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نا امیدی بخش خصوصی نسبت به خروج از رکود در سال آینده

 نقد بخش خصوصی
به بودجه 97

در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه شرکت های دولتی به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است که به 
اعتقاد فعاالن اقتصادی بخش خصوصی این موضوع یک امتیاز منفی برای بودجه به حس��اب می آید. از 

سوی دیگر، کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه های نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است...

اختصاص 10هزار میلیارد تومان 
وام بانکی برای نوسازی صنایع
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مذاکرات نظام بانکی برای تأمین مالی ادامه دارد

 امضای قرارداد فاینانس 4 بانک ایرانی
و اگزیم بانک روسیه

چگونه با تلفن همراه خود کسب درآمد کنیم
عادت های ساده ای که تفکر شما  را بهبود می بخشند
4 رویکرد برتر برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی محتوایی

10گام ایجاد برند
جایگاه سازی متفاوت  سه غول مالی دنیا

چگونه برند خود را از دیگران متمایز کنیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مقدمات ساخت نخستین 
دهکده  شناور جهان فراهم شد

7
افزایش نرخ تعرفه واردات در بازار خرید و فروش خودروهای 

داخلی تأثیرگذار نیسـت. پیش بینـی فعاالن بازار 
خودرو این است که افزایش نرخ تعرفه...

هیاهوی بازار خودرو با تغییر تعرفه

قیمت خودروهای داخلی 
تكان نمی خورد

یادداشت
یارانه و مالیات؛  نوش و نیش 

در بودجه سال 97

الیح��ه  تقدی��م  از  پ��س 
توس��ط   ۱۳۹۷ س��ال  بودجه 
مجلس  ب��ه  رئیس جمه��وری 
رس��انه های  در  آن  انتش��ار  و 
مختلف، موجی از انتقادات به 
دولت  اقتص��ادی  جهت گیری 
در س��ال آینده به پا خاست و 
تبصره ه��ا و بندهای متعددی 
از این الیح��ه در کانون توجه 
افکار عمومی قرار گرفت.  سند 
مالی پیشنهادی دولت در سال 
آینده اگرچه همچنان متأثر از 
کمبود منابع و کسری بودجه 
اس��ت اما از جهات��ی مثبت و 
رو ب��ه  جلو تلقی می ش��ود که 
می تواند به عنوان نقطه عطفی 
در اصالح روند تخصیص مالی 
و بودجه نویسی محسوب شود؛  
هرچن��د در بخش هایی از آن 
گذش��ته  نامطلوب  رویه ه��ای 
تداوم  یافته اس��ت. در ادامه دو 
س��رفصل حائز اهمیت بودجه 
از منظر توس��عه اقتصادی را از 

نظر می گذرانیم. 
۱- یارانه ها: قانون هدفمندی 
یارانه ها که س��نگ بنای آن در 
دولت آقای احمدی نژاد گذاشته 

ش��د در ابتدای امر با 
2هدف جلوگیری از...

علی اصغر 
زبردست

رئیس اتاق همدان

س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاس��ت دولت بر 
کنترل بازار اس��ت، اعالم کرد که رئیس جمهور دس��تور 
داده به مش��کل افزایش قیمت تخم مرغ رسیدگی و حل 

شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از خبرگزاری ها، 
محمدباقر نوبخت روز گذش��ته در نشست خبری خود با 
اهالی رس��انه با اش��اره به اینکه سیاست دولت بر کنترل 
بازار اس��ت، گفت: دولت همچنان بر سیاست مهار تورم 
تاکید دارد و مجلس انتظار دارد دولت نس��بت به اصالح 

قیمت  حامل های انرژی اقدام کند. 
اهم سخنان نوبخت به شرح زیر است: 

- قیم��ت تخم مرغ به عن��وان یکی از اق��الم غذایی 
مردم روال باثباتی را در چهار ماهه نخست سال جاری 
داش��ته اس��ت، اما از مرداد با توجه به کاهش تولیدات 
داخل��ی نه تنها قدرت صادرات خود را از دس��ت دادیم 
بلکه مش��کل آنفلوآن��زا روی میزان تولی��د ما و برخی 
کش��ورها اثر سوء گذاش��ت؛ آنفلوآنزایی که ما و برخی 
کشورها درگیر آن شدیم باعث شد برای حفظ سالمت 
مردم نس��بت به معدوم کردن مرغ ها اقدام کنیم و در 
این راس��تا ۲۳ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تن مرغ تخم گذار 
معدوم شد. ۱۴ تا ۲۰درصد از نیاز ما را این میزان مرغ 
معدوم ش��ده تامین می کرد. دول��ت ۳۰ میلیارد تومان 
برای جبران این خس��ارات در س��ال گذشته پرداخت 
کرد و امس��ال هم ۱۰۰میلیارد تومان برای جبران این 
خس��ارات پرداخت کردیم. از س��وی وزارت کشاورزی 
تصمیم گرفته ش��د مجوز واردات ۱۹ ه��زار تن صادر 
شود و االن هم برای ۱۱۰ تن مجوز در حال صادرشدن 
اس��ت. رئیس جمهور هم دس��تور دادند این مسئله به 

سرعت رسیدگی شود. 
- درب��اره افزایش عوارض خروج ای��ن تصمیمی نبود 
ک��ه فقط با یک هدف گرفته ش��ود. چند نفر از کش��ور 
خارج می ش��وند، چقدر با خود ارز می برند. از یک طرف 
می گوییم تولید داخل از طرف دیگر در جریان این سفرها 
ک��ه ۷ تا 8 میلی��ارد دالر پول نقد با خودش��ان می برند 
چمدان های خود را پرمی کنند وارد کشور می کنند البته 
همه این گونه نیس��تند و ما معتقدیم واقعا برخی از مردم 
نیازمند س��فر هس��تند. اما باید ج��واب کارگران خود را 
بدهیم که می گویند ما پوش��اک تولید می کنیم، اما بازار 
ما از کاالهای خارجی اشباع شده است. خیلی ها مستحق 
پرداخت این میزان عوارض نیس��تند مثل دانشجوها که 

دولت همه این مسائل را می بیند. 
-در س��ال ۹۷ هم دولت خ��ود را موظف به مهار تورم 
می داند. دولت در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومت 
می کن��د. دولت به آرامش م��ردم و ثبات اقتصادی توجه 
می کن��د. حتی یک ریال از منابع درآمدی از محل یارانه 
به خزانه دولت واریز نخواهد ش��د، هر پولی وجود داشته 

باش��د ب��ه جامعه برمی گ��ردد که ممکن اس��ت به صور 
مختلف باشد تا به عدالت نزدیک تر شود. 

-دولت در سال های گذشته از مجوز افزایش حامل های 
انرژی استفاده نکرد درحالی که براساس قانون این اصالح 
قیم��ت حق دولت اس��ت. دولت ریال��ی از این پول را به 
خزانه نیاورده و هر س��ال بی��ن ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان 
از خزان��ه را روی درآمدهای حاصل از افزایش حامل های 
انرژی گذاشت و یارانه پرداخت کرد، اما برای سال آینده 
دولت تصمی��م دارد این درآمد را صرف ایجاد اش��تغال 

کند. 
- ب��رای س��ال آین��ده تصمی��م داری��م ۱۷ ه��زار و 
۹۰۰میلی��اردی را که به واحده��ای تولیدی داده بودیم 
تا ۷۵ه��زار میلیارد تومان افزای��ش دهیم که تا ۱۷هزار 
میلی��ارد توم��ان آن را از محل اص��الح قیمت ها تامین 
می کنیم تا تامین اش��تغال همراه با فشار بیشتر بر مردم 
همراه نشود. هر رقمی از افزایش قیمت حامل های انرژی 
به دست آید حداقل 6۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه 

می کنیم تا در بخش اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. 
-درباره س��پرده گذاران موسسات مالی: قطعا استیفای 
حق خواهد شد، اما از یک سوراخ مگر چندبار باید گزیده 
ش��د. من از بانک مرکزی سپاسگزارم که اعالم کرد یکی 
از این موسس��ات که وعده سودهای باال را می داد مجوز 

ندارد. 
- در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری در اجالس حقوق 
شهروندی نس��بت به ش��نودها انتقاد داشت و از طرفی 
س��خنگوی قوه قضاییه اظهار کرد که بیش��تر ش��نودها 
از ط��رف دولت اس��ت: وزارت اطالعات حس��ب کارهای 
اطالعاتی باید اقداماتی را انجام دهد و بس��یاری از موارد 
ک��ه در داخ��ل شناس��ایی و منهدم می ش��ود، مجموعه 
اقدامات سیس��تم اطالعاتی و امنیتی است. دولت دنبال 
اینکه یک ش��هروند چ��ه صحبتی می کند نیس��ت و در 
خیلی از موارد برای رعایت حقوق شهروندی وارد زندگی 
افراد نمی شویم و از آقای علوی وزیر اطالعات می خواهم 

توضیحاتی در این جهت به منظور شفافیت ارائه کند. 
- در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری در اجالس حقوق 
شهروندی برخی اس��تعالم ها برای مشاغل و دانشجویان 
را غیرضروری دانس��تند، دولت در این زمینه چه اقدامی 
انج��ام داده اس��ت: رئیس جمه��وری در چند جلس��ه از 
وزیران خواس��ته اند ک��ه این موض��وع را رعایت کنند و 
اطالع��ات بیخود از مردم دریاف��ت نکنند و در تعرض به 

حوزه خصوصی افراد وارد نشوند. 
- در پاس��خ ب��ه اینک��ه رئیس جمه��وری در اجالس 
حقوق ش��هروندی خواس��تار توجه مردم ب��ه هزینه کرد 
برخی نهادهای فرهنگی ش��دند و این در حالی است که 
وقت��ی رئیس جمهور از عهده ای��ن کار برنیاید مردم چه 
کار خواهن��د ک��رد: با اقدامی ک��ه در بودجه ۹۷ صورت 

گرف��ت، ۵۹ نهادی که غیردولت��ی بودند و از دولت پول 
می گرفتند و در برخی به درس��تی نمی دانس��تیم چگونه 
مصرف خواهد ش��د، مشخص گردید. قصد ما این نیست 
هر کس منتقد دولت باشد پول آن را قطع کنیم، امسال 
ه��م نهادهای غیردولتی را دولت کم��ک می کند، اما نه 
۵۹ نه��اد، بلکه به ۱۵۹ نهاد و هر نهادی که برنامه بدهد 
و در جهت کمک به دولت باش��د بودجه دریافت خواهد 
کرد. این بی انصافی است که گفته شود خیلی از این ۵۹ 
نهاد کارهایی برای فرهن��گ انجام نمی دهند ولی دولت 

باید مطلع شود. 
-درب��اره بودجه حوزه های علمی��ه: در اینکه طالب با 
حداقل ها در حال کس��ب علوم دینی هس��تند تردیدی 
نیس��ت. اینکه دولت پول اینه��ا را قطع کند که فعال در 
نظام تصمیم گیری نیس��ت البته بخشی از وجوهات اینها 
از س��ایر منابع تامین می شود. نفس کمک به این مراکز 
علمی قابل تخطئه نیس��ت اما اینکه دولت بیشتر از این 
کمک کند میس��ر نیست و اینکه نظارتی از سوی دولت 
وجود داش��ته باش��د باید در هزینه کردها نظارت شده و 

آنها هم باید پاسخگو باشند. 
- درباره مش��کالت ایران و عربس��تان و اینکه گفته 
می ش��ود این مشکالت به فوتبال دو کشور رسیده: ما 
مش��کل مان با مردم و کشور عربس��تان نیست بلکه با 
سیاس��ت های غیرانسانی در عربستان مخالف هستیم. 
آنچ��ه در چارچوب ع��رف دیپلماتی��ک بتوانیم انجام 
دهیم انجام می دهیم. ما مردان دیپلماتیک ش��جاعی 

داریم. 
- درب��اره اینک��ه گفت��ه می ش��ود لیس��تی از مدیران 
یارانه بگیر با حقوق ۱۷میلیونی به دولت اعالم شده: بله. 
دکتر عادل آذر لیس��ت این افراد را اعالم کرد و تصمیم 
گرفته شد اینها از لیست یارانه بگیران حذف شوند. برخی 
از این افراد با حقوقی که شایس��ته دریافت یارانه نبودند 
یاران��ه می گرفتند. اما این لیس��ت را اع��الم کردند و از 
دریافت یارانه حذف خواهند شد. تعداد زیادی نبودند اما 
همین تعداد شایس��تگی مدیریت ندارند و با آنها برخورد 
خواهد ش��د. من بدم آمد از اینکه فردی با این ش��رایط 
هم��ان ۴۵ هزار تومان را هم می گرفته اس��ت. اینها باید 

همان میزانی را هم که گرفتند پس بدهند. 
-درب��اره امکان زلزله ش��دید تر در تهران: جلس��اتی با 
ش��هردار تهران داش��تیم. برنامه هایی را درباره رخدادی 
که می تواند در آینده وجود داش��ته باش��د داریم. مردم 
بای��د آموزش ببینند که اگ��ر اتفاقی رخ داد کجا بروند و 

چه کار کنند. 
- درب��اره اینکه آیا ب��رای برخورد با بح��ران احتمالی 
در تهران با کش��وری رایزنی کردیم ی��ا نه: خودمان این 
توانای��ی را داریم ت��ا با وجود تمام نگرانی ها در ش��رایط 

بحران و سختی با مشکالت مواجه شویم. 

دستور رئیس جمهور برای حل مشکل قیمت تخم مرغ

در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷، بودجه ش��رکت های نوبخت: سیاست دولت کنترل بازار است
دولتی به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته اس��ت که به 
اعتقاد فعاالن اقتصادی بخ��ش خصوصی این موضوع 
یک امتی��از منفی برای بودجه به حس��اب می آید. از 
س��وی دیگر کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه های 

نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است.
به گزارش ایس��نا، ب��ه اعتقاد برخ��ی از فعاالن اتاق 
بازرگانی در الیحه بودجه س��ال آینده، برنامه چندانی 

برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است.
بخش��ی از فع��االن اقتصادی ب��ر این باورن��د که بر 
اس��اس آنچه از بودجه سال ۱۳۹۷ بر می آید که دولت 
ب��رای حمای��ت از تولید، ردیف��ی را در بودجه در نظر 
نگرفت��ه اس��ت و همچنین ب��رای پرداخ��ت مطالبات 
بخ��ش خصوصی و بدهی های دس��تگاه ها و نهادها به 
پیمانکاران بخش خصوصی و ... نیز رقمی لحاظ نشده 
است. از س��وی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات 

بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است.
اس��تقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از 
گذشته ش��ده که نش��ان می دهد دولت نتوانسته در 
استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که 
اوراق خری��ده اند عمل کند و ح��اال در الیحه بودجه 
سال آینده می خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و 
این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیالت و 

منابع از بازار سرمایه محدود می کند.
در بخش قیمت حامل های انرژی نیز با وجود اینکه 
روند مثبتی وجود داش��ته، هنوز اس��تراتژی مشخصی 
وجود ن��دارد و وضعیت یارانه ها به درس��تی ش��فاف 
 نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی 

حامل های انرژی داده می شود.
 فع��االن اقتص��ادی معتقدن��د ک��ه افزای��ش بودجه 
ش��رکت های دولتی به ان��دازه ۱۹ درصد امتیاز منفی 
ب��رای بودجه اس��ت و اینکه دولت نبای��د بیش از ۱۰ 
درص��د، بودجه ش��رکت های دولت��ی را افزایش دهد. 

دولت همواره بر کوچک س��ازی نهادهای دولتی تاکید 
می کند اما رش��د بودجه دولتی خالف این شعار است 
و عم��ال در بودجه س��ال ۱۳۹۷ گام��ی در این زمینه 
برداشته نشده است. از طرف دیگر افزایش سه برابری 
ع��وارض خروج از کش��ور و رس��یدن آن به ۲۲۰ هزار 
تومان از جمله مواردی است که بخش خصوصی به آن 
نقد دارد. ه��ر چند این اقدام از طرف دولت به منظور 
بهبود وضعیت گردش��گری داخلی انجام شده است اما 
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران نیز این اق��دام را یک بد 

سلیقگی می داند.
اعض��ای ات��اق بازرگانی ب��ر این باورند ک��ه افزایش 
عوارض خروج از کشور عمدتا برای افزایش درآمدهای 
دولت اس��ت و تاثیری در بخش گردش��گری نخواهد 
داش��ت. ب��ه گفت��ه آن ها دول��ت بای��د کاری کند که 
 س��فرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت 
بین المللی می ش��ود افزایش پیدا کند و در راس��تای 
توس��عه روابط تجاری و صادرات ش��رایط س��فرها را 
تسهیل کند که با این اقدام عمال این اتفاق نمی افتد.
همچنی��ن ارز ۳۵۰۰ تومان��ی در بودج��ه آینده از 
طرف اعضای ات��اق بازرگانی تهران غی��ر واقعی تلقی 
ش��ده است؛ رقمی که به نظر می رسد با واقعیت های 
بازار ارز س��ازگاری ن��دارد و تعیین این رقم در بودجه 
۹۷ حرکتی به س��وی یکسان سازی نرخ ارز به حساب 
نم��ی آید؛ خواس��ته ای که یکی از اه��داف و مطالبات 

اصلی فعاالن اقتصاد بوده است.
البت��ه جدا از ای��ن نقاط قابل نقدی ک��ه در بودجه 
در بخش حمایت از تولی��د و حامل های انرژی وجود 
دارد نقاط مثبتی نیز دیده می ش��ود. فعاالن اقتصادی 
ارائه بودجه س��ر وقت به مجلس، شفافیت در بودجه، 
عملیات��ی کردن حداقل یک س��وم بودج��ه و کاهش 
اعتبارات برای یارانه ه��ا از ۴۲ هزار میلیارد تومان به 
۲۳ ه��زار تومان میلیارد تومان را از جمله نکات مثبت 

در بودجه سال آینده می دانند.
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مجلس  پژوهش ه��ای  مرکز   
اع��ام کرد  اس��امی  ش��ورای 
برخ��اف ادعای دول��ت، میزان 
وابس��تگی الیح��ه بودج��ه ۹۷ 
ب��ه درآمدهای نفتی نس��بت به 
بودجه س��ال ۹۶ افزایش یافته 

است.
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
در ای��ن گ��زارش که ب��ا عنوان 
س��ال  بودجه  الیحه  »بررس��ی 
۱۳۹۷ کل کشور« منتشر شده 
اس��ت، آورده اس��ت که به رغم 
 دس��تیابی ب��ه ص��ادرات حدود
 ۲.۶ میلیون بشکه در روز برای 
نف��ت خام و میعان��ات گازی در 
س��ال جاری و چشم انداز مثبت 
رش��د اقتص��ادی در س��ال آتی 
به نظ��ر می رس��د برخ��ی اقام 
درآمدهای  ازجمل��ه  درآم��دی 
مالیات��ی، به ط��ور کامل محقق 
نشده و در نتیجه می توان گفت 
منابع بودج��ه عمومی دولت در 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار 

بیش برآوردی است.
این گ��زارش تصریح می کند 
مناب��ع مالیاتی در الیحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ نس��بت به قانون 
بودج��ه س��ال ۱۳۹۶، بیش از 
۱۰درصد و نسبت به پیش بینی 
 عملک��رد س��ال ج��اری حدود
یافت��ه  افزای��ش  درص��د   ۲۰  
اس��ت. مق��دار در نظ��ر گرفته 
ش��ده درآمدهای مالیاتی حدود 
۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال است 
که انتظار می رود حدود ۱.۲۴۱ 

ه��زار میلیارد ری��ال آن محقق 
شود.

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
در این گ��زارش تصریح می کند 
مجموع منابع نفتی )با احتساب 
منابع برداش��ت شده از صندوق 
توس��عه ملی( در الیحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ نس��بت به قانون 
بودج��ه س��ال ۱۳۹۶، ح��دود 
۱۰درص��د رش��د داش��ته و به 
بی��ش از ۱.۳۳۳ ه��زار میلیارد 
ریال رسیده اس��ت که با توجه 
به وضعیت بازار نفت تحقق آن 

دور از دسترس نیست.
بودجه  گزارش حاضر کسری 
بدون نف��ت را در الیحه بودجه 
 ۱۳۷۹ ح��دود   ،۱۳۹۷ س��ال 

ه��زار میلی��ارد ری��ال ب��رآورد 
می کن��د و اذعان م��ی دارد که 
عاوه  بر این، وابس��تگی بودجه 
به نفت در الیحه بودجه س��ال 
۱۳۹۷ نس��بت به قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۶ به میزان ۱ واحد 
درصد افزایش یافته اس��ت و به 

۳۶درصد رسیده است.
خاطرنش��ان  گ��زارش  ای��ن 
می کن��د ک��ه در مجم��وع ب��ا 
اقتص��ادی  ش��رایط  ماحظ��ه 
کش��ور و عدم قطعیت هایی که 
در تحق��ق منابع بودجه عمومی 
کش��ور )ازجمل��ه درآمدهای��ی 
مالیاتی و سایر درآمدها( وجود 
تصوی��ب  در  اس��ت  الزم  دارد 
ردیف های درآم��دی بودجه در 

مجلس ش��ورای اس��امی دقت 
ش��ود و مجلس شورای اسامی 
ضم��ن پرهی��ز از افزایش منابع 
پیش بینی ش��ده در ردیف های 
پیشنهاد  س��ازوکاری  بودجه ای 
کند تا بخشی از مصارف بودجه 
عمومی تا وصول قطعی منابع به 

تأخیر افتد.
سهم هر ایرانی در بودجه 
سال آینده چقدر است؟

همچنی��ن نگاهی به جزییات 
نش��ان  آین��ده  س��ال  بودج��ه 
می ده��د مص��ارف عموم��ی در 
الیحه بودجه ۹۷، رقمی نزدیک 
به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بوده 
که سهم سرانه هر ایرانی نزدیک 
به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

اس��ت. در واقع، دولت دوازدهم 
ب��رای هر ایران��ی رقمی نزدیک 
ب��ه ۴ میلیون، ۸۰۰ هزار تومان 
در نظر گرفته اس��ت که معادل 
ماهیان��ه آن ح��دود ۴۰۸ هزار 

تومان می شود.
بر اس��اس جدولی که از ارقام 
الیح��ه بودجه س��ال آین��ده به 
دس��ت آمده، س��هم تقریبی هر 
ایران��ی در س��ال ۹۷ در موضوع 
قانون گ��ذاری ۹۲۰۰ تومان، در 
ام��ور قضایی ۱۱۰ ه��زار تومان 
و در ام��ور دفاع��ی ۴۲5 ه��زار 
توم��ان اس��ت. همچنی��ن برای 
قس��مت آم��وزش ب��ه ازای هر 
ی��ک از ش��هروندان ۳۴۶ ه��زار 
تومان، در موضوع بهداشت ۱5۹ 
 ه��زار توم��ان و در بخش درمان
 5۴۰ هزار تومان در نظر گرفته 
شده اس��ت.اما بیش��ترین منابع 
تخصیص یافته به ازای هر ایرانی 
در بخش رفاه اجتماعی در قالب 
بیمه ه��ا و امور حمایتی بوده که 
رق��م آن نزدیک ب��ه ۹۸۰ هزار 
تومان است. همچنین در بخش 
عمران و مسکن سهم هر ایرانی 
در س��ال ۹۷ از مناب��ع بودج��ه 
رقمی نزدیک به ۴۲ هزار تومان 
اس��ت. این جدول نشان می دهد 
که اگ��ر کل درآمده��ای دولت 
مانن��د منابع حاص��ل از  نفت و 
مالیات بین مردم توزیع ش��ده و 
دولت به طور کامل تعطیل شود، 
س��هم هر ایرانی در س��ال ۹۷ از 
ای��ن منابع رقم��ی نزدیک به 5 

میلیون تومان خواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

در الیحه بودجه س��ال آینده 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت ک��ه 
حدود ۳5درص��د منابع عمومی 
درآمده��ای  مح��ل  از  دول��ت 
 مالیاتی تأمین ش��ود که بالغ بر 
۱۲۹ هزار میلیارد تومان است.  
بر این اس��اس،  مقرر شده است 
حدود ۴۶درص��د کل مالیات ها  
میلی��ارد  ه��زار   5۹ )ح��دود 
توم��ان( از طری��ق مالیات های 
مس��تقیم و 5۴درص��د مابق��ی 
آن  )ح��دود ۷۰ ه��زار میلیارد 
توم��ان( از مح��ل مالیات ه��ای 
غیرمس��تقیم جمع آوری ش��ود.  
از می��ان مالیات های مس��تقیم، 
ب��ر ش��رکت ها حدود  مالی��ات 

توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   ۳۶  
پیش بینی ش��ده که حدود ۲۸ 
درصد کل درآمده��ای مالیاتی 

است.  
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، در 
مرک��ز  گ��زارش  جدیدتری��ن 
پژوهش های مجلس آمده است 
که شرکت ها قرار است در سال 
۱۳۹۷ ب��ه ای��ن ش��رح مالیات 

بدهند:  

 -  ش��رکت های غیردولت��ی: 
۲۳ هزار میلیاردتومان

مؤسس��ات  و  ش��رکت ها    -
دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان

-  سازمان های اداره کننده نهادها و 
بنیادها: ۱۰میلیارد تومان )شرکت های 
مربوط به نهاده��ا و بنیادها به عنوان 
شخصیت حقوقی مستقل خودشان 

جداگانه مالیات می دهند(
 - ش��رکت های آستان قدس 

رضوی: ۳۰ میلیارد تومان
پیش بینی مالیات بر درآمد 
افراد و مشاغل در سال 1397

در س��ال ۱۳۹۷ مالی��ات ب��ر 
درآمد افراد و مشاغل حدود ۱۹ 
هزار میلی��ارد تومان پیش بینی 
شده اس��ت که ۱5درصد از کل 
را  عمومی  مالیات��ی  درآمدهای 
شامل می شود. ترکیب این نوع 

مالیات به شرح زیر است:  
- کارمن��دان دولت: ۶/۱ هزار 

میلیارد تومان
بخش خصوصی:  کارکن��ان   -

5/۷ هزار میلیارد تومان
- اصناف و مشاغل: ۶/۱ هزار 

میلیارد تومان

ه��زار   ۱/۳ مس��تغات:   -
میلیارد تومان

کارمندان چند برابر کسبه 
مالیات می پردازند؟  

نکت��ه قاب��ل توجه آن اس��ت 
که کارمندان بخش های دولتی 
دوبراب��ر  تقریب��اً  خصوص��ی  و 
میزان کس��به و اصناف مالیات 
پرداخ��ت می کنن��د.  از می��ان 
مالیات ه��ای مس��تقیم، مالیات 
بر ثروت آخرین قلم این دس��ته 
از مالیات ه��ا به ش��مار می رود 
ک��ه ح��دود ۳/5 ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت. این رقم کمتر از 
۳ درص��د از درآمدهای مالیاتی 
و ح��دود ۲5 ص��دم درص��د از 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل 

می دهد.  
آن طور که مرکز پژوهش های 
مجل��س در گزارش خود آورده، 
پیش بینی دولت این اس��ت که  
این نوع مالی��ات )بدون در نظر 
در  گرفتن سهم ش��هرداری ها( 
مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد 
تومان عاید بودجه کشور خواهد 
ک��رد ک��ه نزدی��ک ب��ه ۶ هزار 

میلیارد توم��ان آن برای بخش 
سامت است.  

به طور کل��ی و از بابت تحقق 
ش��ده  پیش بینی  مالیات ه��ای 
می توان گفت در س��ال ۱۳۹۷ 
معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان 
مالیاتی  درآمده��ای  به عن��وان 
مقرر شده است. این رقم نسبت 
به رقم درآمدهای مالیاتی قانون 
بودج��ه س��ال ۱۳۹۶ که حدود 
۱۱۶ هزار میلی��ارد تومان بود، 
حدود ۱۰درصد رش��د داش��ته 

است.  
اگ��ر نرخ ت��ورم س��ال آینده 
را ح��دود ۱۰ در نظ��ر بگیریم، 
ای��ن یعنی اینک��ه مالی��ات به 
قیم��ت ثابت  )ت��ورم در رفته( 
عمًا تغییری نکرده اس��ت. اگر 
پیش بین��ی تورم بیش��تر از این 
باش��د، یعنی مالیات نس��بت به 
قانون س��ال ۱۳۹۶ کمتر شده 
اس��ت. ب��ا توجه ب��ه پیش بینی 
عدم تحقق بخش��ی از مالیات ها 
در س��ال ۱۳۹۶، به نظر می رسد 
ب��ا ادامه رون��د کنون��ی تحقق 
درآمده��ای مالیاتی، در س��ال 

آت��ی نیز با مش��کل عدم تحقق 
کامل درآمدهای مالیاتی مواجه 

باشیم.  
اقتص�اد ای�ران چق�در از 
خ�ود  مالیات�ی  پتانس�یل 

استفاده می کند؟  
نتای��ج بررس��ی ها در م��ورد 
پتانس��یل مالیات��ی جالب توجه 
مرک��ز  بررس��ی های  اس��ت. 
نش��ان  پژوهش ه��ای مجل��س 
می ده��د،  اقتصاد ای��ران تقریباً 
نیمی از پتانس��یل مالیاتی خود 
به عبارت  نمی کند.  اس��تفاده  را 
دقیق تر، طی بی��ش از دو دهه، 
متوس��ط ت��اش مالیات��ی )به 
معنای نسبت مالیات جمع آوری 
شده به میزان قابل جمع آوری( 
ح��دود 5۴درص��د بوده اس��ت. 
ای��ن موض��وع دالیل بس��یاری 
دارد ازجمل��ه آنک��ه مثًا بخش 
کشاورزی معاف از مالیات است، 
اقتصادی حق  از فعاالن  عده ای 
مردم را نمی دهند )فرار مالیاتی 
سیس��تم های  دارد(،  وج��ود 
ب��رای  نی��ز  اطاعات��ی کاف��ی 

مالیات ستانی وجود ندارد.

کارمندان چند برابر کاسب ها مالیات می پردازند؟  

الیه های پنهان بودجه سال آینده را بشناسید

گزارش2

دریچه

جوان ترین دریافت کننده نوبل اقتصاد از 
ناممکن ها می گوید

عصر طالیی نظریات اقتصادی
کنت ارو یک��ی از بزرگ ترین اقتصاددان های معاصر 
اس��ت که در فوریه ۲۰۱۷ از دنیا رف��ت. نام او در کنار 
چند اقتص��اددان بزرگ دیگر به عنوان کس��انی آورده 
ش��ده که عصری طای��ی در نظریه ه��ای اقتصادی به 
ارمغ��ان آورده اند. او از قضیه عدم امکان و نظریه تعادل 
عمومی می گوید.  به گ��زارش آینده نگر،  »پایان عصر 
طای��ی نظریه های اقتص��ادی«؛ این تیتر بس��یاری از 
مجله ه��ا و روزنامه در فوری��ه ۲۰۱۷ بود. آنها به مرگ 
کنت ارو اقتصاددان بزرگ آمریکایی اش��اره می کردند. 
کنت ارو هم عصر با پائول ساموئلس��ون و گری بکر بود؛ 
اندیش��مندانی که عصری طای��ی را در تاریخ نظریات 
اقتصادی رقم زدند. آنها منطق جدیدی را برای پایه های 
علوم اجتماعی به ارمغ��ان آوردند. رویکرد اقتصادی به 
تصمیم گیری های فردی در حقیقت از تقابل اولویت ها،  
محدودیت ه��ا و عقای��د نش��أت می گی��رد.  در نهایت 
می توان از طریق همین رویکرد،  تحلیل کرد که چطور 
بازاره��ا روی تصمیم گیری ها اثر می گذارند.  ارو و دیگر 
همکارانش در این دوره طایی روی همین نظریه ها کار 
کردند و شالوده کار را فراهم آوردند. در واقع آنها نشان 
دادند که قلمروی اقتصاد فراتر از مس��ئله بازار و قضیه 

قراردادی عرضه و تقاضاست. 
بزرگ ترین دس��تاورد ارو »قضیه عدم امکان« است.  
در کان��ون این قضیه نش��ان داده می ش��ود که چطور 
تصمیم های دولتی یا هر تصمیم جمعی دیگری می تواند 
اولویت های فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در دل خود 
داشته  باشد. نظام های دیکتاتوری می توانند این کار را 
به راحت��ی انجام بدهند: اولویت های رهب��ر، اقدامات را 
تعیین می کند.  موارد دیگر کمی پیچیده تر از این مورد 
خواه��د بود.  این جریان در نظام ه��ای دموکراتیک به 
ش��کلی پیچیده تر بروز پیدا می کند. در واقع »خواست 
مردم« در قالب رأی دهندگان، خط اصلی را مش��خص 
می کند.  اینجاس��ت که بحث س��نجش ارزش هر رأی 
به می��ان می آید. اصًا آیا هرکس��ی بای��د در ازای هر 
انتخابات، یک رأی داشته باش��د فارغ از اینکه ش��دت و 
نوع احساساتش در هر مورد انتخاباتی متفاوت است؟ آیا 

می توان از نظام سهمیه بندی هم استفاده کرد؟ 
نظریه ای برای ناممکن ها

پرس��ش بزرگی که در زمین��ه رأی دادن وجود دارد 
این اس��ت که آیا رأی اکثریت می تواند صدای واحدی 
ایجاد کن��د؟ در واقع ما همه تمایل داریم با رأی گیری 
خط مش��ی و سیاسِت مش��خصی را به شکلی یک صدا 
حاکم کنیم. یعنی قرار است با رأی گیری،  تصمیم های 
منس��جم و یکدستی گرفته بش��ود، اما آیا واقعاً چنین 
چیزی امکان دارد؟ کنت ارو در »قضیه عدم امکان« به 
این پرس��ش پاسخ می دهد:  »خیر«.  او در تحلیل های 
خود نشان می دهد در هر رویه ای،  هرچند که به صورت 
هوشمندانه صورت بگیرد،  خطر حصول نتایج نامطلوب 
وجود دارد. به عبارت دیگر، هیچ گاه نمی توان گفت که 
در رأی گیری صدای واحد مردم به گوش خواهد رسید. 
البت��ه ارو در این نظریه اش قصد ندارد ارزش های نظام 
دموکراتی��ک را زیر س��ؤال بب��رد. او در حقیقت تاش 
می کند تأثیرات اولویت های فردی در تمامی مسائل را 
نشان بدهد. از نگاه او، نظام رأی گیری جمعی آرمانی و 

کاملی اصًا وجود ندارد. 
قضیه عدم امکان ارو در حقیقت درباره پارادوکس های 
انتخاب های اجتماعی اس��ت. اما در کنار این نظریه، او 
بح��ث رفاه را هم مطرح کرده که نظریه ای جالب توجه 
اس��ت و نگاه اقتصادی تری به مسئله دارد.او همچنین 
به تحلیل »ابهام در تصمیم گیری های اقتصادی و نتایج 
احتمالی آن« پرداخته که به درک تعادل در بازار کمک 
می کند.  مسئله تعادل بازار یکی از محوری ترین مسائل 
در آثار و کارهای ارو اس��ت.  همیشه در دنیای اقتصاد،  
تعادل بازار و مسئله عرضه و تقاضا مطرح است.  نگاه ارو 
این بود که چنین رویه ای روی کلیت اقتصاد چه تأثیری 
می گذارد. این رویکرد به فهم بیشتر اقتصاد کمک کرد. 
جایزه نوبل اقتصادی که کنت ارو در س��ال ۱۹۷۲ و 
به عن��وان یکی از جوان ترین افراد به همراه س��ر جان 
هیک��س دریافت کرد به پاس همین تاش ها در زمینه 
نظریه های تعادل ب��ود. او در نظریه تعادل عمومی که 
ش��اخه ای از اقتصاد نئوکاس��یک اس��ت تاش کرده 
ش��کل گیری عرضه، تقاضا و قیمت را در کل اقتصاد با 
در نظ��ر گرفتن ارتباط بی��ن بازارهای مختلف توضیح 
بدهد. اصلی ترین حرف در این نظریه این است که یک 
نفر یا یک چیز به تنهایی نمی تواند روی بازار به شکلی 
جداگانه اثر بگذارد.  کنت ارو با نظریه های مختلف خود 
خدمتی بزرگ به علم اقتصاد در بخش نظریه ها کرد و 

عصری طایی را در کنار همکارانش رقم زد. 
کنت ارو

متول��د ۲۳ آگوس��ت ۱۹۲۱ اس��ت؛ اقتص��اددان،  
ریاضیدان، نویسنده و نظریه پرداز سیاسی آمریکایی که 
در ۲۱ فوری��ه ۲۰۱۷ از دنی��ا رفت. او در س��ال ۱۹۷۲ 
ب��ه همراه جان هیکس جایزه نوب��ل اقتصاد را دریافت 
ک��رد. عموم��اً او را در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و 
به عنوان نظریه پرداز اقتصاد نئوکاسیک می شناسند. 
کنت ارو نه تنها خودش به نوبل اقتصاد دست پیدا کرد 
بلکه بس��یاری از شاگردانش نیز به این جایزه رسیدند. 
مهم ترین نظریه های او نظریه انتخاب اجتماعی و قضیه 
عدم امکان است. تحلیل او در زمینه تعادل عمومی نیز 
در نهایت او را به نوبل اقتصاد رس��اند. البته او کارهایی 
نیز در زمینه رش��د اقتصاد و اطاعات اقتصادی انجام 
داده اما به صورت کلی به خاطر نظریاتش در زمینه رفاه 

اجتماعی و تعادل بازار شناخته شده است.  

یادداشت

یارانه و مالیات؛  نوش و نیش در 
بودجه سال 97

پ��س از تقدی��م الیح��ه بودج��ه س��ال ۱۳۹۷ توس��ط 
رئیس جمهوری به مجلس و انتشار آن در رسانه های مختلف، 
موجی از انتقادات به جهت گیری اقتصادی دولت در س��ال 
آینده به پا خاس��ت و تبصره ها و بنده��ای متعددی از این 

الیحه در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. 
سند مالی پیشنهادی دولت در سال آینده اگرچه همچنان 
متأثر از کمبود منابع و کس��ری بودجه اس��ت اما از جهاتی 
مثب��ت و رو ب��ه  جلو تلقی می ش��ود که می توان��د به عنوان 
نقطه عطفی در اصاح روند تخصیص مالی و بودجه نویسی 
محس��وب ش��ود؛  هرچند در بخش های��ی از آن رویه های 
نامطلوب گذشته تداوم  یافته است. در ادامه دو سرفصل حائز 
اهمیت بودجه از منظر توسعه اقتصادی را از نظر می گذرانیم. 
1- یارانه ه�ا: قانون هدفمندی یارانه ها که س��نگ بنای 
آن در دولت آقای احمدی نژاد گذاش��ته ش��د در ابتدای امر 
با هدف جلوگیری از رشد بی رویه مصرف حامل های انرژی 
از تصویب مجلس گذش��ت تا در پی آن منابع آزادش��ده از 
ای��ن محل به ش��هروندان و واحدهای تولی��دی و دولت به 
نسبت های مشخص پرداخت شود تا به مصارف معین قانونی 
برس��د، اما در اجرای این قانون راه  متفاوتی در پیش گرفته 
شد و کلیه منابع به شهروندان پرداخت شد. به همین دلیل 
در همان ابتدا مش��کاتی در تأمین منابع به وجود آمد و در 
اواخر س��ال ۱۳۹۰ هم زمان با تشدید تحریم های اقتصادی 
علیه کشور و مشکات ارزی ناشی از آن  که قیمت پول های 
خارجی را بعضاً تا س��ه برابر افزای��ش داد، مبلغ یارانه ها نیز 
ب��ه لحاظ قدرت خرید واقعی تا یک س��وم کاهش پیدا کرد.  
به رغم این مش��کات اما دولت یازدهم و دوازدهم نیز روند 
گذشته را استمرار بخش��ید و با پرداخت یارانه مستقیم به 
عموم ش��هروندان، به افزایش نقدینگی از یک سو و رکود در 
پروژه های عمرانی دولتی به خاطر کمبود منابع مالی دامن 

زد. 
حال در الیحه بودجه سال آینده نشانه هایی از عزم دولت 
برای توقف این روند مش��اهده می شود که در صورت اجرای 
درست می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع شود.  فرض 
این اس��ت که یارانه باید به اف��رادی تعلق گیرد که بضاعت 
مالی اندکی دارند و معیش��ت و زندگی آنها از کوچک ترین 
تاطم ه��ای اقتص��ادی آس��یب می بیند. درواقع سیاس��ت 
»پول پاشی« یا پرداخت یارانه عمومی آن هم با این استدالل 
که منابع موجود متعلق به مردم ایران است و همه باید از آن 
استفاده کنند ظاهری درست و موجه اما محتوایی نادرست 

و مخدوش دارد. 
در همه جای دنیا فرض بر این اس��ت که یارانه نوعی مالیات 
معکوس اس��ت یعنی به افراد بی بضاعت پرداخت می ش��ود. به 
همی��ن خاط��ر در گام اول باید افرادی را که مس��تحق دریافت 
یارانه هس��تند شناس��ایی و موردحمای��ت قرار گیرن��د. افزون 
ب��ر آن مناب��ع زیرزمینی ازجمله نف��ت و گاز صرف��اً متعلق به 
یک نس��ل نیس��تند که تا زم��ان حی��ات از آن در بیش��ترین 
 ش��کل ممکن بهره برداری کنن��د، بلکه این منابع س��رمایه ای 
بین نسلی محسوب می شوند که باید به نحو مقتضی مورداستفاده 

قرار گرفته و ثمرات آن به نسل های مختلف تعلق گیرد. 
بنابراین استراتژی صادرات نفت و گاز و پرداخت پول آن 
به ص��ورت یارانه به عموم ش��هروندان عمًا به معنای حراج 
منابع در کوتاه مدت و دست درازی به اموال نسل های آینده 
اس��ت. درعین حال وضعیت فعلی کشور هم می تواند آیینه 
تمام نمای شکس��ت اس��تراتژی پرداخت فراگیر یارانه باشد 
چراکه در اثر این سیاس��ت بخش زی��ادی از منابع  )حدود 
۴۰هزار میلیارد تومان در س��ال( ب��ه یارانه اختصاص یافته 
و بودج��ه عمرانی به دلیل کس��ری در تأمی��ن هزینه های 
جاری قربانی می ش��ود. همچنین دولت از تأدیه دیون خود 
به پیمانکاران و بنگاه های تولیدی ناتوان اس��ت.  به همین 
س��بب آنچه در عمل اتف��اق افتاده پرداخ��ت مبلغ ماهانه 
۴5هزارتومانی به بخش��ی از افرادی است که بعضاً به دالیل 
پیش گفته شغل خود را هم از دست  داده اند. برای بهبود این 
وضعیت ضمن حمایت از افراد نیازمند باید کم شدن لیست 

یارانه بگیران را به فال نیک گرفت. 
2-  مالیات ه�ا: یکی از منابع اصل��ی تأمین هزینه های 
دولت ها مالیات است.  درواقع دولت ها با وضع و اخذ مالیات 
ق��ادر به ارائه خدمات عمومی هس��تند.  بااین حال در ایران 
اس��تخراج و صادرات نفت و گاز یک��ی از اصلی ترین منابع 
مالی دولت بوده است.  هرچند در سال های اخیر و به دالیل 
متعدد این رویه به مشکل برخورده و به همین سبب دولت 
س��عی در تقویت منابع مالیاتی خود دارد. بااین حال رویکرد 
دولت به این موضوع تا حدودی آسیب زاست که برای رفع آن 
تمهیداتی باید اندیشیده شود که در ادامه به چند مورداشاره 

می کنیم: 
الف. ایجاد سیس��تم جامع مالیاتی برای شناسایی دقیق 
اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات به آنها تعلق می گیرد. 
ب. رفع تبعیض ها و معافیت های مالیاتی که در این صورت 
بار عمده مالیات به نس��بت عادالنه در میان کلیه صاحبان 
درآمد تقسیم می ش��ود.  در حال حاضر برخی از مؤسسات 
و نهادهای عمومی فعال در عرصه اقتصاد به نوعی از مالیات 

معاف هستند که باید حتماً موردبازنگری قرار گیرد. 
ج. جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدود کردن فعالیت های 

اقتصادی خارج از قانون ازجمله قاچاق و بازار سیاه. 
د. واقعی کردن اقتصاد با ایجاد ش��رایط رقابتی س��الم و 
ش��فاف و...  با این وصف احتماالً بحث و تبادل نظر بیش��تر 
درباره بودجه می تواند نقاط ضعف آن را شناس��انده و نقاط 

قوت آن را بیش ازپیش تقویت کند. 
منبع:  اتاق ایران 
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وج��ود رقابت پذی��ری اقتص��ادی در هر 
منطق��ه جغرافیایی از کش��ور می تواند به 
ش��کوفایی این مناطق کمک شایانی کند 
و بسیاری از مش��کالت اقتصادی همچون 
بی��کاری و رکود را ت��ا حدی حل کند و به 
رفع مسائل اجتماعی نواحی پیرامونی خود 
نیز یاری رس��اند. در تحقیقی که سه تن از 
پژوهشگران جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
)حسین نظم فر، علی عش��قی چهاربرج و 
س��عیده علوی( انجام داده اند، تالش شده 
اس��ت ک��ه رقابت پذیری همه ش��هرهای 
مرکزی استان های ایران از نظر 20 شاخص 
اقتصادی مقایس��ه شود. نتایج این تحقیق 
با عنوان »بررس��ی وضعی��ت رقابت پذیری 
اقتص��ادی ش��هرهای ای��ران« در ش��ماره 
20 فصلنامه علمی، پژوهش��ی »اقتصاد و 
مدیریت شهری« منتشر شده است. نتایج 
ای��ن پژوهش حاکی از نابرابری ش��هرهای 
مرکزی استان های کشور در برخورداری از 
شاخص های رقابت پذیری اقتصادی است. 
ش��هر تهران در رتبه اول و شهرهای اهواز 
و اصفهان در رتبه های دوم و س��وم از نظر 
بیشترین رقابت پذیری قرار دارند. شهرهای 
زاهدان، گ��رگان، خرم آباد، ای��الم، زنجان، 
س��منان، قم، س��نندج، اردبیل، شهرکرد، 
بیرجن��د، بجنورد و کرج نی��ز در رتبه های 

آخر قرار دارند. 

نابرابری جغرافیایی در شاخص های 
اقتصادی رقابت

قرن بیس��ت ویکم قرن شهرها است زیرا 
امروزه بیش از نیمی از مردم دنیا شهرنشین 
هستند. همگام با تسریع رشد شهرنشینی، 
فرآیند جهانی س��ازی نیز ش��تابی فزاینده 
گرفته و ش��هرها، این کانون های اجتماعی 
و اقتص��ادی جهان، از طری��ق فناوری های 
پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی، بیش  از پیش 
به یکدیگر مرتبط ش��ده اند. جهانی ش��دن 
شهری و شهری شدن جهان، به تغییر نقش 
ش��هرها در نظام جهانی منجر شده است 
و ای��ن پدیده حرکت آزادانه کاال، انس��ان، 
اطالع��ات و س��رمایه را روان تر، س��ریع تر، 
گس��ترده تر و اثرگذارتر از قبل کرده است. 
ای��ن امر باع��ث اهمیت مفاهیم��ی مانند 
رقابت پذیری و رقابت بین ش��هرها ش��ده 
اس��ت. ش��هرها مراکز و موتورهای ملی و 
بین الملل��ی رش��د اجتماع��ی و اقتصادی 
هستند و زمینه را برای دستیابی به اهداف 
مل��ی در زمینه های اقتص��ادی، اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی فراهم می کنند. 
رقابت پذیری کالنشهرها به توانایی یک 
کالنش��هر ب��رای تولید و به وج��ود آوردن 
بازار یک مجموع��ه از محصوالت، کاالها و 
خدم��ات که با ارزش عالی ارائه می ش��وند 
)ن��ه لزوما ب��ا کمترین قیم��ت( در ارتباط 
با محصوالت مش��ابه کالنش��هرهای دیگر 
مربوط است. رقابت پذیری همچنین شامل 
اقتصاد شهری است که برای شهروندانش 
خدمات و محصوالت باارزش تولید می کند 
و از اقتصاد مبتنی بر صادرات پش��تیبانی 
می کند و کیفیت و اس��تانداردهای زندگی 

شهروندان را باال می برد. 
یک��ی از مهم تری��ن بس��ترهای ایج��اد 
ش��هرهای رقابت پذیر که قابلیت رقابت با 
شهرهای دیگر، چه در سطح بین المللی و 
چه در سطح ملی را داشته باشند، شناخت 
و توجه به ش��اخص های متداول و روز دنیا 
در عرصه رقابت اس��ت. ش��ناخت وضعیت 
موجود مناطق از لحاظ شاخص های توسعه 
و مقایس��ه آنها با یکدیگر اولین مرحله در 
برنامه ریزی های منطقه ای و ایجاد تعادل و 
تامین عدالت اجتماعی بین مناطق به شمار 
می رود. در پژوهش حاضر، با هدف سنجش 
رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های 
ای��ران از جنب��ه اقتصادی، 20 ش��اخص 
اقتصادی با استفاده از مدل تاپسیس تحلیل 
شدند که شرح و نتایج آن در ادامه می آید. 
رس��یدن به شاخص های رقابت پذیری از 

آن رو اهمیت دارد که در رسیدن به تعادل 
منطقه ای و برنامه ری��زی منطقه ای به کار 
می آید. در سال 1353 آمایش سرزمین در 
ایران شروع شد و بعد از انقالب نیز این امر 
در برنامه های پنج ساله پیگیری شد. میزان 
موفقی��ت برنامه های بعد از انقالب نش��ان 
می دهد که با وجود س��یر محتوایی مثبت 
آنها، همچنان برخی از موانع توسعه متعادل 
منطقه ای وج��ود دارد. یکی از اصلی ترین 
اهداف برنامه های توس��عه به وی��ژه بعد از 
انقالب، دس��تیابی به توسعه ای متعادل در 
سراسر کش��ور بوده است و تاکنون در این 
زمینه تالش ه��ای زیادی ص��ورت گرفته 
است. کاهش س��طح اختالفات منطقه ای، 
جلوگی��ری از تراک��م و تمرک��ز بی��ش از 
ح��د جمعی��ت، فعالی��ت و پیامدهای آن 
در کالنش��هرها، بهره گی��ری از قابلیت ها و 
ظرفیت های مناطق حاشیه ای و کم فعال، 
ایجاد اش��تغال و درآمد پایدار، ساماندهی 
موث��ر جریان های حجی��م مهاجرتی و در 
نهایت، دستیابی به اهداف توسعه متعادل 
و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضالت 
و موانع ریش��ه ای تحقق فرآیند مدیریت و 

برنامه ریزی منطقه ای است. 
براس��اس تعریف س��ازمان هم��کاری و 
رقابت پذیری درجه ای  اقتصادی،  توس��عه 
برای یک کشور است که بتواند محصوالت 
و خدمات��ی را ارائه کند که آزمون بازارهای 
بین الملل��ی را گذرانده باش��د و همزمان با 
آن، درآم��د ش��هروندان را افزایش دهد یا 
در س��طح قابل قبولی نگ��ه دارد. در واقع، 
هدف اصلی از رقابت پذیری ایجاد ش��رایط 
و چارچوبی اس��ت که در آن، هم بنگاه ها و 
هم جامعه بتوانند در یک زمان، رقابت پذیر 
باش��ند و به تب��ع آن، در جامع��ه رونق و 

کامیابی ایجاد کنند. 
ب��رای تحلی��ل و تبیی��ن رقابت پذیری 
اقتص��ادی در مراکز 31 اس��تان کش��ور، 
داده ه��ای م��ورد نیاز این مراکز براس��اس 
اطالع��ات س��النامه آماری س��ال 1390 
اس��تخراج ش��دند. ب��ا توج��ه ب��ه وجود 
شاخص های متعدد در بخش رقابت پذیری 
اقتص��ادی، با در نظر گرفت��ن اطالعات در 
دس��ترس و با استفاده از دو متغیر عملکرد 
اقتص��ادی و س��اختار و ظرفیت اقتصادی، 
20 شاخص انتخاب ش��دند. شاخص های 
انتخاب��ی ب��رای س��نجش رقابت پذی��ری 
شهرهای مرکزی استان های کشور برگرفته 
از شاخص های منتخب در مطالعات پیشین 
بودند. داده های خام شاخص های انتخابی 
از س��النامه آماری استخراج و برای تجزیه 
و تحلی��ل، شاخص س��ازی ش��دند. پس از 
وزن شاخص های  مرحله شاخص س��ازی، 
پژوهش با استفاده از تکنیک های وزن دهی 
محاسبه شد و در مرحله بعد با بهره گیری 
از تکنیک تاپسیس، درجه برخورداری هر 
یک از مراکز استان ها از لحاظ رقابت پذیری 
اقتصادی تعیین شد. سپس شهرها به پنج 
دس��ته کامال برخوردار، برخوردار، نس��بتا 
برخ��وردار، نابرخوردار و کام��ال نابرخوردار 

طبقه بندی شدند.
20 ش��اخص اقتص��ادی رقابت پذیری 
مورد اس��تفاده در ای��ن پژوهش عبارت 

بودن��د از تعداد ش��عب بانک های دولتی، 
بانک های  تعداد دس��تگاه های خودپرداز 
دولت��ی، تس��هیالت اعطای��ی بانک های 
دولتی،  بانک ه��ای  س��پرده های  دولتی، 
س��هم ارزش افزوده بخش خدمات، سهم 
ارزش اف��زوده بخ��ش صنع��ت  و معدن، 
س��هم ارزش اف��زوده بخش کش��اورزی، 
س��رانه تولی��د ناخال��ص داخل��ی، تولید 
ناخال��ص داخل��ی، رش��د ش��اخص کل 
قیمت ها، نس��بت هزینه ه��ای خوراکی و 
دخانی ب��ه کل هزینه ها، اعتبارات تملک 
دارای��ی س��رمایه ای )بودج��ه عمرانی(، 
اعتبارات هزینه ای )بودجه جاری(، تعداد 
ش��رکت های تعاونی، سرمایه شرکت های 
تعاونی، ش��رکت های تعاونی تامین  کننده 
نیاز تولیدکنندگان، تعداد انواع معامالت 
ثبت شده، تعداد کارگاه های صنعتی، نرخ 

مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری. 
یافته ه��ای تحقیق نش��ان می دهد که 
شهرهای مرکزی استان های کشور توان 
به طوری  ندارن��د؛  برابری  رقابت پذی��ری 
ک��ه فاصله بین ش��هر ته��ران )به عنوان 
برخوردارتری��ن ش��هر کش��ور( ب��ا دیگر 
ش��هرها زیاد است و ش��کاف بین شهرها 
ش��اخص های  نامتعادل  توزی��ع  بیانگ��ر 
رقابت پذی��ری اقتص��ادی در بی��ن مراکز 
اس��تان های کش��ور اس��ت. با محاس��به 
میانگین ضریب اولویت ش��هرها، می توان 
دید که فاصله بین ش��هر کامال برخوردار 
با ش��هرهای کامال نابرخوردار بسیار زیاد 
است. وجود چنین شکافی در برخورداری 
از ش��اخص های رقابت پذی��ری اقتصادی 
بین مراکز استان ها، بیانگر عدم موفقیت 
برنامه ه��ای  و  منطق��ه ای  برنامه ری��زی 
آمایش س��رزمین اس��ت ک��ه موجب به 
وج��ود آمدن مش��کالتی مانند مهاجرت 
بی روی��ه ب��ه مرکز کش��ور، ع��دم تعادل 
جمعیت��ی، افزایش بی رویه ساخت وس��از 
در مرک��ز کش��ور و به تب��ع آن، افزایش 

حاشیه نشینی است. 
در بین 31 ش��هر مرکز اس��تان کشور، 
تنه��ا هفت ش��هر در طبق��ه برخورداری 
مناسب قرار دارند. یافته های این پژوهش 
نابراب��ری در ش��اخص های رقابت پذیری 
اقتص��ادی در بی��ن ش��هرهای مرک��زی 
اس��تان های کش��ور را تایی��د می کنند. 
شکاف میان شهرهای مرکزی استان های 
کش��ور در برخ��ورداری از ش��اخص های 

رقابت پذی��ری اقتص��ادی، باع��ث ع��دم 
تع��ادل منطق��ه ای و به تب��ع آن، باعث 
مش��کالتی در عرصه ملی ش��ده اس��ت. 
سطح توس��عه و میزان برخورداری مراکز 
استان های کشور به عنوان یکی از عوامل 
تعیین کنن��ده و تش��دیدکننده در برهم 
خوردن س��اختار س��رزمین همواره مورد 
تاکید بوده اس��ت. این مس��ئله می تواند 
به مدیری��ت صحیح آمای��ش جمعیت و 
پخش��ایش متعادل تر خدمات و امکانات 
در س��طوح مختل��ف پهن��ه س��رزمینی 
کش��ور کمک کند. ش��ناخت ویژگی ها و 
استان های  قابلیت های شهرهای مرکزی 
کش��ور، مس��ئله ای مهم و ضروری است 
که در ص��ورت بهره گیری از ش��یوه های 
صحیح، می تواند گامی اساسی در شروع 

توسعه یکپارچه در سطح ملی باشد. 
پژوهش��گران در انتهای پژوهش خود 
پیشنهادهایی را مطرح کرده اند که اجرای 
آنه��ا می توان��د در ارتق��ای رقابت پذیری 
اقتصادی ش��هرهای مرکزی اس��تان های 
کش��ور موثر باش��د. این پیش��نهادها در 

ادامه می آیند: 
- اتخاذ استراتژی های محرومیت زدایی 
رقابت پذی��ری  ش��اخص های  لح��اظ  از 
اقتصادی در ش��هرهای مح��روم و کامال 

نابرخوردار
- س��نجش توزیع فضایی شاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای 
مرکزی استان های کشور به طور مداوم و 
س��االنه برای تش��خیص س��طح کارایی 
در  وی��ژه  ب��ه  انجام ش��ده  برنامه ه��ای 
ش��هرهای محروم��ی همچ��ون زاهدان، 
گرگان، خرم آباد، ایالم، زنجان، س��منان، 
قم، س��نندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، 

بجنورد و کرج
- جلوگیری از مهاجرفرستی شهرهای 
محروم با ایجاد سیاست های اشتغال زایی 
و تقویت ش��اخص های اقتصادی در این 

شهرها
و  امکان��ات  تمرک��ز  از  -جلوگی��ری 
جمعیت در ش��هرهای کام��ال برخوردار 

همچون تهران، اصفهان و... 
- ب��ا توجه به اینکه داده های مربوط به 
رقابت پذیری اقتصادی هر س��ال به روز و 
ارائه می شوند، باید پژوهش های مشابهی 
براساس داده های سال های آتی نیز انجام 
ش��ود و در آن، تغییرات صورت گرفته در 

هر سال رصد شود. 
- ب��ا توجه به اینکه در پژوهش حاضر، 
اقتصادی در  ش��اخص های رقابت پذیری 
سطح شهرهای مرکزی استان های کشور 
ارزیابی ش��ده، ارزیابی این شاخص ها در 
س��طوح پایین تر ش��هری تا ح��د زیادی 
نامشخص و مبهم است، بنابراین سنجش 
اقتصادی در  ش��اخص های رقابت پذیری 
مقیاس شهرهای کوچک نیز باید صورت 
پذیرد تا تفاوت ه��ای درون منطقه ای در 
مقیاس های کوچک نیز تبیین و آش��کار 
ش��ود. همچنین باید به شهرهای محروم 
کشور از بعد ش��اخص های رقابت پذیری 
اقتص��ادی توج��ه کافی مبذول ش��ود تا 
تعادل ملی در سطح کشور فراهم شود. 

تنها 7 شهر از 31 مرکز استان از رقابت پذیری مناسب برخوردارند

بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران
ارتباطات

آغاز مرحله سوم طرح کددار کردن تلفن های همراه
طرح رجیستری، واردات تلفن 

همراه را سامان داد
رئی��س اتحادیه دس��تگاه های مخابرات��ی و ارتباطی 
تهران گفت که اجرای مرحله عملیاتی طرح رجیستری 
گوشی های تلفن همراه که از چهاردهم آذرماه آغاز شده 
اس��ت، وضعیت واردات گوش��ی تلفن همراه را پس از 

سال ها سامان داد. 
مه��دی محبی در گفت وگو ب��ا ایرنا، اف��زود: اکنون 
ش��رکت های زیادی نس��بت به واردات قانونی این نوع 
گوش��ی تلفن همراه اقدام می کنند و وضعیت گذشته 

در حال اصالح است. 
وی با یادآوری آغاز مرحله دوم طرح رجیس��تری از 
نیمه آذرماه ادامه داد: دو هفته پس از اجرای مرحله دوم 
طرح رجیس��تری برای محصوالت شرکت اپل بازار آن 
اعم از گوشی و تبلت، آرام شده است و مردم می توانند با 
آسودگی بیشتری برای خرید آن اقدام کنند ضمن آنکه 
اکنون وضعیت قیمت ها رقابتی به نفع خریداران است. 
محب��ی خاطرنش��ان کرد: وضعیت خدم��ات پس از 
فروش این نوع گوش��ی نیز که ت��ا پیش از این چندان 
مطلوب نبود، بهتر شده است و شرکت های عرضه کننده 
در ایران تالش می کنند خدمات پس از فروش خوبی به 

خریداران عرضه کنند. 
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی 
تهران درباره معرفی شدن نام دیگر محصوالت که وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات ق��ول آن را داده بود نیز 
گف��ت: طبق اعالم س��ازمان تنظیم مق��ررات رادیویی 
مرحله س��وم طرح رجیستری از ساعت 24 روز جمعه 
هشتم دی ماه کلید می خورد و این بار نوبت محصوالت 
ش��رکت های بلک بری، گوگل و موتوروال اس��ت که در 

شبکه ثبت شوند. 
محبی گفت: با توجه به اعالم رس��می نام های جدید 
از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مهلتی در 
نظر گرفته شده تا دارندگان آن نشان ها اقدام های الزم 
را برای شناسایی تلفن خود در شبکه مخابراتی کشور 
به انجام برسانند.  طرح کددار کردن گوشی های تلفن 
همراه یا رجیس��تری گوش��ی تلفن های همراه طرحی 
اس��ت که در آن گوش��ی های تلفن هم��راه کاربران بر 
اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیم کارت 
در س��امانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
ای��ن منظور طراحی و پیاده س��ازی کرده اس��ت، ثبت 
می ش��وند که به هنگام روشن ش��دن در ش��بکه تلفن 
همراه کش��ور، این شماره س��ریال ها با زیرساخت های 
ش��بکه مخابراتی کشور مطابقت داده می شوند و اگر از 
مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه 
تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.  طرح رجیستری 
که یک بار در س��ال 1385 ب��ه مرحله اجرا درآمد و به 
دلیل های مختلف شکست خورد، در دولت یازدهم و با 
هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری 
ش��د که در فرصت این دولت و ب��ه دلیل آنکه طرحی 
باش��د که امکان شکس��ت در آن به شدت کاهش یابد 

امکان اجرایی شدن نیافت. 
پ��س از روی کارآم��دن دول��ت دوازده��م و انتخاب 
محمد ج��واد آذری جهرم��ی به عنوان وزی��ر ارتباطات 
این دولت، طرح رجیس��تری مجدد در دستور کار قرار 
گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روز 
جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و 
وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های 
تلفن همراه )رجیس��تری( وارد مرحله نخست خود که 

مرحله پایش بازار بود، شد. 
مرحله پایش بازار به گفته محمدجواد آذری جهرمی 
تنها تالش داش��ت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار 
دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور 
می ش��وند چه از راه قانونی و چ��ه از راه های غیرقانونی 
به دس��ت آورد و عالوه بر آن همه گوشی های فعال در 

شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند. 

اقتصاد کالن

راه را هموار کنید تا از قطار کسب وکار جا نمانیم
 افت شاخص های ورشکستگی

 و مالیات در ایران
مطالعات وضعیت موجود کسب و کار ایران و مقایسه آن 
با سایر کشورها نشان می دهد که در صورت حذف »لزوم 
ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و ایجاد مرکز واحد برای انجام 
کلیه مراحل ثبت ش��رکت« امکان ارتقای حدود 30رتبه 

فضای کسب و کار ایران وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، شاخص  فضای کسب و کار نشان دهنده 
س��هولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های 
اقتصادی و تجاری اس��ت. فرآیند کس��ب و کار دارای 10 
مرحله اس��ت که بهبود محیط کس��ب و کار را براس��اس 
این ش��اخص ها می سنجد؛ آغاز کسب وکار، دریافت مجوز 
ساخت وس��از، هزینه دریافت اشتراک برق، ثبت دارایی ها، 
کس��ب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاران، 
پرداخ��ت مالیات، تجارت کاال در جهان، س��هولت اجرای 
قراردادها، ورشکستگی و تعطیلی.   این شاخص ها نه تنها 
منعکس کننده فضای فعلی کس��ب و کار در اقتصاد است 
بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم 
برای اقدام به س��رمایه گذاری به حس��اب می آید، بنابراین 
چنانچ��ه هدف کش��ور بهب��ود وضعیت س��رمایه گذاری 
باش��د باید نس��بت به بهبود آن  اقدام شود.  طبق آخرین 
گزارش های بین المللی، رتبه کس��ب و کار ایران چهار پله 
نزول کرده اس��ت. به طور کلی، در زمینه ش��اخص محیط 
کسب و کار یک رتبه و یک نمره تعیین می شود. براساس 
آخرین اطالعات، نمره ایران در شاخص کسب و کار 0.2۶ 
رش��د داشته است و از 5۶.22 به 5۶.48 رسیده ایم، اما به 
دلیل اینکه بقیه کش��ورها بهتر عم��ل کرده اند رتبه ایران 
افت کرده اس��ت؛ یعنی با وجود اینکه نمره  کس��ب و کار 
باالتر رفته، چون ی��ک رقابت جهانی وجود دارد و در این 
رقابت بقیه کش��ورها بهتر عمل کرده اند رتبه مان پایین تر 
آمده است.  همچنین در شاخص حل و فصل ورشکستگی 
رتبه مان از 15۶ به 1۶0 رسیده است یا در شاخص دریافت 
اعتبار، رتبه ما از 45 به 50 رس��یده اس��ت. همچنین در 
ش��اخص پرداخت مالیات رتبه م��ان از 100 به 150 آمده 
است با وجود اینکه نمره مان در این شاخص تغییری نکرده 
است. از سوی دیگر در شاخص تجارت فرامرزی نمره مان 
تغییری نکرده ولی رتبه مان از 1۷0 به 1۶۶ رسیده است. 
اما مطالعات اخیر اتاق بازرگانی به منظور بهبود محیط 
کسب و کار ایران نشان می دهد که در صورت حذف لزوم 
ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و ایجاد مرکز واحد برای انجام 
کلیه مراحل ثبت ش��رکت این امکان وج��ود دارد که در 

حدود 2۷ تا 30پله این رتبه را بهبود ببخشیم. 
با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته زمان، هزینه، 
میزان سرمایه موردنیاز و فرآیند انجام کار، چهار شاخصی 
است که در راه اندازی و شروع یک کسب و کار حائز اهمیت 

است و می تواند شروع یک کسب و کار را تسریع بخشد. 
فرآیند ش��روع کسب وکار در ایران حدود 15 روز برآورد 
ش��ده درحالی که در کش��ور نیوزیلند که در این شاخص 
پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله کل فرآیند 
شروع کسب وکار انجام می شود. وقت عمده این فرآیند 15 
روزه در ایران برای راه اندازی یک کس��ب و کار به دریافت 
گواه��ی عدم سوءپیش��ینه مربوط می ش��ود. گواهی عدم 
سوءپیشینه نیز از قبل الزامی نبود و به راحتی قابل حذف 
است. همچنین ایجاد پنجره واحد هم کار چندان سختی 
نیست، چون در چند سازمان دیگر هم انجام شده و نتایج 
مثبتی در پی داشته است.  در واقع، با وجود بهبود نسبی 
نمره کس��ب و کار ایران، سایر کش��ورها با سرعت باالیی 
در ح��ال حل و فصل موانع کس��ب و کار فضای اقتصادی 
خود هستند و رقابت س��خت و نزدیکی میان کشورهای 
مختل��ف وج��ود دارد؛ لذا اگر می خواهیم در س��ال آینده 
وضعیت مطلوب تری داش��ته باش��یم و جایگاه بهتری در 
میان کش��ورهای دنیا در شاخص فضای کسب و کار پیدا 
کنیم باید هرچه سریع تر دس��تگاه ها و نهادهای مربوطه 
موانع پیش  روی فضای کسب و کار ایران را بر طرف کنند. 

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
واگذاری ۲۴ بنگاه دولتی به ارزش 

1۹ هزار میلیارد ریال
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که در 18 دی  ماه 
پیش رو، س��هام دولت��ی 24 بنگاه را ک��ه قیمت پایه 
مجم��وع آنه��ا حدودا 19 ه��زار میلیارد ریال اس��ت 
به مزایده خواهد گذاش��ت.  س��یدجعفر سبحانی در 
گفت وگ��و با ایس��نا، درب��اره واگذاری های س��ازمان 
خصوصی س��ازی طی هفته های آینده، گفت: در 18 
دی ماه س��ال جاری شرکت کش��اورزی و دامپروری 
سفیدرود رشت را با قیمت پایه 1550 میلیارد تومان 
واگذار خواهی��م کرد. حصه نقدی واگذاری 20درصد 
و مابقی آن در اقس��اط هفت ساله خواهد بود. در این 
مزایده 100درصد س��هام دولت ب��ه بخش خصوصی 
واگذار خواهد ش��د. عالوه بر این، در آن روز ش��رکت 
س��هامی پرورش کرم ابریش��م را با قیمتی پایه 235 
میلی��ارد توم��ان ب��ه مزای��ده خواهیم گذاش��ت که 
10درصد مبلغ آن به صورت حصه نقدی و مابقی در 
اقساط شش ساله باید پرداخت شود. در این مورد هم 
100درصد سهام دولت واگذار می شود.  او ادامه داد: 
10درصد از سهام شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی 
دهلران س��پهر متعلق به دولت اس��ت که قیمت پایه 
3میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته ش��ده و آن را 
نیز واگذار خواهیم کرد. همچنین حدود 1۶درصد از 
سهام ش��رکت عمران و مسکن سازان استان گلستان 
متعلق به دولت اس��ت که حدودا یک میلیارد تومان 

قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته خواهد شد. 



قرارداد تأمین مالی بین المللی 
میان چه��ار بانک ایرانی و اگزیم 
بان��ک روس��یه روز گذش��ته در 

مسکو امضا شد. 
به گزارش »فرصت امروز«، به 
دنب��ال امضای یادداش��ت تفاهم 
بان��ک مرکزی ایران و مؤسس��ه 
دولتی بیم��ه صادراتی روس��یه 
)اکس��یار( در مهرم��اه امس��ال، 
قرارداد چهار بانک ایرانی س��په، 
توس��عه صادرات ایران، پارسیان 
و پاس��ارگاد از یک س��و و اگزیم 
بان��ک روس��یه از س��وی دیگ��ر 
امضا  ب��دون محدودیت س��قف 
ش��د. این قرارداد امکان دریافت 
تسهیالت بانکی از کشور روسیه 
برای اج��رای پروژه های عمرانی 
و تولی��دی در کش��ور را فراه��م 

می سازد. 
ق��رارداد،  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
و  دولت��ی  بخ��ش  پروژه ه��ای 
خصوصی ک��ه مجوزهای الزم را 
در کش��ور اخذ کرده اند و اولویت 
آنها به تأیید دستگاه های اجرایی 
ذی ربط رس��یده باشد، می توانند 
از طری��ق چه��ار بان��ک ایرانی، 
تس��هیالت اگزیم بانک روسیه را 
دریافت کنن��د و صادرکنندگان 
روسی نیز می توانند با استفاده از 
این تسهیالت نسبت به صادرات 

تجهی��زات و خدم��ات فن��ی و 
مهندسی به کشور اقدام کنند. 

در  ق��رارداد،  ای��ن  امض��ای 
مقرر  تکالی��ف  اجرای  راس��تای 
در قانون برنامه شش��م توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
و قوانی��ن بودجه س��نواتی و در 
نتیج��ه تالش های اخی��ر دولت، 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
و بان��ک مرک��زی ب��رای فراهم 
فاینانس  اعتباری  کردن خطوط 
از کش��ورهای مختل��ف صورت 
گرفته است تا امکان تنوع بخشی 
به خطوط اعتباری موجود برای 
اج��رای پروژه ه��ای عمران��ی و 

تولیدی کشور فراهم آید. 
در این راس��تا، پ��س از انعقاد 
قرارداد با کشورهای هند، چین، 
کره جنوب��ی، دانمارک و اتریش 
در ماه های اخیر، روسیه ششمین 
کش��وری اس��ت ک��ه ق��رارداد 
فاینانس با آن منعقد شده است 
و بدی��ن ترتی��ب، طیف خطوط 
پروژه های  برای  موجود  اعتباری 
عمران��ی و تولی��دی کش��ور به 
تدری��ج افزایش یافت��ه و متنوع 
می شود. در نتیجه این امر، امکان 
تأمی��ن مالی پروژه ه��ا از طریق 
خط��وط اعتب��اری کش��ورهای 
مختلف برای دستگاه های اجرایی 

و بخش خصوص��ی وجود خواهد 
داشت. 

در به ثمر نشستن این قرارداد 
تالش ه��ای وزارت امور خارجه و 
ایران  اسالمی  سفارت جمهوری 
در مس��کو قاب��ل توج��ه و حائز 
اهمیت بوده اس��ت. ضمن آنکه 
مذاکرات سیستم بانکی و دولت 
از جمل��ه وزارت امور اقتصادی و 
دارای��ی برای فراهم کردن امکان 
تأمین مالی از کش��ورهای دیگر، 
کم��اکان ادام��ه دارد و اخبار آن 

اطالع رسانی می شود. 
گفتنی است آغاز به کار دولت 
دوازدهم با شکسته شدن طلسم 
ج��ذب مناب��ع مال��ی خارج��ی 
)فاینان��س( مواجه ش��د و ایران 
توانس��ت پس از سال ها تحریم و 
محدودیت در این زمینه، قرارداد 
42 میلیارد دالر فاینانس را نهایی 

کند. 
عل��ی  زمین��ه،  همی��ن  در 
صالح آب��ادی مدیرعام��ل بان��ک 
توس��عه صادرات از انعقاد قرارداد 
فاینانس میان بانک های کش��ور 
ب��ا اگزیم بانک روس��یه خبر داد 
و گف��ت: ای��ن ق��رارداد توس��ط 
بانک های توسعه صادرات، سپه، 
پارسیان و پاسارگاد با اگزیم بانک 

روسیه منعقد شد. 

صالح آبادی در گفت وگو با ایبنا 
ادام��ه داد: مبلغ ق��رارداد بدون 
محدودی��ت و با تواف��ق طرفین 
قابل اس��تفاده است ضمن اینکه 
دوره س��اخت س��ه تا پنج سال 
برای هر پروژه با دوره بازپرداخت 

هر پروژه ۱۰ سال است. 
او اضاف��ه کرد: پیش از این نیز 
بانک توس��عه ص��ادرات ایران در 
راستای تسهیل مبادالت تجاری 
بین الملل��ی و کمک ب��ه فرآیند 
تأمی��ن مالی خارج��ی هدفمند 
در کش��ور، موف��ق ب��ه انعق��اد 
قرارداده��ای فاینانس ب��ا اگزیم 
بان��ک ک��ره جنوبی و س��یتیک 
تراست چین و اوبر بانک اتریش 
شده که قطعاً حائز اهمیت است، 
اما قراردادی که ام��روز درحوزه 
فاینانس با اگزیم بانک روسیه به 
امضا رس��ید، از منظر راهبردی و 
رویکرد دو کشور مبنی بر توسعه 
روزاف��زون رواب��ط اس��تراتژیک 
در حوزه ه��ای مختل��ف ازجمله 
اقتص��ادی، از اهمیت منحصر به 

فردی برخوردار است. 
وی ادام��ه داد: نگاهی به آمار 
مبادالت تجاری میان دو کش��ور 
طی چند س��ال اخی��ر به خوبی 
حکایت از ای��ن واقعیت دارد که 
راهب��رد کالن و عزم دو کش��ور 

ب��رای گس��ترش همکاری ها، در 
عرص��ه تج��اری نیز نم��ود قابل 
توجهی داشته اس��ت، به نحوی 
که ش��اهد رشد چشمگیر حجم 
مراودات بازرگانی دو کشور طی 

سال های اخیر هستیم. 
 مدیرعام��ل بان��ک توس��عه 
صادرات خاطرنش��ان کرد: این 
بس��یار  اگرچه  رش��د،  می��زان 
امیدوارکننده است، اما با آنچه 
مطلوب و شایسته ظرفیت های 
باالی دو کش��ور اس��ت، فاصله 
دارد؛ در همین راستا تسهیل و 
تقویت زیرساخت های موردنیاز 
برای گس��ترش روابط اقتصادی 
فع��االن  توانمندس��ازی  و 
بخش خصوصی در ابعاد مختلف 
ازجمله مال��ی به منظور حضور 
پررنگ در بازارهای صادراتی دو 
کشور بسیار اهمیت دارد. انعقاد 
قرارداد فاینانس میان بانک های 
توس��عه صادرات ایران، س��په، 
پارس��یان و پاس��ارگاد با اگزیم 
بانک روس��یه گام بسیار مهمی 
در همین راستا ارزیابی می شود 
که حاکی از عزم و اراده طرفین 
ب��رای تقویت همکاری هاس��ت. 
ک��ه ش��اهد گس��ترش  امی��د 
همکاری ه��ا  ای��ن  روزاف��زون 

باشیم. 

سی ان بی سی  خبری  ش��بکه 
آمریکا به نق��ل از یک تحلیلگر 
ب��ازار بیت کوین اع��الم کرد در 
س��ال 2۰۱8 ارزش بیت کوی��ن 
می توان��د از م��رز 6۰ هزار دالر 
بگ��ذرد اما احتم��ال افت ارزش 

نیز وجود دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از 
شبکه خبری سی ان بی سی، به 
اعتقاد جولین هاس��پ، رئیس و 
از موسسان شرکت »تن ایکس« 
که کار آن آس��ان تر کردن خرج 
پول ه��ای مجازی ب��رای مردم 
است، هنوز دوره افزایش سریع 
ارزش بیت کوین به س��ر نیامده 

است. 
وی گف��ت: من فک��ر می کنم 
س��ال آینده بیت کوین می تواند 
از م��رز 6۰ ه��زار دالر بگذرد و 
تا 5 هزار دالر نیز س��قوط کند، 
اما سؤال این است که کدام اول 

اتفاق می افتد؟ 
بنا به اعالم س��ی ان بی س��ی، 
دولت ه��ا  برخ��ی  و  منتق��دان 
درب��اره خط��ر س��رمایه گذاری 
هشدار  دیجیتال  پول های  روی 

داده اند زیرا به اعتقاد آنها ارزش 
این پول ها سقوط می کند چون 
چی��زی وجود ن��دارد که ارزش 

آنها را تقویت کند. 
پیش بینی هاسپ نشان دهنده 
یک افزای��ش 45 هزار دالری یا 
یک اف��ت ۱۰ ه��زار دالری در 
قیم��ت فعلی بیت کوین اس��ت 
نوسان  ش��دت  نشان دهنده  که 

نرخ این پول دیجیتال است. 
ارزش بیت کوی��ن در س��اعت 
۱۱:26 روز سه ش��نبه ب��ه وقت 
گرینوی��چ مع��ادل ۱4 ه��زار و 
74۰ دالر بود که نسبت به روز 
پیش از آن 8.33 درصد افزایش 

داشت. 
ایک��س  اف  مال��ی  پورت��ال 
ایمپای��ر نی��ز پیش بین��ی کرد 
در س��ال 2۰۱8 معامله گ��ران 
بیت کوی��ن همچنان به گران تر 
ش��دن ای��ن پ��ول دیجیت��ال 
خوشبین خواهند بود اما شدت 
این خوش بینی از س��ال 2۰۱7 
کمتر اس��ت، به طوری که این 
دارایی  س��بد  س��رمایه گذاران 
متنوع تری را نگهداری خواهند 

ک��رد.  ب��ه اعتق��اد تحلیلگران 
دامن��ه  مال��ی،  پورت��ال  ای��ن 
قیم��ت بی��ت کوین در س��ال 
می��الدی آینده بی��ن ۱۰ هزار 
تا 5۰ هزار دالر اس��ت.  گفتنی 
ارز  نخستین  بیت کوین  اس��ت 
دیجیت��ال طراح��ی ش��ده در 
جهان است؛ سال 2۰۱7 سالی 
ب��ود ک��ه بیت کوی��ن در آن به 
پدیده تبدیل شد، در بازارهای 
مالی سراس��ر جهان گس��ترش 
یاف��ت و از انحص��ار رایانه بازها 
به درآمد. س��ال 2۰۱7 س��ال 
افزای��ش ش��گفت آور س��رمایه 
پیش��گامان س��رمایه گذاری در 
بازار بیت کوین ب��ود؛ از ابتدای 
ن��رخ  تاکن��ون،   2۰۱7 س��ال 
مقابل  در  بیت کوی��ن  براب��ری 
دالر آمریکا بی��ش از یک هزار 
و 9۰۰ درص��د افزای��ش یافته 
است.  این افزایش باور نکردنی 
در کنار اینکه برخی تحلیلگران 
ای��ن پ��ول دیجیت��ال را اب��زار 
جدی��دی می دانن��د که ممکن 
است اقتصاد جهان را به بحران 
بکش��اند، موجب شده  دیگری 

اس��ت برچسب حبابی شدن به 
بازار بیت کوین چسبانده شود. 
درحالی ک��ه ذهنیت حباب به 
ب��ازار بیت کوین متصل اس��ت، 
اما این پول دیجیتال بعید است 
که خطری برای سیس��تم مالی 
جهان باشد زیرا بازار بیت کوین 
یک بازار کاماًل مس��تقل اس��ت.  
در دسامبر سال 2۰۱7 دو بازار 
آتی نخست بیت کوین در جهان 

راه اندازی شد. 
از س��وی دیگر، س��ال 2۰۱7 
همچنین س��الی ب��ود که ژاپن، 
روس��یه و ن��روژ بیت کوین را به 
عن��وان اب��زار پرداخ��ت قانونی 

پذیرفتند. 
اتحادی��ه اروپ��ا نی��ز در حال 
بررس��ی این مس��ئله اس��ت و 
این احتمال وج��ود دارد که در 
نشس��ت آتی کش��ورهای گروه 
2۰ با درخواست مقررات بیشتر 
در م��ورد ای��ن پ��ول، در مورد 
پذیرش آن به عنوان یک وسیله 

پرداخت تصمیم گیری کند. 
آلمان و فرانسه هر دو نگرانی 
خ��ود را از نب��ود ش��فافیت در 

معام��الت بیت کوی��ن و توانایی 
بالق��وه آن ب��رای به ه��م زدن 
تع��ادل اقتص��اد جه��ان بی��ان 
بیت کوین  ب��ازار  البته  کرده اند. 
خال��ی از خط��ر نیس��ت، اوایل 
دس��امبر 2۰۱7 چن��د هکر، 4 
ه��زار و 7۰۰ بیت کوین از بازار 
»نایس هاش« اسلونی دزدیدند 
 8۰ ح��دود  آن  ارزش  ک��ه 
میلی��ون دالر ب��ود. این آخرین 
نمون��ه دزدی انج��ام ش��ده به 
وس��یله هکرها از طریق داشتن 
دسترسی به حس��اب های بیت 
کوی��ن و رب��ودن مقادیر زیادی 
پول اس��ت. بانک مرکزی ایران 
نیز اعالم کرده بررسی استفاده 
یا ممنوعی��ت ارزهای دیجیتال 
را در دس��تور کار دارد و نتیجه 
آن را تا نیمه نخست سال آینده 
علن��ی می کن��د؛ ای��ن بانک در 
عین حال به دلیل نوس��ان باال 
در معامل��ه ارزه��ای دیجتال به 
مردم هش��دار داده اس��ت که از 
س��رمایه گذاری در آنها تا زمان 
مش��خص شدن سیاست رسمی 

کشور بپرهیزند. 

مذاکرات نظام بانکی برای تأمین مالی ادامه دارد

امضای قرارداد فاینانس 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

شبکه خبری سی ان بی سی اعالم کرد

بیت کوین در سال 2018 بین 5 تا 60 هزار دالر معامله می شود

تفاهم نامه بانک انصار با جامعه 
حسابداران رسمی ایران

با حض��ور مدیرعامل بانک انص��ار و رئیس  هیأت مدیره  
و دبیرکل  جامعه حس��ابداران رس��می ایران، تفاهم نامه 
همکاری میان بانک انصار و جامعه حس��ابداران رس��می 
ایران امضا ش��د. ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک انصار، 
در نشس��تی که به همین مناسبت تشکیل شد و آقایان 
فتحعل��ی و مجاهدی معاونان مالی و بانکداری نیز در آن 
حضور داشتند، ابتدا سیدمحمدعلوی رئیس هیأت مدیره 
و دبیرکل جامعه حس��ابداران رسمی ایران طی سخنانی 
از امض��ای تفاهم نامه با بانک انصار که آن را بانکی صالح 
و س��الم نامید ابراز خرسندی کرد و گفت: بانک انصار در 
سالمت کامل به سرمی برد و در جامعه وجهه بسیار خوبی 
دارد. ما امیدواریم این بانک با جامعه حس��ابداران که در 
سراسر کشور گسترده اس��ت و عضو دارد، همکاری های 
خوبی داشته باشد. وی افزود: پس از عقد قرارداد به تدریج 
موسسات، سرویس ها و واحدهای همکارمان را تشویق به 

آوردن وجوه شان به بانک انصار می کنیم. 
حس��ابداران،  جامع��ه  دبی��رکل  س��خنان  از  پ��س 
دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار با اش��اره به پیشینه 
ای��ن بانک در حوزه پولی و بانکی کش��ور گفت: به عنوان 
گسترده ترین شبکه بانک های خصوصی کشور دارای توان 
کاربردی باالی فناوری های اطالعات هستیم، دغدغه اصلی 
ما حداکثرس��ازی سود نیست و سود حاصله بیشتر ناشی 
از برکات عمل به موازین و عقود اسالمی و استعانت الهی 
اس��ت. وی افزود: تصمیمات بانک انصار براساس مصالح 
کشور است، بیش از 3۰درصد منابع ما ارزان قیمت و خرد 
است و همین باعث شده که ریسک کمتری نسبت به دیگر 
بانک های خصوصی داشته باشیم و در هسته کسب وکار 
بانکداری خود، بانکداری خرد و متوسط را انتخاب کنیم. 
مدیرعام��ل بانک انصار پس از آن به سیاس��ت های بانک 
انصار در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره و اضافه کرد: 
قرارگاه حمایت های اجتماعی بانک انصار بستر مناسبی در 
حوزه خدمات اجتماعی به وجودآورده است. تهیه جهیزیه 
ارزان قیمت برای محرومین با استفاده از کاالهای ساخت 
داخل با سرمایه های ایرانی یکی از اقدامات زیربنایی اخیر 
بانک اس��ت که با عنوان های طرح حات��م و طرح رضوان 
درحال اجرا اس��ت. وی افزود: ما درحال برنامه ریزی برای 
این اقدام خیر هستیم که با واریز یک میلیون و 5۰۰هزار 
تومان از س��وی افراد، یک جهیزی��ه برای یک خانواده در 
دورافتاده ترین مناطق کش��ور تأمین کنیم. در این طرح، 

7 قلم کاال تا سقف 7میلیون تومان را تأمین می کنیم. 
ابراهیمی بس��تر مناس��ب فناوری های نوین اطالعات 
در بان��ک انص��ار را زمین��ه ای ب��رای گس��ترش خدمات 
بانک انصار دانست و تصریح کرد: عمده مشتریان ما قادرند 
ب��دون حضور در ش��عب از این خدمات بهره مند ش��وند. 
سیستم های نوین ما عمدتا بومی هستند و در داخل بانک 

طراحی شده اند. 
مدیرعام��ل بانک انصار در پایان ضم��ن ابراز امیدواری 
نس��بت به ارائه خدمات بانکی مناس��ب بان��ک انصار به 
جامعه حسابداران رسمی کشور بیان داشت: سازوکارهای 
مناس��بی را درنظرگرفته ایم تا به کارکنان ش��ما خدمات 
ارائ��ه دهیم. آماده ایم تا در ح��وزه ازدواج، خرید کاالهای 
ایرانی و تأمین مسکن کارکنان شما و موسسات وابسته تان 

مساعدت کنیم. 

مدیرعامل بانک کشاورزی: 
 بانک کشاورزی بانک شفاف

 و منظمی است
رئی��س هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی روز 
یکشنبه سوم دی در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی 
که با محوریت مدیریت دارایی ها، وصول مطالبات و امالک 
تملیکی در سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک در 
تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از افتخارآفرینی مدیران 
این بانک درشاخص های عملکردی طی سال 95، حرکت 
جهادی تر در سال 96 برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، 
انتظارات وزارت جهادکشاورزی و سیاست های وزارت امور 

اقتصادی و دارایی را خواستار شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک کش��اورزی، مرتضی 
ش��هیدزاده در این همایش با اش��اره به 4.5 برابر ش��دن 
س��رمایه بانک کشاورزی از سال 92 تاکنون و رسیدن به 
رقم 9۱هزار میلیارد ریال در س��ال 96 که میزان کفایت 
س��رمایه این بانک را به ۱4.7 رسانده است، این موفقیت 
را نتیج��ه جلب اعتماد مجلس و دول��ت بر اثر اقدامات و 
عملک��رد مؤثر و موف��ق این بانک دانس��ت و گفت: یکی 
از موفقیت ه��ای بانک کش��اورزی در دولت تدبیر و امید، 

کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است. 
او ادام��ه داد: با توکل برخدا، وحدت نظر، س��ازماندهی 
مجدد و هماهنگی تمام س��طوح مدیریتی، ضمن حفظ 
جایگاه بانک در بازار رقابتی، با برنامه و استراتژی مشخص 
توانس��تیم میزان بهره وری و منابع ارزان قیمت را افزایش 
دهی��م، انتظ��ارات وزارت جهاد کش��اورزی در پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت را محقق کنیم، کیفی سازی منابع 
و مصارف و رعایت انضباط مالی بدون اس��تفاده از منابع 

بانک مرکزی را به اجرا درآوریم. 
ش��هیدزاده در بخش دیگری از س��خنان خود، جایگاه 
بانک کشاورزی در چهار موضوع مدیریت کفایت سرمایه، 
مدیریت نقدینگی، مدیریت بدهی ها و مدیریت دارایی ها 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بحمداهلل و با تکیه بر سرمایه 
انس��انی توانمند که از وجوه تمایز بانک کشاورزی با سایر 
بانک ها است، بانک کشاورزی بانک شفاف و منظمی است 

و مسئوالن به این امر اذعان دارند. 
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بانکنامه

 گسترش خدمات بانکداری الکترونیک 
در بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد پیشرو در ارائه خدمات 
بانکداری مجازی

بانک پاس��ارگاد، به عن��وان بانکی پیش��رو در ارائه انواع 
خدم��ات بانکداری الکترونیک، برای اولین بار در ش��بکه 
بانکی کشور، از سال ۱389، سیستم بانکداری مجازی خود 
را ب��ا قابلیت های متفاوت از اینترنت بانک های آن زمان به 
مشتریان خود عرضه کرده است و اینک با رونمایی از کیپاد 
و محصوالتی که به زودی رونمایی خواهد شد، قصد دارد 

در عرصه تحول دیجیتالی نیز سرآمد و پیشرو باشد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک با 
توجه به در اختیار داشتن سیستم جامع بانکداری  متمرکز 
)CoreBanking( منحص��ر به فرد خود، طی س��الیان 
گذش��ته انواع خدم��ات بانکداری الکترونیک را با کیفیت، 
س��رعت و امنیت باال در اختیار مش��تریان خود قرار داده 

 است. 
بر اس��اس این خبر، بانکداری مجازی نوع نوظهوری از 
ارائه خدمات در صنعت بانکداری بوده که عالوه بر امکانات 
سیس��تم های اینترنت بانک معمول، امکان انجام عملیات 
بانکداری مبتنی بر ش��عبه را نیز مانند افتتاح س��پرده به 
صورت مجازی در اختیار مش��تریان خود قرار داده  اس��ت 
و در حقیقت مشتریان تنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی 
در هر جای دنیا، از خدمات بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 

بهره مند می شوند. 
به این ترتیب، در حال حاضر مشتریان از طریق بانکداری 
مج��ازی می توانن��د خدماتی از قبیل درخواس��ت افتتاح 
انواع س��پرده های کوتاه مدت، قرض الحس��نه و بلندمدت، 
درخواست تغییر سپرده مقصد و روز واریز سود، مشاهده 
جزییات س��پرده )موجودی، تاریخ افتتاح و...(، مش��اهده 
صورت حساب سپرده ها، انتقال وجه بین سپرده های خود، 
انتق��ال وجه به س��پرده های دیگر، انتق��ال وجه کارتابلی 
)انتقال وجه از حساب های مشترک(، انتقال وجه مستمر 
)انتقال وجه زمان دار به تاریخ آینده(، انتقال وجه گروهی 
)انتقال وجه از یک سپرده به چند سپرده(، انتقال وجه بین 
بانکی، انتقال وجه بین بانکی مس��تمر )زمان دار به تاریخ 

آینده( را در بخش خدمات سپرده دریافت کنند. 
همچنی��ن در بخ��ش کارت، خدمات��ی همچ��ون 
درخواس��ت صدور کارت نقدی و کارت المثنی، انتقال 
وجه کارت به کارت )حس��اب اصلی و حس��اب فرعی(، 
انتقال وجه مستمر کارت به کارت )انتقال وجه زمان دار 
به تاریخ آین��ده(، انتقال وجه کارت ب��ه کارت گروهی 
)از ی��ک کارت به چندی��ن کارت(، پرداخ��ت قبض از 
س��پرده و کارت، پرداخت قبض همراه اول با استفاده از 
شماره تلفن، درخواست خرید کارت هدیه، تغییر سپرده 
اصلی کارت، درخواست افزودن/حذف حساب فرعی به/

از کارت، تعیین سقف برداشت کارت از پایانه خودپرداز، 
تعیین سقف خرید کاال و خدمات از پایانه های مختلف، 
تعیین س��قف انتق��ال از کارت از پایانه ه��ای مختلف، 
مس��دود کردن کارت، مش��اهده جزییات پرونده کارت 
اعتباری، نمایش دوره های صورت حساب کارت اعتباری، 
بازپرداخت آنی کارت اعتباری و گزارش پرداخت بدهی 
کارت اعتباری از طریق بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 

قابل ارائه هستند. 
خدمات تس��هیالت و چ��ک نیز در این ن��وع بانکداری 
قابل ارائه هستند. این خدمات عبارتند از مشاهده لیست 
تس��هیالت به همراه جزییات آنها، درخواس��ت پرداخت 
اقساط، درخواست صدور دسته چک، چک بانکی و چک 
بی��ن بانکی، گ��زارش وضعیت چک های واگذار ش��ده به 

سپرده، گزارش وضعیت دسته چک. 
در ح��وزه امنی��ت نی��ز مش��تریان ع��الوه ب��ر امکان 
محدودس��ازی آدرس اینترنتی یک کشور جهت اتصال به 
سامانه بانکداری مجازی، می توانند از ورود و انتقال وجه دو 
عاملی )رمز یکبار مصرف( به اینترنت بانک و انجام تراکنش 
با سقف های باالتر با رعایت مسائل امنیتی استفاده کنند. 
نکته قابل توجه وجود روش های مختلف دریافت رمز یکبار 
مصرف ش��امل پیامک، برنامه پرداخت همراه پاس��ارگاد و 

شماره گیری کد #72۰ * است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۱79دالر آمریکا

5.۰3۰یورو اروپا

5.7۱9پوند انگلیس

۱.۱55درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

563.6۰۰مثقال طال

۱3۰.۰۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.374.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.4۰4.۰۰۰سکه طرح جدید

685.۰۰۰نیم سکه

4۰5.5۰۰ربع سکه

266.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان در چن��د ماه 
گذشته رش��د قیمت های جهانی در حوزه 
فل��زات و رش��د پتروش��یمی، کاهش نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی و افزایش قیمت 
ارز از جمله مهم ترین مس��ائلی بوده است 
که به رونق بازار بورس منجر شده؛ چنانچه 
بورس تهران در این روزهای زمس��تانی که 
البت��ه خبری از برف و کوالک نیس��ت، به 
معنی واقعی کوالک کرده اس��ت و هر روز 
خبر از رشد بیش از 700 الی 800 واحدی 
ش��اخص ها از تاالر بورس در خیابان حافظ 
مخابره می شود، به شکلی که حاال می توان 
گفت تنها یک گام تا رسیدن به یک رکورد 
تاریخی و ورود به باشگاه 100 هزارتایی ها 

باقی مانده است. 
به گ��زارش اتاق ته��ران، روز دوش��نبه 
درحالی تاالر معامالت بورس تهران بس��ته 
شد که شاخص کل 829 واحد یعنی کمی 
کمتر از یک درصد رش��د کرد و عدد کلی 
روی رق��م 98 ه��زار و 358 واحد رس��ید؛ 
رقمی که نشان می دهد شاخص کل بورس 
تهران تا رس��یدن به ع��دد 100 هزار تنها 
هزار و 642 واح��د فاصله دارد؛ عددی که 
اگر این رشد ادامه داشته باشد، بازار سرمایه 
ب��ه آن خواهد رس��ید و ش��اهد یک اتفاق 
تاریخی خواهیم بود. رکوردشکنی شاخص 
کلی بورس تهران از روز شنبه 4 آذر کلید 
خورده است و در یک ماه گذشته شاخص ها 
هر روز مرزهای جدیدی را شکسته است و 
بارها وارد کانال های جدید ش��ده اس��ت؛ 
کانال 90 هزار، 91هزار، 92 هزار، 93 هزار، 
94 هزار، 95 ه��زار، 96 هزار، 97هزار، 98 
هزار و روز دوش��نبه که ق��دم در کانال 98 
ه��زار گذاش��ت و در نهایت ب��ه 98 هزار و 
358 واحد رسید. به معنی دیگر در یک ماه 
گذشته شاخص کل بازار سهام ایران بیش 
از 8 هزار و 358 واحد رشد داشته است، اما 
نکته جالب این است که رکوردشکنی های 
تاریخ��ی روزه��ای گذش��ته ب��ورس واقعا 

تاریخی هس��تند و برای دقیق ش��دن روی 
این موضوع تنها کافی اس��ت به این توجه 
کنیم ک��ه ورود بورس به کان��ال 90 هزار 
هیچ گاه در طول 50 س��ال فعالیت بورس 
تهران اتفاق نیفتاده بود و پیش از تحوالت 
این یک ماه باالترین شاخص کلی که تاالر 
معامالت به خود دیده ب��ود عدد 89 هزار 
و 500 واحد بود که 12 دی س��ال 1392 

یعنی چهار سال پیش رقم خورده بود. 
البته رشد شاخص کلی بورس تهران تنها 
در یک ماه گذشته رقم نخورده است بلکه 
از ابتدای سال ما ش��اهد پله پله این رشد 
هس��تیم و آن هم در شرایطی که براساس 
آمارها بازدهی بورس تهران در سال 95 در 
نهایت منفی شد، ولی از شروع سال جدید 
ورق برگش��ت تا جایی ک��ه در این 10 ماه 

بازدهی از 27درصد فراتر رفته است. 

چرا بورس پرواز کرد
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان در چن��د ماه 
گذشته رش��د قیمت های جهانی در حوزه 
فل��زات و رش��د پتروش��یمی، کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی، افزایش قیمت ارز 
مهم ترین مس��ائلی بوده است که به رونق 
بازار بورس منجر شده. همچنین باتوجه به 
اینکه افزایش تورم را در سال های گذشته 
در کش��ور شاهد بودیم ولی اثرات آن را در 
بازار س��هام نمی دیدیم؛ این موضوع باعث 
ش��د که از ابتدای امس��ال ب��ازار بورس به 
بازاری جذاب تبدیل شود و سرمایه گذاران 
برای حضور در این بازار روی خوش نشان 

دهند. 
بررسی روند صنایع بورسی از ابتدای سال 
تاکنون نشان می دهد در میان 37  صنعت 
مورد بررس��ی، شاخص 20 صنعت با رشد 
همراه شده و 15 صنعت نیز معامالت خود 
را با افت پش��ت  سر گذاشتند. در این میان 
پاالیشی   ها بیشترین بازدهی )82درصد( را 
در میان صنایع بورسی کسب کردند. پس 

از آن نی��ز فلزی ها ب��ا بازدهی 76درصدی 
همراه شده اند. 

به اعتقاد کارشناسان اگر بخواهیم رشد 
پای��دار کنون��ی را در بورس و بازار س��هام 
شاهد باشیم باید کشور با رشد اقتصادی و 
رونق اقتصادی واقعی مواجه باشد زیرا رشد 
کنونی در بازار سهام تا یک مقطعی بیشتر 
ادامه نخواهد داش��ت و بعد از آن ما شاهد 
توقف آن خواهیم بود و اگر به دنبال تداوم 
رشد بورس هستیم باید به رونق اقتصادی و 

تولید فکر کنیم. 

نفتی ها و فلزی ها افت کردند
ام��ا درب��اره اتفاقات روز سه ش��نبه بازار 
س��رمایه باید گفت درحالی که نماگر بازار 
س��رمایه ای��ران در طی روزهای گذش��ته 
چندی��ن بار کانال ش��کنی ک��رد و در تراز 
98 ه��زار واحدی ایس��تاد، روز سه ش��نبه 
قیمت س��هم ها روند اصالحی را در پیش 
گرفت، به طوری که قیمت اکثر سهم ها در 
گروه های نفت، اس��تخراج کانه های فلزی، 
خودرو و فلزات اساس��ی با روند کاهش��ی 

مواجه شد. 
به گزارش ایس��نا، روز سه شنبه شاخص 
کل ب��ازده نق��دی و قیمتی ب��ورس اوراق 
بهادار تهران 207 واحد افت کرد و به رقم 
98 هزار و 150 واحدی رس��ید. همچنین 
ش��اخص کل هم وزن با اف��ت 58 واحدی 
روبه رو شد و تا عدد 17 هزار و 934 پایین 
آمد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با افت 653 
واحدی روبه رو شد و عدد 105 هزار و 784 
را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول نیز 634 
واح��د افت کرد و تا رق��م 69 هزار و 924 
پایین رفت، اما شاخص بازار دوم با 2128 
واحد رشد تا رقم 207 هزار و 925 افزایش 

یافت. 
خلیج ف��ارس،  پتروش��یمی  صنای��ع 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تامین و س��رمایه گذاری غدیر س��ه نمادی 

بودند ک��ه به ترتیب ب��ا 327، 105 و 19 
واحد تاثیر مثبت س��عی کردند ش��اخص 
کل را در ت��راز باالت��ری نگه دارن��د، اما در 
نهایت زور س��ه ش��رکت ملی صنایع مس 
ایران، توس��عه معادن و فل��زات و پاالیش 
نف��ت بندرعباس چربید و این ش��رکت ها 
ب��ه ترتیب ب��ا 103، 64 و 40 واحد تاثیر، 
بیشترین نقش کاهنده را در دماسنج بازار 

سرمایه داشتند. 
برخالف روز دوشنبه، اما در روز سه شنبه 
در گروه محصوالت ش��یمیایی شاهد افت 
قیمت در تعداد زیادی از سهم ها بودیم. در 
این گروه 107 میلیون سهم به ارزش 43 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه فلزات اساس��ی نی��ز روند قیمت 
سهم ها عمدتا کاهشی بود و همچنین در 
گروه کانه های فلزی نیز تمام س��هم ها جز 
یک س��هم کاهش قیمت را تجربه کردند. 
 فلزات اساس��ی سه ش��نبه ش��اهد معامله
 79 میلیون س��هم ب��ه ارزش حدود 24 
میلی��ارد تومان بودن��د. در گروه کانه های 
فلزی نیز 67 میلیون سهم به ارزش بیش 
از 19 میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. 
به  رغم رش��د فزاینده شاخص و قیمت ها 
در گ��روه فرآورده های نفت��ی طی روزها و 
هفته های گذش��ته، روز سه ش��نبه در این 
گروه روند اصالحی قیمت ها مش��هود بود، 
به طوری که تمام نمادها یکدست با کاهش 
قیمت مواجه شدند. ارزش معامالت بورس 
تهران به رقم 262 میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن یک 
میلیارد و 50 میلیون سهم در 123 هزار و 
32 نوبت معامله بود. آیفکس نیز 8.6 واحد 
افت ک��رد و به رقم 1096واحدی رس��ید. 
ارزش کل معام��الت فرابورس ایران به رقم 
172 میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 
ع��دد 331 میلیون س��هم و اوراق مالی را 

تجربه کرد. 

بورس یک قدم تا باشگاه 100 هزارتایی ها

کوالک بورس در زمستان

پن��ل تخصصی »مس��یر اختیار معامله 
در ایران« روز دوش��نبه چهارم دی ماه به 
همت مرکز مالی ایران برگزار شد. در این 
پنل که با حض��ور مدیران مربوطه ارکان 
بازار سرمایه برگزار شد، شرکت کنندگان 
به تش��ریح مکانیس��م ای��ن معامالت در 

بورس تهران پرداختند. 
ای��ن پن��ل تخصص��ی با حض��ور علی 
صحرای��ی، مع��اون بازار ش��رکت بورس 
اوراق به��ادار ته��ران؛ علیرض��ا ناصرپور، 
مدیر توس��عه بازار مش��تقه بورس کاالی 
ایران؛ علی فروش باس��تانی، عضو کمیته 
پژوهشی س��ازمان بورس و اوراق بهادار؛ 
مس��لم پیمانی، رئیس سابق اداره نظارت 
بازار س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با 
تجربیات  دس��تاوردها،  بررسی  محوریت 
و چالش ه��ای توس��عه معام��الت اختیار 
معامله در بازار سرمایه ایران برگزار شد. 
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بازار 
س��رمایه )س��نا(، علی نقوی، مدیرعامل 
مرک��ز مالی ای��ران در ابتدای جلس��ه به 
فعالیت های انجام ش��ده مرکز مالی ایران 
در حوزه مش��تقه اشاره کرد و گفت: پس 
از ی��ک س��ال از راه ان��دازی قراردادهای 
اختیارمعامله در بازار س��رمایه ایران حال 
زمان آن رس��یده اس��ت ت��ا عملکرد آن 

را مورد بررس��ی قرار دهی��م. باور ما این 
اس��ت که با آموزش صحیح در این حوزه 
می ت��وان در افزایش دانش و آگاهی بازار 
س��رمایه ایران مؤثر واقع ش��د تا تمامی 

ذی نفعان نیز از آن استفاده ببرند. 
پ��س از آن عل��ی صحرای��ی، مع��اون 
بازار ش��رکت بورس تهران ضمن تش��کر 
از نق��ش مؤث��ر مرک��ز مال��ی ای��ران در 
ابزارهای  و ش��کل گیری  فرهنگ س��ازی 
مش��تقه در بازار ایران، س��خنان خود را 
با موض��وع »قراردادهای اختیارمعامله در 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران« آغاز کرد و 
با ارائه آمار معامالت مش��تقات در س��ال 
2015 و 2016، گستردگی مشتقات در 
بورس های مختلف جهان، تنوع ابزارهای 
مشتقه در بین بورس های جهان به نقش 
و اهمی��ت این ابزاره��ا در بازارهای مالی 

پرداخت. 
او در ای��ن زمین��ه بیان کرد: بررس��ی 
معام��الت بازاره��ای جهان��ی ط��ی بازه 
زمانی مزبور نشان می دهد باالترین رتبه 
مربوط به بازار س��هام اس��ت و بعد از آن 
معامالت آپشن بیشترین حجم معامله را 
میان سرمایه گذاران داشته است که این 
موضوع نش��ان از اهمیت باالی این ابزار 

در جهان دارد. 

وی ب��ا اش��اره به صحبت ه��ای رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، هدف از 
راه ان��دازی قرارداده��ای اختیارمعامله را 
قبل از اس��تفاده این ابزار، فرهنگ سازی 

آن خواند. 
در ادامه علیرض��ا ناصرپور اختصاصا به 
تش��ریح قراردادهای اختیارمعامله س��که 
ط��ال در ب��ورس کاالی ای��ران پرداخت. 
از  انج��ام ش��ده  معام��الت  وی حج��م 
تاریخ راه اندازی اختی��ار معامله در ایران 
)24آذرم��اه س��ال 1395( را 82 هزار و 
520 قرارداد معادل 82520 سکه عنوان 

کرد. 
مدی��ر توس��عه ب��ازار مش��تقه بورس 
روی  پی��ش  ای��ران چالش ه��ای  کاالی 
ابزاره��ای اختیارمعامل��ه در ای��ران را در 
نب��ود بازارگ��ردان فعال، عدم مش��ارکت 
فعاالنه شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده 
خدمات برخط به مشتریان و محدودیت 
اختیارمعامل��ه  قرارداده��ای  اعم��ال  در 

خواند. 
علی فروش باستانی، سومین سخنران 
این پنل به بررسی چالش ها و فرصت های 
اوراق اختیارمعامل��ه در ای��ران پرداخت. 
وی برخ��ی از کاربرده��ای اختیارمعامله 
متنوع س��ازی  ریس��ک،  پوش��ش  را 

افزایش  س��بد س��رمایه، تولید درآم��د، 
نقدش��وندگی و عمق بخش��ی ب��ه ب��ازار 
برشمرد. وی اذعان داشت: اختیارمعامله 
دارای پیچیدگی ه��ای بس��یاری از جمله 
تأثیرپذی��ری ب��االی قیم��ت اختی��ار از 
تغیی��رات قیمت دارایی پایه ای، س��خت 
و نابدیهی ب��ودن فرآین��د قیمت گذاری 
عادالنه اختی��ار در ش��رایط واقعی بازار، 
لزوم داش��تن دانش کاف��ی در مورد این 
ابزار و حساس��یت باالی س��رمایه گذاری 
در اختی��ار ب��ه پارامتر زمان و. . . اس��ت. 
قراردادهای  محدودی��ت  بزرگ ترین  وی 
اختیارمعامل��ه در ایران را محدودیت های 
مربوط به قوانی��ن نظارتی به خصوص در 
زمینه حفاظت از منافع س��رمایه گذاران 

دانست. 
مسلم پیمانی، آخرین سخنران این پنل 
بود که به نقشه راه اختیارمعامله در ایران 
و مرور آن در یک س��ال گذشته پرداخت 
و مشکالت و پیچیدگی های آن را در هر 
مقطع زمانی برشمرد. وی آپشن را ماهیتا 
پیچیده دانست که محدودیت های آن به 
ای��ن پیچیدگ��ی افزوده اس��ت. وی ابراز 
امیدواری کرد که با افزایش نقدشوندگی 
کمی از محدودیت ها از جمله مش��کالت 

فنی و زیرساختی آن حل شود. 

با همت مرکز مالی ایران برگزار شد

تشریح ابزار اختیار معامله در بازار سرمایه

فرابورس

دریچه

آیفکس استراحت کرد
معامله 331 میلیون ورقه در 

فرابورس ایران
شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز سه شنبه 
روندی نزولی داشت و هشت واحد عقب نشینی کرد و 
به رقم یک هزار و 96 واحد رسید. حجم معامالت نیز 
به 331 میلیون سهم و اوراق به ارزش یک هزار و 722 
میلیارد ریال رسید که در 36 هزار و 373 نوبت خرید و 
فروش شد. همچنین در پایان معامالت این روز، اسناد 
خزانه »س��خاب4« به علت نزدیک شدن به سررسید، 

متوقف شد. 
در جریان معامالت روز سه شنبه سهامداران بیش از 
139 میلیون س��هم به ارزش 368 میلیارد ریال را نیز 
میان خود دس��ت به دس��ت کردند که باالترین حجم 
و ارزش معامالت در اختیار نماد »ذوب« با دادوس��تد 
بیش از 68 میلیون س��هم به ارزش حدود 59 میلیارد 

ریال قرار گرفت. 
معام��الت فرابورس ایران در پنجمین روز از دی ماه 
96 در حال��ی با خرید و ف��روش بیش از 331 میلیون 
ورقه به ارزش نزدیک به یک هزار و 722 میلیارد ریال 
پایان یافت که پس از چند روز رش��د بی وقفه آیفکس 
شاهد استراحت این شاخص و افت 8 واحدی آن بودیم. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از فرابورس ایران، 
در جریان معامالت روز سه ش��نبه، س��هامداران بیش 
از 139 میلیون س��هم ب��ه ارزش 368 میلی��ارد ریال 
را نیز میان خود دس��ت به دس��ت کردند که باالترین 
حج��م و ارزش معام��الت در اختیار نم��اد »ذوب« با 
دادوستد بیش از 68 میلیون سهم به ارزش حدود 59 
میلیارد ریال ق��رار گرفت. نماد ذوب آهن همچنین به 
عنوان پربازدیدترین نماد فرابورس��ی شاهد مشارکت 
97درصدی سهامداران حقیقی  در فروش و نزدیک به 

78 درصدی این سهامداران در سمت خرید بود. 
همزمان ب��ا دادوس��تدها، نماد معامالتی ش��رکت 
فرآورده ه��ای غذایی و قند چهارمحال جهت برگزاری 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام 
در روز شنبه مورخ 9دی 1396 و نماد شرکت آ.س.پ 
جهت برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان 
سهام در روز شنبه مورخ 9 دی 1396 متوقف شدند. 

نگاهی به روند شاخص کل در معامالت روز سه شنبه 
نیز نشان می دهد این نماگر در دقایق ابتدایی معامالت 
اگرچه با رشد روبه رو شده اما رو به نزول گذاشته تا در 
نهای��ت افت 8.6 واح��دی را در پایان بازار تجربه کند. 
بدین ترتیب ش��اخص فرابورس با تأثیر منفی از جانب 
نماده��ای »زاگرس«،  »ذوب«،  »هرمز«،  »ش��اوان«،  
»ش��رانل«،  »ارفع« و »ش��راز« اف��ت 0.8 درصدی را 
متحمل شد و در نزدیکی ارتفاع 1096 واحدی ایستاد. 
به موازات دادوستدهای انجام شده در بازارهای اول 
و دوم فرابورس، س��هامداران بازار پایه نیز در سه تابلو 
معامالت��ی این بازار اقدام ب��ه جابه جایی 136 میلیون 

سهم به ارزش حدود 182 میلیارد ریال کردند. 
نگاه��ی ب��ه معام��الت ب��ازار اوراق با درآم��د ثابت 
فرابورس نش��ان می ده��د 645 هزار ورق��ه به ارزش 
608 میلیاردریال در این بازار معامله ش��ده و همچون 
روزهای قبل اس��ناد خزانه اسالمی بودجه سال 96 با 
نماد »اخزا602« باالترین حج��م و ارزش معامالت را 
در اختیار گرفته اس��ت.  در نهایت تابلو معامالت اوراق 
تسهیالت مس��کن نیز میزبان دادوستد 50 هزار ورقه 
ب��ه ارزش 37 میلیارد ریال قرار گرفت و تس��ه آذرماه 
96 بیش��ترین حجم و ارزش معام��الت را در این تابلو 
تجرب��ه کرد.  مطاب��ق اطالعیه ای که روز دوش��نبه از 
سوی سرپرس��ت ابزارهای نوین مالی فرابورس منتشر 
شده سقف تس��هیالت جعاله از محل اوراق حق تقدم 
تسهیالت مسکن بانک مسکن که تا 200 میلیون ریال 
افزایش یافته بود تا پایان سال جاری تمدید شده است. 

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
شرکت »سرمایه پیشرو دومان 

توکان« فاقد مجوز است
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطالعیه  ای 
اعالم کرد ش��رکت »سرمایه  پیش��رو دومان توکان« 

فاقد مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا( در 
متن این اطالعیه آمده اس��ت:به اطالع سرمایه گذاران 
محترم می رساند شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان 
)سهامی خاص(، فاقد هرگونه مجوز تأسیس یا فعالیت 
از سازمان بورس و اوراق بهادار است و الزم است عموم 
سرمایه گذاران در سپردن وجوه خود به دیگران، کلیه 
جوانب و مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری غیرمطمئن 
را درنظر داش��ته باشند.  ش��ایان ذکر است به موجب 
بن��د 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، هر ش��خصی 
ک��ه بدون  رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به 
فعالیت هایی از قبیل »کارگ��زاری«، »کارگزار/معامله  
گری« یا »بازارگردانی« که مس��تلزم اخذ مجوز است، 
مب��ادرت کند یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور 
معرفی کند، به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا 
به جزای نقدی معادل یک تا س��ه برابر س��ود به دست 
آمده یا زیان متحمل نش��ده یا هر دو مجازات محکوم 
خواهد ش��د.  س��رمایه گذاران می توانند جهت بررسی 
نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت از س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار به سامانه cfi. codal. ir مراجعه کنند. 

نگاهی به ابالغیه اخیر سازمان بورس
تداوم رشد بورس و افزایش قدرت 

تحلیل بازار
بهتری��ن راهب��رد این اس��ت که افزای��ش قدرت 
سودآوری شرکت درون زا شود و این موضوع ممکن 
نیست مگر با تمرکز بر جذب تکنولوژی های نوین و 
کاهش بهای تمام ش��ده کاال و خدماتی که شرکت 
تولید می کند. بر همین مبنا، ابالغیه جدید سازمان 
بورس که بر اس��اس آن ناشران بورسی و فرابورسی 
ملزم به ارائه گزارش تفس��یری مدیریت ش��ده اند و 
در عوض مجاز به انتش��ار گزارش پیش بینی س��ود 
هر س��هم نیس��تند. بهتری��ن فرصت ب��رای افزایش 
تحلیل گ��ری در ب��ازار، مالحظه اقدام��ات مدیریت 
جهت درون زا کردن رشد و جلوگیری از بسته شدن 

نمادها است. 
مدیرعامل تأمین س��رمایه نوین با بیان این مطلب 
به پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه )سنا( گفت: به 
نظر می رسد اقدامات بعدی سازمان بورس می تواند 
در جهت حذف حجم مبنا و دامنه نوس��ان باش��د تا 
بازار به طور کامل ریس��ک را لم��س کند و مدیریت 

ریسک را جدی بگیرد. 
ولی نادی قمی ادامه داد: همچنین وقتی کل بازار 
با این موضوع درگیر است، به نظر می رسد که شاهد 
افزایش تحلیل در بازار و قرار گرفتن کارشناس��ان و 
تحلیل گران شرکت ها در جایگاه واقعی شان خواهیم 

بود. 
 این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رشد 
قابل مالحظه نماگرهای بورس طی چند هفته اخیر 
این س��ؤال را در ذهن تحلیل گران و کارشناسان به 
وجود آورده است که آیا این رشد، بنیادی و ناشی از 
افزایش قدرت سودآوری شرکت ها است یا اینکه در 
نتیجه حاکم ش��دن جو خوشبینی در بازار به وجود 

آمده است. 
نادی قمی توضیح داد: به نظر می رس��د این برآورد 
که رشد بازار سهام ناشی از افزایش قدرت سودآوری 
شرکت هاست درست باش��د، اما باید به این موضوع 
نی��ز توجه کرد که ای��ن افزایش قدرت س��ودآوری 
برون زاس��ت؛ یعنی تحت تأثیر افزایش قیمت فروش 
محصوالت )افزایش قیمت کاالدر بازارهای جهانی و 

افزایش قیمت ارز( به وجود آمده است. 
وی با بی��ان اینکه معموالً این رش��دها به محض 
ضعیف ش��دن بازارهای جهانی رو به افول می روند، 
تأکی��د ک��رد: بهترین راهبرد این اس��ت که افزایش 
قدرت سودآوری شرکت درون زا شود و این موضوع 
ممکن نیست مگر با تمرکز بر جذب تکنولوژی های 
نوی��ن و کاهش بهای تمام ش��ده کاال و خدماتی که 

شرکت تولید می کند. 
نادی قمی گفت: برخی کارشناسان دغدغه دارند با 
توجه به اینکه عدم الزام ش��رکت های سرمایه گذاری 
به انتشار گزارش پیش بینی سود عماًل منجر به عدم 
توجه بازار به این صنعت شده است، این درخصوص 

ناشران بورسی نیز اتفاق بیفتد. 
وی اظه��ار داش��ت: فعاالن ب��ازار از ابت��دا توجه 
چندان��ی ب��ه س��ود هرس��هم اعالمی ش��رکت های 
س��رمایه گذاری نداش��تند و در عوض خالص ارزش 
دارایی ها )NAV( این ش��رکت ها مورد توجه بوده 
اس��ت؛ لذا برای فهم عدم توجه بازار به شرکت های 

سرمایه گذاری باید به دالیل دیگر مراجعه کرد. 
مدیرعامل تأمین سرمایه نوین افزود: از طرف دیگر 
مدیریت شرکت ها ملزم به ارائه گزارش های تفسیری 
فصل��ی ش��ده اند که قاعدت��اً تمرک��ز برمحرک های 
ارزش و س��ودآوری شرکت، ریس��ک های مرتبط با 
این محرک ها، آخرین وضعی��ت صنعت، اثر آخرین 

اتفاقات و اخبار مؤثر بر آن صنعت خواهد بود. 
وی در پاسخ به این سؤال که در گزارش تفسیری 
مدیریت، توجه به چ��ه مقدمات و ضوابطی ضروری 
اس��ت و مدل بهینه در نحوه ارائه گزارش حسابرس 
در موضوع گزارش تفسیری مدیریت چیست، گفت: 
در این گزارش تفسیری قاعدتاً مدیریت شرکت باید 
توضیح دهد که برای درون زا کردن قدرت سودآوری 

شرکت چه اقداماتی انجام داده است. 
نادی قم��ی ادامه داد: مدیریت ش��رکت همچنین 
بای��د توضیح دهد ک��ه برای مقابله با ریس��ک هایی 
که دوام ش��رکت و قدرت سودآوری آن را به چالش 
می کش��د چه اقداماتی کرده اس��ت. یا برای کاهش 
بهای تمام شده محصوالت شرکت )کاال و خدمات( 
چه کار کرده و آیا پروژه های سرمایه ای شرکت را به 
سرانجام رسانده اس��ت و آیا بازارهای جدید را فتح 

کرده و بازارهای موجود را توسعه داده  است. 
این کارش��ناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به 
س��ؤالی در خصوص مهم ترین دالیل رشد فعلی بازار 
گفت: با جمع بندی ای��ن موارد و لحاظ این واقعیت 
که عملکرد ش��رکت ها در فصل سوم سال جاری در 
مقایسه با فصل مشابه سال قبل و نیز فصل قبل سال 
جاری مناس��ب ارزیابی شود و اینکه نرخ سپرده های 
بانکی و نرخ س��ود بین بانکی در سطوح پایینی قرار 
دارد، می توان امیدوار بود که بازار همچنان به رش��د 

خود ادامه دهد. 
نادی قم��ی در عی��ن حال توضی��ح داد: اما برخی 
واقعیت ها را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ اینکه طی 
چن��د ماه آینده احتمال افزایش نرخ س��ود بانکی به 
جهت مشکالت نقدینگی وجود دارد و اقتصاد کشور 
با چالش های بنیادی روبه رو اس��ت که باید برای آن 

تدبیر شود. 

گزارش2

نگاه
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شماره 963

برای اولین بار ت��ورم دهک های درآمدی 
از س��وی مرکز آمار ایران محاس��به شده و 
آمار حاکی از آن اس��ت که فشار تورمی بر 
دهک های پایین جامعه بیشتر شده است؛ 
یعنی درس��ت برعکس آنچه رئیس دولت 

می گوید. 
به گزارش مهر، مرکز آمار روز گذش��ته 
برای اولین ب��ار، تورم دهک های درآمدی را 
اعالم کرد و بر مبنای آن، تورم ساالنه برای 
دهک اول درآم��دی ۸.۸درصد و در دهک 
دهم ۷.۴درصد اس��ت؛ یعن��ی آمار و ارقام، 
درس��ت عکس آن چیزی را نشان می دهد 
که رئیس دولت دوازدهم، از دولت یازدهم 

بر آن تاکید داشته است. 
کمتر کسی س��خنان حس��ن روحانی، 
رئیس دول��ت یازدهم را ک��ه البته بارها و 
بارها در دولت دوازدهم هم تکرار ش��ده، از 
یاد برده اس��ت. او یکی از برنامه های جدی 
دولتش را کاهش فاصله طبقاتی و برچیده 
ش��دن فقر عنوان کرده و از برنامه دولتش 
برای افزایش قدرت خرید مردم س��خن به 
می��ان آورده بود، اما اکنون مرکز آمار ایران 
به عن��وان یک مرکز کامال کارشناس��ی و 

البته غیرسیاس��ی، به صراحت اعالم کرده 
که قدرت خرید دهک های پایین درآمدی، 
بس��یار کمتر از دهک های باالی درآمدی 
اس��ت و تورمی که گروه کم درآمد متحمل 
می ش��وند، به مراتب بس��یار باالتر از اقشار 
پردرآم��د و مس��تقر در دهک ه��ای باالی 

درآمدی است. 

 روایت آماری از تورم
دهک های درآمدی

گش��ت و گذاری در بازار ب��ه خوبی این 
موضوع را نش��ان می دهد که اقالم اساسی 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون، به ش��دت 
گران شده و مقایسه با سال قبل هم، آن را 
تایید می کند. اکنون هم که مرکز آمار ایران 
می گوید افزایش قیمت در گروه خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات که سهم عمده سبد 
مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود 
اختصاص داده، منجر به بروز فشار تورمی 
بیش��تر در این دهک نسبت به دهک های 
باالتر ش��ده است؛ به طوری که تورم ساالنه 
در ده��ک اول ۸.۸درصد و در دهک دهم، 

۷.۴درصد برآورد می شود. 

ج��واد حس��ین زاده، معاون مرک��ز آمار 
ای��ران می گوید: بررس��ی نتایج ش��اخص 
قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور 
براس��اس دهک های هزین��ه ای بیانگر آن 
است که بیشترین عدد شاخص مربوط به 
دهک اول بالغ بر ۱۱۱.۵درصد و کمترین 
مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر 
۱۰۹.۷درصد اس��ت؛ ضمن اینکه کمترین 
افزای��ش ماهانه ش��اخص کل برای دهک 
دهم بالغ بر ۰.۶درصد و بیشترین افزایش 
ماهانه شاخص کل برای دهک اول بالغ بر 
۱.۳درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهانه 
کل خانوارها در آذرم��اه ۰. ۶ واحد درصد 

باالتر است. 
وی می افزاید: بررس��ی نتایج ش��اخص 
قیمت مصرف کنن��ده در گروه خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات براساس دهک های 
هزینه ای نشان دهنده آن است که بیشترین 
عدد ش��اخص این گ��روه در آذرماه ۱۳۹۶ 
ع��دد ۱۱۵.۳ متعل��ق ب��ه ده��ک دهم و 
کمترین آن ع��دد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک 
اول است؛ این در حالی است که بیشترین 
افزایش ماهانه ش��اخص ای��ن گروه معادل 

۳درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن 
معادل ۲.۱درصد بوده که متعلق به دهک 

دهم است. 
ب��ه گفته حس��ین زاده، ت��ورم ماهانه در 
آذرم��اه ب��رای دهک های پایی��ن در گروه 
دخانی��ات  و  آش��امیدنی ها  خوراکی ه��ا، 
بیش��ترین مقدار را به خود اختصاص داده 
و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در 

آذرماه، ۰.۶درصد واحد باالتر است. 
گفته ه��ای مع��اون مرکز آم��ار ایران در 
ش��رایطی اس��ت که داده ه��ای مرکز آمار 
حکای��ت از آن دارد ک��ه ش��اخص قیمت 
مصرف کننده در دهک های هزینه ای برای 
گ��روه کااله��ای غیرخوراک��ی و خدمات 
مصرف��ی خانواره��ای کش��ور نمایانگر آن 
اس��ت که بیش��ترین مقدار ش��اخص در 
ای��ن گروه عدد ۱۰۹.۷ ب��رای دهک اول و 
کمترین مقدار ش��اخص در این گروه عدد 
۱۰۸.۵ متعل��ق به دهک ده��م که باز هم 
نشان می دهد بیشترین افزایش ماهانه این 
شاخص معادل ۰.۲درصد متعلق به دهک 
دهم اس��ت و برای دهک اول، این شاخص 
نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. 

براس��اس اع��الم گم��رک جمه��وری 
اس��المی ایران از ابتدای س��ال جاری تا 
پایان آذرم��اه، ۳۷.۰۴درص��د از واردات 
کش��ور از مس��یر س��بز انج��ام ش��ده و 
۴۴.۶۵درص��د واردات، پرریس��ک بوده و 

از مسیر قرمز به کشور وارد شده است. 
ب��ه گزارش مهر، آمار گمرک جمهوری 
اس��المی ایران نش��ان می دهد از ابتدای 
امس��ال تا پایان آذرماه، ۳۷.۰۴درصد از 
واردات کش��ور از مسیر سبز و با کمترین 
تش��ریفات قانون��ی انج��ام ش��ده؛ ضمن 
اینک��ه ۱۸.۳۲درص��د واردات از مس��یر 
زرد و ۴۴.۶۵درصد از آن از مس��یر قرمز 

وارد کشور شده اس��ت.  درواقع، گمرک 
ای��ران برای کاهش تش��ریفات اداری در 
ح��وزه واردات کاال ب��رای واردکنندگان 
شناسنامه دار و کاالهای کم ریسک، اقدام 
به ایجاد مس��یرهای سه رنگ سبز، زرد و 

قرمز کرده است. 
فروردین م��اه  در  آم��ار،  براس��اس 
۴۹.۷۴درصد از واردات از مس��یر س��بز، 
۱۴.۲۶درصد از مسیر زرد و ۳۶درصد از 
مسیر قرمز وارد کشور شده که این ارقام 
در اردیبهشت ماه به ترتیب ۳۷.۹۸درصد، 
۱۵.۶۶درصد و ۴۶.۳۶درصد بوده است. 

همچنی��ن در خردادم��اه و تیرم��اه به 

ترتی��ب ۳۶.۶۰درص��د و ۳۷.۸۶درص��د 
و   ۱۵.۹۵ س��بز،  مس��یر  از  کااله��ا  از 
۱۶.۰۸درصد از مسیر زرد و ۴۷.۴۵درصد 
و ۴۶.۰۶درصد از مسیر قرمز وارد کشور 

شده است. 
آمار گمرک ای��ران حکایت از آن دارد 
که در مردادماه و ش��هریورماه به ترتیب، 
۳۷.۸۷درص��د و ۳۶.۸۷درصد از مس��یر 
سبز، ۱۸.۱۷ و ۱۹.۳۶درصد از مسیر زرد 
و ۴۳.۹۶درصد و ۴۳.۷۷درصد از مس��یر 

قرمز وارد کشور شده است. 
براس��اس آمار، در مهرماه و آبان ماه به 
ترتیب ۳۷.۴۳درص��د و ۳۵.۰۹درصد از 

مس��یر س��بز، ۱۹.۵۵ و ۲۰.۶۱درصد از 
مسیر زرد و ۴۳.۰۲درصد و ۴۴.۳۱درصد 

از مسیر قرمز وارد کشور شده است. 
در آذرم��اه هم ۲۹.۶۵درصد از مس��یر 
و  زرد  مس��یر  از  ۲۳.۱۸درص��د  س��بز، 
۴۷.۱۷درصد از مس��یر قرمز وارد کشور 

شده است. 
پیش از این یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از اینکه ۷۰درصد واردات 
به کش��ور، از مسیر س��بز گمرکی انجام 
می ش��ود، انتقاد کرده و گفته بود همین 
مس��ئله موجب ش��ده وزیر اقتصاد جهت 
ادای توضیح، به مجلس فراخوانده شود. 

واردات ۳۷درصد کاالها از مسیر سبز گمرکی

جلسه ش��ورای اقتصاد ظهر روز دوشنبه به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 

به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری در این جلسه 
با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص ایجاد نیروگاه 
ذغال س��نگی طبس، اج��رای این گون��ه طرح ها را در 
مناطق کمتر توس��عه یافته نظیر طبس، مثبت ارزیابی 
ک��رد و افزود: باید با اجرای چنین طرح هایی به رونق 
اقتص��ادی و اش��تغال زایی در مناطق محروم کش��ور 

کمک کرد. 
جهانگی��ری همچنین پس از ارائ��ه گزارش وزارت 
نیرو در جلس��ه درخصوص طرح تکمیل تاسیس��ات 
فاض��الب غرب اهواز، اجرای ای��ن طرح را گامی موثر 
در خدمات رس��انی به م��ردم اهواز برش��مرد و گفت: 
دولت نگاه ویژه ای به اس��تان خوزس��تان دارد و برای 
خدمت رسانی به مردم این استان حداکثر تالش خود 

را به کار می گیرد. 
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،  دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور و رئیس کل 
بانک مرکزی نیز حضور داشتند درخواست های برخی 
دس��تگاه های اجرای��ی مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 

گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد. 
اصالح مصوبه ش��ورا درخصوص س��رمایه گذاری از 
محل منابع داخلی ش��رکت توسعه منابع انرژی توان 
)باتری سازی نیرو( درخصوص طرح نوسازی، اصالح و 

انتقال کارخانجات تولیدی س��رب و مس به محدوده 
خ��ارج از ش��هر تهران که به درخواس��ت وزارت دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح مطرح ش��ده بود مورد 
بررس��ی قرار گرفت و با اصالح این مصوبه درخصوص 
افزایش میزان س��رمایه گذاری برای اجرای این طرح 

موافقت شد. 
اص��الح مصوبه ه��ای طرح ه��ای هفت گان��ه فوالد 
اس��تانی و ط��رح زغال س��نگ پروده ۴ طب��س نیز از 
درخواست های وزارت صنعت،  معدن و تجارت بود که 

در این جلسه بررسی و تصویب شد. 
اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی 
)آبونمان( و انتش��ار اوراق مالی و اس��المی � ریالی به 
می��زان ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز از درخواس��ت های 
وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع 
از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست 

موافقت شد. 
براساس این مصوبه به شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود که اوراق 
مالی و اسالمی � ریالی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال 

منتشر کند. 
اس��تفاده از تس��هیالت مالی خارجی )فاینانس( به 
منظور بهس��ازی نیروگاه بخاری شهید رجایی قزوین 
نیز از جمله درخواست های وزارت نیرو بود که در این 

جلسه مطرح شد و به تصویب رسید. 
وزارت نیرو همچنین درخواست های دیگری را نیز 
در این جلسه مطرح کرد که مطالعه و اجرای نیروگاه 

ذغال س��نگی طبس، اص��الح سیس��تم خنک کننده 
نیروگاه ش��هید مفتح همدان و مطالع��ات نیروگاهی 
در س��طح کل کشور با س��رمایه گذاری از محل منابع 
داخلی، از دیگر درخواس��ت های این وزارتخانه بود که 

شورای اقتصاد با آن موافقت کرد. 
بررس��ی  ادام��ه  در  همچنی��ن  جلس��ه  ای��ن  در 
درخواس��ت های وزارت نیرو، مصوبه شورا درخصوص 
اس��تفاده از فاینان��س برای طرح انتق��ال نیروی برق 
مازندران، دس��تورالعمل تعرف��ه آب صنعتی خارج از 
تاسیسات شرکت های آب و فاضالب و جدول دریافت 
و بازپرداخ��ت تس��هیالت مال��ی خارج��ی طرح های 
ساختمان س��د مخزنی ش��فارود و تکمیل تاسیسات 

فاضالب غرب اهواز نیز اصالح شدند. 
در ادامه این نشس��ت به درخواست وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت موضوع بازنگ��ری در وضع عوارض 
صادراتی پوس��ت خام، وت بل��و گاوی و پیه صنعتی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش 
کمیسیون ش��ورا، با تصمیمات اتخاذشده درخصوص 
بازنگ��ری در وضع عوارض صادرات��ی اقالم فوق الذکر 

موافقت شد. 
در پایان این جلسه نماینده وزارت جهاد کشاورزی 
درخواس��ت تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت 
زراعی و باغی را مطرح کرد که مقرر ش��د وزیر جهاد 
کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این 
موضوع را در جلس��ه ای مورد بررس��ی ق��رار دهند و 

تصمیمات الزم را اتخاذ کنند. 

طرح های صنعتی در مناطق محروم به رونق اقتصادی کمک می کند

تغییر رفتار مردم در خرید مواد خوراکی
اخبار

پیشنهاد افزایش قیمت شیر خام به 
ستاد تنظیم بازار رفت

قائم مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 
که پیشنهاد افزایش قیمت شیر خام را برای بررسی و 

تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کردیم. 
به گزارش تسنیم، محمدرضا مالصالحی با اشاره به 
اینکه قیمت نهایی خرید شیر خام را ستاد تنظیم بازار 
اعالم خواهد کرد، افزود: ستاد تنظیم بازار در سال ۹۳ 
قیمت خرید هر کیلو ش��یر خام را با چربی ۳ و ۲ دهم 
درص��د و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار ۱۴۴۰ تومان 
اعالم کرد، اما این مصوبه هیچ وقت اجرا نشد و در قیمت 
پیش��نهادی جدید حداقل انتظار این اس��ت که باید از 
این عدد عبور کنیم.  وی گفت: میانگین قیمت خرید 
شیر خام در کشور ۱۲۸۰ تومان است و در حال حاضر 

شرایط بهتری در خرید شیر از دامداران وجود دارد. 
قائم مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: 
صنعت دامداری هم مثل تم��ام بخش های تولیدی با 
افزایش دستمزد افزایش قیمت انرژی افزایش قیمت ارز 
و تورم مواجه است هرچند که در سال گذشته شرایط 
خوبی برای تامین علوفه داش��تیم اما قیمت شیر خام 

متناسب با شرایط، افزایشی نداشته است. 
مالصالح��ی درب��اره افزای��ش قیم��ت فرآورده های 
لبنی گفت: معتقدی��م کارخانجات لبن��ی و دامداران 
تکمیل کننده یکدیگرند و اگر مصرف کننده قدرت خرید 

نداشته باشد هر دو طرف ضرر می کنند. 
وی تاکید کرد: افزایش قیمت را نمی توانیم رد کنیم 
اما باید در حد معقول باش��د و از محل افزایش قیمت 
سهم دامدار هم پرداخت شود.  وی تصریح کرد: اما در 
سناریوی افزایش قیمت حلقه مفقوده ای وجود دارد که 
در بخش شبکه های توزیع اس��ت و بیش از ۳۰درصد 
سود نصیب این حلقه مفقوده می شود.  قائم مقام معاون 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: محل های عرضه 
ب��ه کارخانجات تعل��ق ندارد و در ای��ن چرخه معیوب 
سود نصیب این بخش می ش��ود که باید برای آن فکر 
کنیم.  مالصالحی تاکید کرد: اگر قرار اس��ت در قیمت 
لبنیات تغییری ایجاد ش��ود باید متناسب با آن دامدار 
هم بهره مند شود، در غیر این صورت شاهد خروج شیر 
خام از چرخه صنعت و ورود آن به چرخه عرضه سنتی 
خواهیم ب��ود.  وی گفت: این اتف��اق به نفع هیچ کس 
نیست و مخاطراتی برای صنعت و مصرف کننده دارد. 

قائم مق��ام معاون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی 
درباره روند اجرای طرح خرید حمایتی ش��یر خام که 
از س��ال ۹۳ آغاز شده است، افزود: قرار بود این طرح تا 
زمانی اجرا شود که بازار شیر خام به تعادل برسد و در 
حال حاضر با توجه به بهبود ش��رایط خرید شیر خام و 

تعادل در عرضه و تقاضا از بازار خارج شدیم. 
وی گفت: در حال حاضر کارخانجات، شیر خام را از 
دامداران خریداری می کنن��د و پول دامدار را در مدت 
کمتر از یک ماه پرداخت می کنند درحالی که تا پیش از 
این پول دامدار چندین ماه و با تاخیر طوالنی پرداخت 
می شد.  قائم مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
درباره میزان تولید شیر خام نیز گفت: میزان تولید شیر 
خام امسال با بیش از ۵۰۰ هزار تن افزایش به بیش از 
۱۰ میلیون تن رس��یده اس��ت و هیچ گونه کاهشی در 

تولید و عرضه نداریم. 

اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان وام 
بانکی برای نوسازی صنایع

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت و رئیس 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از اختصاص 
۱۰هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای نوسازی 

صنایع در کشور خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، منص��ور معظم��ی در جمع 
خبرن��گاران در حاش��یه بازدید از کارخانه نس��اجی 
ش��ماره س��ه قائم ش��هر اظهار کرد: کارخانه نساجی 
که یک س��رمایه ملی محس��وب می ش��ود بالتکلیف 
مانده اس��ت و به منظور رفع مشکالت آن، به همراه 
نماین��دگان و مقام��ات محلی بررس��ی الزم صورت 

می گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه به لح��اظ مالکی��ت، کارخانه 
نس��اجی خصوصی اس��ت و دولت نمی تواند در این 
زمینه دخالت کند، تصریح کرد: باید راهی مش��خص 
ش��ود تا از طریق مش��ارکت، تشویق بخش خصوصی 
و حمایت س��ازمان گسترش مش��کالت این کارخانه 

برطرف شود. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اینکه سازمان صنعت و معدن باید به توسعه صنعتی 
کمک کن��د، گفت: برای راه اندازی مجموعه هایی که 

سال ها بالتکلیف مانده خوشبین هستیم. 
معظمی با بیان اینکه امس��ال از س��وی رهبری به 
تولید و اشتغال تاکید ش��ده و مسئوالن دولتی باید 
ش��رایط این ام��ر را تقویت کنند، خاطرنش��ان کرد: 
یکی از برنامه های س��ازمان گسترش وزارت صنایع، 

نوسازی است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان 
کرد: صنعت نس��اجی مورد تاکید دولت است چراکه 
از نظر سرمایه گذاری نسبت به دیگر صنایع، سرمایه 
کمتری نیاز دارد و اش��تغال زایی بیشتری نیز در پی 

خواهد داشت. 
معظمی گفت: امسال دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از طری��ق سیس��تم بانکی برای نوس��ازی صنایع در 
کشور تخصیص داده است و اختصاص این تسهیالت 

از سوی کارگروه های استانی انجام می شود. 

گزارش

خبر

قصه تکراری کمبود تخم مرغ و 
افزایش لجام گسیخته قیمت 

درحالی که قیمت تخم مرغ این روزها بر اثر کاهش 
تولید و افزایش مصرف ب��اال رفته بود، راهکار دولت 
یک��ی کاهش تعرفه واردات و اج��ازه واردات تا پایان 
س��ال و نیز عرض��ه تخم مرغ به ش��انه ای ۱۲ هزار و 
۶۰۰ هزار تومان برای شکستن قیمت در بازار است. 
یک بار شکر، بار دیگر برنج، سیب زمینی، گوجه فرنگی 
و انواع میوه، اینها هم داس��تان هایی است که طی یکی 
دو سال اخیر شاهد کاهش به یک باره به دالیل مختلف 
و افزایش لجام گسیخته قیمت ها بوده ایم. طی یک ماه 
گذشته قیمت تخم مرغ آرام آرام روند افزایشی گرفت و 
از شانه ای ۱۱ هزار تومان، این روزها در بازار تا شانه ای 
۱۷ه��زار تومان ه��م به فروش می رس��د.  برخی علت 
افزایش قیمت را گران شدن نهاده هایی همچون ذرت، 
سویا و مکمل های مورد نیاز در مرغداری ها اعالم کرده 
و برخی دیگر این افزایش را به  حس��اب شیوع آنفلوآنزا 
و از بین رفتن بخشی از مرغ های تخم گذار می گذارند.  
جالب تر اینکه طی یکی دو هفته اخیر تمام مس��ئوالن 
از رئیس سازمان دامپزشکی گرفته تا علی اکبر مهرفرد، 
معاون بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی و حتی رئیس 
اتحادی��ه مرغ تخم گذار، س��کوت اختیار کرده و به رغم 
تماس ه��ای مک��رر خبرنگار فارس هی��چ توضیحی در 
مورد عل��ت افزایش قیمت تخم مرغ ارائ��ه نکردند.  تا 
اینکه دو روز گذشته ستاد تنظیم بازار اعالم کرد برای 
کاهش قیمت تخم مرغ و تامین نیاز بازار، قصد واردات 
۲۰ ه��زار ت��ن تخم م��رغ را دارد و در کن��ار آن تعرفه 

واردات تخم مرغ به ۵درصد کاهش یافت. 
همچنی��ن علی اکبر مهرفرد، مع��اون بازرگانی وزارت 
جهاد کش��اورزی دیروز به یکی از رسانه ها گفت: دولت 
در آخرین مصوبه خود زمان ثبت س��فارش تخم مرغ را 
تا پایان امسال و زمان واردات آن را تا پایان فروردین ماه 
سال آینده تمدید کرده است.  وی بر این نکته هم تاکید 
کرده که البته واردکنندگان برای توزیع تخم مرغ باید با 
اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار هماهنگی  الزم را انجام 
دهند، تا محصول آنها در شبکه توزیع تنظیم بازار عرضه 
ش��ود و دیروز شش کانتینر تخم مرغ وارد شده و حدود 
۱۵۰ تن در بازار در حال عرضه اس��ت.  معاون توس��عه 
بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه واردکنندگان با هماهنگی سازمان دامپزشکی 
می توانند نسبت به واردات تخم مرغ اقدام کنند، عنوان 
کرد: تخم مرغ ترکیه ای در ابتدا مورد مخالفت س��ازمان 
دامپزشکی قرار گرفت، اما پس از بررسی  متعدد به پاک 
بودن این کشور از آنفلوآنزا پی برد و اجازه واردات تخم مرغ 
از این کش��ور را صادر کرد و تنها وارد کردن تخم مرغ از 
کشورهای آلوده به بیماری، ممنوع است.  رضا ترکاشوند، 
رئیس اتحادیه م��رغ تخم گذار میهن نیز باالخره لب به 
سخن گشود و به خبرنگار فارس در مورد راهکارهای این 
اتحادیه برای تعدیل قیمت تخم مرغ گفت: روز گذشته 
این اتحادیه تمام اعضای خود را از سراسر کشور دعوت 
کرد تا آخرین وضعیت تولید تخم مرغ را بررسی کنیم و 
در همین راستا بیانیه ای صادر کردیم که طی آن اعالم 
شد به  رغم مشکالت مرغداران و تلفات ایجادشده ناشی 
از بیماری ،  آمادگی داریم تا محصوالت مان را با هماهنگی 
س��تاد تنظیم بازار به صورت مستقیم عرضه کنیم.  وی 
در پاسخ به سوال فارس که مدیرعامل سازمان میادین و 
میوه و تره بار گفته است به رغم توافق میان این اتحادیه 
و سازمان میادین که قرار بود، تخم مرغ با قیمت شانه ای 
۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شود، این اتفاق چندان به 
حقیقت نپیوس��ته، گفت: سازمان میادین میوه و تره بار 
۲۴۴ مرکز در سراسر تهران دارد که ما فقط تفاهم کرده 
بودیم در پنج میدان اصلی س��ازمان میادین تخم مرغ را 
عرضه کنیم و از روزی هم که گفتیم تاکنون این کار را 
انج��ام داده ایم، حتی در برخی از نقاط که جزو تعهد ما 
نبوده، این اتفاق افتاده و عالوه بر آن ۶۰ غرفه جدای از 
سازمان میادین عرضه تخم مرغ را با قیمت تنظیم بازار 

برعهده داشته اند. 

 شل ۱۵ سال LNG کویت را
تامین می کند

شرکت شل به مدت ۱۵ سال گاز ال ان جی کویت را 
با صادرات ساالنه بین ۲ تا ۳ میلیون تن تامین می کند.  
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیس��ی، شرکت 
پترولیوم کویت قراردادی را با ش��رکت رویال داچ شل 
ب��رای واردات گاز ال ان ج��ی به مدت ۱۵ س��ال امضا 
کرد. هدف از امضای ای��ن قرارداد کمک به تامین گاز 
ال ان ج��ی به دنبال افزایش تقاض��ای انرژی داخلی در 
کویت اس��ت.   فروش گاز ال ان جی ش��رکت شل به 
کویت از س��ال ۲۰۲۰ میالدی آغاز خواهد ش��د. البته 
ش��رکت ش��ل از س��ال ۲۰۱۰ میالدی نوعی سوخت 
موس��وم به »سوپر سرد« را برای کویت تامین می کند.  
همچنین مقام��ات ش��ل از دادن اطالع��ات در مورد 
می��زان حجم انتقال گاز ال ان ج��ی به کویت و ارزش 
آن براس��اس قرارداد منعقدشده امتناع کردند. در حال 
حاضر کویت برای تامین گاز طبیعی مایع تحت فشار 
اس��ت و شرکت پترولیوم این کش��ور در حال افزایش 
تولید گاز در کویت است.   مقامات وزارت انرژی کویت 
اعالم کردند که واردات ال ان جی به منظور پاس��خ به 
تقاضای داخل��ی برای تامین برق سیس��تم های تهیه 
مطبوع هوا در تابس��تان و کاهش مصرف نفت خام به 
جای آن است که می تواند به افزایش صادرات نفت این 

کشور و سودبردن کویت منجر شود. 
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در دورانی که نه از تحریم های 
سخت بین المللی خبری هست 
و نه تورمی لجام گسیخته وجود 
دارد و ن��ه تیراژ خودروها نزولی 
اس��ت، عرضه کنن��دگان خودرو 
در ای��ران )چه خودروس��ازان و 
اغلب  قیمت  وارد کنندگان(  چه 
محصوالت خود را باال برده اند. 

ب��ه گ��زارش کارپ��رس، طی 
۹ ماه گذش��ته از س��ال جاری، 
افزایش  خب��ر  بارها  مش��تریان 
قیم��ت خودروه��ای داخل��ی و 
خارج��ی را ش��نیده اند، آن هم 
در شرایطی که گمان می کردند 
امس��ال و با وجود کن��ار رفتن 
ابره��ای س��یاه تحریم و کاهش 
ت��ورم و همچنین افزایش تیراژ، 
حداقل ب��ا ثبات قیمتی در بازار 

خودرو مواجه شوند. 
 با این حال، هم خودروس��ازان 
داخل��ی و هم وارد کنن��دگان، به 
دفعات قیمت محص��والت خود 
را ط��ی س��ال جاری باال ب��رده و 
در توجی��ه ای��ن اق��دام، هم��ان 
حرف ه��ای کلیش��ه ای مانند باال 
رفتن ن��رخ ارز، ت��ورم، تحریم و 
امثال اینها را پیش کش��یده اند. 
در ح��ال حاض��ر قیمت گ��ذاری 
خودروها در کش��ور به سه طریق 
انجام می ش��ود و در هر سه مورد 
نی��ز مش��تریان طع��م گرانی را 
چشیده اند. بر این اساس و طبق 
قانون، افزایش قیمت خودروهای 
زی��ر ۴۵ میلیون توم��ان تنها با 
مجوز ش��ورای رقابت امکان پذیر 
بوده و خودروسازان نمی توانند به 
میل خ��ود، قیمت ها را باال ببرند. 
طبق مکانیزم موجود، شرکت های 
خودروس��از داخلی معموالً سالی 
یک��ی دو بار درخواس��ت افزایش 
قیم��ت محص��والت خ��ود را به 
شورای رقابت ارسال می کنند تا 
مجوز مربوط��ه را دریافت کنند. 
ش��ورا نیز پس از بررسی مدارک 
و مس��تندات مربوط ب��ه افزایش 
هزینه های تولی��د و همچنین با 
اس��تعالم تورم بخش��ی صنعت 
از بان��ک مرک��زی، قیمت جدید 

خودروها را اعالم می کند. بنابراین 
افزایش قیمت خودروهای داخلی 
زی��ر ۴۵ میلیون توم��ان، تنها با 
مجوز ش��ورای رقابت امکان پذیر 
اس��ت و خودروس��ازان پ��س از 
دریافت مجوز مربوطه، هیچ منع 
قانون��ی برای اعم��ال قیمت های 

جدید نخواهند داشت. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
باالی  خودروهای  قیمت گذاری 
داخل��ی  توم��ان  میلی��ون   ۴۵
عماًل آزاد بوده و ش��ورای رقابت 
دخالتی در آن ن��دارد، بنابراین 
خودروس��ازان برای ب��اال بردن 
کاماًل دست ش��ان  آنه��ا  قیمت 
)از جنب��ه قانون��ی( باز اس��ت. 
از همی��ن رو معم��والً هر چند 
وقت یک بار، مش��تریان شاهد 
خودروه��ای  قیم��ت  افزای��ش 

ب��االی ۴۵ میلیون تومان داخلی 
هس��تند و این موض��وع همواره 
اعت��راض مش��تریان و گاه��ی 
مس��ئوالن و نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی را نیز به همراه 
دارد. از خودروس��ازان داخل��ی 
وارد کنن��دگان  بگذری��م،  ک��ه 
قانونی  بی هی��چ محدودیت  نیز 
خاص��ی، قیمت محصوالت خود 
را تعیی��ن می کنن��د و هر وقت 
بخواهن��د، آن را تغییر می دهند. 
در  وارد کنن��دگان  واق��ع  در 
خود  محصوالت  قیمت گ��ذاری 
کام��اًل آزاد ب��وده و ب��ه عناوین 
مختلف قیمت ها را باال می برند 
و این موض��وع به خصوص طی 
امس��ال بس��یار به چش��م آمده 
است. در این شرایط اما اگر روند 
افزایش قیمت ها طی سال جاری 

را مرور کنیم، متوجه می شویم 
از ه��ر س��ه روش مذک��ور در 
افزایش قیمت خودروها استفاده 
ش��ده اس��ت؛ به نحوی که تا به 
ام��روز، هم خودروه��ای داخلی 
زیر ۴۵ میلی��ون تومان افزایش 
قیم��ت داش��ته اند، ه��م باالی 
۴۵ میلیونی ه��ا و هم وارداتی ها. 
در واقع طی ماه های گذش��ته از 
س��ال، تقریباً تم��ام خودروهای 
موجود در کش��ور طعم افزایش 
قیمت را چش��یده اند و اینکه در 
س��ه ماه باقیمانده نیز صعودی 
دیگر در بازار خودرو کش��ور رخ 

بدهد، اصاًل بعید نیست. 
بهانه های گرانی

ام��ا ای��ن ک��ورس افزای��ش 
قیمت در ش��رایطی اس��ت که 
وارد کنندگان  و  خودروس��ازان 

ب��رای  را  مختلف��ی  دالی��ل 
افزای��ش قیم��ت محص��والت 
خود اع��الم می کنند و ادبیات 
مش��ترک آنها نیز »ن��رخ ارز« 
»تحریم ه��ای  ه��م  گاه��ی  و 
بین الملل��ی« اس��ت. در ای��ن 
بی��ن، ن��رخ ارز به خصوص در 
حوزه خودروهای واردایی سهم 
وی��ژه ای در باال رفت��ن قیمت 
دارد و وارد کنن��دگان معم��والً 
با اس��تفاده از این حربه دست 
ب��ه افزای��ش قیم��ت می زنند. 
از س��وی دیگر، خودروس��ازان 
داخلی نیز هم��واره نرخ ارز را 
افزای��ش قیمت  در مع��ادالت 
به خصوص  خود می گنجانن��د؛ 
ط��ی دوران نوس��ان ارزی که 
اتفاقا امسال نیز در مقطعی دو 

سه  ماهه رخ داد. 
حرف خودروسازان این است 
که به دلیل ب��اال رفتن قیمت 
باال  تولیدشان  هزینه های  ارز، 
رفته و آنها چاره ای ندارند جز 
اینک��ه بر قیم��ت خودروهای 
خود بیفزایند. هرچند نرخ ارز 
بدون تردید بر هزینه تولید و 
قیمت تمام ش��ده خودروهای 
داخل��ی نق��ش دارد، ب��ا این 
حال ای��ن موض��وع گاهی به 
بهانه ای برای افزایش قیمت ها 
خودروسازان  می شود.  تبدیل 
مدعی هستند چون ارز گران 
ش��ده و محص��والت تولیدی 
آنها )چ��ه مونتاژی ه��ا و چه 
تولی��د داخل ها( ک��م و بیش 
وابس��ته  وارداتی  قطع��اًت  به 
هس��تند؛ بنابراین باید قیمت 
تمام ش��ده نیز متناسب با ارز 
ب��اال برود. این ادع��ا در حالی 
اس��ت که افزایش شدید نرخ 
ب��ه  س��ال جاری(  )ط��ی  ارز 
مقطع��ی محدود ب��ه یکی دو 
ماه گذش��ته مربوط می شود، 
بنابرای��ن بس��یار بعید اس��ت 
محصوالت فعلی خودروسازان 
ب��ا قطعات خریداری ش��ده با 
ارز گران، مونتاژ و تولید شده 

باشند. 

افزایش نرخ تعرفه واردات در بازار خرید و 
فروش خودروهای داخلی تأثیرگذار نیست. 
پیش بینی فعاالن بازار خودرو این است که 
افزای��ش نرخ تعرفه در قیم��ت خودروهای 
داخل��ی تأثی��ری ن��دارد. اگرچ��ه همزمان 
ب��ا افزای��ش تعرفه ش��اهد جه��ش قیمت 
خودروهای وارداتی خواهی��م بود، اما برای 
مصرف کنن��دگان خودروه��ای خارجی که 
به طور عمده از قش��ر مرفه هستند و درصد 
اندک��ی از جمعی��ت را به خ��ود اختصاص 
می دهند، باال و پایین ش��دن قیمت ها فرق 
چندانی هم ندارد. هرچند افزایش نرخ تعرفه 
واردات با هدف حمای��ت از تولید خودروی 
داخلی قرار اس��ت اجرایی شود، اما برخی از 
فعاالن بازار خودرو، عملیاتی شدن این اقدام 

را در رونق ف��روش بازار خ��ودروی داخلی 
تأثیر گذار نمی دانند. 

زمانی که خودروساز داخلی بدون داشتن 
رقی��ب، همچنان ب��ه فعالیت خ��ود ادامه 
می ده��د، نمی توان انتظ��ار افزایش فروش 
را داش��ت بلکه گره گشایی مشکل بی رونق 
ب��ازار داخلی ه��ا و کاهش خری��د و فروش 
خودروهای داخلی ب��ه کیفیت برمی گردد؛ 
پ��س بهت��ر اس��ت ب��رای افزای��ش فروش 
خودروه��ای داخلی مش��کل را ریش��ه ای 
ح��ل و فصل ک��رد. چهار ردی��ف تعرفه ای 
برای واردات خودرو مش��خص ش��ده است. 
 خ�ودروهای��ی ب��ا حج��م موت��ور 1000 تا
 1۵00 سی س��ی که ت�اکنون تعرفه واردات 
آنه��ا ۴0 درص��د بوده اس��ت؛ از این به بعد 

مش��مول تعرف��ه ۵۵ درص��دی می ش��وند 
 و در م��ورد خودروه��ای ب��ا حج��م موتور 
1۵00 ت��ا 2000 سی س��ی که تعرفه قبلی 
آنها ۴0 درصد تعیین ش��ده بود، در ضوابط 
جدید مشمول تعرفه 7۵ درصدی شده اند. 
تعرف��ه واردات خودروهای ب��ا حجم موتور 
2000 تا 2۵00 سی سی نیز که در گذشته 
۵۵درصد بود، حاال ۹۵ درصد تعیین ش��ده 
اس��ت و در مورد خودروهایی با حجم موتور 
2۵00 تا 3000 سی س��ی که در گذش��ته 
واردات آنها ممنوع ب��ود، در ضوابط جدید، 
تعرفه 130درصدی مش��خص ش��ده است. 
در این ش��رایط و همزم��ان با اعالم افزایش 
تعرفه خودروه��ای وارداتی زمزمه هایی هم 
درباره تعیین تکلیف و بازگش��ایی س��ایت 

ثبت س��فارش خودروهای وارداتی ش��نیده 
می شود. اظهارنظرهای متفاوتی درباره زمان 
دقیق بازگش��ایی این س��ایت نقل می شود، 
ام��ا رئیس کمیته صنعت مجلس ش��ورای 
اس��المی از باز شدن س��ایت ثبت سفارش 
خودروهای وارداتی تا دهم دی ماه خبر داده 
اس��ت. هم زمان با مسدود شدن سایت ثبت 
سفارش، عده ای فرصت را غنیمت شمرده و 
از این فرصت برای افزایش قیمت خودروها 
استفاده کردند تا جایی که در این وضعیت 
قیم��ت وارداتی ها جهش قاب��ل توجهی را 
تجربه کرد؛ اما در شرایط فعلی و این طور که 
از زبان فعاالن بازار خودرو شنیده می شود، 
انتظارها برای بازگشایی سایت ثبت سفارش 
تاکنون روی قیمت ها تأثیری نداشته است. 

از آنجایی که غول های خودروسازی در 
جهان اخی��راً تصمیم گرفته اند به منظور 
حف��ظ محیط زیس��ت، خودروهای برقی 
تولی��د کنند، هم اکنون خودروس��ازهای 
لوکس پورشه و جگوار نیز اعالم کرده اند 
به زودی ب��ه جریان تولی��د خودروهای 

پاک خواهند پیوست. 
ب��ه گ��زارش کارپ��رس، بس��یاری از 
ش��رکت های خودروسازی در جهان عزم 
خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی 
جزم ک��رده و از برنامه ه��ای خود بدین 

منظور رونمایی کرده اند. 
افزای��ش روزاف��زون خودروهای برقی 
و محبوبی��ت اس��تفاده بیش��تر از ای��ن 
خودروه��ای پاک، موجب ش��ده اس��ت 
ش��رکت های خودروس��ازی در سراس��ر 
جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر 
ی��ک برای طراحی و تولی��د خودروهایی 
بهت��ر و با ت��وان پیمایش بیش��تر تالش 

کنند. 
کشورهای متعددی همچون انگلستان، 
اس��پانیا، فرانس��ه، نروژ، هند و چین به 
منظور جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش 
میزان انتش��ار آالینده ها ب��ه جو زمین و 
همچنی��ن حفظ بیش��تر محیط زیس��ت 
اع��الم کرده اند که طی ی��ک یا دو دهه 
آین��ده )نهایتاً تا ده��ه 20۴0 میالدی( 
قص��د دارند فروش و تولی��د خودروهای 
آالین��ده بنزین��ی و دیزل��ی را ممنوع و 

متوقف کنند. 
هم اکنون گزارش های منتش��ر ش��ده 
حاکی از آن اس��ت که خودروس��ازهای 
لوکس همچون پورشه و جگوار نیز قصد 
دارند به جریان تولی��د انبوه خودروهای 

پاک برقی و الکتریکی بپردازند. 
نخس��تین خ��ودروی برق��ی س��اخت 
ش��رکت پورش��ه تح��ت عنوان پورش��ه 
 )Porsche Mission E( میش��ن ای 

قرار است در سال های آتی به بازار عرضه 
شود که البته طبق اعالم این خودروساز، 
این مدل تمام برقی تا قبل از سال 201۹ 
میالدی روانه بازار نخواهد شد. اما نسخه 
پیش نمایش آن قرار است طی یک سال 
آین��ده )اواخر س��ال 201۸ میالدی( در 
معرض دید بازدیدکنندگان و طرفداران 

این خودروی لوکس قرار گیرد. 
طبق گزارش های منتشر شده از سوی 
اتو اکس��پرس، باتری به کار رفته در این 
خودروی لوکس با هر بار شارژ قادر است 
مس��افت 310 مایل را بپیماید و تنها در 
عرض مدت 1۵ دقیقه ۸0 درصد ش��ارژ 

خود را تأمین کند. 
پورش��ه قصد دارد پ��س از عرضه این 
نمونه تمام برقی به بازار، س��االنه تعداد 
200 هزار دس��تگاه از خودروی پورش��ه 
میش��ن ای را به فروش برساند. این مجله 
از اطالع��ات و جزییات دقیق تری درباره 

قیمت این خودروی تمام برقی س��خنی 
به میان نیاورده است. 

نخس��تین خ��ودروی برق��ی ش��رکت 
ک��ه  نی��ز  جگ��وار  خودروس��ازی 
جگوار آی پی��س )Jaguar I-Pace( نام 
دارد، در نمایش��گاه خودروی ژنو که قرار 
است در ماه مارس سال 201۸ میالدی 

برگزار شود، رونمایی خواهد شد. 
بات��ری این خودروی جدی��د نیز با هر 
بار شارژ کردن توان پیمایش 310 مایل 
را داراس��ت و ش��ارژ 100درص��دی آن 

۹0 دقیقه به طول خواهد انجامید. 
البت��ه با اینکه هنوز معلوم نیس��ت که 
آیا این خودروی برقی س��اخت ش��رکت 
جگ��وار وارد بازار خواهد ش��د یا خیر اما 
طبق گزارش های منتش��ر شده از سوی 
مجله خودروی ات��وکار، جگوار آی پیس 
احتماال با قیمت ۶0 هزار پوند روانه بازار 

خواهد شد. 

هیاهوی بازار خودرو با تغییر تعرفه

قیمت خودروهای داخلی تكان نمی خورد

تب تولید خودروهای برقی به پورشه و جگوار رسید

چراقیمتخودروفقطباالمیرود؟
اخبار

کلید کاهش آلودگی هوا استفاده از 
خودروهای هیبریدی است

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت اگر خودروسازان داخلی را موظف کنند که 
در پنج س��ال آینده خودرویی به جز خودروی هیبریدی 
تولی��د نکنند آلودگ��ی هوا کاهش چش��مگیری خواهد 
داش��ت.  به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل 
از ایس��نا، اکبر ترکی در خصوص معض��ل آلودگی هوا و 
راهکارهای مقابله با آن، اظهار کرد: مجلس برنامه ششم 
توس��عه را تصویب کرده است و اگر بر اساس برنامه ششم 
دولت حرکت کند بس��یاری از مسائل و مشکالتی که در 
کشور و به خصوص کالنشهرها وجود دارد مرتفع می شود. 
وقتی دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد تا 
از درآمد حاصل آن مشکل دیگری را حل کند اگر همین 
افزایش قیمت را در جهت بهینه س��ازی مس��ائلی که در 
خصوص آلودگی هوا دخالت دارند هزینه شود هزینه های 
آب، ب��رق و گاز و حامل های انرژی و آلودگی هوا کاهش 

می یابد. 
وی افزود: باید یک بررسی جامع انجام شود تا مشخص 
شود آلودگی هوا چقدر در همه ابعاد زندگی شهری مضر 
است. آلودگی هوا سبب تعطیلی مدارس، بیماری، مرگ 
و میر و ایجاد عوارضی در بیماری ها و هزینه های مضاعف 
برای درمان این بیماران می شود. اگر این ارقام را درآورند 
یک رقم بسیار بزرگی خواهد شد.  نماینده مردم فریدن 
و چادگان در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: اگر 
ای��ن هزینه ها را در بهینه س��ازی خودروها صرف کنند و 
خودروس��ازان داخل��ی را موظف کنند که در پنج س��ال 
آین��ده خودرویی به جز خودروی هیبریدی تولید نکنند 
آلودگی هوا کاهش چشمگیری خواهد داشت. خودروهای 
هیبریدی 120 کیلومتر سرعت را با انرژی برق می روند و 
در اتوبان های ایران هم بیش از 120 کیلومتر در س��اعت 
نمی توان حرکت کرد. پس اگر چنین خودروهایی به بازار 
بیای��د هیچ آلودگی تولید نمی کند.  ترکی افزود: اگر این 
خودروهای هیبریدی بیایند شهری پاک خواهیم داشت 
که مردم به راحتی نفس می کش��ند. تمام این هزینه های 
ناشی از آلودگی هوا هم از بین می رود و مشکالت مرتفع 
می شود. اگر تعدادی درخت بکاریم کمک زیادی در رفع 
آلودگی هوا نمی کند، اما ش��اهرگ آلودگی هوا خودروها 
هستند. اینکه بنزینی وارد کنیم که کمتر آلودگی ایجاد 
کند خوب اس��ت، اما در نهایت همان هم آلودگی ایجاد 

می کند. 

هوندا در هند کارخانه تولید باتری 
خودروی برقی احداث می کند

ش��رکت خودروس��ازی هوندای ژاپن قص��د دارد یک 
کارخانه تولید باتری خودرو های برقی به منظور گسترش 

و توسعه خط تولید این خودرو های پاک احداث کند. 
به گ��زارش برق نیوز، بس��یاری از کش��ور های جهان 
قص��د دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان 
انتش��ار آالینده ه��ا و گاز های گلخانه ای و حفظ بیش��تر 
محیط زیس��ت، خودرو های تمام الکتریک��ی و برقی را به 

تولید انبوه برسانند. 
افزای��ش روزاف��زون خودرو ه��ای برق��ی و محبوبیت 
اس��تفاده بیش��تر از این خودرو های پاک، موجب ش��ده 
اس��ت ش��رکت های خودروس��ازی در سراس��ر جهان به 
رقابت��ی تنگاتن��گ پرداخت��ه و هر یک ب��رای طراحی و 
تولید خودرو هایی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر، تالش 
کنند. بدین ترتیب، تولید باتری خودرو های برقی با اندازه 
کوچکتر و ظرفیت شارژدهی بیشتر می تواند برگ برنده ای 
برای هر ی��ک از غول های خودروس��ازی و تکنولوژی به 

شمار بیاید. 
هم اکنون شرکت خودروسازی هوندای ژاپن نیز تصمیم 
گرفته اس��ت یک کارخانه تولید باتری های لیتیوم یونی 
مخص��وص خودرو های برقی و الکتریکی در کش��ور هند 
راه اندازی کند تا بدین وس��یله بتواند به راحتی و با هزینه 
کمتر باتری خودرو های برقی تولیدی خود را تأمین کند. 
بدین منظور ش��رکت نماینده شرکت هوندا موتورز در 
هند باید نمونه خودرو های برقی را که در هند خواس��تار 
بیشتری دارد، تعیین کرده و به هوندا تحویل دهد تا این 
خودرو ها با توجه به شرایط آب و هوایی و اقتصادی مردم 

به طور اختصاصی تری در هند تولید شوند. 
یکی از منابع آگاه که نمی خواس��ت نامش فاش شود، 
اظهار کرده است که تمامی این مذاکرات در جلسه ای که 
به تازگی میان شرکت های هوندای ژاپن و نماینده هندی 
آن برگزار شده، انجام شده است. وی، اما از نحوه و میزان 
س��رمایه گذاری طرفین قرارداد احتمالی و سایر جزییات 

مذاکرات سخنی به میان نیاورد. 
این در حالی  اس��ت که ش��رکت هوندای ژاپن همواره 
برای توسعه و عرضه خودرو های برقی پاک در کشور هند 

به طور فعاالنه و اثربخشی فعالیت می کرده است. 
از آنج��ا که غول های خودروس��ازی در جهان همچون 
هوندا قصد دارند طی سال های آتی خط تولید خودرو های 
برقی و الکتریکی خود را توسعه و گسترش دهند، بنابراین 
نیاز این خودروس��از ها به باتری نیز افزایش یافته اس��ت. 
هوندا نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت به همین دلیل 
قص��د دارد با احداث کارخانه تولی��د باتری لیتیوم یونی 
اختصاصی، نیاز خود را به باتری بیشتر و بهتر تأمین کند. 
دولت هند تحت تأثیر توافق نامه زیست محیطی پاریس، 
موظف شده است که در کاهش میزان انتشار آالینده ها به 
جو زمین و حفظ محیط زیست بکوشد. بدین ترتیب این 
کشور قصد دارد خودروسازان این کشور را مجبور به تولید 
خودرو های پاک )برقی و الکتریکی( کند و تا سال 2030 
میالدی تمامی خودرو ه��ای موجود در هند را تبدیل به 

خودرو های پاک کند. 

نگاه

خبـر

قطعه سازان متضرر از تنش های 
ارزی

تنش ه��ای ارزی ادام��ه دارد و گویی قص��د خروج از 
صنایع تولیدی را ندارد. به نظر می رسد نوسانات نرخ ارز 
می خواهد یک سال دیگر مهمان صنایع و تولیدکنندگان 
باش��د و نرخ 3 ه��زار و ۵00 تومانی خ��ودرو را بر آنها 
تحمیل کند و قطعه س��ازان و خودروسازان را در طبقه 
ترس از افزایش قیمت تمام ش��ده، سرگردان نگه دارد.  
به گزارش پدال نیوز، به طور کلی صنایع تولیدی کشور به 
دلیل وابسته بودن به مواد اولیه وارداتی به نرخ ثابت ارز 
نیاز دارند، چرا که با هر نوس��ان در نرخ ارز، تولید نهایی 
و هزینه تمام شده محصوالت افزایش می یابد، در نتیجه 

بازار را با تنش همراه می کند. 
 در این میان، مبرهن است که نوسانات نرخ ارز منجر به 
افزایش قیمت تمام شده محصول می شود که البته صنعت 
خودروسازی و به  تبعیت از آن صنعت قطعه سازی کشور 
نیز از این دایره دور نیستند، زیرا خودروسازها برای تامین 
قطعات مورد نیاز خود نه تنها از محل واردات، بلکه از محل 
تولید داخلی نیز تأمین نیاز می کنند. اما قابل توجه است 
که باید در تأمین نیاز از محل تولید داخلی با قطعه سازان 
ق��رارداد همکاری منعقد کنند و در نهایت آن را به تأیید 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت برس��انند. در این باره 
نیز احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروس��ازان ایران 
با اشاره به تأثیر نوس��انات نرخ ارز بر صنایع قطعه سازی 
و خودروس��ازی می گوی��د: »ضرر و زیان قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان ناشی از نوس��انات نرخ ارز وابسته به ثبت 
س��فارش مواد الزم بر اساس نرخ مبادله ای است، چراکه 
اگر مواد اولیه با نرخ مبادله ای خریده شوند، هیچ ضرری 
به آنها وارد نمی شود، اما اگر با نرخ ارز آزاد خریده شوند، 
قطعاً متضرر خواهند ش��د.«   به گفته او، در حال حاضر 
برای تک نرخی ش��دن ارز، اکثر معامالت با ارز آزاد انجام 
می شود تا سایر بخش ها نیز با همین ارز آزاد معامله خود 
را به س��رانجام برسانند.    نعمت بخش می افزاید: در ادامه 
نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده قطعات بسته به قطعه 
ساخته شده افزایش می یابد که البته قیمت قطعه بسته 
به ارز آوری و نوع س��اخت آن، س��نجیده می شود.   او با 
اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو و 
در نهایت تأثیر گذاری بر قیمت خودروهای ساخت داخل 
اظهار می کند: تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو، به 

تصمیمات دولت بستگی دارد. 
 دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پاس��خ به پیشنهاد 
دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه سال 
۹7 نیز تأکید می کند: تاکنون و پیش از پیش��نهاد بودجه 
کس��ی از ما برای افزایش تعرفه واردات خودرو نظرخواهی 
نکرد، اما موافق لوکس ش��مردن خ��ودروی با حجم موتور 
2۵00 س��ی سی به عنوان خودروی لوکس نیستم، چراکه 
معیار درستی نیس��ت و باید تعرفه بر اساس ارزش خودرو 
تعیین شود.   به گفته او، طی چهارماهه ابتدای امسال، حجم 
واردات نسبت به سال گذشته افزایش یافته که البته دولت 
برای خروج بیش از حد ارز از کش��ور، سایت »ثبتارش« را 
بس��ت. در این مدت بیش از ۵0 هزار خودرو خریداری شد 
که معادل یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان ارز از کش��ور 
خارج شده اس��ت. از این رو طبیعی است که دولت نگران 
خروج ارز از کشور باشد و بخواهد از خروج بیش از حد آن 
جلوگیری کند.   نعمت بخش تأکید می کند: در نهایت باید 
ابتدا نرخ ارز سال ۹7 به صورت مشخص اعالم شود تا بتوان 

درباره قیمت تمام شده مواد اولیه اظهار نظر کرد. 

بنزین ۱۵۰۰ تومانی در مجلس 
تعدیل می شود

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس با تأکید بر 
اینکه ح��ذف 3۵میلیون نفر از دریاف��ت یارانه ، افزایش 
قیمت بنزین و مالیات از نکات منفی بودجه است، گفت: 
وابس��تگی دولت به نفت به ۴0درصد می رس��د و طبق 
توافق با دولت قرار بود هزینه های جاری کاهش یابد که 
این طور نش��د.  به گزارش پای��گاه خبری »عصرخودرو« 
به نق��ل از فارس، مه��رداد بائوج الهوت��ی در خصوص 
معای��ب و مزایای بودجه ۹7، گف��ت: بودجه ۹7 دارای 
معایب و مزایایی است که اگر به معایب بودجه  بخواهیم 
اشاره کنیم، می توان به رشد هزینه های جاری آن ایراد 
گرفت ک��ه به حدود 20 ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت، درحالی ک��ه طب��ق توافقی که ب��ا دولت صورت 
گرفت��ه، قرار ب��ود هزینه های جاری کاه��ش یابد که از 
2۵2هزار میلیاردتومان پارس��ال ب��ه 27۶ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اس��ت.  وی افزود: در بودجه س��ال 
۹7 وابس��تگی به نفت پارس��ال 32درصد بود اما امسال 
این عدد به 3۶درصد رس��یده است که البته اگر با دقت 
بررسی کنیم این عدد بیشتر از این است. چرا که دولت 
 پیش��نهاد کرده اس��ت که از محل صندوق توسعه ملی 
32 درصد را واریز نکند و 20 درصد واریز کند و اگر این 
گونه لحاظ کنیم به ۴0 درصد می رس��د.  الهوتی ادامه 
داد: در بودج��ه ۹7 بودجه عمرانی کاهش یافته اس��ت، 
س��ال گذش��ته 71 هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 
۶0 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت.  وی گفت: 
در بح��ث هدفمند ک��ردن یارانه ها اعتقاد ما این اس��ت 
ک��ه یارانه  دهک های ثروتمند جامعه باید حذف ش��ود، 
مجلس در سال ۹۵ اعالم کرد که با این فرمول نمی توان 
یاران��ه ثروتمندان را حذف کرد ه��ر چند مجلس اعالم 
ک��رده بود که با این فرمول 10 تا 12 میلیون نفر حذف 
می ش��وند، اما به یکباره دولت در بودجه سال ۹7 اعالم 
کرد قصد حذف 3۵میلیون نف��ر از یارانه بگیران را دارد 

که حتی در این اقدام کارمندان دیده نشده اند. 



برمبنای آماری که از س��وی مرکز کس��ب وکارهای نوپای س��ازمان 
فناوری اطالعات منتش��ر ش��ده اس��ت، اس��تارت آپ های ایرانی حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات، س��هم ۶دهم درص��دی در بازار جهانی 

دارند. 
به گ��زارش مه��ر، روند رش��د و وضعیت 
توسعه کس��ب وکارهای نوپای حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات برمبنای ش��اخص هایی 
چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها 
از س��وی مرکز توسعه کسب وکارهای نوپای 

سازمان فناوری اطالعات اعالم شد. 
برمبن��ای ای��ن گ��زارش ک��ه در همایش 
مدی��ران وزارت ارتباط��ات منتش��ر ش��د، 
۴۹درصد استارت آپ های ایرانی آماده ورود 
به بازار بوده یا وارد بازار شده اند، اما تنها نیم 
درصد این استارت آپ ها به بلوغ رسیده اند. 

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارت آپ های 
ح��وزه فن��اوری اطالعات به رش��د و درآمد رس��یده اند و ۱۱.۵ درصد 
اس��تارت آپ ها نی��ز در ح��ال گس��ترش در بازارهای جدید هس��تند. 
همچنین ۱۵.۶ درصد استارت آپ ها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود 

برای شکل گیری در بازار هستند. 
در بخ��ش فعالیت اس��تارت آپ های فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
در ایران نیز ۱۷.۸درصد اس��تارت آپ ها در ح��وزه خرید و فروش و به 
اش��تراک گذاری آنالین کاال فعال هستند، 
۱۲.۲درصد در ح��وزه ارائه خدمات فنی و 
۱۰.۸درصد در حوزه مش��اوره آموزش��ی و 

سرگرمی فعالیت می کنند. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که در حوزه 
بان��ک اطالعاتی از اف��راد یا کس��ب وکار، 
استارت آپ ها سهم ۷.۵درصدی، در حوزه 
گردش��گری س��هم ۳.۸درصدی، در حوزه 
حم��ل و نق��ل و تحویل کاال و لجس��تیک 
سهم ۵.۶درصدی و در حوزه خدمات مالی 

و فین تک سهم ۶.۶درصدی دارند. 
در همین حال ۴.۴درصد استارت آپ های 
ایرانی حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
در زمین��ه تبلیغ��ات و تحقیقات و ۷.۵درصد در زمینه اطالع رس��انی و 
درج آگه��ی فعالیت می کنند و ۳.۴درصد حوزه فعالیت اس��تارت آپ ها 

نیز به مقوله سالمت مربوط است. 

طراحی و به کارگیری روبات های انس��ان نما به عنوان دستیار درمانگر 
در تشخیص و درمان بیماران مبتال به اوتیسم یکی از طرح های پژوهشی 
است که توسط محققان کشور انجام شده است. به گزارش مرکز ارتباطات 

و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری، بر اساس آمارهای موجود 
نرخ وقوع اختالالت اتیس��تیک از دهه ۱۹۶۰ 
میالدی رو به افزایش اس��ت و در کش��ور ما 
نیز با این مش��کل وجود دارد. این اختالالت 
با نارس��ایی های کیفی در تعامالت اجتماعی، 
مهارت ارتباطی و خالقیت اجتماعی مشخص 
می شود. در سال های اخیر استفاده از روبات ها 
در تش��خیص و درمان مبتالیان به اوتیس��م 
در دنیا رش��د چش��مگیری داش��ته است. در 
این راس��تا با حمایت س��تاد توس��عه علوم و 
فناوری های ش��ناختی معاونت علمی طرحی 
با عنوان »طراح��ی و به کارگیری روبات های 

انس��ان نما به عنوان دستیار درمانگر در تشخیص و درمان بیماران مبتال 
به اوتیسم« توسط محققان دانش��گاه صنعتی شریف انجام شد. هدف از 
این پروژه به کارگیری عملی دو روبات انسان نما به عنوان دستیار درمانگر 

در ارتقای مهارت های اجتماعی و ش��ناختی کودکان مبتال به اوتیسم به 
عنوان یکی از نخستین گروه های به کارگیرنده این فناوری در ایران است. 
برای رس��یدن به این هدف نیز س��ناریوها و بازی های آموزشی و درمانی 
متنوعی طراحی شد. مجموعه سناریوهای 
تدوین ش��ده در چند قالب بر روی کودکان 
اتیس��تیک پیاده سازی ش��د که می توان به 
بررسی مقبولیت روبات ها در میان کودکان 
و بررس��ی حضور آنها در ب��ازی تقلیدهای 
حرکتی درشت و ریز، مقایسه تأثیر روبات ها 
ب��ر یک جف��ت دوقلوی اتیس��تیک یکی با 
عملک��رد ب��اال و دیگری با عملک��رد پایین، 
اثربخش��ی اس��تفاده از روبات ها در افزایش 
مهارت ه��ای اجتماعی کودکان عملکرد باال 
اشاره کرد. نتایج به دست آمده نشان دهنده 
مقبولیت ۸۰درصدی روبات های مینا و نیما 
در نخستین تعامل کودکان اتیستیک با آنها 
بوده است. پیش��رفت هر دو گروه کودکان عملکرد باال و پایین در زمینه 
مهارت های تقلیدی ریز و توجه اش��تراکی در برنامه آموزش موسیقی از 

دیگر یافته های این پژوهش بوده است. 

 »جشنواره ایده ها و فرصت ها« با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می شود. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری،  »جشنواره ایده ها و فرصت ها« با 
هدف اس��تفاده از پتانس��یل های کارآفرینی 
اجتماع��ی در راس��تای کاهش آس��یب های 
اجتماعی و جرائم مختل��ف از قبیل جرائم و 
حوادث رانندگی، اعتیاد، طالق، سرقت و غیره 
ارائه شده است. منظور از کارآفرینی اجتماعی 
تشخیص یک مشکل اجتماعی و استفاده از 
مفاهی��م و اصول کارآفرینی به منظور ایجاد، 
س��ازماندهی و مدیریت س��رمایه برای ایجاد 

تغییر است. 
این جشنواره از این نظر با سایر رویدادهای 
کارآفرینی در س��طح کش��ور متفاوت است 
ک��ه تاکن��ون ه��دف از برگ��زاری چنی��ن 

برنامه هایی بیش��تر اقتصادی بوده است، اما در این طرح هدف این است 
که کسب وکارهایی هایی ایجاد ش��ود که هم سود اقتصادی و هم منافع 

اجتماعی را در پی داشته باشد. 

روند اجرایی طرح به این شکل است که طی فراخوانی از افراد صاحب 
ایده در سراس��ر کش��ور خواس��ته می ش��ود ایده های جدید خود را در 
محورهای موضوعی جش��نواره ارائه دهند. این ایده ها مورد ارزیابی قرار 
می گیرد و ۲۵ ایده برتر انتخاب می ش��ود تا 
طی دو روز در یک ماراتن چالشی با هم به 
رقاب��ت بپردازند و طرح ایده خود را تکمیل 
کنند. این رویداد دو روزه در دانشگاه شریف 

برگزار خواهد شد. 
پس از تکمیل طرح ها با کمک مربیان با 
تجربه در طی ای��ن دو روز، بار دیگر ایده ها 
مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد و سه ایده 
برتر انتخاب می شود تا مورد حمایت جهت 

تجاری سازی قرار گیرد. 
ع��الوه بر ای��ن، در این جش��نواره بخش 
ویژه ای جهت ایده ه��ای دانش آموزی وجو 
دارد و دانش آم��وزان نی��ز می توانند در این 
رویداد شرکت کرده و خود را محک بزنند. امید است با اجرای این طرح و 
پیاده سازی ایده های برتر، میزان آسیب های اجتماعی تا حد قابل توجهی 

کاهش یابد و کل جامعه از آن منتفع شوند. 

مدیر پروژه اولین نمایشگاه توسعه کسب وکار تهران با تأکید بر گسترش 
کسب و کارهای نوین گفت: نرخ بازگشت سرمایه در حوزه کسب و کارهای 

فرانچایز و استارت آپ ها ۳ هزار درصد است.
مهدی فرهادنیا گفت: حوزه های کس��ب و 
کار که در این نمایشگاه حضور دارند، نوظهور 
هستند و قطعا این حوزه ها در توسعه کسب و 

کار کشور نقش خواهند داشت. 
وی به آمار بازگش��ت سرمایه براساس اعالم 
بانک جهانی اش��اره کرد و افزود: نرخ بازگشت 
سرمایه در بخش کشاورزی ۳۰درصد، صنعت 

۵۰درصد و خدمات ۱۰۰درصد است. 
ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، مدیر 
طرح اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران 
گفت: اما نرخ بازگشت سرمایه براساس اعالم 
بانک جهانی در حوزه تحقیق و توسعه ۳هزار 
درصد اس��ت، یعنی صاحب یک کسب و کار 

اگر در صنعتی از حوزه های زیرمجموعه کس��ب و کار خدمات مدیریتی، 
فرانچایز گونه ای از کسب وکار که برپایه آن به شرکت اختیار داده می شود 
که تولیدات و فرآورده های شرکت دیگری را بفروشند و در مقابل آن مبلغی 

دریافت کند که به آن مبلغ فرانچایز می گویند( یا استارت آپ های مدیریتی 
سرمایه گذاری کند، به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان در ۵ سال باید ۳میلیون 

تومان بازگشت سرمایه داشته باشد. 
فرهادنی��ا با بی��ان اینکه ما در ای��ران در 
حال پوس��ت اندازی از اقتصاد منبع محور به 
س��مت اقتصاد دانش بنیان هس��تیم، اظهار 
داشت: نمایشگاه توس��عه کسب وکار به این 
وضعیت اقتصاد کمک می کند و برپایی این 
نمایش��گاه در تهران هم با حضور سه حوزه 
خدمات مدیریتی، حوزه خدمات فرانچایز و 

استارت آپ های مدیریتی است. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر در زمین��ه فرانچای��ز 
فرهنگ س��ازی صورت گیرد جوانانی که به 
دنبال کسب وکار هستند می توانند کسب و 

کار پایدار ایجاد کنند. 
وی اف��زود: اگ��ر وارد فرانچای��ز ش��ویم 
شغل های پایدار و کس��ب وکار درازمدت توسعه پیدا می کنند، زیرا مدلی 
را نش��ان می دهد که براساس آن آدم ها وارد کسب و کار استاندارد و سود 

تعریف شده می شوند. 

گزارش سازمان فناوری اطالعات 

وضعیت توسعه استارت آپ ها ایرانی در حوزه  آی تی
با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 

روبات انسان نمای تولید داخل دستیار درمانگر شد
با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی انجام می شود

کاهش آسیب های اجتماعی با بهره گیری از پتانسیل های کارآفرینی
استارتاپ ها کسب و کاری پایدار برای جوانان

چندی پیش با معلم خالق و مبتکر یک پیش دبستانی حرف می زدم. 
م��ا عموما این تیپ آدم ه��ا را جدی نمی گیریم به ه��زار و یک دلیل و 
فکر نمی کنیم یک معلم پیش دبس��تانی تا چه اندازه می تواند مهم باشد، 
درحالی که کودکان خود را در بهترین سال های آموزش زیردست چنین 
معلمان��ی می س��پاریم، اما تصور نمی کنیم ذهنی��ت، باورها و روش های 
تدریس آنها می تواند آینده آموزشی و طرز فکر فرزندان ما را شکل دهد. 
خوش��بختانه آن معلم پیش دبس��تانی که با او حرف می زدم، کارش را 
کامال جدی گرفته بود. از آن معلم هایی نبود که مثال به خاطر نیاز مالی 
به آن اندک مقرری دل خوش کرده باش��د و نه از دنیای کودکان س��ر 
دربیاورد و نه آموزشی در این زمینه دیده باشد. او خوشبختانه دراین باره 
بسیار پیگیر بود و از چند مدرسه مشابه در کشورهای اسکاندیناوی هم 
بازدید کرده بود و مطالعاتی هم در این زمینه داش��ت و با این اندوخته 

روش های خالقیت را به کودکان یاد می داد. 
ب��ه گزارش روزنامه ای��ران، مطلب فاجعه باری ک��ه از این معلم پیش 
دبس��تانی ش��نیدم و حیرت انگیز بود، این بود: معل��م مذکور از کودکان 
کالس خود خواسته بود چند دقیقه ای با خود فکر کنند و پنج خواسته 
و نیاز خود را در ذهن ش��ان بیاورند تا به واس��طه معلم خود روی کاغذ 
آورده ش��ود. معلم که پیش تر توانسته بود ارتباط بسیار خوبی با بچه ها 
برقرار کند، به طور جداگانه تک تک آنها را خواس��ته بود، طوری که آنها 
در آرام��ش و بدون اینکه در معرض ترس از قضاوت بچه های دیگر قرار 
بگیرند، خواس��ته های خ��ود را به معلم گفته بودند ت��ا او ثبت کند. آن 
معلم می گفت نتیجه فاجعه بار بود چون ۸۰درصد بچه ها فقط خواس��ته 
مادی داش��تند و کم نبودند بچه هایی که خواس��ته و نیاز آنها خودروی 

شاسی بلند بود. 
ما چه بالیی س��ر بچه های مان می آوریم؟ این سؤالی بود که آن معلم 
در گفت وگویی که با او داش��تم، طرح می کرد. او به کشورهای متعددی 
س��فر کرده و از نزدیک با نظام های آموزش��ی و روحیات کودکان آش��نا 
ش��ده و می گفت به جرأت می توانم بگویم در کمت��ر جایی این طور به 
رؤیاهای دنیای کودکان خیانت می ش��ود. کودکان باید در رؤیاهای خود 
سیر کنند، رؤیاهایی که مال دنیای کودکان است، اما اینکه قدرت طلبی 
و مادی گرایی مهار ناش��ده دنیای بزرگ ترها چنی��ن به دنیای کودکان 
نفوذ کند، جای تأس��ف دارد. چرا حسرت و رؤیای یک کودک این است 
که س��وار خودروی شاسی بلند شود؟ معلوم است که خانواده این کودک 
او را کشان کش��ان به این س��مت برده اند. معلوم است که فضا و اتمسفر 
این خانواده مبتنی بر قدرت گرایی و مس��ابقه دادن های مداوم با دیگران 
اس��ت. ح��ال در چنین اتمس��فر و فضایی چگونه می توان امید داش��ت 
ک��ه کودکان بتوانند کنار هم یک پ��روژه را با همکاری هم پیش ببرند. 
کودکان م��ا مهارت زیادی در این زمینه ندارن��د چون در خانه ها عمال 
مس��ابقه دادن و جلو زدن از دیگران به آنها یاد داده می شود و نه اینکه 

کنار دیگران قرار بگیریم و با آنها پروژه ای را پیش ببریم. 
ما بارها درباره اینکه کش��ور ما متکی به درآمدهای نفتی اس��ت و به 
خاطر این اقتص��اد متکی به منابع زیرزمینی در موضع ضعف هس��تیم 
و اقتص��اد ما به راحتی دس��تخوش باال و پایین ش��دن های قیمت نفت 
می ش��ود، س��خن می گوییم. ما بارها می گوییم که کش��ور ما باید از دام 
ای��ن اقتصاد نفتی بیرون بیاید و به کش��وری ثروت آفرین تبدیل ش��ود، 
ام��ا نمی گوییم ت��ا زمانی که تفکر ما تغییر نکند، م��ا در همان دام هایی 
خواهی��م افتاد که پیش تر افتاده ایم و پرس��ش این اس��ت که تفکر چه 

کس��انی باید تغییر کند؟ آیا می توان نوع تفکر و اندیش��یدن یک مدیر 
۶۰ – ۵۰ س��اله را تغییر داد؟ مس��لما بافت ش��خصیت او چندان قابل 
تحول جدی نیست، اما اگر روی کودکان سرمایه گذاری انجام شود و نوع 
تفک��ر و تعریف آنها درباره خود، توانمندی ها، دیگران، منابع و. . . تغییر 
پیدا کند، در آن صورت می توان امیدوار بود که ما ش��اهد تحولی جدی 
در این زمینه ها باش��یم. کودک ما تلقی اش درباره خودش چیست؟ آیا 
ک��ودک ما نقش خود را صرفا یک گیرن��ده خدمات می داند؟ آیا کودک 
ما تصویر ذهنی اش از خودش این اس��ت که او وجود دارد و هس��ت به 
خاطر اینکه خدمات دریافت کند؟ و حتما این خدمات باید در باالترین 
و گران ترین س��طح خود باش��د؟ کودک ما تصویر و تصورش از دیگران 
چیس��ت؟ دیگران وجود دارند و هس��تند که به من خدمات بدهند؟ آن 
هم در باالترین س��طح؟ من نیازی به اندیشیدن ندارم چون ما به اندازه 
کافی پول داریم؟ پولی خوب اس��ت که راحت و بدون دردس��ر به دست 
آی��د؟ تولید کردن در ای��ن مملکت جواب نمی دهد، اما واس��طه گری و 
بنگاه داری و داللی خوب اس��ت،  پس عاقل کس��ی است که سراغ تولید 
ن��رود. ما خودم��ان نمی توانیم خالقانه فکر کنی��م چون فقط خارجی ها 
آدم های خالقی هس��تند. آدمی محترم اس��ت که بیشتر داشته باشد و 

کسی که کمتر دارد، آدم محترمی نیست. 
باور کنید گزاره هایی از این دس��ت به واس��طه ن��وع رفتار ما از همان 
کودک��ی در ذهن کودکان ش��کل می گیرد. وقتی فی المث��ل در دنیای 
بزرگ ترها رس��م بر این اس��ت ک��ه احترام ب��ه افراد بر اس��اس میزان 
دارایی ه��ای آنها باش��د، کودک ی��اد می گیرد که ارزش یک انس��ان به 
داش��ته های ظاهری اوس��ت، حتی اگر آن داش��ته ها از رانت و زد و بند 
جمع ش��ده باش��د. وقتی برخ��ی از ما صبح تا ش��ب در گوش همدیگر 
می خوانیم که ایران درست شدنی نیست و اگر می شد از این کشور یک 
طوری بیرون آمد خیلی خوب می شد در آن صورت آیا می توان امیدوار 
بود که عرق وطن خواهی و دوست داشتن وطن در ذهن و روان بچه های 
ما نفوذ کند؟ وقتی در خانواده یا مدرس��ه راهکارها و ایده های کودکان 
جدی گرفته نشود، آیا می شود امیدوار بود که کودک در ادامه همچنان 
روی ارزشمندی ایده هایش تکیه کند؟ وقتی در خانواده ها مدام کودکان 
بدون اینکه کار خاص و مهمی انجام داده باش��ند، تش��ویق ش��وند و به 
نوعی این تصور ایجاد ش��ود که کودک ما مهم و بی نظیر اس��ت - بدون 
آنکه ارزش��ی از جانب کودک تولید ش��ده باش��د- آیا می ت��وان امیدوار 
ب��ود که این کودک در ادامه بتواند با همس��االن خ��ود فارغ از نگاه های 
اقتدارگرا همکاری کند و خود را در یک جمع و گروه و تیم تعریف کند؟ 
وقت��ی در خانواده ها مس��ابقه های افسارگس��یخته ای ب��رای تصاحب 
اش��یای لوکس تر و الکچری درگرفته است و همه می خواهند خودروی 
شاس��ی بلند سوار شوند، آیا کودکان ما در ادامه به جزئی از این مسابقه 
ظاهرگرای��ی تبدیل نمی ش��وند و حس��رت ها و ش��ادی های آنها رنگ و 
ب��وی این ظاهرگرای��ی و مصرف گرایی را به خ��ود نمی گیرد؟ آیا ما این 
گونه ارزش ها را وارونه بر قامت ذهن و روح کودکان خود نمی پوش��انیم 
که ارزش یک انس��ان نه به تولید بیش��تر و بهتر که به مصرف بیش��تر 
اس��ت و هر کس��ی بتواند بهتر و بیش��تر خرج کند، او انس��ان محترم و 
ش��اخصی است و نه کسی که بهتر و بیشتر تولید کند؟ ما چه الگوهایی 
را ب��رای فرزندان خود ایجاد می کنیم؟ چند نفر کارآفرین خالق، مبتکر 
و ثروت آفرین ایرانی را می شناسید که الگوی کودکان و نوجوانان ایرانی 

باشند؟ 

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در امضای 
تفاهم نامه  همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با ستاد 
مشترک نیروهای مس��لح گفت: مهارت آموزی ظرفیت عظیم سربازان 
کش��ور می تواند به عنوان بس��تری ارزشمند زمینه س��از تحقق اقتصاد 

دانش بنیان باشد. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وی با اش��اره 
ب��ه امضای این تفاهم نامه همکاری با هدف آماده س��ازی جامعه جوان 
و س��رباز برای حضور در عرص��ه کارآفرین��ی و نقش آفرینی در ایجاد 
کس��ب وکارهای خالق گفت: بر اساس این تفام نامه، سربازان شش ماه 
تا یک س��ال آخ��ر دوره خدمت وظیفه خود با حضور در ش��رکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور و ش��رکت ها می توانند با مهارت آموزی و 
کس��ب مهارت های دانش بنیان در مسیر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 

گام بردارند. 
رئیس س��تاد توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتص��اد دانش بنیان، 
رش��د فرهنگ زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری ترویج فرهنگ اقتصاد 
دانش بنیان در حوزه نیروهای مس��لح را از اهداف این تفاهم نامه عنوان 
ک��رد و افزود: ای��ن تفاهم نامه تالش می کند راه را ب��رای نقش آفرینی 
بخ��ش قابل توجه��ی از الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان کش��ور یعنی 
نیروی انس��انی جوان و تحصیلکرده کش��ور که دوران خدمت سربازی 
را پش��ت سر می گذارند در توس��عه زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری 

هموار کند. 
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان ادامه داد: پیش تر نیز بر اس��اس تعامل 
میان این دو بخش زمینه ای فراهم شد تا هر ساله حدود ۲هزار نفر از 
استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان در قالب پروژه های دفاعی خدمت 
سربازی خود را بگذرانند که خوشبختانه با توافق صورت گرفته بخشی 
از ای��ن پروژه ه��ا در حوزه ه��ای غیر دفاعی هم منظور ش��د که تالش 

می شود این رقم افزایش یابد. 

آمادگی ورود به بازار کار در کنار کسب توانمندی های دفاعی
س��ردار سرلش��کر محمدحسین باقری، فرمانده س��تاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه دوران خدمت سربازی 
فرصت مناس��ب کس��ب مهارت ها و آماده س��ازی جوانان برای ورود به 
بازار کس��ب وکار اس��ت، افزود: در تفاهم نامه ای که ب��ا معاونت علمی 
وفناوری انجام ش��د بخش عمده ای از جوانان که دوره خدمت سربازی 
را می گذرانن��د، فرصت��ی پیدا می کنن��د تا با حضور در ش��رکت های 
دانش بنیان و آش��نایی با مهارت های بازار کس��ب وکار، پس از خدمت 

سربازی آماده اشتغال و کارآفرینی باشند. 
وی با بیان اینکه در طرح س��ربازماهر، زمینه مناسبی برای آمادگی 
جوانان ب��رای حضور در میدان اش��تغال و کارآفرینی ضمن یادگیری 
مهارت های اجتماعی و دفاعی فراهم اس��ت، گفت: بر اساس این طرح، 
جوانان یک دوره دووجهی را در خدمت س��ربازی پشت سر می گذارند 
و ضمن کسب توانمندی های دفاعی و آمادگی برای حفاظت از کشور، 

برای ورود به بازار کار آماده می شوند.
فرمانده ستاد کل نیروهای مس��لح افزود: حدود ۴۰۰هزار سرباز هر 
س��اله در اختیار نیروهای مس��لح قرار می گیرد ک��ه بالغ بر ۱۰۰۰ نفر 
از آنان، در نخس��تین س��ال این طرح تحت آموزش ه��ای مهارتی قرار 
می گیرن��د و با افزای��ش این میزان به ۲۰۰هزار نفر در س��ال دوم، در 

سال های آتی این تعداد به بخش عمده سربازان افزایش خواهد یافت. 

مفاد تفاهم نامه همکاری میان معاون معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح

اه��داف تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری با س��تاد 
مش��ترک نیروهای مس��لح که به امضای دکتر س��ورنا ستاری، معاون 
علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری و سرلش��کر محمدحس��ین باقری 
فرمانده س��تاد مشترک نیروهای مسلح رسید، شامل تغییر در فرهنگ 
جامع��ه با هدف افزای��ش میل و انگی��زه جوانان ب��رای انجام خدمت 
سربازی و جهت دهی آحاد جامعه به مهارت آموزی، ارتقای مهارت های 
ش��غلی و تس��هیل ش��غل یابی س��ربازان تحصیلکرده و ایج��اد روحیه 
ارزش آفرینی در بین فارغ التحصیالن دانش��گاه، بهبود سطح معلومات 
عمومی و تخصصی کس��ب و کار و اس��تفاده بهینه از این قابلیت ها و 
توانمندی ها در راس��تای برطرف کردن نیاز صنایع کش��ور و همچنین 
ترویج و فرهنگ سازی کارآفرینی از طریق توسعه زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری برای جهت دهی به فعالیت های جوانان متخصص و صاحبان 

ایده در کشور است. 

انجام پژوهش برای رفع چالش های ملی
به منظور ارتقای مش��ارکت نخبگان مشمول نظام وظیفه عمومی در 
اجرای اولویت های نقشه جامع علمی کشور و ارائه راه حل های فناورانه 
برای چالش های ملی، معاونت س��االنه پروژه های پژوهش��ی اولویت دار 
ملی را به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح پیشنهاد می دهد. در این راستا 
بخش��ی از ظرفیت موضوع »توافق نامه بنیاد ملی نخبگان با ستاد کلی 
نیروه��ای مس��لح در اعطای جایزه خدم��ت نظام وظیفه تخصصی« به 
انجام پژوهش های مربوط به رفع چالش های ملی پیشنهاد شده توسط 

معاونت علمی اختصاص می یابد. 
به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های اش��تغال پذیری سرمایه 
انس��انی کش��ور و همچنین بهره مندی ش��رکت های اقتصادی توانمند 
داخل��ی از مهارت ه��ا و خدم��ات حرف��ه ای نی��روی انس��انی جوان و 
تحصیلکرده، مش��موالن وظیفه عمومی می توانند بر اس��اس س��طوح 
مهارت��ی و توانمندی ه��ای فردی، به مدت ۶ ت��ا ۱۲ ماه انتهای دوران 
وظیفه را در ش��رکت های دانش بنیان، شرکت های خالق، شرکت های 
تولیدی و خدماتی دارای واحدهای تحقیق و توسعه مورد تأیید وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و ش��رکت های مس��تقر در پارک های علم و 

فناوری سپری کنند. 

پروژه های دانش بنیان برای جایگزینی خدمت وظیفه
معاون��ت علمی با همکاری س��تاد کل نیروهای مس��لح، نس��بت به 
ایجاد زیرس��اخت شناس��ایی توانمندی های مهارتی مشمولین وظیفه 
و شناس��ایی نیازمندی های ش��رکت های مش��مول و معرف��ی افراد به 

شرکت های واجد شرایط اقدام می کند. 
همچنی��ن به منظور توس��عه زیس��ت بوم ن��وآوری و کارآفرینی افراد 
کلیدی و بنیان گذاران اس��تارت آپ های موفق، ش��رکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و شرکت های خالق نیز به عنوان نخبگان مورد تأیید بنیاد 
ملی نخبگان می توانند در چارچوب ضوابط س��تاد کل نیروهای مسلح، 

پروژه های جایگزین خدمت وظیفه انجام دهند. 

پس از س�ال ها انتظار، اکنون رؤیای س�رزمین ش�ناور روی دریا در حال وقوع اس�ت. 
قرارداد احداث چنین شهری در آب های تاهیتی به امضا رسید. 

به گزارش زومیت، شهر شناور روی دریا، رؤیای دیرینه معماران آینده نگر و نویسندگان 
داس�تان های علمی-تخیلی بوده اس�ت. اکن�ون رؤیای اولین جامعه کامال ش�ناور جهان 
در آب های فیروزه ای تاالب تاهیتی، در حال تحقق اس�ت. یک ش�رکت س�رمایه گذاری 
س�نگاپوری به نام مرزهای آبی )Blue Frontiers(، یادداشت تفاهمی با دولت پولینزی 
فرانس�ه امضا کرده اس�ت تا یک دهکده ش�ناور ۶۰ میلیون دالری را در س�مت جنوبی 
جزیره اصلی تاهیتی بسازد. تاریخ آغاز این کار ابتدای سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است. 
جو کوئیرک، رئیس مؤسسه سی اس�تیلینگ، یک شرکت غیرانتفاعی )شرکتی که بدون 
اهداف تجاری و برای پشتیبانی از هدف خاصی مثال در ارتباط با محیط زیست تشکیل شده ( 

که حامی شرکت مرزهای آبی است، می گوید: این دهکده نمونه ای آزمایشی است برای فراهم 
کردن تکنولوژی هایی که در آینده برای ساخت جوامع بسیار بزرگ شناور مورد نیاز خواهد 
بود.  هدف این مؤسس�ه این اس�ت که روزی بتواند شهرهای شناور وسیعی بسازد که خارج 
از قلمروهای کنونی در آب های کره زمین پیش�رفت کنند. روس�تای شناور تاهیتی درست 
روی صخره مرجانی محافظت شده در جزیره، با عمق تقریبی ۱۰۰ فوت )حدود ۳۰متر( مستقر 
خواهد ش�د. فضای طراحی ش�ده در این طرح ها به صورتی است که امکان زندگی و کار برای 
۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر روی ۱۰صفحه شناوری که هر کدام دارای اندازه ای در حدود یک زمین بیسبال 
است، فراهم شود. هر کدام از این صفحات شناور توسط مسیرهایی به یک منطقه مشترک با 

مساحت ۷۵۰۰ فوت مربع )برابر ۶۹۶ متر مربع( متصل می شود. 
کوئی�رک می گوید: انتظار داریم دهکده ش�ناور با تکیه بر گردش�گری و ایجاد صنایع 

آبزی جدید مانند کشاورزی دریایی و انرژی موج پیشرفت کند. 
دهکده شناور تاهیتی نمونه ای آزمایشی است برای شناخت و طراحی فناوری هایی که 

برای ایجاد جوامع شناور بسیار بزرگ تر ضرورت دارد. 
کوئی�رک می گوید: م�ا قصد داریم در این دهک�ده خانه های ییالق�ی، آپارتمان، مراکز 
تحقیقاتی و یک رس�توران زیر آب بنا کنیم. این به معنای جذابیت توریس�تی منطقه و 
نیز معرفی این مکان به عنوان نمونه ای از جوامع پایدار خواهد بود. طراحی این ساختارها 
به صورتی است که موجب افزایش تراکم اکوسیستم زیستی دریا شود و به شیوه ای باشد 
که موجودات آبزی به آن جذب ش�وند. وقتی ش�ما به طبقات پایینی بروید، می توانید از 
ورای شیش�ه ها، زندگی دریایی را تماش�ا کنید. ما قصد داریم به ص�ورت عملی به مردم 

نشان دهیم که چگونه جوامع شناور می توانند محیط زیست را ترمیم کنند. 

الگوی کارآفرینی کودکان ایرانی کجاست؟  راه برای ورود سربازان به بازار کسب وکارهای دانش بنیان باز است
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یادداشـتیادداشت

دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری گفت: کاهش ثبت اختراعات در زیست 
فناوری نسبت به سال گذشته به دلیل تجاری سازی نشدن مطلوب محصوالت 

زیست فناوری در این سال ها است. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، مصطفی قانعی دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در خصوص تجاری سازی محصوالت زیست فناوری 
بیان کرد: یکی از اولویت هایی که در س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری پیگیری 
می ش��ود، توسعه تجاری س��ازی این محصوالت در کشور است. وی افزود: اگر 
تجاری س��ازی محصوالت زیس��ت فناوری در کشور توس��عه یابد هم اقتصاد 
زیستی اجرایی می شود و هم اینکه ثبت اختراعات در کشور افزایش می یابد. 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی خبر داد 

تجاری سازی محصوالت زمینه ساز افزایش 
ثبت اختراعات زیست فناوری است

ش��هردار تهران گفت: شهر هوشمند می تواند ش��عار حرکت به سمت شهر 
شیشه ای و شهر شفاف را محقق کند و در نتیجه می تواند یکی از قطعات مهم 
پازل رسیدن به عدالت اجتماعی و نظام مبتنی بر عدالت و دور از فساد باشد. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی نجفی در سومین کنفرانس ملی شهر سایبری 
که صبح روز گذش��ته در دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: 
حیات بش��ری از صدر تاریخ تا امروز همواره در حال تغییر و تحول اس��ت، اما 
در س��ال های اخیر انس��ان با تحوالتی مواجه ش��ده و زندگی اش تحت تأثیر 
دگرگونی هایی قرار گرفته است که سرعت آن در هیچ برهه ای از زمان اینگونه 

نبوده است. 

نجفی خبر داد

 تشکیل ستاد شهر هوشمند
 در شهرداری تهران به زودی

مقدمات ساخت نخستین دهکده  شناور جهان فراهم شد



بدون تردید هیچ کسب وکاری را نمی توان 
بدون در اختیار داش��تن نام تجاری آغاز کرد. 
اهمیت این امر به قدری باال است که می تواند 
اقدامات آینده شما را نیز تحت تاثیر مستقیم 
ق��رار دهد. به همین خاطر تمامی مدیران به 
دنبال راهکارهای ایجاد نام تجاری قدرتمند 
هستند و برای آن وقت و هزینه بسیار صرف 
می کنند. ب��ا این حال ممکن اس��ت تمامی 
شرکت ها منابع مالی الزم جهت سفارش برند 
را نداشته باش��ند و همین امر باعث می شود 
به ش��کلی غیر حرفه ای و نادرست این کار را 
انجام دهند. در همین راس��تا قصد داریم در 
ای��ن مقاله به 10 گام اساس��ی در ایجاد یک 

برند قدرتمند بپردازیم. 
1- خود را بشناسید

در ابتدای کار الزم اس��ت درک درس��تی 
از اهداف و نوع فعالیت خود داش��ته باش��ید 
تا بتوانید برند مناس��ب خود را شکل دهید. 
درواق��ع سیاس��ت کاری ش��ما در تمام��ی 
قس��مت های آن تأثیر گذار خواه��د بود و آن 
را ش��کل خواهد داد. ب��رای مثال در صورتی 
که محصولی برای ک��ودکان تولید می کنید، 
شکل لوگو و شعار انتخابی شما باید به فضای 
کودکانه نزدیک باشد تا مخاطب های خردسال 
شما بتوانند با آن ارتباط برقرار سازند. اگرچه 
خودشناسی در ابتدا امری بسیار ساده به نظر 
می رسد، با این حال نتایج حاکی از آن است 
که بسیاری از مدیران پاسخ درست را به این 
پرسش به ظاهر س��اده نمی دهند، به همین 
خاطر الزم است زمانی را صرف فکر کردن در 
این رابطه بکنید و پس از آن دیگر از چارچوب 
اهداف خود خارج نش��وید. برای این امر بهتر 
اس��ت روی برگه ای س��ؤاالتی را طرح کنید. 
این س��ؤاالت باید شامل مواردی نظیر، دلیل 
انجام این کار، نقطه پایان، عامل تمایز ش��ما 
نسبت به سایرین و مواردی از این قبیل باشد. 
فرام��وش نکنید تا زمانی که به این س��ؤاالت 
پاس��خی درس��ت و منطقی نداده اید، نباید 
مراحل دیگر را در دستور کار خود قرار دهید. 

2- اطالعات بدهید
در این مرحله الزم اس��ت هر آن چیزی را 
ک��ه در رابطه با ش��رکت و کار خود در ذهن 
دارید روی کاغذ پیاده کنید. توصیه می شود 
در این رابطه ذهن خود را محدود نکرده و هر 

اطالعاتی را اضافه کنید. این امرممکن است 
بیش از یک روز طول بکشد، با این حال باید 
زمانی از آن دست بکشید که اطمینان دارید 
تمام��ی موارد را ذکر کرده ای��د. در این رابطه 
نگران حجم باالی مطالب نباش��ید. در ادامه 
با قرار دادن فیلت��ر می توانید به راحتی موارد 
غیرضروری و نامرتبط را حذف کنید. این امر 
به ش��ما چارچوبی فکری خواه��د داد که در 
مراحل بعد کمک شایانی محسوب می شود. 

3- سه کلمه برای توصیف کسب وکار 
خود انتخاب کنید

ب��دون تردی��د بهترین برندها ب��دون در 
اختیار داشتن ش��عاری مناسب، نمی توانند 
تأثیر الزم را داش��ته باشند. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود قبل از طراحی آرم تجاری 
در ای��ن رابطه اقدام کنید. با این حال توجه 
داش��ته باش��ید که به کار ب��ردن جمالت 
طوالن��ی به علت م��دت زمانی ک��ه از افراد 
خواهد گرفت، نمی توانند گزینه های مناسبی 
باش��ند. استاندارد جهانی در این رابطه تنها 
س��ه کلمه است، به همین خاطر بهتر است 
مواردی را ذکر کنید که معرف بهتری برای 
شرکت شما خواهند بود. فراموش نکنید که 
در تمامی مراحل می توانید از کمک س��ایر 
افراد نیز استفاده کنید و الزامی وجود ندارد 
که حتما به تنهایی تمام��ی کارها را پیش 

ببرید. 
4- استایل خاص خود را ایجاد کنید

بدون تردید تنها زمانی در ذهن ها ماندگار 
خواهید شد که به نوعی منحصربه فرد باشید. 
به همین خاطر الزم است استایل خاص خود 
را انتخ��اب کنید. این ام��ر خصوصا در رابطه 
با نوع دکوراس��یون شرکت و نمایندگی های 
فروش، قالب س��ایت و صفحه های ش��ما در 
ش��بکه های اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود. 
فراموش نکنید ک��ه این امر باید در ارتباط با 
نوع کس��ب وکاری که انجام می دهید باشد تا 
تأثیر الزم را روی مخاطب بگذارد. با انتخاب 
این امر ش��ما وارد اولین مراحل طراحی لوگو 

خواهید شد. 
5- به جزییات توجه داشته باشید

در این مرحله ش��ما اقدام ب��ه طراحی آرم 
تج��اری خود خواهید ک��رد، به همین خاطر 
الزم اس��ت تمامی جزییات آن را مش��خص 
سازید. این جزئیات شامل رنگ، گرافیک و... 

اس��ت که همگی باید با توجه به کسب وکار 
شما انتخاب ش��وند. درواقع با توجه به اینکه 
برند شما معرف شرکت خواهد بود، الزم است 
بیش��ترین میزان ارتباط را میان آن دو ایجاد 
کنی��د. در این رابطه بهتر اس��ت از رنگ های 
متن��وع ولی در ی��ک طیف اس��تفاده کنید. 
همچنی��ن در رابطه با فونت نیز بهتر اس��ت 
تنوع کافی داشته باشید تا مخاطب به خوبی 

غافلگیر شود. 
6- لوگوی خود را طراحی کنید

در این مرحله اگر بخواهید خودتان آن را 
انج��ام دهید، بای��د در زمینه طراحی حرفی 
برای گفتن داشته باشید. در غیر این صورت 
بهتر است از فردی توانا در این حوزه استفاده 
کنید. بهتر است چند طرح اولیه داشته باشید 
و پس از شکل دادن به هر یک، بهترین را از 
میان آنها انتخاب کنید. همچنین بهتر است 
تمامی عناص��ر زیبایی ش��ناختی را در این 
رابطه انجام دهید تا نیازی به انتخاب لوگویی 
جدید نباشد. توجه به این امر ضروری است 
که آرم شما قرار است در ذهن مخاطب نقش 
ببندد و تغییر مداوم آن به این امر لطمه وارد 

می کند. 
7- پوش�ه ای از اقدامات خود ش�کل 

دهید
بهتر اس��ت تمام��ی مراح��ل را در جایی 
یادداش��ت کنید. این امر ممکن است بعدها 
خصوصا در مواقعی که قصد تشکیل شرکت 
جدیدی دارید، کمک رسان باشد. همچنین در 
صورت موفقیت ش��ما می تواند بخش جذابی 
در تاریخچه ش��رکت برای مخاطب باشد که 
در ص��ورت یادداش��ت نک��ردن آن از همان 
ابتدا مرور خاطرات ش��ما هم��راه با ضعف ها 
و فراموش��ی هایی خواهد بود. همچنین بهتر 
اس��ت مطالب خود را ب��ا عکس هایی همراه 
سازید تا آرشیو بهتر و کامل تری در دسترس 

باشد. 
8- از اهمیت صدا غافل نشوید

در بهترین حال برند شما تا به این مرحله 
تنها دیده خواهد ش��د، با این حال الزم است 
حواس بیشتری را معطوف به خود کنید. در 
این رابطه بهترین گزینه شنوایی است. درواقع 
در صورتی که بخواهی��د تبلیغات تلویزیونی 
داشته باش��ید، دیگر تنها نمایش برند کافی 
نخواهد بود، بنابراین شما به فردی نیاز دارید 

تا گوینده ش��عار شما و اطالعات مدنظر شما 
برای مخاطب باش��د. بسیاری از شرکت ها در 
این رابطه کامال بی سلیقه عمل و هر فردی را 
که صدایی رسا داشته باشد برای آن انتخاب 
می کنن��د. این دس��ته از مدی��ران از جادوی 
صدا غافل هس��تند. درواقع بهتر اس��ت لحن 
ف��رد گوینده و موارد دیگر آن با توجه به نوع 
فعالیت ش��ما باشد. برای مثال در صورتی که 
محصوالت مرتبط ب��ا آقایان تولید می کنید، 
استفاده از صدای یک زن کامال غیر حرفه ای 
خواه��د بود و  در صورت��ی که حوزه فعالیت 
ش��ما در رابطه با کودکان است لحن گوینده 
باید بس��یار نزدیک به خود آنها باشد تا تأثیر 

الزم را بگذارد. 
9- معرف ه�ای برند خ�ود را انتخاب 

کنید
در این مرحله الزم اس��ت تعیین کنید که 
به چه صورت می خواهید نام تجاری تان را به 
ش��هرت برسانید. بدون تردید در عصر حاضر 
با رش��د روزافزون تکنولوژی شما گزینه های 
متنوع و متعددی را در اختیار خواهید داشت. 
با این ح��ال باید از می��ان تمامی روش های 
موجود بهترین ه��ا را انتخاب کنید که صرف 
بهتری��ن بودن ام��ری مطلق نب��وده و بدون 
شک برای هر ش��رکت تفاوت خواهد داشت. 
ب��ه همین خاطر در این مرحله الگوبرداری از 
سایر ش��رکت ها تنها نتیجه منفی به همراه 

خواهد داشت. 
10- عالوه بر شهرت، محبوبیت خود را 

نیز افزایش دهید
با رس��یدن به این مرحله بدون تردید برند 
ش��ما به سطح مطلوبی از شهرت رسیده و به 
خوبی دیده شده است. با این حال این امر به 
تنهایی نمی تواند مح��رک فرد برای خرید از 
شما باشد، به همین خاطر الزم است عالوه بر 
خیره کردن چشم ها، بر قلب مخاطب خود نیز 
نفوذ کنید. این امر تنها زمانی میس��ر خواهد 
ب��ود که کاری را انجام دهید که موردپس��ند 
مشتری باشد و منجر به افزایش رضایت آنها 
خواهد شد. برای مثال بسیاری از فروشگاه ها 
مسابقه عکاس��ی با محصوالت خود را برگزار 
کرده و به بهترین ها جوایزی اهدا می کنند. در 
این رابطه حتی اعطای تخفیف و بن می تواند 

جایزه در نظر گرفته شود. 
 www. wonderlass. com :منبع

10گام ایجاد برند
کارگاه برندینگ

چگونه برند خود را از دیگران 
متمایز کنیم

دلیل تمایز یک برند از دیگران، به محصولی که به بازار 
عرضه می کند بس��تگی ندارد، بلکه شناختن مخاطبان و 
نحوه ارائه محصول است که باعث ایجاد تفاوت می شود. 

نکته ای که ش��ما را از س��ایر برنده��ا متمایز می کند، 
محصولی نیس��ت که به فروش می رسانید. اینکه چگونه 
و چرا کسب و کارش��ما چنین محصول��ی تولید می کند، 
دلیل تمایز ش��ما از رقبای تان اس��ت. رس��یدن به تمایز 
واقعی چالش برانگیز است، اما با داشتن ایده ها، نوآوری ها 
و استفاده از منابعی که محصوالت و خدمات جدیدی به 
بازار عرضه کنند، می توان کاری کرد که برند اعتبار خود 
را در بازار افزایش دهد. شما چگونه برند خود را از دیگران 
متمایز می کنید؟ مطمئنا می دانید که عرضه یک محصول 
جدید کافی نیست و برای متمایز کردن یک برند کارهای 
بیشتری باید انجام شود. تغییرات بازار و صنعت از جمله 
مشکالت بزرگی هستند که برندها با آن روبه رو هستند و 
یک محصول نمی تواند به تنهایی تمام آنها را از بین ببرد. 
به گزارش زومیت، هدف هر کسب و کاری این است که 
برند خود را از رقبا جدا کند و بکوش��د مشتری ها به طور 
طبیعی به محصوالت جذب ش��وند. یک برند نباید تنها 
تالش کند که با اس��تفاده از نوآوری محصول یا خدمات 
جدید عرضه کند، بلکه باید تعهد خود را به اس��تفاده از 
نوآوری در تولید محصوالت و پش��تیبانی از مش��تری ها 
نشان دهد. دلیل تمایز برند شما از دیگران نه تنها باید در 
محصوالت و خدمات قابل مشاهده باشد، بلکه باید جزئی 
از شخصیت برند شما شود و همچنین نحوه تعامل شما با 
مشتری ها و معرفی کسب و کار شما به دنیا را تعریف کند. 

امکانات جدید و مدرن برای تمایز
به عنوان مثال بخش استوری شبکه های اجتماعی را در 
نظر بگیرید. در پاییز سال ۲01۳ اسنپ چت ویژگی جدید 
اس��توری را به اپلیکیشن خود اضافه کرد؛ به این صورت 
که کاربران می توانستند عکس یا ویدئویی را با دیگران به 
اشتراک بگذارند که بعد از گذشت ۲۴ ساعت پاک می شد. 
بعد از مدتی اینس��تاگرام و فیس ب��وک نیز این ویژگی را 
به اپلیکیش��ن خود افزودند و امکان به اشتراک گذاشتن 
ویدئوی پخش زنده را نیز برای کاربران مهیا کردند. تنها 
یک پلت فرم توانس��ت این ویژگی را به محبوبیت برساند 
و دیگران در اس��تفاده از آن شکس��ت خوردن��د. امروزه 
کاربران اینستاگرام بیشتر از کاربران اسنپ چت از استوری 
اس��تفاده می کنند. کاربران فیس بوک نیز به ندرت از این 
ویژگی بهره می برند. چه چیزی باعث شد که اینستاگرام 
در اس��تفاده از استوری ها موفق شود؟ دلیل موفقیت این 
است که آنها مخاطبان خود را می شناسند و می دانند چرا 

باید امکانات جدید را به پلت فرم خود اضافه کنند. 
کاربران به این دلیل از اینس��تاگرام استفاده می کنند 
ک��ه بتوانند از طری��ق محتوای تصویری ب��ا یکدیگر در 
تعامل باشند و خبرهای جدید را دریافت کنند. بنابراین 
به اشتراک گذاش��تن تصویر در اینستاگرام یک موضوع 
بدیهی برای کاربران اس��ت و به اس��توری به چشم یک 
روش خالقانه و جدید برای انتشار عکس ها نگاه می کنند 

و همین موضوع باعث موفقیت آن شده است. 
ب��ه عبارت دیگر، اینس��تاگرام موضوع��ی را که در آن 
بهترین اس��ت پیدا ک��رد و آن را تقویت کرد، اما از طرف 
دیگر فیس بوک نتوانس��ت در اس��تفاده از استوری موفق 
عم��ل کند. آیا یک برند می تواند اس��تفاده از امکاناتی را 
که دلیل اصلی استفاده کاربران هستند به صفر برساند؟ 
بله چنین کاری امکان پذیر اس��ت، اما باعث از بین رفتن 
ویژگی هایی می ش��ود که طی این چند سال روی توسعه 

آن کار کرده اند. 
ت��ا به حال بارها و بارها پیش آمده اس��ت که ش��اهد 
چنین موضوعی باشیم؛ اینکه یک ایده بزرگ توسط تعداد 
زیادی از شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. 
برندهای��ی می توانند متمایز ش��وند که زم��ان بگذارند و 
مشتری های خود را بشناسند. اینکه بدانند آنها به دنبال 
چه چیزهایی هستند و با توجه به این موضوع ویژگی های 
جدیدی به محصول یا خدمات خود اضافه کنند. به عنوان 
مثال اینستاگرام روش های جالبی برای به اشتراک گذاری 
عکس ارائه می دهد و آمازون راحتی را برای مشتری های 

خود به ارمغان می آورد. 
بازگشت به ریشه ها

متمایز کردن برند کار س��ختی اس��ت، مخصوصا اگر 
ندانید دقیقا کدام ویژگی شما را از دیگران متمایز می کند. 
اگر شما هم در چنین شرایطی قرار دارید، به مشتری های 
خود نگاه کنید. چه چیزی باعث شده است که مشتری ها 
به جای خرید کردن از شما سراغ رقبای تان می روند؟ آیا 
تسهیالتی که در فروش آن الین خود ارائه می دهند دلیل 
چنین موضوعی اس��ت؟ اگر پاس��خ مثبت است باید این 
موضوع در مرکز توجه قرار بگیرد. دلیل اصلی مش��کل را 

پیدا کنید و سپس به دنبال راه حل آن باشید. 
فرام��وش نکنید که این رویکرد باید با بررس��ی دقیق 
همراه باشد. اگر می خواهید برند خود را از دیگران متمایز 
کنید، باید این موضوع را دائما مورد بررس��ی قرار دهید 
که آیا مش��تری های درست را مورد هدف قرار داده اید یا 
خیر. داش��تن یک دانش پایه از مشتری ها اجازه می دهد 
که ببینید آیا در مس��یر درس��تی در بهبود روابط خود با 
مشتری ها قرار دارید یا خیر. به جای تالش برای ساختن 
یک محصول آینده دار یا ارائه سریع ترین خدمات، به این 
فکر کنید که کدام موضوعات ریشه ای باعث تمایز شما از 
دیگران می شود. نوآوری واقعی این است که برند خود را 
طوری بس��ازید که از همه نظر خاص باشد. بنابراین روی 
پیدا کردن دلیل تمایز خود تمرکز کنید و با بهره گیری از 

این موضوع، برندی بی همتا داشته باشید. 
INC :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 جایگاه سازی متفاوت 
سه غول مالی دنیا

در ای��ن مطل��ب می خواهیم روش ه��ای متفاوت 
جایگاه سازی س��ه برند شناخته ش��ده مالی را با هم 

ببینیم. 

Mastercard- وصل کردن مردم به 
فرصت های باارزش 

ه��دف Mastercard خل��ق دنیای��ی »فرات��ر از 
پول« اس��ت. این مفهوم، دو وج��ه دارد. معنای اول 
آن، به وج��ه تکنولوژیک برن��د و نوآوری های آن به 
از بین ب��ردن نقش پول در پرداخت ه��ا و در نتیجه 
انجام معامالتی س��اده تر و امن تر، برمی گردد، اما در 
معن��ای دوم، می توانیم عب��ارت »فراتر از پول« را به 
تجربه ای تفس��یر کنیم که با پول قابل خرید نیست. 
این ماموریت در اس��تراتژی برند کامال مشهود است، 
چراکه دس��ت کم در ۲0 سال گذشته تمام پیام های 
برند حول »غیرقابل قیمت گذاری« بوده است و تنها 
در س��ال ۲01۵ خلق لحظه های »ب��اارزش« به این 
مفهوم اضافه ش��د. در طول س��ال ها »ب��اارزش« به 
چتری بر ف��راز پلت فرم بازاریابی برند تبدیل ش��ده 
 Mastercard ،اس��ت؛ در مرکز این تفکر بازاریابی
با مزای��ای مختلفی مث��ل انواع تخفی��ف ، دعوت به 
رس��توران  ی��ا دورهمی ه��ای غیرمنتظره ب��ا حضور 
س��لبریتی های مش��هور، به مخاطبانش پاداش داده 

است. 

جالب اس��ت بدانید که برند در طول این س��ال ها 
فاصله خود را با ش��رکت های س��رویس دهنده مالی 
حفظ و در عوض جایگاه خود را به عنوان یک شرکت 
فناوری ارائه کنن��ده راه حل های الکترونیک پرداخت، 

تثبیت کرده است. 

Visa- برای همه و همه جا
در سال Visa ،۲01۴ که با تغییر لوگو ریبرندینگ 
ک��رده بود، خ��ود را به ش��کل ت��ازه ای معرفی کرد: 
بهتری��ن روش برای دریافت و پرداخت. عالئم جدید 
جایگاه سازی برند، به در دسترس بودن و حضور بدون 
قید و ش��رطش در زمان و مکان اش��اره داشت. برند 
ب��ه وضوح می گفت که برای هم��ه و در همه جا کار 
می کن��د. مفهوم »حضور در تمام مکان ها و زمان ها« 
ممکن اس��ت موضوعی تکراری باش��د، اما هنوز هم 
برای برندهای مالی پاسخگو است. گذشته از این چه 
کسی است که نخواهد بدون نیاز به پول نقد، در همه 
جا امکان پرداخت داش��ته باش��د. این استراتژی به 
شعار برند تبدیل شد: می توانی هر کجا که بخواهی، 
باشی. البته برند در گذشته هم از این شعار استفاده 
ک��رده بود، اما آنها بر این باورند که امروز این ش��عار 
معنای جدیدی پیدا کرده و »همه جا« در ۳0 س��ال 

قبل با »همه جای« امروز تفاوت دارد. 
Visa ه��م مث��ل Mastercard با ش��رکت های 
صرف��ا مالی فاصله می گیرد و خ��ود را به عنوان یک 

شرکت فناوری پرداخت معرفی کرده است. 

American Express- از پرستیژ تا مسیر 
اصلی زندگی

آنچه Amex را از دو برند پیشین متمایز می کند، 
این اس��ت ک��ه Amex تنها یک راه ح��ل پرداخت 
نیست و برند یک صادرکننده کارت است و مانند یک 
بانک فعالیت می کند و در نتیجه با ریسک های بانک 
مواجه اس��ت. هسته اصلی استراتژی Amex جذب 
و حفظ اعضای رده باالی جامعه اس��ت که مشتاق به 
پرداخت هزینه بیشتر برای دریافت خدمات ویژه اند. 
)خدماتی مثل تخفیف رس��توران ها، بیمه، دسترسی 
به صندلی ه��ای پروازهای بیزن��س و...( این رویکرد 
در ترکی��ب با حمایت برن��د از رویدادهای خاص که 
 در آن فق��ط اف��راد مش��هور دعوت می ش��وند، کنار

Blacj Cardه��ای تیتانیوم اس��تیل برند، تصویری 
مجلل از Amex به وجود آورده و به نظر می رس��د 
که هر کسی نمی تواند از این خدمات استفاده کند. 

اما برای ورود به مس��یر اصلی زندگی و گس��ترده 
کردن دامنه مخاطبان، Amex محصوالت متعددی 
تولید و س��عی ک��رده تصویر عام ت��ری برای خودش 
خل��ق کند. کارت آبی نقدی روزم��ره که بدون هیچ 
هزینه س��االنه ای صادر می ش��ود و برنامه شنبه های 
کس��ب و کارهای کوچ��ک نمونه هایی از این دس��ت 

هستند. 
 mbanews/ brandstruck :منبع
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از  یک��ی  محتوای��ی  بازاریاب��ی 
زیرش��اخه های تازه  تأسیس حوزه 
بازاریابی اس��ت. ای��ن بخش خرد 
نیز مانند ح��وزه مادر هدف جذب 
هرچه بیشتر مخاطب برای برندها 
را در سر دارد. براساس پژوهش های 
صورت گرفته، بازاریابی محتوایی در 
س��ال های اخیر موردتوجه بس��یار 
زیادی قرار گرفته اس��ت. نگاهی به 
کمپین های بازاریابی سه سال اخیر 
بیانگر نقش تأثیرگذار این حوزه در 
مختلف  موفقیت کس��ب وکارهای 
خواهد بود. برهمین اساس در این 
مقاله س��وزان گانلیوس به بررسی 
چه��ار رویک��رد موف��ق در زمینه 
بازاریابی محتوایی می پردازد. نحوه 
گردآوری اصول این مقاله براساس 
تحلیل برترین کمپین های بازاریابی 

در سال 2017 بوده است. 
هنگام��ی ک��ه در س��ال 2014 
نخستین بحث ها پیرامون بازاریابی 
محتوایی صورت گرفت، هیچ کس 
انتظار پیشرفت س��ریع این حوزه 
را نداش��ت. در نزدی��ک ب��ه چهار 
س��ال این حوزه ف��راز و فرودهای 
بی ش��ماری را به خود دید. ابتدا به 
منظ��ور درک بهتر بای��د بازاریابی 
محتوای��ی را به دق��ت توضیح داد. 
در بازاریابی محتوایی به جای تأکید 
بر المان های فرع��ی مانند حضور 
شخصیت های مشهور یا جلوه های 
ویژه بر تأثیرگذاری محتوای سازنده 
کمپین تأکید می ش��ود. این بدان 
معناست که تمرکز و هزینه اصلی 
بای��د معط��وف به ن��گارش متن و 

المان های مرکزی کمپین باشد. 
به رغ��م  حاض��ر،  ح��ال  در 
موفقیت ه��ای برخ��ی از برندهای 
خ��اق در زمینه تولی��د محتوای 
جذاب، اغلب ش��رکت ها با مسئله 
ناتوان��ی در تولی��د محتوای جدید 
مواجهن��د. در واقع امروزه به اغلب 
کمپین ها که نگاه می کنیم، ردپایی 
آشکار از الگوهای بازاریابی دیگر در 
آنها به چش��م می خورد. به گزارش 
هاروارد بیزینس، یکی از علت های 
شکس��ت 60درصدی کمپین های 
س��ال 2016 همین تک��رار محتوا 
بوده اس��ت. با این حال صحبت از 
ضرورت تولید محت��وای جدید در 
مرحله عمل چندان س��اده نیست. 
یکی از بهترین روش ها در راستای 
دستیابی به این هدف تمرکز روی 
کمپین های موفق اس��ت. در واقع 
آنچ��ه در این مقاله بدان ها اش��اره 
کرده ام، رویکردهای برندهای موفق 
در زمینه بازاریابی موفق بوده است. 

معمای تولید محتوا
بازاریاب��ی محتوای��ی عمدت��ا به 
دلیل س��ازگاری با بودجه محدود 
کسب وکارهای کوچک مورد توجه 
قرار می گیرد. با این حال به گزارش

نظی��ر  برندهای��ی   ،TechDigg
اپل، فیس ب��وک و گوگل نیز که از 
بودجه مطلوبی برخوردار هس��تند 
مبالغ قابل توجه��ی را به این حوزه 
نوپا اختصاص داده اند. خبر بد برای 
برندهای تازه تأس��یس و آنهایی که 
بودجه های مح��دود دارند، هجوم 
برندهای ثروتمند به حوزه بازاریابی 
محتوایی در س��ال جدید میادی 
است. برهمین اس��اس باید انتظار 
رقابت ه��ای فش��رده ای را در این 

حوزه داشت. 
افزای��ش رقابت در ه��ر حوزه ای 
نیاز به تولی��د محتوای باکیفیت تر 
را ضروری می کند. برهمین اساس 
راه اندازی تیم تولید محتوا یکی از 
نیازهای هر کسب وکاری محسوب 
می ش��ود. هدف از راه ان��دازی این 
بخ��ش، تمرکز ویژه و مس��تقل از 
حوزه های دیگ��ر روی ایده پردازی 
بازاریاب��ی اس��ت. ج��اش دنینگ، 
نویسنده و پژوهشگر حوزه بازاریابی 
معتقد است در سال پیش رو ارائه 
ایده های جدید به مخاطب مستلزم 
ترک تقلید از سایر کمپین هاست: 
»امروزه دیگر م��ردم به تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی توجه چندانی 
ندارند. مهم ترین علت این رویکرد 
مخاطب، تقلید ناشیانه بازاریاب ها 
از یکدیگر اس��ت. اوضاع به گونه ای 
ش��ده که هر محتوایی را چند روز 
بعد در تبلیغ برندی دیگر مشاهده 

می کنیم.«
ب��رای ش��روع نی��از ب��ه صرف 
هزین��ه بس��یار زی��ادی نیس��ت. 
راه اندازی صن��دوق ایده ها یکی از 
کم هزینه ترین اقدامات در این راستا 
محس��وب می ش��ود. این صندوق 
ب��ه منظ��ور جم��ع آوری ایده های 

کارمندان مختلف شرکت در طول 
روز تهیه می شود. براین اساس در 
پای��ان هر هفته ده ه��ا ایده متنوع 
آزمایشی  اجرای  خواهید داش��ت. 
ای��ن ط��رح در روزنام��ه نیویورک 
تایمز ب��ا خروجی جالب��ی همراه 
بود. به گزارش بخش کس��ب وکار 
این خبرگزاری، از هر هش��ت ایده 
ارائه شده سه ایده تقریبا نوآورانه به 
دست آمده بود. همین امر پیشرفت 
مطلوب��ی را در تولی��د محت��وای 

شرکت ها خواهد داشت. 
هنر هفتم در آستانه فراموشی

نیمه نخس��ت دهه 90 میادی 
ش��اهد رونق کلیپ های تبلیغاتی 
بود. با این حال بازاریابی ویدئومحور 
به زودی جایگاه خود را از دس��ت 
داد. ب��ا این ح��ال نگاهی به حجم 
مصرف ترافیک اینترنت در س��طح 
جهانی س��یگنال های مهمی را به 
بازاریابی  ح��وزه  دس��ت اندرکاران 
خواه��د داد. به گ��زارش گاردین، 
از اختصاص  پیش بینی ها حاک��ی 
80درصد مصرف ترافیک اینترنت 
در سال 2019 به دانلود و تماشای 
ویدئوهاس��ت. این آمار در س��الی 
که گذش��ت تنها 45.6 درصد بود. 
همین میزان مصرف فعلی نیز برای 
توجه بیشتر به هنر هفتم کافی به 

نظر می رسد. 
دوربین ه��ای  پیش��رفت های 
واقعیت مجازی ی��ا VR در زمینه 
توجه به بازاریابی ویدئو محور بسیار 
مؤثر بوده اس��ت. در واقع برخی از 
تبلیغات تحسین برانگیز چند سال 
اخی��ر ب��ا محوریت نمای��ش روی 
ای��ن دوربین ها طراحی ش��ده اند. 
همچنی��ن اس��تفاده از س��رویس 
ارتب��اط تصوی��ری زن��ده ک��ه از 

سوی ش��بکه های اجتماعی نظیر 
فیس بوک و اینس��تاگرام ارائه شده 
اس��ت نیز راهکار خاقانه ای برای 
ارتب��اط با مش��تریان به حس��اب 
می آی��د. این بخ��ش به وی��ژه در 
اینستاگرام محبوبیت فراوانی دارد. 
برندهای��ی نظی��ر Nvidia که در 
زمینه تولید بازی های کامپیوتری 
فعالیت دارند با اس��تفاده از همین 
س��رویس اخبار تازه خود را منتشر 

می کنند. 
بررس��ی های  ص��ورت  ه��ر  در 
دانشگاه میشیگان حاکی از اهمیت 
روزاف��زون تبلیغ��ات تصویری در 
بازاریاب��ی محتوایی اس��ت. بدون 
شک توس��عه ابزارهای نمایشی در 
این زمینه سهم انکارناپذیری دارد. 
امروزه در هر موبایل و تبلتی اکانت 
مش��اهده ویدئو به ص��ورت آناین 
وج��ود دارد، بنابراین باید بهترین 
اس��تفاده را از این موضوع در حوزه 

تبلیغات و بازاریابی کرد. 
شخصی سازی محتوا

گزارش ه��ا حاک��ی از افزای��ش 
ش��رکت ها  س��رمایه گذاری 
و  تبلیغ��ات  متنوع س��ازی  روی 
شخصی س��ازی آن برای مخاطبان 
هدف گوناگ��ون در س��ال 2018 
بیزینس  اس��ت. برهمین اس��اس 
کاه��ش 20درص��دی  اینس��ایدر 
مخاطب ه��ای برندهای��ی را ک��ه 
همچنان به ش��یوه های فعلی شان 
پایبند بمانند پیش بینی کرده است. 
بدون شک شخصی سازی محتوا 
در ش��رایطی ک��ه خل��ق محتوای 
بازاریابی دشوار شده، بسیار پیچیده 
خواهد بود. برهمین اس��اس ابتدا 
با اقتب��اس از کمپین ه��ای جاری 
خ��ود در پی خل��ق الگوهایی برای 

قالب های مختلفی نظیر شبکه های 
اجتماعی و ایمیل ها باشید. این امر 
به شما در تولید محتوایی مستقل 
و متفاوت از یکدیگر کمک خواهد 
ک��رد. در این صورت با موفقیت در 
این فرآین��د طوالنی قادر به جذب 
مخاط��ب از طیف ه��ای مختل��ف 
خواهی��د ب��ود. این نکت��ه که هر 
مخاطب��ی از نوع خاص��ی از منبع 
اطاعات��ی اس��تفاده می کن��د در 
اهمیت یابی شخصی س��ازی محتوا 
تأثیر قاطعی داش��ته است. به این 
ترتیب جذب مخاطب های مختلف 
منابع اطاعاتی  نیازمند شناسایی 
و ش��بکه هایی اس��ت ک��ه در آنها 
حض��ور دارند. به ط��ور خاصه، به 
منظور شخصی س��ازی محتوا باید 
در قالب های��ی نظی��ر ش��بکه های 
اجتماع��ی گوناگون و رس��انه های 
مختلف حضور فعال داشته باشیم. 
هر مشتری یک بمب بازاریابی

نزدی��ک به ی��ک ده��ه از طرح 
ایده بازاریابی به وس��یله مشتریان 
می گذرد. از هم��ان زمان نیز لوازم 
این مدل از بازاریابی برای بسیاری 
از ش��رکت ها دور از دس��ترس بود. 
در واق��ع ایده اصل��ی در این طرح 
فراهم سازی بستری برای مشتریان 
وفادار ش��رکت به منظ��ور ترغیب 
س��ایر افراد به خرید از برند هدف 

است. 
پرسش��ی که در اینجا باید بدان 
پاسخ داد، چرایی گرایش به سوی 
چنین شیوه ای از بازاریابی است. به 
نظر بسیاری از کارشناس ها از جمله 
کیمبرلی موریس��ن اف��راد تمایل 
روان ش��ناختی بیش��تری به قبول 
اطاعات از س��وی اطرافیان ش��ان 
امروزه  اس��اس  برهمی��ن  دارن��د. 
امپراتوری برندها در زمینه فروش 
و بازاریابی بر دوش مشتریان ش��ان 
خواهد ب��ود. این الگ��وی بازاریابی 
به ط��ور معم��ول ب��ا اس��تفاده از 
هشتگ ها در شبکه های اجتماعی 
و رسانه های مختلف دنبال می شود. 
اینس��تاگرام و یوتی��وب یک��ی از 
بازاریابی  بس��ترهای  محبوب ترین 
مشتری محور هستند. خوشبختانه 
س��رمایه گذاری روی ای��ن ح��وزه 
نیازمن��د ص��رف هزین��ه خاص��ی 
نیس��ت. تنها باید اعتماد یکسری 
از مشتری های خود را جلب کنید، 
بقیه ماجرا از سوی همین مشتریان 

ادامه پیدا خواهد کرد. 
به عن��وان نکته پایان��ی باید بر 
اهمیت ب��ه روز ب��ودن در بازاریابی 
محتوایی اش��اره کرد. ام��روزه هر 
حوزه از کسب وکار با سرعت بسیار 
باالیی در حال تغییر است. برهمین 
اس��اس به منظ��ور ارائ��ه بهترین 
عملکرد در ح��وزه بازاریابی باید با 
چشمانی باز تغییرات این حوزه را 

مورد بررسی قرار داد. 
entrepreneur. com :منبع

بازاریابی محتوایی و دردسرهای آن

روندهای بازاریابی برای 4 رویکرد برتر برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی محتوایی
کسب وکارهای کوچک

چش��م انداز رقابتی این روزها بیشتر از هر زمان 
دیگری به کس��ب وکارهای کوچک فشار می آورد، 
اما این کسب وکارها با آمدن و رفتن اجتناب ناپذیر 
روند های مختلف، چگونه باید روند های درست را 
در زمان مناسب تش��خیص دهند؛ روند هایی که 
نه تنها بتوانند برای برند خود از آنها بهره بگیرند، 
بلکه با مخاطب هدف ش��ان نیز س��ازگاری داشته 

باشند؟ 
ب��ه گزارش دیجیات��و، چالش های��ی را که برند 
ش��ما امسال با آنها روبه روس��ت در نظر بگیرید و 
نگاهی به روند های برجس��ته ای ک��ه در ادامه از 
نظ��ر خواهید گذراند بیندازی��د. روندهایی که در 
ادامه این مطلب فهرس��ت ش��ده اند برای تدوین 
اس��تراتژی های بازاریابی کسب و کار به شما ایده 

می دهند. 

1- خداحافظی با B2B و B2C؛ سلام به 
H2H

برند های جس��ور از تقس��یم مخاطب��ان خود با 
دو رویکرد B2B )کس��ب و کار به کسب و کار( 
و B2C )کس��ب و کار ب��ه مصرف کننده( فاصله 
گرفته و در عوض به سراغ اتخاذ رویکرد H2H یا 
انسان به انسان رفته اند. برند ها برای خلق خاقانه 
روابطی معنادار با مخاطبان خود باید تجربه ای به 
آنها بدهند که باعث پیدایش ارتباطی احساس��ی 
و عمی��ق می��ان ای��ن دو و در نهای��ت ب��ه ایجاد 
ارتباطاتی در سطح ش��خصی، بر پایه گفت وگو و 
تعامل، همدالنه، انگیزه بخش، آکنده از ش��ادی و 

داستان محور شود. 

۲- جلب همکاری جامعه مخاطب برند
از اینکه سر گفت وگو را باز کنید و به مخاطبان 
خود احس��اس ش��نیده ش��دن بدهی��د و آنها را 
تش��ویق کنید فعاالن��ه پیام برندت��ان را از طرف 
شما به گوش دیگران برسانند نهراسید. برند های 
زیرک از طریق اس��تفاده از »محتوای تولید شده 
توس��ط کاربر« و »کمپین های جمع سپاری«، از 
قدرت جمعی مخاطبان خود به بهترین نحو بهره 
می گیرند. این کار باعث جلب مشارکت مخاطب 
می شود و به آنها اجازه می دهد سهمی معنادار در 
بهبود و موفقیت برند داش��ته باشند. حتی ممکن 
است به پیدایش ایده های تحول آفرینی بینجامد 

که برند را به مسیر تازه ای هدایت کند. 

۳- استفاده هدفمند از فناوری
فناوری به پیش��رفت خود ادام��ه می دهد و به 
نظر می رس��د هر هفت��ه نوآوری ت��ازه ای معرفی 
می ش��ود. بهترین اس��تراتژی های بازاریابی صرفا 
به تی��ک زدن فهرس��ت وار نیازمندی ها بس��نده 
نمی کنند، بلکه ب��ه مخاطبان خود انگیزه، انرژی 
و احس��اس مرتبط بودن می بخشند. اضافه کردن 
فناوری ه��ای هدفمند و عناص��ر تعاملی می تواند 
ب��ه خوبی ای��ن ایده را به کار بگیرد. ظرف س��ال 
پیش رو، برندها برای پش��تیبانی از داس��تان برند 
خود بای��د رویکرد پیچیده تر و فکرش��ده تری در 
قبال اس��تفاده یکپارچه از فناوری اتخاذ کنند. از 
فناوری صرفا با هدف استفاده از فناوری استفاده 
نکنید؛ تاکتیک هایی را انتخاب کنید که از لحاظ 
اس��تراتژیک بیشترین ارتباط را با پیام و مخاطب 

شما داشته باشند.
 

از  حاصلل  بازگشلت  جایگزینلی   -۴
سرمایه گذاری)ROI( با بازگشت حاصل از نوآوری

وقت آن رس��یده اس��ت ک��ه کس��ب وکارهای 
کوچک، فراتر از تعریف س��نتی بازگش��ت حاصل 
از س��رمایه گذاری فک��ر کنند و کم ک��م به فکر 
س��نجش بازگش��ت حاص��ل از نوآوری باش��ند. 
این ن��گاه جدی��د، روی ارزیابی تأثی��ر درازمدت 
اس��تراتژی های نوآورانه بازاریابی متمرکز اس��ت. 
عاوه بر معیار های سنتی ROI، برندهایی که به 
دنب��ال راه مؤثرتری برای ایجاد ارتباطات معنادار 
هس��تند باید میزان ماندگاری در ذهن، مشارکت 

و تلقی برند خود را بسنجند. 

۵- استفاده از هشتگ در سطحی باالتر
هش��تگ ها ب��دون ش��ک بخ��ش محب��وب و 
قدرتمن��دی از فرهن��گ ارتباط��ی ما هس��تند. 
استفاده از هشتگ راهی انعطاف پذیر و مؤثر برای 
طبقه بن��دی اطاعات، کارآمد ک��ردن مکالمات، 
و ایج��اد تجربیات مش��ترک و به ی��اد ماندنی در 
پلتفرم های مختلف اس��ت. ظرف س��ال پیش رو، 
برنده��ا از خاقیت های ت��ازه ای برای وارد کردن 
اس��تفاده خود از هشتگ به مرحله ای جدید بهره 
خواهند گرفت، به گونه ای که بتوان هم مشارکت 
مخاطبان زنده و هم مخاطبان آناین را به نحوی 
کاما تعاملی جلب کرد. چنین تجربه هایی نه تنها 
به برندها کمک می کند در چشم اندازی به شدت 
رقابت��ی ارتباط خود را با ب��ازار حفظ کنند، بلکه 
باعث فعال ش��دن ارتباطات معناداری میان آنها 
و مخاطبان می ش��ود که به انتشار پیام ها از طرف 

برند منجر خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

 برای موفقیت حرفه ای
باید شخصیت خود را بازاریابی کنید

تأثیرگذاران ش��بکه های اجتماعی، نمود این حقیقت 
هس��تند که برندینگ ش��خصی، فرصت ه��ای جدید و 
ش��گفت انگیزی را پیش روی زندگی حرفه ای افراد قرار 

می دهد. 
وقتی صحبت از برندسازی شخصی می شود، بسیاری 
از مردم می پرس��ند چرا باید روی چیزی سرمایه گذاری 

کنند که بازده آن مشخص و قابل اندازه گیری نیست؟ 
به گ��زارش زومیت، واقعیت این اس��ت ک��ه راه هایی 
برای س��نجش موفقیت و بازدهی برندس��ازی ش��خصی 
وج��ود دارد. هم��ه وقتی ک��ه در رس��انه های اجتماعی 
صرف می کنید، عکس هایی که به اش��تراک می گذارید، 
توئیت هایی که ارسال می کنید و مقاالتی که می نویسید، 
س��ودآوری خود را به شما نشان خواهند داد. شما زمانی 
به این بهره وری پی می برید که دیگر مجبور نیستید برای 
فروش هر محصول تان، ایمیلی جداگانه به مش��تریان و 
ش��رکت های دیگر بفرس��تید. برعکس، این مش��تریان 

هستند که به شما مراجعه می کنند. 
آنچه برای دیروز کافی بود، امروز دیگر جوابگو نیست

ش��ما با برندسازی ش��خصی، به نوعی خودتان را )چه 
به صورت آناین و چه آفاین( بازاریابی می کنید. چراکه 
امروز دیگر کافی نیس��ت فارغ التحصیل یک دانش��گاه یا 
آموزشکده باشید. متأسفانه امروزه رزومه همه مردم شبیه 
هم و پر از گواهی ها و مدارک فارغ التحصیلی دانشگاهی 
و دوره های آموزش��ی مختلف و متعدد است. البته گاهی 
اوقات دوره های کارآم��وزی و کارورزی داوطلبانه نیز در 

این رزومه ها دیده می شود. 
ول��ی زمانی که ی��ک کارفرما، س��ابقه حرفه ای ش��ما 
را در گ��وگل، لینکدی��ن و توییتر جس��ت وجو می کند، 
به چه نتایجی می رس��د؟ به این موض��وع فکر کنید که 
کارفرما، پیش��اپیش شما را از طریق یکی از این رسانه ها 

می شناسد! بله، این برند سازی شخصی است. 
مثال های واقعی

نیکاس کول، جوانی 22 س��اله بود که نویسندگی در 
پورتال Inc. com را شروع کرد. در آن زمان »بازاریابی 
اف��راد تأثیرگذار« پدیده ای نوظه��ور بود. به همین دلیل 
مدیر تیم او را به چالش کش��ید ت��ا در همه پلتفرم های 
اجتماعی مش��هور، فعالیتی تأثیرگذار داشته باشد. او به 
مدت سه ماه، روی سه شبکه اجتماعی متمرکز شد. اول 
اینستاگرام، بعد توییتر و در آخر کورا. کول هزاران فالوئر 
جمع کرد و دیگر همه رس��انه های اجتماعی را مثل کف 

دستش می شناخت. 
آنچ��ه آنها متوجه ش��دند این بود که ای��ن پلتفرم ها، 
به س��رعت تغییر می کردن��د و مردم دنبال��ه رو موج های 
زودگذر آنها بودند. ش��بکه، فقط وسیله ای بود که باعث 
می ش��د مردم ش��ما را بشناس��ند. موضوع مه��م، تعداد 
فالوئرهای شما نبود، بلکه این بود که شما بتوانید صدای 
خود را از میان این جمعیت، به طور واضح و رسا به گوش 

دیگران برسانید. 
کول موفق ش��د کارش را ادامه دهد، کتاب بنویس��د 
و آژان��س بازاریابی و تبلیغات خودش را تأس��یس کند. 
درنهای��ت او به یکی از بازاریابان دیجیتال معروف تبدیل 
شد که حتی نشریه فوربس نیز به دنبال استخدام او بود. 
می توانیم بگوییم که کول، کمی خوش شانس بوده. آیا 
افراد دیگری نیز موفق ش��ده اند چنین مس��یری را طی 

کنند؟ 
ش��رکت Inc. com تصمی��م گرفت ای��ن موضوع را 
بیشتر مورد تست قرار دهد. بنابراین چند عکاس مستقل 
را استخدام کرد تا روی این پروژه کار کنند. بعد از مدتی، 
یکی از آنها کاما کنار کش��ید و شرکت کنجکاو شد که 

علت این امر را دریابد. 
الکس تان، جوانی 20 ساله بود که واقعا تجربه زیادی 
در این حرفه نداش��ت، ولی شور و شوق و انرژی زیادش 
بود که نظر رئیس پروژه را به خود جلب کرده بود. وقتی 
از او پرس��یدند که آیا دانش��کده را تمام کرده، پاسخ داد 
که درس را رها کرده تا به اش��تیاقات خود مشغول شود. 
دانش��گاه، چیزی را که او واقعا ب��ه دنبالش بود، آموزش 
نمی داد. ش��رکت تصمیم گرفت هم��ان فرآیندی را که 
ک��ول انج��ام داده بود، به الکس نیز مح��ول کند. نتیجه 

کار، مثبت بود. 
الکس تان یاد گرفت بنویسد، عکس بگیرد و محتوایی 
بس��یار باکیفیت خلق کند. او به جایی رسیدکه برخی از 
مش��هورترین آژانس های بازاریابی دیجیتال جهان به او 
زنگ می زدند و از او درخواس��ت همکاری می کردند. کار 
او قابل توجه بود، زیرا او س��اعت های زیادی روی آثارش 
وقت گذاشته بود و در تمام رسانه های اجتماعی مشهور 

فعالیت مؤثری داشت. 
ول��ی این اس��تعداد او نب��ود که آژانس ه��ای بزرگ را 
جذب می کرد، بلکه ش��خصیتی بود که در آثارش نشان 
می داد. مردم حس می کردند الکس را می شناس��ند. او با 
برندسازی ش��خصی، توانسته بود اعتماد فالوئرهای خود 
را به دس��ت آورد. برند ش��خصی او بود که برای دیگران 

جذابیت داشت. 
الک��س به عن��وان تولیدکننده محتوا در یک ش��رکت 
بازاریاب��ی لس آنجلس اس��تخدام ش��د. او حاال ش��بکه 
پادکس��ت خودش را میزبانی می کند و در اوقات فراغت، 
همچنان به عنوان یک ش��خصیت تأثیرگذار ش��بکه های 
اجتماع��ی، فعالیت دارد. نکته مهم دیگر این اس��ت که 
در حال حاض��ر، روش های دیگری هم ب��رای برندینگ 
ش��خصی وجود دارد. اگر وقت و ان��رژی کافی را به این 
هدف اختصاص دهید، برندینگ شخصی می تواند حرفه 

شما را به طور کامل )و در جهت مثبت( متحول کند. 
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 عادت های ساده ای که تفکر شما 
را بهبود می بخشند

مغز همانند یک عضله است؛ درست همانطور که ورزش 
بدنی، بدن ش��ما را تقویت می کند، ورزش های ذهنی نیز 

موجب تقویت مغز می شوند. 
 ب��رای هوش��مندانه عمل کردن باید چ��ه کاری انجام 
دهیم؟ آیا ذهن ما قادر اس��ت به هسته یک مسئله رسوخ 

کند؟ شاید این موضوع، سؤال بسیاری از افراد باشد. 
به گزارش نوپانا، افراد به اندازه کافی از مهارت تفکر خود 
اس��تفاده نمی کنند و اغلب م��ا توانایی های ذهنی خود را 

نادیده می گیریم. 
مغز یک عضله است؛ درس��ت همانطور که ورزش های 
بدنی، بدن شما را تقویت می کنند، ورزش های ذهنی نیز 
به مغز ش��ما کمک می کنند تا قدرت خود را برای تجزیه 
و تحلیل موضوعات مختلف افزای��ش دهید. این ایده که 
برخی افراد ممکن اس��ت با قدرت ذهنی بیشتری نسبت 
به دیگران متولد ش��وند، کامال بی اساس است. در ادامه به 
توضیح مواردی می پردازیم که با رعایت آنها می توانید تفکر 

بهتری نسبت به موضوعات مختلف داشته باشید. 
تحریک مغز

برای تحریک و تمرین مغز، تمرین های فراوانی طراحی 
ش��ده اس��ت. برای این کار می توانید معماهای کالسیک 
مانند جدول کلمات متقاطع   یا سودوکو را امتحان کنید 
تا مغز خ��ود را در حالت حل مس��ئله حفظ کنید. انجام 

تمرین های این چنینی مغز شما را به چالش می کشد. 
گوش دادن

در نگاه اول انجام این کار به نظر آسان می رسد. در واقع 
گوش دادن به همکاران یا دوس��تان باتجربه می تواند در 
بلندمدت به بهبود تفکر شما کمک کند. شما همچنین 
می توانی��د یک کتاب صوت��ی تهیه و هن��گام ورزش یا 
رانندگ��ی آن را گوش کنید و در درازمدت ش��اهد نتایج 

آن باشید. 
مطالعه کردن

مطالعه یک فاکتور مهم در بهبود ش��یوه تفکر به شمار 
م��ی رود؛ چرا ک��ه نه تنها موجب کس��ب اطالعات جدید 
می شود، بلکه به طور غریزی به افزایش دایره لغات و گرامر 
شما کمک می کند. هدف شما از مطالعه نباید پایان دادن 
به کتاب در کوتاه ترین زمان باش��د، بلکه باید تا جایی که 
ام��کان دارد یاد بگیرید. برای مطالعه یک مطلب س��عی 
کنید کتاب هایی را انتخاب کنید که حس کنجکاوی شما 
را تحریک می کنند، زیرا این کار می تواند بس��یار به شما 

کمک کند. 
به خاطر داشته باشید اگر همیشه کتاب های فانتزی یا 
داستان بخوانید، در این صورت هیچ گونه اطالعات خاصی 
ب��رای عملی کردن در زندگی روزم��ره خود یاد نخواهید 
گرفت، پس س��عی کنید  کتاب های علم��ی با موضوعات 
مربوط به کسب و کار و یا موارد دیگر را نیز مطالعه کنید. 

نوشیدن آب کافی
مطالع��ات انجام ش��ده در دانش��گاه لندن و دانش��گاه 
وستمینستر در انگلستان نشان داده است که عملکرد مغز 

ما بدون آب، تا ۱۴درصد کاهش می یابد. 
 بدن ما از ۵۰ تا ۷۵درصد آب تش��کیل ش��ده است و 
وقتی که با کاهش آب مواجه می شود مغز باید کار سختی 
را ب��رای تولید نتایج مش��ابه انجام ده��د. یک بطری آب 
در کنار خود داش��ته باش��ید تا مقدار مصرف روزانه تان را 

پیگیری کنید. 
دوره های آنالین

فضای وب پر از دوره های آموزش��ی آنالین است و برای 
ش��ما با هر س��لیقه  و موضوعی که به دنبال یادگیری آن 
باش��ید حداقل چندین دوره وج��ود دارد. پس فرصت را 
از دس��ت ندهید، موضوع مورد عالقه ت��ان را انتخاب و در 

دوره های آموزشی آن شرکت کنید. 
سؤال پرسیدن

دالیل منطقی را جست وجو کنید. اگر یک مسئله شامل 
چندین عنصر باش��د، جنبه های مختلف آن را از یکدیگر 
متمایز کنید. توجه داشته باشید هنگام پرسش، اگر سؤالی 
مبهم را عنوان کنید پاسخ های مبهم نیز دریافت خواهید 
کرد. در جهان کس��ب و کار س��ؤال بپرسید، چراکه دست 
یافتن به بس��یاری از موفقیت ها در حیطه کس��ب و کار، از 

سؤاالت و تفکرات نوآورانه حاصل می شوند. 
ورزش کردن

ورزش نه تنها فش��ار خون ش��ما را تنظیم می کند، بلکه 
ش��انس ابتال به بیماری های قلبی و یا سکته مغزی را نیز 
کاهش می دهد. همچنین ورزش کردن اعتماد به نفس شما 
را افزایش می دهد.  نتایج تحقیقات در دانش��کده پزشکی 
هاروارد نشان می دهد که تمرین مغز، به شیوه ای است که 
حافظه و مهارت تفکر را تقویت می کند. یافتن زمانی برای 

ورزش چالش برانگیز، اما الزم است. 
به موقع انجام دادن کارها

زمانی که می خواهید به فردی دقیق و هوشمند تبدیل 
ش��وید، نیازمند یک مبارزه درونی خواهید بود. باید توجه 
داشته باش��ید که به تعویق انداختن کارها، بیهوده  است. 
اگر شما زمان انجام هر کاری را به تعویق می اندازید، قطعا 
فرصتی برای انجام کارهایی که در باال به آنها اش��اره شد 
نیز ندارید و نباید منتظر تغییر در فکر خود باشد. فراموش 
نکنید، زمان یک فاکتور گران و مهم اس��ت پس نباید آن 

را هدر دهید. 
نادیده گرفتن برچسب ها

برچسب ها مانع یک تفکر روشن هستند و تصاویری را 
که در ذهن قرار می گیرند تنظیم می کنند که البته حذف 
آنها کار سختی است. برچسب ها همچنین برداشت شما 
از مردم را به موارد کلی محدود می کنند. بهتر است برای 
کسب نتایج مؤثر با حذف آنها روی جزییات متمرکز شوید. 
inc/toastmasters :منبع
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ب��ه  گذش��ته  مقال��ه  در 
بررس��ی هش��ت مورد نخست 
کس��ب   وکارها با تلف��ن همراه 
پرداختیم، در ادامه باقی موارد 
را مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 

9- خدم�ات آرایش�ی و 
بهداشتی

مش��ابه این اقدام را در حال 
حاضر سالن   ها انجام می   دهند. 
با ای��ن حال ه��رکاری که در 
آن مکان��ی مش��خص وج��ود 
داش��ته باش��د، روی قیم��ت 
نی��ز تأثیرگ��ذار خواه��د بود. 
در همین راس��تا افراد ممکن 
است توانایی مالی کافی برای 
حض��ور در چنی��ن مراک��زی 
را نداش��ته باش��ند. تحت این 
ش��رایط می   توانید ب��ا آموزش 
اینگونه خدم��ات و حضور در 
مح��ل اف��راد اقدام به کس��ب 
درآمد کنی��د. همچنین کار با 
تلفن همراه صرفا ش��امل این 
نیست که حتما کاری را انجام 
دهید. درواقع ش��ما می   توانید 
با افزای��ش محبوبیت خود در 
طریق  از  اجتماعی  شبکه   های 
تبلیغ ب��رای برندهای مختلف 
درآمد خوبی داش��ته باش��ید. 
همچنی��ن برخ��ی از اف��رد به 
تبلیغ��ات انس��انی ش��رکت   ها 
تبدی��ل می   ش��وند و به ط��ور 
مستقیم با معرفی هر مشتری 
درص��دی را دریافت می   کنند 
درآمد  منب��ع  ک��ه می   توان��د 

جالبی برای شما باشد. 

10- عکاسی
در گذش��ته به دلیل قیمت 
باالی وس��ایل عکاس��ی تعداد 
فع��االن ای��ن عرص��ه بس��یار 
محدود بود. اما امروزه با رشد 
فن��اوری در ح��ال حاض��ر به 
دوربین   های  دارن��دگان  تعداد 
حرفه   ای افزوده ش��ده است. با 
این حال تنها افراد کمی وجود 
دارند که از این طریق اقدام به 
کسب درآمد می   کنند. درواقع 
تصور افراد این است که صرفا 
بای��د در جای��ی به اس��تخدام 
رسمی درآیند تا بتوانند از این 
راه کسب درآمد داشته باشند. 
با این حال واقعیت این اس��ت 
که همواره نباید به دنبال این 
باش��ید که فردی برای ش��ما 
فرص��ت را ایجاد کن��د و الزم 
اس��ت خود نیز محت��وا ایجاد 
کنی��د. درواق��ع ای��ن موضوع 
اگرچه کمی غیرعادی اس��ت، 
اما در حال حاضر افراد تمایل 
ب��ه گرفتن عکس   ه��ای خوب 
از خ��ود دارند که ب��ا کیفیت 

تلفن های همراه   نمی   توانند به 
این خواس��ته خود برسند، به 
همین خاط��ر حاضر به صرف 
مبالغ نس��بتا هنگفت آتلیه   ها 
هس��تند. تح��ت این ش��رایط 
ش��ما می   توانید ب��ا در اختیار 
داشتن س��وژه   های خالقانه در 
این رابط��ه، درآمد   های خوبی 
داش��ته باش��ید. توجه به این 
نکت��ه ض��روری اس��ت که در 
هرکاری باید صبر کافی داشته 
باشید تا بتوانید به نتایج خوب 

دست یابید. 

11- گلفروشی
تصور این امر که در همه جا 
وجود  متعدد  گلفروش��ی   های 
داش��ته باش��د کامال سخت و 
غیرقاب��ل باور اس��ت. علت آن 
هم این اس��ت که ای��ن امر از 
الزامات محس��وب نش��ده و به 
همی��ن خاطر تنها مش��تریان 
خاص خود را خواهد داش��ت. 
با این حال نباید در این رابطه 
ناامی��د بود. درواقع در صورتی 
که بتوانید در این رابطه سیار 
عمل کنید بیش��تر در چش��م 
خواهید بود و این خود شانس 
ف��روش را افزایش خواهد داد. 
با این حال الزم اس��ت شرایط 
محیط��ی الزم برای گیاهان را 
در وس��یله نقیله خ��ود فراهم 

آورید. 

12- آشپزی
ب��رای بس��یاری از اف��رادی 
ک��ه مه��ارت کاف��ی در ام��ر 
پخ��ت و پز دارن��د، حضور در 
فرصت   های  تنها  رس��توران   ها 
ش��غلی محسوب می   ش��ود. با 
این ح��ال واقعیت این اس��ت 
ک��ه آم��وزش رک��ن فراموش 
ش��ده در این رابطه محسوب 
می   شود. درواقع شما می   توانید 
کلیپ   های آموزشی تهیه کنید 
و آن را در اختی��ار عموم قرار 
دهی��د و از ای��ن طریق درآمد 
داش��ته باش��ید. توجه داشته 
باش��ید ک��ه کس��ب ش��هرت 
می   توان��د منجر به این ش��ود 
ک��ه ف��ردی ثروتمند ش��ما را 
به عنوان آش��پز شخصی خود 
انتخاب کن��د. به همین خاطر 
نبای��د تنها یک گزینه را پیش 

روی خود حس کنید. 

13- خدمات عروسی
خاطره انگیزتری��ن  از  یک��ی 
ش��ب   های زندگی ه��ر فردی 
بدون تردید عروسی وی است 
و به این خاطر افراد همواره در 
تالش برای برگزاری مجلل آن 
هس��تند. با این ح��ال با توجه 
به افزای��ش روزافزون قیمت   ها 

این امر ممکن است برای یک 
بسیاری  هزینه   های  با  خانواده 

همراه باشد.
 تح��ت این ش��رایط وجود 
یک مش��اور که بتواند امور را 
به درس��تی در دس��ت بگیرد 
ض��روری ب��ه نظر می   رس��د و 
می   تواند فرصت شغلی مناسبی 
برای توانمندان و عالقه   مندان 

این عرصه محسوب شود. 

14- جمع آوری خرت و پرت   های 
دیگران

در صورت��ی که ی��ک وانت 
دراختی��ار  کامی��ون  ی��ا  و 
داری��د می   توانی��د زمان   ه��ای 
بیکاری خ��ود را به دفع موارد 
افراد  غیرض��روری خانه ه��ای 
تنها  ش��ما  دهید.  اختص��اص 
کافی اس��ت ش��ماره خ��ود را 
نزدیک  مناط��ق  س��اکنان  به 
به خ��ود دهید ت��ا در صورت 
نیاز با ش��ما تماس بگیرند. در 
بسیاری از موارد مشاهده شده 
اس��ت که افرد در انباری   های 
خود وس��ایلی دارند که عمال 
ب��دون اس��تفاده هس��تند، با 
ای��ن حال به علت مش��کالتی 
که خارج ک��ردن آنها از منزل 
وج��ود دارد، عمال آنه��ا را به 
حال خود رها س��اخته   اند. این 
امر باعث اش��غال فضای خانه 

خواهد شد و می   تواند به محل 
زندگی موجودات تبدیل شود. 
بدون تردید این امر شایس��ته 
هیچ خانه   ای نیس��ت و ش��ما 
می   توانی��د کار را ب��رای ای��ن 
افراد آس��ان کنید.  از  دس��ته 
همچنی��ن از طریق فروش  یا 
تعمی��ر و اس��تفاده مج��دد از 
اقدام هوشمند  وسایل موجود 

مالی داشته باشید. 

15- جابه جایی وسایل 
در بسیاری از موارد مشاهده 
شده است که افراد اقدام به جا    
به جایی وس��ایل سنگین خود 
می    کنن��د و این ام��ر در نهایت 
باع��ث درده��ای بس��یاری در 
نواح��ی مختلف می   ش��ود. این 
امر درحالی اس��ت که سپردن 
این کار ب��ه افرادی که امکانات 
و توانای��ی الزم را دارند، اگرچه 
هزین��ه در برخواهد داش��ت، با 
این حال به نس��بت هزینه   های 
بس��یار  احتمال��ی  درمان��ی 
کمت��ر خواهد بود. ای��ن امر از 
هزینه   ه��ای بس��یار کمی برای 
شروع برخوردار بوده و با توجه 
ب��ه اینک��ه جابه   جایی اف��راد با 
است،  روبه رو  روزافزون  رشدی 

بازاری پرطرفدار خواهد بود. 

16- مش�اوره و طراح�ی 
داخلی

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت 
که روح انس��ان نیز ب��ه مانند 
جسمش دچار انواع بیماری   ها 
و مش��کالت خواهد شد. تحت 
این ش��رایط مراجع��ه نکردن 
به یک روان ش��ناس، می   تواند 
پیامدهای غیرقابل بازگش��تی 
را به همراه داش��ته باش��د. با 
این ح��ال واقعیت این اس��ت 
که هزینه چین��ن مطب   هایی 
باال بوده و معم��وال در مکانی 
دورتر از مح��ل کار افراد قرار 
دارند. همین امر باعث می شود 
تا مش��اوره آنالین یا تلفنی از 
برخوردار  باالی��ی  محبوبی��ت 
از  بس��یاری  همچنین  ش��ود. 
افراد تمایل دارن��د خانه خود 
را به بهتری��ن نحو ممکن زیبا 
س��ازند. با این ح��ال به علت 
عدم اطالع کافی تنها به صرف 
مب��ادرت  کالن  هزینه   ه��ای 

می   ورزند.
 تحت این شرایط یک مشاور 
حرف��ه   ای می   تواند مطابق نیاز 
شما بهترین گزینه   ها را معرفی 
کن��د. ب��ه دلیل ماهی��ت این 
شغل، عمال به مکانی فیزیکی 
نیاز نبوده و هر فردی می   تواند 
تنها یک خط تلفن را به مکان 

کسب وکار خود تبدیل کند. 
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بررسی 16 کسب   وکار موفق در زمینه تلفن های هوشمند

چگونه با تلفن همراه خود کسب درآمد کنیم )2(
دریچه کارآفرینی

20جمله ای که یک کارآفرین 
موفق هرگز نمی گوید

عاملی ک��ه کارآفرین بس��یار موف��ق را از باقی 
کارآفرینان متمایز می کند طرز فکر اوس��ت. برای 
مثبت اندیش شدن ابتدا باید افکار منفی درون تان 
را بشناسید، سپس درجهت رفع آنها تالش کنید. 
در ادامه به نقل از دیجیاتو 2۰ جمله ای که هرگز 
از یک کارآفرین برجس��ته نخواهید ش��نید آورده 

شده است: 
1- به اندازه کافی خوب نیستم

کارآفرینان بسیار موفق هرگز به این جمله فکر 
نمی کنن��د و به جای ش��کایت کردن یا ش��ک به 
خود، انرژی ش��ان را صرف رسیدن به اهداف شان 

می کنند. 
2- وقت ندارم

زمان برای همه یکس��ان اس��ت، ام��ا کارآفرین 
بس��یار موف��ق از زمانش ب��رای انج��ام کارهایی 

استفاده می کند که در موفقیتش مؤثرند. 
3- سعی می کنم

آنها به قص��د انج��ام دادن کار، تالش می کنند 
نه امتحان کردن و همین امر کلید موفقیت ش��ان 

است. 
4- مشکل من نیست

با اینکه کارها را به طور هوش��مندانه ای تقس��یم 
می کنند، اما از مس��ئولیت پذیری فرار نمی کنند. 
زمانی ک��ه مدیرعامل می ش��وید مس��ئولیت همه 

اشتباه ها به نحوی با شما ارتباط می یابند. 
5- این کار شدنی نیست

کارآفرینان بس��یار موف��ق رویاپ��ردازان خوبی 
نیز هس��تند. زمانی که کاری غیرممکن باشد آنها 
با تغییر لنز دیدش��ان به دنب��ال راه های جدیدی 

می گردند. 
6- تسلیم می شوم

بعد از بررس��ی دالیل شکست ش��ان، نکات الزم 
را یادداش��ت می کنند تا دوب��اره مرتکب آن خطا 
نش��وند. از نظ��ر آنها شکس��ت منبع عال��ی برای 

آموختن است. 
7- منصفانه نیست

موفقیت در کس��ب وکار هیچ ارتباطی با انصاف 
ندارد، بلکه آماده س��ازی و تالش زیاد و بهره گیری 

از فرصت است که باعث موفقیت فرد می شود. 
8- ای کاش... 

آنها به جای استفاده از عبارت های »ای کاش...« 
از »من می توانم« استفاده می کنند. 
9- همیشه اینگونه بوده است

کارآفرینی معادل نوآوری اس��ت، از این رو یک 
کارآفرین بس��یار موفق هرگز به ش��یوه همیشگی 
انجام شدن امور اکتفا نکرده و شیوه های آزمایش 

شده جدید را نیز امتحان می کند. 
10- من راهی ندارم

آنها همیشه می دانند راه های زیادی وجود دارد، 
از این رو هرگز درها را روی خود بسته نمی بینند. 

11- متاسفم
از اینک��ه از ح��ق خود دف��اع کرده، ایده ش��ان 
را گفت��ه ی��ا به خاط��ر مش��غولیت زیاد از کس��ی 

عذرخواهی نمی کنند. 
12- خیلی مشکل است

البته کارآفرینی کار س��ختی است، اما بیشتر از 
س��ختی، لذت بخش اس��ت. اگر فردی هستید که 

تحمل چالش ها را ندارید وارد این کار نشوید. 
13- به کمک نیاز ندارم

بهترین کارآفرینان تیمی متش��کل از مشاوران، 
شرکای استراتژیک و کارمندان قابل اعتماد دارند 
که در رسیدن به موفقیت آنها را یاری می کنند. 

14- خودم به اینجا رسیدم
کارآفرین��ان باهوش هنگامی که زمان درس��ت 
می رس��د موفقیت را به همه اعضای تیم نس��بت 

می دهند، نه فقط خودشان. 
15- خیلی زود/دیر است

غالبا ش��ب ها و روزهایی برای کارآفرینان موفق 
پیش می آید که زودتر از موعد بیدار می ش��وند یا 
به خواب می روند. سخت اس��ت، اما آنها از لحظه 

لحظه زندگی شان بیشترین بهره را می برند. 
16- اگر/ شاید/ احتماال

اینها نش��ان دهنده تزل��زل هس��تند. کارآفرین 
موفق اگر موقعیتی را خوب ببیند آن را از دس��ت 

نمی دهد و دست به کار می شود. 
17- من نمی دانم

کارآفرین، نوآور اس��ت. هر مش��کلی را ببیند به 
دنبال راه حل آن می رود. اگر پیدا نکند مش��ورت 

می گیرد و هرگز آن را رها نمی کند. 
18- می ترسم

ترس معادل محدودیت است. کارآفرینان شاید 
گاه��ی مضطرب به نظر بیاین��د، اما هرگز از انجام 

دادن کاری نمی ترسند. 
19- زمان کتاب خواندن را ندارم

کارآفرین��ان باه��وش و موفق به ش��دت کتاب 
می خوانن��د. آنها کتاب های ب��ا ارزش را می یابند، 
س��پس برای خواندن آن زم��ان می گذارند. برای 
موفق ش��دن همین ام��روز کتاب خوان��دن را در 

برنامه روزانه تان قرار دهید. 
20- وقت استراحت ندارم

کارآفرینان موفق برای احیای انرژی شان زمانی 
را به استراحت می پردازند. 

inc :منبع

مترجم: امیرآل   علی
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اخبار

اه�واز - ش�بنم قجاون�د- مدیرعامل و رئیس هیئ��ت مدیره 
ش��رکت ملی حفاری ایران گفت: بومی س��ازی قطعات و تجهیزات و 
تولید فناوری نقش مهمی در توس��عه اقتصادی کشور ایفا می کند. 
سپهر سپهری   افزود: بومی س��ازی در ایجاد ارزش افزوده به مفهوم 
اقتصادی آن در تمامی فعالیت های اقتصادی نقش اساسی دارد. وی 
 اظهار کرد: در ش��رکت ملی حفاری ایران در خصوص بومی س��ازی 
فعالیت های س��ازمان یافته ای در راس��تای سند چشم انداز شرکت، 
ماموریت و برنامه ها و اهداف س��ازمان در تمامی جنبه های س��خت 
افزاری و نرم افزاری صورت می گیرد. سپهری در پیوند با این مطلب 
گف��ت: این فعالیت ها به طور کلی تکنولوژی و دانش فنی س��اخت، 
بکارگیری و نگهداری تجهیزات، ماشین آالت و کاربست ابزار آالت را از 
هر دو جنبه نرم افزاری و سخت افزاری شامل می شود و از همه مهمتر 
بومی سازی آموزش های تخصصی و دوره های آموزش و تجهیز نیروی 
انسانی است. رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران افزود: این 
شرکت در توسعه فرهنگ بومی سازی اقدامات ارزشمندی انجام داده و 
چشم انداز خوبی در این زمینه پیش رو دارد که تاکنون با همکاری و 
همیاری سازندگان، تولید کنندگان، صنعتگران و مجموعه های دانش 
بنیان و فعال نمودن کارگاه ها  در ش��هرک های صنعتی هزاران قلم 
کاال طراحی و ساخت داخل شده است.سپهری اظهار کرد: شرکت ملی 
حفاری با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه طراحی و 
کس��ب  دانش فنی در قالب مدیریت پژوهش، فناوری و  مهندس��ی 

ساخت رویکرد خود را از قطعه سازی به تولید تجهیزات اساسی تغییر 
داده است.  وی گفت:  این اقدامات زیر بنایی منجر به ساخت تجهیزات 
مهمی مانند پمپ سیال حفاری، دکل و سازه اصلی دستگاه حفاری، 
دراورکس، دستگاه لوله مغزی سیار، تاپ درایو، انواع نصب آویزه ، جار 
حفاری و بس��یاری از اقالم دیگ��ر در بخش های مختلف عملیاتی و 
خدمات متنوع فنی و تخصصی ش��ده است. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران افزود: نمایشگاه یک رویداد مهم اقتصادی است که اثرات 
 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار ارزشمندی دارد، بی تردید نقش 
نمایشگاه در انعکاس فعالیت ها، ارائه توانمندی ها و تعامل و همکاری 
میان سازندگان انکار ناپذیر است. وی اظهار کرد: شرکت ملی حفاری 
ایران نقش بس��یار اثرگذاری در برگزاری نمایش��گاه های تخصصی 
س��اخت داخل در طی دهه گذش��ته ایفا کرده است، 15 سال پیش 

که این شرکت بر آن شد تا یک نمایشگاه با موضوع تخصصی صنعت 
حفاری برگزار نماید کمتر کسی فکر می کرد صنعت حفاری کشور، 
ظرفیت این چنین نمایشگاه هایی را دارا باشد و با استقبال سازندگان، 
مراکز علمی و پژوهش��ی مواجه شود و کارنامه شرکت در این زمینه 
بس��یار درخشان اس��ت که امروز ش��اهد برگزاری با شکوه نمایشگاه 
پانزدهم هستیم. سپهری گفت: این نمایشگاه می تواند بستر مناسبی 
جهت تبادل دانش فنی، نمایش توانمندی داخلی، تبادل کاال و ارائه 
خدمات تخصصی با س��ایر کشورها ، بازار یابی و بازار سازی و توسعه 
منابع ساخت داخل کمک کند.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
با بیان اینکه مهمترین راهکار اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
اعتم��اد به نیروهای خودی و توانمندی های داخلی اس��ت که افقی 
روش��ن از خودباوری و خود اتکایی را به روی ما می گش��اید، افزود: 
رویکرد اقتصاد مقاومتی، جهاد در عرصه کار، تولید، تکیه بر توانمندی 
های ، تقویت فضای کسب و کار و رونق اقتصادی است. وی اضافه کرد: 
ملی حفاری به عنوان یکی از ارکان اساسی در فرآیند تولید نفت و گاز 
نقش بس��زایی در تحقق برنامه های صنعت نفت کشور ایفا می کند 
و این ش��رکت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه های 
گس��ترده ای در زمینه توسعه دانش فنی بومی، منابع ساخت داخل، 
حمایت از مراکز دانش بنیان در خصوص طراحی تجهیزات پیچیده، 
حمایت از سازندگان، توجه به خالقیت و نوآوری و ... تدوین و اجرایی 

نموده یا در دست اجرا دارد.

 تبریز - ف�اح- رئیس کانون وکالی آذربایجان ش��رقی گفت: 
خوش��بختانه با روشنگری کانون ، ثبت اسناد و امالک، دیگرمجوزی 
تحت عنوان موسسه حقوقی صادر نمی کند و در داگستری استان نیز 
در جلوگیری از فعالیت این موسسات اقداماتی شده است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، حس��ن عظیم زاده در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار کرد: استقالل کانون وکال تامین کننده نظام عدالت در کشور، 
اعتالی نظام قضایی در عرصه های مختلف و عزت جمهوری اسالمی 
 اس��ت. وی اظهار ک��رد: طبق قان��ون کیفیت اخذ پروان��ه وکالت و

 آئین نامه های مربوطه هر ش��خصی اع��م از حقوقی یا حقیقی که 
بخواهد در مورد دعاوی کیفری و حقوقی در دادگس��تری در کسوت 
وکیل به احقاق حق بپردازد، الزم اس��ت در آزمون  تعریف ش��ده در 

کانون وکال شرکت کرده و آموزش های الزم را اخذ کند.
کانون آذربایجان شرقی قدیمی ترین کانون بعد از مرکز 

محسوب می شود 
وی یادآور ش��د: اعضای هیئت مدیره کانون  های مراکز اس��تان با 
توجه به تعداد وکالی عضو تعیین می شود، که کانون آذربایجان شرقی 
قدیمی ترین کانون بعد از مرکز با 5 نفر عضو اصلی و س��ه نفر عضو 

علی البدل که با انتخاب کلیه وکالی عضو کانون تعیین می شوند.
کلیه اشخاصی که قصد فعالیت در حرفه وکالت را دارند 

باید از طریق کانون وکا پروانه اخذ کنند 
عظی��م زاده افزود: وظیفه  و رس��الت اصل��ی هیئت های مدیره 
کانون ه��ای وکال مطاب��ق قانون، تربیت وکی��ل و نظارت بر نحوه 
فعالیت آنها و معرفی نقش وکیل در جامعه اس��ت، بر این اساس 
کلیه اش��خاصی که قصد فعالیت در حرفه وکالت را دارند باید از 
طریق کانون وکال پروانه اخذ کنند، در س��ال های اخیر عده ای از 
افراد سودجو و کسانی که قصد انحراف تفکر اجتماعی نسبت به 
وکالی حقیقی دارند، با سوءتفسیر از قانون تجارت در مورد ثبت 
شرکت ها و موسسات خدماتی بدون داشتن دانش حقوقی و بدون 
اخذ پروانه وکالت، اقدام به تاسیس موسسه حقوقی کرده اند. وی 
اضافه کرد: از نظر قانون وکالت فعالیت این نوع موسسات به لحاظ 
اینکه فاقد پروانه وکالت هس��تند، خالف قانون بوده و دخالت در 
امر وکالت محس��وب  و جرم تلقی می ش��ود، کمااینکه در برخی 
دادگاه ه��ای کیفری در اردبیل، زنجان و یا مازندران، بعضی از این 
موسسات تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند .وی یادآور شد: اتحادیه 
سراسری کانون های وکالی دادگستری در همایشی که برگزار شده 
بود، به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک، غیرقانونی بودن 
تاس��یس این موسسات را اعالم کرد، بر حسب اطالع واصله، ثبت 
اس��ناد و امالک دیگر مجوزی تحت عنوان موسسه حقوقی صادر 

نمی کند.

موسسات حقوقی به دخالت های خود در سیستم حقوقی 
به طریق غیرقانونی ادامه  می دهند 

رئیس کانون وکالی آذربایجان ش��رقی، ادامه داد: اما این پایان کار 
موسسات حقوقی نیست، این موسسات در حال حاضر به دخالت های 
خود در سیس��تم حقوقی به طریق غیرقانونی و با توسل به تبلیغات 
نادرست ادامه  می دهند، البته خوشبختانه در دادگستری استان نیز 
با همکاری دادس��تان و معاونت پیشگیری دادگستری در جلوگیری 
از فعالیت این موسس��ات اقداماتی ش��ده و امید است روزی فرا رسد 
که به طور کامل شاهد پایان فعالیت این موسسات باشیم. وی با بیان 
اینکه در این موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت  و وکالی 
جوانی که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تاس��یس دفتر وکالت 
یا پیدا کردن موکالنی که امور خود را به آنان ارجاع کند نیس��تند، 
مدیرعامل موسسه و صاحب حق امضا با پرداخت مبلغ ناچیزی آنها را 
استثمار می کند، گفت: از طرفی برخی از آنها با معرفی متقلبانه خود 
به عنوان وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای 
خاص به دفاتر آنان رهنمون شده اند، با آنها قراردادهای حق الوکاله 
تنظیم و امضاء می کنند و علی رغم دریافت وجوه کالن، بعضا فقط 
1۰ درص��د از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان می پردازند! عظیم زاده 
اضافه کرد: در بس��یاری از موارد مؤسسات مذکور با سوء استفاده از 
موضوع فعالیت حقوقی مبادرت ب��ه ارائه خدمات ظاهراً حقوقی در 
قالب کارچاق کنی و واس��طه گری غیرمجاز کردند و ضمن این که 
در اکثر موارد فاقد اطالعات تخصصی و حرفه ای هس��تند، ضمانت 
اجرایی کافی  نیز در برخورد با آن ها وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: 
همکاری وکال و کارآموزان وکالت این کانون با مؤسسات حقوقی که 
توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا خواهند شد  ممنوع  
است. وی  در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کمپین حذف 
ظرفیت آزمون ورودی وکالت گفت: چندی است هجمه های وسیعی 
با هدف و شعار حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت از سوی 
فارغ التحصیالن رشته حقوق و به  خصوص مردودین این آزمون علیه 
کانون های وکال دادگستری در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است، 

در این هجمه های نابرابر و غیرمنصفانه باید توجه داشت که کانون های 
وکال در تعیی��ن ظرفی��ت  و ورود به حرفه  وکالت نقش موثری را به  
عهده ندارند؛ براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1۳۷۶ 
این وظیفه  برعهده کمیسیون سه نفره ای قرار داده شده که تنها یک 
عضو آن از سوی کانون وکال بوده و دو عضو دیگر که دارای اکثریت 
می باشند از طرف قوه قضاییه در تعیین این سهمیه برای هر آزمون 
نقش اساس��ی را بعهده دارند. وی خاطرنشان کرد:  تعداد کارآموزان 
وکالت در جلسه ای با حضور رئیس دادگاه انقالب، رئیس دادگستری  
و رئیس کانون وکالی استان  تعیین می شود، البته این رای نیز متاثر 

از تعداد پرونده ها، جمعیت منطقه و وکالی مورد نیاز اعالم می شود.
کانون های وکا مرجع کارآفرینی نبوده و مرجع تربیت 

وکیل است 
وی با بیان اینکه کانون های وکال مرجع کارآفرینی نبوده و مرجع تربیت 
وکیل است، گفت: مسئله کمبود کار برای وکالی جوان مشکلی است که 
در سال های اخیر با آن مواجه هستیم و علل مختلفی در ایجاد این وضعیت 
موثر بوده اس��ت، هیئت مدیره کانون وکالی استان به این مشکالت آگاه 
است، به همین منظور کمیسیون رفاه و صندوق تعاون کمک کننده هستند.

متاسفانه جامعه کمتر سراغ وکیل ناشناخته می رود 
وی با بیان اینکه در صورتی که موسسات خصوصی یا دولتی نیاز 
به استخدام مشاور حقوقی داشته باشند، از همکاران جوانتر معرفی 
می کنیم، گفت: متاسفانه جامعه کمتر سراغ وکیل ناشناخته می رود، 
همکاران جوان اگر بتوانند در ش��هرهای کوچک به اشتهار برسند و 

تحمل مشکالت کنند، می توانند در آینده موفق تر باشند.
در راستای کمک به وکا، هزینه  های کانون را نصف کردیم 
عظیم زاده همچنین گفت: در راستای کمک به وکال، هزینه  های 
کانون را نصف کردیم. وی در خصوص فعالیت صندوق حمایت از وکال 
با بیان اینکه کانون مرجع تصمیم گیری در صندوق نیس��ت، اضافه 
کرد: اکثر وکال  در این خصوص رضایت کافی ندارند، به نظر می رسد 
باید تغییراتی در نحوه فعالیت این صندوق انجام گیرد و صندوق نیاز 

به اصالح قانون دارد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار کرج در جلس��ه 
شورای معاونین تاکید کرد: مدیریت بحران، ارتقای ناوگان حمل 
و نقل عمومی در ش��هر و ساماندهی بافت های فرسوده به ویژه 
در تپه مرادآب با جدیت هر چه تمام از س��وی مدیران مربوطه 
پیگیری و اجرایی شوند.  به گزارش روزنامه فرصت امروز، جلسه 
شورای معاونین ش��هرداری این کالنشهر صبح امروز به ریاست 
دکتر اصغر نصیری ش��هردار کرج و با حضور قائم مقام شهردار، 
مدیر کل حوزه دفتر شهردار، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی، معاون معماری و شهرسازی، معاون حمل و نقل ترافیک 
و مش��اور ش��هردار برگزار ش��د که هدف از برگزاری این جلسه 
ارائ��ه گزارش عملکرد معاونت های مجموعه طی ماه های اخیر 
بود.  ش��هردار کرج در این جلسه با تاکید بر جدیت و مسئولیت 

 پذیری مدیرانی که مدیریت بحران در حیطه وظایف آنها به شمار
 می رود، گفت: نیازها، اولویت ها و نقاط آسیب پذیر باید شناسایی 
ش��وند تا در زمان بحران، مدیریت و رس��یدگی به آن دس��ته از 
خواس��ته های شهروندان و شهر که جز وظایف مدیریت شهری 

است با کمترین میزان مش��کالت و استفاده از نهایت پتانسیل 
ها محقق ش��ود.  نصیری در بخش��ی دیگر با بیان اینکه یکی از 
راهکارهای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر، راه اندازی 
خطوط اتوبوس های تندرو اس��ت، افزود: معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری کرج با استفاده از روش های نوین و همکاری 
کارشناسان ذیربط، هر چه سریعتر زیرساخت های فعالیت این 
نوع از اتوبوس ها را در ش��هر فراهم سازد و   فرهنگ استفاده از 
حمل و نقل عمومی را  در میان ش��هروندان گسترش دهد.  وی 
به تعلق خاطر ش��هروندان نس��بت به محل زندگی خود در تپه 
مرادآب تاکید کرد و گفت: ایجاد انگیزه و اطمینان در ساکنان این 
محدوده امری ضروری است که باید در عملیات ساماندهی بافت 

فرسوده تپه مرادآب به آن توجه ویژه ای شود.  

مدیرعامل ملی حفاری در آیین گشایش نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در اهواز:

بومی سازی و تولید فناوری نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند

رئیس کانون وکای آذربایجان شرقی خبر داد

موسسات حقوقی فاقد پروانه وکالت برچیده می شوند 

شهردار کرج: مدیریت بحران و ساماندهی بافت های فرسوده با جدیت تمام پیگیری شود

تبریز - ماهان فاح- مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
ش��رقی با تشریح اقدامات 1۰۰روزه ابتدای فعالیت دولت دوازدهم 
تداوم گازرس��انی به روستاها را به عنوان یکی از اهداف این شرکت 
برش��مرد . به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز 
استان با ارائه عملکرد 1۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت : ۷۳ روستای 
استان باتحت پوشش قرار دادن  ۳ هزارو 24۳ خانوار از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شده اند که معادل 4.۳ درصد کل عملکرد شرکت 
گاز اس��تان از بدو فعالیت ش��رکت می باشد  و عملیات گازرسانی 
به روس��تاها به  عنوان یکی از اصلی ترین اهداف کنونی شرکت تا 
پایان تمامی روستاهای حائز شرایط تداوم خواهد داشت.  رهنمای 

توحی��دی با بی��ان این که در این مدت 2۰ هزارو 125 مش��ترک 
به مش��ترکین شهری و روس��تایی گاز طبیعی استان افزوده شده 

است، خاطرنشان کرد: تعداد مشترکین شهری و روستایی استان 
به بیش از یک میلیون و 498 هزار مش��ترک رسیده است. وی با 
اش��اره به اجرای 2.5 کل شبکه گذاری استان درابتدای 1۰۰ روزه 
دولت دوازدهم ، اظهار داشت:  با اجرای 491 کیلومترشبکه گذاری 
گاز در اقطار مختلف میزان کل ش��بکه گذاری  اجرا شده درسطح 
اس��تان بالغ بر 19۷1۰ کیلومتر  رسیده است.  مقام ارشد شرکت 
گاز اس��تان، میزان بودجه جذب شده در این مدت را بیش از 4۳9 
میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: 1۰۰ درصد  خانوار شهرها و 
بیش از 92 درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند هستند.

در 100 روز نخست دولت دوازدهم؛عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی تشریح شد 

غامحسین مسعودی ریحان بیان کرد
لزوم استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از آلودگی هوا 

تبریز - فاح- عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت: اینکه مسئول محیط زیست اعالم 
می کند برای کاهش آلودگی هوا باید منتظر باد و باران باشیم قابل قبول نیست.  به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، غالمحسین مسعودی ریحان با اشاره به لزوم جدی شمردن بیش از 
پیش مضرات آلودگی هوا، افزود: باید از تجاربی که در دنیا برای جلوگیری از آلودگی هوا 
وجود دارد استفاده کنیم. وی تصریح کرد: نقش مردم و سمن ها در آلودگی هوا مغفول 
مانده اس��ت نه در ش��هر و نه در کش��ور به نقش مردم و سمن ها اهمیت داده نمی شود. 
مسعودی ریحان ادامه داد: در تبریز سمن هایی که در زمینه محیط زیست فعالیت دارند عالقه زیادی دارند و اگر محیط زیست اجازه 
دهد  کمک خواهند کرد این سمن ها در خصوص آلودگی هوا و حتی دریاچه ارومیه آماده کمک هستند. وی با بیان اینکه اشتباهات 
ما در خصوص حفظ دریاچه ارومیه را مردم به موقع هشدار دادند اما ما طور دیگری برخورد کردیم، افزود: تا زمانی که هوا آلوده نشده 
است در خصوص توصیه ها و هشدارها کاری نمی کنیم و بعد از آلودگی هوا یادمان می افتد که مردم و سمن ها هم هستند. عضو 
شورای شهر تبریز در خاتمه تصریح کرد: تا زمانی که مردم را مشارکت نداده ایم و مردم پای کار نیامده اند این مسائل روی خواهد 

داد و در مقابله با مسائل زیست محیطی موفق نخواهیم بود.

برگزاری یازدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب در شهرستان برخوار
اصفهان - قاسم اسد- یازدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب با حضور 
بیش از ۷۰۰ نفر دانش آموز مقطع اول ابتدایی در شهرستان برخوار برگزارشد. این جشنواره 
که با استقبال بی نظیر دانش آموزان روبرو شد احمدرضا مهرجو مدیر آبفا برخوار گفت: 
در چند سال اخیر آبفا شهرستان برخوار تمهیدات ویژه ای در زمینه فرهنگی برای مصرف 
صحیح آب میان مردم در دستور کار قرار داد که در این راستا می توان راه اندازی ۷ کارگروه 
مروجین مصرف بهینه آب، شناسایی و اخطار پمپ غیرمجاز نصب شده روی انشعاب آب، 
اجرای برنامه جاری حیات، تش��کیل جلسه مدیریت بحران آب در فرمانداری شهرستان، بازدید اعضای شورای اداری شهرستان از 
تصفیه خانه باباشیخعلی و چاههای فلمن و تشکیل جلسه مدیریت بحران آب در محل تصفیه خانه آب، دیدار با ائمه جمعه شهرهای 
شهرستان به منظور هماهنگی در مسائل مدیریت بحران و بهره گیری از تریبون نمازجمعه درخصوص راهکارهای مصرف بهینه 
آب، حضور در جلسه پرسش و پاسخ تحت عنوان جلسه خانه ملت که باحضور نماینده مجلس، اعضای شورای اسالمی، معتمدین 
شهرستان، رؤسای دانشگاههای شهرستان پیرامون رفع مشکالت آب شرب و مصرف بهینه آب در شهرستان، توزیع تراکت نصب 
صحیح پمپ و مخزن، نصب بنر مصرف بهینه آب در سطح شهر، ارسال پیامهای مدیریت مصرف، استانداردسازی علمک فروش آب، 
آبرسانی با تانکرهای سیار در مواقع بحران شدید در نقاط باالدست و انتهای شبکه ها از جمله اقداماتی بود که به منظور مصرف بهینه 
آب اعمال گردید. وی افزود: از آنجایی که شهرستان برخوار در انتهای خط آبرسانی قراردارد مصرف صحیح آب در این منطقه ضروری 
به نظر می رسد و خوشبختانه با اقدامات فرهنگی و فنی و مهندسی که در دستور کار قرارگرفت مردم این شهرستان در تابستان سال 
جاری با هیچ گونه مشکلی پیرامون قطعی و یا افت فشار آب مواجه نبودند و آب شرب مورد نیاز در دسترس بود این درحالیست که 

مصرف سرانه آب در شهرستان برخوار بین 148 تا 15۰ لیتر در شبانه روز است.

مدیرعامل پتروشیمی شازند:
پتروشیمي شازند ٤0 میلیارد تومان بابت عوارض آالیندگي پرداخت کرده است

اراک - مینو رستمی- مدیرعامل پتروشیمی شازند از پرداخت 4۰ میلیارد تومان بابت عوارض 
آالیندگی توسط این شرکت طی سال های گذشته خبر داد. ابراهیم ولدخانی در همایش مسئولیت 
اجتماع��ی در صنع��ت نفت منطقه مرکزی و غرب کش��ور اظهار کرد: یکی از دغدغه های ش��رکت 
پتروشیمی ش��ازند همچون مردم و مسئوالن رفع آالیندگی اس��ت که در این راستا طی سال های 
گذشته سرمایه گذاری های بسیاری در این بخش صورت گرفته است. وی تصریح کرد: پرداخت بیش 
از 4۰ میلیارد تومان بابت عوارض آالیندگی طی سنوات گذشته نشان از دغدغه این شرکت در حوزه 
رفع آالیندگی است. مدیرعامل پتروشیمی شازند با بیان اینکه بخش صنعت باید به درستی به مسئولیت های اجتماعی خود عمل 
کند، بیان داشت: مدیران باید به اهمیت مسئولیت اجتماعی آشنا بوده و به درستی به وظایف خود در این حوزه عمل کنند. ولدخانی 
شناخت مدیران نسبت به مسئولیت های اجتماعی را الزمه پرداختن به این مهم دانست و ادامه داد: مدیران تا زمانی که با این مسئله 
آشنا نبوده و شناخت درستی از آن نداشته باشند، نمی توانند به آن جامعه عمل بپوشانند. وی با بیان اینکه یکی از اصول اصلی تحقق 
مسئولیت اجتماعی پایداری است، گفت: نباید محیط زیست را به پول فروخت، اگر محیط آلوده شود، حیات بشریت به خطر می افتد، 
شفافیت در عمل موضوع بسیار مهمی است، متاسفانه امروز شفافیتی در کارها وجود ندارد که این خطری برای محیط زیست است. 
مدیرعامل پتروشیمی شازند در ادامه از جذب بیش از ۶5۰ نفر طی دو سال اخیر در پتروشیمی شازند خبر داد. ولدخانی در ادامه از 

آمادگی این شرکت برای مشارکت در ایجاد درمانگاه یا ورزشگاه خبر داد.

تقدیر وزیر نیرو ازپرسنل ومدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان دکتر رضا اردکانیان 
وزیرنیرو با ارسال لوحی از مهندس شکیبافر مدیرعامل وکارکنان شرکت آبفار گلستان به جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم آسیب 
دیده مناطق زلزله زده تقدیر نمود.در بخشی از این لوح آمده است : با توجه به اینکه بروز زلزله عالوه بر آسیب های جدی به جمع 
زیادی از هموطنان در استانهای غربی کشور موجب خسارت های گسترده به زیرساختهای صنعت آب وبرق این مناطق گردید وروند 
خدمت رسانی را با وقفه مواجه نمود با این حال با تالش وهمت ستودنی شما همکاران ارزشمند وساعی بخش عمده ای از مشکالت 
در ساعات اولیه رخداد زلزله برطرف گردیده وکوشش ها برای دستیابی به وضعیت عادی وپایدار همچنان ادامه دارد.الزم به ذکر است 
در مدت کوتاه کمتر از 2 ساعت پس از وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه 2 دستگاه تانکر آبرسانی به ظرفیت 2۶ هزار لیتر و 
یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار که از ماموریت اربعین در منطقه مرز مهران مستقر بودند به کمک هموطنان عزیزمان شتافتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی هرمزگان:
اجرای پنج طرح آبشیرینکن روستایي در مناطق مختلف استان هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از اجرای پنج طرح آبشیرینکن 
روستایی در مناطق مختلف در استان هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، مهندس 
عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد: این طرح در روستاهای شهرستان پارسیان، بندرلنگه، بندرعباس و قشم اجرایی می شود که در حال 
حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار است. وی در ادامه توضیح داد: این پنج آبشیرینکن در روستاهای مجتمع ساحلي،مجتمع 
حمیران،مهدی آباد،مجتمع تورگان و مجتمع گوران اجرایی می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در خصوص 
عملیات اجرایی این طرح ها توضیح داد: آبشیرینکن ها در مجتمع ساحلي در شهرستان پارسیان با تولید 15۰۰ مترمکعب آب با مبلغ 
سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد ریال و تعداد 9 روستا  و جمعیتی بالغ بر  1۷ هزار و 5۰۰ نفر ،مجتمع حمیران در شهرستان بندرلنگه با 
تولید1۶۰۰ مترمکعب آب با مبلغ سرمایه گذاری1۰۰ میلیارد ریال و تعداد 9 روستا و جمعیتی بالغ بر1۰هزار نفر همچنین مهدی آباد 
در شهرستان بندرعباس با تولید15۰ مترمکعب آب با مبلغ سرمایه گذاری 1۰ میلیارد ریال تعداد4 روستا و جمعیتی بالغ بر 85۰ 
نفر اجرایی می ش��ود. مهندس حمزه پور در خصوص دو آبش��یرینکن دیگر که هر دو در شهرستان قشم احداث می شود نیز گفت: 
آبشیرینکن مجتمع تورگان با تولید 2۰۰۰ مترمکعب آب و سرمایه گذاری۶8 میلیارد ریال برای 5روستا با جمعیتی بالغ بر8 هزار و 
4۷9 نفر و مجتمع گوران با تولید آب 2۳۰۰ مترمکعب و سرمایه گذاری 8۰ میلیارد ریال 18 روستا و جمعیتی بالغ بر 9 هزار و ۷99 
نفر احداث می شود. وی در پایان تأکید کرد: این 5 آبشیرینکن بعد از انتخاب سرمایه گذار با همکاری بخش خصوصی به روش خرید 

تضمینی یا BOO احداث و به بهره برداری می رسد.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان شهید رجایی 
تنکابن و آیت اهلل طالقانی چالوس

ساری -دهقان - دکتر سید عباس موسوی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم رامسر، 
تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسالمی ، دکتر روحانی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه بازدید از 
رامسر و غرب استان  با حضور در تنکابن از بیمارستان شهید رجایي  این شهر بازدید کردند.  بیمارستان شهید رجایی تنکاین دارای 
2۰۰ تختخواب است که 1۷5 تخت آن فعال می باشد وضریب اشغال آن بیش از ۷5درصد است. بیمارستان شهید رجایی تنکابن 
دارای بخش های مختلف داخلی، اطفال، جراحی، سی سی یو، آي سي یو، LDR، NICU، پاراکلینیک، اکو، اندوسکوپي، اورژانس 
و سي تي اسکن مي باشد. در جوار این بیمارستان برای استقرار پزشکان، یک ساختمان اقامت پزشکان احداث شده است و بخش 
جراحی بیمارستان یادشده در حال بازسازی است. دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هدف بازدید از 
مراکز درمانی را بررسی مشکالت بیمارستان ها عنوان کرد و گفت: خدمات در حوزه درمان گران است و باید منابع را به درستی هزینه 
کرد. وی با بیان اینکه در سال گذشته عمده نیرو ها به غرب مازندران تخصیص داده شده است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی نمی 
تواند پس از اتمام تعهد پزشک وی را به اجبار در مجموعه نگه دارد لذا برای حل این معضل و حفظ نیروهاي تخصصي باید مسئوالن 
شهرستاني تالش کنند. زندی، فرماندار چالوس نیز ضمن تشکر و قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، گفت: در سال 
های اخیر خدمات خوبی در حوزه سالمت ارائه شده است. وی سالمت را جزو ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و افزود: شهرستان 

چالوس با توجه به ظرفیت گردشگری شهر خاصی است که به دلیل ترافیک سنگین خدمات رسانی بسیار سخت است.



بیش��تر مش��کالتی که در محل کار برای شما پیش 
می آیند، ناش��ی از عدم رضایت ش��ما از کارتان است. 
در ای��ن مطلب به پنج نکته طالی��ی می پردازیم که با 
اس��تفاده از آنها می توانید از شغل خود لذت بیشتری 

ببرید. 
 ش��رکت های بزرگ با فراهم ک��ردن محیط کاری 
ایده آل ب��ه کارمندان خود ب��رای کار انرژی مضاعفی 
می بخش��ند. ش��رکت هایی همچون گوگل، فیس بوک 
و امثال این ابرش��رکت ها با فراه��م کردن محیط های 
کاری خ��وب، دس��تمزد ب��اال، اختص��اص دادن زمان 
اس��تراحت به کارمندان و تکنیک های دیگر سعی در 
افزای��ش راندمان کارمندان خود داش��ته اند، اما نکاتی 
نیز وج��ود دارند که کارمندان با رعایت آنها می توانند 

به رضایت شغلی دست پیدا کنند. 
رضایت امری انتخابی است

به گزارش نوپانا، یکی از اصول داش��تن حس خوب 
در انج��ام هر کاری، مثبت اندیش��ی و احس��اس مفید 
بودن است. در هر ش��غلی اگر شما احساس کنید که 

فرد مؤثری هس��تید و همچنی��ن نگاه های منفی را از 
فرآین��د کاری خود دور کنید، حس رضایت در ش��ما 
پدیدار می ش��ود. رس��یدن به این حس سخت نیست. 
کافی است از همین حاال دیدگاه خود نسبت به کارتان 

را تغییر دهید. 
کاری کنید که واقعا دوست دارید انجامش دهید

ما انسان ها بیشتر زمان زندگی خود را به کار کردن 
اختصاص می دهی��م، بنابراین اگ��ر کاری را در پیش 
بگیری��م که ب��ه آن عالقه نداری��م، در درازمدت دچار 
آسیب های شدید روحی می شویم. سعی کنید در کار 
خود به دنب��ال موارد هیجان انگیز و جذاب باش��ید و 
هم��واره ن��وآوری در کار ایجاد کنید ت��ا از یکنواختی 

نجات پیدا کنید. 
پیشرفت همیشه هست

همیشه سعی کنید در کار خود چیز های جدیدی را 
فرا بگیرید. شما شخصا مسئول پیشرفت خود هستید. 
پیش��رفت کردن در یک جایگاه شغلی ربطی به سطح 
آن جای��گاه ن��دارد. همواره چیز هایی ب��رای یادگیری 

وج��ود دارند. حتی یک کارگر س��اده نی��ز می تواند با 
فراگی��ری مهارت های مختلف در کار خود پیش��رفت 

کند. 
درخواست بازخورد داشته باشید

همیشه سعی کنید در کار خود بهترین باشید. یکی 
از عواملی که شما را در این کار یاری می کند، دریافت 
بازخورد از مراجعان، همکاران و حتی رئیس تان است. 
بازخورد ه��ا را جمع آوری و س��عی کنید به کمک آن 
نقاط منفی خود را به نقاط مثبت تبدیل کنید. س��عی 
کنی��د هر روز در این کار پیش��رفت کنی��د و با خود 

رقابتی در دستیابی به این اهداف داشته باشید. 
به خود پاداش دهید

بع��د از هدف گذاری و رس��یدن به ه��دف حتما به 
خودتان پ��اداش دهید. ای��ن پ��اداش می تواند رفتن 
ب��ه س��ینما در آخر هفته باش��د یا حت��ی پنج دقیقه 
اس��تراحت بین کار های تان و صرف یک لیوان چای. با 
این کار سعی کنید از خودتان قدردانی و حس خوبی 

را در درون خود ایجاد کنید. 

با رعایت این 5 نکته، از شغل خود لذت ببرید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 865 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: تقسیم وظایف بین شرکا به اشکال 
مختل��ف امکان پذیر اس��ت. رش��ته تحصیل��ی و تخصص 
آکادمیک فقط یک��ی از پارامترهای تعیین کننده اس��ت. 
باید پذیرفت که اف��راد دارای ویژگی های متفاوت اخالقی 

هستند. 
ب��رای مثال دو فرد با یک تخصص ممکن اس��ت از نظر 
روابط عمومی بس��یار با هم متفاوت باش��ند، به طوری که 

یکی برون گ��را و دیگری درون گرا باش��د، بنابراین ممکن 
است شخص با روابط اجتماعی خوب برای انجام کارهایی 
مثل اخذ مجوزهای س��اخت و ساز، بازاریابی برای فروش، 
خرید مصالح و غیره مناس��ب باش��د. دیگری ممکن است 
توانای��ی رهبری داش��ته باش��د و برای نظ��ارت و هدایت 
کارگران ،مهندس��ان و... مناسب تر باشد. بنابراین به طور 
کلی باید تقسیم وظایف را براساس سایر پارامترها از جمله 
ویژگی های شخصی، ارتباطات، فعالیت های جنبی هر فرد، 
موقعیت زندگی شخصی )وقت گذاشتن در خارج از وقت 

اداری، امکان ماموریت رفتن و...( و سایر پارامترهای دیگر 
انجام داد.

اگر با در نظر گرفتن این موارد نیز هنوز با مشکل مواجه 
هستید و باز هم تصور می کنید تمایل دارید کارهای مشابه 
انجام دهید، دیگر چاره ای جز کمک گرفتن از یک مشاور 
ندارید. از یک مشاور یا حتی یک دوست مشترک معتبر و 
باهوش که همگی آن را قبول دارید دعوت و کارها را برای 
وی تشریح کنید. از این مشاور یا دوست بخواهید نظرش را 

راجع به تقسیم وظایف بین شما اعمال کند.

تقسیم  وظایف با شرکا

با چند نفر از دوستانم شرکتی را تأسیس کرده ایم که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می کند. از آنجا که همه ما در یک 
رش�ته مشترک تحصیل کرده ایم و تخصص های مشابه داریم، در تقس�یم وظایف به مشکل برخورده ایم. چه توصیه ای 

برای ما دارید؟
کلینیککسبوکار

چگونه می توانیم به انجام 
برنامه های مان متعهد باشیم

با وجود اینکه برای انج��ام کارهای مان برنامه ریزی 
می کنیم، ام��ا این برنامه ریزی زی��اد دوام نمی آورد و 
معموال در نهایت از انجام کارهای مان دلسرد می شویم. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، چ��را ارزش گروه هایی که 
مسئولیت شتاب دهی به روند توسعه کسب و کار را بر 
عهده دارند، بسیار حائز توجه است؟ تأثیر رویداد ها و 
جلساتی که معموال به صورت ماهانه شکل می گیرد و 
باعث افزایش سطح افراد می شود، دست کم نگیرید. 
در ای��ن رویداد ها و جلس��ات، اتفاقات��ی می افتد که 
باع��ث موفقی��ت تک تک افراد حاضر می ش��ود، ولی 
به راس��تی در پش��ت پرده این موفقیت ها چه چیزی 

نهفته است؟ 
انجم��ن آموزش و توس��عه آمری��کا تحقیقی در باره 
مسئولیت پذیری و تعهد انجام داده و دالیل دستیابی 

به موفقیت را در نکات زیر خالصه کرده است: 
- ۱۰درصد داشتن ایده یا هدف

- ۲ درصد تصمیم برای رسیدن به هدف تان
- ۴ درصد تعیین زمان رسیدن به هدف

- ۵۰ درصد برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
- ۶۵ درصد تعهد دادن برای رسیدن به هدف

- ۹۵درص��د مس��ئولیت پذیری و انج��ام وظای��ف 
مشخص شده

اینها دالیلی هس��تند که نش��ان می دهد چرا افراد 
ش��رکت کننده در این جلس��ات به نوش��تن و تنظیم 
اهداف تش��ویق می ش��وند. به نظر می رسد انجام این 
نکات به ظاهر ساده، موفقیت شما را تضمین می کند. 
در ی��ک گ��روه ش��تاب دهنده کس��ب و کار، به طور 
معم��ول چهار تا ش��ش فرد ش��رکت می کنند و همه 
ع��الوه بر ابزار ه��ای مورد نی��از ، در م��ورد حمایت و 
مس��ئولیت پذیری س��ؤال می کنند. در هر جلس��ه ای 
همیشه از شما در مورد میزان پیشرفت کارتان سؤال 
می ش��ود. هیچ فردی خواهان این نیست که گزارشی 
خالی داشته یا اینکه در جلسه ای، نکته ای برای گفتن 

نداشته باشد. نکته مهم حرکت پیوسته شما است. 
نی��ک تاس��تون، فارغ التحصیل یک��ی از برنامه های 
معروف شتاب دهنده کسب و کار، در این باره می گوید: 
»داشتن یک مربی و افرادی که من را مسئولیت پذیر 
و متعهد نگه می دارند تا بتوانم به اهدافم دس��ت بیابم 
و توانایی هایم را افزایش دهم، یک تجربه  و نکته بسیار 

باارزش است.«
جانی فیورس��ت، یکی دیگر از ش��رکت کنندگان در 
این برنامه نیز نکته اشاره  شده در باال را بسیار باارزش 

می داند. 
چهار نکته ضروری برای مسئولیت پذیر بودن

برای رسیدن به هدف، مسئولیت پذیری بسیار مهم 
اس��ت و در این راستا، رعایت موارد زیر شما را به این 

سمت سوق خواهد داد: 
پرسیدن

افرادی را پیدا کنید که به آنها اعتماد دارید. آنها باید 
از ش��ما بخواهند مسئولیت کار تان را بر عهده بگیرید 
و آن  را انج��ام دهید. دوس��ت، همکار یا هر فردی که 
ب��ه او اعتماد دارید. فرد مورد نظر باید به گونه ای عمل 
کند که از ش��ما نتایج ه��ر کاری که قصد انجام آن را 

دارید، بخواهد. 
توافق کردن

زمانی ک��ه فرد م��ورد نظر را یافتی��د، درصدد ایجاد 
برنامه ای  برای این هدف و داشتن حمایت،  )به گونه ای 
ک��ه فرد مورد نظر بیش��ترین کمک را بکند( باش��ید. 
ساختاری ایجاد کنید که بتوانید میزان پیشرفت خود 
را ان��دازه بگیرید و در تاریخ های مق��رر به اهداف تان 

برسید. 
عمل کنید

برای رس��یدن به هدف بای��د کار کنید. یک تماس 
تلفن��ی، خوان��دن کت��اب، آزمایش یک اب��زار جدید 
و م��واردی ش��بیه اینها. مهم نیس��ت از کجا ش��روع 

می کنید. فقط شروع کنید. 
ارزیابی

در بررسی با فرد انتخاب شده، میزان پیشرفت خود 
را یادداشت کنید و برنامه ای برای افزایش یا ادامه این 
روند بریزید. آیا در مس��یر درستی گام برداشته ام؟ آیا 
بای��د فرد مورد نظر را عوض کنم؟ همه این موارد باید 
در طی ارزیابی مش��خص ش��وند. در طی هر مکالمه، 
نکته هایی خواهید یافت که سبب پیشرفت یا پسرفت 

در آینده خواهد شد. 
به یاد داش��ته باش��ید که آن فرد برای کمک کردن 
اس��ت. برای اینکه هدف تان را به شما یاد آوری کند و 
س��ؤاالتی در مورد برنامه و میزان پیشرفت تان بپرسد. 
آنها برای کم��ک کردن آمده اند. ش��ما هم می توانید 

مانند آنها، به افراد دیگر کمک کنید. 
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مسیر موفقیت

 ورود به طراحی محصول 
در بازارهای جهانی

طراح��ی محص��ول در بازاره��ای جهانی، در خأل ش��کل 
نمی گیرد. بیش��تر محصوالت موفق، نتیجه فهم و درک این 
معنی است که یک محصول چگونه و توسط چه کسی به کار 
می رود و ازنظر سیاسی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی، با چه 
نوع رقابتی روبه رو است. اشتباهات ناشی از طراحی ناآگاهانه، 
یک طرح و فکر موفق را به سرنوش��ت بدی دچار می س��ازد. 

نمونه هایی از این موارد به شرح زیر بیان می شوند: 
به گزارش هورموند، »مک دونالد« هنگام طراحی محصول 
در بازارهای جهان��ی و ورود به بازارهای اروپایی، تالش هایی 
به عمل آورد، اما این تالش ها به علت اینکه ش��رکت س��عی 
کرد اس��تانداردها و تجارب عمل��ی و موفق خود در آمریکای 
شمالی را در اروپا نیز پیاده کند، با شکست روبه رو شد. برای 
مث��ال، اس��تانداردهای آمریکای ش��مالی از لحاظ کیفیت و 
هم شکل بودن محصول، یعنی واردکردن محصول با حمل و 
طی مسافاتی طوالنی و گرفتن سفارش های پرهزینه محلی، 
با تأکید ش��رکت در ارائه س��ریع خدمات همراه بود؛ این امر 
خود برابر بود با هزینه هایی بس��یار سنگین تر نسبت به سایر 
رقبا همچون »کنتاکی فراید چیکن« یا »ویمپی اینترنشنال 
بریتانیا«. این وضعیت نامس��اعد با تصمیمات »مک دونالد« 
دایر بر ایجاد و تأسیس بازارهای فروش در شرکت های حومه 
ش��هرهای اروپایی، س��خت تر ش��د. نتیجه اینکه طرح ریزان 
شرکت دریافتند که برخالف آمریکاییان، بیشتر اروپاییان در 
شهرها ساکنند و به کار اشتغال دارند و نسبت به آمریکاییان، 
ازنظر داشتن خودروهای شخصی، در سطح بسیار پایین تری 
قرار دارند. یک شرکت آمریکایی، نوعی سم پاش را طراحی و 
تولید کرد تا با نوع سم پاشی قدیمی تر رقابت کند. سم پاشی 
قدیمی که س��اخت فرانسه بود، توس��ط یک دولت آفریقایی 
خریداری ش��ده بود و در چارچ��وب وام به کش��اورزان داده 
می ش��د تا بر ضد آفات در مزارع پنبه از آن اس��تفاده ش��ود. 
کار با مدل آمریکایی آس��ان تر بود، زیرا بس��یار سبک تر بود 
و ازنظر سم پاش��ی بهتر و س��ریع تر عمل می کرد. بااین همه، 
م��دل آمریکایی، برخالف مدل فرانس��وی، نی��از به توجه و 
روغ��ن کاری منظم داش��ت که این موضوع ب��ا فرض نبودن 
تس��هیالت نگهداری تعمیرات ذی صالح در کشور آفریقایی، 
بدین معناست که در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه، سم پاش 
کارایی اش را از دست بدهد و خراب شود. نتیجه اینکه، دولت 

مذکور دوباره به سراغ نوع قدیمی ساخت فرانسه رفت. 

اپلیکیشن هوشمند برطرف کننده 
اختالالت تلفظی

نام استارت آپ: رساگو
rasagoo. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: پزش��کی و س��المت – اختالالت تلفظی در 

کودکان
توضیح بیش�تر: دارای فرزندی هستید که حروف را 

به اشتباه تلفظ می کند؟ 
رس��اگو، اولی��ن اپلیکیش��ن هوش��مند برطرف کننده 
اخت��الالت تلفظی در خدمت شماس��ت. ب��ا کمک این 
اپلیکیش��ن می توانی��د ب��ه تنهایی و در من��زل با صرف 
هزینه ای بس��یار کم به درمان این اخت��الالت بپردازید. 
کافی اس��ت هم اکنون رس��اگو را دانلود کنی��د و عالوه 
بر دریاف��ت یک ارزیابی جامع از عملک��رد گفتار و زبان 
فرزندتان ب��ه صورت رایگان، به راحت��ی و با صرف زمان 
ارائه ش��ده در هر قسمت، گفتاری صحیح را به فرزندتان 

هدیه کنید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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