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گزارش »فرصت امروز« از کتاب عملکرد یکصد روزه دولت دوازدهم

واکاوی کارنامه دولت
فرصت امروز: رئیس جمهوری سه شنبه ش��ب در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به کتاب گزارش عملکرد 
مدیریتی دولت دوازدهم اش��اره کرد. حس��ن روحانی همانگونه که در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز وعده کرده بود و 
در متن گفت وگوی تلویزیونی اش به آن اش��اره کرد، از کتاب گزارش 100 روزه دولت و قابل دس��ترس بودن آن 
روی پایگاه اطالع رسانی دولت سخن گفت. این کتاب، در 255 صفحه چکیده ای از مهم ترین اقدامات و عملکرد 
دولت دوازدهم شامل عملکرد دس��تگاه ها درباره اولویت های اعالمی ریاست جمهوری، گزارش عملکرد 100روزه 
مدیریتی، گزارش اقدامات 100 روزه دولت دوازدهم در حوزه مسائل کالن اقتصادی، گزارش 100روزه فرهنگی...

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
در حاشیه جلسه هیات دولت اعالم کرد

 رشد60 درصدی
تخصیص اعتبارات عمرانی 
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سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو گردهم آمدند

  گام مهم ایران خودرو
در تحول خودروسازي کشور 

برای موفقیت در مدیریت، با عمل خود رهبری کنید
 6 گام برای کسب درآمد  از شبکه های اجتماعی

5 سطح بازاریابی دیجیتال و فرآیند فروش
B2B اشتباهات متداول در بازاریابی

مدل های مختلف تبلیغاتی در دنیای امروز
قواعد مفید برای سبک نگارش تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 خالق اندروید
اسنشال را ترک می کند

4
فرصت امروز: وضعیت موسسـات مالی و اعتباری به پاشـنه 

آشـیل عملکرد بانک مرکزی تبدیل شـده است و 
با آنکه در گزارش 100 روزه بانک مرکزی به ادامه...

هشدار رئیس مجلس شورای اسالمی به بانک مرکزی

سپرده های موسسات غیرمجاز 
چند درصد سود می گیرند؟

یادداشت

یادداشت

 چرا صنعت لیزینگ
 در ایران ناکام ماند؟

سالهاس��ت ک��ه در اقتص��اد 
جهان��ي، صنع��ت لیزین��گ به 
عن��وان یک��ي از ابزارهاي موثر 
تامی��ن مالي بازار م��ورد توجه 
ق��رار گرفت��ه اما هن��وز نقش 
لیزینگ در اقتصاد ایران بسیار 
کم اس���ت که عل��ت آن را نیز 
بای��د در پایین ب��ودن کفایت 
س��رمایه ش��رکت هاي لیزینگ 
جس��ت وجو کرد. از آنجایي که 
فع��ال در عرصه  ش��رکت هاي 
لیزینگ، فقط در حد س��رمایه 

خ��ود مي توانند تامین 
مالي کنند و مانند...

با افزایش ن��رخ دالر بازار آزاد 
مبادله ای،  دالر  ن��رخ  و 
5بحث بر سر نرخ واقعی...

 برندگان و بازندگان نوسان
دالر در بازار سهام

4

حسین سلیمی
عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن تهران

محمد صدرایی
کارشناس بازار سهام 

قیم��ت برخی کاالهای اساس��ی مانن��د برنج ایرانی، 
گوشت قرمز، پنیر، روغن و قند در آبان ماه سال جاری 
نس��بت به مهرماه تغییر محسوس��ی نداشته است اما 
برخی اقالم افزای��ش و برخی دیگر کمی کاهش یافته 
اس��ت. به گزارش مرکز آمار ایران؛ متوسط قیمت یک 
کیلوگرم برنج ایرانی )هاش��می( درجه یک در آبان ماه 
س��ال جاری برابر133هزار و 523 ریال بوده است که 
ب��ا توجه به این اط��الع در مهرم��اه )133٤1٦ ریال( 
تغییر محسوس��ی نداشته اس��ت. براساس گزارش این 
مرکز، متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق 
شهری کل کش��ور درآبان ماه 13٩٦ که از سوی مرکز 
آمار ایران منتش��ر شده است، همچنین در ماه مذکور 
متوس��ط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی 57هزار و 
٤٦1 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل )57225(، 

0.٤1 درصد افزایش یافته است.
گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این 
ماه به ٤07هزار و 7٦ ریال رس��یده اس��ت که نسبت 
به ماه قبل )٤0٦٩٩3ریال(، تغییر محسوس��ی نداشته 
است. میزان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو 
یا گوساله )آبان 3٨3770 ریال و مهر 3٨0500 ریال( 
براب��ر 0.٨٦ درصد بوده اس��ت. در این گروه متوس��ط 
قیم��ت یک کیلوگرم مرغ ماش��ینی ب��ا کاهش 0.5٤ 
درصدی مواجه بوده اس��ت )آبان م��اه ٦٩٦٨٤ ریال و 

مهر 700٦0 ریال(.
گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

متوس��ط قیمت یک لیتر شیر پاس��توریزه27هزار و 
3٦٤ ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه 37هزار و 
٦5٨ ریال است که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2٩ و 
2.01 درصد افزایش قیمت داشته اند. همچنین در این 
ماه قیمت یک بسته 500 گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه 
57هزار و 705 ریال است که نسبت به ماه قبل تغییر 
محسوسی نداش��ته اند. متوس��ط قیمت یک کیلوگرم 
تخم مرغ ماشینی در آبان ماه برابر ٦٦هزار و 37٦ ریال 
اس��ت که نسبت به ماه قبل )57٨2٩ ریال( با افزایش 

1٤.7٨ درصدی مواجه بوده است.
گروه روغن ها و چربی ها

متوسط قیمت یک بسته 100 گرمی کره پاستوریزه 

)کره حیوانی( 32هزار و 2٨2 ریال اس��ت که نس��بت 
به مهر ماه 2,55 درصد افزایش داش��ته اس��ت. در این 
گروه متوسط قیمت یک بسته ٩00 گرمی روغن مایع 
53هزار و ٤75 ریال است که تغییر محسوسی نسبت 

به ماه قبل نداشته است.
گروه میوه و خشکبار

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در آبان ماه ٤٦هزار 
و ٤03 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل )٤2775 
ری��ال( با افزای��ش ٨.53 درصدی مواجه بوده اس��ت.  
متوس��ط قیمت ی��ک کیلوگرم س��یب درختی زرد در 
آب��ان ماه 35هزار و ٦٨2 ریال بوده که نس��بت به ماه 
قب��ل )3٦737 ریال( کاهش 2.٨7 درصدی را نش��ان 
می دهد.  متوس��ط قیمت پرتقال محص��ول داخل در 
آبان ماه 3٩هزار و 257 ریال اس��ت که نس��بت به ماه 
قبل )٤٩275 ریال( با کاهش 20.33 درصدی مواجه 

بوده است.
گروه سبزیجات

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در آبان ماه 2٦هزار 
و ٨2٨ ری��ال و یک کیلوگرم گوج��ه فرنگی 2٦هزار و 
3٤3 ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب 23,75 
و ٤7.35 درص��د افزایش داش��ته اند. همچنین قیمت 
یک کیلوگرم س��یب زمینی17هزار و 1٤٤ ریال و یک 
کیلوگرم پیاز 21هزار و 311 ریال بوده که نس��بت به 
م��اه قبل به ترتیب 2.٦1 درصد و 1.٨٨ درصد افزایش 

داشته اند .
گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

متوس��ط قیمت ی��ک کیلوگ��رم قند در آب��ان ماه 
٤0هزار و ٤7٦ ریال اس��ت که نس��بت ب��ه ماه قبل 
)٤0٤25 ری��ال( تغییرمحسوس��ی نداش��ته اس��ت. 
متوسط قیمت یک بس��ته 500 گرمی چای خارجی 
در آب��ان ماه20٦هزار و ٤2٨ ریال اس��ت که نس��بت 
به ماه قب��ل )20٦137 ریال( افزایش 0.1٤ درصدی 

داشته است.
گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده 

درجای دیگر
متوس��ط قیمت یک کیلوگ��رم رب گوجه فرنگی در 
ماه آبان 53هزار و 37٨ ریال اس��ت که نس��بت به ماه 
قبل)52٤0٤ ریال( 1.٨٦ درصد افزایش داشته است.

قیمت برخی کاالهای اساسی در آبان تغییر محسوسی نداشته است
گزارش ش��اخص قیم��ت تولیدکننده در ای��ران- فصل 
تابستان 13٩٦ بر مبنای س��ال پایه 13٩0 نشان می دهد 
تورم تولیدکننده فصل تابس��تان س��ال جاری ٩.1درصد، 
ت��ورم تولیدکننده بخش کش��اورزی مع��ادل 7.3درصد، 
ت��ورم تولیدکننده بخش معدن مع��ادل ٦.3درصد و تورم 
تولیدکنن��ده بخ��ش صنع��ت مع��ادل 10.2درص��د بوده 
 اس��ت. به گزارش ایس��نا، ش��اخص قیم��ت تولیدکننده-
ب��رای  معی��اری   -  )PPI(Producer Price Index
اندازه  گی��ری تغیی��رات در میانگین قیمت دریافت ش��ده 
توس��ط  تولیدکنن��دگان، ب��ه ازای تولی��د کاال و خدمات 
در داخل کش��ور، نس��بت به یک دوره زمانی معین )سال 
پایه( اس��ت. در حقیقت، شاخص قیمت تولیدکننده  روند 
تغییرات میانگین قیمت کاالها و خدمات تولید ش��ده در 
داخل کش��ور را از دیدگاه تولیدکنندگان نش��ان می دهد. 
این ش��اخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی 
دولت ها است و تأثیر قابل  توجهی بر تصمیم گیری صاحبان 
صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. 
در طرح��ی ک��ه مرکز آمار ای��ران درباره ش��اخص قیمت 
تولیدکنن��ده، به تفکی��ک بخش های مختل��ف اقتصادی 
انجام داده، آمده است: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در 
فصل تابستان 13٩٦، به عدد 22٨.٩ رسیده که نسبت به 
شاخص فصل قبل 2.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال 
قبل  10.٨ درصد افزایش داش��ته اس��ت. درصد تغییرات 
میانگین ش��اخص کل قیمت تولیدکنن��ده در چهار فصل 
منتهی به فصل تابستان سال 13٩٦ نسبت به دوره مشابه 

سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل ٩.1 درصد بوده که 
نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری 
)7.5 درصد( افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت 
تولیدکننده  بخش کش��اورزی، در فصل تابستان 13٩٦، با 
3.3درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل )253.٨( به 
عدد 2٤5.3 رسیده است. شاخص این بخش در فصل مورد 
بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.2 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. درصد تغییرات میانگین ش��اخص قیمت 
تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل 
تابس��تان سال 13٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 
تورم تولیدکننده( معادل 7.3درصد بوده که نسبت به تورم 
چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری ٦ درصد افزایش 
داش��ته است. شاخص قیمت تولیدکننده  بخش معدن، در 
فص��ل تابس��تان 13٩٦، ب��ا 1.٦درصد افزایش نس��بت به 
شاخص فصل قبل )21٨.٦( و  11.5درصد افزایش نسبت به 
شاخص فصل مشابه سال قبل )1٩٩.1( به عدد 222 رسید. 
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 13٩٦ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( 
معادل ٦.3درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی 
به فصل بهار سال 13٩٦ )2.7درصد( افزایش داشته است. 
شاخص قیمت تولیدکننده  بخش صنعت، در فصل تابستان 
13٩٦، با 5.٩ درصد افزایش نس��بت به شاخص فصل قبل 
)210.3( ب��ه عدد 222.٨ رس��ید. ش��اخص این بخش در 
فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 

13.1 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات میانگین 
ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش صنع��ت در چهار فصل 
منتهی به فصل تابس��تان سال 13٩٦ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل 10.2درصد بوده که 
نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری 
)7.٤ درصد( افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش برق در فصل تابس��تان 13٩٦، با 7.3 درصد افزایش 
نسبت به شاخص فصل قبل )122.7( به عدد 131.7 رسید. 
ش��اخص این بخش در فصل مورد بررس��ی نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 0.٤ درصد کاهش نشان می دهد. میانگین 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی 
به فصل تابس��تان سال 13٩٦ نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل )ن��رخ تورم تولیدکنن��ده( مع��ادل 2.5 درصد کاهش 
داش��ته که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار 
سال 13٩٦)منفی 2.7 درصد( افزایش داشته است. شاخص 
قیم��ت تولیدکننده بخ��ش اختصاصی خدم��ات در فصل 
تابستان 13٩٦، با 1.٦درصد افزایش نسبت به شاخص فصل 
قبل )23٤.3( به عدد 23٨.2 رس��ید. شاخص این بخش در 
فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٤درصد 
افزایش نش��ان می  دهد. درصد تغییرات میانگین ش��اخص 
قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل 
منتهی به فصل تابس��تان سال 13٩٦ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل ٨.5 درصد بوده که 
نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 13٩٦ 

)٨.7 درصد( کاهش ناچیزی داشته است. 

تورم تولیدکننده تابستان 9.1 درصد اعالم شد

پیش بینی های دولت از سیاس��ت کنترل تورم همسو 
با ش��اخص های کالن اقتصادی نش��ان می دهد که تورم 
نقط��ه به نقطه در پایان س��ال ٨.٨ درصد و تورم منتهی 
به 12 ماهه امس��ال به ٨.٩ درصد خواهد بود. به گزارش 
ایرنا، رک��ود تورمی، مهم ترین مش��کل اقتصاد ایران در 
آغ��از دولت یازدهم بود و از ای��ن رو اقدام های مختلفی 
ب��رای بهبود وضعیت ت��ورم در دس��تور کار دولتمردان 
ق��رار گرفت که می توان به ایجاد فضای مثبت در جهت 
کنت��رل انتظارات تورمی، کنترل ب��ازار ارز و ایجاد ثبات 
در آن، کنترل رش��د پایه پولی، حرکت به سوی انضباط 
پولی با اصالح سیاس��ت های پولی و بانکی، سالم س��ازی 
طرح های تغذیه ش��ونده از محل پایه پولی مانند اصالح 
تأمین مالی طرح مس��کن مهر اش��اره کرد. این اقدامات 
سبب ش��د تا بر اس��اس آمارهای مرکز آمار ایران، تورم 
از ارقام باالی 35 درصد در اوایل اس��تقرار دولت یازدهم 
رو به کاهش گذارد؛ به ش��کلی که از خرداد سال پارسال 
)٩5( ت��ورم س��االنه تک رقمی ش��د و میانگین تورم در 
س��ال 13٩5 به ٦.٨ درصد رسید. در سال 13٩٦ شیب 

نزولی تورم متوقف و از ش��یب مثب��ت اندکی برخوردار 
 ش��د ،به طوری ک��ه از ٦.٨درصد در اس��فند 13٩5 به
 7.٩ درص��د در مهرماه س��ال 13٩٦ افزای��ش یافته، اما 
با وجود  این، دس��تاورد ت��ورم تک رقمی طی این مدت 
همچنان حفظ شده است. تورم نقطه به نقطه در مناطق 
ش��هری در گ��روه خوراکی ه��ا از رق��م 5٩.٦ درصد در 
خردادماه 13٩2 در انتهای سال 13٩5 به 12.٨ رسید؛ 
پس از آن بار دیگر از شیب تورم کاسته شد و در مهر ماه 
13٩٦ ب��ه 11.٤درصد تنزل یاف��ت. گروه »خوراکی ها و 
آشامیدنی ها« در مجموع ٤٤.5 درصد از تورم ایجاد شده 
در س��ال 13٩5 را به خود اختصاص داده است. در گروه 
»بهداش��ت و درمان« از رق��م 3٩.٦ درصد در خردادماه 
13٩2 به رقم ٩.٤ درصد در اس��فند ماه 13٩5 رس��ید 
و در مهر ماه س��ال جاری ب��ه 7.٦ درصد کاهش یافت. 
در گ��روه »حمل و نقل« از رق��م ٤5درصد در خردادماه 
13٩2 به رقم 5.٩ درصد در اس��فند ماه 13٩5 رسید و 
در مهر ماه س��ال 13٩٦ نیز به 5.3 درصد کاهش یافته 
اس��ت. تورم نقط��ه به نقطه در مناطق روس��تایی بیانگر 

آن اس��ت که در گروه خوراکی ها از رقم 5٦.٨ درصد در 
خردادماه 13٩2 به 12.1 درصد در اسفند 13٩5 رسید 
و به 11.1 درصد در مهر ماه 13٩٦ کاهش یافته است.

برنامه دولت برای کنترل تورم
بر اس��اس گزارش 100 روزه دولت و به واسطه اهمیتی که 
دول��ت یازدهم و دوازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه 
اهداف اقتصادی قائل بوده است، باید امید داشت دستاوردهای 
حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. 
اتخاذ سیاست  های ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب 
و متناس��ب با اقتضائات، نه تنه��ا می تواند تورم را کنترل کند، 
بلکه قادر به کاهش بیش��تر در ش��دت این متغیر مهم اقتصاد 
کالن و در نتیجه بهبود ش��رایط توزیع درآمد خواهد بود و در 
نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می آورد.  
پیش بینی می شود چنانکه تورم با روند هفت ماهه سال 13٩٦ 
ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای س��ال به ٨.٨ درصد و 
تورم منتهی به 12ماه به ٨.٩درصد برسد و دستاورد تک رقمی 

دولت دوازدهم همچون گذشته حفظ شود. 

پیش بینی حفظ تورم تک رقمی در سال جاری

88936651



فرصت امروز: رئیس جمهوری 
در گفت وگ��وی  سه شنبه ش��ب 
زنده تلویزیونی با مردم به کتاب 
گزارش عملکرد مدیریتی دولت 
دوازده��م اش��اره کرد. حس��ن 
روحان��ی همانگونه ک��ه در ایام 
نی��ز وعده  انتخاباتی  تبلیغ��ات 
کرده بود و در متن گفت وگوی 
تلویزیونی اش به آن اشاره کرد، 
روزه   100 گ��زارش  کت��اب  از 
دول��ت و قابل دس��ترس بودن 
اطالع رس��انی  پای��گاه  روی  آن 
دولت س��خن گفت. این کتاب، 
در 255 صفح��ه چکی��ده ای از 
مهم تری��ن اقدام��ات و عملکرد 
دولت دوازدهم ش��امل عملکرد 
دس��تگاه ها درب��اره اولویت های 
ریاس��ت جمهوری،  اعالم��ی 
100روزه  عملک��رد  گ��زارش 
مدیریتی، گزارش اقدامات 100 
روزه دول��ت دوازدهم در حوزه 
اقتصادی، گزارش  مسائل کالن 
100روزه فرهنگ��ی و اجتماعی 
و گ��زارش عملک��رد 100 روزه 

دستگاه های اجرایی است.
دول��ت  گ��زارش  تازه تری��ن 
دوازده��م درباره عملکرد یکصد 
روزه در ح��وزه اقتص��اد حاکی 
از آن اس��ت که ب��ا وجود اینکه 
اقتصاد ای��ران در مس��یر رونق 
غیرتورمی قرار گرفته است، اما 
همچنان با شش چالش  اساسی 
و ساختاری روبه رو است؛ همان 
شش چالش��ی که پیش از این 
دس��تیار وی��ژه رئیس جمهور از 
ب��ا کلی��دواژه »ابرچالش«  آنها 
یاد ک��رده ب��ود و نی��از به یک 
»گفت وگوی مل��ی آگاهانه و به 
دور از هیجان��ات سیاس��ی« را 
برای حل آنها ضروری دانس��ته 

بود.
سه شنبه ش��ب  رئیس جمهور 
تلویزیون��ی  گفت وگ��وی  در 
درب��اره عملک��رد یکص��د روزه 
دول��ت گف��ت:»در ط��ول 100 
برنامه ریزی ه��ای  گذش��ته  روز 
اساس��ی برای س��ال۹۶  انجام 
و برنامه ه��ای کلی ب��رای چهار 
س��ال آینده تدوین شده. دولت 
در بحث اقتصاد دو هدف اصلی 
را در دس��تور کار خود قرار داده 
ک��ه باال ب��ردن درآم��د مردم و 
همچنین توزی��ع عادالنه ثروت 
از ای��ن اهداف هس��تند. در ایام 
انتخاب��ات به م��ردم وعده دادم 
ک��ه تا پایان دولت دوازدهم فقر 
مطل��ق را ریش��ه کن کنیم. در 
همین راس��تا نیز قدم های اولیه 
طی ش��ش ماه نخست سال ۹۶ 
و 100 روز اخیر برداش��ته شده 

است.«
روزه  یکص��د  گ��زارش  ام��ا 
عملک��رد دول��ت مش��تمل ب��ر 
چه نکاتی اس��ت؟ ب��ه گزارش 
عملک��رد  کت��اب  خبرآنالی��ن، 
100 روزه دول��ت دوازده��م به 
تحقق 72.2درصدی درآمدهای 

مالیات��ی و رش��د 71درص��دی 
از ص��ادرات نفت  منابع حاصل 
در هف��ت ماهه ابتدای امس��ال 
اشاره دارد. در این گزارش آمده 
است: در شرایط کنونی موقعیت 
اقتصاد ای��ران از جایگاه ویژه ای 
در عرصه داخل��ی و بین المللی 
عرص��ه  در  اس��ت.  برخ��وردار 
داخل��ی ن��رخ رش��د اقتصادی، 
س��رمایه گذاری و مصرف بخش 
خصوص��ی از تنگناه��ای دوران 
پرمخاطره آمی��ز و بحران زا عبور 
ک��رده و با اندک گشایش��ی در 
رونده��ای  نفت��ی  درآمده��ای 

مثبتی را تجربه کرده است.
مرکزی  بان��ک  برآورده��ای 
رش��د  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
اقتصادی س��ال 13۹۶ به طور 
عم��ده تحت تاثیر بهبود فضای 
درآمدهای  تثبیت  کسب وکار، 
ش��وک های  ح��ذف  نفت��ی، 
نظی��ر  گذش��ته  اخت��الل زای 
شوک قیمت ارز و نهاده انرژی 
و قیمت طال بهبود قابل توجه 
و مثبت��ی را داش��ته و به رقم 
رشد ۶.5 درصد افزایش یافته 

است.
با وجود اینک��ه اقتصاد ایران 
ب��ا مجموعه تالش ه��ای دولت 
یازده��م دوران دش��وار رک��ود 
تورمی را پش��ت س��ر گذاشت 
و در مس��یر رون��ق غیرتورم��ی 
ق��رار گرف��ت، اما همچن��ان با 
و ساختاری  اساسی  چالش های 
آب،  مناب��ع  حوزه ه��ای  در 
صندوق ه��ای  محیط زیس��ت ، 
بازنشستگی، بودجه دولت، نظام 
بانکی و بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی مواجه است. در حوزه 
و سرمایه گذاری  اقتصادی  رشد 
احتم��ال  چالش ه��ای  نی��ز 
ناپای��داری رش��د اقتص��ادی با 
اتمام ظرفیت های خالی اقتصاد 
با توجه به س��رمایه گذاری های 
گذش��ته،  س��ال های  ناکاف��ی 
نامناسب بودن فضای کسب وکار 
ب��ا وجود بهب��ود رتب��ه جهانی 
فضای کس��ب وکار در سال های 
اخی��ر، ب��اال ب��ودن هزینه های 
تولید به وی��ژه هزینه های تامین 
سرمایه و تنگناهای مالی وجود 
دارد که باید در دولت دوازدهم 

حل شود.

هدف گذاری رشد اقتصادی 
فراگیر و ضدفقر

در ادام��ه این گ��زارش تاکید 
دول��ت  برنام��ه  اس��ت:  ش��ده 
دوازده��م دس��تیابی ب��ه هدف 
فراگی��ر،  اقتص��ادی  »رش��د 
 اش��تغال زا و ض��د فقر« اس��ت. 
ای��ن برنام��ه، ش��امل دو بخش 
اس��ت  حمایت��ی  و  توس��عه ای 
ت��ا عدال��ت اجتماع��ی، کاهش 
طری��ق  از  فق��ر  و  نابراب��ری 
اقتصادی  س��ازوکارهای  اصالح 
ایجادکنن��ده آنها محقق ش��ود. 

مشتمل  توس��عه ای  برنامه های 
بر دو زی��ر فصل ش��امل ایجاد 
ب��ه  کالن  اقتص��اد  اصالح��ات 
منظ��ور دس��تیابی ب��ه حف��ظ 
ثبات اقتص��ادی و فراهم کردن 
زمینه رش��د پایدار و بسته های 
سیاس��تی برون گرایی و توسعه 
بخش خصوص��ی و اصالح نظام 
بنگاه داری به منظور دس��تیابی 
به رش��د اقتصادی ب��اال تنظیم 

شده است.
سیاست های  اجرای  بر  تاکید 
اقتصاد مقاومتی، در سال 13۹۶ 
موجب شکل دهی فضای نوینی 
در اقتصاد ش��ده اس��ت. تدوین 
مقاومت��ی در  اقتص��اد  برنام��ه 
س��ال 13۹۶ ش��امل پروژه های 
اولوی��ت دار در رون��ق تولی��د و 
اش��تغال و نیز فرآین��د پایش و 
نظارت مس��تمر بر اج��رای این 

برنامه ها موثر بوده است.

بهبود رفاه خانوار
براساس این گزارش، تشکیل 
س��رمایه ثابت به عن��وان یکی 
از منابع رش��د و عام��ل انتقال 
فن��اوری به فرآین��د تولید طی 
س��ال های اخیر به دلیل کاهش 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری 
س��اختمان با رشد منفی مواجه 
ب��وده که ب��ا اقدام��ات دولت و 
اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل 
پایان��ی 13۹5 رش��د آن مثبت 
شده و به ترتیب در فصل پایانی 
س��ال 13۹5و فصل اول س��ال 
جاری با نرخ ۶.2 و 7.1درصدی 

افزایش یافته است.
هزینه مصرف نهایی خصوصی 
به عنوان شاخص رفاه خانوارها 
در فصل اول س��ال ۹۶ از رشد 
برخ��وردار  7درص��دی  ب��االی 
ش��ده اس��ت. در واق��ع اقتصاد 
ایران که قب��ال از کمبود تقاضا 
رن��ج می برد، هم اکنون با رش��د 
مثب��ت چش��مگیر در مص��رف 
که  اس��ت  روب��ه رو  خصوص��ی 
تاییدکنن��ده روند بهبود اقتصاد 
و افزای��ش رف��اه خانوار اس��ت. 
هزینه های مصرف نهایی دولتی 
در فصل اول سال 13۹۶ نسبت 
فصل مشابه س��ال قبل با رشد 

۶.5درصدی مواجه شد.

 سیاست های دولت
 در بازار کار

در گزارش عملکرد 100روزه 
درب��اره  دوازده��م  دول��ت 
سیاس��ت های دول��ت در ب��ازار 
کار اش��اره ش��ده که خط مشی 
در  دولت  تصمیم گیری ه��ای  و 
استقرار و اس��تمرار فرآیندهای 
توس��عه ب��ازار کار اس��ت که از 
طریق ایجاد زیرساخت ها، بهبود 
حاکمیت��ی  وظای��ف  عملک��رد 
برای  اقدام��ات حمایتی  دولت، 
و  کس��ب  و کار  فض��ای  بهب��ود 
تقویت و نهادینه س��ازی فرآیند 

پایداری و توسعه اشتغال انجام 
می شود.

بر این اس��اس، در شش ماهه 
اول سال جاری نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قب��ل، متوس��ط 
عرض��ه جدید نیروی کار حدود 
7۶8هزار نفر و متوسط خالص 
حدود  ش��ده  ایج��اد  اش��تغال 
74۹هزار نفر بوده است. دولت 
برای صیانت از اش��تغال موجود 
کشور و گس��ترش فرصت های 
ش��غلی به منظ��ور کاهش نرخ 
بی��کاری با هدف بهب��ود وضع 
رفاه��ی م��ردم برنامه اش��تغال 
فراگی��ر را تعقیب کرده اس��ت 
که با توسعه مهارت های نیروی 
کار، تشویق س��رمایه گذاری در 
رویکرد  با  اش��تغال زا  طرح های 
تحریک  ارزش،  زنجیره  تکمیل 
استخدام  منظور  به  کارفرمایان 
نی��روی کار جدی��د و کمک به 
کم درآمد  اقشار  اشتغال  توسعه 
در نظ��ر دارد ب��ه فرآیند ایجاد 
اش��تغال در بنگاه ه��ا س��رعت 

ببخشد.
در صورت اج��رای برنامه های 
فوق و رفع موان��ع مالی مربوط 
به بودجه و اس��تفاده حداکثری 
از ظرفیت ه��ا، خالص اش��تغال 
ایج��اد ش��ده در س��ال جاری 
ب��ه ۹70هزار فرصت ش��غلی و 
نرخ بی��کاری از 12.4درصد در 
13۹5 به 11.۶درصد در س��ال 
13۹۶ تنزل خواهد کرد. برآورد 
مربوط به نرخ بی��کاری مبتنی 
بر این پیش فرض است که نرخ 
مش��ارکت نیروی کار در س��ال 
جاری به 41.1درصد برس��د که 
حدود 0.7واحد درصد بیشتر از 

سال قبل خواهد بود.
مهم تری��ن  می��ان،  ای��ن  در 
برنامه های دولت در سال جاری 
حفظ ثب��ات اقتصادی کش��ور، 
استفاده گسترده از ظرفیت های 
بخش خصوصی و تعاونی، فعال 
کردن ظرفیت های بالاس��تفاده 
اقتص��اد کش��ور و اس��تفاده از 
فضای شرایط پس��ابرجام است 
اقتصادی  بتواند موفقیت های  تا 
و  تولی��د  زمین��ه  در  را  خ��ود 
س��رمایه گذاری ادام��ه دهد. در 
راستای فعال سازی ظرفیت های 
رون��ق  و  اقتص��اد  بالاس��تفاده 
تولید و اش��تغال مقرر شده طی 
میلیارد  55ه��زار  س��ال جاری، 
تومان تس��هیالت توس��ط بانک 
مرک��زی در قالب ه��ای مختلف 
ک��ه می تواند  پرداخ��ت ش��ود 
تح��رک قابل توجهی در اقتصاد 

ایجاد کند.

انعقاد 42میلیارد دالر 
قرارداد فاینانس خارجی

در ادامه گزارش، در خصوص 
اس��تفاده از فضای مثبت ناشی 
از پس��ابرجام و تعامل بیشتر با 
جهان خارج، اعالم ش��ده است 

دول��ت تفاهم نامه و قراردادهای 
مختلف��ی با کش��ورهای جهان 
منعق��د ک��رده ک��ه ب��ه تدریج 
زمینه ه��ای اجرای آنه��ا فراهم 

خواهد شد. 
تاکن��ون ب��ه می��زان بی��ش 
ق��رارداد  دالر  42میلی��ارد  از 
فاینانس خارجی با کش��ورهای 
مختلف منعقد ش��ده که جذب 
قاب��ل  تح��رک  می توان��د  آن 
توجهی در اقتصاد کشور ایجاد 
کند. عالوه بر این، برای کاهش 
هزینه های تامین مالی بنگاه ها 
و رون��ق س��رمایه گذاری دولت 
همچنان ساماندهی نظام بانکی 
مناسب  اتخاذ سیاس��ت های  و 
پولی ب��ه منظور کاهش س��ود 
بانک��ی و تعامل ب��ا نظام بانکی 
بین الملل��ی را در دس��تور خود 
ق��رار داد که مرحل��ه اول آن با 
ممنوع ش��دن پرداخت سود به 
س��پرده های بیش از 15درصد 

در حال اجراست.
با توجه به برنامه های یاد شده 
انتظ��ار می رود در س��ال جاری، 
روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه 
در بخش غیرنفتی ادامه داشته 
باش��د. اقتصاد ایران در صورت 
استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
و اجرای موثر سیاس��ت های یاد 
ش��ده توانایی دس��تیابی به نرخ 
رش��د اقتصادی 7درصد و رشد 
7.5درص��دی ب��دون نفت را در 

سال جاری دارا است.

تحقق 72.2درصدی 
درآمدهای مالیاتی

روزه   100 گ��زارش  در 
عملکرد دول��ت دوازدهم درباره 
درآمدهای مالیاتی نیز اش��اره و 
اعالم ش��ده مجموع درآمدهای 
ب��ه عن��وان درآمدی  مالیات��ی 
پای��دار در 7ماهه س��ال 13۹۶ 
معادل 501ه��زار و 80میلیارد 
ریال برآورد می ش��ود. مقایس��ه 
این رق��م با مص��وب 7 ماهه از 
تحقق 72.2درصدی درآمدهای 
دارد. همچنین  مالیاتی حکایت 
پوشش درآمدی بودجه )نسبت 
اعتبارات  به  عمومی  درآمدهای 
هزین��ه ای( ت��ا زم��ان تنفیذ و 
ش��روع به کار دول��ت دوازدهم 
ح��دود ۶3درص��د ب��ود که در 
هفت ماهه سال 13۹۶ به 48.8 

درصد رسیده است.
در همین حال، منابع حاصل 
هف��ت  در  نف��ت  ص��ادرات  از 
ماه��ه س��ال 13۹۶ نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل، حدود 
71درصد رش��د کرده و س��هم 
آن از مناب��ع ۶.2 واح��د درصد 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. درصد 
تحق��ق این منبع در هفت ماهه 
س��ال 13۹۶ ح��دود 7۶درصد 
اس��ت که نس��بت به سال قبل، 
ح��دود ۹ واحد درص��د افزایش 

نشان می دهد. 

گزارش »فرصت امروز« از کتاب عملکرد یکصد روزه دولت دوازدهم

واکاوی کارنامه دولت
دریچه

مطالعه دانشگاه پرینستون آمریکا نشان 
می دهد

برای شاد بودن به چه میزان درآمد 
نیاز دارید؟

باره��ا ش��نیده ایم که پول باعث خوش��بختی و 
خوش��حالی نمی ش��ود، ولی مطالعه اخیر دانشگاه 
پرینس��تون آمریکا، خ��الف این مس��اله را اثبات 
کرده اس��ت. بر اساس این مطالعه، شادی مردم با 
افزایش ثروت بیش��تر می شود، ولی این ارتباط تا 
مرز کس��ب درآمد 75 هزار دالری در سال  ادامه 
دارد؛ چنانچ��ه هرچه درآمد ف��رد از مرز 75 هزار 
دالر در سال کمتر باش��د آن فرد ناشادتر است و 
برای تامین نیازهای زندگی اش با مشکالت زیادی 
مواجه اس��ت. اما با بیشتر شدن درآمد از مرز 75 
هزار دالر در س��ال، میزان ش��ادی و خوشحالی او  
بیش��تر نمی ش��ود. در واقع، افراد در مرز کس��ب 
درآمد 75 هزاردالری در اوج ش��ادی هس��تند و 
کسب درآمد بیشتر تاثیر معناداری در شادی آنها 

ندارد. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، این در حالی اس��ت که 
متوس��ط درآم��د خانوارها در آمری��کا برابر با 5۹ 
هزار دالر است و مرز تعیین شده  توسط دانشگاه 
پرینستون 1۶ هزار دالر در سال، بیش از متوسط 
درآمد مردم این کش��ور است؛ این مرزی است که 
می تواند تضمین کننده افزایش سطح رفاه و تفریح 
در خانواده ها و کاهش سهم هزینه های ضروری به 

کل درآمد خانواده باشد.
اما ای��ن مطالع��ه در روزه��ای اخی��ر به بحث 
اصلی رس��انه های غربی تبدیل ش��ده اس��ت؛ آیا 
واقعا می ت��وان ارتباطی بین می��زان درآمد و اوج 
شادی افراد از درآمدشان پیدا کرد؟ آیا دلیل شاد 
ب��ودن افراد، میزان نیازهای آنها و خواس��ته افراد 
از زندگی یکسان اس��ت و اگر پاسخ به این سوال 
منفی اس��ت، چگونه می توان معی��اری برای  این 

رابطه در نظر گرفت؟

منتقدان به نتیجه مطالعه دانشگاه پرینستون
  آرت��ور وان��دی، تحلیلگر و پژوهش��گر اقتصادی 
دانش��گاه هاروارد این نظری��ه را  کامال رد می کند. 
او بر این باور اس��ت که میزان درآمدی که هر فرد 
برای ش��ادی نیاز دارد بس��تگی ب��ه جاه طلبی او و 
خواسته اش از زندگی دارد؛ برای یک خانواده چهار 
نفری س��اکن منهتن که خواس��تار اسکان در یک 
آپارتمان مجلل هس��تند و مستخدم و راننده  دارند 
یا برای خانواده ای ک��ه فرزندان خود را در مدارس 
خصوصی ثبت نام می کنن��د و برای تعطیالت خود 
برنامه های لوکسی در نظر می گیرند، سقف 75 هزار 

دالر درآمد ساالنه مرز شادی نیست.
در حالی ک��ه ب��رای س��اکنان یک ش��هر کوچک 
ک��ه  انتظار زی��ادی از زندگی ندارن��د، این درآمد 
را می ت��وان م��رز کامیابی در زندگ��ی قلمداد کرد. 
از طرفی ش��مار افرادی که با ای��ن درآمد 75 هزار 
دالری زندگ��ی می کنند هم اهمی��ت دارد. اگر این 
درآمد صرف هزینه ه��ای خانواده چهار یا پنج نفره 
بشود، رقم قابل مالحظه ای نمی شود، ولی اگر برای 
یک خانواده یک نفره صرف ش��ود رقم چشمگیری 

خواهد بود.

آیا مرز بین شادی و درآمد قابل محاسبه است؟
در حقیق��ت، نمی توان مرزی ب��رای ارتباط بین 
ش��ادی و درآمد در نظر گرفت، زیرا درآمد هر فرد 
زمانی برای او کافی است که زمینه را برای داشتن 
هر آنچه را که از زندگی اش می خواهد فراهم کند. 
حال فردی با داش��تن 75 هزار دالر در سال به این 
رضایت می رس��د و دیگری با داشتن 100 میلیون 
دالر هم نمی تواند از این رضایت برخوردار شود؛ اما 
در مورد اینکه افزایش درآمد باعث افزایش ش��ادی 
و خوش��حالی و در نهایت کامیابی افراد می ش��ود، 
تردیدی نیست. بحث اصلی بر سر این مسئله است 
ک��ه مرز این درآمد برای رس��یدن به اوج ش��ادی 

غیرقابل محاسبه است.
راشل شرمان، اس��تاد جامعه شناسی در دانشگاه 
نیواس��کول نیوی��ورک می گوید: »خوش��حالی یک 
حس انس��انی اس��ت و بسته به ش��رایط فرد دارد. 
بدون ش��ک، پول می تواند نیازهای انسان را تامین 
کن��د و باع��ث حس امنی��ت و آرامش ش��ود، ولی 
ش��اد کردن یک انسان مس��ئله دیگری است.« به 
عنوان مثال، وارن بافت که سرمایه ای معادل 78.4 
میلی��ارد دالر آمریکا دارد و س��ومین فرد ثروتمند 
روی کره زمین اس��ت، معتقد اس��ت که برای شاد 
بودن نی��ازی به این حجم پول ن��دارد و می گوید: 
»من با یکصد هزار دالر در س��ال هم می توانس��تم 

بسیار شاد زندگی کنم.«
وارن باف��ت اضاف��ه می کن��د ک��ه هم اکنون در 
خانه ای زندگی می کند که در سال 1۹58 میالدی 
خری��داری کرده و ب��ا وجود داش��تن ثروت کالن 
اما قصدی ب��رای خرید خانه مجلل ت��ری ندارد. او 
می گوید ش��ادی اش وابسته به افرادی است که در 
کنارش هستند و خاطره هایی که در آن خانه شکل 

گرفته است.
 بدون تردید، مطالعه در این زمینه ادامه خواهد 
یافت، زیرا هنوز دنیا نتوانس��ته به این سوال پاسخ 
دهد که یک انس��ان برای رسیدن به اوج شادی به 

چه مقدار پول نیاز دارد؟! 

اقتصاد کالن

سرنوشت یارانه ها از نگاه رئیس جمهور
آیا یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵۰۰ 

تومان می ماند؟
آنطور که رئیس جمهوری اعالم کرده است، دولت 
مبنای��ی برای افزایش یارانه نقدی ندارد و همچنان 
مبل��غ پرداختی ب��ه یارانه بگی��ران 45 هزار و 500 
توم��ان خواهد بود. به گزارش ایس��نا، حدود هفت 
سال اس��ت که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله 
اجرا در آمده و هر ماه بیش از 75 میلیون نفر یارانه 
نق��دی دریافت می کنند. ای��ن مبلغ برای هر نفر از 
همان ابتدا 45هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد 
که با وجود گذر زمان و در نوسان اقتصاد و حتی در 
برهه ای که ت��ورم از 40 درصد نیز عبور کرده بود، 

هیچ تغییری نکرد.
گرچه طی س��ال های اخیر انتقاداتی نس��بت به 
مبلغ دریافتی یارانه وجود داش��ته و برای پرداخت 
هدفمند آن مباحث زیادی مطرح ش��ده است، ولی 
دولت هیچ گاه نس��بت به این موض��وع اقدام نکرد. 
این در حالی اس��ت ک��ه رئیس جمهور در تازه ترین 
اظهارات خود به گونه ای اتمام حجت کرده و گفته 
ک��ه دولت مبنایی ب��رای افزایش مبل��غ یارانه های 
نق��دی ندارد. در توضیحات روحانی آمده که دولت 
از طری��ق یارانه ه��ا ب��ه بخش ه��ای مختلف کمک 
می کن��د؛ به عنوان مثال، در چهار س��ال گذش��ته 
توانس��ته تقریبا پول خرید تضمینی گندم را به دو 
برابر برس��اند و... اما دلیل عدم تغیی��ر مبلغ یارانه 
نقدی را نمی ت��وان جز افزایش هزینه سرس��ام آور 
آن دانست، چرا که در س��وی مقابل از تعداد افراد 
یارانه بگیر کم نش��د و برای پرداختی به بیش از 75 
میلیون نفر یارانه بگیر هزین��ه ای  تا 3400 میلیارد 
تومان در م��اه و در مجموع 42هزار میلیارد تومان 
در س��ال بای��د پرداخت ش��ود که در ح��ال حاضر 

کسری قابل توجهی برای دولت به همراه دارد.

ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��رای افزای��ش مبلغ 
یارانه های نقدی اگر قرار باش��د محل افزایش منابع 
رش��د نکند یعنی حامل های انرژی گران نشود تنها 
ی��ک راه برای دولت باق��ی می ماند و آن هم حذف 
یارانه بگیران نیازمند است. اکنون و براساس آخرین 
آم��اری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها تا 
پایان نیمه اول امس��ال منتشر شده، از جمعیت80 
میلیونی کش��ور بی��ش از ۹5 درص��د یعنی حدود 
7۶ میلی��ون و ۹۶0 هزار نف��ر یارانه نقدی دریافت 
می کنند. این تعداد با وجود تکالیفی که هر س��اله 
مجلس در قانون بودجه ب��ه عهده دولت می گذارد 
که نس��بت به حذف یارانه بگیران اقدام کند، تغییر 
محسوس��ی نداشته است و با اینکه حدود 3میلیون 
نفر را در چند س��ال گذش��ته حذف کرده، با توجه 
به محل ه��ای ورودی ازجمله تولدهایی که ش��کل 
می گیرد مجم��وع یارانه بگیران همچنان تا مرز 77 
میلیون نفر است که به طور حتم در بین آنها افراد 
غیرنیازمند به وفور دیده می ش��ود. رئیس جمهوری 
در س��خنانش به موضوع حذف نیز اش��اره داشته و 
از مش��کل دولت در این مورد سخن گفت. او اعالم 
ک��رده با وجود تکالیفی که مجل��س برعهده دولت 
گذاش��ته تا افراد غیرنیازمند را شناس��ایی و یارانه 
آنها را قطع کند، اما این کار ساده ای نبود و وزارت 
رفاه مسئولیت آن را برعهده گرفت. روحانی به این 
هم اش��اره داش��ته که یارانه تع��دادی را هم حذف 
ک��رده، اما مج��ددا با اعتراض هایی که مطرح ش��د 
برقرار ش��ده اس��ت. به هر صورت، در آستانه هفت 
س��الگی اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها با وجود 
تاکید قانون بر اختصاص 50 درصد از منابع ناش��ی 
از افزایش قیمت حامل های انرژی به توزیع نقدی و 
غیرنق��دی بین خانوارها، 30درصد برای بخش های 
تولیدی و رفاه اجتماع��ی و 20 درصد برای تامین 
هزینه های دول��ت، هیچ گاه نتایج عملکرد نش��انی 
از اج��رای دقیق قانون در دولت ه��ای قبل و فعلی 
نداشته است. در طول سال حدود 33 هزار میلیارد 
تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان 
هدفمندی یارانه ها می رس��د ک��ه از این مبلغ باید 
سهم خانوارها در پرداخت های نقدی، تولید و سهم 
دولت پرداخت ش��ود، اما این نه تنها پاسخگوی این 
س��ه بخش نیس��ت، بلکه تا حدود 10 هزار میلیارد 
تومان و حتی بیشتر در سال از خزانه عمومی دولت 
برداشت شده و صرف پرداخت های نقدی می شود.
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فرص�ت امروز: مس��عود کرباس��یان، 
وزیر اقتصاد و امور دارایی روز چهارشنبه 
در حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع 
خبرن��گاران در پاس��خ ب��ه این پرس��ش 
ام��ور  وزارت  روزه   100 عملک��رد  ک��ه 
اقتص��ادی و دارای��ی چ��ه بوده اس��ت، 
گفت: ما در س��ال تولید ملی و اش��تغال 
یکی از سیاس��ت های مان این بوده است 
ک��ه تولید و اش��تغال را ب��اال ببریم و در 
برنام��ه ابالغی به تمام��ی وزرا نیز همین 
موضوع در نظر گرفته شده تا رشد تولید 
س��االنه به 8درصد برسد. وی افزود: یکی 
از زمینه های عملی کردن این کار، تامین 
اعتبار مالی از خط اعتبار خارجی از جمله 
از کش��ورهایی مانند چی��ن، کره جنوبی، 
دانم��ارک، اتری��ش و روس��یه ب��وده که 
تاکنون به 23میلیارد دالر رس��یده که به 
تصویب شورای پول و اعتبار هم می رسد. 
همچنی��ن از این تامی��ن اعتبار از طریق 
تاکن��ون  خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
میزان 5میلی��ارد و 400میلیون دالر در 
ح��وزه فعالیت ه��ای دانش بنیان بوده که 
در 100روز اخیر انجام شده است. وی با 
یادآوری اینکه پیش از این نیز فاینانسی 
از روسیه جذب شده است، اظهار داشت: 

در این مدت 23میلیارد دالر تامین منابع 
خارجی کرده ایم تا به طرح هایی برس��د 
که عالوه بر داش��تن توجیه اقتصادی به 
تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده باشند.

تغییر نرخ تورم نسبت به سال قبل
وی در پاس��خ به پرسشی درباره اینکه 
چ��را ب��ا کاهش ن��رخ ت��ورم، گرانی در 
جامعه محس��وس است، گفت:  نرخ تورم 
روش علم��ی دارد ک��ه آن را نمی توانیم 
تغیی��ر دهی��م و در تم��ام دنی��ا ثاب��ت 
است. ممکن اس��ت این موارد نسبت به 
ش��اخص مصرف کننده و نرخ تورم مورد 
محاس��به قرار گیرد که  مالک محاسبه 
نرخ تورم نمی تواند باشد. وزیر اقتصاد و 
دارایی افزود: ما باید به میزان نرخ تورم 
شهری و روستایی توجه داشته باشیم و 
آنها را مقایس��ه کنیم که کارشناس��ان و 
اقتصاددان��ان نیز مالک ن��رخ تورم را در 
تفاوت نرخ شهری و روستایی می دانند. 
وی اف��زود: م��الک دیگر، س��بد هزینه 
خانوار اس��ت تا مشخص شود چه مقدار 
در خوراک، پوشاک و تفریح سهم دارند 
که هر ک��دام دارای ضری��ب مخصوص 
به خود هس��تند، بنابراین ممکن اس��ت 

وقتی کاالیی گران ش��ود به دلیل اینکه 
از ضریب باال در س��بد خانوار برخوردار 
اس��ت، تاثیر آن زیاد باشد. کرباسیان با 
اش��اره به تغیی��ر قیمت ن��ان و تاثیرش 
ب��ر خانوار و اقدام دول��ت در این زمینه، 
گفت:  قیمت نان تغییر زیادی نداش��ت 
ام��ا ت��ورم آن به دلیل اینک��ه در خانوار 
دارای ضریب باال اس��ت و در دهک های 
پایین سهم بیش��تری دارد و حتی برای 
برخ��ی از خان��وار قوت غالب محس��وب 
می شود، تاثیر زیادی داشت که بنابراین 
این موض��وع با تصمی��م صحیح رئیس 
جمه��وری از آن جلوگی��ری ش��د. وی 
تاکید کرد: نرخ تورم نرخ صحیحی است 
و رئیس جمهور هم در صحبت های خود 
به آن اش��اره داش��تند و گفتند این نرخ 
نس��بت به س��ال قبل 7تا 8درصد تغییر 

کرده است.

تخصیص اعتبار مناطق محروم از 
محل درآمدهای نفتی

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خ��ود اع��الم کرد: 
از ابت��دای امس��ال تاکن��ون 250 ه��زار 
میلی��ارد ریال برای س��رمایه گذاری های 

عمران��ی دولت تخصیص داده ش��ده که 
نس��بت به پارس��ال 60درصد رشد دارد. 
مسعود کرباسیان ابراز امیدواری کرد که 
تخصیص این مناب��ع بتواند اثر خوبی بر 
اشتغال کشور داش��ته باشد. وزیر اقتصاد 
درباره س��اماندهی بدهی ه��ای دولت نیز 
اظهار داش��ت: این بدهی ها از دولت های 
گذش��ته به دولت فعلی منتقل ش��ده که 
بخشی از آنها مربوط به طلب پیمانکاران 
اس��ت و س��بب  ش��ده نتوانند پروژه های 
جدیدی آغاز کنند. کرباس��یان ادامه داد: 
ب��رای رفع این مش��کل با انتش��ار اوراق 
اسناد خزانه توانستیم بدهی های خود را 
بازپرداخت کنیم که ای��ن اوراق در بازار 
ثانویه بورس قابل نقدشوندگی است. وی 
از کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی به 
15درصد از دیگر رویدادهای مهم بانکی 
در 100 روز نخس��ت دولت دوازدهم نام 
ب��رد و اظهار داش��ت: با ای��ن کار اکنون 
س��ود در ب��ازار بی��ن بانک��ی ب��ه 16 تا 
17درص��د کاهش یافته که اثر مثبتی در 
سرمایه گذاری داشته است. وی همچنین 
از افزایش تخصیص اعتبار مناطق محروم 
و مناطق نفتی از محل درآمدهای حاصل 

از فروش نفت خبر داد. 

س��فر محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور 
خارج��ه به ایروان که در چارچوب برنامه 
دیداره��ای مقام های عالی رتب��ه ایران و 
ارمنس��تان انجام گرف��ت، گام مهمی در 
مسیر توسعه مناسبات اقتصادی بین دو 
کشور بود که در عرصه های مختلف مسیر 
رو ب��ه گس��ترش را می پیماید. بی ش��ک 
مهم تری��ن بخ��ش دیدار فش��رده ظریف 
از ارمنس��تان دیدار با س��رژ سرکیسیان، 
رئیس جمهوری این کشور بود. همچنین 
وزی��ر خارج��ه در دیدار با نخس��ت وزیر 
موضوع��ات  از  مجموع��ه ای  ارمنس��تان 
همکاری های اقتصادی و بازرگانی، حمل 
و نق��ل و انرژی دو کش��ور را با وی مورد 
بررسی قرار داد. نخس��ت وزیر ارمنستان 
در این دیدار با تاکید بر اهمیت توس��عه 
رواب��ط با ای��ران و ب��ا بیان اینک��ه روند 
ص��ادرات و واردات بین ته��ران و ایروان 
رو ب��ه افزای��ش اس��ت، گف��ت: آمادگی 
داریم که ش��رکت های ایران��ی بتوانند از 
طریق ارمنستان از منافع اتحادیه اوراسیا 
بهره مند شوند. کارن کاراپتیان همچنین 
با اع��الم آمادگ��ی از اج��رای طرح های 
ترانزیت��ی بین ایران و ارمنس��تان گفت: 
برای مناس��بات با ای��ران اهمیت ویژه ای 
قائل هس��تیم و عالقه مندیم همکاری ها 
در خص��وص ان��رژی و س��ایر موضوعات 
اقتص��ادی و هم��کاری در مناط��ق آزاد 
ارمنستان و ایران را افزایش دهیم. ظریف 
نیز در این دیدار با اشاره به حضور هیات 
اقتصادی همراه در س��فر به ارمنس��تان 
اظه��ار داش��ت: ش��رکت های حاضر در 
همای��ش تجاری از بهترین ها هس��تند و 
آمادگی دارند ت��ا همکاری های دوجانبه 
اقتص��ادی و تج��اری را بی��ش از پی��ش 
گس��ترش دهند. به گ��زارش ایرنا، بخش 
پایانی سفر وزیر خارجه به ایروان شرکت 

در نشست مشترک اقتصادی میان ایران 
و ارمنستان بود که در آن به همراه ادوارد 
نعلبندی��ان، همت��ای ارمن��ی و با حضور 
جمع��ی از فعاالن اقتصادی برگزار ش��د 
و در آن راه های گس��ترش همکاری های 
اقتصادی و تجاری دو کش��ور و زمینه ها 
و فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در ایران 
و ارمنس��تان مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. به گزارش رسانه ها، حضور شماری 
از بازرگانان ایرانی در هیات همراه ظریف 
در سفر به ارمنستان نشانگر توجه تهران 
ب��ه گس��ترش همکاری ه��ای بازرگانی و 

اقتصادی با ایروان است.

 همکاری در چارچوب راهگذر 
شمال - جنوب

ارمنستان در مسیر راهگذر بین المللی 
حم��ل و نقل ش��مال -جنوب قرار گرفته 
که از جن��وب هند و منطقه خلیج فارس 
را از طریق ایران و روس��یه با کشورهای 
اروپای ش��مالی پیوند می زند. یکی از دو 
ش��اخه این کری��دور بین المللی می تواند 
از ارمنستان و ش��اخه دیگر از جمهوری 
آذربایج��ان عب��ور کن��د، هرچند حمل 
و نق��ل دریای��ی نی��ز بین بن��ادر ایران و 
روس��یه در دری��ای خ��زر می توان��د به 
توس��عه راهگ��ذر ش��مال- جنوب کمک 
کند. رئیس جمهوری ارمنس��تان در مورد 
مشارکت کش��ورش در چارچوب راهگذر 
بین المللی ش��مال - جنوب به ایرنا، گفت: 
همکاری در زمین��ه حمل و نقل که یک 
بخش آن راهگذر بین المللی خلیج فارس 
و دریای س��یاه اس��ت، فقط به چارچوب 
قرارداده��ای دوجانب��ه محدود نیس��ت؛ 
بلکه گرایش روش��ن منطقه ای دارد. این 
پروژه امکان خوبی در توسعه برنامه های 
زیربنایی ارمنس��تان، ایران، گرجس��تان، 

بلغارس��تان، یون��ان و دیگر کش��ورها و 
تالش��ی در جهت توس��عه اقتصادی آنها 
است. وی افزود: در این چشم انداز، برنامه 
انتقال ترکیبی در چارچوب فعال س��ازی 
انتقال کااله��ای ایران��ی از طریق خاک 
ارمنس��تان ب��ه کش��ورهای اروپای��ی و 
برعکس و نی��ز افزایش حج��م مبادالت 
اقتصادی پیش بینی شده است، اما راجع 
به قس��مت ارمنستانی کریدور باید تاکید 
کنم که مقامات ارمنس��تان برای مرمت، 
بهبود بیش��تر و ارتقای امکانات ترانزیتی 
آن اقدامات گسترده ای را انجام می دهند. 
از ابتکارات مش��ابه، پروژه سرمایه گذاری 
کریدور حمل و نقل شمال و جنوب است 
که بعد از عبور از تمام خاک ارمنس��تان 
از جنوب تا ش��مال به مس��یر بنادر پوتی 
و باتوم��ی و ب��ه قس��مت جنوبی مس��یر 
گرجس��تانی که به روس��یه و کشورهای 
هم س��ود و اروپایی طی می ش��ود، اتصال 
می یابد. بع��د از بهره برداری این مس��یر 
به ط��ور ملموس زمان عب��وری از خاک 
جمهوری ارمنس��تان را کمتر و امکانات 
و کیفیت ترانزیتی را بیشتر خواهد کرد و 
این فرصت را فراهم می آورد که کاالهای 
ایران��ی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین 
زمان وارد بازار اروپا شده و ترانزیت بار از 

کشورهای دیگر جلب شود.

افزایش تهاتر گاز و برق بین 
ارمنستان و ایران

تولید برق و ترانزیت یکی از موضوعات 
مهم همکاری ایران و ارمنس��تان است و 
در ح��ال حاضر برنامه تهات��ر برق و گاز 
انج��ام می گیرد. پروژه تهاتر گاز و برق نه 
فقط از لحاظ س��ودمندی اقتصادی بلکه 
از دیدگاه امنیت انرژی ایران و ارمنستان 
نیز مهم است. هم اینک حجم تهاتر گاز و 

برق با قابلیت خطوط برق موجود بین دو 
کشور محدود اس��ت و در جهت افزایش 
آن از طری��ق اح��داث خط س��وم انتقال 
برق گام های مشخصی برداشته می شود. 
در ای��ن زمینه، تکمی��ل پروژه ها نه فقط 
هم��کاری در بخش انرژی را گس��ترده تر 
می کند بلک��ه این امکان را فراهم خواهد 
کرد که همکاری در راس��تای واردات گاز 
و در آینده ش��اید هم ب��رای ترانزیت آن 

گسترش یابد.

ارمنستان می تواند حلقه ارتباطی تجارت 
بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد

ارمنس��تان ب��رای جمهوری اس��المی 
ای��ران دروازه ورود اتحادی��ه اقتص��ادی 
اوراس��یا اس��ت و منطقه آزاد اقتصادی 
س��یونیک می تواند ب��ه ارتقای همکاری 
جمه��وری اس��المی ای��ران و اتحادی��ه 
کن��د.  کم��ک  اوراس��یا  اقتص��ادی 
رئیس جمه��وری ارمنس��تان می گوی��د 
کشورش می تواند حلقه ارتباطی از لحاظ 
صادرات و واردات کاالها بین کشورهای 
دیگر عض��و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا 
باش��د و از این دی��دگاه نق��ش منطقه 
آزاد تجاری ایجادش��ده در مرز ایران در 
استان سیونیک اهمیت دارد. وی گفت: 
با ای��ران پیرامون رژیم تجارت ترجیحی 
وارد گفت و گو شده ایم که در چارچوب 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا پیش می رود. 
در نتیجه تعامالت مش��ابه، نه فقط تجار 
ایران��ی این ام��کان را خواهند داش��ت 
ک��ه تولیدات خود را به ب��ازار نزدیک به 
180 میلیونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
ص��ادر کنند بلکه برای ما به عنوان عضو 
کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز 
این امکان جدید فراهم خواهد ش��د که 

به بازار ایران وارد شویم.

سفر وزیر امور خارجه به ایروان 

گامی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ارمنستان

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت اعالم کرد

رشد60 درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی 
حمل و نقل

انرژی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
 افزایش نقش ایران را در 

حمل و نقل جهانی دنبال می کنیم
مع��اون برنامه ری��زی و مدیری��ت منابع وزی��ر راه و 
شهرس��ازی گفت با توجه به موقعیت مناس��ب ایران، 
به دنبال افزایش و ارتقای نقش کش��ور در حوزه حمل 
و نقل جهانی هس��تیم. امیر امینی روز چهارش��نبه در 
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین 
اف��زود: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارتباطی 
مناس��ب، ظرفیت باالیی در حوزه حمل و نقل جهانی 
دارد، بنابرای��ن تالش می کنیم نقش کش��ور را در این 
حوزه پررنگ تر س��ازیم. وی با بیان اینکه جایگاه کشور 
در داالن های )کریدور( ارتباطی بین المللی قابل توجه 
اس��ت، اظهار کرد: تقویت نقش کشور در حوزه حمل و 
نقل جهانی یک ضرورت به ش��مار می رود. این مسئول 
اظهار کرد: قرارگیری کشور بر سر مسیرهای بین المللی 
موجب ش��ده تا از طریق کنوانسیون ها و موافقت نامه ها 
با کش��ورهای مختلف به دنبال تقویت جایگاه کش��ور 
در حوزه ه��ای حمل و نقل باش��یم. معاون برنامه ریزی 
و مدیریت مناب��ع وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: در 
این رابطه طی س��ال های اخیر بین افغانستان، عمان، 
ترکمنستان، بلغارستان و گرجستان موافقت نامه هایی 
منعق��د کرده ایم و همچنی��ن تفاهم نامه های��ی را نیز 
در بخ��ش ریلی در حوزه خلیج فارس و دریای س��یاه 
بین کش��ورهای این حوزه ها به امضا رسانده ایم. وی با 
بیان اینکه در گذشته نقش کشور در برخی داالن های 
ارتباطی مانند تراس��یکا که ارتباط آسیا و اروپا را برقرار 
می کند لحاظ نش��ده بود، افزود: اما در ماه گذش��ته با 
پیگیری های انجام شده شاهد قرارگیری کشورمان در 
این داالن بودیم. امینی در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفت: نداشتن تعریف درست از شبکه حمل و نقل 
منطقه ای و ملی موجب شده است که هم اکنون 2هزار 
و 500 کیلومتر ش��بکه ناقص در کش��ور وجود داشته 
باشد که باید برای اصالح آنها تالش کنیم. وی با تاکید 
ب��ر ایجاد فرآیندی به منظور تس��هیل در جابه جایی و 
انتقال کاال از کش��ورهای مبدا به مقصد که از مرزهای 
زمینی یا هوایی ایران و از راه های کشور می گذرند، ادامه 
داد: تنوع نیروهای دخیل در عبور و جابه جایی و حمل 
و نقل کاال به گریزانی بارها از کش��ور منجر شده است. 
اس��تاندار قزوین نیز در این نشست خواستار راه اندازی 
مترو هش��تگرد به قزوین شد و گفت: اجرای این طرح 
از توجی��ه اقتصادی الزم برخوردار اس��ت. عبدالمحمد 
زاهدی گفت: مس��یر 150 کیلومتری تهران تا قزوین 
دارای ترافیک باالیی اس��ت و اگر مترو از هش��تگرد به 
قزوین راه اندازی شود بخش قابل توجهی از ترافیک این 
مسیر مهم کاهش می یابد. 6هزار و 670 کیلومتر راه در 
اس��تان قزوین وجود دارد که 220 کیلومتر آن آزادراه، 
270 کیلومت��ر بزرگراه، 700 کیلومتر راه اصلی و بقیه 
نیز راه آس��فالته روستایی است. همچنین بخشی از راه 
ریلی ش��رق به غرب کشور از این استان عبور می کند. 
خط آهن در دس��ت احداث قزوین-رشت نیز به عنوان 
بخشی از طرح ریلی جنوب به شمال کشور قسمتی از 
زیرساخت های ریلی این استان است که تا پایان امسال 

تکمیل خواهد شد.

نفت سبک ایران در بازارهای 
جهانی به بشکه ای 62 دالر رسید

قیمت نفت خام س��بک ایران در هفت��ه منتهی به 
24 نوامب��ر )3 آذر( با 82 س��نت افزایش به 62دالر و 
هشت سنت برای هر بشکه رسید. افزایش گمانه زنی ها 
درباره احتمال تمدید طرح کاهش تولید نفت توس��ط 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
موافقت تولیدکنندگان غیر اوپک، باعث تقویت قیمت 
نفت شده است، به طوری که در هفته های اخیر، نفت 
وارد کانال 60 دالری ش��د. قرار اس��ت اعضای اوپک 
30 نوامبر )9 آذر( برای برگزاری نشس��ت 174 اوپک 
 در وی��ن گرده��م آیند که مهم ترین دس��تور کار آنها 
تصمیم گیری درباره طرح کاهش تولید نفت است. بر 
اساس این طرح، اعضای اوپک در مجموع 1.2 میلیون 
بش��که از تولی��د نفت خود را کاه��ش داده اند که این 
موضوع باع��ث کاهش عرضه نفت م��ازاد به بازارهای 
مصرف شده است. در این راستا، مدیریت کل اوپک و 
روابط با مجامع ان��رژی وزارت نفت اعالم کرد: قیمت 
نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 24 نوامبر )3 
آذر( با 82سنت افزایش به 62دالر و هشت سنت برای 
هر بشکه رسید. قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در 
دوره مورد بررس��ی 49س��نت برای هر بشکه افزایش 
یافت و به 59دالر و 44س��نت برای هر بش��که رسید. 
قیمت س��بد نفت��ی اوپک نیز به 60دالر و 94س��نت 
برای هر بشکه رس��ید که نسبت به هفته گذشته 65 
 س��نت افزایش یافته اس��ت. قیمت نفت خام شاخص 
دبلیو.ت��ی.آی در هفته منتهی به 24 نوامبر، یک دالر 
و 43سنت افزایش یافت و به 57دالر و 33سنت برای 
هر بش��که رس��ید. در هفته مورد بررسی قیمت نفت 
خام شاخص برنت 82سنت افزایش یافته و به 62دالر 
و 45س��نت برای هر بشکه رس��یده است. قیمت نفت 
خام ش��اخص های دوبی و عمان نیز به ترتیب 60دالر 
و 96س��نت و 61دالر و سه سنت برای هر بشکه بوده 
اس��ت که نسبت به هفته گذشته به ترتیب 36سنت و 

سه دالر و 45سنت افزایش نشان می دهد. 

اقتصاد کالن

هفتمین جلسه بررسی الیحه بودجه 
سال 97 در هیات وزیران برگزار شد

هفتمین جلس��ه پی در پی هیات وزی��ران به منظور 
بررس��ی الیحه بودجه س��ال 1397 کل کش��ور صبح 
چهارشنبه به ریاست حس��ن روحانی، رئیس جمهوری 
برگزار ش��د. بودجه ریزی عملیاتی، اس��تقرار یا تکمیل 
سیس��تم حس��ابداری قیم��ت تمام ش��ده در تمام��ی 
دس��تگاه های اجرای��ی، برق��راری اختی��ارات کامل در 
جابه جایی بین فص��ول اعتبارات هزین��ه ای مصوب در 
اجرای تفاهم نامه مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی، امکان 
پرداخت های غیرمستمر به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه 
در آنه��ا و ارتقای کیفی محص��والت از جمله محورهای 
مورد تصویب در تبصره مربوط به بودجه ریزی عملیاتی 
بود. همچنین درخواس��ت اجازه برای انتشار اوراق مالی 
اس��المی )ریالی - ارزی( و معافی��ت از پرداخت هرگونه 
مالی��ات این اوراق از دیگر تصمیمات این جلس��ه هیات 
وزی��ران بود. در ادامه، موضوع تبصره هدفمندی یارانه ها 
نیز مورد بررس��ی قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسات 

آینده دولت موکول شد. 

بودجه 97 در موعد قانونی تقدیم 
مجلس می شود

معاون پارلمانی رئیس جمه��وری گفت مهلت قانونی 
دول��ت برای ارائ��ه الیحه بودجه به مجل��س 15 آذرماه 
است که در موعد قانونی به مجلس تقدیم می شود. روز 
چهارشنبه حس��ینعلی امیری در پایان جلسه دولت در 
جمع خبرنگاران درباره الیحه بودجه سال جاری افزود: 
بودجه در هر کشوری مهم ترین سند و برنامه مالی دولت 
در طول یکسال است. وی ادامه داد: در حال حاضر مدتی 
اس��ت که دولت صبح و بعدازظهر برای تنظیم، تصویب 
و ارائه الیحه بودجه 97 جلس��ات فشرده ای دارد. معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری اظهار داشت: با توجه به اینکه 
15آذرماه تعطیل رسمی است بنابراین دولت سه تاریخ 
را به مجلس از جمله شانزدهم، هجدهم و نوزدهم آذرماه 
را پیش��نهاد داد که مجلس نوزدهم آذرم��اه را انتخاب 
کرد. امیری گفت: امس��ال هم مثل س��نوات گذش��ته 
الیح��ه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس می ش��ود 
و رئیس جمه��وری ه��م حضور می یابن��د و الیحه را به 
مجلس ارائه می دهند. وی درباره جهت گیری و جزییات 
الیحه بودجه نیز افزود: درباره جهت گیری بودجه رئیس 
س��ازمان و برنامه اعالم خواهند کرد. مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه رئیس مجلس از دولت 
خواسته است که نسبت به رفع اشکاالت قانون اصل 44 
 اقدام کن��د برنامه دولت در این زمینه چیس��ت، گفت:

 نقطه نظرات مجلس از طریق معاونت پارلمانی به دولت 
منتقل می ش��ود و با توجه به اینک��ه در دولت بودم این 
موض��وع را به نظر ریاس��ت جمه��وری و اعضای دولت 
می رس��انیم. امیری درباره برقراری ارتباط بیشتر وزیران 
با مردم نیز اظهار داش��ت: این موضوع جدیدی نیس��ت 
و معاون اول رئیس جمه��وری اعالم کردند که اوقاتی را 
اعضای دولت با مردم داش��ته باش��ند ت��ا در این ارتباط 

موضوعات و مطالبات مردم بررسی و پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور به روسیه 
سفر می کند

معاون اول رئیس جمهوری برای ش��رکت در اجالس 
نخست وزیران س��ازمان همکاری ش��انگهای به روسیه 
سفر می کند. اس��حاق جهانگیری به منظور شرکت در 
اجالس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری 
ش��انگهای، امروز پنجش��نبه به روسیه س��فر می کند. 
جهانگیری در این اجالس که در ش��هر س��وچی روسیه 
برگزار خواهد ش��د، درباره استفاده بهینه از ظرفیت های 
حوزه شانگهای در جهت توسعه همکاری های منطقه ای 
سخنرانی خواهد کرد و به تبیین ظرفیت های کشورمان 
در زمینه ه��ای مختلف اقتصادی، علم��ی، فنی و . . . به 
ویژه در دوران پسابرجام خواهد پرداخت. در این اجالس 
که به ریاس��ت »دیمیتری مدودف« نخست وزیر روسیه 
برگزار می شود، عالوه  بر نخست  وزیران کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان کشورهای ناظر 
و سازمان های بین المللی شرکای این سازمان نیز حضور 
خواهند داش��ت. سازمان همکاری ش��انگهای سازمانی 
میان  دولتی اس��ت که ب��رای همکاری ه��ای چندجانبه 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، در س��ال 2001 از س��وی 
چین، روس��یه، قزاقستان، قرقیزس��تان، تاجیکستان و 
ازبکس��تان پایه گذاری ش��د و در س��ال های بعد، ایران، 
مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بالروس به عنوان 
عضو ناظر به این سازمان ملحق شدند. در سال 2015 با 
عضویت هندوستان و پاکستان به عنوان عضو اصلی در 
سازمان همکاری شانگهای موافقت شد و این موضوع در 
اجالس س��ران کشورهای عضو این سازمان که در سال 

2017 در قزاقستان برگزار شد، به تصویب رسید.

 



وضعی��ت  ام�روز:  فرص�ت 
موسسات مالی و اعتباری به پاشنه 
آشیل عملکرد بانک مرکزی تبدیل 
شده است و با آنکه در گزارش 100 
روزه بان��ک مرکزی به ادامه فرآیند 
س��اماندهی موسسات غیرمجاز نیز 
اشاره ش��ده و از آن به عنوان یکی 
از مهم تری��ن اقدامات بانک مرکزی 
در یکصد روز نخس��ت کاری دولت 
دوازدهم نام برده شده، اما وضعیت 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
همچنان حل نشده باقی مانده است؛ 
چنانک��ه در همین زمین��ه، رئیس 
مجلس ش��ورای اس��امی به بانک 
مرک��زی هش��دار داد که مش��کل 
سپرده گذاران این موسسات باید با 
سرعت بیشتری انجام شود، وگرنه 
رفت��ار مجلس نس��بت ب��ه وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد 
کرد.علی الریجانی در ابتدای جلسه 
علنی روز چهارشنبه مجلس شورای 
اس��امی در بخشی از سخنان خود 
به مسئله بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری اش��اره کرد و با هش��دار 
ب��ه وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی 
گفت: »مسئله بانک ها و موسسات 
اعتباری باع��ث نگرانی عده زیادی 
از م��ردم ش��ده اس��ت. مجلس با 
وقت گذاری زیاد و پیگیری مستمر، 
مشکات مردم را دنبال کرد و بانک 
مرکزی را در مس��یر حل قرار داد. 
بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری 
در حل مشکل سپرده گذاران اقدام 
کن��د، در غی��ر این ص��ورت رفتار 
مجلس نس��بت به وزارت اقتصاد و 

بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.«
سود قانونی 15درصدی برای 
سپرده های موسسات غیرمجاز

اما هشدار رئیس مجلس شورای 
اس��امی تنها خبر روز چهارشنبه 
درباره موسس��ات مالی و اعتباری 

غیرمجاز نبود و مع��اون اقتصادی 
رئیس جمهور نیز در حاشیه جلسه 
هیات دول��ت از پرداخ��ت دارایی 
موسس��ات مالی با سود قانونی 1۵ 
درصد خبر داد.محم��د نهاوندیان 
روز گذشته در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع رسانه ها با اشاره به 
مشکات موسسات مالی و اعتباری 
گفت: »بانک مرکزی خط اعتباری 
به این موسس��ات تخصیص داد و 
قرار ش��د دارایی ای��ن بنگاه ها نقد 
 و س��پرده های آنها با س��ود قانونی

 1۵ درصد پرداخت  شود.«
اقتص��ادی رئیس جمهور  معاون 
همچنین از برطرف شدن نگرانی و 
دغدغه جمع زیادی از سپرده گذاران 
موسسات مالی و اعتباری خبر داد 
و درب��اره بازپرداخ��ت بدهی مردم 
از موسس��ات مالی غیرمجاز گفت: 
»همانط��ور ک��ه دو هفته پیش در 
جلسه هیات منتخب سران سه قوه 
مقرر شده بود که ظرف هفته آینده 
این موسسات تعیین تکلیف شوند، 
خوش��بختانه این امر انجام ش��د و 
پرداخت ها آغاز شده و نگرانی جمع 
زی��ادی از مردم تا ح��دی برطرف 

شده است.«
نهاوندی��ان ادامه داد: »همچنین 
س��پرده های آنهایی که تا س��قف 

یکصد میلیون تومان بوده اس��ت، 
با س��ود قانونی متعارف 1۵ درصد 
به آنان پرداخت می شود و سایرین 
نیز که بیش از 100 میلیون تومان 
س��پرده داش��ته اند نیز تا س��قف 
100میلی��ون تومان، مبالغ خود را 
دریافت می کنند که به این ترتیب، 
بی��ش از یک میلی��ون و 200هزار 
نفر مشکل ش��ان حل می شود، اما 
سایرین را هم نباید رها کرد و حتما 
برای آنانی که بیش از 100میلیون 
ه��م  داش��تند  س��پرده   توم��ان 

تعیین تکلیف انجام می شود.«
رئیس جمهوری  اقتصادی  معاون 
اضافه کرد: »با تصمیمی که گرفته 
ش��د، بانک مرکزی به میدان آمد و 
چون دارایی های ای��ن بنگاه ها باید 
نقد و پرداخت می ش��د، زمانبر بود، 
ولی با خط اعتباری که بانک مرکزی 
تخصیص داد، س��پرده های مردم با 
س��ود قانونی متعارف 1۵درصد به 
این افراد پرداخت شد.«او ادامه داد: 
»موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
برای مردم عبرت آموز است و مردم 
باید بدانند که ریسک نرخ های سود 
ب��اال زیاد اس��ت و نتیج��ه آن را در 
موضوع موسسات غیرمجاز می بینیم 
که موسسات در زمان فعالیت خود 
در نظام پولی کش��ور ایجاد اخال 

کردن��د، ام��ا از زم��ان س��اماندهی 
این موسس��ات، نرخ س��ود در بازار 
 بی��ن بانک��ی از 28 درصد به حدود 
18 درص��د کاهش یافته و حتی در 
نرخ س��ود اوراق منتش��ره از سوی 
دولت نیز اثر کرده است. همچنین 
آمار س��پرده های بانکی در مهرماه 
امس��ال نس��بت ب��ه مهرماه س��ال 
گذش��ته از افزای��ش 21 درص��دی 
س��پرده های مردم حکای��ت دارد و 
این نشان می دهد که مردم به نظام 
بانکی اعتماد دارند.«معاون اقتصادی 
تاکی��د  پای��ان  در  رئیس جمه��ور 
ک��رد: »نتیجه این اعتم��اد به نظام 
بانکی آن اس��ت ک��ه در این مدت، 
تس��هیات دهی بانک ه��ا به بخش 
تولید کش��ور نیز 20 درصد افزایش 
یافت��ه ک��ه نش��ان دهنده چرخش 
مطلوب و امیدوارانه اقتصاد کش��ور 

است.«
تعیین تکلیف ۹۸ درصد 

سپرده گذاران
همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه حل مشکل ۹8 درصد 
از سپرده گذاران موسسه های مالی 
در حال انجام اس��ت، گفت: عاوه 
بر این افراد، س��ایر س��پرده گذاران 
ک��ه ارق��ام سپرده ش��ان باالت��ر از 
200میلیون تومان بوده نیز در حال 

دریافت بخشی از سپرده های خود 
هستند.ولی اهلل سیف در گفت وگو 
با ایس��نا، درب��اره اینک��ه آیا اعام 
 این موض��وع که مش��کل بیش از

س��پرده گذاران  از  درص��د   ۹8  
غیرمجاز  اعتب��اری  موسس��ه های 
واقعی اس��ت، ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
دلیل��ی برای تردی��د در این زمینه 
وجود ندارد، گف��ت: بانک مرکزی 
به صورت شفاف برای اینکه مشکل 
اکثری��ت قاطبه س��پرده گذاران را 
برطرف کند، به پشتوانه دارایی های 
شناس��ایی ش��ده خطوط اعتباری 
اختص��اص داده اس��ت. از طری��ق 
این خطوط اعتباری که در اختیار 
آینده،  بانک  موسس��ه کاس��پین، 
موسس��ه ملل و بانک تجارت قرار 
گرفته اس��ت، نس��بت به پرداخت 
س��پرده های زی��ر 100 میلی��ون 
توم��ان و همچنی��ن در م��واردی 
سپرده های زیر 200 میلیون تومان 
اقدام خواهد شدس��یف با تاکید بر 
اینکه بان��ک مرکزی اعتب��ار الزم 
را اختص��اص داده و بازپرداخ��ت 
در  س��پرده گذاران  س��پرده های 
شرف انجام اس��ت،  گفت: عاوه بر 
۹8 درصدی که س��پرده ای کمتر 
از 200 میلیون تومان داش��ته اند، 
گفته می ش��ود به هر کدام از سایر 
س��پرده گذاران مبلغی داده ش��ده 
است. مثا سپرده گذاران فرشتگان 
االن در حال دریافت س��پرده های 
خود هس��تند و همه کس��انی که 
باالی 200 میلیون تومان س��پرده 
داش��تند، 200 میلی��ون تومان از 
س��پرده خود را دریافت می کنند. 
همچنی��ن درباره موسس��ه افضل 
توس و وحدت نیز آنهایی که باالی 
100 میلیون تومان سپرده داشتند 
در حال دریافت س��پرده های خود 

هستند. 

هشدار رئیس مجلس شورای اسالمی به بانک مرکزی

سپردههایموسساتغیرمجازچنددرصدسودمیگیرند؟  چرا صنعت لیزینگ
 در ایران ناکام ماند؟

سالهاست که در اقتصاد جهاني، صنعت لیزینگ به 
عن��وان یکي از ابزارهاي موثر تامی��ن مالي بازار مورد 
توج��ه قرار گرفته اما هن��وز نقش لیزینگ در اقتصاد 
ایران بسیار کم اس�ت که علت آن را نیز باید در پایین 
بودن کفایت سرمایه شرکت هاي لیزینگ جست وجو 
کرد. از آنجایي که شرکت هاي فعال در عرصه لیزینگ، 
فقط در حد سرمایه خود مي توانند تامین مالي کنند 
و مانند بانک ها اجازه ندارند سپرده بگیرند و با تجهیز 
منابع، پاس��خگوي متقاضیان باشند، دایره فعالیت و 
اثرگ��ذاري لیزینگ ها محدود به ارقامي اس��ت که به 
عنوان س��رمایه اولیه در اختیار دارند و تا تس��هیات 
قبلي را وصول نکنند، نمي توانند تس��هیات لیزینگ 

جدید اعطا کنند.
البت��ه در ایران، بخش قابل توجهي از لیزینگ هاي 
فعال متعلق به بانک هاس��ت اما همین لیزینگ ها نیز 
بیش از سرمایه خود قادر نیستند خدمات ارائه کنند 
چراکه مکلف به رعایت نرخ سود مصوب شوراي پول و 
اعتبار هستند و گرفتن تسهیات از بانک و تخصیص 

آن با همان نرخ به لیزینگ صرفه اقتصادي ندارد.
این در حالي است که در کشورهاي دیگر لیزینگ ها 
اجازه دارند با بانک هایي که تسهیات با بهره مناسب 
مي پردازند قرارداد ببندن��د و در ازاي دریافت کارمزد 
جزئي، تس��هیات دریافت��ي از بان��ک را به لیزینگ 
اختصاص دهن��د اما در ایران، لیزینگ ها به دلیل باال 
بودن نرخ بهره، هم براي گرفتن تسهیات از بانک هاي 
داخلي محدودیت دارند و هم امکان دریافت اعتبار از 

بانک هاي خارجي را ندارند.
لیزینگ ها در کشورهاي دیگر، از بانک هاي داخلي یا 
خارجي با بهره هاي 3 تا 4 درصد تسهیات مي گیرند 
و فعالیت هاي لیزینگي خود را توس��عه مي دهند؛ اما 
در ایران اگر یک ش��رکت لیزین��گ بخواهد از بانک 
داخلي تس��هیات بگیرد باید با همان نرخ سودي که 
از بانک وام مي گیرد به مشتریان تسهیات بدهد. در 
این حالت گرچه به نظر مي رس��د وام گرفتن از بانک 
خارجي صرفه اقتصادي داش��ته باشد، اما گرفتن وام 
خارجي در ایران عاوه بر مشکات اخذ مجوز و جلب 
نظر مساعد دولت و بانک مرکزي، ریسک تغییر نرخ 

ارز را نیز به دنبال دارد.
در حقیق��ت، لیزینگ هاي ایران��ي در این حوزه با 
مش��کل جدي مواجه هستند که عما دس�ت آنها را 
از منابع مناس��ب بانک هاي بین المللي کوتاه مي کند؛ 
چراک��ه با وجود تغییراتي که نرخ ارز در اقتصاد ایران 
دارد اگر یک شرکت لیزینگ وام ارزي بگیرد، ریسک 
اینک��ه جهش ن��رخ ارز تا سررس��ید بازپرداخت این 
وام، عما س��ود عملکرد لیزین��گ را کاما محو کند، 
بسیار باالست. از س��وي دیگر، وقتي سقف نرخ سود 
تسهیات بانک هاي داخلي 18 درصد تعیین ش��ده 
و فعاالن ح��وزه لیزینگ نیز موظفند به محدوده این 
نرخ ها پایبند باش��ند، گرفتن تسهیات از بانک هاي 
داخل��ي و تخصیص آن به متقاضیان لیزینگ معقول 
نیس��ت؛ کما اینک��ه لیزینگ هاي بانک��ي نیز چنین 
اقدام��ي انج��ام نمي دهن��د. در این حالت، ش��رکت 
لیزینگي تقریبا همان س��ود بانک��ي را مي گیرند و از 
محل سرمایه خود تسهیات لیزینگ اعطا مي کنند و 
تنها مزیت استفاده از این تسهیات براي متقاضي، در 
مدت زمان طوالني تر بازپرداخت است که البته باعث 

باال رفتن مبلغ نهایي بازپرداخت نیز مي شود.
در ح��وزه مس��کن ام��ا، گرچ��ه بدون احتس��اب 
بانک مس��کن، جاي نظ��ام بانکي ب��راي تامین مالي 
متقاضیان خالي اس��ت و میدان فعالیت گستردهاي 
براي لیزینگ ها فراهم آم��ده، اما در این حوزه نیز به 
واس��طه طوالني مدت بودن تس��هیات اعطایي و باال 
بودن ریس��ک تغییرات نرخ سود و نوسان قیمت هاي 
بازار، زمینه براي حضور لیزینگ ها مس��اعد نیس��ت. 
البته در گذش��ته به صورت محدود لیزینگ مس��کن 
اجرایي ش��ده و اتفاقا نتیج��ه آن نیز نامطلوب نبوده، 
اما در آن دوران نرخ س��ود تس��هیات بانکي باال بود 
و لیزینگ ریس��ک افزایش نرخ سود در آینده نزدیک 
را متحمل نمي شد و در مقابل قیمت مسکن نیز در 
روند افزایش��ي قرار داشت و خریداران با وجود خرید 
مسکن و پرداخت سود سنگین به تسهیات بلندمدت 

متضرر نمي شدند.
در آن شرایط بازگش��ت اقساط تسهیات اعطایي 
لیزین��گ با مش��کلي مواجه نمي ش��د و کارها طبق 
روال��ي طبیعي در جریان بود ام��ا فرض کنید اگر در 
سال هاي ۹0 و ۹1 که نرخ سود بانکي باالي 2۵ درصد 
بود و قیمت مسکن نیز به سقف رسیده بود، لیزینگي 
تسهیات بلندمدت خرید مسکن مي پرداخت، با توجه 
به کاهش قابل توجه نرخ س��ود بانکي، و عدم افزایش 
قیمت مسکن در پنج سال اخیر، خریدار چه وضعیتي 

پیدا مي کرد و چه هزینه گزافي مي پرداخت.
 گرچه فعالیت لیزینگ ها در ایران با ریس��ک هاي 
متنوعي هم براي اس��تفاده کننده و هم براي شرکت 
لیزینگ مواجه اس��ت اما توس��عه صنع��ت لیزینگ 
مي توان��د هم از این ریس��ک بکاه��د و هم به اقتصاد 
کمک کن��د؛ چراکه اندازه صنع��ت لیزینگ در ایران 
بس��یار کوچک مانده در حالي ک��ه نیازهاي اقتصاد 
کش��ور به تس��هیات لیزینگ چند ده برابر توان این 

صنعت است و باید تقویت شوند.
منبع: خبرآنالین
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یادداشت

توضیح بانک ملت درباره خبر 
منتشره در برخی رسانه ها

بانک ملت درباره خبر منتش��ره در برخی رسانه ها 
طی روزهای اخیر مبنی بر وقوع اختاس در یکی از 
شعب این بانک توضیح داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، پیرو اخبار منتش��ره در برخی از رسانه ها 
و جرای��د در روزه��ای پنجم و هفتم آذرماه امس��ال 
مبن��ی بر وقوع اختاس در یکی از ش��عب این بانک 
به مبل��غ 1200 میلیارد تومان به اطاع می رس��اند 
که خبر مذکور، متضمن موضوع جدیدی نبوده بلکه 
موض��وع مربوط به اعطای تس��هیات به مبلغ حدود 
300 میلیارد تومان در قبال ضمانتنامه از سوی یکی 
از ش��رکت های بانک به بعضی از اش��خاص در کشور 
امارات متحده در س��نوات گذش��ته است که با مبلغ 
اعامی در خبرهای منتشره تفاوت دارد، ضمن اینکه 

بانک ملت در آن کشور شعبه ای ندارد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.14۵دالر آمریکا

4.۹۹8یورو اروپا

۵.610پوند انگلیس

1.140درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵62.۹00مثقال طا

12۹.۹۵0هر گرم طای 18 عیار

1.3۵2.000سکه بهار آزادی

1.362.۵00سکه طرح جدید

684.000نیم سکه

382.700ربع سکه

261.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

حسین سلیمی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

جدیدتری��ن مطالعه درب��اره گران ترین 
ش��هرهای جهان برای راه اندازی کس��ب 
و کار نش��ان می دهد که در س��ال 2017 
لندن صدرنشینی خود را در این زمینه  از 
دس��ت داده و هنگ کن��گ آن را تصاحب 

کرده است.
به گزارش مهر، بر اس��اس بررسی انجام 
ش��ده تحت عنوان »دفتر اداری در جهان« 
مشخص شده اس��ت که اجاره بهای دفتر 
اداری در هنگ کنگ از لندن هم پیش��ی 
گرفته و این ش��هر را تبدیل به گران ترین 
ش��هر جهان برای اجاره دفاتر اداری کرده 
اس��ت، البته این ب��رای اولین بار از س��ال 
2013 میادی به بعد است که لندن عنوان 
گران ترین ش��هر جهان را برای اجاره دفتر 

کار از دست می دهد.
در همین زمینه، علت اصلی این تغییر به 
تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و 
به دنبال آن کاهش ارزش پوند نسبت داده 
می شود؛ این تصمیم بریتانیا قیمت مسکن 

در لندن را هم ارزان کرده است.
بر اس��اس مطالعه جدید، در سال 2017 
میانگین هزینه یک میز کار در هنگ کنگ 
در س��ال 2017 می��ادی ب��ا ۵.۵ درصد 
افزایش نس��بت به س��ال 2016 میادی، 
س��االنه 27 هزار و 432 دالر بوده اس��ت، 
اما هزینه اجاره میز کار در لندن در س��ال 
جاری میادی در مقایسه با سال گذشته با 
1۹درصد کاهش به 22 هزار و 66۵ دالر در 

هر س��ال رسیده است. این هزینه ها شامل 
مالیات و خدمات رایگان هم می شود.

در ای��ن گزارش عنوان ش��ده اس��ت که 
تقاضای باالی��ی برای اج��اره دفاتر کار در 
 ح��وزه بانک��داری و صنای��ع فاینان��س در 
هنگ کنگ دیده می ش��ود و شرکت ها با 
انجام هزینه های باال به دنبال توسعه کسب 

و کار خود در این شهر هستند.
بیشتر شرکت های چینی، ساختمان های 
اداری منطقه تجاری مرکزی هنگ کنگ را 
اشغال کرده اند و از س��ال 2013 تا 2016 
می��ادی میزان حضور آنها در هنگ کنگ 
6 درصد افزایش پیدا کرده و رش��د خالص 
آنها در اش��غال فضای تجاری هنگ کنگ 
معادل یک میلیون فوت مربع است. هزینه 
اج��اره دفتر اداری برای ه��ر فوت مربع در 
 هنگ کنگ ب��ه ازای هر م��اه در برخی از

 قسمت های این شهر 200 دالر است.
بر پایه این گزارش، شهرهای »توکیو« با 
18 ه��زار و 111 دالر، »فرفیلد کانتری« با 
17 هزار و 414 دالر، »سانفرانسیسکو« با 
16 ه��زار و 201۵ دالر، »نیویورک« با 1۵ 
هزار و ۹31 دالر، »س��یلیکون ولی« با 1۵ 
ه��زار و 4 دالر، »ژنو« ب��ا 13 هزار و 424 
دالر، »س��یدنی اس��ترالیا« ب��ا 11 هزار و 
۹۹7دالر و »پاری��س« ب��ا 11 هزار و 7۵6 
دالر به ترتیب در رتبه س��ومین تا دهمین 
شهرهای گران جهان برای اجاره دفتر کار 

قرار گرفتند. 

تازه ترین مطالعه درباره گران ترین شهرهای جهان برای راه اندازی کسب و کار نشان می دهد 

هنگ کنگ، گران ترین شهر جهان 
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در آخری��ن روز کاری هفته، روندی نزولی را 
سپری کرد و تا س��طح 91هزار و 152واحد 
کاهش داش��ت. این افت شاخص کل، پس از 
10روز رون��د صعودی و رس��یدن به قله های 
جدید و تاریخی اتفاق افت��اد. در آخرین روز 
معامالتی هفته، نماد پاالیش نفت بندرعباس 
ب��ا 56واحد، نم��اد فوالد مبارک��ه اصفهان با 
43واحد، نماد فوالد خوزس��تان با 35واحد، 
نماد پاالی��ش نفت تهران ب��ا 32واحد، نماد 
مل��ي  صنایع  مس  ای��ران  با 30واح��د، نماد 
صنایع پتروش��یمي خلیج فارس با 28واحد، 
نماد پاالیش نفت اصفهان با 27واحد و نماد 
آس��ان پرداخت پرش��ین با 22واحد کاهش، 
بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل، نماد مخابرات ایران 
ب��ا 84واحد، نماد معدني وصنعتي  چادرملو با 
23واحد، نماد گروه مدیریت س��رمایه  گذاري 
امید با 21واحد، نماد سرمایه گذاري  صندوق 
 بازنشس��تگي  با 18واحد، نماد سرمایه گذاري 
 غدیر با 14واحد و نماد بانك ملت و همچنین 
نماد پتروش��یمي ج��م با 11واح��د افزایش 

بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از افت 
بیشتر نماگر بورس داشتند. ارزش معامالت 
بورس تهران روز چهارش��نبه ب��ه رقم 200 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناش��ی از 
دست به دست ش��دن 930 میلیون سهم و 
اوراق مال��ی قابل معامله ط��ی 61 هزار و 81 
نوبت دادوستد بود. آیفکس نیز سه واحد رشد 
کرد و به رقم 1030واحدی رس��ید. از جمله 
نمادهای تاثیرگذار در آیفکس پتروش��یمی 
مارون، پاالیش��گاه نفت الوان و پتروش��یمی 

زاگرس را می توان نام برد. 

غلبه عرضه بر تقاضای سهام
در آخرین روز معامالتی هفته بازار س��هام 
در حال��ی ش��اهد غلب��ه عرضه ب��ر تقاضای 
س��هام در اغلب گروه های پیشرو به خصوص 
در گروه فلزات اساس��ی و پاالیشی ها بود که 
لزوم اس��تراحت مقطعی نماگره��ای بورس 
و اصالح قیمتی س��هام باعث ش��د تا بازار با 
نماگره��ای قرمزپوش به تعطیالت آخر هفته 
برود. این اس��تراحت بی��ش از همه به انتظار 
روان��ی س��هامداران به اصالح ش��اخص کل 
مربوط اس��ت و همین مس��اله روند صعودی 
بازار س��هام را از حرکت بازداشت. با این حال 

بازدهی 8 ماه و 7 روزه بورس تهران به بیش از 
17.5درصد رسیده است و از این حیث نسبت 
ب��ه بازارهای موازی عملکرد مثبتی را به ثبت 
رسانده است. همین مساله باعث ورود طیفی 
از س��رمایه گذاران به بازار سهام شده و شاهد 
ورود نقدینگی ه��ای جدید به ب��ورس تهران 
هس��تیم. امری که ارزش بازار و شاخص ها را 
به نقطه اوج و تاریخی خود هدایت کرده و از 
ریسك های وارده بر بورس تهران کاسته است.

 معامالت درون گروهی بورس
 زیر ذره بین

روز چهارش��نبه در بازار دوم بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی سهامدار عمده 
اختصاص دارد، کمتر از 184 میلیون س��هم 
هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه به ارزش 
بیش از 33 میلیارد تومان میان س��هامداران 
عمده این س��هم با معام��الت انتقالی روبه رو 
ب��ود. در گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
نی��ز کمت��ر از 34 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
6.5میلیارد تومان کد به کد ش��د. همچنین 
بیش از 16میلیون سهم سرمایه گذاری غدیر 
ب��ه ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان با تجمیع 
س��هام از س��وی س��هامدار عمده به کدهای 

انتقالی همراه ش��د. در عین حال 16 میلیون 
س��هم ملی صنایع مس ایران به ارزش بیش 
از 3 میلیارد توم��ان به کدهای درون گروهی 
س��هامدار عمده اختصاص یافت. 10میلیون 
س��هم مخابرات ایران نیز ب��ه ارزش بیش از 
2 میلی��ارد تومان با معام��الت انتقالی میان 
س��هامداران عمده همراه شد.  در عین حال 
کمتر از 9 میلیون سهم گسترش نفت و گاز 
پارس��یان به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان 
کد به کد ش��د. 6میلیون سهم پاالیش نفت 
اصفهان همچنین به ارزش 2.5میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی روبه رو ش��د. در ریل  سیر 
کوثر اما بیش از 5.5میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 1.5میلیارد تومان با معامالت انتقالی 
از س��وی سهامدار عمده روبه رو بود. همزمان 
بیش از 5.5میلیون برگه اوراق اختیار فروش 
تبعی ریل  س��یر کوثر ب��ه ارزش بیش از 28 
میلیارد تومان کد به کد شد. همین وضعیت 
در پتروشیمی پردیس نیز تکرار شد به طوری 
که بیش از 4 میلیون سهم به ارزش بیش از 
2.5میلیارد تومان کد به کد ش��د. همچنین 
4میلیون سهم پتروشیمی جم به ارزش کمتر 
از 3.5میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده 

کد به کد شد.

بازار سهام قرمزپوش شد

استراحت شاخص کل پس از 10 روز رشد

با افزایش نرخ دالر بازار آزاد و نرخ دالر 
مبادله ای، بحث بر س��ر ن��رخ واقعی دالر 
و همچنین یکسان س��ازی ن��رخ دالر باال 
گرفته اس��ت. اختالف بین نرخ مبادله ای 
و ن��رخ ب��ازار آزاد ب��دون ش��ك اث��رات 
منف��ی قابل توجه��ی بر وضعی��ت رقابت 
در بخش ه��ای مختلف اقتصادی کش��ور 
خواهد داش��ت. چندنرخ��ی بودن دالر با 
رون��د کنونی ب��ه نفع اف��راد و گروه هایی 
نیس��ت که به ص��ورت رس��می و قانونی 
مش��غول فعالیت هس��تند و صرفا منافع 
س��وداگران و گروه های خ��اص را تامین 
خواهد ک��رد، بنابراین تعدی��ل نرخ دالر 
امری اجتناب ناپذیر بوده که حداقل یکی 
از عوام��ل تعیین کنن��ده آن تفاضل تورم 
داخل��ی با تورم خارجی اس��ت. نرخ دالر 
تاثی��ر فراوانی بر ش��اخص های اقتصادی 

نظیر صادرات، واردات، قیمت تمام ش��ده 
تولید داخل��ی و رقابت پذی��ری کاالهای 
کش��ور در بازارهای جهان��ی دارد. تعیین 
یك نرخ مش��خص برای دالر یك موضوع 
ب��ا ابعاد چندگانه اس��ت که بس��تگی به 
نرخ بهره و س��ود بانکی، نرخ تسهیالت و 
درآمدهای رس��می و غیررسمی دولت از 
منابع ارزی و س��ایر عوامل دارد، بنابراین 
مناب��ع ارزی دولت یکی از عوامل بس��یار 
مهم در تعیین میزان درجه دخالت دولت 
در بازار اس��ت. هم اکنون کارشناس��ان و 
اقتصاددان��ان نرخ های مختلف��ی را برای 
نرخ دالر متصور هستند که طیف وسیعی 
از نرخ ه��ای 4500 تومان تا باالتر را دربر 
می گی��رد. با این حال بر س��ر این موضوع 
ک��ه نرخ ه��ای کنونی دیگر ب��ه نرخ های 
گذش��ته بازنمی گردد، تقریبا اجماع نظر 
وجود دارد. بازار سرمایه یکی از بازارهایی 
است که از نوسانات نرخ دالر تاثیر زیادی 

می پذیرد. تاثیر نوس��انات دالر بر صنایع 
موجود در بازار سرمایه نامتقارن است، به 
طوری که صنایعی که متکی به صادرات 
هس��تند، بهبود یافت��ه و در عمل صنایع 
واردات مح��ور با افزایش هزین��ه تولید و 
قیمت تمام ش��ده محصوالت و در نتیجه 
کاهش س��ودآوری مواجه خواهند ش��د. 
ش��اید دیگر نباید انتظار داش��ت س��ابقه 
س��ال های 90 و 91 و جهش بازار سهام 
ب��ه دنبال افزایش چن��د برابری نرخ دالر 
تکرار شود، اما قدر مس��لم نوسانات نرخ 
دالر تاثیر خود را بر بازار سرمایه هرچند 
محدود برجای خواهد گذاشت. عمده ترین 
صنای��ع صادرات محور در بازار س��رمایه، 
صنایع پتروشیمی و برخی از شرکت های 
موجود در گروه فلزات اساس��ی هستند. 
البت��ه بای��د توجه داش��ت ک��ه نرخ های 
جهانی و سیاس��ت های قیمت گذاری نیز 
از عوام��ل مه��م و تعیین کنن��ده در این 

صنایع محس��وب می ش��وند. شرکت های 
فع��ال در حوزه مس، فوالد، اوره، متانول، 
روی و . . . ش��رکت هایی هس��تند که در 
ص��ورت افزای��ش ن��رخ دالر و مناس��ب 
بودن س��ایر شرایط، پتانسیل خوبی برای 
س��ودآوری بیشتر و افزایش قیمت دارند. 
تجربه نش��ان داده اس��ت که شرکت های 
را در  خدمات مح��ور نمی توانن��د خ��ود 
مقابل افزایش نرخ دالر پوش��ش دهند و 
نسبت به شرکت های صادرات محور عقب 
می افتند. از س��وی دیگر، ش��رکت هایی 
که به��ای تمام ش��ده تولید آنها ش��امل 
مواردی اس��ت که به طور مستقیم به نرخ 
دالر بس��تگی دارد، بزرگ ترین بازندگان 
ب��ه ش��مار می آین��د، ب��ه  عن��وان  مثال، 
واردکنندگان قطع��ات خودرو از خارج و 
یا واردکنن��دگان کائوچو برای تولید تایر 

جزو این دسته محسوب می شوند. 
منبع: فارس

مدیر نظ��ارت بر نهادهای مالی س��ازمان 
ب��ورس، با اع��الم تهیه و تدوین اساس��نامه 
و امیدنام��ه نمون��ه صن��دوق ارزی در بازار 
س��رمایه، جزییات فعالیت ای��ن صندوق را 
تش��ریح کرد. ب��ه گزارش مه��ر، محمدرضا 
معتمد اظهار داش��ت: در تدوین اساس��نامه 
و امیدنامه صن��دوق ارزی با توجه به تعامل 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بانك مرکزی، 
نظ��رات کلی آن بانك نی��ز دریافت و اعمال 

شده است. 
وی با بیان اینکه صندوق س��رمایه گذاری 
ارزی با هدف پاس��خ به نیاز س��رمایه گذاری 
آن دس��ته از س��رمایه گذاران ک��ه اقدام به 
خری��د و نگه��داری ارزی می کنن��د، ایجاد 
شده است، تصریح کرد: فعالیت این صندوق 
صرفا جمع آوری س��پرده های ارزی اس��ت. 
همچنین این صندوق در س��پرده های ارزی 
بانک��ی س��رمایه گذاری می کن��د و مجاز به 

سرمایه گذاری در امور دیگری نیست. معتمد 
در ادامه در خصوص س��اختار صندوق ارزی 
هم گفت: ساختار صندوق مبتنی بر صدور و 
ابطال بوده و دارای واحدهای سرمایه گذاری 
ممتاز و عادی است. عالوه بر این، اختیارات 
و ویژگی ه��ای دارن��دگان واحدهای مذکور 
مشابه س��ایر صندوق های سرمایه گذاری که 
دارای واحده��ای ممت��از و عادی هس��تند، 
خواه��د ب��ود. وی اف��زود: همچنی��ن کلیه 
دریافت ه��ا از س��رمایه گذاران و پرداخت به 
آنان ب��ه ارز منتخب صندوق انجام می گیرد 
و صندوق می تواند تنها به یك ارز مشخص 
که از ابتدا تعیین و اعالم ش��ده است، اقدام 
به فعالیت کن��د. به گفته معتم��د، حداقل 
س��رمایه صن��دوق هم ب��ه گون��ه ای تعیین 
می ش��ود که مبلغ حداقل سرمایه الزم برای 
تاسیس صندوق های س��رمایه گذاری را که 
100میلیارد ریال اس��ت، تامین کند. مدیر 

نظ��ارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، در خصوص سازوکار و مکانیسم 
این صندوق اظهار داش��ت: در این صندوق، 
سرمایه گذاران به جای آنکه ارز را خریداری 
و نگهداری کنند، آن را به حس��اب صندوق 
واری��ز و گواه��ی س��رمایه گذاری دریاف��ت 

می کنند.
 معتمد همچنین در پاس��خ به این سوال 
ک��ه متقاضیانی که قص��د خرید یونیت های 
صن��دوق ارزی را دارن��د از چ��ه مزایایی در 
مقایسه با بازار فیزیکی ارز برخوردار خواهند 
بود، گفت: با توجه ب��ه اینکه انتظار می رود 
حج��م ارز جمع آوری ش��ده ب��ه ای��ن روش 
باال باش��د، صندوق می توان��د در یك بانك 
مشخص که دارای مجوز سپرده گذاری ارزی 
است منابع را س��رمایه گذاری کند و در این 
حالت نرخ س��ود به مراتب باالتری نسبت به 
نرخ س��ودی که س��رمایه گذاران به صورت 

انفرادی می توانند به دس��ت بیاورند، نصیب 
آنان می ش��ود. وی اف��زود:  از طرف دیگر با 
توجه به سیال بودن منابع صندوق، چنانچه 
س��رمایه گذاران از صن��دوق خارج ش��وند، 
وجود س��رمایه گذاران جدی��دی که گواهی 
سرمایه گذاری برای آنان صادر می شود، منابع 
خروجی صندوق را می تواند جبران کند و به 
این وسیله میزان سپرده اصلی صندوق نزد 
بانك منتخب حفظ ش��ده و صندوق قادر به 
انعق��اد قرارداد س��پرده گذاری بلندمدت که 
نرخ سود بیش��تری را نصیب سرمایه گذاران 
می کند، می ش��ود. مدیر نظارت بر نهادهای 
مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادار توضیح 
داد: در مواردی که سرمایه گذار قصد خروج 
از صن��دوق را دارد، با توجه به هزینه کمتر 
صن��دوق برای ابطال س��پرده ها ن��زد بانك 
منتخ��ب، خروج س��رمایه گذار از صندوق با 

هزینه کمتری برای وی انجام می شود.

برندگان و بازندگان نوسان دالر در بازار سهام

جزییات فعالیت اولین صندوق ارزی بازار سرمایه

خبر

 اعالم پرتفوی ماهانه
 صندوق های سرمایه گذاری منطبق 

با استانداردهای بین المللی
س��ازمان بورس هم��ه 175 صندوق س��رمایه گذاری 
فعال بازار س��رمایه را مکلف به انتشار مانده حساب های 
س��رمایه گذاری به صورت ماهیانه کرد. به گزارش س��نا،  
فرح آبادی با بیان اینکه این اقدام سازمان بورس مطابق 
با اس��تانداردهای بین المللی صورت پذیرفته، گفت: در 
بسیاری از کشورها این الزام وجود دارد که صندوق های 
س��رمایه گذاری و مدیران پرتفوی ریز سبد خود را اعالم 
کنند و ما براس��اس بررسی کش��ورهای توسعه یافته به 
این نتیجه رس��یدیم که اعالم ریز پرتفوی اجباری شود، 
ب��ه عبارتی هم ریز درآمد و هم ری��ز دارایی ها به صورت 
ماهیانه افشا شود. مهرداد فرح آبادی، رئیس اداره بازرسی 
نهادهای مالی س��ازمان بورس با بیان مطلب فوق درباره 
هدف س��ازمان از این تکلیف جدید گفت: این اقدام در 
راستای انضباط مالی و ارتقای شفافیت در صندوق های 
س��رمایه گذاری انجام گرفته اس��ت و این موضوع کمك 
می کن��د که صندوق ها بهتر و س��ریع تر عملکرد خود را 
به بازار اعالم کنند. این مقام مس��ئول با بیان اینکه این 
اق��دام فضای بهت��ری را برای س��رمایه گذاران در جهت 
تصمیم گی��ری فراهم م��ی کند، خاطرنش��ان کرد: این 
ابالغیه بعد از مصوبه 11 ش��هریور شورای پول و اعتبار 
انج��ام گرفته و همین موضوع به خوبی نش��ان می دهد 
که صندوق های ما از این مصوبه تبعیت الزم را کردند و 

پول های خود را در خارج از مصوبات شورا نبردند.

تنوع در تاالر صادراتی با عرضه 
فرآورده های نفتی، معدنی و کشاورزی

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران، روز چهارشنبه 8 آذر 
ماه، میزبان عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی، 
17 ه��زار و 800 تن قیر، 500 تن گوگرد، یك هزار تن 
ل��وب کات،420 تن عایق رطوبت��ی، 50 هزار تن گندم 
دروم و 31 ه��زار و 700 تن برنج بود. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی نیز در این روز عرضه 64 هزار و 417 
تن قیر، گوگر، مواد پلیمری و مواد ش��یمیایی را تجربه 
کرد. شایان ذکر است 20 هزار تن شمش بلوم، 10 کیلو 
گرم ش��مش طال، 10 هزار تن تختال C و 50 دستگاه 
خودرو س��راتو نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
عرضه شد. براساس این گزارش، 406 تن ذرت دانه ای در 
قالب طرح قیمت تضمینی، 133 هزار تن گندم خوراکی، 
14 ه��زار تن گن��دم دوروم، 100 تن روغن آفتابگردان، 
100 تن روغن س��ویا، 34 تن م��رغ منجمد و 50 هزار 
قطعه جوجه یك روزه هم در تاالر محصوالت کشاورزی 

عرضه شد.

 صعود بازارهای آسیایی
 پس از آزمایش موشکی کره شمالی

بورس های آس��یایی پس از صعود وال اس��تریت، در 
معامالت روز چهارش��نبه عملکرد یکسانی نداشتند اما 
ش��اخص های سهام بزرگ آسیایی رش��د اندکی را ثبت 

کردند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از آسوش��یتدپرس، شاخص 
س��هام »نیك کی 225« ژاپن، 0.5 درصد رشد کرد و به 
22597.20 واحد رسید در حالی که شاخص کسپی کره 
جنوبی با 0.1 درصد کاهش، به 2512.90واحد رس��ید. 
ش��اخص اس اند پی ای اس ایکس 200 اس��ترالیا با رشد 
0.5درصدی، به 6011.10 واحد و شاخص هانگ سنگ 
هنگ کنگ با کاهش 0.1درصدی به 29633.35 واحد و 
شاخص شانگهای کامپوزیت چین نیز پس از جبران زیانی 
که اوایل معامالت داشت، در نهایت با رشد 0.1درصدی 
به 3.339.16واحد رسید. شاخص سنسکس هند نیز با 
افزایش 0.1درصدی به 33659.02واحد رس��ید. س��ایر 
بازارهای جنوب شرق آس��یا عملکرد مختلفی داشتند. 
در بورس وال استریت، سهام گروه های بانکی، صنعتی، 
خرده فروشان و ش��رکت های دارویی شاهد افزایش بود. 
روند رو به رشد بازار سهام آمریکا به دنبال انتشار اخباری 
مبنی بر هموار شدن ارسال الیحه اصالحات مالیاتی به 
س��نا، تقویت شد. سهام مالی همچنین پس از اظهارات 
»جروم پاول« رئیس آینده بانك مرکزی آمریکا در یکی 
از کمیته های مجلس س��نا، مبنی بر توجه این بانك به 
تسهیل مقررات بانکی در آینده، با روند افزایشی مواجه 
شدند. شاخص »اس اند پی 300« با یك درصد افزایش، 
به 2624.04واحد و داوجونز نیز با 1.1درصد افزایش به 
23.836.71واحد رسید. نزدک نیز با 0.5درصد افزایش 
به 6.912.36واحد رس��ید. روز چهارش��نبه کره شمالی 
پ��س از طوالنی تری��ن وقفه آزمایش موش��کی خود در 
س��ال جاری میالدی، قوی ترین موشك قاره پیما خود 
را که طبق ادعای این کش��ور توانایی ه��دف قرار دادن 
خاک آمریکا را دارد، آزمایش کرد. بیس��تمین آزمایش 
موش��کی کره شمالی، نگرانی ها را از وجود دستیابی این 
کش��ور به زرادخانه ای با توانایی ه��دف قرار دادن خاک 
آمریکا افزایش داده است با این حال، این امر تاثیر کمی 
روی بازارهای داخلی داشته است.»پراکاش ساکپال« از 
گروه مالی » آی. ان. جی« در اظهار نظری گفت: به نظر 
می رسد بازارها نس��بت به قبل از مصونیت بیشتری در 
برابر اقدامات کره شمالی برخوردارند و دست به اقدامات 

عجوالنه یك شبه نمی زنند. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فنرسازی زر در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش 
را از آن خود کرد که کاشی الوند در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.0104.99خزر
2.8064.98کلوند
6.2764.93چفیبر
1.0004.71وصنا

1.6434.65پارسیان
2.8784.62کنور

1.6554.61خچرخش

 بیشترین درصد کاهش
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. آلومینیوم ایران در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 
ارقام هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.91(1.587وتوصا
)4.85(1.590فایرا
)4.82(5.387مرقام
)4.73(4.778غاذر

)4.71(5.543خموتور
)4.55(1.572غالبر
)3.76(2.150کترام

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. آلومینیوم 
ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. توسعه معادن و فلزات 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

195.134 188تاپیکوح
74.899 1590فایرا

47.659 1713ومعادن
43.316 2717فوالد
23.643 1007وبملت
20.452 1010خساپا
17.741 4194شپنا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران 
ب��ه خود اختصاص داد. فوالد مبارک��ه اصفهان رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. آسان پرداخت پرشین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
119.063 1590فایرا
117.675 2717فوالد
98.541 14711آپ

81.637 1713ومعادن
74.407 4194شپنا

45.192 6834شبندر
41.369 4342فخوز

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را 
به دس��ت آورد که آلومینیوم ایران در این گروه دوم شد و 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در رتب��ه س��وم ق��رار گرف��ت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1885070تاپیکوح

15902787فایرا
27172464فوالد

17132131ومعادن
10101706خساپا
26041542چدن
12421321فاراک

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
21571078خمحور
1358679کساپا
3353671کحافظ
1042521خکمك
1899475شپارس
3136392سیالم
1956391قثابت

P/E کمترین نسبت
 P/E روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت

ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

8602.29وخارزم
14522.69واعتبار
10003.31وصنا

11393.41پردیس
16433.51پارسیان
20323.88وبانك

10113.89وصنعت

نماگر بازار سهام

محمد صدرایی
کارشناس بازار سهام 

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس بین الملل
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شماره 941

دبی��ر  و  جمه��ور  رئی��س  مش��اور 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در واکنش به اظهارنظر برخی مسئوالن و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره 
مناطق آزاد در رس��انه ها گفت وقتی یک 
فرضی��ه از ابت��دای ش��کل گیری پایه ای 
نادرس��ت داشته باش��د تمام تحلیل ها و 

نتایج آن نیز نادرست است .
ب��ه گزارش ایس��نا، مرتض��ی بانک در 
مراسم امضای تفاهمنامه میان دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر 
اینکه مناطق آزاد نه تنها »آفت و مفسده 
نیستند« بلکه به توسعه اقتصادی کشور 
نی��ز کم��ک می کنند، گف��ت: حمایت از 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه 
صادرات کاالی تولیدی و صادرات مجدد، 
جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از 
فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و فناور، 
پیروی از سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، 
فعالیت ه��ای  و  زیرس��اخت ها  توس��عه 
عمران��ی از اه��داف مه��م و برنامه ه��ای 

اولویت دار مناطق آزاد کشور است .
وی افزود: از صاحب نظران، مسئوالن و 
مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان 
مجلس می خواهی��م تحت تاثیر فضاهای 
تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیر 
مستند است قرار نگیرند تا اطالع رسانی 
دقیق و مناسب به آنها و مردم انجام شده  
و اقدام��ات مهم تر و ارزش��مندتری را در 

مناطق آزاد کشور نهادینه کنیم .
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی ادامه داد: قطعا نواقصی در بدنه 
و فعالیت های مناطق آزاد در کشور وجود 
دارد و کس��ی منکر آن نیست، اما برخی 
فضاس��ازی ها و تبلیغ��ات منف��ی درباره 
عملکرد این مناطق نادرس��ت و به دور از 

انصاف است .
وی ادام��ه داد: امکان��ات و بودجه های 
کالن در اختی��ار برخ��ی رس��انه ها قرار 
گرفته اس��ت که به ج��ای دادن امید به 
م��ردم، ی��أس را به آنها الق��ا می کند که 
در ای��ن مورد باید گفت برخی س��خنان 
و اظهارنظره��ا درباره مناطق آزاد در این 

رسانه ها با واقعیت همخوانی ندارد .
مرتضی بانک انعقاد تفاهمنامه با عمده 
دس��تگاه ها و نهادهای مستقر در مناطق 
آزاد همچون آم��وزش و پرورش، محیط 
زیس��ت، گم��رک جمهوری اس��المی و 
صندوق نوآوری و شکوفایی را راهی برای 
افزایش سطح همکاری های سازمان های 
مناطق آزاد با این دس��تگاه ها دانس��ت و 
تاکید ک��رد س��ازمان های مناط��ق آزاد 
هم��واره اج��رای دقی��ق تفاهمنامه ها و 

موافقتنامه ها را در دستور کار دارند .
مش��اور رئیس جمهور همچنین درباره 
لزوم توجه بیش��تر دولت به ظرفیت های 
بخش خصوص��ی در کش��ور گفت: عدم 
گس��ترش فعالیت ها و واگ��ذاری آنها به 
بخ��ش خصوص��ی، حرکت پیش��رفت و 
توس��عه اقتص��ادی را ب��ا کن��دی مواجه 
س��اخته که این کندی حرکت، کشور را 

با هزینه های فراوانی روبه رو کرده است .
مرتض��ی بان��ک یک��ی از راهکاره��ای 
توسعه اقتصادی را توجه به ظرفیت های 
بخش خصوصی و مناطق آزاد دانس��ت و 
گفت: تفاهمنام��ه مناطق آزاد و صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی با ه��دف کمک به 
بخ��ش خصوص��ی و فعاالن ای��ن حوزه 
منعق��د ش��ده و ای��ن صن��دوق آمادگی 
مش��ارکت در س��رمایه گذاری و ایج��اد 
صندوق ه��ای خطرپذی��ر در مناطق آزاد 
را اع��الم کرده اس��ت . همچنین توجه به 
توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق 
آزاد ک��ه در طول چهار س��ال گذش��ته 
رون��د خوبی داش��ته اس��ت، می تواند در 
کن��ار فعالیت ه��ای صندوق ن��وآوری و 
شکوفایی به افزایش توان فنی، مهندسی 
و تکنول��وژی واحدهای فع��ال و صنعتی 

مناطق آزاد کشور کمک کند .

 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه هم اکن��ون 
261 واحد صنعت��ی دانش بنیان و فناور 
در مناطق آزاد در حال فعالیت هس��تند، 
گفت: می توان با اس��تفاده از ظرفیت های 
جدیدی که صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
در مناط��ق آزاد ایجاد می کند این تعداد 
شرکت در دولت دوازدهم افزایش داشته 

باشد .

مناطق آزاد و صندوق نوآوری و 
شکوفایی تفاهمنامه امضا کردند

و  پژوه��ش  صندوق ه��ای  ایج��اد 
فن��اوری س��رمایه گذاری )صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری خطرپذیرvc ( در مناطق 
آزاد تجاری � صنعتی کشور و نیز حمایت 
از ایج��اد صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر با مش��ارکت بخش خصوصی 
و صندوق نوآوری و ش��کوفایی )صندوق 
CVC( در مناط��ق آزاد از رویکرده��ا و 
موضوعات اصلی و محوری این تفاهمنامه 

است .
معرف��ی  نشس��ت های  برگ��زاری 
س��رمایه گذاری جسورانه و صندوق های 
VC  و CVC در مناطق آزاد تجاری � 
صنعتی، اولویت بندی در انتخاب مناطق 
آزاد جهت تش��کیل صندوق های VC و

با س��ازمان های مناطق  CVC، تعامل 
آزاد ب��ه منظ��ور تش��کیل صندوق های 
VC و CVC در مناط��ق آزاد تج��اری 
صنعت��ی، دراختیار گذاش��تن اطالعات 
مورد نی��از جه��ت انجام بررس��ی های 
الزم در اجرای موضوع تفاهمنامه، ارائه 
خدمات مش��اوره ای دائم��ی به مجریان 
 CVC و VC هر ی��ک از صندوق های
به منظور رش��د نیروی انسانی و تحقق 
کادرسازی و همکاری در نظارت دائمی 
بر عملکرد هر یک از صندوق ها از جمله 
»تعه��دات طرفین« در ای��ن تفاهمنامه 

است .
مرتضی بانک مش��اور رئی��س جمهور 
و دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی و بهزاد سلطانی رئیس صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی روز گذش��ته این 

تفاهمنامه همکاری را امضا کردند . 

مع��اون امور تعاون وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی گس��ترش فرهنگ تعاون 
و تش��کیل تعاونی را ضروری دانس��ت و 
درعین حال گفت اتکای صرف تعاونی ها 
به مناب��ع دولتی با ماهی��ت این بنگاه ها 

همخوانی ندارد.
به گزارش ایرنا، س��ید حمید کالنتری 
روز چهارش��نبه در نشست با نمایندگان 
ش��رکت ها و تعاونی ه��ای اس��تان ایالم 
تصری��ح ک��رد: اولین خط��ای ذهنی در 
تش��کیل و فعالی��ت تعاونی ها این اس��ت 
که اگر تس��هیالت دریاف��ت کنند دیگر 
هی��چ انتظاری از دولت ندارند در صورتی 
ک��ه تعاونی یعنی اتکا به خ��ود و نگاه به 

ظرفیت های کوچک پراکنده است.

وی ب��ا بی��ان اینکه تع��اون ب��ا ایجاد 
هم افزایی می تواند سرمایه های اجتماعی 
را رش��د دهد، افزود: یک��ی از ثروت های 
بخش تعاون امکان تعامل شبکه ای است 
که باید مورد توجه ق��رار گیرد و در این 

زمینه هم افزایی به وجود آید.
وی اضاف��ه ک��رد: کار و فک��ر و تدبیر 
بای��د در تعاونی ه��ا نهادین��ه ش��ود و از 
امکان��ات اولی��ه تولی��د اس��تفاده کرد، 
تعاونی ه��ا می توانن��د تح��ول عظیمی را 
در کش��ور ایج��اد کنند. وی س��ه مقوله 
آم��وزش، ش��ناخت فرصت ه��ای موجود 
و داش��تن هی��ات مدیره ق��وی را ارکان 
الزم ب��رای موفقی��ت تعاونی ها دانس��ت 
و ادام��ه داد: برای توس��عه بخش تعاون 

ع��زم ملی نیاز اس��ت که م��ردم را برای 
فعالیت ه��ای اقتصادی به س��وی بخش 
تعاونی س��وق دهد. کالنت��ری بر اهمیت 
توس��عه مشارکت مردم در ایده و نوآوری 
و طرح های جدید تاکید کرد و گفت: اگر 
بخواهیم در عرص��ه جهانی و بین المللی 
توسعه ای موفق را دنبال کنیم باید متکی 
به توانایی مردم و مشارکت آنان بوده و به 
روش های مبتنی بر رش��د توانمندی های 
درون تعاونی توجه شود. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان ایالم نیز در 
این نشس��ت گفت: طرح تعاون روستا با 
ه��دف افزای��ش فعالیت روس��تاییان در 
زمینه ه��ای اقتص��ادی و افزایش تولید ، 
ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت در قالب 

شرکت های تعاونی روستایی شکل گرفته 
 است. ش��کراله ش��یرخانی با بیان اینکه 
هم اکن��ون ی��ک ه��زار و 384 واحد از 
مجموع 3 ه��زار و 155 تعاونی اس��تان 
ای��الم فع��ال هس��تند، گف��ت: ب��ا فعال 
ش��دن تعاونی های نیمه فعال و غیرفعال 
زمین��ه اش��تغال بی��ش از 20 ه��زار نفر 
فراه��م می ش��ود.وی تع��داد تعاونی های 
مرزنشینان اس��تان ایالم را 16 تعاونی با 
جمعی��ت 146 ه��زار 641 نفر بیان کرد 
و افزود: پرداخت تسهیالت با بهره کم به 
اعضای تعاونی های مرزنشینان و تشویق 
و ترغی��ب آنها به برگ��زاری و حضور در 
کالس های آموزشی بهترین راهکار برای 
فعالیت موثر آنها در مناطق مرزی است. 

معاون وزیر کار:

 اتکا به منابع دولتی با ماهیت تعاونی ها ناهمخوان است

در همایش ملی زنان و توس��عه اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی میزان نقش زنان در تولید ناخالص کشور 
حدود 40 درصد اعالم ش��د و ضمن گالیه نس��بت به 
بلوکه شدن 85 درصد سرمایه های کشور در بانک ها، 
موضوعاتی از قبیل مش��کالت حضور زنان در محیط 
کس��ب وکار، نگرش بخش های دولتی و خصوصی در 
زمین��ه مدیری��ت زنان مط��رح و تاکید ش��د با توجه 
ب��ه توانمندی های موج��ود در این بخ��ش از نیروی 
انس��انی و آمادگی برای پذیرش مس��ئولیت، ضرورت 
دارد نگرش ه��ا و فرهنگ ه��ا در این زمینه تغییر کند 
و س��همیه بندی ب��رای فعالی��ت زن��ان در عرصه های 

مدیریتی کشور برداشته شود.
به گزارش ایس��نا، س��یده فاطم��ه مقیمی- رئیس 
کانون زنان بازرگان- در این همایش که هشتم آذرماه 
با حض��ور زنان بازرگان و بان��وان فعال در عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی سراس��ر کشور در اتاق بازرگانی 
شیراز برگزار شد، اظهار کرد: قطعا روند توسعه پلکانی 
اس��ت و یک ش��به تحول ایجاد نمی شود و در بخش 
خصوص��ی این نگاه باید با س��رعت بیش��تری صورت 

بگیرد.
وی با بیان اینکه 60 تا 80 درصد فعالیت در صنایع 
پوشاک و نساجی در کشورهای آسیایی به عهده زنان 

اس��ت، گفت: این در حالی اس��ت که نق��ش زنان در 
تولید ناخالص داخلی کش��ور ما کمت��ر از 40 درصد 
اس��ت در صورتی که حدود 60 درصد از ورودی های 

دانشگاه به زنان اختصاص دارد.
رئیس کانون زنان بازرگان، با اش��اره به اینکه طبق 
پیش بینی بانک جهانی در خصوص محیط کس��ب و 
کار در س��ال 2018 رتبه ای��ران از 124، چهار رتبه 
تنزل پیدا کرده اس��ت، اظهار کرد: برای توسعه کشور 
باید از س��رمایه نیروی انس��انی بهره برد که نیمی از 
نیروی انسانی زنان هستند، لذا نباید نقش آنها نادیده 

گرفته شود و مغفول بماند.

صدور ۳۰۰۰ کارت بازرگانی برای زنان
مقیمی با اش��اره به اینکه س��هم 30 درصد سهمیه 
برای بانوان در امور کش��ور در دولت دوازدهم در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد: چرا در بحث های سیاسی 
س��همیه بندی می گذاریم و از حض��ور زنان به عنوان 
یک امتیاز استفاده می شود. این در حالی است که ما 

سهمیه شایسته ساالری می خواهیم.
وی با اش��اره به اینک��ه در پارلمان بخش خصوصی 
کش��ور 2500 ت��ا 3000 بان��و دارای کارت عضویت 
بازرگانی هستند، گفت: این میزان نسبت به عملکرد و 

نسبت به کل کارت های عضویت بازرگانی کمتر است.
 رئی��س کان��ون زن��ان ب��ازرگان اف��زود: از ح��دود
 3000 بانوی دارنده کارت عضویت بازرگانی کمتر از 
۷50 نفر عضو کانون زنان بازرگان کشوری هستند که 

این تعداد باید افزایش یابد.
مقیمی تصریح کرد: این در ش��رایطی اس��ت که در 
انتخابات اتاق های بازرگانی انتخابات سیاسی، دولتی 
و حتی در بخش خصوصی برای زنان سهمیه بندی در 
نظر گرفته می ش��ود و فقط ریاس��ت یکی از اتاق های 
بازرگانی کشور )اس��تان خوزستان( به عهده یک زن 
اس��ت؛ نه اینکه تعداد زنان در این عرصه ها کم باشد 
بلکه کاندیدا هستند اما اکثریت رای دهندگان آقایان 
هستند که رای مناسبی برای زنان در نظر نمی گیرند، 

لذا باید نگاه متفاوت برای مردان رقم بزنیم.
وی افزود: این در حالی اس��ت که بس��یاری از زنان 
جای��گاه باالی��ی در مدیری��ت دارند، اما پش��ت پرده 
هس��تند و در مدیریت ه��ای کالن درجه ه��ای دوم و 

سوم به شمار می روند.
رئیس کان��ون زنان بازرگان خاطرنش��ان کرد: این 
کان��ون از س��ال 13۹0 به عنوان NGO ثبت ش��ده 
و تاکنون در 18 مرکز استان کارآفرینی و عضوگیری 

داشته است.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران :

چرا به سهمیه ۳۰ درصدی زنان در مدیریت کشور می بالید؟

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد »آفت و مفسده« نیستند
خبر

فروش ۳ هزار میلیاردی فناوری 
توسط شرکت های دانش بنیان

معاون پژوه��ش و فن��اوری وزیر عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری با اش��اره به فروش 3 ه��زار میلیارد تومانی 
ش��رکت های دانش بنی��ان مس��تقر در پارک های علم 
و فن��اوری گفت این ش��رکت ها تعداد 2 ه��زار و 4۷8 
 ای��ده را به محص��ول تبدیل کرده اند ک��ه نیمی از آنها 

تجاری سازی شده اند.
به گزارش ایس��نا، دکتر مس��عود برومند در نشست 
خبری دیروز خود با اش��اره به وضعیت رشد علمی در 
کش��ور، افزود: بر اس��اس گزارش پایگاه IFI در س��ال 
2016 تعداد 4۷ هزار و 200 مقاله از س��وی محققان 
دانشگاهی و مراکز پژوهشی منتشر شده است که این 
تعداد در پایگاه اس��کوپوس به بی��ش از 50 هزار مقاله 

می رسد.
وی رشد تولید مقاالت علمی ایران را 18 درصد ذکر 
کرد و ادامه داد: بر اساس گزارش های IFI و اسکوپوس 

رتبه تولیدات علمی ایران 16 جهانی است.
معاون پژوه��ش و فن��اوری وزیر عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری با بیان اینکه ایران ب��ا دارا بودن یک درصد 
جمعیت جهان سهم 1.۹ درصدی در تولید علم جهانی 
را دارد، اظهار کرد: رتب��ه ایران در تولید مقاالت داغ و 
پراستناد در سال 2016، 21 بوده که این رتبه در سال 

2011، 3۹ گزارش شده است.
به گفته وی، این عدد شانس��ی رخ نداده،  بلکه همه 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای ارتقا و بهبود مقاالت 

اهتمام زیادی ورزیده اند.
برومند با اشاره به توجه دانشگاه ها به انتشار مقاالت 
خود در مجالت معتبر جهانی، گفت: بر این اس��اس در 
س��ال 2016 از 1.۹ درصد مقاالت جهانی چاپ ش��ده 
حدود 2.۹ درصد آن جزو مقاالت پراستناد بوده اند که 
این نشان می دهد کمیت از کیفیت پیشی گرفته است.

معاون پژوهش��ی وزیر علوم با تاکی��د بر اینکه ایران 
در ش��تاب علمی در سال 2016 رتبه 2 را کسب کرده 
است، خاطرنشان کرد: این رتبه در سال 2015، 5 و در 

سال 2016، رتبه 6 گزارش شده است.
به گفته برومند، متوس��ط رشد مدارک ثبت شده در 
دنیا 6 درصد اس��ت که این میزان برای ایران 20درصد 

بوده است.
دیپلماسی علمی

برومند با بیان اینکه ایران در هش��ت س��ال رش��د 
4درصدی در دیپلماسی علمی دارد، گفت: عالوه بر آن، 
این امر به گونه ای اس��ت که مقاالت مش��ترک با سایر 
دانشمندان اجرایی شد که این امر باعث شد مجموعه 
وزارت علوم در این زمینه رشد 56درصدی داشته است.

تولید فناوری، تالش محققان کشور
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به ایجاد 
42 پارک فناوری و 186 مرکز رش��د در کشور، گفت: 
تا پایان شهریورماه امس��ال تعداد 4 هزار و ۷16 واحد 
فناور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر 
شدند که از این تعداد حدود هزار و 65 شرکت به عنوان 

شرکت دانش بنیان معرفی شده اند.
به گفته وی، این تعداد شرکت دانش بنیان 30 هزار 

شغل در کشور ایجاد کرده اند.
برومند با اش��اره به میزان گردش مالی از پارک های 
عل��م و فن��اوری، توضی��ح داد: در ح��ال حاضر میزان 
صادرات پارک های علم و فناوری از 200 میلیون دالر 
فراتر رفته اس��ت، ضمن آنکه تعداد 2 هزار و 4۷8 ایده 
تبدیل به محصول ش��ده اند که نیمی از آنها که بالغ بر 

هزار و 25۹ مورد می شود، به تجاری سازی رسیده اند.
وی با تاکید بر اینکه شاید به نظر برسد این میزان کم 
و رشد تجاری س��ازی کند است، ادامه داد: ولی این در 
حالی است که در سال قبل این شرکت ها بالغ بر 3 هزار 
میلیارد تومان فروش داشته اند که این عدد می تواند این 

شرکت ها را به بازارهای جهانی نزدیک کند.
برومن��د با اش��اره ب��ه دس��تاوردهای ش��رکت های 
دانش بنیان در فن بازار سال گذشته، اظهار کرد: در فن 
بازار سال گذشته ۷۷ میلیارد تومان قرارداد منعقد شد 

که پیش بینی ما این است که این میزان افزایش یابد.
تعداد ثبت اختراعات

برومند با اش��اره ب��ه تعداد اختراعات ثبت ش��ده از 
س��وی محققان کشور افزود: بر اساس آمارهای انجمن 
جهان��ی مالکیت فکری، تعداد ه��زار و 2۷2 اختراع به 

ثبت رسیده است.
ایجاد زیرساخت ها برای توسعه علم و فناوری

مع��اون وزیر علوم با اش��اره به ایج��اد 35۹ انجمن 
علمی در کش��ور، افزود: برای این تعداد انجمن علمی 
باید زمینه ای فراهم ش��ود تا نقش بیشتری در فرآیند 

پژوهش و فناوری داشته باشند.
به گفته برومند، تعداد 44۷ موسسه فناوری و تعداد 
هزار و 258 نشریه علمی در کشور ایجاد شده که از این 
تعداد نشریات علمی هزار و 1۷0 نشریه پژوهشی است.

برومن��د با تاکی��د بر اینک��ه ایران 208 دانش��مند 
یک درصد برتر جهان را دارد، افزود: عالوه بر این، ایران 
در ش��اخص نوآوری رتبه ۷5 را در میان 12۷ کش��ور 
دنیا به دس��ت آورده و این در حالی است که این رتبه 
در سال گذشته 120 بوده است. معاون پژوهشی وزیر 
علوم همچنین به تعداد دانشگاه های برتر کشور در دنیا 
اش��اره کرد و ادامه داد: بر اساس رتبه بندی شانگهای، 
ایران در سال 2016،  هشت دانشگاه ایرانی را به عنوان 
دانش��گاه های برتر جهانی معرفی ک��رده که این تعداد 
در س��ال 2013 یک دانشگاه بوده است. به گفته وی، 
بر اس��اس رتبه بندی تایمز 1۷ دانشگاه ایرانی در میان 

دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته اند. 

خبـر

 راه اندازی صندوق های خطرپذیر
 در 7 منطقه آزاد

رئی��س هیات عامل صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
ایجاد صندوق های سرمایه گذاری شرکتی، خطرپذیر و 
جمع��ی را از برنامه های این صندوق نام برد و گفت در 
سرمایه گذاری جمعی درصدد هستیم تا پول های اندک 

مردم روی یک فناوری خاص سرمایه گذاری شود.
به گزارش ایس��نا، دکتر بهزاد س��لطانی در مراس��م 
امضای تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی با اش��اره به برخی دستاوردهای 
علمی محققان دنیا افزود: اخیرا باتری لیتیومی – یونی 

ساخته و تحویل استرالیا داده شده است.
وی با بیان اینکه استرالیا مشکل ذخیره انرژی دارد، 
ادامه داد: این باتری قادر اس��ت 100 مگاوات انرژی را 
ذخیره کند.وی مش��کل روز ای��ران را طراحی و تولید 
موتورهای بنزینی 3 سیلندره نام برد و یادآور شد: این 
در حالی اس��ت که دنیا به سمت موتورهای الکتریکی، 
هیبریدی و هیدروژنی حرکت کرده و در صدد اس��ت 
موش��ک های قاره پیما را جایگزی��ن هواپیماها کند تا 
مسافران را بتواند از قاره ای به قاره ای دیگر منتقل کند.

رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ب��ا تاکید بر لزوم 
توجه به پیشرفت های علمی دنیا، تاکید کرد: در صورتی 
که به این تحوالت علمی در دنیا توجه نکنیم، در آینده 
 مجب��ور خواهیم ب��ود فناوری های مورد نی��از خود را با 
صد برابر قیمت خریداری کنیم، ضمن آنکه قیمت های 
نفت در آن زمان نامش��خص و مساله استقالل سیاسی 
و اقتصادی کش��ور نیز مطرح خواهد شد.سلطانی توجه 
ب��ه این زمینه را در گرو وجود مدیران بزرگ و انباش��ت 
دانش ذکر کرد و ادامه داد: یکی از مزیت های کشور تعداد 
فارغ التحصیالن آن نسبت به جمعیت است.به گفته وی، 
بر اساس آمارهای جهانی 42 صدم درصد جمعیت ایران 
فارغ التحصیالن رشته های فنی – مهندسی، علوم پایه و 
مهندسی هستند. وی با تاکید بر اینکه این میزان جمعیت 
از جمله سرمایه های کشور به شمار می روند، خاطرنشان 
کرد: اما از س��وی دیگر ما با چالش سرمایه گذاری مواجه 
هس��تیم، چراکه انباش��ت س��رمایه در بخش خصوصی 
وج��ود ندارد و در بخش دولتی یا س��رمایه زیادی وجود 
ندارد یا اگر این سرمایه ها موجود باشد، مقررات دست و 
پاگیری داریم که اجازه انجام حرکت های بزرگ را به ما 
نمی دهد. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۷4 درصد ش��رکت های 
دانش بنیان از خدمات این صندوق بهره مند می ش��وند، 
اضافه کرد: از س��وی معاونت علمی تعداد 3هزار و 260 
 شرکت، دانش بنیان شده اند و از سوی صندوق نیز تاکنون

 ۹15 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی اضاف��ه کرد: مبل��غ 800 میلی��ارد تومان تعهد 
پرداخت به شرکت ها داریم که این میزان وجه به میزان 

پیشرفت پروژه ها اختصاص داده می شود.
وی یادآور شد: از مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومانی 
که به صندوق نوآوری و ش��کوفایی داده ش��ده است، 
مبلغ ه��زار و ۷50 میلیارد تومان آن به ش��رکت های 
دانش بنی��ان اختص��اص یافته اس��ت و مابق��ی وجوه 

باقی مانده بالغ بر 450 میلیارد تومان می شود.
سلطانی همچنین افزود: از سوی دیگر 521 طرح که 
به صندوق نوآوری و ش��کوفایی ارائه شده است، مبلغ 

هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت تقاضا کرده اند.
رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی با اش��اره به 
هم��کاری این صن��دوق با بانک ها ب��رای ارائه خدمات 
 ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان، گف��ت: مبلغ ه��زار و

 100 میلیارد تومان تعهد نزد بانک ها گذاشته ایم که با 
معرفی شرکت های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی به بانک ها خدمات مالی پرداخت می شود 
که تاکنون 266 میلیارد تومان از سوی بانک ها به این 
شرکت ها پرداخت شده است.به گفته وی، 48 میلیارد 
تومان این مبلغ در قالب تسهیالت و مابقی آن در قالب 

صدور ضمانتنامه به شرکت ها داده شده است.
س��لطانی با اش��اره به اجرای 2 هزار و 210 طرح در 
ح��ال اجرا و ۷84 طرح خاتمه یافته موفق، اضافه کرد: 
بر اس��اس سیاس��ت های این صندوق ما به طرح های 
پژوهشی و دانشگاه ها اعتبارات نمی دهیم؛ بلکه اعتبارات 

این صندوق به شرکت های دانش بنیان اعطا می شود.
رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ب��ه تفاهم نامه 
امضا شده در این جلس��ه اشاره کرد و گفت: بر اساس 
امض��ای این تفاهم نامه با مناط��ق آزاد، اقدام به ایجاد 

سرمایه گذاری خطرپذیر در این مناطق خواهیم کرد.
وی اخذ وام، ش��رکت در بورس و ایجاد صندوق های 
خطرپذیر کوچک و بزرگ را از جمله روش های تامین 
اعتبار برای ش��رکت های دانش بنی��ان نام برد و گفت: 
در صندوق های خطرپذی��ر یا VC برخالف وام نیازی 
به دریاف��ت ضمانتنامه ن��دارد، چون س��رمایه گذاری 
به صورت مش��ارکتی اس��ت؛ ولی از س��وی دیگر این 
صندوق ها برای طرح هایی که برگش��ت س��رمایه زیاد، 
ولی ریس��ک باالیی دارند؛ اختصاص می یابد.سلطانی 
همچنین به سرمایه گذاری CVC اشاره کرد و گفت: 
در این نوع س��رمایه گذاری یک کارخانه یا یک شرکت 
بزرگ، چندین ش��رکت کوچ��ک را در اطراف خود به 
مش��ارکت می گیرد و یک سرمایه گذاری را با همکاری 

صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می دهد.
رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی ب��ا بیان اینکه 
تاکن��ون 4 هزار و 100 تقاضای وام و 400 تقاضا برای 
مشارکت سرمایه گذاری به این صندوق ارائه شده است، 
افزود: این عدد نش��ان می دهد فرهنگ مش��ارکت در 

سرمایه گذاری در کشور کم است.
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شرکت چینی چری در حالی 
ح��دود ۱۲ س��ال اخی��ر ایران 
را ب��ه بزرگ تری��ن مرکز فروش 
جه��ان  در  خ��ود  محص��والت 
تبدی��ل کرده ک��ه در این مدت 
س��رمایه گذاری الزم را در ایران 
نداش��ته، اما در مناط��ق دیگر 
از جمله س��رزمین های اشغالی 
کرده  س��رمایه گذاری  فلسطین 

است.
به گزارش ایس��نا، محصوالت 
چری از اوایل دهه ۸۰ )۱۳۸۴( 
وارد بازار ایران ش��ده و از اواخر 
ای��ن ده��ه )۱۳۸۹( نی��ز ای��ن 
ش��رکت چینی وارد ش��راکت با 
شریک ایرانی خود یعنی شرکت 

مدیران خودرو شد.
این خودروس��از چینی اگرچه 
نزدیک به ۱۲ سال است که وارد 
بازار خودروی ایران ش��ده و این 
بازار را به اولین مقصد خودروهای 
تولی��دی خود تبدیل ک��رده، اما 
هنوز از س��رمایه گذاری واقعی و 
کامل در صنع��ت خودروی ایران 
در راس��تای ایجاد زنجیره تامین 
و تولید قطعات اصلی خودروهای 
خود سر باز زده است، به گونه ای 
ک��ه محص��والت ای��ن ش��رکت 
همچن��ان به ص��ورت قطعات از 
قطعه سازان چینی خریداری، به 
ای��ران حمل و پ��س از مونتاژ در 
مدیران خ��ودرو، وارد بازار ایران 
داخلی س��ازی  درصد  می ش��ود. 
محصوالت چری با وجود گذشت 
۱۲ س��ال از حض��ور در ای��ران 
همچنان به طور میانگین حدود 

۲۰درصد است.
ای��ن رویکرد چ��ری در قبال 
ای��ران در حالی اس��ت که طبق 
اخب��اری که برخی رس��انه های 
کرده ان��د،  منتش��ر  خارج��ی 

ای��ن ش��رکت ب��ا وج��ود عدم 
واقع��ی  و  س��رمایه گذاری الزم 
در ای��ران با دیگر ش��رکت های 
دیگر  کش��ورهای  در  خارج��ی 
س��رمایه گذاری  و  ش��راکت 
داشته و از جمله با یک شرکت 
برندهای  تح��ت  صهیونیس��تی 
»ک��وروس«  و  »کوانت��وم« 
وارد ش��راکت ش��ده و اقدام به 
س��رمایه گذاری به وی��ژه ب��رای 
ایج��اد مرکز تحقیق و توس��عه 
برای طراحی و تولید خودروهای 
هوشمند، خودران، تمام برقی و 
هیبریدی در فلس��طین اشغالی 

کرده است.
در این ش��رایط این پرس��ش 
مطرح اس��ت که ش��رکت چری 
که نزدیک به ۱۲ س��ال اس��ت 
از بازار ایران س��ود می برد و به 
اعتق��اد برخی کارشناس��ان، به 
واس��طه بازار ایران پ��ا گرفته و 
توانسته کار خود را توسعه دهد، 
چرا اقدام به سرمایه گذاری های 
میلی��ون دالری در کش��ورهای 
دیگر کرده، اما از سرمایه گذاری 
واقع��ی و درس��ت در صنع��ت 
خ��ودروی ای��ران ک��ه اولی��ن 
بوده  ف��روش محصوالتش  بازار 

خ��ودداری ک��رده اس��ت؟ آی��ا 
این درس��ت اس��ت ک��ه چری 
عمده محصوالت��ش را در ایران 
بفروش��د، اما به ج��ای ایران در 
س��رمایه گذاری  دیگ��ر  مناطق 

کند!؟
وضعی��ت ضع��ف  ای��ن  آی��ا 
و  سیاس��ت گذاری  اس��تراتژی، 
نظ��ارت وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت )صمت( ب��ر عملکرد 
خودروس��ازان  و  ش��رکت ها 
خارجی را نمی رس��اند که باعث 
ش��ده خودروس��ازان خارج��ی، 
ف��روش  ب��ازار  ب��ه  را  ای��ران 
محص��والت خ��ود تبدی��ل، اما 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری  از 

خودداری کنند!؟
چری  س��رمایه گذاری  درباره 
در  اش��غالی،  فلس��طین  در 
پاس��خی ک��ه ش��رکت مدیران 
خ��ودرو ب��رای ایس��نا ارس��ال 
ک��رده، آم��ده اس��ت:»چری و 
گ��روه Quantom  از آمریکا 
دو فعالی��ت مس��تقل اقتصادی 
 Cheryمجزا هس��تند. کمپانی
Automobile  یک ش��رکت 
هلدین��گ دولتی چین اس��ت و 
ب��ا س��رمایه گذاری و مدیری��ت 

دولت چین اداره می ش��ود. این 
شرکت در ۸ژانویه سال ۱۹۹۷ 
در چین ثبت ش��ده است و بعد 
از اصالحات و بازگش��ایی آن با 
کم��ک دولت چین، اکنون یکی 
نماینده ه��ای  ش��اخص ترین  از 
چی��ن  خودروس��ازی  صنع��ت 

محسوب می شود.
در س��ال ۲۰۱۱، گروه کوانتوم 
و گروه چری با هم در بازار چین 
س��رمایه گذاری کردند تا کمپانی

را   Qoros Automobile
راه ان��دازی کنند، اما برند چری و 
Qoros کامال مس��تقل و مجزا 
از یکدیگ��ر فعالیت دارن��د. برند 
چری، تنها برند خودروی کمپانی 
Chery Automobile  است 
که بازار عملیاتی مس��تقلی برای 
سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه، 
تولی��د و فروش و خدمات پس از 

فروش خود دارد.
در م��ورد برند ک��وروس باید 
اش��اره کرد که این برند توسط 
یک ش��خص آمریکایی یهودی 
که در کشور س��نگاپور فعالیت 
اقتص��ادی دارد ثب��ت ش��ده و 
شرکت وی در کشور چین برای 
س��رمایه گذاری  خ��ودرو  تولید 

کرده اس��ت، لذا شرکت چری با 
این فرد مذکور که شرکت خود 
را در س��نگاپور به ثبت رسانده 

همکاری داشته است.«
همچنی��ن  ش��رکت  ای��ن 
درب��اره وضعیت داخلی س��ازی 
ای��ران  در  چ��ری  محص��والت 
اذعان کرده اس��ت: »ب��ا توجه 
ب��ه افزای��ش ظرفی��ت تولید از 
سال های گذش��ته تولید داخل 
برخ��ی از قطع��ات در دس��تور 
کار ق��رار گرفت��ه و هم اکن��ون 
نزدیک ب��ه ۲۵درصد از قطعات 
داخلی سازی شده اند که با توجه 
ب��ه افزای��ش ظرفی��ت تولید و 
توجیه اقتصادی از یک سو و از 
سوی دیگر سرمایه گذاری چین 
با توجه به سفر رئیس جمهوری 
این کش��ور ب��ه ایران در س��ال 
گذشته و توجه به سرمایه گذاری 
صنع��ت  زیرس��اخت های  در 
خودرو و ایجاد یک مرکز بزرگ 
قطعه س��ازی، ش��رکت چری با 
توجه به جای��گاه باال و موقعیت 
مناس��ب در راس ای��ن برنامه ها 

قرار گرفته است. «
حال��ی  در  اظه��ارات  ای��ن 
صنع��ت،  وزارت  ک��ه  اس��ت 
معدن و تجارت پ��س از برجام 
برای  را  دس��تورالعمل جدیدی 
خارجی  خودروس��ازان  فعالیت 
در ای��ران تدوی��ن کرده اس��ت 
که براس��اس آن خودروس��ازان 
خارجی بای��د مونتاژ محصوالت 
خود در ایران را با داخلی سازی 
۴۰درصد آغاز و ظرف سه سال 
به ۷۰درصد برس��انند، اما چری 
پس از ۱۲ س��ال حضور در بازار 
ایران محصوالتش را همچنان با 
۲۰درصد  حدود  داخلی س��ازی 

مونتاژ و عرضه می کند.

نقدی بر عملکرد شرکت چینی چری

سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، فروش در ایران!
اخبار

شرایط پیش فروش ساندرو استپ وی 
اعالم شد

مع��اون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا 
ش��رایط پیش فروش خودروی س��اندرو اس��تپ وی را به 
مناس��بت میالد پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( 
اع��الم کرد.به گزارش س��ایپانیوز، دکتر رض��ا تقی زاده با 
تبریک پیشاپیش سالروز میالد باسعادت پیامبر اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( گفت: گروه خودرو س��ازی سایپا با 
هدف تامین نیاز بخشی از بازار و رضایت مندی مشتریان 
گروه س��ایپا، مرحله جدید پیش فروش ساندرو استپ وی 
را از یکش��نبه ۱۲ آذرماه س��ال جاری آغ��از خواهد کرد.  
وی تصریح کرد: با هدف پاس��خگویی به نیاز مش��تریان 
و متقاضیان، گروه خودروس��ازی سایپا طرح پیش فروش 
ساندرو استپ وی را با موعد تحویل فروردین و اردیبهشت 
س��ال ۹۷  اجرای��ی می کند.تقی زاده گف��ت: در این طرح 
محدودی��ت کد ملی با هدف توزیع عادالنه و جلوگیری از 
عرضه مجدد اجرا خواهد ش��د و امکان ثبت نام تنها برای 
مشتریانی فراهم خواهد بود که تاکنون موفق به ثبت نام 
این  خودرو نش��ده اند.گفتنی است متقاضیان می توانند از 
ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۲ آذرماه سال جاری با مراجعه 
به س��ایت اینترنتی گروه خودروس��ازی س��ایپا به نشانی  

www.saipacorp.com اقدام به ثبت نام کنند.

نمایش اطالعات مسیر با فناوری 
واقعیت افزوده در جلوی خودرو

یک شرکت سوییس��ی نوعی سیستم واقعیت افزوده 
ب��رای خودروها س��اخته که اطالعاتی درباره س��رعت، 
س��اعت روز، مس��یریابی و خطرهای پی��ش رو را روی 
شیشه جلویی نمایش می دهد.به گزارش مهر به نقل از 
 WayRay سی ان بی سی، یک شرکت سوییسی به نام
سیس��تم واقعی��ت اف��زوده ای جهت نمای��ش اطالعات 
برای خودروها س��اخته که شیش��ه جلویی اتومبیل را 
به صفح��ه نمایش یک بازی رایان��ه ای تبدیل می کند.

این شرکت دس��تگاه کوچکی به نام Navion ساخته 
که یک داش��بورد مجازی روی شیش��ه جلوی اتومبیل 
ایج��اد می کند و اطالعاتی درباره س��رعت، س��اعت، یا 
حتی گرافیک هایی برای مس��یریابی، اجتناب از موانع، 
هش��دار خطرهای پیش رو )مانند عابرپی��اده( را برای 
راننده نمایش می دهد.این سیستم عالوه بر آن می تواند 
در مسیر، رستوران ها و اماکن مورد عالقه راننده را به او 
گوش��زد کند.این داشبورد مجازی شبیه صفحه نمایشی 
است که در بسیاری از بازی های ویدئویی دیده می شود.

اخبار

درخواست معاون وزیر صنعت برای 
ازسرگیری ثبت سفارش خودرو های برقی 

و هیبریدی
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت واردات و تولید 
خودرو های برقی و هیبریدی را همسو با اقتصاد مقاومتی دانست 
و رفع ممنوعیت ثبت سفارش این خودرو ها را خواستار شد.به 
گزارش برق نیوز، حسین اسفهبدی در دومین روز از نمایشگاه 
بین المللی خودروی تهران گفت: ب��ا توجه به اختصاص یارانه 
برای تولید و اس��تفاده از خودرو های الکتریکی و هیبریدی در 
جهان، انتظار می رود دولت تعرفه ورودی این خودرو ها را به صفر 
برساند.به گفته وی که مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران است، دولت باید از واردات و 
تولید این قبیل خودرو ها حمایت کند، زیرا این خودرو ها دارای 
مصرف سوخت بسیار پایین و فاقد آلودگی های زیست محیطی 
هس��تند و هیچ صدایی از آن شنیده نمی شود.وی که در آیین 
رونمایی از خودروی س��واری هیوندای س��وناتا هیبرید ۲۰۱۸ 
سخن می گفت، افزود: این خودرو قرار است در آینده نزدیک در 
کشور تولید شود و برندی جهانی است که واردات و تولید آن در 
راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.وی تصریح کرد: ممنوعیت 
ثبت سفارش برای این خودرو که مصرف سوخت آن در حالت 
بنزین ۴.۵لیتر به ازای هر یکصد کیلومتر پیمایش اس��ت و با 

مصرف بنزین، باتری آن نیز شارژ می شود، باید برداشته شود.

ایران و کره جنوبی، خودروی مشترک 
تولید می کنند

س��فیر کره جنوبی در تهران گفت که ایران و کره خودروی 
مش��ترک تولید خواهند کرد.کیم سئونگ هو در جمع فعاالن 
اقتصادی مازندران در بابلس��ر با بی��ان اینکه تولید محصوالت 
کش��اورزی در مازندران توسعه خوبی داشته است، اظهار کرد: 
ارتباط هایی در حوزه س��رمایه گذاری مش��ترک برقرار ش��ده 
به گونه ای که یک ش��رکت کره ای در ایران برای تولید صنعتی 
تراکتور سرمایه گذاری مشترک داشته است.وی توسعه تجارت 
خارجی را جزو مهمترین سیاست دولت جمهوری کره جنوبی 
دانست و خاطرنش��ان کرد: در ایران چند مدل خودرو در حال 
مونتاژ است که در آینده به تولید مشترک خواهد رسید.سفیر 
جمه��وری کره جنوبی در ته��ران با بیان اینک��ه هم اکنون در 
کره نمایش��گاه محصوالت صنایع دستی ایران برپا شده است، 
تاکید کرد: یقینا این نمایش��گاه در بازاریابی محصوالت ایرانی 
در کره جنوبی بی تاثیر نیس��ت.وی خاطرنشان کرد: نمی توانیم 
شرکت های کره ای را اجبار به سرمایه گذاری در ایران کنیم، اما 
ایران جزو پیشنهادهای اصلی ما به شرکت های کره جنوبی است.

 دستاوردهاي گروه صنعتي ایران خودرو در سال۹6 
را مي توان گام مهم تحول در خودروس��ازي کش��ور به 
ش��مار آورد؛ چه آنکه در این سال نخستین و مهم ترین 
قرارداد بین المللي صنعت خ��ودروی ایران با برندهاي 
معتب��ر براي طراح��ي پلتفرم به مرحله اجرا رس��ید و 
همکاري ایران خودرو با سازندگان طراز اول جهاني به 

صورت رسمي آغاز شد.
اجراي ق��رارداد و تفاهمنامه بین المللي ایران خودرو 
با طراحان و صنعتگران معتبر جهاني براس��اس برنامه 
زمان بندي و شرح وظایف طرفین قرارداد آغاز شد. این 
پروژه با مشارکت و همکاري شرکت هاي مطرح جهاني 
مانن��د پینین فارین��اي ایتالیا،  هیوندای��ي پاورتک کره 

جنوبي و ماهله آلمان درحال اجرا است.
ب��ه منظ��ور تحق��ق اه��داف در بخ��ش طراح��ي 
نشس��ت  نخس��تین  محص��ول،  توس��عه  و  پلتف��رم 
ب��ا عن��وان  مش��ترک س��ازندگان پلتف��رم جدی��د 

 »Early Supplier Involvement« ب��ا حضور 
نمایندگان��ي از ش��رکت پینین فارین��ا و نمایندگان 
شرکت هاي طراح و س��ازندگان داخلي و خارجي در 
روزه��اي ابتدایي آبان ماه در محل س��الن اجتماعات 
س��اپکو برگزار شد. در این نشس��ت که نمایندگان و 
مدیران ارش��د طراحان جهاني و بیش از ۸۰ سازنده 
توانمند داخلي در آن حضور داشتند، وضعیت اجراي 
ق��رارداد بررس��ي و گزارش��ي از برنامه ه��اي آینده تا 
زمان عرضه پلتفرم و محصوالت جدید ارائه ش��د. این 
نشست فرصتي مناس��ب براي ایران خودرو و شرکت 
پینین فارینا ب��ود تا به تمامي تامین کنندگان داخلي 
و خارجي عالقه مند، اهداف فني و برنامه زماني پروژه 

پلتفرم جدید ایران خودرو را معرفي کنند.

نقش مهم زنجیره تامین
مدیرعامل س��اپکو اولین س��خنران این نشست بود. 
وي درب��اره طرف ه��اي قرارداد طراح��ي پلتفرم جدید 
ایران خودرو گفت: پینین فارینا از ش��رکت هاي مطرح 
در بخ��ش طراحي خودرو،  هیوندای��ي پاورتک کره در 
طراحي و تولی��د گیربکس اتوماتیک و ماهله آلمان در 
طراحي موتور خودرو از ش��رکاي اصل��ي ایران خودرو 
در پروژه طراحي پلتفرم جدید هس��تند که با همراهي 
س��ازندگان بنام خارجي و بیش از ۱۰۰ سازنده داخلي 
مس��ئولیت اجراي پروژه پلتف��رم جدید ایران خودرو را 

برعهده دارند.
حس��ین نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جدید را 

ارتقاي نام ایران خودرو در بازارهاي بین المللي دانست 
و ضمن وس��یع خواندن طیف آن از مرحله مفهومي و 
کانسپت تا تولید انبوه خودرو گفت:  طراحي، مهندسي، 
اج��را، تولید و ارزیابي در طیف اج��راي این پروژه قرار 
دارن��د. نجاري افزود: ش��رکت ایتالیای��ي پینین فارینا 
طراحي پلتفرم ماژوالر براي خودروهایي در کالس هاي 

سدان،  هاچ بک،  کراس اوور و وانت 
را برعهده خواهد داش��ت و شرکت 
ماهله نیز طراحي پیشرانه با احتراق 

بنزیني را انجام خواهد داد.
پلتفرم جدید  طراحي  مدیرپروژه 
ایران خودرو تاکید کرد:  محصوالت 
در دو بخش مش��خصات سطح باال 
و معمولي طراحي خواهد ش��د که 
پیشرانه محصوالت در هر دو بخش 
موتور سه سیلندر توربو شارژ است. 
وي ادام��ه داد:  پروژه ه��اي صنعتي 
س��ازي نیز هم زمان در بخش هاي 
بدنه سازي،  پرس،  مونتاژ و... درحال 

انجام است.
مدیرعامل س��اپکو زم��ان عرضه 
اولین محصول ای��ن همکاري را دو 
سال و نیم آینده اعالم کرد و گفت: 
قیم��ت محص��والت در دو بخ��ش 
سطح باال و معمولي رقابتي خواهد 
ب��ود. وي ص��ادرات ۳۰درص��دي و 
۷۰درص��د  از  بی��ش  بومي س��ازي 
قطع��ات و مجموعه ه��ا را از دیگ��ر 
اهداف پروژه عنوان کرد و گفت:  در 
صورت تحقق اهداف داخلي سازي، 

قیمت محصول رقابتي خواهد بود.
وي هم��کاري س��ازندگان در اجراي پ��روژه را مهم 
توصیف کرد و گفت:  درحال حاضر بیش از 6۰۰ سازنده 
و تولیدکننده داخلي با س��اپکو همکاري مي کنند و در 
بخش ه��اي مختلف مجموعه ه��ا و قطعات را در اختیار 

ایران خودرو قرار مي دهند.

تولید موتور بسیار کم مصرف
عضو هیات مدیره ش��رکت ماهله آلم��ان نیز در این 
نشس��ت با بی��ان اینکه هم��کاري ما با ای��ران خودرو 
در مس��یر پیش��رفت و توس��عه قرار دارد، گفت: یکي 
از پروژه ه��اي مش��ترک ای��ران خ��ودرو و ماهله تولید 

یک نمونه پیش��رانه س��ه سیلندر اس��ت که بسیار کم 
مصرف خواه��د بود. مارتین برگر اظه��ار کرد: افزایش 
استانداردهاي پیشرانه ها و رفتن به سمت هیبریدي ها 
پرهزینه اس��ت و به همین دلیل از نمونه هاي س��اده تر 
شروع کردیم. ضمن اینکه ماهله در بخش سي.ان. جي 

هم تجربیات زیادي دارد.

برگر در ادامه ضمن اش��اره به پتانسیل هاي همکاري 
با ای��ران خودرو گفت: ش��رکت ما در بخش پیش��رانه 
کنسرسیوم طراحي و تولید پلتفرم جدید ایران خودرو 
فعالی��ت مي کند و با توج��ه به پتانس��یل هاي موجود 
اطمین��ان داریم ک��ه این هم��کاري چندملیتي نتیجه 

بسیار خوبي به همراه خواهد داشت.
وي افزود: مي دانیم که در سال هاي آینده برقي سازي 
و رانندگ��ي اتوماتیک تا س��ال۲۰۳۰ و بعد از آن نقش 
مهمي در صنعت خودرو جهان خواهد داشت از این رو 
باید فناوري هایي را به کار بگیریم که در س��ال ۲۰۳۰ 

شیب استفاده از پیشرانه هاي درون سوز کمتر شود.

آماده همکاري با قطعه سازان معتبر جهاني
دبیر انجمن قطعه س��ازان کش��ور دیگر سخنران این 
نشست بود. وي گفت:  اولین تجربه همکاري قطعه سازان 
با ش��رکاي جهاني در ش��رکت ایکاپ بوده که با ارزیابي 
دقیق ۲۰۰ واحد قطعه س��ازي از س��وي پ��ژو، در نهایت 
۱۰۰قطعه س��از در کن��ار ایکاپ همکاري ه��اي خود را با 

قطعه سازان جهاني آغاز کرده اند.
رض��ا رضایي با اعالم آم��اده بودن 
قالب ه��ا ب��راي س��اخت قطع��ات و 
مجموعه ه��اي محص��والت ای��کاپ 
اظهار کرد: قطعه سازان آمادگي دارند 
تا می��زان داخلي س��ازي قطعات در 
خودروهاي ۲۰۰۸، ۲۰۸ و ۳۰۱ را به 

۷۰درصد برسانند.
وي با بیان اینکه مدیریت هوشمند 
در ایران خودرو باعث ش��د کشور در 
ش��رایط س��خت اقتصادي تحوالت 
عظیم��ي را در صنع��ت خ��ودرو و 
قطعه س��ازي تجرب��ه کن��د، اف��زود: 
درح��ال حاضر ۱۲۰۰ قطعه س��از به 
تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان 
مشغول هستند که از این تعداد ۵۵۰ 
واحد عض��و انجم��ن و داراي برند و 

شناسنامه هستند.
رضایي افزود: صنعت قطعه سازي و 
انجمن قطعه سازان در اوایل دهه۹۰ 
براساس استراتژي توسعه صنعت و با 
حمایت خودروس��ازان و دولت شکل 
گرفت و با حمایت هاي خودروسازان 
مراح��ل رش��د خود را پش��ت س��ر 

گذاشت.
وي با اش��اره به ظرفیت فعلي قطعه س��ازان گفت: هم 
اکنون بیش از ۲۷۰هزار نیرو در قطعه سازي کشور مشغول 
به کار اس��ت و میزان دارایي ثابت قطعه سازان با گردش 

مالي ۵میلیارد دالر، ۴میلیارد دالر برآورد مي شود.
رئیس انجمن قطعه سازان کشور ضمن اشاره به تصمیم 
درس��ت و بجا در اس��تفاده از توان قطعه س��ازان داخلي 
در مش��ارکت هاي بین الملل��ي در تولی��د خ��ودرو گفت: 
قطعه س��ازان بزرگ و توانمند داخل��ي آمادگي دارند تا با 
ایجاد شرکت هاي جوینت ونچر و یا شکل هاي دیگري از 
همکاري،  با قطعه س��ازان بزرگ جهاني مشارکت کنند و 

موجب فناوري در این بخش شوند.

تولید خودروهاي مختلف روي پلتفرم جدید
نماینده مدیرعامل شرکت پینین فارینا ایتالیا به عنوان 
یکي از طرف ه��اي اصلي قرارداد، پروژه این ش��رکت در 
هم��کاري با ایران خ��ودرو را طراحي پلتف��رم آینده این 
خودروس��از اعالم کرد و گفت: طراحي و توسعه خودروها 
و موتورهاي احتراق داخلي با همکاري دیگر شرکت هاي 
حاضر در این کنسرسیوم از جمله فعالیت هاي ما خواهد 

بود.
جین��و موزاکو اظهار کرد: اس��تراتژي اصلي ما س��بک 
جدیدي دارد که تنها شامل طراحي یک خودرو نمي شود 
و مباحث��ي مثل مصرف س��وخت، رقابتي بودن، ایمني و 

محیط زیست را نیز در نظر دارد.
وي گف��ت: تولی��د خ��ودرو در کالس ه��اي مختلف 
هاچ بک، سدان، کراس اوور و اس.یو.وي روي این پلتفرم 
پیش بیني ش��ده اس��ت، ضمن اینکه تولید خودروهاي 
هیبریدي و الکتریکي نیز در این کنسرس��یوم موردنظر 

قرار گرفته است.
موزاک��و در ادام��ه ضمن معرفي ش��رکت پینین فارینا 
گفت: شرکت ما یک شرکت طراحي و مهندسي است که 
محصوالتي مثل فراري از جمله خودروهایي هس��تند که 

توسط این شرکت طراحي مي شوند.

زیرساخت هاي مطلوب عامل مهم سرمایه گذاري
دیگر سخنران نشست س��ازندگان پلتفرم جدید ایران 
خ��ودرو معاون طراحي و توس��عه محص��ول جدید ایران 
خودرو بود. وي گفت: با اجراي پروژه طراحي پلتفرم جدید 
ایران خودرو و عرضه محصوالت جدید،  سهم بازار افزایش 

یافته و اهداف صادراتي نیز محقق شود.
کامران س��پهري با اش��اره به رش��د اقتصادي ایران در 
ش��رایط لغو تحریم هاي بین المللي گفت:  زیرساخت هاي 
موجود در ایران نس��بت به کشورهاي منطقه در شرایط 
مطلوبي قرار دارد،  نیروي انس��اني جوان در دس��ترس با 
سطح دانش و تخصص مناسب نیز یکي از مزایاي سرمایه 

گذاري به شمار مي رود.
وي افزود:  ایران ب��ا جمعیت ۸۴میلیوني خود تقاضاي 
باالیي براي خودرو در آینده خواهد داشت که این فرصت 

و مزیتي است که سرمایه گذاران به آن توجه دارند.
س��پهري به میزان باالي فروش خ��ودرو در بازار ایران 
اش��اره کرد و گفت:  در سال ۲۰۱6 با فروش یک میلیون 
و نیم خودرو رتبه ۱۳ فروش از آن بازار ایران بوده اس��ت 
که پیش بیني مي شود با عرضه محصوالت متنوع در آینده 

این رتبه ارتقا یابد.

سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو گردهم آمدند

 گام مهم ایران خودرو در تحول خودروسازي کشور 



بیت کوین رکورد دیگری شکس��ت؛ پس از پیش بینی های انجام شده، 
ارزش پول رمزنگاری شده از مرز ۱۰ هزار دالر عبور کرد.

ب��ه گزارش زومیت، پس از آنک��ه ارزش بیت کوین در صرافی های آن 
واقع در کش��ور های آس��یایی از مرز ۱۰هزار 
دالر عبور ک��رد، دیروز ارزش پول رمزنگاری 
ش��ده در کش��ور آمری��کا و در صرافی هایی 
نظی��ر Coinbase و Gemini نیز از مرز 
 ۱۰ ه��زار دالر عب��ور کرد. رس��یدن به مرز
 ۱۰ هزار دالر در شرایطی اتفاق افتاده است 
که ابتدای هفته  جاری ش��اهد رس��یدن به 
قیم��ت ۹ هزار دالر بودی��م. ارزش ۱۰ هزار 
دالری بیت کوین برای اولین بار در بازار مالی 
م��درن اتفاق افتاده اس��ت. ارزش بیت کوین 
به تنهایی در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذشته، شاهد رشدی ۱۲۵۸ درصدی است. 
مجموع ارزش بازار پول های رمزنگاری شده 

نیز در س��ال جاری میالدی با افزایش ۲۱۷۴ درصدی به بیش از ۳۱۶ 
میلیارد دالر رسید که بیت کوین به تنهایی بیش از ۵۴ درصد از این عدد 

را به خود اختصاص داده است.

بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی شتاب رش��د قیمت بیت کوین را 
ب��ا افزایش قیمت گل الله طی س��ال های میانی قرن هفدهم مقایس��ه 
می کنند که به جنون گل الله ش��هرت دارد. نظرات در قبال بیت کوین 
متفاوت است. بسیاری طال و سایر ارزهای 
مورد استفاده را گذرا و بیت کوین را راه حل 
جدی��د برای گری��ز از س��قوط دالر و تمام 
ارزهای مبتن��ی بر آن می خوانن��د؛ اما در 
مقابل افرادی نیز وجود دارند که بیت کوین 
را ی��ک حباب اقتصادی بزرگ می دانند که 
احتم��ال س��قوط ارزش آن در ه��ر لحظه 

وجود دارد.
بیت کوین این روزها به یکی از موضوعات 
داغی تبدیل ش��ده است که حتی راه خود 
را عالوه  بر اینترنت به برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی در کشورمان نیز باز کرده است، 
به طوری که در کش��ورمان شاهد برگزاری 
کارگاه هایی برای بیت کوین هستیم! به هر حال افزایش قیمت بیت کوین 
را باید عاملی خواند که باعث شده است توجه بیشتری معطوف پول های 

رمزپایه شود.

دانشگاه ها یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری به شمار می روند 
و فعالیت آنها نقش اساس��ی در عملکرد کالن نظام نوآوری کشور دارد. 
ازاین رو باید با اس��تفاده از همه ابزارهای سیاس��تی ممکن تالش کرد تا 

دانشگاه ها بتوانند نقش خود در نظام نوآوری 
و فناوری کشور را به خوبی ایفا کنند.از جمله 
دانشگاه هایی که اخیراً توانسته است گام های 
ارزن��ده ای در ای��ن راس��تا بردارد، دانش��گاه 
صنعتی شریف است. آمارها نشان می دهد به 
مدد راهبردها و اقدامات دانش��گاه شریف در 
حیطه تجاری سازی دانش و فناوری، در حال 
حاضر بیش از ۱۵۰ ش��رکت یا کس��ب وکار 
اعضای  دانش��جویان،  توس��ط  دانش بنی��ان 
هیات علمی و فارغ التحصیالن این دانش��گاه 
ش��کل گرفته و تع��داد آنها به طور پیوس��ته 
رو به افزایش اس��ت.ازاین رو س��تاد توس��عه 
فرهنگ علم، فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان 

معاونت علمی به منظور کمک به اش��اعه تجارب دانشگاه صنعتی شریف 
در زمینه تجاری س��ازی دستاوردهای دانش��ی و فناورانه دانشجویان و 
اعضای هیات علمی و شکل گیری کس��ب وکارهای دانش بنیان پایدار و 

توانمند، اقدام به مستندس��ازی راهبردها و اقدامات دانش��گاه و بررسی 
آثار و پیامدهای آنها کرده اس��ت.مکتوب »درمس��یر توسعه زیست بوم 
کارآفرینی« با رویکرد تپش اقتصاد دانش بنیان در مدار دانشگاه صنعتی 
شریف از س��ری مجموعه در مسیر توسعه 
زیس��ت بوم کارآفرینی اس��ت که به همت 
ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنی��ان معاون��ت علمی منتش��ر و در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
با توجه به اینکه توسعه اقتصاد دانش بنیان 
در غیاب یک اکوسیس��تم نوآوری که بستر 
رشد و توس��عه کس��ب وکارهای فناورانه و 
دانش��ی را مهیا می سازد، غیرممکن به نظر 
می رس��د  ازاین رو معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به ویژه در طول سال های 
اخی��ر تالش خ��ود را بر فرهنگ س��ازی و 
تقوی��ت زیس��ت بوم ن��وآوری و کارآفرینی 
دانش بنیان در کشور متمرکز ساخته که انتشار کتاب نگاهی به کارنامه 
دانش��گاه ش��ریف در اکوسیس��تم کارآفرینی نیز با همین هدف صورت 

گرفته است.

نصرت اهلل ضرغام در نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
اظهار کرد س��رمایه های انس��انی و ایده و خالقیت آنها در رشد اقتصادی 
کشورها نقش تاثیرگذاری دارد. کشورهایی که باالترین دارایی های فکری 

را دارا هستند می توانند در زمینه اشتغال زایی 
هم موفق عمل کنن��د. بنابراین برگزاری این 
جش��نواره در رش��د ایده های خالقانه جوانان 
تاثیرگذار است.ضرغام ادامه داد: برگزاری این 
جش��نواره با هدف رویت نق��ش ایده پردازی، 
نوآوری و خالقی��ت در حوزه علوم پایه بنیان 
نهاده شد تا جوانان صاحب ایده خالقیت خود 
را بروز دهند، چرا که تحقیقات در دنیا نشان 
داده اس��ت علوم پای��ه دارای اهمیت ویژه ای 
است و به تبع آن سرمایه گذاری در این حوزه 
در دنیا در حال انجام اس��ت. بنابراین اگر در 
کش��ورمان توان الزم در این عرصه را نداشته 
باش��یم از رقابت های جهانی عقب می مانیم.

رییس صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی یکی از 
پایه های رش��د اقتصادی در دنیا را تقویت ایده پردازی و خالقیت دانست 
و گفت: جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان جوان نیز ایجاد زمینه های 

الزم ب��رای ایده پ��ردازی در جوان��ان را مدنظر دارد ت��ا در مرحله بعد با 
تجاری س��ازی این ایده ها و تبدیل آن به محصول ش��اهد رشد اقتصادی 
و افزایش تولید ناخالص ملی باشیم.این عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
با اش��اره به برگزاری هر ساله این جشنواره 
عن��وان کرد: ای��ن جش��نواره در پنج گروه 
ریاضی و کامپیوتر، زیست شناسی، فیزیک، 
زمین شناسی و شیمی برگزار می شود و سه 
ای��ده برتر در فرآیند تبدیل ایده به محصول 
مورد حمایت قرار می گیرند.به گفته ضرغام، 
در این جش��نواره همچنین به افراد صاحب 
نظر که خدمات علمی ارزنده ای را در حوزه 
فیزی��ک و علوم پایه انج��ام دادند گرنتی به 
مبل��غ ۵۰ میلی��ون تومان اعطا می ش��ود تا 
فعالیت علم��ی خود را گس��ترش دهند.در 
بخش بعدی این نشس��ت ابراهیم جمیلی، 
رئی��س بنیاد نیک��وکاری جمیلی بیان کرد: 
۷۰۰ ایده به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال ش��د که از این میان ۳۱۹ ایده 
دارای اطالعات کامل ثبت نهایی شد حتی از خارج از کشور هم ایده هایی 

برای حضور در جشنواره ارسال شد.

مدیرعامل فرابورس ایران از انجام معامله دو اختراع و یک طرح صنعتی به 
ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال طی یک ماه در بازار دارایی فکری ایران 
 خب��ر داد و افزود با انجام س��ه معامله جدید ارزش معام��الت این بازار به رقم 

۵۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال رسیده است.
امی��ر هامونی گفت: با قطعی��ت این معامله ها 
و اف��زوده ش��دن طرح ها و اختراع��ات متنوع به 
فهرس��ت عرضه های بازار دارایی فکری، اهداف 
ترسیم ش��ده ب��رای این ب��ازار در مس��یر تحقق 
بیشتر قرار گرفته است؛ چرا که یکی از اهداف از 
راه اندازی بازار دارایی فکری هدایت اختراعات و 
طرح های صنعتی به یک کانال مشخص به منظور 

تجاری سازی آنها بود.
آن ط��ور که هامونی می گوی��د، فروش قطعی 
طرح صنعتی »لیوان ساده استوانه ای« به ارزش 
معامالتی ۳ میلیارد ریال، فروش قطعی اختراع 
»فرآیند تولید سوسیس و کالباس بدون نیتریت 

و بدون میکروارگانیسم از ماهی« به ارزش ۷ میلیارد ریال و مجوز بهره برداری 
برای مدت ۱۰ سال از اختراع »بدن خشک کن سقفی« به ارزش ۸ میلیارد و 
۷۵۰ میلیون ریال در بازار دارایی فکری فرابورس ایران در بازه زمانی ۲۶ مهر تا 

پایان آبان ماه رقم خورده که ارزش مبادالتی این سه معامله در مجموع معادل 
۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال است.

ب��ه گفته وی، تا کنون ش��ش اختراع و دو طرح صنعت��ی در این بازار مورد 
معامله قرار گرفته که شش مورد به روش انتقال 
قطعی مالکی��ت و دو مورد نیز به روش اعطای 

مجوز بهره برداری معامله شده اند.
مدیرعام��ل فرابورس ایران در بخش دیگری 
از س��خنانش با بیان اینکه تاکنون ۲۰ صندوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه درخواست تاسیس 
خود را ارائه کرده اند، به پذیره نویسی ۳ صندوق 
VC به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان اش��اره کرد 
و گفت: از طریق پذیره نویس��ی این صندوق ها 
بخش��ی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در 

حوزه دانش بنیان جذب شده است.
 VC هامونی ب��ا اعالم اینکه ی��ک صندوق
ب��ا س��رمایه ۱۰ میلی��ارد توم��ان در ش��رف 
پذیره نویسی است، از دریافت موافقت اصولی هفت صندوق جسورانه با سرمایه 
۱۷۰میلیارد تومان خبر داد و گفت: صندوق جس��ورانه دانشگاه تهران یکی از 

این هفت صندوق است که در شرف پذیره نویسی قرار دارد.

نگاهی به کارنامه دانشگاه شریف در اکوسیستم کارآفرینیارزش بیت کوین از مرز ۱۰ هزار دالر عبور کرد ارزش معامالت بازار دارایی فکری از مرز 5۰ میلیارد ریال گذشتحمایت از 3 ایده پرداز برتر در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

حمایت از کس��ب وکارهای داخلی موضوعی اس��ت که در چند سال 
اخیر دولت به آن تاکید بس��یاری داش��ته؛ تاکیدی که در نفس ماجرا 
اتفاقی پس��ندیده در راس��تای افزایش درآمدزایی و اش��تغال به شمار 
می رود اما آیا راه صحیحی برای این حمایت انتخاب شده است؟ اتفاقی 
که این روزها در ظاهر رخ می دهد، مسدود شدن سرویس های خارجی 
به دلیل وجود یک نمونه شبیه سازی شده از آنها در داخل کشور است؛ 
روندی که کاربران اعتقاد دارند پیاده س��ازی می شود تا آنها را به سوی 

استفاده از سرویس های مشابه بومی سوق دهد.
به گ��زارش دیجیاتو، وزی��ر ارتباطات که این  روزه��ا فعالیت زیادی 
در ش��بکه  های اجتماع��ی دارد در چندین م��ورد در خصوص این روند 
اظهارنظ��ر کرده و عنوان داش��ته که حمایت از اپلیکیش��ن ها صرفا در 
اختیار وزارت ارتباطات نیس��ت و نهادهای دیگری نیز در این مس��ئله 
دخیل هستند. این شایعه ها جدا از غلط یا درست بودن ، نشان از وجود 

نقص در سیاست های حمایتی از اپلیکیشن ها توسط دولت دارد.
ف��ارغ از این موض��وع، باید دید که این نوع مس��یر مهیا کردن برای 
برنامه ه��ای ایرانی آیا به نفع آنهاس��ت یا نتیج��ه دیگری دارد؟ و اینکه 
خود توسعه دهندگان این برنامه ها یا صاحبان این کسب وکارها این نوع 
سیاست را چگونه ارزیابی می کنند؟ »پارسا جانباز«، مدیرعامل سرویس 
 Foursquare و Swarm دانرو، که نمونه مشابهی از اپلیکیشن های
به ش��مار می رود در این ب��اره  می گوید:»پیش��رفت نمونه های جهانی 
اپلیکیشن  ما باعث پیش��رفت ما هم می شود چراکه می توانیم محتوای 
خوب��ی از آنها را الگو بگیری��م یا اینکه از تغیی��رات آنها درس بگیریم. 
کارایی این اپلیکیشن ها باعث شده که تعداد زیادی از کاربران حرفه ای 
پرورش داده شوند که ما از تعدادی از برترین های آنها بهره می بردیم.«

جانباز از مشکالتی که بعد از فیلترینگ نمونه های خارجی برای آنها 
پی��ش آمده گالیه می کند و ضمن اش��اره به برچس��ب هایی که به آنها 
توس��ط برخی از کاربران زده می ش��ود، می گوید: »بعد از بس��ته شدن 
س��ایت هایی مث��ل تاینی موویز و ش��ایعاتی که در ش��بکه های مجازی 
مبن��ی بر دخالت داش��تن تلویزیون های اینترنت��ی در این اقدام پخش 
ش��د، برچس��ب های زیادی هم به ما زده شده که نارواست. عده ای فکر 
می کنند ما برای بس��ته ش��دن این برنامه ها دخالت کردیم در صورتی 
که اصال چنین نیس��ت و ما حتی از فعالیت این برنامه ها اس��تقبال هم 
می کنی��م. بدنامی که برای ما یا دیگر برنامه های مش��ابه مثل اس��نپ 
)برای بسته شدن Waze( این روزها راه افتاده واقعا تقصیر ما نیست.«

وی حمایت دولت از اپلیکیش��ن های ایرانی را در مسائل مهم تری از 
جمله حل کردن مش��کل مجوز، تشکیل صنف، حل مشکالت مالیاتی، 
ایجاد ابزارهای حمایتی و تس��هیالتی همچون سایر تجارت های آفالین 
برای کسب وکارهای آنالین می داند: »حمایت از ما می تواند در راه های 
بهتری باش��د، چرا باید برای رسیدن به جایگاه دانش بنیان شدن مراحل 

چنین طوالنی را رد کرد؟«
او بازار رقابتی را بهتر از بازار انفرادی می داند و معتقد است با حضور 
در کنار برنامه های خارجی می توان پیشرفت داشت و آن را حس کرد. 
مدیرعامل دانرو باور دارد هیچ کش��وری وابس��تگی به کس��ب وکارهای 
دیگر کش��ورها را دوست ندارد ولی سرویس هایی مانند اوبر یا واتس اپ 
در بس��یاری کشورها در کنار کس��ب وکارهای بومی آن مناطق در حال 
فعالیت هس��تند و مش��کلی هم ب��رای برنامه های بوم��ی پیش نیامده، 
چراک��ه دولت آنها حمای��ت تام خود را از این برنامه ها در دس��تور کار 

خود قرار داده اس��ت: »در کش��ور چین واتس اپ عمال در مقابل ویچت 
عقب مانده و کاربران چینی ویچت را به هر پیام رس��ان دیگری ترجیح 
می دهند. از این دست موارد به وفور در اقصی نقاط جهان دیده می شود 
و در حقیقت وجود این برنامه های خارجی باعث انگیزه برای پیش��رفت 
برنامه ه��ای بوم��ی می ش��ود. در این بی��ن فراهم کردن ش��رایط برای 
کس��ب وکارهای داخلی و همچنین بحث مهم اعتمادسازی باید توسط 
دولت و البته ما انجام شود به طوری که نیاز به یک کار فرهنگی بسیار 

واجب تر از بستن برنامه های خارجی و دیگر موارد است.«
»حسین احمدپناه«، توس��عه دهنده اپلیکیشن و مدیر واحد نرم افزار 
شرکت بهارسامانه شرق که خود در ساخت بسیاری از این سرویس های 
داخل��ی هم��کاری داش��ته، معتقد اس��ت که وج��ود اپلیکیش��ن ها و 
اس��تارت آپ ها باعث رش��د اقتصادی و فناوری کشور ش��ده و ایرانیان 
از ساخت و توس��عه برنامه های صرفا در حیطه مالی-حسابداری خارج 
ش��ده اند. وی به دیجیاتو می گوی��د: »عده ای فرض بر این دارند که این 
مس��ئله منجر به کپ��ی کاری ایرانیان می ش��ود، مثل پدی��ده آپارات و 
یوتیوب، اما حقیقت این اس��ت که مدل س��ازی ایرانیان یک دگرگونی 
از سیس��تم های مش��ابه خارجی اس��ت و در برخی موارد با تغییرات به 
وجودآم��ده در آنه��ا منجر به موفقی��ت و بازی برد- ب��رد بین کاربر و 
س��رویس های اینترنتی می ش��ود، اما فیلتر ش��دن این برنامه ها سبب 
می شود کاربران و سازندگان از ترندهای جهانی دور بمانند، در صورتی 
ک��ه جامعه آنالین ای��ران پتانس��یلی دارد که االن خ��ودش در جهان 

ترندسازی کند.«
احمدپناه عدم دسترسی بازار بین المللی آنالین را مصادف با از دست 
دادن ای��ن نوع تجارت در دنیا می داند. وی همچنین معتقد اس��ت اگر 
فیس بوک یا برنامه های مش��ابه در این س��ال ها فیلتر نبود، مش��کالت 
رفتاری و فرهنگی که االن در س��ایر ش��بکه های اجتماعی ش��اهد آن 
هس��تیم زودتر مورد بررس��ی قرار می گرفت و چه بس��ا که حل می شد. 
وی همچنی��ن درباره ورود ح��دود انحصار در پی فیلترینگ محصوالت 
بین الملل��ی می گوی��د: »وقتی تم��ام قابلیت های یک س��رویس به یک 
برنامه داخلی داده می شود و ۹۰ درصد ظرفیت آن تجارت الکترونیکی 
دس��ت یک سازمان می افتد، مش��کل انحصار و قدرت بیش ازحد پیش 
می آید و صاحبان کس��ب وکار می توانند به یک باره بدون هیچ مشکلی 
س��رویس های خود را هر زمان که خواستند قطع کنند یا هرجوری که 

مایل بودند با کاربران و دیگر صاحبان کسب وکار رفتار کنند.«
او پیش��نهاد می ده��د به ج��ای فیلترین��گ می توانیم ش��عبه ای از 
اپلیکیشن ها را در ایران داشته باشیم که در این صورت هم اشتغال زایی 
صورت می گیرد و هم در مواردی خاص )مثل آوردن CDNهای تلگرام 
به ای��ران( هزینه ترانزیت اینترنت را کاهش می دهد: »س��رمایه گذاری 
خارجی باعث می ش��ود آموزش های ب��ه روز در زمینه های تکنولوژی و 
مدیریت به جوان ها ارائه ش��ود و س��طح دانش کشور افزایش پیدا کند. 
بعدها می شود از این دانش در برنامه های بومی استفاده کرد، راهی که 
به عنوان مثال گروه اینترنتی ایران با کمک س��رمایه گذاران خارجی در 
بدو آغاز راه خود شروع و حال توسط افراد اکثر ایرانی هدایت می شود.«

حمای��ت از کس��ب وکارهای آنالین بومی در همه ج��ای دنیا صورت 
می گیرد و مسئله تازه ای نیست ولی به نظر می رسد سیاست های اخیر 
دولت ب��رای حمایت از موارد داخلی نقاط ضعفی دارد و رس��یدگی به 

مشکالت اصلی این تجارت ها فراموش شده است.

با ظهور عصر دیجیتال، نسل جدیدی از کارآفرینان تکامل یافته اند. 
این نژاد جدید کارآفرینان کسب و کارهایی را ایجاد می کنند که تقریبا 
ب��ه طور انحص��اری از طریق اینترنت کار می کنن��د و عموما به طور 

خودکار اجرا می شوند.
آنه��ا در تالش��ند س��بک زندگی خاص خودش��ان را ایج��اد و به 
کس��ب و کارهایی بپردازند که چنین ش��یوه زندگی را پاس بدارد؛ در 
حالی که همزمان محصوالت و خدمات ارزشمندی را برای مشتریان 

در سراسر جهان ارائه می کنند.
در اینجا به نقل از مدیر اینفو، ش��ش عالمت برای س��بک زندگی 

نسل جدید کارآفرینان را شرح می دهیم:
۱- از رفت و آمدهای بیهوده متنفرید

ش��ما از صرف وقت در ترافیک منزجر هس��تید. نیاز به رفت و آمد 
از مبدا به مقصد و تکرار این مس��افت در همان روز؛ روز بعد و هفته 
های متوالی ش��ما را کالفه و افس��رده می کند. یک مسیر رفت و آمد 
خوب از نظر ش��ما پیمودن فاصله آش��پزخانه تا دفتر کار مستقر در 
خانه تان؛  مس��یر منزل تان تا کافی شاپی در خیابان برای صرف قهوه 
ی��ا در نهایت از اتاقی در هتل به البی آن اس��ت. نارضایتی ش��ما از 
رفت و آمدهای بیهوده یکی از بزرگ ترین دالیلی است که باعث شده 
 است کسب و کاری آنالین راه اندازی کنید. یک کسب و کار اینترنتی به 
ش��ما این امکان را می دهد تا از هر مکانی و در هر زمان بتوانید کار 

خود را انجام دهید و از رفت و آمد های فیزیکی به دور باشید.
۲- نمی توانید ناکارآمدی را تحمل کنید

شما همیش��ه کارمندی کوشا و س��خت کوش بوده اید و از این رو 
به افرادی که دارای اخالق کار قوی هس��تند، احترام می گذارید، اما 
هنگامی که حق انتخاب دارید ترجیح می دهید افراد هوش��مندانه تر 
کار کنند تا س��خت تر. در نتیجه، دائم��ا در حال فکر کردن در مورد 
راه هایی برای انجام کارها به شکلی ساده تر، کارآمدتر و با صرف زمان 
کمت��ر خواهید بود. دائما از خودتان می پرس��ید »آیا این بهترین راه 
برای انجام این کار اس��ت؟« و اگر این کار را نکنید، راهی بهتر پیدا 
خواهید کرد. گاهی به وضوح ناکارآم��دی را در انجام امور کارمندان 
می بینی��د و اگ��ر علت آن را جویا ش��وید متوجه می ش��وید که آنها 
فقط همان شیوه همیش��گی انجام کار را بدون هیچ خالقیتی تکرار 

می کنند.
بدون ش��ک از برون س��پاری و اتوماس��یون ش��دن کارها حمایت 
می کنید. هر کسب و کاری که ایجاد می کنید؛ تقریبا به صورت خودکار 
فعالی��ت می کند.  نی��از به زمان و منابع کم��ی دارد و در عین حال 
س��ودآور باقی می ماند. ناگفته نماند وجود و مدیریت سیس��تم های 
کارآمدتان اس��ت که شما را قادر می سازد در کسب و کارتان به خوبی 

بدرخشید.
3- ترجیح می دهید فرد دیگری کار را انجام دهد

ش��ما استانداردهای باالیی دارید، اما کمال گرا نیستید. اگر شخص 
دیگری بتواند کاری را تقریبا به همان خوبی انجام دهد، شما احتماال 
انجام این کار را به همان شخص واگذار می کنید. در جایی که تجربه 
یا مهارت کمی دارید، خوش��حال خواهید شد که شخص دیگری را 

برای انجام کارتان اس��تخدام کنید.  بدین ترتیب در پایان روز، زمان 
بیشتری را صرف رسیدگی به کارهای دیگرتان به جای پول درآوردن 
کرده اید. اگر به دیگران مبلغی پرداخت کنید تا کارهای خاصی برای 
ش��ما انجام دهند؛ بدین معنی اس��ت که از وقت آزاد خود در عین 
س��ودآوری ل��ذت برده اید، گرچه مقداری هم ب��رای آن هزینه کرده 

باشید. 
۴- از معامل�ه زمان ب�ا پول لذت نمی بری�د و برای ظرفیت 

درآمدی تان سقفی تعیین نمی کنید
اکثریت مردم وقت خ��ود را صرف پول می کنند. در نتیجه، برای 
پتانس��یل درآمدی شان محدوده و س��قفی را تعیین می کنند. البته، 
شما بخشی از این اکثریت نیستید. به جای صرف مقدار محدودی از 
زمان که هر روز برای کسب درآمد استفاده می کنید )شیوه کارمندی 
و پش��ت میزنش��ینی(، ترجیح می دهید زمان تان را در فعالیت هایی 
که مجددا به ش��ما پول پرداخت می کند؛ س��رمایه گذاری کنید. این 
فعالیت ها عبارتند از: ایجاد سیس��تم هایی که برای ش��ما کار کنند، 
آموزش افرادی که برای تان کار کنند و ایجاد یا کسب دارایی های که 
خاصیت درآمدزایی داشته باشند. مانند: امالک، محصوالت دیجیتال 

و ... .
شما درآمدتان را به عنوان بازتابی از ارزش تان در بازار می دانید، نه 
صرفا زمانی که صرف کار در بازار کرده اید. به همین دلیل اس��ت که 
طرفدار بزرگ اس��تفاده از اهرم ها و قدرت نفوذ هستید. سیستم های 
توانمند سازی زمان و منابع دیگران، شما را قادر می سازد تا در زمان 
کمتری به مردم بیشتری ارزش ببخشید. در نتیجه با تمرکز بر ارزش 
ارائه شده به جای زمان کار، شما سقف درآمدی تان را حذف می کنید.
5- نمی توانید به مدت طوالنی منفعل باش�ید بلکه دوس�ت 

دارید در پروژه های جدید شروع به کار کنید
ش��ما در محیط های بسیار مهیج رش��د می کنید. اگر فعالیت های 
روزانه ش��ما بیش از حد آس��ان، یکنواخت و تکراری باشد، به زودی 
خسته می شوید. شما می توانید پروژه های مختلفی را انتخاب کنید و 
عجله و ش��تاب زدگی را به عنوان چالش کارتان دوست داشته باشید. 
شما بسیار خالق هستید و به طور منظم ایده های جدیدی دارید. به 
جای حبس رویاها و آرزوها، باید قدم های تان را در مسیر دستیابی به 

آرزوهایی که دارید، آزاد بگذارید.
۶- برای »آزادی عمل« بیش از »امنیت ش�غلی« ارزش قائل 

هستید 
ارزش مه��م برای ش��ما آزادی ب��رای انجام آن چیزی اس��ت که 
می خواهید انجامش دهید، بدون توجه به هزینه هایش، در هر زمان 
و با هر کسی که می خواهید. به امنیت شغلی اعتقادی ندارید. اعتقاد 
نداری��د که فقط منب��ع درآمدی )به عنوان مثال تنها از یک ش��غل( 
داشته باشید. این مقوله - حداقل از نظر مالی- راهبردی هوشمندانه 

است.
ش��ما معتقدید که آزادی عمل واقعی از طریق اس��تقالل مالی به 
دس��ت می آید، که شما آن را به عنوان توانایی زندگی کردن با درآمد 
حاص��ل از منابع ش��خصی تان تعریف می کنی��د. در واقع برای ایجاد 
جریان چندگانه ای از درآمد کار می کنید که به ش��ما آزادی  عمل و 
اس��تقالل بیشتری می دهد،  درحالی  که تحقق این امر هرگز با انجام 

کاری ثابت میسر نمی شود.

اندی رابین، خالق اندروید روز دوشنبه خطاب به کارمندان شرکت اسنشال خبر داده که بنا به 
دالیل شخصی، قصد ترک موقت کمپانی خود را دارد. او این موضوع را تنها چند روز پس از انتشار 
گزارش گوگل در مورد شکایت یکی از کارمندان خانم این شرکت از خودش مطرح کرد.
بر اساس گزارشی که گوگل اخیراً منتشر کرده بود، یکی از کارمندان خانمی که سال ها قبل 
برای اندی رابین در گوگل کار می کرد، به علت رفتار نامناسب از رابین در سال ۲۰۱۴ به واحد 
روابط عمومی شرکت مذکور شکایت کرده بود. البته هنوز جزئیات دقیقی از سطح روابط این 
دو فاش نشده است.
به گزارش دیجیاتو، گفتنی است براساس قوانین داخلی گوگل رفتاری که کارمند مذکور 
در مورد آن شکایت کرده، تخطی از قوانین داخل شرکت بوده و باید به مسئولین کمپانی 
گزارش می شده است. در چنین مواقعی گوگل یکی از کارمندان را به بخش دیگری از کمپانی 
منتقل می کند؛ در این مورد خاص بر اساس تحقیقات گوگل این گونه نتیجه گیری شد که 
رابین رفتار نادرستی داشته است.
اندی رابین تالش کرد با ارائه اسنشال فون یک موبایل با سخت افزارهای با کیفیت را عرضه 
کند، ولی در نهایت به علت مشکالت متعدد مجبور شد با تخفیف های باال تلفن هوشمندش 
را به فروش برساند.
الزم به ذکر است سخنگوی اندی رابین هرگونه ارتباط با کارمند گوگل توسط او را رد کرده 
است. او همچنین گفته که اندی رابین هیچ گاه اطالعاتی در خصوص رفتار خود با کارمند 
مذکور را با گوگل مطرح نکرده است.
 

 کارآفرینان ایرانی تمایلی به فیلتر شدن
 رقبای بین المللی خود ندارند

 ۶ نشانه ای که سبک زندگی نسل جدید
 کارآفرینان را متمایز می کند

افشای رابطه نامناسب اندی رابین با یکی از کارمندان گوگل

 خالق اندروید
اسنشال را ترک می کند
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دریچهیادداشت

هفته پژوهش و فناوری با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، 
زیربنای تولید و اشتغال از ۲۱ آذرماه آغاز می شود و تا ۲۷ آذرماه ادامه دارد.

ب��ه گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ آذرماه اولی��ن روز پژوهش با عنوان پژوهش، 
فناوری، دانش آموز و مدرس��ه نامگذاری شده است.۲۲ آذرماه که دومین روز 

هفته پژوهش است با عنوان پژوهش، فناوری و صنعت انتخاب شده است.
سومین روز این هفته با عنوان پژوهش، فناوری، ایده و خالقیت و چهارمین 
روز این هفته با عنوان پژوهش، فناوری، اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است.
روز ش��نبه ۲۵ آذرم��اه مصادف با پنجمی��ن روز هفته پژوه��ش به عنوان 

پژوهش، فناوری و سرمایه ملی انتخاب شده است.

در روزهای ۲۱ تا ۲۷ آذرماه

هفته پژوهش با محوریت تقاضامحوری 
و تجاری سازی برگزار می شود

وزیر ارتباطات گفت حمایت از اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپا برای حضور 
در بازارهای جهانی در دس��تور کار ق��رار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد 
آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر از حمایت دولت از کسب و 

کارهای نوپا برای حضور در بازارهای جهانی خبر داد.
وی نوش��ت: کس��ب و کارهای نوپای موفق ایرانی، امس��ال تشکیل دهندگان غرفه 
 ایران در نمایش��گاه »باکوتل« هستند.وزیر ارتباطات تاکید کرد: حمایت دولت از این
 کسب و کارها برای حضور در بازارهای بین المللی به صورت ویژه در دستور کار قرار 
دارد.به گزارش مهر، »نمایشگاه باکوتل« یکی از رویدادهای صنعت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار می شود.

وزیر ارتباطات خبر داد

حمایت از استارت آپ ها برای حضور در 
بازارهای جهانی در دستور کار

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



ام��روزه تبلیغات به یک��ی از عرصه های 
مه��م اقتصادی تبدیل ش��ده و همین امر 
لزوم توجه به آن را تش��دید کرده اس��ت، 
ب��ا این حال ای��ن مقوله در دنی��ای امروز 
دس��تخوش تغییرات بس��یاری شده است 
ک��ه نتیجه این امر پدی��د آمدن مدل ها و 
روش ه��ای گوناگون در این رابطه اس��ت. 
تح��ت این ش��رایط تنه��ا ش��رکت هایی 
می توانن��د موف��ق عمل کنند که نس��بت 
به اص��ول و روش های تبلیغات، آش��نایی 
کام��ل داش��ته و بتوانن��د در ای��ن عرصه 
حض��وری موفق داش��ته باش��ند. توجه به 
ای��ن نکته ض��روری اس��ت ک��ه تبلیغات 
بخش��ی از بازاریاب��ی محصول محس��وب 
ش��ده و باید این امر در نظر گرفته ش��ود. 
تصور اغلب افراد در این رابطه این اس��ت 
که تبلیغات، پدیده ای جدید اس��ت. با این 
حال بهتر اس��ت بدانید که سابقه این امر 
به زمان دادوس��تدهای اولیه باز می گردد، 
با این حال در طول زمان ش��کل امروزی و 
پیشرفته ای به خود گرفته است. با توجه به 
نکاتی که در رابطه با اهمیت این امر بیان 
شد، در ادامه به معرفی و بررسی مدل های 

مختلف تبلیغاتی خواهیم پرداخت.
1-تبلیغات آنالین

ق��رار دادن تبلیغ��ات آنالی��ن به عنوان 
نخستین مدل در فهرس��ت ما اگرچه به 
علت این امر که فضای اینترنت پدیده ای 
نس��بتا جدید محسوب می ش��ود، کمی 
عجی��ب ب��ه نظر می رس��د با ای��ن حال 
معیار دس��ته بندی و نشان دهنده میزان 
اهمیت و کاربرد آن است. درواقع امروزه 
اکثر افراد به اینترنت دسترس��ی داشته و 
همین امر منجر به فضایی مناسب جهت 
دس��تیابی به اهداف تجاری ش��ده است. 
توجه داشته باشید که هر جایی که تعداد 
افراد زیاد باشد، می توانید آن را به فضایی 
برای فروش و تبلیغ محصول خود تبدیل 
کنید. بدون تردی��د هیچ مکانی به اندازه 
اینترن��ت جامعیت نداش��ته و همین امر 
باعث می شود ش��رکت ها الزام به حضور 
در این عرصه داش��ته باشند و با این حال 
نحوه انجام این امر نیز از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار بوده و الزم اس��ت مورد 
توجه ق��رار گیرد. در ای��ن رابطه توصیه 

می شود در تمامی ش��بکه های اجتماعی 
پرطرفدار حضور هدفمند داش��ته باشید. 
منظور از این امر این اس��ت که اقدامات 
خود را به نحوی حرفه ای س��امان دهید 
تا ب��رای کاربران جذاب ش��وید. همواره 
مشاهده شده است که برخی از شرکت ها 
صرفا هدف خود را فعال بودن گذاشته و 
باور دارند که ای��ن امر منجر به موفقیت 
آنها خواهد ش��د. با این حال واقعیت این 
است که هر شبکه اجتماعی از ویژگی ها 
و کاس��تی هایی برخوردار اس��ت و باید با 
توج��ه به آنه��ا اقدامات خود را س��امان 
بخش��ید. برای مثال اینس��تاگرام، شبکه 
اجتماعی اس��ت که محوریت موضوعات 
آن تصوی��ر اس��ت. تح��ت این ش��رایط 
در صورت��ی که خ��ود را با ای��ن ویژگی 
هماهنگ نس��ازید، با مش��کالت بسیاری 
مواجه خواهید ش��د. باید توجه داش��ته 
باشید که در ش��بکه ای مانند اینستاگرام 
ضروری اس��ت که عکاس��ی حرفه ای در 
اختیار داش��ته باش��ید تا کیفیت تصاویر 
ارسالی از س��طح مطلوبی برخوردار باشد 
و بتواند مخاطب را به خود جذب کند. با 
این حال محدوده زمانی ارسال مطالب از 
دیگر معیارهای تعیین کننده ای است که 
بای��د به نحوی منطقی و درس��ت صورت 
گیرد. توجه داش��ته باشید که الزم است 
مخاط��ب خود را هم��واره درگیر کنید تا 
خود را فراتر از ی��ک دنبال کننده صفحه 
ش��ما بداند. ای��ن امر در ایج��اد پیوندی 
مناس��ب میان ش��ما و بازار ه��دف تاثیر 
فوق العاده ای خواهد داش��ت. با این حال 
تمامی این موارد نباید باعث ش��وند شما 
از ایجاد یک وب س��ایت برای خود غافل 
ش��وید. درواقع تحت هر شرایطی شما به 
این امر نیاز داری��د و نباید از اهمیت آن 
غافل ش��وید. در آخر توصیه می شود که 
در رابطه با انواع ش��بکه های اجتماعی و 
ویژگی ه��ای هر ی��ک اطالع��ات الزم را 
کسب کرده تا بتوانید عملکرد خود را در 

هرکدام از آنها حرفه ای کنید.
2- تبلیغات در تلفن همراه

ای��ن ام��ر ی��ک واقعی��ت اس��ت که 
جامعیت تلفن همراه از اینترنت بیشتر 
اس��ت، به همین خاطر الزم اس��ت در 
راس��تای اهداف تجاری مورد استفاده 
قرار گیرد. در این رابطه توصیه می شود 

از اهمیت پیامک غافل نش��وید. با این 
حال فراموش نکنی��د که در این رابطه 
زمان بن��دی از اهمی��ت بس��یار باالیی 
برخوردار بوده و نباید اقداماتی را انجام 
داد که برای مخاط��ب ایجاد مزاحمت 
کن��د. در این رابطه تنه��ا نباید خود را 
محدود ب��ه این امر کرد و الزم اس��ت 
تبلیغ��ات در اپلیکیش��ن ها و همچنین 
ش��بکه های اجتماعی را جدی بگیرید. 
توجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که 
افراد کمی پیدا می شوند که شبکه های 
اجتماع��ی را در تلفن همراه خود نصب 
نکنن��د و از طریق دیگ��ر مانند لپ تاپ 
اق��دام به ای��ن عمل کنند. ب��ه همین 
خاطر الزم اس��ت این ام��ر را به عنوان 
ش��رایط جدید مورد توج��ه قرار دهید. 
ب��دون تردی��د روش ه��ای مختلفی در 
راستای تبلیغات وجود دارد با این حال 
ضروری اس��ت ش��ما مدل مورد نیاز و 
مناس��ب خود را انتخاب کنید. در این 
رابطه الزامی وجود ندارد که صرفا خود 
را مح��دود به یک مدل کنی��د، با این 
حال تمرکز اصلی ش��ما باید روی یک 
الی دو مورد باش��د تا بازدهی مناس��ب 

حاصل شود.
3- تبلیغات چاپی

در  روش  رایج تری��ن  و  متداول تری��ن 
راس��تای تبلیغات ب��دون تردید تبلیغات 
چاپی ب��وده، با این حال ق��رار دادن آن 
در آخری��ن مورد لیس��ت ب��ه این خاطر 
اس��ت که این روش هزین��ه باال و جدای 
از آن مشکالت زیس��ت محیطی زیادی 
را نیز به همراه خواهد داشت. درواقع دو 
روش فوق از امتیازاتی برخوردار هستند 
ک��ه آنها را ب��ه گزینه ه��ای مطلوب تری 
تبدی��ل می کنن��د. با این ح��ال واقعیت 
این اس��ت که امکان کنار گذاش��تن آن 
نیز وجود نداش��ته و ضروری است از این 
روش هرچند به ظاهر قدیمی اس��تفاده 
کنید. تبلیغ در نشریات، استفاده از بنر و 
همچنین چاپ تبلیغ روی کارت و برگه 
از جمله راهکارها در این رابطه محسوب 

می شوند.
ب��ا این حال ب��ا توجه به ای��ن امر که 
همواره مشتری در انتظار چیزهای جدید 
اس��ت، نباید محدوده اقدامات تبلیغاتی 
خ��ود را مح��دود ب��ه چن��د روش ذکر 

ش��ده کرد. درواقع این ح��وزه به قدری 
باز و فض��ا برای کار دارد ک��ه می توانید 
 با به کار بردن کم��ی خالقیت، به نتایج 
فوق العاده دس��ت پیدا کنید. در همین 
راس��تا به عنوان بخ��ش پایانی به معرفی 
برخ��ی از روش های نوی��ن در این رابطه 

خواهیم پرداخت.
تبلیغات تشویقی

برخی از ش��رکت ها در راستای جذب 
مش��تری اقدام به برگزاری مس��ابقات یا 
چالش های��ی می کنند. این ام��ر اگرچه 
ممکن اس��ت ارتباطی با نوع کسب و کار 
برند مذکور نداش��ته باش��د، با این حال 
تجربه خاصی که بازار هدف از اقدام شما 
خواهد داش��ت، تاثیری عمی��ق و تکرار 
نشدنی روی آن می گذارد که بدون شک 
تا مدت ها از ذهن وی دور نخواهد ش��د. 
به همین خاط��ر در این رابطه می توانید 

اقداماتی را صورت دهید.
تبلیغات هنری

درج برن��د در ی��ک فیلم ش��اخص یا 
حمای��ت و حضور در یک ط��رح هنری 
ب��دون تردید به افزایش ش��خصیت برند 
ش��ما کمک خواهد ک��رد و توجه ها را به 
سمت شما سوق خواهد داد. با این حال 
بهتر است در این رابطه با توجه به سلیقه 
مخاطبان خود عمل کنید. برای مثال در 
صورت��ی که موس��یقی ح��رف اول را در 
منطقه ش��ما می زند، بهتر اس��ت توجه 

خود را به آن بخش اختصاص دهید.
تبلیغات انسانی

ای��ن امر که از افراد بخواهید محصول و 
برند شما را تبلیغ کنند نیز از راهکارهایی 
اس��ت که در صورت آنکه ای��ده جذابی را 
برای آن داش��ته باش��ید می توان��د مورد 
استقبال و توجه بسیاری قرار گیرد. برای 
مثال دعوت از یک فرد مشهور برای حضور 
در یک��ی از نمایندگی های فروش ش��ما، 
باعث هجوم طرفداران وی خواهد ش��د. با 
این حال در این رابطه پوش��ش رسانه ای 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار خواهد 
بود.در آخر توجه به این امر ضروری است 
ک��ه پیام ش��ما باید روش��ن و قابل درک 
باش��د، در غیر این صورت تمام روش ها و 
راهکارهای معرفی شده نمی توانند نتیجه 

الزم را به همراه داشته باشند.
www.thebalance.com :منبع

مدل های مختلف تبلیغاتی در دنیای امروز
کلید

قواعد مفید برای سبک نگارش 
تبلیغات

در ای��ن مطلب به نق��ل از هورموند، به بیان فهرس��ت 
یازده گانه از قواعدی می پردازیم که برای س��بک نگارش 

تبلیغات موفق باید مدنظر قرار دهید.
1-گروه   واژه های خ�ود را تا جایی که امکان دارد 

کوتاه انتخاب کنید
صفت ه��ا و قیدهای پرطمطراق در متون کس��ب وکار 
جای��ی ندارند. برای رس��اندن منظور خود ت��ا جایی که 

می توانید از کمترین واژه ها استفاده کنید.
2- امالی درست واژه ها را به کار ببرید

از گزینه  بررسی واژه ها )در نرم افزار( و نیز فرهنگ لغت 
استفاده کنید. متن تان را برای بررسی کلماتی که با امالی 
درس��ت، مورد استفاده  نادرست قرار گرفته اند، بازخوانی و 
اص��الح کنید. »مدیر« و »مدار« هر دو به تنهایی واژه های 
درستی هس��تند. من حدس می زنم که در پروژه  خود از 
»مدار پروژه« اس��تفاده نمی کنید، مگ��ر اینکه به نوعی با 

مباحث الکتریکی در ارتباط باشد.
3- انشای خوبی داشته باشید

به یاد داش��ته باش��ید که اگ��ر در امال یا انش��ای متن 
خود اش��تباه کنید، خواننده فرض را بر این می گذارد که 
تحصیالت کافی ندارید. پس دلیلی نمی بیند که به نظرات 
ش��ما احترام بگذارد یا آن را ب��اور کند. تنها فکر دیگری 
ک��ه احتمال دارد به ذهن خواننده برس��د این اس��ت که 
ش��ما آنقدرها به این متن اهمی��ت نداده اید که دوباره آن 

را بازخوانی کنید.
4- مهم ترین موضوع ها را همان ابتدا مطرح کنید

س��راغ اصل مطلب بروید و همان ابت��دا هم این کار را 
بکنی��د. نگذارید خوانن��ده برای پیدا ک��ردن یک مطلب 

به دردبخور، میان جزئیات فراوان گیج شود.
5- از سرفصل استفاده کنید

همیشه بگذارید نخستین جمله یک پاراگراف، سرفصل 
آن پاراگراف باش��د. ممکن است در کالس انشا یاد گرفته 
باشید که باید سرفصل را برای جذاب تر کردن نوشته تان 

تغییر دهید، اما این ایده در متن کسب وکار جایی ندارد.
6- هدف این است که ...

در ابت��دای س��ند یا نامه باید هدف خود را از نوش��تن، 
به وضوح و روشنی در جمله  ابتدایی بیاورید. اغلب این گونه 

می نویسند: 
-»هدف از نوشتن نامه این است که ...«

- »این سند به خواسته های شما در خصوص… پاسخ 
می دهد.«

- »این برنامه می خواهد...«
- »این برنامه پیشنهاد می دهد...« 

- و ...
اینها تنها نمونه های اس��تفاده از کاربرد »این« هستند. 
»این« ش��ما را مجبور می کند که هدف خود را در جمله  
نخست روش��ن کنید.اگر در حال ادامه  تحصیل هستید، 
نامه هایی به کارفرماهای بالقوه خواهید نوشت. این سبک 
نگارش را در ذهن نگه  دارید.کارفرماهای بالقوه بدین وسیله 
می فهمند که ش��ما شیوه  مرس��وم برقراری ارتباط میان 
خبرگان کس��ب وکار را می شناس��ید. اگر می خواهید به 
دیگران برس��انید که ش��ما خالق و باهوش هستید یا به 
هفت زبان صحبت می کنید، خوب است، اما وقت مردم را 
با نوشته های خود تلف نکنید؛ کاری را که باید انجام دهید.

7- منظور خود را مشخص کنید
اگر می خواهید خواننده آنچه را که نوشته اید باور کند، 

به سادگی ننویسید »تحقیقات نشان می دهد که...«
این طرز بیان اغلب به جای اینکه پاس��خگو باشد، خود 
پرس��ش های بیش��تری ایجاد می کند. کدام تحقیق؟ چه 

زمانی راه اندازی شده؟ تحت چه شرایطی؟
»داده های MRI س��ال ۲۰۱۰ نشان می دهد که …« 
بهتر است. »نمونه ای از مصاحبه های انجام شده در محوطه 
دانشگاه…« احتماال آن قدرت را ندارد، اما دست کم نشان 

می دهد که آمار تقلبی ارائه نمی دهید.
8- کوتاه بنویسید، قدری که برای رساندن مطلب 

کافی باشد
همه  ما به قدری مطلب برای خواندن داریم که وقت کم 

می آوریم. پس یک استراحتی هم به ما بدهید.
9- با لحنی کنشی بنویسید

باید درباره  هر جمله ای که فعل الزم دارد، تامل ش��ود. 
صبر کنید، این جمله لحنی انفعالی داشت. این  یکی چطور 
است: »درباره  هر جمله ای که فعل الزم دارد، تامل کنید.«

اما این بهتر اس��ت: »تالش کنید از شر هر جمله ای که 
فعل الزم دارد، خالص شوید.«

10- ساختار موازی به وضوح مطلب کمک می کند
ساختار موازی مکاتبات ش��ما را سازمان دهی می کند، 
پیگیری حقایق را آسان تر می کند و مباحث قدرتمندتری 
راه اندازی می کند.ش��ما اغلب در حال انتقال یک س��ری 
مفاهیم پیچیده هستید. سعی کنید زبان تان را هم به خوبی 

ذهن تان سازمان دهی کنید.
11- در اس�تفاده از اصطالح�ات بازاریاب�ی افراط 

نکنید
شما قرار اس��ت به دنیایی از مفاهیم قدرتمند شیرجه 

بزنید؛ استراتژی، تاکتیک، تعامل و دیدگاه مشتری.
گاهی به نظر می رسد که خود این واژه ها حس مرموزی 
را منتقل می کنند و بازدارنده هس��تند.»دیدگاه مشتری 
در رفت��ار خرید مخاطبان ه��دف، موجب انگیزش نوعی 
تغییر الگو خواهد ش��د.« کمی زیاده روی اس��ت، این طور 
نیست؟اگر آن دسته از مفاهیم مارکتینگ که قصد دارید 
آنها را انتقال دهید، به قدر کافی پرقدرت و زیرکانه باشند، 
می توانید بدون اس��تفاده از عبارات قص��ار حوزه  بازاریابی 
نیز منظور خود را برسانید. همان طور که گفته شد افراط 

نکنید.
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

وقتی فرهنگ غذایی IKEA با فرهنگ غذایی 
تایوانی ها جور درنمی آید

IKEA  جادوی غذا خوردن با
کاتالوگ س��االنه  IKEA رویداد خارق العاده ای در 
سراس��ر دنیا به شمار می رود و نس��خه  سال ۲۰۱۶ 
خیل��ی مفصل به آش��پزخانه و محص��والت میز غذا 
مانند سرویس کارد و چنگال، میز و چیدمان فضای 
غذاخوری پرداخته بود. متاس��فانه تحقیقات داخلی 
برن��د حاکی از ای��ن بود که تایوان بازاری اس��ت که 
مصرف کنندگان کمترین عالقه را به این محصوالت 

نشان می دهند. 
به گ��زارش ام ب��ی ای نی��وز، کافی اس��ت یکی از 
کاتالوگ های IKEA را باز کنید و به تصاویر روشن 
و شاد محصوالت که با دقت طراحی شده اند، نگاهی 
بیندازید. ممکن اس��ت فرهنگ خیلی از کش��ورها با 
این تصاویر همخوانی داشته باشد، اما ماجرای تایوان 
با این کش��ورها فرق دارد. تایوان کش��وری است که 
فرهنگ غذایی اش بیش از حد مایه  مباهاتش اس��ت. 
بازارهای ش��بانه و غذاهای خیابانی در عین حال که 
نیاز به غ��ذای ارزان را ب��رآورده می کنند، در همان 
زم��ان مرزهایی را ب��رای آش��پزی و فرهنگ غذایی 
تعیین می کنند. این فروش��ندگان ثابت می کنند که 
غذای خوب می تواند در مکان های نامناس��بی که از 
ظروف پالس��تیکی و قاش��ق و چنگال یکبار مصرف 
اس��تفاده می کنند، خودش را نشان بدهد. به عبارت 
دیگ��ر، تایوانی ها به غذاها و محیط های عرضه  غذای 

ارزان و ظروف یکبار مصرف عادت کرده اند.

همان ط��ور ک��ه می  دانید هی��چ نش��انی از تجربه 
IKEA در این کش��ور وجود نداشت و هدف آژانس 
Mediavest|Spark ای��ن بود که به مردم نش��ان 
دهد فرهنگ غذای خیابانی تایوان قابلیت ارتقا دارد. 

استراتژی
حظ بصری از غذا

آم��وزش این مفهوم که تجرب��ه  غذاخوردن در هم 
و بره��م در تایوان هم می تواند از IKEA اس��تفاده 
کند، نیاز به تغییری اساسی در ذهنیت مردم داشت. 
IKEA به عنوان یک برن��د خارجی برای لذت بردن 
از غذاه��ای خاص و وی��ژه، الزم و ض��روری به نظر 
نمی رسید. برای تغییر این ذهنیت، آژانس باید مردم 
را وادار می کرد روی تعصب  به فرهنگ غذایی ش��ان 
تمرکز کنند و آن را اصل قرار دهند؛ به عبارت دیگر 
به آنها نشان دهد که چطور می توانند به جای اینکه 
س��ریع غذا بخورند و بعد به دنبال کارشان بروند، یاد 

بگیرند از لحظه لذت ببرند.
A-Zong Vermicelli ، یکی از مش��هورترین 
غذافروشی های خیابانی در تایوان بود که با سابقه ای 
۵۰ س��اله به مش��تریانش غذا ارائه می کرد. غذاهای 
این اغذیه فروشی بس��یار لذیذ بود و در آن هیچ میز 
و صندل��ی برای غ��ذا خوردن وجود نداش��ت. مردم 
گرس��نه ای ک��ه در یک گوش��ه از خیابان ش��لوغ با 
کاسه های کاغذی و قاش��ق های پالستیکی، ایستاده 
غذا می خوردند، تصویر غالب فرهنگ غذا خوردن در 

این کشور به شمار می رفت. 
آژانس بر این باور بود که مردم با چشم های ش��ان 
غ��ذا می خورند و ی��ک تجربه  بص��ری منحصربه فرد 
می توان��د غذای خوب را به یک غ��ذای عالی تبدیل 
کند. پس آژانس با قرار دادن میز، صندلی و قاش��ق 
و چنگال واقعی در اغذیه فروش��ی A-Zong امکان 

حظ بصری از غذا را برای مردم ایجاد کرد. 
اجرا

در  خ�وردن  غ�ذا  تجرب�ه   دوب�اره   کش�ف 
A-Zong

آژانس تجربه  غذا خوردن با محصوالت IKEA را 
با غذاخ��وری A-Zong ترکیب کرد تا مردم بدانند 
کیفیت غذاخ��وردن با ادوات غذاخوری خوب به چه 
معناس��ت. میز، دس��تمال های غذاخوری و قاشق و 
چنگال های این برند مردم را به نشستن و لذت بردن 

دعوت می کرد.
ویدئوی��ی از این تجربه تهیه و در فیس بوک پخش 
شد. فیس بوک رسانه ای بود که مردم تایوان اطالعات 
اصلی خود را از آن کس��ب می کردن��د. همچنین از 
مردم خواسته شد تصاویر این تجربه را با هشتگ های 

مخصوص به اشتراک بگذارند.
نتیج��ه این بود که بازدید از فروش��گاه IKEA و 
فروش محصوالت غذاخوری تا ۱۰درصد افزایش پیدا 
ک��رد و برند به یکی از موضوعات داغ در ش��بکه های 
اجتماعی این کش��ور تبدیل ش��د. آژانس توانس��ت 
ای��ن مفهوم را به مردم تای��وان منتقل کند که حتی 
ساده ترین اغذیه فروشی خیابانی را می توان با جادوی 

IKEA به یک رستوران لوکس تبدیل کرد. 

مترجم: امیرآل علی
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 مش��تریان بالقوه خ��ود را از طریق 
س��طوح بازاریابی دیجیت��ال و فرآیند 

فروش صحیح بالفعل کنید.
می توانی��د ای��ن کار را ب��ا بازاریابی 
صحیح دیجیتالی انجام دهید و اعتماد 
متقابل را در مشتریان به وجود آورید.

می ت��وان از طریق این پن��ج مرحله 
مطمئن ش��د که می توانید بسیاری از 
دیدارکنندگان س��ایت ش��ما تبدیل به 

مشتری شوند.
هر کس��ی که بازاریابی خوانده باشد 
می داند که برای راضی ش��دن مشتری 
به خرید باید یک س��ری نیازهای روانی 
او ارض��ا ش��ود. آیا محصول ش��ما نیاز 

خاصی از مشتری را رفع می کند؟
به گزارشibazaryabi ، اگر ش��ما 
در حال فروش محصولی هس��تید و از 
نی��از یا درد واقعی مش��تری از نزدیک 
باخبری��د، می توانی��د او را ب��ه خری��د 

ترغیب کنید.
مراحلی وجود دارد که شما می توانید 
آن را باره��ا و باره��ا در دنیای مجازی 
تکرار کنی��د. این تکرار باره��ا و بارها، 
انتخاب استراتژی بازاریابی دیجیتال را 
تبدی��ل به یک الزام و ن��ه یک انتخاب 

کرده است.
ای��ن مراحل فروش را بای��د عینا در 

سایت خود پیاده سازی کنید.
این مراحل باید دقیقا مطابق اهداف 
بازاریابی دیجیتال ش��ما پیاده س��ازی 
ش��وند. مطمئنا هر ک��دام از این گام ها 
روی دیگری اثر می گذارد و ش��ما را به 

سمت فروش موفق پیش می برد.
این پنج مرحله فرآیند فروش عناصر 
اصل��ی هس��تند ک��ه دیدارکنن��دگان 
وب سایت ش��ما را به مش��تری تبدیل 

می کنند.
- بازاریاب��ی ش��ما باید ب��رای بازار و 

مخاطبان هدف شما باشد.
- باید اعتبار و اعتماد درس��ت کنید. 
)بازدیدکنن��دگان ش��ما ب��ه ای��ن گام 

احتیاج دارند تا جلو بروند.(
- مش��تریان را در طول فرآیند خرید 

همراه��ی کنید. )7 تا از 10 نیاز آنها را 
ارضا کنید، خواهند خرید.(

- محصوالت یا خدماتی که نیازهای 
آنها را برآورده می کنند نمایش بدهید.

- با موفقیت فروش را ببندید.
وقت تش��ریح ت��ک تک ای��ن گام ها 

رسیده است.
1-بازاریابی/چشمانداز

چشم انداز حاصل بازاریابی شماست. 
این کار باید با سئو انجام شود.

با انجام تبلیغات، پرداخت بر حس��ب 
کلی��ک، مردم را به س��ایت خود جذب 
کنی��د. وقت��ی به س��ایت ش��ما آمدند 
 آن وق��ت وظیف��ه ش��ما ب��رای فروش 

فرا رسیده است.
باید این سواالت را از خود بپرسید:

- نی��از واقع��ی ب��رای ارض��ا ش��دن 
چیست؟

- مزیت رقابتی ش��ما که از کس��ب 
و کارهای مانند ش��ما جدا می ش��وید 

چیست؟
2-معتبرسازیواعتمادسازی

عنصر اصلی اعتمادسازی در کسب و 
کار با ارتباطات انسانی ساخته می شود.

وقتی به صورت فیزیکی مش��تری به 
فروشگاه شما آمد، با کمک به مشتری 
و رفع نیازهای او می توان اعتمادسازی 
کرد، ام��ا در دنیای دیجیت��ال این امر 

چگونه است؟
متعج��ب خواهید ش��د اگ��ر بگوییم 
عناصر طراحی و توسعه سایت موضوع 
اصل��ی برای معتبر و اعتمادس��ازی در 

سایت است.
بازدیدکنن��دگان ش��ما ب��ه ص��ورت 
ناخودآگاه با پرس��ش های زی��ر اعتبار 

شما را بررسی می کنند.
- آیا این سایت حرفه ای و قانونی به 

نظر می رسد.
- آیا این سایت مورد اعتماد است.

- سرعت دانلود س��ایت چقدر است 
و آیا لینک های خراب و تصاویر خراب 

دارد.
- آیا می توانم مطل��ب مورد نظرم را 

در سایت پیدا کنم یا سایت فقط دارای 
یک سری مطالب پراکنده است.

- کپی برداری در این س��ایت چگونه 
است.

- آی��ا مطال��ب ق��وی اس��ت و برای 
نوشتن آنها وقت گذاشته شده است.

- آیا اش��تباهات نوشتاری در سایت 
هست.

- آیا تصاویر ربطی به مطلب دارند.
- می توانم طرز استفاده از مطالب را 

پیدا کنم.
- پشتیبانی مش��تریان چگونه است، 

آیا اصال وجود دارد.
- آیا می توانم به پشتیبانی و اطالعات 

به راحتی دسترسی داشته باشم.
در مورد س��ایت خود این سواالت را 
بپرس��ید و ببینید آیا جواب آنها واضح 

است.
سایت ش��ما باید مانند یک فروشنده 
و دس��تیار مجازی باشد. باید راهکارها 
را برای آنها به س��اده ترین ش��کل بیان 

کنیم.
3-پشـتیبــانیوهمــراهی

مشتریان
اگر ش��ما چش��م انداز خود را صحیح 
تعری��ف کرده باش��ید، بازدیدکنندگان 
ش��ما در گروه هدف شما قرار خواهند 

داشت.
ب��رای تعیی��ن گ��روه ه��دف بودن 
مشتریان کار س��اده ای است. مشتری 
دنبال راه حلی برای مشکل خود است. 
شما هم محصولی را برای راه حل دارید.

مطالعات نش��ان می ده��د که 7 تا از 
10 بازدید کننده س��ایت آم��اده خرید 
هس��تند. باید آنها را در مسیر همراهی 

کنید.
- آی��ا وقت��ی به س��ایت خ��ود نگاه 
می کنید، به نظر شما به بازدیدکنندگان 
خود کم��ک می کنید تا بهترین راه حل 

را برای مساله خود پیدا کنند.
- آی��ا آنها را راهنمایی می کنید برای 

حل مساله خود.
 باید س��ایت خ��ود را س��اختاردهی 

مناس��بی بکنید. با این کار مش��تریانی 
که مس��ئله خود را ب��ه صورت عمومی  
می دانند ولی درب��اره جزییات مطمئن 
نیس��تند، برای پیمایش و رس��یدن به 

راه حل مناسب خود ایده می گیرند.
4-نمایشمحصول

نمایش محصول در مورد این اس��ت 
که ش��ما چطور بعد از پیمایش مراحل 
قبلی محصول را در نهایت به مش��تری 
نش��ان می دهی��د. باید بدانی��د که این 

مراحل با هم همپوشانی دارند.
هنگام نمایش محصول باید مطمئن 
ش��وید که توجه و عالق��ه آنها را حفظ 

کرده اید تا به خرید نهایی برسید.
5-بستنخرید

را  خری��د  ش��ما  س��ایت  آی��ا   - 
موفقیت آمیز می بندد؟

- آیا ش��ما اطالعات کافی را در مورد 
محصول داده اید؟

- آیا قوانین بیمه و گارانتی به خوبی 
توضیح داده شده اند؟

- آیا توضیحات ش��ما س��واالت رایج 
مشتریان را پاسخ می دهد؟

درمورد گواهینامه محصول به خوبی 
توضیحات بدهید تا اعتبار س��ایت شما 

باال برود.
یک نکته مهم فراهم کردن اطالعات 

پرداخت است.
- آیا کارت اعتباری مورد قبول است. 

چه نوع کارتی؟
- ب��ا چ��ک الکترونیک��ی می ت��وان 

پرداخت کرد؟
- آیا می توانم چک را به ش��ما ایمیل 

کنم؟
آخری��ن مرحله از بس��تن خرید که 
نباید فراموش ش��ود، ارتباط صحیح با 

گارانتی و بیمه است.
اگر ش��ما هر ی��ک از مراح��ل را به 
درس��تی انجام دهید و مشتریان بالقوه 
را از پن��ج مرحل��ه باال ب��ه خوبی عبور 
دهید راه اندازی سایت تان یک موفقیت 

خواهد بود.
thebalance:منبع

اشتباهاتمتداولدربازاریابی5 سطح بازاریابی دیجیتال و فرآیند فروش
B2B

اگر برای تقویت کس��ب  و  کار خود به دنبال معامله های 
B2B هستید، باید از اش��تباهات متداولی که منجر به 
شکست اکثر فروشندگان در این حوزه می شود اجتناب 
کنید. منظور از تجارت B2B یا سازمانی، معامله عمده 
یک سازمان با سازمان یا تولید کننده  دیگر است. اگر روش 
کار را بلد باشید، فروش های B2B می توانند سودآوری 
خیلی زیادی به همراه داش��ته باش��ند. متأس��فانه اغلب 
فروشندگان در این زمینه اشتباهات متداولی را به صورت 
مرت��ب تکرار می کنن��د، البته وقتی مربی��ان و همکاران 
اطراف شما پیوسته مرتکب این اشتباهات می شوند، پی 
بردن به آنها و اصالح روش کار می تواند بس��یار س��خت 

باشد.
به گزارش زومیت، اگر برای از دور خارج کردن رقیبان 
به دنبال تغییرات اساسی در استراتژی فروش B2B خود 
هستید، اکنون زمان آن رس��یده است که به طور مؤثرتر 

از اشتباهات متداولی که معرفی می شود، اجتناب کنید.

1-معاملهباخریدارانسطحپایین
مالقات با مشتریان و مدیران فروش رده پایین از آنجا که 
نیاز به هماهنگی های دست و پا گیر ندارد، از مذاکره با مدیران 
ارشد بسیار راحت تر است، اما این خریداران اختیار یا بودجه 
الزم برای پذیرش پیشنها دهای شما را ندارند. مذاکره با این 
افراد هرگز اهداف مورد انتظار را به دست نخواهد آورد و نباید 
از آنها انتظاری جز رد پیشنهاد داشته باشید. همواره متعهد 
باشید که با قبول سختی های موجود، با مدیران رده باالیی 

که قدرت تصمیم گیری دارند مالقات کنید. 
2-تبلیغویژگییافوایدمحصول

در گذش��ته خری��داران تنها به ویژگی ه��ای محصول 
اهمیت می دادند، اما اکنون چنین نیست. امروزه مشتریان 
تنها به نتیجه  و مزیتی که محصول ش��ما می تواند برای 
کس��ب و کار آنها به ارمغ��ان آورد، اهمی��ت می دهند. به 
خص��وص آنها تمایل دارند بدانند که محصول ش��ما چه 
کمکی به حل مش��کالت و بحران های کسب وکارش��ان 
می کند. در فروش س��ازمانی به ج��ای تبلیغ ویژگی های 
محصول به مزایای منحصر به فردی که محصول شما برای 
کمک به اهداف کسب وکار آنها فراهم می کند اشاره کنید.

3-ارائهفقطیکراهحل
یک��ی از بزرگ ترین اش��تباهاتی که فروش��ندگان در 
بازاریابی س��ازمانی مرتکب می ش��وند، ارائه  پیشنهادهای 
تک گزین��ه ای اس��ت. این کار دو مش��کل اساس��ی دارد؛ 
اول اینکه باعث می ش��ود خریداران به درک درس��تی از 
پیش��نهاد شما دس��ت نیابند و در بازار به دنبال مقایسه  
خدمات متفاوت  و قیمت های مناسب تر باشند. دوم اینکه 
مشتریانی که واقعا به دنبال سرمایه گذاری در راه حل های 
اساس��ی و پر هزینه هستند، به پیش��نهادات ارزان قیمت 
محدود خواهند ش��د. سعی کنید همیشه چند پیشنهاد 

با بازه های قیمتی متفاوت ارائه دهید.
4-اتکابهفروشغیرحضوری

گس��ترش ف��روش آنالی��ن و تلفنی یک ق��دم بزرگ 
در بازاریابی س��ازمانی اس��ت. درس��ت اس��ت که فروش 
غیرحض��وری در بعضی موارد مزیت های بس��یاری دارد، 
اما اگر فروشنده محصول یا خدمات پرهزینه ای هستید، 
نباید به س��ادگی از خیر مالقات چهره  به چهره بگذرید. با 
مالقات حضوری ش��ما عالوه بر معرفی کامل تر محصول، 
امکان تأثیرگذاری بر احساسات خریدار نیز خواهید داشت. 
فروش بیشتر یا قرارداد با شرکت های بزرگ ارزش به جان 

خریدن خستگی مسافرت های طوالنی را دارد.
5-ضعفدرتفهیممزایایمنحصربهفردمحصول

وقتی مشتری سازمانی از شما درباره  روش دقیق کار سؤال 
می پرس��د، ش��ما باید ابتکار عمل داشته باش��ید و به صورت 
ش��فاف و واضح مزایای رقابتی خود را خاطر نشان کنید. این 
کار بخشی از فرآیند سمینار فروش به مشتریان است و هیچ 

عذری برای توضیحات گنگ و مبهم پذیرفته نیست.
۶-تخفیفهایفیالبداهه

برای جذب مشتری به یک باره قیمت محصول را پایین 
نیاورید. قیمت  ارزان فقط باعث جذب مش��تریان کوچک 
می شود. برای مشتریان بزرگ ارزش محصول مهم است و 
آنها اهمیتی به قیمت آن نمی دهند، بنابراین ارائه  تخفیفات 
و پیشنهاد های وسوس��ه  کننده را کنار بگذارید؛ در عوض 
س��عی کنید روی ارزشی که محصول شما خلق می کند، 
متمرکز شوید. راه حل هایی ارائه دهید که باعث افتخارتان 
ش��ود. این کار باعث جذب مش��تریان بزرگ می شود و تا 

سال های زیادی سودآوری شما را تضمین می کند.
ENTREPRENEUR:منبع

تکنیکهایبرنامهریزیبرایسفرهای
کاریویافتنمشتریانجدید

تص��ور بس��یاری از افراد این اس��ت که به دلیل 
افزایش تکنولوژی ها و ش��بکه های گسترده برای 
برقراری ارتب��اط با مش��تریان در بازاریابی، دیگر 
نیازی نیس��ت که به ص��ورت حضوری ب��ه دنبال 

مشتریان و برقراری رابطه با آنها باشیم .
به گزارش پارک بازاریابی ایران، باید بگوییم که 
این تصور، کامال اش��تباه اس��ت . هر اندازه هم که 
ش��بکه های مختلف ارتباطی و فناوری های جدید 
گس��ترش پیدا کرده باشند باز هم شما نیاز دارید 
که مشتریان تان را از نزدیک مالقات و برای یافتن 
مشتری های جدید به نقاط مختلف سفر کنید . در 
سفرهایی که برای یافتن مشتریان جدید خواهید 
داش��ت، ممکن اس��ت مش��کالت فراوان��ی برای 
ش��ما پیش بیاید . بهترین راه ب��رای پرهیز از این 
مش��کالت این اس��ت که برای این سفرهای خود 

برنامه ریزی کنید .

 برای تهیه یک برنامه مناس��ب برای س��فرهای 
تج��اری و کاری الزم اس��ت نکات زی��ر را رعایت 

کنید .
1-قرارمالقاترامشخصکنید

از نظ��ر مش��اوره بازاریابی، قب��ل از مراجعه به 
محل جغرافیای��ی مورد نظرتان، ق��رار مالقات را 
با صاحبان کس��ب و کارها یا مشتریان خود تعیین 

کنید . 
این کار موجب می ش��ود شما با برنامه از پیش 
تعیین ش��ده و ب��دون از دس��ت دادن زمان تان با 
مشتریانی که مدنظرتان هستند صحبت و مذاکره 
کنید . همچنین در صورت��ی که قرار مالقات را از 
پیش تعیین کنید به کار ش��ما رسمیت بیشتری 
داده می ش��ود و هم ش��ما و هم ط��رف مقابل تان 
می توانید خودتان را برای این مالقات آماده کنید .
2-اطالعاتکسبوکارتانرابهروزرسانی

کنید
قبل از دیدار با مشتریان و سفر کاری تان، سعی 
کنی��د اطالعاتی را که در زمینه کس��ب و کار خود 
دارید به روز رس��انی کنید . این کار به ش��ما کمک 
می کند تا با نگاه جامع تر و مطمئن تری به دیدار 
مش��تریان بروید و هنگام ارائه اطالعات و معرفی 
خودتان با دس��ت پر با آنها مواجه شوید و تسلط 

خود بر امور و شغل تان را نشان دهید .
3-نیازهایمشتریانبالقوهراشناساییکنید

بهتر اس��ت قبل از آغاز مسافرت بازاریابی خود، 
اطالعات کاملی از مش��تریان بالقوه ای که در سفر 
خ��ود با آنها مواجه خواهید ش��د به دس��ت آورید 
ت��ا هن��گام مالقات ب��ا آنه��ا بتوانید ب��ه نیازها و 
درخواست های آنها پاسخ داده و قراردادهای کاری 
خوبی را ببندید . معم��وال از تکنیک های بازاریابی 

انبوه برای چنین شرایطی می توان بهره برد .
4-تنظیمنحوهارائـهکاالوخدماتبرای

مشتریان
راه ه��ا و چگونگی نحوه خدمات و کاالی خود را 
برای مشتریانی که برای نخستین بار با آنها مواجه 
خواهید ش��د از قبل تعیین و تنظیم کنید . سعی 
کنید در این کار حتم��ا ویژگی های جغرافیایی و 

مشتریان جدید خود را در نظر بگیرید .
5-ابزارهایموردنیازخودراتهیهکنید

یادتان باش��د برای اینکه بخواهید در مکان های 
جدید و مس��افرت های کاری خود با مشتریان تان 
ارتب��اط برقرار کنید یا به دنبال مش��تریان جدید 
باش��ید به برخی ابزارها و وس��یله ها نیاز خواهید 
داش��ت . پس بهتر است قبل از مس��افرت تمامی 
ابزارهایی را که ممکن اس��ت نیاز داش��ته باشید 

مشخص و تهیه کنید .
۶-ساعتهایورودوخروجخودبهمحل

موردنظرراچککنید
در س��فرهای کاری بازاریاب��ی ممک��ن اس��ت 
بسیاری از زمان ها در اختیار شما نباشد . به عنوان 
مثال، در صورتی که از هواپیما برای سفر استفاده 
می کنید ممکن اس��ت پرواز شما تاخیر داشته یا 
س��اعت رس��یدن به مکان مورد نظر ش��ما با قرار 
مالقات تان تداخل داش��ته باشد . پس همگی این 
زمان ه��ا را از قبل دقیقا چک کنید تا به موقع در 

محل و زمان قرار مالقات خود حاضر باشید .

نگاهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق



   6 گام برای کسب درآمد
 از شبکه های اجتماعی

ش��اید باورش سخت باشد، اما هنوز هم بسیاری از 
افراد می توانند از طریق ش��بکه های اجتماعی درآمد 
خوبی کس��ب یا حتی آن را به عنوان شغل تمام وقت 
خود انتخاب کنن��د. به گزارش نوپانا، قصد داریم در 
ادامه راهکارهایی بس��یار ساده و بی دردسر را به شما 
معرفی کنیم تا بتوانید با به کارگیری آنها برای خود 

کسب درآمد کنید.
گام اول: تولید محتوای جذاب

اولی��ن گام ب��رای کس��ب درآم��د از ش��بکه های 
اجتماع��ی، تولی��د محتوای جذاب و تازه اس��ت. در 
حقیقت، شما با تولید این نوع محتوا می توانید روی 
افزایش تعداد مش��ترکان و فالوورهای خود حس��اب 
کنی��د. این راهکار ن��ه تنها برای رس��انه هایی مانند 
فیس ب��وک، یوتیوب و اینس��تاگرام کاربردی اس��ت، 
بلک��ه اس��تفاده از آن برای وب س��ایت ها، وبالگ ها، 
روزنامه ها و سایر رس��انه های چاپی نیز دارای اثرات 

چشمگیری است.
گاه��ی اوقات مردم دقیقا نمی دانن��د که به دنبال 
چه مطلبی هس��تند. فراموش نکنید که اغلب، اوقات 
تولید و انتش��ار محتوای خ��الق و پرجاذبه به جای 
کپی برداری از محتواهای مش��ابه در س��ایر صفحات 
ش��بکه های اجتماعی طرفداران بیش��تری را به خود 

جلب می کند و برای مخاطب شما تازگی دارد.
همیش��ه رش��د اصولی بهترین و مطمئن ترین راه 
اس��ت چرا که به ارزش انجام تبلیغات در کانال های 

شما می افزاید.
گام دوم: استفاده از محتوای شوک آور

درس��ت اس��ت که محتوایی با این مضمون توجه 
تع��داد زی��ادی از مخاطبان ش��ما را ب��ه خود جلب 
می کن��د، اما به یاد داش��ته باش��ید ک��ه نباید برای 
دسترس��ی به هدف تان زندگی خود را با خطر مواجه 
کنید، هرچند این روزها بس��یاری از افراد استفاده از 
ای��ن نوع محتوا را تنها دلیل افزایش حس��اب بانکی 

خود می دانند!
گام سوم: پست هایی که مثل ویروس منتشر 

می شوند
ممکن است انتش��ار یک پست، یک تفکر یا حتی 
یک مفهوم خاص اتفاقات خارق العاده ای را برای شما 
رق��م بزند. ای��ن اتفاق زمانی رخ می ده��د که تقریبا 
همه کاربران ش��بکه های اجتماعی درباره پست شما 
صحبت می کنند یا آن را در توئیتر بازتوئیت کرده و 
یا در صفحات شخصی خود منتشر می کنند، درست 
مثل ویروس��ی که همه جا را فرا می گیرد. برای این 
کار باید سعی کنید با استفاده از روش های یاد شده 

بهترین محتوا را تولید کنید.
گام چه�ارم: فالوورهای�ی ک�ه به مش�تریان 

دائمی تبدیل می شوند
هیچ گاه نباید قدرت مش��تریان خ��ود را فراموش 
کنید. آنها مانند پلتفرم منحصر به فردی هس��تند که 
هر کس��ی را قادر به حمایت از تولیدکنندگان محتوا 
می کنند. موس��یقیدانان، نویس��ندگان، هنرمندان و 
افرادی با استعدادهای منحصر به فرد از جمله کسانی 
هس��تند که از این موضوع استقبال کرده و به دنبال 

معرفی خود در سطح جهانی هستند.
گام پنج�م: کم�ک گرفت�ن و کارک�ردن ب�ا 

برندهای معروف
اگ��ر فالووره��ای زیادی داری��د یک��ی از بهترین 
گزینه های ش��ما همکاری با برندهای معروف است. 
اغلب شرکت ها هنوز هم در جست وجوی روش های 
متف��اوت جهت گس��ترش بازاریابی ش��ان هس��تند. 
استخدام س��رمایه گذاران و افراد سرشناس از جمله 
راهکارهایی اس��ت ک��ه طی س��ال های اخیر تجربه 
شده و بازخوردی مناس��ب داشته  است. کافی است 
محت��وای مورد نظر را با نهایت دقت و حوصله تولید 
ک��رده و در صفحات خود در ش��بکه های اجتماعی 
ب��ه اش��تراک بگذارید. با این کار فالوورهای ش��ما با 
محصوالت برند مورد نظر آش��نا خواهند ش��د. تنها 

الزمه انجام این کار بیان حرفه ای است.
نوش�تن کت�اب در حوزه ه�ای  گام شش�م: 

تخصصی تان
این روزها زیاد این جمله را می ش��نویم که سطح 
مطالعه مردم پایین آمده اس��ت، ش��اید اگر بگوییم 
نوع مطالعه مردم تغییر ک��رده قضاوت بهتری کرده 
باش��یم، چراکه با آمدن تلفن های همراه هوش��مند 

نحوه مصرف کلمات کامال تغییر کرده است.
فالووره��ای زیاد یک نعمت اس��ت ک��ه اگر از آن 
بهره مند هس��تید می توانید روی کمک آنها حساب 
کنید. ش��ما می توانید با نوشتن یک کتاب در حوزه 
تخصص��ی خود آن را از طریق کانال های مختلف در 
ش��بکه های اجتماعی ب��ه فروش  برس��انید. مطمئن 
باش��ید بسیاری از کاربران به دنبال چنین محتواهای 
باارزشی هس��تند. فقط کافی است نقش مهم تولید 

محتوای جذاب را فراموش نکنید.

نتیجه گیری
از آنجایی که روز به روز بر تعداد کاربران تلفن های  
همراه هوشمند و طرفداران محتوای دیجیتال افزوده 
می ش��ود، رس��انه های اجتماعی هنوز هم مانند یک 
پلتفرم پرانرژی گزینه ای مناس��ب برای کسب درآمد 
هستند که اگر به درستی از آنها استفاده شود قابلیت 

تبدیل شدن به یک کار تمام وقت را دارند.
androidpit.com :منبع

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار پنجشنبه12
9 آذر 1396

شماره 941

هم��ه ما ش��نیده ایم ک��ه عامل 
بی عمل مانند زنبور بی عسل است، 
اما شاید قضیه فراتر از این حرف ها 
باشد. رهبری که به راهنمایی های 
خود عمل نکند نمی تواند یک مربی 

خوب باشد.
به گ��زارش زومیت، رئیس��ی را 
تصور کنید که به همه می گوید باید 
تا دیروقت بمانند، اما خودش س��ر 
ساعت ۵ برای مسابقه گلف می رود. 
یا ناظر بخشی که از همه به خاطر 
اینک��ه وقت زی��ادی را در اینترنت 
تل��ف می کنند انتق��اد می کند، اما 
خودش در ساعات اداری خریدهای 
آنالین انجام می دهد. یا جایی دیگر 
ی��ک مدیر مال��ی می گوی��د نباید 
هزینه  اضافی داشته باشیم، اما برای 
دفتر خودش مبلمان لوکس تهیه 

می کند.
ب��ه احتمال زیاد ش��ما در محل 
کارت��ان ب��ا چنین اف��رادی مواجه 
ش��ده اید. چیزی بدتر از این وجود 
ندارد که فضای شرکت با مدیرانی 
ک��ه به حرف های خودش��ان عمل 
نمی کنند مس��موم ش��ود. چنین 
مدیرانی می گوین��د باید کارهایی 
را که م��ن می گویم انجام دهید نه 
کارهای��ی که من انج��ام می دهم. 
وقتی چنی��ن اتفاقی می افتد مانند 
هوایی که از بالون س��وراخ ش��ده 
خارج می ش��ود بدبینی و ناامیدی 
رشد می کند و بی انگیزگی در تک 

تک کارمندان مشاهده می شود.
اهمیتی ن��دارد در چه وضعیتی 
ش��اهد  اف��راد  وقت��ی  باش��یم. 
باش��ند،  دوگان��ه  اس��تانداردهای 
کس��انی را که چی��زی می گویند، 
اما خالف آن عمل می کنند مانند 
خائن��ان می بینند. ای��ن افراد برای 
شرکت می توانند بسیار مضر باشند. 
اگر ش��ما نیز شاهد چنین مواردی 
بوده باشید حتما روحیه ناامیدی و 

بی انگیزگی را به خاطر دارید.
اگر شما در مقام مدیریت هستید 
باید در نظر داش��ته باش��ید که در 
برابر تیم مس��ئولیت دارید. آنها از 
ش��ما انتظار راهنمایی و قوت قلب 
دارند. این جزئی از رهبری و بخش 
بزرگ تری از مس��ئولیت شما برای 
هدای��ت تیم به س��مت هدف های 

خودتان است. بنابراین در می یابیم 
ک��ه چرا رهب��ری در عمل این قدر 
اهمی��ت دارد و اگ��ر به آن اهمیت 

ندهید چه می شود.
چرا رهبری در عمل اهمیت 

دارد
یک داس��تان قدیم��ی می گوید 
ک��ه بین مدیر و رهبر تفاوت وجود 
دارد. مدیران کارها را درست انجام 
می دهن��د، ولی رهب��ران کارهای 
درس��ت را انجام می دهن��د. بهتر 
اس��ت کارهای درس��ت را درست 
انج��ام دهی��م که هم مدی��ر و هم 
رهبر خوبی باشیم،  زیرا این دو در 

جزئیات اندکی با هم تفاوت دارند.
به عنوان رهبر بخشی از وظیفه  
شما تشویق اطرافیان برای تحرک 
به خودشان و درنتیجه رشد شرکت 
است. برای انجام این امر شما باید 
با انجام کارهای درست، مسیر را به 

آنها نشان دهید.
درباره  انس��ان هایی ک��ه با عمل 
خود دنیا را تغییر داده اند بیندیشید. 
تفک��ر کنید که ماهاتم��ا گاندی با 
عمل خ��ود چه چیزی به دس��ت 
آورد. او بیشتر عمر خود را درعمل 
به کارهایی که برای دیگران توصیه 
کرده بود، طی کرد. او و مردمی که 
دنبال راه او بودند متعهد به مبارزه  
صلح آمیز با بی عدالتی بودند. او در 
هندوس��تان آنان را برای استقالل 
راهنمایی ک��رد؛ زیرا در زندگی اش 
ثابت کرده بود ک��ه می تواند انجام 

شود.
اگرچ��ه وضعیت گاندی بس��یار 
متفاوت ت��ر از ما اس��ت، اما اصول 
یکی اس��ت. وقتی شما با عمل تان 
رهبری می کنید، تصویری از آنچه 
را امکان پذیر است خلق می کنید. 
مردم می توانند به شما نگاه کنند و 
بگویند خیلی خوب اگر او توانسته 
است، پس حتما من هم می توانم. 
وقتی با عمل تان رهبری می کنید 
پی��روی کردن از خودت��ان را برای 

دیگران آسان تر می کنید.
به تاجران افس��انه ای نگاه کنید. 
ج��ک ول��چ از جن��رال الکتری��ک 
می دانس��ت که می تواند شرکت را 
باال ببرد و برای این کار مجبور بود 
همه چیز را زیر و رو کند و این کار 

را کرد. او مفهوم سازمان بدون مرز 
را عمل��ی کرد. به این معنی که هر 
کسی به جای اینکه منتظر باشد تا 
کسی دیگر در بوروکراسی شرکت 
ب��ه جای او فکر کند، می توانس��ت 
با توف��ان فک��ری روی ایده ها کار 
کند. او می خواس��ت تیمش راحت 
باش��د و به همه ق��ول داده بود که 
به ایده های شان توجه خواهد کرد 
و ای��ن کار را انج��ام داد. او به همه 
از کارگ��ران پایین مرتبه تا مدیران 
ارش��د توجه نش��ان داد. اگر کسی 
حرف��ی ب��رای گفتن داش��ت که 
می توانست وضعیت کارخانه را بهتر 
کند به آن گوش می سپرد. این کار 
فق��ط در حد حرف نب��ود و عملی 
ک��ردن حرف ها برای تی��م او زمان 

زیادی طول نمی کشید.
او روی اعتقاد خود پافشاری کرد 
و می دانس��ت که بهترین تصمیم 
را گرفته اس��ت. در نتیجه شرکت 
جن��رال الکتریک تح��ت مدیریت 
او موفقیت های ش��گفت انگیزی به 
دس��ت آورد. تیم او همواره مشتاق 
به پی��روی از مدیری��ت او بودند و 
می دانستند که همواره به قول های 

خود عمل می کند
اینها برای شما چه معنایی دارند؟ 
اگر شما خودتان را وقف تیم کنید 
و راه را به تیم نش��ان دهید، آنها تا 
پایان راه به دنبال شما خواهند آمد.
اگر حرف تان با عمل تان یکی 
نباشد چه اتفاقی می افتد   
ما دیده ایم ک��ه رهبری با عمل 
چقدر می تواند تاثیر گذار باشد، اما 
اگر به حرف های خود عمل نکنید 
چه نتیجه ای در انتظار است؟ تیم 
ش��ما وقتی حرف های بی اس��اس 
تحویل آنها می دهید چه احساسی 

خواهند داشت؟
همان ط��ور که در ابت��دا گفته 
ش��د، اگر چنین موردی برای شما 
اتفاق افتاده باش��د، حتما فراموش 
نکرده ای��د ک��ه چق��در عصبانی و 
ناامید ش��ده اید. وقت��ی مدیران به 
توصیه های خ��ود عمل نمی کنند، 
تقریبا برای تیم غیرممکن می شود 
که کار تیمی موفقی داشته باشند. 
افراد چگونه می توانند به کسی که 
به گفته ه��ای خود عمل نمی کند، 

اعتماد داشته باشند؟
در نظر داشته باشید چه اتفاقی 
می افتاد اگر گاندی حتی برای یک 
بار هم که شده با مخالفانش درگیر 
می ش��د؟ از آن به بعد چه کس��ی 
طرفدار پیغام مخالفت صلح آمیز او 
می شد؟ هوادارانش با ظن و تردید 
ب��ه او ن��گاه می کردن��د و احتمال 
گرایش آنان ب��ه نبردهای فیزیکی 
و اعمال خشونت آمیز علیه مخالفان 

افزایش می یافت.
آیا اگر بابک خرمدین روی تپه ای 
دور از خطر می ایس��تاد و دس��تور 
م��ی داد، س��ربازانش ای��ن چنین 
ش��جاعانه ب��رای او می جنگیدند؟ 
احتماال خیر در این صورت به جای 
اینک��ه مثالی از رهب��ران بزرگ در 
تاریخ باشد، یکی فرمانده معمولی 

بود.
تیم ش��ما نیز همین طور است. 
اگر حرفی بزنید و خالف آن عمل 
کنید، آنها با اشتیاق از شما پیروی 
نخواهند ک��رد. چرا باید غیر از این 
باشد؟ هر چیزی که به آنها بگویید با 
شک و تردید با آن برخورد خواهند 
کرد. آنه��ا به اینکه ش��ما تصمیم 
اعتماد نخواهند  درستی گرفته اید 
کرد. آنها اطمینان نخواهند داشت 
که شما می دانید که چه می گویید. 
در نهایت کارمندان اعتقادش��ان به 

شما را از دست خواهند داد.
رهبران ب��زرگ پیروان خود را با 
ش��ور و هیجان آرزو، اعتماد و رویا 
هدای��ت می کنند. اگر ش��ما رهبر 
تیمی باش��ید که به ش��ما اعتماد 
نداشته باشند، بهره وری افت خواهد 
کرد و اشتیاق به کار از بین خواهد 
رف��ت. هدف گذاری هایی که ش��ما 
س��خت برای آنها تالش می کنید، 
بی اعتبار خواهند شد، زیرا تیم تان 

به شما اعتماد ندارد.
موارد مهم

رهبران موفق ش��خصیت قوی و 
تعهد راس��خی برای انجام کارهای 
درست، در زمان درست برای دالیل 
درست دارند. این بدان معنی است 
ک��ه باید به گفته ه��ای خود عمل 
کنید. اگر تیم تان به ش��ما اعتماد 
نداشته باشد هرگز نمی توانید آنها را 
برای رشد و شکوفایی هدایت کنید.

عم��ل  در  زندگ��ی  و   رهب��ری 
آن ط��ور ک��ه ب��ه نظر می رس��د، 
س��خت نیس��ت. اگر تیم بداند که 
شما به چیزهایی که از آنها انتظار 
داری��د، عم��ل می کنی��د س��خت 
ت��الش خواهند کرد تا ش��ما را به 
اهداف تان برسانند. ماهاتما گاندی 
و باب��ک خرمدین بس��یار به تغییر 
این دنیا کم��ک کرده اند، زیرا آنها 
با عمل های شان زندگی کرده و به 
مردم نش��ان داده اند که می توان به 

اهداف بزرگ دست یافت.
موارد زیر را در زندگی خود 

به کار بگیرید
- اگر از همکاران تان درخواست 
انجام کاری را دارید، مطمئن شوید 
ک��ه خودتان نی��ز ب��رای انجام آن 

تمایل دارید.
مق��ررات جدی��دی در  اگ��ر   -
دفترت��ان وضع می کنی��د، به آنها 
دقیق��ا همان ط��ور ک��ه از دیگران 
انتظار دارید عمل کنید. برای مثال 
اگر تماس شخصی در ساعات کاری 
ممنوع اس��ت، خودتان نیز سر کار 
با همس��رتان گپ نزنی��د. در غیر 
این صورت ش��ما دغل باز شناخته 
می شوید و کارمندان تان شروع به 

نافرمانی خواهند کرد.
- ب��ه رفتارهای خودت��ان دقت 
داشته باشید. اگر ش��ما از دیگران 
به خاط��ر مزاحمت های پی در پی 
انتقاد می کنید، اما خودتان مرتب 
مزاحم دیگران می ش��وید باید این 
رفتارتان را تغییر دهید. اگر ش��ما 
می خواهید افراد به سالیق همدیگر 
اهمیت دهند، خودتان نیز باید این 

را نشان دهید.
-  اگر با حسن نیت به همه اجازه 
می دهید، ش��رکت را راس ساعت 
۱۷:۰۰ ترک کنند خودتان نیز باید 
همین کار را بکنید. اگر تا دیروقت 
بمانی��د و کار کنی��د، ام��کان دارد 
کارمندان تان دچ��ار عذاب وجدان 
ش��ده و آنها نیز تا دیر وقت بمانند 
که می تواند کل هدفی را که از این 
قانون داش��ته اید از بین ببرد. مثال 
دیگر برای س��اعت های صبحانه و 
استراحت است که خودتان نیز باید 

به آن پایبند باشید.
MINDTOOLS :منبع

دریچهبرای موفقیت در مدیریت، با عمل خود رهبری کنید استارتآپ

تبدیل نیروی انسانی سازمان به 
افرادی با مغزهای ضد سرقت

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در هر سطحی از 
جامعه با هر مقدار سرمایه، دغدغه حفاظت و نگهداری 
ایمن از دارایی های ش��ان است. امروزه در این خصوص 
تکنولوژی راه حل های گس��ترده ای در دسترس عموم 
قرار داده است، مثال با ابداع صندوق و درهای هوشمند 
و ضدسرقت توانسته از سرمایه های مادی افراد حفاظت 
کن��د، اما ب��رای حفظ س��رمایه های غیرم��ادی مانند 
اطالعات مهم و محرمانه سازمان ها چیزی بیش از ابزار 
حفاظتی فیزیکی الزم اس��ت، در واقع باید اس��تراتژی 
و روش های��ی اتخاذ ک��رد تا نیروهای انس��انی تبدیل 
به افرادی با مغزهای ضدس��رقت ش��وند تا دارایی های 

غیرمادی توسط آنان به صورت متعهدانه حفظ شود.
به گزارش ویوان نی��وز، در عصر حاضر با رقابت های 
تنگاتنگی که در دنیای کس��ب وکار وجود دارد مدیران 
همواره نگران نش��ت اطالعات مهم و حیاتی س��ازمان 
خود و دسترس��ی رقبا به رم��وز کاری منحصربه فردی 
هستند که می تواند برای شان مزیت رقابتی و سوددهی 
ب��اال به ارمغان بی��اورد، اما در جهان پهن��اور و بی مرز 
تجاری چگونه می  توان افراد یک س��ازمان یا یک حرفه 

را به صورت مسئوالنه به امانتداری شغلی پایبند کرد؟
شاید در هیچ آیین نامه و بخشنامه ای به صورت صریح 
و آشکار در شرح وظایف مدیران منابع انسانی و سرمایه 
انسانی به پیاده سازی روش��ی خاص در فرهنگ سازی 
و رواج رازداری و تبدی��ل کارمن��دان ب��ه ف��ردی قابل 
اعتماد اش��اره نشده باش��د، اما روش های موثری برای 
صیان��ت و امانت��داری اندوخته ه��ای غیرم��ادی یک 
سازمان وجود دارد. قبل از هر چیز همواره باید در نظر 
داش��ت مس��ئولیت پرورش افراد وفادار و امین در یک 
س��ازمان به ویژه در الیه های حساس و مدیریتی یکی 
از مهم ترین و اساس��ی ترین وظای��ف مدیران خردمند 
منابع انسانی است. باید به خاطر داشته باشید موفقیت 
س��ازمانی همیشه از داخل س��ازمان توسط کارمندان 
ش��روع می شود و سپس به خارج از سازمان نفوذ کرده 
و ب��ه موفقیت هایی بزرگ در قبال رقبای کاری تبدیل 

می شود.
 

تربیت نیروهای متعهد
بی تردید مدیران سرمایه انسانی اگر خودشان درست 
انتخاب شده باش��ند و در جایگاه متناسب شغلی قرار 
گرفته باش��ند، با اتخاذ روش هایی که به کار می گیرند 
مهم تری��ن رواج دهنده  فرهنگ و خ��رده فرهنگ های 
س��ازمانی هس��تند و س��هم قابل توجه��ی در انتخاب 

الگوهای کاری کارمندان دارند.
آنان نی��ک می دانند کارمن��دان مهم تری��ن دارایی 
س��ازمان هس��تند و باید آنان را در تصمیم گیری ها و 
س��ود و زیان مش��ارکت دهند تا آنان نیز سازمان را به 
خودشان و خودشان را به سازمان متعلق بدانند و باید 
با برخورد علمی و در عین حال منصفانه کارمندان را به 
سازمان وفادار کنند. برعکس وقتی مدیر منابع انسانی، 
غیرحرف��ه ای و بدون در نظ��ر گرفتن تخصص، تجربه 
و روحی��ه افراد آن��ان را در واحدهای کاری غیرمرتبط 
مس��تقر  ک��رده و نیازه��ای س��ازمانی افراد ب��رآورده 
نمی ش��ود یا در محاسبه دس��تمزد و حقوق کارمندان 
غیرمنصفان��ه و خارج از قاعده عم��ل می کند و بدون 
در نظر گرفتن کارمندان فقط صرفه و صالح س��ازمان 
را در نظر می گیرد عالوه بر به خطر انداختن س��المت 
روانی کارمندان، س��ازمان را نیز با بحران بی انگیز گی و 
افت بهره وری و طبعا کاهش سودآوری مواجه می کند. 
وقتی کارمندان احس��اس کنند سازمان نسبت به آنها 
صرف��ا نگاه ابزاری داش��ته و نیازها و درخواس��ت های 
موجه ش��ان نادیده گرفته می ش��ود باوره��ای مثبت و 
حمایتی سازمان را نس��بت به خود از دست می دهند 
و دچار بی تفاوتی سازمانی می شوند و درست همین جا 
قانون س��وم نیوتن عالوه  بر فیزی��ک در دنیای تجارت 
هم معنا پیدا می کند )هر عملی را عکس العملی است؛ 
مس��اوی و در جهت خ��الف آن( و از این نقطه به بعد 
کارمندان به جای هم سویی و حفظ آرمان های سازمان، 
وفاداری، رازداری حرفه ای و مسئولیت پذیری نسبت به 
سازمان، حرفه خود را فقط وسیله امرار معاش پنداشته 
و در خوش بینانه تری��ن حال��ت، ب��دون اینک��ه جذب 
ش��رکت های رقیب شده یا اطالعات مهم کاری خود را 
آگاهانه یا از روی بی توجهی در اختیار غیر قرار دهند، 
گام بلن��د و موثری بیش از وظای��ف روزانه و معمولی 
خود برای رشد و تعالی س��ازمان برنمی دارند. در واقع 
بدون تالش و ابتکار عمل جهت ایجاد میانبرهای کاری 
فقط به قدری فعالیت می کنند که کارشان را از دست 

ندهند.
 

استفاده از روش های نوین ارزیابی
نکته مهم دیگری که باید مد نظر داش��ت این است 
که اگر مایل هستید کارمندان تان در مقابل کنجکاوی 
غیرمعق��ول رقب��ا و دیگران مثل دژ یا در ضدس��رقت 
عمل کنند پس از جذب افراد در سازمان به هر دلیلی 
کارمندان ت��ان را مجبور یا تش��ویق به خبررس��انی از 
عملکرد دیگر همکاران ش��ان نکنید، زیرا با ترویج این 
روش نادرس��ت در مدت کوتاهی ع��الوه  بر اینکه قبح 
رازداری س��ازمانی شکس��ته شده و افش��ای اطالعات 
س��ازمانی به صورت عرف در آمده، کارمندان در کسب 
خب��ر و ارائه آن به دیگران بیش از حد در کار یکدیگر 

مداخله و کنکاش می کنند.

نویسنده: الهه شیرخدا
کارشناس ارشد مدیریت

پیشنهادکسبوکار

راه اندازی فروشگاه اسباب بازی آنالین- والدین همواره به بچه های شان توجه دارند و دوست دارند اسباب بازی های مناسب سن آنها 
خریداری کنند. اگر یک وب سایت تخصصی فروش اسباب بازی که توضیحات خوب و مفید در آن وجود داشته باشد راه اندازی کنید 

می توانید مشتریان زیادی را جذب خودتان کنید.



13 کــسـبوکـــار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
9 آذر 1396

شماره 941

دولت ها در کش��ورهای دارای اقتصاد پیش��رفته مبتنی بر علوم و 
فناوری های جدید دو وظیف��ه برعهده دارند؛ وضع قوانین و نظارت، 
اما حجم بزرگی از اقتصاد ایران دولتی اس��ت و کارشناس��ان همین 
امر را بزرگ ترین مانع در برابر ظهور اقتصاد جدید بر پایه کس��ب و 

کارهای نو  می دانند.
به گزارش ایرنا، راه اندازی کسب و کارهای نو با استفاده از خالقیت 
و تکنولوژی ه��ای روز ارتباطی در دنیا ام��روزه به یکی از بخش های 
مهم و درآمدزای اقتصاد بس��یاری از کش��ورها از جمله کش��ورهای 
پیش��رفته تبدیل شده اس��ت، به طوری که درآمد کسب و کارهای 
ن��و در ح��ال حاضر از درآمد بس��یاری از بخش ه��ای دیگر از جمله 
خام فروشی ها، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و فوالد فزونی گرفته 

است.
چن��دی پیش وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی ارزش فعلی پنج 
ش��رکت بزرگ دنیا در حوزه اینترن��ت و آی تی را در مجموع حدود 
3 ه��زار میلیارد دالر اعالم کرد که »کوچک ترین« ش��رکت، آمازون 
اس��ت که ارزش آن حدود 484میلیارد دالر اعالم و فیس بوک 497 
میلی��ارد دالر، مایکروس��افت 562 میلیارد دالر و گ��وگل )آلفابت( 

653میلیارد دالر ارزش گذاری شدند.
این پنج ش��رکت ه��م اکنون به عنوان ارزش��مندترین بنگاه ها در 
دنیا ش��ناخته می شوند و سودهای میلیاردی به دست  می آورند. آنها 
روی هم رفته 25 میلیارد دالر س��ود خالص در فصل اول سال 2017 
جمع آوری کردند، ضمن اینکه منابع رسمی  گزارش  می دهند حداقل 
50 درص��د از تمام دالرهایی که در آمریکا آنالین خرج می ش��وند، 
نصیب ش��رکت اینترنتی آمازون می شود و گفته شده که تمام رشد 
درآم��د در حوزه تبلیغات دیجیتال در آمریکا در س��ال 2016 نیز از 

سوی دو شرکت گوگل و فیس بوک بوده است.
از طرف دیگر، همچنین بهای س��هام ش��رکت اپ��ل یکی دیگر از 
شرکت های مطرح حوزه آی تی به بیش از 830 میلیارد دالر افزایش 
یافته و رکورد تازه ای برجا گذاش��ته اس��ت. به این ترتیب ارزش این 
شرکت آمریکایی از ارزش هشت شرکت بزرگ آلمانی، یعنی اس ای 
پی، زیمنس، بایر، آلیانتس، بی ای اس اف، تله کوم، فولکس واگن و 

دایملر )بنز( در مجموع بیشتر است.
سال گذش��ته )2016 میالدی( درآمد ش��رکت اپل تنها از طریق 
ف��روش آیفون بیش از درآمد ش��رکت خودروس��ازی آلمانی ب ام و 

اعالم شد.
ش��اید خرید شرکت واتس آپ تنها با 22 کارمند به عنوان سازنده 
نرم افزار پیام رس��ان گوش��ی های هوش��مند اندروید، آیفون، نوکیا از 
س��وی فیس��بوک به قیمت 22میلیارد دالر در سال 2014 را بتوان 
اوج تغییر و تحوالت و شگفتی در حوزه کسب و کارهای نو دانست.
واتس اپ در حال تس��ت تماس های ویدئوی��ی و تصویری گروهی 

است و این برنامه بیش از یک میلیارد کاربر دارد.
تما می  این اتفاقات حاکی از نقش اثرگذار کسب و کارهای مبتنی 
بر فناوری ها نوظهور در دنیا اس��ت، نقش��ی ک��ه روز به روز در حال 
گس��ترش اس��ت و برنامه ریزی علمی، پژوهش��ی و حت��ی اقتصادی 
امروز بسیاری از سیاس��ت گذاران اغلب کشورهای مختلف حول آن 

 می چرخد.

وضعیت ایران در گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان 
ای��ران نیز هرچن��د با تاخیر اما با تالش ه��ای مثمرثمر تعدادی از 
بخش های مرتبط از جمله معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
بحث های مربوط به کس��ب و کاره��ا و توجه به فناوری های نو جان 
تازه ای به خود گرفته است و به گفته سورنا ستاری سکاندار این حوزه 
در کشور، حمایت از شرکت های دانش بنیان منجر به شکل گیری و 

رشد حدود 3 هزار شرکت از سال 2010 به بعد شده است. 
ش��رکت هایی که ب��ه گفته وی س��االنه ح��دود 9.1 میلیارد دالر 
در س��ال تولید ثروت  می کنند و ایجاد و توس��عه صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی در این س��ال ها و حمایت از بیش از 1800 پروژه دانش 

بنیان در این سال ها نیز از جمله اقدامات دیگر این حوزه است.
ضمن اینکه از س��وی مسئوالن امر گفته شده که افزایش صادرات 
محص��والت با فناوری متوس��ط و باال از 1.5میلی��ارد دالر به 12.1 
میلی��ارد دالر افزایش یافته اس��ت که به طور حت��م این نیز از دیگر 

دستاوردهای حوزه علم و فناوری است.
از طرف��ی، ش��کل گیری و توس��عه اکوسیس��تم نوآوری ش��امل 
صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر و ش��تاب دهنده ها و پارک ها 

و مراکز رشد نقش مهمی  در شکل گیری دستاوردها داشته است.
به هرحال مطابق تاکیدات معاون علمی  و فناوری رئیس جمهوری، 
ایران اس��ال می  امروز به دنبال گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش 
بنیان است و در سال های اخیر توانسته است سهم نفت را در اقتصاد 
به ش��دت کاهش داده و به حدود 20درصد برساند که در مقایسه با 

کشورهای صاحب منابع سهم بسیار مناسبی است.
ح��ال جهش بیش��تر در افزایش س��هم تولیدات دان��ش بنیان در 
اقتصاد کش��ور به منظور ایجاد اش��تغال و تولید ثروت تنها منوط به 
سیاس��ت گذاری صحیح در ایجاد موج های جدید در توس��عه علم و 
فناوری و گس��ترش هرچه بیشتر زیرساخت های الزم در این زیست 

بوم است.
زیست بو می  مبتنی بر پایه استفاده از فناوری های پیشرفته و برای 
ظه��ور کس��ب وکارهای نو که گویا ش��کل گیری و ایجاد آن به دلیل 
وجود انواع و اقس��ام مش��کالت از جمله دولتی بودن اقتصاد کشور، 

الک پشتی است و به کندی پیش  می رود.
ب��ا محس��ن برزگر خلیل��ی مدرس و مش��اور و م��درس خالقیت 
کارآفرینی در کس��ب و کارهای نو در خصوص مس��ائل و مشکالت 

کارآفرینان در کشورمان به گفت و گو نشستیم.

کسب وکارهای نو باعث خروج از رکود و افزایش اشتغال 
 می شوند

برزگر خلیلی که در زمینه آموزش نیز یک نرم افزار راه اندازی کرده 
و از مدرس��ان دانش��گاه است و در کنار آن به مش��اوره شرکت های 
بازرگانی و کارخانه ها نیز مش��غول است، در ابتدا با اشاره به اهمیت 
کارآفرین��ی و خالقیت در اقتصاد  می گوید: به صورت کلی هم اکنون 
بح��ث کارآفرینی در دنی��ا به عنوان موتور توس��عه اقتصادی مطرح 

است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه افراد کارآفری��ن  می توانند در بازار تحرک و 
پویای��ی ایجاد و بازار را تکان داده و از حالت راکد در بیاورند، افزود: 
در واقع اگر این کسب وکارهای نو وجود نداشته باشند بازار به سمت 
رک��ود پیش  می رود، پس وظیفه کارآفرین��ان ایجاد پویایی و خروج 

بازار از رکود اقتصادی است.
وی با ذکر مثالی با اش��اره به راه اندازی کس��ب و کار جدید اسنپ 
بر اساس رویکردی نو در کشور و رونق در حوزه حمل و نقل شهری 
گفت: تا چند وقت پیش استفاده از تاکسی و خودروهای آژانس ها به 
دلیل قیمت های تقریبا باال از سوی بسیاری از مردم کاهش یافته بود 
که با ظهور اپلیکیشن اسنپ که با افزایش سرعت در سرویس دهی و 
همچنین پایین آوردن نرخ همراه بوده است، امروز بسیاری از مردم 
با ش��رایط جدید و سیستم حمل و نقل شهری با رونق قابل توجهی 

مواجه شده است.
وی ادام��ه داد: این کارآفرینی و پویایی به حدی اس��ت که امروزه 
ش��اهد آن هس��تیم که بس��یاری از افراد از سایر ش��هرها برای کار 
رانندگ��ی در حوزه حمل و نقل وارد پایتخت ش��ده اند و این بیانگر 

شکستن انحصارها و ظهور شرایط جدید در اقتصاد است.

کسب و کارهای نو اشتغال را هدفمند  می کنند
اما گاهی اوقات راه اندازی کسب و کارهای نو برای مدتی بیکاری 
ش��اغالن را در بخش هایی به دنبال خواهد داش��ت، چراکه به اعتقاد 
برزگر خلیل��ی، وظیفه کارآفرینان نیز همین اس��ت، چراکه با طرح 
ایده ه��ای جدید خیل��ی از فرصت های جدید ایجاد و ممکن اس��ت 

بسیاری از کسب وکارهای سنتی نیز از دور خارج شوند.
برزگر خلیلی معتقد اس��ت: قانون بازار این اس��ت که کارآفرینان 
باعث  می ش��وند س��طح بازار باال آمده و آنهایی که ضعیف ترند و کار 
قوی ندارند، به صورت تدریجی از بازار حذف و رقابت ایجاد  می شود 
و با ظهور ایده های ناب و تازه، رقابت و شرایط جدید در بازار حاکم 
 می شود که در اقتصاد تبعات مثبت و منفی را به دنبال خواهد داشت.

وی به افرادی که در حال حاضر در ش��غل پارکبان در خیابان های 
بزرگ پایتخت یا س��ایر شهرها مش��غول به کار هستند اشاره کرد و 
ب��ا تاکید بر اینکه یک عده جوان از صبح تا س��اعتی از روز به کاری 
مش��غول هستند که یک دس��تگاه به راحتی قادر به انجام آن است، 
اف��زود: این افراد در واقع  می توانند در بخش های مولد دیگری مانند 
تولی��د، بازرگانی و خدمات مش��غول به کار ش��ده و مفید و موثرتر 

باشند.

ایران و سرعت پایین به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه کسب 
و کارهای نو

اما این کارآفرین در ادامه با اش��اره به مشکالت مربوط به کسب و 
کارهای نو در کشورمان یکی از دالیل حرکت کند کسب وکارهای نو 
در ایران را سرعت بسیار پایین به روز رسانی قوانین و مقررات کهنه 
و تعریف قوانین جدید مربوط به این حوزه و همچنین مشکالت بین 
بخشی و عدم هماهنگی دستگاه ها اجرایی و اداری کشور با یکدیگر 
دانس��ت.برزگر خلیلی  می گوید: در حال حاضر مرجع مشخصی برای 
صدور مجوز به کس��ب و کارهای نو در کش��ور تعریف نش��ده است. 
ب��ه عن��وان مثال در حال حاضر اس��نپ به عنوان یک کس��ب و کار 
جدید در حوزه حمل و نقل ش��هری ش��روع به کار کرده اس��ت اما 
سازمان تاکس��یرانی به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده حمل و 

نقل شهری این کسب و کار را قبول ندارد.
وی افزود: با شروع به کار کسب و کارهای جدید یک سری مباحث 
حاش��یه ای نیز ممکن است به وجود آید مانند آنچه اخیرا برای یکی 
از مس��افران اسنپ اتفاق افتاد، اما مشکل اینجاست که سازمان های 
دولتی و نظارتی و کس��انی که بایس��تی قوانین و مقررات را ایجاد و 
نس��بت به رفع موانع کس��ب و کار اقدام کنند، آنه��ا کار خود را به 
درس��تی انجام نمی دهند، لذا اگر آنها کارخود را درست انجام دهند 

همه این مباحث قابل رفع است.
وی معتقد اس��ت: افرادی در حاکمیت بحث کس��ب و کارهای نو را 
قبول دارن��د و معتقدند برای بهره وری و تغییرات در ش��اخص های 
اقتصادی مقوله خوبی است و باید دنبال شود و برخی نیز که دارای 

افکار س��نتی هس��تند با این مقول��ه مخالفت  می کنن��د، لذا متولی 
مشخصی وجود ندارد و یکسری مقابله  می کنند و  می بندند و برخی 

نیز از این کسب وکارها استقبال  می کنند.
وی گف��ت: مهم تر اینکه اگر ایده جدیدی ش��ما داش��ته باش��ید 
نمی دانی��د به کجا بای��د مراجعه کنید، این در حالی اس��ت که باید 
جایی برای پیگیری و تس��ریع پیاده س��ازی ایده ها و طرح های افراد 

کارآفرین تعریف شود.

پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن
برزگ��ر خلیلی با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر برخ��ی افراد با 

تعری��ف نرم افزار جدید همچون اس��نپ البته این ب��ار قصد ورود به 
خدمات رس��انی در حوزه بین ش��هری را دارند که ب��ه طور حتم این 
بخش از پیچیدگی بیش��تری برخوردار اس��ت، اف��زود: این در حالی 
اس��ت که مش��خص نیس��ت کدام س��ازمان باید فضای الزم را برای 

فعالیت جدید ایجاد و متولی و هدایتگر این کسب و کار نو باشد. 

برای حرکت در مسیر بازار رقابتی باید نگاه جهانی داشت
ام��ا این مدرس کارآفرینی در ادامه داش��تن دید و نگاه جهانی به 
حوزه تجارت را یکی از نیازمندی های فعاالن حوزه کس��ب وکارهای 
جدید و دس��تگاه ها و حوزه های هدایتگر این کسب وکارها دانست و 
گف��ت: اگر بازارهای ما بخواهند رقابتی ش��وند نباید نگاه فعاالن این 

بازار تنها محدود به بازارهای داخلی باشد.
برزگر خلیلی گفت: متاسفانه ما به دلیل اینکه از اطالعات و امکانات 
تکنولوژی های جدید بهره مند نیستیم، سرعت حرفه ای شدن بازار و 
رونق کسب وکارهای جدید در کشورمان نیز بسیار پایین است، مانند 
صنایع خودروس��ازی کش��ور که به محض اینکه فعاالن بازار به یک 
ب��ازار رقابتی ورود  می کنند و در یک بازار رقابتی به روی کش��ور باز 

 می شود، به سرعت در معرض نابودی قرار  می گیرند.
وی معتقد اس��ت: فض��ای کس��ب و کارهای جدید در کش��ور تا 
حدودی مثبت ش��ده و حاش��یه ها نیز مربوط به فضای کلی اقتصاد 

ایران است که در واقع یک اقتصاد بیمار محسوب  می شود.
وی گفت: ما  می توانیم جلوی پیش��رفت و تغییرات و تکنولوژی را 
بگیریم، اما  می توانیم با رصد آنها موانع و مشکالت را رفع کنیم. این 
چیزی است که متاسفانه به نظرم سازمان های دولتی به دلیل اینکه 
خ��ود س��همی  در اقتصاد دارند و ورود پی��دا کرده اند و وظایف خود 
را به درس��تی انجام نمی دهند، این مش��کالت جدی را برای فعاالن 
کسب وکارها جدید ایجاد کرده است.وی با اشاره به اینکه دولت ها در 
تمام دنیا امروزه تنها دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را عهده دارند، 
به دولتی بودن ججم بزرگی از اقتصاد کش��ورمان اش��اره کرد و این 
موضوع را یک مانع جدی برای ظهور کسب و کارهای جدید دانست.

وی گف��ت: اگ��ر این معضل برطرف ش��ود و بخ��ش خصوصی در 
کش��ور رونق بیشتری بگیرد و دولت با کنار کشیدن از تصدی گری 
اقتصاد به س��مت نظ��ارت و قانون گذاری پی��ش رود، به طور حتم 
اتفاق خوبی در بخ��ش اقتصاد خواهد افتاد.وی در پایان تاکید کرد: 
اگر  می خواهیم کشور در بحث جهاد اقتصادی و بهبود فضای کسب 
و کارهای ن��و موفق عمل کند، بهتری��ن و موثرترین راهکار کاهش 
تصدی گ��ری دول��ت در اقتصاد و در کل جدایی اقتصاد از سیاس��ت 
اس��ت، چراکه در این صورت فعاالن بخش خصوصی که همان مردم 

هستند در بازار رقابتی مسیر خود را بهتر خواهند یافت.

کسب و کارهای نو و مانعی به نام اقتصاد دولتی
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اخبار

تبریز - لیال پاش�ائی- رییس هی��ات مدیره خانه مطبوعات 
استان آذربایجان شرقی از منتخبان شورای پنجم تبریز خواست تا 
نمایندگان تشکل های رسانه ای را اعضای افتخاری پارلمان شهری 

منظور و محسوب کنند.
کارگروه ویژه ای برای آسیب شناسی فعالیت های 

فرهنگی و رسانه ای تشکیل شود
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اس��د فالح در نشست مشترک 
اعضای کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر و مدیران و مسئوالن 
فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری تبریز با اعضای هیات مدیره خانه 
مطبوعات آذربایجان ش��رقی و تشکل های رسانه ای، ضمن اعالم 
این مطلب اظهار کرد: با توجه به رویکرد مشترک خانه مطبوعات و 
شورای شهر تبریز مبنی بر افزایش سطح تعامالت و همکاری های 
فیمابین، پیشنهاد می شود کارگروه ویژه ای برای آسیب شناسی 
فعالیت های فرهنگی و رسانه ای با همکاری کمیسیون فرهنگی 
شورا تشکیل و جلسات منظمی را تا حصول شرایط مطلوب و مورد 

انتظار، پیگیری و برگزار کند.
جایگاه فراگیر و نقش خانه مطبوعات در سپهر رسانه ای 

کشور حائزاهمیت است
وی افزود: جایگاه فراگیر و ماموریت های خانه مطبوعات به عنوان 
تنها تشکل مورد تایید و دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مستند به اساسنامه آن و همچنین ابالغیه اخیر معاونت 
مطبوعات این وزارتخانه خطاب به اس��تانداران محترم استانهای 
سراس��ر کشور، بوده و بیانگر نقش حائزاهمیت خانه مطبوعات در 

سپهر رسانه ای کشور است.
سهم خاص و ظرفیت مهم رسانه ها در رویداد فراملی 

تبریز 2018 نباید، بیش از این مغفول واقع شود
فالح ادامه داد: شهرداری تبریز، مسئولیت کمیته اطالع رسانی 
و تبلیغ��ات رویداد تبریز ۲۰۱۸ را برعه��ده دارد لذا انتظار می رود 

نمایندگان تش��کل های رس��انه ای بویژه خانه مطبوعات استان، 
بعنوان اعضای اصلی این کمیته دعوت به همکاری شوند تا دیگر 
 منبعد شاهد این واقعیت تلخ نباشیم که سهم خاص و ظرفیت مهم

 رسانه ها برای این رویداد فراملی، بیش از این، مغفول واقع شود.
خواهان رفع هرگونه تبعیض بین رسانه ها و تشکل های 

مربوطه هستیم
رییس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با نقد چالش های فراروی 
رسانه ها بواس��طه عملکرد عده قلیلی از مسئوالن، خواستار رفع 
هرگونه تبعیض بین رسانه ها و تشکل های مربوطه، در دوره پنجم 

شورای شهر تبریز شد.
شورا، اتاق شیشه ای منتخبان مردم باشد

اس��د فالح، با یادآوری محوریت ش��عارهای انتخاباتی اکثریت 
منتخبان شورای پنجم تبریز مبنی بر "شفافیت و مبارزه با فساد"، 
بر ضرورت اجرایی شدن این شعارها با عینیت یافتن شورا به " اتاق 

شیشه ای منتخبان مردم" در پارلمان شهری، تاکید کرد.
بسته حمایتی شورانشینان از رسانه ها تدوین و تعریف شود
وی، همچنین پیشنهاد تدوین و تعریف بسته حمایتی شورانشینان 

از رس��انه ها با رویکرد تامین بخشی از اقالم فرهنگی سبد خانوار 
شهروندان را، در راستای برنامه "توسعه فرهنگی و ارتقای آگاهی 
رس��انه ای" مطرح کرد و افزود: در صورت تعامل و اشتراک عمل 
اعضای شورای پنجم، اتاق شیشه ای شورای شهر تبریز می تواند 
ناظر و شامل بر حضور حداکثری اصحاب رسانه بعنوان نمایندگان 

افکار عمومی باشد.
طرح اتاق های فکر رسانه توسط شورا و شهرداری 

عملیاتی شود
اس��د ف��الح در بخش پایانی س��خنان خود خواهان بررس��ی طرح 
فعالسازی "اتاق های فکر رسانه" در سطح شهرداری مرکز، شورای شهر، 

مناطق دهگانه شهرداری های کالنشهر تبریز و سازمان های تابعه شد.
فرهنگسرای رسانه در شهر "اولین ها" راه اندازی شود

وی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مهم و اصلی خانه مطبوعات 
استان آذربایجان شرقی از شورا و مدیریت شهری تبریز، تعیین و 
نامگذاری مکانی مناسب بعنوان فرهنگسرای رسانه � با مدیریت و 
متولی گری مشترک خانه مطبوعات و شهرداری تبریز � در شهر 

"اولین ها" است.

ساری – دهقان - مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز گفت: 
ایمن سازی رودخانه های ازگم، مینو دشت، زرین گل، کورکور 
سر نوشهر با موفقیت انجام شد. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل از  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، رسول 
داودی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: ایمن س��ازی خطوط 
لول��ه در رودخانه های ازگم، مینو دش��ت، زرین گل، کورکور 
سر نوشهر انجام شد و تعدادی از رودخانه های دیگر در حال 
پیگیری است. وی با بیان اینکه اجرای عملیات مکانیکال لوله 
اس��پن در بس��تر رودخانه خرک آبرود خط لوله نور/ رامسر و 
TIE-IN اجرا ش��ده اس��ت افزود: تمامی عملی��ات فوق با 

 اس��تفاده از تجهیزات و نفرات شرکتی انجام شده است. مدیر 
منطقه9 عملیات انتقال گاز انجام عملیات پیگرانی تمیزکننده 
خ��ط لول��ه 4۰ اینچ سراس��ری اول رش��ت/ آس��تارا از دیگر 
فعالیت های شاخص عملیات خطوط لوله منطقه 9 برشمرد و 

گفت: پیگیری و همکاری موثر در تزریق گاز و راه اندازی خط 
لوله 4۰ اینچ دامغان/ کیاسر/ ساری/ نکا به طول ۱7۰ کیلومتر 
که پایداری گاز برای کش��ور را به عه��ده دارند نیز از اقدامات 
خط��وط لوله منطقه 9 اس��ت. داودی نژاد با بیان اینکه طول 
خطوط لوله تحت بهره برداری ۱5۱۲ کیلومتر است بیان کرد: 
 سه مرکز نور، گرگان و رشت از مراکز بهره برداری خطوط لوله
 منطقه 9 هستند. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ادامه داد: 
اجرای 65 مورد RTU در ایستگاه های شیر بین راهی منطقه 
جهت کنترل عملکرد شیرهای بین راهی و حفظ پایداری گاز 

توسط خطوط لوله نظارت و پیگیری می شود.

تبریز - اسد فالح- رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
در صحن شورای شهر تبریز گفت: اگر بخواهیم در کار فرهنگی 
موفق ش��ویم باید تابع برنامه ای جام��ع و اولویت بندی کارها 
باش��یم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر فرج قلی زاده در 
جریان ارائه گزارش کمیسیون فرهنگی در صحن شورای شهر 
با اش��اره به اینکه  بایستی وضعیت در بخش فرهنگی مجموعه 
شهرداری بهبود یابد، بیان کرد: کار فرهنگی باید تابع برنامه ای 
جامع و اولویت بندی مناسب باشد. حوزه فرهنگ در شهرداری 
به ارکستری ش��بیه است که هر کس ساز خودش را می زند و 

رهبری واحد در این بخش وجود ندارد. این عضو ش��ورای شهر 
تبریز با اش��اره به هزینه کرد قسمت اعظمی از بودجه سازمان 
ورزش به امر فوتبال و لزوم تغییر سیاس��تها و اولویت ها، گفت: 

سازمان ورزش که قرار بود خودکفا باشد، امروز بخش عمده ای 
از بودجه های خود را از ش��هرداری و ش��ورا دریافت می کند و 
چارت سازمانی و آئین نامه و شفافیت مالی هنوز در این سازمان 
حاکم و ایجاد نش��ده اس��ت.  وی با طرح س��والی افزود: با چه 
توجیهی مبلغ یک میلیارد تومان برای مس��ابقه شطرنج هزینه 
شده اس��ت؟  قلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد: جز یک مورد، تمامی کتاب های خریداری ش��ده توس��ط 
شهرداری از سال 93 تاکنون، کتاب های غیرمرتبط با شهرداری 

و موضوعات مدیریت شهری بوده است.

 رش�ت- مهناز نوبری- شهردار این کالنشهر ظهر سه شنبه در 
جلسه ستادی با معاونان خود در ابتدا پیرامون نوع مکاتبات با ادارات 
مختلف اظهار کرد : باید در ادبیات و نوع ارجاع دس��تورات به نهادها 
و ارگان های دخیل در ش��هرداری به اجماع برسیم . مسعود نصرتی 
تاکید کرد : نباید از کنار دستورات داخل در نامه های اداری به سادگی 
گذشت زیرا گاهی دقت نظر در دستور نامه ها و پافشاری ها ، موجب 
تغییر نظر مدیران ش��ده و در نتیجه پیش��رفت شهر را رقم  می زند . 
وی گفت : باید با امورات فعلی و تغییر در نوع گفته ها و ش��نیده ها 
نتایج مطلوبی برای ش��هر به وجود آورده شود . شهردار رشت تاکید 
 کرد : رییس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت باید در تمام
 برنام��ه های فرهنگی ، ورزش��ی و اجتماعی ش��رکت ک��رده و برای 
هزین��ه کرد هر برنامه ای که در ردیف بودجه این س��ازمان قرار دارد 
قول پرداخت دهدنصرتی همچنین بر نحوه اطالع رسانی دقیق تاکید 
و خاطر نش��ان کرد : امروز باید اطالع رس��انی های دقیق برای اطالع 
مردم و مس��ئوالن انجام شود. وی گفت : مدیران سازمان ها باید طی 
مصاحبه هایی به شفاف سازی های عملکرد حوزه های مدیریتی خود 
بپردازند و دراین راستا نباید هیچ سوالی را بدون جواب باقی بگذارند 
. شهردار رشت همچنین با اش��اره به حرف و حدیث های مربوط به 
حق��وق های معوقه نیز تصریح کرد : در چن��د روز آینده حقوق آبان 

ماه پرداخت می شود . نصرتی بر افزایش عرق سازمانی در کارمندان 
تاکید کرد و بیان داش��ت : نباید اجازه دهیم در بیرون از شهرداری ، 
فضاسازی و جبهه گیری علیه شهرداری به وجود آید . وی ادامه داد 
: تمام امورات مربوط به ش��هرداری باید رسیدگی شود و درآمد ناشی 
از تخلفات که توسط شهروندان به شهرداری پرداخت نشده است باید 
مورد بررسی قرار گیرند . نصرتی پیرامون نوع استخدام های موجود در 
شهرداری نیز گفت : قرار بود از ابتدای آبان ماه به غیر از افراد مشخص ، 
بقیه افراد کارت نزنند اما 34 نفر خارج از این لیس��ت ، این موضوع را 
رعایت نکردند که به این افراد به دلیل رعایت نکردن بخشنامه ، حقوق 
تعلق نمی گیرد و مدیران سازمان ها نیز باید به چنین افرادی در حوزه 
مدیریتی خود تذکرات الزم را بدهند. وی همچنین بر لزوم عدالت در 
پرداخت حقوق و مزایا میان نیروهای قراردادی و سایر کارمندان تاکید 
کرد و بیان داشت : باید راهکاری اتخاذ شود که میزان حقوق پرسنل 
به هم نزدیک باشد و در این زمینه باید به جای اعمال سلیقه، قانون 
مورد مالک قرار گیرد . به گفته شهردار رشت ، هیچ گونه محدودیتی 
برای پرداخت اضافه کار و پاداش پرسنل وجود ندارد به شرط آنکه از 
چارچوب قانون خارج نشود زیرا پرسنل برای انجام کار مطلوبتر باید 
رضایت و انگیزه داشته باشند .نصرتی بر لزوم عدالت در پرداخت حقوق 
پرس��نل تاکید و خطاب به مسئوالن حاضر تصریح کرد : در پرداخت 

حقوق، پ��اداش ، مزایا و هرچیزی که قانون اجازه می دهد هیچ گونه 
کوتاهی نباید صورت بگیرد . شهردار رشت گفت : الزم است الیحه ای 
برای ش��ورای شهر تهیه شود تا برای کس��انی که به هر شیوه ای در 
شهرداری خدمت رسانی می کنند ، در پایان هرماه به صورت مستقیم 
پاداش تعلق بگیرد . نصرتی همچنین بر لزوم انجام کارهای مقتدرانه 
برای جلوگیری از بی انگیزگی تاکید و خاطر نش��ان کرد : باید کاری 
کنیم که بدبینی های به وجود آمده برطرف ش��وند درغیر اینصورت 
به نتایج مطلوب دسترسی پیدا نخواهیم کرد . وی همچنین با اشاره 
ب��ه آغاز بارش ها جهت آمادگی ب��رای مدیریت در بحران احتمالی ، 
خواس��تار مانور ش��د و اظهار کرد : با نهادهایی همچون بنیاد مسکن 
، س��پاه پاسداران و اتحادیه کامیون داران نیز برای انجام مانور رایزنی 
 ش��ده است و س��ایر ارگان ها نیز باید در روزی که نیاز است آمادگی 
خدمت رسانی را عالوه بر مانور داشته باشند . شهردار رشت در بخشی 
از سخنان خود تاکید کرد : در برف اول هیچ ارگانی نباید غافگیر شود 
.شهردار رشت همچنین گفت : هر پیش بینی جدید و ویژه ای که در 
امس��ال وجود نداشت باید در س��ال 97 وجود داشته و امکان اجرایی 
شدن داشته باشد و این موضوع باید توسط مدیران مناطق اعالم شود.

نصرتی در پایان گفت : باید از میزان بودجه محقق شده شهرداری آگاه 
شویم و بر اساس بودجه در مورد هزینه ها  تصمیم گیری کنیم.

تبریز - ماهان فالح- عضو شورای اسالمی شهر تبریز به عنوان 
نائب رئیس اتحادیه اروپایی-آس��یایی علوم ورزش و نماینده ایران 
در اتحادی��ه جهانی علوم ورزش انتخاب ش��د. به گزارش خبرنگار 
 م��ا در تبریز، س��عید نیکوخصل��ت در اولین گردهمایی اس��اتید 
اروپای��ی _ آس��یایی علوم ورزش��ی ک��ه در ترکیه برگزار ش��د به 
عن��وان نای��ب رییس اتحادیه علوم ورزش��ی اروپا - آس��یا انتخاب 
ش��د. پانزدهمین کنگره بین المللی علوم ورزش��ی در ترکیه همراه 
با راه اندازی و تاس��یس اتحادیه اروپایی _ آسیایی علوم ورزشی در 
آنتالیای ترکیه برگزار شد. اتحادیه اروپایی _ آسیایی علوم ورزشی 

نیز به طور رس��می با حضور ۱5 کش��ور م��ورد تصویب نهایی قرار 
گرفت. در نشست چهار روزه مرتبط با اتحادیه، نیکوخصلت از ایران 

به نائب رئیسی کنگره از سوی هیات موسسین انتخاب شد. دومین 
نشست این مجمع نیز برای سیاستگذاری و تصویب هدف های آتی 
در اردیبهشت ماه س��ال آینده در کنستانای رومانی برگزار خواهد 
شد. تبادل دانشجو و استاد، راه اندازی نشریه بین المللی و برگزاری 
نشس��ت ها و کنگره های علوم ورزش��ی از اولویت ه��ای کاری این 
اتحادیه اروپایی _ آس��یایی خواهد بود که به شکل غیرانتفاعی به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. الزم به ذکر است، سعید نیکوخصلت 
قهرمان رش��ته کاراته )کاتا(، مربی تیم کاتا شهرداری تبریز و عضو 

هیئت علمی دانشگاه تبریز در رشته تربیت بدنی است.

رییس هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی:

فرهنگسرای رسانه در شهر اولین ها راه اندازی شود 
اصحاب رسانه اعضای افتخاری شورای شهر محسوب شوند

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد

ایمن سازی رودخانه های خروشان نوشهر جهت مقابله با سیالب ها

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز:

بایستی وضعیت بخش فرهنگی مجموعه شهرداری بهبود یابد

شهردار رشت تاکید کرد : 

در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نباید هیچ گونه کوتاهی صورت گیرد 

انتخاب عضو شورای اسالمی تبریز به عنوان نایب رئیس اتحادیه اروپایی- آسیایی علوم ورزش

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره ،هیئت رئیسه و روسای نواحی 
شرکت گاز استان مرکزی همزمان با شروع فصل سرد سال

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جلسه مشترک هیئت مدیره و هیئت رئیسه و روسای 
نواحی دراداره مرکزی این ش��رکت و با حضورغالمرضا مش��ایخی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران وجواد مهندس 
مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی برگزار شد.درابتدای جلسه پس ازقرائت آیاتی چند از قرآن مجید و خیرمقدم مدیرعامل به 
حاضرین،سمیعی معاون بهره برداری گزارشی در خصوص آمادگی نواحی برای ورود به فصل سرما ولزوم پایداری شبکه های گاز 
وپیگیری وصول مطالبات ارائه نموده ودرادامه معاونین،روسای ستادی ونواحی نیز نقطه نظرات خود را بیان نمودند.  بر پایه این گزارش 
مشایخی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص مسائل مطرح شده از سوی حاضرین نقطه نظرات خود را بیان 
نمود وبه پرسشهای عنوان شده از سوی حضار جلسه پاسخ مناسب ارائه نمود و ضمن تشکر از عملکرد مدیرعامل و کارکنان شرکت 
گاز استان مرکزی، وضعیت شرکت گاز استان را مطلوب دانسته ودرمورد اختصاص بودجه ووصول مطالبات از بدهکاران صحبت نمود 
و بر موضوع ارتباط پژوهشی شرکت بادانشگاه ها تاکید نمودند.همچنین در خصوص ورود به فصل سرد بر آمادگی کامل و برطرف 
نمودن نقایص احتمالی تا قبل از شروع سرمای زمستان  تاکید نمود تا از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری به عمل آید تا همچون 
سنوات گذشته بهترین خدمات به مردم عزیزمان ارائه گردد.  برپایه این گزارش جواد مهندس مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
از آمادگی کامل این شرکت برای استمرار گازرسانی و ارائه خدمات به مردم عزیز استان خبر داد و در این خصوص گفت:با همکاری 
نیروهای متعهد و پرتالش این شرکت امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمات رسانی به هم استانیهای عزیز را انجام داده و 

سطح رضایتمندی مشترکین گاز طبیعی را باال ببریم.

همایش بسیج استان آذربایجان غربی 
قدردانی از عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز-  همایش بسیج، بصیرت انقالبی و آمادگی روز افزون 
در اس��تان آذربایجان غربی با حضور سردار طهماسبی معاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولی فقیه در س��ازمان بسیج مستضعفان کشور، مدیران دستگاههای اجرایی، فرماندهان 
پایگاههای بسیج و جمع کثیری از بسیجیان همزمان با دومین روز هفته بسیج در محل 
س��الن اجتماعات شرکت توزیع برق اس��تان برگزار شد. در این همایش از عملکرد پایگاه 
مقاومت بسیج ش��هید تندگویان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در 
ماموریتهای محوله بسیج در سال 96 تجلیل به عمل آمد و با اهدای لوح سپاس از اقدامات ارزشمند احمد مجرد مدیر و فرمانده 
بسیج شهید تندگویان منطقه قدردانی گردید. گفتنی است در این همایش تعداد کثیری از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید 

تندگویان نیز حضور داشتند.

برگزاری آیین تکریم و معارفه معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آئین تکریم و معارفه 
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان، حاج آقا قریشی، قائم مقام نماینده 
ولی فقیه در بنیاد مسکن استان و معاونین اداره کل برگزار گردید.در این جلسه از زحمات آقای سید احمد موسوی تقدیر و تشکر 
و آقای سید محمد میرمحمدحسینی بعنوان معاون جدید پشتیبانی بنیادمسکن استان معرفی گردید.مهندس زمانی نژاد در این 
جلسه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات آقای موسوی در زمان تصدی معاونت پشتیبانی ، ایشان را بعنوان مشاور مدیرکل در امور 
مالی منصوب کردند.آقای موسوی نیز در این جلسه ضمن طلب حاللیت از همکاران بنیادمسکن استان، برای آقای حسینی آرزوی 
موفقیت کردند.حجت االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی، قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه در بنیادمسکن استان نیز در این جلسه 
با قرائت آیات و روایات در باب مسئولیت پذیری و خدمت به مردم در طول زمان مسئولیت، از زحمات آقای موسوی تشکر و برای 
آقای حسینی ، معاون جدید پشتیبانی آرزوی موفقیت کردند.مهندس ولی الهی ، معاون محترم عمران روستایی هم ضمن تشکر از 
آقای موسوی به جهت مساعدتها و حمایتهای ایشان در زمان تصدی با معاونت عمران روستایی، برای معاون جدید پشتیبانی آرزوی 
موفقیت کردند.مهندس حق بین ، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن استان نیز در این جلسه ویژگیهای فردی آقای 
موسوی و تالشهای ایشان را مورد تقدیر قرار دادند و برای آقای حسینی آرزوی موفقیت کردند.مهندس مهرگانفر ، سرپرست معاونت 
مسکن شهری نیز ضمن تشکر از خدمات آقای موسوی، برای آقای حسینی آرزوی توفیق و موفقیت کردند.آقای حسینی، معاون 
جدید پشتیبانی بنیادمسکن استان نیز در این مراسم، ضمن قابل احترام دانستن شخصیت آقای موسوی، از مدیرکل بنیادمسکن 
استان، ریاست محترم بنیاد مسکن کشور و معاون محترم پشتیبانی دفتر مرکزی به دلیل اعتمادشان به ایشان تشکر کردند و از 
مدیرکل، معاونین و کلیه همکاران بنیادمسکن استان به ویژه آقای موسوی خواستند تا با تعامل و همکاری بیش از پیش، در پیشبرد 

کار حوزه پشتیبانی کمک کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
12 نقطه در راه های استان برای احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي شناسایي شد

 گ�رگان- خبرن�گار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلس��تان از شناس��ایی ۱۲ نقطه جهت احداث 
مجتمع هاي خدماتي رفاهي در طول راههاي استان خبر داد و گفت: این نقاط برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران عزیز در دستور 
کار  اداره کل قرار گرفته است."مهدی میقانی" در گفت و گویی خبری اظهارکرد: این نقاط براساس تایید طرح تفصیلی در محورهای 
ارتباطی گرگان- شاهرود)جاده توسکستان(، کردکوی-گلوگاه)جاده قدیم( ، آق قال- اینچه برون، گمیشان-اینچه برون،گنبد-داشلی 
برون، زرین گل-بسطام، آزادشهر-خوش ییالق، گنبد- مراوه تپه، علی آباد-آزادشهر، کالله- مراوه تپه، رامیان-کالته خیج و گنبد-مراوه 
تپه شناس��ایی ش��ده اند.وی از کلیه سرمایه گذاران بخش خصوصي که تمایل به سرمایه گذاري بصورت موردي و یا زنجیره اي در 
نقاط یاد شده را دارند، دعوت به همکاری با اداره کل کرد.میقانی افزود: سرمایه گذاران می توانند در ساعات اداري به اداره کل مذکور 
واقع در گرگان، میدان بسیج،سایت اداری، روبه روی استانداری گلستان مراجعه و ضمن اخذ اطالعات مورد نیاز، شرایط خود را جهت 

سرمایه گذاري در نقاط فوق الذکر به اداره کل اعالم کنند.

دسترسی به خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت :در راستای گسترش کانال 
ارائه خدمات غیر حضوری و رویکرد سازمان تامین اجتماعی در ارائه این گونه خدمات، سامانه دریافت خدمات از طریق تلفن همراه 
راه اندازی شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ؛علی معیری مدیر کل دفتر راهبری سیستمهای 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به قابلیت سامانه تلفن همراه در ارائه خدمات غیر حضوری اظهار داشت :کاهش هزینه ها و تسهیل 
و تسریع در خدمات مورد نیاز ،افزایش رضایتمندی و کاهش مراجعات حضوری ذینفعان از اهداف راه اندازی این سامانه می باشد . 
وی افزود :بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند با شماره گیری کد دستوری# ۱4۲۰*44*از طریق تلفن همراه خدمات 
غیر حضوری این سازمان را دریافت دارند . معیری گفت :استعالم وضعیت بیمه پردازی ،استحقاق درمان ،سابقه بیمه پردازی ،فیش 
مستمری و نوبت دهی مراکز درمانی از جمله سرویس ها و خدمات غیر حضوری قابل دریافت از بستر استفاده از این سامانه می باشد .

با حضور دکتر ستار بابایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری انجام شد 
برگزاری جلسه حفاظت و حراست از انفال و منابع طبیعی و چالش های پیش رو

س�اری - دهقان -  جلس��ه حفاظت با موضوع حفاظت و حراست از انفال و 
منابع طبیعی در س��طح استان  و چالش های پیش رو ، راهکارهای پیشنهادی، 
اعتبارات،کمبودها و مشکالت اجتماعی و اقتصادی و...  با حضور سرهنگ سبزعلی 
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور،آقای  دکتر ستار 
بابایی مدیرکل ، سرهنگ خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل و فرماندهان 
یگان حفاظت شهرستان ها ، روسای ادارات منابع طبیعی شهرستان های تابعه و 
رییس اداره حراست و نیز مدیر روابط عمومی  در سالن جلسات اداره کل تشکیل شد. دکتر ستار بابایی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری منطقه ساری گزارش کلی از وضعیت منابع طبیعی استان و چالش ها و مشکالت و اعتبارات و کمبودها و مباحث بهره 
برداری ها و مشکالت اقتصادی و اجتماعی ارائه نمود. در ادامه سرهنگ خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل با ارائه پاورپوینت ، 
آمار و ارقام قاچاق رخ داده درباره درختان سرپا ، مقطوعات جنگلی ، ذغال و تجاوز و تعدی به عرصه های جنگلی و آمار آتش سوزی 
های رخ داده در عرصه های جنگلی و مرتعی در چند سال گذشته و جاری و اقدامات به عمل آمده در این خصوص پرداخت. همچنین 
آقای مهندس مقیمی رییس اداره حراست اداره کل به دو موضوع مبحث طرح تنفس جنگل و مسائل مبتال به و نیز نیروهای طرح 
صیانت و مشکالت پیش رو  ، مباحث حقوقی ، پرسنلی و مسائلی که تاثیر در کیفیت و چگونگی حفاظت و صیانت از عرصه های ملی 
دارند ، مطرح نمود. در ادامه جلسه کلیپ تهیه شده توسط یگان حفاظت اداره کل در جلسه به نمایش گذاشته شد. سپس نمایندگانی 
از روسای ادارات و فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ها که در خط اول سنگر حفاظت و حراست از عرصه های ملی و 
انفال هستند به ذکر و توضیح مشکالت ، چالش ها ، تجاوزات و  مسائل حقوقی و قانونی و پرسنلی نیروهای تحت امر خود پرداختند. 
همچنین از دو مهمان از نیروهای خود جوش مردمی که در اطفاء حریق رخ داده در عرصه های منابع طبیعی حوزه شهرس��تان 
 آمل جانانه حضور موثر و پیگیر داشتند دعوت بعمل آمد که ضمن ارائه مطالبی در خصوص انگیزه و دالیل حضور خود جوش در 
زمان های حساس و مواقع مورد نیاز ، تقدیر و تشکر به عمل آمده و هدایای ناقابل به همراه لوح تقدیر توسط فرمانده یگان حفاظت 

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تقدیم آقای نوراله رویین تن و سرکار خانم فیروزه علیزاده از کوهنوردان آملی گردید.



ترس ام��ری طبیعی در زندگی اس��ت؛ در واقع در 
دنیای ش��کار و ش��کارچی باال رفتن سطح هوشیاری 
آمیخته با ترس نقشی کلیدی در بقا دارد. با این همه 
در دنیای کس��ب و کار اغلب ترس ها کمترین ارتباط را 
با بقا دارند و بیش��تر نوعی حس ناامنی را در افراد به 

وجود می آورند.
س��واالتی از قبی��ل »آیا می توانم س��ر موقع کارم را 
تحویل دهم؟« یا »آیا رئیس��م دوستم دارد؟« از جمله 
نمونه های ترس مخرب در محیط های کاری هس��تند 
و البت��ه باید اش��اره کنیم که این ترس ه��ا و تردیدها 
کمترین نقش را در دس��تیابی ما به اهداف مان دارند 
و در مقاب��ل، نق��ش نوعی مان��ع را ب��رای پیروزی و 
موفقیت مان ایف��ا می کنند. بله ت��رس می تواند نقش 
نوعی هدف انگیزش��ی را ایفا کند، اما تردیدی نیست 
که اگر با اعتماد به نفس جایگزین ش��ود نتایج بهتری 

را برای ما به دنبال خواهد داشت.
برای مدیریت و در نهایت حذف ترس از محیط های 
کار اس��تراتژی های مختلفی وج��ود دارد که در ادامه 

به نقل از دیجیاتو، با شما در میان خواهیم گذاشت.
1-باور کنید که تنها نیستید

ف��ارغ از نوع ترس هایی که با آنها روبه رو می ش��وید 

باید مطمئن باش��ید که فردی در جایی روش��ی برای 
مقابله با آنها یافته اس��ت. همی��ن حقیقت به تنهایی 
می تواند در آس��وده کردن خیال شما کافی باشد. اگر 
آنها توانس��ته اند بر ترس خود غلبه کنند پس شما هم 

می توانید.
۲- تمامی تردیدها را حذف کنید

در کتابی با عنوان »قهرمانان چطور می اندیش��ند« 
که ب��ه قلم دکت��ر Bob Rotella و در رابطه با یک 
بازیکن گلف به نام س��م اسنید نوش��ته شده این طور 
آمده است: او شب ها بعد از بازی به رختخواب می رود 
و هر لحظه از آن را در خیال خود می س��ازد، اما وقتی 
نوبت به صحنه ای می رس��د که بازی خوبی را از خود 
به نمایش نگذاش��ته آن را ویرایش می کند. او در اصل 
خاطره مربوط ب��ه پرتاب ضعیفش را پاک و در مقابل 

خود را در وضعیت پرتاب درست تصور می کند.
بزرگ تری��ن بخش غلبه ب��ر ترس انتخ��اب تصویر 

مناسب و تمرکز روی آن است. 
س��م اس��نید نیز در واقع خاطرات��ش را طبق آنچه 
می خواس��ت اصالح می ک��رد، نه آنچه نمی خواس��ت. 
او درک ک��رده بود تصویری که انس��ان اجازه می دهد 
بیش��ترین وزنه را در ذهنش داش��ته باشد باالخره بر 

باقی افکار چیره می شود.
۳- تش�خیص فرصت هایی که ممکن اس�ت از 

دست بروند
ترس مانع عملکرد انسان خارج از محدوده آرامشش 
می ش��ود. در برهه هایی شاید برای مان »امن تر« باشد 
که دس��ت به کاری نزنی��م و در مقابل معموال با خود 

می گوییم که کاش از فرصت ها استفاده کرده بودیم.
درس��ی که از فرصت های از دس��ت رفته می گیریم 
این اس��ت که دفعه بعدی ترس را در جایش خشک و 

بهترین تصویر را از خود خلق می کنیم.
۴- استفاده از تجربیات شخصی

ت��رس در اف��راد در ش��رایط گوناگون��ی خودنمایی 
می کند. یک��ی از رایج ترین انواع آن، ترس از صحبت 
کردن در جمع اس��ت. برای مثال ممکن اس��ت فردی 
به این خاطر که صرفا تحصیالت دانش��گاهی ندارد از 
صحبت کردن مقابل جمع واهمه داش��ته باشد که در 
این موارد توصیه می ش��ود به پیروزی ها و دستاوردها 
)ب��زرگ یا کوچک( فک��ر کند. در ای��ن صورت نوعی 
اطمین��ان قلب��ی در وجود وی ش��کل می گیرد که به 
لطف آن می تواند هر مانعی را از سر مسیر خود بردارد.
entrepreneur :منبع

چگونه بر ترس های خود در محیط کار غلبه کنیم؟

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 8۴۴ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: محصول شکست اگر تجربه باشد 
 می تواند نش��انه های موفقیت را به تو نشان دهد . شما اگر 
10 بار در کسب و کار شکست خوردید باید متوجه نقاط 
ضعف خود  می شدید . آیا همیشه از یک ناحیه به کسب و 
کار ش��ما آسیب وارد  می شود یا اینکه هر بار به یک دلیل 
شکس��ت  می خورید؟ آیا کسب و کارخود را آنالیز و دالیل 

شکست را شناسایی کردید؟
علت شکست  می تواند نداشتن هدف یا فقدان مدیریت 

باش��د  یا اینکه  نداش��تن پش��تکار و مقاوم��ت می تواند 
عاملی برای شکس��ت باشد . همچنین باورهای غلط، نبود 
برنامه ریزی، نب��ود مدیریت مالی، ضع��ف بازاریابی، عدم 
شناس��ایی بازارهای هدف، نبود انگیزه کافی، بی عالقگی، 
کارکنان غیرحرفه ای، امکان��ات و تجهیزات، عدم تمرکز، 
نبود اعتماد به نفس ، نبود س��رمایه  کافی، عدم شناسایی 
رقبا و ده ها عامل دیگر  می تواند عامل شکس��ت کس��ب و 

کار شما باشد.
 شما باید از شکست درس بگیرید  وگرنه تا پایان عمر 
 می توانید هر سال یک کسب و کار راه بیندازید و شکست 

بخورید . شکس��ت درسی برای موفقیت است. شما با یک 
مشاور ارشد کسب و کار مشاوره و نقاط آسیب پذیر کسب 
و کارتان را شناسایی کنید و سپس درصدد رفع آن برآیید.

و اما ش��انس یعن��ی اس��تفاده درس��ت از فرصت ها و 
موقعیت های زندگی . تو اگر بتوانی از فرصت ها برای خلق 
کس��ب و کار و ثروت اس��تفاده کنی آدم خوش شانس��ی 
هس��تی . چیزی به نام ش��انس وج��ود ندارد . رفت��ار تو با 
جهان بیرون  می تواند برای تو ش��انس یا بدشانسی خلق 
کند . تو باید رفتارهای درست کسب وکار را بیاموزی  تا از 

شکست های پی درپی رهایی یابی .  

شکست های پی درپی 

پرس�ش:  می گویند شکس�ت مقدمه ای برای موفقیت در کسب و کار است ، اما تاکنون بیش از 10 بار در کارهای مختلف 
شکست خوردم و هیچ وقت موفق نشدم . همه  می گویند تو در کاسبی شانس نداری . لطفا راهنمایی بفرمایید. کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )76(
موفقیت از آن توست

این جمله را هر روز صدمرتبه تکرار کن: من می توانم. 
این جمله تاکیدی مثبت می تواند نگاه تو را به کسب و کار 
تغیی��ر ده��د. باورمندی انس��ان ها  آغ��از موفقیت های 
شگفت انگیز است. بس��یاری از افراد،  از درک توانمندی 
ناتوان هستند و براس��اس باورهای اشتباه خود را ناتوان 
می پندارن��د اما اگ��ر تو قصد  داری ب��ه موفقیت و ثروت 
برسی نخستین و مهم ترین گام ، باور زیبای تو به جهان، 
به هس��تی، به انس��ان و به خودت اس��ت تا بدانی که تو 
بهتر از هر کس و هر چیز هس��تی. آنگاه برای رس��یدن 
ب��ه موفقیت س��خت ترین راه ه��ا را به راحتی و آس��انی 

می پیمایی و غرولند هم نمی کنی. 
مثال ساده باورمندی می تواند ریسمان نازکی باشد که 
بر گردن فیل ها بس��ته شده است. فیل با آن قدرت زیاد 
و جثه عظیمش با یک تکان می تواند این ریس��مان را از 
گردن��ش باز کن��د اما عموما ای��ن کار را نمی کند زیرا از 
زمانی که به دنیا آمده این ریسمان را بر گردنش دیده و 
آن را مانعی برای رسیدن به اهدافش می دانست. بنابراین 
با چند ب��ار تالش  در دوران کودکی این باور در ذهنش 
شکل گرفت که او نمی تواند از این بند و ریسمان رهایی 

یابد در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. 
همه ما یک ریس��مان از باورها بر گردن داریم و تصور 
می کنی��م ک��ه نمی توانی��م موفق ش��ویم و همین عامل 
بزرگ��ی برای موفق نش��دن ما اس��ت. از کودک��ی به ما 
گفتند که پول درآوردن س��خت اس��ت و ما بدون اینکه 
خودمان تجربه کنیم ب��اور کردیم که پول درآوردن کار 
دشواری است. یا این روزها خانواده ها می گویند کار پیدا 
کردن بس��یار سخت است در صورتی که چنین نیست و 
واقعیت نش��ان داده کس��انی که اهل کار کردن هستند 
به راحتی وارد بازار کس��ب و کار شده اند. همین طور به ما 
تلقین کردند که کسانی که در کسب و کار موفق هستند 
به یک جایی وصل هس��تند و هر وقت شرکتی در سطح 
ملی یا بین المللی موفق می ش��ود می گویند این شرکت 
مال فالنی اس��ت. در صورتی که این طور نیس��ت، اما ما 
براساس باورهای غلط این حرف ها را قبول می کنیم زیرا 
به ما بهانه می دهد تا مس��ئولیت کم کاری یا بی کاری یا 

پول در نیاوردن  را به دیگران نسبت بدهیم. 
تو برای موفقیت در کسب و کار باید روی باورهایت کار 
کنی. اول بای��د باورهای فقیرانه را از ذهنت پاک کنی و 
دوم باورهای مثبت ثروتمندانه را  وارد ذهنت کنی. ذهن 
خیلی از افراد پر از باورهای غلط درباره کسب و کار است. 
تا تو لب به سخن باز می کنی صد نفر اظهار نظر می کنند 
که مگر می ش��ود مگر امکان دارد؟ می دانی گرفتن مجوز 
چقدر س��خت اس��ت؟ می دانی راه اندازی و بهره برداری 
چقدر کار دش��واری اس��ت؟ می دانی در ایران کار کردن 
صدها برابر سخت تر از کش��ورهای دیگر است؟ می دانی 
ت��ا موفق و ثروتمند بش��وی ش��رکت را از تو می گیرند؟ 
می دانی بازاریابی و فروش در بازار ایران چه کار دشواری 
است؟ می دانی  دولت هیچ اهمیتی به کسب و کار و تولید 
تو نمی دهد؟ همه این حرف ها از یک باور غلط درمی آید 
و ت��و ب��رای اینکه  اثب��ات کنی که می توان��ی در همین 
ش��رایط و موقعیت موفق ش��وی باید دست روی زانویت 
بگذاری و بلند ش��وی و نخستین گام را برای راه اندازی و 

شروع کسب و کارت برداری. 
تو زمانی که باورهای اش��تباه  را از ذهنت پاک کردی  
با یک ذهن آرام روبه رو می ش��وی که در خأل نیاز به یک 
س��ری باورهای دیگر دارد که تو باورهای مثبت را در آن 
جایگزین می کنی. آن وق��ت باور درونی ات هر روز به تو 
می گوید بازار ایران عجب بازار خوب و پولس��ازی است. 
چقدر کار کردن در ایران راحت اس��ت. چقدر بازار تقاضا 
برای کاالهای تولی��دی من  وجود دارد. چقدر زود دارم 
پولدار می ش��وم. چقدر نیروهای خوب��ی در ایران وجود 
دارد. و همین باوره��ای مثبت به تو انگیزه می دهد تا با 
دل و جان برای موفقیت گام برداری و امیدوارانه قله های 

موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کنی. 
نس��خه های ذهنی ات را تغییر بده تا بتوانی به راحتی  
کسب و کارت را راه اندازی کنی. هیچ وقت به ما یاد ندادند 
که روی باورهای مان کار کنیم و بدانیم که اگر روزی صد 
بار در دل مان بگوییم من می توانم،  این توانستن در عالم 
واقعیت محقق می ش��ود، چنانکه برای بس��یاری از افراد 
ش��د. بس��یاری از افراد در عرصه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی با تمرکز بر توانمندی درونی خود توانس��تند 
به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند و قله های موفقیت 

را فتح کنند. 
انس��ان ها هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ تنها قدرت نیروی 
درونی انس��ان ها را در عالم ماده از ه��م متمایز می کند 
وگرن��ه خداوند همه ما را یکس��ان و یک ش��کل آفریده 
اس��ت. اینک��ه برخ��ی موفق می ش��وند و برخ��ی موفق 

نمی شوند ناشی از باورهای  ذهنی است. 

پارسا  امیری
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تخته سیاه

 رسیدن از روان شناسی 
به وفاداری مشتری

نخس��تین خرید مصرف کننده نخس��تین برخ��ورد او با 
شماس��ت. این برخورد برای بازگشت او تعیین کننده است. 
اگرچه ممکن است مشتری در نخستین برخورد به مشتری 
وفادار متعهد تبدیل نشود، اما این برخورد فراهم کننده  زمینه 
تبدیل او به مشتری وفادار متعهد است. به گزارش هورموند، 

رابطه  متعهد با مصرف کننده براساس اصول زیر است:
- ارتب�اط: ش��ما و مصرف کننده به ی��ک  زبان صحبت 
می کنید و توانای��ی درک یکدیگر را دارید. ارتباط موضوعی 
کلیدی اس��ت؛ اگر مصرف کننده احس��اس کند ش��ما او را 
درک نمی کنید یا به حرف هایش گوش نمی دهید، دیگر باز 

نمی گردد.
- شایستگی: مصرف کننده شرکت شما را توانا و کاردان 
می داند. او باید به تخصص شما اعتماد کند و بداند حرف هایی 

که می زنید حقیقت دارند.
- توجیه مش�تری: داش��تن روابط قوی با مش��تری به 
اعضای دیگر ش��رکت نیز مربوط می ش��ود. اگر شما صاحب 
شرکت باشید و با تمام مشتریان خود با احترام برخورد کنید 
و خدماتی عالی ارائه دهید اما کارکنان شما این گونه نباشند، 
به کار ش��ما صدمه وارد خواهد ش��د. بی احترامی کارمندان 
حتی می تواند باعث از بین رفتن رابطه  شما شود. شما نباید 
در شرکت خود تنها کسی باشد که اهمیت وفاداری مشتری 
را درک می کند. پس کارمندان خود را با دقت استخدام کنید 

و به آنها آموزش دهید.
- انصاف: هم ش��ما و ه��م مش��تری های تان در معامله 
به دنبال انصاف هس��تید و می توانی��د با عدالت اختالفات را 
برطرف کنید. مصرف کننده باید بداند شما نیز به اندازه ای که 
او برای تان ارزش قائل اس��ت به او ارزش می دهید. همچنین 
باید حس کند که شما نیز به حل مشکالت او راغب هستید.

- دادن جنب�ه  ش�خصی به موضوع: باید با مش��تری 
به عنوان یک فرد برخورد کنید. می توانید اسم مشتری ها را 
نیز بپرسید. اگر اس��م آنها را نمی دانید، باید به گونه ای رفتار 
کنید که احساس کنند برای شما اهمیت دارند و فقط برای 
فروش محصول ت��ان با آنها رابطه نداری��د. مصرف کنندگان 
همه روزه وارد شرکت هایی می شوند که در آنها کسی توجهی 
ب��ه ارباب رجوع ندارد. توجه به مصرف کننده به گونه ای که او 
می خواهد امری نامعمول است. پس اگر قادر به انجام این کار 

باشید، می توانید وفاداری ایجاد کنید.
- اعتماد: شما و مصرف کننده به یکدیگر وابسته هستید. 
مصرف کننده مایل است از افرادی خرید کند که قابل اعتماد 
هستند. اگر بتواند به شما اعتماد کند، در پذیرفتن پیشنهادها 

و نظرات شما احساس امنیت می کند.

پروژه های ساختمانی و خدمات منزل 
نام استارت آپ: فوری کار

forikar.ir  :وب سایت
سال تاسیس: 1۳۹۶

موضوع: پروژه های ساختمانی و خدمات منزل
توضیح بیشتر:

فوری کار یک سایت برون سپاری و دورکاری در حوزه 
خدمات حضوری و غیرحضوری است که با هدف تسهیل 
در انجام امورات جاری و روزانه راه اندازی ش��ده اس��ت. 
منظور از »کار« در فوری کار به معنای ش��غل، حرفه یا 
کار دائم نیس��ت، بلکه فوری کار با کوچک کردن کارها و 
تمرک��ز روی نیازمندی هایی که در قالب کار پاره وقت یا 
پروژه تعریف می شوند سعی دارد به یک سایت تخصصی 
برون س��پاری در ح��وزه کاره��ای ف��وری و اضط��راری، 
پاره وق��ت، خرده کاره��ا، خدم��ات من��زل، تعمی��رات و 
تاسیس��ات تبدیل ش��ود. فوری کار ب��ا ایجاد یک فضای 
تعاملی بین کارفرما و آزادکارها )متخصصان( بس��تری را 
فراه��م می کند که زمان، مکان و هزینه انجام کار به نحو 
منصفانه ای بین طرفین تعیین شود و فرصت های شغلی 
جدیدی را برای کسانی که از مهارت و تخصص های الزم 
برخوردارند، اما امکان تبلیغات برای آنها فراهم نیس��ت، 

ایجاد می کند.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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