
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

5
در پنـج روز کاری بورس تهران شـاخص کل بـازده نقدی و 

قیمتـی ۸۰۹ واحد رشـد کرد و در نیمـه کانال ۷۹ 
هزار واحدی قرار گرفت. در معامالت هفته...

همزمان با تداوم رشد قیمت ها در بازار سهام صورت می گیرد

 شاخص کل در آستانه
فتح قله 80 هزار واحدی

2۰ شوال 143۸ - سـال چهارم
شماره ۸31- 16صفحه - 15۰۰ تومان

Sat.15 Jul 2017

www.forsatnet . ir

شنبه
24 تیرماه

13۹6

media observer

ابـزار آنالین برنامه ریزی تبلیغات محیطـی

دیده

021 - 460 950 46

www.deedeh.com

@deedeh

@deedehMON

1۰

11

2

چگونه ۷ روزه یک کسب و کار قانونی راه اندازی کنید 
آنچه کارآفرینان را به پختگی می رساند
نکاتی برای فروش محصوالت در تلگرام

تفاوت و تمایز در شیوه های بازاریابی نیسان
مدیریت کسب و کار: پرانرژی  باشید

3 درس کارآفرینی از ادغام هول فودز با آمازون

به باور مدیران شبکه بانکی کشور

نرخ سود فعلی
قابل اجرا نیست

یادداشت
ساخت یک برند شخصی پیروز 
در میان تالطم جنگ سرد و گرم

انواع استراتژی های قیمت گذاری

نشست گروه 2۰، جلوه ای از 
افول ابرقدرت تنها

برن��د  از  صحب��ت  ه��رگاه 
ش��خصی یا برندسازی شخصی 
به میان می آی��د، ناخودآگاه ما 

به یاد آرتیست ها یا به 
قول امروزی ها...

فرمول قیمت گذاری کاال باید به 
ارائه جذابی از قیمت به مشتریان به 
صورت عمومی بپردازد. اس��تراتژی 

قیمت گذاری به ش��ما در 
تعیین قیمت برای...

گروه 20 متشکل از مقام های 
برخ��ی  س��ران  و  اقتص��ادی 
اقتصاده��ای عم��ده و در حال 

توسعه در سال 1999 
میالدی به منظور...

علیجاه شهربانویی
 مدرس، تحلیلگر و مشاور 

بازاریابی و تبلیغات

دکتر سجاد 
رحیمی مدیسه

مشاور بازاریابی و فروش

محمدمهدی 
مظاهری

 استاد دانشگاه

۸ تا 16

 پیدا و پنهان معافیت »صندوق توسعه ملی«
از مالیات تسعیر ارز

آیا چتر معافیتی 
»صندوق توسعه ملی« 

گسترش می یابد؟ 
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موازی کاری متولیان کسب وکارهای اینترنتی

گـروه بانک و بیمـه: معاون وزیر اقتص��اد گفت: در 
ش��رایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داش��ته و شورای 
پول و اعتبار نیز نرخ س��ود 15درصدی برای سپرده ها و 
18درصدی برای تسهیالت را اعالم کرده، اما این نرخ در 

بانک ها اجرا نشده، زیرا بانک ها بر این باورند که این نرخ، 
قابلیت اجرایی ندارد.  به گزارش »فرصت امروز« حسین 
قضاوی، معاون وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره 

به مکانیزم های کاهش نرخ سود بانکی، دالیل عدم...
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مدیریتوکسبوکار

آمازون خرده فروشی سنتی 
را از پا در می آورد

ت امروز|
 | فرص



فرصت امروز: س��ال گذشته 
در جری��ان اصالح قانون بودجه 
س��ال 96، مص��وب ش��د دولت 
بخشی از بدهی خود به بانک ها 
را از محل درآمد ناشی از تسعیر 
ارز یا همان حساب مازاد حاصل 
از ارزیاب��ی خال��ص دارایی های 
خارجی بان��ک مرکزی پرداخت 
کند و قرار ش��د از این مس��یر، 
بده��ی دول��ت ب��ه بانک ه��ای 
ملی ایران، س��په، پس��ت بانک، 
کش��اورزی، صنع��ت و مع��دن، 
توس��عه صادرات، توسعه تعاون، 
ص��ادرات ایران، تج��ارت، ملت، 
رفاه کارگران و مس��کن تسویه 

شود. 
با اجرایی ش��دن این مهم در 
روزهای اخیر اما بحث پرداخت 
مالیات صندوق توس��عه ملی از 
محل تس��عیر ارز نیز باال گرفته 
و اینکه آیا صندوق توسعه ملی 
از مالیات تسعیر ارز معاف است 
یا دول��ت می توان��د از صندوق 

توسعه ملی نیز مالیات بگیرد. 
این در حالی است که مالیات 
از صندوق توس��عه ملی دو وجه 
دارد؛ یکی مربوط به نرخ تسعیر 
ارز اس��ت که طبق قانون جدید 
درآمد  مس��تقیم،  مالیات ه��ای 
ناش��ی از تس��عیر ارز مش��مول 
مالیات نیس��ت، اما ای��ن قانون 
ب��ه لح��اظ اینکه از چ��ه زمانی 
اجرا ش��ود، مبهم بوده و در آن 
مش��خص نشده که این معافیت 
از مالی��ات دقیق��ا از چه زمانی 
شروع می شود و بر همین اساس 
دولت و نماین��دگان مجلس به 
دنب��ال طرحی هس��تند تا این 
معافی��ت را از زم��ان تأس��یس 

صندوق به بعد تسری دهند. 
اما وجه دوم، مالیات عملکرد 
اقتصادی صندوق توس��عه ملی 
اس��ت که ای��ن نه��اد مانند هر 
ش��رکت دیگری اگ��ر از درآمد 
س��ود داش��ته باش��د، مشمول 
و  اس��ت  مالی��ات  25درص��د 
معافی��ت قانون��ی در این زمینه 

ندارد. 
براس��اس اساس��نامه صندوق 
توسعه ملی، منابع ارزی ورودی 
به این صندوق در حس��اب های 
آن در بانک مرک��زی نگهداری 
می ش��ود، ام��ا ای��ن صن��دوق 
می توان��د مع��ادل ریال��ی آن را 
ب��رای پرداخ��ت تس��هیالت به 
س��رمایه گذاران، در بانک ه��ای 
عام��ل س��پرده گذاری کن��د. از 
این رو صندوق از محل تس��عیر 
ارز، درآمدی کسب می کند که 
تا قب��ل از تصوی��ب قانون رفع 
موانع تولی��د و نیز قانون جدید 
مالیات های مس��تقیم در س��ال 
94 و ب��ه موجب قوانین قبلی از 

پرداخت مالیات معاف نبود. 

مبنای قانونی معافیت 
مالیاتی صندوق

قانون��ی  مبن��ای  نخس��تین 
معافیت مالیاتی صندوق توسعه 
ملی، قانون رف��ع موانع تولید و 
ارتقای نظام مالی کش��ور است 
که در س��ال 1394 به تصویب 

مجلس ش��ورای اسالمی رسید. 
در م��اده 36 ای��ن قان��ون ب��ه 
صراحت تأکید ش��ده »س��ود و 
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و 
بدهی های ارزی صندوق توسعه 
ملی از پرداخ��ت مالیات معاف 

است.«
بر این اساس صندوق توسعه 
ملی از س��ال 1394 ب��ه بعد از 
پرداخت مالیات ناشی از تسعیر 

ارز معاف شده است. 
همچنی��ن در بن��د 24 ماده 
148 قانون مالیات های مستقیم 
مصوب سال 1394 که از ابتدای 
1395 الزم االجراس��ت، زی��ان 
حاصل از تس��عیر ارز براس��اس 
حس��ابداری  مت��داول  اص��ول 
مش��روط ب��ر اتخاذ ی��ک روش 
یکنواخت طی سال های مختلف 
از ط��رف م��ؤدی ارائ��ه ش��ود، 
قابل  می تواند ج��زو هزینه های 
قب��ول ب��رای تش��خیص درآمد 

مشمول مالیات تلقی شود. 
بر این اساس صندوق توسعه 
ملی از س��ال 1394 از پرداخت 
مالیات تس��عیر ارز معاف ش��ده 
است، اما باید مالیات مربوط به 
درآمد س��ال های قبل )از زمان 
تأس��یس( به بعد را بپردازد زیرا 
قان��ون در اصط��الح حقوقدانان 
نمی ش��ود،  بماس��بق«  »عطف 
یعنی نمی توان آن را به پیش از 

تصویب قانون جدید تسری داد. 
بر همین مبنا در جلسه هیأت 
امن��ای صن��دوق توس��عه ملی 
 ک��ه 27 خرداد ماه به ریاس��ت 
رئی��س جمه��وری برگزار ش��د 
نیز موضوع ص��دور برگ قطعی 
س��ال های  مالیات��ی  عملک��رد 
بح��ث  ب��ه   1393 ت��ا   1391

گذاشته شد. 

تالش مجلس برای تسری 
معافیت ها

برخ��ی نماین��دگان مجل��س 
ط��رح  اس��المی  ش��ورای 
استفس��اریه ای را برای تس��ری 
مالیات��ی  معافیت ه��ای  دادن 
ب��ه صن��دوق توس��عه مل��ی از 
زمان تأس��یس آن به بعد تهیه 
کرده ان��د ک��ه به گفت��ه الیاس 
حضرتی نماینده م��ردم تهران، 
این طرح اکنون مراحل بررسی 
کمیس��یون  در  را  کارشناس��ی 
اقتصادی ط��ی می کند و هنوز 

نهایی نشده است. 
حمیدرض��ا فوالدگ��ر، رئیس 
از  وی��ژه حمای��ت  کمیس��یون 
تولید ملی و نظ��ارت بر اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی مجلس 
در ای��ن زمینه گفت: با توجه به 
اینک��ه در م��اده 36 قانون رفع 
موان��ع تولید، صندوق توس��عه 
ملی از پرداخت مالیات ناش��ی 

از تس��عیر ارز معاف ش��ده، در 
طرح استفس��اریه ای نمایندگان 
به دنبال تس��ری ای��ن معافیت 
از بدو تأسیس صندوق هستند.  
به گفت��ه وی، این استفس��اریه 
می خواهد روش��ن کن��د که آیا 
این معافیت مرب��وط به ابتدای 
تش��کیل صندوق توس��عه ملی 
است یا از زمان تصویب قانون. 

بر این اساس به نظر می رسد 
پرداخت مالی��ات برای عملکرد 
 1393 ت��ا   1391 س��ال های 
صن��دوق توس��عه مل��ی قطعی 
نمایندگان  اینک��ه  مگر  اس��ت، 
مجل��س با تصویب استفس��اریه 
خود و وض��ع قانون جدید، چتر 
معافیت��ی صندوق را گس��ترده 

کنند. 

تالش دولت و مجلس برای 
معافیت صندوق از مالیات

در همین زمینه محمدقاس��م 
پناهی، قائم مقام س��ازمان امور 
مالیات��ی کش��ور در گفت وگ��و 
ب��ا ایرنا ب��ا بیان اینک��ه تاکنون 
مالیاتی بابت س��ود تس��عیر ارز 
از صندوق توس��عه ملی وصول 
نش��ده اس��ت، گف��ت: مالی��ات 
تس��عیر ارز صندوق قطعی شده 
ول��ی تاکنون نس��بت به وصول 
آن اقدام نش��ده اس��ت تا مبانی 
قانونی برای معافیت مالیاتی آن 

فراهم شود. 
تفکی��ک  و  تش��ریح  ب��ا  وی 
منابع و درآمد صندوق توس��عه 
مل��ی اف��زود: منابع��ی ک��ه به 
موجب قانون ب��ه صندوق واریز 
می شود برای حمایت، توسعه و 
پشتیبانی از کش��ور تلقی شده 
و از طرف��ی باب��ت فعالیت های 
اقتص��ادی درآمد ریالی کس��ب 
درآمدهای  بنابرای��ن  می کن��د. 
اظهارنام��ه  در  ک��ه  صن��دوق 
ابراز می شود به موجب  مالیاتی 
درآمدهای کسب شده ناشی از 

فعالیت های اقتصادی است. 
پناهی با بیان اینکه س��ازمان 
امور مالیاتی در راستای وظایف 
قانونی به پرونده صندوق توسعه 
ملی رسیدگی کرده است، عنوان 
کرد: مس��ئوالن وق��ت صندوق 
توسعه ملی از محل اختالف ارز 
از 12 هزار و 260 ریالی )1226 
تومان( به حدود 24 هزار ریالی 
)2400 تومان(، سود )مازاد( در 
حس��اب های صندوق شناسایی 
کرده و سازمان به موجب قانون 
و رأی هی��أت عمومی ش��ورای 
عال��ی مالیاتی مالی��ات مربوط 
را ب��ه موج��ب برگ تش��خیص 
مطالب��ه کرد.  پناه��ی با تأکید 
بر اینکه دیدگاه این نیس��ت که 
از صندوق توس��عه ملی مالیات 
تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشان 
کرد: ح��دود 10 ه��زار میلیارد 
تومان اصل مالیات تس��عیر ارز 
تش��خیص داده ش��د و مراحل 
دادرس��ی آن ط��ی و مالی��ات 
قطعی ش��ده ولی تاکنون برای 

وصول آن اقدام نشده است. 
وی تأکی��د کرد: اگر بخواهیم 
براس��اس دیدگاه مزب��ور عمل 
کنیم و صندوق از مالیات معاف 
ش��ود باید کمک کنی��م مبانی 
حقوقی و قانونی آن ایجاد شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آنچ��ه 
توس��عه  صن��دوق  از  مالی��ات 
ملی اخذ ش��ده ناشی از درآمد 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی ب��وده 
اس��ت، گف��ت: 1700 میلیارد 
توم��ان مالیات ناش��ی از درآمد 
صن��دوق دریاف��ت ش��ده ک��ه 
مرب��وط به س��ال های 1391 تا 
1394 بوده اما از مالیات قطعی 
شده از محل تسعیر ارز تاکنون 
مبلغی از صندوق توس��عه ملی 
وصول نش��ده اس��ت.  به گفته 
اقتص��ادی  ام��ور  وزارت  وی، 
و دارای��ی نی��ز 18اردیبهش��ت 
امسال الیحه ای را برای معافیت 
صندوق تهیه و ب��ه دولت ارائه 
ک��رد ک��ه اکن��ون در مراح��ل 
تصویب دولت ب��رای تقدیم به 

مجلس است. 
پناهی با بی��ان اینکه مالیات 
ناش��ی از تس��عیر ارز صن��دوق 
توس��عه مل��ی در قوانین فعلی 
مس��کوت مان��ده اس��ت، بیان 
داش��ت: فع��اًل اراده کش��ور به 
این است که مالیات تسعیر ارز 
صندوق اخذ نش��ود و منتظریم 
معافیت مالیات��ی آن تبدیل به 
قانون ش��ده تا موض��وع حل و 

فصل شود. 

پیدا و پنهان معافیت »صندوق توسعه ملی« از مالیات تسعیر ارز

آیا چتر معافیتی »صندوق توسعه ملی« گسترش می یابد؟ 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
گفت که ن��ه پافش��اری صرف 
برای ادغام و نه پافشاری صرف 
وزارتخانه ه��ا،  انف��کاک  ب��رای 
نیست؛  اصالت  دارای  هیچ کدام 
این بس��تگی دارد که ش��ما در 
کدام مسیر حرکت و چه هدفی 
را دنبال می کنید. پیروز حناچی 
در واکنش به طرح جداس��ازی 
وزارت راه و شهرس��ازی، ادامه 
داد: زمانی ک��ه ادغ��ام ص��ورت 
گرفت، این کار اصاًل کارشناسی 
نبود یعنی براساس یک مطالعه 

عمی��ق این اتف��اق نیفتاده بود. 
آقای بهبهانی، وزیر س��ابق راه 
و تراب��ری ک��ه در مجلس رأی 
نیاورد و اس��تیضاح شد، رئیس 
دول��ت ه��م از روی لجب��ازی، 
دو وزارتخان��ه »راه و تراب��ری« 
و  »مس��کن و شهرس��ازی« را 
ب��ه بهان��ه قانون برنام��ه پنجم 
توس��عه ادغ��ام کرد. ای��ن کار 
خیلی کارشناسی نبود. تا چند 
سال هم تالطم شدیدی وجود 

داشت. 
حناچ��ی عن��وان ک��رد: من 

انجام  اقدام��ی  ه��ر  می گوی��م 
می دهیم، فضای کارشناس��ی را 
برای آن باید فراهم کنیم. فرض 
کنی��د وزارت راه و شهرس��ازی 
منفک ش��د و به 14 سال قبل 
برگش��تیم. مگر بازگشت به 14 
سال قبل با شرایط حاضر خیلی 

لطفی دارد؟ 
وی ادامه داد: ما در آن زمان 
یک نقیصه هایی داشتیم و االن 
هم آن نقیصه ها را داریم. وقتی 
انفکاک را صورت می دهیم، آن 
نقیصه ه��ا را باید برطرف کنیم. 

منظ��ور م��ن دقیقا چیس��ت؟ 
اینکه مس��ئولیت و اختیارات را 

متناسب با یکدیگر بدهید. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
متذک��ر ش��د: همه م��ردم از ما 
به عنوان وزارت مس��کن س��ابق 
انتظار دارند که شهرهای متعادلی 
را طراحی کنیم. بخش��ی از این 
موض��وع دس��ت ما اس��ت، همه 
این پروس��ه ها دس��ت ما نیست. 
کنترل عالیه اش دس��ت ما است.  
حناچ��ی گفت: م��ا می گوییم از 
این فرصت باید اس��تفاده کنیم 

تا نقیصه ه��ا را برطرف کنیم. هر 
کاری هم می کنیم، زمینه کاری 
و مشخصی داشته باشد و هدف 
نیز مش��خص باش��د.  وی افزود: 
م��ا باید الزامات را فراهم کنیم تا 
به نقطه هدف دست پیدا کنیم؛ 
وگرنه نه به قول معروف پافشاری 
صرف برای ادغام و نه پافش��اری 
انف��کاک، هیچ کدام  برای  صرف 
دارای اصالت نیست. این بستگی 
دارد ک��ه ش��ما به کدام مس��یر 
حرک��ت می کنید و چه هدفی را 

دنبال می کنید. 

پشت پرده ادغام وزارتخانه ها در دولت احمدی نژاد
آزمون تفکیک و خطای ادغام

دریچه

اقتصاد کالن

اقتصاد ایران در تنگنای 
ابروزارتخانه ها

عض��و هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی و صنایع 
مع��ادن تهران گفت که دولت حتماً باید یک جراحی 

مناسب برای اصالح ساختارها به عمل بیاورد. 
محس��ن بهرامی ارض اقدس، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرآنالین در رابطه 
با تفکیک وزارتخانه ها گف��ت: ابتدا باید به 24 میلیون 
رایی که م��ردم به دولت آقای روحان��ی دادند، احترام 
بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشتر 
مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رئیس جمهور 
است. حاال که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند 
ب��ه آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاس��ت های 
قبل��ی رأی اعتم��اد دادند، ما نیز به عن��وان نمایندگان 
بخش خصوصی باید همگام با مردم، به تصمیمات دولت 
اعتم��اد کنیم و اجازه بدهیم ک��ه دولت در دوره دوم با 
اس��تفاده از پش��توانه تجربی عملکردش در دوره اول و 
آسیب شناسی که داشته برای اصالح ساختار گام بردارد. 
وی اف��زود: دول��ت در زمین��ه حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان و تالش برای بهبود معیش��ت مردم، 
ب��ه این نتیجه رس��یده ک��ه فعالیت ی��ک وزارتخانه 
فرابخش��ی که هم در خدمت تولید باش��د و همزمان 
بتواند از مصرف کنندگان حمایت کند، درست است. 
ما به عنوان بخش خصوصی باید حامی این سیاست ها 
باشیم. در نتیجه به دولت اعتماد کرده و از الیحه ای 

که دولت به مجلس ارائه کرده، حمایت کنیم. 
بهرام��ی ارض اقدس عنوان کرد: از س��ویی نتیجه 
بحث های بخش خصوصی نیز نش��ان می دهد که نگاه 
بخش��ی که دولت نگران آن اس��ت، همچنان وجود 
دارد. یا فعاالن حوزه کشاورزی وقتی با الیحه دولت 
مخالفت می کنند، معلوم می شود در حوزه کشاورزی 
نیز نگاه بخش��ی ک��ه ما نگران هس��تیم و دولت نیز 
نگران است، حاکم است. این اتفاق خیلی بدی است. 
ب��ا وجودی که دولت 20 نماین��ده در ترکیب هیأت 
نماین��دگان اتاق دارد، ول��ی 11رأی مخالف با صدور 
بیانیه مطرح ش��ده است. در هیج جای دنیا زمانی که 
دول��ت تصمی��م می گی��رد اف��رادی در زیرمجموعه 
خ��ود دول��ت مخالف��ت نمی کنند یا بع��د از تصمیم 
دول��ت، اعضای دول��ت با مصوبه دول��ت به مخالفت 

برنمی خیزند. 
این عضو هیأت نماین��دگان اتاق تهران بیان کرد: 
اگر در خ��ود دولت نظری وج��ود دارد، باید همانجا 
بح��ث ش��ود و تصمیم جمعی گرفته ش��ود و پس از 
تصمی��م ه��م هم��ه ارکان و اجزای دول��ت مکلف و 

موظف به تبعیت از تصمیم هستند. 

تأثیر اقتصادی تفکیک
بهرام��ی ارض اق��دس با بی��ان اینکه پ��س از لغو 
تحریم ه��ا مهم ترین دغدغه کش��ور رون��ق تجارت و 
افزایش جذب س��رمایه خارجی اس��ت، تصریح کرد: 
امروز بحران اش��تغال به گرفتاری برای ملت و دولت 
تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش 

از هرچیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. 
وی ادام��ه داد: داش��تن ی��ک وزارتخانه تخصصی 
فرابخش��ی که بتواند زنجیره تج��ارت فرامرزی را که 
حلقه های پیش��ین و پس��ین تولید هستند، پوشش 
ده��د، می تواند به ج��ذب س��رمایه گذار خارجی نیز 
کم��ک کند. به وی��ژه در موضوع ص��ادرات غیر نفتی 
این وزارتخانه می تواند تمرکز ویژه ای داش��ته باش��د 
و همچنی��ن در جه��ت جذب س��رمایه گذار خارجی 

اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد. 
او تأکید کرد: داش��تن یک وزارتخانه مانند وزارت 
بازرگان��ی که این اهداف را در صدر فعالیت های خود 
قرار دهد، از این نظر راهگشاست. در کنار آن حمایت 
از حقوق مصرف کننده، تنظیم بازار کاالهای اساسی 
و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن یه سازمان 
تج��ارت جهانی و اقداماتی از ای��ن قبیل می تواند به 
رونق اقتصاد کش��ور بینجامد. بنابراین الزم است در 

جهت احیای وزارت بازرگانی قدم بر داریم. 
این فعال بخش خصوصی خاطرنش��ان کرد: منظور 
از احی��ای وزارت بازرگانی تفکی��ک مجدد باقیمانده 
مضمح��ل ش��ده وزارت بازرگانی س��ابق در صنعت، 
معدن و تجارت نیس��ت، بلکه اعتق��اد دارم که اتفاقا 
دولت می تواند این موضوع را در قالب اصالح ساختار 
مطرح کند و با اس��تفاده از اختی��اری که از مجلس 
می گیرد، یک جراحی مناسب برای اصالح ساختارها 
ب��ه عمل آورد یعنی وظای��ف حاکمیتی را از وظایف 

تصدی گری جدا کند. 
وی بیان کرد: بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت 
باید ب��ه دنبال تصویب بهترین و چابک ترین س��اختار 
ب��رای این وزارتخانه جدید باش��د. به ط��ور مثال امروز 
وزارتخان��ه ای مانند وزارت اقتص��اد و دارایی تبدیل به 
یک ابروزارتخانه ش��ده است. در کنار آن یک وزارتخانه 
دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک 
اداره کل تنظی��م مقررات دارد. از س��ویی وزارتخانه ای 
مانند وزارت راه و شهرس��ازی ه��م داریم که امروز 17 
س��ازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در 
توزیع عادالنه و متوازن این وظایف مشکل رخ می دهد. 
بنابراین دولت می تواند یا سرعت و با استفاده از پشتوانه 
تجربی چهار سال گذشته به سرعت به اصالح ساختاری 
رسیده و توزیع متوازن فعالیت ها را سامان ببخشد. حتماً 
در جهت کوچک سازی و چابک سازی باید حرکت کرد 
که نتیجه ای��ن کار، تقویت جایگاه بخش خصوصی در 

اقتصاد خواهد بود. 

یادداشت

نشست گروه 20، جلوه ای از افول 
ابرقدرت تنها

گروه 20 متشکل از مقام های اقتصادی و سران برخی 
اقتصادهای عمده و در حال توس��عه در س��ال 1999 
میالدی به منظور تش��کیل جلس��ات منظم میان آنها 
تأسیس شد. تشکیل گروه یادشده در واقع پاسخی بود 
به بحران های مالی اوخر دهه 90 میالدی و پذیرش این 
مس��ئله که قدرت های اقتصادی در حال ظهور به نحو 
مناسبی در مباحثات مربوط به اقتصاد جهانی مشارکت 
داده نش��ده اند. با چنین رویکردی، گروه 20 متش��کل 
از 8 کش��ور صنعت��ی و 11 اقتصاد نوظه��ور و در حال 
توسعه است و کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، 
انگلیس، هند، اندونزی، ایتالیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، 
مکزیک، عربس��تان، آرژانتین، اس��ترالیا، برزیل، چین، 
آفریقای جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. 
بدین ترتیب، از اواخر این دهه، جلس��ات گروه 20 
با هدف بحث و بررسی درباره مباحث جهانی برگزار 
می ش��ود؛ مباحثی که محدود به مس��ائل اقتصادی 
نیس��ت و بحران های سیاس��ی و نظامی مهم جهان 
را نی��ز دربرمی گیرد. تصمیمات گ��روه 20 در پایان 
نشس��ت آن در بیانیه ای منتشر می شود، اما بیانیه ها 
جنبه الزام آور حقوقی ندارند. امسال نیز نشست سران 
19 کشور صنعتی یا ثروتمند جهان به همراه اتحادیه 
اروپا، 16 تیر در محل نمایشگاه بین المللی هامبورگ 
برگزار ش��د تا مسائل مهم سیاسی و اقتصادی جهان 

به بحث و گفت وگو گذاشته شود. 
با این وجود، نشس��ت امسال آنها با حواشی زیادی 
همراه ب��ود و حکایت از برخی تح��والت بنیادی در 
عرصه روابط بین الملل داش��ت. نخس��تین و ش��اید 
پررنگ تری��ن موضوع، موج اعتراض های مردمی علیه 
سران گروه 20 بود؛ درگیری هایی که میان معترضان 
و نیروه��ای پلی��س روی داد، ب��ه غ��ارت و تخریب 
فروشگاه ها انجامید و صدها زخمی در میان نیروهای 
پلیس و معترضان بر جای گذاش��ت. معترضان سران 
کش��ورهای ثروتمن��د را مس��ئول فق��ر، بی عدالتی، 
بیکاری و مش��کالت اقتصادی جهان می دانس��تند و 
از تبعی��ض و نابرابری ایجاد ش��ده در اقتصاد جهانی 
شاکی بودند. بدین ترتیب، اعتراض های شکل گرفته 
قبل و حین برگزاری نشست گروه 20 نشان می دهد 
که اعتماد افکار عمومی جهانی به س��ران کشورهای 
ثروتمن��د و صنعتی تا چه حد کاهش یافته و ش��اید 
ب��ه نوعی بتوان گفت که دیگر دوره رؤس��ای جمهور 

مشروع و با محبوبیت جهانی به سر رسیده است. 
با این ح��ال، این تنها اعتراض ه��ای مردمی نبود 
که فضای نشس��ت گروه یاد شده را تحت تأثیر قرار 
می داد؛ وجود تضاده��ا و اختالف نظرها بین رهبران 
شرکت کننده در گروه 20 نیز از دیگر جنبه های بارز 
و مهم نشس��ت امس��ال بود. رهبرانی که جلوی قاب 
دوربین ها، به طور نمایشی دستان یکدیگر را به گرمی 
می فشردند، اما پشت میزهای مذاکره، رویکرد آنها به 

مسائل جهانی فرسنگ ها با یکدیگر فاصله داشت. 
در رأس هم��ه نیروهای اخت��الف زا، دونالد ترامپ 
رئیس جمه��وری آمریکا قرار داش��ت که به واس��طه 
سیاس��ت های درون گرایانه و ضدهمکاری جویانه اش، 
در مقاب��ل اکثر کش��ورهای دیگر این نشس��ت قرار 
گرفته ب��ود. ترامپ که ماه گذش��ته کش��ورش را از 
پیم��ان اقلیم��ی پاریس خارج کرد، در این نشس��ت 
به دلیل تأکید س��ران گروه 20 ب��ر اجرای بی درنگ 
این توافق زیست محیطی، تحت فشار قرار گرفت و تا 
حد زیادی منزوی ش��د؛ مسئله ای که تا پیش از این 
بی س��ابقه بود و تقریباً در تمامی دوران پس از جنگ  
س��رد، آمریکا همواره مدیریت روند تحوالت اقتصاد 
جهانی و گروه هایی از این دست را بر عهده داشت. 

البته اختالفات ترامپ با سایر کشورهای حاضر در 
نشس��ت، فقط به سطح همکاری های جهانی محدود 
نمی ش��د؛ اختالفات آمریکا با مکزیک بر سر ساخت 
دی��وار به هزین��ه مکزیک و اخت��الف آمریکا با چین 
بر س��ر قوانین تج��ارت آزاد و دریای چین جنوبی از 
جمله اختالفات دو جانبه ای بودند که هر چند مورد 
بحث قرار نگرفتند اما س��ایه آن بر روابط و مناسبات 

کشورهای عضو سنگینی می کرد. 
از س��وی دیگر این تنها ابرقدرت ناکام و تنها نبود 
که با دیگر کشورهای عضو مشکل داشت؛ اختالفات 
عمیق و دنبال��ه دار ترکیه و اتحادی��ه اروپا در رابطه 
ب��ا روند قدرت گیری اردوغان در س��اختار سیاس��ی 
ای��ن کش��ور و عضویت ترکی��ه در اتحادی��ه اروپا و 
نی��ز نارضایتی ژاپن و کره جنوب��ی از چین به دلیل 
نداشتن موضع سرس��ختانه در مقابل کره شمالی از 
دیگر مس��ائلی بودند که نشس��ت امسال گروه 20 را 
تح��ت تأثیر قرار دادند و مانع دس��تیابی به بیانیه ای 

قدرتمند و مشترک شدند. 
به نظر می رسد هر چند اختالف نظر کشورهای گروه 
20 سبب ش��د این گروه از اتخاذ تصمیمات جدی در 
ح��وزه اقتصاد و تجارت آزاد باز بماند، اما این نشس��ت 
حداق��ل دارای ای��ن فایده بود که کش��ورهای صنعتی 
و ثروتمن��د جه��ان را با دیدگاه اف��کار عمومی جهانی 
نس��بت به عملکردش��ان آگاه کرد و این امر سبب شد  
بیانیه نهایی ای��ن گروه بیش از هر چیز به دغدغه های 
مردم جهان در ب��اره رفع تبعیض، حمایت از صنایع و 
فرآورده های داخلی، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، 

اشتغال زایی و توسعه اختصاص یابد. 

محمدمهدی مظاهری
 استاد دانشگاه
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گروهصنعتومعدن:رئیس 
هیأت عامل ایمی��درو خبر داد 
ک��ه در دولت یازدهم، 7میلیارد 
دالر پ��روژه معدن��ی و صنای��ع 
معدنی از س��وی این س��ازمان 
فع��ال و 2.3 میلیارد دالر طرح 
جدید نیز وارد عملیات اجرایی 
شد. به گزارش »فرصت امروز« 
از س��ازمان توس��عه و نوسازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران 
)ایمی��درو(، مهدی کرباس��یان 
اف��زود: طرح های این س��ازمان 
در ش��رایط نب��ود نقدینگ��ی و 
اوج تحریم ه��ا و ب��ا مش��ارکت 
شرکت های داخلی، زنده شدند 
و توانس��تیم ب��ا همراهی بخش 
خصوص��ی پروژه ه��ای جدی��د 
را آغ��از کنی��م. وی با ترس��یم 
شرایط بحرانی ایمیدرو در سال 
92 گفت: در نیمه اول امس��ال، 
یک میلیارد دالر طرح به اتمام 
می رس��ند و ب��ه م��دار تولی��د 

می پیوندند. 

افتتاحشادگاندرهفتهجاری
ایمیدرو  عام��ل  رئیس هیأت 

آه��ن  کارخان��ه  افتت��اح  از 
اس��فنجی فوالد »ش��ادگان« با 
حض��ور مقام ه��ای عال��ی خبر 
داد و اف��زود: احیای مس��تقیم 
فوالد ش��ادگان، نخستین طرح 
تولید آهن اس��فنجی اس��ت که 
  )PERED( ایران��ی با فناوری 
می رس��د.  بهره ب��رداری  ب��ه 
کرباسیان همچنین از راه اندازی 
کارخانه ه��ای آه��ن اس��فنجی 
ف��والد »میان��ه« و »نی ریز« به 
ترتی��ب در ابتدا و انتهای مرداد 
خبر داد و افزود: آهن اسفنجی 
فوالد »س��بزوار« نیز ت��ا پایان 
می رس��د.  تولید  ش��هریور  ب��ه 
وی تاکی��د کرد: تا پایان س��ال، 
اسفنجی  پروژه های آهن  مابقی 
راه اندازی  اس��تانی   فوالده��ای 
می ش��ود. وی با یادآوری اینکه 
تغییر تفک��ر در ایمیدرو موجب 
مش��ارکت بخ��ش خصوصی در 
طرح ها  شده اس��ت، افزود: این 
ب��ا مش��ارکت بخش  پروژه ه��ا 
خصوصی و در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی اجرایی شده اند. رئیس 
هی��أت عام��ل ایمی��درو افزود: 

ب��ا توجه ب��ه افتت��اح طرح های 
فرآوری مواد معدنی در ماه های 
دوازده��م  دول��ت  در  آین��ده، 
ب��ه ط��ور مش��خص تری مان��ع 
خام فروشی مواد معدنی خواهیم 
شد و ارزش افزوده تولیدات، در 
داخل کشور ایجاد خواهد شد. 

رونقمعادنبخشخصوصی
به گفت��ه کرباس��یان، معدن 
ط��ای موت��ه بخش��ی از مواد 
اولیه مورد نیاز خود را از معادن 
که  می کند  خری��داری  کوچک 
ای��ن برنامه س��بب ش��ده این 
معادن بخش خصوصی با رونق 
همراه شوند.  وی افزود: در سفر 
وزیر صنعت،  روزهای گذش��ته 
مع��دن و تج��ارت ب��ه جن��وب 
کش��ور، پروژه های مناطق ویژه 
»الِم��رد« و »پارس��یان« مورد 
بازدید قرار گرفت. رئیس هیأت 
عام��ل ایمیدرو اف��زود: در حال 
حاضر طرح بن��در منطقه ویژه 
صنایع انرژی بر پارس��یان آماده 
عملیات اجرایی است. کرباسیان 
ادامه داد: برنام��ه آغاز عملیات 

این طرح در هفته ه��ای پایانی 
دول��ت یازدهم اتف��اق مبارکی 
اس��ت که باور آن ب��رای برخی 
 دش��وار می نمای��د. وی تصریح 
ک��رد: وزیر نف��ت ب��ه تازگی با 
از طرح ه��ای  اع��ام حمای��ت 
منطقه ویژه پارسیان تاکید کرد 
ک��ه گاز مورد نی��از این منطقه 
تامین می ش��ود. وی اظهار کرد: 
تا سال 92 طرح های توسعه ای 
س��نگان در رکود اجرایی به سر 
می بردند و با مشکات متعددی 
همراه بودند در حالی که اکنون 
نخس��تین کارخانه گندله سازی 
سنگان در آس��تانه افتتاح است 
و کارخان��ه دیگری نیز در نوبت 
راه ان��دازی ق��رار دارد. این مقام 
مس��ئول اف��زود: حاص��ل فعال 
ش��دن طرح های فرآوری سنگ 
آهن س��نگان، اکنون اش��تغال 
4هزار نفر اس��ت. کرباس��یان با 
بیان اینک��ه تامین مالی طرح ها 
ش��رکت های  ب��ا  هم��کاری  و 
برج��ام  ش��رایط  در  خارج��ی  
عملیات��ی ش��ده اس��ت، گفت: 
تامین مال��ی طرح های بزرگ از 

جمله آلومینی��وم جنوب و آغاز 
تیتانیوم  پروژه ه��ای  عملی��ات 
کهن��وج و روی مهدی آب��اد در 

دولت یازدهم عملیاتی شد. 

250هزارکیلومترمربع
فعالیتاکتشافی

رئی��س هیأت عام��ل ایمیدرو با 
اش��اره به انجام 250هزار کیلومتر 
مربع فعالیت اکتشافی اظهار داشت: 
 در منطق��ه ای نظی��ر کردس��تان 
ژئوفیزیک هوایی به اتمام رسیده و 
با ادامه این فعالیت، زمینه توس��عه 
معدنی آن اس��تان ایجاد می شود. 
وی تاکید کرد: احیا شدن ایمیدرو 
در دول��ت یازدهم توس��عه مناطق 
معدن��ی در نقاط کم برخ��وردار را 
رقم زد و این اقدامات در راس��تای 
رسالت این سازمان است. کرباسیان 
اف��زود: ای��ن در حال��ی اس��ت که 
پیش از دول��ت یازدهم، ایمیدرو تا 
آس��تانه انحال پیش رفته بود، اما 
خوش��بختانه چنین امکانی فراهم 
نش��د و ای��ن س��ازمان همچن��ان 
به رس��الت توس��عه ای خود ادامه 

می دهد. 

رونقمعادنبخشخصوصیرقمزد
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حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
و  تولیدکنن��دگان  حق��وق  از 
مصرف کنن��دگان گف��ت: میزان 
تسهیات رونق تولید از 16هزار 
میلیارد تومان به 30هزار میلیارد 
توم��ان افزایش یافته اس��ت. به 
نوابی  سیدمحمود  ایرنا،  گزارش 
در همای��ش تجلی��ل از حامیان 
اس��تان  مصرف کنندگان  حقوق 
کرمان افزود: این تس��هیات در 
س��ال گذش��ته به 24هزار واحد 
پرداخت ش��ده اس��ت. وی بیان 
ک��رد: این تس��هیات در س��ال 
جاری حوزه اصناف و بازس��ازی 
و نوس��ازی صنایع را نیز شامل 
می ش��ود و قرار اس��ت سیستم 
بانکی مانند س��ال گذش��ته در 
این زمین��ه حمایت های الزم را 
داش��ته باش��د. وی همچنین با 
تاکید بر اینکه واحدهای برتر در 
رعایت حق��وق مصرف کنندگان 
پیشتاز این حوزه هستند، گفت: 
10 برابر نس��بت به سال 94 در 
حوزه جم��ع آوری کاالی قاچاق 
از س��طح ب��ازار افزایش عملکرد 
داش��ته ایم. معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت اف��زود: حوزه 
نظ��ارت و بازرس��ی در هش��ت 
اس��تان کش��ور به معاونت ارتقا 
داده شده که کرمان یکی از این 
کرد:  عنوان  وی  استان هاس��ت. 
یکی از مشکات ما سهل انگاری 
و ولنگاری در حوزه کار اس��ت و 
کار خ��وب را عرضه نمی کنیم و 

در این رابطه باید توجه داش��ت 
ک��ه مصرف کننده ح��ق انتخاب 
دارد. وی گف��ت: ممکن اس��ت 
چارچوب ه��ا و قوانی��ن نظارتی 
متفاوت باشد، اما اصل آن حذف 
شدنی نیس��ت. نوابی با تاکید بر 
اینکه به سرمایه گذار باید احترام 
گذاش��ت، افزود: نگاه بسته و از 
باال به س��رمایه گذار مانع توسعه 
اس��ت و باید فرش قرمز حقیقی 
را برای سرمایه گذاران پهن کرد. 
وی خدمات قبل، حین و بعد از 
ف��روش را از وظای��ف بنگاه های 
اقتصادی برش��مرد و اظهار کرد: 
دوره های  افزای��ش  ب��ر  اص��رار 
گارانتی و خدمات پس از فروش 
داریم و باید با افزایش بهره وری 
و کیفیت، محص��ول را با قیمت 

مناس��ب به مصرف کننده عرضه 
ک��رد و در کنار آن ب��ه نوآوری 
نی��ز توجه ش��ود. وی ب��ا بیان 
اینکه واح��د تولیدکننده که به 
فکر نوآوری و صادرات نباش��د، 
محکوم به فناس��ت، گفت: اینکه 
در واحدهای فروش نوشته شود 
»کاالی فروخت��ه ش��ده، پ��س 
گرفته نمی ش��ود« در هیچ جای 
دنی��ا وج��ود ندارد و اگ��ر مردم 
جای��ی ای��ن موض��وع را ببینند 
می توانن��د مراتب را به ش��ماره 
124 اطاع دهند. رئیس سازمان 
حمایت از حقوق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان با بیان اینکه 
بیش از 25 دس��تگاه در کش��ور 
افزود:  می کنن��د،  قیمت گذاری 
این حوزه باید س��امان یابد. وی 

بیان کرد: ای��ن جمله که »حق 
الن��اس بر حق اهلل« ترجیح دارد 
را می توان به عنوان شعار سازمان 
قرار  از مصرف کنندگان  حمایت 
داد. نواب��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
حک قیم��ت روی کاالها الزامی 
نیس��ت، گفت: درج قیمت روی 
کااله��ا باید انجام ش��ود تا افراد 
در مراجعه به واحدهای فروش، 
به آسانی از قیمت کاالها مطلع 
ش��وند و در کن��ار آن واحدهای 
ف��روش موظف به ارائ��ه فاکتور 
هس��تند. وی تصریح کرد: ماده 
هف��ت قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان در کشور رعایت 
نمی ش��ود و این قانون مبتنی بر 
آن است که تبلیغات اغوا کننده 
ممن��وع و ج��رم اس��ت، اما در 

می شود.  انجام  رس��انه ها  برخی 
وی گفت: باید فضای ش��هری و 
بیلبوردها ب��رای واحدهای برتر 
س��ازمان  رئیس  باش��د.  رایگان 
و  تولیدکنن��دگان  از  حمای��ت 
همچنی��ن  مصرف کنن��دگان 
یک��ی  به عن��وان  کرم��ان  از 
در  موف��ق  اس��تان های  از 
حق��وق  از  حمای��ت  ح��وزه 
مصرف کنندگان نام برد و گفت: 
این استان تاکنون چهار همایش 
مصرف کنن��دگان  از  حمای��ت 
را برگ��زار کرده اس��ت و این در 
حالی اس��ت که برخی استان ها 
حتی یک همایش را نداشته اند. 
وی با بیان اینکه انتظار داریم در 
پنجمین همایش ش��اهد حضور 
باش��یم،  بیش��تری  واحده��ای 
گفت: امروز بنگاه های بزرگی در 
کشور هس��تند که جرات ندارند 
بگویند ما را ارزیابی کنید. نوابی 
اظه��ار ک��رد: همای��ش حمایت 
و  دولت��ی  مصرف کنن��دگان  از 
به ص��ورت  و  نیس��ت  اجب��اری 
داوطلبان��ه برگزار می ش��ود که 
در ح��وزه متقاضی��ان ش��رکت 
در ای��ن همای��ش 22 برابر و در 
ح��وزه منتخبان 19 برابر رش��د 
را نس��بت ب��ه نخس��تین دوره 
ش��اهد هس��تیم. در ای��ن آیین 
از 17 واح��د برت��ر در زمین��ه 
رعای��ت حق��وق تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان در کرم��ان 

تجلیل شد. 

افزایشتسهیالترونقتولیدبه30هزارمیلیاردتومان

تولید

یادداشت

تجارت

دالیلرکوردشکنیتولیدشکر
درسالجاری

در س��ال ج��اری برداش��ت چغندرقن��د پاییزه تا 
روزهای آینده به پایان می رس��د و برداشت بهاره آن 
از ش��هریورماه آغاز خواهد ش��د که به نظر می رسد 
ب��ا توجه به وضعیت و ش��رایط تولید امس��ال بالغ بر 
7میلیون تن چغندر قند تولید ش��ود که یک میلیون 
تن بیش��تر از سال گذش��ته خواهد بود و با توجه به 
ای��ن میزان تولید پیش بینی می ش��ود یک میلیون و 
۸00 هزار تن ش��کر در کش��ور به تولید برسد. سال 
گذش��ته با تولید ح��دود یک میلی��ون و 650 هزار 
تنی شکر به ضریب خودکفایی 75درصدی رسیدیم 
درحالی ک��ه در دول��ت گذش��ته به دلی��ل مدیریت 
ناکارآم��د در تولید و واردات بی رویه ش��اهد ضریب 
خودکفای��ی ح��دود 20 تا 25درصدی در س��ال ۸6 
بودیم. در س��ال های دولت گذشته آنقدر مدیریت در 
ای��ن بخش ضعیف بود ک��ه واردات 2 تا 2.5 میلیون 
تنی شرکت در سال عادی بود و کسی به این مسئله 
فکر نمی ک��رد که این واردات بی روی��ه چه بایی بر 
س��ر تولید خواهد آورد، ام��ا در دولت یازدهم تاش 
کردی��م تا واردات ای��ن محصول را کنت��رل کنیم و 
با حمای��ت از تولیدکنن��دگان و کش��اورزان ضریب 
خودکفایی شکر را به عنوان یک محصول استراتژیک 
و در قال��ب طرح های اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم. 
دلیل موفقیت و رکوردشکنی تولید شکر در سال های 
اخیر این بود که تعامل بین کش��اورزان و صنایع قند 
و ش��کر در این راستا ایجاد ش��د، به گونه ای که آنها 
دریافتند هر یک از آنها بدون دیگری نمی تواند موفق 
باش��د و منافع آنها به یکدیگر گره خورده اس��ت و از 
س��وی دیگر تولید و واردات این محصول در راستای 
منافع ملی و حمایت از تولیدکنندگان مدیریت شد، 
به گونه ای که شاهد کاهش واردات شکر در سال های 

اخیر بوده ایم. 
منبع:ایسنا

توسعهروابطاقتصادیایرانو
بلژیک

غامحس��ین ش��افعی که در رأس هی��أت بلندپایه 
تجاری به بلژیک و لوکزامبورگ سفر کرده است، روز 
گذشته با بورژوا نخست وزیر دولت فاندر بلژیک دیدار 
و گفت وگو کرد. به گ��زارش  »فرصت امروز« از اتاق 
ایران، غامحسین ش��افعی رئیس اتاق ایران و بورژوا 
نخست وزیر دولت فاندر بلژیک در نشستی مشترک 
در بروکسل بر گسترش همکاری بین دو کشور تأکید 
کردند. ش��افعی که در رأس هی��أت بلندپایه تجاری 
به بروکس��ل و لوکزامبورگ س��فر کرده است، در این 
دی��دار تصریح کرد: بلژی��ک از موقعیت ویژه ای برای 
ایران برخوردار اس��ت، چراکه ارتب��اط ایران و بلژیک 
دارای س��ابقه ای به اندازه دو قرن اس��ت. رئیس اتاق 
ایران اف��زود: ردپای بلژیک در بس��یاری از صنایع ما 
به ویژه صنعت حمل و نقل وجود داش��ته و ایران از این 
کش��ور خاطره خوبی دارد. وی با بیان اینکه نخستین 
کلن��گ راه آهن در ای��ران را بلژیکی ه��ا زدند، گفت: 
این کش��ور دارای تعادل و ثبات اقتصادی اس��ت و از 
مناسب ترین کش��ورها برای سرمایه گذاری در منطقه 
و نیز همکاری های اقتصادی به ش��مار می رود. رئیس 
اتاق ایران، بلژیک را کش��وری دارای استقال رأی و 
دید منطقی و عدالت خواهانه نس��بت به ایران دانست 
و افزود: عاقه مندی برای توس��عه روابط با بلژیک هم 
در مقامات دو کش��ور و هم در بخش  خصوصی ایران 
وجود دارد. ش��افعی با بیان اینکه، ایران به مرکز عبور 
و مبادالت اقتصادی شرق به غرب و شمال به جنوب 
تبدیل می ش��ود، ادامه داد: برای توس��عه حمل و نقل 
ریل��ی ایران، راه آهن بلژیک می تواند همکاری مؤثری 
داش��ته باشد. وی به ظرفیت های بندر آنتورپ بلژیک 
اش��اره کرد و گفت: مذاکراتی بین بندر شهید رجایی 
و بندر آنتورپ شده و توافقاتی صورت گرفته که برای 
افزایش مناس��بات اقتصادی بین دو کشور امیدبخش 
اس��ت. رئیس اتاق ایران، حوزه های بهداش��ت، دارو و 
درمان، طرح های نوین آبیاری، پتروش��یمی و نفت را 
از دیگ��ر موضوعات مش��ترک دارای قابلیت همکاری 
توصیف کرد. ش��افعی همچنین بر ضرورت تس��هیل 
ص��دور ویزای تجار و بازرگانانی که از طریق اتاق های 
بازرگانی معرفی می ش��وند تأکی��د کرد و آن را الزمه 

توسعه همکاری برشمرد. 
 

فناوری اطالعات

مسکن

اختصاص۱۴0میلیاردتسهیالتبه
شرکتهایفناوریاطالعات

مع��اون وزیر ارتباطات از اختصاص تس��هیات در 
قال��ب وام وجوه اداره ش��ده به تمامی ش��رکت های 
فن��اوری اطاعات متقاضی وام از این وزارتخانه، خبر 
داد. ب��رات قنبری در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: 
یکی از مدل های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاع��ات از بخ��ش خصوص��ی این ح��وزه، اعطای 
تسهیات در قالب وام وجوه اداره شده به شرکت های 
این حوزه است. وی ادامه داد: در این زمینه معاونت 
ن��وآوری و فن��اوری وزارت ارتباط��ات، نس��بت ب��ه 
شناسایی ش��رکت های این بخش و دریافت تقاضای 
تس��هیات از س��وی آنها اقدام می کند و سپس این 
تقاضا از طریق کارگروه های تخصصی مورد بررس��ی 
قرار می گیرد. در نهایت معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی وزیر ارتباطات، نس��بت ب��ه تامین اعتبار 
این کس��ب و کارها اقدام می کن��د. معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات خاطرنش��ان کرد: 
س��ال گذش��ته در چه��ار مرحله و پس از محاس��به 
توان مالی ش��رکت های متقاض��ی دریافت وام وجوه 
اداره ش��ده، این تسهیات به تمامی متقاضیان تعلق 
گرفت. برای س��ال 96 نیز مشکلی درخصوص تامین 
اعتب��ار نداریم و منابع مالی وجود دارد، به نحوی که 
تاکنون به هر میزان تقاضا پاس��خ داده ش��ده است. 
به گفت��ه قنبری، مطابق با برنامه بودجه س��ال 96، 
مبل��غ 140میلی��ارد توم��ان از محل مناب��ع داخلی 
ای��ن بخ��ش، ب��رای کمک ب��ه س��رمایه گذاری های 
خطرپذی��ر، ایج��اد اپراتورهای ارائه کنن��ده خدمات 
الکترونیکی در کلیه بخش ه��ا، حمایت از پروژه ها و 
طرح های اش��تغال آفرین یا ص��ادرات کاال و خدمات 
در این بخش توس��ط بخش های خصوصی و تعاونی 
به ص��ورت وجوه اداره ش��ده اختصاص یافته اس��ت. 
وی با اش��اره به طرح های فناوران��ه وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطاعات که به آنها وام وجوه اداره ش��ده 
تعلق می گیرد، گفت: این تس��هیات با هدف ارتقا و 
توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و 
فناوری اطاعات )ICT(  کش��ور و تولید برنامه های 
نرم اف��زاری و نی��ز ایجاد زمینه ص��دور خدمات فنی 
و مهندس��ی در ای��ن بخ��ش از محل مناب��ع داخلی 
شرکت ها و س��ازمان های وابسته به وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات به صورت تس��هیات ارزان قیمت 
در اختی��ار متقاضیان قرار می گی��رد. قنبری با بیان 
اینکه این هزینه برای حمایت از تحقیقات، طرح های 
توسعه ای، اش��تغال آفرینی یا صادرات کاال و خدمات 
اختصاص یافته اس��ت، تصریح کرد: اعطای تسهیات 
ب��ه چهار گ��روه تولید و توس��عه تجهیزات، توس��عه 
نرم اف��زار، توس��عه محت��وا و خدمات و نی��ز تولید و 
توس��عه در زمین��ه امنیت اطاعات تعل��ق می گیرد. 
معاون وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه شرکت های 
متقاضی تسهیات باید طرح کسب و کار خود را ارائه 
دهند، اضافه کرد: حداکثر مبلغ تسهیات اعطایی به 

هر متقاضی حدود 3 میلیارد تومان است. 

ایجادتحرکدربازارمسکن
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران گفت: با وجود اینکه 70درصد واحد های 

ساخته ش��ده در تهران با متراژ های باالی 100 متر 
اس��ت اما 70درصد معامات انجام ش��ده مربوط به 
متراژ های زیر 100متر اس��ت. مهدی روانش��ادنیا در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اینکه تعداد پروانه های س��اختمانی از سال 92 روند 
کاهشی داشته است، گفت: طبق آمار هایی که بانک 
مرکزی ارائه کرده در س��ه ماهه  نخست امسال صدور 
پروانه های س��اختمانی 10 رصد رشد داشته که این 
نشانه ای از تحرک جدی در بازار ساخت وساز مسکن 
است.  وی با اشاره به اینکه نیاز بازار مسکن متناسب 
با عرضه نیس��ت و عمده س��اختمان ها فاقد متقاضی 
هس��تند، گفت: 70درصد واحد های ساخته شده در 
ته��ران با متراژ ه��ای باالی 100 متر اس��ت، اما 70 
درصد معام��ات مربوط به متراژ ه��ای زیر 100متر 
اس��ت. عضو هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی 
ساختمان اس��تان تهران تصریح کرد: مناطق یک تا 
5 عمده مجوز های س��اخت وساز را گرفته اند این در 
حالی اس��ت که اکثر متقاضی��ان در مناطق مرکزی 
و بافت های فرس��وده هستند. روانشادنیا توضیح داد: 
2.6 میلیون واحد خالی در کشور داریم که البته این 
نوع واحدهای مسکونی لوکس، تقاضا های موجود در 
بازار مس��کن را تامین نمی کن��د و دولت باید تمرکز 
خود را روی خانه دار ش��دن اقش��ار متوسط و جوان 

جامعه قرار دهد. 

علیرضایزدانی
مجریطرحچغندرقندوزارتجهادکشاورزی



گ�روه بانک و بیم�ه: معاون 
وزیر اقتص��اد گفت: در ش��رایط 
کنونی ن��رخ تورم رون��د کاهنده 
داش��ته و ش��ورای پول و اعتبار 
نیز نرخ س��ود 15درصدی برای 
برای  و 18درص��دی  س��پرده ها 
تس��هیالت را اعالم کرده، اما این 
نرخ در بانک ها اجرا نش��ده، زیرا 
بانک ها بر این باورند که این نرخ، 

قابلیت اجرایی ندارد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
حس��ین قض��اوی، مع��اون وزیر 
اقتص��اد در جمع خبرن��گاران با 
اشاره به مکانیزم های کاهش نرخ 
سود بانکی، دالیل عدم همکاری 
بانک های بزرگ دنیا ب��ا ایران را 
تش��ریح کرد و گفت: نمی توانیم 
تعامل با FATF را متوقف کنیم. 
او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه برای 
ن��رخ س��ودهای مصوب  رعایت 
ش��ورای پول و اعتبار باید درآمد 
خالص بهره بانک ها مثبت باشد، 
گفت: اگر بانکی احساس کند که 
بانک دیگری مق��ررات را رعایت 
نمی کند، به دلیل واهمه از خروج 
رقابت  وارد  م��ردم  س��پرده های 

ناسالم می شود. 
مع��اون ام��ور بان��ک، بیمه و 
ش��رکت های دولتی وزیر اقتصاد 
با ی��ادآوری اینک��ه در دنیا برای 
ارزیاب��ی عملکرد یک س��ال مالی 
بانک ها خالص درآمد بهره ای باید 
مثبت باشد، افزود: ولی در کشور 
م��ا وضعیت به گونه ای اس��ت که 
برخی از بانک ها وقتی که درآمد 
مشاع از روی تسهیالت به مردم 
داده شده را با سودی که به مردم 
داده شده، مقایسه می کنند سود 
سپرده ها بیشتر از درآمدی است 
که از تسهیالت دریافت می شود و 
بنابراین خالص درآمد بهره ای در 

برخی بانک ها منفی است. 
چنی��ن  در  گف��ت:  قض��اوی 
ش��رایطی، بانک ها ناچارند وقتی 
که کارمزدها و درآمدهای ناش��ی 
از آن، کفایت خرج شان را ندهد، 
به درآمده��ای غیرعملیاتی روی 
آورند و این ام��ر، زمینه را فراهم 
می کن��د که آنه��ا دارای��ی خود 
را بفروش��ند یا اینک��ه معامالتی 
ب��ا زیرمجموعه های خ��ود انجام 
دهند، پس یک کاالیی با قیمت 
پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با 

قیمت باالتری بفروشند. 
وی ادامه داد: اینجا است که نوع 
جدید دارایی که حاصل می شود، 
به قیمت باالتر ثبت شده و سود 
نش��ان می دهد که این نمی تواند 
یک فرآیند سالم تلقی شود. حتما 
باید وضعیتی برای بانک ها ایجاد 
شود که درآمد خالص بهره ای آنها 
مثبت باشد و این درآمد به عالوه 
کارمزدهایی که دریافت می کنند، 
باید به گونه ای باش��د که بانک به 
ص��ورت پایدار، ب��ه فعالیت خود 

ادامه دهد.
 

بانک ها در ایران سودآور 
نیستند

او ب��ا ی��ادآوری اینک��ه بان��ک 
به عن��وان ی��ک بن��گاه اقتصادی 
باید حداکثر س��ود را کسب کند، 
گف��ت: اکنون در ای��ران، بانک ها 
جزو بنگاه های س��ودآور نیستند 
و س��هامدار بان��ک، تصورش این 
نیس��ت ک��ه پول��ش را در جایی 
گذاش��ته که جذابیت مناسب را 

دارد. 
قض��اوی ادامه دارد: بس��یاری 
امروز  مال��ی،  از س��رمایه گذاران 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  تصورش��ان 
س��رمایه گذاری را در س��بدی از 
دارایی ها ش��کل دادند و بخشی 
از دارایی خود را به سهام بانک ها 
تبدی��ل کرده ان��د ک��ه این یک 
س��رمایه گذاری جذاب است، اما 
این تصور باید اصالح شود و واقعا 
صنعت بانکداری باید سودده باشد 
زیرا در این صورت است که بانک 
می تواند خدمات مالی را گسترش 
دهد و بس��تر مناسبی برای رشد 

اقتصادی باشد. 
قض��اوی یادآور ش��د: آنچه که 
اکنون مقامات دولتی در محافل 
علمی یا کارشناس��ی عمومی در 
خصوص نرخ س��ود بانکی مطرح 
می کنن��د، بیان صورت مس��ئله 
است که البته این صورت مسئله، 
راه ح��ل دارد و ش��ورای پ��ول و 
اعتبار نی��ز بارها در خصوص آن، 
بحث های کارشناس��ی کرده و به 

آن پرداخته است. 
مع��اون وزیر اقتص��اد تصریح 
ک��رد: باید تالش کرد نرخ س��ود 
را از طری��ق تقوی��ت ب��ازار بین 
بانکی، تقوی��ت مکانیزم عملیات 

بازار باز و ابزارهای غیرمس��تقیم 
سیاس��ت های پولی کاهش داد، 
ول��ی ابتدا بای��د از اجرای مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار، اطمینان 
یافت و سپس کاهش مجدد نرخ 

سود را دنبال کرد. 

منعی برای ورود بانک های 
خارجی به کشور وجود ندارد

معاون وزیر اقتصاد درباره ورود 
بانک ه��ای خارجی ب��ه ایران نیز 
خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی، 
بانک ه��ای  ورود  ب��رای  منع��ی 

خارجی به ایران وجود ندارد. 
به گفته قضاوی، براساس قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه ای، 
بانک های خارج��ی می توانند در 
ایران بانک فرعی تاسیس کرده یا 
یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین 
به لحاظ قانونی بستر فراهم است 
و حتی نس��بت ب��ه درصد خرید 
سهام نیز محدودیتی وجود ندارد 
که طرف خارج��ی، چند درصد 
آن را مال��ک باش��ند.  وی افزود: 
تش��خیص این کار به نظر بانک 
مرکزی منوط شده است و بانک 
مرکزی می تواند تش��خیص دهد 
که میزان سهام چقدر باشد، پس 
محدودیتی از نظر درصد س��هام 
برای آنه��ا وجود ندارد و بس��تر 
قانون��ی آن فراهم اس��ت.  وی با 
بیان اینکه یکی از ش��رایط مورد 
نی��از ب��رای ورود بانک ه��ا، رتبه 
اقتصادی و اعتباری کشور است، 
گفت: مراودات تجاری کش��ورها 
ب��ا ایران نیز یکی دیگ��ر از موارد 
مهم برای ورود بانک های خارجی 
به ایران اس��ت؛ یعنی اگر تجارت 
رسمی بین دو کشور مهم باشد، 
بانک خارجی یا توافق می کند که 
یک بانک ایرانی کارگزار او باش��د 
یا اینکه در مرحله باالتر ش��عبه 
تاسیس می کند.  قضاوی با بیان 
اینک��ه هزینه نق��ل و انتقال پول 
در زمان تحریم ه��ا به 10درصد 
رس��یده بود، ادام��ه داد: هرچند 
اکنون هزینه ه��ای نقل و انتقال 
وجوه نس��بت ب��ه دوران تحریم 
کاهش یافته، ولی هنوز با شرایط 
ایده آل فاصله داریم. در گذش��ته 
زمان هایی وجود داشت که حتی 
یک ی��ورو ه��م از طری��ق بانک 
ایرانی ب��ه اروپا حواله نمی ش��د، 

اما اکنون حواله امکان پذیر است 
ولی در ش��بکه صراف��ی صورت 
می گی��رد زیرا فرآین��د اداری آن 
پایین ت��ر اس��ت و بنابراین مردم 
عادت کردند ک��ه هنوز مبادله را 
با صرافی انجام دهند که البته این 

کار ریسک دارد.
 

چرا چین برای روابط بانکی 
ایران مشکل آفرین شده؟ 

معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ 
ب��ه س��والی مبنی ب��ر اینکه چرا 
چینی ها با بانک ه��ای ایرانی کار 
نمی کنند و پول ناشی از صادرات 
را به ایران بازنمی گردانند، گفت: 
در چین ظاهرا یک بخش��نامه به 
بانک ها داده شده که در آن گفته 
شده به مقررات مبارزه با پولشویی 

توجه کنند. 
قضاوی ادام��ه داد: گروه اقدام 
مال��ی )FATF( ه��ر س��اله در 
بیانی��ه ای کش��ورهای خاصی را 
که ریسک باال دارند معرفی و در 
مورد آنها توصیه می کند که باید 
احراز هویت درباره آنها به صورت 
مضاع��ف انجام ش��ود. یک گروه 
کشورهایی هستند که کره شمالی 
نیز در آن فهرس��ت قرار می گیرد 
که بای��د در روابط بانکی اقدامات 
مقابله ای انجام ش��ده و کشورها 
ترغیب می شوند که بانک ها با آنها 

مبادله نداشته باشند. 
قضاوی ادام��ه داد: اما در گروه 
دوم که ن��ام ایران هم قرار دارد و 
به ناحق جزو کشورهای پرریسک 
ق��رار می گیرد، توصیه می ش��ود 
که اح��راز هویت مضاعف صورت 

گیرد. 
وی افزود: همی��ن امر موجب 
می شود که بانک های بزرگ خود 
را به دردس��ر نیندازند، زیرا باید 
حتی برای معامالت دست چندم 
هم منش��ا پول و هم مقصد آن را 
بررسی کنند یا اینکه بررسی شود 
اگر بانکی آن را درخواست کرده، 
مربوط به کدام مشارکت است و 
آن مش��تری قرار است پول را به 

چه مشتری دیگری بدهد. 
قضاوی ب��ا بیان اینکه پیگیری 
این امر برای بانک ها سخت بوده و 
آنها خود را وارد ریسک نمی کنند، 
گفت: این یک مانع برای بررسی 
رواب��ط بانکی با ایران اس��ت، اما 

اکنون وضع از گذشته بهتر شده، 
اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب 

فاصله داریم. 
او با بیان اینکه ایران نیز مقررات 
گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
را براساس استانداردهای مستقل 
خود رعایت می کند که می تواند 
در همکاری ایران با این نهاد موثر 
باش��د، گفت: ما مسیر جانشین 
دیگری سراغ نداریم و نمی توانیم 

تعامالت را قطع کنیم. 

آخرین وضعیت اصالح 
صورت های مالی بانک ها

مع��اون وزی��ر اقتص��اد درباره 
اص��الح  وضعی��ت  آخری��ن 
صورت های مال��ی بانک ها گفت: 
حسابرسان براساس گزارشی که 
بانک ها دریافت  از هیأت مدی��ره 
می کنند، در خصوص صورت های 
مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه 
را که می بینند با مقررات، مغایرت 
دارد یا ضواب��ط احتیاطی در آن 
رعایت نش��ده در قال��ب ایرادات 

حسابرسی مطرح می کنند. 
وی ابراز امیدواری کرد که ساختار 
مالی بانک ها به گونه ای ش��ود که 
صورت های مالی بانک ها همچون 
بس��یاری از بانک های متعارف در 
دنیا تنظیم ش��ود و حسابرسی که 
به آن رس��یدگی می کند، نظرش 
مطلوب باش��د در حالی که اکنون 
برعکس اس��ت و عموم بانک های 
کشور ایرادات قابل مالحظه ای در 
بندهای حسابرسی و صورت های 
مال��ی دارند و دش��وار اس��ت که 
حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای 

آنها داشته باشد. 
قضاوی گف��ت: اظهارنظری که 
عموم بانک ه��ا دریافت می کنند، 
مش��روط اس��ت که این، در دنیا 
عرف جاری نیس��ت؛ بلکه عرف 
جاری این اس��ت که صورت های 
مالی مطل��وب باش��د، بر همین 
اساس امیدواریم یکسری اقدامات 
از سوی دولت و یکسری اقدامات 
از س��وی خود بانک ها انجام شود 
که در جهت شفاف سازی کیفیت 
دارایی ها و بهبود صورت های مالی 
باش��د، به  طوری که حس��ابرس 
وقتی اظهارنظ��ر می کند، بتواند 

اظهارنظر مطلوب صورت دهد. 

به باور مدیران شبکه بانکی کشور

نرخ سود فعلی قابل اجرا نیست مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
بیمه پاسارگاد برگزار شد

بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم 
279/40 ریال سود داد

 مجمع عمومی عادی س��االنه بیمه پاس��ارگاد با 
حضور بیش از 84/2درصد س��هامداران، نمایندگان 
بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران و س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار روز 18 تیرم��اه امس��ال در 

دانشگاه خاتم برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، مجمع 
عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد 
به ریاست معصوم ضمیری، نایب رئیس هیأت مدیره 
برگزار شد؛ همچنین آقایان دکتر مسعود صالح آبادی 
و عب��اس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان 
به عنوان منش��ی جلس��ه، وی را در برگزاری مجمع 
همراه��ی کردند و گ��زارش کامل��ی از فعالیت های 
شرکت در سال 1۳۹5 توس��ط آقای پیروز باستانی 
عض��و هیأت مدی��ره و مع��اون مال��ی و اداری بیمه 

پاسارگاد به سمع و نظر سهامداران رسید. 
گفتنی اس��ت پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و 
حسابرس شرکت، صورت های مالی سال منتهی به ۳0 
اس��فندماه 1۳۹5 بیمه پاسارگاد به تایید حاضرین در 
جلسه رس��انده شد.  تصویب مبلغ ۳5۷,210 میلیون 
ریال س��ود قابل تقس��یم، تعیین موسسه حسابرسی 
مختار و هم��کاران به عنوان بازرس اصلی و موسس��ه 
حسابرس��ی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس 
علی البدل و انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار شرکت از مصوبات مجمع عمومی عادی 

صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود. 
همچنین براس��اس عملکرد س��ال مال��ی 1۳۹5 و 
 )EPS(  صورت های مالی ارائه ش��ده، عایدی هر سهم
40/2۷۹ ریال تعیین شد و مبلغ 140 ریال به ص�ورت 
س��ود نقدی برای هر س��هم تخصیص یافت. ش��رکت 
بیمه پاسارگاد در س��ال مالی 1۳۹5 با صدور بیش از 
2 میلی��ون و ۷00 هزار فقره بیمه نامه و پذیرش ۷5۷ 
فقره پیشنهاد قبولی اتکایی، بیش از 11,۳88 میلیارد 
ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نس��بت به سال 
قبل ۳2/۷درصد افزایش را نشان می دهد. به این ترتیب 
سهم بیمه پاس��ارگاد در بازار بیمه از حدود ۳/۷درصد 
در س��ال 1۳۹4 به حدود 4/1درصد در س��ال 1۳۹5 
افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداختی 
این ش��رکت در س��ال 1۳۹5 بیش از 4,۶4۳ میلیارد 
ریال بوده که نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش 

داشته است. 
براس��اس آمار، ۳0/1درصد پرتفوی شرکت مربوط 
به بیمه  های اتومبیل، ۶1/2درصد بیمه های اشخاص، 
2/1درصد بیمه آتش س��وزی، یک درصد بیمه باربری، 
4/1درص��د بیمه های مس��ئولیت و 1/5 درصد مربوط 
به بیمه های مهندس��ی، انرژی و س��ایر بیمه ها است. 
ضریب خسارت شرکت نیز )بدون احتساب بیمه های 
عمر و تامین آتیه( در س��ال 1۳۹5 حدود ۷۹/۶درصد 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که به استناد سالنامه 
آم��اری س���ال 1۳۹4 صنعت بیمه که توس��ط بیمه 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران منتشر شده، ضریب 
خسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور برای بیمه های 

غیرزندگی، معادل 81درصد بوده است. 
تص�ویب ص�ورت های مالی س���ال 1۳۹5، رش�د 
۳2/۷درصدی پرتفوی و ترکیب همگون آن، ضریب 
خسارت مناسب، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی 
بیمه ای ش��رکت از طریق حضور در بازارهای جدید، 
بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آنها براساس 
اص��ول بیمه گ��ری و مدیریت ریس��ک، بازنگری در 
قرارداده��ای اتکای��ی به منظ��ور افزای��ش ظرفیت 
نگه��داری از ی��ک ط��رف و رعایت صرف��ه و صالح 
ش��رکت از طرف دیگر، مدیریت موث��ر بر وجوه نقد 
ش��رکت به منظ��ور پرداخت به موقع خس��ارت ها و 
بدهی ه��ا، خری��د دارایی ه��ا و تجهیزات م��ورد نیاز 
و انج��ام س��رمایه گذاری در بخش های س��ودآور و 
درآمدس��از، برگ��زاری بی��ش از 1۷4 هزار س��اعت 
دوره های آموزش عمومی و تخصصی برای همکاران 
و نماین��دگان ش��رکت، انجام مرحل��ه دوم افزایش 
سرمایه و ثبت س��رمایه به میزان 2,551/5 میلیارد 
ریال، عملکرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و رضایت 

سهامداران این شرکت را نشان می دهد. 
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بیمهنــامه

در راستای ایفای مسئولیت  اجتماعی انجام شد
آغاز ساخت مدرسه در روستای 
سورباغ شهرستان میانه توسط 

بانک  پاسارگاد
 بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود، س��اخت یک باب مدرس��ه در مناطق 
مح��روم روس��تای س��ورباغ از توابع شهرس��تان میانه 
در اس��تان آذربایجان ش��رقی را آغاز ک��رد.  به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاسارگاد، در مراسم آغاز ساخت این 
مدرس��ه، جمعی از مدیران و مسئوالن محلی از جمله 
مسئوالن آموزش و پرورش و مدیران این بانک حضور 
داشتند.  براساس این خبر، این مدرسه با همکاری اداره 
کل نوسازی مدارس اس��تان آذربایجان شرقی ساخته 
خواهد ش��د و پیش بینی می ش��ود در مدت چهار ماه 
آماده بهره برداری شود.  گفتنی است بانک  پاسارگاد در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، در مناطق 
محروم اس��تان های مختلف کشور، به ساخت مدرسه، 
کتابخانه های عمومی، خانه های بهداشت و بیمارستان 
اق��دام می کند. این بانک همچنین در راس��تای ایفای 
رس��الت های اجتماعی خود اقداماتی از قبیل حمایت 
از موسسات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، حمایت 
از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراس��ری تا هر 
مقطعی که در کش��ور ادامه تحصیل دهند، توجه ویژه 
به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران تیم های مختلف 
مانند کش��تی، فوتس��ال، کوهنوردی و. . . ، حمایت از 
برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی، 
کمک به آزادی زندانیان مالی غیرمقصر، پش��تیبانی از 
هنرمن��دان و فعالیت های هنری، کمک به نیازمندان و 
افراد آس��یب دیده از بالیای طبیعی و . . . را در کارنامه 

خود دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳,۷85دالر آمریکا

4,۳88یورو اروپا

4,88۷پوند انگلیس

1,0۳5درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

4۹0,۹50مثقال طال

11۳,۳44هر گرم طالی 18 عیار

1,1۷8,000سکه بهار آزادی

1,20۶,۷50سکه طرح جدید

۶۳۷,500نیم سکه

۳۷1,500ربع سکه

250,000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در پنج روز کاری بورس تهران شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی ۸۰۹ واحد رشد 
ک��رد و در نیمه کان��ال ۷۹ هزار واحدی 
قرار گرفت. در معامالت هفته گذش��ته با 
اینکه حقوقی ها در برخی روزها به فروش 
س��هم از گروه ه��ای مختل��ف پرداختند، 
اقب��ال س��رمایه گذاران حقیقی مانع  اما 
از ریزش ش��اخص کل ش��د و همگام با 
افزایش قیمت ها بورس هفته ای س��بز را 
س��پری کرد. در معامالت هفته گذش��ته 
و در گ��روه رایانه و فعالیت های وابس��ته 
ب��ه آن پس از انتش��ار برخ��ی گزارش ها 
از جمل��ه تعدیل ۲۹ درصدی س��ود آتیه 
داده پ��رداز و همچنی��ن بازگش��ایی نماد 
معامالت��ی تجارت الکترونیک پارس��یان 
باعث ش��د موج مثبت به گ��روه رایانه با 
افزای��ش اقبال خری��داران اغلب حقیقی 
سهام حاکم شود، هر چند از شکل گیری 
صف خرید های میلیونی در این گروه در 
هفته گذش��ته خبری نب��ود. پیش بینی 
می ش��ود روند ای��ن گروه تداوم داش��ته 
باش��د و طی هفت��ه جاری نیز ب��ا اقبال 
س��هامداران مواجه شود. در بازار متعادل 
هفته گذش��ته، گ��روه معدن��ی و فلزات 
اساس��ی در آس��تانه برگ��زاری مجام��ع 
باق��ی مان��ده و همچنی��ن انتظ��ار برای 
برخی خبر ه��ای مدیریتی با اقبال عموم 

خریداران با وجود تداوم عرضه از س��وی 
سهامداران حقوقی بود. بر این اساس و با 
توجه به احتمال انتش��ار خبرهای مثبت 
در گروه ه��ای ف��وق همزمان ب��ا افزایش 
قیمت کامودیتی ها، پیش بینی می ش��ود 
در هفته پیش رو سهام شرکت های فلزی 

و معدنی با رشد بیشتری همراه شوند. 

رشد 809 واحدی شاخص کل
چهاردهم تیر سال جاری شاخص کل 
ب��ازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران در رقم ۷۸ ه��زار و ۷۰۰ واحدی 
قرار داش��ت، اما پس از پن��ج روز کاری، 
این ش��اخص ۸۰۹ واحد رش��د کرد و به 
رق��م ۷۹ ه��زار و ۵۰۹ واحدی رس��ید. 
همچنین شاخص آزاد شناور که در زمان 
یاد ش��ده در تراز ۸۵ هزار و ۷۹۹ واحدی 
قرار داش��ت با ۱۲۳۴ واحد رشد تا عدد 
۸۷ ه��زار و ۳۳ واحدی ب��اال رفت. عالوه 
بر این ش��اخص بازار اول ب��ا ۷۲۸ واحد 
رش��د از تراز ۵۴ ه��زار و ۲۲۳ واحدی تا 
ع��دد ۵۴ هزار و ۹۵۱ واحدی باال رفت و 
ش��اخص بازار دوم با ۸۵۰ واحد افزایش 
به رقم ۱۷۷ هزار و ۵۱۲ واحدی رس��ید. 
در آخری��ن روز معامالت ای��ن هفته در 
گ��روه قند و ش��کر ۲۳ میلی��ون و ۸۶۴ 
هزار س��هم به ارزش بی��ش از ۶میلیارد 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت. در این 
گروه اکثریت نمادها توانستند شرایط رو 
به رش��دی را تجربه کنند. در تعدادی از 

نمادها در این گروه صف خرید مش��اهده 
می شد و امکان ادامه رشد در گروه قندی 

بیش از پیش وجود دارد. 

رشد 1.1 درصدی شاخص کل 
فرابورس

شاخص فرابورس با رشد ۱.۱ درصدی 
در هفت��ه س��وم تیرماه مواجه ش��د و در 
ارتفاع ۹۰۹ واحد قرار گرفت. در سومین 
هفت��ه معامالت��ی تیرماه امس��ال تعداد 
یک هزار و ۴۸۷ میلی��ون ورقه بهادار در 
۱۶۸هزار دفعه ب��ه ارزش ۹ هزار و ۱۶۵ 
میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران 
معامله ش��د که به ترتیب از افزایش ۱۳، 
۸ و ۳۰ درص��دی حجم، تع��داد دفعات 
و ارزش معام��الت در مجم��وع بازارهای 
چندگانه فرابورس حکایت دارد. در همین 
حال ش��اخص کل فرابورس نیز توانست 
بازدهی خود را از ابتدای س��ال به کمک 
رش��د بیش از یک درص��دی آیفکس در 
هفته گذشته به نزدیکی ۴ درصد برساند 
و در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته 
در ارتف��اع ۹۰۹ واحدی ق��رار بگیرد که 
حکایت از رشد ۱.۱ درصدی آیفکس در 
هفته گذشته دارد. همچنین معامله گران 
در هفت��ه پی��ش دادوس��تدهای نس��بتا 
پررونقی را در بازارهای دوم، شرکت های 
کوچک و متوس��ط و ابزارهای نوین مالی 
فراب��ورس رقم زدند و در بازار دوم رش��د 
بی��ش از ۱۰۰ درص��دی حج��م و ارزش 

معام��الت به ثبت رس��ید. عالوه بر اینکه 
در بازار SME نیز افزایش ۲۷۷درصدی 
حجم و ۲۲درصدی ارزش دادوس��تدها و 
در بازار ابزارهای نوین مالی رش��د ۱۰ و 
۲۸درصدی حج��م و ارزش نقل و انتقال 
اوراق به��ادار رقم خورد. از س��وی دیگر 
رصد معامالت ب��ازار ابزارهای نوین مالی 
نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه اوراق بدهی، 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
و اوراق تس��ه همگی افزایش دادوستدها 
را در هفته گذش��ته تجرب��ه کرده اند. بر 
این اس��اس ۵.۵ میلی��ون ورقه بدهی به 
ارزش ۵ ه��زار و ۳۶۶ میلیارد ریال، ۱۷ 
میلیون ورقه بهادار در ETFها به ارزش 
۲۳۰ میلیارد ریال و در نهایت ۴۳۰ هزار 
ورقه تس��ه ب��ه ارزش ۳۳۳ میلیارد ریال 
در ای��ن بازار دس��ت به دس��ت ش��د که 
همگی از روند صعودی در حجم و ارزش 
معام��الت برخوردار بودن��د. در این میان 
ارزش معام��الت خرد بازار س��هام نیز در 
 SME ،مجم��وع بازارهای اول، دوم، پایه
و مش��تقه به ۲ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال 
رسید که گروه فلزات اساسی با معامالتی 
به ارزش ۳۹۱ میلیارد ریال، ۱۵درصد از 
ارزش کل معام��الت را در اختیار گرفت 
و در صدر ایس��تاد. پ��س از آن گروه های 
حمل و نقل و محصوالت کاغذی به ترتیب 
س��هم ۱۴ و ۱۱درصدی را از ارزش کل 
معام��الت به خود اختص��اص دادند و در 

جایگاه دوم و سوم ایستادند. 

همزمان با تداوم رشد قیمت ها در بازار سهام صورت می گیرد

شاخص کل در آستانه فتح قله 80 هزار واحدی

شاخص بورس در هفته  ای که گذشت 
با ۱ درصد رشد از رقم ۷۸.۷۰۰ به رقم 
۷۹.۵۱۰ واحد رس��ید. شاخص در همه 
روزهای هفته گذش��ته مثبت بود. رشد 
ش��اخص به همراه رش��د حجم و ارزش 
معامالت روزانه بوده که حاکی از برگشت 
رونق به بازار است. بهنام بهزادفر، مدیر 
امور اعضای کان��ون کارگزاران بورس و 
اواق به��ادار در گفت وگو با س��نا، ضمن 
بیان مطلب ف��وق گفت: در هفته ای که 
گذش��ت نرخ دالر و قیمت کامودیتی ها 
با رش��د مناس��بی همراه بودند. دالر در 
یک م��اه گذش��ته ۶۰ توم��ان گران تر 

 ۳۸۰۰ مح��دوده  در  اکن��ون  و  ش��ده 
تومان ق��رار دارد. رقم فعل��ی دالر برابر 
با رقم ۴.۵ س��ال پیش است. مدیر امور 
اعضای کانون کارگ��زاران با بیان اینکه 
 ن��رخ ت��ورم در طول ای��ن همین مدت

 ۸ درصد بود، عنوان کرد: به نظر می  رسد 
رش��د دالر در س��ال ج��اری به صورت 
کنترل ش��ده ادامه داش��ته باشد که با 
توجه به ماهیت صادراتی ش��رکت های 
ب��زرگ ب��ازار س��رمایه، در مجم��وع به 
نف��ع این بازار خواهد ب��ود. به گفته این 
کارش��ناس بازار س��رمایه، عالوه بر نرخ 
دالر نرخ ه��ای کاالی اساس��ی ه��م در 

هفته گذش��ته مثبت بود. به عنوان مثال 
فلز روی با ۱.۵ درصد رش��د به ۲.۸۴۰ 
دالر رسید، مس با همین مقدار رشد به 
۵.۹۱۵ دالر رس��ید، نفت اما نس��بت به 
هفته گذشته بدون تغییر بوده و اکنون 
۴۷ دالر اس��ت و تغییرات کامودیتی ها 
در ای��ن هفته در مجم��وع موجب رونق 
در گروه ه��ای فل��زات اساس��ی خواهد 
شد. این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه 
هفته آین��ده را می توان خبرس��از ترین 
هفته ب��رای بورس دانس��ت، ادامه داد: 
ش��رکت هایی که س��ال مالی منتهی به 
۳۰ اس��فند دارند با آخرین فرصت خود 

برای برگ��زاری مجم��ع در هفته آینده 
روب��ه رو خواهن��د ش��د. وی تاکید کرد: 
اکثر خودروسازان، پاالیشگاه ها، بانک ها 
و ش��رکت های فل��زی در ب��ازه زمان��ی 
باقی مانده تا انتهای تیرماه، باید مجامع 
خود را برگ��زار کنند که طبیعتا در این 
هفته حجم خبری زیادی به بازار ارسال 
خواهد ش��د. بهزاد فر در پایان گفت: به 
نظر می رس��د به جز گ��روه بانک، اکثر 
گروه ها اخبار های خوبی منتشر کنند و 
می توان امیدوار ب��ود این اخبار موجب 
رونق ب��ازار بعد از بازگش��ایی نمادهای 

متوقف شده باشد. 

مدیرعامل کارگزاری خبرگان س��هام، 
مهم ترین عامل برای رش��د بازار سرمایه 
را کاه��ش نرخ س��ود بانکی دانس��ت و 
اعتماد س��رمایه گذاران  افزای��ش  گفت: 
نی��ز در بلندمدت می تواند عامل افزایش 
مشارکت باش��د. به گزارش مهر، محمد 
کاه��ش  گف��ت:  پنجه ش��اهی  کف��اش 
ریسک های سیاسی و اثرات مثبت ناشی 
از آن ب��ر بازار در صورت��ی که با کاهش 
نرخ س��ود بانکی همراه شود رشد خوبی 

را نصیب س��رمایه گذاران خواهد کرد و 
می تواند س��رمایه گذاری ها را به س��مت 
ب��ورس س��وق ده��د. وی در عین حال 
اف��زود: کاهش نرخ س��ود بانکی خبری 
نیست که بازار سهام را به یکباره متحول 
کن��د؛ چراک��ه باوجود اعالم نرخ س��ود 
جدید، بانک ها کماکان به مش��تری  های 
قدیم��ی خود س��ود بیش��تر را پرداخت 
می کنند و زمانی که سیاست کاهش نرخ 
سود به  طور کامل عملیاتی شود، شاهد 

بهبود چش��مگیر بازار س��رمایه خواهیم 
بود. کف��اش پنجه ش��اهی در ادامه این 
گفت وگو با اش��اره به موضوع تک نرخی 
ش��دن ارز و تاثی��ر آن بر بازار س��رمایه 
گفت: تک نرخی شدن ارز، برخی صنایع 
را که از ارز مبادله ای اس��تفاده می کنند 
متضرر و برخی دیگر مانند پاالیشگاه ها 
را منتف��ع می کن��د، ام��ا در مجم��وع 
تک نرخی ش��دن ارز در بلندمدت برای 
عمده صنایع مطلوب ارزیابی می ش��ود. 

مدیرعام��ل کارگزاری خبرگان س��هام، 
همچنی��ن مدیری��ت صحی��ح نقدینگی 
تزریق شده به بازار را به عنوان راهکاری 
برای توسعه بازار سرمایه دانست. کفاش 
پنجه ش��اهی در عین حال اظهار داشت: 
در حال حاضر ظرفیت بازار سرمایه برای 
افزای��ش تامین مالی محدود اس��ت و به 
طور کلی متن��وع کردن ابزارهای بدهی 
جهت برطرف کردن انواع نیازها می تواند 

راهکار موثری باشد. 

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی کرد 

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت و پیش بینی آینده آن

کاهش سود بانکی، مهم ترین عامل توسعه بازار

بورس کاال

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت مطرح کرد

بورس کاالی ایران باید در منطقه 
حرف اول را بزند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت نفت اظهار 
داشت: حرکت در مسیر اقتصاد بازار یا آزاد و فاصله گرفتن 
از اقتصاد دس��توری و دولتی یکی از اهداف یا به عبارت 
بهتر رویای دولتمردان است. به گزارش عصر بازار، رویایی 
که می تواند تصمیم های اقتصادی را به فعاالن بازارهای 
مختلف بس��پارد و مزایایی چون تبدیل ش��دن مردم به 
بازیگ��ران نقش اول فعالیت های اقتصادی، ارتباط باالی 
نظام عرض��ه و تقاضا، رقابت مثبت بنگاه های اقتصادی، 
رشد سودآوری و جذب سرمایه گذاران خارجی و کاهش 
قدرت و بوروکراس��ی دولتی را در پی داش��ته باشد. در 
همین راستا یکی از نهادهایی که می تواند اقتصاد ایران را 
روی ریل اقتصاد مبتنی بر بازار قرار دهد، بورس کاالست 
که کارشناسان بر استفاده از ظرفیت های این ارکان بازار 
سرمایه تاکید دارند. بورس کاالی ایران که از سال ۸۶ و 
پس از ادغام دو بورس فلزات تهران و بورس کش��اورزی 
در اقتصاد ایران متولد ش��د، طی این سال ها توانسته در 
بخ��ش داخلی مورد توجه فعاالن بازار کاال و صنایع قرار 
گیرد و امروز پس از رسیدن بلوغ در بازار فیزیکی و نقدی 
محصوالت، در فکر توس��عه ابزارهای معامالتی و ارتباط 
ب��ا بورس های کاالیی دنیا و مبادالت بین المللی اس��ت. 
در همین زمینه جعفر س��رقینی، مع��اون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بر تقویت بورس کاال در اقتصاد کش��ور 
تاکید می کند و معتقد است که باید طی سال های آینده 
ش��اهد ارتقای جایگاه و فعالیت های بورس کاال البته با 
حمایت نهادهای دولتی و خصوصی باشیم. معاون وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت گفت: از اینک��ه بورس کاالی 
ایران روز به روز در اقتصاد ما در حال تنومند شدن است 
خوشحالم، اما به عنوان یکی از بنیان گذاران بورس کاال در 
اوایل سال ۸۰، معتقدم باید مکانیزم ها و زیرساخت های 
الزم برای آغاز معامالت بین المللی در این بورس فراهم 
ش��ود تا جایی که بورس کاالی ای��ران در منطقه حرف 
اول را بزند. س��رقینی افزود: بورس کاال با سرعت باالیی 
در مس��یر پیش��رفت در روند معامالت کاالهای داخلی 
و همچنین راه ان��دازی ابزاره��ای معامالتی جدید قدم 
برداش��ته، اما این پیش��رفت ها باید در زمینه بین المللی 
نیز نمود پیدا کند، به طوری که در صورت فراهم ش��دن 
برخی زیرساخت ها، می توان شاهد توسعه تجارت ایران 
با کشورهای مختلف از طریق بورس کاال بود. وی اظهار 
داش��ت: بورس کاال باید به س��ازوکارهایی مجهز شود تا 
برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی نیز جذاب 
باشد که توسعه ابزارهای مالی یکی از همین جذابیت ها 
خواهد بود. به گفته سرقینی، اینکه طی سال های آینده 
بخش��ی از صادرات و واردات محصوالت از طریق بورس 

انجام شود، اتفاق دور از دسترسی نخواهد بود. 

 جلوگیری از خام فروشی با مکانیزم بورس کاال
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه به ماده 
۳۷ قان��ون رفع موانع تولید اش��اره کرد و گفت: ماده ۳۷ 
قانون رفع موانع تولید عنوان می کند محصوالت با ارزش 
افزوده پایین هم باید مشمول عوارض صادرات شوند، در 
ش��رایطی که برخی به اش��تباه گمان می کنند این ماده 
قانونی تنها مختص مواد خام است. سرقینی با بیان اینکه 
ماده ۳۷ قانون رفع موان��ع تولید روی کاالهای مختلفی 
چون مواد معدنی و صنعتی قابلیت اجرا دارد، گفت: کلیه 
محصوالت صنعتی و معدن��ی دارای ارزش افزوده پایین 
باید دارای محدودیت هایی برای صادرات باش��ند، حتی 
برای صادرات ش��مش فوالد هم محدودیت هایی اعمال 
خواهد ش��د تا محصوالت مهم کشورمان با ارزش افزوده 
باالت��ر صادر ش��ود. معاون وزیر صنعت ب��ه نقش بورس 
کاال در اج��رای م��اده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اش��اره 
کرد و گفت: یک��ی از روش های اصلی عرضه محصوالت 
به منظور رش��د ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی 
و همچنی��ن کش��ف واقعی قیمت ه��ا در تقابل عرضه و 
تقاضا، بورس کاالست که می توان از شفافیت و مکانیزم 
ای��ن بازار برای اجرای این قان��ون نهایت بهره را برد. وی 
ادامه داد: در همین راستا تولیدکنندگان عالوه بر عرضه 
محصوالت شان در بورس کاال و حرکت به سمت اقتصاد 
مبتنی بر بازار، می توانند از ظرفیت های تامین مالی بورس 

کاال نیزاستفاده کنند. 

توازن در زنجیره تولید
س��رقینی در ادامه گفت و گو با اشاره به اینکه توازن 
تولید در زنجیره تولی��د از اهداف مهم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت، گف��ت: م��ا روزی وارد کننده 
محصوالت معدنی بودیم اما امروز نه تنها واردات نداریم، 
بلکه صادرات نیز به صورت حساب شده در حال انجام 

است. 
هم اکن��ون صادر کنن��ده کنس��انتره هس��تیم و در 
آینده ای نزدیک صادر کننده گندله خواهیم ش��د و به 
همین ترتیب طی دو س��ال آینده به مازاد تولید آهن 
اسفنجی خواهیم رسید. وی در خصوص تدابیر وزارت 
صنع��ت در خصوص نحوه قیمت گ��ذاری محصوالتی 
که طی س��ال ها از مکانیسم دستوری و دولتی تبعیت 
کرده ان��د، گفت: با هم اندیش��ی در بخش خصوصی و 
دولتی و استفاده از ظرفیت های بورس کاال، دیگر نیاز 
به مداخله دولت در بازار محصوالت نخواهیم داش��ت، 
 البت��ه ای��ن هم اندیش��ی ها باید به ص��ورت منصفانه و 
برد- برد برای صنایع پایین دس��تی و باال دستی انجام 
شود تا بتوانیم در مسیر آزادسازی قیمت ها و مشارکت 

مردم در اقتصاد به درستی گام برداریم. 

پیش بینی بازگشت رونق به بورس 
پس از فصل مجامع

یک کارشناس بازار س��رمایه گفت: با پایان یافتن 
فصل مجامع و مش��خص ش��دن تکلیف سود و زیان 
تقسیمی شرکت ها رفته رفته شاهد بازگشت معامالت 
ب��ورس به تع��ادل و رون��ق تدریجی خواهی��م بود. 
محمدرضا حسینی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به 
افت شاخص بورس و قیمت سهام در خرداد و تیرماه 
امس��ال گفت: با پایان یافتن فصل مجامع و روش��ن 
ش��دن وضعیت شناس��ایی س��ود و زیان شرکت ها، 
انتظ��ار م��ی رود رفته رفت��ه روند نزولی ش��اخص و 
قیمت س��هام در بازار متوقف ش��ود. این کارشناس 
بازار س��رمایه افزود: رفتار احتیاطی س��هامداران در 
فصل مجامع به صورت س��نتی خ��رداد و تیرماه هر 
س��ال اتفاق می افتد که تا حدودی ای��ن رفتار قابل 
توجیه است، چراکه با توجه به شرایط اقتصاد کشور 
پیش بینی گزارشات منتشر شده توسط شرکت ها تا 
حدودی غیرممکن است و این موضوع سبب می شود 
معامله گران با احتیاط بیش��تری اقدام به معامله در 
ب��ورس کنند، در نتیج��ه معم��وال در فصل مجامع 
شاهد بازاری بی رمق در تاالر شیشه ای هستیم. وی 
اضافه کرد: از س��وی دیگر موضوعاتی چون افزایش 
سرمایه و تقسیم س��ود در مجامع شرکت ها موجب 
می ش��ود پس از بازگشایی، نماد معامالتی شرکت ها 
ب��ا افت همراه باش��د و از این نظر ه��م معامله گران 
ترجیح می دهند پیش از برگزاری مجامع ش��رکت ها 
اق��دام به فروش س��هام خود کنند ک��ه این موضوع 
نیز باعث می ش��ود در فصل مجامع به صورت سنتی 
شاهد افت شاخص و کاهش حجم و ارزش معامالت 
در بورس باشیم. این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه با پایان یافتن فصل مجامع و مش��خص شدن 
تکلیف س��ود و زیان تقسیمی ش��رکت ها رفته رفته 
ش��اهد بازگش��ت معامالت بورس به تعادل و رونق 
تدریجی خواهیم بود، گفت: ش��اید بتوان مهم ترین 
اتفاق تاثیرگذار بر معامالت بازار س��هام در مردادماه 
را تعیین تکلی��ف کابینه دولت دوازدهم و مش��خص 
ش��دن تیم اقتصادی دولت عنوان ک��رد. وی اذعان 
داشت: متاسفانه در شرایط کنونی همانند چند سال 
گذشته، شاهد رکود اقتصادی هستیم که بدون شک 
خروج اقتصاد از رکود و رونق آن می تواند مهم ترین 

انتظار و خبر خوش برای سهامداران باشد. 

رشد شاخص های آسیایی در 
معامالت آخر هفته

در حال��ی ک��ه س��رمایه گذاران در انتظ��ار برای 
انتش��ار نرخ تورم آمری��کا و عملکرد بانک ها در این 
هفته هس��تند، بازارهای آس��یایی به بهترین هفته 
کاری خود خاتمه دادند. قیمت س��هام در بازارهای 
ژاپن، اس��ترالیا و کره جنوبی با افزایش چشمگیری 
همراه ش��د، همچنین نظرات سیاست مردان آمریکا 
توانس��ت دالر آمری��کا را با تحرک هم��راه کند. در 
حال��ی که جانت یل��ن، رئیس ف��درال رزرو آمریکا 
ب��ر اجرای برنامه های��ی برای مهار ت��ورم و کاهش 
هزینه های اقتصادی به صورت تدریجی اصرار دارد، 
ش��اخص داوجونز با افزایش رو به رو ش��د. این در 
حال��ی اس��ت که نرخ ت��ورم مصرف کنن��ده در پی 
سخنان جانت یلن با کاهش همراه شد. در بازار ارز 
جهانی، قیمت ین ژاپن با کاهش ۰.۲درصدی روبه 
رو شد و قیمت دالر اس��ترالیا نیز ۰.۲ درصد رشد 
کرد. در بازارهای سهام نیز شاخص آسیاپاسفیک با 
رش��د ۰.۳ درصدی همراه ش��د و شاخص تاپیکس 
ژاپن ۰.۵ درصد رش��د کرد. نیک��ی ژاپن با افزایش 
۰.۲ درصدی رو به رو ش��د و شاخص اصلی بورس 
هنگ کنگ با رش��د ۴درص��دی هفتگی معامالت 
 را ب��ه پای��ان برد. ش��اخص ش��انگهای چی��ن نیز 
۰.۲ درصد روند صعودی را از آن خود کرد در حالی 
که شاخص اس اند پی اس��ترالیا ۰.۵ درصد افزایش 
 WT یاف��ت. اما در بازارهای کاالی��ی، قیمت نفت
 ه��ر بش��که ۴۶ دالر معامله ش��د و قیمت طال نیز

 ۰.۱ درصد منفی شد و هر اونس یک هزار و ۲۱۶ 
دالر معامله شد. 

صورت های مالی 9 ماهه »ولشرق« 
منتشر شد

ش��رکت لیزینگ ایران و شرق صورت های مالی 
منته��ی ب��ه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ را ب��ا س��رمایه ۳۰۰ 
میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر 
کرد. ش��رکت لیزین��گ ایران و ش��رق در دوره ۹ 
ماهه منتهی به ۳۱ ش��هریور ۹۶ ، مبلغ ۶۰ میلیارد 
و ۱۴۲ میلی��ون ریال س��ود خالص کس��ب کرد و 
به هر س��هم مبلغ ۲۰۰ ریال س��ود اختصاص داد. 
»ولش��رق« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 
۶۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال اعالم کرده است. 
یادآوری می ش��ود این ش��رکت در دوره مشابه در 
س��ال ۹۴، مبلغ ۲۶ میلی��ارد و ۸۹۸ میلیون ریال 
س��ود خالص و ۹۰ ریال س��ود به ازای هر س��هم 

شناسایی کرده است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

خبر
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با گس��ترش روزبه روز کس��ب وکارهای 
اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال 
افزایش��ند. از طرفی سازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای خود را متولی کس��ب وکارهای 
مبتن��ی ب��ر ICT می دان��د و از ط��رف 
دیگر، اتاق اصناف ای��ران در تالش برای 
راه اندازی اتحادیه ای مستقل است. البته 
وزی��ر ارتباطات تصمی��م را فعال بر عهده 

صاحبان کسب وکارها گذاشته است. 
در حال��ی ک��ه دبیرخانه هی��أت عالی 
نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور در 
ماه های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری 
صنف کس��ب وکارهای مجازی خبر داد، 
س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای که خود 
را مسئول کس��ب وکارهایی که مربوط به 
اینترنت هس��تند می داند، به این موضوع 

واکنش نشان داد. 
باقر بح��ری -نائب رئیس هیات مدیره و 
الکترونیکی  تجارت  کمیس��یون  مسئول 
سازمان- در واکنش به »تشکیل اتحادیه 
صنف کسب وکارهای مجازی در کشور« 
توس��ط اتاق اصن��اف ایران اظه��ار کرده 
ب��ود: این اقدام در حقیق��ت موازی کاری 
با فرآین��د قانونی فعالیت س��ازمان نظام 
صنف��ی رایان��ه ای به عن��وان بزرگ ترین 
تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل 
موازی کاری، صدم��ات جبران ناپذیری را 

به این فعاالن وارد خواهد کرد. 
او که معتقد اس��ت فع��االن حوزه فاوا 
جزو صنوف خاص هس��تند و مش��مول 
قان��ون نظ��ام صنفی کش��ور و تش��کیل 
اتحادیه نمی شوند، می گوید: تبصره ماده 
۸۷ قانون نظ��ام صنفی رایانه ای، ناظر به 
فعالیت کسب وکارهایی است که مشمول 
قانون نظام صنفی کش��ور هستند؛ اگر از 
فضای مجازی برای توس��عه کس��ب وکار 
استفاده می کنند، مشمول این آیین نامه 
نیس��تند و ای��ن کس��ب وکارها بای��د از 

س��ازمان نظام صنف��ی رایان��ه ای مجوز 
بگیرن��د. عالوه بر مصوبات قانونی مجلس 
شورای اس��المی و هیأت وزیران، مطابق 
مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ 
س��وم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعاالن 
ح��وزه فاوا در کلیه بخش ها در س��ازمان 

نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است. 
وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی 
فعاالن کس��ب وکارهای اینترنتی اس��ت، 
گفته بود: س��ازمان به عنوان خانه بزرگ 
صنف، مانند تمام ش��اخه های فاوا، حامی 
کس��ب وکار تم��ام فعاالن ح��وزه فضای 
مج��ازی اس��ت و زیرس��اخت قانون��ی و 
سازوکارهای الزم برای پیگیری مطالبات 
این صنف را دارد. تش��کیل یک اتحادیه 

اینترنتی  کس��ب وکارهای  ب��رای  موازی 
نه تنه��ا مش��کالت ای��ن صن��ف را حل 
نمی کند بلکه باعث می ش��ود این فعاالن 
ب��ه دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای 
رویارویی و حل مشکالت از دست بدهند. 

فعاالن رایانه ای از قانون نظام صنفی 
کشور مستثنی هستند

همچنی��ن ناصرعلی س��عادت -رئیس 
س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای- معتقد 
اس��ت تمام فعاالنی که کس��ب وکار آنها 
تنه��ا مبتنی بر رایانه اس��ت، طبق قانون 
مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام 
صنفی رایانه ای دریافت کنند. به گفته او، 
براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، 

صنوفی مانند فع��االن رایانه ای که قانون 
خ��اص مجلس ش��ورای اس��المی دارند 
از ش��مول »قانون نظام صنفی کش��ور« 
مستثنی هستند.  او می گوید: اگر فعالیت 
هر کس��ب وکاری با قطع وب سایتش )به 
دلی��ل قط��ع اینترن��ت ی��ا فیلترین��گ( 
تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش 
س��ازمان نظ��ام صنفی رایانه ای اس��ت و 
بای��د از س��ازمان مجوز فعالی��ت بگیرد؛ 
چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری 
اطالعات اس��ت؛ اما کس��ب وکارهایی که 
رایان��ه مبن��ای درآمدش��ان نیس��ت و با 
قطع وب س��ایت، کسب وکارشان تعطیل 
نمی ش��ود، ب��ه اتحادیه حوزه خودش��ان 
مرتب��ط هس��تند.  رئیس س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون 
نظام صنفی کش��ور و اصالح��ات آن در 
س��ال ۱۳۹۲ بیان می کن��د: صنوفی که 
مانن��د فع��االن رایان��ه ای قان��ون خاص 
مجلس شورای اسالمی را دارند از شمول 
»قانون نظام صنفی کش��ور« مس��تثنی 
هس��تند؛ این صنف ش��امل تمام فعاالن 
ح��وزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات و 

فضای مجازی است. 
او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام 
صنفی کش��ور توضیح می ده��د: فعالیت 
افراد صنفی در فضای مجازی )سایبری( 
مس��تلزم اخ��ذ پروانه کس��ب از اتحادیه 
مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون 
نظام صنفی کش��ور، شامل حال صاحبان 
کس��ب وکاری می ش��ود که در حوزه های 
مختل��ف تج��ارت، بازرگان��ی و صنعت، 
فعالی��ت مش��خص دارن��د و پروانه های 
کس��ب خود را از اتحادیه ه��ای مربوطه 
دریاف��ت ک��رده ام��ا ح��ال عالقه مندند 
عالوه بر کس��ب وکار خ��ود در اماکن، از 
اب��زار تکنولوژی های فضای مجازی مانند 
ش��بکه اینترنت ه��م به منظور توس��عه 

فعالیت خود بهره بگیرند. 

یک کارشناس حوزه فناوری اطالعات 
با تاکید بر نقش بخش خصوصی در رشد 
و توس��عه فناوری های نوی��ن و قدرتمند 
مخابراتی و اطالعاتی  گذار از شیوه سنتی 
تعری��ف پروژه از ب��اال را الزم��ه افزایش 
مش��ارکت بخش خصوصی در پروژه های 

مخابراتی و اطالعاتی ارزیابی کرد. 
مه��دی رزم��ی ب��ا تفکی��ک در حوزه 
ض��روری و کمتر ضروری در فناوری های 
نوین اطالعاتی، اظهار کرد: یک دسته از 
فناوری ه��ای جدید در ح��ال حاضر جزو 
فناوری های لوکس به حس��اب می آیند. 
همانند اینترنت اش��یا ی��ا IOT که این 
حوزه ه��ا به لحاظ اقتص��ادی و هزینه ای 
در اولوی��ت قرار نمی گیرند، اما حوزه های 
زیرس��اختی مانند ایجاد شبکه های فیبر 
ن��وری ی��ا افزایش پهن��ای باند ش��بکه 
سراسری اینترنت در کشور جزو الزامات 
فوری هستند.  وی با بیان اینکه در حال 
حاضر فرض استفاده از خدمات اینترنت 
قطعی است، گفت: ایجاد اپراتورهای نسل 

چهارم فیبر نوری که چند س��الی اس��ت 
قرار اس��ت به نتیجه برس��د، جزو مسائل 
اصل��ی و مهم حوزه آی تی اس��ت. ما در 
شبکه های عمومی اینترنتی که از طریق 
کابل ها برق��رار می ش��وند، اوضاع خوبی 
نداری��م؛ هرچند در اس��تفاده از اینترنت 
موبایل��ی موف��ق بوده ای��م، اما ب��ه لحاظ 
زیرس��اخت اینترن��ت باید کار بیش��تری 
ص��ورت بگیرد ت��ا بت��وان از فناوری های 
نوین ضروری استفاده بیشتری کرد.  این 
کارشناس ورود بخش خصوصی را به عرصه 
فعالیت های حوزه فن��اوری اطالعات برای 
رش��د این حوزه بسیار مهم توصیف کرد و 
ادامه داد: باید مدلی تعریف ش��ود که این 
حوزه ب��رای بخش خصوصی منفعت مالی 
داش��ته باشد تا جذاب ش��ود. اینکه دولت 
بیای��د و در این حوزه همانن��د پروژه های 
عمرانی پ��روژه تعریف کند، کاری از پیش 
نمی برد، مثال ش��فاف این پروژه ها همین 
اپراتور نس��ل چهارم یا اینترنت ملی است 
که به صورت دولتی اجرا می ش��ود و بسیار 

روند آن کند اس��ت.  رزمی در پایان اظهار 
کرد: پروژه های مربوط به فناوری اطالعات 
ب��ه لح��اظ ماهیتی بس��یار ب��ا پروژه های 
عرصه عمرانی تف��اوت دارند. به این دلیل 
که نیازهای روز این حوزه بس��یار متفاوت 
است و همچنین به لحاظ مالی اجرای آن 
به شکل دولتی بس��یار هزینه بر و کم سود 
است. ما باید بخش خصوصی را با مدل های 
اقتصادی جدید در پروژه ها س��هیم کنیم. 
همان ط��ور که مث��ال ش��هرداری ها اخیرا 
س��اخت ی��ک پ��ل هوایی مجه��ز در یک 
منطقه خاص را به یک ش��رکت خصوصی 
می س��پارند و در عوض به آن ش��رکت به 
مدت چند س��ال حق استفاده از تابلوهای 
تبلیغات��ی پل را می دهن��د.  تاکید بر ورود 
بخش خصوصی در اجرای پروژه های بخش 
فناوری اطالعات مسئله ای است که بسیار 
مورد تاکید کارشناس��ان این ح��وزه بوده 
است. ضرورت ورود بخش خصوصی به این 
حوزه از این جهت بیشتر احساس می شود 
ک��ه ح��وزه فن��اوری اطالعات، ح��وزه ای 

پرش��تاب به لح��اظ ب��روز تکنولوژی های 
جدید در آن اس��ت و از آنجایی که واکنش 
دس��تگاه های دولتی به این اتفاقات تازه به 
دلیل بوروکراسی عظیمی که در آنها حاکم 
اس��ت معموال با تاخیر صورت می گیرد لذا 
ورود بخ��ش خصوص��ی به ح��وزه  آی تی 
برای رش��د و شتاب در این حوزه از فوریت 
و اهمیت باالتری نسبت به بقیه حوزه های 
اقتصادی برخوردار اس��ت.  اینترنت اشیا از 
آن حوزه هایی اس��ت که بخش خصوصی 
ب��ه خوب��ی می تواند ب��ه آن وارد ش��ود و 
فعالیت کند. حوزه اینترنت اشیا عرصه ای 
بس��یار جذاب در حوزه فناوری های جدید 
اطالعاتی و ارتباطاتی و فناوری اس��ت که 
از طریق آن امکان کنترل وس��ائل منزل از 
راه دور فراهم می ش��ود؛ تصور کنید وقتی 
در ی��ک روز گ��رم تابس��تانی در راه منزل 
هس��تید و برای خنک ش��دن خانه تان در 
هنگام ورودتان گوشی همراه خود را روشن 
و کولرتان را روی درجه خیلی خنک تنظیم 

کنید! ؟ 

رشد فناوری های نوین در گرو مشارکت بخش خصوصی

موازی کاری متولیان کسب وکارهای اینترنتی
اخبار

 گزارش وضعیت اینترنت کشور 
 طی 4 سال گذشته

مع��اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وضعیت 
زیرس��اخت های ارتباطی کش��ور را طی چهار س��ال 

گذشته تشریح کرد. 
عملکرد ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت از س��وی 
مجل��س م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرف��ت. مدیرعامل 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت در این نشست، سیر 
رش��د زیرس��اخت های ارتباط��ی کش��ور و ظرفیت 
دسترس��ی مردم به ابزارهای ارتباطی در چهار سال 
اخیر را فرآیندی غیر قابل باور دانس��ت. محمدجواد 
آذری جهرم��ی همچنین اعالم ک��رد که با این وجود 
م��ا همچنان از جایگاه مطلوب م��ان در دنیا از حیث 

فناوری ارتباطات و اطالعات فاصله داریم. 
به گفته جهرمی، چهار س��ال قبل حدود ۴ میلیون 
نفر مشترک ADSL و ۳۰۰ هزار نفر مشترک اینترنت 
موبایل در کش��ور وجود داش��ت؛ اما اکنون مشترکان 
اینترنت ثاب��ت ۱۰ میلیون نفر و مش��ترکان اینترنت 
موبایل ۴۰ میلیون نفر شده اند و سرانه دسترسی کاربر 
به اینترنت نیز از یک کیلوبیت بر ثانیه به ۳۵ کیلوبیت 
بر ثانیه رسیده  است، همچنین پهنای باند شبکه انتقال 
کشور از ۱۱۱۶ گیگابیت بر ثانیه به ۱۲ هزار گیگابیت 
بر ثانیه رسیده است و دولت در برنامه ششم توسعه به 
دنبال رس��اندن پهنای باند ب��ه ۶۰ برابر ظرفیت فعلی 
اس��ت. ظرفیت پهنای بان��د داخلی نیز با رش��د هزار 
درصدی، از ۶۲۵ گیگابیت بر ثانیه به ۷۰۰۰ گیگابیت 
بر ثانیه رس��یده اس��ت.  بنا بر آماری ک��ه معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده است، شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت هفت مرک��ز داده ملی راه اندازی 
کرده است و ۶۳ هزار کیلومتر فیبر نوری کشیده است.  
جهرمی با بیان اینکه ایران بزرگ ترین جمعیت کاربران 
اینترنت در منطقه را دارد، گفت:  اکنون ۴۰۰ میلیون 
گوشی تلفن همراه و ۱۰۰ میلیون سیم کارت در دست 
ایرانی ها است، ۲۴ هزار سایت خرید اینترنتی در کشور 
داریم و یک درصد از دامنه های اینترنتی دنیا متعلق به 
دامنه IR  است و همچنین ۱.۵ درصد از محتوای وب 

در اختیار زبان فارسی است. 

اختراعی که افکار را
تبدیل به موسیقی می کند

محققان دانشگاه واشنگتن، وسیله ای برای تبدیل 
فک��ر به موس��یقی س��اخته اند و امیدوارن��د که این 
وسیله، در گذران دوره نقاهت بیماران پس از سکته 

یا مشکالت حرکتی مفید واقع شود. 
دانش��مندان وسیله ای س��اخته اند که اجازه می دهد 
فکرهای تان را تبدیل به موسیقی کنید. این وسیله که 
انسفالوفون نام دارد، سیگنال های مغزی را از طریق یک 
کاله جم��ع آوری کرده و آنها را به نوت های موس��یقی 
تبدیل می کند. این وس��یله در کنار یک ترکیب کننده 
ب��ه کاربر اجازه خل��ق آهنگ دلخواه خ��ود را با آالت 
مختلف موسیقی می دهد.  این دستگاه را با دو دسته از 
سیگنال های مغزی می توان کنترل کرد: سیگنال های 
مرب��وط ب��ه کورتک��س بینایی )با چش��م بس��ته( یا 
سیگنال هایی که با فکر کردن به حرکت همراه هستند.  
محققان دانشگاه واشنگتن، پس از ساخت این دستگاه، 
آنها را با ۱۵ بزرگسال سالم آزمودند که در این آزمون، 
همه آنها می توانستند بدون هیچ آموزش اولیه ای، نوای 
موسیقی را به درستی خلق کنند. آنها متوجه شدند که 
در این گروه، کنترل دستگاه با چشمان بسته، دقیق تر 
از تصور حرکت صورت می گیرد. انس��فالوفون سیگنال 
الکتریکی مغز را با استفاده از ابزارهایی واسط میان مغز 

و کامپیوتر، به نام انسفالوگرافی، اندازه می گیرد. 
تام��س دوئ��ل، عصب ش��ناس ای��ن گ��روه درباره 
ایده س��اخت این دس��تگاه می گوید: پس از سال ها 
رویاروی��ی با اف��رادی که پی��ش از س��کته یا نقص 
حرکتی، موسیقی می نواخته اند، فکر کردم وسیله ای 
طراح��ی کنم ک��ه بیماران با اس��تفاده از آن مجددا 
قادر به نواختن موسیقی باشند، بدون آنکه نیازی به 
حرکت داشته باش��ند، بنابراین بیماران دوره نقاهت 

خود را زودتر سپری کرده و بهبود می یابند. 

 نجات شرکت ورتو از ورشکستگی

شرکت تولید گوش��ی های لوکس ورتو با بدهی ۲/۴ 
میلیون دالری در آستانه ورشکستگی بود که با کمک 
مالی مراد هاکان یوزان، سرمایه گذار اهل ترکیه نجات 
پیدا کرد.  ش��رکت تولید گوش��ی های لوک��س ورتو، 
از م��واد اولیه بس��یار خاصی برای تولید گوش��ی های 
خود اس��تفاده می کند که از جمل��ه آنها می توان چرم 
ش��ترمرغ، فلزات گرانبها و جواهرات را نام برد. معموال 
سیس��تم های نرم افزاری و س��خت افزاری گوشی های 
ورت��و از نظر تکنولوژی روز دنی��ا قدیمی بوده و حتی 
اندروید استفاده شده در گوشی های هوشمند ورتو نیز 
ورژن قدیمی است.  در کل گوشی های ورتو تنها ظاهر 
بسیار ش��یک و لوکسی دارد و کاربر نباید توقع زیادی 
از کارکرد گوش��ی ورتو خود داشته باشد. شرکت ورتو 
فعالیت خود را از سال ۱۹۹۸ آغاز کرد و در ابتدا بخشی 
از شرکت فنالندی نوکیا بود. سهام ورتو در سال ۲۰۱۲ 
به ش��رکت خصوصی EQT فروخته شد و بار دیگر در 
سال ۲۰۱۸ شرکت چینی Godin Holdings سهام 

این شرکت را خریداری کرد. 

اخبار

هر دقیقه مکالمه چقدر برای تان 
تمام می شود؟ 

اپراتوره��ای تلفن هم��راه با ارائه س��یم کارت های 
دائم��ی و اعتب��اری، هزینه ه��ای متفاوت��ی را برای 
برق��راری هر دقیقه مکالمه دریاف��ت می کنند که از 

۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال را شامل می شود. 
برق��راری تماس ب��ا اس��تفاده از اپراتورهای تلفن 
همراه برای س��یم کارت های دائم��ی و اعتباری آنها، 
تعرفه ه��ای متفاوت��ی دارد و طب��ق آخری��ن تغییر 
تعرفه ها، از ۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال را در بر می گیرد. 

تعرفه مکالمه در همراه اول
هزینه هر دقیقه مکالمه با س��یم کارت های دائمی 
همراه اول ب��ه همراه اول و تلف��ن ثابت، ۵۷۰ ریال 
اس��ت و برقراری تماس با سیم کارت های ایرانسل و 
رایت��ل، ۶۲۵ ریال هزینه دارد. البته معیار محاس��به 
تعرفه یک تماس براساس ثانیه است، یعنی هر ثانیه 
تماس هم��راه اول دائمی به همراه اول و تلفن ثابت 
براب��ر ۹.۵ ریال و به س��ایر اپراتوره��ا، ۱۰.۴۱ ریال 

خواهد بود. 
همچنین تعرفه برقراری تماس با س��یم کارت های 
اعتب��اری همراه اول ب��ه ازای هر دقیق��ه مکالمه با 
همراه اول و تلفن ثابت ۶۷۰ ریال اس��ت و برقراری 
تماس با س��یم کارت های ایرانسل و رایتل ۹۳۷ ریال 

هزینه دارد. 

تعرفه مکالمه در ایرانسل
در اپراتور دوم یا ایرانس��ل دائمی هر دقیقه تماس 
درون ش��بکه )تماس با س��یم کارت های ایرانسل( و 
برون شبکه ای )تماس با اپراتورهای همراه اول، رایتل 
و تلفن ثابت( دارای تعرفه یکس��ان ۳۳۳ ریال است 
که هر ثانی��ه آن هزینه ای براب��ر ۵.۵۵ ریال خواهد 

داشت. 
همچنین تعرفه هر دقیقه تماس درون شبکه ای در 
سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم، ۶۶۹ ریال است. 
البته اگر مشترک صورتحساب خود را براساس ثانیه 
تنظیم کرده باش��د، هر ثانیه مکالمه درون شبکه ای 
۱۱.۱۵ ری��ال خواهد بود. تعرفه برق��راری تماس از 
سیم کارت های اعتباری ایرانسل به سایر اپراتورهای 
هم��راه اول و رایت��ل، ۹۲۹ ریال ب��ه ازای هر دقیقه 
)معادل ثانیه ای ۱۵.۴۸ ریال( و به تلفن ثابت، ۷۹۹ 
ریال به ازای هر دقیقه )معادل ثانیه ای ۱۳.۳۱ ریال( 

است.

 تعرفه مکالمه در رایتل
تعرفه برقراری تماس برای مکالمات درون شبکه و 
برون شبکه  س��یم کارت های دائمی در اپراتور سوم یا 
رایتل یکسان است. سیم کارت های دائمی این اپراتور 
۲۹۹ ریال برای هر دقیقه مکالمه دریافت می کنند. 
همچنین تعرفه برقراری تماس با س��یم کارت های 
اعتب��اری رایتل به ازای هر دقیق��ه مکالمه با رایتل 
۶۲۰ ریال اس��ت و تماس با س��ایر اپراتورها و تلفن 

ثابت ۸۵۲ ریال هزینه دارد. 

عرضه فبلت گلکسی نوت 8 
 سامسونگ

  از اوایل سپتامبر
سامسونگ تصمیم دارد فبلت گلکسی نوت ۸ خود 
را در تاریخ ۲۳ آگوست )یک شهریورماه(، درست 
 ۲۰۱۷ ifa یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه

برلین معرفی کند. 
معرفی فبلت گلکس��ی نوت ۸ به معنای آن نیست 
ک��ه این دس��تگاه به محض رونمای��ی وارد بازار های 
جهانی می شود، بلکه طرفداران این مدل باید مدتی 
بع��د از زمان معرفی، منتظر باش��ند تا محموله های 
این دستگاه در دسترش��ان قرار گیرد و این موضوع 

می تواند چند هفته ای به طول انجامد. 
اطالعات��ی ک��ه از س��ازندگان قطعات باالدس��تی 
در تای��وان ب��ه گوش می رس��د، نش��ان می دهد که 
سامس��ونگ، فبلت گلکس��ی نوت ۸ را در نخستین 
روزهای ماه س��پتامبر عرضه خواهد کرد. رسانه های 
کره ای گ��زارش داده ان��د که این کمپان��ی به دلیل 
کاه��ش ف��روش گلکس��ی اس ۸، مجبور اس��ت تا 
پرچمدار جدید س��ری گلکس��ی نوت خود را هرچه 

زودتر راهی بازار کند. 
عام��ل دیگ��ری ک��ه می توان��د باعث ش��ود غول 
تکنول��وژی کره مجب��ور به عرض��ه زودهنگام فبلت 
سامسونگ گلکسی نوت ۸ شود، عرضه آیفون ۸ اپل 
در ماه نوامبر است. در هر صورت این کمپانی کره ای 
با ورود س��ریع این دس��تگاه به ب��ازار، زمان کافی را 
در اختیار خواهد داش��ت تا به هرگونه اشتباهی که 
برای مدل های قبلی این کمپانی نیز پیش آمده بود، 

رسیدگی کند. 
منابع اصلی تامین کننده قطعات سامس��ونگ ادعا 
می کنند که عرضه گلکس��ی نوت FE در کره جنوبی 
به این دلیل بوده است تا این کمپانی بتواند واکنش 
ب��ازار و همچنین اس��تقبال کاربران از گوش��ی های 
س��ری نوت خود را ارزیابی کرده و برای مدل جدید 
سری نوت خود تصمیم درستی بگیرد. بدیهی است 
که این آزمایش نیز موفقیت آمیز بوده است؛ چرا که 
به محض عرضه گلکس��ی نوت FE ب��ه بازار، تقریبا 
تمامی ۴۰۰ هزار دس��تگاه تولید ش��ده از این مدل 

فروخته شد. 

فناوری خالق

بالش هوشمند 
یک گروه فناورانه در آمریکا به نام REM-Fit از بالش هوش��مندی رونمایی کرده که قادر به رهگیری عادت های خوب کاربر بوده و مانع از خرناس کش��یدن وی 
می ش��ود.  بالش ۲۹۹ دالریZEEQ که در بزرگ ترین نمایش��گاه فناوری نیویورک به نام CE Week به نمایش در آمد، می تواند به گوش��ی هوشمند و برنامه های 
نرم افزاری آن متصل ش��ود. این سیس��تم مجهز به بلندگوهای بی س��یم، یک میکروفون، موتورهای ارتعاشی و یک ژیروسکوپ برای رهگیری جنب و جوش فرد حین 

خوابیدن بوده و برخالف بسته همراه مملو از فناوری اش، بی نهایت راحت است. 
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همزمان با رش��د 172درصدی س��ود 
سال مالی 95، هیات مدیره ایران خودرو 
برنامه ویژه ای را ب��رای حمایت از منافع 
سهامداران خرد این شركت تدارك دیده 

است. 
خبره��ا از محافل بازارس��رمایه حاكی 
اس��ت كه در طول زمس��تان پارس��ال و 
بهار امس��ال شركت نگار نصرسهم نقشی 
پررنگ در بازارگردانی سهام ایران خودرو 
ب��ه عه��ده گرفته اس��ت. تاپی��ش ازاین 
سرمایه گذاری سمند، به عنوان مهم ترین 
بازار گردان س��هام ایران خودرو در بورس 

تهران شناخته شده بود. 
در تاكتی��ك جدی��د طراح��ی ش��ده 
 برای حمایت از منافع س��هامداران خرد

 ای��ران خودرو، ش��ركت نگارنصر س��هم 
نقش��ی پررنگ را برعهده گرفته اس��ت، 
ب��ه طوری كه بررس��ی ها از عملکرد نگار 
نصر سهم كه دارای سرمایه 330 میلیارد 
تومانی اس��ت، نشان می دهد این شركت 
طی ش��ش ماه اخیر اق��دام به خرید 62 
میلیون س��هم كرده و به گفته مسئوالن 
آن در حالی حتی یك سهم هم از سوی 
آن عرض��ه و به فروش نرس��یده كه همه 
خریده��ا با درصدهای مثبت و در جریان 
س��یر صع��ودی قیمت س��هام »خودرو« 

انجام شده است. 
ب��ا ای��ن خرید، می��زان مالکی��ت نگار 
نص��ر س��هم از ای��ران خ��ودرو از 4.6 به 
5درصد رس��یده اس��ت. از س��وی دیگر، 
طی ای��ن مدت س��رمایه گذاری س��مند 
 فعالیت��ی در زمین��ه بازارگردانی س��هام
 ایران خودرو نداش��ته اس��ت. همچنین 
یک��ی از برنامه های آین��ده، بازار گردانی 
با اس��تفاده از ابزاره��ا و امکانات یکی از 

شركت های تامین سرمایه است. 
طب��ق برآوردهای انجام ش��ده در این 
دوره میزان خریدهای ش��ركت نگارنصر 

س��هم در بازارس��هام ای��ران خ��ودرو از 
هم��ه س��رمایه گذاری ها بیش��تر بوده و 
این ش��ركت بیش��ترین خرید را در بین 
حقوقی ه��ای فعال در بازارس��هام خودرو 

داشته است. 
پی��ش از این، گ��روه ایران خ��ودرو با 

انتش��ار آمار تازه عملکرد خود در بورس 
تهران، از رش��د تولید و ف��روش خود در 
بهار امسال خبر داده بود كه این اطالعیه 
س��رمایه گذاران  خوش بین��ی  موجب��ات 
فع��ال بورس را ب��ه تداوم افزایش س��ود 
این گروه خودروس��از در س��ال مالی 96 

افزایش داده بود. رشد تولید ایران خودرو 
درحال��ی به دس��ت آمده كه ب��ا توجه به 
حادثه آتش سوزی در یکی از شركت های 
تامی��ن كننده قطعات خ��ودرو در اواخر 
اردیبهش��ت ماه، در محافل بازارس��رمایه 
ای��ن نگران��ی را به وج��ود آورده بود كه 
آهنگ رش��د تولید درصنع��ت خودروی 
ای��ران كن��د خواهد ش��د، ام��ا تازه ترین 
آمارهای ارائه ش��ده به سرمایه گذاران در 
بورس، از ش��تاب گرفتن روند رشد تولید 

و فروش خودرو حکایت دارد. 
طبق آم��اری كه در س��ایت اطالعات 
ناش��ران بورس موس��وم به كدال منتشر 
ش��ده، ش��ركت ایران خودرو در سه ماه 
نخست امسال، یعنی تا پایان فصل بهار، 
144 هزارو 667 دس��تگاه انواع خودروی 
س��واری تولید كرد. این آمار نس��بت به 
عملکرد ای��ران خودرو در مدت مش��ابه 
س��ال مالی گذشته، از رشدی 8 درصدی 

حکایت دارد. 
از س��وی دیگر،  ایران خ��ودرو درهفته 
ج��اری، بل��وك 16درص��دی گس��ترش 
س��رمایه گذاری  ایران  خودرو را فروخت و 
ضمن كاهش میزان مالکیت به 58درصد 
با گمانه زنی افزایش سود هر سهم روبه رو 
ش��د. در جریان معام��الت، ایران خودرو 
اقدام به عرضه و فروش بلوك 16درصدی 
گسترش سرمایه گذاری  ایران خودرو كرد 
ت��ا درصد مالکیت از ای��ن زیرمجموعه از 

74 به 58 درصد برسد. 
این بلوك ش��امل 240 میلیون س��هم 
»خگستر« بود كه به قیمت پایه هر سهم 
667 تومان )در عرضه قبلی 700 تومان( 
از طری��ق كارگزاری حافظ عرضه ش��د و 
بررسی ها نش��ان داد توس��ط كارگزاری 
بانك پارس��یان برای گروه مالی پارسیان 
و باب��ت تس��ویه مطالب��ات باق��ی مانده 

خریداری شده است. 

برخ��ی  اعتق��اد  ب��ه  ك��ه  درحال��ی   
كارشناسان صنعت خودرو، شناخت كافی 
چینی ها از بازار ایران دستاورد جدی آنها 
بوده، اما عضو كمیس��یون صنایع مجلس 
معتقد اس��ت افت كیفی��ت تولید داخل 
موج��ب نف��وذ چینی ها در ب��ازار خودرو 

بوده است. 
تغیی��رات قیمت��ی خودرو در ب��ازار از 
موضوعات��ی اس��ت كه هم��واره جذابیت 
خاص خ��ود را برای گروه ه��ای مختلف 
خری��داران خ��ودرو حفظ كرده اس��ت؛ 
تغییراتی كه بس��تگی به عوامل مختلفی 
از جمل��ه اقتص��ادی، اجتماع��ی و حتی 

سیاسی دارد. 
 در چن��د روز اخیر ب��ازار خودروهای 
وارداتی و تولید داخل كش��ور حواشی و 
اخب��ار فراوانی داش��ته اند و قیمت جدید 
برخ��ی خودروه��ا در س��ال جدی��د نیز 
اعالم ش��د و در این قیمت گذاری جدید 
خودروهای پراید و پ��ژو 405 با افزایش 
قیم��ت 150 ت��ا 200هزارتومانی رو به رو 

شدند. 
برخی كارشناسان معتقد بودند كه باید 

در قبال این افزایش قیمت ها مش��تریان 
ش��اهد افزای��ش كیفیت نیز باش��ند، اما 
در بررس��ی تغییرات قیم��ت بازار خودرو 
به رغم ثبات نس��بی قیم��ت خودرو های 
ایرانی چی��زی كه بیش��تر از همه جلب 
توجه می كند، افزایش قیمت خودروهای 
چین��ی در بازار اس��ت. در حالی كه هنوز 
برخی كارشناس��ان از كیفیت محصوالت 
چینی گله مند هس��تند، اما ش��اید بتوان 
یک��ی از دالی��ل اقبال برخ��ی خریداران 
ایران��ی به خودروه��ای چینی را تنوع در 
قیمت و آپشن آنها دانست؛  چینی هایی 
كه با ش��ناخت كافی از ب��ازار ایران وارد 
این بازار شدند و به همین دلیل شروع به 
واردات خودروهایی با آپش��ن های جذاب 
و شاس��ی بلند كردند تا مشتریان ایرانی 
چش��م به روی كیفیت پایی��ن و كمبود 

لوازم یدكی محصوالت آنها بپوشانند. 
در همین رابطه س��یدمهدی مقدس��ی 
نماینده م��ردم اراك، كمیجان و خنداب 
در مجلس شورای اسالمی به تحت تاثیر 
ق��رار گرفتن ب��ازار خودرو ایران توس��ط 
محصوالت چینی اشاره و ابراز امیدواری 

كرد كه خودروس��ازان داخل��ی به دنبال 
ارتق��ای كیفی��ت و رقاب��ت ب��ا برندهای 
جهانی حركت كنند.  مقدس��ی با اعتقاد 
به اینکه ارتق��ای كیفیت به دنبال انتقال 
تکنول��وژی صورت می گی��رد، گفت: باید 
به اس��تانداردهای جهانی نزدیك ش��ویم 
و قیم��ت محص��والت خ��ود را كم كنیم 
تا مردم به س��مت خرید خودروی تولید 
داخ��ل حركت كنند.  او معتقد اس��ت با 
فاصل��ه گرفتن خودروه��ای تولید داخل 
از كیفیت مناس��ب، خودروهای چینی با 
ظاهر شکیل و فریبنده به بازار ایران ورود 

پیدا كردند. 
ب��ه گفت��ه وی، در بح��ث خودروهای 
چینی باید دقت نظر داش��ته باش��یم كه 
ای��ن محصوالت خدمات پ��س از فروش 
مناسبی ندارند و در ساخت این خودروها 
از موتورهای پرقدرت استفاده نمی شود. 

ای��ن عضو كمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
پس از گذشت زمان كوتاهی خودروهای 
چینی دچار مش��کل می شوند، ادامه داد: 
باید خودروسازان داخلی با برندها مطرح 

دنیا تفاهم نام��ه همکاری امضاء كنند تا 
فضای تولی��د خودروی قدرتمند فراهم و 
گرایش به استفاده از خودروی بی كیفیت 
كاهش یابد.  مقدس��ی معتقد است باید 
تعرف��ه واردات خودروه��ای بی كیفیت با 
كمك س��ازمان ملی اس��تاندارد و محیط 
زیس��ت افزایش یاب��د و همزم��ان برای 
افزای��ش كیفی��ت خ��ودروی تولید ملی 
تالش كنیم. این عضو كمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی با تاكید 
ب��ر اینکه در جلس��ه اخیر ب��ا مدیرعامل 
ای��ران خ��ودرو ب��ه تمام��ی ای��ن نکات 
اش��اره ش��ده اس��ت، گفت: امیدواریم با 
قراردادهای بس��ته شده توسط گروه های 
خودرو س��ازی تنوع و تعدد محصوالت را 
افزایش دهی��م تا مصرف كنن��ده داخلی 
خودبه خ��ود گرایش��ی به خری��د خودرو 
چینی نداشته باشد.  پرونده سواری های 
چینی چندس��الی اس��ت ك��ه روی میز 
خودروسازها باز شده است؛ پرونده ای كه 
بازار خریداران متوس��ط خودرو را تحت 
تاثیر ق��رار داده و كم و بی��ش هم مورد 

توجه این قشر قرار گرفته است. 

مروری بر علل گرانی و توسعه  خودروهای چینی در ایران

جزییاتبرنامهویژهحمایتازسهامدارانخردایرانخودرو
اخبار

 تجهیز ۹ هزار تاکسی
به سیستم »کارپینو«

عضو هیأت رییس��ه ش��ورای ش��هر ته��ران گفت: 
همکاری رانندگان تاكس��ی با ش��ركت اسنپ تخلف 
ب��وده و ب��ا رانن��دگان متخل��ف برخورد می ش��ود.  
ابوالفضل قناعتی گفت: در حال حاضر حدود 9 هزار 
تاكس��ی در ش��هر تهران به سیستم كارپینو كه ویژه 
آژانس های اینترنتی س��ازمان تاكس��یرانی هستند، 
مجه��ز ش��ده اند.  وی افزود: تاكن��ون بیش از 200 
هزار تاكس��یران ش��هر تهران از این ظرفیت استفاده 
كرده اند و مقدمات بهره مندی س��ایر تاكس��ی ها نیز 
فراهم شده است.  عضو هیأت رییسه شورای اسالمی 
شهر تهران با اشاره به اقدامات سازمان تاكسیرانی به 
منظور ارائه خدمات به روز تر به ش��هروندان تصریح 
كرد: از زمانی كه شاهد فعالیت شركت هایی از قبیل: 
»اسنپ« و »تپسی« در شهر تهران بودیم، مسئوالن 
سازمان تاكسیرانی نیز تصمیم گرفتند كه تغییراتی 
را در نوع خدمات ارائه شده به شهروندان ارائه دهند. 
قناعت��ی ادامه داد: بر همین اس��اس نیز سیس��تم 
كارپینو در شهر تهران راه اندازی شد تا مردم بتوانند 
از خدم��ات اینترنتی س��ازمان تاكس��یرانی بهره مند 
ش��وند.  وی با بیان اینکه »ش��هروندان می توانند از 
طریق اپلیکیش��ن كارپینو درخواس��ت تاكسی خود 
را ارائه دهند« خاطرنش��ان كرد: ش��هروندان تهرانی 
اكنون قادر هس��تند از طریق اپلیکیش��ن كارپینو به 
اكثر ش��ركت ها خدمات دهنده تاكس��ی های رسمی 
ش��هر تهران دسترس��ی پیدا كنند و برای سفر های 

درون شهری خود از این سیستم بهره مند شوند. 
عضو هیأت رئیسه ش��ورای اسالمی شهر تهران از 
نارضایتی رانندگان تاكس��ی از وضعیت ایجاد ش��ده 
پ��س از فعالیت ش��ركت های ارائه دهن��ده خدمات 
آژانس اینترنتی خبرداد و گفت: از زمانی كه ش��اهد 
فعالیت ش��ركت های اسنپ و تپس��ی در شهر تهران 
هس��تیم تا حدود زیادی كاس��بی رانندگان تاكسی 
كس��اد شده و ش��هروندان برای جابه جایی در سطح 
شهر از خودرو های این شركت ها استفاده می كنند. 

قطعات چینی مقصر اصلی سقوط 
کیفیت خودروها هستند 

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: تیمی 
به عنوان قطعه ساز كه اكثر آنها وارد كننده بودند وارد 
عرصه تولید قطعات ش��دند و اقدام به واردات برخی 
قطعات از چین به كش��ور و فروش آن با نام قطعات 
داخل��ی كردند.  مدتی ا س��ت ورود قطعات قاچاق به 
كش��ور یك معضل اساس��ی برای فروش��ندگان این 
بازار و همچنین خریداران قطعات خودرو محس��وب 
می ش��ود.  بس��یاری از فروش��ندگان قطعات یدكی 
خ��ودرو معتقدن��د افزایش قیمت قطع��ات باكیفیت 
داخلی بهانه ای ش��د تا قطع��ات چینی كم كیفیت و 

بی كیفیت جایگزین قطعات تولید داخل باشد. 
بدیهی اس��ت كه سود باالی واردات قطعات تقلبی، 
همیش��ه انگیزه اصلی واردكنندگان و توزیع كنندگان 
آن بوده كه این س��ودجویی زخم های��ی نیز بر پیکر 
كیفیت خودروهای وطنی گذاشته است. البته نباید از 
قدرت خرید پایین مصرف كنندگان هم غافل ش��ویم؛ 
موردی كه باعث می ش��ود ناچارا نگاه و سرمایه ش��ان 
به جنس بی كیفیت ولی ارزان چینی چش��مك بزند. 
براساس بررسی های انجام شده نمونه برداری از قطعات 
یدكی توس��ط بسیاری از كارشناس��ان اتحادیه قطعات 
یدكی و س��ازمان اس��تاندارد، به عنوان اصلی ترین اقدام 
جهت ریش��ه كن كردن قطعات یدك��ی تقلبی در بازار 
به ش��مار می رود.  گفتنی اس��ت بازار قطعات قاچاق تا 
حدی داغ است كه چند روز گذشته علی فاضلی، رئیس 
اتاق اصناف ایران گالیه هایی را در این خصوص داشت و 
تاكید كرد مسئوالن این حوزه موظف به نظارت بیشتری 
هستند.  با توجه به اینکه واحدهای بدون پروانه، محل 
تولید این قطعات محس��وب می شوند و قطعات خودرو 
متضمن امنیت و كیفیت زندگی مردم هستند، رئیس 
اتاق اصناف ایران به مصرف كنندگان توصیه كرد قطعات 

خودرو را از مراكز دارای پروانه تهیه كنند.  

بازار خودروی ایران، پژو را نجات داد
باوجود كاه��ش 45درصدی فروش پ��ژو در اروپا 
و چی��ن، بازار بس��یار خ��وب ایران این خودروس��از 

فرانسوی را نجات داد. 
پایگاه اینترنتی وال استریت ژورنال نوشت: در حالی 
كه میزان فروش خودروی پژو در اروپا و چین به شدت 
كاهش یافته، اما به لطف از س��رگیری خریدهای ایران 
آمار ف��روش این خ��ودرو 2.3درصد رش��د پیدا كرده 
است.  براس��اس این گزارش، سازندگان پژو سیتروئن 
و DS اع��الم كردند كه ركورد ف��روش 1.58 میلیون 
خ��ودرو را در فاصل��ه ماه های ژانویه ت��ا ژوئن به ثبت 
رس��انده اند كه باالتر از رقم مش��ابه سال گذشته یعنی 
1.54 میلیون خودرو است. با این وجود، روند كاهشی 
خرید چینی ها ادامه داش��ته و خرید مردم این كشور با 
اف��ت 45درصدی در این فاصل��ه زمانی به 152 هزار و 
380 خودرو رسیده است.براساس گزارش وال استریت 
ژورنال، در اروپا می��زان فروش این خودرو 1.9 درصد 
كاهش داشته و به میزان 1.04 میلیون خودرو رسیده 
اس��ت كه بیش��ترین میزان كاهش در خودروی پژوی 

DS با كاهش 45 درصدی بوده است. 

اخبار

نبود سیستم نظارتی مطلوب جهت 
کنترل کیفیت مواد اولیه تولید 

خودروسازان
یك كارشناس صنعت خودرو كشور گفت: بخشی 
از مواد اولیه خودروس��ازی از طری��ق واردات تامین 
می شود، بنابراین قیمت دالر و وجود تحریم ها تاثیر 
مستقیم بر نرخ نهایی عرضه آنها در بازارهای داخلی 

دارد. 
امیرحس��ن كاكایی افزود: متاس��فانه قیمت عرضه 
مواد اولیه تولید داخل تحت كنترل نیست و براساس 

نوسانات بین المللی افزایش یا كاهش می یابد. 
وی در ادامه با اش��اره به تاثی��ر كیفیت مواد اولیه 
داخل��ی بر صنع��ت خودروس��ازی تصریح ك��رد: با 
وج��ود قیمت باالی برخی مواد اولیه مورد اس��تفاده 
خودروسازان به دلیل نبود سیستم نظارتی مطلوب، 
برخی مواد اولیه از كیفیت چندان مطلوبی برخوردار 
نیستند و تاثیر مس��تقیم بر كیفیت خودرو تولیدی 
دارن��د، ل��ذا تامین كنندگان مواد اولی��ه یکی از علل 
اصل��ی وجود نوس��ان در كیفیت خودروها هس��تند 
چراكه با تامین مواد اولیه بی كیفیت خودروس��ازان 

را با مشکالت جدی روبه رو می سازند. 
وی با بی��ان اینکه خودروس��ازان مس��ئول تولید 
م��واد اولی��ه جدید و ب��ا كیفی��ت نیس��تند، اذعان 
داش��ت: تا زمانی كه در تولید م��واد اولیه از فناوری 
و تکنولوژی های نوین اس��تفاده نشود و ماده اولیه با 
كیفی��ت در اختیار خودروس��ازان قرار نگیرد صنعت 

خودروسازی به طور جدی پیشرفت نخواهد كرد. 
وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی متشکل 
از زنجیره تامین است، ابراز داشت: ضعف در هر یك 
از بخش ه��ای تولید )همچون صنعت قطعه س��ازی 
ی��ا تامی��ن مواد اولی��ه( تاثیر مس��تقیم ب��ر صنعت 
خودروس��ازی دارد، بنابراین باید دانش های نوین در 
تولید این صنایع به كار گرفته شود و تنوع بخشی به 
مواد اولیه در دس��تور كار تامین كنندگان قرار گیرد 
تا از وابس��تگی به ش��ركت های خارجی تامین كننده 

نیز كاسته شود. 

باید استقالل خودروسازان در 
حوزه تولید حفظ شود

نایب رئیس كمیس��یون اصل نود مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: صنعت خودروس��ازی ایران باید در 
بخش مش��تری مداری، ایج��اد فض��ای رقابتی و به 
كارگیری تکنولوژی های نوین تولید جدیت بیشتری 
به خ��رج دهد و برای دس��تیابی به اس��تانداردهای 
بین الملل��ی تولید خودرو حداكثر توان خود را به كار 
گیرد.  فرهاد تجری با اشاره به اهمیت رقابت پذیری 
خودروهای داخلی افزود: با توجه به وضعیت كنونی 
اقتصاد كش��ور حمایت از تولیدكنن��دگان داخلی از 
س��وی دولت امری الزامی اس��ت، ول��ی این حمایت 
نباید منجر به بی انگیزگی تولیدكنندگان در افزایش 
س��طح كیف��ی خودروهای داخلی ش��ود بلک��ه باید 
تولیدكنندگان با اتکا به حمایت های دولت به مسئله 

رقابت پذیری خودرو توجه بیشتری كنند. 
وی تصری��ح ك��رد: ام��روز ارتق��ای س��طح كیفی 
خودروه��ای تولی��دی از اهمیت بس��یاری برخوردار 
اس��ت و در صورت��ی ك��ه تولیدكنن��دگان اقدام��ی 
در جه��ت ارتق��ای آن انج��ام ندهن��د، بی رغبت��ی 
مصرف كنندگان را به دنبال خواهد داش��ت.  وی در 
ادامه با اش��اره به اهمیت توسعه صادرات در صنعت 
خودروسازی ابراز داشت: البته خودروسازان نباید از 
مس��ئله صادرات غافل شوند و ضرورت دارد درصدد 
گسترش آن برآیند و دستیابی به این توان از طریق 
ارتقای س��طح كیفی خودروه��ا و رقابت پذیری آن 
محقق خواهد شد.  عضو كمیسیون اصل نود مجلس 
ش��ورای اس��المی در پایان با اش��اره به لزوم حضور 
س��رمایه گذاران خارج��ی در صنعت خودروس��ازی 
گفت: حض��ور س��رمایه گذاران خارج��ی در صنعت 
خودروسازی از اهمیت بسیاری برخوردار است و این 
حضور باید همراه با انتقال تکنولوژی های نوین تولید 
و ارتقای توان تولید داخلی صورت گیرد تا استقالل 

صنعت خودرو در زمینه تولید حفظ شود. 

معافیت مالیات بر درآمد 
خودروهای بورسی

مالیات��ی معافی��ت  از  كاال  ب��ورس   مدیرعام��ل 
 10 درص��دی مالیات ب��ر درآمد حاص��ل از فروش 

خودرو در بورس كاال خبر داد. 
حامد س��لطانی  نژاد درباره عرضه خودرو در بورس 
كاال، گف��ت: هیأت پذیرش بورس كاال عرضه خودرو 
در ب��ورس كاال را مطرح و مص��وب كرد. وی با بیان 
اینکه بس��یاری از خودروها ساختار تك عرضه كننده 
و عرضه كمی دارد، اظهارداشت: ترجیح این است كه 
قیمت گذاری كاال براساس عرضه و تقاضا انجام شود. 
وی با اشاره به عرضه سراتو توسط سایپا در بورس 
كاال تصری��ح كرد: ایران خ��ودرو نیز به عنوان دومین 
شركت خودروس��از اقدام به عرضه 25درصد خودرو 
تولیدی دنا در بورس كاال كرده اس��ت. سلطانی نژاد 
تصریح كرد: این امر منجر به بهبود و افزایش تامین 

مالی برای خودروسازان می شود. 

تازه های بازار

رقیب جدید سدان های لوکس بازار ایران
بازار سدان های لوكس كشور از ب ام و 730Li جدید استقبال خوبی كرد و اكنون ولوو S90 از نظر ابعاد و طراحی ظاهری بی ام و را به چالش كشیده است. اصول 

طراحی این سدان لوكس بر مبنا طراحی جدید ولوو است و می توان خطوط طراحی ثابت این برند را در S90 پیدا كرد. 
سبك طراحی داخلی این خودرو همانند XC90 و XC60 جدید است و در عین حال ساده بودن، لوكس و تجملی ساخته شده است. نمایشگر عمودی كشیده 

در میان داشبورد بدون هیچ دكمه خاصی یکی از نمادهای طراحی فضایی به حساب می آید. 
 



فرص�ت امروز: این موضوع که روند خرده فروش��ی اینترنتی، نحوه 
تجارت مصرف کنندگان را تغییر داده، غیر قابل انکار است. در گذشته 
اکث��ر خرید ها به صورت حضوری و در فروش��گاه ها صورت می گرفت، 

اما امروزه بیشتر خرید ها به صورت 
اینترنت��ی انجام می ش��ود. یکی از 
ش��رکت هایی ک��ه از ای��ن موضوع 
س��ود زیادی برده، شرکت آمازون 
اس��ت. در حال حاضر این شرکت 
جزو 10 خرده ف��روش برتر دنیا به 
حساب می آید. تاکتیک های خوب 
این ش��رکت که به پیش��رفت آن 
کمک کرده اند عبارتند از پیشنهاد 
ارس��ال رایگان )حتی برای کاالیی 
به ارزش ی��ک دالر(، اضافه کردن 
فروش��نده ش��خص ثالث و به کار 
بردن الگویی برای پیش��نهاد سایر 

محصوالتی که با سلیقه مشتری همخوانی دارد. تاکتیک های مهم تری 
نیز وجود دارند که در ادامه به آن می پردازیم. 

با خرید اشتراک یک ماه 10/99 دالر یا اشتراک ساالنه به ارزش 99 دالر 

از سایت آمازون، می توانید از خدمات متنوع آن برخوردار شوید. مشتریان 
می توانند با خرید این اشتراک، ویدئو های مورد عالقه خود را تماشا کنند 
و به آهنگ های مورد عالقه خود گوش دهند. رونمایی آمازون از بلندگوی 
هوش��مند خود در اواخ��ر 2014 از 
دیگر تاکتیک های هوش��مندانه این 
ش��رکت بود. تحلیل های اخیر بازار 
س��هام RBC نش��ان داد که حدود 
 Echo 17درصد دارندگان بلندگوی
با کمک این دس��تگاه خرید خود را 
انج��ام می دهند. تنها کافی اس��ت 
س��فارش خرید خود را ب��ه صورت 
صوتی به این دس��تگاه اعالم کنند. 
تعداد بسیاری از مشتریان بی صبرانه 
 ،Prime Day منتظرند ت��ا در روز
اش��تراک یک ماه��ه آم��ازون را به 
صورت رایگان خری��داری کنند. به 
کمک این تاکتیک ها انتظار م��ی رود که تعداد اعضای آمازون روز به روز 

افزایش یابد و در نتیجه آمازون تسلط کاملی بر خرده فروشی پیدا کند. 
host. madison :منبع

اوایل س��ال جاری می��الدی بود که گوگل توس��ط دادگاهی در 
فرانس��ه متهم ب��ه 1.۳ میلیارد دالر ف��رار مالیاتی ش��ده بود، اما 
باالخ��ره فرجام خواهی های کمپان��ی آمریکایی نتیجه داد و حکم 

جریمه قبلی لغو شد.  به گزارش 
دیجیات��و، مقر اروپای��ی کمپانی 
گوگل در کشور ایرلند قرار دارد، 
ام��ا چند کش��ور مهم ای��ن قاره 
ماه هاس��ت که این شرکت را به 
جرم فرار مالیاتی تحت نظر قرار 
داده اند.  این بررسی های پردامنه 
و متعدد حتی در ماه مه  امس��ال 
منجر به یورش پلیس فرانسه به 
دفاتر نمایندگی این شرکت شد. 
فرانس��وی ها امی��دوار بودند که 
بتوانند همانند همتایان انگلیسی 
و ایتالیایی خود م��چ گوگل را در 

زمینه فرار مالیاتی بگیرند.  س��ال گذشته دادگاهی در انگلیس غول 
جس��ت وجوی دنیا را وادار به پرداخت جریمه ای 1۸۵ میلیون دالری 
به جهت فرار مالیاتی در بین س��ال های 200۵ ت��ا 200۸ کرده بود. 

ایتالیایی ها نیز امسال توانستند ۳۳4 میلیون دالر از درآمدهای گوگل 
در کش��ور خود را به خزانه دولتی باز گردانند.  شکایت وزارت اقتصاد 
فرانسه از گوگل نیز مشابهت زیادی با دادخواست انگلیسی ها داشت 
و اتهام ف��رار مالیاتی 1.۳ میلیارد 
دالری ای��ن ش��رکت را در خالل 
س��ال های 200۵ تا 2010 مطرح 
س��اخته بود.  با ای��ن حال قاضی 
فرانس��وی این پرونده اتهام گوگل 
مبنی بر سوءاستفاده از حفره های 
قانونی و انتقال درآمدهای خود به 
دفتر مرک��زی اش در ایرلند برای 
فرار از نرخ ه��ای پایین مالیات در 
این کش��ور را وارد ندانست.  البته 
این تنها پرونده حقوقی بزرگ در 
جریان گوگل در قاره سبز نیست.  
این ش��رکت همین حاال از جانب 
اتحادیه اروپایی متهم به دس��تکاری نتایج جست وجوی ارائه شده به 
کاربران برای فروش بیشتر محصوالت خود است؛ اتهامی که می تواند 
جریمه ای 2.7 میلیارد دالری را برای این شرکت به دنبال داشته باشد. 

فرصت امروز: داشتن سهام های چرخه ای بسیار خسته کننده است، 
چرا که ممکن است پس از هر افزایش ارزش سهامی، افت ناگهانی نیز 
در پی باش��د، اما اگر از جزییات چرخه س��هام باخبر باشید، می توانید 

در زمان مناس��ب سهام را با قیمتی 
کم خریداری ک��رده و با قیمت باال 
ب��رای فروش بگذاری��د. در ادامه به 
پیش��نهادات س��ه س��هامدار بزرگ 

می پردازیم. 
جردن واتن، س��هامدار ش��رکت 
می گوی��د   Main Street
 که ش��رکت توس��عه کس��ب و کار 
الیح��ه ای  از    Main Street
ب��رای ایج��اد وام ه��ای ش��رکتی 
در  س��هام  س��رمایه گذاری  و 
ب��رای  ک��ه  کس��ب وکار هایی 
و  کوچ��ک  بس��یار  وال اس��تریت 

برای بانک ها پرخطر هس��تند، اس��تفاده می کند.  ب��ه گفته اندرس 
بیلوند، س��هامدار ش��رکت Micron Technology، فرصت های 
س��هام گذاری صنعتی کمی برای این ش��رکت باقی مان��ده که باید 

از بی��ن آنه��ا تنها تع��دادی را انتخاب کند، چرا ک��ه طی دو چرخه 
آخری که با آن روبه رو ش��د، باال و پایین ش��دن ارزش سهام منجر 
به ورشکستگی های زیادی ش��د. سهام های Micron در طول ۵2 
هفته اخیر بی��ش از 140 درصد 

سود کرده است. 
ش��رکت از  نون��ان   کی��ت 

ک��ه  می گوی��د   First Solar  
کس��ب و کار های خورش��یدی ب��ه 
قیمت ها  عرض��ه  کاه��ش  عل��ت 
متوقف شده است، اما نشانه هایی 
که از رونق دوب��اره خبر می دهند 
ب��ه چش��م می خورند. ب��ه دنبال 
نتایج س��ه ماه اول س��ال 2017، 
بهبود   First Solar س��هام های 
یاف��ت. ای��ن ش��رکت در اوض��اع 
نامناس��ب، ترازنام��ه عال��ی برای 
بازگش��ت به اوضاع قبلی دارد، در غیر ای��ن صورت موظف به پرداخت 

2/1 میلیارد دالر وجه نقد بابت بدهی ها می شود. 
fool. com :منبع

ب��ه تازگی چت بات��ی رایگان در ایاالت متحده ش��روع به کار کرده 
که با اس��تفاده از هوش مصنوعی، مشاوره حقوقی رایگان به کاربران 
می دهد. این چت بات پس از کس��ب موفقیت در نیویورک، س��یاتل 

 ۵0 تم��ام  در  ح��اال  بریتانی��ا،  و 
ایال��ت آمری��کا در دس��ترس قرار 
س��ازنده  ب��راودر،  جاش��وا  دارد. 
چت ب��ات مورد اش��اره، ابداع خود 
را »نخستین روبات وکیل جهان« 
می نامد و تخمین زده این بات طی 
2 س��ال گذش��ته، به مردم کمک 
کرده تا از ۳7۵ هزار تخلف مربوط 

به پارک اتومبیل تبرئه شوند. 
دانش��جویان از  یک��ی   ب��راودر 

 تازه وارد دانشگاه استنفورد است 
و می گوی��د امکان دارد چت باتش 
با پیامدهای قانونی از سوی دولت 

مواجه ش��ود، اما وی بیش��تر نگ��ران رقابت با وکال اس��ت.  »صنعت 
حق��وق، صنعتی 200 میلیارد دالری اس��ت، اما من از رایگان کردن 
مش��اوره حقوق��ی هیجان زده ام.« براودر ادام��ه می دهد:  »برخی از 

بزرگ ترین ش��رکت های حقوقی نمی توانند از این مس��ئله خوشحال 
باشند.«

ب��راودر باور دارد که چت بات او می تواند باعث صرفه جویی در پول 
و وقت مقامات دولتی ش��ود. وی 
در واقع عقیده دارد که دولت پول 
زیادی را صرف استخدام اشخاص 
می کن��د که حک��م تجدید نظر را 
چت بات  درحالی که  می خوانن��د. 
DoNotPay می توان��د همی��ن 
حکم را به صورت واضح و آس��ان 
و در قالب متونی خوانا ارائه دهد. 
ب��راودر توس��عه این ب��ات را به 
تنهایی آغاز کرد، اما به مرور زمان 
در زمینه تشخیص قوانین متفاوت 
هر ایالت با مشکالت مواجه شد و 
 ب��ه کم��ک وکالی داوطل��ب که
 نیم��ه وق��ت کار می کردند، موان��ع را از پیش روی برداش��ت. کاربر 
می تواند در هزار دس��ته بندی مختلف، سواالت حقوقی خود را مطرح  
و بسته به لوکیشن و قوانین محلی، پاسخ مورد نیاز را دریافت کند. 

گوگل از اتهام ۱.۳ میلیارد دالری فرانسوی ها تبرئه شدآمازون خرده فروشی سنتی را از پا در می آورد  »نخستین روبات وکیل جهان« در آمریکا آغاز به کار کردپیشنهادات سه سهامدار در خصوص سهام های چرخه ای

باوج��ود تالش های اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
در چند س��ال اخیر و تصویب قانون بهبود محیط کس��ب وکار در مجلس 
شورای اسالمی و الزام به اجرای آن، متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم 
که کس��ب وکار در کشور با مشکالت بسیاری در ابعاد بوروکراتیک مواجه 
است.  شکی در این نیست که هر فعالیت اقتصادی نیازمند بستری قانونی 
اس��ت و هیچ فعال اقتصادی شناس��نامه داری به دنب��ال حذف مقررات و 
دستورالعمل ها نیست، ولی مسئله اساسی این است که در شرایط حاضر 
کش��ور این مهم، در پیچ وخم گذرگاه ها و مس��یرهای بوروکراتیکی مانند 
کسب مجوز و رعایت تبصره های گوناگون و گاه متغیر یا متضاد با یکدیگر 
به هفت خانی تبدیل ش��ده که نه تنها عب��ور از آن برای فعال اقتصادی به 
سهولت میسر نیس��ت، بلکه خود مشکلی بر مشکالت پیشین می افزاید.  
در کش��ور، ایجاد یک کس��ب وکار جدید نیازمند طی کردن مراتب اداری 
متعدد و اخذ انواع و اقسام مجوزها است، خصوصا اگر قرار باشد این بنگاه 
اقتصادی نوپا در عرصه تجارت خارجی فعالیت کند، اخذ مجوزها می تواند 
به مانند کابوس��ی مدنظر هر فعالی قرار گیرد. این در حالی اس��ت که در 
بیش��تر کشورهایی که ازنظر اقتصادی موفق هستند ظرف چند ساعت و 

درنهایت دو روز می توان یک کسب وکار جدید را ایجاد کرد. 
از طرف دیگر در جریان فعالیت های اقتصادی، چه تولیدی و چه تجاری 
مس��ائل مربوط ب��ه بیمه تامین اجتماعی و مالی��ات، چالش های بزرگ و 
غیرقابل پیش بینی ای را پیش پای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند که گاهی 
اوقات فعاالن اقتصادی را به توقف کار س��وق می دهد تا از فش��ار ناشی از 
این دو مشکل رهایی یابند. به این موضوع باید بحث مالیات ارزش افزوده 

و اماواگرهای آن نیز بیفزاییم. به طوری که واردکنندگان هنوز کاالی خود 
را به فروش نرسانده اند، مجبور هس��تند سهم مالیات ارزش افزوده آن را 

پرداخت کنند. 
بخش دیگر مسائل بوروکراتیک ایران، بخش نامه ها و آیین نامه ها است، 
چ��ه آن هایی ک��ه در دوره ای به صورت لحظه ای اجرا می ش��د و گاه باهم 
تضاد و تناقض داشته و چه آیین نامه های قوانینی که باید سال های زودتر 
تهیه و تصویب و اجرا می ش��د و هنوز نش��ده است. ضمن اینکه در حوزه 
تجارت خارجی بحث تغییر تعرفه ها نیز موضوع بس��یار حاد و کمرشکنی 
اس��ت که فعاالن اقتصادی را با س��ردرگمی های متوالی روبه رو می سازد. 
ضمن اینکه در اینجا شایسته است به قوانین بسیار قدیمی و فاقد کارایی 
مانند قانون تجارت اش��اره کرده که هرگز تاثیر موردنظر را در فعالیت های 
اقتص��ادی ندارد. به همه این موارد هم باید چالش های بوروکراتیک برای 
تامی��ن مالی و تضمین آن را نیز افزود.  از س��وی دیگر بحث حقوق برند 
و مالکیت فکری نیز حائز اهمیت است که متاسفانه در کشورمان چندان 
جدی گرفته نمی شود و هرلحظه ممکن است از دل پیچ وخم های عریض 
و طویل دستگاه بوروکراسی، یک آیین نامه ناقض حقوق مکتسبه یا حقوق 
برند و کس��ب وکار افراد ظاهر ش��ود و همه بافته ه��ای چند دهه فعالیت 

اقتصادی افراد را پنبه کند. 
توقع این بوده است که بوروکراسی اداری موجب دقت، سرعت، کاهش 
هزینه ها، حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه شود، این در حالی است 
که شواهد گواه این واقعیت است که در کشور ما، ایجاد قلمرو بوروکراتیک، 
بیش از نکات ذکرش��ده، به منظور حفاظت از خویش و میزهای مدیریتی 
بوده است و تا زمانی که فکری به حال این معضل نشود، ترسیم خطوط 
برای ایجاد تحول اقتصادی، تبدیل شدن به قدرت اقتصادی برتر در منطقه 

و خروج از فضای رکود همراه تورم بی فایده است. 
منبع: اتاق ایران

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران چندی پیش در یکی از اظهار نظرهای 
خود در رسانه ها با اشاره به اینکه نمی توان جلوی پیشرفت کار کسب و کارهای 
مجازی را گرفت، در برابر نگرانی مش��اغل س��نتی از تشکیل اتحادیه جدید 
گفت: باید در راس��تای ارائ��ه خدمات نوین حرکت کنن��د. موضوع مقاومت 
کس��ب و کارهای س��نتی، موضوع خاص ایران نیس��ت و این مسئله در تمام 
کشورهایی که این دوران را سپری کرده اند، اتفاق افتاده و به همین علت است 
Disruptive Comp a )هه به این کسب و کارها، کسب و کارهای اختالل گر 

nies( می گویند.  وی ادامه داد: البته این اختالل به معنی نوآوری و خالقیتی 
اس��ت که به همراه فناوری و پلتفرم های جدید کس��ب و کار، منجر به رشد و 
بهره وری باالتر می شود اما برای کسب و کارهای سنتی مشکل ایجاد می کند.  
تنها راهکار موجود برای کس��ب و کارهای س��نتی را درک صحیح و شناخت 
کامل از این تحول س��اختاری و حرکت آگاهانه در جهت آن دانست و تأکید 
کرد: هر گونه مقاومت در برابر این حرکت محکوم به شکست است.  حرکت 
به سمت فناوری به معنی راه اندازی یک وب سایت یا یک اپلیکیشن موبایل 
نیست و متأسفانه بسیاری از دوستان با چنین برداشتی ساده انگارانه زیان های 
زیادی را تجربه کرده اند و در نهایت از بازار خارج ش��ده اند. طراحی استراتژی 

کس��ب و کار و پلتفرم هایی که بتوان براس��اس آن نیازهای آینده را پاسخ داد، 
مهم ترین بخش کسب و کارهای مجازی هستند، پس از آن نیروی انسانی ماهر 
از اصلی ترین پیش نیازها برای پیاده سازی و اداره این کسب و کارها است، پس 
اینکه فکر کنیم حرکت به س��مت فناوری صرفا با راه اندازی یک وب س��ایت 
صورت می گیرد، واقعا اشتباه است.  نقش دولت در حمایت از کسب و کارهای 
مجازی بس��یار مهم اس��ت و حمایت صرفا به معنای برگزاری چندین جلسه 
حتی در سطح وزرا یا فعاالن این صنف نیست. حمایت نیازمند عزم جدی و 
راس��خ و حرکت به این سمت در کنار فعاالن این حوزه است، البته اینکه در 
سطح وزرا شاهد همین حمایت هستیم بسیار حائز اهمیت و خوب است.  در 
حال حاضر پول، قدرت و ارتباطات نزد کسب و کارهای سنتی و بازاریان است 
و آنها فعالیت های این بخش را تهدیدی برای خود می دانند و سعی می کنند 
از تمامی ابزارهای ممکن برای مقابله با این بخش استفاده کنند. اما نگاهی به 
تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که این مقاومت بی نتیجه خواهد بود و لذا 
توصیه من به دوستان تغییر رویکرد است.  افزایش رقابت و بهره وری در کنار 
افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت ها نتیجه ورود کسب و کارهای اینترنتی 
به بازار است و مصرف کنندگان برنده نهایی این جریان هستند. در این پروسه 
میلیون ها نفر از هموطنان عزیز ما منتفع خواهند بود و بخش اندکی از جامعه 

هم به دلیل عدم توانایی در رقابت، از بازار حذف می شوند. 

آمازون در یک معامله سنگین، فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی هول فودز 
را خریداری کرده است. این ریسک پذیری باال چه نتایجی به دنبال خواهد 

داشت؟ 
فرقی ندارد نس��بت به خرید هول فودز  )Whole Foods( توس��ط 
آمازون دید مثبتی داشته باشید یا نه؛ ولی حتماً تصدیق می کنید که 1۳.7 
میلیارد دالر، رقم بسیار بزرگی است. این حرکت، نخستین گام آمازون در 
عرصه صنایع غذایی نبود، ولی بی ش��ک یک��ی از بزرگ ترین حرکت های 
تاریخی این ش��رکت به حس��اب می آید. البته قیمت خری��د، تنها جنبه 
شگفت انگیز این معامله نیست.  آمازون با مالکیت هول فودز، زنجیره ای از 
فروشگاه های بزرگ مواد غذایی را )بیش از 4۶0 فروشگاه در آمریکا، کانادا و 
انگلیس( سرپرستی خواهد کرد. هول فودز در سال مالی 201۶، حدود 1۶ 
میلیارد دالر فروش داشته است.  آمازون برخالف شرکت های دیگر به ویژه 
ش��رکت های بزرگ، از پافش��اری بر یک پارادایم صنعتی خاص، اجتناب 
می کند. آمازون با مالکیت ش��رکت های متفاوت که در بازارهای مختلفی 
عمل می کنند، قواعد رایجی را که سایر شرکت های بزرگ آنها را به چشم 
موانعی س��خت می بینند، به مبارزه می طلبد.  مقایسه کردن دو فروشگاه 
یا دو زنجیره مواد غذایی و برآورد برتری آنها در محدوده یک صنعت، کار 
سختی نیست. اما در دنیای واقعی، فروشندگان و تولیدکنندگان مختلف 
برای جذب مشتریان بیشتر در بازار با هم به رقابتی سخت می پردازند که 
دیگر مش��خصه یک صنعت نیس��ت. حاال ادغام آمازون و هول فودز نماد 
واقعی نوآوری و رقابتی اس��ت که فقط می توان آن را در قالب کارآفرینی 
تعریف کرد.  خرید هول فودز توس��ط آمازون، یک حرکت بس��یار جذاب 
اس��ت، هرچن��د آن طور که برخی خی��ال می کنند، این پروس��ه ماهیت 

هیچ کدام از این دو شرکت را تغییر نخواهد داد. 
بس��یاری از مردم، ن��وآوری را کیفیتی فراواقع��ی می دانند. جامعه فکر 
می کند ایده های نوآورانه یا ابتکاری باید یک مفهوم انقالبی را شامل شوند 
یا راه  حلی جدید برای مش��کالت قدیمی باشند. خرید شرکت هول فودز 
توس��ط آمازون، گشایش یک راه جدید نیست، اما به هر دو شرکت اجازه 

می دهد توانایی های خود را در راه هایی منحصربه فرد باهم ترکیب کنند. 
ما انتظار نداریم که عملکرد هول فودز در بازار، دستخوش تغییر زیادی 
شود. این فروشگاه های مواد غذایی یک شبه به محل فروش مواد ارگانیک 
ارزان قیمت تبدیل نخواهند ش��د. هنگامی که این قرارداد در طول س��ال 
جاری تکمیل ش��ود، هول فودز به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت آمازون 
به فعالیت س��ابق خود ادامه خواه��د داد. برای اثبات این امر می توانید به 
صحبت های جف بزوس در رسانه ها توجه کنید که خدمات 40ساله هول 
فودز را مورد تقدیر قرار داده و گفته است: »آنها عملکرد فوق العاده ای دارند 

و ما می خواهیم این روال ادامه پیدا کند.«
البته آمازون ویژگی های منحصربه فرد خود را در تحویل محصوالت، در 
اختیار هول فودز قرار خواهد داد تا مواد غذایی این شرکت با کیفیتی باال در 
اختیار مصرف کنندگان و متقاضیان بازار قرار بگیرد. آمازون با این سیاست، 
ق��درت تجاری خود را افزایش می دهد. ح��اال درعین حال که مواد غذایی 
راحت تر از مزارع یا کارخانه ها به فروشگاه های زنجیره ای منتقل می شوند، 
محصوالت درخواستی مشتریان هم سریع تر، مطمئن تر و با قیمتی بهتر 
به دست شان می رسد. وقتی آزمایش ها و اقدامات متعدد آمازون را در نظر 

بگیریم، متوجه می شویم که احتماالت ممکن بی حد و مرز خواهند بود. 

 Amazon Prime به عنوان مثال، آمازون تالش زیادی برای راه اندازی
Air کرده است؛ یک سیستم تحویل که برای ارسال محصوالت از پهپاد 
اس��تفاده می کند. حاال س��ناریویی را تصور کنید ک��ه در آن، تخم مرغ و 
سبزی های تازه مس��تقیما از مزارع کشاورزی به میز غذای صبحانه شما 
آورده می ش��ود! ش��اید تا چند هفته پیش تصوی��ری دور از ذهن به نظر 
می رس��ید، اما تلفیق آم��ازون و هول فودز، فرصت های ش��گفت انگیز را 

امکان پذیر می کند. 
درس هایی از یک ادغام بزرگ

با توجه به پتانسیل های این نوآوری، جامعه کارآفرینی باید خود را برای 
تماشای پیامدهای انقالبی بازار خرده فروشی آماده کند. درست است که 
اتمام این قرارداد تا پایان سال جاری به طول می انجامد، ولی کارآفرینان 

می توانند سه درس بزرگ را از این رویداد بیاموزند: 
عدم قطعیت را به عنوان مهم ترین پیش نیاز پیشرفت بپذیرید

مش��کل حرکات جس��ورانه تجاری این اس��ت که آینده ای نامشخص 
دارند. کارآفرینان از ابتدای تأسیس شرکت، با شرایط غیر قابل  پیش بینی 
بس��یاری مواجهند. آنها باید ش��رایط آینده بازار را پیش بینی و موقعیت 
کس��ب وکار خود را بر این اساس تنظیم کنند. پس از جمع آوری سرمایه 
اولیه شرکت، کارآفرینان از سود این سرمایه برای تولید و ارتقای خدمات 
استفاده می کنند تا مش��تریان را راضی نگه دارند، ولی در این مرحله هم 
نمی توان به هیچ روندی مطمئن بود. حتی ش��رکت هایی که پیش  از این 
از اس��تراتژی های خود خوب نتیجه گرفته اند، ممکن است راه را به خطا 
بروند. حاال ما از جف بزوس صحبت می کنیم؛ او با آمازون دس��تاوردهای 
شگفت انگیزی داشته و ش��رکت های خرده فروشی برتری مثل والمارت و 
تارگت را پشت سر گذاشته است. بااین حال، گذشته درخشان او کمکی به 
آینده ادغام با ش��رکت هول فودز نمی کند. ما هنوز نمی دانیم جف بزوس 

چه در سر دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت ایده های او وجود ندارد. 
حتی معامالت فوق العاده هم می توانند آسیب پذیر باشند

سازگاری و همسازی تمام شرکت هایی که باهم ادغام می شوند، تنها 
روی کاغذ تضمین ش��ده است. در این ش��رایط شرکت ها به جای اینکه 
بخواهند توانایی جدیدی به قابلیت های پیشین خود اضافه کنند، باید 
س��عی کنند فرهنگ ش��رکتی خود را با هم مم��زوج کنند، کانال های 
ارتباطی ش��ان را ب��ا هم ش��ریک ش��وند و به طور منظم، پروس��ه های 
تصمیم گیری خود را مورد بازنگری قرار دهند و ترجیحات مردم را در 

کسب وکار خود لحاظ کنند. 
همکاری نزدیک ش��رکت ها با یکدیگر غالبا با شکست مواجه می شود؛ 
چراکه غلبه بر موانع فرهنگی و عملی کار آسانی نیست. رهبران کسب وکار 
بای��د به خوب��ی از اهمیت نقش فرهن��گ در موفقیت خود آگاه باش��ند. 
مؤسس��ه آماری تحقیقاتی Deloitte می گوی��د ۸7درصد از کارآفرینان 
بزرگ، فرهنگ  س��ازمانی را مهم ترین عنصر روابط بین شرکتی می دانند. 
هنگامی ک��ه کارآفرینان تصمیم می گیرند قدم های بزرگ تجاری بردارند، 
باید این هزینه های ارتباطی و مشارکتی را در طرح های خود لحاظ کنند. 

موانع اداری و مقرراتی را فراموش نکنید
یکی از مشکالتی که همیشه پیش روی کارآفرینان وجود دارد، قوانین و 
مقررات دولتی است. هربرت اسمیت فریهیلز، در پژوهشی که برای مؤسسه 
Mergermarket انجام می داد، متوجه شد که 71درصد از کارآفرینان، 
موانع دولتی را عامل شکست معامالت خود می دانند. اگر دولت ها بخواهند 
برای خرده فروش��ان تحت وب، مقررات پیچیده یا س��نگینی وضع کنند، 
تضمینی برای سودآوری ادغام آمازون و هول فودز وجود نخواهد داشت. 

 entrepreneur منبع: زومیت به نقل از

در حالی که در روزهای اخیر شنیده شد شاید اپل به علت کمبود 
وقت نتواند برخی ویژگی های کلیدی جدید را در قالب آیفون 8 
به مشتریانش ارائه دهد، حاال منابعی در زنجیره تأمین قطعات 
محصوالت این شرکت مدعی شده اند که شاید عرضه جدیدترین 
موبایل هوشمند اپل با تأخیری سه تا چهار هفته ای نسبت به روال 
پیشین آغاز شود. 
ظاهرا بر خالف تصور قبل مشکالت به وجود آمده تنها در حوزه 
نرم افزاری نیستند و شرکای سخت افزاری نیز در تولید برخی 
قطعات و مونتاژ آیفون های جدید دچار معضالت فنی شده اند. 
 »Bank of America«  براساس تحلیلی که توسط کارشناسان
ارائه شده، سنسور جدید تاچ آیدی و سامانه تشخیص چهره سه 
بعدی منشا اصلی مشکالت مورد اشاره هستند. 
همین تأخیر سه تا چهار هفته ای سبب شده که این تحلیلگران 
Bank of America پیش بینی خود از فروش آیفون 8 را در خالل 
ماه های سپتامبر و دسامبر به ترتیب ۱۱ و ۶ میلیون دستگاه کاهش 
دهند. این مسئله می تواند در ارزش نهایی سهام اپل در انتهای سال 
جاری میالدی تأثیری مستقیم و البته ناخوشایند بر جای بگذارد. 
در فهرست مشکالت ذکر شده اپل در مسیر تولید آیفون 8 
موارد دیگری نیز مشاهده می شود. از جمله کمبود تیراژ تولید 
نمایشگرهای OLED و نرخ اتالف باالی آنها و همچنین ایرادات 
فنی در مسیر تولید انبوه شارژهای بی سیم جدید. 
برخی کارشناسان با توجه به این اخبار نتیجه گرفته اند که شاید 
اپل آیفون های جدیدش را با همه قابلیت های تازه روانه بازار کند، 
اما در ابتدای امر استفاده از برخی از آنها را غیرفعال کرده و به 
تدریج با ارائه آپدیت های بعدی و رفع اشکاالت نرم افزاری این 
قابلیت ها را در دسترس قرار بدهد. 
 

ساز ناکوک بوروکراسی اداری برای محیط کسب و کار

مقاومت در مقابل کسب و کارهای نوین محکوم به شکست است

 احتمال عرضه آیفون ۳8 درس کارآفرینی از ادغام هول فودز با آمازون
با حدود یک ماه تأخیر
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یادداشتیادداشت

از مجموعه چهار س��ایت کس��ب و کار نوین مالی )فین تک( که هفته گذشته از 
دسترس خارج شدند پس از مذاکره و هماهنگی با مراجع قضایی و ارائه مدارک 
مورد درخواست سه کسب و کار رفع فیلتر شدند.  به گزارش فارس، هفته گذشته 
چند اس��تارتاپ فین تک )کسب وکارهای فناورانه در حوزه مالی( مسدود شدند.  
با گذشت یک هفته از مسدود شدن این کسب وکارها، پس از مذاکره با نهادهای 
قضایی از مجموع چهار اس��تارتاپی که از دس��ترس خارج شده بودند فعالیت سه 
کسب و کار از سر گرفته شده و یکی از کسب وکارها همچنان فیلتر است.  به گفته 
متولیان، این اس��تارتاپ ها رفع فیلتر پس از مذاکره و هماهنگی با مراجع قضایی 
و ارائه مدارک مورد درخواس��ت صورت گرفته است.  وزیر ارتباطات پیش از این 
درباره علت مسدود شدن این کسب و کارها اعالم بی اطالعی کرده و وعده پیگیری 

موضوع توسط معاون خود را داده بود. 

۳ سایت کسب وکار نوین مالی رفع فیلتر شدند
از معرفی و عرضه پلی استیشن 4 پرو زمان زیادی نمی گذرد، اما به نظر می رسد 
خبره��ا رنگ و بوی پلی  استیش��ن ۵ را به خود گرفته ان��د. در گفت وگوی اخیر 
Micheal Pachter ب��اGamingBolt، این تحلیلگر بیان کرده که احتمال 
می رود س��ونی، پلی استیش��ن ۵ را اواخر س��ال 2019 معرفی کند. البته ممکن 
اس��ت این کنسول مشابه پلی استیش��ن 4 پرو تنها یک ارتقای میان نسلی باشد. 
مطابق گفته های پچر، احتمال می رود که این نس��ل از کنس��ول محبوب سونی 
در س��ال 201۸ معرفی نش��ود و سونی آن را برای سال 2019 یا 2020 در نظر 
گرفته باشد. مطمئنا سونی در انتظار رسیدن بهترین زمان برای معرفی کنسول 
آینده خود اس��ت. پلی استیشن ۵ قرار اس��ت از رزولوشن 4K پشتیبانی کند و 
 4K س��ونی قصد دارد زمانی این کنس��ول را عرضه کند که سهم تلویزیون های
در ایاالت متحده به ۵0 درصد و در سایر نقاط دنیا حداقل به ۳۵درصد برسد. 

پلی استیشن 5، سال 20۱9؟ 

Per Bylund
استادیار کارآفرینی

فرهاد آگاهی
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های دامی ایران

فرشاد وکیل زاده 
کارشناس تجارت الکترونیک



علیجاه شهربانویی
 مدرس، تحلیلگر و مشاور بازاریابی و تبلیغات

هرگاه صحبت از برند شخصی یا برندسازی 
شخصی به میان می آید، ناخودآگاه ما به یاد 
آرتیست ها یا به قول امروزی ها اینستاگرامی ها 
می افتیم. امروزه به کمک رسانه های اجتماعی 
خیل��ی زود تبدیل به یک ش��خص معروف 
می ش��وند. بماند که چقدر این معروف شدن 
هم معنی آن چیزی اس��ت که اندیشمندان 
بازاریاب��ی از آن ی��اد می کنند. به هرحال چه 
دوس��ت داشته باش��یم و چه دوست نداشته 
باش��یم آدم معروف ه��ا پیش��تر ب��ا ش��بکه 
فیس بوک و این روزها با توییتر و اینستاگرام 
برن��د ش��خصی خ��ود را راهبری ک��رده و از 

فرصت های پیش رو استفاده می کنند. 
مبحث بازاریابی سیاسی نیز از حوزه هایی 
است که شدیدا تحت تأثیر برندهای شخصی 
قرار می گی��رد. به عنوان مثال، انتخابات مهم، 
نظیر انتخابات ریاست جمهوری در هر کجای 
دنی��ا، عالوه بر اینکه تح��ت تأثیر برنامه های 
کاندیداهای منتخب برای مس��ئولیت پیش 
قرار دارد اما به شدت به مسئله برند شخصی 
کاندیداها نیز مربوط است. بنابراین کاندیداها 
س��عی می کنند با بروز و ارائه تداعیات مثبت 
نسبت به زندگی شخصی شان –یا به عبارت 
دیگر برن��د شخصی ش��ان- رأی دهندگان را 
تحت تأثی��ر قرار دهند و بیش��تر رأی جمع 

کنند. 
حتی کس��ب قدرت در کارزارهای انتخاب 
ریاست جمهوری در کشورهایی مثل ایاالت 
متحده به قدری بر مدار بی اخالقی می گردد 
که کاندیداها از ضربه زدن به برند ش��خصی 
طرف مقابل هیچ ابای��ی ندارند و هر نکته ای 
از زندگی ش��خصی طرف مقاب��ل را بهانه ای 
برای تخریب به کار می برند. اتفاقاتی که میان 
دو کاندیدای اخیر ریاس��ت جمهوری آمریکا 
یعنی دونالد ترام��پ و هیالری کلینتون رخ 
داد ناظر این مدعاس��ت )مش��کالت اخالقی 
دونالد ترامپ و ضعف جس��مانی کلینتون و 
ماجرای ایمیل های وی که از سوی اف بی آی 

افشا شد(. 
اما در مورد س��اخت برندهای ش��خصی یا 
همان اصطالح پرس��ونال برندینگ سیاسی 
ش��اید بد نباشد که به گذشته دور بازگردیم؛ 
گذش��ته ای که در آن رس��انه های اجتماعی 
وج��ود نداش��تند و هنر م��ردان تبلیغاتچی 
برای ای��ن امر متکی به رس��انه های قدیمی 

چون تلویزیون اس��توار بود. یکی از نخستین 
س��تاره های تبلیغ��ات ک��ه ب��ر ای��ن حوزه 
 تس��لط بی چون چرا داش��ت آقای راسر ریوز

 )Rosser Reeves( مدیرعام��ل ش��رکت 
تبلیغاتی تد بیس )Ted Bates( است. 

راس��ر ریوز، همانند خیلی از بزرگان دوره 
طالیی تبلیغات، به صورت کامال اتفاقی پا به 
دنیای تبلیغات گذاش��ت. آقای ریوز در سال 
1910 در دنوی��ل ویرجینی��ا در یک خانواده 
مذهب��ی به دنی��ا آمد. او پ��س از تحصیالت 
مقدماتی به دانش��گاه ویرجینی��ا رفت تا به 
عالقه مندی هایش )تاریخ و حقوق( بپردازد اما 
به خاطر مش��کالت مالی، دانشگاه را رها کرد 
و در سال 1929 برای یافتن کار به بانکی در 
ریچموند رفت و در نهایت در بخش تبلیغات 
آن اس��تخدام شد. این س��رآغاز مسیری بود 
که آقای ریوز به واس��طه تنگدس��تی در آن 

گذاش��ت  ق��دم 
نهای��ت  در  ام��ا 
همیش��ه  ب��رای 
مان��دگار  آن  در 
خ��وش  و  ش��د 
درخش��ید. تنه��ا 
یعنی  بعد  5سال 
 1934 س��ال  در 
ب��ه  او  می��الدی 
یکی از چهره های 
صنعت  درخشان 
تبدیل  تبلیغ��ات 

ش��ده بود و جزو تئوریس��ین های صاحب نام 
این رش��ته لقب گرفته بود. او پس از چندبار 
تعوی��ض مح��ل کارش به ش��رکت تد بیس 
پیوست؛ جایی که در آن به مقام مدیریت نائل 
شد و در حقیقت توانست شرکت ایده آلش را 

در آنجا بنا کند. 

مدل مفهومی فروش منحصر به فرد
در  ری��وز  آق��ای  ش��هرت  عم��ده 
ن��ام  ب��ه  مفهوم��ی  م��دل   زمین��ه 
 USP )Unique SellingProposition(
یا پیشنهاد فروش منحصر به فرد است. آقای 
راسر ریوز از آن دسته تبلیغاتچی هایی است 
که معتقد اس��ت هدف از تبلیغات، »فروش« 
است. در راستای همین اعتقاد هم مدل خود 
را تعریف می کند. او اصرار دارد که تبلیغات به 
جای نمایاندن قریحه یا ش��وخ طبعی آگهی 
نویس��ان، باید ارزش یا یک پیشنهاد منحصر 

به فرد ف��روش را به مخاطب��ان عرضه کند، 
بنابراین او در زمینه ساخت تبلیغات به زیبایی 
یا خوش ساخت بودنش اهمیت نمی داد و به 
تأثیر فروش کاال و خدمات در تبلیغات توجه 

می کرد. 
Proposition  از دیدگاه ریوز باید س��ه 
قانون را دنبال می کرد؛ اول اینکه تبلیغاتچی ها 
باید یک پیش��نهاد روش��ن و قطع��ی را ارائه 
کنند. برای مثال اگ��ر مصرف کننده کاالیی 
را می خرد بداند که منفع��ت ویژه ای برایش 
دارد. دوم اینکه منفعت مورد بحث باید تنها 
در آن محصول خاص وجود داشته باشد و در 
کاالهای مشابهی که دیگر رقبا ارائه می دهند 
وجود نداش��ته باش��د و در نهایت سوم اینکه 
آنچ��ه به عنوان پیش��نهاد در ف��روش مطرح 
می شود، چیزی باشد که بسیاری از مردم – 

بازار هدف- خواهان آن باشند. 
مفهومی  م��دل 
آق��ای راس��ر ریوز 
توانس��ت در طول 
 1950 دهه ه��ای 
و 1960 می��الدی 
ی  فقیت ه��ا مو
چش��مگیری را در 
تبلیغ��ات  عرص��ه 
کمپان��ی  ب��رای 
ارمغان  ب��ه  بیتس 
درحالی ک��ه  آورد، 
این شیوه از سوی 
دیگر افراد حرفه ای تبلیغات به واس��طه عدم 
خالقیت در آگهی های تولید ش��ده در بیتس 
تحقیر می شد. ازجمله این موفقیت ها می توان 
به تبلیغ مسکن ANACIN  اشاره کرد. با 
اینکه این تبلیغ حس انزجار و نفرت بسیاری 
از حرفه ای های تبلیغات را به دنبال داشت، اما 
در زم��ان اکرانش فروش این محصول را تنها 
در ع��رض 18ماه از 18 میلی��ون دالر به 54 

میلیون دالر افزایش داد. 

برند شخصی دوایت آیزینهاور
اما پس از این مقدمه و ش��ناخت باورهای 
آقای راسر ریوز به مقوله ساخت برند شخصی 
می پردازی��م؛ برن��د ش��خصی آق��ای دوایت 
آیزینهاور که توس��ط راس��ر ریوز پایه گذاری 
ش��د. آمریکای پس از جن��گ جهانی دوم، به 
آهس��تگی ق��دم در مقابله با اتح��اد جماهیر 
ش��وروی س��ابق می گذاش��ت و جنگ سرد 

در حال کلی��د خوردن بود. در س��ال 1952 
می��الدی، دموکرات ه��ا نزدیک 20 س��ال بر 
اریک��ه قدرت تکیه زده بودند و همچنان خود 
را برن��ده بی چون و چرای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری می دانس��تند تا اینکه راسر ریوز به 
واسطه درخشش فراوانش در عرصه تبلیغات 
به عنوان مشاور و مجری آیزینهاور، کاندیدای 
جمهوریخواهان انتخاب شد. از آنجا که راسر 
ریوز تنها به تأثیرگذاری تبلیغات فکر می کرد 
و چندان به حاشیه کمپین های تبلیغاتی اش 
توج��ه نمی کرد، برای نخس��تین بار در تاریخ 
نسبت به خرید زمان برای تبلیغات کوتاه مدت 
در تلویزیون برای انتخابات ریاست جمهوری 
اق��دام کرد. او به درس��تی ب��ه اهمیت تکرار 
در تأثی��ر تبلیغات پی برده ب��ود. بنابراین به 
جای انتخاب شیوه س��خنرانی های طوالنی، 
اس��پات های کوتاه مدت با تکرار را برای ایجاد 
تداعیات مثبت پرسونال برند آیزینهاور انتخاب 
کرد. این بار نه تنها منتقدان چنین تبلیغاتی را 
مبتذل خواندند بلکه خود ژنرال آیزینهاور هم 
از این ش��یوه تبلیغاتی برای برند شخصی اش 
ناراضی بود. ش��اید منتقدان راسر ریوز گمان 
می کردند تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری به 
نوعی پایین آوردن س��طح این مقام در انظار 
مردم اس��ت. اما در هر صورت راس��ر ریوز که 
شخصیتی غیرقابل انعطاف داشت بر این شیوه 
پافش��اری ک��رد و برنامه  تبلیغات��ی با عنوان 
»آیزینهاور به آمریکا پاس��خ می دهد« به اجرا 
درآم��د. در این برنامه تبلیغات��ی که عاری از 
هرگون��ه خالقیتی بود، م��ردم عادی کوچه و 
خیابان از آیزینهاور س��وال می پرس��یدند و او 
هم به دغدغه های آنها پاس��خ می داد. به رغم 
مخالفت تبلیغاتچی های حرفه ای و در کمال 
ش��گفتی برنامه »آیزینهاور به آمریکا پاس��خ 
می ده��د«، به موفقیت چش��مگیری در ارائه 
تداعی��ات مثبت از کاندیدای جمهوریخواهان 
رس��ید و پس از دو دهه منتخب آنان، ساکن 
کاخ س��فید ش��د. توفیق راس��ر ریوز در این 
برنامه باعث موفقیت های بی ش��مار در آینده 
برای او ش��د. در س��ال 1966، ریوز از سمت 
خ��ود به عن��وان مدیرعام��ل ش��رکت بیتس 
بازنشسته ش��د و به این ترتیب عصر یکی از 
بزرگان تبلیغات که طرفدار سرسخت تبلیغات 
مس��تقیم بود به پایان آمد. نابغه ای که خیلی 
هوشمندانه یکی از نخستین برنامه های ساخت 
یک برند شخصی قدرتمند را پایه گذاری کرد. 
alijah.ir :ارتباط با نویسنده

ساخت یک برند شخصی پیروز در میان تالطم جنگ سرد و گرم ایده های طالیی

شخصیت های محبوب اینستاگرام صفحات 
برندها را می دزدند! 

ترفند جدید برای 
اینفلوئنسرمارکتینگ در 

اینستاگرام

اینفلوئنس��رمارکتینگ یک��ی از ابزارهای جذاب 
چند س��ال اخیر بازاریابی آنالین به خصوص حوزه 

شبکه های اجتماعی است. 
رس��انه  پایین ت��ر  قیم��ت  همچ��ون  دالیل��ی 
اینفلوئنسرها نسبت به سلبریتی ها، مخاطبان زیاد، 
دسترسی بدون واس��طه و تنوع موضوعی و قیمتی 
باعث شده اس��ت اینفلوئنسرمارکتینگ مورد توجه 
برنده��ای متفاوت از نظر صنع��ت و اندازه کمپانی 

قرار گیرد. 
اینفلوئنس��رها در ای��ران بی��ش از ه��ر ش��بکه 
اجتماع��ی در اینس��تاگرام، تلگ��رام و توییتر ظهور 
می کنند ک��ه بالطب��ع برندها را بر آن م��ی دارد تا 
اینفلوئنس��رمارکتینگ خود را معطوف به این س��ه 
شبکه کنند. نخستین اینفلوئنسرمارکتینگ صورت 
گرفت��ه در ایران را می توان کمپین »آنر« ش��رکت  

»هوآوی« دانست که در دو سال قبل انجام شد. 
اینفلوئنسرهای اینستاگرام در ایران به دسته های 
سبک زندگی، عکاس، مدلینگ، سرگرمی، کودک، 
خانواده و آش��پز دس��ته بندی کرد که در دو س��ال 
اخی��ر برندهای مختلف به عناوین متفاوت همچون 
مسابقه آش��پزی، مسابقه عکاس��ی، داور مسابقات، 
معرف��ی مس��تقیم محص��ول و… به اس��تفاده از 

اینفلوئنسرها پرداختند. 
اس��تقبال زیاد مخاطبان اینفلوئنس��رها از برندها 
و درگی��ر ش��دن در جه��ت کمپین های ه��ر برند 
توانس��ت ش��رکت ها را بر آن دارد تا حتما قسمتی 
از بودج��ه کمپی��ن خ��ود را در دو س��ال اخیر به 
اینفلوئنس��رها اختص��اص دهند. در ای��ن میان هم 
بودن��د کمپین های��ی که ب��ا حضور اینفلوئنس��رها 
شکست خوردند یا حتی بدون حضور اینفلوئنسرها 
بس��یار موفق بودند، اما مخاطبان زیاد اینفلوئنسرها 
باعث می شد که برندها برای آسودگی خیال بیشتر 
حتما از اینفلوئنس��رها اس��تفاده کنن��د. با معرفی 
اس��توری اینستاگرام و استقبال کاربران اینستاگرام 
از اس��توری ها و همچنین امکانات استوری همچون 
قابلی��ت تگ ک��ردن و قابلی��ت آدرس دهی و دیگر 
قابلیت ه��ا که هر هفته کامل تر نیز می ش��ود باعث 
شد همانطور که پیش بینی می کردیم برندهایی که 
اینفلوئنس��رمارکتینگ می کردند نیز از موج جدید 
اس��تقبال کنند و قس��متی از فعالیت ه��ای خود را 

اختصاص به فضای استوری ها قرار دهند. 
برن��د »ال جی« با اس��تفاده از ترفند جدیدی در 
اینفلوئنس��رمارکتینگ ب��ا ن��ام Take Over که 
برای نخس��تین بار در ایران اتفاق می افتد سعی کرد 
خالقیت جدیدی را چاش��نی اینفلوئنسرمارکتینگ 
خ��ود کنند. ای��ن تکنیک به این صورت اس��ت که 
اینفلوئنس��ر چند س��اعت صفحه برند را در اختیار 
می گیرد و با اس��تفاده از صفح��ه برند به قرار دادن 
اس��توری می پ��ردازد. ای��ن ترفند باعث می ش��ود 

مخاطبان بیشتری درگیر صفحه شوند. 
این ترفند با اس��تفاده از اس��توری سعی می کند 
مخاطبان اینفلوئنس��رها را با خ��ود همراه کند، اما 
نکته اصلی و ش��اید هم از نظر برندها ریس��ک پذیر 
در این ترفند ای��ن بود که تمام فعالیت های مربوط 
به اینفلوئنس��ر برای همراه کردن مخاطبان خود با 
برند در صفحه برند رخ می داد؛ در حالی  که پیش از 
این شاهد آن بودیم که برندها اصرار داشتند حتما 
در صفحه اینفلوئنسر برای آنها به نوعی تبلیغ شود 
تا مخاطبان س��ریع تر برند را پی��دا کنند. این  ترند 
که چند صباحی اس��ت مورد توجه برندهای مطرح 
خارجی در اینس��تاگرام قرار گرفته است با استقبال 
صفحه رسمی اینستاگرام نیز روبه رو شد و شاهد آن 
هستیم سلبریتی ها و اینفلوئنسرها از سراسر جهان 
یک روز به صفحه اینس��تاگرام Take over  کرده 

و به قرار دادن استوری می پردازند. 
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ایستگاه تبلیغات

فیس بوک می خواهد اعتماد 
تبلیغات کننده ها را جلب کند

در آخری��ن اقدام ب��رای جلب اعتم��اد کاهنده 
تبلیغات کننده ها، فیس بوک شروع به ارائه ابزارها 

و معیارهای اندازه گیری جدید خواهد کرد. 
این ش��بکه اجتماعی گفته اس��ت که برنامه ای 
ماهانه برای ارائه سلسله مشخصه هایی جدید دارد 
ب��ا این هدف که میزان ش��فافیت و درک پذیری 
نح��وه عملک��رد تبلیغات روی پلتف��رم را افزایش 

دهد. 
نخس��تین مجموعه که روز 29 ژوئن ارائه شده، 
ش��امل معیارهایی در مورد نحوه افزایش ترافیک 

سایت در نتیجه استفاده از تبلیغات است.
 ای��ن معی��ار بدین ص��ورت عم��ل می کند که 
تعداد اف��رادی را که با کلیک ک��ردن روی تبلیغ 
به صفحه اصلی ارجاع داده می ش��وند می شمارد. 
طب��ق گفته ه��ای فیس بوک، صفح��ات اینترنتی 
موبایل به دلیل کند بودن بارگذاری شان، مردم را 
از بازدید سایت اصلی پس از کلیک روی تبلیغات 

باز می دارند.
 با این حال، کمپانی گفته اس��ت در نسخه های 
جدیدت��ر ترافیک صفح��ات اینترن��ت به صورت 
موش��کافانه تری مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت 
و اهمیت بهینه س��ازی صفحات موبایل را ش��رح 

خواهد داد. 
ی��ک مش��خصه جدید دیگ��ر ق��ادر خواهد بود 
تش��خیص دهد که آیا یک فردی که روی تبلیغی 
کلی��ک می کن��د، پیش��تر تجربه اس��تفاده از آن 
محصول را داشته است یا خیر. مشخصه جدید که  
  preimpression activity breakdown
ن��ام دارد، طی چند هفته آتی عرضه خواهد ش��د 
و بازدیدکنن��دگان جدی��د و قدیم را ب��ا یکدیگر 

مقایسه خواهد کرد. 
در کن��ار معیاره��ای مش��خصه ها، فیس ب��وک 
همچنین س��ه معی��ار گزارش ده��ی جدید برای 

صفحات معرفی می کند.
 یکی از آنها به تفکیک خواهد گفت که در گذر 
زمان یک صفحه چند مخاطب پیگیر جدید جذب 
کرده اس��ت، همچنین خواهد گفت که این افراد 
در کجا قرار دارند و توزیع آماری آنها به چه شکل 
اس��ت. یکی دیگر از ابزارها نش��ان خواهد داد که 
چند نفر از یک صفحه بدون کلیک کردن روی آن 
بازدید کرده اند و در نهای��ت آخرین معیار، تعداد 
دفعات��ی را که یک فرد صفحه ای را به دوس��تان 

خود پیشنهاد داده است، گزارش خواهد کرد. 
این به روزرس��انی های اخیر تالش��ی از س��وی 
فیس بوک، برای بازس��ازی اعتماد از دس��ت رفته 
مش��تریان در پی خطاهای مک��رر و گزراش های 

اشتباه ارائه شده به آنها است.
 با این وجود ک��ه فیس بوک و تبلیغات کننده ها 
گفته اند که خطاها جزیی و قابل جبران هس��تند، 
ولی باعث ش��ده است که کمپانی رویه ای جامع تر 
را برای اندازه گیری معیارهای مرتبط با کمپین ها 

در پیش بگیرد. 
همین ماه گذشته، فیس بوک در یک کنفرانس 
خبری درباره رویه اش ب��رای اندازه گیری معیارها 

جلسه ای برگزار کرد. 
در آن جلس��ه، فیس ب��وک از مدی��ران اجرایی 
مارکتینگ پپس��ی و ایر بی ان بی  دعوت کرده بود 
در مورد نحوه استفاده ش��ان از معیارهای شبکه و 
کلیت بازاریابی روی پلتفرم صحبت کنند. )مدیر 
بخش اطالعات ایر بی ان بی، الوک گوپتا، گفت که 
کمپانی اش تنها در جاهایی سرمایه گذاری خواهد 
کرد که بتوان��د معیارهای اندازه گیری مناس��بی 

به دست بیاورد.( 

حتی کسب قدرت در کارزارهای 
انتخاب ریاست جمهوری در 

کشورهایی مثل ایاالت متحده به 
قدری بر مدار بی اخالقی می گردد 
که کاندیداها از ضربه زدن به برند 
شخصی طرف مقابل هیچ ابایی 
ندارند و هر نکته ای از زندگی 

شخصی طرف مقابل را بهانه ای 
برای تخریب به کار می برند
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ش��رکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی 
نیس��ان در ایران ب��ا ورود خودروهای جوک 
و ایک��س تریل فض��ای ت��ازه ای را وارد بازار 
خودروی ایران کرده است. یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین ویژگی های این شرکت استفاده 
از خالقیت و ن��وآوری در ایده های بازاریابی 
اس��ت. گروه بازاریابی نه تنها در بس��یاری از 
طراحی های تبلیغاتی از نوآوری برای تغییر 
نگاه مخاطب اس��تفاده کرده بلک��ه فراتر از 
آن به عنوان یک نماینده رس��می دس��ت به 

خالقیت زده است. 
استادان حوزه بازاریابی بر این اعتقادند که 
خالقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در 
یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی 
بین ایده هاس��ت و نوآوری عبارت اس��ت از 
عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های 
ن��و ناش��ی از خالقیت، به عب��ارت دیگر، در 
خالقی��ت اطالعات به دس��ت می آی��د و در 
نوآوری، آن اطالعات به صورت های گوناگون 

عرضه می شود. 
 دپارتم��ان بازاریابی ش��رکت جهان نوین 
آری��ا در تبلیغات با تلفیق خالقیت و نوآوری 
به یک تغییر دس��ت یافته است؛ این تغییر 
وقتی با بس��امد باال در تبلیغ��ات بیلبوردی 
اتوبان ه��ای تهران و روزنامه های معتبر دیده 
شد، موجب آش��نایی زدایی ذهن بینندگان 
شد. این آشنایی زدایی وقتی با تکرار منطقی 
و پیوس��تگی در ادوار مختل��ف زمانی همراه 
ش��د، به عنوان یک اصل بازاریابی در ذهن ها 

نقش بست. 
امروز وقتی به ش��روع فعالی��ت تبلیغاتی 
نمایندگی نیسان در ایران نگاهی می اندازیم 
احس��اس متفاوت ب��ودن برای رس��یدن به 
متمای��ز ب��ودن کاماًل به چش��م می آید. این 
تفاوت ش��یوه بازاریابی که موجب تمایز این 
ش��رکت با دیگر ش��رکت های خودرویی در 
ایران ش��د، فصل ت��ازه ای از رقابت ها را آغاز 
کرد که موجب تغییر نگاه اهالی تبلیغات در 

سال های آینده خواهد شد. 
تا قبل از حضور رس��می ش��رکت جهان 

نوین آریا برای معرفی خودروهای نیس��ان، 
واردکنندگان رس��می و غیر رس��می خودرو 
با تبلیغات کلیش��ه ای اتومبیلی را بر صفحه 
روزنام��ه یا بیلبورد نش��ان می دادند که فاقد 
خالقی��ت، ن��وآوری، تغییر، تف��اوت و تمایز 
بود. اما از زمان ش��روع تبلیغات محصوالت 
نیسان در ایران حتی بسیاری از شرکت های 
تبلیغاتی که کامالً س��نتی و بدون خالقیت 
کار می کردن��د، به فک��ر ایده پ��ردازی برای 
تغییر شدند و همین نکته موجب شد تالش 
دپارتمان بازاریابی شرکت جهان نوین آریا در 
ذهن ها نقش ببندد و تصویری روشن و مدرن 

در اذهان مردم ایجاد کند. 
ش��اید بت��وان از آش��نایی زدایی تبلیغات 

جه��ان  ش��رکت 
نوین آریا یاد کرد 
ک��ه ای��ن خالف 
آمد ع��ادت ذهن 
را متوجه س��مت 
و س��ویی ت��ازه و 
نوآوران��ه ک��رد تا 
بتوان��د تف��اوت و 
تمای��ز را نش��ان 
ده��د. بی تردی��د 
اص��ول  از  یک��ی 
هنری که موجب 
می ش��ود  تمای��ز 

همی��ن اصل آش��نایی زدایی ی��ا خالف آمد 
عادت است. سال گذشته شرکت جهان نوین 
آریا با تبلیغات خود از ذهن ها آشنایی زدایی 
کرد؛ بدین معنا که همه ذهن ها با یک شیوه 
مألوف و سنتی به س��راغ خودروهای وطنی 
یا خارج��ی می رفتند اما ناگاه این ش��یوه با 
آگهی های تبلیغاتی نیسان تغییر کرد. همین 
تغییر باعث ش��د تا همه کسانی که سال ها 
آرام و ب��دون تغییر فرکانس ذهنی تبلیغات 
خودروه��ا را می دیدن��د ناگه��ان در مقابل 
تبلیغات مدرن و خالقانه نمایندگی رس��می 
نیس��ان در ایران دقایقی بایستند و با شوق 
نگاه کنند و همین مس��ئله موجب موفقیت 

فروش شد. 

ف��رض کنید کس��انی که س��ال ها اتوبان 
اصفهان – شیراز را سفر می کردند و با تلی از 
خاک خشک و زمین های بایر روبه رو بودند، 
هیچ گاه ذهن شان متوجه چیز تازه ای نمی شد 
اما اگر در همین مسیر ناگاه با یک کمپ زیبا 
با درختان سبز و برافراشته روبه رو می شدند 
دقایقی می ایس��تادند و عالوه بر نگاه کردن 
به این زیبای��ی و نشس��تن در زیر درختان 
و اس��تفاده از ه��وا و فضا و امکان��ات حال و 
هوایی تازه ب��ه خودش��ان می دادند. همین 
اتف��اق برای آگهی ه��ای خالقانه محصوالت 
نیسان در ایران روی داد. با اینکه در تبلیغات 
تابستانه تمرکز بر امتیازدهی به مشتریان و 
ایجاد س��رویس های حرف��ه ای مثل تحویل 
اس��ت،  5روزه 
ام��ا نگاه ه��ا هنوز 
زیبایی های  یادآور 
ش��روع این فصل 
مدرن  تبلیغات  از 

است. 
ش��اید  بنابراین 
ش��روع  بت��وان 
ی  لیت ه��ا فعا
ت��ی  تبلیغا
نیسان  محصوالت 
توس��ط  ایران  در 
جه��ان  ش��رکت 
نوین آریا را مقدمه ای برای معرفی محصوالت 
ای��ن ش��رکت دانس��ت. معم��وال می گویند 
در ارتباط ش��خصی و اجتماعی، نخس��تین 
تصوی��ری ک��ه در ارتباط��ات در ذهن نقش 
می بن��دد، در تصمیم گیری ه��ا و قضاوت ها 
بسیار مؤثر است. فرض کنید شما با شخصی 
آشنا می شوید و در همان نخستین برخورد 
لباس ش��یک و بوی عطر و فرم و حالت مو، 
تصویر زیبا از فرد در ذهن ش��ما می س��ازد، 
بنابرای��ن هر زمان که قصد معرفی آن فرد را 
دارید آن تصویر در ذهن شما احیا می شود. 

 ش��رکت جه��ان نوین آریا ه��م با آگاهی 
از این مهم، ش��روع خالقانه ای را به نمایش 
گذاش��ت که این ش��روع برای همیش��ه در 

ذهن ها باقی ماند. بنابراین تبلیغات تابستانه 
نیسان با دارا بودن آفرهای مختلف ذهن را به 
تصاویر ببر و طاووس و اسب هدایت می کند 

و لذت دیروز را دوباره زنده می کند.
 اگر آمار دقیقی از فروش محصوالت نیسان 
طی یک س��ال اخیر در دس��ت ما بود شاید 
می توانس��تیم س��هم بازار را کاماًل مشخص 
کنی��م و بر این نکته صحه بگذاریم که یکی 
از عوامل اصلی موفقیت شرکت جهان نوین 
آریا در همین مدت کوتاه مدیریت بازاریابی 
این شرکت است که به درستی فضا، حجم، 
زمان، رنگ، ن��ور و بس��یاری از پارامترهای 
اص��ول بازاریابی را دقی��ق رعایت می کند تا 
بتواند تصویر خوب��ی از محصوالت در ذهن 

مردم باقی بگذارد. 
ش��رکت جهان نوین آری��ا باوجود حضور 
کوت��اه در بازار خودروهای خارجی، موفقیت 
چش��مگیری در برند س��ازی و فروش داشته 
اس��ت، اما بی تردید پایداری و ماندگاری این 
تصویر خالق و زیب��ا در ذهن های مردم نیاز 
ب��ه تمرین و تکرار دارد. این نکته را فراموش 
نکنیم که مردم حافظه کوتاه مدت دارند و اگر 
مفهوم یا مصداقی در گذر زمان تکرار نش��ود 
چه بس��ا از ذهن ها نقش بربندد و در گوشه 
و کن��ج طاقچه ها بنش��یند و رقیب جدید با 
رویکردی متف��اوت و متمایز صحنه را از آن 

خود کند. 
 از این رو ش��رکت جه��ان نوین آریا برای 
پایداری و ماندگاری و حفظ س��هم خود در 
بازار فروش باید دو کار پیوس��ته انجام دهد؛ 
اول استفاده از اتاق فکر خالق و مدرن برای 
ایجاد فرم های جدی��د تبلیغاتی و طرح های 
نوآورانه اس��ت تا همواره مردم را با شگفتی و 
تعجب همراه کند و دوم حضور همیشگی در 
رسانه های مختلف اعم از محیطی، کاغذی یا 
اینترنتی است، زیرا یک سال فعالیت حرفه ای 
بازاریابی جهان نوین آریا یک تصویر زیبا در 
ذهن باقی گذاش��ته اس��ت برای اینکه این 
تصویر پایدار باقی بماند نیاز اس��ت همواره با 
خالقیت و نوآوری و تمرین و تکرار به ذهن ها 

تلنگر زد. 

تفاوت و تمایز در شیوه های بازاریابی نیسان

نکاتی برای فروش محصوالت در تلگرامخالقیت و تغییر
تلگرام توانس��ت ب��ا ظاهر س��اده، به کارگیری آس��ان و 
ویژگی ه��ای ب��ه دردبخ��ور و همچنین فیلتر بودن س��ایر 
پیام رس��ان ها س��ریعا به ابزار اصلی ارتباطات در کش��ور ما 
تبدیل ش��ود. به طوری که این روزها نمی توان کسی را پیدا 
کرد که از آن استفاده نکند. با توسعه این اپلیکیشن و اضافه 
ش��دن ویژگی های س��اخت کانال و گروه، راه برای استفاده 
کسب وکارها از آن نیز هموار شد. اما هنوز هم کسب وکارها 
با مشکالت بس��یاری در زمینه فروش محصوالت در تلگرام 
مواجه هس��تند. از جمله این مشکالت جذب کاربر، حفظ و 
نگهداری وی، کم بودن نرخ تبدیل و مواردی مشابه است که 
در ادامه ما توصیه  و مشاوره بازاریابی برای برطرف کردن این 

مشکالت را ارائه می کنیم. 
1- کانال داشته باشیم یا گروه؟ 

کانال ه��ا و گروه ها ه��ر کدام برای اه��داف خاصی ایجاد 
ش��ده اند. زمانی که هدف شما فروش محصوالت است ایجاد 
گ��روه می توان��د نویز زیادی ایج��اد و کارب��ران را آزار دهد. 
همانطور که می دانید مدیری��ت یک گروه تلگرامی به هیچ 
وجه کار آسانی نیست و ممکن است برندینگ شما را برای 
همیشه نابود کند. بنابراین اگر هدف شما در تلگرام فروش 
محصوالت است، از کانال ها بهره بگیرید. البته مطمئن شوید 
که هدف خود را درس��ت انتخاب کرده  باش��ید. بسیاری از 
کسب وکارها اهداف مختلفی همچون آگاهی از برند، افزایش 
ترافیک، افزایش وفاداری مشتریان و… دارند. قبل از شروع 
به راه اندازی کانال مطمئن شوید که هدف شما فقط فروش 

محصول است و هیچ هدف دیگری ندارید.
۲- متناسب بودن هدف با محتوای کانال شما

حال که هدف ش��ما کامال واضح و مش��خص اس��ت، باید 
اس��تراتژی محتوای کانال خود را مشخص کنید. بسیاری از 
افراد به هنگام راه اندازی کانال خود پست های فان، آموزشی 
و مناس��بتی تولید می کنند تا مخاطب جذب کنند و مابین 
پست ها یک پست فروش نیز ارسال می کنند. این کار هم از 
لحاظ روانشناس��ی و هم از لحاظ استراتژیک اشتباه بزرگی 
محسوب می ش��ود. وقتی کاربر با هدف خواندن پست های 
فان وارد کانال ش��ما می ش��ود و سپس پس��ت های فروش 
مش��اهده می کند، حس خوبی نسبت به کانال شما نخواهد 
داش��ت. همچنین ارسال پس��ت هایی با موضوعات مختلف 
باعث می ش��ود کانال شما یکنواخت و حرفه ای دیده نشود. 
بنابرای��ن قبل از هر کاری باید اس��تراتژی فعالیت در کانال 
تلگرام خود را براس��اس مواردی که گفتیم مشخص کنید. 
البته ما به هیچ وجه نمی گوییم فقط پس��ت فروش ارسال 
کنید، بلکه منظور این است که سایر پست ها نیز در راستای 
فروش باشند. به عنوان مثال، اگر شما محصوالتی مارک دار 
می فروشید می توانید مابین پست های فروش خود راجع به 
برند، تاریخچه و اخبار جدیدش��ان بنویسید. با این شیوه نه 
تنها افراد زیادی عضو کانال شما خواهند شد بلکه آنها دقیقا 

مخاطبان هدف شما خواهند بود. 
۳- ارائه توضیحات کافی در رابطه با کانال و هدفش

اگر به رفتارهای خود حین اضافه ش��دن به گروه ها توجه 
کنید، متوجه می ش��وید که نخس��تین کاری که می کنید 
مراجعه به بخش توصیف گروه یا کانال و مطالعه توضیحات 
آن است. شما با تعداد محدودی کاراکتر در این بخش مواجه 
هس��تید. همین محدودیت می تواند به ش��ما کمک کند تا 
خالقانه ترین و بهترین توضیحات را در آن بخش ارائه کنید. 
این بخش نقش مهمی در عضویت یا بی توجهی کاربران به 

کانال شما دارد. 
۴- ارائه بهترین پست ها با ویژگی های گرافیکی

حال که توانس��تید کاربرانی را به کانال خود جذب کنید، 
باید با محتوای جذاب توجه آنها را به کانال خود جلب کنید 
تا قصد ترک کردن آن را نداش��ته باش��ند. تصاویر جذاب از 
محصوالت، توضیحات کافی، قیمت می تواند نقش مؤثری در 

حفظ و نگهداری کاربران تان داشته باشد. 
همچنین شما باید زیر تصاویر، آدرس خرید محصولی که 
قرار داده اید، همچنین آدرس کانال تان را قرار دهید. در واقع، 
شما باید س��عی کنید کاربر کمترین زحمت را برای خرید 

متحمل شود. 
۵- اسپم نباشید

یکی از اش��تباهاتی که کسب وکارها در کانال تلگرام خود 
مرتکب می ش��وند، این اس��ت که اغلب بازاریابی را با اسپم 
کردن اش��تباه می گیرند. اگر ش��ما می خواهی��د به فروش 
محص��والت در تلگ��رام اقدام کنید، الزم نیس��ت هر لحظه 
پس��ت ارس��ال کنید، بلکه می توانید یک محصول را ارسال 
کنید و از عالقه مندان برای دیدن محصوالت بیشتر به سایت 
خود دعوت کنید. البته ممکن است شما فروشگاه اینترنتی 
نباشید و فقط یک محصول داشته باشید، در چنین شرایط 
استراتژی محتوای شما باید ترکیبی از افزایش آگاهی از برند 

و فروش باشد و کاًل پست های متفاوتی منتشر کنید. 
۶- تبلیغ کنید

هر چقدر هم تالش کنید، بدون تبلیغات نمی توانید سریعا 
کارب��ران هدف خود را جذب کنی��د و به فروش محصوالت 
در تلگ��رام بپردازید. لذا بای��د در کانال ها یا گروه هایی که با 
موضوع کسب وکار شما در حال فعالیت هستند، تبلیغ کنید. 
برای این کار بهتر است لیستی از کانال های مرتبط با کسب 
وکار خود تهیه کنید، استراتژی های آنها را بررسی کنید و در 
صورتی که مطمئن شدید کاربران هدف شما هستند، برای 

تبلیغ اقدام کنید. 
۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته داشته باشید

کانال های تلگرامی تنها مش��کلی که دارند این است که 
ارتباط یک طرفه ایجاد می کنن��د، بنابراین باید به کاربران 
خود برای پرس��یدن سوال و ارتباط با ش��ما راهکاری ارائه 
کنید. ش��ما می توانید یک تیم ارتباط با مش��تری داش��ته 
باشید و یوزر )@…( آنها را در اختیار مشتریان قرار بدهید. 
می توانید این یوزره��ا را در بخش توضیحات ابتدایی کانال 

وارد کنید تا پیدا کردن آنها آسان باشد. 
ibazaryabi :منبع

انواع استراتژی های قیمت گذاری )1(

فرم��ول قیمت گذاری کاال باید به ارائه جذابی از قیمت به 
مشتریان به صورت عمومی بپردازد. استراتژی قیمت گذاری 
به شما در تعیین قیمت برای محصول یا خدمات تان کمک 
می کند. این موضوع برای اس��تراتژی بازاریابی شما اهمیت 
دارد، چرا که اغلب می تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست 
باشد. قیمت شما تا حدود زیادی به بازار هدف و قیمت ارائه 
ش��ده توسط رقیبان شما بس��تگی دارد. به عنوان مثال، اگر 
محصول��ی ارائه دهید که بازار هدف ش��ما، توانایی پرداخت 
هزینه آن را ندارد، موفق نخواهید شد. همچنین، اگر رقیبان 
شما قیمت پایین تری ارائه دهند و مصرف کننده ارزش هزینه 
کردن بیشتر برای خرید محصول شما را نداند، نمی توانید به 
بقای خود امید داشته باشید. البته اینکه فرهنگ ارزان خریدن 
مش��تریان ایرانی در حال تغییرات است یک مطلب صحیح 
است اما کماکان قیمت کمتر، یک قیمت گذاری نفوذی برای 
بسیاری کسب وکارها محسوب می ش��ود که نمونه آن را در 
شروع با محصوالت یا خدمات رایگان و جوایز مرتبط مشاهده 
می کنیم. یک اس��تراتژی قیمت گذاری موفق، هزینه تولید، 
تقاض��ا، بازار هدف و درآمد ض��روری مورد نیاز برای حفظ و 

ارتقای تجارت شما را مدنظر قرار می دهد. 

ارزیابی عوامل استراتژی قیمت گذاری
اس��تراتژی قیمت گذاری ش��ما انعطاف زی��ادی دارد. این 
اس��تراتژی تنه��ا در مورد برچس��ب قیم��ت روی محصول 
ش��ما نیس��ت؛ مزایا و گزینه های پرداختی که به مشتریان 
ارائ��ه می دهید نیز حائز اهمیت هس��تند. در سیاس��ت های 
قیمت گذاری، مزایا و گزینه های پرداختی که به مصرف کننده 

ارائه می دهید نیز حائز اهمیت هستند. 
- قیمت یعنی بهای محصول شما. می توانید آن را قیمت 
محص��ول بنامید. این قیمتی اس��ت که بازار ش��ما، توانایی 

پرداخت آن را برای محصولی خاص دارد. 
- مزای��ا ش��امل تخفی��ف، امکان اس��ترداد وج��ه و دیگر 
مشوق هایی اس��ت که در هنگام فروش محصوالت خود، به 

مصرف کننده ارائه می دهید. 
- گزینه های پرداخت راه های مختلفی برای پرداخت هزینه 
محص��ول به مصرف کننده ارائه می دهند. انتخاب ها می تواند 
شامل پرداخت نقدی، چک، کارت اعتباری، پرداخت اقساطی 

یا طرح های پرداخت باشد. 

قیمت گذاری )هزینه محور و ارزش محور(
هن��گام تصمیم گیری برای قیمت گ��ذاری محصول خود، 
باید قبل از هر تصمیمی دو ش��یوه مختلف را مقایسه کنید؛ 

قیمت گذاری هزینه محور و قیمت گذاری ارزش محور. 
قیمت گذاری هزینه محور، استراتژی قیمت گذاری ای است 
که در آن مقدار یا درصد معینی تعیین می کنید که به هزینه 
محصول اضافه شود. این مقدار یا درصد سود شرکت شما از 

خرید مصرف کننده را نشان می دهد. 
قیمت گذاری ارزش محور، استراتژی قیمت گذاری ای است 
که با قیمتی که فک��ر می کنید مصرف کننده برای محصول 

شما پرداخت خواهد کرد، تعیین می شود. 
حال سواالتی ممکن است برای همین دو مدل ساده برای 

مدیران کسب وکار مطرح شود: 
- کدام شیوه بهتر است؟ 

- کدام سیاست های قیمت گذاری برای سیستم ما کارایی دارد؟ 
- عوامل مؤثر بر قیمت گذاری محصوالت/خدمات ما کدام 

موارد هستند؟ 
- فرمول قیمت گذاری کاال به چه صورت بهتر جواب می دهد؟ 

- کدام روش، قیمت گذاری نفوذی محسوب می شود؟ 
و سواالت دیگر از این دست که به طور کلی شاخه هایی از 

انواع استراتژی های قیمت گذاری هستند. 
پاس��خ س��واالت باال به نوع تجارت و کس��ب وکار شما و 
همچنین تأثیر بازار و رقیبان شما بستگی دارد. قیمت گذاری 
هزینه مح��ور ب��رای فعالیت هایی که فروش زی��ادی دارند و 
بازارشان سرش��ار از قیمت های رقابتی است، مناسب است؛ 
قیمت گذاری ارزش محور برای شرکت هایی مناسب است که 
سود زیادی دارند، می توانند برتری خود را نسبت به رقیبان 
اثبات کنند و ارزش مطلوبی دارند که برای مش��تریان قابل 
درک ب��وده و مای��ل به پرداخت هزینه برای آن هس��تند. با 
ش��ناخت چیزهایی که برای مشتری ارزشمندند، می توانید 
حداکثر قیمتی را که او حاضر است برای محصول یا خدمات 

شما پرداخت کند، تعیین کنید. 

مثال هایی از شیوه های قیمت گذاری هزینه محور
الف( استراتژی سود اولیه

در ای��ن روش قیمت باالتری ارائه می دهید تا به س��ودی 
اولیه دست یابید. معموالً از این روش برای تأمین هزینه های 
تحقیق و توسعه استفاده می شود. همچنین، می توانید از این 
روش برای حداکثر کردن س��ود خود پی��ش از ورود رقبا به 

بازار استفاده کنید. 
ب( استراتژی فروش سریع

برای اعمال این روش یک یا دو محصول خود را با قیمتی 
پایی��ن ارائه می دهید. این موضوع به ش��ما کمک می کند با 
اس��تفاده از شیوه های فروش س��ریع به سود برسید. سپس 
می توانید از این س��ود برای پشتیبانی از محصوالت دیگر و 

پیشرفت خود استفاده کنید. 
ج( استراتژی هدف سودآور

در ای��ن روش هدفی س��ودآور تعیین می کنید و س��پس 
قیمت ها را برای رسیدن به آن هدف مشخص می کنید. مثال 
فرض کنید هدف شما رسیدن به 35درصد سود در هر واحد 
10هزار تومانی است. می توانید برای رسیدن به هدف خود، 

قیمت هر واحد خود را تا 13500 تومان افزایش دهید. 
ادامه دارد

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

اتاق های آب و هوای  Globetrotter- در یک شیوه جدید بسیار خالقانه شرکت تجهیزات ورزشی Globetrotter به خریداران 
اجازه می دهد در یک محفظه که شرایط آب و هوایی مختلف را ایجاد می کند قرار گیرند و با پوشیدن لباس های متفاوت این برند 

شرایط گوناگونی از جمله باران، طوفان، سرمای منفی ۳0 درجه و ... را تجربه کنند.

محمدرضا محمدی 
 کارشناس بازاریابی و فروش

اما از زمان شروع تبلیغات محصوالت 
نیسان در ایران حتی بسیاری از 

شرکت های تبلیغاتی که کامالً سنتی 
و بدون خالقیت کار می کردند، به فکر 
ایده پردازی برای تغییر شدند و همین 

نکته موجب شد تالش دپارتمان 
بازاریابی شرکت جهان نوین آریا در 
ذهن ها نقش ببندد و تصویری روشن 

و مدرن در اذهان مردم ایجاد کند

دکتر سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی و فروش



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار شنبه12
24 تیر 1396

شماره 831

درک میل��ر، مش��اور محت��وای 
copypress اس��ت. وی به دنیای 
بازاریاب��ی آنالین عالقه مند اس��ت. 
در اینجا به شرح مقاله ای از ایشان 

می پردازیم. 
ش��روع کس��ب و کار یک تجربه 
هیجان انگیز و پرسود برای بسیاری 
از کارآفرینان اس��ت. ب��ا این حال 
بسیاری از آن تصور اشتباهی دارند 
و گم��ان می کنند راه ان��دازی یک 
ش��رکت فرآیندی پیچیده و دشوار 
است. در نتیجه، آنها رویاهای خود 

را دنبال نمی کنند. 
اگر بتوانید در طول یک هفته یا 
کمتر اصول اولیه کسب و کار را انجام 
دهید قطعاً شگفت زده خواهید شد. 
در اینجا به ش��ما خواهیم گفت که 

چگونه این کار را عملی کنید. 
طرح کسب و کار خود را تعریف 

و اصالح کنید
باید بدانید برای انجام کارهای تان 
به یک طرح کسب و کار نیاز دارید، 
بنابراین اقدام به آماده کردن طرح 

کسب و کار خود کنید. 
اگ��ر ایده قوی و قاب��ل اعتمادی 
برای محصول یا خدمات خود دارید 
قطعاً دیگ��ران نمی توانند بینش و 
چشم انداز شما را به وضوح ببینند، 
بنابر این زمان آن رس��یده که افکار، 
اه��داف، رویاه��ا و برنامه های خود 
را روی کاغ��ذ بیاوری��د. همچنین 
بای��د بدانید افرادی که با آنها دیدار 
می کنید، نیاز به دانس��تن جزییات 
از طرح کس��ب و کارتان  مختصری 
که ش��امل تعداد و داده های معتبر 
اس��ت دارن��د. پ��س از اینکه طرح 
کسب و کارتان را نوشته اید، به چند 

نفر که به آنها اعتماد دارید، بدهید 
و سپس به ایده ها و پیشنهاداتشان 
گ��وش دهید و اگ��ر الزم بود طرح 
کسب و کار خود را اصالح کنید. شما 
همچنین می توانید یک نمایش ارائه 
کنی��د تا دیدگاه خود را بیان کنید. 
الزم نیس��ت تمام جزییات آن را به 
همه کسانی که باید با آنها صحبت 
کنید، نش��ان دهید، اما زمینه های 
چشم نواز و سرگرم کننده که منافع 
طرفداران بالقوه و سرمایه گذاران را 

جلب می کند بیان کنید. 
 تصمیم بگیرید که دفتر 

کسب و کارتان را در کجا برپا 
کنید

آیا شما به یک فروشگاه نیاز 
دارید؟ آیا ش��رکت ش��ما کاماًل 
آنالی��ن عم��ل می کن��د؟ این 
موضوع عمدتا به آنچه ش��ما در 
حال فروش آن هستید بستگی 
به عنوان  بعضی شرکت ها  دارد. 
مؤسس��ه هایی که اف��راد به آن 
رجوع کنند بهتر عمل می کنند 
و برخی دیگر به صورت آنالین. 
دانس��تن ای��ن نکت��ه الزامی 
اس��ت که مکان ه��ای مختلف 
با نیاز ه��ا و تقاضا های متفاوتی 

همراه هستند. قبل از راه اندازی یک 
فروشگاه فیزیکی، شما باید در مورد 
محله ای که در آن فروش��گاه تان را 
تأس��یس می کنید تحقیق کنید و 
از قوانین منطقه ای آن آگاه باش��ید 
و پروس��ه مج��وز را دنب��ال کنید. 
فروش��گاه آنالین شما به یک دامنه 
ثب��ت ش��ده ب��رای انج��ام تجارت 

الکترونیک نیاز دارد. 
 شناسایی حقوق قانونی

شناسایی بهترین ساختار حقوقی 
کس��ب و کار جدیدتان بس��یار مهم 

اس��ت. در حقیقت، این کار را قبل 
از اینک��ه کس��ب و کار خ��ود را در 
هر س��ازمان محلی یا دولتی ثبت 
کنید، انجام دهید و به این س��وال 
پاسخ دهید که نوع کسب و کار شما 

چیست؟ 
اگ��ر می خواهید ب��رای خودتان 
کار کنی��د می توانید یک ش��رکت 
خصوص��ی ایج��اد کنی��د و اگ��ر 
در ش��رکت تان بی��ش از ی��ک نفر 
مس��ئولیت هایی را بر عهده داشته 
باشد باید به عنوان یک نوع مشارکت 

ثبت نام کنید. 
برای مثال، ش��رکت های کوچک 
معموالً به عنوان شرکت های سهامی 

محدود  )LLCs( ثبت می شوند. 
 به یاد داشته باشید قبل از اینکه 
تصمی��م خ��ود را ب��رای راه اندازی 
ش��رکت بگیری��د حتماً با مش��اور 

مالیاتی حرفه ای مالقات کنید. 
مجوز کسب و کار خود را 

دریافت کنید
ش��ما نمی توانی��د ب��دون مجوز 
کس��ب و کاری را راه ان��دازی کنید. 
یک بازدید سریع از وب سایت اداره 
کس��ب و کار ایاالت متح��ده آمریکا 
می تواند تقریباً هم��ه چیزهایی را 

ک��ه نیاز ب��ه دانس��تن آن دارید به 
شما نشان دهد. اطالعات مربوط به 
موقعی��ت مکانی خود را وارد کنید، 
نوع مناسب مجوز را انتخاب کنید، 
سپس منبع سایت توضیح می دهد 
که برای اخذ مج��وز به چه چیزی 
نیاز دارید. بعضی از شهرس��تان ها 
و ایالت ه��ا برنامه ه��ای آنالی��ن را 
برای اخ��ذ مجوز کس��ب و کار ارائه 
می دهند ک��ه باعث می ش��ود این 
فرآیند نسبتا راحت باشد. برای اخذ 
مجوزکسب و کار دولتی و فدرال باید 

هزینه هایی پرداخت کنید. 
 از امور مالیاتی خود آگاه باشید

چگون��ه هزینه های کس��ب و کار 
خ��ود را تأمین می کنید؟ آیا 
یا  پشتیبانان  شما پس انداز، 
س��رمایه گذارانی داری��د؟ آیا 
خانواده  اعضای  و  دوس��تان 
هزینه های الزم برای ش��روع 
کس��ب وکار را ب��رای ش��ما 
اگر چنین  تأمین می کنند؟ 
است، این حمایتی فوق العاده 

است. 
کس��ب و کار  یک  ش��روع 
جدید نه تنها ب��ا هزینه های 
زی��ادی همراه اس��ت، بلکه 
ب��ا هزینه ه��ای زیادی نی��ز به طور 

غیر منتظره روبه رو خواهید شد.
 بس��ته به وضعیت شما، ممکن 
اس��ت بتوانید از وام استفاده کنید 
و ه��ر گون��ه کمکی از موسس��ات 
به عنوان وام بستگی به اعتبار شما 
دارد، همچنین تأیید اعتبار ش��ما 
بس��تگی به نمره اعتبار شما دارد. 
نمره اعتباری خود را قبل از رفتن به 
بانک یا اتحادیه اعتباری درخواست 

کنید. 
نمره شما روی شانس گرفتن وام 

و همچنین تمایالت وام دهندگان به 
شما تأثیر خواهد داشت. 

اجازه دهید دولت در مورد 
شما بداند

اگر دولت کس��ب و کار شما را به 
رس��میت نشناسد پس شما به طور 
رسمی یک کسب و کار را راه اندازی 
نکرده اید. وقت آن است که شرکت 

جدید خود را ثبت نام کنید.
 ثبت نام ، نوع کس��ب و کار شما، 
هدف آن، ساختار شرکتی، جزییات 
مربوط به سهام و اطالعات مشابه را 

فهرست می کند. 
اگر ش��ما به عنوان یک شرکت 
ثبت ن��ام نکنی��د، فقط بای��د نام 
کس��ب و کار خود را ثبت کنید که 
حتی می تواند نام قانونی ش��ما یا 
 DBA انجام کس��ب و کار به عنوان
باش��د، همچنین بس��ته به مارک 
تج��اری ممک��ن اس��ت بخواهید 
به دنبال عالم��ت تجاری خاصی 

باشید. 
پس از ثبت نام باید کس��ب و کار 
خ��ود را ب��ه IRS معرف��ی کنید. 
این ش��امل گرفتن EIN  )شناسه 
کارفرما( می ش��ود، گرفتن شناسه 
کارفرم��ا ب��رای کس��ب وکار های 

کوچک بدون کارمند الزم نیست.
 ب��ا ای��ن وج��ود، مفید اس��ت 
و ش��ما می توانی��د ب��رای گرفتن 
شناس��ه کارفرما به صورت آنالین 
درخواست کنید.با پیگیری مراحل 
فوق می توانید کس��ب و کار جدید 
خ��ود را راه اندازی کنی��د، اما باید 
بیمه، استخدام کارکنان و انتخاب 
در  الزم  تجهی��زات  و  فن��اوری 
کس��ب و کار خود را در نظر داشته 

باشید. 
entrepreneur :منبع

چگونه 7 روزه یک کسب و کار قانونی راه اندازی کنید 
ارتباط

پرانرژی باشید )1(

یکی از ویژگی های اساس��ی مدیری��ت، توانایی ایجاد 
شور و انگیزه در سایر کارکنان است. درواقع اگر مدیر را 
به عنوان قلب تپنده یک شرکت در نظر بگیریم، عملکرد 
ضعیف یا قوی آن روی تمام اعضای بدن تأثیر مس��تقیم 
خواهد گذاش��ت. به همین خاطر شرکتی موفق خواهد 
ب��ود که از یک قلب تپنده س��رحال و با انگیزه برخوردار 
باشد. درواقع رهبر گروه باید از همه نظر در شرکت الگو 
باش��د. بدون شک این امر ش��امل انگیزه و نشاط فردی 
نیز می ش��ود. با این حال به این علت که جهت موفقیت 
ش��رکت کار تیمی مطرح است. الزامی است مدیری که 
خود از نشاط فردی مناسبی برخوردار است، به هر نحوی 
که صالح می داند این نش��اط و انگیزه را به امری جمعی 
تبدی��ل کند و آن را به س��ایرین انتق��ال دهد. این یک 
واقعیت اس��ت که پرانرژی بودن باعث باال رفتن س��طح 
راندمان کاری و تحمل بیش��تر س��ختی های کار خواهد 
شد. به همین خاطر شرکتی که قصد پیشرفت و ترقی را 
دارد باید نسبت به این مسئله کامال آگاه باشد. این نکته 
را هرگز فراموش نکنید که با یک تیم خسته و بی انگیزه 
)حتی اگر بهترین روش های مدیریتی را هم پیاده کنید( 

نمی توان به سطح مطلوب دست یافت. 
در ایجاد این امر بدون ش��ک رهبر گروه نقش اساسی 
دارد. درس��ت عکس این مس��ئله نیز صادق است. برای 
مثال در یک ش��رکت که تقریب��ا تمامی افراد با انگیزه و 
نش��اط خوبی فعالیت می کنند، اگ��ر مدیریت با این جو 
همسو نباشد، ش��رکت به توفیق چندانی دست نخواهد 

یافت. 

ایده
ِس��ر ریچارد چارل��ز نیک��والس برانس��ون، کارآفرین 
و س��رمایه گذار بریتانیای��ی و رئی��س و بنیانگ��ذار گروه 
شرکت های ویرجین اس��ت. از وی جمالت و کتاب های 
بسیاری در زمینه موفقیت در کسب و کار به چاپ رسیده 
اس��ت. با این حال یکی از م��واردی که وی همواره روی 
آن تأکید داش��ته این است که از کار خود لذت ببرید و 
هوای هم تیمی های خود را داشته باشید. درواقع او بیان 
می کند که صد  درصد معتقد به لذت بردن از کار اس��ت 
و اعتق��اد دارد اگر از کاری لذت نمی برید یعنی وقت آن 
رسیده که به س��راغ کار دیگری بروید. از رأس تا پایین 
چرخه اداری باید از کارش��ان لذت ببرند تا فضای کاری 

دلچسبی ایجاد شود. 
اطمینان حاصل کنید که کسانی شرکت شما را اداره 
می کنند که عمیقا به مردم اهمیت می دهند، به بهترین 
جنبه افراد دقت می کنند و در عوض انتقادکردن، تشویق 

می کنند. 
انس��ان ها چندان هم با گل ها ف��رق نمی کنند. اگر به 
یک گل آب بدهید ش��کوفا می ش��ود و اگ��ر آب ندهید، 
می خش��کد و می میرد، م��ن معتقدم که انس��ان ها هم 

همین گونه اند. 
ب��دون ش��ک یک��ی از راهکارهایی که منج��ر به این 
می شود تا پرانرژی تر باشید این است که فضای شادی را 
ایجاد کنید. در این رابطه آقای برانسون بیان می کند که 
شاد باش��ید، موفقیت خواهد آمد. اگر شما شاد نباشید، 
در اشتباه هستید. اگر احس��اس می کنید صبح ها که از 
خواب بیدار می ش��وید که س��ر کارتان بروید دارید کار 
سخت و طاقت فرسایی انجام می دهید، سراغ کار دیگری 
بروید. اگر ش��ما احس��اس خوبی داش��ته باشید، شانس 
بس��یار بیش��تر و مثبت تری خواهید داش��ت، همچنین 
جو نوآورانه تری برای پرورش کس��ب و کار تازه تان وجود 
خواهد داش��ت. یک لبخند و ش��وخی می تواند بس��یار 

تأثیرگذار باشد پس در ساده گرفتن زندگی بجنبید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- کاری را بکنی��د که به آن عش��ق می ورزید؛ این امر 
باعث خواهد شد دیگر سختی های کار برای شما طاقت 
فرس��ا نباشد و سایرین نیز با مش��اهده تالش بی وقفه و 

انگیزه و انرژی مثال زدنی شما، به وجد بیایند. 
- پرانرژی بودن الزمه هر مدیری است. به همین خاطر 
الزم اس��ت به هر نحوی که به نظرتان بهتر است هرچه 

سریع تر برای تقویت یا ایجاد آن فکری کنید. 
- در این رابطه تنها ایجاد یک فضای ش��اد و پرانرژی 
مطرح نیس��ت و هم��واره باید برای حف��ظ آن ایده های 
جدید را پیاده کرد. این امر بس��یار مهم اس��ت زیرا یکی 
از ویژگی های افراد این اس��ت که بعد از مدتی به چیزی 
که با آن مواجه هستند عادت خواهند کرد. این امر باعث 
خواهد شد اقدام شما دیگر تأثیر اولیه و مدنظر را نداشته 
باش��د. به همین خاطر یک مدی��ر کامل باید برنامه های 

متنوعی در این رابطه داشته باشد. 

کارتابل

اهمیت سرمایه گذاری برای شرکت ها )2(

س��رمایه گذاری چی��زی نیس��ت ک��ه مح��دود به 
میلیاردرها و ثروتمندان بزرگ باش��د. هر کس��ی که 
هزین��ه زندگی خود و اطرافیان��ش را تأمین می کند، 
طبیعتا به فکر سرمایه گذاری هم است. به امید اینکه 
بتواند بهترین استفاده را از دارایی و سرمایه و خالصه 
دستاوردهای زحمات خود داشته باشد. هدف همه ما 
از س��رمایه گذاری های اقتصادی یکسان نیست. برخی 
ممکن است با استفاده از سرمایه گذاری در پی حفظ 
ارزش پول خود باشند. کارمند یا مدیری که به تازگی 
س��نوات خود را از شرکت دریافت کرده، ممکن است 
در ح��ال حاضر گزینه خاصی ب��رای هزینه کردن آن 
پول یا س��رمایه گذاری بلندمدت توس��ط آن نداشته 
باش��د اما می داند که اگر این پول را به همین ش��کل 
رها کند، ارزش آن کاس��ته می شود و به همین دلیل 
به دنبال گزینه ای برای س��رمایه گذاری اس��ت. برخی 
دیگ��ر ممکن اس��ت در پی کس��ب س��ود قابل توجه 
باش��ند. شاید کسی را دیده باشید که خانه یا ماشین 
خود را می فروش��د به امید اینکه طی یک یا دو سال، 

آن را چند برابر کند.
 س��فته بازان ک��ه قب��ال درب��اره آنها ح��رف زدیم، 
نمونه های��ی از ای��ن گروه محس��وب می ش��وند. فرد 
دیگری ممکن است با هدف کاهش ریسک، به دنبال 
فرصت های دیگر س��رمایه گذاری باش��د. ممکن است 
شما کارمند یک شرکت بزرگ و موفق با درآمد خوب 
باشید یا مالک کارخانه ای که سود قابل توجهی دارد، 
اما همیش��ه این نگرانی وجود دارد که اگر در رابطه با 
شرکت مشکلی پیش آمد یا اگر کسب و کار دچار رکود 
شد، چه راهکاری پیش روی من قرار خواهد داشت؟ 
به همین دلیل ممکن است مالک یک کارخانه بخشی 
از درآم��د خود را به امالک تبدیل کند یا کارمند یک 
ش��رکت، با بخش��ی از حقوق خود وارد بورس شود و 
س��هم ش��رکت های مختلف را خریداری کند. همان 
ماجرای قدیمی که هر کس��ی ترجی��ح می دهد تمام 
تخم مرغ هایش در یک س��بد نباش��د. کس��ی که در 
پی حفظ ارزش پول خود اس��ت، سرمایه گذاری های 
مطمئ��ن و ک��م س��ود را ترجیح می دهد. کس��ی که 
می خواه��د پله های ترقی را س��ه تا یک��ی طی کند، 
احتم��اال ب��ه دنبال فرصت ه��ای س��فته بازی می رود 
و کس��ی که به دنبال کاهش ریس��ک است، منطقی 
است که در پی سرمایه گذاری هایی باشد که بیشترین 
اس��تقالل را از کسب و کار فعلی اش داشته باشد )فقط 
تص��ور کنید که یک نفر در صنعت خ��ودرو کار کند 
و ب��رای توزیع تخم مرغ هایش در س��بدهای مختلف، 
سهام چند شرکت خودروس��از را هم خریداری کند! 
اگر ش��رکت او دچار رکود و مش��کل ش��ود، احتماال 
ارزش س��بد س��هام او هم دیر یا زود، سقوط خواهد 
ک��رد(. به همین خاطر و با توجه به نکات ذکر ش��ده 
س��رمایه گذاری از الزامات فضای کسب و کار محسوب 
می ش��ود. البته این امر مشروط به این است که تا چه 
میزان درست و منطقی صورت بگیرد. به همین خاطر 
الزم اس��ت قبل از اقدام در راستای سرمایه گذاری یا 
یافتن سرمایه گذار برای شرکت خود، در این رابطه به 

آگاهی الزم دست پیدا کنید.

توصیه های حرفه ای 
- سرمایه گذاری مقدمه کارآفرینی است و اگر بدون 
تحقیق فراگیر و کامل در مورد حوزه س��رمایه گذاری 
انج��ام ش��ود به از می��ان رفتن تم��ام تالش ها منجر 
خواهد ش��د. به همین خاطر بای��د دقت عمل الزم را 

در این رابطه داشته باشید.
- مارون دیویس )یک��ی از معروف ترین کارآفرینان 
دنی��ا( در یک��ی از مصاحبه ه��ای خ��ود بهترین اصل 
راهنم��ا را برای کس��انی ک��ه وارد عرصه ریس��ک و 
کارآفرینی می ش��وند این گونه به سادگی بیان کرده 
است: »پول تان را از دست ندهید.« او در توضیح این 
جمل��ه می گوید:» اگر به هر علت پیش بینی می کنید 
در س��رمایه گذاری، پول تان از بین خواهد رفت بدون 
آنکه بازدهی نصیب ش��ما ش��ود، از اق��دام صرف نظر 
کنید.«  این گفته به معنای ریس��ک نکردن نیس��ت 
اما هر نوع ریس��ک باید معقول و مبتنی بر تحقیقات 
گسترده درباره بازار و دیگر حوزه های مهم کسب و کار 
باشد، در غیر این صورت تمام آن اشتباه محض است.

- قبل از تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری به پول 
به عنوان بخشی از عمر و زندگی تان فکر کنید. واقعیت 
این است که شما برای کسب و جمع کردن پول باید 
س��اعات، هفته ها و حتی سال ها از عمر خود را به این 
کار اختص��اص دهی��د. این زمان دیگ��ر بازنمی گردد. 
در واقع بخش ارزش��مندی از عمرتان س��پری شده و 
حاصل آن میزانی از پول اس��ت که اکنون قصد دارید 
آن را صرف راه انداختن یک کسب و کار کنید. بنابراین 
در نگه��داری عاقالنه از آن تالش کنید. این جمله به 
معن��ای عدم س��رمایه گذاری در حوزه های غلط و نیز 

سرمایه گذاری در زمینه های پرسود است.
- اگر تصور می کنید ظرفیت از دس��ت دادن مقدار 
اندک��ی پول را دارید، مقدار بس��یار زی��ادی پول را از 
دست خواهید داد. در مورد دیدگاه فردی که احساس 
می کن��د به اندازه کافی پ��ول دارد که می تواند مقدار 
اندکی از آن را هدر دهد یک فریب بزرگ وجود دارد. 
بنابراین همواره از خود بپرس��ید ک��ه اگر صد درصد 
پول خود را در یک س��رمایه گذاری از دس��ت بدهید 
چه خواهید کرد؟ آیا می توانید از صفر ش��روع کنید؟ 
اگر نمی توانید اصاًل در آن حوزه سرمایه گذاری نکنید.

سارا کیومرثی
s. kiumarsi92@gmail. com

مترجم: امیرآل علیمترجم امیرآل علی

کسبوکارخالق

ناشر-مولف شوید: راه های زیادی برای کسب درآمد از طریق نوشتن وجود دارد، اما یکی از بهترین آنها نوشتن داستان و چاپ آن 
توسط خودتان به عنوان ناشر-مولف است. در این روش برای موفقیت، بازاریابی اهمیت ویژه ای می یابد و بهتر است این کار را با 

ساختن یک پلت فرم برای نویسنده)خودتان( و ایجاد یک طرح بازاریابی کتاب آغاز کنید.
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های 

راهسازی

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره 
به ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های راهسازی گفت: 
مدیران بای��د در ارزیابی فعالیت پیمانکاران بر س��طح 

کیفی پروژه ها دقت نظر داشته باشند. 
به گزارش س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای، 
داود کش��اورزیان با اش��اره به س��اماندهی مجتمع های 
خدم��ات رفاه��ی بین راه��ی گف��ت: ام��ور مرب��وط به 
سرمایه گذاری در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی 
ای��ن س��ازمان با نگ��رش حمایت��ی از س��رمایه گذاران 
تس��هیالتی در زمین��ه روان س��ازی و ص��دور موافقت 
اصولی در حداقل زمان ممکن انجام ش��ده اس��ت. وی 
همچنین با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات در 
اجرای وظایف و مسئولیت های تعیین شده در سازمان 
راهداری، از مسئوالن و مجریان خواست تا درانجام امور 
پیمانی خود از حدود قانونی عدول نکرده و با ش��فافیت 
و ش��جاعت عمل کنند و در برگ��زاری مناقصات یا در 
صورت نیاز به ترک تش��ریفات ح��دود قانونی را کامال 

رعایت وشفاف سازی الزم را انجام دهند. 
در  س��ازمان  درخص��وص حساس��یت  کش��اورزیان 
انتخ��اب پیمان��کاران نیز افزود: مدیران و کارشناس��ان 
بای��د هم��واره در ارزیابی فعالیت پیمانکاران بر س��طح 
کیفی و نحوه انجام پروژه ها دقت نظر داش��ته باش��ند. 
رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای در 
ادامه از برنامه جدید س��ازمان در راس��تای ساماندهی 
تابلوهای تبلیغاتی و واگذاری یکپارچه فضای تبلیغاتی 
ش��ریان های اس��تان های کش��ور خبر داد و اف��زود: با 
اقدام��ات وبرنامه های تدوین ش��ده و ت��الش در جذب 
سرمایه گذاری در فضاهای تبلیغاتی پیش بینی می شود 
در س��ال جاری درآمد این بخش افزایش چش��مگیری 
یابد. معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین با اشاره به 
آغاز ساخت ۵۰ پاسگاه پلیس راه متحدالشکل در کشور 
از سال گذشته افزود: تاکنون ساخت ۲۵ باب از آنها به 
اتمام رس��یده و به زودی پس از عملیات محوطه سازی 

آماده بهره برداری خواهد شد. 
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مدیرعامل راه آهن در دیدار با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس مطرح کرد

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با ایجاد مزیت رقابتی در حوزه ریلی
همزمان با حضور اعضای کمیس��یون ش��وراهای مجلس در راه آهن و دیدار 
آنه��ا با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و همچنی��ن معاونین راه آهن، عالوه بر 
تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه حوزه ریلی از سوی مدیرعامل؛ 
نمایندگان مجلس نس��بت به حمایت همه جانبه مجلس از توسعه حمل و نقل 
ریلی اعالم آمادگی کردند. به گزارش روابط عمومی ش��رکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، سعید محمدزاده مدیرعامل راه آهن در دیدار با اعضای کمیسیون 
عمران مجلس و کمیس��یون ش��وراها با بیان اینکه در س��ال ۲۰۱۶ فقط بین 
هند و اروپا بیش از ۵۳میلیارد دالر کاال جابه جا ش��ده اس��ت، گفت: طبق آمار 
غیررسمی سازمان wto، از کریدوری که از جنوب آسیا به سمت اروپا حرکت 
می کند، حدود ۵۰۰میلیارد دالر کاال جابه جا ش��ده که سهم حمل و نقل ریلی 
از ای��ن جابه جایی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اس��ت ک��ه رقمی حدود ۵.۵میلیارد 

دالر می شود. 
کاهش زمان سیر در حوزه ترانزیت کاال

وی اف��زود: چنانچه این حجم بار بخواهد از مس��یر ریلی عبور کند قطعاً از 
خلیج فارس یا دریای عمان به بندر شهید رجایی و از آنجا به آستارا و از آنجا به 
کشورهای آذربایجان، گرجستان، اوکراین، لهستان اروپا یا از طریق تبریز به مرز 
رازی و سپس ترکیه و در نهایت به اروپا می رسد که زمان سیر را بین یك دوم 
تا یك سوم کاهش می دهد. محمدزاده با اشاره به بازار بزرگ ۵.۵ میلیارد دالری 
ترانزیت کاال در حوزه هند و کشورهای آسیایی و آسیای جنوب شرقی، عنوان 
کرد: در سال ۲۰۱۶ بین کشور هند و روسیه، ۲۰ میلیون تن بار جابه جا شده 
و این درحالی اس��ت که در ش��ش ماه گذشته راه آهن کش��ور در یك پروسه 
آزمایشی، از مقصد بمبئی تا اروپا حجم باری را از بندر شهید رجایی تا قزوین 
و از آنجا به آس��تارا و س��پس تا مسکو جابه جا کرد که حدود ۲۱ روز زمان برد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داش��ت: اگر قرار بود ترانزیت این کاالها از 
مسیر دریایی انجام شود ۵۳ روز طول می کشید و تمام این موارد مزایای رقابتی 
حوزه ریلی را در مقایس��ه با دیگر شقوق حمل و نقلی نشان می دهد. وی تاکید 
کرد: اگر قرار است ما با سرعت خوب به سوی اقتصاد مقاومتی پیش برویم باید 
بیندیشیم که چه اقداماتی را برای جذب بارهای ترانزیتی و عبور آنها از مسیر 

ریلی ایران انجام دهیم؟ 
مدیرعامل راه آهن با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه و سیاست ابالغی آن 
از س��وی مقام معظم رهبری گفت: در بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بر اولویت توس��عه بخش ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در حوزه ریلی و 
اتصال ریل به مناطق اقتصادی داخلی تاکید شده است. وی با اشاره به تاکیدات 
مق��ام معظم رهبری و سیاس��ت های کلی نظام و توج��ه ویژه مجلس تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری در فرمایش��ات خ��ود بر ایجاد نظام جامع حمل و نقل 
در سیاس��ت های کلی نظام و اولوی��ت دادن به حمل و نقل ریلی از بندهای ۲۴ 

و ۲۵ تاکید کرده اند. 
ایجاد مزیت رقابتی 

محم��دزاده بیان کرد: نکته حائز اهمیت توجه وی��ژه به حوزه بار در بند ۲۵ 
این سیاست ها و ایجاد مزیت رقابتی برای بخش بار آن است و در همین راستا 
دولت یازدهم توس��عه این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده اس��ت. وی با 

اش��اره به مزایای سرمایه گذاری در حوزه ریلی گفت: در ماده ۵۲ برنامه ششم 
توسعه امتیازی که برای ریل و توسعه آن در نظر گرفته شده، سرمایه گذاری در 
حوزه ریلی همانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است، بنابراین 
حمل و نقل کاال با نرخ صفر حس��اب می ش��ود. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: توسعه قطارهای حومه ای در بخش مسافری از دیگر تاکیدات 
دولت بوده است. محمد زاده خاطر نشان کرد: در ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه 
بر سهم بار ۳۰درصد و ۲۰درصد مسافر حمل و نقل ریلی تاکید شده است و در 

سال ۹۲ این سهم ۱۰.۸درصد بوده است. 
وی با تشریح بند ق تبصره ۲ قانون برنامه افزود: در بند  »ق« که بعداً قانون 
دائمی ماده ۱۲ شد مصوب شده که ۵/ ۷ میلیارد دالر برای پروژه هایی که منجر 
به صرفه جویی سوخت می شود اختصاص یابد. مدیرعامل راه آهن افزود: در جاده 
عوارض ۳درصد اس��ت که بعد از چهار س��ال به ۴درصد رسیده و مهم تر آنکه 
نگهداری جاده توسط دولت انجام و قیمت گازوئیل در جاده ۳۵۰ تومان است. 
محم��دزاده بیان کرد: حمل بار و مس��افر از طریق خطوط ریلی نس��بت به 
حمل و نقل جاده ای دارای مزیت هایی است، به عنوان مثال در حمل و نقل ریلی 

مصرف سوخت حمل بار به یك هفتم کاهش می یابد. 
توسعه حوزه ریلی در راستای توسعه اقتصادی 

وی یادآور شد: با توجه به نظر مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه یك 
برنامه جهتدار در حوزه حمل و نقل ریلی اس��ت که در دو بند به آن توجه شده 
است که بر این اساس و با توجه به نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، این نوع 

حمل و نقل باید به شکل اساسی توسعه پیدا کند. 
وی ادامه داد: در این راس��تا باید اصول و سیاس��ت های برنامه ششم توسعه 
به طور جدی رعایت ش��ود و بارها به جای حمل توسط جاده به سمت و سوی 
ریل هدایت شوند. وی افزود: طی پنج سال آینده باید تمامی مراکز بار به شبکه 
ریل وصل و سیاست هایی که منجر به توسعه بخش حمل و نقل ریلی می شود 

پیگیری و اجرا شوند تا ظرفیت موجود و سهم بار و مسافر افزایش یابد. 
افزایش تلفات جاده ای 

مدیرعامل راه آهن یادآور شد: کمبود ناوگان طی سال های آینده باید جبران 
و حمل و نقل ترکیبی افزایش یابد. 

وی ب��ا بیان اینکه ما باید زمینه اتصال کارخانج��ات را به ریل فراهم کنیم، 
تصریح کرد: در س��ال گذشته حمل بار فوالدی در کشور ۶۰ میلیون تن بوده  
)بار معدنی( که سهم ریل از این مقدار یك سوم یعنی ۲۰ میلیون تن و مابقی 
س��هم جاده بوده اس��ت. محمدزاده اضافه کرد: در حال حاضر ۳۵میلیارد دالر 
طرح توسعه فوالد در کشور در حال انجام است که سال ۱۴۰۳ سهم بار معدنی 
کشور به ۲۱۰میلیون تن می رسد، اگر فرض بر یك سوم حمل بار توسط راه آهن 
باش��د، این رقم یعنی ۷۰میلیون تن و سهم جاده ۱۴۰میلیون تن و این یعنی 

یك افزایش تلفات جاده ای در کشور. 
مدیرعامل راه آهن گفت: برای رس��یدن به توسعه ریلی کارهای بزرگی انجام 
شده که می توان به سرمایه گذاری بخش  خصوصی در حوزه ناوگان اشاره کرد. 
وی بیان داش��ت: طی س��ه س��ال گذش��ته اقدامات خوبی در بخش تامین 

لکوموتیو صورت گرفته، اما در بخش ناوگان نیازمند ۲۸ هزار واگن هستیم. 
وی افزود: با کمك تولید کننده های کشور روسیه و تعامل دو کشور اقدامات 
خوبی در بخش تامین ناوگان در حال اجراس��ت و این پروسه توسط یك بانك 

روسی فاینانس شده است. 
 خروج ناوگان ۴۵ ساله 

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: ناوگان مسافری باالی 
۴۵ سال را از مدار شبکه ریلی خارج کرده ایم و چنانچه مزیت رقابتی ایجاد 
و بخش خصوصی حمایت نکند، راه آهن در بخش مسافری با چالش بزرگ 
عدم تقاضای مسافر مواجه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ظرف پنج سال 
آینده باید زمینه توسعه بخش خصوصی در حوزه بار و مسافر افزایش یابد، 
عنوان کرد: تعرفه راه آهن در سال ۹۲، ۵۸درصد بوده که این رقم در سال 
۹۵ به ۲۳ درصد رس��ید و به رغم کاهش تعرفه، درآمد راه آهن از سال ۹۲ 
تا ۹۵ به ۱۴۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و این موضوع حمل و نقل ریلی 
را با ش��رایط س��خت مالی مواجه کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
تحقق هدف ۳۰درصدی حمل بار در بخش ریلی با برنامه ریزی برای حمل 
۶۲ میلیون تن دنبال می ش��ود و این ام��ر نیازمند حمایت دولت، مجلس 
و بخش خصوصی اس��ت. محمد زاده در بخش دیگر از س��خنان خود گفت: 
در راه آه��ن در بخش IT ش��اهد تحوالت زیادی هس��تیم به طوری که هر 
صاح��ب واگن می داند واگن مختص به خ��ود در کجا قرار دارد. وی تاکید 
کرد: امروز ما در راه آهن به جایگاهی رس��یدیم که معتقدیم راه آهن محور 
توسعه اقتصادی است. وی تاکید کرد: اگر آنچه مجلس شورای اسالمی برای 
راه آهن مصوب کرده است، محقق شود، ما باید از ۴۳ میلیارد تن تن کیلومتر 
سال ۹۵ به ۲۰۳میلیارد تن تن کیلومتر برسیم که این امر نیازمند افزایش 

ظرفیت خطوط موجود، تکمیل کریدورها و احداث خطوط جدید است. 
 توسعه خطوط حومه ای 

وی یکی از اقدامات راه آهن را طی س��ه سال گذشته استفاده از ظرفیت 
راه آهن برای توسعه خطوط حومه ای اعالم کرد و افزود: در مسیر تهران تا 
گرمس��ار خط سوم و چهارم به پایان رس��یده و ریل گذاری خط ۳ تمام و 
ریل گذاری خط ۴ نیز مراحل پایانی را طی می کند. محمد زاده بیان داشت: 
در مسیر تهران – زنجان نیز تهران تا کرج خط ۳ و ۴ به زودی تمام می شود 
و همچنین کرج تا قزوین خط دوم ریل گذاری شده و قزوین تا زنجان نیز 

خط دوم ریل گذاری می شود. 
مدیرعامل راه آهن س��هم حمل و نقل حومه ای در کشور را تنها ۲ درصد 
اعالم کرد و گفت: این رقم در کش��ور آلمان ۵۸ درصد اس��ت و ما درصدد 
هستیم در برنامه ششم رقم موجود ۲ درصد را به ۲۵درصد برسانیم. معاون 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: روزانه یك میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر 
و ۷۰۰ هزار خودروی ش��خصی از حومه وارد کالنش��هرها می شوند که ما 
می توانیم با توسعه خطوط حومه ای از تهران تا کرج، تهران- پرند و نسیم 
شهر و سلطان آباد و رباط کریم و ... مانع ترافیك و ورود خودروهای شخصی 
و ایجاد ترافیك ش��ویم که این امر نیازمن��د حمایت همه جانبه مجلس از 

راه آهن و توسعه خطوط حومه ای است. 

خبر
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اخبار

ساری – دهقان -رئیس جمهوری اسالمی ایران در جشنواره عمران 
سالمت با اشاره به مشکالت دولت یازدهم در آغاز کار این دولت افزود: 
در آن مقطع ش��رایط اقتصادی سخت و پیچیده بود و با رکود تورمي، 
مسئله تحریم، مشکالت محیط زیست و نارسایي ها در بخش سالمت 
مواج��ه بودیم. آقای روحان��ی در ادامه گفت: یکی از تصمیم هایی که 
از ماه های اولیه ش��روع دولت یازدهم گرفتیم مسائل مهم بهداشتي و 
زیس��ت محیطي بود و قدم اول  براي حل و بررس��ي موضوع درمان ، 
بحث بهداشت است، شرایط باید به گونه اي باشد که مردم کمتر بیمار 
شوند و درصورت بیماري پروسه درماني صحیحي آغاز شود. وی افزود: 
نخستین برنامه ریزی در این حوزه این است که تعداد بیماران کاهش 
پیدا کنند و این نخس��تین قدم ما و خیلي مهم اس��ت و از آنجا که به 
جس��م و روح مردم مربوط است تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي مس��ئول نیست که این بار س��نگین را بر دوش دارد.  رئیس 
جمهور گفت: بس��یاری از ارگان ها و دس��تگاه ها مسئول هستند یک 
بخش مربوط به موسس��ه اس��تاندارد ، یک بخش وزارت صنعت، یک 

بخش وزارت کش��اورزی مسئول هس��تند، در یک کالم همه مسئول 
هستند. آقای روحانی با ذکر این نکته که پیشگیری اولویت اول برنامه 
های حوزه س��المت اس��ت افزود: در بخش بهداشت باید تالش کنیم 
مردم ما س��الم بمانند چون اصل بر س��المت است ، اصل بر این است 
که انساني که سالم متولد شده سالم ادامه حیات بدهد. رئیس جمهور 
در ادامه با اشاره به طرح تحول سالمت و اجرایی شدن آن از سال ۹۳ 

گفت: طرح در ش��رایط س��ختی و تحریم آغاز شد و سال ۹۳ تا آمدیم 
نفسی بکشیم با کاهش بی سابقه قیمت نفت مواجه شدیم و هنوز هم 
تحت تاثیر آن هس��تیم طوري که قیمت نف��ت از ۱۲۰ دالر امروز به 
یک سوم رسیده اس��ت و کشورهاي نفت خیز دیگر هم دچار مشکل 
هستند. آقای روحانی افزود: رشد اقتصادی سال ۹۵  فوق العاده  بود و 
طبق آمارهای مرکز آمار هش��ت و سه دهم درصد و بانک مرکزی ۱۲ 
و نیم درصد بوده است و با این حال طرح تحول را با همه مشکالت و 
سختی ها ادامه دادیم ولی هنوز مشکالتي نیز در این مسیر داریم. وی 
 با اشاره به اینکه دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان از پرتالش ترین و 
پر تحرک ترین وزرای دولت یازدهم است اظهار داشت: با اجرای طرح 
تحول سالمت از لحاظ زیرساخت، تجهیزات پزشکي و خدمات سالمت 
و درمان تحول عظیمي ایجاد ش��د وتوفیق این طرح ، قبل از هر چیز 
مدیون پزشکان عزیز، پرستاران پر تالش و مدیران دانشگاههاي علوم 
پزشکي و مراکز درماني است و این طرح  به عنوان یکي از برنامه هاي 

مهم در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت .  

تبریز – ماهان فالح- مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی 
در مراس��م افتتاحیه بازرسی مشترک صیانت از حقوق شهروندی، عفاف و 
حجاب و امر به معروف و نهی از منکر استان با قدردانی از فعالیت های شرکت 
و آب و فاضالب آذربایجان شرقی در طول سال، اظهار کرد: با توجه به میزان 
رضایت مندی ارباب رجوع به این شرکت و میزان خدماتی که ارائه می دهد، 
می توان گفت که جزو شرکت های پیشرو در امر حقوق شهروندی است. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی، استوارآذر با بیان اینکه از دغدغه های نظام اسالمی، 
تحقق آرمان های واالی انقالب اسالمی است که از جمله زیرشاخه آن ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی است، گفت: بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در بخش صیانت از حقوق شهروندی، تدابیر زیادی اندیشیده شده 
ولی با توجه به مبانی اعتقادی دینی در کش��ور، همیش��ه مورد هجمه های 
زیادی از طرف دشمن قرار گرفته ایم که البته آسیب های جدی نیز وارد کرده 
است. مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: از 
سال ۸۲ موضوع حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه وقت مطرح شد 
و سپس حقوق شهروندی توسط دولت تدبیر و امید به صوت انتشار منشور 
حقوق شهروندی آغاز شد. وی با بیان اینکه با استناد به بازرسی های سنوات 
گذش��ته با قاطعیت می توان گفت استان آذربایجان شرقی کم برخوردترین 
مشکل در زمینه حقوق شهروندی را داشته، تصریح کرد: در طول این چند 
سال موضوع اصلی که شاید بسیار مغفول مانده همان حقوق شهروندی است 
ولی اخیراً این غفلت در حال جبران توس��ط دولت یازدهم اس��ت و منشور 
حقوقی آن منتشر ش��د. وی با تاکید به آغاز فعالیت های حقوق شهروندی 
در استان با هدف احقاق حق بیشتر شهروندان گفت: خوشبختانه وضعیت 
استان آذربایجان شرقی نسبت به استان های دیگر در وضعیت مطلوبی است 

ولی همین نیز برای استانی که شهدای محراب و عالمه های مطرح دارد، قابل 
قبول نیس��ت و باید بیش��تر اقدامات در زمینه حجاب صورت گیرد. در آغاز 
این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن 
بیان عملکرد ش��رکت در بخش های مختلف، مصرف س��رانه آب در استان 
برای هر نفر در ش��بانه روز را ۱۹۰ لیتر دانس��ت و گفت: میانگین استاندارد 
مصرف سرانه ۱۵۰ لیتر بوده و شهروندان در این استان 4۰ لیتر در شبانه روز 
بیش��تر آب مصرف می کنند. وی همچنین به صرفه جویی در مصرف آب و 
رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و از شهروندان درخواست کرد توصیه های 
شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 
مشکل نشوند. وی در ادامه به موضوع صیانت از حقوق شهروندی اشاره کرد 
و گفت: اقدامات بسیار مناسبی در این حوزه در سطح شرکت انجام شده و 
ش��رکت آبفای آذربایجان شرقی با اقدامات انجام شده موفق به کسب رتبه 
اول در صنعت آب و فاضالب ش��ده اس��ت. مدیرعامل شرکت آبفا در ادامه 
به زیرساخت های موجود در شرکت جهت تامین الزامات و نیازمندی های 
حقوق شهروندی و عفاف و حجاب اشاره نموده و در بیان اهم اقدامات انجام 

گرفته در حوزه حقوق ش��هروندی گفت: تعیین راهبردها و سیاست ها در 
حوزه حقوق شهروندی، احصاء ش��اخص های مرتبط با حقوق شهروندی، 
تشکیل تیم های بازرسی حقوق شهروندی و سالمت اداری جهت بازدید از 
مناطق و واحدهای تابعه و تدوین برنامه های بهبود برای ارتقاء سالمت اداری، 
شناسایی گلوگاه های فساد و ارائه برنامه های عملیاتی جهت کاهش آنها، عقد 
قرارداد با دانشگاه تبریز جهت نظرسنجی از مشترکین، مراجعین، همکاران 
و س��ایر ادارات به منظور ارتقاء کمی و کیفی فعالیت ها، استفاده از ابزارهای 
نوین برای ارائه خدمات در راس��تای کاهش مواجهه با ارباب رجوع، توسعه 
ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان و ایجاد سازوکارهای الزم برای افزایش 
نظارت همگانی از جمله اقدامات این در راس��تای اجرای حقوق شهروندی 
اس��ت . وی در ادام��ه به بیان اهمیت و ضرورت موض��وع صیانت از حقوق 
شهروندی و عفاف و حجاب پرداخت و گفت: در احادیث و روایات اسالمی و 
بر کرامت و ارزش واالی انسان اشاره شد و همچنین وظیفه خطیر شرکت 
در قبال ش��هروندان، به وجود فرهنگ سازمانی مطلوب در ارتباط با حقوق 

شهروندی تاکید فراوان شده است .
وی ضم��ن تش��ریح اقدامات صورت گرفته در حوزه عف��اف و حجاب در 
ش��رکت آب و فاضالب، خاطرنشان کرد: بیشترین تالش این است که خود 
افراد به رعایت حجاب عالقه مند ش��وند که در این راس��تا با تهیه و توزیع 
نشریه، برگزاری کالس های قرآنی، اعزام کارکنان به راهیان نور، نشست های 
رسانه ای، نشست های مختلف، تهیه نرم افزار و پخش کتاب و برگزاری مسابقه 
ورزشی از جمله کارها در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب 
اس��ت.وی در خاتمه گفت: از استانداری آذربایجان شرقی تشکر می کنم که 
مقدمه برگزاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی را از شرکت آب و فاضالب 

استان شروع کرد و  ما هم تالش می کنیم در سطح مناسبی جلو برویم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- همایش ارتقاء حفاظت و امنیت 
بنادر اس��تان هرمزگان با حضور مدیران کل اطالع��ات و بنادر و دریانوردی 
اس��تان در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی برگزار 
ش��د.  به گ��زارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار رواب��ط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، حجت االسالم سلیمی مدیرکل اطالعات 
اس��تان هرمزگان در ای��ن همایش که با حضور جمع کثی��ری از نیروهای 
حراست و یگان حفاظت بنادر استان هرمزگان برگزار شد، طی سخنانی به 
تشریح شرایط حساس منطقه در مقطع کنونی و همچنین ضرورت مقابله 
با گروه های تکفیری پرداخت. وی بندر شهید رجایی را از جمله مهم ترین 
گلوگاه های اقتصادی و تجاری کشور توصیف کرد و گفت: این بندر همواره 
مورد طمع دشمنان بوده و هست که باید در مباحث امنیتی دقت و مراقبت 
کرد. مدیرکل اطالعات استان هرمزگان راهکارها و راهبردهایی را در راستای 
ارتقاء حفاظت و امنیت بنادر اس��تان هرمزگان به ویژه بندر ش��هید رجایی 
تبیی��ن کرد. "اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان با 

بیان اینکه قدرت های بزرگ جهان به دنبال اعمال نفوذ و حاکمیت در خلیج 
فارس هستند، گفت: بندر شهید رجایی در نقطه کلیدی خلیج فارس واقع 
شده و جایگاهی غیرقابل انکار در تجارت بین المللی دارد که بر همین اساس، 
دشمنان به دنبال اعمال حاکمیت مصنوعی خود بر این منطقه هستند. وی 
افزود: نیروهای حفاظتی و حراستی بنادر، چشم های بیدار کشور در حوزه 
تجارت دریایی هستند که ضروری است نسبت به تهدیدات فیزیکی و مجازی 

توانمندی و آگاهی خود را افزایش دهند. عفیفی پور امنیت و آرامش حاکم 
بر بندر شهید رجایی به عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی را قابل ستایس 
دانس��ت و گفت: خوشبختانه با تالش های ش��بانه روزی، شرایطی امن در 
این بندر فراهم ش��ده و هزاران نفر مش��غول به در آرامش فعالیت هستند. 
"حسن دادور" رئیس حراست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز طی 
اظهارات��ی هدف از برگزاری این همایش را ارتقاء دانش اطالعاتی و اش��راف 
یافتن نیروهای حراستی و حفاظتی نسبت به مسایل روز عنوان کرد و افزود: 
حفاظت از دارایی های س��ازمان بنادر، کشتی ها و میلیاردها تومان سرمایه 
مردم در بنادر وظیفه خطیری محس��وب می ش��ود که باید تالش کنیم تا 
امنیت پایدار را در بندر ش��هید رجای��ی و بنادر تابعه حاکم کنیم. وی بندر 
شهید رجایی را از جمله مهم ترین مراکز حیاتی کشور توصیف کرد و افزود: 
بیش از 6۰ درصد عملیات صادرات و واردات و همچنین بیش از ۸۰ درصد 
عملیات کانتینری کشور در این بندر انجام می شود که حفظ و صیانت از این 

مجموعه اقتصادی، اهمیت و حساسیت باالیی دارد.

تبریز – لیال پاشائی- رئیس ارتباطات و فناوري اطالعات منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز ایران از تقویت و گسترش سیستم های ارتباطات مخابراتي این منطقه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال گاز 
ایران، سیاوش غالمي با اعالم این خبر گفت: با ارتقاء و تقویت سیستم های مخابراتي 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز توسط کارشناسان داخلي، بستر هاي ارتباطي مطمئن 
و پایداري در سطح منطقه شمال و شمالغرب فراهم شده و افق تازه اي پیش روي 
ارتباطات قرار گرفت. وی اساسي ترین پروژه مخابرات این منطقه را شامل گستره 
4 خط س��وم آذربایجان، از مرکز منطقه در تبریز تا تاسیسات اندازه گیري نوردوز 
 با اس��تفاده از بستر ارتباطي فیبر نوري به تعداد ۱۰ ایستگاه مخابراتي فیبر نوري 
) ۸ ایس��تگاه ش��امل تجهیزات RTU و سه ایستگاه بیسیمي VHF(  برشمرد. 
وی افزود: با راه اندازي این سیس��تم کلیه ارتب��اط مخابراتي تبریز تا نوردوز براي 
ارس��ال و دریافت دیتا و همچنین ارتباط بیس��یمي در مس��یر بر روي بستر فیبر 
ن��وری ق��رار گرفت تا از لحاظ ایمني نقطه کور ارتباطي بیس��یمي در این منطقه 
وجود نداشته باشد و در ادامه این پروژه بستر انتقال اطالعات دیسپچینگ مسیر 

نوردوز تا تبریز نیز فراهم می گردد. غالمي اظهار داشت: در ادامه پروژه خط سوم 
آذربایجان کارشناس��ان واحد  ICTمنطقه ۸ با همکاري همکاران مخابراتي ستاد 
انتقال گاز در حال تس��ت سیستم های مخابراتی گس��تره سوم از ارومیه تا تبریز 
و تکاب هس��تند که شامل ۱7 ایستگاه فیبر نوری و 6 ایستگاه VHF  می باشد 
با تحویل گرفتن این ایس��تگاه ها ارتباط مابین س��تاد تبریز با مرکز بهره برداری 
گاز ارومیه و تاسیس��ات تکاب نیز بر روي بستر فیبر نوري اختصاصي قرار خواهد 

گرفت. رئیس ارتباطات و فن��اوري اطالعات منطقه ۸ عملیات انتقال گاز تصریح 
کرد: تغییر بستر ارتباطي تاسیسات تقویت فشار گار مرگنلر از کابل مسي به شبکه 
فیبر نوري سراس��ري از دیگر فعالیت هاي این واحد بوده که با این اقدام س��رعت 
انتقال دیتا چندین برابر شده و کیفیت کانال های مخابراتی بهتر شده است. وي 
  Vlan،خاطرنشان کرد: همچنین بمنظورایجاد امنیت در شبکه اینترانت منطقه
بن��دي و اعمال Port Security و Guard در کلیه سیس��تم هاي واحدهاي 
س��تادي مستقر در تبریز و مراکز بهره برداری چایپاره، اردبیل و تاسیسات اردبیل 
و بازرگان انجام گرفته  و ادامه عملیات در س��ایر مراکز بهره برداری و تاسیس��ات 
در حال انجام مي باشد. غالمی یادآور شد: همچنین مجازي سازي سرورهاي 
 منطقه با خریداري و نصب سرور، san storage و سایر دستگاه هاي 
پشتیبان گیري، بروزرساني سایت منطقه، گسترش کانال هاي ارتباطي 
و ایجاد اپلکیش��ن منطقه نیز از دیگر فعالیت های انجام گرفته در این 

منطقه است.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره نمودارگیری س��طحی 
مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران گفت: با تالش متخصصان 
این اداره در سه ماه نخست امسال ۱4۸ عملیات نمودارگیری سطحی با 
موفقیت در موقعیت اس��تقرار دکل های حفاری انجام شد. علی صادقی 
افزود: این تعداد عملیات با کاربست ۵۲ مجموعه )یونیت( نمودارگیری 
س��طحی در مناط��ق نفتخیز کش��ور ص��ورت گرف��ت.  وی اظهارکرد: 
نمودارگیری سطحی شامل تجزیه و تحلیل پارامترهای زمین شناسی، 
سیال حفاری و محاسبات مهندسی است که همزمان با عملیات حفاری 
اجرا می ش��ود.  صادقی با بیان اینکه در این مدت به تمامی درخواس��ت 
های شرکت های متقاضی پاسخ داده شده است، گفت: فعالیت این بخش 

کامال به روز می باشد.  رئیس اداره نمودارگیری سطحی مدیریت خدمات 
ویژه ش��رکت ملی حفاری ایران افزود: این خدمات در گس��تره شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران و 
پروژه های کلید در دست شرکت ارائه شد.  وی اظهار کرد: متخصصان و 
کارشناسان این اداره با بهره گیری از دانش فنی و تجارب ارزنده در چند 
سال اخیر موفق به بومی سازی بخش عمده ای از تجهیزات نرم افزاری و 
سخت افزاری مرتبط شده اند.  صادقی در پیوند با این مطلب به همکاری 
شرکت های دانش بنیان، دانشگاه تهران و دیگر مراکز علمی و پژوهشی 
در زمینه ساخت کامل دستگاه های نمودارگیری سطحی در داخل کشور 
اشاره کرد.  رئیس اداره نمودارگیری سطحی مدیریت خدمات ویژه شرکت 

مل��ی حفاری ایران گفت: از جمله ابزار اساس��ی که در این بخش بومی 
سازی شده سنس��ورهای عمق حفاری، وزن سیال حفاری، دمای سیال 
حفاری و گازها از جمله H2S  اس��ت.  وی افزود: با توجه به توانمندی 
های تخصصی و وجود متخصصان مجرب این اداره آمادگی  کامل برای 
ارائه خدمات به شرکت های نفتی در کشورهای نفتخیر منطقه را دارد.  
صادقی موضوع آموزش و به روز بودن کارکنان این واحد را مورد اش��اره 
ق��رار داد و اظهار کرد: در این خصوص با همکاری اداره آموزش و تجهیز 
نیروی انس��انی شرکت برای شش ماه نخست امسال جهت  ۵۰۲ نفر از 
کارکنان ۱6 هزار و ۵6۰ نفر ساعت با سرانه ۳۳ ساعت آموزش به ازای هر 

نفر برنامه ریزی شده است.

تبریز – اس�د فالح- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اسکو، اظهار کرد: 
وقف نم��ادی از روح خیرخواهی، تعاون، هم  زیس��تی و عطوفت انس��انی و 
برخاسته از ایده واال و ایمان است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حجت االسالم 
اکبر حریرچی، وقف را تاثیرگذار در توس��عه ای پایدار دانست و خاطرنشان 
کرد: وقف می  تواند راهگش��ای حل مسائل و مشکالت و نیازهای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و مذهبی جامعه باشد اما تأکید بیشتر بر امر توسعه علمی 
و تحقیقاتی از طریق وقف و بنیادهای وقفی به منظور رسیدن به توسعه   ای 
پایدار است زیرا اگر قرار باشد ساختمان توسعه همه جانبه کشورمان شکل 
بگیرد، باید به پایه و اساس آن توجه کامل کنیم تا دوام و بقای آن را تضمین 
کند وگرنه کارهای روبنایی و ظاهرسازی و... ممکن است ظاهر پیشرفته  ای به 

ما نشان دهد ولی دوامی نداشته و برای همیشه ما را وابسته به دیگران نگاه 
دارد و چاره  ساز نباشد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اسکو، یادآور شد: عمل 
به وقف از سوی مردم مهم ترین راه گسترش فرهنگ وقف است اما باید توجه 

داشت که مردم، نیازمند راهنمایی و آموزش های دینی عملی در این زمینه 
هستند. وی با اشاره به یکی از شاخه های ارزشمند وقف افزود: بی  تردید یکی 
از ارزشمندترین شاخه های وقف، وقف علمی است چراکه موجب گسترش 
علم و دانش درجامعه و در نس��ل  های مختلف می ش��ود، بسیاری از مراکز 
آموزشی، پژوهشی، کتابخانه  ها و... از جمله مصادیق وقف علمی هستند که 
امکان فراگیری علم و دانش و یا گسترش تحقیقات را برای جمع زیادی از 
دانش آموزان و دانش  پژوهان فراهم کرده اند. حجت االسالم حریرچی همچنین 
از لزوم تالش برای گس��ترش وقف گفت و تاکید ک��رد: آثار مثبت وقف در 
زمینه ه��ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه ایجاب می کند که در 
گسترش وقف تالش جدی داشته باشیم چراکه اگر به این سّنت حسنه عمل 

شود بسیاری از مشکالت فعلی جامعه  ما قابل حل خواهد بود.

رئیس جمهور در جشنواره عمران سالمت:

سالمت، اصل مهم دولت دوازدهم خواهد بود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری:

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی جزو شرکت های پیشرو در امر حقوق شهروندی است

برگزاری همایش حفاظت و امنیت بنادر هرمزگان در بندر شهید رجایی

سیستم های ارتباطی و شبکه های مخابراتی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران ارتقا یافت

متخصصان شرکت ملی حفاری در مدیریت خدمات ویژه موفق شدند

انجام 148 عملیات نمودارگیری سطحی همزمان با حفاری چاه های نفت و گاز

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اسکو: 

وقف نمادی از روح خیرخواهی و برخاسته از ایده واال و ایمان است

با حضور مسئولین کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در اتاق ایران 
کارگروه بررسی وضعیت حوضه آبریز زاینده رود در اتاق بازرگانی  ایران تشکیل شد

اصفهان - قاس�م اس�د-  جلسه کمیس��یون آب ، محیط زیست و اقتصاد س��بز ایران با حضور 
نمایندگان کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان  در خصوص وضعیت تنها 

حوضه  آبریز فالت مرکزی کشور برگزار شد.
محمد حسین شریعتمدار رئیس کمیسیون آب ،محیط زیست و اقتصاد سبز ایران در این جلسه  
اظهار داشت : حوضه آبریز زاینده رود یکی از مهمترین نقاطی است که با بحران آب مواجه شده و سوال 
نمایندگان کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان این است که وظیفه اتاق 
ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این زمینه چیست ؟ وی با تاکید بر اینکه باید در راستای حل این معضل گام برداریم و کمتر در گذشته غرق 
شویم،گفت : برای حل این مشکل بهتر است وضعیت کنونی و راه حل های موجود در کارگروهی متشکل از کارشناسان مجرب ، نمایندگان دستگاه 
های دولتی و نمایندگان استان اصفهان در چندین جلسه مورد بررسی قرار بگیرد و سپس نتایج این جلسات در ماه بعد با نمایندگان سایر استان های 

ذینفع در میان گذاشته شود و در نهایت یک نتیجه کلی حاصل و به عنوان پیشنهاد به دستگاه های اجرایی ارجاع داده شود.
لطفعلی ضیائی نایب رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی  اصفهان با بیان اینکه آنچه در این جلسه گفته می شود تنها در جهت روشن شدن بحران 
زاینده رود و پاسخ به سوء تفاهم هاست، اظهار داشت : از جمله ابعاد و پیامدهای بحران فراگیر آب در حوضه آبریز زاینده رود تامین نشدن حقابه 
محیط زیستی تاالب گاوخونی ، پیشروی بیابان ،خطر جابه جایی های بزرگ جمعیتی ، فرونشست زمین ، بحران زیست محیطی ،آسیب به اعتبار 
قوانین و خدشه به اعتماد مردم می باشد که همگی حاکی از پرداختن سریع به این معضل و جلوگیری از افزایش تبعات آن است . وی با بیان اینکه 
تاالب گاوخونی در حال تبدیل شدن به کانون بزرگ ریزگردها است اظهار داشت : بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه صنعتی اصفهان 
خاک بستر تاالب گاوخونی حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین  مانند کادمیوم ،نیکل ،روی ، منگنز و مس  است که با توجه به تشکیل شدن 
بستر تاالب از خاک های رس این فلزات سنگین می توانند در قالب ریزگردهای سمی تا شعاع یک هزار کیلومتر پراکنده شوند. ضیائی با اشاره به 
اینکه میزان کادمیوم در بستر تاالب ۸ برابر و میزان روی ۲ برابر استاندارد های جهانی است افزود : تنها در شعاع ۵۰۰ کیلومتری تاالب استان های 
تهران ، سمنان ، قم ، لرستان ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، یزد ،فارس و کرمان قرار دارد که این ریزگردهای سمی با توجه به شدت باد های 

منطقه ای می تواند این استان ها را نیز تحت شعاع قرار دهند .
شفیعی مدیرعامل سازمان آب منطقه ای وزارت نیرو گفت : آنچه در بحث شورای عالی آب مصوب شده است یک بحث ساده انگارانه است زیرا 
رسیدن به ارقامی که در این مصوبات نوشته شده عمال امکان پذیر نیست .  مدیر عامل سازمان آب منطقه ای وزارت نیرو با بیان اینکه به عنوان یک 
کارشناس به انتقال بین حوضه ای اعتقاد دارم اظهار داشت : انتقال آب در حوزه مرکزی کشور به دلیل بهره وری بیشتر الزام آور است . وی با بیان 
اینکه بحران آب در تمام حوضه های آبریز کشور وجود دارد گفت : در گام اول باید قبول کرد که تغییر اقلیم اتفاق افتاده است و اگرچه شاید در برخی 
مناطق تاثیری چندانی بر میزان بارش ها نداشته اما برای  نوع و زمان بارش ها اثرات منفی  زیادی را رقم زده است . شفیعی  نبود الگوی توسعه ای 
را یکی از بزرگترین مشکالت در حوضه آبریز زاینده رود و سایر حوضه های آبریز کشور دانست و ادامه داد : مسائلی همچون طرح های انتقال آب 
گالب ۲ ، گالب ۳ و ... معلول های مشکالت امروز کشور هستند و علت اصلی تنها در نبود الگوی توسعه خالصه می شود . مدیرعامل سازمان آب 
منطقه ای وزارت نیرو بهره وری و اقتصاد آب را یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در حوضه های آبریز کشور عنوان و ادامه داد: اختصاص آب به کشت 
برخی از محصوالت کشاورزی و صنایع که صرفه اقتصادی ندارند باید مورد بازنگری قرار بگیرد  و الگوی کشت مناسب برای کشاورزان تدوین شود .

در پایان این جلسه ؛ جهانی از اعضای کمیسیون آب ، محیط زیست و اقتصاد سبز ایران گفت : در سال های اخیر فضا سازی و تشویش اذهان 
عمومی در خصوص زیاده خواهی استان اصفهان از منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود شدت گرفته است که با توجه به توضیحات نمایندگان کمیسیون 

کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان  می توان دریافت که بخش عمده  از این فضا سازی ها خالف واقع است .

پایان عملیات انتقال خط لوله آب خام  از بلوار17 شهریور به چهارصد دستگاه سمنان
سمنان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان از توسعه شبکه اصلی آب خام با هدف تامین آب 
خام بسترهای فضای سبز  از بلوار۱7 شهریور به منطقه چهارصد دستگاه سمنان خبر داد. محمد قاسمی گفت:با توجه به گسترش روز افزون شهر 
و شهرنشینی و همزمان توسعه بسترهای فضای سبز شهری،گسترش،توسعه و تجهیز شبکه آب خام از سال ۸4 شروع و تا کنون ادامه داشته است. 
وی افزود:  در این راستا توسعه شبکه اصلی شهر سمنان از حدود 6۰ کیلومتر به ۱۲۰۰ کیلومتر در سطح شهر با هدف لوله کشی و انتقال آب خام 
به تمامی بسترهای فضای سبزو ایجاد و توسعه شبکه فرعی و مویرگی شبکه آب خام با هدف تامین آب خام بسترهای فضای سبز به طول حدود 
۳۰کیلومتر در سطح خیابانهای فرعی و کوچه های سطح شهردر سال۱۳۹6انجام شده است. به گفته وی  اجرا ، ایجاد و توسعه شبکه آبیاری تحت 
فشار  و استفاده از روشهای نوین آبیاری در بستر های فضای سبز با هدف  صرفه جویی و کاهش استفاده از آب خام و استفاده بهینه از منابع آب 
در دسترس انجام شده است و هم اکنون  ۲۰۰هکتار از ۳4۰ هکتار فضای سبز احداث شده و موجود سطح شهر با استفاده از روشهای نوین آبیاری 

تحت فشار قطره ای و بارانی آبیاری می شوند. 

امضای تفاهم نامه احداث اولین نیروگاه خورشیدی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- تفاهم نامه احداث اولین نیروگاه خورشیدی در استان گلستان امضاء شد.به گفت�ه مهندس علی اکبر نصی�ری 
مدیرع�امل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود در استان گلستان به منظور جذب سرمایه گذاری 
خارجی به ویژه در بخش تولید نیروی برق از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی تفاهم نامه احداث اولین نیروگاه خورشیدی در استان 
گلستان امضاء شد.وی در خصوص مشخصات این نیروگاه گفت: در ساخت این نیروگاه، ظرفیت ۳۰۰ روز آفتابی در استان گلستان نقش مهمی 
داشته و برای اولین بار احداث نیروگاه خورشیدی با قدرت ۲۵ مگاوات در مساحتی بالغ بر ۱4 هکتار در منطقه داشلی برون توسط سرمایه گذار 

خارجی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق گلستان: 
طرح تغییر ساعت کار ادارات در گلستان اجرا می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: با اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات،۱۰ درصد 
در مصرف برق استان گلستان صرفه جویی شد. مهندس علی اکبر نصیری در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات 
اظهار داشت: از روز سه شنبه ۱۳ تیر ساعات کار ادارات استان گلستان تغییر کرد  و این سبب صرفه جویی ۱۰ درصدی درمصرف برق 
شد. وی تاکید کرد: با توجه به ساعات کار ادارات که در زمان پیک مصرف برق است و بار مصرف را باال می برد، تصمیم گرفتیم ساعات 
کار ادارات را تغییر دهیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و پیش بینی گرم تر شدن 

هوا در جلسه با معاونین استانداری پیشنهاد تغییر ساعات کار ارائه شد و پس از بررسی قانونی این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. 

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد)ACT(ویژه 
مشاوران دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان کارگاه آموزشی پیش از ازدواج مبتنی 
بر پذیرش و تعهد )ACT( در سالن اجتماعات واحد استانی با حضور مشاوران و کارشناسان و مدرسان روانشناسی مراکز تحت نظارت برگزار گردید. 
در ابتدا دکتر دهقانی ریاست محترم واحد استانی گلستان به بیان ارزش خانواده به عنوان سلول بنیادی جامعه پرداخت و عمده مشکالت را در عدم 
آگاهی دانست.  وی در ادامه به استمرار این کارگاه ها مبتنی بر خروجی مناسب در مراکز آموزشی اشاره کرد، سپس در ادامه دکتر بابایی مدرس 
کارگاه به مباحث ضرورت و اهمیت آموزش پیش از ازدواج،  ویژگی یک ازدواج موفق، انتخاب همسر و معیار های آن، دوره آشنایی و شرایط آن،  
نامزدی و ویژگی های آن، مسائل همسران و تداوم زندگی موفق،  پرداخت در طول جلسه پرسش و پاسخ  بین مشاوران حاضر در جلسه صورت 

پذیرفت.

معاون فرهنگی و امور جوانان آذربایجان غربي :
برگزاري مرحله استانی سومین دوره مسابقات قرآن ورزش و جوانان اواخر تیر ماه 

ارومی�ه- خبرنگار فرصت ام�روز- محبوب محمودزاده معاون فرهنگی و امور جوانان در این خصوص گفت: 
مرحله شهرستانی سومین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان، ورزشکاران و جوانان استان از نیمه دوم تیرماه در ارومیه 
و شهرستان های دیگر استان برگزار خواهد شد. وی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ 
سال ویژه ورزشکاران و جوانان و رده سنی آزاد ویژه کارکنان با یکدیگر رقابت می کنند که نفرات برتر به مسابقات 
کشوری اعزام می شوند. مسابقات مذکور طی روزهای ۲7 و ۲۸ تیرماه در دو بخش بانوان و آقایان و همچنین بخش 
شفاهی و کتبی برگزار می شود که رشته های شفاهی شامل: قرائت، تحقیق، قرائت، ترتیل و حفظ یک جزء تا ۱۰جزء 

است و رشته های کتبی نیز در بخش های تفسیر موضوعی و حفظ احادیث برگزار می شود.

مدیر عامل آبفاشهری مازندران با توجه به افزایش دمای هوا:
مشترکین در مصرف آب صرفه جویی کنند

ساری -دهقان - مدیر عامل آبفاشهری مازندران با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم گرما، از مشترکین خواست 
در مصرف آب صرفه جویی نمایند تا هم استانی های عزیز  با کمبود آب مواجه نشوند. به گزارش خبرنگار مازندران، 
مهندس ذاکری با بیان اینکه با افزایش دمای هوا میزان مصرف آب مشترکین نیز افزایش می یابد، گفت: در این زمینه 
مدیریت مصرف از سوی مردم بسیار حائز اهمیت است. مدیر عامل آبفاشهری مازندران، ادامه داد: کارکنان این شرکت 
برای تأمین و توزیع عادالنه آب شرب تالش می کنند، در ماه های گرم سال این تالش چند برابر می شود تا مردم در 
روزهایی که به دلیل افزایش دما به آب نیاز دارند از این مایه حیاتی بی نصیب نباشند، افزود: مشترکین محترم نیز 
باید در مصرف آب  مدیریت نمایند، در غیر این صورت در تأمین پایدار آب شرب مردم با مشکل مواجه خواهیم شد. مهندس ذاکری، ضمن اشاره به 
کاهش ۲۰ درصدی میزان بارندگی نسبت به سالهای گذشته، تصریح کرد: کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد که با افزایش دمای 
هوا کمبود آب تشدید می شود. وی، ادامه داد: به همین منظور مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگری مصرف آب را مدیریت و در استفاده از 
این نعمت حیاتی صرفه جویی کنند تا تمامی مشترکین دسترسی کافی به آب داشته باشند . مهندس ذاکری با بیان اینکه میانگین کشوری  مصرف 
آب به ازای هر نفر در روز ۱6۰ لیتر می باشد، افزود: این رقم در مازندران ۱۹۰ لیتر  است، چنانچه مشترکین محترم ۳۰ لیتر صرفه جویی نمایند 
کمترین مشکل را در بخش آب خواهیم داشت.وی با اشاره به افزایش دو تا سه برابری جمعیت مازندران در ایام تعطیل، تصریح کرد: زیرساختهای 
موجود جوابگوی جمعیت ثابت استان است بنابراین با ورود مسافر و افزایش تقاضای آب در برخی از شهرها با افت فشار و یا قطع آب مواجه می شویم. 

بازدید شهردار از پروژه های شهر مالرد
مالرد - مژگان علیقارداشی -  شهردار مالرد از روند رو به رشد پنج پروژه عمرانی سطح شهر 
مالرد بازدید به عمل آورد .   در این بازدید مهندس سلگی )معاونت فنی عمرانی( ، مهندس عبدالملکی 
)معاونت خدمات شهری( و مهندس جباری )مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز( حضور داشتند.  
علی اکبر خراس��انی از نحوه اجرای و پیش��رفت  این پروژه ها ابراز خرسندی نمود و نسبت به تسریع 
در انجام و به بهره برداری رسیدن هر چه سریعتر آنها ،تاکید نمود. خراسانی افزود: با اتمام تعدادی از 
این پروژه ها  و حل مشکالت مردم رضایت شهروندان شهر مالرد نیز فراهم می گردد.در این بازدیدها 

مراحل انجام کار پروژه ها تحت نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفت .



کارت ه��ای ویزیت 20PT  نرم 100درصد نخی با 
ظرافتی خالص و ناب یک یا دوطرفه رنگی بنا بر میل 
ش��ما با پس زمینه هایی به رنگ سفید روشن، سفید 

خالص یا سایه کرمی ارائه می شوند. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، این قبی��ل کارت های 
ویزیت نخی با منش��اء زمین��ی نرم ترین و غنی ترین 

بافت موجود را برای شما به ارمغان می آورند. 
در ش��رایطی که این کارت های نخی س��فید اجازه 
چ��اپ رنگ های��ی ش��اد روی پ��س زمینه های��ی با 
98درصد روش��نایی را می دهند، س��ایه های سفید و 

کرمی اندکی گرما را به کارت می افزایند. 
ای��ن کارت ها از الی��اف پنبه ای بهبود یافته ناش��ی 
از تولی��د پنب��ه و پنبه دانه س��اخته ش��ده اند و هیچ 
صدمه ای به درخت نمی زنند. سایه سفید روشن آنها 
محصول الیاف طبیعی، به معنای پردازش ش��یمیایی 
و ضایعات کمتر نسبت به دیگر کارتون های معمولی 

است. 
انبار پنبه این ش��رکت بس��یار مناس��ب یک سری 
م��وارد اضافی مانند فویل ه��ا، منبت کاری و چاپ به 

روش » letterpress «  )چاپ برجسته( است. 

ش��رکت فوق س��فارش تولی��د محص��والت چاپی 
 ش��ما با تصاویری زیبا از جمل��ه آگهی های تبلیغاتی، 
دعوت نامه ها، کارت های تش��کر و سفارش��ی اتان را 

می پذیرد. 
اکنون امکان دادن س��فارش کارت نخی فوق العاده 
کلفت 40 پوینتی س��فید روش��ن و کارت های نخی 
رنگی سفارش��ی از طریق دپارتمان »quote« وجود 
دارد. عالقه من��دان می توانن��د ش��خصا از کارت های 
ویزیت منحصربه فرد این شرکت در شعبه های آن در 
نیویورک سیتی، ونکوور یا تورنتو بازید به عمل آورند. 

کارت های ویزیت از نوع نخی 
مدرسه مدیریت

المبورگینی هوراکان تاکسی می شود! 

آنچه کارآفرینان را به پختگی 
می رساند

کارآفرینان باید از تجربیاتی که در طول مدت 
فعالی��ت خود به دس��ت می آورند، جهت افزایش 

هوشمندی در کسب وکارشان استفاده کنند. 
کس��انی که در تمام مدت عمرشان کارآفرین 
بوده ان��د، اغل��ب در زم��ان تحصیل در مدرس��ه 
کس��ب وکارهای کوچ��ک ی��ا عجیب��ی مانن��د 
خریدوفروش کتاب  داس��تان داش��ته اند. برخی 
از کارآفرین��ان نی��ز در محیط دانش��گاه ش��روع 
ب��ه ایجاد درآمد یا کس��ب وکار جدی��د کرده اند؛ 
کس��ب وکار کوچکی که نیاز به س��رمایه زیادی 
ندارد و خود ف��رد می تواند آن را راه اندازی کند. 
تورگردانی و گردشگری مثال های خوبی در این 
زمینه هس��تند. انجام این فعالیت ها در س��نین 
پایین باعث باتجربه ش��دن افراد می ش��ود و آنها 
با مخاطرات ش��روع یک کس��ب وکار، آش��نایی 
بیش��تری پیدا می کنند که می توان��د در فرآیند 
آینده کارآفرینی حرفه ای آنها بسیار مفید باشد. 

تجربه، خرد می آورد
مدیران به واسطه تجربه بسیار زیادی که دارند، 
کمتر مرتکب اش��تباه می ش��وند. دهه ها نبرد در 
می��دان تجارت، طرز فکر آنها را بس��یار منظم و 
قوی کرده اس��ت و س��ال ها یادگیری پشت این 
تجربه قرار دارد. البته باید گفت که تجربیات این 
افراد کارکش��ته، با دنیای جدید آنها تطبیق پیدا 
کرده است و آنها فقط طبق تجربه و راه هایی که 
قبال استفاده می کردند، عمل نمی کنند؛ بنابراین 
در مواجهه با چالش هایی که برای نخستین بار با 
آنها مواجه می شوند، عکس العمل مناسبی نشان 

می دهند. 

خرد، اطمینان می آورد
تصمیم��ات مرب��وط ب��ه کس��ب وکار بس��یار 
ش��بیه تصمیماتی هس��تند که در زندگی گرفته 
می شوند. هرچه بیشتر تصمیم بگیرید، احساس 
راحتی بیشتری در زمان تصمیم گیری دارید. این 
احساس راحتی، به شما اطمینان می دهد که در 
مسیر درست حرکت می کنید. کارآفرینان تازه کار 
اغلب چنین بینش��ی ندارند و در تصمیمات شان 
مطمئن نیس��تند. افراد موفق یک شبه به چنین 
موقعیتی نرس��یده اند. س��ال ها ت��الش کرده اند، 
س��ال ها تمرین کرده اند تا بتوانند در رشته خود 

به یکی از موفق ترین افراد تبدیل شوند. 

اطمینان منجر به کارایی می شود
اگر رشته موضوع مش��خص باشد، بسیار بهتر 
می توانی��د برنامه ریزی کنید. الزم نیس��ت تمام 
س��اعات ش��ب بیدار بمانی��د تا ب��رای چگونگی 
انجام کار نقش��ه بکشید. باید یاد بگیرید که وارد 
جزییات  بی ارزش نش��وید، بلک��ه کاری کنید که 
بیشترین بازگشت را برای وقت، انرژی و سرمایه 

شما داشته باشد. 

کارایی با داده ها بهتر می شود
برخ��ی از کارآفرین��ان در ابتدای کارش��ان با 
دیدن ویژگی ه��ا و قابلیت محص��ول یا خدمات 
آن هیجان زده می ش��وند، ولی در سال های بعد، 
محصول ش��اید آنچنان برای ش��ان مهم نباشد و 
بیشتر فکرش��ان را بر مس��ائل مالی حول محور 
محص��ول ی��ا س��رویس می گذارند. ب��ه این فکر 
می کنند که مزیت نسبی ش��ان چیست؟ حاشیه 
سود آن چقدر اس��ت؟ آیا خرید توسط مشتری 
تکرار می شود؟ نرخ از دست دادن مشتری چقدر 
اس��ت؟ هزینه جذب هر مش��تری چقدر است؟ 
منابع درآمد همیشگی کدام  است؟ بدون داشتن 
اطالع��ات اقتص��ادی از کس��ب وکار، هیچ وقت 
نمی توان ب��ه موفقیت رس��ید. کارآفرینان خبره 
می دانند که باید در فعالیت های ش��ان به داده ها 
بیشترین توجه را نشان دهند و همیشه به دنبال 
اهرم هایی باشند که بتوانند کسب وکارشان را باال 

بکشند. 

همه این موارد منجر به رشد کسب وکار 
می شوند

سال ها تجربه کارآفرینان، به آنها آموخته است 
که یک کار را نباید به تنهایی پیش ببرند. مدیران 
شرکت ها باید در کنار خود افرادی باهوش داشته 
باشند که آنها را تبدیل به یک رهبر مناسب کند. 
پس باید افرادی را اس��تخدام کنند که باهوش تر 

از خود آنها باشند.
 برخی کارآفرین��ان جوان فکر می کنند که در 
کسب وکارشان، خوش فکرترین فرد هستند. این 
طرز تفکر باید کنار گذاشته شود و مدیران، افراد 
تیم ش��ان را توانمند کنند تا بتوانند وظایف خود 
را ب��ه آنها محول کنند و س��پس از س��ر راه آنها 
کنار روند. کنترل کارهای کوچک در تصمیمات 
افراد تیم، کار مدیران  بی تجربه اس��ت که باید از 

آن پرهیز کرد. 
و مهم ترین مس��ئله این است که وقتی در کار 
اش��تباهی پیش می آید، نباید بترس��ید. مدیران 
بی تجربه، عادت دارند همیشه به کارکنان هشدار 
بدهند. این هش��دارها فقط تمرکز تیم برای حل 
مش��کل را از بین می برد. باید در چنین مواردی 
خونسردی خود را حفظ کنید تا سرانجام راهکار 

مناسب پیدا شود. 
منبع: زومیت

کیوسک

 )Minted( نام شرکت: مینتد 
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: 

89میلیون دالر
 چ�ه کاری می کن�د؟ این ش��رکت آنالین، 
 خری��د کارت ه��ای سفارش��ی را آس��ان تر و 
مقرون به صرفه تر از همیش��ه کرده اس��ت، اما 

کارش محدود به این نماند. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ مریم نفیسی 
ک��ه والدینی ایرانی و چین��ی دارد، مدیرعامل 
باتجربه ای است که زمان زیادی را صرف توسعه 
مینتد در س��ال ۲01۶ کرده است؛ از طراحی 
دکور خانه ها گرفته تا خرده فروشی های فصلی. 

بازار طراحی آنالین

معرفی استارتاپ

دیوانه وار ترین تاکس��ی ای که تا به ح��ال دیده اید به خاطر 
داری��د؟ چه نوع خودرویی بوده؟ ی��ک کادیالک قدیمی؟ رنج 
روور ای��ووک روباز؟ یا فورد ک��راون ویکتوریا با رینگ های ۲۲ 

اینچی؟ 
خب، اینها در برابر چیزی که قرار اس��ت آن را ش��رح دهیم 
چیزی نیس��ت. چیزی که قرار اس��ت پادشاه تاکسی های دنیا 
باش��د و آن المبورگین��ی ه��وراکان جدید اس��ت. به گزارش 

دیجیاتو، شرکتی در شهر لینکلن بریتانیا مجوز استفاده از این 
ابر تاکسی را گرفته و مشتریان می توانند بنا بر نوع استفاده، آن 
را برای س��فر های معمولی و روزانه یا برای مراسم های عروسی 
یا قرار های کاری سفارش دهند. جان بیشاپ، مدیر این شرکت 
تاکس��یرانی گفته اس��ت ما یک چیز به خص��وص و متفاوت 
می خواستیم و این ایده را یک یا چند سال پیش مطرح کرده ایم 
و از آن زم��ان به فکر انجام آن بوده ایم. ما پیش بینی می کنیم 

که این تاکسی خاص بیشتر توسط دانش آموزانی که به مراسم 
فارغ التحصیلی می روند یا برای افرادی که به کس��ب و کار های 
خاص مشغول هستند اس��تفاده خواهد شد. البته به دلیل دو 
نفره بودن هوراکان تنها یک نفر ظرفیت جابه جایی این تاکسی 
است و شروع سرویس دهی آن از شش هفته دیگر آغاز خواهد 
شد. دلیل این طوالنی بودن نیز سیاست قیمت گذاری هر سفر 

و مسائل پیچیده بیمه گذاران است. 

برای مطالعه 737 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: راه اندازی استارتاپ در عصر اینترنت بسیار کار 
مؤثری اس��ت و بدون شک هر ساله سهم بازار الکترونیکی 
در ایران و جهان افزایش می یابد و شاید درآینده نه چندان 
دور بخ��ش بزرگی از خدمات و ف��روش در فضای آنالین 
صورت گیرد. همانطور که می دانید از میان صدها استارتاپی 
که هر ساله در ایران راه اندازی می شوند تنها چند تا از آنها 
می توانند کار خود را ادامه دهند یا به س��وددهی برس��ند. 
برای اینکه شما استارتاپی موفق داشته باشید باید به چند 
نکت��ه توجه کنی��د؛ اول از همه تیم خ��وب و متخصص و 
خالقی فراهم کنید. افراد تیم شما باید خالق و متخصص 
باشند. دوم تیم باید انگیزه قوی برای راه اندازی داشته باشد 

و به اندازه کافی برای حصول نتیجه صبور باشد. سوم اینکه 
ایده ن��و و تازه ای را طراحی کنید. ش��اید در برخی مواقع 
تقلی��د از ایده های دیگران یا کپی کردن خوب باش��د اما 
بهتر است با همفکری دوستان ایده خالقانه ای که در بازار 
استارتاپی ایران وجود ندارد راه اندازی کنید و پنجم مسئله 
س��رمایه گذاری است که بس��یار مهم است. طبعا اگر شما 
خودتان سرمایه گذار باشید خیلی بهتر است اما در غیر این 
صورت می توانید با شتاب دهنده های مختلف کار کنید و 
براس��اس ایده و خالقیت و سهم بازار و امکان سنجی های 
مطالعاتی بخشی از سهام کار خود را به آن شرکت واگذار 
کنید. با توجه به موقعیت مالی ش��ما، شتاب دهنده گزینه 
مناسبی برای راه اندازی ایده استارتاپی شماست تا بتوانید 
به صورت حرفه ای در گردونه رقابت بازار الکترونیکی قرار 

گیرید. شتاب دهنده هم به شما سرمایه اولیه برای راه اندازی 
اس��تارتاپ می دهد و هم در صورت تشخیص، وام هایی در 
اختیار شما می گذارد. حتی شما برای راه اندازی استارتاپ 
نیاز به م��کان فعالیت و لوازم و امکان��ات دارید که فراهم 
کردن همه اینها نیاز به زمان و سرمایه دارد اما شتاب دهنده 
در صورت تأیید ایده و توانایی تیم ش��ما حاضر اس��ت در 
این زمینه سرمایه گذاری کرده و روی توسعه، بهینه سازی، 
اجرای استراتژی بازاریابی، توسعه نقشه راه محصول و تهیه 
طرح کسب و کار و پیش بینی های مالی با شما همراهی کند 
و حتی در صورت نیاز به س��رمایه گذاری کالن در مراحل 
بع��دی، زمینه ها را برای جذب س��رمایه فراهم کند. پس 
بهتر است با یک شرکت شتاب دهنده حرفه ای وارد مذاکره 

شوید. 

راه اندازی استارتاپ

پرسش: جوانی 25 ساله ام و قصد دارم با دوستانم یک استارتاپ موفق راه اندازی کنم اما سرمایه الزم را ندارم. شما چه 
پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

اعتماد )7(
ضمیر »ما«. . . 

نام کتاب: اعتماد
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: منیكه شیخ جوادی )بهزاد(
ناشر: سیته 

به روشی فکر کنید که محصول تان را می فروشید یا معرفی 
می کنی��د چند مرتبه از ضمیر »ما« اس��تفاده می کنید؟ 

شرط می بندم صد ها مرتبه! 
چند مرتبه باید از ضمیر»ما« استفاده کنید؟ پاسخ من 

هیچ. 
واژه »ما« را برای همیشه از ادبیات تان به ویژه از صحنه 

فروش تان حذف و ضمیر »من« را جایگزین آن کنید. 
- آیا مش��تری اهمیت��ی به خودش می دهد یا ش��ما؟ 
پاسخ روشن است. پس چرا بی وقفه از این ضمیر استفاده 
می کنید؟ آنها اهمیتی به شما نمی دهند مگر آنکه بتوانید 

کمک شان کنید. 
- چق��در حاضری��د کارهای��ی انجام دهید ک��ه به نفع 

مشتریان تان باشد؟ 
- مشتریان شما به این باور رسیده اند که شما قرار است 

کمک کنید؟ 
 اس��تفاده از ضمی��ر »من« کمک می کن��د آنها حس 
اطمینان بیش��تری داش��ته باش��ند به اینکه قرار اس��ت 

کمک شان کنید. 
فراموش نکنید کمک باید خالصانه و بدون نقشه قبلی 
باش��د. اگر قولی می دهی��د برای کمک ک��ردن حتما به 
قول تان عمل کنید. مردم انتظار دارند که شما به قول تان 

عمل کنید. 

خالصه کتاب

 نمایش��گاه لوازم آرایشی بهداش��تی و زیبایی  
)Cosmobeauté( - مالزی

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر 9۶   
مکان: کواالالمپور

 نشس��ت تخصصی جذب گردشگر در سراسر 
کشور

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر 9۶   
مکان: شیراز

 کارگاه مبانی مدیریت و برنامه ریزی نگهداری 
و تعمیرات  )1(

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر 9۶   
مکان: اصفهان

 هشتمین نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع 
وابسته دوچرخه و موتور سیکلت ایران – اردبیل

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر 9۶   
مکان: اردبیل

 ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی خودرو - 
شیراز 9۶

تاریخ برگزاری: ۲7تیر 9۶   
مکان: شیراز

 نخس��تین همای��ش بین الملل��ی مدیری��ت، 
حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

تاریخ برگزاری: ۲7 تیر 9۶   
مکان: همدان

ژوهانس��بورگ ان��رژی  و  ب��رق  نمایش��گاه   
 POWER-GEN  آفریقای جنوبی

کد رویداد: 17۶80
وضعیت: 3 روز تا برگزاری

تاریخ برگزاری: ۲7 تیر 9۶   
مکان: قاره آفریقا

 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین 
در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری: ۲7 تیر 9۶   
مکان: پاریس

  دوازدهمین رویداد در مسیر موفقیت
تاریخ برگزاری: ۲7 تیر 9۶   

مکان: اصفهان
 سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی 

کشاورزی و علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری: ۲8 تیر 9۶   

مکان: تهران
سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین 

در مهندسی برق و کامپیوتر
تاریخ برگزاری: ۲8 تیر 9۶   

مکان: استان مازندران
 همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تاریخ برگزاری: 30 تیر 9۶   
مکان: تبریز

منبع: دارکوب

رویداد

مهندس محسن نادری 
کارشناس بازاریابی و فروش
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