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پیدا و پنهان نرخ سود در نظام بانکی ایران

کاهش نرخ سود بانکی
شاید وقتی دیگر

فرصت امروز: نرخ س��ود بانکی یکی از ابزارهای نظام پولی برای اداره اقتصاد کالن کش��ور اس��ت و کاهش یا 
افزایش نرخ س��ود می تواند بر متغیرهای دیگر اقتصادی اثرگذاش��ته یا در مقابل اثر بپذیرد. همین نکته یادآوری 
می کند که کاهش دس��توری نرخ س��ود بانکی تا چه اندازه ممکن است اثرات منفی و مخربی در اقتصاد به جای 
بگذارد و کما اینکه تکرار چند باره این تجربه از س��وی بانک مرکزی نش��ان داده که سیاس��ت دستوری چه بسا 
نتیجه عکس می دهد. از سوی دیگر افزایش کارمزد بانکی به جای نرخ سود از جمله راهکارهایی است که البته...

 چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی
 در مقایسه با اقتصاد متعارف
به روایت دکتر مجید قاسمی

 اقتصاد ایران
چقدر مقاومتی است؟ 
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سرمایه گذاران بورس به برنامه های وزیر اقتصاد امیدوارند

حاکمیت جو مثبت بر بازار سهام

برند سازی شخصی و ساخت داستان 
چهار پرسش از کاتلر

مدیریت دانش مشتری چیست؟ 
عصب شناسی چه کمکی به تبلیغ بهتر می کند؟ 

از جزییات غافل نشوید
نحوه مدیریت فرهنگ های مختلف در کسب و کار
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مدیریتوکسبوکار

 صدرنشینی مدیرعامل علی  بابا
در آسیا

یادداشت
 نیازمند تسریع

 در الحاق به
WTO هستیم

شرایط بنگاه های اقتصادی 
در بخش پیش��اتولید باید در 
بخ��ش ف��روش و رقابت پذیر 
ش��دن کااله��ای تولید ملی 
برای حض��ور در بازار داخلی 
و خارجی فراهم شود، ضمن 
آنک��ه ب��رای صادرات مح��ور 
ش��دن اقتصاد، ایران باید به 

WTO ملحق شود. 
تصم�����یم گ����یری ه��ا 
در ام��ور اقتص��ادی کش��ور 
فرا وزارتخانه ای اس��ت و باید 
تمامی قوا و حتی رسانه ملی 
نیز ب��رای پیش��رفت اقتصاد 
کش��ور وارد گ��ود حمای��ت 

شوند. 
درخواس��ت  مهم تری��ن 
فع��االن و بن��گاه داران بخش  
فض��ای  بهب��ود  خصوص��ی، 
کسب وکار اس��ت اما در این 
این مس��ئله  به قدری  بره��ه 
تیتر ش��ده و البت��ه عملیاتی 
نش��ده که دیگر این اولویت  
اهمیت��ی چندانی ندارد، ولی 
بهب��ود فضای کس��ب وکار و 
پیش نیازه��ای آن از جمل��ه 
عوام��ل موفقی��ت بنگاه های 

تولیدی است. 
ادامه در صفحه 3

 سیاست های محمد شریعتمداری
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ 

چالش ها، برنامه ها و راهبردها

محسن بهرامی 
ارض اقدس 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت به عنـوان عریـض و 
طویل تریـن وزارتخانه، متولـی بخش بزرگی از 

3حوزه تولید و اشتغال کشور است...

مهم ترین اولویت های وزیر نفت در دولت دوازدهم

صنعت نفت ایران باید توانایی رقابت با ش��رکت های 
بزرگ نفتی دنیا را پیدا کند و به یک صنعت پیشرفته 
تبدیل ش��ود. صنعت نفت ایران باید تا جایی پیشرفت 
کن��د که ش��رکت مل��ی نف��ت بتواند با ش��رکت های 
بین المللی نفتی رقابت کند و چنانچه بخواهیم به این 
هدف برسیم همانطور که وزیر نفت بارها تاکید کردند 
نیاز به ۲۰۰ میلیارد دالر س��رمایه داری��م. به عبارتی 
دیگر چنانچه بخواهیم این ۲۰۰ میلیارد دالر را در یک 
برنامه پنج ساله جذب کنیم، باید هر سال ۴۰ میلیارد 
دالر سرمایه جذب شود. ظرفیت تولید نفت ایران باید 
متناس��ب با ذخایر کشور ش��ود. در حال حاضر میزان 
تولید و صادرات نفت نس��بت به ذخایر کش��ور بسیار 
کم است. همچنین توجه به بخش پایین دستی نفت از 
اهمیت زیادی برخوردار است. طبق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی باید خام فروشی نفت کاهش پیدا کند. 
البته گسترش پایین دس��تی پتروشیمی و صنایع جزو 
برنامه های آقای زنگنه نیز بود. برای اجرای برنامه هایی 
که توس��ط زنگنه اعالم شده مجلس و مراکز دیگر نیز 
بای��د همکاری کنند. برخی گم��ان می کنند منظور از 

جذب سرمایه این است که این سرمایه را از کشورهای 
دیگر قرض بگیریم. در واقع دلیل اصلی جذب سرمایه 
در صنع��ت نفت این اس��ت ک��ه بتوانی��م تجهیزات و 
خدمات��ی  را که در کش��ور وجود ن��دارد خریداری یا 
تولید کنیم. هدف اصلی جذب سرمایه توسعه فناوری 
و در نهایت افزایش تولید نفت، گاز و پتروشیمی است. 
تا زمانی  که می توانیم گاز را با بازدهی بیشتر در داخل 
استفاده کنیم، صادرات گاز مورد توجه قرار نمی گیرد. 
برخی کارشناس��ان نفت��ی معتقدند چنانچ��ه بتوانیم 
از طری��ق تزری��ق گاز تولید نف��ت را افزایش دهیم به 
مراتب برای کش��ور سودآوری بیش��تری دارد. در واقع 
هدف دولت یازدهم پوش��ش مص��رف داخلی بود. گاز 
را می ت��وان برای ص��ادرات تزریق ب��ه میادین، تبدیل 
به ب��رق، مصرف خانگی و تبدیل به مواد پتروش��یمی 
و . . . کرد و باید بررس��ی ش��ود کدام مصرف بازدهی 
بیشتری دارد. به طور کلی راهبرد دولت جایگزینی گاز 
به فرآورده های دیگر بوده که راهبرد درستی هم بوده 
اس��ت. در حال حاضر با بهره ب��رداری از فازهای پارس 
جنوبی تولید بیش��تر از مصرف ش��د و در این راس��تا 
صادرات گاز به عراق آغاز ش��د و پس از این می توانیم 
ش��اهد صادرات گاز به کشورهای دیگر از جمله عراق، 

عمان، کویت، امارات متحده عربی و . . .  باشیم. 
منبع: ایسنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرود عس��گری 
را به عنوان سرپرست گمرک ایران منصوب کرد. مسعود 
کرباس��یان ک��ه توانس��ت رأی اعتماد مجلس ش��ورای 
اس��المی را برای تصدی س��کان وزارت امور اقتصادی و 
دارایی کسب کند، در نخستین حکم خود فرود عسگری 
را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. عسگری 
از مدیران باسابقه س��ازمان گمرک ایران است که پیش 
از این به عنوان معاون فنی گمرک مش��غول فعالیت بود. 
در بخش��ی از حکم کرباسیان برای عسگری، آمده است: 
»نظ��ر به تعه��د و توانمندی های ارزن��ده جنابعالی و در 
راس��تای سیاس��ت های ابالغی دولت محترم و به منظور 
اس��تمرار اقدام��ات صورت گرفته، به موج��ب این حکم 
سرپرس��تی »گمرک ایران« به جنابعالی محول می گردد 

تا ب��ا تداوم همکاری و هماهنگی با همکاران ارزش��مند 
اینجانب، نسبت به پیشبرد امور محوله و وظایف قانونی 

اقدام الزم را مبذول نمایید.« 

افزایش درآمدهای گمرک در پایان سال 1395
از س��وی دیگر مع��اون فنی گمرک ای��ران از افزایش 
۶۱درصدی درآمد این س��ازمان در سال گذشته باوجود 
کاه��ش واردات خبر داد. فرود عس��گری در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه دقیق تر شدن عملیات حسابداری و 
اعمال نرخ های حمایت��ی دولت در واردات برخی کاالها 
از مهم تری��ن دس��تاوردهای گمرک در س��ال های اخیر 
است، گفت: در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد دالر 
واردات داشتیم که ۸۶ هزار میلیارد ریال حقوق گمرکی 

از آن اخذ شد. وی با اشاره به افزایش درآمدهای گمرک 
در پایان سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ باوجود 
اینک��ه ارزش واردات به ۴۴ میلی��ارد دالر کاهش یافت، 
درآمدهای گمرکی به ۱۸۱ هزار میلیارد ریال رس��ید و 
رش��د ۶۱درصدی را ثبت کرد. معاون فنی گمرک ایران، 
افزود: گمرک در س��ال گذشته توانست در حوزه وصول 
عوارض برای دستگاه های مختلف، ۱۳ هزار میلیارد ریال 
دریافت کند که نس��بت به س��ال قب��ل از آن، ۳۸درصد 
رشد داشته است. به گفته عسگری، در زمینه مالیات بر 
ارزش افزوده نیز گمرک در س��ال ۱۳۹۵ توانست ۱۰۰ 
هزار میلیارد ریال عوارض اخذ کند که رشد ۳۰درصدی 
را نس��بت به س��ال پیش از آن یعنی سال ۱۳۹۴ نشان 

می دهد. 

عسگری سرپرست گمرک شد

افزایش 61درصدی درآمدهای گمرکی

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت در 
هفت��ه دولت حدود ۲۰ ه��زار واحد مس��کن مهر را در 
شهرهای جدید از جمله پردیس، پرند و هشتگرد افتتاح 
خواهیم کرد. محس��ن نریمان در نشس��ت خبری اظهار 
کرد: حدود ۲۰ هزار واحد مس��کن مهر را در ش��هرهای 
جدید پردیس، پرند، هش��تگرد، س��هند، ش��یرین شهر، 
صدرا، فوالدشهر، گلبهار و مجلسی در هفته دولت افتتاح 
خواهی��م کرد. از این تعداد ۷۰۰۰ واحد در پرند، ۳۸۰۰ 
واح��د در پردی��س، ۴۸۰۰ واحد در هش��تگرد و ۱۷۰۰ 
واحد در گلبهار اس��ت. وی افزود: در شهر جدید پرند تا 
پایان سال کل واحدهای مسکن مهر دارای متقاضی مؤثر 
را تحویل می دهیم. متقاضیان مؤثر کس��انی هستند که 
آورده خود را تکمیل کرده اند و از همین جا به کسانی که 
به تعهدات خود عمل نکرده اند اعالم می کنیم نوبت آنها 
به کسانی دیگر واگذار می شود. البته حذف نمی شوند اما 
افرادی که پول خود را تماما پرداخت کرده اند در فازهای 
افتت��اح قرار می گیرند و تحویل واحد متقاضیان غیرمؤثر 
به تعوی��ق می افتد. وی درخص��وص طرح های زیربنایی 
و روبنای��ی مس��کن مهر گفت: در دول��ت یازدهم حدود 
۳۲۷ پروژه در بخش های آموزش��ی، بهداشتی و درمانی 
در سایت های مسکن مهر احداث شده است. درخصوص 
تعداد واحد مس��کن مهر هم باید گفت در مقابل حدود 
یک میلیون واحد که در دو دولت قبل تحویل داده شد، 
ما بیش از ۹۰۰ هزار مسکن مهر را در کل کشور تحویل 
دادی��م و حدود ۱۰۰ هزار واحد دیگر باقی مانده اس��ت. 
باوجود اینکه ما در مس��کن مهر تبلی��غ نکردیم ولی به 
گواه اعداد و ارقام عملکرد بس��یار مناسبی داشتیم و به 
مرز بیش از ۸۴درصد رسیدیم. نریمان خاطرنشان کرد: 
در تمام دنیا وقتی ش��هرهای جدید را می سازند کمتر از 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. ولی ش��هر پرند را تبدیل به 
یک کالنشهر ۳۶۰ هزار نفری کردند. متأسفانه در رابطه 
با این مس��ئله هی��چ تصمیم گیری در دولت قبل نش��د. 
دولت فعلی در نظر دارد با کیفیت باال شهرهای جدید را 
تحویل دهد، اما بار ناشی از اجرای طرح های زیربنایی و 
روبنایی نیازمند آن اس��ت که کار مطالعاتی دقیق انجام 
ش��ود. وی با بیان اینکه در تمام ش��هرهای جدید برنامه 
داری��م که قطاره��ای حومه ای را فع��ال کنیم، گفت: در 
آین��ده حمل و نقل ریلی هش��تگرد به تهران، بهارس��تان 
به اصفهان، فوالدش��هر به اصفه��ان، گلبهار و چناران به 
مش��هد، صدرا به شیراز، ش��یرین شهر به ریل سراسری، 
بینالود به ابومس��لم، اندیشه به ایستگاه مترو ملکی را به 
سرانجام می رسانیم. به صورت کلی سیاست ما این است 
ک��ه به ویژه در حمل ونقل مس��افر و بار روش های علمی 

را به کار بگیریم. 

در مسکن مهر با کیفیت باال عمل می کنیم
نریمان با اشاره به نسل نو شهرهای جدید اظهار کرد: 
ربع قرن از احداث ش��هرهای جدید می گذرد که رش��د 
مناس��بی را طی کردن��د ولی در دولت پیش��ین یکباره 
تصمیم گرفتند در ش��هرهای جدید مس��کن مهر ایجاد 
کنن��د که از برنامه خارج بود، لذا باید به صورت تصنعی 
کارهای��ی انجام دهیم که افراد را به این ش��هرها س��وق 
دهیم. مثاًل با وجودی که مس��کن مهر در س��ال ۱۳۸۶ 
آغاز شد هنوز در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۰۰۰ مسکن مهر 
فاقد متقاضی در پرند داریم که این به معنای بی برنامگی 
اس��ت. مس��کن مهر به نوعی به ما تحمیل ش��د، چراکه 
ما مس��تقیماً نباید وارد کار مسکن سازی می شدیم، بلکه 
به عنوان ناظر عالی در کنار شهرداری ها عمل می کردیم. 

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید خاطرنشان 
کرد: تعهدات دولت قبلی را در ارتباط با مس��کن مهر به 
جان پذیرفتیم و عملکرد ما نشان می دهد در مسکن مهر 
با کیفیت باال عمل می کنیم. االن هم وعده می دهیم که 
مس��کن مهر را تمام می کنیم منتها با کیفیت باال. حتی 
به امنیت مردم توجه می کنیم. نمی توان مس��کن مهری 
را طراحی کرد که مراکز آموزشی و خدمات دیگر نداشته 
باش��د. اینها قبال پیش بینی نشده بود ولی ما باید تالش 
کنیم طرح های زیربنایی و روبنایی از حقوق ش��هروندی 
بهره مند باش��ند. نریمان درباره بودجه الزم برای تکمیل 
طرح های زیربنایی و روبنایی مس��کن مه��ر اظهار کرد: 
فعاًل حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم. البته تکمیل 
خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر شهرهای جدید 
بس��یار کالن اس��ت. فقط ب��رای یک بخ��ش از نیازهای 
پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام درخواستی ما از بانک 
مس��کن است که بتوانیم بخش��ی از نیازهای این شهر را 
حل کنیم. در کل کارشناسان ما در بخش های زیربنایی 
و روبنایی مسکن مهر عدد ۷۰۰۰ میلیارد تومان را اعالم 
کردند که ب��ه اعتقاد من با توجه به اتفاقاتی که می افتد 
رو به فزونی اس��ت؛ زیرا وقتی از ش��هر هوشمند صحبت 
می کنی��م این عدد قطعاً بیش از این می ش��ود. البته در 
نظر داریم با کمک بخش  خصوصی و تعامل با کشورهای 
دیگر این اق��دام را انجام دهیم. وی گفت: ما باید درآمد 
را به دس��ت بیاوریم و هزینه کنیم. ش��رکت عمران باید 
سرمایه های بالقوه ای که در اختیار دارد تبدیل به بالفعل 
کند. مهم ترین منبعی که ما داریم زمین اس��ت که باید 
با روش های مختلف هم مواظب باشیم بیت المال آسیب 
نبیند و هم از آنها استفاده کنیم تا منابع مالی طرح های 

زیربنایی و روبنایی را تأمین کنیم. 

مدیرعامل شهرهای جدید خبر داد 

افتتاح 20 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت
مهدی عسلی

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت
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شهادت امام محمد تقی)ع( را تسلیت می گوییم



بیشتر از سه سال است که مفهوم اقتصاد 
مقاومت��ی وارد ادبی��ات و گفتمان اقتصادی 
ایران شده است؛ در انتهای سال 92 بود که 
مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
از س��وی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
تدوین ش��د و س��پس در 24 بند از س��وی 
رهبری به روسای س��ه قوه و رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ابالغ ش��د؛ با این 
هم��ه، اقتصاد ایران چقدر مقاومتی اس��ت؟ 
چ��را اقتص��اد مقاومت��ی در وضعیت حاضر 
اقتص��اد ای��ران، الزم و الزامی اس��ت؟ مگر 
اقتصاد مقاومت��ی چه می کند که در اقتصاد 
متعارف ناش��دنی اس��ت؟ چگون��ه می توان 
اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد متعارف تمییز 
داد؟ اینها س��واالت و پرس��ش هایی اس��ت 
که در هفدهمین نشس��ت علمی، کاربردی 
اقتصاد مقاومتی با عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ 
مقایس��ه مفهومی ب��ا اقتصاد متع��ارف« از 
س��وی دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک 
پاسارگاد مطرح شد و در ادامه نشست تالش 
شد تا از سوی او و سایر اساتید و دانشجویان 

حاضر در نشست پاسخ داده شود. 
مجید قاسمی، دانش آموخته رشته اقتصاد 
و دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه انگلستان، 
فوق لیس��انس مدیریت بازرگانی از دانش��گاه 
نیوجرس��ی آمری��کا، فوق لیس��انس اقتصاد از 
دانشگاه انگلستان و لیسانس مدیریت بازرگانی 
از دانشگاه عالمه طباطبایی است. او چهارمین 
رئیس کل بانک مرکزی ای��ران پس از انقالب 
بود و بع��د از دوره نخس��ت مدیریت مرحوم 
محمدرضا نوربخش در بانک مرکزی، به مدت 
سه س��ال ریاست نهاد سیاس��ت گذار پولی را 
برعهده داشت؛ همچنین از دیگر سوابق اجرایی 
او می توان به قائم مق��ام وزیر نیرو، مدیرعامل 
بانک ملی ایران، معاون پژوهش های اقتصادی 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک، عضو کمیسیون 
تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس 
هیات مدی��ره انجمن مدیریت ای��ران، رئیس 
هیات مدیره ش��ورای انجمن های علمی ایران، 
رئیس دانشگاه خاتم و نایب رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل بانک پاسارگاد اشاره کرد. 
در ش��انزده همایشی که از خردادماه سال 
گذش��ته با نام همای��ش علم��ی، کاربردی 
اقتصاد مقاومتی به هم��ت انجمن مدیریت 
ای��ران در دانش��گاه خاتم برگزار ش��ده بود، 
داوود دانش جعف��ری وزیر پیش��ین اقتصاد 
و عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
محمدرض��ا نعمت زاده وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت دولت یازده��م، علی اصغر پورمند 
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی توس��عه 
مع��ادن و صنای��ع معدن��ی میدکو، س��ردار 
حس��ین دهقان وزیر دفاع دول��ت یازدهم، 
هیأت عامل  رئی��س  دوست حس��ینی  احمد 
صندوق توس��عه ملی، محمد فرهادی وزیر 
عل��وم، تحقیقات و فناوری دول��ت یازدهم، 
عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، علی 
صالح آب��ادی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
بانک توسعه صادرات ایران و همچنین دکتر 
فی��روزه خلعتب��ری اقتصاددان به بررس��ی 
چالش ها و چش��م اندازهای اقتصاد مقاومتی 

در ایران پرداخته بودند. 

چرا اقتصاد مقاومتی الزم است؟ 
قاس��می در هفدهمی��ن  دکت��ر مجی��د 
نشس��ت علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی، 
ابتدا گریزی به ش��انزده همایش��ی که پیش 
از این در دانش��گاه خاتم برگزار ش��د، زد و 
با جمع بندی س��رفصل های عنوان شده در 
همایش ه��ای پیش��ین گفت ک��ه مقاومت 
با ریاضت و فقر س��ازگاری ن��دارد و اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیس��ت؛ او حضور 
بخش خصوصی در اقتصاد را ویژگی اساسی 
اقتص��اد مقاومتی بیان ک��رد و گفت اقتصاد 
مقاومتی متکی ب��ر مردم و بخش خصوصی 
اس��ت و بن��د بن��د ابالغیه و سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی نش��ان می دهد که حضور 
مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یک نکته 
کلیدی و ضروری اس��ت. او نماد مقاومت در 
اقتصاد مقاومت��ی را درختی معرفی کرد که 
ریش��ه هایش از خاک بی��رون و روی زمین 
اس��ت، اما همچنان به رش��د و سرسبزی و 

پایداری ادامه می دهد. 
قاسمی با طرح این پرسش که چرا اقتصاد 
مقاومتی الزم اس��ت، گف��ت: منطق اقتصاد 
مقاومت��ی از نی��از اجتناب ناپذیر ب��ه مقابله 
با ان��واع ضربه های مختل کننده س��اخت و 
هویت برمی خی��زد؛ ضربه هایی که مقابله با 
آنها ش��رط الزم رس��یدن به پایداری است. 

در حقیق��ت بحث اقتص��اد مقاومتی، بحث 
انتخاب نوع مدیری��ت برازنده پویایی توام با 

پایایی است. 
او ادامه داد: بحث مقاومت، بحث رسیدن 
ب��ه توانای��ی و قابلیت پیش بین��ی  و اصالح 
م��داوم اث��ر ضربه ها و اختالالتی اس��ت که 
می توانند هویت و ساختارها را تخریب کرده 
و پایداری را زایل کنند. مقاومت به خطر یا 
ریسک کاری ندارد، بنابراین مدیریت خطر، 

موضوع بحث مقاومت نیست. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد س��پس چهار 
ن��وع مدیریت مرتبط با اقتص��اد مقاومتی را 
برش��مرد و آنها را ش��امل مدیری��ت تداوم، 
امنیت، اضطرار و بحران دانس��ت؛ او ویژگی 
مش��خص مدیریت اضط��رار را فرصت عمل 
بسیار محدود و ش��دت و گستره ضربه زیاد 
دانست که جبران همه اثرهای ضربه امکان 
ن��دارد، مانند زلزله و بح��ران آب. همچنین 
ویژگی مدیریت تداوم، ش��دت ضربه است، 
ولی جبران آن در حد معقول می تواند تداوم 
فعالیت اقتصاد را در پی داش��ته باشد، مثل 

مسئله انرژی. 
به گفته قاسمی، فرصت عمل در مدیریت 
بحران نیز به نس��بت کم اس��ت و گس��تره 
تخری��ب آن زیاد اس��ت، اما با ای��ن وجود، 
بحران برطرف شدنی است، مانند حجم انبوه 
بدهی های دولت ب��ه بانک ها، بانک مرکزی 
و فع��االن اقتصادی. همچنی��ن در مدیریت 
امنیت نیز گس��تره تاثیر بس��یار زیاد است، 
ول��ی فرصت عمل از دس��ت نرفته اس��ت و 
جبران تاثیر ضربه امکان پذیر اس��ت، مانند 

مسئله فساد. 
رئیس دانشگاه خاتم مدیریت های مربوط 
ب��ه اقتصاد مقاومتی را مق��دم بر انواع دیگر 
مدیریت ه��ا دانس��ت و مح��دوده مدیریت 
اقتص��اد مقاومت��ی را مدیری��ت امنیت ملی 
خواند و گفت: نظر به اینکه امنیت ملی، پایه 
برقراری و پایداری هر حکومت مختار است، 

بنیادی تری��ن الیه مدیریت در س��طح ملی، 
مدیری��ت عوامل مختل کنن��ده امنیت ملی 
یعنی مدیریت عوامل مختل کننده س��اخت 

و پایداری است. 
قاس��می ب��ا بی��ان اینکه حت��ی مدیریت 
راهب��ردی نیز بای��د در چارچ��وب پذیرش 
مدیریت های اقتصاد مقاومتی طراحی شود، 
ادام��ه داد: نیاز به اقتص��اد مقاومتی از لزوم 
دس��تیابی به پایداری برمی خی��زد و تفاوت 
نگاه در اقتص��اد مقاومتی با اقتصاد متعارف 
این گونه اس��ت که اقتصاد مقاومتی از آینده 
ب��ه حال می نگ��رد و با مش��اهده ضربه های 
احتمالی آینده و ش��دت تخری��ب احتمالی 
برخاس��ته از ضربه، از زم��ان احتمالی بروز 
ضرب��ه به زمان ح��ال بازمی گردد و مس��یر 
حرکت اقتصاد را چن��ان تعدیل می کند که 
اگر احتم��ال به واقعیت پیوس��ت، مقاومت 

عامل بقای اقتصاد شود. 
اقتص��اد  در  برنامه ری��زی  داد:  ادام��ه  او 
مقاومتی از ن��وع برنامه ریزی غلتان و با نگاه 
از آینده به حال است. در حالی  که این نگاه 
در اقتصاد متعارف، مرسوم نیست. حتی اگر 
برنامه ریزی غلتان مدنظر قرار بگیرد، نگاه از 

گذشته به آینده همیشه وجود دارد. 
قاس��می ش��الوده توانمن��دی در اقتصاد 
مقاومت��ی را متک��ی بر مردم مح��وری توام 
ب��ا قابلیت س��ازی و محوره��ای تغییرناپذیر 
هویتی دانس��ت؛ او شرط الزم برای مقاومت 
را حضور حداکثری آحاد مردم عنوان کرد و 
ادامه داد: دلیل این امر آن است که مقاومت 
جمع پذیر نیس��ت و اصل قابلیت سازی برای 
توانمندس��ازی تک ت��ک م��ردم و افزای��ش 

مقاومت ضرورت دارد. 
رئی��س دانش��گاه خات��م ب��ا اش��اره ب��ه 
ظرفیت سازی مقاومتی گفت: بحث مقاومت، 
بحث درب��اره ایجاد ظرفیت هایی اس��ت که 
عامل کاه��ش دوره زمانی نابس��امانی، بین 
زمان بروز ضربه و برگش��ت به مسیر عادی 

می ش��ود؛ مقاومت متک��ی ب��ه دوام همراه 
ب��ا قوام اس��ت. ق��درت نهفت��ه در مقاومت 
از ویژگ��ی  ق��وام برمی خیزد. ای��ن قوام در 
وضعیت تاب آوری وج��ود ندارد و تاب آوری 
فقط بر ویژگی دوام تکیه می کند. همچنین 
مقاومت شرط الزم برای دستیابی به توسعه 
پایدار است. در واقع پایداری بدون مقاومت 

ناممکن است. 

اقتصاد مقاومتی چه می کند که در 
اقتصاد متعارف ناشدنی است؟ 

قاسمی با اشاره به محورهای تغییرناپذیر 
هویت��ی گف��ت: ای��ن محوره��ا، محورهایی 
هس��تند که وج��ود آنها ب��رای ایجاد قدرت 
مقاوم��ت ض��رورت دارد. ماهی��ت مقاومت 
موردنیاز هرچه باش��د، کارکرد این محورها 

عامل ایجاد مقاومت می شود. 
به گفته قاس��می، این محورها ش��امل 
حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت، 
پویا و پیش��رو بودن اقتصاد، دس��تیابی به 
اقتصاد متکی ب��ه دانش و فناوری، تحقق 
عدالت بنیان��ی در اقتصاد، درون زاس��ازی 
رونده��ای اقتص��ادی و برون گ��را ش��دن 
اقتص��اد اس��ت.  او ب��ا بی��ان اینکه حفظ 
دس��تاوردها، انگی��زه مهمی ب��رای تداوم 
هویت جمعی محسوب می شود، ادامه داد: 
مبنای بینش��ی حفظ دس��تاوردها، تکریم 
گذش��تگان است که عامل تقویت فرهنگ 

جمعی است. 
ت��داوم  از  پاس��ارگاد  بان��ک  مدیرعام��ل 
محوره��ای  از  یک��ی  به عن��وان  پیش��رفت 
هویت��ی تغییرناپذیر در اقتصاد مقاومتی یاد 
و تصریح کرد: تداوم پیش��رفت عامل ایجاد 
نوعی احس��اس عدالت می شود. چون مردم 
مشاهده می کنند زندگی شان از والدین شان 
بهتر ش��ده  است. این احساس، عامل تقویت 
مش��ارکت حداکثری اس��ت. همچنین پویا 
بودن و پیش��رو ب��ودن در موض��وع مکمل 

یکدیگ��ر در چارچوب فراگیرس��ازی رش��د 
هس��تند. یعنی با وجود پویایی و پیشروی، 
اثره��ای مثبت حاص��ل از ارتق��ای جایگاه 
کش��ور، به ش��کلی فراگیر به عم��وم جامعه 

می رسد. 
وی اف��زود: پویایی مفهوم کلیدی دارد که 
پنج بعد کلیدی آن عبارتند از: افزایش مداوم 
به��ره وری، گس��ترش م��داوم دانش بنیانی، 
ارتقای م��داوم رفاه عموم��ی، تقویت مداوم 
سرمایه های اجتماعی و پاسداری فزاینده از 
ثروت های مشترک بین نسلی. همچنین سه 
مفه��وم جداگانه در ادبی��ات اقتصادی برای 
پیش��رو بودن ذکر شده  اس��ت؛ بزرگ بودن 
نسبی ارزش محصول ناخالص داخلی کشور، 
باال بودن نس��بی نرخ رش��د اقتصادی کشور 
و مرج��ع قرار گرفتن کش��ور در زمینه های 
ویژه و براس��اس دستاوردهای حاصل در آن 

زمینه ها. 
دکتر قاس��می به اهمیت بح��ث دانش و 
فناوری اش��اره کرد و ادامه داد: در اثر تکیه 
بر دانش و فناوری در کش��ور، توانمندسازی 
جمعی تقویت می ش��ود، توان ایجاد ش��غل 
جدی��د ارتقا می یابد، انعطاف پذیری بیش��تر 
می ش��ود، ضربه پذی��ری کاه��ش می یابد و 
قدرت رقابت کش��ور افزای��ش می یابد. تمام 
این موارد برای تقویت مقاومت الزامی است. 
مدیرعامل بانک  پاسارگاد از عدالت بنیانی 
جل��ب  ویژگ��ی  بنیادی تری��ن  به عن��وان 
مش��ارکت جمعی یاد کرد و ای��ن محور را 
در اقتصاد مقاومتی الزامی دانس��ت و گفت: 
برون گرایی یکی از س��تون های جدی برای 
مقاومتی ش��دن اقتصاد اس��ت. گس��ترش 
مس��ئوالنه مب��ادالت ب��ا جه��ان، عملکرد 
رقابت��ی در تج��ارت با منظورک��ردن اصل 
مقاومت، ایجاد و تقوی��ت امکان اثرگذاری 
بر جهان، داش��تن توان ش��ناخت و ارزیابی 
جهت گیری ه��ای اقتص��ادی، اجتماع��ی و 
سیاس��ی کل جهان و داشتن امکان جذب 
جهت گیری ه��ای کلی��دی جه��ان ب��رای 
ارتقای برون گرایی اقتصاد ملی از مهم ترین 

محورهای برون گرایی هستند. 
او با اشاره به محورهای انتصابی در اقتصاد 
مقاومتی ادامه داد: نظر به اینکه کش��ورهای 
جهان مواردی از ویژگی ها را دارند که خاص 
آنهاس��ت، باید دید که این ویژگی ها چطور 
در اقتص��اد مقاومتی تعریف می ش��وند. در 
واقع اگ��ر ویژگی های انتصابی با ویژگی های 
هویتی در تضاد نباشند، افزودن ویژگی های 
انتصابی مشکلی ندارد. سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در کشور، چهار محور تغییرناپذیر 
انتصابی دارد که عبارتند از: تحقق آرمان ها 
و اصول قانون اساسی، تحقق سند چشم انداز 
20س��اله، تحقق سیاست های کلی اصل 44 
و برقرارس��ازی الگویی الهام بخ��ش از نظام 

اقتصادی اسالم. 

چگونه می توان اقتصاد مقاومتی را از 
اقتصاد متعارف تمییز داد؟ 

دکت��ر قاس��می با اش��اره ب��ه زمینه های 
ش��ناخت اقتصاد مقاومتی و تمییز دادن آن 
از اقتصاد متعارف گفت: مقاومت همیشه در 
مقابل یک ضربه مش��خص تعریف می شود، 
بنابراین همیشه مقاومت در مقابل ضربه های 
مخرب ساخت و مخل هویت باید با اشاره به 
ضربه باش��د، مانند مقاومت در مقابل ضربه 
تحریم جهانی. اقدامی که در چارچوب دفع 
هیچ ضربه ای قرار نگیرد، از جنس مجموعه 
اقتصاد مقاومتی نیست. همچنین محورهای 
هویت��ی و اصل��ی هرگز نباید نفی ش��وند و 
اقدامی ک��ه در چارچوب هیچ محوری قابل 
توجیه نباش��د، نمی توان��د رویکرد مقاومتی 
را مط��رح کند. اقدامی ک��ه قابل ارزیابی در 
مسیر مقاومت نباشد و تحوالتش با تغییر در 
قدرت مقاومت همس��ویی نداشته  باشد، در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح نمی ش��ود. 
اقدام��ی که محوری از محورهای مقاومت را 
دف��ع کند، فقط زمان��ی در مجموعه اقتصاد 
مقاومتی جای��گاه دارد که ثابت ش��ود نفی 
مح��ور موقتی اس��ت و در میان مدت قدرت 
مقاومت افزایش می یابد. در حقیقت هرگونه 
دف��ع و نفی دائمی محورهای اصلی، موضوع 
بح��ث را از ح��وزه اقتص��اد مقاومتی خارج 

می سازد. 
او در پای��ان درب��اره ارزیابی توان مقاومت 
تصریح کرد: در جریان دس��تیابی به اقتصاد 
مقاومت��ی، الزم اس��ت ت��وان مقاومت ملی 
ارزیاب��ی ش��ود و در ط��ول زمان ای��ن توان 
باید غیرکاهنده باش��د. اگر اقتصاد مقاومتی 
به درس��تی محقق ش��ود، حتی با تغییر در 
ضربه ها، توان مقاومت ملی غیرکاهنده باقی 

 خواهد ماند. 

چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی در مقایسه با اقتصاد متعارف به روایت دکتر مجید قاسمی

اقتصاد ایران چقدر مقاومتی است؟ 
اقتصاد کالن

واکنش ها به ایجاد معاونت اقتصادی ادامه دارد
موازی کاری یا فرماندهی اقتصادی؟ 
با احیای معاونت اقتصادی از س��وی رئیس جمهور، 
پرسش��ی ک��ه در میان نخب��گان اقتص��ادی مطرح 
ش��ده این اس��ت که آیا این معاونت جدید، سکاندار 
فرماندهی اقتصادی دولت دوازدهم است یا زمینه ساز 
م��وازی کاری در راهب��ری سیاس��ت های اقتص��ادی 
دول��ت دوازدهم؟! معاونتی که برخی از کارشناس��ان 
اقتص��ادی آن را الزمه فرمانده��ی اقتصادی و برخی 

نیز زمینه ساز نوعی موازی کاری می دانند. 
به گ��زارش ایس��نا، روز یکش��نبه رئیس جمهوری 
ب��رای امور اقتص��ادی خود معاون��ت جدیدی تحت 
عن��وان معاونت اقتصادی تعریف ک��رد؛ معاونتی که 
بی سروصدا ایجاد شد و توضیحی درباره ضرورت های 
ایجاد آن از س��وی دولت ارائه نش��د، اما واکنش های 
بس��یاری را درب��اره چرایی ایجاد چنی��ن معاونتی و 
افرادی ک��ه می توانند عهده دار این معاونت باش��ند، 
در میان نخبگان و کارشناسان اقتصادی برانگیخت. 
تعدد دس��تگاه های اقتصادی اع��م از وزارت اقتصاد، 
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وجود سمت هایی 
مانند دستیار اقتصادی رئیس جمهور، مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور و تعدد ارکان تصمیم گیری مانند س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی، ش��ورای اقتص��اد و . . . 
همواره دولت را با مشکل تصمیم گیری در حوزه اقتصاد 
مواجه کرده بود. همچنان که بس��یاری از اقتصاددانان 
از این مش��کل تحت عنوان وجود چند پادشاه در یک 
مل��ک یاد می کردند.  نکت��ه اینجا بود که تعدد وظایف 
و دس��تگاه ها که هر یک س��از خود را می زدند س��بب 
چندپارچگی در سیاست گذاری های اقتصادی شده بود. 
در چنین ش��رایطی ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید 
انتقاد عده ای از کارشناس��ان را نیز به همراه داش��ته و 
آنان این س��وال را مطرح کرده اند که مگر طبق قانون، 
بنا بر کوچک کردن دولت نبوده؟ چگونه اس��ت که به 
جای کاس��تن از تعدد دس��تگاه ها حتی ب��ه تعداد آن 
اضافه می ش��ود؟ معاونت جدید چگونه در اقتصاد ایران 
نقش آفرینی خواهد کرد؟ این موضوع از این حیث هم 
قابل توجه است که معاونت، تحت نظارت دستگاه ناظر 
نیز نخواهد بود. از سوی دیگر نیز این نگرانی وجود دارد 
که با ایجاد این معاونت تازه نقش وزارتخانه هایی مانند 
اقتصاد کمرنگ شود. عمدتا به این ترتیب که نقش وزیر 
اقتصاد به جای سیاس��ت گذاری ب��ه اداره امور گمرکی 
و مالیات س��تانی تقلیل یابد.  در همین زمینه حسین 
راغفر معتقد اس��ت که »ایجاد ی��ک معاونت اقتصادی 
جدی��د برخ��الف کاهش ان��دازه دولت اس��ت. اکنون 
که یک معاونت موازی ایجاد ش��ده اس��ت باید به این 
سوال پاسخ داده ش��ود که نقش وزارت اقتصاد و سایر 
دستگاه های عریض و طویل چیست؟« راغفر این سوال 
را نی��ز مطرح کرد که »تاکن��ون هر یک از اعضای تیم 
اقتصادی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان 
برنامه و وزیر اقتصاد مسئولیت هایی داشتند، آیا اکنون 
معاونت اقتصادی قرار اس��ت موازی با این دس��تگاه ها 
تصمیم گیری و برنامه ریزی کند؟ در چنین ش��رایطی 

قطعا با مشکل تداخل وظایف روبه رو خواهیم شد.«

معاونت اقتصادی در ذات خود بد نیست
البت��ه نظرات دیگ��ری هم وج��ود دارد که معتقدند 
معاونت اقتصادی دولت می تواند مسئولیت هماهنگی 
بخش های مختلف اقتصادی دول��ت را به عهده گیرد. 
الیاس حضرتی، نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی 
چنی��ن نظ��ری دارد: »معاون��ت اقتص��ادی می تواند 
مسئولیت هماهنگی بخش اقتصادی وزارت نفت، وزارت 
جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
راه و شهرسازی را به عهده گیرد. از سوی دیگر می تواند 
تصمیم  بگیرد که مثال در موض��وع صادرات تمرکز در 
کدام بخش ها باش��د و این موضوع را میان بخش های 
مختل��ف هماهن��گ کند.«ش��اید مهم ترین مس��ئله 
مطرح شده درباره معاونت اقتصادی، درباره افرادی باشد 
که مس��ئولیت این معاونت به عهده آنها قرار می گیرد. 
ع��ده ای می گویند حتما این فرد باید ضمن اقتصاددان 
بودن، س��ابقه اجرایی قابل قبولی داش��ته باشد و برای 
فرماندهی اقتصادی نزد عموم، کارشناس��ان اقتصادی، 
نماین��دگان مجلس و فعاالن بخ��ش خصوصی موجه 
باش��د. الیاس حضرتی در این زمینه معتقد اس��ت که 
بهترین گزینه اسحاق جهانگیری بود، ولی معتقد است 
که به ظاهر او تمایل چندانی ندارد که این مس��ئولیت 
را ب��ه عهده بگیرد، چراکه ب��ه گفته حضرتی، تمایالت 

جهانگیری در تیم اقتصادی دولت محقق نشده است. 

اشخاص نهادساز
یکی از انتقادهایی که پس از ایجاد معاونت اقتصادی 
مطرح شده این اس��ت که اگر معاونت جدید برای افراد 
خاصی تدارک دیده ش��ده باشد، نتیجه چندان مطلوبی 
نخواهد داشت. عده ای با طرح این مسئله که واکنش شدید 
مجلس نسبت به گزینه اولیه پیشنهادی رئیس جمهوری 
برای وزارت اقتصاد منجر به ایجاد معاونت اقتصادی شد، 
این موضوع را مطرح می کنند که چنین اقدامی درست 
است که می تواند برای اشخاصی که مدنظر دولت هستند 
مسئولیتی تعریف کند ولی به فربه تر شدن دولت منجر 
می شود و باید درباره اینکه چنین اقدامی چه منافع و چه 
مضراتی دارد، مفصال بحث ش��ود.  حسین راغفر در این 
زمینه معتقد است: »وقتی مسئوالن جابه جا می شوند، به 
تناسب آنها ظرفیت سازمانی ایجاد می شود، در حالی  که 
باید جوانب امر سنجیده شود که فلسفه وجودی چنین 

دستگاهی چه خواهد بود؟« 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
عری��ض و طویل تری��ن وزارتخانه، متولی 
بخ��ش بزرگی از حوزه تولید و اش��تغال 
کش��ور اس��ت. در بخ��ش ش��اخص های 
بین الملل��ی می توان ب��ه رتبه 120 ایران 
در شاخص فضای کس��ب و کار، رتبه 76 
در ش��اخص رقابت پذی��ری جهانی، رتبه 
66 در رقابت پذی��ری صنعتی، رتبه 155 
در   136 رتب��ه  و  اقتص��ادی  آزادی  در 
توانمند س��ازی تجاری اش��اره کرد. سهم 
ای��ران در تج��ارت جهانی نیز در س��ال 
2015 به حدود 0.3درصد رسیده است. 
به گزارش ایرنا، براساس اطالعات بانک 
مرک��زی س��هم بخش صنع��ت، معدن و 
تجارت در تولید ناخالص داخلی کش��ور 
در س��ال 1395 ب��ه قیمت ثابت س��ال 
1390 مع��ادل 22.5 درصد بوده اس��ت. 
طی سال های 1392 تا 1395 به ترتیب 
رش��د ارزش افزوده بخ��ش صنعت منفی 
1.7، 7.6، منفی 0.3 و 6.5درصد، بخش 
معدن 5.9، 2.8، منفی 3.3 و منفی 2.6 
درصد و بخ��ش بازرگانی 1.8، 3.5، 0.1 
و 4.5 درصد بوده اس��ت. روند نرخ رشد 
گویای توقف ش��رایط رکودی و ش��روع 
رون��ق در بخش ه��ای مختل��ف صنعت، 
معدن و تجارت از فصل های انتهایی سال 
1394 و سال 1395 به بعد بوده است. 

بخش صنعت و معدن
در بخش صنعت بیش از 85 هزار واحد 
صنعتی با اشتغال نزدیک به 2.5 میلیون 
نفر وجود دارد که بیش از 81 هزار واحد 
جزو صنایع کوچک و متوس��ط هس��تند. 
تعداد طرح ه��ای نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی بیش از 60 درص��د نیز نزدیک 
به 11 ه��زار و 200 طرح ب��ا پیش بینی 
اش��تغال 380هزار نفر بوده که امکان به 
بهره ب��رداری رس��یدن ای��ن طرح ها طی 
س��ال های برنامه با فرض تأمین اعتبارات 

الزم وج��ود دارد. با تکمی��ل و راه اندازی 
ظرفیت س��ازی  نیمه تم��ام،  طرح ه��ای 
گس��ترده ای در صنایع مهم و استراتژیک 
انجام شده اس��ت. اکنون 790 شهرک و 
ناحیه صنعتی )مرحل��ه واگذاری زمین( 
برای اس��تقرار واحده��ای تولیدی ایجاد 
ش��ده که زیرساخت های مورد نیاز بخش 
صنع��ت را ایج��اد می کن��د و در اختیار 
واحده��ای متقاض��ی ق��رار می دهد. این 
زیرس��اخت ها ش��امل تصفیه خان��ه 193 
ش��هرک، آب 778 ش��هرک، ب��رق 806 
ش��هرک، گاز 560 ش��هرک، تلفن713 
ش��هرک و فیبرنوری 309 شهرک است. 
در بخ��ش مع��دن 5ه��زار و 800 معدن 
فعال با اش��تغال حدود 138 هزار نفر در 

کشور وجود دارد. 

بخش تجارت
در بخش بازرگانی داخلی کشور تعداد 
2.5 میلیون واحد صنف��ی دارای پروانه 
فعالی��ت و ترکیب 20درص��د تولیدی، 
49 درص��دی توزیع��ی و 31 درص��دی 

خدماتی، با اش��تغال بی��ش از 6 میلیون 
نف��ر وجود دارد. از طرفی 8هزار اتحادیه 
صنفی، 400 اتاق اصناف، 750 ش��رکت 
پخ��ش، 560 نمایندگ��ی ش��رکت های 
خارج��ی و 60 ش��رکت فروش��گاه های 
ب��زرگ زنجیره ای با هزار و 630 ش��عبه 
در کش��ور فعالیت دارند. در بخش بازار 
با کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های 
تثبیت ش��ده، بازار آرامش مناسبی پیدا 
کرده، هرچن��د در برخی اق��الم به ویژه 
برخ��ی کاالهای اساس��ی و کش��اورزی 
نیاز به اعمال سیاس��ت های تنظیم بازار 
وجود دارد. در بخش تجارت الکترونیکی 
سهم آن در خرده فروشی 4درصد تولید 
ناخال��ص داخل��ی و س��هم در تج��ارت 
الکترونیک��ی جه��ان ب��ه بی��ش از یک 
درصد رس��یده اس��ت. در بخش اصالح 
س��اختارهای اداری، تس��هیل خدمات و 
شفاف سازی اطالعات عمده فعالیت های 
این حوزه به ص��ورت الکترونیکی انجام 
شده و س��امانه های مرتبط نیز ایجاد یا 

توسعه یافته است. 

چالش ها و مشکالت
کشور با چالش های مختلفی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت مواجه است. رتبه 
118 فضای کس��ب وکار، ضعف در رقابت 
بنگاه ه��ای صنعت��ی با رقب��ای خارجی، 
واردات بی رویه و قاچاق کاال، تس��هیالت 
گرانقیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد 
مهارت، عدم استقرار بنگاه های بزرگ در 
زنجی��ره ارزش معدن و صنایع، همزمانی 
رکود داخلی با رکود جهانی، خام فروشی، 
افزایش ش��دید هزینه های مبادله، حجم 
 .  . و.  خارج��ی  س��رمایه گذاری  پایی��ن 
به عن��وان ابرچالش ه��ای ای��ن وزارتخانه 

مطرح هستند.
 

برجام 
در دوران پس��ابرجام فرصت مناس��ب 
و مس��یر هموارتری برای اس��تمرار رونق 
و دس��تیابی به نرخ رش��د اقتصادی باال 
فراهم ش��ده و رفع تحریم ها توانسته در 
فعال س��ازی و ایجاد تح��رک در اقتصاد 
کش��ور تأثیرگ��ذار باش��د. با ای��ن وجود 
ایفای کامل نق��ش بخش صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، 
زمانی انجام می گیرد که اقتصاد کشور و 
فضای کسب وکار بتواند جایگاه مناسبی 
در اقتصاد جهانی داش��ته باش��د. از این 
رو، بهره برداری حداکثری از فرصت های 
به وجود آمده، با ایجاد ش��رایط مس��اعد 
و فراه��م کردن ام��کان تعامل در عرصه 
بین المللی، تغییر رویکردها و بهره گیری 
از ابزارهای نوی��ن مدیریت فراهم خواهد 
ش��د. بدین منظ��ور الزم اس��ت اقتصاد 
کش��ور از طری��ق اعم��ال سیاس��ت های 
مناس��ب تولیدی و تج��اری و با رویکرد 
درون زای��ی و برون گرای��ی )در راس��تای 
تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی( 
به اقتصادی با رقابت پذیری مناس��ب در 

صحنه بین المللی تبدیل شود. 

از  راه وشهرس��ازی  پیش��نهادی  وزی��ر 
مجل��س رأی اعتم��اد گرف��ت و به همه 
گمانه زنی ها در این رابطه پایان داد. به هر 
روی موافقان و مخالفان پس از گرفتن رأی 
اعتماد، یک رس��الت مشترک دارند و آن، 
حمای��ت از دولت در جهت انجام برنامه ها 
و تأمی��ن منافع ملی اس��ت. ب��ه گزارش 
تین نیوز، در ای��ن رابطه مصطفی معینی، 
مدیرعامل تراورس درباره انتظارات بخش 
 خصوصی ریلی از دول��ت دوازدهم گفت: 
در دول��ت یازدهم حرکت خوبی نس��بت 
به بخش حمل ونق��ل ریلی صورت گرفته 
اس��ت. یعنی نگاه دولت به توس��عه شبکه 
ریلی کش��ور به عنوان یکی از چهار برنامه 
اصلی خود و با توجه به نگاه ویژه ش��خص 
رئیس جمهور به این صنعت، مثبت اس��ت 
و این رویکرد مثب��ت، تأثیر خوبی نیز در 
جه��ت پیش��رفت صنعت ریل��ی در طول 
دولت یازدهم داش��ته است. ما پروژه های 
مختلفی را در بخش توس��عه دوخطه ها و 
احداث شبکه های استانی ریلی در زمینه 
اتصال اس��تان ها به یکدیگر داش��تیم که 
ب��ا ش��روع کار دولت دوم آق��ای روحانی 
و انتخاب بج��ای آقای آخون��دی، آنها را 
ادام��ه خواهی��م داد. انتظار ما این اس��ت 
این جهش��ی که در بخ��ش ریلی صورت 
گرفته است، توسعه و گسترش یابد. البته 
پیش��رفت بیشتر نیاز به یکسری اعتبارات 
وی��ژه دارد. می دانید ک��ه هزینه هایی که 
در بخش ریل��ی در بخش صرفه جویی در 
مصرف سوخت صورت می گیرد، نسبت به 
جاده قابل توجه اس��ت و نسبت یک به 9 
را دارد. ایمن��ی ش��بکه ریلی و خدمت به 

محیط زیس��ت از کارکردهای قابل توجیه 
این صنعت اس��ت که در دولت گذش��ته 
و دولت تازه، نقش��ه راه خوبی برای رشد 
بیش��ترش پیش بینی ش��ده اما نیاز است 
دولت توجه وی��ژه ای، در جهت هدایت و 
حمایت بخش خصوصی داشته باشد. دولت 
هم باید هدایتگر باش��د و ه��م حمایتگر. 
م��ا بخش خصوصی توانمن��دی داریم که 
برخی از آنها امکانات بس��یار خوبی دارند. 
تخصیص نقدینگی به پیمانکاران توس��ط 
دولت مهم است. بخش  خصوصی هم باید 
از دول��ت در جهت دریافت اس��ناد خزانه 
به عن��وان اوراق مش��ارکت حمای��ت کند. 
دولت نیز الزم اس��ت در نظر داشته باشد 
اوراق مش��ارکتی که برای کمک به بخش  
خصوصی تخصیص می دهد، شامل قاعده 
تنزیل می ش��وند. ای��ن اوراق برای مصرف 
در پروژه ه��ای عمرانی فروخته می ش��وند 
و قاعدت��اً دولت نیز بای��د ضرری را که به 
پیمانکاران به خاطر این تنزیل می خورد با 
یک راهکار و اصول مالی مشخصی جبران 
و بخ��ش  خصوصی را حمای��ت کند. این 
تنزیل که به ضرر ش��رکت های خصوصی 
اس��ت، بای��د در بودجه س��ال های آتی به 
ش��کلی به صورت نق��دی ب��ه پیمانکاران 
پرداخت ش��ود. پیش��نهاد م��ا عموما این 
اس��ت که دولت، قیمت ها را بر این اساس 
ارائ��ه دهد و تنزی��ل را در قیمت نهایی و 
پرداخت��ی اش لح��اظ کند. بعض��ی جاها 
هزینه ای معادل 15 تا 30 درصد بر دوش 
پیمانکاران بابت این تنزیل اس��ناد خزانه 
می افتد، از همین ج��ا باید جلوی افزایش 

قیمت ها را گرفت. 

 تامین اعتبار و مشارکت بیشتر بخش  خصوصی
 پیشران جهش ریلی کشور

سیاست های محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ 

چالش ها، برنامه ها و راهبردها
یادداشت

 نیازمند تسریع
در الحاق به WTO هستیم

ادامه از صفحه اول
تمام��ی ق��وا بای��د ب��رای بهب��ود ای��ن فض��ا 
گام ه��ای صحیحی را در راس��تای سیاس��ت های 
اقتصادمقاومت��ی بردارن��د، اقتصاد ای��ران نیازمند 
فراهم س��ازی و حمایت از سرمایه گذاری و امنیت 
قضای��ی اس��ت که ای��ن حمای��ت از طری��ق قوه 
قضایی��ه فراهم می ش��ود؛ اقتصاد ای��ران نیازمند 
تثبی��ت قوانین، لغو مق��ررات زائد، تصویب قوانین 
پش��تیبان و... از س��وی قوه مقننه اس��ت و البته 
تش��ویق در جذب و بسترهای س��رمایه  گذاری نیز 
باید از طریق رس��انه ملی پیگیری ش��ود. اشتغال 
جوان��ان تحصیلکرده و بان��وان متخصص از جمله 
ضروری تری��ن نیازهای کش��ور نام برده می ش��ود 
که در فضای کس��ب وکار اصالح شده رخ می دهد؛ 
نباید فراموش کنیم که شفافیت اقتصادی، مبارزه 
با فس��اد، اصالح نظام بانکی، اص��الح و ثبات نرخ 
ارز و پیش بینی پذی��ری اقتصاد از جمله معیارهای 
س��رمایه گذاری و اشتغال آفرینی اس��ت، زیرا یک 
سرمایه گذار تا زمانی که آینده اقتصاد را برای خود 
ترسیم ش��ده نبیند و نتواند ب��ازاری برای اجناس 
تولی��دی خود تعریف کند، طبیعتا گام در مس��یر 
س��رمایه گذاری نمی گ��ذارد. بنگاه ه��ای کوچ��ک 
و متوس��ط آمار 90درص��دی از 100ه��زار بنگاه 
تولیدی در کش��ور را به خ��ود اختصاص دادند که 
مش��کالت در این حوزه به س��ه بخش پساتولید، 

تولید تخصصی و پیشاتولید تقسیم می شود. 
بنگاه های اقتصادی قب��ل از فرآیند تولید نیازمند 
ش��رایطی از قبی��ل بهبود وضعیت ع��وارض، تعرفه 
مدت دار، مبارزه با قاچاق، تسهیل ورود ماشین  آالت 
و... هس��تند و در بخش پیش��اتولید نیز باید فروش 
و رقابت پذیر ش��دن این کااله��ای تولید ملی برای 
فروش در بازار داخلی و خارجی فراهم ش��ود، ضمن 
آنکه برای صادرات محور شدن اقتصاد باید الحاق به 
WTO، استفاده از ظرفیت های سیاسی بین المللی 
و نمایندگی ه��ای خارج��ی از کش��ور، خدمات پس 
از فروش، بس��ته بندی ج��ذاب رقابتی، انب��ارداری، 
حمل ونقل، بازاریابی مناسب را در دستور کار قرار داد. 

خبـر

اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط 
عمومی به شرکت فوالد مبارکه

فرصت امروز: ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان 
روابط عمومی ایران روز چهارش��نبه 25مرداد با حضور 
حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، دکتر 
شجاعی کیاسری مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور، هوشمند سفیدی 
دبیرکل و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران و جمعی 
از روابط عمومی ها در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. 
در این آیین، تندیس زرین سرآمدی به دلیل تعهد به 
سرآمدی و طی مسیر سرآمدی براساس مدل تخصصی 
شده EFQM در روابط عمومی و کسب حداقل 780 
امتیاز طبق آرای ارزیابان در ششمین دوره آیین تقدیر 
از س��رآمدان روابط عمومی ایران و دریافت 6 س��تاره 
براس��اس ممیزی انجام ش��ده و رأی هی��أت داوران به 

شرکت فوالد مبارکه اعطا شد. 
محمد ناظمی هرندی، مدیر روابط عمومی ش��رکت 
ف��والد مبارکه ضم��ن قدردانی از ت��الش کارکنان در 
فوالد مبارکه برای دستیابی به این موفقیت، با اشاره به 
شاخص های مورد ارزیابی، اظهار داشت: طراحی منشور 
اخالقی مناس��ب و عمل به آن، تدوین برنامه راهبردی 
ارتباطی درون و برون س��ازمان، مش��ارکت در فرآیند 
تصمیم گیری برای س��ازمان، بهره من��دی از ابزارهای 
متنوع ارتباطات درون و بیرون سازمانی، ترویج فرهنگ 
سرآمدی در بین اعضای روابط عمومی سازمان، ترویج 
فرهنگ سرآمدی در بین سایر همکاران سازمان، تدوین 
برنامه مناسب برای مدیریت بحران )مدیریت ریسک( 
و همچنین مشارکت در حل مسائل سازمان در زمینه 
رواب��ط عمومی از نمونه ش��اخص های مهم این دوره از 

ارزیابی را تشکیل می داد. 
وی اف��زود: با توجه به حضور ش��رکت فوالد مبارکه 
در جایزه های مختلف ملی و بین المللی از جمله جایزه 
تعالی سازمانی، مدیریت دانش و. . . کارکنان شرکت و 
روابط عمومی بر پایه اعتقاد به بهبود مستر فعالیت های 
خود را اجرا می کنند.  ناظمی یادآور شد: اهداف روابط 
عمومی در راس��تای اهداف و استراتژی های سازمان به 
صورت ساالنه تدوین می شود و به صورت ماهانه و سه 
ماهه مورد ارزیابی ق��رار می گیرد، ضمن اینکه تدوین 
اهداف با مش��ارکت مدیر، رؤس��ا و کارشناسان روابط 
عمومی انجام ش��ده و پس از تدوین با تشکیل جلسات 
اطالع رس��انی به اطالع سایر کارکنان می رسد و پس از 
تدوین اهداف ریس��ک اهداف شناسایی و در خصوص 
اهداف با ریسک باال اقدامات پیشگیرانه تعریف می شود. 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
فوالد مبارکه به منظور نیاز متقابل سازمان، مخاطبان 
و به ط��ور کلی ذی نفعان، نس��بت به ایج��اد کانال های 
ارتباط��ی مختلفی اقدام کرده اس��ت ک��ه از آن جمله 
می توان به نشریات متعدد، وب سایت اینترنتی شرکت 
و کانال های فضای مجازی که در تس��هیل امور مربوط 
به اطالع رسانی، ارتباط با مشتریان، تأمین کنندگان، و 
س��هامداران و به طور اعم ارتباط با جامعه ایفای نقش 
می کند که این رویکردها ما را در دستیابی به باالترین 

سطح سرآمدی در حوزه روابط عمومی کمک کرد. 
در این مراس��م هوشمند س��فیدی گفت: عامل مهم 
در تحقق الگوی س��رآمدی در روابط عمومی ها، منابع 
انسانی کارآمد از جمله مدیران روابط عمومی ها هستند 
و در وضعیت کنونی کش��ور که ش��اهد استقرار دولت 
دوازدهم هس��تیم، انتخاب مدیران روابط عمومی باید 
براساس چهار شاخص علم، تجربه، شخصیت و روحیه 
خدم��ت انجام پذیرد و وزیران محترم باید برای تقویت 

اطالع رسانی دولت به این عامل، توجه ویژه ای کنند. 
وی اظهار داش��ت: مدل سرآمدی، مدلی همه جانبه 
است که به همه عوامل الزم برای موفقیت و اثربخشی 
توجه دارد و با اجرای این مدل در دستگاه های اجرایی، 
شاهد توسعه پاسخگویی، ارائه خدمات ارتباطی کیفی و 
افزایش میزان رضایت ذی نفعان خواهیم شد. سفیدی 
تأکی��د کرد: در حال حاض��ر روابط عمومی ها، عملکرد 
و اثربخش��ی می خواهن��د، اما به تقویت زیرس��اخت ها 
و توانمندس��ازی ها توجه نمی کنن��د. تجهیز و تأمین 
منابع مادی، انسانی، فنی، فن آوری و تجهیزاتی روابط 
عمومی ها، گام نخست در این راه است. در ادامه مراسم 
رمضان شجاعی کیاسری گفت: رسانه باید جای خود را با 
ارتباطات و روابط عمومی عوض کند، چراکه رشد سریع 
فناوری منجر به تغییر معادالت ش��ده و روابط عمومی 
نقش و کارکرد رسانه را پیدا کرده اند.  شجاعی کیاسری 
بیان کرد: متأس��فانه همچنان نگاه ها به روابط عمومی 
به شکل س��نتی اس��ت و حوزه روابط عمومی در دید 
مسئوالن زنگ تفریح آن س��ازمان، ارگان یا وزارتخانه 
اس��ت و بهایی به روابط عمومی ها داده نمی شود.  وی 
عنوان کرد: رواب��ط عمومی ها باید ابتکار و خالقیت به 
خرج داده و خود را متکی به علم و نیاز مخاطب کنند.  
شجاعی کیاس��ری ادامه داد: رئیس جمهور می کوش��د 
کارک��رد روابط عمومی ها و اطالع رس��انی ها هماهنگ 
شود، زیرا که امروز تعدد و نیاز مخاطبان افزایش یافته 
است.  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
کشور افزود: من روابط عمومی ها را رسانه می دانم، چرا 
که به صورت مستمر با مردم در ارتباط هستند، ضمن 
اینکه روابط عمومی موفق آن روابط عمومی اس��ت که 
اطالع رس��انی لحظه به لحظه داشته و اخبار را سریع و 
دقیق تنظیم کرده و در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد، 
چرا که خبرنگاران هیچ گاه منتظر دریافت خبر نمانده 
و قطعا آن را از طرق مختلف به دست می آورند. ضمن 
اینکه روابط عمومی ها باید بکوشند کلیپ و گزارش های 

تصویری را تولید کنند.  

محسن بهرامی ارض اقدس 
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتاق بازرگانی تهران



فرصت امروز: نرخ س��ود بانکی یکی 
از ابزاره��ای نظام پولی برای اداره اقتصاد 
کالن کش��ور اس��ت و کاهش یا افزایش 
نرخ س��ود می تواند ب��ر متغیرهای دیگر 
اقتص��ادی اثرگذاش��ته ی��ا در مقابل اثر 
بپذیرد. همین نکته یادآوری می کند که 
کاهش دستوری نرخ س��ود بانکی تا چه 
اندازه ممکن است اثرات منفی و مخربی 
در اقتص��اد به جای بگ��ذارد و کما اینکه 
تکرار چند باره این تجربه از س��وی بانک 
مرکزی نشان داده که سیاست دستوری 
چه بس��ا نتیجه عکس می دهد. از سوی 
دیگ��ر افزایش کارمزد بانکی به جای نرخ 
س��ود از جمله راهکارهایی است که البته 
در نظام بانکی ایران جایگاهی ندارد، چرا 
که نرخ کارم��زد در ش��بکه بانکی ایران 
نزدی��ک به صفر اس��ت و در بس��یاری از 
م��وارد بانک های ای��ران اساس��ا کارمزد 

نمی گیرند. 
ب��ا اینهمه، ب��ا وجود تأکیدات��ی که بر 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی وج��ود دارد از 
مواضع اخی��ر مقامات ارش��د بانکی این 
گونه به نظر می رس��د که فعال تا پایداری 
نرخ های موج��ود تغیی��ری در آن ایجاد 
نمی ش��ود. به گزارش ایسنا، کاهش نرخ 
س��ود بانکی و تناس��ب آن با تورمی که 
تا چندی پیش تک رقم��ی بود، از جمله 
مسائلی است که حتی تا مدت اخیر بارها 
در بین اظه��ارات مدیران ارش��د دولتی 
به ویژه در ح��وزه اقتصاد دیده می ش��د؛ 
جایی که از مع��اون اول رئیس جمهوری 
تا وزیر اقتص��اد در دولت یازدهم معتقد 
بودند ک��ه باید به س��مت کاهش دوباره 
س��ود بانک��ی و تناس��ب آن با ش��رایط 

اقتصادی پیش رفت. 
 طیب نی��ا، وزیر اقتص��اد دولت یازدهم 
در این باره بس��یار تأکید داشت و معتقد 
ب��ود که نرخ های س��ود موج��ود به هیچ 
عنوان با بازده اقتصادی تناس��ب ندارد و 
باید بانک ها به س��مت کاهش آن حرکت 
کنند. البته این موضع وزیر اقتصاد گرچه 
در مجم��وع م��ورد توافق ب��ا بخش های 

مختل��ف از جمل��ه فع��االن اقتص��ادی، 
نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانکی 
ب��ود اما در رابطه با زم��ان کاهش مجدد 
و همچنی��ن نحوه آن به نظر می رس��ید 
که اختالفاتی بین دو گ��روه اقتصادی و 
بانکی وجود دارد، چرا که بانکی ها معتقد 
بودند به دلیل فراه��م نبودن زمینه های 
الزم نمی ت��وان انتظار داش��ت که س��ود 
بانک��ی را از حدی که متناس��ب با اوضاع 
مالی و هزینه ای بانک ها نیس��ت، کاهش 
داد بلک��ه باید ابتدا به دنبال ایجاد زمینه 
برای پایدار کردن نرخ سود موجود بود و 
در ادامه درباره روند تغییر تصمیم گیری 

کرد. 
این در حالی اس��ت ک��ه مواضع اخیر 
رئیس کل بانک مرکزی درباره برداش��ته 
ش��دن موانع عملیاتی ش��دن سود بانکی 
و ایجاد ش��رایط برای اجرای س��ودهای 
مصوب ش��ورای پ��ول  و اعتب��ار می تواند 
پیام هایی دیگر به همراه داش��ته باش��د. 
س��یف، درخص��وص برنامه ه��ای بان��ک 
مرکزی در ایجاد اش��تغال، افزایش رشد 
اقتصادی و رونق تولید از پیش نیاز اجرای 
این برنامه ه��ا یعنی ل��زوم رعایت دقیق 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در خصوص 
حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه 
بانکی س��خن گفته و البته تأکید داشته 
ک��ه نرخ های موجود ب��ا توجه به بازدهی 

بخش تولید در نظر گرفته شده است. 
 ی��ا اینکه رئی��س کل بان��ک مرکزی 
عن��وان می کند با توجه ب��ه اینکه موانع 
اجرایی شدن س��ودهای مصوب مدیریت 
و ش��رایط و زمینه های الزم برای اجرای 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار درباره نرخ 
س��ود علی الحس��اب بانکی ایجاد ش��ده 
اس��ت بانک ها با همگرایی درباره رعایت 
ای��ن مصوبه می توانن��د نقش پررنگ تری 
در حمایت از تولید و اش��تغال ایفا کنند. 
وی همچنین نرخ تورم را شاخصی برای 
نرخ س��ود بانکی دانسته و اعالم کرده که 
براس��اس رابطه بین شاخص نرخ تورم و 
نرخ س��ود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ 

سود می تواند منطقی باشد. 
از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی این 
گونه اس��تنباط می شود که فعاًل زمان آن 
فرا رس��یده تا با توجه به ایجاد زمینه های 
الزم، بانک ها برای پایدار شدن سودهای 
فعل��ی یعن��ی ۱۵ درصد برای س��پرده و 
۱۸درصد برای تس��هیالت حرکت کنند، 
آن هم س��ودهایی که با توجه به بازدهی 
بخش تولید در نظر گرفته شده است. در 
عین حال که وی در موضع خود سخنی 
از کاه��ش مجدد نرخ س��ود در ش��رایط 
فعلی به میان نیاورده، بر اجرای نرخ های 
موجود و توجه به عدم پرداخت سودهای 

قطعی تأکید دارد. 
در کنار اعالم رئیس کل بانک مرکزی، 
گفت وگ��و ب��ا برخ��ی مدی��ران بانکی و 
دریاف��ت نظرات آنه��ا درب��اره تازه ترین 
اظهارات رئی��س کل بانک مرکزی با این 
توضیح همراه بود که گرچه بانک مرکزی 
برای ایجاد زمینه برای پایداری نرخ سود 
و رعایت آن از س��وی بانک ه��ا اقداماتی 
انج��ام داده ولی در م��واردی در ابتدای 
راه قرار داشته و همچنان برخی محرکان 
س��ود بانکی وج��ود دارن��د. به طوری که 
خودروس��ازان به عنوان رقبای نه چندان 
قدرتمن��د در ج��ذب س��پرده همچنان 
ب��ه فعالیت خود ادام��ه داده و اقدام آنها 
برای جذب س��پرده با سودهای باال هنوز 
منتفی نش��ده و براساس دس��تورالعمل 

اخیر شورای پول و اعتبار نیست. 
از س��وی دیگ��ر عن��وان می کنن��د در 
رابطه با س��اماندهی س��از و کار انتش��ار 
اوراق دولت��ی ب��رای تس��ویه بدهی های 
دولت به عن��وان یکی از زمینه س��ازهای 
تعادل نرخ س��ود بانکی نی��ز باید یادآور 
ش��د که در ح��ال حاضر انتش��ار اوراق و 

خریدوفروش آن از ط��رف پیمانکاران یا 
خری��داران با مس��ائلی همچون پرداخت 
س��ودهای بس��یار باال همراه بوده و ورود 
دالالن اج��ازه نمی ده��د که ای��ن اوراق 
متناس��ب با نرخ حاکم بر بانک ها فروش 
برود. با این حال معتقدند که ساماندهی 
موسس��ات غیرمجاز اتفاق مثبتی بود که 
خ��ود می تواند عامل انح��راف بانک ها از 
سود را تا حد قابل توجهی کنترل کند. 

این در حالی اس��ت که مدیران بانکی 
تأکید دارند با توجه به تغییر محس��وس 
ش��رایط فعلی نس��بت به گذش��ته باید 
بانک ه��ا نی��ز از ورود دوباره به مس��ابقه 
نرخ س��ود خودداری ک��رده و خود برای 
اجرای س��ودهای مص��وب حرکت کنند، 
هر چند در این بین هس��تند بانک هایی 
که همچنان س��ودهای ب��اال و بین ۲۲ و 
حتی بیش��تر پرداخ��ت می کنند. در این 
ش��رایط مس��ئوالن بانکی تأکی��د دارند 
که بانک مرکزی بای��د نظارت دقیق تر و 
مناسب تری بر چنین بانک هایی داشته و 
عمال مانع از آن ش��ود که در فضایی که 
دیگر موسس��ات غیرمجاز قدرت فعالیت 
ندارند خود بانک ها عامل ایجاد بی نظمی 

شوند. 
همچنی��ن برخی از مدی��ران بانکی بر 
ای��ن باورند که با توجه به اهمیت کاهش 
نرخ سود، اولویت نخست در حال حاضر، 
ایج��اد فضایی اس��ت ک��ه در آن بانک ها 
بتوانن��د به نرخ های موج��ود پایبند بوده 
و به طور خودخواس��ته آن را اجرا کنند، 
یعنی شرایط داخلی بانک ها و البته بازار 
پول به گونه ای باش��د که اجرای سودهای 
موجود از سوی خود بانک ها اتفاق بیفتد 
و آنگاه می توان برای ادامه مسیر کاهشی 

اقدام کرد. 

پیدا و پنهان نرخ سود در نظام بانکی ایران

کاهش نرخ سود بانکی؛ شاید وقتی دیگر دالیل افزایش تعداد چک های برگشتی
تهران رکورددار برگشت چک

طبق آماره��ای بانک مرکزی در تیرماه امس��ال، 
ته��ران ب��ا ۵۲۴۶ فقره بیش��ترین می��زان و ایالم با 
۹ فقره کمترین تعداد چک برگش��تی را در کش��ور 
داش��ته اند. به گزارش ایِبنا، بانک مرکزی طی هفته 
گذش��ته آمار چک های برگش��تی تیرماه امس��ال را 
منتش��ر کرد که بر این اس��اس، بالغ بر ۱.۵میلی�ون 
فق���ره چ�ک ب�ه ارزش ح���دود ۱۳۱ هزار میلیارد 
ریال در کشور برگشت خورده است که نسبت به ماه 
قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتی�ب ۲.۱ درصد 

و ۵.۶درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین از نظر بیش��ترین و کمترین تعداد چک 
برگش��تی در تیرماه، اس��تان تهران با تعداد ۵۲۴۶ 
فقره چک برگشتی به ارزش حدود ۷۳ هزار میلیارد 
ریال بیش��ترین تعداد و اس��تان ایالم ب��ا ۹ فقره به 
ارزش ۷۵ میلیارد ریال کمترین تعداد چک برگشتی 

را در کل کشور دارد. 
این در حالی اس��ت که در اس��فندماه ۱۳۹۵ نیز 
جم��ع کل چک های برگش��تی ۱.۴ میلیون فقره به 
ارزش ح��دود ۱۲۷ میلیارد ری��ال طبق اعالم بانک 
مرکزی ثبت شده بود که در این ماه نیز مانند تیرماه 
امسال، تهران با دارا بودن ۴۸۷۳ فقره چک برگشتی 
ب��ه ارزش حدود ۷۴ ه��زار میلیارد ریال بیش��ترین 
تعداد چک برگشت خورده در کل کشور و ایالم نیز 
ب��ا ۹ فقره بالغ بر۶۲ میلی��ارد ریال کمترین تعداد و 
میزان چک برگشتی را به خود اختصاص داده است. 
براس��اس آمار بانک مرکزی، مقایسه تنها دو شهر 
تهران و ایالم به گونه ای اس��ت ک��ه تعداد چک های 
برگش��تی اس��تان تهران در تیرماه امسال نسبت به 
پایان س��ال ۱۳۹۵، از نظر تعداد ۳۷۳ فقره افزایش 
داش��ته و از نظ��ر ارزش ریالی نیز ب��ا کاهش ۷۸۲ 
میلیارد ریالی مواجه بوده اس��ت. شهر ایالم نیز طی 
همین مدت، از نظر تعداد بدون تغییر بوده اما از نظر 
ارزش ریالی، افزایش ۱۳ میلیارد ریالی داشته است. 
همچنین در کل کش��ور نیز سیس��تم بانکی افزایش 
۷۹۱ فقره ای به ارزش ۳۶۸۳ میلیارد ریال نسبت به 

اسفند ماه ۱۳۹۵ داشته است. 
طبق اعالم بان��ک مرکزی درب��اره آمار چک های 
برگش��تی در تیرماه امس��ال ۱۶.۳ درصد از تعداد و 
۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک های عادی مبادله ای 
تیرماه امسال را چک های برگشتی تشکیل می دهد. 
براس��اس آمار موجود، بخش عم��ده ای از چک ها به 
دلیل فقدان یا کس��ری موجودی برگشت داده شده 
است؛ این آمار در تیرماه سال جاری ۹۷.۵ درصد از 
تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک های برگشتی 

را شامل می شود. 
همچنین در فروردین ماه امس��ال تعداد چک های 
برگش��تی کش��ور ۱.۱ میلیون فقره به ارزش حدود 
۸۰هزار میلی��ارد ریال بوده که در این ماه نیز مانند 
تیرماه، استان تهران با ۳۷۳۳ فقره چک برگشتی به 
مبلغ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال، س��هم بیش��تری 
از چک ه��ای برگش��ت داده ش��ده در کش��ور دارد 
و کهگیلوی��ه و بوی��ر احم��د نیز با ۹ فق��ره و ارزش 
۴۱میلی��ارد ریالی و ایالم با ۹ فق��ره چک به ارزش 
ریال��ی ۴۷ میلیارد ریال، اس��تان هایی بوده ا ند که از 
نظر تعداد کمترین میزان چک برگشتی در سیستم 

بانکی را در کشور داشتند. 
اردیبهش��ت ماه امسال نیز سیس��تم بانکی با حدود 
۱۳هزار میلیارد ریال چک برگش��تی مواجه شد که از 
نظر تع��داد، ۱.۵ میلیون فقره بوده اس��ت. در این ماه 
نیز همچنان استان تهران به عنوان تنها استان یکه تاز 
کش��ور با ۵۱۳۵ فقره چک برگشتی بالغ بر حدود ۷۶ 
هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را در تعداد چک های 
برگش��تی داشت و اس��تان ایالم هم مانند پایان سال 
۱۳۹۵ و فروردین ماه امسال با دارا بودن ۹ فقره چک 
به ارزش ۶۶ میلیارد ریال به عنوان چک برگش��ت داده 

شده، کمترین سهم را به خود اختصاص داد. 
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش در خردادماه امس��ال نیز 
۱.۵میلیون چک برگش��تی بالغ بر حدود ۱۳۸ هزار 
میلیارد ریال در سیس��تم بانکی کشور وجود داشت 
که در این ماه نیز همچنان اس��تان تهران با ۵۴۰۷ 
فقره چک ب��ه ارزش حدود ۱۳ ه��زار میلیارد ریال 
بیش��ترین سهم و اس��تان کهگیلویه و بویر احمد با 
۱۱فق��ره بالغ ب��ر ۵ میلیارد ریال و اس��تان ایالم با 
۱۱فقره چک برگش��ت داده ش��ده ب��ه ارزش ۱۰۳ 
میلیارد ریال کمترین سهم از چک برگشتی در کل 

سیستم بانکی کشور را داشتند. 
ب��ا نیم نگاهی ب��ه این آمار و ارقام ب��ه این نتیجه 
خواهیم رس��ید که چک همچن��ان به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم در نظام پرداخت کش��ور است که در 
تس��ویه و مبادالت خ��رد و کالن جامعه نقش قابل 
توجهی دارد و به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک 
و ب��ه  خصوص جای��گاه اعتباری چ��ک در مبادالت 
کش��ور، با وجود پیش��رفت تکنول��وژی و بانکداری 
الکترونی��ک در جه��ان و ایران، این اب��زار پرداخت 
هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کش��ور 

محسوب می شود.
 البته تأثیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور را می توان 
مهم ترین دلیل برگش��ت چک ها دانس��ت که باعث 
فقدان یا کسری موجودی چک ها می شود، همچنین 
عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان 
در فرآیند صدور دسته  چک نیز از دیگر دالیل مهم 

این امر است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک سه شنبه4
31 مرداد 1396

شماره 862

خبرنــامه

دبیر کانون بانک های خصوصی اعالم کرد
شرایط بانک های خصوصی برای 

کاهش نرخ سود بانکی
دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسات اعتباری 
گف��ت بانک های خصوصی موافق کاهش نرخ س��ود 
بانکی هستند، به ش��رط آنکه زمینه های کاهش آن 

فراهم شود. 
محمدرضا جمش��یدی در گفت وگ��و با ایرنا، توازن 
در ن��رخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار س��رمایه و 
اس��ناد خزانه اسالمی را برای تحقق کاهش نرخ سود 
ض��روری دانس��ت و گفت: کاهش نرخ س��ود به نفع 
بانک هاس��ت، زیرا هزینه آنه��ا را کاهش می دهد اما 
برای این کار نیاز اس��ت ک��ه بازارهای مرتبط به طور 

همگن عمل کنند. 
این فع��ال بانکی تأکید کرد: ه��ر نوع کاهش نرخ 
س��ودی باید با واقعیت های جامعه همخوان باش��د و 
این گونه نباش��د که ش��ورای پول و اعتب��ار رقمی را 

تصویب کند اما بانک ها اجرا نکنند. 
جمش��یدی به مصوب��ه تیرماه ۹۵ ش��ورای پول 
و اعتب��ار در تعیی��ن نرخ س��ود ۱۵ درصدی برای 
حس��اب های یک ساله س��پرده گذاران اش��اره کرد 
و گف��ت: همین ن��رخ هم از س��وی بانک ها رعایت 
نمی ش��د و می ش��نیدیم که بانک ها با عدول از این 
نرخ، برای جذب نقدینگی با نرخ های بیش��تری به 
س��پرده گذاران س��ود می دهند.  وی با بیان اینکه 
بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود را در بازارهای 
موازی پول کنترل کند، اظهار داش��ت: در بازار بین 
بانک��ی نیز نرخ ها متعادل ش��ده و انتظ��ار می رود 
بانک ها به مرور از برداش��ت های خ��ود از بازار بین 
بانکی بکاهند و کمتر مشمول جریمه بانک مرکزی 

شوند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۳۰دالر آمریکا

۴.۵۳۶یورو اروپا

۴.۹۲۲پوند انگلیس

۱.۰۴۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۳.۵۰۰مثقال طال

۱۱۸.۸۵۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۳.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۲۵.۰۰۰نیم سکه

۳۶۲.۰۰۰ربع سکه

۲۴۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
ب��رای س��ومین روز متوال��ی در هفت��ه 
 جاری، توانس��ت رش��د 59واحدی معادل 
0.07 درصد را ثبت کند و تا رقم 82 هزار 
و 75 واح��د باال رود. همچنین ش��اخص 
کل فراب��ورس، 6 واحد افزایش داش��ت و 
به رقم 929 واحد رسید. در معامالت روز 
دوشنبه بازار س��هام، نماد توسعه معادن  و 
فلزات  با 40 واحد، نماد کش��تیرانی ایران 
با 39 واحد و نماد ملی  صنایع  مس  ایران 
با 20 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص کل بورس داشتند. در 
مقابل نماد بانك ملت ب��ا 40 واحد، نماد 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران با 28 واحد، 
نماد پاالیش نفت تبریز با 25 واحد و نماد 
پاالیش نفت تهران ب��ا 17 واحد کاهش، 
بیش��ترین تأثیر منف��ی را بر نماگر بورس 

تهران بر جای گذاشتند. 

تحرک مدیران سرمایه گذاری در 
بازار مشتقه

در س��ومین روز معامالت��ی هفته بورس 
ته��ران در حالی با خریدهای س��هامداران 
حقیق��ی مواجه ش��د ک��ه همچن��ان جو 
مثبت رأی اعتماد ب��ه وزیر اقتصاد بر بازار 
س��هام حاکم اس��ت. بدین ترتیب، انتظار 
می رود طی روزها و هفته های آتی ش��اهد 
اع��الم و اج��رای برنامه ها و سیاس��ت های 
وزرای دولت باش��یم؛ ام��ری که در صورت 

اتخاذ سیاست های درس��ت وزرا، می تواند 
امیدهای س��رمایه گذاران ب��ورس را تحقق 
بخشد و اقتصاد کشور را نیز از رکود رهایی 
بخشد. با این حال و تا مشخص شدن این 
رویکردها، به نظر می رسد اغلب معامله گران 
به دنبال شکار تك سهم ها هستند، هر چند 
حجم معامالت س��هام در بورس همچنان 
فضایی رکودی را به نمایش گذاشته است. 
در این بین بازار مشتقه سهام در بورس این 
روزها شاهد تحرک مدیران سرمایه گذاری 
و صندوق هاس��ت که در ای��ن بین حضور 
معامله گران اغلب حقوقی در بازار معامالت 
اختیار معامل��ه از نکته های قابل توجه این 

روزهای بازار سهام است. 

با گروه های بازار سهام
فوالدی ه��ا  گ��روه  در  دوش��نبه  روز 
تك سهم های این گروه در حالی با معامالتی 
آرام و متعادل همراه شد که همچنان اقبال 
برای جمع آوری س��هام مل��ی صنایع مس 
در ای��ن گروه جالب توجه اس��ت. در گروه 
اطالعات و ارتباطات نیز شاهد شکل گیری 
صف های خرید ناپایدار بودیم. همزمان در 
گروه س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی نیز 
تك س��هم های این گروه با اقبال خریداران 
س��هام روبه رو ش��د. در گروه پاالیشی ها اما 
با وجود اص��الح قیمت ها همچنان به مدد 
حمایت معامله گ��ران حقوقی خود با اقبال 
معامله گران بازار مواجه اس��ت. در سومین 
روز معام��الت ت��االر شیش��ه ای در گ��روه 
فرآورده ه��ای نفت��ی 43 میلیون س��هم به 

ارزش 19 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار 
گرفت. فلزات اساس��ی نیز شاهد دادوستد 
58 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش ح��دود 16 
میلیارد تومان بوده است. در این گروه اکثر 
سهم ها روند رو به افزایش در قیمت پایانی 
را ش��اهد بودند هرچند این افزایش چندان 
زیاد نبود. در گروه خودرو نیز روزگذش��ته 
74 میلیون سهم به ارزش 12میلیارد تومان 
در 7275 نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. 
در این گروه تعداد زیادی از سهم ها روند رو 
به کاهش را در قیمت پایانی تجربه کردند 
با این توضیح که این کاهش عموما کمتر از 

نیم درصد بود. 

رشد 6 واحدی آیفکس با اهرم 
فلزات اساسی

افزای��ش ش��ش واح��دی آیفک��س و 
رش��د حجم و ارزش معام��الت، ماحصل 
ب��ازار  در  معامله گ��ران  دادوس��تدهای 
فرابورس ایران بود که به صعود ش��اخص 
کل ت��ا ارتف��اع 929 واح��دی و نق��ل و 
انتقال بی��ش از 187 میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش افزون بر 2 هزار و 693 میلیارد 
ریال انجامید. در میانه هفته کاری جاری 
ش��اخص کل با اهرم چند نم��اد از گروه 
فلزات اساس��ی مانند »هرمز«، »میدکو«، 
»ذوب« و »ارف��ع« و همچنی��ن یك نماد 
از گروه عرضه ب��رق، گاز، بخار و آب گرم 
یعنی نماد »دماوند« تا ش��ش واحد رشد 
کرد که موجب صعود آیفکس تا پله 929 
واحدی شد. در همین حال حجم و ارزش 

معام��الت نیز در پای��ان بازار ب��ه ترتیب 
ب��ا افزای��ش 49 و 316 درص��دی روبه رو 
ش��د. در بازار س��هام فرابورس به ترتیب 
نم��اد ش��رکت های ذوب آه��ن و صنعتی 
بهپاک بیش��ترین حجم و ارزش معامالت 
را در اختی��ار گرفتند. در نم��اد  »ذوب« 
س��هامداران اقدام به معامل��ه 48 میلیون 
س��هم به ارزش 40 میلی��ارد ریال کردند 
و در نم��اد  »بهپاک« تع��داد 18 میلیون 
س��هم به ارزش 130 میلیارد ریال دست 
به دس��ت ش��د. نماد معامالتی ش��رکت 
مبین وان کیش که به تازگی در بازار دوم 
فرابورس عرضه اولیه شده است، در صدر 
نمادهای��ی قرار گرفت که باالترین رش��د 
قیمتی را تا س��قف 5درصد شاهد بودند. 
همچنی��ن نمادهای »اپ��رداز«،  »چکاپا« 
و »ارفع« نیز بیش��ترین افزایش قیمت را 
تجرب��ه کردند. در همین ح��ال نمادهای 
»کمرج��ان«،  »ب��االس« و »بمپن��ا« نیز 
بیش��ترین کاهش قیمت را تا سطح 4.7 
درصد به ثبت رس��اندند. در تابلوی اوراق 
تسهیالت مس��کن نیز تس��ه ها در همان 
محدوده قیمتی یعنی ب��ازه 773 هزار تا 
800 هزار ریال خریدوفروش ش��دند. در 
ای��ن تابلو بیش از 65 هزار ورقه تس��ه به 
ارزش نزدیك به 52 میلیارد ریال معامله 
شد. در نهایت بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
میزبان معامله 2 میلیون ورقه به ارزش 2 
هزار و 68 میلیارد ریال قرار گرفت و نماد 
اسناد خزانه اسالمی مرحله دهم در صدر 

این بازار قرار گرفت. 

سرمایه گذاران بورس به برنامه های وزیر اقتصاد امیدوارند

حاکمیت جو مثبت بر بازار سهام

فرهنگ ه��ای  در  عامیان��ه  باوره��ای 
مختلف تا حدی نفوذ کرده که قس��متی 
از رویه عادی زندگی ما ش��ده اس��ت. اما 
آیا این باورها پیش��ینه ای واقعی دارند یا 
تنها نفس به نفس از گذش��ته به ما نقل 
ش��ده اند؟ فرهنگ ه��ای مختل��ف دارای 
باوره��ای متع��دد هس��تند و از همی��ن 
رو مجل��ه فورچ��ون با بررس��ی داده های 
بازارهای س��رمایه آمری��کا و تطابق آن با 
وضعیت جوی به یك نتیجه جالب رسیده 
اس��ت! بازارها با کس��وف و خسوف روند 
نوسانی خواهند داش��ت. سرمایه گذارانی 
ک��ه در تمام��ی مدت روز پای سیس��تم 
معامالتی نشس��ته اند و دادوس��تد سهام 
ب��ه نوع��ی فعالی��ت روزانه آنه��ا قلمداد 
می ش��ود به ی��ك ایده واحد رس��یده اند: 
یکی از دلیل س��قوط ب��ازار، ماه گرفتگی 

اس��ت. ف��ارغ از وقای��ع روزم��ره و اخبار 
سیاس��ی که می تواند هر لحظه بازارهای 
س��هام را زیر و رو کند، تئوری خس��وف 
و کس��وف، که ابداع کننده آن استیو پوتز 
اس��ت نیز می تواند محمل��ی جدید را در 
نظریه نوس��ان بازارهای س��هام بگشاید. 
ش��اید بتوان گفت این فرضیه که هر گاه 
بازار روند نوسانی را در پیش می گیرد در 
محدوده زمانی ماه گرفتگی قرار می گیریم 
و با شروع خورشیدگرفتگی بازار به ثبات 
نس��بی خواهد رس��ید می تواند فقط یك 
نظریه باشد. نویس��نده گزارش می گوید: 
طی ایمیل هایی که با دوستان و همکاران 
رد و بدل ک��ردم لینك های جالبی برایم 
ارس��ال ش��د. باورهای خرافی که بعضی 
وقت ه��ا در حد فکاهی ام��ا تأمل برانگیز 
ب��ود به این معن��ی ک��ه ماه گرفتگی روز 

دوشنبه و ریزش بازار شاید با هم نسبتی 
داش��ته باش��ند، اما برخ��ی وبالگ های 
ارس��الی به ای��ن نکته توجه داش��ت که 
طبق نظریه های پنجره شکس��ته اس��تیو 
پوتز، خس��وف و کس��وف با روند حرکتی 
ش��اخص ها ارتب��اط مس��تقیم دارد. این 
نظریه پ��رداز آمریکای��ی ک��ه ریاضیدان، 
تحلیلگ��ر و کارش��ناس بازارهای س��هام 
اس��ت با بررسی دوشنبه س��یاه در سال 
1987 میالدی به این نتیجه رسید. پوتز 
در این خص��وص گفت: همه ماه گرفتگی 
و خورش��ید گرفتگی ها منجر به نوس��ان 
نمی ش��ود. برای ایجاد یك روند سقوطی 
نی��از به حب��اب در بازار داری��م اما وقتی 
حباب شکل بگیرد سقوط بازار در حوالی 
زم��ان ماه گرفتگی اتف��اق می افتد. وی با 
تأیید این ادعا به مس��یر حرکت شاخص 

داو جونز اشاره کرد که 7 آگوست با رشد 
چشمگیری همراه بوده که در همان روز 
نی��ز ماه گرفتگی رخ داده اس��ت. در یك 
تماس تلفنی با پوتز، وی در این خصوص 
اشاره داش��ت: تأثیر اخبار مثبت و منفی 
در یك یا دو روز معامالتی برطرف ش��ده 
و ب��ازار به حالت عادی بر می گردد. برخی 
اوقات پوتز ایمیل هایی از سرمایه گذارانی 
دریاف��ت می کند ک��ه دوس��ت دارند در 
این خصوص مطالعات بیش��تری داش��ته 
باش��ند، به خصوص زمانی که ماه گرفتگی 
یا خورش��ید گرفتگی در پیش است. یکی 
از مش��تریان کتاب پوتز می گوید: بسیار 
مش��تاق بودم تا ببینم نظریه های پوتز و 
اهتم��ام آن به بازار چ��ه نتایجی را دربر 
خواهد داش��ت اما بای��د بگویم حاصل به 

دست آمده بسیار جالب بود. 

مهم ترین اولوی��ت وزرای اقتصادی دولت 
دوازدهم حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی 
و رون��ق صنایع کوچك اس��ت ک��ه منجر 
به رش��د و رونق بازار س��رمایه نیز می شود. 
بازار س��هام این روزها هم در داخل کش��ور 
و هم در بازارهای جهانی ش��اهد اتفاق های 
مثبتی است. قیمت های جهانی به رشد خود 
در هفته های اخیر ادامه دادند و توانس��تند 

سقف های دو الی سه سال اخیر را بشکنند. 
بازار سرمایه کشور ما کامودیتی محور است 
و گروه ه��ای فلزات اساس��ی، م��س و روی 
وزن س��نگینی در بازار س��رمایه و پرتفوی 
س��رمایه گذاران دارند و ب��ا توجه به افزایش 
نرخ های جهان��ی، قیمت س��هام این گروه 
نیز باال رفته اس��ت. پیش بینی می شود این 
گروه ها گزارش های ش��ش ماهه قابل قبولی 
داشته باشند. در این مدت با توجه به رشد 
قیمت های جهانی، س��هام ب��زرگ در بازار 

ش��اهد رش��د قیمت بودند و سهام کوچك 
غیر حبابی رش��د کردن��د و حتی برخی نیز 
شاهد کاهش قیمت بودند. سال مالی اکثر 
شرکت های کارگزاری ش��هریور ماه است و 
به همین دلی��ل کارگزارها این ماه از میزان 
اعتباره��ا کم می کنند و به طور س��نتی در 
این ماه همیش��ه از این ناحیه فشار فروش 
در ب��ازار رخ می دهد. با توج��ه به وضعیت 
خوب شرکت های فلزی، معدنی، پاالیشی و 
پتروش��یمی این ماه می تواند فرصت خوبی 

برای خرید توسط سرمایه گذارانی باشد که 
نقدینگی جدیدی داشته یا قصد خرید سهام 
در قیمت های مناس��ب را دارند. اما توجه به 
ش��رایط خوب بازارهای جهان��ی و صادرات 
محص��والت می تواند جانی دوباره به صنایع 
کشور بدهد. با توجه به متغیرهای پیش رو 
به نظر می رسد بازار سهام شاهد رشد باثبات 
و پایداری متاثر از رشد قیمت سهام بزرگ 
و گروه های بزرگ باش��د که به تبع آن کل 
پرتفوی های بازار سرمایه منتفع خواهند شد. 

تأثیر خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی بر شاخص های بازار سهام

شهریور ماهی متفاوت برای بورس در راه است

خبر

هشدار شرکت سپرده گذاری مرکزی 
به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی

معاون عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )س��مات( به کارگزاران هشدار داد 
هر چه س��ریع تر شناسه ملی اش��خاص حقوقی خود را 
تکمی��ل کنند. فریبا اخوان گف��ت: کارگزاران تنها تا روز 
31 شهریورماه امسال فرصت دارند اطالعات شناسه ملی 
مشتریان خود را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی 
قرار دهند. وی افزود: در اجرای مقررات مربوط به مبارزه 
با پولشویی و با استناد به بند 1- 9 ماده یك دستورالعمل 
شناس��ایی مش��تریان در بازار س��رمایه و براساس بند 5 
ماده 23 »دستورالعمل شناسایی مشتریان در این بازار« 
ارائه خدمات پایه )کد معامالتی( به اشخاص ایرانی فاقد 
شناس��ه ملی ممنوع اس��ت و ارائه خدم��ات به آنان باید 
متوقف شود. معاون عملیات سمات تصریح کرد: چنانچه 
کارگزاران تا پایان وقت اداری روز 31ش��هریورماه امسال 
اطالعات ثبتی )شناسه ملی( اشخاص حقوقی به همراه 
مستندات مربوطه را به این ش��رکت ارسال نکنند، ارائه 

خدمات به این اشخاص متوقف خواهد شد. 

کاهش 48درصدی میزان شکایات 
فعاالن بازار سرمایه در یک ماه گذشته

آمار ش��کایات سهامداران و فعاالن طی ماه گذشته در 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، حکایت از کاهش 
48درصدی ش��کایات دارد. براس��اس این گزارش، تعداد 
148 پرونده ش��کایت در انتهای خرداد س��ال جاری در 
جری��ان بوده که این تع��داد در انتهای تیر به 71 پرونده 

رسیده است.
 همچنین تعداد پرونده ه��ای وارده و مختومه در این 
مدت یك ماهه به ترتیب 32 و 109 پرونده بوده اس��ت. 
در این میان، از تعداد 109 پرونده مختومه در تیر س��ال 
جاری، 22 مورد به س��ازش و 87 مورد به عدم س��ازش 
منجر شده است. از 22 مورد مختومه به سازش، 8 مورد 
ب��ه عدم پیگیری خواهان، 10 مورد به اعالم رضایت و 4 
م��ورد به انصراف خواهان انجامیده اس��ت. از 87 پرونده 
مختومه ای هم که به عدم سازش منجر شده، 24 مورد به 
عدم حضور خواهان و 63 مورد به عدم سازش و ارسال به 
هیأت داوری اختصاص دارد. بر این اساس، کمیته سازش 
کانون کارگ��زاران بورس در راس��تای اج��رای ماده 36 
قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده و به کلیه اختالفات 
حرفه ای ناشی از فعالیت حرفه ای اعضای کانون با یکدیگر 

یا با سایر اشخاص رسیدگی می کند. 

عرضه یک هزار تن آرد گندم در تاالر 
محصوالت کشاورزی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی روز دوشنبه 30 
مرداد 96 عرضه 66 ه��زار و 356 تن قیر، مواد پلیمری، 
وکی��وم باتوم، روغن پایه و اس��الک واکس را تجربه کرد. 
ت��االر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ای��ران برای 
نخستین بار روز دوشنبه 30 مردادماه میزبان عرضه یك 
ه��زار تن آرد گندم کارخان��ه آرد تابان بود. همچنین 54 
هزار 938 تن گن��دم خوراکی و 7 تن جو دامی در قالب 
طرح قیمت تضمینی، 111 هزار و 750 گندم خوراکی، 4 
هزار تن گندم دوروم، 575 تن شکر سفید، 200 تن روغن 
خام، 100 تن ذرت دانه ای، 100 تن جو دامی و 100 هزار 
قطعه جوجه یك روزه در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 
ش��د. براساس این گزارش 13 هزار تن قیر و لوب کات در 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. همچنین 
100 تن شیرخام و 8هزار قطعه جوجه یك روزه تخم گذار 

نیز در بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

روز پرترافیک رینگ بین الملل
در جلس��ه معامالت��ی روز دوش��نبه 30 مردادم��اه 96 
بورس انرژی ایران کاالهای متانول پتروش��یمی زاگرس، 
برش س��نگین و سوخت کوره س��بك پتروشیمی تبریز، 
آیزوریس��ایکل پاالیش نفت اصفه��ان در رینگ داخلی و 
ح��الل 402 پاالیش نفت تبریز، نفتای س��نگین تصفیه 
نشده، حالل 402، حالل 410 و حالل 404 پاالیش نفت 
شیراز، نفت گاز و نفت کوره 380 شرک ملی نفت، میعانات 
گازی پارس جنوبی و گاز مایع بوتان پاالیش نفت کرمانشاه 
در رین��گ بین الملل عرضه ش��دند. بدی��ن ترتیب تعداد 
عرضه های رینگ بین الملل روز دوشنبه مورخ 30مرداد96 

از تعداد عرضه های رینگ داخلی پیشی گرفت. 

عملکرد 3 ماهه »شتران«
ش��رکت پاالیش نفت تهران اطالعات و صورت های مالی 
سه ماهه سال منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه 16هزار 
میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
پاالیش نفت تهران در دوره سه ماهه نخست سال منتهی به 
29 اسفندماه 96 سود خالص را مبلغ 2 هزار و 328 میلیارد 
و 982 میلیون ریال اعالم کرد و به ازای هر سهم 146 ریال 
س��ود اختصاص داد. این شرکت س��ود انباشته پایان دوره را 
11 ه��زار و 851 میلیارد و 307 میلی��ون ریال عنوان کرد. 
»شتران« در همین اطالعیه در دوره مشابه سال مالی قبل به 
سود خالص و سود به ازای هر سهم را صفر اعالم کرده است. 

یادداشت

دریچه

بیشترین درصد افزایش
کمباین سازی ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که کارتن ایران در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

8025.8تکمبا

5.5034.98چکارن

2.6174.97کلوند

3.5874.94کفرا

7.9724.84غدام
11.4514.83چافست
4.4814.79شلعاب

 بیشترین درصد کاهش
کارخانجات داروپخش صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. کارخانجات تولیدی قندی در رده دوم این گروه ایستاد. لنت ترمز 

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

)4.9(4.386دارو
)4.86(2.623بکام

)4.55(4.047خلنت

)4.53(5.396شبریز

)4.14(5.047تکشا
)4(2.902تکنو
)3.85(2.674کترام

پرمعامله ترین سهم
بانك ملت پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. 
توس��عه معادن و فلزات در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد 

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

37.425 998وبملت

36.375 1353ومعادن
26.090 1796فوالد
24.138 802تکمبا

16.443 515شپلي
15.162 5396شبریز
13.697 746خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
تبریز به خود اختصاص داد. توس��عه مع��ادن و فلزات رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. آهنگری تراکتورسازی ایران هم در 
ب��االی ج��دول بیش��ترین ارزش معام��الت ق��رار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
81.814 5396شبریز

49.225 1353ومعادن
47.612 3719خاهن
46.867 1796فوالد

41.574 4734شبندر
37.339 998وبملت
35.099 12361فرآور

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که توسعه معادن و فلزات 

در این گروه دوم شد و بانك ملت در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

17962047فوالد
13531681ومعادن
9981536وبملت
53961218شبریز
8021185تکمبا
7461109خزامیا
37191041خاهن

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

51091022ددام
1696848کساپا
4242848وآذر

2274568خمحور
903452خکمك
1134378خریخت
1637327قثابت

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

7371.97وخارزم
44042.09کگاز

13992.59واعتبار
17433.36وبانك
10123.37ورنا
15913.53ما

10893.61وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

مهدی محمودی
مدیر صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
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شماره 862

تج��ارت  ح��وزه  کارش��ناس  ی��ک 
الکترونیک ب��ا وس��یع توصیف کردن 
بازار داخلی تجارت الکترونیکی با بیش 
از ۵۰ میلی��ون کاربر فعال در کش��ور، 
ضع��ف مهارتی را عامل عدم اس��تفاده 
درس��ت تجاری از این فرصت ارزیابی 

کرد. 
حس��ین زینی وند، کارش��ناس حوزه 
بزرگ تری��ن  الکترونیک��ی،  تج��ارت 
تج��ارت  ح��وزه  در  آسیب شناس��ی 
الکترونیکی در کشور را ضعف مهارتی 
و ع��دم اس��تفاده درس��ت تج��اری از 
ای��ن فرصت به وجود آمده دانس��ت و 
گفت: ایران کش��وری با بی��ش از ۵۰ 
 میلی��ون کاربر فعال اس��ت که بیش از 
۳۰ میلیون نفر از آنها از طریق موبایل 
کارب��ر اینترنت هس��تند، ام��ا مهارت 
و تخص��ص الزم را ب��رای بهره برداری 

تجاری از این فضا ندارند. 
وی با ضروری توصیف کردن ارتباط 
صنع��ت و فض��ای اینترنت��ی اظه��ار 
کرد: متأس��فانه بس��یاری از شرکت ها 
تولیدکننده کاال و خدم��ات ارزنده ای 
هس��تند اما کارکن��ان آنها مهارت های 

الزم برای معرفی و بازاریابی محصوالت 
خ��ود در بازارهای داخل��ی و خارجی 
جهت دسترس��ی به بازاره��ای جدید 
و توس��عه ف��روش را در اختیار ندارند. 
این یک آسیب بزرگ است که با توجه 
به عدم اس��تفاده درس��ت، هزینه های 
پنهان��ی را به صنعت و تجارت کش��ور 

وارد می کند. 
تحریم ه��ای  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
حوزه تج��ارت الکترونیک��ی در زمینه 
تراکنش ه��ای مال��ی با ش��هروندان و 
س��ایت های خارج��ی محدودیت هایی 
ایج��اد کرده اس��ت، اف��زود: در عوض 
بازار داخلی کشور برای توسعه تجارت 
الکترونیک��ی بس��یار مس��تعد اس��ت. 
س��االنه جمع زی��ادی از گردش��گران 
همراه با ارز وارد کش��ور می ش��وند که 
اگر مهارت ش��رکت ها در حدی باش��د 
ک��ه بتوانند ب��ا مخاطب��ان خارجی به 
س��طح تعام��ل قاب��ل قبولی برس��ند، 
ایرانی  محص��والت  می توانن��د  آن��گاه 
ب��ه خصوص در حوزه ف��رش و صنایع 
دس��تی و س��ایر محصوالت تولیدی را 
به همی��ن خارجی ها که قبال از طریق 

وب س��ایت در مورد محصوالت ایرانی 
کس��ب اطالعات کرده اند، بفروشند که 
در نهایت این فروش بخشی از ظرفیت 

صادراتی ما نیز محسوب می شود. 
تج��ارت  ح��وزه  کارش��ناس  ای��ن 
الکترونی��ک ب��ا بی��ان اینک��ه حمایت 
قان��ون از فعالیت های مرتبط با تجارت 
الکترونیک��ی دقیق اس��ت، اظهار کرد: 
قانون تجارت الکترونیکی و مکمل آن 
قانون جرائم رایانه ای و کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه سالیان سال 
اس��ت که در کش��ور ما تصویب شده و 
از قوانین الزم االجرا در محاکم قضایی 

کشور است.
 این قانون بنا به ضرورت و تغییرات 
س��ریع در عص��ر اطالع��ات و فناوری، 
س��یر تکوینی خ��ود را همچنان ادامه 
می ده��د. متولی نظارت ب��ر این قانون 

دستگاه قضاست. 
مضاف ب��ر اینکه پلیس تخصصی فتا 
نیز در این خصوص فعالیتی تخصصی 

و دقیق دارد. 
زینی وند با تأکید بر اینکه در فضای 
مجازی ه��م افراد متخلف و س��ودجو 

همانن��د فض��ای واقع��ی ش��گردهای 
متقلبان��ه و پیش��روانه ای نس��بت ب��ه 
دس��تگاه های نظارتی و قضایی دارند، 
افزود: تأمین و تضمین امنیت اطالعات 
مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی باید 
توسط متخصصان مختلف تحلیل و تا 
ح��د امکان جلوی راه ه��ای نفوذی آن 
گرفته شود. متخصصان امنیت و شبکه 
در ایران جزو بهترین متخصصان مطرح 
در جهان همراه با دانش روز هس��تند. 
وج��ود این افراد برای کس��ب وکارهای 
بزرگ و تج��ارت الکترونیکی در ایران 
نقط��ه قوت خوبی ب��رای حفظ امنیت 
و س��المت داده ها در این حوزه است. 
اگر در ح��وزه تج��ارت الکترونیکی با 
آنها مشورت شود، کمترین آسیب ها را 

شاهد خواهیم بود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در حوزه تجارت 
الکترونی��ک و بحث امضای الکترونیک 
باید از الگوهای موفق دنیا در این حوزه 
اس��تفاده کرد، متولی و ضامن اجرای 
امض��ای الکترونیک در کش��ور را قوه 
قضاییه و ش��ورای عالی انفورماتیک در 

کشور دانست. 

ش��رکت اپل هفته گذش��ته با ش��رکت Aetna با هدف 
ارائه خدمات بهداش��تی س��اعت اپل به میلیون ها مش��تری 
این ش��رکت، به بح��ث و گفت وگو پرداخ��ت. موضوع اصلی 
گفت وگوی میان این دو ش��رکت، قابلی��ت ردیابی وضعیت 
س��المت و درمان کاربران ساعت اپل است که به ارائه هرچه 
بهتر خدمات درمانی همراه با حفظ حریم خصوصی اطالعات 
آنها منجر می ش��ود. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری

CNBC، شرکت اپل هفته گذشته، در جلسه ای با مسئوالن 

شرکتAetna، در مورد ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به 
میلیون ها مشتری این شرکت به بحث و گفت وگو پرداختند. 
ش��رکت خدمات درمانی Aetna اواخر س��ال گذشته برای 
نخس��تین بار اعالم کرده بود که قص��د دارد به کارمندانش، 
یارانه خرید س��اعت اپل ارائه کند. مدیرعامل اپل نیز عنوان 
کرد که این اق��دام می تواند تجربه  متفاوت��ی در زمینه ارائه 
خدمات درمانی باش��د و ش��رکت اپل نیز برای پیشبرد این 
هدف، آمادگ��ی خود را اعالم می کند. جزییات این جلس��ه 

به ش��رح زیر است. »طبق گزارش های منتشر شده از جلسه 
هفته گذشته، مسئوالن دو شرکت اپل و Aetna، راهکارهای 
مختلفی را بررسی کردند. طی این جلسه، اپل بر لزوم حفظ 
اطالعات شخصی پزشکی افراد تنها در صورتی که با رضایت 

کاربران به اشتراک گذاشته شود، تأکید کرد.« 
این جلسه با حضور بسیاری از پزشکان و کارکنان در بخش 
بهداش��ت و درمان برگزار شد که همه بر قابلیت ها و امکانات 

ساعت اپل به پرسش و سپس بحث و گفت وگو پرداختند. 

تصمیم اپل برای ارائه خدمات درمانی با ساعت

عامل رکود تجارت الکترونیکی در ایران
اخبار

پورتال تجاری شرکت مخابرات 
ایران راه اندازی شد

یک��ی از مصادیق دنیای کس��ب وکار امروز، پورتال 
تج��اری اس��ت؛ درگاهی که با آماده کردن بس��تری 
مناسب به ارائه خدمات تجارت الکترونیک می پردازد. 
در دنیای کسب وکار امروز، شرکت ها، سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی ناگزیر به ساده س��ازی روش های 
ارائه خدمات و محصوالت به مشتریان خود هستند و 
پورتال تجاری با توانایی خود در ارائه محتوا و ایجاد 
یک ارتباط دوسویه بین کاربر و مخاطبان، دسترسی 
آس��ان و امن ب��ا قابلیت ه��ای مدیریت��ی و نظارتی 
می تواند به س��ازمان خود در بازاریابی و کس��ب وکار 

موفق یاری رساند. 
 بر این اس��اس و با توجه به اینکه شرکت مخابرات 
ایران بع��د از خصوصی س��ازی به عنوان ی��ک بنگاه 
اقتص��ادی بای��د در ب��ازار رقابتی، روش ه��ای نوین 
بازاریابی و کس��ب وکار را تجربه کند، به منظور حفظ 
و ارتقای برند مخابرات ایران و ارائه ساده خدمات به 
مشتریان، طرح ایجاد یک پورتال تجاری را در برنامه 
کاری خ��ود قرار داد، اما این طرح بعد از ره نگاش��ت 
پنج س��اله تحول و توس��عه، به طور جدی و عملیاتی 

پیگیری و در نهایت اجرا شد. 
پورتال تجاری ش��رکت مخابرات ای��ران به منظور 
ایج��اد ارتب��اط مؤثرتر با مش��تریان و ارائ��ه تمامی 
خدم��ات مخابرات��ی به صورت کام��ال غیرحضوری و 
ب��دون نیاز به مراجعه مش��تری، از طریق یک درگاه 

واحد ایجاد شد. 
پروژه پورتال تجاری ش��رکت مخاب��رات ایران که 
در مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت مخابرات 
ایران در فاز سوم شبکه ملی اطالعات، به طور رسمی، 
راه اندازی ش��د، اهدافی چون س��هولت دسترسی به 
اطالعات و خدمات مورد نیاز مشتریان، ارائه خدمات 
مخابراتی ب��ا کیفیت باال در کمتری��ن زمان ممکن، 
ساده س��ازی در فرآیندهای احراز هویت مش��تریان 
در هنگام خرید س��رویس، امکان مش��اهده وضعیت 
درخواس��ت س��رویس در پورتال، اطالع رس��انی به 

مش��ترک در خصوص وضعیت سرویس درخواستی 
از طریق پیامک و ایمیل، ارائه خدمات جدید مبتنی 
ب��ر محتوا مث��ل فیلم و ب��ازی و موزی��ک، تفکیک 
خدمات مش��تریان خانگی و تجاری، تفکیک پورتال 
تجاری شرکت مخابرات از پورتال سازمانی مخابرات 
به منظور مش��تری مداری بیشتر و ارائه کلیه خدمات 

مخابراتی روی نرم افزار موبایل را دنبال می کند. 

130 هزار فروشگاه اینترنتی بدون 
نماد اعتماد الکترونیکی وزارت 
صنعت مشغول فعالیت هستند

رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی گفت در 
حال حاضر فقط حدود 2۰ هزار مورد از شرکت های 
اینترنتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیک وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت نماد اعتم��اد الکترونیکی 

دریافت می کنند. 
با توجه به رش��د روز افزون فعالیت های اقتصادی 
در ح��وزه فضای مجازی، امروزه ش��اهد اس��تفاده از 
فروش��گاه الکترونیک��ی ب��ه منظور تأمی��ن نیازهای 
کاربران در سطح اینترنت هستیم، اما هنوز می بینیم 
برخی از اف��رادی که خرید اینترنتی انجام داده اند از 
کیفیت کاال و خدماتی که ش��رکت ها ارائه می دهند 

گله مند هستند. 
در همین ب��اره رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی در گفت وگو با خبرگزاری 
م��وج، ب��ه وضعیت کس��ب و کاره��ای اینترنتی در 
جامعه پرداخت و گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی 
برای حمایت از تولید مل��ی، مقابله با کاالی قاچاق، 
شفاف س��ازی اطالعات، حذف واسطه انسانی از تمام 
معامالت دولت��ی و مقابله با فس��اد اداری راه اندازی 

شد. 
وی به ش��رکت های نوپای اینترنتی اش��اره کرد و 
اف��زود: اعطای نماد الکترونیکی هم برای مردم و هم 
برای ش��رکت های اینترنتی است تا از فضای مجازی 
بیش��تر و درست استفاده کنند و ما توانستیم فضای 
کسب و کار الکترونیکی را ساماندهی کنیم. از همین 
رو طی بررس��ی های انجام ش��ده 1۵۰ هزار شرکت 
در ای��ن ح��وزه فعالی��ت می کنند که ما توانس��تیم 
ح��دود 2۰ هزار ش��رکت را س��اماندهی کنیم و به 
آنها نم��اد اعتماد الکترونیک��ی بدهیم.  رئیس مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: واحدهایی 
ک��ه تاکنون ثبت نام کرده اند، می توان با جس��ت وجو 
در سامانه دس��ته بندی کرد اما هنوز به شکل آماده 
این دس��ته بندی اتفاق نیفتاده ولی به طور قطع نیاز 
اس��ت در هنگام تش��کیل اتحادیه کس��ب و کارهای 
الکترونیکی جزء به جزء این واحدها مش��خص شوند 

و به شکل دسته بندی شده قابل دسترسی باشند. 

اخبار

منافع دولت الکترونیک به جیب چه 
کسانی می رود؟ 

دولت الکترونیک یکی از آن مقوله هایی است که عالوه بر 
کاهش هزینه های جاری و پرسنلی جوامع به تغییر شکل 
و س��اختار حاکمیت و دولت نیز می انجامد؛ امری که در 
صورت تحقق می تواند پیامدهایی از دموکراتیک تر شدن 

جوامع تا بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، دولت الکترونیکی یکی از پدیده های 
مهم حاصل از ب��ه کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 
است که پیاده س��ازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، 
اداره و رهبری کش��ورها داش��ته اس��ت و درواقع ش��امل 
تب��ادالت الکترونیکی اعم از مبادله اطالعات و تراکنش ها 
مابین دولت، بخش عمومی و کارمندان دولت است. هدف 
از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطالعات 
ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 
در نهایت دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس 
قرار دادن اطالعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های 
عمومی اس��ت؛ ام��ری که اگر به طور کامل محقق ش��ود 
می تواند در تحقق دموکراس��ی در کشورها نیز تأثیرگذار 

باشد. 
 در تعریف��ی دیگ��ر دولت الکترونیک عبارت اس��ت از 
اس��تفاده س��ازمان های دولتی از فناوری اطالعات اعم از 
شبکه های گس��ترده، اینترنت و رایانش سیار که توانایی 
متحول کردن ارتباط ش��هروندان با دولت، کسب و کارها و 
ساختار خود دولت را دارند. این فناوری ها می توانند گستره 
وس��یعی از امکانات را فراهم آورن��د. ارائه خدمات دولتی 
بهتر به ش��هروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، 
توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطالعات و 
مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت ها است. برخی از 
مزایای آن می تواند کاهش فس��اد، افزایش شفافیت، رفاه 

بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد. 

دولت الکترونیک؛ کاهنده اصطکاک 
دولت و ملت

ص��رف اینکه سیس��تم های ارائه خدمت ش��بانه روزی 
ش��ده و با کمترین هزینه ها در دس��ترس شهروندان قرار 
بگیرد باع��ث کاهش اصطکاک های به وج��ود آمده بین 
شهروندان و کارمندان معموال کم حوصله دولتی می شود 
ک��ه در کوتاه مدت موجب افزایش س��طح رضایتمندی و 
رفاه شهروندان و در بلندمدت به بهبود رابطه بین دولت، 
ش��هروندان و کس��ب وکاره��ا منجر خواهد ش��د. بهبود 
کس��ب وکارها از این جهت محقق می ش��ود که صاحبان 
فعالیت های اقتصادی دیگر نیازی به پیمودن مس��یرهای 
پر پیچ وخم اداری ب��رای گرفتن مجوزهای الزم برای کار 

خود ندارند. 
کاهش ترافیک ش��هری و آلودگی هوا، افزایش سرعت 
کارها، صرفه جوی��ی در انرژی مفید ش��هروندان، ارتقای 
روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت 
توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی 
و علمی کش��ور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان 
الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز 
جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیک 

است. 
با توجه به اهداف و نتایج اجرای دولت الکترونیکی و نیز 
تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع 
بین المللی ارائه ش��ده، به طور کل��ی می توان گفت دولت 
الکترونیکی عبارت است از کاربرد فضای مجازی و تغییر 
ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان 
تبادالت الکترونیکی مابین بخش های مختلف دولت، مردم 
و کسب وکارها، ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت 
به ش��هروندان و همچنین افزایش میزان دسترس پذیری 
شهروندان به خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق 
دسترس��ی به اطالعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، 
مش��ارکت مردم، تقویت دانش جامع��ه، افزایش ابتکارات 
نوین، بهبود کارایی و اثربخش��ی دولت به منظور افزایش 

میزان پاسخگویی دولت به شهروندان. 
 .

کیفیت اینترنت تا پایان سال در 
سراسر کشور متحول می شود

مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات ای��ران در واکنش به 
انتقاد کاربران از کیفیت اینترنت این شرکت وعده داد 
که با برنامه های در دست اجرا کیفیت اینترنت شرکت 

مخابرات ایران تا پایان سال متحول خواهد شد. 
رس��ول س��رائیان درباره گالیه کارب��ران از کیفیت 
س��رویس اینترن��ت مخاب��رات اظه��ار داش��ت: برای 
پاسخگویی به گالیه های کاربران باید علت نارضایتی ها 
مشخص شود که هر بخش از نارضایتی ها دارای علت 
مخصوص به خود اس��ت. وی گفت: بخش بیشتری از 
نارضایتی ها مربوط به س��رویس های قدیمی اینترنت 
نامح��دود س��رعت 128 کیلوبیت بر ثانیه اس��ت که 
برنامه اصالح این سرویس ها در دستور کار قرار دارد. 
مدیرعامل ش��رکت مخاب��رات ایران با بی��ان اینکه 
افزایش کیفیت سرویس اینترنت در دستور کار جدی 
شرکت مخابرات ایران اس��ت، گفت: برای این منظور 
به ط��ور روزانه ش��اخص های کیفی س��رویس را رصد 

می کنیم. 
س��رائیان گفت: با پایان اقدامات مربوط به اتصال به 
Ixp  )مرکز تبادل ترافیک( تا پایان س��ال مش��ترکان 
از نظر کیفیت تجربه متفاوتی را در اینترنت مخابرات 
احس��اس خواهند کرد و کیفیت سرویس بسیار خوب 

خواهد شد.

تازه های فنــاوری

عکس جدید دیگری از ال جی وی 30 منتشر شد.



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
31 مرداد 1396

شماره 862

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
اتومبیل تهران از متواری شدن 
مدع��ی  ش��رکت  دو  مدی��ران 
واردات خودرو به نام های رامش 
خودرو و آداک خودرو خبر داد 
که تبلیغات فراوانی برای جذب 
مش��تری از طریق پیش فروش 

انجام می دادند. 
س��ود  ن��رخ  آم��دن  پایی��ن 
رک��ود  و  بانک��ی  س��پرده های 
حاک��م بر فض��ای کس��ب و کار 
کافی بود تا کالهبرداران ش��به 
بانکی این بار با پوش��ش واردات 
و ف��روش خودروه��ای خارجی 
پا به می��دان بگذارند و با جمع 
کردن نقدینگی از دس��ت مردم 
ب��ه پول ه��ای بادآورده دس��ت 
یابند. اس��تارت کار از خردادماه 
سال گذشته زده شد؛ وقتی که 
ش��ورای پول و اعتبار مصوبه ای 
را ب��رای کاه��ش ن��رخ س��ود 
تس��هیالت و سود س��پرده های 
بانک��ی از س��ر گذراند و س��ود 
س��پرده ها را در بهتری��ن حالت 
به ۱۵درصد تقلیل داد. چند ماه 
بعد اگرچه بانک ها و موسس��ات 
مالی و اعتباری همچنان س��ود 
بیشتری را به صورت غیر قانونی 
پرداخ��ت می کردن��د، اما قانون 
دس��ت و پای شان را بسته بود و 
امکان پرداخت س��ودی بیش از 

۱۵ درصد نداشتند. 
همین نظارت های سختگیرانه 
روی نظام بانکی بود که بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری را 
با کاهش جذب س��رمایه مواجه 
کرد و پایین بودن سود بانکی و 
رکود حاکم ب��ر بازار راه را برای 
از  آن هم  کالهبرداری ها،  برخی 
طریق دادن وعده س��ود باال به 

خودروهای وارداتی باز کرد. 

حاال نوبت خودروس��ازان بود 
ت��ا پا پی��ش بگذارن��د و در خأل 
ایجاد ش��ده جای خالی بانک ها 
را ب��رای مردمی ک��ه تا پیش از 
این ب��ه دریافت س��ودهای باال 
عادت کرده بودند پر کنند. ورود 
خودروس��ازان ب��ه عرصه جذب 
س��رمایه های راک��د در حال��ی 
ص��ورت می گرفت ک��ه تا پیش 
از این بانک ها و موسس��ات مالی 
و اعتباری با پرداخت س��ودهای 
نامتعارف بخشی از سرمایه راکد 
در جامعه را به خود جذب کرده 

بودن��د و حاال ب��ا مصوبه جدید 
ش��ورای پول و اعتب��ار، به نوبت 
س��رمایه گذاران پول خ��ود را از 
چرخه بانکی بیرون می کشیدند 
و به سمت خودروسازان گسیل 
می ش��دند. ش��روع کار به دست 
دو خودروس��از ب��زرگ کش��ور 
رقم خ��ورد. پیش فروش خودرو 
آن هم با وعده پرداخت سود های 
ب��اال ک��ه حت��ی ت��ا ۲۸درصد 
ه��م می رس��ید، م��ردم را برای 
پیش خرید خودرو و سود بیشتر 

در بازار خودرو ترغیب کرد. 

هشدار مجلسی ها به 
خودروسازان شبه بانکی

س��وده��ای  پ���رداخ��ت 
خری��داران  ب��ه  غیر متع��ارف 
خودرو ت��ا جایی پی��ش رفت 
که عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس، این اقدام خودروسازان 
را که در جهت جذب س��رمایه 
م��ردم و ارائ��ه س��ودهای باال 
ص��ورت گرفته بود ب��ه اقدامی 
تش��بیه ک��رد ک��ه در آین��ده 
چالشی بزرگ در اقتصاد پدید 

خواهد آورد. 

ب��ه گ��زارش جهان نی��وز به 
نق��ل از مش��رق؛ کریمی، عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
این س��خنان را اسفندماه سال 
قب��ل بی��ان کرد و گف��ت: این 
سود دهی باال در اقتصاد کشور 
و نظام بانکی مشکل ساز خواهد 
 ش��د، چراک��ه س��ود بانک ه��ا 
۱۵ درصد اعالم شده اما سایپا 
۲۸ درصد و ایران خودرو سود 
را ۲۶ درصد اعالم کرده است. 
این مابه التفاوت س��ود بانک ها 
اقتص��اد  در  خودروس��ازان  و 

مشکل ساز شده است. 
وی این اقدام خودروس��ازان 
در پرداخ��ت س��ود ب��اال ب��ه 
س��پرده های م��ردم را نوع��ی 
دخالت در نظام بانکی دانس��ت 
و گفت: در قانون کیفری برای 
کسانی که قانون را نقض کنند، 
مجازات های��ی در نظ��ر گرفته 
شده است. با تمام این اوصاف، 
بزرگ کش��ور  دو خودروس��از 
یعن��ی ای��ران خودرو و س��ایپا 
توانس��تند ب��ا در نظ��ر گرفتن 
نرخ سود مش��ارکت و انصراف 
باالت��ر از نرخ مصوب ش��ورای 
همچنی��ن  و  اعتب��ار  و  پ��ول 
پرداخت سود باال به متقاضیان 
طرح ه��ای  برخ��ی  قال��ب  در 
ابداع��ی، نقدینگ��ی باالی��ی را 
جذب کنن��د و حت��ی صدای 
اعتراض مس��ئوالن نظام بانکی 
را نیز بلند کنن��د. تا جایی که 
اواخر فروردین ماه سال جاری 
س��رانجام صدای اعتراض مدیر 
کل نظارت ب��ر بانک های بانک 
مرکزی نیز بلند ش��د و عباس 
کمره ای این اقدام خودروسازان 
را برهم زننده تعادل نظام بانکی 

عنوان کرد. 

ب��ازار وارداتی ه��ا در روزه��ای اخیر 
نس��بت به هفته های گذش��ته اختالف 
چندانی در قیمت ها نداشته است، این 
در حالی است که با افزایش ۱0 تا 30 
میلیونی قیمت وارداتی ها در چند هفته 
اخی��ر، بازار خریدوف��روش خودروهای 
خارج��ی ب��ا رکود جدی مواجه ش��ده 
اس��ت. رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
اظه��ار داش��ت: ه��ر چند ت��ا پیش از 
توقف ثبت س��فارش و افزایش بی رویه 
قیمت ه��ا، بازار معام��الت خودروهای 
خارجی تا ح��دودی متقاضیان واقعی 
خود را داش��ت اما طی ی��ک ماه اخیر 
بازار این خودرو ها با افت ش��دید تقاضا 
مواج��ه ش��ده، به طوری که مش��تری 
واقعی ه��م از خری��د از بازار آش��فته 

وارداتی ها منصرف شده است. 

س��عید موتمن��ی تصری��ح ک��رد: از 
ابتدای امس��ال هر چند بازار پررونقی 
در وارداتی ها ش��اهد نبودیم اما تعادل 
قیمت ب��ر بازار حاکم ب��ود درحالی که 
امروز با ب��اال رفتن قیم��ت وارداتی ها 
نس��بت ب��ه ارزش خودروه��ا در بازار، 
مشتریان دیگر تمایلی به خرید ندارند 
و در این ش��رایط به نظر می رس��د در 
انتظ��ار تغییر جری��ان ب��ازار و نتیجه 
تصمیم��ات آت��ی در ب��ازار وارداتی ها 

هستند. 
ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، وی تأکید 
کرد: امروز مش��تری نس��بت به ارزش 
واقع��ی خ��ودرو ب��رای خری��د اق��دام 
به عن��وان مث��ال خودرویی  می کن��د، 
مانند س��ورنتو که به یکباره با افزایش 
30 میلیون��ی، به ۲70 میلیون در بازار 

می رسد مطمئناً ارزش مراجعه و خرید 
را برای مشتریان نخواهد داشت. 

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
ب��ازار وارداتی ه��ا بیش از این کش��ش 
افزای��ش قیم��ت را نداش��ته و ط��ی 
هفته های آتی ش��اهد اف��ت قیمت در 

بازار خارجی ها خواهیم بود. 
وی با توجه ب��ه رأی اعتماد مجلس 
به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: ب��ا آغ��از فعالیت وزی��ر جدید 
مطمئن��ا بازار بالتکلی��ف وارداتی ها به 
همین من��وال نخواهد ماند و با تعیین 
دس��تورالعمل جدی��د، جری��ان ثب��ت 
سفارش وارداتی ها طی هفته های اخیر 

مشخص خواهد شد. 
نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س 
همچنی��ن با اش��اره به تع��ادل قیمت 

وارداتی ه��ا طی دو هفت��ه اخیر، اظهار 
داش��ت: هم اکنون خودروی توسان که 
در دو سه هفته گذشته از ۱۸0میلیون 
ب��ه ۱97میلیون افزایش داش��ت طی 
هفت��ه اخی��ر تغییر قیمتی نداش��ته و 
ب��ه نظر نمی رس��د طی روزه��ای آتی 
نی��ز افزایش قیمت جدی��دی را تجربه 
کند، همچنین خودروی س��انتافه نیز 
ب��ا افزایش صورت گرفته طی دو هفته 
اخیر، همچن��ان ۲44 میلیون در بازار 
خریدوفروش می ش��ود، ضم��ن اینکه 
خودرویی مانند سراتو که در هفته های 
گذش��ته با افزایش ۱0 میلیونی همراه 
ش��د همچن��ان ۱4۸ میلی��ون والنترا 
نیز ب��ا تعدیل قیمت در ای��ن هفته، با 
هم��ان ۱۵۲میلی��ون توم��ان در بازار 

خریدوفروش می شود. 

بازار وارداتی ها بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد

دومینوی ورشکستگی شرکت های مدعی واردات خودرو به راه افتاد
اخبار

درآمد مالیاتی خودرو محقق نشد! 
 در حال��ی درآمد دولت از مح��ل واردات خودرو برای 
سه ماهه نخست س��ال جاری ۸ هزار و ۲00 میلیارد ریال 
مصوب ش��ده بود که آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد 

درآمد مالیاتی دولت از این محل محقق نشده است. 
به گزارش کارپرس، آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران از می��زان درآمدهای مالیاتی دولت در س��ه ماهه 
نخست امسال نشان می دهد دولت توانسته درآمد مالیاتی 
700 میلی��ارد ریالی از واردات خ��ودرو را طی این مدت 
کسب کند؛ حال آنکه براس��اس برنامه مصوب برای این 
دوره زمانی دولت باید درآمد ۸هزار و ۲00 میلیارد ریالی 
را کس��ب می کرد. هرچند درآمدهای دولت از این بخش 
در س��ه ماهه ابتدای سال  جاری نس��بت به مدت مشابه 
 س��ال گذشته از رشد ۱33درصدی خبر می دهد، اما رقم 

محقق شده کمتر از اهداف تعیین شده است. 
 نکته مه��م دیگر اینکه درآمده��ای حاصل از مالیات 
 واردات خودرو در س��ه ماهه نخست سال جاری به میزان

 4/ 0 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تش��کیل 
داده اس��ت؛ درحالی که این میزان در مدت مش��ابه سال 
گذشته ۲/ 0 بوده اس��ت. در این بین بررسی درآمدهای 
دولت از مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز نش��ان می دهد 
دولت در این بخش نیز نتوانسته عدد تعیین شده را محقق 
کند؛ بر این اس��اس دولت در سه ماهه نخست سال جاری 
باید یک هزار و 900 میلی��ارد ریال از نقل و انتقال خودرو 
درآمد کسب می کرد؛ با وجود این دولت تنها توانسته یک 
هزار و ۲00 میلیارد ریال از این بخش درآمد کسب کند. 
از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می دهد درآمد 
دولت از این محل نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
تغییری نداشته است. در این بین بررسی درآمدهای دولت 
از مالیات شماره گذاری خودرو نیز نشان می دهد دولت تا 
حدودی توانسته به رقم مصوب خود برای سه ماهه ابتدای 
سال جاری دست پیدا کند. دولت درآمدهای خود از این 
بخش را ۲ هزار و ۸00 میلیارد ریال در نظر گرفته بود؛ با 
وجود این آمار بانک مرکزی نشان می دهد ۲ هزار و 700 

میلیارد ریال درآمد از این بخش به دست آمده است. 
در این بین اما مقایسه درآمدهای مالیاتی شماره گذاری 
خودرو در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته نشان از رشد بیش از ۲۸ درصدی دارد. 

ادامه سناریوی ورود بی رویه تایرهای 
وارداتی در بازار تولیدات داخلی

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ای��ران با توجه 
ب��ه لزوم افزای��ش نرخ تعرفه واردات تای��ر گفت: با وجود 
پیشنهاد افزایش ۵درصدی نرخ تعرفه واردات تایر تا این 

لحظه موافقتی در این راستا صورت نگرفته است. 
 مصطفی تنها اظهار داش��ت: تنها تحولی که در حدود
 پنج س��ال اخیر در جریان واردات تایر صورت گرفته در 
یکی از س��ایزهای تولیدی تایر بوده، به طوری که افزایش 
نرخ تعرف��ه آن از ۱۵درصد به ۲0درصد صورت گرفته و 

تغییر دیگری در روند تعرفه ها حاصل نشده است. 
وی تصریح کرد: قطعاً عدم افزایش نرخ تعرفه بر جریان 

صعودی واردات تایر به کشور تأثیر گذار بوده است. 
وی گفت: زمانی که می توانیم در داخل نیاز بازار را تأمین 
کنیم نیازی به واردات وجود ندارد و خودروس��ازان حدود 

۵۵ تا ۶0 درصد از تولیدات داخلی را استفاده می کنند. 
وی تأکید کرد: امروز یکی از مشکالت صنعت تایر ایران 
واردات بی رویه و قاچاق تایر اس��ت که به این صنعت در 
ایران آسیب رسانده است. وی در ادامه به موضوع کسب 
اس��تاندارد اروپا برای تایره��ای وارداتی پرداخت و گفت: 
براساس توافقات سال گذشته، تا اردیبهشت ماه باید کلیه 
تایرها استانداردهای اروپا را اخذ کنند. وی افزود: مسلما 
برای کسب نشان ایمارک و درج استاندارد اروپا روی تایرها 
باید نمونه ها به اروپا ارسال شوند و پس از تست های الزم و 
درج بندی، این استانداردها روی تایرها حک می شود که 
طبعا این جریان مستلزم صرف زمان مناسبی است. عضو 
انجمن صنفی صنعت تایر ایران افزود: با اعمال این قانون، 
تایرهای دارای استاندارد SWR که تا پیش از این تنها به 
کشورهای اروپایی و برخی کشورهایی که این استاندارد 
جاری است، اجازه واردات داشت پس از این باید با همین 
استاندارد به ایران وارد شوند. به گفته تنها، با وجود زمان 
مناسب جهت اجرای این استاندارد تاکنون این استاندارد 

در جریان ورود تایرها اجرایی نشده است. 

ماشین های پلیس بدون راننده 
می آیند! 

 به زودی مردم لوکزامبورگ شاهد اتومبیل های پلیسی 
خواهند بود که بدون راننده در شهر گشت زده و به انجام 
عملیات پلیس��ی خواهند پرداخت. به گزارش کارپرس، 
نیروهای پلیس لوکزامبورگ اخیراً یک مدل S تس��ال را 
خریداری کرده اند؛ خودرانی که بدون نیاز به راننده برای 
عملیات ه��ای مختلفی آماده خدمت به نیروهای اجرای 
قانون و پلیس در این کش��ور اس��ت.  در اصل می توان 
در آینده خودران ه��ا را در لوکزامبورگ در حال اجرای 
ماموریت دید. خودروهایی که س��رخود و هوش��مند به 
دنب��ال مجرمان رفت��ه و بی س��روصدا در عملیات های 
مخفی ش��رکت می کنن��د. این خودروها ب��ا عملکردی 
سریع می توانند نقش یک خودروی خالی را بازی کرده 
و مخفیانه در مواق��ع الزم بدون در خطر انداختن جان 
نیروهای پلیس نقش آفرین ظاهر ش��وند. از طرفی تسال 
S یکی از سریع ترین سدان های جهان محسوب می شود 
و در ۲.4 ثانیه به ش��تاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت 
می رسد. به همین دلیل قطعاً در عملیات تعقیب و گریز 

از مجرمان عقب نخواهد ماند. 

اخبار

پراید در مسیر بازنشستگی قرار گرفت
 اگرچ��ه پراید خودرویی اس��ت که قادر به تأمین تمامی 
استانداردهای موجود اس��ت، اما با افزایش این استانداردها 
و تصویب آن س��ایپا تصمیم گرفت  »خروج پراید از چرخه 
تولی��د« را رق��م بزند. ای��ن روزها زمزمه ه��ای خروج یکی 
از پرتیراژتری��ن خودروه��ای موجود ایران در ب��ازار خودرو 
پیچیده است. سایپا اعالم کرد که دلیل اصلی خروج پراید 
از خطوط تولیدی این ش��رکت، تبعیت از قوانین مصوب و 
همراستا با سیاست های دولت جمهوری اسالمی و مجلس 
شورای اسالمی است.  اگرچه پراید خودرویی است که قادر 
به تأمین تمامی اس��تانداردهای موجود است اما با افزایش 
این استانداردها و تصویب آن سایپا تصمیم گرفت  »خروج 
پراید از چرخه تولید« را رقم بزند. به گزارش کارپرس، سایپا 
براس��اس مس��ئولیت اجتماعی خود، طی سالیان گذشته 
ب��ا ایجاد زنجیره تأمین، انواع مختلف ای��ن خودرو را تولید 
و روانه بازار کرد و بس��یاری از صنایع پایین دس��تی کشور 
را به حرکت درآورد و به منظور جلب رضایت مش��تریان و 
افزایش کیفیت با تالش بخش های مهندسی و فنی با تغییر 
 در پلتفرم توانس��ته اس��ت تاکنون اس��تانداردهای اجباری 
پنج��اه و پنج گانه خودرو را در خصوص این محصول پاس 
کرده و سهم عمده ای از بازار خودرو را کسب کند. اما دلیل 
استقبال از این خودرویی که روزهای آخر تولیدش را تجربه 
می کند چیس��ت؟ قبل از هر چیز باید به شمار این خودرو 
در خیابان ها اش��اره کرد. براساس آمار موجود تاکنون تعداد 
7 میلیون پراید توسط س��ایپا روانه خیابان های ایران شده 
است. پراید همواره، همراهی قانع و خودرویی اقتصادی برای 
خانواده های ایرانی است. اغلب مردم نخستین خودروی شان 
پرای��د بوده و هنوز هم بس��یاری از خانواده ها از این خودرو 
به عنوان خودروی دوم شان استفاده می کنند. از دیگر مزایای 
پراید می توان به هزینه های پایین، س��هولت در تعمیرات، 
خریدوف��روش آس��ان و خدم��ات پس از فروش وس��یع و 
سراس��ری آن اش��اره کرد. قیمت نیز یکی دیگ��ر از عوامل 
رغبت بیشتر مردم به خرید این خودرو است. پراید به دلیل 
قیمت مناسب، مصرف سوخت پایین، فضای مناسب کابین 
و صندوق جادار، خودرویی است که با استقبال روبه رو شده 
اس��ت. این خودرو در سال های آغازین تولید خود به عنوان 
یکی از بهترین خودروه��ای آیرودینامیکی با ترمزی عالی، 
شیش��ه های برقی و زیبایی و طراحی دقیق بود که از سوی 
جوانان و خانواده ها در آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت 
و در پیست های اتومبیل رانی جزو بهترین ها بوده است.  همه 
م��ا به یاد داریم که بانک ها جوایز خ��ود را با این خودرو به 
مشتریان خوش شانس ش��ان اعطا می کردند. در آن سال ها، 
مشخصات فنی پراید مورد س��وال همگان و باعث رضایت 

مالکان و سرنشینان بوده است. 
موضوع دیگری که باعث شد مردم در این دهه اخیر رغبت 
بیشتری برای خرید پراید از خود نشان دهند افزایش ضریب 
ایمنی این خودرو بود. برای این کار پروژ ه ای توسط مهندسان 
سایپا تعریف ش��د. عنوان پروژه مقاوم سازی خودروی پراید 
یا همان ارتقای پلتفرم ایکس ۱00 بود. امروزه ش��اید کمتر 
کسی از این اتفاق مهم اطالعات دقیقی داشته باشد اما گروه 
خودروسازی سایپا در راستای ارتقای کیفیت پراید از سال 
۱3۸4 تا ۱393 طی دوره های مختلف فرآیندهای متعددی 
را برای افزایش ایمنی و کیفیت این خودرو به اجرا در آورده 
اس��ت. در سال ۱390 کیسه هوای راننده و در سال ۱39۲ 
کیسه هوای سرنشین جلو به این خودرو اضافه شد. میزان 
مصرف سوخت پراید و تغییرات صورت گرفته در موتور پراید 
هم در افزایش رغبت مردم به خریدش بی تأثیر نبود. براساس 
اطالعات اعالمی از سوی شرکت سایپا، در سال ۱3۸4 پراید 
از کاربراتور به انژکتور تغییر یافت و در س��ال ۱3۸۸ ضمن 
مجهز شدن به ترمزABS، به منظور افزایش ایمنی، تغییرات 
ج��دی در پلتفرم این خودرو به وج��ود آمد. پراید با ارتقای 
ش��اخص های مربوطه از سال ۱393 با استاندارد آالیندگی 

یورو 4 تولید شده و تاکنون این روند ادامه دارد. 
 

رانندگان اسنپ و تپ سی از مالیات 
سال 95 معاف شدند

 رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت: رانندگان 
دارای یک خودرو که در اسنپ و تپ سی فعال هستند، همانند 
دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال ۱39۵ از پرداخت 
مالیات بر درآمد خودرو معاف هستند. سیدکامل تقوی نژاد، با 
اش��اره به بندهای قانونی مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل، 
خاطرنش��ان کرد: شرکت ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر 
ارائه خدمت و عرضه کاال اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی 
در صورت کس��ب درآمد و س��ود و پس از کسر معافیت های 
مقرر باید براس��اس نرخ های مقرر در قانون مالیات پرداخت 
کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی 
نیست. به گزارش خبرخودرو، وی با اشاره به شتاب روزافزون 
تکنولوژی و اس��تفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث 
ش��کل گیری کس��ب وکارهای مختلف در فض��ای مجازی با 
اس��تفاده از فناوری نوین اطالعاتی شده، است، اظهار داشت: 
قطعاً در آینده نزدیک ماهیت کس��ب وکارهای موجود دچار 
تغییر و تحوالت بیش��تری خواهد شد، بنابراین سازمان امور 
مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب وکار ها و وصول 
مالیات عادالنه از آن برنامه ریزی مناس��بی انجام داده است. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص بحث های 
پیرامون پرداخت مالیات از سوی شرکت های نوپای اسنپ و 
تپ سی خاطرنشان کرد: برخالف مواردی که در رسانه ها رواج 
یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله 
نقلیه )مثل پراید، پژو و...( که با آن به فعالیت شغلی حمل ونقل 
مسافر می پردازند برای س��ال ۱39۵ صفر ریال تعیین شده 
که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابالغ شده است، بنابراین 
در صورتی که یک راننده دارای یک تاکس��ی است یا در یک 
آژانس کرایه یا از طریق اس��نپ و تپ س��ی ب��ه ارائه خدمت 

حمل ونقل مسافر می پردازد نباید مالیات پرداخت کند. 

تازه های خودرو

رقیب المبورگینی و فراری رونمایی شد.



 عضو کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی مجلس گفت:  کارگروهی در کمیس��یون 
وی��ژه حمای��ت از تولید مل��ی و نظارت بر اجرای اص��ل ۴۴ قانون 

اساس��ی مجل��س ش��ورای اس��امی در 
خصوص اج��رای قوانین در زمینه فضای 
کسب و کار تشکیل شده و رصدهای الزم 

را انجام می دهد.
س��هیا جلودارزاده با تأکی��د بر اینکه 
ب��ه زودی گ��زارش کارگ��روه مجلس در 
خص��وص رون��د اج��رای قان��ون فضای 
کس��ب و کار ارائه می شود، افزود: کارگروه 
مرب��وط به بررس��ی روند اج��رای قانون 
بهبود فضای کس��ب و کار در حال تدوین 
گزارشی نظارتی برای مجلس است. عضو 
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی در 
مجل��س ادام��ه داد: در کارگروه مس��ائل 

مربوط به اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار پیگیری 
می شود و در این راستا وظایف اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، وزارت اقتصاد و بخش هایی مانند صدا و س��یما، وزارت 

امور خارجه که فضاساز کسب و کار هستند مشخص شده و باید در 
نظر داش��ت که در برخی از وزارتخانه ها از سال ۹۰ تا ۹۲ اقدامی 
در خص��وص اجرای قانون مذکور انجام نش��ده و از س��ال ۹۲ که 
کار شروع شده این مهم با روند مناسب 
پیگیری نش��ده است. جلودارزاده افزود: 
البته برخی از اقدام��ات وزارتخانه ها در 
خص��وص اج��رای قانون بهب��ود فضای 
کس��ب و کار در حال نهایی شدن است، 
به طور مثال تعیین ش��اخص ها و تعیین 
وضعیت رش��د صنعت، معدن و تجارت 
در مراحلی اس��ت که جدیدترین نتایج 

در حال ارائه است.
وی افزود: کارگروه مربوط به بررس��ی 
رون��د اج��رای قان��ون بهب��ود فض��ای 
کس��ب و کار در ح��ال تدوین گزارش��ی 
نظارت��ی برای مجلس اس��ت که بزودی 
ارائه می ش��ود تا اقدامات الزم برای اج��رای صحیح قانون مذکور 
صورت بگیرد و دس��تگاه ها موظف هس��تند در فرص��ت باقیمانده 

وظایف خود را انجام دهند. 

به نظر می رسد که سامسونگ bixby را برای استفاده آماده کرده است. 
این ش��رکت اعام کرده است که این دس��تیار دیجیتالی برای صاحبان 
گوش��ی های S8 و +s8 قابل استفاده خواهد بود. توانایی های این دستیار 

که قابلیت حرف زدن دارد در مرحله آزمایشی 
و به صورت اختیاری در آمریکا در دس��ترس 
بوده است. به گفته سامسونگ، بازخوردی که 
از این طرح اولیه داش��تند منجر به پیشرفت 
دادن برنام��ه در م��واردی چون پاس��خ دادن 
س��ریع تر و بهبود درک دس��تیار در مواردی 
ک��ه از عبارات مختلف برای بیان یک س��وال 
اس��تفاده می ش��ود و بهبود فعالیت هایی که 
بدون دس��ت زدن به گوش��ی انجام می شود، 
شده اس��ت. حدود 1۰۰هزار نفر از دارندگان 
این گوش��ی از این دستیار استفاده کرده اند و 
حدود ۴میلیون بار هم دستورات صوتی به آن 
داده اند. همچنین سامسونگ اشاره کرده است 

که bixby می تواند آخرین پیام یا ایمیل شما را نیز بخواند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، این برنامه با فش��ار دادن دکمه ای که در کنار 
galaxy s8 و +s8 قرار گرفته اس��ت فعال می شود و همین طور می توان 

آن را با گفتن hi bixby فعال کرد. مانند سیری آیفون و دستیار گوگل، 
bixby می تواند پیام بفرس��تد، هشدارها و زنگ ها را مدیریت کند و... اما 
قدرت اصلی آن در دسترسی به جزییات برنامه های گوشی یا اپلیکیشن ها 
است که می تواند به طور خودکار از بین چند 
صفحه برای انجام دستورات عبور کند، کاری 
که دستیار گوگل به سادگی نمی تواند انجام 
دهد. به عقیده سامس��ونگ یادگیری عمیق 
ب��ه این برنامه اجازه خواه��د داد تا در طول 
زمان پیش��رفت کند و به مرور به آش��نایی 
با ترجیح��ات و طرز صحبت ک��ردن کاربر 

بپردازد. 
نتایج بررسی اولیه bixby و قابلیت های 
آن مخلوطی از مثبت و منفی اس��ت، اما آن 
نتیجه گیری ها مرب��وط به روزهای اول دوره 
آزمایش��ی می شود. س��وال این است که آیا 
سامس��ونگ پیش��رفت قابل توجهی کرده 
اس��ت؟ آیا دکمه bixby روی گوشی های س��اخت این شرکت باالخره 
توجیه پیدا کرده اس��ت؟ به زودی تمامی کاربران گوشی galaxy s8 به 

یک نتیجه قطعی در این مورد خواهند رسید. 

غامحس��ین شافعی می گوید تدوین برنامه اقتصادی دولت برای چهار 
س��ال آینده، میدان دادن به بخش  خصوصی و واگذاری تصدی گری ها و 
ق��رار گرفتن دولت در جایگاه اصلی که همان سیاس��ت گذاری و نظارت 

است باید مدنظر باشد. شافعی با عنوان اینکه 
توج��ه به تولید ملی به عن��وان موضوع اصلی 
و اساس��ی کش��ور اس��ت، تأکید کرد: جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و تعامل ب��ا اقتصاد 
جهانی از اقدامات مهم در کش��ور اس��ت. به 
دلیل کاهش ش��دید تقاضای داخلی و قدرت 
خرید جامعه که به عقیده برخی کارشناسان 
هن��وز کمتر از 1۰ س��ال پیش ب��وده، الزم 
اس��ت ضمن شناس��ایی ظرفیت های داخلی 
و حمای��ت از آن، صادرات به عن��وان اولویت 
م��ورد توج��ه جدی ق��رار گیرد و ب��ا اعمال 
سیاست های تشویقی و حمایت به عنوان نوک 
پیکان حرکت توس��عه اقتصادی کشور به آن 

توجه ش��ود. شافعی با اشاره به اصل عدالت مالیاتی اظهار داشت: عدالت 
مالیاتی بس��یار مهم و مورد توجه است و بخش  خصوصی خواهان حذف 
تمام معافیت های مالیاتی برای رس��یدن به عدالت اجتماعی اس��ت. وی 

تصریح کرد: بهبود فضای کس��ب وکار اصل و اساس آینده اقتصاد کشور 
در جذب س��رمایه گذاری خارجی و توسعه س��رمایه گذاری و بستر امنی 
برای توس��عه اقتصادی کشور است. ش��افعی همچنین از علی طیب نیا، 
وزیر س��ابق اقتص��اد به عنوان ف��ردی که با 
حض��ور مس��تمرش در این ش��ورا، آن را با 
نظ��م خاصی پیش برد یاد کرد و گفت: وی 
پایه ای قابل اتکا برای شورا بود. غامحسین 
ش��افعی با اش��اره به برنامه های اعام شده 
مسعود کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد گفت: 
مای��ه امی��دواری فراوان اس��ت همچنین با 
ش��ناختی که از ایش��ان داریم، می دانم که 
فاصله می��ان گفت��ار و کردار ایش��ان زیاد 
نیس��ت و می توانیم به زودی ش��اهد اجرای 
برنامه های شان باش��یم. شافعی همچنین با 
اش��اره به سابقه حضور کرباس��یان در اتاق 
ایران گفت: کرباس��یان مدت��ی نایب رئیس 
اتاق ایران بود و از جنس فعاالن اقتصادی هم محس��وب می شود. ایشان 
در جریان مس��ائل، مشکات و فعالیت های بخش خصوصی است که این 

موضوع هم نکته مثبتی برای فعاالن اقتصادی محسوب می شود. 

ب��ه تازگی آمازون ی��ک برند برای خدمات غذایی ثبت کرده اس��ت 
و با این ش��عار در پی جذب مش��تری اس��ت: ما آماده می کنیم، شما 

آشپزی کنید. 
آمازون فقط برای تهیه خواربار و مایحتاج 
ش��ما فعالیت نمی کند، بلک��ه می خواهد به 
پخت وپ��ز مش��تریانش در خان��ه هم کمک 

کند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، آمازون با شعار ما 
آماده می کنیم، ش��ما آشپزی کنید در نظر 
دارد کیت ه��ای وعده غذای��ی را به صورت 
 Blue نپخته ب��ه مانند برندهای��ی از قبیل
 Plated و   Apron، Hello Fresh

عرضه کند. 
به گفته این شرکت، غذاهای آماده پخت 
و پز به صورت کیت های متشکل از گوشت، 
مرغ، ماهی، سبزیجات و. . . را همراه با سس 

و ادویه ج��ات آماده می کنند و با ترکی��ب آنها به صورت یخ زده، آماده 
و پکیج هایی از گوش��ت و مرغ و ماهی و س��االد میوه و. . . برای پختن 
آماده می کنند. همچنین پکیج هایی از سوپ های مختلف و همین طور 

کیت های��ی متش��کل از دانه های خوراک��ی و برنج و نودل و پاس��تا و 
محصوالت نان هم خواهند داشت. 

آنه��ا همچنین ب��ه طرح خ��ود درباره پروموش��ن برای مش��تریان 
همیشگی خود اشاره کردند، البته آمازون 

به جزییات دیگری اشاره نکرده است. 
آم��ازون پس از عرضه کتاب در س��ایت 
خود و س��پس حرکت به سمت بازارهای 
خرده فروش��ی اخیرا به س��مت خواربار و 
غذا حرکت کرده اس��ت. این ش��رکت در 
حدود ی��ک دهه کار ک��ردن روی تحویل 
س��فارش آنای��ن خوارب��ار در م��اه پیش 
یک فروش��گاه بزرگ خواربار فروشی را به 
قیم��ت 13.7 میلیارد دالر خرید. در طول 
س��الیان آمازون دو تجربه دیگر در زمینه 
 Amazon ،فروش��گاه ها را داشته اس��ت
Go در س��یاتل ک��ه یک فروش��گاه بدون 
 AmazonFresh صندوقدار اس��ت که در حال توس��عه نیز هست و
Pickup که محل هایی برای تهیه خواربار است و غذاهای فاسدشدنی 

و یخ زده را به صورت خدمات تحویل سریع به مشتریان می رساند. 

صاحبان گوشی galaxy s8 می توانند از bixby استفاده کنندتهیه گزارش وضعیت کسب و کار در مجلس رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: 

 آمازون آماده می کند شما آشپزی کنید! بهبود فضای کسب وکار آینده اقتصادی کشور را تضمین می کند

عوامل و ش��رایط بسیار گوناگونی بر کس��ب و کار شما تاثیر گذار 
هس��تند که باید تک تک آنها را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید 

شرایط مناسبی را برای خود شکل دهید.
 با این آگاهی که باید در مورد کس��ب و کار خود حساس باشیم 
باید از اس��تاندارد های مختلف دیجیت��ال مارکتینگ برای ارتقای 

سایت خود بهره بگیریم.
 در ادام��ه در مورد اینکه چگونه یک کس��ب و کار موفق داش��ته 

بیش��ر سخن  باش��یم 
خواهیم گفت. 

در  بخواهی��م  اگ��ر 
مورد اخبار کسب و کار 
بگویی��م  بیش��تر 
ای��ن  ب��ه  می توانی��م 
مطلب اشاره کنیم که 
ش��رایط مهم دیگر در 
کسب و کار الکترونیک، 
ارتباطی  شبکه  وجود 
ب��ا  ق��وی همنش��ین 

اطمینان باالست. 
ب��ه  دسترس��ی 
پهن��ای گ��روه بلندتر 
هیچ کدام  اختی��ار  در 
نیس��ت.  بنگاه ه��ا  از 
پهن��ای باند قس��متی 
زیرس��اخت های  از 
نهادینه ش��ده توس��ط 

دولت است.
 هر قدر این وسعت 
بلندتر باش��د، حجم و 
س��رعت اطاعاتی که 
تبادل می کند بیش��تر 

خواهد بود.
در  ب��ا  رو  ای��ن  از   
نظ��ر گرفت��ن نق��ش 
مهمی ک��ه این عامل 
می توان��د در جای��گاه 
ب��ا  ش��بکه  خدم��ات 
توان باال داشته باشد، 
و  خصوصی س��ازی 

قانون زدای��ی کارها ارتباطی به منظور ازدیاد کارایی در سیس��تم 
سازمان پیام رسانی در کشورهای در حال ترفیع  و رونق یافته مورد 

تاکید قرار می گیرد. 
متغیره��ای رفتاری نظی��ر نمونه تبحر نیروی انس��انی بنگاه  ها، 
حجم نفوذ گذاری در تحقیق و رونق و نرخ های دستمزد، از عوامل 
مهمی هستند که در پسند کسب و کار الکترونیک مداخله بنگاه ها 
موثرند. هر قدر بنگاه تجاری در سطح بین المللی از نیروی انسانی 
مطلع بیشتری بهره مند باشد و منابع بیشتری را به اعتماد گذاری 

انحصار دهد، موضع بهت������ری در جذب و پس��ند کس��ب و کار 
الکترونیک دارد. 

ق��درت خرید عمومی افراد که با س��طح درآمد و رفاه اقتصادی 
مشخص می شود، نقش مهمی بر کامیابی در کسب و کار دارد. 

هن��گام رکود اقتصادی، با توجه به کاه��ش توان فروش افراد و 
عدم خواس��ت به س��رمایه گذاری، کس��ب و کارها با واکنش منفی 

مواجه می شوند. 
در قناعت معیش��تی 
بیشتر افراد با کشاورزی 
درگیر هس��تند، مرحله 
خود را مصرف می کنند 
و مابقی را ب��ا کاالها و 
معاوضه  آسان  خدمات 

می کنند. 
می��ادی   ۹۰ ده��ه 
ش��دن  پدی��دار  ده��ه 
ب��ود  کس��ب و کارهایی 
کس��ب و کارهای  به  که 
دات کام نامدار ش��دند. 
در  که  کسب و کارهایی 
کالب��د یک وب س��ایت 
می ش��وند  راه ان��دازی 
از  بهره ب��رداری  ب��ه  تا 
بپردازن��د  فرجه های��ی 
فن��اوری  اث��ر  در  ک��ه 
اینترنت رد شده است. 
شکس��ت  ی��ا  توفی��ق 
نیز  کس��ب و کارها  این 
همچ��ون دیگر اقس��ام 
از  متاثر  کس��ب و کارها 

عوامل مختلفی است. 
نش��ان  تحقیق��ات 
داده اس��ت ک��ه فقدان 
بنیان��ی  آگاه��ی 
نداش��تن  کس��ب و کار، 
ط��رح کس��ب و کار ی��ا 
ضعیف بودن آن، شیوع 
ت��دارکات  غیر موث��ر، 
در  ناتوان��ی  ناکاف��ی، 
برآورده س��ازی نیازهای مشتریان، اس��تعمال نامتناسب از مراجع 
مالی و کاهش تدریجی میل اطمینان گذار به دادوستد الکترونیک 
و عاوه بر این رش��د قارچی شرکت های اینترنتی و اقرار تغییر در 
عمل خرید مش��تریان، از مهم ترین دالیل شکست کسب و کارهای 

اینترنتی بوده است. 
از س��وی دیگر کس��ب و کارهای اینترنت��ی موفق اکث��را از نوع 
ترکیبی )حقیقی و مجازی( بوده اند که از زنجیره تامین قوی و باز 

هم پایه ای از مشتریان موجود خود بهره می بردند. 

 چند سالی می ش��ود که واژه استارتاپ وارد فرهنگ عامه مردم شده است. 
بسیاری تاش می کنند سوار قطار جریان استارتاپی شوند. به گزارش آریا بازار، 
حتی کسانی که این واژه را نشنیده اند و چیزی درباره آن نمی دانند، احتماال از 

مزایای آن بهره مند شده اند. 
در این سال ها این واژه به شدت مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حتی کسی 
که نمی دانس��ته دارد چه  کار می کند، گفته من یک استارتاپ راه انداخته ام. با 
اینکه اس��تارتاپ ها، کسب و کارهای کوچکی هس��تند که این ظرفیت را دارند 
تا طی دو س��ال به  صورت نمایی رش��د کنند، ولی هر کس��ب و کار کوچک و 
اینترنتی اس��تارتاپ نیس��ت. موضوع مهم این اس��ت که تاریخچه نظریه های 
مدیریتی حدود 1۰۰س��ال اس��ت که به وجود آمده، اما اس��تارتاپ ها کمتر از 
۲۰س��ال است که ش��کل گرفته اند و کمتر از 1۰سال است که ادبیاتی درباره 
آنها به کار می رود. بنابراین مفاهیم مدیریت چندان قابل تطبیق بر استارتاپ ها 
حداقل در دو سال اول فعالیت آنها نیست. پژوهشگران مدیریت فعا در حال 

تحقیق روی استارتاپ ها هستند و به مرور 
نظریه ه��ای مدیریتی درب��اره آنها کامل 
می شود. نکته مهم اینجاست که نظریه ها 
و مدل هایی که برای فعالیت استارتاپ ها 
به دست می آید به آسانی قابل تطبیق بر 

کسب و کارهای بزرگ نیست. 
قب��ل از اینکه ی��ک تعریف س��اده از 
اس��تارت  آپ بدهیم ای��ن را بگوییم که 
هدف هر اس��تارتاپ این اس��ت که بعد 
از م��دت  زمان��ی مث��ا دوس��ال به یک 
کسب و کار بزرگ تبدیل شود. برای اینکه 
بدانیم استارتاپ چیست از ناصر غانم زاده، 
مدیر ش��رکت س��رمایه گذاری جسورانه 
اُپات��ان کم��ک خواس��تیم. او در تعریف 
اس��تارتاپ گفت: »تعریف ه��ای فراوانی 
وجود دارد و هر کس��ی از ظن خود آنها 
را به ش��کلی متفاوت بیان می کند. این 
تعریف ترکیبی اس��ت از تعریف های پل 

گراهام، اریک ریس و دیو مک کلور؛ استارتاپ ها نوعی از شرکت های نوپا هستند 
که به س��رعت رشد می کنند، ولی در ابتدای کار با عدم قطعیت بسیار دست  و 
پنج��ه نرم می کنند، به گونه ای که در آغاز حتی در مورد اینکه مشتری ش��ان 
کیست، چه محصولی می خواهند تولید کنند و چگونه پول درآورند، سردرگم 
هس��تند، اما تعریف دیگری که اینجا بسیار به کار می آید تعریف استیو بلنک 
اس��ت: استارتاپ سازمانی است موقتی که در جست وجوی مدل کسب و کاری 
گسترش پذیر، تکرارپذیر ]و سودده[ است. براساس این تعریف می توان نتیجه 
گرفت سازمانی که هنوز در مرحله جست وجوی مدل کسب و کار بوده استارتاپ 
اس��ت و هنگامی که آن مدل کسب و کار را یافت از استارتاپ بودن درمی آید و 

دیگر استارتاپ نیست.«
اما این خط کش��ی وحی منزل نیست و گاهی به شرکت های جاافتاده تر هم 
استارتاپ گفته می شود؛ بنابراین هنوز معیار محکمی برای تشخیص استارتاپ 
بودن یا نبودن کس��ب و کارها وجود ندارد. گرچه کس��ب و کارهایی هستند که 
می دانیم قطعا استارتاپ نیستند: مثا خشکش��ویی بزرگ، گاوداری و کارگاه 
تراشکاری کسب و کار کوچک تلقی می شوند و نه استارتاپ. نکته بعدی اینکه 
هرچند بخش زیادی از استارتاپ ها از فناوری اطاعات استفاده جدی می کنند، 

اما همه استارتاپ ها آی تی نیستند و استارتاپ هایی هم در زمینه های ژنتیک، 
نانوتک، بیوتک و… وجود دارند. استارتاپ نوعی کسب و کار نوپاست، ولی هر 

کسب و کار نوپا و جدیدی، استارتاپ نیست. 
در دنیا به اس��تارتاپ هایی که ارزش آنها به باالی یک میلیارد دالر می رسد 
»تک شاخ« می گویند. تک شاخ ها استارتاپ هایی هستند که سرمایه کافی جذب 
کرده اند و احتماال می توانند درآمد پایدار ایجاد کنند و به یک کسب و کار واقعی 

تبدیل شوند. منتها حتی یک تک شاخ هم می تواند شکست بخورد. 
در کن��ار آن، مفهوم دیگری به نام نوآوری توفن��ده هم وجود دارد. نوآوری 
توفنده، یک خاقیت برهم زننده  است که منطق حاکم را به کل تغییر می دهد. 
برخی از کس��ب و کارها نوآوری توفنده دارند و قاعده بازی را تغییر می دهند. 
برخی در همان وضع موجود با اس��تفاده از همان منطق موجود تغییر ایجاد 
می کنند. ایربی اندبی در دنیا صنعت اجاره محل اقامت را به کل دگرگون کرد 
ب��ا اینکه حتی یک اتاق ن��دارد. اوبر صنعت اجاره تاکس��ی را متحول کرد با 
اینکه حت��ی یک تاکس��ی ندارد.گوگل 
از شناخته ش��ده ترین ها در ایران اس��ت. 
پیشنهاد می کنیم کتاب »گوگل چگونه 
کار می کند« اریک اشمیت و همکارش 
را بخوانی��د و ببینی��د چط��ور ت��اش 
می کنند همین طور که رش��د می کنند 
به یک کس��ب و کار تنبل تبدیل نشوند 
و روحی��ه و فرهنگ اس��تارتاپی را بین 
۵۰ه��زار نفری که در این ش��رکت کار 
می کنن��د حفظ کنند، ام��ا واقعیت این 
اس��ت که ش��رکت ها هرچقدر بزرگ تر 
می شوند شیوه مدیریت هم در آنها تغییر 
می کند و نمی توانند مانند گذشته چابک 
باشند. در این مرحله استراتژی آنها این 
است که اس��تارتاپ های خوب را بخرند 
و به م��رور انحصار ایجاد کنن��د. در دنیا 
قوانین ضدانحصار به صورت جدی مراقب 
ش��رکت های بزرگ هس��تند، اما آنها به 
کمک پول فراوان و وکای زبده همیشه راهی برای ایجاد انحصار پیدا می کنند. 
در ایران هیچ کدام از استارتاپ ها نوآوری توفنده نداشتند، البته نسبت به فضای 
س��نتی موجود در کسب و کارهای ایران نوآوری داشتند. در ایران هیچ کدام از 
استارتاپ ها هم احتماال با استانداردهای جهانی تک شاخ محسوب نمی شوند. 
منتها برخی نام ها بیش  از حد در رس��انه ها تکرار شده است: دیجی کاال، کافه 
بازار، تخفیفان، اس��نپ، نت برگ، تپس��ی، زودفود، زرین پال، مامان پز، دیوار، 

بامیلو، شیپور و...
متأس��فانه مس��ئوالن دولتی هم ب��دون برنامه این نام ها را تک��رار کرده اند، 
درحالی که این کسب و کارها دیگر نه استارتاپ هستند و نه در برخی موارد یک 
کس��ب و کار واقعی شده اند و ممکن است در آینده نزدیک باعث انفجار حباب 
استارتاپی در ایران هم بشوند. آنهایی که نام شان در ایران زیاد در رسانه ها تکرار 
شده کسب و کارهایی هستند که زمانی استارتاپ بودند، اما موفق شدند سرمایه 
جذب کنند و تا زمانی که نتوانند درآمد پایدار ایجاد کنند، کس��ب وکار واقعی 
نیستند. حتی هیچ  کس تضمین نمی کند که اگر استارتاپی زمانی تک شاخ شد، 
بتواند یک کسب و کار موفق و پایدار شود؛ در دنیا هم تک شاخ هایی داشتیم که 

با همان شاخ شان زمین خوردند. 

مدیرعامل علی بابا، بار دیگر ثروتمندترین آسیایی تبار لقب 
گرفت. » جک ما«، مدیرعامل گروه علی بابا، با دریافت سهم خود از 
درآمدهای این شرکت و البته سود سهامش بار دیگر به صدر لیست 

ثروتمندترین آسیایی تبارها بازگشت. 
طبق اعالم نشریه فوربس، ثروت وی برابر با ۳۷.۴ میلیارد دالر 

برآورد شده است و پس از او نیز یکی دیگر از میلیاردرهای اینترنتی 
چین به نام  Ma Huateng  قرار دارد که ریاست هیأت مدیره 

شرکت Tencent را عهده دار است و ارزش ثروتش برابر با ۳۶.۷ 
میلیارد دالر برآورد شده است. گفتنی است در رتبه بندی جهانی نیز 

جک ما جایگاه هجدهم را در اختیار دارد و Ma Huateng با یک 
پله اختالف در جایگاه بعدی پس از او ایستاده است. 

این در حالی است که هفته گذشته علی بابا از افزایش ۵۶ درصدی 
درآمدهایش در سه ماهه اخیر خبر داد که ظاهراً به دلیل رشد 

فروش در کسب و کار تجارت آنالینش بوده است. در همان هفته 
نیز سهام این شرکت رشدی ۱۰.۴ درصدی را تجربه کرد.  اما دیگر 

شرکت ثروتمند این فهرست یعنی Tencent )هلدینگ سرمایه گذار 
چینی که زیرشاخه های آن در حوزه های مختلفی نظیر سرگرمی، 
سیستم های پرداخت، اسمارت فون و اینترنت فعالیت دارند( نیز 

هفته گذشته از افزایش خارج از انتظار ۷۰ درصدی سود خالص خود 
برای شش ماهه نخست ۲۰۱۷ خبر داد که از رشد کسب و کار و فروش 
بازی های آنالین و البته سیر صعودی پرداخت های برخط و تبلیغات 

آن ناشی می شد. سهام این کمپانی هم هفته گذشته ۴.۹ درصد رشد 
داشته است. 

چگونه یک کسب و کار موفق داشته باشیم از استارتاپ بودن تا تک شاخ شدن! 

صدرنشینی
مدیرعاملعلیبابا

درآسیا
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دریچهکسب وکار امروز

سال هاست در کشورهای پیشرفته دنیا خریدوفروش ها به صورت اینترنتی انجام می شود 
و فروش��گاه هایی در سراسر جهان در اروپا و آمریکا اعتبار زیادی کسب کرده اند. در ایران نیز 
کسب و کارهای مجازی متولد شده اند و هر روز حضورشان در اقتصاد کشور پررنگ تر می شود. 
به گزارش ایلنا، این موضوعات تا جایی پیش رفته که وزارت صنعت و معدن به فکر تشکیل 
اتحادیه کسب و کارهای مجازی افتاده و فراخوانی داده تا صاحبان این کسب و کارها برای عضویت 
در این اتحادیه اعام آمادگی کنند. دیجی کاال طی سال های اخیر با اقبال عمومی روبه رو شده 
و توانس��ته سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد و می توان از این کسب و کار به عنوان 
نخستین کسب و کارهای مجازی موفق در ایران نام برد. کسب و کار دیگری که می توان از آن نام 
برد تپسی است. این کسب و کار توانسته با خدمات حمل و نقل، جای خود را بین عامه مردم باز 
کند. این اپلیکیشن نیز با ارائه قیمت های مناسب در مقابل کسب و کارهای سنتی ایستاده است. 

دیجی کاال و تپسی دو کسب و کار برتر 
در ایران

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در حاشیه نخستین جلسه هیأت 
دولت دوازدهم افزود: مهم ترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که زیرساخت های اشتغال 
را فراهم، و موضوع اشتغال را با همکاری دیگر وزارتخانه ها دنبال کنیم. وزیر ارتباطات دولت دوازدهم 
ادامه داد: این کار بزرگی است اما گام های زیرمجموعه آن این است که کیفیت را افزایش و قیمت را 
کاهش دهیم؛ در موضوع کیفیت اخیراً یک گام بزرگی برداشتیم که آثار آن را االن می توانید ببینید. 
آذری جهرمی افزود: تاش می کنیم دسترسی ها را همراه با اصول فرهنگی توسعه دهیم، اصول ما 
واحد است؛ اوالً اعتقاد داریم محدودیت برای مردم ایجاد نکنیم و ثانیاً مسئوالنه همه را به همدلی 
برسانیم. آذری جهرمی گفت: تاش می کنم دستگاه های مختلف به جای چالش و تقابل به تعامل 
بپردازند و مردم هم زندگی راحت تری داشته باشند. وی افزود: مهم ترین برنامه ما توسعه کسب و کار 

نوپا و اصاح مدل اقتصادی در برنامه 1۰۰ روزه اصاح مدل تعرفه گذاری خدمات اینترنتی است.

توسعه کسب وکار نوپا مهم ترین برنامه 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات



هر چقدر هم که محصوالت یا خدمات 
شرکت ش��ما فوق العاده باشد، اگر برای 
آنها تبلیغات نکنی��د، هیچ کس از وجود 
آنها آگاه نخواهد ش��د. ه��دف از برنامه 
تبلیغاتی، رسیدن به بیشترین مخاطبان 
ممک��ن و ج��ذب مش��تریان جدی��د، با 
کمترین هزینه اس��ت. به گزارش سایت

chetor، اگ��ر تبلیغ��ات ب��ه درس��تی 
صورت گیرد، می تواند به سرمایه گذاری 
فوق الع��اده ای برای کس��ب و کار کوچک 
ش��ما تبدیل ش��ود، ولی اگر به ش��کلی 
درست انجام نش��ود، موجب هدر رفتن 
مق��دار زی��ادی از پول ه��ای نازنین تان 
می شود. در واقع تبلیغات می تواند بازی 
ماهرانه و هوش��مندانه ای باشد. در اینجا 
به بهتری��ن راه های تبلیغات برای جذب 
مش��تری اش��اره می کنیم که می توانند 
در برنامه ری��زی، اجرا و نظارت بر برنامه 

تبلیغاتی تان، به شما کمک کنند. 

1- مخاطبان هدف خود را بشناسید
کمپی��ن تبلیغات��ی بای��د در جه��ت 
رس��یدن به بازار جاویژه شما عمل کند. 
یکی از اش��تباهات رای��ج، ارائه تبلیغاتی 
کلی اس��ت که به زبان مش��تریان بالقوه 
ش��ما صحبت نمی کند یا توجه آنها را به 

خود جلب نمی کند.
 از خودتان بپرسید که قصد دارید چه 
نوع مش��تریانی را به خ��ود جذب کنید. 
پس کاری کنید که تبلیغات شما به طور 

خاص با آنها ارتباط برقرار کند. 

۲- از مزیت رقابتی تان به عنوان 
برگ برنده استفاده کنید

یک��ی از ن��کات مه��م در تبلیغ��ات، 
برجسته کردن جوانب مثبت کسب و کار 
شماست، یعنی همان عواملی که موجب 

مزیت رقابتی شما می شوند. 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی بس��یار زیادی 
وج��ود دارد ک��ه هوش��مندانه س��اخته 
ش��ده اند، ولی در فروش مزیت های ویژه 
محص��ول یا خدمات تبلیغ ش��ده، ناتوان 

هستند.
 ت��ا زمانی که ای��ن مزایا را برجس��ته 
نکنی��د، تبلیغات، ارزش ویژه محصوالت 

شما را به مشتریان بالقوه نشان نمی دهد.
 ۳- تصوی�ری از خ�ود در ذه�ن 

مشتری ایجاد کنید
وقت��ی در بزرگراه با س��رعت در حال 
حرک��ت هس��تید، ب��ه راحت��ی متوجه 
تابلوهای تبلیغاتی کوکاکوال می ش��وید. 
در واقع محص��والت فراوانی وجود دارند 
که آنها را از روی ش��کل بس��ته بندی یا 
لوگوی ش��ان تش��خیص می دهی��د. باید 
بدانی��د که تصوی��ر در تبلیغات و ترویج 
کس��ب و کارتان، اهمی��ت زی��ادی دارد. 
بس��یاری از تبلیغ کنندگان، برای ایجاد 
تصویری همیش��گی در ذهن مشتریان 
تالش نمی کنند و فرصت تاثیر گذاشتن 
بر مش��تریان احتمالی خود را از دس��ت 

می دهند. 

۴- برای پول 
درآوردن، باید 
پول خرج کنید

راه های��ی برای 
در  صرفه جوی��ی 
وجود  هزینه ه��ا 
در  ول��ی  دارد، 
نباید  تبلیغ��ات 
ب��ه  خساس��ت 

خرج بدهید و کیفی��ت را فدای کاهش 
هزینه ه��ا کنید؛ زیرا ای��ن کار بر میزان 
ف��روش تاثی��ر می گ��ذارد و ای��ن تاثیر، 
موج��ب تغیی��ر نتیجه نهایی می ش��ود. 
همیشه تبلیغات موفق، هزینه دارد و به 

همین دلیل هم مؤثر است! 

۵- تبلیغات را در مکان های مناسبی 
قرار دهید

یک��ی از بهتری��ن راه ه��ای تبلیغ��ات 
برای جذب مش��تری، تبلیغات مناس��ب 
در محل مناس��ب اس��ت. ممکن اس��ت 
ک��ه مجله، ایس��تگاه رادیوی��ی یا حتی 
برنام��ه تلویزیون��ی م��ورد عالقه ش��ما، 
ب��رای مخاطب��ان هدف ت��ان جذابیت��ی 
نداشته باش��د. ش��ما باید در مورد بازار 
هدف خود تحقی��ق کنید تا آنها را بهتر 
بشناس��ید و بدانید ک��ه چه چیزهایی را 
مطالع��ه می کنن��د، چ��ه برنامه هایی را 

تماشا می کنند و به چه چیزهایی گوش 
می دهند.

 سپس، تبلیغات را در رسانه مناسبی 
قرار دهید تا بتوانی��د پیام تان را به بازار 

هدف تان برسانید. 

۶- اجازه ندهید بودجه  بر مدیریت 
کمپین تبلیغاتی تان اثر بگذارد

درست اس��ت که با اختصاص دادن 
مبلغ مش��خصی در ماه برای تبلیغات، 
کار دفترداری و حس��ابداری ش��رکت 
خود را ساده تر می کنید، ولی اگر شما 
نی��ز مانند بس��یاری از کس��ب و کارها، 
ف��راز و نش��یب های فصل��ی داش��ته 
باش��ید، اختص��اص دادن مبلغی ثابت 
ب��رای تبلیغات 
ج��ب  مو
می ش��ود تا در 
زمان های رکود 
 ، ن ت ت��ا ر تجا
بی��ش از ح��د 
ب��رای  الزم 
هزینه  تبلیغات 
در  و  کنی��د 
زمان های رونق 
کسب و کارتان، 
ب��رای تبلیغ��ات و ج��ذب مش��تری، 
ب��ه اندازه کاف��ی هزین��ه نکنید. یکی 
از اش��تباهات بس��یاری از صاحب��ان 
کس��ب و کارها، این اس��ت ک��ه بودجه 
خ��ود را براس��اس نیازه��ای تبلیغاتی 

فصلی شان تنظیم نمی کنند.
 

۷-  از رسانه های متنوعی استفاده کنید
بس��یاری از صاحب��ان کس��ب و کارها، 
براس��اس قیمت و نرخ بالق��وه بازدهی، 
بهترین مکان را ب��رای تبلیغات انتخاب 
می کنند و پس از مدتی متوقف می شوند. 
در تبلیغ��ات هم مانند س��رمایه گذاری، 
نبای��د همه تخم مرغ های ت��ان را در یک 

سبد بگذارید. 
پول های��ی را ک��ه قص��د داری��د برای 
تبلیغ��ات هزینه کنی��د، در بی��ن انواع 
رسانه های مناسب برای مخاطبان هدف 

و بودجه تان، پخش کنید. 

۸- س�عی نکنید برای همه جذاب 
باشید

هیچ محصول ی��ا خدمتی وجود ندارد 
که برای همه جذاب باش��د. بس��یاری از 
صاحبان کس��ب و کارها، از جمله مدیران 
شرکت ها، سعی می کنند راه هایی را برای 
دسترسی به تمام بازارها پیدا کنند. ولی 
به طور معمول، این روش عملی نیس��ت. 
ای��ن کار می تواند برای کس��ب و کارهای 
کوچکی ک��ه نمی توانند همزمان در چند 
ب��ازار فعالیت کنن��د، به فاجع��ه منتهی 
ش��ود. پس بهتر است که بازار هدف خود 
را بشناس��ید و بهترین ه��ای خ��ود را به 

مخاطبان تان ارائه دهید.
 

۹- تبلیغات خود  را   از پیش، آزمایش 
کنید

ب��رای  کاف��ی  زم��ان  و  پ��ول  اگ��ر 
س��رمایه گذاری روی گروه ه��ای کانون��ی  
می توانی��د  داری��د،   )focus group(
تبلیغات خود را روی افراد دیگر آزمایش 
کنید و واکنش آنها را بس��نجید. آیا آنها 
پیامی را ک��ه می خواهی��د منتقل کنید، 
درک می کنن��د و می پذیرند؟ اگر چنین 
نیس��ت، بفهمید ک��ه چگون��ه می توانید 
پیام ت��ان را به ش��کل موثرتری ب��ه آنها 
منتق��ل کنید. البته راه های ارزان تری نیز 
)در مقایسه با گروه کانونی( برای آزمایش 
تبلیغات ش��ما وج��ود دارد. ب��رای نمونه 

می توانید از پرسشنامه استفاده کنید. 

1۰- بر تبلیغات خود نظارت کنید
ش��ما به راحتی می توانید از مش��تری 
ی��ا ارباب رج��وع بپرس��یدکه چگون��ه با 
محصوالت یا خدمات ش��ما آش��نا شده 
است. با وجود اینکه انجام این کار بسیار 
ساده اس��ت، ولی بس��یاری از صاحبان 
کس��ب و کار، به خود زحم��ت انجام آن 
را نمی دهن��د. دانس��تن اینکه موثرترین 
ش��ما،  تبلیغات��ی  آگهی ه��ای  عناص��ِر 
کدام عناصر هس��تند و کدام رس��انه ها، 
س��ودآورترین فرصت ه��ای تبلیغاتی را 
برای شرکت شما فراهم می کنند، بسیار 

سودمند است. 
allbusiness :برگرفته از

بهترین راه های تبلیغات برای جذب مشتری

 خریداران را میخکوب خود کنید
دریچه

عصب شناسی چه کمکی به تبلیغ 
بهتر می کند؟ 

 در س��ال های گذش��ته هم��واره ی��ک روش خاص 
برای میزان اثربخش��ی تبلیغات اس��تفاده ش��ده است؛ 
تی��م متمرکز. ع��ده ای را در یک ات��اق دور هم جمع 
می کنند س��پس فیلم تبلیغاتی را برای آنها به نمایش 
می گذارند، بعد به آنها یک فرم نظر س��نجی می دهند و 
در خص��وص اینکه در آن تی��زر تبلیغاتی چه دیده اند، 

سوال می پرسند. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریابی ایران، جم��ع کثیری از 
محقق��ان این عرصه از روش تس��ت عددی اس��تفاده 
می کنند، یعنی به آنها با توجه به فیدبک های مثبت و 
منفی که به تبلیغات نشان داده شود، میزان اثربخشی 
آن تبلیغ��ات را اندازه گیری می کنند، ولی این تکنیک 
نی��ز در نوع خود محدودیت های��ی را برای اندازه گیری 
میزان اثر بخش��ی تبلیغات به هم��راه دارد، مثل اینکه 
حافظه همه انسان ها قابل اعتماد نیست یا برخی افراد 
ب��رای ایجاد رضایت در محققین آنها را فریب می دهند 

و... 
یکی از متخصصان مغز و اعصاب به نام موران سرف 
که وارد دنیای کسب و کار شده است اعتقاد دارد دانش 
پزش��کی مغز و اعصاب در زمینه کس��ب و کار می تواند 
برخی مش��کالت را بپوش��اند، به این ترتی��ب که آنها 
معتقدند انس��ان ها بیش��تر پاس��خ هایی ک��ه در مقابل 
س��واالت می دهند، چیزی اس��ت که دوس��ت دارند و 
واقیعت ندارد. آنها لباس هایی را می خرند که مناس��ب 
افراد الغر است و نه مناسب خودشان یا وقتی عضویت 
باشگاه های ورزش��ی را می گیرند انگار قرار است هفت 

روز هفته ورزش کنند و …
به ه��ر ح��ال فاصله زی��ادی بی��ن خاس��تگاه های 
 خودآگاه و ناخودآگاه انس��ان ها وجود دارد و با دستگاه 
الکترو انس��فاگرافی می توان همه آنها را به خوبی ثبت 

کرد و به تحلیل و بررسی آنها پرداخت. 

تحلیل مغزی انسان ها در مورد عصب شناسی 
از تبلیغات

موران س��رف برای اینکه یک تحلیل کامل مغزی از 
انس��ان ها در خصوص تبلیغات به دست آورد، عده ای را 

برای تماش��ای یک مسابقه هیجان انگیز ورزشی دعوت 
کرد و از سه روش تحقیق در آن واحد استفاده )دستگاه 
الکترو انس��فاگرافی، دوربین و فرم نظرس��نجی( و بعد 
نتیجه این سه روش را با هم مقایسه کرد. در مقایسات 
انجام شده تقریبا نتیجه هر سه روش داده های یکسان 
ب��ود، اما در روش دس��تگاه الکترو انس��فاگرافی نتایج 
عمیق تری به دس��ت آم��د؛ اینکه در برخی قس��مت ها 
مغ��ز زنان واکنش بیش��تر و در برخی قس��مت ها مغز 
مردان عکس العمل ش��دیدتری از خود نشان می دهد. 
یعنی در برخی قس��مت ها مغز افراد درک بیش��تری از 
دیده های ش��ان دارد تا خودشان و مطمئنا دانستن این 
ن��کات برای افراد س��ازنده تبلیغ��ات می تواند موفقیت 
بیش��تری به ارمغ��ان آورد. مثال س��ازندگان تبلیغات 
می توانند از ای��ن تکنولوژی ب��رای اندازه گیری میزان 
اثربخش��ی یک آگه��ی بازرگانی اس��تفاده کنند. البته 
تکنول��وژی یاد ش��ده برای اندازه گیری زمان مناس��ب 
ب��رای پخش ی��ک آگه��ی بازرگانی اس��تفاده چندانی 
نخواهد داش��ت. ب��ه گفته موران س��رف، چنانچه یک 
آگهی تأثیرگذار باش��د چه 10ثانیه چه 20ثانیه و چه 
30ثانیه باشد تأثیر خود را روی بیننده می گذارد و نیاز 
به هزینه اضافی نخواهد داش��ت و بیشتر، تعداد دفعات 
پخ��ش یک آگهی تأثیر گذار و حائز اهمیت خواهد بود 

تا مدت زمان پخش آن. 

اندازه گیری میزان درگیری ذهنی در 
عصب شناسی 

تکنولوژی الکترو انس��فاگرافی که پیش��تر در مورد 
آن صحبت ش��د، می تواند میزان تأثیر گذاری پیام های 
بازرگان��ی و تبلیغاتی را پیش بینی کن��د، یعنی اینکه 
ای��ن آگهی تبلیغاتی چه مقدار ذه��ن بیینده را درگیر 
و مش��غول خود کرده است. مثال می توان گفت که این 
آگهی حدود 10درصد بیشتر ذهن بینندگان را نسبت 
به آگهی دیگر درگیر کرده اس��ت و احساس��ات آنها را 

بهتر برانگیخته. 
خ��وب اس��ت بدانی��د ک��ه اس��تفاده از روش ه��ای 
عصب شناس��ی محدودیت ه��ای زی��ادی را ب��ه همراه 
خواهد داش��ت و کس��ی می تواند از آن اس��تفاده کند 
که متخصص مغز و اعصاب باش��د. این درحالی اس��ت 
ک��ه در هیچ یک از س��ازمان ها ی��ک متخصص مغز و 
اعصاب وجود ندارد و همین طور متقاعد کردن مدیران 
و کارشناسان یک ش��رکت برای جایگزینی استفاده از 
روش های عصب شناس��ی به جای استفاده از شیوه های 
متداول بس��یار کار سختی اس��ت. اما باوجود تمام این 
مشکالت دانش عصب شناسی کامل ترین و دقیق ترین 

ابزار میزان اثربخشی آگهی های تبلیغاتی است.
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تبلیغات خالق

در این آگهی که برای سیستم دیسترونیک پالسِ مرسدس بنز )دستگاهی برای حفظ فاصله  ایمن و جلوگیری از تصادف( طراحی شده، از مجموعه  
تصاویری استفاده شده است که در آنها انسانی تالش می کند تا دو بخش بدن خود را به یکدیگر متصل کند، ولی با نگاهی دقیق تر به تصویر، 

متوجه خواهید شد که این اتصال می تواند مرگبار باشد.

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات رادیویی هدفمند در 
Panoply

ش��بکه رادیوی��ی Panoply برنامه هایی برای 
بازاریابان دارد که ش��امل پخش تبلیغات رادیویی 
 Nielsen هدفمند با استفاده از اطالعات آماری

در جهت مدیریت بخش مخاطبان می شود. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، این ش��رکت اعالم 
کرد ک��ه برندها اجازه خواهند داش��ت ازآنچه در 
Panoply تولی��د و س��اخته ش��ده اس��ت برای 
دسترسی به اطالعات Nielsen و بخش مدیریت 

و Panoply’s Megaphone استفاده کنند. 
تکنول��وژی  بخ��ش  رئی��س   Jason Cox
Panoply می گوید: Panoply برای نخس��تین 
ب��ار برنامه ه��ای رادیوی��ی را ب��ا هم��کاری دیگر 
کمپانی ه��ای تولی��د برنامه ه��ای رادیوی��ی مثل 
Gimlet و Buzzfeed ب��ا تمرک��ز روی بخش 

کسب درآمد و توزیع می سازد. 
پیش��تر Panoply میزان رضای��ت مخاطبان 
ب��ه کم��ک  ب��رای  نظرس��نجی ها  براس��اس   را 
 تبلیغ کنندگان برای دس��ت پی��دا کردن به نوع 
به خصوصی از شنوندگان اندازه گیری کرده است.

 ول��ی ح��اال، تبلیغ کنن��دگان می توانن��د ب��ه 
بخش خاصی از ش��نوندگان براس��اس اطالعاتی 
مث��ل عالقه مندی ه��ا، قص��د خری��د، منطق��ه، 
جمعیت شناس��ی، مصرف رس��انه و روانشناس��ی 

دست پیدا کنند. 
براس��اس گفته ه��ای Cox، در ابت��دا تولید هر 
قس��مت برنامه های رادیویی ب��ه صورت دیجیتال 
واقعا مش��کل ب��ود، چون بای��د آنه��ا را از طریق 
داده ه��ای ش��خص ثالث ب��ا برنام��ه RSS دانلود 
می کردیم و بدون دسترس��ی به داده های شخص 
ثال��ث هدف قرار دادن تبلیغ��ات به عنوان مرورگر 

غیرممکن بود.
 ب��ه روز رس��انی تبلیغ های هدف ام��کان، قرار 
گرفتن بیشتر در مسیر این نوع هدف گذاری مورد 
اس��تفاده را به ویدئو ه��ای تبلیغاتی در کانال های 

دیجیتال می دهد.
 ای��ن حرکت از کمپانی Apple آغاز می ش��ود 
که امکان دسترس��ی بیشتر به اطالعات مخاطبان 
و ش��نوندگان را می ده��د و کمپانی های��ی مث��ل 
Panoply و بقیه همواره برای این اندازه گیری ها 

نیاز به اعتماد به اقدامات شخص ثالثی دارند. 
پیش��رفت تکنول��وژی که م��ا داش��ته ایم به ما 
اجازه هماهنگ کردن اطالعات جمع آوری ش��ده 
توسط Nielsen به وسیله مرورگرها از سایت ها، 

اپلیکیشن ها و بقیه موقعیت ها را می دهد. 
تازمانی ک��ه مخاطبان مورد نظر ب��رای این نوع 
جمع آوری اطالعات محبوب هستند کمپانی های 
رادیویی مطالب مؤثری را از این تبلیغات خواهند 

آموخت. 
 ،comScore براس��اس گزارشات سال گذشته
مردم ش��نیدن ای��ن تبلیغات را روی هر ش��بکه 
دیجیتال رادیویی ترجیح می دهند و دو سوم آنها 
آنچه را در این تبلیغات می شنیدند می پذیرفتند. 
رش��د تبلیغات رادیویی هی��چ وقت به نظر کند 
نبوده اس��ت. براس��اس تحقیقات، امس��ال درآمد 
این ش��بکه ها تا 85درصد رش��د داشته است و به 
220میلیون دالر می رس��د؛ پیشرفتی سریع تر از 
س��ال های 2015 و 2016 ک��ه 75 درص��د بوده 

است. 
 Damian Garbaccio Nielsen طبق گفته
می توان��د مخاطبان را ب��ه 60000 گروه مختلف 
تقس��یم کند که این می تواند به صورت گسترده 
و تک به تک باشد و بازاریابان می توانند به راحتی 

از میان آنها انتخاب کنند.  

یکی از نکات مهم در 
تبلیغات، برجسته کردن 
جوانب مثبت کسب و کار 
شماست، یعنی همان 

عواملی که موجب مزیت 
رقابتی شما می شوند



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
سه شنبه
31 مرداد 1396

شماره 862

برای موفقیت در هر کس��ب وکاری باید 
با رقبای بس��یاری دست و پنجه نرم کنید. 
رقبای ش��ما ه��ر روز امکان��ات و خدمات 
جدیدی به مشتریان خود ارائه می دهند. به 
گزارش س��ایت chetor، اگر در این رقابت 
برای جذب مش��تری ت��اش نکنید بدون 
شک از میدان رانده خواهید شد. از طرفی، 
نتیجه ارائه خدمات و امکاناتی که مخاطب 
را جذب نکند چیزی جز ضرر و هزینه های 
بیهوده نیس��ت، به همین خاطر به مدیریت 
دانش مشتری نیاز دارید تا اطمینان حاصل 
کنید هزینه هایی که در این راس��تا متقبل 

می شوید نتیجه مثبتی در پی دارند. 

دانش مشتری چیست؟ 
دان��ش مش��تری ب��ه معنای ش��ناخت 
مش��تریان، نیازه��ا، خواس��ته ها و اهداف 
آنهاست. برای شرکتی که بخواهد در مسیر 
فرآینده��ا، تولی��دات و خدماتش تدبیری 
بیندیش��د تا با مش��تریانش ارتباط واقعی 
برق��رار کند، احاطه بر ای��ن دانش ضروری 
اس��ت. این دانش، تسلط بر مفاهیم و نحوه 
بیان را نیز ش��امل می ش��ود که ش��ناخت 
مدی��ران اصلی و تحلیل اطاعات از راه دور 
مانند تحلیل داده های فروش، واکنش های 
مجازی و دیگر داده های تحلیلی هم بخشی 

از آن است. 
البته شرکت ها تا حدودی مشتریان خود 
را می شناسند اما این شناخت معموال جزئی 
و ناقص است، تحلیل و به اشتراک گذاشتن 
آن کار سختی است، در بیشتر موارد معیوب 
است و تنها یک یا دو نفر در شرکت به آن 
می اندیشند. اگر خواهان تأثیرگذاری دانش 
مشتری هستیم، باید این دانش در سراسر 
س��ازمان مشهود باش��د تا صدای مشتری 

به طور قطع شنیده شود. 
دانش مش��تری از همان لحظه پیدایش 
تبدی��ل ب��ه مبح��ث جامعی ش��د. اکنون 
ای��ن مبحث اطاعات گس��ترده ای را در بر 
می گیرد مانند کان داده ها، علم اطاعات 
و هوش کسب وکار الزم برای تجزیه وتحلیل 
وب. یک��ی از مطالع��ات اخی��ر در زمین��ه 
شکس��ت های کس��ب وکار به ای��ن نتیجه 
رس��یده است که شکس��ت در اغلب موارد 

موجب می ش��ود بتوانید تفاوت میان آنچه 
فکر می کنید مشتری می خواهد، با آنچه را 
که مشتری واقعا می خواهد و دلیل مراجعه 

او به رقبا است، دریابید. 
دانش مش��تری را می توان به دو صورت 
تعریف ک��رد. اول؛ می ت��وان گفت »دانش 
مشتری اطاعات و نظراتی است که سازمان 
در رابطه با مشتری جمع آوری کرده است.« 
طب��ق این تعری��ف نقش مدیری��ت دانش 
مش��تری، جم��ع آوری و س��ازماندهی این 
اطاعات به گونه ای اس��ت که در سراس��ر 
سازمان قابل بحث و به اشتراک گذاری باشد 
و برای اجرا، مدیریت فروش، سیس��تم های 
 ،)CRM(ب��ا مش��تری ارتباط  مدیری��ت 
گزارش  حساب ها و همچنین تجزیه وتحلیل 
معیارهای قابل سنجش دیگر مانند الگوی 
خری��د و فعالیت ه��ای ارتباط��ی از جمله 
ش��بکه های  و  وب س��ایت  بازخورد ه��ای 

اجتماعی را نیز در بر بگیرد. 
تعری��ف مش��ابه دیگر در همی��ن زمینه 
این اس��ت؛  »دانش مش��تری دستیابی به 
اطاعات و بینش��ی است که برای برقراری 
ارتباط قوی تر با مشتریان به آن نیاز دارید.« 
از این نقطه نظر آنچه در حال حاضر درباره 
مش��تریان تان می دانید ممکن است کافی 
نباشد. شاید الزم باش��د داده ها و اطاعات 
بیش��تری را از ش��خصیت مش��تریان تان، 
کارهای شان و نحوه تفکرشان در سیستم ها 
و فرآیندها دخالت بدهید. به نظر می رس��د 
اغل��ب ارائه دهندگان تنه��ا دیدی جزئی از 
فعالیت های مشتریان دارند. مثا شاید شما 
بدانید مشتری چگونه اوقاتش را با محصول 
و خدمات شما می گذراند اما ندانید همین 
اوق��ات به چه صورت با محصول و خدمات 

رقیب تان سپری می شود. 
برای استفاده کاربردی از مدیریت دانش 
مش��تری، باید اطاعات مفیدی را که نیاز 
دارید جمع آوری کنید و نباید به اطاعات 
پیش پا افت��اده ای که در حال حاضر دارید 
اکتف��ا کنید. برای مثال ش��اید در بهترین 
وضعیت بتوانید نمودار کامل روان شناختی 
منحصر به هر یک از مشتریان را بیابید و از 
هم تفکیک کنید اما این کار برای ش��روع 
کمی زیاده روی اس��ت، بنابراین الزم است 

ارزش داده های��ی را که از هر بار جمع آوری 
اطاعات مشتری به دست می آورید بسنجید 
و تعیین کنی��د چه می��زان جزییات الزم 

دارید. 
هدف از ساختن اسکلتی محکم از دانش 
مشتری، مدیریت روابط کنونی و گسترش 
رواب��ط در درازمدت اس��ت. با کمک دانش 
مش��تری باید بتوانید تشخیص بدهید که 
چه پیش��نهادی را، در چ��ه زمانی و به چه 
قیمتی پیش روی مشتریان تان قرار دهید 
تا بر رفتار مش��تری در راستای بازاریابی و 
ارتق��ای محصول تان نظارت کنی��د و آنها 
را تح��ت تاثیر قرار دهید. س��ازمان باید در 
بلندمدت محص��والت جدید طراحی کند، 
خدم��ات جدید ارائه بده��د و در بازارهای 
جدید رقابت کن��د؛ اگر در دوره کوتاه مدت 
فروش��نده مهم��ی را از دس��ت بدهید آیا 
درباره مش��تریان او اطاعات کافی دارید تا 
بتوانید مشتریان اصلی او را حفظ کنید؟ آیا 
می دانید در صورتی که رقیب تان قیمت ها 
را پایین بیاورد کدام مشتریان بیشتر تمایل 

دارند به او مراجعه کنند؟ 
ب��رای  از دو روش می ت��وان  همزم��ان 

گردآوری دانش مشتری استفاده کرد: 
روش اول؛ از آن رو ک��ه گردآوری دانش 
مشتری پرهزینه است معموال این اطاعات 
توسط افراد خاصی در تجارت کسب وکارها 
با هم  )B2B( عرضه می شود و هر جا که 
س��ود حاصل از این اطاع��ات هزینه های 
پیگیری و تحلیل داده ها را پوش��ش بدهد 

از آنها استفاده می شود. 
روش دوم؛ در ای��ن روش از داده ه��ای 
جاری و ابزارهای مورد استفاده در بازاریابی 
مشتری مانند مدیریت ارتباط با مشتری و 
تحلیل  داده های آن اس��تفاده می شود تا با 
کمک مش��تریان کنونی دیدگاهی جامع و 
۳۶۰ درجه جهت حف��ظ، بهبود و افزایش 

فروش به دست آید. 

دانش مش��تری گاهی با مدیریت ارتباط 
ب��ا مش��تری  )CRM(، مدیریت تماس و 
سیستم های تحلیلی اشتباه گرفته می شود. 
گرچ��ه هر کدام از ای��ن مفاهیم با یکدیگر 
اش��تراکاتی دارند، ولی ما ترجیح می دهیم 

دان��ش مش��تری را ش��اخه ای متنوع تر از 
اطاعات��ی که س��اختار مبهم ت��ری دارند 
در نظ��ر بگیریم که منجر ب��ه درک اهداف 

مشتری می شود. 
در حالت ایده آل، دانش مشتری باید هم 
در ابع��اد خرد و ه��م در ابعاد کان جریان 
داشته باش��د، یعنی باید ش��امل اطاعات 
فردی مش��تریان باش��د و توضی��ح بدهد 
مش��تریان چه کسانی هس��تند، چه کاری 
انجام می دهند و دنبال چه چیزی هستند و 
در عین حال دیدگاه جامعی حول داده های 
به دس��ت آمده از همه مش��تریان به عنوان 
ی��ک کل در اختیار ما قرار بدهد تا بتوانیم 
رفتارها، سیس��تم ها و اجرای سیستم های 
الگوریتمی را به گونه ای مدل س��ازی کنیم 
که محص��والت و خدمات ب��رای تک تک 

مشتریان ویژه مناسب باشد. 
پس دانش مش��تری هم ش��امل بینش 
کمی اس��ت مانند تعداد سفارش ها، ارزش 
دادوس��تد و معیارهایی ک��ه مفهوم عددی 
دارند و هم شامل بینش کیفی است مانند 
اینکه درک کنی��د از زمانی که فان دکتر، 
منصب جدید گرفته اس��ت تنها س��ه ماه 
می گذرد و هنوز به آن عادت نکرده اس��ت 
ی��ا امتیازه��ای غیرمادی مثل ام��کان کار 
کردن در منزل را در روزهای چهارش��نبه 
ایج��اد کنید. برنامه موفق دانش مش��تری 
باید اطاعات و نظریه ها را روی مش��تریان 
کلیدی لحاظ و تحلیل کند، س��پس آن را 
به س��وی پهنای وسیعی از مشتریان سوق 
بدهد و در نهایت همه افراد را در ارتباطات 
و تحقیقات هدف قرار دهد تا روابط جدید 

ایجاد شده، تقویت شوند و رشد کنند. 
همچنین در این برنامه باید به معضات و 
نگرانی ها در رابطه با رعایت انصاف و حفظ 
حریم خصوصی توجه شود و فراموش نشود 
مش��تریان صرفاً موضوع تحقیق نیس��تند، 
بلکه انسان هس��تند. وضوح و شفافیت در 
نحوه گردآوری دانش مشتری و استفاده از 
آن، به مش��تریان دلگرمی می دهد که آنها 
بازیچه ش��ما نیستند و از اطاعات به دست 
آمده تنها در جهت مصلحت آنان اس��تفاده 

می شود. 
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برند سازی شخصی و ساخت داستان مدیریت دانش مشتری چیست؟ 

دن ش��وبیل معتقد است »هر کاری که انجام می دهید 
بی��ان می کند چه کس��ی هس��تید، چط��ور برنامه ریزی 
می کنید و همین مس��ئله باعث می شود برای دیگران به 
یادماندنی ش��وید.«با مش��اهده تصاویر استارباکس، مک 
دونال��د ی��ا اپل به چ��ه چیزهایی فک��ری می کنید؟ این 
برندها ش��فاف، باثبات و قابل تشخیص هستند. احتماال 
می دانی��د که آنها چه کاری انجام می دهند و محصوالتی 
 که ارائه می کنند چیست. این تداعی نتیجه یک برندسازی 

سازمان یافته و هوشمندانه است. 
برند شخصی چیست؟ 

پیش از این یک برند ش��خصی داش��ته ایم و خواس��ته 
یا ناخواس��ته آن را همراه خود داری��م. در واقع یک برند 
شخصی ترکیبی است از تصویر و شهرت. چگونگی معرفی 
و رفتارتان بر پایه و اصول برند شخصی تان شکل می گیرد. 
دیگران نیز از طریق صحبت کردن و اعمال ش��ان شما را 
تحت تأثیر قرار می دهند. جف بزوس، مدیر SEO آمازون 
می گوید »برند آن چیزی است که وقتی در اتاق نیستید 

راجع به شما می گویند.« 
برای درک اینکه آیا برند فردی معتبری داریم، می توانیم 

سواالتی از خودمان بپرسیم. 
- آیا دیگران درک درستی از کارهایی که انجام می دهم 

یا ارزش هایی که ارائه می دهم، دارند؟ 
- چه کلمات، مفاهی��م و ایده هایی برای دیگران وقتی 
که اسم من را می ش��نوند یا تصویرم را می بینند، تداعی 

می شود؟ 
چگون��ه برند ش��خصی تان را می توانید کنترل کنید تا 
بتوانید آن چیزی را که دوس��ت دارید دیگران درباره شما 
بگویند تحت تأثیر قرارداده یا ش��کل دهید.  برندس��ازی 
ش��خصی، فرآیند توس��عه یک اس��تراتژی یا رفتار برای 
راهنمایی برند ش��خصی اس��ت؛ مجموع��ه ای از اصول و 

ارزش ها و باورهای ما نسبت به خودمان. 
 برند ما در طول 24 ساعت مدام کار می کند. پس باید 
اطمینان خاطر داشته باشیم که از یک ارتباط چه چیزی 
می خواهیم. چه کاری امروز برای برند ش��خصی ام انجام 

داده ام؟ با خلق داستان برای برند شخصی تان، کار اصلی را 
انجام داده و اجرا کنید. 

داستان برند شخصی چیست؟ 
داستان برند ش��خصی جمله ای کوتاه در حدود یک تا 
س��ه جمله است که ارزش های شما )آنچه در آن بهترین 
هس��تید(، مخاطبان تان )خدمات خود را به چه کس��انی 
ارائه می کنید( و وعده های )چگونه ارزش های خود را ایفا 

می کنید( شما را بیان می کند. 
چه چیزی یک داستان برند شخصی نیست؟

 یک داس��تان ذاتا، برند ش��خصی نیست. داستان برند 
شخصی عنوان ش��غلی، بیانیه مأموریت شخصی، اهداف 
ش��غلی یا هدف زندگی نیس��ت. این موارد ممکن است 
بخشی از داستان برند شما باشند، اما هدف از داستان برند 
را شامل نمی شوند. تام پیترز می گوید: »شما توسط عنوان 
شغلی تان تعریف نشده و با شرح وظایف و شرح شغل تان 

محدود نمی شوید.«
چه مواردی منجر به موفقیت یک داس�تان برند 

شخصی می شود؟ 
به یاد ماندنی باشد، راه حل ارائه کند، ترکیبی از منطق 
و احساسات باشد، سوابق شغلی را بیان کند،  ویژگی ها و 
خصوصیات برند ش��ما را منحصربه فرد و با ارزش سازد، 
نمونه های خاص��ی را ارائه  کند و قابل اعتماد بودن که از 

موارد مهم در موفقیت یک داستان است. 
داستان برند ش��خصی باید تمامی عناصر یک داستان 
برند موفق را داشته باشد. به وضوح به ما بگوید چه کاری 
انجام می دهم، برای چه کسانی چه درک و استنباطی ارائه 
می ده��د و چطور و چگونه آن را انجام می دهد. حاال باید 

اقدامات مهمی صورت بپذیرد. 
1-  مخاطب هدف خود را تعریف کنید یا تعیین کنید 

اساس مشتری ایده آل چیست. 
2- با تمرکز بر ویژگی های کلیدی یا ش��خصیت خود، 

یک بیانیه ارزش تعریف کنید. 
۳- مزیت ها و قابلیت های مهم، کلیدی و منحصر به فرد 

خود را تعیین کرده یا وعده بدهید. 
4- ترکیب این عناصر منتج به خلق روایتی می ش��ود. 
که ش��ما را برای دیگران بیان می کن��د، به عبارت دیگر 
قوی تری��ن ویژگی )ش��خصیت( و نتایجی ک��ه آن برای 
دیگران به ارمغان می آورد )وعده برند( را در یک داس��تان 

به هم پیوند بزنید. 

چهار پرسش از کاتلر

*غلط تری��ن ش��کل های مدیری��ت در ب��ازار یا 
بازاردانی چیست؟ 

بازاردان��ی فلس��فه درک و خدمت رس��انی ب��ه 
مشتری و کسب رضایت اوست. 

تبلیغ��ات مبالغه آمی��ز ی��ا قیمت گ��ذاری ک��ه 
مش��تریان را ب��ه خطا بین��دازد از مفه��وم اصلی 

بازاردانی  )مارکتینگ( دور است. 
*ش��ما در س��خنرانی های خود درمورد ماهیت 

بازاردانی بیشتر روی چه مواردی تأکید دارید؟ 
بس��یاری از مردم بخش کوچکی از دانش بازار 
یعن��ی ابعاد تاکتیکی آن مثل پیش��برد فروش یا 
آگهی ها را می بینند. حال اینکه ابعاد اس��تراتژیک 

بازاردانی مهم تر هستند. 
م��ن روی ای��ن م��وارد تأکی��د دارم. هدف من 
تش��ریح نحوه کارک��رد بازار اس��ت و عقیده دارم 
شرکت های موفق موجب موفقیت مشتریان خود 

هم می شوند. 
ش��رکت های زی��رک ب��رای مش��تریان خود به 
صورت مداوم ارزش آفرینی می کنند؛ آنها بازارگرا 

و مشتری گرا هستند. 
م��ن مروج این عقیده هس��تم ک��ه به کارگیری 
اص��ول بازاردان��ی یک س��رمایه گذاری و یک علم 
اس��ت. رفتار مصرف کنندگان قابل درک و تبدیل 
ش��دن به مدل اس��ت و کلیه ابزار بازاردانی نظیر 
طراحی محصول، جانمایی در بازار، قیمت گذاری، 
آگهی ها، طراحی ابزارهای پیشبرد فروش و توزیع 
هم ضم��ن مدل پذیری می توانند ب��ا اصول تفکر 

بازاردانی بهینه شوند. 
*به طورکل��ی آی��ا دان��ش ب��ازار ی��ا بازاردانی 

)مارکتینگ( خوب آموزش داده می شود؟ 
آی��ا مدیران بازاردانی در عمل همه آموخته های 

خود در دانشگاه را به کار می گیرند؟ 
چقدر از موفقیت در بازاردانی غریزی است؟ 

دانش��گاه ها می توانن��د ب��ه موفقیت اف��راد در 
یادگیری دانش بازاردانی کمک کنند، ولی غریزه، 
ش��انس، هوش و س��ایر عوامل هم نقش غیرقابل 

انکاری دارند. 
ه��دف دوره های بازاردانی ارائ��ه مفاهیم، ابزار و 
قضایای آموزشی شرکت های موفق به دانشجویان 

است. 
بازاردان خوب کس��ی اس��ت که قواعد را دنبال 
کند. بازاردان برجس��ته کسی است که گاهی این 

قواعد را بشکند. 
*آی��ا می توانی��د ی��ک نس��خه ب��رای موفقیت 

بازاردانان جوان بدهید؟ 
بازاردانان باید درمورد تحقیقات بازاردانی، رفتار 
مصرف کننده، آگهی ها، ابزارهای پیشبرد فروش و 
مدیریت فروش اطاعات کافی داش��ته باشند، به 
عاوه امروزه آنها باید از مدیریت مالی، شبکه های 
مجازی، تکنول��وژی ارتباطات درباره مش��تری و 
تحلیل س��ودآوری مش��تریان هم آگاهی داش��ته 

باشند. 
پیش��نهاد نهای��ی آن اس��ت ک��ه آنه��ا بای��د 
آموزش ه��ای الزم را درمورد دانش ب��ازار دیده و 
آن را با خاقیت ترکیب کنند تا بتوانند ایده های 

متمایز ارائه کنند. 
 یاری نام�ه: کت�اب س�ودمند و چنین گفت

 کاتلر- فیلیپ کاتلر- فرا. 
 یادآوری:

پ��س از س��ال ها اکنون بس��یاری بر ای��ن باورند که 
بازاریاب��ی اصطاح��ی نارس��ا و نامناس��ب ب��رای واژه 
marketing اس��ت. برخی اس��تفاده از خ��ود کلمه 
مارکتینگ را تجویز می کنند اما نویسنده واژه بازاردانی 
را شایس��ته می دانند. بازاردان��ی )بابک بهی – 1۳78( 
از ترکی��ب دو واژه ب��ازار که ریش��ه ای پهل��وی دارد و 
طبیعت��ا ایرانی اس��ت به همراه دانش س��اخته و بنیان 
نه��اده ش��ده ک��ه امیدواری��م ترکیبات ای��ن اصطاح  
)بازاردان، بازاردانی، بازاردانان و. . .( به تدریج جانشین 
اصطاحات نارسای بازاریاب و بازاریابی شود و همانطور 
که به کس��ی که اقتصاد می داند اقتصاددان یا کسی که 
شیمی می داند شیمیدان می گوییم، به کسی که دانش 

بازاردانی یا مارکتینگ را می داند بازاردان بگوییم. 

نشانهبازاردان ایرانی

بازاریابی خالق

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

بابک بهی
DBA باگرایش بازاردانی )مارکتینگ(



از جزییات غافل نشوید
فرص�ت ام�روز: در رابط��ه با ه��ر موضوعی 
یک سری کلیات و یک سری جزییات وجود دارد. 
اکث��ر افرد تمرکز خ��ود را روی م��وارد کلی قرار 
می دهند و نسبت به باقی موارد کم توجه یا حتی 
بی توجه هس��تند. این امر بدون شک مضر خواهد 
ب��ود و مدیری موفق اس��ت که موارد جزئی را نیز 
مدنظر قرار دهد و این باعث پیشرفت وی خواهد 
ش��د. آگاهی داش��تن از جزییات برای مدیران به 
علت آنکه وظیف��ه تصمیم گیری را برعهده دارند، 
کامال ضروری اس��ت و نباید از کنار آن به سادگی 
عبور کنند. در مواردی مش��اهده ش��ده است که 
توجه به همین موارد ظاه��را کوچک تفاوت های 
بس��یاری را ایجاد کرده و باعث ش��ده اس��ت که 
ش��رکت بتواند موفقیت بیش��تری را نصیب خود 

کند. 

ایده
آل��ن ش��کر، کارآفری��ن و بنیانگ��ذار ش��رکت 
الکترونیک  UK AMSTRAD است. وی بیان 
می کند که تمامی موارد کلی از جزییات تش��کیل 
یافته اس��ت. برای مثال ی��ک اتومبیل از تعدادی 
پیچ و مهره تش��کیل یافته اس��ت و اگر نسبت به 
آن بی توجه باشید نمی توانید محصولی مشابه آن 
تولی��د کنید. وی با بیان این مثال در تالش برای 
انتقال این مفهوم اس��ت که جزیی��ات از اهمیت 
باالیی برخوردار هس��تند. با ای��ن حال باید توجه 
داشت که نباید صرفاً محو آنان شد بلکه باید بین 

آن دو تناسب برقرار کرد. 
دکتر رام چاران، مش��اور کس��ب و کار و نویسنده 
کتاب های اقتصادی اس��ت. وی در رابطه با اهمیت 
توجه به جزییات می گوید که اش��تباه اکثر مدیران 
این اس��ت که ابتدا سراغ موارد کلی رفته و جزییات 
را به بع��د موکول می کنند. این ام��ر باعث خواهد 
شد به علت مش��غله کاری که دارند، در اکثر موارد 
آن را از یاد ببرن��د. همچنین، این امر باعث خواهد 
ش��د تصمیمات آنها جامعیت الزم را نداشته باشد. 
به همین خاطر بهتر اس��ت همواره جزییات را مورد 
بررس��ی قرار دهید و در هی��چ لحظه ای از آن غافل 
نشوید. در رابطه با امور شرکت نیز همین امر صادق 
است. بسیاری از مدیران به سایرین دستور می دهند 
که تنها موارد مهم شرکت را به اطالع آنان برسانند. 
این امر در شرایطی مشکل ساز خواهد شد که شما با 

مشکلی جدی رو به رو شوید. 
تحت این شرایط اگر بر اثر این جزییات اتفاقی 
در ش��رکت رخ دهد، نه تنها ق��ادر به کنترل آن 
نخواهید بود بلکه تصمیماتی را که اتخاذ خواهید 
ک��رد، )به علت عدم آگاهی کافی از آن( نمی تواند 

تأثیر الزم را بگذارد. 
در کش��ور چین به علت جمعی��ت زیاد، تعداد 
شرکت های بسیاری مش��غول به فعالیت هستند 
و این کش��ور تقریب��اً در تمام��ی حوزه ها فعالیت 
می کن��د و ای��ن ام��ر به معن��ای فض��ای رقابتی 
وحش��تناک است. تحت این ش��رایط، بدون شک 
توجه به جزیی��ات عامل تفاوت ها خواهد بود زیرا 
چیزی که مس��لم اس��ت اینکه تمامی ش��رکت ها 

موارد کلی را رعایت خواهند کرد. 
برای مثال شرکت های بسیاری در زمینه تولید 
تلفن های همراه فعالیت می کنند که کلیت تمامی 
آنها تقریبا یکسان است، با این حال موردی که در 
کنار کیفیت محصول باعث تمایز می ش��ود، توجه 

به جزییاتی نظیر خوش دست بودن و. . . است. 
مدیری��ت اثربخش تنها زمانی ص��ورت خواهد 
گرفت که ش��ما در جری��ان همه چیزهای مرتبط 

با کار خود باشید.
 در ای��ن امر نمی ت��وان اختیاری تصمیم گرفت 
و یک س��ری موارد را حذف کرد. این امر بس��یار 
مهم و حیاتی اس��ت و یک��ی از مرزهایی که بین 
مدیران معمولی و مدیران موفق قائل می ش��وند، 
همین گزینه اس��ت. به همین خاطر اگر خواهان 
این هستید که مدیری الیق باشید، الزم است به 

این مورد توجه کافی نشان دهید.
 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- آگاه ب��ودن از موارد کوچ��ک و بزرگ مرتبط 
با ش��رکت نیاز به این دارد که ش��ما در کار خود 
پیگیر باش��ید و همواره مس��ائل را مورد بررسی و 

تحلیل قرار دهید.
 در بس��یاری از ش��رکت ها عدم وج��ود این امر 
باعث خواهد ش��د زمینه ب��رای انجام کارهایی در 
تضاد با اهداف از پیش تعیین ش��ده فراهم ش��ود 
و این روند پیشرفت ش��رکت شما را کند خواهد 

کرد. 
در درازمدت این امر منجر به فلج شدن شرکت 
خواهد شد، به همین خاطر باید همواره به نحوی 
خود را نشان دهید که ناظر بر همه چیز هستید. 
- نقص در جزییات، از جمله مواردی اس��ت که 
شناسایی آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که آن 
را بشناسید، در غیر این صورت تنها زمانی متوجه 
آن خواهید شد که برای شما مشکلی بزرگ ایجاد 

کند. 
- همکاران و کارمندان کم تجربه را باید از همان 
روزهای اول در جریان کلیات و جزییات ش��رکت 
ق��رار دهید. این امر باعث خواهد ش��د بتوانند به 

بهترین شکل با روند شرکت خو بگیرند. 
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و  کارآفرین��ی  ب��ه  اگ��ر 
راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار 
عالقه مندی��د ول��ی نمی دانید 
از کجا ش��روع کنید یا نگران 
هس��تید،  آن  اولی��ه  بودج��ه 
کسب و کارهای اینترنتی گزینه 
خوبی برای ش��روع هس��تند. 
این گونه  راه اندازی  هزینه های 
نس��بت کم  به  کس��ب و کارها 
و دامن��ه کس��ب و کارهایی که 
می توانی��د راه ان��دازی کنی��د 
ب��ه گ��زارش  وس��یع اس��ت. 
روزآفری��ن، در ای��ن مطل��ب 
راه ان��دازی  ب��رای  ای��ده   ۱۰
ی��ک کس��ب و کار اینترنتی به 
ارائه  کارآفرینی  عالقه من��دان 

شده است:
1- راه اندازی وب سایت های 

آموزشی
ب��ا توج��ه ب��ه مه��ارت ی��ا 
تخصصی خ��ود می توانید یک 
وب س��ایت آموزشی راه اندازی 
کنید و با ارائه محتوای مناسب 
کس��ب و کار  ی��ک  ب��ه  را  آن  
کنی��د.  تبدی��ل  اینترنت��ی 
فراوان��ی  نمونه ه��ای  ام��روزه 
آموزش��ی  وب س��ایت های  از 
در اینترن��ت موجود اس��ت. با 
گس��ترش فن��اوری اینترنت و 
گوشی های هوش��مند انقالبی 
در ح��وزه آم��وزش در ح��ال 
رخ  دادن اس��ت. بس��یاری از 
دنی��ا  مع��روف  دانش��گاه های 
وب س��ایت های خود را مجهز 
به دوره های آموزش��ی رایگان 
کرده ان��د. آم��وزش ی��ک نیاز 
دائمی است که هیچ گاه به طور 
کامل ب��رآورده نخواهد ش��د. 
پ��س اگر خوب عم��ل کنید و 
محت��وای باکیفیت ارائه دهید 
احتم��ال موفقیت ش��ما زیاد 
اس��ت. اینج��ا چن��د نمونه از 
وب سایت های آموزشی موجود 

هستند. 
2- ارائه خدمات

راه ان��دازی یک کس��ب و کار 
توانایی های  براساس  اینترنتی 
ش��خصی و فروخت��ن مهارت 
خ��ود ب��ه مش��تریان گزین��ه 
کارآفرین��ی  ب��رای  بع��دی 
اینترنتی اس��ت. ف��رض کنید 
ش��ما توانای��ی طراح��ی لوگو 
دارید، یا مش��اور کس��ب و کار 
تولیدکنن��ده  ی��ا  هس��تید 
گوش��ی های  اپلیکیش��ن 
راه ان��دازی  ب��ا  همراهی��د. 
توانایی های  وب س��ایت  ی��ک 
خ��ود را به مش��تریانی که به 
مهارت های ش��ما نی��از دارند 
بفروشید. مهم ترین مزیت این 
کس��ب و کار عدم نیاز به اجاره 
محل کار و توانایی کار گروهی 

از راه دور است. 
ف�روش  و  تولی�د   -۳

محصوالت
در هر زمینه ای که تخصصی 
نقاش��ی،  نویس��ندگی،  دارید، 
برنامه نویسی،  عروسک سازی، 
برن�ام��ه  س��ازی  )ص�وت��ی و 
تصویری(، از اینترنت به عنوان 
بس��تری برای تبلیغ و فروش 
محصوالت خود استفاده  کنید. 
مهم ترین کار ایجاد و برقراری 
رابط��ه  با مش��تریان بالقوه تان 
است. اعتماد کاربران اینترنتی 
را جلب کنی��د. تصاویر واقعی 
محصوالت را روی وب س��ایت 
خ��ود بگذارید، اگر امکان دارد 
نمون��ه رای��گان ارس��ال کنید 
و ام��کان برگش��ت  دادن پول 

مشتری را نیز فراهم کنید. 
۴- برنامه های اجتماعی و 

سرگرمی
اج��رای  توانای��ی  اگ��ر 
ماهانه  یا  هفتگ��ی  برنامه های 
داری��د، برنامه های��ی حرفه ای 

اجتماع��ی- حوزه ه��ای  در 
آموزشی و سرگرمی، می توانید 
و  بیندازی��د  راه  وب س��ایتی 
عضوگیری کنید. حق عضویت 
ماهانه ی��ا س��االنه و تبلیغات 
مح��ل درآمد خوب��ی خواهند 
ب��ود. برای ای��ن  کار البته باید 
تولید  باکیفی��ت  برنامه ه��ای 
کنی��د و آن قدر خوب باش��ید 
تا مشتریان حاضر به پرداخت 
ح��ق عضوی��ت بش��وند. ب��ه 
مشتریان این اعتماد را بدهید 
ک��ه برنامه ه��ا تا پای��ان حق 
عضوی��ت آنها تولی��د خواهند 
ش��د. کس��ب و کارهای فراوانی 
در ای��ن حوزه وجود دارند، که 
یکی از نمونه های موفق آن را 
این���جا می توانید مشاهده  از 

کنید. 
رابط�ه ای   ف�روش   -۵
)Affiliate Marketing(

فروش رابط��ه ای یکی از انواع 
بازاریابی اس��ت که در آن شما 
محصوالت دیگران را در سایت 
خود ی��ا س��ایت های مخصوص 
این کار تبلیغ می کنید و به ازای 
فروش یا هر مراجعه کننده ای که 
به سایت مبدا می فرستید کسب 
درآمد می کنید. همانطور که از 
تعریف فروش رابطه ای مشخص 
اس��ت، در این نوع کس��ب و کار 
شما نیازی به س��اخت یا تولید 
محصول یا خدماتی ندارید، تنها 
برای فروش محصوالت  بستری 
دیگران فراه��م می کنید. اما در 
ای��ن راه نیاز به جذب کاربران و 
تبدیل آن به مش��تریان واقعی 
داری��د و اال درآم��دی نخواهید 
تکنیک ه��ای  پ��س  داش��ت! 

بازاریابی را باید فرابگیرید. 
 ۶- س�اخ��تن س�ای�ت 

و ف�روش تبلیغ
ه����ال��پ��رن    ِدِرک 

)Derek Halpern( اعجوبه 
این کار است. او سال ها پیش 
وب سایتی برای انعکاس اخبار 
شایعات  و  هنری  س��تاره های 
مربوط به آنه��ا راه اندازی کرد 
و بع��د از چندی س��ایتش به 
مح��ل تبلیغ کس��ب و کارهای 
دیگ��ر تبدیل ش��د. او اکنون 
موس��س و مدی��ر وب س��ایت 
اس��ت   SocialTriggers
که به ارائه محتوای آموزش��ی 
می پردازد. درواق��ع این حوزه 
یکی از عمومی ترین حوزه های 
کس��ب درآمد اینترنتی است. 
رم��ز و راز موفقی��ت مطال��ب 
جذاب، اس��تمرار و ماندگاری 

است. 
۷- جذب اسپانس�ر برای 

محتوای تولیدی برندشده
جذب اسپانسر برای محتوای 
تولیدی گزینه ای هم سخت و 
هم راحت است! سخت از این 
بابت که برای تبدیل شدن به 
یک برند تولیدکننده محتوا در 
اینترن��ت بای��د زحمت زیادی 
بکش��ید و راح��ت از این بابت 
که وقتی تبدیل به برند شدید 
این اسپانسرها خواهند بود که 
به ش��ما مراجعه خواهند کرد. 
اش��اره  همانط��ور که پیش تر 
شد برای این کار نیاز به تولید 
محت��وای باکیفیت و مس��تمر 

دارید. 
۸- مراسم

برگ��زاری مراس��م، اع��م از 
کارگاه ه��ای  ی��ا  س��مینارها 
آموزش��ی و... در اینترن��ت یا 
در دنی��ای واقعی نیز می تواند 
برای کس��ب  حوزه مناس��بی 
درآمد باشد. یکی از نمونه های 
اس��تلزنر   مای��کل  موف��ق 
  )Michael Stelzner(
برگزارکننده جلسات  او  است. 

آنالی��ن و مراس��م حضوری با 
او  است.  شرکت کننده  هزاران 
چند س��ال پیش کار خود را با 
یک بالگ س��اده شروع کرد و 
اکنون بنیان گذار و مدیر سایت 
 socialmediaexaminer.

com است. 
۹- مربیگری

اگ��ر توانای��ی مربیگری در 
داری��د  روانشناس��ی  ح��وزه 
این حوزه دامنه ای وس��یع از 
را  مختل��ف  کس��ب و کارهای 

شامل می شود. 
ه��م می توانی��د به ص��ورت 
ای��ن  ب��ه  اینترنت��ی  کام��اًل 
کس��ب و کار مش��غول شوید و 
خدم��ات مش��اوره ای خود را 
در بس��تر اینترنت ارائه دهید 
و ه��م می توانی��د ب��ا ترکیب 
این مه��ارت ب��ا ان��واع دیگر 
که  اینترنتی  کس��ب و کارهای 
در شماره ها باال به آن ها اشاره 
ش��د ضمن تبدیل کردن خود 
به یک برند، اسپانس��ر بگیرید 
یا در دنیای واقعی س��مینار یا 
کارگاه آموزشی برگزار کنید. 

1۰- خالق باشید!
روش ه��ای دیگری نیز برای 
کس��ب درآم��د در اینترن��ت 
وج��ود دارد. کاف��ی اس��ت به 
قابلیت ه��ای خ��ود و نیازهای 
موج��ود دق��ت کنید ی��ا روند 
فعل��ی کاربران��ی که ب��ه آنها 
دسترسی دارید  )یا می توانید 
پیدا کنید( را بررس��ی کنید و 
بر آن اس��اس ای��ده ای جذاب 
تولید کنی��د. مثاًل این یکی از 
نمونه های خالقانه برای کسب 
درآمد از اینترنت اس��ت. نکته 
مهم شناخت مشتریان بالقوه، 
ش��ناخت بازار و آشنا بودن به 
مسائل فرهنگی بازار مورد نظر 

است. 

کارتابل۱۰ ایده کسب و کار برای عالقه مندان به کارآفرینی اینترنتی نگــاه

نحوه مدیریت فرهنگ های مختلف در 
یک کسب و کار

در دنیای کس��ب و کار ام��روز، مرزه��ای جغرافیایی و 
فرهنگی برداشته شده و در بسیاری از محیط های کاری 
کارمن��دان و مدیرانی از ش��هرها، مناطق یا کش��ورهای 
مختلف در کنار هم مشغول فعالیت هستند که مدیریت 
کردن چنین محیط های کاری چندفرهنگی و چندملیتی 
نیازمند مهارت ها و نکته سنجی های خاصی است. در ادامه 
این مطلب به نقل از زومیت به ۱۰ مورد از مهم ترین آنها 

اشاره خواهد شد. 
1- ارتباطات هدفمند و سنجیده: یکی از مهم ترین 
و حساس ترین مهارت های الزم در مدیریت شرکت های 
چن��د فرهنگی و چندملیت��ی به نحوه رفت��ار و کیفیت 
ارتباطات بین مدیران و کارکنان مربوط می ش��ود؛ جایی 
که مدیران باید با هر کدام از کارمندان براساس فرهنگ و 
ظرافت های خاص کشوری که او به آنجا تعلق دارد عمل 
کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از اولویت های اصلی 
مدیریت در چنین محیط های��ی آگاهی یافتن از آداب و 
رس��وم و کدهای رفتاری مربوط به فرهنگ های مختلفی 
اس��ت که نمایندگان شان در میان کارکنان حضور دارند. 
این نکات می تواند شامل تفاسیر از زبان بدن، حدود حریم 

خصوصی و مواردی از این دست شود. 
2- ش�فافیت در رفتار: یک��ی از مهم ترین چالش ها 
و عوام��ل برهم زنن��ده آرام��ش در محیط ه��ای کاری 
چندفرهنگی، عدم ش��فافیت رفت��اری مدیریت و وجود 
ابهام در ایده آل ها و ارزش های فرهنگی سازمانی است که 
می تواند موجب بروز س��وءتفاهم ها و سوءتعبیرهایی بین 
کارکنان شود. بنابراین مدیران باید به طور شفاف نسبت به 
اطالع رسانی و شفاف سازی در مورد الگوهای رفتاری مورد 
قبول شرکت و همچنین چارچوب های ارتباطی و هویت 

سازمانی عمل کنند. 
۳- مقابل�ه با تفاوت ه�ای فرهنگ�ی: تفاوت های 
فرهنگ��ی می توانند موانعی جدی بر س��ر راه کار تیمی 
مؤث��ر در درون ش��رکت های چندفرهنگی و چندملیتی 
ایجاد کنند. بهترین راه برای مدیریت این تفاوت ها و گاه 
تعارض ها، عبارت اس��ت از شناسایی دالیل و ریشه های 
ب��روز تعارض ه��ای فرهنگی در چنی��ن مجموعه هایی و 
مداخله مدیریتی برای حل این چالش ها از طریق یافتن 
وجوه مشترک فرهنگی بین فرهنگ های مختلف در درون 

شرکت ها و سازمان ها. 
۴- شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری الگوهای 
رفت�اری کارکنان: در محیط ه��ای کاری چندفرهنگی 
الزم است تالش بیشتری برای شناسایی و کشف عوامل 
اصلی مؤثر بر رفتار و کردار کارکنان صورت پذیرد که این 
امر از طریق تقویت روحیه گفت وگو و تبادل نظر بین خود 
کارکنان و بین کارکنان و مدیران امکان پذیر خواهد بود. 

۵- اعتمادس�ازی: اعتماد بین مدی��ران و کارکنان 
به طور مس��تمر و در طول زمان ش��کل می گیرد و برای 
ایج��اد این اعتماد باید دس��ت به اقدام��ات مختلفی زد. 
بنابراین مدیران محیط های کاری چندفرهنگی باید دقت 
کنند که به ش��کل های مختلفی اعتماد کارکنان شان را 
جلب کنند که یک��ی از بهترین روش ها ب��رای این کار، 
ارسال س��یگنال های مشخص و روش��ن از طریق نشان 

دادن رفتارهای عینی و روراست بودن با کارکنان است. 
۶- از دید کارکنان به مس�ائل نگریس�تن: رهبر 
یک تیم چندفرهنگی حتما و ضرورتا باید ضمن برقراری 
ارتباط نزدیک با تمام اعضا به گونه ای به آنها نزدیک شود 
که به طور کامل از دیدگاه های آنها آگاه شود. آگاهی یافتن 
مدی��ر از نگرش ها و دیدگاه ه��ای کارکنان می تواند تأثیر 
بسزایی در همسو س��اختن آنها با اهداف و خواسته های 

سازمانی داشته باشد.
 ۷- تعیین قواعد بازی: یکی از واقعیت های غیرقابل 
انکار در هر س��ازمانی این است که کارکنان هنگامی در 
بازی شرکت می کنند و قواعد بازی را رعایت می کنند که 
در شکل گیری آنها مشارکت داشته باشند. بنابراین یکی 
از اولویت های کاری مدیران در شرکت های چندملیتی و 
چندفرهنگی این اس��ت که از مشارکت تمام کارکنان در 
فرآیند شکل بخشی به ارزش ها و اهداف کاری بهره ببرند. 
۸- شناس�ایی به موقع بحران ها و مقابله با آنها: 
ایجاد و توسعه هویت تیمی امری حیاتی و تعیین کننده 
در هر تیم یا س��ازمانی محس��وب می ش��ود. با این حال 
همیش��ه و در همه حال احتمال ب��روز بحران در هر تیم 
چندفرهنگی وج��ود دارد که اگر به موقع و به طور کامل 
شناسایی نش��ود می تواند پیامدهای مهلکی برای تیم به 

دنبال داشته باشد. 
۹- بهره گی�ری حداکث�ری از مزای�ای محل�ی 
کارکنان: هر کدام از کارکنان یک شرکت که به فرهنگ 
یا کش��ور خاصی تعلق دارند می توانند مانند گنجینه ای 
غن��ی از ایده ها و رویکردهای فک��ری و فنی عمل کنند، 
به ش��رطی که مدیران آنها این توانایی را داش��ته باشند 
تا از پتانس��یل های آنها به بهترین ش��کل استفاده کنند. 
واقعیت شرکت های چندفرهنگی این است که هر کدام از 
افراد را به گونه ای متفاوت می توان تشویق به کار بیشتر و 
ایده پردازی به نفع شرکت کرد و برای این کار باید به افراد 
مختلف به شکل هایی متفاوت انگیزه داد و تحرک بخشید. 
1۰- مهار ش�وک های فرهنگ�ی: یک محیط کاری 
چندفرهنگی، خواس��ته یا ناخواس��ته دچار ش��وک های 
فرهنگی می شود که بی توجهی به این شوک ها و تعلل در 
برخورد درست با آنها می تواند موجب بروز خسارت های 
سنگینی ش��ود. برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی 
الزم است حتماً یک یا چند مشاور فرهنگی که در زمینه 
محیط ه��ای کاری چندفرهنگ��ی و چندملیتی تخصص 
دارند به مدیران مشاوره دهند و به آنها در مهار شوک های 

فرهنگی یاری رسانند. 
 منبع: اقتصاد آنالین

کسب وکار خالق

نگهداری از کودکان - امروزه و در کالنشهرها می توانیم زنان شاغل زیادی ببینیم و در غالب موارد هماهنگ کردن کار با بچه ها برای 
آنها دشوار است. اگر در یک کالنشهر، خدمات نگهداری از کودکان را آغاز کنید قطعا موفق خواهید شد.
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اخبار

 تبریز – اس�د فالح-  مدیرعامل بانک س��په از نهایی ش��دن 
 اقدام��ات برای اخذ مجوز از بانک مرک��زی  و راه اندازی طرح آزادراه 
مراغه – هش��ترود در استان آذربایجان شرقی با مشارکت این بانک 
خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه، محمد کاظم چقازردی در دیدار با دکتر اسماعیل جبارزاده 
 اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ضمن اع��الم خبر فوق، اف��زود: آزادراه 
مراغه – هشترود با مشارکت وزارت راه و مسکن و شهرسازی، بانک 
س��په  و شرکت سومی که اضافه می شود پس از اخذ مجوز از بانک 
مرکزی عملیاتی خواهد شد. وی میزان سرمایه گذاری بانک سپه در 
احداث آزادراه مراغه – هش��ترود را ه��زار و 580 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: مابقی س��رمایه مورد نیاز نیز توس��ط سایر شرکا تأمین 
خواهد ش��د. رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به عملکرد 
موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور برای تحقق 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: سال گذشته مجموعه 
مسئوالن بخش صنعت و بازرگانی، استانداران محترم و نظام بانکی 
در ایجاد رونق اقتصادی کش��ور تعامل مطلوبی باهم داش��ته و نظام 
بانک��ی مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��ه 25 هزار واحد 
 تولیدی پرداخت کرد. چقازردی به عملکرد مطلوب بانک س��په در
 شاخص های مختلف اش��اره کرد و افزود: بانک سپه در کنار بهبود 
ش��اخص های عملکردی خ��ود گام های مؤثر و مهم��ی در اجرای 
سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های مختلف نظیر کمک به 
دولت محترم برای خرید محصوالت کش��اورزی، پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن شهری 
و روستاها و همچنین حمایت از طرحهای کمیته امداد امام خمینی 
)ره( برداشته است. رئیس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص نقش 
این بانک در کمک به توس��عه استانهای مختلف از جمله آذربایجان 
شرقی، گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی از طرح ها با حمایت بانک 
سپه در حال فعالیت و پروژه های مختلفی در حال راه اندازی است. 
وی ادامه داد: برای بررس��ی مش��کالت و درخواست های مشتریان، 
هیات مدیره و مدیران ارشد بانک در استان آذربایجان شرقی حضور 
یافته و در این خصوص جلس��ات تعاملی با مشتریان عمده بانک در 
این اس��تان برگزار خواهد شد. مدیرعامل بانک سپه تأکید کرد: این 
بانک برای حمایت از توسعه استان آذربایجان شرقی و پیشبرد پروژه 
ها اعالم آمادگی کرده و بحمداهلل از وضعیت نقدینگی و ثبت خوبی 

برخوردار است. 
پرتوافکنان : 13 طرح کالن اقتصادی آذربایجان شرقی با 

مشارکت بانک سپه در حال اجرا است
در ادام��ه این دی��دار عضو هیئت مدیره بانک س��په، گفت: بانک 
 س��په علیرغم اینکه بانک تجاری اس��ت به یک بانک توسعه ایی در 
حوزه های صنعت و کشاورزی تبدیل شده است. مصطفی پرتوافکنان 
اظهار داشت: سیزده طرح کالن اقتصادی استان آذربایجان شرقی با 
اختصاص هزار و 800 هزار میلیارد ریال منابع توس��ط بانک سپه در 
حال اجراست. وی ضمن دعوت از فعاالن اقتصادی استان آذربایجان 
شرقی برای استفاده از ظرفیت های بانک سپه در حوزه های مختلف 
 به ویژه فعالیت ارزی خاطرنش��ان، کرد: بانک س��په س��ال گذشته 
6 میلیارد دالر گش��ایش اعتبار اسنادی مس��تقیم به واسطه فراهم 
شدن ش��رایط مطلوب بعد از رفع تحریم ها، در قالب برات اسنادی، 
حواله های کاالیی و ال سی داخلی انجام داد. پرتوافکنان یادآور شد: 
با حمایت بانک سپه بزرگترین پاالیشگاه گازی کشور پس از 12 سال 
توقف، راه اندازی و امکان برداشت روزانه 35 هزار بشکه نفت خام از 

میدان مشترک نفتی سروک آذر فراهم شد.
 احداث نیروگاه هریس با حمایت 10 هزار میلیارد ریالی 

بانک سپه
وی ضمن تأکید برمسئولیت پذیری بانک سپه در کمک به توسعه 
استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه هریس 

در آذربایجان شرقی با حمایت 10 هزار میلیارد ریالی بانک سپه در 
حال احداث بوده و اعتبارات اسنادی واردات تجهیزات آن در این بانک 

گشایش یافته است.
 پرداخت تسهیالت مصوبه ای به 55 شرکت در استان 

آذربایجان شرقی
پرتوافکنان اظهار داش��ت: 55 ش��رکت استان آذربایجان شرقی با 
صدور مجوز از س��وی اداره کل تسهیالت بانک، 5 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت در قالب سرمایه در گردش از بانک سپه دریافت کرده اند.
 پرداخت 2800 فقره تسهیالت برای نوسازی  و بهسازی 

مسکن روستایی استان
وی درخص��وص عملکرد بانک س��په در بخش مس��کن اس��تان 
 آذربایجان ش��رقی، گفت: بانک س��په برای نوس��ازی، بهس��ازی و 
مقاوم سازی 2 هزارو 800 مسکن روستایی در این استان تسهیالت 

پرداخت کرده است.
 پرداخت بیش از 3 هزار وام ازدواج در استان 

آذربایجان شرقی
پرتوافکنان رقم تسهیالت پرداختی قرض الحسنه ازدواج بانک سپه 
در اس��تان آذربایجان شرقی از اول سال جاری را 3 هزار و 150 فقره 
اعالم کرد و افزود: هزار و 300 فقره از این تسهیالت فقط طی چند 

روز اخیر در قالب طرح ضربتی پرداخت شد.
 تبریزی ها مشتریان خوش حساب بانک سپه 

هستند
 پرتوافکن��ان از مش��تریان اس��تان آذربایجان ش��رقی ب��ه عنوان 
خوش حساب ترین مشتریان بانک سپه یاد کرد و گفت: اگر مشکالت 
ناش��ی از افزای��ش قیمت نرخ ارز نبود امروز بانک س��په در اس��تان 

آذربایجان شرقی هیچ گونه مطالبات معوق نداشت.
 شعب خارجی بانک سپه آماده ارائه خدمات است

عضو هیئت مدیره بانک سپه، گفت: بعد از رفع تحریم کلیه شعب 
خارجی بانک سپه به لحاظ امکانات سرمایه  و نیروی انسانی مجهز 

شده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.
 روزانه 2 هزار وام ازدواج در شعب بانک سپه 

پرداخت می شود
عضو هیئت مدیره بانک سپه با بیان اینکه تمامی ثبت نام کنندگان 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج در س��امانه تعیین شعبه شده اند، 
خاطرنش��ان کرد: 38 درصد از ثبت نام کنندگان وام خود را دریافت 
کرده اند.وی افزود: در شعب بانک سپه در سراسر کشور روزانه 2 هزار 

فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود.
در پرداخت تسهیالت ازدواج جزو سه بانک اول 

کشور هستیم
 عض��و هیئ��ت مدی��ره بانک س��په اظه��ار داش��ت: از 514 هزار 
ثبت نام کننده در س��امانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج که بانک 
س��په را انتخاب کرده بود 164 هزار نفر تس��هیالت خود را دریافت 
کردند. وی افزود: در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به لحاظ 
سهم درصد جزو سه بانک اول کشور هستیم. عضو هیئت مدیره بانک 
س��په  در خصوص پرداخت هزینه خرید گندم از سوی نظام بانکی، 
گف��ت: از 110هزار میلیارد ریال مبلغ پرداختی بابت خرید گندم در 

سال جاری، حدود 70 هزار میلیارد ریال آن توسط نظام بانکی کشور 
به کشاورزان پرداخت شده است.

جذب منابع 90 درصد رشد داشته است
وی ضمن اشاره به بازسازی ساختارهای بانک سپه در مقطع زمانی 
تحریم تصریح کرد: مجموع��ه دارایی این بانک از 200 هزار میلیارد 
ریال در قبل از تحریم با 4 برابر رشد به 800 هزار میلیارد ریال افزایش 
یافته اس��ت. پرتوافکنان در خصوص جذب منابع بانک سپه، گفت: 
منابع این بانک از 400 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال 94 به 750 
هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد 90 درصدی را نشان می دهد.
 انعقاد 10 میلیارد دالر قرارداد ارزی با صندوق توسعه ملی

عضو هیئت مدیره بانک سپه، اظهار داشت: به پشتوانه منابع جذب 
شده، این بانک 10 میلیارد دالر قرارداد ارزی با صندوق توسعه ملی 

امضا کرده است.
 جبارزاده: از توانمندی های بانک سپه از نوسازی صنایع 

آذربایجان شرقی استفاده می کنیم
استاندار آذربایجان شرقی هم در این دیدار ضمن قدردانی از بانک 
س��په به خاطر کمک به توسعه استان، خاطرنشان کرد: عملکرد این 
بان��ک در زمینه اعطای تس��هیالت به واحده��ای تولیدی و پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در اس��تان آذربایجان شرقی قابل 
س��تایش اس��ت.دکتر اس��ماعیل جبارزاده به دقت عم��ل مجموعه 
استانداری آذربایجان شرقی در تخصیص منابع بانک ها به واحدهای 
صالحیت دار استان اشاره و ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری بانک 
ها به ویژه بانک س��په استان آذربایجان شرقی در تحقق شعار مدنظر 

مقام معظم رهبری یعنی تولید و اشتغال گام های مهمی بردارد.
 در پرداخت تسهیالت سومین استان کشور هستیم

وی با تأکید بر ضرورت اطالع رسانی در خصوص عملکرد مطلوب 
بانک سپه در حوزه اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، خاطرنشان 
کرد: اقدامات مختلف بانک س��په در خدمات رسانی به مردم به ویژه 
پرداخت تعداد قابل توجه وام برای کمک به ازدواج جوانان در مقطع 
زمانی کوتاه در ذهن مردم این اس��تان باقی خواهد ماند. جبارزاده با 
اشاره به رتبه سوم کشوری آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیالت، 
اظهار داشت: برای استفاده بهینه از تسهیالت پرداختی در تحقق تولید 
و اش��تغال، تیم هایی از بخش صنع��ت و معدن و معاونت اقتصادی 
اس��تانداری فعالیت واحدهای اقتصادی تسهیالت گیرنده را به طور 

مرتب رصد می کنند.
حمایت از نوسازی واحدهای موفق صادرات محور استان

وی کمک به توسعه واحدهای تولیدی موجود و حمایت از نوسازی 
واحدهای موفق صادرات محور را اولویت های اس��تانداری آذربایجان 
شرقی اعالم کرد و افزود: البته برای کمک به تولید استان بخشی از 
منابع هم در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص 
می یابد. جبارزاده به ضرورت س��وق منابع س��پرده گذاران به سمت 
بانک های بزرگ دولتی اشاره و توصیه کرد: بانک های بزرگ در کنار 
ارائه خدمات مطلوب بانکی برای جذب بیش��تر مشتریان بسته های 

تشویقی عرضه کنند.
طرح های بزرگ استان را به بانک سپه معرفی می کنیم

استاندار آذربایجان شرقی ضمن اشاره به توانمندیهای بانک سپه 
تصریح کرد: این بانک به واسطه داشتن شعب خارج از کشور به ویژه 
در آلمان و همچنین داشتن امکان ارائه خدمات ارزی می تواند کمک 
شایانی در نوسازی صنایع استان آذربایجان شرقی داشته باشد. وی 
در پایان تأکید کرد: استانداری آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت 
ها، تجارب و مس��ئولیت پذیری بانک س��په، اجرای پروژه های مهم 
نظیر؛ طرح توسعه پتروشیمی تبریز، بهسازی خطوط تولید پاالیشگاه 
 تبریز با مش��ارکت یک میلیارد و 600 میلیون یورویی کره جنوبی و 
راه اندازی خط اتیلن غرب با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان را به 

بانک سپه معرفی خواهد کرد.

اصفهان-قاسم اسد- رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط 
 زیس��ت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کش��ت فراس��رزمینی یکی از
 اولویت های کمیس��یون کشاورزی  است که زمینه تشکیل انجمن 
ملی کش��ت فراسرزمینی را فراهم ساخته اس��ت .  به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،حمیدرضا قلمکاری در چهارمین جلسه 
کمیس��یون کش��اورزی ،آب و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی اصفهان 
تصریح کرد:کشت فراسرزمینی بخشی از فعالیت های کمیسیون است 
که در فاز نخس��ت در اوکراین اجرا می ش��ود. وی از اعزام هیات اتاق 
بازرگانی  اصفهان به اوکراین برای تهیه مقدمات دریافت زمین و برنامه 
ریزی برای کش��ت خبر داد.  وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
داشتن یک روایت مشترک از یک چالش را مهمترین گام برای حل 
آن دانس��ت و گفت:تالش کردیم در طول دو سال فعالیت کمیسیون 
کشاورزی  بخش خصوصی و دولتی نسبت به  مسائل بخش کشاورزی 
یک روایت مش��ترک پیدا کنند .  وی  با بیان اینکه در طول دوس��ال 
گذشته بر اساس سیستم آنالیز شکاف چالش های موجود در عرصه ی 
 کشاورزی را به صورت تخصصی مورد مطالعه  و راهکارهای آن  را احصا 
کرده ایم، گفت :از اکنون تا پایان دوره  هش��تم اتاق بازرگانی  باید به 

صورت جدی به دنبال عملیاتی کردن این راهکارها باشیم.
ستاد ملی نجات زاینده رود تنها گوشه ای از اقدامات انجام 

شده است
وی س��تاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب  را نمونه ای از 
کارهای انجام شده در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق 

بازرگانی اصفهان دانست و گفت:.زاینده رود شناسنامه و هویت فالت 
مرکزی ایران است.  قلمکاری از موافقت  دکتر کالنتری برای ایجاد 
"ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب " که تنها حوضه آبریز 
فالت مرکزی کش��ور اس��ت خبر داد و اضافه کرد : کمیته آب نشان 
داده است می تواند در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشد و اگر ما برای 
احیای این رود تاریخی و تمدن ساز اقدامی نکنیم ،کسی این کار را 

برای ما انجام نخواهد داد .
حل چالش های زیست محیطی اصفهان با منابع مالی 

خارجی
 مس��عود عبداللهی نایب رییس کمیس��یون کش��اورزی ،آب و 
 محیط زیس��ت ات��اق بازرگانی اصفهان  حض��ور در فراخوان های 
بی��ن الملل��ی مرتبط با کش��اورزی و محیط زیس��ت و همچنین 
عضویت در صندوق بین المللی اقلیم سبز کره  جنوبی  را مرهون 
تالش های داوطلبانه  اعضای این کمیس��یون در دوسال گذشته 
توصیف کرد و اظهار داش��ت : خوش��بختانه در حال حاضر ما می 
توانیم هزینه  بخشی از مشکالت حوزه  کشاورزی و محیط زیست  
استان را با ارایه  پیشنهاداتی به صندوق اقلیم سبز به صورت بین 
الملل��ی تامین کنیم . وی افزود: واقعیت این اس��ت که در س��ال 
های گذشته سازمان محیط زیست کشور به دالیل مختلف اعم از  
قوانین ، نبود تفکر استراتژیک در بدنه   مدیریتی ، نبود تخصص 
ه��ای مرتبط با اقتصاد کس��ب و کار و توس��عه پایدار و س��اختار 
ناکارآمد )که خود این عزیزان هم به آن معترف بودند(،نتوانس��ت 

به شاخصه های بین المللی محیط زیست دست پیدا کند.
با رعایت استاندارد  EC   می توان به تمام دنیا صادرات 

محصوالت غذایی داشت
منصور کیمیایی مدیر ش��رکت مدیریت ص��ادرات آرتا داد در این 
جلسه رعایت اس��تاندارد EC اروپا را عامل موفقیت صادرکنندگان 
محصوالت غذایی  اس��تان دانس��ت و گفت:بزرگتری��ن بازار مصرف 
محصوالت غذایی اروپاس��ت و رعایت استاندارد آن  می تواند زمینه 
حضور در س��ایر بازارهای جهانی را فراهم سازد. وی اضافه کرد:ایران 
از نظ��ر تع��داد کن��دو در دنیا رتبه شش��م و از نظر ص��ادرات رتبه 
سی وهشتمین را دارد و این امار نشان می دهد بازارهای صادراتی ایران 
بسیار محدود است. محمد صادقی مسئول کمیته کشت فراسرزمینی 
کمیسیون  در این جلس��ه گفت: اوکراین  برای کشت فراسرزمینی 
کشاورزان استان اصفهان انتخاب ش��ده و مقدمات اعزام هیات اتاق 
بازرگانی برای  هماهنگی نهایی فراهم ش��ده است . مجتبی بزرگی 
مسئول کمیته محیط زیست و تغییرات اقلیمی  کمیسیون در این 
جلس��ه خواستار ایجاد مرکز پایش  آالینده صنعتی شد و گفت:این 
مرکز با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی می 
تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی  واحدهای  آالینده داشته باشد 
.  مجتبی معقول مس��ئول کمیته تولیدات کشاورزی کمیسیون در 
این جلسه با اشاره به مزیت تولید گیاهان دارویی  در استان اصفهان 
گفت:ارزش افزوده گیاهان دارویی در  شرایط کم آبی استان می تواند 

برای کشاورزان بیشتر باشد.

اه�واز - ش�بنم قجاوند - به مناس��بت س��الروز ورود آزادگان 
 سرافراز به میهن اسالمی، آیین تجلیل از آزادگان شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب برگزار شد. در این مراسم مدیرمنابع انساني شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم شهید محسن حججي 
اظهار داشت: همواره بخشي از تاریخ یک فرهنگ و ملت در آینده آن 
حضور دارد که مصداق بارز آن، حادثه کربال است که دائماً در زندگي 

روزم��ره پی��روان آن حضرت تجلي دارد. ابراهیم منص��ور نژاد افزود: 
موضوع آزادگان دوران دفاع مقدس نیز از این نوع رخدادهاي تاریخي 
اس��ت که نمي توان آن را به فراموشي سپرد؛ اسرا سربازان فرهنگي 
کشور بودند که با رفتار و مقاومت شان به انتقال ایدئولوژي و فرهنگ 
م��ا مي پرداختند. وي گفت: ما بدهي بزرگي نس��بت به رزمندگان، 
جانبازان و آزادگان داریم و وظیفه ماست که تکریم آنان را سرلوحه 
فعالیت هاي خود قرار دهیم؛ این مراس��م نیز با هدف گرامیداشت و 

انتقال رشادت هاي آنان به نسل آینده برگزار شده است. رئیس امور 
ایثارگران شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز در این مراسم با 
تجلیل از ایثار، مجاهدت و مقاومت آزادگان، اظهار داش��ت: آزادگان 
سرافراز، پیروزمندانه آبروي ایران و ایراني را حفظ کرده اند و مقاومت 
آنان فراموش شدني نیست. جعفر فیاض مهر گفت: این شرکت افتخار 
دارد که خدمتگزار 44 نفر از آزادگان میهن اسالمي باشد و امیدواریم 

بتوانیم به بهترین شکل وظیفه خود را در مقابل آنان به جاي آوریم.

مدیرعامل بانک سپه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی خبر داد

احداث آزادراه مراغه - هشترود با مشارکت بانک سپه 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان :

حل چالش های زیست محیطی اصفهان با منابع مالی خارجی

آیین تجلیل از آزادگان شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد

 جلسه ارزیابی عملکرد انجام خدمات نظارت بر عملیات ساماندهی 
رودخانه ها در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - جلسه ارزیابی عملکرد انجام خدمات نظارت بر عملیات ساماندهی رودخانه ها در شرکت 
آب منطقه ای گلستان و با حضور مهندس حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، مهندس شفیعی مدیر دفتر رودخانه ها و 
سواحل شرکت آب منطقه ای استان، مهندس سوخته سرایی رئیس گروه حفاظت و بهره برداری سواحل استان، مهندس خواجه و 
مقدم رئیس و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت بستر رودخانه ها 
برای کنترل و هدایت آبهای سطحی وتغذیه آب زیرزمینی و لزوم حفاظت از انفال و به منظور استفاده از پتانسیل نیروهای متخصص 
استان در قالب نظام مهندسی معدن و با هدف حصول اطمینان از رعایت ضوابط واستانداردهای ایمنی و فنی در عملیات ساماندهی 
بسترها، باال بردن عمر مفید سازه های آبی با ارزش وسرمایه گذاری های انجام شده و بهره دهی مناسب و نظارت بر حسن اجرای 
قوانین این تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای استان و سازمان نظام مهندسی معدن منعقد شد.وی افزود: معرفی کارشناسان واجد 
شرایط ودارای صالحیت عضو سازمان، نظارت بر عملکرد کارشناسان سازمان، توزیع قراردادهای نظارت بر عملیات های اجرایی در 
سازمان جهت کنترل و نظارت بر کیفیت کار ونحوه انجام خدمات توسط کارشناسان، الزام تمام کارشناسان ناظر عضو به نظارت دقیق  
بر رعایت دقیق مفاد مجوزهای صادره توسط شرکت از جمله تعهدات سازمان نظام مهندسی معدن در این تفاهم نامه است.مهندس 
مقدم نایب رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گزارش عملکرد این سازمان در راستای اجرای تفاهم نامه در سال 95 را ارائه 
کرد.  پس از بحث و بررسی مقرر شد جلسات منظم بررسی وپیگیری های مرتبط فی ما بین دو دستگاه تشکیل شود.همچنین بابت 
بازآموزی و انجام صحیح مفاد تفاهم نامه نظارت بر ساماندهی رودخانه ها، با حضور کارشناسان نظام مهندسی معدن و کارشناسان 

امورها وادارات منابع آب شهرستانها برگزار شود.

برنامه ریزی جهت وصول مطالبات و تعامل با مشترکین گاز ایالم
ایالم-هدی منصوری - عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم در حاشیه جلسه ای که با رؤسای نواحی و ستادی 
داشت بر برنامه ریزی جهت وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: اگر گاز بهای مشترکین پرداخت نشود، شرکت گاز استان از لحاظ 
نقدینگی و تأمین بودجه با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز ایالم به کاهش بدهی های مشترکین اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه با تالش همکاران شاهد کاهش بدهی های مشترکین نسبت به سال قبل می باشیم. وی به تسویه پیمانها و 
قراردادهای سنواتی که بعضاً در تکالیف مجمع لحاظ و به این شرکت ابالغ گردیده است اشاره کرد و گفت: پیمانها و قراردادها اختالفی 
باقی مانده جزو قراردادها و پیمانهای ابتدایی و قدیمی و اولیه شرکت گاز استان ایالم است و باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی دقیق 
تعیین تکلیف شوند. شمس اللهی در بخش دیگری از سخنانش بر پیگیری و اخذ اسناد مالکیت جهت ایستگاهها و امالک شرکت 

توسط رؤسای نواحی و امور حقوقی تأکید نمود.

معاون بهره برداری آبفای گیالن در نشست خبری: 
کیفیت آب شرب شهرهای گیالن مورد تایید مرکز بهداشت استان است  

مردم با اطمینان مصرف کنند
رش�ت- مهناز نوبری-  دربخشی از نشس��ت خبری مدیرعامل این شرکت با اصحاب رسانه و 
مطبوعات، معاون بهره برداری میزان تولید آب استان گیالن را 4756 لیتر در ثانیه اعالم کرد.مرتضی 
صانع دوست معاون بهره برداری آبفای گیالن با اشاره به میزان تولید آب استان اظهار داشت: تولید 
آب گیالن 4756 لیتر در ثانیه است که طی 700 کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع آب شهرها 
شده و در 4900 متر شبکه توزیع آب به مشترکین استان می رسد. وی با تأکید بر کیفیت باالی آب 
تصریح کرد: آب شرب استان از سد شهر بیجار با کیفیت باال تأمین می گردد و 25 آزمایشگاه در سطح 
 استان کنترل کیفی آب را بر عهده دارند و صحت و نظارت بر کیفیت و سالمت بهداشت آب توسط مراکز بهداشت استان کنترل

 می شود.معاون بهره برداری آبفای گیالن در ادامه یادآور شد: به منظور ارتقاء کیفیت آب و تأمین سالمت آن ، شست و شوی شبکه 
توزیع آب توسط 9000 شیرتخلیه موجود در استان انجام می شود و در کوچه های بن بست نیز طی برنامه زمانبندی شست وشوی 

شبانه انجام می گیرد و مخازن داخل آپارتمانها نیز باید هر سه ماه یکبار شست وشو شود.

کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی با حضور 300 نفر از متخصصین در 
مازندران آغاز به کار کرد

س�اری - دهق�ان - به گزارش خبرنگار مازندران در آئین آغاز ب��ه کار کمیته منطقه ای آبیاری و 
زهکشی مازندران آقای مهندس مهرزاد احسانی دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی کشور با تشریح 
برنامه ها ی این کمیته از جمله توسعه کمیته های منطقه ای خواستار مطالبه گری این تشکل برای 
توس��عه فنون و علوم آبیاری و زهکش��ی شد .   ایشان با اشاره به قدمت 67 ساله کمیسیون بین المللی 
آبیاری و زهکش��ی در جهان و نقش آن در تحقق اهداف ارزش��مند آن از این تش��کل ها به  عنوان یک 
تشکل علمی ، تخصصی یاد کرد که در آن اساتید دانشگاه ، متخصصین آب  جهاد ، مهندسین مشاور 
در آن حضور دارند . مهندس احس��انی از انتش��ار 175 عنوان کتاب توسط این کمیته خبر داد و افزود : این تالش ها سبب شد تا بارها 
این کمیته به عنوان  بهترین کمیته آبیاری و زهکشی در سطح جهان انتخاب و شناخته شود. دبیر کل ملی آبیاری و زهکشی مهمترین 
برنامه های این کمیته را توسعه خدمات علمی ، ایجاد کارگروه های جدید متناسب با نیازهای بخش آب و کشاورزی ، ارتقاء  نشریات 
 و کتب ، توسعه و تقویت کمیته های منطقه ای بر شمرد و گفت : ظرفیت های بسیار خوبی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که 
بهره گیری از این ظرفیت ها ما را به اهداف مان نزدیک می کند . در این جلسه دکتر یخکشی مدیر عامل  آب منطقه ای مازندران با تشریح 
وضعیت آب کشور وضرورت توجه ویژه  به آن گفت : امروز  مدیریت آب از مرحله پر آبی به کم آبی ، مدیریت عرضه به تقاضا ، از مدیریت 

پروژه به مدیریت جامع و یکپارچه تغییر پیدا کرده و امروز مباحث زیست محیطی اهمیت ویژه ای در بخش مدیریت منابع آب دارد. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی :
شروع عملیات احداث 44 کیلومتر راه روستایی در شهرستان ماکو

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمود بدلی- مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی، در مراسم کلنگ زنی این پروژه که با حضور  مدیرعامل  
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و جمعی از مسئولین و اهالی روستاها برگزار 
شد، با بیان اینکه عمده فعالیتهای عمرانی این نهاد در مناطق روستایی، محروم و مرزی 
تهیه و اجرا می گردد، اظهار داشت: با استفاده از ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و 
نیروی انسانی مجرب و خستگی ناپذیر، این پروژه را  با کیفیت و در کمترین زمان ممکن تحویل خواهیم داد تا روستاییان زحمتکش 
از مزایای آن بهره مند شوند. وی، افزود: پروژه احداث ابنیه فنی، زیرسازی  و روسازی بغیر از آسفالت، راه روستاهای حد فاصل قره تپه 
و قوری شکاک درشش فاز بطول 44 کیلومتر اجرا می گردد، که منابع اعتباری آن از طریق سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو 
پیش بینی و تامین شده است. مهندس بدلی- در ادامه صحبتهای خود از تمامی دست اندرکاران مربوط به تحقق موضوع تفاهمنامه 
فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی با سازمان منطقه آزاد ماکو،  خصوصا سید مهدی نادمی- مدیرکل  محترم حراست بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی کشور صمیمانه تقدیر و تشکر بعمل آورد. 

برگزاری دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان منطقه لرستان
خرم آباد - خبرنگار فرصت امروز - دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی 
سطح 1 مختص کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در انبار 
نفت خرم آباد برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرستان، مهندس پیمان بهرامی مدیر منطقه، هدف از برگزاری این دوره 
آموزشی را توانمند سازی کارکنان در مدیریت شرایط اضطراری  و آشنایی با روشهای 
اطفای حریق دانست . این آموزش در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد که در بخش 
تئوری این دوره تعریف و شناخت حریق، آشنایی با انواع تجهیزات و ماشین آالت آتش 

نشانی و نحوه استفاده از آنها، آشنایی با انواع عملیات اطفای حریق تشریح شد. 

برگزاری مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در فرهنگسرای شهر اراک 
اراک - مینو رس�تمی - مراس��م گرامیداش��ت روز خبرنگار به مناسبت هفدهم مرداد ماه س��الروز شهادت محمود 
صارمی، به بهانه تقدیر از خبرنگاران حوزه شهری، با حضور رییس و تنی چند از اعضای شورای اسالمی، شهردار اراک، 
مدیران ش��هری و جمع کثیری از اصحاب رس��انه در فرهنگسرای شهر برگزار شد. در این مراسم که با حضور نمایندگان 
خبرگزاری ها و هفته نامه های اس��تانی تش��کیل ش��د؛ از زحمات و تالش های خبرنگاران تجلیل به عمل آمد. در ابتدای 
مراس��م و پس از تالوت آیاتی از کالم الهی اس��ماعیل تاج آباد رییس چهارمین ش��ورای اسالمی شهر اراک ضمن تبریک 
روز خبرنگار؛ از زحمات کلیه خبرنگاران تقدیر و تش��کر نمود و به توضیح اهمیت ش��غل خبرنگاری و وظایف خطیر این 
قش��ر پرداخت. وی ارزش قلم را وصف نش��دنی عنوان نمود وگفت: خبرنگاران در راستای انجام رسالت خود باید به دور 

از هرگونه وابس��تگی و به عنوان رابط متعهد میان مردم و مس��ئولین ایفای نقش نمایند.



بنگاه امالک
وارد هر بنگاهی نشو

از در که وارد شدم سالم کردم، اما اصاًل متوجه 
حضور من نشدند. دوباره با صدای بلندتری سالم 
کردم. س��خت مشغول بازی تخته نرد بودند. یکی 
از آن دو نف��ر ک��ه کم��ی چاق تر بود چن��د ثانیه 
نگاهی بهم کرد و دوباره مش��غول بازی شد. کمی 

ایستادم تا شاید مرا ببینند.
 مردی ک��ه پیراهن چارخونه داش��ت از جفت 
ش��ش اش می گفت، اما مردی که کمی چاق بود، 
می گفت: نه جفت شش نبود. مرد چارخونه با داد 
و بیداد می خواس��ت حتماً اثب��ات کنه که جفت 

شش آورده.
 من که کمی ناراحت ش��ده بودم این بار صدام 
رو کمی کلفت تر کردم و گفتم: جفت ش��ش منم. 
مشتری شما. این بار هر دو نفر به من نگاه کردند. 
دوباره س��الم کردم و گفت��م: من دنبال یه ویالی 

نقلی می گردم. 
می خواس��تم بخرم. انگار تازه متوجه حضور من 
شده بودند. خودشون رو کمی جمع و جور کردند. 
مرد چاق ص��دای تلویزیون رو ک��م کرد و گفت: 

بفرمایید، بفرمایید در خدمت شما هستیم. 
روی نخس��تین صندلی کنار میز نشستم. چند 
ثانیه س��کوت تم��ام بنگاه ام��الک رو گرفته بود. 
مرد چارخونه دمپایی اش رو پوش��ید و گفت: چی 
می خواس��تید؟ گفتم: من یه ویالی نقلی جنگلی 

تو این منطقه می خوام.
 م��رد چ��اق درحالی که با دس��تمال عرق روی 
پیشانی رو پاک می کرد، گفت: چقدر پول داری؟ 
کم��ی من و من ک��ردم و گفت��م: 50 تومن پول 

نقد دارم. 
هن��وز حرفم تموم نش��ده ب��ود ک��ه دو نفری 
همدیگه رو نگاه کردند و زدند زیر خنده. مرد چاق 
درحالی ک��ه می خندید، گفت: اش��تباه اومدی آقا 
اینجا بنگاه امالکه. لوازم خانگی نمی فروشیم. مرد 
چارخون��ه حرف همکارش رو ادامه داد و گفت: با 
50 تومن به شما آبمیوه گیری هم نمی دن. خیلی 
خجالت کش��یدم. س��رم رو پایین انداخته بودم و 
فکر می کردم. مرد چاق پیک نیک رو روش��ن کرد 
و چند زغال روش گذاشت و رفت تا قلیون رو که 
روی تخ��ت بیرون بنگاه بود چاق کنه. من از این 
تمسخر و بی اعتنایی خیلی ناراحت شدم و گفتم: 
اما تو سایت ها نوشته شما می تونید 50 تومن نقد 
بدید بقیه را برای شما اقساط می کنیم. مردی که 
لباس چارخونه داش��ت، گف��ت: خب می رفتید تو 
س��ایت می خریدید، ما نداریم داداش. گفتم: ولی 
همکار ما تو همین منطقه اقساطی خریده اونم از 
دم قس��ط. مرد چاق خندید و گفت: داداش ما از 

این جنسا نداریم. 
وی��ال می خ��وای پول بی��ار بهت نش��ون بدیم. 
می خواستم جوابش��و بدم که مرد چاق دوباره به 
سمت تخته نرد رفت و به دوستش گفت: این بار 
نمی ذارم کلک بزن��ی. جرزنی هم ممنوع. از روی 
صندلی بلند ش��دم و گفتم: اما شما یه دقیقه هم 
به حرف ه��ای من گوش نمی کنید. من گفتم 50 
تومن نقد دارم، اما س��رتون تو کار قلیون و تخته 

نرده.
 معلوم نیس��ت اینجا بنگاه امالکه یا قهوه خونه. 
تا اینو گفتم. مرد چارخونه به س��مت من اومد و 
درحالی که سینه به سینه من ایستاده بود، گفت: 
داداش داری مزاح��م ما می ش��ی ها. ی��ه بار بهت 
گفتی��م با 50 تومن ویال نداری��م. اینکه ما داریم 
چی کار می کنیم هم به ش��ما ربطی نداره. من از 
ترس اینکه مبادا دعوا و مرافعه بش��ه بدون اینکه 

چیزی بگم از بنگاه امالک خارج شدم. 
از بنگاه که خارج ش��دم ب��اد خنکی به صورت 
م��ن وزید و ص��دای امواج دری��ا از دور مرا به یاد 
دوستم امیرعلی انداخت که می گفت: وقتی رفتی 
شمال همین جوری وارد هر بنگاه نشو. شاید 50 
درص��د از اینها آداب بنگاه داری و مش��اوره را بلد 
نیس��تند و مش��تریان را از خود می رنجانند. اینها 
نه تنه��ا بهت کمک نمی کنند بلکه ته دلت رو هم 
خالی می کنند. در عوض یه س��ری به بنگاه هایی 
که واقعاً مش��اوران خوبی هس��تند بزن که حتی 
اگه یک ریال پول نقد نداش��ته باشی برای تو ویال 
می خرن��د و ت��و رو صاحب ویال می کنن��د. با یاد 
آوردن حرف های امیرعلی کمی حالم بهتر ش��د و 
س��راغ بنگاهی رفتم که بتونه با مشاوره تخصصی 
با 50 میلی��ون زمینه های عقد قرارداد خرید یک 

ویالی کوچک و نقلی رو برای من فراهم کنه. 
 

قبل از پاس��خ به این سوال یک نکته مهم را به یاد 
داشته باشید. بعد از همگامی، هدایت یا متقاعد سازی  
اس��ت ولی باید بدانیم که زمانش فرا  رسیده است یا 

نه. 
برای این منظور در س��طح غیر کالمی )زبان بدن( 
مخاط��ب خود را محک بزنی��د، به عنوان مثال حالت 
چهره اش را کپی کنید چند دقیقه بعد حالت خود را 
تغییر دهید، اگر مخاطب تان هم تغییر کرد می توانید 

نتیجه بگیرید که در سطح ارتباط مؤثر قرار گرفته اید. 
در س��طح کالمی نیز می توانید با طرح یک سوال به 
این موضوع پی ببرید. به عن��وان مثال درحالی که در 
س��طح غیر کالمی با او همگام هستید یکی از نظرات 
خود را به صورت س��وا از او جویا شوید: به اعتقاد من 
بهتر است زمان شروع کار را به تعویق بیندازیم، نظر 

شما در این مورد چیست؟ 
اگر موافق بود، منطق خود را کاماًل آرام و با کلمات 

تفضیلی به او بیان کنید. 
اگر مخالف بود، بار دیگر با او همگام شوید و ضمن 
تغییر حالت چهره خود سوال خود را به گونه دیگری 

مطرح کنید. به عنوان مثال: قبول داری بحث بر س��ر 
زمان است نه تعداد کارکنان؟ 

خیلی واضح اس��ت من به دنبال این هستم که شما 
بتوانید نخستین »بله« را از مخاطب تان بگیرید و پس 
از دریافت نخستین موافقت ضمن برگشتن به حالت 
قبلی خود )همگام ش��دن ب��ا مخاطب( از او بخواهید 

بررسی بیشتری در موضوع اولیه داشته باشد. 
به ص��ورت کلی زمانی که ط��رف مقابل تان مقاومت 
می کند ب��ه مرحله همگام ش��دن بازگردید و منتظر 
فرص��ت مناس��ب تری ب��رای راهنمایی خود باش��ید 
پافشاری شما فقط بر مقاومت طرف مقابل می افزاید. 

آیا به مرحله ارتباط مؤثر رسیده ام؟ 

نوشدارو

آیفون 8 ممکن است طراحی خوشایندی برای همه کاربران نداشته باشد

رفتار سوء مدیریتی، سالمت روح و 
جسم کارمندان را به خطر می اندازد

محققان می گویند کارمندانی که مجبورند با سرپرستان و 
مدیران بی کفایت کار کنند، بیش از سایرین مستعد ابتال به 

بیماری های روان تنی جدی هستند. 
به گزارش زومیت، پیش  از این در مورد ویژگی های یک 
محیط کار بیمار و راه های بهبود بخشیدن به آن صحبت 
کردیم. در این مطلب به هشدار مهم پزشکان و روانشناسان 
می پردازی��م ک��ه معتقدن��د کارکنانی که ب��ا کارفرمایان 
ناصالح کار می کنند، ۶0درصد بیش��تر در معرض ابتال به 

بیماری های خطرناکی نظیر حمله قلبی قرار دارند. 
مدیر ی��ا کارفرمای ناصالح چه خصوصیاتی دارد؟ طبق 
تحقیقات انجام ش��ده، هنگامی که کارمندان به طور مداوم 
با این چهار ویژگی برخورد داش��ته باشند، دچار مسائل و 

مشکالت جدی سالمتی می شوند: 
- مدیرانی که بی کفایت هستند.

- مدیرانی که بی فکر و بی مالحظه هستند.
- مدیرانی که شفاف برخورد نمی کنند.

- مدیرانی که فاقد ارتباطات کافی با سایرین هستند.
م��ا هرگ��ز این صف��ات را در مدیرانی ک��ه ویژگی های 
و مهارت ه��ای عالی رهبری را می شناس��ند، نمی بینیم. 
به منظور اجتناب از این روند تأسف برانگیز، بهتر است نگاهی 

دقیق تر به هر کدام از این ویژگی ها داشته باشیم: 
بی صالحیتی: در عصری که کارمندان از سطح دانش و 
هوش باالیی برخوردارند و حتی گاهی جوانان علم بیشتری 
نس��بت به کارفرمای خود دارند، رهبران خوب با استفاده 
از صالحیت و توانایی خود، قدرت نفوذش��ان را به دس��ت 

می آورند. 
رهبرانی که واقعاً مش��تاق یادگیری هس��تند و س��عی 
می کنن��د بینش و تخصص خود را هم در زمینه مدیریت 
کسب وکار و هم تکنولوژی افزایش دهند، بهتر و سریع تر 

اعتماد افراد خود را به دست می آورند. 
اما موضوع از این مرحله فراتر می رود. مدیران شایسته ای 
که مفهوم رهب��ری را درک کرده اند، بینش و هدف خود 
را ارتق��ا می دهن��د، دیدگاه های خ��ود را در مورد هدف با 
کارمندانشان در میان می گذارند و به کارمندانشان انگیزه 
می دهند که به ص��ورت فعال خود را با این هدف و بینش 
مشغول کنند. این کار باعث می شود کارمندان به مدیرشان 
اعتماد کنند و بر شایستگی او برای این مقام صحه بگذارند. 
درواقع اعتماد افراد تیم است که به رهبر، اعتبار و صالحیت 

می بخشد. 
بی مالحظگی:کریس��تین پورات، پروفس��ور مدیریت 
دانش��گاه جورج تاون و نویسنده کتاب مهارت مردم داری، 
می گوید: رفتار غیر محترمان��ه، بی ادبی و بی توجهی مدیر 
باعث می ش��ود کارکنان و حتی کل س��ازمان به انحطاط 

کشیده شوند. 
بی ادبی، خشونت و بی تمدنی، عواقب جسمی و روحی 
زیادی برای کارکنان به همراه می آورد و سازمان ها مجبورند 
هزینه آن را به روش های مختلف، مثل هزینه های درمان 
و خسارت های ناشی از عملکرد ضعیف، غیبت کارمندان و 

برگشت خوردن محصول بپردازند. 
پ��ورات در ادامه می گوید: حتی اگر کارمندان بخواهند 
عملکرد خوبی داشته باشند، نمی توانند در اتمسفری که 
فریبکارانه، ناخوشایند و موهن است، اجرای خوبی داشته 
باش��ند. در واقع بهره وری و خالقی��ت افرادی که محیط 
غیر متمدن را تجربه می کنند، خفه می ش��ود و محکوم  به 
فناست؛ درنتیجه کارمندان اعتقاد و حس مشارکت خود 

را از دست می دهند. 
پنه�ان کاری: رهبران بزرگ هرگز اعتبار و تش��خص 
خود را با پنهان کاری از بین نمی برند، بلکه سعی می کنند 
شفافیت و پاسخگویی را در اولویت های رفتاری خود قرار 
دهند و تمامی اطالعات مورد نیاز را در تمامی س��طوح، با 

کارمندان شان به اشتراک بگذارند. 
یک مثال روشن: استارتاپ Mighty که یک شرکت 
رسانه ای دیجیتال اس��ت، مأموریت شرکت خود را بهبود 
زندگی افرادی قرار داده اس��ت که با مشکالت سالمتی و 
معلولیت مواجهند. مدیر این شرکت برای شفاف سازی امور 
شرکت، همان ایمیلی را که برای سرمایه گذاران و مؤسسان 
شرکت می فرستد، برای هر ۱۳ کارمند شرکت هم ارسال 

می کند. 
پورات در تحقیقات وس��یع خود متوجه شده است که 
به اشتراک گذاری اطالعات باعث رشد کار می شود، چراکه 
به کارمندان کمک می کند بهتر معنی و ارزش کار خود را 
درک کنند و متوجه شوند به چه شیوه ای بهتر می توانند 

مشارکت مناسب تری در کارهای شرکت داشته باشند. 
او می گوید: دوری از پنهان کاری باعث می شود کارمندان 
دانش بهتری برای حل و تصحیح مشکالت داشته باشند و 
بهتر تصمیم بگیرند و درنتیجه، عملکرد سازگار و هماهنگی 

را در سطح شرکت شاهد باشیم. 
دسترسی کارمندان به اطالعات استراتژیک و مالی، به 
آنها کمک می کند وظایف شان را به طور مفید و مؤثرتری 
انج��ام دهند و تصویر وس��یع تر و جامع تری از س��المت 
ش��رکت داش��ته باش��ند. یکی دیگر از راه های گسترش 
فرهنگ مش��ارکت و همکاری این است که به کارمندان 
اجازه بدهید مس��ائل خود را مط��رح کنند و با دیگران به 
اشتراک بگذارند. برای مثال ش��رکت Ritz-Carlton از 
کارمندان��ش می خواهد هر روز در جلس��ات ۱5 دقیقه ای، 
داستان خودشان را در مورد اینکه چطور می خواهند امروز 
وظایف شان را انجام دهند یا به مشتریان کمک کنند، برای 
یکدیگر تعریف کنند. مدیر اجرایی شرکت Mighty هم 
در ابتدای جلسات کاری، از کارمندانش می خواهد بهترین 

تجربه کاری آن روز را به اشتراک بگذارند. 
فق�دان ارتباط�ات: بهتری��ن رهبران به ش��یوه ای با 
افرادش��ان صحب��ت می کنند که هیچ نقط��ه تاریکی در 
ذهن ش��ان باقی نماند. آنها اه��داف و انتظارات را به وضوح 
ش��رح می دهند و پاس��خگوی هرگونه ابهام محتمل نیز 
هستند. آنها همیشه راه بازخورد دوطرفه را باز می گذارند و 
ارتباطات را به شیوه ای هدایت می کنند که کارکنان دقیقا 
بدانند سطح عملکردشان تا چه حد مفید است و چگونه 

می توانند پیشرفت کنند. 

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: مستر تری دی
mr3d. org :وب سایت

سال تأسیس: ۱3۹۵
موضوع: 

نام صاحب استارتاپ: سینا اکبری
توضیح بیشتر: 

مس�تر تری دی یک پلتفرم سفارش 
آنالین پرینت س�ه بعدی اس�ت که 
شیوه جدید و متفاوتی را در نمایش 

می گذارد. 
الزم به ذکر است که مستر تری دی 
خ�ود خال�ق پرینتر های س�ه بعدی 

است.

عرصه پرینت سه بعدی

معرفیاستارتاپ

اگ��ر اپل در آیف��ون 8 از نمایش��گر بدون حاش��یه 
اس��تفاده کند، سنسورهای گوشی در بخش باالیی آن 
تجمع خواهن��د کرد که از نظر برخی کاربران، چندان 

طراحی مناسبی نخواهد بود. 
آیف��ون 8 ح��دود یک م��اه دیگر به صورت رس��می 

معرفی خواهد شد.
 به لطف رندرهایی که به تازگی فاش ش��د، می توان 
طراح��ی کلی محصول جدید اپل را پیش بینی کرد. به 
نظر می رس��د این شرکت قصد دارد آیفون جدید خود 

را با نمایش��گری بدون حاشیه عرضه کند، به طوری که 
تاکنون در هیچ یک از گوش��ی های هوشمند شاهد آن 
نبودیم. البته اپل مجبور است قسمتی از بخش باالیی 
نمایشگر را به حاش��یه بدنه اختصاص دهد و شاید در 

آینده شاهد حذف شدن این قسمت باشیم. 
باید اش��اره کنیم که اپل نخس��تین شرکتی نیست 
ک��ه قصد عرضه محصولی با نمایش��گر بدون حاش��یه 
داشته است. بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه، 
گوشی های هوشمندی با چنین نمایشگری در گذشته 

معرفی کردند، اما موفق نشدند حاشیه باالیی یا پایینی 
را به صورت کامل حذف کنند. 

برای مثال می توان به رندرهای فاش ش��ده از گوشی 
جدید شارپ اش��اره کرد که هیچ حاشیه ای در اطراف 
و بخش باالیی ندارد، اما در پایین نمایش��گر  هنوز هم 

شاهد حاشیه ای نسبتا زیاد هستیم.
 اپ��ل می تواند ب��ا معرفی آیفون 8 موف��ق به عرضه 
نخس��تین محصول با نمایش��گر کاماًل بدون حاشیه در 

مقیاس جهانی شود. 

آدابکسبوکار

پارسا  امیری
کارشناس فروش

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

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: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

برای مطالعه 766  پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

 پاسخ کارش�ناس: تحقیقات بازار به این معناست 
ک��ه به طور مرت��ب اطالعاتی درباره مس��ائل مرتبط با 
عرضه کنن��ده کاال و خدمات گ��ردآوری، ثبت و تجزیه 
و تحلیل کنید که این کار باعث مش��خص شدن نقاط 
ضعف و قوت س��ازمان می شود و فروش تان را افزایش 
خواهد داد. برای راه ان��دازی واحد تحقیقات بازار ابتدا 
باید تحقیقات زیادی پیرامون مشتریان به عمل آورید. 
به عنوان مث��ال مش��تریان بالقوه را شناس��ایی کنید، 
نیازهای مش��تریان را بشناس��ید، مش��کالت داخلی را 

شناسایی و نیازهای مشتریان را برطرف کنید. 
ابزاره��ای متفاوتی برای انجام ای��ن کار وجود دارد؛ 
یکی از این ابزارها پرسش��نامه است به این ترتیب که 
تحلیلگر لیس��تی از پرسش های الزم برای دستیابی به 
اطالع��ات مورد نیاز را تدوین کند و این س��واالت را از 
طریق فردی، تلفنی، اینترنتی و... از افرادی که شرایط 
الزم را برای پاسخگویی دارند بپرسد. روش دیگر برای 

جمع آوری اطالعات، مشاهده است.
 از این ابزار می توان برای ثبت و ضبط اعمال و رفتار 
مش��تریان اس��تفاده کرد. برای اطمینان بیشتر از این 
روش می توان از مشاهده گرهای مستقل استفاده کرد، 

البته امروزه استفاده از دوربین ها انجام این کار را آسان 
کرده اس��ت. همچنین با استفاده از گروه های کانونی و 
انتخاب گروهی از مش��تریان می توان سواالتی درمورد 
طیف محصوالت فروش��گاه، دامن��ه قیمتی محصوالت 
و خدم��ات فروش��گاه، چیدمان و... پرس��ید. همچنین 
انتخاب نمونه ای از افراد که نماینده کل جامعه باش��ند 
در ای��ن تحقیقات بس��یار حائز اهمیت اس��ت. پس از 
جمع آوری اطالع��ات از نمونه ه��ای منتخب، نوبت به 
تجزیه و تحلیل داده ها می رس��د که تحلیلگر باید این 
اطالعات را درک و تفسیر کند و راهکارهایی برای رفع 

نیازهای مشتریان ارائه دهد. 

تحقیقات بازار آنالین

خرده فروشی آنالینی را مدیریت می کنم. می خواهم واحد تحقیقات بازار را در داخل شرکت راه اندازی کنم. چه توصیه ای 
در این خصوص برای من دارید؟

کلینیککسبوکار
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