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 20 نکته از سخنان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
در جلسه رأی اعتماد

رشد 30 برابری صنعت
توسعه 5 برابری اقتصاد

کار بررس��ی صالحیت و رأی اعتماد به ۱۷ وزیر پیش��نهادی دولت دوازدهم به گفته س��خنگوی هیات رئیس��ه 
مجلس تا ظهر امروز تمام می شود و رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی و پیش از شروع رای گیری پشت 
تریبون مجلس می رود، اما روز ش��نبه در چهارمین روز بررس��ی صالحیت وزیران پیش��نهادی در مجلس، محمد 
شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دفاع از برنامه هایش پرداخت؛ او رقابتی کردن تولید و...

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد چه گفت؟ 
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 پیشنهاداتی
به وزیر جدید صنعت

در دوره جدی��د باید در بخش 
صنعت، خصوصی س��ازی تسهیل 
شود و در این بخش سخت گیری 
نشود. سخت گیری باید در مواردی 
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کار بررس��ی صالحی��ت و رأی اعتماد به 
۱۷ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به گفته 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تا ظهر امروز 
تم��ام می ش��ود و رئیس جمه��ور در دفاع از 
وزرای پیشنهادی و پیش از شروع رای گیری 
پش��ت تریبون مجلس می رود، اما روز شنبه 
در چهارمین روز بررس��ی صالحیت وزیران 
پیشنهادی در مجلس، محمد شریعتمداری 
وزیر پیش��نهادی صنعت، مع��دن و تجارت 
به دف��اع از برنامه هایش پرداخت؛ او رقابتی 
ک��ردن تولی��د و تدوین س��ند اس��تراتژی 
توسعه صنعتی ایران را از جمله اولویت های 
برنام��ه اش خواند و گفت که »مکلفیم کیک 
اقتص��ادی کش��ور را ب��رای بهره مندی همه 

بخش ها بزرگ تر کنیم.« 
ش��ریعتمداری س��پس به آم��ار صندوق 
بین الملل��ی پول اش��اره ک��رد و از ضرورت 
حرکت ش��تابنده در تولی��د ناخالص داخلی 
سخن گفت. به گفته او، ایران در سال ۲۰۱۶ 
پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ جدول 
GDP جهان��ی ق��رار دارد. ش��ریعتمداری 
همچنین کنایه ای به نمایندگان مجلس زد 
و گفت »فرمودند من وزیر واردات هس��تم، 
در حالی که من حامی کاالهای استراتژیک 
در بخ��ش صنایع و کش��اورزی در کش��ور 

خواهم بود.«
او آم��ار عجیب��ی نیز از س��هم صنعت در 
اقتصاد ایران ارائه کرد و از رش��د 3۰ برابری 
صنعت در برابر توس��عه پنج برابری اقتصاد 
س��خن گفت. به گفت��ه ش��ریعتمداری، در 
حال��ی که اقتصاد ای��ران از دهه 4۰ تاکنون 
حدود پنج برابر توس��عه پیدا ک��رده، اما در 
همین بازه زمانی،صنعت 3۰ برابر رشد کرده 
اس��ت. توجه ویژه به صنایع کوچک، تدوین 
سند استراتژی توسعه صنعتی، اصل رقابتی 
کردن بنگاه ها و کاهش نرخ س��ود تسهیالت 
بانک��ی نزدی��ک ب��ه ن��رخ ت��ورم، از جمله 
سرفصل های برنامه پیشنهادی او بوده است؛ 
۲۰ نکته از س��خنان محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در 

جلسه رأی اعتماد را در ادامه می خوانید. 
* سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم 
و س��رانه تولی��د ناخالص داخلی مش��خص 
می کند. ما به عنوان نخس��تین هدف مکلف 
هس��تیم کیک اقتصادی کش��ور را بزرگ تر 

کنیم. 
* در حال حاضر بخ��ش صنعت و معدن 
۲۲.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ور 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همین طور 
بخ��ش صنع��ت و تجارت ام��روز 34 درصد 
از اش��تغال کش��ور را در اختیار دارند. رشد 

صنعتی کش��ور نیز طی س��ال های گذشته، 
یعنی س��ال های 9۱ و 9۲ منفی بوده و آثار 
آن بر اقتصاد کشور و صنعت همچنان باقی 
اس��ت. البت��ه طی س��ال های 93، 94 و 95 
 این وضع تغییر کرده و رش��د صنعتی مثبت

 ۶ درصد شده است. 
 * در بخ��ش صنعت، مع��دن و تجارت با

 49 ه��زار ط��رح نیمه تم��ام صنعتی مواجه 
هستیم. ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد، 
بالغ بر ۶۰درصد پیش��رفت فیزیکی دارد که 

اتمام آن در اولویت برنامه های مااست. 
* ام��روز از مجموعه 9 هزار پروانه معدنی 
ص��ادره، 5 هزار و 8۰۰ واح��د معدنی فعال 
داری��م و کمتر از انگش��تان دس��ت، معادن 
ب��زرگ و بقیه معادن خرد هس��تند که نیاز 

به توجه دارند. 
* میزان برداش��ت از ظرفیت های معدنی 
کش��ور کمتر از ۰.9 درصد است و باید این 
س��هم را برای معادن موجود با اس��تفاده از 
تکنولوژی های به روز و ماش��ین آالت جدید 

افزایش دهیم. 
* هن��وز مجموع��ه اکتش��افات معدنی ما 
در حداقل ممکن اس��ت. مهدی کرباسیان، 
رئیس ایمیدرو برنامه قابل قبولی از خود در 
این مدت و در بخش معدن به جای گذاشته 
اس��ت. ما باید اکتشاف را دقیق تر کنیم. اگر 
چنین باش��د، می توانیم ظرفیت معادن را به 

سه برابر موجودی اکنون اضافه کنیم. 
 * س��هم م��ا از تج��ارت کاال در جه��ان 

۰.3 درصد اس��ت. ما ظرفیت ه��ای معدنی 
زی��ادی را ایجاد کردیم و ای��ن ظرفیت ها را 
گس��ترش می دهیم، اما عم��ده این صنایع 
متکی به منابع داخلی هستند و سهم ارزش 
افزوده ما در این بخش ها باید افزایش یابد. 

* ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی یکی از 
مهم ترین مجموعه های توس��عه ای در کشور 
هستند. متاس��فانه از مجموعه 959 شهرک 
و ناحی��ه صنعت��ی، تنها برای ح��دود ۱5۰ 
واحد از این ش��هرک ها تقاض��ای موثر برای 
ایجاد واحدهای صنعت��ی وجود دارد. توجه 
به ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در مناطق 
محروم، با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی 

نیز از مهم ترین برنامه های ما خواهد بود. 
* در س��ال 8۱ در زمان برادر عزیزم آقای 
جهانگیری اهتمام ویژه ای برای تهیه س��ند 
استراتژی توسعه صنعتی انجام شد، اما بعدا 
گفتند این سند را لیبرال ها نوشتند. در دوره 
بعد س��ند دیگری نوشته شد که گفتند این 
را نهادگراها نوشتند. مشکل صنعت و معدن 
کش��ور ما، نداشتن سند اس��تراتژی توسعه 
صنعتی اس��ت. البته این س��ند وجود دارد، 
ام��ا ویرایش و تبدیل آن به میثاق ملی مهم 

است. 
* اقتصاد ما از دهه 4۰ تاکنون حدود پنج 
برابر توس��عه پیدا ک��رده، اما در همین دوره 

صنعت ما 3۰برابر رشد کرده است. 
* ش��اید برای نخس��تین بار اس��ت که با 
اقتص��اد مقاومتی،  تصوی��ب سیاس��ت های 

صنعت و معدن کش��ور به سوی برون گرایی 
سوق داده شده است. یعنی تولید صنعتی و 
معدنی بر پایه بازارهای بین المللی. بنابراین 
ما باید به این نس��خه شفابخش برون گرایی 
در تاس��یس واحده��ای صنعت��ی و تبدیل 
واحده��ای صنعت��ی موجود ب��ه واحدهای 

برون گرا توجه کنیم. 
* وقت��ی بازارهای داخلی مبن��ای تولید 
باش��د، اتکای تولی��د فقط به ب��ازار داخلی 
خواهد بود. در سال های 8۶ تا 9۲ در زمینه 
تقاضا دچار آس��یب های جدی شدیم. یکی 
از آس��یب ها این ب��ود که با کاهش س��طح 
درآمدهای خانوار شهری و روستایی روبه رو 
بودی��م، یعن��ی س��طح تقاضا در س��ال 9۲ 
بازگش��ت شدید به تقاضا در سال های 8۱ و 
8۰ داشته است، بنابراین اگر ما برای تقاضا 
در بازار داخل��ی و برای ایجاد تقاضا در بازار 
خارج��ی اقدام نکنیم، کش��ور ما در معرض 

خطر خواهد بود. 
* امروز اکثر واحده��ای تولیدی از مازاد 
تولی��د صحب��ت می کنند و مش��کل عمده، 
عدم وجود تقاضا در بازار است. امروز مواجه 
هس��تیم با مدیونانی در زندان ها که به دلیل 
ع��دم وجود تقاض��ا برای کاالهای ش��ان در 
زندان ها هستند و دچار ورشکستگی شدند. 
ما نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی 

هستیم. 
درآم��د س��رانه  ک��ه  در کش��ورهایی   *
چندبرابر ایران اس��ت مردم ب��ا کیفی پر از 

کارت های اعتب��اری زندگی می کنند. امروز 
چرا م��ردم ما باید از چنی��ن چیزی محروم 
باش��ند. حتما ب��رای کاالی مصرفی و بادوام 

تقاضا به  وجود می آوریم. 
* ما برای رقابتی ساختن بنگاه ها، نیازمند 
سازمان های توسعه ای در وزارتخانه هستیم؛ 
مثل ایدرو. مهم ترین رس��الت ایدرو، رقابتی 
ک��ردن تولید در داخل اس��ت. ای��درو باید 
پیش��تاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک در 
داخل باشد و مسئله برون گر کردن بنگاه ها 
و ایجاد خوشه های صنعتی را در دستور کار 

به طور جدی قرار دهد. 
* برای نوس��ازی صنع��ت داخلی نیازمند 
تسهیالت بانکی هستیم. مجموعه تسهیالت 
بانکی ع��ددی ح��دود ۲3۰ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت. عدد تس��هیالت بانکی بسیار 
اندک اس��ت. به همی��ن دلیل اختصاص ۱۶ 
هزار میلیارد تومان باید به عنوان یک داروی 
موثر مطرح شده و ۲4 هزار واحد تولیدی را 

به حرکت درآورد. 
* م��ا باید از کیک موجود در نظام بانکی، 
س��هم صنعت و مع��دن را افزای��ش دهیم. 
معتقد ب��ه نظام اقتصاد آزاد ب��ه معنای رها 
کردن بازار نیس��تم، بلک��ه معتقد به کاهش 
نرخ سود تس��هیالت بانکی و سوق دادن به 
نرخ تورم هس��تم. تولید صنعت��ی و معدنی 
کش��ور با بازدهی در حدود ۱۰ درصد، قطعا 
با س��ود بانک��ی ۲۰ درص��د نمی تواند ادامه 
حیات داشته باشد. نوسازی صنایع و معادن 
با نرخ های س��ود نزدیک به نرخ تورم مقدور 

و ممکن است. 
* یکی از س��واالت نماین��دگان، توجه به 
امر صادرات بود. اگر م��ا تقاضا در بازارهای 
خارج��ی ایجاد نکنیم، اش��تغال از دس��ت 
می رود. من ب��ا رها کردن ن��رخ ارز مخالف 
هس��تم، اما تثبیت نرخ ارز و اجازه ندادن به 
بازی کردن ن��رخ ارز در یک دامنه منطقی، 
قطع��ا صادرات کش��ور را با مش��کل مواجه 
می کند. این گونه، واردات را ارزان و صادرات 

را با مشکل مواجه می کنیم. 
* صنع��ت ما ام��روز تمرکزگرا اس��ت. ما 
باید صنع��ت را برون گر کنیم و به حاش��یه 
مرزها ببریم. این عدم تمرکز توسعه صادرات 

غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت. 
* در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی 48 
تکلیف و برنامه بر عهده این بخش گذاش��ته 

شده است.
 رون��د حرک��ت صنعت جهان، به س��مت 
ام��روز  اس��ت.  انق��الب چه��ارم صنعت��ی 
نانوتکنولوژی، محاس��بات کوانتومی، توسعه 
اقتصاد داده ها، شبیه سازی، امنیت سایبری 
و. . . بای��د عرصه های جدید صنعت ایران در 

آینده باشد. 

20 نکته از سخنان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد

رشد 30 برابری صنعت، توسعه 5 برابری اقتصاد

پیش از سخنان محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت نمایندگان مجلس پشت تریبون 
رفتن��د و در مق��ام دفاع ی��ا در مخالفت ب��ا برنامه های 
ش��ریعتمداری برآمدند. محمد ش��ریعتمداری 5۷ ساله، 
دکت��رای مدیری��ت دارد و پیش از این مع��اون اجرایی 
رئیس جمهور، جانش��ین رئیس جمهور در ش��ورای عالی 
ام��ور ایرانیان خارج از کش��ور، رئیس س��ازمان فضایی 
ایران، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی و 

قائم مقام وزیر بازرگانی بوده است. 
در چهارمین روز بررس��ی کابینه دوازدهم در مجلس 
شورای اس��المی، ابتدا شهباز حس��ن پور، نماینده مردم 
سیرجان در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت پشت تریبون رفت و برنامه های وزیر پیشنهادی 
صنعت را تماما کلی گویی خواند. او گفت: س��ه روز تمام 
وقت گذاش��تم و برنامه های ش��ما را بررسی کردم، همه 
برنامه های ش��ما کلی گویی اس��ت، اما نیاز امروز کش��ور 

پرداخت به جزییات است. 
نماین��ده مردم س��یرجان ادام��ه داد: مخالفتم از نوع 
مخالفت سیاس��ی، جناحی و سیاس��ی نیس��ت بلکه در 
راس��تای مجلس پرسش��گر و  دولت پاسخگوس��ت. او با 
انتق��اد از برنامه ه��ای وزیر پیش��نهادی گف��ت: قرار بود 
ایران در س��ال ۱4۰4 در اوج باش��د. آی��ا فکر می کنید 
ب��ا این برنام��ه ایران به این جایگاه برس��د؟ ب��ه اقتصاد 
مقاومتی باید در برنامه ش��ما توجه جدی تری می ش��د. 
این اقتصاد تنها نس��خه نجاتبخش ایران اس��المی است. 
دکت��ر جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی بهتر 
از هر کس می داند ایجاد یک میلیون ش��غل نیاز به عزم 
بزرگی دارد و نخس��تین وزارتخان��ه ای که باید به میدان 
بیای��د و تیم اقتصادی را هماهن��گ کند، وزارت صنعت 

و معدن است. 
حس��ن پور اف��زود: یکی از معضالت اساس��ی کش��ور، 

فعالی��ت کمت��ر از ۲۰ درص��د ش��هرک های اقتص��ادی 
اس��ت. قیمت زمین در این ش��هرک ها پدر صنعت گران 
را درآورده اس��ت. چرا زمین به صورت رایگان در اختیار 
آنان گذاشته نمی ش��ود؟ در برخی شهرک ها آب، برق و 

گاز وجود ندارد. 
همچنی��ن احمدعلی کیخ��ا، نماینده م��ردم زابل در 
مجل��س، نماینده دیگری ب��ود که در مخالف��ت با وزیر 
پیش��نهادی صنعت صحب��ت کرد. او پی��ش از هر چیز، 
ریاس��ت ستاد انتخاباتی حس��ن روحانی در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری را نخستین آسیب به مدیریت 
ش��ریعتمداری در وزارت صنعت دانست و گفت: مشکل 
کش��ور، بیکاری و فقر است و وزارت صنعت یک دستگاه 
تخصصی اس��ت که باید بیش��ترین نقش را در رفع این 
معضل داش��ته باشد، اما اینکه آقای شریعتمداری رئیس 
ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده اند نخستین آسیب به 
مدیریت ایشان اس��ت، چرا که مسئولیت سیاسی قبلی، 
وقت ایش��ان را گرفته و بیم آن می رود که ایش��ان تحت 
فش��ار نیروهای سیاسی در انتخاب مدیران دچار انحراف 
ش��ود و از هدف اصلی خود باز بماند. کیخا با اش��اره به 
محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم گفت: 
به آقای نعمت زاده ایراد گرفته می شد که به دلیل تجربه 
صنعت��ی به بازرگانی کمتر توج��ه کرده و این نگرانی در 
مورد آقای شریعتمداری هم هست که تجربه اش در امور 
بازرگانی باعث شود کمتر به مسائل صنعتی توجه کند. 
نماین��ده مردم زابل با بیان اینکه در برنامه ارائه ش��ده 
از س��وی وزیر پیش��نهادی صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
مالحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت ، ادام��ه داد: رئیس جمهور می خواهد 
شتاب بیش��تری به توس��عه صنعتی بدهد، آیا این بدان 
معناس��ت که ما دچار عقبگرد در مسائل زیست محیطی 

خواهیم شد؟! 

اما در جلس��ه بررسی برنامه های محمد شریعتمداری، 
موافقان او سهم بیشتری داش��تند؛ ابتدا علی ابراهیمی، 
نماینده شازند در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: سابقه 
آقای ش��ریعتمداری به عنوان وزیر پیش��نهادی صنعت، 
معدن و تجارت نشان دهنده  اشراف ایشان بر مسائل این 

حوزه است. 
ابراهیمی ادام��ه داد: بخش صنعت، معدن و تجارت با 
۲۲.5 درصد از تولید ناخالص و اشتغال بیش از ۷میلیون 
نفر باید به دس��ت کسی سپرده شود که از سابقه و توان 
اجرای��ی کافی برخوردار باش��د و آقای ش��ریعتمداری با 
توجه به س��ابقه گس��ترده  خود در بخش ه��ای مختلف 
تج��اری و اقتصادی و هش��ت س��ال وزارت بازرگانی در 
دول��ت اصالحات و با توج��ه به خصوصی��ات اخالقی و 
عملک��ردی و برنامه های کمی به خوبی ت��وان اداره این 

وزارتخانه را دارد. 
او افزود: شریعتمداری فردی باتجربه در حوزه بازرگانی 
و آش��نا به مس��ائل اقتصادی است که می تواند در جهت 
س��اماندهی س��اختار و جلوگیری از مداخله غیرضروری 
دولت در اقتصاد و دخالت دادن تشکل ها و اتحادیه ها در 

بازار کسب و کار پیش قدم باشد. 
همچنین مهدی مقدس��ی، نماینده خنداب و اراک در 
موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: 
کمیسیون صنایع و معادن از آقای شریعتمداری به عنوان 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت می کند 

و برنامه های ایشان را به نفع اقتصاد کشور می داند. 
مقدس��ی افزود: شریعتمداری س��ابقه خوبی در حوزه 
صنعت دارد و سابقه ایشان کار دفاع را آسان کرده است 

و ایشان بارها لیاقت و توانایی خود را اثبات کردند. 
او ادام��ه داد: اقتص��اد مقاومتی به عن��وان یک برنامه 
باالدس��تی در برنامه های آقای ش��ریعتمداری از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت و توجه به سرمایه گذاری خارجی 

و تقوی��ت تش��کیالت صادرات محور، اعتقاد ب��ه اقتصاد 
دریامح��ور و اعتقاد به برنامه شش��م توس��عه، توجه به 
اش��تغال روس��تا و مبارزه با قاچاق در برنامه های ایشان 

به خوبی پررنگ است. 
حس��ن بهرام نیا، نماین��ده نهاوند نی��ز به عنوان موافق 
 وزی��ر پیش��نهادی، حمای��ت از س��رمایه گذاری، تولید 
صادرات محور و اهتمام برای ایجاد اش��تغال را به عنوان 
نقاط مثبت برنامه محمد ش��ریعتمداری دانست و گفت: 
ما نماین��دگان خواس��تار رأی اعتماد ب��ه کابینه دولت 
هس��تیم تا در اجرای چشم انداز ۲۰س��اله سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم گام بردارد. 
او ش��ریعتمداری را فردی متدی��ن، متخصص و دارای 
تجربه در نهادهای انقالبی و وزارت بازرگانی عنوان کرد 
و گفت: آقای شریعتمداری وزیری است که برای حضور 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه دارد. 
بهرام نیا حمایت از س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و 
اعطای تسهیالت برای س��رمایه گذاران را از اولویت های 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: 
آقای ش��ریعتمداری کس��ی اس��ت که در دوران وزارت 
بازرگانی توانس��ت 59۰ هزار فرصت ش��غلی ایجاد کند 
که ایش��ان همین اهتمام را در مقطع فعلی و در راستای 
اجرای برنامه شش��م مبنی بر اجرای یک میلیون فرصت 
شغلی ساالنه دارد. او می تواند با ایجاد فرصت شغلی گام 

مهمی در اقتصاد کشور بردارد. 
همچنین رسول خضری، نماینده پیرانشهر در موافقت 
با ش��ریعتمداری، وجود هماهنگ��ی و یکپارچگی در تیم 
اقتص��ادی دولت را مولفه ای مهم برای بهبود مش��کالت 
اقتصادی خواند و گفت: وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن 
و تج��ارت برای این مهم برنامه دارد و به دنبال توس��عه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه 

صادرات غیرنفتی است. 

مخالف خوانی با محمد شریعتمداری

برنامه های وزیر پیشنهادی سراسر کلی گویی است
موافق خوانی با محمد شریعتمداری

وزیر پیشنهادی برای ایجاد شغل و حمایت از تولید برنامه دارد

دریچه

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نقاط ضعف و قوت 
دولت یازدهم

رفع 21 چالش اقتصاد ایران، مدیر 
می خواهد یا اقتصاددان؟ 

مسعود کرباس��یان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد 
برای کابینه دوازدهم معرفی شده است. او دانش آموخته 
مدیریت اس��ت و این در حالی است که در چهار سال 
گذشته سکان وزارت اقتصاد در دست یک اقتصاددان 
بوده است؛ در این میان، برخی اقتصاددانان به اداره این 
وزارتخانه توسط یک اقتصاددان معتقد هستند تا یک 
مدیر اجرایی و برخی نیز با بررسی عملکرد وزیر اقتصاد 
دول��ت یازدهم، تفک��ر اجرایی را به تفکر دانش��گاهی 

ترجیح می دهند. 
به گزارش ایس��نا، جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه 
اصفهان در نشس��تی گ��رد هم آمدن��د و نظرات خود 
را درب��اره اداره وزارت اقتص��اد و وزی��ر پیش��نهادی 

رئیس جمهور بیان کردند. 
س��عید صمدی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان درب��اره وزیر پیش��نهادی اقتصاد و 
کارنامه طیب نیا در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان گفت: ۲۱ ابرچالش در اقتصاد وجود 
دارد که برای مقابله با آنها نیازمند همتی بلند هستیم 

چراکه چالش ها مشخص هستند. 
او ادامه داد: امروز دیگر کس��ی از مهار تورم صحبت 
نمی کن��د در حال��ی که در چهار س��ال پیش همه در 
این باره حرف می زدند. از س��وی دیگر، بیکاری و عدم 
س��رمایه گذاری، توزیع درآمد و عدم تعادل در درآمد، 
گره های دیگری است که مسیر اقتصاد کشور را ناهموار 

کرده اند. 
صمدی با اش��اره ب��ه کارنامه عل��ی طیب نیا گفت: 
بی انصافی اس��ت اگ��ر زحمت های طیب نی��ا را نادیده 
بگیری��م. در تیم اقتص��ادی دولت یازده��م، طیب نیا 
بهترین بود و کارنامه بهتری از سایرین برجا گذاشت، 
اما اقتصاد ایران در این مقطع نیازمند تفکر دانشگاهی 

نیست، بلکه نیازمند یک تفکر اجرایی است. 
وی تاکی��د کرد: طیب نیا طی این س��ال ها به دلیل 
ناهماهنگ��ی بانک مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه 
نتوانس��ت بس��یاری از کارهایی را ک��ه مدنظرش بود 
پی��ش ببرد. ام��روز کرباس��یان نیز برای رس��یدن به 
اهداف��ش نیازمند هماهنگی بانک مرکزی و س��ازمان 
برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد است. شاید کرباسیان 
اقتصاددان نباشد، اما به نظر می رسد می تواند با توجه 

به رشته تحصیلی اش وزارت اقتصاد را مدیریت کند. 
صمدی در پایان گفت: در رأس وزارت اقتصاد نیازی 
به متخص��ص نداریم، بلکه نیازمند ی��ک فرد عملگرا 
هس��تیم و این در حالی اس��ت که باید در رأس بانک 

مرکزی یک اقتصاددان داشته باشیم. 

بانک مرکزی، اقتصاددان می خواهد
همچنین کمیل طیبی، مدیر قطب اقتصاد بین الملل 
دانشگاه اصفهان در این نشست گفت: طیب نیا در میان 
تیم اقتصادی موفق ترین بود و براس��اس آموخته های 
کالسیک توانست اقتصاد را اداره کند، اما اگر شرط های 
طیب نیا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و ناهماهنگی 
او با وزارت اقتصاد بررسی می شد، امروز به عنوان وزیر 

اقتصاد کابینه معرفی شده بود. 
طیبی ادام��ه داد: ما زمانی که به دنیا نگاه می کنیم 
درمی یابی��م هرچه میزان مان��دگاری رئیس کل بانک 
مرکزی بیش��تر باشد، ثبات اقتصادی هم بیشتر است. 
بانک مرکزی در رأس خود یک اقتصاددان می خواهد، 
همان ط��ور ک��ه وزارت اقتص��اد در رأس خ��ود ی��ک 
اقتصاددان می خواهد. کرباس��یان با زی��ر و بم اقتصاد 
و گمرک کش��ور آشناس��ت، ولی اقتصاددان نیست و 
معتقدم که برای وزارت اقتص��اد یک اقتصاددان بهتر 

است. 
او افزود: امروز ۶۰ درصد کاالی وارداتی کشور کاالی 
سرمایه ای است و کاالی سرمایه ای وارد کشور می شود 
تا موج��ب تقویت تولید و افزایش ص��ادرات غیرنفتی 
ش��ود، اما آی��ا در ایران یک اس��تراتژی درس��ت برای 
واردات و صادرات پیدا می ش��ود؟ مدام شرکای تجاری 
در حال تغییر هستند و امروز هم شرکای ما کشورهایی 

همچون عراق، امارات، افغانستان و چین هستند. 

نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم
هوش��نگ ش��جری، اقتصاددان نیز گف��ت: در این 
چهارس��ال نقطه ضعف اقتص��اد، بانک مرکزی و نقطه 
ق��وت، وزارت اقتصاد بوده اس��ت، این در حالی اس��ت 
که در دولت دوازدهم در کابینه ارائه ش��ده نقطه قوت 

بیرون رانده شد و نقطه ضعف باقی ماند. 
ش��جری تاکید کرد: بحران های بانکی هیچ ارتباطی 
به وزارت اقتصاد ندارد، بلکه این بحران ها متوجه بانک 
مرکزی اس��ت که کنترل بانک ها از دس��تش رها شده 
اس��ت. رئیس بانک مرکزی چندین ب��ار از بحران های 
بانک ها جلوی چش��م بینندگان تلویزیونی سخن راند، 
این در حالی است که وظیفه ریاست بانک مرکزی، آرام 

کردن جامعه حتی با وجود مشکل است. 
همچنین علیمراد شریفی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
اصفهان گفت: در آمریکا طی یکصد س��ال گذشته ۱۱ 
رئیس بانک مرکزی عوض ش��ده، اما در ایران طی 5۰ 
س��ال تاکنون ۱۷ رئیس بانک مرکزی تغییر کرده اند. 
چرا این نهاد به این مهم��ی تا این اندازه کوتاه مدت و 
آشوب زده است. این تغییرات این پیام را صادر می کند 
ک��ه مردم ایران یک جامعه کوتاه مدت هس��تند و این 
بحث به جامعه ایرانی ضربه ای جدی وارد کرده است. 
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فرصت امروز: نمایندگان مجلس پس 
از بررس��ی صالحیت وزیران پیشنهادی 
آم��وزش و پرورش، ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات، اطالع��ات، ام��ور اقتص��ادی 
و دارای��ی، ام��ور خارج��ه، بهداش��ت و 
درم��ان، تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، 
جهاد کش��اورزی، دادگس��تری و دفاع و 
پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح، صالحیت 
وزی��ر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی را 
بررس��ی کردن��د. عب��اس آخون��دی ۶۰ 
س��اله دارای دکت��رای اقتصاد سیاس��ی 
از کال��ج روی��ال هالووی لندن اس��ت و 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، وزیر مس��کن و 
شهرس��ازی، معاون سیاس��ی وزیر کشور 
را در س��وابق کاری خ��ود دارد. افزایش 
س��هم ترانزیت و ارتقای نقش بین المللی 
سیس��تم حمل ونقل کشور و دستیابی به 
1۰.5 میلی��ون تن جابه جایی بار ترانزیت 
غیر نفتی  )مجموعا حدود 17.7 میلیون 
تن( در جهت تحقق سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی مش��روط ب��ه رفع موانع 
فراسازمانی از برنامه های عباس آخوندی 
دول��ت  در  وشهرس��ازی  راه  وزارت  در 

دوازدهم است. 

ثروت های بدون استفاده در خانه های 
خالی و دوم 

عباس آخوندی وزیر پیش��نهادی راه و 
شهرسازی روز ش��نبه در ابتدای دفاع از 
برنامه های خ��ود در صحن مجلس بیان 
داشت: بخش مسکن دستکاری شده ترین 
بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران اس��ت. 
وی ب��ه ذکر چند آم��ار پرداخت و گفت: 
تعداد خانوار موجود در ایران 24 میلیون 
و 19۰هزار خانوار اس��ت؛ تعداد خانه در 
ایران 25 میلیون و 4۰۰ دس��تگاه است؛ 
یعن��ی به ظاهر بیش��تر از خان��وار، خانه 
داری��م؛ یعن��ی باید اوض��اع خیلی خوب 
باش��د، اما آی��ا واقعا این طور اس��ت؟ آیا 
وضع مس��کن به این خوبی اس��ت؟ قطعا 
خوب نیس��ت. آخوندی ادام��ه داد: آمار 
س��ال 1395 نش��ان می دهد 2میلیون و 
587ه��زار خانه خالی در کش��ور داریم؛ 
این تعداد در س��ال 139۰به میزان ۶3۰ 
هزار دس��تگاه ب��وده؛ یعنی ظ��رف پنج 
س��ال 2میلیون خانه خالی اضافه ش��ده 
است. وزیر پیش��نهادی راه و شهرسازی 
دولت دوازدهم اف��زود: 2میلیون و 1۰۰ 
ه��زار خان��ه دوم در ایران وج��ود دارد؛ 
جم��ع خانه های خال��ی و خانه های دوم 
ح��دود 4میلی��ون و 7۰۰ هزار دس��تگاه 
اس��ت. مفهوم این عدد چیست؟ اگر هر 
خانه را 1۰۰ ه��زار دالر در نظر بگیریم، 
ح��دود 47۰ میلی��ارد دالر ث��روت این 
مملک��ت ب��دون اس��تفاده در خانه های 
خالی و خانه های دوم انباشته شده است. 
آخون��دی افزود: این رق��م بیش از چهار 
برابر کل ارزش بازار بورس ایران اس��ت؛ 
این وضعیِت بازار دس��ت کاری شده ایران 
است. وزیر پیش��نهادی راه و شهرسازی 
گفت: از س��ال 1384 ت��ا 1392 قیمت 
زمین در تهران 9 برابر و قیمت مس��کن 
۶ برابر ش��ده است و در حال حاضر بیش 
از 19میلی��ون نفر در بدمس��کنی مطلق 
زندگی می کنن��د. آخوندی با بیان اینکه 
در بخ��ش مس��کن منابع مال��ی زیادی 
را ات��الف کرده ایم، گف��ت: هم اکنون در 
منطقه ی��ک تهران 31ه��زار خانه خالی 
وج��ود دارد و ای��ن نش��ان می دهد با دو 
قطبی ش��دن شمال و جنوب شهر تهران 
تفاوت قیمت مس��کن در این مناطق به 
12 برابر رسیده، آیا این عدالت اجتماعی 

اس��ت که ما می گفتیم؟ وی گفت: بانک 
مرکزی هم اکنون 22هزار میلیارد تومان 
یاران��ه در بخش مس��کن پرداخت کرده 
و این نتیجه س��وداگری و فس��اد در بازار 
مسکن و س��اختمان در ایران بوده است، 

آیا این روند برای ما قابل ادامه است؟ 

 جلوگیری از شهر فروشی
 و تراکم فروشی

و شهرس��ازی  راه  پیش��نهادی  وزی��ر 
یادآورش��د: ما در چهار س��ال گذشته از 
شهرفروش��ی و تراکم فروش��ی در ای��ران 
جلوگی��ری کردیم و اکن��ون تورم قیمت 
مس��کن در ایران کمت��ر از میانگین نرخ 
تورم اس��ت. آخوندی اف��زود: اگر قیمت 
زمی��ن در ایران رش��د ن��دارد، دلیل آن 
جلوگیری از فساد در شهرفروشی است و 
وضعیت گذشته برای ما در حوزه مسکن 
قاب��ل ادامه دادن نیس��ت و آیا تداوم این 
وضعیت برای ما افتخارآمیز اس��ت؟ وزیر 
پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه 
م��ا در ای��ران چهار گروه داری��م که باید 
وضعی��ت مس��کن آنها سروس��امان پیدا 
کند، گفت: خانه اولی ها کس��انی هستند 
که برای تشکیل خانواده نیازمند مسکن 
هس��تند و رفع حاشیه نشینی 11میلیون 
ایرانی که بدمس��کن هس��تند ب��رای ما 
یادآورش��د:  دارد. وی  زی��ادی  اهمی��ت 
احی��ای بافت های فرس��وده ش��هری که 
هم اکن��ون 8میلی��ون نفر در ای��ن بافت 
در ش��رایط بد زندگ��ی می کنند و تأمین 
مس��کن گروه های کم درآمد چهار گروه 
اصلی مخاطبان ما در حوزه تأمین مسکن 
هس��تند که باید با برنامه ریزی مناس��ب 
نسبت به تأمین مسکن برای این گروه ها 
اقدام کنیم. آخوندی با انتقاد از مس��کن 
مهر گفت: با بی��ش از 1۰۰هزار میلیارد 
تومان هزینه در مسکن مهر آیا توانستیم 
مشکالت مسکن را در کشور حل کنیم؟ 
آیا ادامه این روند به نفع کش��ور اس��ت؟ 

وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی بیان 
کرد: در چهار س��ال گذش��ته توانس��تیم 
9۰۰هزار واحد مس��کن مه��ر را تحویل 
متقاضیان دهیم، درحالی که پیش از این 
بس��یاری از واحدهای مسکن مهر ناقص 
به مردم تحویل شده بود. آخوندی اظهار 
داش��ت: اگر ما ب��رای افتت��اح 9۰۰هزار 
واحد مس��کن مهر اقدام می کردیم، باید 
در 2ه��زار مراس��م افتتاح مس��کن مهر 
ش��رکت می کردی��م، درحالی ک��ه اعالم 
کردیم باید تمام واحدهای مس��کن مهر 
با خدمات زیربنایی به متقاضیان تحویل 
شود. وی گفت: عده ای گفتند بنده 123 
ش��رکت دارم و این موض��وع در مجلس 
به کمیس��یون اص��ل 9۰ ارج��اع و بعدا 
 معلوم ش��د که این گفته صحت ندارد. ما 
شهر فروش��ی را متوقف کردیم تا مسکن 
ب��رای کم درآمدها بس��ازیم و درصددیم 
مش��کالت بافت های فرس��وده و حاشیه 

نشینی را حل  و فصل کنیم. 

برنامه های مسکن اجتماعی
وزیر پیش��نهادی راه و شهرسازی بیان 
ک��رد: هم اکن��ون 2 ه��زار و 7۰۰ محله 
ب��د مس��کن در ای��ران وج��ود دارد و با 
برنامه ریزی درصددیم در 1۰ سال آینده 
این محله ها را احیا کنیم، یعنی س��االنه 
27۰ محله درحالی که مس��ائل هر محله 
با یکدیگر تفاوت زی��ادی دارد. آخوندی 
اف��زود: ب��ا اس��تفاده از نظ��ام پس انداز 
هم اکن��ون از 211 ه��زار متقاضی خانه 
اولی ها بی��ش از 45۰۰ میلی��ارد تومان 
بدون اتکا به یارانه ه��ای دولتی در بانک 
مس��کن تجهیز منابع شده و برای خرید 
مس��کن در بافت های فرس��وده ش��هری 
س��ود این تسهیالت 8درصد تعیین شده 
اس��ت. وی گفت: خوشبختانه نمایندگان 
محترم در برنامه ششم توسعه برای رفع 
مشکالت بافت های فرسوده شهری ردیف 
بودجه در نظر گرفتند، درحالی که پیش 

از این اعتبار بافت های فرس��وده شهری 
س��االنه 37میلیارد تومان بود، هم اکنون 
این اعتب��ار به یک هزار میلی��ارد تومان 
افزای��ش یافت��ه و م��ا نی��ز کار را در این 
بخش ش��روع کرده ایم. وزیر پیشنهادی 
راه و شهرس��ازی با اش��اره به مزیت های 
مس��کن اجتماعی بیان کرد: در این طرح 
ک��ه در هیأت دولت تصویب ش��ده، قرار 
است س��االنه 1۰۰هزار واحد برای افراد 
ک��م درآمد به تش��خیص کمیت��ه امداد، 
بهزیستی، بنیاد مسکن و تامین اجتماعی 

ساخته شود. 

افزایش سهم حمل و نقل ریلی تا 
سال 1400

وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی در 
ادامه با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای خود در 
حوزه حمل ونقل افزود: در ایران بیش از 
217هزار کیلومتر راه وجود دارد، در برابر 
آن ما تنها 13هزار کیلومتر ش��بکه ریلی 
داریم. آخوندی با بیان اینکه سال گذشته 
428میلیون تن بار در کشور جابه جا شد، 
گفت: سهم ریل در این بخش 4۰میلیون 
تن ب��ود، درحالی ک��ه ما بای��د در برنامه 
ششم توس��عه سهم ریل را در جابه جایی 
بار کش��ور به 3۰درصد افزایش دهیم. به 
گفته وی، در تهران س��االنه 7۰۰میلیون 
نفر در حومه رفت و آمد می کنند و س��هم 
ریل در این جابه جایی تنها 2درصد است 
و در سایر کالن شهرها نیز وضعیت ما در 
این ش��رایط قرار دارد. وزیر پیش��نهادی 
راه و شهرس��ازی بیان ک��رد: ما درصدیم 
تا س��ال 14۰۰ با برنامه ریزی سهم ریل 
را در جابه جای��ی ب��ه 3۰درصد و س��هم 
مس��افر را به 2۰درصد در کشور افزایش 
دهی��م و اگ��ر نماین��دگام محترم کمک 
کنند این مس��ئله در کش��ورمان شدنی 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه پی��ش از این 
متوسط س��اخت خطوط ریلی در کشور 
18۰کیلومتر در س��ال ب��ود، گفت: اما با 
تالش همه دس��ت ان��درکاران این بخش 
امس��ال 18۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در 
کشور به بهره برداری می رسد و این اتفاق 
بزرگی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور 
است. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با 
بیان اینکه برای افزایش زیرس��اخت های 
حمل و نقل در کش��ور ما ب��ه منابع مالی 
متک��ی  بخش خصوص��ی  و  بین الملل��ی 
هس��تیم، گفت: برای برقی کردن شبکه 
ریلی تهران - مش��هد به میزان 2میلیارد 
دالر با چینی ها به توافق رسیدیم و برای 
توس��عه بندرچابهار 15۰میلیون دالر از 
هندی ها اعتب��ار گرفتیم. آخوندی افزود: 
برای توس��عه ش��بکه ریل��ی از چابهار به 
زاه��دان، زابل و بیرجند ب��ا هندی ها در 
حال مذاکره هس��تیم و ب��ا 3.5 میلیارد 
دالر اح��داث خط آهن اصفه��ان- اهواز 
از کره ای ه��ا پیش��نهاد دریافت کرده ایم. 
آخون��دی با بی��ان اینکه در چهار س��ال 
گذش��ته در ح��وزه حمل و نق��ل 28هزار 
میلی��ارد تومان قرارداد با بخش خصوصی 
منعقد ش��ده اس��ت، گفت: در این زمینه 
ب��ا 13هزار میلیارد توم��ان که هم اکنون 
در دس��تور کار هیأت وزیران قرار گرفته، 
جم��ع این اعتبارات به 41ه��زار میلیارد 
توم��ان افزایش خواهد یاف��ت. وی اظهار 
داشت: من در این مدت ۶۰هزار میلیارد 
توم��ان ب��ا بخش خصوص��ی توافقنام��ه 
امضا ک��رده ام و برای اح��داث خط ریل 
2۰۰کیلومتری س��یرجان ب��ه کرمان با 
س��رمایه گذاری  ب��رای  بخش خصوص��ی 
8۰۰میلیارد تومانی به توافق رسیده ایم. 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد چه گفت؟ 

انباشت 470 میلیارد دالر ثروت در خانه های خالی
گمرک

پتروشیمی

معاون گمرک خبر داد 
رشد 61 درصدی درآمد گمرکی

فرود عس��گری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ای��ران دقیق تر ش��دن عملیات حس��ابداری و اعمال 
نرخ ه��ای حمایت��ی دول��ت در واردات برخی کاالها 
را از دس��تاوردهای پیاده س��ازی پنجره واحد تجارت 
فرامرزی در دولت یازدهم برش��مرد و گفت: در سال 
1392 در مجموع 5۰ میلیارد دالر واردات داش��تیم 
که 8۶ ه��زار میلیارد ریال حقوق گمرکی از آن اخذ 
ش��د. معاون فنی گمرک ایران افزود: در سال 1395 
و ب��ا وجود اینکه می��زان واردات به 44 میلیارد دالر 
کاهش یافت، درآمد گمرکی 181 هزار میلیارد ریال 
ب��ود و رش��د ۶1 درص��دی را ثبت ک��رد. وی افزود: 
پارسال گمرک توانست در حوزه وصول عوارض برای 
دس��تگاه های مختلف 13 هزار میلیارد ریال دریافت 
کند که نسبت به سال قبل از آن از رشد 38 درصدی 
برخوردار اس��ت. به گفته عسگری، در زمینه مالیات 
بر ارزش افزوده نیز گمرک پارس��ال توانس��ت 1۰۰ 
هزار میلی��ارد ریال اخذ کند که رش��د 3۰ درصدی 
را نس��بت به س��ال 1394 نش��ان می دهد. عسگری 
گفت: ش��اخص لجس��تیک در گمرک در برآوردهای 
جهان��ی از 114 به 94 کاهش یافت، عملکرد گمرک 
23پله صعود کرد و رتبه آن در شاخص ادراک فساد 
پنج رتبه بهب��ود یافت. وی تأکید کرد: امروز گمرک 
ب��ه یکی از دس��تگاه های موفق و مح��وری دولت در 
اجرای دولت الکترونیک تبدیل شده و توانسته است 
رتبه عال��ی را از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
کس��ب کند. معاون گمرک، کاهش هزینه ترخیص و 
خطای انس��انی و در مقابل افزایش بازدهی و سرعت 
کار در گمرک را مهم ترین دستاورد اجرای این طرح 
برشمرد و گفت: براساس برآورد بانک جهانی به ازای 
یک روز رسوب کاال در انبار، یک درصد به ارزش کاال 
اضافه می شود و بر این اساس گام بزرگی برای کاهش 
هزین��ه واردات و نی��ز پایین آم��دن قیمت کاالهای 
صادراتی و رقابت پذیر ش��دن آن برداشته شده است. 
معاون گم��رک ایران گفت: اکنون درصدد هس��تیم 
پی��ش اظهاری قب��ل از ورود محموله ب��ه گمرک را 
اجرایی کنیم زیرا گمرک اطالعاتی چون مانیفست و 
بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه دریافت 
می کند و می توان شیوه پیش اظهاری را عملیاتی کرد 
ک��ه در نتیجه آن دیگر کاال در گمرک نمی ماند. وی 
توضی��ح داد: این کار به ویژه ب��رای واردات کاالهای 
واس��طه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 

بسیار راهگشا خواهد بود. 
 

افزایش 4.9 درصدی صادرات 
پتروشیمی

صادرات محصوالت پتروشیمی در 4 ماه نخست 
س��ال رشد را نش��ان می دهد و این درحالی است 
که در مجموع صادرات غیر نفتی کش��ور با کاهش 
روب��ه رو بوده ای��م. افزای��ش ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی در حالی 4.9 درصد افزایش را نشان 
می ده��د که مجموع صادرات غیر نفتی ایران در 4 
ماهه اول س��ال جاری، از نظر وزنی و ارزشی افت 

کرد. 
ص��ادرات غیر نفتی ای��ران از نظر وزنی با کاهش 
11.49 درصدی به حدود 27.۶ میلیون تن رسید. 
از نظر ارزش��ی نیز صادرات کش��ور کاهشی 9.54 
درص��دی را تجربه کرد تا در مجموع 4 ماه ابتدای 
سال، 13.45 میلیارد دالر کاالی غیر نفتی از کشور 
صادر شود. با این حال محصوالت پتروشیمی 7.1 
میلی��ون تن محصول را روانه بازارهای جهانی کرد 
و این در ش��رایطی اس��ت که در مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۶.8 میلیون تن محصول پتروشیمی 
از ایران به مقاصد صادراتی فرس��تاده ش��ده است. 
البته آمار گمرک نیز نشان می دهد که محصوالت 
پتروشیمی طالیه دار صادرات غیر نفتی ایران در 4 

ماه نخست امسال بوده است. 
براس��اس ای��ن آمار بیش��تر محصوالت��ی که از 
ایران به س��ایر کشورها صادر ش��ده است مربوط 
به محصوالت پتروش��یمی اس��ت. این تولیدات با 
س��همی 34.84 درصدی در جایگاه اول صادرات 

ایران قرار دارند. 

یادداشت

پیشنهاداتی به وزیر جدید صنعت

در دوره جدی��د باید در بخش صنعت، خصوصی س��ازی 
تس��هیل ش��ود و در ای��ن بخ��ش س��خت گیری نش��ود. 
س��خت گیری باید در مواردی انجام شود که کارخانه ها به 
اف��راد توانمند واگذار ش��ود، نه اینکه هر کس��ی پول دارد 
بتوان��د کارخانه ها را خریداری کند. بای��د برای واگذاری ها 
ش��روطی مثل باال بردن تعداد کارگران، داشتن نوآوری و 
صادرات محوری گذاش��ته شود. چندین سال است که در 
صنعت، بهترین ماشین آالت و بهترین خطوط تولید را وارد 
می کنیم اما تا زمانی که واحدهای تحقیق و توسعه نداشته 
باشیم صنعت ما با مشکل روبه رو خواهد بود. راه اندازی این 
واحدها وظیفه دولت اس��ت نه کارخانه ها، چرا که بیش��تر 
کارخانه های ما اکثرا کوچک و متوسط بوده و تولیدات شان 
پایین اس��ت. ل��ذا در این موارد الزم اس��ت که دولت ورود 
کن��د و واحدهای تحقیق و توس��عه را برای تش��کل های 
مختلف راه بیندازد و بعد هم روی آنها نظارت کند تا از این 
طریق محصوالت جدید ایجاد ش��ود و بخش ماشین آالت 
تقویت ش��ود که طراحی ها را به محص��ول تبدیل کند تا 
در نتیج��ه به جای مصرف برنده��ای خارجی محصوالت 
داخلی مصرف ش��ود. اگر همین م��وارد در این دوره چهار 
ساله انجام شود صنعت تکان می خورد. البته برای اجرایی 
شدن این اهداف الزم است کمیته قوی نظارت شکل گیرد. 
 همه دولت های گذش��ته همیشه از صنعت حرف می زنند 
چرا ک��ه همه می دانند که ارتقای صنعت، اش��تغال ایجاد 
می کند ولی تاکنون یک برنامه منسجم برای صنعت وجود 
نداش��ته، چرا که متأس��فانه دولت در ابعاد مختلف بزرگ 
اس��ت و هنوز به دولت الکترونیک تبدیل نشده است. الزم 
است که در ابتدای امر یک استراتژی و برنامه منسجم برای 
صنعت طراحی شود.                                     منبع: ایسنا

نمایندگان بخش خصوصی را برای 
تصمیم گیری بهتر در وزارتخانه ها 

جای دهید

دول��ت دوازده��م باید از همین ابت��دای فعالیت خود 
وزارتخانه ها را ملزم کند که برای هر گونه تصمیم گیری 
بخش خصوصی را در مقام مش��اوره در باالترین س��طح 
وزارتخانه ق��رار دهند. رئیس دول��ت دوازدهم می تواند 
گروه های��ی را از نماین��دگان س��ندیکاها و اتحادیه ه��ا 
تش��کیل دهد تا به وزارتخانه ها مشورت بدهند. فعاالن 
بخش خصوصی با مش��کالت، موانع و قوانین دس��ت و 
پاگیر بیش از همه آش��نا هستند و از نزدیک این موانع 
را حس می کنند برای همین بهتر از هر کسی می توانند 
به وزرا راه حل نش��ان داده و در تصمیم گیری ها مشاوره 
بدهند. بخش خصوصی مجبور است هزینه و درآمدهای 
خود را به دست آورد و برای همین بیش از بخش دولتی 
با چن��د و چون کار درگیر اس��ت و چالش های پیش رو 
را بهتر می شناس��د. بخش دولت��ی که بودجه اش تأمین 
می شود کمتر با جامعه ارتباط دارد و در صورتی که کار 
بکند یا نکند همواره دس��تمزد خود را دریافت می کند 
اما بخش خصوصی باید تالش کن��د تا بتواند برای خود 
و افرادی که به کار گرفته اس��ت درآمد کس��ب کند. در 
کش��ورهای توسعه یافته س��ندیکاها و اتحادیه ها حضور 
فعالی در عرصه های تصمیم گیری دارند؛ در این کشورها 
بخ��ش دولتی موج��ودی جدا از مردم نیس��ت تا بدون 
شناختی برای مردم تصمیم گیری کند. متأسفانه ما در 
این سال ها از تجربیات خوب بخش خصوصی در راهبرد 
برنامه های دولت در وزارتخانه در مسیر تحقق اهداف ملی 
استفاده نکردیم. دیگر وقت آن است که با نگاه مشورتی و 
دیدگاه جمعی در مسیر مسئولیت ها پیش برویم، چرا که 

زمان محدود است و نباید زمان را از دست داد. 
منبع: ایرنا

آخرین خبرها از طرح رونق تولید
در حال��ی از چندی پیش طرح رونق تولید در س��ال 
139۶ همانند س��ال گذشته در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت که تاکنون نزدیک ب��ه 14 ه��زار و 7۰۰ بنگاه 
تولیدی جهت دریافت تسهیالت اقدام کرده اند. در سال 
گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی 
معادل 24 هزار میلیارد تومان به 17 هزار واحد تولیدی 
صنعتی و کش��اورزی در دس��تور کار قرار گرفت و در 
س��ال جاری نیز این ط��رح به عنوان مکمل طرح قبلی 
در جهت پرداخت تسهیالت به 3۰ هزار واحد تولیدی 
مدنظر قرار گرفته است. در طرحی که قرار است تحت 
عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار 
گیرد 2۰ ه��زار میلیارد تومان اعتب��ار جهت پرداخت 
ب��ه 1۰ هزار واحد صنعتی در راس��تای بهبود وضعیت 
فعلی و نیز 1۰ هزار میلی��ارد تومان برای 5۰۰۰ واحد 
صنعتی کوچک، متوس��ط و بزرگ به منظور نوسازی و 
بهسازی تعریف شده است. بنابراین براساس زمان آغاز 
ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین  یاب به منظور 
دریافت تسهیالت بانکی که از اواخر تیرماه سال جاری 
آغاز شده است تاکنون نزدیک به 14 هزار و 7۰۰ بنگاه 

تولیدی اقدام به ثبت نام در این سامانه کرده اند. 

محمد حسین برخوردار
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

لیلی دانشمند
نایب رئیس انجمن صنفی کاریابی های کشور

خبر



پیش��رفت های  ب��ا  و  اکن��ون 
تکنولوژیک��ی در ح��وزه فناوری 
اطالع��ات، ضرورت اس��تفاده از 
کارت ه��ای بانکی با فناوری های 
نوین تراش��ه ای برای جلوگیری 
از کپی ش��دن اطالعات کاربران 
احس��اس  گذش��ته  از  بیش��تر 
می ش��ود. کارت ه��ای رایج برای 
بانکی در کش��ور  انجام خدمات 
مغناطیس��ی و دارای ی��ک نوار 
روی خود هستند  مش��کی رنگ 
که اطالعات حس��اب بانکی فرد 
را در خود دارد؛ این نوار به گفته 
کارشناسان قابل کپی شدن و در 

نتیجه هک شدن است. 
در همین زمینه آیدین آرنگ، 
بانک��داری  ح��وزه  کارش��ناس 
الکترونیک در گفت وگو با ایسنا، 
معض��الت این ن��وع بانکداری را 
مدیریت  نح��وه  متوجه  بیش��تر 
کارتخوان ه��ا  خدمات رس��انی 
دانست و گفت: یکی از معضالت 
حوزه بانک��داری الکترونیکی در 
کارت خوان  دس��تگاه های  حوزه 
اس��ت که کارمزدی باب��ت ارائه 
پذیرنده ه��ا  از  خدم��ات  ای��ن 
طب��ق  و  نمی ش��ود  دریاف��ت 
به  متص��ل  بانک ه��ای  قان��ون، 
حس��اب پایانه فروش مجبور به 
پرداخت کارمزد به ش��رکت های 
ارائه دهن��ده س��رویس هس��تند 
که این مس��ئله در نهایت باعث 
ناتوان��ی در مدیری��ت و تجهی��ز 
الکترونیکی  بانک��داری  امکانات 

است. 
ای��ن کارش��ناس اف��زود: عدم 
مدیری��ت درس��ت تراکنش های 
بیش��تر  اس��تهالک  باعث  خرد، 
ش��بکه بانک��داری الکترونیک��ی 

کش��ور می ش��ود که اگر قوانین 
پرداخ��ت کارم��زد تراکنش های 
پایان��ه ف��روش اص��الح و هزینه 
کمی باب��ت انجام ای��ن خدمت 
از مصرف کنن��دگان اخذ ش��ود، 
می ت��وان ع��الوه ب��ر مدیری��ت 
تراکنش ه��ای خ��رد از تراکنش 
غیرض��روری جلوگی��ری ک��رد، 
همان گونه که ب��ا تغییر کارمزد 
کارت های شتابی  از  مانده گیری 
تراکنش ه��ای غیر ضروری کمتر 

شد. 
وی یک��ی دیگر از مش��کالت 
پایانه ف��روش در  دس��تگاه های 
ح��ال حاضر را رقابت نادرس��ت 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های 
س��رویس دانس��ت و گف��ت که 
ح��دودا 5میلی��ون دس��تگاه در 

بین اصناف توزیع ش��ده اس��ت 
و باز هم به دلی��ل رایگان بودن 
همه س��رویس ها، پذیرندگان از 
نمی کنند  آن خودداری  دریافت 
و ع��الوه بر آن از س��رویس های 
از جمله جش��نواره های  دیگری 
مختلف نیز برخوردار می شوند. 

او در ادام��ه فن��اوری م��ورد 
بانکی  کارت ه��ای  در  اس��تفاده 
فعل��ی را قدیم��ی توصیف کرد 
و گفت: کارت های مغناطیس��ی 
موجود در بازار ایران پاسخگوی 
عرص��ه  جهان��ی  روز  نیازه��ای 
نیس��تند.  الکترونیکی  بانکداری 
کارت های بانکی تراشه دار جدید 
که درح��ال حاضر در بس��یاری 
از کش��ورها مورد اس��تفاده قرار 
قابلی��ت  اصطالح��ا  می گی��رد، 

تبدیل ب��ه کیف پ��ول را دارند؛ 
ب��ه این ص��ورت ک��ه می توانند 
به صورت  را  خ��رد  پرداخت های 
خ��ودکار انجام دهن��د به عالوه 
اینکه امنیت باالتری هم دارند. 

آرنگ در ادامه به ضعف امنیت 
اطالع��ات کارب��ران کارت ه��ای 
بانکی مغناطیس��ی اشاره کرد و 
گفت: کارت ه��ای بانکی موجود 
در ایران همه از نوع مغناطیسی 
هستند که همه اطالعات بانکی 
صاحبان حساب را در خود جای 
می دهن��د. همین مس��ئله باعث 
می ش��ود تا به راحت��ی بتوان از 
برخی  ک��رد.  آنها سوءاس��تفاده 
از سوء اس��تفاده گران ب��ا نص��ب 
دس��تگاهی )اس��کیمر( در کنار 
کارت خوان ه��ا اطالع��ات داخل 

کارت را کپی و با دسترس��ی به 
رمز مش��تری بعدا از حس��اب او 

سوءاستفاده می کنند. 
وی با اش��اره به اینکه خدمات 
بانک��داری الکترونی��ک در ایران 
گذش��ته  در  گف��ت:  نوپاس��ت، 
امنیت��ی  مش��کالت  این گون��ه 
بانکداری در کش��ور کمتر دیده 
می ش��د، ام��ا در ح��ال حاضر و 
همزم��ان ب��ا توجه و آش��نایی 
بیش��تر با تکنول��وژی کارت های 
آنها  از  سوءاستفاده  مغناطیسی، 
نیز بیشتر شده است. در ایران در 
بس��یاری از مغازه ها مشتریان با 
در اختیار گذاشتن کارت و اعالم 
رمز به فروشنده این فرصت را به 
سوءاستفاده کنندگان می دهند تا 
از کارت آنها سوءاستفاده شود. 

او اف��زود: ذک��ر ای��ن موضوع 
ضروری است که در حال حاضر 
سرویس های خوبی در این حوزه 
وجود دارد ولی از لحاظ امنیتی 
بای��د در این زمینه بیش��تر کار 
شود و استفاده از رمزهای متغیر 
کارت ها ی��ا cvv2 متغیر از راه 

حل های موجود است. 
ای��ن کارش��ناس در پایان بر 
ضرورت پیگی��ری بانک مرکزی 
ب��رای تبدیل کارت های فعلی به 
کارت های تراش��ه دار تاکید کرد 
و گف��ت: کارت ه��ای تراش��ه دار 
ع��الوه بر امنیت باالیی که دارند 
بس��یار تس��هیل گر هم هستند، 
چراک��ه ش��هروندان را از همراه 
داش��تن کارت های مختلف مترو 
و اتوبوس ی��ا بلیت های مختلف 
بی نی��از می کنند و همه خریدها 
را ب��ه تنهای��ی می توانن��د انجام 

دهند. 

ضرورت استفاده از کارت های بانکی تراشه ای به جای کارت های بانکی مغناطیسی

خطریکهکارتهایبانکیراتهدیدمیکند مدیران و بانکداران بانک  پاسارگاد 
بر فراز ارتفاعات البرز

ارتفاعات البرز بار دیگر در تاریخ 27 اَمرداد امسال، 
شاهد حضور پرشور مدیران و بانکداران بانک  پاسارگاد 
بود و در این برنامه سراس��ری، ع��ده ای از بانکداران 
بانک پاس��ارگاد به قله مرتفع توچ��ال صعود کردند. 
به گزارش رواب��ط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، مدیران 
و بانکداران بانک  پاس��ارگاد، ب��ا برگزاری کوه پیمایی 
سراسری در ارتفاعات توچال، ضمن تمرین همدلی، 
همبس��تگی، نظ��م، اس��تواری و اس��تقامت، ب��رای 
نهادینه س��ازی فرهنگ  حفاظت از محیط زیست نیز 
ت��الش کردند. در این کوه پیمایی برنامه های مفرحی 
مانند برگزاری مس��ابقات طناب کش��ی نی��ز برگزار 
ش��د. همزمان ب��ا این برنام��ه، مدی��ران و بانکداران 
بانک  پاس��ارگاد در سایر ش��هرها نیز ضمن برگزاری 
برنامه های سراس��ری کوه پیمایی، ب��ا همکاران خود 
در تهران همراه ش��دند. گفتنی است بانک  پاسارگاد 
در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود در 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت و فرهنگ س��ازی در این 
خص��وص و همچنی��ن ترغیب همگان ب��ه ورزش و 
توجه به سالمت خود، برنامه های متنوعی را از قبیل 
برگزاری کوه پیمایی های سراس��ری، کاشت درخت و 
جمع آوری زباله در کوهس��تان با حض��ور مدیران و 
بانکداران این بانک به طور همزمان در سراس��ر کشور 

برگزار می کند. 

پایان شهریور، آخرین مهلت 
سومین جشنواره قرض الحسنه 

بانک آینده
بان��ک آین��ده به منظ��ور اش��اعه س��نت نیکوی 
س��پرده های  جش��نواره  س��ومین  قرض الحس��نه، 
قرض الحس��نه پس انداز را آغاز کرده تا ضمن هدایت 
وج��وه قرض الحس��نه جم��ع آوری ش��ده ب��ه انجام 
فعالیت ه��ای خیری از جمل��ه وام ازدواج، وام درمان 
بیماری، وام اشتغال زایی و تولید، وام تامین و تعمیر 
مس��کن به ویژه در مناطق روستایی و محروم، کمک 
هزینه تحصیلی، ضروری و معیشتی؛ به نحو شایسته، 
پاسخگوی نیات خداپسندانه سپرده گذاران عالقه مند 
ب��ه مش��ارکت در احی��ای ارزش های ای��ن فرهنگ 
اصیل باش��د. س��ومین دوره جشنواره س��پرده های 
قرض الحس��نه پس انداز، از مهرماه سال گذشته آغاز 
شده و تا پایان شهریورماه امسال ادامه خواهد داشت. 
جوای��ز این دوره ش��امل 10 کم��ک هزینه خرید 
مس��کن هر کدام ب��ا ارزش یک میلی��ارد ریال، 50 
دستگاه خودرو رنو ساندرو، 200 کمک هزینه خرید 

صنایع دستی و هزاران جایزه نقدی دیگر است. 

در کمتر از یک ماه
بانک مسکن 14 هزار تسهیالت 

ازدواج پرداخت کرد
عضوهیات مدیره بانک مس��کن گفت که به دنبال 
افزایش چش��مگیر صف متقاضیان دریافت تسهیالت 
ازدواج، در کمت��ر از ی��ک ماه این بان��ک به 14هزار 

متقاضی تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، نادر قاسمی 
با اش��اره به مصوبه تیرماه بانک مرکزی مبنی بر آغاز 
طرح ضربت��ی پرداخت تس��هیالت ازدواج از ابتدای 
مرداد ماه تا پایان ش��هریورماه امسال افزود: در حال 
حاضر بررسی ها نش��ان می دهد صف انتظار زوجین 
ب��رای دریافت این نوع تس��هیالت افزای��ش یافته، تا 
جایی که هم اکنون نزدیک به 620 هزار نفر متقاضی 
در صف برای اخذ تس��هیالت ازدواج داریم و در این 
میان، س��هم متقاضیان بانک مسکن حدود 40 هزار 
نفر اس��ت. ب��ه گفته وی، این حج��م مطالبه مردمی 
س��بب شد دولت تصمیم بگیرد در یک طرح ضربتی 
ص��ف انتظار اخذ تس��هیالت ازدواج را کاهش دهد و 
به تدری��ج بانک مرکزی بتواند ماهانه 100 هزار فقره 
تس��هیالت جدید ازدواج برای سایر ثبت نام کنندگان 

در نظر بگیرد. 
وی ادام��ه داد: مطاب��ق با مصوبه بان��ک مرکزی، 
س��هم بانک عامل بخش مسکن از مجموع 620 هزار 
متقاضی در صف معادل 40 هزار فقره بود. از این رو، 
پرداخت این میزان تس��هیالت از ابتدای مردادماه در 
دس��تور کار بانک مسکن قرار گرفت و ابتدا پرداخت 
تس��هیالت ازدواج ب��ه مناطق مح��روم را در اولویت 
کاری خود قرار داد و مقرر شد هفتگی معادل 4هزار 

و 500 فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شود. 
قاس��می با اشاره به عملکرد 20 روز نخست اجرای 
این طرح ضربتی تصریح کرد: بانک مسکن در کمتر 
از ی��ک ماه بیش از 14 هزار فقره تس��هیالت ازدواج 
پرداخت کرده است. وی افزود: مطابق با ضوابطی که 
بانک مرکزی تدوین کرده اس��ت، پرداخت تسهیالت 
در ای��ن طرح تنها ب��ا یک ضامن امکان پذیر اس��ت. 
همچنین تا پی��ش از این برای ضامن ها نیاز به تهیه 
نامه کس��ر از حقوق ب��ود، اما اکنون نی��ازی به این 
ضمانت وجود ندارد و حتی کس��انی که یارانه به آنها 
تعلق می گیرد یا هر منبع دیگری که نشانه دارا بودن 

درآمد باشد در این باره کافی است. 
ب��ه گفته عض��و هیات مدی��ره بانک مس��کن، اگر 
متقاضی ظرف 30 روز به منظور دریافت تس��هیالت 
خود به ش��عبه مراجعه نکند، از لیس��ت انتظار خارج 

می شود. 
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خبرنــامه

بانک مرکزی اعالم کرد
پرداخت 200 هزار فقره وام ازدواج 

ظرف 24 روز
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد که بالغ بر 200 
هزار فقره وام ازدواج توس��ط 11 بان��ک عامل، ظرف مدت 
24 روز از اج��رای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان 
پرداخت ش��ده اس��ت. به گزارش »فرصت ام��روز« از بانک 
مرکزی، س��یدعلی اصغر میرمحمدصادقی ب��ا ارائه آخرین 
آمار از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج گفت: قبل از 
اج��رای این طرح، ماهانه حداکثر 80 هزار فقره وام ازدواج با 
همکاری همه بانک های عامل پرداخت می شد. او با تاکید بر 
اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های 
کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و 11 بانک عامل در 
حال اجراس��ت، گفت: در مدت اجرای 24 روزه این طرح و 
تاکنون ح��دود 50 هزار فقره از 200 هزار فقره وام اعطایی 
ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.824دالر آمریکا

4.546یورو اروپا

4.924پوند انگلیس

1.044درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

512.000مثقال طال

118.200هر گرم طالی 18 عیار

1.180.000سکه بهار آزادی

1.208.300سکه طرح جدید

627.000نیم سکه

365.000ربع سکه

248.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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بورس اوراق بهادار تهران نخستین روز 
هفته را با امید به ادامه رش��د هفته قبل 
آغاز کرد و ش��اخص کل توانست بیش از 
یک س��اعت نماگر خ��ود را در کانال 82 
هزار واحدی نگ��ه دارد ولی در نهایت به 
رش��د 0.26 درصدی اکتفا کرد و به رقم 
81 هزار و 954 واحد رسید. در معامالت 
بازار س��هام، نماده��ای گروه پاالیش��ی 
بیشترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص 
کل داش��تند. بر این اساس، نماد پاالیش 
نفت تهران با 47 واحد، نماد پاالیش نفت 
بندرعباس با 46واحد، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان با 39 واح��د، نماد پاالیش نفت 
اصفهان با 34 واح��د، نماد پاالیش نفت 
تبریز با 24 واحد، نماد کش��تیرانی ایران 
با 17واحد و نماد ملی  صنایع  مس  ایران 
با 15 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را در رش��د نماگر بورس تهران داشتند. 
در مقابل نماد شرکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران و نماد ش��رکت ارتباطات س��یار 
ایران با 9 واحد، نماد صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس و نماد سرمایه گذاری غدیر با 
7 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر 

شاخص کل داش��تند و مانع رشد بیشتر 
این متغیر شدند. 

رشد دسته جمعی شاخص های 
بورسی

در نخس��تین روز معامالتی هفته و در 
گ��روه فرآورده های نفتی، اکثریت نمادها 
در کانال رش��د قرار گرفتند، به طوری که 
نمادهای پرمعامله در این گروه بیشترین 
تأثیر را روی دماسنج بازار سهام داشتند. 
فلزات اساس��ی نیز نقش سازنده ای روی 
روند افزایش��ی دماس��نج بازار سهام ایفا 
کردند. در این گروه س��هام های پرمعامله 
عموما حدود 2 درص��د در قیمت پایانی 
رش��د کردند، اما در ط��رف مقابل گروه 
مخابرات شامل سه نماد شرکت ارتباطات 
س��یار ای��ران، مخابرات ای��ران و صکوک 
اجاره رایتل همگی با کمتر از 0.3درصد 
اف��ت همراه بودند. اما خودرویی ها عموما 
با روند کاهش��ی در قیمت پایانی مواجه 
بودن��د و نمادهای زیادی نیز از گروه قند 
و ش��کر روند کاهش��ی را تجربه کردند. 
هم��ه ش��اخص های اصل��ی بازار س��هام 
نیز رش��د کردند، به طوری که ش��اخص 
قیمت )وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش 
سهام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 

ش��اخص می گذارد، 69 واحد و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 

گرفته می شود، 10 واحد باال رفت. 

آیفکس در ارتفاع 920 واحدی 
ایستاد

بازار فراب��ورس ایران در نخس��تین روز 
معامالتی در هفته جدید میزبان دادوستد 
157 میلی��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش 776 
میلیارد ریال قرار گرفت و شاخص کل نیز با 
افزایش یک واحدی در ارتفاع 920 واحدی 
ایس��تاد. در جریان معامالت روز شنبه 28 
مردادماه س��هامداران تعداد 110 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 339 میلیارد ریال 
را میان خود دست به دست کردند و نماد 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با نقل و 
انتقال نزدیک به 48میلیون سهم به ارزش 
39 میلیارد ریال بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالتی را در مجموع این دو بازار به خود 
اختصاص داد. ش��اخص کل فرابورس نیز 
معامالت را ب��ا افزایش یک واحدی خاتمه 
داد ک��ه عم��ده بار مثبت بر ای��ن نماگر از 
جانب نماد  »ش��اوان« تا سطح یک واحد 
رق��م خ��ورد. در همی��ن ح��ال نمادهای 

»ذوب«، »سرچش��مه« و »میدکو« نیز تا 
س��طح 0.9 واحد تأثی��ر مثبت بر آیفکس 
داش��تند. در عین حال نمادهای »مارون«، 
»ش��راز« و »بمپنا« نیز تا سطح 1.6 واحد 
تأثی��ر منفی بر ش��اخص فراب��ورس به جا 

گذاشته و مانع از رشد بیشتر آن شدند. 

تغییرات جدید در بازار پایه 
معام��الت ب��ازار پای��ه در س��ه تابلوی 
معامالتی آن، 93میلیارد ریالی ش��د. به 
این ترتیب س��هامداران 45میلیون سهم 
را در ای��ن بازار خریدوف��روش کردند که 
ارزش معام��الت آن بالغ ب��ر 93 میلیارد 
ری��ال ب��ود. در تابلوی اوراق تس��هیالت 
مس��کن نیز بیش از 86هزار ورقه تس��ه 
ب��ه ارزش بیش از 70 میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرف��ت. قیمت این اوراق که 
روز ش��نبه در اغلب نمادها با افت همراه 
بود در بازه 771 تا 801 هزار ریال نوسان 
کرد. در نهایت سرمایه گذاران بازار اوراق 
با درآمد ثابت نیز اقدام به دادوستد 250 
هزار ورقه به��ادار به ارزش بیش از 246 
میلیارد ریال کردند. اس��ناد خزانه مرحله 
دهم ب��ا خریدوفروش بی��ش از 76 هزار 
ورقه »اخ��زا10« ب��ه ارزش 69 میلیارد 

ریال در صدر این بازار ایستاد. 

رفت و آمد شاخص کل به کانال 82 هزار واحد

خیزبازارسهامباپاالیشیها

آنچه بازار س��هام ب��ه آن احتیاج دارد، 
تغیی��ر و تحول در س��طح اقص��اد کالن 
و برداش��ته ش��دن موانع حض��ور پررنگ 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور است؛ از 
سوی دیگر عالوه بر فرهنگ سازی مناسب 
در بازار س��رمایه، برخی موان��ع از جمله 
توقف طوالنی مدت نماده��ا و حجم مبنا 
باید تغییر کند که خوش��بختانه متولیان 
بازار س��رمایه به این ام��ر واقفند. تغییر و 

تحوالت در کابینه دولت از نظر بنیادی در 
کوتاه مدت تأثیر چندانی بر بازار س��رمایه 
و معامالت آن نخواهد داشت و موضوعی 
که در بلندمدت موجب تأثیر تغییر کابینه 
بر این بازار می شود، برنامه هایی است که 
دولت دوازدهم در راس��تای رونق اقتصاد 
اجرای��ی و عملی می کند. تغییر در کابینه 
به ویژه وزرای اقتصادی و بیان برنامه های 
آنه��ا تأثیر ک��م و کوتاه مدتی بر معامالت 
بازار سرمایه خواهد داشت. رفع مشکالت 
اقتص��ادی متغیری اس��ت ک��ه می تواند 
در بلندم��دت ب��ر بهبود ش��رایط بورس 

اثرگذار باشد. در حال حاضر حدود 100 
کارگزاری در بازار س��رمایه فعالیت دارند 
که با توجه به حجم و ارزش معامالت این 
تع��داد کارگزاری کفایت می کند. در همه 
ج��ای دنیا تأمین مال��ی اقتصاد، صنایع و 
بنگاه های تولیدی از طریق بازار س��رمایه 
صورت می گی��رد، درحالی که در کش��ور 
ما اقتص��اد بان��ک محور اس��ت و بر این 
اس��اس باید تالش کنیم ت��ا تأمین مالی 
صنای��ع و بنگاه ها از طریق بازار س��رمایه 
صورت بگیرد و به س��مت اقتصادی بازار 
س��رمایه محور حرکت کنی��م. به تازگی 

رئیس س��ازمان ب��ورس خب��ر از کاهش 
س��هم این س��ازمان از کارم��زد معامالت 
داده که به نظر می رسد در شرایط کنونی 
 بازار س��رمایه اقدامی بجا و مناسب است، 
چ��را که در ش��رایط رک��ودی باید تالش 
کنیم با ایجاد مش��وق هایی معامله گران را 
ترغی��ب کنیم تا اقدام به حضور در بورس 
و معامله بیش��تر سهام کنند، چرا که این 
موضوع به بهبود گردش نقدینگی در بازار 
و افزای��ش حج��م و ارزش معامالت و در 

نتیجه رونق بازار سرمایه کمک می کند.
منبع: سنا 

مدیرعام��ل فرابورس زم��ان و جزییات 
انتق��ال بانک ش��هر و 10 ش��رکت مانند 
پتروش��یمی اصفهان، پی��ام، تولی پرس، 
کف، س��موم علف کش و. . . به بازار پایه 
»ج« را اع��الم ک��رد. به گ��زارش بورس 
پ��رس، امیر هامونی، درب��اره انتقال بانک 
ش��هر و 10 ش��رکت معروف و قدیمی از 
جمله پیام، پتروش��یمی اصفه��ان، تولی 
پ��رس، ک��ف و. . . ب��ه ب��ازار پای��ه »ج« 
فرابورس اظهار داشت: این تعداد شرکت 
شامل چندین شرکتی هستند که از سال 
گذشته مهلت داش��تند نسبت به تکمیل 
اطالعات در کدال اقدام کرده تا در تابلوی 
»ب« فرابورس باقی بمانند. وی ادامه داد: 
در این میان تعدادی از شرکت ها، از منظر 
دو موضوع ش��فافیت و نقدشوندگی اقدام 
ب��ه تطبیق با مقررات و ش��رایط کردند و 
در بازار پایه »ب« باقی ماندند اما باوجود 

ارس��ال نامه های پیرو از سال گذشته، در 
مرحله اول، 11 شرکت نتوانستند شرایط 
الزم را اح��راز کنند. این مقام مس��ئول با 
اعالم برگزاری برنامه خبری با خبرنگاران 
در ای��ن م��ورد طی هفته ج��اری، درباره 
زمان انتقال 11 ش��رکت اعالمی به بازار 
پایه »ج« فرابورس گفت: بعد از برگزاری 
نشس��ت خبری و ارائه جزیی��ات، از اول 
ش��هریور فرآیند انتقال شروع خواهد شد. 
هامونی درباره هدف از انتقال ش��رکت ها 
به ب��ازار پای��ه »ج« که پر ریس��ک ترین 
نوع بازار و بدون محدویت دامنه نوس��ان 
اس��ت، توضیح داد: طی س��ال های اخیر 
تعدادی از ش��رکت ها ب��ا کمترین درجه 
شفافیت و نقدش��وندگی، از بورس حذف 
یا از بازار خارج ش��ده بودند. گروهی هم 
چند س��ال بدون مدیر بوده و صورت های 
مالی حسابرسی شده نداشته یا حسابرس 

اقدام به عدم اظهار نظر یا گزارش مردود 
در مورد صورت های مالی کرده است. وی 
ادامه داد: بر همین اساس طبق مصوبات 
سال گذش��ته و مهلت یک ساله ای که به 
این دسته ش��رکت ها داده شده، طبیعی 
اس��ت که ش��رکت هایی که قادر به احراز 
شرایط نیستند، باید به مرور به بازار پایه 
»ج« منتقل ش��وند که با 11 ش��رکت در 
اول شهریور ش��روع و در آینده هم ادامه 
خواهد یافت. به گفت��ه هامونی، با انتقال 
ش��رکت ها به بازار پای��ه »ج« که با توقف 
نم��اد روبه رو هس��تند، س��هامداران قادر 
به خریدوفروش می ش��وند. براس��اس این 
گزارش، 11 ش��رکتی ک��ه در مرحله اول 
به بازار »ج« منتقل می شوند شامل بانک 
شهر و ش��رکت های پتروشیمی اصفهان، 
پیام، تولی پرس، کف، س��موم علف کش، 
آینده س��ازان بهش��ت پارس، بسته بندی 

مش��هد، س��رمایه گذاری صنایع و معادن 
فالت ایرانیان، کارتن مش��هد و تجهیزات 
سدید هس��تند. در این بازار شرکت های 
داروس��ازی قاضی، کاش��ی نیلو، خدمات 
فنی فوالد یزد، س��رمایه گذاری کارکنان 
صنع��ت ب��رق زنج��ان و قزوی��ن، بیم��ه 
زندگ��ی خاورمیان��ه و مؤسس��ه مالی نور 
حضور دارند. طبق م��اده 10 نحوه انجام 
معامالت در بازار پایه و س��ه تابلوی الف، 
پایه ب و پایه ج، دادوس��تد س��هام و حق 
تقدم خرید سهام در تابلوی »ج« تنها در 
س��ه روز معامالتی هفته ش��امل روزهای 
ش��نبه، دوش��نبه و چهارش��نبه ب��وده و 
معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در 
ای��ن تابلو به صورت ع��ادی و با انجام دو 
مرحله حراج ناپیوسته صورت می گیرد با 
این تفاوت که نوسان روزانه قیمت سهام 

دامنه و محدودیتی ندارد. 

آثار تغییر کابینه بر بازار سرمایه

زمان انتقال 11 شرکت به پرریسک ترین تابلو اعالم شد

خبر

پرداخت بیش از 15 هزار و 
772 میلیارد ریال انواع سود به 

سرمایه گذاران
معاونت عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در 
هفته گذش��ته بیش از 15 هزار و 772 میلیارد و 444 
میلیون ریال انواع س��ود به 4 هزار و 37 س��رمایه گذار 
پرداخ��ت ک��رد. ب��ه گفت��ه معاونت عملیات ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی در هفته گذشته، تعداد 98مورد 
اصالح مشخصات انجام شد. در هفته گذشته 10 هزار و 
546 کد حقیقی و 264 کد حقوقی ایجاد شد تا تعداد 
کد های ایجاد ش��ده تاکنون به رقم بیش از 9 میلیون و 
480 هزار کد برس��د. براساس این گزارش، در معامالت 
هفت��ه گذش��ته فرابورس ای��ران تع��داد 6، 799 نفر با 
استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند 
دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند. حجم معامالت 
حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 27 مرداد 

بیش از 378 میلیون و 510 هزار برگه اوراق بود. 

 عرضه 156 هزار تن گندم
 شکر، جو، ذرت و روغن در تاالر 

محصوالت کشاورزی
در نخستین روز هفته و در تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران 75 هزار و 508 تن گندم خوراکی و 
87 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه 
شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز 
شنبه 28 مردادماه میزبان عرضه 156 هزار و 295 تن 
گندم، ش��کر، جو، ذرت و روغن خام بود. ش��ایان ذکر 
اس��ت در این روز 100 تن ج��و دامی، 200 تن روغن 
خام، یک هزار و 550 تن شکر سفید، 74 هزار و 750 
تن گندم خوراکی و 4 ه��زار تن گندم دوروم در تاالر 
محصوالت کشاورزی به فروش رسید. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز عرضه 75 
هزار 289 تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، 
سالپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد 
را تجربه کرد. تاالر صادراتی بورس کاال هم در این روز 
ش��اهد عرضه 5هزار تن قیر و عایق رطوبتی بود. بازار 
فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 
70 تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات بود. 

رینگ بین الملل بازار فیزیکی 
میزبان کاالیی جدید

در جلس��ه معامالت��ی روز ش��نبه 28 مردادماه 96 
کاالهای آیزوریس��ایکل، آیزوفید، حالل 402 و حالل 
404 پاالیش نفت تبریز، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، 
گاز پروپان و برش سنگین پتروشیمی بندرامام، حالل 
402 پاالیش نفت بندرعباس و رافینت عمده پاالیش 
نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی عرضه شدند. از نکات 
مهم عرضه های روز شنبه می توان به نخستین عرضه 
رافین��ت پاالیش نفت کرمانش��اه از ابتدای س��ال 96 
تاکنون اش��اره کرد. همچنین طی هفته جاری رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی میزبان کاالیی جدید از س��بد 
محص��والت پاالیش نفت کرمانش��اه اس��ت. طی روز 
دوشنبه 30مرداد ماه 96، گازمایع بوتان پاالیش نفت 
کرمانشاه برای نخس��تین بار در رینگ بین الملل بازار 

فیزیکی عرضه خواهد شد. 

افزایش 65 درصد پیش بینی های 
سه ماهه »امید« در سال 96

شرکت تأمین س��رمایه امید اطالعات و صورت های 
مالی میاندوره ای سه ماهه سال مالی منتهی به 30آذر 
ماه 96 را حسابرس��ی نشده و با سرمایه 4هزار میلیارد 
ریال منتشر کرد. شرکت تأمین سرمایه امید با انتشار 
اطالعات و صورت های مالی س��ه ماهه منتهی به 30 
اس��فند ماه 95 اعالم کرد در این دوره سه ماهه مبلغ 
375 میلیارد و 981 میلیون ریال س��ود خالص داشت 
و بر این اس��اس مبلغ 94ریال س��ود به ازای هر سهم 
کنار گذاشت که این رقم در مقایسه با سه ماهه مشابه 
س��ال مالی 95 معادل 65 درصد افزایش یافته اس��ت. 
»امید« در سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 مبلغ 
57 ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشته بود. با 
احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 583 
میلیارد و 97 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 

اختصاص یک هزار و 365 ریال 
سود به ازای هر سهم »کهمدا«

شرکت شیشه همدان اطالعات و صورت های مالی 
سال منتهی به 31 خرداد ماه 96 را با سرمایه 288 
میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
شرکت شیش��ه همدان اعالم کرد در سال مالی یاد 
ش��ده مبلغ 393 میلیارد و 139 میلیون ریال سود 
خالص داشت و بر این اساس مبلغ یک هزار و 365 
ریال س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت که این 
رقم در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی 95 معادل 

21درصد کاهش را نشان می دهد.

فرابورس

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فیبر ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که گ��روه صنعتی بوتان 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4,0325فاسمین

3,2565کفرا

2,8244,98فسرب

8,0384,98کاما

4,0734,92شلعاب
6,8654,91فباهنر
2,8314,85کهرام

 بیشترین درصد کاهش
داده پردازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع شیمیایی 
سینا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)7.15(3,830بورس
)4,92(4,462خلنت

)4,74(1,648کساپا

)4,62(2,747وبیمه

)4,59(21,115قشرین
)4,41(6,541قلرست
)4,33(1,525ثنوسا

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته ش��د. 
فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

153.386 855فایرا

38,258 2747شتران
37,844 75ثاختح
35,887 1909فملي

25,739 1796فوالد
16,102 747خزامیا
15,980 521شپلي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دست آورد. زامیاد هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
131.203 855فایرا

105,112 2747شتران
78,719 5646شبریز
68,500 1909فملي
60,911 6865فباهنر
56,165 3930فخوز
54,498 4749شبندر

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت 
ملت در این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
8553436فایرا

27471966شتران
17961711فوالد
19091465فملی
7471242خزامیا
215411068پرداخت
68651036فباهنر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

51131024ددام
1648824کساپا

2200550خمحور
918459خکمک
1136379خریخت
1630326قثابت
4462319خلنت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7381.97وخارزم
43122.05کگاز

14032.60واعتبار
10993.29پردیس
17213.32وبانک
10143.38ورنا

18903.49پارسان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

رضا رحمتی 
کارشناس بازار سرمایه

بورس کاال
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درب��اره تناقضاتی که بعضاً در اظهارات 
مقامات دولتی ایران و مس��ئوالن تلگرام 
وجود داش��ته، دبیر ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی می گوی��د طرف خارج��ی بعضاً 
مالحظات��ی دارد. بازار هدف پیام رس��ان 
خارج��ی، جهان��ی اس��ت و مالحظ��ات 
اقتصادی نیز دارد. ممکن است اظهاراتی 
کند ک��ه در چارچ��وب مناف��ع خودش 
باش��د و همچنین سعی می کند کمترین 
حد ممکن را از الزام ه��ا و اعالم مقررات 
کش��ورهایی که در آنها فعالیت می کند، 

بپذیرد. 
به گزارش ایس��نا،  اخیراً جنجال هایی 
درباره انتقال سرورهای تلگرام ایجاد شده 
بود. در مقطعی از طرف وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات این طور مطرح ش��د 
که تلگرام انتقال س��رورهایش به ایران را 
پذیرفته است، از طرف مقابل پاول دورف، 
مدیرعام��ل تلگرام در صفحه توییتر خود 
نوشت: هیچ یک از سرورهای تلگرام  ) یا 
هر س��روری با اطالعات شخصی کاربران 
ما( به ایران منتقل نش��ده و آنجا مستقر 

نخواهد شد. 

البت��ه چند روز بعد، در س��ایت تلگرام 
مطالبی درب��اره روش هایی برای افزایش 
س��رعت انتقال داده تلگرام نوش��ته شد: 
»ما از س��رورهای توزیع ش��ده خود برای 
افزایش س��رعت دانلود در مناطق بدون 
سانس��ور که در آنها آزادی بیان تضمین 
شده  است اس��تفاده می کنیم و حتی در 
آن مناطق نی��ز به آنها اعتماد نمی کنیم، 
اما وقتی تلگرام در مناطق دیگر به شدت 
محبوب می ش��ود، فق��ط می توانیم روی 
CDN ه��ا تکی��ه کنی��م ک��ه ب��ا آنها از 
نقطه نظر فنی مانند س��رویس دهنده های 
اینترن��ت )ISP( رفت��ار می کنی��م ک��ه 
فقط داده های رمزنگاری ش��ده ای را که 
قادر به کش��ف رمز آن نیستند، دریافت 
می کنن��د. به لطف این فناوری، س��رعت 
دانلود عکس ها و فیلم هایی که به صورت 
عمومی منتش��ر می ش��وند، در مناطقی 
مانند ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، 
هن��د، ایران و ع��راق به مرات��ب افزایش 
می یابد، بدون اینکه کمترین خدش��ه ای 

به امنیت وارد شود. 
در نهای��ت نیز محم��ود واعظی اظهار 

کرد: هر کس��ی از س��رور برداشتی دارد؛ 
این موضوع که گفتند تلگرام س��رورهای 
خ��ود را به ایران منتقل ک��رده که ایران 
بتوان��د آن را فیلتر کند و به اطالعات آن 
دسترس��ی داشته باشد و دخالت کند، به 
درستی توسط مدیرعامل تلگرام تکذیب 
ش��ده اس��ت، اما آن چیزی که ما به آن 
اش��اره کردیم و براس��اس تواف��ق انجام 
می شود، این است که س��رورها به ایران 
منتقل ش��ده برای اینکه س��ی دی ان در 
آن قرار بگیرد ت��ا کانال های پرظرفیت و 
پرمص��رف به جای اینکه ب��ه خارج بروند 
و برگردن��د، اطالع��ات در همی��ن داخل 
با س��رعت و کیفیت باال منتقل ش��ود و 
هیچ ک��س این موض��وع را تکذیب نکرده 

است. 
ابوالحس��ن فیروزآبادی در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه طب��ق گزارش های 
دریافت��ی ب��ا انتق��ال س��رورهای تلگرام 
به ای��ران تقریباً هم��ه کانال هایی که از 
داخل فعال می ش��وند، در س��رور داخلی 
ق��رار می گیرند و مس��یر ارتباطی آنها در 
داخل طی می ش��ود، گفت که همچنین 

در ح��ال گفت وگ��و با تلگرام هس��تند تا 
مقررات جمهوری اسالمی را رعایت کند 
و در بس��یاری از زمینه ها نی��ز توافقاتی 
حاصل ش��ده اس��ت. دبیر ش��ورای عالی 
فضای مجازی همچنین ادامه داد: وزارت 
ارتباطات قرار است با مدیران شبکه های 
اجتماعی خارجی ب��ا کاربران زیاد ایرانی 
گفت وگو کرده و مقررات گذاری مناسبی 
را در رابطه با فعالیت های آنها در کش��ور 
به عمل آورد. دبیر ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی ادامه داد: تلگرام مش��ابه همین 
مش��کل تناقضات اظه��اری را اخی��راً با 
اندونزی و روسیه داشته است و اظهارات 
مقام��ات این دو کش��ور و متقاب��ل آنها 
اظهارات تلگرام در رسانه ها منتشر شده، 
در ایران هم همین اتفاق افتاده است. اگر 
مطالبی مغایر هم، توسط مقامات ایران و 
تلگرام بیان می ش��ود، به این علت است 
ک��ه ما توافق و مق��ررات مکتوبی در این 
ح��وزه نداریم، اما در این زمینه گفت وگو 
می شود و شرکت تلگرام بنا به مالحظات 
اقتصادی ممکن است ترجیح دهد آنها را 

به شکل دیگری مطرح کند. 

بررسی اظهارات متناقض درباره تلگرام
اخبار

 افزایش تعداد مجوز
 برای کسب و کارهای اینترنتی

منشا فساد است
قائم مقام کمیس��یون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظ��ام صنفی رایان��ه ای تهران گفت: تع��دد متولیان 
و ایج��اد مجوزه��ای جدی��د برای کس��ب وکارهای 
اینترنتی، مانع توس��عه تجارت الکترونیکی و فعالیت 

کسب وکارهای نوین در کشور خواهد شد. 
جعف��ر محمدی اف��زود: تجارب جهان��ی در حوزه 
کس��ب وکارهای نوین اینترنتی نش��ان داده است که 
ارائ��ه مجوزهای جدید ب��رای این گون��ه فعالیت ها، 
مس��اوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خالقیت و 
نوآوری اس��ت. خوشبختانه سیاس��ت های کلی نظام 
نی��ز در راس��تای حمایت از کس��ب و کارهای جدید، 
مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هرچند 

این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه تری است. 
محمدی با بیان اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی 
سرعت رشد کسب وکارهای این حوزه نیست، ادامه 
داد: پویایی کس��ب وکارهای نوین در فضای مجازی 
و س��رعت آنه��ا در ایج��اد مدل های ن��وآور و جدید 
کسب وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزییات فراوان 
در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست های مجوزمحور 
شده اس��ت. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در 
این حوزه فرآیندی طوالنی بوده و معتقدیم با شتاب 
تغییرات کس��ب وکارهای نوین کاماًل در تضاد اس��ت 
و باع��ث عقب بودن همیش��گی قانون گ��ذار از بازار 
خواهد بود.  قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی 

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ب��ا بیان اینکه 
فاصله گرفتن از مجوززایی اصاًل به این معنا نیس��ت 
که بگوییم فضای مج��ازی احتیاج به تنظیم گری یا 
نظارت ن��دارد، افزود: ما با تنظیم گ��ری بازار باید به 
س��مت کاهش و حذف مجوزهای زاید و جایگزینی 
مجوزها حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در 
جریان تعیین چارچوب ها و تنظیم گری، در دام ورود 
به مدل های کسب وکاری یا تعیین جزییاتی که مانع 

ایجاد نوآوری در کسب وکارها می شوند نیفتیم. 

اخبار

 همراه اول تنها روابط عمومی
۷ ستاره سرآمدی

در شش��مین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط 
عمومی ایران، روابط عمومی همراه اول به عنوان تنها 
روابط عمومی سرآمد ۷ستاره تندیس زرین دریافت 
کرد.  به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
س��یار ایران، عصر روز چهارش��نبه ۲۵ مردادماه در 
ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
ایران که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران 
و صاحب نظ��ران روابط عمومی کش��ور در دانش��گاه 
تربی��ت مدرس برگزار ش��د، از رواب��ط عمومی های 
برت��ر کش��ور با اه��دای تندیس بلورین، س��یمین و 
زری��ن تقدیر به عم��ل آمد.  در ای��ن همایش که با 
حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان ملی 
استاندارد و مؤسس��ه فرهنگی روابط عمومی آرمان 
برگزار ش��د، پس از ارزیاب��ی روابط عمومی های برتر 
 EFQM کش��ور براساس مدل تعالی تخصصی شده
در روابط عمومی ش��امل ۹ معیار بنیادین سرآمدی 
و ۸۱ ش��اخص فرعی، روابط عمومی های سرآمد در 
سه سطح زرین )کسب حداقل ۷۰۰ امتیاز(، سیمین 
)کس��ب امتیاز بین ۶۵۱ تا ۷۰۰( و بلورین )کس��ب 
امتیاز بین ۵۵۰ تا ۶۵۰( معرفی شدند.  پس از اعالم 
بیانیه هیأت داوران، روابط عمومی همراه اول که در 
ارزیابی های صورت گرفته باالترین امتیاز ارزیابی این 
دوره  )۷۷۲ امتیاز( را کسب کرده بود، ضمن معرفی 
به عنوان روابط عمومی س��رآمد )تثبیت سرآمدی(، 
تنه��ا روابط عمومی کش��ور بود ک��ه تندیس زرین 

۷ س��تاره دریافت کرد.  هدف این همایش توس��عه 
س��رآمدی در حوزه روابط عمومی، ارائه مش��اوره و 
کمک به تقویت مس��تمر ش��اخص های سرآمدی در 
روابط عمومی و معرفی و تقدیر از روابط عمومی های 
سرآمد عنوان ش��ده است.  گفتنی است مدل تعالی 
سازمانی EFQM یک اس��تاندارد اروپایی است که 
به عنوان ابزاری قوی برای س��نجش میزان اس��تقرار 
سیس��تم ها در س��ازمان های مختلف ب��ه کار گرفته 

می شود. 
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در  کش��ور  خودروس��ازی 
شرایطی پس از توافق هسته ای 
و برجام میزبان برندهای خارجی 
شد که عرضه محصوالت جدید 
با قیمت های باال، نشان می دهد 
آنها رفت��اری متفاوت از س��ایر 
بازارهای جهانی خود را در ایران 

در پیش گرفته اند. 
به عب��ارت بهت��ر، خودروهای 
خارجی جدید عرضه ش��ده در 
بازار ایران طی چند ماه گذشته، 
جدای از اینک��ه قیمتی فراتر از 
پیش بینی ه��ا و وعده ه��ا دارند، 
در مقایس��ه با بازارهای جهانی 
نی��ز گران ت��ر از آب درآمده اند. 
ای��ن موض��وع به خوبی نش��ان 
خارجی  می دهد خودروس��ازان 
ب��ا آگاه��ی از نقطه ضعف اصلی 
بازار خودروی ای��ران که همان 

»ضعف رقابت« اس��ت، اقدام به 
عرضه محصوالت خود با قیمتی 
فراتر از نرخ ه��ای جهانی کرده 
و مش��تریان نیز به دلی��ل نبود 
گزینه های مش��ابه، به استقبال 

آنها رفته اند. 
بخش��ی  هن��وز  هرچن��د   
به اصط��اح  خودروه��ای  از 
پس��ابرجامی راهی ب��ازار ایران 
دقیق��ا  قیمت ش��ان  و  نش��ده 
مشخص نیس��ت، با این حال با 
توجه ب��ه تداوم ضع��ف رقابتی 
در ب��ازار، بعید به نظر می رس��د 
آنه��ا نی��ز سرنوش��تی بهت��ر از 
محص��والت عرضه ش��ده فعلی 
بیابن��د. اگر نگاهی به وعده های 
خودروس��ازان بیندازیم، متوجه 
خواهیم ش��د که آنها بر عرضه 
محصوالت��ی در رده های قیمتی 

متوس��ط و حت��ی ارزان، تأکید 
داش��تند، ام��ا ق��ول و قراره��ا 
محق��ق نش��د و با این ش��رایط 
امی��د چندانی به عرضه س��ایر 
ب��ا  پس��ابرجامی  خودروه��ای 
وج��ود  مناس��ب  قیمت های��ی 
ن��دارد. برخی معتقدند بهتر بود 
خودروس��ازان داخل��ی در مورد 
پس��ابرجامی  محصوالت  قیمت 
اظهارنظ��ر نمی کردن��د تا حاال 
باب��ت عملی نش��دن وعده ها و 
نش��وند،  مامت  پیش بینی ه��ا 
هرچن��د در اصل ماج��را یعنی 
استفاده و شاید هم سوءاستفاده 
از شرایط  خودروسازان خارجی 
ب��ازار خودروی کش��ور، تفاوتی 

ایجاد نمی کرد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، پس از توافق هسته ای 

و برج��ام، برخی خودروس��ازان 
خارج��ی برای حض��ور در ایران 
اع��ام آمادگی کردن��د و اوضاع 
ب��ه ش��کلی پیش رف��ت که در 
ادام��ه، نام برخی محصوالت نیز 
به عن��وان گزینه ه��ای احتمالی 
تولید در کش��ور مطرح شد. در 
نهایت نیز خودروس��ازان داخلی 
با وج��ود آنک��ه هن��وز فعالیت 
مش��ترک خود را ب��ا خارجی ها 
آغاز نکرده بودند، اقدام به اعام 
در  قیمتی خودروهای  محدوده 
راه ای��ران ک��رده و از همین رو 
امیدواری هایی را نزد مش��تریان 
ایجاد کردند. مح��دوده قیمتی 
اعام شده از سوی خودروسازان 
اگرچه چندان ارزان به حس��اب 
نمی آمد، با این حال به ش��کلی 
ب��ود که بخش قاب��ل توجهی از 

مش��تریان ایرانی می توانس��تند 
از محص��والت جدی��د بهره مند 
شوند. طبق وعده خودروسازان، 
قرار ب��ود محص��والت مختلفی 
در بازه های قیمت��ی متفاوت از 
جمله 20 تا 30 میلیون تومان و 
50 تا 60 میلیون تومان عرضه 
ش��ود، اما ورود هم��ان یکی دو 
خودروی ابتدایی به کشور نشان 
داد وعده ها تقریباً عملی نشده و 
نخواهد شد. در واقع خودروهای 
جدید خارجی با قیمتی بس��یار 
باالتر از آنچه خودروسازان وعده 
بنابراین  ش��ده؛  عرض��ه  دادند، 
بسیاری از مشتریان که امیدوار 
به اس��تفاده از ای��ن محصوالت 
بودند، دست ش��ان خال��ی ماند 
و کاه��ی از این نمد گیرش��ان 

نیامد. 

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه 
س��ایپا می گوید در کل محصوالت گروه 
س��ایپا نسبت به س��ال گذشته 20درصد 
رش��د تولی��د داش��ته ایم، ای��ن در حالی 
اس��ت که محصول پراید روند کاهش��ی 
داش��ته و حدود 14درصد کاهش تولید 
محصوالت خان��واده گروه ایکس 100 را 
شاهد بوده ایم. وی در خصوص خودروی 
پراید تصریح کرد: به طور یقین محصولی 
با مشخصات و قیمت پراید در دنیا وجود 
ن��دارد و نمی ت��وان خودرویی ب��ا همان 

شرایط جایگزین پراید شود. 
حس��ن قره یی پس از بیان مطلب فوق 
در خصوص محصول جدید گروه س��ایپا 
SP100 نی��ز گفت: تولید این محصول تا 

پایان سال آغاز و عرضه آن در سال آینده 
خواهد بود. همچنی��ن خودروی کوییک 
نیز تولیدش آغاز شده و به مرور افزایش 
تولی��د خواهد داش��ت و پاییز عرضه این 

محصول به بازار آغاز می شود. 
قره یی با اش��اره به تولی��د محصوالت 
جدید گفت: محصوالت جدید در راستای 
سیاس��ت های سایپا در رنج قیمتی پایین 
تولی��د و ب��ه ب��ازار عرضه خواهد ش��د. 
ش��ده  انجام  سیاس��ت گذاری  براس��اس 
کاهش تولید محصوالت قدیم و جایگزین 
کردن آن با محصوالت جدید در دس��تور 

کار قرار گرفت. 
به گ��زارش پرش��ین خ��ودرو، رئیس 
مرکز مطالعات اس��تراتژیک س��ایپا ادامه 

داد: به عن��وان مث��ال ظرفی��ت ش��رکت 
سایپاس��یتروئن 190 هزار دستگاه است 
و در یک بازه زمانی چهارساله محصوالت 
جدید سایپاس��یتروئن به مرور جایگزین 
محصوالت فعلی ش��ده و خط��وط تولید 
برخی از این محصوالت به ش��رکت های 

دیگر منتقل می شوند. 
وی همچنی��ن در خصوص محصوالتی 
که در س��ایپا س��یتروئن تولی��د خواهند 
ش��د، گفت: در ح��ال حاض��ر در مرحله 
س��فارش گذاری خط��وط تولی��د و قوای 
محرکه می باش��یم و قرارداد با سازندگان 
جه��ت تولید قطعات ای��ن محصوالت در 

ایران در حال انجام است. 
قره یی افزود: اواخر پاییز س��ال جاری 

نخس��تین خودرو یوارداتی C4 وارد بازار 
ایران می ش��ود و این خ��ودرو در اختیار 

مشتریان قرار خواهد گرفت. 
 وی با اش��اره به اینکه مذاکره با س��ایر 
شرکای سایپا در جریان است، ادامه داد: 
با برلیانس در حال مذاکره هس��تیم و به 
تازگی محص��ول جدید برلیانس کراس را 
وارد بازار کرده ایم، همچنین در خصوص 
کیا و نیس��ان نیز مذاکرات خوبی صورت 
پذیرفت��ه و به محض نهایی ش��دن اعام 

خواهیم کرد. 
وی تصریح ک��رد: نگاه م��ا در مذاکره 
با ش��رکای خارجی ایجاد جوینت ونچر و 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت و قطعاً بر 

این اساس جلو خواهیم رفت.

سایپا رشد 20درصدی تولید را تجربه کرد

بازار ایران حیاط خلوت خودروسازان خارجی؟! 
اخبار

دانش فنی تولید قطعات کلیدی 
قوای محرکه خودرو به کشور 

منتقل می شود
در پی امضای قرارداد همکاری مشترک بین گروه 
قطعات خ��ودرو عظام با ش��رکت های بوش آلمان و 
ولئوی فرانس��ه، خ��ط تولید قطع��ات کلیدی قوای 
محرکه در شرکت ایرانی راه اندازی می شود. براساس 
سرمایه گذاری مشترک بین گروه قطعات خودرو عظام 
و بوش آلمان که در قالب الیسنس منعقد شده است، 
طرف آلمانی به عنوان بزرگ ترین تأمین کننده قطعات 
خودرو در دنیا، خط تولید و تکنولوژی ساخت سنسور 
اکس��یژن، پدال گاز برقی و دریچ��ه گاز برقی را که از 
قطعات کلیدی قوای محرکه اس��ت همراه با سیس��تم 
کنترل موتور )ECU( به ش��رکت سازه پویش از گروه 
قطع��ات خودرو عظام منتقل خواهد ک��رد و مذاکرات 
برای سرمایه گذاری مشترک و جوینت ونچر برای سایر 
قطعات در دس��تور کار طرفین ق��رار دارد. این قطعات 
ب��ا توجه به معضل جدی آلودگ��ی هوا و مصرف باالی 
سوخت در کشور نقش بس��زایی در کاهش آالیندگی 
خودروه��ا و مصرف بهین��ه س��وخت دارد. همچنین 
شرکت ولئو فرانس��ه  )Valeo( به عنوان یکی دیگر از 
تأمین کنندگان جهانی قطعات خودرو طی توافقنامه ای 
خ��ط تولی��د کوی��ل  )Ignition coil( و همچنین 
تکنولوژی های پیشرفته ای از محصوالت استارت و دینام 
را به شرکت اس��تام صنعت در گروه برق و الکترونیک 
عظ��ام انتقال خواهد داد. در قالب این قرارداد همکاری 
و لیس��انس، عاوه بر تجهیزات تولیدی، دانش طراحی 
کویل نیز به ایران منتقل ش��ده و بخشی از محصوالت 
این خط تولید در ش��بکه توزیع جهانی ش��رکت ولئو 
عرضه خواهد شد.  محصوالت این تکنولوژی های جدید 
پاس��خگوی نیازمندی بس��یاری از خودرو های ساخت 
داخل و همچنین خودرو سازان جهانی است.              

گفتنی اس��ت با اجرای مفاد این موافقت نامه، گروه 
ب��رق و الکترونی��ک قطعات خودرو عظام مش��تمل بر 
ش��رکت های استام صنعت و سازه پویش قادر خواهند 
بود در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، قطعات کلیدی 
قوای محرکه را با توجه به نیاز ساالنه 3 میلیون خودرو 

در سال تولید و تأمین کنند. 

 الکترودهای نانویی ایرانی 
در مسیر صادرات

یک��ی از ش��رکت های دانش بنی��ان ب��ا تولید س��ره  
)الکت��رود( جوش مقاومتی به عنوان یکی از محصوالت 
مورد نیاز شرکت های خودروسازی در تاش است این 
محصول را به بازارهای بین المللی وارد کند. در راستای 
بررس��ی زوایای مختلف تجربه توسعه  بازار محصوالت 
نانویی در حوزه خودرو، یکی از شرکت های دانش بنیان 
کشور فعال در تولید سره های جوش مقاومتی از سال 
90 به  صورت مستمر بخش قابل توجهی از نیاز شرکت 
بزرگ ایران  خودرو را تأمین  کرده اس��ت.  سره جوش 
مقاومتی پرمصرف ترین قطعه در صنعت تولید خودرو 
و لوازم خانگی اس��ت. بی��ش از 95درصد قطعات بدنه  
خودرو با این نوع جوش س��اخته می شوند. به گزارش 
پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایسنا، این دستگاه 
مجهز به یک فک اس��ت که دو سره  )الکترود( جوش 
روی آن قرار می گیرد و یکی از شرکت های دانش بنیان 
کش��ور بخش مهمی از نیاز س��االنه  صنعت خودروی 
کشور را تأمین می کند. ضمن آنکه اقداماتی برای ورود 
به بازارهای بین المللی انجام داده اس��ت، به گونه ای که 
در ح��ال حاضر در حال مذاکره برای س��ره های جوش 
مقاومت��ی به کیاموتورز کره ای اس��ت و 150 کیلوگرم 

برای شرکت اوبارا جهت تست ارسال کرده است. 

توقف اجرای طرح ترافیک 
موتورسیکلت ها

عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای اسامی ش��هر تهران 
گفت دو م��اه از زمانی که به ش��هرداری تهران مهلت 
 داده بودی��م ب��رای ط��رح ترافی��ک موتورس��یکلت ها 
سازو کاری به شورا ارائه دهد، می گذرد و هیچ اقدامی 
در این زمینه نش��ده اس��ت. ابوالفض��ل قناعتی، عضو 
هیأت رئیس��ه شورای اس��امی ش��هر تهران با اشاره 
به نرخ طرح ترافیک برای ش��هر تهران، اظهار داشت: 
طبق الیحه ای که هر ساله شهرداری برای این طرح به 
شورای ش��هر ارائه می دهد نرخ آن در کمیسیون برابر 

شرایط شهر تصویب و در نهایت اباغ می شود. 
وی با اشاره به طرح پیشنهادی کمیسیون عمران 
و حمل و نق��ل ب��رای دریاف��ت ع��وارض ترافی��ک از 
موتورس��یکلت ها، افزود: معتقدیم یک موتورسیکلت 
هف��ت برابر یک خ��ودرو آلودگی تولی��د می کند اما 
هی��چ برخوردی با آن نمی ش��ود، ب��ه همین منظور 
کمیس��یون حمل و نق��ل تصمی��م گرف��ت در طرح 
ترافیک برای موتورس��یکلت ها ه��م محدودیت هایی 
در نظر بگیرد تا موتورس��یکلت ها هم مانند خودروها 
عوارض پرداخت کنند. عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای 
اسامی ش��هر تهران با بیان اینکه برای این موضوع 
به شهرداری تهران سه ماه فرصت دادیم که با پلیس 
راهنمایی و رانندگی راهکارهای اجرایی به محدوده 
ط��رح ترافیک را ب��رای تصویب به ش��ورا ارائه کند، 
یادآور ش��د: دو ماه از زمانی که به ش��هرداری تهران 
مهل��ت داده بودیم می گذرد و ش��هرداری برای این 

طرح هیچ ساز و کاری به شورا ارائه نداده است. 

اخبار

»ایران خودرو« پژو ۳2میلیونی را 
۹۵میلیون می فروشد

در حال��ی در س��ال جاری چند صد دس��تگاه پژو 301 
ساخت اسپانیا به قیمت پایه 32 میلیون و ۷00 هزار تومان 
وارد کشور شده که ایران خودرو همین محصول را به قیمت 
نزدیک به 95 میلیون تومان به مردم می فروش��د.  جالب 
آنجاست که در سال گذشته هاش��م یکه زارع، مدیرعامل 
ایران خودرو قیمت تمام شده پژو 301 را حدود 5۸ میلیون 
تومان اعام کرده بود.  یکه زارع آبان 1394 نیز در این باره 
گفته بود: در قرارداد خودرویی، تولید سه مدل از محصوالت 
پژو دیده شده که یکی از آنها پژو 301 است که قیمت آن 
را در اوضاع کنونی، 5۸ میلیون تومان پیش بینی می کنیم.  
 نکته مه��م آنکه بر اس��اس آمار گمرک در س��ال جاری، 
چند صد دس��تگاه پژو 301 وارد کشور شد که قیمت آن 
1009۸ دالر معادل 32 میلی��ون و ۷00 هزار تومان بود.  
حتی با فرض اخذ تعرفه 100 درصدی از پژو 301 وارداتی، 
قیمت تمام ش��ده آن برای واردکنن��ده، 65میلیون تومان 
خواه��د بود.  از آنجا ک��ه ایران خودرو هنوز خط تولید پژو 
301 را راه نینداخته، پژو 301هایی که امسال به طور کامًا 
ساخته شده وارد کشور شده، احتماال همان هایی است که 

اکنون توسط ایران خودرو به فروش می رود. 
اکنون این س��وال مطرح اس��ت که چرا ایران خودرو پژو 
301 را س��ه  برابر قیمت وارداتی آن به فروش می رس��اند؟ 
آیا قرار اس��ت مونتاژ پژو 301، بهان��ه ای برای درآمدزایی 

ایران خودرو شود؟ 

خودروهای داخلی با مصرف بیش از 
۸ لیتر نقره داغ شدند! 

 براس��اس مصوبه جدید هیأت دولت، خودروسازان 
داخلی موظف ش��دند به ازای ش��ماره گذاری و فروش 
هر دس��تگاه س��واری پرمصرف تولیدی یک خودروی 
فرس��وده اس��قاط کنند.  مع��اون اول رئیس جمهوری 
مصوب��ه جدی��د هی��أت دول��ت در زمین��ه هزینه ها 
و  واردات��ی  خودروه��ای  ش��ماره گذاری  ع��وارض  و 
داخل��ی را اباغ کرد. به گزارش ایس��نا براس��اس این 
مصوبه خودروس��ازان داخلی از این ب��ه بعد باید برای 
 ش��ماره گذاری خودروهای س��واری با مصرف سوخت

 ۸.5 لیتر و بیشتر در هر 100 کیلومتر، یک خودروی 
فرس��وده را اس��قاط کنند. همچنین خودروس��ازان از 
ابتدای س��ال آین��ده )139۷( موظف به اس��قاط یک 
خودروی فرس��وده به ازای ش��ماره گذاری هر دستگاه 
خودروی س��واری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و 
بین ۸ تا ۸.5 لیتر در هر 100 کیلومتر هستند. اما طبق 
این مصوبه در حوزه خودروهای وارداتی خودروهای با 
مصرف س��وخت کمتر از 5 لیت��ر در هر 100 کیلومتر 
از اس��قاط خودرو به عنوان عوارض شماره گذاری معاف 
هس��تند.  همچنین واردکنندگان برای شماره گذاری 
خودروهای وارداتی با مصرف س��وخت 5 لیتر و بین 5 
تا 6 لیتر دو خودروی فرس��وده، خودروهای با مصرف 
س��وخت 6 لیت��ر و بین 6 ت��ا ۷ لیتر چه��ار خودروی 
فرسوده، خودروهای با مصرف سوخت ۷ لیتر و بین ۷ 
تا ۸ لیتر شش خودروی فرسوده و خودروهای با مصرف 
س��وخت ۸ لیتر و بیشتر باید هشت خودروی فرسوده 
اسقاط کنند.  عاوه بر این واردکنندگان خودرو به ازای 
شماره گذاری هر دستگاه خودروی وارداتی بنزین سوز 
بای��د 10درصد ارزش گمرکی خ��ودرو را نیز به عنوان 
ع��وارض پرداخت کنند. ای��ن مصوب��ه 24 مردادماه 
ج��اری به وزارتخانه ها و س��ازمان های مربوطه برای 

اجرا اباغ شده است. 

وزارت صنعت به نمایندگان 
خودروسازان خارجی هشدار داد

درحالی که برخ��ی واردکنندگان خودروس��از گرانی 
خودروهای وارداتی را به بهانه ساماندهی فرآیند واردات 
ای��ن محصوالت کوک کرده اند، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی 
هش��دار داد ب��ا هر گونه افزای��ش غیر منطقی قیمت ها 
برخورد می شود.  سه ماهه نخست امسال واردات خودرو 
رش��د بیش از 130درصدی داشت. رشد شدید واردات 
خودرو موجب ش��د وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
هدف س��اماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید 
برای واردات این محص��والت را تا زمان تصویب نهایی 
ط��رح »س��اماندهی واردات خ��ودرو« در هیأت دولت، 
متوق��ف کن��د هرچن��د واردات خودرو براس��اس ثبت 
سفارش های پیش��ین همچنان ادامه دارد.  با این اقدام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی نمایندگی های 
رسمی خودروس��ازان خارجی به دلیل به خطر افتادن 
منافع شان به تکاپو افتاده و تاش کردند به این وزارتخانه 
فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو 
را از سر بگیرد و به همین دلیل در گفت وگوهایی عنوان 
کردن��د به دلی��ل توقف ثبت س��فارش، واردات خودرو 
متوقف ش��ده و این موضوع باع��ث کاهش عرضه و به 
دنب��ال آن افزایش قیمت ها در بازار خواهد ش��د.  این 
اقدامات و تاش برای ملتهب ک��ردن بازار خودروهای 
وارداتی موجب شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به عنوان ب��ازوی اجرایی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در کنترل قیمت ها، وارد عمل ش��ده 
و نس��بت به هرگونه برنامه ای برای افزایش غیرمنطقی 
قیمت ها به واردکنندگان خودرو و نمایندگی های رسمی 

خودروسازان خارجی هشدار دهد. 

تازه های خودرو

GTO III 612 یکی از پرطرفدارترین خودرو های مفهومی طراحی شده در سال 20۱7 را بشناسید؛  فراری



 

رئیس س��ازمان فناوری اطالعات گفت: شاهد اثر رشد حوزه های ارتباطات 
و فناوری اطالعات بر توس��عه فرصت های کسب و کار و اشتغال زایی در کشور 
هستیم. به گزارش ایسنا، نصراهلل جهانگرد در دیدار از مرکز تخصصی بازی های 

رایانه ای دانشگاه اصفهان با اشاره به رشد شتابان 
تولی��د نرم افزارهای بومی در ب��ازار تلفن همراه 
اظه��ار کرد: چند نقطه از کش��ور به عنوان قطب 
تولید محتوا و توزیع در حوزه گیم و انیمیش��ن 
انتخاب شده که استان اصفهان یکی از این نقاط 
محسوب می شود. وی با تأکید بر ضرورت توسعه 
و تقویت بازی های رایانه ای در دانشگاه اصفهان، 
این حوزه را یکی از بهترین زمینه ها برای توسعه 
کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان دانست. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، فرصت 
اشتغال در تمام کسب و کارهای دانش بنیان را از 
مزایای توس��عه کاربرد ICT دانست و افزود: اثر 
رشد حوزه های ارتباطات و فناوری اطالعات را بر 

توسعه فرصت های کسب و کار و اشتغال زایی در کشور شاهد هستیم. 
همچنین رئیس دانش��گاه اصفهان نیز گزارش مبس��وطی از نحوه راه اندازی 
رشته بازی های رایانه ای در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه 

اصفهان ارائه داد و گفت: هدف رش��ته بازی های رایانه ای در مقطع کارشناسی 
تربیت نیروی متخصص در زمینه توس��عه بازی های جدید PC و موبایل است 
و هدف از راه اندازی این رش��ته در مقطع کارشناس��ی ارشد توسعه مطالعات و 
پژوهش ه��ا در زمینه تحلیل بازی های رایانه ای 
و تقوی��ت زیرس��اخت های تولی��د بازی ه��ای 
آموزش��ی و درمانی است. هوش��نگ طالبی با 
اش��اره به ظرفیت های موجود اصفه��ان افزود: 
دانشگاه اصفهان مجموعه ای غنی از گروه های 
آموزش��ی مرتبط با تولید بازی ه��ای رایانه ای 
مانند مهندس��ی کامپیوتر و فناوری اطالعات، 
روانشناس��ی، جامعه شناس��ی، عل��وم تربیتی، 
مدیریت و اقتصاد است و همچنین تعامل خوبی 
با دانشگاه هنر اصفهان در این خصوص دارد. وی 
اظهارکرد: فقدان پژوهش های ساخت یافته در 
حوزه بازی های رایانه ای و نیز کمبود متخصصان 
تولید بازی های رایانه ای، دانشگاه اصفهان را بر 
آن داش��ت تا با راه اندازی مرکز تخصصی بازی های رایان��ه ای و دبیرخانه دائم 
کنفران��س بازی های رایانه ای در زمینه تربیت متخصصان و نیز س��ازمان دهی 

پژوهش های پراکنده حوزه بازی های رایانه ای گامی رو به جلو بردارد. 

سامسونگ به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد گوشی های 
Galaxy Note 7  را که س��ال قبل به خاطر مش��کلی که در 
باتری های ش��ان ایجاد و باعث آتش سوزی شدند، بازیافت کند. 

کمپانی در ورژن کره ای سایت خود 
این موضوع را بیان کرده اس��ت که 
انتظ��ار دارد چی��زی ح��دود 157 
تن فلز خالص ش��امل ط��ال از این 

گوشی ها بازیافت کند. 
به گزارش ام ب��ی ای نیوز، فروش 
Galaxy Note 7 س��پتامبر سال 
پیش متوقف ش��د، اما سامس��ونگ 
در م��اه مارس تأیی��د کرد که قصد 
دارد گوشی های تعمیر شده از این 
م��دل را به جای دور ریختن دوباره 

به فروش بگذارد. 
این شرکت همچنین اعالم داشته 
اس��ت که قصد دارد قس��مت هایی 
 ،OLED مانن��د صفح��ه نمای��ش

چیپ های حافظه و دوربین این مدل را برای اس��تفاده دوباره یا 

بازیافت اس��تفاده کند. در پروسه بازیافت فلزاتی مانند کوبالت، 
کوپر و طال به دست خواهد آمد. 

زمانی که سامس��ونگ در حال مبارزه ب��ا ناکامی های عمومی 
مربوط به گوش��ی خود ب��ود دیگر 
گوش��ی  تولید کننده  ش��رکت های 
ابتکارات��ی  ب��ه  هوش��مند دس��ت 
ب��رای کاه��ش تأثی��رات مخ��رب 
خود  محص��والت  زیس��ت محیطی 

زده اند.
 به عنوان مثال، اپل در ماه آوریل 
اع��الم داش��ت ک��ه در ح��ال پیدا 
کردن راهی برای اس��تفاده از مواد 
تجدید پذی��ر در محص��والت خ��ود 
اس��ت. سامس��ونگ هم اخیرا اعالم 
داش��ته که روی یک سری راه های 
جدی��د برای بازیاف��ت محصوالتش 
کار می کن��د و ت��الش دارد که این 
صنع��ت را ب��ه س��وی محافظت از 

محیط زیست و بازیافت منابع سوق دهد. 

دکتر مسلم خانی، کارش��ناس عالی حوزه کارآفرینی در گفت وگوی برنامه 
پرس��ماًن رادیو گفت وگو پیرامون موضوع الزام��ات ایجاد فرصت های برابر در 
بدنه اقتصاد کش��ور با اس��تناد به مطالعات انجام شده پیرامون شفاف سازی و 

رقابت به عن��وان مولفه های اصل��ی که می تواند 
برابر سازی فرصت ها را در جوامع به دنبال داشته 
باشد و نیز اش��اره به ۶۳ شاخص موجود در این 
باره اظهار داش��ت: از میان ۶۳ ش��اخص موجود 
بحث دسترس��ی آزاد به اطالع��ات به روز مطرح 
اس��ت. به عبارت دیگ��ر، یکی از ش��اخص های 
مهم��ی ک��ه در عرصه اقتص��ادی به وی��ژه برای 
کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار بسیار اهمیت 
دارد ش��اخص مجوزهای کس��ب و کار اس��ت که 
به معنای دسترس��ی به مجوزهای کس��ب و کار 
براساس الگوی شایستگی و توانمندی در حوزه 
کسب و کارهای صنعتی، کش��اورزی، خدماتی و 
اصوال همه  کس��ب و کارهایی است که در حوزه  

غیردولتی ایجاد می شوند، اما وجود رانت های سفید منبعث از مقررات و قوانین 
باالدستی مانع تحقق آن است. 

وی خاطرنش��ان کرد: ش��اخص اخذ مجوزهای کس��ب و کار همواره یکی از 

نقاط انرژی بر و پرزحمت اس��ت که در برخی موارد بخشی از کارآفرینانی که 
توانمندی های کافی را برای حضور در بازار کار دارا هستند به دلیل وجود رقابت 
نابرابر نمی توانند به مجوزهای الزم در زمان و ش��رایط مناسب خود دسترسی 

پیدا کنند. 
کارش��ناس عالی حوزه کارآفرینی در پاسخ 
به این س��وال ک��ه در جهت کارب��ردی کردن 
مطالعات انجام ش��ده در حوزه کارآفرینی چه 
اقداماتی ص��ورت گرفته، اذع��ان کرد: معموال 
مطالعاتی که به صورت بین المللی انجام می شود 
به عنوان اس��ناد پشتیبان قوانین در همه جای 
دنیا مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. 

دکتر خانی در بخش��ی دیگر از سخنان خود 
بیان داشت: متأس��فانه وجود رانت در مجوزها 
موجب��ات ایج��اد پدی��ده ای نامیم��ون به نام 
مجوزهای اجاره ای را فراهم آورده، بدین صورت 
که عده ای که به رانت دسترس��ی دارند مجوز 
را دریافت کرده، اما از آن هیچ اس��تفاده ای نمی کنند و عمال توانایی راه اندازی 
کسب و کار را نیز ندارند، لذا کارآفرینان مجبورند با پرداخت حق الزحمه به آنها 

بابت اخذ مجوز اقدام کنند. 

کنس��ول های قدیم��ی ب��ازی در حال تبدیل ش��دن به نس��ل 
بعدی کنس��ول ها هستند و هیچ کنس��ولی به قدمت آتاری وجود 
ندارد. به همین دلیل اس��ت که در تبلیغات این ش��رکت در مورد 

Aataribox هیج��ان زی��ادی بی��ن 
طرفداران این دستگاه ایجاد شده است 
و البته در حال حاضر در مورد ش��کل 
و اینکه چه قابلیت های��ی دارد آگاهی 

کامل وجود دارد. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، طراحی 
آن ش��بیه مدل قدیمی آتاری اس��ت، 
اما ش��کل مینیاتوری سرراستی مانند 

NES classic ندارد. 
البته بعضی از اج��زای آن را به ارث 
ب��رده مانند ج��داره چوبی و شیش��ه 
مش��کی در جل��و که انتخ��اب یکی از 
آنها به عهده مشتری است. یک پورت 
کارت حافظه SD و پورت HDMI و 

چه��ار پورت USB وجود دارد. البته کمپانی بازی های کالس��یک 

را روی کنس��ول ش��بیه آن چیزی که در NES classic اس��ت، 
ارائه می دهد. 

این کنس��ول بازی های جدید را هم پوشش خواهد داد و از این 
نظر شبیه کنس��ول های مدرن بازی 

خواهد بود. 
هن��وز اطالعات��ی از ای��ن مقیاس 
جدید فعالیت آن وجود ندارد، اما اگر 
مانند یک Android TV با زمینه 
یک کنس��ول قدیمی آتاری به عنوان 
ظرفیت ه��ای  دارای  و  آن  میزب��ان 
استریم کردن باشد، می تواند جذابیت 
باالیی داشته باش��د. در مورد قیمت 
ای��ن محصول ه��م اطالعات��ی وجود 
ن��دارد، ام��ا این پ��روژه جذابیت های 
خود را برای منتظ��ر ماندن برای آن 
حف��ظ خواهد کرد و در پایان نش��ان 
خواه��د داد که رجوع ب��ه بازی های 
قدیمی تنها یک مد روز است یا از عمق بیشتری برخوردار است. 

بازیافت 157 تن فلز و طال از Galaxy Note 7تقویت بازی های رایانه ای، بهترین زمینه ایجاد اشتغال کارشناس عالی حوزه کارآفرینی: 

ATARI، کنسولی جدید عرضه می کندتامین مالی و مجوز، دو شاخص مهم برابر سازی فرصت هاست

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، در 
خصوص کسب وکارهای نوپا به خبرنگار نوپانا گفت: »امروزه کسب وکارهای 
نوپ��ا در جهان و همچنین در ایران، جایگاه خوب��ی میان مردم دارند و از 
آنجایی که کیفیت ارائه خدمات آنها نظر بس��یاری از مشتریان را به خود 
جلب کرده اس��ت، لذا اقتصاد جهان امروز به س��مت استارتاپ ها درحال 
تغییر مسیر است و آنها با کاهش هزینه ها و بهره وری باال توانسته اند بخش 

قابل توجهی از بازار را در دست بگیرند.«
علی قربانی افزود: »الزم اس��ت دولت با سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی و 
همچنین نظارت، زیرس��اخت های م��ورد نیاز برای فعالیت و گس��ترش 
اس��تارتاپ ها را فراهم کند و براساس بندی از سیاست اقتصاد مقاومتی در 
حمایت از مشاغل دانش بنیان، مسئوالن باید تا جای ممکن استارتاپ ها را 

در مسیری که در آن گام برمی دارند یاری دهند.«
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: »شرکت های 
دانش بنیان که براساس دانش و فناوری بنا نهاده شده اند، هم به پیشرفت 

اقتصاد کش��ور کمک زیادی خواهند 
ک��رد و هم بر افزای��ش تولید ناخالص 
و ثروت ملی اثرگ��ذار خواهند بود. در 
حال حاضر متأسفانه تکنولوژی کشور 
در اکثر حوزه ها نظیر لکوموتیو، هواپیما 
و حت��ی صنایع کهنه اس��ت و غالبا به 
چند ده��ه قبل باز می گ��ردد. در این 
میان شرکت های دانش بنیان با کاهش 
هزینه ها و روزآمد کردن تکنولوژی، به 
اقتصادی تر شدن ش��رایط و کارآمدتر 
اقتصادی  تصمیم گیری ه��ای  ش��دن 

کشور کمک خواهند کرد.«
او در ادامه بیان داشت: »استارتاپ ها 
با ب��اال بردن به��ره وری و به کارگیری 
نیروه��ای جدید، تح��ول عظیمی در 
اقتصاد کشور ایجاد کرده اند و چنانچه 
از سوی دولت، مجلس و سایر نهادهای 
نظارت��ی مورد حمایت ق��رار گیرند به 
توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی 

می کنند.«
قربانی اظهار کرد: »متأس��فانه کس��ب وکارها در حوزه قوانین با دو خأل 
عمده مواجهند؛ گاهی قوانین الزم وجود ندارند و گاهی نیز قوانین موجود 
به خوبی اجرا نمی شوند؛ الزم است در هر دو مورد اقدامات اساسی صورت 
گیرد و دولت به معنای واقعی از استارتاپ ها حمایت کند تا نخبگان کشور 
که برای رش��د و آمادگی آنها هزینه های زیادی ش��ده اس��ت، در اثر عدم 

حمایت و توجه، به خارج از کشور مهاجرت نکنند.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: »در صورت بهبود نیافتن 
شرایط حمایت از نخبگان، آنها را به راحتی از دست می دهیم و بیگانگان با 
حمایت از این جوانان خالق و تحصیلکرده، به توسعه و پیشرفت می رسند. 
این در صورتی است که اگر آنها در کشور خود مورد حمایت قرار گیرند، در 
داخل مرزها می مانند و برای توسعه و آبادانی کشور خود تالش می کنند.«

همچنین محمد خالدی سردش��تی، عضو کمیس��یون انرژی مجلس، 
در رابطه با فعالیت اس��تارتاپ ها در کشور می گوید: »وضعیت کسب وکار 
در س��طح جهانی تغییرات اساس��ی کرده است و کش��ورهای همسایه با 

بهره گیری از تکنولوژی های پیش��رفته، به خل��ق ایده های جدید و ایجاد 
مشاغل نو روی آورده اند. در این میان متأسفانه کشور ما با کمی تأخیر در 
این مسیر قدم گذاشته است و به همین جهت در برخی حوزه ها نسبت به 
کشورهای همسایه عقب تر هستیم، بنابراین در شرایط کنونی نیاز به اتخاذ 

تدابیر هوشمندانه در این زمینه به شدت احساس می شود.«
خالدی سردش��تی در ادامه افزود: »متأس��فانه در کش��ور ما، فرهنگ 
اس��تفاده از محصوالت اینترنتی جز در پایتخت و شهرستان های بزرگ، 
نهادینه نش��ده اس��ت، اما در صورت فراگیر ش��دن این فرهنگ در سطح 
کش��ور، موجبات اشتغال زایی بیشتر نیز فراهم خواهد شد. البته در حوزه 
فعالیت استارتاپ ها، به دلیل تجربه و سابقه کم اکثر آنها، نیاز به کارشناسان 
و متخصصان آگاه و توانایی است تا با در نظر گرفتن برنامه های اقتصادی 
دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن، در آینده ای نزدیک ش��اهد 

شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.«
نماینده شهرس��تان لردگان در مجلس اظهار داشت:  »صحبت هایی با 
موضوع جدا شدن بخش های تجارت 
و بازرگان��ی از وزارت صنعت، چندی 
پی��ش در مجلس به ص��ورت الیحه 
مطرح ش��دند که ه��دف آنها توجه 
به اس��تارتاپ ها بود. در همین راستا 
به دنبال احساس نیاز به ایجاد مشاغل 
جدید و ابزارهای نوین در معرفی آن 
مش��اغل، بخش بازرگانی کشور نیز 

نیازمند به روزرسانی است.«
ناظر مجلس در شورای عالی انرژی 
با بیان نکات مثبت استارتاپ ها تأکید 
کرد: »در گذشته برای ایجاد مشاغل 
جدی��د، هزینه ه��ای گزاف��ی صرف 
می ش��د و در بسیاری از موارد به رغم 
هزینه ه��ای ف��راوان، درعمل نتیجه 
مطلوب حاصل نمی شد، درحالی که 
امروز استارتاپ ها غالبا با هزینه های 
بس��یار کمتر و خلق ایده های جدید 
که مبتنی بر نیازهای جامعه هستند، 
توانس��ته اند جایگاه خوبی در میان مردم باز کنند و همین نکته از دالیل 

موفقیت آنها محسوب می شود.«
خالدی سردشتی افزود: »مشاغل نوپا پتانسیل های زیادی در حوزه های 
صنعتی و در زمینه جلوگیری از هدررفت انرژی دارند و اگر به طور صحیح 
از س��وی مس��ئوالن حمایت ش��وند، منجر به رونق اقتصادی در کش��ور 

می شوند.«
عضو کمیس��یون انرژی در پای��ان بیان کرد:  »کس��ب وکارهای نوپا با 
همت افراد خالق و نخبه راه اندازی ش��ده اند و باید با هوش��یاری کامل با 
آنها برخورد کرد، زیرا در سال های گذشته به دلیل عدم توجه به حقوق و 
خواسته های نخبگان و از دست دادن آنها، هزینه های زیادی برای بازپروری 
آنها پرداختیم. این نخبگان طبیعتا در مواجهه با اتوماسیون کند و قدیمی 
اداری و با برخورد برخی کارشناسان ناآگاه، انگیزه تولید را ازدست خواهند 
داد، به همین جهت الزم است بنیاد ملی نخبگان و همچنین وزارت اقتصاد 
و دارایی با ورود به این مسئله از استارتاپ ها حمایت مادی و معنوی کنند 

تا ریشه تولید در کشور خشک نشود.«

در سال های اخیر در روزنامه ها، مجالت، سایت ها، شبکه های اجتماعی و صدا 
و سیما موجی گسترده و با هدف نفوذ سطحی و اثر آنی راه اندازی شده که برای 
کسب موفقیت های فوری، گام ها، ویژگی ها و راه های کوتاه مدت و البته هیجانی 
و موق��ت را در بین مخاطبان خود تروی��ج می دهد. همواره افراد جوان جویای 
صعود به مقامات عالی از طریق دستیابی به راه های کوتاه مدت، کم دردسر و 
ساده هستند و به همین جهت متأسفانه بیشتر آنان نیز با شکست های مالی یا 
شکست های کاری متعددی مواجه می شوند و این مهم خود سبب سرخوردگی 
آنان در حوزه های تعریفی متصورشان می  شود، زیرا دستیابی به موفقیت های 
بزرگ را در برنامه ریزی کوتاه مدت با اهداف نامش��خص غیرقابل تحقق لحاظ 
کرده بودند و مسئولیت چنین پیامدهایی بر گردن سوداگرانی است که هر روز 
مطالب خود را با تیترهای هیجانی و جنجالی مانند 5 عادت برتری در مدیریت، 

7 ویژگی برای کارآفرینی ۶ راه مدیریت کسب و کار و... منتشر می کنند. 
خوب اس��ت گاه تلنگری بر خویش بزنیم و به عنوان افراد صاحب س��بک و 
جایگاه، اندکی با تأمل بیشتر بر نفوذ کالم خویش در بین اقشار مختلف جامعه 

به عنوان جامعه هدف و با سنجش جوانب و نتایج حاصله بنگریم. 
یادمان باشد هر کدام از ما مسئول و پاسخگوی گفتار و رفتارمان هستیم. سوق 
دادن جوانان به فعالیت های زود بازده نتایج و اثرات ناهنجاری را به جا خواهد 
گذاشت. کسب موفقیت، فرآیندی منظم، مستمر و بلند مدت است و هیچ گاه 
یک شبه محقق نمی  شود. افراد موفق دنیا تالش های مستمر و خستگی ناپذیری 
را در توسعه دانش، کسب مهارت و تغییر نگرش خود داشته اند. اینان همواره 
برای حفظ جایگاه و برتری خود در تالش هستند. مراقب باشیم در دام مطالب 
۶ گام موفقیت، 5 راه برای ثروتمند ش��دن و... نیفتیم. موفقیت مسیری است 
پرفراز و نشیب که در ذات خود نوعی پویندگی را داراست، پویشی از نوع تالش، 
پش��تکار، پیگیری، شکست و اراده راسخ و استوار و هیچ فرد موفقی یک شبه 
نتوانسته است به جایگاهی واال برسد و مهم تر آنکه بتواند آن را کسب و برای 

طوالنی مدت و حتی میان مدت حفظ کند. 

برای آنکه راهبر بزرگی ش��وید، باید در ارتقا دادن دیگران طبق قابلیت های 
ش��ان توانا باشید. به گزارش ایران استارتاپ، نظرسنجی اخیر گالوپ نشان داد 
رایج تری��ن دالیلی که باعث می ش��وند کارمندان به پس��ت های راهبری ترفیع 
پیدا کنند عبارتند از نخس��ت، مدت زمان تصدی و دوم، موفقیت به عنوان یک 
اجرا کننده انفرادی. یک لحظه درباره این دو دلیل فکر کنید. متأسفانه هیچ کدام 
ش��ان واقعا نش��ان نمی دهد که فرد، واجد مهارت های مناسب برای راهبری و 
هدایت موفقیت آمیز افراد است. در حقیقت، نظرسنجی گالوپ همچنین گزارش 
کرده اس��ت که در ۸۲درصد موارد، سازمان ها مرتکب این اشتباه می شوند که 
مدیران را بر مبنای معیارهای نادرس��تی استخدام می کنند. پس به این ترتیب 
برای هدایت مؤثر افراد چه شرایطی الزم است؟ آیا این یک خصلت شخصیتی 
است؟ اعتماد به نفس ناشی از »مسئول بودن« است؟ خب، باید بگوییم نه! در 
واقع ممکن است ما به عنوان »فرد« در تشخیص و کشف اینکه چه کسانی باید 
در نقش راهبری باشند، بدتر از سازمان ها عمل کنیم. در تحقیقی که طی آن 
از ۳,7۶1 لیدر خواسته شده بود توانایی های راهبری خودشان را ارزیابی کنند 
معلوم شد که:  »روی هم رفته افرادی که مهارت های خودشان را پایین تر از حد 
واقعی ارزیابی کرده بودند در تأثیرگذاری کلی فعالیت های راهبری شان باالتر از 
حد متوسط بود، اما کسانی که به خودشان رتبه ای باالتر از حد واقعی داده بودند 
به طرز معنی داری پایین تر از حد متوسط بودند.« اگر هم سازمان ها و هم افراد 
در مورد نحوه انتخاب لیدرها دچار اشتباه می شوند، باید این سوال را مطرح کرد 
که  »چرا؟« براساس مصاحبه های بی شمار، مطالعات بسیار و تجربه کارکردن با 
شرکت های کوچک و بزرگ، دو تصور عمومی لیدرهای حاشیه ای را از لیدرهای 

بزرگ و توانا متمایز می کند.
همه باید مثل خودتان باشند

زمانی که بس��یاری از لیدرها براس��اس مدت تصدی یک پس��ت یا عملکرد 
انفرادی شان در جایگاه یک کارمند ترفیع می گیرند و وارد نقش های مدیریتی 
می شوند ممکن است این تصور برایشان پیش بیاید که شیوه عملکرد خودشان 

تنها روش صحیح برای انجام یک کار اس��ت. اما لیدرهای بس��یار خوب و توانا 
انتظ��ار ندارن��د که افراد به چیزی تبدیل بش��وند که واقعا نیس��تند. برعکس، 
به گونه ای الهام بخش آنها می ش��وند که بهترین نمونه از »خودشان« – چیزی 
که در حقیقت هستند – بشوند. دان مک نامی، مدیر آرایشگاه های »فلویدز ۹۹ 
باربرشاپز« اخیرا گفته:  »فرهنگ خوب نتیجه این است که به افراد اجازه دهیم 
بهترین نسخه از خودشان باشند، نه آنکه مجبورشان کنیم خودشان را در قالب 

نسخه ای از فردی که ما فکر می کنیم باید باشند، جا بدهند.« 
فلویدز از لحاظ داش��تن پرسنل بسیار پرشور و اشتیاق، شهرت فوق العاده ای 
دارد – کارکنانی که استاد فردگرایی هستند. حق با اوست. وقتی افراد ترغیب 
ش��وند که بهترین »خوِد منحصربه فردش��ان« باشند، رش��د می کنند و شکوفا 
می شوند. کارکنان نمی خواهند عالی باشند. هرچند امتیاز تعهد کاری کارکنان 
مس��تمرا ضعیف و ضعیف تر می شود، یادآوری این نکته برای لیدرها و مدیران 
حائز اهمیت است که کارکنان کارشان را با این تفکر که »حاشیه ای« خواهند 
بود، ش��روع نمی کنند. برعکس، وظایف ش��ان را با این باور به عهده می گیرند 
که قادر خواهند بود براس��اس تجربیات کاری گذشته ش��ان، نقش مثبتی ایفا 
کنند، نتایج خالق و نوآورانه ای کسب کنند و همچون ستاره درخشانی باشند. 
بس��یاری از لیدرها که به عنوان مج��ری قوانین و مقررات عمل می کنند، اغلب 
این تصور را دارند که افرادش��ان نمی خواهند مشغول کار باشند، مایل نیستند 
عملک��رد خوب��ی ارائه دهند و الزم اس��ت که تحت نظارت و مراقبت باش��ند. 
 ش��لدون هریس، مدیرعامل Coaching International و رئیس س��ابق

 Coldstone Creamery، ط��ی یک تماس تلفنی اظهار داش��ت:  »اوایل 
فعالیتم به عنوان لیدر تصور می کردم وظیفه من این است که در محوطه بگردم 
و مچ کارمندانی را که اشتباه می کنند بگیرم. یک بار وقتی کارمندی را به دفترم 
آورده بودم و او را متهم می کردم که تأخیر داشته، درس سختی گرفتم. او به من 
گفت علت تأخیرش این بوده که هر روز صبح قبل از آنکه کارت ساعتش را بزند 

آشغال های توی محوطه پارکینگ را جمع می کند.«

ساتیا نادال
س�اتیا نادال، مدیرعامل کمپانی مایکروسافت گفت: تراژدی 
رخ داده در شارلوتس�ویل و کش�ته ش�دن ی�ک زن جوان ۳۲ 
س�اله بر اثر حمله یک خ�ودرو به جمعی�ت معترضان اجتماع 
برتری جویان نژاد س�فید، یک رویداد س�همگین و ناگوار بود.  
عالوه بر این، یادداش�ت نادال حاوی درخواس�تی از کارمندان 
برای گرامیداش�ت ارزش های این ش�رکت نظیر برابری نژادی 
بود. س�اتیا ن�ادال می گوی�د: در اجتم�اع ما هی�چ جایی برای 
خش�ونت بی معنی، کورکورانه و متعصبانه ای ک�ه این هفته از 
جانب ملی گرایان افراطی در ویرجینیا ش�اهد آن بودیم وجود 
ن�دارد. قلب ما هم�راه خانواده ها و تمام کس�انی اس�ت که از 

تراژدی شارلوتسویل متأثر شده اند. 

برایان کرزانیچ
 برای�ان کرزانی�چ، مدیرعام�ل کمپان�ی اینت�ل، در 
پی ح�وادث ناگ�وار اخیر شارلوتس�ویل، نژادپرس�تی 
سفیدپوس�تان این شهر را در توییتر محکوم کرد. برای 
مدت ها، باقی ماندن وی در تیم مشاوره رئیس جمهوری 

آمریکا در هاله ای از ابهام قرار داشت. 
اما اکن�ون، مدیرعامل غول پردازن�ده، موضع خود را 

شفاف کرده است. 
وی ط�ی یک پس�ت وبالگ�ی اع�الم کرد ک�ه »برای 
جل�ب توجهات به تبعات جو سیاس�ی آمریکا در ایجاد 
مش�کالت جدی، از تیم مش�اوره ]رئیس جمهور[ خارج 

می شود.«

تیم کوک
 در ادام�ه واکن�ش رهب�ران فن�اوری دنی�ا ب�ه رویداده�ای 
شارلوتس�ویل، تیم ک�وک، مدیرعامل اپل نیز در ی�ک ایمیل به 
کارکن�ان خ�ود، به بی�ان دیدگاه های�ش در رابطه با ای�ن حادثه 
پرداخت.  ب�ه دنبال تصمیم کمپانی اپل مبنی بر مس�دود کردن 
اپل پی در وب س�ایت های ترویج دهنده نژادپرس�تی و گروه های 
افراطی، تیم کوک ایمیلی به تمام کارکنان اپل ارسال کرد و درباره 
رویدادهای غم انگیز شارلوتسویل به بیان دیدگاه هایش پرداخت.  
در این ایمیل که در اختیار وب سایت 9to5mac قرار گرفته است، 
ک�وک به بیان اختالفاتش با رئیس جمه�وری آمریکا می پردازد و 
عالوه بر ای�ن اعالم می کند که اپل مبلغی ب�رای کمک به ترویج 

حمایت از برابری و مقابله با نفرت پراکنی در نظر گرفته است. 

مارک زاکربرگ
مارک زاکربرگ، روز چهارش�نبه، در این باره گفت: ما همیشه 
تمام پس�ت هایی را که ب�ه تبلیغ و حمایت از اعم�ال مجرمانه، 
نفرت انگی�ز یا تروریس�تی پرداخته اند - ش�امل آنچه اخیرا در 
شارلوتس�ویل اتف�اق افت�اد - ح�ذف کرده ایم. در ص�ورت باال 
گرفتن مج�دد فعالیت این افراد، ما نی�ز به دقت وضعیت آنها را 
زیر نظر می گیریم و هرگونه تهدید به آس�یب فیزیکی را حذف 
خواهی�م کرد.  زاکربرگ همچنین دیدگاه ه�ای خود را در رابطه 
با این حوادث شرح داد: من می دانم که بسیاری از ما، این سوال 
را از خود پرس�یده ایم که این نفرت از کجا سرچش�مه می گیرد. 
به عن�وان ی�ک یه�ودی، بارها از ای�ن موض�وع در زندگی خود 

شگفت زده شده ام.

در پی رویداد  خشونت بار اخیر ویرجینیا

غولهایفناوریدرمقابلنژادپرستی
رویداد  خشونت بار اخیر ویرجینیا، واکنش های مختلفی به دنبال داشت. از جمله این واکنش ها می توان به واکنش ها در میان مدیران ارشد غول های فناوری و تجارت الکترونیک اشاره کرد. 

ضرورت حمایت از استارتاپ ها  دام های 5 گام تا توسعه، 7 ویژگی توسعه
 و ۳ راه موفقیت

برای هدایت مؤثر سازمان چه شرایطی الزم است؟ 
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گزارشیادداشت

داس��تان های بسیاری از طریق ایموجی گفته می شود، اما توییتر و رویال اپرا هاوس 
لندن این قصه گویی را یک قدم جلوتر برده اند و در روز جهانی ایموجی در 17 جوالی از 
ایموجی بهره گرفتند تا داستان اپرا را به طور کامل شرح دهند. به گزارش ام بی ای نیوز، 
اما این داستان نخستین همکاری این دو شریک نامرتبط نیست؛ نخستین همکاری آنها 
به سال ۲۰۰۹ بازمی گردد. آنها یک اپرا را در ماه آگوست آن سال توییت کردند. در روز 
دوشنبه، رویال اپرا هاوس تمام روز را به توییت کردن تنها از طریق ایموجی اختصاص 
داد و با این روش داس��تان اپراها و باله های مشهور را بازگو کرد. در هر ۳۰ دقیقه یک 
توییت جدید منتشر شد. کاربران توییتر این شانس را داشتند تا با تشخیص درست نام 
اپرا یا باله مشروح، برنده تعدادی بلیت شوند. توییتر نیز سهم خود را از این همکاری با 

معرفی این ابتکار به وسیله ترندهای جهانی انجام داد. 

همکاری توییتر و رویال اپرا هاوس 
لندن در روز جهانی ایموجی

س��ومین نشست هم اندیش��ی مدیریت فرآیندهای کسب وکار توس��ط نماینده انجمن 
بین المللی مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار در ایران، در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. 
به گزارش امتداد نیوز، در این نشست موضوع رهبری تغییر و تحول در پروژه های مدیریت 
فرآیندهای کسب وکار مطرح شد. در بخش علمی نشست، دکتر سامان پیشوایی با تشریح 
علل توجه به تغییر و تحول در س��ازمان ها قبل و بعد از پیاده س��ازی مدیریت فرآیندهای 
کس��ب وکار مطالب مهمی را عنوان کرد. همچنین تجربه موفق همکاری شهرداری تهران 
با دانش��گاه علم و صنع��ت و روند اجرای پروژه و وضعیت فعلی گام ه��ای اجرایی پروژه در 
این نشست تشریح ش��د. در سومین نشست از سری نشست های هم اندیشی در مدیریت 
فرآیندهای کسب وکار که توسط نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای 
کسب و کار در ایران برگزار می شود، نمایندگان سازمان های دولتی و خصوصی حضور یافتند. 

نشست هم اندیشی مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار برگزار شد 

نسیم صائمیان
مدیر منابع انسانی و توسعه و تجهیز سرمایه انسانی

شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار، کاال و انرژی آگاه



در این مقاله ش��ش ش��رکت فناوری 
تبلیغ��ات و مارکتینگ را که در س��ال 
۲۰۱۷ م��ورد توجه ق��رار گرفته اند، به 
نق��ل از ای��ران اس��تارتاپ ب��ه کاربران 
معرفی می کنی��م. اگرچه روند تبلیغات 
تمای��ل دارد که کوتاه مدت باش��د، اما 
هر کدام از این ش��رکت ها رسیدگی به 
نیازهای امروز ناشران و مصرف کنندگان 

را به طور یکسان درک می کنند. 
 

)Perion(   1- شرکت پریون
پری��ون چالش ه��ای گرفت��ن فضای 
توجهات بس��یار کوچک مشتریان را با 
تأکید بر راه حل  های تبلیغاتی جسورانه 
درک می کن��د )به وی��ژه در موبایل که 
اکثریت استفاده های آن متمرکز است(. 
ای��ن ش��رکت در اواخر س��ال ۲۰۱۵ 
»Undertone« را خرید و از آن زمان 
با برندهای بزرگی مانند مایکروسافت و 
مرکز اجتماعی س��ایکل  )Cycle( در 

حال همکاری است. 

 )AppNexus(   2- اپ نکسوز
اپ نکس��وز در حال حاضر نامی بزرگ 
در فضای فن��اوری تبلیغات اس��ت که 
روزان��ه ۹/۳ میلیارد تبلی��غ را نمایش 
می ده��د و بی��ش از ۵۰۰ کارب��ر دارد. 
این ش��رکت با ترکیب یادگیری ماشین 
و آرایه ه��ای نامتناه��ی از داده ها، روی 
به روز رس��انی پای��دار و انعطاف پذی��ری 
م��داوم ب��رای تبلیغ کنن��دگان تأکی��د 
می کن��د. اعالم اخیر این ش��رکت برای 
هم��کاری ب��ا اجراکنن��دگان فن��اوری 
تبلیغات��ی همکار در مقابله مس��تقیم با 
گوگل و فیس ب��وک قطعا موجی ایجاد 
خواه��د ک��رد. بع��د از هم��ه اینها، هر 
چی��زی که موج��ب رقابت بیش��تر در 
دنیای فناوری تبلیغات شود، با توجه به 

اینکه آن دو ش��رکت غول پیکر مسئول 
یک پنجم درآمدهای تبلیغاتی هستند، 
مزی��ت محس��وب می ش��ود. در آینده 
نزدیک همه نگاه ها به نهضت اپ نکسوز 
خواهد بود چون این ش��رکت به دنبال 
تضعیف ضرب��ات گوگل و فیس بوک در 
دالرهای حاصل از تبلیغات امروز است. 

)MeidaMath(   3- مدیا مت
نام دیگری که در اجتماعات اپ نکسوز 
شرکت می کند، مدیا مت است که یک 

رویک��رد خ��ارج 
از ع��رف ب��رای 

تبلیغات دارد. 
طبق گفته های 
م��ت،  مدی��ا 
با  تبلیغ کنندگان 
اصلی  چالش  دو 
ایجاد  مواجهند؛ 
بیشترین حد هر 
تأثیر و اس��تفاده 
داده ه��ای  از 
برای  مخاطب��ان 

به حداکثر رس��اندن فروش. مدیا مت از 
طریق تمامی کانال های پلتفرم ش��رکت 
و یادگیری ماش��ین، به تبلیغ کنندگان و 
منتش��رکنندگان کمک می کند تبلیغات 
مرتبط را به مخاطبان مربوطه خود ارائه 

دهند. 
همچنی��ن قابلی��ت پیش بینی کننده 
مخاطبان ش��رکت داده های ناشناس را 
از مخاطب��ان جم��ع آوری می کند تا به 
بازاریابان در درک مش��تریان ارزشمند 
آن��ان کمک کن��د. در نتیج��ه این کار 
ب��ه تبلیغ کنن��دگان دی��د جامع ت��ری 
ک��ه  می ده��د  را  مخاطبان ش��ان  از 
برای داش��تن ی��ک مکالم��ه بامعنی با 

مشتریان شان الزم است. 

)LiveRamp(   4- الیو رمپ
مأموری��ت الی��و رمپ ارائ��ه تبلیغات 
ب��ه  ش��ده  و شخصی س��ازی  مرتب��ط 
مش��تریان با تأکید بر امنیت اس��ت. از 
آنجا که هی��چ راهکاری وجود ندارد که 
برای همه نیازهای منتشرکنندگانی که 
از فناوری ه��ای تبلیغ��ات بهره می برند 
داده ه��ای ش��خصی  باش��د،  مناس��ب 
هس��ته پلتفرم الیو رمپ هس��تند تا به 
پاس��خگویی به نیازهای مش��تریان در 

سطح انسانی کمک کنند. 
شرکت  اخیراً 
رم��پ  الی��و 
ب��ا ای��ده ی��ک 
یکت��ا  شناس��ه 
کوکی  ی��ک  یا 
مش��تری  واحد 
می کند  جل��ب 
می توان��د  ک��ه 
در  را  مش��تری 
ی  ه ها س��تگا د
مختل��ف دنبال 
کند. با این حال 
از  آنج��ا ک��ه این محصول هن��وز آماده 
نش��ده اس��ت، مردم باید منتظر بمانند 
و ببینند آیا چنین شناس��ه ای حقیقی 

می شود یا نه. 

)AdRoll(   5- اد رول
ح��اال که صحبت از کوکی هایی ش��د 
  B به نقطه  A که مش��تریان را از نقطه
دنبال می کنند، راهکار هدفمندسازی اد 
رول به بیش از ۵۰۰ تبادل تبلیغ شامل 
تبلیغات فیس بوک و گوگل دست یافته 
اس��ت. این راهکار به مش��تریان بزرگی 
کم��ک کرده اس��ت؛ چنانک��ه کلینیک 
)Clinique( گفته بازگش��ت به لطف 
پلتفرم اد رول، سرمایه ۸/۵ برابر و ۲۶۵ 

درصد افزایش فروش داشته است. 
اد رول ع��الوه بر هدفمندس��ازی، به 
از  می دهد  پیش��نهاد  تبلیغ کنن��دگان 
راهکارهای جس��ت وجو براساس رفتار 
مش��تری در لحظ��ه اس��تفاده کنند. با 
تبلیغ کنندگان  اطالعات،  این  داش��تن 
می توانن��د مخاطب��ان بالق��وه جدید را 
براس��اس فعالیت های مش��تریان فعلی 
شناس��ایی کنن��د. اد رول می داند که 
پلتف��رم این ش��رکت به بی��ش از ۱/۲ 
پروفای��ل دیجیتالی دسترس��ی دارد و 
امکان کش��ف درب��اره هر ش��خصی را 
می ده��د نه فقط مخاطبان مش��ابه در 
فیس ب��وک ی��ا مخاطب��ان مرتبط در 

گوگل. 

)StartApp(   6- استارت اپ
اس��تارت اپ در بخ��ش توس��عه ب��ا 
منتشرکنندگان کار می کند تا تبلیغات 
موبای��ل بس��یار کارآم��د ب��ا تجزیه و 

تحلیل های عمیق تولید کند. 
استارت اپ با پیشگام بودن در فناوری 
تبلیغ��ات از طری��ق VR و تبلیغ��ات 
۳۶۰ درج��ه، ادع��ا می کن��د تبلیغات 
بومی آن ب��ه صورت یکپارچ��ه در هر 
برنامه ای جای می گیرد. اس��تارت اپ با 
هدفمندسازی هوشمند، درک عمیقی 

از تجربه کاربری دارد. 
همین ط��ور ک��ه تبلیغ کنن��دگان به 
جنگ برای توجه ارزش��مند مشتریان 
ادام��ه می دهن��د، آین��ده فناوری های 
تبلیغاتی جذاب اس��ت؛ از انتخاب های 
ب��رای  موبای��ل  جدی��د  س��رگرمی 
منتش��رکنندگان گرفته تا شرکت های 
کوچک ت��ری که نام ه��ای بزرگی چون 
فیس بوک و گوگل دارند؛ امسال آماده 

است سال پرمشغله ای باشد. 
Entrepreneur.com :منبع 

معرفی۶ شرکت فناوری تبلیغات درجه یک دنیا
کلید

مدیریت بازاریابی و فروش و تبلیغات 
چه جایگاهی در شرکت ها دارد؟ 

تبلیغ��ات  و  ف��روش  و  بازاریاب��ی   مدیری��ت 
)Marketing management( دارای جایگاه بسیار 
وس��یعی در شرکت های بزرگ و حتی کوچک و متوسط 
است. در این مقاله کوتاه به نقل از پارک بازاریابی ایران به 

تشریح این جایگاه می پردازیم. 

مفهوم مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی و ف��روش و تبلیغات هر کدام دارای 
معنی و مفهوم خاصی است، اما مطابق تعریف آکادمیک 
و دانش��گاهی، مدیریت بازاریابی عبارت اس��ت از فرآیند 
برنامه ری��زی و اج��رای برنامه های توزی��ع محصوالت و 
خدم��ات با ه��دف انجام تبادالتی که به کس��ب رضایت 
مش��تریان به عنوان یک هدف س��ازمانی اطالق می شود. 
این تعریف مدیریت بازاریابی برخالف استنباط سطحی 
رایج- که مفهوم بازاریابی را ایجاد تقاضا برای محصوالت 
و خدمات شرکت می داند- است چون بازاریابی به طیف 
وس��یعی از فعالیت ها از تحقیقات بازاریابی، برنامه ریزی 
استراتژیک بازاریابی، اجرا و مدیریت بازار گفته می شود. 

در واقع بازاریابی موضوعی وس��یع است که در راستای 
برنامه ریزی نحوه حضور در بازارهای هدف گیری شده به 
منظور محصوالت و خدمات نقشی پررنگ تر ارائه می کند. 
مدیریت بازاریابی نیز شامل نگرش استراتژیکی است که 
به این فرآیند و موضوع مدیریت دارد. مدیریت بر بازاریابی 
و فروش بازاریابی از زمانی آغاز می  ش��ود که یک مشتری 
قص��د دارد نیازها و خواس��ته هایش را از طریق تأمین یا 
خرید یک محصول، ارضا کند و بازار عبارت است از محلی 
برای مبادالت بالقوه. نتیج��ه آن که مدیریت بازاریابی به 

معنای کار کردن با بازار و مدیریت بر بازار است. 

مفهوم مدیریت بازاریابی و فروش
اگ��ر مدیریت بازاریابی در کنار ف��روش قرار بگیرد، آن 
زمانی اس��ت که مدیریت بازاریابی و فروش در حوزه های 
فروش پررنگ تر می ش��ود. به عنوان مثال فعالیت هایی از 
قبیل ارس��ال و توزیع کاال و نحوه دریافت وجه بیشتر در 
قس��مت نهایی فرآیند فروش قرار می گیرد؛ در واقع جزو 

فعالیت های مدیریت بازاریابی و ف��روش قرار می گیرد و 
ارتباط کمی با فعالیت های تحقیقات بازار جهت ورود به 
بازار دارد. از سوی دیگر کسی که متصدی امور مدیریت 
بازاریابی و فروش می شود، مسئول شرح وظایف ویژه مدیر 

بازاریابی و فروش خواهد بود. 

مفهوم مدیریت بازاریابی و تبلیغات
اگر مدیریت بازاریابی و تبلیغات در کنار یکدیگر ظاهر 
شوند، منظور بیشتر متمرکز بر فعالیت های حوزه تبلیغات 
و ترفیعات می شود. همان گونه که در مطلب ابزار بازاریابی 
گفته ش��د، یکی از ابزارهای مهم بازاریابی ترفیعات یا به 
مفه��وم کامل تر آن عبارت اس��ت از ارتباط��ات بازاریابی 
)Communication Marketing(. یعن��ی اگر در 
میان بخش های مختلف مدیریت بازاریابی، نظر ویژه ای در 
مورد تبلیغات داشته باشیم، در آن زمان مدیریت بازاریابی 
و تبلیغات معنی خود را نشان می دهد. مدیریت بازاریابی و 
تبلیغات وظایف وسیعی از جمله تدوین کمپین تبلیغاتی 
یا 5M تبلیغات و برگزاری جلسه با شرکت ها و کانون های 

تبلیغاتی را در برنامه های کاری خود خواهد داشت. 

وظایف تعریف شده در حوزه مدیریت بازاریابی
۱- شناس��ایی وضعیت بیرونی شرکت )وضعیت رقبا، 
شناخت شبکه توزیع، قوانین و مقررات دولتی، شناخت 
مش��تریان و مصرف کنندگان محص��والت و خدمات( به 

کمک تحقیقات بازاریابی.
۲- وظیفه دوم مدیریت بازاریابی در شرکت ها، تدوین 

برنامه بازاریابی به کمک ابزارهای بازاریابی است. 
۳- شناخت وضعیت و جایگاه برند در بازار و پیشنهاد 
جهت ارتقای این جایگاه در بازار و در نهایت ارزیابی میزان 
رضایت مش��تریان از برند  )محصول، ش��رکت، پرسنل و 

خدمات(
4- انجام گزارش های مدیریتی و همچنین پیش بینی 

وضعیت بازار.

نتیجه گیری 
آنچ��ه مس��لم اس��ت مدیری��ت بازاریابی بای��د بتواند 
کلیه فعالیت ه��ا از مرحله تحقیق��ات بازاریابی گرفته تا 
انج��ام تبلیغات و فرآیندهای ف��روش را به صورت کامال 
سیس��تماتیک و برنامه ریزی شده پیگیری کند تا بتواند 
ب��ه مهم ترین هدف مدیریتی یک س��ازمان و برند یعنی 
کسب رضایت مشتریان دست یابد. اگر مدیریت بازاریابی 
در شرکت ها به نحو صحیح خود پیاده سازی نشود، هیچ 
ضمانتی جهت حفظ و ماندگاری شرکت ها در سال های 

آتی نخواهد بود. 
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تبلیغات خالق

این آگهی مینیمالیستی برای چاقوی ژاپنی میابی )Miyabi( آن قدر خوب به نظر می رسد که می توان آن را خورد! این آگهی، درست مانند 
هندوانه ای که به تصویر کشیده است، تمیز، با طراوت و خوشمزه است.

ایستگاه تبلیغات

 داستانی بامزه از دوستی ها 
Taco Bell  به روایت

 هر تجدید دیداری با Quesarito )س��اندویچ به 
خصوصی درTaco Bell ( بهتر است. 

طی چند س��ال اخیر ما میلیون ها تبلیغ تأثیر گذار 
دیده ایم و Taco Bell هم از این تبلیغات دارد ولی 
ان��گار این نوع تبلیغات، این فس��ت فود زنجیره ای را 

تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، Taco Bell کانادا به 
 sadvertising طرز ماهرانه ای از ژان��ر به اصطالح
ب��رای تولید ویدئوهای تبلیغاتی س��رگرم کننده خود 
اس��تفاده کرده اس��ت. در این ویدئو دو دوس��ت که 
در شش روز گذش��ته همدیگر را ندیده اند برای یک 

دیدار مجدد احساسی آماده شده اند. 
 Grip در این ویدئو که توس��ط آژان��س تبلیغاتی
Limited  برای Quesarito تولید ش��ده اس��ت، 
دو دوست قدیمی دوباره همدیگر را مالقات می کنند 
که این دقیقا مثل دو ن��وع غذای قدیمی به نام های 
quesadilla و burrito در Taco Bell هستند. 
Trevor Gourley ، کارگردان این کار می گوید: 
به صورت کامال واضح��ی این یک تبلیغ تجدید دیدار 
است به این دلیل که محصوالتی مثل quesadilla و 
burrito دوباره در کنار هم قرار گرفته اند. این حسی 
است که انگار ما آن را میلیون ها بار تجربه کرده ایم. او 
در ادامه افزود: به خاطر تحقیر بعضی از تبلیغ های مان، 
ما ش��روع به تغیی��ر دادن آنها کردیم و این س��وال را 
مطرح کردی��م که چگونه می توانیم به چیزی دس��ت 
یابی��م که Taco Bell نتواند آن را س��رزنش کند؟ یا 
چگونه می توانیم به طور برجسته به مشتریان مان کمی 
اعتبار ببخشیم؟ در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که 
ی��ک تحریک مؤثر و پایدار می تواند به یک عامل رایج 

در این تبلیغات تبدیل شود. 
Gourley می گوی��د: ما از دو بازیگ��ر بامزه برای 
این ویدئو اس��تفاده کردی��م که به خوبی از عهده آن 
برآمدند. ما یک بازیگر دیگر هم داشتیم که در طول 
روز ما را همراهی می کرد و این سه بازیگر به صورت 
قدرتمندی توانستند در این ویدئو تأثیر گذار باشند. 

استفاده تبلیغاتی مؤثر از ساک 
خرید

فروشگاه های بزرگ معتقدند که ساک خرید، رسانه 
تبلیغاتی مهمی است، اما بسیاری از مشاغل دیگر در 
بهره جوی��ی از این واقعیت، ضعی��ف عمل می کنند. 
  )shoppingbag( خریداران، ساک های خریدشان
را همراه خود در محل های پرازدحام خرید و مناطق 
مرکزی ش��هر و نیز در مترو، قط��ار و اتوبوس حمل 
می کنن��د و باعث می ش��وند که پیام ه��ای روی آن 

ساک ها مورد مشاهده افراد بسیاری قرار گیرد. 
ب��ه گ��زارش هورموند، برای اینک��ه بتوانید به نحو 
مؤثرتری از ساک خرید اس��تفاده کنید، باید نوشته 
روی آنه��ا را بس��یار س��اده تر و ظاهر آنها را بس��یار 
جذاب تر از س��اک های خرید پالس��تیکی س��فید یا 
کاغذی قه��وه ای معمولی درس��ت کنی��د. فراموش 
نکنید که فقط یک س��اک طراح��ی نمی کنید بلکه 
نوع��ی تبلی��غ بیرونی طراحی می کنی��د. پس همان 
اصول طراحی را در اینجا نیز رعایت و ایده ای جذاب 
و گی��را پیدا کنی��د. رنگ ها و طرح ه��ای مختلفی را 
امتح��ان کنید، در ضمن اغلب س��ازندگان س��اک و 
کیف، کارهای سفارشی انجام می دهند. با سازندگان 
محلی ت��ان گفت وگو کنید. اگر هیچ کیف س��ازی در 
نزدیکی ت��ان کار سفارش��ی قبول نکرد، با ناش��ران و 
چ��اپ کننده ه��ای روی پارچه تم��اس بگیرید. آنها 
همیش��ه می توانند س��فارش های ش��ما را نیز قبول 
کنن��د. ش��ما می توانید مج��وز اس��تفاده از یکی از 
کاراکتره��ای کارتون��ی را در اختی��ار گرفته و آن را 
همراه این پیام  »اهدایی از ... )نام شرکت تان(« روی 
تیشرت یا ساک خرید چاپ کنید و شاید باور نکنید 
که چه تع��داد زیادی از افراد به آن توجه می کنند و 
آن را می پس��ندند. اگر در یک منطقه خرید، ش��ما 
بزرگ تری��ن و محکم ترین س��اک خری��د را عرضه 
کنی��د، می توانید مطمئن باش��ید ک��ه خریداران، 
ساک های فروش��ندگان دیگر را درون ساک خرید 
ش��ما فرومی کنند و با این کار پیام تبلیغاتی ش��ما 
بیشترین ش��انس مشاهده شدن را به دست آورده 
است. بی شک ساک های خرید بزرگ تر و محکم تر، 
هزینه بیشتری طلب می کند و به همین دلیل است 
که اغلب فروش��گاه ها ساک های نازک و ضعیفی به 
مردم می دهند که دس��ت را اذیت می کند یا آنکه 
پاره می ش��ود و محتویاتش بیرون می ریزد. اما اگر 
شما بتوانید پیام تبلیغاتی تان را با یک ساک خرید 
به دیگران منتقل کنید، پس چرا به دنبال کارهای 
پرهزینه تر بروید؟ قیمت ساک خرید درجه یک را 
با س��ایر رسانه ها مقایس��ه کنید. کاماًل ارزان است. 

اینطور نیست؟ 
اگر در کار خرده فروش��ی نیستید، شاید فکر کنید 
که این ایده به درد ش��ما نمی خورد. اشتباه می کنید! 
بسیاری از مدیران فروشگاه ها معتقدند که ساک های 
خرید نه یک رس��انه مارکتین��گ بلکه هزینه ای زائد 
و آزاردهنده اند. به آنها پیش��نهاد دهید که حاضرید 
ساک های خرید درجه یک را به طور رایگان برای شان 
تهی��ه کنید؛ به ش��رط آنکه در عوض اج��ازه دهند 
پیام ت��ان را روی آنه��ا چاپ کنید. چه عالی! رس��انه 

مارکتینگ و تبلیغات جدیدی برای برنامه شما. 

اپ نکسوز در حال حاضر نامی 
بزرگ در فضای فناوری تبلیغات 
است که روزانه ۹/۳ میلیارد تبلیغ 
را نمایش می دهد و بیش از ۵۰۰ 
کاربر دارد. این شرکت با ترکیب 

یادگیری ماشین و آرایه های نامتناهی 
از داده ها، روی به روز رسانی پایدار 

و انعطاف پذیری مداوم برای 
تبلیغ کنندگان تأکید می کند
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به نظر ش��ما نحوه ارتباط با مشتریان در 
یک دندانپزشکی با یک مرکز توزیع میوه یا 

مواد غذایی چقدر تفاوت دارد؟ 
احتماال پاسخ ها از نگاه کارشناسان به دو 

دسته کلی تقسیم می شود. 
1- تفاوت بس��یاری دارند چ��ون نیاز به 
خدمات دندانپزشکی کامال متفاوت با نیاز به 

محصوالت کشاورزی و غذایی است! 
2- تفاوتی ندارند چون به هر حال مشتری، 
مشتری است و مهم این است که کاال/خدمات 

خود را به باالترین میزان به وی بفروشیم. 
اما به نظر من می توان پاسخ سومی را نیز 
ارائه داد؛ تف��اوت یا عدم تفاوت، به نوع نگاه 
ما و برنامه ریزی صورت گرفته بستگی دارد. 
ای��ن نگاه و برنامه ریزی منجر به سلس��له 
اقداماتی سیستمی و به هم پیوسته می شود 
که یکی از آنها می تواند انتخاب و اس��تقرار 

یک نرم افزار CRM در یک سازمان باشد. 
مطلب امروز دغدغه بسیاری از شرکت ها و 
کسب وکارهاست؛ دغدغه ای که در بسیاری 
م��وارد پیش از آنکه به نفع ش��رکت ها تمام 
ش��ود، تنها ی��ک هزینه غیرمؤثر س��ازمانی 
محس��وب شده و در نهایت به کاهش منابع 
مالی و سرمایه در گردش آنها منجر می شود. 
آش��فته بازار تولی��د و ارائ��ه نرم افزارهای 
ارتباط با مش��تریان )CRM( علت نگارش 

مطلب امروز است. 
در حوزه ارتباط با مشتریان، سواالتی که 
به طور متداول در مشاوره ها یا سایر ارتباطات 
تخصصی به آن برخورد ک��رده ام، عمدتا به 

شرح زیر هستند. 
1- آی��ا ی��ک نرم افزار مدیریت مش��تری 

رایگان برای کسب و کار ما کافی نیست؟ 
2- نرم اف��زار crm با چ��ه حدود قیمتی 

برای ما مناسب تر است؟ 
3- نرم افزار crm مایکروسافت بهتر است 

یا نرم افزارهای داخلی؟ 
4- بهترین نرم افزار crm از نظر شما کدام 

موارد هستند؟ 
5- آیا ما که ش��رکت نوپا )اس��تارتاتاپ( 
هس��تیم، اصوال نیازی ب��ه نرم افزار مدیریت 

ارتباط با مشتری داریم؟ 

در مجال مختصر اینجا نمی توان به صورت 
کامل به همه موارد پاسخ داد، اما ذکر نکاتی 
می توان��د به ن��وع نگاه تخصصی م��ا به این 

پروسه کمک کند. 
- حف��ظ وف��اداری مش��تریان در ه��ر 
کس��ب وکاری تنها به داش��تن یک نرم افزار 
برای تم��اس در وقت های معین یا ارس��ال 
پیام��ک تخفیف و تبریک تولد نیس��ت. در 
تحقیقات بازاری که برای شرکتی تبلیغاتی 
داشتیم، متوجه ش��دیم حدود 69درصد از 
مشتریان دیگر تبریک پیامکی روز تولدشان 
را رخ��دادی به یادماندنی ی��ا ترغیب کننده 
الزام آور به خرید از ارسال کننده پیامک تلقی 

نمی کنند. 
و  س��ازمان ها  س��رمایه  بزرگ تری��ن   -
 CRM مانند نرم افزارهایی  کس��ب وکارها، 
ی��ا تحویل فاکت��ور به موقع به ش��کل زیبا 
نیست. بزرگ ترین سرمایه، شناخت صحیح 
مشتریان و تحلیل و پیش بینی فرآیندهای 

آنان است. 
- تم��ام فرآیند درک مش��تریان بالقوه از 
طریق تم��اس و پیگیری صورت نمی پذیرد. 
یک مثال کاربردی کامال ملموس؛ مؤسس��ه 
حقوقی که فعالیت ثبت شرکت و برند را بر 
عهده دارد، لیست شماره مشتریان احتمالی 
را در یک نرم افزار قرار می دهد و این نرم افزار 
با صدای ضبط شده، با افراد تماس می گیرد 
و صدای ضبط ش��ده را پخ��ش می کند. به 
نظر ش��ما فیدبک این ن��وع ارتباط می تواند 
یک بازاریابی موفق تلقی ش��ود؟ و اگر پاسخ 
مثبت باشد، این نوع بازاریابی فروش قطعی 
می آورد؟ باید عرض کنم که طبق تحقیقاتی 
که روی این نوع سیستم ارتباط با مشتریان 
در یک مؤسس��ه داش��تیم، به ای��ن نتیجه 
رس��یدیم که نزدیک به 95درصد تماس ها 
حتی یک مشتری قطعی را برای سازمان به 
ارمغان نیاورده است. تماس و پیگیری زمانی 
مثبت واقع می ش��ود که ش��ما هدف گیری 
درستی در بخش بندی بازار خود انجام داده 

باشید. 
- یکپارچگ��ی و دقت نظ��ر در جمع آوری 
اطالعات مش��تریان همانند شمش��یر دولبه 
اس��ت؛ آیا ای��ن اطالعات تماما در راس��تای 
خدمت رس��انی واقعی به مشتریان است؟ اگر 

پاس��خ مثبت باش��د، نرم افزار انتخابی کامال 
هماهنگ با اس��تراتژی بازاریابی و فروش ما 
اس��ت، در غیر این صورت سازمان تنها اقدام 
به جمع آوری بانک اطالعاتی کرده که بیش از 
درآمدزایی، هزینه هایی را تحمیل می کند که 
کمترین آنها تماس تلفنی اتوماتیک )یا توسط 
کارشناس��ان و حتی مدی��ران( و پیامک های 
تبلیغاتی است. مثال کاربردی؛ در یک برهه ای 
که قصد ثبت شرکتی را داشتیم، به تعدادی از 
این مؤسسه های حقوقی مراجعه کردیم و بعد 
از مدتی شرکت را منحل کردیم. به رغم اینکه 
اعالم کردیم فعال نیازی به پیگیری نداریم، باز 
هم شاهد تماس کارشناسان و ارسال پیامک 
هستیم. آیا این فعالیت به نظر شما درآمدزایی 
اس��ت یا هزینه؟ آیا حت��ی می توانیم بگوییم 
اقدامی برای پررنگ کردن برند آن مؤسس��ه 

محسوب می شود؟ 
- نرم افزار CRM باید بتواند الگوی خرید 
مشتریان را برای شما تشریح کند تا به عنوان 
مدیرعامل یا مدیر بازاریاب��ی، بتوانید درک 
کنید که کدام مش��تریان برای شما سود و 
منفعت بیشتری دارند. این موضوع به معنی 
کنار گذاش��تن حتی یک مشتری احتمالی 
نیز نیس��ت، بلکه به این معناس��ت که سبد 
وزنی مشتریان به لحاظ حجم خرید )فروش 
شما( کامال متفاوت است و شاید حتی بتوان 
نتیجه گیری کرد که ش��ناخت حجم خرید 
مشتریان، سقوط و موفقیت هر کسب وکاری 

را تضمین می کند. 
- نرم افزار ارتباط با مشتریان نباید با الزام 
ایجاد تماس های مداوم با مش��تریان، حالت 
آزار را از س��ازمان شما به افراد هدف منتقل 
کند. مدیریت کارآمد یکپارچه با مش��تریان 
با دس��ته بندی نوع ارتباط ب��ا آنان )پیامک، 
تماس تلفنی، ایمیل یا ارتباط در شبکه های 
اجتماعی موبایلی( مرتبط نیس��ت، بلکه به 
تحلیل و شناخت سلیقه ارتباطی مشتریان 

به صورت کامال تخصصی بستگی دارد. 
- نرم افزار ارتباط با مش��تریان باید بتواند 
کلی��ه فرآیندهای خری��د و خدمات پس از 
خرید را برای مش��تریان ساده کند. وفاداری 
مش��تریان دقیقا در همین جا اتفاق می افتد. 
در عین حال وضعیت س��ازمان شما نیز در 
این موض��وع کامال اهمی��ت دارد. وضعیت 

س��ازمان در تعیین و تشریح موارد زیر مؤثر 
است. 

الف( ایجاد شمای کلی از مشتریان
ب( تعیین نوع ن��گاه کارمندان و مدیران 

از نگاه مشتری
ج( افزایش فرصت های فروش

د( هماهنگی واحدهای بازاریابی و فروش
ه( بازگش��ت س��رمایه س��ازمان و کنترل 

هزینه ها.
هفت موردی که در باال اش��اره شد، تنها 
بخشی از نکات بااهمیتی است که در بررسی 
مدیریت روابط با مش��تریان یا انتخاب یک 
نرم اف��زارcrm  بای��د به آنها توجه داش��ته 
باشیم. نقطه مشترک مسائل بیان شده، نگاه 
یکپارچه فرآیندی و نقش بااهمیت متخصص 
بازار در این حوزه است. در واقع شاید بتوانیم 
اینطور تحلیل کنیم که استراتژی یکپارچه 
مدیری��ت بازاریاب��ی و فروش ه��ر فعالیت 
اقتصادی، به نح��وه ارتباط این دو عنصر در 

برنامه ریزی و اجرا بستگی دارد. 

نتیجهگیری
انتخ��اب نرم اف��زار مدیری��ت ارتب��اط با 
مشتریان اگر به ش��کل صحیح انجام شود، 
یک س��رمایه گذاری محس��وب می ش��ود، 
البته این س��رمایه گذاری ب��ه تنهایی منجر 
به س��وددهی نخواهد ش��د، بلکه نوع نگاه و 
عملکرد شماس��ت که تعیین کننده حرکت 
ای��ن رویکرد اس��ت. اگر به دنب��ال بهترین 
نتیجه گیری از خرید یک نرم افزار به منظور 
س��اماندهی کلیه امور مرب��وط به مدیریت 
مش��تریان هس��تید، از متخصص��ان حوزه 
توس��عه بازاریاب��ی و ف��روش جهت تحلیل 
برنامه ریزی ها، ساماندهی فرآیندها و اجرای 
آنان ب��ه صورت حرفه ای و تمام وقت کمک 
بگیرید، چرا که امور مربوط به مشتریان یک 
فرآیند هدفدار، مستمر و البته باهزینه است. 
این هزینه ها زمانی به س��رمایه شما مبدل 
می شود که اجزای آمیخته خدمات بازاریابی، 
فروش و خدمات پس از فروش به درس��تی 
برای هر سیس��تم کاری تعری��ف، تبیین و 

اجرایی شود. 
madiseh@:ارتباطبانویسنده
elenoon.ir

)CRM( بازاریابیاینترنتیوبهبودمعیارهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
کسبوکار

تم��ام فعالیت هایی که ما در بازاریاب��ی اینترنتی انجام 
می دهی��م به منظور بهبود کس��ب و کار اس��ت. بازاریابی 
اینترنتی به قدری گسترده و پیچیده است که بسیاری از 
موارد و نکاتی که می توان از آنها برای تأثیرگذاری بیشتر و 

بهبود کسب و کار استفاده کرد، فراموش می شوند. 
به همین منظور من در این مقاله قصد دارم به راه های 
مهمی ک��ه می ت��وان از آنها ب��رای برندس��ازی و بهبود 
کس��ب و کار در بازاریابی آنالین استفاده کرد، اشاره کنم. 
امیدوارم با مطالعه این مقاله ایده های جدید و جذابی برای 
بهبود وضعیت خود در صنعت بازاریابی به دست بیاورید. 

استفادهازمشتریان
مخاطبان به تبلیغات ویدئویی یا محتوایی کمتر اعتماد 
می کنند، اما آنها اعتماد زیادی به صحبت هایی که توسط 
مشتریان ش��ما مطرح می شود، دارند. بنابراین استفاده از 
مش��تریان کلیدی محصوالت یا خدمات شما که آگاهی 
باالیی نسبت به برند و کسب و کار شما دارند، نمی تواند فکر 
بدی باشد. در رابطه با نحوه استفاده از مشتری برای بهبود 

وضعیت بازاریابی و فروش به دو مثال زیر توجه کنید. 
- برگ��زاری وبینار با اس��تفاده از کاربران محصوالت یا 
خدمات شما بسیار راهکار جالبی است. در زمان برگزاری 
این وبینار، کاربران می توانند نحوه استفاده از محصول یا 
س��رویس را به مخاطبان آموزش دهند و به سواالتی که 
توسط آنها مطرح می شود، پاسخ دهند. واقعاً بسیار راهکار 
فوق العاده ای اس��ت. شما به مشهور شدن مشتریان خود 

کمک می کنید و آنها به بهبود کسب و کار شما! 
- برای مثال دوم می توان از ش��رکت تویوتا نام برد که 
از یک راهکار بسیار عالی برای استفاده از مشتریان جهت 
بازاریابی اس��تفاده می کند. این شرکت در وب سایت خود 
فرمی را تهیه کرده است که بازدیدکنندگان از طریق آن 
می توانند با مصرف کنندگان محصوالت ارتباط برقرار کنند 
و هرگونه س��والی را در رابطه ب��ا محصوالت تویوتا از آنها 

بپرسند. 

همکاریبادیگرشرکتهایفعالدرحوزه
کسبوکار

متأسفانه این قسمت از مواردی است که در ایران نادیده 
گرفته شده و بس��یار برای بازاریابان و مالکان کسب و کار 
عجیب و غریب است، اما توجه کنید که بهبود کسب و کار 
فقط در سایه رقابت و از میدان به در کردن رقیب خالصه 
نمی ش��ود. بعضی مواقع پیش می آید که ش��ما می توانید 
با طرح یک اس��تراتژی بازاریابی مش��ترک هم به بهبود 
کس��ب و کار خود کمک کنید و هم به بهبود کس��ب و کار 

رقیب تان. 
حتما می پرس��ید که چطور ممکن است؟ جواب بسیار 
س��اده اس��ت؛ مواردی پیش می آید که شما یا رقیب تان 
برای ارائه خدمات به مش��تریان ب��ه کمک همدیگر نیاز 
داری��د و نمی توانید خودتان تمام نیازهای مش��تریان را 
برطرف کنی��د؛ بنابراین می توانید به چنین مواردی برای 
دادن پیشنهاد همکاری به رقیب خود استفاده کنید. برای 

روشن شدن موضوع به مثال های زیر توجه کنید. 
- ارائه پست مهمان در وبالگ یا وب سایت رقیب برای 
افزایش اعتبار او. )چون پس��ت به صورت مهمان منتشر 
می شود می توانید از نام برند خود استفاده کنید تا بیشتر 

دیده شوید.( 
- ارائه خدمات بازاریابی پیامکی یا ایمیل مارکتینگ به 
رقیب خود برای راه اندازی کمپین های بازاریابی اینترنتی. 
)با ارائه این خدمات ش��ما می توانید از رقیب خود کسب 

درآمد کنید.( 
- تهیه ویدئو های آموزشی مشترک برای مخاطبان  )از 
این طریق، هر کدام به مخاطبان یکدیگر دسترس��ی پیدا 
خواهی��د کرد. عالوه بر آن هر دو برند و وب س��ایت برای 

مخاطبان نمایش داده خواهد شد.( 
موارد دیگری هم وجود دارد که می توانید از آنها جهت 
تشکیل کمپین بازاریابی اینترنتی مشترک استفاده کنید. 

استفادهازافرادتأثیرگذارکمترشناختهشده
در ه��ر صنعتی اف��رادی وجود دارند که بس��یار تأثیرگذار 
هس��تند اما بنا به دالیل��ی کمتر در دید عموم ق��رار دارند و 
شناخته شده هستند. فقط کافی است به موارد زیر توجه کنید. 
- روزنامه نگارانی که محصوالت و خدمات شما را مورد 

نقد و بررسی قرار می دهند
- افراد خبره و صاحب نظر در رابطه با حوزه کس��ب و کار 

شما
- اف��راد فعال در حوزه کس��ب و کار ش��ما که نظرات و 

ایده هایی را برای بهبود کسب و کار شما دارند.
حتما این افراد را شناس��ایی کنی��د و در رابطه با نحوه 
تعام��ل و هم��کاری با آنها فک��ر کنید. می توانی��د از این 
افراد درخواس��ت کنید که برای طرح یک برنامه بازاریابی 
مش��ترک با ش��ما همکاری کنند. مثال های زیر می تواند 

موضوع را بیشتر روشن کند. 
- اس��تفاده از افراد خبره و صاحب نظ��ر برای برگزاری 
کمپ های بازاریابی ویدئویی جهت تهیه محتوای آموزشی

- استفاده از روزنامه نگاران برای تهیه مقاالتی در زمینه 
محصوالت و خدمات ش��ما و به اشتراک گذاشتن آن در 
شبکه های اجتماعی یا انتشار در وب سایت یا وبالگ. )این 
افراد در شبکه های اجتماعی دارای دنبال کنندگان فراوانی 

هستند و اثر زیادی  روی مخاطب می گذارند.(
- اس��تفاده از فع��االن ح��وزه کس��ب و کار جهت طرح 
ایده های��ی برای بهبود اس��تراتژی بازاریابی ی��ا راه اندازی 

استارتاپ ها. 

مهارتهایارتباطی،نقطهضعف
اکثرمدیرانکسبوکار

نتیج��ه ی��ک نظرس��نجی از 1۰۰۰ کارمند، نش��ان 
می دهد که اکثر مدیران در مهارت های ارتباطی ضعف 
دارند و نمی توانند منظور خود را به خوبی منتقل کنند. 
به گزارش زومیت، ارتباط مؤثر، پایه و اساس تمامی 
کاره��ا و روندها در محیط کار اس��ت. تفهیم انتظارات 
و مس��یردهی به ش��رکت، بدون ارتباطات مفید میسر 

نخواهد بود.
 از طرفی عدم وجود راه های ارتباطی مفید و کارآمد، 
ضربه بزرگی به کارهای تیمی می زند و خالقیت را نیز 

از بین خواهد برد. 
 Interact در نظرس��نجی مش��ترک ش��رکت های
و Harris Poll، از 1۰۰۰ ش��رکت کننده در م��ورد 
بزرگ ترین نقطه ضعف های مدیران ش��ان س��وال ش��د 
و 91درص��د از آنه��ا معتقد بودند کمب��ود مهارت های 

ارتباطی، بزرگ ترین ایراد مدیران است.
 نتایج جزیی ت��ر این تحقیق نش��ان می دهد کمبود 
هوش هیجان��ی در ارتباط��ات، نقطه ضعفی اساس��ی 
است که مش��کالت بزرگ تری را برای سازمان ها ایجاد 

می کند. 
بزرگ تری��ن مش��کالت ارتباط��ی مدی��ران از دی��د 

شرکت کنندگان در این نظرسنجی عبارتند از: 
- درک نکردن دستاوردهای کارمندان، 63 درصد

- ع��دم شفاف س��ازی در تش��ریح مس��یر ش��رکت، 
5۷درصد

- نداش��تن زم��ان کافی ب��رای دیدار ب��ا کارمندان، 
52درصد

- صحبت نکردن با زیردستان، 51 درصد
- سوء استفاده از ایده های دیگران، 4۷ درصد
- ارائه نکردن انتقادهای سازنده، 39 درصد

- ندانستن نام کارمندان، 36 درصد
- صحب��ت نک��ردن با دیگ��ران به ص��ورت تلفنی و 

مستقیم، 34 درصد
- پ��رس و جو نک��ردن در مورد زندگی ش��خصی و 

مشکالت فردی کارمندان، 23 درصد.
از دیگر ایراداتی که از طرف شرکت کنندگان در این 
نظرس��نجی در مورد مدیران دیده می ش��د می توان به 
مدیریت جزی��ی، توهین، بی حرمتی و خودش��یفتگی 
اش��اره کرد که همگی نتای��ج کمبود هوش هیجانی در 

مدیران هستند. 

راهحل
تعامل س��الم و مفید در محیط کار، نیاز به ارتباطات 
و اصالت رفتار از طرف مدیران دارد، یعنی مدیران باید 
به صورت خودجوش، کارمندان را در کارهای ش��رکت 
دخیل کنند، از آنها قدردانی کنند و آنها را به رسمیت 
بشناس��ند، تعامل معنادار داشته باشند و بازخوردهای 
دوطرفه را در ش��رکت به جریان بیندازند. لو سولومون، 
مدیرعام��ل ش��رکتInteract، در پایان نظرس��نجی 

نکاتی کلیدی برای مدیران عنوان کرده است. 

قدردانیویژهداش�تهباش�ید:قدردان��ی زبانی، 
بهترین راه قدردانی از افراد نیس��ت. سعی کنید به طور 
ویژه از افرادی که روح و قلب شان را در اختیار کار شما 

قرار داده اند تشکر کنید.
 

بهصورتدوستانه،خصوصیودرجمعازافراد
تش�کرکنید:س��عی کنید ابراز تشکر و قدردانی شما 
تا حد امکان صمیمی و دوستانه باشد. در موقعیت های 
مختل��ف و در جمع ه��ای کارمندی نیز از افراد تش��کر 

کنید تا نشان دهید ارزش کار آنها را درک می کنید. 

نظرخواه�یکنی�د:مدیران باید ع��ادت کنند که 
نظر کارمندان را در مش��کالت و چالش های س��ازمان 
جویا ش��وند. از کارمندان بپرسید چه راه حل هایی برای 
مس��ائل جاری ش��رکت دارند. حت��ی در موقعیت های 
مختلف دلیل کار کردن آنها را برای شرکت جویا شوید.

 اطالع�اتراب�هاش�تراکبگذاری�د:اطالعات 
اساس��ی عموما تا لحظه آخ��ر از کارمندان مخفی نگه 
داشته می ش��وند. اگر مدیران حداکثر اطالعات ممکن 
را در سریع ترین زمان با کارمندان در میان بگذارند، از 

احترام بیشتری نزد آنها برخوردار می شوند. 

بازخ�وردس�ازندهبدهید:مدیران��ی که در طول 
ارتب��اط با کارمن��دان، به آنها بازخوردهایی س��ازنده و 
راه حل هایی مبتکرانه ارائه می دهند، موفق تر از دیگران 
خواهند بود. س��عی کنی��د در موقعیت ه��ای مختلف، 
بازخوردهایی از نحوه عملکرد افراد و راه حل هایی برای 

بهبود آن ارائه دهید. 

رفتاره�ایانس�انیرافراموشنکنی�د:رهبران 
باهوش به اشتباهات خود اعتراف می کنند، به راحتی با 
آنها کنار می آیند و حتی به آنها می خندند. این مدیران 
از محبوبیت باالیی میان کارمن��دان خود برخوردارند، 

چرا که رفتارهایی بدون ریا از خود نشان می دهند.

ن�امکارمندانرابهخاطربس�پارید:صدا کردن 
کارمن��دان ب��ا نام، نش��ان می دهد که ب��ه آنها اهمیت 
می دهید و به صورت ش��خصی ب��ا آنها ارتب��اط برقرار 
می کنید. اگر س��ازمان شما کارمندان زیادی دارد، این 
کار را ب��ا افراد نزدیک تر و ارتباطات اولیه خود ش��روع 

کنید. 
INC:منبع
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تندرست باشید
فرص�ت ام�روز: مدیریت یکی از ش��غل های 
بسیار استرس زا اس��ت و این می تواند باعث شود 
که خیلی زود پیر شوید. با نگاهی به چهره افرادی 
که مس��ئولیت مهمی را بر عهده دارند به درستی 
این حرف پ��ی خواهید برد. با ای��ن حال نباید با 
این حقیقت کنار بیایید و الزم اس��ت س��امت و 
تندرس��تی خود را حفظ کنید. بدون ش��ک شما 
بای��د تا س��الیان متم��ادی به عنوان رهب��ر گروه، 
فعالی��ت کنید و عدم س��امت جس��می و روحی 
شما، روی عملکردتان تأثیر منفی خواهد گذاشت 
و باع��ث خواهد ش��د در کار خود ب��ا افت مواجه 
ش��وید. این اتفاق ب��رای مدیران به عن��وان قلب 
تپنده شرکت، بدون ش��ک همگان را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و این می تواند به منزله پایان کار 

شرکت شما باشد. 
اس��ترس یا فشار عصبی از مس��ائل بسیار حاد 
در س��ازمان های ام��روزی اس��ت ک��ه س��امت 
جس��می و روانی نیروی کار را ب��ه خطر انداخته 
و هزینه س��نگینی را به س��ازمان ها وارد ساخته 
اس��ت. فش��ار عصبی در س��ازمان همچون آفتی 
فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد. گروهی 
از صاحب نظران رفتار س��ازمانی، استرس ناشی از 
ش��غل را بیماری ش��ایع قرن نامگذاری کرده اند. 
شاید هم به راستی دوران ما عصر استرس ها است 
که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض 
عوامل اس��ترس زا قرار گرفته و مسائل و مشکات 
زیادی از هر س��و او را احاطه کرده است. هزینه ها 
و مضرات این ام��ر خصوصا برای مدیران به علت 
جایگاه حساسی که دارند، به مراتب بیشتر است، 
به همی��ن خاطر آنها باید برای حفظ س��امت و 
کنترل استرس های ناشی از کار خود فکری کنند. 

ایده
یکی از بزرگ ترین مش��کاتی که زندگی امروز 
بش��ر را تهدید می کند، اضطراب است؛ پدیده ای 
ک��ه موجب ایجاد اختال در روند زندگی انس��ان 
ش��ده و امنی��ت روان��ی و آرام��ش او را به خطر 
انداخته اس��ت. در عصر حاضر، هرچند انس��ان ها 
به پیش��رفت های علمی و مادی بیش��تری نسبت 
به قرن های گذش��ته دست یافته و ابزار کامل تری 
را برای تس��لط بر طبیعت فراه��م آورده اند، ولی 
در دنیای درون خود احس��اس نگرانی و اضطراب 
می کنند. درحقیقت، می توان گفت میان آسایش 
بش��ر و آرامش او رابطه معکوس��ی به وجود آمده 
است. برای هر فردی ممکن است استرس، معنای 
متفاوتی داش��ته باش��د و یک موقعیتی که برای 
فردی استرس زا اس��ت برای دیگری کاما عادی 
باش��د. با این حال همه افراد خصوصا مدیران باید 
ب��ا چگونگ��ی رویارویی و کنترل آن کاما آش��نا 
باشند. بدون شک نمی توان از استرس جلوگیری 
کرد و ممکن اس��ت ش��رایطی رخ دهد که تحت 
فشار زیادی باشید با این حال، تداوم آن است که 

مشکل ساز خواهد بود. 
و  دانش��یار  الرس��ن،  داول  م��ک  ش��ارون 
فیزیولوژیست ورزشی آمریکایی است که چندین 
س��ال به عن��وان پژوهش��گر در کمیت��ه المپیک 
مشغول فعالیت بود. وی بیان می کند که تاکنون 
مقاالت زی��ادی در رابطه با اس��ترس و چگونگی 
شناسایی آن به چاپ رسیده است، با این حال در 
رابطه با نحوه مقابل��ه با آن اقدامات کمی صورت 
گرفته است. به همین خاطر وی تصمیم گرفت در 

این رابطه پژوهشی را صورت دهد. 
ای��ن اق��دام در نهایت منجر به آن ش��د تا وی 
بتواند به نتایج جالبی دس��ت پیدا کند. وی بیان 
می کند که استرس روی هر فردی متفاوت است، 
با این ح��ال همه ما در مع��رض آن قرار داریم و 
تنه��ا راهکار جام��ع و همگان��ی، روی آوردن به 
ورزش اس��ت. انجام ی��ک ورزش به صورت منظم 
باعث تناس��ب اندام و افزای��ش اعتماد به نفس و 
روحیه ش��ما خواهد ش��د و بدون ش��ک هنگامی 
ک��ه در وضعی��ت خوبی از نظر جس��می و روحی 
باشید، عوامل مضری نظیر استرس کمترین تأثیر 
را بر ش��ما خواهند گذاشت. بدون شک زمانی که 
اس��ترس کمی داشته باش��ید، می توانید بهترین 
تصمیمات را در کمترین زمان بگیرید. برای مثال 
افرادی که بازیگران تئاتر هس��تند باید به صورت 
زنده ب��رای صدها نفر نقش ب��ازی کنند. این امر 
بدون شک اس��ترس زیادی را منتقل خواهد کرد 
و یک��ی از دالیلی که آنان قب��ل از تمرینات خود 
حرکات ورزش��ی انجام می دهند به همین خاطر 
اس��ت. این اقدام باعث خواهد ش��د از نظر روحی 
تقویت شده و استرس شان به کمترین حد ممکن 

برسد و بتوانند اجرای خوبی داشته باشند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در برابر عوامل اس��ترس زا تنها کسانی موفق 
خواهند بود که آرامش کافی داشته باشند. ورزش 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای تقویت روحیه و 

حفظ آرامش است. 
توانای��ی  - درمواقع��ی ک��ه اس��ترس داری��د 
تصمیم گیری شما به کمترین حد ممکن می رسد. 
با این حال در مقام مدیریت ش��ما باید بتوانید در 
لحظه تصمیم گیری کنید. پس الزم است بتوانید 

آرامش خود را حفظ کنید. 
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ب��دون تردید هر مدی��ر موفق و 
حرفه ای، نقطه ش��روعی در حرفه 
مدیریت داش��ته است. این افراد در 
ابتدای کار خود یقینا مهارت حال 
حاضر خود را نداشته و به مرور رشد 
پیدا کرده اند. با این حال همواره این 
جو وجود دارد که پس��ت مدیریت 
شایس��ته افرادی اس��ت که در این 
رابطه تجربه کافی و درازمدتی دارند 
و همین امر باعث می ش��ود نیروی 
جوان ش��انس اندکی برای نمایش 
باش��ند.  توانایی های خود داش��ته 
بیش��تر این اف��راد در س��مت های 
پایین تر کار خود را آغاز می کنند و 
حداقل چندین سال طول می کشد 
تا به مرتبه ه��ای باالتر و در نهایت 
پس��ت مدیریت دس��ت پیدا کنند. 
تحت این ش��رایط عم��ا نمی توان 
شانسی برای فردی که می خواهد از 
همان ابتدای جوانی در سمت مدیر 
یک ش��رکت کار کند، قائل شد. با 
این ح��ال در صورتی که بس��تری 
برای ش��ما فراهم شد الزم است به 
ش��کلی عمل کنید تا همگان ناظر 
توانایی و اس��تحقاق ش��ما باشند و 
مخالفان نیز مجبور به سکوت شوند. 
به همین خاطر قصد داریم در این 
مقاله به معرفی و بررس��ی ش��ش 
عامل مهم که می تواند در موفقیت 
ش��ما به عنوان یک مدیر ت��ازه  کار 

تأثیرگذار باشد، بپردازیم. 
1-کار خود را به بهترین نحو 

ممکن انجام دهید
هنگام��ی که ش��ما کار خ��ود را 
به درس��تی انجام دهید هیچ کس 
نمی توان��د اعتراضی کن��د. این امر 
یک اصل مهم محسوب شده و الزم 
اس��ت بدانید در نخستین گام باید 
برنامه ای کاربردی برای انجام تمامی 
امور مرتبط با خود داش��ته باشید. 
بدون برنامه درس��ت کاری شما به 
فردی بی نظم تبدیل خواهید ش��د 
که نمی تواند اولویت بندی داش��ته 
باش��د و همین امر در نهایت باعث 
خواهد ش��د اقدامات ش��ما آنگونه 
که بای��د تأثیر گذار نباش��د. اگرچه 

ش��ما یک مدیر تازه کار هس��تید و 
شاید تحت بهترین شرایط و خرج 
بیش��ترین زمان و ان��رژی نتوانید 
مانند فردی حرفه ای بی نقص ظاهر 
ش��وید، با این حال ضروری اس��ت 
از یک اس��تانداردی باالتر باشید تا 
بتوانید جایگاه خود را حفظ کنید. 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت 
ک��ه به علت آنکه مدیریت، پس��ت 
ایده آل و باالترین نهاد تصمیم گیری 
در شرکت است، بدون شک تعداد 
افردی که خواهان دس��تیابی به آن 
هس��تند بس��یار زیاد خواهد بود و 
شما رقبای فراوانی خواهید داشت. 
در همین راس��تا تنها رس��یدن به 
صندلی مدیریت خصوصا برای شما 

که ف��ردی تازه کار هس��تید 
نباید اولوی��ت و نقطه پایان 
باشد. این دستاورد تنها نقطه 
ش��روع شما بوده و حفظ آن 
عما به عملکرد شما بستگی 

دارد. 
2- یادگی�ری خ�ود را 

متوقف نکنید
ب��ا توجه به ای��ن امر که 
شما هنوز به پختگی الزم 

دس��ت پیدا نکرده اید، الزم است 
یادگیری را -که ضامن پیشرفت 
شما است- متوقف نس��ازید. در 
ای��ن راس��تا مطالع��ه کتاب های 
مرتبط با زمینه کاری خود دانش 
کاری شما را افزایش خواهد داد. 
همچنین الزم است سوابق کاری 
مدیران پی��ش از خود را به دقت 
مطالعه کنید ت��ا با جو مدیریتی 
و اقدامات الزم آش��نا شوید. این 
ام��ر مزی��ت دیگری نی��ز دارد و 
باعث می ش��ود با نق��اط ضعف و 
قوت مدیران س��ابق آشنا شوید 
و از تجرب��ه آنها اس��تفاده کنید. 
این اقدامات راهنمای عمل شما 
خواه��د بود و باعث خواهد ش��د 
ضری��ب اش��تباهات خ��ود را به 
طرز چش��مگیری کاهش دهید. 
اس��تفاده از فردی با سابقه کاری 
طوالنی مدت در شرکت به عنوان 
مش��اور خ��ود نیز ح��اوی نکات 

آموزشی بی نظیری خواهد بود. 

3- مهارت های کارکنان خود 
را افزایش دهید

درس��ت مانند یک تیم فوتبال، 
حتی اگر مربی از باالترین حد تجربه 
و بهتری��ن عملکرد نی��ز برخوردار 
باش��د، در صورتی که بازیکنان در 
سطح مطلوب و مورد انتظار نباشند، 
مربی نخواهد توانست ایده های خود 
را پی��اده کند. به همین خاطر الزم 
اس��ت در صورتی که میزان توانایی 
تیم خود را کاف��ی نمی دانید، برای 
آن برنامه ریزی کنید. با این حال در 
بسیاری از موارد مشاهده شده است 
که اف��راد، دارای مهارتی به مراتب 
باالت��ر از مقداری هس��تند که در 
محل کار خود به نمایش می گذارند. 

به همین خاطر بهتر است از همان 
ابتدا روابط خوبی با تمامی کارکنان 
خود برقرار کنید تا دستورات شما 
بهتر اجرا ش��وند. درواقع شما فرد 
تصمیم گیرنده شرکت هستید و اگر 
نتوانید سایرین را مجاب به پیروی 
از خود کنید، خیلی زود با مشکلی 
جدی مواجه خواهید شد. در همین 
راس��تا ایجاد بس��تری برای بهبود 

روابط با سایرین الزامی است. 
4- خود را محدود نکنید

به هر میزان که بیشتر کار مدیریتی 
انجام دهید، زودتر به س��طح باالتری 
از مهارت و تجربه دست پیدا خواهید 
کرد. به همین خاطر توصیه می شود 
در ش��رکت های دیگ��ر نی��ز به طور 
آزمایش��ی این کار را انجام دهید. در 
این رابطه ضرورتی ندارد که حتما در 
مقام مدیر آن شرکت باشید، بلکه تنها 
کافی است بعضی از روزها در دفتر کار 
مدیریت حضور داشته و عملکرد مدیر 
آن را م��ورد ارزیابی ق��رار دهید. این 

خود به نحوی کاس آموزش��ی شما 
خواهد بود. همچنین این امر ممکن 
است به پیشنهادات بهتر کاری منجر 
ش��ود که حتی به فکر ترک پس��ت 
فعلی خود باش��ید. تحت این شرایط 
تصمیم گیرنده ش��ما هستید و باید 
در نظر بگیرید که کدام یک برای شما 

سودمندتر خواهد بود. 
5- هرچیزی را که الزم دارید 
بخواهید و درباره هر موضوعی 
که نیاز دارید س�واالت خود را 

بپرسید
هنگامی که در باالترین س��طح 
ش��رکت قرار می گیرید دیگر نباید 
منتظر باشید سایرین به شما بگویند 
که چه باید بکنید. درواقع دیگر این 
شما هستید که باید تعیین 
کنید که چه کسی چه کاری 
را ب��ه چه نح��وی و طی چه 
مدتی انجام دهد. اگرچه در 
ای��ن رابطه توصیه می ش��ود 
به نح��وی عم��ل کنید که 
استقال کاری مورد نیاز فرد 
حفظ ش��ود، با این حال باید 
بدانید که الزم اس��ت هرآن 
چی��زی را ک��ه الزم دارید از 
سایرین بخواهید. همچنین توجه به 
این نکته ضروری است که شما تنها 
زمانی قادر خواهید بود دانش خود 
را افزایش دهید که مهارت پرسیدن 
را در خ��ود تقویت کنی��د. اگرچه 
لفظ مهارت برای س��وال پرسیدن 
کمی عجیب به نظر می رسد با این 
حال واقعیت این است که بسیاری 
از اف��راد در این رابطه با مش��کات 
کوچک و بزرگی مواجه هس��تند و 
به همین خاطر الزم است روی آن 
کار شود. اش��تباهی که بسیاری از 
مدیران مرتکب می شوند این است 
که آنها نباید از کسی سوال کنند و 
این بیانگر ضعف آنها خواهد بود. با 
این حال واقعیت این است که هیچ 
فردی نمی تواند نسبت به همه چیز 
خودش آگاه باشد. با این حال عدم 
آگاهی ش��ما منجر ب��ه تصمیمات 
ناقص و بعضا اش��تباه خواهد ش��د. 
به همین خاطر الزم اس��ت غرور و 
تعصب بی جای خود را کنار گذاشته 

و هرچیزی را که نیاز به دانستن آن 
دارید از هرکس��ی که فکر می کنید 
در ش��رکت و حتی خارج از محیط 
کاری می تواند پاسخی جامع داشته 

باشد، بپرسید. 
6- به سایرین فرصت صحبت 
دهید و رهبران غیر رس�می را 

شناسایی کنید
اگر خواهان تیمی خوب هستید 
الزم اس��ت در آنها این باور را ایجاد 
کنید که برای ش��رکت ارزش��مند 
هس��تند. یکی از بهتری��ن اقدامات 
در این رابطه این اس��ت که به آنها 
فرصت صحبت با خود را بدهید. این 
امر با در اختیار گذاشتن ساعاتی در 
هفت��ه برای ای��ن کار یا س��اختن 
گروه��ی در ش��بکه های اجتماعی 
میس��ر خواهد بود. همچنین توجه 
به این نکته الزامی است که همواره 
در یک ش��رکت حداق��ل دو مدیر 
وج��ود دارد. ای��ن امر کمی عجیب 
به نظر می رس��د با ای��ن حال یک 
واقعیت غیرقابل انکار است. درواقع 
شما مدیر رسمی شرکت محسوب 
می ش��وید و ممکن است در ابتدای 
کار نتوانید قلبا س��ایرین را مجاب 
ب��ه مدیر بودن خود کنی��د. در هر 
ش��رکتی همواره کارمندانی وجود 
دارن��د که م��ورد احت��رام و اعتماد 
سایرین هستند. این افراد به نوعی 
رهبران غیررسمی شرکت محسوب 
می شوند و الزم است با آنها ارتباط 
خ��وب و قوی برق��رار کنید. توجه 
داشته باشید در صورتی که نتوانید 
در ای��ن ام��ر موفق باش��ید ممکن 
است با کارشکنی آنها مواجه شوید 
که بدون ش��ک به علت پشتیبانی 
احتمال��ی س��ایرین از وی، اخراج 
چنی��ن افردی نیز بس��یار س��خت 

خواهد بود. 
با رعایت موارد ذکر شده خواهید 
توانس��ت از همان ابتدای کار خود 
عملکردی دور از انتظار و به مراتب 
باالتر از حد توقع س��ایرین داش��ته 
باشید که خود به استحکام جایگاه 

شما منجر خواهد شد. 
www.thebalance. :منبع
com

چگونه در نخستین پست مدیریتی درخشان ظاهر شویم 
نگاه کارتابل

چرا استارتاپ ها به متخصص علوم 
انسانی نیاز دارند؟ 

این روزها همه ترجیح می دهند کودکان شان کدنویسی 
و علوم فنی-مهندسی را یاد بگیرند، درحالی که متخصصان 
علوم انس��انی نیز نقش بس��یار مهمی در ش��رکت ها ایفا 

می کنند. 
به گزارش اقتصادآناین، به عنوان یکی از موسس��ان و 
مدیرعامل یک اس��تارتاپ تکنولوژی در حال رش��د، باید 
بگوی��م مخالف آموزش کدنویس��ی به کودکان نیس��تم. 
هیچ گاه نمی توانس��تم ش��رکتم را بدون داش��تن سابقه 
مهندس��ی راه ان��دازی کنم و هم��واره روی مهندس��ان 
ش��رکت برای ایجاد محصول حس��اب می کنم. همچنین 
می دانم سوق دادن دانش آموزان به سوی رشته های علوم 
تکنولوژیک راهی برای به حداقل رس��اندن تهدید از بین 
رفتن مش��اغل به واس��طه هوش مصنوعی است، اما نکته 
جالب این اس��ت که من هنوز فارغ التحصیان رشته های 
علوم انس��انی را بیشتر از فارغ التحصیان رشته های علوم 
تکنولوژیک استخدام می کنم و فکر نمی کنم این روند به 
این زودی تغییر کند. دلیل این موضوع را توضیح می دهم. 

به چند مهندس نیاز داریم؟ 
در شرکت من، مثل بسیاری از شرکت های تکنولوژی، 
تولیدکنندگان نرم افزار تنها ۱۵ ت��ا ۲۵درصد نیروی کار 
را تش��کیل می دهند، درحالی که کس��ب وکارهای حوزه 
تکنولوژی در حال شکوفایی هستند و خیلی از مشاغلی که 
باید افرادی در آنها استخدام شوند، به مجموعه مهارت های 
گسترده تری در مقایسه با اصول مهندسی نیاز دارند. به هر 
حال، تجربه من نشان می دهد که مشاغلی که واقعا قابل 
جایگزین شدن نیستند )نه فقط مشاغل آینده، بلکه حتی 
مشاغل امروزی(، نقش هایی هستند که علوم فنی و انسانی 
را با هم ترکیب می کنند. آن دسته از کارکنانم که سوابق 
تحصیلی در علوم انس��انی دارند، دائما نشان می دهند که 
دوست دارند مهارت های تازه یاد بگیرند و چیزهای جدید 
کشف کنند. تیم های بازاریابی باید بدانند چه چیزی مردم 
را ب��ه هیجان می آورد و چرا؟ در داخل ش��رکت، تیم های 
منابع انسانی باید بدانند چگونه یک جامعه و فرهنگ درون 
س��ازمانی ایجاد کنند تا شرکت بتواند به رشد خود ادامه 
دهد. جزییات ساخت یک نرم افزار تنها بخش کوچکی از 
فعالیت یک ش��رکت تکنولوژی موفق است. این احمقانه 
است که روند استخدام را تنها به افرادی که سابقه کار در 

حوزه تکنولوژی دارند، محدود کنم. 

تولید در برابر تقاضا
شرکت من در یک شتاب دهنده به نام وای کامبیناتور 
)Y Combinator( پرورش یافت؛ جایی که شعار »آنچه 
دیگران می خواهند بس��از« را جذب کردم. من و شریکم 
یک پلتفرم مدیریت با محتوای فیلم برای کس��ب وکارها 
ایجاد کردیم که س��تون اصلی آن استفاده از نرم افزار بود، 
اما خیلی س��ریع فهمیدم که بخش »س��اختن« نس��بتا 
راحت ترین بخش اس��ت و اینک��ه بفهمید مردم واقعا چه 
می خواهند و چه چیزی نیاز دارند، بخش سخت کار است. 
اگر ندانید انگیزه ها و نیازهای آنها چیس��ت یا چه چیزی 
آنه��ا را به هیجان می آورد یا آزار می دهد، به هیچ وجه از 
محصول شما استقبال نخواهند کرد. بخشی از این موضوع 
ناش��ی از کندوکاو داده در مورد پایگاه مش��تریان اس��ت؛ 
تقریباً مشابه کاری که باستان شناسان در جست وجو میان 
خاک و سنگ انجام می دهند تا بدانند انسان های گذشته 
چه رفتاری داشته اند. نخستین سوالی که مطرح می شود 
تحت عنوان »در میان داده ها به دنبال چه چیزی هستم؟« 
به تخصص تجزیه و تحلیل داده نیاز دارد. اما س��وال دوم 
تحت عنوان »این داده ها چه معنایی دارند؟« بیشتر به یک 
متفکر با دانش علوم انسانی نیاز دارد تا پاسخ آن را بیابد. 
به طور کلی، نکته کلی حاصل از این جست وجوی داده این 
اس��ت که کمک می کند یک کمپین بازاریابی مؤثر ایجاد 
کنیم، یعنی پیش بینی کنیم چگونه تعداد زیادی از افراد 
براساس اطاعاتی که ما جمع آوری کرده ایم، واکنش نشان 
می دهند و رفتار می کنند. این س��طح از تحلیل کیفی، به 
تنهایی از خود داده ها به دس��ت نمی آید و به تفکر نقادانه 
و درک عمیق از ماهیت انس��ان نیاز دارد. حتی نقش های 
فنی )مثل مدیریت تولید یا مهندسی( به مبنایی انسانی 
نیاز دارند. به عبارت دیگر، توانایی انسان در کسب تجربه 
برای طراحی یک راه حل زیبا که از نظر دیگران واقعا مفید 

باشد، منحصربه فرد است. 
یادگیری علوم انسانی

دوس��ت دارم مطمئن باش��م که در س��ال های آینده، 
متقاضی��ان کار مناس��بی به م��ا مراجعه می کنن��د. اگر 
بی رحمانه افراد را به س��وی کدنویسی و رشته های علوم 
تکنولوژی��ک س��وق دهیم، این ریس��ک وج��ود دارد که 
فارغ التحصیان علوم انس��انی کمتر و کمتر ش��وند و من 
دوس��ت ندارم چنین اتفاقی بیفتد. از یک جنبه، استقبال 
دوباره از رش��ته های علوم انس��انی می تواند شروع خوبی 
باشد. برنامه های آموزشی که علوم انسانی و فنی را به یک 
اندازه ارج می نهند، مهارت های بیشتری را به دانش آموزان 
و دانشجویان برای شکل دهی یک دنیای تکنولوژیک و نه 
صرفاً مونتاژ کردن آن، می آموزند. اما تحصیات رس��می 
ارزش بیشتری دارد. در نهایت باید گفت صحبت کردن در 
مورد رشته های فنی یا انسانی یا هر رشته دیگری بیش از 
پیش منسوخ و تکراری به نظر می رسد. باید بگویم من افراد 
را براساس تجربه ای که دارند استخدام می کنم، نه چیزی 
که در مدرک آنها ثبت ش��ده و بعید می دانم شرکت های 
دیگ��ر همچنین کاری نکنند. مس��ئوالن اس��تخدام یک 
مدرک چاپ ش��ده را در مهارت های متقاضیان کار ناقص 
می دانند. اس��تخدام نیرو براساس مهارتی که فرد ۵ یا ۱۰ 
س��ال پیش در یک مؤسسه آکادمیک فراگرفته، مثل این 
است که ورزیدگی یک ورزشکار را براساس ماراتنی که ۵ 

یا ۱۰ سال پیش دویده بسنجیم. 

 اشتباهی که بسیاری از مدیران 
مرتکب می شوند این است که 
آنها نباید از کسی سوال کنند و 

این بیانگر ضعف آنها خواهد بود. 
با این حال واقعیت این است که 
هیچ فردی نمی تواند نسبت به 

همه چیز خودش آگاه باشد

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

مشاوره  سفر و گردشگری - این روزها مشاوره  سفر و گردشگری با اقبال بیشتری روبه رو است زیرا تعداد افراد بیشتری به مسئله  سفر 
و گردشگری عالقه مند شده اند. به لطف حمل و نقل ارزان قیمت تعداد سفرها افزایش یافته است و بسیاری  از افرادی که تجربه  کافی 

در زمینه  سفر ندارند می خواهند برای آرامش یا تغییر روحیه مسافرتی داشته باشند.
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اخبار

یادداشت

تبریز - ماهان فالح- همزمان با هفته دولت، جشن بهره برداری 
144 پروژه برق رس��انی توس��ط ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان شرقی با مجموع 183 میلیارد و 73 میلیون ریال برگزار 
می ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر یوس��ف س��رافراز، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ضمن اعالم این 
مطلب و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر 
شهدای واالمقام دولت و با تبریک ایام هفته دولت به کلیه همکاران 
تالش گر و متعهد خود، اظهار داش��ت: در طول هفته دولت امسال 
همچنین عملیات اجرایی 14 پروژه برق رسانی به عنوان زیرساخت 
مس��اکن مهر در 13 شهرستان مختلف استان نیز با مجموع 271 
میلی��ارد و 159 میلیون ریال اعتبار پیش بینی ش��ده، کلنگ زنی 
می ش��ود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در 
تش��ریح پروژه آماده بهره برداری گفت: در طول هفته دولت اهالی 
محترم 18 روس��تا در شهرستان های خداآفرین، میانه، اهر، مراغه، 
کلیبر، ورزقان و هوراند از نعمت برق بهره مند خواهند شد که عمدتاً 

روستاهای کم جمعیت و بین 5 تا 15 خانوار هستند. 
دکتر س��رافراز، س��ایر پروژه های آماده بهره ب��رداری با عناوین و 
بخش های ذیل عنوان کرد که در کلیه شهرس��تان ها و بخش های 

تابعه تحت خدمت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی قرار 
دارند:

� ایجاد فیدر فشار متوسط و فشار ضعیف در مناطق مختلف
� احداث و اصالح خطوط 20 کیلوولت روستایی و شهری

� احداث خط فشار ضعیف 400 ولت
� احداث و نصب پست هوایی

� اصالح و  جابجایی پست هوایی
� احداث شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی

� راه اندازی و نصب پایه چراغ ها با اندازه های مختلف

� نصب تجهیزات برای جبران افت ولتاژ
� اقدامات و نصب تجهیزات برای کاهش تلفات انرژی برق

� احداث ده ها کیلومتر کابل خودنگهدار
� اصالح شبکه 400 ولت روستایی و شهری

� نصب چراغ در مناطق کم برخوردار از روشنایی
� جایگزینی و اصالح چراغ های معیوب و پرمصرف

� نصب تجهیزات قابل کنترل از راه دور
� تجهیز پست زمینی

� برق رسانی به شهرک های مسکونی و...
وی در پایان گفتگوی خود همچنین در خصوص کلنگ زنی 14 
پروژه نیرورسانی به مساکن مهر در شهرستان های مختلف استان 
تحت عنوان زیرساخت مس��کن مهر اظهار داشت: این پروژه ها در 
تکمیل اقدامات چند سال اخیر شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی 
در امر برق رسانی به پروژه های مسکن مهر در سطح استان می باشد. 
وی افزود: مجموع اعتبار پیش بینی ش��ده برای اجرای این پروژه ها 
271 میلی��ارد و 159 میلیون می باش��د که در هفته مبارک دولت 
کلنگ زنی شده و انشاءا... با تأمین به موقع اعتبارات پیش بینی شده، 

در عرض چند ماه به طور کامل تکمیل و به بهره برداری می رسند.

اهواز - ش�بنم قجاوند- طرح بهس��ازي خیابان انوشه منطقه 
لشگرآباد اهواز توسط شهرداري اهواز با حضور استاندار خوزستان به 
بهره برداري رس��ید. سید خلف موسوي شهردار اهواز در ابتداي این 
مراسم با اشاره به اهمیت تقویت اقتصاد درونزا در شهر خاطر نشان 
ساخت: در سال هاي اخیر با همت جوانان اهوازي، خیابان انوشه واقع 
در منطقه لشگرآباد به یکي از جاذبه هاي تفریحي و گردشگري در 
سطح منطقه تبدیل شد و استقبال مردم از این خیابان گذرگاهي، 
مدیریت ش��هري را بر آن داشت تا نس��بت به تسهیل عبور و مرور 
ش��هروندان و زیباسازي و بهسازي این خیابان اقدام نماید. موسوي 
ش��هردار اهواز گفت: توجه به مولفه هاي سازنده هویت شهري مي 
تواند همبستگي اجتماعي را افزایش داده و کالبد شهر را به محیطي 
دلپذیر تبدیل نماید. وي افزود: شرایط آب و هوایي خاص، اهواز را به 
شهر شب مبدل ساخته و مدیریت شهري باید نسبت به این شرایط 
تازه تدابیر ویژه اي بیندیشد. سید خلف موسوي ادامه داد: مدیریت 
شهري باید در مسیر پاسخگویي به مطالبات مردم حرکت کند تا با 

مشارکت و همراهي شهروندان شاهد توسعه و پیشرفت شهر باشیم. 
موسوي گفت: عملیات کف پوش گذاري و مسقف نمودن این خیابان 
در حالي انجام مي شد که تاکید داشتیم لحظه اي اختالل در فعالیت 
و کسب و کار فعاالن این خیابان پیش نیاید و این مهم جز با همکاري 
س��اکنین این خیابان ممکن نبود و ج��ا دارد در این فرصت از همه 
اهالي منطقه تش��کر و قدرداني نمایم. سید خلف موسوي در ادامه 

ضمن خیرمقدم به اس��تاندار خوزستان گفت: خیابان انوشه یکي از 
محرک هاي توسعه در شهر اهواز است که کامال خودجوش و درونزا 
شکل گرفته اس��ت و اقدام شهرداري اهواز در بهسازي این خیابان، 
همراهي با مردم، کمک به تسهیل عبور و مرور، و اهتمام به اشتغال 
جوانان و حمایت از گردشگري شهري و نشاط اجتماعي بوده است. 
سیدخلف موسوی به مشخصات پروژه سیما و منظر شهری خیابان 
انوشه اشاره کرد و گفت: در این پروژه 5000 مترمربع پیاده روسازی 
و  7500 مترمربع از مسیر سواره رو با مصالح مرغوب کفپوش گذاری 
و همسان سازی شدند و سقف کلیه مغازه ها به صورت زیبا و مقاوم 
و یکسانی، مسقف و رواق دار شدند و با توجه به ماهیت بازار، شبکه 
دفع آبهای سطحی به شکل دقیقی طراحی و اجرا شد. شهردار اهواز 
مبلغ این پ��روژه را 20 میلیارد ریال اعالم ک��رد و گفت: این پروژه 
به مردم ش��ریف اهواز تقدیم می شود. استاندار خوزستان در پایان 
عملکرد شهرداری را در این دوره موثر خواند و از مجموعه  شهرداری 

اهواز تقدیر و تشکر کرد.

اردبی�ل- خبرنگار فرص�ت امروز- به گ��زارش روابط عمومي 
ش��رکت گاز اس��تان اردبیل همزم��ان با هفته دول��ت 4000 خانوار 
روستایي استان اردبیل از گاز طبیعي بهره مند خواهند شد . مهندس 
خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هیدان رجایي و باهنر از افتتاح پروژه هاي گازرس��اني در اس��تان 
 اردبیل در طول هفته دولت خبر داد و گفت : در هفته دولت عالوه بر 
بهره مندی 100 روستا با بیش از 4000 خانوار از نعمت گاز طبیعی 
و مقدار 400کیلومتر شبکه ، دو محور صنعتی و یک باب ساختمان 
اداری ک��ه با ارزش تقریبی 225 میلیارد ریال می باش��د همزمان با 

هفته دولت مورد بهره ب��رداری قرار خواهد گرفت و عملیات اجرایی 
گازرس��انی به 147 روستا ش��امل 4300 خانوار روستایی با هزینه ای 
بالغ بر 320 میلیارد ریال نیز آغاز خواهد گردید . وی تش��ریح کرد : 

هم اکنون 1300 مصرف کننده واحد صنعتی  و تولیدی از نعمت گاز 
طبیعی در سطح استان برخوردار می باشند که با گازدار شدن دو محور 
صنعتی مورد اشاره امکان اتصال 30 واحد صنعتی و تولیدی جدید به 
شبکه گاز استان فراهم می گردد. مهندس خدائی ضمن امیدواری به 
خدمات و پشتیبانی دولت تدبیر و امید در بحث گازرسانی به روستاها 
 تا پایان سال 96  افزود : در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی 
تولید - اشتغال با پشت سر گذاشتن موانع  و با نگاه  به اینکه گاز محور 
توسعه می باشد در راستای خدمت رسانی به مردم در امر گازرسانی از 

هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .

تبریز – اسد فالح- با حضور آیت اهلل دکتر آل هاشم، نماینده 
ول��ی فقیه و امام جمعه تبریز از تمبر ی��ادواره آزادگان موصل 2 
رونمایی ش��د .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای 
اطالع رسانی اداره کل پست استان، نماینده ولی فقیه در استان 
آذربایجان ش��رقی و امام جمعه تبریز در این همایش، از آزادگان 
به عنوان سرو قامتان سرافراز و نستوه دوران دفاع مقدس نام برد 
ک��ه با تکیه بر ایمان و ارزش های معن��وی قله های بلند آزادی 
و آزادگی را فتح کردند و طعم تلخ شکس��ت را به دش��من بعثی 
چش��اندند. حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی آل هاشم 

26 مرداد را س��الروز ورود مردمی به میهن اس��المی خواند که با 
ایستادگی خود دفاع مقدس را افتخاری مضاعف بخشیدند و در 

بند اس��ارت دست از مقاومت هرگز نکش��یدند و پیام اسالم ناب 
محم��دی )ص( را به جهانیان منتقل کردند. در این همایش که 
با حضور1800 نفر از آزادگان اردوگاه موصل 2 از سراس��ر کشور 
و با حضور دکتر جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی و سردار کریمیان، فرمانده لشکر 
عاش��ورای آذربایجان و محمد نجاری، معاون اداری مالی پس��ت 
استان در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد از تمبر اختصاصی 
این همایش رونمایی شد و توسط آیت اهلل آل هاشم ممهور گردید 

و نجاری به نمایندگی از شبکه پستی بر آن حاشیه نگاری کرد.

تبریز - ماهان فالح- میزان حوادث مصرف  کنندگان گاز طبیعی 
آذربایجان ش��رقی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 29 درصد افزایش یافته اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، محمدعلی فتح اله زاده با اعالم این خبر افزود: در سه ماه اول 
سال جاری 57 مورد حادثه ناشی از گاز طبیعی گزارش شده  و این 
تعداد در مدت مشابه سال گذشته به تعداد 44 مورد بوده است. وی 
افزود: بیشترین حوادث در این مدت مربوط به حوادث ناشی از نشت، 
انفجار و آتش سوزی به تعداد 52 مورد گزارش شده است .سخنگوی 
شرکت گاز استان در این خصوص علل حوادث ناشی از انفجار، نشت 
و آتش سوزی مصرف کنندگان تصریح کرد: عدم استفاده از درپوش 
برای ش��یر مصرف کننده بعد از جمع آوری وسیله گاز سوز، پارگی 

و یا پوسیدگی شیلنگ، اس��تفاده از وسیله گاز سوز غیراستاندارد از 
بیشترین موارد علل حادثه در نشت، آتش سوزی و آتش سوزی ناشی 
از گاز طبیعی بوده است. وی افزود: متاسفانه در اثر عدم رعایت مسائل 
ایمنی در سه ماهه اول سالجاری 10 نفر از هم استانی های عزیز جان 

خود را از دست داده و 11 نفر نیز مصدوم شده اند و در مدت مشابه 
س��ال قبل 7 نفر فوتی و 24 نفر مصدوم شده بودند. فتح اله زاده در 
تحلیل و علل حوادث ناشی از گاز گرفتگی اظهار داشت: عدم نصب 
اصولی دودکش، مسدود بودن مجاری دودکش و عبور دادن دودکش 
از مسیرهای غیر مجاز از علل حوادث گاز گرفتگی گزارش شده است. 
رئیس روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان در پایان از مشترکین گاز 
طبیعی درخواس��ت کرد هشدارهای ایمنی استفاده از گاز طبیعی را 
که همه ساله از طریق روابط عمومی شرکت گاز استان از کانال های 
مختلف به اطالع مشترکین می رسد را جدی گرفته  تا ان شاء اهلل با 
مشارکت و همیاری مشترکین شاهد کاهش حوادث ناشی از مصرف 

کنندکان گاز طبیعی باشیم.

با مجموع 454 میلیارد ریال هزینه و اعتبار پیش بینی شده صورت می گیرد
بهره برداری و کلنگ زنی ده ها پروژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در هفته دولت

با حضور استاندار خوزستان و شهردار اهواز صورت گرفت

بهره برداري از پروژه بهسازي خیابان انوشه اهواز

همزمان با هفته دولت در استان اردبیل؛

بهره مندی از گاز طبیعی وآغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 8300 خانوار روستایی 

در همایش کشوری آزادگان موصل 2

از تمبر اختصاصی یادواره آزادگان رونمایی شد

طی سه ماه اول سال جاری

حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی در آذربایجان شرقی افزایش یافت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- غالمعلی ش��همرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان گفت که  برهه هایی از تاریخ ایران اسالمی 
همیش��ه در اذهان ماندگار است و از افتخارات ما محسوب میشود. 
بازگش��ت آزادگان به میهن اس��المی  نقطه عطفی در تاریخ ایران 
اس��ت و ایثار ، رش��ادت و ایستادگی رزمندگان هشت سال دفاع را 
بیش از پیش بر همه نمایان س��اخته است.وی ضمن گرامیداشت 
فرارس��یدن 26 م��رداد س��الروز ورود آزادگان به کش��ور ، تجلیل 
از ایث��ار و ف��داکاری آن��ان را ضروری دانس��ت .مهندس غالمعلی 

 شهمرادی  که  در جمع همکاران آزاده مخابرات منطقه گلستان   و 
خانواده هایش��ان س��خن  می گفت،  عملکرد مخابرات در 4 ماهه 
اول سال 96 را تشریح کرده وی محور تمامی فعالیتها و طرح های 
توسعه ای را فراهم ساختن امکانات مناسب ارتباطی برای هم استانی 
ها دانس��ت و افزود: مخابرات با ارائه خدمات مختلف و به روز سعی 
درخدمت رس��انی به موقع به مشتریان را دارد و با ارائه سرویسها و 
خدمات بصورت الکترونیک  در راستای کاهش مراجعات حضوری 
مشتریان و دریافت مطلوب نیازها و خواسته هایشان گام بر داشته 

است .مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: با پیشرفت تکنولوژی و 
ایجاد فنارویهای جدید، توقع مشتریان افزایش یافته و می بایست ما 
 هم با آنها همگام ش��ده  و بر اساس شعار مخابرات در سال 96 که 
" همراه با مشتری ، همگام با فناوری " است  در خدمت به مردم 
و هم استانیها تالش می نماییم .وی همچنین از هرکدام از کارکنان 
به عنوان س��فیران مخابرات نام برد و تاکید کرد که اطالع رسانی و 
تبلیغات محصوالت ، خدمات و سرویس��های مخابراتی به مردم  را 

فراموش نکنند و در آگاهی بخشی به مشتریان تاثیرگذار باشند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 یادآوری و گرامیداشت ایام بازگشت آزادگان به میهن اسالمی باعث افتخار است

نشست مدیرعامل آبفای گیالن با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت روز خبرنگار
رشت- مهناز نوبری-  همزمان با روز خبرنگار به منظور تقدیر از تالشگران عرصه اطالع رسانی، 
طی مراسمی از همکاران حوزه رسانه و مطبوعات استان با اهداء لوح تقدیر و هدیه تجلیل بعمل آمد.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اهمیت حوزه خبررسانی 
اظهار داش��ت: خبرنگاران چش��م و گوش مردم هستند و با دقت و سرعت نسبت به اطالع رسانی و 
انعکاس فعالیتهای انجام ش��ده دستگاههای اجرایی اقدام می نمایند.مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر اینکه در انعکاس عملکرد 
شرکت و اطالع رسانی شهروندان از نحوه ارائه خدمات  ارتباط مناسب با رسانه ها بسیار حائز اهمیت است گفت: برای خدمت رسانی 
مطلوب، بهره گیری از پتانسیل حرفه ای خبرنگاران ضروریست تا اطالعات بدرستی در اختیار مردم قرار گیرد.وی همچنین اظهار 
داشت: شرکت آبفای گیالن تولید کننده یکی از اساسی ترین کاالهای مورد نیاز جوامع بشری»آب« می باشد و در این راستا برنامه 
های راهبردی جهت تأمین آب استان دارد.مهندس حسینی آبرسانی به شهرهای رشت ، خمام ، انزلی و غرب نزدیک شامل صومعه 
سرا ، فومن، شفت و همچنین غرب دور شامل تالش و رضوانشهر که مجری آن آب منطقه ای می باشد را از برنامه های مهم آبرسانی 
 عنوان کرد و افزود: آبرسانی به آستارا از رودخانه آقچای و ایجاد و تکمیل تأسیسات آبرسانی رشت و انزلی از دیگر برنامه های این حوزه 
می باشد که اعتبارات مورد نیاز حوزه آبرسانی 428 میلیارد تومان می باشد.در پایان مدیرعامل آبفای گیالن ضمن اطالع رسانی 26 

پروژه برای افتتاح و بهره برداری در هفته دولت اهم آن را برشمرد .

پورتقی: ستاد خبری هفته دولت در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان  سمنان فعال شد
سمنان - حسین بابامحمدی - ستاد هماهنگی برگزاری برنامه های هفته دولت در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان سمنان تشکیل و بر ایجاد ستاد خبری ویژه تاکید ش��د.   سرپرست روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان در  اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته دولت این اداره کل گفت: اطالع رسانی به موقع، مناسب و دقیق 
از برنامه های هفته دولت، تکریم ارباب رجوع و شرکت در برنامه های بزرگداشت هفته دولت از اهم برنامه های این اداره کل 
است. ابراهیم پورتقی سیدی افزود: تشکیل ستاد خبری، انتشار ویژه نامه، برگزاری نشست های خبری روسای ادارات شهرستانها 
از جمله برنامه های این اداره کل است. وی گفت: برای ارائه فعالیت ها و آگاهی مردم کانال تلگرامی ویژه  به آدرس تلگرامی 
hsemnanfarhanggovir@ و نیز پایگاه خبری این اداره کل ب��ه آدرس http://semnan.farhang.gov.ir با 

هدف ارائه آخرین خبرها و برنامه ها فعال است.

کنترل وافزایش فشارآب منطقه بافت قدیم کوی رضوی شهر اراک
اراک - مینو رستمی- در راستای  بهسازی شبکه آبرسانی و ایجاد تعادل فشار آب در سطح شهر اراک که از اولویت های امور 
آب وفاضالب شهرستان اراک می باشد، فشار آب منطقه بافت قدیم کوی رضوی) گردو( به تعادل مطلوب رسید.   به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:مهندس سعید سر آبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک عنوان کرد: با انجام 
عملیات سه راه گیری برروی خط انتقال 500 میلیمتر درعمق 5.5 متری زمین و همچنین بر روی شبکه توزیع 150 میلیمتر و 
نصب سه فقره شیرفلکه برروی این خط ، مدیریت برفشار آب منطقه بافت قدیم کوی رضوی صورت پذیرفت  . وی در ادامه افزود:این 
منطقه درفصول گرم سال و با افزایش مصرف آب دچار افت فشار وایجاد نارضایتی از سوی مشترکین می شد که با انجام این عملیات 
مشکل به طور کامل برطرف گردید و رضایت مشترکین جلب شد .  مهندس سر آبادانی در پایان تصریح کرد: این عملیات به صورت 

امانی توسط اداره فنی وتوسعه امور آب وفاضالب شهرستان اراک با حداقل هزینه، طی 48 ساعت انجام شد .

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :
امروزه مالک ارزیابی شرکت ها توجه ویژه به شاخصه های HSE است

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: مالک ارزیابی شرکت ها امروزه توجه ویژه به شاخصه های 
تعریف ش��ده HSE و التزام به ضوابط و مقررات در این زمینه اس��ت . مهندس حیدر بهمنی در جلسه معارفه مدیر جدید ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست )HSE( ، پدافند غیر عامل، مدیریت بحران و فوریت های پزشکی شرکت، افزود: اهمیت HSE خاصه در 
بخش ایمنی از آن نظر حائز اهمیت است که با سالمت کارکنان ارتباط مستقیم دارد . وی در این نشست که قائم مقام مدیرعامل، 
معاونان، مدیران ارشد و مسئوالن واحدهای زیر مجموعه مدیریت HSE شرکت حضور داشتند،تصریح کرد: در واقع ارتقای جایگاه 
 ایمنی و اهمیت دادن به این مهم در صنعت نفت با توجه به نقش کلیدی آن در چرخه اقتصاد کش��ور بس��یار مهم اس��ت . بهمنی
 روز آمد سازی تجهیزات، آموزش های نوین ضمن خدمت ، پرورش نیروهای متخصص، تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف 

و اعمال اقدامات اصالحی و  همچنین استفاده از نظرات مشاوران را از نکات مورد انتظار از مدیر جدید HSE شرکت عنوان کرد . 

آب روستای آخران شهرستان بشاگرد تامین شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از تامین آب روستای فاقد آب آخران 
در شهرستان بشاگرد خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب روستایی هرمزگان، مهندس عبدالحمید حمزه پور در 
این زمینه بیان کرد: روستای آخران در 170 کیلومتری سردشت شهرستان بشاگرد قرار دارد که تا کنون فاقد آب اشامیدنی سالم بود. 
وی با اشاره به اینکه این روستا راه دسترسی آسفالت نداشته و خدمات رسانی به این روستا با مشکالتی مواجه بود گفت: توانستیم 
با حفر یک حلقه چاه و احداث 25 کیلو ولت شبکه برق به این روستا که در چند سال اخیر تمامی چشمه های آن خشک شده اند 
آبرسانی کنیم. این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین برای تامین آب این روستا 2.5 کیلومتر لوله گذاری خط پمپاژ، اصالح شبکه به 
طول یک کیلومتر،  مخزن 60 متر مکعبی و یک باب موتور خانه احداث شده است. مهندس حمزه پور اضافه کرد: جمعیت این روستا 
81 خانوار برابر با 334 نفر است که در حال حاضر در این روستا سکونت دارند.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان 

در خصوص میزان اعتبار این پروژه اضافه کرد: در راستای اجرا این پروژه اعتبار 3 میلیارد ریال هزینه شده است.

ضرورت خریداری انشعاب فاضالب شهری
محبوبه  ابوالقاسمی – فروش انشعاب فاضالب شهری )اگو(از دغدغه ها و چالش های مجموعه  آبفا ست چرا که مشترکین  
آگاهی کافی نسبت به مزایا ی آن نداشته و از پرداخت هزینه انشعاب خودداری می نمایند.در حقیقت عدم آگاهی عمومی نسبت 
به مزایای اقتصادی و زیست محیطی این طرح سبب تعویق در بهره برداری از خدمات ،ونهایتا افزایش میزان هدررفت آبهای قابل 
استحصال است. به نظر میرسد از مهمترین واصلی ترین اقدامات آبفا فرهنگ سازی واطالع رسانی در این خصوص میباشد تا بستر 

مناسب جهت آماده سازی مشترکین برای خرید اگو  فراهم شود.
انشعاب فاضالب چیست؟

شبکه های فاضالب برای جمع آوری فاضالب  تولید شده از منازل، واحد های صنعتی و فاضالب اماکن عمومی  طراحی شده اند. 
در این طرح ،فاضالب جمع آوری شده طبق چها رچوب های مخصوص راهی تصفیه خانه شده و در آنجا  طی عملیات  ویژه و چند 
مرحله ای به  پساب تبدیل میشود .لوله ای که فاضالب مجموعه های مسکونی  تجاری واداری را به شبکه ها وخطوط جمع کننده 

فاضالب متصل مینماید، لوله انشعاب می باشد.
ضرورت خریداری انشعاب فاضالب

در جمع آوری فاضالب به طریق سنتی به علت نفوذ پذیری خاک ،آلودگی های ناشی ازفاضالب به سفره آبهای زیرزمینی نفوذ 
کرده و باعث آلوده شدن این آبها می شود.در صورت اتصال به شبکه  فاضالب شهری شاهد کاهش چشمگیر آلودگی سفره های 
آب زیرزمینی و ارتقای شاخص های زیست محیطی  خواهیم بود. به عالوه تجمع گازهای ناشی از انباشت فاضالب در روش دفع 
سنتی،موجب سست شدن پی ساختمان و کاهش عمر مفید بنا در مرور زمان خواهد شد .بدیهی است در صورت اتصال به شبکه 
فاضالب شهری بنا در معرض آسیب کمتری خواهد بود . ا ز دیگر مزیت های  اتصال به شبکه فاضالب شهری  ،کاهش قابل توجه 
حشرات موذی می باشد که خود  عامل مهمی در کنترل  بیماریست . طبق آمار 90درصد آب مصرفی کره  زمین در بخش کشاورزی 
صورت میگیرد .  چنانچه این حجم از آب به طریقی جز برداشت از سفره های زیر زمینی تامین شود ،بهینه سازی مناسبی در مصرف 
آب صورت می پذیرد.از اهداف مهم احداث تصفیه خانه های فاضالب که مقصد  نهایی فاضالب جمع آوری ش��ده می باش��د،تولید 
آب با BUD  باالست . پساب تصفیه خانه به غیر از شرب  برای مصارف کشاورزی و صنعتی مناسب است . چنین بنظر می رسد 
اس��تفاده از پس��اب در کشورهای توسعه یافته، یکی از مهم ترین مباحث  ارتقا شاخص های زیست محیطی است. بهره جستن از 
پساب تصفیه شده، عالوه بر حل بحران های زیست محیطی ناشی از ورود فاضالب به محیط های پذیرنده، موجب حفظ منابع آب 

زیرزمینی می گردد. 



هیچ چی��ز مانند لمس کردن کاغذ یادداش��ت حس 
رضای��ت را به وجود نمی آورد، ام��ا تکنولوژی برنامه ای 
برای افزای��ش راحتی و س��ازماندهی بهتر این موضوع 

فراهم آورده است. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، ش��اید این بهترین پاس��خ 
برای نیاز افرادی باش��د که هم وابس��ته به تکنولوژی و 

هم عالقه مند به کاغذ های سنتی هستند.
دفترچه یادداشت کاغذی به همراهی یک اپلیکیشن 
این سیستم دو وجهی را برای عالقه مندان درست کرده 

اس��ت. در واقع می توان با آن هم با سیستم دیجیتالی 
و هم با سیس��تم تقویمی کار کرد. س��ازندگان آن، این 
برنامه را به این ش��کل توصیف می کنند؛ این برنامه به 
وس��یله کامپیوتر و واقعیت افزوده طراحی ش��ده است، 
در واقع سیس��تمی یکپارچه است که مکمل تقویم های 
دیجیتال��ی مانن��د گ��وگل و اپل و Outlook اس��ت 
و انعطاف پذی��ری بیش��تری به برنامه های روزانه ش��ما 

خواهد داد. 
این سیس��تم با کمک واقعیت افزوده جزییات درون 

دفترچه یادداش��ت ش��ما را می گیرد و آنها را به درون 
برنام��ه دیجیتال��ی منتقل می کند. کارب��ران می توانند 
نمودار س��اعتی ش��کل درون دفترچه را پ��ر و آن را به 
صورت دیجیتالی به ج��دول برنامه ریزی کارهای خود 
تبدی��ل کنند. یادداش��ت های مه��م باید به س��ادگی 
مشخص شوند و قابلیت هوش��مند برنامه آنها را از هم 

تفکیک می کند و به صورت دیجیتالی در می آورد. 
این دفترچه با چرم ایتالیایی و کاغذ سوئدی طراحی 

شده است. 

دفترچهیادداشتیکهباتلفنهمراهوکامپیوترهماهنگمیشود

مدرسه مدیریت

اندرویدOدوشنبهباناماحتمالیOreoمعرفیمیشود

مهارتحلمسئلهچیست
مهارت حل مسئله از مهارت های الزم و حیاتی 
برای هر فعال کس��ب و کار از کارمند تا کارآفرین 

و مدیر است. 
مش��کالت و مس��ئله های کاری، پایه و اساس 
فعالیت هر فردی در محل کار هس��تند. شما در 
طول فعالیت کاری خود یا در حال حل مشکالت 
مش��تریان هستید یا به پش��تیبانی از افرادی که 
حل مس��ئله می کنن��د، می پردازید. مش��کالت و 
مس��ائل کاری می توانند بزرگ، کوچک، ساده یا 

پیچیده باشند. 
به گزارش زومیت، در این میان بخش اساس��ی 
وظایف یک مدیر این اس��ت ک��ه بتواند راه هایی 
برای حل مسائل پیدا کند، بنابراین تبدیل شدن 
به ف��ردی با اعتمادبه نفس باال ک��ه مهارت کافی 
حل مسئله دارد، در پیشرفت مسیر شغلی بسیار 
مفید اس��ت. بخش اعظمی از این اعتمادبه نفس، 
زمانی به دس��ت می آید که روندی مشخص برای 
رویارویی و حل مشکالت داشته باشیم. با داشتن 
روند مش��خص، می توان مس��ائل و مش��کالت را 
به س��رعت حل کرد، اما اگر پروس��ه ای مشخص 
ب��رای این کار نداش��ته باش��یم، راه حل هایی که 
ارائ��ه می کنیم ناکارآم��د خواهند بود و در حالت 
بدتر، در مشکالت گرفتار می شویم و کاری انجام 

نمی دهیم. 
چهار مرحله اصلی در روند حل مس��ائل وجود 

دارد: 
۱- تعریف مسئله

۲- تولید آلترناتیوها یا روش های جایگزین
۳- ارزیابی و انتخاب روش های جایگزین

۴- پیاده سازی راه حل ها
 در ادامه به تشریح مرحله اول یا تعریف مسئله 

می پردازیم. 

تعریفمسئله
بخش مهمی از تعریف مس��ئله این اس��ت که 
پیچیدگی موقعیت مس��ئله را درک کنیم. کلید 
اصل��ی در ش��روع تعریف مس��ئله این اس��ت که 
مطمئن شوید در حال حل مسئله اصلی هستید 
و به مش��کالت جانب��ی آن نمی پردازید. به عنوان 
مثال ممکن اس��ت مشکل ش��ما در تیم، کارایی 
باش��د. در نگاه اول به ای��ن موضوع فکر می کنید 
که افراد اس��تخدام شده در تیم برای کارهای آن 
مناسب نیستند، اما با نگاه دقیق تر به این موضوع 
پی  می بری��م که کمبود آموزش ی��ا حجم کاری 

غیر منطقی، می تواند مشکل اصلی باشد. 
موضوع مه��م دیگر در این مرحله، این اس��ت 
که مطمئن ش��وید از زوای��ای مختلف به موضوع 
پرداخته ای��د. اگر این موض��وع را نادیده بگیرید، 
ممکن اس��ت به جای پیدا کردن مسئله، راه حلی 

را به عنوان مشکل مطرح کنید.
 به عن��وان مث��ال، ای��ن جمله تعریف مس��ئله، 
به ج��ای پیدا کردن مش��کل، راه حل��ی برای آن 
پیش��نهاد داده اس��ت: »باید راهی برای افزایش 
نظم و انضباط کارمن��دان با بهره وری پایین پیدا 
کنیم.« این تعریف مسئله، به جای یافتن مشکل 
اصلی کاهش بهره وری کارمندان، افزایش نظم را 

به عنوان راه حل پیشنهاد داده است. 

درکپیچیدگیمسائل
وقتی مش��کل یا مس��ئله آسان باش��د، عموما 
راه ح��ل نیز به س��رعت پیدا می ش��ود و نیازی به 
پیمودن روش های فوق نخواهد بود. در نتیجه اگر 
شما برای حل مسئله نیاز به مراحل چهارگانه باال 
داشته باشید، نش��ان می دهد که مشکل پیچیده 
است. در این مورد، ابزارهای متعددی وجود دارند 
که در یافتن درجه س��ختی مسئله به شما کمک 

می کنند. 
واب����س����ت����گی   ن���م����وداره������ای 
)Affinity Diagrams( یک��ی از ای��ن ابزارها 
هس��تند که با پیدا ک��ردن ارتباط میان اطالعات 
مختل��ف دریافت��ی، درج��ه س��ختی مس��ئله را 
پی��دا می کنن��د. یکی دیگ��ر از ابزاره��ای مفید، 
دیاگرام ه��ای عل��ت و معلول��ی هس��تند ک��ه به 
پیدا کردن علت اصلی ایجاد مش��کل یا مس��ئله 
می پردازند. در بسیاری از مواقع، پرداختن به یک 
مسئله و تالش برای پیدا کردن علت آن، به پیدا 
کردن مشکالت و مس��ائل دیگر می انجامد. مثال 
کمبود بهره وری کارمن��دان که در این مطلب به 
آن پرداختیم، پس از بررسی به مشکالت دیگری 
مانند کمبود مه��ارت، حجم کاری باال، زمان کم 

برای راهنمایی و انگیزه پایین ختم می شود. 
در نهایت باید به این نکته اش��اره کرد که بسته 
به نوع مش��کل یا مس��ئله ای که با آن س��روکار 
داریم، باید تکنیک منحصربه فردی برای تعریف، 
درک پیچیدگ��ی و ارائ��ه راه حل مس��ئله به کار 

بگیریم. 
 

مدرسه کسب وکار

)Archigate( ناماستارتاپ:آرشیگیت
archigate. ir:وبسایت

سالتأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: شبکه اجتماعی معماران، طراحان و متخصصان ایران در زمینه 
ساختمان یک بستر آنالین است که تمام نیازهای شما را که ارتباط 
یا عالقه ای به معماری، ساختمان و دکوراسیون داخلی دارید برطرف 
 می کند. شبکه ای از متخصصان، تولیدکنندگان و فروشندگان فعال و 
به روز در این حوزه به تفکیک نوع، ش��کل و محل فعالیت شان که به 
شما امکان آشنایی، بررسی و انتخاب هر چه بهتر فعاالن این حوزه را 
خواهد داد. شما می توانید از طرح ها و نمونه کارهایی که کامال ایرانی و 
متعلق به متخصصان و فروشندگان داخل و خارج ایران هستند، دیدن 
کنید. با طراح، تولیدکننده و حتی نیروهای اجرایی پروژه ها آشنا شوید، 
بررسی کنید و نیازهای ساختمانی و خانگی خودتان را مرتفع سازید. 

شبکهاجتماعیمعماران،طراحان

معرفی استارتاپ

ش��رکت گ��وگل، به ص��ورت رس��می تأیید ک��رد که 
سیس��تم عامل اندروی��د O را ۳۰ مردادم��اه، هم زمان با 

خورشیدگرفتگی معرفی می کند. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، مدت ها اس��ت که ش��ایعات و 
گمانه زنی ه��ای مختلف��ی مبنی بر زمان معرفی نس��خه 
جدید سیس��تم عامل اندروی��د با ن��ام اندروید O وجود 
دارد. پیش تر اعالم ش��ده بود ش��رکت گوگل هم زمان با 
خورشیدگرفتگی، نام نسخه جدید سیستم عامل اندروید 
را اعالم می کند. این س��ازنده، به تازگی در صفحه مربوط 
به اب��زار اکلیپ��س اعالم کرده اس��ت ک��ه اندروید 8.۰ 
به صورت رسمی روز دوش��نبه، ۲۱آگوست  )۳۰ مرداد( 

معرفی خواهد شد. 
در صفح��ه مخصوص ب��رای زمان رونمایی رس��می از 
اندرویدO، لینک هایی به وب س��ایت ناسا برای مشاهده 
خورش��یدگرفتگی وجود دارد. ش��رکت گوگل، س��اعت 
۲۳:۱۰ به وقت تهران، نام نس��خه جدید سیس��تم عامل 

اندروید را اعالم خواهد کرد؛ البته، مشخص نیست که آیا 
در همان روز نس��خه نهایی اندروید O منتشر می شود یا 
گوگل در زمان دیگری این نسخه را عرضه خواهد کرد. 

با وجود اعالم زمان معرفی نام اندرویدO، پیش بینی ها 
همچنان ب��رای نام نهایی نس��خه جدید سیس��تم عامل 
اندروید که با نام اندروید 8.۰ نیز شناخته می شود، ادامه 
دارد. البته، وب س��ایت Android Police مدعی است 
که ش��رکت گوگل نام نسخه جدید سیستم عامل اندروید 

را به اشتباه فاش کرده است. 
در صفحه رس��می گ��وگل در گوگل پ��الس، ویدئوی 
کوتاهی با نام  »GoogleOreo_Teaser-0817« به 
اشتراک گذاشته شده بود، به همین جهت، گمان می رود 
 Android Oreo ،نس��خه جدید سیستم عامل اندروید

نامیده خواهد شد. 
البته، شرکت گوگل به سرعت ویدئوی مذکور را حذف 
و ویدئوی دیگری با نام»OctopusTeaser« بارگذاری 

ک��رد تا جل��وی فاش ش��دن ن��ام نهایی نس��خه جدید 
سیس��تم عامل اندروید را بگیرد. پیش ت��ر گمانه زنی های 
متعددی در مورد نام نهایی نس��خه جدید سیستم عامل 
اندروی��د وجود داش��ت و حتی برخی مدع��ی بودند که 
شرکت گوگل برخالف رویه معمول و استفاده از نام دسر 
و شیرینی برای سیس��تم عامل اندروید، تصمیم دارد نام 

نوشیدنی »اورنجینا« را برای اندروید O انتخاب کند. 
در ابتدا گوش��ی های پیکسل نسخه نهایی به روزرسانی 
اندروید O را دریافت خواهند کرد و پس از مدت کوتاهی، 
گوشی های نکسوس به نسخه جدید سیستم عامل اندروید 
به  روزرس��انی می ش��ود. از جمله قابلیت های جدیدی که 
سیس��تم عامل اندروی��د O ارائه خواه��د داد، می توان به 
ویژگی تصویر در تصویر اشاره کرد. نقطه اعالن و تکمیل 
خودکار، از جمله دیگر قابلیت هایی به ش��مار می روند که 
 O کاربران با دریافت نسخه جدید سیستم عامل اندروید

تجربه خواهند کرد. 
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پاس�خکارش�ناس:اخ��راج کارمن��دان به ویژه 
کارمندان خوب به دلیل مش��کالت مالی کار بسیار 
سختی است. از یک طرف امید به آینده و گسترش 
دوباره کار و نگرانی از نیافتن نیروی انسانی شایسته 
انس��ان را آزار می دهد و از یک طرف وابستگی های 
عاطفی و معذورات اخالقی کارفرما را در تنگنا قرار 

می دهد. اما در هر صورت این جام زهر باید نوشیده 
ش��ود تا مش��کالت بیشتر نش��وند. توصیه می کنیم 
افراد را تک تک بخواهید و شرایط را صادقانه با آنها 

در میان بگذارید.
 از همکاری ای که تاکنون با آنها داشتید به نیکی 
ی��اد کنید و حرف دل ت��ان را به آنه��ا بزنید. اظهار 
امی��دواری کنید که به زودی کار مجددا رونق بگیرد 

و بتوانید از وجود آنها دوباره استفاده کنید. 

بگویی��د که همکاری ب��ا آنها باعث افتخار ش��ما 
بوده اس��ت. همچنین با صبر و حوصله به گفته های 
کارمندان خود نیز گوش جان بس��پارید و مشکالت 
 آنه��ا را درک کنی��د. اگ��ر کمکی از دس��ت ش��ما 
بر می آید دریغ نکنید. به افراد فرصت دهید موضوع 

را بپذیرند. 
با آنها هم��کاری و همدلی کنید. خی��ال افراد را 

برای تسویه حساب مالی راحت کنید.

تعدیلکارمندان

پرس�ش:باتوجهبهرکودجاری،برایحفظکسبوکارمقصددارمهزینههایمراکاهشدهمودراینمسیرمیخواهم
تعدادیازکارمندانخودراتعدیلکنم.چهتوصیهایبرایمندارید؟ کلینیککسبوکار

عکاسی
هرروزچیزیبیاموزید

یه ب��ار دیگه خ��ودم رو تو آینه ن��گاه کردم و 
دس��تی به موهام کش��یدم و گفتم: من آماده ام. 
فرزاد، جوان ۳۲س��اله ای که لیس��انس نقاش��ی 
داش��ت، اما عکاس ماهری بود پشت دوربین قرار 
گرفت و گفت: دس��تاهامو ن��گاه کن. اینجا و بعد 
برق فالش اتاق نیمه تاریک آتلیه رو روشن کرده 

بود. 
از بچگ��ی عکاس��ی و عکس گرفتن رو دوس��ت 
 داش��تم. اون وقت��ا ک��ه فیلم ه��ای ۱۲ تای��ی و
 ۲۴ تایی مد ب��ود هر هفته کارم گرفتن عکس از 
فک و فامیال به مناس��بت های مختلف بود. واس��ه 
همین امروز آلبوم تقریبا خوبی از روزهای گذشته 
دارم. تو همین فکرها بودم که فرزاد مرا به بیرون 

از اتاق آتلیه دعوت کرد. 
از روزی که این عکاس��ی را راه انداخته مشتری 
داشت. همه بهش حس��ودی می کردند. رضا پسر 
خواهرم می گفت: فرزاد بچه خوش شانسی هست. 
از همون روز اول مش��تری دم در عکاسی تو صف 
بودن��د. من ک��ه هیچ وق��ت به ش��انس اعتقادی 

نداشتم، بهش گفتم: این جوری نیست. 
فرزاد کارش رو خوب بلده واسه همین مردم به 
عکاس��ی اون میان و این همه استقبال می شه. اما 
رضا اصرار داشت که کاسبی به شانسه. اگه شانس 
داش��ته باشی موفقی و اگه ش��انس نداشته باشی 

موفق نیستی. 
فرزاد پسر خوشرو و مودبی بود و کار عکاسی رو 
خوب بلد بود. رنگ و نور رو می ش��ناخت. با اینکه 
تحصیلک��رده بود اما مدام به کالس های عکاس��ی 
می رف��ت و هر روز یه چیز جدید یاد می گرفت. از 
طریق اینترنت مقاله های جدید به زبان انگلیس��ی 
می خوند و برای مجله عک��س ترجمه می کرد. تو 
خیل��ی از مجالس دعوت می ش��د. مجلس ختم یا 
مجالس عروسی. عکس هایی که می گرفت همش 
خوب بود و می ش��د اونا را ق��اب گرفت و به دیوار 
نص��ب کرد. ت��و مغازه اش خیلی عک��س بود و هر 
ب��ار این عکس ها رو عوض و دکور مغازه رو دوباره 

تازه می کرد. 
خیلی ها به فرزاد حسودی می کردند و مثل رضا 
فکر می کردن��د که اون تو زندگی خوش شانس��ه. 
گاه��ی وقت ه��ا حت��ی بح��ث خانوادگ��ی پیش 
می اوم��د و خانم ه��ا وارد بح��ث می ش��دند. خاله 
مهناز می گفت: اگه خوش ش��انس نیس��ت چطور 

ی��ه دختر خ��وب و خانم نصیبش ش��د که باباش 
هم کل��ی پول و پل��ه داره؟ من  تو ای��ن موقع ها 
می خندیدم و می گفتم: این جوری نیست. شانس 
استفاده درست از زندگی و کار است. فرزاد زندگی 
و کار رو می شناس��ه و ت��و کار خودش متخصصه. 
بازار رو هم می شناس��ه. مردمدار است. یه کاسب 
واقعی اس��ت. بلده با مردم چه جوری حرف بزنه. 
چ��ه جوری رفتار کنه. مث��ال بچه ها که میان و تو 
عکاس��ی عک��س می گیرن اون یه عکس قش��نگ 
رو روی شاس��ی چوبی می کش��ه و به عنوان کادو 
می فرسته دم خونه ش��ون. شاید باورتون نشه که 
اون تاری��خ تولد و ازدواج خیل��ی از اهالی محل و 
دوس��تان و فامیال رو ثبت کرده و به موقع به اونها 

برای عکس گرفتن زنگ می زنه.
 اول صبح در مغازه اش بازه و شب ها تا دیر وقت 
ت��و مغازه اس��ت و تمام دم و دس��تگاه های مدرن 
عکاس��ی رو برای مغازه اش خری��ده. برای کارش 
اهمی��ت قائله و کارش رو خیلی دوس��ت داره. تو 
محله که بری تو تمام مغازه ها یه عکس از صاحب 
مغازه بزرگ قاب شده روی دیوار نصبه. فرزاد اینها 
را مجانی انجام داده و عوضش زیر اون عکس فقط 

اسم عکاسی خودشو نوشته. 
تو همین فکرها بودم و داشتم کار فرزاد رو مرور 
می کردم که از اتاق آتلیه خارج ش��دم و فرزاد رو 
روب��ه روی خودم دیدم. نگاهی به��م کرد و گفت: 
هف��ت فرم از صورت تو ثبت ک��ردم، هر کدوم رو 
که خودت دوس��ت داری برات چاپ می کنم. روی 
مانیتور بهم نش��ون داد همش��ون تقریبا قش��نگ 
بودند. گفتم: برای من سخته یکی رو انتخاب کنم. 
تو خودت خیلی خوش سلیقه هستی هر کدوم را 

انتخاب کردی من هم قبول دارم. 
خندید و گفت: چش��م آقای انوری. ممنونم که 

به من اعتماد داری. 
موق��ع خداحافظی ت��ا دم در بدرقه ام کرد و من 
ضمن تشکر همچنان به عالقه و تخصص و اخالق 

و بازاریابی در کسب و کار فکر می کردم. 

آداب کسب و کار 

پارساامیری
کارشناسفروش 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: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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