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پیش زمینه های کاهش نرخ سود در شبکه بانکی فراهم نیست

چالشهای
کاهشدستوری
نرخسودبانکـی

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در 50 سالگی ایدرو:

 راهی جز تامین منابع مالی
از سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد
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سازمان امور مالیاتی برای خروج مسکن از رکود وارد عمل شد

مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری در بخش مسکن
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یادداشت
هیچ صاحب بنگاهی بدهکار 

متولد نشده است

اهمیت قیمت گذاری در قلمرو 
ارزش مصرف کننده

 ادغام وزارتخانه ها
با اقتصاد ما سازگار نبود

طرح مس��ئله بسیار ساده است. 
دارند  وجود  زی��ادی  بنگاه های 
که در س��ال های گذشته برای 

تأمی��ن مالی ب��ه نظام 
بانکی رو آورده اند...

چگونه دیدگاه مشتری خود 
قیمت گ��ذاری  ب��ه  نس��بت  را 

ارزش محور تعیین کنیم؟ 
اس��تراتژی  ال��ف( 

قیمت مشابه...

و  بازرگان��ی  وزارت  ادغ��ام 
صنایع برای کشورهایی مناسب 
است که صنعت صادرات محور 

اقدامی  دارند و چنین 
با شرایط اقتصادی...

دکتر سجاد 
رحیمی مدیسه

مشاور بازاریابی و فروش

 حسین
سالح ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی

مجیدرضا حریری
عضو هیأت نمایندگان اتاق 

بازرگانی ایران

بررسی تیزر تبلیغاتی محصوالت عطرآگین
نقش کارمندان منتقد در روابط عمومی شرکت ها

اثرات جنسیت در تصمیم  خرید مصرف کننده
چه زمانی باید یک محصول را از بازار خارج کنیم

مدیریت کسب و کار: صادق باشید
تأثیر لباس  و  وضعیت ظاهری بر کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک وب سایت 
X.Com را راه اندازی کرد



ده��ه  س��ال های  در  ای��ران 
توسعه  با  40شمس��ی، همزمان 
اجتماعی، ش��اهد وق��وع انقالب 
صنعت��ی در مقی��اس کوچک��ی 
بود ک��ه منجر به افزایش س��هم 
تولید ناخالص ملی، رش��د تعداد 
کارخانه ه��ا و ب��اال رفت��ن تولید 
برخی صنایع مادر شد. با توجه به 
رش��د تغییرات در بخش صنعت، 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنایع ای��ران در تیرماه 1346 با 
دو وظیفه اصلی ایجاد بنگاه های 
نوس��ازی  و  جدی��د  صنعت��ی 
بنگاه های فرسوده تاسیس شد و 
حاال نیم قرن از زمان تولد سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
ی��ا همان ایدرو گذش��ته اس��ت. 
50س��الگی ایدرو، بهانه ای بود تا 
مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و 
نوسازی صنایع ایران روز گذشته 
در نشس��تی خب��ری روب��ه روی 
خبرنگاران و رس��انه ها بنش��یند 
و از دس��تاوردهای ای��درو و حال 
نه چندان خوب صنعت در اقتصاد 

ایران بگوید. 

 رقیب سازمان
بخش خصوصی نیست

منص��ور معظمی، مدیرعامل 
نوسازی  و  گس��ترش  سازمان 
صنایع ایران در نشست خبری 
به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
میزان  س��ازمان،  این  تاسیس 
بدهی دولت به ایدرو را معادل 
۲۲50 میلی��ارد توم��ان اعالم 
ک��رد و گفت: ح��دود ۲۲50 
میلی��ارد توم��ان بدهی دولت 
ای��درو اس��ت و امیدواریم  به 
مجلس شورای اسالمی تکلیف 
س��ازمان توسعه ای را مشخص 
کن��د و دولت بده��ی خود را 

بپردازد. 
او ادامه داد: قرار نیست ایدرو 
بلکه هدف  بنگاه��داری کن��د، 
ایج��اد ش��رکت ها و واگ��ذاری 
آنهاس��ت که این مس��ئله یک 
روال طبیع��ی اس��ت و ای��درو 
ماموری��ت دارد به عن��وان ی��ک 
سازمان دولتی در نقاط محروم 
دارای ریس��ک ب��اال و نقاط��ی 
ک��ه بخ��ش خصوص��ی حاضر 
ب��ه فعالی��ت در آنه��ا نیس��ت، 
پروژه ه��ای تعیین ش��ده را در 

دستور کار قرار دهند. 
مدیرعامل س��ازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران با اشاره 
به اینک��ه بنگاه ها باید خود را با 
شرایط روز وفق دهند و اگر این 
تطبیق رخ نده��د به طور قطع 
سرنوش��ت آنها توق��ف یا خروج 
از بازار اس��ت، عنوان کرد: ایدرو 
یک سازمان دولتی است که 50 
س��ال از تاس��یس آن می گذرد 
و ه��دف آن کمک ب��ه صنعتی 
شدن کشور است. طی سال های 
گذش��ته ۲50 طرح در کش��ور 

توس��ط ایدرو مدنظر قرار گرفته 
و بعد از اصل 44 قانون اساسی 
ماموریت ه��ای خ��ود را واگذار 
کرده اس��ت. در حال حاضر نیز 
برنامه ایدرو بعد از 50 س��الگی 
تغییر ماموری��ت خود بوده و به 
این سمت پیش می رود، چرا که 
رقیب س��ازمان بخش خصوصی 

نیست و نخواهد بود. 

رشد بخش صنعت در دولت 
یازدهم

معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت همچنین به وضعیت 
و  ابت��دا  در  کش��ور  صنع��ت 
انتهای دولت یازدهم اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: رشد صنعت 
یازده��م  دول��ت  ابت��دای  در 
مع��ادل منفی 10.5درصد بود 
و در ح��ال حاض��ر ب��ه مثبت 
6.5درصد رس��یده است و این 
یعن��ی صنع��ت کش��ور دچار 
تغییر ش��ده هرچند به معنای 
این نیس��ت که ح��ال صنعت 

خوب است. 
معظم��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
بیش��ترین میزان سرمایه  گذاری 
خارج��ی در بخ��ش صنع��ت و 
معدن انجام ش��ده و بیش��ترین 
این س��رمایه  گذاری پس  حجم 
از برجام بوده است، یادآور شد: 
برج��ام فرصت��ی بود ک��ه راه را 
برای بخش صنع��ت و معدن و 
نیز سرمایه  گذاری در این حوزه 
باز کرد. حدود ۸.۸ میلیارد دالر 
س��رمایه  گذاری در قال��ب 1۷۲ 
ط��رح تصویب ش��د ک��ه از این 
میزان ح��دود 5.5 میلیارد دالر 
اجرایی ش��ده و مابق��ی آن در 

حال انجام است. 
18 طرح در دستور کار ایدرو 

در سال جاری
مدیرعامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، طرح های 
در دس��تور کار ایدرو طی سال 
ج��اری را 60 هزار میلیارد ریال 
برآورد کرد و افزود: طرح الیاف 
شیش��ه، پروژه اسفراین، فاز 1۷ 
و 1۸ پ��ارس جنوب��ی، فاز 14، 
سند توسعه دریایی و نیز بحث 
۲000 واگن از جمله طرح هایی 
اس��ت که در دس��تور کار ایدرو 

قرار گرفته است. 
او به 1۸ طرح در دس��تور کار 
ایدرو طی سال جاری اشاره کرد 
و گفت: تولید توربینF کالس، 
الی��اف  اتوماتی��ک،  گیربک��س 
شیش��ه در مرند، تایر لرس��تان، 
کارخانه تایر در زابل، بیواتانونل 
س��وختی در کرمانشاه، فاز دوم 
باف��ت بلوچ و دو منطقه ویژه در 
گرمسار و جهرم و نیز طرح های 
جاس��ک – گواتر و قرارداد رنو 
از جمل��ه طرح های��ی هس��تند 
که در س��ال جاری مدنظر قرار 

می گیرند. 
معظمی ب��ا بی��ان اینکه ۲۷ 
تفاهم نام��ه پ��س از برج��ام در 
ایدرو امضا ش��ده اس��ت، عنوان 
کرد: هیچ راهی جز تامین منابع 
مالی از س��رمایه گذاران خارجی 
وجود ن��دارد و تنها توقع مان از 
دولت این است که فضا را برای 
باز کنند  سازمان های توسعه ای 
ت��ا کار خود را انج��ام دهند. در 
قراردادها بای��د منافع دو طرف 
دیده شود و ما به دنبال افزایش 

سهم تولید خود هستیم. 

مدیرعامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران ادامه داد: 
تولید داخلی هم باید به گونه ای 
باش��د که رقابت پذی��ر بوده و با 
مشتری  رضایت  منطقی  قیمت 
را ج��ذب کند. برنام��ه ما تولید 
صادرات محور است و در قرارداد 
رنو، پژو و س��یتروئن این مسئله 
مورد تاکید بوده اس��ت. حداقل 
30درص��د تولی��د و قطعات در 
سال باید با مس��ئولیت شرکت 
خارج��ی صادر ش��ود و ضمانت 
آن نی��ز کاه��ش تولید اس��ت، 
یعنی اگر 30درصد صادرات در 
دس��تور کار قرار نگیرد از تولید 
س��ال بعد آن محصول کاس��ته 

خواهد شد. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت در واکنش��ی تعجب آمیز 
ب��ه ای��ن س��وال که چ��را متن 
قراردادها را منتش��ر نمی کنید؟ 
اع��الم  چ��را  ک��رد:  عن��وان 
نمی کنیم؟! م��ن نمی دانم چند 
بار بای��د این موض��وع را اعالم 

کنم. 

ایران خودرو بی سلیقگی کرد
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  معظم��ی 
ام��روز یک��ی از نارضایتی ه��ای 
م��ردم، خدمات پ��س از فروش 
اس��ت، ادامه داد: م��ردم انتظار 
می خرند،  ک��ه  خودرویی  دارند 
خدم��ات خوب��ی را ارائ��ه دهد. 
تذکرات زیادی به ش��رکت های 
افزای��ش  ب��رای  خودروس��ازی 
کیفی��ت داده ای��م، ام��ا هنوز با 
فاصله  استانداردها  و  شاخص ها 
زی��ادی داریم. ما تعارف نداریم، 

باید الزامات رعایت شود. 

او در پاسخ به این پرسش که 
آی��ا محصوالت جدی��دی که با 
خارجی  خودروسازان  مشارکت 
تولی��د می ش��ود، ب��ر پایه چه 
قیمتی خواهد بود، گفت: قیمت 
را بازار هدف مش��خص می کند، 
ام��ا برای ما با توج��ه به جامعه 
هدف، تولی��د خودروهای گران 
مالک نیس��ت. هدف وزارتخانه 
این اس��ت ک��ه واردات خودرو 

افزایش پیدا نکند. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت درب��اره قیمت خودروی 
پ��ژو ۲00۸ نی��ز گف��ت: ایران 
خ��ودرو ی��ک بنگاه اس��ت و ما 
قرار نیست دخالت کنیم. درباره 
میلیون  مبلغ پیش پرداخت 60 
تومان��ی نی��ز س��ازمان حمایت 
اطالعی��ه داد و می توانند پول ها 

را دریافت کنند. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
که چ��را ای��ران خ��ودرو مبلغ 
اضافی از م��ردم گرفته که حاال 
ایران  بای��د برگردان��د، گف��ت: 
خودرو در این رابطه بی سلیقگی 

کرد. 

چرا ایران نتوانست به یک 
کشتی ساز یا خودروساز 

تبدیل شود؟ 
مدیرعامل س��ازمان گسترش 
ای��ران  صنای��ع  نوس��ازی  و 
همچنین در پاس��خ به س��وال 
دیگ��ری مبن��ی بر اینک��ه چرا 
نتوانسته ایم طی س��الیان اخیر 
به ی��ک کش��ور خودروس��از یا 
گفت:  شویم،  تبدیل  کشتی ساز 
م��ا از نظ��ر س��خت افزاری کم 
نداری��م و باید ب��ا صاحبان برند 
فعالیت کنیم. ص��درا، ایزوایکو، 
هستند  ما  ظرفیت های  اروندان 
و این جفاس��ت ک��ه با این همه 
ظرفیت، کشتی سفارش دهیم، 
اما باید این نکته را بدانیم که در 
شرکت های  کشتی سازی،  بحث 
رفت��ار  به گون��ه ای  خارج��ی 
می کنند ک��ه تا ۹5درصد منابع 
را طرف خارجی برای آنها تامین 
می کنند. معظمی در پاس��خ به 
س��وال دیگری مبنی بر اینکه 
پشت پرده علت طوالنی شدن 
ق��رارداد رنو و ایدرو چیس��ت، 
بیان کرد: پش��ت پ��رده ای در 
این راستا وجود ندارد. قرارداد 
رن��و و ایدرو مرب��وط به یک یا 
دو محصول نیست و وقتی قرار 
اس��ت بازاری را در اختیار یک 
ش��رکت قرار دهی��م، به یک یا 
دو محص��ول بس��نده نخواهیم 
کرد. اگر واقع بین باش��یم باید 
به طرف خارجی نیز حق دهیم 
و توقع همین رفتار را خواهیم 

داشت. 
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه چند 
درصد احتمال دارد قرارداد بین 
رنو و ایدرو منعقد نشود، تصریح 
کرد: این احتم��ال معادل صفر 

درصد است. 

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در 50 سالگی ایدرو:

راهی جز تامین منابع مالی از سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد

مالی��ات  ام�روز:  فرص�ت 
علی الراس، مالیاتی اس��ت که 
مبن��ای محاس��به آن به جای 
اس��ناد و مدارک مودی، قراین 
و ضرایب مالیاتی است و چند 
هفته قبل ب��ود که رئیس کل 
س��ازمان ام��ور مالیاتی حذف 
کامل شیوه علی الراس از نظام 
مالیات��ی ایران را اعالم کرده و 
حاال در تازه ترین اظهارنظرش 
از پایان س��ال ۹۸ ب��رای این 

منظور خبر می دهد. 
سیدکامل تقوی نژاد با تاکید 
بر وداع با مالیات علی الرأس تا 
پایان س��ال ۹۸ گفت: مبنای 

س��ازمان امور مالیاتی پذیرش 
اس��ت.  مودیان  خوداظه��اری 
براساس قانون، س��ازمان امور 
مالیاتی س��ه سال فرصت دارد 
ش��یوه علی ال��رأس را از نظام 

مالیاتی حذف کند. 
رئی��س کل س��ازمان ام��ور 
مالیات��ی درب��اره موضوع کنار 
گذاشتن ش��یوه علی الرأس از 
نظ��ام مالیاتی ب��ه خبرگزاری 
خان��ه ملت گفت: ب��ا توجه به 
اصالحی��ه قان��ون مالیات های 
مس��تقیم در س��ال ۹4 که از 
ابتدای س��ال ۹5 اجرایی شده 
اس��ت، بعد از گذش��ت س��ه 

سال باید ش��یوه علی الرأس از 
نظام مالیاتی حذف ش��ود. در 
اطالعات  مالیاتی،  جامع  طرح 
از  مالیات��ی  مودی��ان  جام��ع 
سامانه های مختلف جمع آوری 
و به سازمان امور مالیاتی ارائه 
می ش��ود و بر این اس��اس به 
مالیات حقیقی  نوعی می توان 
براس��اس درآمد محاس��به  را 

کرد. 
تقوی ن��ژاد ادامه داد: مبنای 
مالیاتی  امور  سازمان  سیاست 
خوداظهاری های  از  اس��تفاده 
مودی��ان و اس��ناد ارائه ش��ده 
اس��ت و در این راستا بیش از 

۸0درصد اظهارنامه ها براساس 
ابراز از سوی مدعیان پذیرفته 

شده است. 
معاون وزی��ر اقتصاد تصریح 
می ش��ود  پیش بین��ی  ک��رد: 
براس��اس رواب��ط ریس��ک در 
تنها  مالیات،  زمینه محاس��به 
حدود ۲0درصد از اش��خاصی 
مدارک  مودی��ان  به عنوان  که 
مالی ارائه می کنند مدارک شان 
با اطالعات جمع آوری شده از 
س��امانه ها تطابق نداشته باشد 
ک��ه در ای��ن ص��ورت ش��یوه 
علی الرأس در محاسبه مالیات 

مورد توجه قرار می گیرد. 

رئی��س کل س��ازمان ام��ور 
مالیات��ی کش��ور یادآور ش��د: 
براس��اس قانون س��ازمان امور 
مالیاتی س��ه سال فرصت دارد 
ت��ا نظ��ام اطالعاتی خ��ود را 
تکمی��ل کند و به طور طبیعی 
بعد از گذشت این مدت شیوه 
ح��ذف  مالی��ات  علی ال��راس 
می ش��ود، البته حدود دو سال 
تا پایان این مهلت زمانی باقی 
است، اما توصیه شده با وجود 
اختی��ار قانونی س��ازمان امور 
مالیات��ی، این س��ازمان تالش 
کند بر اساس اس��ناد، مالیات 

مودیان را محاسبه کند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

حذف کامل مالیات علی الراس تا پایان سال ۹8

مالیات

نفت

پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود 
اسناد رشوه دهی توتال

وزارت نفت در پی انتش��ار یک سند درباره قرارداد 
ف��از 11 پارس جنوبی که از آن به عنوان رش��وه دهی 
توتال یاد ش��ده است، اعالم کرد: »این اتهام در هیچ 
محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرس��یده و ادعای 

یک نهاد آمریکایی است.«
به گزارش »فرصت امروز«، اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت در پاس��خ به شبهه یاد شده در جوابیه ای 
آورده اس��ت:  »همان گونه که بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در اظهارات اخیر در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی بیان کرد، دولت و به تبع آن وزارت نفت با 
هیچ فرد و ش��رکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان 
وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای 
اثبات ادعاهای ش��ان در اختیار دارند از نظر ش��رعی 
و قانون��ی مکلف بوده  اند این م��دارک را بی درنگ در 
اختی��ار مراجع ذی صالح قضایی ق��رار دهند تا طبق 

موازین قانونی به آن رسیدگی شود.«
در ادامه این جوابیه آمده است:  »منتشرکنندگان 
یک برگ کاغذی که از آن به عنوان س��ند رشوه  دهی 
و رشوه گیری یاد کرده  اند از واقعیت موضوع و اعتبار 
ای��ن برگ که مرب��وط به ماه مه  س��ال ۲013 یعنی 
ابتدای سال 13۹۲ اس��ت به خوبی آگاهند و انتشار 
آن در مقطع کنونی این پرس��ش را پدید می آورد که 
اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه  پسندی بود چرا 
تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا 
طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟! 
گویا جماعتی سال  هاس��ت وانمود کرده  اند به اس��رار 
مگو و س��ری کشور دسترس��ی دارند. تصور کرده  اند 
می  توانن��د خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی 
کش��ور قرار داده، راس��ا م��درک جم��ع  آوری کرده، 
پرونده س��ازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا 
حک��م صادر کنند و س��پس پرونده س��ازی نمایند و 
انتظار هم داشته باش��ند که حکم شان برای همگان 

الزم  االتباع باشد!«
اداره کل رواب��ط عموم��ی وزارت نف��ت ادامه داده 
است:  »همان گونه که جناب آقای مهندس زنگنه در 
جم��ع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت 
ب��ه صرف ای��ن گونه ادعاها آن هم از جانب کس��انی 
که هیچ س��ابقه روشنی در صداقت ندارند، نمی تواند 
نس��بت به همکاری ی��ا عدم همکاری ب��ا طرف های 

معامله بین  المللی تصمیم بگیرد. 
اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت 
توت��ال برای مش��ارکت در توس��عه ف��از 11 میدان 
گازی پارس جنوب��ی گذش��ته اس��ت و ای��ن موضوع 
ه��م به هیچ عنوان مخفی نب��ود؛ به ویژه برای برخی 
افراد و رس��انه های خاص که معلوم نیس��ت چرا و با 
چه مجوزی به انواع و اقس��ام اطالعات س��ری کشور 
دسترس��ی دارن��د – ی��ا حداق��ل این گون��ه وانمود 
می کنند – روی��دادی ناگهانی نبود از این رو فرصت 
کاف��ی در اختیار داش��تند ت��ا این م��دارک به زعم 
خودشان محکمه  پسند را برای ممنوع المعامله کردن 
توتال در اختیار مراجع ذی صالح کشور قرار دهند.«

در پایان جوابیه وزارت نفت آمده است:  »بی گمان 
ن��ه وزارت نف��ت و نه هی��چ فرد و دس��تگاه دیگری 
 نمی  توان��د و نباید بدون دس��تور و حک��م قضایی در

 ای��ن  گون��ه امور تصمی��م بگیرد. ضم��ن آنکه اتهام 
مذک��ور در هیچ محکمه داخل��ی و خارجی به اثبات 
نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که به ظاهر 
مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم 
نیست که از منظر این آقایان باالخره ادعاهای نهادها 
و س��ازمان های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت 
و م��ورد اس��تناد ق��رار داد یا در ای��ن زمینه هم این 
آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آنها صالح 
دانستند ادعاهای ش��یطان بزرگ درست است و هر 
وقت صالح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل 

اعتماد است! 
در پایان بار دیگر یادآور می ش��ویم که وزارت نفت 
در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت 
کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال 
نکرده اس��ت و در این مس��یر تس��لیم جوسازی های 
سیاسی و انتظارهای نابجا و غیرقانونی نخواهد شد.« 

انرژی

روند نزولی درآمد نفت متوقف شد
کاهش 40درصدی درآمد نفتی 

دولت یازدهم نسبت به دولت دهم
آخرین گزارش ها حاکی اس��ت ک��ه درآمد نفتی 
ایران در س��ال گذشته به بیش از 55 میلیارد دالر 

رسیده است. 
به گ��زارش خبرآنالین، افزایش درآمدهای نفتی 
ایران به بی��ش از 55 میلیارد دالر و ۷00 میلیون 
دالر، رش��د 66درصدی درآمده��ای ایران از محل 
صدور نفت و گاز را به همراه داشت. به این ترتیب 
آخری��ن محاس��بات ص��ورت گرفته توس��ط بانک 
مرکزی ایران نش��ان می دهد دولت یازدهم از سال 
13۹۲ تا پایان سال 13۹5 درآمدی معادل با ۲0۹ 
میلی��ارد و ۲6۷میلیون دالر از محل صادرات نفت 
و گاز به دس��ت آورده که این رقم بسیار پایین تر از 

درآمد دولت دهم از محل مذکور است. 
ای��ن در حالی اس��ت که دولت ده��م در فاصله 
سال های 13۸۸ تا پایان سال 13۹1، 346 میلیارد 
و 515 میلیون دالر نفت فروخت اما آمارها نش��ان 
می دهد یکی از بدترین ش��رایط اقتصادی ایران در 
این دوره زمانی اتفاق افتاده اس��ت؛ کاهش شدید 
رش��د اقتصادی که به منفی ش��دن آن در س��ال 
13۹1 منجر ش��د از یک س��و و تورم باال و توام با 
رکود اقتصاد از س��وی دیگ��ر، قدرت خرید مردم و 

وضعیت رفاهی کشور را نشانه رفت. 
به ای��ن ترتیب در حالی فعالی��ت دولت یازدهم 
آغاز ش��د که ایران بخش مهمی از بازارهای نفتی 
خ��ود را از دس��ت داده بود و می��زان درآمد نفتی 
ایران در س��ال 13۹1 نسبت به مدت مشابه پیش 
از آن نی��ز گ��واه از دس��ت رفتن بازاره��ای نفتی 
ایران ب��ود. تحریم خرید نفت ایران در این س��ال 
بحران های اقتصادی کش��ور را بسیار پیچیده کرد؛ 
به طوری که درآمد 11۸میلیارد دالری نفت ایران 
در س��ال 13۹0 به 6۸میلیارد و 135 میلیون دالر 
در س��ال 13۹1 کاهش یافت. به این ترتیب میزان 
درآمدهای نفتی به دس��ت آمده در دولت یازدهم 

نزدیک به 40 درصد کمتر از دولت دهم است. 
در سال های استقرار دولت یازدهم، برنامه احیای 
بازاره��ای جهان��ی نفت از یک س��و و تالش برای 
هماهنگی با دیگ��ر تولیدکنندگان نفتی به منظور 
حمای��ت از قیمت نفت از س��وی دیگر در دس��تور 
کار قرار گرفت. این سیاست توامان سبب شد روند 
نزولی درآمدهای نفتی که از سال 13۹1 آغاز شده 
بود، باالخره در س��ال 13۹5 متوقف ش��ود و ایران 
بار دیگر شاهد افزایش درآمدهای حاصل از فروش 

نفت پس از وقفه ای چهار ساله باشد. 
دولت یازدهم در حالی توانست نسبت به کنترل 
نرخ تورم و همچنین افزایش رش��د اقتصادی نائل 
ش��ود که در سه س��اله اول فعالیت خود، هر س��ال 
ب��ا کاه��ش درآمد نفتی نس��بت به س��ال پیش از 
آن روب��ه رو بود. درآمدهای ای��ران از محل فروش 
نف��ت و گاز در س��ال 13۹۲ برابر ب��ا 64میلیارد و 
540میلیون دالر گزارش ش��ده است. این رقم در 
س��ال 13۹3 به 55 میلیارد و 406 میلیون دالر و 
در سال 13۹4 به 33 میلیارد و 56۹ میلیون دالر 

کاهش یافت. 
به نظر می رس��د اجرای سیاست هایی مبتنی بر 
بازپس گیری بازارهای نفتی ایران در جهان از یک 
س��و و تالش برای هماهنگی اوپ��ک و غیر اوپک با 
ه��دف حراس��ت از قیمت ه��ا که به رش��د قیمت 
نف��ت در بازار منجر ش��د، مهم ترین دالیل افزایش 
درآمدهای نفتی ایران در سال 13۹4 بوده است. 

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران: 
شرکت ملی نفت مکلف به نهایی کردن 

10 قرارداد نفتی تا پایان سال است
ش��رکت مل��ی نفت ایران براس��اس مصوبه س��تاد 
اقتصاد مقاومتی مکلف ش��ده اس��ت ت��ا 10 قرارداد 
توسعه ای میدان های نفت و گاز را تا پایان امسال به 
نتیجه برس��اند و مقدمات این کار در قالب مناقصه و 

مذاکرات به صورت موازی در دست اقدام است. 
به گزارش شانا، غالمرضا منوچهری، معاون توسعه 
و مهندسی ش��رکت ملی نفت ایران، روز گذشته در 
نشس��تی توجیهی که با هدف توضیح قرارداد فاز 11 
پارس جنوبی برگزار ش��د، ب��ا بیان این مطلب افزود: 
خوشبختانه در سایه مذاکرات سنگین و شبانه روزی 
برای امضای قرارداد توس��عه ف��از 11 پارس جنوبی، 
مدل جدید قراردادهای نفتی آب دیده و چکش کاری 
ش��ده و طبیعی اس��ت ک��ه در قرارداده��ای بعدی 
می توانیم با سرعت بیشتری به کارمان ادامه دهیم. 

وی ادام��ه داد: البت��ه قراردادهای��ی ک��ه پ��س از 
برگ��زاری مناقصه امضا ش��وند، زمانبرتر خواهند بود 
و برای نهایی ش��دن اج��زای قرارداد، زم��ان زیادی 
صرف می شود.  منوچهری با بیان اینکه زمان زیادی 
منتظ��ر مصوبه نهایی هی��أت دولت درخصوص مدل 
جدی��د قراردادهای نفتی بودیم و پایه و اس��اس این 
قراردادها مصوب��ه دولت و اصالحیه های آن اس��ت، 
افزود: مذاکرات با شرکت توتال به بیانی 1۸ ماه و به 
بیان دیگر یک س��ال و دو ماه طول کش��ید که برای 
قراردادهای��ی در این مقیاس، امر خیلی غیرقاعده ای 

نیست. 
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هیچ صاحب بنگاهی بدهکار متولد 
نشده است

طرح مس��ئله بسیار ساده اس��ت. بنگاه های زیادی 
وجود دارند که در سال های گذشته برای تأمین مالی 
ب��ه نظام بانک��ی رو آورده اند و پ��س از آن به دالیل 
مختل��ف از جمله رک��ود، بهره وری پایین، مش��کل 
تقاضا و موانع صادرات و بس��یاری مش��کالت دیگر، 
نتوانسته اند بدهی خود را با نظام بانکی تسویه کنند. 
اکنون س��وال این اس��ت که با بنگاه های بدهکار به 
نظام بانکی که قادر نیس��تند بدهی خود را تس��ویه 
کنند، چه باید کرد؟ احتماال پاسخ دادن به این سوال 
ب��رای بانک ها نباید زیاد دش��وار باش��د چون تکلیف 
بانک ها مشخص است. مشتری وثیقه مورد نیاز بانک 
را تأمی��ن ک��رده و بانک هم می تواند پ��س از تأخیر 
مشتری در پرداخت اقساط، بالفاصله وثیقه را به اجرا 
بگذارد. اما آیا این، پایان راه اس��ت؟ اجازه بدهید در 
این نوش��ته، از نگاه فعاالن اقتصادی به مس��ئله نگاه 
کنی��م؛ از نگاه آنها که احتماال عمری فعالیت س��الم 
و شفاف داش��ته اند، عمری خوش حس��اب بوده اند و 
برای سال های طوالنی، جزو مشتریان خوب بانک ها 
محسوب می شده اند. اکنون اینها هم گرفتارند. چاره 

کار چیست؟ 

شرایط رکودی و پرداخت تسهیالت
شرایط بازار پول به گونه ای است که عرضه کنندگان 
پول یا پس اندازکنندگان را تش��ویق به سپرده گذاری 
در بانک ه��ا می کن��د. در ای��ن نوش��ته نمی خواهیم 
سیاس��ت گذاری برای نرخ سود را به چالش بکشیم و 
تنها وضع موجود را ترس��یم می کنیم. در این شرایط، 
صاحبان س��رمایه با محاس��به میزان ریس��ک و نرخ 
س��ود فعالیت های اقتصادی، به این نتیجه می رس��ند 
ک��ه پس انداز در بانک ها صرفه اقتصادی بیش��تری از 
س��رمایه گذاری در دیگر بازارها دارد. این رفتار کامال 
عقالنی و طبیعی اس��ت. بانک ها و س��ایر مؤسسه های 
تأمین مالی نیز با محاس��به های کارشناس��انه به این 
نتیجه می رس��ند ک��ه عالوه ب��ر نرخ به��ره ای که به 
س��پرده گذاران می دهند، نرخ سودی برای کارگزاری 
و واس��طه گری خ��ود لح��اظ ک��رده و پس انداز های 
ش��هروندان را به متقاضیان پول بدهند. این رخدادی 
عادی اس��ت و هر روز در دنیا هزاران مبادله به شکل 
یاد ش��ده انجام می ش��ود. در ایران نی��ز این وضعیت 
دس��ت کم از زمان تأس��یس بانک تا ام��روز به همین 
شکل انجام می شود. تفاوت وضعیت امروز بنگاه ها در 
ایران با کش��ورهای دیگر در این اس��ت که بانک های 
ایرانی به دلیل فقدان رقبای خارجی و مس��دود بودن 
راه برای تأمین س��رمایه از بانک های خارجی، در یک 
ب��ازار انحصاری یا ش��به انحص��اری فعالیت می کنند. 
عالوه بر این در ایران به دالیل گوناگون بانک ها اعتبار 
کس��ب کرده و چت��ر حمایتی دول��ت و بانک مرکزی 
بر س��ر آنها گس��ترده شده اس��ت و از این جهت نیز 
سپرده گذارن ایرانی راهی جز گسیل پس انداز خود به 
بانک ها نمی شناسند. بازار سرمایه ایران نیز متأسفانه 
کم عمق، کم دامنه و به نوعی انحصاری ش��ده اس��ت 
و از ای��ن نظر بانک ها رقیب نیرومن��دی ندارند. رکود 
گسترده کس��ب و کار صنعتی، حمل ونقل و ساختمان 
و بازاره��ای صنعتی مثل س��که و ارز بانک های ایرانی 
را در جذب س��رمایه، بدون رقیب کرده است. در این 
شرایط متقاضیان سرمایه گذاری های جدید تولیدی یا 
خدماتی یا آنها که قصد توس��عه بنگاه خود را دارند یا 
حتی برای تأمین س��رمایه در گردش نیاز به نقدینگی 
دارن��د، راه بانک ها را در پیش گرفت��ه و مقادیر قابل 
توجهی وام با شرایط سخت دریافت می کنند. تا اینجا 
هیچ مش��کلی به وجود نیامده و همه چیز به ش��کل 
طبیع��ی پیش رفته اس��ت. اما مش��کل از جایی آغاز 
می ش��ود که به هردلیلی، فردی که تسهیالت دریافت 
کرده، قادر به پرداخت اصل پول به اضافه س��ودی که 
بای��د به آن تعلق گیرد نیس��ت. نرخ بهره بانکی باال از 
یک طرف و وجود مش��کل در سمت تقاضا و احتماال 
دالیل متعدد دیگر باعث ش��ده که تسهیالت گیرنده 
نتواند در موعد مقرر اقس��اط خود را پرداخت کند. در 
حال حاضر تع��داد زیادی از بنگاه های اقتصادی ما به 
این وضع دچارند یعنی به دلیل گرفتاری در ش��رایط 
رکودی، قادر به پرداخت تس��هیالت دریافتی نیستند. 
نتیجه اینکه بسیاری از این واحدها در آستانه مصادره 
توس��ط بانک ها قرار دارند. کافی اس��ت به واحدهای 
حقوقی و بخ��ش اجراییات بانک ه��ا مراجعه کنید تا 
متوجه شوید چه تعداد پرونده در این زمینه باز شده و 
چه وضع ناراحت کننده ای میان نظام بانکی و بخشی 
از اقتصاد کش��ور شکل گرفته است. دولت یازدهم در 
چهار سال گذش��ته تالش کرد این وضعیت را سامان 
دهد. در ای��ن مدت، بس��یاری از بنگاه های اقتصادی 
توس��ط بانک ها مص��ادره ش��د. بس��یاری از واحدها 
تعطیل ش��دند و خیل��ی از تولیدکنن��دگان به خاک 
سیاه نشستند. از آن طرف، بانک ها نیز شرایط بهتری 
ندارند. خیلی از واحدهای مصادره شده یا امالکی که 
به عنوان وثیقه در اختی��ار بانک ها قرار گرفته، اکنون 
جزو دارایی های منجمد نظام بانکی محسوب می شود. 
ه��ر روز در روزنامه ها، فهرس��ت بلند باالیی از امالک 
مزایده ای بانک ها منتشر می شود درحالی که خریداری 

ندارد. 
منبع: ایرنا
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سازمان امور مالیاتی برای خروج مسکن از رکود وارد عمل شد

مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری در بخش مسكن

غالمحسین شافعی که در رأس هیأت 35 
نفره اقتصادی به لوکزامبورگ سفر کرده با 
کارلو تلن، رئیس اتاق بازرگانی لوکزامبورگ 
دی��دار کرد. به گزارش »فرص��ت امروز« از 
رواب��ط عمومی اتاق بازرگان��ی ایران، کارلو 
تلن، رئیس اتاق بازرگانی لوکزامبورگ نیز 
در این دیدار بر ضرورت ارتقای سطح روابط 
ب��ا ایران تأکید کرد و گفت: هیأت بلندپایه 
لوکزامبورگ چندی پیش در ایران حضور 
داشته و ما در پی تحقق مذاکرات آن دیدار 
هستیم و امیدواریم بعد از دیدارهای فعاالن 
اقتصادی در ته��ران و لوکزامبورگ روابط 
اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور همان گونه 
که مورد تأکید طرفین است، افزایش یابد. 
رئیس اتاق لوکزامبورگ با اش��اره به س��فر 
هیأت اقتصادی این کش��ور به ایران گفت: 
شرکت های ما بسیار نوآوری دارند و ما در 
آن سفر دیدارهای بسیار خوبی داشتیم. ما 
در زمینه تکنولوژی،ICT و ساخت وس��از 
می توانیم با ایران هم��کاری کنیم. رئیس 
ات��اق لوکزامبورگ ادامه داد: ش��رکت های 
ساخت وس��از  زمین��ه  در  لوکزامبورگ��ی 
برج های بلند و پایدار از سیستم های بسیار 
دقیقی استفاده می کنند که آماده همکاری 

در این زمینه با ایران هستیم. 

اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

همچنین غالمحسین شافعی در همایش 
تجاری مشترک ایران و لوکزامبورگ گفت: 
دیدارهای اخیر وزیر امور خارجه لوکزامبورگ 
با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و عالقه مندی و تأکید طرفین 
در جهت توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع 
بانکی و مالیاتی و همچنین حضور هیات های 
تجاری کش��ور لوکزامبورگ همگی نشانگر 
حمایت دولتم��ردان از بخش های خصوصی 
دو کش��ور اس��ت. وی ادام��ه داد: در نظ��ر 
گرفتن این نکته ضروری است که موقعیت 
اس��تراتژیک ایران می تواند این کش��ور را به 
پلی میان آس��یای میانه، قفقاز و خاورمیانه 
تبدی��ل س��ازد ک��ه نش��ان دهنده موقعیت 
جغرافیایی ای��ران به صورت طبیعی و نقش 
تاریخی آن در دوران شکوفایی جاده ابریشم 
در منطقه ای با بیش از 600 میلیون جمعیت 
است. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: اقتصاد 
ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا با تولید ناخالص ملی در حدود 
 425 میلیارد دالر است. امروزه نرخ تورم ما 
تک رقمی ش��ده و به گزارش بانک جهانی، 
تولید ناخالص ملی ما در سال 2016 میالدی 
4.2 درصد رشد داشته و در سال 2017 این 
میزان به 4.6 درصد خواهد رس��ید. شافعی 
همچنین با اش��اره ب��ه توانمندی های ایران 
نی��ز گفت: ایران از لح��اظ جمعیت، دومین 
کشور بزرگ این منطقه بوده و از آن مهم تر 
جمعیت باس��واد 98درصدی آن اس��ت که 
با 4.8 میلیون نفر دانش��جوی دانش��گاهی، 
رتبه اول را از لح��اظ تعداد فارغ التحصیالن 
رشته های مهندسی داراست. این آمار باالی 
جوان��ان تحصیلک��رده می تواند س��رمایه ای 
باش��د برای ش��رکای خارجی ما که با هدف 
نوآوری توس��عه منابع وسیع طبیعی کشور 
یا مدرنیزه ک��ردن بخش خصوصی، تصمیم 
به همکاری با ش��رکت ها و موسسات ایرانی 
دارند که برخ��ی از این زمینه های همکاری 
ش��امل ان��رژی، انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر، 
پتروشیمی، معدن، ساخت وساز، کشاورزی، 
حفظ و ترمیم محیط زیست، بخش سالمت 
و داروسازی، مخابرات، بازاریابی بین المللی، 
پژوهش و توسعه، سرمایه گذاری و بانکداری 
هس��تند. وی همچنین آینده روابط تجاری 
دو کش��ور را مطلوب ارزیاب��ی کرد و گفت: 
تقویت همکاری ها و افزایش تعامالت تجاری 
از مهم ترین اهداف این سفر است. متأسفانه 
نگاهی به واقعیت های آماری نشان می دهد 
میزان واردات کش��ور لوکزامبورگ در سال 
2016 میالدی براساس آمارهای بین المللی  
)ITC( حدود 19 میلیارد دالر بوده که سهم 
ایران از آن، تنها حدود 400 هزار دالر است 
و در مقاب��ل از واردات 46 میلی��ارد دالری 
ایران در همین س��ال، فقط حدود 4میلیون 
دالر مربوط به لوکزامبورگ است. وی اضافه 
کرد: از طرف دیگر، مقایسه آماری بین حجم 
مبادالت تجاری دو کش��ور طی س��ال های 
2008 ت��ا 2016 میالدی بیانگر کاهش��ی 
چشمگیر است، به طوری که میزان صادرات 
ایران ب��ه لوکزامبورگ از حدود 5.1 میلیون 
دالر ب��ه 400 هزار دالر و رقم واردات از این 
کشور از حدود 33 میلیون دالر به 4میلیون 
دالر تن��زل پیدا کرده که ضروری اس��ت با 
ریشه یابی دقیق و اصولی، راه حل های عملی 
و کارس��از جهت رفع این مشکل از سوی دو 

کشور اتخاذ شود. 

فرصت های سرمایه گذاری لوکزامبورگ در ایران

یادداشت

ادغام وزارتخانه ها با اقتصاد ما 
سازگار نبود

ادغ��ام وزارت بازرگان��ی و صنایع برای کش��ورهایی 
مناس��ب اس��ت ک��ه صنع��ت صادرات مح��ور دارند و 
چنین اقدامی با ش��رایط اقتصادی ما س��ازگار نیست. 
اول بای��د دید آیا ما برای اقتصادمان اس��تراتژی داریم 
یا نداریم که بعد در اقتصاد کالن مان مش��خص ش��ود 
جای��گاه تجارت و جایگاه تولید اع��م از معدن،  صنعت 
 و کش��اورزی کجاس��ت. چون اس��تراتژی نداریم طی 
چه��ار - پن��ج دهه اخی��ر 17 ش��کل از وزارت صنعت 
و تج��ارت را داش��ته ایم که در قالب صنایع س��نگین و 
صنایع و معادن و س��ایر اشکال بوده است. این موضوع 
نش��ان دهنده نداش��تن ی��ک اس��تراتژی و اداره کردن 
اقتص��اد به صورت جزیره ای اس��ت. بر این اس��اس اگر 
قرار اس��ت دولت کوچک شود باید براساس یک برنامه 
و اس��تراتژی مش��خص کوچک ش��ود، چون استراتژی 
وج��ود ندارد ادغام تجارت و تولید تجربه ناموفقی بوده 
اس��ت. یعنی همه آن دالیلی که برای ادغام مطرح بود 
هیچ ک��دام تحقق پیدا نکرده اس��ت. صنعت، تجارت و 
معدن همگی از این وزارتخانه ناراضی هستند و آمار هم 
نشان می دهد که در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی 
و تجاری نس��بت به قبل از ادغام پیشرفتی نکرده ایم. تا 
زمانی که عزم و اراده اس��تراتژیک شکل بگیرد و دولت 
براس��اس این رویک��رد به اقتصاد نگاه کند در ش��رایط 
فعلی بهتر اس��ت بخش های مختلف از هم جدا باش��د 
و هر بخش متولی خودش را داش��ته باش��د تا بتواند از 
منافعش دفاع کند، چرا که به نظر می رسد شرایط قبل 
از ادغام بهتر ب��ود و اکنون می بینیم در حوزه مدیریت 
واردات و توس��عه ص��ادرات و تج��ارت داخلی وضعیت 
تجارت نادیده انگاش��ته می شود و روز به روز سهم مان 
از تجارت جهانی کمتر می ش��ود. راجع به پیوس��تن به 
س��ازمان تجارت جهانی اصال در وزارتخانه هیچ فکری 
نمی ش��ود و اینها نش��ان می دهد که به موضوع تجارت 
با تمام گس��تردگی اش نگاه نمی ش��ود و بهتر است که 
متولی جداگانه ای داش��ته باش��د. جالب است دوستان 
صنعتی که همیش��ه می گفتند ای��ن وزارتخانه نگاهش 
تجاری اس��ت و به صنعت توجه نمی کند طرفدار ادغام 

هستند و فعاالن بازرگانی طرفدار تفکیک. 

یادداشت

مجیدرضا حریری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

هیأت  مصوب��ه  ام��روز:  فرصت 
دول��ت درب��اره  »فرم��ول جدید 
مالی��ات ب��ر س��اخت و ف��روش 
مس��کن« ک��ه اخی��راً ب��ا امضای 
مع��اون اول رئیس جمهوری ابالغ 
و روش جدی��دی  فرم��ول  ش��د 
برای مالیات بر درآمد س��ازندگان 
حقیقی و حقوقی س��اختمان های 
مس��کونی ارائه کرده اس��ت که با 
روی��ه قبلی اخ��ذ مالی��ات از این 
دارد  اساس��ی  تفاوت های  ح��وزه 
و می توان��د زمینه س��از تح��والت 
قابل مالحظه ای بر روند س��اخت 
و فروش مس��کن در کشور شود. 
به نظر می رسد در شرایط رکودی 
بازار مس��کن، آیین نام��ه اجرایی 
اخی��ر می تواند محرکی مناس��ب 
برای سرمایه گذاری در این بخش 
اقتص��ادی باش��د و ساخت و س��از 
مسکن را وارد فاز پیش رونق کند. 

اصالحیه اخذ مالیات از 
خانه های نوساز

به گزارش  »فرصت امروز«، در 
این زمینه رئیس کل س��ازمان 
آمادگ��ی  از  کش��ور  مالیات��ی 
برای  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان 
همکاری با مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی و س��ایر مسئوالن 
مربوطه نسبت به اصالحیه اخذ 
مالیات از خانه های نوس��از خبر 
داد و تصریح کرد: ما خواس��تار 
خروج مس��کن از رکود هستیم. 
س��یدکامل تقوی نژاد، با اش��اره 
به مش��وق های در نظ��ر گرفته 
ش��ده برای س��رمایه گذاری در 
بخ��ش مس��کن، تصری��ح کرد: 
دایره شمول این ماده مربوط به 
کسانی اس��ت که پروانه ساخت 
آنها از س��ال 95 ب��ه بعد صادر 

می ش��ود و دیگ��ر مش��وقی که 
در ای��ن زمینه در نظ��ر گرفته 
ش��ده در خص��وص قیمت تمام 
شده مسکن اس��ت، با توجه به 
اینک��ه زمین نق��ش مهمی در 
نرخ مس��کن دارد، مقرر ش��ده 
قیم��ت زمین ب��ه قیمت فروش 
لح��اظ ش��ود. تقوی ن��ژاد ادامه 
داد: وقت��ی قیم��ت ف��روش را 
ب��رای زمی��ن در نظ��ر گرفتیم 
یعنی عم��ده هزینه ه��ای قابل 
قب��ول مالیات��ی در قیمت تمام 

ش��ده زمین لحاظ خواهد شد. 
وی اف��زود: در حال حاضر برای 
اش��خاص حقیقی اگر ظرف سه 
سال نقل و انتقال صورت بگیرد 
مالی��ات اخ��ذ می ش��ود و برای 
شهرهای زیر 100 هزار نفر این 
امتیاز لحاظ ش��ده ک��ه مالیات 
اخذ نش��ود. رئیس کل سازمان 
مالیاتی کش��ور یادآور شد: برای 
اشخاص حقوقی به نسبت سود 
و زیان آنها مالیات اخذ می شود 
و اگر واحد مس��کونی س��ودی 

نداشته باش��د مالیاتی پرداخت 
نمی ش��ود. وی ب��ا بی��ان اینکه 
بن��ده به عنوان یک کارش��ناس 
ام��ور مالیاتی اجرای ماده 77 و 
اخذ مالیات از خانه های نوس��از 
در شرایط فعلی را نمی پسندم، 
گف��ت: اعتق��اد من این اس��ت 
ک��ه مالی��ات هر چه به س��مت 
مالیات مقطوع می��ل پیدا کند 
ه��م کار وص��ول راحت تر و هم 
مشخص  تولیدکنندگان  تکلیف 
می ش��ود. تقوی ن��ژاد ادامه داد: 

اجرایی نشدن این ماده شاید از 
جهت درآمدهای مالیاتی نسبت 
به دوره قب��ل 10 درصد میزان 
مالیات ما را کاهش دهد، اما ما 
نمی خواهیم در شرایطی که نیاز 
است مسکن رونق بگیرد التهابی 

در این بخش به وجود بیاید. 

اخذ مالیات 10 درصدی از 
خانه های نوساز

تقوی نژاد در پاس��خ به سوالی 
 مبن��ی بر اینک��ه اخ��ذ مالیات

 10 درصدی از خانه های نوساز 
به کجا رس��ید، گف��ت: در ماده 
77 قانون مالیات های مس��تقیم 
یک حکم وجود داشت که بر آن 
اساس 10درصد از نقل و انتقال 
واحدهای نوساز عالوه بر مالیات 
م��اده 59 دریافت ش��ود؛ طبق 
اصالحی��ه قان��ون مالیات ه��ای 
مستقیم که در سال 94 تصویب 
شد براساس الیحه ارائه شده از 
س��وی دولت دهم ق��رار بر این 
ش��د که مالیات نق��ل و انتقال 
واحدهای  مس��کن مثل س��ایر 
تولی��دی تلقی ش��ود. وی ادامه 
داد: در قان��ون مذک��ور گفت��ه 
ش��ده بای��د به ماخذ اش��خاص 
حقیق��ی و حقوق��ی از س��ود و 
زیان مربوط به واحدهای تولید 
مس��کن مالیات اخذ شود، البته 
در آیین نام��ه ای ک��ه در دولت 
تصویب ش��ده تالش ب��ر لحاظ 
شرایط حاکم بر مسکن و رکود 
آن بوده اس��ت. تقوی نژاد گفت: 
تا حدودی آیین نامه اخذ مالیات 
از خانه ه��ای نوس��از ب��ه نحوی 
تنظی��م ش��ده که مش��وق های 
مربوط به سرمایه گذاری در این 

بخش کمرنگ نشود. 



اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ  
به  استانداری های اردبیل و البرز 

توسط بانک پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خ��ود و در ادامه طرح اهدای کتب نفیس 
ب��ه دانش��گاه ها، مراکز علم��ی، نهادها، اس��تادان و 
فرهیخت��گان، یک جل��د کتاب نفیس ق��رآن طباخ 
هروی را به استانداری های اردبیل و البرز اهدا کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، قرآن 
طباخ، از قرآن های نفیس و ارزشمند گنجینه آستان 
قدس رضوی اس��ت که در س��ال 1394 با حمایت 
بانک پاس��ارگاد چاپ و رونمایی ش��د. بانک پاسارگاد 
ای��ن کت��اب را جه��ت بهره من��دی عالقه من��دان و 
انجام پژوهش های مرتب��ط به مراکز مختلف علمی، 

فرهنگی و نهادها اهدا می کند. 
در همی��ن راس��تا و در پی اهدای ای��ن کتاب به 
اس��تانداری های اردبی��ل و البرز، مجی��د خدابخش 
اس��تاندار اردبیل و سیدحمید طهائی استاندار البرز، 
ضم��ن تش��کر از مدیرعامل بانک پاس��ارگاد به دلیل 
حمایت از فرهنگ و هنر کش��ور، سرلوحه قراردادن 
این گون��ه اقدامات را برای کلیه س��ازمان ها ضروری 

دانستند. 
گفتنی اس��ت »مصحف شریف خراسان«، در قرن 
نهم هجری قمری، توس��ط »عبداهلل طباخ هروی«، 
از شاگردان جعفر تبریزی )بایسنقری(، کتابت شده  
و در س��ال 1040 هجری قمری وقف حرم حضرت 
امام رضا  )ع( شده است. این مصحف شریف، در قطع 
رحلی س��لطانی، 33*47 سانتی متر مربع، به جهت 
ن��وع تذهیب، خوشنویس��ی و کتاب��ت بی نظیر و از 
بدایع روزگار است؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم 
آمیخته  ش��ده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین 
برابر کرده  اس��ت. اهدای این اثر ارزشمند، به منظور 
بهره من��دی خطاطان، هنرمندان و دانش��جویان، به 
برخی از نهادها و مراکز فرهنگی به ویژه دانشکده های 
علوم و ادبیات انسانی دانشگاه ها ادامه خواهد داشت. 

مدیر امور فناوری اطالعات بانک ملت خبر داد
عرضه نسخه جدید پیام رسان ملت 

با قابلیت های جدید
 مدی��ر ام��ور فن��اوری اطالع��ات بان��ک ملت از 
ارائه نس��خه جدی��د نرم افزار »پیام رس��ان ملت« با 
قابلیت های تگ گذاری، پی نوش��ت و کامنت گذاری 
خب��ر داد و اف��زود: بهب��ود ارتباط ش��بکه ای و رفع 
باگ های ارس��ال پیام در این نسخه انجام شده است 
و تأخیر در ارسال پیام خدمات بانکی در این نسخه 
حل خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
مرتض��ی ترک تبریزی افزود: این پیام رس��ان امکان 
تعامل دو طرفه را به مشتریان و بانک می دهد که در 
شرایط کنونی، این تعامل به صورت نامحسوس است. 
وی ب��ا بیان ای��ن نکته ک��ه مش��تریان قادرند با 
برچسب گذاری ، حذف و فعال سازی خدمات پیامک 
از روی اپلیکش��ن با س��امانه متمرکز ارتباط برقرار 
کنن��د، ادامه داد: در آینده با ارائه پنل نظرس��نجی، 
دریافت نظرات و رأی گی��ری این ارتباطات دوطرفه 
گس��ترده تر خواهد شد. ترک تبریزی درباره کارمزد 
خدمات پیام رس��ان ملت گفت: هم اکن��ون با مجوز 
مدیریت بانک، خدمات پیام رس��ان ملت روی تمامی 
حس��اب های مشتریان، رایگان اس��ت، ولی براساس 
سیاس��ت گذاری بخش کس��ب و کار بانک، در آینده 
مقرر اس��ت کارمزدی بابت فعال س��ازی یک س��اله 
پیام رس��ان ملت برای مش��تریان اخذ ش��ود. وی از 
ورود بان��ک ملت به بانک��داری اجتماعی با ارائه این 
خدمت جدی��د گفت: این خدم��ت به عنوان یکی از 
خدمات منحصر به فرد و تعاملی با مش��تریان تعریف 
شده اس��ت و با ارائه این خدمت مش��تریان قادرند 
روی بستر اینترنت نس��بت به مدیریت حساب های 
خ��ود در هر لحظه اقدام کنند. وی با اش��اره به این 
نکته که دس��ته بندی پیام های دریافتی مش��تریان 
و تگ گ��ذاری روی پیام ها می توان��د به عنوان نقطه 
عطفی در بانکداری اجتماعی باش��د، گفت: ش��بکه 
دوس��تان نیز از دیگر خدمات در دس��ت اقدام بانک 

ملت در راستای بانکداری اجتماعی است. 
براس��اس این گ��زارش، بانک مل��ت چندی پیش 
جهت تکمیل س��بد محصوالت اطالع رس��انی خود 
»سامانه پیام رسان ملت« را رونمایی کرد. با استفاده 
از این س��امانه مشتریان با در اختیار داشتن گوشی، 
تبلت و ساعت های هوش��مند مجهز به سیستم های 
عام��ل اندروید وiOS  )ب��ه زودی( می توانند تمامی 
اطالعات خدمات بانکی، هش��دار و آگاهی رسانی ها 
را در قالب متن های ارس��الی از بستر اینترنت بدون 

وابستگی به پیامک یا ایمیل دریافت کنند. 

فرص�ت ام�روز: در حال��ی 
 که به ب��اور مدیران بانکی هنوز 
نرخ  کاه��ش  پیش زمینه ه��ای 
س��ود بانکی فراهم نشده است، 
اما ب��ه نظ��ر می رس��د کاهش 
دس��توری و فرمایش��ی کاهش 
نرخ س��ود بانکی در دستور کار 
شورای پول و اعتبار قرار گرفته 

است. 
در تازه ترین اظهارنظر در این 
باره، رئیس ش��ورای هماهنگی 
درب��اره  دولت��ی  بانک ه��ای 
زمزمه های کاهش نرخ س��ود به 
12درص��د گفته اس��ت که نرخ 
بهره بانکی به طور قطع به کمتر 
از 1۵درص��د کاه��ش خواه��د 
از  حسین زاده  محمدرضا  یافت. 
برنامه شورای پول و اعتبار برای 
تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی 
خب��ر داده و گفته که بانک های 
دولتی تصمیم گرفتند که نرخ ها 
را پایی��ن بیاورند و اینک منتظر 
تصمیم بانک مرکزی هستند تا 
ن��رخ را اعالم کند و قرار اس��ت 
مطاب��ق با سیاس��ت های دولت، 
ن��رخ س��ود بانک��ی ب��ه تدریج 

کاهش یابد. 
این در حالی است که بانک ها 
نظ��ر مس��اعد و مثبت��ی درباره 
کاهش نرخ سود بانکی ندارند و 
معتقدند که با کاهش نرخ سود 
و ب��ا توجه به رقبای قدرتمندی 
که نظ��ام بانک��ی در کنار خود 
می بین��د، ای��ن ام��ر مطمئنا به 
ف��رار س��پرده منج��ر خواه��د 
ش��د. از جمله رقب��ای قدرتمند 
بانک ها در جذب س��پرده همانا 
خودروس��ازان و ب��ازار بدهی و 
مهم تر از همه موسس��ات مالی 
غیرمج��از هس��تند و ب��ه گواه 
مدیران بانک��ی، وقتی که اوراق 
بدهی با س��ود باالی 20درصد 
عرضه می ش��ود و خودروسازها 
نی��ز بانک��داری ک��رده و س��ود 
به مش��تریان خود  2۵درصدی 
می دهن��د، کاه��ش نرخ س��ود 
بانکی در ش��بکه بانکی مطمئنا 
ف��رار س��پرده ها را در بر خواهد 

داشت. 
مدی��ران بانکی اعتق��اد دارند 
که برای کاهش نرخ سود بانکی 
و اج��رای آن از س��وی بانک ها 
باید ش��رایط الزم برای آن مهیا 
شود و از جمله پیش زمینه های 
کاهش نرخ س��ود بانکی، تعدیل 
نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ 
بانک ها  اضافه برداش��ت  جریمه 

از بان��ک مرک��زی و همچنی��ن 
فعالیت موثر بان��ک مرکزی در 

بازار بین بانکی است. 

شورا به شرایط بانک ها اعتنا 
نکرد

در حالی طی روزهای گذشته 
س��وی  از  جدی ت��ری  اع��الم 
مقامات ارشد اقتصادی و گاهی 
بانکی در رابطه ب��ا کاهش نرخ 
س��ود مطرح می ش��ود و به نظر 
در  تغییراتی  به زودی  می رس��د 
نرخ ه��ای موج��ود ایجاد ش��ود 
که بانک ه��ا در مجموع چندان 
رضایتمند از ش��رایط موجود به 
نظر نرسیده و گله مند هستند. 

به گ��زارش ایس��نا، از تیرماه 
س��ال گذش��ته ک��ه نرخ س��ود 
بع��د از چن��د دوره کاه��ش به 
ن��رخ 1۵درصد برای س��پرده و 
1۸درصد در تس��هیالت رسید، 
دیگ��ر تغییری ایجاد نش��د و با 
وجود تک رقمی شدن نرخ تورم، 
نرخ های  در  بانک��ی  س��ودهای 
قبل��ی باقی ماند، ام��ا اخیرا بار 
س��ود  کاهش  موض��وع  دیگ��ر 
مدیران  توج��ه  مورد  به ش��دت 
اقتص��ادی به ویژه وزی��ر اقتصاد 
ق��رار گرفت��ه و ب��ر کاهش آن 

تاکید دارد. 
در حال حاضر در شرایطی که 
از یک سو نرخ های سود بانکی با 
اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه ها 
انطباقی نداش��ته و باید کاهش 
پی��دا کن��د که در س��وی دیگر 
بانک ها در اجرای نرخ های فعلی 
نیز با مش��کالتی مواجه بوده و 
معتقدن��د که بای��د زمینه الزم 

برای کاهش سود فراهم شود. 
اظه��ارات  ک��ه  فضای��ی  در 
نرخ  کاه��ش  ب��رای  متفاوت��ی 
مطرح می شود، پیگیری موضوع 
از کان��ون بانک ه��ای خصوصی 
در رابطه با اینکه آیا جلس��ه ای 
برگزار شده و به مانند دوره های 
قبل توافقی در این رابطه شکل 
گرفته است یا خیر با توضیحاتی 

همراه بود. 
کان��ون  دبی��ر  جمش��یدی، 
می گوید:  خصوص��ی  بانک های 
با وجود جلس��اتی که می تواند 
هر چن��د وقت یکب��ار در بانک 
مرکزی برگزار ش��ده و نظراتی 
بین مدی��ران عام��ل بانک ها و 
مدی��ران بانک مرک��زی مطرح 
ش��ود، اما فعال جلسه مشترکی 
بی��ن کانون بانک های خصوصی 

و ش��ورای هماهنگی بانک های 
و  تصمیم گیری  ب��رای  دولت��ی 
تواف��ق در م��ورد کاهش س��ود 
برگزار نشده است. این در حالی 
اس��ت ک��ه در دوره ه��ای قبل 
معموال چنین جلس��اتی برگزار 
ش��ده و بانک ها نظرات خود را 

اعالم می کردند. 

شورا است که سود بانکی را 
تعیین می کند

با وجود اینک��ه همواره اعالم 
ش��ده بانک ه��ا خ��ود در مورد 
تعیین نرخ س��ود توافق کرده و 
برای اجرای آن قدم برمی دارند، 
اما آنطور که جمش��یدی عنوان 
می کند جلس��اتی ک��ه بانک ها 
برای نرخ س��ود برگزار می کنند 
الزام��ا ب��ه تعیی��ن ن��رخ نهایی 
منجر نش��ده و فق��ط در مورد 
این موضوع نظر خ��ود را اعالم 
خواهن��د ک��رد، وگرن��ه تعیین 
نرخ س��ود برعهده شورای پول 
و اعتب��ار ب��وده و به ط��ور قطع 
می ت��وان گف��ت ک��ه بانک ه��ا 
تعیین کنن��ده ن��رخ نیس��تند و 
تنها ب��ا اعالم نظ��ر، موضوع به 
بان��ک  مرک��زی منعکس ش��ده 
و ای��ن بانک نظ��رات بانک ها را 
در ش��ورای پول و اعتبار مطرح 

می کند. 
وی در ای��ن باره ب��ه جریان 
سال گذشته در رابطه با کاهش 
نرخ س��ود و اینک��ه چرا بانک ها 
در ح��ال حاض��ر نمی توانند به 
نرخ های مصوب پایبند باشد نیز 

اشاره ای داشت. 
در  گذش��ته  س��ال  ظاه��را 
جلس��اتی ک��ه بانک ه��ا برگزار 
کرده ان��د در م��ورد نرخ س��ود 
سپرده با نرخی حدود 1۵ درصد 
موافق بوده اند، ام��ا در رابطه با 
تعیین نرخ س��ود تس��هیالت با 
آنچه مصوب می ش��ود، موافقتی 
نداش��ته اند و مطابق با ش��رایط 
اس��ت.  نب��وده  آنه��ا  موج��ود 
بانک ها برای کاهش نرخ س��ود 
ش��رایطی را تعریف کرده بودند 
ک��ه با اعم��ال آن می توانس��ت 
زمینه اج��رای نرخ های کاهش 
یافت��ه را فراهم کن��د. تغییر در 
نرخ س��ود اندوخته های قانونی، 
کاه��ش جریم��ه 34 درص��دی 
اضافه برداش��ت و از سوی دیگر 
فعال ب��ودن بان��ک مرکزی در 
ب��ازار بین بانک��ی از جمل��ه این 

درخواست ها بوده است. 

در توضی��ح این موضوع باید 
یادآور شد که جمشیدی تاکید 
دارد وقت��ی می گوییم جریمه 
از  اضافه برداش��ت  34درصدی 
بان��ک مرکزی تعدیل ش��ود و 
متناس��ب با نرخ تورم باش��د، 
برخ��ی می گویند خوب تخلف 
نکنی��د ت��ا جریمه نش��وید در 
حال��ی  ک��ه بای��د گف��ت چرا 
اضافه برداش��ت  در  بانک ه��ا 
تخل��ف می کنن��د؟ توضیح آن 
این است که وقتی نرخ سودی 
برای آنها تعیین می ش��ود که 
زی��ان آور اس��ت و نمی توان��د 
منابع الزم را تامین کند ناچار 
ب��ه تخلف و برداش��ت از بانک 
مرکزی خواهند ش��د. از سوی 
دیگر بانک مرک��زی وقتی در 
ب��ازار بین بانکی به ط��ور فعال 
برخورد نکند و نتوان نیاز چند 
روزه بانک ها برای تأمین منابع 
را تأمین کرد، آنگاه به س��مت 
جذب سپرده حتی با نرخ سود 
باالتر از سمت مشتریان پیش 
خواهند رفت که البته این نوع 
تامین مالی به اندازه چند روز 
در ب��ازار بین بانکی نیس��ت و 

مدت ها طول خواهد کشید. 
بانک ه��ای  کان��ون  دبی��ر 
خصوص��ی این را ه��م توضیح 
داد که وقتی نرخ س��ود سپرده 
و تسهیالت به نحوی در شورای 
پ��ول و اعتبار مصوب می ش��ود 
که ب��رای بانک ها زی��ان ده بود، 
در نتیج��ه نباید انتظار داش��ت 
ک��ه بانک ه��ا به مرور ب��ه آنچه 
که ب��ه آنها ابالغ ش��ده بتوانند 
به ط��ور کامل تن دهند، چرا که 
سودی که برای سپرده پرداخت 
می کنند در ح��ال حاضر باالتر 
از درآم��دی اس��ت ک��ه باب��ت 
تس��هیالت کس��ب می ش��ود و 
در نتیج��ه هزین��ه پ��ول آنها با 

درآمدها انطباقی ندارد. 

چرا بانک ها به سود مصوب 
پایبند نیستند؟ 

 وی از مهم تری��ن دالیل عدم 
رعای��ت نرخ های س��ود موجود 
را ای��ن می داند ک��ه بانک ها به 
عبارت��ی بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
هس��تند ک��ه نبای��د از جی��ب 
سهامداران خود سود سپرده یا 
هزینه های اینچنینی را پرداخت 
کنند. پس وقتی که س��ودهای 
تعیین ش��ده به این نحو باش��د 
در نهایت به س��متی می رود که 

ناچارند برای تامین منابع دست 
ب��ه جاهای��ی ببرند ک��ه ممکن 

است تخلف محسوب شود. 
وی تاکی��د دارد با ش��رایط 
در  حت��م  به ط��ور  موج��ود 
مجامعی که بانک ها برای سال 
139۵ برگ��زار خواهند کرد یا 
اینکه س��ودهای تقسیمی آنها 
بس��یار کمتر از سال های قبل 
خواهد ب��ود یا اینک��ه ممکن 
است حتی به سمت زیان دهی 

پیش بروند. 
با این ح��ال مدی��ران بانکی 
تاکی��د دارند که ب��رای کاهش 
نرخ س��ود باید زمینه هایی برای 
آن فراهم ش��ود وگرنه همچنان 
نرخ ه��ای  اج��رای  در  تخل��ف 
سودهای مصوب وجود دارد. این 
در حالی اس��ت که در دوره های 
گذش��ته نیز پیش آمده بود که 
اجرای س��ودهای  برای  بانک ها 
را  پیش ش��رط هایی  مص��وب 
مط��رح کرده و البته در رابطه با 

آنها اقدام شده بود. 
ح��دود دو س��ال پی��ش بود 
ک��ه در جری��ان کاهش س��ریع 
نرخ س��ود بانکی، همتی که آن 
زمان ریاست شورای هماهنگی 
بانک ه��ای دولت��ی را برعه��ده 
داش��ت در اظهاراتی اعالم کرد 
ک��ه ت��ا ش��روط بانک ه��ا برای 
کاهش نرخ سود اجرایی نشود، 

نباید از آنها انتظار داشت. 
وی تاکید داش��ت که برخورد 
ب��ا موسس��ات غیرمج��از برای 
رقاب��ت  ایج��اد  از  جلوگی��ری 
مخ��رب در ج��ذب س��پرده و 
نقدینگ��ی  تامی��ن  همچنی��ن 
بانک ها از طریق بازار بین بانکی 
یا کاهش نرخ س��ود سپرده های 
قانونی از شروط الزم خواهد بود 
که البته این شرایط در ادامه تا 

حدودی تعدیل شد. 
مباح��ث  جری��ان  در  ام��ا 
مطرح شده برای کاهش نرخ 
سود بانکی، موارد دیگری نیز 
وجود دارد که به رقبای سود 
وجود  می شود؛  مربوط  بانکی 
بازاره��ای رقیب��ی همچ��ون 
بازار بدهی یا جذب س��پرده 
و  خودروس��ازان  س��وی  از 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
پیش زمینه های  هم��ان  ک��ه 
بانکی است  کاهش نرخ سود 
ک��ه بای��د پی��ش از کاه��ش 
دس��توری ن��رخ س��ود مورد 

توجه و اصالح قرار داد. 

پیش زمینه های کاهش نرخ سود در شبکه بانکی فراهم نیست

چالش های کاهش دستوری نرخ سود بانکی
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بانکنــامه

یک اقتصاددان مطرح کرد
تغییر نرخ سود بانکی تأثیری بر 

سرمایه گذاری ندارد
یک اقتصاددان می گوید معتقد نیس��ت که نرخ بهره 
با س��رمایه گذاری رابطه مس��تقیم داش��ته باشد. مگر 
سال هایی که نرخ س��ود بانکی کمتر از تورم بود، همه 
س��رمایه ها به سمت تولید هدایت ش��د؟ ضمن اینکه 
سرمایه گذاران اکنون بیش از سود بانکی به منابع مالی 

و خالقیت و نوآوری در تولید نیازمندند. 
حمیدرضا اش��رف زاده در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
مباحث مطرح ش��ده پیرامون اینکه آیا نرخ سود بانکی 
باید به صورت دس��توری کاهش یابد یا خیر؟ گفت: به 
هیچ وجه موافق کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیستم. 
بارها گفته ام که در ش��رایط فعلی بهتر اس��ت نرخ سود 
تسهیالت بانکی کاهش یابد تا مردم توان خرید بیشتری 
پی��دا کنند و تقاض��ای کل افزایش یابد و در عوض نرخ 
بهره کنونی باید افزایش پیدا کند تا از نرخ ریال در برابر 
دالر حفاظت ش��ود.  وی درباره تأثیر نرخ س��ود بانکی 
بر فعالیت های اقتصادی گفت: طبق نظر کینز معتقدم 
که به هیچ عنوان سرمایه گذار برای سرمایه گذاری خود 
به ن��رخ بهره توجهی نمی کند و فع��االن اقتصادی اگر 
بخواهند سرمایه گذاری کنند به نرخ سود اصال توجهی 
ندارند و اگر شرایط اقتصادی برای آنها فراهم شده باشد 
و پول کافی برای سرمایه گذاری در اختیار داشته باشند، 
سرمایه گذاری خواهند کرد.  این اقتصاددان حوزه بانکی 
تأکید کرد: متأس��فانه ش��ش س��ال پیش نرخ ریال در 
مقابل دالر س��قوط کرد و ثروت مردم یک چهارم ش��د 
و در این ش��رایط مصرف مردم نیز متعاقبا کاهش یافت 
و وارد ش��رایط رکودی ش��دیم و اکنون تنها راه افزایش 
قدرت خرید مردم این اس��ت که نرخ بهره افزایش یابد.  
او اف��زود: س��رمایه گذار باید بتوان��د از طریق خالقیت 
و ن��وآوری راه هایی برای افزایش س��ود خود پیدا کند. 
مش��کل ما در ایران این است که سرمایه گذاران همان 
اقداماتی را می کنند که س��ال ها امتحان شده و همه در 
مواردی که بارها در آن سرمایه گذاری شده  مجددا اقدام 
به سرمایه گذاری می کنند معلوم است که با ورشکستگی 
روب��ه رو می ش��وند. چق��در کارخان��ه فرش ماش��ینی، 
موکت س��ازی و... چقدر کارخانه ماکارونی. سرمایه گذار 
برای اینکه بتواند به س��ود قابل توجه دس��ت یابد باید 
خالقیت داشته و در موارد تازه تری سرمایه گذاری کند. 
اش��رف زاده با تأکید بر اینکه کاه��ش نرخ بهره هیچ 
تأثیری در سرمایه گذاری ندارد، گفت: واقعیت این است 
که اکنون 40 س��ال اس��ت که علم اقتصاد دچار بحران 
شده و هیچ کس نمی تواند تئوری ارائه دهد که به موجب 
آن بتواند بس��یاری از اقتصاده��ا را از رکود خارج کند و 
مواردی هم مانند نرخ بهره در آن تأثیر گذار نبوده است.  
او در بخش هایی از س��خنانش درباره تأثیر اوراق بر نرخ 
سود بانکی طبق آنچه بسیاری انتقاد می کنند، گفت: این 
س��خنان مهمل است و از اس��اس بی معنی است. دولت 
اوراق را منتش��ر می کند و برای آن نرخ س��ودی در نظر 
می گیرد به کسانی که پول زیادی دارند و نمی توانند به 
هیچ طریقی آن را سرمایه گذاری کنند، چون ریسک های 
بسیار باالیی آنها را تهدید می کند، پول خود را به سمت 
اوراق ببرن��د و این موضوع تأثیری در نرخ س��ود بانکی 
ندارد و اتفاقا باعث به حرکت درآمدن اقتصاد می ش��ود.  
این اقتصاددان همچنین به این س��وال که آیا فاصله ای 
بین تورم و نرخ سود بانکی قائل است، چنین پاسخ داد: 
بین تورم و س��ود بانکی رابطه ای وجود دارد، ولی در این 
موض��وع دو نکته قابل توجه اس��ت؛ ابتدا اینکه مطمئن 
نیس��تم نرخ تورم 10درصد باشد و به نظر من نرخ تورم 
باید رقمی بیش��تر از این حرف ها باش��د. ولی حتی اگر 
10درصد هم باش��د باز هیچ اشکالی ندارد که نرخ سود 
بانکی 20درصد باشد تا ارزش ریال کمی باال رود. سوال 
من این است که مگر زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از 
تورم بود، سرمایه گذاری رونق گرفت و همه سرمایه ها به 
سمت تولید هدایت شد که حاال این نگرانی وجود دارد با 

افزایش سود بانکی سرمایه از تولید بگریزد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.7۸1دالر آمریکا

4.399یورو اروپا

4.936پوند انگلیس

1.03۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

492.7۵0مثقال طال

113.7۵9هر گرم طالی 1۸ عیار

1.177.000سکه بهار آزادی

1.20۸.۵00سکه طرح جدید

636.۵00نیم سکه

371.۵00ربع سکه

2۵1.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در جریان معامالت نخس��تین روز هفته 
ب��ازار مثبت بود و ۱۴۹ واحد رش��د کرد 
و در ارتف��اع 7۹ ه��زار و 658 واحد قرار 
گرفت. در معامالت روز شنبه نماد بانک 
ملت، فوالدمبارکه اصفهان و ملی صنایع 
مس ایران هر ی��ک به ترتیب با 55، ۴۱ 
و ۲۹ واح��د تاثیر مثبت روی دماس��نج 
بازار س��هام بیش��ترین نقش افزاینده را 
روی ش��اخص کل داش��تند و در ط��رف 
مقابل سرمایه گذاری غدیر، ایران خودرو و 
گروه مپنا بیشترین نقش کاهنده را روی 

شاخص کل اعمال کردند. 

فصل شلوغ مجامع 
در معامالت روز ش��نبه ب��ورس تهران 
در حالی ش��اهد روندی متعادل بر کلیت 
ب��ازار س��هام بودی��م که همزم��ان فصل 
مجامع وارد روزهای شلوغ خود می شود. 
بدین ترتیب احتمال خروج س��هامداران 
از س��هم هایی که فص��ل مجامع را پیش 
روی خ��ود دارند ط��ی روزه��ای آینده 
افزای��ش می یابد. در همین حال ش��اهد 
حضور س��هامداران در سهم های کوچک 

بازار جه��ت نوس��ان گیری خواهیم بود. 
از جمل��ه خبره��ای مهم پیرام��ون بازار 
س��هام انتخاب اعضای جدید هیات مدیره 
س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
ب��ود که می ت��وان تاثی��ر آن را ب��ر بازار 
س��هام طی روزهای آینده مشاهده کرد. 
واکن��ش س��رمایه گذاران به انتش��ار این 
خبر مثب��ت بود، چنان ک��ه در معامالت 
روز ش��نبه گ��روه فلزات اساس��ی قیمت 
نیم��ی از س��هم ها رش��د یافت و ش��اهد 
تشکیل صف های خرید در برخی نمادها 
بودی��م، اما قیمت س��هام خودرویی ها رو 
ب��ه کاهش بود و تعداد زی��ادی از نمادها 
روند کاهش��ی در قیمت پایانی را تجربه 
کردند. در معامالت روز ش��نبه نمادهای 
پرشین،  آسان پرداخت  شرکت  معامالتی 
شرکت پتروش��یمی جم، سیمان شمال، 
ایران خودرو دیزل، مهندس��ی حمل و نقل 
پتروش��یمی و ح��ق تقدم ش��رکت های 
س��یمان آرت��ا اردبیل و ارتباطات س��یار 
ایران بازگش��ایی شدند و در طرف مقابل 
ماشین سازی  معامالتی شرکت های  نماد 
نیرو محرکه، ایرکاپاصنعت، محورس��ازان 
ایران خ��ودرو، صنعتی باما، بیمه آس��یا، 
س��ایپا شیشه، سرامیک س��ینا، لعابیران، 
تولیدی شیش��ه دارویی رازک، ایران دارو 

و بهنوش ایران متوقف شدند. 

تداوم سبزپوشی آیفکس
معامالت فرابورس ایران در نخستین 
روز کاری از چهارمی��ن هفت��ه تیرماه 
۹6 با افزایش ۲ واحدی ش��اخص کل 
و دادوس��تد نزدیک ب��ه ۲5۹ میلیون 
ورق��ه به��ادار ب��ه ارزش اف��زون ب��ر 
یک ه��زار و ۱۲3 میلیارد ری��ال پایان 
یافت. روز ش��نبه ۲۴ تیرماه بازارهای 
اول و دوم نی��ز میزبان نق��ل و انتقال 
۱7۲ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
38۱ میلیارد ریال ق��رار گرفت.  نماد 
ب��ا خریدوفروش  ش��رکت ذوب آه��ن 
76 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش تقریبی 
58 میلی��ارد ریال در حالی بیش��ترین 
حج��م معامالتی را به دس��ت آورد که 
نماد ش��رکت مواد ویژه لی��ا با معامله 
نزدیک ب��ه 6 میلیون س��هم به ارزش 
بال��غ ب��ر 77 میلیارد ریال بیش��ترین 
ارزش معامالتی را به دس��ت آورد. در 
ای��ن میان دو نماد »ذوب« و »ش��لیا« 
همچنین در ص��در نمادهای پربازدید 
فرابورس��ی قرار گرفتند. همچنین در 
حالی که نم��اد »صخابر« بازگش��ایی 
ش��د، نماده��ای متع��ددی همچ��ون 
»ش��کف«،  »ش��تولی«،  »چ��کارم«،  
»آین��ده« و »کوثر« ب��ه علت در پیش 
بودن برگزاری مجامع متوقف ش��دند. 

در این میان شاخص کل فرابورس نیز 
در ادامه روند رو به رشدی که از میانه 
هفته معامالتی گذشته آغاز کرده است 
با رش��د ۲ واحدی روبه رو ش��د. چهار 
نماد »میدکو«، »ذوب«،  »خراس��ان« 
و »چکاپا« تا سطح حداکثر ۱.۴ واحد 
تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند. این در 
حالی اس��ت که نماده��ای »دماوند«،  
»س��مگا« و »زاگرس« ت��ا 0.35 واحد 
تاثیر منفی بر شاخص به جا گذاشتند. 
نگاهی به س��ه تابل��وی معامالتی بازار 
پایه نیز نش��ان می دهد در مجموع 78 
میلیون س��هم ب��ه ارزش ۱3۱میلیارد 
ریال در این بازار دس��ت به دست شده 
است. تابلوی معامالت اوراق تسهیالت 
مس��کن نیز در اغل��ب نمادهای مورد 
معامله اف��ت قیمت ه��ا را تجربه کرد. 
در ای��ن تابل��و 8۴ هزار ورقه تس��ه به 
ارزش 65میلی��ارد ریال معامله ش��د. 
قیمت تس��ه ها دیروز در ای��ن تابلو در 
بازه 757 تا 780 هزار ریال در نوسان 
بود.  در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
۴38 هزار ورق��ه بدهی به ارزش ۴3۲ 
میلیارد ریال دس��ت به دست شد. در 
این بازار اس��ناد خزانه اسالمی مرحله 
هفتم که به تاریخ سررس��ید خود نیز 

نزدیک می شود در صدر ایستاد. 

سرمایه گذاران به تغییرات مدیریتی گروه فلزات اساسی واکنش مثبت نشان دادند

رشد گام به گام شاخص کل

ب��ورس اوراق به��ادار ایرلن��د، میزبان 
ه��زاران اوراق قرضه جدید در نیمه دوم 
سال ۲0۱7 خواهد بود. به گزارش سنا، 
ایرلند میزبان بزرگ ترین صکوک منتشر 
ش��ده در دنیا با اصلیتی سعودی خواهد 
بود که در ح��دود ۹ بیلیون دالر ارزش 
خواهد داش��ت. این صک��وک که نامش 
فاش نشده است براساس قوانین شرعی 
برای تامین مالی بازار عربستان از طریق 
بورس ایرلند به س��رانجام خواهد رسید. 

این صکوک جدید با اصلیتی عربی، یکی 
از ۲ه��زار و 886 اوراق قرض��ه جدیدی 
است که در بورس ایرلند عرضه شده که 
شامل اوراق سبز، اوراق با پشتوانه دولتی 
و اوراق ب��ا پش��توانه بانکی و چند ملیتی 
بوده اس��ت. اوراق قرض��ه دیگری که در 
این بورس عرضه می شود، اوراق شرکت 
چاینا ت��ری گورج��س خواهد ب��ود. این 
ش��رکت چین��ی، مدیری��ت بزرگ ترین 
آبی(  )ان��رژی  هیدروپاوری  پروژه ه��ای 

در دنی��ا را برعه��ده دارد و اوراق قرضه 
س��بز با مبلغ 650 میلیون ی��ورو را در 
این بازار منتش��ر می کند. اوراق سبز در 
واقع اوراقی اس��ت که برای بهبود فضای 
س��بز کره زمین منتشر می شوند و اغلب 
معاف از مالیات هس��تند. ش��رکت سلئو 
اوپراس��یون ش��یلی، که خدمات  ردس 
ان��رژی را در ش��یلی فراه��م می کن��د 
توانس��ت با انتش��ار اوراق سبز در بورس 
ایرلن��د، 37۹میلی��ون دالر تامین مالی 

 FCC کن��د. در بخ��ش دیگر، ش��رکت
آکوئالیا، س��ومین شرکت بزرگ اروپایی 
تامین آب آشامیدنی در دنیا و ششمین 
ش��رکت بزرگ دنیا با همین منظور، دو 
اوراق ب��ه ارزش ۱.35 بیلی��ون یورو در 
بورس ایرلند منتش��ر کرد. در حالی که 
شرکت تامین آب آش��امیدنی ایتالیایی 
سوس��یته متروپولیتنا، توانست با انتشار 
اوراق قرضه ۱35 بیلیون یورویی در بازار 

ایرلند، تامین مالی کند. 

یک کارش��ناس ب��ازار س��هام گفت که 
ت��رس از توق��ف طوالنی م��دت نمادهای 
معامالت��ی، یکی از موضوعاتی اس��ت که 
موجب می ش��ود در فصل مجامع گردش 
نقدینگ��ی در بورس کاه��ش پیدا کرده و 
حج��م و ارزش معامالت اف��ت کند. رضا 
خانلو در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به 
برگزاری فصل مجامع شرکت ها در خرداد 
و تیرماه به صورت س��نتی گف��ت: در این 
می��ان بحث توقف و بازگش��ایی نمادهای 
معامالت��ی یک��ی از موضوعاتی اس��ت که 
موج��ب می ش��ود گ��ردش نقدینگی در 
ب��ورس در این مدت کاه��ش پیدا کرده و 
حجم و ارزش معام��الت در فصل مجامع 
افت کند. این کارش��ناس بازار س��هام در 
خص��وص دلیل این اتفاق اذعان داش��ت: 
بازار س��هام بازاری اس��ت که تحت تاثیر 
مولفه ه��ای مختل��ف ق��رار دارد ک��ه این 
مولفه ه��ا می توانند موجب افت یا افزایش 
شدید قیمت ها ش��وند که این نکته برای 

س��رمایه گذاران بس��یار مهم و مورد توجه 
اس��ت. وی افزود: با این حال آنچه موجب 
حساس��یت بیش��تر معامله گران نس��بت 
به بازار س��هام می ش��ود، موض��وع توقف 
طوالنی مدت نمادهای معامالتی است که 
به دالی��ل مختل��ف رخ می دهد و موجب 
می شود سرمایه گذاران در بورس با حبس 
سرمایه خود مواجه شوند که این موضوع 
به عن��وان یکی از بدتری��ن اتفاقاتی که در 
بازار ممکن اس��ت ص��ورت بگیرد مطرح 
اس��ت. این کارشناس بازار س��هام اضافه 
کرد: به همین دلیل معامله گران بورس��ی 
ترجیح می دهن��د پیش از توقف نمادهای 
معامالتی به دلی��ل برگزاری مجامع اقدام 
به خروج از ترکیب س��هامداری شرکت ها 
کنن��د تا توقف نماد متوجه س��رمایه آنها 
نشود و به همین دلیل است که در خرداد 
و تیرماه هر سال به صورت سنتی شاخص 
و قیمت ها در بازار س��هام ب��ا افت مواجه 
می شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر سود 

و زیانی که همزمان با مجامع ش��رکت ها 
اعالم می شود نیز موجب شده سهامداران 
ب��ا احتیاط بیش��تری در ب��ورس اقدام به 
معامل��ه کنند که این موضوع نیز می تواند 
دلیل دیگری برای افت شاخص و قیمت ها 
در بازار باش��د. خانلو همچنین یکی دیگر 
از دالیل اف��ت حجم و ارزش معامالت در 
فص��ل مجامع را موضوع افزایش س��رمایه 
و س��ود تقسیمی ش��رکت ها عنوان کرد و 
افزود: معموال پس از اعالم افزایش سرمایه 
و تقسیم سود در مجامع شرکت ها، قیمت 
س��هام کمتر از س��ود تقس��یمی در بازار 
بازگش��ایی می ش��ود که از ای��ن نظر هم 
برخی معامله گران ترجیح می  دهند پیش 
از برگزاری مجمع سهام خود را بفروشند و 
پس از بازگشایی نماد، دوباره وارد ترکیب 
سهامداری شرکت ها شوند. این کارشناس 
بازار س��هام تصریح کرد: البت��ه بدگمانی 
به اعالم زیان توس��ط ش��رکت ها در فصل 
مجامع، نمی تواند دلیل قانع  کننده ای برای 

فروش س��هام پیش از برگزاری مجامع و 
ایجاد ج��و روانی منفی در بورس باش��د، 
چرا که بسیاری از شرکت ها نیز سودهای 
خوبی را میان س��هامداران خود تقس��یم 
می کنن��د و از این جهت باید معامله گران 
وضعیت بنیادی ش��رکت ها و صنایع را نیز 
م��الک تصمیم گیری های خود قرار دهند. 
وی همچنین با بی��ان اینکه طبق قانون، 
سازمان بورس به وظیفه خود در راستای 
دریافت اطالعات ش��فاف اق��دام به توقف 
نمادها می کند، تاکید کرد: بر این اس��اس 
باید قوانی��ن و مقررات به گونه ای تعیین و 
اجرایی ش��وند که شرکت ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن ملزم به ارائه اطالعات ش��وند 
و نم��اد آنه��ا در بازار س��هام بازگش��ایی 
ش��ود؛ چرا که زمانی که نم��اد معامالتی 
ی��ک ش��رکت به دالی��ل مختل��ف توقف 
طوالنی مدت دارد، این سهامداران هستند 
ک��ه بیش از ه��ر گروه دیگ��ری با حبس 
نقدینگی مواجه هستند و ضرر می کنند. 

بورس ایرلند، مأمنی جدید برای اوراق قرضه جهانی

دالیل کاهش حجم و ارزش معامالت بورس در فصل مجامع

خبر

بلوک 21درصدی سهام حفاری 
شمال در بورس عرضه می شود

بلوک ۲۱.۹۱۲ درصدی سهام شرکت حفاری شمال 
به قیمت پایه هر س��هم 3۲57 ریال توس��ط سازمان 
خصوصی س��ازی در ب��ورس عرض��ه می ش��ود. بلوک 
۲۱.۹۱۲ درصدی س��هام ش��رکت حفاری ش��مال به 
قیمت پایه هر س��هم 3۲57 ریال به صورت ۲0درصد 
نقد و بقیه قس��طی در مدت دو س��ال )با فاصله شش 
ماهه اقس��اط( در بورس اوراق بهادار عرضه می ش��ود. 
این بلوک س��هام شرکت حفاری شمال، 570 میلیون 
و ۹08 هزار و 677 س��هم این شرکت است که توسط 
سازمان خصوصی سازی به وکالت از سوی شرکت مالی 
و س��رمایه گذاری پیشرو ایران روانه میز فروش خواهد 
شد. یادآور می شود باالترین قیمت ثبت شده در سامانه 
معامالت با اعالم شرکت بورس مبنای ثمن معامله قرار 
خواهد گرفت و خریدار بلوک ۲۱.۹۱۲ درصدی سهام 
شرکت حفاری شمال، ۹ روز کاری پس از قطعی شدن 
معامله فرصت دارد ۲0درصد مبلغ پیشنهادی خود را 

به حساب دولت واریز کند. 

عرضه 244 هزار تن گندم در تاالر 
محصوالت کشاورزی

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران در نخستین روز هفته شاهد عرضه 5 هزار تن 
ش��مش بلوم بود. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ایران، روز ش��نبه ۲۴ تیرم��اه، میزبان عرضه 
۲۴۴ هزار تن گندم خوراکی بود. این تاالر همچنین 
عرض��ه 3 هزار و 8۹۹ تن جو دام��ی در قالب طرح 
قیمت تضمینی، 3۴ ه��زار تن گندم دوروم، 3 هزار 
و 675 تن ش��کر س��فید، 3 ه��زار و ۲00 تن روغن 
خ��ام و 3 هزار و 800 ت��ن ذرت را تجربه کرد. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز عرضه 
5۴ ه��زار و 53۲ تن مواد ش��یمیایی، مواد پلیمری، 
قیر، وکیوم باتوم، ل��وب کات و گوگرد را تجربه کرد. 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه 

350 هزار تن قیر و ۲00 تن عایق رطوبتی بود. 

نخستین عرضه برق نیروگاه سیکل 
ترکیبی قم در تابلوی برق بازار فیزیکی

 در جریان معامالت روز شنبه ۲۴ تیر ۹6، آیزوفید، 
آیزوریس��ایکل، ح��الل ۴0۲ و ح��الل ۴0۴ پاالی��ش 
نفت تبری��ز، گاز بوتان، گاز پروپان و گاز مایع صنعتی 
پتروشیمی بندر امام و حالل ۴0۲ و پنتان پاالیش نفت 
کرمانشاه در رینگ داخلی عرضه شدند. از دیگر نکات 
حائز اهمیت جلسه معامالتی روز شنبه ۲۴ تیر می توان 
به نخستین عرضه کاالی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 
قم در تابلوی ب��رق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به 
می��زان ۴0 هزار کیلووات و به قیمت پایه هر کیلووات 

550 ریال اشاره کرد. 

روند نزولی باز هم به جان مس در 
بورس لندن افتاد

خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با کاهش همراه شد 
و ب��ا نرخ 5 هزار و 857.50 دالر بر تن معامله ش��د. طی 
معام��الت بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش 
رو به رو ش��د و به 5 هزار و 858 دالر رس��ید. همچنین 
سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 5 هزار و 
880.50 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش نقدی 
آلومینیوم با قیمت یک هزار و ۹0۲ دالر و یک هزار و ۹0۴ 
دالر صورت گرفت. قلع هم با ن��رخ ۱۹ هزار و ۹75 دالر 
خریداری شد و به نرخ ۲0 هزار دالر در هر تن فروخته شد. 
 گزارش ها حاکی از آن است که خریدوفروش روی با نرخ 
۲ ه��زار و 768.50 دالر و ۲هزار و 76۹ دالر انجام ش��د. 
س��رب هم در رینگ معامالتی با نرخ ۲ هزار و ۲63 دالر 

خریداری و ۲ هزار و ۲6۴ دالر به فروش رسید. 

رشد 156درصدی در سود هر سهم 
»خراسان«

ش��رکت پتروش��یمی خراس��ان صورت ه��ای مالی 
منتهی به ۲۹ اس��فند ۱3۹6 را با س��رمایه یک هزار و 
78۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی خراسان در دوره 
س��ه ماهه یاد شده، مبلغ 508 میلیارد و 385 میلیون 
ریال س��ود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ ۲8۴ 
ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته معادل ۱5۹درصد افزایش داشته است. 
همچنین، »خراسان« سود انباشته پایان دوره مذکور 
را مبل��غ 6۲6 میلیارد و 80۱ میلیون ریال اعالم کرده 
است. یادآوری می شود این شرکت فرابورسی در دوره 
مشابه در سال ۹5، مبلغ ۱۹۹ میلیارد و ۱86 میلیون 
ریال س��ود خالص و ۱۱۱ ریال س��ود به ازای هر سهم 

شناسایی کرده بود. 
 

نگاه
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شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
صنایع کاشی و سرامیک سینا در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که کارخانجات تولیدی 

شیشه رازی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.67۴7.5۲کساوه

3.۱۲55.5۴کرازي

3.3۲55.۴۲شلعاب

۱۲.5375پاکشو

۲.۴6۲۴.۹۹شفارس

۴.۲33۴.۹۹پتایر

۱۲.5۹6۴.۹7شامال

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس صدر نش��ین جدول 
بیشترین درصد کاهش شد. معدنی دماوند فارمد پارس در 
رده دوم این گروه ایس��تاد. ف��رآوری مواد معدنی ایران هم 
در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.86(5.۴00حفارس
)۴.8(۱3.850کدما
)۴.7(۹.۲۱8فرآور

)۴.5۴(5.۹5۲بنیرو

)۴.۴3(3.۴53غمارگ

)3.87(3.۴73چکاوه

)3.7۹(76۲خاور

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. گروه صنعتی پاکشو در رده دوم این گروه ایستاد. 

ملی صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

3۹.3۲7 ۱53۱فوالد

37.۱۲0 ۱۲537پاکشو
3۲.037 ۱۹۱۴فملي
۲۲.866 ۹۹۱وبملت
۲۱.77۹ 60۹وتجارت
۱۹.۱۹5 5۲8شپلي
۱6.307 ۱380وتوسم

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه صنعتی 
پاکش��و به خود اختصاص داد. ف��والد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. الب��رز دارو ه��م در ب��االی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴65.37۲ ۱۲537پاکشو
6۱.3۲5 ۱۹۱۴فملي
60.۱۹6 ۱53۱فوالد
37.538 77۴8مرقام
36.۹۲0 ۲70۱۴آپ

33.۱۹۹ ۲7۱7وساخت
3۲.803 ۹078دالبر

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که ملی صنایع مس ایران 
در این گروه دوم شد و سیمان دورود در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۱53۱۱۴۴3فوالد
۱۹۱۴۱30۲فملی
۱۱75۱۲6۹سدور
۹۹۱۱0۱۲وبملت
5۲8۹۹۹شپلی

60۹۹۱8وتجارت
۲۴۹5876کاذر

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

50۲7۱005ددام
۲007۱00۴کساپا

۲۱765۴۴خمحور
88۴۴۴۲خکمک
۱۱65388خریخت
۱650330قثابت
۲۹۴۴۲68تکنو

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

737۱.۹7وخارزم
۴۴۱7۲.۱3کگاز

۱3۱7۲.۴۴واعتبار
۱۱۲۱3.36پردیس

۱0383.۴6ورنا
۱6۹۲3.75ما

۱۱7۲3.88وصنا

نماگر بازار سهام

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل
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مرک��ز مل��ی فض��ای مجازی کش��ور 
نخستین جلسه همگرایی و شفاف سازی 
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات 
را با حضور مسئوالن شرکت مخابرات به 
منظور رفع ابهامات و س��واالت در اجرای 
ش��بکه ملی اطالعات و دریافت نظرات و 
پیشنهادات درخصوص تسریع در اجرای 

آن برگزار کرد. 
 به گ��زارش خبرگزاری شبس��تان، به 
نق��ل از روابط عموم��ی مرکز ملی فضای 
مج��ازی، دکت��ر عباس آسوش��ه، معاون 
فناوری مرکز ملی فضای مجازی کش��ور 
در این جلس��ه ضمن تشریح سند تبیین 
الزام��ات ش��بکه مل��ی اطالع��ات که به 
تصوی��ب ش��ورای عالی فض��ای مجازی 
کشور رسیده اس��ت، گفت: براساس این 
س��ند باید مطابق نیاز جامعه و بررس��ی 

شرایط اقتصادی برای طرح های مربوطه 
تعرف��ه رقابت��ی ایج��اد ش��ود. همچنین 
توسعه شبکه باید همپا و متناسب با نیاز 

به توسعه محتوای آن صورت گیرد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه مجری��ان 
ش��بکه ملی اطالعات در کش��ور باید به 
بومی س��ازی فناوری های حیاتی در این 
شبکه توجه کنند، افزود: آموزش نیروی 
انس��انی به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن 
س��رمایه های ملی، خواس��ت سند تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات است که باید 
مطاب��ق تکنولوژی ها و فرصت های جدید 
اتفاق بیفتد، البته الزم به ذکر اس��ت که 
در حال حاضر کش��ور در ای��ن حوزه در 
مرحله رش��د قرار دارد و باید حرکت در 

این مسیر تداوم یابد. 
مع��اون فن��اوری مرک��ز مل��ی فضای 

مج��ازی در تش��ریح تبیی��ن الزامات در 
ش��بکه های دسترسی، اعالم کرد: یکی از 
تأکیدات مهم این س��ند، استقالل شبکه 
ملی اطالعات اس��ت و ای��ن به معنای به 
رسمیت شناختن و پذیرفتن ما به عنوان 

یک شبکه مستقل است. 
دکتر آسوشه با اشاره به اینکه در حوزه 
مدیریت یکپارچه شرکت مخابرات نسبت 
به ایجاد ساختار اقدام کرده است، تأکید 
کرد: تمامی اپراتورهای فعال در کش��ور 
باید گزارش عملکرد خود را در راس��تای 
تحقق شبکه ملی اطالعات ارائه دهند تا 
بتوان براساس ماموریت مرکز ملی فضای 
مجازی کش��ور ناظر این طرح بزرگ ملی 

باشیم. 
وی در خص��وص امنی��ت و س��المت 
ش��بکه ملی اطالع��ات تصریح ک��رد: در 

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات 
به حوزه امنیت جام��ع و کامل پرداخته 
ش��ده اس��ت و عالوه بر این س��ند مرکز 
مل��ی فضای مجازی کش��ور ط��رح نظام 
ملی پیش��گیری و مقابله ب��ا حوادث در 
فضای مج��ازی را برای تصویب نهایی به 
ش��ورای عالی فضای مج��ازی ارائه کرده 
ک��ه در آن وظایف تمامی دس��تگاه ها و 
مراکز تقسیم بندی شده و حوادث در آن 
دسته بندی شده است که برای هر حادثه 
مسئول، نحوه هماهنگی، محوریت اجرا و 

مراحل همکاری تعیین شده است. 
گفتنی اس��ت در این جلسه مسئوالن 
ش��رکت مخابرات از بخش های ش��بکه، 
امنی��ت، فناوری، امور مش��تریان و حوزه 
کس��ب و کار حضور داش��ته و مقرر ش��د 

جلسات تکمیلی برگزار شود. 

 همگرایی و شفاف سازی شبکه ملی اطالعات
در مرکز ملی فضای مجازی 

اخبار

اپلیکیشن بانک جامع اطالعات 
مالی ایران به طور رسمی عرضه شد

 نخستین اپلیکیش��ن بانک جامع اطالعات مالی 
ب��ازار س��رمایه ای��ران )IFDB( طراح��ی و برای 
اس��تفاده رایگان در دسترس عالقه مندان و فعاالن 
بازارهای مالی قرار گرفت.  به گزارش پایگاه خبری 
نقدین��ه،  پیش از این در نمایش��گاه بورس،  بانک 
و بیم��ه و با حضور رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار از نس��خه اندروید این اپلیکیش��ن رونمایی 
ش��ده بود و اکنون پس از طی مراحل آزمایش��ی، 
نس��خه های اندروید و iOS اپلیکشین بانک جامع 
اطالعات مالی ایران به صورت رایگان در دس��ترس 

قرار گرفته است. 
عالقه من��دان می توانن��د این برنام��ه را از طریق 
خدم��ات دهنده هایی چون »اپ اس��تور«، »گوگل 
پل��ی« و »کافه ب��ازار« به صورت رای��گان دریافت 
کنن��د.  مدیرعامل مرکز مال��ی ایران درباره اهداف 
طراحی این برنامه کاربردی،  گفت: توسعه مستمر 
بازارهای مالی در یک دهه گذشته سبب شده است 
اطالعات بس��یار زیاد و در عین  حال پراکنده ای در 
بخش ه��ای مختلف بازار س��رمایه تولید ش��ود که 
گ��ردآوری و تجمی��ع این اطالع��ات و ارائه آن در 
قالب های نوین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  علی 
نق��وی تصریح کرد: با توجه به این ضرورت طراحی 
برنامه کاربردی موبایل )اپلیکیشن( بانک اطالعات 
مالی ایران )IFDB( را در دس��تور کار قرار دادیم. 
جم��ع آوری داده ها و برنامه نویس��ی برای تهیه این 
محصول از سه ماهه چهارم سال 1395 آغاز شد و 

در فروردین ماه به نتیجه رسید.  
مدیرعامل مرکز مالی ایران درباره ویژگی های 
این اپلیکیشن هم گفت: IFDB  شامل اطالعات 
ابزارهای مالی و کاالی قابل معامله در بورس های 
کش��ور و اطالع��ات نهادهای مالی ایران اس��ت. 
در بخ��ش ابزارهای مالی،  با تقس��یم بندی این 
ابزار بر حس��ب س��هام،  اوراق بدهی و مش��تقه 
اطالع��ات معامالتی هر یک از ابزارها برحس��ب 
نماد و صنعت قابل مشاهده است. به گفته نقوی، 
اطالع��ات صندوق های س��رمایه گذاری،  کاالی 
قابل معامله در بورس انرژی ایران و بورس کاالی 
ایران نیز در بخش های دیگر ارائه ش��ده است و 
این ام��کان برای کاربران وجود دارد تا به ابزارها 
و کاالها بر حس��ب بورس ه��ا و بازارهای آنها نیز 

دسترسی پیدا کنند.  

اخبار

واعظی: پهنای باند بین الملل براساس 
شمار کاربران افزایش می یابد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره میزان افزایش 
پهن��ای باند اینترن��ت بین الملل گفت ک��ه پهنای باند 
اینترنت بین الملل براساس جمعیت کاربرانی که اضافه 
می شوند به یک نس��بتی افزایش خواهد یافت. محمود 
واعظی دیروز افزود: توسعه شبکه ملی اطالعات و افزایش 
پهن��ای باند اینترن��ت داخل با اولویت کس��ب و کارهای 
الکترونیک صورت گرفته است.  عضو شورای عالی فضای 
مجازی ادامه داد: در زمینه توسعه پهنای باند داخلی نیز 
تحوالت بزرگی در این چهار س��ال رخ داده و زیرساخت 
خوبی ب��رای کس��ب و کارهای الکترونیک ایجاد ش��ده 
اس��ت. واعظی با بیان اینکه اکنون و در سایه تالش های 
صورت گرفته دسترسی های کاربران باال رفته و حتی در 
روستاها و شهرهای مختلف این دسترسی ها بیشتر شده 
است، گفت: بنابراین تمرکز مان در دولت دوازدهم بیشتر 

روی کسب و کارهای الکترونیک خواهد بود. 

بررسی فرصت های کسب و کار در عمان
همایش تخصصی فرصت های کسب و کار در بازار ایران 
و عمان برگزار شد.  در این همایش یک روزه که با هدف 
افزایش ظرفیت و توس��عه فرصت های کس��ب و کاری در 
بازار مش��ترک دو کشور برگزار ش��د،  سامانه تشریفاتی 
»الکچ��ری میتینگ« وظیف��ه میزبان��ی و ارائه خدمات 
تش��ریفاتی این روی��داد را بر عهده داش��ت.  بنا بر اعالم 
روابط عمومی س��امانه تش��ریفاتی فوق،  در این همایش 
که همزمان به زبان های انگلیسی و عربی ترجمه می شد، 
چهره های ش��اخص بین المللی و فعال در حوزه تجارت و 
اقتصاد همچون حقوقدانان کشور لبنان،  برج سازان کشور 
عمان همگی بر مطلوب بودن سطح برگزاری تأکید داشته 
و از رون��د برگ��زاری این همایش رضای��ت صد درصدی 
خ��ود را اع��الم کردند.  پ��س از برگ��زاری این همایش 
درخواست هایی مبنی بر برگزاری همایش های تخصصی 
اینچنینی از طرف شرکت های ایرانی و عمانی مطرح شده 
اس��ت که مدیران برگزاری این همایش اب��راز امیدواری 
کرده اند که با توجه به ش��رایط پیش روی فضای اقتصاد 
بین المللی ایران، به زودی ش��اهد برنامه های آتی باشیم.  
نخس��تین همایش تخصصی فرصت های کسب و کار در 
ب��ازار ایران و عمان در مرکز همایش های بین المللی برج 
میالد تهران،  با حضور شرکت های فعال ایرانی و عمانی و 

با سخنرانی صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
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صنع��ت خ��ودروی کش��ور ب��ا وجود 
فعالیت های فراوانی که در دو، س��ه سال 
اخیر انجام ش��ده است اما کماکان درگیر 
نوعی به هم ریختگی اس��ت. قراردادهایی 
که امضا شده اند در کلیت و بندها بسیار 
مفید هس��تند اما ب��رای اج��را هنوز راه 

درازی در پیش دارند. 
با به س��رانجام رسیدن برجام بالفاصله 
قرارداده��ا و تفاهم نامه ه��ای خودروی��ی 
امضا ش��دند. همانطور که اش��اره شد در 
کلیت قراردادها بس��یار مناس��ب هستند 
ول��ی در ح��ال  حاض��ر در اج��را ظاهرا 

به درستی انجام نمی شوند. 
و  گذش��ته  س��ال های  در  تحریم ه��ا 
همچنین بحرانی که در س��ال های ۹۱ و 
۹۲ صنعت خودرو به آن دچار ش��د، این 
مس��ئله را به وجود آورد تا خودروسازان 
بس��یار س��ریع س��راغ همکاران قدیمی 
خ��ود بروند و به این ترتی��ب دوباره پای 
فرانس��وی ها به کشور بازشود. دو شرکت 
بزرگ خودروس��ازی کش��ور که در عمل 
رقیب یکدیگر هس��تند، با یک ش��رکت 

قرارداد امضا کردند. 
این در حالی است که شرکت فرانسوی 
دیگر صنعت خودروی کش��ور یعنی رنو 
ای��ن روزها ف��روش خوبی ه��م در ایران 
زیرمجموعه ه��ای  از  ای��درو،  ب��ا  دارد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری 
می کند. به این موارد باید خودروس��ازان 
داخلی دیگری را که به مونتاژ خودروهای 

چینی می پردازند نیز اضافه کرد. 
خودروس��ازان چینی ک��ه ظاهرا حتی 
از بند معطل ۴۰درصد داخلی س��ازی نیز 
معاف هس��تند، مش��خص نیس��ت تا چه 
زمانی قرار اس��ت با این وضعیت به تولید 

ادامه دهند. 
سوالی که کارشناسان مطرح می کنند 
این اس��ت اگر یک خودروساز ایرانی قرار 
باش��د در چین تولید کن��د، اجازه مونتاژ 
ص��رف را خواهد داش��ت؟ البت��ه جواب 

مش��خصی در این زمینه وجود دارد و آن 
هم قطعا خیر است! 

از طرف دیگر داخلی سازی خودروهای 
چین��ی و فرانس��وی تف��اوت عم��ده ای 
ب��ا یکدیگ��ر دارن��د. داخلی س��ازی برای 
چینی ه��ا به اعتقاد کارشناس��ان موجب 
باال رفت��ن قیم��ت ب��رای مصرف کننده 
خواهد ش��د، در حالی  که داخلی س��ازی 
برای محصوالت فرانسوی موجب کاهش 
قیم��ت در داخل کش��ور می ش��ود. زیرا 
هزینه های تولید قطعه و دستمزد کارگر 
در چین به مراتب کمتر از ایران اس��ت و 
برعک��س، هزینه های تولی��د قطعه مانند 
دس��تمزد کارگران و انرژی در کش��ور ما 

بسیار کمتر از کش��ورهای اروپایی مانند 
فرانسه است. 

فرانس��وی ها و چینی ها قرار است بازار 
خ��ودروی کش��ور را رقابتی کنن��د. بازار 
خودروی ایران در دس��ت خودروس��ازان 
فرانس��وی و چینی اس��ت ک��ه در بحث 
کیفیت قابل مقایس��ه ب��ا برند های دیگر 
نیستند. خودروهای چینی و فرانسوی در 
چین طرفدار ندارند اما در بازار خودروی 

کشور حرف اول را می زنند. 
رقابت واژه ای اس��ت که با وجود حضور 
فع��ال خودروس��ازان فرانس��وی، چینی 
و البته خودروس��ازان داخل��ی همچنان 
معن��ای اصلی خود را پیدا نکرده اس��ت. 

ظاهرا قرار نیس��ت خودروس��ازان چینی 
از کش��ور برون��د و گویا سیاس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت این است که آنها 
در کنار دیگر خودروسازان آسیای شرقی 
و اروپایی در کشور فعالیت کنند و از این 

طریق به بازار رقابتی دست پیدا کنیم. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت که 
در س��ال های اخی��ر ب��ه داخلی س��ازی 
خودروه��ای چین��ی اقدام نک��رده، حاال 
ظاهرا به دنبال فشار بر این شرکت هاست 
تا سهم بیشتری را به قطعه سازان داخلی 

بدهند. 
ای��ن سیاس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پس از آن جدی ش��ده است که 
ل��وازم یدکی خودروه��ای چینی در بازار 
بسیار کم شدند و شرکت های همکار این 
خودروسازان نیز توجه چندانی به بخش 
بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش 
ندارن��د.  سیاس��ت گذاری چینی ه��ا در 
صنعت خودرو به سمتی حرکت می کند 
که تا چند س��ال دیگر تولید خودرو تنها 
در این کش��ور توجیه اقتصادی داش��ته 
باشد.  با این  حال با نگاهی به آمار فروش 
خودروهای محبوب در چین به این نکته 
می رس��یم  که خودروهای ساخت چین 
محبوبیت بس��یار پایینی در این کش��ور 

دارند. 
وولین��گ،  فولکس واگ��ن،  برنده��ای 
هیوندای، چانگان، تویوتا، بیوک، نیسان، 
ف��ورد، هوندا و ش��ورولت ب��ه ترتیب ۱۰ 
برن��د اول در زمین��ه فروش خ��ودرو در 
س��ال ۲۰۱۵ در چی��ن بودن��د. به عنوان 
مثال در می��ان خودروهای کامال چینی، 
برن��د برلیان��س در س��ال ۲۰۱۵ فق��ط 
۱۶۱ه��زار دس��تگاه خودرو و در س��ال 
۲۰۱۶، ۱۶۲ه��زار دس��تگاه خ��ودرو به 
فروش رس��انده اند. در حال��ی  که فروش 
خودروه��ای برلیانس در ایران به ش��دت 
افزایش یافته اس��ت و در خیابان ها شاهد 
تردد آنها هستیم.        منبع: پدال نیوز

ض��رورت  دانش��گاه  و  صنع��ت  ارتب��اط 
انکارناپذیري اس��ت که تقوی��ت آن موجب 
رش��د و توس��عه هر دو بخش خواهد ش��د. 
ش��کل گیري این ارتباط دو نی��روي علم و 
صنع��ت را کنار یکدیگر ق��رار داده و موجب 
ه��م افزایي آنها مي ش��ود. ارتباط صنعت و 
دانش��گاه در سراس��ر جه��ان داراي اهمیت 
اس��ت، از یک سو دانشگاه مولد علومي مورد 
نیاز صنعت است و از سویي دیگر بهره گیري 
از علوم دانشگاهي در صنعت منجربه رشد و 

بالندگي و ارتقاي علمي کشور مي شود. 
آموزش کاربردي در دانشگاه هاي صنعتي 
و تربی��ت نیروي کارآفری��ن از جمله اهداف 
دولت اس��ت که در س��ایه ارتباط با صنعت 
محقق خواهد شد. دولت یازدهم توجه ویژه 
اي به ایجاد و گسترش ارتباط میان صنعت 
و دانش��گاه داشته است. حمایت و پشتیباني 
دول��ت از ارتب��اط نیروي فک��ري و فیزیکي 
صنعت و دانش��گاه منجرب��ه عقد تفاهم نامه 
میان خودروس��ازان و دانش��گاهیان در دوره 

چهارساله دولت یازدهم شده است.
امض��اي تفاهم نامه هم��کاري براي تولید 
خودروي هیبری��دي و الکتریکي میان ایران 
خودرو و دانشگاه امیرکبیر نیز از رویکردهاي 
اجرا ش��ده توس��ط دولت در راستاي تقویت 

ارتباط صنعت و دانشگاه است.
گروه صنعتي ایران خودرو به عنوان بزرگ 
ترین خودروس��از خاورمیانه،  خ��ود در بهره 
مندي از علوم روز دانش��گاهي پیشگام بوده 
و ظرفی��ت هاي موجود خ��ود را براي ایجاد 
فضاي علمي میان این ش��رکت و دانشگاه و 
مراکز علمي به کار بسته است. ایران خودرو 
در ج��ذب دانش آموختگان و نخبگان علمي 
و صنعتي نیز پیش��گام ب��وده و براي همین 
منظور در فراخواني از نفرات برگزیده علمي 
دعوت به همکاري کرده اس��ت. این شرکت 
ارتب��اط خ��ود ب��ا دانش��گاهیان را به جذب 
نخب��گان محدود نکرده و در س��رفصل هاي 

متعددي با مراکز علمي همکاري مي کند.
از دیگ��ر رویکردهای��ي که ب��ه تازگي در 
ایران خودرو به اجرا گذاش��ته شده،  امضاي 
تفاه��م نامه ده جانبه ب��راي طراحي و تولید 
محصول است. در این تفاهم نامه که ۵ طرف 
آن ش��رکت هاي معتبر خارجي هستند، دو 

دانشگاه ش��ریف و امیرکبیر به عنوان ارکان 
اصلي مشارکت دارند.

اج��راي کامل ای��ن قرارداد ب��ه طراحي و 
تولید پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ایران 
خودرو منجر مي شود که محصوالت متعدد 
در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بک، کراس 
آور و شاسي بلند، هیبرید و برقي روي آن به 
تولید خواهد رسید. دانشگاه صنعتي شریف 
براي طراحي و توسعه خودروهاي الکتریکي 

و دانش��گاه صنعتي امیرکبیر 
توس��عه  و  طراح��ي  ب��راي 
در  هیبری��دي  خودروه��اي 
این طرح مش��ارکت خواهند 

داشت.

ارتباط با دانشگاه در ايران 
خودرو

پیش��رفته،  جوام��ع  در 
ارتباط بی��ن اصلي ترین ارائه 
و  دهندگان خدمات آموزشي 
پژوهش��ي یعني دانشگاه ها و 
صنعت ب��ه صورت خودجوش 
و سازماني است، به نحوي که 
صنعت گر بدون دانشگاهي و 
دانش��گاهي بدون صنعت گر 
امکان رش��د و تعالي نخواهد 
داشت و براي جامعه سودمند 
نخواه��د بود. گ��روه صنعتي 
فرآینده��اي  ای��ران خ��ودرو 
ارتباط با دانشگاه را به صورت 

س��ازمان یافته و نظام من��د انجام مي دهد. 
فعالیت هاي متنوعي در این طیف قرار دارند 
که در این نوش��تار به مهم ترین آن اش��اره 

مي شود.
ایران خودرو با اس��تفاده از توان دانش��گاه 
ها براي کم��ک به مس��ائل و نیازهاي خود 
بهره برداري مي کند. این شرکت از ظرفیت 
دانش��گاه ها و مراکز علمي ب��راي آموزش و 
ارتق��اي س��طح دان��ش کارکنان خ��ود نیز 
اس��تفاده مي کند که آش��نایي کارکنان به 

مسائل علمي بخشي از آن است.
خلق ن��وآوري از طریق حمای��ت از ایده 
ه��اي دانش��گاهي ب��راي توس��عه محصول 
و فرآین��د، تج��اري س��ازي دس��تاوردهاي 

پژوهش��ي دانشگاه ها با هدف خلق ارزش و 
کمک به کوت��اه کردن چرخه نوآوري ایران 
خودرو بخش دیگري از موضوعاتي است که 
ایران خ��ودرو در ارتباط با دانش��گاه دنبال 

مي کند. 
ایف��اي نقش مس��ئولیت ه��اي اجتماعي 
ایران خ��ودرو نیز بخش دیگ��ري از عناوین 
ای��ران خودرو در ارتباط با دانش��گاه اس��ت. 
در ای��ن میان فراهم س��ازي فضا براي انجام 

پژوهش هاي دانشگاهي با هدف پاسخگویي 
به س��واالت و فرضیه هاي پژوهشي، حمایت 
از دانش��جویان برتر و نخب��ه، ارایه خدمات 
آزمایش��گاهي و صنعت��ي ب��ه پژوهش هاي 
دانشگاهي و حمایت از انتشار دستاوردهاي 
پژوهشیي دانشگاه شامل کتاب، مقاله، پتنت 
و... رویکردهاي اصلي به اجرا گذاش��ته شده 

توسط ایران خودرو است.
در ای��ن راس��تا و در قال��ب رویکردهایي 
چون انعقاد قراردادهاي پژوهش��ي کاربردي، 
حمایت از پای��ان نامه هاي تحصیلي مقاطع 
کارشناسي ارش��د و دکترا )تا کنون بیش از 
۴۰۰ عن��وان(، اجراي پروژه هاي پژوهش��ي 
در قالب طرح اینترنش��یپ )تا کنون بیش از 

۵۰۰ عنوان(، پذیرش کارآموزان بر اس��اس 
تعیین نیاز )ساالنه بیش از هزار نفر(، صدور 
گواهي همکاري براي تیمهاي دانش��گاهي، 
ایجاد فرصت هاي حضور کارکنان در مجامع 
علمي و س��مینارها با هدف ارائه محصوالت 
دانش��ي، عضویت در انجمن ه��اي علمي و 
اهداي تجهیزات فن��ي و تخصصي به مراکز 
علمي و آموزش��یاز سوي ایران خودرو انجام 

پذیرفته است.

پروژه هاي اينترنشیپ
میزبان��ي پ��روژه هاي اینترنش��یب بخش 
دیگ��ري از مقوالت مرتبط ای��ران خودرو با 
دانش��گاه ها اس��ت. این پروژه ها، قراردادي 
با دانش��گاه ها اس��ت که اجراي چند پروژه 
در ط��ول س��ال با ب��ازه زماني س��ه ماهه و 
هزینه مش��خص را ش��امل مي شود. پروژه

هاي پژوهش��ي طرح اینترنش��یپ، برحسب 
بروز مس��ایل و مشکالت سازمان و با حضور 
اس��اتید مج��رب و مرتب��ط در ح��وزه هاي 
مختلف تعریف و ش��روع مي ش��ود. تعاملي 
پیوس��ته در طول مدت 3 تا ۶ ماه میان یک 
تیم دانشگاهي متشکل از سرپرست علمي و 
چندین دانشجو در مقاطع تحصیلي مختلف 

و تیم ه��اي اجرایي در واحده��اي مختلف 
ش��رکت عالوه بر یافتن راهکارهاي عملي به 
منظور دس��تیابي به حل مسئله اولویت دار 
س��ازماني مطروحه در خالل پروژه، بستري 
مناس��ب براي انجام فعالیت هاي پژوهشي و 

آموزشي را نیز مهیا مي کند.
هدف از حمایت از پروژه هاي اینترنشیپ 
اس��تفاده از قابلی��ت ه��ا و توانای��ي ه��اي 
دانشگاه براي پاس��خگویي به نیازهاي رو به 
رش��د صنعت خ��ودرو و حل 
شرکت  واحدهاي  مش��کالت 
ب��ا رویک��رد توس��عه فرهنگ 
پژوهش و کار تیمي در ایران 
ارتقاي  راس��تاي  خ��ودرو در 
سطح دانش کارکنان و مرتفع 
کردن خالءه��اي کوتاه مدت 
نی��روي کار  ب��ا بهرمندي از 
پتانس��یل و توانمندي موجود 
در دانش��گاه، از س��ال 7۹ در 

این شرکت آغاز شده است.
در  دانش��جویان  از  حمایت 
پای��ان نامه هاي کارشناس��ي 

ارشد و دکتري
در ای��ن مقول��ه همکاري با 
دانش��جویان ب��راي تعریف و 
اجراي پروژه هاي کارشناسي 
ارش��د و دکتراي م��ورد نیاز 
شرکت ایران خودرو با هزینه 
مش��خص یک��ي از رویکردها 
اس��ت. این موضوعات با توجه 
ب��ه اهداف کس��ب و کار و کلیدي س��ازمان 
چون ارتق��اي کیفی��ت، رضایت مش��تري، 
توس��عه محصوالت جدید، ف��ن آوري هاي 
آین��ده و مدیریت هزینه ها تعیین و اجرایي 
مي شود. هدف از حمایت دانشجویان مرتفع 
ش��دن نیازهاي پژوهشي گروه صنعتي ایران 
خ��ودرو از طری��ق ایجاد فرص��ت تحقیق و 
پژوهش در صنعت براي دانشجویان در قالب 
تعری��ف پایان نامه هاي مقاطع کارشناس��ي 

ارشد و باالتر است.
پذیرش دانشجویان براي دوره کارآموزي

هم��کاري با دانش��جویان مقطع تحصیلي 
کارشناسي براي اجراي پروژه کارآموزي در 
ش��رکت ایران خودرو نیز از دیگر س��رفصل 

ه��اي ارتباط این ش��رکت با دانش��گاه ها به 
ش��مار مي آید. هدف از آن، انجام رس��الت 
اجتماع��ي و الزامات قانوني، ایجاد بس��تر و 
زمینه مناس��ب براي توس��عه ارتباط صنعت 
و دانش��گاه از طری��ق حمایت دانش��جویان 
در کارآموزي، اس��تفاده موث��ر از توانمندي 
دانش��گاه در جهت رفع نیازهاي سازمان در 
قالب کارآموزي، توانمند ساختن دانشجویان 

از طریق حضور موثر در فرآیندها است.
ایران خودرو به منظور تشویق دانشجویان 
و ایجاد انگیزه براي مش��ارکت در طرح هاي 
دانش��گاهي ای��ران خ��ودرو م��دارک معتبر 
هم��کاري و گواهي نامه همکاري اس��اتید و 

دانشجویان صادر مي کند.

بازديد تیم هاي دانشگاهي
از دیگ��ر فعالیت ه��اي ایران خ��ودرو در 
ارتب��اط ب��ا دانش��گاه، بازدی��د هی��ات هاي 
دانش��گاهي از خط��وط تولید ای��ران خودرو 
اس��ت. در این رویکرد اعضاي هیات علمي و 
مس��ئولین ارتباط صنعت و دانشگاه از سالن 
هاي تولی��دي ایران خودرو دیدن مي کنند. 
ارتق��اي تصویر ذهني دانش��گاهیان از ایران 
خودرو، اس��تفاده از نظرات دوجانبه صنعت 
و دانشگاه در راستاي پیشبرد اهداف ارتباط 
با دانشگاه،  معرفي حوزه هاي مختلف ارتباط 
صنعت و دانش��گاه به اعضاي علمي دانشگاه 
ه��ا و معرفي زمینه هاي مختل��ف ارتباط با 
مراکز علم��ي از جمله اه��داف این رویکرد 
اس��ت. معرفي زمین��ه هاي مختل��ف براي 
انجام پروژه هاي پژوهشي با تمرکز بر حوزه 
هاي کلیدي چون ارتق��اي کیفیت، رضایت 
مش��تري، توس��عه محصوالت جدید، فناوي 
هاي آینده ومدیری��ت هزینه ها و همچنین 
استفاده از نظرات و دیدگاه هاي دانشگاهیان 
ب��ه منظور بهبود ارتباط صنعت با دانش��گاه 
بخ��ش دیگ��ري از اهداف بازدی��د تیم هاي 

دانشگاه از ایران خودرو است.
گروه صنعتي ایران خودرو استفاده از توان 
علمي دانشگاه ها و مراکز علمي را با جدیت 
زی��ادي پیگیري مي کن��د. طراحي و تولید 
محصول مسیر سخت و پرپیچ و خمي است 
که استفاده از ظرفیت هاي علمي دانشگاه ها 

آن را هموار خواهد کرد. 

ايران خودرو پيشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه 

 گزينه های محدود وزارت صنعت
به منظور توسعه خودروسازی کدامند؟ 

دریچه

شورای رقابت در مقابل كلینیك 
ارزش گذاری خودرو

به روایت آمارهای منتش��ر ش��ده از سوی شرکت 
بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران، ط��ی نی��م 
دهه گذش��ته ش��اخص قیم��ت، پایین تری��ن میزان 

رضایتمندی را در میان مشتریان داشته است. 
به گزارش پرش��ین خودرو، دنیای اقتصاد نوشت: 
این نارضایتی هرچند ریشه در عملکرد خودروسازان 
داخل��ی دارد، اما به گفته بس��یاری از کارشناس��ان 
مهم تری��ن عام��ل تأثیرگ��ذار در این زمینه ش��امل 
مقایس��ه قیمت ه��ای جهانی خودرو ب��ا محصوالت 
داخلی اس��ت؛ به  طوری  که مشتری ایرانی با مقایسه 
قیم��ت خودروه��ای داخلی که عمدت��ا قدیمی و از 
کیفی��ت مطلوبی نیز برخ��وردار نیس��تند، با قیمت 
محص��والت ب��ه روز دنی��ا، نمی تواند از ای��ن موضوع 
به س��ادگی بگ��ذرد.  در حال حاض��ر خودروهایی از 
برنده��ای معروف دنیا ب��ا تکنولوژی ب��اال و مصرف 
س��وختی متعادل به بازار عرضه می شود که قیمتی 
همراس��تای تولی��دات خودروس��ازان داخل��ی دارد، 
بنابراین این س��وال برای مشتری ایرانی مطرح است 
که چ��را خودروهای داخلی با وج��ود قدیمی بودن 
قیمت��ی هم ردی��ف خودروهای جدید دنی��ا دارد؟ و 
سوال دیگر اینکه معیار جهانی قیمت گذاری خودرو 
چگونه است که در ایران هر سال خودروهای قدیمی 
بدون ارتقای کیفی یا ارتقای پلتفرم با روند صعودی 
در قیمت مواجهند؛ اما در دنیا خودروس��ازان س��عی 
می کنند ضمن ارتقای تکنول��وژی یک خودرو برای 

ایجاد رقابت از قیمت آن بکاهند. 
این س��واالت در ش��رایطی مطرح است که تمامی 
خودروسازان از جمله تولیدکنندگان داخلی، قیمت 
خودرو را براساس قیمت تمام شده محاسبه می کنند. 
ح��ال آنکه در ایران مولفه های دیگری همچون تورم 
خودرو، هزینه های مواد مصرفی، دستمزد، کیفیت و 
حتی بهره وری ش��رکت تولیدی را نیز باید به جریان 
قیمت گذاری افزود. از س��وی دیگر در هیچ کشوری 
نهادی خارج از ش��رکت تولید کنن��ده خودرو به امر 
قیمت گذاری نمی پردازد؛ حال آنکه در ایران شورای 
رقاب��ت با اطالعاتی که ش��رکت های خودروس��از در 
اختیار این ش��ورا قرار می دهد ب��ه امر قیمت گذاری 
می پردازد.  بنابراین در ایران برخالف دیگر کش��ورها 
عرضه و تقاضا یا ارزش برند سهمی در قیمت گذاری 
ندارند، بلکه تفاهم ش��رکت های خودروساز با شورای 

رقابت تعیین کننده نهایی قیمت خودرو است.

خبر

 خودروی لوكس تايوانی
در راه بازار ايران

آرمان موتور کویر نماینده رسمی لوکسژن تایوان، 
از عرضه دو محصول Luxgen در ش��ش ماهه دوم 

سال جاری به بازار داخلی خبر داد. 
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرزین ترکی پور 
مدیرعامل آرمان موتور کویر، در نشس��ت خبری که با 
هدف رونمایی برند لوکسژن برگزار شد، اظهار کرد: برند 
لوکسژن توسط گروه MIG که سابقه فعالیت در زمینه 
لجستیک داشته و اکنون نمایندگی برند لینده آلمان را 
در اختیار دارد به بازار عرضه خواهد شد.  او با اشاره به 
اینکه این ش��رکت دارای دفتر رسمی در تایوان است، 
تصریح کرد: براس��اس قرارداد منعقد شده با لوکسژن، 
موفق ب��ه دریافت نمایندگی رس��می انحص��اری این 
برند در ایران ش��دیم و به این ترتیب در زمینه واردات 
خودروهای س��واری با یک زیرساخت مناسب فعالیت 
خواهیم کرد.  ترکی پور با اشاره به اینکه هدف ما حضور 
قدرتمند و بلند مدت در بازار خودروی ایران است، تاکید 
کرد: قرارداد ما به صورت مس��تقیم با ش��رکت سازنده 
منعقد شده و به زودی شاهد ثبت سفارش خودروهای 

لوکسژن در سامانه ثبتارش خواهیم بود. 
مدیرعام��ل آرم��ان موتور کوی��ر با اش��اره به اینکه 
لوکسژن فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ در بازار خودروی 
دنیا آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: لوکسژن تاکنون 
ش��ش محصول به بازار عرضه کرده که از این تعداد دو 
مدل SUV، دو مدل س��دان و دو مدل ون بوده است.  
او در ادامه با اش��اره به اینکه تمرکز لوکس��ژن استفاده 
از فن��اوری اطالع��ات در صنعت خودرو اس��ت، گفت: 
لوکس��ژن 3۰ تا 3۵درصد از بازار خ��ودرو در تایوان را 
در اختیار دارد و ساالنه 3۵۰ تا 38۰ هزار خودرو تولید 
می کند ضمن اینکه بازار اصلی این برند در چین است 
و البته به کشورهایی مانند عمان، ویتنام، اروپای شرقی 

و روسیه نیز صادرات دارد. 
مدیرعامل آرمان موتور کویر در ادامه در پاس��خ به 
س��والی درباره برنامه شرکت برای ارائه خدمات پس 
از فروش تصریح کرد: در حال برنامه ریزی هس��تیم 
ت��ا بتوانی��م خدمات پ��س از فروش را ب��ه خوبی به 
مش��تریان این برند ارائه دهیم و معتقدیم که حضور 
در بازار خودرو بدون ارائه خدمات مناسب معنا ندارد 
و م��ا قص��د داریم که در این حوزه متفاوت باش��یم، 
در ای��ن راس��تا در مرحله اول در ش��هرهای تهران، 
شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و یزد نمایندگی ایجاد 

خواهیم کرد. 



فرصت امروز: ش��ور و شوق برای س��دان ها ممکن است در سراسر 
جه��ان کاهش یابد اما ای��ن خودرو ها بخش مهم��ی از ایاالت متحده 
را تش��کیل می دهند. یکی از محبوب ترین آنها هوندا آکورد اس��ت که 

در سال 2016 توانست 345225 
فروش را به خود اختصاص دهد و 
نام خود را به یکی از محبوب ترین 
خودرو ه��ای س��دان تبدیل کند. 
روز جمعه، هوندا نس��ل جدیدی 
از آکورد ه��ا را با پ��اک 10 وارد 
کرد. این مدل جدید در اواس��ط 
س��ال 2009 طراح��ی و به عنوان 
م��دل 2018 عرض��ه می ش��ود. 
طراحی هوندا برای نس��ل بعدی 
تنظیم شده است. این تغییرات را 
می توان در داخل و خارج خودرو 

مشاهده کرد. 
در مقایس��ه با مدل خروجی، این خودروی جدید 2.16 اینچ عرض 
بیشتر و 0.39 اینچ گسترده تر و 0.59 اینچ کم ارتفاع تر است. طراحی 
ماژول جدید هوندا از آنچه قبا توس��ط س��ازنده خودرو مورد استفاده 

قرار می گرفت، س��بک تر و س��خت تر است.  همچنین، آکورد 1018 با 
گزینه های قدرتمندی وارد می شود. 

این مدل دارای پیش��رانه 4 سیلندر 1.5 لیتری و 192 اسب بخار و 
192 پوند گشتاور است. پیشرانه 
این خودرو دو نوع است؛ 6 سرعته 

دستی و 10سرعته اتوماتیک. 
هون��دا تأکی��د کرده اس��ت که 
هون��دا هیبری��د جدی��د ب��ا یک 
سیستم 4 س��یلندری و 2 لیتری 
هم��راه با یک سیس��تم دوموتوره 
سازگاری خواهد داشت. هر چند 
مش��خصات تا زمانی که ب��ه بازار 
عرضه نش��ود تأیید نخواهد ش��د. 
هون��دا برای حفظ ایمنی بیش��تر 
مجموعه س��نجش کم��ک راننده 
الکترونیک��ی را ارائه می دهد. این 
بس��ته شامل هشدار های اضطراری است و تولید خودرو های آکورد در 

یک کارخانه در Marysville در اوهایو انجام می شود. 
business insider :منبع

فرص�ت امروز: ش��اید آن روزی که در خانه خود نشس��ته اید و 
بس��ته ای را ک��ه از فروش��گاه وال مارت، گوگل یا آمازون س��فارش 
داده ای��د، به کمک بالگرد های کوچک بدون سرنش��ین در منزل تان 

دریاف��ت می کنی��د، آنقدر ها هم 
دور نباشد. فروش��گاه وال مارت 
تصمیم گرفته اس��ت س��رویس 
جدید ارس��ال سفارشات خود را 
در مرک��ز نیویورک تس��ت کند 
و برنام��ه دارد در م��اه جاری در 
ُرم  بین المللی گریفیس  فرودگاه 
نی��ز زمینه این آزمایش را فراهم 

کند. 
اونِی��دا  بخ��ش  هفت��ه،  ای��ن 
قرارداد دو س��اله خ��ود را با وال 
م��ارت تصویب ک��رد. به موجب 
این ق��رارداد ش��رکت وال مارت 

موظ��ف به پرداخ��ت 6/1 میلی��ون دالر بابت اج��اره فضایی که در 
فرودگاه بابت انجام آزمایش اجاره کرده، است. مقامات اعام کردند 
که ای��ن خرده فروش بزرگ بین المللی، مکانی به مس��احت 28هزار 

فوت مرب��ع واقع در فرودگاه را اجاره کرد تا آزمایش��ات خود را برای 
ب��ه پ��رواز درآوردن بالگرد ه��ای کوچک بدون سرنش��ین آغاز کند. 
در ای��ن آزمای��ش بالگرد های کوچک بدون سرنش��ین، از یک نقطه 
تعیین ش��ده به نقطه ای دیگر به 
پرواز درخواهند آمد. ساعت های 
پرواز به صورت 6 س��اعت در روز 
و 12روز پرواز در یک ماه اس��ت. 
ج��ورج جوزف، یک��ی از معاونان 
کمیته ف��رودگاه در بخش اونیدا 
اعام ک��رد که ای��ن بالگرد های 
کوچک بای��د در تمامی لحظات 
تحت نظ��ر باش��ند و ف��رودگاه 
گریفی��س مکان مناس��بی برای 
انجام این آزمایش است، چرا که 
پیشرفته  با کمک سیس��تم های 
رادار، اش��یای کوچ��ک نیز قابل 
شناس��ایی هس��تند. او در ادام��ه گفت: وال م��ارت همانند گوگل و 

آمازون در حال آزمایش سیستم جدید ارسال سفارشات است. 
newyorkupstate :منبع

فرصت امروز: سایت رسمی آمازون اعام کرد که در سومین روز 
حراج ویژه به مناس��بت روز پرایم که سه شنبه هفته گذشته برگزار 
ش��د، رکورد فروش شکسته شد. این روز به عنوان پرفروش ترین روز 

در تاریخچ��ه این ش��رکت ثبت 
ش��ده اس��ت. تجارت الکترونیکی 
رقم��ی را ب��رای می��زان فروش 
منتشر نکرده است اما اعام کرد 
که خرید هایی که توس��ط اعضای 
نرم اف��زار آم��ازون پرای��م صورت 
گرفته اس��ت، در مقایسه با سال 
گذش��ته 60 درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
آم��ازون اعام کرد ک��ه تعداد 
زی��ادی از م��ردم روز سه ش��نبه، 
را  دالری   99 س��االنه  اش��تراک 
خریداری کردند که این تعداد در 

مقایس��ه با روز های معمولی بسیار بیش��تر است. موفقیت تعطیات 
خرده فروش��ی در روز پرای��م- که با هدف جذب اعضای بیش��تر در 
پرای��م و آزم��ودن توانایی آم��ازون در فروش طراحی ش��ده بود- با 

کم��ک نرم افزار های جدید ش��رکت آمازون به دس��ت آمده اس��ت. 
پرفروش ترین کاال در این حراجی ویژه »اکودات« است. این دستگاه 
که قابلیت اتصال به بلندگو را دارد و از الکس��ا نیز پشتیانی می کند، 
دیجیتال��ی  همی��ار  به عن��وان 
آمازون شناخته ش��ده است. از 
دیگر پرفروش ترین کاال های این 
شرکت می توان به بلندگوی اکو، 
فایر تبلت و نرم افزار کتابخوانی 
اش��اره   Kindle الکترونیک��ی 

کرد. 
تحلیلگ��ران  چهارش��نبه  روز 
تخمی��ن زدند ک��ه آخرین روز 
حراج وی��ژه پرای��م، حدود یک 
ش��رکت  ب��رای  دالر  میلی��ارد 
درآمدزای��ی ک��رده اس��ت. آنها 
همچنین بر این باورند که بیش 
از نیم��ی از خانوار ه��ای آمریکایی تا پایان س��ال 2017 به عضویت 
آم��ازون پرایم درخواهند آمد. ح��راج ویژه در روز پرایم، برای بخش 

دیگری از کسب و کار آمازون یعنی »الکسا« نیز خوب بوده است. 

نمایش��گاه الکامپ بزرگ ترین رویداد تج��اری در عرصه تولید و 
عرض��ه محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کش��ور 
است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این 

ح��وزه و مخاطبان آنها در محل 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
تهران برگزار می ش��ود. امس��ال 
نیز به رسم هر سال نمایشگاه از 
تاریخ 30تیر تا 2 مرداد پذیرای 
عم��وم مردم خواهد ب��ود و قرار 
است اپلیکیش��ن ویژه نمایشگاه 
بازدیدکنندگان  اختی��ار  در  نیز 
قرار بگیرد.  با حمایت س��ازمان 
از  رایان��ه ای،  صنف��ی  نظ��ام 
نمایش��گاهی  س��امانه  امس��ال 
مش��ارکت کنندگان  ب��ه  اپکس 
در  بازدیدکنن��دگان  و 

بیست وس��ومین نمایش��گاه الکام��پ خدمات می ده��د. در بخش 
بازدید کنندگان، عاقه مندان می توانند با جس��ت وجو روی نقش��ه 
نمایش��گاه غرفه موردنظر خود را یافته و از مس��یریابی سیس��تم با 

دسترس��ی آس��ان و س��ریع به هدف خود برس��ند.  دریافت بارکد 
منحصربه ف��رد پس از ثبت نام و اس��تفاده در تمامی نمایش��گاه ها، 
دنبال کردن ش��رکت ها و غرف��ه داران در نمایش��گاه های مختلف، 
جست وجوی غرفه داران براساس 
نام، گروه کاالیی یا س��الن محل 
اس��تقرار، نمای��ش مح��ل غرفه 
و  مس��یریابی  و  نقش��ه  روی 
هدای��ت به س��مت آن، ارس��ال 
ارائه  به مشارکت کنندگان،  پیام 
درخواس��ت نمایندگ��ی، دانلود 
فایل  ه��ای کاتالوگ و بروش��ور، 
و  کااله��ا  فهرس��ت  مش��اهده 
کنن��ده،  مش��ارکت  خدم��ات 
و  گال��ری تصوی��ری  مش��اهده 
ویدئویی مش��ارکت کننده، ثبت 
بازدید هن��گام بازدید از غرفه و 
گزارش گی��ری از تعداد غرفه های حاضر در نمایش��گاه و غرفه های 
بازدی��د ش��ده از جمله خدمات اپلیکیش��ن وی��ژه بازدیدکنندگان 

الکامپ است.  

نحوه ارسال سفارشات شرکت وال مارت به کمک بالگرد های کوچکهوندا آکورد جدید، یک آزمایش از آینده سدان ها در آمریکا اپلیکیشن ویژه نمایشگاه الکامپ 96 آماده بهره برداری شدآمازون: رکورد فروش شکسته شد

تعداد ش��رکت هایی که در زمینه کس��ب وکارهای ن��و و مبتنی بر 
فن��اوری اطاعات فعالیت می کنند، روزبه روز بیش��تر می ش��ود. این 
شرکت ها به عنوان ش��خصیت های حقوقی باید مالیات بر درآمدشان 
را به س��ازمان امور مالیاتی بپردازند و از س��وی دیگر، س��ازمان امور 
مالیاتی هم باید با توجه به نقش��ی که ش��رکت های اس��تارتاپی، نوپا 
و نوآور در اقتصاد کش��ور بازی می کن��د، ترتیب اخذ مالیات را بدهد 
ام��ا در ای��ن فرآیند، چند نکته اهمی��ت دارد.  نکت��ه اول مربوط به 
ش��فافیت در مق��ررات و قوانین اخذ مالیات از ش��رکت های فعال در 
زمین��ه فناوری های نوین اس��ت. بعید به نظر می رس��د ک��ه جایگاه 
ش��رکت های نوآور و استارتاپی در قوانین سازمان مالیاتی روشن شده 
باش��د و تعریف دقیقی از فرایند اخذ مالیات از این ش��رکت ها وجود 

داشته باشد. 
نکته دوم مربوط به محاسبه هاس��ت. کس��ب وکارهایی مثل اسنپ، 
زودفود و. . . کس��ب وکارهای خدماتی اند یا واس��طه گری می کنند. به 
ای��ن معنا که فناوری اطاعات خدمات دهنده و خدمات گیرنده را به 
هم ارتباط می دهد و تمام درآمد این کسب وکار متعلق به فعال حوزه 
فناوری اطاعات نیس��ت. در این شرایط مالیات باید چگونه محاسبه 
شود؟ سازوکارها در این موارد باید به طور دقیق شفاف شود. در کشور 
ما جریان اس��تفاده از فناوری اطاعات به این شکل پیش می رود که 

فناوری اطاعات و فعاالن آن رشد می کنند، اما همگام با آن، قوانین 
و مق��ررات مربوط به اس��تفاده از تکنولوژی پیش��رفت نمی کند. این 
معضل بزرگی است که می توان آن را به عنوان یک عامل تهدیدکننده 
در اقتصاد استارتاپ ها و شرکت های نوپای مبتنی بر فناوری اطاعات 
تعری��ف ک��رد.  این انتظار وجود دارد که دوس��تان در س��ازمان امور 
مالیاتی این مسائل را دقیق مطالعه کنند. آمادگی الزم برای همکاری 
در این زمینه در کمیس��یون فناوری اطاع��ات و ارتباطات و اقتصاد 
رس��انه اتاق ایران وجود دارد و می توانیم با حضور فعاالن شرکت های 
اس��تارتاپی و کارشناس��ان س��ازمان امور مالیاتی به تعریف دقیقی از 
موارد موردنیاز برسیم. چگونگی اخذ مالیات از شرکت های استارتاپی 
یا خدمات دهنده باید مش��خص ش��ود، همانطور که در دیگر کشورها 
رابط��ه خدمات دهنده و خدمات گیرنده مش��خص اس��ت و بخش��ی 
از درآم��د که متعلق به فعال حوزه فناوری اس��ت، مش��مول مالیات 
می ش��ود.  تغییر فرهنگ عمومی جامعه باعث شده مردم به خدمات 
کس��ب وکارهای فناورمحور روی خوش نشان دهند. همین مسئله به 
افزایش درآمد ش��رکت های اس��تارت آپی کمک کرده اس��ت. درآمد 
قابل توجه این ش��رکت ها زمینه اخذ مالیات را فراهم کرده اس��ت اما 
صاحبان این مش��اغل هم مثل دیگران اطاعات دقیقی از قوانین در 
ای��ن زمینه ندارند و این معضل بزرگی اس��ت. قوانی��ن و مقررات در 
این زمینه دچار نقصان اس��ت و این نقصان باعث شده، فعال فناوری 
اطاعات چگونگی محاس��به مالیات را ندان��د و درنهایت در تعامل با 

سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شود. 
منبع: اتاق تهران

 نخس��تین مدرس��ه تخصصی کارآفرینی و کس��ب و کار کانون کارآفرینی 
اس��تان آذربایجان ش��رقی با حمایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربایجان ش��رقی در تبریز آغاز به کار کرد. به گزارش ترجمان صبح، بهرام 
ستاری، رئیس کانون کارآفرینی استان، در مراسم آغاز به کار نخستین مدرسه 
کارآفرینی و کس��ب و کار با اشاره به اهمیت کارآفرینی در جامعه کنونی ایران 
و توسعه فرهنگ س��ازی آن اظهار داشت: کانون کارآفرینی استان با حمایت 
اداره کل فنی و حرفه ای اس��تان، تمام امکانات خود را در راس��تای راه اندازی 
مدرس��ه کارآفرینی و کس��ب و کار و باش��گاه کارآفرینان جوان به کار خواهد 
گرفت. وی با تشریح ابعاد مختلف طرح علمی- فرهنگی »مدرسه کسب و کار 
و کارآفرین��ی و باش��گاه کارآفرین��ان ج��وان« گفت: از دی��دگاه کلی تربیت 
کارآفرینان جوان، تقویت مهارت های کارآفرینی، توس��عه فرهنگ کارآفرینی 
و ترویج کسب و کارهای دانش بنیان از مهم ترین اهداف کانی است که در این 
طرح پیگیر خواهیم بود. س��تاری همچنین بارورسازی تفکر خاق، کمک به 
شکوفائی اقتصاد خانوارها، مدیریت پول و هزینه، ترویج فرهنگ کار تیمی و 
افزایش روحیه کار جمعی، کمک به انتخاب صحیح دانش آموزان در جهت سه 
انتخاب مهم زندگی  )رش��ته تحصیلی، رشته شغلی و شریک زندگی آینده(، 
همراه با یادگیری توان حل خاق مسئله و تقویت اکوسیستم ملی کارآفرینی 
ایران را از اهداف فرعی این طرح برش��مرد. س��تاری در تش��ریح چش��م انداز 
این طرح با بیان تحقق ش��عار »شهروند کارآفرین، کش��ور کارآفرین« افزود: 
سرفصل هایی در زمینه نحوه اجرای انتقال مهارت های الزم همچون فرهنگ 

کارآفرینی، اخاق حرفه ای کسب و کار، روحیه کار جمعی، بازاریابی و فروش، 
مهارت نه گفتن در دوره های آموزش��ی این طرح گنجانده خواهد شد. بهرام 
س��تاری همچنین از برگزاری کنفرانس ملی کارآفرینی با رویکرد گردشگری 
تبریز 2018 با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز و 
دس��تگاه های اجرایی استان آذربایجان ش��رقی خبر داد. در ادامه این مراسم 
محمدرضا زالی، رئیس دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران و رئیس دیده بان 
جهانی کارآفرینی ایران  )GEM( به وجود پتانسیل باالی کارآفرینی در کشور 
و اشتیاق زیاد نیروی انسانی اشاره کرده و گفت: آموزش کارآفرینی مهم ترین 
اس��تراتژی پیشرفت در کل کش��ورهای جهان به شمار می رود. مدیردیده بان 
جهانی کارآفرینی ایران  )GEM( با اس��تقبال از طرح مدرسه کسب و کار بر 
لزوم عملیاتی و دانش بنیان بودن این طرح تأکید کرد و افزود: نباید بهره گیری 
از تجارب کارآفرینان بزرگ در امر آموزش این مدرسه فراموش شود. در ادامه 
این مراس��م سعید نیکوخصلت، منتخب شورای پنجم شهر تبریز، اهمیت به 
صنعت گردشگری را مناس��ب ترین راه جهت ثروت آفرینی در این کانشهر 
دانس��ت و گفت: باید جهت کارآفرینی در استان به ظرفیت های داخلی خود 
نگاه کرده و به خودباوری برس��یم. حس��ینی، مدیر گروه دانش��کده مدیریت 
دانشگاه تبریز هم با تأکید مضاعف بر لزوم داشتن دیدگاه نوآورانه در مبحث 
کارآفرینی، مدیریت صحیح و به منصه ظهور رس��اندن ش��عارهایی از جمله 
»ارتباط صنعت با دانشگاه« را از عوامل مهم تحقق فضای مطلوب کسب و کار 

و افزایش انگیزه برای عدم خروج نخبگان از کشور دانست. 

 برای کارآفرینی در حوزه سامت، نیاز به تحصیات و پیش زمینه 
پزش��کی نیس��ت و افراد نوآور و خ��اق می توانن��د از این فرصت 
بس��یار عالی اس��تفاده کنند. برخی کارشناس��ان، البته آنهایی که 
منفی باف هس��تند، در مورد احتمال وجود فرصت های کارآفرینی 
در بخش سامت تردید دارند. آنها عقیده دارند فرصت های بخش 
بیوتکنولوژی بس��یار پرخطر هس��تند. آنها معتقدند رشد این علم 
بس��یار پایین اس��ت و نمی توان به عنوان یک فرص��ت پایدار به آن 
نگاه کرد. خوش��بختانه تعداد افرادی که ای��ن طرز فکر قدیمی را 
دارند بسیار کم است. در عصر حاضر که مصرف کنندگان، بیشترین 
اهمی��ت را به س��امت خود می دهند، فرصت ایجاد کس��ب وکار و 
اس��تارتاپ در بخش سامت بیشتر از هر زمان دیگری شده است.  
»تانموی ش��ارما« یکی از کارآفرینان س��امت که خود نیز پزشک 
است، در سال 2004 به ایاالت متحده آمد. وی دکترای داروسازی، 
سابقه 20 سال فعالیت در زمینه فیزیوتراپی و فعالیت در سه قاره 
جهان در زمینه داروسازی را  داراست. دکتر شارما، در سال 2009 
ی��ک مرکز کوچک  ترک اعتیاد ش��ش تختخو ابی تأس��یس کرد و 
در ح��ال حاضر آن تش��کیات کوچک تبدیل به یک کس��ب وکار 
بس��یار بزرگ شده اس��ت که وی مدیریت آن را بر عهده دارد. در 
واقع مرکز درمانی ترک  اعتیاد دکتر شارما، رویکرد جدیدی نسبت 
به ترک اعتیاد ایجاد کرده اس��ت، به طوری که تأثیرگذاری درمان 
ترک اعتیاد از طریق بستری شدن در این کلینیک، از متوسط کل 
ایاالت متحده باالتر رفته اس��ت. با حمایتی که کارآفرینی سامت 
در چندین سال گذش��ته دریافت کرده است، نباید از دیدن رونق 
چنین مراکزی که در زمینه س��امت بس��یار فعال هستند، تعجب 
کرد. ولی هنوز بس��یاری از افراد از دیدن کسب وکارهای مربوط به 
بخش س��امت که دارای ایده های نوآورانه و کارآفرینانه و عملکرد 

بسیار منظم هستند، تعجب می کنند. 

نقش سرمایه گذاری خطرپذیر
س��رمایه گذاران خطرپذیر به دنبال نسل جدیدی از استارتاپ ها 
برای س��رمایه گذاری هس��تند. پس این نوع س��رمایه گذاران باید 
گوش به زنگ باشند تا فرصت ها را از دست ندهند. در ایاالت متحده 
و در سه ماه آخر س��ال 2015، تعداد 172 شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذی��ر مبل��غ 11.6 میلی��ارد دالر در زمین��ه بیوتکنولوژی و 
دس��تگاه های پزش��کی س��رمایه گذاری کرده اند. دنیای داروسازی 
بس��یار بزرگ اس��ت و کارآفرینان حتی بدون داش��تن س��ابقه و 
تحصی��ات پزش��کی، می توانند در این زمین��ه فعالیت کنند. پس 
اگر شما یک سرمایه گذار خطرپذیر هستید، فرصتی برای از دست 
دادن ندارید و باید وقت خود را صرف بررسی استارتاپ های حوزه 

سامت کنید و در آنها سرمایه گذاری خوبی داشته باشید. 

سالمت، نیاز جهان
دوره کنونی، دوره ای نیست که منتظر یک موتور جست وجوی 

جدی��د مثل گوگل یا یک نرم افزار پیام رس��ان دیگر مثل تلگرام 
باش��یم، بلکه آنچه جهان ما ب��ه آن احتیاج دارد، داروهای بهتر، 
واکسیناس��یون مناس��ب، سیستم های س��امت کارا و داروهای 
پیش��گیرانه ب��رای اف��رادی اس��ت ک��ه در محرومی��ت زندگی 
می کنند. درواقع، کارآفرینی سامت در ذات خود دارای نگاهی 
بشردوس��تانه اس��ت که البته فرصت تجاری بس��یار خوبی نیز 
به ش��مار می رود. تمام کس��ب وکارها باید ب��رای ادامه دار بودن، 
س��ودآور باش��ند. در دنیای ام��روز، افراد نیازهای بیش��تری به 
نگهداری های پیش��گیرانه و سامت ش��خصی دارند که مقدمه 
بس��یار خوبی برای ایجاد هزاران فرصت مناس��ب در زمینه های 
غیر دارویی اس��ت. شاید باور این سخت باشد که در ورزش یوگا 
که روی سامت ش��خصی افراد کار می کند، سرمایه گذاری 16 

میلیارد دالری شده است. 
ن��وآوری در زمینه ه��ای اولی��ه س��امت، نیازی ب��ه تحصیات 
آکادمیک باال ندارد. فقط الزم اس��ت افراد شم تجاری باال و عاقه 
مناس��ب برای کمک به کسانی داش��ته باشند که از ضرورت توجه 
به س��امتی خود غاف��ل مانده اند؛ به عنوان مث��ال ارائه یک برنامه 
کاربردی که به شما کمک می کند بتوانید رستوران غذای مناسب 
ب��ا بدن خ��ود را انتخاب کنید. س��ایر فرصت ها ب��ه همین صورت 
می تواند خلق شود و جذابیت بسیار زیادی برای مردم داشته باشد. 

صنعت سالمت، صنعت پایدار
بای��د ب��ه این نکته دقت ک��رد که صنعت س��امت، یک صنعت 
پایدار است. هزینه های بخش سامت برای خانواده های آمریکایی 
متوس��ط از لحاظ درآمد، در حال بیش��تر شدن اس��ت و در سال 
2016، به میزان 4.3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته که 
از سال 2000 بی سابقه بوده است. اگر چه ممکن است هزینه های 
درمانی برای بس��یاری از ش��رکت های آمریکای��ی و کارکنان آنها 
س��نگین باشد، ولی خبر خوبی برای آنها است، زیرا نشان می دهد 
که خانواده ها به س��امت خ��ود اهمیت می دهند و برای آن هزینه 

پرداخت می کنند. 
همچنین دوران کنونی فرصت بس��یار خوبی ب��رای کارآفرینان 
اس��ت که به اف��راد کمک کنند تا بتوانن��د هزینه های درمان خود 
را کاهش دهند. ش��رکت های نوآور با ایجاد کسب وکارهایی که به 
نفع بیماران فعالیت می کن��د و هزینه های آنها را کاهش می دهد، 
می توانند بس��یار سودآور باش��ند. دورانی که شرکت های پزشکی، 
ش��رایط دش��وار مال��ی را به بیماران خ��ود تحمی��ل می کردند به 

سر رسیده است. 
ما نمی دانیم که آینده، چه نقش��ه هایی برای شرکت های فناوری 
واقع در سیلیکون ولی دارد ولی می دانیم که نیاز مردم به خدمات 
س��امت همیش��گی اس��ت. به این معنا که صنعت سامت از بین 
نخواهد رفت؛ پس شما می توانید روی این صنعت حساب باز کنید. 
وقت��ی در فکر این هس��تید که یک حرکت جدی��د و بزرگ انجام 
دهی��د، به بخش س��امت فکر کنید که اف��راد کمتری روی ایجاد 
اس��تارتاپ در مورد آن فکر کرده اند و اگر کسب وکارها، برنامه های 
عملیاتی مناس��ب و ارزش پیش��نهادی باال به جامعه عرضه کنند، 

مطمئنا می توانند آینده خوبی برای خود متصور باشند. 
منبع: زومیت

ایالن ماسک، مؤسس و مالک دو کمپانی اسپیس ایکس و تسال، 
وب سایتی با آدرس X.Com راه اندازی کرد. ایالن ماسک که مؤسس 

شرکت های معروفی چون اسپیس ایکس و تسال است، صبح دیروز 
 x.com در حساب کاربری توییتر خود خبر راه اندازی وب سایت

را منتشر کرد. اما هنوز مشخص نیست که این سایت دقیقا با چه 
هدفی فعال شده است. در حال حاضر با مراجعه به x.com فقط یک 

حرف X مشاهده خواهید کرد.
به گزارش زومیت هنگامی که ماسک در پی پال فعالیت می کرد، 

مالک دامین x.com بود؛ اما هنگامی که پی پال عمومی شد و او نیز 
از این شرکت خارج شد، دامین یادشده را از دست داد. اوایل ماه 
جاری ایالن ماسک دامین مورد بحث را مجددا با قیمتی نامعلوم 

خریداری کرد. برخی افراد در مورد قیمت این دامین حدس هایی 
 x.com زده اند، اما حقیقت این است که هیچ کس از قیمت واقعی

اطالع ندارد.
آیکان یک گروه بین المللی است که دامنه های اینترنتی را تنظیم 
می کند. این گروه در سال ۱99۳ تصمیم گرفت از آن تاریخ به بعد، 

فروش دامین های تک حرفی را لغو کند؛ اما پیش از این تصمیم گیری، 
 q.com ،z.com ،i.net :شش دامین تک حرفی ثبت شده  بود

.x.org و ،q.net
آیکان در سال ۲۰۰۵ اعالم کرد که امکان ثبت دامین های 

تک حرفی مجددا فعال خواهد شد؛ اما این اتفاق رخ نداد. در 
حال حاضر تعداد زیادی دامین تک حرفی وجود دارد که توسط 

شرکت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله دامین های 
تک حرفی فعال می توان به t.co توییتر و دامین کوتاه شده  سرویس 

 Q.Com اشاره کرد. هم اکنون m.me پیام رسان فیسبوک یعنی
X.Com، و Z.com تنها دامین های تک حرفی فعال با پسوند دات 

کام محسوب می شوند.
ماسک وعده داده است که وب سایت X.Com فعال خواهد شد؛ به 
این ترتیب وی قصد دارد چشم اندازی از برنامه های خود برای دامین 

یادشده ارائه دهد. در هر صورت اکنون هیچ کس دقیقا نمی داند که 
ماسک برای دامین مورد بحث چه ایده هایی دارد.

حدس شما در این مورد چیست؟ به نظر شما ایالن ماسک چه 
برنامه ای برای دامین x.com دارد؟ آیا وی از این دامین برای یکی از 
شرکت های خود یعنی اسپیس ایکس یا تسال استفاده خواهد کرد؛ یا 

این وب سایت نشان دهنده  یک سرمایه گذاری جدید است؟

چگونگی محاسبه مالیات استارتاپ ها

آغاز فعالیت مدرسه کارآفرینی به شیوه نوین در تبریز 

کارآفرینی در حوزه سالمت؛ فرصتی که باید جدی گرفته شود 

 ایالن ماسک
 وب سایت X.Com را

راه اندازی کرد
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یادداشتیادداشت

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت توس��عه و داده پردازی زیم��ا صنعت، 
مدیرعامل این شرکت گفت: این محصول که در حوزه فعاالن مشاوران اماک 
ارائه می شود، با نیازسنجی بازار توانسته است ویژگی های تازه ای نظیر اجرای 
آناین س��امانه از طریق اینترنت با موبایل، تبلت و کامپیوتر، همچنین انتشار 
اطاعات ملک ها و تقاضاهای ثبت ش��ده مش��اوران اماک در وب سایت جامع 

صنعت ساختمان و عمران و اماک »زیماکاال« را ارائه کند. 
 مشیری افزود: سایما دارای مزایایی از جمله اماک، ثبت تقاضاهای اماک، 
ثبت قراردادهای منعقد ش��ده در دفاتر مش��اوران اماک، ارسال پیامک های 
اطاع رس��انی به مش��تریان و . . . اس��ت ک��ه می تواند باعث همگام س��ازی و 

به روزشدن مشاوران اماک با تکنولوژی و نیاز کاربران شود. 

سامانه یکپارچه آنالین مدیریت 
امالک )سایما( رونمایی شد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای از اصاح دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی آیین نامه 
نحوه تأسیس و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای خبرداد و گفت: برای توسعه آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای برنامه های حمایتی در نظر گرفته ش��ده است.  محمد امین سازگارنژاد ادامه 
داد: یکی از برنامه هایی که در جهت حمایت از آموزشگاه های آزاد در دستور کار قرار دارد ارائه 
تسهیات برای خرید ملک و تجهیزات آموزشی تا سقف 80 میلیون تومان است.  معاون وزیر 
کار درباره منابع این تسهیات گفت: این تسهیات قرار است از محل کمک های فنی و اعتباری 
سازمان آموزش َفنی و حرفه ای تأمین  شود.  سازگارنژاد همچنین از تسهیل در نحوه آموزش 
در آموزشگاه اعم از اجرای دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و خاص خبرداد و گفت: یکی از 
مشکات آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای موازی کاری با آموزش های آموزشگاه های دولتی 

است که در این زمینه نیز آموزش های موازی از بخش دولتی حذف می شود. 

اعطای تسهیالت به متقاضیان 
تأسیس آموزشگاه  فنی وحرفه ای

chirag kulkarni
کارآفرین و کارشناس بازاریابی

محمدرضا طالیی
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران
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پارسا امیری
کارشناس تبلیغات

با رش��د فض��ای تبلیغات در چند س��ال 
اخی��ر دیگر پذی��رش آگهی هایی که چندان 
اصول حرفه ای در آنها رعایت نمی ش��ود، تا 
حدی دش��وار اس��ت. انتظارات از این بخش 
افزایش یافته تا جایی که ش��اهد آگهی های 
بسیار خوبی از شرکت های تبلیغاتی مختلف 
کشور بوده ایم، اما در این بین باز آگهی هایی 
ساخته می شود که چندان تناسبی با فضای 
کنونی این حوزه دیگر ندارند. تبلیغات اخیر 
برند عطرآگین که در حال و هوای انسان های 
گذشته سیر می کند، یکی از این موارد است. 
برای بررسی بهتر این آگهی گفت وگویی را با 
امید خاکپورنیا،  کارگردان با سابقه تبلیغات 
تلویزیونی داشته ایم،  که در ادامه می خوانید. 

اهمیت تحقیقات بازاری
امید خاکپورنیا،  کارگردان با سابقه تبلیغات 
تلویزیون��ی در گفت و گو ب��ا  »فرصت امروز« 
در رابطه با س��اخت  و نحوه اجرای این آگهی 
می گوید: در ابتدا باید بر این نکته تأکید کنم 
که این تیزر حدود 30 س��ال دیرتر س��اخته 
ش��ده اس��ت. اگر این آگهی حدود 30 ساله 
گذشته س��اخته می ش��د می توانست موفق 
باش��د اما با توجه به پیشرفت فضای کنونی 
تبلیغات، ای��ن نوع تیزرها دیگ��ر جایگاهی 
بین مخاطب ندارن��د. در واقع آگهی هایی به 
این ش��کل به طور بدی در تاریخ جا مانده اند 
و بیش��تر ش��بیه آیتم های طنز برنامه هایی 
مثل س��اعت خوش و. . . هستند تا یک کار 
تبلیغاتی. به ش��خصه یاد دارم که حدود 20 
س��ال گذش��ته که من نیز چنین تیزرهایی 
می ساختم تماما حاصل این بود که کارگردان 
در اتاق مدیرعامل می نشست و وی با نوشتن 
ای��ده ای در لحظه، اجرای کار را درخواس��ت 
می ک��رد. در ای��ن ن��وع کاره��ا نه تنها هیچ 
فکری در پس تبلیغات وجود نداش��ت، بلکه 
آن مدیرعامل نیز متوج��ه کمپین و ایده ای 
خالقانه برای آگهی نبود، حتی به این موضوع 
فکر نمی کرد ک��ه مخاطب این نوع تیزر چه 

کسانی هستند و آگهی قرار است چه گروهی 
را تحت تأثیر قرار دهد. وی در ادامه می گوید: 
سه تیزر اخیر عطرآگین نیز که به معرفی سه 
محص��ول متفاوت از این برند در قالب تبلیغ 
تلویزیونی پرداخته اس��ت نی��ز هیچ گونه از 

مؤلفه های یاد شده را رعایت نکرده است. 
این کارگردان باسابقه تلویزیونی با به چالش 
کش��یدن این نوع تبلیغات ادام��ه می دهد: 
س��والی که در ذهن من وجود دارد این است 
که مخاطب این تبلیغ با روایتی که آگهی در 
پیش گرفته،  چه کسانی هستند. آیا کودکان 
با توجه به نوع پرداخت، مخاطب این آگهی 
هستند یا آگهی می خواهد همه اقشار را مورد 
مخاط��ب قرار دهد؟ ام��ا آن چیزی که برای 
من مسلم اس��ت این است که بعید می دانم 
چنین آگهی های��ی با توجه به فضای کنونی 

دیگر  حوزه  این 
باش��ند.  جوابگو 
باشد  شاید الزم 
تحقیقات بازاری 
ص��ورت گیرد تا 
شود  مش��خص 
از  درصد  چن��د 
ب��ه  بینن��دگان 
این نوع آگهی ها 
ک��ه ح��دودا در 

20 سال گذش��ته رواج داشتند، توجه نشان 
می دهن��د. نوع نگ��رش امروزی با س��الیان 

گذشته بسیار متفاوت شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ن��وع پرداخ��ت آگهی 
می افزاید: پرداخت کار نیز بسیار ساده است 
و هیچ گونه ظرافتی در آن به کار نرفته است. 
البته سادگی امر بدی نیست، اما سادگی در 
این تبلیغ تا جایی پیش رفته که ش��اهد آن 
هس��تیم کیفی که روی دوش انس��ان اولیه 
قرار گرفته گویا از همین کیف فروش��ی های 
امروزی تهیه ش��ده  است. بحث لباس ها و. . . 

که جای خود را دارد. 
هیچ ایده ای برای آگهی وجود ندارد

خاکپورنی��ا در رابط��ه ب��ا تک ش��ات کار 
می گوید: باید تأکید کنم که تک ش��ات کار 

نیز بسیار بد و ضعیف کار شده است. از نظر 
من تک شات مهم ترین بخش آگهی است تا 
جایی که اهمیت آن گاهی از کل آگهی هم 
فراتر می رود زیرا قرار اس��ت حرف اساسی و 
نهایی را بزند. تک ش��ات ارائه ش��ده به هیچ 
وج��ه با فضای کلی آگهی هماهنگی ندارد و 
به یک باره فضا را ع��وض کرده و مخاطب را 
وارد یک فضای تخت گرافیکی بدی می کند. 
همانطور که ش��اهد هستیم برای این بخش 
نیز فکری نش��ده اس��ت و هیچ ایده ای برای 
آن در آگه��ی وجود ن��دارد. زیرا محصول در 
بدترین ش��کل ممکن طراحی و چیده شده 
است. البته گفتنی است تک شات ها در حال 
حاضر مش��کل اصلی و کلی صنعت تبلیغات 
کشور هم هس��تند که گویا دست اندرکاران 
این حوزه زمانی را به آن اختصاص نمی دهند 
و تنه��ا در پی اتمام 

آگهی هستند. 
ادام��ه  در  وی   
می افزای��د: هم��راه 
و  ص��دا  نب��ودن 
نی��ز  زیرنویس ه��ا 
از  دیگ��ر  یک��ی 
آگه��ی  مش��کالت 
محس��وب می شود؛ 
صدای  ک��ه  طوری 
انس��ان های اولیه با ص��دای گوینده آن طور 
که باید هماهنگ نشده است. از سوی دیگر 
ناهماهن��گ بودن زیرنویس ه��ا با گفته های 
گوینده تا حدی مخاطب را برای فهم آگهی 
سردرگم می سازد، به نظر من یکی از این دو 
عنصر )صدای گوینده یا زیرنویس( باید حذف 
می شد. باید توجه داشت که بیننده تنها برای 
یک بار کار را تماشا می کند و آن یک بار نیز 
قطعا ب��ا توجه به ناهماهنگی های موجود در 

کار، فنا می شود. 
این کارگردان باسابقه تلویزیونی در رابطه 
با شعار آگهی ادامه می دهد: بد بودن ساخت 
آگهی تا جایی ادامه می یابد که ش��عار تبلیغ 
» با زیبایی آش��تی کن« آنچنان که باید در 
ط��ول آگهی دیده نمی ش��ود. این نوع کارها 

که بریفی نیز برای آنها مش��اهده نمی شود، 
صرفاً توس��ط کارگردان یا ایده پرداز ساخته 
می ش��ود. برند عطرآگین حدود 14سال بود 
ک��ه در عرصه تبلیغات حضور نداش��ت اما با 
توجه به تصوری ک��ه از این برند با توجه به 
همکاری های گذشته داشتم باید بگویم نوع 
تبلیغات آن هیچ تفاوتی نسبت به سال های 
دور نداش��ته اس��ت. برندی که بعد س��ال ها 
دوری از عرص��ه تبلیغ��ات تصمیم به حضور 
می گیرد،  آن هم در تبلیغات تلویزیونی باید 
قطع به یقین تغییرات خاصی کرده باشد، اما 
عطرآگین حتی در بسته بندی های خود نیز 

تفاوتی نداشته است. 

آگهی ای ضعیف تر از آگهی های دهه 
70

وی در رابط��ه با پیش��نهادهای خود برای 
بهت��ر ش��دن کار می گوی��د: اگر ب��ه لحاظ 
کارگردانی و اج��رای صحنه ای ظرافت هایی 
ب��رای کار در نظر گرفته می ش��د،  بهتر بود. 
این آگهی بسیار جای کار دارد. این که صرفاً 
برای پردازش س��وژه به چند عکس در پس 
زمینه اکتفا کنیم،  قطعاً کار نادرستی است. 
اگر اجرا را جدی ت��ر می گرفتند و در تکوپاژ 
کار ش��اهد تنوع پالن می بودیم،  آگهی بهتر 

از این ها می شد. 
به ش��خصه نمی دانم ک��ه کار کارگردانی 
شده بود یا خیر؛ اما پیشنهاد من برای چنین 
تبلیغاتی این است که یک تحقیقات بازاری 
نس��بت به آگهی انجام دهند که آیا این نوع 
تبلیغات جواب می دهد یا خیر. تصور من این 
است که این آگهی کار آژانس های تبلیغاتی 
هم نیس��ت زیرا در چند سال اخیر ما شاهد 

چنین خروجی هایی نبودیم. 
به هر حال سوالی که ذهن من را با دیدن 
این آگه��ی درگیر کرده این اس��ت که چرا 
انس��ان های اولیه به عنوان سوژه کار انتخاب 
شده اند،  ش��اید این ایده، ایده جذابی به نظر 
برسد اما زمانی که در پرداختن به بدیهی ترین 
مسائل مشکل و محدودیت وجود دارد بهتر 

است سراغ ایده های بهتر رفت. 

بررسی تیزر تبلیغاتی محصوالت عطرآگین

تبلیغیکهدرتاریخجاماندهاست
ایده های طالیی

نقش کارمندان منتقد در روابط 
عمومی شرکت ها

 بدون شک شما نیز از نقش کارمندان در روابط عمومی 
ش��رکت ها آگاه هس��تید و آن را الزمه ای برای پیش��برد 
اهداف ش��رکت خود می دانید. با این حال ممکن اس��ت 
برای تان پیش آمده باشد که کارمندان خودتان از عملکرد 
ش��رکت تان انتقاد کنند، این مس��ئله را می توان چالشی 
غیرع��ادی در ارتب��اط با نقش روابط عموم��ی کارمندان 
دانس��ت. به صورت نرمال، معموال عوام��ل اجرایی نگران 
انتقادهای س��رمایه گذاران یا مقامات باالتر دولتی هستند 
و انتظار ندارند توس��ط کارمندانی نقد ش��وند که در اصل 
برای بازاریابی و فروش محصول ش��رکت استخدام شده و 
به آنها حقوق پرداخت می شود. در دنیای پیچیده امروزی، 
شرکت ها از کارمندان درونی خود نیز فیدبک های منفی و 
انتقاد دریافت می کنند. موارد زیادی گزارش شده است که 
کارمندان یک ش��رکت به صورت انفرادی یا دسته جمعی 
در واکن��ش به یک اقدام اجتماعی منفی ش��رکتی که در 
آن مش��غول به کار هس��تند، از کار خود استعفا داده یا از 
ش��رکت خود خواسته اند اگر تمایل به ادامه همکاری این 
کارکن��ان دارد رویه اجتماعی خود را تغییر دهد. در واقع، 
کارمندان به ص��ورت دیگری در روابط عمومی ش��رکت 
سهیم می ش��وند.  سوالی که در ذهن شکل می گیرد این 
است که شرکت ها، زمانی که توسط کارمندان داخلی خود 
محکوم می ش��وند، چه باید بکنند؟ برای یافتن پاسخ این 

سوال در ادامه با ما همراه باشید. 
ارزش های شرکت خود را به کرات به 

کارمندان تان یادآوری کنید
این روزها، برای شرکت ها کار سختی است اگر بخواهند 
از مس��ائل سیاس��ی کامال دور بمانند. تحریم های تجاری  
روی فروش محصوالت بسیاری از شرکت ها تأثیر گذاشته 
و در روند آن اختالل ایجاد کرده است. در نتیجه، شرکت ها 
ناچارند نسبت به اوضاع سیاسی عکس العمل نشان دهند. 
در این شرایط، کارفرمایان و سرمایه گذاران نیاز است قبل 
از اینکه درگیر فعالیت های سیاسی شوند، جایگاه خود را 
بشناس��ند. امروز بیشتر از هر زمان دیگری  شرکت ها نیاز 
دارن��د به صورت فعال ارزش ها و جایگاه سیاس��ی خود را 
هن��گام اس��تخدام کارمند به آنها ابالغ کنن��د که در این 
صورت، دیگر کارمندان هنگام مشاهده فعالیت ها و نظرات 
سیاس��ی کارفرمایان شوک زده نخواهند شد. نکته مهم تر 
اینکه، با توجه به نقش��ی که کارمندان در روابط عمومی 
شرکت دارند، بهتر است کارمندانی را استخدام کنید که 
نظرات سیاسی آنها همسو با استراتژی های شرکت باشد 
نه در خالف جهت آن. در این صورت است که می توانید از 
کارمندان خود به عنوان مدافعانی برای شرکت تان استفاده 

کنید. 
از عمومی شدن انتقادات جلوگیری کنید

در قرارداده��ای خ��ود با مش��تریان و س��رمایه گذاران 
بندهایی تنظی��م کنید که به آنها اج��ازه عمومی کردن 
انتقادات و درگیر کردن مردم در فرآیند انتقادات را ندهد. 
البت��ه جانب احتیاط را در این مورد رعایت کنید: مواظب 
باش��ید کارمندان خود را نسبت به کارشان دلسرد نکنید! 
همچنین، اطمینان حاصل کنید این بندها با قانون اجرایی 

کشورتان مغایرتی نداشته باشد. 
برای بهبود روابط عمومی کارمندان، به نظرات 

آنان توجه کنید
ش��ما ممکن اس��ت براس��اس نظرات مقام��ات دولتی و 
قوانینی که برای ش��رکت تان در نظر گرفته  اند، عمل کنید، 
اما کارکنان تان نظرات دیگری داشته باشند. این نظر مخالف 
ممکن اس��ت تأثیر بس��یار بدی در عملک��رد و کیفیت کار 
کارکنان ایجاد کند، بنابراین توجه به کارکنان و بیان مسئله 
به صورت منطقی می تواند تا حد زیادی مشکل را حل کند. 
البته نخس��تین کاری که باید انجام دهید، آگاهی از نظرات 
کارکنان است. ممکن است بعضی کارمندان راغب به صحبت 
کردن نباشند و نظرسنجی های کتبی را ترجیح دهند. البته 
در فرآیند نظرسنجی باید اطمینان داشته باشید که نظرات 
کارکنان محرمانه خواهد ماند تا کارمندان نیز بتوانند بدون 
دلهره نظرات خود را بیان کنند. البته نظرسنجی تنها یکی از 
روش های ارتباط با کارمندان است و ممکن است با توجه به 
جو کاری شرکت تان بتوانید راه های دیگری هم پیدا کنید. 
مسلما شما قادر نخواهید بود به نظرات همه کارمندان خود 
جامه عمل بپوشانید، اما نگران این قضیه نباشید. همین که 
کارمن��دان حس کنند به آنها اهمیت داده می ش��ود و نظر 
دیگر کارمندان در روند ش��رکت دخیل است، نسبت به کار 

خود حس بهتری خواهند داشت. 
اگر کارمندان تان حقیقتی خالف میل شما بیان 

کردند، آنها را بازخواست نکنید
از نظر قانونی، ش��رکت ها این حق را دارند هنگامی که 
کارمندان به مف��اد و بندهای قرارداد پایبند نیس��تند یا 
اقداماتی غیرمرتبط با اهداف شرکت انجام می دهند، آنها 
را بازخواس��ت یا توبیخ کنند، اما در مورد نظرات شخصی 
و ب��ا توجه به نقش کارمندان در روابط عمومی ش��رکت، 
این رویه توصیه نمی شود، زیرا این جبهه گیری تنها قضیه 
را دش��وارتر کرده و مش��کل بزرگ تری در روابط عمومی 
ش��رکت ایجاد می کند. به جای جبهه گیری، نشان دهید 
نظرات مخالف را تقدیر کرده و حتی کارمندان را به داشتن 
روحیه انتقادی تشویق می کنید. برای کارمندان خود این 
قضیه را روش��ن کنید که از نظر ش��ما ه��ر نفر حق دارد 
نظ��ر خود را ابراز کند و این موضوع خللی در کار او ایجاد 

نمی کند. 
حال که با راهکارهای برخورد با کارمندان منتقد آشنا 
شده اید، دیگر نیاز نیس��ت از انتقاد هراس داشته باشید، 
حتی می توانید از کارمن��دان منتقد خود نیز برای بهبود 

روابط عمومی شرکت تان استفاده کنید. 
ibazaryabi :منبع
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ایستگاه تبلیغات

اهمیت فضای مجازی در تبلیغات 

تغیی��ر و تبدی��ل در س��اختار نظ��ام اجتماعی 
باعث دگرگونی و تغییر در بس��یاری از ارتباطات 
ش��د، به گونه ای ک��ه همزمان ب��ا روی کار آمدن 
فناوری ه��ای نوی��ن، فصل��ی جدی��د در زمین��ه 
اطالع رس��انی ب��ه وج��ود آم��ده اس��ت. ام��روزه 
ش��بکه های مختلف رسانه ای سعی می کنند نقش 
و سهم خود را در بازارهای تبلیغاتی به شکل های 
مختل��ف حفظ کنن��د، زی��را ب��ا روی کار آمدن 
اینترنت دری تازه و نو برای تبلیغات گشوده شد. 
صاحب��ان کس��ب و کار و بنگاه ه��ای تولی��دی 
می توانند با اس��تفاده از ظرفیت های پیدا و پنهان 
فضای مجازی ب��رای تبلیغات کاال ها و محصوالت 
خود مشتریان زیادتری پیدا کنند. سرعت و کثرت 
در فضای مجازی بس��یار چشمگیر است، زیرا هر 
خب��ر یا آگهی در کمتر از ثانی��ه به اطالع هزاران 
هزار و ش��اید میلیون ها نفر برسد، در صورتی که 
ای��ن امکان در هیچ فضای رس��انه ای دیگر وجود 
ن��دارد و حتی رادیو و تلویزی��ون نیز نمی تواند در 

این عرصه با آن رقابت کند. 
تبلیغات در فضای مجازی به دلیل تنوع و تکثر 
مورد توجه بس��یاری از صاحبان کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و بزرگ در دنیا قرار گرفته اس��ت. یکی 
از ش��یوه های تبلیغات در فضای مجازی تبلیغات 
بنری است که از متداول ترین شیوه های تبلیغات 
در اینترنت اس��ت و مخاطبان زی��ادی دارد. این 
تبلیغ��ات چ��ه به ص��ورت گیف انیمیش��ن و چه 
به ص��ورت چند رس��انه ای، در فریم های مختلف، 
اطالع��ات گوناگ��ون را به کارب��ران ارائه می کند. 
کاربران براساس لینکی که روی این تبلیغات قرار 
گرفته است، به پرتال تبلیغ شده متصل می شوند. 
البته کسانی که با این شیوه از تبلیغات به دنبال 
رشد و رونق کسب و کار هستند باید بدانند طراحی 
در این نوع از تبلیغات بسیار مهم و اساسی است. 
کارب��ران اینترنتی زمانی که تصوی��ری نظر آنها را 
جل��ب کن��د آن را کلیک می کنند و ب��ا محتوای 
آن تصویر آش��نا می شوند. از این رو عدم موفقیت 
برخی بنرهای تبلیغاتی به دلیل تصاویری اس��ت 

که از نظر بصری زیبا و چشم نواز نیستند. 
یکی دیگ��ر از ش��یوه های تبلیغ��ات در فضای 
مج��ازی اس��تفاده از تبلیغات کلمه ای اس��ت که 
بسیار مورد توجه افراد قرار می گیرد. در این شیوه 
صاحب��ان پرتال ها، براس��اس کلیدواژه های مورد 
نظر خ��ود که معموالً در جهت فعالیت ها و زمینه 
اصلی وبگاه آنهاس��ت، به معرفی لینک خود اقدام 

می کنند. 
 تبلیغات کلم��ه ای در موتورهای جس��ت وجو، 
معموالً طرفدار زیادی دارد، بر همین اساس امروزه 
گ��وگل تالش های زی��ادی دارد ت��ا کلیدواژه های 
مع��روف و مش��هوری را که ب��ه زبان های مختلف 
توسط کاربران این س��ایت، جست وجو می شوند 
به آگهی دهندگان بفروش��د و البته درآمد کالنی 

نیز از این بابت کسب کرده است. 
امروزه میلیون ها نفر در ایران ساعت های زیادی 
از وق��ت خ��ود را در فضای مج��ازی می گذرانند. 
گرچه از دیدگاه کارشناس��ی ای��ن نکته می تواند 
یک تهدید جدی برای کس��ب و کار باش��د اما آن 
روی سکه نشان می دهد می توان از همین تهدید 
به عن��وان ی��ک فرصت اس��تفاده ک��رد. صاحبان 
کس��ب و کار با تهیه خبرنامه تبلیغاتی و ارسال آن 
به گروه ه��ای مخاطب تعیین ش��ده می توانند به 

اهداف خود دست یابند. 
در این نوع تبلیغ��ات الکترونیکی، آگهی دهنده 
می تواند تبلیغ خود را در داخل خبرنامه قرار دهد 
و نس��بت به معرفی خود اق��دام کند. اهمیت این 
نوع تبلیغ به نس��بت شیوه ها دیگر آن است که به 
دلیل ارسال خبرنامه به طیف خاصی از مخاطبان 
که معموالً مخاطبان ثابت چنین خبرنامه هایی در 
وب هس��تند، شانس دیده ش��دن آگهی و کلیلک 

خوردن، افزایش می یابد. 
 اگ��ر صاحب کس��ب وکار با آگاه��ی به دنیای 
مج��ازی ورود کن��د، می تواند ش��یوه های زیادی 
برای تبلیغات کاال ی��ا محصول خود بیابد اما این 
نکته را فراموش نکنیم که به دلیل گس��تردگی و 
تنوع، برگ برنده از آن کس��ی اس��ت که تبلیغات 
خ��ود را با خالقیت و نوآوری در این فضا منتش��ر 
کن��د. به عبارت��ی در تولید محت��وای اختصاصی 
محصول شرکت از تمام ظرفیت های نوآورانه برای 
جل��ب نظر میلیون ها کاربر بهره گیرد تا بتواند در 
مدت زم��ان کوتاه، اثرات ثمربخ��ش تبلیغات در 

فضای مجازی را مشاهده کند. 

اگر این آگهی حدود 30 ساله 
گذشته ساخته می شد می توانست 
موفق باشد اما با توجه به پیشرفت 

فضای کنونی تبلیغات، این نوع 
تیزرها دیگر جایگاهی بین مخاطب 

ندارند
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ش��اید قبال نیز این جمله را زیاد شنیده اید: 
»مردان اهل مریخ و زنان اهل ونوس هستند.« 
رسالت اصلی این جمله نشان دادن تفاوت های 
رفت��اری زنان و م��ردان از نظر منطق تصمیم 
خرید آنهاست. تقریبا برای همگان واضح است 
که تفاوت های رفتاری زنان و مردان ناش��ی از 
نیازهای متفاوت و س��اختار مغزی آنان است. 
در نهایت نیز همین تفاوت هاس��ت که س��بب 
می ش��ود هنگام خرید، هر گروه به محصوالت 
خاصی جذب ش��وند و الگ��وی خرید و فروش 
آنان با هم متفاوت باشد. در واقع می توان گفت 
یکی از چندین عواملی که بر نحوه خرید افراد 
تأثیر می گذارد، جنسیت آنهاست. نکته دیگر 
این است که تفاوت های رفتاری زنان و مردان 
هنگام خرید س��بب می ش��ود اعضای مختلف 
 خانواده هنگام خرید مس��ئولیت های متفاوتی 
بر عه��ده داش��ته باش��ند. برخ��ی از اعضای 
خان��واده در نقش افراد مطلعی عمل می کنند 
ک��ه در مورد محصوالت مختلف تحقیق کرده 
و می توانند دیگ��ران را در امر خرید راهنمایی 
کنند. برخی از اعض��ای خانواده نیز می توانند 
هنگامی که کسی بین گزینه های مختلف برای 
خرید در شک و تردید است، در تصمیم خرید 
نهای��ی به وی کمک کنند. ای��ن افراد معموالً 
می توانند به سواالتی از این دست پاسخ دهند: 

- آیا خانواده به خرید آن کاال نیاز دارد؟ 
- بهتر است کاال از کدام مغازه یا مرکز خرید 

خریداری شود؟ 
- کدام برند برای خرید مناسب تر است؟ 

- زمان مناس��ب برای خرید کاال چه زمانی 
است؟ 

اگر تا پایان این نوش��ته با ما همراه باش��ید، 
قطعا به تفاوت های رفتاری زنان و مردان هنگام 
خرید پ��ی خواهید برد و می توانید براس��اس 
توانایی های ه��ر کدام از اعض��ای خانواده، در 
امر خرید ب��ه یکدیگر کمک کنید. همچنین، 
دانس��تن این تفاوت ه��ا در بازاریابی و فروش 
نیز کمک می کند تا هنگام معرفی و تبلیغات 
محصول به مش��تریان بر حسب جنسیت آنها 
موفق عمل کرد. البته توجه داش��ته باشید که 
تقس��یم بندی زنان و مردان به دو گروه از نظر 
رفتاری که هنگام خرید از خود نشان می دهند، 
نمی تواند یک تقس��یم بندی قطعی باش��د که 
بت��وان آن را به همه زنان و مردان تعمیم داد، 
اما تحقیقات نش��ان داده اند که این موارد اکثرا 
صحیح بوده اند و می توان موارد زیر را به عنوان 

یک مشاوره بازاریابی واقعی تلقی کرد. 
1- تفاوت ساختار مغزی زنان و مردان

فرآیند خرید برای زنان یک سفر لذت بخش 
اس��ت، درحالی که برای م��ردان به عنوان یک 

ماموریت به حساب می آید. 
امروزه از نظر عملی تفاوت س��اختار مغزی 
زنان و مردان به اثبات رس��یده اس��ت. نیمکره 
سمت چپ مغز بیشتر برای مسائل منطقی و 
حل مس��ئله به کار گرفته می شود، درحالی که 
نیمکره س��مت راست بیشتر با مفاهیم بصری 
و احساس��ات درگیر اس��ت. مهم ترین تفاوت 
رفتاری بین زنان و مردان این است که زنان در 
حین تصمیم خرید می توانند از هر دو نیمکره 
مغ��ز خود اس��تفاده کنند درحالی ک��ه مردان 
بیشتر از نیمکره سمت چپ مغز خود استفاده 
می کنند. لذا زنان می توانند برای حل مسائل و 
مشکالت خود و در حین تصمیم گیری سریع تر 

عمل کنند. 
تف��اوت  ای��ن 
مغ��ز  در  س��اختاری 
خرید  تصمیم  هنگام 
مردان  می شود  باعث 
خری��د را بیش��تر به 
صورت ی��ک فعالیت 
هدفدار دنبال کنند و 
خرید را به عنوان یک 
وظیفه و مس��ئولیت 
 تلقی کنن��د که باید 
هر چه سریع تر آن را 

به سرانجام برسانند. از سوی دیگر، از نظر زنان 
خرید یک فرآیند لذت بخش اس��ت که هدف، 
تنها این است که بتوانند با پرس و جو و تحقیق 

به نتیجه بهتری برسند. 
2- برت�ری تمای�ل به خری�د آنالین از 

طریق موبایل در مردان نسبت به زنان
این گون��ه ب��ه نظر می رس��د که م��ردان در 
کار با گوش��ی های هوش��مند و تبلت انعطاف 
بیشتری نس��بت به زنان از خود نشان داده اند. 
اگ��ر چه حدود ۵۲درصد م��ردان و ۵۷ درصد 
زنان مایحتاج خ��ود را به صورت آنالین خرید 
می کنند، س��هم اس��تفاده از تلفن همراه برای 
مردان ۲۳ درصد و برای زنان ۱۸درصد اس��ت. 
دلیل این امر می تواند این باش��د که مردان در 
آماده س��ازی تلفن همراه ش��ان و فراهم آوردن 
بستر مناسب خرید آنالین  نظیر اپلیکیشن های 
پرداخت انعطاف بیشتری نسبت به زنان از خود 

نشان می دهند. نگاه گذرا به آمار تفکیکی خرید 
آنالین از طریق موبایل نیز خالی از لطف نیست. 
- خرید وس��ایل الکترونیکی: زنان ۸ درصد، 

مردان ۲۷ درصد
- غذا و نوشیدنی: زنان ۸ درصد، مردان ۱۳ 

درصد
- خرید بلیت س��ینما یا مراس��م های دیگر: 

زنان ۱۱درصد، مردان ۲۳ درصد
 3- زن�ان ب�رای تصمیم خری�د زمان 
بیش�تری را ص�رف تحقی�ق در م�ورد 

محصول مورد نظرشان می کنند
بسیاری از بازاریابان و فروشندگان براساس 
تجارب خود معتقدن��د مردان به محض اینکه 
محصولی که نیاز آنها را برآورده می کنند پیدا 
کنن��د، آن را خریداری کرده و ماموریت خرید 
خود را پای��ان یافته می دانند، زیرا معتقدند به 
هدف خود رسیده اند، محصولی دارند که به کار 
آنها می آید و همین برای آنها کافی اس��ت. اما 
س��ناریوی خرید برای 
زنان این گونه نیس��ت 
و ای��ن یک��ی دیگر از 
تفاوت ه��ای رفت��اری 
زنان و م��ردان هنگام 
خرید است. زنان، تنها 
محصول  ی��ک  زمانی 
را خری��داری می کنند 
که مطمئن شوند این 
محصول بهترین گزینه 
آنهاست.  برای  موجود 
در واقع، زنان هنگام خرید تنها به کارآمد بودن 
محص��ول فکر نمی کنند، بلکه محصول باید از 
جه��ات مختلف نظیر زیبایی و رنگ نیز بتواند 
توجه آنها را به خود جلب کند. بنابراین می توان 
زنان را به خاطر انرژی و زمانی که صرف خرید 
می کنند، خریدارانی زیرک تر از مردان دانست. 
آنها محصوالت را با هم مقایس��ه می کنند و از 
این طریق قادر خواهند بود اوال چندین انتخاب 
برای خود داشته باشند و ثانیا  بهترین محصول 

را انتخاب کنند. 
4- زنان هنگام خرید به نظرات دیگران 
توجه بیشتری می کنند و احساسات را در 

فرآیند خرید دخیل می سازند
هنگامی که یک شخص نیاز به خرید کاالیی 
را در خود احساس می کند، ابتدا به جمع آوری 
اطالعات در مورد محصول می پردازد و سپس با 
تحلیل اطالعاتی که به دست آورده است اقدام 

به خرید محصول می کند.
 تحقیقات نش��ان می  دهد ب��ه دلیل تفاوت 
س��اختار مغز در زنان و م��ردان، این دو گروه 
اس��تراتژی های مختلفی برای خری��د دارند و 
ای��ن یکی دیگر از تفاوت ه��ای رفتاری زنان و 
مردان اس��ت. زنان هنگام خرید می توانند دید 
همه جانبه ای نسبت به محصول داشته باشند و 
نظرات دیگر مشتریان را نیز در تصمیم خرید 
خود دخیل سازند، درحالی که مردان بیشتر از 
اینکه به نظرات دیگران اهمیت دهند به مدل، 
برن��د و پارامترها و مش��خصات فنی محصول 

دقت می کنند.
 البته ای��ن بدین معنی نیس��ت که مردان 
از تجربه دیگر مش��تریان اس��تفاده نمی کنند، 
نه! تنها اس��تراتژی متفاوت است. مردان ابتدا 
محص��ول مورد نظر خود را انتخاب می کنند و 
سپس با مرور نظرات مشتریان سعی در تأیید 
یا رد تصمیم خود دارند. درحالی که زنان سعی 
می کنند به کمک نظرات مش��تریان محصول 
مناس��ب را انتخاب کنند، ب��دون آنکه از قبل 

چیزی مدنظر داشته باشند. 
5- ب�رای مردان برند مهم اس�ت، برای 

زنان کیفیت و خدمات
از دیگر تفاوت های رفت��اری زنان و مردان، 
نح��وه تأثیرگذاری تبلیغات روی آنان اس��ت. 
تحقیق��ات و مطالع��ات نش��ان می دهد برای 
ج��ذب مردان به یک محصول باید روی نقاط 
قوت و وجه تمایز محصول خود تمرکز کنید، 
درحالی که برای جلب توجه زنان باید س��عی 
کنید احساسات آنها را تحت تأثیر قرار دهید. 
دقیقا به همین دلیل اس��ت که مردان معموالً 
به برند محصوالت توجه می کنند و مشتریان 
ثابت یک برند هستند درحالی که زنان تنها به 
خدمات ارائه ش��ده توجه دارند و ممکن است 
یک محصول مش��خص را در دفعات مختلف 
از برنده��ای مختل��ف خری��داری کنند. حال 
ک��ه با تفاوت ه��ای رفتاری زن��ان و مردان در 
هنگام خرید آشنا شدید، بار دیگر مشتریان و 
مخاطبان هدف خود را مرور کنید. آیا تبلیغات 
شما به درستی مخاطبان ش��ما را هدف قرار 
داده  اس��ت؟ اگر بتوانید مخاطبان و مشتریان 
خود و تفاوت های آنان را به درستی تشخیص 
دهی��د، به راحت��ی می توانید ارتب��اط خود با 
مش��تریان تان را تقویت کرده و فروش خود را 

افزایش دهید. 
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چه زمانی باید یک محصول را از بازار اثراتجنسیتدرتصمیمخریدمصرفکننده
خارج کنیم

عم��ر همه کاالها و خدم��ات زمانی به پایان می رس��د و 
باید پروس��ه تولید آنها را متوقف ک��رد، در غیر  این صورت، 
هزینه های تولیدی به درآمد جاری آنها غلبه می کند. گاهی 
اوقات، حتی محصوالت بزرگ هم باید از بازار خارج ش��وند، 
مثل س��رویس پیام رس��ان جی میل یعنی گوگل تاک. این 
سرویس از سال ۲۰۰۵ در دسترس عموم قرار داده شد، ولی 
گوگل تصمیم گرفت این سرویس را از رده خارج کند، چون 
فک��ر می کرد هنگ اوت آینده بهتری خواهد داش��ت و ابزار 
پیام رسان تجاری قوی تری برای مبارزه با رقبایی مثل اسلک 
خواهد بود. گوگل با این حرکت هوش��مندانه، نشان داد که 
مدیران و مس��ئوالن شرکت های بزرگ یا حتی استارتاپ ها، 
بای��د گاهی برخی کاالها و خدم��ات را کنار بگذارند تا فضا 
و زمان مناس��ب برای معرفی و عرضه محصوالت بهتر مهیا 
ش��ود. زم��ان، محدودترین منب��ع تولیدی اس��ت. اگر ایده 
فوق العاده ای برای سرمایه گذاری تجاری وجود داشته باشد 
ولی کارآفرینان فرصتی برای پرداختن به آن نداشته باشند، 
تالشی برای اجرای آن نخواهند کرد. تجارت نوین، اغلب از 
مفهوم اولیه خود فراتر می رود؛ به همین علت منابع و توجهی 
که برای آنها صرف می ش��ود هم باید متناسب با پویایی آنها 
تغییر کند. یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که یک کارآفرین 
می تواند مرتکب ش��ود، این اس��ت که مناب��ع تولیدی را به 
محصوالتی اختصاص دهد که آینده بهتری برای کسب وکار 
او رقم نمی زنند. به طور خالص��ه می توان گفت هنگامی که 
شما فهرست کاالها و خدمات تان را به موارد خاصی محدود 
می کنید، زمان، فضا و آرامش خاطر بیشتری برای اختصاص 
منابع به محصوالت پربازده تر خواهید داش��ت. مسلما شما 
در کنار گذاش��تن محصولی که مدت های طوالنی برای آن 
تالش کرده اید، دچار تردید و تأمل می ش��وید، اما گاهی این 
کار بهترین گزینه پیش روی ش��ما است. ورزشکاران خوب 
می دانند که کنار رفتن از صحنه رقابت ها چه  کار دش��واری 
اس��ت، ولی اتفاقی است که زمانی باید به آن تن بدهند. به 
همین علت ما نقل قول هایی از ورزشکارانی که می دانستند 
چه زمان��ی بهترین وقت برای کناره گیری اس��ت، یادآوری 

می کنیم. 
 آخرین چیزی که نیاز دارید، این است که یک بازی را به 
پایان برسانید یا کاری را انجام دهید و بعد افسوس بخورید 

که ای  کاش سخت تر تالش کرده بودید. »درک جتر«
ارتباط با حوزه کس��ب وکار: ش��ما ممکن اس��ت در قدم 
بع��دی خود به یک کارآفرین میلیاردر تبدیل نش��وید، ولی 
اگر ۱۰۰ درصد تالش خودتان را به کار ببرید، بعدا کس��ی 
نمی تواند شما را به کم کاری متهم کند. متأسفانه اگر تمرکز 
شما به محصوالت مختلفی منعطف شود، نمی توانید بهترین 
پتانس��یل خود را صرف کس��ب وکارتان کنید. بهتر اس��ت 
بیشترین تالش و تمرکز خود را برای محصوالتی صرف کنید 
که احتمال بازدهی بیشتری دارند.  من بیش از ۹۰۰۰ پرتاب 
توپ را از دس��ت داده ام و بیش از ۳۰۰ بازی را باخته ام. ۲6 
بار ضربه هایی را از دست داده ام که می توانست باعث پیروزی 
ما شود. من بارها و بارها شکست  خورده ام و به همین دلیل 

حاال انسان موفقی هستم. »مایکل جردن«
ارتباط با حوزه کسب وکار: ممکن است با خارج کردن یک 
محصول خود از بازار، احساس کنید شکست  خورده اید، ولی 
هر شکس��ت شما را یک  قدم به موفقیت نزدیک تر می کند. 
ممکن اس��ت کنار گذاش��تن یک محصول باعث شود شما 
به دس��تاورد جدیدی برسید یا ممکن اس��ت از این طریق 
متوجه شوید که در چه مسیرهایی باید خود را بهبود دهید. 
همیشه بر اثرات مثبت یک شکست متمرکز شوید. موفقیت 
تصادفی نیس��ت. کار سخت، پش��تکار، یادگیری، مطالعه، 
فداکاری و مهم تر از همه عشق به کاری که انجام می دهید، 

پیش نیازهای پیروزی هستند. »پله«
ارتباط با حوزه کس��ب وکار: اگر واقع��ا می خواهید موفق 
باشید، باید به کارتان عالقه و اشتیاق داشته باشید. بیشتر ما 
همیشه از حداکثر توانایی و پشتکار خود استفاده نمی کنیم. 
گاهی موفقیت به معنی دست برداشتن از روش های قدیمی 
تجارت اس��ت و گاهی این تنها روش��ی است که می توانید 
ش��رکت خود را به مسیر درستی هدایت کنید. یک بازیکن 
خ��وب هاکی، کنار پ��اک )گوی هاکی( ب��ازی می کند ولی 
یک بازیکن عالی، می تواند مسیر پاک را حدس بزند. »وین 

گرتسکی«
ارتباط با حوزه کسب وکار: وقوع تغییرات در تجارت امری 
طبیعی اس��ت. زمانی که عمر یک محصول در بازار به پایان 
می رس��د، مدیران باید به یاد داش��ته باشند که آنها مسئول 
رهبری شرکت شان هستند. به این فکر کنید که می خواهید 
کس��ب وکارتان در پنج س��ال آینده به چه نقطه ای رسیده 
باش��د؟ چطور می خواهید خودتان و کارمندان تان را به این 
جایگاه برسانید؟ شما هیچ تضمینی برای سال آینده ندارید. 
وقتی مردم از ما می پرسند در مورد فصل آینده بازی ها چه 
فکری می کنید، ما به فرصت های��ی که پیش رو داریم فکر 

می کنیم. »برت فیور«
ارتباط با حوزه کس��ب وکار: هنگامی که تعداد محصوالت 
خ��ود را مح��دود می کنید، در یکی از مناب��ع مهم تولیدی 
صرفه جویی می کنید؛ زمان. زمان غیر قابل  برگش��ت اس��ت 
و ش��ما حتی نباید یک ثانیه از چی��زی را که الزمه حرکت 
کس��ب وکارتان اس��ت از دس��ت بدهید. ما در شبانه روز ۲۴ 
س��اعت زمان داری��م و نباید آن را به خاط��ر محصولی که 
آینده ای ندارد، از دست بدهیم. در هر کسب وکاری، ممکن 
است زمانی هزینه ها وزن بیشتری از درآمدها داشته باشند. 
مدیر شرکت باید با توجه به مفاهیم علمی اقتصاد و مدیریت 
زم��ان، انتخاب کند که آیا باید پروژه فعلی را متوقف ش��ود 
یا نه.  زمانی که کسب وکار شما توسعه پیدا می کند، ممکن 
است شما راه بهتری برای تجارت خود پیدا کنید که الزمه 
آن، تغییر روند فعلی و تمرکز بر محصوالت سودآورتر است. 
منبع: زومیت

انواع استراتژی های قیمت گذاری )2(
اهمیت قیمت گذاری در قلمرو ارزش 

مصرف کننده

چگون�ه دی�دگاه مش�تری خ�ود را نس�بت ب�ه 
قیمت گذاری ارزش محور تعیین کنیم؟ 

الف( استراتژی قیمت مشابه
در اجرای این شیوه، محصول خود را همانند رقیب تان 
قیمت گذاری می کنید. اما بای��د ارزیابی کنید که چگونه 
می توانید با پایین آوردن هزینه های تولید خود، حاش��یه 

سودتان را افزایش دهید. 
ب( استراتژی قیمت پایین

در این ش��یوه، ابتدا قیمتی پایین تعیین می کنید تا در 
بازار، تعداد زیادی مش��تری جذب کنید. می توانید از این 
ش��یوه برای افزایش آگاهی از محصول یا ایجاد این تصور 
که گزینه ارزان تر هستید استفاده کنید. برای استفاده مؤثر 
از این روش باید سودآوری را با قیمت پایین حفظ کنید. 

ج( استراتژی قیمت باال
درس��ت است. در این شیوه باید قیمت را باال ببرید. اگر 
محصول ش��ما ویژگی منحصربه فردی دارد یا برای بازاری 
پردرآمد کار می کنید، می توانید اس��تفاده از این روش را 
آغاز کنید. با ب��اال بردن قیمت محصول خود، برای خرید 
آن نوع��ی اعتبار ایج��اد می کنید، البته این ش��یوه کمی 
خطرناک است. پس باید هوشیار باشید و اگر متوجه شدید 
که مصرف کننده تصور می کند بیش از حد سود می برید، 

قیمت را پایین آورید. 
مزایای قیمت

مصرف کننده دوس��ت دارد بداند که در ارتباط با ش��ما 
س��همی دارد. در حقیقت، گاهی اوقات اگر مصرف کننده 
احساس کند سود می برد، حاضر به پرداخت پول بیشتری 
خواهد بود. برای اینکه مش��تری شما چنین حسی داشته 

باشد، می توانید از مزایای زیر استفاده کنید. 
- تخفیف: تخفیف یعنی کاهش دادن قیمت مش��خص 
ش��ده محصول. اگر برای مش��تری خ��ود تخفیف در نظر 
نگیری��د، ضرر خواهی��د کرد. با در نظ��ر گرفتن تخفیف، 
مش��تری را وفادار می کنید و او را به مشتری دائم تبدیل 

می کنید. 
- ارائه مجموعه: ارائه مجموعه، اس��تراتژی بازاریابی ای 
 اس��ت ک��ه چن��د محصول/خدم��ت را در قال��ب ی��ک

 محصول/خدمت و با قیمتی دارای تخفیف ارائه می دهد. 
این کار پیشنهاد شما را ارتقا می دهد و باعث کاهش تردید 
مش��تری در سفارش دادن می ش��ود. ارائه مجموعه برای 
شما سودآور است، چرا که می توانید برچسب اولیه قیمت 
را افزایش دهید و باعث ش��وید مصرف کننده محصوالت 
بیشتری را امتحان و همزمان احساس کند که به او ارزش 
داده شده است. این روش معموالً هم از جانب شرکت و هم 
از جانب مصرف کننده به عنوان یک معامله برد-برد ارزیابی 
می شود. ارائه مجموعه نتیجه خوبی دارد. اگر باور ندارید، 
از شرکت های کابلی بپرسید که هم اکنون کابل، اینترنت 
و تلفن را با قیمت مجموعه ارائه می دهند. به شما ضمانت 
می دهم که ش��رکت ها از طریق ارائ��ه مجموعه به فروش 
باالتری دس��ت یافته اند. نظرتان در مورد رس��توران های 
فس��ت فودی که به ش��ما وعده های ویژه عرضه می کنند، 

چیست؟ این یک نمونه دیگر از ارائه مجموعه است. 
گزینه های پرداخت

برای اینکه کس��ب وکار موفقی داش��ته باش��ید، باید به 
مصرف کنندگان راه های پرداخت آس��ان و مناسبی برای 
محصول و خدم��ات خود ارائه دهید. ب��ا ارائه گزینه های 
پرداخ��ت متع��دد، در حقیقت می توانید ف��روش خود را 
افزای��ش دهید.ب��ا ارائه گزینه ه��ای متع��دد پرداخت به 
مشتری نش��ان می دهید که برای برآوردن نیاز او مشتاق 
و انعطاف پذیر هستید. گزینه های پرداخت متعددی وجود 

دارند که می توانید از بین آنها انتخاب کنید: 
پرداخ��ت نقدی، چک،کارت اعتباری، س��رمایه گذاری، 

پرداخت اقساطی و  برنامه های پرداخت در بازار
نتیجه گیری

درک ارتباط رفتار مش��تری و استراتژی قیمت گذاری، 
یک��ی از گام های مهم ایجاد یا توس��عه سیس��تم فروش 
شماس��ت. مصرف کنندگان تنها براس��اس قیمت تصمیم 
نمی گیرند، اما واضح اس��ت که قیمت هم بی تأثیر نیست. 
اگر قیمت خیلی باال باش��د، ممکن اس��ت مشتری حتی 
وقتی صرف ش��ناخت بیشتر مزایا نکند؛ اگر قیمت خیلی 
پایی��ن باش��د، ممکن اس��ت مصرف کننده هیچ ارزش��ی 
در محص��ول نبیند و به س��راغ محصوالت رقی��ب برود. 
قیمت گذاری همیش��ه در مورد ارزش اس��ت. این نکته ای 
است که مدیران کسب وکارها و بعضا مدیران فروش به آن 
توجه نمی کنند. توجه داشته باشید قیمت گذاری در قلمرو 
ارزش مصرف کنن��ده اهمیت دارد. قب��ل از آنکه حتی به 
قیمت گذاری محصول خود فکر کنید، باید بدانید که تولید 
و فروش آن برای ش��ما چقدر هزینه دارد. نقطه سربه سر 
شدن شما، نقطه ای است که در آن نه سود می کنید و نه 
ضرر. واحد سربه سر ش��ما تعداد واحدهایی است که باید 
برای سربه سرشدن تولید کنید یا بفروشید. نقطه و واحد 
سربه سر شدن هردو در رفتار مصرف کننده اهمیت دارند، 
چرا که به شما این امکان را می دهند که فضا و امکان خود 
را ب��رای ارائه تخفیف و نمونه های مجانی به مصرف کننده 
جدید احتمالی خود بشناسانید. اگر قیمت شما از قیمت 
رقیب تان باالتر اس��ت، برای اینکه مصرف کننده حاضر به 
پرداخت هزینه اضافی باشد، باید قادر باشید توضیح دهید 
که چرا اینچنین اس��ت. اگر قیمت شما از رقیب تان کمتر 
اس��ت، باید قادر به توضیح این باش��ید که چرا می توانید 
محصول را با قیمت کمتری بفروش��ید اما همان کیفیت 

باال را ارائه دهید.

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

کمپین » مثل دریک بپرید« آدیداس- در یک اقدام خالقانه  آدیداس افراد را برای به دست آوردن یک جفت آدیداس جدید رز رایگان 
به رقابت وادار کرد. اگر فردی بتواند با پرش بلند مثل دریک رز، بسکتبالیست حرفه ای، بپرد در آن صورت می تواند یک جفت کفش 

رایگان دریافت کند. آدیداس از رقابت افراد موفق و ناموفق فیلمبرداری و آن را در فضای مجازی منتشر کرد و به موفقیت قابل توجهی 
دست یافت. 

دکتر سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی و فروش

برای همگان واضح است که 
تفاوت های رفتاری زنان و مردان 

ناشی از نیازهای متفاوت و ساختار 
مغزی آنان است. در نهایت نیز همین 
تفاوت هاست که سبب می شود هنگام 
خرید، هر گروه به محصوالت خاصی 
جذب شوند و الگوی خرید و فروش 

آنان با هم متفاوت باشد
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شرکت ها اغلب جلسات متعددی 
برگزار می کنند؛ نشس��ت هایی که 
بدون اس��تاندارد مشخصی برگزار 
می ش��وند و نتیج��ه یا دس��تاورد 

باارزشی در پی ندارند. 
بودن جلس��ات کاری،  پرهزینه 
حقیقتی است که هیچ کس شکی 
در آن ن��دارد. ش��ما می توانی��د در 
جلسه یا گردهمایی بعدی، هزینه 
س��اعتی هر فردی را ک��ه در اتاق 
است، برآورد کنید. حاال تصور کنید 
که خودتان مالک یک کس��ب وکار 
کوچک بودید و ق��رار بود پول این 
جلسات را از جیب خودتان بدهید. 

واقعا به این کار رضایت داشتید؟ 
هزینه فرصت ه��ر فردی که در 
اتاق کنفرانس یا جلس��ه نشسته، 
معادل اس��ت با دستاورد یا ارزشی 
ک��ه اگ��ر در حال گ��وش دادن به 
ح��رف یکی از مدی��ران اجرایی در 
مورد پیشرفت تکنولوژی و قدم های 
نب��ود، می توانس��ت برای  نوآورانه 

شرکت ایجاد کند. 
هر جلس��ه ای که مس��تقیما به 
ی��ا صرفه جوی��ی در  درآمدزای��ی  
هزینه ها منجر نشود )چه در جلوه 
یک تصمیم اساس��ی تجاری و چه 
برنامه یک اقدام(، کامال اتالف پول 

شرکت است. 

بخشی از موضوع بحث جلسه، 
دادن اطالعات است

نباید  موضوع هی��چ جلس��ه ای 
اطالع��ات،  م��ورد  در  س��خنرانی 
خالص��ه بحث های قبل��ی یا مرور 
دیدگاه ها باشد. دستورالعمل واقعی 
یک جلسه باید مواردی شبیه این 
باشد: تعیین تاریخ عرضه محصول،  
انتخاب نرم افزار جدید برای طراحی 
مجدد پای��گاه داده یا مباحثی که 
نیاز به تصمیم گیری جمعی دارند. 
البته اگر خوب فکر کنید، می بینید 
خیلی به ندرت برای این سوژه های 
اساسی جلسه ای تشکیل می شود. 

در عوض آنچه ما در جلسه های 

کاری ش��اهدیم، این است که یکی 
از عوامل می گوی��د: »ما باید فالن 
ابزار را بخری��م« درحالی که خرید 
ابزار، مستلزم جلسات کاری نیست. 
این اتفاقی اس��ت که باید در طول 
یک پ��روژه مدنظر ق��رار بگیرد؛ از 
کارمندان می پرس��ید چه  کاری را 
به چه دلیلی و با چه روش��ی انجام 
می دهن��د و اگ��ر در ای��ن راه نیاز 
به خرید ه��ر ابزاری باش��د، آن را 
خریداری خواهید کرد. اما در مورد 
تب��ادل اطالعات؛ تب��ادل اطالعات 
باید قبل از جلس��ه انجام شود. اگر 
جلسه برای یک تصمیم گیری مهم 
برنامه ریزی  ش��ده اس��ت، طبیعتاً 
اعضای گ��روه پی��ش از حضور در 

جلس��ه باید همه اطالعات 
الزم را در اختی��ار داش��ته 
باشند. باید پیشاپیش همه 
مدارک، اس��ناد و گزارش ها 
را برای کارمن��دان، عوامل 
و سرپرست تیم ها فرستاده 
باش��ید. برگزاری جلسه یا 
گردهمایی برای به اشتراک 
گذاش��تن اطالع��ات، وقت 
کلیه اعضای تیم و البته پول 

شرکت را به هدر می دهد. 

مدت جلسه کاری 
استاندارد نیست

معم��وال اع��الم می ش��ود ک��ه 
مدت یک جلس��ه نیم ساعت، یک 
س��اعت یا دو ساعت است. به عالوه 
هر جلس��ه یک ساعت شروع دارد، 
مثال ۹ صبح یا ۳ بعدازظهر. فرض 
می کنیم جلس��ه ما ساعت ۹ صبح 
شروع می شود و تا ساعت ۱۰ ادامه 
دارد. بازه��م ف��رض می کنیم یک 
تصمیم گیری جمعی به ۱۰ دقیقه 
زم��ان نیاز دارد. آنچ��ه در واقعیت 
اتفاق می افتد این اس��ت که یکی 
از مس��ئوالن به هر نح��وی مابقی 
این زمان را پر می کند! مثل اینکه 
شما یک خانه بزرگ تر خریده باشید 
و صرف نظ��ر از اینکه چقدر فضا در 

اختی��ار دارید، باالخره آن را با یک 
سری وسایل پر می کنید. 

به ج��ای ای��ن رون��د پرهزین��ه، 
جلس��ات کاری را بس��ته به هدف 
آن تنظیم کنید. به عوامل شرکت 
بگویید که منظور از تشکیل جلسه 
تصمیم گیری درباره چه موضوعی 
اس��ت و تأکید کنید جلسه وقتی 
به پایان می رسد که تصمیم جمعی 
اتخاذ ش��ود. لزومی به صرف زمان 
بیشتر نیس��ت. اگر می بینید برای 
یک تصمی��م ب��ه ۱۰ دقیقه زمان 
نیاز دارید، مدت جلسه خود را ۱۰ 

دقیقه اعالم کنید و نه بیشتر. 
ش��اید حتی از خودتان بپرسید 
که آیا یک برنامه ۱۰ دقیقه ای، به 

برگزاری جلسه نیاز دارد؟ 
عوامل شرکت اجازه دارند دیر 

در جلسه حضور پیدا کنند
ای��ن اتفاق همیش��ه و تقریباً در 
تم��ام جلس��ات رخ می دهد؛ چند 
نفر زود به جلس��ه می رسند، با هم 
گپ می زنند، زمان شروع جلسه فرا 
 می رس��د و هنوز چندین نفر غایب 
هس��تند. متصدی جلس��ه مجبور 
است صبر کند تا غایبان هم حضور 

پیدا کنند؛ صبر و باز هم صبر. 
همیشه جلس��ه را رأس ساعت 
اعالم  شده ش��روع کنید. همانطور 
که به کارمن��دان اجازه نمی دهید 
دیرتر از س��اعت ۸ س��ر کارش��ان 
حاضر ش��وند، اجازه ندهید عوامل 

مسئول حتی ۵ یا ۱۰ دقیقه تأخیر 
داشته باشند. 

عوامل اجازه ندارند با صدای 
بلند فکر کنند

اگر در یک نشست کاری کسی 
گفت: »من فک��ر می کنم. . .« باید 
بالفاصل��ه ح��رف او را قط��ع کرد. 
چرا؟ چون مس��ئوالن باید پیش  از 
این، افکار خود را جمع بندی کرده 
و به نتیجه رسیده باشند. آنها باید 
براساس اطالعاتی که پیش  از این 
دریاف��ت کرده ان��د، ب��ه ایده هایی 
اساسی رسیده باشند. اجازه ندهید 
کسی مفاهیم نیمه کامل را با صدای 
بلند به اشتراک بگذارد. آنها به این 
وس��یله می خواهن��د حضور 
خ��ود را در جلس��ه اثب��ات 
کنند. مگر اینکه جلسه شما 
ب��ا ه��دف کش��ف ایده های 
اس��تراتژیک برگ��زار ش��ده 
باشد، در غیر این صورت آنها 
موظفند با ایده هایی کامل در 
جلسه حاضر شوند. اگر کسی 
فرصت نداشته قبل از جلسه 
از اطالعات دریافتی استفاده 
کند و به نتیجه مفیدی برسد، 
نیازی نیست به نشست کاری 

شما دعوت شود. 

مسئولیت پذیری وجود ندارد
جلس��ات بزرگ، ب��ه نتیجه های 
مه��م منجر می ش��وند، ولی اغلب 
اوقات مش��خص نیست چه کسی 
مسئول اجرای این نتایج است. چه 
کسی باید چه کاری را در چه زمانی 

انجام دهد؟ 
هرگز اجازه ندهید وظایف، بدون 
مسئول مشخص باقی بمانند. وقتی 
مس��ئولیت اجرای یک تصمیم به 
افراد خاصی محول نشود، هرکسی 
دیگ��ران را موظ��ف به انج��ام آن 
می داند. نتیجه هم مشخص است؛ 
هیچ ک��س پاس��خگوی هیچ چی��ز 

نیست! 

بازبینی و بازنگری زیادی 
صورت می گیرد

تنها فهرس��تی که باید در دست 
داشته باشید، لیست کارهایی است 
که بای��د انجام ش��وند. باید دقیقا 
مشخص شود چه تصمیمی گرفته  
شده اس��ت، چه افرادی مسئولیت 
اج��رای آن را دارن��د و چطور باید 

کارشان را انجام دهند. 
هرگز م��واردی مث��ل »احتمال 
تغییر مسئولیت های اداری« را در 

برنامه جلسه خود قرار ندهید. 
اگر به س��ازماندهی مجدد طرح، 
اس��تراتژی و تقس��یم وظایف نیاز 
دارید، یعنی در تصمیم گیری اصلی 

خود موفق نبوده اید. 
اج��ازه ندهید بحث های عمومی 
در جلس��ه تصمیم گیری شما بیان 
شوند، چراکه ارزش و اعتبار جلسه 

شما را زیر سوال می برند. 
هدف جلسه این است که 

انسجام تیم را باال ببرد
اعضای تیم باید بتوانند به خوبی 
ب��ا هم هم��کاری کنن��د، ولی این 
بدان معنی نیست که باید ساعات 
طوالنی را به روابط ش��خصی خود 

بگذرانند. 
بهتری��ن روابط در کس��ب وکار 
زمانی به وجود می آیند که اعضای 
تیم، با هم برای هدف مشترکی کار 
می کنند و می توانند در صورت نیاز 
از یکدیگ��ر کمک بگیرن��د یا برای 
انج��ام صحیح تعهدات ش��ان روی  
هم حس��اب کنند. ب��ه  بیان  دیگر، 
روابط عال��ی زمانی اتفاق می افتند 
ک��ه نتیجه های ملم��وس و اهداف 
معنا داری حاصل شوند. روابط بین 
فردی را با رواب��ط کاری و پربازده 
اش��تباه نگیرید. تکمیل وظایف و 
پروژه های س��خت و مهم، بهترین 
راه بهبود پیوند اعضای تیم اس��ت؛ 
نه گفت وگوهای بی پایان کارمندان 

در جلسات کاری! 
منبع: زومیت

چرا اکثر جلسات کاری فقط اتالف پول، زمان و انرژی هستند
ارتباط

صادق باشید )1(

صداقت و درستی امری است که همواره از مدیران 
انتظار می رود. این امر تابع موقعیت و ش��رایط نبوده 
و الزم اس��ت همیشه با س��ایرین خصوصا در داخل 
ش��رکت صداقت الزمه را داش��ته باش��ید. در فضای 
کس��ب و کار خصوصا در دو مورد بای��د کامال صادق 
باشید؛ نخست زمانی است که می خواهید خبر بدی 
را ب��ا کارکنان خود به اش��تراک بگذارید. برای مثال 
س��هام ش��رکت کاهش قابل توجهی یافته است. این 
امر بدون ش��ک خبری بسیار بد محسوب می شود با 
این حال نباید در انتش��ار آن مواردی را حذف کنید. 
عل��ت این امر ه��م به این خاطر اس��ت که کارکنان 
شرکت، تیم کاری ش��ما محسوب می شوند و جهت 
همکاری مناسب الزم است از اخبار مرتبط با شرکت 
کام��ال آگاه باش��ند. در غیر این صورت تعامل ش��ما 
ب��ا آنان در س��طح پایینی خواهد مان��د و محدود به 
موارد کلی می ش��ود. مورد دیگری که ضرورت دارد 
با صداقت رفتار کنید، مواقعی اس��ت که می خواهید 
خبر ناخوش��ایندی را به خارج از شرکت ابالغ کنید. 
برای مثال برای یکی از انبارهای ش��ما مشکل پیش 
آم��ده و نمی توانید محصول جدی��د خود را در زمان 
تعیین ش��ده روانه بازار کنید. تحت این شرایط الزم 
اس��ت علت واقعی این پیش��امد را بیان کنید. بدون 
ش��ک اتفاق برای همگان رخ خواهد داد با این حال 
عدم صداقت شما خصوصا در مواردی که علت اصلی 
ماجرا لو برود به ش��دت اعتبار ش��رکت را خدشه دار 

خواهد ساخت. 

ایده
در تج��ارت، صداقت بدان معناس��ت که ش��ما هر 
کس��ی را که با او تعام��ل دارید، در جریان تمام امور 
ق��رار داده و اطالعات کافی در م��ورد موضوع مورد 
بح��ث را در اختیار او قرار می دهی��د. این امر نه تنها 
می تواند س��طح انتظار طرف مقاب��ل را در حد کامال 
مقبولی قرار دهد، بلکه شما نیز می توانید با قاطعیت 
تصمی��م بگیرید که آیا آماده انجام تجارت مورد نظر 
هستید یا نه. بدون ش��ک صداقت و درستی یکی از 
مهم تری��ن ویژگی های رهبری خوب در کس��ب و کار 
اس��ت. به عنوان مثال، موسس شرکت مواد شیمیایی 
هانستمن، جان هانس��تمن که یک مولتی میلیاردر 
اس��ت، کار خ��ود را از صفر ش��روع کرده ت��ا اینکه 
سرمایه اش را به ۱2 میلیارد دالر افزایش داده است. 
کتاب او با عنوان »برنده ه��ا هرگز تقلب نمی کنند« 
مملو از مثال هایی اس��ت که تجربیات شخصی او را 
بیان می کند. او در کتابش ش��رح می دهد که چگونه 
قاطعانه و با عزم راس��خ بر اصول خود پافشاری کرده 
است. هانستمن چنین بیان می کند که صداقت تنها 
دلیلی است که باعث شده او تا این اندازه فرد موفقی 
باش��د. او در کتاب��ش می نویس��د: »در م��ورد اصول 
اخالقی در زندگی ش��خصی و حرفه ای، راه میانبری 
وج��ود ندارد و باید به یک اصولی در کار خود پایبند 

بود.«
 اساس��ا افراد در کسب و کار به س��ه دسته تقسیم 

می شوند:
 ۱- افراد ناموفق

 2- افرادی که موفقیت های کوتاه مدتی به دس��ت 
می آورند.

 ۳- اف��رادی که موفق می ش��وند و همواره موفق 
باقی می مانند.

 تفاوت این افراد، در شخصیت آنها است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در زمین��ه فروش زمانی که ش��ما تمام اطالعات 
را در اختیار مش��تری خود ق��رار بدهید، او می تواند 
ب��ا آگاهی کامل، بهترین گزینه را انتخاب کند. البته 
شاید گاهی س��خت باش��د و نتوانید اغراق و مبالغه 
در کار خ��ود نکنید، اما اگر ش��ما تصمیم می گیرید 
که صادق باش��ید، باید به دنبال ویژگی های منحصر 
به فردی در خدمات خود باش��ید و آنها را به مشتری 
گوشزد کنید. در این میان هیچ وقت نباید صمیمت 

و خلوص نیت را فراموش کنید. 
- آیا گفتن حقیقت به آن معناس��ت که باید همه 
چی��ز را بگویید؟ به نظر من »بس��تگی دارد.« از این 
مهم تر ش��ما باید اطالعاتی را در اختیار مشتری قرار 
دهی��د که به او ارتباط دارد یعنی اطالعاتی که به او 
کمک می کند تصمی��م معقولی اتخاذ کند. فراموش 
نکنی��د ک��ه برخی اطالع��ات جزو رازهای ش��رکت 
محس��وب می شوند و انتش��ار آنها ضربه ای جدی به 

شرکت وارد خواهد ساخت. 

کارتابل

با 5 استارتاپ مالی اول جهان آشنا شوید
استارتاپ های مالی چیست؟ 

پیش��ینه ش��کل گیری این اس��تارتاپ ها به حدود 
۱۰سال پیش در اروپا و آمریکا باز می گردد، ولی خیلی 
زود به نقاط مختلف جهان از جمله کشور پرجمعیتی 
همچ��ون چین هم راه یافتن��د و حاال بخش مهمی از 
بازار جابه جایی های مالی را در س��طح جهان در دست 

گرفته اند. 
در هفته گذش��ته و بعد از اینکه خبر فیلتر ش��دن 
چند اس��تارتاپ مالی )زرین پال، پی پینگ، باهمتا و 
ایدی پی( با دستور قضایی روی خروجی خبرگزاری ها 
ق��رار گرفت، ناگهان موج��ی راه افت��اد از اینکه اصال 
اس��تارتاپ های مالی چه استارتاپ هایی هستند و چه 
کاری انجام می دهند و. . . البته بس��یاری از کس��انی 
که این س��وال ها را می پرسیدند افرادی بودند که خود 
قبال از اس��تارتاپ های مالی استفاده کرده بودند اما با 
اصالح آنها آشنایی نداشتند. صنعت بانکداری و نقل و 
انتقال های مالی در سال ها و دهه های گذشته همگام 
با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری های جدید 
ش��اهد پیش��رفت های بس��یاری بوده که یکی از آنها 
راه اندازی اس��تارتاپ های مالی ی��ا »فین تک« ها بوده 
است؛ اس��تارتاپ هایی که در واقع صنعت بانکداری را 
به گوش��ی های هوش��مند و تکنولوژی های نوین گره 
زده اس��ت. اس��تارتاپ هایی که خیلی راحت از طریق 
گوش��ی های هوش��مند از خدمات پرداخت گرفته تا 
انتقال و ارس��ال پول، خرید ش��ارژ تلفن همراه و. . . را 
برای شما انجام می دهند. استارتاپ هایی که این روزها 
ش��اهد تبلیغات گسترده آنها در بسیاری از برنامه های 
تلویزیونی هم هس��تیم. ش��اید با این جمالت آشنایی 
داش��ته باش��ید: »* عدد# عدد. . . .« کد واژه هایی که 
در واقع برای شما امکان انجام کارهای مختلف بانکی 
را با گوشی هوش��مند مهیا می کنند و در اصل همان 

استارتاپ های مالی یا فین تک ها هستند. 
و   Klarna، Tadyenنظی��ر ش��رکت هایی 
Transeferwise روش های دریافت و پرداخت وجوه 
را در اروپا و بعد در دنیا تغییر دادند و دیری نگذش��ت 
که به دلیل نوآوری به غول های مالی در س��طح جهان 

تبدیل شدند. 

مهم ترین و ارزشمندترین استارتاپ های مالی 
در جهان

چندی پیش بیزینس اینس��ایدر در گزارش��ی ویژه 
به مهم ترین و ارزشمندترین اس��تارتاپ  های مالی در 
س��طح جهان )۱۰ استارتاپ اول( پرداخت که در بین 
آنها 4 اس��تارتاپ اول چینی است، ۵ استارتاپ بعدی 
آمریکایی است و استارتاپ مالی دهم هم هلندی است، 
در اینجا به معرفی ۵ اس��تارتاپ مالی اول در س��طح 

جهان می پردازیم. 
Ant Financial -۱: این استارتاپ چینی که در 
سال 2۰۰4 تأسیس شده، در واقع مجری بزرگ ترین 
س��رویس ارائه دهنده خدمات پرداخت موبایلی چین 
یعن��ی Alipay ب��ا 4۵۰ میلیون نفر کارب��ر و ۱7۰ 
تراکن��ش روزان��ه اس��ت. Alipay زیرمجموعه غول 
تجارت الکترونیک چین یعنی Alibaba اس��ت. این 
ش��رکت با افزایش س��رمایه ۵/ 4 میلیارد دالری حاال 
ارزش��ی برابر 6۰ میلیارد دالر داش��ته و به این ترتیب 

ارزشمندترین استارتاپ فین تک جهان است. 
Lufax -2: یک اس��تارتاپ چینی دیگر که در واقع 
یک پلتفرم وام دهنده مس��تقیم در یکی از بزرگ ترین 
کش��ورهای جهان است. این شرکت خدمات آنالینش 
را در ۱۰۰فروش��گاه در ۸۰ ش��هر چین ارائه می دهد. 
Lufax از زمان تأسیسش در سال 2۰۱۱ تاکنون 2۰ 
هزار وام با مجموع ارزش ۵/ 2 میلیارد دالر ارائه کرده 
است. جالب است بدانید که این استارتاپ تحت نظارت 
و کنت��رلPing An Insurance، ارزش��مندترین 
ش��رکت بیمه گذار چین است. حاال Lufax با افزایش 
6۹/ ۱ میلیارد دالری س��رمایه اش، ارزشی برابر ۵/ ۱۸ 
میلیارد دالر دارد و به عنوان دومین استارتاپ فین تک 

جهان شناخته می شود. 
JD Finance -۳: این استارتاپ چینی ارائه دهنده 
خدمات مالی، س��اختاری گره خ��ورده با خرید آنالین 
دارد و در س��ال ۱۹۹۸ تأس��یس ش��ده اس��ت. ای��ن 
اس��تارتاپ در واقع زیرمجموعه ای از فروشگاه آنالین 
JD.com  اس��ت و اعتبار الزم را به مش��تریان برای 
خرید از این فروشگاه آنالین می دهد. این استارتاپ با 
افزایش یک میلیارد دالری س��رمایه اش حاال ارزش 7 

میلیارد دالری دارد. 
Qufenqi -4: ی��ک اس��تارتاپ چین��ی دیگر که 
ام��کان خرید اقس��اطی محص��والت الکترونیک را به 
مشتریانش می دهد. این شرکت نوپا که در سال 2۰۱4 
راه اندازی ش��ده اس��ت، در مدتی کوتاه درآمد و سود 
خوبی به دست آورده و درحال تبدیل شدن به یکی از 
بهترین اس��تارتاپ های مالی از نظر سرعت رشد است. 
این ش��رکت با رشد سرمایه ۸74 میلیون دالری حاال 

ارزشی برابر ۹/ ۵ میلیارد دالر دارد. 
Stripe -۵: نخستین استارتاپ مالی آمریکایی این 
فهرست که در زمینه پرداخت آنالین برای شرکت ها و 
کسب و کارها فعالیت می کند. حاال شرکت های مهم و 
 Fitbit، Pinterest، Twitter،شناخته شده ای مانند
از   The Guardian و   Salesforce.com، Lyft
خدمات این شرکت اس��تفاده می کنند. این استارتاپ 
در سال 2۰۱۰ در سانفرانسیسکو تأسیس شده است 
و حاال با رشد س��رمایه 26۰ میلیون دالری، ارزش ۵ 

میلیارد دالری دارد. 
منبع: اتاق تهران

مترجم: امیرآل علی

هر جلسه ای که مستقیما به 
درآمدزایی  یا صرفه جویی در 
هزینه ها منجر نشود )چه در 

جلوه یک تصمیم اساسی تجاری 
و چه برنامه یک اقدام(، کامال 

اتالف پول شرکت است

کسب وکار خالق
کسب و کار صنایع دستی: اگر شما توانایی ساخت اقالم هنری و صنایع دستی را دارید، آگاه باشید که بازار صنایع دستی و محصوالت 

دست ساز از محبوبیت زیادی برخوردارند. شما می توانید با استفاده از منابع ارزان قیمت و طرح های خالقانه محصوالتی با قیمت 
مناسب تولید کنید و آنها را به صورت آنالین و همچنین شبکه خرده فروشی ها و فروشگاه های محلی عرضه نمایید.
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سکانس بیرونی: پنجشنبه 22 تیر ماه 1396 
ساعت 7 عصر، تاالر همایش پژوهشکده نفت 

مهمان�ان: خان��واده برنده��ای ب��ازار مبل کاس��پین، 
خلیج ف��ارس و پاس��ارگاد و 50خان��واده برگزیده از میان 

حدود 70 هزار مشتری خریدار مبلمان
س��اعت 7 عصر ان��دک اندک جمعی��ت در حال پارک 
ک��ردن اتومبیل هس��تند. جل��وی در ورودی چند تن از 
نیروهای تش��ریفات به مردم خیرمقدم می گویند. از پله ها 
که باال می رویم صدای صوت قرآن بلند است و این یعنی 
مراسم آغاز شده است. به محض ورود و نشستن به احترام 
س��رود مقدس جمهوری اس��امی از جا ب��ر می خیزیم و 

می ایستیم. 
سالن بزرگ و پر ش��کوه است. هنوز همه صندلی ها پر 
نشده است و مردم در حال آمدن هستند. با روشن شدن 
چراغ های س��ن و آمدن امیر رضایی، مجری و تهیه کننده 
تلویزیون مراس��م اختتامیه بزرگ ترین جش��نواره فروش 
بازارهای مبل کاس��پین، خلیج فارس و پاس��ارگاد شروع 

می شود. 
مجری ضمن خیرمقدم، از اهدای شش دستگاه اتومبیل 
برلیانس و یک واحد ویای س��احلی می گوید و مردم را با 
جیغ و س��وت و هورا به وجد می آورد. امشب قرار است به 
هفت نفر از خریداران س��ه بازار مبل با قرعه کشی جایزه 
بدهن��د. هنوز دقایقی نگذش��ته که امی��ر رضایی، مجری 
دیگ��ر برنامه را به س��ن دعوت می کند؛ حس��ین رفیعی 
بازیگر و مجری نام آش��نا با لبخند وارد می ش��ود و مردم 

یک صدا برایش هورا می کشند. 
در هم��ان ابت��دا پ��س از چند ش��وخی که می��ان دو 
 مج��ری رد و بدل می ش��ود گزارش ویدئوی��ی کوتاهی از 
یافت آباد از زمان ناصرالدین ش��اه پخش می شود. بعد از 
آن مهن��دس علی نقی زاده، مدیر بازار مبل خلیج فارس به 
نمایندگ��ی از مجموعه بازار مب��ل و مدیران این مجموعه 
آقایان مصطفی قاس��می و محمد ایمان��ی فر و به دعوت 
مجریان پش��ت تریبون می رود و کوتاه و مفید گزارشی از 
چگونگی ش��کل گیری کمپین بلند پروازی کن از آغاز تا 
زمان اختتامیه ارائه می دهد. او ش��کل گیری این کمپین 
را بر پایه یک اس��تراتژی می دان��د که بر پایه گزارش های 
مختل��ف از خرید مردم و با توجه به تقس��یمات س��ن و 
جغرافی��ا و ه��دف و قیمت و. . . ش��کل گرفته اس��ت. او 
همچنین از تأثیر رس��انه بر ف��روش و بازاریابی می گوید 

و اینک��ه ب��رای بازار مبل کاس��پین 320 بار، ب��ازار مبل 
خلیج ف��ارس 250 ب��ار و برای بازار مبل پاس��ارگاد 170 
ب��ار تی��زر تلویزیونی و بین 50 تا 120 ب��ار تیزر رادیویی 
پخش شده است. وی همچنین می گوید: حدود 50 رسانه 
کاغ��ذی از ما حمایت کردند و تصویر یکی از گزارش های 
منتش��ر شده روزنامه »فرصت امروز« روی صفحه نمایش 

سالن دیده می شود. 
در شب باشکوه اختتامیه بزرگ ترین جشنواره بازار مبل 
خلیج فارس، کاس��پین و پاسارگاد حسین رفیعی با آوردن 
ن��ام )جمعی از مدیران ای��ن مجموعه ه��ا( از آنها دعوت 
می کند باالی س��ن بروند تا مراسم تقدیر از برندهای برتر 
صنع��ت مبلمان با حض��ور آنها و با اهدای ل��وح و جوایز 
برگزار ش��ود. در بخ��ش تقدیر از برنده��ای برتر صنعت 

مبلم��ان بس��یاری از صاحب��ان برند ب��رای محصول برتر 
داخلی، مشتری مداری، دکوراسیون برتر و. . . جایزه هایی 

دریافت کردند. 
پس از اهدای جوایز ب��ه برگزیدگان برندهای برتر بازار 
مبل، پش��ت صحنه س��اخت تیزر تلویزیون��ی به نمایش 
درمی آی��د و پ��س از آن مجریان با ایجاد فضایی ش��اد و 
نش��اط انگیز مردم را به کف و سوت و هورا وا می دارند تا 
مراسم تقدیر از پرس��نل برتر این سه بازار برگزار شود. با 
اعام اسامی برگزیدگان نفراتی از این بازارهای مبل برای 
دریافت لوح و تابلو قالیچه به باالی سن می روند و از سوی 

مردم تشویق می شوند. 
مجریان در فواصل برنامه با یاد کردن از ش��ش اتومبیل 
برلیانس و ویای س��احلی س��عی می کردند شور و شوق 

بیشتری به مراسم بدهند. 
یکی ازش��ورانگیزترین بخش های اختتامیه جش��نواره 
اجرای کنسرت موس��یقی توسط گروه سون بود که حال 
و ه��وای س��الن را تغیی��ر داد. تقریب��ا طوالنی ترین آیتم 
جشنواره مربوط به گروه سون بود که با اجراهای مختلف 
تماش��اگران را به وج��د آوردند. مخصوص��ا وقتی آهنگ 
دوستت دارم با همخوانی مردم همراه شد سالن یک باره 

به وجد آمد. 
در اختتامیه جش��نواره بازار مب��ل لحظاتی امیر عباس 
کرکزی و ساس��ان کریم��ی با تقلید ص��دا از خوانندگان 
ایرانی خستگی چندین ساعت نشستن روی صندلی را از 
تن به در کردند و تقلیدهای گوناگون از خوانندگان حال 

دیگری به جشنواره داد. 

ام��ا مهم تری��ن و هیجان انگیز تری��ن بخش جش��نواره 
اجرای مراس��م قرعه کش��ی یک واحد ویای س��احلی و 
شش دس��تگاه اتومبیل برلیانس بود. 50 خانواده ای که با 
قرعه کش��ی در روزهای قبل از میان حدود 70هزار خرید 
انتخاب شده بودند آرام و قرار نداشتند. گرچه این مراسم 
تا حوالی ساعت 12 شب به طول انجامید اما شوق اهدای 

جوایز باعث شد کمتر کسی احساس خستگی کند. 
مراسم برگزاری قرعه کشی با حضور نمایندگان رسمی و 
مدیران بازار مبل خلیج فارس، کاسپین و پاسارگاد برگزار 
شد. در ابتدا از میان 50 توپ قرعه پنج نفر برگزیده شدند 
و از میان این پنج نفر دوباره قرعه کش��ی ش��د تا یک نفر 

به عنوان برنده نهایی ویای ساحلی معرفی شود. 
 هانی��ه عبدی خان��م، جوانی که تازه دو م��اه از ازدواج او 
می گذشت، برنده نهایی یک دستگاه ویا به مبلغ یک میلیارد 
ریال از طرف هر س��ه مجموعه ویای س��احلی جش��نواره 
بلندپروازی کن ش��د و تش��ویق بی اندازه حضار را به همراه 
داشت. پس از آن طی سه نوبت برای سه بازار قرعه کشی های 

جداگانه ای برگزار شد. اسامی برندگان عبارتند از: 
منصور مقدمی برنده یک خودروی برلیانس H320 به 

رنگ آبی از بازار مبل کاسپین
 H320 علیرضا مهین پناه برنده یک خودروی برلیانس

به رنگ مشکی از بازار مبل کاسپین
بهم��ن صالحی برنده یک خودروی برلیانس H220 به 

رنگ سفید بازار مبل کاسپین
محمد جالیان برنده یک خودروی برلیانس H320 به 

رنگ قهوه ای از بازار مبل خلیج فارس
فاطمه نوروزی برنده یک خودروی برلیانس H220 به 

رنگ سفید از بازار مبل خلیج فارس
علی میرجان برنده ی��ک خودروی برلیانس H220 به 

رنگ سفید به شماره 5 از بازار مبل پاسارگاد
 مراسم قرعه کشی با اجرای خوب مجریان بسیار هیجان 
انگیز برگزار ش��د و گرچ��ه چند تن از برن��دگان برلیانس، 
خودروهای مدل باالی خارجی داشتند اما چند نفر نیز با این 

قرعه کشی صاحب اتومبیل شخصی برلیانس شدند. 
س��اعت از 11 شب گذشته است. نم نم باران شبانگاهی 
زیبای��ی و طراوت دیگری به ش��ب تابس��تانی جش��نواره 
بخشیده اس��ت. مهمانان آرام آرام از سالن همایش خارج 

می شوند و زیر باران به سمت سالن پذیرایی می روند. 
مراس��م اختتامیه بزرگ ترین جشنواره فروش بازارهای 
مبل خلیج فارس، پاس��ارگاد و کاس��پین با صرف شام به 

پایان رسید. 

بزرگ ترین جشنواره فروش بازارهای مبل کاسپین، خلیج فارس و پاسارگاد

شب با شکوه پایان پرواز
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اخبار

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- دو  پست بزرگ برق 400 کیلوولت  
با حضور وزیر نیرو  و جمعی از مس��ئوالن اس��تانی در کالن شهر اهواز 
کلنگ زنی شد.  محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت در مراسم 
کلنگ زنی این پروژه ها گفت: پست 400/132 کیلوولت GIS شهید 
منفرد نیاکی در زمینی به مس��احت 70 هزار مترمربع با دو دس��تگاه 
ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر به ظرفیت کل 400 مگاولت آمپر در 
مدت سه سال آماده و به بهره برداری خواهد رسید. وی افزود: همچنین 
خط 400 کیلوولت ورودی شمالغرب � مهزیار با 12 فیدر خروجی 132 
کیلو ولت به صورت خط کابلی و هوایی در کنار این پست بزرگ احداث 
می شود. دشت بزرگ تصریح کرد : هدف از اجرای  این پروژه ، افزایش 
ظرفیت تأمین انرژی کالنشهر اهواز، کاهش بارگیری پست های انتقال 
مجاور و افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش احتمال خاموشی 

است.  وی با اشاره به هزینه اجرای  این پست مهم و استراتژیک اظهار 
داشت:  در مجموع 750 میلیارد ریال اعتبار الزم است تا این پروژه به 

اتمام برسد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان همچنین  در 
خصوص فاز اول پس��ت 400/132 کیلوولت پیروزان نیز گفت: احداث 
فاز اول پست  400  کیلوولت  پیروزان با یک دستگاه ترانسفورماتور به 
ظرفیت  200 مگاولت آمپر در راستای طرح دائم در زمینی به مساحت 
160000 متر مربع اجرا می شود. وی اضافه کرد: همچنین در کنار این 
پست خط 400 کیلوولت ورودی مهزیار � میالد با 4 فیدر خروجی 132 
کیلو ولت احداث می گردد. دشت بزرگ خاطرنشان کرد: هدف از اجرای 
این پروژه افزایش ظرفیت تأمین انرژی کالنشهر اهواز، کاهش بارگیری 
پست های انتقال مجاور و  افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش 
احتمال خاموشی بوده است. وی افزود: پیش بینی  می شود  فاز اول این 
پست مهم  در سال 98 با اعتبار 450 میلیارد ریال به  بهره برداری برسد  

که هزینه اجرای کامل پست 650 میلیارد ریال می باشد.

تبریز – ماهان فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
از آغاز هفتمین دوره طرح جمع آوری المپ های پرمصرف واحدهای 
تج��اری خبر داد. ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبری��ز، عادل کاظمی با 
اعالم خبر فوق افزود: امس��ال وضعیت مصرف برق در س��طح کشور 
افزایش چش��مگیری داشته و این طرح در راستای اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف و طرح های پاسخگویی بار انجام می شود.وی تصریح 
کرد: با وجود اینکه اس��تفاده از انواع المپ های پر مصرف ) التهابی، 
م��دادی، خیاری، گازی وات باال،  پروژکتورهای پر مصرف  و ... ( طی 
بخش��نامه هیات وزیران از سال 1387 ممنوع می باشد اما هنوز هم 
شمار معدودی از واحدهای تجاری اقدام به استفاده از این المپ های 
می نمایند. وی با اش��اره به همکاری خوب مشترکین تجاری در ادوار 

گذشته این طرح، افزود: استفاده از المپ های کم مصرف هم به صرفه 
مش��ترکین تجاری اس��ت و هم صنعت برق را در تامین برق پایدار و 

 مطمئ��ن یاری می کند. کاظمی تش��ریح کرد: هفتمی��ن دوره طرح 
جمع آوری المپ های پرمصرف مشترکین تجاری در سطح  کالنشهر 
تبریز، اسکو و آذرشهر با اخذ مجوزهای قانونی از دادستان انقالب تبریز 
و هماهنگ��ی های انجام یافته با مجمع ام��ور صنفی تبریز، اجرا می 
شود. وی در خصوص نحوه اجرای این برنامه افزود: این طرح با اطالع 
 رس��انی و ارائه فرم اخطار به مشترکین تجاری استفاده کننده از انواع
  الم��پ های ممنوع��ه پر مصرف، آغ��از و در مرحله بعد المپ های 
پرمصرف این واحدها توسط 12 اکیپ عملیاتی بطور کامل جمع آوری 
می شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو برنامه های متعددی 
برای پیک سایی دارد که این برنامه ها بیشتر جنبه تشویقی داشته و با 

همکاری مشترکین اجرا می شود.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- احسان جوی در مصاحبه با 
واحد خبر صدا و س��یمای مرکز استان گفت: تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی ش��ماره 2 ارومیه در سالهای قبل به بهره برداری 
رس��یده بود ولی وجود معارض در مسیر انتقال شبکه فاضالب به 
این تصفیه خانه مانع انتقال فاضالب تعدادی از واحدهای تولیدی 
به تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی می شود. وی با اشاره به 
اینکه پیگیری های زیادی در جهت رفع معارضین بین فاز اصلی و 
توسعه شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه صورت گرفته است، گفت: 
اقداماتی جهت اجرای پروژه انتقال ش��بکه فاضالب انجام ش��ده و 
بزودی پیمانکار طرح نیز انتخاب خواهد شد ولی برای تعیین تکلیف 
زمین های موجود نیازمند همکاری تمامی نهادها و ارگانهای مرتبط 

هس��تیم. جوی با بیان اینکه تصفیه خان��ه های فاضالب در هر دو 
ش��هرک صنعت��ی ش��ماره 1 و 2 ارومیه در حال فعالیت توس��ط 

پیمانکاران ذیصالح می باش��ند ، خاطر نشان کرد: طبق گزارشات 
س��ازمان محیط زیس��ت مش��کلی در خروجی تصفیه خانه های 
فاضالب این دو ش��هرک وجود ندارد و پساب خروجی از استاندارد 
الزم برخوردار اس��ت و بط��ور میانگین 1500 متر مکعب خروجی 
این دو تصفیه خانه فاضالب می باشد. رئیس هیات مدیره شرکت 
ش��هرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اش��اره به اینکه اقداماتی از 
قبیل الیروبی مس��یر انتقال خروجی تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی شماره 1 ارومیه انجام شده است، اذعان داشت: جهت رفع 
دائمی این مشکل مسیر انتقال لوله گذاری خواهد شد که در حال 
حاضر پیمانکار انتخاب ش��ده و تجهیز کارگاه نیز انجام شده است 
و در ماههای آتی عملیات اجرایی آن به پایان خواهد رسید. 

س�اری - دهقان -  رس��ول داودی نژاد در جریان بازدید 
از ایس��تگاه های ش��یر بین راهی با تاکید بر نظارت مس��تمر؛ 
یاد آور ش��د همه امور منطقه باید در راس��تای انتقال ایمن و 

پایدار گاز باشد.  
مهندس داودی نژاد از ایس��تگاه های شیر بین راهی ساری، 
جویبار، بابلسر، محمودآباد،سرخ رود، فریدونکنار، سلمانشهر، 

تنکابن، چالوس؛ نوشهر و رامسر بازدید نمود. 
ایشان ضمن اهمیت باالی رسالت محول شده برای منطقه، 
افزود:در جریان زمس��تان س��ال گذشته با تالش و همت همه 
و پای��دار گاز را حفظ نماییم. این رس��الت مه��م، با وجود آن کارکنان موفق ش��دیم ضمن حفظ عزت ملی، جریان مستمر 

که بس��یار حیاتی بوده است، جزو وظایف ذاتی ما است و من 
زمان��ی افتخار خواهم کرد که این ش��رایط همواره مس��تمر و 

پایدار باشد.
  همه ش��ما م��ی دانید که منطقه 9 عملی��ات انتقال گاز از 
لح��اظ جغرافیایی درناحیه ای از کش��ور عزیزمان واقع ش��ده 
است که در طول سال مش��کالت فراونی بر مجموعه تحمیل 

می شود.
 این موضوع وظیفه ما را خطیرتر نموده و نش��ان می دهد ما 
باید با هوش��یاری باال در همه فصول سال بر امور جاری منطقه 

مسلط باشیم.

س�منان - بابامحمدی - رئیس اتاق اصناف سمنان گفت: اصناف 
این شهر پیش از 70 میلیارد ریال به شهرداری سمنان بدهکار هستند.  
علی اکبر صیادجو در نشست با شهردار سمنان گفت: این بدهی بابت 
عوارض اصناف از س��ال 1386 تاکنون به شهرداری سمنان است. وی 
همچنین خواس��تار برخورد جدی شهرداری با مقوله سد معبر و دادن 
اخطار به واحدهای صنفی متخلف ش��د. شهردار سمنان هم خواستار 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی ب��رای اصناف برای آش��نایی با قوانین 
شهرداری شد و گفت: اتاق اصناف باید در زمینه تخلف سد معبر هم به 
اصناف آموزش های الزم را ارائه دهند. حسین موسوی سد معبر را یکی 
از مشکالت شهر سمنان بیان و تصریح کرد: سد معبر تجاوز به حقوق 

شهروندان اس��ت و نظم و سیمای بصری شهر را مختل می کند. وی 
درباره بدهی اصناف به شهرداری هم گفت: شهرداری سمنان با توجه به 

مصوبه شورای شهر بدهی عوارض بیش از 10 سال اصناف را بخشیده 
 و ع��وارض آنها از س��ال 86 و با معیارهای همان س��ال در نظر گرفته 
می شود. در پایان این جلسه مصوب شد تعرفه عوارض اصناف پی گیری 
و مش��خص شده و پس از مشخص شدن آن، اصناف عوارض معوقه را 
ظرف مدت سه ماه پرداخت کنند.  همچنین کمیته ای با عنوان کمیته 
سد معبر با همکاری شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تشکیل 
و به صورت میدانی وارد عمل ش��ود. این کمیته در وهله اول به اخطار 
شفاهی به کسبه ای که به فضای شهر و سطح معابر تعرض کرده اند 
بسنده می کند و در صورت عدم رعایت نسبت به جمع آوری اقالم که 

در فضا و محیط شهری قرار گرفته است اقدام خواهد کرد.

با حضور وزیر نیرو

دوپستبزرگبرق400کیلوولتدراهوازکلنگزنیشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد

جمع آوری المپ های پرمصرف واحدهای تجاری تبریز آغاز شد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی:

اتصال شبکه فاضالب فاز اصلی شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه به تصفیه خانه فاضالب تا پایان سالجاری

مدیر منطقه 9 عملیات مازندران در جریان بازدید از ایستگاه های شیر بین راهی

انتقال ایمن و پایدار گاز باید سرلوحه همه امور منطقه باشد

بدهی 70 میلیارد ریالی اصناف به شهرداری سمنان

تبریز - ماهان فالح- شهردار تبریز با اشاره به این که مجموعه تفرجگاه 
عون بن علی از مزیت های اصلی گردش��گری تبریز 2018 خواهد بود، گفت: 
در س��ه سال گذشته شهرداری تبریز بدون برخورداری از منابع دولتی، بالغ 
بر 40 میلیارد تومان صرف توس��عه تملک ها، تقویت زیرساخت ها و اجرای 
پروژه های  فضای سبز، زیباسازی و تفریحی و زیست محیطی در عینالی کرده  
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، وی با اشاره به این که احداث دریاچه 54 
هزار مترمکعبی داغ گولی، نقش تعیین کننده در جذابیت های عینالی خواهد 
داشت، افزود: استقالل منابع آبی عینالی، تامین رطوبت ایده آل فضای سبز، 
ایجاد بسترهای جذاب نشاط و تفریح در محدوده دریاچه، از تاثیرات مهم این 
دریاچه در آینده ای نزدیک خواهد بود. وی اضافه کرد: کف س��ازی مسیر 4 
کیلومتری پیاده راه و اجرای المان های زیبا و گل کاری های گسترده، موجب 
خواهد شد طبیعت عینالی در کنار فرصت ورزش کوهنوری، موقعیتی ایده ال 

برای پیاده روی عموم شهروندان باشد. شهردار تبریز اظهار داشت: مدیریت 
شهرداری  مرکز و بخشی از تکاپوی مناطق پیرامون عینالی، به همراه تالش 
بی وقف��ه عینالی، این تفرجگاه را به یکی از مناطق آبرومندان ش��هر تبدیل 
کرده  اس��ت. مدیرعامل س��ازمان توس��عه و عمران عون بن عل��ی و پارک 

طبیعت شهرداری تبریز نیز در این بازدید از آخرین مراحل احداث  پیاده راه 
4 کیلومت��ری عینالی خبر داد و افزود: این مس��یر زیبا، طوال ترین پیاده راه 
تفرجگاهی کش��ور است که با توجه به اس��تفاده از کف سازی های ترافیکی 
مقاوم، ماندگاری و جذابیِت به مراتب بیشتری از سایر پروژه های مشابه دارد. 
وی ب��ا بیان این که احداث دریاچه داغ گولی در مراحل پایانی اس��ت، گفت: 
آیتم های جنبی و تفریحی این دریاچه شامل محل های اتراق، احداث فواره ها، 
اجرای پروژه های نورپردازی، کف سازی پیرامون دریاچه و فضای سبز محدوده 
آن، نقطه عطفی در چشم انداز عینالی خواهد بود. مدیرعامل سازمان توسعه 
و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز همچنین از احداث 
نگارخانه در مجاورت دریاچه خبر داد و گفت: با توجه به پیش بینی استقبال 
گسترده از داغ گولی، احداث نگارخانه، موقعیت ارزنده ای برای اجرای 

برخی برنامه های فرهنگی و هنری خواهد بود.

 تبری�ز – ماه�ان فالح- گ��روه کوهنوردی ش��رکت آب و 
فاضالب آذربایجان ش��رقی به مناس��بت هفته صرفه جویی در 
مصرف آب موفق ش��د به قله 3306 متری بزقوش در ارتفاعات 
شهرس��تان س��راب در استان آذربایجان ش��رقی دست یابد.  به 
گزارش خبرن��گار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، صعود گروه کوهنوردی 
شرکت آبفا استان به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب 

و با ش��عار " حفظ آب، حفظ زندگی " به قله بزقوش متش��کل 
از 5 نف��ر از اعضای با تجربه ای��ن تیم انجام گرفت.  این گروه با 
طی مسافت ازمحل آبگرم اسب فروشان شروع و در ادامه مسیر 
از امتداد یال جنوبی در میان مناظر زیبای کوهس��تان موفق به 
صع��ود به قله3306 بزقوش ش��دند . اعضای گ��روه عبارتند از: 
ناصر اهری بعنوان سرپرست گروه، محمود اسمعیل پور، موسی 

ابراهیم زاده، ایرج نیکزاد، امیر تبریزی.

رش�ت- مهناز نوبری- نیما شفقی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرس��تان فومن، با توجه به توریست پذیر بودن این شهرستان 
اظهار داشت: شهرستان فومن دارای جاذبه ها و منابع طبیعی بسیار زیبایی 
اس��ت که ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری از اقصی نقاط کشور و جهان 
اس��ت. وی با بیان اینکه پل بزرگ کردمحله در مسیر توریستی دژ تاریخی 
قلعه رودخان فومن قرار داردگفت: این پل بر اثر وقوع سیالب دچار فرسایش 

و آب شس��تگی شده بود. شفقی با تاکید بر اینکه با تالش و پیگیری اداره 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان فومن مقدمات بهس��ازی و 
زیرسازی این پل توریستی فراهم شده، اذعان کرد: بستر سازی، دریواسیون، 
دیواره سازی باال دست پل و همچنین تهیه وحمل و خشکه چینی سنگهای 
وزن��ی در زیر پایه هاو فونداس��یون جهت تثبیت پ��ل و... از جمله اقدامات 
 مهم برای بهس��ازی و ترمیم رادیه و برید این پل توریستی بود که با تالش 

ش��بانه روزی راهداران فومن انجام شده است. رئیس اداره راهداری وحمل 
و نقل جاده ای فومن به برآورد هزینه بهس��ازی پل بزرگ کرد محله اشاره 
و تصری��ح کرد: حدود 800 میلیون ریال جهت ترمیم و بهس��ازی این پل 
توریس��تی هزینه شده اس��ت. وی در پایان ضمن تش��کر از راهداران این 
شهرستان خاطر نشان کرد: توسعه وبهسازی و بازسازی راهها نیازمند، نگاه 

ویژه مسئوالن در تامین اعتبارات راهداری است.

عینالی، موقعیت  درخشان گردشگری شمال غرب؛

اجرای بزرگترین پیاده راه تفرجگاهی کشور در تبریز

صعود کوهنوردان آبفا آذربایجان شرقی به قله بزقوش

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فومن خبر داد

بهسازی پل توریستی کرد محله توسط راهداران شهرستان فومن

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان :
کشاورزان 50 درصد کشت خود با آب سطحی را کاهش دهند تا دچار خسران در تابستان نشوند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: کشاورزان 50 درصد کشت خود با آب سطحی را در تابستان 
کاهش دهند تا دچار خسران نشوند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس نظری در برنامه رادیویی روزنه شبکه گلستان 
اظهار کرد: به دلیل کاهش 37 درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته و در نتیجه کاهش رواناب رودخانه ها و همچنین کاهش ذخایر سدها وضعیت 
منابع آبی ما در سال جاری مطلوب نیست و کشاورزان می بایست سطح زیر کشت خود را در تابستان کاهش دهند تا با خسران کمتری رو به رو 
شوند.وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان 343 میلی متر باران باریده است واین در حالی است که در سال گذشته تا مقطع کنونی 
542 میلی متر و متوسط دراز مدت نیز 426 میلی متر بوده است و این امر نشان از کاهش 37 درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته و 19 درصدی 
نسبت به دراز مدت دارد.مهندس نظری افزود: همچنین آب پشت سدهای استان در حال حاضر 66 میلیون متر مکعب معادل 24 درصد حجم 
مخازن سدهاست که در همین مقطع در سال گذشته 66 درصد حجم مخازن سدهای استان پر بود.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: 
به دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی با کاهش رواناب رودخانه های استان رو به رو هستیم و در حال حاضر در رودخانه زرین گل کاهش 30 درصدی 
نسبت به سال گذشته و 58 درصدی نسبت به دراز مدت، در رودخانه گرمابدشت کاهش 50 درصدی نسبت به سال گذشته و 70 درصدی نسبت 
به دراز مدت در رودخانه قره سو کاهش 62 درصدی نسبت به سال گذشته و 76 درصدی نسبت به دراز مدت و در رودخانه گرگان رود کاهش 40 
درصدی نسبت به سال گذشته و 69 درصدی نسبت به دراز مدت را شاهد هستیم.وی با بیان اینکه سرانه مصرفی آب استان نسبت به کشور کمتر 
است، گفت: در کشور 86 ودر استان 76 درصد آب تجدید پذیر استان مصرف می شود و ما باید به سمتی برویم که استفاده از آب تجدید پذیر به 
60 درصد کاهش دهیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان پتانسیل آبی استان گفت: 2 میلیارد و485 میلیون متر مکعب حجم ذخایر 
منابع آبی استان در شرایط نرمال است و متاسفانه در بهره برداری از آب های زیرزمینی از خطوط قرمز عبور کرده ایم و باالی 90 درصد این ذخایر 
استفاده می شود. در آب سطحی نیز با احداث سد ها و کانال و 72 درصد آب سطحی استان مهار شده است و تالش داریم با ادامه سدسازی طبق 
مطالعات، مابقی آب های سطحی استان نیز مهار شده و فشار بر آب زیرزمینی را کاهش دهیم.مهندس نظری تصریح کرد: سه سد نرماب، چایلی و 
آقدکش در استان در حال ساخت است و بزرگترین سد استان یعنی نرماب با حجم تنظمی 190 میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار در سال 

97 به بهره برداری می رسد. سدنرماب آبرسانی به چهار شهر و 130 روستا و از ماده 56 در استان در حال اجراست.

اقدامات و برنامه ریزیهاي پیشگیرانه شرکت نفت گلستان براي جلوگیري از قاچاق 
فرآورده هاي نفتي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در نشست مطبوعاتي معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري گلستان و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان، اقدامات و برنامه هاي پیشگیرانه توزیع خارج شبکه و قاچاق فرآورده هاي نفتي را تشریح کرد . به گزارش روابط عمومي شرکت 
نفت گلستان ، امیر بني کریمي در این نشست ضمن تبریک به مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخي مقام معظم رهبري در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ، گزارشي از اقدامات این شرکت در راستاي مبارزه عملي با عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق سوخت ارایه و عنوان کرد :برنامه ریزي 
براي جلوگیري و کاهش قاچاق فرآورده هاي نفتي یکي از اولویتهاي ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مي باش��د . وي سپس به راهکارهاي 
پیشگیرانه در امر مقابله با قاچاق سوخت اشاره کرد و افزود : تکمیل و بهره برداري کامل از نظام تخصیص سوخت به بخش هاي مختلف مصرف 
از طریق هوشمند سازي سامانه تجارت آسان ، آسیب شناسي ، ساماندهي ، بهبود و توسعه عملکرد سامانه هاي مرتبط با امر پیشگیري از قاچاق ، 
اجراي طرح نظارت متمرکز سیستمي برفرآیند سوخت رساني به مجاري عرضه ، اجراي فاز دوم طرح تخصیص سوخت بر مبناي پیمایش در بخش 
حمل و نقل سنگین برون شهري ، اجراي فاز اول طرح تخصیص سوخت بر مبناي پیمایش در بخش حمل و نقل سنگین درون شهري ، اجراي طرح 
تخصیص سهمیه مصرف کنندگان بر اساس استانداردهاي صحیح مصرف از طریق کمیته منطقي کردن سهمیه ها از جمله اقدامات انجام شده جهت 
جلوگیري از قاچاق سوخت مي باشد .مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان سپس به برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي مصرف 
کنندگان و کارشناسان سازمانهاي متولي عضو کارگروه پیشگیري و مبارزه با قاچاق سوخت و همچنین طرح هاي نظارتي و مقابله اي در قالب انجام 
 بازدیدهاي مشترک با حضور عوامل انتظامي و سازمان تعزیرات حکومتي از مصرف کنندگان اشاره نمود و اظهار داشت ، الزم است در این زمینه همه 

دستگاه هاي ضمن انجام برنامه ریزي هاي الزم ، اقدام نمایند . 

مسئول اداره ممیزي امالک و مستحدثات شهرداري ساري : 
پروژه ممیزي و مستحدثات امالک مرکز استان با موفقیت به پایان رسید

ساری - دهقان - پروژه ممیزي و مستحدثات امالک ساري با حمایت تیم مدیریت شهري و همکاري سازمان 
فناوري اطالعات و آمار شهرداري ساري و بر پایه جي آي اس آغازگردیده بود با دست یافتن به بانک اطالعاتي جامع 
به پایان رسید. به گزارش خبرنگار مازندران، علي باسره مسئول اداره ممیزي امالک و مستحدثات شهرداري مرکز 
مازندران در گفتگویي ضمن بیان مطلب فوق با تاکید بر اینکه ممیزي امالک و مس��تحدثات بر پایه جي آي اس 
انجام شد. حمایت شهردار و شوراي شهر را عامل مهمي در موفقیت این پروژه عنوان کرد و گفت:اگر این حمایت 
جدي وجود نداشت پروژه فوق براي سومین بار در نیمه راه متوقف مي ماند و به پایان نمي رسید. وي با اشاره به 
 اهمیت این پروژه آن را به یک بانک اطالعات کامل و جامع تشبیه کرد و افزود: براي برنامه ریزي در هر عرصه اي،به ویژه در حوزه شهري نخستین

 پیش نیاز برنامه ریزان برخورداري از اطالعات دقیق و کامل است بنابراین با پروژه ممیزي امالک و مستحدثاث نه تنها شهرداري بلکه بسیاري از 
دستگاه هاي دیگر هم از یک بانک اطالعات جامع و بروز بهره مند است و میتواند با یافته هاي این پروژه براحتي برنامه ریزي کند. باسره سپس به 
شماري از یافته هاي این پروژه اشاره کرد و خاطر نشان نمود: با این پروژه مشخص شد در مرکز مازندران چند باب منزل مسکوني و چند باب مکان 
تجاري وجود دارد و مالک آنها چه افرادي هستند یا در ساري چه تعداد تیر برق،صندوق صدقات،باجه تلفن،کیوسک مطبوعات،درخت،پارک،سینما

،کتابخانه و....وجود دارد یا به بیاني دیگر از هر آنچه در ساري وجود دارد اطالعات دقیق و کامل به دست آمده است. وي آنگاه سیر دستیابي به این 
یافته ها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:پس از اقدام به جمع آوري اطالعات مراحل ادغام و پردازش پیچیده آماري اطالعات انجام شد و پس از 
نهایي شدن این پردازش ها شهرداري ساري صاحب یک بانک اطالعات در همه موارد خواهد شد مانند اینکه  در ساري 116911 واحد مسکوني یا 
30048 واحد تجاري وجود دارد  ضمن اینکه با این پروژه مشخص گردید چه تعداد واحد تجاري وجود دارد که باید مسکوني باشند یا بالعکس یعني 

از تخلفات انجام شده هم اطالعات الزم کسب گردید. 

در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد 
)GIS( چهارمین سمینار آموزشی سیستم اطالعات مکانی

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- چهارمین س��مینار آموزش��ی سیستم اطالعات مکانی  )GIS( جهت پرسنل معاونت بهره برداری با حضور 
رؤسای نواحی و کارشناسان بهره برداری در سالن کنفرانس ساختمان شهدای برق منطقه ای خوزستان در اهواز برگزار گردید.  با توجه به اهمیت 
باالی سیس��تم های اطالعات مکانی در امرتصمیم گیری و برنامه ریزی ، همچنین  فرهنگ س��ازی و آموزش سیستم اطالعات مکانی )GIS( و 
توسعه استفاده گسترده از سامانه اطالعات مکانی و کاربردی نمودن آن در سطح شرکت، چهارمین سمینار آموزشی GIS  توسط واحد GIS این 
شرکت برگزار شد. در این سمینار یک روزه که با حضور فعال و استقبال خیلی خوب کارشناسان معاونت بهره برداری  همراه بود، فائز مشکوری   نژاد 
 GIS کاربردها و توانایی ها، اهداف و اهمیت بکارگیری و بروزرسانی آن، استاندارد ،GIS این شرکت مطالبی با موضوعات، معرفی GIS کارشناس
توانیر، مدل داده استاندارد و دستورالعمل بروزرسانی ارائه داد. بر پایه این گزارش،همچنین در این سمینار نحوه کار با نرم افزار توسعه یافته  و بومی 
شده GIS  به شرکت کنندگان آموزش داده شد.گفتنی است در سالهای 94 و 95، سه سمینار آموزشی در زمینه نرم افزار GIS برگزار شده بود. 

عملیات اجرایي توسط اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان قزوین 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري حمل ونقل جاده اي اجراي چندین عملیات اجرایي جاده اي توسط 
راهداران اداره: مرمت تابلوهای کج شده و افتاده در محور قزوین_ بوئین زهراء وعملیات تسطیح و پاکسازی شانه، قنو زنی و علف زنی محور قزوین_ 
معلم کالیه حد فاصل رجایی دشت وعملیات شانه سازی محورهای روستایی قزوین_ الموت )شهرک و زوارک( واجراي عملیات کابل کشی و برقراری 
روشنایی قبل از روستای پیریوسفیان واقع در محور قزوین_ بویین زهراء وعملیات شانه سازی, تسطیح و رگالژ در محور آزاد راه آبیک_قزوین و جارو 
کردن حاشیه نیوجرسی ها درمحور آزاد راه آبیک-قزوین و در راستای ارتقاء ایمنی سفرهای تابستانی هموطنان عزیزمرمت تابلوهای کج شده و افتاده 
در محور آبیک_ طالقان و عملیات شانه سازی در محور آزاد راه قزوین_ رشت عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای محور قزوین_ رشت )جاده 
قدیم( و عملیات همزمان شانه سازی و تسطیح و رگالژ محور بزرگراه قزوین_ همدان حدفاصل قلعه شهدا-سکزناب  عملیات انسداد دسترسی ها 
و خروجی های غیرمجاز در محور بوئین زهراء  روبروی روستای کله دره  و همچنین در راستای ارتقاء ایمنی سفرهای تابستان  نظارت برعملکردو 
بررسی اسناد حمل ونقلی ناوگان کاالی جاده اي در محور بوئین زهراء_ اشتهارد. عملیات ترانشه برداری به منظور اصالح دید رانندگان در قوس 

جاده واقع در محور قزوین _رجائی دشت توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین انجام شد.

مراسم بهره برداری از طرح تامین و انتقال آب اضطراری به بندرعباس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- باحضور مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران طرح تامین و انتقال آب اضطراری به بندرعباس 
از سدهای شمیل و نیان به بهره برداری رسید.  به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، با حضور مهندس حاج رسولیها 
 مش��اور وزیر نیرو و مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران  طرح تامین و انتقال آب اضطراری به بندرعباس از س��دهای ش��میل و نیان به 

بهره برداری رسید.

حضور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بندرعباس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برای بازدید و افتتاح چند طرح آبرسانی وارد بندرعباس شد.     
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان،مهندس محمد حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران جهت بازدید،افتتاح و کلنگ زنی از چندین طرح آب رسانی استان هرمزگان وارد شهر بندرعباس شد. وی در بدو ورود به بندرعباس مورد 
استقبال مهندس مالئی  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان معاونین شرکت و فرماندار بندرعباس قرار گرفت. مهندس حاج رسولیها در ادامه 

از روند نوسازی خط اول آب رسانی میناب به  بندرعباس  بازدید کردند.

دو روستای دیگر در استان خوزستان از نعمت برق برخوردار شدند
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- کار برق رسانی به دو روستای چم بوستان و آهو باز از توابع شهرستان های بهبهان و زیدون به پایان رسید. 
ایوب کیانی ، مدیر برق شهرستان بهبهان با اعالم این خبر گفت: روستاهای چم بوستان و آهوباز به دلیل قرار گرفتن در مناطق سخت گذر تا کنون 
از نعمت برق بی بهره بودند که با تالش های صورت گرفته و علی رغم تعداد کم خانوارهای ساکن در این دو روستا عملیات برق رسانی با جدیت 
انجام و با موفقیت به پایان رسید. کیانی در ادامه گفت: در عملیات برق رسانی به این دو روستا بیش از 6 هزار و 500 متر شبکه فشار متوسط و 750 
متر شبکه فشار ضعیف احداث و 2 دستگاه ترانس نیز نصب شده است. گفتنی است طرح برق رسانی به دو روستای چم بوستان و آهوباز از توابع 

شهرستان های بهبهان و زیدون با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

برگزاری مسابقات ورزشی بانوان به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب
مالرد- مژگان علیقارداشی - به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب  مسابقه ورزشی به همت اداره ورزش 
 وجوانان در سالن ورزشی شهدای مالرد برگزار شد.این مسابقات در قالب مسابقه دارت،پرتاب حلقه،پرتاب پنالتی،

طناب کشی،داژبال  و با حضور بیش از 100نفر از پرسنل ادارات فرمانداری،شهرداری، آموزش و پرورش،بهزیستی،هالل 
احمر،جهاد کشاورزی،امور کتابخانه ها و بهداشت برگزار گردید. در این مسابقات، شهرداری مالرد بعد از فرمانداری به 

مقام دوم مسابقات داژبال دست پیدا کرد.  



۲۷ سوال مصاحبه استخدامی 
مشاور مالی

جایگاه مش��اور مالی از یک شرکت به شرکتی 
دیگ��ر متفاوت اس��ت؛ با این حال پرس��ش هایی 
وج��ود دارد که احتماال در مصاحبه اس��تخدامی 

مشاور مالی پرسیده می شود.
 این سواالت ترکیبی از سواالت رفتاری، دانش 
مس��ائل قانونگذاری و همچنین سواالت مختص 
به این شغل هس��تند تا توانایی ها، شایستگی ها، 
مهارت ها و پتانسیل شما برای موفقیت مشخص 

شود. 
ادام��ه متداول تری��ن س��واالت مصاحب��ه  در 

استخدامی مشاور مالی را می خوانید. 
۱. چرا می خواهید یک مشاور مالی شوید؟ 

۲. چ��ه م��دارک و گواهینامه های��ی داری��د؟ 
برای کس��ب مدارج و گواهینامه های بیشتر چه 

برنامه ای دارید؟ 
۳. چه تجارب فروشی دارید؟  )برای تازه واردها(

۴. درب��اره تحصیالت تان و طرح های توس��عه 
حرفه ای تان که ش��ما را شایس��ته ای��ن جایگاه 

می کند بیشتر توضیح دهید. 
۵. پورتفوی متوس��ط مش��تریان تان چیست؟ 

)برای کسانی که دارای سابقه کاری هستند(
۶. آی��ا در مالقات حضوری ب��ا افراد و صحبت 

کردن با تلفن با آنها راحت هستید؟ 
۷. درب��اره توانایی های ت��ان در تاثیرگذاری بر 

مشتریان احتمالی صحبت کنید. 
۸. آیا با مردم و جامعه در ارتباط هستید؟ 

۹. استراتژی های مدیریت ثروت تان چیست؟ 
۱۰. اگر من یک ارباب رجوع بودم، چرا باید با 

شما کار می کردم؟ 
۱۱. بدون آنکه اس��رار محرمانه تان را به خطر 
بیندازید، درب��اره موفقیت تان در مدیریت ثروت 

ارباب مشتری های تان صحبت کنید. 
۱۲. اکثری��ت مش��تریان تان در چه مراحلی از 

مسیر سرمایه گذاری تان قرار دارند؟ 
۱۳.مشتریان تان جزو سرمایه گذاران زودهنگام، 
هس��تند یا سرمایه گذاران پیش از بازنشستگی یا 

گروهی دیگر؟ 
۱۴. چگونه به اهداف تان می رسید؟ 

۱۵. چگون��ه ب��ا مش��تریان تان ارتب��اط برقرار 
می کنید؟ چگونه به مشتریانی که سرمایه گذاران 
تازه وارد هستند نزدیک می شوید؟ سرمایه گذاران 

فصلی چطور؟ 
۱۶. چگونه حساب های تان را رشد می دهید؟ 

۱۷. حساب کسب و کاری تان تا چه اندازه بزرگ 
است؟ 

۱۸. در جای��گاه قبلی مش��اور مالی که فعالیت 
داشتید چه نوع رشدی را تجربه کردید؟ 

۱۹. وضعیتی را تشریح کنید که در آن به خاطر 
مشتری فراز و نشیب هایی را متحمل شده اید. 

۲۰. تفاوت بین یک کارگزار و یک مشاور مالی 
در چیست؟ 

۲۱. خود را محافظه کار می دانید یا ریسک پذیر؟ 
روش س��رمایه گذاری فردی ت��ان را چگون��ه ب��ه 
سرمایه گذارانی که س��بک سرمایه گذاری شان با 

شما متفاوت است، توضیح می دهید؟ 
۲۲. عالقه تان به اعداد، فاینانس و نوع کاری را 

که انجام می دهید توضیح دهید. 
۲۳. زمانی را توصیف کنید که مجبور بودید در 
یک تصمیم گیری سخت به فردی کمک کنید. 

۲۴. چند نفر را می شناس��ید که بیش از ۱۰۰ 
هزار در سال حقوق کسب می کنند؟ 

۲۵. چگون��ه در جری��ان قوانی��ن و مق��ررات 
سرمایه گذاری و مالیات قرار می گیرید؟ 

۲۶. اهداف دوران حرفه ای تان چیست؟ در پنج 
سال و ۱۰سال آینده می خواهید کجا باشید؟ 

۲۷. اگر ش��ما را استخدام کنیم، انتظارات شما 
از این موسس��ه چ��ه خواهد بود؟ و اگر ش��ما را 
استخدام کنیم، چه آورده ای برای سازمان دارید؟ 

thebalance منبع: بازده به نقل از

در موفقیت شغلی و ارتقای کسب و کار، عوامل بسیاری مؤثر 
هستند، اما شاید کمتر کسی به تأثیر لباس و پوشش بر این 
حوزه توجه کرده باش��د. در ادام��ه، تجربیات »جف هیدن« 
»خبرنگار، س��خنران و مش��اور حوزه کس��ب و کار درباره نوع 

پوشش و ظاهر را از دیدگاه خودش می خوانیم: 
نخستین ش��غل من در دوران دانشجویی  و در کارگاه یک 
کارخانه تولیدی بود که به صورت ساعتی در آنجا مشغول بودم. 
یک روز مدیر بخش پیش من آمد و از س��وابق، تحصیالت و 
آرزوهای من س��وال پرسید. پاسخ دادم: »دوست دارم ناظر و 
سرپرست شوم و روزی در مقام شما به عنوان مدیر کار کنم.«

او لبخن��دی زد و گفت: »عالی اس��ت! ش��ما و رؤیایتان را 
تحسین می کنم.« بعد کمی مکث کرد، به چشمانم خیره شد 
و گفت: »برای رس��یدن به مقام ناظر و سرپرس��ت ابتدا باید 
به یک نکته خ��وب توجه کنی. به اطراف��ت خوب نگاه کن. 
دقت کن که سرپرستان چگونه لباس پوشیده اند؟ مویشان را 
چگونه آراسته اند؟ و رفتارشان چگونه است؟« سپس ادامه داد: 
»هیچ کس تو را در مقام یک سرپرس��ت به حساب نمی آورد، 

مگر زمانی که مانند یک سرپرست لباس بپوشی و رفتار کنی 
که البته در حال حاضر شباهتی به آنها نداری.«

حق با او بود چون من شلوار جین و تی شرت به تن داشتم 
و موهای��م بلند بود. البته به این دلیل که تمام روز با روغن و 
گریس س��روکار داشتم، تهویه کارخانه نامناسب بود و زمانی 
ب��رای اص��الح مرتب موهایم نداش��تم. از او پرس��یدم: »فکر 
نمی کنید عملکرد من بیشتر از ظاهرم اهمیت داشته باشد؟« 
و او پاسخ داد: »در جهانی که ما زندگی می کنیم، همه چیز در 
کنار هم معنا می یابد. اگر می خواهی در زندگی ات به موقعیت 
خاصی برس��ی، همه چیز را از دید مخاطبانت بررس��ی کن. 
بعضی افراد پس از اس��تخدام ش��دن، تمام توجه شان را روی 
عملکردشان می گذارند، اما موفق نمی شوند. در مقابل، عده ای 
دیگر به تمامی جنبه های شغل ش��ان، ش��امل ظاهر، گفتار، 
عملک��رد و. . . توجه می کنند و به س��تاره تبدیل می ش��وند. 
این طور به نظر می رس��د که موفقیت شغلی تماما به مهارت 

و استعداد وابسته نیست.«
این گفت وگو س��ال ها ذه��ن مرا به خود مش��غول کرد و 

هرروز بیش��تر پی بردم که مردم براساس ظاهر و نحوه رفتار 
و حرف زدن مان ما را قضاوت می کنند. همچنین وزن، س��ن، 
جنس��یت، قومیت و بس��یاری ویژگی های دیگ��ر بر عملکرد 
ما تأثیر می گذارند. ش��اید چندان خوش��ایند نباشد، اما برای 
بیشتر پذیرفته ش��دن در جامعه، ملزم به رعایت تمام نکات 
هس��تیم. در واقع مردم ش��خصی را که بیشتر باب میل شان 
باشد می پسندند. شاید شما فرد آگاه و با اطالعاتی هستید و 
توانایی های بسیار زیادی دارید و تصور می کنید همین کافی  
اس��ت، اما باید بگویم اثبات مهارت ها، تجربه و استعداد تان به 
طرف مقابل کمی زمان می برد و سخت است که شما در مدت 
کوتاهی خودتان را به کارفرما، همکاران و مش��تریان معرفی 
کنید. اما اگر به نحوه پوشش خود بیشتر توجه کنید و آن را 
بهبود ببخش��ید، تأثیر زیادی بر معرفی شما و ارتقای جایگاه 

اجتماعی تان می گذارد. 
در واقع می توان گفت ظاهرتان نخس��تین معرفی نامه شما 

است. 
منبع: زومیت

تأثیر لباس و وضعیت ظاهری بر کسب و کار
مدرسه مدیریت

شرکتسگاتمامبازیهایقدیمیاشرابهصورترایگانرویاندرویدوiOSقرارمیدهد

مدرسه کسب وکار

 )Earny(  نام شرکت: ارنی
سرمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: ۱.۲ 

میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ ارین، قیمت هر چیزی را که 
ش��ما خریده اید دنبال می کن��د و با کاهش و افت 

قیمت آن، پول تان را بر می گرداند. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ این یک نوع مبارزه 
حقوقی با گران فروشی است، برخی خرده فروشی ها 
با قیمتی گزاف اقدام به گران فروشی می کنند، ولی 
قیمت واقعی چیز دیگری اس��ت. در فضای آنالین 
اما همه چیز به سرعت قابل پیگیری است. گویی  

»ارنی« کارگزار تعزیرات آنالین است. 

زمان گران فروشی که 
گذشت، پولت را پس بگیر 

معرفی استارتاپ

اگر ش��ما هم یکی از افرادی هس��تید ک��ه در بچگی تان 
ب��ازی س��ونیک )Sonic the Hedgehog(  را ب��ازی 
کرده ای��د، مطمئنا از ش��نیدن این خبر که ش��رکت ژاپنی 
س��ازنده بازی های ویدئوی��ی، یعنی س��گا، تصمیم گرفته 
تمام بازی های قدیمی اش را به صورت رایگان روی سیستم 

عامل های اندروید و iOS به اش��تراک و در دسترس عموم 
بگذارد، خوش��حال خواهید شد. به گزارش  ام بی ای نیوز در 
پروژه و س��رویس جدید شرکت با نام »سگا برای همیشه«، 
کاربران سیس��تم عامل های iOS و اندروی��د قادر خواهند 
 Sonic the Hedgehog، Altered ب��ود عناوینی نظیر

و   Beast، Comic Zone، Kid Chameleon
Phantasy Star II را دانلود کرده و بازی کنند. این پنج 
بازی هم اکنون روی س��رویس موجود هس��تند، و براساس 
محاسبات طبق یک جدول زمانی تقریبی، هر دو هفته یک 

بار یک بازی جدید به مجموعه اضافه خواهد شد. 

برای مطالعه ۷38 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: ش��ما برای رشد و توسعه کسب و کار 
نیاز به ارتباطات دارید و باید این ارتباطات از کانال حقوقی 
و قانونی برقرار ش��ود، بنابراین انجمن های صنفی می توانند 
حلقه ارتباط شرکت شما با نهادها، سازمان ها و ارگان ها برای 

دفاع از منافع صنفی شما باشند. 
عضویت در انجمن های صنف��ی می تواند برای بنگاه های 
تولیدی راهگش��ا باش��د. یکی از ثمرات عضویت، حضور در 
واحد های آموزشی به منظور افزایش دانش فنی و اجتماعی 
کارفرمای��ان، مدی��ران و نیروی کار اس��ت که ش��ما در هر 

رده مدیریت که باش��ید می توانید با دانش افزایی به رش��د 
کسب و کارتان کمک کنید. 

دیگر اینکه انجمن در جهت استیفای حقوق صنفی اعضا 
و توجه به خواس��ته های مشروع و قانونی آنها کار می کند و 
شما بخشی از وظایف بنگاه خود را بر دوش او می گذارید تا 

از شما دفاع کند. 
 همچنین ش��ما با عضویت در انجمن، ارتباط مستمری 
با س��ازمان ها و تش��کل های صنفی کارفرمای��ی و کارگری 
خواهید داشت و با روند فعالیت آشنا می شوید و نکته دیگر 
اینکه نظرات حقوقی، فنی، اقتصادی و اجتماعی شرکت ها 
از طریق انجمن ها به راحتی به وزارتخانه ها و س��ازمان های 

دولتی و موسس��ات عمومی و خصوصی جهت حفظ حقوق 
اعضا منتقل می شود. 

ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور و ارتقای 
س��طح مهارت و بهره وری کارگران نیز یکی دیگر از وظایف 
یک انجمن صنفی اس��ت، بنابراین شرط الزم و کافی برای 
عضویت شما وجود دارد. شما ساالنه مبلغی را به عنوان حق 
عضوی��ت می پردازید و با خیال راحت به کس��ب و کار خود 
مشغول می ش��وید و در شرایط بحرانی انجمن وظیفه خود 

می داند از حقوق اعضا به شکل رسمی دفاع کند. 
پیشنهاد ما این است که برای رشد و توسعه بنگاه تولیدی 

خود عضو انجمن صنفی شوید. 

عضویت در انجمن

پرسش: مدیر یک شرکت تولیدی هستم و باوجود پیشنهاد دوستان و همکاران، نمی دانم عضویت در انجمن صنفی چه 
قدر مهم است؛ لطفا راهنمایی کنید.  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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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 هم میهن توزیع: نشر 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 )8(
ضمیر »ما«. . . 

نام کتاب: اعتماد
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: منیکه شیخ جوادی )بهزاد(
ناشر: سیته 

امروز می خواهم چند نمونه از »تفکر ما – ما« را برای تان 
ارائه کنم: 

۱- ما باید تک تک مشتریان روی کره زمین را آموزش 
دهیم: من صحنه ای را تصور می کنم که مش��تریان شما 
 X دور هم نشسته اند و می گویند ما منتظریم افراد شرکت

بیایند و به ما آموزش دهند زیرا ما بسیار احمقیم. 
۲- م��ا ناچاری��م بی وقف��ه از خودم��ان، کمپانی مان و 
محصوالت مان با مش��تری احتمالی صحبت کنیم: به نظر 
من این سه مورد تضمینی برای به خواب رفتن مشتریان 

شماست. 
۳- ما راه حل ارائه می دهیم: من ش��ک ندارم در مرحله 

اول مشتری راه حل شما را اهانت به خود می داند. 
۴- ما مجبوریم خودمان را با رقیبان مقایسه کنیم، در 
نتیجه مجبوریم رقیب خود را تخریب کنیم: بهتر اس��ت 

خودتان را از رقیبان متمایز کنید. 
۵- م��ا مجبوریم الف بزنیم: به نظ��ر من الف بزنید، اما 
ثابت کنید، اگر ثابت نمی کنید این هم تضمینی برای به 

خواب رفتن عمیق مشتری است. 

خالصه کتاب

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

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر ۹۶   
مکان: کواالالمپور

 نشس��ت تخصصی جذب گردشگر در سراسر 
کشور

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر ۹۶   
مکان: شیراز

 کارگاه مبانی مدیریت و برنامه ریزی نگهداری 
و تعمیرات  )۱(

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر ۹۶   
مکان: اصفهان

 هشتمین نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع 
وابسته دوچرخه و موتورسیکلت ایران – اردبیل

تاریخ برگزاری: ۲۶ تیر ۹۶   
مکان: اردبیل

 ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی خودرو - 
شیراز ۹۶

تاریخ برگزاری: ۲۷تیر ۹۶   
مکان: شیراز

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

تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر ۹۶   
مکان: همدان

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

کد رویداد: ۱۷۶۸۰
وضعیت: ۳ روز تا برگزاری

تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر ۹۶   
مکان: قاره آفریقا

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

تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر ۹۶   
مکان: پاریس

  دوازدهمین رویداد در مسیر موفقیت
تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر ۹۶   

مکان: اصفهان
 سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی 

کشاورزی و علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر ۹۶   

مکان: تهران
سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین 

در مهندسی برق و کامپیوتر
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر ۹۶   

مکان: استان مازندران
 همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۹۶   
مکان: تبریز

منبع: دارکوب

رویداد

مهندس محسن نادری 
کارشناس بازاریابی و فروش
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