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الیحه ای برای رشد اقتصادی فراگیر،  اشتغال زا و ضد فقر

بودجه97زیرذرهبین
دولت تدبیر و امید با الیحه بودجه س��ال 1397 کل کش��ور که روز یکشنبه از سوی رئیس جمهوری به عنوان 
نخستین الیحه بودجه دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسالمی شد،  قصد دارد موفقیت های اقتصادی خود 
را در سال آینده نیز ادامه دهد و از همین رو، رویکرد اصلی الیحه را »رشد اقتصادی فراگیر،  اشتغال زا و ضد فقر« 
تعیین کرده اس��ت. طبق ماده واحده این الیحه که با توضیحات مفصل دکتر حس��ن روحانی تقدیم نمایندگان 
مجلس دهم ش��د، بودجه س��ال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 
674 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است 

که از این میزان،  مجموع منابع عمومی دولت حدود 4 میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد ریال خواهد بود...

وزیر نفت در جلسه علنی مجلس تأکید کرد

کاهش تصدیگری دولت
با اجرای طرح برندینگ
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 خصوصی سازی کامل
 ابتدا  ایران خودرو بعد سایپا

میانبر برای کسب ثروت 
افزایش کارایی کارمندان

معرفی 13 کمپین بازاریابی موفق در جهان
مدیریت محیط فروش خرده فروشی

انواع برند شخصی در دنیای کسب و کار
زمان سرمایه گذاری استارت آپ ها روی برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت در مسیر 
تبدیل شدن به نخستین کمپانی 

یک تریلیون دالری

4
رئیـس کل بانـک مرکـزی اعالم کـرد قیمـت 4200تومانی 

دالر در بازار آزاد واقعی نیسـت، تعدیل می شـود. 
»ولی اهلل سیف« روز سه شنبه در حاشیه مراسم...

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ4200تومانیدالردربازار
تعدیلمیشود

یادداشت

یادداشت

رویکردهای بودجه 97 و نقش 
بازار سرمایه در تحقق آن

بودجه  در  توج��ه  محورهای 
97 نش��ان از نق��ش و جایگاه 
نهاده��ای  و  س��رمایه  ب��ازار 
مال��ی فع��ال در آن و ضرورت 
اس��تفاده از ظرفیت های تأمین 
مالی اسالمی در تحقق اهداف 
بدیهی  دارد.  کش��ور  اقتصادی 
اس��ت س��رعت دس��تیابی ب��ه 
این مهم مس��تلزم آماده سازی 
زیرس��اخت های فن��ی، قانونی، 
فرهنگی و علمی است.  برخی 
ب��ازار  ح��وزه  در  موضوع��ات 
س��رمایه وج��ود دارد ک��ه در 

محوریت توجه بودجه 
و...

پیشنهادی  بودجه  در  آمارها 
از  حاک��ی   97 س��ال 

5افزایش قابل...

 جایگاه اوراق بدهی
در بودجه 97
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موسی احمدی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد ابهر

غالمرضا 
ابوترابی

مدیرعامل شرکت 
مدیریت دارایی 

مرکزی بازار سرمایه

مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز 
سه ش��نبه در جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی از 
ارس��ال نامه ای به رئیس جمهور از س��وی اتاق بازرگانی 
تهران در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت های تجارت 
خارج��ی خبر داد و اظه��ار کرد:  اکنون تع��داد زیادی 
خودرو در گمرکات بالتکلیف است و ثبت سفارش اقالم 
دیگری از جمله الستیک،  باتری و تعدادی از تجهیزات 
مرتبط با آن متوقف شده است. وی افزود: تعرفه ها نباید 
بدون اطالع قبلی تغییر کند. ضمن اینکه ممنوع کردن 
واردات کاال خالف قانون اس��ت و قانون مش��خص کرده 
که فقط کاالهای غیرش��رعی از جمله مش��روبات الکلی،  
اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند.  اما در حال حاضر 
مش��اهده می ش��ود که بدون اطالع قبلی،  دولت از ثبت 
س��فارش کاالها جلوگیری می کند و ای��ن اقدام فعاالن 

اقتصادی را دچار مشکل می کند.  

تک نرخی کردن دالر با 700 تومان اختالف! 
خوانساری همچنین درباره وضعیت نرخ ارز در بودجه 
س��ال آینده توضیح داد: نرخ ارز در الیحه بودجه س��ال 
آینده 3500 تومان تعیین ش��ده اس��ت،  درحالی که در 
بازار آزاد نرخ دالر 4200 تومان است و مشخص نیست 
ب��ا چه هدفی این نرخ تعیین ش��ده و اگر قرار اس��ت به 
س��مت تک نرخی ک��ردن ارز پیش روی��م، 700 تومان 
اختالف هیچ نش��انه ای برای تک نرخی کردن را نش��ان 
نمی ده��د. وی اف��زود:  کلی��ات الیحه بودج��ه در اتاق 
بازرگانی تهران بررسی شده و بر این اساس اشکاالتی که 
در بودجه وجود دارد برای رئیس مجلس شورای اسالمی 
ارس��ال شده است. الیحه بودجه سال 97 نشان می دهد 
که این بودجه در س��ال آینده با کس��ری مواجه خواهد 
ش��د. از س��وی دیگر اثر کاهش حجم دول��ت در الیحه 
بودجه سال آینده دیده نشده است، درحالی که در برنامه 

شش��م هر س��اله باید به میزان 15درصد از حجم دولت 
کاهش یابد که در بودجه اثری از این موضوع نیست. 

استقراض دولت از بازار سرمایه، چیزی برای 
بخش خصوصی باقی نمی گذارد

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت در نظر 
دارد بخش��ی از منابع مالی خود را با اس��تقراض از بازار 
س��رمایه تأمین کند. در قالب بودجه س��ال 1396 مقرر 
ش��ده بود 74 ه��زار میلیارد تومان از طریق اس��تقراض 
از بازار س��رمایه گرفته ش��ود که هر چقدر دولت به این 
بخش دس��ت درازی کند طبیعتا ب��رای بخش خصوصی 
چیزی باقی نخواهد ماند. وی اظهار کرد: به نظر می رسد 
بودج��ه برای گ��ردش نقدینگ��ی جدید و س��رمایه در 
گردش بانک ها بس��یار محدود اس��ت و عماًل در بودجه 
هم راهکاری برای سیس��تم بانکی دیده نشده است. در 
بودجه باز فش��ار مالیاتی نس��بت به مصوب سال 96 در 
الیحه بودجه مش��اهده می ش��ود که اگر این اختصاص 
داده ش��ود به قس��متی از مودیانی که مالیات نمی دهند 
اتف��اق خوبی اس��ت ولی اگر قرار باش��د ای��ن مالیات از 
کس��انی که به طور منظم مالیات پرداخت می کنند باشد 
باز هم مشکالتی را برای بخش تولید به وجود می آورد. 

 در تعیین عوارض خروج از کشور
 بدسلیقگی شده است

خوانساری درباره افزایش سه برابری تعرفه خروج از کشور 
گفت: در تعیین عوارض خروج از کش��ور نیز بدس��لیقگی 
صورت گرفته اس��ت و افزایش عوارض خروح از کش��ور در 
 حالی در الیحه پیش��نهاد شده اس��ت که تعداد زیادی از

 9 میلیون س��فر س��االنه در ارتباط با کس��ب و کار انجام 
می شود. این در حالی است که در روز حدود 100 میلیون 
لیتر گازوئیل با قیمت 300 تومان اس��تفاده می شود، پس 

روزانه مبلغ 1500میلی��ارد تومان یارانه گازوئیل پرداخت 
می ش��ود و آیا بهتر نبود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته 
می شد و این بدسلیقگی روی عوارض خروج انجام نمی شد؟  
وی درب��اره تفکی��ک وزارت صنع��ت،  مع��دن و تجارت 
خاطرنشان کرد:  مطرح شدن این مسئله بعد از یک دوره 
ثبات جای تعجب دارد. به جای اینکه دنبال اس��تحکام در 
دولت باشیم این بحث ها باعث سرگردانی و باعث می شود 
همه حواس ها دوباره به این س��مت برود که امیدواریم این 

مسائل حاشیه ای زودتر برطرف شود. 

 پیش بینی گرایش سرمایه گذاری به سمت 
مسکن و بورس

رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران به بودج��ه پروژه های 
عمران��ی در الیحه بودجه اش��اره کرد و گفت:  امس��ال 
مثل س��ال گذش��ته بودجه این بخش کاه��ش یافته و 
براس��اس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در 19 
سال گذشته بودجه جاری هر سال 97 درصد به صورت 
متوسط پرداخت ش��ده ولی در خصوص بودجه عمرانی 
حدود 69 درصد محقق ش��ده اس��ت.  همچنین کاهش 
نرخ س��ود بانکی که در ش��هریورماه اتف��اق افتاد به نظر 
می آید عالئم آن در اقتصاد خودش را نشان می دهد که 
یکی از این آثار آن گرایش به س��مت سرمایه گذاری در 
مس��کن و بورس اس��ت. وی تصریح کرد: در سال حدود 
40 هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل و 20 هزار میلیارد 
توم��ان یارانه بنزین پرداخت می ش��ود.  درحالی که هم 
ترافیک ش��هری ایجاد می ش��ود و هم آلودگی به دنبال 
تردد ها ایجاد می ش��ود.  در زمینه هدفمندی یارانه ها به 
نظر می رس��د دولت براس��اس الیحه بودجه 1397 قرار 
است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از 20میلیون نفر را 
از پرداخ��ت یارانه حذف کند که امیدواریم بودجه آن به 

بخش تولید وارد شود. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران: 

سرمایه ها به سمت مسکن و بورس می رود
س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم 
کرد 37 کشور جهان شامل 29 کشور آفریقایی،  برای 
تأمین غذا به کمک های خارجی نیاز دارند.  به گزارش 
روز دوش��نبه دفتر نمایندگی فائ��و در ایران،  گزارش 
تازه »چشم انداز محصوالت و وضعیت غذایی« سازمان 
خواربار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( نش��ان می دهد 
ب��ا وجود فراوانی عرضه جهانی غ��ذا، عواملی همچون 
بروز خشکس��الی، س��یل و مناقش��ات م��داوم داخلی 
ناامن��ی غذایی را تش��دید و طوالنی کرده اس��ت. 37 
کش��ور نیازمند کمک های غذایی خارجی عبارتند از:  
افغانس��تان، بورکینافاسو،  بروندی، کامرون، جمهوری 
آفریقای مرکزی، چاد،  کنگو، کره ش��مالی، جمهوری 
دموکراتی��ک کنگ��و، جیبوتی، اریت��ره، اتیوپی، گینه، 
هائیتی، عراق، کنیا، لس��وتو، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، 
ماالوی، مال��ی، موریتانی، موزامبی��ک، میانمار، نیجر، 
نیجریه،  پاکستان، سیرالئون، سومالی، سودان جنوبی، 

سودان، سوازیلند، سوریه، اوگاندا، یمن و زیمبابوه. 
تداوم مناقشات و جنگ ها یکی از عوامل کلیدی ناامنی 
ش��دید غذایی بوده و به پیدایش شرایط مشابه قحطی 
در ش��مال نیجریه،  س��ودان جنوبی،  یمن و همچنین 
گرسنگی گس��ترده در افغانس��تان،  جمهوری آفریقای 
مرکزی، جمه��وری دموکراتیک کنگو و س��وریه منجر 
ش��ده اس��ت.  اکنون 50 درصد مردم جمهوری آفریقای 
مرکزی آواره ش��ده اند و تقریباً یک س��وم از جمعیت آن 
)یک میلی��ون و 100 هزار نفر( نیز به کمک های فوری 
غذایی نیازمندند.  ح��دود 7 میلیون و 700 هزار نفر از 
مردم جمهوری دموکراتیک کنگ��و دچار ناامنی غذایی 
ش��دید شده اند.  این کش��ور میزبان 200 هزار پناهنده 
از کش��ورهای همسایه بوده و 4 میلیون شهروند آن نیز 
در داخل آواره ش��ده اند. بر اساس گزارش فائو،  بیش از 
3میلیون نفر در شمال نیجریه برای ادامه زندگی به اقالم 
ضروری نیازمند بوده و در سودان جنوبی نیز 4میلیون و 

800 هزار نفر  )45 درصد جمعیت( دچار ناامنی غذایی 
شده اند. تعداد گرس��نگان در سومالی نسبت به پارسال 
س��ه برابر ش��ده و اکنون 3میلی��ون و 100 هزار نفر در 
معرض ناامنی غذایی شدید قرار دارند. گزارش فائو اعالم 
می کند که در یمن، 60 درصد جمعیت )17میلیون نفر( 
به کمک های بشردوستانه فوری نیازمندند. اگر محاصره 
بنادر دریایی این کشور مانند ماه گذشته میالدی تکرار 
ش��ود، خطر بروز ش��رایط قحطی افزای��ش می یابد.  در 
کشورهای جنگ زده همچون افغانستان گرسنگی مزمن 
ادامه دارد. در این کش��ور 7 میلی��ون و 600 هزار نفر با 
خطر ناامنی غذایی شدید یا متوسط روبه رویند. در عراق 
3 میلیون و 200 هزار نفر به کمک های غذایی نیازمندند 
و در س��وریه نیز 6میلیون و 500 هزار نفر گرس��نه اند.  
ش��رایط نامناس��ب اقلیمی به ویژه خشکسالی در شرق 
آفریقا و س��یل در بخش هایی از آس��یا نیز تولید غذا در 
مزارع این مناطق را با بحران جدی روبه رو ساخته است.  
گزارش فائو با هش��دار درباره وضعیت بنگالدش تأکید 
کرد  »امسال بروز سه سیل آسیب شدیدی به محصول 
برنج وارد کرد و انتظار می رود برداش��ت این محصول در 
بنگالدش به کمترین میزان در پنج سال گذشته برسد«.  
خشکسالی به مس��ئله اصلی در آفریقای شرقی تبدیل 
شده اس��ت. حدود 8میلیون و 500 هزار نفر در اتیوپی 
به ویژه منطقه س��ومالی دچار ناامنی غذایی اند. در کنیا 
نیز به دلیل بارش های نامناسب فصلی که تولید دامی و 
محصوالت کشاورزی را مختل ساخته،  2 میلیون و 600 
هزار نفر با ناامنی غذایی شدید روبه رو شده اند.  براساس 
ای��ن گزارش، با وجود وضعیت منف��ی داخلی در برخی 
کشورها، تولید مجموع جهانی غذا در حال افزایش است. 
همچنین، تولید در برخی کش��ورهای با درآمد پایین و 
دچار کمبود غذا بهبود یافته است و پیش بینی می شود 
برداشت غالت در س��ال جاری میالدی رشد 2درصدی 

را تجربه کند.  

فائو اعالم کرد

37 کشور برای تأمین غذا به کمک های خارجی نیازمندند
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دول��ت تدبی��ر و امی��د ب��ا 
الیح��ه بودج��ه س��ال 1397 
کل کش��ور ک��ه روز یکش��نبه 
از س��وی رئیس جمه��وری به 
عنوان نخس��تین الیحه بودجه 
تقدیم مجلس  دوازدهم  دولت 
ش��ورای اسالمی ش��د،  قصد 
دارد موفقیت ه��ای اقتص��ادی 
خ��ود را در س��ال آین��ده نیز 
ادام��ه ده��د و از همی��ن رو، 
رویکرد اصلی الیحه را »رش��د 
اقتصادی فراگیر،  اش��تغال زا و 
ضد فقر« تعیین کرده اس��ت. 
طب��ق ماده واح��ده این الیحه 
ب��ا توضیح��ات مفص��ل  ک��ه 
دکتر حس��ن روحان��ی تقدیم 
نمایندگان مجلس دهم ش��د، 
بودجه سال 1397 کل کشور 
از حی��ث مناب��ع بال��غ بر 11 
میلی��ون و 949 ه��زار و 354 
میلی��ارد و 674 میلیون ریال 
و از حی��ث مص��ارف نی��ز بالغ 
بر 11 میلی��ون و 949 هزار و 
354 میلی��ارد و 674 میلیون 
ریال اس��ت ک��ه از این میزان،  
مجموع مناب��ع عمومی دولت 
ح��دود 4 میلیون و 249 هزار 
و 110 میلی��ارد ری��ال خواهد 
ب��ود. به گزارش ایرن��ا، از آنجا 
ک��ه تأکی��د رئیس جمه��وری 
ب��ر اجرای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی و حفظ ثبات 
اقتصادی کش��ور است، دولت 
تالش کرده است اهداف کالن 
ذی��ل در الیحه بودجه س��ال 

1397 دنبال شود:  
- ایج��اد اش��تغال پای��دار با 
تأکی��د بر اش��تغال جوانان  )به 
وی��ژه فارغ التحصی��الن آموزش 

عالی( و اشتغال روستایی
- ارتقای سطح تولید با تجهیز 
حداکث��ری منابع مال��ی و اهرم 

کردن منابع بودجه عمومی
- کاهش فقر مطلق از طریق 
کم��ک به خانواره��ای با درآمد 

پایین
- توزیع عادالنه تر یارانه ها در 
راستای ارتقای عدالت اجتماعی
- ارتق��ای بهداش��ت و درمان 

آحاد جامعه
- تمرکز بر موضوعات خاص 
و حوزه ه��ای پیش��ران رش��د 
اقتص��ادی  )از جمل��ه بخ��ش 
حم��ل و نقل ریل��ی و حمل و 
نقل عمومی، مسکن به ویژه در 
بافت های ناکارآمد شهری مانند 
حاش��یه ش��هرها و بافت ه��ای 
فرس��وده، آب، محیط زیس��ت، 
بخش گردش��گری و صنایع و 

خدمات دانش بنیان(
- ارتقای صادرات غیر نفتی

ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده   -
بین الملل��ی در فض��ای تعام��ل 

سازنده با اقتصاد جهانی.

ویژگی ه�ای اصل�ی الیحه 
بودجه سال 1397

در راستای تحقق اهداف کالن 
فوق، تغییرات اساس��ی در الیحه 
بودجه سال 1397 ایجاد شده که 

اهم آن به شرح ذیل است:  
بودجه ری��زی  اج��رای   -
مبتن��ی ب��ر عملکرد : در س��ال 
دس��تگاه  تع��داد 340   ،1397
و ردی��ف مل��ی  )34 درصد( و 
استانی  100درصد دستگاه های 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد 

خواهند داشت.  
در همین راستا،  دولت کتاب 
»مبان��ی و روش ه��ای اج��رای 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد 
را  اجرای��ی«  در دس��تگاه هایی 
تهی��ه و تقدیم مجلس ش��ورای 

اسالمی کرده است.  
- افزایش ش��فافیت و انضباط 
بودجه ای:  به منظور ساماندهی 
ردیف های اصلی و متفرقه تعداد 
ردیف های متفرقه از 337 ردیف 
ب��ه 113 ردیف کاه��ش یافته 
و تع��داد 224 ردی��ف متفرق��ه 
دس��تگاه های  اعتبارات  ذیل  به 
اجرایی یا استانی منتقل شده و 
جدول )17( حذف و ردیف های 
آن به دس��تگاه اصل��ی منتقل 

شده است.  
س��مت  ب��ه  حرک��ت   -
تقوی��ت  و  تمرکززدای��ی 
نق��ش اس��تان ها:  در راس��تای 
تمرکززدایی تعدادی از ردیف ها 
ش��ده،  واگ��ذار  اس��تان ها  ب��ه 
به نح��وی ک��ه س��هم اعتبارات 
هزینه ای استان ها از 4.3 درصد 
در س��ال 1396 به 24.3 درصد 
و س��هم اعتب��ارات س��رمایه ای 
استان ها به بیش از 30درصد در 
سال 1397 افزایش یافته است.  
- توج��ه ویژه ب��ه پروژه های 
عمران��ی ب��ا رویکرد مش��ارکت 
عموم��ی- خصوص��ی:  درحال 
حاض��ر ح��دود 6 ه��زار پروژه 
عمرانی مل��ی و حدود 65 هزار 
پ��روژه عمران��ی اس��تانی نیمه 
تمام وج��ود دارد ک��ه به دلیل 
کمب��ود منابع بودج��ه عمومی،  
تکمیل آنه��ا به تعوی��ق افتاده 
راس��تای  در  دول��ت  اس��ت. 
تش��ویق حضور بخش خصوصی 
و تعاون��ی و همچنی��ن تکمیل 
پروژه ه��ای عمران��ی نیمه تمام 
 در نظر دارد از روش مش��ارکت 
عموم��ی- خصوص��ی ب��ا اهرم 
ک��ردن مناب��ع مال��ی خ��ود و 
ترکیب آن با تس��هیالت بانکی،  
تسهیالت صندوق توسعه ملی و 
نیز آورده اش��خاص،  نسبت به 
نیمه  تکمیل پروژه های عمرانی 
تمام و توس��عه زیرس��اخت های 

کشور اقدام کند.  
برنامه ریزی  راس��تا  ای��ن  در 

شده اس��ت که حدود 65هزار 
روش  از  توم��ان  میلی��ارد 
خصوصی  عمومی-  مش��ارکت 
اولویت دار کشور  در بخش های 
در سطح ملی و استانی،  منابع 
تجهیز شود.  برای تسهیل این 
فرآیند تبصره بودجه ای خاصی 
تعبی��ه ش��ده و دول��ت کتاب 
»رویکرد مش��ارکت خصوصی- 
عمومی« را که ش��امل لیس��ت 
قاب��ل  عمران��ی  پروژه ه��ای 
واگذاری به همراه روش و نظام 
انگیزش��ی این رویکرد اس��ت،  
تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی 

کرده است.  

برنامه گسترده اشتغال در 
سال 1397

- با توجه به اینکه پیش بینی 
می شود در سال 1397 تعداد 
838 ه��زار نف��ر متقاضی کار 
جدی��د،  وارد بازار کار ش��وند،  
دولت برنامه گس��ترده اشتغال 
را در الیحه بودجه سال 1397 
ب��ا ه��دف صیانت از اش��تغال 
موجود و همچنین ایجاد 980 
ه��زار فرص��ت ش��غلی جدید، 
از طریق اش��تغال روس��تایی، 
اش��تغال  و  فراگی��ر  اش��تغال 
حمایتی، طراحی کرده اس��ت.  
برای ای��ن منظور دولت حدود 
70 ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
قانون  مناب��ع  ترکی��ب  طریق 
اشتغال روس��تایی،  تسهیالت 
بانک��ی و تس��هیالت از مح��ل 
منابع صندوق توس��عه ملی و 
یارانه ها  منابع هدفمندس��ازی 

تجهیز کرده است.  
- ب��رای اس��تفاده کارا از این 
منابع، دولت نهادسازی جدیدی 
را نی��ز طراح��ی ک��رده اس��ت. 
در ای��ن ارتب��اط صندوق ه��ای 
توسعه اش��تغال استانی تشکیل 
می ش��ود که با محوریت شورای 
برنامه ری��زی اس��تان و ب��ا اتکا 
به مناب��ع فوق، برنامه توس��عه 
اش��تغال را ب��ه ص��ورت فراگیر 

دنبال می کنند.  
تالش در جهت حذف فقر 

مطلق و توزیع عادالنه یارانه ها 
یک��ی از ش��عارهای دول��ت 
دوازدهم کاه��ش فقر مطلق و 
افزایش درآمد افراد فقیر جامعه 
اس��ت. در ای��ن راس��تا دولت 
در س��ال 1396 گام اول را ب��ا 
افزایش مس��تمری پرداختی به 
افراد تحت پوشش کمیته امداد 
ام��ام خمینی )ره( و س��ازمان 
بهزیستی کشور برداشته است. 
در ادامه همین مسیر، در سال 
1397 دولت برنامه ریزی کرده 
است که اوالً، افراد دارای درآمد 
کمت��ر از مس��تمری پرداختی 
فوق را شناس��ایی و تا س��طح 

این مس��تمری جب��ران کند و 
ثانیاً، وضعیت بهداشت و درمان 
آحاد جامعه را از طریق توسعه 
خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
ارتقا دهد. منابع مورد نیاز این 
برنامه در راستای سیاست های 
برنامه ششم از طریق شناسایی 
یارانه بگی��ران متمکن  و حذف 
تأمین خواهد شد. برای اجرایی 
شدن برنامه فوق،  صندوق رفاه 
تبدیل س��ازمان  از  اجتماع��ی 
هدفمندس��ازی یاران��ه ایج��اد 
خواهد شد. به این ترتیب دولت 
در س��ال 1397 گام مهمی در 
جه��ت توزیع عادالنه ت��ر یارانه 
نق��دی،  کاه��ش فق��ر مطلق 
جامع��ه  س��المت  ارتق��ای  و 

برمی دارد.  
توجه به اولویت های 

برنامه ای
یکی دیگر از محورهای مورد 
نظر دولت در راستای حمایت از 
تولید، توجه ویژه به اولویت های 
برنامه ای است. در این راستا در 
الیحه بودجه سال 1397 منابع 
مالی مناسبی در حوزه های زیر 

پیش بینی شده است:  
- طرح های آبیاری تحت فشار،  
کم فش��ار و س��امانه های نوی��ن 

آبیاری
- طرح های آبرسانی روستایی و 

توسعه شبکه های آن 
و  محیط زیس��ت  بهب��ود   -
عادی  پس��ماندهای  ساماندهی 

کل کشور
نق��ل  و  حم��ل  س��اماندهی   -
)موتورس��یکلت،   عموم��ی  
تاکس��ی،  مینی بوس،  اتوبوس،  

کامیون و کامیونت(
- کمک به ساماندهی بافت های 
فرسوده و مناطق آسیب دیده از 

زلزله
- توسعه سواحل مکران

- مقابله با ریزگردها
- تقویت بنیه دفاعی.

اقالم کالن الیحه بودجه 
سال 1397

- کل مناب��ع عموم��ی دولت 
در الیح��ه بودجه س��ال 1397 
نس��بت به قانون بودجه س��ال 
جاری 5.8درصد رش��د داش��ته 
و به 3669 ه��زار میلیارد ریال 

رسیده است.  
در  عموم��ی  درآمده��ای   -
نس��بت   1397 س��ال  الیح��ه 
 ب��ه قان��ون بودج��ه س��ال قب��ل
و  داش��ته  رش��د  درص��د   10.6  
ب��ه 1925 ه��زار میلی��ارد ری��ال 
رسیده اس��ت.  بدین ترتیب سهم 
درآمده��ای عموم��ی از کل منابع،  
52.5 درص��د ش��ده ک��ه نس��بت 
 ب��ه قان��ون بودج��ه س��ال جاری
 2.3 واحد درصد بهبود یافته است.  

- در الیحه پیش��نهادی، سهم 
درآمده��ای مالیاتی از کل منابع 
بودج��ه 34.3 درصد اس��ت که 
نس��بت به قان��ون بودجه س��ال 
1396،  0.7 واحد درصد افزایش 
یافته و به رقم 1258 هزار میلیارد 
ریال رس��یده است. این در حالی 
است که دولت در راستای تقویت 
تولید،  رشد درآمدهای مالیاتی را 
تنها در سطح 8 درصد نسبت به 
قانون بودجه سال 1396 منظور 

کرده است.  
- مناب��ع حاص��ل از واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای در الیحه 
س��ال 1397 نس��بت ب��ه قانون 
بودجه س��ال جاری 10.4 درصد 
کاه��ش یافته و ب��ه 1925 هزار 
میلیارد ریال رسیده است.  بدین 
ترتیب،  وابستگی بودجه به عواید 
نفتی نسبت به قانون بودجه سال 
1396 کل کش��ور،  5.3 واح��د 

درصد کاهش یافته است.  
- از کل منابع بودجه عمومی،  
18.5 درص��د معادل 679 هزار 
میلیارد ری��ال از محل واگذاری 
دارایی ه��ای مالی تأمین ش��ده 

است.  
- در الیحه بودجه س��ال 1397 
اعتب��ارات هزین��ه ای ب��ا رقم��ی 
مع��ادل 2773 هزار میلیارد ریال،  
75.6درص��د از مص��ارف بودج��ه 
کشور را تش��کیل می دهد. بدین 
اعتبارات هزینه ای  ترتیب س��هم 
از کل مص��ارف بودجه نس��بت به 
عملکرد س��ال 1396  پیش بینی 
ح��دود 2.3 واح��د درصد کاهش 

یافته است.  
- در الیح��ه بودج��ه س��ال 
و  حق��وق  افزای��ش   1397
معادل  کارکنان دولت  دستمزد 
10درص��د تعیین ش��ده که در 
هزینه های  مدیری��ت  راس��تای 
دول��ت،  2 واحد درص��د آن از 
محل صرفه جویی دس��تگاه های 

اجرایی تأمین خواهد شد.  
اعتب��ارات  درص��د   69.4  -
هزین��ه ای از مح��ل درآمده��ای 
عمومی تأمین ش��ده که نس��بت 
 ب��ه قان��ون بودج��ه س��ال قب��ل،
 0.8 واحد درصد بهبود یافته است.  
- اعتبارات تملک دارایی های 
  ،1397 س��ال  در  س��رمایه ای 
مبل��غ 577 ه��زار میلیارد ریال 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت ک��ه 
ح��دود 28.4 درصد نس��بت به 
پیش بینی عملکرد س��ال جاری 

افزایش داشته است.  
-  اعتبارات تملک دارایی های 
نی��ز   1397 س��ال  در  مال��ی 
مبل��غ 319 ه��زار میلیارد ریال 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت ک��ه 
ح��دود 50.5 درصد نس��بت به 
عملکرد سال 1396  پیش بینی 

افزایش دارد.  

الیحه ای برای رشد اقتصادی فراگیر،  اشتغال زا و ضد فقر

بودجه97زیرذرهبین
انرژی

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش: 
هر قیمت جدیدی که برای بنزین 
اعالم می شود کذب محض است

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اش��اره به برخی اخب��ار در مورد افزایش قیمت 
بنزین، گفت:  هر قیمت جدیدی که برای بنزین اعالم 
می شود کذب محض است.  زیبا اسماعیلی در گفت وگو 
با ایس��نا،  با بیان اینکه الیحه بودجه س��ال 1397 به 
تازگی تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است، اظهار 
ک��رد: مجلس هن��وز الیحه بودجه را بررس��ی نکرده و 
هن��وز نمی توان نظر قطعی در م��ورد چگونگی اجرای 
این الیحه ارائه کرد. وی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری 
در مورد بنزین در اختیار شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نیست،  توضیح داد:  مجلس و دولت 
باید در مورد افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرند و هر 
تصمیمی که مجلس و دولت اخذ کنند ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفت��ی اجرا خواهد کرد.  
سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اش��اره به اعالم برخی قیمت ه��ا در بازه زمانی 
مش��خص برای بنزین،  گف��ت:  افزایش قیمت بنزین 
نهایی نشده است، بنابراین هر مبلغ و هر زمانی که برای 
افزایش قیمت بنزین اعالم شده تکذیب می شود،  زیرا 
هنوز مجلس شورای اسالمی به الیحه بودجه رسیدگی 

نکرده است. 

افزایش 64 درصدی صادرات گاز 
ایران

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز گفت:  صادرات 
گاز ایران در پنج ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه پارس��ال 64 درصد افزایش یافته که این روند در 
100 روز نخس��ت دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است.  
ب��ه گزارش »فرصت امروز« به نقل از ش��رکت ملی گاز،  
بهزاد بابازاده در تش��ریح اقدام های ش��رکت ملی گاز در 
100 روز نخس��ت دولت دوازدهم اع��الم کرد:  صادرات 
 روزان��ه گاز طبیعی ب��ه عراق طی 100 روز گذش��ته از

 7 میلیون مترمکعب ب��ه حدود 14 میلیون مترمکعب 
در روز رس��یده اس��ت. وی افزود:  شرکت ملی گاز ایران 
در س��ال نخست قرارداد صادرات گاز به عراق، متعهد به 
ص��ادرات روزانه 7 میلیون مترمکعب بوده اس��ت،  اما با 
توجه به نیاز و درخواست طرف عراقی، حجم صادرات را 
تا حدود 14 میلیون مترمکعب در روز در اوج فصل گرم 
در عراق،  افزایش داده ایم. مدیر امور بین الملل ش��رکت 
مل��ی گاز اظهار کرد: حجم گاز صادراتی به عراق مطابق 
این ق��رارداد که به منظور تأمین س��وخت نیروگاه های 
بغداد امضا ش��ده،  در فصل گرم س��ال ت��ا 35 میلیون 
مترمکع��ب در روز افزایش می یابد که ای��ن افزایش،  با 
آغاز بهره برداری از خط لوله انتقال گاز ششم سراسری 
محقق خواهد ش��د. به گفته بابازاده و بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده،  از ابتدای امسال تا اواخر مردادماه به طور 
میانگین روزانه ح��دود 50میلیون مترمکعب گاز صادر 
ش��ده که این رقم رش��د 64 درصدی مجموع صادرات 
را نس��بت به مدت مشابه پارسال نش��ان می دهد. مدیر 
امور بین الملل ش��رکت ملی گاز ایران در ادامه با اش��اره 
به اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، گفت:  توسعه 
زیرساخت های صادراتی از جمله اجرای خط لوله انتقال 
گاز ششم سراسری و تأسیسات تقویت فشار گاز روی این 
خط،  از برنامه های جدی ایران برای افزایش سهم خود 
در بازار تجاری گاز به ویژه کشورهای همسایه است که بر 
اساس برنامه ای مدون در این زمینه،  در حال انجام است.  
بابازاده در پایان تصریح کرد:  بر اساس این آمار،  صادرات 
گاز طبیعی در 100 روز ابتدایی دولت دوازدهم با رشدی 
مناسب،  به 3 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب رسیده،  
ضمن اینکه راه اندازی طرح های جدید گازرسانی تا پایان 
امسال، می تواند در رشد بیشتر صادرات گاز مؤثر باشد. 
اکنون بزرگ ترین خریدار گاز ایران،  ترکیه است که در 
ص��ورت راه اندازی خط لوله صادرات گاز به بصره،  عراق 
در مجموع با وارد کردن روزانه 40 میلیون مترمکعب به 

بزرگترین وارد کننده گاز ایران تبدیل خواهد شد. 

 نفت اوپک به باالترین قیمت در
 5 هفته گذشته معامله شد

بر اس��اس محاس��بات دبیرخانه اوپک که روز سه شنبه 
منتشر شد، هر بشکه س��بد نفت این سازمان متشکل از 
نفت 14 کشور،  روز دوشنبه به طور متوسط به قیمت 61 
دالر و 94 س��نت معامله شد که نسبت به جمعه گذشته 
1.5 درص��د افزایش دارد و باالترین قیمت از هفت نوامبر  
)16 آبان( است. بنا به اعالم سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت  )اوپک(، بهای نفت این س��ازمان جمعه گذشته 61 
دالر و س��ه سنت در هر بش��که بود.  قیمت نفت اوپک از 
ابتدای سال 2017 تا روز دوشنبه 14.5درصد افزایش پیدا 
کرده است.  هر بشکه نفت برنت دریای شمال که دوسوم 
نفت های جهان از جمله نفت اوپک بر پایه آن قیمتگذاری 
می ش��ود،  در پایان معامالت روز دوش��نبه بازار لندن با 2 
درصد افزایش نسبت به جمعه گذشته به قیمت 64 دالر و 
69 سنت معامله شد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا نیز در پایان معامالت روز دوش��نبه بازار نایمکس 
این کش��ور به 57 دالر و 99 سنت در هر بشکه رسید که 
نسبت به جمعه گذشته 1.1 درصد افزایش داشت.  قیمت 
نفت های پایه اروپا و آمریکا از ابتدای س��ال 2017 تا روز 

دوشنبه به ترتیب 13.6 و 8درصد افزایش داشته اند.  

نگاه

حق شناس:  
منابع بودجه جاری،  بحرانی است

هادی حق ش��ناس، کارش��ناس اقتصادی می گوید 
صده��ا ش��رکتی ک��ه زیرمجموع��ه صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی قرار دارند، همچنان به س��بک دولتی 
اداره می شوند؛  به عبارتی اصل 44 قانون اساسی به 

معنای واقعی اجرا نشده است.
 حق ش��ناس، در گفت وگ��و با خبرآنالی��ن، گفت: 
»عملک��رد 100 روزه دول��ت دوازده��م بیانگ��ر یک 
تغیی��ر جهت دولت در سیاس��ت های اقتصادی نبود، 
بلکه ادامه روند سیاس��ت های پولی،  مالی و مالیاتی 
دولت یازدهم بوده اس��ت؛  اما باید در نظر داش��ت،  
آنچ��ه در دولت دوازدهم انتظار م��ی رود باید متمایز 
از انتظ��ارات دولت یازدهم باش��د.« او ادامه داد: »در 
دول��ت یازدهم همه نگاه ها معطوف به این نکته مهم 
ب��ود که اقتصاد ای��ران از انزوا و تحریم خارج ش��ود 
و متغیره��ای کالن اقتصادی اصالح ش��ود؛ می توان 
گفت دولت یازدهم در این زمینه موفق ش��د.  هم از 
تحریم خارج شدیم،  هم دولت موفق شد نرخ تورم را 
کنترل کند و رشدهای اقتصادی منفی سال های 91 
الی 92 را تبدیل به رشد اقتصادی دو رقمی سال 95 
کند.  اینها دستاوردهای مهم دولت در عرصه اقتصاد 

در دوره یازدهم بوده است.«

صدای بلند انتظارات کارشناسان از دولت 
دوازدهم 

این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به انتظاراتی که 
از دول��ت دوازده��م وجود دارد،  بیان ک��رد: »اما در 
دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود دارد؛  
این انتظارات با صدای بلند هم توس��ط کارشناس��ان 
و هم از س��وی کس��انی که متول��ی بخش های کالن 
اقتصادی هس��تند گفته شده است. با توجه به اینکه 
بودجه دولت و بخش��ی از اجزای اقتصاد دچار بحران 
اس��ت امروز صورت مسئله و مشکالت واضح است.« 
حق ش��ناس اظهار داش��ت: »در حال حاض��ر منابع 
بودج��ه جاری،  عمرانی،  صندوق های بازنشس��تگی 
و درآمدهای نفتی بحرانی اس��ت و هر روز محدودتر 
می ش��ود. اگر به این م��وارد بحران های آب، خاک و 
مسائل زیس��ت محیطی را اضافه کنیم صورت مسئله 
را کامل بررس��ی کردی��م.  البته باید ب��ه این موارد 
بحران نرخ بیکاری برای گروه های سنی 20 الی 30 
سال که بخشی از این افراد وارد دهه چهارم عمرشان 
ش��ده اند هم اضافه کرد که این افراد نه کار مناس��ب 
دارند و نه ازدواج کرده اند و مسکن هم ندارند. به طور 

کلی مسائل ما در کشور مشخص است.« 

راه حل مشخص است
حق ش��ناس ب��ا تأکید ب��ر اینکه دولت نی��از به یک 
جس��ارت در تصمیم گیری دارد،  تصری��ح کرد:  »اگر 
جسارت،  جرات و شجاعت نداشته باشد و در بودجه سه 
سال آینده یک تحولی ایجاد نکند، به این معنا نخواهد 
بود که بحران را به مقطع بعدی درواقع دولت سیزدهم 
منتقل کرده است، بلکه بحران هایی که ذکر شد تبدیل 
به عوارض اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی خواهد شد که 
دولت برای جلوگیری از عوارض باید هزینه های فراوان 
دیگری را پرداخت کند.« او با اشاره به درآمد سال آینده 
دولت نیز گفت: »در خوش��بینانه ترین حالت نمی توان 
برای س��ال آینده درآمدی بی��ش از 350هزار میلیارد 
تومان متصور شد؛ درحالی که هزینه قطعی سال جاری 
حدود 250 هزار میلیارد تومان اس��ت. با توجه به روند 
 دو دهه گذش��ته به طور قطع��ی هزینه جاری باید بین

 10 الی 20 درصد افزایش پیدا کند. یعنی حداقل بین 
30 الی 50 هزار میلیارد تومان باید به این هزینه اضافه 
شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. طبیعتا این 
روند قابل دوام نیست.« او ادامه داد: »در سال آینده در 
کمترین برآورد می توان گفت هزینه های جاری کشور 
نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید.  به 
همین ترتیب،  مابه التفاوت درآمد و بودجه تعیین شده،  

صرف بودجه عمرانی باید شود.« 

نقشه راه برای بودجه عمرانی
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت 
بحرانی صندوق های بازنشستگی در کشور،  عنوان کرد: 
»حتما الزم اس��ت در طول عمر دول��ت دوازدهم فکر 
اساسی برای صندوق های بازنشستگی کرد؛ حتماً باید 
خصوصی سازی واقعی در شرکت های وابسته به صندوق 
بازنشستگی صورت بگیرد.« او اضافه کرد: »امروز صدها 
شرکتی که زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی قرار 
دارند همچنان به سبک دولتی اداره می شوند. به عبارتی 
اصل 44 قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است.  
ش��اید بخشی اجرا ش��ده اما با بدترین شیوه اجرا شده 
اس��ت. تا قبل از اجرای خصوصی س��ازی، شرکت ها یا 
دولت��ی بودند یا خصوصی، اما امروز این ش��رکت هایی 
که واگذار ش��دند نه خصوصی هس��تند و نه دولتی.« 
حق ش��ناس با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر هزاران 
پروژه کوچک و بزرگ نیمه کاره در کش��ور وجود دارد 
که نیاز به منابع مالی برای تکمیل ش��دن دارد، متذکر 
ش��د: »همانطور که در تبصره 19 الیحه بودجه هم به 
درستی ذکر شده،  دولت باید یک اقدام انقالبی کند؛ در 
بودجه سال جاری مجلس به صورت شش ساله مجلس 
مصوب کرده که پروژه ها شش ساله واگذار شوند. اما نیاز 
است دولت در این زمینه یک برنامه روشن داشته باشد. 
اگر نقش��ه راه روشن باشد بخشی از بار مالی پروژه های 

عمرانی از بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.«  
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مع��اون اول رئیس جمهوری 
با اش��اره ب��ه اص��ل 44 قانون 
اساس��ی در س��پردن اقتصاد به 
بخش خصوص��ی گف��ت وظیفه 
اصلی دولت ایجاد ساز و کارها و 
سرمایه گذاری  برای  بسترسازی 
غیردولت��ی  و  بخش خصوص��ی 
اس��ت. اس��حاق جهانگیری روز 
سه ش��نبه در آیین بهره برداری 
کارخان��ه  نخس��ت  گام  از 
مسجدسلیمان  آلومینیوم سازی 
بخش خصوصی  ک��رد:   اظه��ار 
ب��ا امی��د و توانمن��دی باید به 
صحن��ه  بیاید و دول��ت موظف 
اس��ت ش��رایط و تجهیز منابع 
داخل��ی و خارجی را برای ورود 
بخش خصوص��ی فراه��م کن��د. 
ایجاد امکان دسترس��ی به  وی 
بازارهای هدف و برداشتن موانع 
بخش خصوصی  س��رمایه گذاری 
دول��ت  اصل��ی  وظای��ف  از  را 

برش��مرد و گف��ت: دول��ت ب��ه 
فضل الهی از بسترس��ازی برای 
ورود بخش خصوص��ی و عمومی 
غیردولتی در هم��ه عرصه های 
س��رمایه گذاری  و  اقتص��ادی 

حمایت می کند.  

سرعت حرکت توسعه 
صنعتی کشور مناسب است 

مع��اون اول رئیس جمهوری 
بی��ان ک��رد: در دول��ت تدبیر و 
امید، س��رعت حرکت توس��عه 
صنعتی کش��ور ش��تاب گرفته 
و ای��ن ش��تاب مخت��ص نقاط 
مح��دود نیس��ت. وی ب��ا بیان 
اینکه بسیاری از مناطق محروم 
و دورافت��اده کش��ور از جمل��ه 
مسجدس��لیمان ب��ه کانون های 
شده اند  تبدیل  کش��ور  صنعتی 
خواس��ت  بخش خصوص��ی  از 
برای ورود به بخش های محروم 

کش��ور تالش کند و دولت هم 
امکانات خ��ود را در این بخش 
بخش خصوص��ی  اختی��ار  در 
جهانگی��ری  می ده��د.   ق��رار 
بخ��ش ف��والد و آلومینی��وم را 
پیشران توس��عه صنعتی کشور 
اول  مع��اون  ک��رد.   توصی��ف 
گف��ت:  جمه��وری  رئی��س 
با ورود به باش��گاه  خوزس��تان 
و  آلومینی��وم  تولیدکنن��دگان 
فوالد ب��ه قطب اصل��ی صنعت 
کش��ور تبدی��ل خواهد ش��د و 
با ایج��اد صنایع پایین دس��تی 
این  جوان��ان  اش��تغال  زمین��ه 

منطقه فراهم می شود.  

تخصیص 120 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی برای 

اشتغال در روستاها 
وی با اش��اره به اهتم��ام دولت 
تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال به 

ویژه در روستاها گفت: امسال 120 
هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
با کارمزد 6 درصد برای اشتغال در 
روستاهای کش��ور اختصاص داده 
اس��ت. جهانگی��ری از بخش های 
خصوص��ی و عموم��ی غیردولتی 
خواست از فرصت ها و ظرفیت های 
سرمایه گذاری در روستاها استفاده 
کنند و توس��عه پایدار در مناطق 
روس��تایی را نی��ز در اولویت قرار 
دهند. معاون اول رئیس جمهوری 
افزود: دولت با همه توان در خدمت 
بخش خصوصی اس��ت و عزم خود 
را ج��زم ک��رده ت��ا هم��ه موانع 
توسعه یافتگی در مناطق روستایی 
را نیز برطرف کند. ساخت کارخانه 
از سال  آلومینیوم مسجدسلیمان 
94 آغاز ش��د که در گام نخس��ت 
که ام��روز به بهره برداری رس��ید، 
پروفی��ل تبدی��ل ب��ه محصوالت 
آلومینیوم��ی می ش��ود و گام دوم 

که شامل تبدیل شمش به پروفیل 
است، قرار است در آینده نزدیک با 
تأمین نیازهای خارجی، ساخت آن 

شروع شود.
 این پروژه در زمینی به مساحت 
 3 س��رمایه گذاری  و  80هکت��ار 
ری��ال و  میلی��ارد  ه��زار و 630 
و  مس��تقیم  129ش��غل  ایج��اد 
٥20 ش��غل غیرمس��تقیم در گام 
بنیاد مستضعفان  نخست، توسط 
احداث ش��ده است. بهره برداری از 
کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان، 
آغاز س��اخت پ��روژه پتروپاالیش 
مس��جد س��لیمان، بهره برداری از 
پروژه آبرس��انی به 111روس��تای 
شهرس��تان اندیکا و ش��رکت در 
نشست اقتصاد مقاومتی خوزستان 
در اه��واز از جمل��ه برنامه ه��ای 
دومین و آخرین روز سفر اسحاق 
اول رئیس  جهانگی��ری، مع��اون 

جمهوری به خوزستان بود.  

فرصت امروز: بیژن زنگنه، وزیر نفت 
روز سه شنبه در جلس��ه علنی مجلس با 
بیان اینکه کمبود منابع یکی از مشکالت 
موج��ود برای امض��ای قراردادهای نفتی 
اس��ت، گفت: ب��رای خرید بای��د مناقصه 
برگزار ش��ود و نمی ت��وان از طریق ترک 
تش��ریفات کاال را از شرکت خاصی تهیه 
کرد. در پاس��خ به س��ؤال مش��ترک سه 
نماین��ده )جواد کریمی قدوس��ی، هادی 
قوامی و حسینعلی شهریاری، نمایندگان 
مجل��س، اس��فراین و زاه��دان( درب��اره 
عل��ت خرید لوله ه��ای ب��دون درز برای 
ش��رکت های نفت از خارج از کشور، بیان 
داش��ت: این بحث، درباره لوله های عادی 
نیس��ت، بلکه مربوط ب��ه لوله های بدون 
درز اس��ت که با فشار بسیار باال در درون 
چ��اه و برای انتقال نف��ت از چاه تا واحد 
بهره برداری مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
وزیر نفت افزود: ما در س��ال های اخیر به 
جز در مورد غرب کارون و پارس جنوبی، 
تقریبا در س��ایر سرمایه گذاری های دیگر 
در بخش باالدستی و پاالیش، نزدیک به 

توقف هستیم. 

توقف قرارداد 250 میلیون دالری به 
دلیل کمبود منابع

زنگنه ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه در واقع 
کمب��ود منابع یکی از مش��کالت ما برای 
امض��ای قراردادهای نفتی اس��ت، گفت: 
حت��ی اجرای یک ق��رارداد 2٥0 میلیون 
دالری ک��ه ب��ه امضا رس��یده، ب��ه دلیل 
کمب��ود منابع و مش��کالت دیگر متوقف 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه به ساخت 
داخ��ل اعتق��اد دارم، اضافه ک��رد: برای 
س��اخت لوله های سی. آر. ای که لوله های 
بس��یار پیچیده ای هس��تند، اوایل امسال 
یک ق��رارداد ٥63 میلیون یورویی با یک 
شرکت اروپایی و یک شرکت ایرانی برای 
داخلی س��ازی آن امضا کردیم. وزیر نفت 
یادآور شد: این بزرگ ترین قرارداد تولید 
داخل اس��ت که پس از س��اخت توربین 

کمپرس��ور نفت، به امضا رس��یده است. 
زنگنه اضافه کرد: ب��رای تأمین لوله های 
پیچیده سی.آر. ای به ویژه هنگام تحریم 
دچار مشکالتی بودیم. وی با بیان این که 
لوله سازی اسفراین دچار مشکالتی است، 
افزود: این کارخانه در حال واگذاری است 
و نمی تواند سرمایه گذاری کند. وزیر نفت 
به مش��کالت مالی اش��اره ک��رد و ادامه 
داد: گفته ش��د که در س��ال 89 کارخانه 
لوله سازی اسفراین 48 هزار تن قرارداد با 
نفت امضا کرده بود. زنگنه اضافه کرد: در 
س��ال های 90 و 91 در مجموع به میزان 
40 میلیارد دالر در نفت س��رمایه گذاری 
ش��د، اما میزان س��رمایه گذاری امس��ال 
تاکنون به 1.٥ میلیارد دالر هم نرس��یده 
اس��ت. وزیر نفت با بیان اینکه ما بی پول 
ش��ده ایم، یادآور ش��د: حتی اگر سفارش 
ساخت هم بدهیم، نمی توانیم پول آن را 
بدهیم. زنگنه یادآور ش��د: چندی پیش 
مناقصه ای برای س��اخت لوله های بدون 
درز برگزار ش��د که ش��رکت لوله س��ازی 
اسفراین به دلیل نداش��تن شرایط، کنار 
گذاشته شده و شرکت دیگری برنده شد، 
اما با وجود اینکه این طرح 200 میلیون 
دالر ارزش داش��ت به دلیل نداشتن پول 

نتوانستیم عملیاتی کنیم. 

برای خرید و سفارش باید مناقصه 
برگزار شود

وزی��ر نفت با تأکید بر اینکه برای خرید 
و س��فارش بای��د مناقص��ه برگزار ش��ود، 
گف��ت: خود مجلس تصویب کرده اس��ت 
که برای خرید باید مناقصه برگزار ش��ود 
و نمی توان از طریق ترک تش��ریفات کاال 
را تهیه کرد. زنگنه خاطرنشان کرد: حتی 
اگر یک ش��رکت توانمن��د ایرانی قادر به 
تولید کاالیی باش��د، ما نمی توانیم بدون 
مناقص��ه از آن کاال خری��داری کنیم. وی 
با بی��ان اینکه 10 گروه کاالی��ی را برای 
داخلی س��ازی تعیین کرده ایم که تاکنون 
برای بس��یاری از آنها قرارداد امضا ش��ده 

است، گفت: لوله های سی. آر. ای، ساخت 
کمپرس��ور و توربین از جمل��ه کاالهایی 
هس��تند که بومی س��ازی می ش��ود. وزیر 
نفت با خاطر نش��ان کردن اینکه شرکت 
لوله سازی اس��فراین نیز تقاضاهایی دارد 
که منطقی اس��ت، گفت: به عنوان نمونه 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت لوله های 
آسیب دیده را برای تعمیر به آنها بدهیم 
ک��ه ما از آن اس��تقبال می کنی��م. زنگنه 
ادامه داد: همچنین درخواست کرده است 
که در مقابل مطالباتش، لوله های فرسوده 
را تحویل بگیرد که دستور آن را نیز صادر 
کرده ام. وزیر نفت با بیان اینکه سابقه من 
نش��ان داده که ت��ا چه میزان ب��ه دنبال 
ساخت داخل بوده ام، افزود: من همه نوع 
کمکی می توانم به لوله س��ازی اس��فراین 
ارائه دهم اما برای خرید محدودیت داریم 

و باید مناقصه برگزار شود. 

طرح برندینگ جایگاه های عرضه 
سوخت

وزیر نفت با بیان این که طرح برندینگ 
جایگاه های عرضه س��وخت باعث کاهش 
تصدیگ��ری دولت می ش��ود، گفت: برای 
اجرای طرح برندینگ 8٥ش��رکت تقاضا 
داده اند و انحصاری در طرح وجود ندارد. 
نامدار زنگنه همچنین در پاسخ به سؤال 
حس��ینعلی حاج��ی دلیگان��ی، نماینده 
شاهین شهر درباره غیرقانونی بودن طرح 
برندینگ بیان داشت: اکنون شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی، بنزین را به 
جایگاهداران تحوی��ل می دهد و پول آن 
به خزانه واریز می شود. وزیر نفت با بیان 
اینکه 3 هزار و ٥00 جایگاه نفت و بنزین 
و 2٥00 جای��گاه س��ی.ان. ج��ی داریم، 
اف��زود: پس از واریز پول به خزانه، وزارت 
نفت برای پرداخت دستمزد جایگاهداران 
و کامیون��داران باید از خزانه درخواس��ت 
پ��ول کند. وی ادام��ه داد: تحویل بنزین 
و فرآورده ه��ای نفت��ی به ای��ن جایگاه ها 
اختالف نظرهای بس��یاری ایجاد می کند 

ک��ه کار را ب��ه دادگاه می کش��د، اما اگر 
طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل 
در مح��ل انبار ب��ه جایگاه��دار فروخته 
ش��ود، اختالف و دعواها کاسته می شود. 
زنگن��ه تأکید کرد: اینکه گفته می ش��ود 
مالکی��ت جایگاه ها با ط��رح برندینگ به 
خطر می افتد، درست نیست، این مسئله 
اختیاری اس��ت و واگ��ذاری جایگاه ها به 
صورت اجبار انجام نمی ش��ود. وزیر نفت 
با بیان اینکه ب��ا طرح برندینگ کمیت و 
کیفیت س��وخت، ایمن��ی جایگاه و ظاهر 
جای��گاه نیز م��ورد توجه ق��رار می گیرد، 
ادام��ه داد: برای اجرای ط��رح برندینگ 
8٥ ش��رکت تقاض��ا دادن��د و صالحیت 
آنها بررس��ی ش��د، بنابراین انحصاری در 
کار وجود ندارد و ش��رکت های برند تنها 
می توانند س��هم 20 درصدی در نظارت، 
سهم 30 درصدی در سطح استان و سهم 
٥0 درصدی در س��طح شهرستان داشته 
باشند که این به نفع کشور تمام می شود. 
زنگنه درباره اینکه قانون به او اجازه ایجاد 
چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق 
قانون نفت در سال 91، وزیر نفت اختیار 
مقررات و دستورالعمل ها در زمینه حسن 
انجام ام��ور توزیع نفت و گاز و نظارت بر 
فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد، 
بنابرای��ن کار ما غیرقانونی نیس��ت. وزیر 
نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ 
باعث کاه��ش تصدیگ��ری و هزینه های 
دولت می شود، هم پاالیشگاه ها می توانند 
جایگاه داشته باش��ند، هم جایگاهدارانی 
وجود دارن��د که پاالیش��گاه ندارند، این 
طرح در واقع تش��ویقی است. برندسازی 
یا ط��رح ایج��اد جایگاه ه��ای زنجیره ای 
چندی پیش با هدف ارائه خدمات کیفی 
همزمان با رقابت زایی به دس��تور صریح 
وزی��ر نفت کلی��د خورد. اکن��ون جایگاه 
عرضه سوخت در کشور به روشی سنتی 
اداره می شود و هدف از برندسازی، فاصله 
گرفتن از این روش س��نتی و رسیدن به 

اصل مهم مشتری مداری است. 

جهانگیری:  

وظیفه دولت ایجاد بستر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است

وزیر نفت در جلسه علنی مجلس تأکید کرد

کاهش تصدیگری دولت با اجرای طرح برندینگ
حمل و نقل ریلی

طرح برقی کردن خط آهن گرمسار 
- اینچه برون از ابتدای سال آینده 

آغاز می شود
معاون اول ش��رکت راه آهن روسیه اعالم کرد اجرای 
ط��رح برقی کردن خ��ط آهن گرمس��ار- اینچه برون 
از ژانویه س��ال 2018 )دی - بهمن( آغاز می ش��ود. به 
گ��زارش پایگاه اینترنت��ی روس��ی »ار. ژ. د. پارتنیور«،  
»آلکس��اندر میش��ارین« معاون اول مدیرکل ش��رکت 
راه آهن روس��یه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: از 
ماه ژانویه س��ال 2018 طرح برق ک��ردن خط راه آهن 
گرمس��ار- اینچه برون در ایران آغاز خواهد شد. وی با 
بیان اینکه توافقنام��ه 1.2 میلیارد یورویی بین ایران و 
روسیه برای برقی کردن این خط آهن امضا شده است، 
گفت: در نیمه اول س��ال آینده می��الدی فعالیت های 
ساخت و س��از این خط آهن شروع می ش��ود. قرارداد 
 برق��ی ک��ردن راه آهن گرمس��ار- س��اری – گرگان –

 اینچه برون به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون یورو 
میان ش��رکت راه آهن ایران و ش��رکت دولتی راه آهن 
روسیه منعقد شده است. قرارداد برقی  کردن این خط 
 به طول 430 کیلومتر چهار ساله است و منابع مالی آن 
به  صورت فاینانس کم  بهره از محل منابع روسی تأمین 
می ش��ود. این خط آهن از مازن��دران می گذرد و ایران 
را به ترکمنس��تان و س��پس قزاقستان متصل می کند. 
خبرگزاری اسپوتنیک به تازگی در مطلبی درباره طرح 
برقی کردن خط آهن گرمس��ار- اینچه برون نوش��ت: 
برقی کردن این مسیر به کاهش سطح آلودگی صوتی 
و هوا، کم ش��دن مصرف سوخت و بروز حوادث کمک 
خواهد کرد و همچنین سبب رشد دو برابری حمل کاال 
تا 7،٥ میلیون تن در سال خواهد شد. به گزارش ایرنا، 
مسیر گرمسار تا اینچه برون دومین مسیر برقی راه آهن 
ایران خواهد بود و نخس��تین پروژه 40 س��ال پیش در 
تبریز ساخته ش��د. اسپوتنیک در ادامه نوشته است: از 
49٥کیلومتر این طرح، 203 کیلومتر کوهستانی است 
و س��اخت 32 ایستگاه، 9٥ تونل، هفت مرکز نگهبانی، 
11 پست برش، شش واحد ارتباط خطوط و همچنین 
س��اختمان خدمات رس��انی در نظر گرفته شده که در 

برآوردهای اولیه زمان اجرای آن 36ماهه است. 

احتمال افزایش 15 درصدی قیمت 
مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت افزایش 1٥درصدی 
قیمت دالر ابت��دا تأثیر خود را بر بازارهای نقدش��ونده 
همچ��ون طال می گذارد و ب��ا فاصله زمانی باعث همین 
مقدار رش��د در بخش مسکن خواهد شد. محمدمهدی 
مافی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: عوامل اجتماعی و 
اقتصادی مختلفی در بازار مسکن تعیین کننده است، اما 
اگر به سوابق گذشته نگاه کنیم معموال باال رفتن تورم در 
بازارهایی مثل سکه و ارز که نقدشوندگی باالیی دارند، 
زود تأثیر می گذارد و همان میزان تورم را با فاصله زمانی 
در بخش مسکن خواهیم داشت. بر این اساس پیش بینی 
می کنم افزایش قیم��ت دالر از 3600 به 4200 تومان 
که حدود 1٥ درصد اس��ت در س��ال آین��ده اثر خود را 
روی قیمت مسکن بگذارد. وی افزود: در سه ماهه پایانی 
سال جاری بازار مسکن رونق بهتری خواهد گرفت و با 
همی��ن روند افزایش مالیم قیمت ها در واحدهای ارزان 
قیمت که متقاضی بیشتری دارد شاید حدود 12 درصد 
تورم داش��ته باش��یم، ولی در بخش امالک گران انتظار 
رش��د قیمت ها دور از ذهن است. این کارشناس اقتصاد 
مسکن در خصوص احتمال فشار تقاضا به بازار مسکن 
در سال آینده گفت: میزان تقاضا و میزان مسکن موجود 
یکی از مولفه های اثرگذار در بازار مسکن است. با توجه 
به آمارها، مس��کن موجود نسبت به تعداد خانوارها کم 
نیس��ت، با این حال ح��دود 20 میلیون نفر از جمعیت 
کشور بدمسکن هستند. این نشان می دهد فاصله ای بین 
محصول تولید ش��ده به عنوان مسکن و توان خریداران 
وجود دارد. مافی ادامه داد: مشکل دیگر بحث جانمایی 
س��اختمان ها است. مسکن در جاهایی ساخته شده که 
تقاضا وجود ندارد. بنابراین هنوز در مناطقی خاص نیاز 
به ساخت و ساز هنوز داریم اما نه به اندازه دهه های قبل. 
از این پس تولید صرف مس��کن نباید سیاست دولت ها 
باشد بلکه باید در یک محدوده های مشخص و حساب 
ش��ده همچون بافت فرس��وده که جمعیت پذیر است، 
سیاست های عرضه مس��کن را دنبال کنیم. وی درباره 
مشکالت نوسازی بافت های فرسوده گفت: از یک طرف 
دولت با توجه به کمبود منابع نمی تواند وارد پروژه های 
عمرانی ش��ود. نمونه آن مس��کن اجتماعی است که به 
دلیل کمبود بودجه هنوز اجرایی نش��ده است. بنابراین 
بای��د از ت��وان بخش خصوصی کمک گرفته ش��ود. این 
کارش��ناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: دولت طرح هایی 
از جمله بلندمرتبه س��ازی در بافت های فرس��وده ارائه 
کرده که بدون انجام کار کارشناسی نباید اجرایی شود. 
بافت های فرس��وده اقتضائات فرهنگی و تاریخی خاص 
خود را دارند که نمی توان صرفاً با دید ابزاری و نوسازی 
ساختمان ها به آنها نگاه کرد. نمونه این تجربه ناموفق را 
در پروژه هایی همچون محله هرندی یا سیروس مشاهده 
کردیم که طرح های دولت به ضد خودش تبدیل ش��د. 
مافی خاطرنشان کرد: شهرداری قصد داشت بافت محله 
هرندی را با کم��ک ارگان های دیگر احیا کند، چندین 
طرح روی آن انجام ش��د ولی مردمی که در آنجا ساکن 

بودن ضربه دیدند و نهایتا آنجا مأمن افراد بزهکار شد.

دریچه

آینده صنعت نفت در الیحه بودجه 97 کل کشور
از نفت 55 دالری تا انتشار اوراق 

ارزی توسعه میادین نفتی در سال 97
الیحه پیش��نهادی بودجه سال 97 عالوه بر تعیین 
قیم��ت نفت بش��که ای ٥٥ دالر و درآم��د 960 هزار 
میلیارد ریالی صادرات نفت، گاز و میعانات به توسعه 
میدان های مشترک از محل انتشار ٥0 هزار میلیارد 
ریال اوراق و 3میلیارد دالر منابع ارزی پرداخته شده 
اس��ت. حس��ن روحانی رئیس جمه��وری 19 آذرماه 
الیحه پیش��نهادی بودجه س��ال 97 کل کشور را به 
مجلس ارائه کرد. به گزارش ایرنا، به دلیل نقش نفت 
در تأمین درآمدهای ملی، همواره در بخش مهمی از 
الیحه بودجه به درآمدهای نفتی و مسائل مرتبط به 

آن پرداخته می شود. 
سهم 101 هزار و 11 میلیارد تومانی نفت از 

درآمدهای بودجه
در الیح��ه بودجه س��ال 97 برای درآم��د حاصل از 
واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای مبل��غ 106 هزار و 
٥61 میلیارد توم��ان )1.06٥.611.40٥ میلیون ریال( 
در نظر گرفته شده که سهم درآمدهای حاصل از نفت 
و فرآورده ه��ای نفتی 101 ه��زار و 11 میلیارد و 440 
میلیون و ٥00 هزار تومان )1.010.114.40٥ میلیون 
ریال( تعیین شده اس��ت. چنانکه منابع دولت از محل 
ص��ادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در 
س��ال 1397 کمتر از 101 ه��زار و 11 میلیارد و 440 
میلی��ون و ٥00 هزار تومان ش��ود، به دولت اجازه داده 
می ش��ود از محل ٥0درصد منابع حساب ذخیره ارزی 
برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند. همچنین 
در الیح��ه بودجه درآمد حاص��ل از پیش بینی افزایش 
20درص��دی قیمت گازوییل، یک هزار و 300 میلیارد 
تومان )13.000.000 میلیون ریال( در نظر گرفته شده 
است. این درآمد در صورت افزایش 20درصدی قیمت 
گازوییل در سال 97 تحقق می یابد. در سال های اخیر، 
دولت از برخی مجوزهای افزایش حامل های س��وخت 
اس��تفاده نکرده است. س��قف درآمد حاصل از صادرات 
نفت، میعانات گازی و صادرات گاز مبلغ 9٥ هزار و 934 
میلیارد توم��ان )9٥9.314.403میلیون ریال( تعیین 
شده است. اکنون میزان صادرات نفت و میعانات گازی 

ایران به حدود روزانه 2.٥ میلیون بشکه رسیده است. 
میانگین قیمت نفت بشکه ای 55 دالر

نگاه��ی به ارقام ص��ادرات نف��ت و میعانات گازی 
نشان می دهد که دولت قیمت نفت را در بودجه سال 
96 به طور میانگین بش��که ای ٥٥ دالر در نظر گرفته 
که براس��اس ارز 3٥ هزار ریالی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش مدیریت اوپک و مدیریت 
مجامع انرژی وزارت نفت، درحالی که میانگین قیمت 
نفت خام س��بک ایران در 11 ماه س��ال 2016 برابر 
با 40دالر و 12 س��نت برای هر بش��که بود، این رقم 
در س��ال جاری میالدی ٥1 دالر و ٥1 س��نت برای 
هر بش��که ش��د که نش��ان  از افزایش 11 دالر و 39 
س��نتی دارد. هر بشکه نفت خام سنگین ایران نیز از 
ابتدای سال 2017 تا ابتدای دسامبر به طور میانگین 
٥0دالر و 97 س��نت برای هر بشکه معامله شد. این 
رقم پارسال 38 دالر و 14 سنت برای هر بشکه بود. 

اعطای تسهیالت بانکی برای طرح های 
توسعه ای باالدستی 

ب��ه بانک های عام��ل در الیحه بودج��ه اجازه داده 
ش��ده اس��ت که در س��ال 1397 از محل منابع در 
اختی��ار از جمله منابعی که ب��ا تصویب هیأت عامل 
صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده، 
نسبت به اعطای تس��هیالت ارزی به سرمایه گذاران 
بخش ه��ای خصوص��ی، تعاونی و نهاده��ای عمومی 
غیردولتی برای طرح های توسعه ای باالدستی نفت و 
گاز با اولویت میادین مش��ترک و جمع آوری گازهای 
همراه در راس��تای افزایش ضریب بازیافت مخازن و 
احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و 
ب��دون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و 

تولیدی از آنها اقدام کنند. 
انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق برای توسعه 

میادین مشترک
در الیحه بودجه س��ال 97، مبلغ ٥0 هزار میلیارد 
ریال ب��رای س��رمایه گذاری در میادی��ن نفت و گاز 
مش��ترک تعیین ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، برای 
س��رمایه گذاری در طرح ه��ای نف��ت و گاز با اولویت 
میدان های مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی 
و توس��عه ای وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، این 
وزارتخانه ها با تصویب ش��ورای اقتص��اد، اوراق مالی 
اس��المی در س��قف ٥0 هزار میلیارد ریال منتش��ر 
می کنند. بازپرداخت اصل و س��ود این اوراق از محل 

افزایش تولید همان میادین تضمین می شود. 
مجوز 3 میلیارد دالر منابع ارزی از طریق 

انتشار اوراق
همچنین برای توس��عه میادین مشترک، تا سقف 
3میلی��ارد دالر مناب��ع ارزی از طریق انتش��ار اوراق 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، وزارت 
نفت از طریق ش��رکت های دولتی ب��رای بازپرداخت 
اصل و س��وداوراق منتش��ر ش��ده سررس��ید ش��ده، 
تسهیالت بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین 
بازپرداخت بدهی های سررس��ید شده به پیمانکاران 
قراردادهای بیع متقابل طرح های باالدستی، تا سقف 
3 میلی��ارد دالر اوراق مال��ی اس��المی ارزی و ریالی 
با تصوی��ب هیأت وزیران منتش��ر می کند. البته این 
شرکت ها موظف هستند که اصل و سوداوراق منتشر 

شده را حداکثر تا پنج سال تسویه کنند. 

مسکن



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد قیمت 
4200تومان��ی دالر در ب��ازار آزاد واقع��ی 
نیست، تعدیل می ش��ود. »ولی اهلل سیف« 
روز سه شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت 
هفته پژوهش در بان��ک مرکزی در جمع 
خبرنگاران درباره نرخ دالر در بودجه سال 
آینده که بر مبن��ای 35 هزار ریال تعیین 
ش��ده، اظهار داش��ت: رقم دالر در بودجه 
مبنای محاس��باتی دارد و به هیچ وجه قید 
3500 توم��ان در بودجه نیس��ت. ممکن 
اس��ت حجم کاهش یابد و نرخ باال برود یا 
برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی که در بودجه 
دیده ش��ده، قابل استفاده است. وی درباره 
نرخ کنون��ی ارز دالر در بازار ارز افزود: نرخ 
ارز 4200 تومان نیس��ت و تعدیل هایی را 
در آینده خواهد داش��ت. وی درباره تعیین 
بودجه ای برای یکسان س��ازی ارز در الیحه 
بودجه س��ال آینده اظهار داشت: برخی از 
کااله��ا که تامین نی��از ارزی آنها از طریق 
بانک مرکزی بود، به بخش ارز آزاد منتقل 
ش��ده اس��ت. وی افزود: فکر می کنم برای 
یکسان س��ازی نرخ ارز مقدماتی الزم است 
ک��ه بخش عم��ده ای از آن انجام ش��ده و 
بخش��ی دیگر در ش��رف انجام است که به 
مح��ض آنکه انجام ش��ود، ش��رایط فراهم 
می ش��ود. وی افزود: رقم یادش��ده، بودجه 
جبرانی است برای حمایت از کاالهایی که 
ممکن اس��ت نرخ آنها با یکسان سازی ارز 
افزایش یابد. وی با بیان اینکه روابط بانکی 
بین المللی نقش مهمی در یکسان س��ازی 
ارز دارد، گفت: ما هنوز احس��اس می کنیم 
ک��ه نیاز ب��ه اقدام��ات دیگری اس��ت زیرا 
نمی توانیم زمان بندی کنیم که چه زمانی 

فض��ای بین الملل مهیا می ش��ود، بنابراین 
زمان دقیقی نمی توان برای یکسان س��ازی 
ارز اع��الم ک��رد. وی درب��اره اینک��ه گفته 
می ش��ود گرانی ارز به خاطر یکسان سازی 
ارز اس��ت، گفت: برنامه های مختلفی انجام 
می ش��ود و نرخ مبادله ای هم مس��یر خود 
را ط��ی می کن��د اما باید گف��ت مهم ترین 
پارامت��ری که در این موضوع اهمیت دارد، 
روابط حداقلی بانکداری بین المللی اس��ت 
که برای یکسان سازی ارز نیاز است. سیف 
درباره یکسان سازی نرخ ارز و حذف دالر از 
سبد ارزی کشور توضیح داد: اکنون دالر از 
معامالت تجاری بانک مرکزی و نظام بانکی 
کش��ور حذف شده اس��ت و کاربرد زیادی 
ندارد. م��ا درآمده��ا و پرداخت های ارزی 
خود را با س��ایر ارزها انجام می دهیم. وی 
افزود: در زمینه ارزی بحث یکسان س��ازی 
نرخ ارز را در دستور کار داریم که در موقع 
مقتضی اجرا می شود. وی درباره اینکه گفته 
می شود عده ای قصد سفته بازی در بازار ارز 
دارند، گفت: کس��انی که برای کسب سود 
به این بازار مراجعه می کنند، بدانند که به 
هیچ وجه بازار ارز بازاری نیست که بشود در 
آن فعالیت های سفته بازی داشت. وی افزود: 
بازار ارز اکنون در شرایط مناسب و باثباتی 
اس��ت و با توجه به نرخ س��ود 15درصدی 
کنونی در بانک ها، س��پرده گذاری در بانک 
به مراتب بهتر از نرخی است که از افزایش 

ارز حاصل می شود. 

بسته شدن حساب های ایرانیان در 
سایر کشورها

رئی��س کل بان��ک مرکزی در پاس��خ 

به س��والی درباره فهرس��ت منتشرش��ده 
بده��کاران بانک س��رمایه و اینکه گفته 
می ش��ود این فهرس��ت مخدوش اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: در ای��ن زمین��ه نظری 
ن��دارم؛ باید بانک مرکزی آن را بررس��ی 
کن��د و اگ��ر نظ��ری داش��ته باش��د، در 
اطالعی��ه ای رس��ما اع��الم می کند. وی 
درباره بسته ش��دن حس��اب های ایرانیان 
در س��ایر کش��ورها به ویژه چین توضیح 
داد: برخی از این خبرها، مطالبی اس��ت 
که تاییدشده نیست؛ مواردی هم ممکن 
اس��ت وجود داشته باش��د که یک بانک 
خاص بنا به سیاستی که اعمال می کند، 
س��خت گیری هایی دارد. رئیس کل بانک 
مرک��زی ادام��ه داد: چین به ط��ور مثال 
اع��الم کرده ک��ه اعمال این سیاس��ت ها 
ب��ه هیچ وجه مرب��وط به ایران نیس��ت و 
یک سیاس��ت داخل��ی در آن بانک بوده 
و عمومی��ت هم ن��دارد. وی افزود: با این 
ح��ال بان��ک مرکزی حساس��یت الزم را 
دارد و پیگی��ری می کن��د. وی درب��اره 
روابط کارگ��زاری بانک های ایران پس از 
 برجام گفت: در گذشته پیش از برجام با 
33 بانک کار می کردیم، اما اکنون حدود 
245 بانک در س��طح بین الملل با ما کار 
می کنند ولی این به این معنا نیس��ت که 
شرایط کامال عادی است؛ در برخی موارد 
محدودیت هایی داریم که در تالشیم آنها 

هم رفع شود. 

همه دارایی های موسسات غیرمجاز 
شناسایی می شود 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان 

اینکه امروز دیگر فعالیت مخرب در نظام 
پولی و موسس��ه غیرمجاز فع��ال نداریم، 
گفت: این ش��رایط فضای��ی ایجاد کرده 
ک��ه نظام بانک��ی ما با انضباط بیش��تری 
فعالیت های خود را به نحو مطلوب انجام 
دهد و به س��مت منطقی ش��دن نرخ های 
سود متناس��ب با نرخ تورم حرکت کند. 
س��یف با بیان اینکه با هماهنگی سه قوه 
همه امکانات بسیج شده تا تمامی منابع 
متعل��ق به مردم در موسس��ات غیرمجاز 
در ه��ر جای��ی شناس��ایی و بازگردانده 
ش��ود، گفت: تاکن��ون تعداد زی��ادی از 
س��پرده گذارانی که رقم های محدودتری 
داش��تند، تس��ویه حساب ش��دند و بقیه 
کس��انی که ارق��ام درش��ت تری دارند تا 
سقفی که تعیین شده، می توانند دریافت 
کنند. وی با تاکید بر اینکه پرداخت های 
بعدی با س��رعت در حال پیگیری است، 
اظهار داش��ت: منابعی ک��ه متعلق به این 
موسس��ات بوده و برخی اف��راد برای فرار 
از پرداخ��ت بدهی خود به اس��امی دیگر 
انتقال داده اند، با همکاری قوه قضاییه در 
حال شناسایی اس��ت تا بازگردانده شود. 
وی درب��اره آخرین تصمیم بانک مرکزی 
درباره ادغام موسسه ثامن، مهر اقتصاد و 
کوثر و اینکه گفته می شود موسسه ثامن 
دچار مشکل شده است، گفت: این اقدام 
در ش��رف انجام است و مشکل ثامن هم 
جدی نیست. وی افزود: ثامن موسسه ای 
نیس��ت ک��ه منحل ش��ود بلک��ه تجمیع 
می ش��ود و لذا س��پرده گذاران می توانند 
با آرامش خاطر یا س��پرده خود را حفظ 

کنند یا آن را دریافت کنند. 

رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک 
مرکزی با اش��اره ب��ه تغیی��ر رویکردهای 
پژوهشکده افزود جهت گیری تحقیقات از 
آکادمیک ب��ه کاربردی، ورود به طرح های 
ملی، ایفای نقش در حل مش��کالت نظام 
بانک��ی و افزای��ش ارتب��اط ب��ا بانک های 
 تج��اری و تخصص��ی از جمل��ه تغییرات 
انج��ام ش��ده در دوره اخی��ر اس��ت. علی 
دیوان��دری در مراس��م بزرگداش��ت هفته 
پژوه��ش و فن��اوری در بان��ک مرک��زی، 
اظهار داش��ت: تولید ث��روت و بهبود وضع 
زندگ��ی و رفاه عمومی مره��ون مطالعه و 
پژوهش نخب��گان، دانش��مندان، محققان 
و فن��اوران دانش��گاه ها، پژوهش��کده ها و 
مراکز تحقیقاتی اس��ت و بدون استثنا در 
تم��ام کش��ورهای دنیا، تروی��ج فرهنگ و 
ارتقای ش��أن و جایگاه پژوهش و فناوری 
و فع��االن این حوزه به یک��ی از مهم ترین 
اه��داف سیاس��ت گذاری در ح��وزه عل��م 
و فن��اوری تبدی��ل ش��ده اس��ت. رئی��س 
پژوهش��کده پول��ی و بانکی بسترس��ازی 
پژوهش��ی  یافته های  تجاری س��ازی  برای 
مراک��ز  در  توس��عه یافته  فناوری ه��ای  و 
پژوهش��ی را یکی از مهم ترین اولویت های 
سیاس��ت گذاران عن��وان و اظه��ار ک��رد: 
کش��ورهای دنیا می کوشندبا فراهم کردن 
س��اختارهای انگیزش��ی مناس��ب و نی��ز 
ترغیب پژوهش��گران و فناوران کش��ور به 
تولید بیش��تر علم و فناوری، رش��د پایدار 
رف��اه اجتماع��ی را برای جامع��ه تضمین 
کنند. عالوه بر این اس��تقرار ارتباط وثیق 
میان پژوهش��گران و فناوران و خریداران 
دس��تاوردها و تکمی��ل حلقه ه��ای مفقود 
ارتباط مؤثر دانش��گاه و جامعه یکی دیگر 

از محورهای غیرقابل چشم پوش��ی در این 
حوزه به ش��مار می رود. رئیس پژوهشکده 
پول��ی و بانکی بانک مرکزی هفته پژوهش 
و فن��اوری را نم��ادی از اهمیت این حوزه 
در س��اختار تصمیم گیری ایران دانس��ت 
و گف��ت: ای��ن رویداد فرص��ت مغتنمی را 
ب��رای توج��ه و تمرک��ز بر ابع��اد مختلف 
ام��ر پژوه��ش و فناوری در کش��ور فراهم 
می آورد ت��ا تمام ذی نفع��ان ضمن اطالع 
از رونده��ا و وضعی��ت موجود در کش��ور، 
برای آین��ده برنامه ریزی و اقدامات بهتر و 
مهم تری را در دستور کار خود قرار دهند. 
وی درب��اره فعالیت ه��ای مرتب��ط با هفته 
پژوهش گفت: انتشار عملکرد مطالعاتی و 
تحقیقاتی دانش��گاه ها، مؤسسات پژوهشی 
و دس��تگاه های اجرایی، تش��ویق و تقدیر 
از پژوهش��گران، فن��اوران و پژوهش��یاران 
و نی��ز ارزیاب��ی فعالیت های پژوهش��ی و 
فناوری یک س��اله دانش��گاه ها، مؤسسات 
پژوهش��ی، مراکز رش��د و پارک های علم 
و فناوری و دس��تگاه های اجرایی از جمله 
فعالیت ه��ای این هفته به ش��مار می رود 
ک��ه با ه��دف افزایش حساس��یت و توجه 
مدیران به فعالیت های پژوهشی و فناوری، 
ش��ناخت چالش های پی��ش رو، آگاهی از 
روش های ارتقا هم افزایی میان تالش های 
پژوهشگرانه و نیز تقویت روحیه و فرهنگ 
پژوهش محوری در دستور کار دانشگاه ها، 
پژوهش��کده ها و مراک��ز تحقیقات��ی قرار 
می گیرد. مشاور رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به برخی دستاوردها و توانمندی های 
پژوهشی پژوهش��کده پولی و بانکی بانک 
مرک��زی تصریح ک��رد: اج��رای طرح های 
پژوهش��ی کاربردی در ح��وزه اولویت های 

نظام بانکی، برگزاری همایش های بزرگ و 
بین المللی، ارائه دستاوردهای پژوهشی در 
قالب رهنمودهای سیاستی و مشاوره های 
اقتصادی ب��ه نظام پولی و بانکی، برگزاری 
کارگاه ه��ا و دوره های آموزش��ی، انتش��ار 
کتاب ه��ای تخصصی و عموم��ی در حوزه 
پول��ی و بانک��ی، تولید و انتش��ار مقاالت 
پژوهشی در نشریات و کنفرانس های معتبر 
داخلی و خارجی، انتش��ار شش شماره از 
سه نش��ریه تخصصی شامل فصل نامه های 
 پژوهش ه��ای پولی و بانکی، پول و اقتصاد 
دو  و   )Money and Economy(
ماهنامه تازه های اقتصاد، معرفی و تجلیل 
از چهره های ماندگار بانکی کشور، فعالیت 
ش��بکه خبری اقتصاد و بانک ایران، انعقاد 

تفاهم نامه های همکاری داخلی و خارجی 
در ح��وزه خدم��ات پژوهش��ی، تقدی��ر از 
مبتکری��ن صنع��ت بانک��داری در قال��ب 
جش��نواره دکتر نوربخش بخش��ی از این 
فعالیت ها بوده اس��ت. رئیس پژوهش��کده 
پول��ی و بانکی با اش��اره ب��ه تغییر برخی 
رویکردهای پژوهشکده، تغییر جهت گیری 
تحقیقات از آکادمی��ک به کاربردی، ورود 
ب��ه طرح های ملی و ایف��ای نقش در حل 
مش��کالت نظام بانکی، افزای��ش ارتباط با 
بانک ه��ای تج��اری و تخصص��ی، افزایش 
ارتباط با قش��ر ج��وان و نخبه نظام بانکی 
و تروی��ج دس��تاوردهای نظ��ام بانک��ی از 
برنامه ه��ای  از  را  مختل��ف  کانال ه��ای 

پژوهشکده عنوان کرد. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد

تغییر رویکرد طرح های مطالعاتی پژوهشکده پولی از آکادمیک به کاربردی

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ4200تومانیدالردربازارتعدیلمیشود بررسی وضعیت موسسات مالی 
افضل توس، وحدت ایرانیان و البرز 

ایرانیان در کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس از بررسی 
مس��ائل مربوط ب��ه موسس��ات مالی افض��ل توس، 
وحدت ایرانیان و البرز ایرانیان در جلس��ه دیروز این 
کمیسیون خبر داد و گفت که بر اساس گزارش ارائه 
ش��ده از مجموع 2500میلیارد تومان بدهی مؤسسه 
افضل توس، بانک آینده به عنوان متولی 627میلیارد 
توم��ان از بدهی های این مؤسس��ه را پرداخت کرده 
اس��ت. رحیم زارع در گفت وگو با ایس��نا، در توضیح 
جلس��ه روز گذش��ته کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
گفت: در این جلسه مسائل مربوط به موسسات مالی 
و اعتب��اری مورد بررس��ی قرار گفت. اولین بررس��ی 
مربوط به مؤسسه البرز ایرانیان بود. وی با بیان اینکه 
بررس��ی مسائل مربوط به مؤسسه مالی البرز ایرانیان 
با حضور مدیرعامل بانک تجارت برگزار شد، توضیح 
داد: از آنجا که مؤسسه البرز ایرانیان در بانک تجارت 
ادغام شده است این بانک موظف است سپرده گذاران 
این مؤسس��ه را به نوعی س��اماندهی کند، از این رو 
گزارش��ی درب��اره بدهی ها، تس��هیالت داده ش��ده، 
سرمایه گذاری های انجام ش��ده توسط این مؤسسه، 
تراز مالی و دارایی های شناسایی شده در شش استان 
و 40شعبه داده شد. زارع با اشاره به بررسی وضعیت 
مؤسس��ه مالی اعتباری وحدت ایرانی��ان، گفت: این 
موضوع نیز با حضور مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل 
مورد بررس��ی قرار گرفت چون این مؤسس��ه متولی 
رسیدگی به وضعیت مؤسس��ه وحدت ایرانیان شده 
اس��ت. به گفته وی، مدیرعامل سازمان اعتباری ملل 
گزارش��ی درباره دارایی های مؤسسه وحدت ایرانیان، 
بدهی ها، تعداد سپرده گذاران و تسهیالت پرداختی، 
امالک شناس��ایی ش��ده به نام اعضای هیأت مدیره، 
پرس��نل و س��ایر افراد و بدهی ه��ای مالیاتی توضیح 
داد و گفت که چطور این مؤسس��ه قرار است درباره 
اصل و سود سپرده های سپرده گذاران پاسخگو باشد. 
زارع افزود: البته بیش��تر مشکل این مؤسسه مربوط 
به دو اس��تان خوزس��تان و لرس��تان اس��ت که باید 
ساماندهی هایی صورت گیرد، از طرفی خط اعتباری 
را بان��ک مرکزی ب��رای مؤسس��ه وح��دت ایرانیان 
گذاش��ته که در مورد آن مس��اعدت هایی شده است. 
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس به بررسی 
وضعیت مؤسس��ه افض��ل توس اش��اره و اظهار کرد: 
این موض��وع با حضور مدیرعامل بان��ک آینده مورد 
رس��یدگی قرار گرف��ت چون متولی مؤسس��ه افضل 
توس، بانک آینده ش��ده اس��ت. مؤسسه افضل توس 
در مجموع 2ه��زار و 500میلیارد تومان بدهی دارد 
که تاکنون 627میلیارد از این بدهی ها توس��ط بانک 
آینده پرداخت ش��ده اس��ت. به گزارش اخبار بانک، 
زارع در پایان گفت: مدیرعامل مؤسسه نور نیز درباره 
وضعیت س��پرده های این مؤسسه گزارشی ارائه داد، 
البته وضعیت مؤسس��ه نور با سایر موسسات متفاوت 

است و این جلسه صرف بیان گزارش بود. 

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را 
اعالم کرد

بان��ک مرکزی ن��رخ تبادل��ی 3۹ ارز را ب��رای روز 
سه ش��نبه اع��الم کرد که بر اس��اس آن ن��رخ 2۹ ارز 
ازجمل��ه دالر و یورو نس��بت به روز دوش��نبه افزایش 
 و ن��رخ ۹ واحد پولی دیگر مانن��د پوند کاهش یافت. 
بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ هر دالر آمریکا برای 
روز گذش��ته )سه شنبه بیست و یکم آذر( با 40 ریال 
افزایش نس��بت به روز دوشنبه 35 هزار و 53۹ ریال 
قیم��ت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با 167 ریال 
کاهش نس��بت به روز دوش��نبه 47 هزار و 405 ریال 
و ه��ر یورو با 15 ریال افزای��ش 41 هزار و ۸26 ریال 
 ارزش گذاری ش��د. بر این اس��اس هر فرانک سوییس
  35 ه��زار و ۸2۹ ری��ال، ک��رون س��وئد 4 ه��زار و

 172 ری��ال، کرون نروژ 4 ه��زار و 23۹ ریال، کرون 
دانم��ارک 5 هزار و 620 ریال، روپیه هند 551 ریال، 
درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و 677 ریال، دینار 
کوی��ت 117 هزار و 562 ریال، صد روپیه پاکس��تان 
 33 ه��زار و 60 ری��ال، ص��د ی��ن ژاپ��ن 31 ه��زار و
 312 ری��ال، دالر هنگ کنگ 4 ه��زار و 552 ریال، 
 ری��ال عم��ان ۹2 ه��زار و 42۸ ری��ال و دالر کان��ادا

 27 هزار و 652 ریال قیمت خورد. همچنین نرخ راند 
آفریقای جنوبی 2 هزار و 60۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار 
و 256 ریال، روبل روسیه 603 ریال، ریال قطر ۹ هزار 
و 764 ریال، صد دینار عراق 2 هزار و ۹۹۹ ریال، لیر 
س��وریه 70 ریال، دالر استرالیا 26 هزار و 760 ریال، 
ریال س��عودی ۹ هزار و 477 ریال، دینار بحرین ۹4 
هزار و 516 ریال، دالر سنگاپور 26 هزار و 2۹5 ریال، 
ده روپیه س��ریالنکا 2 ه��زار و 323 ریال و صد روپیه 
نپال 34 هزار و 274 ریال تعیین ش��د. نرخ صد درام 
ارمنس��تان 7 هزار و 332 ریال، دینار لیبی 25 هزار و 
۹43 ریال، یوان چی��ن 5 هزار و 367 ریال، صد بات 
تایلن��د 10۸هزار و ۹61 ریال، رینگیت مالزی ۸ هزار 
و 711 ریال، ه��زار وون کره جنوبی 32 هزار و 57۸ 
ریال، یکصد تنگه قزاقس��تان 10 ه��زار و 5۸3 ریال، 
افغانی افغانستان 516 ریال، روبل جدید بالروس 17 
هزار و 511 ریال، من��ات آذربایجان 20 هزار و ۹12 
ریال، سومونی تاجیکستان 4 هزار و 26 ریال و بولیوار 
جدید ونزوئال 3 هزار و 55۹ ریال ارزش گذاری شد. 
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خبر

جهانگیری:  
وظیفه دولت ایجاد بستر سرمایه گذاری 

برای بخش خصوصی است
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اصل 44 قانون 
اساس��ی در س��پردن اقتصاد ب��ه بخش خصوصی گفت 
وظیفه اصلی دولت ایجاد ساز و کارها و بسترسازی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی است. اسحاق 
جهانگیری روز سه ش��نبه در آیین بهره ب��رداری از گام 
نخست کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان اظهار 
کرد:  بخش خصوصی با امید و توانمندی باید به صحنه  
بیاید و دولت موظف است شرایط و تجهیز منابع داخلی 
و خارجی را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. وی 
ایجاد امکان دسترس��ی به بازارهای هدف و برداش��تن 
موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی را از وظایف اصلی 
دولت برشمرد و گفت: دولت به فضل الهی از بسترسازی 
برای ورود بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در همه 
عرصه های اقتصادی و سرمایه گذاری حمایت می کند.  
سرعت حرکت توسعه صنعتی کشور مناسب است 
معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: در دولت تدبیر و 
امید، س��رعت حرکت توسعه صنعتی کشور شتاب گرفته 
و این ش��تاب مخت��ص نقاط محدود نیس��ت. وی با بیان 
اینکه بسیاری از مناطق محروم و دورافتاده کشور از جمله 
مسجدسلیمان به کانون های صنعتی کشور تبدیل شده اند 
از بخش خصوصی خواست برای ورود به بخش های محروم 
کشور تالش کند و دولت هم امکانات خود را در این بخش 
در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد.  جهانگیری بخش 
فوالد و آلومینیوم را پیشران توسعه صنعتی کشور توصیف 
کرد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوزستان با ورود 
به باشگاه تولیدکنندگان آلومینیوم و فوالد به قطب اصلی 
صنعت کش��ور تبدیل خواهد شد و با ایجاد صنایع پایین 
دستی زمینه اشتغال جوانان این منطقه فراهم می شود.  

تخصیص 120 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی برای اشتغال در روستاها 

وی با اش��اره به اهتمام دولت تدبیر و امید برای ایجاد 
اش��تغال به ویژه در روس��تاها گفت: امس��ال 120 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت بانکی با کارمزد 6 درصد برای 
اش��تغال در روستاهای کشور اختصاص داده شده است. 
جهانگیری از بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی 
خواس��ت از فرصت ه��ا و ظرفیت های س��رمایه گذاری 
در روس��تاها استفاده کنند و توس��عه پایدار در مناطق 
روس��تایی را نی��ز در اولوی��ت ق��رار دهند. مع��اون اول 
رئی��س جمهوری افزود: دولت با هم��ه توان در خدمت 
بخش خصوصی اس��ت و عزم خ��ود را جزم کرده تا همه 
موانع توس��عه یافتگی در مناطق روستایی را نیز برطرف 
کند. س��اخت کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان از سال 
۹4 آغاز ش��د که در گام نخست که امروز به بهره برداری 
رسید، پروفیل تبدیل به محصوالت آلومینیومی می شود 
و گام دوم که شامل تبدیل شمش به پروفیل است، قرار 
است در آینده نزدیک با تأمین نیازهای خارجی، ساخت 

آن شروع شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.220دالر آمریکا

5.04۹یورو اروپا

5.7۹۹پوند انگلیس

1.16۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

554.۹00مثقال طال

12۸.107هر گرم طالی 1۸ عیار

1.36۹.000سکه بهار آزادی

1.40۸.۹00سکه طرح جدید

6۹۹.000نیم سکه

402.700ربع سکه

270.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
پای��ان معامالت روز سه ش��نبه 21 آذرماه 
96 با افزایش 1076 واحدی روی رقم 92 
هزار و 628 واحد ایستاد.  بدین ترتیب در 
چهارمی��ن روز معامالت ب��ورس تهران در 
این هفته، شاخص کل در روندی کم سابقه 
بیش از 1000 واحد رش��د کرد و توانست 
س��قف کان��ال 91 واحدی را بش��کند و از 
نیم��ه کانال 92 واحدی هم ب��اال رود.  در 
این روز فلزات اساسی،  فرآورده های نفتی 
و محصوالت ش��یمیایی یکدس��ت رش��د 
کردن��د. ف��والد مبارکه اصفه��ان، پاالیش 
نفت بندرعب��اس، س��رمایه گذاری نفت و 
پتروش��یمی تأمین و گروه مپنا نمادهایی 
بودند که بیش��ترین تأثیر را در رشد بیش 
از 1000 واح��دی ش��اخص داش��تند. در 
طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
مخابرات ایران، پتروش��یمی فجر و س��ایپا 
سعی کردند دماسنج بازار را تا حدودی به 

سطح پایین هدایت کنند. 

عوامل تأثیرگذار بر رشد بازار سهام
رک��ورد  حال��ی  در  ته��ران  ب��ورس 
جدی��دی ب��رای ش��اخص کل را تجربه 

کرد ک��ه تکاپ��وی صندوق ه��ای حامی 
نماگرهای بازار از جمله صندوق توس��عه 
و صن��دوق تثبیت ب��ازار در کن��ار اقبال 
ب��رای جم��ع آوری س��هام ش��رکت های 
ب��زرگ اغل��ب حاضر در ب��ازار اول باعث 
ش��د تا اکثر نماگرهای بورسی سبزپوش 
باشند.  پیشروهای بازار به پشتوانه فوالد 
مبارکه و معدنی ها در کنار هلدینگ های 
پتروش��یمیایی در حال��ی فاتح ش��اخص 
کل ب��ورس بودند که وضعی��ت بازارهای 
جهان��ی حاکی از تثبیت قیمت ها و حتی 
روند نزولی ش��دن منحن��ی حرکتی آن 
ب��رای کااله��ای اساس��ی دارد. در گروه 
خودرویی ه��ا نی��ز همزم��ان با انتش��ار 
خبرهای��ی از اجرایی ش��دن قراردادهای 
نماد ایران خودرو در دامنه نوسان مثبت 
قیمتی روی 300 تومان بس��ته شد. این 
روزها صنایع پاالیش��ی، فلزات اساس��ی، 
معدنی و پتروش��یمی ها بیش��ترین تأثیر 
را در س��یر صع��ودی بازارس��هام دارند. 
افزایش نرخ جهانی نفت و برآورد بودجه 
97 از قیم��ت فروش نفت از جمله دالیل 
رش��د پاالیش��ی ها در بازار س��هام است.  
در کن��ار این عوام��ل گزارش های مثبت 
پاالیش��ی ها و گمانه زنی ها از نرخ خوراک 
پتروشیمی ها و تعدیل های مثبت در این 
گروه باعث ش��ده بخشی از نقدینگی های 

بازار به س��مت این گروه سرازیر شود.  با 
توجه به ارزش بازار نمادهای پاالیش��ی، 
بازار س��هام وارد فاز جدیدی ش��ده است 
و از رون��د رک��ودی و منف��ی س��ال های 
گذشته خداحافظی کرده و از این به بعد 
بر پایه دالیل و عوامل بنیادی رش��دهای 
پای��داری را تجربه خواهد کرد. از س��وی 
دیگر فعالیت معامله گران تکنیکالیس��ت 
در نمادهای با ارزش بازار پایین همچنان 
ادام��ه دارد و در مجم��وع ب��ازار س��هام 

روزهای مثبتی را سپری می کند.  

با گروه های بازار سهام
روز سه ش��نبه در گروه فلزات اساس��ی 
شاهد رشد اکثریت قریب به اتفاق نمادها 
بودیم. در این گروه 16۵ میلیون سهم به 
ارزش بی��ش از ۴6 میلی��ارد تومان مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. همچنین در گروه 
فرآورده های نفتی تمام نمادها در قیمت 
 آخری��ن معامل��ه و قیم��ت پایان��ی روند 
رو ب��ه رش��د را ش��اهد بودن��د. در ای��ن 
گ��روه نیز ۵1 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
31 میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرفت. گ��روه محصوالت ش��یمیایی نیز 
روند رو به رش��د را از س��ر گرفتند و در 
قیمت پایانی شاهد افزایش بودند.  ارزش 
معامالت بورس ته��ران به بیش از 311 

میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن یک میلیارد و 262 

میلیون سهم و اوراق مالی بود. 

بازدهی آیفکس از ابتدای سال به 
حدود 18 درصد رسید

ی��ک روز مانده ب��ه آخری��ن روز کاری 
بازار فرابورس ایران در هفته جاری ش��اهد 
دادوستد بیش از ۵1۵ میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش ۴ ه��زار و 20 میلی��ارد ریال در 
مجم��وع بازاره��ای فرابورس��ی بودیم که 
نسبت به دوشنبه از کاهش حجم معامالت 
در مقابل افزایش ارزش آن حکایت داشت. 
در جری��ان بازار سه ش��نبه 21 آذرماه 96 
ش��اخص کل نیز با ح��دود 8 واحد صعود 
در نزدیکی ارتفاع 1031 واحدی ایس��تاد 
تا بدین ترتی��ب بازدهی آیفکس از ابتدای 
امس��ال به حدود 18درصد  )17.8 درصد( 
برس��د. رصد معامالت فراب��ورس حاکی از 
آن اس��ت که موتور محرکه صعود آیفکس 
عمدتا ناش��ی از رشد قیمت و تأثیرگذاری 
مثبت بر این نماگر از جانب نمادهای فلزات 
اساسی، پتروش��یمی و پاالیشی بوده است 
به طوری که نماده��ای »ذوب«،  »هرمز«،  
»ارفع«،  »مارون«،  »میدکو« و »شپاس« 
تا سطح حداکثر 2واحد تأثیر مثبت بر این 

نماگر را رقم زدند.  

رکوردشکنی های نماگر بازار سهام ادامه یافت

رشد بیش از 1000 واحدی شاخص کل بورس

محورهای توجه در بودجه 97 نشان از 
نق��ش و جایگاه بازار س��رمایه و نهادهای 
مال��ی فعال در آن و ضرورت اس��تفاده از 
ظرفیت های تأمین مالی اسالمی در تحقق 
اهداف اقتصادی کشور دارد. بدیهی است 
س��رعت دس��تیابی به این مهم مس��تلزم 
آماده سازی زیرس��اخت های فنی، قانونی، 
فرهنگی و علمی است.  برخی موضوعات 
در حوزه بازار س��رمایه وجود دارد که در 
محوری��ت توجه بودجه و برنامه توس��عه 
ششم است؛ از جمله می توان از شیوه های 
نوین اوراق  بهادارس��ازی اسالمی همچون 
اوراق رهن��ی و خرید دی��ن در تبدیل به 
اوراق بهادارس��ازی دارایی های بانک ها و 
ش��رکت های بیمه در راستای مولدسازی 

از  اس��تفاده  ک��رد.  اس��تفاده  دارایی ه��ا 
ظرفیت های بازار سرمایه در انتشار اوراق 
ارزی، ریالی و زمینه چینی انتش��ار اوراق 
بدهی در بازارهای بین المللی و ساماندهی 
بدهی های دولت از طریق س��ازوکار بازار 
بده��ی، مقاوم س��ازی اقتص��اد در مقابل 
خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی 
م��ورد نیاز از جمله موسس��ات رتبه بندی 
اعتباری در اندازه گیری ریسک،  استفاده 
از اعتبارافزاه��ا و ایج��اد زیرس��اخت ها، 
ابزاره��ا و نهادهای مورد نیاز در راس��تای 
تأمی��ن مالی طرح ها و کس��ب و کارهای 
دانش بنیان و جسورانه از دیگر موضوعات 
مورد توجه در تدوین بودجه سال 1397 
و برنامه شش��م توس��عه بوده است. توجه 
به تولید، اش��تغال و صادرات غیرنفتی از 
جمله صنع��ت گردش��گری و حوزه های 
پیش��ران اقتصادی همچون انرژی )نفت، 

گاز، پتروشیمی، نیرو( و معادن در کانون 
توجه سیاس��تگذاران بوده اس��ت. یکی از 
عوامل و پارامترهای مهم در بودجه، نرخ 
تبدی��ل ارز دالر به ریال اس��ت. این نرخ 
در بودجه س��ال 1396 مع��ادل 32 هزار 
ریال تعیین ش��ده بود که در بودجه سال 
1397 به می��زان 3۵ هزار ری��ال تعیین 
شد. ش��واهد حاکی از آن اس��ت که این 
ن��رخ، تنها یک نرخ برآوردی اولیه اس��ت 
و در عم��ل، ب��ا نرخ واقعی در س��ال بعد 
با انحرافات��ی مواجه می ش��ود؛ به عنوان 
مثال هم اکنون قیمت ارز مبادله ای بیش 
از 3۵ ه��زار ریال اس��ت و ای��ن در حالی 
اس��ت که ن��رخ ب��رآوردی آن در بودجه 
س��ال 1396،  32 هزار ریال بوده اس��ت. 
توجه به تملک دارایی های س��رمایه ای و 
جلب مش��ارکت مردم در توس��عه کشور 
با روش مش��ارکت عموم��ی - خصوصی 

در اج��رای طرح های تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای از جمله نقاط قوت در رویکرد 
 بودجه 97 است. تصویب الیحه مشارکت 
زمینه س��ازی  و  خصوص��ی   - عموم��ی 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بازارهای پولی 
و مال��ی داخل��ی و بین الملل��ی، ابزارهای 
مالی اس��المی جدید، تأس��یس نهادهای 
مالی جدید، ب��ه کارگیری توانمندی های 
بخش خصوص��ی در طراح��ی، س��اخت، 
بهره ب��رداری، تأمی��ن مال��ی و تعمی��ر و 
نگهداری پروژه ها در کنار اعطای مجوزها 
و تضامی��ن خرید خدمات توس��ط دولت 
می تواند روند واگذاری ها را تسریع  کند و 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
زمینه مش��ارکت مردم را فراهم آورد که 
کاه��ش پرداخت های عمران��ی از میزان 
هدفگذاری ش��ده نیز مبی��ن این موضوع 

است. 

آمارها در بودجه پیش��نهادی سال 97 
حاک��ی از افزایش قابل توجه س��هم بازار 
بده��ی در تأمی��ن مال��ی از طری��ق بازار 
س��رمایه است. افزایش س��هم بازار بدهی 
در تأمی��ن مال��ی از طریق بازار س��رمایه 
نشان می دهد که تقاضای اوراق همچنان 
در س��طح باالی��ی ق��رار دارد و ج��ا برای 
عرضه های بیش��تر نیز دیده ش��ده است.  
ب��ه عنوان مث��ال، انتش��ار اوراق توس��ط 
ش��هرداری ها در بودجه س��ال 97 نسبت 
به سال 96، با افزایش 60درصدی مواجه 
ش��ده اس��ت. این امر می تواند اس��تقبال 
ش��هرداری ها و ش��رکت های فعال در این 
حوزه را نسبت به انتش��ار اوراق به همراه 
داش��ته باشد.  یا در بند »ح« تبصره ۵ به 

دولت اجازه داده ش��ده جهت بازپرداخت 
اصل و س��ود اوراق سررسیدشده در سال 
97 اوراق مالی اس��المی منتش��ر کند که 
همه این موارد نش��ان از عزم جدی دولت 
برای انتش��ار بیشتر در آینده است. دولت 
در این الیحه انتش��ار 73.۵ هزار میلیارد 
توم��ان انواع اوراق مالی اس��المی را برای 
تس��ویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار 
3میلیارد دالر اوراق ارزی مالی اس��المی 
را در دس��تورکار قرار داده اس��ت. این در 
حالی است که دولت در جداول پیش بینی 
واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 
97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع 
اوراق مالی اس��المی را با رشد حدود 12 
درصدی نس��بت به سال قبل یعنی 38.۵ 
هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع 
حاصل از فروش اس��ناد خزان��ه 9.۵هزار 
میلیارد تومان، دریاف��ت مطالبات قطعی 

دول��ت از اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی 
تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه 
خزان��ه معادل 3 ه��زار میلی��ارد تومان و 
انتشار اوراق مالی اسالمی معادل 26هزار 
میلی��ارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت. 
دولت برای سال مالی 96 منابع حاصل از 
فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی 
را مع��ادل 3۴.۵ ه��زار میلی��ارد توم��ان 
پیش بینی کرده ب��ود. در مهم ترین بخش 
در الیحه بودجه س��ال 97 نسبت به سال 
گذش��ته از عبارت »اوراق مالی اسالمی« 
اس��تفاده ش��ده و به عبارتی دست دولت 
را ب��رای انتش��ار اوراق به ص��ورت فراگیر 
باز گذاش��ته است.  این در حالی است که 
در بودجه س��ال گذشته اوراق مشارکت و 
صکوک عینا ذکر ش��ده ب��ود. اگر نظارت 
صحیحی صورت گی��رد، این امر می تواند 
به انتش��ار بیش��تر اوراق منجر شده و در 

نهایت رش��د و پویایی اقتصاد را به همراه 
داشته باشد. همچنین انتشار اوراق باید به 
صورت زمان بندی ش��ده و منظم صورت 
گی��رد که تبعات نابس��امانی ب��ر وضعیت 
اقتصادی کش��ور برجای نگ��ذارد. میزان 
تخصی��ص یافته ب��ه ش��رکت های دولتی 
و وابس��ته به وزارتخانه ها نس��بت به سال 
گذشته از رقم 100 هزار میلیارد ریال به 
70هزار میلیارد ریال در بودجه س��ال 97 
رس��یده که نش��ان از کاهش 30درصدی 
در این بخ��ش دارد؛  انتش��ار اوراق مالی 
اس��المی توس��ط دولت جهت طرح های 
تملک دارایی های س��رمایه ای نیمه تمام و 
طرح های ساماندهی دانشگاه ها نیز نسبت 
به سال گذش��ته با افزایش 30درصدی از 
رقم 200 هزار میلیارد ریال به 260 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.  
منبع:  سنا 

رویکردهای بودجه 97 و نقش بازار سرمایه در تحقق آن

جایگاه اوراق بدهی در بودجه 97

خبر

امروز اتفاق می افتد
انتشار صکوک 2 هزار میلیارد 
تومانی دولت در بازار سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین نقدینگی 
مورد نیاز برای طرح تحول س��المت )خرید تجهیزات 
پزش��کی(،  صکوک مرابحه ب��ه ارزش 2 هزار میلیارد 
تومان در بازار س��رمایه منتش��ر می کن��د. به گزارش 
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،  غالمرضا 
ابوتراب��ی با اع��الم خبر فوق افزود:  بنا به درخواس��ت 
مرکز مدیری��ت بدهی ها و دارایی ه��ای مالی عمومی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در خصوص تأمین 
مالی دولت از طریق انتش��ار اوراق مرابحه جهت خرید 
تجهیزات پزش��کی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، شرکت واسط مالی فروردین چهارم )با 
مسئولیت محدود( به عنوان ناشر این اوراق تخصیص 
داده ش��د.  مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی 
بازار سرمایه گفت: بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق 
بهادار ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار اس��ت. وی در خصوص صکوک مرابحه 
س��المت توضی��ح داد: کاالی مورد نیاز بان��ی در این 
اوراق،  تجهیزات پزشکی است که توسط ناشر)شرکت 
واس��ط مالی فروردین چهارم(از فروشنده دارایی یعنی 
ش��رکت تولیدی و صنعتی آوا پزشک )سهامی خاص(
خریداری و به صورت اقس��اطی به بان��ی )وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی( فروخته می ش��ود. ابوترابی ادامه 
داد:  س��ود س��االنه این اوراق 17 درصد اس��ت که هر 
شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه به عن��وان عامل پرداخت 
به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و سازمان 
برنامه و بودجه کل کش��ور بازپرداخت اصل و سود این 
اوراق را ضمانت کرده است. شایان ذکر است این اوراق،  
چهارس��اله و فاق��د بازارگردان و متعه��د پذیره نویس 
اس��ت.  وی اظهار داش��ت:  صکوک مرابحه سالمت از 
امروز چهارش��نبه 22آذر96 تا یکش��نبه 26آذر96 با 
نماد »س��المت6« در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت 

فرابورس ایران منتشر خواهد شد. 

رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعالم کرد 
 توضیح درباره توقف نماد 

دو پاالیشگاه
رئی��س اداره نظارت بر ناش��ران فرابورس��ی درباره 
توقف دیروز نماد دو پاالیش��گاه شیراز و الوان توضیح 
داد.  همچنین پاالیش��گاه اصفهان نی��ز بعد از تعدیل 
۴9درصدی س��ود با توقف نماد روبه رو شد. به گزارش 
بورس پ��رس، صابر جعفروندآذر،  در مورد علت توقف 
دیروز نماد دو پاالیشگاه ش��یراز و الوان اظهار داشت:  
این دو شرکت دیروز به طور شفاهی از تعدیل با اهمیت 
س��ود هر سهم سال مالی جاری خبر دادند.  به همین 
دلیل نماد »ش��راز و ش��اوان« بسته ش��د تا اطالعات 
بیش��تری دریافت ش��ود. وی ادامه داد:  اگر اطالعات 
بااهمیت و تعدیل سود این دو شرکت بیش از 20درصد 
باش��د، بع��د از بررس��ی و همراه با اطالع��ات جدید و 
توضیحات اعالمی، مورد بازگشایی قرار می گیرند اما اگر 
تعدیل کمتر از 20 درصد باشد،  با دریافت نامه،  نماد 
باز می شود. به گفته وی، سازمان بورس تالش می کند 
در اولین فرصت،  توضیحات مدیران دو پاالیشگاه فوق 
را دریافت و با توجه به درصد تعدیل و درجه بااهمیت 
بودن اطالعات، نس��بت به بازگشایی با دامنه نوسان یا 

بدون دامنه نوسان اقدام کند. 

 رشد شاخص ها در بازار مالزی
 و آمریکا

ب��ورس مال��زی در نخس��تین روز کاری هفت��ه ب��ا 
افزایش نس��بی ش��اخص اصلی همراه شد درحالی که 
رش��د 0.1درصدی این متغیر در بازار به ثبت رس��ید.  
استراحت شاخص اصلی بورس مالزی در قله یک هزار 
و 720 واحدی موجب ش��د س��رمایه گذاران نسبت به 
ادامه روند افزایش��ی بازار امیدوار شوند.  بر اساس این 
گزارش، افزایش قیم��ت نفت جهانی و همچنین آمار 
نرخ بیکاری در آمریکا موجب ش��کل گیری چشم انداز 
مثبت برای بازارهای آسیایی شد درحالی که بازارهای 
اروپا و آمریکایی نیز با رش��د بی وقفه بازارهای آسیایی 
جان��ی دوب��اره گرفتند.  افزایش امید به رش��د آهنگ 
اقتصادی در آمریکا موجب رشد شاخص اصلی بورس 
کوآالالمپ��ور KLCI ش��د درحالی که قیمت س��هام 
شرکت های خدمات مالی و کشاورزی بیشترین تأثیر 
را در رش��د این متغیر داشتند.  افزایش شاخص اصلی 
بورس مالزی از روز جمعه پررنگ تر ش��د هنگامی که 
آمار نرخ بیکاری در آمریکا منتش��ر ش��د و توانس��ت 
ش��اخص داوجونز و اس اند پی آمریکا را با رش��د همراه 
کن��د.  اما بازارهای اروپا در نخس��تین روز کاری هفته 
با روند افزایش��ی همراه ش��دند درحالی که ش��اخص 
یورواس��تاکس افزایش 0.06 درصدی داشت و فوتسی 
لندن توانس��ت با 0.6 درصد افزایش مواجه ش��ود. در 
ادامه ش��اخص داکس آلمان 0.1 درصد افزایش یافت 
درحالی که کک فرانس��ه 0.0۴ درصد روند رو به رشد 
را از آن خود کرد. اما در بازار آمریکا، ش��اخص داوجونز 
و نزدک 0.۴ درصد مثبت شدند درحالی که اس اند پی 

0.۵ درصد رشد داشت. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
پتروش��یمی آبادان در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که گس��ترش س��رمایه گذاری 

ایران خودرو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.632۴.99شپترو

3.16۴۴.98خگستر

1.927۴.96کچاد

3.766۴.93شتران

899۴.9سکرد
۵.766۴.87کپارس
۴.7۵۵۴.83شنفت

 بیشترین درصد کاهش
کویرتایر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. سرما 
آفرین در رده دوم این گروه ایس��تاد. معادن منگنز ایران هم در 

میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.96(3.3۵1پکویر
)۴.72(2.68۵لسرما

)۴.7(۵.۴96کمنگنز
)۴.68(۴.19۵مرقام

)۴.۵9(۴.327خموتور
)۴.۴3(1.617تمحرکه
)۴.37(1.9۴6کترام

پرمعامله ترین سهم
توس��عه معادن و فل��زات پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. داده گستر عصر نوین در رده دوم این گروه ایستاد. 

فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

78.011 1807ومعادن
۵8.637 ۵980هاي وب

۵6.137 2886فوالد
۵۴.1۴۴ 302۵خودرو
۵2.036 10۴9خساپا

۴۴.900 ۴0وصنعتح
۴2.8۵۵ 907خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را داده گس��تر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. پاالیش نفت بندرعباس رتبه دوم را 
به دست آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

3۵0.63۴ ۵980هاي وب
20۴.237 708۵شبندر
163.810 302۵خودرو
162.01۵ 2886فوالد

1۴0.9۵1 1807ومعادن
81.700 ۴۴۵7فخوز
61.227 1927کچاد

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عصر نوین در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که ایران خودرو در این گروه 

دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۵9806101های وب
302۵۴0۵2خودرو
10۴93389خساپا
28862901فوالد

18072۵69ومعادن
9072298خپارس
77321۴8وساپا

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
231811۵9خمحور
138869۴کساپا
32766۵۵کحافظ
1030۵1۵خکمک
19۵7۴89شپارس
112137۴خریخت
1862372قثابت

P/E کمترین نسبت
 P/E روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت
ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن 

خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

379۵1.۵9کگاز
9622.۵7وخارزم
1۴272.6۴واعتبار
9903.28وصنا

1۵۵13.31پارسیان
11333.39پردیس
19۵83.7۴وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

فرابورس

بورس بین الملل

موسی احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ابهر

غالمرضا ابوترابی
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
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اگر دول��ت بخواهد به صورت کارآمد از 
درآمد حاص��ل از مالیات بر ارزش افزوده 
بهره ببرد و از فس��اد اقتصادی و فعالیت 
زیرزمینی و قاچ��اق جلوگیری کند، باید 
ابتدا و هر چه سریع تر برای رفع مشکالت 

اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی کند. 
به گفت��ه جم��ال رازقی، رئی��س اتاق 
بازرگانی ش��یراز، انواع مالی��ات به عنوان 
منب��ع اصلی درآم��د دولت ه��ا از قرن ها 
پی��ش مورد توجه و اس��تفاده حکومت ها 
قرار گرفته اس��ت. کش��ورهای بس��یاری 
نیز با اینکه از درآمدهای سرش��ار نفتی و 
گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی 
نس��بت به این درآمدها و بروز مش��کالت 
اقتص��ادی که ب��ه دنبال دارن��د، خود را 
ملزم به اس��تفاده از درآمده��ای مالیاتی 
به عنوان بخ��ش عمده و مهم درآمدهای 
خود کرده اند. ایران نیز در سال های اخیر 
به این معضل به طور جدی نگریسته و بر 
اتکای حداکثری به درآمدهای مالیاتی در 

بودجه ساالنه همت گمارده است. 

یک��ی از انواع ای��ن مالیات ه��ا، مالیات 
ب��ر ارزش افزوده اس��ت. مالیات بر ارزش 
اف��زوده به عن��وان مالیاتی غیرمس��تقیم 
ب��وده که ب��ر تفاوت بی��ن ارزش کاالها و 
خدم��ات عرضه ش��ده ب��ا ارزش کاالها و 
خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک 
دوره معین وضع می شود و مصرف کننده 
نهای��ی، پرداخت کنن��ده آن اس��ت. این 
مالیات اولین بار در بحبوحه جنگ جهانی 

اول و توسط آلمان طرح ریزی شد. 
پس از آن در س��ال 1954 فرانس��ه و 
به دنب��ال آن دانمارک و آلم��ان مالیات 
بر ارزش اف��زوده را اجرا کردن��د. امروزه 
بسیاری از کشورها از این نوع مالیات بهره 
می برند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
ای��ران، پس از س��ال ها بحث و بررس��ی 
سرانجام در سال 1387 به تصویب رسید. 
یکی از دالیل تصوی��ب و اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده شناس��ایی افرادی 
بوده که ب��ه صورت زیرزمین��ی و قاچاق 
فعالیت می کردند، همچنین شفاف سازی 

فعالیت واسطه هایی که بی جهت در مسیر 
 تولید ق��رار گرفت��ه و منجر ب��ه افزایش 
غیر واقعی قیمت تمام شده می شوند. اما 
آنچه امروز مشاهده می شود ادامه فعالیت 
گس��ترده آنها اس��ت. ص��دور فاکتورهای 
صوری یکی از نمونه های عدم دس��تیابی 

به این هدف است. 
با فاکتورس��ازی قیمت تمام شده برای 
برخ��ی تولیدکنن��دگان کاه��ش یافته و 
ت��وان رقاب��ت را از تولیدکنندگانی که به 
صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی 

نمی کنند، گرفته است. 
 بس��یاری از واردکنن��دگان به صورت 
قاچ��اق مواد اولیه را وارد کرده و مس��لما 
حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده 
مجبور اس��ت می��زان مالیات ب��ر ارزش 
اف��زوده را خود پرداخت کن��د، لذا وضع 
قوانی��ن س��ختگیرانه جه��ت جلوگیری 
از قاچ��اق و اجرای دقیق آنه��ا، هم مانع 
قاچاق بی رویه ش��ده و هم مشکل مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده را ح��ل خواه��د کرد. 

راهکار دیگری که بس��یاری از مش��کالت 
اجرای��ی مالیات بر ارزش اف��زوده را حل 
خواهد کرد، الزام همه افراد به استفاده از 

صندوق های مکانیزه فروش است. 
از  بس��یاری  اینک��ه  دیگ��ر  مس��ئله 
کارفرمایان و ش��رکت های طرف حساب 
تولیدکنن��دگان را بخش دولتی تش��کیل 
می دهن��د که ی��ا از پرداخ��ت مالیات بر 
ارزش اف��زوده معاف هس��تند یا در موعد 
مقرر به ایفای تعهدات خود نمی پردازند، 
اما س��ازمان امور مالیاتی پیمانکار را ملزم 
به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و 
در غیر این صورت وی را جریمه می کند. 
راهکار اساس��ی، انضب��اط مالی دولت 
در پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده به 

کارگزاران است. 
چنانچه دولت ت��وان پرداخت به موقع 
تعه��دات خود را ن��دارد، بای��د از طریق 
مل��زم ک��ردن س��ازمان ام��ور مالیات��ی، 
 تولیدکنن��دگان طرف ق��رارداد دولت، از 

هرگونه جریمه مستثنی باشند. 

قانون مالیات بر ارزش افزوده خوب است اگر. . . 
دریچه

واگذاری زمین برای ساخت 
پتروشیمی بویراحمد قانونی است؟ 

تمام مراحل قانونی در واگذاری زمین پتروش��یمی 
بویراحم��د رعایت ش��ده اس��ت. خبر آغ��از عملیات 
اجرایی پتروش��یمی بویراحمد جرقه ه��ای امید را در 
دل مردم این شهرس��تان روشن کرد. نیمه دوم سال 
95 مس��ئوالن و متولی��ان امر اقدام به ص��دور جواز 
تأس��یس این واحد صنعتی بزرگ در منطقه س��قاوه 

بخش مارگون کردند. 
با گذش��ت مدتی از این اقدام مردم منطقه امامزاده 
بی خاتونی��ن و اطراف س��قاوه در اعتراض به واگذاری 
زمین های س��قاوه بخش مارگون از توابع شهرس��تان 
بویراحم��د در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د برای 
احداث پتروشیمی بویراحمد تجمع کردند. مردم این 
منطقه عنوان کردند در اراضی پیش بینی ش��ده برای 
محل احداث پتروشمی س��قاوه سال ها توسط پدران 
آنها محصوالت زراعی کش��ت و برداش��ت شده است. 
حال م��ردم منطقه نمی دانند که بای��د از آغاز چنین 
طرح بزرگ صنعتی خوش��حال ش��وند ی��ا از پایمال 
کردن حق تعدادی کشاورز زحمتکش ناراحت شوند.

عزت اهلل بهشتی فرد، مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه 
و بویراحمد در این خصوص گفت: زمین پتروش��یمی 
بویراحمد متعلق به دول��ت بود و تمام مراحل قانونی 
در واگذاری رعایت ش��ده اس��ت. زمین پتروش��یمی 
بویراحمد سند رسمی به نام دولت جمهوری اسالمی 
ایران داش��ت و با طی تمام مراحل قانونی به ش��رکت 
مجتمع بین المللی پتروش��یمی دن��ا بویراحمد واگذار 
ش��د. وی با بی��ان اینکه در زمینه واگ��ذاری زمین به 
پتروش��یمی بویراحمد قانون رعایت شده است، بیان 
ک��رد: طب��ق ماده 56 س��ابق یا ماده2 فعل��ی، اعمال 
مق��ررات کردی��م، تمام مراح��ل قانونی طی ش��د و 
سند رس��می به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگ��ی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد صادر 

شده است. 
مدی��رکل مناب��ع طبیعی کهگیلوی��ه و بویراحمد با 
اش��اره به اینکه در سطح اس��تان یک میلیون و 454 
ه��زار هکت��ار از اراضی ملی به نام دولت س��ند دارد، 
عنوان کرد: برای پتروش��یمی بویراحمد هم سه نقطه 
را پیش��نهاد دادند ک��ه مکان فعلی به مس��احت 81 
هکتار دارای پیوس��ت زیس��ت محیطی و استعالمات 
یازده گانه امور اراضی اس��ت ک��ه از این میزان زمین، 
از زمین ه��ای س��نددار به ن��ام دولت به پتروش��یمی 

بویراحمد اختصاص یافته و واگذار شده است. 

خبـر

امیدواریم تا پایان امسال شاهد 
رکورد ۸ میلیارد دالری صادرات 

غیرنفتی در حوزه فوالد باشیم
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه آینده 
امیدبخشی را در حوزه صنعت مشاهده می کنیم، گفت 
صنعت فوالد کشور در حال طی کردن روند روبه رشدی 
اس��ت و در ایجاد ظرفیت های جدید و تولید موفق بوده 
است. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری روز دوشنبه 
)20 آذر( در مراس��م افتت��اح کارخان��ه ف��والد اروند در 
خرمشهر، اظهار کرد: در شهرستان شادگان طرح فوالد 
اس��فنجی با ظرفیت 800 هزار تن افتتاح شد که 350 
شغل مس��تقیم در مرحله بهره برداری و 400 شغل در 
مرحله س��اخت به دنبال داشته اس��ت و امیدواریم این 

تعداد به یک هزار شغل در منطقه برسد. 
وی اف��زود: در دولت تدبیر و امید کار مطالعات طرح 
جامع فوالد کش��ور به پایان رس��یده است و در دو سال 
آینده طرح مصوب آن به مجموعه صنعت و معدن کشور 

ابالغ خواهد شد. 
شریعتمداری تصریح کرد: یکی از مهم ترین کارهایی 
ک��ه تحقق این طرح انجام می دهد آن اس��ت که باعث 
ایجاد توازن در صنعت فوالد کش��ور می ش��ود زیرا این 

مسئله مهم ترین مشکل فوالد کشور است. 
وی عنوان کرد: بالغ بر 130 میلیون تن مجوز احداث 
فوالد جدید در نقاط مختلف کشور صادر شده است اما 
باید با واقعیت نگری، بخش قابل مالحظه ای از این طرح ها 

را از دستور کار خارج کرد. 
شریعتمداری اظهار کرد: باید مجموعه منابع موجود 
را به س��مت فعالیت های مولد و زودبازده هدایت کرد و 
باید تالش شود تا به تولید 55 میلیون تن فوالد خام در 

حداقل زمان ممکن برسیم. 
وی افزود: به رغم همه تحریم هایی که وجود دارد، در 
زمینه ایجاد ظرفیت جدید در زنجیره فوالد رشد بسیار 
خوبی داشته ایم و در حال حاضر در مقام چهاردهم تولید 

فوالد در جهان هستیم. 
شریعتمداری گفت: در صادرات فوالد قدم های بسیار 
خوبی در کشور برداشته شده است، به شکلی که دولت 
کار ص��ادرات ف��والد را از 1.5 میلی��ون تن آغ��از کرد و 
امیدواریم این میزان در پایان س��ال 96 به 8میلیون تن 

برسد. 
وی بیان کرد: ما امروز نیازمند اشتغال جدید هستیم 
و باید قدم های مان را در زمینه ایجاد اش��تغال در کشور 
س��ریع تر کنیم. در این زمینه سرمایه گذاری مهم ترین 

مسئله است. 
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نماینده مردم س��اوه و زرندیه 
در مجلس ش��ورای اس��امی از 
وجود مافیای خودرو در کش��ور 
خب��ر داد و گفت: عده ای تاش 
کردند رنو از س��رمایه گذاری در 

ایران منصرف شود.
 محمدرضا منصوری با اش��اره 
اجرایی ش��دن  مثبت  نتای��ج  به 
ق��رارداد رنو و ایدرو در س��ایت 
تحقق  خودروسازی ساوه گفت: 
ای��ن موض��وع فص��ل جدیدی 
ب��رای م��ردم ای��ران اس��ت که 
سرمایه گذاری همراه با تخصص 
یک ش��رکت خارجی را به دنبال 
س��اوه  م��ردم  نماین��ده  دارد. 
و زرندی��ه در مجل��س اف��زود: 
اکنون ش��رایط یک مقدار بهتر 
ش��ده اس��ت، زیرا ش��خصی که 
و  س��نگ اندازی  کار  رون��د  در 
)مدیرعامل  می ک��رد  مخالف��ت 
س��ابق س��ایپا( از س��مت خود 
برکنار شده و امیدواریم با آمدن 
مدیرعام��ل جدید جلس��ه ای با 
یکدیگ��ر داش��ته و اهمیت این 
ق��رارداد را ب��ه ایش��ان ی��ادآور 
شویم. عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجل��س، قرارداد رنو با 
ایران را تحولی برای کل صنعت 

خودرو دانس��ت و گفت: حضور 
این ش��رکت  و س��رمایه گذاری 
خودروس��ازی در کشور در واقع 
مقابله با آمریکاس��ت و عاوه بر 
اش��تغال زایی، انتقال دانش فنی 
را ب��ه دنب��ال دارد. محمدرض��ا 
منصوری در پاس��خ به پرس��ش 
ب��ر وضعیت  خبرن��گاری مبنی 
فعلی کارخانه بن رو ساوه گفت: 
در حال حاضر کارخانه با حضور 
1200نف��ر فعال اس��ت، اما این 
بس��یار  بدهی ه��ای  مجموع��ه 
بانکی  سیس��تم  به  فزاین��ده ای 
کشور دارد که فکر می کنم رقم 
آن در حدود 900 میلیارد باشد 
که به صورت وام از سه بانک اخذ 
ش��ده اس��ت. وی افزود: اکنون 
درآمد ای��ن کارخان��ه از مونتاژ 
30 هزار خودرو حتی جوابگوی 
نیست  کارگران  پرداخت حقوق 
و به دلی��ل اینک��ه زیرمجموع��ه 
س��ایپا هس��تند با آنها ق��رارداد 
ترکمانچ��ای بس��ته ش��ده و در 
ازای مونتاژ و رنگ هر دس��تگاه 
خودرو تنها مبلغ یک میلیون و 
900 ه��زار تومان ب��ه این واحد 
تولی��دی پرداخت می ش��ود که 
ب��ا احتس��اب رق��م 57 میلیارد 

تومان��ی در س��ال، ماهانه کمتر 
از پنج میلیارد تومان درآمد کل 
این مجموعه اس��ت که تکافوی 
پرداخت حقوق  نیز نمی ش��ود و 
البته بیمه، مالیات و هزینه های 
جانبی از جمل��ه پرداخت بهای 
آب، ب��رق، گاز و . . . را نی��ز باید 
در نظر گرفت. عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسامی با اشاره به فزاینده بودن 
بدهی ای��ن واحد تولیدی گفت: 
زمانی  که س��ایپا این کارخانه را 
تحوی��ل گرفته ب��ود تنها 400 
میلی��ارد توم��ان بدهی داش��ت 
و اکن��ون به رق��م 900 میلیارد 
نماینده  اس��ت.  تومان رس��یده 
مردم س��اوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به لزوم 
ورود سازمان بازرسی کل کشور 
به این مس��ئله اف��زود: باید این 
مس��ئله شفاف سازی و مشخص 
شود که چرا این کارخانه به این 
وضعی��ت امروز افت��اده و زمانی 
خارجی  س��رمایه گذار  ک��ه  هم 
می خواه��د ب��ا قیمت ب��اال وارد 
ش��ود، مدی��ر دولت��ی مخالفت 
می کند. وی تصریح کرد: معلوم 
می ش��ود ک��ه این س��فره برای 

خودش��ان  خودروهای  ف��روش 
پهن است، درحالی که اصل 44 
قانون اساس��ی و برنامه شش��م 
توسعه بر سرمایه گذاری خارجی 
تاکید دارد، اینها با این کارشان 
سعی کردند طرف خارجی را از 
سرمایه گذاری در ایران منصرف 
سازند؛ مدیر دولتی دوست دارد 
آنجا را مدیریت کند س��ود آخر 
س��ال را حساب س��ازی و پخش 
کن��د! منص��وری ب��ا اش��اره به 
اینکه ب��ا اجرایی ش��دن قرارداد 
رنو، دو خودروس��از اصلی کشور 
تحت فشار قرار خواهند گرفت، 
افزود: قرار بود این خودروس��از 
با دو خ��ودرو به ای��ران بیاید و 
قس��مت اعظم آن نی��ز در ایران 
تولید شود، با انجام این قرارداد 
چرخ صنعت قطعه س��ازی ما به 
حرک��ت درمی آمد و ذکر ش��ده 
بای��د 30درصد ص��ادرات  ک��ه 
انج��ام ش��ود. عضو کمیس��یون 
صنای��ع و معادن گف��ت: یکی از 
مش��کات عدم صادرات خودرو 
اس��ت،  خودروس��ازان  توس��ط 
درحالی که دالر از 800تومان به 
4هزار تومان رس��یده امروزه اگر 
پذیرد  صادرات خودرو ص��ورت 

پن��ج برابر بیش��تر درآمد دارد و 
با توج��ه به این مس��ئله اکنون 
بهتری��ن فرصت ب��رای صادرات 
است، اما خودروس��ازان ما ِشبه 
خ��ودرو تولی��د می کنن��د و در 
دنیای کنونی دیگر هیچ کشوری 
خواستار ِشبه خودرو نیست. وی 
اف��زود: با ورود رن��و، دانش فنی 
این ش��رکت نیز به ای��ران وارد 
می شود، اهداف صادراتی محقق 
شده و قطعه س��ازان ایرانی رشد 
می کنن��د. ای��ن موض��وع فصل 
جدیدی در صنعت ایران اس��ت 
و مافی��ای خ��ودرو ب��ه ش��دت 
مخال��ف این مس��ئله هس��تند. 
نماین��ده مردم س��اوه و زرندیه 
در مجل��س ش��ورای اس��امی 
صحبت ه��ای اخیر وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در ب��اب لزوم 
از خودروهای  اس��تفاده م��ردم 
خوب و باکیفیت و نحوه برخورد 
او با این مس��ئله را بسیار مثبت 
ارزیاب��ی کرد و گف��ت: مطمئن 
باش��ید تنها راه نج��ات صنعت 
خ��ودروی ما همین راه اس��ت، 
زیرا در ایران انرژی و نیروی کار 
با قیمت مناس��بی وجود دارد و 

شرایط مهیاست. 

با گذشت نزدیک به شش ماه از توقف 
سایت ثبت س��فارش و نزدیک شدن به 
اتم��ام مهلت اعتبار ثبت س��فارش های 
صورت گرفته، معاون امور صنایع، وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در نشس��ت 
نهایی ش��دن دس��تورالعمل  از  خب��ری 
واردات خودرو در کمیسیون مربوط در 

دولت خبر داد. 
ب��ه گزارش »عصر خ��ودرو«، به گفته 
محس��ن صالحی نی��ا در دس��تورالعمل 
جدی��د واردات خودرو دو موضوع اصلی 
پیش بین��ی ش��ده که در ای��ن خصوص 
می توان به تعیی��ن تکلیف خودروهایی 
ک��ه به دالی��ل مختل��ف در گمرک دپو 
ش��ده اند اش��اره کرد و از س��وی دیگر 
این مس��ئله نیز در این آیین نامه جدید 
مورد توجه قرار گرفته است که در ثبت 
س��فارش های بعدی، تف��اوت معناداری 
به وجود نیای��د و تقریبا یک روال برابر 
برای ثبت سفارش در نظر گرفته شود تا 
شرایطی برای سوءاستفاده فراهم نشود. 
توقف سایت ثبت س��فارش از تیرماه 
سال جاری صورت گرفت و این امر برهم 
خوردن تعادل در ب��ازار وارداتی ها را به 
همراه داش��ت، به طوری که خودروهای 
وارداتی در بازار جهش چشمگیر قیمت 
را تجربه کردند و حال با نزدیک ش��دن 

به اعتبار ثبت سفارش های صورت گرفته 
واردکنندگان منتظر دستورالعمل جدید 
هس��تند تا ش��اید به این طریق سایت 

بسته به روی آنها باز شود. 
هرچند مفاد پیش بینی ش��ده در این 
دس��تورالعمل به صورت رس��می هنوز 
اعام نش��ده، ام��ا ش��نیده ها از افزایش 

تعرفه خودروهای وارداتی حکایت دارد 
که این امر موجب ش��ده شاهد کاهش 
عرض��ه خودروه��ای واردات��ی در بازار 

باشیم. 
چالش های ب��ه وجود آم��ده در بازار 
خودروهای وارداتی موجب ش��د معاون 
ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت در پاس��خ به این پرسش که این 
وزارتخانه برای رفع چالش های به وجود 
آم��ده در بازار خودروه��ای وارداتی چه 
اقداماتی را در دستور کار قرار داده است 
اعام کند: ثبت س��فارش خودرو از ظن 
من به دلیل واردات غیرعرفی در تیرماه 
متوقف شد و قرار بر این شد تا در قالب 
یک آیین نامه جدید تصمیمات جدیدی 

برای واردات خودرو اعمال شود. 
به گفته صالحی نی��ا در ماه های اخیر 
پیش نویس های مختلفی در مورد تعرفه 
واردات خودرو منتش��ر ش��ده است که 
ب��ه قطعیت می توان گف��ت هیچ گونه از 
پیش نویس های منتشرشده قابل استناد 

نیست. 
به گفته صالحی نیا، آیین نامه جدید با 
همکاری دس��تگاه های مختلف از جمله 
وزارت اقتصاد تهیه ش��ده و به زودی با 
تصویب دولت اعمال خواهد شد و اعام 
زودهنگام آن برای ب��ازار تبعات دارد و 
باید تا نهایی ش��دن این دستورالعمل و 
اعام آن از س��وی دولت منتظر باشیم 
و با توجه به اینک��ه آیین نامه جدید در 
کمیس��یون مرب��وط در دولت بررس��ی 
و نهایی ش��ده اس��ت به زودی ش��اهد 
نهایی شدن آن در هیأت دولت خواهیم 

بود. 

دستورالعمل جدید واردات خودرو روی میز دولت

اخبار

 خصوصی سازی کامل؛ ابتدا 
ایران خودرو بعد سایپا

گ��روه صنعتی ایران  خودرو ط��ی اعامیه ای خطاب به 
سازمان بورس، از فروش سهام درون شرکتی سرمایه گذاری 
س��مند خبر داد. به گزارش »عصر خودرو«، گروه صنعتی 
ایران  خودرو س��رانجام کلید تکمیل خصوصی س��ازی در 
صنعت خودرو را زد و در نامه ای به س��ازمان بورس اعام 
کرد قصد دارد سهام شرکت س��رمایه گذاری سمند را به  
عنوان یکی از س��هام درون شرکتی خود به مزایده بگذارد 
تا به این ترتیب یکی از اصلی ترین وعده های رئیس جمهور 
در صنعت خودرو در دوران مدیریت هاشم یکه زارع محقق 
شود. حسن روحانی دو سال پیش وعده تحول در صنعت 
خودروی کش��ور را داد؛ وعده ای که با روی کار آمدن وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در دولت دوازده��م دوباره در 

دستور کار قرار گرفت. 
وعده خصوصی س��ازی ای��ران  خودرو همواره از س��وی 
دولت های بسیاری داده شده بود. گویا این وعده به همت 
هاش��م یکه زارع که نامش به طور یقین با واگذاری بلوک 
س��مند به عنوان مرد تاریخ ساز این صنعت به ثبت خواهد 
رس��ید، جامه عمل به خود گرفته اس��ت و دولت به وعده 
داخل��ی و بین المللی خود در صنعت خودرو عمل خواهد 

کرد. 
وزیر جدید صنعت به همه ثابت کرد راه نجات تاریخی 
صنعت خودروی ایران را نیک می داند و لحظه ای زمان را 
برای بهبود واقعی شیوه اداره صنعت خودرو هدر نخواهد 
داد. تصمیم جسورانه وزیر جدید خط بطانی بر سه دهه 
اداره غلط صنعت خودروی ایران است و راه انتقاد جامعه 
از آین��ده صنعت خودرو و نقش دول��ت و نظام را خواهد 

بست. 
حمایت هاشم یکه زارع از انقاب مالکیتی در صنعت 
خودرو نش��ان خواه��د داد او برای اج��رای این تصمیم 
ب��زرگ در جس��ت وجوی مقام مافوق ب��ود که با حضور 
ش��ریعتمداری این حمایت حاصل شد و یکه زارع جواب 
منتقدین چندین س��اله خود را خواهد داد و گذر زمان 
نش��ان داد و از این پس هم نش��ان خواهد داد که او به 

دنبال چه بوده است. 
باید به دولت دوازدهم تبریک گفت که جسارت کرد و 
چنین تصمیم بزرگی گرفت. همه رس��انه های کشور باید 
کمر همت ببندند تا این اتفاق بزرگ و خواس��ته تاریخی 
مردم و س��هامداران صنعت خودرو محقق شود. شایسته 
اس��ت اقتصاد ایران به مناس��بت روز مزایده سهام سمند 
در ایران  خودرو جش��ن بزرگی اعام کنن��د که این تازه 
آغاز راه اس��ت و به زودی ش��اهد اجرای تصمیم دولت در 
سایپا و بنگاه های بزرگ و تاثیرگذار صنعتی ایران خواهیم 
بود. اج��رای وعده های انتخاباتی دول��ت در حوزه خودرو 
نویدبخش روزهای بس��یار درخشانی در صنعت و اقتصاد 
ایران است و پاسخ به اعتماد مردم در وعده های صنعتی و 

اقتصادی انتخاباتی است. 

مزدا خودروی گیاهی می سازد
م��زدا قصد دارد در بخش��ی  از خودروهایش، به منظور 
صرفه جویی در نفت و مواد نفتی، از بافت گیاهی استفاده 

کند. 
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، مزدا با ساخت 
نوعی خاصی از بافت بیوپاستیک، از گیاهان برای ساخت 
بخش های��ی از خودرو مانند جلوپنج��ره و تریم های اتاق 
اس��تفاده می کند. مزدا دس��ت به این اقدام زده اس��ت تا 
خودروهایش هرچه بیشتر دوستدار محیط زیست باشند. 

 
مزدا سال هاس��ت ک��ه روی باف��ت بیوپاس��تیک در 
ح��ال تحقیق و آزمایش اس��ت. در ح��ال حاضر هم مزدا 
در مدل های��ی مانن��د س��ری 2، 3 و CX9 از این بافت 
بیوپاس��تیک در قس��مت های کوچکی از آنها اس��تفاده 

می کند. 
 مزدا به دنبال توسعه و پیشرفت این تکنولوژی تا جایی 
اس��ت که بتواند قطعات بزرگ با اشکال مورد نظرشان با 

این بافت ها بسازد. 
 مزدا اعام کرده که با استفاده از این تکنولوژی، مصرف 

نفت و مواد نفتی کاهش یافته و صرفه جویی می شود. 
اولین استفاده عمده مزدا از بیوپاستیک در جلوپنجره 
نسل جدید CX5 خواهد بود که در آینده در خودروهای 

بیشتری از این تکنولوژی استفاده خواهد شد. 

توافق شرکت ایرانی و سوییسی 
برای تولید قطعات خودرو در ایران

رویترز اعام کرد شرکت عایق خودرو توس و گروه 
صنعتی اتونئوم سوییس برای ساخت قطعات خودرو 

به توافق رسیدند. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل 
از رویت��رز، گ��روه صنعتی اتونئوم س��وییس با عایق 
خ��ودروی ت��وس )AKD( ب��رای تولی��د و توزی��ع 
تجهی��زات در ای��ران با مج��وز انحصاری ب��ه توافق 

رسیدند. 
ش��رکت عایق خودروی توس سیستم های کارپت 
و قس��مت های داخلی داشبورد را در کارخانه مشهد 
برای ش��رکت ایکاپ تولی��د می کند. ای��ن کارخانه 
حاصل س��رمایه گذاری مشترک ایران خودرو و گروه 

خودروسازی فرانسه است. 
گروه صنعتی سوییس اعام کرد: نخستین وسیله 
با قطعات و تجهیزات اتونئوم قرار است در اوایل سال 

2019 عرضه شود. 

اخبار

معاون وزیر صنعت اعالم کرد 
جزییات و زمان تولید دومین محصول 

مشترک ایران خودرو و پژو
معاون وزیر صنعت با تشریح آخرین وضعیت قراردادهای 
خودرویی پسابرجام، از زمان آغاز تولید خودروی پژو 301 
و بررسی آیین نامه ای در دولت برای موضوع واردات خودرو 

خبر داد. 
به گ��زارش بورس پرس به نقل از ایران اکونومیس��ت، 
محس��ن صالحی نیا در نشست خبری مش��ترک با تقی 
رحمان��ی، قائم مقام وزیر صنعت گفت: خودروی پژو 301 
ک��ه جزو خودروهای پرتیراژ خواهد بود، به عنوان دومین 
محصول مشترک ایران خودرو و پژو با ساخت داخل باالی 

50درصد آغاز می شود. 
وی با بیان اینکه تولید س��ومین محصول این شرکت 
مش��ترک نیز پاییز س��ال آینده آغاز خواهد شد، در مورد 
همکاری س��ایپا و سیتروئن نیز گفت: سایت کاشان برای 
آغاز عملیاتی این همکاری آماده ش��ده و تولید مشترک 
در س��ایت کاش��ان از اواخر س��ال جاری آغاز و نخستین 
محصول مشترک از دور جدید همکاری سایپا و سیتروئن، 

اردیبهشت سال آینده به بازار عرضه می شود. 
این مقام مس��ئول در مورد روند اجرایی قرارداد ایدرو و 
رنو نیز گفت: شرکت مشترک این قرارداد تا 20روز آینده 
ثبت و پس از آن، اقدام های اجرایی آغاز خواهد ش��د. در 
 )+A(قالب این همکاری، یک خودرو در پلتفرم  ای پاس
 )+B( و )B( و پنج نوع خودرو نیز در کاس بی  و بی پاس
تولید خواهد شد که برنامه زمانبندی تولید این خودروها 
هم اکنون بین طرفین در حال نهایی شدن است و پس از 
ثبت شرکت مشترک، تولید آنها طبق یک برنامه زمانبندی 

آغاز خواهد شد. 
صالحی نیا با اش��اره به اینکه این پلتفرم ها طراحی روز 
هستند و یک ماه قبل در سایت مرکز مهندسی شرکت رنو 
در پاریس رونمایی شده  اند، در مورد واگذاری شرکت بن رو 
به ش��رکت مشترک رنو و ایدرو نیز گفت: شرکت بن رو به 
چند شرکت زیرمجموعه سایپا تعلق دارد که آنها تا امروز 
نسبت به واگذاری آن برای استفاده از ظرفیت های تولیدی 

آن در قالب شرکت مشترک نپذیرفته اند. 
وی اضاف��ه کرد: در یک هفت��ه اخیر با توجه به حضور 
مدیران ارشد رنو در تهران، دو پیشنهاد ارائه شد، نخست 
اینکه شرکت مش��ترک ایدرو و رنو حداکثر تا پایان سال 
2017 یعن��ی ت��ا 20 روز آینده به ثبت برس��د. عاوه بر 
این، دو س��ایت خودروسازی برای تولید به صورت قرارداد 
همکاری مشترک به شرکت رنو پیشنهاد شد که در دست 

بررسی است. 
مع��اون وزیر صنعت ادام��ه داد: بحث واگ��ذاری بن رو 
احتمال کمی دارد که مورد قبول سهامداران این شرکت 
قرار بگیرد. در این صورت، در قاعده ای به جز اینکه بخواهد 
به ش��رکت مشترک واگذار ش��ود، از ظرفیت تولیدی آن 

استفاده خواهد شد. 

بنزین از اول دی ۱۵۰۰ تومان 
می شود؟

دولت قصد دارد از ابتدای دی  ماه امسال قیمت بنزین را 
به 1500 تومان و قیمت نفت گاز را به 400تومان افزایش 
دهد. به گ��زارش »عصر خودرو«، طب��ق اطاعاتی که از 
مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آمده است، 
دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به 
1500 توم��ان و قیمت نفت گاز را به 400 تومان افزایش 
دهد؛ تصمیمی که در ظاهر دولتی ها بر اساس قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی 

گرفته اند. 
البت��ه گویا دولت قص��د دارد با توجه ب��ه عدم افزایش 
قیمت ها که در سال 9٦ صورت گرفته است برای ماه های 
پایان��ی حتی خاف مجوز قبلی اش عمل کرده و به جای 
افزایش 20درصدی که ساالنه برای افزایش قیمت رعایت 
می ش��د، قیمت حامل ه��ای انرژی را بی��ش از 40درصد 
افزایش بدهد. به همین س��بب در طرحی که در سازمان 
برنامه و بودجه قطعی ش��ده و مدیران آن قصد دارند بعد 
از بررسی الیحه به مجلس بدهند، قیمت بنزین به 1500 
تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان این امر 
مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز است. 
یک مقام ارش��د س��ازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع 
افزایش قیمت حامل های انرژی به 1500 و 400 تومان از 
ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت: موضوع افزایش 
قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده و قصد بر آن 

است که از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شود. 
وی ادام��ه می دهد: ای��ن روال با تایی��د و مجوزی که 
پیش از این دولت از مجلس��ی ها کسب کرده است انجام 
خواهد ش��د. اعتماد اضافه کرد: این مدیر دولتی هرچند 
که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای 
بنزین معمولی و سوپر نمی کند، اما به نظر می رسد با توجه 
به قیمت هزینه های دول��ت باید از محل هدفمند کردن 
یارانه ها که برای بودجه در نظرگرفته است؛ قیمت بنزین 
معمولی به 1200 تومان و بنزین س��وپر به 1500 تومان 
برس��د و در این راستا قیمت گازوییل نیز به 400 تومان 
برسد، که افزایشی تقریبا 25درصدی برای هر یک از این 

حامل ها منظور شده است. 
گفتنی است محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت روز 
گذش��ته در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات گرانی 
سوخت گفته بود: تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته 
در فض��ای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های 
انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال 
افرادی که تحت تاثی��ر این خبرها در فضای مجازی قرار 

می گیرند تاسف می خورم. 

 محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و زرندیه:

تالش مافیای خودرو  برای انصراف رنو از سرمایه گذاری در ایران



معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: دانش��گاه 
کارآفری��ن تمام ابزارها مانند نیروی متخصص و منابع را برای تحقق ایده یک 
کارآفرین در کنار هم دارد. به گزارش ایسنا، امیرحسین دوایی - معاون فناوری 

و ن��وآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - با 
اش��اره به تعریف کارآفرین، گف��ت: کارآفرین با 
تجهیز خود به نیروهای متخصص و سرمایه گذار 
رویای خود را محقق می کند. وی تصریح کرد: با 
این تعریف تعداد کارآفرین ها اندک هستند و به 
این معنی نیست که به طور مثال از یک دانشگاه 

10 هزار نفری 5000 نفر کارآفرین باشند. 
دوایی در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت ها در 
حوزه فناوری اطالعات، تصریح کرد: بنیانگذاران 
هفت شرکت از هشت شرکت برتر دنیا در حوزه 
IT مانن��د اپل، گوگل، فیس ب��وک، دل، اوراکل، 
اوبر، توییت��ر و واتس  اپ با اقتصاد 2 هزار و 700 
میلی��ارد دالری، قب��ل از پای��ان تحصیل خود 

دانش��گاه را ترک کردند و تنها بنیانگذار گوگل تحصیالت خود در دانش��گاه 
را به پایان رس��اند. وی تاکید کرد: اما دانش��گاه هایی که این افراد از آنها خارج 
شدند مانند هاروارد، استنفورد و یا شیکاگو به دانشگاه های کارآفرین شناخته 

می شوند و این مسئله کمی نگرانی ایجاد می کند که چرا کارآفرین ها از دانشگاه 
کارآفرین خارج می شوند. حتما در این دانشگاه ها نکته ای وجود دارد که بعد از 

خروج این افراد آنان کارآفرین های موفقی شده اند. 
وی تصریح کرد: در یک دانش��گاه کارآفرین 
اب��زاری که ب��رای کارآفرینی نیاز اس��ت مانند 
نی��روی متخص��ص ک��ه بتواند ای��ده یک فرد 
کارآفرین را محقق کند، وجود دارد و کارآفرین 
تیم و مکمل های خود را از این دانشگاه فراهم 
می کند. دوایی، س��رمایه گذارهای خطر پذیر را 
نیاز بعدی ی��ک کارآفرین عن��وان کرد که در 
اطراف چنین دانش��گاه هایی ش��کل می گیرند 
و در ادام��ه افزود: البته ن��ه به صورت فیزیکی 
بلکه توجه این س��رمایه گذاران بیش��تر به این 
دانشگاه هاست و کارآفرین در این محیط امکان 
تجهیز منابع بهتری دارد. وی تاکید کرد: فضای 
حمایتی که در این محیط، تصور اینکه خروج 
از دانش��گاه باعث افت فرد می ش��ود را ایجاد نمی کند و حتی باعث افتخار نیز 
می ش��ود و در یک جامعه کارآفرین ترک تحصیل راه دیگری برای رسیدن به 

اهداف و موفقیت های دیگری است. 

اتاق بازرگانی ایران برای آنچه فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی 
و انجام کارهای س��ازمان یافته در میان کارآفرینان جوان استان ها در پیوند 
با ایجاد فضای مس��اعد کارآفرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب وکارها 

و انجام مسئولیت های اجتماعی خوانده شده، 
اتاق ه��ا را به تش��کیل »انجمن ه��ای جوانان 

کارآفرین« توصیه کرده است. 
از همین رو، اساسنامه ای از سوی اتاق ایران 
به اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور از جمله 
اتاق تهران ارس��ال ش��ده که اهداف و شرایط 
عضویت در انجمن جوانان کارآفرین استان ها 
را تعیین کرده اس��ت. این انجمن ها به استناد 
بند )ک( ماده )5( قانون تشکیل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران و ماده )5( 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل 

 می شود. 
در م��اده 8 ای��ن اساس��نامه ب��ه وظایف و 

اختیارات انجمن جوانان اش��اره ش��ده که »شناس��ایی موانع و مش��کالت 
کارآفرینی«، »افزایش همکاری و کارهای مشترک در میان جوانان کارآفرین 
و شبکه سازی کسب و کار در استان با سایر استان ها«، »افزایش مهارت های 

کارآفرینی و مدیریت در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب«، »افزایش 
دان��ش و توانمن��دی جوانان در زمینه مدیریت تش��کل ها و س��ازمان های 
غیرانتفاعی« و نیز »آشناسازی کارآفرینان جوان با مسئولیت های اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی و اهداف توسعه پایدار« از 

جمله این وظایف و اختیارات است. 
بر اساس آنچه در این اساسنامه قید شده، 
شرایط عضویت در انجمن جوانان کارآفرین 
چنین اس��ت ک��ه کلیه فع��االن اقتصادی با 
داشتن سن حداکثر 39سال تمام  می توانند 
عضو این انجمن ش��وند. همچنین داش��تن 
تابعیت ایران، دارا بودن کارت عضویت معتبر 
از ات��اق بازرگانی، صنایع و معادن اس��تان یا 
شهرستان و دارا بودن روزنامه رسمی از اداره 
ثبت ش��رکت ها و موسسات تجاری مبنی بر 
ثبت شرکت تجاری در استان ها و نیز گواهی 
دانش بنیان بودن از معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از دیگر شرایط عضویت در این انجمن است. پذیرش و 
رعایت مفاد اساس��نامه و پرداخت ورودیه و حق عضویت نیز جزو ش��روط 

عضویت قرار داده شده است. 

چهارسوق رویدادی دوره ای است که با حضور فعاالن تعلیم و تربیت برگزار 
می ش��ود. این رویداد ش��امل آرایه های کوتاه و آموزن��ده با موضوع تجربه ها و 
ایده های نوی آموزش��ی اس��ت. همچنین چهارس��وق، فضای گفت وگو میان 

شرکت کنندگان را فراهم می کند تا بتواند بستری 
برای برق��راری ارتباطات موثر و کارآمد در حوزه 
تعلیم و تربیت باش��د. به طور کلی چهارس��وق، 
گردهمایی معلمان، مدیران مدارس، دانشجویان، 
اساتید، کارشناسان آموزشی و نیز عموم افرادی 
است که دغدغه رشد و تعلیم و تربیت را دارند و 
محل گفتن و شنیدن در مورد تجربیات فعاالن 

این حوزه است. 
هدف چهارسوق چیست؟ 

ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت از مطالبات 
جدی ای��ن روزهای مردم و مس��ئوالن اس��ت. 
نظام رس��می آموزش و پرورش برای دس��تیابی 
ب��ه ای��ن ه��دف از روش های حاکمیت��ی مانند 

برنامه ریزی های کالن، آماده س��ازی اسناد باالدس��تی، ارائه دستورالعمل ها و 
نظارت و ارزشیابی استاندارد استفاده می کند. چهارسوق از سوی دیگر، ارتقای 
کیفیت نظام تعلیم و تربیت را از طریق شناخت، شبکه سازی و توانمندسازی 

فعاالن خبره تعلیم و تربیت و تقویت امید، نشاط و نوآوری در بین عموم فعاالن 
جامعه تعلیم و تربیت کشور دنبال می کند. 

چه کسانی می توانند در چهارسوق شرکت کنند؟ 
چهارس��وق معتقد است، تغییر باید به صورت 
عمومی و اجتماعی انجام شود تا عمیق تر، پایدارتر 
و مستمرتر باشد، بنابراین شرکت در چهارسوق 
برای عموم افراد آزاد اس��ت. ولی مخاطب خاص 
چهارس��وق، معلمان، مربیان، مدیران مدرس��ه، 
اساتید دانش��گاه و حوزه، دانش��جویان و طالب 
عالقه مند، پژوهش��گران تعلیم و تربیت، والدین 

و عموم عالقه مندان به تعلیم و تربیت هستند. 
در دهمین گردهمایی چهارسوق چه 

می گذرد؟ 
دهمی��ن گردهمایی نوآوری های آموزش��ی 
چهارسوق، با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی روز جمعه 24 
آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. این مراسم 
با گردهمایی معلمان، مدیران، دانشجویان و افراد عالقه مند به تعلیم و تربیت 

هر ساله برگزار می شود و امسال شاهد برپایی دهمین رویداد آن هستیم. 

علی بابا، غول چینی دنیای تجارت الکترونیک، قصد دارد 200میلیون دالر 
در اس��تارت آپ »بیگ بسکت«، س��وپرمارکت آنالین هندی، در ازای دریافت 
25درصد از س��هام این شرکت سرمایه گذاری کند. جزییات این موضوع هنوز 

به صورت رسمی تایید نشده است، اما منابع آگاه 
به این قرارداد اعالم کرده اند که علی بابا قصد دارد 
بعد از ماه ها مذاکره، 25درصد از سهام بیگ بسکت 
را به دست آورد. به گزارش نوپانا، پیش تر اخباری 
منتشر شده بود که کمپانی آمازون قصد دارد در 
این فروشگاه سرمایه گذاری کند. آمازون در ماه 
ژوئن گذش��ته موفق به خریداری هول فودز شد 
که به عنوان یکی از بزرگ ترین سوپرمارکت های 
آمریکا ش��ناخته می شود. با توجه به این مسئله 
می توان حساسیت رقابت در بازار آنالین هند را 
که رشد سریعی داشته و همچنان دست نخورده 
باقی مانده است درک کرد؛ بازاری که تبدیل به 
صحنه رقابت تعدادی از بزرگ ترین کمپانی های 

تجارت الکترونیک دنیا شده است. جف بزوس، مدیرعامل آمازون، چندی پیش 
اعالم کرد که قصد دارد سرمایه گذاری 5میلیارد دالری در هند انجام دهد تا به 
رقابت مستقیم با فلیپ کارت برود. فروشگاهی که در هند نقش آمازون را برعهده 

دارد و فعال بازار آنالین یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا را در دست خود 
گرفته است. در مقابل، علی بابا روی کمپانی ارتباطی وان97 سرمایه گذاری کرد 
ک��ه در زمینه پرداخت دیجیت��ال و تجارت الکترونیک فعالیت می کند. منابع 
غیررس��می اعالم کرده اند که قرارداد همکاری 
علی بابا و بیگ بسکت در انتظار تایید نهاد های 
دولتی هند اس��ت و فعال هیچ کدام از طرفین، 
بیانیه ای رسمی در این رابطه منتشر نکرده اند. 
در ح��ال حاضر ارزش بیگ بس��کت چیزی در 
حدود 800 میلیون دالر اعالم شده است و این 
احتم��ال نیز وجود دارد ک��ه وان 97 به عنوان 
یکی از ش��رکای هندی علی بابا نیز سهمی در 
این قرارداد جدید میان طرفین هندی و چینی 
داش��ته باشد. امروزه س��وپرمارکت های آنالین 
حتی در بازارهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا 
و چین با سختی های بسیاری روبه رو هستند و 
وضعیت برای بیگ بس��کت در هند با توجه به 
محدودیت ها بسیار سخت تر از همیشه دنبال می شود؛ محدودیت هایی که در 
اصل به نحوه انتقال کاال در شهرهای بزرگ، کمبود کامیون های یخچال دار و 

انبارهای مناسب ارتباط پیدا می کنند. 

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

چرا کارآفرین ها از دانشگاه خارج می شوند؟ 
در اتاق بازرگانی تهران

دبیرخانه موقت انجمن جوانان کارآفرین تشکیل می شود  سرمایه گذاری ۲۰۰میلیون  دالری علی بابا در استارت آپ هندی فعالدهمین رویداد نوآوری های آموزشی چهارسوق برگزار می شود
 در حوزه تجارت الکترونیک

امروزه پیش��رفت های جدی��د در عرصه های مختل��ف در صحنه 
جهانی، کش��ورهای در حال توسعه را با چالش های عمده ای مواجه 
ک��رده که در بین آنها می توان ب��ه چگونگی بهره مندی موثر از این 
پیشرفت ها با هدف دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در زمینه های 

مختلف اشاره کرد. 
به گزارش ایس��نا، اساس��ا توس��عه اقتصادی یا به ش��کل توسعه 
فیزیکی است که بعضا »انرژی پایه« گفته می شود یا توسعه بر پایه 
اطالعات است که به آن اقتصاد »دانش محور« می گویند. همچنین 
در برخی منابع و گزارش ها اقتصاد کش��ورها به س��ه بخش »منبع 
پایه«، »کارایی پایه« و »دانش پایه« تقسیم شده اند. بر این اساس 
در دنیای کنونی شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها 

هستیم. 
اقتصاد کش��ورهای »منبع پایه«ای مانند کشور ما بیشتر مبتنی 
بر فروش منابع خام اس��ت. ش��اخص گروه »کارایی پایه« بر مزیت 
کارایی نیروی انس��انی ق��رار دارد مانند کش��ورهای چین و ویتنام 
و اقتصادهای »دانش پایه« کش��ورهای توس��عه یافته هس��تند که 
اطالعات و کاربرد آن نقش موثری در رشد اقتصادی آنها دارا است 
و تولید و بهره برداری از دانش سهم عمده ای در ایجاد ثروت دارد. 
در واقع اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخش های مختلف اقتصادی 
است که در حال تولید یا به کارگیری ابداعات و فناوری های جدید 
به منظور رس��یدن به یک رش��د باثبات و بلندمدت است. براساس 
تجربی��ات جهانی، ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از بس��ترهای 
ایجاد و رشد فناوری های جدید است که اغلب به عنوان یک هدف 
در سیاست گذاری های اقتصادی مورد توجه است، از این رو بسیاری 
از کشورها قصد دارند که با پایه ریزی طرح ها و زیرساخت های الزم 
این عرصه، اقتصاد خود را از سطح اقتصاد وابسته به منابع نفتی به 
اقتصاد مبتنی بر دانش، ارتقا  داده تا از این رهگذر بتوانند با سرعت 
با تحوالت این عرصه هماهنگ ش��ده و از تاثیرات مثبت جانبی آن 

هم بهره مند  شوند. 
در این زمینه بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد 
برنامه ه��ای توس��عه ارتباط��ات و فناوری اطالعات در کش��ورهای 
مختل��ف روند ه��ا و نتایج متفاوتی داش��ته اس��ت. برخ��ی از آنها 
برنامه های موفقی را به اجرا گذاش��ته و توانس��ته اند که ICT را به 
عنوان یک ابزار رشد به سرعت گسترش داده و از فواید آن بهره مند 
شوند، اما برخی دیگر به رغم برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری در این 
بخش، در عمل نتوانس��ته اند از تاثیرات مثبت آن س��همی داش��ته 
باشند. حاال سوال این است وضعیت کشور ما در این بخش چگونه 
است و آیا کشور ما توانسته در کنار انبوه برنامه های اجرایی و حجم 
باالی س��رمایه گذاری در این بخش از مزای��ا و منافع آن برخوردار 

شود؟ 
امروزه تح��ول فناوری های جدید اینترنت��ی در بخش ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات طوری همه بخش های اقتص��ادی و اجتماعی 
را تح��ت تاثیر قرار داده که س��نجش، ارزیاب��ی و پیش بینی اندازه 
این اقتصاد، از جمله اهداف توس��عه کش��ورها به ش��مار می رود و 
این در حالی اس��ت ک��ه هنوز بخش ICT به عن��وان یک صنعت 
زیربنایی کش��ور در حساب های ملی دارای جایگاه و آمار مشخصی 
نیس��ت و سهم این بخش در اقتصاد کشور براساس آمار و اطالعات 

بین المللی و نه داخلی برآورد می شود. 
در ای��ن میان اثرگذاری اینترنت به عنوان بس��تر ارائه خدمات و 
تب��ادل اطالعات، از طری��ق ایجاد یکپارچگی بیش��تر میان اقتصاد 
و جوامع به صورت سراس��ری و جهانی توانس��ته موجبات توس��عه 
اقتصادی کشورها را فراهم کند، به طوری که اقتصاد جدید بر جنبه 
اینترنتی اقتصاد تمرکز دارد و توسعه آن از جهت دامنه تاثیرگذاری 
در حوزه های مختلف باعث ش��کل گیری فض��ای پیچیده ای به نام 

فضای مجازی شده است. 
یکی از ابعاد توس��عه فضای مجازی در کشورها توسعه شبکه های 
پهن بان��د ملی اس��ت که به جهت اثرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
اقتص��ادی، یکی از برنامه های اصلی در اکثر کشورهاس��ت. ایجاد و 
بهره برداری از ش��بکه ملی اطالعات به عنوان زیرس��اخت ارتباطی 
فضای مجازی کش��ور با مجموعه ای از الزام��ات و ویژگی ها، دارای 
نتایج مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بس��یاری برای 
کش��ورها اس��ت که در این گزارش ابعاد اقتصادی آن مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
اگر در اقتصاد تنها یک واژه وجود داش��ته باشد که بعد از عرضه 
و تقاضا، اقتصاد را تعریف کند، آن واژه قطعا تولید ناخالص داخلی 
اس��ت. GDP مهم ترین ش��اخص در آمارهای اقتصادی اس��ت که 
همه چیز را اعم از تورم و بیکاری تا نرخ ها و نس��بت های مبادالت و 
قیمت ها در دل خود جا می دهد. به زبان ساده تر GDP یک کشور 
کل درآمد اقتصادی آن کش��ور اس��ت که به عنوان معیار سنجش 

اقتصادی کشورها شناخته شده است. 
در واقعGDP  یکی کل درآمد یک کشور و دوم کل هزینه یک 
کشور را اندازه گیری می کند. در یک اقتصاد، درآمد و هزینه معادل 
یکدیگر هس��تند. اگر هزار تومان یا یک دالر یا یک یورو برای یک 
خدم��ت پرداخت کنی��د، آن پول در عوض تبدی��ل به درآمد برای 

شخص دیگری می شود. 
تولید ناخال��ص داخلی، ارزش کلیه تولیدات داخلی یک کش��ور 
معین را طی یک س��ال، مستقل از اینکه مالک آن چه کسی یا چه 
کسانی هستند مورد ارزیابی قرار می دهد، بنابراین اگر برای نمونه، 
کش��ور کره یک کارخانه تولیدات تجهیزات مخابراتی در کش��ور ما 
داش��ته باشد، تولیدات این کارخانه در تولید ناخالص داخلی کشور 
ما محاس��به می شود. در مقابل این شاخص،  شاخص تولید ناخالص 
ملی وجود دارد که میزان تولیدات اقتصادی ش��هروندان یک کشور 

را مستقل از محل جغرافیایی محاسبه می کند. 
اگرچه گاهی GDP برای انعکاس س��طح رفاه ملی به کار گرفته 
می ش��ود، اما اقتصادهای مدرن و پویا نسبت به محدودیت های آن 
آگاه هس��تند. به عن��وان نمونه GDP نابرابری بالق��وه میان افراد 
جامع��ه را نش��ان نمی دهد. همچنی��ن میزان کیفی��ت اجتماع یا 
محیط زیس��ت یا ش��ادی افراد یا میل به زندگی را نشان نمی دهد. 
اگرچه ش��اخص و معی��ار آماری دیگری که بتوان��د از نظر اهمیت 
در نش��ان دادن اینکه اقتصاد یک کش��ور در حال شکوفایی یا رکود 
اس��ت؛ با GDP توان رقابت ندارد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان در 
مسیر طوالنی اقتصاد، هیچ چیز در رفاه اقتصادی به اندازه نرخ رشد 
بهره وری مهم نیس��ت و نتیجه نهایی اینک��ه کلید عملکرد اقتصاد 

یک کشور GDPاست. 

 برای اولین بار اس��ت که دست به شروع یک کس��ب و کار زده اید و نگران 
شکس��ت خوردن هستید؟ با این نکته ها بهترین فرصت ها را برای موفق شدن 
در کس��ب و کار جدید خود ایجاد کنید. این موارد بهترین مشاوره هایی است 
 که من از دیگر کارآفرینان به دست آورده ام و آنها را با تجربه 20ساله خود در 

کسب و کار کوچکی که دارم، توسعه داده ام. 

نکته های برتر کسب و کار
 ۱- نسبت به آنچه که انجام می دهید مشتاق باشید 

ش��ما مجبور نیس��تید )و احتماال نباید( هر چیزی را که در مورد کس��ب و 
کارتان هست دوست داشته باشید، بلکه باید راجع به آن اشتیاق داشته باشید. 
ش��ما برای شروع و ایجاد کسب و کاری موفق زمان و انرژی زیادی را صرف 
خواهید کرد، پس بسیار مهم است که واقعا و عمیقا از آنچه که انجام می دهید 
لذت ببرید؛ خواه شرکت اجازه نامه ماهیگیری یا سفال سازی را اداره می کنید، 

خواه مشاوره های مالی ارائه می دهید. 
قبل از انجام هر کاری با پرسیدن این سه سوال از خودتان، اطمینان حاصل 

کنید که آیا در مسیر درست قرار دارید؟ 

۲- درحالی که در استخدام یک شرکت هستید کسب و کار خودتان 
را آغاز کنید 

اف��راد تا چه مدت می توانند بدون پ��ول زندگی کنند؟ زمان زیادی نخواهد 
بود. در واقع ممکن اس��ت زمان زیادی طول بکشد تا کسب و کار جدید شما 
سوددهی داشته باشد. در حین شروع کسب و کار جدید مشغول به کار بودن به 
این معناست که شما در حالی وارد پروسه شروع کسب و کار خود می شوید که 
پولی در جیب تان دارید. در حال حاضر مشغول به کار نیستید و یا نمی توانید 
در کار فعلی خود باقی بمانید؟ به قس��مت چگونه با ایجاد کسب و کار جدید 

پولساز باشیم مراجعه کنید.
 

۳- کار را به تنهایی انجام ندهید 
چه قبل از آغاز و استقرار کسب و کار و چه پس از راه اندازی بیزینس شما به 
یک سیستم پشتیبانی فعال نیاز دارید. یکی از اعضای خانواده و یا یک دوست 
که می توانید از ایده های شان استفاده کنید، کسی که غمخوارانه به کمک شما 
در حل مش��کالت پیش روی تان بشتابد، پیدا کردن و همکاری با چنین فردی 

می تواند بسیار راهگشا و امیدبخش باشد. 
حتی بهتر است یک مربی پیدا کنید و یا اگر می توانید، برای یک برنامه ایجاد 
کسب و کار نظیر برنامه های ارائه شده توسط فیوچر پرینیور کانادا درخواست 
بفرس��تید. زمانی  که شما شروع به ایجاد کسب و کار می کنید یک راهنمایی 

دقیق بهترین سیستم حمایتی است. 

۴- مشتریان و مصرف کنندگان را در اولویت قرار دهید 
برای جذب مشتری صبر نکنید تا کسب و کارتان به طور رسمی آغاز شود، 
چراکه کسب و کار بدون آنها دوام نخواهد آورد. بازاریابی اینترنتی را فراموش 
نکنید. با دیگران در ارتباط باش��ید. محصوالت خود را بفروشید و خدمات تان 
را ارائه دهید. نمی توانید خیلی زود شروع به بازاریابی کنید؟ )به قسمت 10راه 
مقرون به صرفه برای بازاریابی کس��ب و کار های کوچک و 7 مکان برتر برای 

یافتن مشتری برای راهنمایی ها مراجعه کنید.( 

مهم ترین دلیل برنامه ریزی در ابتدای شروع کسب و کار و هنگام فکرکردن 
به ایجاد آن، این است که به شما کمک می کند تا از اتالف وقت و پول  تان در 

ابتدای امر جلوگیری کنید. 
البته باید به یاد داش��ته باشید که الزم نیست برای هر ایده  جدیدی که به 
ذهن تان می رسد، در مقیاس یک بیزینس تمام عیار برنامه ریزی داشته باشید. 

۶-تحقیق کنید 
شما تحقیقات بسیاری انجام خواهید داد تا برنامه  کسب و کار را بنویسید، 
اما این فقط یک شروع است. هنگامی که شروع به ایجاد کسب و کار می کنید، 
باید در صنعت، محصوالت و خدمات خود متخصص شوید. پیوستن به صنعت 
مربوطه و یا انجمن های حرفه ای، پیش از ش��روع کس��ب و کار یک ایده عالی 

است. 

۷-از حرفه ای ها کمک بگیرید 
به عبارت دیگر، اینکه شما کسب و کار جدیدی را شروع کرده اید به این معنا 
نیست که شما باید در تمامی زمینه ها تخصص داشته باشید. اگر شما حسابدار 
یا دفتردار نیس��تید، یکی از آنها )یا هر دو( را استخدام کنید. اگر نیاز دارید تا 
یک قرارداد بنویسید و خودتان وکیل نیستید، یک وکیل استخدام کنید. اگر 
سعی کنید کارهایی را که در آنها تخصصی ندارید خودتان انجام دهید وقت و 

احتماال پول بیشتری را در طوالنی مدت از دست خواهید داد. 
اگر مجبور شدید پول پس انداز کنید. به سرمایه گذاران و وام دهندگان بالقوه 
مراجعه کنید. برنامه ذخیره مالی خود را معین کنید. انتظار نداش��ته باش��ید 
که کس��ب و کارتان را ش��روع کرده و سپس برای دریافت پول به بانک بروید. 
وام دهندگان سنتی ایده های جدید و کسب و کار های بدون سوابق اثبات شده 

را دوست ندارند. 

۹- از همان ابتدا حرفه ای رفتار کنید 
بای��د به مردم اجازه دهید همه چیز را در مورد ش��ما و نح��وه انجام کارتان 
بفهمند و بدانند که شما یک حرفه ای هستید و یک کسب و کار جدی دارید 
و این بدان معناست که شما باید دارای تمامی موارد مثال یک بیزینس کارت 
حرفه ای و خط تلفن و آدرس ایمیل مخصوص کسب و کار باشید و با افراد به 

صورت حرفه ای و با شیوه ای مودبانه رفتار کنید. 

۱۰- مسائل حقوقی و مالیاتی را از همان ابتدا جدی بگیرید 
رفع پیچیدگی و مشکل پس از به وجود آمدن بسیار مشکل و هزینه بر خواهد 
بود. آیا کسب و کار شما باید رسما ثبت شود؟ آیا باید هزینه مالیات کاالها و 
خدمات و مالیات فروش اس��تانی را بپردازید؟ آیا مجبور به پرداخت بیمه های 
جبران خس��ارت کارگران هس��تید و یا باید مالیات بر حقوق پرداخت کنید؟ 
چگونه نوع کس��ب و کاری که انتخاب می کنید ب��ر وضعیت مالیات بر درآمد 
ش��ما تاثیر می گذارد؟ قبل از اینکه کس��ب و کارتان را ش��روع کنید، در مورد 
مس��ئولیت های مالیاتی و قانونی خود اطالعات کس��ب کنید و بر اساس آنها 

عمل کنید. 
با دنبال کردن نکاتی که در باال ذکر شد، می توانید کسب و کارتان را به آرامی 
و با کمترین استرس راه اندازی و اطمینان حاصل کنید کاری که شروع کرده اید 

با موفقیت باقی خواهد ماند و توسعه خواهد یافت. 
 thebalance :منبع

ارزش سهام مایکروسافت با روی کار آمدن ساتیا نادال به عنوان 
مدیر عامل کمپانی، در حال افزایش است. اما سوال اینجا است که 

این افزایش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 
 Evercore( براساس تجزیه و تحلیلی در اورکر آی اس  آی

ISI(، هنوز عوامل زیادی وجود دارند که به سودرسانی و افزایش 
سهام مایکروسافت کمک کنند و انتظار می رود که ظرفیت بازار 

مایکروسافت تا سال ۲۰۲۰ یا حتی زودتر، به یک تریلیون دالر 
برسد. 

به گزارش زومیت، رشد چشمگیر شرکت مایکروسافت تنها 
براساس رشد ویندوز یا ایکس باکس نیست، بلکه رایانش ابری 

نیز تاثیر بسزایی در این رشد دارد. این شرکت با پیشنهاد جدید 
۳۶۵ مایکروسافت )آفیس ۳۶۵( بسیار متحول شد. این پیشنهاد 

تعدادی از اپلیکیشن های مایکروسافت را به صورت جمعی به 
کسب وکارها ارائه می دهد و این کار را مانند یک عنصر کلیدی در 
رشد در نظر می گیرد. آنها می خواهند با استفاده از پیشنهاد ۳۶۵ 

مایکروسافت، آفیس را وارد کسب وکارهای بیشتری کنند و آن 
را به کارکنان خط  اصلی و همچنین بازار آموزشی تحمیل کنند. 
مایکروسافت اخیرا گزارش هایی مبنی بر رشد و موفقیت در این 

زمینه ارائه داده است. 
تحلیلگران اورکر، کرک ماترن، فن هافمن، تام مائو و دنیل 

گرینفیلد، چنین نوشته اند: 
همانطور که ما معتقدیم پیشنهاد های بهترین محصوالت مثل 

اوکتا برای آی ای ام، تبلو یا کیولیک برای BI یا آنالیتیکس، باکس 
 EMM یا دراپ باکس برای همکاری یا وی ام ویر ایرواچ برای

می توانند به حفظ موقعیت رهبری خود کمک کنند؛ انتظار داریم 
پیشنهاد ۳۶۵ مایکروسافت نیز باعث افزایش سهام با گذشت زمان 

شود، چراکه این محصول به راحتی با پلتفرم آفیس ادغام می شود 
و مشتریان شرکت به خریدن یک مجموعه از محصوالت بیشتر 

رغبت نشان می دهند، مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط که 
منابع آی تی بسیار کمیاب است. 

انتظار می رود آفیس ۳۶۵، ۲۶.۸۶ میلیارد دالر درآمد تا 
سال مالی ۲۰۲۱ تولید کند. مایکروسافت همچنین انتظار دارد 

شاهد رشد در آژور هم باشد و آژور استک )Azure Stack(  را 
عامل تاثیرگذاری می پندارد که قرار است تا سال مالی ۲۰۲۱، 

۲۲.۱۹میلیارد دالر درآمد ایجاد کند. تحلیلگران نوشتند: 
از آنجایی که مقادیر درآمد آژور براساس یک پایه ثابت از 

سرمایه گذاری های زیرساختی است، ما معتقدیم آژور پتانسیل این 
را دارد که اهرم مالی و جریان نقدی آزاد را تا چهار سال آینده 

هدایت کند و در نهایت به ۳۰درصد به  همراه حاشیه سود عملیاتی 
) در برابر ۲۵درصد سرویس های وب آمازون در حال حاضر( برسد 
و به یکی از منابع اصلی درآمد مایکروسافت و محرک های جریان 

نقدی آزاد در دهه آینده تبدیل شود. 
اورکر آی اس آی قیمت سهام مایکروسافت خودش را از ۹۳ 

میلیون دالر به ۱۰۶ میلیون دالر افزایش داده است. 
MSPOWERUSER: منبع
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نگاهیادداشت

هفته پژوهش با حضور دو وزیر در دبستان آرمینه مصلی نژاد کلید خورد. به گزارش 
ایسنا، هفته پژوهش و فناوری با حضور دکتر غالمی وزیر علوم و سیدمحمد بطحایی 
وزی��ر آموزش و پرورش در روز پژوهش و فناوری و دانش آموز و مدرس��ه آغاز به کار 
کرد. این هفته از روز سه شنبه 21 آذر آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آذرماه ادامه دارد. 

روزهای هفته پژوهش از سوی وزارت علوم نامگذاری شده اند که به این شرح است: 
- سه شنبه، 21 آذر روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه

- چهارشنبه، 22 آذر روز پژوهش، فناوری و صنعت
- پنجشنبه، 23 آذر روز پژوهش، فناوری، ایده و خالقیت

- جمعه، 24 آذر روز پژوهش، اقتصاد مقاومتی
- شنبه، 25 آذر روز پژوهش، فناوری و سرمایه ملی  

- یکشنبه 2۶ آذر روز پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی
- دوشنبه 27 آذر روز پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه.

با حضور دو وزیر

هفته پژوهش کلید خورد
آلم��ان از هواپیماه��ای خاص��ی ب��ه عن��وان »تاکس��ی پروازی« در س��ال 
2018 اس��تفاده خواهد کرد. به گزارش ایس��نا و به نقل از اینس��ایدر، آلمان 
»هواپیماهایی با قابلیت فرود عمودی« )VTOL( را به عنوان تاکسی پروازی 
در س��ال آینده میالدی تجاری س��ازی می  کند. VTOL ها به صورت عمودی 
بدون نی��از به باند فرود پرواز می کنند. اس��تارت آپ eVolo آلمان از س��ال 
2011 روی VTOL کار می کن��د، ام��ا چندین رقیب دیگر نی��ز مانند اوبر، 
ایرب��اس و Zee. Aero نی��ز در این رقابت حضور دارند. س��رمایه گذاری این 

استارت آپ توسط لری پیج یکی از بنیانگذاران گوگل تامین می شود. 
»2X »ولوکوپت��ر  ن��ام  ب��ه  را  "E-Volo چندی��ن مولتی کوپت��ر خ��ود 
 )Volocopter 2x( به پایان رس��انده است و اگر مشکلی رخ ندهد در سال 

2018 خدمات تاکسی پروازی را به بهره برداری خواهد رساند. 

با سرمایه گذاری مدیر گوگل
»تاکسی پرنده« سال آینده در آلمان به پرواز درمی آید

 سوزان وارد
مترجم: مینا قائمیان



پرس��نال برن��د چی��زی فرات��ر از یک 
اس��تراتژی بازاریابی اس��ت. برند شخصی 
چگونگ��ی ظاهر ش��دن ش��ما را در برابر 
دیگ��ران مش��خص و تعیی��ن می کند که 
دیگران باید چه انتظاراتی از ش��ما داشته 
باش��ند. یک برند ش��خصی موف��ق تأثیر 
زی��ادی بر پیش��رفت ش��ما دارد و کمک 
می کن��د به اه��داف ش��خصی و حرفه ای 
خود دس��ت پیدا کنی��د. در این مقاله به 
معرفی انواع برند ش��خصی پرداخته ایم تا 
با ش��ناخت آنها راحت تر بتوانید پرسنال 

برندینگ خود را بسازید. 
بهترین نوع برند ش��خصی برندی است 
که انعکاس��ی واقعی از شما ارائه دهد، از 
مهارت های فعلی تان گرفته تا ارزش های 
ش��خصی تان را پوش��ش دهد. اگ��ر برند 
ش��خصی به خوب��ی ش��خصیت تان را به 
نمایش بگذارد، کس��انی که با ش��ما آشنا 
می ش��وند، ش��ما را به عن��وان یک رهبر 
شایس��ته در جامعه خواهند دانس��ت. به 
همین دلیل خیلی مهم است از بین انواع 
برند ش��خصی، برندی را انتخاب کنید که 

شخصیت شما را به درستی نشان دهد. 
اگ��ر چ��ه دس��ته بندی های مختلف��ی 
از برنده��ای ش��خصی وج��ود دارد اما با 
توجه به مقاله ای ک��ه نیویورک تایمز در 
سال ۲۰۱۱ منتش��ر کرد، شش نوع برند 

شخصی قابل شناسایی هستند: 
)The Altruist(  دوستان -

از جمله انواع برند ش��خصی، دوس��تان 
کسانی هستند که به خاطر تعهد زیادشان 
برای کمک به دیگران مش��هور ش��ده اند. 
ای��ن افراد  )یا برندها( کس��انی هس��تند 
 ک��ه نه تنه��ا خ��ود را وق��ف فعالیت های 
نوع  دوستانه می کنند بلکه در مورد روابط 
شخصی خود نیز این گونه هستند. افرادی 
همچون مادر ترزا با این نوع برند شخصی 

شناخته می شوند. 
ش��اید این نوع برندس��ازی بیشتر برای 
رقابت های انتخاباتی مناسب باشد یا برای 
برندهایی که هدف اصلی شان فعالیت های 

خیرخواهانه است، مانند یونیسف. 
)Careerist(  افراد حرفه دوست -
افراد حرفه  دوست کس��انی هستند که 
موفقیت ه��ای کاری و حرفه ای خود را به 

موفقیت های ش��خصی ترجیح می دهند. 
ای��ن افراد اغل��ب از ش��بکه های حرفه ای 
مرتب��ط با کس��ب و کار مانن��د لینکدین 
ب��رای انج��ام فعالیت های خود اس��تفاده 
می کنند و معموالً اطالعاتی را به اشتراک 
می گذارند که موقعیت و جایگاه آنها را در 
صنع��ت ارتقا می دهد. ای��ن گونه افراد را 
می توان در ش��بکه های حرفه ای کسب و 

کار مانند لینکدین پیدا کرد. 
این نوع از برندس��ازی ش��خصی برای 
افرادی که شغل ش��ان وابس��تگی زیادی 
به خودش��ان دارد مناسب اس��ت، مانند 
کارگردان ها، مدل ها، بازیگران، هنرمندان، 
بازیکنان رشته های مختلف ورزشی، وکال، 
افرادی که صنایع دس��تی تولید می کنند 
و... . البت��ه این بدان معنا نیس��ت که این 
افراد در انواع دیگر برندهای شخصی جای 
نمی گیرن��د. یک فرد یا یک کس��ب و کار 
می تواند از ابعاد و انواع برندهای شخصی 

برای معرفی خود استفاده کند. 
)Hipster(  افراد نوگرا -

برند نوگرا به ش��رکت ها و افرادی اشاره 
دارد ک��ه فردی��ت را باالت��ر از همه چیز 
می دانن��د. اگرچ��ه این اصط��الح از عصر 
جاز وجود داش��ته اس��ت ام��ا نوگراهای 
مدرن معموالً با نس��ل های ج��وان که از 
رونده��ا و جریانات اصلی دوری می کنند، 
همبس��تگی و ارتب��اط دارن��د. ی��ک فرد 
نوگرا فردی اس��ت که دوس��ت دارد ابتدا 
خ��ودش هم��ه چی��ز را امتح��ان کند و 
س��پس آنه��ا را با دیگ��ران به اش��تراک 
جنبه های  می توانن��د  نوگرای��ان  بگذارد. 
نوع  دوستی و جاه طلبی نیز داشته باشند. 
»به اش��تراک گذاری« به عنوان یک بخش 

ضروری از وجود آنها شناخته می شود. 
این نوع برندسازی برای افرادی مناسب 
است که در مسیر حرفه ای خود به دنبال 
نوآوری و خالقیت هستند، مانند مدیران 
کس��ب و کارهای کوچ��ک، هنرمندان و 
شرکت هایی که فعال در حوزه تکنولوژی 
برتر هستند نیز ممکن است به این شیوه 

خود را معرفی کنند. 
)Boomerang(  افراد جنجال طلب -

برن��د ش��خصی اف��راد جنجال طلب یا 
بومرنگ به افرادی اشاره دارد که محتوایی 

را به اشتراک می گذارند و تعامالتی ایجاد 
می کنند که از طری��ق ایجاد اختالف نظر 

باعث به وجود آمدن جنجال می شود. 
برای شناس��ایی افراد با برند شخصی 
دارد.  وج��ود  راه  دو  جنجال طل��ب 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر اف��راد دارای برن��د 
جنجال طلب دو دسته هستند:  نخست، 
افرادی که دوس��ت دارند برای مشارکت 
در گفت وگوها س��ؤال بپرسند. این افراد 
اغل��ب ش��نونده خ��وب یا مدی��ر خوبی 

هستند. 
دس��ته دوم به افرادی اش��اره دارد که 
با اختالف نظر و بحث ش��ناخته می شوند. 
این افراد در بس��یاری از موارد با انتخاب 
محتوا موافقت نمی کنند فقط برای اینکه 
نش��ان دهند پرانگیزه و فعال هس��تند. از 
جمله کسانی که دارای این برند شخصی 
 Bill Maher ب��ه  می ت��وان  هس��تند 
  Shane Smith و  مع��روف  کمدی��ن 

)موسس Vice( اشاره کرد. 
گاهی استفاده از این نوع برند شخصی 
می تواند با توجه به هدف و ماموریت یک 
کس��ب و کار مفید باشد، مثاًل برنامه های 
تلویزیونی انتقادی از این نوع برند شخصی 

برای معرفی خود استفاده می کنند. 
)Connector(  افراد اتصال دهنده -

اتصال دهنده ه��ا اف��رادی هس��تند که 
به خاطر داش��تن توانای��ی دور هم جمع 
ک��ردن افراد به خ��ود افتخ��ار می کنند. 
اتصال دهنده ها معموالً افرادی هستند که 
با دیگ��ران روابط خوبی برقرار می کنند و 
از شبکه ارتباطات خود برای ایجاد اتحاد 
و پیوند با دیگران اس��تفاده می کنند. این 
افراد به طور معمول خالق هستند و اعتبار 
و رضای��ت را از طریق دیگران به دس��ت 

می آورند. 
برخ��ی از برنده��ا ت��الش می کنن��د با 
تمرک��ز ب��ر جنبه ه��ا ی اجتماع��ی مانند 
اتص��ال اف��راد به ه��م خود را ب��ه عنوان 
برن��د اتصال دهنده معرفی کنن��د، مانند 
کوکوال که در کمپین ه��ای خود همواره 
بر دوستی و ارتباط افراد با یکدیگر تأکید 
دارد. همچنین برندهایی که بر ارزش های 
خانوادگی تأکی��د دارند نیز از خصوصیت 

این نوع برند شخصی بهره می برند. 

)Selective(  افراد گزینشی -
افراد گزینش��ی کس��انی هستند که 
اطالعات خود را تنه��ا با افراد خاصی 
به اش��تراک می گذارند. آنه��ا معموالً 
با دقت بس��یار اطالعات را بر اس��اس 
نیازه��ای عمومی و عالی��ق مخاطبان 
هدف به اش��تراک می گذارند و عمدتا 
با عنوان افراد مجرب و زیرک شناخته 

می شوند. 
سیس��تم های اطالعات��ی و امنیت��ی به 
واس��طه این نوع برندسازی شخصی خود 
را تعریف می کنن��د. آنها تخصص خود را 
در حفظ اطالعات برجس��ته می س��ازند و 
راهکارهای متفاوتی را برای دسترسی به 
اطالعات، به صورت انحصاری، در اختیار 

کاربران خود قرار می دهند. 
ب��ا توجه ب��ه مطالب گفته ش��ده، فکر 
می کنی��د ک��دام ی��ک از ای��ن برندهای 
شخصی با شخصیت شما یا کسب وکارتان 
سازگارتر است؟ برای تعیین برند شخصی 
اغلب خودآزمایی دقیقی انجام می ش��ود 
که به شما امکان می دهد ارزش ها، نقاط 
ق��وت و نقاط ضع��ف خود را شناس��ایی 

کنید. 
مهم تری��ن چیزی ک��ه باید ب��ه خاطر 
داشته باشید این است که شما نمی توانید 
یک برند ش��خصی موفق جعلی بس��ازید. 
مردم همیش��ه دوس��ت دارند با کس��انی 
ارتب��اط برقرار کنن��د ک��ه از ارزش های 
واقع��ی خود صحب��ت می کنن��د و با آن  

ارزش ها زندگی می کنند. 
خ��ود حقیقی ش��ما مهم تری��ن چیزی 
اس��ت که باید ط��ی فرآیند برندس��ازی 

شخصی به دیگران نشان دهید. 
بنابرای��ن ب��ازار و مخاطبان هدف خود 
را بشناس��ید، ویژگ��ی و س��بک زندگی 
مخاطبان هدف را خود شناس��ایی کنید، 
ویژگی های برند خود را مش��خص کنید، 
س��پس با توجه به تمام اطالعاتی که در 
دس��ت دارید از بین انواع برند ش��خصی 
موجود، مناسب ترین گزینه را که بازتابی 
از برن��د ش��ما ب��وده و با نی��از مخاطبان 
هدف تان س��ازگار اس��ت انتخ��اب و در 

معرفی خود همواره بر آن تأکید کنید. 
 belovedmarketing  :منبع

انواع برند شخصی در دنیای کسب و کار
کارگاه برندینگ

چه زمانی استارت آپ ها باید روی 
برندسازی سرمایه گذاری کنند

ما معموال به س��ؤاالت کارآفرینان و مدیران در 
مورد برندسازی پاسخ می دهیم.

 مدتی قبل یک کارآفرین س��ؤال زیر را مطرح 
ک��رده: »م��ا ی��ک اس��تارت آپ B2C هس��تیم. 
می خواهیم یک برند قدرتمند داشته باشیم،  اما با 
وجود گزینه های زیادی که می توان در مورد آنها 
فکر کرد، چگونه می توانیم منابع خود را به خوبی 

تخصیص دهیم؟« 
س��ؤال خوبی است. این س��ؤالی است که اغلب 
از ما پرس��یده می ش��ود. بس��یاری از کارآفرینان 
در ابت��دای فعالی��ت شرکت هایش��ان تمایلی به 
س��رمایه گذاری روی برن��د خ��ود ندارن��د، زی��را 
معتقدن��د چیزهای مهم تری ب��رای هزینه کردن 

روی آنها وجود دارد. 
قب��ل از اینک��ه روی برند خ��ود کار کنید، باید 
م��واردی را انجام دهید. باید یک طرح کس��ب و 
کار قوی و روشن بر اساس یک محصول متمایز و 

مطلوب داشته باشید. 
باید پویای��ی بازار و نقاط ق��وت رقبای خود را 
بدانی��د و حتماً چیز جدیدی برای بازار به ارمغان 
آورید. باید س��رمایه خود را ایمن کنید. هنگامی 
که این موارد را اج��را کردید، برنامه بازاریابی تان 
به ش��ما کمک می کند که بدانید چ��ه افرادی را 
مخاطب قرار دهید، س��طح حاش��یه ای که دنبال 
آن هس��تید و انواع توزیع کنندگان مورد نظرتان 

را بشناسید. 
هنگامی که این م��وارد را تعیین کردید، آماده 
تخصیص منابع به برند اس��تارت آپ خود خواهید 

بود. 
اس��تراتژی برند قوی، به ویژه در استارت آپ ها، 
به شما کمک می کند تا تمرکز کنید. مردم بارها و 
بارها به ما می گویند که استراتژی برند آنها باعث 
می ش��ود محصول آنها واقعی جلوه کرده و ایده را 
به چیزی تبدیل می کند ک��ه می تواند به صورت 
عینی و توسط شخص ثالث مورد بحث قرار گیرد. 
این کار به ش��ما کم��ک می کند تا با حفظ فاصله 
کافی بین خودتان و آنچه می فروش��ید، بر اساس 
آنچه مشتری می خواهد و نیاز دارد، نه آنچه فکر 
می کنید یا امیدوار هستید که مشتری می خواهد 

یا نیاز دارد بهتر تصمیم گیری کنید. 
مهم تری��ن چیز آن اس��ت که در ای��ن فرآیند 
عجله نکنید. ش��ما باید مطمئن ش��وید که زمان 
می گذارید تا واقعاً بدانید چه چیزی برند ش��ما را 
متمایز می کند و چرا حاش��یه سودی را که دنبال 
می کنید جذب می کند. اینها س��ؤاالت دش��واری 
هس��تند. بی حوصله و سرس��ری به این س��ؤاالت 
پاسخ ندهید. به پرسیدن آنها ادامه دهید تا پاسخ 

صحیح را پیدا کنید. 
هنگامی که برند خود را خوب ش��ناختید، باید 
به دنبال یک طراح باش��ید تا ایده های شما را به 
هویت برند کس��ب و کارتان تبدیل کرده و آنها را 

به تصویر بکشد.
 دوباره تأکید می کنیم که به بهانه صرفه جویی، 

این کار را کنار نگذارید.
 با کس��ی کار کنید که بداند چه می خواهید و 
برای به تصویر کش��یدن روش��ن و قدرتمند برند 

شما وقت بگذارد. 
در دنی��ای بس��یار بصری ام��روز، بس��یاری از 
ش��رکت ها فرص��ت متمای��ز ب��ودن را از دس��ت 
می دهن��د و از رقب��ای خود به دلی��ل زبان بصری 
ق��وی فاصله می گیرند. ایده هایی را که به پاس��خ 
دادن به این سؤاالت به دس��ت می آورید ارزیابی 
کنی��د: آیا رقبای ش��ما موقعیتی را که ش��ما به 
دنبال��ش هس��تید می گیرند؟  آیا آنها نس��بت به 
ه��ر برند دیگ��ری متمایز هس��تند  )مخصوصا از 
آنجایی که شما یک برند B2C هستید و احتماال 
محصوالت ش��ما رقیب محصوالت آنهاست(؟ آیا 
مش��تریان فورا پیام برند شما را دریافت می کنند 
و آی��ا این پیام در همه مکان هایی که برند ش��ما 
دیده می ش��ود از بس��ته بندی گرفته تا اینترنت و 

شبکه های اجتماعی منتقل می شود؟ 
در نهای��ت، اطمینان حاصل کنی��د که بودجه 
کاف��ی ب��رای تخصی��ص عادالن��ه به برن��د خود 
اختص��اص می دهید. برای برن��د و بازاریابی خود 

کم نگذارید. 
هیچ فرم��ول جادویی برای اینک��ه چقدر پولی 
برای انجام ای��ن کار صرف کنید، وجود ندارد. اما 
چون شما ش��رکت B2C دارید، در این حوزه ها، 
خود برند بخش مهمی از اس��تراتژی ورود به بازار 
است. پیش��نهاد می کنیم روی اعدادی که انتظار 
داری��د برای برند و بازاریابی خ��ود هزینه کنید و 
آنچه از طریق حاش��یه س��ود به دس��ت می آورید 
)ROI( کمی فکر کنید، سپس آنها را با مشاوران 

خود در میان بگذارید. 
آیا ش��ما س��ؤالی در مورد برند داری��د؟  کافی 
اسست از ما بپرسید. شما می توانید سؤاالت خود 
را در زمینه ه��ای مختلف مانن��د تحقیقات برند، 
اس��تراتژی برند، هویت برند و آموزش و مش��اوره 

برندسازی از ما بپرسید. 
brandabout  :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بازنشستگی نزدیک است؛ 
هنگ کنگ در سال ۲0۴0

 هنگ کن��گ از نظر هزینه ه��ای زندگی،  رتبه  
دوم را در جهان دارد. در مدت ۲۵ س��ال، هزینه 
ملزوم��ات زندگی برای یک خانواده معمولی س��ه 
برابر ش��د،  این در حالی بود که درآمد متوس��ط 
۲.۳ برابر افزایش پیدا ک��رده بود. مردم به قدری 
سرگرم زندگی روزمره شده بودند که برنامه ریزی 

برای آینده را از یاد برده بودند.  
به گزارش  ام بی ای نیوز، در ش��رایطی که س��ن 
جمعی��ت رو ب��ه پی��ری می رف��ت و ت��ورم بیداد 
می کرد،  بس��یاری از رقبای Manulife فرصت 
را در بخش بیمه بازنشس��تگی دیده و به سراغش 
رفت��ه بودند.  ای��ن رقبا محصوالت بازنشس��تگی 
خود را با رویاهای ش��یرین به تصویر می کشیدند؛ 
دس��تیابی به این رویاه��ا عمدت��ا غیرممکن بود 
زیرا بیش��تر هنگ کنگی ه��ا هنوز هم ب��ا اهداف 
کوتاه م��دت زندگی درگیر بودن��د.  مردم نیازهای 
زمان بازنشس��تگی خود را نمی دیدند،  چه رس��د 
به رویاهای شیرینی که شرکت های بیمه به تبلیغ 

آن می پرداختند.  
واقعی��ت این بود ک��ه م��ردم هنگ کنگ برای 

اندیشیدن به آینده، سرشان شلوغ بود.  
ش��رایط س��خت زندگ��ی، وادار ک��ردن مردم 
ب��ه ذخیره ک��ردن پ��ول ب��رای آین��ده و دوران 
بازنشستگی را س��خت می کرد. Manulifeبرای 
تغییر این وضعیت،  بای��د رویکرد مخاطبان را به 

شکلی ترغیب کننده تغییر می داد. 

استراتژی
تورم افسارگسیخته فرصت مناسبی برای درگیر 
ک��ردن طبقات اقتصادی پایین جامعه بود. آژانس 
PHD  ب��ا راه ان��دازی کمپین »هزین��ه زندگی 
در س��ال ۲۰۴۰« می خواس��ت حواس مردم را از 
روزمره پرت کند و تأثیر زمان را بر استانداردهای 

زندگی آینده شان به آنها نشان دهد.  
 »هزینه زندگی در سال ۲۰۴۰« هشداری برای 

آغاز برنامه ریزی برای آینده بود.  
برند به جای ترس��یم رویاهای دست نیافتنی، به 
هزینه ه��ای روزمره زندگ��ی در آینده پرداخت. با 
قرار دادن برچسب قیمت روی »زندگی آینده« و 
پخش آن در تم��ام مفاهیم زندگی روزمره، مردم 
می توانستند آینده شان را به درستی تجربه کنند.  

اجرا
آژان��س اجن��اس فروش��گاه های هنگ کنگ را 
در س��ال ۲۰۴۰ تصور کرد و س��عی ک��رد کاالها 
و خدم��ات ضروری را در کمپی��ن در نظر بگیرد؛ 

کاالهای مربوط به خانه، پزشکی و سفر: 
- آپارتمان ه�ای نان�و: ای��ن آپارتمان ه��ا با 
تخت های ایس��تاده ساخته می ش��دند و مناسب 
بازنشس��تگانی بودند ک��ه نمی توانس��تند از پس 
هزینه های آپارتمان هایی با اندازه معمول برآیند.  
- تخت ه�ای چه�ار طبقه:  در س��ال ۲۰۴۰ 
خدمات بهداش��ت و سالمت عمومی برای برآورده 
کردن تقاضاهای روزاف��زون، تخت های مذکور را 

برای بستری کردن بیماران ارائه می کرد. 
س��فر  تجرب��ه  رویای�ی:   تعطی�ات   -

شبیه سازی شده در منزل. 
آژان��س محت��وای کمپین را در وب س��ایت ها و 
اپلیکیش��ن های موبایل مرتبط با موضوع،  منتشر 
ک��رد. هدف این بود که به عن��وان مثال زوج های 
جوانی که به دنبال خانه ای رویایی برای امروزشان 
هستند،  فردای سخت شان را هم در نظر بگیرند.  
آژانس در ش��بکه های اجتماع��ی هم به فعالیت 
پرداخ��ت و حتی محصوالت جدیدی را نیز اضافه 

کرد.  

نتیجه
کمپی��ن س��ر و صدای زی��ادی در ش��بکه های 

اجتماعی ایجاد کرد: 
در م��دت ۸ هفت��ه ویدئوه��ای کمپی��ن ۱.۲۲ 

میلیون بار دیده شد. 
برند توانس��ت بی��ش از ۶۹۰۰ الیک، ۲۶۰۰ به 
اش��تراک گذاری و ۲۱۰ کامنت را در فیس بوک از 

آن خود کند. 
تحقیق��ات بع��د از کمپین نش��ان داد که مردم 
هنگام صحب��ت از برنامه های بازنشس��تگی بیش 
از همه ب��ه Manulife  اش��اره می کنند و برند 
توانس��ت س��االنه ۸درصد مخاط��ب جدید جذب 

کند.  

پژمان پاکدامن
مربی و مشاور برندسازی 

BRAND
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در ش��ماره قب��ل ب��ه راهبردهای 
بازاریابی جهانی و توسعه کمپین های 
جهانی پرداختیم. در این ش��ماره به 
مشکالت و اشتباهاتی که در بازاریابی 
 جهان��ی رخ می دهن��د و همچنی��ن 
 chetor 13 کمپین موفق به نقل از
می پردازی��م. ش��رکت ها، به خصوص 
تی��م بازاریابی آنها، اغلب در مس��یر 
بین المللی ش��دن ب��ا مش��کالت زیر 
مواجه و اش��تباهات زی��ر را مرتکب 
می ش��وند. این مشکالت می توانند از 
موانع موفقیت بین المللی آنها باشند. 

1- تعیین نکردن کشورها
بس��یاری از صاحبان کس��ب وکار 
معم��وال درک مبهم��ی از بازاره��ای 
خارجی دارند و مثال خیلی کلی بیان 
می کنند ک��ه می خواهند به بازارهای 
آس��یا بروند یا با ارائه محصول به اروپا 
رش��د خود را افزایش دهند. اگر کار را 
اینقدر ساده بگیرید، مشکل ساز خواهد 
ب��ود. اروپا عب��ارت اس��ت از اتحادیه 
 اروپا، اروپ��ای غربی، اروپای ش��رقی
 و... . مصرف کنندگان همیش��ه خود 
را در س��طح بومی قلمداد می کنند و 
تیم های بازاریابی باید به یاد داش��ته 
باشند که هر کشور هنجارها، قوانین، 
نحوه پرداخت و ش��یوه کس��ب وکار 

مختص به خود را دارد. 
اگر از همان نخس��ت مقصد خود 
را مش��خص کنید خواهید توانست 
بازاره��ا را اولویت بندی کنید، برنامه 
کارگزین��ی ایج��اد کنی��د و بودجه 
تخصیص دهید. همه اینها برای حفظ 
اهداف جهانی کسب وکارتان ضروری 

هستند. 
۲- عدم تمرکز بر اطالعات داخلی

وقتی ش��ما می خواهید ب��ه بازار 
بین الملل��ی ورود پی��دا کنی��د باید 
تحقیق تخصصی و وس��یعی در بازار 
انجام دهید تا بدانید که کارکردن در 
آن چقدر راحت یا سخت است و در 
حال حاضر در مقایس��ه با آن بازار به 

چه میزان موفقیت دست یافته اید. 
ش��رکت های زیادی وج��ود دارند 
که برای تصمیم گی��ری بر داده های 
بیرونی تمرک��ز کرده اند. با این همه، 
می توانید صرف��ا از اطالعات داخلی 
خود ب��رای به دس��ت آوردن داده ها 
استفاده کرده و اطالعاتی را در مورد 
تناسب محصول و خدمات خود با آن 
بازار کس��ب کنید. یادتان باش��د که 
اشخاص ثالث درک درستی از شرکت 
شما ندارند و حتی مصرف کننده شما 
را نمی شناس��ند و بنابراین داده هایی 
ک��ه در اختیارت��ان ق��رار می دهند، 
برای تان سودمند نیستند. خود شما 
بای��د در این زمینه بهترین اطالعات 

را داشته باشید. 
۳- ع�دم مطابقت بین مجاری 

فروش و بازاریابی
اکث��ر ش��رکت های غرب��ی فک��ر 
می کنند که می توانند همان موفقیتی 
را که در داخل به دست آورده اند، در 
س��ایر نقاط جهان نیز کسب کنند. 
همانط��ور که قب��ال هم بیان ش��د، 
یکپارچگی برند حائز اهمیت اس��ت، 
اما بازارهای مختل��ف از رویکردهای 
مختلف استقبال می کنند. عالوه  بر این 

بازاریابان باید بسته به رفتارهای بازار 
درنظر بگیرن��د که بازاریاب��ی از چه 

مجاری ای مناسب است. 
برزیل در اینجا نمونه خوبی اس��ت؛ 
در برزیل، به خاطر محبوبیت فیس بوک 
کمپین های بازاریابی بیشتر از طریق 
فیس بوک موفق تر عمل کرده اند، اما در 
آمریکای التین می توان از طریق توییتر 
مخاطبان بیشتری داشت. ازاین رو باید 
از طریق تحقیق در بازار بررسی کنید 
که چه مج��اری ای بهتری��ن نتایج را 

برای تان دارد. 
۴- عدم مطابقت آفرهای محصول

بی��ن  می توانن��د  کس��ب وکارها 
محص��ول و بازار تنه��ا در برهه ای از 
زمان، تناس��ب برقرار کنند. هرچند 
اغلب مواقع کسب وکارها در بازارهای 
تعدادی محصوالت تکراری  مختلف 
را ج��ا می اندازن��د. در اص��ل، آنه��ا 
توج��ه ندارن��د که با طیف وس��یعی 
از مصرف کنن��دگان در ح��ال تعامل 
هس��تند. مث��ال درنظر بگیری��د اگر 
یک ش��رکت فناوری دقیق��ا همان 
محصوالت��ی را در خ��ارج بفروش��د 
ک��ه در داخل می فروش��د و نیز اگر 
مصرف کنن��دگان جدید ویژگی های 
پیش��رفته آن محص��ول را ندانن��د، 
شرکت به مشکل برمی خورد. از سوی 
دیگر، ش��رکت باید با نسخه ابتدایی 
کار را آغ��از کند. به هم��ان ترتیب، 
بازاری که پیش��رفته تر است ممکن 
است به ویژگی های بیشتری نسبت 
به محصول موجودش نیازمند باشد. 

۵- اس�تفاده نکردن از رهبران 
تیم بومی

شاید یکی از رایج ترین اشتباهاتی 
که شرکت ها در بازاریابی جهانی، به 
خصوص هنگام گرفتن تصمیم های 
راهبردی مرتکب می شوند این است 
که ورودی ای را که کارمندان شایسته 
و ق��وی می توانند در بازار بین المللی 
ارائ��ه کنن��د، درنظ��ر نمی گیرن��د. 
باید توجه داش��ت که این دس��ته از 
کارمن��دان شایس��ته و خب��ره، افراد 
برجس��ته ای هس��تند، چراکه کشور 
خود و شرکت شما را می شناسند. از 
آنجا که یکی از بزرگ ترین مشکالتی 
که کسب وکارها هنگام در نظر گرفتن 
ورودی بومی با آن مواجه می ش��وند 
ارتباطات اس��ت، تی��م بازاریابی باید 
سیس��تمی باش��د که جمع آوری و 
توزیع دیدگاه ها و نقطه نظرات بومی ها 

را تضمین می کند. 
۶- نداش�تن دانش در رابطه با 

تشریفات جهانی
بازاریابان اغلب برای انتشار محتوا 

در وب سایت، ارس��ال ایمیل، انتشار 
مطل��ب در ش��بکه های اجتماعی و 
انجام سایر کارهای مرتبط با بازاریابی 
از نرم افزار استفاده می کنند؛ هرچند 
این طور نیست که این ابزارها همیشه 
از همه بازارها پشتیبانی   کنند. برای 
نمونه ش��ما تنها برای مع��دودی از 
کش��ورها راه حل پرداخت دارید، اما 
سیس��تم مدیریت ارتباط با مشتری 

شما با ده ها کشور ارتباط دارد. 
بازاریابان بای��د تضمین کنند که 
می توانن��د ب��ا مش��تریانی که قصد 
ورود به کش��ور آنها را دارند، ارتباط 
برقرار کنند و بر آنها متمرکز باشند. 
آنها بای��د نحوه به نمایش گذاش��تن 
ارز بوم��ی، نح��وه ارس��ال ایمیل به 
مصرف کنندگان در منطقه های زمانی 
متفاوت و نحوه پشتیبانی از زبان های 

مصرف کنندگان را درنظر بگیرند. 

نمونه هایی از بازاریابی 
جهانی موفق

اگ��ر به دنب��ال منبع اله��ام برای 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و افزای��ش 
موفقیت کس��ب وکار خود در عرصه 
بین المللی می گردید، نمونه های زیر 

را درنظر بگیرید: 
)airbnb( 1- ایر بی ان بی

ای��ر بی ان بی یک ش��رکت  اس��ت 
که خدمات رزرو هتل را در سراس��ر 
جه��ان ارائه می کند. به طورکلی، این 
ش��رکت را می توان یک ب��ازار بزرگ 
در نظر گرفت که در 3۴۰۰۰ ش��هر 
جه��ان بی��ش از یک میلی��ون هتل 
را رزرو می کن��د. ای��ر بی ان ب��ی ب��ه 
خاطر اس��تفاده از ش��بکه اجتماعی 
به موفقیت جهانی دس��ت یافت. در 
۲۰1۵، ای��ر بی ان ب��ی با اس��تفاده از 
 #OneLessStranger هش��تگ 
کمپین شبکه های اجتماعی خود را 

راه اندازی کرد. 
این آزمایش اجتماعی باعث شد ایر 
بی ان بی از مخاطبان خود درخواست 
کند که به صورت تصادفی با افرادی 
برخورده��ای  نمی شناس��ند،  ک��ه 
مهمان نوازانه داش��ته باشند و با آنها 
عک��س و فیلم بگیرند و با اس��تفاده 
از ای��ن هش��تگ آن را به اش��تراک 
بگذارن��د. تنها در عرض س��ه هفته 
پس از راه ان��دازی این کمپین بیش 
از 3میلی��ون نفر به تولی��د محتوا و 
بیان نظ��رات در رابطه با این کمپین 

پرداختند. 
۲- کوکاکوال

با اینکه کوکاکوال یک ابرش��رکت 
تمام عیار اس��ت، ب��ر جوامع کوچک 

تمرکز دارد و بودجه و زمان زیادی را 
در خیریه های کوچک صرف می کند. 
پای��گاه آب  مث��ال کوکاک��وال ۶۵۰ 
آشامیدنی پاکیزه را در مصر تأسیس 
و برای افطاری کودکان خاور میانه ای 
در م��اه رمض��ان غ��ذا تهی��ه کرد. 
عالوه بر این، برند کوکاکوال پیامی دارد 

که همه با آن آشنا هستیم؛ شادی. 
۳- دومینوز

نوآوری دومینوز در خلق منوهای 
غ��ذا باع��ث افزای��ش محبوبیت این 
ش��رکت در جهان شده اس��ت. این 
شرکت در تمام بازارها تعدادی اقالم 
ثابت را در تهیه پیتزا به کار می برد و 
از یک نوع  سس، نان و پنیر استفاده 

می کند. 
۴- دانکین دوناتس

می دانستید دانکین دوناتس چاینا 
 )Dunkin Donuts China(
خش��ک  و  ش��یرین  دونات ه��ای 
 دارد؟ ای��ن ش��رکت ک��ه در بیش از
 3۰ کش��ور هزاران شعبه دارد، برای 
راضی نگه داش��تن مصرف کنن��دگان 
خود در سراس��ر جهان منوی خود را 

به روزرسانی کرده است. 
۵- اچ اند ام

اچ  اند ام همه ساله افتتاح مغازه های 
خ��ود را 1۰ ت��ا 1۵ درص��د افزایش 
می ده��د. یکی از رازهای گس��ترش 
جهانی این شرکت حضور حداکثری 

در فضای آنالین است. 
۶- انسنت درینکس

این شرکت تولیدکننده اسموتی، 
در 13 کش��ور اروپایی شعبه دارد. با 
اینکه در سراس��ر اروپ��ا حضور فعال 
دارد اما یکپارچگی برند خود را هنوز 

حفظ کرده است. 
۷- کنتاکی فراید چیکن

کنتاکی فراید چیکن توانسته کار 
خیلی جالبی انجام دهد. این شرکت 
توانس��ته در ژاپن محصوالت خود را 
به کریسمس مرتبط سازد. به همین 
خاطر هر س��ال کریسمس، ژاپنی ها 
جلوی KFCه��ا برای ص��رف مرغ 

سوخاری صف می کشند! 
۸- مک دونالد

با اینک��ه مک دونالد برن��د خود را 
یکپارچ��ه نگه م��ی دارد، اما س��عی 
می کن��د ذائقه های بوم��ی را در ارائه 
محصوالت خ��ود درنظر بگیرد. برای 
 McArabia نمونه در خاورمیان��ه
را راه اندازی کرده اس��ت که همبرگر 
را ب��ا نان مس��طح خاورمیان��ه ای به 
می ده��د. همچنین  مصرف کنن��ده 
در فیلیپی��ن McSpaghetti و در 
فرانس��ه ماکارونی عرضه کرده است. 

در مکزیک چیزبرگر با فلفل تند و در 
 Bulgogi کره جنوبی هم برگرهای
)یک نوع غذای ُکره ای( را ارائه کرده 

است. 
۹- نایکی

نایکی با انتخاب دقیق اسپانسرهای 
بین الملل��ی، حضور خود را در عرصه 
جهانی تکمیل کرده اس��ت. با اینکه 
صرف هزینه برای دریافت اسپانس��ر 
تقریب��ا غیرقابل پیش بین��ی اس��ت، 
هزینه ه��ای تقاضا معم��وال به خاطر 
مس��ابقات و تورنمنت ه��ای جهانی 
افزایش می یابد؛ این باعث جلب توجه 

جهانیان شده است. 
1۰- رد بول

 یک��ی از موفق تری��ن تکنیک های
 رد بول برگزاری مس��ابقات ورز شی 
خشن در نقاط مختلف جهان مانند 

اردن، اسپانیا و بریتانیاست. 
11- استارباکس

اس��تارباکس من��وی خ��ود را ب��ا 
ذائقه های بومی وف��ق می دهد. مثال 
در هنگ کنگ پیراشکی هنگ هنگی 
عرض��ه می کن��د. این ش��رکت برای 
تطبی��ق با ذائقه ه��ای جهانی اعتبار 

ویژه ای دارد. 
1۲- اونگر اند کوویت

این ش��رکت، یک شرکت حقوقی 
مستقر در فلوریدا است که در زمینه 
جریمه های رانندگی فعالیت می کند. 
ب��ا اینکه دفتر مرک��زی اش در ایالت 
فلوریدا واقع ش��ده اس��ت، به خوبی 
از ماهی��ت چندفرهنگ��ی جامع��ه 
آمریکا آگاه اس��ت و به همین خاطر، 
وب س��ایت این ش��رکت به زبان های 
انگلیسی، پرتغالی، اسپانیایی و کریول 

ترجمه شده است. 
1۳- بنیاد جهانی حیات وحش

بنی��اد جهانی حی��ات وحش یا به 
اختص��ار WWF به خاط��ر ابت��کار 
 )Earth Hour( زمی��ن  س��اعت 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. این شرکت 
تصمیم گرفته ای��ن ابتکار را در نروژ 
هم عمل��ی کند. س��اعت زمین یک 
رویداد تفریحی بین المللی است که 
ش��رکت کنندگان در آن به مدت یک 
س��اعت چراغ های ب��رق را خاموش 
می کنن��د تا نش��ان دهن��د دغدغه 
زیس��ت محیطی دارن��د و ب��ا تغییر 
اقلیم مبارزه می کنن��د. ازآنجاکه در 
نروژ، ساعات روز طوالنی است، بنیاد 
جهانی حیات وحش آنجا را انتخاب 
ک��رده اس��ت. بنیاد جهان��ی حیات 
وحش ب��رای قرار دادن بنر مش��کی 
در باالی وب سایت های نروژی از یک 
 Mobiento بنیاد دیجیت��ال به نام
اس��تفاده کرده اس��ت. وقتی کسی 
صفحه تلفن هوش��مند ی��ا مانیتور 
را لم��س کن��د، به تدریج ش��مارش 
معکوس س��اعت زمین ظاهر خواهد 
ش��د. حدود ی��ک میلیون نف��ر این 
بنر را مش��اهده کرده اند. این کمپین 
همچنین چند جای��زه بازاریابی را از 
آن خود کرد. ع��الوه بر مطالب باال، 
ش��ناخت مدل فرهنگی هافستد هم 
می تواند به رشد و موفقیت کسب وکار 

جهانی تان کمک کند. 
cleverism :منبع

چگونه در بازاریابی جهانی عرض اندام کنیم؟ )بخش دوم(

راهکارهایی برای بازاریابی محتوا معرفی ۱۳ کمپین بازاریابی موفق در جهان
در شبکه های اجتماعی )1(

بازاریابی محتوا و ش��بکه های اجتماعی در کنار 
یکدیگ��ر در واقع یک تیم کامل و جدا نش��دنی را 

تشکیل می دهند. 
مثال چیزی ش��بیه زوج های موفق و جدا نشدنی 
لورل و هاردی یا باب وودوارد و کارل برنس��تین یا 

مایکل جردن و اسکاتی پیپن. 
در واق��ع بای��د گفت هی��چ اس��تراتژی بازاریابی 
محتوای��ی بدون یک اس��تراتژی قوی ش��بکه های 
اجتماعی کامل نیست. چنانکه ِجی بائر، متخصص 
بازاریابی محتوا اعتقاد دارد: »شبکه های اجتماعی 
سوخت مورد نیاز برای ش��عله ور ساختن محتوای 

شماست.«
براساس تحقیقی که در سال ۲۰13 در این رابطه 
انجام شده است، بازاریابان صنعتی به طور متوسط 
از پنج ش��بکه اجتماعی برای توزیع محتوای خود 
اس��تفاده می کنند و این نرخ برای بازاریابان حوزه 

مصرفی برابر با چهار شبکه اجتماعی است. 
خ��واه در آغ��از راه ب��وده و تازه در پ��ی تنظیم 
اس��تراتژی کالن خود در این زمینه باشید یا اینکه 
پس از مدت ها استفاده، قصد رفع نواقص استراتژی 
کالن خ��ود در زمین��ه بازاریابی محتوا را داش��ته 
باشید، مجموعه مقاالتی که در چند نوبت طی یک 
هفته آینده منتش��ر می شود، راهنمای خوبی برای 

شما خواهد بود. 
 ،ibazaryabi در این سلس��له مقاالت به نقل از
به ارائ��ه مجموع��ه ای از بهتری��ن راه و روش های 
ش��بکه های اجتماع��ی می پردازیم ک��ه بازاریابان 
حوزه محت��وا از آنها برای دسترس��ی به مخاطبان 
خود اس��تفاده می کنند و مثال هایی از مطرح ترین 
برندهای��ی ارائ��ه می کنیم ک��ه با اس��تفاده از این 
رس��انه ها به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا 

کرده اند. 
در این مقاالت موارد زیر را پوشش می دهیم: 

- ش��بکه های اجتماع��ی از قبی��ل فیس ب��وک، 
توییتر، گوگل پالس و لینکدین

- کانال ه��ای پخ��ش ویدئو از قبی��ل یوتیوپ و 
ویمئو

- س��ایت های اش��تراک گذاری تصوی��ر از قبیل 
اینستاگرام و فلیکر

- جمع های آنالین مانند پینترس��ت، فوراسکوآر 
و کوآرا

- سایت های اش��تراک گذاری محتوای تخصصی 
مانند تامبلر، اس��تامل اپان )StumbleUpon( و 

اسالید شر.
در این مطلب ب��ه آن بخش اولی می پردازیم که 

همه به آن عالقه داشته و آن را عزیز می داریم. 
فیس بوک

به چیزی بیشتر از یک موضوع جذاب نیاز دارید
حتی اگر خط محصوالت شما به طور ذاتی جذاب 
باش��د، ام��ا اج��رای بازاریابی محتوایی آن بس��یار 
اهمی��ت دارد. پ��س زمان زیادی را صرف انتش��ار 
تصاویر مناسب و محتوای فکر شده در آن کنید. 

اص��وال کمی��ت کار انج��ام ش��ده در فیس بوک 
تکمیل کنن��ده هم��ه چیز نیس��ت، بلک��ه کیفیت 

مستمر اهمیت بیشتری دارد. 
خالصه نوشتن در آن مهم است، اما کیفیت 

اهمیت بیشتری دارد
در فیس ب��وک پیام های کوتاه بیش��تر به چش��م 
می آید  اما پیام های بلند هم اگر گیرا و قانع کننده 

باشند،  کارایی زیادی دارند. 
پیام خ��ود را به طور مختصر انتق��ال دهید، مگر 
اینک��ه واقعا نیاز ب��ه قید آن چند کلم��ه و جمله 

اضافی باشد. 
از هدف گیری هوشمندانه تر استفاده کنید

عن��وان  تح��ت  جدی��دی   قابلی��ت 
PPT )Page Post Targeting( در فیس بوک 
وجود دارد که کمتر هم به آن پرداخته شده است. 
این قابلیت اجازه می دهد کاربر، مخاطب خودش 
را انتخ��اب کرده و محتوا را برای گروه کوچک تری 

از کاربران نمایش دهد. 
 مث��ال می توانی��د محتوای خود را ب��ه گروه زنان
 ۲۵ ت��ا 3۵ س��ال از بین طرف��داران صفحه خود 

نمایش دهید. 
تعامل مخاطبان را اندازه گیری کنید

یافت��ن میزان تأثیرگ��ذاری فیس بوک به معنای 
اندازه گی��ری میزان تعامل طرف��داران و کاربران با 
محت��وای شماس��ت. این گونه می توانی��د به خوبی 
متوجه شوید که چه پیام هایی الهام بخش حرکت 

و تعامل بیشتر از سوی کاربران است. 
چه کسانی از فیس بوک به خوبی بهره می برند؟ 
برن��د PurinaOne ک��ه تولید کنن��ده غذای 
س��گ و گربه اس��ت، نمونه ای از فعالیت در شبکه 
فیس بوک اس��ت که فعالیت آن کامال از هر نظر به 

چشم می آید: 
- پس��ت های بلند تر، تکمیل ش��ده ب��ا تصویر و 

همراه با داستان های جذاب و گیرا. 
- محت��وا ب��ا ادبیات و نگارش خ��وب و عالی که 
منجر ب��ه دریافت صده��ا نظر از  س��وی کاربران 

می شود. 
- هر بخش از محتوا منتشر شده کامال منطبق با 

عالیق خاص مخاطبان این برند است. 
ادامه دارد. . . 

مدیریت محیط فروش 
خرده فروشی

میدان رقاب��ت برای جذب خریداران، تش��ویق 
آنها به بررس��ی کاالها و خری��د و درنهایت ایجاد 
تعهد و وفاداری به خرده فروش به ش��دت ریش��ه 
در محی��ط فروش دارد. محی��ط فروش به فضایی 
گفته می ش��ود که برای ارائه کاالی در دس��ترس 
خرده ف��روش اس��ت. محی��ط فروش، به  ش��کل 
نهفته ارتباطات داخل فروش��گاهی عمل می کند؛ 
خرده فروش می تواند از نش��انه های مختلفی برای 
تقوی��ت هوی��ت برند خ��ود و ارزش��ش در اذهان 

خریداران استفاده کند. 
به گ��زارش هورموند، نقش��ی ک��ه کاالپردازی 
بصری، کارکنان و چیدم��ان ایفا می کنند ممکن 
است نشانه ای پاک نشدنی از شکل دادن به تجربه  
خرید باش��د. همچنین اگر درس��ت به کار گرفته 
شوند، هویت برند خرده فروش را به درستی انتقال 

خواهند داد. 
 »فلور« این س��بک را بیش��تر توس��عه می دهد 
و اش��اره می کند که طراحی فروش��گاه به صورت 
گسترده با بسته بندی برند تولیدکننده قیاس پذیر 
اس��ت. باید ب��ا موقعیت یابی و ش��خصیت ارتباط 
برق��رار کند، ارزش��ی به کاال بیفزای��د و کارآمد و 

مؤثر باشد. 
محیط��ی که خرده فروش ها برای درگیر ش��دن 
با خریداران اس��تفاده می کنن��د معموال به صورت 

محیط خدمات رسانی توصیف می شود. 
»بیتن��ر« ای��ن مفه��وم را به ص��ورت موقعیتی 
فیزیکی توضی��ح می دهد ک��ه در آن تبادل بازار 
درون س��ازمان خدمات��ی انجام می ش��ود، انتقال 

می یابد و مصرف می شود. 
بیتنر سه عنصر زیر را برای محیط خدمات رسانی 

شناسایی کرد: 
- شرایط محیطی )محیط فروشگاه(
- چیدمان فضا و عملکرد فروشگاه

- عالئم، نش��انه ها و س��ازه ها، که برای ایجاد و 
مدیریت ش��خصیت برند ب��ه کار می روند و اینکه 

خریداران چگونه آنها را درک می کنند. 
منتق��دان اصل��ی فض��ای خدمات رس��انی ذکر 
می کنن��د ک��ه ای��ن مفه��وم به ان��دازه کافی در 
تصدیق این موضوع، که بس��یاری از محرک هایی 
ک��ه س��ازمان ها ب��ه کار می برند ذهنی هس��تند 
و اندازه گیری آنها دش��وار اس��ت و ممکن اس��ت 
خریداران )در خرده فروش��ی( آنه��ا را به راه های 

مختلف تعبیر کنند، موفق نیست. 
»روزنب��ام« و »ماس��یا« ادعا می کنن��د تمرکز 
بیش��تری بر س��ایر حوزه ها در کنار بعد فیزیکی 
مانن��د جنب��ه تعام��ل اجتماعی، ک��ه در چنین 
موقعیت های��ی ش��کل می گی��رد و تعامل ه��ا ب��ا 

کارکنان فروشگاه، الزم است.
 آنها چهار بعد محیطی را شناس��ایی می کنند؛  
فیزیکی، اجتماعی، نمادین اجتماعی و طبیعی. در 

ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم. 
- بعد فیزیکی: شاید آسان ترین بعد برای درک 

دیدگاه خرده فروش باشد. 
مدیریت فناوری، محیط فروشگاه و چیدمان را 
طراحی کرده است و تا حدی تحت کنترل دارد. 
- بعد اجتماعی: خریداران فقط تحت تأثیر بعد 

فیزیکی نیستند. 
جنبه ه��ای اجتماعی هم نقش��ی ایفا می کنند 
که تعامل میان مش��تری و کارمند در فروش��گاه 
اس��ت. موضوع تراکم اجتماعی به درجه ازدحامی 
برمی گ��ردد که ممکن اس��ت در محی��ط فضای 

خدمات رسانی وجود داشته باشد.
 ش��گفتی برانگیز نیست که فضاهای فیزیکی که 
زیادی شلوغ هستند احساس و ادراک های منفی 

ایجاد می کنند. 
- بع��د نمادین اجتماع��ی: این بع��د به صورت 
گس��ترده به عالئم، نمادها و لوگوهایی برمی گردد 
که خرده فروش برای انتق��ال پیام ها به خریداران 
و تقویت شخصیت برند فروش��گاه به کار می برد. 
این گون��ه نمادگرایی ممکن اس��ت احس��اس های 
نوس��تالژی، میهن پرستی و مثبت را تحریک کند 

و به خریدهایی در آن فروشگاه خاص بینجامد. 
- بعد طبیعی: ش��اید ارتب��اط دادن این بعد به 
بستر بخش خرده فروش��ی از همه دشوارتر باشد. 
بیش��تر تحقی��ق تجرب��ی در این ح��وزه از علوم 

روانشناسی و پزشکی گرفته شده است. 
»روزنبام« و  »ماسیا« از محققان حوزه سالمت 
نقل کرده اند که درباره تأثیر باغ های بیمارستان ها 

روی بهبود بیماران تحقیق کرده بودند.
 در بس��تر خرده فروش��ی نی��ز ممک��ن اس��ت 
خرده فروش ها عناصر محیط سبز را درون طراحی 
و چیدم��ان فروش��گاه خ��ود وارد کنن��د تا جنبه 

طبیعی را به دست بیاورند. 
خرده فروش��ان باید بازار ه��دف و دالیل بازدید 
از فروشگاه ش��ان را در نظر بگیرند. اگر خریداران 
ه��دف بازدید خری��د را به صورت ف��رار از زندگی 
روزم��ره ببینن��د، ممکن اس��ت بع��د طبیعی به 
نح��وی در اولوی��ت قرار بگیرد ک��ه در آن فضای 

خدمات رسانی ایجاد و استفاده شده است.
 ب��رای اه��داف کارکردی، بع��د فیزیکی ممکن 
اس��ت بزرگ تری��ن نق��ش را در طراح��ی فضای 

خدمات رسانی ایفا کند. 

بازاریابی نوینکارگاه فروش

بازاریابی خالق



 8عامل مهمی که باعث تردید
 شما در تصمیم گیری می شوند

تصمیم گیری ه��ا، تجربه ه��ا، خاطره ه��ا و زندگی ما را 
می سازند، اما گاهی عواملی موجب تردید در تصمیم گیری 

می شوند. در این مطلب به شرح این عوامل می پردازیم. 
م��ا ه��ر روز و هر س��اعت و حت��ی هر ثانی��ه در حال 
تصمیم گیری هستیم. تصمیم گیری بخشی جدایی ناپذیر 
از زندگی بشر است. ترس و تردید در تصمیم  گیری باعث 
می شود که توانایی تفکر منطقی را از دست بدهیم. برای 
مقابله با ترس هایی که فقط مانع رشد و پیشرفت می شوند، 

باید چه کرد؟ 
در ادام��ه به نقل از چط��ور، عواملی که باعث تردید در 

تصمیم گیری می شوند، عنوان شده اند. 
1- ترس

هر یک از انواع تصمیم گیری ها معموال بخش ها و ابعاد 
متنوعی دارند. هر یک از این ابعاد می تواند باعث فشارها و 
ترس هایی برای تصمیم گیرنده شود. اگر از چیزی یا کسی 
که به تصمیم گیری مان مرتبط است، واهمه داشته باشیم، 

فرآیند تصمیم گیری دچار مشکل می شود. 
این ترس و واهمه باعث می شود یکی از گزینه های مان 
را کنار بگذاریم و به س��متش نرویم. برای کنارگذاش��تن 
تردید در تصمیم گیری باید از خود بپرسید که دقیقا از چه 
چیزی می ترسید؟ علت این ترس چیست؟ با ترسیدن چه 
چیزی را از دس��ت می دهید؟ به قلب ماجرا حمله کنید و 
دلیر باشید. ترس دشمن درجه یک همه  ماست که ما را از 

رسیدن به شکوفایی و پیشرفت باز می دارد. 
۲- ارزیابی و تحلیل بیش ازحد

اگر شما نیز جزو کسانی هستید که بیش ازحد در مورد 
همه چیز فکر می کنند، در مواجهه با مشکالت و تصمیمات 
نیز خیلی دیر وارد فرآیند تصمیم گیری و نتیجه خواهید 
ش��د. باور کنی��د، تمام چیزی که به آن نی��از داریم تهیه  

فهرستی از مزایا و معایب هر چیزی و ارزیابی آن است. 
۳- نداشتن اعتمادبه نفس

گاهی اوقات نیز فراموش می کنیم که همه  ما به معنای 
واقعی توانا هستیم. تردید در تصمیم گیری و تفکرات پوچ 
مانن��د اینکه دیگ��ران از ما باهوش ترند یا نس��بت به آنها 

ضعیف هستیم، ما را از رشد و پیشرفت باز می دارد. 
برای رشد باید خود را قبول داشته باشید، صریح باشید 
و با روراس��تی نقاط ضعف و قوت تان را شناس��ایی کنید. 
بر نقاط قوت س��رمایه گذاری و ضعف ها را برطرف کنید. 
محدودیت ها را بشناسید، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنید 

و شجاعانه به سمت هدف حرکت کنید. 
۴- شک

ش��ک مفهومی موذی است که آرام و بی صدا به قلب و 
ذهن نفوذ می کند. ش��ک ما را ترسو می کند. شک باعث 
می شود بیهوده نگران مسائلی باشیم که آ نقدرها هم مهم 
نیس��تند. مثال بیهوده می ترسیم که توانایی کافی نداشته 

باشیم، پول کافی نداریم و ... .
شک ما را از زمان و مکان مناسب می ترساند. یعنی مدام 
به ما تلنگر می زند که اگر این انتخاب و تصمیم درس��ت 
نباش��د، چه؟ این ش��ک ها ما را از صعود و پرواز منصرف 
می کند. ش��ک را از دریچه  قل��ب و ذهن تان بیرون کنید 
و خ��ود را از این عامل مهم تردید در تصمیم گیری نجات 

بدهید. 
۵- راحت طلبی

همه  ما دوس��ت داریم در آس��ایش باشیم. گاهی  اوقات 
اینکه بدانیم چه چیزهایی انتظارمان را می کشد، خیال مان 
را راح��ت می کن��د. به همین خاط��ر از چیزهای از پیش  
تعیین شده لذت بیشتری می بریم. تصمیم ها اما با تغییرات 
و چالش ها توام هس��تند. در هر ح��ال برای حرکت رو به 
جلو و به سوی پیشرفت، باید بتوانیم تصمیم گیری کنیم. 
آس��ایش خاطری که از راحت طلبی به وجود می آید، زیاد 
به طول نخواهد انجامید و ما را از رشد بازمی دارد. چالش و 
حل مسائل مختلف ما را در مسیر موفقیت قرار می دهد. 

۶- دست پاچگی
وقتی دس��ت پاچه می ش��ویم، احس��اس می کنیم که 
توانایی های مان در حد صفر اس��ت. در چنین حالتی، باید 
خود را آرام کنیم، آش��وب ذهن��ی را از مغز دور کنیم و با 

تمرکز، دقت و شجاعت تصمیم گیری کنیم. 
باید افکار منفی را کنار بگذاریم زیرا آنها انرژی و توان را 
از ما می گیرند. باید به دور از شتاب زدگی یا تعلل افراطی 

با تردید در تصمیم گیری مقابله کنیم. 
۷- بی تجربگی

یکی دیگر از عوامل تردید در تصمیم گیری، نداش��تن 
تجربه  کافی در زندگی ب��رای گرفتن تصمیم های مهم و 

مختلف است. 
بعضی خانواده ها با دقت و وسواس تمام تصمیمات الزم 
برای فرزندان خود را طراحی و برنامه ریزی می کنند. این 
کار باعث می ش��ود فرزندان در آینده نتوانند با ش��جاعت 

شروع به تصمیم گیری کنند.
 اگر شما هم از چنین خانواده هایی هستید، باید سریعا 
خ��ود را تغییر بدهی��د. منظور از س��ریعا، تصمیم گیری 

عجوالنه و بی برنامه نیست. 
منظور این اس��ت ک��ه باید تصمیم بگیری��د که تردید 
در تصمیم گی��ری را کن��ار بگذارید. بع��د از این گام، باید 
مسائل مختلف را آرام و با تفکر واکاوی کنید و در فرآیند 
تصمیم گیری ب��رای موضوعاتی که پیش می آید، آگاهانه 

پیش بروید. 
8- تنوع نظرات

الزم نیس��ت  از زمین وزمان برای تصمیم گیری های تان 
نظرخواهی کنید. البته مشورت با افراد آگاه و فرهیخته ای 
که از پستی ها و بلندی  های مسیرتان مطلع هستند، بسیار 
پس��ندیده اس��ت اما نیازی نیس��ت همه درباره  تردید در 

تصمیم گیری شما نظر بدهند و بدتر گیج تان کنند. 
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به ط��ور معمول اکث��ر افراد 
معتقدند که با کار برای دیگران 
هیچ گاه موفق به کسب ثروت 
و جایگاه معتبر در کسب وکار 
نخواهند ش��د. درست یا غلط، 
این ادعا در بس��یاری از موارد 
تأیید شده و تجربه کارآفرینان 
این  گوی��ای صح��ت  موف��ق 
نکت��ه اس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال 
عرص��ه کارآفرینی و راه اندازی 
کسب وکار مس��تقل آنقدر که 
به نظر می رس��د، ساده نیست. 
مواجهه با مش��کالت احتمالی 
مانند شکس��ت و ورشکستگی 
به همراه فش��ارهای عصبی و 
روان��ی باال را با ی��ک کار آرام 
در کنار رئیس شرکت مقایسه 
کنی��د. بس��یاری از افراد روال 
روزانه یک کارمن��د به همراه 
اطمین��ان از پرداخ��ت بیم��ه 
درمان��ی از س��وی ش��رکت را 
بخت واقبال  جس��ت وجوی  به 
ترجیح  در عرص��ه کارآفرینی 

می دهند. 
اگ��ر با دقت ب��ه آنچه گفته 
ش��د نگاه کنیم، حق با افرادی 
اس��ت که ترس از دست دادن 
کارش��ان را دارند. این شرایط 
مالحظه ت��ر  قاب��ل  هنگام��ی 
می ش��ود که کارمندی با یک 
خانواده چه��ار نفره را در نظر 
بگیری��م. بدون ش��ک با توجه 
ب��ه بازار نامتعادل بس��یاری از 
کش��ورها یک ش��غل با حقوق 
مناس��ب هر ف��ردی را راضی 
خواهد کرد. اگر ش��ما جزو آن 
دس��ته از افرادی هس��تید که 
می خواهی��د کارآفرین موفقی 
شده، ثروتی زیادی برای خود 
دست وپا کنید و در عین حال 
تمایل��ی به خروج فوری از کار 
فعلی ت��ان نداری��د، ای��ن ایده 
حاوی مطالبی مفید برای شما 

خواهد بود. 
نخس��تین توصیه ای که باید 
بیان کرد، ل��زوم اتخاذ دیدگاه 
واقع گرایانه است. اینکه به طور 
همزمان برای یک شرکت کار 
کرده و ب��ه دنب��ال راه اندازی 
کس��ب وکاری وقت گیر باشید، 
مانن��د داس��تان های هری پاتر 
واقعی  ام��ا  زیباس��ت  اس��ت؛ 
نیس��ت. ب��ر همی��ن اس��اس 
ن��گاه خ��ود را معط��وف ب��ه 
اس��تارت آپ ها و فرصت ه��ای 
کوچک و تحقق پذیر سازید. بر 
همین اس��اس ایده شراکت با 
سایر افراد به منظور راه اندازی 
ارزش  یک کسب وکار کوچک 
بررس��ی دارد. شراکت به شما 
این امکان را می دهد که هم در 
وقت خود صرفه جویی کرده )و 
به این ترتیب شغل  نخست تان 
را حف��ظ کنی��د( و هم آزادی 

عمل تان را ب��ه منظور هدایت 
کس��ب وکار جدی��د تضمی��ن 
خواهد ک��رد. همچنی��ن باید 
به این نکته توجه داش��ت که 
شرکت های کوچک و شراکتی 
معموال مدیرعامل ثابتی ندارند 
و این پس��ت به طور چرخشی 
میان ش��رکا جابه جا می شود. 
بنابرای��ن نی��ازی ب��ه نگرانی 
در م��ورد جایگاه ت��ان نخواهد 
ب��ود. تنه��ا نکته ای ک��ه باید 
بدان توجه وی��ژه کرد، رعایت 
مس��ائل حقوقی هن��گام ثبت 
شرکت و سایر موارد است. به 
ای��ن ترتیب می توانید مطمئن 
باش��ید که حق تان در شرکت 
تضمین خواهد شد و خبری از 

اتفاقات ناگوار نیست. 
ب��ه  ش��رکت ها  برخ��ی 
کارمندان ش��ان س��هام خ��ود 
را عرض��ه می کنند ت��ا از این 
طریق احس��اس تعهدش��ان را 
برانگیزن��د. اگر پیش��نهادی از 
دارید،  ش��رکت هایی  چنی��ن 
توصی��ه می کن��م آن را قبول 
کنید، حتی اگر حقوق کمتری 
به ش��ما ارائه می دهد. در واقع 
داش��تن س��هام یک ش��رکت 
این امکان را به ش��ما می دهد 
از  جزئ��ی  درازم��دت  در  ت��ا 
آن شوید.  اصلی  سهامدارهای 
چنی��ن  در  معم��ول  به ط��ور 
شرکت هایی مدیرعامل یکی از 
کارمندانی است که هم سابقه 
درخشانی دارد و هم سهم قابل 
توجه��ی را در اختی��ار گرفته 
است. با این حال اگر صبرتان 
کم اس��ت، به این س��هام ها به 
چشم پشتوانه ای برای روزهای 
شراکتی تان  کسب وکار  سخت 
ن��گاه کنید. وقتی س��همی را 
در اختیار داش��ته باش��ید که 
دو س��ال دیگ��ر با محاس��به 
س��ود از شما خریداری خواهد 
و  ش��د، پس ان��دازی مطمئن 
دست نخورده خواهید داشت. 

به ی��اد دارم ک��ه پدربزرگم 
را  بانکی اش  حس��اب  همیشه 
پ��ر نگه می داش��ت. ای��ن کار 

وی لزوما ناش��ی از تنگ نظری 
نیست. در واقع اگر می خواهید 
راه ان��دازی  را  کس��ب وکاری 
کنید، باید دور برخی از چیزها 
را خط بکشید. خرج های کالن 
یک��ی از م��واردی اس��ت که 
باید ب��رای مدت��ی آن را کنار 
بگذاری��د. نمی توان هم به طور 
مداوم خرج های س��نگین کرد 
و در عین حال کس��ب وکاری 
مس��تقل را نیز هدای��ت کرد. 
ی��ک  مدیری��ت  همچنی��ن 
کس��ب وکار همیشه به معنای 
کس��ب س��ود نیس��ت. گاهی 
اوقات ش��رایط بد بازار شما را 
به س��وی ضررهای ناخوشایند 
چنی��ن  در  می ده��د.  س��وق 
ش��رایطی تنها ی��ک پس انداز 
مناسب ش��ما را نجات خواهد 
داد. بای��د توج��ه داش��ت که 
منظ��ور م��ن از ک��م ک��ردن 
هزینه ه��ای ج��اری تنها برای 
یک یا دو ماه نیس��ت. ممکن 
اس��ت این فرآیند بیش از یک 
ده��ه نی��ز ب��ه درازا بینجامد. 
نکت��ه مهم ب��اور به ای��ن امر 
اس��ت که فرآیند موفقیت در 
عرصه کس��ب وکار کوتاه مدت 
نیس��ت، بلکه مس��تلزم صبر و 
انتظار طوالنی به همراه تالش 

مضاعف است. 
عالوه بر تالش برای شراکت 
س��هام  تصاحب  همچنی��ن  و 
ش��رکتی که در آن مش��غول 
فعالیت هس��تید، آگاه ساختن 
مدیران شرکتی که در آن کار 
می کنی��د نیز به ش��ما کمک 
خواهد کرد. این بدان معناست 
که رئیس خود را از فعالیت تان 
در خ��ارج از ش��رکت مطل��ع 
کنید. البته نباید انتظار داشت 
که تیم مدیریتی یک ش��رکت 
با آغوش باز از این فعالیت های 
ش��ما اس��تقبال کنن��د، اما با 
اندک��ی خوش بین��ی می توان 
انتظار داشت که شما را درک 
کرده و حداقل تجربیات ش��ان 

را در اختیار شما قرار دهند. 
ب��ازار  در  س��رمایه گذاری 

بورس ی��ک فعالیت خطرناک 
و در عین حال جذاب اس��ت. 
خطرناک است زیرا در صورت 
ناآگاهی نسبت به اصول اولیه 
آن و همچنی��ن ت��الش برای 
برداش��تن گام ه��ای بزرگ در 
م��دت کوت��اه ش��ما را ناب��ود 
خواهد ک��رد. در بس��یاری از 
م��وارد افرادی ک��ه در بورس 
شکس��ت خورده ان��د به ط��ور 
کام��ل از رقاب��ت در عرص��ه 
با  کس��ب وکار محو ش��ده اند. 
این ح��ال مش��ارکت در بازار 
ب��ورس مزایایی ه��م دارد. در 
واقع این ن��وع فعالیت نیازمند 
حضور فیزیکی شما در مکانی 
معی��ن نیس��ت و ب��ر همی��ن 
اس��اس گزینه مناس��بی برای 
همچنین  است.  دوم تان  شغل 
ای��ن فعالیت زمان کمی را هم 

مطالبه می کند. 
ب��ورس  در  س��رمایه گذاری 
راهکاری اس��ت که بس��یاری 
ذهنی��ت  دارای  اف��راد  از 
س��ود  آن  از  کارآفرینان��ه 
وس��یعی  دید  آنها  می جویند. 
نسبت به عملکرد شرکت های 
مختلف و نوسان  سهام ها دارند 
و در زم��ان مناس��ب انتخاب 
درست را انجام می دهند. البته 
ای��ن مهارتی اس��ت که در هر 
زمان حاصل می ش��ود و نباید 
انتظ��ار موفقیت در این عرصه 
را به صورت یک ش��به داشت. 
ب��ه  اف��راد  از  بس��یاری  ورود 
دنیای فوتبال )به طور مشخص 
ثروتمن��دان ع��رب( از همین 
قاعده پیروی می کند. تیم های 
مش��هوری مانند پاریسن ژرمن 
س��االنه  منچسترس��یتی  و 
مق��دار زیادی پ��ول به جیب 

صاحبان شان واریز می کنند. 
با ای��ن ح��ال اگ��ر توانایی 
بررس��ی دقیق و پیوسته بازار 
س��هام را نداری��د، همکاری با 
یک کارش��ناس مسائل بورس 
منطقی تری��ن راه��کار ممکن 
اس��ت. البته این ب��ه معنای از 
دس��ت رفت��ن بخ��ش زیادی 

از س��ودی اس��ت که عایدتان 
می شود. 

م��وارد  از  بس��یاری  در 
بنیانگذاری یک ش��رکت جدید 
اف��راد را وسوس��ه می کن��د ت��ا 
شغل شان را ترک کرده و شانس 
خود را در ش��رکت جدیدش��ان 
جست وجو کنند. توصیه من این 
است که فکر این ریسک ها را از 
س��رتان بیرون کنید. شما نباید 
در ابتدای راه درازتان خطرهای 
بزرگی را متحمل ش��وید. اجازه 
پیشرفت  کس��ب وکارتان  دهید 
کرده و س��پس به آن نقل مکان 
کنی��د، در غیر ای��ن صورت هم 
درآمدتان کاهش خواهد یافت و 
هم فش��ار مضاعفی بر شما وارد 

می شود. 
ک��ه  راه��کاری  مهم تری��ن 
می توان ب��رای راه ان��دازی یک 
آن  از  مطل��وب  کس��ب وکار 
اس��تفاده کرد، همکاری با یک 
مدیر بازنشس��ته است. در واقع 
اگر این مدیر کس��ی باش��د که 
قب��ل از ای��ن در کن��ارش کار 
موفقی��ت  احتم��ال  کرده ای��د، 
همکاری مجدد شما در شرکت 
ش��خصی تان افزای��ش خواه��د 
یافت. اگر در ش��رکتی مشغول 
فعالیت هس��تید ک��ه رئیس تان 
در آس��تانه بازنشس��تگی است، 
بهتر اس��ت مهاجرت به شرکت 
جدیدت��ان را اندک��ی به تعویق 
انداخت��ه و با رئیس تان در مورد 
گفت وگو  مش��ترک  هم��کاری 
کنی��د. بدون ش��ک ی��ک فرد 
ب��ا س��ابقه طوالن��ی در عرصه 
کسب وکار نکات بسیار مهمی را 
در اختیار ش��ما خواهد گذاشت 
تا مس��یر موفقیت را س��ریع تر 
طی کنی��د. باید توجه داش��ت 
ک��ه این نکات طالی��ی احتماال 
هزینه باالیی نیز روی دست تان 
خواهند گذاشت. بنابراین پیش 
از هرگونه اقدام یکجانبه، با سایر 

شرکای خود به توافق برسید. 
نکت��ه پایانی ک��ه عالقه مند 
به ارائ��ه آن هس��تم در مورد 
ک��ه  اس��ت  فرصت های��ی 
در  نوی��ن  تکنولوژی ه��ای 
اختی��ار اف��راد ق��رار داده اند. 
یک  راه ان��دازی  زمان��ی  اگ��ر 
کس��ب وکار جدی��د در کن��ار 
فعالی��ت ب��ه عن��وان کارمند 
ب��ه معنای  مؤسس��ه ای دیگر 
بود،  پی درپی  ش��ب کاری های 
جدید  تکنولوژی های  اکن��ون 
این امکان را به ش��ما می دهد 
فیزیکی  ب��دون حض��ور  ک��ه 
مدیری��ت  را  آن  ش��رکت  در 
کنید. همچنین با اس��تفاده از 
سیس��تم های جدید می توانید 
هزینه ه��ای خ��ود را به ط��ور 

شگفت انگیزی کاهش دهید. 
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میانبر برای کسب ثروت 
دریچه کلید

افزایش کارایی کارمندان
چگونه می توانید کارمندان پرانرژی و خشنودی داشته 
باش��ید که همه پتانس��یل و انرژی خ��ود را برای تکمیل 

وظایف به کار می گیرند؟ 
س��ال ۲۰۱۵، تحقیقات��ی در بریتانی��ا ص��ورت گرفت 
که نش��ان م��ی داد می��زان به��ره وری کارمندان��ی که از 
آسایش خاطر بیش��تری برخوردارند، ۱۲درصد بیشتر از 
س��ایر کارمندان اس��ت. بنابراین اگر سازمانی تالش کند 
کارمندانش را شاد نگه دارد، کارایی نهایی خود را افزایش 
می دهد. این تئوری بس��یار س��اده به نظر می رسد. سؤال 
مهم این است که چگونه می توانید کارمندان خشنودتری 

داشته باشید؟ 
ب��ه گزارش زومیت، پیش از هر چیز، هرگز نباید فرض 
را بر این بگذارید که کارمندان تان به خودی خود خوشحال 
و راضی اند. بهترین راه پی بردن به حال و هوای کارمندان 
این است که نظرشان را جویا شوید. نظرسنجی های منظم 
بخش منابع انسانی، زمانی مفید واقع می شوند که مدیران 
به نتایج آنها عمل کنند یا برای کارمندان توضیح بدهند 
چرا در ح��ال حاضر امکان برخی تغیی��رات وجود ندارد. 
درعین حال، یک سری اصول کلی به شما کمک می کند 

کارمندان تان را در شرایط روحی بهتری قرار دهید. 
به مشکالت غیر کاری کارمندان تان توجه کنید

شما نمی توانید همیش��ه کارکنان تان را مورد حمایت 
قرار دهید، زیرا زندگی آنها صرفا به کار مربوط نمی شود. 
زندگی شخصی انسان ها هم با فشارها و تنش های زیادی 
همراه اس��ت. در عوض می توانید یک س��ری راهنمایی و 
مش��اوره در مورد مس��ائلی که بیش��تر مردم در زندگی 
روزمره خود با آنها دس��ت به گریبانن��د، فراهم کنید. در 
صورت امکان این توصیه ها را در شبکه اینترانت شرکت به 
اش��تراک بگذارید یا کارشناسانی را استخدام کنید که در 

این زمینه ها متخصص باشند: 
- بودجه بندی و مدیریت بدهی

- مراقبت از کودکان- سالمت کودکان
- مشاوره در زمینه رژیم غذایی و ورزش.

هرگون��ه مش��کل در زمینه های فوق، تأثی��ر منفی بر 
عملکرد کارمندان تان خواهد داش��ت. این مش��اوره ها به 
آنان کمک می کند مس��ائل شخصی  را پشت سر بگذارند 

و تمرکز بیشتری روی کار داشته باشند. 
در زمینه مشکالت خواب، به کارمندان 

اطالع رسانی کنید
بی خوابی یا کم خوابی، باعث حواس  پرتی و فراموش��ی 
می ش��ود. طبیعتا اگر می خواهی��د کارمندان تان حداکثر 
پتانسیل ش��ان را به کار بگیرند، چنین مشکالتی به سود 
شما نیس��ت. اطالعات مفیدی در زمینه الگوهای خواب، 
غذاهایی که خواب را دچار مش��کل می کنند و همچنین 
مقاالت��ی که ان��واع اختالالت خواب را بررس��ی می کنند 
و راه��کاری ب��رای رف��ع آن ارائ��ه می دهن��د، در اختیار 

کارمندان تان قرار دهید. 
یک محیط کاری باز و حمایتی فراهم کنید

اگر مدیران درهای دفترشان را به روی کارمندان ببندند 
و با افرادش��ان ارتباط برقرار نکنن��د، به مرور با کارمندانی 
منزوی روبه رو می شوند. تشویق یک محیط باز و حمایتی 
به این معناست که کارکنان می توانند در برنامه ریزی های 
شرکت حضور داشته باش��ند و همکاری شان را ارزشمند 
بدانند. در چنین حالتی آنه��ا برای به کارگیری ماکزیمم 

پتانسیل خود، انگیزه بیشتری خواهند داشت. 
تعامالت اجتماعی را تشویق کنید

بیشتر مردم در صورتی می توانند همه پتانسیل شان را به 
یک امر اختصاص دهند که مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
داشته باشند. به همین دلیل است که همه کسب وکارها، 
ب��رای موفقیت به تیم هایی قوی نیاز دارند. از طرف دیگر، 
اگر اعضای تیم مراودات اجتماعی راحت و خوبی داش��ته 
باش��ند، در محیط کار هم رابطه بهتری با یکدیگر برقرار 
می کنند. شما می توانید با فراهم کردن یک اتاق استراحت 
با امکانات س��اده تفریحی، کارمندان تان را به معاشرت با 

یکدیگر تشویق کنید. 
فرصت هایی برای آموزش و پیشرفت 

کارمندان تان فراهم کنید
اگر همه کارمندان تان هرروز هفته یک وظیفه تکراری 
را انجام دهند، پس از چندی به رکود و خستگی می رسند. 
فرصت  جدی��دی که به پیش��رفت ش��خصی و حرفه ای 
کارمندان منجر می ش��ود، به آنها انرژی تازه ای می بخشد 
و کارایی شان را دوباره باال می برد. این امر لزوما به بودجه 
زی��ادی نیاز ندارد. ب��رای مثال می توانی��د دپارتمان های 
مختلفی در ش��رکت تان تعریف کنی��د و کارمندان تان را 
در حوزه های تخصصی تر ب��ه کار بگیرید. در مراحل بعد، 
دوره های آموزش��ی IT یا بازاریابی، یک س��رمایه گذاری 
بلندمدت و پرمنفعت برای شرکت شما است که بهره وری 
سرمایه انسانی کسب وکارتان را به شدت افزایش می دهد. 

فرهنگ سرزنش گری را کنار بگذارید
اغلب کسب وکارها عامدانه س��رزنش گری را در دستور 
کار خود قرار نمی دهند، ولی اگر شما کسب وکار خودتان 
را اداره می کنی��د، باید مطمئن ش��وید که از وقوع چنین 
امری اجتناب می کنید. اگر یک��ی از اعضای تیم مرتکب 
اشتباهی می شود، این اشتباه باید فرصتی برای یادگیری 
او قلمداد شود و نه س��وژه ای برای متهم کردن. سرزنش 
کردن افراد معموال روحی��ه آنها را پایین می آورد و باعث 
تنزل سطح عملکرد می شود، درحالی که اگر به آنها کمک 
کنید از اشتباهات شان درس بیاموزند، زمینه پیشرفت شان 

را فراهم می کنید. 
به یاد داشته باشید که کمک کردن به کارمندان، تنها 
به س��ود آنها نیست، بلکه درنهایت به رشد شرکت منجر 
می ش��ود. به همین دلیل بهتر است کمی وقت بگذارید و 

فرهنگ سازمانی تان را مورد بازنگری قرار دهید. 
SUCCESSHARBOR  :منبع

 

ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

نشس��ت خبری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات 
مکانی)GIS( در صنعت آب و برق با حضور استاندار مرکزی و جمعی 

از مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی برگزار شد 
استاندار استان مرکزی: 

بسط فناوری های نو و کاربرد سامانه اطالعات مکانی الزمه 
مدیریت زیرساختی است

استاندار استان مرکزی گفت: بسط فناوری های نو و کاربرد سامانه 
اطالع��ات مکانی از راهبردهای ضروری در مدیریت زیرس��اخت های 
هر منطقه در حوزه آب، برق و تاسیس��ات خدمات رس��ان است. سید 
علی آقازاده در نشس��ت خبری چهارمین همایش مل��ی ) Gis ( در 
استانداری مرکزی افزود: با توجه به رشد روز افزون شبکه های برق، آب 
و تاسیسات خدمات رسان، مدیریت این شبکه ها با شیوه های سنتی 
دشوار است و استفاده از فناوری های نوین و سامانه اطالعات جغرافیایی 
GIS به عنوان یکی ازبسترهای کارآمد از این فناوری نیازمند برجسته 
سازی است. وی توضیح داد:س��امانه اطالعات مکانی )Gis ( تالشی 
برای اس��تقرار طرح های مورد نظر در نقاطی است که می تواند بهره 
وری صحیح را برای صنعت داش��ته باشد و این سامانه به شناسایی و 
اجرای طرح های مختلف در س��اخت س��د، نیروگاه و شبکه های برق 
رسانی کمک می کند. استاندار مرکزی گفت: این استان ظرفیت علمی 
پرباری برای برگزاری و میزبانی چهارمین همایش ملی کاربرد سامانه 
اطالع��ات مکان��ی )Gis ( در 22 و 23 آذرم��اه دارد و وجود 80 هزار 
دانش��جو در رشته های مختلف این خطه، ظرفیت علمی ارزشمندی 
اس��ت که باید در این همایش ملی از آن بهینه اس��تفاده کرد.  آقازاده 

اظهار کرد: این همایش ملی فرصت��ی برای محققان و دانش پژوهان 
است تا با تبادل اطالعات با یکدیگر گامی مفید و موثر در راه اعتالی 
صنعت آب و برق کشور بردارند.  آقازاده افزود: یکی از دستاوردهای این 
گردهمایی مهم ملی، فراهم کردن امکانات و شرایط الزم برای شناخت 
اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه است تا با انتقال اطالعات 
مشکالت فرا روی تا حد امکان برطرف کنند. وی اظهار کرد: برگزاری 
هدفمند و قوی این همایش ملی می تواند گروه های سرمایه گذاری 
از بیرون کشور را به داخل دعوت کند و انتظار است وزیر نیرو در اولین 
س��فر خود به استان مرکزی در این همایش ملی حضور داشته باشد.
وی بیان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان باید بکوشند همایش 
ملی آبرومندانه ای در استان مرکزی برگزار شود و رسانه نیز این رویداد 
علمی را با پوش��ش مطلوب منعکس کنند. وی اظهار کرد: امکانات و 
نیروهای باتجربه علمی خوبی در استان مرکزی در صنعت آب و برق 
وجود دارد و این استان با اتکا به همین ظرفیت به چهار استان خدمات 

ارایه می کند. استاندار استان مرکزی گفت: این استان باوجود کمبود 
آب و خشکسالی به غیر از 2 بخش با استفاده از فناوری و کارشناسان 
خبره مشکلی ندارد. آقازاده افزود: 70 درصد از جمعیت شهری استان 
مرکزی از خدمات فاضالب بهره مند هستند و 99 درصد ساکنان نیز 

تحت پوشش خدمات شبکه آب آشامیدنی قرار دارند.
 :GIS رئیس کمیته اجرایی چهارمین کنفراس

نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت های صنایع استان مرکزی 
برپا می شود

رئیس کمیته اجرای��ی چهارمین کنفرانس ملی کاربرد س��امانه 
اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق از برگزاری نمایش��گاه 
دستاوردها و ظرفیت های صنایع اس��تان خبر داد. محمد اهلل داد در 
نشس��ت خبری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد س��امانه اطالعات 
مکان��ی)GIS( در صنع��ت آب و ب��رق، اظهار ک��رد: در چهارمین 
کنفرانس ملی کاربرد س��امانه اطالعات مکان��ی)GIS( در صنعت 
آب و برق تورهای گردشگردی صنعتی برگزار و از مناطق تاریخی و 
دیدنی استان بازدید خواهد شد. وی بیان کرد: اقدامات الزم به منظور 
اقامت 800 نفر ش��رکت کننده از سراسر کشور در بهترین هتل ها و 
اقامتگاه های استان صورت گرفته است . اهلل داد از برگزاری نمایشگاه 
دستاوردها و ظرفیت های صنایع استان در محل برگزاری کنفرانس 
خبر و ادامه داد: صنایع خصوصی استان طی دو روز دستاوردهای خود 
را در ۵0 غرفه نمایشگاهی در معرض دید قرار می دهند. وی همچنین 
تصریح کرد: برگزاری کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی در 
صنعت آب و برق در ارتقاء سطح علمی دانشگاه های استان موثر است.

تبریز - اسد فالح- مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از اتخاذ 
تدابیر ویژه و تمهیدات الزم براي مقابله با بحرانهاي احتمالي در فصل 
سرد سال خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، یداله بایبوردي 
با اهمیت بخش��ي به ضری��ب ایمني باالي انتق��ال گاز در منطقه 
شمالغرب کش��ور، گفت: با اقدامات انجام یافته شرایط براي انتقال 
پایدار گاز طبیعي و جلوگیري از افت فشار در ماههاي سرد سال در 
منطقه فراهم گردیده و تاسیسات و مراکز بهره برداري خطوط لوله 
ای��ن منطقه جهت تامین گاز مورد نیاز همه بخش هاي مصرف با 
ضریب اطمینان باال بر روي مدار قرار دارند. مدیر منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز، هدف از اجرایي کردن این تمهیدات را افزایش پایداري 
انتقال گاز و جلوگیري از افت فشار گاز در فصول سرد سال عنوان 
و خاطرنش��ان کرد: براي بهبود فرایند انتقال پایدار گاز طبیعي در 
تأسیسات تقویت فشار در سطح این منطقه عملیاتي، بازرسي هاي 
دوره اي و س��االنه در بخش هاي مکانیک، برق و ابزار دقیق انجام 
ش��ده است و در حال حاضر هیچگونه مشکلي از لحاظ انتقال گاز 

وجود ندارد. وي اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاکنون، کارکنان 
این منطقه توانس��تند 41۵2 کیلومتر نشت یابي، 6402 کیلومتر 
ولتاژگیري، 14123 مترمربع تعویض پوشش خطوط لوله، 2 مورد 
اجراي عملیات انشعاب گرم، 32۵ کیلومتر عملیات پیگراني هوشمند 
و همچنین بازرسي دوره اي و تعمیرات تاسیسات تقویت فشار گاز 
را نیز انجام دهند. بایبوردي همچنین اورهال 32000 ساعته واحد 

چهارتاسیسات تقویت فشار گاز مرند، تعویض بلیدهاي آسیب دیده 
ردیف یک توربین واحد سه تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود، باز 
کردن توربین واحد D جهت تعویض سنس��ور وایبریشن بیرینگ 
یک  تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر، تعمیرات 16000 ساعته 
توربین گاز واحد چهار تاسیسات مرگنلر، تعمیرات 2۵000 ساعته 
کمپرسورگاز واحد سه تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل وتعمیرات 
دوره اي توربین واحد سه تاسیسات تبریز و تعمیرات 8000 ساعته 
توربین گاز واحد یک تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر، تعمیرات 
2000 ساعته توربو کمپرس��ور واحد سه تاسیسات اردبیل ، واحد 
یک چلوند و... را از دیگر اقدامات انجام یافته این منطقه، برش��مرد. 
وي تصریح کرد: طبق پیش بیني هاي سازمان هواشناسي و کاهش 
هواي اغلب شهرهاي تحت پوشش این منطقه، طبیعتا مصرف گاز 
طبیعي نیز همچنان س��یر صعودي پیدا کرده است که امیدواریم 
هموطنان عزیز با مصرف بهینه این انرژي پاك، ما را در تداوم انتقال 

گاز یاري نمایند.

س�اری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه س��اری گفت : سوخت رسانی زمس��تانی با ذخیره کافی در 
انبارهای منطقه س��اری بدون مش��کل انجام می ش��ود . به گزارش 
خبرن��گار مازن��دران و به نقل از روابط عمومی ، حس��ینعلی طالبی 
مدی��ر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه س��اری  در 
نشست معاونت ها که به منظور ارائه گزارش ذخیره سازی و سوخت 
 رس��انی در س��ه ماهه چهارم 96 برگزار ش��د ، بیان کرد : با توجه به 
ذخیره س��ازی کافی ان��واع فرآورده های نفتی در انبار نفت س��اری 
هیچ مش��کلی در س��وخت رس��انی مطلوب وجود ندارد . وی ادامه 
داد : با تالش های صورت گرفته توس��ط منطقه ساری ونواحی تابعه 
، هیچگونه خللی درس��وخت رسانی وجود ندارد واین شرکت در سه 

ماهه چهارم امسال با ذخیره سازی در ماههای قبل هیچ دغدغه ای 
ندارد . حسینعلی طالبی با اشاره به اینکه سوخت رسانی باید با کنترل 
دقیق صورت پذیرد ، افزود : حضور موثر روسای نواحی همکاران آنها 

در ارائه خدمات مطلوب به مردم در مناطق صعب العبور با بازدیدها 
و نظارت کافی بر عملکرد توزیع کنندگان س��وخت در فصل س��رما 
ضروری اس��ت . مدیرمنطقه ساری با اش��اره به بحران سرما و قطع 
گاز در سال 86 و کسب تجربیات ارزشمندی در امر سوخت رسانی 
و طراحی روش��هایی برای جلوگیری از بحرانهای مشابه ، افزود :  در 
بحران سه روزه قطع گاز 9۵ در چند شهر استان مازندران ، سوخت 
رسانی به موقع به مردم توسط کارکنان منطقه ساری گرما بخش خانه 
های مردم بود و تالش کارکنان منطقه ساری در امر سوخت رسانی 
ستودنی است. مدیرش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری در پایان جلسه، بر نظارت کارشناسان منطقه در تحویل مقدار 

سوخت به بخشهای مختلف استان تاکید کرد .

تبریز - ماهان فالح- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از انجام 
مس��ئولیت های اجتماعی این منطقه  و مشارکت در طرح 
آزاد سازی زندانیان غیرعمد  در کنار ماموریت خطیر توزیع 
مطل��وب فرآورده های نفتی در اس��تان خبر داد.  به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل 
روح اللهی اظهار داش��ت: کارکنان مومن و متدین و کوشای 
 ای��ن منطق��ه در کن��ار انجام مطل��وب وظایف س��ازمانی و 
خدمت رسانی به مردم شریف  در کمک به محرومان جامعه 

به ویژه مش��ارکت  در آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد به 
عنوان تعهد دینی و مسئولیت اجتماعی  پیشقدم  هستند. 

روح الله��ی  در ادامه افزود:  با مس��اعدت نق��دی کارکنان 
منطقه آذربایجان ش��رقی و مجاری عرضه و ش��رکت های 
حمل و نقل فرآورده های نفتی، در س��ال 1396 با پرداخت 
382/900/000 ریال تعداد 4 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد 
استان از زندان آزاد و به کانون خانواده های خود بازگشتند.  
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
ش��رقی در خاتمه با آرزوی جامعه ای بانشاط و اخالق مدار 
در فضایی معنوی و انسانی با بهره مندی از آموزه های دینی 
گفت: بخشنده بودن قبل از آنکه توانایی مالی بخواهد، قلبی 

رئوف و بخشنده می طلبد.

یاس�وج - خبرن�گار فرصت ام�روز - رئیس جهاد کش��اورزی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک هزار و ۵00 هکتار از اراضی ملی استان 
برای اجرای طرح های کش��اورزی و غیر کش��اورزی واگذار شده است.  
جعفر گوهرگانی افزود: به منظور توسعه طرح های کشاورزی از سال 92 
تاکنون 4۵0 هکتار به متقاضیان در زمینه طرح های اعم ازپتروشیمی، 
سیمان، گردشگری، احداث پمپ گاز و بنزین نیز واگذار شد.  وی بیان 
کرد: از س��ال 92 تاکنون حدود یک هزار و ۵00 هکتار از اراضی ملی 
کهگیلویه وبویراحمد برای اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی 
واگذار شده است.  رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح 
کرد: برای توسعه باغ و زراعت آبی نیز در  مدت زمان عنوان شده حدود 
700 هکتار زمین به کشاورزان کم زمین و یا بی زمین واگذار شده است.  
گوهرگانی عنوان کرد: به منظور اجرای دقیق طرح های واگذاری هشت 
گروه نظارت در استان فعال است.  وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵ هزار 

هکتار زمین را نظارت و به دبیرخانه کمیسیون ماده 33 برای طرح و اتخاذ 
 تصمیم ارسال کرده است.  رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
خاطر نش��ان کرد: با شروع عملیات حدنگاری )کاداستر( در کشور، در 
استان نیز عملیات نقشه برداری آغاز شده است.  گوهرگانی بیان کرد: با 
شروع این طرح تاکنون بیش از 40 هزار هکتار نقشه برداری زمینی انجام 

شده و عملیات توصیفی آن ها برای ارائه به اداره ثبت اسناد و امالك در 
حال تکمیل شدن است.  وی افزود: در آینده نزدیک برای اولین بار شاهد 
صدور و ارائه اسناد اراضی کشاورزی و باغی به کشاورزان هستیم.  رئیس 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: به منظور رفع تداخالت 
ناش��ی از قوانین موازی و حل اختالف چندین ساله کشاورزان با منابع 
طبیعی، کمیسیون ماده ۵4 در استان فعال شده است.  گوهرگانی اضافه 
کرد: در همین راستا تاکنون بیش از 16 پالك تعیین و تکلیف شده و 3 
هزار و 137 هکتار رفع تداخل شده است.  وی گفت: برای حفظ کاربری 
اراضی کشاورزی و باغی در استان 4 اکیپ گشت راه اندازی و فعال است.  
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: به منظور اخذ 
گزارش مردمی از سال گذشته سامانه گویای 131 در استان راه اندازی 
شده که با دریافت گزارش اکیپ گشت در محل حاضر و از تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری می کند. 

با حضور استاندار مرکزی انجام شد

 برگزاری نشست خبری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد 
سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق

علیرغم بارش برف و حاکمیت سرما

شبکه هاي گاز شمالغرب کشور از پایداري انتقال گاز برخوردار است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

منطقه ساری آماده سوخت رسانی زمستانی است

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی محقق شد

مشارکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان 

واگذاری 1500 هکتار اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد به طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی

آغاز فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر گاز در شرکت گاز استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مراسم افتتاحیه ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر با حضور گروه ارزیابی در شرکت گاز استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت ضمن 
عرض خیر مقدم به ارزیابان تعالی، گزارش��ی از عملکرد ش��رکت گاز استان درخصوص 
گازرسانی به شهرها و روستاهای استان و ارائه خدمات به مشترکین ارائه کرد. بوشهری 
گفت: شرکت گاز استان قزوین به دنبال آن است تا با پیاده سازی مدل تعالی سازمانی 
استراتژی های رشد سازمانی و ارتقای بهره وری سازمان را محقق سازد و از این مدل برای بهبود مستمر فعالیت های سازمانی بهره 
بگیرد. وی افزود: شرکت گاز استان قزوین در سال 139۵ موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی شد و امیدواریم در سال 
جاری نیز بتوانیم جایزه دو ستاره سرآمدی و بهبود مستمر را کسب نماییم. گفتنی است ارزیابان، شرکت گاز استان قزوین را براساس 
 ۵ معیار توانمندس��از و 4 معیار نتایج مورد ارزیابی قرار خواهند داد و پیش��نهادات خود را در قالب نقاط قوت و ضعف و همچنین 

فرصت های بهبود گزارش می کنند.

حفر شش حلقه چاه جدید جهت تامین آب 20 روستای استان هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از حفر شش حلقه چاه جدید جهت 
 تأمین آب 20 روس��تای اس��تان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، مهندس عبدالحمید 
حمزه پور دراین باره بیان کرد: در راستای تأمین آب آشامیدنی و رفع کمبود آب برخی از روستاهای استان تعداد 6 حلقه چاه حفر و 
تعداد 8 حلقه چاه نیز کف شکنی می شود. وی در ادامه افزود: حفر 6 حلقه چاه جدید بااعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال در روستاهای 
ده گل کن از توابع شهرستان رودان، سیم سیلو و بنوبند شهرستان بندرعباس، بنزرك شهرستان میناب  و مجتمع تاروم و مجتمع 
س��یرمند شهرس��تان حاجی آباد انجام می شود. این مقام مسئول در ادامه در خصوص کف شکنی 8 حلقه چاه نیز عنوان کرد: کف 
شکنی از این تعداد چاه موجود جهت افزایش آب دهی و رفع کمبود آب آشامیدنی روستاهای سرچاهان حاجی آباد، گنو و سرگز 
احمدی،گیوش��ان شهرس��تان خمیر، چاه حسن کهوری و دشت امام شهرستان بندرعباس و فومستان در شهرستان بستک انجام 
می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در پایان تأکید کرد: با انجام عملیات کف شکنی و حفر چاه در روستاهای 

گفته شده مشکل کمبود آب در این روستاها رفع و دغدغه آبی در این روستاها وجود نخواهد داشت. 

توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان 
دیزل ژنراتور ایستگاه امیدیه1 بهینه سازی شد

اهواز- شبنم قجاوند- دیزل ژنراتور ایستگاه امیدیه1 پس از اتمام عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی توسط کارشناسان شرکت 
تعمیرات نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزس��تان، تحویل شرکت آب جنوب شرق شد. به گزارش شبکه خبری 
سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه دیزل ژنراتور امیدیه1 در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان 
ضمن اعالم این خبر افزود: عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی یک دستگاه دیزل ژنراتورMTU سری 2000 با سطح ولتاژ  400 
ولت، با توان 640 کیلووات در ایستگاه امیدیه1 با موفقیت توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاه ها به پایان رسید و پس از 
انجام تست های نهایی تحویل شرکت تولید، بهره برداری و انتقال آب جنوب شرق شد. "ابراهیم کاهکش" در ادامه خاطرنشان کرد: 
باتوجه به اینکه ایستگاه امیدیه1 پیش از این فاقد دیزل ژنراتور بوده، با وارد مدار کردن دیزل ژنراتور جدید در مواقع اضطراری امکان 

بهره برداری از دو دستگاه الکتروپمپ با سطح ولتاژ 400 ولت امکان پذیر شد.

تقدیر از آزادگان سرافراز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بمنظور گرامیداش��ت رش��ادتها ، صبر و استقامت آزادگان سرافراز اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان مراسمی با حضور مدیرکل ، معاونین ، روسای ادارت ستادی و کارکنان درمحل حسینیه این اداره کل 
برگزار گردید.در این مراسم ابتدا حجت االسالم جهانشاهی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه اداره کل با اهمیت نقش آزادگان در 
هشت سال دفاع مقدس و صبر و استقامت آنان در دوران اسارت و گرامیداشت یاد و خاطره حجت االسالم والمسلمین ابوترابی از آنان 
 به عنوان ذخایر انقالب یاد کرد در ادامه آقای   حبیب ا..شهدادی آزاده سرافراز که در حال حاضر مسئول یگان حفاظت شهرستان    
علی آباد کتول اس��ت طی پانزده دقیقه از نحوه اس��ارت و خاطرات خود از دوران اس��ارت را بازگو کردند.در پایان به 9 نفر آزاده این 
اداره کل لوح تقدیر با امضاء ابوطالب قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اهداء شد . در متن این لوح آمده 
است:درود خداوند بر مردان دلیر ، شورآفرینان عشق، مردانی مرد که در قهقه مستانه و در شادی وصولشان ، عندربهم یرزقونند و سالم 
بر تو آزاده بزرگوار که با رشادت و ایثارگری در چشمه سار زالل رحمت الهی ، زشتی ها و کژی ها را از روان خود پاك ساختی . در 
سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی ، به پاس بزرگداشت حضورتان در جبهه های حق علیه باطل و مقاومت و پایداری از ارزشهای 
اسالم و انقالب اسالمی ایران ، این روز عزیز را به شما تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترمتان که 
همواره یار و یاورتان بوده اند آرزوی سالمتی و توفیق را دارم . امید است با عنایت معبود بی همتا و پیروی از رهنمودهای مقام عظمای 

والیت در راستای تحقق اهداف متعالی نظام مقدس اسالمی موفق و موید باشید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان :
آتش سوزی درجنگل های سوزنی برگ روستای چناران اطفاء شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه آتش سوزی درجنگل های سوزنی 
برگ و تلو زار قوری داغ اطفاء شد، گفت: مساحت آتش سوزی در جنگل های سوزنی برگ و سیاه تلو های طبیعی در روستای چناران 
مراوه تپه 7 هکتار بود.مهندس ابوطالب قزلسفلو ادامه داد: این آتش سوزی در ساعت 1بامداد دوشنبه شروع شد و با حضور به موقع 
همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های مراوه تپه، کالله و گنبدکاووس و ناحیه مقاومت بسیج مراوه تپه و نیروی 
انتظامی و فرمانداری این شهرستان در ساعت 4 صبح اطفاء شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: نیروهای مردم 
و اهالی منطقه نیز مشارکت خوبی در اطفاء حریق داشتند.وی با بیان اینکه علت آتش سوزی در منطقه عامل انسانی بوده است. گفت: 
آتش روشن شده در منطقه به خوبی خاموش نشده و وزش باد باعث ایجاد حرق شده است.مهندس قزلسفلوکه خودش بعد از شروع 
آتش سوزی در همان نیمه شب در منطقه حضور داشت، تصریح کرد: با توجه به افزایش دما و اخطارهای هواشناسی گلستان نیروهای 
این اداره کل در مناطق حساس به صورت آماده باش حضور دارند.وی با بیان اینکه جنگل های سوزنی برگ به عنوان مناطق مستعد 
آتش سوزی شناسایی شده اند، افزود: سعی کرده ایم با احداث آتش بر، کالس های آموزشی- ترویجی و اطالع رسانی و برقراری با 
دهیاران، شوراها و فرمانداری شهرستان ها از وقوع حریق جلوگیری کنیم.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تاکید بر اینکه 
کشاورزان و مردم از افروختن آتش در مناطق جنگلی خودداری کنند، گفت: در صورتی که آتشی بر حسب نیاز در این مناطق روشن 

می کنند حتما به صورت کامل خاموش کنند.

تشکیل جلسه کارگروه آب، خاک، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مالرد
 شهرس�تان مالرد- مژگان علیقارداشی- سومین جلسه کارگروه آب، خاك، 
کش��اورزی و منابع طبیعی شهرستان مالرد به ریاست سلطانی معاون برنامه ریزی و 
اداری مالی فرمانداری و با حضور س��ایر اعضاء برگزار و ضمن بررسی مصوبات جلسه 
قبل، در خصوص برخی موارد همچون کانال FC۵ و احداث دام شهر در این شهرستان 
تصمیم گیری ش��د. بازس��ازی ، مرمت و اصالح دریچه های کانال آب FC۵ که حق 
آبه کشاورزان شهرستان مالرد از رودخانه کرج را تأمین می کند، بعالوه مقدمات برای 
صدور پروانه و تخصیص برق مورد نیاز برای احداث ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار از مباحثی بود که در این کارگروه مطرح و مورد 
بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین ضرورت انتقال دامداریهای محدوده شهر و روستا به دام شهر  بار دیگر تاکید و گزارش 
آخرین اقدامات انجام شده برای احداث آن ارائه و برای تسریع و رفع موانع  هماهنگی و جمع بندی الزم انجام گردید.  سلطانی معاون 
برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری بعنوان رئیس این جلسه در سخنانی با اشاره به توسعه نا متوازن موجود در شهرستان های استان 
تهران و جمعیت ساکن در این شهرستان ها، آسیب های وارده به زمین های کشاورزی و مطالبات باالجبار این حجم از جمعیت 
در حوزه تامین آب شرب و مسکن را یاد آور شد و گفت: تصمیمات و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که آینده نگری داشته و 
پیش بینی های احتمالی در آن دیده شود چراکه آیندگان درباره تصمیمات و اقدامات ما قضاوت خواهند کرد. وی تعامل و همکاری 
بین دستگاها را در پیشبرد اهداف موثر و راهگشا برشمرد و از اعضای کارگروه خواست تا در اجرای مصوبات این کارگروه که رسالت 

و وظیفه اصلی آن نگهداری و مراقبت از ارزشمندترین سرمایه منطقه می باشد، کوشا و مصمم باشند.

 در هشت ماهه نخست سال جاری بیش از سه میلیون و395 هزار نفر 
از مرز بین المللی مهران تردد کردند 

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مهندس دلخواه  مدیرکل راهداری و حمل جاده ای  استان ایالم   با بیان این مطلب اظهار داشت: 
در هشت ماهه نخست سالجاری بیش از سه میلیون  و39۵ هزار نفر از مرز بین المللی مهران تردد کردند. وی گفت : از این تعداد زائر 
دو میلیون و 82۵  هزارنفر ایرانی بوده و ۵70 هزار  نفر اتباع خارجی بودند که از مرز بین المللی مهران به داخل و خارج از کشور تردد 
داشته اند .وی افزود : تردد مسافر درهشت ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته   10 درصد افزایش داشته است .الزم 
به یاد آوری است: دراین مدت بیش از 2043 دستگاه کامیون و 2730 اتوبوس  از پایانه مرزي مهران خروج و ورود داشته اند. اضافه 

میشود خروجی مهران یکی از کانون های مهم تردد زوار و صادرات کاال به کشور عراق است .



طرح یک ای��ده موفق تنها اولین مرحله از مس��یر 
کارآفرینی استارت آپی است. آنچه می تواند واقعا شما 

را موفق کند، اراده و پشتکار شما است. 
 کارآفرینی موفق دیدگاهی نوظهور است که اخیرا 
توجه ویژه ای به آن ش��ده است. ایده های بزرگ مانند 
س��که  طال هستند و افرادی که می توانند به آنها عمل 
کنند بس��یار کمیابند. اهمیت پیاده س��ازی یک ایده 
کامال مشخص اس��ت و بر هیچ کسی پوشیده نیست. 
این روند همواره با طرح یک ایده ش��روع می ش��ود و 
ب��ا حمایت و پش��تیبانی پیش می رود و س��رانجام به 

اتمام می رسد. 
 در ادام��ه ای��ن مطلب به نقل از نوپان��ا، به معرفی 
نمونه هایی از ایده های س��اده اما جذاب که با پشتکار 

طراحان آنها اجرایی شده اند می پردازیم. 
در یک��ی از بزرگ ترین اجالس زنان، س��ارا بلیکلی  
زن  جوان تری��ن  به عن��وان   ،)Sara Blakely(
میلیاردر خودس��اخته در طول تاریخ حضور داش��ت. 
سرش��ناس ترین  از   ،Spanx برن��د  بنیانگ��ذار  وی 
تولیدکنندگان پوش��اک بانوان است. داستان این ایده 
بس��یار معروف است. وی به دلیل کیفیت پایین لباس 

فرم بان��وان در محل کار، ایده تولی��د محصولی بهتر 
به ذهن��ش خطور کرد. او ایده خود را با بس��یاری از 
کارخانه ه��ای بافندگ��ی کارولینای ش��مالی در میان 
گذاشت و سرانجام توانس��ت یک شریک کاری برای 

خود پیدا کند. 
نقط��ه  زومب��ا  پرطرف��دار  ورزش  بنیانگ��ذاران 
پ��رز  آلبرت��و  داش��تند.  یکدیگ��ر  ب��ا  مش��ابهی 
 )AlbertoPerez(، نی��روی خ��الق و آلبرتو پرلمن 
 )Alberto Perlman(، مدیرعام��ل یک ش��رکت 
ب��ود. آنها برای بح��ث و تبادل نظر درب��اره ایده پرز، 
جهت راه اندازی یک کسب و کار مرتبط با تناسب اندام 
که بیشتر جنبه تفریحی و سرگرم کننده داشته باشد 
ب��ا مادر پرلمن مالق��ات کردند و س��رانجام به توافق 
رس��یدند. در آن زم��ان پرز، مبلغ ی��ک میلیون دالر 
پس انداز داش��ت، اما چه چیزی باعث موفقیت او شد؟ 
درس اول موفقی��ت، گوش کردن ب��ه ندای درونی و 

راهنمایی های دلسوزانه است. 
مطمئن باش��ید در این زمینه داس��تان های بسیاری 
پی��دا خواهی��د ک��رد که ب��ا پش��توانه ق��وی به دنبال 
تغیی��ر جه��ان هس��تند. از نمون��ه ای��ن داس��تان ها 

می ت��وان ب��ه اوم��ا ولت��ی)Uma Valeti(، یک��ی از 
ک��رد.  اش��اره   Memphis Meats  بنیانگ��ذاران 
Memphis Meats، ک��ه ی��ک ش��رکت ف��رآوری 
مواد غذایی مس��تقر در سانفرانسیسکو است، پژوهشی 
را در زمین��ه علم م��واد غذای��ی ارگانی��ک انجام داد 
تا ایده رش��د گوش��ت واقعی در آزمایش��گاه را دنبال 
کن��د. او ب��رای تولی��د محص��ول تجاری خود بس��یار 
مصمم اس��ت و در این کار، راه��ی طوالنی باقی مانده 
اس��ت. آنچ��ه کم��اکان ای��ن ش��رکت را پابرج��ا نگه 
داش��ته، رون��د افزایش��ی پیش��رفت آن و اعتقاد ولتی 
 به س��ودمندی ایده اش است. همچنین س��اندرا پلتیر
ش��رکت مدیرعام��ل   ،)Saundra Pelletier(

Evofem، نمون��ه دیگ��ری از بنیانگذاران باپش��تکار 
است. این شرکت که در تالش برای معرفی یک داروی 
ابتکاری اس��ت، موفق به س��اخت محصوالت مراقبتی 
بانوان شده است. با وجود اینکه آزمایش های بالینی با 
سرعت پایین در حال انجام است و هیچ تضمینی برای 
موفقیت وجود ندارد اما پلتیر با نیروی اراده قوی خود 

هنوز شرکت خود را پابرجا نگه داشته است. 
inc  :منبع

پشتکار کارآفرینان استارت آپی

اراده هایی که به کمک ایده های نو، جهان را متحول کردند

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 854 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: راه اندازی دقیق و درس��ت سیستم 
مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM یکی از فعالیت های 
پیچیده هر س��ازمانی است. از آنجایی که CRM یک فرآیند 
اس��ت که بخش های مختلف یک س��ازمان را درگیر می کند، 
هماهنگی و اجرای آن مش��کل اس��ت. معموال بخش فروش، 
روابط عمومی، امور مالی، انفورماتیک و مدیریت در این فرآیند 
درگیر هس��تند. این مدیریت همانند مدیریت های دیگر یک 

س��ازمان نیست که چند کارمند مس��تقل داشته باشد و کار 
مشخصی را انجام دهند. در واقع مسئول CRM فرآیندی را 
در س��ازمان جاری می کند که توسط بخش های مختلف اجرا 
می شوند و همین کار را مشکل می کند. پیشنهاد می کنیم در 
ابتدا یک متخصص باتجربه را در این خصوص استخدام و خود 
شما نیز مطالبی را در این زمینه مطالعه کنید. سپس جلسه ای 
با حضور همه واحدهای درگیر برگزار و تصمیم قاطع خود را 
برای اجرای CRM در شرکت بیان و از همه درخواست کنید 
با فرد یا افراد مسئول همکاری کنند. این جلسات هماهنگی 

را ب��ه صورت دوره ای برگزار کنی��د. در غیر این صورت کارها 
به خوب��ی پیش نخواهد رفت. می توانید از نرم افزارهای موجود 
در بازار اس��تفاده کنید، اما هر ش��رکتی مسائل خاص خود را 
دارد و درنهایت اگر می خواهید CRM به خوبی در س��ازمان 
شما اجرا شود مجبور خواهید شد یک نرم افزار اختصاصی برای 
خود س��فارش دهید. نکته آخر اینکه یک اتاق فکر ویژه برای 
این منظور ایجاد کنید. خروجی این اتاق فکر باید این باشد که 
با مشتریان شرکت از جهات مختلف چطور رفتار شود. سپس 
تصمیمات تصویب شده برای اجرا به واحد CRM ابالغ شوند.

CRM راه اندازی واحد

پرس�ش: تصمی�م دارم برای کس�ب وکارم واحد مدیریت ارتباط با مش�تری را راه اندازی کنم. برای ای�ن کار باید از چه 
نیروهایی استفاده و چه مواردی را رعایت کنم؟ کلینیککسبوکار

چگونه دردسرهای یک روز کاری بد را 
مرتفع کنیم

حتما شما هم تجربه روزهای کاری بد را دارید. این روزها 
برای هر ش��خصی پیش می آید، اما ش��یوه برخورد ش��ما با 
آن بس��یار مهم است. هرکسی ممکن است چنین روزهایی 
را تجرب��ه کرده باش��د. به گزارش زومیت، ب��رای اینکه این 

مشکالت را حل کنید باید پنج کار زیر را انجام دهید. 
۱- از بین بردن استرس های مرتبط با کار

آیا می دانس��تید بزرگ ترین عامل اس��ترس زا در آمریکا، 
اس��ترس ناشی از کار اس��ت؟ امروزه ۶۵ درصد آمریکایی ها 
از این نوع اس��ترس رنج می برند و یک سوم آنها به خاطر این 

استرس دچار بیماری می شوند. 
برای اینکه با این نوع اس��ترس کن��ار بیایید و آن را حل 
کنید، باید ابتدا از وظایف س��اده خود شروع کنید و سپس 
به س��مت وظایف پیچیده بروید. ش��روع ک��ردن کارتان با 
ساده ترین وظایف باعث می شود که اعتمادبه نفس شما زیاد 
ش��ود. اعتمادبه نفس به خوبی استرس را مهار می کند. برای 
انجام کارهای ت��ان ضرب االجلی امکان پذیر تعیین کنید که 
صددرص��د بتوانید تا آن زمان وظایف تان را انجام دهید. اگر 
از پس مش��کالت کاری برنمی آیید و برای شما بیش از حد 
بزرگ هستند، با مدیر خود در مورد آنها صحبت کنید و از 

او بخواهید وظایف شما را کم کند. 
۲- برقراری ارتباط با رئیس

رئیس ش��ما کسی اس��ت که بیشترین فش��ار به او وارد 
می شود و این فشار از طریق او به کارکنان زیردست منتقل 
خواهد ش��د. ممکن اس��ت رئیس ش��ما هر روز تحت فشار 
باش��د. برای اینکه این فشار روی کار شما اثر منفی نگذارد، 
باید با او ارتباط داش��ته باش��ید. برای اینکه س��طح ارتباط 
خ��ود را با رئیس ب��اال ببرید می توانید به چه��ار روش زیر 

عمل کنید: 
- تحلیل��ی: ای��ن نوع ارتباط، ب��ا اعداد و ارق��ام حقیقی 
س��روکار دارد. باید از زبان مبهم و گنگ در برقراری ارتباط 
پرهیز کنید و به جای آن از اطالعات دقیق استفاده کنید. 

- حس��ی: این نوع ارتباط روی ی��ک تصویر کلی متمرکز 
است و از جزییات چشم پوشی می کند. رئیس شما جواب را 
می داند و تنها می خواهد جواب را از زبان شما بشنود. سعی 
کنید در ارتباط با رئیس تان، جواب و راه حل و نتیجه گیری 

کلی ارائه دهید. 
- وظیفه محور: این نوع ارتباط به جزییات، چارچوب های 
زمانی، طرح ها، فرآیندها و برنامه های خوب مربوط می شود. 
نباید از هیچ کدام از مراحل چشم پوش��ی کنید. تا جایی که 

می توانید دقیق و شفاف باشید. 
- شخصی: این نوع ارتباط به زبان احساسی بیشتر از زبان 
سرد و بی جان مربوط به اطالعات اهمیت می دهد. این نوع 
ارتباط باعث می شود که رئیس شما درک عمیق تری نسبت 

به زندگی شما داشته باشد. 
۳- از سیاست های کاری همکاران خود دوری کنید

سیاست های کاری همکاران شما و کارهای آنها، روی کار 
ش��ما نیز تأثیر می گذارند. وقتی احس��اس کردید در چنین 
ش��رایطی گرفتار ش��ده اید، فورا با تیم منابع انسانی شرکت 
تماس بگیرید و در مورد این مس��ائل با آنها گفت وگو کنید. 
بهترین کار این اس��ت که تا می توانی��د از آنها دوری کنید. 
محیط کاری مثل محیط دبیرس��تان نیست و شما باید تنها 
روی کارتان تمرکز کنید. اگر همکاران تان خواستند شما را 
وارد ماجرای خودشان کنند و شما هم وسوسه شدید، سعی 

کنید نکات زیر را در ذهن  داشته باشید: 
- موقع کار آزادانه در مورد هر مسئله ای نظر ندهید. 

-  وقتی عصبانی یا ناراحت می شوید، سریع واکنش نشان 
ندهید. 

- اگر فکر می کنید همکاران شما، افرادی منطقی هستند 
که می توانید در مورد مش��کالت تان ب��ا آنها صحبت کنید، 
ای��ن کار را بکنید و به آنه��ا بگویید چگونه رفتار آنها بر کار 

شما تأثیر می گذارد. 
- از غیب��ت کردن و ح��رف زدن در مورد بقیه بپرهیزید. 
وقتی بقیه در مورد فردی غیبت می کنند و پش��ت س��ر او 
ح��رف می  زنند، بگویید: »متأس��فم. به  م��ن ربطی ندارد.« 
به گون��ه ای رفتار کنید که نش��ان دهید تنها یک مورد برای 

شما مهم است و آن هم کار است. 
4- مراقب مشکالت شخصی خود باشید

 برق��رار کردن تعادل بین زندگی کاری و ش��خصی یکی 
از اصول مهم کاری اس��ت و باید این دو مقوله را از یکدیگر 
جدا کنید. البته این کار کمی س��خت اس��ت. هر خبر بدی 
به راحت��ی می توان��د این تعادل را از بین بب��رد و اگر تعادل 
از بی��ن ب��رود، تمرکز ش��ما روی کار کم می ش��ود و همه 
چیز به هم می ریزد. ش��رایط خودت��ان را برای انجام وظایف 
بس��نجید و ببینید آی��ا نیاز دارید تا ی��ک روز به دور از کار 
باش��ید. نیازی نیس��ت که حتما تمام��ی جزییات و رازهای 
زندگ��ی خودتان را به رئیس ی��ا همکاران تان بگویید؛  ولی 
بپرس��ید که آیا می توانی��د تعدادی از وظایف ت��ان را تغییر 
دهید یا اینکه س��اعت کاری خودت��ان را در روزی  که خبر 

بدی شنیده اید، نصف کنید. 
5- وقتی احساس کسالت می کنید، استراحت کنید

احساس کس��الت و بیماری مخصوصا در فصل های سرد 
س��ال ش��ما را اذیت می کند. اگر موقع بیمار ش��دن مراقب 
خودتان نباش��ید، مدت زمان مورد نیاز برای بهبودی ش��ما 
افزایش می یابد و دیرتر خوب می ش��وید. اگر مجبور باشید 
در موق��ع بیماری کار کنید، ب��ا خودتان دارو و لوازم درمان 
ببرید و سعی کنید از همکاران تان فاصله بگیرید. می توانید 
از ایمیل و تلفن برای پیش برد کارهای تان اس��تفاده کنید. 
فکر نکنید که رئیس ش��ما اجازه نخواهد داد از خانه کارتان 
را دنبال کنید. کافی است در چنین مواقعی از او درخواست 
کنی��د. به یاد داش��ته باش��ید اکثر ش��رایط به وجودآمده در 
روزهای س��خت، خارج از کنترل ش��ما هس��تند و هرکسی 
می تواند یک روز مرخصی بگیرد. به جای فرار از شرایط، آنها 
را قب��ول کنید و مرخصی بگیرید. یک گام به عقب بردارید، 
نفسی عمیق بکش��ید و روی بازگشت به روزهای خوب تان 
تمرک��ز کنید. لحظه بعدی، لحظ��ه جدیدی خواهد بود که 

تجربه خواهید کرد. 
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مسیر موفقیت

9 صفت شخصیتی افراد تاثیرگذار
افراد تأثیرگذار چگونه دامنه رفتاری خود را از توضیح دهنده ای 

ساکت به تأثیرگذاری پرانرژی تغییر می دهند؟ 
به گ��زارش دیجیاتو، ای��ن اتفاق یک ش��به رخ نمی دهد و 
تکنیک های مخصوص به خود را دارد، اما جالب اس��ت بدانید 
اف��راد تأثیرگذار چند صفت بنیادی مش��ابه یکدیگر دارند که 

عبارتند از:
۱- مثبت اندیشی

کدام بهتر اس��ت؟ کاالیی که با خس��تگی مب��ارزه کند یا 
محصول��ی ک��ه ان��رژی را افزایش ده��د؟ در همی��ن انتخاب 
مش��خص می شود که مفهوم مثبت ذکر شده  )انرژی بیشتر(، 
تأثیرگذاری بهتری دارد. به همین علت است که مدیران موفق 
مثبت اندیش��ند و در گفته های ش��ان از ای��ن خصوصیت بهره  

می برند. 
۲- اعتماد به نفس

درس��ت اس��ت که اعتماد به نفس )در صورت کاذب بودن( 
می تواند شما را به خطر بیندازد، اما به طور کلی اعتماد به نفس، 
بس��یار بیشتر از شایستگی و لیاقت، انسان ها را به خود جذب 
می کند. افراد تأثیرگذار از این مش��خصه بس��یار بهره  می برند 

بدون آنکه مرزها را رد کنند. 
۳- همدلی

ذک��ر یک نقل قول قدیمی در مورد این صفت کافی اس��ت 
و می��زان اهمیت این صفت را به طور مش��خص بیان می کند: 
»افراد معموال به دانش شما اهمیت نمی دهند، چرا که از میزان 
اهمیت دادن ش��ما مطمئن نیستند. پس از اطمینان اهمیت 

دادن شماست که به معلومات تان بها داده می شود.«
4- گوش دادن فعال

انتخاب سؤال صحیح و درست گوش دادن به پاسخ ها در هر 
فعالیتی همواره مهم اس��ت. برای تأثیرگذاری بر دیگران ابتدا 

باید نیاز ها، دیدگاه ها و نظرهای مخالف آنها را درک کنید. 
5- وظیفه شناسی

همراه ک��ردن دیگ��ران زمانی که به وعده ه��ای خود عمل 
می کنید بسیار آسان تر خواهد بود. این مورد عدم فراموشکاری 
در انجام قول ها و به یادآوردن همه نکات ذکر شده در جلسات 

قبلی را هم شامل می شود. 
6- گذشت مسالمت آمیز

بعضی مواق��ع برای برد در کارزاری ب��زرگ باید جنگ های 
کوچک را واگذار کرد. اش��خاص تأثیرگذار روی حرف خود در 
اختالف نظر های مهم ایستادگی می کنند اما گذشتن از موارد 

جزئی را نیز آموخته اند. 
۷- سکوت به موقع

 »داگالس ادواردز« اس��تاد بازاریاب��ی در این باره می گوید: 
»زمانی که س��ؤال پایانی را می پرسید باید ساکت شوید. اولین 

نفری که سکوت را بشکند، بازی را باخته است.«
عمل کردن به این توصیه شدیدا نیازمند تقویت توانایی کنار 

آمدن با سکوت است. 
8- صحت اعتبار

بهترین متقاعدکنن��دگان می دانند که اگر مردم به صداقت 
درون��ی آنها اعتماد نکنند، هیچ گاه حرف های ش��ان را نیز باور 

نخواهند کرد. 
 9- انعطاف فکری

ش��اید یک ایده پرداز پر انرژی بتواند بسیاری را تحت تأثیر 
قرار دهد اما ممکن اس��ت همین روند فرد ساکت تری را وارد 
موضع دفاعی کند. ش��ما به عنوان یک متقاعدکننده مطلوب 
باید تکنیک های متفاوتی برای تحت تأثیر قراردادن مخاطبان 
خود داشته باشید و بر اساس ماهیت افراد، آنها را انتخاب کنید.

آموزش تخصصی برنامه نویسی
نام استارت آپ: ویا دولوپرز

wiadevelopers.com  :وب سایت
سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: آموزش برنامه نویسی موبایل
توضیح بیش�تر:در ویا دولوپرز ما س��عی داریم در زمینه 
آموزش تخصصی برنامه نویس��ی اسمارت فون ها و حوزه های 
مرتب��ط به اونا کار کنیم. ما ابت��دا کارمون رو با آموزش برنامه 
نویس��ی اندروید در محیط اندروید استودیو شروع کردیم و در 
حال حاض��ر پلتفرم های زامارین و ک��وردوا رو هم به آموزش 

هامون اضافه کردیم.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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