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بودجه 1194 تریلیونی زیر ذره بین 

جزئیات دخل و خرج دولت 
در سال آینده

الیحه بودجه س��ال آینده با س��قف ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان بسته شده اس��ت که در مقایسه با قانون بودجه 
س��ال ج��اری که ۱۱۵۲ هزار میلیاردی بود تا ۳.۷ درصد افزای��ش دارد. بودجه عمومی دولت را »منابع عمومی« 
و »درآمدهای اختصاصی« تش��کیل می دهد که در مجموع برای س��ال آینده به ۴۲۹ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان 
رس��یده که در قیاس با ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد س��ال جاری ۶.۵ درصد رشد دارد. با وجود اینکه منابع عمومی 
افزایش دارد در همین بخش که از س��ه جزء تش��کیل شده کاهش ۱۰ درصدی وجود دارد، به طوری که واگذاری 
دارایی های سرمایه ای )فروش نفت و فرآورده های آن( به عنوان یکی از بخش های اصلی منابع عمومی ۱۰۶ هزار...
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حمایت مشروط الریجانی از خودروسازان

مدیریت به شیوه بزرگان تاریخ
نگاه خطی در برابر نگاه غیرخطی

به کارمندان آموزش بدهید مانند هکرها فکر کنند
بازاریابی: انسان در برابر روبات

بررسی 360 درجه مناسبت های بازاریابی 
چرا برای برندسازی سرمایه گذاری کنیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 قدرتمندترین نسخه تویوتا
سوپرا کالسیک آماده حراج شد
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 سـومین همایـش ملـی »کارآفرینـی، اسـتقامت ملـی و 
توسـعه پایدار« در تاریخ 25 آذرماه امسـال در محل مرکز 

همایش هـای صدا و سـیما برگزار شـد.  به  گزارش 
روابط عمومی بانک  پاسارگاد، در این کنفرانس از...

مدیرعامل بانک  پاسارگاد در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی: 

در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان 
و کارآفرینی نوبنیان مطرح است

یادداشت

یادداشت

تحرك »لیزینگ های در 
زنجیره« در راه است

صنع��ت لیزین��گ در ای��ران 
در دو مقط��ع ش��کل گرفت��ه 
اس��ت؛ یک بار در س��ال ۱۳۵۴ 
مجموعه  ی��ک  مش��ارکت  ب��ا 
فرانس��وی که با ب��روز حوادث 
دوران انق��اب و دفاع مقدس، 
از  دیگ��ر  بس��یاری  مانن��د 
فعالیت ه��ای اقتصادی کمرنگ 
ش��د، دومین ب��ار در اواخر دهه 
۷۰ که به نوعی ب��ا آغاز دوران 
رونق صنایع خودروسازی پا به 
عرصه وجود گذاشت. بر همین 
اس��اس اغل��ب م��ردم کارکرد 

صنع��ت لیزینگ را در 
قالب فروش...

دولت در بودجه س��ال آینده 
برای انتش��ار ۸۰ هزار میلیارد 
تومان ان��واع اوراق برنامه ریزی 

ک��رده ک��ه ای��ن رقم 
5نسبت به سال جاری...

بازار سهام از انتشار اوراق تأثیر 
منفی نمی گیرد
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علیرضا سیری
مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر

ایمان فرجام نیا
 کارشناس مالی

حاشیه های حذف یارانه بگیران ادامه دارد

دیوار کج
یارانه ها

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعام کرد با 
وجود عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی، ولی 
بخش غیرنفتی کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس رش��د خواهد کرد که دلیل آن رشد 
اقتص��ادی دنیا اس��ت. اقتصاد کش��ورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس وابسته به نفت است 
و در سال هایی که قیمت این منبع در بازار جهانی 
پایین اس��ت، احتمال افت نرخ رشد اقتصادی در 
این کش��ورها وجود دارد. در سال قبل نفت و گاز 
طبیعی ۷۵درص��د از درآم��د دولت های منطقه 
را تش��کیل می دادند و ۶۵درص��د از کل صادرات 
این کش��ور را به خود اختصاص داده بودند، ولی 
گزارش های اخیر سازمان ملل نشان داد کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس به قیمت پایین 
نفت عادت کرده اند و سرمایه گذاری های سال های 
قبل در این کشورها که با هدف افزایش تنوع در 
اقتصاد و کاهش وابس��تگی به نف��ت اتفاق افتاده 
است در حال به ثمر نشستن است. سرمایه گذاری 
در س��اخت نیروگاه های فعال با انرژی های پاک، 
پاالیشگاه های تولید محصوالت شیمیایی و توسعه 
زیرساخت های گردشگری از مهم ترین تاش هایی 
بود که در این س��ال ها انجام ش��د. انتظار می رود 
در س��ال ۲۰۱۸ می��ادی ارزش تولید ناخالص 
داخلی این کش��ورها با س��رعت ۲.۵درصد رشد 
کند و قیمت نفت در بازه ۵۰تا ۶۰دالر قرار داشته 
باش��د. از طرف دیگر صندوق بین المللی پول هم 
در گزارش دیگری اعام کرد با وجود عدم افزایش 

قیمت نفت در س��ال آتی، ول��ی بخش غیرنفتی 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد 
خواهد کرد که دلیل آن رشد اقتصادی دنیا است. 
ب��ه گزارش خبرآناین، انتظار می رود نرخ رش��د 
بخش غیرنفتی در این کشورها بالغ بر ۲.۹درصد 
باشد، اما این رش��د برای کاهش نرخ بیکاری در 
این منطقه کافی نیس��ت. هم اکنون متوسط نرخ 
بی��کاری در کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری 
خلیج فارس ۱۲درصد است و بسیاری از معضات 
اجتماعی در این کش��ورها به دلیل بیکاری است. 
نرخ باالی بیکاری به معنای کم بودن قدرت خرید 
مردم و کم ش��دن مصرف خانوارها اس��ت که در 
س��طح کان باعث کاهش مصرف در کشور و در 
نهایت کمترشدن نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. 

چه خطراتی اقتصاد کشورهای حاشیه 
خلیج فارس را تهدید می کند؟ 

ام��ا نرخ ب��االی بیکاری تنها خطری نیس��ت 
ک��ه اقتصاد دنیا را تهدید می کند. بلکه بی ثباتی 
سیاسی و تنش های ژئوپلیتیکی هم آسیب های 
زیادی به افق رش��د اقتصادی این کشورها وارد 
خواهد ک��رد. صندوق بین المللی پول نوش��ت: 
بزرگ تری��ن بح��ران در ای��ن س��ال ها بی ثباتی 
سیاس��ی و امنیتی است که خاورمیانه را درگیر 
کرده است. فعالیت های تروریستی، درگیری های 
بین دولتی و بحران های سیاسی باعث می شود 
تا ضمن کاهش تمایل س��رمایه گذاران خارجی 

برای س��رمایه گذاری در صنعت نف��ت و انرژی، 
ورود توریس��ت ها ه��م تنزل یاب��د و این بخش 
از درآم��د کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری 
خلیج فارس ه��م از بین برود. افت ش��مار ورود 
توریست ها به کش��ورهای تونس و مصر و اردن 
هم در س��ال هایی که این کشورها با تنش های 
داخلی روبه رو بودند مش��اهده شد و اقتصاد آنها 
آسیب زیادی متحمل شد. سازمان ملل در بخش 
دیگری از گزارش از افزایش شمار پناهجوها در 
صورت ارتقای س��طح ناامنی و بی ثباتی سیاسی 
خبر داد و نوش��ت: افزای��ش هزینه های دولت ها 
برای تامین امنیت و کاهش ورود س��رمایه های 
خارجی به کشور اثرات اولیه ناامنی است، ولی در 
مرحله بعد ناامنی باعث افزایش شمار پناهنده ها 
می ش��ود که نه تنها اقتصاد کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس بلکه اقتص��اد جهانی را تحت تاثیر 
قرار می دهد. افزایش شمار پناهنده ها به معنای 
خروج ش��مار زیادی از جمعیت جوان و جویای 
کار در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس است که 
یک آس��یب اقتصادی و اجتماعی است. از طرف 
دیگر کش��ورهای میزبان ای��ن پناهجوها هم با 
چالش های دیگری روبه رو می شوند که به دلیل 
واردشدن ش��مار زیادی از افراد ناآشنا به زبان و 
فرهنگ و قوانین کشور میزبان است؛ افرادی که 
برای جذب ش��دن به بازار کار نیاز به صرف زمان 
و هزینه های کانی دارند و در این فاصله زمانی 

باید دولت هزینه های آنها را بپردازد. 

بس��یاری از بازنشستگان و خانواده های کم بضاعت 
دارای فرزن��د در لندن، به دلیل رش��د تورم، مزایای 
رفاه��ی ناکافی و هزینه های س��ر به فلک کش��یده 
تامین نیازه��ای ضروری نظیر مراقب��ت از کودکان، 
متحمل یک توفان کامل در زندگی خود شده اند. به 
گزارش ایس��نا به نقل از گاردین، گزارش��ی جدید از 
موسسه خیریه »تراست فور لندن« و مرکز تحقیقات 
سیاس��ت های اجتماعی دانش��گاه »لوف برو« نشان 
می دهد که چگونه بیش از یک چهارم ساکنان لندن، 
به دلیل درآمد پایی��ن خود نه تنها از تامین نیازهای 
ضروری نظیر خانه گرم ناتوان هستند، بلکه حتی از 
تفریحات ساده ای در جامعه نظیر بیرون غذاخوردن 
نیز محروم هس��تند. حتی کسانی که دستمزدی در 
س��طح اس��تاندارد ملی دریافت می کنند نیز سطح 
معیش��تی دش��واری دارند. نرخ های اجباری س��طح 
دس��تمزد در انگلیس، س��ال گذش��ته توسط جورج 

آزبورن- وزیر وقت خزانه داری این کش��ور وضع شد. 
تعداد بس��یار کمی از خانواره��ای لندنی که یکی از 
اعضای آنها با دس��تمزدهای تعیین شده و به صورت 
تمام وقت به کار مشغول بود، توانستند به سطح درآمد 
الزم برای حداقل استانداردهای زندگی برسند و این 
روند حتی پس از آنکه دستمزدها در ماه آوریل سال 
جاری میادی، ۴درصد افزایش یافت نیز ادامه یافته 
است. این تحقیقات که نتایج آن براساس مصاحبه با 
م��ردم در خصوص کاالها و خدم��ات مورد نیاز برای 
دس��تیابی به اس��تانداردهای قابل قب��ول زندگی به 
دست آمده است، حداقل س��طح درآمد استاندارد را 
برای چهار طبقه مختلف از خانوارهای لندنی استفاده 
ک��رده و آن را با س��ایر نقاط انگلیس مقایس��ه کرده 
است. حدود ۳۹درصد مردم لندن درآمدی پایین تر از 
سطح استاندارد داشته اند که این رقم برای کل کشور 
۳۰درصد است. اگرچه تعداد لندنی هایی که کمتر از 

سطح استاندارد درآمد دارند طی دو سال اخیر کاهش 
یافته اما هنوز ۳.۳میلیون نفر از مردم لندن درآمدی 
پایین تر از میزانی دارند که بتواند حداقل استانداردهای 
زندگ��ی را تامین کنند. یکی از گروه های مربوطه که 
به طور فزاینده ای، شرایط ش��ان نامطلوب تر می شود، 
زوج های بازنشسته س��اکن شهر لندن هستند. طی 
هفت س��ال اخیر، تعداد بازنشستگان لندنی که قادر 
نبوده اند به حداقل استانداردهای الزم زندگی دست 
یابن��د، از ۲۳درصد به ۳۲درصد افزایش یافته اس��ت 
که نش��ان دهنده معکوس شدن روند درازمدت بهبود 
اوضاع معیشتی این گروه سنی است. طبق یافته های 
این گزارش، در بین هر چهار گروه مورد بررسی شامل 
افراد مجرد در س��ن کار، زوج های بازنشسته، والدین 
تنهای دارای یک فرزن��د و زوج های دارای دو فرزند، 
حداقل هزینه های مورد نیاز به دنبال رشد تورم پس 
از یک دوره طوالنی ثبات قیمت، افزایش یافته است. 

تحقیقات جدید نشان داد

وضعیت معیشتی دشوار یک چهارم ساکنان لندن

صندوق بین المللی پول گزارش داد

بزرگ ترین بحران هایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند



ای��ن روزها  فرصت ام�روز: 
بحث ه��ای حاش��یه ای درب��اره 
حذف قابل توجه یارانه اقش��اری 
از مردم در رسانه ها و شبکه های 
اس��ت.  ب��اال گرفته  اجتماع��ی 
این درحالی اس��ت ک��ه به باور 
اقتصاددانان، یارانه نقدی باید از 
همان ابتدا در حدود مبلغی بین 
18 تا 20 هزار تومان براس��اس 
درآم��د دولت از اج��رای طرح 
هدفمندی یارانه ها بین خانوارها 
تقسیم می شد و نه عدد 45 هزار 
توم��ان، اما دولت وقت 45 هزار 
و 500 تومان تومان یارانه نقدی 
پرداخت کرد که موجب کسری 
بودجه و بسیاری از مسائل دیگر 
شد. در حقیقت، تغییر مفهومی 
پرداخ��ت یاران��ه، خش��ت اولی 
بود که باعث ش��د دی��وار یارانه 
نقدی از هم��ان ابتدا تا ثریا کج 
ب��رود و این مبلغ ن��ه بر مبنای 
تعریف درست قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا، بلک��ه به عنوان کمک 
مال��ی ب��رای حمایت از اقش��ار 
اجتم��اع  س��طح  در  ضعی��ف 
شناخته ش��د؛ تا آنجا که رئیس 
دول��ت دهم، یارانه های نقدی را 
پول ام��ام زمان )عج( خواند که 
بین مردم تقس��یم می شود و از 
آنها خواست این پول حالل را با 
بقیه پول های شان قاطی نکنند. 
به عب��ارت دیگ��ر، ای��ن تغییر 
موجب  یارانه  پرداخت  مفهومی 
ش��د به تعبی��ر محمدحس��ین 
ش��ریف زادگان، وزیر سابق رفاه 
و تأمی��ن اجتماعی، ی��ک اعانه 
اجتماعی برای گروه های ضعیف 
به حقی برای همه تبدیل و حاال 
قطع آن بسیار دشوار و پرهزینه 

شود. 
خروج از باتالق یارانه

س��ال 1389 بود ک��ه دولت 
نه��م دو طرح مهم و پر س��ر و 
صدای »مسکن مهر« و »سهام 
عدال��ت« را ب��ا تبلیغات عجیب 
و غریب��ی اجرایی ک��رده بود و 
حاال نوبت آن بود که »پولی در 
جیب مردم ب��رود«. به گزارش 
آذرماه س��ال  خبرآنالی��ن، 28 
1389 محم��ود احمدی نژاد در 
مقاب��ل دوربین ه��ای تلویزیونی 
با اش��تیاق خبر از اجرای طرح 
هدفمن��دی یارانه ها داد و وعده 
کرد این پ��ول در یک بازه پنج 
س��اله ث��روت عظیم��ی ب��رای 

ایرانیان می شود. 
آنگون��ه ک��ه پیش بینی  ام��ا 
هدفمن��دی  ط��رح  می ش��د، 
یارانه ه��ا پی��ش نرف��ت. ط��رح 
هدفمن��دی یاران��ه ب��ه ج��ای 
آنکه به توس��عه زیرساخت های 
تولی��د بینجامد، به دس��ت انداز 
پرداخت ه��ای نقدی افت��اد. به 
همی��ن ترتیب، دول��ت روحانی 
از ح��دود پنج س��ال گذش��ته 
ب��رای هدفمندی ای��ن یارانه ها 
دس��ت به حذف یکس��ری افراد 
پردرآمد زده، اما جمعی اندک، 
که ش��اید شمارش��ان به کمتر 
از 4 میلی��ون نفر برس��د، یارانه 
دریاف��ت نمی کنن��د و همچنان 
76 میلیون ایرانی در فهرس��ت 

یارانه بگیران جای دارند. 
ام��ا دول��ت دوم روحان��ی، با 
انتش��ار الیحه بودجه سال 97 
دس��ت به اقدام بزرگ��ی زد. در 
اولی��ن ق��دم، براس��اس الیحه 
بودج��ه س��ال 97 کل کش��ور، 
پیش��نهاد ش��ده از ابتدای سال 
1397 س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ه��ا ضم��ن تغییر ن��ام به 
و  اجتماع��ی  رف��اه  صن��دوق 
اص��الح اساس��نامه ب��ه منظور 
تحت  جدی��د  ماموریت  انج��ام 
نظ��ر وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی قرار بگیرد. 
از سوی دیگر، با توجه به این 
اعداد و ارقام و سایر مواردی که 
در بودجه سال آینده پیش بینی 
شده اس��ت، دولت در نظر دارد 
می��زان یارانه بگی��ران را حدود 

31 میلی��ون ک��م کن��د، یعنی 
یک سوم یارانه بگیران از دریافت 
یاران��ه حذف خواهند ش��د و به 
این ترتی��ب تعداد یارانه بگیران 
 45 آین��ده  س��ال  بودج��ه  در 

میلیون نفر خواهد بود. 
آنط��ور که در الیح��ه بودجه 
س��ال 97 آمده است، دولت در 
اج��رای قان��ون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا و ب��ا ه��دف تحق��ق 
عدال��ت، کاهش فق��ر مطلق و 
و س��المت  بهداش��ت  توس��عه 
معط��وف  همچنی��ن  و  م��ردم 
کردن پرداخ��ت یارانه نقدی به 
خانوارهای نیازمن��د، این اجازه 
را دارد ک��ه در س��ال آین��ده از 
مح��ل منابع س��ازمان هدفمند 
کردن یارانه ها تا مبلغ 37 هزار 
میلیارد توم��ان هزینه کند. این 
در حالی اس��ت که این رقم در 
 قان��ون بودجه س��ال 96 حدود 
48 هزار میلی��ارد تومان تعیین 
ش��ده بود. به ای��ن ترتیب، بنا به 
الیحه بودجه سال 97، این بخش 
با کاهش حدود 11 هزار میلیارد 

تومانی مواجه شده است. 
چه کسانی ماندند و چه 
کسانی حذف شدند؟ 

در همی��ن راس��تا، محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: »هیچ نیازمندی از 
پرداخت یارانه ها حذف نمی شود 
و همه نیازمندان چه افرادی که 
شناس��ایی شده اند و چه کسانی 
که خود اعالم می کنند مشمول 
بود.«  یارانه ها خواهند  پرداخت 
اینکه امس��ال  بیان  ب��ا  نوبخت 
مس��تمری افراد تحت پوش��ش 
نهادهای حمایتی س��ه و چهار 
دهم برابر افزایش یافته اس��ت، 
اف��زود: »ت��ا 700 ه��زار تومان 
به خانواده ه��ای پنج نفر به باال 

پرداخت می شود.«
از ط��رف دیگر، نتیجه آخرین 
برنامه  س��ازمان  در  نشس��ت ها 
و بودج��ه حکای��ت از آن دارد 
که در پروس��ه قط��ع یارانه های 
فراگی��ر 45 هزار و 500 تومان، 
س��ال آینده یارانه کس��انی که 
تح��ت پوش��ش کمیت��ه امداد 
امام خمین��ی )ره( و س��ازمان 
بهزیس��تی ق��رار دارن��د، برقرار 
مانده و پروس��ه افزایشی را نیز 

تجربه خواهد کرد. در عین حال 
مقرر اس��ت یارانه بازنشستگانی 
 و مستمری بگیرانی که تا سقف

2 میلیون تومان حقوق دریافت 
می کنن��د نیز همچن��ان برقرار 

باقی بماند. 
دیدگاه مردم درباره یارانه ها

در ای��ن ش��رایط این س��ؤال 
مطرح اس��ت که برای شناسایی 
درست و دقیق غیرنیازمندان از 
گروهی ک��ه در طبقات ضعیف 
جامعه هس��تند، چه باید کرد؟ 
کارب��ران خبرآنالی��ن در ای��ن 
خصوص دیدگاه جالبی داشتند. 
یکی از کاربران در این خصوص 
نوش��ته اس��ت: »یاران��ه متعلق 
به همه مردم اس��ت؛ فرقی هم 
نمی کند که طرف متمول باشد 
ی��ا فرودس��ت. با قط��ع کردن 
یارانه ها فقط در این کشور  تر و 
خشک با هم می سوزند و پولش 
ه��م معلوم اس��ت ک��ه کجاها 
هزینه خواهد شد. با قطع یارانه 

حتی یک نفر مخالفم.«
 »حقیق��ت« یک��ی دیگ��ر از 
کاربران خبرآنالین عنوان کرده 
اس��ت: »خداوکیلی این یارانه را 
برای همه قطع کنید. یارانه چند 
ساله 45 هزار تومانه. حامل های 
افزایش  ان��رژی چن��د درص��د 
داشته اس��ت. تو این چند سال 
45 هزار توم��ان می دید، چقدر 
از م��ردم می گیرید.« یکی دیگر 
از کاربران تصریح کرده اس��ت: 
»معیار نیاز و نیازمندی از فردی 
به فرد دیگر فرق می کند. یارانه 
س��هم هر ایران��ی از به اصطالح 
هدفمندی اس��ت. اگر می توانند 
بدهند، باید به همه بدهند. اگر 
هم نه، الاقل شهامت اعتراف به 
اشتباه داشته باشند و قیمت ها 

را به قیمت سابق برگردانند.«
یارانه 18 هزار تومانی و نه 

45 هزار تومانی
در همی��ن زمین��ه، دس��تیار 
رئیس جمهور  اقتص��ادی  وی��ژه 
معتقد اس��ت: »در سال 89 که 
هدفمن��دی یارانه ها اجرا ش��د، 
یاران��ه نق��دی باید بی��ن 18 تا 
20 هزار تومان براس��اس درآمد 
دولت از اج��رای این طرح بین 
خانوارها تقسیم می شد.« اگرچه 
اقتصاددانان، ثروتمندان  باور  به 

بخ��ش کوچک��ی از جامع��ه را 
تش��کیل می دهند که این گروه 
ب��ه جای دهک، در قالب صدک 
رتبه بندی می ش��وند، اما با این 
حال، بخش زیادی از سوبسیدها 

متعلق به این گروه است. 
وی��ژه  دس��تیار  گفت��ه  ب��ه 
اقتصادی رئیس جمهور، »صدک 
اول جامعه در مقایسه با صدک 
آخر درآمدی به نس��بت یک به 
86 دارد که عدد غیرقابل قبول 

و ناعادالنه ای است.« 
برنام��ه  در  نیل��ی  مس��عود 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه 
دو سیما با توضیح این موضوع، 
جامع��ه  »ثروتمن��دان  گف��ت: 
نیز درآمد بس��یار بیش��تری در 
مقایسه با دهک های پایین تر از 

خود دارند.«
ادام��ه می خوانید،  در  آنچ��ه 
بخش ه��ای مهمی از س��خنان 
مس��عود نیل��ی، دس��تیار ویژه 

اقتصادی رئیس جمهور است. 
- میانگی��ن نرخ بی��کاری در 
بلندمدت در دنی��ا 6درصد، اما 

در کشور ما 12 درصد است. 
- نرخ مشارکت در مقایسه با 
10 سال گذش��ته بسیار بیشتر 
ش��ده و درحالی ک��ه 750 هزار 
ش��غل ایجاد شده اس��ت، اما با 
3 میلی��ون و 300 ه��زار بیکار 

روبه رو هستیم. 
- اقتصاد به ش��رطی می تواند 
ش��غل ایج��اد کند که توس��عه 
پایدار داش��ته باش��د، اما رش��د 
نوسان های  با  اقتصادی کش��ور 
بس��یاری روب��ه رو اس��ت و این 
اقتصاد، اش��تغال کم��ی در پی 

دارد. 
- فق��ر در کش��ور مرب��وط به 
یک��ی دو س��ال پیش نیس��ت. 
توزی��ع درآم��د در کش��ور م��ا 
شرایط نامس��اعدی دارد. دهک 
اول جامع��ه ک��ه 8 میلیون نفر 
را ش��امل می ش��ود، در مقایسه 
ب��ا دهک دوم، س��طح درآمدی 

بسیار پایین تری دارد. 
- از سال 84 بودجه خانوارها 
در قش��رهای کم درآمد ساکن 
 86 س��ال  از  و  اس��ت  مان��ده 
همگرایی بسیاری بین قشر کم 
درآمد و قشر متوسط جامعه در 
مسیر نزولی بودجه خانوار وجود 

دارد. این روند تا سال 93 ادامه 
یافته اما از سال 93 چرخش به 

سمت باال آغاز شده است. 
- از س��ال 86 ت��ا 93 قش��ر 
محروم جامع��ه بهره ای از منابع 
کش��ور نبرده اس��ت و اینکه به 
سطح درآمدی س��ال 86 برای 
قش��ر کم درآمد جامعه برسیم، 

زمان می برد. 
- در اقش��ار میان��ی جامع��ه 
مقایس��ه  در  نابراب��ری کمتری 
ب��ا دو ده��ک اول و آخر جامعه 

وجود دارد. 
- در جامع��ه، فق��ر بازتولی��د 
که  مکانیزم هایی  اما  نمی ش��ود 
وضع فق��را را بهتر کن��د، فعال 

نیست. 
- بزرگ تری��ن گ��روه فقیر در 
کش��ور افرادی هستند که شغل 
دارند، اما از نظر عمق فقر افراد 
بی��کار فقیرترند. ش��غل درآمد 
کافی ایجاد نمی کن��د، بنابراین 
ب��رای خروج از فق��ر باید کاری 
شاغالن  درآمدی  س��طح  کنیم 

افزایش یابد. 
- اگر نظام مالیاتی هدف خود 
را شناسایی کند و از 800 هزار 
نفر ب��االی جامعه مالیات گرفته 
ش��ود و در می��ان 8میلیون نفر 
دهک پایین جامعه توزیع شود، 
این دهک از فق��ر مطلق خارج 

خواهد شد. 
- مالیات در کشور ما هیچ گاه 
بازتوزیع��ی نب��وده، بلکه تأمین 
 کنن��ده بودجه اس��ت. تغییر در 
توزی��ع درآمد، کار ش��ش ماهه 
نیس��ت، بلک��ه ای��ن کار را باید 

آهسته آهسته انجام داد. 
- نظ��ام مقابله با فق��ر، نظام 
و ه��ر  اس��ت  نب��وده  کارای��ی 
حمایت��ی که به عن��وان عدالت 
می خواس��تیم انجام دهیم چون 
قشر فقیر جامعه را نشناخته ایم 
ب��ه حمایت ه��ای فراگیر تبدیل 
شده اس��ت. در نخس��تین گام 
همانط��ور ک��ه در الیحه بودجه 
س��ال 97 پیش بینی شده است 
برای شناس��ایی اف��راد نیازمند، 
آنه��ا بای��د ب��ر اس��اس جدول 
درآمدی ک��ه دولت اعالم کرده 
است، در س��ازمان های حمایتی 
بهزیس��تی  و  ام��داد  کمیت��ه 

نام نویسی کنند. 
قیمت ه��ای  اص��الح   -
حامل های انرژی موجب اصالح 
مص��رف انرژی خواهد ش��د. در 
سال 89 که هدفمندی یارانه ها 
اجرا ش��د، یارانه نقدی باید بین 
18 تا 20 هزار تومان براس��اس 
درآمد دولت از اجرای این طرح 
بین خانوارها تقس��یم می ش��د، 
اما دول��ت 45 هزار تومان یارانه 
نق��دی پرداخت کرد که موجب 
کس��ری بودجه و مس��ائل دیگر 

شد. 
- آینده ب��رای تولیدکنندگان 
از نظر اقتصادی قابل پیش بینی 
اس��ت اما بنگاه ه��ای اقتصادی 
نمی توانن��د براس��اس ش��رایط 
سیاس��ی تصمیم گی��ری کنند. 
هر چه نرخ تورم بیش��تر ش��ود، 
عدم قطعیت در پیش بینی برای 

تولیدکنندگان ایجاد می شود. 
- نرخ ارز حتی برای یک روز 
نیز قابل پیش بینی نیس��ت، اما 
در سال های اخیر این نرخ روند 

یکنواختی داشته است. 
- در کشور پنج برنامه توسعه 
نوشته شده اما هیچ کدام از آنها 
اجرا نش��ده است زیرا کسی که 
برنامه می نویس��د، کسی نیست 
ک��ه برنامه را اج��را می کند. در 
بنگاه��داری خصوصی نیز وفاق 
می��ان تصمیم گی��ران در ای��ن 

زمینه وجود ندارد. 
- نتیج��ه رفت��ار بلندم��دت 
اقتصادی ما ت��ورم 20درصدی، 
درص��دی،   12 بی��کاری  ن��رخ 
ضریب جینی 38 تا 42 و رشد 
درصدی   3.8 س��رانه  اقتصادی 

است. 

حاشیه های حذف یارانه بگیران ادامه دارد

دیوارکجیارانهها
دریچه

نگاهی به جایگاه سازمان تجارت جهانی
WTO ایران همچنان پشت چراغ قرمز

س��ازمان تجارت جهانی )WTO(  که بیش از دو دهه 
است در مناسبات اقتصادی کشورها در سطح بین المللی 
جای��گاه وی��ژه دارد اما ای��ران با وجود تالش ه��ا هنوز به 
عضویت این س��ازمان معتبر اقتصادی درنیامده است که 

البته پیگیری ها برای عضویت ادامه دارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یازدهمین اجالس وزرای س��ازمان 
تجارت جهانی در حالی در ش��هر بوینس آیرس، پایتخت 
آرژانتین آغاز شد که انتظارات از نتایج آن به حداقل رسیده 
بود و در ادامه معلوم شد این اجالس حتی همین انتظارات 
حداقلی را نیز برآورده نخواهد کرد. نمایندگان کشورهای 
عضو س��ازمان تجارت جهانی نه تنها در بوینس آیرس سر 
هیچ توافقنامه تجاری جدیدی به اجماع نرس��یدند، بلکه 

حتی از صدور یک بیانیه مشترک نیز عاجز ماندند. 
ای��ن س��ازمان در س��ال 1994 برای تنظی��م تجارت 
بین المللی و هماهنگی روابط بین کش��ورهایی که در این 
س��ازمان عضو ش��دند تأسیس ش��د. امروزه بیش از 160 
کش��ور عضو این سازمان هس��تند و تمام کوشش خود را 
برای کار مطابق با قوانین این سازمان از جمله حقوق برابر، 
ش��فافیت اطالعات، امتیازات متقابل، انجام تعهدات و. . . 

انجام می دهند. 
س��ازمان تجارت جهانی مجمعی ب��رای مذاکرات میان 
اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه آنها درباره 
مس��ائل مورد بحث در موافقت نامه های مذکور در ضمائم 
ای��ن موافقت نامه دارد. س��ازمان جهانی تجارت همچنین 
می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در 
خصوص روابط تجاری چندجانبه آنها و چارچوبی را برای 
اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن اس��ت کنفرانس 
وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد. کنفرانسی 
از وزیران شامل نمایندگان همه اعضا شکل خواهد گرفت 
که حداقل هر دو س��ال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. 
کنفرانس وزیران وظایف س��ازمان جهانی تجارت را انجام 
خواه��د داد و اقدامات الزم بدین منظور را به عمل خواهد 

آورد. 
س��ازمان تجارت جهانی رویه تصمیم گی��ری از طریق 
اجم��اع را ک��ه در گات طی س��ال 1947 دنبال می ش��د 
همچنان ادامه می دهد جز در مواردی که به ترتیب دیگری 
مقرر ش��ده است یا اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را 

اتخاذ کرد. 
مهم ترین اهداف سازمان تجارت جهانی عبارت است از 
ارتقای س��طح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای 
عضو، توس��عه تولید و تجارت و به��ره وری بهینه از منابع 
جهانی، بهره برداری بهینه از منابع برای رسیدن به توسعه 
پایدار، حفظ محیط زیس��ت و افزایش سهم کشورهای در 
حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی. 
این س��ازمان برای دس��تیابی به موافقت نامه های مورد 
تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان 
مختلف تصمیم گی��ری، نظارتی، اجرای��ی و حقوقی بهره 
می برد. ای��ن ارکان عبارتند از کنفرانس وزیران، ش��ورای 
عموم��ی، رک��ن حل اختالف، رکن بررس��ی خط مش��ی 
تجاری و ش��وراها.  شورای عمومی سازمان تجارت جهانی 
می تواند به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل 
جلس��ه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود 
را دارد و به تجدیدنظر در سیاست های تجاری اعضا برای 
آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاس��ت تجاری 
می پردازد. در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن 

از بین اعضا برای یک سال انتخاب می شوند. 
اما عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن 
اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای 
عضو قرار گرفته  است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، 
پذیرش درخواس��ت )الحاق به عن��وان عضو ناظر(، تدوین 
گزارش سیاست های تجاری کش��ور، تشکیل گروه کاری 
الح��اق و در نهایت مذاک��رات دوجانب��ه و چندجانبه ای 
به منظور تعیین ش��رایط عضویت و حص��ول توافق برای 
الحاق اس��ت. هم اکنون سازمان تجارت جهانی 164 عضو 
دارد. بیس��ت و هفت بخش از اتحادی��ه اروپا نیز به عنوان 
نمایندگان اتحادیه حض��ور دارند. اعضا باید در مراودات با 
دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت 
در سازمان این امر را تأیید نمی کند که کشورها می توانند 
در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقالل دیگر 
کش��ورها صدمه ای وارد بیاورند.  ایران جزو کش��ورهایی 
به حس��اب می آید که ب��ا وجود پیگیری های ف��راوان در 
سالیان گذش��ته هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی 
درنیامده اس��ت. موانعی را که برای ملحق ش��دن ایران به 
س��ازمان تجارت جهانی وجود دارد می توان به دو دس��ته 
تقسیم بندی کرد؛ دس��ته اول موانعی است که به قوانین، 
مقررات و مالحظات اقتصادی برای پیوس��تن به سازمان 
تجارت جهانی مرتبط می ش��ود. طبیعی است که تمامی 
کش��ورها برای عضویت رس��می در این سازمان مشکالت 
قانون��ی، مقرراتی و همچنین مس��ائل مختلف مربوط به 
واردات و ص��ادرات را مورد توجه ق��رار می دهند و قوانین 
خودش��ان را با قوانین س��ازمان تجارت جهانی هماهنگ 
می کنند یا اینکه برای انطباق الزم با قوانین این سازمان، 

زمان درخواست می کنند. 
ای��ن موارد ج��زو موانع طبیعی به حس��اب می آید که 
می ت��وان آنه��ا را در یک فرآیند طبیع��ی برطرف کرد اما 
موانعی که در دسته دوم قرار می گیرند، موانع سیاسی برای 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. با توجه به 
اینک��ه ایران در دهه های قبل معموالً درگیر محدودیت ها 
و تحریم های یک جانبه و چند جانبه بوده اس��ت و از سوی 
دیگر تعام��الت اقتص��ادی و تجاری ایران با کش��ورهای 
مختلف دچار چالش هایی بوده، عضویت در سازمان تجارت 

جهانی با موانعی روبه رو بوده است. 

یادداشت

تحرك »لیزینگ های در زنجیره« 
در راه است

صنعت لیزینگ در ایران در دو مقطع ش��کل گرفته است؛ 
یک بار در سال 1354 با مشارکت یک مجموعه فرانسوی که 
ب��ا بروز حوادث دوران انقالب و دفاع مقدس، مانند بس��یاری 
دیگر از فعالیت های اقتصادی کمرنگ شد؛ دومین بار در اواخر 
دهه 70 که به نوعی با آغاز دوران رونق صنایع خودروسازی پا 
به عرصه وجود گذاشت. بر همین اساس اغلب مردم کارکرد 
صنعت لیزینگ را در قالب ف��روش خودرو تعریف می کنند؛ 
گرچ��ه متصدیان این صنعت حت��ی در بخش خودرویی نیز 
نتوانستند به خوبی از این وسیله خدمات مالی استفاده کنند. 

تأخی��ر حض��ور مقام ناظر پولی بر س��اختار ش��رکت های 
لیزین��گ، از اتفاقاتی ب��ود که در این وضعی��ت افتاد. حوالی 
س��ال های 78 تا 79 ب��ود که لیزینگ ها پا ب��ه عرصه وجود 
گذاشتند اما بانک مرکزی در سال 1386 آیین نامه مربوط به 
نظارت بر شرکت های لیزینگ را تدوین کرد و از آن تاریخ به 
بعد بود که شرکت های لیزینگ نیز درصدد وفق دادن خود با 
این آیین نامه ها و اصالح ساختار برآمدند. البته این آیین نامه 

در دی ماه 1395 تغییر کرد. 
در حقیقت لیزینگ یک عملیات ش��به بانکی اس��ت و این 
تأخیر در فرآیند ش��کل گیری ش��رکت های ای��ن صنعت در 
ای��ران در حال��ی رخ داده که بانک ها در طول 90 س��الی که 
از شکل گیری آنها در ایران می گذرد، از ساختار نظام یافته ای 
برخ��وردار ش��ده اند. در کن��ار بانک ها، صنعت بیم��ه نیز در 
تاریخچه بیش از 80 سال خود از یک روند حرفه ای برخوردار 
شده، اما صنعت لیزینگ ایران تا مدت ها از چنین ساختاری 
محروم بوده اس��ت.  اکنون اما نیاز صنعت لیزینگ رس��یدن 
به یک س��اختار کاماًل حرف��ه ای از جنس بانک ها و بیمه ها و 
همچنین حضور مدیران حرفه ای با پیش��ینه درک لیزینگی 
اس��ت. آینده صنعت لیزینگ در ایران من��وط به چند اقدام 
زیرساختی ازجمله حرفه ای شدن ساختار این صنعت و تقویت 
حضور مدیران حرفه ای خاص صنعت لیزینگ اس��ت که اگر 
رخ دهد، یقیناً می تواند چشم انداز خوبی داشته باشد.  در این 
زمینه، نقش انجمن ملی ش��رکت های لیزینگ درخور توجه 
اس��ت و اتفاقاتی که در یک سال گذشته توسط هیأت مدیره 
و دبیرکل این تش��کل در بخش های مختلف رخ داده، نشان 
می دهد صنعت لیزینگ ایران نیز حرکت به س��مت ساختار 
حرف��ه ای را آغاز ک��رده که البته نتیجه بهینه این حرکت، به 
شدت در گرو حضور و استمرار وجود مدیران حرفه ای در این 
صنعت اس��ت.  شاید یکی از دالیلی که باعث برجسته سازی 
نقش لیزینگ می ش��ود آن باش��د که برخالف بانک ها و بازار 
س��رمایه که تأمین منابع مالی ط��رف تولیدکننده را برعهده 
دارن��د، لیزین��گ در تمام دنیا، یک اب��زار خدمات مالی قوی 
برای تأمین منابع مالی خریداران کاالهای لوکس یا کاالهای 
ضروری گران قیمت است. مثاًل یک اتوبوس برای راننده ای که 
با اس��تفاده از آن امرارمعاش می کند، یک کاالی ضروری اما 
گران قیمت محسوب می ش��ود که خرید آن با ورود لیزینگ 
تس��هیل می ش��ود؛ یعنی نقطه ورود لیزینگ به تأمین مالی 
خریداران، نقطه ای اس��ت که در ب��ازار با یک کاالی ضروری 
گران قیم��ت یا یک کاالی لوکس ویژه مواجه می ش��ویم که 

تأمین مالی یکباره آن توسط متقاضی امکان پذیر نیست. 
در این میان، به واس��طه باال بودن قیمت تمام شده پول در 
کشور ما، س��اختاری که باید برای عملکرد بهینه لیزینگ ها 
تمهید کرد، اس��تفاده از ساختار لیزینگ اهرمی است. در این 
ساختار، سودی که شرکت لیزینگ بابت تأمین منابع مالی از 
خریدار می گیرد، به نوعی بین خریدار، فروشنده و تأمین  کننده 
تسهیم و تقسیم می شود تا این نرخ سود شکنندگی کمتری 
برای خریدار در برگش��ت پول داش��ته باشد و لیزینگ نیز با 
ریس��ک عدم وص��ول کمتری کار خ��ود را ادامه دهد؛ گرچه 
لیزینگ ها به دو دسته تقسیم می شوند و استفاده از ساختار 

لیزینگ اهرمی در هر دو این دسته ها یکسان نیست. 
دس��ته اول، لیزینگ های��ی هس��تند که در ی��ک زنجیره 
تولیدی از کاالهای ضروری گران قیمت شکل می گیرند. مثاًل 
لیزینگ ه��ای خودرویی که درون مجموعه های تولید خودرو 
شکل گرفته اند یا لیزینگی که تدریجاً در بخش فروش لوازم  
خانگی گران قیمت ضروری مانند یخچال و لباس ش��ویی در 
حال شکل گرفتن اس��ت و می توان آنها را »لیزینگ های در 
زنجیره« نامید که در زنجیره ای از کسب وکار شکل می گیرند. 
دسته دوم اما، لیزینگ های عمدتاً بانکی هستند که خارج از 
زنجیره قرار دارند و می توان آنها را »لیزینگ های بر زنجیره« 
لقب داد. ازآنجایی که قیمت تمام شده پول برای این لیزینگ ها 
باالس��ت، ش��اید نس��بت به لیزینگ های در زنجیره توفیق 
کمتری داشته باش��ند؛ چراکه خط مشی اصلی لیزینگ های 
در زنجیره، فروش بیش��تر محصوالت، کاهش موجودی انبار 
و ایجاد گردش نقدینگی است و اثرات عملکرد آنها، حتی اگر 
با افت سود یا زیان مواجه شوند، در زنجیره و در صورت های 
مال��ی تلفیقی، آثار جمع جبری خوب��ی را می تواند منعکس 
کند. اما لیزینگ های بانکی، باید مراقب پول ش��ان باش��ند و 
فقط در صورتی می توانند به اتکای تأمین منابع موفق باشند 
و به زنجیره تولید و گردش نقدینگی در س��طح اقتصاد ملی 

بپیوندند که بتوانند از یک ساختار اهرمی استفاده کنند. 
یقیناً در سال های آتی، اتفاقاتی در صنعت لیزینگ ایران رخ 
خواهد داد؛ چراکه از یک سو در خود صنعت لیزینگ این تکاپو 
رخ داده و اثرات آن را می توان در ساختار انجمن ملی لیزینگ 
مش��اهده کرد، زی��را وقتی یک صنعت، صاحب یک س��ندیکا 
می شود، می تواند نویدبخش آینده خوبی برای آن صنعت باشد. 
از سوی دیگر بازار نیز تدریجاً برای تأمین منابع مالی به صنعت 
لیزینگ فش��ار وارد می کند چون در بازار تقاضا وجود دارد اما 
خریدار به منابع الزم برای خرید دسترسی ندارد و این وضعیت، 
فضایی برای تحرک لیزینگ هاست.             منبع: آینده نگر 
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ایمان  فرجام نیا
 کارشناس مالی



وزیر راه و شهرسازی خبر داد
بدهی 10 هزار میلیارد تومانی به 

پیمانکاران
وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم کرد ای��ن وزارتخانه 
در پروژه ه��ای مختلف 10ه��زار میلی��ارد تومان به 
پیمان��کاران بده��کار اس��ت. به گفت��ه وی، در حال 
حاض��ر این وزارتخانه 28 ه��زار میلیارد تومان پروژه 
مشترک با بخش خصوصی دارد که از این رقم حدود 
10 هزار میلیارد توم��ان بدهی معوق به وجود آمده 
ک��ه هنوز برای پرداخت آن اعتب��ارات الزم به وجود 
نیامده اس��ت. آخوندی با اشاره به اس��تفاده از رویه 
بتن��ی در آزادراه های جدید، توضیح داد: این ش��یوه 
نوی��ن که در حال حاضر در آزادراه تهران – ش��مال 
و آزادراه ش��یراز به اصفهان اجرایی می ش��ود گامی 
مه��م در افزایش بهره وری ورود فناوری های نوین به 
ای��ران خواهد بود. وی ادامه داد: در کنار آن آزاد راه 
تهران – ش��مال که حدودا 31 ه��زار متر تونل در آن 
طراحی شده استفاده از فناوری دو پوششی در سقف 
تونل ها برای مقابله با آتش سوزی و حریق در دستور 
کار قرار گرفته و خوش��بختانه پیمانکاران خود را در 

این فضا به روز کرده اند. 

در یکصد روز نخست دولت دوازدهم رقم خورد
جذب سرمایه گذاری خارجی یکصد 
میلیون دالری توسط استارت آپ ها

یک کسب و کار نوین )استارت آپ( در راستای اهداف 
دول��ت یازدهم و دوازدهم برای جذب س��رمایه گذاری 
خارجی موفق ش��د در بازه زمانی یکصد روز نخس��ت 
دولت دوازدهم مبلغ یکصد میلی��ون دالر برای اهداف 
توس��عه ای از مناب��ع خارجی جذب کند. ب��ه گزارش 
ایرنا، عملکرد یکصد روز نخست دولت دوازدهم جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1392 حدود 
1.5 میلی��ارد دالر ب��وده که در س��ال 1395 به حدود 
2.1 میلی��ارد دالر افزای��ش یافته اس��ت. ضمن اینکه 
س��رمایه گذاری خارجی مصوب در سال 1392 حدود 
1.4میلیارد دالر بود که با پیشرفت مذاکرات هسته ای 
و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال 1395 
به 10.4 میلیارد دالر رس��ید. در سه ماهه ابتدایی سال 
1396 تعداد 26 طرح به مجموع ارزش 8.885 میلیون 
دالر و در س��ه ماه��ه دوم تعداد 36 ط��رح به مجموع 
ارزش 3012 میلی��ون دالر در هیأت س��رمایه گذاری 
خارجی به تصویب رس��یده اس��ت. در مجموع 9 طرح 
سرمایه گذاری خارجی در حوزه دانش بنیان با مشارکت 
طرف های اروپایی ب��ه ارزش بیش از یک میلیارد دالر 
مصوب شد. یکی از این سرمایه گذاری های مصوب شده 
توسط یک کسب و کارنوپا )استارت آپ( صورت گرفته 
اس��ت که س��رمایه گذاری خارجی که در این کسب و 
کارنوین بخ��ش ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان 
تنها سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطالعات 
ایران در بازه زمانی یکصد روزه نخست دولت دوازدهم 
معرفی شده است. این کسب و کارنوین ایرانی از دی ماه 
س��ال 1394 فرآیند جذب سرمایه را از طریق شرکت 
یک ش��رکت خارجی و به مبل��غ 100 میلیون دالر در 
قالب افزایش س��رمایه و در ازای 21درصد س��هام آغاز 
کرد. مناب��ع حاصل از این س��رمایه گذاری برای بهبود 
زیرساخت های لجستیکی، توس��عه  پلتفرم نرم افزاری، 
خلق فرصت های ش��غلی بیش��تر در سراس��ر کش��ور، 
تأس��یس بزرگ ترین مرکز پردازش کاالی خاورمیانه و 
راه اندازی مرکز مجازی فروش��ندگان و تولیدکنندگان 
ایران��ی )Marketplace( اختص��اص یافت��ه اس��ت. 
پیش بینی می ش��ود با توجه به توس��عه زیرساخت ها و 
روند پیش رو، امسال ارزش این کسب و کار نوین ایرانی 

از مرز یک میلیارد دالر عبور کند. 
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الیحه بودجه س��ال آینده با س��قف 
1194 هزار میلیارد تومان بس��ته شده 
اس��ت که در مقایس��ه با قانون بودجه 
س��ال جاری که 1152 هزار میلیاردی 
بود ت��ا 3.۷ درصد افزایش دارد. بودجه 
عموم��ی دول��ت را »مناب��ع عمومی« 
تش��کیل  اختصاصی«  »درآمده��ای  و 
می ده��د ک��ه در مجموع برای س��ال 
آین��ده ب��ه 429 ه��زار و 911 میلیارد 
توم��ان رس��یده که در قی��اس با 398 
ه��زار و 853 میلیارد س��ال جاری 6.5 
درصد رش��د دارد. با وجود اینکه منابع 
عمومی افزای��ش دارد در همین بخش 
که از س��ه جزء تشکیل ش��ده کاهش 
10 درص��دی وج��ود دارد به طوری که 
واگذاری دارایی های سرمایه ای )فروش 
نفت و فرآورده های آن( به عنوان یکی 
از بخش های اصلی منابع عمومی 106 
ه��زار و 561 میلی��ارد توم��ان در نظر 
گرفته ش��ده که نس��بت به 118 هزار 
و 951 میلی��ارد تومان مصوب امس��ال 
10.4 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. 
ب��ه عبارتی دول��ت از درآمدهای نفتی 
10.4 درصد برای سال آینده کم کرده 
اس��ت هرچند میزان فروش براس��اس 
نف��ت در ه��ر بش��که 55 دالر ثابت و 
مبنای دالری تبدیل به ریال آن 3500 
تومان است که نس��بت به سال جاری 
افزایش دارد. به گزارش ایس��نا، بخش 
دیگر منابع عمومی مربوط به واگذاری 
دارایی های مالی یعنی انتش��ار اوراق و 
همچنین واگذاری س��هام شرکت های 
دولتی است که بیشترین افزایش را در 
بین مجم��وع محل های درآمدی دولت 
دارد. از محل واگذاری دارایی های مالی 
حدود 68 هزار میلیارد تومان در س��ال 
آینده کس��ب درآمد شود که نسبت به 
53 ه��زار میلیارد امس��ال 26.8درصد 

افزایش دارد. 
درآمد ها رشد کرد

اما درآمدها که شامل دو بخش مالیات 
و س��ایر درآمده��ا اس��ت یک��ی دیگر از 
بخش های اصل��ی منابع عمومی دولت را 

تشکیل می دهد و در س��ال آینده 11.1 
درصد رش��د دارد. درآمده��ا در مجموع 
193 ه��زار میلی��ارد توم��ان پیش بینی 
ش��ده درحالی که در س��ال ج��اری 1۷4 
هزار میلیارد تومان مصوب شده بود. قرار 
است برای سال آینده 128 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود 
که نس��بت به 116 ه��زار میلیارد تومان 
مصوب س��ال جاری 10.5 درصد افزایش 
دارد. همچنی��ن س��ایر درآمدهای دولت 
را بخ��ش درآمدهای ناش��ی از مالکیت، 
خدم��ات و فروش کاالها یا درآمد حاصل 
از جرایم، خسارت ها و تعرفه ها و عوارض 
و سایر درآمدهای متفرقه تشکیل داده اند 
ک��ه عوارض خروج از کش��ور جزو همین 
درآمدهاست که رشد تا سه برابری آن در 
س��ال آینده در روزهای اخیر حاشیه ساز 

شد. 

درآمدهای اختصاصی هم نظارت 
می شود

به منابع عمومی باید درآمدهای اختصاصی 
را ه��م اضافه ک��رد. در مجموع برای س��ال 
آینده ح��دود 56هزار و 800 میلیارد تومان 
درآمد اختصاصی تعیین شده که نسبت به 
52 هزار میلیارد امس��ال تا 9.1درصد رشد 
دارد. مجموع��ه منابع عمومی متش��کل از 
فروش نفت، فروش اوراق و درآمدها همراه با 
درآمدهای اختصاصی دولت بودجه عمومی 
آن را تش��کیل می دهد. بودجه شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته 
به دولت برای س��ال آینده 813 هزار و 98۷ 
میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به 
800 هزار و 802 میلیاردی مصوب امس��ال 

1.۷ درصد رشد کرده است. 

11۹۴ هزار میلیارد تومان کجا خرج 
می شود؟ 

ام��ا در مقاب��ل مناب��ع 1194 ه��زار 
میلی��اردی بودج��ه س��ال 139۷ همین 
میزان مصارف وجود دارد که در مصارف 
عموم��ی، مص��ارف بودج��ه عموم��ی و 
مص��ارف ش��رکت های دولت��ی، بانک ها 

و موسس��ات انتفاع��ی وابس��ته به دولت 
خالص��ه می ش��ود. در برابر س��ه بخش 
منابع عمومی س��ه بخش هزینه های آنها 
نی��ز وج��ود دارد به طوری ک��ه هزینه ها 
حدود 2۷6 ه��زار میلیارد تومان اس��ت 
که نس��بت به 253 هزار میلیارد مصوب 
امس��ال 8.9 درصد رشد دارد. هزینه های 
دولت را عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد 
تشکیل می دهد و در کنار آن هزینه های 
ام��وال و دارایی ه��ا، کمک های بالعوض، 
رفاه اجتماع��ی یا اعتب��ارات یارانه ای را 
دربرمی گی��رد. باید یادآور ش��د با توجه 
ب��ه اینکه درآم��د 196 ه��زار میلیاردی 
حاصل از درآمد مالیاتی و سایر درآمدها 
نمی توان��د ت��ا 83ه��زار میلی��ارد تومان 
پاس��خگوی تمام هزینه های جاری دولت 
باش��د ت��راز عملیات��ی بودجه ب��ه منفی 
83 ه��زار میلیارد تومان در س��ال آینده 
افزایش یافته اس��ت. هزینه دیگر مربوط 
به بودجه های عمرانی تحت عنوان تملک 
دارایی های س��رمایه ای است. برای سال 
آینده دول��ت بودجه ه��ای عمرانی خود 
را 15.3 درص��د کاه��ش داده اس��ت به 
گون��ه ای که از ۷1 ه��زار و 300 میلیارد 
س��ال جاری به حدود 60 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید، به عبارت��ی گرچه ممکن 
اس��ت ارتباط مس��تقیمی وجود نداشته 
باش��د اما در مجموع وقتی از درآمدهای 
نفتی به عنوان بخشی از درآمدها کاسته 
شده در آن س��و این بودجه های عمرانی 
هس��تند که تا 10 هزار میلی��ارد تومان 
از میزان آنها حذف ش��ده اس��ت. با این 
حال پیش��ینه بودجه های عمرانی نشان 
می دهد که همین 60 هزار میلیاردی هم 

که با کاهش نس��بت به سال جاری برای 
س��ال 1396 تعیین ش��ده ممکن است 
محقق نش��ود. برنامه دولت بر این اس��ت 
تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند  68 
ه��زار میلیارد توم��ان از این محل تأمین 
ک��رده و در مجم��وع 128ه��زار میلیارد 
توم��ان به بخش ه��ای عمرانی اختصاص 
ده��د. در تمل��ک دارایی ه��ای مالی نیز 
به عنوان گزینه س��وم مص��ارف عمومی 
دولت 31ه��زار میلیارد تومان پیش بینی 
شده که نسبت به 21 هزار میلیارد سال 
ج��اری تا 44.6 درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت. در تملک دارایی های مالی عمدتا 
سررس��یداوراقی که قبال منتش��ر شده و 
اکنون بای��د مبالغ و س��ود آنها پرداخت 
ش��ود، در مجموع دولت در س��ال آینده 
368 ه��زار میلی��ارد توم��ان مصارف در 
ح��وزه عموم��ی دارد که در مقایس��ه با 
346 ه��زار میلیارد س��ال ج��اری تا 6.1 
درصد افزایش خواهد داش��ت. همچنین 
مص��ارف از محل درآمده��ای اختصاصی 
نیز 56 هزار و 800 میلیارد تومان اس��ت 
که نس��بت به 52 هزار میلیارد امس��ال 
افزای��ش 9.1 درص��دی دارد. مجم��وع 
مص��ارف بودجه عمومی دول��ت از محل 
مناب��ع عموم��ی و اختصاصی ب��ه 429 
هزار میلیارد تومان در س��ال بعد افزایش 
خواه��د یافت که اگر به آن مصارف 813 
ه��زار میلی��اردی ش��رکت های دولت��ی، 
بانک ه��ا، موسس��ات انتفاعی وابس��ته به 
دولت افزوده شود کل مصارف به 1194 
هزار میلیارد تومان می رس��د و در نهایت 
بودجه دولت در رقم 1194 هزار میلیارد 

تومان تراز خواهد شد. 

بودجه 11۹۴ تریلیونی زیر ذره بین 

جزئیات دخل و خرج دولت در سال آینده
حمل و نقل

اقتصاد کالن

عمران

فناوری اطالعات

مدیرعامل ایران ایر: 
ایرباس برای تأمین فاینانس مالی 

هواپیماهای جدید ایران آماده است
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی ایران از آمادگی شرکت 
ایرباس برای تأمین فاینانس مالی هواپیماهای جدید این 
ش��رکت خبر داد. فرزانه شرفباغی روز دوشنبه در حاشیه 
دومین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: ب��ه همین منظور نمایندگان ایرباس به 
تهران س��فر کرده اند و امروز نیز با نمایندگان این شرکت 
مذاکرات الزم انجام می ش��ود. مدیرعام��ل ایران ایر اظهار 
داشت: با این وجود، برای تأمین فاینانس مالی هواپیماهای 
جدی��د ایران ایر در ح��ال رایزنی با فاینانس��ورهای مالی 
)حامی( هس��تیم هر چند ش��رکت ایرباس فاینانس این 
هواپیماها را قبول کرده است. شرفباغی درباره استفاده از 
تسهیالت 330 میلیون دالری صندوق توسعه ملی گفت: 
بخشی از این تس��هیالت برای پیش پرداخت هواپیماهای 
خریداری ش��ده پرداخت شده و تاکنون سه فروند ایرباس 
و 6 فروند ای.تی.آر وارد کش��ور شده است. وی با بیان این 
که هم اکنون ایران ایر در 28 مسیر بین المللی و ۷6 مسیر 
داخلی پ��رواز دارد، گفت: تمام هواپیماهای ایران ایر برای 
مقاصد غیرنظامی اس��تفاده می شود و مصوبه اخیر کنگره 
آمریکا تأثیری در اجرای ای��ن قراردادها ندارد. مدیرعامل 
ایران ایر اظهار داش��ت: نظارت بیش��تر کنگ��ره آمریکا بر 
صدور مجوزهای خزان��ه داری آمریکا تنها روند صدور این 
مجوزه��ا را طوالنی خواهد کرد، اما این مصوبه تأثیری بر 
لغو مجوزهای خرید هواپیما از بوئینگ ندارد. وی بیان کرد: 
ش��ش فروند هواپیمایی ۷2 نفره ای.ت��ی.آر که اخیراً وارد 
ناوگان هوایی ایران ایر شده هم اکنون در مسیرهای کوتاه 
و فرودگاه های کم برخوردار استفاده می شود و هواپیماهای 
بعدی این شرکت نیز همچنان در مسیرهای کوتاه استفاده 
خواهد ش��د. ش��رفباغی گف��ت: این ق��رارداد خرید 100 
فرون��دی هواپیما از ایرب��اس و 80 فروند با بوئینگ و 20 
فروند با ش��رکت ای.تی.آر به امضا رس��یده که تاکنون 9 

فرونده از این هواپیماها تحویل شرکت شده است. 

وزیر کشور: 
15 بازارچه مرزی رسمی در کشور 

ایجاد می شود
وزیر کش��ور گف��ت تع��داد بازارچه ه��ای مرزی 
رسمی کش��ور به 15 بازارچه افزایش خواهد یافت. 
عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکش��نبه در نشس��ت 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: افزایش 
این بازارچه ها برای واردات و صادرات کاالها است تا 
فعاالن اقتصادی بتوانند به راحتی در این بازارچه ها 
به فعالیت بپردازن��د. وی از اختصاص تخفیف های 
ویژه برای فعاالن اقتص��ادی در این بازارچه ها خبر 
داد و خاطرنش��ان کرد: فعاالن اقتصادی می توانند 
از این تخفیف ها اس��تفاده کنند و کاالهای خود را 
صادر یا وارد کنند. وزیر کش��ور گفت: با راه اندازی 
این 15 بازارچه، س��ایر مرزها بس��ته خواهد ش��د. 
رحمانی فضل��ی از اختص��اص کارت پیله وری برای 
ساکنان برخی مرزها خبر داد و گفت: ساکنان این 
نواحی تا ش��عاع 50 کیلومتر و روستاییان به شرط 
سه سال سکونت در محل می توانند از این کارت ها 

استفاده کنند.



مل��ی  همای��ش  س��ومین   
و  ملی  اس��تقامت  »کارآفرینی، 
توس��عه پای��دار« در تاریخ 25 
آذرم��اه امس��ال در محل مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار 

شد. 
به  گزارش روابط عمومی بانک  
پاس��ارگاد، در این کنفرانس از 
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل 
بانک  پاسارگاد، با اهدای تندیس 
به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر 
ش��د و او به بیان تجربیات خود 

در زمینه کارآفرینی پرداخت. 
پاس��ارگاد  بانک  مدیرعام��ل 
در ابتدای س��خنانش با اش��اره 
به فرمای��ش گهربار پیامبر اکرم 
)ص( ک��ه فرمودند: »من از فقر 
ملت��م نگ��ران نیس��تم، بلکه از 
س��وء تدبیر امتم نگران هستم«، 
گف��ت: س��وء تدبیر فق��ر را هم 
ایج��اد می کند و ممکن اس��ت 
از جه��ات مختلف باش��د مانند 
جهالت، بی دانش��ی، کم دانشی، 
نفس��انی  هواهای  بی تعهدی ها، 

و...
داد:  ادام��ه  قاس��می  دکت��ر 
یک��ی از ویژگی های کارآفرینی، 
تعه��د اس��ت؛ معن��ای کلم��ه 
یعن��ی    Entrepreneur
ش��خصی ک��ه متعه��د اس��ت. 
چنین ش��خصی قطع��ا به دنبال 
مس��یری می رود که دانش خود 
را گس��ترش دهد، ب��رای آنکه 
جامعه را دچار سوء تدبیر نکند. 
کارآفرین فارغ از مباحث علمی 
و تعابیر کتاب ها، کسی است که 
بنا ب��ر فرمایش پیامب��ر گرامی 
اسالم، فارغ از س��وء تدبیر باشد 
و توانس��ته  باشد متعهدانه عمل 

کند. 
او تصری��ح ک��رد: ب��ه  عنوان 
مث��ال، در ش��هری ک��ه مغازه  
کفش ه��ای دس��ت دوز وج��ود 
نداش��ته  باش��د، ش��خصی ک��ه 
آن مغ��ازه را افتت��اح می کن��د، 
ن��وآوری و کارآفرینی جدید را 

انجام می دهد. کس��ی که برای 
تغذیه  مردم خدم��ات جدید را 
ارائه می دهد، باز هم کارآفرینی 
می کند و. . . ، اما بنا بر تجربیات 
خودم، کارآفرین��ی باید نوآور و 
نوبنی��اد باش��د. اس��تارت آپ ها 
درواق��ع فعالیت ه��ای نوبنی��اد 
هس��تند. اینک��ه فارغ  التحصیل  
دانشگاه ما، دانشی را یاد بگیرد 
و بتواند شغلی نیز داشته  باشد، 
کارآفرینی اس��ت اما واقعا وقتی 
و  پای��دار  توس��عه  می گویی��م 
کارآفرین��ی پای��دار، یعنی چه؟ 
این به معن��ی کارآفرینی نوآور 

است. 
پاس��ارگاد  بانک  مدیرعام��ل 
خاطرنشان کرد: از سال 1389 
بانک  پاسارگاد موسسه ای را به 
نام »شناس��ا« ایجاد کرد. نقش 
این موسسه شناسایی طرح های 
ن��وآور و حمایت از آنها بود. این 
مرک��ز تاکنون توانس��ته  اس��ت 
تعداد زیادی طرح نو را دریافت 
کن��د و تع��دادی از آنه��ا را که 
دارند  س��رمایه گذاری  قابلی��ت 
ارزیابی کرده و آنها را راه اندازی 

کند. 
وی با اش��اره به برخی از این 
طرح ها ادامه داد: به عنوان مثال، 
طرح حلزون گ��وش مخصوص 
افراد ناشنواس��ت ک��ه با قیمتی 
بی��ش از 160 میلی��ون تومان 
از خارج از کش��ور وارد می شد. 
کس��ی که از طفولی��ت به دلیل 
مشکالت حلزون گوش، شنوایی 
خود را از دس��ت داده  اس��ت و 
اس��تطاعت مال��ی دارد با همان 
قیم��ت 160 میلی��ون تومان از 
خارج از کش��ور ای��ن حلزون را 
تامی��ن کرده و مش��کل خود را 
خانواده هایی  ام��ا  می کند.  حل 
که از نظر مالی ضعیف هس��تند 
بای��د هم��ان ش��رایط را تحمل 
کرده و فرزندش��ان ناشنوا باقی 
بمان��د. خدا را ش��اکریم که در 
این طرح و با همکاری ش��رکت  

متخصص��ان  و  دانش بنی��ان 
تحصیلک��رده و ب��ا حضور دکتر 
فرهادی ک��ه وزیر عل��وم وقت 
بودند و به دلی��ل تخصصی که 
دارن��د هدای��ت ای��ن پ��روژه را 
برعهده گرفتند، توانس��تیم این 
حل��زون را با قیمت��ی در حدود 
4 میلیون تومان در ایران تولید 
کرده و آن را مرتب به روز کنیم. 
دکتر قاس��می اف��زود: ما در 
دانش��گاه خاتم یک کافه آی تی 
راه انداخته ای��م و ه��ر دو هفته 
یک بار کس��انی که ایده های نو 
دارن��د به آنجا مراجعه می کنند. 
ایده ها بررس��ی می ش��وند و از 
10 فک��ر برتر تقدیر می ش��ود. 
س��پس آنها را ب��رای ادامه  کار 
و محق��ق ک��ردن عملیاتی آن 
ایده  نو هدای��ت می کنیم. یکی 
از همی��ن طرح های ن��و که ما 
دنب��ال کردی��م، قابلی��ت انجام 
خدمات بس��یار مهم��ی را دارد. 
حتی به برخی از موسس��ات هم 
عرضه شد که متاسفانه استقبال 
نکردند. تا آنکه حدود س��ه ماه 
سایبری  ش��دید  حمالت  پیش 
حرفه ای  باج گیره��ای  توس��ط 
مدرن ب��ه برخی از موسس��ات 
مال��ی آغاز ش��د ک��ه تقریبا یا 
ای��ن باج را دادند و یا برای آنکه 
در مس��یر باج گی��ری اینها قرار 
نگیرن��د، خدم��ات بین الملل��ی 
خود را قطع کردند. ما در بانک 
 پاس��ارگاد نی��ز در این خصوص 
تهدید شده  بودیم و به ما مهلت 
دادن��د و گفتند یک هفته دیگر 
در ای��ن روز و س��اعت، حمل��ه 
س��ایبری خود را آغاز می کنیم 
و در ص��ورت ع��دم هم��کاری، 
این حمالت به صورت تصاعدی 
روز ب��ه روز افزایش خواهد یافت. 
ما در مقابل، همان طرحی را که 
آن جوان ارائ��ه داده بود و ما به 
لحاظ فنی، مدیریتی و اقتصادی 
از آن حمای��ت ک��رده  بودیم، با 
بس��یج هم��ه امکان��ات بانک و 

ش��رکت فناپ، اجرا کردیم و در 
مقابل آنها دفاع کردیم. توفیقی 
که ما به دس��ت آوردی��م واقعا 
حیرت انگی��ز بود. از س��ه مرکز 
آمری��کا، هند و چی��ن، با ده ها 
کش��ور به عنوان بازو، حمله به 
ما آغاز ش��د. از 80برابر ظرفیت 
پهنای باند ما، ش��روع به ارسال 
اطالعات جعلی در این سیستم 
کردند. این ب��ه آن معنا بود که 
آنچنان پهنای باند ما را اش��غال 
می کردن��د که دیگر مش��تریان 
وارد  نمی توانس��تند  م��ا  واقعی 
سیس��تم ش��وند و سیستم های 
م��ا از کار می افت��اد. اینه��ا در 
م��دت س��ه روز، ت��ا 2 ه��زار و 
300 براب��ر پهنای باند ما حجم 
حمالت خ��ود را افزایش دادند 
ول��ی در نهای��ت دس��تان خود 
را به نش��انه تس��لیم در برابر ما 
ب��اال بردند و رفتن��د. پس از آن 
به  بخش ه��ای مختلف کش��ور 
ویژه در موسس��ات مالی که این 
ط��رح را رد ک��رده  بودند، برای 

دنبال کردن آن به صف شدند. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد با 
ذکر مثالی دیگر ادامه داد: یکی 
از هلدینگ های��ی ک��ه در گروه 
مال��ی پاس��ارگاد از آن حمایت 
کرده ای��م، ش��رکت »میدک��و« 
اس��ت که حدود 6 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری س��نگین در 38 
طرح کرده  اس��ت. یک��ی از این 
طرح ه��ا، تولی��د م��س کاتد با 
تکنول��وژی جدی��د اس��ت. این 
طرح هنوز در دنیا تجاری سازی 
نش��ده  و طرحی است غربی که 
در آن تنه��ا ح��دود 1000 تن 
تولی��د کرده  پایلوت  به عن��وان 
 بودند. م��ا در اوج تحریم ها این 
طرح را گرفتیم، ب��ا این انگیزه 
که قیمت تمام ش��ده کاتد مس 
را کاه��ش دهی��م. ای��ن طرح 
ب��ه زودی در پای��ان دی ماه به 
بهره برداری می رسد؛ طرحی که 
دوران تحریم آغاز ش��ده  است و 

قیمت تمام شده کاتد مس را به 
1/4 )یک چه��ارم( قیمت قبلی 
کاهش می دهد. در حال حاضر 
ما نماین��ده انحصاری این طرح 
در منطق��ه من��ا و صاحب این 

تکنولوژی هستیم. 
دکتر قاس��می در ادامه تاکید 
کرد: یک��ی از بحث ه��ای ما نو 
کارآفرینی  و  کارآفرین��ی  بودن 
ن��وآور اس��ت. م��ا در اقتص��اد 
مقاومت��ی، اقتص��اد دانش بنیان 
و کارآفرین��ی نوبنیان را تعریف 
کرده ایم که از نظریه ش��ومپیتر 
در کارآفرینی جلوتر اس��ت. بند 
1، 2 و 5 سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی به این مباحث اش��اره 

دارد. 
ک��رد:  تصری��ح  پای��ان  در  او 
کارآفرینان باید بازارشناس باشند. 
اگر بازارشناس نباشند، در رقابت 
در بازار حتی ب��ا وجود ارائه یک 
محصول نو، ظرف مدت کوتاهی 
مجبور می ش��وند از ب��ازار خارج 
ش��وند، بنابرای��ن توصیه من این 
اس��ت عزیزانی که وارد این حوزه 
می شوند، خود را به تخصص های 
فنی خودشان محدود نکنند، بلکه 
در رابطه با اقتصاد، بازار و مدیریت 

هم تالش کنند. 
گفتنی اس��ت بانک  پاسارگاد 
در س��ال ج��اری موف��ق ش��د 
حمالت پیچیده و سازمان یافته 
از س��وی ی��ک گ��روه خارجی 
نفوذگ��ر و باج خ��واه را ک��ه ب��ا 
ه��دف اخت��الل و قطع خدمات 
س��امانه های مبتنی بر اینترنت 
کش��ور  مالی-بانکی  ح��وزه  در 
وارد عمل ش��ده  بودن��د، به طور 
کامل کنترل و با آن مقابله کند. 
این موفقیت دس��تاوردی بزرگ 
و ارزش��مند در ح��وزه امنی��ت 
س��ایبری اس��ت که با سرلوحه 
ق��رار دادن اقتص��اد مقاومتی و 
تکیه بر توان مثال زدنی جوانان 
متخص��ص ایران زمین، توس��ط 

بانک  پاسارگاد به دست آمد. 

ب��روز  از  پ��س  م��اه  هف��ت 
بحران در رواب��ط قطر و برخی 
کش��ورهای عربی و تحریم آن، 
چن��د بانک خصوص��ی ایران به 
تازگی روابط کارگزاری با بانک 
ملی قط��ر )الوطن��ی( را ایجاد 
و حس��اب های خ��ود را افتتاح 
کرده اند و آمادگی ارائه خدمات 
مورد نیاز تج��ار ایرانی و قطری 

را دارند. 
به گ��زارش ایرنا، نیمه  خرداد 
امس��ال بود که با قط��ع روابط 
دیپلماتی��ک ائت��الف عرب��ی به 
رهب��ری عربس��تان ب��ا قط��ر، 
دروازه ه��ای ب��ازار این کش��ور 
روی صادرکنندگان کش��ورهای 
منطق��ه به ویژه ای��ران و ترکیه 
باز شد؛ زیرا قطر ساالنه نزدیک 
به 3میلی��ارد دالر واردات مواد 
غذایی دارد که پیش از محاصره 

اقتصادی، یک سوم آن را به طور 
مس��تقیم از طریق عربس��تان و 

امارات تامین می کرد. 
ب��ا ای��ن ح��ال، نب��ود روابط 
بانکی میان ای��ران و قطر، مانع 
اصل��ی صادرکنن��دگان ایران��ی 
در  پررنگ ت��ر  حض��ور  ب��رای 
بازارهای این کشور عربی حوزه 
خلیج فارس به ش��مار می رفت و 
ب��ه همین دلیل ط��ی هفت ماه 
گذش��ته، بهب��ود رواب��ط بانکی 
رایزنی های  از موضوع��ات  یکی 

مسئوالن دو کشور بوده است. 
در همین پیوند، هفته گذشته 
شیخ عبداهلل بن سعود آل ثانی 
ب��ا ک��وروش پرویزی��ان، رئیس 
بانک ه��ای خصوص��ی  کان��ون 
و موسس��ات اعتب��اری ایران و 
جمعی از مدیران بانکی ایران در 
قطر دیدار کرد؛ در این مالقات 

پاسارگاد،  بانک های  نمایندگان 
پارس��یان و س��امان از ای��ران و 
مدیران ارشد بانک مرکزی قطر 

حضور داشتند. 
ش��یخ عبداهلل بن س��عود آل 
ثانی در این دیدار با بیان اینکه 
هم��کاری  روش��ن  چش��م انداز 
بانک ه��ای قط��ر ب��ا بانک های 
روس��ت،  پی��ش  در  ایران��ی 
بانک ه��ای قطری تالش  گفت: 
خواهند کرد موانع موجود برای 
همکاری ه��ای متقابل را هرچه 

سریع تر برطرف کنند. 
بانک ه��ای  کان��ون  رئی��س 
خصوصی و موسس��ات اعتباری 
ایران نی��ز با قدردان��ی از بانک 
ب��رای میزبانی  مرک��زی قط��ر 
این نشس��ت گف��ت: چند بانک 
خصوصی ایران به تازگی روابط 
کارگ��زاری با بانک قطر الوطنی 

را ایجاد و حس��اب های خود را 
افتتاح کرده ان��د و آمادگی ارائه 
خدمات مورد نیاز تجار ایرانی و 

قطری را دارند. 
در این نشست حل مشکالت 
موج��ود در تعام��الت بی��ن دو 
کش��ور به دستور ش��یخ عبداهلل 
خطاب به مع��اون نظارتی بانک 
مرکزی این کش��ور در دس��تور 
کار معاون نظارتی بانک مرکزی 

قطر قرار گرفت. 
نشس��ت  در  همچنی��ن 
جداگان��ه ای ب��ا حض��ور معاون 
قطر  مرک��زی  بان��ک  نظارت��ی 
قطر  بانک ه��ای  نماین��دگان  و 
الری��ان  و  الخیج��ی  الوطن��ی، 
کان��ون  رئی��س  همچنی��ن  و 
بانک ه��ای خصوصی ای��ران به 
بانک های  نماین��دگان  هم��راه 
ش��د  تش��کیل  ایران  خصوصی 

و در این جلس��ه ارتقای س��طح 
مب��ادالت بانک��ی دو کش��ور و 
محدودیت های  ک��ردن  برطرف 
موجود مورد تاکید قرار گرفت. 

همچنی��ن در ای��ن نشس��ت 
پیش��نهاد انجام مب��ادالت بین 
دو کش��ور با ارزهای منطقه ای 
ب��ه ج��ای ارزهای دیگ��ر مانند 
یورو مط��رح و مورد اس��تقبال 

شرکت کنندگان قرار گرفت. 
در ای��ن دیداره��ا دو ط��رف 
ضم��ن اع��الم آمادگ��ی جهت 
پیگی��ری نکات و پیش��نهادات 
امی��دواری  اظه��ار  ارائه ش��ده 
کردن��د که روابط دو کش��ور را 
در مدت زمان کوتاه برای توسعه 
تس��هیل  و  تجاری  فعالیت های 
صادرات و واردات دو کش��ور و 
نیز ام��کان ص��ادرات مجدد به 

سطح مطلوب افزایش دهند. 

آغاز روابط کارگزاری بانک های ایرانی با قطر

مدیرعامل بانک  پاسارگاد در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی: 

در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی نوبنیان مطرح است  افشای پشت  پرده شایعه
برکناری سیف

یک منب��ع آگاه نزدیک به بان��ک مرکزی گفت که 
انتشار شایعات مربوط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی، 
ریشه در پول پاشی برخی مفسدان و اخاللگران سیستم 
بانک��ی از جمله برخی مدیران و س��هامداران متخلفی 
دارد که از برنامه ساماندهی تعاونی ها و موسسات مالی 

غیرمجاز بانک مرکزی متضرر شده اند. 
به گزارش ایس��نا، این منبع آگاه با اش��اره به اینکه 
انتشار چندین باره شایعه تغییر رئیس کل بانک مرکزی 
ظرف یک ماه گذشته، موضوعی نیست که به سادگی 
بتوان از کنار آن گذش��ت، گفت: ش��واهدی در دست 
است که برخی از متضررین برنامه ساماندهی موسسات 
مال��ی غیرمجاز و برخی مدیران فاس��د مربوط به این 
موسس��ات، اگرچه خود در زندان هستند اما از طریق 
عوامل خود، صحنه گردان انتش��ار اینگونه اخبار کذب 
هستند و هدف آنها صرفا ضربه زدن به انسجام فکری و 

عملیاتی سیستم بانکی کشور است. 
ای��ن منبع آگاه با بیان اینکه تاکنون چندین بار خبر 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی از سوی منابع نزدیک به 
دولت و ش��خص نهاوندیان تکذیب شده است، افزود: 
اصرار بر ترویج این ش��ایعه در منابع خبری مشکوک 
به زد و بند مالی است و الزم است نهادهای نظارتی و 
قوه قضاییه ب��ه این موضوع ورود کنند چراکه این کار 

مصداق اخالل در نظام بانکی و پولی کشور است. 
 او افزود: در دولت قبل برخی رسانه ها برای کمترین 
انتقاد به روش عملکرد بانک مرکزی از مراجع نظارتی 
تذکر جدی دریافت می کردند، اما هم اکنون ش��اهدیم 
که مسائل مهمی از این دست به راحتی بازیچه برخی از 

منابع خبری معلوم الحال می شود. 

مسابقه بی حاصل در بازار پولی
سپرده گذاران بانکی چقدر درآمد 

داشتند؟ 
بانک ها در س��ال 1395 بیش از 200 هزار میلیارد 

تومان بهره به سپرده گذاران پرداخت کرده اند. 
 به گزارش خبرآنالین، نماینده مردم مشکین ش��هر 
در مجل��س در نطق میان دس��تور خود ب��ا اعالم این 
مطلب اف��زود: در حالی میزان س��ود بانکی پرداختی 
به س��پرده گذاران برابر 200 هزار میلی��ارد تومان بود 
که درآمد ش��رکت های دولتی در این سال 100 هزار 
میلیارد تومان بوده است.   ولی ملکی با تاکید بر اینکه 
این نسبت بدان معناست که هزینه مفت خوارگی برای 
کش��ور، زیاد و درآمد کار و تولید کم بوده است، ادامه 
داد: از نظر سیاسی و نظامی در بهترین شرایط منطقه 
قرار داریم اما از نظر اقتصادی مشکالت حادی داریم.  او 
گفت: وقتی تولید با موانع روبه روست و سرمایه گذاری 
برای دریافت مجوزها ماه ها و سال ها دوندگی می کند 

کدام آدم عاقلی در تولید سرمایه گذاری می کند؟ 
 ای��ن نماینده مجل��س ادامه داد: وقت��ی بانک ها در 
بدترین ش��رایط به س��پرده های بانکی بهره 18درصد 
پرداخ��ت می کنند ک��دام فرد عاقلی حاضر اس��ت در 
کار تولی��دی که 9درص��د مالیات ارزش اف��زوده و در 
پایان س��ال مالی��ات بر درآم��د می پ��ردازد، در تولید 
س��رمایه گذاری کن��د؟  وی با ابراز تاس��ف از وضعیت 
موجود ادامه داد: بهره بانکی در س��ال 1394 دستمزد 
11 میلیون نفر نیروی کار را تامین می کرد و 14درصد 
تولید ناخالص داخلی و 19درصد کل نقدینگی کشور 
را تشکیل می داد. اگر 200 هزار میلیارد تومان به سوی 
تولید و عمران هدایت می ش��د، رش��د 8درصد اقتصاد 
ممکن می شد و تولید و اشتغال کشور سامان می گرفت 
و بی��کاری رخت بر می بس��ت.  این عضو کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن مجلس ادامه داد: تع��داد بانک های 
مجوزدار از س��ال 81 تا 89 سه برابر شد این در حالی 
اس��ت که در س��ال 89 چهار براب��ر بانک های موجود 
تقاضا برای تاس��یس بانک پیشنهاد شد و تعداد شعب 
بانک ها هش��ت برابر شد.   او نتیجه گیری کرد: این امر 
نش��ان می دهد که چه رونقی در بازار پولی وجود دارد 
که اینچنین برای بانکداری و ایجاد ش��عبه های جدید 
مسابقه گذاشته شده است. این فرآیند در حالی اتفاق 
می افتد که کارخانه ها و بنگاه های تولیدی کشور روز به 
روز بیشتر ورشکسته می شوند و کشاورزی تاریک ترین 
دوران خود را س��پری می کند. باید از رباخواری دوری 

کرد و شیوه بانکداری ربوی کشور اصالح شود. 

شکاف قیمتی دو دالر ۶۳۵ تومان 
شد

روند رش��د دو نرخ دالر مبادل��ه ای و آزاد در ماه های 
اخیر ش��کاف قیمتی آنه��ا را به بی��ش از 600 تومان 
افزایش داده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، روز یکش��نبه 
همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی تغییر قیمتی هم 
در نرخ های ارز در مرکز مبادالت ارزی رخ نداد و تمامی 

ارزها با نرخ روز گذشته عرضه خواهد شد. 
بر این اساس، دالر با قیمت 3565 تومان در اختیار 
متقاضیان مش��مول دریافت ارز دولتی قرار می گیرد. 
اکن��ون در جریان ایجاد زمینه برای اجرای سیاس��ت 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز با اصالح مق��ررات ارزی بانک 
مرکزی نس��بت به حذف ارز مبادله ای از برخی کاال و 
خدمات اقدام کرده است و این روند ادامه دارد. چندی 
پیش اختصاص ارز مبادله ای به مس��افران و ایرالین ها 

متوقف شد. 
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خبـــــر

سی ان بی  سی منتشر کرد
 بیت کوین

سرگرمی یا منبع درآمد؟ 
اگر تنها چند سال پیش، در اوایل کار بیت کوین 
فرصت س��رمایه گذاری داشتید، االن سرمایه شما 

می توانست خیلی بزرگ شود. 
براس��اس گزارش ه��ای س��ایت ارز دیجیت��ال 
CoinDesk )ک��ه ش��اخص قیم��ت بیت کوین 
 Bitfinex، دیجیت��ال   ارزه��ای  مب��ادالت  از 
دنب��ال  را   itBit و   Bitstamp، Coinbase
می کن��د( ارزش بیت کوین ها در س��ال 2013 به 
ویژه در پایان س��ال، بی ثبات بوده اس��ت؛ در ماه 
دس��امبر قیمت هر بیت کوی��ن حدود هزار دالر و 
در پایین تری��ن ح��د 600دالر ب��ود، بنابراین اگر 
ش��ما هزار دالر در بیت کوین که زمانی 600 دالر 
قیمت داش��ت س��رمایه گذاری می کردید، کمی 
بی��ش از 1.6 بیت کوین داش��تید. زمانی هم که 
بیت کوین ه��زار دالری را خری��داری می کردید، 

االن شما یک بیت کوین می داشتید. 
به گزارش CoinDesk، روز پنجشنبه قیمت 
هر بیت کوین 16500 دالر شد. طبق این گزارش، 
هر بیت کوین به اندازه 16500 دالر ارزش دارد و 
ارزش 1.6 بیت کوین شما امروز بیش از 26400 
دالر ارزش داش��ت. این برآورد شامل هیچ هزینه 

اضافی یا هزینه معامالت نمی شود. 
اگر ش��ما کمی باهوش یا خوش ش��انس بودید 
می توانس��تید حتی قبل از این ماجرا و در س��ال 
2010 در بیت کوین س��رمایه گذاری کنید. ش��ما 
 Winklevoss twins می توانس��تید ش��رکت
باش��ید که گزارش ها نش��ان می ده��د آنها اولین 

میلیاردرهای بیت کوین هستند. 
همانطور که بیت کوین مسیرها را طی می کند، 
برخی از بزرگ تری��ن نام ها در امور مالی در حال 

جابه جایی هستند. 
برخ��ی س��رمایه گذاران ب��زرگ ای��ن رون��د را 
پذیرفته اند، اما حتی با بس��یاری از داس��تان های 
س��رمایه گذاری های  م��ورد  در  موفقیت آمی��ز 
بیت کوی��ن، برخ��ی از س��رمایه گذاران باتجرب��ه 

احتیاط می کنند.
 وارن باف��ت میلیاردر و م��ارک کوبان در مورد 
نوسانات بیت کوین هش��دار داده اند. جک بوگل، 
س��رمایه گذار افسانه ای در نشس��ت اخیر شورای 
روابط خارجی گف��ت: از بیت کوین مانند طاعون 

دوری کنید. 
بنیانگذار Vanguard هم می گوید: بیت کوین 
هی��چ نرخ بازگش��ت ن��دارد. هیچ چی��زی برای 
حمای��ت از بیت کوین وجود ندارد. به جز امید که 
شما آن را به کسی می فروشید که می خواهد پول 

بیشتری برای بیت کوین بپردازد. 
درحالی که نام های بزرگ��ی مانند بوگل موضع 
ضد بیت کوینی دارد، دیگر س��رمایه گذاران مانند 
تونی رابینز، نویس��نده کتاب »پول، برنده بازی« 
موض��ع باثباتی در برابر بیت کوین نگرفته اس��ت. 
رابینز به س��ی ان بی  س��ی گف��ت: بیت کوین با 
احتم��االت کار می کند و س��رمایه گذاری در ارز 

رمزنگاری شده مانند رفتن به وگاس است. 
رابین��ز مقدار مش��خصی از پول های خود را در 
سرمایه گذاری های پرریسک هزینه می کند، اما او 
به این بخش از پول خود برای کار تکیه نمی کند. 
او می گوید س��رمایه گذاری در بازارهای پرریسک 
برای س��رگرمی اس��ت و می دانم که ممکن است 

این پول را از دست بدهم. 
ارز  در  س��رمایه گذاری  ح��ال  در  ش��ما  اگ��ر 
رمزنگاری شده هستید، مراقب باشید. بازدهی های 
گذش��ته، آینده را پیش بینی نمی کن��د. این کار 
مانند س��فر به وگاس اس��ت. کارشناس��ان مانند 
رابینز پیشنهاد می کنند تنها با پولی که می توانید 

از دست بدهید، بازی کنید. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.186دالر آمریکا

5.000یورو اروپا

5.736پوند انگلیس

1.163درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

554.000مثقال طال

127.899هر گرم طالی 18 عیار

1.361.000سکه بهار آزادی

1.390.700سکه طرح جدید

696.000نیم سکه

398.700ربع سکه

266.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
در دومین روز معامالتی هفته قله 95 هزار 
واحدی را فتح کرد. این صعود در ش��رایطی 
اتف��اق افت��اد که ش��اخص کل روز ش��نبه 
بیش��ترین رش��د روزانه را از 20 بهمن 94 
تجربه کرده بود. بدین ترتیب روز یکش��نبه 
بورس تهران بار دیگر ش��اهد کانال ش��کنی 
ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی بود، 
به طوری که این ش��اخص بار دیگر با رشد 
994 واحدی توانست سقف کانال 94 هزار 
واحدی را بش��کند و از نیمه کانال 95 هزار 
واحدی عبور کند. در معامالت روز یکشنبه 
ب��ازار س��هام نماده��ای معامالت��ی صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران و پاالیش نفت اصفهان به ترتیب ۳00، 
۱۶2 و ۱۳0 واحد به رش��د دماس��نج بازار 
سهام کمک کردند. همچنین سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی، آسان پرداخت پرشین و 
توسعه معادن و فلزات هر یک به ترتیب 2۱، 
۱۷ و ۱5 واحد تأثیر کاهنده س��عی کردند 
دماسنج بازار سهام را به سمت پایین هدایت 
کنند. آیفکس نیز ۸.2 واحد رشد کرد و به 

رقم ۱0۶4 واحدی رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران رق��م 445 میلیارد تومان را 
تجربه کرد که این رقم ناش��ی از دس��ت به 
دست شدن ۶4۷ میلیون سهم و اوراق مالی 

طی 45 هزار و 95۳ نوبت داد و ستد بود. 

حمایت حقوقی ها از شاخص کل
بورس ته��ران روز یکش��نبه ب��ار دیگر 
ش��اهد رش��د فزاینده ش��اخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی بود، به ط��وری که در این 
روز، دماس��نج بازار س��هام برای چندمین 
روز پیاپی کانال ش��کنی کرد و توانست تا 
قله تاریخی 95 ه��زار واحدی صعود کند. 
در این ش��رایط بورس تهران در ش��رایطی 
ش��اهد ثب��ت رک��ورد جدید دیگ��ری بود 
ک��ه با لمس نقدینگ��ی جدید در ب��ازار و 
تح��رکات دوباره حقوقی ها در س��هم های 
شاخص سازی همچون هلدینگ پتروشیمی 
خلیج ف��ارس، مل��ی صنای��ع م��س ایران، 
پاالی��ش نفت اصفه��ان، معدنی و صنعتی 
گل گهر، س��رمایه گذاری غدیر، پتروشیمی 
جم و فوالد مبارکه ش��اهد حضور پررنگ 
معامله گران اغلب حقیقی به ویژه در میان 
شرکت های حاضر در بازار دوم بورس بود؛ 
بازاری ک��ه در آن ش��رکت های برخوردار 

از س��هام ش��ناوری پایین یا س��هم های با 
سرمایه پایین تر از ش��رکت های بازار اولی 
حض��ور دارن��د. روی آوردن مدیران برخی 
صندوق های سرمایه گذاری به بازار سهام و 
گرایش بخشی از نقدینگی این صندوق ها به 
سمت تاالر شیشه ای باعث ایجاد بارقه های 
امید برای اغلب معامله گران ش��ده اس��ت. 
انتظ��ار برای ایجاد رونق نس��بی در فضای 
کسب وکار طی س��ال ۱۳9۷ و پیش بینی 
رشد سودآوری شرکت ها اصلی ترین مبنای 
تحلیل در بازار س��هام است. در عین حال 
افزایش نرخ دالر، رشد قیمت جهانی نفت، 
رش��د قیمت جهانی کامودیتی ها و کاهش 
ریسک های سیاسی را می توان از مهم ترین 
دالی��ل رونق بازار دانس��ت. ثبات نرخ نفت 
باالی س��طح 50 دالر و روند صعودی نرخ 
ارز مبادل��ه ای می تواند عامل��ی برای تکرار 
س��ودهای فعلی ش��رکت های پاالیشی در 
سال آینده باشد، این امر در صورت تحقق، 
p/e باالتری را به این گروه می دهد. چنانکه 
در گ��روه پاالیش��ی گزارش های مناس��ب 
شرکت های این گروه همچنان ادامه دارد. 
در مهم ترین  گزارش پاالیش نفت ش��یراز، 
پیش بینی س��ود هر سهم س��ال جاری را 
2۱۳۶ ریال اعالم کرد. در گروه خودرو نیز 

به واسطه خبرهایی از افزایش تعرفه واردات 
خودرو تا ۱50 درصد بیش��تر از قبل مورد 

توجه بازار سهام قرار گرفته است. 

با گروه های بازار سهام
روز یکش��نبه در گروه خودرو و ساخت 
قطع��ات رون��د قیم��ت تعداد زی��ادی از 
س��هم ها افزایش��ی بود. البته این افزایش 
عمدتا کمتر از ی��ک درصد بود. در گروه 
فرآورده ه��ای نفت��ی نیز از میان هش��ت 
نمادی که باز بودند پنج نماد شاهد رشد 
در قیمت پایانی و دو نماد ش��اهد کاهش 
قیم��ت بودن��د، اما در گ��روه محصوالت 
ش��یمیایی به رغم رشد تعدادی از نمادها 
اکثریت روند کاهش��ی را شاهد بودند. در 
دومی��ن روز معامالت ب��ورس تهران در 
ای��ن هفته در گروه فلزات اساس��ی ۳42 
میلیون سهم به ارزش بیش از 9۳میلیارد 
تومان و فرآورده ه��ای نفتی ۶5 میلیون 
س��هم به ارزش ۳2 میلیارد تومان مورد 
داد و س��تد قرار گرف��ت. ارزش معامالت 
بورس ته��ران نیز به رق��م ۳۳9 میلیارد 
و 2۶۷ میلی��ون توم��ان رس��ید و حجم 
معامالت رقم یک میلیارد و 2۶۱ میلیون 

سهم را تجربه کرد. 

با ورود نقدینگی های جدید حجم معامالت بورس میلیاردی شد

شاخص کل قله ای دیگر را فتح کرد

دول��ت در بودج��ه س��ال آین��ده برای 
انتش��ار ۸0 هزار میلیارد تومان انواع اوراق 
برنامه ری��زی کرده که این رقم نس��بت به 
س��ال جاری به دو برابر افزایش پیدا کرده 
است. برخالف اعتقاد برخی صاحب نظران و 
کارشناسان بازار سرمایه که انتشار اوراق و 
مشخصا اوراق منتشر شده در بازار سرمایه 
را عاملی برای برهم خوردن نظم این بازار 
می دانن��د، معتقدم چنین اتفاقی نمی افتد. 
طی سال جاری مجموع اوراق منتشر شده 
دولت، دس��تگاه ها، نهادها و وزارتخانه های 
تابع��ه ب��ه 40 ه��زار میلیارد توم��ان بالغ 
می شود که این رقم در بودجه پیشنهادی 

برای سال آینده به ۸0 هزار میلیارد تومان 
می رس��د و بعی��د به نظر می رس��د دولت 
برای فروش آن به مش��کلی برخورد کند. 
دولت بر اس��اس بودجه اعالمی به مجلس 
قصد دارد امس��ال ۳۸ هزار و 500 میلیارد 
تومان اوراق منتش��ر کند ک��ه این رقم به 
غیر از درخواس��ت انتش��ار ۷ هزار میلیارد 
توم��ان وزارتخانه ها، ۸ هزار میلیارد تومان 
ش��هرداری ها، ۳ هزار میلیارد تومان اوراق 
ارزی – ریالی وزارت نفت و ش��رکت های 
تابع��ه آن، ۱0 هزار میلیارد تومان اس��ناد 
خزانه اس��المی ب��ا سررس��یدکوتاه مدت 
)یک تا دو ماهه( و 5ه��زار میلیارد تومان 
بابت بازپرداخت س��ود اص��ل و فرع اوراق 
با سررسیدس��ال های قبل اس��ت. دولت از 
ابتدای س��ال تا پایان نیمه نخس��ت سال 

ج��اری، 25ه��زار میلی��ارد توم��ان اوراق 
منتش��ر کرده که از جمع ۳4 هزار میلیارد 
تومان مجوز اوراق بودجه امس��ال، 9 هزار 
میلیارد تومان باقی مانده است. با احتساب 
این رقم در کنار تحقق اوراق دستگاه های 
دولت��ی تا پایان س��ال امکان انتش��ار 20 
ه��زار میلی��ارد توم��ان اوراق دیگر وجود 
دارد. ظرفیت ب��رای خرید کل این اوراق 
وجود دارد، اما نکته اصلی و مهم آن نرخ 
بازدهی اوراق است. به عبارتی دولت برای 
فروش این اوراق به مش��کلی برنمی خورد 
 ام��ا نکته مه��م میزان نرخ آن اس��ت که 
۱5 درصد تعیین ش��ود یا بیش��تر از نرخ 
بانک��ی باش��د. به اعتقاد من، ب��ا توجه به 
اینکه خریداران این اوراق لزوما خریداران 
سهام نیستند، انتش��ار این اوراق بر روند 

ب��ازار س��رمایه اثرگ��ذار نیس��ت. برخی 
کارشناس��ان از انتشار این اوراق به عنوان 
یک تهدید طی سال جاری یاد کردند. این 
برداش��ت، اشتباه اس��ت چون حجم قابل 
توجه��ی از اوراق را صندوق های با درآمد 
ثاب��ت می خرند ک��ه حداکث��ر می توانند 
۱0درص��د پرتفوی خود را س��هم بخرند، 
بنابرای��ن طیفی که این اوراق را می خرند 
از خری��داران س��هام جدا هس��تند. اقدام 
دولت در جهت شفاف سازی بدهی هایش 
کار بس��یار مثبتی است. همین که دولت 
برنامه می دهد و به اقش��ار مختلف اعالم 
می کند که چه برنامه هایی دارد، می تواند 
کمک بزرگی به تصمیم گیری در س��طوح 

مختلف باشد. 
منبع:  سنا

مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با بیان 
ای��ن که حجم معام��الت گندم در بورس 
کاال در 9 ماه��ه امس��ال از کل معامالت 
س��ال 95 بیش��تر بوده اس��ت، گفت که 
میزان گن��دم صادراتی معامله ش��ده در 
سال جاری نیز با رشد بیش از دو برابری 
به رقم ۶5 هزار و ۷50 تن رس��یده است. 
موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای 
دو محصول ذرت و جو در بورس کاال که 
از دو س��ال گذشته در کشور اجرایی شد، 
دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای 
محصول اس��تراتژیک گندم نی��ز اجرایی 
کند؛ به طوری که از س��ال جاری ش��اهد 
اجرایی ش��دن این طرح ب��رای محصول 
گندم به صورت آزمایشی در چهار استان 
هس��تیم. حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل 
بورس کاالی ایران در گفت وگو با ایرنا، با 
با تشریح جزییات این طرح، بیان داشت: 

در کل سال ۱۳95 حجم معامالت گندم 
داخل��ی و صادراتی در بورس کاالی ایران 
422 هزار تن بوده که از این میزان ۳9۱ 
هزار تن گن��دم در بازار داخلی به فروش 
رسیده و ۳۱ هزار تن آن صادر شده است. 
سلطانی نژاد افزود: این در حالی است که 
از ابت��دای امس��ال ت��ا ۱5 آذر ماه س��ال 
جاری، یک میلیون و 2۱0 هزار تن گندم 
در بورس کاال مورد معامله قرار گرفته که 
با رشد چش��مگیری همراه بوده است. به 
گفته وی، در سال جاری از کل معامالت 
به ثبت رس��یده ب��رای محصول گندم در 
بورس کاالی ای��ران، یک میلیون و ۱45 
ه��زار تن محص��ول در داخ��ل به فروش 
رفت��ه و حجم گن��دم صادراتی در س��ال 
جاری نیز با رش��د بی��ش از دو برابری به 
رقم ۶5 هزار و ۷50 تن رس��یده اس��ت. 
سلطانی نژاد مهم ترین اقدام بورس کاالی 

ای��ران در ح��وزه فروش گندم در س��ال 
جاری را عملیاتی ش��دن ماده ۳۳ قانون 
افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی و 
اجرای سیاست قیمت تضمینی برای این 
محصول دانس��ت و گفت: ماده ۳۳ قانون 
مذک��ور در حال��ی برای محص��ول گندم 
در چهار اس��تان مرکزی، اردبیل، زنجان 
و خراس��ان ش��مالی به صورت آزمایشی 
اجرایی ش��د که ش��اهد افزای��ش حجم 
معامالت گندم در دوره معامالت هفتگی 
نیز هستیم. مدیرعامل بورس کاالی ایران 
اظه��ار کرد:  در بخش معامالت گندم در 
هفته چهارم آذرم��اه، بیش از ۸0 هزار و 
۱50 تن محصول مورد معامله قرار گرفته 
که این رقم نس��بت به هفته های پیش از 
آن با رشد قابل توجهی همراه شده است. 
سلطانی نژاد درباره عرضه کل گندم کشور 
در ب��ورس کاال، گفت: بورس کاالی ایران 

ظرفی��ت اج��رای طرح قیم��ت تضمینی 
گندم کل کش��ور را داراس��ت ک��ه برای 
این کار باید ملزوماتی فراهم ش��ود که از 
میان آنها می توان به شناسایی و پذیرش 
انبارهای استاندارد و همچنین بهره گیری 
از س��امانه ثبت اطالعات کش��اورزان که 
توس��ط بورس کاالی ایران طراحی شده 
است، اشاره کرد. وی اضافه کرد: با اجرای 
کامل طرح قیمت تضمینی گندم از سال 
آینده، می توان سالی پربار همراه با تثبیت 
خودکفایی گندم، حمایتی به مراتب بهتر 
از کش��اورزان و پرداخت سریع مطالبات 
آنها، رشد کیفیت محصول و کاهش قابل 
توج��ه بار مالی دولت را ب��ه ارمغان آورد. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در پایان 
خاطر نش��ان ک��رد:  تحقق ای��ن اهداف، 
حمایت همه نهادهای مرتبط با این طرح 

ملی را می طلبد.

بازار سهام از انتشار اوراق تأثیر منفی نمی گیرد

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 

حجم معامالت گندم صادراتی در بورس کاال بیش از دو برابر افزایش یافت

خبر

مدیرعامل فرابورس ایران مطرح کرد 
ارزش اقتصادی چندبرابری 

صندوق های جسورانه نسبت به 
R&D واحدهای

مدیرعامل فرابورس ایران در »همایش تحلیل مسائل 
و تأمین منابع مالی در آموزش عالی« که با محورهایی 
همچون بررسی تجارب داخلی و بین المللی در مدیریت 
منابع در دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی، تأمین 
منابع مالی برای تجاری س��ازی ایده های نوین )اقتصاد 
دانش بنیان( و بررس��ی جای��گاه فناوری های نوین در 
تأمی��ن منابع مالی آموزش، برگزار ش��د به ارائه نکاتی 
در حوزه آموزش عالی و مالکیت پرداخت. امیر هامونی 
در این همایش با اش��اره به اینکه دانش��گاه ها باید به 
سمت کارآفرینی حرکت کنند که در این حوزه نقش 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بسیار مهم است، 
گف��ت: در مقاالت زیادی اث��ر ثروت آفرینی واحدهای 
تحقیق و توسعه با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
مقایسه شده که در نهایت مشخص شده صندوق های 
VC نس��بت ب��ه واحدهای R&D س��ه براب��ر ارزش 
اقتصادی بیش��تری دارن��د. به گفته هامون��ی، از بین 
20 صندوق سرمایه گذاری جس��ورانه که به فرابورس 
درخواس��ت پذیره نویس��ی داده اند، تنها یک صندوق 
دانش��گاهی به نام دانشگاه تهران وجود دارد که نشان 
می دهد سهم دانش��گاه در این حوزه بسیار کم است، 
درحالی که پتانس��یل های زیادی در دانش��گاه ها برای 
تأسیس VCها وجود دارد.  وی با بیان اینکه فرابورس 
ایران آمادگی خود را برای واگذاری سهام شرکت های 
دانش بنی��ان ب��ه س��رمایه گذاران نهادی ی��ا عموم در 
تابلوهای رش��د و دانش بنیان بازار شرکت های کوچک 
و متوس��ط یا بازار س��وم اعالم می دارد، اف��زود: قطعا 
بازار SME می تواند حلقه اتصال دانش��گاه و صنعت و 
شرکت ها باشد که به نوعی به تأمین مالی دانشگاه ها نیز 
کمک می کند. مدیرعامل فرابورس با طرح این س��ؤال 
که آیا رتبه علمی خوبی که طی 20 س��ال گذشته با 
نهضت تولید علم در کشور آغاز شده و جایگاه ویژه ای 
که در منطقه و آسیا از نظر تولید علم و تولید مقاالت 
به دست آمده، به مسائل اشتغال و وضعیت بیکاری ما 
کمک کرده و اثرات آن را در اقتصاد کش��ور می بینیم 
یا خیر، گفت: بدیهی اس��ت که پاسخ این سؤال منفی 
اس��ت و تاکنون چنین اثری را مشاهده نکرده ایم. وی 
در همین زمینه افزود: درست است که رتبه اول علمی 
را در منطقه به دست آورده ایم اما مسئله آن است که 
این علم نافع نبوده است، یعنی علمی نبوده که صنعت 
از آن استفاده کند و از سوی دیگر امکان اینکه مسائل 
روز خود اعم از کوتاه مدت و میان مدت را به کمک آن 

برطرف کنیم، وجود ندارد. 

 عرضه انواع مس مفتول
کاتد و کم عیار در تاالر محصوالت 

صنعتی و معدنی
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز یکشنبه 2۶ آذر ماه میزبان عرضه یک هزار و ۳40 
تن مس مفتول، یک هزار و 9۶0 تن س��بد مس کاتد 
و 20 ه��زار تن مس ک��م عیار بود. در ای��ن روز ۱40 
تن س��ولفورمولیبدن، ۱2 تن کنسانتره فلزات گرانبها 
و 220 ت��ن میلگرد A3-10 نی��ز در این تاالر عرضه 
ش��د. همچنین ۳2 هزار و 240 تن انواع قیر، گوگرد و 
عایق رطوبتی و همچنین ۳۱ هزار و ۳00 تن برنج نیز 
در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
ش��اهد عرضه 404 هزار قطعه جوج��ه یک روزه، یک 
هزار و 200 تن روغن خام، ۱۶ هزار و ۶00 تن س��بد 
گندم خوراکی و دوروم، 5هزار و 500 تن ش��کر سفید 
و ۳2 هزار تن گندم خوراکی و دوروم بود. عالوه براین، 
یک هزار و 4۷۳ تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت 
تضمینی در این تاالر عرضه ش��د. ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
عرض��ه ۱۳2 هزار و ۱49 تن انواع قی��ر، وکیوم باتوم، 
لوب کات، گوگرد، سالپس واکس، مواد پلیمری و مواد 
شیمیایی را تجربه کرد. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
نیز ش��اهد عرضه 4۸ تن آنیلین، 20۸ تن متیلن دی 

فنیل دی ایزوسیانات و ۶00 تن روغن بود. 

عرضه ۹۰ هزار تن نفتا سنگین 
پاالیش نفت الوان در بخش بین الملل

بورس انرژی روز یکشنبه شاهد عرضه 90 هزار تنی 
نفتا س��نگین پاالیش نف��ت الوان در بخش بین الملل 
ب��ود. در جری��ان معام��الت روز 2۶ آذر 9۶، کاالهای 
آیزوریسایکل و حالل 404 پاالیش نفت شیراز، نفتای 
س��نگین پاالیش نفت تهران و بلندینگ حالل 4۱0 و 
حالل 50۳ پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی 
عرضه شد. همچنین رینگ بین الملل میزبان عرضه ۳5 
هزار تن نفت کوره ۳۸0 س��انتی استوک شرکت ملی 
نفت ایران و 90 هزار تن نفتای س��نگین بود. از نکات 
حائز اهمیت بازار داخلی می توان به نخس��تین عرضه 

حالل 50۳ پاالیش نفت کرمانشاه اشاره کرد. 

نگاه

یادداشت

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

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4,۶205.9۶شپنا

2,۳024,92فملي

۶,5244,۸9فلوله

5,۱۶۸4,۸۷فارس

۸9۱4,۷ورنا
2,9444,۶9قنیشا

4,5454,۶۸خموتور

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

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.99(۱,409ما

)4,9۱(4,۳۶۱شدوص

)4,۷۸(2,۶50کلوند

)4,45(2,۶40والبر

)4,۱۷(۶,20۸چکارن
)۳,۷۸(۱,55۱تمحرکه
)۳,۶۷(2,20۶شفارس

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته ش��د. 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. 

پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۱۸۳.4۳۳ 2۸50فوالد

9۸,۱۸۳ 2۳02فملي
5۳,۶۶0 ۱025خساپا
50,40۶ 4۶20شپنا

۳9,۱۸0 ۳24۷کگل
2۸,۳۳4 ۱۳5۷وغدیر
2۸,0۸۷ ۱454تاپیکو

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

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

522.۷۶4 2۸50فوالد
2۳2,۸۸۱ 4۶20شپنا
225,9۷4 2۳02فملي
۱2۷,2۱۶ ۳24۷کگل
۸0,۷۷۱ ۸۱5۸رمپنا
۷5,۶۸۳ 4۳99مبین
۶9,۸۸0 2955خودرو

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

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
2۸50۶24۶فوالد
2۳02۳5۶0فملی
4۶202۸۳9شپنا
۱0252۸22خساپا
۱5۱202۳4۳آپ

۱4542240تاپیکو
۳24۷20۳4کگل

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

22۱0۱۱05خمحور
۱۳4۸۶۷4کساپا

۱0۳45۱۷خکمک
۱94۸4۸۷شپارس
2044409قثابت

۱۱۱0۳۷0خریخت
2۸۶۳۳5۸سیالم

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۳۸۱۳۱.59کگاز
۸942.۳۸وخارزم
۱40۳2.۶0واعتبار
۱5۳۷۳.2۸پارسیان
99۸۳.۳0وصنا

۱۱2۱۳.۳۶پردیس
2020۳.۸5وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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علیرضا سیری
مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر

بورس کاال

بورس انرژی 



ط��رح آزادراه کمربندی ش��رق اصفهان در 
3 قطع��ه اجرایی به طول کل��ی 93 کیلومتر 
طراحی و در س��نوات گذش��ته با مش��ارکت 
ش��رکت فاطرکوث��ران جن��وب ب��ه عن��وان 
س��رمایه گذار با وزارت راه و شهرس��ازی آغاز 
گردید. از اردیبهش��ت ماه س��ال 1396 ادامه 
کار این پروژه به هلدینگ عمران و ساختمان 

تراز پی ریز واگذار گردید. 
فرصتی دست داده است تا با ارکان این پروژه 
آقای مهن��دس کریم��ی مدیرعامل هلدینگ 
ت��راز پی ری��ز، آق��ای مهندس کردرس��تمی 
مدیرعامل ش��رکت آزاد راه شرق سپاهان که 
قبل از این به س��مت های قائ��م مقام معاونت 
س��اخت و توس��عه راه آهن و فرودگاه ها، مدیر 
حوزه 2 س��ازمان مهندسی عمران شهرداری 
تهران و مجری تونل ه��ای نیایش و امیرکبیر 
تهران مش��غول بوده اند؛ همچنین آقای دکتر 
نصرآزادانی عضو هی��أت مدیره هلدینگ تراز 
پی ری��ز، عضو هی��أت مدیره دانش��گاه علم و 
صنعت ایران که در گذش��ته معاونت ساخت 
و توس��عه راه آهن و فرودگاه ها، مدیریت عامل 
سازمان مهندس��ی عمران شهرداری تهران و 
معاونت راهداری و هماهنگی امور استان های 
وزارت راه و تراب��ری را بر عهده داش��ته اند، به 
عن��وان یکی از مصادیق این زیرس��اخت ها به 

گفت وگو بپردازیم: 
لطفا مش�خصات کامل این ط�رح را برای 
خوانندگان معرفی و میزان پیش�رفت هر 

یک از فازهای آن را نیز اعالم بفرمایید؟ 
کردرستمی: آزادراه شرق سپاهان با شش 
باند رفت و برگش��ت به ط��ول 63 کیلومتر با 
حمایت و س��رمایه گذاری مشترک وزارت راه 
و شهرس��ازی و شرکت س��رمایه گذاری آتیه 
صبا )متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری( 
ساخته می شود. آزاد راه شرق اصفهان کریدور 
جنوب به ش��مال کش��ور را به یکدیگر متصل 
می کن��د و با بهره گیری از ای��ن آزادراه فاصله 
تهران به ش��یراز 2.5 ساعت و فاصله تهران به 
اصفهان یک س��اعت کوتاه تر می شود. احداث 
این بزرگ��راه موجب کاهش ب��ار ترافیکی در 
شهرها ش��ده و موجب می گردد تا کسانی که 
مقصدشان شرق اصفهان است بدون ترافیک 
و طی مسافت زیاد مسیر خود را طی نمایند. 
آزادراه  از  پ��روژه  ای��ن  ی��ک   قطع��ه 
اصفه��ان – کاش��ان آغاز می گ��ردد. طول این 
نقط��ه 29/300 کیلومت��ر ب��وده و ب��ه جاده 
پیمانکار  اصفهان-اردس��تان منتهی می شود. 
منتخب این قطعه ش��رکت اسکان ده بوده و 
مدت انجام پروژه 12 ماه می باش��د. پیشرفت 
فیزیک��ی این قطعه بالغ ب��ر 65 درصد بوده و 
عملیات اجرای اس��اس و زیر اساس تقریباً رو 
به اتمام بوده و دو الیه آسفالت بیندر بیش از 
50 درصد مسیر انجام شده و بقیه عملیات نیز 
با س��رعت تمام در حال اجرا بوده به طوری که 

دی ماه 96 آماده بهره برداری می باشد. 
 قطع��ه دو ای��ن پ��روژه از تقاط��ع ج��اده
اصفهان – اردستان )کیلومتر 29/3( آغاز شده 
و تا اتوب��ان اصفهان – نایین )کیلومتر 63/9( 
ادامه دارد، ط��ول این نقط��ه 34/6 کیلومتر 
می باش��د. پیمانکار منتخب این قطعه شرکت 
تی��راژ بوده و ب��ه مدت زمان پیم��ان 24 ماه 
می باشد. پیش��رفت فیزیکی این قطعه بالغ بر 
45 درصد ب��وده و عملیات خاک��ی تقریباً به 
اتمام رس��یده و عملیات روس��ازی شامل زیر 

اساس و اساس و آسفالت آغاز شده است. 
کریم�ی: در تکمی��ل صحبت ه��ای آقای 
مهن��دس کردرس��تمی بای��د ع��رض کن��م، 
پل ه��ای ب��زرگ تقاطع های آزادراه س��پاهان 
 به ترتیب در مس��یرهای اصفهان–اردس��تان، 
و  ف��رودگاه  اتوب��ان   ورتون–حبیب آب��اد، 
پیمانکار  می باش��ند.  واق��ع  اصفهان–نایی��ن 
منتخب این پروژه ش��رکت هنزا بوده و مدت 
این پیمان 18 ماه می باش��د. درصد پیشرفت 
فیزیک��ی پل ه��ا بالغ بر 55 درص��د بوده و به 
ترتیب در پ��ل تقاطع اردس��تان بیش از 85 
درصد، پل حبیب آب��اد بالغ بر 60 درصد، پل 
ف��رودگاه 50 درص��د و پل نایی��ن حدود 30 

درصد پیشرفت فیزیکی می باشد. 
ب��ا توجه به پیش��رفت فیزیک��ی کل پروژه 
اردیبهش��ت ماه س��ال  از  آهن��گ پیش��رفت 
ج��اری دارای رش��د مثب��ت با ش��یب تندی 
ب��وده به طوری که آهنگ رش��د منفی قبل را 
نیز پوش��ش داده اس��ت. امید اس��ت با توجه 
به برنامه ریزی های دقیق و مدیریت مناس��ب، 
عقب افتادگی های گذشته نیز جبران گشته و 
در ش��هریور ماه سال 1397 ش��اهد افتتاح و 

بهره برداری کل پروژه باشیم. 
درباره اهم اقدامات انجام ش�ده در پروژه 
و عملک�رد هی�أت مدیره جدید ش�رکت 

مجری این طرح چه نظری دارید؟ 
که مس��تحضرید  کردرس�تمی: همانطور 
بعد از ش��رکت فاطرکوث��ران جنوب به عنوان 

سرمایه گذار با وزارت راه و شهرسازی، شرکت 
آزاد راه شرق سپاهان که یکی از شرکت های 
تابعه هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز 
و س��رمایه گذاری آتیه صبا می باشد ادامه کار 

را به عهده گرفت. 
از اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری با کمک 
هی��أت مدیره جدید جهت برنامه ریزی، پروژه 
پیشرفت رضایت بخشی داشته است. به عنوان 
نمونه، درصد برخ��ی از احجام اصلی عملیات 
و مقادیر اجرا ش��ده در بازه های زمانی منتهی 
به اردیبهش��ت و آبان ماه س��ال جاری به این 

صورت است: 
1-پ��ی کن��ی: عملک��رد ت��ا اردیبهش��ت 
م��اه 12.93درص��د و عملک��رد تا آب��ان ماه 

71.88درصد
2- س��اخت س��ازه فل��زی: عملک��رد ت��ا 
اردیبهشت ماه 15.63درصد و عملکرد تا آبان 

ماه 75.48درصد
باب�ت  بازنشس�تگی کش�وری  صن�دوق 
سهم الش�رکه چه مقدار از هزینه های این 

پروژه را تقبل کرده است؟ 
کریم�ی: همانط��ور که اعالم ش��د س��هم 
70درص��د  ق��رارداد  ای��ن  در  س��رمایه گذار 
هزینه ه��ای اصلی )ش��امل ارزیاب��ی امالک و 
رف��ع معارض تأسیس��اتی، اح��داث آزادراه و 

تأسیسات جنبی خاص( می باشد و همچنین 
هیأت مدیره جدید برای دریافت س��هم وزارت 
راه و شهرسازی اقدام کرده و موفق به دریافت 
قدرالس��هم آن وزارت در قال��ب اوراق و قی��ر 

گردیده است. 
آیا ب�رای جانمایی مجتمع ه�ای خدمات 
بین راهی نیز تصمیمی گرفته شده است؟ 
کردرس�تمی: در پاس��خ ب��ه س��ؤالی که 
مط��رح کردید، بله، با توج��ه به مطالعاتی که 
از طریق مش��اور مربوطه در طول محور انجام 
پذیرفت��ه و با تمرکز بر تعیین تعداد، س��طح 
و جانمای��ی مجتمع های رفاه��ی و خدماتی، 
نس��بت به انتخاب زمین های مناسب اقدام و 
طی تشریفات مربوطه برای اخذ مجوز احداث 

آنها در دست انجام است. 
الزم به ذکر می باش��د با آغ��از فعالیت این 
مجتمع ه��ای رفاه��ی و خدمات��ی در آینده، 
درآمد حاصل از آنها به عنوان بودجه صندوق 
بازنشس��تگان کشوری و در واقع بازنشستگان 

محترم کشورمان قرار خواهد گرفت. 
آیا پیش�رفت پ�روژه طب�ق برنامه ریزی 

تعیین شده پیش رفته است؟ 
دکتر نصر: پروژه نسبت به پیشرفت واقعی 
در برنام��ه تأمین مالی، از پیش��رفت فیزیکی 
مناس��بی برخوردار می باش��د و این درحالی 

اس��ت که برنامه ریزی مناسبی جهت دریافت 
س��هم 30درص��دی وزارت راه و شهرس��ازی 
عمدتا در قالب اوراق مش��ارکت صورت گرفته 
اس��ت. همچنین با بهره گیری از توان صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری روش ه��ای متعددی 
ب��رای تبدیل ای��ن اوراق ب��ه نقدینگی، مورد 
بررس��ی و پیگیری قرار گرفت ک��ه با رعایت 
صرفه و صالح صندوق بازنشس��تگی و پروژه، 

مناسب ترین روش انتخاب گردیده است. 
به نظر ش�ما زیرس�اخت های حمل و نقل 
در اقتصاد، فرهنگ و سیاست گذاری های 
کشور چه میزان تأثیرگذار و حائز اهمیت 
اس�ت؟ چه موانعی باعث عدم پیش�رفت 

کشور در این زمینه می گردند؟ 
دکت�ر نص�ر: به طور کلی حم��ل و نقل در 
هر کش��ور اگرچه هیچ گون��ه ارزش افزونه ای 
ندارد اما به واس��طه خدماتی که به وس��یله آن 
جریان می یابند، اساس و مبنای توسعه کشور 
به ش��مار می رود. در دنیا سیستم حمل و نقل 
را به شبکه شریانی و رگ های انسانی شباهت 
م��ی دهن��د و همانط��ور که رگ ه��ا در بدن 
انس��ان خون رس��انی به قلب هدایت و حیات 
انس��ان را تضمین می کنند، سیس��تم حمل و 
نقل کش��وری نیز حیات اقتصادی، فرهنگی، 

سیاسی و. . . آن کشور را تأمین می نماید. 

کش��ور م��ا از نظ��ر ش��رایط جغرافیای��ی 
)دسترسی از ش��مال به دریای خزر و جنوب 
به دریای عمان و خلیج فارس دارد و همچنین 
یکی از معدود نقاط اتصال شرق و غرب آسیا 
می باشد.( بهترین موقعیت را دارد و به همین 
دلیل در سیس��تم حمل و نق��ل بین المللی از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
آزاد راه های بین شهری با تغییر کاربری های 
آن منطقه، س��هولت دسترس��ی عوامل تولید 
به صنایع و معادن، موجب رش��د اقتصادی و 
تولید ثروت خواهد شد. همچنین توسعه این 
زیرساخت ها باعث ازدیاد ارتباطات و تعامالت 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی و در نتیجه ب��ا ایجاد 
منافع مش��ترک ملی، س��بب افزایش وحدت 
و همبس��تگی ملی می گردد. با درگیر ش��دن 
منافع دیگر کش��ورها به واس��طه حفظ امنیت 
حمل و نقل آنها از طریق کشور ما، نیاز کشور 
به توان نظامی باال نیز کاهش می یابد. با توجه 
به سیاس��ت های کالن و برنامه های آتی که از 
طرف مق��ام معظم رهبری مط��رح می گردد، 
توسعه زیرس��اخت های حمل و نقل به عنوان 
پیش نیاز سایر بخش ها در نظر گرفته می شود. 
الزم به ذکر اس��ت ایجاد ش��بکه های ریلی و 
جاده ای در بس��یاری از مناط��ق اصلی مانند 
بن��در چابهار، مک��ران و. . . موج��ب افزایش 

ظرفیت بنادر ما و در نتیجه افزایش پتانسیل 
حمل و نقل کشور خواهد شد. 

از عواملی که مانع سرمایه گذاری شرکت ها 
در این زمینه می گردد: 

- عدم ش��فافیت نحوه ساخت و نگهداری و 
بهره برداری زیرساخت ها

ب��رای  الزم  تضامی��ن  ارائ��ه  ل��زوم   -
سرمایه گذاری از طرف دولت

- عدم ثبات سیاست های بیمه ای طی سنوات
- نحوه قیمت گذاری و. . . 

ب��ا ایج��اد ثب��ات در قوانی��ن و مق��ررات، 
شفاف س��ازی سیاس��ت ها و هزینه ها، حمایت 
و پش��تیبانی دولت امکان جذب سرمایه برای 
ایج��اد زیرس��اخت های حمل و نق��ل فراهم 
خواهد شد و این امر باعث افزایش سودآوری 

و رشد اقتصادی کشور خواهد شد. 
اهداف و راهبردهای هلدینگ تراز  پی ریز 
برای این پروژه چه مسائلی در نظر گرفته 

شده است؟ 
کریم�ی: ط��رح آزادراه کمربندی ش��رق 
اصفه��ان با ه��دف تکمی��ل کری��دور اصلی 
آزادراهی شمال- جنوب کشور تعریف گردیده 
و قطعاً س��هولت تردد ناشی از سرعت مطلوب 
با حفظ ایمنی س��یر و کاه��ش 75 دقیقه ای 
زمان و 25 کیلومتری طول مسیر ترانزیت، از 
مهم ترین مزایایی اس��ت که منجر به استقبال 
عمومی برای بهره برداری از آن خواهد ش��د و 
در نتیج��ه صرفه جویی در مصرف س��وخت و 
کاهش تصادفات جاده ای در استان اصفهان را 

به همراه خواهد داشت. 
ای��ن آزادراه ب��ا برقراری ارتب��اط بهتر بین 
ش��هرهای مختلف اس��تان به ش��کل مؤثری 
س��هولت دسترس��ی را ایج��اد و کاه��ش بار 
ترافیک ش��هر اصفهان را نی��ز در پی خواهد 
داش��ت. افزایش ارزش زمین در طول مس��یر 
به دلیل افزایش سطح دسترسی به شهرهای 
اقماری صنعتی و مسکونی )قدیم و جدید( و 
کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی، از 

دیگر مزایا و اهداف طرح است. 
ب�ا تش�کر از وقت�ی ک�ه در اختی�ار این 
مصاحبه قرار دادی�د، همانطور که گفتید 
امیدوار هستیم دولت و عوامل نقل اهتمام 
و توجه بیشتری به توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل کش�ور داش�ته و در نتیجه با 
پیش�رفت در ای�ن زمینه از مزای�ای این 
زیرس�اخت ها بهره مند شویم. همچنین با 
آرزوی موفقیت برای کلیه دست اندر کاران 

ساخت پروژه آزاد راه شرق اصفهان. 
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 »آزاد راه شرق اصفهان«

آزادراه ها، رکن ناپیدای توسعه



چرا ثبت سفارش واردات خودرو 
متوقف شد؟ 

س��خنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه 
از وزیر صنعت س��وال کردیم که چرا ثبت س��فارش 
واردات خودرو متوقف شده است؟ گفت: نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی بحث تحقیق و تفحص از 
واردات خودرو را مطرح کرده اند و اگر این موضوع به 

زودی حل نشود نظارت ها شدیدتر می شود. 
به گ��زارش پدال نیوز به نقل از تس��نیم، س��عید 
باس��تانی اف��زود: ب��ه رغ��م هم��ه زحمات��ی که در 
صنعت خودروس��ازی کشور کش��یده می شود مردم 
رضایتمندی الزم را ندارند.  وی علت اصلی مش��کل 
را نوع خصوصی س��ازی دانس��ت و گف��ت: در حوزه 
خودروس��ازی خصوصی س��ازی واقعی نداش��تیم و 
پ��س از انقاب هنوز به خودروس��از تبدیل نش��دیم 
و تولیدکنن��ده خودرو هس��تیم.  باس��تانی افزود: تا 
زمانی که دولت را از خودروس��ازان جدا نکنیم و آنها 
ب��ه عنوان بنگاه خودروس��ازی خصوصی آغاز به کار 
نکنند مش��کات ادام��ه خواهد داش��ت.  وی اضافه 
کرد: اگر خصوصی س��ازی به درس��تی انجام می شد 
و س��هم دول��ت زیر 20درصد بود و س��هم مدیریتی 
را ب��ه بخش خصوص��ی واگ��ذار می کردی��م تاکنون 
ای��ن موضوع رون��ق پیدا کرده بود.  باس��تانی گفت: 
ت��وان داخلی ب��رای تبدی��ل به خودروسازش��دن را 
داریم در 20 س��ال گذش��ته در حوزه موشکی نشان 
دادیم توان داخلی س��ازی را داریم مشروط بر اینکه 
خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد منابع ارزان قیمت 
مال��ی را اختصاص دهیم.  س��خنگوی کمیس��یون 
صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 
اینکه مجلس در تاش اس��ت خصوصی سازی واقعی 
در صنعت خودروس��ازی ایجاد کن��د، افزود: در کنار 
خصوصی س��ازی باید هدف گذاری هایی انجام شود و 
حمایت های خاصی را برای کس��ی که اهلیتش برای 

خودروسازی اثبات شده است را انجام دهیم. 
وی با بی��ان اینکه از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
س��وال کردیم که چرا ثبت س��فارش واردات خودرو 
متوقف شده است؟ گفت: نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی بحث تحقیق و تفحص از واردات خودرو را 
مطرح کرده اند و اگر این موضوع به زودی حل نشود 

نظارت ها شدیدتر می شود. 

سایپا جزو موفق ترین شرکت های 
تولید خودرو در کشور است

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع 
انسانی اس��تانداری اس��تان هرمزگان گفت سایپا از 
موفق ترین ش��رکت های تولید خودرو در کشور است 

که نقش پررنگی در صنعت خودرو دارد. 
به گ��زارش گروه خودرو پول نیوز، علی رئوفی که در 
سومین نمایش��گاه خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته 
بندرعباس حضور یافته بود، گفت: س��ایپا با استفاده از 
تکنولوژی روز دنیا و بومی س��ازی آن مشتریان داخلی 
زی��ادی را جذب خواه��د کرد همانگونه ک��ه در حال 
حاضر با تنوع محصوالت خود توانسته است بسیاری از 
مشتریان را جذب کند.  وی گفت: امروزه شاهد هستیم 
که خودروس��ازان داخلی در موضوع کیفیت خودروها، 
به نس��بت موفق عمل کرده و توانستند رضایت نسبی 
مردم را کس��ب کنند.  معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توس��عه منابع انس��انی استانداری اس��تان هرمزگان 
در خص��وص خ��ودروی پراید گف��ت: پراید نقش یک 
خودروی ملی را در کش��ور ایف��ا می کند و اغلب مردم 
از این خودرو راضی هس��تند و این خودرو در س��طح 
وس��یعی توسط مردم اس��تفاده می ش��ود.  وی گفت: 
امیدوارم با نمایش خودروها و قطعاتی که با استفاده از 
تکنولوژی روز دنیا تولید می شوند فرصت مناسبی پیش 
آید تا مردم برای خرید خودروهای داخلی تشویق شوند 
که باعث اش��تغال زایی بیش��تر و رونق تولید در داخل 
کشور خواهد شد.  رئوفی تاکید کرد: به تولیدکنندگان 
داخلی کمک کنیم تا توان علمی شان را افزایش دهند 
و همچنین به لحاظ کیفی و کمی ارتقا یابند تا به مرز 
خودکفایی برس��یم که نیازی به واردات خودرو نداشته 
نباشیم.  گفتنی است سومین نمایشگاه خودرو، قطعات 
و  تجهیزات وابس��ته بندرعباس با اس��تقبال گسترده 
شهروندان بندرعباس و مردم هرمزگان، جمعه شب به 

کار خود پایان داد. 

صنعت قطعه سازی به واردات مواد 
اولیه از خارج وابسته شده است

دبیر همای��ش بین الملل��ی گفت اگ��ر نتوانیم در 
داخل، مواد اولیه مرغوب را تولید کنیم، قطعه سازان 

به سمت واردات مواد اولیه از خارج خواهند رفت. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
باش��گاه خبرنگاران، امیرحسن کاکایی دبیر همایش 
بین الملل��ی خ��ودرو اظهار کرد: امس��ال در همایش 
بین المللی خودرو، بررسی این زنجیره از قطعه سازی 
تا بازار هدف و لجس��تیک مورد تحلیل کارشناس��ان 

این حوزه قرار خواهد گرفت. 
وی در تشریح دالیل انتخاب موضوع زنجیره تامین 
رقابت گریزی برای همایش امسال، افزود: در دو سال 
گذشته ش��اهد حرکت های بزرگی همچون طراحی 
پلتفرم خودرو و امضای قرارداد با شرکت های بزرگ 
خودرو س��ازی جه��ان بوده ای��م و در واقع اس��تارت 
وصل شدن خودروسازی داخلی به فعاالن این صنعت 

در دنیا زده شده است. 
کاکایی با اش��اره به نقش مهم صنعت قطعه سازی، 
یادآور شد: جهش صنعت خودروسازی منوط به مواد 
اولی��ه مرغوب و تولید اس��ت و در غی��ر این صورت 
قطه س��ازان چاره ای جز واردات م��واد اولیه از خارج 

ندارند. 
دبیر همای��ش بین المللی خ��ودرو در پایان اضافه 
ک��رد: در اوج تحریم ه��ا، متوج��ه ش��دیم صنع��ت 
قطعه س��ازی به میزان زیادی ب��ه واردات از خارج از 

کشور وابسته شده است. 

آغاز تولید آلپاین A110 در فرانسه
ش��رکت رن��و در جری��ان نمایش��گاه خ��ودرو ژنو  
 A110 فروردین ماه( از احیای دوباره کوپه اسپورت(
آلپاین خبر داد. پس از گذش��ت چند ماه، خط تولید 

آلپاین شروع به  کار کرده است. 
به گزارش زومیت، باالخره پس از س��ال ها انتظار، 
آلپای��ن A110 ب��ا ظاهر و ویژگی های ب��ه روز پا به 
عرص��ه رقابت در کاس خودروهای کوپه اس��پورت 
گذاش��ت. ب��رای حف��ظ اصال��ت این خ��ودرو، خط 
تولی��د آن در محل کارخانه قدیمی آلپاین در ش��هر 
دیپ  )Dieppe(  فرانس��ه راه اندازی ش��ده اس��ت. 
این کارخانه در س��ال ۱۹۶۹ س��اخته شد؛ اما برای 
تولید A110 جدید، دو س��ال زمان و ۴۱.2 میلیون 
دالر هزینه صرف به روزرس��انی خطوط تولید در این 
کارخانه ش��ده اس��ت.  در مقایسه با گذشته،  نیروی 
کار حاضر در این کارخانه به میزان ۶0درصد افزایش 
یافته و همه شرایط برای تولید هرچه بهتر این کوپه 

دوست داشتنی فراهم است. 

آلپاین A110 برای رقابت با پورش��ه 7۱8 کیمن 
و آلفارومئو 4C پا به عرصه ظهور گذاش��ته اس��ت. 
این خودرو از یک پیش��رانه ۱.8 لیتری چهارسیلندر 
مجهز به توربوشارژر بهره می برد که در قسمت عقب 
تعبیه ش��ده است.  قدرت 2۵2 اسب بخاری در کنار 
حداکثر گشتاور ۳20 نیوتن متری این پیشرانه سبب 
ش��ده A110 جدید ظرف مدت ۴.۵ ثانیه از حالت 
سکون به سرعت ۱00 کیلومتر بر ساعت برسد.  تنها 
جعبه دنده موجود برای این خودرو از نوع 7 س��رعته 
دستی دوکاچه اس��ت. برای پایین نگه داشتن وزن 
A110، ش��رکت آلپاین به طور گسترده از پنل های 
آلومینیومی در بدنه و شاس��ی این خودرو اس��تفاده 
ک��رده و نتیج��ه حاص��ل، وزن ۱080 کیلوگرم��ی 

A110 جدید است. 
اگ��ر ویژگی های فنی A110 اس��تاندارد ش��ما را 
به وجد نیاورده اس��ت، باید منتظر نسخه سبک تر و 
سریع تر این خودرو باش��ید.  بر اساس اعام آلپاین،  
این ش��رکت در حال توسعه نس��خه جدیدی از این 
کوپه اس��ت که با کد »شاس��ی اس��پورت« شناخته 
می ش��ود. نس��خه مذکور از پیش��رانه مش��ابه نسخه 
اس��تاندارد بهره می ب��رد؛ اما بهبودهای انجام ش��ده 
سبب می ش��ود توان خروجی آن به ۳00 اسب بخار 
برس��د.  به عاوه ب��ا حذف تجهی��زات غیرضروری از 
داخ��ل کابین،  ۵0 کیلوگرم از وزن خودرو کاس��ته 
خواهد ش��د.  با توجه ب��ه اینکه تولید انبوه نس��خه 
استاندارد A110 به تازگی آغاز شده است، نمی توان 
انتظار داش��ت که حداقل تا سال آینده تولید نسخه 

سبک تر کلید بخورد. 
بر اس��اس گزارش ه��ای موجود،  محص��ول دیگر 
آلپاین ی��ک کراس اوور کامپکت اس��ت که با تمرکز 
بر کارایی طراحی ش��ده اس��ت. احتمال می رود این 
خ��ودرو از یکی از پلتفرم های ش��رکت رنو-نیس��ان 
اس��تفاده کن��د.  با توجه به می��راث آلپاین در تولید 
خودروهایی با وزن کم و پیش��رانه های چهار سیلندر 
قدرتمند،  انتظار می رود که شاسی بلند این شرکت 

نیز از این ویژگی ها بهره مند باشد. 
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آبی پوشان جاده مخصوص روز 
گذشته میزبان بهارستان نشینان 
بودن��د؛ گردهمایی ک��ه با رد و 
انتظارات  از  لیس��تی  بدل شدن 
و توقعات بی��ن متولیان صنعت 
خودرو و رئی��س نهاد قانونگذار 

برگزار شد. 
خودروسازان از دغدغه های شان 
گفتن��د و گل��ه کردن��د از موانع 
ساختاری و پولی و مالی موجود. 
از آن س��و، قانونگ��ذاران نی��ز از 
فهرست توقعات شان از سکانداران 
ایران  اصلی صنع��ت خ��ودروی 
رونمایی کردن��د. اگرچه گفته ها 
حاک��ی از این بود ک��ه قوانین و 
فضای کس��ب و کار باید تسهیل 
ش��ود و داالن های پرپیچ و خم و 
ایستگاه های توقف جذب سرمایه 
از بی��ن برود تا صنع��ت از رکود 
خ��ارج ش��ده و در مس��یر رونق 
قرار گی��رد، اما اینه��ا به تنهایی 
ش��رط کافی ب��رای بقای صنعت 
خودروسازی کشور نیست. از این 
رو، س��کانداران صنع��ت خودرو، 
نباید تنها به دنبال حمایت  روسای 
قوه مجریه و مقننه باش��ند، بلکه 
باید خودشان هم آستین های شان 
را باال بزنند تا مس��یر به س��مت 
بهب��ود تغییر یاب��د. از همین رو، 
رئی��س نهاد قانونگ��ذار در جمع 
خودروس��ازان ج��اده مخصوص، 
حمایت مجلس ش��ورای اسامی 
از آنها را من��وط به رعایت چهار 
شرط کرد؛ نخستین شرط اینکه 
ایران خودرو  مدیران و کارگ��ران 
باید کیفیت خودروهای تولیدی 
را از نظ��ر ایمنی ب��اال ببرند و از 
تجربه دیگر کشورها بهره ببرند. 
از ای��ن رو، عل��ی الریجان��ی از 
خودروسازان درخواست کرد که 
برنامه کیفی کردن خ��ود را ارائه 

دهند. 
شرط دوم »حرکت به سمت 
ش��رکت های  خصوصی س��ازی 
خودروسازی« اس��ت تا موجب 
رقابت واقعی و پیش��رفت کارها 
»مالکی��ت  از  چراک��ه  ش��ود، 

از  یک��ی  به عن��وان  دولت��ی« 
اصلی تری��ن چالش های صنعت 
خودرو نام برده می شود؛ بر این 
اس��اس، دولت ها بای��د مدیریت 
و مالکیت خود در ش��رکت های 
خودروسازی را به صفر برسانند. 
همچنین به گفت��ه رئیس نهاد 
قانونگذار، صنعت خودروس��ازی 
نیمچه خصوصی  از حال��ت  باید 
بی��رون بیای��د و خودروس��ازان 
نیز باید با همکاری روسای قوه 
مجری��ه و مقنن��ه ترتیبی اتخاذ 
کنن��د تا پیش��رفت  ها س��رعت 
بگیرد.  »توجه به قطعه س��ازی 
و  »تحقی��ق  و  ص��ادرات«  و 
توسعه« دو ش��رط دیگری بود 

ک��ه الریجان��ی خواه��ان انجام 
آنها از س��وی خودروسازان شد. 
رئی��س نهاد قانونگ��ذار در عین 
ح��ال تاکید ک��رد قانونگذار هم 
اقدامی  می دان��د  وظیفه خ��ود 
انجام دهد که آث��ار این کار در 
بودجه س��ال ۹7 دیده شود، اما 
اصلی ترین مطالبه خودروسازان، 
سرمایه گذاری در جهت نوسازی 
صنایع و تامین منابع مالی بود. 

 رعایت 4 فاکتور از سوی 
خودروسازان

علی الریجان��ی ضمن بازدید 
از س��الن های مختل��ف گ��روه 
خ��ط  ایران خ��ودرو،  صنعت��ی 

تولید »دنا پاس توربو« و »پژو 
207I صندوق��دار اتوماتی��ک« 
را افتت��اح کرد. عل��ی الریجانی 
که با فهرس��تی از خواسته های 
خودروسازان مواجه شد، تاش 
ک��رد ب��ر افزای��ش تعام��ات و 
همکاری ه��ای چند س��ویه بین 
و  بهارستان نشینان  دولتمردان، 

صنعتگران تاکید کند. 
رئیس قوه مقننه در مراس��م 
آغ��از تولی��د دو محصول جدید 
ایران خ��ودرو، گف��ت: مدی��ران 
بازدید  در جری��ان  ایران خودرو 
از خط ه��ای تولید این ش��رکت 
توضیحاتی در رابطه با برنامه ها 
و مش��کات این ش��رکت بیان 

داش��تند، در ه��ر ص��ورت باید 
تکنولوژی ه��ای بهتر به خدمت 
گرفت��ه ش��ود و اینک��ه در این 
زمینه ه��ا کار ش��ده و ارتباطات 
درس��تی در این راس��تا صورت 
گرفت��ه، بیانگ��ر این اس��ت که 

مسیر درست است. 
ح��ال،  عی��ن  در  الریجان��ی 
حمایت خود از خودروسازان را 
مشروط به رعایت چهار فاکتور 
خودروسازان  س��وی  از  اساسی 
دانس��ت. یکی از شروط حمایت 
از  اس��امی  ش��ورای  مجل��س 
خودروسازان،  »افزایش کیفیت 
از نظ��ر ایمن��ی« اس��ت و باید 
ایمنی در خودروها متناس��ب با 

شرایط جدی گرفته شود. 
الریجانی افزود: وقتی تصادفی 
می ش��ود مردم از هستی ساقط 
می ش��وند. م��ا وقتی ای��ن را به 
ایران خودرو می گوییم، می گویند 
وضع جاده ها خراب اس��ت. وقتی 
به وزارت راه می گوییم می گویند 
پلیس باید نظارت کند. هر کس 
بای��د کار خ��ود را انج��ام دهد، 
نظ��ارت جدی تر  بای��د  پلی��س 
داشته باشد، راه و شهرسازی باید 
استانداردهای راهسازی را رعایت 
کند و خودروس��ازان متناسب با 

شرایط ایمنی را باال ببرند. 
رئیس نه��اد قانونگذار با طرح 
این موضوع که گفته می ش��ود، 
آمار تصادفات کم شده و به ۱۶ 
هزار کشته در سال رسیده است 
گفت: آیا این عدد کمی اس��ت 
و بگویی��د چه تع��داد مجروح، 
معلول و هزینه به جا می گذارد. 
الریجانی تاکید کرد که مدیران  
خ��ودرو، از نظر مل��ی، دینی و 
عقلی وظیفه دارند برای ایمنی 
خودروها ت��اش کنند و هرچه 
می توانن��د ایمنی را ب��اال ببرند. 
حت��ی صندلی های خودروها در 
بس��یاری موارد مش��کل دارد و 
کسی که می خواهد برای زیارت 
ب��ا خودرو به مش��هد برود روی 
این صندلی ها کمردرد می گیرد. 

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی معتقد 
اس��ت در صورت فراهم آم��دن مقدمات 
الزم برای کاهش سرعت مجاز خودروها 
در جاده ه��ای کش��ور، می ت��وان انتظار 
داشت 20درصد از تلفات جاده ای ساالنه 

ایران کاهش یابد. 
داود کش��اورزیان اظهار کرد: در طول 
دو سال گذش��ته موضوع کاهش سرعت 
مج��از خودروه��ا در جاده ه��ای ای��ران 
در س��ازمان راه��داری مط��رح ب��وده و 
کارگروه ه��ای کارشناس��ی در این رابطه 
بررسی های دقیقی انجام داده اند که ما تا 
زمان نرسیدن به یک اجماع نسبی آن را 
به طور رس��انه ای مطرح نکردیم. این یک 
موضوع و هدف دقیق و پراهمیت اس��ت 

و اجرای آن یک موضوع حیاتی است. 
وی با بی��ان اینکه در سرتاس��ر جهان 
موض��وع ایمن��ی راه ه��ا را در پنج محور 
مختلف طبقه بن��دی می کنند، بیان کرد: 
مدیری��ت ایمن��ی که در ح��وزه پلیس و 
تجهیزات راهداری اس��ت، ایمنی خودرو، 
ایمنی کاربر، ایمن��ی راه و امداد و نجات 
محورهایی هس��تند که باید برای کاهش 
تصادف��ات و تلف��ات رانندگی ب��رای آنها 

برنامه ریزی دقیق داشت. 
رئی��س س��ازمان راهداری ادام��ه داد: 

ما در ح��وزه ایمن��ی خودرو نس��بت به 
ش��اخص های جهانی ش��رایط مناس��بی 
نداری��م و بس��یاری از خودروهای ما در 
این ش��اخصه ها رتب��ه باالیی نداش��تند. 
در فرهن��گ رانندگی نیز ای��ران جایگاه 
مناس��بی نداش��ته اس��ت. در ح��وزه راه 
هرچند در قیاس با دیگر عوامل ش��رایط 
بهتری داریم، اما هن��وز راهی طوالنی تا 
رسیدن به اهداف وجود دارد. برای مثال 
بس��یاری از آزادراه های ما با ویژگی های 
بین المللی که برای ش��ان تعریف می شود 

فاصله ای طوالنی دارد. 
کش��اورزیان با بیان اینکه مجموعه این 
عوامل باعث ش��د س��ازمان راهداری به 
کاهش س��رعت مجاز فک��ر کند، توضیح 
داد: اصرار ابتدایی ما بر کاهش س��رعت 
در آزادراه ها نیس��ت هرچند در آنجا نیز 
در ح��ال حاض��ر پلیس جریم��ه را ۱20 
کیلومتر در س��اعت آغ��از می کند و این 
موضوع دس��ت راننده ه��ا را در باالبردن 
سرعت ش��ان باز می گذارد، ام��ا ما اصرار 
داریم که س��رعت مج��از در بزرگراه ها و 

راه های اصلی کاهش یابد. 
 وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که در 
ح��ال حاضر بح��ث کاهش س��رعت در 
چ��ه مرحله ای از فرآیند اج��را قرار دارد، 

تاکی��د ک��رد: آنچه که مطرح ش��د صرفا 
یک پیش��نهاد پس از بررسی های دقیق 
س��ازمان راهداری بود. در حال حاضر ما 
امیدواریم که کارشناس��ان و متخصصان 
این حوزه نظرات خود را ارائه کنند تا در 
نهایت تصمیمی گرفته ش��ود که به نفع 

تمام مردم باشد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نگاه 
ما با ن��گاه پلیس در این زمینه یکس��ان 
است، ولی تایید نهایی این کاهش سرعت 
در اختیار وزیر راه و شهرسازی است که 
امیدواری��م در نهایت با ارائه پیش��نهادی 
مشترک به ایش��ان تایید کاهش سرعت 
را بگیری��م. البته نح��وه ارائه این موضوع 
به اف��کار عمومی اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. م��ردم باید بدانند ک��ه این کاهش 
س��رعت به شکل یکباره اتفاق نمی افتد و 
قطعا فرآیندی طوالنی مدت و چند ماهه 

خواهد بود. 
کش��اورزیان درب��اره برنامه ریزی برای 
ابع��اد اقتص��ادی این موض��وع نیز بیان 
کرد: بحث تغییر سیستم دوربین ها یک 
اتفاق نرم افزاری اس��ت که هزینه خاصی 
نخواه��د داش��ت و در جابه جایی تابلوها 
نیز ب��ه مناب��ع اعتب��اری کان احتیاج 

نخواهد بود. 

هیچ کس جریمه نمی دهد! 
وی ب��ا بیان اینکه نیاز ب��ه برنامه ریزی 
برای افزایش ت��وان بازدارندگی قانون در 
رانندگی ها وجود دارد، توضیح داد: یکی 
از این مسائل بحث جرایم رانندگی است. 
قانون رس��یدگی ب��ه تخلف��ات رانندگی 
رسما اعام کرده که تمام جرایمی که به 
شکل تسلیمی به راننده تحویل می شود 
اگر تا دو ماه پس از آن پرداخت نشود دو 
برابر خواهد ش��د. این در حالی است که 
با اضافه ک��ردن یک تبصره به بودجه که 
در طول تمام سال های گذشته رسما این 
فضا به وجود آمده که این جرایم بخشیده 
می ش��ود و در نهایت بسیاری از راننده ها 

برای پرداخت آن اقدام نمی کنند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
ما در سال ۱۳۹۳ از محل جرایم رانندگی 
۴00 میلیارد تومان اعتبار گرفتیم این در 
حالی اس��ت که در س��ال جاری این رقم 
به 20 میلیارد تومان کاهش یافته است. 
امس��ال نیز با وجود آنک��ه پیگیری های 
زیادی ش��د تا این تبصره از بودجه حذف 
شود، اما در عمل با وجود تکذیب سازمان 
برنامه این تبصره در الیحه گنجانده شد 
و نمی دانیم که سرنوش��ت آن در مجلس 

چه خواهد شد. 

معاون نظ��ارت و هماهنگی معاون اول 
رئیس جمه��وری گفت متاس��فانه در ۱0 
سال گذش��ته در صنعت خودرو تولیدات 
داخل��ی ضعی��ف و واردات چه به صورت 
س��ی کی دی و چه به صورت س��ی وی 
یو تقویت شده اس��ت. این رویه برخاف 
توسعه صنعت خودروی کشور بوده است. 
به گ��زارش تجارت نی��وز، مهندس رضا 
ویس��ه، معاون نظارت و هماهنگی معاون 
اول رئیس جمه��وری، با بیان اینکه یکی از 

مشکات کنونی کشور حاکمیت مدیریت 
سیاس��ی بر اقتصاد و صنعت کشور است، 
گفت: علت اینکه تاکنون در توسعه صنعتی 
ناموفق بوده ایم این است که در کشور هیچ 
اس��تراتژی صنعتی تدوین، تصویب و اجرا 
نش��ده است.  ویس��ه در ادامه تصریح کرد: 
متاس��فانه نگاه ما بر مسائل، کاما سیاسی 
اس��ت.  به بی��ان دیگر گوی��ا چتری تحت 
عنوان مدیریت اقتصاد سیاس��ی روی تمام 
فعالیت های صنعتی و اقتصادی کش��یده 

شده که بر تمام فاکتورهای تصمیم گیری 
حاکم، غالب و تاثیرگذار است. 

زمانی ک��ه  اف��زود:  ادام��ه  در  ویس��ه 
ش��ما تصمی��م می گیرید ب��ر مبنای یک 
اس��تراتژی صنعتی کاره��ا را به گونه ای 
پیش ببرید که توس��عه صنعتی رخ دهد، 
به دالیل سیاسی این امر میسر نمی شود. 
مدیرعام��ل س��ابق ای��درو با اش��اره به 
ای��ن موضوع ک��ه همین ن��گاه در صنعت 
خودروسازی کشور وجود دارد، خاطر نشان 

ک��رد: درواقع اگر صنعت خودروی کش��ور 
بخواهد سطح خود را به سطح خودروسازان 
بین الملل��ی برس��اند، باید ایران خ��ودرو و 
سایپا که سالیان س��ال زحمت کشیده اند 
تا صنعت خودرو به این س��طح برس��د، در 
توسعه محصول و تامین قطعات با هم ادغام 
ش��وند.  وی با بیان اینکه ایجاد قطب سوم 
خودروسازی مسلما مثبت است، گفت: این 
مس��ئله به ش��رطی مطلوب است که تنها 
مونتاژکار نباشیم، بلکه تولید واقعی کنیم. 

صنعت خودرو در ۱۰ سال گذشته تضعیف شده است

کاهش تلفات تصادفات جاده ای با کاهش سرعت مجاز خودروها

حمایت مشروط الریجانی از خودروسازان
اخبار اخبار



مهدی فقیهی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری اطالع��ات ارتباطات و فضای 
مجازی معاون��ت علمی، در تعریف فین تک گفت فی��ن تک ها کمپانی ها و 
کس��ب وکارهای نوپایی هستند که در س��ال های اخیر به حوزه بانکداری و 

پرداخ��ت ورود پیدا کرده ان��د و به نوعی رقبای 
بانک ه��ا در عرصه الکترونیک��ی و پرداخت به 
ش��مار می رون��د، به همین منظ��ور وجود فین 
تک ه��ا در صنعت بانکداری هم می تواند مثبت 
باش��د و هم می تواند منجر ب��ه نابودی بانک ها 
ش��ود. این درحالی است که بانک ها نمی توانند 
مقابل فین تک ها بایستند.  فقیهی حضور فین 
تک ها را در حوزه پرداخت بین الملل و بانکداری 
در چند سال اخیر پررنگ خواند و گفت: بحث 
فین تک ها در کش��ور در چند سال اخیر رشد و 
توسعه قابل مالحظه ای  از لحاظ تعداد شرکت ها، 
حج��م فعالیت ها و همچنین نوع س��رویس ها 
و خدم��ات همچون بورس، بیم��ه و حوزه های 

مختلف مالی داشته است.  وی با اشاره به گزارشات انجام شده توسط نهادهای 
معتبر بین المللی در بخش فین تک ها گفت: فین تک ها در چند س��ال آتی 
سهم قابل توجهی از سود بانک ها را کاهش می دهند که این تهدیدی بزرگ 

در بخ��ش بانکی و بانکداری اس��ت، البته بانک ها نی��ز می توانند با آگاهی و 
ش��ناخت کافی در حوزه پرداخت الکترونیکی هوشمندانه و فعاالنه برخورد 
کنند و به جای نادیده گرفتن و مبارزه با فعالیت فین تک ها، در پی مواجهه 
فعاالنه با این رویداد باش��ند و با برنامه ریزی و 
استراتژی های مؤثر، حتی در زمینه حمایت از 
فین تک ها ورود پیدا کنند.  فقیهی با اش��اره 
به مش��کالت پیش رو در بخ��ش فین تک ها 
در کش��ور گفت: آنچه در کشورمان در حوزه 
فین تک ه��ا به کرات با آن مواجه می ش��ویم 
مسائل حقوقی و قانونی کسب وکارهای حوزه 
فین ت��ک و چالش های متع��دد در این بخش 
اس��ت.  وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در بخش فین تک در س��تاد دبیر ستاد توسعه 
فناوری اطالعات ارتباط��ات و فضای مجازی 
معاونت علمی گفت: به منظور حل چالش های 
پیش رو، ستاد بر آن شد تا با کمک فین تک ها 
مشکالت و چالش های پیش رو را با برگزاری جلسات و نشست های تخصصی 
با نهادهای درگیر و ذی نفع دس��ته بندی و شناسایی کند و به بهبود فضای 

کسب وکار شرکت های نوپا و فعال در بخش فین تک کمک کند. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی از تهیه پیوست کارآفرینی، 
اقتصادی و درآمدزایی برای برنامه های راهبردی معاونت پژوهش و فناوری 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور خبر داد.  به گزارش ایسنا، 

دکتر بیژن رنجبر روز گذش��ته در پانزدهمین 
گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه هر ساله هفته 
پژوه��ش از 21 تا 27 آذر ماه برگزار می ش��ود، 
اف��زود: امروز در هفت��ه پژوهش به ن��ام »روز 
پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی« انتخاب 
ش��ده اس��ت.  وی با بیان اینکه گرامیداش��ت 
هفته پژوهش در س��طح واحدهای دانشگاهی، 
استان ها و ملی برگزار شده است، اظهار کرد: در 
واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی برنامه های 
متنوع��ی از قبی��ل س��خنرانی های علم��ی، 
کارگاه های آموزشی، تقدیر از پژوهشگران برتر 
در حوزه های مختلف، نمایش��گاه دستاوردهای 

پژوهشی و شرکت در نمایشگاه سراسری پژوهش، فناوری و فن بازار برگزار 
شده است.  دکتر رنجبر با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه پژوهش، 
فناوری و فن بازار، تصریح کرد: این نمایش��گاه سراسری در مقایسه با سال 

گذش��ته ارتقای ویژه ای داش��ت و به معنای واقعی یک فن بازار بود.  معاون 
پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی با بیان اینکه این دانشگاه به دلیل 
کمبود فضا تنها موفق به ارائه 160 محصول از هزار و 100 محصول پژوهشی 
در این نمایشگاه شد، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی در هجدهمین نمایشگاه پژوهش، 
فن��اوری و فن بازار در ش��ش حوزه تخصصی 
ش��امل تجهیزات ساخت و تولید مکاترونیک 
45محص��ول، صنای��ع ش��یمیایی و نانو 30 
محصول، نرم اف��زار و کامپیوتر 28 محصول، 
کش��اورزی و صنای��ع غذای��ی 27 محصول ، 
مهندس��ی پزش��کی 21 محص��ول و عمران 
و س��ازه بتن��ی 9 محصول ارائه کرده اس��ت.  
وی اف��زود: اولوی��ت و مالک اصل��ی کمیته 
محتوا و انتخاب محصول، معرفی محصوالت 
تجاری ش��ده در طول یک یا دو سال گذشته 
بوده اس��ت.  دکتر رنجبر با اش��اره به بازدید 
رئیس دانش��گاه آزاد از هجدهمین نمایش��گاه پژوهش، فناوری و فن بازار، 
گفت: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در بازدید سه ساعت خود از این نمایشگاه 

از 160 محصول بازدید و با پژوهشگران و محققان گفت وگو کرد. 

معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان این مطلب که خوب اس��ت فرهنگ 
پاس��خگویی در میان مس��ئوالن جا بیفتد و افراد پس از آنکه از مسند قدرت 
خارج ش��دند در مورد عملکرد خود شفاف س��ازی کنند، توضیحاتی را درباره  

اقدامات��ش در دوره  تصدیگری معاونت حقوقی 
رئیس جمه��وری دول��ت یازدهم عن��وان کرد.  
ب��ه گزارش ایس��نا، الهام امین زاده در س��ومین 
کنفرانس مل��ی کارآفرینی با بیان اینکه باید در 
جامعه امنیت حقوقی وجود داشته باشد، گفت: 
در دولت یازدهم اولویت ما حقوق شهروندی بود 
تا بتوانیم امنیتی را به وجود آوریم که شهروندان 
بتوانند اهداف ش��ان را در زندگی تعیین کنند و 
الزم نباش��د هراز گاهی ب��ه علت ناامنی حقوقی 
تغییر مسیر دهند.  این استاد دانشگاه در ادامه از 
لزوم وجود نظام اداری سالم و پاسخگو در کشور 
گف��ت و افزود: یکی از عل��ل عدم امنیت حقوق 
ش��هروندان قدیمی بودن قانون تجارت مصوب 

سال 1311 است. ما در دوره  قبل در معاونت حقوقی تالش کردیم این قانون 
را به روز کرده و تجارت الکترونیک را اس��تفاده کنیم که رئیس جمهوری این 
مسئولیت را به وزیر صنعت سابق محول کردند.  امین زاده با بیان شاخصه های 

امنیت سرمایه گذاری گفت: امنیت سرمایه گذاری اقتضا می کند سرمایه گذار 
در خصوص قوانین مطمئن باشد و بداند که سرمایه اش را چه از خارج آورده 
باش��د و چه از داخل، دستخوش تغییر نخواهد ش��د.  وی افزود: در معاونت 
حقوقی قانون��ی را تغییر دادیم مبنی بر اینکه 
سرمایه گذار خارجی در صورت رعایت تعهدات 
حقوق��ی و مالی داخل کش��ور بتوان��د اصل و 
س��ودش را برگرداند، اما این قانون کماکان در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باقی مانده و 
از جناب جهانگی��ری می خواهم هر چه زودتر 
این قان��ون از دولت خارج ش��ود و به مجلس 
ارجاع داده شود.  امین زاده همچنین با انتقاد از 
قانون ممنوع الخروجی و لزوم اصالح آن گفت: 
این قان��ون در ابتدای انقالب و چون عده ای از 
دربار می خواستند سرمایه کشور را خارج کنند 
سریعا تصویب شد، اما اکنون برای سرمایه دار 
ایرانی که جهادگر اقتصادی  است و باید دست 
او را بوس��ید ایجاد مشکل می کند و بعضا به خاطر وجود یک بدهی کوچک 
اجازه  خروج آنها را نمی دهیم، درحالی که س��رمایه کالنی در داخل کشور به 

نام این افراد است. 

گروه خودروس��ازی جیلی به احتمال زیاد امپراتوری خود را با خرید 
4.7 میلیارد دالر از س��هام دایملر گس��ترش می دهد. این ش��رکت در 
حال حاضر برندهای مهم خودروسازی نظیر ولوو سوئد، تاکسی لندن 

و لوتوس انگلیس را در اختیار دارد.
 )Geely( گروه هولدینگ ژجیانگ جیلی
یک��ی از بزرگ تری��ن خودروس��ازان چین 
و مال��ک بخش عمده ای از س��هام ش��رکت 
ولوواس��ت. ای��ن ش��رکت چندملیت��ی ب��ا 
اس��تراتژی خرید برندهای برت��ر اروپایی و 
اس��تفاده از فناوری های آنها در گروه خود، 
تاکنون پیش��رفت های بس��یاری داش��ته و 
به سرعت در حال گسترش زیرمجموعه های 
خود است. این استراتژی پیش از این توسط 
غول های معروفی مانند گوگل، مایکروسافت 
و اپل استفاده شده و در حیطه خودروسازان 

نیز فولکس واگن از پیشگامان آن بود.
به گزارش رویترز، خودروساز چینی جیلی، بار دیگر با خرید 5درصد 
سهام در دایملر )شرکت مادر مرسدس بنز و اسمارت( توسعه بیشتری 
خواهد یافت. بر اساس گزارش گلوبال تایمز چین با اشاره به گزارشی 

از تلویزیون مرکزی چین، س��رمایه گذاری جیل��ی به تقریبا 4 میلیارد 
یورو )4.7 میلیارد دالر با نرخ ارز فعلی( خواهد رس��ید و این ش��رکت 
به سومین س��هامدار بزرگ دایملر تبدیل می ش��ود. بر اساس گزارش 
گلوبال تایمز، ای��ن احتماال دومین تالش 
جیلی ب��رای خرید س��هام دایملر خواهد 
بود. طبق این گزارش، خودروس��از چینی 
ماه گذش��ته به ش��رکت آلمانی پیشنهاد 
داد ک��ه س��هام را ب��ا تخفی��ف خریداری 
کن��د؛ دایملر این معامل��ه را رد کرد و به 
جیلی پیش��نهاد کرد که سهام را در بازار 
آزاد خری��داری کند. جیل��ی پس از خرید 
ول��وو به ارزش 1.8 میلیارد دالر در س��ال 
2010، به س��رعت در حال گسترش است. 
این ش��رکت در سال 2017 با خرید بیش 
از 65 میلیون دالر س��هام شرکت لوتوس 
و تصاح��ب ش��رکت آمریکای��ی ترافوگیا، 
گس��ترش بیش��تری به فعالیت های خود داد. تاکن��ون جیلی به عنوان 
مالک قدرتمند شرکت هایی که زیردست دارد، سیاست های جاه طلبانه 
و هوشمندانه ای برای تصاحب فناوری  آنان به اسم چین داشته است.

تهیهپیوستکارآفرینی،اقتصادیودرآمدزاییدردانشگاهآزادماهیتنظامبانکیباحضورفینتکهامتحولمیشود جیلیچین،سهامداربزرگمرسدسبنزخواهدشدامنیتحقوقیوسرمایهگذاریدربهبودوضعیتکسبوکارمؤثرند

ب��ا توجه ب��ه تم��ام مش��کالت دنیای م��ان -در آم��وزش، فناوری، 
مراقبت های بهداش��تی یا مالی- ما به بسیاری از کارآفرینان اجتماعی 
و ایجادکنن��دگان تغییر نیاز داریم. اگ��ر تنها 3 تا 5 درصد از جمعیت 

جهان به این باور می رس��یدند 
این مش��کالت  ک��ه می توانند 
پیش��رفتی  کنن��د،  ح��ل  را 
انتظارم��ان  در  غیرقابل تص��ور 

بود. 
به گزارش مدیر اینفو، ما باید 
جوانان مان را آموزش دهیم که 
بتوانند به م��ردم کمک کنند. 
آنها می توانن��د منجر به ایجاد 
تغیی��رات پای��دار و مهمی در 
جوامع ش��ان و سراس��ر جهان 
ش��وند و به مردم کمک کنند. 
جامعه، کارفرمای��ان، مربیان و 
والدین باید بدانند که توس��عه 
موفقیت ش��خصی و اجتماعی 
ک��ودکان م��ا بای��د با تس��لط 
همچون  مه��ارت  چندی��ن  بر 
همدلی، کار گروهی، رهبری و 

ایجاد تغییرات آغاز شود. 
ک��ودکان باید قدرت درک و 
همدلی داش��ته باشند و بدانند 
که چگونه رفتار کنند تا نه تنها 
به دیگران آس��یبی نرسد، بلکه 
باش��ند.  کمک کننده  بتوانن��د 
کودکان و نوجوانان )سنین 12 
تا 20 س��ال( باید کامال به این 
مهارت ها مس��لط باشند. بدون 
این مهارت ه��ا، آنها نمی توانند 
در جه��ان ب��ه ش��کل مؤثری 

زندگی کنند. تنها کسانی که می توانند منجر به تغییراتی مفید شوند، 
ارزشمند خواهند بود. 

در یک برنامه سرمایه گذاری بر جوانان با حضور بیش از 500 جوان 
ک��ه هر کدام به نوبه خود تغیی��رات مهمی را به وجود آورده بودند، به 
نکات جالبی دست یافتیم که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
تقریبا تمام ای��ن کارآفرینان )انتفاعی و اجتماعی( کسب وکارش��ان 
را در نوجوانی تأس��یس کرده اند. جوانان شایس��ته و الیقی هستند که 

دوست دارند در ایجاد تغییرات دخیل باشند. 
تقریبا تمامی آنان موافق بودند که باید جوانان )در مدارس و جاهای 
دیگر( آموزش داده ش��وند تا برای آغاز و سازمان دهی صحیح تغییرات 
آماده ش��وند. عالوه بر آموزش، پاداش مناسب نیز می تواند محرک این 
رفتار باش��د.  هر کس��ی که این اعتمادبه نفس و عقیده را داشته باشد 

ک��ه می تواند از کار با دیگران برای حل مش��کالت و ایجاد فرصت های 
جدید استفاده کند، خود به تنهایی آموزگار انگیزه است و می تواند در 

دیگران اشتیاق و انگیزه برای کارکردن ایجاد کند. 
به مثال های زیر توجه کنید.

نوجوانی به نام ش��ارلوت در 15 س��الگی فهمید که می تواند داوطلبانه 
نوجوانان را به مناطقی در اطراف منزل شان ببرد تا به افراد سالمند، نحوه 
کار با لپ تاپ و کامپیوتر را یاد 
بدهند و به آن��ان بیاموزند که 
چگونه می توان از طریق ایمیل 
با دوس��تان، اعضای خانواده و 
نوه های شان در ارتباط باشند. 

بکت��ا یوت��ا ای��ن را در 10 
س��الگی دانس��ت؛ زمانی ک��ه 
در واکن��ش نس��بت ب��ه این 
ایده ک��ه دخت��ران فضانورد 
آموزشی  برنامه های  نیستند، 
Astro Tots و برنامه ه��ای 
اردو برای دخت��ران جوان را 
جهت آماده س��ازی آنها برای 

فضانوردی طراحی کرد. 
 ش��انکر 14 س��اله، اهل 
بمبئی و از قبیله ای اس��ت 
ک��ه عالوه ب��ر فق��ر، مبتال 
ب��ه ان��واع ج��رم و جنایات 
او لیگ کریکت  نیز اس��ت. 
جوان��ان را ایج��اد ک��رده و 
پلیس را به رویدادهای پس 
از  از بازی دع��وت می کند. 
این طریق سعی دارد فضای 
زندگ��ی اش را تغییر داده و 

بهبود بخشد. 
این س��ه تن روی��ای خود 
را ب��ه نمای��ش گذاش��تند و 
تیم��ی را ایج��اد کردند که 
داده  تغیی��ر  را  جهان ش��ان 
است. آنها معموال هرس��اله 25 تیم جوان را تحت نظر قرار می دهند 
تا آنها بتوانند مدرس��ه خود را آموزش داده و بهبود بخشند.  هر سه 
نفر می دانند که قدرتمند هس��تند. آنها مهارت هایی را به کار می برند 
که به آنها امکان می دهد جهان را به جایی برای بهتر زندگی کردن، 
تبدی��ل کنند و آن را پیوس��ته تغییر دهن��د. هیچ کس نمی تواند این 

قدرت را از آنان بگیرد. 
متوجه ش��دید پ��رورش کارآفرینان اجتماعی چقدر آس��ان اس��ت؟ 
در ای��ن دنیای س��خت و پر از رقاب��ت، به کارآفرینانی نی��از داریم که 
برای بهبود جهان و کمک به افراد انگیزه داش��ته باشند. به کودکان و 
نوجوانان تان فکر کنید؛ قطعا نس��ل بعدی با وجود چنین افرادی بهتر 

زندگی خواهند کرد. 
hbr.orgبرگرفتهازسایت

امروزه توانمند س��ازی جریان تولید و مصرف، راهبردی اس��ت که دولت ها 
تالش دارند در هر شرایطی آنها را در مقابل آسیب های زنجیره تولید تا مصرف 
حفاظت کنند، چرا که این دو رکن از الزامات بقا و دوام جریان سالم گردش 
اقتصادی کش��ور هس��تند. توانمند س��ازی تولید کننده و مصرف کننده باعث 
می ش��ود فضای کس��ب و کار رونق یابد، تولید ناخالص داخلی و ملی با رشد 
کند، اش��تغال پایدار به وجود آید، نظام معیش��ت جامعه با بهبود مواجه شده 
و به تبع آن گردش س��الم و مناس��ب ثروت در جامعه صورت پذیرد. از سوی 
دیگر هر گونه تهدید و آسیب مبتالبه این دو آثار و نتایج مخربی بر کل جریان 
اقتصادی وارد خواهد کرد. لذا دولت ها تالش دارند تا با رصد و پایش مستمر 
بازار از طریق حسگر های خود )دستگاه های کنترلی و نظارتی( هم تولید کننده 

و هم مصرف کننده را حفاظت کنند. 
اگر تولید تقویت شود ولی مصرف کننده توانمند برای بهره گیری و استفاده از 

محصوالت تولید نباشد جریان تولید موفق نخواهد بود و بلعکس. 
نگاهی به شرایط و وضعیت بازار ایران نشان می دهد گردش سالم ومناسب 
کاال و س��رمایه به صورت روان و شفاف صورت نمی گیرد و زنجیره تولید برای 
انجام فعالیت های مولد خود با مش��کالت و آس��یب های ج��دی و عدیده ای 
دس��ت به گریبان است، ازسوی دیگر نیز سبد مصرف خانوارها نیز در شرایط 
حداقلی اس��ت و مصرف کننده مجبور اس��ت برای تنظیم هزینه های زندگی 
نس��بت به خریدهای خود اولویت بندی هایی را قائل ش��ود. از منظر هزینه و 
درآمد جریان های حاکم بر این دو بخش نشان از افزایش و کاهش قیمت به 
زیان مصرف کننده و تولید کننده و به نفع جریان واس��طه ای حکایت می کند. 
تولیدکنندگان عموما درتولید و فروش کاال با قیمت مناس��ب، با مش��کالت 
عدیده ای مواجه هستند و مصرف کنندگان هم در خرید مایحتاج خود با قیمت 
واقعی با مشکالتی مواجه هستند. لذا مجبورند بهای بیشتری پرداخت کنند و 
کاال و خدمت کمتری داشته باشند. نتیجه:  کوچک شدن سبد خرید خانوار و 

کاهش قدرت و ظرفیت تولید است. 
در حوزه تجارت داخلی باید این اصل را مد نظر قرار داد که تولید هیچگاه و 
تحت هیچ شرایطی رونق نخواهد گرفت مگر اینکه مصرف کننده و بازار فروش 

مناسب و مطمئنی برای آن پیش بینی شود. 
 به عن��وان نمونه بازار محصوالت باغی از ورشکس��تگی باغ��داران مرکبات 
حکایت می کند و قیمت محصول به هیچ وجه هزینه های تولید کننده و باغدار 
را پوشش نمی دهد. کاهش نامتعارف قیمت محصولی در شرایط طبیعی نشانه 
خوبی برای مصرف کننده نبوده و آسیب آن در بلند مدت دامان مصرف کننده را 
نیز خواهد گرفت. به عنوان مصداق، قیمت کمتر از دوهزارتومان در بازارمصرف 
پرتقال حکای��ت از این دارد که این محصول به قیمت کمتر از هزار تومان از 
تولید کننده خریداری می شود و این موضوع یعنی عدم پوشش هزینه باغدار. 

 این در ش��رایطی است که بهای همین پرتقال در شب عید رقمی باالتر از 
شش هزار تومان برای مصرف کننده را تجربه خواهد کرد. 

در نمونه های دیگر نوسانات حاکم بر بازار محصوالت پروتیینی، فرآورده های 
دامی محصوالت لبنی، نان و ده ها کاالی حس��اس و ضروری دیگر حکایت از 

عدم توازن میان قیمت تولید و مصرف دارد. 
 در ح��وزه مص��رف نیز ش��رایط در افزایش های نامتع��ارف قیمت برخی 
محصوالت به نفع واسطه ها خبر از نگرانی های جدی در کاهش قدرت خرید 
جامعه دارد. در حال حاضر موضوعاتی مانند انتظارات تورمی در بازار مسکن، 

سوخت، حامل های انرژی، ایاب و ذهاب و... نگرانی هایی را برای مصرف کننده 
ایجاد کرده است که جایگاه و نقش نهادهای حاکمیتی و موظف در امر بازار 
را می طلبد. اگر این نهادها در شرایط بحران و نگرانی به ایفای نقش بایسته 
نپردازن��د چه موقع دیگر می توانند در انجام وظیفه قانونی توفیق یابند؟  اگر 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های متولی 
نتوانن��د برنامه های اجرایی و کاربردی مؤثری را برای حفاظت از بازار تدوین 
و اجرای��ی کنند؛  چه مس��ئولیت مهم دیگری در این ح��وزه برای آنها باقی 

خواهد ماند؟ 
 در ش��رایطی که جامعه از بسترهای مناس��بی برای سرمایه گذاری داخلی 
برخوردار است ولی رونق کسب وکار و توسعه اقتصادی کشور به صورت مؤثری 
مشاهده نمی شود چراکه جریان عماًل در خدمت تولید نبوده و فضای واسطه ای 

مجال بیشتری برای تحرک دارد. 
یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های نظارتی عالوه بر رصد و مدیریت بازار، 
پیش بینی و کنترل بحران های پیش رو است. فرآیند آزاد سازی بازار به معنای 
رها س��ازی آن و عدم حمایت از آسیب های احتمالی آن نیست بلکه فرآیندی 
اس��ت که طی آن دولت از روند س��الم و مناسب بازار مراقبت می کند و بستر 
را برای فعالیت انگل گونه واسطه ها و دالل ها برای دوشیدن مصرف کنندگان و 

اجحاف به تولیدکنندگان ناامن می کند. 
 ب��ازاری که در آن فضای واس��طه ای و داللی رونق پیدا کند قطعا ش��اهد 
رونقی در تولید و اش��تغال نخواهد بود. شرایط موجود در بازار نشان می دهد 
فعالیت ه��ای مالی س��ودآور و ب��دون ریس��ک در حوزه واس��طه ای و داللی 
جذابیت های بسیار زیادی را به صاحبان سرمایه ایجاد کرده است که آنها را به 
فعالیت در این آشفته بازار ترغیب می کند. نتیجه این امر ورود غیر متخصصان 
در فرآیند توزیع و جوالن واسطه ها در سرتاسر فضای بازار است البته در این 
شرایط فعالیت های مولد نیز زمانبر، غیرمؤثر و با خطر باال و ریسک زیاد همراه 
خواهد ش��د طبیعی است سرمایه از این فضا به سمت محیط های سودآور تر 

مایل خواهد شد. و فعالیت های مولد، محدود و با شکست مواجه می شوند. 
بنابرای��ن در این ش��رایط نق��ش نهادهای کنترل��ی در مقابل��ه با فعالیت 
فعالیت های مخرب به نفع فضای مولد اهمیت پیدا می کند و این نهادها که از 
پشتوانه قانونی محکم نیز برخوردارند با ورود مؤثر روند بازار را به سمت گردش 

آزاد فعالیت های اقتصادی سالم هدایت خواهند کرد. 
باید این نکته را مد نظر قرار داد که ایمن سازی بازار عالوه بر دستورالعمل 
و بخشنامه و مصوبه، نیازمند برنامه مشخص و اجرای همچنین اراده جدی و 

همت مضاعف نیز است. 
به نظر می رسد در حال حاضر برای فعالیت مؤثر و مولد دستگاه های نظارتی 
و کنترلی بازار از سوی متولیان امر راهبرد مناسبی در نظر گرفته نشده است 
و نقش آنها در حد بیانیه یا دس��تورالعمل های غیر مؤثر محدود ش��ده است. 
نظارت و مدیریت عالیه دولت بر فرآیند سالم بازار یک اصل خدشه ناپذیر است 
و میزان و نحوه دخالت و ورود این نهاد ها بسته به میزان توسعه یا عدم توسعه 

بازارها متفاوت خواهد بود. 
در حال حاضر خالء ناش��ی از عدم عملک��رد نهادهای ذی ربط در کنترل و 
مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود. لذا اتخاذ تدابیر الزم برای تأمین 
امنیت فعالیت ه��ای مولد باید با نظارت عالیه نهاده��ای حاکمیتی و به نفع 
تقویت و توسعه قدرت تولید کننده و مصرف کننده صورت پذیرد در غیر این 
صورت رونق فضای کس��ب وکار و توسعه اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. 
به عبارت دیگر راه توسعه اقتصادی کشور از مسیری خواهد گذشت که در آن 

حمایت توامان از تولید و مصرف صورت گرفته باشد. 

نس��خه ویژه و بهینه  ش��ده تویوتا سوپرا نسل چهارم با پیشرانه V12،  در توکیو به حراج گذاشته 
خواهد شد. 

عالقه مندان خودروهای اسپرت ژاپنی،  مدت ها است که منتظر نسل جدید تویوتا سوپرا هستند. 
بر اساس پیش بینی بیشتر کارشناسان خودرو، مدل جدید سوپرا در سال 2018 معرفی خواهد شد.  
ش��اید بهتر باشد برای خداحافظی با نسل چهارم این کوپه افسانه ای، به یکی از منحصربه فردترین 

نسخه های تیونینگ شده آن بپردازیم. 
 به گزارش زومیت، ش��رکت تیونینگ ژاپنی تاپ سیکرت  )Top Secret( که با کیت های بدنه 
طالیی رنگ و تیونینگ قوای فنی در مسابقات خیابانی، دریفت، رقابت در پیست و درگ شناخته 
می شود، در سال 2007 پروژه متفاوت تویوتا سوپرا با پیشرانه 12 سیلندر V شکل رونمایی کرد. 
این موشک کالسیک ژاپنی که توانایی رسیدن به حداکثر سرعت بیش از 357 کیلومتر بر ساعت 

دارد، در نمایشگاه خودروی توکیو سال آینده میالدی به حراج گذاشته می شود. 
کازوهیکو ناگاتا مؤسس شرکت تیونر تاپ سیکرت،  به دنبال ساخت متفاوت ترین سوپرای دهه 
نود بود.  به  همین منظور پیشرانه استاندارد 6 سیلندر خطی آن با حجم 3 لیتر کنار گذاشته شد و 
 )Century(  شکل با حجم 5 لیتر که از لیموزین تویوتا سنچری V پیشرانه سفارشی 12 سیلندر

برداشته شده بود،  جایگزین شد. 
•گذرزمانبرچهارنسلتویوتاسوپرا

این سوپرای خاص با استفاده از این پیشرانه،  همراه دو توربوشارژر برند HKS و سیستم تزریق 
نیتروژن،  930 اسب بخار قدرت و 1010 نیوتن متر گشتاور تولید می کند. 

تاپ سیکرت در کیت بدنه نیز متفاوت عمل کرده؛  به خصوص طراحی نمای جلوی سوپرا کاماًل 
تغییر کرده است.  هدف ناگاتا از طراکی این کیت، ایجاد ظاهر آینده نگرانه برای سوپرا بوده است. 

بیشتر زوایای مالیم و دایره وار بدنه استاندارد از بین رفته و با طرح خشن و گوشه دار تعویض شده 
اس��ت.   این س��وپرای متفاوت در زمان رونمایی به یکی از معروف ترین خودروهای ژاپنی تیونینگ 
شده تبدیل شد. در نمایشگاه خودروی توکیو سال 2007،  بازدیدکنندگان این خودرو را به عنوان 
یکی از بهترین های نمایشگاه انتخاب کردند. ناگاتا برای نمایش عملکرد این سوپرا،  آن را به ایتالیا 
و پیست سرعت ناردو  )Nardo Test Track( فرستاد.  این کوپه ژاپنی توانست حداکثر سرعت 

358.22 کیلومتر بر ساعت را در این پیست دایره ای شکل ثبت کند. 
 مؤسس��ه مزایده و حراج ژاپنی BH که قصد دارد این خودرو را در نمایشگاه خودروی توکیو به 
حراج بگذارد، هنوز قیمتی برای این سوپرا اعالم نکرده است ولی با توجه به نزدیک شدن به زمان 
برگزاری نمایش��گاه توکیو، زمزمه های رونمایی از نس��ل جدید آن و همچنین قانونی بودن واردات 
این کوپه ژاپنی به خاک آمریکا  )قانون 25 سال(،  حتماً قیمت چندصد هزار دالری خواهد داشت. 

قدرتمندترین نسخه تویوتا سوپرا کالسیک آماده حراج شد
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نگـــــاهیادداشت

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از رونمایی از 15 فناوری در روز 
3 دی خبر داد.  به گزارش ایسنا، عباس زارعی در نشست خبری روز گذشته 
با اشاره به برگزاری روز فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، افزود: 
در این مراسم از 15 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران رونمایی می شود. 
وی، طرح ه��ای رونمای��ی ش��ده را در حوزه ه��ای آی . ت��ی، ای . س��ی . تی، 

محصوالت نفت و پتروشیمی دانست. 
وی زمان برگزاری مراس��م رونمایی را س��وم دی ماه س��ال جاری با حضور 
جمعی از شخصیت های دانشگاهی، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهور، وزیر علوم و سرمایه گذاران ذکر کرد. 

رونماییاز۱۵فناوری
درپارکدانشگاهتهران

روز گذشته قیمت بیت کوین یک بار دیگر رکوردشکنی کرد و ارزش هر سکه 
از این ارز رمزپایه، حاال برابر با 19 هزار دالر است. این رکورد تازه در حالی به 
دس��ت آمد که تنها چند ساعت از رسیدن ارزش بیت کوین به 18 هزار دالر 
می گذش��ت. ارزش بیت کوین طی س��ه هفته اخیر تا دو برابر و طی یک سال 
اخیر،  تا 20 برابر افزایش یافته اس��ت.  به گزارش دیجیاتو، ارزش بیت کوین 
در حالی دائما افزایش می یابد که بس��یاری از تحلیلگران و متخصصان اعتقاد 
دارند ارزش این ارز »حبابی ناپایدار« اس��ت. بنابر نظرسنجی اخیر خبرگزاری 
"CNBC،  بال��غ ب��ر 80 درصد از اقتصاددان��ان و استراتژیس��ت های بازار در
 وال اس��تریت، افزایش قیمت بیت کوین را یک حب��اب تلقی می کنند و تنها

2 درصد از این افراد، ارزش ارز رمزپایه مورد اشاره را منطقی می دانند.

نگرانیتحلیلگرانازحبابقیمتاینارزرمزپایه
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اگر یک برند ش��خصی یا پرسونال برند 
قدرتمند داش��ته باشید، فرصت ها شما و 
کسب و کارتان را پیدا خواهند کرد. شاید 
در مورد ای��ن جمله کم��ی تردید کنید 
ام��ا واقعیت آن اس��ت که اگر ش��ما یک 
پرس��ونال برند قدرتمند و شفاف نداشته 
باش��ید، تقریب��ا در هر جنب��ه از زندگی 
حرف��ه ای و زندگی ش��خصی تان، خود را 
در مع��رض خطر ق��رار می دهید. اهمیت 
پرس��ونال برند برای کسی که می خواهد 
کسب و کار خود را ارتقا دهد، یک شغل 
بهتر پیدا کند، بیشتر مورد توجه رسانه ها 
قرار گیرد یا دوس��تان جدیدی را مالقات 

کند، به راحتی قابل درک است. 
برندس��ازی ش��خصی به عنوان بخشی 
از دنیای برندینگ و برندس��ازی، فعالیتی 
اس��ت ک��ه از طری��ق آن اف��راد خ��ود و 
شغل ش��ان را ب��ه عنوان برن��د، بازاریابی 
می کنن��د. به عبارت دیگ��ر فرآیند ایجاد 
ی��ک تصویر ذهن��ی ی��ا ادراک در مورد 
یک ش��خص خاص در ذه��ن دیگران را 

برندسازی شخصی می گویند. 
هر فردی یک برند شخصی منحصر به 
فرد دارد؛ خواه خودش از آن آگاه باش��د 
و خواه آگاه نباش��د، اما آنچه ما باید برای 
رس��یدن به آن تالش کنیم، داشتن یک 
پرس��ونال برند جذاب و قدرتمند اس��ت؛ 
چیزی ک��ه به عن��وان نمای��ش آنالینی 
معتب��ر از جنبه های ج��ذاب فعالیت ها و 
عالی��ق ش��خصی و حرفه ای م��ان مطرح 

می شود. 
با مطالعه مقاله زیر می توانید اطالعات 
بیش��تری در مورد اهمیت پرسونال برند 

به دست آورید. 
در ادامه هش��ت دلیل ذکر می شود که 
چرا به افراد توصیه می کنیم برای کسب 
موفقیت، باید یک برند شخصی قدرتمند 
برای خود بسازند و به صورت کلی دالیل 
اهمیت پرسونال برند را مطرح می کنیم. 

۱- اهمیت پرسونال برند در 
فراهم شدن فرصت های موفقیت

اگر برند ش��خصی ش��ما جذاب باشد، 

مشتریان، فروشندگان، مطبوعات و حتی 
ش��رکت هایی ک��ه به دنبال ج��ذب نیرو 
هستند شما را پیدا خواهند کرد. معموال 
افراد دوست دارند با متخصصان همکاری 
داشته باشند و معرفی شما به عنوان یک 
فرد برجسته به دیگران از دالیل اهمیت 

پرسونال برند است. 

۲- جهت داشتن حضوری پررنگ در 
شبکه های آنالین

هنگامی که صاحب یک برند ش��خصی 
متقاعد کنن��ده و قدرتمند ش��وید، افراد 
ش��ما را جذاب و دوست داشتنی خواهند 
یافت و تمایل دارند با شما ارتباط برقرار 
کنند. داش��تن پرس��ونال برن��د قوی به 
ش��ما کمک می کند روزان��ه ده ها ارتباط 
)connection( جدی��د در لینکدین و 
توییتر داشته باشید، چراکه افراد پروفایل 
ش��ما را بازدی��د می کنن��د، ش��ما را فالو 
می کنند و تمایل دارند اطالعات بیشتری 

در مورد شما بدانند. 

3- گسترش ارتباطات شخصی
هنگام��ی ک��ه در رویدادهای ش��بکه 
حض��ور دارید و با دیگ��ران ارتباط برقرار 
می کنید، می توانید بس��یاری از قابلیت ها 
و توانمندی های خود را تنها به واس��طه 
برندتان به اش��تراک بگذارید. این حالت 
را با زمانی مقایس��ه کنید که شخصی به 
سمت شما می آید و می گوید: »سالم نام 
من فالن اس��ت و خدمات بیم��ه را ارائه 

می دهم.«
کدام حالت را می پسندید؟ 

داش��تن برن��د ش��خصی خ��وب باعث 
می ش��ود افراد با شما ارتباط برقرار کرده 
و با شما همکاری کنند. همچنین از این 
طریق می توانید مهارت های خود را نشان 
دهی��د و ب��رای انجام بس��یاری از کارها، 

حمایت های آنالین به دست آورید. 

۴- بهبود جایگاه کسب و کار
هنگام��ی که می خواهید کس��ب و کار 
خ��ود را بازس��ازی کنید، برند ش��خصی 
و  کس��ب  موفقی��ت  در  مهم��ی  رک��ن 
و  مش��تریان  ب��ود.  خواه��د  ش��ما  کار 

فروش��ندگان ترجیح می دهند با شرکتی 
هم��کاری کنن��د که رهبر آن پرس��ونال 
برن��د قدرتمن��دی دارد. بهترین نمونه ها 
در ای��ن زمین��ه م��ارک زاکرب��رگ، بیل 
گیت��س، ف��رد اس��میت و حت��ی دونالد 
ترامپ هس��تند که برند شخصی ش��ان از 
کسب وکارشان بزرگ تر است. به گونه ای 
که اگر ش��خصیت شناخته شده آنها نبود 
مش��خص نبود که االن شرکت های شان 

چه جایگاهی داشتند. 

5- افزایش فرصت های شغلی
براس��اس گزارش SHRM، ۸۴درصد 
مدیران کارگزینی از رسانه های اجتماعی 
برای جذب نیروی سازمان خود استفاده 
و  لینکدی��ن  از  )۹۶درص��د  می کنن��د 
۵۳درص��د از توییتر اس��تفاده می کنند(. 
بس��یاری از ش��رکت ها قب��ل از هر جای 
دیگری، ردیف های ش��غلی خالی خود را 
در توییتر منتشر می کنند. البته آمارهای 
دیگر نشان می دهند که حدود ۶۶درصد 
مدی��ران کارگزین��ی از فیس ب��وک برای 

جذب نیرو استفاده می کنند. 
مدی��ران کارگزینی از ه��ر کدام از این 
شبکه ها که اس��تفاده کنند به دنبال این 
هستند تا عالوه بر اطالعات رزومه بیشتر 
در مورد شما بدانند. آنها می خواهند شما 
را بیش��تر بشناس��ند و بفهمند که آیا با 
فرهنگ شرکت آنها تناسب دارید یا خیر. 
ت��الش برای جذب بهتری��ن نامزد یک 
فرآیند منطقی است. نامزد A، رزومه ای 
قاب��ل توج��ه دارد. نامزد B نی��ز رزومه 
قاب��ل توجه��ی دارد، اما برند ش��خصی 
آنها نش��ان می دهد که ه��ر یک صاحب 
وبالگی هس��تند ک��ه مقاالت��ی در مورد 
موضوعات مرتبط با کس��ب و کار شرکت 
در آن منتشر می شود. هر دو آنها اخبار و 
ایده های صنعت را توییت می کنند، یوگا 
کار می کنند و برای امور خیریه داوطلب 

می شوند. 
ب��ه نظر ش��ما ک��دام ی��ک از این دو 
داوطلب ب��ه مصاحبه دعوت می ش��ود و 
شغل را به دس��ت می آورد؟ اینجاست که 
بر اهمیت پرسونال برند افزوده می شود. 

۶- پیداکردن دوستان جدید
برند ش��خصی قدرتمند فقط در حوزه 
کاری به شما س��ود نمی رساند. هنگامی 
که ش��ما صاحب یک برند جذاب هستید 
و اف��راد به ش��ما توجه می کنن��د، آنها با 
ش��ما ارتباطات ش��خصی برقرار خواهند 
ک��رد. هنگامی که افراد به واس��طه برند 
شخصی، مقاالت شما را مطالعه می کنند، 
می توانی��د با آنها ارتباط دوس��تانه برقرار 
کرده و حتی با آنها مالقات داشته باشید. 

۷- کسب موفقیت های تصادفی
هنگامی که با برند ش��خصی قدرتمند 
و ج��ذاب خود بیرون می روید، اتفاق های 
خوبی برای شما رخ می دهد )گاهی اوقات 
به ص��ورت خیلی شانس��ی(. مثال ممکن 
است شخصی که پروفایل فیس بوک شما 
را بازدید کرده بعدا همکار ش��ما شود یا 
مثال ممکن است مدیر ارشد یک شرکت 
صفحه شخصی ش��ما را ببیند و تصمیم 

بگیرد شما را استخدام کند. 

۸- ارتقای اعتماد به نفس
ایجاد پرس��ونال برند نیازمند این است 
که ابتدا هویت خود را پیدا کنید. فرآیند 
س��اختن برند شخصی، هویت منحصر به 
فرد ش��ما را نیز ش��کل می دهد. هنگامی 
که خود را پیدا می کنید و مخاطبان شما 
ش��روع به واکنش مثبت نس��بت به شما 
می کنند، این ام��ر منجر به ایجاد اعتماد 
به نفس و عزت نفس در ش��ما می شود و 
به ش��ما اجازه می دهد خودتان را فردی 

ارزشمند بیابید. 
خواه در ح��ال تالش برای س��اختن 
کس��ب و کار خود باش��ید یا پیدا کردن 
ش��غل یا جل��ب توج��ه مطبوع��ات یا 
تحت تاثی��ر قرار دادن فروش��ندگان یا 
پیداکردن دوس��تان موفق، داشتن برند 
شخصی قدرتمند، جذاب و شفاف، کلید 
کس��ب موفقیت است. همچنین اهمیت 
پرس��ونال برند را در س��اختن شهرت، 
اعتبار و از همه مهم تر کس��ب موفقیت 
در زندگی شخصی و حرفه ای دست کم 

نگیرید. 
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۸ دلیل اهمیت پرسونال برند در دنیای بازاریابی
کارگاه برندینگ

 چرا برای برندسازی
سرمایه گذاری کنیم؟ 

اگر کس��ب وکار جدی��دی را ش��روع کرده اید 
یا کس��ب وکار کوچکی داری��د، دلیل اینکه برای 
برندس��ازی س��رمایه گذاری کنید، دشوار به نظر 
خواهد رس��ید. ش��ما فعاًل نمی توانید با برندهای 
ب��زرگ مبارزه کنید اما ش��اید در آینده بتوانید. 
ش��روع قوی با هویت برند واضح و مشخص، شما 

را برای موفقیت آماده می سازد. 
شرکت های س��ودآور و موفق جهانی، به خاطر 
برندس��ازی خود معروف هس��تند؛ از اپل گرفته 
تا گ��وگل و کوکا ک��وال، وقتی به ه��ر کدام فکر 
می کنی��د، یک تصویر بص��ری واضح به ذهن تان 
می آید. این ش��رکت ها بدون هویت برند قوی، به 

چنان موفقیتی نمی رسیدند. 
در ای��ن مقاله ن��گاه دقیق تری به این مس��ئله 
می اندازی��م که چ��را س��رمایه گذاری در هویت 

برندتان موضوع مهمی است. 

تبحر
ایج��اد ی��ک برند ق��وی، ش��ما را ب��ه عنوان 
می شناس��اند.  حوزه ت��ان  در  متخص��ص  ی��ک 
س��رمایه گذاری در برندس��ازی، باعث می ش��ود 
خودت��ان را به اندازه کافی جدی بگیرید و وقتی 
برند خود را به نقطه ای رساندید که در حوزه تان 
معروف شدید، مش��تریان شما باور خواهند کرد 
که شما بهتر از برندهای دیگر هستید. برای این 
کار، ایجاد اعتبار و برای اعتبارس��ازی، داش��تن 
برند مشخص مهم اس��ت. نمایش نقاط قوت تان 
در کس��ب وکار، ش��ما را به عنوان برندی خاص 

می شناساند. 
 

مشتریان وفادار 
برن��د ش��ما بای��د چی��ز خاص��ی ارائ��ه دهد 
درغیراین صورت در کسب وکارتان موفق نخواهید 

شد. )وارن بافت(
هنگام��ی که ب��رای اولین بار کاری را ش��روع 
می کنی��د، خواهی��د دی��د که انجام یک س��ری 
کارهای تکراری، برای برندس��ازی شما ضروری 
است. زمانی برند شما قوی خواهد شد که هویت 
برند داشته باش��ید، طرح های بازاریابی قبلی به 
کنار می رود. پیام شما روشن، مختصر و مختص 
مش��تریان هدفی که جذب کرده اید، می ش��ود. 
هدف شما بیشتر متمرکز شده و می توانید پایگاه 
مش��تری وفاداری ایجاد کنید ک��ه فکر رفتن به 

جای دیگر به ذهن شان نمی رسد. 
 

ارزش افزوده
وقتی کلم��ه ارزش را ب��ه کار می بریم، منظور 
ارزش درک ش��ده توس��ط مش��تری و مخاطب 
است. هنگامی که مردم برند شما را می شناسند 
و شما به عنوان متخصص در حوزه خود در نظر 
گرفته می ش��وید، درخواس��ت هزینه های بیشتر 
برای محصوالت یا خدمات ش��ما طبیعی خواهد 
بود. مردم بیشتر پول پرداخت خواهند کرد زیرا 
می دانند که ش��ما بهتر از رقبای تان هستید. یک 
برند ضعیف و داش��تن قیمت پایین ممکن است 
مش��تریان را از بین ببرد، چون مشتاق خواهند 
بود که بدانند چرا قیمت های ش��ما نسبتا ارزان 
است و به همین دلیل، به شما بی اعتماد خواهند 

شد. 
کس��ب وکاری که بر اساس برندس��ازی باشد، 
کس��ب و کار موفقی خواهد ب��ود. )دیوید اف دی 

الساندرو(
 

مورد عالقه همه
تقریبا هر حوزه کس��ب وکار پر از رقبایی است 
که تالش می کنند س��همی از آن داشته باشند. 
س��ودآوری در قرن بیس��ت و یکم کار س��ختی 
ش��ده اس��ت و ش��ما باید متفاوت باش��ید. برند 
ق��وی هم از نظ��ر بصری و ه��م از نظر مفهومی 
باید مزیت رقابتی داش��ته باشد تا به عنوان برند 
ارجح در حوزه خود درآید. اگر برای برندس��ازی 
س��رمایه گذاری کنید، انتخاب ش��ما ب��ه عنوان 
برند ارجح آس��ان تر خواهد شد، زیرا متخصصان 
برندسازی و طراحان حرفه ای شما را به موفقیت 

نزدیک خواهند کرد. 
 

کار خود را راحت تر کنید
احتم��اال وقتی کس��ب وکارتان را آغاز کردید، 
عاش��ق کارت��ان بودید، نه اینکه س��اعت ها وقت 
ص��رف کنید تا کارهایتان را به خودتان یادآوری 
کنید. عش��ق و عالقه در روزهای اول الزم است 
اما به مرور زمان، ش��رکت شما با داشتن تصویر 
مناس��ب، منطبق با حوزه شما ش��ده و بازاریابی 

آسان تر خواهد شد. 
داش��تن برندی که مردم آن را بشناس��ند، به 
این معنی اس��ت که ش��هرت ش��ما افزایش یابد 
و محص��والت با کیفی��ت باالیی تولی��د کنید یا 

خدمات خوبی ارائه دهید. 
 brandabout :منبع
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ایستگاه تبلیغات

"Peugeot؛
کمپین حس های متقاطع

چال��ش ب��زرگ کمپی��ن »حس ه��ای متقاطع«، 
یافتن روش��ی جدید برای توضی��ِح غیرقابل توضیح 
 ب��ود: ح��س باورنکردنی ران��دن در ی��ک خودروی
 Peugeot. Peugeot 2008 Crossway نسخه 
خاصی ب��دون هیچ ابداع و ن��وآوری بود. تفاوت های 
اصل��ی آن با نمونه های قبل��ی، در زیبایی اش بود. اما 
مانن��د نس��خه های دیگر 200۸، این خ��ودرو هم از 
کاکپیت I برن��د بهره می گرفت. در واقع یک ویژگی 
منحصربه ف��رد Peugeot که رانندگ��ی عادی را به 
فرآیندی غریزی تبدی��ل می کرد این بود که در این 
خ��ودرو همه چیز به سرانگش��تان رانن��ده و ترکیب 
فرم��ان Sport Drive  واگ��ذار می ش��د و راننده 
می توانست تمام اطالعات الزم را بدون نگاه به جاده 

از پنل مخصوصی ببیند. 
ب��رای توضیح این حس باورنکردن��ی در رانندگی، 
آژان��س BETC پ��روژه ای ۳۶0 درج��ه هم��راه با 
Facebook  و کان��ال Discovery ترتیب داد که 
ش��امل تولید و انتقال اطالع��ات مخصوص برند بود. 

این پروژه »حس های متقاطع« نام گرفت. 
Discovery  ابت��دا ب��ا رویکردی علم��ی اولین 
بخش پروژه را تولید کرد؛ برنامه ای در مورد اختاللی 
عصب��ی با ن��ام حس آمی��زی )Synesthesia(  که 
در آن تحری��ک یک ح��س باعث واکنش حس دیگر 
می ش��ود. علت انتخاب مبتالیان به این عارضه، این 
 بود که آنها می توانس��تند به خوبی حس رانندگی در

 Peugeot 2008 Crossway را لمس و منتقل کنند. 
استراتژی

گرچ��ه این اختالل عادی تر از چیزی اس��ت که به 
نظر می رس��د، با این حال عده کم��ی از مردم از آن 
اطالع دارند و در موردش ش��نیده اند. بنابراین انتشار 
محت��وای کمپین می بایس��ت توس��ط مرجعی انجام 
می ش��د که در این حوزه مورد تأیید باش��د تا حرف 
و ادعایش پذیرفته ش��ود و چه مرجعی بهتر از کانال 

 .Discovery
مرحله بعد، درک دقیق فضایی بود که می بایس��ت 
مخاط��ب را تحت تأثیر ق��رار می دادند، زیرا عالوه بر 
اطالع رس��انی در مورد خودرو، کمپین باید احساس 
منحصربه ف��رد رانندگ��ی در Peugeot را منتق��ل 
می ک��رد؛ ویژگی ای که در مدل ه��ای دیگر برند نیز 
وجود داشت. پس تأثیرگذاری کافی و انتقال پیام به 

مخاطبان دو هدف اصلی کمپین بود. 
 Discovery اولی��ن بخش از پ��روژه که توس��ط
انجام ش��ده بود با Facebook ادغام ش��د و به این 
ترتیب محتوا در مقابل چشمان هزاران مخاطب قرار 

گرفت. 
اجرا

برای واقعیت بخش��یدن به ای��ن حس ها، پنج فرد 
مبتال به حس آمی��زی برای تس��ت رانندگی خودرو 
دعوت شدند، یک عصب ش��ناس نیز آنها را همراهی 
می ک��رد. پنج هنرمند خ��الق نیز که هر کدام از آنها 
روی ی��ک بخ��ش از مهارت های مرب��وط به حس ها 
تمرکز داشتند، احساسات تجربه شده توسط هرکدام 
از مبتالیان به حس آمیزی را به تصویر می کشیدند. 

 Discovery فیلم ه��ای کوت��اه ای��ن پ��روژه در
Facebook  و دیگر رسانه های دیجیتال به نمایش 
درآمد. نس��خه کاملی از این تجربه نیز مدت سه ماه 

در کانال Discovery در دسترس مخاطبان بود. 
mbanews :منبع
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نگاهی به روندهای جاری به خوبی بیانگر 
تمایل فزاینده افراد به استفاده از ابزارهای 
اتوماتیک اس��ت. به هر حال این ابزارهای 
خودکار، امور مختلف را با سرعتی بسیار باال 
انجام داده و ضریب خطا را به شدت کاهش 
می دهند. اگرچ��ه در تولید و توان بازدهی 
سیستم های خودکار شکی وجود ندارد، با 
ای��ن حال آیا این فرآیند به نتیجه مطلوب 
ختم می شود؟ شاید باید کمی صریح تر بود 
و چنین پرسشی را مطرح کرد: آیا روبات ها 
توانایی جایگزینی کامل با انسان را دارند؟ 

اس��تفاده از ابزارهای خودکار در زمینه 
بازاریاب��ی ام��روزه یک��ی از گزینه ه��ای 
وسوس��ه  برانگیز پیش روی هر شرکت و 
همچنی��ن بازاریابی اس��ت. در این مقاله 
ای��ن موض��وع بر اس��اس ی��ک آزمایش 
واقعی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. 
همچنین در پایان نتیجه کار تحت عنوان 
توصیه هایی کاربردی در اختیار مخاطب 

قرار گرفته است. 
منظور از مخاطب جذب شده 

چیست؟ 
معنای اصلی اصط��اح مخاطب جذب 
شده افرادی هستند که نسبت به پست های 
شما در شبکه های مجازی حساسیت نشان 
می دهند. شاید با در نظرگیری این پرسش 
بهت��ر به اهمیت مخاطب جذب ش��ده پی 
ببریم؛ مدیریت اکانت تج��اری که به طور 
کامل از س��وی مخاطب ه��ای بی عاقه به 
کسب وکارتان دنبال می شود، چه فایده ای 
دارد؟ بدون شک این فالوورها به دلیل عدم 
عاقه جذب به برندتان تمایلی به خرید از 

شما نیز نخواهند داشت. 
اگرچه اجرای استراتژی های تأثیرگذاری 
روی مخاطب با جس��ت وجویی س��اده در 
اینترن��ت امکان پذی��ر به نظر می رس��د، با 
این ح��ال تش��خیص فالووره��ای جذب 
ش��ده و عاقه مند از دیگر دنبال کنندگان 
ب��ه این راحتی امکان پذیر نیس��ت. در این 
آزمایش منظور از مخاطب جذب شده آن 
دس��ته از فالوورها یا مخاطب هایی هستند 
که پس��ت های ش��ما را الی��ک می کنند، 
نظرات شان را نس��بت به پیام های شما به 
صورت کامنت بی��ان می کنند و در نهایت 
نمای کلی برندتان را زیر نظر داش��ته و از 
پل ه��ای ارتباط��ی خصوصی تر نظیر چت 

خصوص��ی اس��تفاده می کنن��د. کار ویژه 
ش��ما در برخورد با مخاطب هایی با چنین 
ویژگی هایی، فراهم سازی بسترهای مناسب 
به منظور تبدیل شان از مخاطب جذب شده 

به مشتری ثابت است. 
آزمایش بزرگ؛ انسان در برابر روبات

ای��ن آزمای��ش در برگیرن��ده دو اکانت 
کاربری اینس��تاگرام با پس��ت های مشابه 
است. در این دو اکانت من خود را به عنوان 
یک کارش��ناس ح��وزه دیجیت��ال معرفی 
کرده ام. اکانت نخست با مدیریت شخصی 
من اداره می شود و اکانت دوم تحت هدایت 

کامل روبات مدیریت خودکار است. 
قوانینی ک��ه در این آزمایش مدنظر قرار 

گرفته است، عبارتند از: 
- اس��تفاده از محتوای یکسان برای هر 

دو اکانت 
- بارگ��ذاری محتوا در س��اعت و تاریخ 

دقیقا یکسان برای هر دو اکانت 
- اس��تفاده از هشتگ ها و لوکیشن های 

یکسان در هر دو اکانت. 
برهمین اس��اس نتایج این آزمایش پس 

از 30 روز مورد بررسی قرار گرفته است. 
نتیجه آزمایش

پ��س از 30 روز تیم تحقیقاتی با نتیجه 
عجیب و دور از انتظاری روبه رو شد. معیار 
ج��ذب مخاطب ک��ه براس��اس ترکیبی از 
معیارهای پایه از قبیل الیک و کامنت های 
دریافتی، میزان افزایش فالوورها و همچنین 
تحلیل بازخوردهای مخاطب ها اندازه گیری 
شد، حکایت از برتری اکانت تحت مدیریت 
انسان داش��ت. در واقع اکانت من سه برابر 
س��ریع تر از نمونه اتوماتیک پیشرفت کرد. 
اکان��ت اتوماتیک تنه��ا 44.05 درصد در 
طول این مدت در ج��ذب مخاطب موفق 
عمل کرد. ای��ن درحالی بود که اکانت من 
رک��ورد خارق الع��اده 124.51 درصد را به 
ثبت رساند. همچنین من موفق به دریافت 

2000 کامنت بیشتر نیز شدم. 
یکی از معیاره��ای مهم در اثبات جذب 
مخاط��ب انس��انی، اندازه گی��ری تع��داد 
اکانت ه��ای خصوص��ی )Private( ک��ه 
هرکدام از صفحات را فالو کردند، بود. بر این 
اس��اس 47.8 درصد فالوورهای اکانت من 
را کاربران ش��خصی تشکیل می دادند. این 
رق��م در برابر 35.8 درصد اکانت اتوماتیک 
موفقیت نسبتا خفیفی محسوب می شود. 
در زمین��ه موفقی��ت در ج��ذب مخاطب 

بومی اما اکانت من برتری کاما محسوسی 
داشت. 28 درصد فالوور آمریکایی در برابر 
تنها 8.9 درصد کاربر بومی اکانت اتوماتیک 

بدون شک موفقیت بزرگی است. 
نکت��ه مهمی که بای��د در اینجا مد نظر 
داش��ت، تعداد بازخوردهای دریافتی است 
که در قالب کامنت ها و پیام های خصوصی 
نمایانگر می ش��ود. در ای��ن زمینه اگرچه 
سیستم خودکار موفقیت انکارناپذیری به 
دس��ت آورد، اما یک موض��وع مهم باعث 
عدم تأثیرگذاری مطلوب این موفقیت شد. 
در واقع سیس��تم هوشمند مدیریت اکانت 
توانایی پاس��خگویی به مخاطب را نداشت. 
برهمین اساس بازخوردهای کاربران بدون 
اظهارنظ��ر باقی می ماند. این مش��کل ابزار 
خودکار، امکان��ی را برای من فراهم کرد تا 
بهترین بهره ممکن را ببرم. برهمین اساس 
من پاسخ اغلب پیام های کاربران را می دادم 
که همین امر تأثیر مس��تقیمی در افزایش 

بازخوردها داشت. 
آنچه از این آزمایش می توان آموخت

مدیریت اتوماتیک و جذب اندک
مقایسه ساده 799 فالوور اکانت اتوماتیک 
یا 621 فالوور اکانت من شاید در ابتدا حکم 
به پیروزی سیس��تم هوش��مند در جذب 
مخاطب دهد. با این حال باید توجه داشت 
که مخاطب های کمتر من س��طح بس��یار 
باالیی از جذب ش��دگی را یدک می کشند. 
نتیجه این بحث آن است که سیستم های 
اتوماتیک اگرچه بسیار سریع تر فالوورهای 
ش��ما را باال می برند، اما مخاطب های یافت 

شده کمتر جذب برندتان می شوند. 
در این مورد نباید جذب مخاطب را تنها 
در تع��داد فالوور و الیک ه��ا خاصه کرد. 
می��زان بازخورد مخاطب و همچنین نحوه 
تعامل ش��ما با آنها یکی از المان های مهم 

این عرصه است. 
سیستم های خودکار بیشتر یکدیگر 

را پیدا می کنند
ط��ی تحلیل نتایج آزمای��ش جذاب مان 
متوج��ه ی��ک نکته بس��یار مهم ش��دیم؛ 
اکانت ه��ای تح��ت هدایت سیس��تم های 
اتوماتیک بیشتر یکدیگر را دنبال می کنند. 
این بدان معناس��ت که به رغم تعداد باالی 
فالووره��ای اکانت ه��ای هوش��مند، ای��ن 
سیس��تم ها در جذب مخاطب های واقعی 
عملکرد چندان موفقی ندارند. این امر بدان 
معناست که بسیاری از کامنت های دریافتی 

از س��وی این اکانت ها نیز ماهیتی از پیش 
برنامه ریزی شده و غیرواقعی دارند. 

به منظور درک بهتر این موضوع نگاهی 
به کامنت های کاربران واقعی و اکانت های 
هوشمند مفید به نظر می رسد. درحالی که 
اکانت های خودکار از الگوریتم های نس��بتا 
ساده ای ش��امل عبارت های »بسیار زیبا«، 
»ج��ذاب« و »دیدنی« اس��تفاده می کنند، 
اکانت های واقع��ی عبارت های طوالنی تر و 
آمیخته به احساس��ات عمیق تر را منتقل 

می کنند. 
جذب مشتری وفادار در سیستم های 

انسانی طوالنی  اما امکان پذیر است
نکت��ه مهمی ک��ه باید مدنظر داش��ت، 
ناتوان��ی سیس��تم های اتوماتیک در جذب 
مشتری است. به این ترتیب به طور طبیعی 
مسئله جذب مش��تری دائمی و وفادار نیز 
امکان ناپذیر می شود. همچنین باید توجه 
داشت که جذب مخاطب مشهور یا با تعداد 
فالوور ب��اال در اکانت هایی با مدیریت عالی 
انسانی بیشتر به چشم می خورد. به هر حال 
مدنظر داشته باشید که در تعامات انسانی 
سیس��تم های خودکار با سطح واکنشی در 
حد کامنت های یک کلمه ای توانایی اقناع 

مخاطب را ندارند. 
راهکار چیست؟ 

به منظور کسب نتیجه مطلوب از مدیریت 
یک حساب در شبکه مجازی باید حداقل 
روزی سه یا چهار ساعت وقت صرف کنید. 
برای بسیاری از صاحبان کسب وکار این امر 
مقدور نیس��ت. برهمین اساس همکاری با 
ادمین هایی که کارشان مدیریت صفحات 
مجازی اس��ت، مطلوب به نظر می رس��د. 
کارهایی که این فرد باید انجام دهد عبارت 
است از پاسخ به کامنت های دریافتی، الیک 
پست های مرتبط با کس��ب وکارتان، طرح 
پرسش هایی در صفحه تان به منظور جذب 
هرچه بیش��تر مخاطب و در نهایت تحلیل 

عملکرد ماهانه. 
اگ��ر کارهایی را که در باال بیان ش��د، 
به خوب��ی انجام دهید، به احتمال فراوان 
در ج��ذب مخاطب موف��ق عمل خواهید 
کرد. با این حال این امر بستگی به نحوه 
تهیه محتوای تان نیز دارد. با این حال در 
تحلیل کلی استفاده از این روش حداقل 
بازخوردی مطلوب ت��ر از رویکرد خودکار 

دارد. 
Hootsuite.com :منبع

آیا باید از روبات های مدیریت حساب شبکه مجازی برای بازاریابی استفاده کنیم؟ 

 بایدها و نبایدهای چگونگی تولید محتوابازاریابی: انسان در برابر روبات
در توییتر

فرصتی استراتژیک

در چند س��ال گذش��ته توجه مخاطبان ایرانی به 
توییتر بیش��تر از قبل ش��ده و حضور بیش��تری در 
این ش��بکه اجتماعی دارند. این موضوع سبب شده 
ت��ا برندهای تج��اری نیز جهت برق��راری ارتباطات 
اثربخش با مش��تریان در توییتر حضور اس��تراتژیک 
داش��ته باش��ند، اما فضای توییتر با دیگر شبکه های 
اجتماعی مانند اینس��تاگرام و تلگرام متفاوت اس��ت 
و حض��ور اثربخش در این ش��بکه اجتماعی نیازمند 
اتخ��اذ اس��تراتژی های متفاوتی در ح��وزه بازاریابی 
محتوایی اس��ت. این موضوع بهانه ای ش��د تا در این 
مطلب به بایده��ا و نبایدهای چگونگی تولید محتوا 

در توییتر اشاره داشته باشیم. 
فرصتی جذاب برای تولید محتوا

بر اساس تحقیقات بازاری که در این زمینه انجام 
شده است، برندهای تجاری از شبکه اجتماعی توییتر 
در راس��تای افزایش آگاهی از برند و تجزیه و تحلیل 
محیط رقابتی خود اس��تفاده می کنن��د. از طرفی با 
آخری��ن به روز رس��انی توییتر درب��اره 280کاراکتر، 
فرصتی پیش روی برندهای تجاری قرار گرفته است 
تا با تولید محتوای جذاب، گامی در راستای برقراری 

ارتباط با مشتریان خود بردارند. 
محتوای بصری 

تقریب��ا بس��یاری از برنده��ا روی ای��ن موض��وع 
متفق الق��ول هس��تند که محتوای بصری بیش��تر از 
محت��وای متن��ی می تواند در ذه��ن مخاطبان تأثیر 
بگذارد. این موضوع در ش��بکه اجتماعی توییتر نیز 
صح��ت دارد و ب��ه این دلیل محت��وای بصری 220 
بار بیش��تر در توییتر افزایش یافته اس��ت. برندهای 
تجاری می توانند با تولید محتوای عکس، کلیپ های 
کوچک، گیفت و... توج��ه مخاطبان توییتر را جلب 

کنند. 

طب��ق تحقیقاتی ک��ه در این زمینه انجام ش��ده 
است، محتوای عکس 35 درصد بیشتر بازدید دارد، 
محت��وای ویدئویی 28 درصد بیش��تر بازدید دارد و 
98درصد کارب��ران تمایل دارند درب��اره محصوالت 

جدید، محتوای بصری را مشاهده کنند. 
استفاده از کلمات قوی و تأثیرگذار

در حال حاضر هر کارشناس تولید محتوا در تاش 
اس��ت تا با اس��تفاده از تعدادی کلمات تأثیرگذار و 
ق��وی، تأثی��ر مناس��بی در ذهن مخاطب��ان بیرونی 
س��ازمان بگ��ذارد. در حقیقت در توییت��ر برندهای 
تجاری در تاش هستند تا با استفاده از این کلمات 
تأثیرگذار جماتی با درگیری ذهنی بیش��تر بسازند. 
البته اس��تفاده از کلمات قدرتمند به معنای استفاده 
از کلمات��ی با معنای دش��وار نیس��ت؛ به طوری که 
مخاطب��ان معنی آن را نتوانن��د درک کنند. در این 
میان نبای��د تاش کرد در توییت��ر جمات را کش 
داد؛ ب��ه معنای دیگر باید از طریق کلمات تأثیر گذار 
در جمات کوتاه، معنا و هدف مورد نظر را در ذهن 

مخاطبان این شبکه اجتماعی حک کرد. 
به کارگیری افراد تأثیرگذار در توییتر

یک��ی از ویژگی ه��ای ش��بکه اجتماع��ی توییت��ر 
راه اندازی موج های خبر با س��رعت بسیار باال است؛ 
در چنین ش��رایطی این ریس��ک وجود دارد که در 
برخی از مواقع بحرانی موج خبری علیه برند تجاری 
خاص��ی راه می افتد و در ص��ورت عدم مدیریت این 
م��وج، ممکن اس��ت خطرات جب��ران ناپذیری برای 
برندهای تجاری ایجاد شود. به همین دلیل برندهای 
تجاری با برقراری ارتباط و تعامل با افراد پرمخاطب 
در ش��رایطی که موجی علیه س��ازمان شکل گرفته 
اس��ت، این امواج را مدیریت می کنند تا س��ازمان با 
کمترین ریسک مواجه ش��وند. به عنوان نمونه افراد 
تأثیر گذار در توییتر با اظهارنظر مناس��ب روی موج 

ایجاد شده تأثیر می گذارند. 
در ای��ن مطلب به برخی نکات حائز اهمیت درباره 
بایدها و نبایدهای تولید محتوا در ش��بکه اجتماعی 
توییتر اشاره کردیم. در مطلب بعدی به دیگر روندها 
و ن��کات حائ��ز اهمیت درب��اره این موضوع اش��اره 
خواهیم کرد تا از این طریق برندهای تجاری بتوانند 
ب��ا تولید محت��وای مناس��ب گامی اس��تراتژیک در 
راستای برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان بردارند. 

بررسی 360 درجه مناسبت های 
بازاریابی 

بررسی برنامه های بازاریابی در کشورهای پیشرفته 
نشان می دهد که بخش عمده فعالیت های مربوط به 
بازاریابی به صورت ساالنه و عموما بر اساس روزهای 
مش��خص و بعضا وقایع تاریخی یا مذهبی )که البته 
آنها هم روزهای مشخصی دارند( تکرار می شوند، در 
ای��ن بین هم هرچند وقت یک بار حرکت یا کمپینی 
در ح��وزه مارکتینگ اتف��اق می افت��د، منتها بنیان 
رویدادهای بازاریابی و تجاری تقویم س��االنه خاصی 

دارد. 
در ای��ن کش��ورها ک��ه دارای سیس��تم اقتصادی 
سرمایه داری یا نیمه سرمایه داری هستند قدرت های 
بزرگ ی��ا همان غول ه��ای تجاری نقش اساس��ی و 
تصمیم گیرن��ده در اقتص��اد ایفا می کنن��د و به طور 
طبیعی تاش می شود برای هر رویداد طوری برنامه 
جامع بازاریابی چیده ش��ود تا نس��بت به س��ال قبل 
بر میزان درآمد ش��رکت های مزبور به طور محسوسی 
افزوده ش��ود.  از جمله این روزه��ای خاص می توان 
ب��ه بلک فرایدی ) )BLACK FRIDAY، س��ایبر 
ماندی )CYBER MONDAY(، باکسینگ دی 
 EASTER( و ایستر ماندی )BOXING DAY(
MONDAY( و. . . اش��اره ک��رد. آنچ��ه نگارنده را 
مجاب به نوش��تن این مطلب کرد، گستره بی نهایت 
ارتباط��ات بی��ن کش��ورها، جهانی ش��دن مقوالت 
بازاریابی و تأثیرپذیری کش��ورهای در حال توسعه از 

برنامه های تجاری مرتبط با این روزهاست. 
مل��ی  مؤسس��ه  پیش بینی ه��ای  اس��اس  ب��ر 
 NATIONAL RETAI( خرده فروش��ان آمریکا
FOUNDATION( م��ردم ای��ن کش��ور -در دو 
واقعه مهم پیش از سال نو میادی- در بلک فرایدی 
و سایبر ماندی،  باید 680میلیارد دالر کاال خریداری 
کنن��د که در صورت تحقق، این رقم کمک بزرگی به 
کمپانی ه��ای بزرگ تجاری خواه��د کرد، چنانکه در 
مورد کمپانی آمازون می توان گفت امس��ال واقعا در 

این روزها فروشی بی سابقه اتفاق افتاد. 

در کش��ور ما هم به ناچار تأثیرپذی��ری از اینگونه 
و  اس��ت  ب��ه گس��ترش  رو   )EVENTS( وقای��ع 
شرکت ها تاش می کنند تا اینگونه موارد را با صرف 
هزینه ه��ای کان در برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی 
خ��ود بگنجانن��د و بتوانن��د جذابیت های بیش��تری 
برای مش��تریان ایج��اد کنند. اصوال تبعی��ت از این 
روند جهانی مارکتینگ اجتناب ناپذیر اس��ت اما این 
روند در ش��رکت های آوانگارد مش��هود تر است و نیاز 
اس��ت زیرساخت های الزم جهت اجرای موفق چنین 

برنامه هایی ایجاد شود. 
به عنوان نمونه، حس��ب بررسی های صورت گرفته 
توس��ط سایت های پربازدید مارکتینگ ایرانی، بخش 
عمده ای از مش��تریان در بلک فرایدی، از خریدهای 
خود ناراضی بوده اند؛ چه به لحاظ خود کاال و چه به 
لحاظ سیس��تم توزیع کاالی خریداری شده، لذا این 
حرک��ت از دیدگاه مدیریت مجتمع بازاریابی نیازمند 
تجدید نظر است، البته قبل از ورود و بومی سازی هر 
مناسبت بازاریابی الزم است نسبت به فلسفه وجودی 

آن نیز وقوف کامل ایجاد شود. 
در این راس��تا نظر برخی مدیران و دست اندرکاران 
نیز جالب توجه بود؛ اعم از تعبیر این روز به »جمعه 
خیلی سیاه« یا گوش��زد کردن عدم توجه به تفاوت 

زمان خرید سال نو. 
آنچه در روند بلک فرایدی امس��ال اتفاق افتاد در 
ذهن نگارن��ده تبلیغی جنجالی را زن��ده کرد که در 
 )SANTA( آن- ب��ه صورت منفی- از زبان بابانوئل
نوشته شده بود می خواهم امسال خیلی خرج کنی تا 

ثابت کنی که خانواده ات را دوست داری. 
س��ال ها قبل هم از بل��ک فرایدی به بلک فراد دی 
)BLACK FRAUD DAY( یعنی بلک فرایدی 
تقلبی یاد شده بود که نشان از عدم رضایت مشتریان 

فروشگاه ها داشت. 
اینگون��ه اس��تنباط ها از حراج های��ی ک��ه صورت 
می گی��رد، ام��روزه نیز در می��ان مردم کش��ورهای 
پیش��رفته وجود دارد و بعضا تصورات��ی منفی مانند 
برخی حراج های قبل از شب عید خودمان را به ذهن 

متبادر می سازد. 
بدی��ن جهت به صورت کلی باید گفت ش��رکت ها یا 
باید تمامی ابعاد را در راستای ارائه یک برنامه بازاریابی 
مجتمع مد نظر داش��ته باش��ند یا اینک��ه جهت عدم 
تخریب برند و حفظ رضایت مشتریان، از ورود به مقوله 

مناسبات ناشناخته بازاریابی خودداری کنند. 
leilagshirazi@gmail.com 
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به کارمندان آموزش بدهید مانند 
هکرها فکر کنند

هکرها انس��ان های کنجکاوی هستند که با تکنولوژی 
روز دنیا پیش می روند. داش��تن چنین طرز تفکری باعث 
می ش��ود خالقیت بیشتری داشته باش��ند و راه حل های 
بهتری ارائه دهند.  ش��رکت هایی ک��ه قصد دارند امنیت 
سایبری کارمندان را افزایش دهند، باید فراتر از روش های 
قدیمی و س��نتی مانند انتخاب پسورد قوی و اصول اولیه 
پروتکل ه��ا فکر کنند. بهترین روش برای مقابله با هکرها 
این اس��ت که مانند آنها فکر کنید و اولین گام این است 
که با مفهوم هک کردن آش��نا ش��وید.  تم��ام تعاریف و 
صحبت هایی ک��ه در مورد هکرها از رس��انه ها یا دیگران 
شنیده اید، فراموش کنید. رسانه ها برای مجرم نشان دادن 
هکرها حساسیت موضوع را کمی زیاد می کنند؛ درحالی که 
داشتن چنین طرز تفکری واقعا محدودکننده است. هکرها 
در عصر دیجیتال زندگ��ی می کنند. آنها منابع زیادی در 
اختیار دارند و در عین حال س��ختکوش و خالق هستند. 
این افراد در مورد نحوه کارکرد تکنولوژی کنجکاو هستند 
و طرز تفکر دیجیتال دارند. آنها همچنین روی مواردی که 
باور دارند ایس��تادگی می کنند و هدف شان این است که 

دنیا را به محل امن تری تبدیل کنند. 
هکره��ا از محدود ب��ودن تکنول��وژی آگاه��ی دارند و 
معتقدند هی��چ نرم افزاری از باگ ها یا مش��کالت در امان 
نیس��ت و حتی اگر هیچ مش��کلی وجود نداشته باشد، باز 
هم آس��یب پذیری های امنیتی برای آنها وجود دارد. اینکه 
کامپیوترها و نرم افزارها می توانند کارآمد باشند و کارهای 
خ��وب انجام می دهند، به این معنا نیس��ت که نمی توانند 
برای مصارف بد اس��تفاده شوند. هکرها به تعریف عمومی 
نرم افزارها قانع نمی ش��وند و همواره در تالش هستند که 
نقاط آس��یب پذیر آنها را پیدا کنن��د. نیروهای کار قدیمی 
یعنی اف��رادی که اکثریت نیروی کار امروزی را تش��کیل 
می دهند، با مفاهیم دیجیتال کردن جامعه آشنایی ندارند، 
اما هکرها با همین شیوه زندگی می کنند.  بنابراین بسیار 
مهم است که مدیران این طرز تفکر را در فرهنگ سازمانی 
شرکت جا بیندازند. این رویکرد نه تنها روی دیدگاه و ارزش 
کارمندان به امنیت س��ایبری تأثیر می گذارد،  بلکه باعث 
باال رفتن میزان امنیت شرکت می شود. کنجکاوی و مبتکر 
بودن دو مهارت ارزشمندی هستند که در آینده با همه گیر 
شدن هوش مصنوعی و اتوماتیک شدن امور بسیار کارآمد 
خواهند بود. یکی از راه های تقویت این مهارت ها در افراد، 
آموزش طرز تفکر هکرها اس��ت. در ادامه بیش��تر به ارائه 

راه هایی برای آموزش این نوع طرز تفکر می پردازیم. 
هکاتون و مسابقات

هکاتون ها رویدادهایی هستند که برنامه نویسان در آن به 
رقابت با یکدیگر می پردازند. سعی کنید کارمندان خود را به 
شرکت در این رویدادها تشویق کنید؛  حتی اگر برای شان 
فقط جنبه دیدن و یادگرفتن داشته باشد. این رویدادها به 
مردم کمک می کند که کمی از زندگی روزمره خود فاصله 
بگیرن��د و برای ح��ل کردن نوع خاصی از مس��ائل مجبور 
ش��وند تفکر خالقانه را تمرین کنند که این پایه و اس��اس 
هک کردن را تشکیل می دهد.  گاهی اوقات رویدادهایی در 
مورد محصوالت یا کس��ب و کارها برگزار می شوند، اما روی 
موضوع های دیگ��ری تمرکز می کنند. ه��دف اصلی رهبر 
شرکت یا تیم باید این باشد که به هر طریقی ماهیچه های 
ذهن کارمندان یا هم تیمی ه��ای خود را پرورش دهد. این 
رویکرد کمک می کند اعضای تیم تفکر محدود و س��نتی 

خود را کنار بگذارند و خالقیت بیشتری نشان دهند. 
حادثه و به اشتراک گذاری اطالعات

زمانی که حادثه ای در صنعت مرتبط با کار یک ش��رکت 
رخ می ده��د، کارمن��دان دور ه��م جمع می ش��وند و این 
 موضوع را تحلیل می کنند. تحلیل به معنای نوشتن گزارش 
۱۰ صفحه ای نیست. منظور این است که هر فرد دو جمله 
در رابط��ه با این موضوع ح��رف بزند. هدف از انجام این کار 
این است که افراد بتوانند اطالعات و چشم اندازهای خود را 
با یکدیگر به اشتراک بگذارند. امروزه در بسیاری از شرکت ها 
برای هر بخش اتاق جداگانه در نظر گرفته می شود. زمانی که 
ای��ن فضا از بین برود، اجتماع و هدف مش��ترک و جدیدی 
شکل می گیرد. زمانی که صحبت از امنیت سایبری به میان 

می آید، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اهمیت این موضوع در تیم های امنیتی بیش��تر اس��ت. 
زمانی که حمله ای رخ می دهد این افراد باید گزارش کاملی از 
شرح ماجرا و کارهایی داشته باشند که تا به حال انجام شده 
اس��ت. بعد از حل شدن مشکل، معماران نرم افزار، طراحان 
و مهندس��ان باید با یکدیگر همکاری کنند تا از حمله های 
مش��ابه در آینده جلوگیری کنند. اطالعات و تصمیم های 
جدید باید در اختیار تمام کارمندان شرکت قرار بگیرد و در 

صورت نیاز آموزش های الزم به همه داده شود. 
تشکیل دادن تیم

برای هر ش��خص مج��وز جداگانه تعریف کنی��د. این کار 
کمک می کند ارتباطات بهتری میان کارمندان شکل بگیرد و 
مشکالت با رویکرد بهتری حل شوند. انسان جایزالخطا است 
و حتی اگر بهترین تیم امنیتی را هم داش��ته باشید، بازهم 
انجام این کار ضروری اس��ت. زمانی که چند نفر به اطالعات 
و کدهای پایه دسترس��ی داش��ته باش��ند، دیر یا زود اتفاق 
مهم��ی رخ خواهد داد و این اجتناب ناپذیر اس��ت. به همین 
دلیل بس��یاری از ش��رکت ها تصمیم می گیرند از نیروهای 
متخصص خارج از ش��رکت برای پیدا کردن آسیب پذیری ها 
اس��تفاده کنند. کارمندان بخش امنیتی باید همواره با سایر 
کارمندان در ارتباط باش��ند؛ مخصوصا زمانی که محصول یا 
ویژگی جدیدی توسعه داده می شود. برخی از آسیب پذیری ها 
مربوط به کمبودهایی در کدهای پایه هس��تند؛ درحالی که 
برخی دیگر به مس��ائل طراحی مربوط می ش��وند. بنابراین 
کمک گرفتن از افراد متخصص قبل از وقوع حادثه می تواند 
HBR  :احتمال حمله های آینده را کاهش دهد.      منبع
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»چط��ور می توان دیگ��ران را 
تحت تأثیر ق��رار داده و مدیریت 
بهین��ه ای را بر آنها اعمال کرد؟« 
این پرسش��ی اس��ت ک��ه اغلب 
مدیران و کارآفرینان با آن مواجه 
بوده و بیش��تر پژوهش های شان 
ب��رای کس��ب توانای��ی بهتر در 
کس��ب وکار ح��ول ای��ن مح��ور 
می چرخد. باید توجه داش��ت که 
این پرس��ش به هیچ وجه جدید 
نیس��ت. دغدغه ذهنی به قدمت 
تاریخ اجتماعی بش��ر اس��ت. در 
واق��ع از زمانی که بش��ر اقدام به 
تشکیل اجتماعاتی سازمان یافته 
کرد و پدی��ده ای به ن��ام جامعه 
و س��پس حکوم��ت پدی��د آمد، 
این دغدغه حض��وری معنادار در 
ذهن حکومت گران داشته است. 
در این ایده ش��یوه های مدیریتی 
ش��خصیت های ب��زرگ تاریخی 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. 
بدون ش��ک از این ش��خصیت ها 
درس های بزرگی می توان گرفت. 
مارتین لوترکین��گ را همه به 
عن��وان مبارزی خس��تگی ناپذیر 
می شناسند. در واقع این توصیف 
از ش��خصیتی ب��ه بزرگ��ی لوتر، 
حقیقت��ی مهم را در خ��ود دارد. 
یک مدیر برای سازماندهی افراد 
به منظور دس��تیابی به ایده آلش 
بای��د رهبری توانا و فعال باش��د. 
اگر می خواهید دیگران )در اینجا 
کارمندان یا ش��رکای تجاری( را 
رهبری کنید، باید به خستگی و 

تالش فراوان عادت کنید. 
از  یک��ی  س��ینک،  س��یمون 
برتری��ن فروش��نده های دنیا، در 
م��ورد تأثیر مارتی��ن لوترکینگ 
اینگون��ه اظهارنظر کرده اس��ت: 
»من همیش��ه تحت تأثیر دکتر 
مارتین لوترکینگ بوده ام. هرگاه 
نگاهی به حرک��ت عظیم وی در 
جامعه می اندازم، به خود اطمینان 
می دهم که من نیز قادر به انجام 
کارهای��ی مش��ابه وی در عرصه 
کس��ب وکار هس��تم.« س��یمون 
اینگون��ه اظهارنظ��رش را ادام��ه 
می دهد: »م��ن از نحوه عمل این 
مرد ب��زرگ یاد گرفت��ه ام که هر 
حرک��ت بزرگ��ی چ��ه در عرصه 
جامعه و چه در عرصه کسب وکار 
باید مبتنی ب��ر اراده متحد افراد 
باشد. به تنهایی احتمال موفقیت 

بسیار اندک است.« 
اگ��ر عالقه من��د ب��ه هنرهای 
رزمی به خصوص از نوع آس��یای 
شرقی اش باشید، حتما نام تکواندو 
ب��ه گوش تان خورده اس��ت. این 
ورزش ازجمله می��راث فرهنگی 
محس��وب  کره جنوب��ی  کش��ور 
می ش��ود. رابرت س��یالدینی در 
کت��اب خود با عن��وان »تحریک 
پیش��رفته« راهکارهایی را که بر 
اساس تجربه در عرصه کسب وکار 

به دس��ت آورده، با مخاطبان به 
اش��تراک می گ��ذارد. وی معتقد 
اس��ت که یک مدی��ر موفق باید 
س��طح باالی��ی از توانای��ی را به 
کارمندان��ش نش��ان دهد: »همه 
ما توانایی های مش��خصی داریم. 
این به معنای کافی دانستن این 
س��طح از توانایی نیست. در واقع 
اگر می خواهی��د مدیری موفق و 
تأثیرگذار در ش��رکت باشید، نه 
با زبان، که ب��ا عمل باید دیگران 
را ش��گفت زده کنید. معموال در 
رسانه ها این بخش از کار مدیران 
موفق نادیده گرفته ش��ده و تنها 
به بخش های راحت��ش پرداخته 
می شود. با این حال گاهی اوقات 
بای��د مانن��د »کیم ب��وک مان« 
محکم و پرچم��دار تغییرات بود. 
کیم نخستین اس��تاد دارای دان 
۱۱ تکوان��دو اس��ت که ش��هرت 
فراوان��ی در ده��ه 5۰ و 6۰ برای 
خود به دس��ت آورد. ویژگی مهم 
وی اس��تقامت باال بود. او بیش از 
حد معم��ول تمرین می کرد و به 
هنگام مبارزه هرگز نش��انه ای از 

خستگی بروز نمی داد.« 
گاه��ی اوق��ات الزم اس��ت در 
عین حال که خس��ته هس��تید، 
برای حفظ روحیه اعضای تیم تان 
لبخند زده و حت��ی لطیفه ای را 
نی��ز در میان جمع بی��ان کنید. 
ط��رز نگاه ش��ما ب��ه رویدادها و 
واکنش تان بیشتر از آنچه گمان 
می کنید، تأثیرگذار است. مدیر با 
مصمم  کارمندانی  اعتماد به نفس 
به بار خواه��د آورد. این در حالی 
اس��ت که ی��ک مدی��ر معمولی 
کارمندانی با روحیه ش��کننده و 
س��طح توانایی محدود را پرورش 

خواهد داد. 
می ت��وان  ام��روز  جه��ان  در 
دولت ها، اصحاب رسانه و بسیاری 
دیگر از ابزارهای تأثیرگذار را برای 
ترویج خشونت سرزنش کرد. این 
افراد دس��ت به کارهایی می زنند 
که حتی با گذشت چندین دهه 
از فعالیت ش��ان همچنان زندگی 
بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. مارشال گلداسمیت، 
نویسنده و پژوهش��گر در عرصه 
مدیریت س��ازمانی، معتقد است 

ک��ه ب��رای اداره یک ش��رکت به 
نحو مطل��وب باید ب��ا عصبانیت 
خداحافظی ک��رد: »بودا را به یاد 
بیاوری��د. وی نماد تاریخی حفظ 
آرامش و تالش برای بنای زندگی 
راحت و مطلوب اس��ت. البته این 
به معنای ب��ی ارزش تلقی کردن 
جهان و روابط سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی نیس��ت، بلک��ه باید 
پذیرفت که بخش��ی از معادالت 
کس��ب وکار خ��ارج از توانایی ما 
صورت می گی��رد. همچنین این 
نکت��ه دارای اهمیت اس��ت که با 
عصبانیت و برآشفتگی نمی توان 
کاری را پی��ش برد.« بر اس��اس 
آنچه گلداسمیت از شیوه و سبک 
زندگی ب��ودا می گوی��د، فعالیت 
عاری از فش��ار روانی و محیطی 
م��ا را به س��وی تعام��ل بهتر با 
محیط اطراف و اف��راد حاضر در 
آن س��وق خواهد داد. این آموزه 
و توصیه ای اس��ت ک��ه اغلب ما 
ب��ه آن احتی��اج داریم. همچنین 
بای��د معتقد بود که اف��راد در هر 
ش��رایطی توانایی تغییر را دارند. 
این بدان معناست که کارمندان 
بخش خ��ود را تنها به دلیل یک 
یا دو اش��تباه و همچنین کیفیت 
متوس��ط کار اخ��راج نکنیم. اگر 
به دیگران ش��انس تغییر و بهبود 
دهیم، مطمئنا تغییر خواهند کرد. 
این دیدگاه فوق العاده مثبت بودا 

به جهان و انسان هاست. 
کمتر کس��ی است که آشنایی 
هرچند ان��دک از حوزه مدیریت 
داشته باشد و نام پیتر دراکر بزرگ 
به گوشش ناآشنا باشد. پدر علم 
مدیریت مدرن تنها برازنده دراکر 
اس��ت. برای اثبات این ادعا تنها 
کافی اس��ت نگاهی به تحوالتی 
که پیتر در حوزه مدیریت ایجاد 
کرد، بیندازی��م. همچنین تعداد 
افرادی که از وی تأثیر پذیرفته اند 
به شدت زیاد است. جف اسمارت، 
نویس��نده کتاب های پرفروش در 
زمینه مدیریت، یکی از شاگردان 
برجسته دراکر محسوب می شود. 
وی نکته ای را در مورد دراکر نقل 
کرده که بیانگ��ر اهمیت آموزش 
کارمن��دان اس��ت: »هنگامی که 
چن��دی پیش ب��ه دی��دار دراکر 

رفتم، در مورد مسائل گوناگونی با 
یکدیگر صحبت کردیم. هنگامی 
ک��ه از وی در مورد وضعیت یکی 
از ش��رکت های محلی پرسیدم، 
پاس��خی به من داد ک��ه تا چند 
دقیقه شوکه بودم.« پاسخ دراکر 
در مورد لزوم س��رمایه گذاری آن 
شرکت محلی روی پروژه آموزش 
کارمندان��ش بود: »5۰ هزار دالر؛ 
ای��ن مبلغی بود ک��ه دراکر برای 
آم��وزش کارمندان این ش��رکت 
مناسب می دانست. به وی گفتم 
که این ش��رکت به چنین مبلغی 
نی��از دارد و می توان��د در بخش 
دیگری آن را خرج کرده و نتیجه 
بهتری را کسب کند. با این حال 
دراکر معتقد بود بدون نیروی کار 
متخصص و آگاه همه پیشرفت ها 

سطحی و گذرا خواهند بود.« 
نبای��د تص��ور کرد ک��ه دراکر 
تنها به آم��وزش و مهارت افزایی 
کارمندان توجه داش��ت. در واقع 
پیتر بخش مهمی از روزش را به 
مهم  پیرامون موضوعات  مطالعه 
حوزه مدیریت اختصاص می داد. 

تئودور روزولت یکی از معدود 
ش��خصیت های سیاسی است که 
در حوزه کس��ب وکار، الهام بخش 
تغییرات زیادی بوده است. اگرچه 
وی هی��چ گاه به طور مش��خص و 
دقیق به اظهارنظ��ر در خصوص 
کس��ب وکار و حوزه مدیریت، آن 
هم تج��اری نپرداخ��ت، اما افراد 
زی��ادی از ش��یوه رفت��ار و عمل 
سیاس��ی اش درس های��ی ب��رای 
فعالیت اقتصادی بهتر آموخته اند. 
یکی از این افراد گوینده مش��هور 
تلویزیون، کری وندانگن اس��ت. 
ک��ری در یک��ی از مصاحبه های 
خ��ود بی��ان کرده اس��ت ک��ه از 
روزولت چیزهای زیادی آموخته و 
بخشی از موفقیتش را مدیون وی 
است: »هنگامی که می خواهید در 
تلویزیون و برای مخاطب میلیونی 
س��خنرانی کنی��د، کوچک ترین 
اشتباهی ش��ما را از صحنه محو 
خواهد کرد. هرچه باشد سرنوشت 
ش��ما و برنامه تان به این تصمیم 
مخاطب بستگی دارد که کانال را 
عوض کند یا خیر. تئودور روزولت 
معتقد بود مردم توجهی به میزان 

آگاهی و س��واد اف��راد ندارند، تا 
جایی که مطمئن ش��وند که آن 
افراد برای شان اهمیت قائل بوده 
و به فکرشان هس��تند. این تمام 
کاری است که من در برنامه هایم 
انج��ام می دهم. تالش می کنم به 
مخاطب اطمینان دهم که نگران 
وی هس��تم تا من را باور کرده و 

صحبت هایم را بپذیرد.« 
ن��دارد  دوس��ت  هیچ ک��س 
گردن کلف��ت ب��ه نظ��ر برس��د. با 
ای��ن ح��ال بس��یاری از مدی��ران 
کسب وکارها طوری رفتار می کنند 
که کارمندان ش��ان پ��س از مدتی 
همکاری ترجیح می دهند به جایی 
دیگر نقل مکان کنند. این داستانی 
اس��ت که جاش اسپدک هر روز با 
آن مواجه می شود: »به عنوان یک 
مشاور هر روز کارمندانی به سراغم 
می آیند که از نحوه رفتار مدیرشان 
خسته شده و قصد ترک شرکت را 
دارند. این ناشی از طرز نگاه بسیاری 
از مدیران اس��ت که می خواهند با 
اقتدار بر دیگ��ران اعمال مدیریت 
کنند. این اعمال اقتدار باعث شده 
کارمندان باور کنند که آنها قادر به 
اخراج و بیچاره کردن شان هستند. 
با این حال آنچه کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد، آن است که رهبران 
ب��زرگ تاریخ بدون اعم��ال اقتدار 
توده های مردم را رهبری کرده اند.« 
اسپدک برای تأیید نظریه رهری 
بدون اقتدار به یکی از محبوب ترین 
فع��االن سیاس��ی معاصر اش��اره 
می کند: »نلسون ماندال را در نظر 
بگیرید. وی 27س��ال زندانی بود. 
مقامات دولتی اقتدار داشتند، اما 
وی تنه��ا یک زندانی بود. در عین 
حال همین زندانی بدون اقتدار و 
در زندان نامزد ریاست جمهوری 
ش��د و ج��ای صاحبان اقت��دار را 
گرف��ت. تنها کافی اس��ت متوجه 
ش��ویم که می توان مردم را بدون 
هیچ گونه نیازی به ابزارهایی مانند 

اقتدار قانع کرد.« 
ماکس پالنک، فیزیکدان معاصر 
آلمان��ی، جمل��ه معروف��ی دارد: 
»هنگامی که ش��ما نوع نگاه تان به 
چیزی را تغییر می دهید، آن چیز 
نیز تغییر کرده و با ش��یوه نگاه تان 
هماهنگ می ش��ود.« سانی گیلز، 
نویسنده و سخنران مشهور، از این 
جمله ماکس پالنک استفاده فراوانی 
کرده اس��ت: »ای��ن جمله پالنک 
اهمیت خودآم��وزی و خودآگاهی 
مدیران را متذکر شده است. اگرچه 
ماکس چنین چی��زی را در ذهن 
نداش��ت اما تفس��یر من به عنوان 
یک فرد فعال در زمینه کسب وکار 
از جمله یک فیزیکدان این است.« 
به این ترتیب فرد قادر است در هر 
شرایطی، حتی ناگوارترین آنها، این 
اطمینان را داشته باشد که امکان 
مدیریت مناسب و تعامل سازنده با 

محیط وجود دارد. 
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از تئودور روزولت گرفته تا مارتین لوترکینگ و پیتر دراکر

مدیریت به شیوه بزرگان تاریخ
نگاه کلید

گزارش ویژه هاروارد بیزینس از مدل های مدرن 
کسب درآمد

نگاه خطی در برابر نگاه غیرخطی

معلوم نیس��ت نخستین بار چه کس��ی این باور را 
در ذهن بش��ر ایجاد کرد که کس��ب پ��ول نیازمند 
ص��رف زمان اس��ت و هرچه پول بیش��تر بخواهیم، 
باید بیش��تر زمان مان را از دس��ت بدهیم. این یک 
مدل خطی است که کسب درآمد را به صرف زمان 
پیوند می زند. بر اساس نظرسنجی سال 2۰۰7 یک 
مؤسس��ه وابس��ته به بخش تحقیقات بازار دانشگاه 
هاروارد، بیش از 72.6 درصد مردم معتقدند ساعت 
کاری بیشتر برابر با پاداش بیشتر است. درحالی که 
تنه��ا 2.9 درصد مردم معتقدند ک��ه به طور واقعی 
می توان با کار کمتر پول بیش��تری کسب کرد. بقیه 

شرکت کنندگان نیز نظری در این مورد نداشتند. 
همین نظرس��نجی ساده نشان می دهد که چقدر 
تفاوت نگرش در میان مردمانی که کنار هم و با هم 
زندگ��ی می کنند، وج��ود دارد. در این ایده با توجه 
به تحقیقات اخیر بخش اقتصاد دانش��گاه آکسفورد 
ایده جدید مطرح خواهد ش��د. ایده مورد نظر نگاه 
غیرخطی به فرآیند کسب وکار است. در این دیدگاه 
جدید کس��ب ثروت یا درآم��د در بازار آزاد نیازمند 
تفک��ر بهتر و خالقانه ت��ر خواهد بود. ای��ن دیدگاه 
نوی��ن نیازمند متفکرانی اس��ت که مه��ارت باالیی 
در شناس��ایی کاستی های شرایط موجود و طراحی 
راه حل های مناسب داش��ته باشند. متفکرانی که از 
دل چنی��ن رویکردی بیرون می آین��د به هیچ وجه 
مرزی برای ایده پردازی قائل نیس��تند. در واقع این 
تص��ور که پ��رورش ایده حد و می��زان معینی دارد 
که در ارتباط با ش��رایط متغیر زمانی-مکانی است 
حاصل نگاه خطی و تک بعدی به دنیای کس��ب وکار 

است. 
ب��ه منظور آگاهی بهتر از تف��اوت میان متفکران 
اقتص��ادی باورمن��د ب��ه چندبع��دی ب��ودن دنیای 
کس��ب وکار و گروه مقابل ش��ان بهتر اس��ت به یک 
مثال عینی اش��اره کنیم. ش��بکه مجازی فیس بوک 
حاصل نگاه چندبعدی موسس آن به عرصه خدمات 
و کسب وکار مدرن اس��ت. در واقع اگر زاکربرگ از 
شیوه های مرسوم پیروی می کرد و به دنبال موفقیت 
کالسیک بود، شاید االن در خوشبینانه ترین حالت 
ممکن یکی از کارمندان اپل یا مایکروسافت بود، اما 
با تغییر س��بک بازی از مدل یکسویه به این نتیجه 
رس��ید که راه های دیگری هم برای کسب موفقیت 
وجود دارد؛ راه هایی که لزوما متضمن صرف بیشتر 
وقت نیس��ت و حتی می تواند آس��ایش بیشتری را 
نی��ز به ارمغان بیاورند. با نگاهی مختصر به گوش��ه  
و کنار حوزه کس��ب وکار مثال های بسیاری از شیوه 
فکر متفاوت مش��اهده خواهیم ک��رد. به طور مثال 
نح��وه نگاه برند Mec به ح��وزه بازاریابی. این برند 
در زمینه تهیه لوازم کوهنوردی فعالیت دارد. با این 
حال برخالف بس��یاری از هم��کاران خود به جای 
تکیه بر ش��یوه های س��نتی تبلیغات یا صرف نظر از 
حوزه بازاریابی دس��ت به خالقیت نوینی زده است. 
اس��تراتژی این ش��رکت روی حضور در شبکه های 
اجتماع��ی تمرک��ز دارد. دلیل اصلی ای��ن نگاه نیز 
س��اده اس��ت؛ این حوزه ها بیش��ترین نتیج��ه را به 
دست داده و در عین حال هزینه چندانی نیز در پی 
ندارند. هنگامی که به جوایز متعدد Mec در زمینه 
بازاریابی و برندس��ازی توج��ه کنیم، ارزش عملکرد 

متداوم آن بیشتر خودنمایی خواهد کرد. 
الهام گیری از روش فعالیت برندهای بزرگ شاید 
در نگاه نخست کار س��اده ای باشد، اما هنگامی که 
وارد می��دان عمل ش��ویم بس��یار پیچیده تر به نظر 
می رس��د. برای ش��روع کار بهتر اس��ت به پرسشی 
ساده پاس��خ دهید. به این فکر کرده و جوابی برای 
آن تهیه کنید: آیا رئیس برندی مانند توییتر، نایک 
ی��ا آئودی لزوما بیش��تر از ی��ک کارآفرین معمولی 

تالش می کند؟ 
اگ��ر به عنوان یک ف��رد تازه کار مقال��ه حاضر را 
مطالعه می کنید، عمل بر اس��اس مدل چندوجهی 
و غیرخطی نیازمند تمرین چندان زیادی نیس��ت. 
تنها تداوم در این راه شما را به دستاوردهایی فراتر 
از انتظارتان خواهد رس��اند. این دقیقا همان بخشی 
اس��ت که برای اغلب افراد سخت و دشوار می کند. 
ایده های مناس��ب می تواند یک ش��به به ذهن شما 
برسد. در واقع بیشتر افراد متفکران ماهری هستند، 
فق��ط حوصله پیگیری ایده های ش��ان را ندارند. اگر 
ش��ما اندکی برای ایده های تان ارزش قائل ش��ده و 
پیگیر تحقق شان باش��ید، می توانید تحولی شگرف 
نه تنه��ا در زندگ��ی ش��خصی تان بلک��ه در عرصه 

کسب وکار ایجاد کنید. 
نکت��ه پایانی که باید به آن اش��اره ک��رد، تفاوت 
میان برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
در دی��دگاه خطی و غیرخطی اس��ت. اصوال برنامه 
میان مدت یکی از دس��تاوردهای تحولی اس��ت که 
در نگاه ه��ای یک س��ویه و تک بعدی ایجاد ش��ده 
اس��ت. به این ترتیب در نگاه غیرخطی می توان حد 
وس��ط هایی را میان امور مختلف ایج��اد کرد تا در 
راس��تای دس��تیابی به اهداف ش��ما را یاری دهند. 
این در حالی اس��ت که در دیدگاه کالس��یک میان 
کوتاه م��دت و بلندمدت ش��کافی پرنش��دنی وجود 

داشته است. 

ترجمه: علی آل علی  ترجمه: علی آل علی

پیشنهادکسبوکار

نگهداری از آکواریوم - آکواریوم ها نیاز به پاک سازی و نگهداری دارند. افرادی که وقت ندارند اغلب برای نگهداری آکواریوم خود به 
کمک دیگران نیاز دارند.
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اخبار

 تبریز – اسد فالح- مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره فراگیری 
نخس��تین واژه " آب " با حضور مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات 
مردمی شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان، تعدادی از مدیران استانی و بیش از 400 نفر 
از معلمان، مدیران، کارشناسان آموزش و پرورش استان، نمایندگان 
انجمن اولیاء،  اعضاء فعال س��من ها و س��ایر عوامل اجرایي در تاالر 
اندیشه تبریز برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در آغاز مراسم 
افتتاحیه این جش��نواره مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقي گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام یافته را برشمرد و اظهار 
داشت: این شرکت در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری در 61 
شهر استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 810 هزار نفر را تحت پوشش 
آب شرب بهداشتی قرار داده و همچنین در حال حاضر 60 درصد از 
جمعیت شهري استان و 70 درصد از جمعیت کالنشهر تبریز تحت 
پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب قرار دارد که 
بیش از میانگین کشوری است .مهندس علیرضا ایمانلو در خصوص 
اجرای مدول دوم تصفی��ه خانه فاضالب تبریز گفت: یکی از اهداف 
مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از 
پساب تصفیه شده بعنوان تامین کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای 
دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر 75 میلیون مترمکعب در سال پساب 
تصفیه شده اش پس از بهره برداری به دریاچه ارومیه انتقال می یابد .
ساالنه بیش از 150 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده 

به دریاچه ارومیه انتقال خواهد یافت
وی با اش��اره به اقدامات ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی در خصوص احیای دریاچه ارومیه گفت: احداث مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز با ظرفیت اسمی 2/5 مترمکعب در ثانیه، 
اجرای خط انتقال ش��بکه فاضالب تبریز بطول 11 کیلومتر، اجرای 
بخش��ی از شبکه فاضالب تبریز بطول 300 کیلومتر، احداث تصفیه 
خانه فاضالب آذرشهر و تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب 
بن��اب بوده که با اجرای اقدامات فوق س��االنه بیش از 150 میلیون 
مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده  می شود.

وی ادام��ه داد: جمعیت تحت پوش��ش این ط��رح 960000 نفر و 
ظرفیت تصفیه خانه نیز 207000 مترمکعب در شبانه روز خواهد بود. 
مهندس ایمانلو به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود: 
هزینه اجرای طرح 2000 میلیارد ریال و از محل اعتبارات تخصیص 
یافته برای احیای دریاچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی 

شرکت می باشد .
تامین منابع جدید آبی برای کالنشهر تبریز ضروری است 

وی به موضوع انتقال آب ارس به تبریز اشاره کرد و گفت: با توجه 
به نیاز روزافزون کالنش��هر تبریز، تامی��ن منابع جدید آبی برای این 
شهر ضروری است و یکی از منابع پیش بینی شده انتقال آب از طرح 
آبرسانی ارس به تبریز است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود 

و در حال حاضر در نقطه سر به سر تولید و مصرف هستیم.
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب از ارکان اقتصاد مقاومتی 

محسوب می شود
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی 
اف��زود: از آنجائیکه یک��ي از ارکان اقتصاد مقاومت��ي، راهبردها و 
سیاست هاي دولت خدمتگزار، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در 
سال "اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال" مي باشد لذا تفاهم نامه 
ای با اداره کل آموزش و پرورش اس��تان در جهت فرهنگ سازی 
شیوه مصرف آب و صرفه جویی در مدارس و در بین دانش آموزان 

به امضاء رسیده است .
میانگین مصرف سرانه آب شرب خانگی در استان به سطح 

190 لیتر در شبانه روز برای هر نفر رسیده است
مهندس ایمانلو گفت: با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه آب 
و هوایی خش��ک و نیمه خشک واقع شده و میزان متوسط بارندگی 
در آن حدود یک سوم متوسط جهانی می باشد لذا اهمیت مدیریت 
مصرف آب به عنوان یک��ی از اجزای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش 
نمایان می ش��ود، از طرفی میانگین مصرف سرانه آب شرب خانگی 
در استان به سطح 190 لیتر در شبانه روز برای هر نفر رسیده  و این 
در حالی است که الگوی استاندارد 150 لیتر در شبانه روز می باشد 
بنابراین بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب استان 

همواره مورد تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات 
و برنامه ریزی برای استفاده درست آب نموده است .مهندس ایمانلو 
اضافه کرد: در این راستا برنامه ها و اقدامات گوناگونی در طول سال 
توسط شرکت آبفا استان انجام می گیرد و یکی از این اقدامات موثر 
همکاری خوب مش��ترک مابین اداره کل آموزش و پرورش استان و 
اجرای موفق جشنواره نخستین واژه " آب " در زمینه فرهنگ سازی 

مصرف صحیح آب در بین دانش آموزان مدارس است .
رسانه ها برای اطالع رسانی اخبار به سایت خبری شرکت 

آبفا مراجعه کنند
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی در 
خصوص مطالب مطرح ش��ده از قول ایشان در برخی خبرگزاریها و 
رسانه ها مبنی بر تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر عدم تشکیل 
ابرهای بارانزا اظهار کرد: انتصاب مطالب منتشره از قول اینجانب در 
خصوص خبر فوق الذکر سوء برداشت برخی خبرگزاریها و رسانه ها 
در حاشیه نشست نهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب که در 
تاالر اندیشه تبریز برگزار شد، می باشد. علیرضا ایمانلو تصریح کرد: 
موض��وع  و مطلب مذکور در یکی از مجالت علمی که صرفا" وجود 
چنین تاثیراتی را محتمل ش��مرده و گمانه زنی کرده، درج گردیده 
بود که ایراد آن از س��وی اینجانب هیچگونه حالت رسمی نداشته و 
در حاش��یه جشنواره و با اشاره به مجله فوق بوده است که متاسفانه 
برخی رس��انه ها بدون توجه و دقت الزم در اطالع رسانی درست، به 
اشتباه مطلب فوق را منتسب به بنده تلقی و از قول اینجانب مطرح  

و یا منتشر کرده بودند.
وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت امر آبرسانی و توجه و تالش 
شبانه روزی تمامی کارکنان شرکت آب و فاضالب در فریضه خدمت 
رسانی بهینه به عموم هم استانی های عزیز و نیاز به تعامل و همکاری 
کلیه عوامل در راهبرد هرچه بهتر این وظیفه خطیر از خبرگزاریها و 
رسانه های استان درخواست می کنیم هرگونه اخبار مستند و صحیح 
را در امر اطالع رس��انی از سایت معتبر شرکت دریافت یا حضورا" با 

روابط عمومی مربوطه هماهنگی نمایند.
آب متعلق به نسل آینده است 

وی در پایان ضمن تاکید بر نقش و اهمیت ارزش��مند معلمان در 
ترویج و آموزش فرهنگ صحیح مصرف آب گفت: آب متعلق به نسل 
آینده است و ما بایستی فرهنگ مدیریت مصرف آب را به مردم منتقل 

نموده و به حفظ و صیانت از منابع آبی کشور کمک کنیم.

اصفهان - قاسم اسد- با هزینه ای بالغ بر42 میلیارد ریال و در 
مدت زمان 5 ماه ،پس��ت 63/20 کیلوولت سیار سنگبران )محمود 
آباد2( واقع در منطقه شمال اصفهان در شهرک صنعتی محمود آباد 
برقدار وآماده ش��د. به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان 
مهندس امین مقدس معاون طرح و توسعه این شرکت گفت: با توجه 
ب��ه نیاز روز افزون مصرف انرژی ب��رق بخصوص در بخش صنعت و 
افزایش تقاضای خرید برق  در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان 
و با توجه به کامل بودن ظرفیت بهره برداری پستهای منطقه مذکور، 
نصب یک دستگاه پست 63/20 کیلوولت در دستور کار قرار گرفت. 
معاون طرح و توس��عه برق منطقه ای اصفهان ادامه داد: با مطالعات 

انج��ام گرفته  از طرف معاونت برنامه ریزی ش��رکت در بهار 1395 
وابالغ به معاونت طرح و توس��عه ، مطالعات و بررس��ی  الزم در این 

زمینه توس��ط شرکت مهندسین دانشمند )مش��اور پروژه( با هدف 
پایداری ش��بکه و تامین برق مورد نیاز و اصالح افت ولتاژ موجود در 
آن منطقه در تابستان 1395 انجام و نصب یک دستگاه پست سیار 
63/20 کیلوولت با یک بی ترانس��فورماتور در محل زمین اختصاص 
یافته به تصویب رس��ید . مهندس مقدس افزود: پست مذکور از نوع 
Conventional با ظرفیت ترانس��فورماتور قدرت 40 مگاولت 
آمپر وتعداد 5 دس��تگاه فیدر خروجی20 کیلوول��ت بوده و از نکات 
برجسته پروژه اینکه بدلیل دور بودن از شبکه توزیع برق و عدم وجود 
برق موقت در پروژه، بوسیله ژنراتورهای تکفاز و سه فاز برق مصرفی 

کارگاهی در بهار و تابستان تامین شد .  

اهواز- ش�بنم قجاون�د عملی��ات اجرایی اح��داث نیروگاه 
خورشیدی فتوولتائیک شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور 
استاندار خوزستان، معاونان ش��رکت برق منطقه ای و مسئوالن 
محلی در شهر جدید رامین با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز 
شد. استاندار خوزستان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی پنج طرح 
عمرانی در ش��هر جدید رامین گفت: تولید برق از طریق نیروگاه 
خورش��یدی کار ارزنده ای است که چندان به آن توجه نمی شد 
ولی در دو س��ال گذشته با حمایت های دولت اقدامات خوبی در 
این بخش صورت گرفته اس��ت. غالمرضا شریعتی یکی از دالیل 
بی توجهی به انرژی های نو را وجود سدهای بزرگ و نیروگاههای 
برقی در استان دانست و افزود: شرایط زیست محیطی خوزستان 
نیاز به انرژی های پاک را بیشتر کرده و تالش می شود اقداماتی 
با آالیندگی کمتر و در راس��تای گس��ترش انرژی های نو و پاک 
صورت گیرد، به همین دلیل در دو س��ال گذش��ته تمرکز دولت 
دراین اس��تان بر انرژی های نو بوده اس��ت.  معاون برنامه ریزی و 

تحقیقات برق منطقه ای خوزستان نیز در این خصوص گفت: این 
نیروگاه خورش��یدی 10 مگاواتی از طریق سرمایه گذاری بخش 
خصوصی با حجم سرمایه گذاری 40 میلیارد تومان اجرا و در مدت 
ش��ش ماه به بهره برداری می رس��د. سید مهرداد بالدی موسوی 
ای��ن پروژه را یکی از پروژه های تاثیرگذار در منطقه و در س��طح 
اس��تان دانس��ت و افزود: بحث انرژی های تجدید پذیر در سطح 
کش��ور و استان از جایگاه باالیی برخوردار بوده و خوزستان با دارا 

بودن دش��ت های پهناور می تواند یکی از استان های استراتژیک 
در زمینه ساخت این گونه نیروگاهها باشد. وی بیان کرد: اگر این 
پروژه که پیشگام درچنین طرح هایی است به خوبی اجرا شود، در 
جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های بعدی نیز تاثیر بسزایی دارد، 
امید است مسئوالن استان و به ویژه شهرستان باوی و شهر رامین 
مانند گذشته از سرمایه گذار این طرح حمایت کافی داشته باشند 
تا روند اجرایی کار به سرعت پیش برود. بالدی موسوی اضافه کرد: 
شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان متولی توسعه، نگهداری 
و اجرای شبکه های فوق توزیع و انتقال برق ، پروژه های زیادی را 
در خوزستان تعریف کرده که شش پروژه نیز به صورت همزمان در 
شهرستان باوی در حال انجام است. وی بیان کرد: سه پروژه پست 
برق شهید هاشمی، شیبان و غدیر جزو این شش پروژه به شمار 
می روند که همجوار ش��هر جدید رامین با ارزش سرمایه گذاری 
حدود 150 میلیارد تومان در حال اجرا هستند که امیدواریم این 

پروژه ها در سه سال آینده به بهره برداری برسند.  

ارومی�ه - خبرن�گار فرصت امروز- همای��ش " نماز و فضای 
مجازی" با حضور دبیران شورای اقامه نماز کلیه دستگاههای اجرایی 
استان آذربایجان غربی، حجت االسالم قریشی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه ارومیه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری و برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و با همت 
س��تاد اقامه نماز استان درمحل شرکت آب و فاضالب شهری برگزار 
ش��د. در این همایش حجت السالم و المسلمین قریشی امام جمعه 
ارومیه گفت: ش��بکه های اجتماعی در عصرکنونی یک ابزارمهم به 
شمار می رود و نباید از آن غافل شد و باید با تولید محتوای دینی و 
اس��المی و روزآمد در این عرصه وارد شد. ایشان افزود:  تبلیغ برخی 
مس��ائل دنیوی و گمراه کننده در فضای مجازی حاکم اس��ت و ما 
می توانیم در این فضا تبلیغ مباحث معنوی و دینی را افزایش دهیم.

وی ادام��ه داد: اگر بتوانیم یک فضای عرفانی و منطقی را در فضای 

مجازی گسترش دهیم می توانیم بر جنبه های منفی فضای مجازی 
غالب شویم. نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: ارتباط با 
پروردگار متعال و ارتباط با مخلوقات 2 مسئله اساسی در جامعه امروز 
اس��ت که اگر فردی به درستی با پرودگار خود ارتباط نداشته باشد 
نمی تواند به صداقت و درستی با مخلوقات ارتباط یابد. حجت االسالم 

والمسلمین قریشی خاطرنشان ساخت: اگر نماز به درستی درک شود 
و معرفت فرد نسبت به آن افزایش یابد، موقع ایستادن برای اقامه نماز 
لذت می برد و س��عی می کند لحظات بیشتری را برای این فریضه 
الهی صرف کند. نادر صفرزاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه 
باید از فضای مجازی استفاده کنیم و مفاهیم دینی را در آن توسعه 
دهیم، گفت: افرادی در دنیا هس��تند که تشنه این معارف و مفاهیم 

هستند باید بتوانیم فعالیت را در فضای مجازی بسط دهیم.
در پای��ان این همایش ضمن تجلیل از فعاالن عرصه نماز، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مشاور استاندار 
و مدیر س��تاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی با اهدای لوح سپاس 
ازاقدامات مطلوب  ناصر مقدسی دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه تقدیر کردند.

در نتیجه اقدامات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ساالنه بیش از 150 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال خواهد یافت

با هزینه ای بالغ بر42 میلیارد ریال در برق منطقه ای اصفهان

پست 63/20 کیلوولت سیار سنگبران آماده بهره برداری شد

 استاندار خوزستان:

طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در بخش انرژی های نو صورت گرفته است 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

تجلیل معاون استاندار از دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز- به گ��زارش روابط 
عمومی: با توجه به پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی مبنی 
بر ناپایداری آب و هوا و توفان ش��دید در اکثر مناطق اس��تان 
گلس��تان ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلستان جهت 
آمادگی و تقویت پایداری ش��بکه توزیع نیروی برق ، اقدام به 

شاخه زنی درمناطق مختلف استان ، بازدید عینی شبکه فشار 
متوسط و فش��ار ضعیف ، بازدید با دستگاه های ترموویژن و 
آلتراسونیک، آماده باش اکیپهای عملیاتی درکلیه مدیریتهای 
برق شهرستانها و اعالم آماده باش به پیمانکاران نموده است.
مهندس قائمی معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ گفت : با 

عنای��ت به وقوع توفان های مختلف و وزش ش��دید توفان در 
روزه��ای 96/9/15 س��اعت 3:16 بامداد و 96/9/16 س��اعت 
00:03 بامداد در سطح استان گلستان ، باتمهیدات و اقدامات 
از قبل پیش بینی ش��ده ، ش��بکه توزیع نیروی برق استان از 

پایداری بسیار خوبی برخوردار بوده است.

 پایداری مطلوب شبکه توزیع نیروی برق استان گلستان

قائم مقام وزیر نیرو در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه:
بالغ بر 450 میلیارد تومان خسارت به زیر ساخت هاي آب و برق وارد شده است

 کرمانشاه – دشتی - قائم مقام وزارت نیرو در سفر به استان کرمانشاه پس از بازدید از مناطق زلزله زده گفت: در بخش هاي 
تامین و توزیع برق ، آب شرب و تامین آب و شبکه هاي آبیاري و زهکشي بالغ بر 450 میلیارد تومان خسارت به زیرساخت ها وارد 
شده است. به گزارش فرصت امروز  در این بازدید که مدیران عامل صنعت آب و برق استاني دکتر محمودي را همراهي مي کردند 
مهندس مرادي مجد مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در گزارش کلیه فعالیتها و اقدامات این شرکت از زمان 
وقوع حادثه تا برق رساني به چادر ها و کانکس ها در شهر هاي زلزله زده استان بیان کرد و همچنین میزان خسارت ها را به شبکه 
برق استان اعالم کرد. دکترستار محمودي قائم مقام وزارت نیرو با بیان اینکه این خسارت ها در حوزه آب 300 میلیارد و در حوزه 
برق ، حدود150 میلیارد تومان برآورد شده است اظهار داشت: در فاز اول که بخش زیادي از آن انجام شده و بخشهایي در حال انجام 
است هدف پایداري زیر ساخت ها است اما براي برگشتن به وضعیت قبل نیازمند سرمایه گذاري و اعتبارات بلند مدت هستیم. وي 
اظهار داشت: آب و برق اضطراري در همان ساعت اولیه بحران و روزهاي اول وصل شد و پس از آن در روزهاي پس از آن مسئوالن و 
مدیران کشوري و استاني دست به دست هم دادند تا با توجه استانداردهاي تعریف شده برق را در اختیار آسیب دیدگان و دستگاه هاي 
خدمات رسان بگذارند. قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: پس از اسکان اضطراري و برق رساني به چادرها در حال حاظر برق رساني به 
کانکس هاي نصب شده به عنوان اسکان موقت در دستور کار قرار گرفته است . وي با اشاره به اینکه آب و برق رساني به چادر ها باید 
به میزان و حجم محدود عرضه شود گفت: به خاطر حفظ امنیت و مشکالت بعدي نمي توانیم حجم زیادي نیروي برق به چادر ها 
اختصاص دهیم. دکتر محمودي اظهار داشت : همزمان با اسکان دائم در حوزه زیرساختها باید با امکاناتي بیش از گذشته به این منطقه 
خدمت رساني شود چراکه در سالهاي دفاع مقدس بخش زیادي از این امکانات دچار آسیب شد و نیازمند توسعه بیشتر است. وي 
توپوگرافي و موقعیت کوهستاني منطقه را نیازمند سرمایه گذاران خاص دانست و تصریح کرد: امیدواریم با منابع داخلي وزارت نیرو، 

دولت و مجلس اعتبار مناسبي براي ساخت زیرساخت ها بهتر از روز اول تخصیص داده شود.

با حضور مدیرکل بهزیستی مازندران برگزار شد
جلسه کمیته ساختار فناوری های مدیریتی

س�اری - دهقان - دکتر آرام مدیر کل بهزیس��تی مازندران 
در این جلس��ه ضمن تقدیر از همکاری و همراهی همه عوامل و 
دس��ت اندرکاران برگزاری طرح ها و برنامه های هفته معلوالن به 
ویژه برگزاری جش��ن بزرگ 12 آذر ، نکات و توصیه های الزم را 
درباره کمیته فناوری های مدیریتی بیان کرد و از حاضرین خواست 
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را جهت افزایش بهره وری خدمات 
به جامعه هدف و تسهیل کار مددجویان ارائه دهند. به گزارش خبرنگار مازندران  جلسه کمیته ساختار فناوری های مدیریتی با حضور 
دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران و معاونین حوزه های مختلف این اداره کل، در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار 
شد.  دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران در این جلسه ضمن تقدیر از همکاری و همراهی همه عوامل و دست اندرکاران برگزاری 
طرح ها و برنامه های هفته معلوالن به ویژه برگزاری جشن بزرگ 12 آذر ، نکات و توصیه های الزم را درباره کمیته فناوری های 
مدیریتی بیان کرد و از حاضرین خواست پیشنهادات و نقطه نظرات خود را جهت افزایش بهره وری خدمات به جامعه هدف و تسهیل 
کار مددجویان ارائه دهند. وی، با اش��اره به ارائه گزارش عملکرد صد روزه نخس��ت دولت دوازدهم، اظهار کرد: معاونت های مختلف 
گزارش عملکرد صد روزه نخست را تا پایان هفته جاری و گزارش عملکرد صد روزه دوم نیز تا پایان سال جاری )اسفند ماه( بر اساس 

برنامه ششم توسعه و شاخص های سال 96 ارائه کنند.

چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان علی آبادکتول تشکیل شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- چهارمین جلس��ه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان علی آباد کتول با حضور فرماندار 
شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، رئیس اداره منابع آب شهرستان 
در این جلسه ضمن ارائه آمار وضعیت منابع آبی استان اظهار داشت: با توجه به شرایط خشکسالی نیاز به همکاری مستمر سایر 
دستگاه ها می باشد.روح اهلل جاللیان افزود: با توجه به این که کشت محصوالت پرآب طلب بخصوص شالی برای کشاورزان سود آور 
است، الزم است راهکارهایی برای تشویق کشاورزان برای استفاده از محصوالت کم آب طلب، متناسب با الگوی کشت شهرستان و 
افزایش راندمان آبیاری، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار وپیگیری تامین اعتبار برای انتقال از محل برداشت تا مصرف در دستور کار 
قرار گیرد.جاللیان از همکاری نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی در برخورد با متخلفان مربوط به حوزه آب تشکر نموده و درخواست 
ادامه همکاری از کلیه ارگان ها داشتند.همچنین  در این جلسه مقرر گردید تشکیل شرکت های تعاونی آب بران برای نسق های 
سنتی رودخانه های محمدآباد )روستاهای محدوده شهر فاضل آباد( وزرین گل)روستاهای خاک پیرزن، چینو و زرین گل( و اراضی 
روستاهای اطراف کانالُ سردار شهید احمد شکی که دارای پروانه تخصیص آب هستند، از طرف جهاد کشاورزی و تعاون روستایی 
با همکاری بخشداران و دهیاران وشوراهای اسالمی روستایی اقدام شود تا اداره منابع آب به جهت  نظام مند نمودن مصرف بهینه و 

تحویل آن به شرکت های تعاونی قراردادهای الزم را منعقد نماید تا از تنش های احتمالی جلوگیری شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری مطرح کرد
توسعه نیروگاه های تولید پراکنده در چهارمحال وبختیاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

ش�هرکرد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال 
وبختیاری گفت :توس��عه نیروگاه های تولید پراکنده در این اس��تان با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام 
می شود مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت در مصاحبه تلویزیونی با صدا وسیمای مر کز 
استان ضمن اشاره به نقش صنعت برق در توسعه کشور و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی گفت : سیاست 
های اقتصاد مقاومتی را در صنعت برق در سه محور عدالت بنیانی ، مشارکت مردم و دانش بنیانی دنبال 
می کنیم. وی در توضیح محور عدالت بنیانی گفت تامین برق مطمئن و پایدار برای کلیه مشترکین و 
متقاضیان و توسعه شبکه برق رسانی در همه مناطق استان حتی دور ترین روستاها ،بیانگر اجرای محور عدالت بنیانی اقتصاد مقاومتی 
در این شرکت می باشد. ایشان در ادامه سخنان خود تشریح کرد :مشارکت مردم در اقتصاد صنعت برق دیگر رویکرد اقتصاد مقاومتی 
در این شرکت است که می توان به استفاده از نیروگاهای پراکنده )DGهاو نیروگاه های خورشیدی( که توسط مشترکین یا متقاضیان 
احداث شده و امکان مشارکت آنها در تولید برق را فراهم می آورند،اشاره نمود. وی در ادامه این موضوع گفت :کاهش تمرکز تولید 
برق در نیروگاه های بزرگ دولتی و کاهش تصدی گری های فعالیت های اجرایی در بخش دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی 
از مزایای اصلی این رویکرد اس��ت.  مهندس فرهزاد با اش��اره به اینکه کاهش تلفات  نمونه بارز محور دانش بنیانی در سطح شرکت 
برق می باشد گفت : استفاده از دانش و تکنولوژی های به روز و بومی در حوزه فعالیتهای شرکت برق ، برقراری ارتباط مستمر و مفید 

بین شرکت برق با دانشگاه و استفاده از پتانسیل افراد تحصیلکرده و دانشگاهی در صنعت برق از مقوله های مهم این محور می باشد.

رایزن بازرگاني سفارت فنالند در ایران از شهرك صنعتي کاسپین بازدید کرد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رایزن بازرگاني سفارت فنالند در ایران بهمراه 
مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان از شهرک صنعتي کاسپین بازدید کرد 
و از توانمندیهاي چهار واحد تولیدي مستقر در این مکان آشنا شد. به گزارش روابط 
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي اس��تان قزوین، واحدهاي صنعتي  توسعه بازار 
راسن  تولید کننده بسته بندي خشکبار و کشمش، " هاوین پسند " تولید کننده 
انواع پارچه پرده اي با مشارکت کشور ترکیه، " ایران چوب " تولید کننده کمد، میز 
و انواع مصنوعات چوبي و شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف تولیدکننده کامپاند و گرانول پلیمري و همچنین نمایشگاه دائمي 
محصوالت واحدهاي تولیدي در شهرکها و نواحي صنعتي استان دیدن کرد. در ادامه رایزین بازرگاني فنالند بهمراه مدیر عامل شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان و نمایندگان اتاق بازرگاني صنایع و معادن استان در مرکز خدمات فناوري و کسب و کار کاسپین به مذاکره 
و تبادل دانش فني پرداختند. " کیمو الکسونن" رایزن بازرگاني کشور فنالند قابلیت هاي صنعتي قزوین را باال دانست و گفت: قزوین 
از جمله استان هاي ایران است که مي تواند در حوزه روابط تجاري و بازرگاني و صادرات کاال نقش پررنگي داشته باشد. واحدهاي 
تولیدي این شهرک از دانش فني باالیي برخوردار بوده و محصوالت با کیفیتي تولید مي کنند که مي توانند به کشورهاي مختلف 

از جمله فنالند صادر شوند. 

مدیرکل راه آهن اراك خبر داد
)CTC( تجهیز ایستگاه مشک آباد اراك به سیستم کامپیوتری عالئمی

اراك- مینو رس�تمی- مدیرکل راه آهن اراک از تجهیز ایس��تگاه مش��ک آباد اراک به سیستم 
کامپیوتری عالئمی )CTC( خبر داد. جالل الدین کوکنار اظهار کرد: تاکنون سه ایستگاه سواریان، 
س��میه و نورآباد اراک مجهز به سیستم کامپیوتری عالئمی )CTC( هستند که با تجهیز ایستگاه 
مشک آباد تعداد ایستگاه های مجهز شده به این سیستم به چهار ایستگاه افزایش یافت. وی با اشاره به 
اینکه تجهیز ایستگاه ها به عالئم CTC از سال گذشته در راه آهن اراک آغازشده است، افزود:  در مرحله 
نخست تجهیز ایستگاه ها به این سیستم قرار است مسیر های شمال به جنوب استان زیر پوشش این 
طرح قرار گیرند که در این راستا تجهیز شش ایستگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرکل راه آهن اراک بیان کرد:  هزینه تجهیز 

این سیستم ها در هر ایستگاه 12 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اسالمی تأمین می شود. 



برنامه ریزی استراتژیک و مارکتینگ موفق نیازمند 
قابلیت های��ی چون درک، خلق، ارائه، کس��ب و حفظ 
ارزش مدنظر مش��تری است. تنها گروهی برگزیده از 
ش��رکت ها در طول تاریخ به عن��وان مارکترهای ماهر 
متمایز ش��ده اند؛ ش��رکت هایی همچون: بی. ام. دبلیو، 
دیزنی، کوس��تکو، م��ک دونالد، هون��دا، تویوتا و…. 
تمرک��ز این ش��رکت ها بر مش��تری اس��ت و طوری 
س��ازماندهی  ش��ده اند که به گونه ای موثر پاسخگوی 
نیازهای متغیر مش��تری باشند. تمامی آنها واحدهای 
مارکتین��گ دارای کارمندان مناس��ب دارند و س��ایر 
واحدهای ش��ان نی��ز قبول دارند که رئیس، مش��تری 

است. 
به گزارش هورموند، مارکترها به منظور اطمینان از 
انتخاب و اجرای فعالیت های مناس��ب، باید اولویت را 
به برنامه ریزی اس��تراتژیک در سه بخش مهم بدهند:  
۱- مدیری��ت فعالیت ه��ای تج��اری یک ش��رکت در 
قالب یک مجموعه س��هام، 2- ارزیابی قدرت هر یک 
از فعالیت ه��ای تج��اری با توجه به نرخ رش��د بازار و 
جایگاه و تناسب ش��رکت در آن بازار،  3- ایجاد یک 
استراتژی. ش��رکت باید به منظور دستیابی به اهداف 
بلندمدت هر ی��ک از فعالیت های تجاری، یک برنامه 

موفق طرح ریزی کند. 
اغلب ش��رکت های بزرگ از چهار س��طح سازمانی 
تشکیل می ش��وند:  ۱-شرکت،  2- بخش،  3- واحد 
تجاری، 4- محصول. رئیس شرکت مسئول طرح ریزی 
یک برنامه اس��تراتژیک شرکتی به منظور هدایت کل 
واحد اقتصادی اس��ت. او در م��ورد میزان منابعی که 
باید به هر بخش اختصاص داده ش��ود به عالوه تعیین 
فعالیت ه��ای تجاری ک��ه باید آغاز یا حذف ش��وند، 
تصمیم گیری می کند. هر بخ��ش، برنامه ای به منظور 
پوش��ش هزینه های تخصیص داده ش��ده به هر یک از 
واحده��ای تجاری درون بخش، راه میندازد. هر واحد 
تجاری ی��ک برنامه اس��تراتژیک به منظور هدایت آن 
فعالیت تجاری به سمت آینده پرسود شکل می دهد. 
در آخر، هر س��طح محصول )خ��ط محصول، مارک( 
به منظور دس��تیابی به اهدافش یک برنامه مارکتینگ 

ایجاد می کند. 
و  هدای��ت  مرک��زی  اب��زار  مارکتین��گ  برنام��ه 
هماهنگ س��ازی ت��الش مارکتینگ اس��ت. آن در دو 
س��طح عمل می کند: اس��تراتژیک و تاکتیکی. برنامه 
مارکتینگ استراتژیک، بازارهای هدف و بیانیه ارزش 
ش��رکت را بر مبنای تحلیل��ی از بهترین فرصت های 

بازار، طرح ریزی می کند. برنامه مارکتینگ تاکتیکی، 
تاکتیک ه��ای مارکتین��گ از جمل��ه مش��خصه های 
محص��ول، ارتقا، فروش کاال، قیمت گذاری، کانال های 

فروش و خدمات را مشخص می کند. 

برنامه ریزی استراتژیک شرکتی و بخشی
برخی از ش��رکت ها به واحدهای تجاری ش��ان این 
آزادی را می دهند تا اهداف و اس��تراتژی های مختص 
خ��ود را در زمین��ه فروش و س��وددهی تعیین کنند. 
سایر شرکت ها اهداف واحدهای تجاری را تعیین ولی 
به آنها این امکان را می دهند تا اس��تراتژی های خود 
را داش��ته باشند. باز هم ش��رکت هایی دیگر اهداف را 
تعیین و در ایجاد استراتژی های هر یک از واحدهای 

تجاری نیز حضور دارند. 
تمامی روسای شرکتی چهار فعالیت برنامه ریزی را 

برعهده  دارند: 
۱-تعریف ماموریت شرکت

2-راه اندازی واحدهای تجاری استراتژیک
3-واگ��ذاری منابع به هر ی��ک از واحدهای تجاری 

استراتژیک
4-ارزیابی فرصت های رشد.

نقش بنیادی برنامه ریزی استراتژیک

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 858 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: س��مپلینگ یکی از روش های بسیار 
مناس��ب برای تبلیغ و افزایش فروش محصوالت غذایی 
اس��ت، اما این روش هم فوت و فن های خاص خودش را 
دارد و به توانایی و ش��خصیت افرادی که این کار را انجام 
می دهند، بستگی دارد. بنابراین باید به نکته های زیر توجه 

ویژه ای داشته باشید:
۱- ب��ا توجه به تعداد باالی مراکز ف��روش کاال، امکان 
سمپلینگ در همه آنها تقریبا غیرممکن است، بنابراین، 
باید انتخاب درستی برای مکان سمپلینگ داشته باشید تا 
کارایی حداکثر شود. برای این منظور لزوما شلوغی مکان 
مالک نیست، باید بررسی کنید با توجه به نوع کاالیی که 

قصد سمپلینگ آن را دارید مشتریان احتمالی و بالقوه شما 
در کجای ش��هر بیشتر زندگی می کنند و خریدهای شان 
را از کجا انجام می دهند. بررس��ی میدانی، نظرسنجی و 
نظرات کارشناسی در مجموع می توانند مکان های مناسب 

را مشخص کنند.
2- با توجه به اینکه معموال فضاهایی که به شرکت ها برای 
سمپلینگ اختصاص داده می شود، خیلی محدود است زیبایی 
غرفه طراحی شده اهمیت زیادی دارد. حتما با طراحان خبره 
مش��ورت کنید و مدل های خارجی را بررسی کرده و سعی 

کنید غرفه خود را به صورت خاص طراحی کنید. 
3- افراد مناسبی را برای سمپلینگ انتخاب کنید. به طور 
کلی، خانم ها بهتر از آقایان هستند. روابط عمومی قوی، 
سخنوری، شوخ طبعی و متانت ویژگی های بسیار مهمی 

هستند. همچنین افراد باید توجیه شوند که به هیچ عنوان 
افراد را به زور مجبور به امتحان کردن محصولی نکنند. در 
بسیاری از موارد دیده شده مسئوالن غرفه افراد را معذب 
می کنند، به طو ری که مشتریان مسیر خودشان را تغییر 
می دهند تا از جلوی غرفه س��مپلینگ عبور نکنند. این 
موضوع موجب لطمه خوردن برند می شود. تمام اینها به 
توانایی های افراد بستگی دارد که چطور مشتریان اختیاری 

و از روی تمایل محصول را امتحان کنند.
4- مس��ئوالن غرفه را توجیه کنید که به هیچ عنوان 
خصاصت به خرج ندهند و اجازه دهند افراد به هر شکل 
و به هر مقداری که دوست دارند، محصوالت را مزه کنند. 
این کار اثر مثبتی روی برندش خواهد داش��ت و مطمئن 

باشید فروش شما را نیز افزایش خواهد داد.

سمپلینگ

پرسش: دو سال است که در حوزه تولید موادغذایی فعالیت می کنم و در این مدت تبلیغاتی نداشته ام. حاال می خواهم 
محصوالتم را از طریق سمپلینگ به مشتریان معرفی کنم. این کار را باید در چه مکان هایی انجام دهم و چه نکته هایی 

را رعایت کنم که بهترین نتیجه را بگیرم؟
کلینیککسبوکار

۷ اشتباه ساده  افراد باهوش که مانع 
پیشرفت شان می شود

در دنی��ای امروز، تنها باهوش ب��ودن نمی تواند دلیلی 
برای پیش��رفت باش��د. افراد باهوش هم اصوال اشتباهات 
احمقانه ای می کنند که مانع پیشرفت ش��ان  می شود. به 
گزارش دیجیاتو، این افراد هرقدر هم که باهوش باشند تا 
زمانی که مرتکب این هفت اشتباه ساده شوند، پیشرفت 

نخواهند کرد.
 ۱- حرف و عمل را یکی بدانند

درست اس��ت که برنامه ریزی و آماده سازی، مقدماتی 
برای رس��یدن ب��ه موفقی��ت به حس��اب می آین��د، اما 
عمل کردن به آنها بسیار مهم تر است. حتی اگر نابغه هم 
باش��ید نمی توانید بدون انجام کار و تنها با اندیشیدن به 
موفقیت برسید. باالخره مجبور خواهید شد آستین های 

خود را باال زده و لباس خود را خاکی کنید.
۲- تالش بیشتر را به ترفیع رتبه منوط کنند

اگر بخواهید رهبر باش��ید، نیاز دارید که رهبری کنید. 
سردسته بودن فقط یک جایگاه یا عنوان نیست؛ به طور 
مس��تقیم به عملکرد، تاثیرگذاری و نتیجه مرتبط است. 
چند فرد باهوش دیده اید که قبل از رسیدن به پست های 

باال، قابلیت رهبری از خود نشان نداده باشند؟
پ��س اگ��ر توانایی رهب��ری دارید آن را نش��ان دهید. 
مطمئنا با به کار بس��تن این تفک��ر، جایگاه های بهتری 

انتظار شما را خواهد کشید.
۳- نتوانند منظور خود را به  وضوح انتقال دهند

در ارتباط متقابل، مسئولیت انتقال اطالعات به صورت 
قابل فهم بر عهده  فرد توضیح دهنده اس��ت. او نیاز دارد 
که همه مطالب را به طور واضح و س��اده توضیح دهد تا 
شنوندگان بتوانند به حرف ها و توصیه های او عمل کنند.

بای��د تصور کنید که دیگر افراد به اندازه ش��ما باهوش 
نیس��تند و نمی توانند تفکرات ش��ما را بخوانند و ممکن 
اس��ت از صحبت های پیچیده، اطالعات دیگری برداشت 
کنن��د. در صورت وقوع ای��ن اتفاق ممکن اس��ت نتایج 

عملکرد به کلی با اهداف تان متمایز باشد.

۴- وظایف کمتری به دیگران محول کنند
آنهایی که با واگذاری مس��ئولیت ها به دیگران مشکل 
دارند، یک دیالوگ را در ذهن خود تکرار می کنند؛ »اگر 

این کار را خودم انجام دهم، وقت کمتری می برد.«
ام��ا زمانی که فرد از محول ک��ردن کارها از خود ترس 
نش��ان دهد، توانایی پیشرفت را از تیم خود می گیرد. در 
مقابل در صورت واگذاری وظایف به افراد دیگر، نتایج به 
شکل قابل مالحظه ای ارتقا خواهد یافت. اگر مدیر نتواند 
مسئولیت ها را بین تیم خود تقسیم کند آنگاه حضورش 
در جایگاه فعلی ضروری می شود. شاید این اتفاق از نظر 
شما مثبت برداشت شود اما در واقع از ترفیع گرفتن آن 

مدیر جلوگیری خواهد کرد.
5- به بازخورد ها توجه نکنند

ارتق��ای کارایی نیازمند توجه به بازخورد هاس��ت. این 
مه��م  می تواند به یافتن نکات مثبت و منفی کمک کند. 
با نادیده گرفتن بازخورد ها، ممکن اس��ت مش��کالتی که 
 می تواند اثربخشی و بازدهی را کاهش دهد دیده نشوند.
۶. بیش از حد نگران بی نقص بودن فعالیت های شان 

باشند
»از نرسیدن به کمال نترسید، هیچ گاه به آن نخواهید 

رسید.«
همانطور که از گفته  »س��الوادر دال��ی« نقاش معروف 
پیداس��ت، کمال گرایی افراطی می تواند بازدهی را پایین 
 آورد. اگ��ر بخواهید تا برای رس��یدن ب��ه بی نقصی صبر 
کنید ش��اید نتوانید به موفقیت دس��ت یابید. می توان از 
آماده سازی برای بهبود نتیجه کمک گرفت اما اولین قدم 

برای موفقیت آغازگری است.
ش��انس هر روز در خانه آدم را نمی زند و اگر بخواهید 
برای هر کاری خود را آماده  س��ازید ش��اید فرصت های 

مناسب را از دست بدهید.
۷- ارزش ایده  زیردستان شان را دست کم بگیرند

دلیل ندارد که ایده  زیردستانی که صالحیت آموزشی 
خاصی ندارند، نادیده گرفته ش��ود. آنها نیز ممکن است 
به علت بهره من��دی از تجربیات زیاد، ایده های خوبی به 
پروژه ها اضافه کنن��د. درس گرفتن از تجربیات دیگران 
بسیار بهتر از این است که زمان و پول خود را هدر داده 

و مرتکب آن اشتباه شوید.
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مسیر موفقیت

کار گروهی،  سنگ بنای فرهنگ 
سازمانی موفق

در یک استارت آپ باید فرهنگی حاکم باشد که تأکید 
ب��ر کار گروهی دارد. همه اعضای یک تیم اس��تارت آپی 
بای��د بدانند که تنها با هم��کاری مؤثر می توان به اهداف 

شرکت رسید. 
 بسیاری از س��ازمان ها می دانند که باید کارکنان خط 
مق��دم  )کارکنانی که مس��تقیم با مش��تریان در ارتباط 
هس��تند( خ��ود را مودب، هم دل و مطلع، نش��ان دهند؛ 
اما داش��تن خط مقدم قوی برای یک اس��تارت آپ کافی 
نیست. در یک استارت آپ همه باید در رسیدن مشتریان 
به مقصودشان مسئول باش��ند. این بحث را با یک مثال 

شرح می دهیم: 
ب��ه گزارش نوپانا، یک ش��رکت هواپیمای��ی برای ارائه 
خدم��ات رفت و برگش��ت برای پرواز مس��افران از مرکز 
اصل��ی ب��ه فرودگاه های اطراف همان مح��ل،  قراردادی 
فرع��ی منعقد ک��رد. کارمندان خط مقدم این ش��رکت 
مودب، کوش��ا و تأثیرگذار بودند، اما متأس��فانه بیش��تر 
پرواز ها با تأخیر چند ساعتی مواجه می شدند.  مسافران 
در بیش��تر اوقات دیر می رس��یدند یا پرواز خ��ود را لغو 
می کردند. درکنار اینها تعداد پرواز های لغو شده از طرف 
خود شرکت نیز باال بود. سرانجام این شرکت قرارداد های 

خود را از دست داد و از کار برکنار شد. 
همانطور که این داس��تان واقعی نشان می دهد  وقتی 
قابلیتی در هر یک از قس��مت ها موجود نباشد،  توانایی 
ش��رکت برای تأمین خواس��ته های مش��تریان زیر سؤال 
م��ی رود. در مثال باال این ش��رکت توانایی ارائه خدمات 
مطمئن را نداش��ت. همچنین این شرکت با برو ن سپاری 
برخی خدمات،  قدرت کنترل خدمات را از دس��ت داده 

بود. 
ام��ا در یک اس��تارت آپ بای��د فرهنگی حاکم باش��د 
ک��ه تأکی��د ب��ر کار گروه��ی دارد. تک تک اف��راد یک 
اس��تارت آپ باید بدانند که فعالیت های شان بر مشتریان 
تأثی��ر می گذارد و تنه��ا صف اول کارمندان مس��ئولیت 

مشتری مداری را بر عهده ندارند. 
ش��ما به عنوان یک مدیر مسئول هستید و توانایی آن 
را دارید که در اولین حلقه از زنجیره س��ود،  یعنی همان 

قابلیت کارکنان،  اعمال نفوذ مؤثری داشته باشید. 
 

اولین موتور جست وجوی شغل
نام استارت آپ:  جابیکو
jobico. ir  :وب سایت

سال تأسیس:  ۱۳9۶
موضوع: جست وجوی شغل

توضیح بیشتر: 
جابیکو اولین موتور جست وجوی شغل با هدف تجمیع 
و معرفی تمامی آگهی های موجود در سراس��ر وب و در 
راس��تای تسهیل در یافتن شغل مورد نظر کارجویان، در 

کمترین زمان ممکن است. 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز

ارزش بیت کوین از ۱9 هزار دالر گذشت
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