
فرص�ت ام�روز: انتخ��اب رئیس کل بان��ک مرکزی 
به عن��وان یکی از مهم تری��ن افراد تی��م اقتصادی دولت 
دوازده��م این روزه��ا نقل محافل اس��ت. نظر س��نجی 
انجام ش��ده در برنامه »پای��ش« از ۹۰۰ فعال اقتصادی 
و کارآفرین و نتیجه آن مبنی بر ش��ناخته ش��دن رئیس 
فعل��ی بانک مرک��زی به عنوان ضعیف تری��ن فرد در تیم 
اقتص��ادی دولت و همچنی��ن موضوع موسس��ات مالی 
غیر مج��از و اتفاقات اخیر که منجر به اعتراضات خیابانی 
س��پرده گذاران ش��د و عالوه بر این لغو س��ریالی مجامع 

بانک ها طی روزهای پایانی تیر به دلیل 
س��ختگیری های بی��ش از ان��دازه بانک 
مرکزی، گمانه زنی ها ب��رای تغییر آقای 
س��یف در دولت دوازدهم را بیشتر کرده 
است. به همین دلیل بررسی ویژگی های 
ضروری پست ریاست کل بانک مرکزی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در همین زمینه یک کارش��ناس پولی 
ب��ه خبرن��گار »فرص��ت ام��روز« گفت: 
درح��ال حاض��ر س��امانه های نظارت��ی 
زیادی برای بانک ها ایج��اد کرده اند که 
ص��دای بانک ه��ا را درآورده اس��ت. این 
همه کنترل و س��ختگیری ب��ه بانک ها 
فش��ار زیادی وارد می کند. به اعتقاد من 
کسی باید س��کاندار بانک مرکزی باشد 
که فضای کنونی بازارپولی کش��ور را به 
خوبی بشناسد و با ش��بکه بانکی هم از 
نزدیک آشنا باش��د. عالوه بر این رئیس 
کل بانک مرکزی باید اقتصاد بداند و بر 
صورت های مالی و تحلیل آنها نیز تسلط 

داشته باشد. 
اگر کس��ی ای��ن ویژگی ه��ا را توامان 
داش��ته باش��د، می تواند در س��مت های 
بانکی از جمله س��مت رئیس کل بانک 

مرکزی موفق باشد. 
ب��ه گزارش بنک��ر  )Banker(، بانک 
مرک��زی یک کش��ور در تعری��ف علمی 
مسئول اعمال سیاست های پولی، نظارت 
بر نهاد ه��ای پولی و بانک��ی و اعتباری، 

حفظ ارزش پول ملی کشور و کنترل تورم، تأمین تداوم 
رش��د اقتصادی، حفظ توازن ت��راز پرداخت های خارجی 

کشوراست.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی هم مس��ئول انجام امور 
بانکداری دولت، هم سیاستگذار پولی و هم تعیین کننده 
تعامالت بین المللی مرتبط اس��ت. الج��رم رئیس بانک 
مرکزی کسی است که بتواند این سه ماموریت مهم را با 
هم بر عهده گرفته و به انجام برساند. اتفاقا هرگاه رئیس 

بانک مرکزی دارای این خصوصیات مهم بوده است بانک 
مرکزی موفق تر ظاهر شده است.  بنابراین مشخص است 
ک��ه بانک مرک��زی یک نهاد صرفاً بانکی نیس��ت و طبعا 

رئیس آن به چهار تخصص مهم نیازمند دارد: 
1- شأن و جایگاه سیاسی
2- تجربه و تخصص بانکی

3- دانش و مقام علمی اقتصادی
4- تجربه در رفتار و کردار بین المللی

ای��ن چهار خصیصه مه��م برای فردی که قرار اس��ت 

متص��دی اداره بان��ک مرک��زی ش��ود نه تنه��ا الزم، که 
ضروری است و موفقیت بانک مرکزی را در گذر از داالن 

مشکالت و حل مسائل موجود موفق می کند. 
مستخدمین حس��ینی، معاون اس��بق وزی��ر اقتصاد در 
بیان ویژگی رئیس کل بانک مرکزی می گوید: کسی که 
برای پس��ت ریاس��ت کلی بانک مرکزی انتخاب می شود 
باید حداقل دارای پنج ش��رط و ویژگی اصلی و پاسخگو 
باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های برجسته که باید برای 

رئی��س کل بانک مرکزی در نظ��ر گرفت و آن را از وزیر 
تفکیک می کند، بحث اثرگذاری اس��ت که وی می تواند 
در حوزه کالن کش��ور و نیز در س��طح بین المللی داشته 
باش��د. تصمیم س��ازی و تصمیم گیری توسط رئیس کل 
بانک مرکزی به لحاظ نوع فعالیت، کارکرد، مس��ئولیت 
و مأموریتی که قانونگذار برای آن تعیین کرده، می تواند 

دارای آثار ملی و بین المللی باشد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی وظایفی بر عه��ده دارد که 
جمیع سیاس��ت های پولی و نیز حف��ظ ارزش پول ملی، 
کنت��رل نقدینگی و تورم، نظارت بر بازار 
پ��ول، بانک ه��ای دولت��ی و خصوصی، 
موسس��ات اعتباری و صندوق های قرض 
الحسنه از این جمله است.  بانک مرکزی 
در تم��ام زمینه هایی که منجر به رش��د 
اقتص��ادی می ش��ود، باید بتواند رش��د 
اقتصادی را حف��ظ و آن را افزایش دهد 
و در این مس��یر هم راستا با سیاست های 

مالی و بازرگانی عمل کند. 
از مهم تری��ن وظایف��ی که ب��ر عهده 
رئیس کل بانک مرکزی است، توازن تراز 
پرداخت های خارجی کشور است. گرچه 
واردات و صادرات برعهده یک وزارتخانه 
دیگر اس��ت، ولی وظیفه ت��وازن تراز آن 

برعهده بانک مرکزی است. 
رئیس کل بانک مرکزی به اعتقاد من 
در وهل��ه اول باید علم و دانش اقتصادی 
داش��ته باش��د و در این ح��وزه مدارج و 
تجارب الزم را کس��ب کرده باشد و یک 
مقام علمی اقتصادی تلقی ش��ود. رئیس 
کل بان��ک مرکزی گرچه باید در بانک ها 
و بانک مرکزی نیز کار کرده باش��د، ولی 
نباید صرفاً یک فرد بانکی باش��د. کسی 
که مس��ئولیت بانک مرک��زی را برعهده 
می گی��رد، بای��د علم اقتص��اد را بداند و 

تجربه و دانش الزم را داشته باشد. 
رئی��س کل بانک مرکزی در ش��رایط 
فعل��ی در کنار تجارب و دانش اقتصادی 
و بانک��ی بای��د در ح��وزه بین المللی نیز 
دارای ش��ناخت باش��د. بانک مرکزی در چنین شرایطی 
باید فردی را در رأس خود داش��ته باشد که در کنار علم 
و تجارب الزم، دیپلماس��ی را ب��ا اقتصاد و علم بانکداری 

عجین کند. 
فردی که برای بانک مرکزی انتخاب می شود، همچنین 
باید یک چهره مطرح در حوزه اقتصاد بین الملل باشد، تا 
با لحاظ شأن و جایگاه سیاسی که بانک مرکزی در دولت 

و اقتصاد کشور دارد، عملکرد مناسبی داشته باشد. 

در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و در 
پایه گذاری و عرضه س��هام بنگاه های توانمند اقتصادی 
ب��ه جامعه فع��االن عرصه کس��ب و کار، دکت��ر مجید 
قاسمی، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد عنوان کرد که در 
نظر دارد س��هام ش��رکت دانش بنیان فن��اپ  )فناوری 
اطالعات و ارتباطات پاس��ارگاد( را ط��ی ماه های آتی 

برنامه ریزی و آماده عرضه در بورس کشور کند. 
به گزارش  »فرصت امروز« از بانک پاسارگاد، شرکت 
فناپ با در اختیار داش��تن بی��ش از 3 هزار نفر همکار 
توانمند در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، نه تنها 
اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور 
را جذب کرده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی 
کش��ور عرضه می کند، بلکه با توسعه خدمات خود در 
موضوع زندگی هوشمند، خدماتش در حوزه های شهر 
هوش��مند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز 

پایه ریزی و توسعه داده است. 
همچنی��ن در پ��ی کس��ب اعتم��اد ح��وزه فناوری 
ارتباطات و در پی ارائه س��رویس های ارزش افزوده بر 
بس��تر هر سه اپراتور موبایل کش��ور، هم اکنون با اخذ 
 مجوزهای مربوطه ب��ه برنامه ریزی توس��عه ارتباطات 
په��ن باند و اپراتوره��ای مجازی موبای��ل و همچنین 

عرضه محتوا و خدمات در این بستر اهتمام دارد. 
بانک پاس��ارگاد امیدوار اس��ت تا پیش از پایان سال 
جاری، ش��رایط برای عرضه س��هام ارزش��مند شرکت 

فناپ را برای سرمایه گذاران عالقه مند فراهم کند. 

حمایت بانک پاسارگاد از شرکت های دانش بنیان
ایف��ای  راس��تای  پاس��ارگاد در  بان��ک  همچنی��ن 
مس��ئولیت های اجتماعی و حمایت از تولید و اشتغال، 
از کارآفرین های برتر و شرکت های دانش بنیان حمایت 

کرده و سرمایه الزم را تأمین می کند. 
دکتر س��اجدی، مدیرعامل ش��رکت شناس��ا در این 

ب��اره گف��ت: در ادامه  مش��ارکت های بانک پاس��ارگاد 
با ش��رکت های دانش بنی��ان سیس��تم تحریک کننده 
 )ETT(  الکتریک��ی چندمنظ��وره برنامه پذیر با ن��ام

توسط شرکت طنین پرداز پاسارگاد رونمایی شد. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت طنین پ��رداز پاس��ارگاد که 
به عنوان یکی از هش��ت ش��رکت دانش بنیان منتخب 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در پاویون 
محص��والت دانش بنیان معاونت در نمایش��گاه الکامپ 
حاضر ش��ده بود، برای نخستین بار این سیستم را که 
برای سیس��تم های تشخیصی، پژوهش��ی و مداخالت 
بالینی در تحریک وراپوستی به طور عام و به طور خاص 
در تش��خیص و توان بخشی ش��نوایی کاربرد دارد، در 
این نمایش��گاه در معرض عم��وم قرار داد. در کنار این 
محص��ول کتاب تخصصی نرم اف��زار MATLAB  در 

علوم بالینی توسط این شرکت معرفی شد. 
مدیرعامل شرکت شناسا در پایان تصریح کرد: پیش 
از این نیز این ش��رکت که از مجموعه های شرکت های 
تحت حمایت گروه مالی پاس��ارگاد توسط شناساست، 
سیس��تم +TAPPS را در ح��وزه کاش��ت حلزون��ی 
ش��نوایی با حض��ور وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، رئیس دانش��گاه امیرکبیر، 
رئیس س��ازمان بهزیس��تی، رئیس صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی و رؤس��ای مراکز کاش��ت حلزونی رونمایی 

کرده بود. 
گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد با ایجاد اشتغال برای 
بی��ش از 3۰۰.۰۰۰ نف��ر در بخش ه��ای مختلف گروه  
مال��ی، حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان در قالب 
س��رمایه گذاری های ماجراجویانه، حمایت از توس��عه 
صنایع و معادن، و بخش ه��ای خدماتی، در راه تحقق 
اقتص��اد مقاومتی-تولی��د و اش��تغال گام برداش��ته و 
تاکنون اقدامات مؤثری را در راس��تای رش��د و توسعه 

پایدار کشور به انجام رسانده است. 

»فرصت امروز« ویژگی های ضروری پست ریاست کل بانک مرکزی را بررسی می کند

بانک مرکزی به یک سکاندار اقتصادی-بانکی نیاز دارد
مدیرعامل بانک پاسارگاد:

 فناپ به بورس می رود

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی
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در پ�ی توفیق�ات مکرر گ�روه مالی بان�ک پاس�ارگاد و در 
پایه گ�ذاری و عرضه س�هام بنگاه ه�ای توانمن�د اقتصادی 

ب�ه جامعه فعاالن عرص�ه کس�ب و کار، دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد عنوان کرد...

مدیرعامل بانک پاسارگاد:
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سیاهه دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی
در تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد

رکوردجدیدنقدینگی
1264تریلیونتومان

باوجود انتقاد دولت به مسکن مهر، 56درصد مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شد

 نگاهی به عملکرد دولت یازدهم
در مسکن مهر
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 بانک مرکزی به یک سکاندار
اقتصادی-بانکی نیاز دارد

عادت های نادرستی که شغل تان را به خطر می اندازد
جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا

5 عادت روزانه موفق ترین کارآفرینان جهان
دستفروش بی سواد یا مدیر جهانی

ضرورت صرفه جویی در هزینه ها
فروشندگی هزار و یک فوت و فن داره

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جف بزوس و بیل گیتس 
شانه به شانه

یادداشت

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران

 حذف واسطه های خارجی
از تجارت ایران 

4 انتظار از بدنه اقتصادی دولت 
دوازدهم

آمار تجارت خارجی کش��ور 
بعد از کش و قوس های فراوان 
و عدم ارائه آن از سوی گمرک 
ای��ران به عنوان مرجع رس��می 
اعالم ش��د که بر این اس��اس، 
آماره��ای چهارماه��ه مجموع 
را کش��ور  خارج��ی   تج��ارت 

 2۹ میلی��ارد و 27۹ میلی��ون 
دالر نش��ان می دهد که س��هم 
 15.8 مع��ادل  آن  از  واردات 
میلی��ارد دالر ب��وده که رش��د 

را  24درصدی  مثب��ت 
نشان می دهد...

1- یکی از موضوعات مهم در 
ارتباط با تعیی��ن کابینه دولت 
دوازده��م، هماهنگی مجموعه 
اقتص��ادی دول��ت ب��ا یکدیگر 
است. بخش های اثرگذار دولت 
ب��ر اقتصاد و مق��ررات آن باید 
هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 
ریش��ه بس��یاری از مش��کالت 
اقتصادی در ناهماهنگی وزارت 
اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، وزارت 
کار، تعاون و...
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دولت  س��هم  امروز:  فرصت 
یازدهم در اتمام و س��امانمندی 
طرح مس��كن مهر که از س��ال 
۱۳۸۶ به موج��ب بند د تبصره 
۶ قان��ون بودج��ه س��ال ۱۳۸۶ 
شروع ش��د و در راستای قانون 
س��اماندهی و حمای��ت از تولید 
و عرضه مس��كن مصوب س��ال 
۱۳۸۷ ادام��ه یاف��ت غیر قاب��ل 
انكار اس��ت. باوجود اینكه طرح 
مس��كن مهر فاق��د مطالعات و 
شهرس��ازی  حرفه ای  تحقیقات 
اس��ت و صرفاً بر مبنای افزایش 
مسكونی  واحدهای  تولید کمی 
اجرایی شده است دولت یازدهم 
آن  رس��یدن  به س��امان  ب��رای 

تالش های زیادی کرده است. 
در اجرای این طرح در مجموع 
ب��رای ۲ میلی��ون و ۲۱۱ ه��زار 
واحد با بانك ه��ای عامل قرارداد 
منعقد شده است. تاکنون از کل 
واحدهای مذکور، کار ساخت یك 
میلیون و ۹۳۳ هزار واحد به اتمام 
رسیده و از این تعداد، یك میلیون 
و ۸۳۶هزار واحد نیز افتتاح شده 

است. 
 عملكرد دول��ت یازدهم قابل 
دفاع اس��ت. طرح مس��كن مهر 
اس��ت  اس��تراتژی هویتی  فاقد 
یعنی طراحان مسكن مهر هیچ 
ایده و تفك��ر هویتی و فرهنگی 
نداش��ته اند به همی��ن دلیل ما 
امروز با انبوهی از س��نگ و آجر 
و آه��ن در بیابان ه��ای اطراف 
شهرها روبه رو هستیم که حتی 
از داش��تن خدم��ات اولی��ه زیر 
بنایی و روبنایی محروم هستند. 
مسكن مهر بیش��ترین هزینه 
دولتی برای س��اخت مس��كن را 
به خ��ود اختصاص داد و بار مالی 
حدود 50 هزار میلیارد تومانی را 
به دولت یازدهم تحمیل کرد. در 
صورت��ی که دول��ت دهم متعهد 
ش��ده بود تا پایان آن دولت تمام 
واحدهای مس��كن مهر را تحویل 
دهد، نه تنها بس��یاری از واحدها 
ساخته نشد بلكه واحدهایی هم 
که ساخته ش��ده بود چون آب و 
برق، گاز و سایر زیربناهای شهری 
و خدمات��ی را نداش��تند عم��اًل 
غیر قابل سكونت شدند و تكمیل 
زیرس��اخت های آنها هم بر عهده 

دولت یازدهم گذاشته شد. 
اینكه منتقد  با  دولت یازدهم 
مس��كن مهر بود ام��ا 5۶درصد 
مس��كن مه��ر در ای��ن دول��ت 
تحوی��ل ش��د و تم��ام خدمات 
زیربنایی واحدها هم همزمان با 

تحویل تكمیل شد. 
به گفته وزیر راه و شهرسازی، 
بیاب��ان  در  مس��كن  س��اخت 
راحت ترین برنامه برای س��اخت 

مس��كن اس��ت ام��ا تأمین آب 
و برق ای��ن واحده��ا در بیابان 
مس��ئله اصلی اس��ت که دولت 
قبل بدون توجه به آن س��اخت 
مس��كن مه��ر را ش��روع ک��رد. 
عملیات  اینك��ه  باوجود  ام��روز 
ساختمانی طرح مسكن مهر رو 
به اتمام است، اما مردم چندان 
عالقه ای برای س��كونت در این 
واحدها از خود نشان نمی دهند 
ب��رای اینكه ای��ن واحدها فاقد 
خدم��ات زیربنایی و به خصوص 

خدمات روبنایی است. 
 مگر ام��كان دارد خانواده ای 
در ی��ك منطق��ه زندگ��ی کند 
که هیچ دبس��تان و دبیرستانی 
نداش��ته باش��د یا فاقد درمانگاه 

و حت��ی کالنتری باش��د. با این 
وصف برخی افراد ب��ه ناچار در 
این واحدها س��كونت کردند اما 
عوارضی که از این همنش��ینی 
اف��راد ب��دون خدم��ات اولیه به 
جامع��ه و مردم وارد می ش��ود 
صدها برابر س��ودی است که از 
سكونت افراد به دست می آید. 

در این راس��تا دولت یازدهم 
تكمی��ل  ب��ه  مقی��د  را  خ��ود 
پروژه های مس��كن مه��ر، بدون 
استقراض از بانك مرکزی کرد، 
با محدودیت بودجه  درحالی که 
فراوان روبه رو بود. از این رو باید 
بگوییم عملك��رد دولت یازدهم 
در تكمی��ل واحدهای مس��كن 

مهر مطلوب بوده است. 

 از جمل��ه برنامه های اجرایی 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
حوزه مسكن در دولت یازدهم، 
تكمیل مس��كن مهر بوده است، 
ولی ب��ه دلی��ل کمب��ود منابع 
به خص��وص در ح��وزه تأمی��ن 
خدم��ات زیربنای��ی و روبنایی، 
شاید از سرعت اجرایی مطلوبی 

برخوردار نبوده است. 
آماره��ا نش��ان می ده��د این 
برنام��ه ی��ك رویكرد س��اده و 
ابتدایی به تأمین مس��كن مردم 
داشته است. مگر افراد می توانند 
در واحدهایی که فاقد آب و برق 

و گاز باشد سكونت کنند؟ 
 برای اینكه واحدهای مسكونی 
مسكن مهر به محله تبدیل شود 

تا اف��راد بتوانند در آن س��كونت 
کنند نی��از به خدم��ات روبنایی 
دارد ک��ه در طرح اولیه بودجه ای 
ب��رای آن در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت، ام��ا برخ��ی اف��راد بدون 
در نظ��ر گرفت��ن ش��رایط از این 
وضعیت انتق��اد دارند.  حبیب اهلل 
طاهرخان��ی، عض��و هیأت مدیره 
شرکت عمران شهرهای جدید در 
این باره می گوید: ساخت مسكن 
یك بحث اس��ت و س��اخت شهر 
یك بح��ث دیگر. هم اکنون طبق 
وع��ده دول��ت عم��ده واحدهای 
مس��كن مهر رو به پایان است و 
ان ش��اءاهلل در ماه ه��ای آینده به 
اتمام می رسد، اما تأمین خدمات 
و زیرس��اخت ها با مشكل مواجه 
اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ه مرور 

برطرف شود. 
س��ال گذش��ته دول��ت ۸۸0 
میلی��ارد تومان کم��ك نقدی و 
۲00 میلی��ارد توم��ان از محل 
اس��ناد خزانه اسالمی به تكمیل 
روبنایی  و  زیربنای��ی  خدم��ات 
مسكن مهر اختصاص داد. با این 
حال گس��تردگی پروژه مسكن 
مهر به قدری است که نمی توان 
با این رقم ها امی��دوار بود همه 
خدم��ات از قبیل راه، مدرس��ه، 
مس��جد، درمان��گاه، کالنت��ری، 
پارک و ... تأمین ش��ود، چراکه 
ح��دود ۲میلیون واحد مس��كن 
مهر در شهرهای مختلف کشور 
س��اخته شده اس��ت.   به گفته 
وزیر راه و شهرس��ازی، دو س��ه 
دول��ت آینده ه��م درگیر بحث 
زیرس��اخت های مس��كن مه��ر 
خواهند بود و ش��اید با رقم ۱0 
هزار میلیارد تومان هم مش��كل 

حل نشود. 
دولت یازدهم خود را متعهد به 
اجرای تعهدات طرح مسكن مهر 
دانس��ته و تاکنون پیشرفت های 
زیادی داش��ته اس��ت و حداکثر 
ت��ا پایان س��ال ۹۶ موضوع طرح 
مس��كن مهر بسته می ش��ود اما 
این نكته را فرام��وش نكنیم که 
تعریف ما از خانه یا واحدمسكونی 
یك قوطی نیست که افراد در آن 
جمع ش��وند. هر واحد مسكونی 
باید دارای هویت فردی و جمعی 
در اصول شهرسازی باشد، چراکه 
هر ک��دام از ای��ن واحدها معرف 
فرهن��گ، هنر، هویت و انس��ان 
امروز است. ما برای اینكه بتوانیم 
هویت جمعی ایرانی و اس��المی 
خ��ود را در  گذار تاری��خ ماندگار 
کنیم باید به شهرها و شهرک ها 
و مح��الت هویت ببخش��یم اما 
واحدهای مسكونی طرح مسكن 
مهر فاقد هر نوع هویت ش��هری 

است. 

باوجود انتقاد دولت به مسکن مهر، 56درصد مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شد

نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در مسکن مهر

آمار  تازه ترین  ای��ران  گمرک 
تجارت خارجی کشور را منتشر 
ک��رد و ب��ر این اس��اس، حجم 
تج��ارت خارجی ایران تا ابتدای 
افزای��ش  ۶درص��د  مردادم��اه، 

داشته است. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
مجموع صادرات و واردات ایران 
در مدت یادشده به ۲۹ میلیارد 
و ۲۷۲ میلیون دالر رس��ید که 
ای��ن رق��م ۶ درصد بیش��تر از 
مدت مش��ابه سال ۱۳۹5 است. 
ایران  مجموع تج��ارت خارجی 
در سال گذش��ته ۲۷ میلیارد و 

۶۳5 میلیون دالر بود. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در 
چهارماه��ه اول امس��ال، تمایل 
کاال  صادرکنن��ده  کش��ورهای 
برای افزایش ص��ادرات به ایران 
رشد داشته و در نهایت در مدت 
یادش��ده به میزان ۱5میلیارد و 
۸۱۳ میلی��ون دالر ان��واع کاال 
وارد کشور ش��د که در مقایسه 

ب��ا مدت مش��ابه س��ال قبل به 
افزایش  می��زان ۲۳.۹۷درص��د 
عمده تری��ن  می ده��د.  نش��ان 
ب��ه  واردات  افزای��ش  دالی��ل 
منفصل��ه  قطع��ات  و  خ��ودرو 
و  س��رمایه ای  کاالهای  خودرو، 
برخی کاالهای اساس��ی مربوط 
می شود. همچنین در مدت یاد 
ش��ده متوس��ط قیمت کاالهای 
وارداتی کش��ورمان به ازای هر 
تن به ی��ك ه��زار و ۳۹۹ دالر 
افزایش یافت که در مقایس��ه با 
پارس��ال ۹درصد افزایش داشته 
اس��ت. در ای��ن م��دت ش��اهد 
افزای��ش ص��ادرات پنج کش��ور 
عم��ده طرف معامله با ایران هم 

بوده ایم. 
غیر نفتی  ص��ادرات  مجم��وع 
اول  چهارماه��ه  در  ای��ران 
س��ال ج��اری ب��ه ۱۳میلیارد و 
۴5۹میلیون دالر رس��ید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
ب��ه می��زان ۹.5۴درصد کاهش 

داشته است. سهم عمده کاهش 
ص��ادرات ب��ه س��ایر کااله��ا با 
و  می شود  مربوط  ۱۴.۹۹درصد 
س��هم پتروشیمی ۳.۷۲درصد و 
سهم میعانات گازی ۴.۱۷درصد 
است. در میان کشورها صادرات 
ای��ران به ام��ارات متحده عربی 
و هن��د با افت ش��دیدی همراه 
بوده اس��ت. همچنین متوس��ط 
قیمت هر ت��ن کاالی صادراتی 
نی��ز در مدت یادش��ده به ۳5۸ 
دالر رسیدکه ۲.5درصد افزایش 
داش��ت و در میان کش��ورهای 
ایرانی  کااله��ای  خریدار  عمده 
بهتری��ن عملك��رد را جمهوری 
کره با مثب��ت ۱۶درصد و عراق 
ب��ا ۶.5 درصد به خود اختصاص 

داده اند. 

عمده ترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کش��ور 
در مدت یادش��ده ب��ه ترتیب 
شامل میعانات گازی به ارزش 

۳۱5میلی��ون  و  میلی��ارد   ۲
دالر، س��ایر روغن های س��بك 
و فرآورده ه��ا به ج��ز بنزین با 
5۱۲میلی��ون دالر، پلی اتیل��ن 
گری��د فیل��م ب��ا ۴۸5 میلیون 
دالر، پروپ��ان مای��ع ش��ده به 
و  دالر  ۴۴۶میلی��ون  ارزش 
ب��ا ۴۲۶میلی��ون دالر  متانول 

بوده است. 

اقالم عمده وارداتی
در  واردات��ی  عم��ده  اق��الم 
امس��ال  ابت��دای  چهارماه��ه 
نی��ز به ترتی��ب ش��امل برنج با 
۶0۳میلیون دالر، ذرت دامی به 
ارزش ۴۸۴میلیون دالر، وسایل 
نقلیه موتوری با حجم س��یلندر 
۱500 ت��ا ۲000 سی س��ی به 
ارزش ۴۲۶ میلیون دالر، لوبیای 
س��ویا ب��ا ۳۳۸میلی��ون دالر و 
قطع��ات منفصله جه��ت تولید 
خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون 

دالر بوده است. 

عمده ترین خریداران 
کاالهای ایرانی

عمده ترین خری��داران کاالهای 
ایران��ی در چهارماهه اول امس��ال 
به ترتیب ش��امل چین به ارزش ۲ 
میلیارد و ۸۴۱ میلیون دالر، عراق 
ب��ا ۲ میلی��ارد و 5۲ میلیون دالر، 
امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و 
۳۷ میلیون دالر، جمهوری کره با 
ی��ك میلیارد و۴00 میلیون دالر و 
هند با ۹۲۶ میلیون دالر بوده است. 

کشورهای عمده صادرکننده 
کاال به ایران

کش��ورهای عمده صادرکننده 
کاال به ایران در مدت یادشده به 
ترتیب شامل کشورهای چین با 
۳میلی��ارد و ۴۹5میلی��ون دالر، 
امارات متحده عربی با ۲میلیارد و 
۹۹۲میلیون دالر، جمهوری کره 
با یك میلیارد و ۷۴میلیون دالر، 
ترکیه با ۹5۸میلیون دالر و هند 

با ۸۹۱ میلیون دالر بوده است. 

میزان تجارت خارجی به مرز ۳۰ میلیارد دالر رسید

فراز و فرود 4 ماهه تجارت خارجی ایران

تجارت

انرژی

دریچه

 پایتخت و چهار استان
در آستانه خاموشی

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعالم کرد با 
توجه به اینكه طبق اعالم سازمان هواشناسی از این 
هفته یك موج گرمای هماهنگ وارد کشور می شود، 
در استان های تهران، خوزستان، مازندران، کرمانشاه 
و ای��الم در ص��ورت ع��دم رعایت مدیری��ت مصرف 
ش��اهد خاموش��ی خواهیم بود.  محمودرضا حقی فام 
در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینكه ورود موج گرمای 
هماهنگی در کشور می تواند مشكالتی را برای تأمین 
ب��رق ایجاد کند، ادامه داد: زمانی که یك قس��مت از 
کشور به طور مثال شمال کشور یا جنوب کشور گرم 
شود مش��كلی برای تأمین برق به وجود نمی آید، اما 
زمانی ک��ه موج گرما به صورت هماهنگ در سراس��ر 
کش��ور وارد ش��ود نگرانی برای تأمی��ن برق به وجود 
می آی��د.  او افزود: در حال حاض��ر این نگرانی وجود 
دارد که میزان بار مورد درخواس��ت شبكه سراسری 
همزمان در تمام کش��ور افزایش پیدا کند، لذا انتظار 
ما این اس��ت که از روز شنبه تا آخر هفته به خصوص 
چه��ار روز آخر که با یك رش��د ب��ار فزاینده روبه رو 
خواهیم شد مردم به مدیریت مصرف توجه بیشتری 
داش��ته باش��ند.  وی با بیان اینكه ع��الوه بر نگرانی 
برای تأمین برق نگرانی برای ایجاد فش��ار و مش��كل 
برای آسیب رسیدن به شبكه وجود دارد، عنوان کرد: 
ممكن اس��ت این هفته شبكه دچار افت ولتاژ شود یا 
ظرفیت خطوط و ترانس��فورماتورها اجازه تأمین برق 
را به طور کامل ندهد.  وی تأکید کرد: تمام تالش ما 
این اس��ت که نگذاریم وجود بار انرژی زیاد در شبكه 
موجب آس��یب به تجهیزات برقی شود، اما برای این 
کار آنچه بیش از اندازه احس��اس می ش��ود مدیریت 
مصرف اس��ت، به طوری که می ت��وان گفت با ۴000 
مگاوات مدیریت مصرف از سوی مشترکان خانگی و 
تجاری این مشكل به طور کامل برطرف خواهد شد. 
وی با اش��اره به اقدامات انجام شده برای مدیریت 
مصرف در بخش صنایع، عمومی و کش��اورزی گفت: 
براس��اس اقدام��ات صورت گرفت��ه تاکن��ون ۴000 
م��گاوات در ای��ن بخش ها مدیری��ت مصرف صورت 
گرفته و بیش از این نیز امكان فش��ار به این بخش ها 
وجود ندارد، بنابراین انتظار داریم بخش های خانگی 
و تجاری در این زمینه کمك کنند.  وی با بیان اینكه 
بیشترین تمرکز بخش خانگی باید در پیك روز یعنی 
از ساعت ۱۲ ظهر تا چهار بعدازظهر باشد، گفت: اگر 
مش��ترکان بتوانند در این ساعات میزان مصرف خود 
را به حداقل برسانند مشكلی برای تأمین برق وجود 
نخواهد داشت.  به گفته وی، بیشترین نگرانی ها برای 
اس��تان تهران و خوزستان است، چراکه اگر مدیریت 
مص��رف در ای��ن دو اس��تان صورت نگی��رد احتمال 

خاموشی بسیار زیاد است. 

سهم بنگاه های خرد در رشد 
اقتصادی چقدر است؟ 

بررس��ی ها نشان می دهد س��هم بنگاه های زیر ۱0 نفر 
کارکن از ارزش افزوده طی س��ال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در 
باالترین حد خود به ۲5 درصد رسیده است.  به گزارش 
خبرآنالین، گزارش ها از وضعیت تولید اشتغال در کشور 
حاکی از آن اس��ت که طی س��ال های گذشته بنگاه های 
خرد و زیر ۱0 نفر کارکن، عامل اصلی اشتغال زایی بوده 
است، اما سوال اینجاس��ت که رابطه این بنگاه ها با رشد 
اقتصادی چگونه و س��هم این بنگاه ها در رشد اقتصادی 
چقدر اس��ت؟  بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس 
نش��ان می دهد س��هم بنگاه های زیر ۱0 نف��ر کارکن از 
ارزش افزوده طی س��ال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در باالترین 
حد خود به ۲5درصد رس��یده اس��ت، درحالی که سهم 
بنگاه های بیش از ۱0 نف��ر کارکن به حدود ۷5درصد از 
ارزش افزوده می رسد. به عبارتی، بنگاه های خرد و کوچك 
با وجود این که در اش��تغال زایی سهم بسیار باالیی دارند، 
اما در رشد اقتصادی از سهم ناچیزی برخوردارند، بنابراین 
این امر منجر به گسستگی بین دو شاخص رشد اقتصادی 
و اشتغال زایی می شود.  از آنجایی که این بنگاه ها به طور 
پراکنده و در تعداد بسیار زیادی در حال فعالیت هستند، 
در سرشماری های مربوط به محاسبه ارزش افزوده غالبا به 
حساب نمی آیند و به این ترتیب سهم کمی در محاسبه 

ارزش افزوده دارند. 
در عمل س��هم این نوع واحدهای تولیدی براس��اس 
نس��بت هایی ک��ه از قبل موجود اس��ت -آخرین طرح 
آماری مربوط به این نوع بنگاه ها مربوط به سال ۱۳۸۳ 
است- محاس��به و در حساب های ملی لحاظ می شود. 
با این حال، در پرسش��نامه های طرح آمارگیری نیروی 
کار، اطالع��ات مربوط ب��ه افراد ش��اغل در بنگاه های 
کوچ��ك مورد پرس��ش ق��رار گرفته و ثبت می ش��ود.  
بر این اس��اس، یك��ی از علت های گسس��تگی بین دو 
مقوله رش��د و ایجاد اشتغال در ایران می تواند ناشی از 
همین نحوه آمارگیری مربوط به محاسبه ارزش افزوده 
)حس��اب های ملی( و شاغلین )طرح آمارگیری نیروی 
کار( باش��د. علت دیگر می توان��د مربوط به تفاوت نوع 
واکن��ش بنگاه ه��ای اقتص��ادی کوچك و متوس��ط و 
بنگاه ه��ای بزرگ ب��ه وضعیت های اقتص��ادی مختلف 
باش��د. به عنوان مث��ال، احتماال بنگاه ه��ای کوچك و 
متوس��ط در ش��رایط باثبات اقتصاد کالن امكان ایجاد 
و پایداری بیش��تری دارند. از طرفی، بنگاه های بزرگ 
بیش��تر از محدودیت های بین الملل��ی )به عنوان مثال 

ناشی از تحریم بانكی بین المللی( متاثر می شوند. 

اقتصاد کالن

دستاوردهای بازنگری اصل 44 بالتکلیف مانده است
بخش خصوصی، ناجی تداوم رشد 

اقتصادی ایران
یك کارش��ناس اقتصادی می گوید زمانی که دولت 
در اقتصاد کش��ور دخالت می کند، نباید منتظر رشد 
بخش خصوصی و به تبع آن، رشد مستمر در اقتصاد 

باشیم. 
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو 
با خبرآنالین با بررس��ی عملكرد اقتصادی دولت در 
بخ��ش یارانه ها طی چهار س��ال گذش��ته گفت: یك 
مقایسه ساده از میزان پرداخت یارانه ها از آذرماه ۸۹ 
تا ابتدای س��ال ۹5 نشان می دهد که تقریباً پرداخت 

یارانه ها دو برابر بودجه عمرانی بوده است. 
او ادام��ه داد: در بررس��ی دقیق تر ب��ه این نتیجه 
می رس��یم که میزان یارانه پرداخت ش��ده در س��ال 
گذش��ته، رقمی در حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد تومان 
بوده که معادل بودجه عمرانی یك سال کشور است؛ 
البت��ه با این توضیح که دولت س��ال گذش��ته بخش 
عمده ای از منابع بودج��ه عمرانی را به دلیل کمبود 
منابع نقدی ناچار در قالب اسناد اوراق بهادار تسویه 
کرده اس��ت. حال آنكه ای��ن کار، نوعی اس��تقراض 
محسوب می شود و به عبارت ساده تر، شاید به اندازه 
نصف یارانه سال گذش��ته، پول نقد به پیمانكاران یا 
بودجه عمرانی پرداخت ش��ده باش��د، بنابراین با این 
روند حتماً دولت نمی تواند پروژه های نیمه کاره کشور 

را به اتمام برساند. 

یارانه های کمرشکن بودجه
این کارش��ناس اقتصادی یادآور ش��د: شاید برخی 
بگوین��د چ��را دول��ت در هزینه های خ��ود از جمله 
هزینه های جاری صرفه جوی��ی نمی کند؟ باید گفت 
بی��ش از ۷0 ال��ی ۸0 درصد از حج��م بودجه جاری 
کش��ور را حقوق کارکنان یا هزین��ه نگهداری اداری 
دربرمی گی��رد. یعن��ی نمی توان��د در بودج��ه جاری 
تعدیل��ی ص��ورت بگیرد، مگ��ر اینكه دول��ت تعدیل 
نیروی انس��انی و تعدیل نیروی س��ازمان ها را انجام 
ده��د که آن هم ب��ا توجه به وضیعت ن��رخ بیكاری 
دورقمی کش��ور طبیعتا تعدیل به این راحتی ها قابل 

انجام نیست. 
او عن��وان ک��رد: به هر ح��ال از ۲۴ میلیون خانوار 
ایران 5 میلیون خانوار یا در قالب بازنشس��تگی یا در 
قالب ش��اغل حقوق بگیر دولت دسته بندی می شوند؛ 
دولت حجیم است و برای اینكه کوچك شود، نیاز به 

برنامه میان مدت جدی دارد. 
حق ش��ناس اضافه کرد: برنامه اعطای یارانه نقدی 
هم موضوعی است که به نظر می رسد دولت تصمیم 
ندارد این بخش را از بودجه هر س��ال کش��ور حذف 
کند، اما قاعدتاً این ش��یوه پرداخ��ت یعنی پرداخت 
یاران��ه بین پولدار و بی پول هم هزینه بر اس��ت. ادامه 
ای��ن پرداخت نه براس��اس ه��دف و فلس��فه اصلی 
هدفمندس��ازی یارانه هاس��ت و نه این ش��یوه برای 

جامعه مفید است. 
او پیشنهاد کرد: بهتر است دولت اقشار آسیب پذیر 
جامع��ه ک��ه عمدت��ا تحت پوش��ش کمیت��ه امداد، 
بهزیس��تی یا نهادهای امدادی و حمایتی هس��تند، 
به ع��الوه بازنشس��تگانی را که پایین ت��ر از خط فقر 
حق��وق دریافت می کنند شناس��ایی کن��د و به این 
اقش��ار یارانه پرداخت کند و س��ایر اقشار را براساس 
مصوبه مجلس حذف کند چون شیوه فعلی قابل دوام 

نخواهد بود. 

واگذاری امور به مردم
حق شناس درباره موانع توسعه خصوصی سازی در 
کشور هم گفت: بودجه کل کشور در سال ۹۶ رقمی 
معادل کل تولید ناخالص ملی اس��ت؛ مفهوم س��اده 
این است که س��هم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 
ناچیز اس��ت.  او ادامه داد: تا زمانی که دولت ها دست 
از س��ر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت ها بخواهند 
برای اقتصاد تعیین تكلیف کنند، به طوری که بگویند 
در اقتصاد چه تولید ش��ود و چه تولید نشود، به چه 
قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید 
انتظ��ار تحول در اقتصاد را داش��ت و بخش خصوصی 

توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود. 
این کارش��ناس اقتصادی ادام��ه داد: اگر اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی که س��ال ۸5 بازنگری شد، به معنای 
واقع��ی اجرا می ش��د یقینا ام��روز وضعیت اقتصادی 
ایران مطلوب تر از س��ال ۸5 به قبل بود، درحالی که 
بعد از ابالغ این بازنگری شاخص های اقتصاد ایران به 

سمت نامطلوب شدن رفت. 
مش��اور معاون سازمان کشتیرانی خاطرنشان کرد: 
سال ۸5 یك فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود که 
دولت وقت به درس��تی از این فرصت استفاده نكرد. 
امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح اس��ت به 
این معناس��ت که کارها به مردم واگذار شود. هر جا 
که به مردم کار واگذار ش��ود، نتایج مطلوب به دست 
می آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی 

و سرمایه گذاران در کشور است. 
این استاد دانش��گاه عنوان کرد: یكی از حلقه های 
مفقوده اقتصاد ایران این اس��ت که قانون اجرا شود. 
ام��روز قوانین��ی ک��ه در خصوص حمای��ت از بخش 
 خصوصی داریم به درستی اجرا نمی شود؛ مادامی که 
قانون اجرا نش��ود، فرقی نمی کند که نماینده بخش  
خصوصی در دولت باشد یا در مجلس، مهم این است 

که مصوبات اجرایی شود. 
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راه اندازی سفرهای ریلی 
ارزان قیمت

معاون فنی رجا، در نشست خبری قطار گردشگری 
شمال  )تهران-سوادکوه( در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت نوسازی و توسعه ناوگان رجا، اظهار کرد: در 
حال برگزاری مناقصه بین المللی تامین 250 دستگاه 
واگن هس��تیم که در آن سازنده داخلی حتما باید با 
یک شرکت خارجی جوینت شود. به گزارش تسنیم، 
محس��ن یاوری با بیان اینک��ه هزینه خرید هر واگن 
ح��دود 3.5 میلیارد تومان اس��ت، تصری��ح کرد: در 
مجموع ب��رای خرید این میزان واگن 1000 میلیارد 
تومان منابع مالی مورد نیاز است. سرپرست معاونت 
اجرایی ش��رکت رجا با تاکید بر اینکه شرکت خریدار 
)رج��ا( باید 25درصد از منابع مالی خرید 250 واگن 
را تامی��ن کند، در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره 
واردات واگن ه��ای دس��ت دوم نی��ز گفت: ش��رکت 
حمل و نقل ریلی رجا س��ال گذشته و امسال واردات 
واگن دس��ت دوم نداشته اس��ت. یاوری در پاسخ به 
پرسشی درخصوص قطار زندگی و اینکه آیا این قطار 
هنوز زیانده اس��ت، اظهار کرد: قطار زندگی همچنان 
زیانده اس��ت، اما هر شرکتی باید انواع سطح خدمات 
را برای مسافران داشته باشد. معتقدیم به مرور زمان 
این قطار جا می افتد و هنوز ناشناخته است. وی ادامه 
داد: هم اکنون ضریب اش��غال قطار زندگی نسبت به 
18 ماه گذش��ته افزایش یافته اس��ت. خدمتلو، مدیر 
بازاریابی و فروش رجا ضریب اش��غال قطار زندگی را 
باالی 70درصد اعالم کرد. سرپرست معاونت اجرایی 
رج��ا در بخش دیگری از اظهاراتش ب��ه برنامه ریزی 
این شرکت برای راه اندازی سفرهای ارزان اشاره کرد 
و گف��ت: در این برنامه مردم می توانند با برنامه ریزی 
س��فر از بلیت های ارزان قیمت استفاده کنند. یاوری 

در پایان اعالم ک��رد در حال حاضر بلیت های رجا با 
تخفیف تا 25درصدی عرضه می ش��ود. وی در پاسخ 
به پرسشی در رابطه با ورود واگن های اجاره ای گفت: 
ورود این نوع ناوگان از خارج فوق العاده سخت است 
و ب��ا توجه به ی��ک تجربه بد در ای��ن زمینه ترجیح 
می دهیم به س��مت خرید واگن نو برویم. معاون فنی 
رجا با اش��اره به راه اندازی قطار گردش��گری ش��مال 
از ح��دود دو ماه پی��ش اظهار کرد: ت��ا امروز چنین 
قطاری را در کش��ور نداش��ته ایم و برای نخستین بار 
است که این کار انجام می شود. این قطار با همکاری 
بخش خصوصی راه اندازی شده که با بلیت 170 هزار 
تومان هفته ای یکبار پنجش��نبه ها در مس��یر تهران 
تا س��وادکوه س��یر می کند. یاوری از راه اندازی قطار 
گردش��گری ارس تا دو هفته آینده خبر داد و افزود: 
قطار گردش��گر لرس��تان را با قیمت 80 هزار تومان 
در ایام نوروز امس��ال داش��تیم که به دلیل بازسازی 
خطوط ریلی این منطقه فعال متوقف شده است. وی 
همچنین با اش��اره به بازسازی و بهسازی ناوگان رجا 
گفت: تا پایان س��ال حداقل 15 واگن نو وارد شبکه 
س��یر می شود. در این راستا س��ال گذشته 32 واگن 
بازسازی سنگین شد و امسال نیز هفت دستگاه واگن 
آماده ش��ده اس��ت. وی از برنامه ریزی برای نوسازی 
س��االنه 120 دس��تگاه واگ��ن خبر داد و اف��زود: در 
ترنست ها )قطارهای خودکشش( مشکالت به مراتب 
کمتر ش��ده و بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 
تاخیرات این قطارها 270درصد کاهش یافته است. 

 حذف واسطه های خارجی
از تجارت ایران 

آمار تجارت خارجی کشور بعد از کش و قوس های 
فراوان و عدم ارائه آن از سوی گمرک ایران به عنوان 
مرجع رس��می اعالم شد که بر این اساس، آمارهای 
چهارماه��ه مجموع تجارت خارجی کش��ور را، 29 
میلیارد و 279 میلیون دالر نشان می دهد که سهم 
واردات از آن مع��ادل 15.8 میلی��ارد دالر بوده که 
رش��د مثبت 24درصدی را نش��ان می دهد. میزان 
صادرات نیز 13 میلی��ارد و 459 میلیون دالر بوده 
است که با رشد منفی 9.5 درصد همراه بوده است. 
در بخش واردات، قیمت هر تن کاالی وارداتی کشور 
ی��ک ه��زار و 399 دالر و ارزش کااله��ای وارداتی 
نسبت به س��ال قبل، 9درصد رشد داشته است که 
س��هم عمده ای از آن را برن��ج، ذرت دامی، خودرو 
و قطعات منفصله و کاالهای س��رمایه ای و اساس��ی 
تش��کیل می دهد، ولی در بخش ص��ادرات، با توجه 
به رش��د منفی متاسفانه شاهد هستیم که بیشترین 
رش��د صادرات، مربوط به 3.7درصد پتروش��یمی و 
4.2درصد میعانات گازی اس��ت. براس��اس آمار در 
افزای��ش ص��ادرات ب��ا ارزش افزوده بیش��تر توفیق 
نداش��ته ایم و کاالهای صنعتی، کشاورزی و معدنی 
کمترین سهم را داشته اند که این، جای تامل دارد و 
بای��د راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ 
این در حالی است که هر تن کاالی صادراتی ایران، 
به رغم اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل 
2.5درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته، ولی به 358 

دالر است که نشانگر خام فروشی بیشتر در صادرات 
اس��ت. با توجه به رفع تحریم ه��ا در بحث صادرات، 
نیز افت شدید صادرات به کشور های امارات متحده 
عربی و هند را شاهد هستیم که بیشتر این موضوع، 
نش��ان می دهد معامالت ایران با کش��ورهای طرف 
تجاری خود، بدون واس��طه انجام می ش��ود؛ این در 
حالی اس��ت که بازارهای صادراتی عمده ایران را در 
این دوره آماری، چین، عراق، امارات متحده عربی، 
کره جنوب��ی و هن��د و در بخ��ش واردات نیز چین، 
امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند تش��کیل داده اند. 
در ای��ن میان کره جنوبی در بحث صادرات کاالهای 
ایران��ی، رده چهارم را به خ��ود اختصاص داده و از 
س��وی دیگر، این کش��ور در واردات کاالهای ایرانی 
رده س��وم ق��رار می گی��رد، بنابراین این امر نش��ان 
می دهد که معامالت ایران با دنیا به صورت مستقیم 
و با کاهش حضور واس��طه هایی مث��ل امارات، هند 
و ترکی��ه در ح��ال انجام اس��ت. نکت��ه دیگری که 
در ای��ن آماره��ا خودنمایی می کند، این اس��ت که 
واردات کش��ور را بیش��تر، کااله��ای س��رمایه ای، 
اساس��ی و قطعات منفصله تولید تش��کیل می دهد. 
ضمن اینکه این امر نش��ان می دهد کاالی س��اخته 
ش��ده کمتری به کشور وارد ش��ده و بیشتر واردات 
را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد؛ 
از س��وی دیگر ب��ا توجه به اینکه رش��د صادراتی و 
رش��د قیمت واردات را شاهد هستیم، این امر نشان 
می دهد که واردات، پش��تیبان کیفی سازی و تولید 
کاالهای باکیفیت اس��ت و می تواند در ادامه مسیر، 
تولیدات ایرانی را با شرایط بهتری رقم زند. البته در 
آمارهای گمرک، متاس��فانه فقط به قیمت و ارزش 
صادرات و واردات اش��اره شده و ما در آمارها شاهد 
اعالم رس��می میزان وزن��ی کاال نیس��تیم تا بتوان 
تحلی��ل کرد باالخره از نظر وزنی، در چه ش��رایطی 
هس��تیم، ولی آنچه روایت می ش��ود، رشد به لحاظ 
وزنی نیز ص��ورت گرفته اما از نظر ارزش��ی ممکن 
اس��ت کاهش داشته باشد. کاهش ارزشی از جهاتی 
می تواند خوب باشد و از جهات دیگر می تواند منفی 
باشد؛ جنبه مثبت آن است که میزان حجم صادرات 
ما رشد کرده ولی به دلیل قیمت های جهانی، ارزش 
صادراتی ما پایین آمده است؛ در این صورت کاهش 
مربوط ب��ه قیمت های جهانی بوده و الجرم باید آن 
را پذیرفت؛ ولی اگر ارزش کاالهای صادراتی کاهش 
یافته و از نظر وزنی رشد داشته باشد و البته قیمت 
در بازاره��ای جهان��ی ثابت بوده و کاهش نداش��ته 
باش��د، آنگاه رش��د منفی صادرات نشانگر این است 
که نتوانس��تیم ارزش افزوده بیش��تری ایجاد کنیم. 
آماره��ا این پیام را می دهد که اگر مش��کالت تولید 
و صادرات کش��ور برطرف نشود؛ نه تنها نمی توانیم و 
قادر نیس��تیم به رشد 20درصدی در سال جاری و 
س��ال های آتی دست یابیم، بلکه فرصت های کنونی 
نیز از دس��ت می رود و لذا به یک حرکت جهادگرانه 
یا انقالبی نیاز داریم که مش��کالت تولید و صادرات 
را در اس��رع وقت و با کمتری��ن هزینه برطرف کند 
تا بتوانیم به س��مت تولید با ارزش افزوده بیش��تر و 

صادرات با ارزش افزوده باالتر حرکت کنیم. 
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اهمیت حمای��ت از بنگاه های 
صنعت��ی و تولی��دی هم��واره از 
موضوعاتی است که مورد تأکید 
صاحب نظ��ران  و  کارشناس��ان 
اقتص��ادی ق��رار داش��ته؛ امری 
ک��ه تالش می ش��ود ضروریات و 
دس��تاوردهای احتمالی آن مورد 
بحث و بررس��ی قرار گیرد. اساسا 
تحق��ق و دس��تیابی به توس��عه 
اقتصادی، بدون وجود استراتژی 
و نقش��ه راهی اصول��ی، هدفمند 
و کارآمد میس��ر نخواهد شد. به 
واقع سیاس��ت های اتخاذ ش��ده 
و نح��وه اج��رای آن، اصلی ترین 
ضرورت ب��رای پیش��برد اهداف 
اقتصادی کشور به شمار می رود. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، یک��ی از مولفه های حائز 
اهمیت در تحقق سیاس��ت های 
مذکور به نقش آفرینی بنگاه های 
تولیدی و صنعتی بازمی گردد که 
قطعا نتیجه، بازخورد و کمیت و 
کیفیت خروجی آنها در تسریع و 
تسهیل حصول اهداف مورد نظر 
بسیار نافذ و تعیین کننده خواهد 

بود.
 

فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی
دانش آموخته  پای��دار،  فرهاد 
رش��ته اقتص��اد ب��ا اش��اره ب��ه 
تعیین کننده  و  برجس��ته  نقش 
بنگاه های تولی��دی و اقتصادی 
)اع��م از کوچک و متوس��ط یا 
بزرگ( در توس��عه و ش��کوفایی 
اظه��ار  کش��ور،  اقتص��ادی 
داش��ت: اگ��ر از منظ��ر و زاویه 
موض��وع  ب��ه  اولویت گ��ذاری 
ب��ه  توج��ه  ش��ود،  نگریس��ته 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ِط 
فعل��ی  ش��رایط  در  صنعت��ی 

نظ��ر  ب��ه  ضروری ت��ر  کش��ور 
می رس��د. وی اف��زود: ثم��راِت 
از  حمای��ت  و  نقش آفرین��ی 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط 
در مردمی ت��ر ش��دن اقتص��اد، 
نقش آفرین��ی س��ازنده تمام��ی 
اقش��ار و گروه ه��ای اجتماعی، 
بسترس��ازی برای شکوفا شدن 
توانایی ها و اس��تعدادها و تکیه 
شایسته تر به ظرفیت های بومی 
و درون��ی نِم��ود پی��دا می کند. 
دانش آموخت��ه رش��ته اقتص��اد 
گفت: با عنایت به نیاز بنگاه های 
س��رمایه گذاری های  ب��ه  بزرگ 
نقش آفرین��ی  ل��زوم  و  کالن 
اینچنینی،  دولت در عرصه های 
حرک��ت در مس��یر حمای��ت از 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، 
ضری��ب فاصله گرفتن از اقتصاد 
فعاالنه تر  مش��ارکت  و  دولت��ی 
تقوی��ت  را  بخش خصوص��ی 
می کند. پایدار گفت: از س��وی 

دیگر تجارب گذشته نشان داده، 
ورود بنگاه های بزرگ، ضریب و 
زمینه انحصار را فراهم می سازد 
زی��را کس��ی توانای��ی رقابت با 
و  چنی��ن غول ه��ای صنعت��ی 
اقتص��ادی را نخواه��د داش��ت 
و ب��ه تبع در چنین ش��رایطی، 
بنگاه ه��ای صنعت��ی و تولیدی 
کوچ��ک و متوس��ط من��زوی و 
منفعل خواهند ش��د. وی افزود: 
البته طرح این موضوع به معنای 
منزوی ساختن بنگاه های بزرگ 
نیست، زیرا اساسا تحقق چنین 
امری نه منطقی و نه امکان پذیر 
خواه��د ب��ود و به ه��ر حال در 
مصال��ح،  حوزه ه��ا،  از  برخ��ی 
اقتضائ��ات و مالحظات و منافع 
کش��ور و توان ناکافی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط برای ایفای 
کالن،  حوزه ه��ای  در  نق��ش 
ایجاب می کند تا دولت با عنایت 
به توانمندی هرچه بیشتری که 

از آن برخ��وردار اس��ت، حضور 
پررنگ تری داشته باشد، اما این 
به معنای پر و بال دادن افس��ار 
گس��یخته به بنگاه ه��ای بزرگ 

نیست. 

اولویت حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط در 
کشورهای توسعه یافته

نظم پ��رور،  صدیق��ه 
دانش آموخته رش��ته اقتصاد نیز 
با اش��اره به لزوم ن��گاه منطقی، 
اصولی و عقالنی به هر دو حوزه 
و  کوچک  صنعت��ی  بنگاه ه��ای 
بزرگ گفت: باید با تقسیم بندی 
و  نقش آفرینی  بس��تر  اصول��ی، 
را  از ه��ر دو عرص��ه  حمای��ت 
فراهم س��اخت، اما در این میان 
از  بیش��تر  هرچ��ه  پش��تیبانِی 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، 
نظر می رس��د.  ب��ه  ضروری ت��ر 
نظم پرور گفت: با مطالعه س��یر 

حرکتی و نحوه پیمایش مس��یر 
پیشرفت و توسعه در کشورهای 
قدرتمن��د دنیا همچ��ون آلمان، 
ژاپ��ن، کره جنوب��ی و. . . به این 
واقعی��ت پ��ی خواهیم ب��رد که 
جوام��ع مذک��ور نی��ز حمای��ت 
خ��ود را از بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط پررنگ تر از بنگاه های 
بزرگ لحاظ کرده اند. وی افزود: 
س��هولت مدیری��ت بنگاه ه��ای 
شایس��ته تر  خروجی  کوچ��ک، 
چنی��ن مجموعه های��ی و تامین 
سرمایه مورد نیاز آنها به سهولت 
ویژگی هایی  از  بیش��تر  هرچ��ه 
اس��ت که بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط را از بنگاه ه��ای بزرگ 
متمایز می س��ازد. دانش آموخته 
رش��ته اقتص��اد عن��وان ک��رد: 
اگرچه به ص��ورت جزئی و خرد، 
کوچک  بنگاه های  دستاوردهای 
و متوسط در مقایسه با بنگاه های 
ب��زرگ صنعت��ی ناچی��ز به نظر 
می رس��د، ام��ا در س��طح کالن 
و فراگی��ر، خروج��ی بنگاه های 
مذک��ور )کوچ��ک و متوس��ط( 
حام��ل و حاوی نتای��ج و ثمرات 
ارزنده ت��ری اس��ت. نظم پرور در 
خاتمه یادآور شد: یقینا با اتخاذ 
سیاست های اصولی و قاعده مند 
و لح��اظ کردن پش��تیبانی هایی 
مال��ی،  همچ��ون حمایت ه��ای 
تس��هیل  مالیات��ی،  یاران��ه ای، 
ج��ذب  ب��رای  بستر س��ازی  و 
بیش��تر،  هرچه  س��رمایه گذاری 
ارائه آموزش های تخصصی و در 
نظر گرفتن مشِوق های صادراتی، 
روند توسعه و شکوفایی صنعتی 
و اقتصادی کش��ور با س��رعت و 
ش��تاب هرچه بیش��تری همراه 

می شود. 

راه و شهرس��ازی در جری��ان  وزی��ر 
س��فر به آلم��ان و بازدید از آزمایش��گاه 
ش��رکت »تالس«، مذاکراتی برای نصب 
راه آه��ن  س��یگنالینگ  سیس��تم های 
سریع السیر و رادارهای فرودگاهی انجام 
داد. به گزارش ایس��نا، عباس آخوندی و 
هیأت همراه در جریان س��فر به آلمان  با 
مدیران شرکت حمل ونقل تالس مالقات 
و سپس از آزمایشگاه شبیه ساز سیستم 
سیگنالینگ تالس بازدید کرد. وزیر راه و 
شهرسازی روز چهارشنبه پس از بازدید 
از آزمایش��گاه ش��رکت تالس، مجدد با 
مدیران آن ش��رکت مالق��ات و مذاکره 
ک��رد. با توجه به همکاری های ش��رکت 
تالس با جمهوری اسالمی ایران در جهت 
تامین تجهیزات و رادارهای فرودگاه ها و 
راه آهن،  نصب سیستم های سیگنالینگ 

دو ط��رف در خص��وص امکان توس��عه 
همکاری ها در زمینه ارتقای سیستم های 
خط��وط پرس��رعت و نص��ب رادارهای 

جدی��د و تامین تجهیزات و فناوری های 
جدی��د مذاک��ره کردن��د. در این س��فر 
اصغر فخریه کاش��ان قائم مقام و س��عید 

محم��دزاده مدیرعامل ش��رکت راه آهن 
و مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی عباس 
آخون��دی را همراهی می کنند. ش��رکت 
در نشست کارشناسی بنادر و دریانوردی 
برای مذاکرات کارشناس��ی نهایی سازی 
موافقتنام��ه، نشس��ت تخصصی با طرف 
ایرباس  آلمانی و نمایندگان شرکت های 
هلی کوپتری در بخ��ش اورژانس هوایی، 
شرکت در نشست مشترک در بخش های 
حمل و نق��ل ریل��ی و دریایی ب��ه منظور 
معرفی پروژه های مشمول سرمایه گذاری 
خارجی در بخش های مذکور دو کش��ور 
ایران و آلمان در حضور وزرای دو کشور  
)عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و 
وزی��ر دارایی و اقتصاد آلم��ان( از جمله 
برنامه های پیش بینی ش��ده در این سفر 

است. 

در بررسی دستاوردهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط مطرح شد

ضرورت تقویت مشارکت فعاالنه بخش خصوصی در اقتصاد

 هیاتی متشکل از فعاالن اقتصادی
مهرماه به سوییس می رود

ب��ا دعوت اتاق بازرگانی ژنو، هیاتی متش��کل از فعاالن اقتص��ادی ایرانی در ابتدای 
پاییز 1396 به س��وییس س��فر می کنند. به گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی 
ات��اق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران  و س��وییس به طور مش��ترک و با همکاری 
یکدیگر و برای بررس��ی چگونگی توسعه روابط اقتصادی بین بخش های خصوصی دو 

کشور، یک هیأت تجاری به ژنو اعزام می کنند. 
در این س��فر که به دعوت اتاق بازرگانی ژنو انجام می ش��ود، مس��عود خوانساری، 
رئیس اتاق تهران، سرپرس��تی هیأت تجاری ایرانی را برعهده دارد. این هیأت از روز 
چهارشنبه پنجم مهر ماه  )27 سپتامبر 2017( تا شنبه هشتم مهرماه 1396  )30 
س��پتامبر 2017( در سوییس حضور خواهد داش��ت و دیدارهای متعددی با فعاالن 
اقتصادی این کش��ور برگزار می کند. براب��ر اعالم معاونت امور بین الملل اتاق تهران و 
براس��اس هماهنگی های صورت گرفته با طرف سوییسی، زمینه  فعالیت اعضای هیأت 
اعزامی ایرانی در حوزه های نس��اجی، ماش��ین آالت و تجهیزات صنعتی، نفت و گاز، 
صنایع نیروگاهی و انرژی ه��ای تجدیدپذیر، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، دارو و 

تجهیزات پزشکی و امور مالی و بانکی است. 
ب��ه همی��ن منظور اتاق تهران از فع��االن اقتصادی که تمایل دارن��د در این هیأت 
حضور داشته باشند و برای رایزنی مستقیم و دیدار با همتایان خود به سوییس سفر 
کنند، می توانند با مراجعه به سایت اتاق تهران از شرایط این سفر مطلع شوند. ضمنا 
ب��ا توجه به لزوم برنامه ریزی دقیق برای اس��تفاده کامل از س��فر و نهایی کردن قرار 
مالقات ها و نشس��ت با صنعتگران و بازرگانان سوییس��ی الزم است مراحل ثبت نام و 
تکمیل مدارک موجود تا چهارشنبه 25 مردادماه انجام شود تا زمان کافی برای اخذ 

ویزا نیز وجود داشته باشد. 

مذاکره با شرکت آلمانی برای ورود تجهیزات راه آهن سریع السیر

حملونقل

تجارت

حملونقلریلی یادداشت

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



گروه پول و بانک: براساس تازه ترین 
گزارش��ی که بانک مرکزی از دارایی ها و 
بدهی های سیس��تم بانکی منتش��ر کرده 
اس��ت، حجم نقدینگی در ابتدای امسال 
به ۱۲۶۴ ه��زار میلیارد توم��ان افزایش 
یافته اس��ت.  می��زان نقدینگی از ۱۲۵۳ 
هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل با 
رشدی معادل ۰.۹درصد در فروردین ماه 
همراه شده که البته این رشد در مقایسه 
با دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند 
۱۳۹۴ ک��ه ۰.۶درصد گزارش ش��ده بود 
اندک��ی رش��د دارد، اما در قی��اس با بازه 

زمانی طوالنی تر با کاهش همراه است. 
ای��ن در حالی اس��ت که میزان رش��د 
نقدینگی در فروردین ماه امس��ال نسبت 
ب��ه همی��ن م��اه در س��ال قب��ل حدود 
۲۳.۷درصد رشد داشته، ولی نسبت رشد 
در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال 
۱۳۹۴ حدود ۲۹.۶درصد گزارش ش��ده 
ب��ود. در این حالت تا ح��دود ۶درصد از 

رشد نقدینگی کاسته شده است. 
اما در حال��ی اجزای اصلی نقدینگی را 
پول و شبه پول تشکیل می دهد که رشد 
پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده 
اس��ت. در حال حاضر پ��ول حدود ۱۵۵ 
ه��زار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را 
تشکیل می دهد که با رشد ۲۱.۴درصدی 
نس��بت ب��ه فروردی��ن س��ال گذش��ته 
همراه بوده اس��ت. این رش��د نس��بت به 
۱۲.۲درصدی ک��ه برای فروردین ۱۳۹۵ 
به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش 

از ۹درصد افزوده شده است. 
در س��وی دیگ��ر، حج��م عم��ده ای از 
نقدینگ��ی را ش��به پول ک��ه غال��ب آن 
س��پرده های بانکی است تشکیل می دهد 
ک��ه در فروردی��ن ماه امس��ال با رش��د 
۲۴درص��دی در قیاس با فروردین س��ال 
قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. این میزان رش��د نسبت به حدود 

۳۲درص��د فروردی��ن ۹۵ ب��ه فروردین 
۱۳۹۴ تا 8درصد کاهش دارد. 

در حال��ی نقدینگ��ی از س��ال ۱۳8۰ 
تاکن��ون تا بی��ش از ۱۲۰۰ تریلیون و از 
۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رش��د 
داش��ته که یکی از موضوعات مورد انتقاد 
کارشناسان نیز بوده است؛ از چرایی رشد 
ب��االی نقدینگی، کنترل آن و از س��ویی 
می��زان نفعی ک��ه باید اقتص��اد از حجم 

باالی ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد. 
تنگن��ای اعتب��اری بانک ه��ا و کاهش 
ق��درت تس��هیالت دهی آنه��ا ب��ا وجود 
میلی��اردی،  ه��زار   ۱۲۰۰ نقدینگ��ی 
موضوعی اس��ت که گاه��ی در انتقاد به 

رش��د باالی آن مطرح می شود؛ موضوعی 
ک��ه بانک مرک��زی تأکی��د دارد با وجود 
اینکه افزایش نقدینگی به معنای رش��د 
س��پرده ها و نقدینگی در بانک هاست، اما 
نباید این افزایش را ب��ا تنگنای اعتباری 
بانک ه��ا مرتبط دانس��ت چ��را که کامال 
متفاوت بوده و این رش��د لزوما به معنای 
حل مس��ئله کمبود نقدینگی در ش��بکه 

بانکی نیست. 
براساس این گزارش، حجم دارایی های 
خارجی بان��ک مرکزی ب��ه ۵۷۱.۴ هزار 
میلیارد تومان رسید، ضمن اینکه بدهی 
بخش دولتی ۲۲۵.۲ هزار میلیارد تومان 
و بدهی بخش غیردولتی به بانک مرکزی 
۹۱۳.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
در عین حال وام ها و س��پرده های بخش 
دولتی نیز ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده 

است. 

تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد
بانک  براس��اس اطالع��ات  همچنی��ن 

مرکزی، تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه 
امس��ال نس��بت به ۱۲ ماه��ه منتهی به 
تیرماه س��ال ۱۳۹۵ مع��ادل ۱۰.۳درصد 
ش��ده اس��ت و تورم نقط��ه ای تیرماه نیز 

معادل ۹.۹درصد بوده است. 
بانک مرکزی ایران اعالم کرده است که 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق ش��هری ایران طبق سال پایه 
۱۳۹۰ مس��اوی ۱۰۰ در تیرم��اه س��ال 
۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶.۹ رس��یده که نسبت 
ب��ه ماه قب��ل ۰.۱ درصد کاهش داش��ته 

است. 
همچنین در ش��اخص اشاره ش��ده در 
تیرماه س��ال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل مع��ادل ۹.۹درص��د افزایش 
یافته است. آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد تورم س��االنه گروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل ۱.۵درصد 
کاه��ش یافت��ه اس��ت و ت��ورم نقطه ای 
این گ��روه ۱۳.۶درصد اس��ت. همچنین 
ت��ورم گروه دخانیات نس��بت به ماه قبل 
۰.۵درصد کاهش پیدا کرده و نس��بت به 
ماه مشابه س��ال قبل ۰.۲درصد افزایش 

یافته است. 
همچنی��ن ت��ورم ماهان��ه در تیرم��اه 
ب��رای گروه پوش��اک و کفش ۰.۲درصد، 
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 
۰.۵درصد، اس��اس لوازم و خدمات مورد 
اس��تفاده در خانه ۰.۶درصد، بهداشت و 
درمان ۰.۴درصد، حمل و نقل ۰.۷درصد، 
ارتباط��ات ۰.۱درص��د، تفری��ح و ام��ور 
فرهنگ��ی ۰.۷درصد، تحصیل ۰.۲درصد، 
رس��توران و هتل ۱.۴درص��د و کاالها و 

خدمات متفرقه ۰.۷درصد بوده است. 
گفتنی است تورم نقطه ای گروه تفریح 
و ام��ور فرهنگ��ی مع��ادل ۷.۹درص��د و 
گ��روه تحصیل مع��ادل ۱۰.۹درصد بوده 
اس��ت و به طور کلی تورم گ��روه کاال در 
تیرماه نس��بت به م��اه قب��ل ۰.۷درصد 
کاهش یافته اس��ت و تورم نقطه به نقطه 
آن ۱۰.۱درص��د افزای��ش یافته اس��ت و 
همچنین تورم ماهان��ه گروه خدمات در 
تیرماه نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد بوده 
و ت��ورم نقطه به نقطه این گروه نس��بت 
به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۷درصد 

بوده است. 

سیاهه دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد

رکورد جدید نقدینگی؛ 1264 تریلیون تومان 4 انتظار از بدنه اقتصادی دولت 
دوازدهم

۱- یک��ی از موضوعات مهم در ارتباط با تعیین کابینه 
دول��ت دوازدهم، هماهنگی مجموع��ه اقتصادی دولت با 
یکدیگر است. بخش های اثرگذار دولت بر اقتصاد و مقررات 
آن باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. ریشه بسیاری از 
مشکالت اقتصادی در ناهماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی و بانک مرکزی است. در این مجموعه به تحول 

نگاه نیاز داریم. 
۲- جوان گرای��ی نی��از ام��روز بدن��ه اقتص��ادی دولت 
اس��ت. البت��ه جوان گرای��ی را بای��د ب��ا در نظ��ر گرفتن 
بح��ث جانش��ین پروری دنبال ک��رد. در مدیریت اجرایی 
وزارتخانه های اقتصادی به افرادی جوان، باانگیزه، توانمند 
و متخصص نیاز داریم که در عین اتکا به تجارب قدیمی 
توان پیش��برد اهداف اقتصادی را داش��ته باشند. از سوی 
دیگ��ر باید به آینده فکر کنیم. به اینکه برای نس��ل های 
آینده مدیر تربیت کنیم. ما بعد از گذش��ت چهل سال از 
مدیران نسل اول انقالب در وزارتخانه ها استفاده می کنیم، 
کاری که لزوماً بد نیست اما کمک کننده نیست. باید دانش 
مدیریت��ی آن زمان را به ج��وان امروز منتقل کرد و برای 

نسل های آینده هم کاری کرد. 
۳- دولت باید در کابینه دوازدهم در مسیر چابک سازی 
و کوچک س��ازی حرکت کند. بهره وری یکی از مس��ائل 
اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر است. تصدی گری بیش 
 از ان��دازه دولت و چنبره آن بر بخش های مختلف اقتصاد 
روند توسعه را کند کرده است. جدای از این کابینه دولت 
دوازدهم باید در بحث سیاست گذاری ها تا جای ممکن با 

اعتقاد به بخش خصوصی حرکت کند.
 ۴- عمل گرایی ضرورت دیگری است که باید در انتخاب 
وزرای کابینه دولت دوازدهم به آن توجه کرد. شعارزدگی 
و بیان مس��ئله چاره کار نیس��ت. امروز می بینیم که وزیر 
فقط موضوعات و مسائل حوزه کاری اش را تشریح می کند 
و س��وال این است که انتظار دارد چه کسی این مسائل را 
حل کند؟ مس��ئله سرمایه های اجتماعی و مبارزه با فساد 
به عنوان عامل تهدیدکننده سرمایه اجتماعی اولویت دیگر 
وزرای دول��ت دوازدهم اس��ت. باید به ط��ور عملی جلوی 
فس��اد را گرف��ت. در زمینه اقتص��اد، در بحث نظام جامع 
مالیاتی، ممانع��ت از فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات از 
بخش های تاریک اقتصاد از مطالبات مهم از وزیران دولت 
دوازدهم اس��ت. بخش های شفاف اقتصاد که به مناسبت 
رکود چندس��اله آسیب دیده است باید کمتر مالیات بدهد 
و کس��ری درآمدهای مالیاتی دول��ت را باید از بخش های 
تاری��ک اقتصاد جبران کرد. کاهش نرخ س��ود س��پرده و 
تس��هیالت بانکی انتظار دیگر بخش خصوصی اس��ت. به 
جریان انداختن طرح مالیات بر سپرده های بانکی می تواند 
نقش مؤثری در هدایت منابع مالی به بخش تولید ایفا کند. 
سود سپرده ها به اندازه ای جذاب است که میل به مصرف را 
هم کاهش می دهد چه برسد به سرمایه گذاری. اصالح نرخ 
ارز و توسعه بازار سرمایه از دیگر انتظارات بزرگ از وزارت 
اقتصادی است. خواسته همیشگی ما در مورد تعدیل نرخ 
ارز و متناسب س��ازی آن با نرخ تورم بی اندازه تکرار ش��ده 
اس��ت. عدم اقدام به موقع در مورد ن��رخ ارز قدرت رقابت 
تج��ار ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده اس��ت. در 

این وضعیت رفته رفته بازارهای مان را از دست می دهیم. 
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سفر هیأت عالی رتبه بانکی 
کرواسی به ایران

معاون وزی��ر امور خارجه کرواس��ی اعالم کرد که 
ب��ه زودی هیاتی به سرپرس��تی رئیس بانک مرکزی 
این کش��ور به منظور ارتقای مبادالت دوجانبه و رفع 

مشکالت موجود به ایران سفر خواهد کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از اتاق بازرگانی ایران، 
گ��ردان باکوتا معاون وزیر امور خارجه کرواس��ی در 
دیدار با محمدرضا کرباس��ی، مع��اون بین الملل اتاق 
ایران با اعالم این خبر گفت: حل مس��ائل بانکی بین 
ایران و کرواس��ی از اولویت های اصلی دولت کرواسی 
است. طبق برنامه ریزی انجام شده به زودی هیاتی به 
ریاس��ت رئیس بانک مرکزی، به ایران سفر می کند. 
امیدوارم در این س��فر راهکارهای مناسبی برای حل 

مشکالت بانکی اتخاذ شود. 
وی همچنین از تش��کیل کمیته ای در کرواسی برای 
رس��یدگی به روند اجرایی ش��دن توافقات انجام ش��ده 
بین دو کش��ور خبر داد و با برش��ماری سه نکته مهم 
و اساسی در روابط دو کشور گفت: موقعیت جغرافیایی 
کرواس��ی که دروازه ورود ایران به اروپا تلقی می ش��ود، 
پروژه استخراج گاز از جزیره کرک که پروژه گاز شناور 
محسوب می ش��ود و صنعت گردشگری، سه موضوعی 
هس��تند که ایران می تواند در زمینه روابط اقتصادی و 

تجاری اش با کرواسی مورد توجه قرار دهد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.8۰۱دالر آمریکا

۴.۵۹۵یورو اروپا

۴.۹8۴پوند انگلیس

۱.۰۴۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
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۱.۱۷۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۲.8۰۰سکه طرح جدید

۶۲۶.۵۰۰نیم سکه

۳۷۱.۵۰۰ربع سکه

۲۴۶.۰۰۰سکه گرمی
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عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



حرکت جریان نقدینگی به سوی 
بازار سهام

بررس��ی گزارش های مالی س��ه ماهه شرکت ها، 
چشم انداز آتی بازار سرمایه را به خصوص در صنایع 
بزرگ »روشن« نشان می دهد. وضعیت گزارش های 
س��ه ماهه باعث ایجاد امیدهایی در بازار شده است. 
ای��ن گزارش ها به خص��وص در گروه های معدنی و 
فلزی برای س��رمایه گذاران مثبت بود. گزارش های 
خوب 12 ماهه ش��رکت های پاالیش��ی و آمار تولید 
و فروش صنعت خودرو و تقس��یم س��ود در مجامع 
پس از چند س��ال، خبرهای خوبی برای سهامداران 

به همراه داشت. 
آث��ار برجام و تقویت ارتباط با دنیا کم کم خودش 
را در اقتصاد و صنایع کش��ور نشان می دهد. با این 
حال، ش��رایط نظام بانکی چندان مناس��ب نیست 
و ت��ا زمانی که وضعیت این صنعت روش��ن نش��ود، 
سهامداران این صنعت بزرگ بورسی باید در انتظار 
رفع ابهام بمانند. دولت برای نرخ س��ود باید تصمیم 
ج��دی بگیرد. بانک مرکزی مان��ع برگزاری مجامع 
بانک ها شد و مجامع بانک ها به تعویق افتاد که این 
مسئله، باعث بالتکلیفی سهامداران این گروه شد. 

جری��ان نقدینگ��ی آرامی در ح��ال ورود به بازار 
س��هام اس��ت و با توجه به ورود سرمایه های جدید 
ب��ه بازار س��هام باید مراقب بود ت��ا منابع جدید در 
سایه نرخ های باالی سود بانکی دچار خطر نشوند و 
سرمایه گذاران زیان نکنند. اصالح نظام بانکی برای 
بازار س��رمایه خیلی مهم است. در عین حال حفظ 
و حراس��ت نقدینگی ه��ای بازار س��رمایه و ماندگار 
کردن سرمایه ها در بازار در شرایط جدید و با ورود 

نقدینگی های جدید به بازار بسیار مهم است. 
تا امروز گزارش های ش��رکت های بورس��ی قابل 
قب��ول و مثب��ت بوده اس��ت و روند س��وددهی در 
گزارش ه��ا بهب��ود یافته که این رش��د به واس��طه 
»صادرات محور« بودن صنایع بوده است. بازار برای 
دوره ه��ای بعد هم احتماال همچنان ش��اهد همین 
رون��د مثبت در گزارش ها خواهد ب��ود. با این حال 
ش��اید نتوان رش��د پرش��تابی را برای بازار سرمایه 
متصور بود اما رش��د آرام و با ثبات بازار س��رمایه از 

این به بعد دور از ذهن نیست. 
منبع: سنا

 تبعات تغییر واحد پولی کشور
بر بازار سرمایه

در بازار س��هام، »ریال« مفهوم دارد و باید منتظر 
ش��یوه اجرای این تغیی��ر واحد پول��ی دولت ماند، 
چراک��ه این اتفاق اثرات روان��ی کوتاه مدتی بر بازار 
س��رمایه خواهد داشت، چون با تغییر واحد پولی از 
تومان به ریال، اعشار از قیمت سهام حذف می شود 
که ممکن است در کوتاه مدت بر بازار اثرگذار باشد. 
هرچن��د اثرات چنی��ن تغیی��ری در بعد کوچک 
خیلی قابل توجه نیس��ت چون سال هاس��ت به طور 
غیر رسمی واحد پول کشور در خریدوفروش کاالها 
تومان اس��ت، اما در بازار س��رمایه این تغییر تأثیر 
کوتاه مدتی دارد چراکه قیمت س��هام با اعشار ریال 
اس��ت و در صورت تغییر واحد پولی باید این اعشار 

حذف و قیمت ها به تومان رند شوند. 
تغیی��ر واحد پولی و حذف صفر از پول ملی تأثیر 
عمیقی بر اقتصاد ندارد و عمده این تأثیر کوتاه مدت 
و روانی اس��ت، مگر اینکه چنین اتفاقی آغاز کننده 
اه��داف اقتص��ادی دیگر باش��د. مهم تری��ن هزینه 
ای��ن تغییر، جایگزین��ی اس��کناس ها و جمع آوری 
اس��کناس های قدیمی اس��ت ک��ه البته رق��م قابل 
توجهی نیس��ت. تغییر واحد پولی اثرات مس��تقیم 

اقتصادی در بلند مدت ندارد. 
این اتفاق فقط در زم��ان کوتاهی اثرات روانی به 
هم��راه دارد و دولت باید با برنامه ای دقیق اقدام به 
جایگزینی پول جدید کند. سال هاس��ت در اقتصاد 
ایران به طور غیر رس��می تومان جایگزین ریال شده 
اس��ت و ما هیچ دارایی را با ریال معامله نمی کنیم 
و هم��ه معام��الت ما با تومان اس��ت پ��س چنین 
تصمیمی تورم زا نیس��ت. امید است این برنامه های 
دولت با هدف کاهش تورم و رشد اقتصادی باشد. 
منبع: عصر مالی
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شماره 842

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
طی هفته گذش��ته ب��ا 1.7 درصد رش��د 
 همراه شد و با 1347 واحد افزایش به رقم 
81 هزار و 509 واحد رس��ید. بدین ترتیب 
در هفته گذشته شاخص کل بورس کانال 
81 هزار واحد را فت��ح کرد و تا میانه های 
این کانال صعود کرد. بر این اس��اس سطح 
عموم��ی قیمت ها و ش��اخص ها در بورس 
ته��ران در حال افزایش اس��ت و همه روزه 
شاهد اوج گیری بیش��تر نماگر بازار سهام 
هس��تیم. کانال های 77 هزار ت��ا 81 هزار 
واحدی طی چند ماه اخیر توسط شاخص 
کل فتح شده و انتظار می رود شاخص کل 
تا کانال های باالتری نیز صعود کند. طیف 
قاب��ل توجهی از م��ردم و س��رمایه گذاران 
نیز ط��ی یک ماه اخیر برای خرید س��هام 
ش��رکت ها به بورس آمده اند، به طوری که 
هر روز شاهد کوچ نقدینگی از شبکه بانکی 
به س��وی بازار سهام هستیم. حتی افزودن 
تحریم ه��ای آمریکایی نیز مانع از رش��د و 
رونق و بازدهی مطلوب بورس تهران نشده 
و این بخ��ش از فعالیت ه��ای اقتصادی با 

قدرت به راه خود ادامه می دهد. 

رشد 15.4 درصدی ارزش معامالت 
بورس

 شاخص بازار اول با 1443 واحد افزایش 
به رقم 57023 واحد بالغ شد و شاخص 
ب��ازار دوم ب��ا 192 واح��د افزایش عدد 
178151واحد را تجربه کرد و به ترتیب 
با 2.597 درص��د و 0.11 درصد افزایش 
مواجه شدند. در پنج روز کاری هفته اول 
مردادم��اه 96، ارزش کل معامالت اوراق 
بهادار به 13619 میلیارد ریال بالغ ش��د 
که 15.4 درصد افزایش یافته اس��ت. در 
ضمن تعداد 3808 میلی��ون انواع اوراق 
بهادار در بی��ش از 302 هزار دفعه مورد 
معامل��ه قرار گرفت و به ترتیب 21درصد 
کاه��ش و 6 درصد افزایش را تجربه کرد. 
این درحالی اس��ت که تعداد 13 میلیون 
واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه در ب��ورس تهران ب��ه ارزش کل 
بی��ش از 132 میلیارد ریال مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتیب با 15 و 11 درصد 

افزایش همراه شدند. 

عملکرد سبز بازار اول فرابورس
نخس��تین هفته معامالت��ی مردادماه با 
افزایش حج��م و ارزش مبادالت فرابورس 
ایران همراه بود، به گونه ای که شاهد دست 

به دست شدن یک هزار و 17 میلیون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش 7 ه��زار و 508 میلیارد 
ریال در بازارهای فراب��ورس ایران بودیم. 
افزای��ش 3 و 19 درص��دی حجم و ارزش 
مب��ادالت فراب��ورس در حال��ی در هفته 
منته��ی به 6 خردادم��اه رخ داد که تعداد 
مبادالت انجام شده 9 درصد کاهش یافت 
ام��ا این رقم در مقایس��ه با ابتدای س��ال 
جاری 5درصد افزایش را نش��ان می دهد. 
در پنج روز معامالتی هفته، در روز آغازین 
مبادالت بیش��ترین حجم مبادالت معادل 
410 میلیون ورقه بین سهامداران جابه جا 
ش��د و بیشترین ارزش مبادالتی به میزان 
بال��غ بر 3 هزار و 300 میلیارد ریال به روز 
سه شنبه سوم مردادماه اختصاص داشت. 
بازار اول با دادوس��تد 156 سهم به ارزش 
284 میلیارد ریال عملکرد س��بزی را این 
هفته ب��ه ثبت رس��اند و افزایش 22 و 6 
درص��دی ارزش و حجم مبادالتی در این 
ب��ازار رخ داد. این در حالی اس��ت که در 
بازار دوم حجم و ارزش مبادالت با کاهش 
مواج��ه ش��د، به طوری ک��ه 178 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 886 میلی��ارد ریال در 
این بازار دس��ت به دست شد که حاکی از 
کاه��ش 65 و 36 درصدی حجم و ارزش 
معام��الت در این ب��ازار نس��بت به هفته 

پیش است. در مجموع سه تابلو معامالتی 
بازار پایه نیز ش��اهد افزای��ش حجم و در 
مقابل کاه��ش ارزش مبادالتی بودیم اما 
در مقایس��ه با ابتدای س��ال جاری حجم 
و ارزش مب��ادالت بازار پای��ه به ترتیب با 
رش��د 8 و 98 درصدی همراه بوده است. 
در می��ان صنای��ع فرابورس��ی نی��ز گروه 
محص��والت غذایی به جز قند و ش��کر با 
ارزش مبادالت��ی 187 میلیارد ریال و دارا 
ب��ودن 11درصد از ارزش کل، بیش��ترین 
ارزش معام��الت خ��رد را در می��ان بازار 
س��هام  )ش��امل بازارهای اول، دوم، پایه، 
 )SME اختی��ار معامله خریدوف��روش و
و اختی��ار س��هام به خود اختص��اص داد. 
جایگاه ه��ای دوم تا چه��ارم از نظر ارزش 
مبادالت��ی نیز ب��ه گروه ه��ای محصوالت 
شیمیایی؛ انبوه سازی، امالک و مستغالت 
و س��ایر محصوالت کان��ی و غیرفلزی به 
ترتیب ب��ا 7، 7 و 6 درص��د از ارزش کل 
تعلق گرفت. در نهای��ت و در جریان بازار 
آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه گذش��ته، 
ش��اخص کل فرابورس کمتر از یک واحد 
عقب نش��ینی ک��رد و در پله 920 واحدی 
دادوس��تدهای هفت��ه را خاتمه بخش��ید، 
درحالی که همچن��ان بازدهی 5 درصدی 

خود را از آغاز امسال حفظ کرد. 

انتشار خبر تحریم ها هم بازار سهام را منفی نکرد

انتظار برای صعود شاخص کل به کانال های باالتر

ب��ه  س��که  آت��ی  معام��الت   ارزش 
292 میلیارد ریال رسید. حجم معامالت 
آتی س��که در ب��ورس کاالی ای��ران به 
2 ه��زار و 180 قرارداد رس��ید. این در 
شرایطی اس��ت که طالی جهان بعد از 
رس��یدن به باالترین سطح یک ماهه در 
ب��ازار تحت تأثیر افزای��ش ارزش دالر و 
قبل از نشس��ت ف��درال رزرو با کاهش 
اندکی روبه رو شد. به این ترتیب قیمت 

ط��الی جهان در بازارهای آس��یا با 0.2 
درصد کاهش به 1252.90 دالر رسید. 
فلز زرد با رس��یدن به قیمت 1258.79 
دالر باالترین قیمت از 23 ژوئن را ثبت 
کرده ب��ود. قیمت طال در ب��ازار آمریکا 
هم ب��رای تحویل فوری در آگوس��ت با 
0.1 درص��د کاهش به ارزش 1253.30 
دالر در ه��ر اونس دادوس��تد ش��د. به 
این ترتیب در معامالت س��که آتی، هر 

5 سررس��ید مثبت بودند، به طوری که 
قرارداد س��که آتی سررسید شهریورماه 
س��ال 96 ب��ا 0.04 درصد رش��د با رقم 
ی��ک میلی��ون و 230 هزارتومان مورد 
معامله ق��رار گرفت. قرارداد س��که آتی 
سررس��ید آبان ماه رشد 0.04 درصدی 
را تجرب��ه کرد و با رقم ی��ک میلیون و 
263 ه��زار تومان دادوس��تد ش��د. در 
همین حال قرارداد آتی س��که سررسید 

دی ماه نیز ب��ا رقم یک میلیون و 295 
ه��زار تومان خریداری ش��د. از س��وی 
دیگر قرارداد س��که آتی تحویل اسفند 
ماه نیز با 0.05 درصد رش��د با رقم یک 
میلیون و 326 هزار تومان مورد معامله 
قرار گرفت. همچنین قرارداد سکه آتی 
 تحویل اردیبهش��ت ماه سال 97 هم ب
ا 0.04 درصد رشد با رقم یک میلیون و 

357 هزارتومان دادوستد شد. 

اداره آم��ار و اطالع��ات ش��رکت بورس 
تهران در آخری��ن گزارش منتهی به پایان 
تیرماه س��ال 96 نس��بت قیمت به درآمد 
325 ش��رکت حاضر در این ب��ازار را اعالم 
کرد. آخرین میانگی��ن P/E بورس تهران 
در پایان تیر ماه س��ال جاری 6. 69 مرتبه 
اس��ت. این گزارش حاکی اس��ت در میان 
325 ش��رکت حاضر در ب��ورس تهران 83 
شرکت با نسبت قیمت به درآمد کمتر از 6 
مرتبه معامله می شوند که از این تعداد 20 
ش��رکت نسبت قیمت به درآمد آنها منفی 
اس��ت. این گزارش حاکی اس��ت ش��رکت 
س��رمایه گذاری صنعت بیمه با P/E منفی 
101 مرتبه کمترین نسبت قیمت به درآمد 

را در بورس تهران از آن خود کرده است. 

معرفی سهام با P/E منفی
همچنی��ن س��رمایه گذاری مل��ت نیز با 
نسبت قیمت به درآمد منفی 76 در بورس 
تهران فعال است. پس از آن سرمایه گذاری 
توس��عه آذربایجان نسبت قیمت به درآمد 
 P/E منفی 44 را داراست. سیمان شرق با
معادل 39، صنعتی و کش��اورزی ش��یرین 
خراس��ان با P/E منفی 26، سرمایه گذاری 
س��اختمان ایران با نسبت قیمت به درآمد 

منفی 20، ماشین س��ازی نی��رو محرکه با 
نسبت قیمت به درآمد منفی 19، سیمان 
کردستان با نسبت قیمت به درآمد منفی 
12، ماشین س��ازی اراک با نس��بت قیمت 
به درآمد منفی 18، حمل و نقل بین المللی 
 P/E س��ایپا دیزل با ،P/E 7خلیج فارس با
منفی 6، تولی��د مواد اولیه الیاف مصنوعی 
با نس��بت قیمت به درآمد منفی 5، دشت 
مرغاب، رینگ سازی مشهد، سایپا، سیمان 
ش��اهرود، نوس��ازی و س��اختمان تهران و 
صنعتی محورسازان ایران خودرو با نسبت 
 قیم��ت به درآمد منف��ی 4، بانک تجارت، 
پل��ی اکریل ای��ران، پتروش��یمی فارابی و 
تولیدی گرانیت بهسرام با P/E منفی 2 و 
ایران خودرو دیزل با نسبت قیمت به درآمد 
منفی یک در فهرس��ت 20 ش��رکتی قرار 
دارند که با نس��بت قیمت به درآمد منفی 

در بازار حاضر هستند. 

کمترین P/E های مثبت بازار
 P/E در ادام��ه بررس��ی نماده��ای ب��ا
پایین پ��س از نمادهای منف��ی کمترین 
نس��بت قیمت به درآمد در بورس تهران 
متعلق به سرمایه گذاری صنعت و معدن، 
س��رمایه گذاری اعتب��ار ایران، شیش��ه و 

گاز با نس��بت قیمت به درآمد 2 اس��ت. 
این گ��زارش حاکی اس��ت پتروش��یمی 
خارک، س��رمایه گذاری گروه صنعتی رنا، 
سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری 
س��په و بیم��ه م��ا ب��ا P/E در محدوده 
3 در ب��ورس ته��ران معامله می ش��وند. 
همچنین ش��رکت های ارتباطات س��یار، 
ایران، مدیریت س��رمایه گذاری  مخابرات 
پتروش��یمی  مبین،  پتروش��یمی  امی��د، 
فجر، پتروش��یمی فن آوران، پتروش��یمی 
پارس��یان،  الکترونیک  تج��ارت  ش��ازند، 
س��رمایه گذاری خوارزمی، سرمایه گذاری 
الب��رز، صنای��ع پتروش��یمی کرمانش��اه، 
گروه دارویی س��بحان، رایان سایپا، بیمه 
پارسیان، سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، 
داروس��ازی جابربن حیان، سرمایه گذاری 
پ��ارس توش��ه، کارخانج��ات داروپخش، 
س��رمایه گذاری گ��روه صنای��ع بهش��هر، 
کیمیدارو، سیمان قائن و کارخانه چینی 
ایران یا نسبت قیمت به درآمد در محدود 
4 ش��اهد معامله س��هام خ��ود در بورس 
تهران هس��تند. اما آخرین گروه نمادهای 
با نس��بت قیمت به درآمد در محدوده 5 
هس��تند. به این ترتی��ب نمادهای صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، ف��والد مبارکه 

اصفهان، س��رمایه گذاری غدیر، گسترش 
 نف��ت و گاز پارس��یان، پتروش��یمی جم، 
صن��دوق  س��رمایه گذاری  گه��ر،  گل 
بازنشس��تگی، نفت بهران، سرمایه گذاری 
داروی��ی تأمی��ن، س��رمایه گذاری صنایع 
ش��یمیایی ایران، صنعتی بهش��هر، نفت 
س��پاهان، داروی��ی برکت، نف��ت پارس، 
داروس��ازی اسوه، س��رمایه گذاری توسعه 
شاهد،  س��رمایه گذاری  س��یمان،  صنایع 
پ��ارس دارو، لیزین��گ صنع��ت و معدن، 
معادن باف��ق، گلتاش، تولید م��واد اولیه 
داروپخش، داروس��ازی اکسیر، داروسازی 
ابوریحان، سیمان ارومیه، سیمان کرمان، 
بوعلی،  س��رمایه گذاری  ایران،  آلومینیوم 
س��خت آژن��د، س��رمایه گذاری پردیس، 
س��یمان غرب و رادیاتور ایران با نس��بت 
قیم��ت به درآمد در مح��دوده 5 در حال 
معامله س��هام در بورس تهران هس��تند. 
بررسی ها از نسبت قیمت به درآمد 325 
ش��رکت بورسی نش��ان می دهد در حالی 
میانگین نسبت قیمت به درآمد کل بازار 
6.6 مرتبه اس��ت که شرکت های بزرگ با 
ش��رایط بنیادی مناس��ب زیادی در حال 
حاض��ر ب��ا P/E های کمت��ر از 6 در حال 

معامله در بورس تهران هستند. 

ثبت 5 سررسید مثبت در بازار آتی سکه بورس کاال

با بررسی 325 نماد بورسی مشخص شد 

83 شرکت در بورس تهران P/E کمتر از 6 دارند

خبر

عملکرد نامناسب آمازون، آسیا را 
قرمزپوش کرد

بازارهای آسیایی و شاخص آتی اس اند پی آمریکا در 
پی انتشار گزارش عملکرد ناامید کننده شرکت آمازون، 
با روند کاهش��ی روبه رو شدند. انتشار آمار ناامیدکننده 
ش��رکت آمازون موجب تأثیر بر دیگر شرکت های این 
صنعت شد و قیمت سهام شرکت های تکنولوژی را با 
افت دس��ته جمعی همراه کرد. در بازار ارز جهانی نیز 
قیمت یورو در مقایس��ه با فرانک سوییس با بیشترین 
میزان افزایش نس��بت به ماه ژانویه دادوس��تد شد. در 
بازارهای س��هام، تأثیر کاهش قیمت س��هام ش��رکت 
آمازون بر ش��اخص آتی ن��زدک و اس اند پی، موجب 
سقوط شاخص ها در بازار ژاپن، استرالیا و کره جنوبی 
ش��د. هیدیوکی ایشیگورو، سرپرس��ت تحلیلگران در 
کارگزاری دایوا در توکیو در این خصوص اظهار داشت: 
س��رمایه گذاران به دلیل نوس��انات اخیر در شاخص ها 
بسیار محتاط شده اند. سیگنال های اقتصادی متفاوت 
که از س��وی آمریکا منتشر می شود نیز بازارها را تحت 
تأثیر قرار می دهد. وی ادامه داد: با انتشار آمار عملکرد 
نامناسب شرکت آمازون به نظر می رسد اقتصاد آمریکا 
نیز انتظارات خود را نس��بت به ب��ازار تعدیل کند. در 
بازارهای آسیایی، ش��اخص تاپیکس ژاپن با افت 0.2 
درصدی روبه رو ش��د و اس اند پی استرالیا 1.3 درصد 
منفی ش��د. در کره جنوبی، ش��اخص اصلی بورس این 
کشور کاهش 1.2 درصدی را از آن خود کرد درحالی که 
شاخص هنگ س��نگ در کره جنوبی روند منفی 0.5 
درصدی را به ثبت رساند. در این بین، شانگهای چین 
نیز با تغییرات اندکی همراه شد. شاخص آتی اس اند پی 
در آمریکا نیز افت 0.3 درصدی را شاهد بود درحالی که 

شاخص آتی نزدک هم 0.6درصد کاهش داشت. 

رشد قیمت مس در رینگ 
معامالتی بورس لندن ثبت شد

خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با افزایش همراه 
شد و با نرخ 6 هزار و 148 دالر بر تن معامله شد. طی 
معامالت بازار فل��زات بورس لندن، فروش نقدی مس 
با افزایش روبه رو ش��د و به 6 هزار و 150 دالر رس��ید. 
همچنین س��فارش خرید مس برای س��ه ماهه آینده 
ب��ه مبلغ 6 هزار و 180 دالر معامله ش��د. در این بین، 
خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و 896 
دالر و ی��ک ه��زار و 896. 50 دالر صورت گرفت. قلع 
هم با نرخ 20 هزار و 425 دالر خریداری شد و به نرخ 
20 هزار و 450 دالر در هر تن فروخته شد. گزارش ها 
حاکی از آن است که خریدوفروش روی با نرخ 2هزار و 
824 دالر و 2هزار و 824.50 دالر انجام شد. سرب هم 
در رینگ معامالتی با نرخ 2 هزار و 265 دالر خریداری 

و 2 هزار و 266 دالر به فروش رسید. 

کسب 20 میلیارد ریال سود 
واگذاری »وصنعت«

ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت و مع��دن، صورت 
وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منته��ی به 31 تیر ماه 96 را حسابرس��ی نش��ده و با 
س��رمایه ثبت ش��ده 3 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. 
 ش��رکت س��رمایه گذاری صنع��ت و مع��دن در دوره 
یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 تعدادی از س��هام 
چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 43 میلیارد و 
908 میلیون ریال به مبلغ 64 میلیارد و 204 میلیون 
ری��ال واگذار و از این بابت مع��ادل 20 میلیارد و 296 
میلیون ریال س��ود واگذاری کس��ب کرد.  این شرکت 
در دوره ی��ک ماهه یاد ش��ده تعدادی از س��هام چند 
ش��رکت بورسی را با بهای تمام ش��ده 130 میلیارد و 
485 میلیون ریال خریداری کرد. »وصنعت« در ابتدای 
دوره یک ماهه منتهی به پایان تیر ماه امسال تعدادی 
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 4هزار 
و 950 میلیارد و 616 میلیون ریال و ارزش بازار 6هزار 
و 728 میلیارد و 527 میلیون ریال در سبد سهام خود 
داشت. بهای تمام شده سهام این شرکت در دوره یک 
ماهه یاد شده معادل 96 میلیارد و 587 میلیون ریال 
افزای��ش یافت و به مبلغ 5ه��زار و 47 میلیارد و 203 
میلیون ریال رس��ید. همچنین ارزش بازار این شرکت 
طی همی��ن دوره معادل 216 میلیارد و 989 میلیون 
ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل 6هزار و 945 

میلیارد و 516 میلیون ریال محاسبه شد. 

رشد 110 درصدی سود خالص هر 
سهم پتروشیمی خارک

ش��رکت پتروش��یمی خارک صورت های مالی سه 
ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 را حسابرس��ی نش��ده 
و با س��رمایه 2هزار میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت 
پتروشیمی خارک در دوره سه ماهه نخست سال مالی 
منتهی به 29 اس��فند ماه 96 مبل��غ یک هزار و 486 
میلیارد و 980 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و 
معادل 743 ریال به ازای هر س��هم اختصاص داد که 
در مقایس��ه با سه ماهه نخست سال مالی 95 معادل 
110 درصد رش��د داشته است. سود خالص سه ماهه 
نخست سال مالی 95 مبلغ 706 میلیارد و 9 میلیون 
ریال گزارش ش��د و مبلغ 353 ریال سود به ازای هر 

سهم محقق شده است.

نگاه
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سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دالر 
معادل بی��ش از ۲هزار میلی��ارد تومان 
انواع تلفن همراه به کش��ور قاچاق شده 
اس��ت؛ روندی که طی سال های گذشته 
به طور مداوم اس��تمرار داشته و با وجود 
وعده های متع��دد هنوز اقدام مؤثری در 

مواجهه با آن صورت نگرفته است. 
به گزارش ایس��نا، آمارهای متعدد بر 
واردات ۹۰درص��دی گوش��ی های تلفن 
هم��راه به ش��کل قاچاق تأکی��د دارند. 
طی سال های گذشته بارها و بارها برای 
رسیدگی به این موضوع جلساتی برگزار 
شده و وعده هایی داده شده است با این 
ح��ال هنوز هیچ اتف��اق عملی و خاصی 
در این عرصه مشاهده نشده و همچنان 
خرید در این بازار با اما و اگرهای بسیار 

مواجه است. 

مجتب��ی خس��روتاج در گفت وگ��و با 
ایس��نا، درب��اره  آخری��ن وضعیت بحث 
رس��یدگی به واردات گوشی های قاچاق، 
اظه��ار کرد: از س��ال گذش��ته این گونه 
اعالم ش��د که جهت کنت��رل واردات در 
این بخش از بهترین روش یعنی کدینگ 

استفاده خواهد شد. 
رئیس سازمان توسعه تجارت در عین 
حال عنوان کرد: این طرح نیز به صورت 
آزمایشی اجرا شد و موفق بود، اما متولی 
اصلی آن که باید حتما وارد عمل ش��ود 
وزارت ارتباط��ات اس��ت ک��ه البته این 
وزارتخانه نیز اجرای چنین طرحی را در 

برنامه داشته و کار را جلو می برد. 
این اظهارات در حالی اس��ت که پیش 
از ای��ن نیز از س��وی مس��ئوالن وزارت 
ارتباطات، س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 اج��رای ط��رح رجیس��تری موبای��ل به 
خرداد ماه امسال موکول شده بود. حال 
بی��ش از یک ماه از ای��ن زمان می گذرد 
و هن��وز در این عرص��ه اتفاقی رخ نداده 
و برخ��ی گفت وگوها با وزیر ارتباطات از 
تعویق اجرای این طرح تا ش��هریور ماه 
خب��ر می ده��د، این در حالی اس��ت که 
عمر دولت یازدهم رو به پایان بوده و در 
روزهای پایانی دول��ت اکثر وزارتخانه ها 
ت��الش دارند طرح های نیمه تمام برجای 
مانده را به س��رانجام برسانند، اما درباره 
اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه 

هنوز صحبتی شنیده نمی شود. 
سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اواخر س��ال گذش��ته در خصوص 
وضعیت قاچاق گوش��ی تلف��ن همراه و 

اجرای طرح رجیس��تری اظهار کرد: در 
ابتدای پیش��نهاد این طرح هیچ مسئول 
یا دس��تگاهی تص��ور مطمئن��ی درباره 
چگونگ��ی و امکان پذی��ری اجرای طرح 
رجیس��تری دس��تگاه های تلف��ن همراه 
نداش��ت و همگی در ای��ن زمینه تردید 
داشتند، اما هم اکنون همه دستگاه های 
اجرایی متولی نسبت به امکان پذیر بودن 
و مؤثر بودن اج��رای این طرح مطمئن 
هس��تند و آن را تأیی��د می کنند. از نظر 
فنی هم هم��ه ملزومات مورد نیاز آماده 
ش��ده و نتای��ج تس��ت ها و آزمایش های 
صورت گرفت��ه برای اج��رای این طرح 
نیز مش��خص شده است که امیدواریم تا 
تیرماه س��ال آینده این طرح به صورت 
کامل اجرایی ش��ود تا بتواند به مبارزه با 

قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند. 

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
هفته آین��ده فاز اول دولت الکترونیک و 

همراه را افتتاح خواهد کرد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
با انتش��ار پس��تی در صفحه اینستاگرام 
رس��می خ��ود اعالم کرد که در جلس��ه 
هماهنگ��ی از مس��ئوالن دس��تگاه های 
اجرایی کشور خواس��ته است با همدلی 
و جدیت بیش��تر ت��الش کنن��د دولت 
الکترونی��ک به ثم��ر بنش��یند و به این 
ترتیب با اجرا ش��دن این طرح از فس��اد 

جلوگیری ش��ود. به گفته واعظی، تحقق 
دولت الکترونیک تنها راه ایجاد شفافیت 

در دولت است. 
آیین نام��ه اجرایی دول��ت الکترونیک 
در ای��ران قدمتی ۱۵ س��اله دارد. طبق 
این آیین نامه، دولت مکلف می ش��ود که 
خدماتش را به ص��ورت غیر حضوری به 
مردم ارائه کند. این آیین  نامه تاکنون به 
صورت واقعی اجرا نش��ده است. واعظی 
هفته گذشته در افتتاحیه فاز سوم شبکه 
ملی اطالعات، خبر از بهره برداری از فاز 

اول دول��ت الکترونی��ک و دولت همراه 
تا پای��ان دولت یازدهم داده بود. س��ال 
قبل نی��ز واعظی بارها وع��ده راه اندازی 
ای��ن ط��رح را داده بود و ای��ن وعده ها 
را ب��ه فروردین و اردیبهش��ت و خرداد 
امس��ال موکول کرده بود، اما واعظی در 
نمایش��گاه الکامپ ۲۰۱۷ وعده داد که 
ای��ن پروژه به طور حت��م در هفته آینده 

اجرا خواهد شد. 
وزیر ارتباطات زمان بهره برداری از فاز 
دوم و س��وم دول��ت الکترونیک را نیز تا 

پایان دولت بعدی اعالم کرده است. 
وزیر ارتباطات همچنین روز گذش��ته 
طی جلس��ه ای با رئیس بان��ک مرکزی 
از وی خواس��ت همکاری بیشتری برای 
تلفن  روی  الکترونیک��ی  پرداخت ه��ای 
همراه داشته باشد زیرا تحقق بسیاری از 
خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه 
منوط به اجرایی شدن این موضوع است. 
سیف نیز قول داد که به سرعت خدمات 
پرداخ��ت موبای��ل را در این طرح برقرار 

کند. 

فاز اول دولت الکترونیک و دولت همراه به بهره برداری خواهند رسید

توپقاچاقموبایلهمچنانسرگردانبینارگانها
اخبار

نتایج یک مطالعه جدید نقص های  
»اینترنت رایگان« فیس بوک را 

آشکار می کند
سرویس Free Basics یا اینترنت رایگان فیس بوک 
از همان ابتدای کار با مش��کالت و دردس��رهای فراوانی 
مواجه بوده اس��ت. دولت هندوستان سرویس مذکور را 
در ماه فوریه س��ال ۲۰۱۶ به خاط��ر نقض بی طرفی در 
اینترن��ت )اولویت دادن به س��رویس های فیس بوک( در 
خاک این کش��ور مس��دود کرد و چند ماه بعد نوبت به 
مقامات مصری رس��ید که به خاط��ر نگرانی های امنیتی 

اقدام مشابهی را انجام بدهند. 
 ب��ه گ��زارش دیجیات��و، با این وجود مس��دود ش��دن

 Free Basics در این دو کشور فیسبوک را از پیشبرد 
اهدافش باز نگذاشته است. غول شبکه های اجتماعی در 
حال حاضر سرویس اینترنت رایگان خود را به ۶3 کشور 
در قاره های آفریقا، آسیا و آمریکای التین گسترش داده 
و می خواهد که ب��ه زودی آن را به ایاالت متحده آمریکا 

هم بیاورد. 
در  گذش��ته  روز  ک��ه  گزارش��ی  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
 وب س��ایت Global Voices منتشر ش��ده، سرویس
 Free Basics را ب��ه خاطر کم و کاس��تی هایش مورد 
انتقاد ق��رار داده و ادعا کرده که تصمیم آن برای صدور 
دسترس��ی به بعضی وب س��ایت ها و عدم دسترس��ی به 
سایت های دیگر کامال مغایر قانون بی طرفی در اینترنت 
اس��ت. س��ازمان غیر انتفاع��ی Global Voices نتایج 
تحقی��ق 3۶ صفحه ای خ��ود را با چند انتق��اد جدی و  
 خالصه وار منتشر کرده است. نخستین انتقاد این بوده که

 Free Basics زبان ه��ای کاف��ی ب��رای اس��تفاده در 
کش��ورهای چند زبانه )مثل پاکس��تان ی��ا فیلیپین( را 
پش��تیبانی نمی کن��د. از میان ه��زاران وب س��ایتی که 
توسط این س��رویس پشتیبانی می ش��وند بخش اعظم 
آنها با همکاری کش��ورهای آمریکا و انگلستان به وجود 
آمده اند که مطمئنا خدمات آنها پاس��خگوی مشکالت و 
 Free Basics نیازهای محلی نیس��ت. به طور خالص��ه
نه تنها کاربران را به اینترنت کامل و آزاد متصل نمی کند، 
بلکه دسترس��ی به بعضی از شبکه های اجتماعی رقیب 
فیس بوک را نیز غیر ممکن کرده و این کار در ش��رایطی 
انجام می شود که جمع آوری اطالعات از کاربران همچنان 
ادام��ه دارد. بناب��ر گ��زارش Global Voices کاربران 
Free Basics دائم��ا ب��ه ثبت نام در ش��بکه اجتماعی 
فیس بوک تش��ویق می ش��وند و این در حالی اس��ت که 
دسترسی به سرویس هایی همچون توییتر یا ایمیل برای 
کاربران میسر نیست. از سوی دیگر استفاده کنندگان از 
آن همیش��ه زیر ذره بین شبکه های جمع آوری اطالعات 
 Global Voices فیس ب��وک قرار دارند. اما به جز این
اطالعات بیش��تری هم در مورد Free Basics منتشر 
ک��رده که جای تأمل بس��یار دارد. مطاب��ق تحقیقی که 
روی 8۰۰۰ نفر از کاربران Free Basics انجام گرفته، 
مشخص شده که تنها ۱۲درصد از کاربران این سرویس 
تاکنون تجربه حضور در اینترنت را نداشته اند. مضاف بر 
این، 3۵درص��د از کاربران فعل��ی Free Basics از آن 
به عنوان یک سرویس کمکی برای کاهش مصرف دیتای 

خود استفاده می کنند. 
فیس ب��وک در واکنش به انتقادات مطرح ش��ده اعالم 
ک��رده که جامعه آم��اری تحقیق انجام ش��ده نمی تواند 
 نماین��ده جمعی��ت بس��یار ب��زرگ کاربران س��رویس

 Free Basics باشد. یکی از مقامات فیس بوک در این 
باره گفته که هدف م��ا از ارائه Free Basics این بوده 
که مردم بیشتری بتوانند ارزش و اهمیت برقراری ارتباط 

را در یک پلتفرم باز و رایگان تجربه کنند.

استقرار CDN تلگرام در ایران
ش��بکه های تحویل محت��وا CDN تلگرام ب��ه ایران 

منتقل می شوند، اما این موضوع چه معنایی دارد؟ 
روز گذش��ته پ��اول دوروف اعالم کرد که س��رورهای 
CDN ی��ا توزی��ع و تحویل محتوای تلگ��رام به ایران و 
برخی کشورهای خاورمیانه منتقل شد. این موضوع برای 
سوپرگروه ها و کانال هایی با حجم گسترده محتوا، بسیار 
مثبت خواهد بود و کاربران با س��رعت بیش��تری به این 
داده ها دسترس��ی خواهند داش��ت. پیش از این دوروف 
اعالم کرده بود که س��رورهای تلگرام تنها در کشورهایی 
با شرایط خاص قرار خواهند گرفت و مناطقی با شرایط 
خاص کنترلی مانند ایران، ترکیه، عربس��تان س��عودی، 
چی��ن، هند و اندونزی می توانن��د از CDNهای تلگرام 

برای افزایش تجربه کاربری استفاده کنند. 
مدیرعام��ل و بنیانگذار تلگ��رام بالفاصله پس از اعالم 
خب��ر انتقال CDN به ایران اعالم ک��رد در صورتی که 
مقامات رس��می اقدام ب��ه پاک کردن محت��وای خاص 
و سانس��ور آن کنند، کاربران می توانند به نس��خه اصلی 
این محتوا در سرور های تلگرام در اروپا دسترسی داشته 
باشند و بدین ترتیب امکان سانسور وجود نخواهد داشت.  
 CDN دوروف در پاس��خ کارب��ران به علت اس��تفاده از
گفت: ما از نسخه ۴.۲ تلگرام برای کانال هایی با بیش از 
۱۰۰ هزار عضو از CDN استفاده می کنیم. همچنین از 
نقاط ذخیره سازی CDN در مناطقی که تلگرام ترافیک 
زیادی دارد نیز بهره می بریم. اما بنا بر دالیلی سرور های 
خود را به کش��ورهایی که سابقه سانسور اینترنتی دارند 
منتقل نخواهیم کرد. CDNها تنها داده های رمز نگاری 
شده را دریافت می کنند و آنها را به سایر کاربران تحویل 
می دهند. این سرورها توانایی رمزگشایی داده ها را ندارند 
و صرف��اً جهت افزایش س��رعت و کیفیت تجربه کاربری 

استفاده می شوند. 

اخبار

درخواست کاربران از واعظی
لطف کنید در همین پست بمانید

کارب��ران اینترنت��ی ایران پ��س از آگاه ش��دن از 
احتمال جدا شدن محمود واعظی از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با مراجعه به صفحه ش��خصی وی 
در اینستاگرام خواستار باقی ماندن وی در این سمت 
ش��ده اند.  به گزارش ایرنا،  محمود واعظی چند روز 
اخیر از احتمال جدا شدن خود از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات خبر داده است.  اعالم چنین خبری 
واکنش ه��ای کارب��ران اینترنت را به همراه داش��ته 
است، به گونه ای که تعدادی از کاربران فضای مجازی 
به صفحه شخصی واعظی در اینستاگرام رفته و برای 
وی پیام گذاش��ته اند.  اکثر کاربران از توس��عه ای که 
در زیرس��اخت های ارتباطی کشور در دولت یازدهم 
ایجاد شده ابراز رضایت کرده و خواستار باقی ماندن 

واعظی در مقام وزیر ارتباطات شده اند. 
برخی از ایجاد فضای هرچن��د به زعم آنان اندک 
باز در فضای مجازی و گس��ترش آن توس��ط واعظی 
اب��راز رضایت ک��رده و نوش��ته اند: »مقاوم��ت وزیر 
ارتباطات در برابر کس��انی که خواس��تار محدودیت 
فضای مجازی هستند فرصتی برای مردم ایجاد کرد 
ت��ا بتوانن��د از اخبار روز جهان مطل��ع و آگاهی های 
خ��ود را افزایش دهن��د.«  برخی کارب��ران محمود 
واعظ��ی را امیرکبی��ر ای��ران در بخ��ش ارتباطات و 
فناوری اطالعات نامیده اند و آرزوی باقی ماندن وی 
و موفقیت در توسعه بیشتر شده اند.  همچنین برخی 
دیگر از کارب��ران هم در پیام های خود ضمن آرزوی 
موفقیت برای محمود واعظی ابراز امیدواری کرده اند 
که وزیر بعدی هم مانند واعظی شجاع بوده و بتواند 
توسعه بیشتری به وجود آورد.  محمود واعظی، وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در روز های برگزاری 
بیست و سومین نمایشگاه الکامپ و همچنین پس از 
جلسه هیأت دولت از احتمال جدا شدن خود از این 

وزارتخانه خبر داده بود. 

هوآوی همچنان پرفروش ترین برند 
گوشی هوشمند در چین

به رغم رشد بسیار چشمگیری که شرکت شیائومی 
در سال ۲۰۱۷ داشته، اما همچنان هوآوی برند برتر 

فروش گوشی هوشمند در چین است. 
ش��رکت شیائومی بعد از اینکه دو سال ناامید کننده 
را در بازار فروش پشت سر گذاشت، سرانجام در سال 
۲۰۱۷ موفقیت چشمگیری در این زمینه کسب کرد.  
براس��اس آخرین گزارش هایی که »کاناالیز« منتش��ر 
کرده است، شرکت شیائومی که در پایان سال ۲۰۱۴، 
۴۵ میلیارد دالر قیمت گذاری شده بود، بعد از یک افت 
دو ساله، در ربع دوم سال ۲۰۱۷ توانست ۱۵ میلیون 
گوشی هوشمند بفروشد که نسبت به ربع اول همین 
سال، ۶۰ درصد افزایش داشته است و در رتبه چهارم 
ش��رکت های چینی در این زمینه قرار گرفت.  با این 
حال هنوز شرکت هوآوی در صدر شرکت های چینی 
فعال در زمینه ساخت گوشی های هوشمند قرار دارد. 
 شرکت هوآوی در ربع دوم سال ۲۰۱۷ به طور مجموع 
۲3 میلیون نس��خه گوش��ی به نق��اط مختلف جهان 
فروخته اس��ت.  بعد از هوآوی، ش��رکت »Oppo« با 
ف��روش ۲۱میلیون و ش��رکت »Vivo« با فروش ۱۶ 
میلیون گوش��ی هوش��مند به ترتیب در جایگاه دوم 
و س��وم پرفروش ترین ش��رکت های س��اخت گوشی 
هوش��مند در چی��ن ق��رار دارن��د.  همچنی��ن طبق 
گ��زارش »کاناالیز« کارخانه های چینی ش��رکت اپل 
نیز پنجمین رتبه از این لیس��ت را به خود اختصاص 

می دهند. 

چهارمین نسخه بتا iOS 11 فقدان 
دکمه هوم در آیفون 8 اپل را تأیید کرد

ای��ن روزها همه منتظر رونمایی اهالی کوپرتینو از 
گوش��ی آیفون Apple iPhone 8( 8( با سیستم 
عام��ل iOS 11 هس��تند. یک��ی از مش��خصه های 
احتمالی این پرچم��دار مربوط به دکمه هوم در آن 
اس��ت. چهارمین نسخه بتا iOS 11 سرنخ جدیدی 
پیرام��ون این موضوع در اختیار م��ا قرار داده که در 

ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
چهارمی��ن نس��خه بت��ا iOS 11 اخی��راً ب��رای 
توس��عه دهندگان منتشر شده اس��ت تا قابلیت های 
جدی��د آن را امتحان کرده و آپدیت محصوالت خود 
را متناسب با این نسخه جدید روانه اپ استور کنند. 
 iOS ۱۱ در حین بررس��ی این نسخه آزمایش��ی از
جهت یافت��ن تغییرات و امکانات جدید آن، نش��انه 
دیگ��ری مرب��وط به فق��دان دکمه هوم در گوش��ی 
iPhone 8 اپل پیدا کردیم. در لیس��ت قابلیت های 
جدید این نس��خه گزینه ای تحت عنوان »باز کردن 
اپلیکیش��ن ها از نوتیفیکیش��ن های الک اسکرین با 
رابط کاربری جدید تاچ آی دی« به چشم می خورد. 
کارک��رد این قابلی��ت جدید با توضی��ح باال کاماًل 
مطابقت دارد؛ کافی است پیام هایی را که در صفحه 
قفل )الک اس��کرین( ظاهر می ش��وند لمس کنید تا 
وارد اپلیکیش��ن مربوطه ش��ده و کار خ��ود را انجام 
دهید. شایان ذکر اس��ت پس از لمس نوتیفیکیشن 
مورد نظر، منوی مربوط به اسکنر اثر انگشت نمایش 
داده می شود تا یک الیه امنیتی نیز برای این قابلیت 

در نظر گرفته شده باشد. 

فنــاوری خالق

دنیای واقعیت افزوده با هدست Meta 2 جایگزین سیستم های کامپیوتری می شود.
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بع��د از عرض��ه س��راتو توس��ط س��ایپا، 
ایران خودرو نیز قص��د دارد دنا را در بورس 
کاال عرضه کند. کارشناسان معتقدند بورس 
کاال تا حدود زیادی به ش��فافیت بازارهای 
فیزیکی کمک می کند و تاکنون هم تجارب 
خوبی در این زمینه داشته است، از این رو 
پذیرش کاالها در این بازار گامی اساسی در 
راستای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد است. 
انتش��ار اوراق سلف موازی در بورس کاال 
به منظ��ور تأمین مالی، تنها در ش��رایطی 
ممکن خواهد ب��ود که آن کاال قبال در این 
بازار، پذیرش و عرضه شده باشد، به همین 
دلیل یکی از جذابیت های عرضه خودرو در 
بورس کاال برای خودروسازان، فراهم شدن 
امکان انتش��ار اوراق سلف موازی در بورس 
کاال و استفاده از فرصت تأمین مالی از این 

طریق است. 
از س��ویی براساس اعالم مسئوالن بورس 
کاال، خودروس��ازان به راحت��ی می توانند با 
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، سرمایه 

در گردش خود را تأمین کنند. 
بخواهند  تولیدکنن��دگان  اگر  همچنین 
برای راه ان��دازی یک خط تولی��د و اجرای 
پ��روژه ای از بورس کاال تأمی��ن مالی انجام 

دهند، می توانند به انتشار گواهی مشارکت 
خ��ودرو اقدام کنند و هدف این اس��ت که 
شرکت های خودروساز بتوانند پیش فروشی 
را که اکنون به صورت س��نتی در بازار انجام 
می دهند، به صورت ساختاریافته و منسجم 
از طری��ق بورس کاال انج��ام دهند. این در 
حالی اس��ت ک��ه روش کنونی پیش فروش 
خ��ودرو به عنوان یک روش س��نتی دارای 

معایب مختلفی است. 
ب��ا  خودروس��ازان  اکن��ون  واق��ع  در 
پیش فروش خودرو برای آینده، بخش��ی از 
مبلغ خودرو را به عنوان سرمایه در گردش 
در فرآیند تولیدشان استفاده می کنند. مثاًل 
یک خودرو را برای 9 ماه آینده می فروشند 
و بخشی از قیمت آن را به عنوان مبلغ اولیه 

دریافت می کنند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به 
نقل از تسنیم، ابوالفضل شهرآبادی، معاون 
تأمین مالی ش��رکت تأمین سرمایه لوتوس 
پارس��یان می گوی��د:  »در صورت موفقیت 
عرضه دنا در بورس کاال، گام بعدی، عرضه 
س��ایر محصوالت ایران خودرو از جمله پژو 

2008 در بورس کاال خواهد بود.«
وی افزود: برای عرضه دنا جلس��ه ای بین 

ما و شرکت ایران خودرو برگزار می شود. در 
مورد جزییات عرضه، همچنین قیمت گذاری 
و بعد از آن نیز جلسه ای با مسئوالن بورس 
کاال صورت می گیرد تا هماهنگی ها در این 
باره انجام ش��ود و دنا در نهایت تا سه هفته 
آینده در بورس کاال عرضه خواهد شد. وی 
درباره اوراق صکوک ایران خودرو هم گفت: 
در م��ورد اوراق صک��وک ایران خ��ودرو که 
میزان آن بالغ بر 700میلیارد تومان است، 
موافقت اصولی سازمان بورس را گرفته ایم و 
به دنبال اخذ مجوز عرضه هس��تیم. پس از 
تأیید مجوز عرض��ه، مراحل اداری آن چند 
روز ب��ه طول می انجامد و تا دو هفته آینده 

این اوراق منتشر خواهند شد. 
ش��هرآبادی اظهار داشت: این عرضه ها با 
موفقیت همراه است؛ همانطور که محموله 
سراتو با استقبال روبه رو شد. قطعاً با عرضه 
خودرو در ب��ورس کاال، قیم��ت خودرو به 
صورت رقابتی تعیین خواهد ش��د که این 
امر، هم به س��ود خودروس��از و هم به سود 
خریدار خواه��د بود و باعث به وجود آمدن 

شفافیت اطالعاتی خواهد شد. 
وی درب��اره نحوه قیمت گ��ذاری خودرو 
در بورس کاال هم گفت: خودروس��از برای 

محصول خ��ود ی��ک قیمت پای��ه تعیین 
می کند و بس��ته به اینکه چه تعداد خریدار 
ب��رای خودرو وجود داش��ته باش��د، قیمت 
خودرو به صورت رقابتی تعیین خواهد شد. 

ش��هرآبادی اظهار داشت: احتمال عرضه 
پ��ژو 2008 در بورس کاال وج��ود دارد و با 
توجه به اینکه خودروهایی که در ش��مول 
قیمت گذاری ش��ورای رقاب��ت قرار نگیرند، 
می توانن��د در ب��ورس کاال عرضه ش��وند، 
برنامه خودروسازان این است که در صورت 
موفقیت نخستین محصوالت، خودروهای 
بعدی نیز در تاالر نقره ای عرضه شوند و در 
صورت موفقیت عرضه دن��ا در بورس کاال، 
پژو 2008 و سایر محصوالت ایران خودرو و 
سایپا نیز در بورس کاال عرضه خواهد شد. 

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تأمین مالی 
ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس پارسیان 
گفت: ایران خودرو ابتدا در س��ال 86 برای 
یک ط��رح خ��ود اقدام ب��ه انتش��ار اوراق 
مش��ارکت در بورس کرد، اما بعد از آن طی 
10 سال گذشته هیچ گاه این کار را صورت 
نداد تا اینک��ه در آینده نزدیک، اوراق 700 
میلیارد تومانی صکوک را منتش��ر خواهد 

کرد. 

گ��روه رنو-نیس��ان ب��ا افزای��ش ف��روش 
محص��والت خود در ب��ازه 6 ماهه نخس��ت 
س��ال ج��اری میالدی، موفق ش��د ب��ا کنار 
زدن فولکس واگ��ن، به عن��وان پرفروش ترین 

خودروساز جهانی لقب گیرد.
به گ��زارش زومی��ت، گروه خودروس��ازی 
رنو- نیسان با برنامه ریزی دقیقی که داشته، 
موفق شده اس��ت در بازه شش ماهه نخست 
س��ال جاری میالدی خودروهای بیش��تری 
را نس��بت به گ��روه فولکس واگ��ن به فروش 
برس��اند. براس��اس اعداد و ارقام اعالمی، رنو 
به همراه برندهای متحد خود یعنی نیس��ان، 
میتسوبیش��ی، داچی��ا و... توانس��ته اس��ت 
در ش��ش ماه نخس��ت س��ال 2017 تعداد 
۵,268,079 دستگاه خودرو در سطح جهان 
به فروش رس��اند. این درحالی است که غول 
خودروس��ازی آلمان، فولکس واگن، در مدت 

مشابه موفق به فروش ۵,11۵,900 دستگاه 
خودرو شده است. 

رنو زوئی
از خودروه��ای تحت برند رنو که با افزایش 
فروش مواجه ش��ده اند می توان به مدل های 
مگان، کپچر، س��اندرو، داس��تر و کلیو اشاره 
ک��رد. در مجموعه نیس��ان نی��ز خودروهای 
ایکس تریل، سنترا، قشقایی و آلتیما پیشتاز 
فروش بوده اند. خودروسازی میتسوبیشی نیز 
با تحویل ۴9۵ هزار دستگاه خودرو در شش 
ماهه نخست سال جاری میالدی نقش قابل 
توجهی در پیشتازی گروه رنو ایفا کرده است، 
به نحوی که شاسی بلندهای اوتلندر و پاجیرو 
در بازار آسیا، جزو پرفروش ترین خودروهای 
گروه رنو به ش��مار می آین��د. در همین حال 
ف��روش خودروه��ای الکتریکی نیز با رش��د 
قاب��ل توجهی مواجه بوده اس��ت. در مجموع 

۴81,1۵1 دس��تگاه خ��ودروی الکتریکی با 
نام های نیس��ان لیف، رنو زوئی، میتسوبیشی 
i-Miev و نس��خه هیبریدی میتسوبیش��ی 
اوتلندر توسط گروه رنو- نیسان به مشتریان 

تحویل شده است. 
نیسان لیف

برند نیس��ان با رشد ۵.6 درصدی، به تنهایی 
موفق به فروش 2,89۴,۴88 دستگاه خودرو و 
پیکاپ شده است. بهترین بازارهای خودرو برای 
محصوالت نیسان به ترتیب عبارتند از: آمریکا، 
چی��ن، ژاپن، مکزیک، بریتانیا، کانادا، روس��یه، 
فرانس��ه، ایتالیا و آلمان. اما فروش محصوالت 
با نام تج��اری رنو، 10.۴ درص��د افزایش را در 
بازه ش��ش ماهه ابتدایی س��ال جاری میالدی 
تجربه کرده، به نحوی که 1,879,288 دستگاه 
خ��ودرو با برند تجاری رنو در س��طح جهان به 
فروش رفته است. محصوالت رنو در کشورهای 

فرانسه، روس��یه و ایتالیا، بیشترین متقاضی را 
داش��ته و پس از آنها کشورهای آلمان، اسپانیا، 
ترکی��ه، برزیل، ای��ران، انگلس��تان و آرژانتین 
به عن��وان بازارهای اصلی فروش محصوالت رنو 
به ش��مار می روند. کارلوس گوسن، مدیر گروه 
خودروس��ازی رنو- نیس��ان دراین ب��اره اظهار 
داش��ت: اتحاد خودروس��ازان برجس��ته تحت 
نام رنو- نیس��ان، موفق ش��دند در شش ماهه 
ابتدایی س��ال 2017 در مجموع ۵,268,079 
دس��تگاه خودرو با نام های تجاری زیرمجموعه 
این گروه خودروس��ازی، به فروش رس��انند. ما 
تالش خواهیم کرد تا قدرت اقتصادی برتر خود 
را حف��ظ کنیم و در بازارهای جهانی با حداکثر 
قدرت حاض��ر ش��ویم. همچنی��ن تکنولوژی 
برتر خود در ح��وزه خودروهای الکتریکی را با 
 تمام ق��وا ادامه خواهیم داد تا مش��تریان ما از 
به روزترین خودروهای الکتریکی بهره مند شوند.

گروه رنو-نیسان، پرفروش ترین خودروساز جهان شد

»دنا« را از بورس بخرید
اخبار

معایب خروج قیمت گذاری خودرو 
از حیطه شورای رقابت

به گ��زارش خبر خ��ودرو، عضو کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به روند 
قیمت گذاری خودرو گفت: در حال حاضر شرایط برای 
خروج قیمت گ��ذاری خودرو از حیطه ش��ورای رقابت 
فراهم نیست.  حمید گرمابی در گفت وگو با خبر خودرو 
با اشاره به معایب خروج قیمت گذاری خودرو از حیطه 
شورای رقابت اظهار داشت: با آزاد سازی قیمت خودرو 
و واگذاری آن به بازار احتمال افزایش قیمت خودرو از 
سوی خودروسازان بیشتر می شود و کنترل آن از دست 

مسئوالن خارج خواهد شد. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: خ��روج قیمت گذاری 
خودرو از حیطه شورای رقابت به نفع مصرف کنندگان 
نخواه��د ب��ود و در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور 

زیان های بسیاری را به همراه خواهد داشت. 
وی تصری��ح کرد: البته کاه��ش تعرفه ها و رقابتی 
ش��دن خودروه��ای داخل��ی می توان��د منج��ر ب��ه 
فراهم س��ازی بازار رقابتی شود، بنابراین برای خروج 
قیمت گ��ذاری خودرو از حیطه ش��ورای رقابت ابتدا 
بای��د خودروه��ای داخل��ی رقابتی ش��وند.  نماینده 
مردم خراس��ان رضوی در مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به فراهم س��ازی بستر حضور سرمایه گذاران 
خارجی در صنعت خودروس��ازی ایران اذعان داشت: 
زیرس��اخت های الزم ب��رای حضور س��رمایه گذاران 
خارجی در صنعت خودروس��ازی ایران فراهم اس��ت 
ولی نباید تنش های سیاس��ی بین کشورها منجر به 
ایجاد نگرانی برای سرمایه گذاران شود تا تمایل آنها 

به حضور در بازار خودروی ایران بیشتر شود. 
 

شوک آلمانی به صنعت خودرو
نشریه اش��پیگل فاش کرده است که خودروسازان 
آلمان��ی از دهه 90 می��الدی در مذاکرات پنهانی به 
دنبال هماهنگی فعالیت ه��ای مربوط به تکنولوژی، 
هزینه ه��ا، تأمین کنن��دگان قطع��ه، اس��تراتژی ها و 
سیس��تم های کنترل کنن��ده آالیندگ��ی موتورهای 

دیزلی بوده اند. 
ای��ن اقدام آنها عاملی برای تضعی��ف و از بین بردن 
رقابت در بازار توصیف شده است. درصورتی که این ادعا 
اثبات ش��ود، بزرگ ترین رسوایی اقتصادی تاریخ آلمان 
رقم خواهد خورد. در واکنش به این خبر کمیس��یون 
اروپ��ا اعالم ک��رد که درباره ایجاد این کارتل از س��وی 
خودروس��ازان آلمانی تحقیق می کن��د و درصورتی که 
اثبات ش��ود آنه��ا قوانین رقابت ای��ن اتحادیه را نقض 
کرده ان��د، میلیاردها یورو جریمه خواهند ش��د.  آلمان 
در میان مردم جهان به دلیل صنعت پیش��رفته خودرو 
و مهندس��ی فوق العاده اش مشهور است. از آسیا گرفته 
تا آمریکا، برندهای آلمانی خودرو شهرت فراوانی دارند. 
صنع��ت خ��ودرو بزرگ ترین صنعت آلمان محس��وب 
می ش��ود. در س��ال 2016 حجم معامالت این صنعت 
۴0۴ میلیارد ی��ورو یعنی درح��دود 20 درصد از کل 
درآمد صنعتی آلم��ان بود. آلمان هم به لحاظ تولید و 
هم به لحاظ فروش خ��ودرو بزرگ ترین بازار خودروی 
اروپا محسوب می شود. این کشور همچنین میزبان ۴1 
کارخانه مونتاژ خ��ودرو و تولید موتور با ظرفیت تولید 

یک سوم کل تولید خودروی اروپاست. 
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، از ه��ر پنج خودروی 
موج��ود در جه��ان، یک خ��ودرو از برندهای آلمانی 
است و در سال 201۵ حدود 77درصد از خودروهای 
تولید ش��ده در آلمان به بازارهای بین المللی عرضه 
ش��د، اما صنعت خودروی آلمان ای��ن روزها حال و 
روز خوش��ی ندارد و تردیدهایی درم��ورد چگونگی 
کس��ب وکار این صنع��ت به وجود آمده اس��ت. پس 
از رس��وایی »دیزل گیت« ک��ه از تقلب فولکس واگن 
در میزان انتش��ار گازهای آالینده خودروهای دیزلی 
ناش��ی ش��د و هنوز خودروس��ازان آلمانی درگیر آن 
هس��تند، حاال آنها بار دیگر متهم شده اند که از دهه 
90 میالدی تاکنون یک کارتل بزرگ ایجاد کرده اند. 
به گزارش س��ی ان ان، نشریه آلمانی اشپیگل فاش 
کرده اس��ت که بی ام و، فولکس واگن، آئودی، پورشه 
و دایمل��ر از ده��ه 90 می��الدی مذاک��رات پنهانی 
را به منظ��ور هماهنگ ک��ردن فعالیت ه��ای مربوط 
ب��ه تکنول��وژی، هزینه ه��ا، تأمین کنن��دگان قطعه، 
استراتژی ها و سیس��تم های کنترل کننده آالیندگی 
موتورهای دیزلی انجام می دهند. این اقدام به منظور 
تضعیف و از میان بردن رقابت در بازار خودرو صورت 
می گیرد. براس��اس گزارش اش��پیگل، این غول های 
خودروسازی آلمان حتی درباره اندازه مخزن »ادبلو« 

خودروهای شان با یکدیگر تبانی کرده اند. 
 »ادبل��و« یا مایع اگزوز دیزل محلول اوره اس��ت که 
در خودروه��ای دیزلی یورو۵ و ی��ورو6 به کار می رود و 
کار آن کاستن از میزان گازهای سمی اکسیدنیتروژن 
اس��ت. بنابراین استفاده از مخزن کوچک به این معنی 
است که برای کاستن از گازهای سمی خروجی از اگزوز 
ای��ن خودروها، مقدار کافی از این مایع وجود ندارد. در 
صورتی که این ادعای اشپیگل اثبات شود، بزرگ ترین 
رس��وایی اقتصادی تاری��خ آلمان رقم خواه��د خورد.  
بریگیته تس��یپریس، وزیر اقتصاد آلمان، در واکنش به 
گزارش اشپیگل گفت: »اتهاماتی را که به فولکس واگن، 
آئودی، پورش��ه، بی  ام و و دایملر زده ش��ده است بسیار 
ج��دی تلقی می کنم. آنچه در خطر قرار گرفته اس��ت 
اعتبار کل صنع��ت خودروی آلمان اس��ت. بدون ارائه 
توضیح جامع، اعتماد از دست رفته بازسازی نمی شود.«

اخبار

آمریکا و چین سود هیوندای را 
نصف کردند! 

بر اس��اس گزارش تازه انتش��ار یافت��ه، کاهش 
ش��دید ف��روش خودروه��ای برند هیون��دای کره 
جنوبی در آمریکا و چین باعث نصف ش��دن سود 

این شرکت کره ای شده است. 
طی چند مدت اخیر کارشناس��ان حوزه خودرو 
به ش��دت به هیون��دای هش��دار داده بودند که در 
صورت عدم تغییر رویه و سیاس��ت های کلی، این 
شرکت با مش��کالت تازه ای نظیر کاهش استقبال 
مشتریان در بازارهای بزرگ جهانی روبه رو خواهد 

شد. 
کمپانی هیوندای کره جنوبی هفته گذشته سود 
سه ماهه اخیر خود را منتشر کرد که حاوی نکات 
بس��یار مهمی برای مسئوالن این غول خودروساز 

آسیایی است.
 س��ود هیوندای در این سه ماه به کمترین حد 
خود در طول هفت سال گذشته  )از سال 2010( 

رسیده است.
 رون��د نزولی ف��روش خودروه��ای تولیدی این 
ش��رکت در آمری��کا و چی��ن را می ت��وان یکی از 
مهم ترین دالیل کاهش س��ود هیون��دای از محل 

فروش محصوالتش برشمرد. 
غول خودروس��از کره ای طی سه ماهه آوریل تا 
ژوئن س��ود خالصی بالغ بر 816میلیارد وون کره  
)ح��دود728,8 میلیون دالر( را به دس��ت آورده 
است. با توجه به سود خالص دریافتی 1,۵ میلیارد 
دالری در مدت زمان مشابه سال گذشته میالدی 
اینک باید بگوییم س��ود هیوندای به نصف رسیده 
اس��ت. ای��ن نتایج به دس��ت آمده زن��گ خطری 
وحش��تناک برای مس��ئوالن ش��رکت خودروساز 
کره ای هیوندای است و باید دید که آنها چگونه به 

این مشکل پاسخ خواهند داد. 
کارشناس��ان حوزه خودرو با تمام ناامیدی هایی 
که از عملکرد این ش��رکت در س��ه ماهه گذشته 
داشته اند، پیش بینی س��ود 1,2 میلیارد دالری را 
برای هیوندای داشتند، اما متأسفانه سود 728,8 
میلی��ون دالری به مراتب کمت��ر از آن چیزی بود 
که همگان انتظارش را داشتند و در واقع کمترین 
میزان س��ود سه ماهه آنها از سال 2010 میالدی 

تا به حال بوده است. 
روند نزولی درآمدهای هیوندای برای نخس��تین 
بار سه سال پیش استارت خورد. شاید بزرگ ترین 
دلیل آن نیز عدم پاس��خگویی متناسب هیوندای 
به طرفداران خود در تولید اتومبیلی با ویژگی های 

گسترده اسپورت بوده است. 
هیوندای هر چه تالش کرد تا بتواند مش��تریان 
آمریکایی را با محصوالت نس��ل جدید خود راضی 
کن��د نه تنها در این امر موفق نبود، بلکه نتیجه ای 

سوء نیز حاصل شد.
 از طرف��ی ب��ه وجود آم��دن برخ��ی مجادالت 
سیاس��ی بین چین و کره باعث ش��د تا مردم این 
کشور نیز کمتر به سمت خرید محصوالت کمپانی 
کره ای بروند. یک��ی از مهم ترین اتومبیل های این 
ش��رکت، هیوندای جنسیس است که در سه ماهه 
دوم سال 2017 با کاهشی 6۴درصدی در فروش 
خود نس��بت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
روبه رو شده است. همچنین فروش کلی هیوندای 
در نیمه نخس��ت س��ال جاری در چین نیز نسبت 
به مدت زمان مش��ابه در س��ال گذشته با کاهشی 

۴2درصدی همراه بوده است. 

سهم خودرو از تولید به 
۳.5درصد می رسد

براس��اس پیش بین��ی ص��ورت گرفته در س��ال 
1۴00 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید 

ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد. 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اخیرا ویرایش 
دوم »برنام��ه راهب��ردی وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت« را منتش��ر کرد ک��ه در آن راهبردهای 
این وزارتخانه برای توس��عه بخش صنعت کش��ور 

پیش بینی شده است. 
بخش��ی از برنام��ه راهبردی ای��ن وزارتخانه در 
حوزه صنایع مربوط ب��ه »برنامه راهبردی صنعت 

خودرو« است. 
در برنامه راهب��ردی صنعت خودرو راهکارهایی 
در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت 
خ��ودرو و قطع��ه ای��ران در حوزه ه��ای مختلف 
پیش بینی ش��ده ک��ه از جمله آن افزایش س��هم 
ارزش اف��زوده صنع��ت خودرو از تولی��د ناخالص 

داخلی در سال 1۴00 است. 
به گ��زارش پای��گاه خبری دنی��ای بانک، طبق 
هدف گذاری صورت گرفته در این س��ند در سال 
1۴00 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید 

ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد افزایش یابد. 
ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت که طبق این 
س��ند در س��ال جاری )1۳96( نیز س��هم ارزش 
افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید 

به ۳درصد برسد. 
در س��ال 1۳92 س��هم ارزش اف��زوده صنع��ت 
خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با 1.8 درصد 

بوده است. 

تازه های خودرو

فورد موستانگ GT جدید با شتاب زیر ۴ ثانیه به بازار می آید.



موفقیت اپلیکیشن های درخواست تاکسی باعث شده کارآفرینان 
و شرکت های بزرگ، از مدل مش��ابهی برای کسب و کار درخواست 
کامیون ه��ای باری اس��تفاده کنند ک��ه در این میان ش��رکت اوبر 

نیز به عن��وان دارنده یک��ی از موفق ترین 
تجارت های درخواس��ت تاکسی، خدمات  
»Uber Freight« را ب��ه راه انداخت��ه 

است. 
به گ��زارش دیجیاتو، س��رویس مذکور 
رقبایی نیز در ب��ازار دارد که به خصوص 
یکی از آنها موفق ش��ده توجه ثروتمندان 
زی��ادی را به خ��ود جلب کن��د؛ کمپانی  
»Convoy« که دو سال پیش در سیاتل 
تأسیس ش��ده، حاال شاهد سرمایه گذاری 
افراد قدرتمندی مانند بیل گیتس و جف 
ب��زوس  )مدیرعامل آمازون( بوده و طبق 

آخری��ن آمار، مجموع س��رمایه گذاری ها در آن به 80 میلیون دالر 
می رسد. 

البته ش��اید چنین ارقامی برای ثروتمندترین افراد جهان چندان 

بزرگ به نظر نرس��د اما نکته اینجاس��ت که یک استارتاپ کوچک 
موفق شده در طول دو سال، سرمایه هنگفتی جذب کرده و با رهبر 

اصلی بازار یعنی اوبر رقابت کند. 
نحوه عملکرد سرویس نیز بسیار ساده 
اس��ت؛ راننده کامیون اپلیکیشن مربوط 
را باز کرده و مانند خدمات درخواس��ت 
تاکسی، با توجه به مبدا، مقصد، نوع بار 
و قیمت پیشنهادی، کار حمل کاالهای 

مختلف را به عهده می گیرد. 
گفتنی اس��ت براساس آمارها، تجارت 
حمل و نقل جاده ای توس��ط کامیون در 
ای��االت متحده ارزش��ی در حدود 800 
میلیارد دالر داش��ته و اتفاق��ا بهره وری 
پایینی دارد. طبق گفته های مدیرعامل

Convoy، کامیون ه��ای حم��ل بار در 
30 درص��د از مواق��ع کامال خالی هس��تند که گس��ترش خدمات 
ش��رکت مذک��ور، می تواند با برقراری ارتباط می��ان این راننده ها و 

مشتریان، به کاهش هزینه ها و آلودگی ها کمک کند. 

گ��زارش مال��ی نوکیا برای س��ه ماه��ه دوم ۲0۱۷ نش��ان از کاهش 
زیان دهی و افزایش درآمد در برخی از بخش ها دارد. 

به گ��زارش زومیت، نوکیا نیز مانند برخی دیگر از کمپانی ها، گزارش 
مالی خود را برای فصل دوم ۲0۱۷ منتش��ر 
کرد. در این گزارش می بینیم که ضرر خالص 
ای��ن غول فنالن��دی از ۶۶۷ میلیون یورو در 
بازه زمانی مشابه سال ۲0۱۶ به ۴۲3 میلیون 
یورو در س��ال جاری میالدی رس��یده است. 
به نظر می رس��د وضعیت نوکیا در بعضی از 
بخش ها رشد داشته و عوامل مختلفی بر این 
موضوع تأثیر داش��ته است. حاال میزان سود 
هر س��هم به 0.08 یورو یا ۴۴۹ میلیون یورو 
در مجموع رس��یده است که نسبت به ۱۹۴ 
میلیون یورو که در بازه زمانی مشابه در سال 
گذشته ثبت شده، افزایش قابل توجهی دارد. 
بدون در نظر گرفتن نوسانات مربوط به نرخ 

مبادله ، فروش خالص نوکیا نس��بت به فص��ل دوم ۲0۱۶ تغییر زیادی 
نداشته است. 

فروش خالص بخش شبکه نوکیا در مقایسه با سال به سال، ۵ درصد 

کاهش داش��ته اس��ت که از دید نوکیا به فعالیت های کمپانی در بخش 
ش��بکه های فوق پهنای بان��د ارتباط دارد و این کاه��ش فروش هم در 
بخش شبکه های موبایل و هم در بخش شبکه های ثابت دیده می شود. 
شبکه های آی پی/نوری و اپلیکیشن ها نیز با 
کاهش کمی در فروش روبه رو بوده و میزان 
فروش خالص س��رویس های جهانی نوکیا 

نیز ثابت بوده است. 
ای��ن می��زان کاه��ش ان��دک در فروش 
را می ت��وان در س��ایه موفقیت های بخش 
تکنولوژی ه��ای نوکی��ا نادی��ده گرفت چرا 
 که این بخش توانس��ته رش��د شگفت انگیز 
۹0 درصدی را در مقایس��ه با سه ماهه دوم 
سال ۲0۱۶ ثبت کند. بی شک می توان این 
موفقیت را مس��تقیما متاث��ر از توافق های 
اعطای مجوز دانست که طی ماه های اخیر 
به امضا رسیده است و همچنان ادامه دارد. 
Nokia Technologies سود عملیاتی خود را برای سه ماهه منتهی 
به س��ی ام ژوئن، ۲30میلیون یورو اعالم کرده که نسبت به مدت زمان 

مشابه در سال گذشته، ۱۵8 درصد افزایش داشته است. 

سامس��ونگ با کس��ب درآمد ۵۴.8 میلیارد دالری و سود ۱۲.8 میلیارد 
دالری، سه ماهه دوم سال ۲0۱۷ را به پایان برد. 

به گزارش زومیت، درآمد سامس��ونگ طی س��ه ماهه گذشته، با وجود 
مش��کالت متعدد و آثار باقی مان��ده از فاجعه 
گلکس��ی نوت ۷، رش��د چش��مگیری داشته 
است. کر ه ای ها با توجه به نزدیک  بودن تاریخ 
رونمایی از گلکس��ی نوت 8، تعدادی گوش��ی 
میان رده و پایین رده و تقاضای رو به رشد برای 
گوش��ی های پرچمدار گلکسی اس 8 و اس 8 
پالس، نس��بت به آینده نیز بسیار خوش بین 

هستند. 
از م��اه آوری��ل تا پای��ان ماه ژوئ��ن ۲0۱۷، 
سامسونگ موفق به کسب درآمد ۵۴.8 میلیارد 
دالری شده که س��ودی بالغ بر ۱۲.۶ میلیارد 
دالر از این درآمد برای کره ای ها حاصل ش��ده 

است؛ بنابراین سه ماهه گذشته، فصلی بی سابقه برای این کمپانی محسوب 
می شود. آمار یاد شده نشان از رشد ۷۲ درصدی سود سامسونگ نسبت به 
فصل نخست ۲0۱۷ دارد و نسبت به کاهش جزئی سود در سه ماهه پایانی 

س��ال ۲0۱۶ بر اثر فاجعه پیش آمده نیز شاهد رشد میزان سود کره ای ها 
هس��تیم. برای آنکه به خوبی عملکرد سامسونگ را بسنجیم، باید یادآوری 
کنیم که این ش��رکت کره ای در پایان ماه سپتامبر سال گذشته، موفق به 

کسب سود ۴.۵ میلیارد دالری شد. 
گلکس��ی اس 8 و اس 8 پ��الس نقش��ی 
کلیدی در س��ودآوری بی سابقه سامسونگ 
دارن��د. سامس��ونگ در گ��زارش مالی خود 
عنوان می کند که فروش موفق گوش��ی های 
جدی��دش در افزای��ش س��ود ای��ن کمپانی 
تأثیرگذار بوده و در این میان نقش گلکسی 
اس 8 پالس پررنگ تر است چرا که با وجود 
بزرگ ت��ر و گران قیمت ت��ر بودن نس��بت به 
برادر کوچک تر خود، بی��ش از ۵0 درصد از 
فروش کلی س��ری گلکسی اس 8 را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. می��زان عرضه کلی 
گوش��ی های سامس��ونگ بر اثر کاهش تقاضا برای محصوالت ارزان تر این 
کمپانی آس��یب دیده اس��ت. کره ای ها برای مقابله با این مشکل، به زودی 

مدل های جدیدی معرفی خواهند کرد. 

توییتر گزارش مالی فصل دوم ۲0۱۷ را منتش��ر کرده اس��ت که نش��ان 
می دهد این شبکه اجتماعی فراتر از پیش  بینی ها ظاهر شده است. 

به گزارش زومیت درحالی که کمپانی های مختلف، گزارش های مالی خود 
را برای فصل دوم ۲0۱۷ منتشر کرده اند، توییتر 
نیز گزارش مالی س��ه ماهه دوم ۲0۱۷ را اعالم 
کرده است. براس��اس گزارش مالی توییتر، این 
ش��بکه اجتماعی در میزان درآمد خود فراتر از 
انتظار تحلیلگران ظاهر ش��ده، اما نتوانسته در 
جذب کاربران جدید خوب عمل کند و کاربران 
فعال ماهانه این شبکه افزایش نداشته است. از 
طرفی با اعالم این موضوع به س��رمایه گذاران، 
سهام این کمپانی با افت ۱۴ درصدی به ۱۶.8۵ 
دالر در هر س��هم رس��ید که بیشترین سقوط 

روزانه از ماه اکتبر به بعد بوده است. 
این س��رویس میکروبالگینگ، 3۲8 میلیون 
کاربر فعال در ماه دارد که با میزان اعالم ش��ده 

برای س��ه ماهه اول س��ال ۲0۱۷ برابر اس��ت. میزان درآمد توییتر با کاهش 
۴.۷ درصدی به ۵۷3.۹ میلیون دالر رس��یده اس��ت، ولی توانس��ته تخمین 
وال اس��تریت ژورنال را با پیش بینی درآمد ۵3۷.۲ میلیون دالری پشت سر 

بگذارد. براساس این گزارش میزان ضرر خالص توییتر، ۱۱۶.۵ میلیون دالر 
یا ۱۶ سنت در هر سهم بوده است. با اینکه تعداد کاربران فعال این شبکه در 
ماه افزایش نداشته، اما میزان بازدید روزانه سایت توییتر نسبت به بازه زمانی 
مش��ابه در س��ال ۲0۱۶ می��الدی، ۱۲درصد 

افزایش داشته است. 
آنتونی نوتو، مدیر عملیاتی توییتر در تماس 
تلفن��ی با س��رمایه گذاران اعالم کرده اس��ت: 
در حال��ی که همچنان ب��رای افزایش درآمد، 
کارهای زیادی باید انجام دهیم، میزان رش��د 
درآم��د، عالوه ب��ر محکم تر ش��دن پایه های 
تجارت توییتر، پیش��رفت ص��ورت گرفته در 
مقابل محصوالت پردرآمد ما را در س��ه ماهه 
دوم نشان می دهد. توییتر برای جذب کاربران 
بیش��تر تالش های زیادی داش��ته اس��ت که 
می ت��وان به ادغام امکانات ب��رای تجربه بهتر 
قابلیت های اس��تریم الین و اصالحات مختلف 
رابط کاربری اشاره کرد. همچنین این کمپانی سرمایه گذاری زیادی در بخش 
ویدئو انجام داده اس��ت اما هن��وز نمی تواند در بخش درآمدهای تبلیغاتی با 

رقبای سرسختی چون فیس بوک و گوگل رقابت کند. 

بیل گیتس و جف بزوس در مقابل کسب و کار حمل کاالی اوبر 
متحد می شوند

گزارش مالی نوکیا برای فصل دوم ۲۰۱۷ منتشر شد رکوردشکنی سامسونگ با کسب سود ۱۲.۶ میلیارد دالری در 
فصل دوم ۲۰۱۷

گزارش مالی توییتر برای سه ماهه دوم ۲۰۱۷ منتشر شد

 درآمدی بیش از پیش بینی ها

۵0 درصد کس��ب و کارها در پنج س��ال اول خود با شکس��ت روبه رو 
می ش��وند. در مقابل، برخی از تجارت ها نیز با گذشت بیش از ۱0 سال 
روند خوبی داشته و موفق بوده اند. علت موفقیت این تجارت ها، عادات 
عاقالنه و موفقیت آمیزی هستند که در پیش گرفتند. عادات نادرستی 

که به شکست شما در شغل تان می انجامند، عبارتند از: 
نسبت به مبالغ کم در کسب و کار خود بی اهمیت نباشید 

 من به ش��خصه به عنوان یک فروش��نده تا به حال فروش اجناسی به 
ارزش یک دالِر بسیاری داشتم. به هنگام فروختن اجناس مبالغ کمی 
که به دس��ت می آوردم به چشمم نمی آمدند، اما در آخر روز شاهد آن 
بودم که مبالغ بسیاری از فروش های یک دالری خود به دست آورده ام. 

حتما مبلغی را به عنوان پس انداز کنار بگذارید 
 متاس��فانه تع��داد کم��ی از اف��راد مبالغ��ی را برای پس ان��داز کنار 
می گذارند. بهتر اس��ت وقتی که کاری را شروع کردید، بدون توجه به 
مبلغ کلی که دریافت کردید، مقداری از آن را برای پس انداز خود کنار 
بگذارید. از این پول می توانید در فرصت های شغلی بهتر استفاده کنید. 

جریان های درآمدی شغل خود را همواره ثابت نگه دارید 
براساس تحقیقات انجام شده، یک فرد میلیونر ۷ جریان درآمد دارد. 

درس��ت است که  »تمرکز« کلید موفقیت در کسب و کار است، اما اکثر 
اف��راد آن را به اش��تباه تعبیر کرده و راه ثابتی را برای ش��غل خود در 
نظ��ر می گیرند. تمرکز به این معنا نیس��ت که چش��م های مان را روی 
فرصت ه��ای بهتر ببندیم. از موقعیت های خوب خود اس��تفاده کنید و 

جریان درآمد شغل تان را به چندین شاخه تقسیم کنید. 
مالیات های خود را کاهش دهید 

راه ه��ای قانونی و مش��خصی ب��رای کاهش مالیات وج��ود دارند که 
اگر نس��بت به آنها بی توجه باش��یم، ضرر خواهیم کرد. متاسفانه اکثر 
صاحبان کس��ب و کار از وجود چنین راه هایی بی اطالع  هس��تند، اما در 
واقع راه های قانونی بسیاری هستند که پرداخت مالیات های شما را به 

دولت کاهش می دهند. 
برای خودتان نیز دستمزدی تعیین کنید 

 شاید نیازی نباشد که لفظ دستمزد را به کار بریم، اما این حقیقت 
که ش��ما صاحب کار خود هس��تید، بدین معنا نیست که پس از کسر 
حق��وق کارمن��دان و هزینه های س��رمایه، تمام درآمد را ش��خصی در 
نظر بگیرید. بهتر اس��ت برای فواصل منظ��م، مقدار مبلغی را به عنوان 
دس��تمزد برای خود در نظ��ر بگیرید، این گونه به ش��غل خود احترام 

گذاشته اید. 
entrepreneur/گروه ترجمه کسب و کار

چهار بحران اصلی برای صاحبان کسب و کار در ایران نشان می دهد 
هن��وز دولت نتوانس��ته اس��ت نقش اصل��ی خ��ود را در بهبود فضای 

کسب و کار ایفا کند. 
به گزارش بولتن نیوز، بررس��ی ها نش��ان می دهد نقش دولت نه تنها 
در حوزه بهبود فضای کسب و کار نقشی مثبت و قابل قبول نیست بلکه 
ایفای نقشی منفی نامساعد شدن این فضا را برای صاحبان مشاغل در 

کشور در پی داشته است. 
بدترین مولفه های شناسایی ش��ده در ایران در حوزه کس��ب و کار به 
مش��کالت ناشی از دریافت تس��هیالت از بانک ها، ضعف بازار سرمایه 
در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین س��رمایه از بازار غیر رسمی و 
همچنین وجود مفاس��د اقتصادی در دستگاه های حکومتی و باالخره 
بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی شان 

به پیمانکاران برمی گردد.
 ای��ن عوامل که رتبه هایی نزدیک به ۱0، یعنی بدترین وضع ممکن 
موجود را دارند، س��بب شده اند محیط کسب و کار ایران نامساعد بوده 
و در ش��رایطی ک��ه اقتصاد و اجتماع از بیکاری در رنج اس��ت، امکان 

فعالیت اقتصادی و ایجاد شغل وجود نداشته باشد. 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار، دولت و تمامی بخش های 
سیاس��ت گذار و دخی��ل در حوزه اقتصاد را ملکف می کند نس��بت به 

ایف��ای نقش خود در حوزه بهبود محیط کس��ب و کار گام بردارند، اما 
هنوز بررس��ی ها نشان می دهد طی شش سال گذشته حرکت در این 

زمینه به شدت کند و الک پشتی بوده است. 
تاثیرات اتفاقات که به بهبود چند دهم درصدی محیط کس��ب و کار 
در ایران منجر ش��ده برای بس��یاری از صاحبان کس��ب و کار ملموس 
نیست و همین امر خود گواهی بر مشکالت موجود در این حوزه است. 
بس��یاری از کارشناسان بر این اعتقادند که بهبود محیط کسب و کار 
الزمه و پیش نیاز ایجاد اش��تغال در کش��ور و رش��د اقتصادی پایدار و 
موثر اس��ت. این در حالی است که حتی رش��د قابل توجه اقتصاد در 
س��ال ۱3۹۵ نیز که از س��وی بانک مرکزی بیش از ۱۲درصد برآورد 
ش��د، در عمل منجر به بهبود محیط کسب و کار در کشور نشده است 
و همچنان در زمس��تان سال ۱3۹۵ رتبه کلی محیط کسب و کار ۶ از 

۱0 است. 
همانطور که مالحظه می ش��ود این عدد نزدیک تر به بدترین شرایط 
موجود است و هنوز نیمی از راه نیز در این حوزه طی نشده است. در 
پاییز سال ۱38۹، رتبه محیط کسب و کار در ایران ۶.۷۴ از ۱0 بود. 

گزارش رتبه محیط کسب و کار هر فصل از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس به منظور پایش این محیط تدوین می ش��ود تا مش��خص شود 

عمده ترین مشکالت صاحبان کسب و کار در ایران چیست. 

در گذش��ته پذیرفته ش��ده ب��ود که هوش به عن��وان یک ویژگی 
تغییرناپذی��ر به عنوان موهبتی خدادادی ب��ا فرد به دنیا می آید، اما 
حدود یک قرن اس��ت که مبحث هوش انس��انی ب��ه صورت علمی 
مورد بررس��ی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که هوش انسانی 
به عن��وان مجموعه ای اس��ت که IQ تنها یکی از عوامل آن اس��ت. 
هرچند IQ )بهره هوش( و هوش هیجانی  )EQ( دلیل بسیاری از 
رفتارهای بشری را مش��خص کرده اند، اما هنوز ابهامات و فضاهای 
تکمیل نش��ده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت، به همین 
دلیل هنگامی که »هوش معنوی« یا SQ مطرح شد توجه بسیاری 
از دانش��مندان را به خود جلب کرد. افراد با کمک »هوش معنوی« 

خ��ود می توانند ب��ا توانای��ی باال در 
تجزی��ه و تحلیل و دیدن همه زوایای 
موضوع، بهتری��ن تصمیم را بگیرند و 

به باالترین عملکرد خود برسند. 

»هوش معنوی« به افراد شهامت 
رفتن به دنبال رویاهای شان را 

می دهد 
همانطور که همه بچه ها با س��طح 
متفاوت��ی از به��ره هوش��ی ب��ه دنیا 
می آیند در هنگام تولد در حد کفایت 
نیز از »هوش معن��وی« برخوردارند. 
می ت��وان SQ  »ه��وش معنوی« را 
تقویت یا تضعی��ف کرد، اما همانطور 
که اگر کس��ی به مدرس��ه نرود بهره 
هوش��ی اش را از دس��ت نمی ده��د، 
»ه��وش معنوی« افراد نیز در صورت 

پرداخته نش��دن ب��ه آن، درون افراد باقی می مان��د مانند آتش زیر 
خاکس��تر. نکته بس��یار مهم اینکه SQ در هر سنی قابل پرورش و 

توسعه است. 
نخس��تین پژوهش صورت گرفته درباره مفهوم  »هوش معنوی« 
در ای��ران ، نش��ان داد که بین »هوش معنوی« با رضایت ش��غلی و 
رضایت از زندگ��ی افراد ، رابطه مثبت و معن��اداری وجود دارد. در 
نتیجه افزایش »هوش معنوی« در افراد می تواند به افزایش رضایت 

شغلی و رضایت از زندگی آنها کمک کند. 
تحقیقات جدید عصب شناسانه، وجود »هوش معنوی« در انسان 

را تایید کرده اند. 

  »هوش معنوی« در کسب و کار: 
مدی��ری با »ه��وش معنوی« می دان��د برای رس��یدن به اهداف 
سازمانی در کنار ش��فاف  بودن و معنی دار بودن آنها ضروری است 

اهداف سازمان با اهداف فردی کارکنان همراستا باشد. 
در دنیای کس��ب و کار امروز سازمان ها ناگزیر از داشتن چشم انداز 
و انتخاب ارزش های س��ازمانی هستند. چشم انداز سازمان تصویری 

اس��ت از آینده مطلوبی که سازمان مایل است به آن سمت حرکت 
کند. مثاًل چشم انداز بیل گیتس برای شرکت مایکروسافت »وجود 

یک کامپیوتر در هر خانه« بود. 
در دنیای کسب و کار، رهبران موفق چالش پذیر هستند و در هیچ 
شرایطی دست از تالش برنمی دارند. پس از هر شکست یا اشتباه از 
خود می پرس��ند: »از این شرایط چه یاد گرفتم حاال باید کدام قدم 
را بردارم؟ س��ازمان های بزرگ موفقیت ش��ان را مدیون درس هایی 
هس��تند که در مشکالت و شکست های بزرگ شان گرفتند، که این 

دید برآمده از  »هوش معنوی« فرد است. 
یکی از پیامدهای مهم »هوش معنوی«، داشتن احساس رسالت 

است. 
احس��اس رس��الت فقط به معن��ی رهبر بزرگی در جهان ش��دن 
نیس��ت. ف��رد می تواند در ش��غلی که ب��ه نظر دیگ��ران کوچک و 
معمولی باش��د با چنان عش��قی 
کار کند که همگان این عشق را 
احساس کنند؛ عشقی که انگیزه 
آن نیروی��ی درون فرد اس��ت که 

می گوید: »باید چنین کنم.«
تون��ی  ن��ام  ب��ه  دانش��مندی 
بوزان اعتقاد دارد هوش انس��ان 
هوش ه��ای  از  مجموع��ه ای  از 
چندگانه تش��کیل شده  است. در 
این میان »هوش معنوی« باعث 
می ش��ود افراد بتوانند تنش های 
را  م��درن  زندگ��ی  در  موج��ود 
کنترل کنند و زندگی ش��ادتری 
داشته باش��ند و در ذهن شان به 

آرامش برسند. 
در حقیقت »هوش معنوی« در 
هنگام شکس��ت یا بروز مشکالت 
در مس��یر کس��ب و کار مانع ناامیدی و رها کردن مس��یر می ش��ود. 
»ه��وش معنوی« به ف��رد کمک می کند تا شکس��ت ها را به عنوان 

جزیی اجتناب ناپذیر در کسب و کار بپذیرد و از آنها درس بگیرد. 
حقیق��ت این اس��ت که رهبران برجس��ته س��ازمانی از  »هوش 

معنوی« خود آگاهانه یا ناآگاهانه بهره برده اند. 

چگونه  »هوش معنوی« خود را افزایش دهیم؟ 
- یک��ی از کلیدهای افزایش »هوش معنوی« داش��تن عش��ق به 
زندگی، دیگران و همه آنچه خداوند خلق کرده، درس��ت به همان 
ش��کلی که خلق کرده است. این یعنی دوست داشتن دیگران برای 

همان چیزی که هستند. 
- یک��ی دیگر از راه های پرورش »هوش معنوی« داش��تن ذهنی 
آرام اس��ت. روش هایی چون مراقبه های مختل��ف مانند یوگا و نیز 
ارتباط بیش��تر با طبیعت می توانند به آرام شدن ذهن کمک کنند. 
یکی دیگر از پیش نیازهای رس��یدن ب��ه آرامش ذهنی »زندگی در 

لحظه حال« است. 
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عادت های نادرستی که به مرور زمان شغل تان را به خطر 
می اندازد

رشد ۲رقمی اقتصاد هم محیط کسب و کار در ایران را بهبود نداد  

تغییرات الک پشتی محیط کسب و کار مانع ایجاد اشتغال

»هوش معنوی« در کسب و کار

با افزایش قیمت سهام آمازون جف بزوس برای ساعاتی به ثروتمندترین شخص جهان تبدیل شد

جف بزوس و بیل گیتس شانه به شانه
به گزارش بلومبرگ، روز پنج شنبه با افزایش ارزش سهام کمپانی آمازون، جف بزوس بنیانگذار این شرکت با پشت سر گذاشتن بیل گیتس، به جایگاه ثروتمندترین شخص دنیا رسید، اما با اعالم گزارش 

مالی آمازون در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ وی بار دیگر به رتبه دوم فهرست میلیاردهای بلومبرگ بازگشت. 
به گزارش زومیت ارزش سهام غول خرده فروشی آنالین دنیا در ساعت ۱۰:۱۰ پنج شنبه صبح به وقت محلی در نیویورک با افزایشی ۱.۳ درصدی به میزان ۱۰۶۵.۹۲ دالر رسیدو باعث صعود دارایی شخصی 

جف بزوس به میزان ۹۰.۹ میلیارد دالر در مقایسه با دارایی ۹۰.۷ میلیاردی بیل گیتس شد. اگر این مقدار تا زمان پایان کار بورس حفظ می شد، بزوس ۵۳ ساله و بنیانگذار آمازون جایگزین بیل گیتس، 
بنیانگذار مایکروسافت و نفر اول فهرست میلیاردرهای بلومبرگ می  شد که چنین نشد. گیتس ۶۱ ساله، از ماه می  ۲۰۱۳ تاکنون در رتبه اول این فهرست قرار داشته است. 

آمازون روزگذشته گزارش مالی سه ماهه دوم را خود اعالم کرد. طبق این گزارش، این شرکت با ۳۸میلیارد دالر فروش، تنها موفق به کسب ۱۹۷میلیون دالر سود شده است که در مقایسه با سود ۸۵۷ 
میلیون دالری سه ماهه دوم سال گذشته، کاهشی ۷۷درصدی به  حساب می آید. این کاهش قابل توجه، ناشی از سرمایه گذاری های جدی آمازون در کسب وکار خود است. 

این گزارش به این معنی است که ثروت شخصی بزوس، با توجه به سهام ۸۰ میلیونی او در آمازون، به اندازه ا ی خواهد بود که منجر به بازگشت دوباره وی به صدر فهرست شود. بزوس همان روز گذشته، با 
پایان کار بورس، به جایگاه دوم بازگشت، اما گزارش مالی قوی آمازون، می توانست به حفظ جایگاه او کمک کند. اکنون به لطف شکست گزارش مالی و کاهش ۲درصدی ارزش سهام این شرکت، بیل گیتس، 

بنیانگذار مایکروسافت با مجموع ثروت شخصی ۹۰.۸ میلیارد دالر بار دیگر به جایگاه اول فهرست بلومبرگ بازگشت.  البته هیچ کس انتظار صدرنشینی بزوس را برای طوالنی مدت نداشت، اما با وجود 
نوسانات پیوسته بازار و رشد مداوم هر دو شرکت آمازون و مایکروسافت، به احتمال زیاد این ۲میلیاردر در ماه های پیش رو بار دیگر عناوین خود را با یکدیگر تعویض خواهند کرد. 
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یادداشتیادداشت

بانک فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره بانکی در این کش��ور را بدون تغییر ۱.۲۵ درصد 
نگه داش��ت که این موضوع منجر به افزایش قیمت س��هام در آمریکا شد. به گزارش 
رویترز، بانک »فدرال رزرو« آمریکا، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر نگه داشت؛ این در 
حالی اس��ت که انتظار می رود برنامه فروش اوراق قرضه از سوی فدرال رزرو به منظور 
ارتقای ش��رایط اعتماد به فضای کس��ب و کار در ایاالت متحده به زودی اعالم شود. در 
همین حال نرخ بهره بانکی از س��وی فدرال رزرو روی ۱.۲۵ درصد بدون تغییر باقی 
ماند؛ ضمن اینکه گفته می ش��ود قرار اس��ت فدرال رزرو مسیر کاهش سیاست های 
انقباض��ی پولی را ب��ا افزایش نقطه درصد نرخ بهره، ادام��ه دهد. همچنین این بانک 
آمریکایی در بیانیه ای اعالم کرد رش��د اقتصادی آمریکا متوس��ط بوده اس��ت اما آمار 

اشتغال زایی روند روبه رشدی را از خود به جای گذاشته است. 

نرخ بهره بانکی آمریکا بدون تغییر 
باقی ماند

فیس بوک استارتاپی را راه اندازی کرده است تا به کمک آن کاربرانی را که بدون داشتن مجوز 
از ویدئوهای حقوقی و محتوای دیگران استفاده می کنند، متوقف کند. Source3 فناوری الزم 
برای شناسایی مالکیت معنوی را که بدون اجازه توسط کاربران اینترنت به اشتراک گذاشته 
شده، خواهد ساخت. به گزارش برسام، فیس بوک هر دو تکنولوژی و برخی نفراتش را، بنا به 
قراردادی که در وب س��ایتش اعالم کرده، به دست خواهد آورد. Crunchbase، سخنگوی 
معامالت فیس بوک، سرمایه گذاری صرفا ۴ میلیون دالریSource3 را رد کرد. فیس بوک در 
گذشته مشکالت زیادی در رابطه با مسائل حقوق محتوا داشته و دو سال از زمانی که شرکت 
برای نخستین بار تکنولوژی »مدیر حقوق« را برای شناسایی و حذف ویدئوهای به اشتراک 
گذاش��ته شده توسط افرادی که حق اس��تفاده از این ویدئو را ندارند، معرفی کرد، می گذرد. 

یوتیوب هم چیزی شبیه این، اما کمی پیشرفته تر، به نام Content ID  را ارائه می دهد. 

فیس بوک Source3 را خرید؛ مقابله 
با انتشار غیر قانونی محتوا

سکینه حجازی فر
کارشناس ارشد کارآفرینی

TOBY NWAZOR
کارآفرین



نکته های تبلیغاتی مهم در 
فروش و بازاریابی

مش��اوره بازاریابی هم��واره بر این نظ��ر تاکید 
دارد ک��ه بهت��ر اس��ت پی��ش از اقدام ب��ه تبلیغ 
محصوالت ت��ان، به تمامی زوایای آن به درس��تی 

فکر کنید. 
در صورت��ی که به جنبه ه��ای مختلف محصول 
و اقدامات خود بیندیش��ید و برنامه ای را طراحی 
کنی��د، می توانی��د پیش بینی کنید ک��ه در آینده 
س��هم س��ود ش��ما بیش��تر از ض��رر و زیان ت��ان 
 خواهد ب��ود. در ادامه مطلب که توس��ط س��ایت
 qmpmarketing ارائه ش��ده اس��ت به نکاتی 
اش��اره خواهیم ک��رد که می تواند ش��ما را در امر 

تبلیغات یاری کند. 
1( محص�ول و خدم�ات م�ورد نظ�ر ش�ما 

چیست؟ 
پاسخ به این س��وال بازاریابی می تواند محصول 
ش��ما را به درس��تی تعریف کند. هرچه قدر سعی 
کنی��د به این س��وال بادقت پاس��خ دهی��د، بهتر 
می توانی��د زوای��ای مختلف از جمل��ه ضعف ها و 
قوت ه��ای محصول و خدمات خود را بشناس��ید. 
همچنین پاسخ به این سوال به شما کمک می کند 
مش��تری های هدف خود را بشناسید و بدانید که 
برای این افراد بهترین راه تبلیغ و ایجاد کنجکاوی 
و رغبت در آنها برای خرید محصول و راه برقراری 

ارتباط چیست. 
2( محص�ول و خدم�ات ش�ما ک�دام نی�از 

مشتری را برآورده می کند؟ 
قطعا هر محصولی که ش��ما تولی��د کرده اید یا 
خدمات��ی که قصد ارائ��ه آن را دارید، یک یا چند 
م��ورد از نیازهای مش��تریان را از ن��گاه بازاریابی 
می تواند ب��رآورده کند. بهتر اس��ت پیش از اقدام 
به امر تبلیغات به این س��وال نیز به درستی پاسخ 
دهید که محصول شما برای رفع چه نیازی است؟ 
ممک��ن اس��ت از طرف چ��ه افرادی م��ورد تقاضا 
ق��رار بگیرد؟ بهترین راه پیدا کردن آن دس��ته از 

مشتریان که به این کاال نیاز دارند، چیست؟ 
3( مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 

در پاسخ به این سوال منظور این است که شما 
ویژگ��ی اکثریت اف��رادی را که می توانن��د بالقوه 
مشتری ش��ما باش��ند به دس��ت آورید. به عنوان 
مثال محصول یا خدمات ش��ما ش��امل حال کدام 
گروه س��نی در بخش بندی بازار است؟ گروه سنی 
مورد نظر ش��ما چه نوع محصولی را می پس��ندد؟ 
در پاس��خ به این سوال، باید تنوع و سرعت تغییر 
س��لیقه مش��تریان را به ویژه اگر گ��روه مورد نظر 
ش��ما جوانان و نوجوانان هس��تند در نظر بگیرید. 
زیرا در این گروه س��نی بیش از س��ایر گروه ها به 
دنبال تنوع هستند و سلیقه های آنها مدام در حال 
تغییر اس��ت، بنابراین به هن��گام طراحی محصول 
)از طراحی لوگو تا بس��ته بندی و …( و فروش و 
تبلیغ��ات آن باید به ای��ن نکته مهم توجه ویژه ای 

داشته باشید.
 در کن��ار ای��ن س��وا ل ها باید به ق��درت خرید 
مش��تریان تان نیز توجه کنی��د، زیرا قدرت خرید، 
می توان��د تاثی��ر فراوانی روی رفت��ار خرید کردن 

داشته باشد.
 

4( منظ�ور اصل�ی ش�ما از تبلی�غ ک�ردن 
چیست؟ 

اگر ش��ما بتوانید به این نتیجه برسید که هدف 
اصلی شما از تبلیغ محصول تان چیست، می توانید 
ب��ه راحتی انگی��زه و رغبت الزم در مش��تریان را 
ایجاد کنید. ممکن اس��ت هدف شما فراهم کردن 
فرصت معرفی و اش��اعه نام نیک محصول، برند یا 
ش��رکت تان باشد یا  ممکن اس��ت در نظر داشته 
باشید مشتریان بیشتری در بازار به دست بیاورید. 
از این رو، هدفی که شما دنبال می کنید باید برای 
خودتان مشخص و واضح باشد تا بتوانید برنامه ای 

مناسب برای دستیابی به آن طراحی کنید. 

5( بودجه تبلیغاتی
در نهایت اینکه، هدف نهایی ش��ما زمانی کسب 
خواهد ش��د که بتوانید بودجه الزم برای تبلیغ را 
داشته باش��ید، پس بهتر اس��ت پیش از تبلیغات 
و زمان��ی که در حال تحقی��ق در خصوص بازار و 
مش��تریان خود هس��تید، حتما در خصوص منبع 
تهی��ه بودجه یا تامین مال��ی خود نیز فکر کنید و 

منبعی را برای آن در نظر بگیرید. 

تبلیغات خرد

در جای��ی که تبلیغات تصوی��ری باعث فروش یک 
مدل خاص ماشین می ش��ود، تبلیغات خرد که دالل 
محلی آن را انجام می دهد، ش��ما را تش��ویق می کند 
که از وی ماشین بخرید. احتماال این نوع تبلیغات در 
پربیننده ترین ساعات تلویزیون پخش نمی شود. چون 
دالل محلی ممکن اس��ت آگهی اش را از ایستگاه های 
محلی رادیو و تلویزیون در اواخر شب یا هنگام پخش 
س��ریال های آخر هفته پخش کن��د، همچنین ممکن 
اس��ت برای این کار زمان های کم هزینه تر را برگزیند. 
مس��لما او از جلوه های خاص تولید به��ره نمی گیرد. 
چنین جلوه هایی را معموال کارخانه سازنده ماشین به 
کار می برد. گذش��ته از این، دالل ماشین کوچک ترین 
عالق��ه ای ب��ه صحنه ه��ای باش��کوه، هنرپیش��ه های 
خوش تیپ و رانندگی با سرعت اعجاب آور ندارد. هدف 
وی فقط فروختن ماشین است. تبلیغات تصویری که 
کارخانه تولیدکننده آن را س��اخته توجه ش��ما را به 
اندازه کافی جلب کرده اس��ت. حاال دالل ماشین فقط 
می خواهد ش��ما را به نمایشگاه بکشاند و ماشین را به 

شما بدهد تا یک دور آزمایشی بزنید. 
دالل ماش��ین ب��رای تبلیغات تلویزیون��ی، از بریده 
فیل��م اس��تفاده می کند. این بریده فیل��م، فیلم کوتاه 
ویدئویی اس��ت که شرکت س��ازنده تبلیغات تصویری 
آن را قبال برای کارخانه تولیدکننده تهیه کرده است. 
کارخانه تولید خودرو فیلم کوتاهش را در اختیار تمام 
دالل ها می گ��ذارد. در این فیلم ماش��ین در محیطی 
بس��یار دلپذیر و فوق العاده به تصوی��ر درآمده، مانند 
جاده های کوهستانی پرپیچ و خم، خیابان های مشجر 
یا پیچ های تند، عالوه بر این فیلم، دالل ممکن اس��ت 
در مت��ن فیلم از لغ��ات پرطمطراق، وسوس��ه انگیز و 
جسورانه ای اس��تفاده کند تا قیمت های نازل، راحتی 
و سهولت معامله با وی و نرخ های بهره منصفانه اش را 
یادآوری کند. در پایین صفحه تلویزیون در قس��متی 
بس��یار کوچک ممکن است برگه ای حقوقی را ببینید 
که در آن تمام نکات دست و پاگیر قانونی و هشدارهای 
الزم ذکرش��ده باش��د. صدایی که به وضوح بلندتر از 
صداهای دیگر اس��ت فری��اد می زند »ب��رای بهترین 
انتخاب، همین امروز بشتابید« یا »همین حاال تماس 

بگیرید تا قرار دور آزمایشی را بگذاریم«.
نکته حائز اهمیت این است که اگر تبلیغات تصویری 
کارخانه توجه ش��ما را جلب کرده باشد و عالقه شما 
را به زوج خوش تیپی ک��ه در یک روز دلپذیر پاییزی 
ماشینی گران قیمت را می رانند برانگیخته باشد، دالل 
حاال می تواند ش��ما را مجبور کند که ماشین را از وی 
بخری��د یا حداقل کرای��ه کنید. این تبلیغ��ات با وارد 
کردن نوعی فش��ار روانی ش��ما را تشویق می کند نزد 

وی بروید و ماشین را از وی بخرید. 
چه صاحب یک نمایندگی ماش��ین باشد که ساالنه 
میلیون ها دالر صرف تبلیغ��ات می کند و چه صاحب 
تعمیرگاهی کوچک که در ماه بیش از چند هزار دالر 
ب��رای تبلیغات نمی پ��ردازد، تبلیغ��ات را فقط با یک 
ه��دف باید در ذهن طراحی و تولید کنید؛ کش��اندن 
مشتریان به دفتر نمایندگی یا به طرف مکالمه رایگان 
و س��ایت اینترنتی تان. برای رسیدن به چنین هدفی 
تبلیغات ش��ما بای��د چش��مگیر، به یاد ماندنی و دارای 
ارقام مربوط به فروش باشد. این تبلیغات باید ترجیحا 
از رس��انه های گروهی پخش ش��ود تا اف��راد زیادی را 
جلب کند و ش��انس شما برای در اختیار گرفتن بازار 

فروش را باال ببرد. 
اینکه تبلیغات کجا ظاهر می ش��ود، دقیقا به همان 
اندازه پیام تبلیغاتی حائز اهمیت اس��ت، حتی ش��اید 
جای تبلیغات مهم تر از پیام تبلیغات باش��د. تبلیغات 
ب��ازی اعداد اس��ت؛ در تبلیغات هدف این اس��ت که 
کمترین پول را به بهترین نحو برای دستیابی به تعداد 
بیشتری از مردم صرف کنیم تا به این ترتیب تلفن ها 

به صدا درآیند و صندوق های فروشگاه پرشوند. 
رس��انه هایی را که برای تبلیغ انتخاب می کنید، به 
دقت بررس��ی کنید. با انتخاب رس��انه نامناسب برای 
تبلیغ خیلی راحت پول تان را هدر می دهید. تبلیغات 
در رس��انه های گروهی چندان هم پرهزینه نیست، اما 
مراقب باش��ید چون تبلیغات به اصطالح »کم هزینه« 
در رس��انه ای نامناسب، اتالف کامل پول و وقت است. 
کم هزینه بودن رس��انه اص��ال اهمیتی ندارد؛  در اصل 
اگر تبلیغات مش��تری های فراوانی به فروش��گاه روانه 
نکن��د، نه تنها هیچ پولی ذخی��ره نکرده اید بلکه بدون 
آنک��ه ذره ای هم از پول خود اس��تفاده کرده باش��ید، 

بودجه تبلیغات را از بین برده اید. 
منبع: هورموند

در ش��ماره های گذش��ته ویژگی های یک 
شعار تبلیغاتی خوب بیان شد و شعار معروف 
دو برند مهم دنیا ارائه و بررس��ی شد. در این 
شماره ش��عار هشت ش��رکت دیگر که جزو 
بهترین شعارهای تبلیغاتی دنیا بوده اند ارائه 
و بررس��ی می ش��ود. این مقاله توسط سایت 

»chetor« ارائه شده است. 
 :)MasterCard(مس�ترکارت  -3
چیزهایی هستند که با پول نمی توان خرید. 
ب��رای هر چیزی غی��ر  از اینها، مس��ترکارت 
وجود دارد.ش��عار دو جمله ای مسترکارت در 
س��ال ۱۹۹۷ به عنوان بخشی از یک کمپین 
 )priceless( تبلیغات��ی به ن��ام ارزش��مند
ایجاد ش��د. این کمپین در ۹۸ کش��ور و ۴۶ 
زبان مختلف برگزار شد. این تبلیغ تلویزیونی 
نخستین بار در س��ال ۱۹۹۷ پخش شد. در 
این تی��زر تبلیغاتی پدری همراه با پس��رش 
به تماش��ای یک مس��ابقه بیس بال می رود. 
ب��رای خرید بلیت، ه��ات داگ، ذرت بوداده و 
نوشیدنی از مس��ترکارت استفاده می کند اما 
مکالمات بین پدر و پسر و لحظات خوشی که 
با هم دارند، بسیار ارزشمند و غیرقابل خریدن 
اس��ت. در نهایت این جمل��ه روی تصویر به 
نمایش در می آید؛ »چیزهایی هس��تند که با 
پول نمی توان خری��د. برای هر چیزی غیر  از 

اینها، مسترکارت وجود دارد«. 
این کمپین تبلیغاتی سال ها پیش از اینکه 
ش��بکه های اجتماعی در کار باش��د، بس��یار 
مش��هور و همه گیر ش��د. چ��ه عاملی باعث 
موفقیت این پیام تبلیغات��ی بود؟ هر تبلیغ، 
موجب ب��روز واکنش��ی احساس��ی از طرف 
مخاطبان می ش��ود. مثال ای��ن پیام تبلیغاتی 
خاط��رات کودکی بس��یاری از اف��راد را زنده 
کرده اس��ت؛ زمانی که با پدر خود به تماشای 
مسابقات ورزشی رفته اند. هر پیام تبلیغاتی به 
منظور تحریک احساسات خاصی در مخاطب 
ساخته می شود. بازاریابی نوستالژی هم یکی 
از انواع جلب توجه مخاطب اس��ت. این تیزر 
تبلیغاتی یک نمونه خوب اس��تفاده از حس 

نوستالژی برای معرفی یک محصول است. 
4- اپل)Apple(: متفاوت بیندیش! 

این ش��عار برای نخس��تین ب��ار در یکی از 
تبلیغات تلویزیونی اپل به نمایش درآمد. این 
عبارت به کمپین تبلیغاتی ش��رکت آی بی ام 
)IBM( یعنی کمپین Think IBM اشاره 
دارد. به زودی این شعار در تمام انواع تبلیغات 

این شرکت به کار رفت، با اینکه در آن زمان، 
این شرکت هیچ محصول جدید قابل توجهی 
ارائه نکرده بود. به س��رعت م��ردم فهمیدند 
که کامپیوترهای س��اخت شرکت اپل، مانند 
کامپیوترهای قدیمی نیس��تند و کاربران این 
کامپیوترها پس از اس��تفاده از آنها، خالقیت 
و کیفی��ت را تجربه کردند. به نقل از فوربس 
)Forbes(، ظرف یک سال بعد از انتشار این 
تبلیغات، ارزش سهام ش��رکت اپل سه برابر 
ش��د. گرچه این ش��عار امروزه تغییر کرده و 
دیگر مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد، اما هنوز 
هم کارب��ران اپل خ��ود را در می��ان افرادی 

می بینند که متفاوت می اندیشند. 
5- شرکت BMW: نهایت یک خودرو

این ش��رکت، یک ش��رکت خودروس��ازی 
آلمان��ی اس��ت که به سراس��ر دنیا ماش��ین 
می فروشد، اما در آمریکای شمالی این شرکت 
با این شعار خود ش��ناخته می شود: »نهایت 

یک خودرو«
ش��عار،  ای��ن 
در  بار  نخس��تین 
ده��ه ۷۰ میالدی 
توسط یک آژانس 
تبلیغاتی نه چندان 
مش��هور ب��ه ن��ام 
 Ammirati &
س��اخته   Puris
ش��د. هدف از این 
دادن  نشان  شعار، 
ق��درت  و  ت��وان 

فوق الع��اده این ماش��ین ها و ارزش  آنها برای 
پرداخت هزینه باالی آن است. 

۶- تس�کو)Tesco(: حت�ی یک ذره 
کوچک هم کمک می کند

این ش��عار جذاب، در زمینه های مختلف، 
دارای معن��ی و مفه��وم اس��ت و ب��ه قدری 
انعطاف پذیر است که پیام های مختلف تسکو 
را به خوبی منتقل می کند. این شعار می تواند 
درب��اره هر ی��ک از این موارد باش��د: ارزش، 
کیفیت، خدمات و حتی مسئولیت پذیری در 
برابر مسائل زیست محیطی. یکی از ساده ترین 
و خالقانه ترین شعارهای تبلیغی همین شعار 
است که توسط شرکت بزرگ تسکو انتخاب 
شده است. این شرکت خود را به عنوان برندی 
برای مردم و در خدم��ت مردم معرفی کرده 
اس��ت. این شعار انعطاف پذیر و در عین حال 

س��اده، به خوبی می تواند اهداف این شرکت 
را بازتاب بدهد. 

۷-  ام ان�د  ام )M&M(: در دهان ت�ان 
آب می شود نه در دست تان

فهمیدن منظور این ش��عار بس��یار راحت 
است. ش��اید فکر کنید همه ش��کالت ها در 
نهایت مثل هم هس��تند، اما چه عاملی باعث 
می شود که یک محصول از دیگر رقبا متمایز 
شود؟ یکی از این عوامل، ایجاد سهولت برای 
استفاده از یک محصول است. این شرکت هم 
به خوبی توانسته با افزودن یک پوسته سخت 
به ش��کالت آن را از س��ایر شکالت ها متمایز 
کند و برای نشان دادن این تمایز از این شعار 

استفاده کرده است. 
۸- چیپسLay’s: مطمئنا نمی توانید 

فقط یکی بخورید
درحالی که این ش��عار را می توان در مورد 
هم��ه انواع تنقالت به خصوص چیپس به کار 
این ش��رکت  برد، 
توانسته  خوبی  به 
از ای��ن ش��عار به 
استفاده  خود  نفع 
کن��د. بیش��تر ما 
و  عجیب  تمای��ل 
غیرقاب��ل کنترلی 
خ��وردن  ب��رای 
تنقالت شور و ترد 
داریم. همین باعث 
زمانی که  می شود 
چنی��ن تنقالت��ی 
جلوی ما قرار دارد، از خوردن دست نکشیم. 
در واق��ع می بینید که این ش��عار لزوما برای 
تأکید بر طعم محصول نیس��ت. چیپس های 
خوشمزه دیگری هم در دنیا وجود دارند. نکته 
قابل توجه این است که این شرکت از تمایل 
ذاتی و غیرقابل کنترل انس��ان برای خوردن 

چنین محصوالتی استفاده کرده است. 
۹- آئودی)Audi(: پیشرفت به وسیله 

فناوری
این شعار اصلی آئودی از سال ۱۹۷۱ است. 
این شعار همه جا البته غیر  از ایاالت متحده 
آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در ایاالت 
متح��ده این ش��رکت از ش��عار »حقیقت در 
مهندسی« اس��تفاده می کند. نخستین نسل 
آئودی ۸۰ سری B1 یک سال بعد از انتشار 
این شعار یعنی در سال ۱۹۷۲، روانه بازار شد. 

این ماش��ین جدید، با هم��ه ویژگی های نو و 
منحصربه فردی که داشت، بازتابی فوق العاده 
از این شعار تبلیغاتی بود. در همین دهه ۷۰ 
میالدی بود که آئ��ودی خود را به عنوان یک 
خودروس��از خالق مطرح کرد؛ خالقیت هایی 
چون موتور پنج س��یلندر )در سال ۱۹۷۶(، 
اس��تفاده از توربو ش��ارژر )در سال ۱۹۷۹( و 
چهار چرخ محرک )کواترو( در س��ال ۱۹۸۰. 
هنوز هم شاهد خالقیت های این شرکت در 

تولید انواع خودرو هستیم. 
 1۰- دان���ک����ن دون��ات����س
)Dunkin’ Donuts(: آمریکا با دانکن 

اداره می شود
دانکن دوناتس، ش��رکت تولید ش��یرینی و 
کافی ش��اپ های زنجیره ای آمریکایی اس��ت. 
در آوری��ل ۲۰۰۶، ش��رکت دانک��ن دوناتس، 
بزرگ تری��ن تغییر ش��رکت را در طول تاریخ 
خ��ود با رونمای��ی از کمپی��ن تبلیغاتی چند 
میلیون دالری و با شعار »آمریکا با دانکن اداره 
می ش��ود« به اطالع عموم رساند. این شعار با 
توجه به این حقیقت انتخاب شده که بسیاری از 
آمریکایی های پرمشغله از قهوه دانکن دوناتس 
استفاده می کنند. هدف از این کمپین در واقع 
نش��ان دادن این مطلب اس��ت که بسیاری از 
افراد در بخش های مختلف زندگی مثل کار و 
سرگرمی با برند دانکن دوناتس همراه هستند. 
پس از ۱۰سال استفاده از این شعار، شرکت به 
این نتیجه رسید که شعار انتخاب شده، چیزی 
کم دارد و آن گرامیداش��ت مشتریان فعلی و 
همیشگی دانکن دوناتس است. به همین دلیل 
در سال ۲۰۱۶، این شرکت، کمپین دیگری با 
ش��عار »ادامه دهید« ب��ه راه انداخت. به گفته 
این ش��رکت، شعار جدید در واقع بیان مدرنی 
از همان شعار ۱۰س��اله است. کریس دامیکو 
)Chris D’Amico( مع��اون و مدی��ر گروه 
خالق آژانس تبلیغات و بازاریابی هیل هالیدی 
)Hill Holiday(، در م��ورد دانکن دوناتس 
می گوید:  »دانکن دوناتس در همه بخش های 
زندگی همراه شماس��ت. درواقع شریک جرم 
شماس��ت و در کش��مکش های روزانه شما را 
همراهی می کند. دانکن دوناتس نه تنها از نظر 
غذا و نوشیدنی بلکه از نظر احساسی و عاطفی 
هم انرژی مثبتی به ش��ما منتقل می کند. ما 
شما را باور داریم. ما به مشتری اعتقاد داریم.«
 hubspot برگرفته از
referralcandy

جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا )بخش دوم(
نگاه
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تبلیغات خالق

در این آگهی مربوط به حوله  کاغذی Foxy Asso Ultra، کاربرد محصول به شکل اغراق آمیزی نمایش داده شده تا بر قابلیت های آن 
تاکید شود.

ایستگاه تبلیغات

هر پیام تبلیغاتی به منظور 
تحریک احساسات خاصی در 

مخاطب ساخته می شود. بازاریابی 
نوستالژی هم یکی از انواع 

جلب توجه مخاطب است. تیزر 
تبلیغاتی مسترکارت یک نمونه 

خوب استفاده از حس نوستالژی 
برای معرفی یک محصول است
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بازاریاب��ی س��بز، واژه ای اس��ت 
ک��ه ای��ن روزه��ا از بس��یاری از 
تولیدکنندگان ب��زرگ و بازاریابان 
در  مختل��ف  محص��والت  فع��ال 
سراس��ر جهان می ش��نویم، اما به 
راس��تی بازاریابی س��بز چیست و 
چه هدفی را دنب��ال می کند؟ اگر 
بخواهیم صادقانه با واقعیت روبه رو 
ش��ویم، بای��د بگوییم ای��ن روزها 
بازاریابی س��بز بیش��تر شبیه یک 
رویای ش��یرین اس��ت؛ رویایی که 
سال هاست حامیان محیط زیست 
اجتماعی  در کمپین های مختلف 
برای داشتن طبیعتی پاک و سالم 

روی آن مانور می دهند. 
قب��ل از اینکه مزای��ای این نوع 
بازاریابی را بررس��ی کرده و میزان 
موفقی��ت آن در حف��ظ محی��ط 
زیست را ارزیابی کنیم، بهتر است 
تعریف مختصری از بازاریابی سبز 
داش��ته باش��یم. بازاریابی س��بز، 
بازاریابی ی��ک برند یا تولیدکننده 
ب��رای محصوالت��ی اس��ت که در 
هنگام تولید، بس��ته بندی و توزیع 
آن تالش ش��ده اس��ت تا طبیعت 
از آس��یب دیدن محفوظ بماند. با 
توجه به این تعریف می توان نتیجه 
گرف��ت برای اینک��ه یک محصول 
بتوان��د س��ازگار با محیط زیس��ت 
باش��د، نیاز به ایجاد رنج وس��یعی 
از تغییرات در پروس��ه های ساخت 
و تولی��د محصول و به روز رس��انی 
تبلیغات مربوط با آن اس��ت. مانند 
هر اس��تراتژی دیگ��ر در بازاریابی، 
بازاریابی س��بز نیز مزایا و موانع و 
مش��کالت خاص خود را دارد که 
در این نوشته در مورد آن صحبت 
خواهیم ک��رد. در ادامه مطلب که 
توس��ط س��ایت ibazaryabi به 
نق��ل از SmallBusiness ارائ��ه 
شده است به جزییات بیشتری در 

این زمینه خواهیم پرداخت. 

مزایای استفاده از بازاریابی 
سبز

ک��ه  ش��رکت هایی  ام��روزه 
محصوالت، خدمات یا فرآیندهای 
جدیدی را تولید و تنظیم می کنند 
که نشان دهنده توجه آنها به محیط 
زیس��ت و کره زمین است، ممکن 
است نس��بت به سایر رقیبان خود 
مزایایی کسب کنند. برخی از این 

مزایا عبارتند از: 
-ش��ما ب��ه ب��ازار جدی��دی از 
مشتریان خواهید رسید: مشتریانی 
پیش از این نس��بت به محصوالت 
ش��ما عالق��ه ای از خ��ود نش��ان 
نداده ان��د، ممکن اس��ت ب��ا تغییر 
اس��تراتژی تولید و بازاریابی ش��ما 
و اهمیت��ی که به محیط زیس��ت 
می دهید به س��مت ش��ما جذب 
شوند تا بتوانند با خرید محصوالت 

قابل بازیافت و س��ازگار با محیط 
زیس��ت، به وظیفه خ��ود در قبال 

محیط زیست عمل کرده  باشند. 
 

- س��ود حاصل از فروش ش��ما 
افزای��ش خواهد یافت: اگر ش��ما 
بتوانید در جذب مش��تریان جدید 
موفق عم��ل کنید، یقینا ش��اهد 

افزایش می��زان فروش خود 
خواهید بود و ممکن اس��ت 
حت��ی بتوانید ب��ا برخی از 
برندهای بزرگ و مطرح وارد 
رقابت ش��وید زیرا مشتریان 
بسیاری هستند که باوجود 
اهمیت��ی که به مطرح بودن 
یک برن��د می دهند، ترجیح 
می دهند با خرید از شما به 
زیست کمک  حفظ محیط 

کنند. 
 

- می توانی��د در دنی��ای رقابت 
پی��روز ش��وید: عالوه ب��ر افزایش 
میزان فروش ش��ما یا رقابت تان با 
برندهای مطرح، دیگر نیاز نیس��ت 
صرفا نگران قیمت محصوالت خود 
باشید، بلکه می توانید تمرکز خود 
را روی وج��ه تمایز محصوالت تان 
در سازگاری با محیط زیست قرار 
داده و روی ارزش ه��ای اجتماعی 

محصوالت تان مانور دهید. 
 - می توانی��د آگاه��ی عمومی 
م��ردم را نس��بت به مس��ائل مهم 
افزایش دهید: ش��رکت کوکا کوال 
را در نظر بگیرید. این ش��رکت در 
و  بازاریابی جدید  اس��تراتژی های 
س��ازگار با محیط زیست خود، به 
انتش��ار محتواهایی ارزش��مند در 
مورد کمب��ود آب های زیرزمینی و 

آشامیدنی در کشورهای نه چندان 
پیشرفته دنیا پرداخته است. انتشار 
این مطال��ب باعث آگاه��ی دیگر 
شرکت ها در سراس��ر جهان شده 
اس��ت و در نتیجه نسبت به قبل، 
شرکت های بیش��تری به فکر حل 
مس��ائل مربوط به محیط زیست 

افتاده اند. 

 
- ب��ه مقبولی��ت و محبوبی��ت 
اجتماعی دس��ت خواهید یافت: از 
تأثیر بازاریابی سبز روی محبوبیت 
ش��ما در بین مردم غافل نش��وید. 
ب��ا مطرح ش��دن در می��ان مردم، 
مشتریان بیشتری روی برند شما 
تمرک��ز می کنند ک��ه این موضوع 
می تواند عالوه بر افزایش محبوبیت 
برند ش��ما، حتی مشتریانی وفادار 

برای شما پرورش دهد. 
 

موانع تحقق بازاریابی سبز
بازاریابی س��بز واژه ای است که 
در دهه های اخیر بسیار مورد توجه 
تولیدکنندگان، بازاریابان و حامیان 
محیط زیست بوده است. اما آمارها 
حاکی از عدم تحقق موفقیت آمیز 

این نوع بازاریابی است. اگر حساب 
ادوات الکترونیکی سازگار با محیط 
زیس��ت را از دیگر محصوالت جدا 
کنیم، هی��چ محصول س��ازگار با 
محیط زیس��ت دیگری نتوانس��ته 
است بخش قابل توجهی از فروش 
بازار را به خود اختصاص دهد و در 
مجموع، در مورد بیشتر محصوالت 
محصوالت  موفقیت  میزان 
س��ازگار با محیط زیس��ت 
کمت��ر از یک درص��د بوده 
اس��ت. نکته جال��ب توجه 
آن اس��ت که برخی ممکن 
اس��ت تصور کنند این عدم 
موفقیت به دلیل عدم تالش 
کافی در این حوزه باش��د، 
اما واقعیت این گونه نیست! 
ام��روزه فع��االن اجتماعی، 
گروه ه��ای دولتی و مردمی 
ای��ن ح��وزه  در  بس��یاری 
تالش می کنند تا مردم را به خرید 
محصوالت سازگار با محیط زیست 
راضی کنند، اما باز ه��م بازاریابی 
سبز طی دهه های اخیر ناکام مانده 
که عوامل بسیاری در این موضوع 

دخیل است. 
1- ارائه محصوالت با کیفیت 
نب�ودن  اس�تاندارد  و  پایی�ن 

استراتژی های بازاریابی سبز
امروزه روی محصوالت سازگار با 
محیط زیست تبلیغات گسترده ای 
از  بس��یاری  ام��ا  اس��ت،  ش��ده 
شرکت های تولید کننده محصوالت 
س��بز توج��ه کاف��ی ب��ه کیفیت 
محصول ارائ��ه داده ش��ده ندارند 
یا حتی ممکن اس��ت اس��تفاده از 
محص��والت آنه��ا برای مش��تری 

دشوار باشد. 

عالوه بر این، متأس��فانه برخی 
از تولیدکننده ه��ا قص��د دارن��د با 
سوءاستفاده از احساسات مشتری 
و به بهانه کمک به محیط زیست 
و نج��ات زمین، محصول خود را با 
هر کیفیت و قیمتی به مش��تری 

عرضه کنند. 
همین مس��ئله دی��د عمومی را 
نس��بت به محصوالت س��ازگار با 
محی��ط زیس��ت مخ��دوش کرده 
است. گاهی حتی تولیدکننده ها پا 
را از این مرحله نیز فراتر گذاش��ته 
و محصول��ی را به عن��وان محصول 
سازگار با محیط زیست به مشتری 
عرضه می کنند که در فرآیند تولید 
آن هیچ تغییری ایجاد نشده و صرفا 
در توزی��ع و بس��ته بندی محصول 
حفاظت از محیط زیست لحاظ شده 
است. نکته مهم دیگر این است که 
ام��روزه هی��چ کنت��رل و نظ��ارت 
سازمان یافته شده ای روی فرآیند 
تولید محصوالت سازگار با محیط 
زیس��ت وجود ندارد و تا زمانی که 
گواهی نامه ها و استانداردهای معتبر 
برای تأیید محصوالت تنظیم نشود، 
نمی توان از مش��تری انتظار داشت 
ب��ه هر محصول س��ازگار با محیط 

زیستی اعتماد کند. 
2- ع�دم آگاه�ی م�ردم از 
بازاریابی سبز و تصور نادرست 
آنه�ا در ارتب�اط ب�ا کم�ک به 

محیط زیست
بازاریاب��ی س��بز از مفاهیم نوپا 
در حیطه تولید و بازاریابی اس��ت 
و جای تعج��ب وجود ن��دارد اگر 
بس��یاری از مردم در سراس��ر دنیا 
تف��اوت ای��ن گونه محص��والت را 
با محص��والت مش��ابه ندانند، لذا 
در ق��دم اول بهت��ر اس��ت افرادی 
متخص��ص در این ح��وزه، با آگاه 
کردن م��ردم از مزایای محصوالت 
سبز آنها را به خرید این محصوالت 
تشویق کنند. نکته مهم دیگر این 
است که بس��یاری از انتخاب های 
روزان��ه ما ب��رای خرید محصوالت 
س��ازگار با محیط زیست، صرفاً به 
خاطر منفعت ش��خصی خودمان 
اس��ت نه کمک به محیط زیست. 
خری��د ماش��ین های هیبریدی یا 
غذاهای ارگانیک را در نظر بگیرید؛ 
اگر مش��تریان هن��گام خرید این 
محصوالت اول به خودش��ان فکر 
می کنند س��پس به محیط زیست، 
پ��س بازاریابی س��بز با شکس��ت 
بزرگی مواجه ش��ده است. باوجود 
تم��اش موانع��ی ک��ه بر س��ر راه 
تحقق بازاریابی س��بز وجود دارد، 
تالش های بی وقفه و مستمر در این 
حوزه و تنظیم چشم انداز بلند مدت 
برای گسترش محصوالت سازگار با 
محیط زیست می تواند زمین را از 

این وضعیت بحرانی نجات دهد. 

دستفروش بی سواد یا مدیر چالش ها و فرصت های بازاریابی سبز
جهانی

گزارش��ی می خوان��دم از یک��ی از روزنامه ه��ای 
صب��ح  )هف��ت  صب��ح  خوش��نام  و  جوان پس��ند 
ش��ماره1788( درباره یکی از ش��اخه های ش��غل 
فروش��ندگی )دستفروشی(. ماجرا هم درباره جوان 
خوش فکر 27 س��اله ای بود که کارش دستفروشی 
در خیابان بود. نوشته نشان می داد که هم گزارشگر 
کارش را خوب بلد بوده و هم این جوان هوشمندی 

یک فروشنده حرفه ای را داشته است. 
 مس��یرتان که به ضلع ش��مال ش��رقی چهارراه 
ولیعص��ر بخورد قطع به یقین با چند دس��تفروش 

ثابت با بساط هایی ثابت روبه رو خواهید شد.
در میان آنان جوانی 27 ساله هست که هم اکنون 
پنج سال اس��ت که به صورت رسمی دستفروشی 
 می کند. او دستفروشی را با بالل فروشی آغاز کرده 
و پ��س از تجربه انواع کارها به این نتیجه رس��یده 
اس��ت که در شغل دستفروش��ی احساس رضایت 
بیش��تری دارد و انگار برای این کار س��اخته شده 
اس��ت. او می گوید در این کار آقای خودم هس��تم 
و مس��تقل بودن و زیر نظر کسی کار نکردن برایم 

در اولویت است. 
ت��ا همین ج��ا می ت��وان از این گفت وگ��و  به دو 
ویژگ��ی اصلی کارآفرینان دس��ت یاف��ت که یکی 
رئیس خود بودن اس��ت و دیگری باال بودن سطح 

رضایت شغلی در میان آنها.
در تحقیق��ات گوناگون ثابت ش��ده ک��ه هر جا 
رضایت شغلی وجود داشته باشد نتیجه کار با یک 
ش��کوفایی بزرگ روبه رو می شود. ایرانی و خارجی 
هم ندارد، اصال کار مدیران بزرگ همین است. آنها 
می کوش��ند با ابزارهای مختلف احساس رضایت را 
در میان خود و کارکنان باال ببرند تا محصول تولید 
شده توسط آن فرد یا سازمان رضایت مشتری را به 

دست آورد و درنتیجه سود حاصل شود.
ای��ن ج��وان می گوی��د: تقریبا پنج س��ال پیش 
می خواس��تند وجود دستفروش��ان را ان��کار کنند 
و می گفتن��د اصال دستفروش��ی وجود ن��دارد. بعد 
گفتند هستند اما اینها یا چاقوکش هستند یا دزد. 
تا اینکه دیدند این القاب هم کارس��از نیس��ت. بعد 
گفتند اینها متکدی هستند و چون تکدی گری کار 
غیرقانونی است باید با آنها برخورد شود. کم کم این 
دیدگاه عوض شد تا در نهایت توانستند به اسم سد 
معبر با ما برخورد کنند، اما دستفروش��ان را نباید 
جمع کرد بلکه تنها یک چتر حمایتی کافی اس��ت 
تا با یک آموزش ساده و نشان دادن اشکال مختلف 

خالقیت حتی موجب زیبا شدن شهر شد.
این گونه اس��تدالل ک��ردن و چارچوب تاریخی 
درس��ت ک��ردن و فهم روندها حت��ی در دوره های 
دکترا هم به س��ختی حاصل می ش��ود و شاید در 
دوره های رس��می دانشگاهی نیاز به سال ها مطالعه 
و م��رور داریم ت��ا بتوانیم به این گونه اس��تدالل و 

تعریف منطقی از روند برسیم.
ای��ن جوان در ج��ای دیگری می گوی��د: به نظر 
من دستفروش��ی یکی از روش های عرضه کاالست 
ک��ه دارای ان��واع ثابت، س��یار و مخلوط اس��ت و 
محصوالت ش��ان متش��کل از کااله��ای خوراکی و 
غیرخوراکی اس��ت. همچنین دستفروشی به چهار 

نیاز کلی جامعه پاسخ می دهد:
1- نیاز مردم به جنس ارزان
2- دسترسی آسان مشتری

3- رفع بیکاری و اشتغال زایی
4- زن��ده نگه داش��تن فضای ش��هری. )به نظر 
ش��ما پارک ها بدون بوی بالل و دسته های بزرگ و 
رنگارنگ بادکنک فروش ها و پشمک فروش ها نامش 

پارک است؟(
این گفته ها را در کتاب های کالسیک مارکتینگ 
)بازاردان��ی( ه��م می توانی��د پیدا کنی��د؛ آنجا که 
می خواهد درب��اره لزوم مدیریت در کس��ب و کار 
دلیل بیاورد و ثابت کند نگاه سیستمی و چندبعدی 
در مدیریت یک »باید« است. آنجا که با هزار و یک 
دلیل می خواهد دانشجو را به منطقی فکر کردن و 
آشنا کردن با متغیرهای مستقلی که در مجموع یا 
تک تک بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند آشنا کند 
و این اس��ت آن گوهر دردانه ای که احتماال باید در 
نگاه مدیران کس��ب و کار وجود داشته باشد اما در 

بسیاری وقت ها وجود ندارد.
در پایان خبرنگار از او می پرس��د حاال چرا نامت 
را گذاشتی دستفروش بی سواد؟ و جوان می گوید: 
چون س��وادم در حد خواندن و نوشتن است و این 
را می دانم اگر باس��واد باشیم مسئولیت مان خیلی 
بیش��تر از این حرف هاس��ت. او در ادامه می گوید: 
ح��اال بروید و از کس��انی ک��ه می گویند باس��واد 
هستند، بپرسید چرا اس��م خودشان را گذاشته اند 

باسواد...
مانن��د این ج��وان در همه جا وج��ود دارد. این 
ج��وان نش��ان می دهد ک��ه فهمیدگی نی��ازی به 
دانش��گاه رفتن و مدارک ریز و درش��ت دانشگاهی 

ندارد. 
مانند این جوان در گوش��ه و کن��ار این مملکت 
 فراوانن��د؛ جوانانی ک��ه مکتب نرفته مس��ئله آموز

 صد مدرس اند.
اندیشمندانه بیندیشیم.

نکاتی ساده در مورد کار گروهی، 
بازاریابی و تأثیرگذاری برند

برخ��ی مواق��ع، کار در قالب یک گروه بس��یار س��خت و 
چالش برانگی��ز اس��ت. در ادامه مطلب که توس��ط س��ایت 
زومیت به نقل از ENTREPRENEUR ارائه شده است، 
راهکارهایی مهم برای داش��تن سازمانی موفق در قالب یک 

تیم را مرور خواهیم کرد. 
آیا شما واقعاً می دانید چه چیزی در زندگی  می خواهید؟ 
گاهی به دلیل اینکه با خودمان صادق نیستیم مانعی برای 
موفقی��ت خود می ش��ویم. در این مطلب نکات س��اده ای را 
آموزش می دهیم که به پیش��رفت ش��خصی و گروهی  شما 
در کار کم��ک می کنند. پاول دیوید واکر، نویس��نده کتاب 
»آینده ات را کش��ف کن!«، راهکارهایی ساده  برای ساختن 
یک س��ازمان قوی و موفق ارائه کرده است. بروس میتمن، 
رئیس و مدیر عامل Mittcom، توضیح می دهد که چگونه 
بهترین بستر رسانه ای برای کسب و کار خود را پیدا کنید. او 
همچنان توضیح می دهد که چرا سوبارو در زمینه بازاریابی 
یک سر و گردن باالتر از بقیه است. در آخر از چیس جارویس، 
مالک CreativeLive، خواهیم گفت؛ کسی که به شما یاد 
 می ده��د چگونه فردی تأثیرگذار باش��ید و چگونه می توان 
از تحصیالت برای کسب درآمد استفاده کرد. آماده پیشرفت 
کردن در کس��ب و کارتان هستید؟ پس در ادامه با ما همراه 

باشید. 

بینش و کنش خود را برانگیزید؛ با آنها نجنگید
آی��ا تابه حال پیش آمده اس��ت که می��ل و عالقه  به یک 
موض��وع، توانایی فکر کردن عاقالنه در مورد آن را از ش��ما 
گرفته باش��د؟ زمانی که هیجان ما زیاد می ش��ود، به راحتی 
می توانیم بر س��ر بحث در مورد ای��ن موضوع، وارد درگیری 
ش��ویم. پاول دیوید واکر، نویسنده کتاب »آینده ات را کشف 
کن!« و مؤس��س و مدیرعام��ل Genius Stone، معتقد 
است زمانی که یک کسب و کار را می سازید، بهتر است روحیه 
کنجکاو داش��ته باشید نه قضاوت گر و در واقع حالت دفاعی 
در درک موضوعات به خود نگیرید. س��عی کنید خودتان را 

خونسرد نگه دارید و محافظه کارانه رفتار کنید. 

کار گروهی محیط کارتان را آرمانی می کند
موفقیت یک تجارت و کس��ب و کار را در واقع اعضای آن 
تعیین می کنن��د، اما در مرحله اول باید به این موضوع فکر 
کنید که چگونه می توانید محیط خوب بس��ازید تا اعضا با 
همبس��تگی بیش��تری با یکدیگر کار کنند؟ واکر پیشنهاد 
می کند به اعضای س��ازمان خود یاد بدهید که با همکاری 
هم، اهدافی مشخص تعیین کنند تا راهکار رسیدن به اهداف 
نیز در این تعامل شکل بگیرد. به نصیحت های واکر در رابطه 
با اجتناب از اس��تخدام کارمندان پرخاشگر و  تقویت مهارت 
رهبری خودتان دقت کنید و از ترس های گذش��ته تان عبور 

کنید تا یک گروه متحد داشته باشید. 

از درگیری های درون گروهی دوری کنید
 »آیا ش��ما می خواهید برد ش��خصی داش��ته باش��ید یا 
می خواهی��د کار درس��ت را انج��ام دهید؟« واک��ر توصیه 
می کن��د در بحث های مجادله برانگیز، س��عی کنیم روحیه 
انعطاف پذیری داش��ته باش��یم. قبل از اینکه بتوانید به حل 
یک مشاجره درون سازمانی کمک کنید، باید یاد بگیرید به 
کلمات و جمالت تان با دقت فکر کنید و بعد آنها را به زبان 
بیاورید و با مهربانی و دلس��وزی زیاد، پاس��خ شخصی را که 
باعث ایجاد مجادله ش��ده است، بدهید. به فلسفه و مفهوم  
»مجادله درون سازمانی« توجه کنید و یاد بگیرید که چگونه 

بر خودتان در برخورد با گروه کنترل داشته باشید. 

پرسودترین بستر رسانه ای برای کسب وکار شما
ش��بکه ها ی اجتماعی، وب س��ایت ها، رادی��و و تلویزیون، 
راه ها ی تازه ای برای جذب مش��تریان هستند. با وجود انواع 
مختل��ف تبلیغ، انتخاب بهترین راه ب��رای نمایش و معرفی 
کسب و کار سخت ش��ده اس��ت. بروس میتمن، مدیرعامل 
میتکام، به ش��ما کمک می کند تا آشفتگی ها را کم کنید و 
یک روش بازاریابی تأثیرگذار برای کسب و کارتان پیدا کنید. 
میتمن می گوید ابتدا باید درهای دنیای دیجیتال را به روی 
کسب و کارتان باز کنید تا مشتریان تان به راحتی شما را پیدا 
کنند. س��وبارو با بازاریابی منطق��ی و جهت دار و همچنین 
محصوالت پیشرفته خود، قلب مشتریان در سرتاسر جهان را 
به دست آورد و توجه ها را جذب کرد و البته توانست رقبای 
خودش را کنار بزند. از اقدامات س��وبارو می توان تحقیقات 
گسترده برای کس��ب رضایت مشتریان، مدیریت و بررسی 
تمام تجربه خریدهای خودرو و توس��عه خیری��ه را  نام برد. 
میتمن می گوید سوبارو هر چه در توان دارد به کار می گیرد 
تا از طرفداران وف��ادار نگهداری کند و تعداد آنها را افزایش 
دهد. یاد بگیرید که چگونه بازاریابی بی نظیر سوبارو می تواند 

به کسب و کار شما کمک کند. 

 دیدگاه چیس جارویس درباره تأثیرگذاری و کسب 
درآمد

در دنیای��ی که فضای مج��ازی و اینترنت بس��یار نقش 
برجس��ته ای دارد، تأثیرگ��ذار ب��ودن در ن��گاه اول بس��یار 
ترس��ناک اس��ت. چگونه می خواهید با اف��راد بانفوذ دیگر 
رقابت کنید؟ چیس جارویس، مؤسس CreativeLive، با 
ارائه تجربیات خود بیان می کند که در بازار ش��لوغ کنونی، 
چگون��ه به مخاطب مختص خود دس��ت پیدا کنید. راهکار 
ساده جارویس را استفاده کنید تا فرد مفیدی شوید و برند 
خود را گس��ترش دهید. شعار او، یک مشتری راضی در هر 
نوبت است. او اعتقاد دارد اگر بتوانید در هر گام رضایت یک 
مش��تری را به طور کامل کس��ب کنید، بهترین کمک را به 

برندسازی خود کرده اید. 

بازاردان ایرانیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

میزبانی رویدادهای رایگان- گزارشگران همیشه به دنبال یک داستان خوب هستند. آنها را به آنچه می خواهند برسانید تا یک تبلیغ 
رایگان دریافت کنید. کافی است میزبان یک رویداد رایگان شوید. اگر این رویداد مربوط به غذا باشد، پاسخ بیشتری خواهید گرفت. 

این روزها بازاریابی سبز بیشتر 
شبیه یک رویای شیرین است؛ 
رویایی که سال هاست حامیان 
محیط زیست در کمپین های 

مختلف اجتماعی برای داشتن 
طبیعتی پاک و سالم روی آن 

مانور می دهند

بابک بهی 
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(



تحقیقات بازار را بیشتر بشناسیم

تحقیقات بازار به مجموعه اقداماتی گفته می ش��ود 
که ب��ه جمع آوری اطالعات برای ش��ناخت بازار هدف 
و مش��تری ها می پردازد. اطالعاتی که از تحقیقات بازار 
جم��ع آوری می ش��وند به صاحبان کس��ب و کار کمک 
می کنند اطمینان حاص��ل کنند که آیا برای محصول 
ی��ا خدمات، مش��تری در بازار وج��ود دارد یا نه. کلید 
موفقی��ت ه��ر کس��ب و کار درک نیاز مش��تری و ارائه 
خدمات س��ودمند برای رفع این نیازهاست. تحقیقات 
بازار شامل س��ه مرحله برنامه ریزی، جمع آوری داده و 
تحلیل داده ها است. در ادامه مراحل تحقیقات بازار به 

نقل از سایت هورموند ارائه می شود. 

مرحله نخست تحقیقات بازار: برنامه ریزی
برای کس��ب نتیجه مناس��ب از تحقیقات بازار باید 
برنامه ریزی کنید. این مرحله معموال با پرسش های زیر 

شروع می شود.
- آیا بازار مناسبی را انتخاب کرده اید؟ در این مرحله 
ش��ما باید مطمئن ش��وید که آیا بازار مناسبی را برای 

فروش محصوالت انتخاب کرده اید یا خیر. 
- آیا محص��والت نیازه��ای خاص ب��ازار را برطرف 
می کنند؟ بعد از اینکه نیازهای عمومی بازار را بررسی 
کردید باید ببینید آیا روش ها و راهکارهای خاص شما 

می تواند آنها را برطرف کند؟ 
- آیا قیمت ها رقابتی هستند؟ قیمت یکی از عواملی 
است که ممکن است باعث شود مشتری ها خرید از رقبا 

را به شما ترجیح دهند. 
- تعیین نوع داده برای تحقیقات بازار: با پاسخ دادن 
به سواالت باال و تحلیل کردن جواب ها متوجه خواهید 
شد که تحقیقات خود را چگونه باید آغاز کنید. هدف 
این است که شما یک ایده داشته باشید و سپس ببینید 

که چگونه می توانید آن را عملی کنید. 
- فرضیه سازی کنید: همانطور که داشتن درک پایه 
از نیازهای بازار برای تحقیقات شما مفید است، داشتن 
یک فرضیه یا پیش بینی از نتیجه تحقیقات نیز به سود 
ش��ما خواهد بود اما بهتر است که خودتان را برای هر 

نتیجه ای آماده کنید. 

مرحله دوم تحقیقات بازار: جمع آوری داده
هیچ کسب و کاری بدون داش��تن درک صحیحی از 
مش��تری، محصول و بدون شناختن بازار نمی تواند به 
موفقیت دس��ت یابد. رقابت دش��وار است و در صورت 
عدم ش��ناخت رقبا، فرصت موفقیت از دس��ت خواهد 
رفت. برای جم��ع آوری داده از دو روش کمی و کیفی 

استفاده می شود. 
- تحقیق��ات کمی: این ن��وع از تحقیق��ات با انجام 
محاس��بات عددی روی حجم زی��ادی از داده ها انجام 
می ش��ود. داده های��ی که ب��رای این منظور اس��تفاده 
می شوند معموال از پرسش��نامه های چند گزینه ای به 
دس��ت می آیند و به راحتی قابل اندازه گیری و مقایسه 

هستند. 
- تحقیقات کیف��ی: تحقیق کیفی کمک می کند تا 
جزییات دقیق تری برای تحقیقات کمی خود داش��ته 
باش��ید. داده های تحقیقات کیفی از ش��رح دادن یک 
موضوع توس��ط کاربران به دست می آیند و روی حجم 
کمتری از داده ها انجام می شوند. رایج ترین روش برای 
جمع آوری این داده ها، پرسیدن سوال های تشریحی و 
در نظر گرفتن محلی برای نوشتن پاسخ و نظرات توسط 
مشتری ها است. نظرسنجی ها، گروه های متمرکز، تست 
کارب��ر و مصاحبه ه��ای حضوری از جمل��ه روش های 

جمع آوری داده برای تحقیقات کیفی هستند. 
همچنین تحقیقات ب��ازار به دو ن��وع اولیه و ثانویه 

تفکیک می شود. 
- تحقیقات اولیه: این نوع تحقیق ش��امل اطالعاتی 
اس��ت که ش��ما باید بابت محصوالت و س��رویس های 
خود اطالعات آنها را جم��ع آوری کنید. منابعی مانند 
مصاحبه ها، پرسش��نامه ها، نظرس��نجی ها، گروه های 

تمرکز از نمونه های مناسب این نوع تحقیق هستند. 
- تحقیقات ثانویه: این نوع تحقیقات از داده هایی که 
قبال توس��ط افراد دیگری جمع آوری ش��ده است برای 
بررسی بازار رقابت استفاده می کند. منابع عمومی مانند 
کتابخانه ها و س��ازمان ها، موسس��ات مالی، دانشگاه ها، 
نش��ریات و جست وجوی آنالین نمونه های خوبی برای 

جمع آوری داده در تحقیقات ثانویه هستند. 

مرحله سوم تحقیقات بازار: تحلیل داده ها
مهم تری��ن مرحله تحقیقات ب��ازار، آنالیز و خروجی 
اطالع��ات مفی��د از داده ها اس��ت. یک��ی از روش های 
تحلی��ل داده ها، تحلیل SWOT اس��ت که به ش��ما 
کمک می کند تا ب��ا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 

و تهدیدهای موجود آشنا شوید. 
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ش��عله  کارآفرین��ی  روحی��ه 
امیدی در قلب و ذهن مردم در 
هر جای جهان روش��ن می کند. 
ب��رای اکثر اف��راد، ایج��اد یک 
کس��ب و کار همانن��د یک س��فر 
نمادین اس��ت که فکر می کنند 
بس��یار از آن دور هستند. برخی 
اف��راد در عمیق تری��ن امیدها و 
رویاهای خود مشاهده می کنند 
که راهی را برای تبدیل ش��دن 
ب��ه کارآفری��ن ط��ی کرده اند و 
ب��ه اس��تقالل مالی رس��یده اند. 
با ای��ن حال ب��ه هم��ان اندازه 
ک��ه راه اندازی یک کس��ب وکار 
جدی��د جذاب به نظر می رس��د 
با چالش های بسیاری نیز همراه 
است. بهتر اس��ت بدانید شروع 
کس��ب و کار آغاز یک س��فر در 
جاده های طوالنی است که باید 
ضم��ن مبارزه با برجس��ته ترین 
ترس ها شروع ش��ود و با گذر از 
موانع راه مان را به سمت سواحل 
امید و رفاه و س��پس رسیدن به 

نقطه پیروزی بگشاییم. 
 واضح اس��ت ک��ه راه اندازی 
کس��ب و کار جدید آسان نیست، 
ام��ا ای��ن مس��ئله را نبای��د به 
اف��رادی که در ح��ال راه اندازی 
کس��ب و کاری برای رس��یدن به 
اهداف خود به منظور دستیابی 
ب��ه موفقی��ت هس��تند بگویید، 
همچنی��ن این مس��ئله را برای 
کارآفرینان��ی ک��ه ب��ه توانای��ی 
خود کمی ش��ک دارند نیز بیان 
نکنی��د. با این حال همانطور که 
ش��روع هر س��فری هیجان انگیز 
اس��ت، راه اندازی کسب و کار نیز 
س��فری هیجان انگیز اس��ت که 
در ای��ن راه بای��د بدانیم چگونه 
احساس��ی،  ذهن��ی،  لح��اظ  از 
معن��وی، جس��می و البته مالی 
در بلند م��دت کس��ب و کار خود 
را اداره کنیم و برای دس��تیابی 
به موفقیت در کس��ب و کار خود 
بای��د تالش کنید، زیرا از هر 10 

کسب و کار، 8 مورد آن در ایاالت 
متحده پس از گذش��ت 18 ماه 
ب��ا شکس��ت مواجه می ش��وند. 
بررس��ی ها باعث شگفتی بیشتر 
نیز می شود. این بررسی ها نشان 
می دهد بعد از گذشت 10 سال 
تنها چه��ار م��ورد از بین 100 
کس��ب و کار با موفقی��ت به کار 
خود ادامه می دهند. با این حال 
کوچک  کس��ب و کار  28میلیون 
در ایاالت متحده با 22 میلیون 
کارش��ناس حرف��ه ای راه اندازی 
می شود. واضح اس��ت که شعله 
کارآفرین��ی نه فق��ط در ایاالت 
متحده، بلکه در سراس��ر جهان 
در بس��یاری از قلب ها و ذهن ها 

زنده است. 
با توجه به اینکه تنها 20درصد 
از کس��ب و کارها ب��ه 18ماهگی 
خ��ود می رس��ند و 96درصد از 
تم��ام کس��ب و کارها در ع��رض 
10 س��ال ناپدید می شوند، در 
اینجا این مسئله اهمیت زیادی 
پیدا می کند؛ اینکه چگونه یک 
طوالنی م��دت  در  کس��ب و کار 
می تواند موفق ش��ود؟ پس بعد 
از راه اندازی کس��ب و کار مسئله 
به  برنامه ری��زی دقی��ق  مه��م 
منظور موفقیت کس��ب و کار در 
بلند مدت اس��ت. من این سوال 
را در اینجا مط��رح کردم، زیرا 
پاس��خ های آن بس��یار فراتر از 
آن چیزی اس��ت ک��ه مردم در 
م��ورد آن فکر می کنن��د. قطعاً 

سرمایه گذاری روی افراد به جای 
سرمایه گذاری روی ایده یا خود 
کس��ب و کار ارجحیت دارد. شما 
پیش��گامانه ای  ایده  می توانی��د 
ی��ا  جدی��د  محص��ول  ب��رای 
نوآوری های خ��ود در راه اندازی 
و  باش��ید  داش��ته  کس��ب و کار 
کس��ب و کارخود را ب��ا آن آغ��از 
کنید، اما این بدان معنی نیست 
که ش��ما حتماً موف��ق خواهید 
ش��د، زی��را اگ��ر ش��خصی که 
کسب و کار جدیدی را راه اندازی 
می کند، ویژگی های اساسی یک 

کارآفرین موفق را نداشته باشد، 
ص��رف نظ��ر از آن کس��ب و کار 
چه مق��دار درآمدی به دس��ت 
م��ی آورد، ی��ا از چه اس��تراتژی 
در  می ش��ود،  اس��تفاده  کاری 
نهایت شکس��ت خواه��د خورد. 
ش��اید ام��روز یا فردا شکس��ت 
را تجرب��ه نکند، اما س��رانجام با 

شکست مواجه می شود. 
پ��س ای��ن دس��تور جادویی 
ب��رای موفقی��ت درازم��دت در 
کس��ب و کار چیست؟ موفق ترین 
کارآفرینان جه��ان، برای موفق 
چ��ه  از  بلند م��دت  در  ش��دن 
خود  کسب و کار  در  فرمول هایی 
استفاده می کنند؟ برای پاسخ به 
این س��وال باید گفت شما باید 
خ��الق، س��ریع، و در اقدام��ات 
خ��ود کارآمد و مؤثر باش��ید تا 
ب��ه موفقی��ت دس��ت یابید ولی 
در کن��ار ای��ن ویژگی ها ش��ما 

بای��د مجموع��ه ای از عادت های 
روزانه خوب را به وجود آورید تا 
بتوانید فعالیت های خود را برای 
دس��تیابی به موفقیت به صورت 

خودکار انجام دهید. 
عادات دروازه ای برای موفقیت 
در کس��ب و کار هس��تند. نه تنها 
عادت هایی که ما آنها را انتخاب 
می کنی��م، کیفی��ت زندگ��ی ما 
را تعیی��ن می کنن��د، بلکه آنها 
پتانسیل موفقیت را نیز منعکس 
همیشه  بد  عادت های  می کنند. 
م��ا را ب��ه عق��ب برمی گرداند، 

از بی��ن بردن  بنابرای��ن ب��رای 
مش��کل به عنوان یک کارآفرین 
نباید تنها به حذف عادت های بد 
اکتفا کنید، بلکه باید عادت های 
مناسب برای موفقیت کارآفرینی 

را نیز تحریک کنید. 
موفق تری��ن کارآفرینان جهان 
برای دس��تیابی ب��ه موفقیت در 
کس��ب و کار خ��ود س��خت ترین 
کرده اند،  را س��پری  مش��کالت 
آنها در طول مس��یر دس��تیابی 
به موفقیت، مش��کالت زیادی را 
تحمل کرده اند، اما در برابر این 
موانع تس��لیم نش��ده اند. اگر به 
برخی از معروف ترین افرادی که 
در جهان شکست خورده اند نگاه 
کنید، در واقع مشاهده می کنید 
که در همه این افراد پنج عادت 
مشترک و اساسی وجود دارد. با 
توجه به اینک��ه در یک مطالعه 
مشخص شد عادت ها 45 درصد 
به  را  رفت��ار روزان��ه 
وج��ود می آورن��د، با 
عادت ه��ای  ایج��اد 
فکر  بدون  مناس��ب، 
و  اقدام��ات  ک��ردن 
بهت��ری  رفتار ه��ای 
داد.  خواهیم  نش��ان 
روند خ��ودکار  ای��ن 
رفتارها  س��اخت  در 
اس��ت  چیزی  همان 
موفق ترین  ب��ه  ک��ه 
کارآفرین��ان جه��ان 
برای به دست آوردن 
کمک  بلند پروازانه ش��ان  اهداف 
کرده اس��ت. عادت ه��ای آنها را 
تقلی��د کنی��د، در ای��ن صورت 
ممکن اس��ت ق��ادر به دس��ت 
آوردن دس��تاورد های آنه��ا نیز 

باشید.
قب��ل از اینک��ه در عادت های 
خاصی غرق ش��وید باید به روند 
توس��عه آن ع��ادت نی��ز توجه 
کنی��د. م��ا هم��ه می دانیم که 
ساختن عادت های خوب سخت 
اس��ت یا حت��ی کنار گذاش��تن 
عادت بد س��خت تر اس��ت، زیرا 

ارتباط��ات خاص��ی در ذهن مان 
ایجاد می ش��ود که ممکن است 
غلبه بر آن ارتباطات س��خت به 

نظر بیاید. 
 بهتری��ن راه ب��رای پ��رورش 
عادت ه��ای روزانه در زندگی تان 
چیس��ت؟ بهترین راه اس��تفاده 
از رویک��رد میکرو برای تغییرات 
اس��ت. با توجه ب��ه اینکه به طور 
معم��ول 18 ت��ا 254 روز طول 
می کش��د ت��ا یک ع��ادت ایجاد 
شود باید در این راه صبر داشته 
باش��ید و به تدری��ج عادت های 
جدی��دی را در خ��ود پ��رورش 

دهید. 
با این حال، اگر ش��ما س��عی 
کنی��د یک ش��به هم��ه چیز را 
تغیی��ر دهید با شکس��ت مواجه 
می ش��وید و به ع��ادات قدیمی 
زودتر بازمی گردید، بنابراین اگر 
با کارهای بس��یار کوچک شروع 
کنی��د و به ط��ور م��داوم آنها را 
پیگیری کنید غیرممکن است با 
شکس��ت روبه رو شوید. به عنوان 
مثال، اگ��ر تصمیم به پیاده روی 
طوالن��ی داری��د، احتم��اال باید 
پی��اده روی را در اط��راف بلوگ 
خود شروع کنید و هر بار یا چند 
روز در میان زمان آن را افزایش 
دهید. هر یک از ع��ادات زیر را 
می توان در طول زمان با استفاده 
از رویکرد تغییرات میکرو ایجاد 
کرد. ش��ما حتی می توانید از آن 
برای از بین بردن عادت های بد 
خود رفتارهای مناسبی را پیش 
گیرید. پس بای��د از آنچه انجام 

می دهید آگاه باشید. 
اگر شما به اندازه کافی متعهد 
باش��ید و عادت خ��ود را به طور 
مداوم توسعه دهید این عادت ها 
اخالقی��ات  ج��زو  تدری��ج  ب��ه 
ش��ما خواه��د ش��د. بنابرای��ن 
ب��رای موفقی��ت در زندگ��ی و 
کسب و کارتان این پنج عادت را 

به رفتارتان تبدیل کنید. 
R. L. Adams :نویسنده
entrepreneur :منبع
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ضرورت صرفه جویی در هزینه ها

هزینه های ش��رکت امری اس��ت که نمی توان آن را 
نادیده گرفت و هر ش��رکتی متحمل آن اس��ت. با این 
ح��ال نباید اجازه دهید که میزان آن به حدی افزایش 
پیدا کند که به چالشی برای تان تبدیل شود. به همین 
خاطر الزم اس��ت صرفه جویی های الزم را در این رابطه 
انجام دهید. درواقع صرفه جویی ابدا به این معنا نیست 
که از هزینه های واجب ش��رکت خ��ود کم کنید، بلکه 
منظور این اس��ت مدیریت درس��تی روی آن داش��ته 
باشید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید بدون مشکل 
در مس��یر پیش��رفت گام بردارید. در ادامه به برخی از 
نکاتی که می تواند در این زمینه کارس��از باش��د اشاره 

خواهیم کرد. 
1- به تعویق انداختن دس�تمزد پرس�نل: شروع 
و اداره ک��ردن یک کس��ب وکار پی��ش از این هم کار 
دش��واری بوده است. در این مورد فکر کنید که شرایط 
چقدر وخیم تر خواهد شد اگر شما میزان زیادی از پول 
را برای مزایای اس��تخدامی غیر ض��روری و حقوق های 
زیاد صرف کنید. شما می توانید از خالی شدن سرمایه 
خ��ود با اجتناب از این کاره��ا جلوگیری کنید. حقوق 
کارکن��ان خود را به صورت منطقی تعیین کنید و برای 
عملکردهای بهت��ر پاداش درنظر بگیری��د. اگر مجبور 
باش��ید برای کارکنان خود مزایای��ی را درنظر بگیرید، 
آنه��ا را فقط برای مواردی محدود کنید که برای ایجاد 
انگیزه در کارکنان برای دستیابی به اهداف و موضوعات 
تعیین ش��ده ضروری باشند. این کارها عالوه بر کمک 
به ذخیره پول، به شما در ایجاد فرهنگ صرفه جویی و 

نظم در هزینه ها کمک خواهد کرد. 
2- س�رمایه های ش�خصی و کس�ب وکار را از 
هم جدا نگه دارید: ش��ما بنیانگذار کس��ب وکار خود 
هس��تید. این اش��اره به این مطلب دارد که شما مالک 
کس��ب وکار خود هستید. مش��کل زمانی پیش می آید 
که شما به اش��تباه این گونه تفسیر کنید که شما خود 
کسب وکارهستید. هیچ کسب وکار موفقی نمی تواند با 
این طرز فکر اداره ش��ود. همیشه سرمایه های شخصی 
وکاری را از هم جدا نگه دارید. پولی که از کس��ب وکار 
به دس��ت می آید به منظور حفظ و رش��د کسب وکار 
اس��ت. اگر ش��ما این دو را ازهم جدا نکنید، مجبور به 
دست بردن در س��رمایه کسب وکار فقط جهت مزایای 
ش��خصی خواهید شد. این به شما کمک خواهد کرد تا 
در لیس��ت دستمزد کس��ب وکار خود قرار گیرید مانند 
هرک��دام از کارمندان دیگر. ای��ن تضمین می کند که 
ش��ما درحال ساخت پول از کس��ب وکار خود هستید، 
درحالی که از خالی ش��دن س��رمایه کس��ب وکار شما 

جلوگیری می کند. 
3- حذف امالک و مس�تغالت: شما نیازی به یک 
دفت��ر برای راه ان��دازی یک کس��ب وکار موفق ندارید. 
بس��یاری از کس��ب وکارهایی که امروزه موفق هستند 
از جاه��ای عجیب وغریبی ش��روع کرده اند. فقط کافی 
اس��ت از بنیانگذاران گوگل س��وال کنید. سرمایه خود 
را صرف امالک و مستغالتی که مستقیما سودی برای 
کسب وکارش��ما نخواهند داشت نکنید. شما می توانید 
بخش��ی از محل زندگی تان ی��ا هر فضای دیگری را که 
دارید به عنوان دفتر کارتان استفاده کنید. از همان جا، 
ش��ما می توانید کس��ب و کار خود را با تع��داد کمی از 
کارمندان اداره کنید. اجازه دهید کسب وکارتان به طور 
طبیعی رش��د و توس��عه یابد درنتیجه زمانی که موقع 
س��رمایه گذاری روی امالک و مس��تغالت رسید، شما 
متوجه آن خواهید ش��د و قادرخواهید بود بدون فشار 
مال��ی زیاد برای آن هزین��ه کنید. دراصل، هرچیزی را 
که نبود آن نقصی درکسب وکار شما به وجود نمی آورد 
رها کنید. شما می توانید با سرمایه پایینی شروع کنید 

و سپس آن را افزایش دهید. 
4- خرید بیمه اشخاص کلیدی: در هر کسب وکاری، 
افرادی را خواهید یافت که برای موفقیت بسیار ارزشمند 
هستند. این افراد ستون های شرکت محسوب می شوند و 
از اهمیت باالیی برخوردار هستند. یکی از راه های حمایت 
از کس��ب وکارتان این است که بیمه اشخاص کلیدی را 
برای چنین افرادی، خریداری کنید. به عنوان مالک کسب 
وکار، مطمئن��اً به این گروه تعلق دارید. بیمه اش��خاص 
کلیدی ی��ک روش تجملی برای توصیف بیمه عمر برای 
شما، همکاران یا کارکنان کلیدی از طریق کسانی است 
که عملکرد موفق مداوم کسب وکار شما بستگی به آنها 
دارد. کس��ب وکار در این سیاست، ذی نفع است. پوشش 
این بیمه بسیار مهم است به دلیل اینکه، اطمینان می دهد 
که اگر اتفاقی برای افراد کلیدی بیفتد که به معنای از کار 
افتادن آنها باشد، کسب وکار جایگزینی برای آنها درکنار 
پرکردن فرم ازکارافتادگی خواهد داشت. کسب وکار قادر 
به اس��تفاده از خدمات بیمه ای برای پوش��ش هزینه های 
عملیات��ی و پرداخت بدهی خواهن��د بود تا زمانی که آنها 
بتوانند جایگزینی ب��رای افراد کلیدی پیدا کنند. توانایی 
همت��راز کردن کس��ب وکار ش��ما با قوانی��ن بودجه ای 
س��خت، برای بقای آن ضروری اس��ت. از آنجایی که که 
امور مالی برای اکثر کس��ب وکارها حیاتی است، هر مدیر 
کس��ب و کاری باید بر مدیریت کارآمد بودجه کسب وکار 

خود متمرکز شود. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

تکنولوژی می تواند کمک شایانی در راستای کاهش 
هزینه ها محسوب ش��ود، برای مثال استفاده درست از 
تبلیغات می تواند بس��یار مهم باشد. شما در ابتدای کار 
هی��چ نیازی به صرف هزینه ب��رای تبلیغات ندارید، به 
ج��ای آن می توانید از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده 

کنید. 

دریچه

عادات دروازه ای برای موفقیت 
در کسب و کار هستند. نه تنها 

عادت هایی که ما آنها را انتخاب 
می کنیم، کیفیت زندگی ما 
را تعیین می کنند، بلکه آنها 

پتانسیل موفقیت را نیز منعکس 
می کنند

سارا کیومرثی
s. kiumarsi92@gmail. com

مترجم: امیرآل علی

کسب کار خالق

فروشگاه آنالین صنایع دستی
برخی وب گاه های خاص، محل های مناسبی هستند که هنرمندان صنایع دستی به راحت ترین شکل می توانند آثار دستی باکیفیت شان را نظیر 

روکش های بافتنی یا ظروف شیشه ای رنگ آمیزی شده  منحصربه فرد به فروش برسانند. اگر مواد اولیه تان را به صورت عمده تهیه کنید، هزینه های 
اولیه تان به شدت کاهش می یابد و اگر بتوانید به سرعت سفارش های تان را افزایش دهید، در کم ترین زمان، سود زیادی نصیب تان می شود. حتی 

می توانید این کار را به صورت یک حرفه  تمام وقت انجام دهید.
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فروش��گاه اینترنتی پوشاک در شش ماه اولیه 
به سود دهی می رسد. کسب و کاری که با سرمایه 
۲۰میلی��ون تومانی راه اندازی ش��ده، حاال برای 
صاحب این کس��ب و کار حداقل ماهی ۴ میلیون 

تومان درآمد دارد. 
تب و تاب کارمندی و تالش برای استخدام در 
یک ش��رکت دولتی این روزها مهم ترین دغدغه 
جوانانی اس��ت که خود را مهی��ای ورود به بازار 
کار می کنند. ترس از راه اندازی کس��ب وکار و به 
ثمر ننشستن رویاها شاید مهم ترین دلیل تمرکز 
روی ش��غل کارمن��دی و دریافت حقوق ثابت از 

یک شرکت دولتی باشد. 
به گزارش تجارت نیوز، دنی��ای بازار کار برای 
جوان��ان کم تجرب��ه ش��اید ناش��ناخته و گاهی 
ترس��ناک هم است، اما در این میان کم نیستند 
کسانی که با حداقل سرمایه اولیه کسب و کاری 
را راه ان��دازی و فرصت و خطرهای آن را به جان 

می خرند تا جانی به کسب و کار خود بدهند. 
 

ش��اید برای بس��یاری از مردم خنده دار باشد 
که می توان با ۲۰میلیون تومان یک کس��ب و کار 
راه ان��دازی ک��رد که در ش��ش ماه اولی��ه آن به 
سود دهی برس��د، اما این گزارش تالش می کند 
کس��ب و  کاری را معرف��ی کن��د که با س��رمایه 
۲۰میلیون تومانی راه اندازی ش��ده و حاال برای 
صاحب این کس��ب وکار حداقل ماهی ۴ میلیون 

تومان درآمد دارد. 
بس��یاری بر این باورند که برای راه اندازی یک 
فروشگاه پوشاک سرمایه ای بیش از ۱۰۰میلیون 
تومان نیاز اس��ت اما در دنیای��ی که تکنولوژی 
ح��رف اول را می زند و کس��ب وکارهایی موفق 
هس��تند که بر موج تکنولوژی س��وار می شوند، 
کاهش هزینه ه��ا و بهره وری ب��اال یک اصل به 
ش��مار می رود. از این رو می توان گفت راه اندازی 
یک فروشگاه پوشاک با سرمایه اولیه ۲۰میلیون 
تومان نه تنها یک رؤیا نیس��ت، بلکه در واقعیت 
ماه��ی ۴ میلیون توم��ان هم درآم��د دارد. این 
کس��ب وکار که در دسته کس��ب وکارهای خرد 
قرار می گیرد، بیشتر کاالهای پرمصرف خانوار را 
  B2C پوش��ش داده و در دسته کسب وکارهای

)ارتباط مس��تقیم مشتری و کسب وکار یا همان 
تولید( قرار می گیرد. 

وقتی صحبت از یک کس��ب وکار سوار بر موج 
تکنولوژی می شود، اینترنت به عنوان اصلی ترین 
گزینه پای به میان می گذارد. منظور از راه اندازی 
فروش��گاه پوشاک همان فروشگاهی است که به 
ص��ورت اینترنتی و به کمک موبای��ل راه اندازی 
می ش��ود. به ای��ن صورت که یک نف��ر به عنوان 
واسطه یا همان مدیر فروشگاه به صورت آنالین 
اجناس را به مش��تریان به صورت عمده یا تکی 
می فروش��د. این گزارش راه اندازی یک فروشگاه 
اینترنت��ی لباس ک��ودک را مورد بررس��ی قرار 
می دهد. اما برای راه اندازی این کس��ب وکار باید 

به چند سوال اساسی پاسخ داد.
 1- س�رمایه اولیه: بررس��ی میزان سرمایه 
اولیه برای راه اندازی کسب وکار؟ برای راه اندازی 
فروش��گاه مورد نظر ۲۰میلیون تومان س��رمایه 
اولیه مورد نیاز اس��ت. به این صورت که صاحب 
کس��ب وکار ب��رای ش��روع فعالیت خ��ود باید 
مجموع��ه ای از اجناس مورد نیاز ب��ازار را تهیه 
کرده، آن را به صورت مرتب و زیبا بس��ته بندی 

کند. 
همچنین طراحی و راه اندازی یک وب س��ایت 
و رسانه های مجازی نیاز به هزینه هایی دارد که 
مجموع این هزینه ها از ۲۰میلیون تومان تجاوز 
نمی کند. حدود ۱۲میلیون تومان سرمایه برای 
پیش خرید اجناس یا همان لباس نوزاد و کودک 

مورد نیاز است. 
هر تکه لباس حدود ۴۰۰۰ تومان اس��ت که 
یک فروش��گاه باید نزدیک به ۳۰۰۰ تکه لباس 
موجودی داش��ته باش��د که مجم��وع این عدد 

۱۲میلیون تومان می شود. 
از س��وی دیگر راه اندازی وب سایت و طراحی 
رس��انه های مجازی نزدیک به ۶ میلیون تومان 

هزینه دارد. 
همچنین برای کس��ب مجوز و آغاز فعالیت ها 
هزینه هایی باید پرداخت ش��ود که مجموع آنها 
بیشتر از ۲میلیون تومان نمی شود. با یک حساب 
سرانگشتی می توان گفت این کسب وکار نیاز به 

یک سرمایه اولیه ۲۰میلیونی دارد. 

۲- چالش ه�ا و ریس�ک ها: کس��ب وکار با 
چه چالش ها و مش��کالتی روبه رو است؟ صاحب 
کسب وکار چه ریسک هایی را باید به جان بخرد؟ 
این ریسک ها چگونه برطرف می شود؟ شاید در 
نگاه اول این گونه به نظر برسد که با کمی دانش 
کامپیوتر و داشتن ۲۰میلیون به راحتی می توان 

این کسب و کار را راه اندازی کرد. 
اما برخالف تصور این یک کسب و کار پرریسک 
است که باید برای آن سختی های بسیاری را به 
جان خرید. یکی از مهم ترین ریس��ک های این 

کس��ب وکار توانایی و تس��لط کافی بر بازاریابی 
گرم است.  اگر یک فروشگاه آنالین دارید دلیل 
آن نیس��ت که بازاریابی هم به صورت آنالین به 
س��راغ ش��ما می آید. در قدم ه��ای اول بازاریابی 
مس��تقیم و تبلیغات دهان به ده��ان یک اصل 
به ش��مار می رود.  ش��اید نیاز باشد برای معرفی 
محصوالت در ماه های اولیه به بیش از ۳۰ نقطه 
از شهرهای کشور سفر کنید و به صورت مستقیم 
با فروشندگان و صاحبان فروشگاه ها در شهرهای 

بزرگ و کوچک دیدار داشته باشید. 
از سوی دیگر مناسب نبودن طرح های لباس ها 
یا فروش رفتن تعدادی از مجموعه ها و بی توجهی 
مش��تریان به برخی از محص��والت باعث به هم 

خوردن تناس��ب اجناس شده و به عبارتی عدم 
توازن س��ایزها و طرح ها در محصوالت به وجود 
می آید که یک ریسک بزرگ را به وجود می آورد. 
ممکن اس��ت یک طرح از لباس ها که هزینه 
بیش��تری برای دوخت و طراحی آن داده ش��ده 
به فروش نرود، از س��وی دیگر طرح های ساده تر 
که حاش��یه س��ود کمتری هم دارند از استقبال 
بیشتری برخوردار ش��وند که ریسک بزرگی به 
نام کم شدن حاشیه سود را برای شما به همراه 

می آورد. 

تمام��ی ای��ن ریس��ک ها در ن��وع بازاریابی و 
مشتری مداری شما نهفته است. هر چه بازاریابی 
گرم تر و مستقیم تر باشد، میزان سود و باال رفتن 

فروش اجناس هم بیشتر می شود. 
از سوی دیگر یک تولید کننده در بیشتر مواقع 
محصوالت خود را به صورت نقدی به مشتریان 
می فروش��د اما ی��ک توزیع کننده ب��رای فروش 
محصوالت خود به فروش��گاه های خ��رد و افراد 
مختلف باید باالترین میزان مدارا را داشته باشد. 
بیش��تر معامالت به صورت تضمینی و از طریق 

دادوستد چک انجام می شود. 
 در ش��رایط کنونی این موضوع یک ریس��ک 
بزرگ به ش��مار م��ی رود. چون ش��ما کاال را از 

تولیدکنن��ده ی��ا واردکننده به ص��ورت نقدی 
خریداری می کنید اما به صورت چکی به دست 

مشتری خود می رسانید. 
عدم بازگشت سرمایه ریسکی است که در این 
نوع کسب وکار باید برای آن برنامه ریزی کرده و 

از میزان خطرات احتمالی آن کم کرد. 
بدون شک درمان این مشکل نفروختن جنس 
به صورت چکی نیس��ت، بلکه باید در وهله اول 
با مش��تریان صاحب اعتبار و آش��نا معامله کرد 
و همچنین اجناس��ی را به ب��ازار ارائه کنید که 
براس��اس نتایج تحقیقات بازار از میزان تقاضای 

بیشتری برخوردار هستند. 
3- میزان اش�تغال زایی این کس�ب و کار 
چقدر است؟ این کس��ب و کار برای چند نفر و 
چگونه اشتغال زایی می کند؟ شاید به نظر برسد 
یک فروشگاه آنالین پوشاک بچه تنها برای یک 
نفر اشتغال زایی می کند اما مرتضی قهرمانی، مدیر 
یک فروشگاه اینترنتی می گوید: »این کسب وکار 
می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 
۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر اشتغال زایی کند؛ به این صورت 
ک��ه اگر ماهانه به ی��ک تولیدکننده ۴۰۰۰ تکه 
لباس س��فارش دهیم، در ی��ک کارگاه بیش از 
۲۰ نف��ر فعالیت می کنند. از س��وی دیگر برای 
بس��ته بندی و مرتب س��ازی محصوالت بیش از 
پنج نفر نیاز اس��ت. پنج بازاریاب و توزیع کننده 
این محصوالت را به فروشگاه ها رسانده و ۴۰۰۰ 
تکه لباس در بیش از ۲۰ مغازه توزیع می ش��ود، 
که هر مغازه به طور متوسط برای دو نفر اشتغال 
ایجاد می کند. همچنین افرادی که این اجناس 
را به دست مشتریان یا مغازه ها می رسانند بیش 
از ۱۰ نفر هستند و در یک فروشگاه اینترنتی با 
این حجم از س��فارش بیش از ۱۰ نفر مش��غول 
فعالیت اس��ت. همچنین طراحان و ایده پردازان 
لباس ها و طرح های جدید افرادی هس��تند که 
به صورت غیر مس��تقیم از رونق این کسب وکار 
سود می برند.« نتایج تحقیقات و بررسی ها نشان 
می دهد راه اندازی چنین فروشگاه هایی، نه تنها بر 
میزان کیفیت محصوالت ارائه شده نتایج مثبت 
دارد، بلک��ه چرخه تولید در کش��ور را هم تحت 

تأثیر قرار می دهد. 

هر چه میزان این فروش��گاه ها بیش��تر باشد 
از واس��طه های مختل��ف کمتر ش��ده و اجناس 
با کمترین واس��طه به دس��ت مشتری می رسد. 
همین موضوع بر قیمت تمام شده ای که به دست 
مش��تری می رس��د تأثیر گذاش��ته و در نتیجه، 
تمرکز اصلی روی کیفیت و ارائه طرح هایی است 

که در بازار ایجاد تقاضا کند. 
۴- حاشیه سود کس�ب وکار: میزان سود 
حاصل از کس�ب وکار چقدر اس�ت؟ این سود 
چگونه به دس��ت می آید؟ این کس��ب و کار مانند 
تمام��ی کارها ب��ه ی��ک دوره نقاهت نی��از دارد؛ 
دوره ای که بتوان بازاریابی کرد، مشتری به دست 
آورد و جایگاه��ی را به عن��وان محصول خاص یا 
منحصربه ف��رد به خود اختص��اص داد. تحقیقات 
میدانی نشان می دهد دارندگان کسب وکار آنچنان 
هم که می گویند از این تجارت ناراضی نیس��تند. 
به گفته جواد حس��ینی، توزیع کننده محصوالت 
کودک ش��فق نهایت خواب سرمایه این کار شش 
ماه اس��ت. وی می گوید: وقتی ی��ک طرح تازه یا 
برند جدیدی حتی با کیفیت بس��یار باال وارد بازار 
می شود باید برای آن بازاریابی کرد، در نتیجه این 
مدت زمان یک دوره س��رمایه گذاری هم به شمار 
م��ی رود چون وقتی محصول ش��ما به عنوان یک 
برند عالی جایگاه پیدا کرد، مش��تریان به خودی 
خود به سمت شما کش��یده می شوند. در نتیجه 
فروش بیشتر و سود بیشتری حاصل می شود. یک 
فروشگاه اینترنتی برای اینکه یک فروشگاه سود ده 
تلقی شود باید به طور میانگین بین ۳ تا ۴ هزار تکه 
در ماه فروش داشته باشد با توجه به اینکه بخشی 
از این فروش به عنوان هزینه تولید در نظر گرفته 
می شود، نمی توان تمامی سرمایه را به عنوان سود 
فروش در نظر گرفت اما در بدترین حالت حاشیه 
س��ود این فروش��گاه ها بین ۱۵ تا ۲۰درصد است 
یعنی اگر ۴ هزار تکه ۴هزار تومانی در ماه فروش 
داشته باشید، میزان فروش شما ۱۶ میلیون تومان 
و س��ود حاصله از این ف��روش در کمترین حالت 
۲۰ درصد اس��ت که عددی نزدیک به ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان می ش��ود. با کمی پیش��رفت و 
توس��عه می توان این عدد را در ظرف یک سال به 

ماهی ۴ تا ۵ میلیون تومان رساند. 

کسب و کاری که با ۲0میلیون تومان سرمایه راه اندازی می شود 

درآمد ماهانه ۴میلیونی از فروشگاه اینترنتی پوشاک
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اگر اختالف نظر کارمندان به نحو شایسته ای 
حل نش��ود، فض��ای بین س��ایر کارمندان هم 
شفافیتش را از دست می دهد و در نهایت این 
سازمان است که بیشترین آسیب را می بیند. 

وقت��ی مدیری��ت یک گ��روه از م��ردم را به 
عهده دارید،  نمی توانید مطمئن باشید که آنها 
همیشه با هم کنار بیایند. کارمندان شما حتی 
اگر در یک تیم کاری قرار داشته باشند، بر سر 
منافع، نیازها و خواسته های ش��ان با هم رقابت 
خواهند داشت که ممکن است به اختالف نظر 
یا حتی مشاجرات شدید بینجامد. نقش مدیر 
یا مسئول تیم در چنین شرایطی چیست؟ آیا 
باید وارد اقدام ش��ود یا بگذارد آنها خودش��ان 

مشکالت شان را حل کنند؟ 
در حال��ت ایده آل، ش��ما با بی��ان اینکه این 
اختالف نظره��ا به ضرر خودش��ان و س��ازمان 
اس��ت، ب��ه آنه��ا اج��ازه بدهید ب��ا گفت وگو 
مشکالت ش��ان را حل  و فصل کنن��د، اما این 
روش همیشه چاره س��از نیست. گاهی حضور 
ش��ما، نه به عنوان یک رئی��س، بلکه به عنوان 
یک واس��طه صلح ضروری می ش��ود. مشخصا 
ش��ما به عنوان یک قاضی بی طرف وارد صحنه 
نمی ش��وید. ولی اگ��ر از مهارت های مدیریتی 
خود اس��تفاده کنید و حضوری موثر داش��ته 
باش��ید، می توانید کمک کنید این مشاجرات 
ب��ه نحوی خاتمه پیدا کنند که منافع ش��ما و 
س��ازمان تان در کنار منافع اعضای تیم، حفظ 
شود. در ادامه مطلب که توسط سایت زومیت 
ب��ه نقل از HRR تهیه ش��ده اس��ت به نکات 

کلیدی در این زمینه می پردازیم. 

چرا به جای استفاده از قدرت ریاست، باید 
نقش میانجی را بازی کنید؟ 

م��ردم هنگامی  که خودش��ان تصمیم گیری 
می کنند، تمایل و پایبندی بیشتری به اجرای 
تصمیمات دارند. اگر شما به کارمندان تان امر 
کنید که باید چه  کاری انجام دهند، آنها چیزی 
در مورد حل مناقش��ات یاد نمی گیرند و برای 
تصمیم گیری در هر شرایط چالش انگیزی، به 

شما وابسته خواهند بود. 
البته ممکن است گاهی مجبور شوید نقش 
واس��طه را کنار بگذارید و خودتان مس��تقیما 
وارد عمل شوید. مثال اگر مشکالت موجود به 
سیاست های کلیدی یک بخش یا فرآیندهای 
کلیدی ش��رکت مربوط باش��ند یا اگر احتمال 
بدهید که ای��ن مش��اجرات پیامدهای خیلی 
ناگواری در پی خواهند داش��ت یا در شرایطی 
که سایر راه حل های رفع اختالفات با شکست 
مواجه شده باش��ند، باید بهترین گزینه پایان 
دادن به مناقشات را پیدا کنید و آن را به عنوان 

حکم شرکت، به اعضای تیم اعالم کنید. 

وقتی کارمندان تان انتظار دارند که شما 
به عنوان رئیس وارد شوید 

نخس��تین قدم ش��ما این است که همزمان، 
قدرت خود را به عن��وان یک مدیر تایید کنید 
و پروس��ه صلح را برای آنان توضیح دهید. به 
کارمندان ت��ان بگویید اگرچه این حق را دارند 
که حرف آخ��ر را بزنند، ولی ترجیح می دهید 
که همه با هم راه  حلی برای این مش��کل پیدا 
کنند و به تفاهم برسند. همچنین تاکید کنید 
ک��ه آنها به  ج��ای اینکه انرژی خ��ود را برای 
متقاعد کردن ش��ما صرف کنند، بهتر اس��ت 

تالش کنند با هم به توافق برسند. 

آیا باید طرفین مشاجره را جداگانه 
مالقات کنید؟ 

جواب این س��وال ه��م مثبت اس��ت و هم 
منفی. ش��ما باید بتوانید مس��ئله را از دیدگاه 
هر دو ط��رف ببینی��د و منافع آنه��ا را درک 
کنید. مناقش��ات کاری معموال با حجم باالیی 
از احساس��ات همراه هس��تند و ممکن اس��ت 
کارمندان ش��ما به ش��دت عصبانی باشند. در 
ش��رایطی، حت��ی ممک��ن اس��ت همدیگر را 
تهدید کنند و بر س��ر هم فریاد بزنند. در این 
حالت، مالق��ات جداگانه به آنها این فرصت را 
می دهد تا کمی آرام ش��وند و مطمئن باش��ند 
که ش��ما واقعا به حرف ش��ان گوش می دهید. 
شما هم به عنوان یک ناظر و با در نظر گرفتن 
نقل قول های طرفین، اطالعات بهتری از اصل 
ماجرا به دس��ت می آوری��د؛ اطالعاتی که اگر 
بین کارمندان تان به اش��تراک گذاشته شوند، 
احتم��اال ب��ه حل  و فص��ل مش��کالت کمک 

خواهند کرد. 
اگر تصمیم گرفتید با تک تک کارمندان تان 
به ط��ور جداگانه صحبت کنید، در این مالقات  
تالشی برای آشتی دادن آنها از خودتان نشان 
ندهید. کافی است به حرف آنها گوش دهید و 
از نقطه نظرات و نگرانی های آنها باخبر شوید. 
تحقیقات نش��ان می دهند که جلس��ه اولیه با 
کارمن��دان در صورتی نتیج��ه موفقیت آمیزی 
خواه��د داش��ت که مدی��ر بتوان��د عصبانیت 

کارمن��دان را کاهش دهد و همدلی خود را به 
آنها نش��ان دهد. ش��ما بعدا برای نشان دادن 
راهکار به آنها فرصت زیادی خواهید داش��ت. 
توجه کنی��د که در این مالق��ات اولیه باید با 
کارمندان همدلی داش��ته باشید نه همدردی. 
همدلی حس احترام ش��ما را به آنها می رساند 
و هم نشان دهنده این است که قصد طرفداری 

یا حمایت از هیچ یک را ندارید. 
ریسک جلسه جداگانه با کارمندان این است 
که آنها احتماال فکر می کنند طرف مقابل شان 
دیدگاه ش��ما را به نفع خ��ودش تغییر خواهد 
داد. ش��ما باید توضیح دهی��د که هدف از این 
مالقات، آن اس��ت که شما به موضوع مشاجره 
پ��ی ببرید؛ نه اینکه آنه��ا را مورد قضاوت قرار 
دهید یا حق و ناحق بودن کسی را اعالم کنید. 
از ط��رف دیگر، اگر از ابت��دا کارمندانی را 
که با هم دچ��ار اختالف ش��ده اند، همزمان 
به یک جلس��ه دعوت کنید، ب��ه آنها فرصت 
می دهید با بیان اظهارات ش��ان یا حتی بروز 
عصبانیت ش��ان، کمی جو ک��در بین خود را 
بهب��ود دهند. البته قبل از چنین جلس��ه ای 
باید مطمئن باش��ید که آنها با هم وارد نزاع 
و درگیری جدی نمی شوند. می توانید قوانین 
خ��ود را به آنها اعالم کنی��د؛ مثل اینکه باید 
به نوبت نظرشان را بگویند و حرف یکدیگر را 
قطع نکنند. در عین  حال باید بتوانید کنترل 
جلسه را در دس��ت خودتان نگه  دارید و اگر 
هم برخوردها تش��دید ش��د، جلس��ه را قطع 

کنید. 
مزیت دیگر جلسه همزمان با هر دو کارمند، 
این اس��ت که آنها را در ش��رایطی آرام تر کنار 
ه��م قرار می دهد. در نهایت کارمندان تان باید 
بتوانند با هم صحبت کنن��د؛ گرچه همانطور 
که گفته ش��د، ریسک درگیری آنها هم بیشتر 

می شود. 
در نظر داشته باشید که شما مجبور نیستید 
فقط یکی از این حاالت را انتخاب کنید. طبق 
توصیه مطالعات روانشناس��ی، بهتر است ابتدا 
کارمن��دان را جداگانه مالقات کنید و هنگامی 
که توانس��تید حس همدلی خ��ود را با آنها به 
اش��تراک بگذاری��د، در یک جلس��ه همزمان 

اختالفات را کامال حل کنید. 

وظیفه شما در نخستین مالقات با 
کارمندان چیست؟ 

در نخستین جلسه ای که برای رفع اختالف 
کارمن��دان تش��کیل می دهی��د )چ��ه آنها را 
همزمان ببینید، چه جداگانه( باید به یک سری 
نکات توجه کنید. اول اینکه برای آنها توضیح 
دهید که این جلس��ات برای رس��یدن به یک 
توافق دوجانبه تشکیل می شود. در عین  حال 
ش��ما باید یقین پیدا کنید که راه حل موجود، 
هی��چ پیامد منفی ای برای تیم یا س��ازمان در 
پ��ی ندارد. به همین دلی��ل کارمندان تان باید 
زی��ر نظر ش��ما به تواف��ق و مصالحه برس��ند. 
نکت��ه دیگر اینک��ه آنها را مقی��د کنید که در 
هر جلس��ه، قواعد خاص��ی را رعایت کنند )به 
یکدیگ��ر احترام بگذارند و ح��رف همدیگر را 

قطع نکنند.(
یکی از اهداف جلس��ه اولیه، این اس��ت که 
آنها بتوانند با احترام به ش��ما، احساسات خود 
را کنترل کنند. به این منظور ش��ما می توانید 
آنه��ا را ن��ه در تقابل با هم، بلک��ه در یک رده 
ق��رار دهید و از آنها بخواهی��د تمام اطالعاتی 
را که برای رفع مش��کل به ذهن شان می رسد، 

بنویسند. 

در جلسات بعدی رفع اختالف به چه 
اطالعاتی نیاز دارید؟ 

برای اینک��ه بتوانید منازعات بین کارمندان 
را حل کنید، بای��د بفهمید هر یک از آنها چه 
موضع��ی دارند  )چه می خواهند(، چه منافعی 
را دنب��ال می کنن��د  )چ��را چنی��ن موضعی 
گرفته ان��د و این موقعیت بیانگ��ر کدام نیاز یا 
نگرانی آنها است( و اولویت شان چیست  )چه 
چیزی برای آنها بیش��تر و چ��ه چیزی کمتر 

اهمیت دارد و چرا.(
به این منظور شما باید بارها از آنها بپرسید 
»چ��را« و  »چرا نه«، ت��ا بتوانید موضع گیری 
واقع��ی آنه��ا را بفهمی��د. س��پس خ��وب به 
توضیحات ش��ان گوش دهید تا دلیل گالیه ها، 
نیازها و خواس��ته های آنها را متوجه ش��وید و 
البته مسیر جلسات را طوری در دست بگیرید 

که آنها هم به حرف همدیگر توجه کنند. 

از چه دام هایی باید اجتناب کنید؟ 
این مباحثات بنا به دالیل مختلف می توانند 
به بیراهه کش��یده ش��وند. برای مثال، ممکن 
اس��ت کارمندان تان بخواهند ش��ما را متقاعد 
کنند ک��ه نقطه نظر آنها، تنها گزینه درس��ت 
موجود است و آنچه آنها می خواهند، نیازهای 
ب��ر حقی اس��ت. اگ��ر کارمندان ت��ان در رتبه 
اداری یکس��انی نباش��ند، ممکن است فردی 
که مقام باالتری دارد انتظار داش��ته باش��د او 
را محق بدانید. این شرایط به اصطالح، دام های 
استداللی نامیده می شوند. این شرایط به شدت 
زیان آورند، چون مانع از این می شوند که شما 
به راه حلی میانه برسید که منافع همه طرفین 

و حتی شرکت شما را در نظر می گیرد. 
دام ه��ای اس��تداللی از ای��ن جه��ت جالب 
هستند که ممکن اس��ت کارمندان تان، دقیقا 
یک صحن��ه را به ش��یوه های مختلفی به یاد 
بیاورن��د. آنه��ا فکر می کنند اگر بتوانند ش��ما 
و س��ایر همکاران را متقاع��د کنند که حق را 
به آنه��ا بدهید، منازعات به پایان می رس��ند. 
مس��ئله اینجا است که اگر ش��ما خودتان هم 
در آن صحنه حضور داش��تید، نمی توانس��تید 
چی��زی را تغییر دهید؛ چراکه آنه��ا تا زمانی 
 که اطالعات مس��تند جدی��دی نبینند و باور 
نکنند، ذهنیت شان تغییر نمی کند. بهترین راه 
اجتن��اب از این دام، این اس��ت ک��ه بگویید با 
هیچ کدام موافق نیستید و فرآیند حل مشکل 
را ادامه دهید. یکی دیگر از مشکالتی که شما 
در مقام مدیر با آن مواجه می شوید، این است 
که کارمندان تان از ش��ما می خواهند منصفانه 
قضاوت کنید. مس��ئله اینجا اس��ت که هرچه 
را یکی از آنها »منصفان��ه« بداند، طرف دیگر  
»غیرمنصفانه« می بیند و بالعکس. بهتر اس��ت 
از آنها بخواهید موقتا اختالفات را کنار بگذارند 
ت��ا همگی با هم، ش��واهد و اطالعات جدیدی 
بیابید که به حل اصل مشکل کمک می کنند. 
گاهی دام ها، جنبه تهدید به خود می گیرند. 
یکی می گوید: »اگر با من موافق نباشید، من. 
. .« و وقتی یکی از کارمندان در موضع تهدید 
قرار می گیرد، طرف مقابل حالت تدافعی پیدا 
می کن��د و از ادام��ه همکاری یا به اش��تراک 
گذاشتن اطالعات س��ر باز می زند. اگر یکی از 
کارمندان تان، چه صریحا و چه به طور ضمنی، 
از روش تهدی��د ک��ردن اس��تفاده می کند، به 
او ی��ادآوری کنید ک��ه باید طب��ق قوانین، به 
تی��م احترام بگذارد. ب��ار دیگر تاکید کنید که 
می خواهید ای��ن اختالف به نح��وی به پایان 
برسد که همه از آن س��ود ببرند و بحث هایی 

که به یافتن راه حل کمک نمی کنند، اعتباری 
ندارند. 

چطور می توانید به سمت یک توافق 
سودمند حرکت کنید؟ 

دس��تیابی به توافقات سودمند، زمانی آسان 
اس��ت که طی پروس��ه رفع اخت��الف، طرفین 
متوجه ش��وند که دچار س��وءتفاهم شده اند یا 
اینک��ه راهی پیدا ش��ود که به روش��نی منافع 
هم��ه را تامین کن��د، ولی اگر خواس��ته های 
کارمندان ت��ان به ش��دت در تضاد باش��د، راه 
دشوارتر و پیچیده تری پیش رو دارید، هرچند 

به این معنی نیست که باید تسلیم شوید. 
تحقیق��ات نش��ان می ده��د ک��ه روش های 
متعددی برای تس��هیل پروس��ه رفع اختالف 

وج��ود دارد. جال��ب اس��ت که اغل��ب اوقات، 
طرفی��ن خیلی زود می توانند ب��ا کمی تعامل 
بیش��تر و موکول کردن مش��کالت به  »زمانی 
دیگر«، با هم به توافق برس��ند. آنها گذش��ته 
را پش��ت س��ر می گذارند و می پذیرند که این 
ش��رایط، به نفع هیچ کدام ش��ان نیس��ت. شما 
می توانی��د توافقنام��ه ای تنظی��م کنی��د و از 
آنه��ا بخواهید در آینده به این رس��وم احترام 
بگذارن��د. اگر تردی��د دارید که آنه��ا به صلح 
موج��ود وفادار بمانند، می توانید از یکی از این 

توافقنامه ها استفاده کنید: 
- توافقنامه موقت )زمان محدود(: شما 
قوانینی را برای مدتی محدود وضع می کنید، 
س��پس آنها را بررس��ی می کنید و در صورت 

موثر بودن شان، روند خود را ادامه می دهید. 

- توافقنامه مش�روط: چنی��ن قراردادی 
به وقوع اتفاقات آینده بس��تگی دارد. اگر روند 
فعلی در شرایط خاصی به بن بست برسد، شما 

شرایط و قوانین جدیدی وضع می کنید. 
پیش�ین:  اش�تباهات  تک�رار  ع�دم   -
کارمندان تان متعهد می ش��وند در آینده تحت 
هیچ شرایطی وارد س��یکل های مشابه نشوند 
و ب��ا هیچ کس منازعات مش��ابهی را در پیش 

نگیرند. 
بهترین حالت وقتی است که خود کارمندان تان 
راه حلی پیش��نهاد بدهند که به نفع خودشان و 
سازمان باشد. ش��ما می توانید خالصه ای از کل 
اطالعات مورد نیاز را در اختیارش��ان بگذارید و 
بع��د از آنها بخواهید پیش��نهادهایی ارائه کنند 
ک��ه منافع و اولویت ه��ای همه اف��راد را تامین 
کند. هرگونه پیش��نهاد غیر واقعی یا راه حلی که 
س��عی در مجازات طرف دیگر دارد، فورا متوقف 
کنید. به آنها هش��دار بدهید که با پیش��نهادات 
غیرقابل توجیه، اعتبار خود را به خطر می اندازند.  
اگ��ر باوجود همه تالش ها نتوانس��تید به توافق 
برس��ید، باید هر کدام از کارمن��دان را جداگانه 
فرابخوانید و عواقب ادامه دار ش��دن درگیری ها 
را برای شان توضیح دهید. از آنها بپرسید: »فکر 
می کنید با عدم سازش شما چه اتفاقی می افتد؟« 
که البته آنها پاس��خ این سوال را نمی دانند. تنها 
راه کنترل منازعات، این اس��ت ک��ه کارمندان، 

خودشان اختالفات مابین را حل کنند. 
در آخرین مرحله، اگر تمام تالش های ش��ما 
برای وس��اطت به نتیجه نرس��ید، شما باید از 
ق��درت مدیریتی خود اس��تفاده کنید و راهی 
را که به نفع ش��رکت یا س��ازمان ش��ما است، 
به عنوان حرف آخر و بدون بازگش��ت به همه 
اعالم کنید. دالیل خود را برای شان شرح دهید 
و بگویید که این مس��یر دلخواه ش��ما نیست. 
همچنین به این نکته اشاره  کنید که آنها باید 
در آینده بیشتر روی حل وفصل اختالفات خود 
کار کنند. حکم ش��ما نباید فضایی ایجاد کند 
که آنها رابطه بین خود را خاتمه یافته ببینند؛ 
بلکه باید به آنها نش��ان دهد که ش��ما انتظار 
دارید در آینده، آنها خودش��ان مشکالت شان 

را مدیریت کنند. 

مدیریت اختالفات و مشاجرات در محیط کار
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اصفهان – قاس�م اسد - س��ومین نمایشگاه بین المللی سیمان، معدن، 
صنایع، فرآوری، مواد معدنی و خدمات وابسته در حالی از 8 تا 11 شهریور ماه 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 
خواهد شد که این نمایشگاه، اولین و تخصصی ترین نمایشگاه صنعت سیمان 
کشور محسوب می ش��ود. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان، استان اصفهان بیش از 70 درصد زنجیره تأمین صنعت 
سیمان کشور را در خود متمرکز دارد از این رو نمایشگاه بین المللی سیمان، 
معدن، صنایع، فرآوری، مواد معدنی و خدمات وابس��ته از سال 93 در اصفهان 
آغاز شده است.   مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در نشس��ت خبری این نمایشگاه ضمن اعالم این مطلب گفت: این نمایشگاه 
 یک نمایشگاه بسیار تخصصی است که به صورت انحصاری در اصفهان برگزار

 می ش��ود. رس��ول محققیان افزود: یک بخش از گروه هدف این نمایش��گاه، 
کارخانه داران، تأمین کنندگان و صاحبان خدمات و دانش فنی هستند و بخش 
دیگر گروه هدف این نمایشگاه را صادرکنندگان و مهره های تأثیرگذار در بازارهای 
صادراتی تشکیل می دهند که تالش ما تحقق اهداف مورد نظر برای هر دو گروه 
است. وی تأکید کرد: امیدواریم با حضور هیأت های خارجی و داخلی تخصصی و 
بازرگانی که در قالب خریدار از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد، توان غرفه داران 
این نمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد تا این نمایشگاه مانند دوره های گذشته 
بتواند حداقل در استان اصفهان زمینه ساز توسعه صادرات باشد چراکه به یقین 
اتکا به بازارهای داخلی در شرایطی که این بازارها اشباع شده اند، به هیچ وجه 
منطقی و اقتصادی نیست و باید به توسعه بازار و حرکت های جدید فکر کرد.  

جایگاه نمایشگاه اصفهان در کشور
همچنین معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان، گفت: نمایش��گاه صنعت سیمان اصفهان یکی از 

تخصصی ترین نمایش��گاه های کشور است. محمد مجیری، با اشاره به نقش 
نمایشگاه ها در تغییر سیاست های تولید و مدیریت یک صنعت اظهار داشت: 
وقتی در کنار چنین نمایشگاهی شاهد برپایی پنل های تخصصی، همفکری 
با رس��انه ها و ایجاد موج انگیزش��ی در داخل یک صنف هستیم، می توانیم 
بگوییم که تأثیرات نمایشگاه از هم اکنون آغاز شده است. وی در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران در خصوص مشکالت و وضعیت صنعت سیمان افزود: در سال 95 
میزان صادرات س��نگ، گچ و سیمان کشور 803 میلیون دالر و سهم استان 
اصفهان از این میزان، ۴۲ میلیون دالر بوده است. وی ادامه داد: مطالعه بازارهای 
جدید، حل مشکالت حوزه بازاریابی، حمل و نقل، جانمایی و مکان یابی استقرار 
صنایع سیمانی و رفع رکود از جمله مهم ترین دغدغه های این صنعت است که 
با حل آن می توان شاهد رشد و شکوفایی دوباره این صنعت بود. به گفته وی، 
کشور ایران پنجمین تولید کننده سیمان در جهان است که متأسفانه کشورهای 
ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی در این زمینه از ایران پیشی گرفته اند در 
حالی که ایران، بخشی از بازارهای خود را از دست داده و هنوز به دنبال تهاتر 
س��یمان با کاال در بازارهای صادراتی اس��ت. مجیری تأکید کرد: نقش دولت، 
حمایت و تسهیل فضاهای صادراتی است اما یافتن بازارهای جدید صادراتی، بر 

عهده تشکل ها است و تشکل های صنفی باید خود را از اتکای کامل به دولت 
رها کرده و نقش خود را بازیابی کنند.

اصفهان، بهترین گزینه برای نمایشگاه صنعت سیمان
همچنین مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن که مجری تخصصی برپایی 
این نمایشگاه در اصفهان است، اعالم کرد: اولویت ما برای برپایی این نمایشگاه، 
شهر اصفهان است چراکه اصفهان بهترین گزینه و استان پایلوت برای برپایی 
نمایشگاه سیمان محسوب می شود. محمود بندرچی اظهار داشت: اصفهان 
قطب صنعتی بزرگی است که نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعت سیمان 
دارد و بر این اس��اس سومین نمایش��گاه بین المللی سیمان، معدن، صنایع، 
فرآوری، مواد معدنی و خدمات وابسته، با دو رویکرد تجهیز کارخانجات سیمان 
و توسعه بازار از 8 تا 11 شهریور ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: 
کارخانجات و پروژه های ساخت، شرکت ها، مهندسین مشاور، مشاوران سازه، 
خدمات فنی-مهندسی، تأسیسات، فیلتراسیون و محیط زیست، ابزار دقیق و 
اتوماسیون صنعتی، ماشین آالت، خدمات و تجهیزات و انرژی و بهره وری از 

جمله زیرگروه های این نمایشگاه هستند.
ضعف حضور شرکت های اصفهانی

وی اضافه کرد: در سه دوره گذشته، این نمایشگاه هر ساله میزبان بیش از 
۲ هزار بازدیدکننده مؤثر و کامالً متخصص بوده است که عدد قابل توجهی 
برای هر دوره نمایشگاهی است. مجری برپایی نمایشگاه صنعت سیمان اصفهان 
گفت: اگرچه 70 درصد زنجیره تأمین صنعت سیمان در اصفهان قرار دارد و 
همچنین 7 برند و واحد بزرگ و مهم تولیدی این صنعت در اصفهان مستقر 
هس��تند، متأسفانه در دوره های گذش��ته 60 درصد مشارکت کنندگان این 
نمایشگاه از استان هایی به غیر از اصفهان بوده اند که امیدواریم این روند در 

سال جاری تغییر کند. 

 تبریز - اس�د ف�اح- معاون عمرانی اس��تانداری آذربایجان شرقی در 
بازدی��د از  طرح احداث م��دول دوم تصفیه خانه فاضالب و همچنین طرح 
رینگ آبرس��انی کالنشهر تبریز گفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی بعنوان تامین 
کننده بخش��ی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه اس��ت که بالغ بر 75 
میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه شده اش به دریاچه ارومیه انتقال 
می یابد. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی 
افزود: مدول اول تصفیه خانه تبریز برای تحت پوش��ش قرار دادن 600 هزار 
نفر طراحی شده بود و مدول دوم در حال حاضر برای پوشش دادن جمعیت 
حدود یک میلیون نفر کالنشهر تبریز طراحی شده است. وی همچنین در 
بازدید از طرح رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز گفت: طول این طرح که حدود 
۲5 کیلومتر است و از شهرک اندیشه تبریز شروع و تا شهرک خاوران ادامه 
خواهد داشت برای تکمیل آبرسانی کالنشهر تبریز احداث می شود. وی افزود: 
بدلیل عدم وجود رینگ شبکه شهری آبرسانی که بتواند کالنشهر تبریز را در 
مواقع لزوم خدمات رسانی کند و بصورت یکنواخت کل شهر تبریز را تحت 
پوشش آبرسانی قرار دهد، این طرح اجرا می شود. معاون عمرانی استانداری 
ادامه داد: با اجرای این طرح که با همکاری تمام دستگاههای اجرایی در حال 
اجرا است بخش عمده ای از قطعی و یا عدم قطعی بخش های مختلف شهر 

مرتفع خواهد ش��د. وی اضافه کرد: همچنین مش��ابه  این طرح در قسمت 
غرب کالنشهر تبریز بطول 10 کیلومتر تا شهرک شهید صیاد شیرازی ادامه 
خواه��د یافت که بدنبال مجوزهای الزم جهت اجرای طرح هس��تیم که به 
مح��ض اخذ این مجوزها همان پیمانکار این ط��رح را نیز اجرا خواهد کرد. 
مهندس پورمهدی افزود: خوشبختانه این پروژه مشکل منابع مالی نداشته و 
منابع مالی آن تامین شده است. معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی 
افزود: با تکمیل رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز و احداث چند مخزن چند صد 
هزار مترمکعبی هم امکان ذخیره سازی آب برای مواقع الزم بیشتر خواهد 
ش��د و هم می توانیم توزیع متناس��ب آبرسانی کل شهر تبریز را در ساعات 
مختلف ش��بانه روزی داشته باشیم و خدمات رس��انی کنیم. در این بازدید 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان گفت: جمع آوری و تصفیه و دفع 
بهداشتی فاضالب، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و محیطی منطقه و سطح 
زندگی مردم، جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و محیط زیست از محل 
فاضالب های شهری، استفاده از کود آلی استاندارد تولید شده در کشاورزی 
منطق��ه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش عمده فاضالب جمع آوری 
شده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز است. مهندس علیرضا ایمانلو در ادامه به فرآیند تصفیه طرح تصفیه 
خانه فاضالب تبریز اش��اره کرد و اف��زود: فرآیند تصفیه فاضالب مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع STEP FEED بوده که این فرآیند از 
نوع فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به 
مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته 
ترین و کارآمدترین فرآیندهای بروز تصفیه فاضالب ش��هری می باشد. وی 
ادامه داد: جمعیت تحت پوش��ش این طرح 960000 نفر و ظرفیت تصفیه 
خانه نیز ۲07000 مترمکعب در ش��بانه روز خواهد بود. مهندس ایمانلو در 
پایان به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود: هزینه اجرای طرح 
۲000 میلیارد ریال و از محل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه 
ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی شرکت بوده و امیدواریم در صورت 

تامین منابع مالی در سالهای آتی در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

رشت- زینب قلیپور- فرماندارشهرستان رشت  به اتفاق تعدادی از بخشداران 
این شهر با هدف بررسی پیشرفت روند اجرایی پروژه های آب وفاضالب از 
تاسیسات چاه فلمن امام زاده هاشم و تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید 
نمودند. در پایان این بازدید طی نشستی، سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن باذکر این مطلب که تصفیه خانه فعلی 10 
شهر استان یعنی 70٪جمعیت استان را تحت پوشش خود دارد،افزود: از آب 
این تصفیه خانه بهره مندهستند و با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه که 
به روش BOT اجرا خواهد شددر سال 1397 ضمن تقویت آب شهرهای 
 برخوردار، شهرهای کوچک وروستاهای اطراِف در مسیر نیز از این ظرفیت 
بهره مند خواهند شدکه برای افق طرح در سال 1۴۲0 جمعیت این شهرها 
از نظر تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجه نخواهند بود. مدیرعامل آبفای 
گیالن با تأکید بر اینکه س��المت و کیفیت آب بطور مس��تمر کنترل می 
ش��ود تصریح کرد: عالوه برانجام کلرس��نجی ه��ای روزانه و نظارت دقیق 
برس��المت آب با برنامه هایی که برای شهر رشت تدارک دیده ایم، افزایش 
فش��ار آب این شهررا شاهد خواهیم بود. مهندس حسینی با نوید افزایش 
فش��ار آب ش��هرهای برخ��وردار از تصفیه خانه بزرگ آب اس��تان گیالن 

اظهار داش��ت: بزودی با راه اندازی مخزن هوایی ش��هر خمام را همزمان با 
فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن خواهیم داش��ت که مردم این شهر 
به��ره من��دی از آب با کیفیت تصفیه خانه را با توزیع بهتر تجربه خواهند 
کرد. وی در مورد وضعیت فاضالب های ش��هر رش��ت نیز افزود: در هفته 
دولت سال گذشته موفق شدیم ایستگاه پمپاژغربی شهر رشت را مورد بهره 
برداری قراردهیم که امیدواریم در مدت باقیمانده بتوانیم ایس��تگاه شرقی 
ش��هر رشت را در هفته دولت سالجاری افتتاح نماییم. رئیس هیأت مدیره 
 آبفای گیالن با اش��اره به فعالیت های این ش��رکت در بخش فاضالب به 

لوله گذاری بیش از 1۲00متر درکانال G5رش��ت اشاره و اظهار امیدواری 
 کرد با اتصال آن به ایس��تگاه پمپاژ شرقی رشت فاضالب های باالدست به 
تصفیه خانه فاضالب فخب انتقال یابند و پس از تصفیه ، پساب حاصله به 
طبیعت بازگردد. وی همچنین با ابراز امیدواری اتصال منطقه بلوار گیالن 
از بخش گلسار رشت به ایستگاه پمپاژ مذکور، گفت : با این اتصال امکان 
نصب انش��عاب فاضالب خانگی ساکنین این منطقه فراهم خواهد شد که 
خود سهمی بسزا در جلوگیری از آالیندگی محیط زیست ایفا خواهند نمود. 
در ادامه مهندس شفقی فرماندار رشت با تشکر از برنامه ریزی های شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن برای توسعه خدمات آبرسانی و جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب و همچنین بازدید و بررسی پیشرفت فیزیکی تصفیه 
خانه بزرگ آب استان و مشاهده برنامه های آبرسانی به کالن شهر رشت، 
اظهار داشت: وی پیشرفت پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب 
گیالن را چش��مگیر و قابل توجه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با بهره 
برداری از فاز دوم تصفیه خانه برگ آب گیالن تاپایان س��ال 97  نیاز آبی 
جامعه تا س��ال افق طرح که ۲۴ س��ال با جمعیت ۲/5 میلیون نفر اس��ت 

تامین گردد.

اهواز - ش�بنم قجاوند - طی احکام جدا گانه ، عبدالرحیم جهان 
بین به عنوان معاونت بهره برداری و خدارحم محمدی به عنوان معاونت 
مهندسی معرفی ش��دند. رضا غضنفری، مدیرعامل این شرکت ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات ارزنده و تالش های خستگی ناپذیر مهندس 
قربانی زاده که پیش از این مس��ئولیت هایی نظیر مدیریت برق ناحیه 
جنوب، جنوب شرق و دزفول را برعهده داشته است، گفت: هدف همه 
ما در هر پست و عنوانی خدمت به مردم و کمک به پیشرفت کشورمان 

است که تحوالت مدیریتی نیز یکی از الزامات دستیابی به این پیشرفت 
می باشد. وی ادامه داد: امید است که معاونت های جدید با استفاده از 
تجارب ارزنده خود و همچنین تعامل با سایر همکاران در جهت رشد و 
تعالی شرکت و دستیابی به اهداف آن تالش کنند. سیاوش قربانی زاده، 
معاونت پیش��ین بهره برداری نیز با اش��اره به خدمات و اقدامات انجام 
شده در طول مدت معاونت خود گفت: در طول این سال ها تالش های 
فراوانی در زمینه های جذب کمک های جنبی، مس��ائل س��رمایه ای، 

اس��تفاده از موقعیت های مناس��ب جهت کمک به رشد شرکت انجام 
ش��ده است. بر اساس این گزارش، از جمله مسئولیت های عبدالرحیم 
جهان بین، می توان به مدیریت برق ایذه، باغملک، ناحیه شرق، ناحیه 
جنوب شرق، ناحیه جنوب و مشاور مدیریت عامل اشاره کرد. هم چنین 
خدارحم محمدی نیز تجارب موفقی در ناحیه جنوب ش��رق به عنوان 
مدیر مهندسی و مدیر بهره برداری و در آبادان و ناحیه جنوب به عنوان 

مدیر اداره برق آن شهرستان ها داشته است.

 تبریز - ماهان فاح: نشس��ت مشترک تبیین سیاست های واگذاری 
توزیع فرآورده های نفتی به شرکت های صاحب نشان)برند(با حضور مدیران 
شرکت های زنجیره ای برند از سراسر کشور و مدیریت و مسئولین شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی با هدف شناسایی 
ش��رکت های صاحب صالحیت و دارای نشان و بررسی راهکارها و چالش 
های موجود در راستای تحقق بحث خصوصی سازی در حوزه توزیع فرآورده 
های نفتی در ستاد این منطقه برگزار شد. به گزارش  خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
ش��رقی، ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه در آغاز نشست مشترک تبیین 
سیاس��ت های واگذاری توزیع فرآورده های نفتی به ش��رکت های صاحب 
نشان)برند( گفت: این منطقه روزانه حدود 1۴,5 میلیون لیتر فرآورده های 
س��وخت مایع را با فعالیت ۲۴38 نفتکش تعرفه ای و آزاد در گس��تره ای 
به وس��عت 90 هزار کیلومتر مربع در استان آذربایجان شرقی  و استانهای 
همجوار توزیع می کند. وی درادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 

در خصوص اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال افزود: با تالش و همت مجموعه 
خ��دوم این منطقه روزانه حدود 1.5 میلیون لیتر فرآورده های نفتی از این 
استان صادر می شود. وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع سوخت 
به موقع و مطلوب در کالنشهر تبریزبه ویژه با نزدیک شدن به برنامه های 
تبریز۲018 اظهار داشت: هم اکنون روزانه حدود یک میلیون و دویست هزار 
لیتر بنزین یورو۴ و حدود 600 هزار لیتر نفتگاز یورو۴ در کالن شهر تبریز 

توزیع می ش��ود. وی با تأکید برالزام اجرای طرح برندینگ در حوزه توزیع 
فرآورده های نفتی، با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: واگذاری بخشی از فعالیت های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به بخش خصوصی در راس��تای کاهش تصدی گری دولت، براساس عدالت 
اجتماعی و حمایت از مصرف کننده با اجرایی نمودن طرح حق العمل کاری 
توزیع و حمل و نقل فرآورده های نفتی می باش��د. ابوالفضل روح اللهی با 
برش��مردن اهداف اجرای طرح و وظایف شرکت های صاحب نشان گفت: 
اهداف کوتاه مدت ما از اجرای این طرح تأمین و توزیع مطلوب سوخت  با 
رعایت استاندارد های کمی و کیفی است  و هدف بلندمدت ما نیزمشارکت 
ش��رکت های برند در بازسازی و ساخت پاالیش��گاه های جدید می باشد. 
توسعه کمی و کیفی جایگاهها، ایجاد جایگاههای تک سکو و کاهش زمان 
سوختگیری و توقف در جایگاه ها، کاهش بهای تمام شده و ایجاد رفاه برای 
مشتریان از جمله وظایف شرکت های توانمند با سابقه فعالیت مرتبط در 

بخش تأمین و توزیع سوخت است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز- داری�وش باق�ر ج�وان 
گ�ف��ت : در تیر ماه 1396 تعداد 9675099 ت��ردد در جاده هاي 
استان صورت گرفته که 30  درصد از کل ترددها مربوط به وسایل 
نقلیه س��نگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور بندرعباس- 
بندرشهید رجایي با ۲6108۴ وسیله نقلیه ، بیشترین تردد وسایل 
نقلیه س��نگین را داش��ته اس��ت . مدیرکل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي اس��تان گفت : متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح جاده 
هاي اس��تان معادل ۲00 وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه 

بیشترین نرخ این جریان ترافیکي مربوط به بندرعباس-بندر شهید 
رجایي با نرخ جریان تردد10۴۴ وسیله نقلیه در ساعت بوده است و 
سرعت متوسط تردد در شبکه راههاي داراي تردد شمار استان در 
مدت مذکور را 7۲کی�لومت�ر در س���اعت ع�نوان ک��رد و اف��زود : 
بیشترین س���رعت متوسط در این مدت 118 کیلومتر درس��اعت 
مربوط به محوردرگهان - قش��م بوده اس��ت. وي خاطر نشان کرد : 
کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با ۲0 تردد وسیله نقلیه در 
س��اعت مربوط به محور سه راهي چهوو-المرد بوده و گفتني است 

که 10 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان فاصله طولي مجاز 
بین دو خودرو را رعایت نکرده اند و بیش��ترین تخلف عدم رعایت 
فاصله طولي مجاز مربوط به محور بندرش��هید رجائي-بندرعباس 
با 171087 وس��یله نقلیه به ثبت رس��یده اس��ت. قابل ذکر است 
از مجموع کل تردد 1۴ درصد وس��ایل نقلیه در جاده هاي اس��تان 
س��رعت مج��از را رعایت نکرده اند و بیش��ترین تخلف عدم رعایت 
س��رعت مجاز مربوط به محور درگهان - قشم  با 13۲۴68 وسیله 

نقلیه به ثبت رسیده است. 

اصفهان ميزبان تخصصي ترين و مهم ترين نمايشگاه صنعت سيمان كشور

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی:

فرایند تصفیه فاضاب مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز از پیشرفته ترین و 
کارآمدترین فرآیندهای تصفیه فاضاب ش�هری اس�ت

بازدید فرماندار شهرستان رشت از پروژه احداث )به روش BOT(مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیان

انتصاب معاون بهره برداری و معاون مهندسی در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

 نشست مشترک تبیین سیاست های واگذاری توزیع فرآورده های نفتی 
به شرکت های صاحب نشان در منطقه آذربایجان شرقی

مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسایل نقلیه در جاده هاي هرمزگان در تیر ماه1396 خبر داد

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر:
 باید تاش کنیم تا هنگام بایای طبیعی یا تهدیدات دشمنان به مدیریت یکپارچه و 

سازماندهی شده دست یابیم
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- دکتر ابراهیم نژاد مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شرکت توانیر در جلسه کارگروه تخصصی انرژی استان در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  
در بخش��ی از س��خنانش درخصوص قدرت تاب آوری مراکز ،اهمیت رزمایش و اقدامات انجام شده در 
زمینه پدافند غیر عامل در شرکت توانیر گفت : دستور العمل های اجرایی و ضروری تری در خصوص 
این گونه رزمایش ها تدوین شده که به جزئیات بصورت ریز و اجرائی اشاره میکند و به تاب آور و آماده به 
کار شدن  بیشتر درمراکز حساس ، مهم و ضروری می پردازد. مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در این نشست افزود : با برگزاری دوره های آموزشی و همایش های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به 
مدیران و کارکنان میتوان بهترین عکس العمل و آمادگی را در زمان وقوع حوادث شاهد بود . وی در خصوص رزمایش تاب آوری مراکزحساس و مهم 
گفت : در این رزمایش که برای اولین بار در استان در حال اجراست سعی بر آن داریم تا میزان تاب آوری ژنراتورهای این مراکز را در زمان بحران و 
در مواجهه با قطع برق طوالنی ارزیابی و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم ، امید است بهترین بازده تاب آوری را داشته باشیم . دکتر محمد 
افشار مدیر کل دفتر پدافند غیرعامل استانداری قزوین نیز در این جلسه   در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل گفت : از جمله 
اقدامات انجام شده در استان برپایی مرکز پدافند غیرعامل با مرجعیت نیروگاه شهید رجایی ،ایجاد کمیته راهبردی اجرای طرح های جامع پدافند 
غیر عامل ، امضاءتفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت آماده سازی تمام مراکز درمانی در هنگام وقوع حوادث ،تهیه بسته آموزشی 
عمومی در حوزه انرژی ، برگزاری 9 دوره آموزشی پدافند غیر عامل برای تمام نیروگاههای کشور، برگزاری رزمایش تاب آوری مراکز مهم و حساس 

و استمرار خدمات رسانی و ایجاد عدم وابستگی به تمام حوزه های توزیع انرژی بوده است.

 معاون برنامه ریزی وتحقیقات 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 8000 مگاوات گذشت و با مقدار 
دقیق 8۲۲0 مگاوات در ساعت 1۴:5۴ چهارشنبه ۲8/0۴ /96 نسبت به پیک مصرف روز مشابه سال قبل که 770۲ مگاوات بوده که 1۴:۲۴ 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 ترموستات کولر ها در محل زندگی و کار روی ۲5 درجه ، استفاده 
از روشنایی روز، عدم به کارگیری المپ های پُرمصرف ، ذخیره نکردن مواد غذایی بیش ار حد نیاز در یخجال 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 در مصرف برق می توان به تداوم برق رسانی کمک کرد.

محصوالت جدید سازمان عمران  سمنان در راه بازار
س�منان - بابامحم�دی-   ب��ه   زودی    تولیدات    جدید  بتن��ی  در کارگاه فرآورده های بتنی   با  هدف ارتقاء و بهبود 
 کیفیت فرآورده ها  تولید و وارد بازار خواهد شد.  سرپرست سازمان عمران شهرداری سمنان از تولید محصوالت  جدید  در 
ماه ه��ای پی��ش رو خب��ر داد و  افزود : تولید گلدانهای بتنی منزلی و ارتفاع کوتاه در   ابعاد   مختلف  ، آب نمای بتنی   در دو 
 طرح و تولید نیمکت دو منظوره )نیمکت و گلدان ( جهت  اس��تفاده  در  پارکها  و معابر ش��هری به زودی  تولید و وارد بازار
 می شود . سعید حسینی اظهار داشت: اقداماتی  در دست بررسی است  که در صورت مثبت بودن آزمایشات  ؛ تولیدات موزائیک   
با ابعاد مختلف ؛  دیوارهای پیش ساخته ؛  نیوجرسیهای بین راهی و تولید قطعات مختلف بتنی  به مرحله اجرایی  خواهد رسید 
.  وی همچنین تصریح کرد : با توجه به کمبود آب  و صرفه  جوئی در آن و  همچنین  بهبود  بخشیدن  و تسریع در امر فرآوری محصوالت تولیدی در 
سالن تولیدات  فرآورده های  بتنی  دستگاه   بخار سانترال ر اه اندازی و بهره برداری شد و  با   مدت زمان  کمی  کیدرینگ کردن محصوالت تولیدی  
با کیفیت مناسب وارد  بازار می شود.  به گفته وی  همشهریان عزیز  می توانند جهت  اطالع از  سبد محصوالت  بتنی سازمان عمران  به  نمایشگاه 

محصوالت این سازمان  واقع  در میدان استاندارد  مراجعه  و  یا    با  شماره تلفن     091۲۲319۴80 تماس حاصل نمایند .

بازدید معاون امور عمراني استانداري ایام از پروژه راه سازي حمیل- کرمانشاه
ایام- هدی منصوری - مهندس پوالدي معاون امور عمراني استانداري ایالم در این بازدید گفت: پروژه حمیل- کرمانشاه گر چه در استان 
کرمانشاه انجام مي گیرد اما تاثیرات فراواني هم در سطح ملي و هم براي مردم استان ایالم دارد. مهندس پوالدي با اشاره به کوتاه شدن مسیر ایالم 
به کرمانشاه به طول ۴0 کیلومتر با اجراي این پروژه خاطر نشان کرد: این مهم تاثیر فراواني بر کاهش مسرف سوخت و استهالک وسایل نقلیه با 
توجه به تردد سنگین این محور به خاطر مرز بین المللي مهران خواهد داشت. معاون امور عمراني استانداري ایالم در خصوص جزئیات این پروژه 
افزود: این پروژه در دو قطعه ۲5 کیلومتري در حال اجرا است که قطعه اول 75 درصد پیشرفت فیزیکي دارد و قطعه دوم پیشرفتي در حدود ۲0 
درصد داشته و به طور میانگین کل پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکي دارد. پوالدي با اشاره به اینکه این پروژه یک پروژه ملي محسوب مي شود از 
بحث تبدیل این پروژه به آزاد راه در آینده با توجه به اهمیت و میزان تردد در آن اشاره کرد و از مسئولین استان کرمانشاه خواست تا پیگیر بحث 

تملک اراضي و تزریق اعتبار این پروژه باشند. 

مراسم عفاف و حجاب بانوان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته عفاف و حجاب مراسمی با حضور بیش از 65 بانوی شاغل در اداره کل  منابع طبیعی و 
آبخیزداری در سطح استان گلستان با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و نماینده ولی فقیه در اداره کل با هدف ارتقاء سطح روحی و معنوی 
کارکنان و شناخت شخصیت زن در جامعه و اندیشه های واالی زن در خانواده در اداره کل برگزار شد.در ابتدای مراسم، مهندس ابوطالب قزل سفلو 
با بیان رضایت مندی از عملکرد امور بانوان اظهار کرد: در دستگاه اجرایی کار می کنیم که آینده نسل بعد با وظیفه مندی های ما گره خورده است.
وی ادامه داد: موضوع تغییراقلیم در استان گلستان به عنوان استانی که در شمال کشور قرار دارد جدی است و باید در خصوص این موضوعات پیگیر 
باشیم.مهندس قزل سفلو به نقش بانوان در توسعه کشورها و جوامع اشاره کرد و افزود: مدیریت و تربیت فرزندان بر عهده بانوان و مادران جامعه است 
و مادران شاغل در این خصوص وظیفه سنگین تری دارند.در ادامه جلسه، حجت االسالم و المسلمین علیرضا یوری در خصوص عفاف و حجاب اظهار 
کرد: بیش از 6۴ درصد کارهای اقتصادی و پیشرفت جامعه به زنان بر می گردد و اگر مردی به کمال برسد و در حیطه کاری خودش موفق شود به 
پشتوانه زن است.سپس ایشان مواردی را در خصوص عفاف و حجاب زنان در جامعه، چایگاه زن در اسالم، رفتار و اخالق بانوی بزرگ اسالم حضرت 
فاطمه الزهرا)س( مطرح کردند.در پایان مراسم یک قواره پارچه چادری به تمامی بانوان شاغل در اداره کل و به قید قرعه جوایزی به فعاالن فرهنگی 

و پاسخ دهندگان سواالت دینی در جلسه از طرف امور بانوان و دفتر نمایندگی ولی فقیه این اداره کل اهداء شد.

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گرگان:
بیش از ۸3 درصد عرصه های کشور ملی است 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در نخستین سمینار تخصصی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی که با حضور کارشناسان 
دادگستری 7 استان کشور در گرگان برگزار شد قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: بیش از 83 درصد عرصه های کشور 
ملی هستند و مسئله کاربری میبایست تدوین شود .ناصر مقدسی در همین ارتباط گفت : بیش از 83 درصد عرصه های کشور ملی هستند و در 
پدیده شناسی که قرار است به صورت مشترک عمل کنیم و چشمه های مفاسد زمین خواری را بخشکانیم باید موضوع را خوب تبیین کنیم. مقدسی 
تاکید کرد: در کشورهای خارجی جنگل ها خصوصی مدیریت می شوند و به طبع مدیریت این جنگل ها که در ایران دولتی است ، سخت تر است.

وی به ارتباط نزدیک سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری با قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: مسئله کاربری و آمایش را برای یک بار باید حل کنیم 
و باید نقشه اراضی استان ها برای یکبار تعیین شود.قائم مقام رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: ما تا چه زمانی می توانیم دغدغه 
این داشته باشیم که توسعه روستا و یا شهر انجام می شود و باید به جانمایی آنها بپردازیم.مقدسی  افزود: به طور متوسط در 5 سال گذشته سالی 
۴0 هزار هکتار پرونده تخریب و تصرف در محاکم تشکیل دادیم و ساالنه ۲5 هزار هکتار تبصره یک ماده 55 را اعمال می کنیم و ماموران ما وارد 
می شوند و جلوی جرم را می گیرند.وی با بیان اینکه 559 هکتار پرونده تخریب را در ۴09 فقره در سال 95 داشتیم و منابع طبیعی در بضاعت خود 
تالش می کند، افزود: به ازای هر  65 هزار هکتار یک نیروی انسانی داریم و این در حالی است که میانگین آن در دنیا یک نیرو به ازای ۲ تا 3 هزار 
هکتار است.قائم مقام  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  با بیان اینکه اسناد مالکیت ما شکل تکاملی داشته است، افزود: بر اثر تصاویر ماهواره ای 
آتش سوزی را با تصاویر ماهواره ای در حداقل زمان تشخیص می دهیم.مقدسی با بیان اینکه بیش از 1۲0 هزار هکتار سند مالکیت روی کاغذ داریم، 
افزود: در حال حاضر ۲0 میلیون هکتار سند کاداستر گرفتیم. در دو سه مقطع سقف زمانی یک تا 5 سال گذاشت و اینکه تا زمان نامحدود جای 
اعتراض به اس��ناد مالکیت ملی وجود داش��ته باشد درست نیست. شایان ذکر است در این سمینار دو روزه کارشناسان 7 استان: مازندران، گیالن، 
اردبیل، فارس، خراسان رضوی، البرز و گلستان حضور داشتند و در قالب 7 کارگاه )پنل( تخصصی درباره تصرفات غیرقانونی و راهکارهای پیشگیری 

از آن در استان های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر:
برگزاری اولین جشنواره شهرداری بوشهر از نگاه اصحاب رسانه

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر از برگزاری اولین 
جشنواره شهرداری بوشهر از نگاه اصحاب رسانه خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،سامان نوذری 
با اشاره به نقش اساسی اصحاب رسانه در جهت تعالي افکار عمومي، روشنگري و آگاهي بخشی جامعه گفت:روابط 
عمومی شهرداری بوشهر قصد دارد تا با بهره گیري از ظرفیت باالی رسانه های محلی و خبرنگاران استان جهت رشد 
و توسعه ی هر چه بهتر بوشهر یاری گیرد. وی ضمن بیان اینکه رسانه ها در اکثر کشورهای توسعه یافته به صورت 
هدفمند و برنامه ریزی شده معضالت را شناسایی و در اکثر موارد راهکارهای کارشناسی و راهگشا به مدیران شهری 
ارائه می دهند افزود: رسانه ها در شناسایی مسائل و مشکالت، مدیریت بهینه منابع و امکانات، بسترسازی برای خدمات رسانی موثر و مناسب به مردم 
نقش مهمی دارند که انتظار می رود اصحاب رسانه استان این بستر مناسب را در شهر بوشهر نیز  فراهم کنند. نوذری اظهار داشت:در همین راستا 
روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر در آستانه  روز خبرنگار و با هدف جمع آوري ایده ها، نظرات،تحلیل ها و  گزارشات خبرنگاران و اصحاب رسانه 
استان بوشهر در خصوص عملکرد شهرداری بندر بوشهر در حوزه  مدیریت و توسعه شهری بوشهر  و همچنین بیان دیدگاه ها و راهکارهای آنان در 

زمینه بهبود خدمات این سازمان اقدام به برگزاری اولین جشنواره "شهرداری بوشهر از نگاه اصحاب رسانه "می کند.

کاروانی از بهشت تا بهشت در سمنان 
سمنان - بابامحمدی- سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری جشن »کاروان بهشت تا بهشت« در سمنان 
خبر داد . جواد نجاریانی افزود : این آیین با موضوع سبک زندگی رضوی به مناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه و امام رضا )ع( یکشنبه هشتم 
مرداد ماه س��اعت ۲1 در پارک ش��قایق سمنان برگزار می شود . وی اجرای برنامه های فرهنگی و هنری زنده شامل اجرای برنامه برای کودکان و 
حضور کاروانی متشکل از خدام حضرت معصومه)س( را از جمله برنامه های این جشن اعالم کرد. به گفته وی این جشن در راستای ترویج و توسعه 
باورهای دینی و گرامیداشت و بزرگداشت مقام اهل بیت عصمت و طهارت )ع( به ویژه خانم حضرت معصومه)س( و امام رضا )ع(برگزار می شود. این 
آیین به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان و با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان برگزار می شود .



ام��روز می خواه��م چند ویژگ��ی رهب��ران درونگرا و 
رهبران برونگرا را برای شما شرح دهم. 

رهب�ران درونگ�را: ب��ه علت عالقه ش��ان به گوش 
دادن، ب��ه نظرات دیگران بیش��تر گ��وش می کنند و به 
علت بی میل��ی در حضور فعال در جمع احتمال اجرای 
پیش��نهاد های شما زیاد تر است، رهبران درونگرا بیشتر 
به ایده ها و نظرات شما گوش می دهند و همین موضوع 
باعث می ش��ود انگیزه بیش��تری پیدا کنید و در نتیجه 
بیش��تر کار کنی��د. رهبران درونگرا ب��ا احتمال قوی تر 
اجازه می دهند ش��ما ایده های تان را پی بگیرید. آنها با 
خونسردی و لحن مالیم شان شما را از حواشی احتمالی 

ب��ه دور نگه می دارند و به  ش��ما اجازه می دهند بیش��تر 
تمرکز کنید، بیشتر خالق باشید و به صورت کلی بیشتر 

فکر کنید. 
ی��ک تحقیق جالب توس��ط آدام ِگرانت در مدرس��ه 
وارتن نش��ان داد رهبران درونگرا اغلب خروجی بهتری 

از برونگراها دارند. 
رهبران برونگرا: به علت عالقه ش��ان به حرف زدن، 
بیش��تر قصد دارن��د حرف ها و اندیش��ه های خود را به 
اثبات برس��انند، به همین دلیل از دست دادن ایده های 
خوب و گرای��ش آنها به تنبلی و ک��م کاری از خطرات 
پیرام��ون آنهاس��ت. آنها به دلیل اش��تیاق بیشترش��ان 
ب��ه صحبت کردن و در دس��ت گرفتن س��کان صحبت 
در جم��ع به صورت م��داوم صحبت های ش��ما را قطع 
می کنند، به همین دلیل اس��ت که ش��ما میل کمتری 

به ادامه بیان نظر و ایده های تان پیدا می کنید، کم فکر 
می کنید، لجباز می ش��وید و گرایش به تنبلی و فرار از 

کار پیدا می کنید. 
مه�م: من هیچ وقت نمی گویم ک��دام گروه به کدام 
گروه ممکن اس��ت برتری داشته باش��د یا برتری دارد، 
فق��ط می گویم هر طیف ش��خصیتی چ��ه ویژگی هایی 
دارد. ما بای��د بدانیم فقط برای یک طیف ش��خصیتی 
جا باز نکنیم یعنی »ایده آل برونگرا«. بهتر است بدانید، 
در واق��ع تعدادی از رهبران تأثیرگذار در تاریخ درونگرا 
بودند؛ رزا پارک، گان��دی، الینور روزولت، وارن بافت و 
وزنیاک. همه این آدم ها خودش��ان را آرام و با لحن نرم 
و حتی خجالتی معرف��ی می کنند و همه آنها در مرکز 
توجه عموم بودند، با اینکه هر ذره از تن ش��ان می گفت 

که این  کار را نکنند.

 »رهبران درونگرا، رهبران برونگرا«

مدرسه مدیریت

شرکت Essential سومین مدیر رده باالی خود را نیز از دست داد

راهکارهایی برای غلبه بر ترس و 
رنج مالکیت کسب و کار

کارآفرینان برای هدایت صحیح کسب وکار خود 
باید از موانع زیادی عب��ور کنند تا به عنوان رهبر 

شرکت، تیم خود را باانگیزه و قوی نگه  دارند. 
هیچ کس هرگز نگفته کارآفرینی کار س��اده ای 
اس��ت. بسیاری از صاحبان کس��ب وکار همه روح 
و زندگ��ی خود را روی کارش��ان می گذارند،  برای 
اینکه ش��دیداً ب��ه بینش و هدف خود مش��تاقند. 
اگرچه این کیفیت از کار قابل  تحس��ین است  ولی 
کارآفرینان باید به یاد داش��ته باش��ند که آنها هم 
انسان هستند. در مصاحبه ای از چندین کارشناس 
پرس��یده شده اس��ت کارآفرینان چطور می توانند 
حرکتی روبه جلو برای کار مؤثرتر داش��ته باشند؟ 
در پاس��خ به این سوال، آلیس��ون آیرین، مؤسس 
شرکت Organisation Solutions، در مورد 
راه هایی برای پیش��رفت آهسته فعلی در راستای 
موفقی��ت بلندم��دت، اس��کات جردن، مؤس��س 
ش��رکت SCOTTeVEST، در مورد بازاریابی، 
مدیریت ریس��ک و هنر ظری��ف پیگیری، چیس 
جاوریس، مؤسس ش��رکت CreativeLive، در 
مورد روش هایی برای پیروزی بر ترس ها صحبت 
کرده ان��د. آیا زمان آن نرس��یده اس��ت که بر این 
موانع غلبه کنید؟ در ادامه مطلب که توسط سایت 
زومیت به نقل از ENTREPRENEUR ارائه 

شده است در این خصوص بیشتر می خوانیم. 
ساعت های بی پایان کارآفرینی

می خواهن��د  کارآفرین��ان  از  بس��یاری 
محدودیت هایی مثل ساعات غذا خوردن و خوب 
خوابی��دن را دور بزنن��د و ش��ور و هیجان خود را 
که محصول انس��ان بودن آنهاست، کنار بگذارند. 
آلیس��ون آیرین��گ هش��دار می دهد ک��ه اعتیاد 
کارآفرین��ان ب��ه کار، می توان��د عواقبی جدی در 
پی داش��ته باشد. به عنوان یک کارآفرین می دانید 
چ��ه زمانی باید توقف و تجدید ق��وا کنید؟ راهی 
ش��خصی پیدا کنید که اثر خس��تگی ساعت های 

مداوم کار بی وقفه را به حداقل برساند. 
برای رسیدن به موفقیت بلندمدت، باید 

گاهی سرعت تان را کم کنید
وقتی نسبت به کاری به شدت پرشور و پرانگیزه 
هس��تیم، به نظرمان عجی��ب می آید که بخواهیم 
پیش��روی  خ��ود را به س��مت موفقی��ت متوقف 
کنیم. متأس��فانه بدن ما همیش��ه نمی تواند پا به  
پ��ای ذهن مان حرکت کند. ش��ما باید خودتان را 
تقوی��ت کنید. ایرینگ در کتاب »تحریک رش��د: 
چرا توقف هوش��مندانه باع��ث موفقیت بلندمدت 
می شود« می گوید شما می توانید موفقیتی پایدار 
داشته باشید، به این شرط که پی ببرید چه زمانی 
باید صبر کنید، چه زمانی باید عقب گرد داش��ته 
باش��ید و چه زمانی دوباره ب��ه جلو حرکت کنید. 
به این ترتیب ه��م برای ش��رکت تان رهبر بهتری 
خواهی��د بود و هم نگهبان بهتری برای س��المت 

بدن تان هستید. 
هنگامی که بصیرت شما دچار تزلزل می شود، 

متمرکز باقی بمانید
هر انس��ان در ط��ول روز به میزان مش��خصی 
می توان��د کار کن��د. آیا می دانی��د زمانی که دچار 
رک��ود یا ایس��تایی می ش��وید، چط��ور می توانید 
تمرک��ز خ��ود را بازیابید؟ ثبات یک��ی از الزامات 
س��اخت و بقای کس��ب وکار اس��ت و ش��ما نباید 
اجازه دهی��د تمایل تان به موفقی��ت، مهارت های 
رهبری ش��ما را مخت��ل کند. آیرین��گ می گوید 
هنگامی که به  س��ختی برمی خورید، بینش ش��ما 
دچار تزلزل می شود و ذهن تان مسیرهای مختلف 
را جس��ت وجو می کند، باید متمرکز باقی بمانید. 
به این ترتیب پله به پله باال می روید و ش��رکت تان را 
روی خطی باثبات و بی نوس��ان از س��قوط نجات 

می دهید. 
گاهی رشد شرکت، مستلزم پذیرفتن 

ریسک های باال است
تزری��ق س��رمایه یا پول زیاد به کس��ب وکار، به 
دالی��ل مختلفی می تواند دلهره آور باش��د. ش��ما 
هزین��ه زی��ادی را وارد پروس��ه ای می کنید که از 
نتیج��ه آن اطمینان��ی ندارید. ج��ردن تجربیات 
خ��ود را در زمینه ریس��ک پذیری مثال می زند. او 
در یک شرکت نوپا، ۱۵۰ هزار دالر روی تبلیغات 
رسانه ای س��رمایه گذاری کرد. گرچه در آن زمان 
پرداخت این مبلغ برای او آسان نبود، ولی نتیجه 
و دستاورد فوق العاده ای داشت؛ به طوری که امروز 
شرکت SCOTTeVEST بودجه تبلیغات خود 
را تا ۳ میلیون دالر باال برده است. البته یادگیری 
اس��تراتژی های مدیریت ریسک یکی از مهم ترین 
قدم هایی است که کارآفرینان را به رهبری خوب 

تبدیل می کند. 
ترس ماهیتی واقعی دارد، اما نباید بگذارید 

شما را فلج کند
هرچه رؤیاهای بزرگ تر و اهداف ارزش��مندتری 
داش��ته باش��ید، ترس ه��ای بزرگ تری به س��راغ 
ش��ما می آین��د. ولی ای��ن ذهن شماس��ت که به 
ترس هایت��ان پروب��ال می ده��د. مطمئن باش��ید 
که هیچ ببری قرار نیس��ت ش��ما را ببلعد! چیس 
جاروی��س، مؤس��س CreativeLive دیدگاهی 
طنزآمیز دارد مبنی بر اینکه شیطانی در ذهن ما 
اس��ت که ما را به عقب می راند. ترس، بزرگ ترین 
دشمنی است که در راه موفقیت باید بر آن چیره 
شوید. شما باید الهام بخش تیم تان باشید و به آنها 
انگی��زه بدهید، پس ابزارها، راه ها و متدهایی پیدا 
کنید که ترس تان را کاهش دهند تا بتوانید هدف 

و مأموریت خود را تکمیل کنید. 

مدرسه کسب وکار

 )Shyp(  نام شرکت: شیپ
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: ۶۲ میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ »ش��یپ« بسته بندی کردن 
وسایل و دس��ته بندی و جابه جایی آنها از مبدا به 

مقصد را آسان تر می کند. 
چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ این اس��تارتاپ، 
هزین��ه گ��ران و راه و روش بی کیفیت حمل و نقل 
مرس��وله ها را هدف قرار داده اس��ت و بیش از هر 
کاری ب��ه کارب��ر و مخاطب خود در هر س��طحی  
)از کارهای شخصی تا کسب و کارهای بزرگ( این 
فرصت را می دهد که مقرون به صرفه ترین شکل و 

سامانه ارسال کاال را انتخاب کند. 

آسان کردن حمل و نقل 
مرسوله ها

معرفی استارتاپ

خبرهای بدی برای ش��رکت Essential و تمام طرفدارانی که 
امیدوار بودند این استارتاِپ زیر نظر اندی روبین، خالق اندروید به 
جایگاهی مهم در صنعت موبایل های هوشمند برسد در راه است. 
بعد از رونمایی موفقیت آمیز نخس��تین محصول، این شرکت به 
جای عرضه هرچه س��ریع تر Essential Phone به بازار، دائماً 
عرض��ه آن را به تعویق انداخته اس��ت.به گزارش دیجیاتو، پس از 
این نیز، افراد متفاوتی ش��روع به ترک شرکت کردند؛ منظورمان 

افراد میانی نیست، بلکه مدیران رده باالیی که توسط روبین انتخاب 
شده بودند تا تیمی قادر به رقابت با برترین دیوایس های اندرویدی 
و iOS موجود در بازار را ش��کل دهند.ابتدای ماه جاری میالدی، 
اسنشال برایان واالس را از دست داد که نایب رئیس بازاریابی این 
ش��رکت بود. مدت کوتاهی پس از آن هم، اندی فوش، مدیر واحد 
ارتباطات اسنشال را بدرود گفت. حاال امروز، نوبت به لیرون دامیر، 
مدیر واحد تجربه کاربری اسنشال رسیده تا جدایی خود از شرکت 

اندی روبین و پیوس��تن به گوگل را اعالم کند.دامیر، طرح ارش��د 
س��ابق webOS و Pebble از ای��ن پس به عن��وان رئیس واحد 
گ��وگل هوم فعالیت خواهد کرد و مدیریت تیم های طراحی تمام 
محصوالتی که در آینده از سوی گوگل عرضه می شود را برعهده 
می گیرد. گفتنی اس��ت که هفته پیش، اسنشال اعالم کرد طی 
هفته های آتی می توانیم منتظر عرضه نخستین اسمارت فونش به 

بازار باشیم، هرچند که تاریخ دقیقی اعالم نشده است.

برای مطالعه 747 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پلس�خ کارشناس: پیشنهاد اول ما این است که شما 
به جای اینکه مدیر باشید رهبر شوید. مدیریت با رهبری 
فرق دارد. مدیر نگاه از باال به پایین و دس��توری دارد، اما 
نگاه رهبری نگاه همراهی و دوس��تانه اس��ت. در رهبری 
جاذبه شخصی باعث می شود تا همراهان از دستورات شما 

پیروی کنند. 
پیشنهاد دوم اینکه به کارمندان اداره مسئولیت بدهید 
ت��ا با اعتماد به نفس و پرانرژی کار کنند. ش��ما نباید در 
هم��ه امور دخالت کنید، بلکه کارکن��ان با آزادی عمل و 
مس��ئولیت پذیری کار را ب��ه پیش ببرن��د. به هر نفر یک 

مسئولیت بدهید و درباره آن مسئولیت از او سوال کنید. 
کس��ی که مس��ئولیت داشته باشد احس��اس می کند در 

شرکت شما فرد مؤثری است. 
 س��ومین پیشنهاد شیوه انعطافی شما در رهبری گروه 
اس��ت. همه کارکنان شما دارای ش��رایط یکسان روحی، 
مالی، خانوادگی و... نیس��تند، بنابراین یک ش��یوه واحد 
نمی توان��د برای همه کاربرد داش��ته باش��د. گاه مهربانی 
ب��رای افراد نتیجه بخش اس��ت، اما گاه��ی نتیجه عکس 
می دهد. افراد را بشناس��ید و برای هر کدام یک شیوه در 

نظر بگیرید. 
چهارمین پیش��نهاد اعتمادسازی اس��ت. کارکنان باید 
به ش��ما اعتماد کنند و ش��ما وظیفه داری��د زمینه های 

اعتمادسازی را با رفتار و گفتار خود فراهم کنید. بدقولی و 
بدعهدی، دروغگویی، بی انضباطی، ریاکاری، شایعه پراکنی 
و تخریب شخصیت همکاران باعث می شود تا کارکنان به 

شما اعتماد نکنند. 
پنجمین پیش��نهاد ما این اس��ت که قلب ها را تسخیر 
کنید. به ش��یوه های مختلف احساس رضایت کارکنان را 
برانگیخته کنید. درغم و شادی با آنها همراه باشید و برای 
کارهای خوب آنها را تش��ویق کنید و پاداش دهید. سعی 
کنید به سهم خود در رفع مشکالت احتمالی آنها تالش 
کنید و بگویید موفقیت من مدیون تالش های شماست. 

مدیر اداری یک ش��رکت می تواند دوس��ت خوبی برای 
همکاران خود باشد. 

کلینیک مدیریت اداری 

پرس�ش: به تازگی مدیر اداری یک ش�رکت بزرگ حمل و نقل ش�ده ام ولی تجربه زیادی در مدیریت ندارم. ش�ما برای 
موفقیت من در مدیریت اداری چه پیشنهادهایی دارید؟  کلینیککسبوکار

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

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

فروشگاه لوازم کودک
فروشندگی هزار و یک فوت و فن داره

چند روزی بود که به همس��رم قول داده بودم برای 
خرید لباس دخت��ر کوچولوم با او به مرکز خرید بروم. 
عصر یک جمعه درحالی که هوای تابستانی بسیار گرم 
ب��ود به س��مت مرکز خرید رفتیم. ه��وای داخل مرکز 
خرید بسیار مطبوع و خنک بود و هر خریداری را وادار 
می کرد س��اعاتی در این مرکز خرید بماند و خرید کند 

یا لذت ببرد. 
پ��س از چند دقیق��ه دور زدن در طبق��ه همکف به 
طبقه س��وم مرکز خرید رفتیم تا از فروش��گاه کودک 
برای دخت��ر کوچولومان یک س��ری لباس تابس��تانه 
بخریم. فروشگاه بزرگی بود و جنس های خوبی داشت. 
دم در ورودی فروش��گاه ج��وان بلند ق��د و هیکلی با 
بازوهای خالکوبی شده ایس��تاده بود. تی شرت تنگ و 
کوتاهش باعث ش��ده بود بازوهایش قلمبه تر خودش��و 
نش��ون بده. یک شلوار مشکی ورزشی هم پوشیده بود، 
حدود دو متری قد داش��ت و یک سبیل چخماقی بلند 
و ت��اب داده ش��ده روی صورت��ش خودنمایی می کرد. 
جل��وی در ورودی را گرفت��ه بود و کس��ی اجازه ورود 
و خ��روج نداش��ت. ما هم ب��دون توجه ب��ه این هیبت 
خواستیم وارد فروشگاه بشیم که یکباره با صدای بلند 
و نک��ره ای روبه رو ش��دیم که گفت: بعل��ه بفرمایید. به 
مح��ض اینکه صدای��ش را از گلو بی��رون داد آنا دختر 
کوچک��م که بغل من بود ب��ه گریه افتاد و جیغ زد. هر 
کاری کردم که اونو ساکت کنم نشد و هی جیغ می زد 
و م��ن همچنان هاج وواج که ماجرا از چه قرار اس��ت. 
کمی از فروش��گاه دور ش��دیم و درحالی که اشک تمام 
پهنای صورت آن��ا را گرفته بود او را محکم بغل کردم 
تا احس��اس آرامش بیشتری کند. با تعجب به همسرم 
نگاه ک��ردم. هر دو متوجه ش��دیم که آن��ا از هیبت و 
صدای فروش��نده زمخت ترس��یده بود. وقتی از دور به 
هیبت این جوان ورزشکار نگاه کردم در دلم به دخترم 
حق دادم که بترسد و جیغ بکشد.به همسرم که سعی 
می کرد آنا را س��اکت کند گفتم بی خیال این فروشگاه 
ش��ود. هیبت این جوان آنقدر سهمگین بود که بیشتر 
ش��بیه بادیگاردهای س��ازماهای مافیا بود تا فروشنده 
لب��اس کودک. همس��رم آنا را بغل گرف��ت و رو به من 
کرد و با عصبانیت گفت: این چه کاری است مگه اینجا 
باش��گاه ورزشی اس��ت. این چه ریخت و قیافه ای است 
که هر کس برای خودش درس��ت می کنه. لباسهاش��و 
نگاه کن انگار نه انگار یک فروش��نده اس��ت و باید یک 

چیزهای را رعایت کند. 
م��ن که از این وضعیت بیش��تر از همس��رم ناراحت 
ب��ودم او را همراهی کردم و گفتم: می دونی چرا بعضی 
از فروش��گاه ها مش��تری ندارند؟ همسرم نگاهی به من 
ک��رد و چیزی نگفت و م��ن ادامه دادم: به خاطر اینکه 
آنها آداب فروشندگی بلد نیستند و نمی دانند که برای 
فروش��ندگی لباس کودک پنج س��اله یک قولتشن که 
نباید فروشنده باش��ه. فروشنده لباس کودک باید یک 
خانم ج��وان، مهربان و خوش برخورد باش��د که بتواند 
نگاه ه��ا را ب��ه خود جلب کند؛ نه اینک��ه بچه از هیکل 
و ص��دای اون بترس��ه و جیغ بزنه. من که همیش��ه از 
رفتارهای غیر معمول فروش��ندگان ایرانی دلخور بودم، 
بهان��ه ای کردم و ش��روع کردم به س��خنرانی و اینکه: 
هم��ه می گن بازار خراب اس��ت و مش��تری نداریم. ما 
واقعاً همه اصول فروش��ندگی را رعایت می کنیم؟ یکی 
از همین اصول فروش��ندگی انتخاب درست فروشنده 
اس��ت. ای��ن هیکل ب��ه درد فروش قرص ه��ای مکمل 
باش��گاه های ورزش��ی می خورد نه لب��اس کودک پنج 
س��اله. تازه یک نفر باید ش��لوار اینها را باال بکشه. اگر 
کس��ب و کارهای فروش��گاهی در ایران زیاد رونق ندارد 
به خاطر همین رفتارهای غیر حرفه ای و رعایت نکردن 

آداب فروشندگی است. 
همس��رم که ت��ا آن لحظه همین طور س��اکت من را 
ن��گاه می کرد آنا را به من داد و گفت: این هم از دنیای 
فروش��ندگی ما. بعضی ها فکر می کنن��د با راه انداختن 
مرک��ز خرید و یک فروش��گاه ب��زرگ و آوردن چند تا 
جن��س خارجی می تونند ادع��ا کنند که مثل خیلی از 

فروشگاه های بزرگ دنیا شدند. 
فروش��ندگی هزار و ی��ک فوت و ف��ن دارد. اینها نه 
شاگردی کردند که فروشندگی بلند باشند و نه تجربه 
خرید از فروش��گاه های بزرگ دنی��ا را دارند تا با آداب 
فروش��ندگی مدرن آشنا باش��ند. اینها فکر می کنند با 
ن��ور و دکور می توانند مش��تری جلب کنند. همس��رم 
همین ط��ور ی��ک ریز داش��ت از این فروش��نده انتقاد 
می کرد که با گریه دوباره آنا هر دو به عقب برگش��تیم 
و دیدیم جوان قلتش��ن فروش��گاه کودک دارد از کنار 
ما می گذرد. به همس��رم گفتم تا گریه به جیغ تبدیل 
نش��ده بیا بریم. درحالی که همس��رم اش��ک های آنا را 
پاک می کرد از طبقه س��وم با پله برقی به سمت پایین 

حرکت کردیم. 

آداب کسب و کار

محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

پارسا امیری
کارشناس فروش
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