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بانک ها از امروز مکلف به رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند

 روز آزمون
نظام بانکی

رشد اقتصادی وکاهش تورم نشان می دهد 

موفقیت دولت در افزایش 
قدرت پول ملی
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4
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گذری 15ساله بر تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی ایران

انقالب چهارم صنعت در ایران رقم می خورد؟ 

درس هایی از آمازون
همه چیز را نمی توانید کنترل کنید

مروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران
چگونه به شیوه موثر از لینکدین بهره بگیریم؟ 
10 نکته برای اجرای یک کمپین تبلیغاتی موفق

بهترین تبلیغ را چگونه بسازیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ثروتمندان در مسیر
مقابله با بحران کمبود غذا

یادداشت

یادداشت

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

سهم بخش خصوصی در 
توسعه نیافتگی ایران

توسعه صنعتی، یک خواسته 
جهانی اس��ت و کشورهایی که 
تکنول��وژی، س��رمایه و دانش 
بازارهای  مناب��ع در  مدیری��ت 
جهان��ی را ندارن��د، ب��ه ای��ن 
خواس��ته نمی رس��ند. ایران در 
تقسیم بندی های جهانی در این 
زمینه جایگاه��ی ندارد و صرفا 
به عن��وان یک فروش��نده مواد 
اولیه مثل نف��ت و گاز طبیعی 
و واردکنن��ده اق��ام اساس��ی 
شن�اخته می ش��ود.  گذشته از 
اینکه این مس��ئله چقدر متاثر 
از استراتژی شرکت های وابسته 

سیاسی  قدرت های  به 
در جهان است، باید...

همواره در پنج دهه گذش��ته، 
مناب��ع  اراض��ی  ب��ه  تع��رض 
حفاظت ش��ده  مناطق  طبیعی، 

ذخیره گاه ه��ای  و 
محیط زیستی با...

محمد فاضلی
معاون مرکز بررسی های 

استراتژیک ریاست جمهوری

3

صنعتی شدن؛ سیاست درست 
می خواهد 

2

4
فرصـت امروز: براسـاس مصوبـه جدید بانـک مرکزی کلیه 

بانک هـا از امـروز موظـف بـه رعایـت نرخ سـود 
15درصد برای سپرده های یک ساله بانکی هستند..

با توجه به حذف موانعی که بانک ها را ناگزیر از عدم رعایت 
نرخ های مصوب می کرد

عدم رعایت نرخ سود توسط بانک ها 
دیگر منطقی نیست



نس��ل سوم س��ند اس��تراتژی 
توس��عه صنعت��ی قرار اس��ت با 
انقالب چهارم صنعت گره بخورد؛ 
برنامه ای که محمد شریعتمداری 
وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
برای تدوین و اجرای آن مصمم تر 

از وزرای قبلی است. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، »اگر 
نمی دانی��م به کج��ا می رویم، از 
ه��ر راهی می توانی��م برویم، زیرا 
مقصد معلوم نیست.« این جمله 
را محم��د ش��ریعتمداری زمانی 
که در جلس��ه بررسی صالحیت 
وزرای دولت دوازده��م از برنامه 
خود دفاع می ک��رد، مطرح کرد. 
او تاکید داش��ت ک��ه اعالم کند 
اج��رای  برنامه های��ش  رأس  در 
استراتژی توسعه صنعتی بیش از 

همه بخش ها اهمیت دارد. 
درست 10 روز بعد از کسب رأی 
اعتماد از مجلس، در مراسم معارفه 
خود باز هم ب��ر این تصمیم خود 
صحه گذاشت و آن را از فوریت های 
مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دوره جدید خواند. شریعتمداری 
تلویح��ا به مش��اوره ب��ا گروهی از 
اس��اتید و دانش��جویان دانش��گاه 
صنعتی شریف با محوریت  علینقی 
مشایخی اش��اره کرد که قرار است 
در تدوین استراتژی جدید توسعه 

صنعتی او را یاری دهند. 
اس��حاق  ک��ه  تصمیم��ی  از 
جهانگیری برای تدوین مسیری 
ب��رای توس��عه صنعتی کش��ور 
گرفته بود، 15 س��ال می گذرد. 
او آن  زم��ان وزی��ری تازه نفس 
ب��ود. وزارتخانه ای ک��ه تحویل 
گرفته بود، تازه ادغام ش��ده بود 
و بهتری��ن زمان ب��رای اجرای 
طرح های جدید بود. الگویی که 
مدنظر داشت، الگوی کشورهای 
آسیای جنوب شرقی و مشخصا 
مالزی بود. آن روزها کشورهایی 
که امروز به اقتصادهای نوظهور 
مع��روف ش��ده اند، به س��رعت 
رش��د های دورقمی را از طریق 
توسعه صنایع کوچك و متوسط 
به ثبت می رساندند. مالزی بیش 
از همه توجه رئیس جمهور وقت 

را هم به خود جلب کرده بود. 
تدوین  جهانگی��ری  اس��حاق 
اس��تراتژی برای توسعه صنعت 
کش��ور را به تیم مسعود نیلی از 
دانش��گاه صنعتی شریف سپرد. 
نیلی و گروهی از پژوهش��گران 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف پس 
از دو س��ال بررس��ی و پژوهش، 
استراتژی توسعه  سرانجام سند 
صنعتی را آماده کردند. رونمایی 
از ای��ن س��ند، اما با س��یلی از 
انتقادها روبه رو ش��د. سمینارها 
برگزارش��د، کتاب ه��ا و مقاله ها 
علیه این س��ند منتشر شد و در 
تریبون های مختلف به طراحان 
این س��ند تاختند که این سند، 

ی��ك برنام��ه لیبرال��ی دیگر از 
طرف��داران اقتص��اد آزاد اس��ت 
و قص��د دارد بخ��ش کارگ��ری 
کشور را با فرآیند صنعتی شدن 
نادیده بگیرد و صنایع سنتی را 
از دور خ��ارج کن��د. انتقادها با 
روی کار آم��دن مجلس هفتم و 
گروه سیاسی که به »آبادگران« 
معروف بود، تندتر شد، تا جایی 
که جهانگیری هرگز نتوانس��ت 
ای��ن س��ند را در دس��تور کار 

وزارتخانه قرار دهد. 
عمر دولت هش��تم ک��ه تمام 
شد، صاحبخانه های جدید وزارت 
صنای��ع و معادن این س��ند را به 
بایگانی س��پردند. وعده دادند که 
س��ند تازه ای خواهند نوشت، اما 
این وعده تا پایان هش��ت س��ال 
دولت محم��ود احمدی ن��ژاد به 
سرانجام نرسید. اگرچه بیشترین 
انتق��اد را علیرض��ا طهماس��بی 
نخس��تین وزیر صنایع و معادن 
دولت نهم که عم��ر وزارتش هم 
یك سال بیش��تر دوام نیاورد، به 
سند اس��تراتژی توسعه صنعتی 
وارد ک��رد، ام��ا او هرگ��ز هی��چ 
جایگزینی معرف��ی نكرد. پس از 
او علی اکبر محرابیان دومین وزیر 
صنای��ع و مع��ادن دولت محمود 
احمدی نژاد هم سندی نیمه تمام 
از خود به یادگار گذاشت. خیلی ها 
گفتند، »نهادگراها« این س��ند را 
نوشته اند؛ سندی که حتی خود او 
هم آن را قبول نداشت و هیچ گاه 
در دستور کار این وزارتخانه قرار 

نگرفت. در نهایت آنكه او عملكرد 
و دس��تاوردهای خود را در قالب 
کتاب��ی تح��ت عن��وان »محراب 
تولی��د« منتش��ر کرد که ش��اید 
دیدگاه هایش که به قلم عبدالرضا 
داوری نوشته ش��ده بود، سندی 
برای توسعه صنعتی باشد؛ کتابی 
که هیچ راهبردی برای توس��عه 

صنعت کشور نداشت. 
با ادغام وزارت صنایع و معادن 
غضنفری،  مه��دی  بازرگانی،  با 
س��كان وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت را برعه��ده گرف��ت؛ 
فقط  که  ب��زرگ  وزارتخان��ه ای 
ادغام ش��ده بود و »استراتژی« 
نداش��ت. از همی��ن رو، وقت��ی 
دولت تغییر کرد، مطالبه اصلی 
از دولت یازدهم  تولیدکنندگان 
این بود که تولی��د به کما رفته 

توسط دولت جدید احیا شود. 

از دولت یازدهم به دولت 
دوازدهم

محمدرض��ا نعم��ت زاده ک��ه 
از مجل��س رأی اعتم��اد گرفت 
ت��ا دومی��ن وزی��ر وزارتخان��ه 
ادغام ش��ده صنع��ت، مع��دن و 
تجارت باش��د، تدوین استراتژی 
توسعه صنعتی را در دستور کار 
قرار داد. او هنگام رأی اعتماد از 
مجلس گفته بود که این سند را 
تدوین خواهد کرد و در دستور 
کار قرار خواهد داد. با این حال، 
در پایان چهار س��ال این س��ند 
گرچه تدوین ش��د، اما تصویب 

آن نیمه تمام ماند. 
س��ندی که نعم��ت زاده تهیه 
کرد، بارها از خیابان س��میه به 
بهارس��تان و بالعكس رفت و آمد 
کرد و در نهایت هم نهایی نشد. 
نه مجلس��ی ها پس��ندیدند و نه 
کارشناس��ان. ش��اید نعمت زاده 
حق داش��ت که نتوانس��ت این 
سند را نهایی کند و به جانشین 
بعدی خ��ود بس��پارد. چه آنكه 
مصائ��ب این وزارتخانه آش��فته 
آنق��در زیاد ب��ود ک��ه فرصتی 
ب��رای برآورده ک��ردن نظر همه 
منتقدان نگذاشته بود. در چهار 
س��ال عمر دولت یازدهم، رکود 
گریب��ان تولی��د را گرفته بود و 
بخ��ش زیادی از »وق��ت« وزیر 
ص��رف رتق و فت��ق امور جاری 

وزارتخانه شد. 
با پایان یافت��ن دوره ماموریت 
چهار ساله محمدرضا نعمت زاده، 
حاال نوبت محمد ش��ریعتمداری 
اس��ت که برای س��ند استراتژی 
توس��عه صنعتی ک��ه روی زمین 
مانده چاره اندیش��ی کن��د. البته 
او گفته آنچ��ه در نهایت اجرایی 
خواهد شد، بازنگری سندی است 
ک��ه در دوران وزارت محمدرضا 

نعمت زاده تهیه شده است. 

آنچه نعمت زاده به یادگار 
گذاشت

سال هاس��ت که اختالف نظر 
نهاده��ای  س��اختار  م��ورد  در 
اقتصادی، در دولت های مختلف 

مح��ل بحث ه��ای کارشناس��ی 
اس��ت. وزارتخانه ها به سازمان و 
س��ازمان ها به وزارتخانه تبدیل 
می ش��وند؛ در ه��م ادغ��ام یا از 
هم تفكیك می ش��وند تا کشور 
صنعت��ی ش��ود ی��ا در مس��یر 
صنعتی شدن قرار بگیرد. غافل 
از آنك��ه همه ای��ن تفكیك ها و 
مانع  بزرگ ترین  ادغام ها خ��ود 
برای اجرای سیاست های توسعه 
صنعتی است. واقعیت این است 
که هیچ کدام از سیاست های به 
کار گرفته ش��ده در س��ال های 
گذش��ته، نتوانسته ظرفیت های 
بالق��وه اقتصاد کش��ور را بالفعل 
کند و نرخ های رشد پیش بینی 
شده در برنامه را محقق سازد. 

اکثر کشورهایی که رشدهای 
دو رقم��ی مس��تمر را تجرب��ه 
و  سیاس��ت گذاری  کرده ان��د، 
را  متمرکز  صنعت��ی  مدیری��ت 
دولت ه��ای  ب��ا  و  برگزیده ان��د 
حض��ور  می��زان  ب��ا  حداقل��ی 
ان��دک در اقتص��اد، فق��ط ب��ه 
امر صنعت  سیاس��ت گذاری در 
و تجارت اقدام کرده اند. ش��اید 
این آخری��ن فرصت باش��د که 
چه��ارم  انق��الب  آس��تانه  در 
صنعت��ی، یكبار برای همیش��ه 
در  متمرک��ز  سیاس��ت گذاری 
صنعت و تجارت اجرایی ش��ود. 
اگر محمد ش��ریعتمداری بتواند 
ماموری��ت نیمه تمام 15 س��ال 
گذش��ته را ب��ه ثم��ر بنش��اند، 
می ت��وان امیدوار ب��ود که ایران 
هم مثل مالزی در مسیر توسعه 

صنعتی قرار می گیرد. 
آنچ��ه اکنون به عنوان س��ند 
صنعت��ی  توس��عه  اس��تراتژی 
به صورت مكتوب در دس��ترس 
اس��ت، سندی اس��ت که در آن 
پیش��ران  به عنوان  11صنع��ت 
اصل��ی توس��عه کش��ور انتخاب 
مانند  صنایع��ی  اس��ت؛  ش��ده  
و  نس��اجی  ف��والد،  خ��ودرو، 
پوشاک، س��یمان، تایر و تیوب، 
لوازم خانگی، کاشی و سرامیك، 
مس، صنایع س��لولزی )صنعت 
چ��وب و کاغ��ذ(، صنایع غذایی 
و آش��امیدنی و صنای��ع دریایی 
کش��ور  توس��عه صنعتی  محور 
ام��ا محم��د  گرفته ان��د.  ق��رار 
بازنگری  بر  تاکید  شریعتمداری 
این س��ند دارد. او معتقد است 
ک��ه باید صنایع نوین نیز به این 
س��ند اضافه ش��وند. آنطور که 
ش��ریعتمداری می گوید، س��ند 
تازه بای��د صنعت کش��ور را به 
س��مت انقالب چه��ارم صنعت 
هدای��ت کند و صنایع��ی مانند 
روبات های  نان��و،  فناوری ه��ای 
خودکار، شبیه س��ازی و توسعه 
تازه  س��ند  ب��ه  اس��تارت آپ ها 
استراتژی توسعه صنعتی اضافه 

شوند. 
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انقالب چهارم صنعت در ایران رقم می خورد؟ 

مرک��ز پژوهش های مجلس در 
گزارشی اعالم کرد که مشكالت 
سازمان برنامه و بودجه، ناشی از 
نظام بودجه ریزی کش��ور است و 
نمی توان با تغییر شكل سازمانی 
دستگاه مسئول، آنها را حل کرد. 
تعدادی از نمایندگان مجلس 
پیش��نهاد کرده اند که س��ازمان 
برنامه و بودجه، به وزارت برنامه 
و بودجه تبدیل ش��ود. استدالل 
نمایندگان ط��راح این بوده که 
بر  نظارتی  مجل��س هیچ گون��ه 
س��ازمان ندارد و هر سال شاهد 
تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان 
برخی از اح��كام بودجه را اجرا 
نمی کن��د و ج��داول بودجه را 
براس��اس دی��دگاه ش��خصی یا 
سیاسی اجرا می کند؛ بنابراین با 

تغییر تشكیالت برنامه و بودجه 
از سازمان زیرنظر رئیس جمهور، 
ب��ه وزارتخان��ه قص��د نظ��ارت 

دقیق تر بر آن را دارند. 

سابقه تشکیل
برنامه های  با تصویب  همزمان 
انق��الب  از  قب��ل  در  عمران��ی 
»س��ازمان برنامه« نیز ایجاد شد. 
با تصویب قان��ون برنامه و بودجه 
س��ازمان   1۳51 اس��فندماه  در 
برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه 
تهی��ه و تدوین امور بودجه به آن 
س��ازمان به »س��ازمان برنامه و 
بودجه« تغییر نام یافت. در تاریخ 
۲۷ دی ماه 1۳۶۳، سازمان برنامه 
و بودجه به وزارت برنامه و بودجه 
تغییر وضعیت داد. با اصالح قانون 

اساسی کش��ور در سال 1۳۶۸ و 
در اجرای اصل یكصد و بیس��ت 
و ششم قانون اساسی مسئولیت 
امور اداری و اس��تخدامی کشور 
ب��ه  برنام��ه و بودج��ه  ام��ور  و 
رئیس جمه��ور محول ش��د، لذا 
وزارت برنام��ه و بودج��ه مجددا 
به سازمان برنامه و بودجه تغییر 
عنوان داد. تا قبل از این اصالحیه 
)ب��ه خص��وص بع��د از انقالب( 
بین دولت و مجلس کش��مكش 
بوده اس��ت. مجلس مصر بوده به 
اینكه تش��كیالت برنامه و بودجه 
به ش��كل وزارت باش��د، شورای 
نگهبان ه��م موافق این نظر بوده 
است، اما نخس��ت وزیر مصر بوده 
به اینكه این تشكیالت در دست 
نخست وزیر باشد، اما با صحبت ها 

و استدالل های موافق و مخالف، 
اصل یكصد و بیس��ت و شش��م 
قانون اساس��ی مصوب ش��د که 
براس��اس آن امور برنامه و بودجه 
و امور اداری و استخدامی کشور 
مس��تقیما برعهده رئیس جمهور 

گذاشته شد. 

نتیجه گیری و پیشنهاد
مس��ئول  اساس��ی  قان��ون 
تعیی��ن اولویت ه��ا و تخصیص 
اعتبار به دس��تگاه ها را شخص 
رئیس جمهور اعالم کرده است، 
بنابراین نمایندگان مجلس باید 
ب��ه این موض��وع تمكین کنند، 
لذا با توجه به مشروح مذاکرات 
ش��ورای بازنگری قانون اساسی، 
اصل یكصد و بیس��ت و شش��م 

قانون اساس��ی و تفاسیر شورای 
نگهبان از اص��ل مزبور، تفویض 
اختیار با س��ازمان خاص بدون 
قانون  رئیس جمهور خالف  اذن 
اساسی اس��ت، اما مجلس برای 
ای��ن وظای��ف می تواند  انج��ام 
قان��ون وضع کند. بنابراین طرح 
اساسی  قانون  مغایر  پیشنهادی 
اس��ت. برخی از مشكالت ناشی 
از مش��كالت نظام بودجه ریزی 
اس��ت و نمی توان با تغییر شكل 
آنها  سازمانی دس��تگاه مسئول 
را حل کرد. حل این مش��كالت 
به برخی اصالحات س��اختاری، 
تهی��ه و اصالح قوانی��ن مربوط 
به س��اختار و محت��وای بودجه 
و ایج��اد س��از و کارهای قانونی 

اجرایی مناسب نیازمند است. 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه، خالف قانون اساسی است

گزارش2

دریچه

چشم انداز اشتغال تا سال 1400
پول سازترین بخش های اقتصاد 

ایران را بشناسید
نتای��ج یك گ��زارش مطالعاتی در ح��وزه بازار کار 
نش��ان می دهد که در س��ال 1۴00، جمعیت شاغل 
کش��ور ب��ه ۲۷ میلی��ون و ۳00 هزار نفر می رس��د. 
پیش بینی فرصت های جدید اش��تغال در بخش های 
مختلف اقتصادی در یك افق پنج س��اله توسط دفتر 
سیاست گذاری و توسعه اش��تغال وزارت کار منتشر 
شد که براساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون 
و 5۸۸ ه��زار نف��ری فعلی، در س��ال 1۴00 در تمام 
بخش های اقتص��اد به ۲۷ میلی��ون و ۳۶۴ هزار نفر 
می رس��د ک��ه می توان گف��ت در ش��رایط مطلوب و 
مناسب اقتصادی در یك افق پنج ساله، ساالنه ۸۹۹ 

هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد قرارگرفتن اقتصاد 
در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پرهزینه است ولی 
دست یافتنی خواهد بود، بنابراین تحقق رشد اشتغال 
بهینه و فرصت های شغلی جدید متناظر آن نیازمند 
الزاماتی در سطح کالن اقتصادی و اصالح و بازسازی 
کس��ب و کارهای اقتصادی اس��ت که باید مورد توجه 
قرار گیرد.  براس��اس این مطالعه، ظرفیت های ایجاد 
اش��تغال در بخش های مختلف اقتصادی در یك افق 
پنج ساله در حوزه های کشاورزی و جنگلداری، نفت، 
معدن، صنع��ت، تامین برق، گاز و آب، س��اختمان، 
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، مستغالت و اجاره 
و فعالیت ه��ای کس��ب و کار و همچنی��ن در س��ایر 
خدمات )بازرگان��ی، هتلداری، واس��طه گری مالی و 

اجتماعی و خانگی( پیش بینی شده است. 
طب��ق برآورده��ای صورت گرفته، تعداد ش��اغالن 
و  بخ��ش کش��اورزی  در  کش��ور در س��ال 1۴00 
جنگلداری ۴ میلیون و ۹0۶ هزار نفر، در بخش نفت 
1۸۶ ه��زار نفر، در بخش مع��دن 1۳5 هزار نفر، در 
بخ��ش صنعت ۴ میلیون و۴5۳ ه��زار نفر، در بخش 
خدم��ات تامین ب��رق، گاز و آب ۲۲۷ ه��زار نفر، در 

بخش ساختمان ۳ میلیون و ۶۷1 هزار نفر، در بخش 
حمل و نقل - انب��ارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲15 
ه��زار نفر، در بخش مس��تغالت، اجاره و فعالیت های 
کس��ب و کار ۸15 هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ 

میلیون و ۷5۶ هزار نفر پیش بینی شده است. 
میزان اش��تغال زایی در هر بخش به ازای هر سال 
نیز پیش بینی شده اس��ت که سهم بخش کشاورزی 
و جنگلداری از فرصت ش��غلی ساالنه 15۷ هزار نفر، 
س��هم بخش نفت ۴ هزار نفر، س��هم بخش معدن 5 
هزار نفر، س��هم بخش صنعت 1۲۶ هزار نفر، س��هم 
بخش تامین برق، گاز و آب 1۲ هزار نفر، سهم بخش 
س��اختمان 10۴ هزار نفر، س��هم بخش حمل و نقل، 
انب��ارداری و ارتباط��ات 1۳۷ هزار نفر، س��هم بخش 
مس��تغالت، اجاره و فعالیت های کسب وکار ۲۸ هزار 
نفر و س��هم سایر خدمات از اشتغال ساالنه نیز ۳۲۶ 
هزار نفر پیش بینی شده است.  براساس این گزارش، 
رشد اشتغال بهینه در کل بخش های اقتصاد تا سال 
1۴00 معادل ۳.۷درصد برآورد ش��ده است. در عین 
نتای��ج حاصل از برآورد نرخ رش��د بهینه اش��تغال و 
تولید حاکی از آن اس��ت که نرخ بهینه بخش تولید 
در کل اقتصاد کشور سال 1۴00 به میزان ۷.۷درصد 
خواه��د ب��ود.  نتایج مطالعات دفتر سیاس��ت گذاری 
و توس��عه اشتغال وزارت کار نش��ان می دهد یكی از 
عوامل��ی که باعث افزایش اش��تغال می ش��ود، ایجاد 
تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا 
برای محصوالت داخلی اس��ت. در واقع تقاضای کل 
باع��ث افزایش تولی��د و تحرک اقتصادی می ش��ود. 
چنانچ��ه اقتصاد کش��ور در رکود به س��ر ببرد یا در 
مرحله خروج از رکود باش��د، مصرف داخلی با آسیب 
مواجه شده و از این طریق نمی توان تقاضا برای کاال 

و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد. 
براس��اس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان 
بخ��ش تجارت خارج��ی را ه��دف ق��رار داد. یعنی 
ص��ادرات کاال و خدمات داخلی به کش��ورهای دیگر 

در اولویت قرار دارد. 
این مطالعات نش��ان می دهد، ب��ا توجه به وضعیت 
رکود کش��ور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، 
ICT، واس��طه های مال��ی و . . . می توان فرصت های 
جدی��د کس��ب و کار و کس��ب درآمد را ایج��اد کرد. 
همچنی��ن خدمات نوین نه تنها اش��تغال زا هس��تند، 
بلك��ه ن��وع اش��تغال کش��ور را رس��می  می کنند و 
سیاست گذاری ها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار 
جهت می دهد. در عین حال باید نس��بت به تسهیل 
قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کس��ب 

و کار اقدام کرد. 

یادداشت

سهم بخش خصوصی در 
توسعه نیافتگی ایران

توسعه صنعتی، یك خواسته جهانی است و کشورهایی 
که تكنولوژی، سرمایه و دانش مدیریت منابع در بازارهای 
جهان��ی را ندارند، به این خواس��ته نمی رس��ند. ایران در 
تقس��یم بندی های جهانی در این زمینه جایگاهی ندارد و 
صرفا به عنوان یك فروش��نده م��واد اولیه مثل نفت و گاز 
طبیعی و واردکننده اقالم اساس��ی ش��ن�اخته می ش��ود.  
گذش��ته از اینكه این مس��ئله چقدر متاثر از اس��تراتژی 
شرکت های وابسته به قدرت های سیاسی در جهان است، 
باید گفت که ابزارهای قانونی الزم در ایران برای رس��یدن 
به توسعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تحت 
هیچ کنترلی نیس��ت و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند و 
حس��اب و کتاب ش��فافی ندارد، بنابراین دولت نمی تواند 
کش��ور را با تكیه کامل بر درآمدهای مالیاتی اداره کند و 
با فاصله گرفتن از نقش فروش��نده م��واد اولیه، به جایگاه 
شایسته اش در توسعه نزدیك ش�ود.   از سویی درآمدهای 
دولت در ایران به جای اینكه صرف توس��عه زیرساخت ها 
شود، به هزینه های جاری اختصاص پیدا می کند و این در 
حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امكانات تبادل 
کاال و تجارت فراهم شود، بنابراین توسعه نیافتگی، بخشی 
از این دالیل سیاس��ی و بخشی اقتصادی است.  مهم ترین 
دلیل سیاس��ی کندی توس��عه نیافتگی در ایران این است 
که باالخره در بیش از سه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و 
تحریم های ظالمانه منجر به عدم توسعه یافتگی کشور شده 
و اولویت های کش��ور را تغییر داده است. شاید اگر جنگ 
به ما تحمیل نمی ش��د، امروز بس��یاری از زیرساخت های 
عمران��ی و اقتصادی را به اتمام رس��انده بودیم. به این دو 
عامل باید یك عام��ل نرم افزاری هم اضافه کرد که همان 
ع��دم پایبندی دولت ها ب��ه اجرای قانون اس��ت. با وجود 
چش��م انداز ۲0س��اله، برنامه های پنج س��اله و برنامه های 
یك س��اله تحت عنوان بودجه، دولت ه��ای مختلف بنا به 
سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس نگاه کردند. در 
واقع برنامه برای توس��عه همواره وجود داشته، اما دولت  ها 
ب��ه دالیل مختل��ف آن را اجرا نكردن��د.  از آنجا که دولت 
نقش مهم��ی در آماده کردن زیرس��اخت ها دارد که این 
نقش را طی سال های گذش��ته به خوبی ایفا نكرده، بخش 
خصوصی هم نتوانسته نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران 
بازی کند. زیرا بخش خصوصی هم توانایی مالی ش��كوفا 
ش��دن در چنین فضایی را نداشته اس��ت. با وجود این، از 
نظر م��ن، هر دو مجموعه، یعنی ه��م دولت و هم بخش 
خصوصی نقش کلیدی در عقب ماندگی کش����ور داشته 
و دارند. از س��ویی بخش عم��ده ای از اقتصاد ایران دولتی 
اس�ت و طبیعی اس�ت ک��ه نقش دولت پررنگ تر است، اما 
بخش خصوصی هم در این بین برای کس��ب سهم بیشتر 
از اقتصاد، نمی جنگد. دولت ب��ه طور ذاتی تمایل دارد در 
اقتص��اد دخالت کند و با وجود اصل ۴۴ قانون اساس��ی و 
تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می بینیم که هنوز 
شرکت های دولتی و شبه دولتی، بیشتر از بخش خصوصی 
س��هم دارند.  ش��اید اگر قرار بود تازه شروع به کار کنیم، 
تقدم و تاخر مسائل اقتصادی و فرهنگی و اولویت بندی آن 
مطرح بود، اما فراموش نكنید که ما در میانه مسیر توسعه 
هس��تیم و بخشی از زیرساخت های اقتصادی آن را فراهم 
کرده ایم. در همه حوزه ه��ا، چه اقتصادی، چه فرهنگی و 
چه سیاسی، گام هایی برای توس��عه یافتگی برداش��ته ایم، 
بنابراین نمی توان قضاوتی بین صفر و صد ارائه داد.  نكته 
این اس����ت که ما برای رس���یدن به توس��عه پایدار باید 
چه کنیم؟ راه رس��یدن به توس��عه پایدار، رقابتی کردن 
اقتصاد، رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را 
در اقتصاد کم کند و افزایش سهم بخش خصوصی است. 
شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگو بودن همه ارکان 
اقتصاد مقابل قانون از دیگر پیش ش��رط های رس��یدن به 

توسعه پایدار است. 

 اقتصاد و فرهنگ
مکمل توسعه یافتگی کشورند

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت دولت دوازدهم 
باید برنامه های خود را با محوریت حضور پررنگ بخش 
خصوص��ی در اقتصاد هماهنگ کن��د.  مهدی تقوی در 
گفت وگو با خبرآنالین با اش��اره به اینكه سیاس��ت های 
نامناس��ب دولت های نهم و دهم س��بب ش��د تا اقتصاد 
ایران از مس��یر توس��عه یافتگی دور شود، گفت: معتقدم 
که ما نس��بت به خیلی از کش�ورها شرایط خوبی از نظر 
توس��عه یافتگی داریم و هر بار که ش��اهد سیاست های 
درست از س��وی دولت ها بودیم، فرآیند توسعه در ایران 
سرعت گرفته است. اگر سهم بخش خصوصی فعلی در 
اقتصاد بیشتر شود و کمتر تحت تاثیر سیاست های دولت 
قرار بگیرد، سرعت توسعه در کشور افزایش می یابد.  این 
اقتصاددان با بیان اینكه در مس��یر توسعه یافتگی نقش 
دولت بس��یار برجسته اس��ت، گفت: اگر امروز خللی در 
ایفای نقش بخش خصوصی در توس��عه ایران می بینیم، 
ناشی از اتخاذ سیاس��ت های نامناسب دولت های قبلی 
است. نوسازی فرهنگی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؛ 
اگر مقوله آموزش را در حوزه نوس��ازی فرهنگی تعریف 
کنی��م، فرهنگ و اقتصاد می توانند مكمل هم باش��ند و 
فرآیند توسعه یافتگی را تس��ریع کنند.  به گفته تقوی، 
جمعیت تحصیلكرده و ج�وان ایران، یك فرصت اس��ت 

که باید در راستای توسعه کشور از آن استفاده شود. 
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هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی
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پنجش��نبه  روز  کرباس��یان  مس��عود 
 ب��ا حض��ور در بخ��ش میم��ه اصفهان،
و  کش��اورزی  بخ��ش  در  پ��روژه   303
همچنی��ن با حض��ور در نیروگاه ش��هید 
محمد منتظری هشت طرح شرکت برق 
منطقه ای اس��تان اصفهان و با حضور در 
مخابرات مرکز فیض اصفهان، 633پروژه 
مخابراتی اس��تان اصفهان را افتتاح کرد. 
پس از آن مس��عود کرباس��یان در جمع 
خبرنگاران گفت: باید با زمینه سازی برای 
افزایش ق��درت پول مل��ی زمینه جذب 
س��رمایه های خارج��ی را فراهم کرد زیرا 
تجربه نشان داده است که سرمایه گذاران 
خارجی در کش��ورهایی که دچار کاهش 
قدرت پول ملی هس��تند سرمایه گذاری 
نمی کنن��د. وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی 
گفت: رش��د اقتصادی و تک رقمی شدن 
تورم نش��انه تالش و موفقیت دولت برای 
تقویت ارزش پول ملی اس��ت و سیاست 
م��ا حفظ و تقویت این ارزش اس��ت. وی 
با اش��اره به وضعیت ت��ورم 40درصدی، 
رش��د اقتصادی منفی، وابستگی به نفت، 
منفی شدن واردات، وضعیت مؤسسه های 
اعتباری و نوس��انات طال و ارز در ابتدای 
دولت یازدهم گفت: خوش��بختانه امروز 
ب��ا تالش های ص��ورت گرفت��ه در دولت 
یازدهم از تورم دورقمی خبری نیس��ت، 
ت��راز تجاری کش��ور تا پایان س��ال قبل 
مثب��ت بوده اس��ت، بدهی ه��ای بانک ها 
و وضعیت موسس��ات اعتب��اری مدیریت 
شده و در مجموع ثبات اقتصادی محقق 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره ب��ه ضرورت 
خصوصی سازی  گفت:  خصوصی س��ازی، 
باید به صورت واقعی انجام ش��ود نه اینکه 
دول��ت برای پرداخت دی��ون خود، اموال 

خود را به بخش خصوصی دهد. 

اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم
وزی��ر اقتص��اد کاهش تدریجی س��ود 
بانک��ی، کاه��ش ت��ورم، بهب��ود فض��ای 
کس��ب و کار، کاه��ش ات��کای دول��ت به 

درآمده��ای نفت��ی، ش��فافیت اقتصادی 
از  الکترونی��ک را  ب��ه دول��ت  و توج��ه 
اولویت ه��ای دول��ت دوازده��م در حوزه 
اقتصادی برش��مرد. وی خاطر نشان کرد: 
اتکای بودجه در س��ال 92 به درآمدهای 
نفتی 43.4درصد ب��وده، درحالی که این 
رقم در س��ال 95 به 26 درصد رس��یده 
است و از س��وی دیگر در سال 90 سهم 
مناب��ع مالیاتی در بودجه 31 درصد بوده 
ک��ه در پای��ان س��ال 95 ب��ه 36 درصد 
رس��یده اس��ت. وی اضافه کرد: از س��ال 
92 ت��ا 95 بیش از ی��ک میلیون و 900 
هزار ش��غل در کش��ور ایجاد شده است. 
کرباس��یان با اش��اره به جدیت دولت در 

کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی، گف��ت: این 
تصمیم براس��اس کار کارشناسی و علمی 
گرفته شده اس��ت و نرخ سود بانکی باال 
ضد اش��تغال اس��ت و نه تنها باعث تورم 
نمی ش��ود بلک��ه باع��ث کاهش ت��ورم و 
اشتغال زایی خواهد ش��د. وی حرکت به 
س��مت اجرای عدالت مالیات��ی با اجرای 
طرح جام��ع مالیاتی و به وی��ژه توجه به 
مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی و 
مردمی کردن اقتصاد، برخورد با واردات، 
اقتصاد مقاومتی، مب��ارزه با رانت خواری، 
بهب��ود مس��تمر فض��ای کس��ب و کار و 
جل��ب س��رمایه های خارج��ی را از دیگر 
برنامه های دولت دوازدهم برشمرد. وزیر 

ام��ور اقتصاد و دارایی با اش��اره به نقش 
دولت،  چابک سازی  در  خصوصی س��ازی 
گفت: خصوصی سازی یکی از اولویت های 
دولت دوازدهم اس��ت و دولت با واگذاری 
ش��رکت های خود به بخش خصوصی باید 

خود را کوچک کند. 

نقش شفافیت حاصل از دولت 
الکترونیک در بخش گمرک

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی گفت: 
فن��اوری ارتباط��ات و اطالع��ات مح��ور 
اشتغال زایی در حوزه خدمات و کارآفرینی 
اس��ت، لذا دولت دوازدهم ب��ه این حوزه 
توج��ه وی��ژه دارد. مس��عود کرباس��یان 
پنجش��نبه ش��ب در مراس��م رونمایی از 
633 پ��روژه مخابرات��ی اس��تان اصفهان 
گفت: توسعه دولت الکترونیک در اولویت 
برنامه ه��ای دولت دوازدهم قرار دارد زیرا 
اشتغال زایی، شفافیت و مبارزه با فساد از 
الکترونیک  دستاوردهای گسترش دولت 
است. وزیر امور اقتصاد و دارایی به نقش 
ش��فافیت حاصل از دولت الکترونیک در 
بخش گمرک اشاره کرد و افزود: گمرک 
ای��ران در بهره گیری از فناوری ارتباطات 
در حوزه گمرک پیش��تاز بوده است. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: درآمد گمرک س��ال 
92 ب��ا 62 میلی��ارد دالر واردات، 8هزار 
میلیارد تومان بود، درحالی که این میزان 
در س��ال 95 با 42 میلیارد دالر واردات 
به 18 هزار میلیارد تومان رس��یده است. 
کرباسیان گفت: متوس��ط انجام عملیات 
گمرکی در واردات از 26 روز به متوس��ط 
چه��ار روز و در ص��ادرات از هفت روز به 
یک رس��یده اس��ت. وی ادامه داد: البته 
هنوز در بخش های��ی از عملیات گمرکی 
نیازمن��د الکترونیک��ی ش��دن هس��تیم. 
وزیر ام��ور اقتصاد و دارای��ی اضافه کرد: 
عالوه بر گم��رک الکترونیک، خزانه داری 
الکترونیک و بانکداری الکترونیک باید در 
شفافیت امور اقتصادی به کمک دولت و 

مردم آیند. 

فرصت امروز: معاون آموزش، پژوهش 
و فن��اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تنها 
راه درمان پیش��رفت و توسعه کشور است 
و در این مس��یر باید از از اقتصاد مبتنی بر 
منابع به سمت اقتصاد دانش محور حرکت 
کنیم. تراب قبادیان عصر روز پنجش��به در 
گفت وگو با خبرنگاران در اتاق بازرگانی یزد 
افزود: امروز یکی از شاخص های مقایسه ای 
اقتص��ادی  توانمندی ه��ای  کش��ورها، 
کشورهاست. وی افزود: اقتصاد هر کشوری 
مبتنی بر منابع یا بر دانش مبتنی اس��ت و 
بدون ش��ک هر چه ذخایر معدنی و انرژی 
و گاز وجود داش��ته باشد و منابع ثروت در 
ایران داشته باشیم، همه پایان  پذیر هستند. 
وی تصریح کرد: ایران یک درصد جمعیت 
کره زمین را دارد، طبق آمارهای رس��می، 
یک و 72 صدم آالیندگی ها به ویژه گازهای 

گلخانه ای در جهان را تولید می کند. 

اداره کشور با تکیه بر دانش
قبادی��ان مع��اون آم��وزش، پژوهش و 
فن��اوری وزارت صنعت، بی��ان کرد: باید 
کش��ور را نه فقط با تکیه بر منابع بلکه با 
تکیه بر دانش اداره کرد و در این مسیر از 
دانش و علوم برای توس��عه و ایجاد منابع 
جدید اس��تفاده و به��ره کافی را برد. این 
مس��ئول با بی��ان اینکه ای��ران در عرصه 
بهداش��ت و درمان پیشرفت بسیار خوبی 
دارد، یادآور ش��د: درحالی ک��ه در دیگر 
عرصه ها نتوانس��ته ایم با دانشگاه ارتباط 
مناس��ب برقرار کنی��م. قبادی��ان یادآور 
ش��د: در صورتی که دانش��گاه به درستی 
رش��د کرده باشد، صنعت و اجتماع نباید 
به س��راغ دانش��گاه برود و مشکالتش را 
بیان کند، بلکه دانش��گاه باید به بررسی 
مش��کالت جامعه در زمینه های مختلف 
بپ��ردازد و اقدام به ارائ��ه راهکار عملی و 

علمی برای رفع این مشکل کند. 

مولفه های اقتصاد درونزا و برونزا
این مس��ئول تأکید کرد: دنیای آینده 
دنیای رقابت در منابع نیس��ت بلکه تمام 

دنی��ا در م��ورد دانش با یکدیگ��ر رقابت 
می کنند، از این رو صنعت و دانشگاه باید 
در کنار یکدیگر از توانمندی های همدیگر 
استفاده کنند. معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا انتقاد از ارتباط ضعیف بین دانش��گاه 
و صنعت گفت: نه صنعت و نه دانش��گاه 
برای رفع مش��کالت آنطور که شایس��ته 
اس��ت به تعامل با یکدیگ��ر نپرداخته اند، 
ای��ن درحالی اس��ت که نخب��گان جوان 
زیادی در کش��ور داریم. قبادیان در ادامه 
اضافه کرد: اقتصاد برون گرایی با تکیه بر 
ایج��اد ارزش افزوده و اقتصاد درونزایی با 
تکیه بر علم و دانش از مولفه های بس��یار 
مهم اقتصاد مقاومتی است که باید مدنظر 
جدی باشد. وی ادامه داد: در صورتی که 
به این مولفه ها نگاه درستی داشته باشیم 
و مش��ارکت م��ردم در طرح های مختلف 

را محق��ق کنی��م به گون��ه ای ک��ه دولت 
برنامه ری��ز، هادی، نظاره گر و تس��هیلگر 
باشد، می توانیم پیشرفت چهارسال آینده 

کشور را از حاال مشاهده کنیم. 

ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت
قبادیان از انعقاد تفاهم نامه »سامانه مند 
نهادین��ه ک��ردن کارآم��وزی  ک��ردن و 
دانش��جویان در صنایع« و طراحی آن در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد 
و گفت: با اجرای این طرح پایان نامه های 
دانش��جویی س��ه ویژگی مس��ئله محور 
بودن، ماموریت گرا بودن و هدف گرا بودن 
را دارا می ش��وند و این مسائل مشکالت 
صنایع و جامع��ه را برطرف می کند. وی 
به حضور 5میلیون دانشجو در دانشگاه ها 
و فارغ التحصیل��ی س��االنه حداق��ل یک 
میلیون و 250 هزار نفر از مراکز آموزش 

عالی کش��ور با مدارک لیس��انس و باالتر 
اش��اره کرد و ادام��ه داد: دولت نمی تواند 
همانند گذش��ته میز و شغل اداری برای 
فارغ التحصیالن ایجاد کند و هر کسی که 
فارغ التحصیل می شود باید خودش بتواند 
برای حداقل 10 نفر اشتغال ایجاد و اقدام 
به کارفرمایی کن��د. وی گفت: هم اکنون 
دانش��جویان باید عالوه بر مباحث علمی، 
عرصه عم��ل را نیز تجربه کنند و فرصت 
مطالعاتی را نزد دانشجویان و استادان در 
فضاهای صنعتی فراهم کنیم. وی افزود: 
باید ش��رایطی فراهم ش��ود ک��ه با ایجاد 
پست هایی با دوره یک تا دو سال فعالیت 
فارغ التحصیالن دکترا در فضای صنعتی 
و اولویت جذب هیأت علمی به این افراد 
زمینه ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت را 

فراهم کنیم. 

اولویت به بخش خصوصی
مع��اون آم��وزش، پژوه��ش و فناوری 
وزارت صنعت، روز پنجش��نبه در س��فر 
به شهرس��تان اشکذر با بیان اینکه تولید 
و اش��تغال خ��ط مقدم توس��عه اس��ت، 
گفت: ام��روز خ��ط مقدم کش��ور ایجاد 
کار و ت��الش تولید داخل��ی، تولید ثروت 
و ایج��اد کارگاه ه��ای اس��تاندارد با نگاه 
توسعه ای و رقابتی اس��ت. برات قبادیان 
در آیین بهره ب��رداری از یک واحد تولید 
س��لولزی افزود: وظیفه ما برنامه ریزی و 
سیاس��ت گذاری کالن و تس��هیلگری با 
اولوی��ت دادن به بخش خصوصی اس��ت. 
وی اظه��ار کرد: کس��انی ک��ه عالقه مند 
ب��ه پیش��رفت کش��ور هس��تند باید در 
مس��یر برنامه ری��زی 50 س��ال آین��ده و 
انتق��ال تصدیگ��ری به س��مت م��ردم و 
بخش خصوصی توجه جدی داشته باشند. 
مع��اون وزارت صنعت اضافه ک��رد: نگاه 
کارخانه ه��ای بزرگ باقی مان��ده از 100 
سال گذش��ته، به آینده همراه با نوآوری 
اس��ت و ماندن در عرصه رقاب��ت تنها با 
نوآوری میس��ر می ش��ود که با تحقیق و 
توس��عه و نیز جذب جوانان تحصیلکرده 

و پرورش آنها میسر است. 

معاون آموزش وزارت صنعت: 

راه توسعه؛ حرکت به سمت اقتصاد دانش محور است

رشد اقتصادی وکاهش تورم نشان می دهد 

موفقیت دولت در افزایش قدرت پول ملی
حمل و نقل ریلی

افزایش سیر قطار های دو خط 
حومه ای در هفته دولت

مدیر پروژه قطاره��ای حومه ای از افزایش تعداد 
س��یر روزانه قطارهای حومه ای گرگان- پل سفید 
و تهران-پیشوا-گرمس��ار همزم��ان در هفته دولت 
خب��ر داد. به گ��زارش »فرصت امروز« ب��ه نقل از 
روابط عمومی ش��رکت راه آهن ایران، قمری نژاد با 
اش��اره به افزایش قطار حومه ای مسیر گرگان- پل 
س��فید در هفته دول��ت گفت: این تع��داد قطار از 
ش��ش رام روزانه به هش��ت رام افزایش پیدا کرد، 
به طوری که مراس��م افتتاح رس��می آن 8 شهریور 
انجام ش��د. وی افزود: ن��اوگان جدید مورد نظر در 
این محور ریل باس اس��ت. قمری نژاد با اش��اره به 
افزای��ش تع��داد رام قطارهای حوم��ه ای در برخی 
مسیرها گفت: خوشبختانه در تابستان سال جاری 
م��ا تع��داد قطارهای حوم��ه ای را افزای��ش دادیم. 
به طور مثال در مس��یر تهران- گرمس��ار با افزایش 
ناوگان مورد نیاز، روزانه شاهد تردد شش رام قطار 
هس��تیم. وی خاطرنشان کرد: روند افزایش ناوگان 
حوم��ه ای همچنان ادامه دارد و به تدریج نس��بت 
به س��ال گذش��ته به تعداد قطارها افزوده می شود. 
وی یادآور شد: س��یر قطارهای حومه ای در مسیر 
تهران-پیشوا-گرمسار از هشت رام قطار به 20رام 
رس��یده اس��ت. قمری نژاد تأکید ک��رد: همزمان با 
افزای��ش تعداد ناوگان حومه ای، زیرس��اخت ها نیز 

تکمیل می شود. 

معاون اقتصادی رئیس جمهور: 
رانت و انحصار، ریشه فساد 

اقتصادی است
مع��اون اقتص��ادی رئی��س جمهور ب��ا تأکید بر 
اینک��ه باید در مبارزه با فس��اد از فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی اس��تفاده کرد، گف��ت: آنها بهتر از 
همه می دانند فس��اد کجا وج��ود دارد. اگر بتوانیم 
اعتم��اد آنها را جلب کنیم در صورت اعالم فس��اد، 
تش��ویق می ش��وند و نه تنبیه و به ای��ن ترتیب به 
سالم س��ازی محیط بیش��تر کمک کنیم. او افزود: 
ریش��ه بسیاری از فسادها متعلق به انحصار و رانت 
اس��ت. رقابت، حل اساسی این فسادهاست. باید به 
این تجربه رس��یده باشیم که هر جا حتی با توزیع 
حمایتی، انحصاری ایجاد کردیم، به سوءاس��تفاده 
رس��یده ایم. راه حل عموم��ی و اصلی رقابت فضایی 
اس��ت، ولو در آغاز کار به برخی از منتفعان، خوش 
نیای��د. او ادام��ه داد: اصلی مهم ت��ر از اصل رقابت 
عادالن��ه و منصفانه برای مبارزه با فس��اد نیس��ت، 
البت��ه باید با فس��اد برخورد قضایی هم ش��ود ولی 
بهترین پیش��گیری، رقابتی شدن فضاست. محمد 
نهاوندی��ان درب��اره کارنام��ه خصوصی س��ازی نیز 
گف��ت: در دولت یازده��م یک م��ورد واگذاری به 
بخش خصوصی غیرواقعی نداش��تیم. در دوره های 
قبل، برای پرداخت دی��ون دولت به برخی نهادها، 
واگ��ذاری به عن��وان رد دیون انجام ش��د که این با 
هدف سیاس��ت های اص��ل 44 متناقض ب��ود. در 
سیاست های مقام معظم رهبری تصریح شده است 
بای��د وظیفه دولت بازتعریف ش��ود و از تصدیگری 
خارج ش��ده و سیاس��ت گذار و تنظیم گر باش��د. او 
اضافه کرد: این س��ازمان وظیف��ه دارد به نیازهای 
کارگران بپردازد، مستمری بازنشستگان را بدهد و 
تکفل اجتماعی بیمه شدگان بار سنگینی به دوش 
دارد. دولت بخش��ی از دیون خود به این س��ازمان 
را ب��ه صورت کارخان��ه و مزرعه و پتروش��یمی به 
این س��ازمان واگذار کرده اس��ت. ب��ا این واگذاری 
از نظ��ارت بخش دولتی محروم ش��ده ایم و چابکی 
بخش خصوص��ی را هم از دس��ت داده ای��م. اکنون 
برخی واگذاری های هلدینگ ها به واحدهای بخش 
عمومی واگذار ش��ده و وقت آن اس��ت که در این 
تصمیمات تجدیدنظ��ر و بازنگری کنیم. نهاوندیان 
همچنی��ن گفت: واگذاری مدیری��ت تاکنون انجام 
نش��ده با وجودی ک��ه در قانون پیش بینی ش��ده 
بود. این فرص��ت خوبی برای باال ب��ردن بهره وری 
اس��ت. نظر رئیس جمهور این اس��ت ک��ه اگر قرار 
اس��ت روش ها اصالح و بهره وری ب��اال برود، فرقی 
ن��دارد در س��ازمان خصوصی س��ازی باش��د یا در 
بخش خصوص��ی یا س��ازمان تامین اجتماعی. اصل 
کار، اص��الح روش های مدیریتی اس��ت که به بازار 
و رقابت نگاه می کند. به هر حال در ماه های آینده 
اصالح��ات مدیریتی در ای��ن واحدها انجام خواهد 
ش��د. معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه 
در آرام��ش اقتص��ادی کارنامه خوب��ی در اقتصاد 
به دس��ت خواهد آمد، گفت: نمون��ه اش آرامش در 
بازار ارز و کاالها است. ضمنا باید بگویم که کاهش 
ت��ورم با ارزانی فرق دارد. او ادامه داد: در سیس��تم 
بانکی س��وءعملکرد دو یا س��ه مؤسس��ه غیرمجاز، 
درحال آسیب زدن به کل اعتماد به سیستم بانکی 
بود. با روشنگری ها و تصمیمات و اقدامات حساب 
دارایی ه��ای همراه با آلودگی از مجموعه سیس��تم 
بانکی جدا شد. اکنون نیز برای هر یک از موسسات 
مالی برنامه زمانبندی تعیین شده و سپرده گذاران 
مرحله به مرحله سپرده ش��ان را دریافت می کنند. 
حک��م اینه��ا به تناس��ب میزان انح��راف و تخلف، 
متفاوت اس��ت. نمی ش��ود از منابع کل مردم برای 

یک جای خاص بی حساب و کتاب صرف کنیم.

یادداشت

تجارت

صنعتی شدن؛ سیاست درست 
می خواهد 

هم��واره در پن��ج ده��ه گذش��ته، تعرض ب��ه اراضی 
مناب��ع طبیعی، مناط��ق حفاظت ش��ده و ذخیره گاه های 
محیط زیستی با بهانه هایی نظیر ضرورت صنعتی شدن و 
نیاز به اراضی بیش��تر توجیه شده اس��ت. بیم آن می رود 
که دور جدیدی از تعرض به زیس��تگاه ها، منابع طبیعی 
و مناطق چهارگانه حفاظت ش��ده محیط  زیستی به بهانه 
توس��عه صنعتی و گردش��گری آغاز شود. ضمن اذعان به 
ضرورت های صنعتی ش��دن برای ایجاد اش��تغال و خلق 
ثروت و امکان  داش��تن همزمان توسعه و محیط  زیست، 
نظر ش��ما را به یک مقایس��ه جلب می کنم؛ کره جنوبی 
کشوری با 52 میلیون نفر جمعیت و مساحت 100 هزار 
کیلومترمربع است. تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در 
س��ال 2016 میالدی معادل 1500 میلیارد دالر و تراکم 
جمعیت 507 نفر در هر کیلومترمربع بود و درآمد سرانه 
به 29 هزار و 500دالر رسید. شمار شاغالن این کشور نیز 
در س��ال 2017 برابر 26 میلیون و 511 هزار نفر اس��ت. 
مساحت استان های گلستان، مازندران، گیالن و اردبیل به 
ترتیب 22، 24، 14، 17 کیلومترمربع و معادل 80 درصد 
مس��احت کره جنوبی است. این استان ها به نسبت، آب و 
هوایی مشابه با کره جنوبی دارند و ظرفیت زیست پذیری 
آنها نیز باالس��ت؛ بدان معنا که در ش��رایط مش��ابه باید 
می توانس��تند 80درصد جمعیت کره جنوبی )معادل 41 
میلیون نفر( را در خود جای دهند و تولید ناخالص داخلی 
مع��ادل 1200 میلی��ارد دالر در آنها ص��ورت می گرفت. 
جمعیت س��اکن در این چهار استان به ترتیب 1.8، 3.3، 
2.5 و 1.2 میلی��ون نفر معادل 8میلیون و 800 هزار نفر 
است )یک پنجم 80درصد جمعیت کره جنوبی(؛ اگر خیلی 
ساده تولید ناخالص داخلی این 8میلیون نفر را یک دهم 
کل تولید ناخالص داخلی 80 میلیون ایرانی حساب کنیم، 
به عدد 43میلیارد دالر می رس��یم. این یک مقایسه ساده 
برای روشن شدن عمق سادگی و سطحی بودن استدالل  
کسانی است که می خواهند اراضی منابع طبیعی بیشتر و 
حتی مناطق حفاظت شده و ذخیره گاه های حیات وحش 
و تنوع زیستی را قربانی توسعه صنعتی کنند، وگرنه من 
نیز به متغیرهای بیش��تر دخیل در توس��عه صنعتی کره 
جنوبی آگاهم. نکته این اس��ت؛ اگر سیاست اقتصادی و 
صنعتی درست داشته باش��یم، باید بتوانیم در مساحتی 
معادل چهار استان شمالی کشور، معادل 80 درصد تولید 
ناخالص داخلی کره جنوبی تولید کنیم و جمعیتی معادل 
نیمی از کشور را در آن اسکان دهیم )باز هم ظرفیت های 
اکولوژیک را به عمد نادیده می گیرم تا مسئله پیچیده تر 
نشود(، بنابراین می ش��ود فهمید اگر صنعتی نشده ایم و 
اقتصاد توسعه نیافته ای داریم، با تخصیص زمین های بیشتر 
و تخریب اراضی گس��ترده تری از مناطق حفاظت ش��ده 
نیز به توس��عه دس��ت نخواهیم یافت. ما به احتمال قوی 
مساحت بسیار بیشتری از این کشور را در مقایسه با کره 
جنوبی صرف کشاورزی، صنعت و تأسیسات کرده ایم اما 
تولید ناخالص داخی ما یک سوم کره جنوبی است، فاصله 
فناوری ما نجومی است و رتبه عملکرد محیط  زیستی ایران 
و ک��ره جنوبی نیز به ترتیب 43 و 83 اس��ت.  18 میلیون 
نفر گردشگر در سال 2016 میالدی وارد کره جنوبی شدند 
و این میزان برای ایران نزدیک به 4میلیون نفر بود. توس��عه 
گردشگری نیز نیازمند تخصیص اراضی بیشتر نیست، بلکه 
مسئله جای دیگری است. کره جنوبی با سیاست صنعتی 
درس��ت تر، بهره وری بیشتر و فناوری پیشرفته تر از ما در 
دل اقتصاد سیاسی سالم تر به این موفقیت ها دست یافته 
اس��ت؛ نه با تخصیص اراضی بیش��تر و تخریب افزون تر 
محیط  زیس��ت. از گشاده دستی بیشتر در تخریب محیط 
 زیست، صنعتی ش��دن بیرون نمی آید. دست درازی کمتر 
و ایده پردازی و اندیش��ه ورزی بیش��تر برای ما بهتر است. 
ترکیب دست های دراز و اندیشه های کوتاه، کار دست ما 

می دهد. 
منبع: ایرنا

همکاری درازمدت شرکت های 
فرانسوی با تهران

 عل��ی آهن��ی، س��فیر ای��ران در فرانس��ه گفت که 
شرکت های فرانسوی با سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی 
و فن��اوری می توانند هم��کاری درازمدت ب��ا تهران را 
تضمین کنند. به دعوت ش��ورای کارفرمایان اقتصادی 
و تجاری  فرانس��ه، علی آهنی، سفیر ایران در همایش 
اقتصادی که با حضور س��نمو، سفیر فرانسه در تهران، 
مس��ئول ایران در خزانه داری این کش��ور و همچنین 
نمایندگان بیش از 100 ش��رکت فرانسوی برگزار شد، 
این مطالب را عنوان کرد.   در ادامه این همایش،  س��فیر 
ایران در فرانسه اظهار کرد: تالش ها و ابتکارات شجاعانه 
مسئوالن شورای کارفرمایان اقتصادی و تجاری  فرانسه 
برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور باوجود تهدیدها 
و فش��ارهای مختلف قابل تقدیر اس��ت. وی افزود: اما 
هنوز در این مس��یر معضالتی از جمله احتیاط بیش از 
حد بانک های بزرگ فرانسه در همکاری با ایران وجود 
دارد ک��ه رفع آن نیازمند حمایت و ابتکار قوی تر دولت 
فرانسه است. آهنی با اشاره به ظرفیت ها، ثبات و امنیت 
کشورمان افزود: ش��رکت های فرانسوی برای موفقیت 
در بازار ایران باید با س��رمایه گذاری در طرح ها و انتقال 

فناوری، همکاری درازمدت با ایران را تضمین کنند. 

محمد فاضلی
معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری



س��رانجام روز آزمون نظ��ام بانکی برای 
رعایت نرخ سود فرا رس��ید. در آخرین روز 
مردادم��اه ب��ود که معاون اقتص��ادی بانک 
مرک��زی در جمع رس��انه ها حضور یافت و 
از الزام سیس��تم بانکی به رعایت سودهای 
مص��وب از یازدهم ش��هریورماه خب��ر داد. 
پیمان قربانی گفت که نرخ سود بانکی برای 
سپرده های کوتاه مدت باید برابر با 10 درصد 
و سود سپرده های بلندمدت برابر با حداکثر 
15درصد به صورت علی الحس��اب باش��د.  
ام��ا همین فاصل��ه 11 روزه از ابالغ تا اجرا 
کافی بود تا بانک ها به روش های مختلف از 
بخش��نامه بانک مرکزی فرار کنند. با اینکه 
قربانی این مهلت را فرصتی برای هماهنگی 
بیش��تر بانک ها با بخش��نامه هشت  بندی 
بانک مرکزی عن��وان کرده بود، اما واقعیت 
ش��عبه های شلوغ بانک ها در ساعات پایانی 
روز پنجشنبه نشان می دهد که این فاصله 
زمانی، مجالی برای گریز بانک ها از سیاست 
ابالغی بانک مرکزی بود و این فرصت را به 
بانک ها داد تا مشتریان شان را فرا بخوانند و 

حساب های شان را تعیین تکلیف کنند. 

روش های بانک ها برای دور زدن 
بخشنامه بانک مرکزی

کار  چن��د  11روز  ای��ن  در  بانک ه��ا 

کرد ن��د؛ یک��ی اینکه قرارداده��ای قبلی 
را ب��ا هر نرخی که ب��وده، حفظ کرده اند. 
دوم اینک��ه حس��اب ها را جابه جا کرده و 
حس��اب های روزش��مار را به حساب های 
مدت دار تبدی��ل کرده ان��د. در حقیقت، 
بخشنامه بانک مرکزی موجب شد حجم 
زیادی از ب��ازار پول در فاصل��ه ای کوتاه 
از س��پرده های کوتاه مدت به سپرده های 
بلندمدت منتقل شود. این در حالی است 
که س��پرده  کوتاه مدت قبل از بخش��نامه 
بانک مرکزی، سهم بیشتری از بازار را در 
مقایسه با سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 
به خ��ود اختص��اص داده بود، ب��ه بیان 
دیگر، درحالی که حجم س��رمایه گذاری 
بلندم��دت در ش��ش ماه��ه دوم س��ال 
گذش��ته و بهار امسال تقریبا ثابت مانده، 
حجم سپرده کوتاه مدت حدود 18درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. همچنین بانک ها 
طرح ه��ای مختلفی را ب��ا فرصت افتتاح 
حس��اب تا آخر هفته و سود عمدتا باالی 
20 درصد در نظ��ر گرفته و از طرح های 
جدید در طول چند روز رونمایی کردند. 
این رفتار بانک ها البته خالی از حاشیه 
نب��ود و ب��ا واکن��ش مدی��ران بانک های 
دولت��ی روبه رو ش��د؛ از جمله محمدرضا 
حس��ین زاده مدیرعامل بان��ک ملی ایران 
و رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی بانک های 
ای��ن رفت��ار را غیر اخالق��ی و  دولت��ی، 
غیر حرف��ه ای خوان��د و از حساس��یت و 

واکن��ش بان��ک مرک��زی در ای��ن رابطه 
خب��ر داد. او گف��ت: »برخ��ی بانک ها در 
اقدام��ی غیرحرف��ه ای و غیراخالق��ی در 
فراخوان هایی از مردم خواسته اند تا قبل 
از 11 شهریورماه نسبت به افتتاح حساب 
بلندمدت و دریافت س��ود بیش��تر اقدام 
کنند. این رفتار به هیچ عنوان قابل تأیید 
نیس��ت و بانک مرکزی نیز نسبت به این 

موضوع حساسیت خواهد داشت.«
ام��ا ای��ن رفت��ار برخ��ی از بانک های 
خصوصی، حساس��یت بان��ک مرکزی را 
برنینگیخ��ت یا الاقل آنگون��ه که رئیس 
شورای هماهنگی بانک های دولتی تصور 
کرده بود، واکنش��ی را دربر نداش��ت. در 
واق��ع، بانک ه��ا با این روش ها س��عی در 
نجات منابع خ��ود داش��تند؛ آنها نگران 
بودن��د ک��ه اگر نرخ س��ود کاه��ش پیدا 
کند، آیا حج��م منابع خ��ود را به اندازه 
قبل می توانند حف��ظ کنند؟ این نگرانی 
ناش��ی از تنگن��ای اعتب��اری و مطالبات 
معوقی بوده که بانک ه��ا را مجبور کرده 
تا اگ��ر نمی توانند س��پرده  جدید جذب 
کنند، الجرم س��عی کنند تا سپرده های 
کنونی ش��ان را ب��ه هر صورتی که ش��ده 
حفظ کنند. در حقیق��ت، کنش بانک ها 
در این فاصل��ه 11 روزه، واکنش منطقی 
آنه��ا به روش دس��توری بانک مرکزی و 
وضعیت حاضر نظام بانکی بوده است؛ این 
اتفاق، تکرار مک��رر نقض این واقعیت در 
اقتصاد ایران اس��ت که سیاست دستوری 
راه به جایی نمی برد؛ نهاد سیاس��ت گذار 
پول��ی برای کاهش نرخ س��ود بانکی باید 
ابت��دا زمینه ه��ای آن را فراه��م بیاورد و 
درحالی که هنوز س��اماندهی موسس��ات 
غیرمج��از به س��امان نهایی نرس��یده و 
خودروس��ازان و ب��ازار بده��ی به عن��وان 
دیگر رقیبان نرخ س��ود همچنان در بازار 
نفس می کشند، ابالغیه  و روش دستوری 
نمی تواند کم��ک چندانی به کاهش نرخ 

سود بانکی کند. 

سود ایده آل رئیس جمهور
ام��ا موضوع کاهش نرخ س��ود بانکی و 
بخش��نامه اخیر بانک مرکزی آنقدر مهم 
بود که بخشی از س��خنان رئیس جمهور 
در نخس��تین گفت وگوی زنده تلویزیونی 
از ش��روع به کار دول��ت دوازدهم به آن 

اختصاص داش��ت؛ روحانی ک��ه در همه 
ای��ن س��ال ها از جمل��ه منتق��دان نرخ 
س��ود در اقتصاد ایران بوده اس��ت، سود 
تسهیالت را معضلی بزرگ و مانعی برای 
س��رمایه گذاری خواند و در این گفت وگو 
گف��ت: وقت��ی س��ود تس��هیالت باالی 
20درصد می ش��ود، س��رمایه گذار چقدر 
باید سرمایه گذاری کند که 20درصدش 

را به بانک بدهد؟ 
 اما نکته جالب در سخنان رئیس جمهور 
ای��ن بود ک��ه نرخ هایی که در بخش��نامه 
اخیر بانک مرکزی مبنا قرار گرفته، هنوز 
مطلوب و ایده آل رئیس جمهور نیس��ت و 
او نرخ سود 11 درصد را ایده آل می داند. 
روحانی بر این باور اس��ت که میزان سود 
سپرده و سود تسهیالت در حال حاضر در 
چارچ��وب منظم و منطقی پیش نمی رود 
و با تورمی که 8 درصد اس��ت متناس��ب 
نیس��ت. از ن��گاه رئیس جمهوری، س��ود 
بانکی باید مقداری بیش��تر از حد تورم و 
رقمی حدود 11درصد باش��د. او این عدد 
را براس��اس تورم 8درصدی مبنا گرفته و 
معتقد است که سود تسهیالت بانکی نیز 

در عین حال باید 15 درصد باشد. 

آزمون بزرگ نرخ سود بانکی 
امروز براساس بخشنامه هشت  بندی 
بانک مرکزی، روز آزم��ون نظام بانکی 
اس��ت و نرخ س��ود برای س��پرده های 
کوتاه م��دت برابر با 10 درصد و س��ود 
س��پرده های بلندمدت نیز حداکثر 15 
درصد به صورت علی الحس��اب تعیین 
ش��ده اس��ت. اما این نخس��تین باری 
نیس��ت که بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ س��ود خیز برداش��ته اس��ت؛ نهاد 
سیاس��ت گذار پولی در سال های اخیر 
بارها نرخ سود سپرده ها را کاهش داد، 
اما بسیاری از بانک ها با دور زدن مصوبه 
بانک مرکزی، س��ودهایی باالتر از نرخ 
مصوب پرداخت  کردن��د. این بار بانک 
مرکزی اعالم کرده که ارائه پیشنهادات 
خاص به مشتریان و دور زدن بخشنامه 
ب��رای  ابالغ��ی، جریم��ه ای س��نگین 
بانک ه��ای متخل��ف به هم��راه خواهد 
داش��ت؛ حاال باید به انتظار نشس��ت و 
دید که آزمون بزرگ نرخ س��ود بانکی 

این بار به کجا می رسد؟! 

بانک ها از امروز مکلف به رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند

روز آزمون نظام بانکی با توجه به حذف موانعی که بانک ها را ناگزیر از 
عدم رعایت نرخ های مصوب می کرد

عدم رعایت نرخ سود توسط 
بانک ها دیگر منطقی نیست

فرص�ت ام�روز: براس��اس مصوبه جدی��د بانک 
مرک��زی کلیه بانک ها از امروز موظف به رعایت نرخ 
س��ود 15درصد برای س��پرده های یک س��اله بانکی 
هس��تند. این در حالی  است که پیش از این نیز نرخ 
همی��ن بوده اس��ت ولی غالبا بانک ه��ا آن را رعایت 
نمی کردند. به نظر می رس��د این ب��ار بانک مرکزی 
قصد دارد ب��ه صورت جدی بر این نرخ نظارت کند. 
در همی��ن زمین��ه محمدرضا جمش��یدی دبیرکل 
کان��ون بانک ه��ای خصوص��ی در خص��وص رعایت 
نکردن نرخ های مصوب توس��ط بانک ها به خبرنگار 
»فرصت ام��روز« گفت: همانطور ک��ه می دانید نرخ 
سود سپرده ها تغییری نکرده است، اما نظارت بانک 
مرک��زی از امروز بر نرخ ه��ای قبلی به صورت دقیق 
لح��اظ خواهد ش��د. پی��ش از این ب��ه دلیل تخطی 
موسس��ات اعتباری فاقد مجوز بان��ک مرکزی که با 
نرخ های سرس��ام آور اقدام به جذب منابع بانک های 
مج��از می کردند، بانک ها ناگزیر به رقابت ناس��المی 
بودند که حاصل آن پرداخت خس��ارت هایی از سوی 
صاحبان س��هام به س��پرده گذاران ب��ود؛ به ویژه که 
تعیین نرخ جریمه بانک مرکزی به میزان 34درصد 
برای اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مزبور خود 
عامل تشدیدکننده ای برای ایجاد بی نظمی در عدول 

از نرخ های مصوب شد. 
در حال حاضر با توجه به همتی که بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران در س��اماندهی موسسات 
غیر مج��از مزبور به خ��رج داد و چنین اخاللی را در 
نظام بانکی از میان برداش��ته اس��ت، دلیلی بر عدم 
رعایت نرخ های علی الحس��اب سود سپرده ها توسط 

بانک ها وجود ندارد. 

ضم��ن آنکه نرخ جریمه مزب��ور حذف و تبدیل به 
ن��رخ 18 ال��ی 16درصد برای تامین کس��ری منابع 
بانک ها ش��ده اس��ت. بدین ترتیب چنانچه بانک ها 
درخواس��ت موجهی برای تامین کسری منابع خود 
داش��ته باش��ند، می توانند مراتب را به بانک مرکزی 
منعکس کرده و از خط اعتباری 18درصد اس��تفاده 
کنند، در صورتی  ک��ه وثایق مطلوبی به بانک مزبور 
ارائه کنند سود متعلقه تا 16درصد می تواند کاهش 
یابد.  بدین ترتیب موجب��ی برای عدول از نرخ های 
مصوب اخیر برای بانک ها وجود نداشته و در صورت 
وجود هم که ناش��ی از ناتوان��ی بانک ها در مدیریت 
منابع خود است، با نظارت دقیقی که از سوی بانک 
مرکزی برنامه ریزی ش��ده اس��ت، ش��دیدا برخورد 

خواهد شد. 
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ویــــژه

امضای قرارداد همکاری بانک 
پاسارگاد و اگزیم بانک کره جنوبی

ق��رارداد تامین مالی بلندمدت بانک پاس��ارگاد و 
اگزیم بانک کره جنوبی در راس��تای اشتغال زایی و 
کمک به پیش��رفت اقتصاد کشور به امضای طرفین 

رسید. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، این 
بان��ک یکی از 12 بانک ایرانی اس��ت که با امضای 
ای��ن قرارداد، آم��اده تامین منابع مال��ی پروژه های 
زیرساختی شرکت های داخلی، در چارچوب توافق 
8 میلیارد یورویی دو کشور جمهوری اسالمی ایران 
و کره جنوبی اس��ت. این تفاهم در چارچوب توافق 
بانک  مرکزی ایران با اگزیم بانک کره جنوبی تنظیم 
شده  اس��ت که در نتیجه آن، بسیاری از پروژه های 
عمران��ی و تولیدی راه اندازی خواهد ش��د و اثرات 
بس��یار مثبت��ی بر رش��د اقتصادی کش��ور خواهد 

گذاشت. 
گفتنی اس��ت عملکرد مطلوب بانک  پاسارگاد در 
س��ال های فعالیت باعث ش��ده تا جایگاه مطلوب و 
شایس��ته ای را در صحنه بانکداری بین المللی از آن 
خود کند؛ به  طوری  که همواره مورد توجه بسیاری 
از بانک ها و موسس��ات خارج از کشور قرار گرفته و 
قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی بس��یار خوبی 
را در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تنظیم 
کرده  است. بانک  پاسارگاد برای ارائه کلیه خدمات 
ارزی از جمل��ه گش��ایش انواع اعتبارات اس��نادی 
دیداری و م��دت دار، حوالجات ارزی، خریدوفروش 
و افتتاح حس��اب های ارزی و همچنین صدور انواع 
ضمانتنامه ه��ای ارزی و خدمات مربوط به صادرات 

کاال در خدمت هم میهنان گرامی است. 

مدیرعامل بانک دی خبر داد
ارائه بسته های متنوع اعتباری به 

بنگاه های تولیدی و اشتغال زا
مدیرعام��ل بان��ک دی با بیان اینک��ه حمایت از 
بنگاه های تولیدی و اشتغال زا در اولویت برنامه های 
بان��ک قرار دارد، از ارائه بس��ته های متنوع خدمات 
اعتباری در چارچوب ضوابط و قوانین بانک مرکزی 

به این دسته شرکت ها خبر داد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک دی، محمدرضا 
قربانی در حاش��یه بازدید از چند ش��رکت تولیدی 
� بازرگان��ی که از مش��تریان بانک هس��تند، گفت: 
حمایت بانک دی از شرکت های تولیدی و بازرگانی 
قدمی در راستای تداوم فعالیت بخش تولید کشور 
و نیروی انسانی شامل کارگران و مهندسان است. 

او با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم 
رهب��ری به »اقتص��اد مقاومتی، تولید و اش��تغال« 
ادامه داد: حمایت از شرکت های تولیدی صرف نظر 
از اینکه تولید 100درصد داخلی هس��تند یا تحت 
لیسانس ش��رکت های خارجی فعالیت می کنند، در 
صورتی که س��بب ایجاد اش��تغال در کشور شود از 

وظایف بانک ها و بنگاه های اقتصادی است. 
مدیرعامل بان��ک دی در ادام��ه دیدارهای خود 
از ش��رکت ها و مش��تریان ارزن��ده بان��ک با حضور 
در ش��رکت های تکوین الکتریک و س��ام پخش از 
مجموعه ش��رکت های سامس��ونگ ضمن بازدید از 
بخش های مختلف این ش��رکت ها ب��ا مدیران آنها 
گفت وگو کرد. ش��رکت تکوین الکترونیک نماینده 
انحصاری ش��رکت سامس��ونگ کره در ایران است 
و وظیف��ه تولی��د و مونت��اژ ل��وازم خانگی ب��ا برند 
سامس��ونگ را برعه��ده دارد ک��ه در ح��ال حاضر 
تولی��د و مونتاژ ح��دود 80 مدل یخچ��ال فریزر و 
ساید، 14 مدل ماش��ین لباسشویی و روزانه حدود 
900 دس��تگاه جاروبرقی را انجام می دهد. شرکت 
س��ام پخش نیز در زمینه فروش انواع لوازم خانگی 

فعالیت دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.874دالر آمریکا

4.717یورو اروپا

4.989پوند انگلیس

1.061درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

535.000مثقال طال

123.500هر گرم طالی 18 عیار

1.207.000سکه بهار آزادی

1.226.300سکه طرح جدید

648.000نیم سکه

378.000ربع سکه

250.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در هفته ه��ای گذش��ته توانس��ت چند بار 
سقف ش��کنی کند و وارد کان��ال ۸۳ هزار 
واح��دی ش��ود. بدین ترتی��ب در پنج روز 
کاری هفته دوم شهریورماه شاخص کل با 
رش��د ۷۳۱ واحدی توانست از نیمه کانال 
۸۲ ه��زار واحدی تا رق��م ۸۳ هزار و ۲۷۲ 
ب��اال رود. همچنین در طول پنج روز کاری 
ب��ورس ته��ران در این هفته گ��روه فلزات 
اساسی و کانه های فلزی توانستند در رشد 
ش��اخص های بورس روند موثری داش��ته 
باشند. در روزهایی نیز نمادهای پاالیشگاه ها 
از گ��روه نفت، کک و س��وخت هس��ته ای 
توانس��تند تاثیر بسزایی روی دماسنج بازار 
س��هام داش��ته باش��ند، اما در آخرین روز 
معامالتی هفته گذشته سیمانی ها با رشد 
قابل توجهی همراه شده اند و سهم هایی در 

این گروه شاهد صف خرید بودند. 

فوالدی ها، سنگ آهنی ها و معدنی ها 
در مسیر رشد

در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت ب��ه دلیل 
باالرفتن قیمت های جهانی، صنایع فوالد، 
سنگ آهن و نیز معدنی ها در مسیر رشد 
قرار داش��تند که این امر بی تاثیر بر روند 
بازار س��هام نبود و باعث صعودی ش��دن 
شاخص کل شد. از سوی دیگر رشد حاکم 
در بازار سهام به واسطه باال رفتن قیمت 

ارز بود که عالوه بر رشد صنایع صادراتی، 
باعث افزایش قیم��ت جهانی محصوالت 
سنگ آهن و نیز اوره شد. در عین حال به 
دنبال لغو تحریم ها و رونق در بازار سهام، 
تغییرات قابل توجهی در بورس به وجود 
آمده است. چنان که به گفته مدیرعامل 
بورس تهران، طی ۱۸ ماه گذشته، حدود 
۱۹۳ هزار نفر برای کس��ب مجوز معامله 
در بورس اق��دام کرده اند؛ ضمن اینکه از 
ابتدای آغاز س��ال شمسی جاری، حداقل 
۴۵ ش��رکت خواس��تار قرار گرفتن سهام 
آنها در فهرست فروش در بورس شده اند. 
همچنین مدیرعامل ب��ورس تهران خبر 
داده اس��ت که طی ۱۲ ماه آینده، سهام 
۱۳ ش��رکت برای نخستین بار در بورس 
عرضه عمومی ش��ود، در حال��ی که این 
رقم در س��ال گذش��ته هفت مورد بوده 
اس��ت. بنابراین براس��اس پیش بینی های 
ص��ورت گرفته ب��ه نظر می رس��د که به 
واسطه رشد نرخ ارز و افزایش قیمت های 
جهانی بازار س��هام روند رو به رشد خود 
را حداقل تا اواسط شهریورماه ادامه دهد. 
این رش��د بیش از همه در ش��رکت های 
صادرات مح��ور اتف��اق خواهد افت��اد و با 
توجه به ارزش بازار باالی این شرکت ها، 

شاخص کل نیز رشد خواهد کرد. 

هفته سبز نماگرهای فرابورسی
هفته گذش��ته فرابورس ایران به مدد 
رشد متغیرهایی همچون شاخص کل، 
ارزش ب��ازار، حج��م، تع��داد دفعات و 

همچنین ارزش معامالت توانست یکی 
از س��بزپوش ترین هفته های معامالتی 
را در ش��هریورماه تجربه کند. در هفته 
معامالت��ی منتهی به ۱0 ش��هریورماه 
آیفکس با افزای��ش ۱۳ واحدی معادل 
قل��ه  در  چهارش��نبه  روز  ۱.۴درص��د 
تاریخی خود یعنی ارتفاع ۹۵۳ واحدی 
ایس��تاد و بازدهی  خود از ابتدای س��ال 
را ب��ه نزدیکی رقم ۹درصد رس��اند. در 
همین ح��ال ارزش بازار فرابورس نیز با 
افزایش ۱.۲درصدی روبه رو ش��د تا به 
این ترتیب این متغیر رش��د ۲ درصدی 
را از ابتدای س��ال تجرب��ه کند. نگاهی 
ب��ه آمار معامالت بازار فرابورس نش��ان 
می ده��د در مجموع هفته، معامله گران 
یک ه��زار و ۷۲۵ میلیون ورق��ه بهادار 
را در ۱۷۴ هزار دفعه دادوس��تد کردند 
که ارزش آن ۱۱ ه��زار و ۲6۱ میلیارد 
ریال بود. این ارقام در مقایس��ه با هفته 
پیشین از رش��د بیش از ۱00 درصدی 
حج��م و ارزش و ح��دود ۳0درص��دی 
تعداد دفعات معامالت حکایت داش��ت. 
در همی��ن ح��ال در بازارهای اول، دوم 
و پای��ه نیز به ترتیب ش��اهد جابه جایی 
۳۱۱، ۷۹۳ و ۴۷0 میلی��ون س��هم به 
میلی��ارد   ۹۸۴ و   ۲۴۳۵  ،۵۹۹ ارزش 
ری��ال بودی��م ک��ه از افزای��ش حدود 
۳00درصدی حج��م و ارزش معامالت 
در ب��ازار اول، ۷0درصدی در بازار دوم 
و بی��ش از ۸0درص��دی در ب��ازار پایه 

حکایت داشت. 

رشد بیش از هزار درصدی حجم 
بازار ابزارهای نوین مالی

بازار ابزارهای نوین مالی نیز با معامله ۱۵۱ 
میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۲۴۳ 
میلیارد ریال با رش��د بیش از هزار درصدی 
حج��م و ۱0۷درص��دی ارزش معام��الت 
روبه رو ش��د. در بازار ابزاره��ای نوین مالی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قابل معامله 
بیشترین حجم مبادالتی را به میزان ۱۴۳ 
میلیون ورقه و اوراق بدهی بیشترین ارزش 
معامله را در رقم 6 هزار و 6۵۲ میلیارد ریال 
تجرب��ه کردند. اوراق بدهی هفته گذش��ته 
بی��ش از ۱00درصد افزایش حجم و ارزش 
معامالت را به ثبت رس��اند؛ در همین حال 
ETFها نیز با رشد بیش از ۱۳00درصدی 
حجم و ۵0درصدی ارزش معامالت روبه رو 
ش��د. اوراق تسهیالت مس��کن نیز بیش از 
۲0درصد رشد در حجم و ارزش دادوستدها 
را تجرب��ه کرد. ارزش خ��رد معامالت بازار 
س��هام در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، 
مش��تقه و SME ب��ه رقم ۲ ه��زار و ۸06 
میلیارد ریال در هفته گذشته رسید. گروه 
فلزات اساس��ی ب��ا ارزش معامالتی به رقم 
6۴6 میلیارد ری��ال ۲۳درصد از ارزش کل 
معامالت بازار سهام را در اختیار گرفت و در 
جایگاه نخست ایستاد. گروه شیمیایی ها نیز 
۱۴درص��د از این رقم را در اختیار گرفت و 
در رتبه دوم قرار گرفت و گروه حمل و نقل، 
انب��ارداری و ارتباطات ۷درصد از ارزش کل 
معامالت را به خود اختصاص داد و در رتبه 

سوم نشست. 

با رشد نرخ ارز و افزایش قیمت های جهانی صورت می گیرد

ادامهروندصعودیبورسبالیدریگروههایصادراتمحور

به نظر می رس��د بخ��ش عمده افزایش 
قیمت س��هام در روزهای اخیر به رش��د 
قیمت ه��ای جهانی م��واد خ��ام مربوط 
می ش��ود و اصوال اعالم کاهش نرخ سود 
س��پرده ها به ۱۵درص��د، تاثیر بلند مدت 
بر بازار س��هام داشته باش��د. البته برخی 
یکس��و  از  ک��ه  معتقدن��د  کارشناس��ان 
احتم��ال دارد بخش��نامه بان��ک مرکزی 
در خص��وص نرخ بهره بانکی با س��رعت 
اجرایی نش��ود و از س��وی دیگر بازارهای 
موازی غیر رس��می موجب ش��ود که نرخ 
س��ود س��پرده ها همچنان در سطح باال 
قرار داش��ته باشد. باید گفت که بازیگران 

اصل��ی در زمینه تعیین ن��رخ بازده بدون 
ریس��ک، بانک ها هستند و رفتار آنهاست 
که می توان��د موجب افزای��ش یا کاهش 
نرخ بدون ریسک شود. بازار بدهی آنقدر 
عمیق نیس��ت که بتواند نرخ بازده بدون 
ریس��ک اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و 
بازیگران آن را می شود به راحتی کنترل 
کرد. در واقع بازیگران بازار بدهی بیشتر 
قیمت گی��ر هس��تند تا نرخ س��از و اینکه 
نرخ ه��ا در این بازار ت��ا چند درصد باالتر 
از نرخ سود سپرده های بانکی باشد نیز با 
توجه به احتمال نکول ناش��ر بدهی، قابل 
توجیه است. بنابراین نرخ سود سپرده ها 
تنها در صورتی کاهش می یابد که بانک ها 
در خصوص آن همکاری کنند و از طرفی 
در کنار کاهش نرخ س��ود سپرده ها، باید 

افزای��ش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی 
با نهادهای مالی فع��ال بین المللی را نیز 
در دس��تور کار ج��دی ق��رار داد. ارتباط 
ش��رکت ها با بازارهای بین المللی موجب 
می ش��ود که رفتار شرکت های داخلی در 
تامین منابع مالی و تخصیص منابع و نیز 
بهره وری تولید به س��مت کارایی س��وق 
یاب��د و محص��والت و خدم��ات در حد و 
اندازه های استانداردهای بین المللی تولید 
و ارائه ش��ود. در مجموع با کاهش س��ود 
س��پرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه 
مالی ش��رکت ها و پروژه ها و نیز اقبال به 
س��مت بازار سهام خواهیم بود؛ البته باید 
بر این نکته تاکید کرد که بازار س��رمایه 
صرفا بازار س��هام نیس��ت و بازار بدهی و 
بازار مش��تقه نیز بخشی از آن را تشکیل 

می ده��د. توجه به ب��ازار بدهی از طریق 
افزایش تامی��ن مالی بخ��ش خصوصی، 
دولت و ش��هرداری ها ص��ورت می گیرد. 
این بازار در صورتی رونق خواهد داش��ت 
ک��ه مرتبا با افزایش و کاهش نرخ س��ود 
مواجه نباش��یم و مقررات دست و پا گیر 
را کاه��ش دهیم. در حال حاضر انتش��ار 
یک ورقه بدهی حداقل ش��ش ماه زمان 
خواه��د ب��رد. البته این زمان در س��طح 
اس��تانداردهای بین المللی است اما برای 
رونق یافتن بازار بدهی در ایران باید این 
زمان را کاهش دهیم. همچنین بپذیریم 
که احتمال دارد برخی از ناشران یا بانیان 
اوراق بدهی به موقع اصل یا سود اوراق را 

در سررسید پرداخت نخواهند کرد. 
منبع: سنا

 در پن��ج م��اه نخس��ت امس��ال تع��داد
۵۱۳6۵ میلیون س��هم به ارزش ۱0۱0۸۹ 
میلیارد ریال از طریق معامالت الکترونیکی 
مبادله شده اس��ت که به ترتیب ۲6.۷۳ و 
۲0.۷۱درص��د از کل معامالت را ش��امل 
می شود. به گزارش تسنیم، بیشترین ارزش 
معامالت این مدت میان تاالر های منطقه ای 
را نی��ز به ترتیب تاالر منطق��ه ای اصفهان 
با مبادل��ه ۱۴۳۳۵۴ میلیارد ری��ال، تاالر 

منطقه ای کیش با مبادله ۱۳۹0۲ میلیارد 
ریال، تاالر منطقه ای مشهد با مبادله ۷6۸۸ 
میلیارد ریال، تاالر منطقه ای کرج با مبادله 
۵۸۳۹ میلیارد ریال و تاالر منطقه ای تبریز 
با مبادله ۴۲۹۸ میلی��ارد ریال به نام خود 
ثبت کردند. همچنین از ابتدای امس��ال تا 
پایان مردادماه تعداد ۸۷6۲ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش ۱۹۵۴6 میلی��ارد ریال از طریق 
معامالت الکترونیکی مبادله شده است که 

ب��ه ترتی��ب ۲۴.۲۳ و ۲۱.0۹درصد از کل 
معامالت را شامل می ش��ود. در بازار اوراق 
بدهی ه��م در این مدت تعداد ۳0 میلیون 
برگه به ارزش۳00۵۷میلی��ارد ریال مورد 
مبادله قرار گرفته است. این در حالی است 
که در پنج ماه نخس��ت امسال تعداد ۳۴6 
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله در بورس تهران به ارزش کل 
بیش از ۳6۹۳ میلی��ارد ریال مورد معامله 

ق��رار گرفت که به ترتیب ب��ا ۱0۴درصد و 
۸۹درصد افزایش نس��بت به دوره مش��ابه 
س��ال ۹۵ همراه ش��د. در بازار اوراق تبعی 
نیز تع��داد ۵۳0۸ میلیون ورق��ه به ارزش 
بیش از ۴۳۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار 
گرفت و ارزش معامالت این اوراق نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از 
۳۲ هزار درصد و ۹۲هزار درصد افزایش را 

نشان می دهد. 

نرخ سود سپرده و رونق بلندمدت بازار سهام

در 5 ماه نخست امسال صورت گرفت 

انجام ۲۶درصد معامالت بورس به صورت الکترونیکی

خبر

مانده اوراق منتشره تامین مالی به 
300 هزار میلیارد رسید

ب��ه گ��زارش مرکز پژوه��ش، توس��عه و مطالعات 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مانده اوراق منتشره 
تامین مالی در بازار س��رمایه ب��ه ۳00 هزار میلیارد 
رس��ید. همچنین این مرکز در گزارش��ی اعالم کرد: 
آمار انتش��ار ان��واع ابزاره��ای تامین مال��ی در بازار 
س��رمایه ب��رای پنج م��اه ابتدایی س��ال ۹6 بالغ بر 
۱۳ه��زار میلیارد ریال ش��ده اس��ت. براس��اس این 
گزارش، ارزش معامالت در بازار س��رمایه برای پنج 
ماه ابتدایی س��ال ۹6 رقم ۷۱۵ ه��زار میلیارد ریال 
را نش��ان می دهد. همچنین مانده اوراق منتشره به 
تفکیک اوراق مشارکت، اجاره، سلف، مرابحه، اسناد 
خزانه اس��المی، معام��الت ثانویه اوراق مش��ارکت 
ش��هرداری ها و دولت و انتشار و معامله ثانویه اوراق 
بهادار شرکتی در بازار سرمایه طی پنج ماه به بیش 
از ۳00 هزار میلیارد رس��یده است. در مردادماه ۹6، 
ش��اخص کل بورس تهران، به ۸۲ هزار و ۳۷۲ واحد 
رسید که نس��بت به ابتدای سال ۹6 حدود ۷درصد 
و نس��بت به ابتدای سال ۹۵ حدود ۳درصد افزایش 
نش��ان می دهد. همچنین ش��اخص کل فرابورس در 
مرداد ۹6، به ۹۳۷ واحد رس��ید که نسبت به ابتدای 
سال ۹6 بیش از ۷درصد و نسبت به ابتدای سال ۹۵ 
بیش از ۱6درصد افزایش را نش��ان می دهد. بر پایه 
گزارش مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار،  ارزش کل بازارها در مردادماه 
۹6 برابر با ۴.۹۸۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به ابتدای س��ال ۹6 حدود ۲درصد افزایش را نشان 
می دهد.  ضمن اینک��ه ارزش بازار تمامی بازارها در 
انتهای مرداد ۹6 نس��بت به ابتدای سال رشد داشته 

است. 

گزارش آماری صنعت کارگزاری و 
احساس یک نیاز

کان��ون کارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار گزارش 
اطالعات آماری صنعت کارگزاری را برای نیمه دوم 
سال ۱۳۹۵ )تا تاریخ ۳0اسفند ۹۵( منتشر کرد. این 
گزارش جهت آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری و 
مقایسه اطالعات هر عضو با سایر اعضا مورد استفاده 
قرار می گیرد و همچنین فرصت مناس��بی را جهت 
بررسی و تصمیم گیری های کالن در اختیار نهادهای 
تصمیم گیر قرار می ده��د. حمیدرضا مهرآور، رئیس 
هیات مدیره کانون کارگ��زاران بورس و اوراق بهادار 
در این رابطه گفت: در بخش��ی از این آمار میانگین 
سنی پرس��نل صنعت کارگزاری ۳۴ سال ذکر شده 
که نش��ان می ده��د صنعت کارگزاری جوان اس��ت. 
وی ادامه داد: این موض��وع بی ارتباط با جوان بودن 
بورس کشور نیست. معامله گران صنعت کارگزاری با 
توجه به تعریف شرح وظایف کارگزاران، کلیدی ترین 
پرس��نل این صنعت هس��تند. آمار کانون کارگزاران 
نش��ان می دهد ۷۱درصد س��ن مدی��ران معامالت و 
معامله گران صنعت کارگزاری زیر ۳۵ س��ال اس��ت. 
ج��وان بودن صنع��ت کارگزاری از یک س��و موجب 
پویای��ی و تحرک در صنعت ش��ده و از س��وی دیگر 
نیاز به آموزش در صنعت کارگزاری را بیش از پیش 
نش��ان می دهد. این آموزش ه��م در جهت نحوه به 
کارگیری ابزارهای نوین مالی می تواند مورد استفاده 
ق��رار گیرد و ه��م جهت یادگیری مس��ائل، قوانین، 
مق��ررات و تخلف��ات در ب��ازار س��رمایه. مدیرعامل 
کارگزاری بانک سامان افزود: بررسی آماری مدیران 
ارش��د صنعت کارگزاری نشان می دهد که ۱۳درصد 
مدیران عامل صنعت کارگزاری در آخرین کارگزاری 
خود کمتر از یک سال سابقه فعالیت دارند و حدودا 
۵0درصد مدیران عامل صنعت کارگزاری در آخرین 
کارگزاری خود کمتر از پنج س��ال سابقه کار دارند، 
این آمار ب��ه طریق اولی برای اعض��ای هیات مدیره 
صنعت کارگزاری نیز صادق است، ۱۷درصد اعضای 
هیات مدیره کارگزاری کمتر از یک سال و ۵۲ درصد 
آنها کمتر از پنج س��ال در آخرین کارگزاری مشغول 
به کار هس��تند. وی افزود: این آمار نش��ان می دهد 
مدیران تصمیم گیر در صنعت کارگزاری به س��رعت 
در حال تغییر هس��تند و میزان وفاداری در س��طح 
مدیران عالی، نسبتا کاهنده است. متاسفانه پرسنل 
سطوح عالی شرکت عالقه مند به حضور بلندمدت در 
این بازار نیس��تند و پس از کسب تجارب کوتاه مدت 
ب��ه طور کل��ی از این صنعت خارج می ش��وند. یکی 
از دالیل آن عدم ثبات رویه س��هامداران ش��رکت ها 
اس��ت، چراکه میل ب��ه بازده��ی کوتاه مدت موجب 
فرس��ایش و تغییر مدیران عالی ش��رکت می ش��ود. 
مه��رآور در پای��ان عنوان ک��رد: کوتاه ب��ودن دوره 
عملک��رد مدیریتی موجب می ش��ود اخذ تصمیمات 
در صنع��ت کارگزاری نیز کوتاه مدت باش��د که این 
موضوع مخاطراتی را برای بازار سرمایه در پی دارد. 
این موض��وع زمانی پیچیده تر می ش��ود که مدیران 
ارشد در س��طح مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 
از خارج از صنعت به این بازار اضافه ش��وند. در این 
خصوص پیش��نهاد می ش��ود کانون کارگ��زاران به 
برگ��زاری دوره های متنوع با جامع��ه هدف مدیران 
ارش��د صنعت اقدام کند و همچنین به س��هامداران 
شرکت های کارگزاری نیز پیشنهاد می شود اقدام به 
تدوین چش��م انداز بلندمدتی کرده و مدیران عالی را 

با این سند چشم انداز بسنجند. 

دریچه

یادداشت

آشنایی کارگزاران با ویژگی های 
سامانه کارا

کارگاه آموزشی آشنایی درگاه الکترونیکی کارگزاران 
)کارا( ب��ا حض��ور نمایندگان ش��رکت های کارگزاری 
در محل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )س��مات( برگزار ش��د. مدیر فناوری 
اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی در این کارگاه 
آموزش��ی گفت: این ش��رکت در راس��تای تجمیع و 
تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی 
کارا را راه ان��دازی کرده اس��ت تا این ش��رکت ها کلیه 
خدمات خ��ود را از یک نقطه دریافت کنند. مهندس 
علی حس��نی با بی��ان اینک��ه درگاه الکترونیکی کارا 
مجهز به گواهی دیجیتال بازار س��رمایه است، اظهار 
داشت: این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطالعات 
میان ش��رکت س��پرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و 
اطمینان بیش��تری انج��ام و برخ��ی مکاتبات حذف 
ش��ود. وی افزایش مدیریت کنترل داخلی کارگزاران، 
کاه��ش هزینه عملیات��ی در کارگزاری ه��ا و افزایش 
خدم��ات ب��ه س��رمایه گذاران را از مهم ترین مزیت ها 
و ویژگی های س��امانه کارا اعالم ک��رد. مدیر فناوری 
اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی تغییر کارگزار 
ناظر، ثبت درخواس��ت صدور کد س��هامدار حقوقی، 
ثبت وکالت نامه ها، اس��تعالم ثبت احوال، استعالم کد 
سهامدار حقوقی از شناسه ملی، جمع آوری اطالعات 
بانک س��هامداران برای فرآیند توزیع س��ود، گزارش 
صندوق تضمین تسویه و ارسال هشدار را از مهم ترین 
س��رویس های درگاه الکترونیک��ی کارا اع��الم ک��رد. 
همچنین مژگان صفری مقدم، کارشناس ارشد مدیریت 
فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی در این 
جلس��ه، گزارش جامع��ی از نح��وه به کارگیری درگاه 
الکترونیک��ی کارگ��زاران را برای حاض��ران ارائه کرد. 
در این کارگاه آموزش��ی که در محل سالن کنفرانس 
شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، ۱60 نفر،  از 

۱06 شرکت کارگزاری حضور داشتند. 

معامالت آهسته و پیوسته در 
بازارهای آسیایی

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمار نرخ 
بیکاری در آمریکا هس��تند، قیمت ین با روند کاهشی 
همراه شد و ش��اخص های آسیایی نیز معامالت آرامی 
را سپری کردند. معامالت در بازارهای توکیو، سئول و 
سیدنی با روند نوسانی همراه بود در حالی که شاخص 
آس��یا -پاس��یفیک هش��تمین ماه مثبت را پشت سر 
گذاشت و به بیشترین میزان نسبت به یک دهه گذشته 
رس��ید. قیمت دالر ب��ا ثبات همراه ش��د در حالی که 
آمار کاهش میزان تورم و س��خنان وزیر خزانه داری در 
خصوص ارزش دالر موجب امتداد روند کاهشی این ارز 
شد. در حالی که، وزیر خزانه داری آمریکا طی سخنانی 
اعالم داشت کاهش قیمت دالر برای تجارت در آمریکا 
بسیار سودمند است، این سخنان کاهش قیمت دالر را 
در بازارهای جهانی ارز در پی داشته است. در استرالیا، 
قیمت اوراق قرضه دولتی این کشور با کاهش همراه شد 
در حالی که قیمت اوراق قرضه آمریکا نیز روند نزولی به 
خود گرفت. در بازارهای سهام، شاخص تاپیکس ژاپن 
بین روند افزایشی و کاهشی سردرگم بود در حالی که 
شاخص نیکی در این کشور با رشد 0.۱درصدی همراه 
شد. در ادامه، شاخص کاسپی افت 0.۱درصدی داشت 
و بورس هنگ کنگ با رشد 0.۴درصدی شاخص اصلی 
همراه ش��د. شاخص شانگهای نیز رشد 0.6درصدی را 
از خود به جای گذاش��ت در حالی که ش��اخص آسیا-

پاسیفیک 0.۲درصد مثبت شد، اما در بازارهای کاالیی 
قیمت نفت تگزاس با کاهش 0.6درصدی به هر بشکه 
۴6 دالر و ۹6 س��نت معامله ش��د. قیم��ت طال نیز با 
کاه��ش 0.۱درصدی هر اونس یک ه��زار و ۳۲0 دالر 

معامله شد. 

انتشار عملکرد یک ماهه »سدبیر«
و  ف��ارس  تدبیرگ��ران  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
خوزستان صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی 
به ۳۱ مردادماه ۹6 را حسابرس��ی نشده و با سرمایه 
مع��ادل ۱0۲ میلی��ارد ریال منتش��ر کرد. ش��رکت 
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با انتشار 
صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه خود اعالم کرد در 
ابتدای دوره یک ماهه گذش��ته تعدادی از سهام چند 
شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده ۱0۳ میلیارد و 
۷۲6 میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۹۹ میلیارد و 
۹۹۹ میلیون ریال در س��بد سهام خود داشت. بهای 
تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه 
یاد شده معادل ۳میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال کاهش 
یافت و به مبلغ یکص��د میلیارد و ۴0۴ میلیون ریال 
رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش معادل ۷میلیارد 
و ۴0 میلیون ریال معادل ۹۲ میلیارد و ۹۵۹میلیون 
ریال اعالم شد. گفتنی است »سدبیر« در ماه گذشته 
تعدادی از سهام چهار شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده معادل ۳میلیارد و ۴۸6 میلیون ریال خریداری 
کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام شده معادل 6میلیارد و ۸0۸ 
میلی��ون ریال و مبلغ ۵میلی��ارد و ۸0۲میلیون ریال 
واگذار و از این باب��ت معادل یک میلیارد و 6میلیون 

ریال زیان کسب کرد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ولی نادی قمی
مدیرعامل تامین سرمایه نوین



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irفنـــاوری شنبه6
11 شهریور 1396

شماره 871

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
ان��رژی اتمی گف��ت: در عرصه پیگیری و 
تولید علم نانو پیش��تاز بوده ای��م، اما در 
کارب��رد آن کمی عقب هس��تیم و باید از 

آن بیشتر استفاده کنیم. 
به گزارش ایرن��ا، علی اکبر صالحی روز 
پنجشنبه در جریان سفر به استان قزوین 
در بازدید از خانه شهید سرلشگر خلبان 
عباس بابایی در جمع دختران دانش آموز 
المپی��ادی افزود: باید با توجه بیش��تر به 
اس��تفاده از علوم نانو، دس��تاوردهای این 

بخش را به حوزه صنعت تزریق کنیم. 
وی در ادام��ه به تنگناهای مالی دولت 
برای تقویت پژوهش��گاه ها اش��اره کرد و 
گف��ت: دولت با مش��کالت مالی بس��یار 
زیادی مواجه اس��ت، ول��ی امیدواریم در 
بودجه س��ال آین��ده برای اح��داث یک 
پژوهشگاه نانو مجهز و پیشرفته در کشور 

اقدام شود. 
صالحی افزود: اکنون رقم تراکنش های 
ش��رکت های دانش بنیان کش��ور به 400 
ه��زار میلی��ارد ری��ال رس��یده ک��ه رقم 
بس��یار باالیی اس��ت، درحالی که در آغاز 
دولت یازدهم ای��ن عدد اصال قابل توجه 
نب��ود که نش��ان می دهد اگ��ر در علم و 
فناوری سرمایه گذاری کنیم بسیار مفید 
خواهد بود.  وی با بیان اینکه کش��ورمان 
نابغه  دانشمندانی چون مریم میرزاخانی 
ریاضی جهان را داش��ته است، افزود: وی 
جایزه فیل��دز را که از نوبل باالتر اس��ت 
به عن��وان تنها زن در جهان کس��ب کرد 
و شما دانش آموزان نیز در صورت تالش 
و پش��تکار می توانید به این مرحله باالی 
علم��ی دس��ت یابید.  وی با بی��ان اینکه 
انیش��تن فرضیه نس��بیت را در جهان با 
الهام الهی مطرح ساخت، افزود: شما نیز 
باید با توکل بر خدا و طلب مس��اعدت از 
درگاه الهی برای موفقیت در حوزه علم و 

دانش تالش کنید. 

رئس س��ازمان انرژی اتم��ی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: ملت ریشه 
دار ای��ران خود را در جهان نش��ان داده 
اس��ت و برای س��خن گفتن در باب ملت 

ایران نیازی به سخنان غلوآمیز نیست. 
مل��ت  ک��دام  در  داد:  ادام��ه  وی 
اندیش��ه پرورانی همچون سعدی، حافظ، 
مولوی و ابن س��ینا سراغ دارید که زمانی 
پیش��قراول علم و دانش در ایران و جهان 

بودند؟ 
اف��زود:  رئیس جمه��وری  مع��اون 
کتاب های ابن س��ینا برای س��الیان سال 
در جه��ان تدری��س می ش��د و خواج��ه 
نصیر الدین طوس��ی نخس��تین رصدخانه 

دنیا را در مراغه بنیانگذاری کرد که نشان 
می دهد علم و تمدن این ملت ریش��ه در 

تاریخ دارند. 
صالحی با اش��اره ب��ه برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته برای رش��د عل��م نانو در 
کش��ور افزود: ما یک س��تون دیگری در 
س��ازمان ان��رژی اتمی ایج��اد و همایش 
علمی ری��و فناوری کوانتوم��ی را برگزار 
کردی��م چرا ک��ه علم نان��و و ریو فناوری 

کوانتومی به هم تنیده هستند. 
وی ادامه داد: این مهم نش��ان می دهد 
که مش��کالت اقتصادی و اجتماعی مانع 
پیشرفت ایران نشده اند و البته هیچکس 
اذعان نمی کند که به قله آمال رسیده ایم 

و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
زیادی داری��م.  مع��اون رئیس جمهوری 
با بی��ان اینکه با وجود جن��گ تحمیلی، 
تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی کارهای 
بس��یاری در کش��ور انجام ش��ده است، 
افزود: گاهی خداوند مقدر کرده است که 
سختی های بسیاری برای مردم پیش  آید 
ت��ا حقیقت زندگی و راه زندگی درس��ت 

برای آنها روشن شود. 
رئیس سازمان انرژی اتمی بابیان اینکه 
در فش��ار و تحریم ها با ایجاد چشمه های 
عل��م و فناوری به خوداتکایی رس��یدیم، 
ادام��ه داد: در صنع��ت و اقتصاد نس��بت 
به جهان عقب تر هس��تیم، ولی در تولید 
علم و فناوری از بس��یاری کشورها جلوتر 
هس��تیم و نباید فراموش کنیم که میان 

فناوری و صنعت تفاوت وجود دارد. 
وی ادامه داد: ما اکنون چشمه های نانو 
تکنولوژی، س��لول های بنی��ادی، فناوری 
هس��ته ای، عل��وم ش��ناختی، ش��ناخت 
جزییات معجزه آسای مغز، پرتاب ماهواره 
و ساخت موشک را شروع کرده ایم و باید 
اذع��ان کرد راه را پیدا ک��رده و مقصد و 

هدف را شناخته ایم. 
صالحی خاطرنشان کرد: شجاعت داریم 
که مشکالت خود را اصالح کنیم و ایمان 
داریم ک��ه این انقالب آینده درخش��انی 
داش��ته و خوش به حال شما جوانان که 

آینده انقالب را تجربه خواهید کرد. 
وی با اش��اره به رش��د زیرساخت های 
کش��ور در کن��ار توس��عه علم��ی میهن 
اس��المی در س��ال های پ��س از انقالب، 
در پای��ان گفت: به عن��وان نمونه 55هزار 
مگاوات برق در کش��ور تولید می ش��ود و 
حدود 270هزار کیلومتر لوله کش��ی گاز 
در این مملکت کارگذاری شده است که 
باید شکرگزار همه این امکانات باشیم که 
با وجود تمامی دش��منی ها و تحریم ها به 

دست آمده اند. 

با توجه به بستر جذاب اینترنت، جهت گیری قسمت 
عمده ای از کس��ب و کارها به س��مت کسب و کارهای 
اینترنتی رفته اس��ت؛ امری ک��ه در آینده ای نزدیک 
بخش بیش��تری از بازار س��نتی را نیز با خود درگیر 
می کند. در این بین البته استارت آپ ها نقش پررنگی 
را در انج��ام تراکنش های تجاری روزانه ش��هروندان 

برعهده داشته و خواهند داشت. 
تج��ارت  کارش��ناس ح��وزه   - ارژن��گ  محس��ن 
الکترونیک - با بیان اینکه امروزه با توجه به ش��رایط 
رکود حاکم بر بازار تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل به 
کاری دش��وار بدل شده است، گفت: مشتریانی وجود 
دارند که حتی با وجود نیاز به کاالیی خاص به دلیل 
مش��غله های متعدد یا عدم اعتماد به عرضه کنندگان 
گاهی  به  خریده��ای  نامطمئن روی می آورند که این 
می تواند تجربه خرید نامناس��بی را ب��رای آنها در پی 
داش��ته باش��د. در این بین خری��داران محصوالت و 
خدم��ات، ب��ه دلیل وجود واس��طه های بس��یار زیاد 
و بی اطالع��ی از تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان 
مطمئ��ن مجبور به پرداخت هزینه ه��ای  چندبرابری 

می شوند. 
وی افزود: با وجود چنین شرایطی، کسب وکارهای 
مبتنی بر اینترنت با توجه به اینکه طیف وس��یعی از 
کاالها را با قیمت های متنوع در اختیار مش��تری قرار 

می دهند، مورد توجه بس��یاری از افراد قرار گرفته و 
معموال نخس��تین جایی که برای بررسی یک کاال از 

سوی مشتریان انتخاب می شود، اینترنت است. 
این کارش��ناس با اش��اره به روی آوردن بسیاری از 
تجارت های مختلف به بس��تر اینترنت در چند س��ال 
اخیر بیان ک��رد: حجم وس��یعی از تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان کاالها و خدمات و همچنین مشتاقان 
کارآفرین��ی به راه ان��دازی کس��ب وکارهای  اینترنتی 
سوق داده شده اند که در این مسیر نیز به دلیل عدم 
ش��ناخت و تفکیک بازار س��نتی از فضای بازار مدرن 
بسیاری از این نوع کس��ب وکارها به شکست منتهی 

شده  است. 
وی ب��ا بیان اینکه آمارها از ای��ن حکایت دارند که 
تنها به دلیل نبود اطالعات و عدم آگاهی از ش��رایط 
این بازار از هر ۱0 کس��ب وکار آنالین راه اندازی شده 
پس از ۶ تا 7 کسب وکار متوقف می شوند، اظهار کرد: 
در این شرایط لزوم توجه به آموزش و نحوه راه اندازی 
ای��ن کس��ب و کارها بی��ش از پیش ض��روری به نظر 
می رسد؛ کاری که مجموعه رسانه تجارت الکترونیک 
ایران حدود شش سال است که به صورت اختصاصی 
از طری��ق آموزش برای عالقه من��دان به ورود به این 
حوزه انجام داده و به آسیب شناس��ی کسب و کارهای 

اینترنتی موجود می پردازد. 

او با اشاره به وضعیت قانون گذاری در حوزه تجارت 
الکترونیک��ی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه 
اکث��ر کس��ب وکارهای نوپا در مراحل ش��کل گیری و 
زای��ش خود نیازمند توجه بخش دولتی هس��تند، در 
اکثر کش��ورهای پیش��رو با وضع قوانین تسهیلگر به 
کمک این نوع از کسب و کارها می آیند، ولی متاسفانه 
در کش��ور ما با وضع قوانین سختگیرانه و مانع تراشی 
برخ��ی از تش��کل ها به روند رش��د این اکوسیس��تم 
کارآفرینی لطمه وارد می کنند که این نه تنها جوانان 
را ب��ا معضل بیکاری روبه رو می کند بلکه بس��یاری از 
افراد را به جای ایده پردازی به سمت بازارهای کاذب 

هدایت می کند. 
ارژن��گ افزود: البت��ه این را نباید از ی��اد ببریم که 
در برخی از نهادها کمک های بس��یار خوبی در حوزه 
حمایت و تسهیلگری انجام شده است که جای تشکر 
دارد. شکل گیری ش��تاب دهنده ها و همچنین مراکز 
حمایتی که توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری 
حمایت می ش��وند، می تواند به عنوان نقطه قوت این 
اکوسیس��تم تلقی ش��ود ولی مانند هر مقوله دیگری 
چنانچه کارکرد این واحدهای شتاب دهنده از وظیفه 
خود که حمایتگری از کس��ب و کارهای نوپاس��ت، به 
س��مت دیدگاه های تجاری صرف پیش رود، می تواند 

آسیب زننده باشد. 

اعتماد به خریدهای اینترنتی چگونه به وجود آمد؟ 

پیشتازی در تولید فناوری های نانو و عقب ماندگی در استفاده از آن 
گزارش

حضور موفق همراه اول در بیستمین 
QMOD کنفرانس بین المللی

بیستمین دوره از کنفرانس QMOD  )مدیریت 
کیفیت برای توسعه سازمانی( با حضور موفق همراه 
اول و ب��ا ش��عار »چالش ه��ا و فرصت ه��ای کیفیت 
محص��ول در چهارمین انق��الب صنعتی« از پنجم تا 
هفتم آگوست  )۱4 تا ۱۶ مرداد( در دانمارک برگزار 
ش��د.   به گزارش ایرنا، کنفران��س QMOD یکی 
از بزرگ تری��ن کنفرانس های علم��ی و تحقیقاتی در 
س��طح جهانی است که هر س��ال در زمینه کیفیت، 
خدمات، توسعه س��ازمانی و مدیریت امور مربوط به 
آنها، با همکاری دو دانش��گاه معتبر سوئدی )لوند و 
 Taylor & و Emerald لیش��وپینگ( و انتشارات

Francis برگزار می شود. 
ه��دف از برگ��زاری QMOD ای��ن اس��ت ک��ه 
کش��ورهای مختلف با به اش��تراک گذاری تجارب و 
نتای��ج تحقیقات خ��ود، تصویر درس��تی از واقعیات 
کس��ب و کاری و س��ازمانی ارائه کنند و از طریق آن 
بتوانند چالش هایی که فضای کسب و کاری و بسیاری 
از تئوری های مدرن مدیریتی با آن مواجه هستند از 

میان بردارند و آنها را تبدیل به فرصت کنند. 
چالش های��ی همچ��ون رقابت تنگاتن��گ، اهمیت 
فزاینده دارایی ه��ای غیرملموس، تن��وع فرهنگی و 
قومیتی، تمرکز بر کیفیت زندگی، آشنایی با محیط 
سازمانی، میزان پایداری محیط، مسئولیت اجتماعی 
مشارکتی و مدیریت ریسک.  ساالنه نزدیک به۱50 
کش��ور از نقاط مختلف دنیا در این کنفرانس شرکت 
می کنند تا آخرین دستاوردهای خود را در زمینه های 
مختلف مدیریتی در س��ازمان ها و شرکت های بزرگ 
دنیا از فرهنگ س��ازمانی کیفیت و نوآوری گرفته تا 
کیفیت در تحصیالت عالیه، زندگی شغلی و سالمت 
ارائ��ه کنند.  با توجه به اینک��ه مقاالت برگزیده این 
کنفران��س در چند مجله معتب��ر آی اس آی و نمایه 
ش��ده در اسکوپوس منتشر می ش��ود، این کنفرانس 
یک��ی از معتبرترین کنفرانس ه��ا در حوزه مدیریت 
کیفیت محسوب می شود.  از زمان برگزاری نخستین 
دوره ای��ن کنفرانس یعنی از س��ال ۱997 تاکنون، 
کشورهای مختلف نظیر چین، اسلوونی، فرانسه، کره 
جنوبی، آلمان، انگس��تان، ایتالیا، اسپانیا و... میزبانی 
کنفران��س مدیریت کیفیت برای توس��عه س��ازمانی 
را برعهده داش��ته اند. امس��ال نیز کشور دانمارک در 
شهر »الس��ینور« در نزدیکی »کپنهاگ« میزبان این 

کنفرانس بود. 
کیفیت از زبان همراه اول

یک��ی از ن��کات قابل توج��ه در بیس��تمین دوره 
از ای��ن کنفران��س، حضور موف��ق هم��راه اول بود. 
در تاریخ ۱9س��اله برگ��زاری ای��ن کنفرانس، تعداد 
مقاالت پذیرفته ش��ده ایرانی در مجموع س��ه مقاله 
بود، اما امسال، برای نخس��تین بار پنج مقاله ایرانی 
پذیرفته و ارائه ش��د.  نویس��ندگان ای��ن مقاالت که 
همه از کارکنان شرکت همراه اول )دانشجویان دوره 
MBA دانشگاه لیکشوپینگ سوئد( بودند، توانستند 
در س��ومین روز از این روی��داد که به طور ویژه تحت 
عن��وان روز MCI برنامه ریزی ش��ده ب��ود، مقاالت 
خ��ود را ارائ��ه کنند. »محس��ن به��داری« مدیرکل 
محصوالت و خدم��ات همراه اول درباره روند حضور 
ای��ن مجموع��ه در کنفران��س QMOD می گوید: 
»همراه اول در راس��تای تربیت نیروی انس��انی خود 
در سطح جهانی، اقدام به تعریف و اجرای پروژه هایی 
 MLDP  )MCI leadership عن��وان  تح��ت 
development program( کرد.  در این پروژه، 
آزمون های��ی از مدیران متقاضی هم��راه اول گرفته 
ش��د که نفرات برگزیده در دانش��گاه لیکش��وپینگ 
 PBL س��وئد - مبدع و پیشرو در ارائه روش تدریس 
 - جه��ان  در   )Problem Base Learning(

مشغول تحصیل هستند.«
بهداری افزود: مدیران همراه اول پس از گذراندن 
دروس تخصص��ی در رش��تهMBA، با اس��تفاده از 
تجربیات علمی خود در زمینه تلکام اقدام به تدوین 
و ارسال مقاالت خود به کنفرانس QMOD کردند. 
به گفته مدیرکل محصوالت و خدمات همراه اول، 
این ش��رکت با هدف حضور و مشارکت مدیران این 
مجموعه در سمینارهای تخصصی برای کسب دانش 
و بهبود کیفیت محصوالت، توسعه بین المللی دانش 
تئ��وری حوزه تلکام با تمرکز ب��ر اپراتورهای موبایل، 
ارائه آکادمی��ک تجربه های همراه اول، شناس��اندن 
هم��راه اول به عن��وان بزرگ ترین اپرات��ور خاورمیانه 
ب��ه نخب��گان علم��ی جهان و دع��وت از آنه��ا برای 
مش��ارکت در بهبود کیفیت تلکام، در این کنفرانس 
ش��رکت کرده اس��ت.  بهداری در ادامه با اش��اره به 
عناوین مقاالت ایرانی ارائه ش��ده در بیستمین دوره 
از کنفرانس مدیریت کیفیت برای توس��عه سازمانی 
گفت: پنج موضوع درب��اره بهبود کیفیت خدمات از 
س��وی همراه اول در این کنفرانس ارائه شد که مورد 

توجه حاضرین قرار گرفت. 
این موارد ش��امل »خود ارزیابی ش��رکت براساس 
 )EFQM( مدل ساده س��ازی شده تعالی س��ازمانی
مطالع��ه موردی ش��رکت جیرین��گ، ارزیابی نیروی 
انس��انی در مدیریت کیفیت، در جس��ت وجوی خأل 
کیفیت خدمات در بخش تلکام، ارزیابی کیفیت روند 
مدیریت استراتژیک با اس��تفاده از مدل تعالی 4پی 
)4P( و شناس��ایی نقاط قابل بهبود کیفیت خدمات 
آموزش��ی اداره کل آموزش همراه اول با اس��تفاده از 

مدل Servqual بود.

اخبار

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
اقدامات دولت یازدهم در حوزه 

ارتباطات یک انقالب بود
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ای��ران گفت آنچه در 
دولت یازده��م در حوزه ارتباطات اتف��اق افتاد یک 

انقالب بزرگ بود. 
رسول س��رائیان پنجشنبه شب در مراسم افتتاحیه 
نمادین 933 پروژه مخابراتی اس��تان اصفهان، گفت: 
آنچه در حوزه مخابرات و ارتباطات در دولت یازدهم 
در اختیار مردم قرار گرفت از جمله نسل سه و چهار 
تلفن هم��راه، به روزترین فن��اوری ارتباطاتی جهان 

است. 
وی ادام��ه داد: م��ا در ای��ن حوزه از کش��ورهای 

پیشرفته جهان عقب نیستیم. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران 
گف��ت: در ح��وزه ارتباطات با س��یم نی��ز باید اتفاق 
بزرگ��ی رخ دهد و لذا پیگی��ری می کنیم تا 5 یا ۱0 
س��ال آینده فیبر نوری جایگزین س��یم های مس��ی 

مخابرات شود. 
وی افزود: با این جایگزینی تمام خدمات مبتنی بر 

فیبر نوری به همه شهروندان ارائه می شود. 
سرائیان به نقش ارتباطات در کسب و کار دیجیتال 
اش��اره کرد و گفت: امروز بخش��ی از این خدمات در 
حوزه حمل و نقل توس��ط برخی ش��رکت ها در تهران 
ارائه ش��ده که تحول ش��گرفی در حمل و نقل ایجاد 

کرده است. 
وی تاکید کرد: در حوزه ارتباطات افزایش کیفیت 
کاه��ش هزین��ه را به هم��راه دارد و نقش مهمی در 

اشتغال زایی در دنیای کنونی دارد. 
همچنین در این مراسم مدیرعامل شرکت مخابرات 
اس��تان اصفهان گفت: مخاب��رات منطقه اصفهان در 
راس��تای توسعه اکوسیس��تم دیجیتال کشور در سه 
حوزه بستر س��ازی زیرس��اخت و توسعه باند پهن در 
ح��وزه تلفن هم��راه و فیبر ن��وری، تفکیک ترافیک 
داخلی از خارجی و توسعه زیرساخت دیتاسنتر اقدام 
به بهره برداری از ۶33 پروژه مخابراتی با اعتبار 22۱ 

میلیارد ریال کرده است. 
مه��دی حی��دری زاده افزود: توس��عه کس��ب و کار 
الکترونیک، ایجاد اش��تغال و ثروت آفرینی در حوزه 
فناوری ارتباطات، بستر س��ازی برای تحقق ش��بکه 
ملی اطالع��ات و دول��ت الکترونیک، فراهم س��ازی 
زیرساخت های شهر الکترونیک و شهرهای هوشمند، 
زمینه س��ازی برای ارائه س��رویس های جدید مبتنی 
بر باند پهن، افزایش س��رعت دسترسی به اینترنت، 
کاه��ش هزینه اینترنت خانوار، اش��تراک منابع بین 
س��ازمان ها و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی 

استان از دستاوردهای این پروژه ها است. 

اپل رسما تایید کرد
 منتظر معرفی آیفون ۸ در تاریخ

۱۲ سپتامبر باشید
  دیگر می توان با خیال راحت تاریخ ۱2 س��پتامبر را 
روی تقویم های خود به عنوان روزی که اپل از محصوالت 
خود رونمایی خواهد کرد، عالمت بزنیم. طبق انتظارات، 
اپل از سه آیفون جدید، دو به روزرسانی برای آیفون 7 و 
7 پالس، به همراه یک آیفون پیشرفته با صفحه نمایش 
بدون حاشیه و اولد و همچنین ویژگی های خیره کننده 
دیگری مانند تش��خیص س��ه بعدی چه��ره، رونمایی 
می کن��د. از دیگر محصوالت می توان به اپل واچ جدید، 
که احتماال س��ری سوم آن باشد، اشاره کرد که با یک 
چیپ LTE جدید معرفی می ش��ود و به هرچه بیشتر 
مستقل شدن آن از آیفون کمک می کند.  این مراسم 
نخستین مراسمی خواهد بود که در تماشاخانه جدید 
استیو جابز در محوطه تازه تاسیس Spaceship و در 
داخل کوپرتینو انجام می گیرد. اپل در دعوتنامه رسمی 
خود اش��اره کرده اس��ت که »ما را در مکان جدیدمان 
مالق��ات کنید.« طب��ق برنامه ریزی ها، این مراس��م از 
س��اعت ۱0 ش��ب به وقت محلی، ش��روع می ش��ود و 
می توان انتظار داشت که محصوالت جدید شرکت در 
تاریخ 22 س��پتامبر در فروشگاه ها عرضه شود.  گوشی 
هوشمند جدید اپل که به مناسبت دهمین سال تولید 
آیف��ون عرضه می ش��ود، دارای صفح��ه نمایش بدون 
 A11 حاشیه، سیستم تشخیص چهره کاربر، پردازشگر
اپل، یک باتری به ش��کل L که عمر و توان بیش��تری 
نس��بت به باتری های موجود دارد و همچنین امکاناتی 
ب��رای واقعیت مج��ازی خواهد بود. ای��ن محصول در 
نسخه های ۶4، 25۶ و 5۱2 گیگابایتی عرضه می شود 
و تخمین زده می ش��ود که بی��ن ۱000 تا ۱400 دالر 

قیمت گذاری شود. 

سامسونگ گلکسی J5 پرایم با اندروید 
نوقا تاییدیه وای فای دریافت کرد

 J5 Prime عرضه گوشی سامس��ونگ گلکسی  
به سپتامبر سال گذش��ته بازمی گردد. این گوشی با 
اندروی��د مارش��مالو به بازار عرضه ش��د، اما از اخبار 
منتشرش��ده این گونه شنیده می ش��ود که قرار است 
آپدیت اندروید نوقا روی این محصول قرار گیرد. این 
گوش��ی با اندروید 7.0 یا همان نوقا تاییدیه وای فای 

دریافت کرد. 
نه هم��ه محصوالت اما تع��دادی از مدل های این 

گوشی توسط WiFi Alliance حذف  شده اند. 

تازه های فنــاوری

سونی واکمن NW-ZX300 را در IFA معرفی کرد.



کاهش 20درصدی قیمت سوخت 
CNGنسبت به بنزین در 6 ماهه 

دوم سال جاری

رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنفیCNGکش��ور، 
افزایش مص��رف CNG را منوط به کاهش قیمت آن 
عن��وان کرد و افزود: البته این مس��ئله در دس��تور کار 
انجمن صنفیCNGکشور قرار گرفته است و پیشنهاد 
آن به وزارت نفت و س��ازمان برنامه و بودجه داده شده 
و امی��د م��ی رود ظرف ش��ش ماهه دوم س��ال جاری 
شاهد کاهش 20 تا 25درصد قیمت CNGنسبت به 
بنزین باش��یم.  دادرس با اشاره به اینکه آغاز طرح دو 
منظوره جایگاه های س��وخت که از سال 84 آغاز شده 
از اهرم های کمک کننده در توس��عه ناوگان حمل و نقل

CNGبوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: از روز پنجشنبه 
شاهد اجرای طرح الزام معاینه فنی برای خودروهای با 
سوخت CNG هستیم که در این طرح رانندگان باید 
در کنار معاینه فنی اولیه خود یک معاینه فنی دیگر که 
در آن تس��ت مخزن گاز خودروها انجام می شود را دارا 
باش��ند.  وی افزود: اجرای این طرح به افزایش ضریب 
ایمن��ی خودرو کمک می کن��د و باعث ارتقای کیفیت 
خودروهای گازسوز می شود.  وی با بیان اینکه آغاز این 
طرح با تأخیر بوده اس��ت، افزود: باید اجرای این طرح 

هرچه سریع تر برای همه شهرها اجرایی شود. 
این تحلیلگر اقتصاد و انرژی افزود: برای شروع اولیه 
حداقل استاندارد و اقدامات و مالحظات ایمنی درطرح 
مذکور در نظر گرفته شده است و با توجه به رد شدن 
سه برابری خودروها از این معاینات امید می رود شاهد 

کاهش مصرف این سوخت در کشور باشیم. 
دادرس همچنی��ن بهتری��ن راه گ��ذر از تنگناهای 
موجود در حوزه تولید داخلی خودروهای دوگانه سوز را 
افزایش تولید این خودروها در کارخانه ها عنوان کرد و 
تأکید کرد: استانداردهای الزم در این خودروها باید در 

کارخانه ها توسعه پیدا کرده و اجرایی شود. 
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انجم��ن  س��ابق  رئی��س 
و  قطع��ات  س��ازندگان 
بیان  ب��ا  مجموعه ه��ای خودرو 
اینکه بس��یاری از قطعه س��ازان 
خودروس��ازان  ب��ا  ق��رارداد  از 
خارجی بی خبرند و دسترس��ی 
به مش��ارکت های جدید ندارند، 
گفت: وزارت صنعت با تش��کیل 
سازمان خودرویی این صنعت را 

ساماندهی کند. 
اشاره  با  گلس��تانی  گل وردی 
ب��ه انعق��اد ق��رارداد ب��ا برخی 
قطعه س��ازان ایرانی برای تولید 
خارجی  خودروه��ای  قطع��ات 
تولیدی در کشور، اظهار داشت: 
تعدادی از شرکت های قطعه ساز 
در ای��ن زمینه نق��ش دارند، اما 
قطعه س��ازان  از  عظیمی  بخش 
نیز از ای��ن قراردادها بی خبرند 
و دسترس��ی به مش��ارکت های 
جدی��د ندارند. در این ش��رایط 
اگر انحصار ایجاد شود، سود کار 
نصیب عده ای مش��خص خواهد 
شد و همه قطعه سازان توانمند 

بهره مند نمی شوند. 
وی ادامه داد: اگر قطعه سازان 
توس��ط وزارت صنع��ت ج��دی 
بح��ث  در  و  نش��وند  گرفت��ه 
با خودروسازان خارجی  قرارداد 
در حاش��یه قرار داش��ته باشند، 
تبعات خوبی برای صنعت کشور 

نخواهد داشت. 
گلس��تانی تاکید ک��رد: بدون 
تقسیم کار بین قطعه سازان و در 
صورت نادیده گرفتن آنها، سهم 
تولی��د داخ��ل در قرارداده��ای 
محق��ق  خودروی��ی  جدی��د 
نخواهد ش��د و قطعه سازان نیز 
از تکنول��وژی روز دنیا برخوردار 

نمی شوند. 

خودروسازان فرانسوی در 
کمین واردات قطعات

وی با بیان اینکه خودروسازان 
فرانس��وی افراد زرنگی هستند، 
گفت: اگر ما توانمندی مناسبی 
در تولی��د قطعات ب��ا کیفیت از 
خود نشان ندهیم، خودروسازان 
واردات  دنب��ال  ب��ه  فرانس��وی 
و س��هم قطعه س��ازان  می روند 
ایرانی در تولیدات جدید ناچیز 

خواهد بود. 
به گفته رئیس س��ابق انجمن 
قطعه سازان  برخی  قطعه سازان، 
که قدرت بیش��تری دارند برای 
با ش��رکت های  انعقاد ق��رارداد 
خارج��ی دعوت می ش��وند، اما 
دسترس��ی  ک��ه  قطعه س��ازانی 

ندارند، در جا می زنند. 
وی با بیان اینکه انحصارطلبی 
تبع��ات تاس��ف باری ب��ه همراه 
بخ��ش  متول��ی  گف��ت:  دارد، 
دقیقی  برنامه ریزی  باید  صنعت 

برای مش��ارکت قطعه سازان در 
انجام دهد  قراردادهای خارجی 
و در ای��ن می��ان، انجمن ه��ای 
قطعه س��از نی��ز بای��د فعالی��ت 

بیشتری داشته باشند. 
انجمن ه��ای  ادام��ه داد:  وی 
قطعه س��ازی به وفور در کش��ور 
وج��ود دارن��د، اما ب��ا یکدیگر 
هماهن��گ نیس��تند و رقاب��ت 

ناسالمی وجود دارد. 

 تولید اکثر قطعات وارداتی 
با کیفیت باال در کشور 

امکان پذیر است
گلس��تانی ب��ا تاکید ب��ر لزوم 
ایج��اد یک س��ازمان خودرویی 
توس��ط وزارت صنع��ت ب��رای 
قطعه سازان  وضعیت  ساماندهی 
و صنعت خ��ودرو، گفت: امکان 
تولی��د اکثر قطعات خ��ودرو با 
باالترین کیفیت در کشور وجود 
دارد اما ابتدا بای��د فکری برای 

فروش این قطعات شود و تولید 
ب��ا برنامه ریزی صورت گیرد. در 
این زمین��ه اهالی متخصص هر 
صنعت باید جمع آوری ش��وند و 
برای تولید قطعات اقدام شود. 

 قطعه سازان اطالعاتی در 
مورد قطعات خودروهای 

مشترک ندارند
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
حت��ی  خارج��ی  قرارداده��ای 
قطعه س��ازان ب��ا گ��ردش مالی 
پایی��ن نیز باید ب��ه بازی گرفته 
ش��وند، گفت: در ح��ال حاضر 
قطعه سازان اطالعی از اینکه چه 
قطعات��ی را باید ب��رای تولیدات 
خودروس��ازان  ب��ا  مش��ترک 
خارج��ی عرضه کنن��د، ندارند 
ک��ه در ص��ورت وج��ود ی��ک 
س��ازمان خودروی��ی می ت��وان 
ای��ن هماهنگ��ی را ایجاد کرد و 
اطالع رس��انی مناس��ب به همه 

قطعه س��ازان صورت گی��رد. به 
این ترتی��ب هر قطعه س��از که 
دارای تخصص مش��خصی است 
تولی��د  س��همی در صنع��ت و 

مشترک خواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
ه��ر قطعه س��ازی که دس��تش 
برسد، قرارداد می بندد در حالی 
که به��ره وری تولی��د و قرارداد 
مهم است.  رئیس سابق انجمن 
قطعه سازان با انتقاد از محرمانه 
اعالم شدن قرارداد خودروسازان 
ایرانی با خودروس��ازان خارجی، 
ک��ه  ش��رایطی  در  گف��ت: 
80درصدی  س��هم  قطعه سازان 
در تولید خودروهای مش��ترک 
دارند، باید اطالع رسانی دقیق به 
آنه��ا صورت گیرد تا برای تولید 
قطعات با اس��تاندارد مش��خص 
اقدام کنن��د.  وی تصریح کرد: 
جزئی��ات  بای��د  خودروس��ازان 
با  قرارداده��ای منعق��د ش��ده 
شرکت های خارجی را در اختیار 
قطعه س��ازان قرار دهند تا برای 
برنامه ریزی شود.   تولید قطعات 
وی این سوال را مطرح کرد که 
چرا خودروس��ازان ایرانی بعد از 
40 س��ال همچنان خودروهای 
فرانس��وی و چین��ی را مونت��اژ 
می کنند ولی چین با سابقه ۱0 
تا ۱5 س��اله دارای ۱20 شرکت 
خودروسازی است که با کیفیت 
مناسبی خودرو تولید می کنند؟ 
داش��ت:  اظه��ار  گلس��تانی 
وضعی��ت صنعت خودروس��ازی 
و قطعه س��ازی طوری است که 
در حال از دست دادن مغزهای 
متفکر در این صنعت هس��تیم، 
امیدواری��م وزی��ر جدید صنعت 

فکری در این مورد کند. 

بی خبری قطعه سازان از قراردادهای خارجی خودروسازان 
خبــر

مقصران جهش واردات خودروهای 
خارجی

براس��اس آمار گم��رک ای��ران، »واردات خودروهای 
خارجی« در سال ۹۶ با افزایش شدید همراه بود. بنابر 
آمار اعالم ش��ده از س��وی گمرک ایران، در پنج ماه 
منتهی به مرداد سال جاری بیش از ۳8هزار دستگاه 
خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که ارزش آنها 
بیش از یک میلیارد و 42میلیون دالر اس��ت؛ این در 
حالی اس��ت که در مدت مشابه سال گذشته 2۶هزار 
و 500دس��تگاه خودرو ب��ه ارزش ۷00میلیون دالر 
وارد شده بود. از سوی دیگر میانگین ارزش وارداتی 
هر خودرو، در زمان مورد بررسی برابر با ۳4هزار دالر 
بوده که این موضوع نش��ان می دهد میانگین ارزش 
وارداتی هر خودرو نیز افزایش پیدا کرده است. البته 
فعاالن اقتصادی »بسته ش��دن سایت ثبت سفارش 
خ��ودرو، افزایش نرخ ارز و سیاس��ت دولت در حذف 
واردکنن��دگان غیرنماینده از بازار« را از دالیل اصلی 
افزای��ش قیمت خودروهای خارج��ی در بازار عنوان 
کردند. از آن س��و، رشد شدید واردات خودرو در سه 
ماهه نخس��ت سال ۹۶ موجب شد تا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با هدف س��اماندهی واردات خودرو، 
ثبت س��فارش جدی��د ب��رای واردات این محصوالت 
را تا زمان تصویب نهایی طرح »س��اماندهی واردات 
خ��ودرو« در هی��أت دولت، متوقف کن��د. در مقابل 
برخی از فعاالن اقتصادی نسبت به این اقدام هشدار 
داده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و 
دخالت ناگهان��ی و بدون برنامه دولت در روند کاری 

بخش خصوصی ارزیابی کردند. 
ب��ه گفته آنه��ا، تغییرات ب��دون برنام��ه قبلی در 
روندهای اقتصادی موجب س��لب اطمینان از بخش 
خصوصی ب��رای انجام تصمیم گیری ه��ای بلندمدت 
می ش��ود، اما رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ 
به بس��ته بودن س��ایت ثب��ت س��فارش خودروهای 
خارج��ی بر این باور اس��ت که واردات خ��ودرو باید 
حس��اب ش��ده باش��د و نمی تواند یله و رها باشد که 

افراد هرچه خواستند خودرو وارد کشور کنند. 
در چنی��ن ش��رایطی بای��د منتظر واکن��ش محمد 
شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این 
زمینه باشیم که با جدیدترین اقدام واردکنندگان خودرو 
مبنی بر شکایت از س��ازمان توسعه تجارت چه خواهد 
کرد و آیا این تهدیدات باعث می ش��ود این وزارتخانه از 
طرح ساماندهی واردات خودرو عقب نشینی کند یا خیر. 

خبر

افزای��ش کیفیت محصوالت تولیدی از طریق بهبود 
مس��تمر در فرآیندها و زنجیره تامی��ن و تولید، رکن 
اصلی فعالی��ت در ایران خودرو به ش��مار می رود. به 
ویژه در سال های اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید و 
دستیابی به سطح تولید یکنواخت و اقتصادی، ارتقای 
کیفی��ت و توس��عه محص��والت از محوره��ای اصلی 

فعالیت های ایران خودرو بوده است.  
مقول��ه کیفیت در کلیه فرآینده��ا از تامین و تولید 
تا خدمات پس از فروش گ��روه صنعتی ایران خودرو 
س��رفصل فعالیت ها قرار گرفت��ه و نتایج ارزیابی هایی 
که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 

منتشر می شود نیز موید این امر است. 
در روش جدید ارزش��یابی کیفی خودروهای تولید 
داخ��ل که از دی ماه س��ال ۱۳۹4 ب��ا مصوبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و توس��ط ش��رکت بازرس��ی 
کیفیت و استاندارد به اجرا گذاشته شده، دیدگاه ها و 
نظرات مشتریان با شاخص های سختگیرانه ای به کار 

گرفته می شود. 
در ای��ن روش، خودروه��ا در دو مرحله اس��تاتیک 
و دینامی��ک مورد ارزیابی ق��رار می گیرند. در مرحله 
اس��تاتیک، خ��ودرو از نظر پارامتره��ای ظاهری، درز 
و فواص��ل بدن��ه، هم س��طحی قطعات و رن��گ مورد 
ارزش��یابی ق��رار می گیرن��د و در مرحل��ه دینامیک، 
عملکرد کل��ی سیس��تم های خودرو مانن��د عملکرد 
موتور، تعلیق و ترمز، فرمان، سیستم های الکترونیکی 
خ��ودرو و... مورد ارزش��یابی قرار می گیرن��د. در این 
روش، تمرکز اصل��ی بر ایرادات ایمن��ی و عملکردی 
خودروها با محور قرار دادن نظرات مشتریان است به 
نحوی که در صورت بروز ایرادات ایمنی یا عملکردی 
بارز، خط تولید خودروس��از متوق��ف و از تحویل این 

خودروها به مشتری جلوگیری به عمل می آید. 
درصورت بروز ایرادات مهم و عملکردی، ایرادات با 
نمره و وزن باالیی در ارزیابی ها لحاظ می شود. نمرات 
نهایی و س��طح کیفی هر خودرو با نش��ان س��تاره در 
گزارش های ش��رکت بازرس��ی لحاظ می ش��ود. روش 
نوین ارزیابی ش��رکت بازرسی مطابق با استانداردهای 

و رویه های جهانی است. 

افزایش ستاره در محصوالت ایران خودرو
اج��رای پروژه ه��ای ارتقای کیفی��ت در بخش های 
مختلف ایران خودرو، در چندماه اخیر به ثمر نشسته 
و منجر به افزایش س��تاره های کیفی محصوالت ایران 

خودرو شده است. 
تندر ۹0 و محصول رانا در س��ال گذشته سه ستاره 
کیفیت را به دس��ت آورده اند. محص��ول پرطرفدار و 
جوان پس��ند ایران خ��ودرو یعنی پ��ژو 20۶ هاچ بک 
در مهرماه س��ال گذشته 2س��تاره کیفیت داشت که 
توانس��ت در آبان ماه این سال تعداد ستاره های خود 
را به ۳ س��تاره افزایش ده��د. 20۶ صندوقدار نیز در 
ش��هریورماه ۹5 توانست تعداد ستاره های خود را از 2 

به ۳ ستاره ارتقا دهد. 
همچنی��ن وانت تندر ایران 
خودرو در س��ال گذش��ته با 
کس��ب س��ه س��تاره کیفیت 
توانس��ت صدرنش��ین جدول 
سطوح کیفی وانت های تولید 
داخل ش��ود. دنا نی��ز از دیگر 
ای��ران خودرو در  محصوالت 

سال ۹5 دوستاره شد.

 تندر اتوماتیك ایران 
خودرو هم به جمع 4 

ستاره ها پیوست
ماه س��ال  اردیبهش��ت  در 
شده  منتش��ر  گزارش  جاری 
از سوی ش��رکت بازررسی و 
استاندارد ایران مبین افزایش 
اتوماتیک  س��تاره های تن��در 
ای��ران خ��ودرو ب��ود. در این 
ایران  اتوماتیک  تندر  گزارش 
خ��ودرو از س��طح کیف��ی ۳ 
ستاره به 4س��تاره ارتقا یافته 
است. همچنین در همین ماه، 
گروه صنعتی ایران خودرو در 

ارزشیابی شرکت رنو، موسوم به آدیت جامع 00۶۱۱ 
در بی��ن کارخانه های تولیدکنن��ده محصوالت رنو در 
منطقه، موفق به کس��ب نش��ان برتر و درخشان سبز 
ش��د. این موضوع نش��ان دهنده اهتمام ایران خودرو 
در کس��ب باالتری��ن عناوین از س��وی س��ازمان های 
ارزیابی کننده است. در این میان شرکت ایران خودرو 
با ارائه طرح فیس لیفت تندر، موس��وم به تندرپالس، 
رویکردی مستمر و همه جانبه ای را در استمرار مسیر 
ارتق��ای کیفیت محصوالت رنو تولیدی خود در پیش 

گرفته است. 

سورن دو ستاره شد
در فروردین ماه س��ال جاری س��مند س��ورن ایران 
خودرو توانس��ت از یک س��تاره عبور کرده و دوستاره 
کیفی��ت را از آن خ��ود کند. در س��ال ۹۶ پروژه های 
بهب��ود کیفی در ایران خودرو درحال به بار نشس��تن 
اس��ت و در دو م��اه ابتدایی امس��ال محصوالت ایران 
خودرو توانستند دو ستاره به سبد ستاره های کیفیت 

خود بیفزایند. 

سوزوکی گراند ویتارا 4 ستاره شد
ایران خودرو خراس��ان از سایت های تولیدی گروه 
صنعتی ایران خودرو محس��وب می شود. این سایت 
که تولید محصوالت س��وزوکی گراندویتارا، هایما و 
405 را برعه��ده دارد برنامه های متنوع و پروژه های 
کیفی متع��ددی را ب��رای بهبود محص��ول به اجرا 

گذاشته است. 
در دی م��اه س��ال گذش��ته محص��ول س��وزوکی 
گراندویتارا توانس��ت از س��طح س��ه س��تاره به چهار 
س��تاره کیفی ارتقا یابد. این خودرو، توانست با اجرای 

برنامه ه��ای بهبود متع��دد در فرآیند تولی��د جایگاه 
کیفی خ��ود را در میان محصوالت ه��م کالس ارتقا 
ده��د. پیگیری مس��تمر ایرادات مرتب��ط با قطعات و 
مجموعه ها از سازندگان، برنامه ریزی و اجرای مستمر 
ممی��زی مطابق با الزام��ات تعریف ش��ده و پیگیری 
اقدام��ات اصالح��ی را از جمله دالی��ل ارتقای کیفی 

محصوالت ایران خودرو خراسان بوده است. 
پایش وضعیت آالیندگی و تطابق تولید محصوالت 
ب��ا هم��کاری س��ازمان ملی 
حفاظت  سازمان  و  استاندارد 
از محی��ط زیس��ت، بازنگری 
و تثبی��ت ابزارهای سیس��تم 
تولید و کیفیت درس��الن های 
بدن��ه، رنگ و مونتاژ ش��امل 
آموزش به کارکنان، بازنگری 
ابزاره��ای  روزآوری  ب��ه  و 
در  هم��کاری  و  سیس��تم 
کیفی  فرآیندهای  طرح ریزی 
 ERP/SAP مربوط به پروژه
را از دیگ��ر اقدام��ات انج��ام 
ش��ده در واحد کیفیت سایت 

خراسان است. 

نقشه راه کیفی ایران 
خودرو

براساس نقش��ه راه ترسیم 
ارتقای س��طح  ش��ده ب��رای 
تولیدی  محص��والت  کیف��ی 
ایران خودرو، همه محصوالت 
ای��ن ش��رکت دارای برنام��ه 
کس��ب  ب��رای  مش��خصی 

ستاره های کیفی هستند. 
همانطور که اشاره شد، پروژه های بهبود کیفیت در 
زنجیره تولید ایران خودرو از تامین تا خدمات پس از 
فروش به اجرا گذاشته شده است، نتایج ارزیابی ها نیز 
حکای��ت از بهب��ود در آن دارد. کلیه محصوالت ایران 
خودرو در س��ال گذش��ته در ش��اخص IQS  )تعداد 
ایراد اعالم ش��ده از سوی مش��تریان در ۱00 دستگاه 
خودروی تحویل شده( نیز بهبود 8 تا 2۶ درصدی را 
تجربه کردند. همچنین در سه حوزه محصول، فروش 
و خدمات پس از فروش عالوه بر حفظ س��طح کیفی 
از س��ال ۹4، افزایش 2درص��دی در میزان رضایت از 

کیفی��ت محص��والت و افزایش 5درص��دی بهبود در 
حوزه ف��روش و خدمات پس از فروش حاصل ش��ده 

است. 
کس��ب نتای��ج و ارتقای س��طح کیف��ی محصوالت 
مرهون اقدامات مشترک و نظام یافته کلیه واحدهای 
س��ازمانی ایران خودرو است. واحدهای زنجیره ارزش 
گ��روه صنعتی ایران خودرو از حوزه تامین تا خدمات 
پس از فروش به طور یکپارچه و هماهنگ، پروژه های 
بهبود کیفیت را در راس��تای کیفی سازی محصوالت 
و ارتقای س��طح رضایت مندی مشتریان، با تمرکز بر 
نظر مشتریان در سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند. 

برنامه های سال 96 برای افزایش ستاره های 
کیفی

ارتق��ای کیفیت در تمام بخش ه��ای زنجیره ارزش 
تولید ایران خودرو در اولویت قرار دارد. برای سال ۹۶ 
نیز برنامه های متنوعی پیش بینی ش��ده که با اجرای 
آن ستاره های کیفت محصوالت افزایش خواهد یافت. 
ارتقای س��طح کیفی محصوالت تولیدی، سیستم ها، 
پروژه های ان��واع موتور و پروژه های زیرس��اختاری از 

جمله برنامه های سال جاری است. 
اجرای سیس��تم های تولی��د و کیفی��ت در تمامی 
فرآیند ها با رویکرد اثر بخشی شامل مدیریت دیداری، 
ماتریس تضمین کیفیت، جلس��ات مدیریت بر نتایج 
کیفی نیز از دیگر اولویت های ترسیم شده برای تحقق 

در سال جاری است. 
مهار نوس��انات کیفی در ش��اخص کیفیت، کاهش 
ایرادات موتوری از نظر مشتریان، کاهش شکایت رنگ 
با منش��ا فرآیند، بهبود کیفیت دوام قطعات برمبنای 
ش��اخص های CSI دوام و C۱00 شش ماهه از دیگر 

پروژه های تدوین شده است. 
بهب��ود کیفی��ت قطع��ات و مجموعه ه��ای خاص 
مانن��د گیربکس، صندلی، چراغ ها، سیس��تم تعلیق 
و جلوبن��دی، کاه��ش هزینه ه��ای کیف��ی خدمات 
پ��س از ف��روش مرتب��ط با قطع��ه و انتق��ال آن به 
 Tower سازندگان قطعات، اجرای سیستم کنترل
Control، بازنگ��ری انبار داغی قطعات و تبدیل به 
آزمایش��گاه برای قطعات خاص، بازنگری استاندارد 
آدیت محصول بر مبنای نظرات مشتریان و استقرار 
فرآین��د آدیت یا میزان فرس��ودگی خ��ودرو بعد از 
مدت مش��خص نیز در برنامه های بهبود برای س��ال 

۹۶تبیین شده است. 

با اجرای پروژه های متعدد کیفیت محقق شده است 

افزایش ستاره های كیفی محصوالت ایران خودرو 



نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک، با هدف کاوشی در آینده علم فناوری 
در سطح ملی و بین المللی با محوریت ظرفیت های بالفعل و بالقوه در تهران برگزار 

می شود.  به گزارش تسنیم، مدیر 
رواب��ط عمومی مجم��ع جهانی 
تج��ارت الکترونیک ب��ا اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: هزاره س��وم، 
عصر طالیی و دگردیسی اقتصاد 
جهان اس��ت که تحوالت شگرف 
در ح��وزه فناوری های ارتباطی و 
الکترونیکی را شاهد هستیم.  شهره 
خوش��بختانه  افزود:  ماهی صفت 
حوزه فعالیت این حوزه در کشور ما 
نیز فراهم شده و با رشد روزافزون 
استارت آپ ها و زودبازده بودن آن، 
این فرصت حیاتی را برای کشور 
ما در رقابت با جهان بیش از پیش 
فراهم آورده است.  وی تصریح کرد: 

از آنجا که نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت کسب و کار به سرعت از یک ابزار 
تجاری مفید به یک راهبرد تجاری سودآور تغییر یافته، توسعه راهبردهای مؤثر برای 

استفاده از مزیت های رقابتی برای موفقیت در این بازه زمانی امری ضروری است.  
به گفته ماهی صفت، در همین راستا نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک 
در تهران برگزار می شود تا فرصتی 
باش��د مدی��ران، متخصص��ان و 
کارآفرینان با آخرین رویکردهای 
علم��ی و کارب��ردی در حوزه های 
مختل��ف تج��ارت الکترونی��ک، 
کسب و کار و چالش های این حوزه 
به طور ملموس آش��نا شوند.  وی 
ادام��ه داد: با حضور در این رویداد 
حرفه ای و اس��تفاده از تجربیات و 
دانش به روز و ارزش��مند اساتید و 
چهره های موفق تجارت الکترونیک 
با تحوالت جهانی همگام خواهیم 
شد.  گفتنی است نخستین مجمع 
جهانی تجارت الکترونیک، با حضور 
اساتید بین المللی مطرح در حوزه 
تجارت الکترونیک و بزرگان و نخبگان این حوزه، 28 مهر ماه سال جاری در مرکز 

همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار می شود. 

معاون س��اماندهی امورجوانان وزی��ر ورزش و جوانان گفت: ب��رای راه اندازی 
کس��ب و کار جوانان و ایجاد اش��تغال، تس��هیالت ارزان قیمت تا 2میلیارد ریال 

پرداخت می ش��ود.  به گزارش ایرن��ا، محمد رضا 
رس��تمی عصر روز پنجش��نبه در جلس��ه شورای 
اداری شهرس��تان ت��کاب افزود: این تس��هیالت 
به منظور توس��عه کس��ب و کار گروه ه��ای جوان 
جامع��ه اعطا می ش��ود و اجرای آن م��ورد تأکید 
رئیس جمهور است.  وی همچنین بیان کرد: برای 
توس��عه س��ازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان 
)س��من ها( نیز تس��هیالت 200 میلیون ریالی به 
جوان��ان پرداخت خواه��د ش��د.  وی از برگزاری 
دوره های توانمند س��ازی و آم��وزش کارآفرینی به 
جوان��ان خبر داد و اظهار کرد: مش��ارکت جوانان 
با تشکیل س��ازمان های مردم نهاد در عرصه تولید 
و اش��تغال و جوانگرای��ی در س��اختارهای ملی و 

استانی ادارات و سازمان ها اولویت اصلی دولت دوازدهم در زمینه ساماندهی امور 
جوانان است.  وی ادامه داد: دولت دوازدهم با رویکردهای جدید و با حمایت های 
مجلس شورای اسالمی زمینه های الزم برای مشارکت های حداکثری جوانان در 

عرصه های اقتصادی و اجتماعی و افزایش تولید و اش��تغال را فراهم کرده است.  
معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه مشارکت جوانان در زمینه توسعه تولید 
و اشتغال مورد تأکید جدی دولت دوازدهم است 
اضافه کرد: به منظور شتاب بخش��ی به مشارکت 
جوانان در زمینه تولید و اشتغال، مصوبه ای نیز از 
سوی رئیس جمهور به دستگاه های دولتی ابالغ 
شده اس��ت.  رستمی افزود: مشارکت جوانان در 
زمینه راه اندازی کسب و کار موجب تسهیل فرآیند 
تولید و اش��تغال در حوزه جوان��ان و ایجاد امید 
و نشاط در جامعه می ش��ود.  معاون ساماندهی 
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به ظرفیت های 
شهرس��تان تکاب گفت: وزارت ورزش و جوانان 
برای تأمین منابع مالی برگزاری جش��نواره ملی 
طراحی و ساخت جواهرات در شهرستان تکاب 
آمادگی دارد.  رستمی افزود: از نتایج حاصل از این جشنواره به پنج گروه برتر در 
حوزه طال و جواهر تسهیالتی تا سقف 2میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد برای 

راه اندازی کسب و کار توسط جوانان در این زمینه پرداخت خواهد شد. 

2 میلیارد ریال تسهیالت برای راه اندازی کسب و کار جوانان برگزاری نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک در تهران
پرداخت می شود

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت وضعیت بازار کاالهای آی تی در کش��ور 
رو به راه نبوده و در شرایط بسیار بدی به سر می برد. 

مه��دی  می��ر  س��یدمهدی   
افزود: انتظار می رف��ت در دوران 
پس��ابرجام ب��ازار کاالهای آی تی 
در مس��یر رونق قرار گی��رد و به 
تبع س��همی در سبد خانوارها به 
خود اختصاص دهد که متأسفانه 

چنین نشد. 
وی در ادام��ه با اش��اره به این 
جمله که هم اکنون کسب و کار در 
بازار آی تی بی رمق تر از هر زمان 
دیگری است بر لزوم رونق بخشی 
به کسب و کار در این حوزه تأکید 

کرد. 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه 

میزان از کاالهای آی تی موجود در بازار مربوط به تولید داخلی اس��ت، گفت: 
کاالهای مورد نظر به س��بب تغییراتی که طی روز، هفته یا ماه در دنیا اتفاق 

می افتد شاید سرمایه گذاری در ایران مقرون به صرفه نباشد، به جز اینکه زمینه 
صادرات کاال در مملکت فراهم ش��ود و شرکت های خارجی بتوانند در کشور 

سرمایه گذاری کنند. 
وی با بیان اینکه سهم تولید 
داخل��ی از مجموع بازارکاالهای 
آی تی در کش��ور تنها 5درصد 
بیش��تر  اظهارداش��ت:  اس��ت، 
ای��ن تولی��دات برمی گ��ردد به 
اکسس��وری ها مانن��د م��وس، 
کیبورد، فلش و… نه کاالهای 

سرمایه ای. 
می��ر مهدی گف��ت: در حال 
حاض��ر نزدی��ک ب��ه 5درص��د 
بازارکااله��ای آی ت��ی کش��ور 

مختص تولید داخلی است. 
یادآورش��د:  همچنی��ن  وی 
امکان تولید کاالهای سرمایه ای 
نیز در صنعت  آی تی کش��ور وجود دارد به شرط اینکه زیرساخت های الزم و 

همین طور بستر سرمایه گذاری در این حوزه به نحو شایسته فراهم شود. 

حال بازار آی تی کشور خوب نیست

بنابر آمار تازه مؤسسه IDC، میزان عرضه دیوایس های پوشیدنی در سه ماهه 
دوم سال جاری میالدی، رشدی 10.3 درصدی نسبت به همین بازه در سال پیش 

داشته است. در بازه زمانی سه ماهه آوریل تا ژوئن، 
مجموعا 26.3 میلیون دس��تگاه پوشیدنی به بازار 
عرضه شده است. برای نخستین بار، دستگاه های 
پوشیدنی ساده )که از اپلیکیشن های شخص ثالث 
را اجرا نمی کنند( با رشد ساالنه منفی 9درصدی، 
کاهش میزان عرضه را پش��ت سر گذاشته اند و از 
طرف دیگر، عرضه س��اعت های هوشمند با رشد 
ساالنه 60.9 درصدی مواجه شده است.  به گزارش 
دیجیات��و، طی س��ه ماهه دوم 2017، ش��یائومی 
بزرگ ترین عرضه کننده دیوایس های پوشیدنی بود 
و 3.5 میلیون دس��تگاه روانه ب��ازار کرد. بعد از این 
کمپانی چینی، اپل با فاصله ای اندک در جایگاه دوم 
قرار دارد و 3.4 میلیون دستگاه عرضه کرده است. 

اصلی ترین پوشیدنی کمپانی شیائومی، دستبند پایشگر سالمتی Mi Band است 
که 20دالر قیمت دارد. عمر باتری این دستگاه به 20روز می رسد و ضمنا استاندارد 
IP67 را نیز دریافت کرده است. در مجموع، با رشد 13.7 درصدی، شیائومی حاال 

سهمی 13.4 درصدی از بازار پوشیدنی ها دارد. 
همانطور که گفتیم، اپل با فاصله بسیار کمی از شیائومی، 3.4 میلیون دستگاه 
ب��ه بازار عرضه کرده و در جایگاه دوم قرار گرفته، 
اما برای اپل، این موضوع به معنای افزایش 49.7 
درصدی عرضه نس��بت به عرض��ه 2.1 میلیون 
واحدی در س��ه ماهه دوم 2016 بوده است. اپل 
حاال 13درصد از س��هم بازار پوش��یدنی ها را در 
اختی��ار دارد و انتظار می رود ب��ا معرفی اپل واچ 
سری 3 در مراسم روز 12 سپتامبر کمپانی، این 
مدل تازه به کنار زدن ش��یائومی از سوی اهالی 
کوپرتینو کمک کند.  درست بعد از اپل، نام فیت 
بیت در رده سوم به چشم می خورد. این کمپانی 
هم دقیقا مثل اپل 3.4 میلیون دس��تگاه به بازار 
فرستاده و با فاصله ای بسیار اندک، 12.9 درصد 
از بازار پوشیدنی ها را در اختیار گرفته است. سه 
ماهه دوم سال 2017، بازه زمانی چندان خوبی برای فیت بیت نبوده است و نسبت 
به عرضه 5.7 میلیون پوشیدنی در سه ماهه دوم 2016، کاهش 40.9 درصدی در 

عرضه را پشت سر گذاشته است. 

 شیائومی و اپل
اصلی ترین بازیگران بازار پوشیدنی ها در سه ماهه دوم 2017

»امروزه با توجه به رش��د س��ریع فناوری، کسب وکارهای سنتی تا 
حدی جایگاه خود را از دس��ت داده اند، بنابرای��ن تنها راه موفقیت و 
بهره مندی از فرصت های ش��غلی بهت��ر، هماهنگی با فناوری های روز 

است.«
 در س��ال های اخیر، تمرک��ز گفتمان ملی هندوس��تان، بر معضل 
بیکاری در این کش��ور بوده اس��ت. در کشوری که یکی از جوان ترین 
جمعیت ها را در میان اقتصادهای جهانی دارد، اش��تغال زایی می تواند 
ابزاری مهم در راس��تای تحقق عدالت اجتماعی باش��د. با این وصف 
آیا تش��ویق دانشجویان به کارآفرینی می تواند به افزایش نرخ اشتغال 

کمک کند؟ 
به گزارش نوپانا، استارت آپ  ویلیج کالکتیو  )SV. CO(، نخستین 
پلتفرم آنالین آموزش در هند اس��ت. این اس��تارت آپ در چشم انداز 
خود پیش بینی کرده اس��ت تا س��ال 2022 س��االنه از هزار دانشجو 
حمای��ت کن��د و در حال حاضر، بیش از 50 تی��م یا به عبارتی 200 

دانشجو، عضو این انجمن استارت آپی هستند. 
دانش��جویان عضو ویلی��ج کالکتیو، در این انجم��ن نه تنها با اصول 
راه اندازی کسب وکار آشنا می شوند، بلکه مهارت ها و توانایی های خود 
را نی��ز ارتق��ا می دهند تا اگر در آینده بخواهند وارد بازار کار ش��وند، 

تجربه کافی داشته باشند. 
به همین بهانه با س��انجای ویجایاکومار  )Sanjay Vijayakumar(؛ 
مدیرعام��ل اس��تارت آپ  ویلی��ج کالکتی��و در خص��وص حمای��ت از 
دانش��جویان در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی گفت وگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانید.
هماهنگی آموزش با سرعت پیشرفت تکنولوژی

س��انجای در آغاز با تأکید بر گس��ترش روزافزون تکنولوژی بیان 
می کند: »امروزه هرآنچه در اطرافمان می بینیم در مسیر تکنولوژی 
قرار دارد و رش��د س��ریع فناوری سبب شده است تا کسب وکارهای 
س��نتی تا حدی جایگاه خود را از دس��ت بدهن��د، بنابراین تنها راه 
موفقیت در این بازار و بهره مندی از فرصت های ش��غلی بهتر، به روز 

شدن و هماهنگی با فناوری های روز است.«
در گذش��ته، روش سنتی کس��ب دانش، صرفا ورود به دانشگاه و 
تحصیل در رش��ته مهندس��ی بود، اما با رشد س��ریع تکنولوژی، با 
فناوری ه��ای نوظهوری مانن��د واقعیت مجازی مواجه هس��تیم. در 
حال حاضر، مدل های جدید آموزش دانشگاهی جایگزین مدل های 
سنتی شده است. از س��وی دیگر بر مبنای متدهای آموزشی نوین، 
بهترین راه برای یادگیری فناوری های جدید، به کارگیری عملی آنها 

در یک کسب وکار تلقی شده است. 
به گفته گریس گوپاالکریش��ان  )Kris Gopalakrishnan(؛ 
بنیان گذار ش��رکت اینفوس��یس  )Infosys(، هندوس��تان با نسل 
جدی��دی از جوانان روبه روس��ت که تمایل زیادی به تغییر مس��یر 

حرفه ای خود دارند. 
در این میان ایجاد یک کس��ب وکار بر مبنای مهندسی آموزشی، 
روشی عالی برای کس��ب آگاهی، دانش و مهارت های صنعتی  است 
و این ش��یوه، به دانشجویان در انتخاب مس��یر حرفه ای شان کمک 

خواهد کرد. 

آموزش با تمرین
س��انجای ادامه  می ده��د: »ویلیج کالکتیو تصمی��م دارد یک پلتفرم 
جهانی در زمینه راه اندازی اینترنت برای دانش��جویان ایجاد کند. این 
پلتفرم آنالین به دانش��جویان امکان می دهد تا با تش��کیل یک تیم و 
انتخاب یک ایده ، نمونه اولیه ای بس��ازند و به نخستین مشتریان خود 
عرض��ه کنند. با این روند دانش��جویان، بس��یاری از مهارت های دنیای 
واقع��ی و مورد نیاز ب��رای بازار کار را می آموزن��د. در حقیقت این نوع 
کار گروهی، چش��م انداز روشنی از آینده را پیش  روی دانشجویان قرار 
می دهد تا با درک درس��تی از استعدادها، تجربیات و ایده های خالقانه 

خود، همکاری و همدلی در محیط کار را تجربه کنند.«
روش شناسی آموزش

بنیانگذار اس��تارت آپ  ویلی��ج کالکتیو در ادام��ه می افزاید: »برنامه 
اس��تارت این کالج )StartInCollege( فعالیت تی��م ما کامال آنالین 
اس��ت و دانش��جویان با س��رعت مورد نظر خود، مطالب را می آموزند. 
تاکنون بیش��ترین میزان تعامل دانش��جویان س��اعت 11 ش��ب بوده 
اس��ت؛ هنگامی که آنها زمان زیادی برای فکر کردن داش��تند و بدون 
حواس��پرتی مطال��ب را فرامی گرفتند. از آنجا که تئ��وری 20درصد و 
یادگیری عملی 80درصد ثمربخش اس��ت؛ بهره گیری از متد فراگیری 
عملی نتیجه بهتری دارد. در ویلیج کالکتیو، ما مس��تقیما به سه هدف 
انتخاب ایده کس��ب و کار، ساخت نمونه اولیه و ارائه محصول یا خدمات 
ب��ه مش��تریان اولیه می پردازی��م. البته انجمن ما این س��ه هدف را به 

شیوه ای خالقانه، به 56 هدف کوچک تر تقسیم کرده  است.«
نخستین آزمون عملی؛ یافتن یک مشتری واقعی

در ادامه سانجای از نخستین آزمون عملی این برنامه می گوید: »اکثر 
دانش��جویان در این مرحله شکس��ت می خورند، اما برخالف شکس��ت 
در آزمون های نظری این نخس��تین شکس��ت بزرگ عملی است که با 
آن مواجه می ش��وند و می آموزند که در آین��ده به عنوان یک مهندس 
چگونه کار کنند. این شکس��ت زمانی رخ می دهد که اغلب دانشجویان 
با کدهای فعالیت حرفه ای و کار برای مش��تریان واقعی آشنا می شوند 
و عمال درک می کنند که کسب وکار واقعی چه مشکالتی دارد. در این 
میان، حمایت از این دانش��جویان، یک��ی از مهم ترین جنبه های برنامه  
ویلی��ج کالکتیو اس��ت. تجرب��ه کار در ویلیج کالکتیو به ما نش��ان داد 
دانشجویانی که دست کم روی سه یا چهار ایده کار می کنند، تجربیات، 
دان��ش و مهارت های الزم برای کار در دنیای واقعی را کس��ب خواهند 

کرد و دنیایی از فرصت ها را پیش روی خود خواهند داشت.«
ارتقای مهارت های فنی الزم برای صنایع

سانجای در پایان اش��اره می کند: »برنامه آموزشی ویلیج کالکتیو با 
هدف رس��یدن به سه طرح � مهندس��ی، تولید محصول، طراحی رابط 
کاربری و طراحی تجربه کاربری � تدوین ش��ده است. اهداف مختلفی 
که از طریق سطوح مختلف دنبال می شوند در این برنامه آموزشی، این 
اطمینان را در دانش��جویان ایجاد می کنند که هم در زمینه  تخصصی  
و هم در مس��یر راه اندازی یک استارت آپ  مهارت های الزم را به دست 

می آورند.«
باوج��ود اینکه مدل آموزش��ی ویلیج کالکتیو در راس��تای تش��ویق 
دانش��جویان هن��دی به کارآفرینی مفید بوده اس��ت، ام��ا باید در نظر 
داش��ت که این یک آزمون و خطاس��ت و این کشور هنوز هم با معضل 

بیکاری جوانان فارغ التحصیالن دست و پنجه نرم می کند. 

اگر واقع بین باشیم باید بگوییم هیچ سرمایه گذاری تنها به واسطه یک 
ایده تجاری جدید و حتی جذاب حاضر نیس��ت س��رمایه خود را به خطر 

انداخته و شما را خوشنود سازد. 
ب��ه گزارش ش��بکه، زمانی ک��ه تصمیم می گی��رد یک اس��تارت آپ را 
راه اندازی کنید و به س��راغ سرمایه گذاران حرفه ای می روید آنها در ابتدا 
تمای��ل دارند درباره س��ابقه کاری و تجربیات قبلی ش��ما کس��ب اطالع 
کنند. همچنین تمایل دارند در مقابل سرمایه ای که در اختیار شما قرار 
می دهند بخش��ی از کسب وکار ش��ما به نام آنها باشد و همچنین کنترل 
مستقیمی بر سرمایه گذاری خود داشته باشند. همین موضوع کار را برای 
افرادی که تازه به دنیا کارآفرینی وارد ش��ده اند سخت می کند. به همین 
دلیل کارآفرینان برای جذب سرمایه نباید تنها به دنبال یک منبع باشند 
بلکه باید به دنبال جذب س��رمایه از منابع مختلفی باشند. در این مقاله 
10 م��ورد از رایج ترین منابعی را که برای جذب س��رمایه می توانید روی 

آنها حساب باز کنید به شما معرفی می کنیم. 
1- به دنبال وام بانکی یا تسهیالت اعتباری باشید

کس��ب وکارهای نوبنی��ان تنها زمانی می توانند از ای��ن گزینه بهره مند 
شوند که س��ابقه اعتباری خوبی داشته باش��ند یا در مقابل، دارایی های 
فعلی آنها ارزش آن  را داشته باشد که به عنوان ضامن به کار گرفته شوند. 

 2- خدمات خود را در مقابل کمک مالی به استارت آپ
معامله کنید

این تکنیک به معنای آن است که شما مهارت ها یا سرویس های خود 
را در مقابل دریافت کمک های مالی مبادله می کنید. به طور مثال شما به 
دنبال یک فضا و محیط اداری برای انجام کارهای خود هستید به سراغ 
ش��رکتی می روید و توافق می کنید تا پش��تیبانی سامانه های کامپیوتری 
مورد اس��تفاده کارکنان این ش��رکت را به دس��ت بگیرید و در مقابل از 
فضای موجود اس��تفاده کنید. این تکنیک امروزه از س��وی بس��یاری از 

استارت آپ ها و حتی شرکت های داخلی نیز به کار گرفته می شود. 
۳- مذاکره با همکاران استراتژیک یا مشتریان احتمالی به 

منظور دریافت پیش پرداخت
یکی از رایج ترین تکنیک هایی که در حوزه اس��تارت آپی به کار گرفته 
می شود این اس��ت که به سراغ یکی از مشتریان احتمالی یا شرکت های 
بزرگ��ی که ب��ه درس��تی ارزش ای��ده ش��ما را درک کرده ان��د بروید تا 
پیش پرداخ��ت اولیه برای راه اندازی کس��ب وکار خ��ود را از آنها دریافت 
کنید. دو رویکرد الیس��نس زود هنگام  )early licensing( و توافقات 
برچسب س��فید  )white-labeling agreement( در زیرشاخه این 

تکنیک قرار دارند. 
۴- عضو شدن در یک مرکز شتاب دهنده یا مرکز رشد نوبنیان

س��ازمان های بین المللی همچون کامبینت��ور )Combinator Y( و 
در نمونه داخلی ش��تاب دهنده هایی همچ��ون تریگ آپ  )TrigUp( در 
کنار دانش��گاه های بزرگ، شرکت های بزرگ و حتی سازمان های توسعه 
اجتماعی پیش روی ش��ما ق��رار دارند. اغلب این مراکز س��عی می کنند 
منابع رایگانی همچون فضای کاری رایگان و حتی خدمات مشاوره ای را 
در اختی��ار کارآفرینان قراردهند و در بعضی موارد س��رمایه اولیه هم در 

اختیار آنها قراردهند. 
5- با سرمایه گذاری خطرپذیر در تعامل باشید و مشاوره 

دریافت کنید
ش��رکت های بزرگ س��رمایه گذاری بین المللی همچون اکسل پارتنرز  
)Accel Partners( حاضر هس��تند روی کس��ب وکارهای نوبنیانی که 

ویژگی ه��ای الزم ب��رای تبدیل ش��دن به یک مدل کس��ب وکار را دارند 
س��رمایه گذاری کنند. به طوری که این کسب وکارها فعالیت های خود را 
گسترده تر کرده و بزرگ تر شوند. گوگل نیز مشابه چنین الگویی را دارد 
و از اس��تارت آپ های سراس��ر جهان به شرطی که ایده نو و بکری داشته 
باش��ند حمایت مالی می کند. برای کسب س��رمایه از این شرکت ها باید 
به دنبال برگزاری جلس��ات متعدد گرم و تأثیرگذار باش��ید، اما فراموش 
نکنید در این جلس��ات باید حرف قاب��ل قبولی بزنید نه اینکه وقت همه 

را هدر دهید! 
6- درخواست مالی خود را برای سرمایه گذاران محلی نیز 

ارسال کنید
ام��روزه در اغلب ش��هرهای بزرگ همچون ته��ران، تبریز، اصفهان و... 
گروه هایی وجود دارند که مجموع درآمدهای خالص آنها زیاد اس��ت. این 
گروه ه��ا در اغلب موارد تمایل دارند از کس��ب وکارهای نوبنیان حمایت 
مالی به عمل آورده و برای استارت آپ هایی که اطمینان دارند طرح آنها 
به سرانجام می رس��د کمک های مالی سنگین اختصاص دهند. در حوزه 
خارجی نیز این سرمایه گذاران از طریق زیرساخت های آنالینی همچون 

گاست  )Gust( و دیگر شبکه های محلی پیدا می شوند. 
7- به دنبال راه اندازی کمپین آنالین برای جذب سرمایه باشید

بهترین مثالی که در این زمینه پیش روی شما قرار دارد کیک استارتر 
است. در این گونه سایت ها مردم در یک کمپین مبلغی را قرار می دهند 
تا محصولی را که در آینده اس��تارت آپ ش��ما آن را آماده کرد خریداری 
کنند. به عبارت دقیق تر محصول شما را پیش خرید می کنند. در بعضی 
از این کمپین ها نیز مردم س��رمایه گذاری اولی��ه را انجام می دهند و در 

مقابل شرکت پاداشی به آنها ارائه می کند. 
۸- به دنبال دریافت سرمایه از صندوق های دولتی باشید

تقریب��اً در همه کش��ورها دولت ها صندوق های مختلف��ی را برای این 
موض��وع راه اندازی کرده ان��د. به طور مثال در خارج از کش��ور با مراجعه 
به س��ایت  )Grants. gov( بیش از 1000 برنامه مش��ارکتی فدرال را 
مشاهده می کنید. درست است که فرآیند جذب سرمایه از این راه کمی 
زمانبر اس��ت، اما در مقابل نیازی به واگذاری س��هام نیس��ت. در نمونه 

داخلی نیز می توانید به صندوق توسعه ملی مراجعه کنید. 
۹- با دوستان و خانواده خود گفت وگو کنید

در دنیای اس��تارت آپ ها یک قاعده کلی وجود دارد که می گوید برای 
جذب سرمایه ابتدا به سراغ خانواده و آشنایان بروید. این افراد به واسطه 
شناخت اولیه ای که از شما دارند حاضر هستند تمام یا بخشی از نیازهای 
مالی ش��ما را تأمین کنند. اگر نزدیکان شما حاضر نیستند پولی در این 
زمینه به ش��ما بدهند نباید از دیگران انتظار انجام چنین کاری را داشته 

باشید. 
10- از سرمایه خودتان استفاده کنید

واقعیت این است که این روزها اغلب کارها به اندازه ای ساده شده اند که 
تقریباً در 90درصد موارد کارآفرینان س��عی می کنند با سرمایه شخصی 
خود استارت آپ ش��ان را راه اندازی کنند. البته توجه داش��ته باشید کمی 
زمان  می برد تا س��رمایه ش��ما دومرتبه باز گردد و پول خود را پس انداز 
کنید. اما حسن انجام این کار این است که خودتان بر روند کسب وکارتان 
کنترل دارید و مهم تر از آن کسب کار شما در انتظار تصمیم افراد مختلف 

نخواهد بود. 
ب��ا توجه ب��ه راهکارهای مطرح ش��ده دیگ��ر جایی ب��رای کم کاری و 

خیال  پردازی باقی نمی ماند. از همین امروز دست به کار شوید.

دانشجویان هندی استارت آپی می شوند 10 منبع مالی مناسب برای استارت آپ ها
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یادداشـتدریچه

براس��اس گزارش IDC، اس��تقبال زیاد از آیفون 8 اپل باعث می ش��ود س��هم 
بازار گوش��ی های آیفون در سال 2018 میالدی، 9.1 درصد رشد داشته باشد. به 
گزارش زومیت، براس��اس جدیدترین گزارش مؤسسه IDC ، رشد اسمی ساالنه 
اپل در س��ال 2017 می��الدی، 1.5 درصد خواهد بود. این رقم، پیش��رفت قابل 
مالحظه ای در مقایسه با افت 7درصدی تقاضای آیفون در سال گذشته محسوب 
می شود. انتظار می رود که وضعیت مالی اپل در سال آینده، پیشرفت چشمگیری 
داش��ته باش��د. IDC معتقد اس��ت که ورود آیفون 8 به بازارهای جهانی، باعث 
خواهد ش��د تا اکثر کاربران، گوش��ی های خود را به این مدل ارتقا دهند. با اینکه 
آیفون 8 کمتر از یک ماه دیگر معرفی می ش��ود، IDC می گوید که اکثر کاربران 

تا سال آینده میالدی برای ارتقای گوشی خود، صبر خواهند کرد.

 سهم بازار آیفون سال آینده
۹.1 درصد رشد خواهد داشت

نتای��ج یک گ��زارش مطالعاتی در حوزه بازار کار، نش��ان می دهد در س��ال 
1400 با خدماتی از جمله گردش��گری، ICT، واس��طه های مالی و... می توان 

فرصت های جدید کسب و کار و کسب درآمد را ایجاد کرد. 
به گزارش مهر، پیش بینی فرصت های جدید اشتغال در بخش های مختلف 
اقتصادی در یک افق پنج س��اله توسط دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت کار منتش��ر ش��د که براس��اس آن جمعیت ش��اغل حدود 22 میلیون 
و 588 ه��زار نف��ری فعل��ی، در س��ال 1400 در تمام بخش ه��ای اقتصاد به 
27میلیون و 364 هزار نفر می رس��د که می توان گفت در ش��رایط مطلوب و 
مناس��ب اقتصادی در یک افق پنج ساله، س��االنه 899هزار نفر فرصت شغلی 

جدید نیاز خواهد بود. 

آشنایی با پول سازترین بخش های 
اقتصاد ایران تا سال 1۴00

سانجای ویجایاکومار

بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت و ریچارد برانسون، بنیانگذار شرکت ویرجین 
گاالکتیک با سرمایه گذاری در یک شرکت، به دنبال تولید گوشت مصنوعی در آزمایشگاه 

هستند که می تواند اقدامی موثر در جهت مقابله با بحران گرسنگی در جهان باشد.
به گزارش سیناپرس،شرکت ممفیس میتس )Memphis Meats( به لطف 

سرمایه گذاری هنگفت گیتس و برانسون، تنها دو سال با تولید انبوه گوشت مصنوعی در 
آزمایشگاه فاصله دارد.

شرکت سرمایه گذاری DFJ که شامل سرمایه گذارانی از جمله بیل گیتس و ریچارد 
برانسون است، بیش از 16.5 میلیون دالر در شرکت ممفیس میتس سرمایه گذاری 

کرده است. حجم کلی سرمایه گذاری در این شرکت برای تولید گوشت مصنوعی، بالغ 
بر 21 میلیون دالر اعالم شده است.ریچارد برانسون در گفت وگو با بلومبرگ گفت: از 

سرمایه گذاری در پروژه تولید گوشت مصنوعی بسیار هیجان زده ام. معتقدم که طی ۳0 
سال آینده، دیگر نیازی به کشتن حیوانات نخواهیم داشت و تمامی گوشت ها، پاک یا 

گیاهی خواهند بود.
کیمبل )Kimbel(، برادر ایالن ماسک و جک ولش، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، 

از دیگر سرمایه گذاران برجسته در پروژه تولید گوشت مصنوعی محسوب می شوند.

 سرمایه گذاری بیل گیتس و ریچارد برانسون
برای تولید گوشت مصنوعی!

 ثروتمندان در مسیر
مقابله با بحران کمبود غذا



اینکه محصوالت و خدمات یک شرکت 
تا چه اندازه فوق العاده هس��تند بی اهمیت 
اس��ت؛ اگر این محصوالت را تبلیغ نکنند 
هیچ کس در مورد این محصوالت چیزی 
نخواه��د دانس��ت. هدف از ه��ر کمپین 
تبلیغاتی دس��تیابی به بیشترین مخاطب 
ممک��ن و ج��ذب حداکثری مش��تریان 
جدی��د با هزینه ای متناس��ب اس��ت که 
اگر به درس��تی انجام گی��رد این کمپین 
تبلیغاتی به سرمایه گذاری بی بدیلی برای 
ش��رکت تبدیل م��ی ش��ود و در غیر این 
صورت کمپین تبلیغات انجام شده حکم 

دور ریختن سرمایه آن شرکت را دارد. 
به گ��زارش هورموند، ۱۰ نکته کلیدی 
که توجه ب��ه آنها در مس��یر اجرای یک 
کمپین تبلیغاتی بسیار حائز اهمیت است 

به شرح زیر است.

1- مخاطبان هدف خود را دقیقا 
تعیین کنید

یک کمپی��ن تبلیغاتی باید معطوف به 
بخش خاصی از بازار باشد. 

یک اشتباه رایج این است که تبلیغات 
ب��ه صورت ژنریک انجام گیرد که به زبان 
مشتریان هدف صحبت نکند و توجه آنها 

را جلب نسازد. 
برای یک کمپی��ن تبلیغاتی موفق باید 
مش��تریان هدف تعیین شوند و اطمینان 
حاصل شود که کمپین تبلیغاتی در حال 
اجرا ب��ه صورت متمرکز ب��ا آنها صحبت 

می کند. 
 

2- مزیت رقابتی تان را پررنگ تر 
جلوه دهید

یک��ی از کلید ه��ای موفقی��ت در یک 
کمپی��ن تبلیغات��ی تأکی��د بیش��تر ب��ر 
موفقیت های ش��رکت است )آن دسته از 
عواملی که موجب مزیت رقابتی ش��رکت 
ش��ده اس��ت.( بس��یاری از کمپین های 

تبلیغاتی هوش��مندانه اجرا می شوند، اما 
در معرفی صحیح مزایا و ویژگی های برتر 

محصول یا خدمت شکست می خورند. 
تنها در صورتی ی��ک کمپین تبلیغاتی 
برای مشتریان بالقوه ارزش ایجاد می  کند 
ک��ه با دقت ب��ر مزایای محص��ول تأکید 

کرده باشد. 
 

3- تصویر برندتان را در ذهن ها 
ثبت کنید

کم��ان لوگوی مک دونال��د را حتی در 
ش��رایطی که یک فرد با س��رعت باال در 
حال عبور از یک بزرگراه باش��د تشخیص 
می دهد. محصوالت بسیار زیادی هستند 
ک��ه از طریق لوگو یا بسته بندی ش��ان به 
س��رعت در ذهن افراد شناخته می شوند. 
متأسفانه بس��ته بندی مقوله ای است که 
اکثر ش��رکت های ایران��ی در آن ضعیف 
عم��ل کرده اند. تصویر برند بس��یار حائز 
اهمی��ت می ش��ود وقتی ک��ه در کمپین 
تبلیغاتی و اقدامات ترویجی یک محصول 
اس��تفاده می شود. بسیاری از شرکت های 
تبلیغاتی اق��دام به س��اختن یک تصویر 
مس��تمر که در ذهن مخاطب ثبت شود 
نمی  کنند و با این کار شانس تأثیر گذاری 
عمیق بر چش��م انداز محص��ول در ذهن 

مشتریان را از دست می دهند. 

4- باید هزینه کنید تا درآمد کسب 
کنید

پس ان��داز  ب��رای  فراوان��ی  راه ه��ای 
پول های ش��رکت وجود دارد، اما کمپین 
تبلیغاتی جای مناسبی برای صرفه جویی 
در هزینه ه��ا نیس��ت، چراک��ه ای��ن امر 
مس��تقیما بر فروش و سودآوری شرکت 
تأثیر می گذارد. کمپی��ن تبلیغاتی موفق 
هزینه بر است، چراکه نتیجه بخش خواهد 

بود.
 5- در مکان مناسب تبلیغ کنید

افراد طراح کمپی��ن تبلیغاتی باید این 
موضوع را مدنظر داش��ته باشند که مجله 
مورد عالق��ه یا برنامه رادی��و و تلویزیون 
مورد عالقه آنها ش��اید رسانه مورد عالقه 
مخاطبان ه��دف کمپی��ن تبلیغاتی آنها 

نباشد. 
قبل از انتخاب رس��انه تبلیغاتی باید 
مخاطبان هدف دقیقا شناس��ایی شوند 
تا مشخص شود بیش��تر چه چیزهایی 
را می بینند، گ��وش می کنند و مطالعه 
می کنند تا بدین وس��یله بتوان رس��انه 
صحی��ح کمپی��ن تبلیغات��ی را انتخاب 

کرد. 
پ��س از آن با تبلیغات در رس��انه های 
انتخاب ش��ده می توان اطمین��ان خاطر 
داش��ت که مخاطبان هدف بیش��تری در 

معرض کمپین تبلیغاتی قرار گرفته اند. 
 

6- اجازه ندهید بودجه شما کمپین 
تبلیغاتی شما را هدایت کند

اگر بودج��ه تبلیغات مث��ال ماهانه ۵۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته ش��ود، این 
صرفا از منظر حس��ابداری اس��ت. مدیر 
تبلیغات هوشمند نباید با دید حسابداری 
ب��ه این بودج��ه بنگرد و دقیقا براس��اس 
دوره های مالی حس��ابداری از این بودجه 

استفاده کند. 

7- تنوع ایجاد کنید
بس��یار رای��ج اس��ت که ش��رکت های 
بزرگ براس��اس قیمت و نرخ بازگش��ت 
س��رمایه بهترین مکان را ب��رای تبلیغات 
انتخ��اب می کنند، درحالی ک��ه مانند هر 
س��رمایه گذاری دیگر منطقی نیست که 
همه تخم مرغ ها در یک س��بد گذاش��ته 
شود. بهتر است بودجه کمپین تبلیغاتی 
ب��ه نح��وی گس��ترده مصرف ش��ود که 
گس��تره ای از رس��انه های متف��اوت ک��ه 
مناس��ب با بودجه و مخاطبان هس��تند، 

انتخاب شوند. 
 

 8- تالش نکنید همه چیز برای
همه کس باشید! 

هیچ محصول و خدمتی مناس��ب همه 
افراد نیست. برخی کسب و کارها به اشتباه 
ت��الش می کنند ت��ا به همه بازار دس��ت 
یابن��د. معموال این ش��یوه مثمرثمر واقع 
نمی ش��ود. برای موفقیت در یک کمپین 
تبلیغات��ی بای��د مخاطب��ان آن کمپی��ن 
تعیین ش��وند و تالش شود برای آن بازار 

خاص همه چیز را فراهم کرد. 
 

9- قبل از هر چیز تبلیغات تان را 
آزمایش کنید

اگ��ر زمان یا س��رمایه کاف��ی وجود 
بهتری��ن  از  یک��ی  باش��د  داش��ته 
ش��یوه های آزمون اثربخش��ی تبلیغات 
 اس��تفاده از گروه ه��ای تمرک��ز اس��ت
)Focus Group(   آی��ا آنه��ا مفهوم 
و پی��ام آن کمپین تبلیغاتی را دریافت 
کرده اند؟ آی��ا تبلیغاتی که قصد اجرای 
آن وج��ود دارد مفهوم مدنظر را انتقال 
می دهد؟ اگر این طور نیست؛ نظر آنها 
در خصوص انتقال بهتر مفهوم و شیوه 
اجرای اثربخش پرس��یده شود. راه های 
ارزان قیمت تر دیگ��ری نیز وجود دارد. 

مانند توزیع پرسشنامه. 
 

10- کمپین تبلیغاتی تان را ارزیابی 
کنید

بسیار آسان است که از مشتریان جدید 
پرسیده ش��ود اسم برند را از کجا شنیده  
و با آن آشنا ش��ده اند. این ارزیابی کمک 
می کند تا مشخص ش��ود کدام بخش از 
کمپی��ن تبلیغاتی اثربخش��ی بیش��تری 
داشته اس��ت و کدام رسانه سودآورترین 

فرصت برای شرکت محسوب می شود. 

۱۰ نکته برای اجرای یک کمپین تبلیغاتی موفق
کلید

روابط عمومی چیست و چه تفاوتی 
با تبلیغات دارد؟ )بخش دوم(

در مطلب ش��ماره قب��ل گفتیم ک��ه روابط عمومی 
چیست و چه هدفی را دنبال می کند و همچنین درباره 
ابزارهای روابط عمومی صحبت کردیم. در این ش��ماره 
به نقل از س��ایت chetor به تفاوت تبلیغات و روابط 

عمومی اشاره می کنیم. 
تفاوت تبلیغات با روابط عمومی چیست

تفاوت تبلیغات و رواب��ط عمومی، بحث جیب و َجَنم 
اس��ت. تبلیغات از جیب شما می کاهد اما روابط عمومی 
به جنم سازمان شما می افزاید. جنم در لغتنامه به شکل 
و قیافه معنی ش��ده  است. روابط عمومی هم دقیقا برای 
بهبود شهرت و وجهه عمومی فعالیت می کند. تبلیغات 
به شکل مستقیم و بی واسطه خود را معرفی می کند و از 
محصول، خدمت و س��ازمان حرف می زند، اما در روابط 
عمومی سعی می شود به شکل غیرمستقیم و ناخودآگاه 
بر مخاطب تاثیر گذاشته  شود. مثال با نوشتن مقاله ای در 
نش��ریات می توانید تصور و تجسمی از شرکت و سازمان 
ب��ه مخاطب ارائه کنی��د. ایجاد حس خ��وب و ذهنیت 
مثبت، عصاره فعالیت های متنوع روابط عمومی اس��ت. 
کار تبلیغات کاشت است در حالی  که کار روابط عمومی 
برداشت است. در تبلیغات خود را معرفی می کنید و در 
روابط عمومی کار ش��ما اعتمادس��ازی است. در حیطه 
تبلیغ��ات معموال مخاطب دچار ش��ک اس��ت و اعتماد 
دوطرفه شکل نگرفته است، اما در روابط عمومی با حضور 
عنصر سومی به نام »رسانه« اعتبار رابطه تضمین می شود. 
نکته قابل توجهی که در بیان تفاوت های تبلیغات و روابط 
عمومی موجود اس��ت، خالقیت است. در تبلیغات ابتکار 
عمل صد درصد به دس��ت شما است. اما روابط عمومی 
از صافی های مختلفی مثل رس��انه ها یا ناخودآگاه ذهن 
مخاط��ب و تحلیل او عبور می کند؛ پس ش��کل نهایی و 
تصویری که ایجاد می شود، کامال در قالبی که پیش بینی 
می کنید جای نمی گیرد. ضمن اینکه در تبلیغات، تمرکز 
بیشتر بر توجه بصری مخاطب است و در روابط عمومی 
عنصر زبان و کلمات مهم هستند و البته هزینه تبلیغات 
بسیار بیش��تر از روابط عمومی است. اگر خیلی مختصر 
تفاوت این دو را بیان کنیم تبلیغات می گوید: »محصول 
م��ا را بخرید«، ام��ا روابط عمومی می گوی��د: »چرا باید 
محصول ما را بخرید.« تبلیغاتچی ها آنچه را که مخاطب 
مایل به ش��نیدنش اس��ت، بازگو می کنند در حالی  که 
دوس��تان روابط عمومی آنچه را که مخاط��ب نیاز دارد 
بشنود، گوشزد می کنند. از همین جمله می توان دریافت 
که چرا هزینه تبلیغات در مقایسه با روابط عمومی بسیار 
سنگین است. گاهی اوقات هزینه های تبلیغاتی مختلف 
نظیر آگهی ها، بیلبورد، تبلیغات محیطی و… در مقایسه 

با روابط عمومی بسیار سنگین و سرسام آور است. 
اخبار را دریابید

قبل از اس��تخدام و کمک گرفتن از نیروهای روابط 
عموم��ی، باید کمپین های س��ازمان را ش��کل بدهید. 
س��ازمان باید ماهیت اخبار و جریان سازی را بشناسد. 

برای جریان سازی باید به دو نکته توجه کرد: 
۱-چگونگی خلق یک جریان خبری
2-چگونگی پیگیری جریان خبری

دانس��تن و درک این نکات برای کسی که در زمینه 
روابط عمومی کار می کند بس��یار مهم و حیاتی است. 
وقتی تیم روابط عمومی، جریان و داستان های خبری 
را به خوبی بشناس��د، ق��درت الزم برای متقاعد کردن 
کانال های مختلف ارتباطی نظیر نش��ریات، مطبوعات، 
وبالگ ها و… را دارد. با متقاعد کردن مجاری ارتباطی 
مختلف می توان بر صدر اخبار یا در واقع بستر اتفاقات 
روز قرار گرفت و به ش��کل غیرمستقیم درباره سازمان 
صحبت کرد. پس روابط عمومی همواره باید از جریانات 
پربازدید و اخبار روز آگاه باشد و تالش کند راهی برای 

ارتباط میان این اخبار و سازمان ایجاد کند. 
داستان گویی را فراموش نکنید

داستان گویی معمول ترین شکل روابط عمومی است. 
برای معرفی محصول یا خدمت جدید، ش��رکت، ایده و 
حتی یک فرد، می توانید از داس��تان گویی بهره بگیرید. 
مث��ال در مورد یک خ��ودرو یا اپلیکیش��ن جدید که در 
آستانه ورود به بازار قرار دارد، داستان سازی بسیار مفید 
اس��ت. با خلق یک داس��تان  درباره آنها، می توانید توجه 
تبلیغات و رسانه ها را از آن خود کنید. برندهای معروف 
دنیا نمونه های بی ش��ماری از داستان گویی را در کارنامه 
خود دارند. داستان گویی استفاده از میل فراوان انسان ها 
به شنیدن قصه است که بیش از هر روش دیگری بر آنها 
تاثیر می گذارد و البته فراموش نشدنی ترین روش از میان 
راهکارهای مختلف روابط عمومی است. برای مثال به برند  
»اپل« توجه کنید و داس��تان های بی شماری که تنها در 
مورد لوگوی معروف س��یب گاز زده آن در سراسر جهان 
وج��ود دارد و بنا به مخاطبان مختلف و بخش بندی های 
گوناگ��ون، از موضوعات مذهبی تا صرفا داس��تانک های 
خنده دار را پوش��ش می دهد. سایر روش های خبرسازی 
در روابط عمومی نظیر نوش��تن مق��االت و مطالب برای 
مطبوعات و نشریات گوناگون یا تولید محتوا در رسانه ها 
نی��ز تاثیرگذاری خ��ود را دارند، اما هیچ یک اثربخش��ی 
داس��تان گویی را ندارند. برخی از ش��رکت ها با برگزاری 
رویداده��ا و دع��وت از گروه های مرج��ع، هزینه و وقت 
زی��ادی خرج می کنند. در حالی  که هیچ تضمینی برای 
پوشش خواسته ها و نیات آنان در این روش وجود ندارد. 
این س��بک از برنامه های روابط عمومی برای کارآفرینان 
نوپا یا فعالیت های دانش��گاهی سنگین و پرهزینه است، 
ضم��ن اینکه با روش های س��اده تر مانند نظرس��نجی و 

پرسشنامه هم به نتایجی مشابه می توان رسید. 
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بهترین تبلیغ را چگونه بسازیم؟ 
بهتری��ن تبلیغ زمانی ش��کل می گیرد که مدیریت 
بازاریابی یا مدیریت بازاردانی بر پایه تصمیم هوشمند 
و خردمندانه باش��د. بدین ترتیب می توان سهم بازار 

محصوالت را با شناخت صحیح بازار افزایش داد. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریابی ای��ران همان گونه که 
مشهود اس��ت، تبلیغات در حال رسیدن به باالترین 
حد اشباع خود اس��ت و هم اکنون زمان طلوع روابط 

عمومی است. 
همان گونه که می بینید در یک منطقه ش��هری با 
تبلیغات متعددی در مترو، تابلوی سردر فروشگاه ها، 
ایس��تگاه اتوب��وس، پیام��ک تبلیغات��ی، پیام ه��ای 
تلویزیونی و … مواجه هس��تیم و این در حالی است 
که هر فرد فقط می تواند تعداد مشخصی از آنها را در 

پایان روز یادآوری کند. 
در گذشته کارآمدترین روش معرفی برند تبلیغات 
بود، اما امروزه باعث آزار ش��ده اس��ت زیرا با افزایش 
حجم تبلیغات انگیزه مردم به آن کمتر و کمتر شده 
اس��ت. در برنامه های ترویج��ی جهت افزایش فروش 
که با به کارگیری هدایا و انگیزه های کوتاه مدت سعی 
در ارتقای مقطعی فروش می کند نیز وضع به همین 
ترتیب اس��ت. تا جایی که هم اکن��ون این طرح های 

ترفیعی به یک باج مبدل شده اند. 
اما آنچه مسلم است اینکه مردم نسبت به تبلیغات 
کم توجه و در بس��یاری اوقات بی تفاوت شده اند و از 
س��وی دیگر نیز هزینه های تبلیغات با وجود کاهش 
اثربخش��ی بس��یار گران ش��ده اس��ت. آیا با ساخت 

بهترین تبلیغات می توان تغییری ایجاد کرد؟ 
نتایج تحقیقات از تعداد زیادی از مخاطبان نش��ان 
می ده��د یکی از دالیل بی اعتم��ادی مخاطبان، عدم 
انطباق میان گفتار با کردار برند ها بوده اس��ت. بدین 
ترتیب باید گفت شرکت ها باید واقعی باشند و حسی 
منتق��ل کنند که وع��ده آن را داده اند. اغلب مدیران 
بازاریابی فقط در دنیای تبلیغات توهمی هس��تند و 

در نتیجه اعتبار خود را از دست داده اند. 
بهترین تبلیغ که بخش��ی از اب��زار بازاریابی در هر 
ش��رکت بزرگ و کوچکی اس��ت، تعیی��ن موثرترین 
ترکی��ب آمی��زه تبلیغ��ات اس��ت. چه��ار عام��ل در 
تصمیمات مدیریت در م��ورد تبلیغات تاثیر دارد که 

عبارت است از: 

1-چگونگی و ماهیت بازار
منظور از این عامل منطقه جغرافیایی بازار، میزان 
تمرکز بر بازار و همچنین نوع مشتریان است که باید 

جزییات هر کدام مشخص شود. 
2- مقدار بودجه در دسترس

میزان پول تعیین کنن��ده حقیقی ترکیب تبلیغات 
همان پنج  ام  )5M( است. بدین ترتیب که چگونگی 
اس��تفاده، اثر و برتری هر کدام از ابزارهای تبلیغاتی 
را مش��خص می کند. به عنوان مث��ال دادن آگهی در 

مجله، روزنامه، بیلبورد، فروش با قیمت ثابت. 
3-منحنی عمر محصول

هر محصولی دارای منحنی عمر اس��ت و در نتیجه 
تصمیم��ات مرب��وط به ترکی��ب تبلیغات ه��م باید 
هماهنگ با آن باش��د. به عن��وان مثال زمانی  که یک 
محصول جدید وارد می ش��ود، بهتر است از تبلیغات 
آگاهی دهن��ده به منظور آموزش و آگاهی اس��تفاده 
ش��ود و از س��وی دیگر وقتی که محصول در مرحله 
رش��د است بهترین تبلیغ این است در جهت متقاعد 

کردن پیش برود. 
4-ماهیت کاال

ب��رای عرضه کاالی مصرف��ی صنعتی از روش های 
گوناگونی استفاده می ش��ود. به عنوان مثال در مورد 
کااله��ای مصرف��ی آمیخت��ه تبلیغات ممکن اس��ت 
تح��ت تاثیر نکاتی از قبیل رفاه، نحوه خرید کردن و 
اختصاص��ی بودن محصول قرار گیرد، اما در کاالهای 
صنعت��ی از فروش حض��وری بهره برداری بیش��تری 

می شود. 
نتیجه گیری در مورد بهترین تبلیغ

ب��ا پیچیده ش��دن ارتباط��ات زندگ��ی و افزایش 
چشمگیر مشغله های روزمره، فقط بازاریابی می تواند 
موفق باش��د که بتواند مشتریان را در ساده تر کردن 
زندگ��ی کمک کند. بازاریاب هایی که با جلب اعتماد 
مشتری بتوانند قانع کردن را به درستی انجام دهند، 
در بخش��ی از تصمیم گیری ه��ا در انتخ��اب کاال و 

خدمات مورد نیاز تاثیر گذار بوده اند. 
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در س��ال های گذشته ش��اهد استفاده 
روزاف��زون م��ردم ای��ران از ش��بکه های 
اجتماع��ی اینترنتی بوده ای��م و به مرور 
زم��ان کارب��ران ایران��ی بیش��تری عضو 
شبکه های اجتماعی ش��دند و بیشتر در 

آنها فعالیت کردند. 
ام��روزه کمت��ر ایران��ی را می بینید که 
در ش��بکه های اجتماع��ی اینترنتی عضو 
نباش��د و در آنها فعالی��ت نکند، در واقع 
اکثر اف��رادی که به اینترنت دسترس��ی 
دارند بیش��تر زمان خود را در شبکه های 
اجتماع��ی می گذرانند و مطمئنا با وجود 
چنی��ن ش��رایطی زندگ��ی دس��تخوش 
تغییرات بس��یار زیادی خواهد شد و نیاز 
اس��ت که در زندگی تک تک افراد جامعه 
تغییرات چش��مگیری اعمال شود و این 
قبیل تغییرات س��رعت بسیار زیادی نیز 

خواهند داشت. 
انسان ها عالقه بس��یار زیادی به تعامل 
با یکدیگر دارند و مش��ارکت در گروه های 
اجتماع��ی ای��ن عالق��ه را ارض��ا خواهد 
ک��رد، بنابراین قابل پیش بینی اس��ت که 
ش��بکه های اجتماعی گوناگ��ون از قبیل 
فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، 
تلگ��رام و... طرفداران و عضو های بس��یار 
زیادی خواهند داشت و بخشی از زندگی 
روزم��ره م��ردم را نیز به خ��ود اختصاص 
خواهند داد.  البته با توجه به جدید بودن 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی در میان 
به کارگیری  روش ه��ای  گاهی  ایرانی��ان، 
آنها از خط و هدف اصلی خارج می ش��ود، 
این در حالی اس��ت که ه��ر روزه کاربران 
اینترنتی بیشتری از ایران عضو شبکه های 
اجتماعی اینترنتی می ش��وند و عده ای از 
منتقدان شبکه های اجتماعی اینترنتی با 
توجه به آمار اس��تفاده از این شبکه ها در 
کشور های توس��عه یافته بر این باورند که 
ایرانیان ش��بکه های اجتماعی اینترنتی را 
بیش از آنچه مهم هستند مهم می انگارند. 
موض��وع غیر قاب��ل ان��کار این اس��ت که 
کارب��ران خارج��ی ش��بکه های اجتماعی 
مانن��د ایرانیان در ش��بکه های اجتماعی 
فعالیت نمی کنند.  به ط��ور مثال افرادی 
که در مراس��م ترحیم و تدفین اش��خاص 
مش��هور ش��رکت می کنند، بدون در نظر 
گرفتن جو ناراح��ت مجلس ترحیم برای 
خودنمایی در شبکه های اجتماعی شروع 
به فیلمبرداری با موبایل خود می کنند تا 
حضور خود را در این مراسم ها به دیگران 
اعالم کنند، ف��ارغ از اینکه افراد داغ دیده 
عزا دارند. این دست مسائل بسیار کم در 

کشور های توسعه یافته دیده می شود. 
در ادام��ه ای��ن مقاله به نق��ل از پارک 
بازاریابی ایران پربیننده ترین ش��بکه های 
اجتماع��ی اینترنت��ی در ایران به ش��ما 

معرفی می شود.
 

اینستاگرام
به عنوان  اینس��تاگرام  اجتماعی  شبکه 
یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی 
در سراس��ر دنیا و به عنوان محبوب ترین 
ش��بکه اجتماعی در ایران شناخته شده 
اس��ت؛ علت اصلی محبوبیت این ش��بکه 
اجتماع��ی اینترنتی در ایران، نداش��تن 

فیلترینگ از س��وی س��ازمان اطالعات و 
فناوری کش��ور است تا جایی که توانسته 
رشد بسزایی داشته باشد، البته همانطور 
که می دانید عده بسیار زیادی از کاربران 

این شبکه، ایرانی هستند. 
در ابت��دای آغ��از ب��ه کار این ش��بکه 
اجتماعی  )اینستاگرام(، قرار بود کاربران 
این ش��بکه فقط عکس های خ��ود را به 
اشتراک بگذارند، اما با توجه به استقبال 
ایرانیان از این ش��بکه اجتماعی اینترنتی 
ش��اهد تغییراتی در کاربری این ش��بکه 
اجتماع��ی هس��تیم. مث��ال بس��یاری از 
ش��رکت ها و کس��ب و کارها با استفاده از 
عکس ها به تبلی��غ محصوالت و خدمات 
خود در این ش��بکه اجتماعی پرداخته اند 
و حت��ی به صورت مج��ازی محصوالت و 
خدمات خود را به فروش می رسانند؛ در 
واقع شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان 
ی��ک اب��زار تج��ارت الکترونی��ک تغییر 

کاربری داده است. 
بعضی دیگر از کاربران اینستاگرام این 
ش��بکه اجتماعی را به چش��م یک شبکه 
خب��ری می بینند و اخب��ار و اطالعات را 
ب��ا دیگر کاربران ب��ا فرمت عکس در این 
شبکه به اش��تراک می گذارند. جالب این 
است که این روش برای به اشتراک گذاری 
و دریافت اخبار بس��یار پرطرفدار است تا 
جایی که بعض��ی از این صفحات خبری 
در شبکه اینستاگرام هزاران فالوئر دارند. 
الزم است بدانید که تمامی شبکه های 
اجتماع��ی عن��وان س��رگرم کننده را به 
خود اختصاص داده ان��د. این موضوع در 
خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز 
صادق اس��ت، البته ممکن است در آینده 
کاربرده��ای دیگری را نیز از این ش��بکه 

اجتماعی شاهد باشیم. 

کلوب
یک��ی دیگ��ر از ش��بکه های اجتماعی، 
کلوب اس��ت که کامال ایران��ی و با هدف 
ایجاد ارتباط و ش��ناخت ب��ا همکاران و 
کاالها و خدمات آنها طراحی شده است. 

این شبکه اجتماعی به طور کامل به زبان 
فارسی است و در میان ایرانیان طرفداران 

بسیار زیادی دارد. 

فیسبوک
ش��بکه   قدیمی تری��ن  فیس ب��وک، 
اجتماعی آش��نا برای کارب��ران اینترنتی 
اس��ت، به ط��وری ک��ه جزئ��ی از زندگی 
تک ت��ک افراد جامعه درآمده اس��ت. این 
ش��بکه گس��ترده اجتماع��ی ب��ر خالف 
فیلترینگ در ایران، کاربران بسیار زیادی 
دارد، البت��ه گاه��ی خبره��ای مبتنی بر 
برداشتن فیلترینگ این شبکه اجتماعی 
از سوی سازمان اطالعات و فناوری ایران 
می ش��نویم اما هیچ وقت ای��ن اتفاق رخ 

نداده است. 
این شبکه اجتماعی پیش از دولت دهم 
فیلتر شده است و همچنان حتی پس از 
مسائلی که از س��وی نمایندگان مجلس 
مطرح شده فیلتر است، البته اگر موضوع 
فیلترینگ ش��بکه اجتماعی فیس بوک را 
کن��ار بگذارید و روی نحوه اس��تفاده آن 
توسط کاربران ایرانی دقت کنید متوجه 
می ش��وید که کاربران ایرانی این ش��بکه 
اجتماعی فقط از گردش و تفریح خود در 
آن عکس هایی را به اش��تراک می گذارند 
و ب��ه یکدیگر فخرفروش��ی می کنند. این 
مش��کل مانند یک موج به راه می افتد و 
همه بدون اطالع از موضوع سوار بر موج 
می شوند تا دیگران خدایی نکرده نگویند 

که آنها از فالن اتفاق خبر ندارند. 

لینکدین
ش��بکه اجتماعی لینکدی��ن بر مبنای 
اس��ت  کاری  پروفای��ل  ی��ک  س��اخت 
ک��ه کارب��ران بتوانند ب��ا اس��تفاده از به 
اشتراک گذاری لینک این پروفایل کاری 
در وب س��ایت های گوناگون رزومه کاری 
خ��ود را به مش��تریان و هم��کاران خود 
نش��ان دهند. این پروفایل کاری ش��امل 
اطالع��ات تحصیلی و پروژه ها و س��وابق 
شغلی یا دوره های آموزشی و مهارت های 

حرف��ه ای که مرب��وط به کاربر هس��تند، 
اس��ت. البت��ه در این نوع رزوم��ه کاری، 
کاربر نیاز به یک عکس پرسنلی نیز دارد. 
متأس��فانه هن��وز نحوه کارایی ش��بکه 
اجتماع��ی لینکدی��ن برای بس��یاری از 
کارب��ران ایرانی به درس��تی ج��ا نیفتاده 
اس��ت. بعضی از افراد عضو در این شبکه 
اجتماعی فکر می کنند چون یک پروفایل 
خصوصی برای خود درس��ت کرده اند هر 
ن��وع اطالعات یا عکس��ی را می توانند در 
آن با فالوئر های خود به اشتراک بگذارند، 
این در حالی اس��ت که پایه و اساس این 
ش��بکه اجتماعی مبنی بر روزمه ش��غلی 
فرد است و به مسائل اتفاق افتاده روزمره 

در زندگی اشخاص ارتباطی ندارد. 
از رایج ترین اش��تباهات کاربران ایرانی 
در ش��بکه اجتماعی لینکدین این اس��ت 
که رزومه کاری و ش��غلی آنها به مطالب 
به اشتراک گذاشته شده در پروفایل آنها 
بی ارتباط اس��ت یا حتی در رزومه ش��ان 
صفات��ی مانن��د باه��وش و ن��وآور دیده 
می شود که شخص بیننده تا آن نوآوری 

را به چشم نبیند، باور نخواهد کرد. 

توییتر
از ش��بکه اجتماع��ی توییت��ر، کاربران 
ایرانی به عنوان یک شبکه خبری استفاده 
می کنند و با اینکه این شبکه اجتماعی در 
ایران فیلتر شده است، بسیاری از کاربران 
ایرانی برای توییت و مطالعه اخبار به این 
ش��بکه اجتماعی مراجع��ه می کنند، اما 
موضوع قابل توجه اینجاس��ت که برخی 
از سیاستمداران ایرانی نیز در این شبکه 
اجتماعی فیلتر ش��ده نیز فعالیت دارند و 
خبرهای مهم سیاس��ی را در این ش��بکه 

اجتماعی توییت می کنند. 
از دیگ��ر مس��ائل مطروح��ه در زمینه 
ش��بکه اجتماع��ی توییتر این اس��ت که 
این ش��بکه به دلیل تحریم های سیاسی 
اقتصادی ایران را در لیست کشور ها برای 
ثب��ت نام قرار نداده بود و به تازگی ایران 
را در این لیس��ت اضافه کرده اس��ت، در 
واقع قبل از برداش��ته ش��دن تحریم های 
سیاس��ی- اقتص��ادی، کارب��ران ایران��ی 
نمی توانستند محل واقعی زندگی خود را 
در این سایت به صورت درست مشخص 
کنن��د ک��ه پ��س از راه ان��دازی کمپین

توانس��تند   #  AddIranToTwitter
رسمیت خود را احراز کنند. 

تلگرام
ش��بکه تلگرام توس��ط دو برنامه نویس 
روس و در آلمان تهیه شده است. شبکه 
اجتماعی تلگرام در حال حاضر بیشترین 
مخاطب ایرانی را به س��مت خود کشانده 
اس��ت. در کش��ور م��ا، ورود هر ش��بکه 
اجتماع��ی یک موج به دنب��ال دارد. این 
موج هر قدر ارتفاع بیشتری داشته باشد، 
عرض آن کمتر می شود. تلگرام بلندترین 
ارتفاع را داشته است و در حال حاضر در 
اوج به سر می برد. البته تلگرام در ابتدای 
فعالیت خود در ایران دچار مشکالتی بود 
اما پس از گذش��ت مدت کوتاهی تمامی 

مشکالت آن مرتفع شد. 

چگونهبهشیوهموثرازلینکدینمروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران
بهرهبگیریم؟

 لینکدین یکی از ابزارهای ارزشمند و حرفه  ای عصر 
کنونی است. این ابزار کاربردهای حرفه ای بسیار زیادی 
دارد از جمله پیدا کردن شغل، استخدام کارکنان جدید، 
پی��دا کردن هم تیمی برای ش��روع کار روی یک ایده، 
شبکه سازی و بحث در مورد موضوعات مختلف با دیگر 
متخصصان، ایجاد روابط آنالین و توس��عه کسب وکار.  
اگر از دید بازاریابی نگاه کنیم، لینکدین یک ابزار بسیار 
مفید برای جذب ترافیک و رساندن مشتری به کسب 
وکار ش��ما اس��ت.  به گزارش ibazaryabiاثربخشی 
لینکدین برای کسب وکار شما تا حد زیادی به صنعتی 
که در آن فعالیت می کنید، بستگی دارد و درحالی که 
از لحاظ فنی یک شبکه اجتماعی محسوب می شود، اما 
استراتژی هایی که برای استفاده از آن به کار می گیرید، 
باید متفاوت از سایر شبکه های اجتماعی باشد. به خاطر 
اینکه مخاطبان این شبکه اجتماعی حرفه ای هستند و 
دوست ندارند در یک وب سایت حرفه ای شاهد محتواها 
و افراد غیرحرفه ای باشند. برای همین الزم است نکات 
بسیار مهمی را در رابطه با لینکدین مدنظر قرار دهید. 
چگونهپروفایللینکدینحرفهایتریایجاد

کنیم؟
اساس��ی ترین عنصری که در لینکدی��ن وجود دارد، 
پروفایل شما است. شما باید مطمئن شوید که پروفایل 
لینکدین شما به صورت کامل پر شده باشد. برای این 
کار الزم است موارد زیر را به صورت متوالی انجام دهید. 

یکصفحهلینکدینایجادکنید
اگر ش��ما می خواهید به عنوان یک ش��خص عضو 
لینکدین ش��وید، بهتر اس��ت از صفحات ش��خصی 
اس��تفاده کنید، اما اگر می خواهید برای کس��ب وکار 
خود صفحه بس��ازید، بهتر اس��ت صفحه بیزینس��ی 
را انتخ��اب کنید. برای این کار الزم اس��ت تنها یک 
ایمیل شرکتی و یک آدرس وب سایت داشته باشید؛ 
این موضوع باعث می شود شرکت شما هویت واقعی 
خ��ود را حفظ کن��د. به عنوان تصویر، بهتر اس��ت از 
لوگوی ش��رکت خود اس��تفاده کنید تا باز هم جلوه 

حرفه ای تری به صفحه خود بدهید. 
)endorse(برایمهارتهایخودایندورس

جمعآوریکنید
چه چیزی چشمگیرتر از پروفایل لینکدینی است که 
مهارت های شما در آن لیست شده باشد. مردم در مورد 
ش��ما با حرف های دیگران قضاوت می کنند. اگر تعداد 
امتیازهای داده شده به شما در ارتباط با مهارت های تان 
بیشتر باشد، مردم به شما به چشم یک متخصص نگاه 
خواهند کرد. برای اینکه این مرحله را به درستی پیش 
ببری��د، قبل از هر چیزی الزم اس��ت مهارت های خود 
را به درستی شناس��ایی کرده و آنها را در صفحه خود 
یادداشت کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که در 
صفحه کسب وکار خود نمی توانید برای مهارت های تان 
امتیاز جمع کنید، چون این کارکنان کسب وکار شما 
هستند که مهارتی دارند نه خود کسب وکارتان. همین 
که ش��ما در بخش تخصص صفحه کسب وکارتان به 
مهارت های موجود در تیم تان اشاره کنید کافی است. 
صفحهلینکدینخودرابرایجستوجوبهینهکنید

بس��یاری از افرادی ک��ه به مهارت های ش��ما در 
کسب وکارشان نیاز دارند، از طریق جست وجو اقدام 
می کنند.  اگر ش��ما بتوانید پروفایل خود را به خوبی 
بهینه سازی کنید، در نتایج اولیه جست وجو خواهید 
بود.  بدین ترتیب امکان بیش��تری ب��رای همکاری 
با افراد خواهید داش��ت.  برای این کار کافی اس��ت 
کلمات کلیدی مرتبط ب��ا مهارت های تان را انتخاب 
کنی��د و آنها را در بخش مختل��ف صفحه لینکدین 
 ،summaryخود به کار گیری��د از جمله در بخش

در بخش مهارت ها، عالیق و... .
ارتباطاتلینکدینخودرابهسیآرامانتقالدهید

اگر ش��ما فردی شناخته ش��ده و حرفه ای باشید، 
امکان اینکه تعامالتی که روزانه در صفحه لینکدین 
ش��ما ایجاد می ش��ود، رفته رفته زیادتر شود، بسیار 
زیاد اس��ت، ب��رای همین بهتر اس��ت از ویژگی های 
لینکدین اس��تفاده کنید. یک��ی از آنها امکان انتقال 
ارتباطات به س��ی آر  ام اس��ت. به این ترتیب، ش��ما 
می توانی��د حت��ی مت��ن ارتب��اط، ارتباط��ات قبلی، 
اطالع��ات تماس و ه��ر اطالعات دیگ��ری را از این 

طریق در دسترس داشته باشید. 
استفادهازگروههایلینکدین

لینکدین ش��امل گروه هایی اس��ت ک��ه به صورت 
کامال حرفه ای در حوزه های مختلف در حال فعالیت 
هس��تند؛ ش��ما می توانید عضو این گروه ها شوید. با 
فعالی��ت در آنها نه تنها با اف��راد حرفه ای مختلف در 
حوزه کاری خود آشنا شوید، بلکه با فعالیت حرفه ای 

به برندینگ شخصی خود بپردازید. 
بهروزرسانیمداومواشتراکگذاریآنهادر

شبکههایاجتماعیدیگر
یک��ی از س��اده ترین راهکارها برای نش��ان دادن 
تخص��ص خ��ود این اس��ت ک��ه محتواهای بس��یار 
ارزشمندی را در ش��بکه های اجتماعی خود منتشر 
کنید.  شما می توانید پست های وبالگی کسب  وکار 
خود را در لینکدی��ن نیز به معرض نمایش بگذارید. 
به این ترتیب نه تنها تعداد بازدیدکنندگان وب سایت 
ش��ما زیاد خواهد ش��د، بلکه ش��ما به عنوان یکی از 
متخصص��ان ح��وزه ای که در آن فعالی��ت می کنید، 
ش��ناخته خواهید ش��د.  ش��ما می توانید محتواهای 
وب س��ایت را به جای صفحه لینکدین شخصی خود 

در پیج لینکدین وب سایت تان منتشر کنید. 

5روشیکهمعلمانمیتوانندبا
استفادهازآنهاازرسانههایاجتماعی

درکالسدرساستفادهکنند
بی ش��ک هزاره س��وم، عصر ارتباط��ات و یکه تازی 
رس��انه های اجتماعی اس��ت. معلمان در بسیاری از 
جوامع پیش��رفته ام��روز با ترغی��ب دانش آموزان به 
اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی و ابزارهای مبتنی 
بر آنها س��عی می کنند محیط ها و اجتماعات مجازی 
خاصی را تدارک ببینند که ممکن اس��ت در زندگی 
واقعی وجود نداش��ته باش��د. اما چگون��ه می توان از 
ش��بکه های اجتماعی در تدریس روزانه و در کالس 
درس اس��تفاده کرد؟  به گزارش زومیت، دنیایی که 
امروزه م��ا در آن زندگی می کنیم از لحاظ فناوری و 
در دسترس بودن گجت های هوشمند کوچک و قابل 
حمل، در حد باالیی از استاندارد قرار دارد. ایران نیز 
از این قاعده مس��تثنی نیست و بسیاری از جوانان به 
خصوص دانش آموزان و دانش��جویان، به یکی از این 
ابزارهای هوشمند دسترسی دارند. همچنین بسیاری 
از مدارس و دانش��گاه های کشور به سرویس اینترنت 
مجهزند و امکان برقراری ارتباط از طریق این شبکه 
جهان��ی را برای کاربران مهیا می کنند.  در این مقاله 
سعی داریم روش های استفاده از رسانه های اجتماعی 

در کالس درس را به شما عزیزان آموزش دهیم. 
1-ایجادعالقهدردانشآموزان/دانشجویان
برایبهاشتراکگذاشتنفعالیتهایدرسیبه

صورتاجتماعی
 »آنا دایوینسکی«، یک اپلیکیشن برای دستگاه های 
هوشمند س��اخت اپل طراحی کرده که واحد درسی 
خاص��ی را ک��ه وی در دانش��گاه ایالتی پنس��یلوانیا 
تدریس می کند، به طور رایگان برای تمام دانشجویان 
به اش��تراک می گ��ذارد. همچنین دانش��جویانی که 
عالقه مند به ش��رکت در ای��ن کالس درس از طریق 
همین اپلیکیش��ن هس��تند، تکالیف خود را از طریق 
توییتر با یکدیگر به اشتراک می گذارند و در بسیاری 
از مواقع در حل مش��کالت درسی به یکدیگر کمک 
می کنند. همچنین این اس��تاد دانشگاه برای ترغیب 
دانش��جویان به نظارت بر امور یکدیگر، ش��رایطی را 
فراهم کرده اس��ت تا هر دانش��جو بر کار دانشجوی 
دیگر نظارت داش��ته باشد و به وی نمره دهد.  جالب 
است بدانید که اپلیکیش��ن خانم دایوینسکی اکنون 
بیش از 58,000 کاربر دارد. وی می گوید مش��اهده 
این همه دانش��جوی عالقه مند که از سراسر دنیا در 

این پروژه شرکت می کنند، شگفت انگیز است. 
2-استفادهازهشتگدرشبکههایاجتماعی

برایمنسجمکردنفعالیتها
به گزارش YPulse، بیش از 21درصد از جمعیت 
تحصیلکرده جهان از شبکه اجتماعی توییتر استفاده 
می کنند. اس��تفاده از هشتگ در این شبکه اجتماعی 
امری رایج و عمومی است.  هشتگ همانند گذاشتن 
برچس��ب راهنما روی محصوالت است. فرض کنیم 
یک دبیرس��تان )برای مثال دبیرستان البرز در شهر 
ته��ران( بخواه��د تمامی کالس های درس��ی خود را 
در ش��بکه اجتماع��ی نیز برگزار کند. ب��رای این کار 
کافی اس��ت در تمامی پست هایی که مثال در توییتر 
گذاش��ته می ش��ود، از این هش��تگ در پس��ت ها و 
جمالت خود اس��تفاده کند؛  ابتدا عالمت # و سپس 
AlborzHighSchool البته الزم به ذکر است که 
تمامی این حروف باید بدون فاصله با عالمت هشتگ 
نگارش شوند.  به این ترتیب کاربر با یک کلیک روی 
آن می تواند کلیه موارد مربوط به آن را مشاهده کند. 
3-ترغیبدانشآموزان/دانشجویانبهایجاد

یکوبالگ
یکی از کارهایی که بس��یاری از معلمان در آمریکا 
انج��ام می دهند، تش��ویق ک��ردن دانش آم��وزان به 
مطالع��ه وبال گ ها و مطالب مرتبط درس��ی آنالین و 
ایج��اد یک وب��الگ به صورت اختصاص��ی در زمینه 
درس��ی مرتبط اس��ت.  انجام این کار باعث می شود 
جوانان، نحوه به اشتراک گذاشتن مطالب و محتوای 
درسی به صورت دیجیتال را فراگیرند و در آینده نیز 
از این توانایی استفاده کنند.  همچنین ایجاد وبالگ 
توسط دانش آموزان باعث خواهد شد روند ارزشیابی 

آنها توسط معلمان راحت تر از گذشته شود. 
4-استفادهازLinkedInبرایایجادپروفایل

کاربریتخصصی
وب س��ایت LinkedIn یک منبع ارزشمند برای 
دس��تیابی به اطالعات کاری و حرفه ای در سراس��ر 
دنیاس��ت. آش��نا ک��ردن دانش آموزان ب��ا این منبع 
ارزش��مند باعث خواهد ش��د آنان بتوانند رزومه های 
کاری و تخصصی خود را در این وب سایت با دیگران 
به اشتراک گذاش��ته و فرصت های شغلی بی نظیری 

به دست آورند. 
Google Hangouts5-استفادهاز

اگر یک روز به دلیل بیماری یا مش��غله نتوانستید 
بر س��ر کالس حاضر ش��وید، می توانید با استفاده از 
Google Hangouts  و از راه دور کالس درس 
خود را برگزار کنید. همچنین این امکان وجود دارد 
که مثاًل با تعیین روزهای مشخصی از هفته از طریق 
این سرویس با دانش آموزان خود در ارتباط باشید. 

اکنون بس��یاری از اساتید دانشگاه از طریق همین 
سرویس به رفع مشکالت درسی دانشجویان خود از 

راه دور می پردازند. 
برای اس��تفاده از این س��رویس کافی اس��ت یک 

حساب کاربری در گوگل ایجاد کنید. 
MASHABLE:منبع

کارگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق



همه چیز را نمی توانید کنترل کنید
فرص�ت امروز: در امر کس��ب و کار اگرچه توصیه 
می ش��ود نس��بت به همه چیز احاطه داشته باشید و 
آنها را در دست بگیرید، با این حال واقعیت آن است 
ک��ه انجام این کار عمال غیرممکن اس��ت. برای مثال 
ش��ما به هر می��زان هم که تالش کنی��د نمی توانید 
قوانی��ن مرتبط با حرفه خود را تغییر دهید و همین 
امر باعث می ش��ود مجبور باشید تحت یک چارچوب 
مش��خص اق��دام کنی��د. این ام��ر اگرچ��ه در ظاهر 
دس��ت و پای ش��ما را برای فعالیت بیش��تر می بندد، 
اما ب��ا نگاهی عمیق، به ضرورت آن پی خواهید برد. 
بی ش��ک بدون قانون ش��اهد هرج و م��رج غیر قابل 
کنترل��ی خواهید بود ک��ه در آن تنه��ا قدرتمندان 
هس��تند که می توانند باقی بمانن��د. به همین خاطر 
الزم اس��ت به عنوان مدیر همواره ب��ه این امر توجه 
داش��ته باش��ید که مالک همه چیز نیستید و اعمال 
شما توسط سیستم های نظارتی کنترل خواهد شد. 
محیط کس��ب وکار به معنی مجموعه عوامل خارج 
از کنت��رل مدیران بنگاه هاس��ت؛ قان��ون و مقررات 
از کلیدی تری��ن ای��ن عوامل محس��وب می ش��وند. 
انتظار مش��روع برق��راری نظامی با ثب��ات، از طریق 
حکوم��ت قوانین کارآم��د و از آن مهم تر الزم االتباع 
برای هم��گان، ض��رورت بهبود محیط کس��ب وکار 
س��الم و بانشاط اس��ت. به همین خاطر قوانین برای 
کس��ب و کارها ضرورت هس��تند و فضا را برای رقابت 
و فعالیت س��الم مهیا می س��ازند. تحت این ش��رایط 
ش��رکتی که ت��الش و ایده بهتری داش��ته باش��د، 
می تواند به راحتی رشد کند. درحالی که عدم رعایت 
قانون این امکان را از ش��رکت ها س��لب خواهد کرد. 
وجود قانون باعث می ش��ود برخی ش��رکت ها به فکر 
دور زدن آن باش��ند، با این حال فراموش نکنید که 
این امر از چش��م نهادهای نظارتی دور نخواهد ماند 
و حت��ی اگ��ر بتوانید به هر نحوی آنه��ا را نیز گمراه 

سازید، سایر رقبای شما ساکت نخواهند ماند. 

ایده
 پیتر مارتین، مدیرعامل شرکت Norgine )یکی 
از ش��رکت های خصوصی فعال در زمینه تولید دارو( 
است. این ش��رکت انگلیسی در مقطعی از زمان این 
فرصت را داش��ت ت��ا با پایی��ن آوردن کیفیت خود، 
زمینه را برای کسب سود بیشتر فراهم آورد. این امر 
در شرایطی رخ داد که اکثر شرکت ها به دلیل ضعف 
سیس��تم نظارتی، در این رابطه به همین شکل عمل 
می کردند. ب��ا این حال مدیر این ش��رکت به خوبی 
می دانس��ت که زمینه کاری حساس آنها که با جان 
افراد در ارتباط اس��ت، حتی اگر با مش��کلی مواجه 
نش��وند، در آینده ممکن است توسط باقی شرکت ها 
به عن��وان پرونده ای ب��رای زمین زدن آنها اس��تفاده 
ش��ود. به همین خاطر هم آنها به ش��یوه سابق خود 
فعالیت را ادامه دادند. اگرچه این امر باعث ش��د در 
کوتاه مدت آنها نسبت به سایرین عقب بمانند و سود 
به مراتب کمتری کس��ب کنند اما اتفاقی رخ داد که 
ورق را به نفع این شرکت برگرداند. با روی کار آمدن 
افراد جدید در سیس��تم نظارتی کش��ور انگلس��تان، 
پرونده ه��ای مش��کوک ش��رکت های داروس��ازی به 
جری��ان افتاد و این ام��ر باعث توبیخ و توقف فعالیت 
بس��یاری از شرکت ها شد. تحت این شرایط و با کنار 
 norgine رفتن بس��یاری از رقبا، حال این شرکت
بود که توانس��ت بازار را به تصاح��ب خود درآورد و 
به س��ودی فوق العاده دس��ت پیدا کند. این اتفاق به 
قدری برای این برند خوشایند بود که هنوز هم پس 
از گذش��ت س��ال ها از آن اتفاق، این ش��رکت گزینه 
اول بسیاری از مشتریان است. بدون شک این میزان 
از موفقی��ت برای ش��رکت محقق نمی ش��د اگر پیتر 
مارتین سیاس��ت درست خود را در پیش نمی گرفت 
و بر آن پافشاری نمی کرد. به همین خاطر هم است 
که هم��واره به مدیران توصیه می ش��ود جهت بقا و 
خوش��نام ماندن، به قوانین احت��رام بگذارند و تصور 
نکنند که می توانند بر آنها مس��لط ش��وند و به نفع 

خود آنها را تغییر دهند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- تصمیم گیری ها توس��ط دولت یا سایر نهادهای 
نظارتی کامال خارج از کنترل شما هستند. به همین 
خاطر بهتر اس��ت تنها خود را با آنها همگام سازید و 
به فکر دور زدن آن نباش��ید. فراموش نکنید مدیری 
موفق اس��ت که بتواند ش��رکت خود را برای سالیان 

دراز در کورس رقابت نگه دارد. 
- ب��ا توجه به این امر که نهاده��ای نظارتی فعالیت 
شما را کنترل می کنند، الزم است نظارت خود را روی 

عملکرد تمامی قسمت های شرکت خود باال ببرید. 
- وجود هرگونه فس��ادی برای ش��ما و شرکت تان 
مانن��د زهر اس��ت و کار را بس��یار پیچی��ده خواهد 
ک��رد. فراموش نکنید که با توجه به افزایش امکانات 
ارتباطی، فعالیت های خارج از قانون شما می تواند در 
کسری از ثانیه مخابره ش��ود و این به راحتی اعتبار 

شرکت را نابود خواهد ساخت. 

گذار 2 کارآفرین از شیوه های سنتی 
کسب وکار به روش های مدرن

این نکته شاید یکی از مهم ترین درس های صاحبان 
کس��ب وکار باش��د؛ روش های عادی، کس��ل کننده 
هس��تند، پس نترس��ید و به س��وی تغییرات بزرگ 
حرکت کنید.  در این نوش��تار دی��دگاه دوکارآفرین 
ب��زرگ را در زمینه کار و زندگی بررس��ی می کنیم. 
س��خنان این دو می تواند راه حل برخی از مش��کالت 
 )Chase Jarvis( ش��ما باش��د. چیس جاروی��س
 )CreativeLive( موس��س ش��رکت کریتیو الی��و
اعالم کرده اس��ت که این ش��رکت به یک سیس��تم 
آموزش��ی جدید نیاز دارد تا با عصر اطالعات همگام 
بمان��د. رای��ان هارمز نی��ز بنیانگذار ش��رکت یونین 
واین )Union Wine( هم توضیح داده اس��ت که 
بس��ته بندی های مدرن چگونه منجر به فروش باالی 
محصوالت ش��ده اس��ت.   آیا ش��ما نیز آماده تغییر 
دیدگاه خود و رسیدن به فرصت های جدید هستید؟ 
پس به شما پیش��نهاد می کنیم در ادامه این مطلب 

به نقل از نوپانا همراه ما باشید.
 

جارویس از کریتیو الیو
چیزهای جدید یاد بگیرید

کسانی که متولد سال ۲۰۰۰ به این طرف هستند، با 
انتقادات بیشماری خصوصا در حوزه کسب وکار روبه رو 
هستند، اما نمی توان انکار کرد که تمایل نوجوانان این 
هزاره به یادگیری مهارت های جدید، بسیار جذاب است. 
جارویس ضمن ابراز خشنودی از این تمایل به یادگیری 
توضیح داده است که شرکت کریتیو الیو به افرادی که 
همواره به یادگیری مشغولند احترام می گذارد و هدف 
خود را فراه��م آوردن فرصت های یادگیری خالقانه به 
هنرمندان و کارآفرینان در هر س��ن و سالی که باشند، 

قرار داده است. 

برقراری تعادل میان زندگی شغلی و شخصی
آیا وقت آن نرس��یده که تعادل س��نتی میان کار و 
زندگی را تغییر دهیم؟ جارویس اعتقاد دارد که ترکیب 
زندگی شخصی با شغل می تواند یکی از کلیدهای مهم 
دس��تیابی به یک زندگی موفق باشد. به گفته موسس 
شرکت کریتیو الیو، او در زندگی شخصی خود هیچ گاه 
از رویارویی با مشکالت واهمه ای نداشته و زندگی کاری 
و ش��خصی خود را ترکیبی از موانع و موفقیت های این 

دو جنبه از زندگی خود می داند. 

آموزش پویا در عصر مدرن
باوج��ود اینک��ه در ح��ال حاض��ر حج��م وام های 
دانش��جویی به رقم��ی حدود 1.5 تریلی��ون دالر در 
ایاالت متحده می رس��د، سیس��تم آموزش��ی در این 
کش��ور بر لب��ه یک تحول بس��یار عظیم ق��رار دارد. 
جاروی��س پیش بین��ی کرده ک��ه در آین��ده جوانان 
کمتری تمایل به دانش��گاه رفتن خواهند داش��ت و 
ترجیح می دهند تجربه واقعی زندگی و کار را شخصا 
و به صورت عملی درک و کسب کنند. به نظر می آید 
که حوزه کس��ب وکار نیز بازتاب دهنده همین نظریه 
است؛ بسیاری از ش��رکت ها در حال ایجاد تغییراتی 
در ملزوم��ات نیروی تازه کار خود هس��تند و تصمیم 
دارند ض��رورت اخذ م��درک دانش��گاهی را کاهش 
دهند. با این وصف کس��ی نمی دان��د آینده آموزش 

چطور خواهد بود. 

شجاعت در ایجاد تغییرات
وای��ن یونی��ن  ش��رکت  موس��س  هارم��ز،   رای��ان 
فع��ال  اورگان  ایال��ت  )Union Wine(  ک��ه در   
اس��ت، تصمیم به ایجاد تحول در صنعت بس��ته بندی 
محص��والت دارد. تا زمانی که ی��ک فرصت خارق العاده 
در برنام��ه غذای��ی س��ال ۲۰1۳ پی��ش نیام��ده بود، 
ش��رکت یونین واین نمی دانس��ت چگونه ب��ا تغییر در 
بس��ته بندی محص��والت خ��ود می توان چش��م اندازی 
رو ب��ه آینده گش��ود.  به هر حال این ش��رکت تصمیم 
گرفت محصوالت خود را به جای مدل کالس��یک، در 
بس��ته های غیررسمی با امکان اس��تفاده راحت تر برای 
مش��تریان ارائه دهد. البته ای��ن کار انتقاداتی را نیز در 
پی داش��ت، اما مصرف کنندگان از این تغییر به ش��دت 
اس��تقبال کردند. ای��ن نکته، درس خوب��ی برای همه 
صاحبان کسب وکار است. روش های عادی، کسل کننده 

هستند؛ نترسید و درها را به روی تغییر باز کنید. 

ریسک کمتر و تصمیم گیری حیاتی
عالقه مندان به ش��یوه های کالس��یک و س��نتی، 
تصمیم ش��رکت یونی��ن  واین برای ایج��اد تغییر در 
بس��ته بندی محص��والت خ��ود را مورد انتق��اد قرار 
داده اند، اما این ش��رکت در س��ال جاری قرار اس��ت 
چیزی ح��دود 4میلیون واحد بیش��تر از محصوالت 
خ��ود را به فروش برس��اند! با چنین رش��د عظیمی، 
هارمز چگونه می تواند آرامش و تمرکز خود را حفظ 
کند؟ هارمز معتقد اس��ت دو راه بیشتر وجود ندارد؛ 
ریسک کمتر و اخذ تصمیمات حیاتی.  وقتی با عدم  
قطعیت روبه رو می شوید، چطور می توانید بهترین راه 
را ب��رای ادامه کار خود بیابی��د؟ هارمز روی اهمیت 
فرآیند تصمیم گی��ری حیاتی تمرکز دارد که یکی از 
اصلی ترین س��تون های کارآفرینی او نیز بوده است. 
ش��ما باید یاد بگیرید چطور از دانش تیم کاری خود 
اس��تفاده کنید، چگونه اطالعات مفید را به دس��ت 
آوری��د و مهم تر از همه به حس درونی خود در حین 

تصمیم گیری های سخت اعتماد کنید. 
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تحلیلگرهای حوزه کسب وکار 
عادت کرده اند ه��ر هفته اخبار 
ت��ازه ای از آم��ازون را مخاب��ره 
کنند. این امر عالوه بر ش��هرت 
روزافزون این فروشگاه اینترنتی 
ش��گرفی  تأثی��رات  از  ناش��ی 
اس��ت که آمازون ب��ر بازارهای 
بین المللی دارد. اس��تراتژی این 
برند مشخص اس��ت؛ هرجا که 
الزم است و مشتری هست نفوذ 
کن؛ درست مانند کرم هایی که 

خاک را زیر و رو می کنند. 
به گزارش رویترز، آمازون در 
حال بازی ب��ا ایده های مختلف 
است و تبدیل به والدینی بزرگ 
و گس��ترده ش��ده تا تم��ام نیاز 
مش��تریانش را رف��ع کند. ورود 
به بازار فروش بلیت های سینما، 
تئاتر و کنسرت های موسیقی در 
کنار حضور گسترده در صنعت 
غذایی تاییدی بر ادعای رویترز 

است. 
اگرچه از دیدگاه یک مشتری 
آمازون خیره کننده  رشد سریع 
و ج��ذاب ب��ه نظر می رس��د، با 
این ح��ال ای��ن غ��ول مجازی 
دردس��رهایی را برای سازمان ها 
و مراک��ز واقع��ی ایج��اد کرده 
است. به نظر می رسد اداره های 
مختل��ف جهان  نق��اط  پس��ت 
قادر ب��ه هماهنگ��ی مطلوب با 
سرعت رش��د آمازون نیستند و 
سفارشی  بسته های  مواردی  در 
را دیرتر از موع��د مقرر تحویل 
باعث  ام��ر  می دهن��د. همی��ن 
ش��ده آمازون از سیستم ارسال 
سفارش های ویژه خود استفاده 

کند. 
از مش��کالتی که  صرف نظ��ر 
این برند جهانی با س��ازمان های 
ه��م  هن��وز  دارد،  مختل��ف 
می ت��وان نکات ارزش��مندی از 
آموخت.  آمازون  استراتژی های 
در این مقاله تالش ش��ده است 
برخی از مهم ترین دستاوردهای 
حی��ات تج��اری ای��ن برن��د به 

خواننده عرضه شود. 

داخل آمازون چه می گذرد؟ 
بهتری��ن راه ب��رای آگاهی از 
بدن  ارگانیس��م  فعالیت  نح��وه 
حیوانات یا گیاهان کالبدشکافی 
است. بر همین اساس در اینجا 
از این ش��یوه زیست ش��ناختی 
اس��تفاده خواهیم ک��رد تا بیش 
از پیش به ماهی��ت آمازون پی 

ببریم. 
آم��ازون ام��روزه دیگ��ر یک 
نیست.  کتاب   فروش��نده صرف 
در واق��ع پ��س از موفقی��ت در 
ف��روش کتاب این فروش��گاه به 
سوی بازارهای دیگر نیز متمایل 
ش��د. ب��ا ای��ن ح��ال برخالف 
تص��ور عموم��ی که آم��ازون را 

توس��عه گری بی حساب و کتاب 
تجسم می کند، این برند الگوی 
خاص خود را به منظور توس��عه 

بازارهایش دارد. 
رقابت امری است که آمازون 
معنای تازه ای به آن بخش��یده 
است. به طور معمول افراد انتظار 
دارن��د پیروزی یک��ی از طرفین 
رقابت تجاری به معنای شکست 
طرف مقابل باش��د. با این حال 
آم��ازون رقابت را ب��ه یک بازی 
برد-ب��رد تبدی��ل کرده اس��ت. 
ب��ر این اس��اس ه��دف نابودی 
رقبا نیس��ت، بلکه اضافه کردن 
آنها ب��ه لیس��ت زیرمجموعه ها 
ی��ا هم��کاری متقاب��ل اس��ت. 
برای مثال س��رمایه گذاری 1.۳ 
در  آم��ازون  دالری  میلی��ون 
صنعت غذایی چی��ن بر همین 
اس��اس تحلیل پذیر خواهد بود. 
آنچ��ه ای��ن س��رمایه گذاری را 
همکاری  کرده،  عقالیی  اقدامی 
گس��ترده با رستوران ها و مراکز 

تهیه غذای صنعتی است. 

کشف خواسته مشتری
رمز موفقیت در هر کسب وکاری 
آگاهی از خواس��ته های مشتری 
و اولوی��ت آنهاس��ت. ای��ن هدف 
با بررس��ی های آکادمیک  گاهی 
به دست می آید که هزینه و زمان 
اندک��ی را طلب می کن��د. با این 
ح��ال در برخی موارد ش��ما باید 
شجاعت بیش��تری به خرج داده 
و اجازه دهید بازار خواس��ته های 
مشتریان را به ش��ما نشان دهد. 
در این صورت خ��رج هزینه و از 
همه مهم تر زمان بیشتر مورد نیاز 

خواهد بود. 
بنگاه های  با  آمازون  همکاری 
مش��تریان  تقاض��ای  ارزیاب��ی 
در راس��تای تضمی��ن موفقیت 
در بازاره��ای جدی��د یک��ی از 
کلیدهای طالی��ی موفقیت این 

برند اس��ت، اما این تنها راهکار 
و مطمئن ترین آنها نیس��ت. در 
واق��ع گاهی بنگاه ه��ای ارزیابی 
و تحلی��ل رفت��ار مش��تریان از 
روش های��ی اس��تفاده می کنند 
که در کس��ب وکار شما چندان 
نتیجه بخش و قطعی نیس��تند. 
همچنی��ن تأکید ب��ر المان ها و 
نح��وه انتخ��اب جامع��ه آماری 
تأثیر انکارناپذیری روی خروجی 
به دست آمده خواهد داشت. بر 
همین اس��اس آمازون در برخی 
از بازارهای حس��اس و بزرگ از 
استفاده  ارزیابی خود  سیس��تم 
می کن��د. به ای��ن منظور بخش 
وی��ژه ای ش��امل متخصص های 
ارزیاب��ی ب��ازار و بازارشناس��ی 

تأسیس شده است. 
فعالی��ت در زمین��ه ف��روش 
کت��اب تجرب��ه ای کمی��اب در 
اختیار مدیران آمازون قرار داده 
اس��ت. در واقع آمازون اهمیت 
ارائ��ه کاالی ب��ا کیفی��ت را در 
کنار اهمیت تحویل س��ریع آن 
به طور همزمان به خوبی به کار 
می بندد. این نکته ای اس��ت که 
بس��یاری از رقبای بین المللی و 
محلی آم��ازون با آن دس��ت و 

پنجه نرم می کنند. 
ک��ه  کس��ب وکاری  ه��ر  در 
هس��تید، ای��ن بخش به ش��ما 
آموزش داد که به دنبال کش��ف 
باش��ید.  مش��تریان  نیازه��ای 
همچنی��ن در کن��ار ای��ن نوع 
اکتش��اف باید اهمیت گردآوری 
اطالع��ات اختصاص��ی را نیز به 
یاد داشته باشید. اگر قرار است 
به جای رقابت س��نتی به شیوه 
آمازون عمل کنید، باید اقتباس 
کامل��ی از الگوی رفت��اری این 
باشید.  داش��ته  بزرگ  فروشگاه 
این نکته ای اس��ت ک��ه ما را به 
بخ��ش بع��دی هدای��ت خواهد 

کرد. 

غافل گیری؛ رمز موفقیت 
در بازار

از  بس��یاری  ک��ه  حال��ی  در 
ش��رکت ها به دنبال استفاده از 
روش ه��ای جدی��د ب��رای غلبه 
بر مش��کالت جاری مش��تریان 
هس��تند، برندهای موفقی نظیر 
آمازون در فکر ایجاد ارزش های 
غیرقاب��ل انتظ��ار و غافل گیری 
مش��تریان هس��تند. توج��ه به 
رون��د توس��عه کس��ب وکار اپل 
در زمین��ه ارائه آیفون به خوبی 
موید این ادعاس��ت. ارائه آیفون 
هیچ مشکل جاری را حل نکرد. 
در ع��وض امکاناتی را در اختیار 
کاربر قرار داد که تا پیش از آن 
هیچ فردی انتظارش را نداشت. 
اپل هیچ مش��کلی را حل نکرد 
اما ام��روزه تقریبا هم��ه ما هر 
چند دقیقه یکبار به گوشی های 

هوشمندمان سر می زنیم. 
آی��ا تا ب��ه حال ب��ازار فروش 
آنالی��ن کتاب را مورد بررس��ی 
دقیق قرار داده اید؟ در این بازار 
درصد ریس��ک ناشی از شکست 
بس��یار پایین اس��ت. درست به 
همی��ن دلی��ل بود ک��ه آمازون 
فروش کت��اب را به عن��وان گام 
نخس��ت برای حضور در فضای 
اینترنتی انتخاب کرد. تا پیش از 
آن، این ایده که از پشت مانیتور 
کتاب های مختلف را جست وجو 
ک��رده و س��فارش خرید دهیم، 
دغدغ��ه عالقه من��دان به کتاب 
نبود. ارزش آفرینی آمازون باعث 
ش��د امروزه دیگر کسی زحمت 
تردد در شهر برای خرید کتاب 

را به خود ندهد. 
در پای��ان این بخ��ش باید به 
نکته مهمی اش��اره ک��رد. اجازه 
دهید ابتدا این پرسش را بررسی 
کنی��م. چه چی��زی زمینه ارائه 
خدمات جانبی آمازون را بسیار 
پاسخ های  است؟  کرده  متفاوت 

متفاوتی برای این پرسش وجود 
دارد، ب��ا این حال بررس��ی های 
تحویل  س��رعت  نیویورک تایمز 
عامل  را  بس��ته های سفارش��ی 
اصل��ی این موض��وع می داند. تا 
پی��ش از رونمایی از س��رویس 
ارائه سفارش فوق سریع آمازون 
معموال بررسی سفارش ها یک تا 
دو روز طول می کش��ید. با این 
ح��ال آم��ازون این م��دت را به 
کمتر از 1۲ دقیقه کاهش داده 
اس��ت. از زمان ثبت سفارش تا 
تأیید ش��رکت تنه��ا 1۲ دقیقه 
زمان الزم اس��ت، س��پس بسته 
آماده ارس��ال خواهد ب��ود. این 
مش��کلی اس��ت ک��ه همچنان 
آم��ازون  رقب��ای  از  بس��یاری 
)به وی��ژه رقبای محل��ی(  با آن 

دست وپنجه نرم می کنند. 

رفع نیاز باید کامل باشد
همه ما این تجربه را داشته ایم 
ک��ه گاهی مس��ئولیتی را صرفا 
برای رفع تکلیف انجام می دهیم 
و گاه��ی ب��ه منظ��ور کس��ب 
رضایت طرف مقاب��ل. بین این 
دو در حوزه کس��ب وکار تفاوت 
چش��مگیری وجود دارد. کسب 
رضایت ط��رف مقاب��ل نکته ای 
است که آمازون روی آن تأکید 

زیادی دارد. 
ارائه دهن��ده  تنه��ا  آم��ازون 
محص��والت به ص��ورت آنالین 
نیس��ت. موت��ور جس��ت وجوی 
محصوالت این برند با اس��تفاده 
از فیلتره��ای متع��دد توانای��ی 
نمای��ش آنچ��ه را که مش��تری 
ای��ن  دارد.  می خواه��د  واقع��ا 
نکته ای اس��ت ک��ه مخاطب را 
به س��وی خرید از آمازون سوق 
می دهد. به جای سردرگمی در 
فروشگاه ها و مغازه های مختلف، 
با کامپیوتر ی��ا حتی موبایل در 
می��ان خیل عظی��م محصوالت 

جست وجو کرده و خریدکنید. 
نکته مهم در مورد آمازون آن 
است که همکاری گسترده ای با 
کتابفروش��ی ها دارد و به نوعی 
آنه��ا را تبدی��ل ب��ه انباره��ای 
اس��ت.  ک��رده  غیررس��می اش 
به ای��ن ترتیب هم کس��ب وکار 
کتابفروش��ی ها همچنان پرسود 
خواهد ب��ود و ه��م هزینه های 
ارس��ال س��فارش از مبدأ بسیار 

دور حذف خواهد شد. 
توس��عه  که  نمی کند  فرق��ی 
کس��ب وکار آم��ازون ب��رای ما 
خوش��ایند باش��د ی��ا ن��ه؛ این 
برن��د هر روز در حال توس��عه و 
پیش��رفت اس��ت. در این میان 
به عنوان عضو کوچکی از دنیای 
کسب وکار و کارآفرینی بهترین 
موض��ع اس��تفاده از ایده ه��ا و 
اقتباس ش��ان در کسب وکارمان 

است. 
Entrepreneur. :منبع

درس هایی از آمازون
نگاه کارتابل

ترجمه: علی آل علی 

کسب وکار خالق

مشاوره  سبز - آینده به فناوری های سبز وابسته است و هر روز کسب و کارهای بیشتری به سوی سبز شدن می روند. اگر مهارت و 
دانش ذخیره  انرژی را دارید، می توانید این کسب و کار را شروع کنید.
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برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د همه کس��ب وکارها و 
فعالیت های اقتص��ادی باید مالی��ات پرداخت کنند؛ در 
حالی که عده ای معتقدند برای حمایت از کسب وکارهای 
نوی��ن که بعض��ا کارآفرین نیز هس��تند، بای��د آنها را از 

پرداخت مالیات معاف کرد. 
به گزارش شهروند، اس��تارت آپ ها هم مالیاتی شدند؛ 
ش��رکت های نوپایی که هنوز عمرش��ان به یک دهه هم 
نرسیده، حاال در لیست بلندباالی کسب وکارهای مالیاتی 
قرار گرفتند. مالیات همان هزینه اجتماعی که از س��ود 
فعالیت های اقتصادی مردم نصیب دولت می ش��ود، برای 
اس��تارت آپ ها که عموما بساط شان را در فضای مجازی 
پهن کرده اند هم خط ونش��ان کش��یده است. با گسترش 
روزافزون اس��تارت آپ ها س��ازمان امور مالیاتی کشور به 
این فکر افتاده تا این ش��رکت ها را که حاال تعدادش��ان 
ب��ه ١١  ه��زار رس��یده، وارد جمعی��ت مالیات دهندگان 
کند. بعد از اینکه رئیس کل این س��ازمان اعالم کرد که 
کسب وکارهای نوین نیز باید مالیات پرداخت کنند، بازار 
اعتراض های این صنف داغ شد. با این حال، دو نظریه در 
رابطه با پرداخت مالیات استارت آپ ها وجود دارد؛ برخی 
از کارشناسان معتقدند همه کسب وکارها و فعالیت های 
اقتصادی باید مالی��ات پرداخت کنند و عده ای معتقدند 
برای حمایت از کس��ب وکارهای نوین که بعضا کارآفرین 

نیز هستند، باید آنها را از پرداخت مالیات معاف کرد.
اگرچ��ه مالیات به عنوان بخش��ی از درآمد دولت یکی 
از اصول توس��عه اس��ت، اما موضوعی که ای��ن اتفاق را 
به چالش کش��یده اس��ت، تفاوت میان کس��ب وکارهای 
اینترنتی و آنالین با کسب وکارهای سنتی است. تفاوتی 
ک��ه لزوم ارائه مدل و ن��رخ مالیاتی متفاوتی را در جهت 
حمایت از این ش��رکت های نوپا می طلبد. این پرونده به 
دنبال این است که با بررسی دنیای استارت آپ ها و تاثیر 
این نوع کس��ب وکارها در جامعه به این پرس��ش که آیا 
کسب وکارهای نوین نیز باید مالیات بپردازند یا نه، پاسخ 

دهد.

دنیای نوین
اس��تارت آپ ها کسب وکارهایی هس��تند که همواره با 
تکنول��وژی و فناوری پا به دنی��ای فعالیت های اقتصادی 
گذاش��تند. این نوع فعالیت ها که با منابع مالی و نیروی 
انس��انی اندک نیز می توانند راه اندازی ش��وند، پتانسیل 
توس��عه و س��ودآوری باالیی دارند. در سال های اخیر به 
دلیل پیش��رفت تکنولوژی و افزای��ش کاربران اینترنت و 
گوشی های هوشمند، کسب وکارهای نوین نیز گسترش 
پیدا کردند. همین هم ش��د ک��ه خیلی زود افراد خالق، 
نخب��گان و جوان��ان وارد ای��ن فضا ش��دند و اس��تارت 
ش��رکت های مختلفی در زمینه فروش کاال، حمل ونقل، 

شبکه های اجتماعی و . . . را زدند.

مشکالت رو به رشد
گسترش شرکت های مختلف در زمینه کسب وکارهای 
نوین تنها نقط��ه عطف این ن��وع فعالیت های اقتصادی 
نیس��ت، چرا که حاال برخی از این کس��ب وکارها چنان 
مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته اند که حتی درآمدشان 
بیشتر از کسب وکارهای سنتی است. این اتفاق همزمان 
با موج اعتراض برخی از اصناف که با سیستم سنتی کار 
می کردند، مواجه ش��د. با این حال، با توجه به گسترش 
اس��تفاده م��ردم از اس��تارت آپ های مختل��ف، دولت و 
سازمان های مختلف توجه ویژه ای به این نوع کسب وکار 
نشان می دهند. بنابراین عالوه بر مشکالتی که بر سر راه 
مجوزهای برخی از این نوع کس��ب وکارها و کش��مکش 
و تقابل ش��غل های س��نتی و مدرن وجود دارد، موضوع 
پرداخت مالیات این صنف را در شوک بیشتری فرو برد.

خط و نشان دوطرفه
اگرچه هنوز س��ازوکار مشخصی برای چگونگی اعمال 
مالیات، متناسب با کسب وکارهای استارت آپی مشخص 
نشده است، اما آنها قبل از تصویب قوانین مالیاتی کشور 
متولد نشده بودند؛ با استناد به ماده های مختلف قوانین 
مالیاتی کش��ور به خصوص ماده یک، ٩٤ و ١٠٦ می توان 
اس��تارت آپ ها را هم مش��مول پرداخت مالیات دانست. 
در م��اده ٩٤ قان��ون مالی��ات: »درآمد مش��مول مالیات 
مودیان موض��وع این فصل )مالیات بر درآمد مش��اغل( 
عبارت اس��ت از کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر 
درآمدهای آنان که مش��مول فصول دیگر شناخته نشده 
پس از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط طبق مقررات 
فص��ل هزینه های قابل قبول و اس��تهالکات«. ماده ١٠٦ 
ای��ن قان��ون نیز به موض��وع فعالیت و کس��ب وکار افراد 
حقیقی اش��اره دارد ک��ه این موضوع نیز یک��ی دیگر از 
ویژگی های کس��ب وکاری نوین است. بنابراین قانون نیز 
یک��ی از دالیلی بود که س��ازمان ام��ور مالیاتی را بر آن 
داش��ت نس��بت به پرداخت مالیات از طرف شرکت های 
نوپا واکنش نش��ان دهد. همین هم ش��د که سیدکامل 
تقوی نژاد، رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی از مشمولیت 
مالیاتی کسب وکارهای نوین خبر داد؛ موضوعی که قرار 
اس��ت همین روزها اجرایی شود. او در این باره می گوید: 
»بررس��ی موضوع دریافت مالیات از شرکت های فعال در 
فضای مجازی آغاز ش��ده و ش��یوه نامه آن به زودی ابالغ 
می ش��ود. در این بررسی ها تصمیم بر آن شد که مالیات 
اس��تارت آپ هایی که واس��طه بین دو مش��تری هستند، 
به صورت مالیات ارزش افزوده و مالیات اس��تارت آپ های 

فروشنده همانند مالیات سایر شرکت ها باشد.«

ب��ا این ح��ال، بعد از انتش��ار این خب��ر، انجمن صنفی 
کس��ب وکار درخصوص پرداخت مالیات کس��ب وکارهای 
اینترنتی با انتشار نامه ای نسبت به این موضوع اعتراض کرد. 
البته این اعتراض به معنای فرار مالیاتی این شرکت ها نبود، 
بلکه آنها خواستار تدوین آیین نامه و دستورالعمل مالیاتی 
هس��تند تا با توجه به نوع فعالیت ها و مدت زمان تاسیس 

آنها بتوان از این نوع کسب وکار حمایت کرد. 

پیشینه
تولدهای نوین

تولد اس��تارت آپ ها ب��ا ایده های خالقان��ه همراه بود. 
اگرچ��ه دنیای اس��تارت آپ ها و کس��ب وکارهای مبتنی 
ب��ر فناوری سال هاس��ت ک��ه در جه��ان رواج دارد، اما 
ای��ن کس��ب وکارها در ای��ران عمری کمتر از ١٠  س��ال 
دارن��د. ش��اید تا همین چند  س��ال پیش که نخس��تین 
کسب وکارهای نوین اینترنتی استارت کار خود را زدند، 
کمت��ر کس��ی بود که حتی نام آنها را ش��نیده باش��د یا 
اساسا بداند اس��تارت آپ یعنی چه؟ اما استارت آپ ها به 
دلیل گس��ترش روزافزون کاربران اینترنت و گوشی های 
هوش��مند خیلی زود در خدمت مش��تریان خود درآمده 
و شناخته ش��دند. اس��تارت آپ هایی مانند تخفیف های 
گروه��ی کاال و خدم��ات، ف��روش کاال، ارس��ال غ��ذا، 
حمل ونق��ل و . . . . در زی��ر با برخی از اس��تارت آپ های 
موفق ایرانی که راهگش��ای این نوع کسب وکار در ایران 

بودند، آشنا می شویم.
دیج�ی کاال: لنز دس��ت دوم دوربین، جرقه تاس��یس 
دیج��ی کاال بود.  س��ال ١٣٨٤ که دو ب��رادر دوقلو برای 
خری��د دوربین به خیابان جمهوری رفت��ه بودند، بعد از 
خریدشان متوجه تعمیری بودن لنز دوربین شان شدند. 
اتفاق ناخوشایندی که در ذهن آنها دغدغه خرید مدرن 
به جای ش��کل س��نتی را ایجاد کرد. این س��ایت بزرگ 
خری��د اینترنت��ی که به عنوان واس��طه میان فروش��نده 
و مش��تری فعالیت می کند از  س��ال ١٣٨٥ پا به دنیای 

کسب وکارهای نوین گذاشت.
تخفیفان: این سایت بزرگ اینترنتی در زمینه تخفیف 
کاال و خدمات عمر طوالنی در دنیای استارت آپ ها دارد. 
تخفیفان با ه��دف ارائه تخفیف ه��ای گروهی در زمینه 
کاال و خدمات در مردادماه  س��ال ١٣٩٠ فعالیت خود را 
آغاز کرد. در ابتدای تاس��یس این سایت خرید اینترنتی 
که کاال و خدمات را همراه با تخفیف به مش��تریان ارائه 
می داد، تنها مختص به تهران بود، اما هم اکنون در هفت 

شهر ایران فعالیت خود را گسترش داده است.
نت  برگ: این س��ایت یک ش��رکت تجارت الکترونیک 
اس��ت ک��ه خدم��ات و کاالی فروش��ندگان را همراه با 
تخفیف در اختیار مش��تریان ق��رار می دهد. نت  برگ نیز 
یکی از کسب وکارهای نوین ایران محسوب می شود و در 

 سال ١٣٩٠ فعالیت خود را آغاز کرد.
اس�نپ: این روزها پایتخت نشینان و ساکنان برخی از 
شهرهای بزرگ ایران بیشترین کسانی هستند که اسنپ 

را می شناس��ند؛ س��رویس هایی که با نصب اپلیکیش��ن 
موبایلی مس��افران را ب��ه رانندگان وص��ل می کند. این 
تکنول��وژی ک��ه از  س��ال ١٣٩٣ کار خ��ودش را ب��ا نام 
تاکس��ی یاب آغاز کرده بود، یک سال بعد با نام اسنپ به 

بازار حمل ونقل درون شهری وارد شد.

نظر موافق
همه کسب وکارها باید مالیات بپردازند

غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاس��بات مجلس می  گوید:  »استارت آپ ها 
به خص��وص آنهایی ک��ه در زمینه ف��روش کاال، خدمات 
و حمل ونق��ل فعالی��ت می کنن��د ه��ر روزه ب��ا حج��م 
زیادی از اس��ناد خریدوفروش مواجه هس��تند. بنابراین 
کس��ب وکارهای اینترنت��ی سیس��تم پیچی��ده ای دارند 
و حتی امکان دسترس��ی به تراکنش ه��ای مالی و همه 
اس��ناد کار بسیار س��ختی اس��ت. با همه اینها موافقان 
پرداخت های مالیاتی عدم شفافیت درآمدها و هزینه های 
استارت آپ ها را عامل اصلی اعمال مالیات می دانند. این 
در حالی اس��ت که همان طور که گفته شد بررسی اسناد 
هزینه ها و درآمدها و شفاف س��ازی آنها از طرف بسیاری 
از اس��تارت آپ ها که روزانه با حج��م زیادی از خریداران 

روبه رو هستند، کار آسانی نیست.«
جعفرزاده ایمن آبادی، یکی از موافقان دریافت مالیات 
از استارت آپ هاست و در این  باره می گوید:  »من به طور 
کل��ی با تخفی��ف مالیاتی مخالف هس��تم. در واقع نباید 
چی��زی به عنوان تخفیف یا گذش��ت مالیاتی در کش��ور 
داش��ته باش��یم. در کش��ور ما درآمدها و هزینه مشاغل 
مختلف مشخص نیست، اگر شرایطی فراهم شود که این 
درآمد و هزینه ش��رکت ها به طور ش��فاف اعالم شود، آن 
وقت هم می توان به جای تخفیف مالیاتی به آنها بودجه 

اختصاص داد.«
جعفرزاده  ایمن آبادی معتقد اس��ت: »در رابطه با نظام 
مالیاتی کش��ور نبای��د انتظار معافیت از مالیات داش��ت. 
باید ب��رای برقراری عدال��ت معافیت مالیات��ی را حذف 
کرد. همه کس��ب وکارها و فعالیت ه��ای اقتصادی اعم از 
تولیدی، رفاهی، فرهنگی، تفریحی، بهداش��تی، خدماتی 
و . . . که ایجاد درآمد می کنند، باید مالیات بپردازند. در 
نهایت باید در نظام پولی و بانکی کش��ور شفافیت وجود 
داش��ته باشد. اس��تارت آپ ها هم باید درآمد خودشان را 
شفاف س��ازی کنند تا با استناد به هزینه ها و درآمدهای 
آنها بتوان بودجه ای برای هزینه های ش��ان اختصاص داد 
تا اقتصاد نیز از طریق کس��ب وکارهای این چنینی رونق 

بگیرد.«

نظر مخالف
به استارت آپ ها فرصت دهیم

غالمرض��ا حیدری ک��رد زنگن��ه، رئیس کل پیش��ین 
س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور می  گوید: »بس��یاری از 
مخالفان دریافت مالیات از استارت آپ ها، با اصل مالیات 

مخالفتی ندارند، اما معتقدن��د هنوز برای اعمال مالیات 
به کس��ب وکارهای نوین زود اس��ت. استارت آپ ها مانند 
نوزادان تازه متولدش��ده نیازمند رسیدگی هستند. باید 
ب��ه آنها فرصت داد که در دنیای ش��لوغ و پر از ریس��ک 
اقتصادی گلیم ش��ان را از آب بیرون بکش��ند و بعد برای 

آنها تصمیم گرفت.«
حیدری  کرد زنگنه، یکی از کس��انی است که به شدت 
با مس��ئله دریافت مالی��ات از ش��رکت های نوپا مخالف 
اس��ت و در این  باره می گوید: »دولت با هدف حمایت از 
تولید و اش��تغال و بهبود فضای کسب وکار، شرکت های 
دانش بنی��ان و واحده��ای تولی��دی مس��تقر در مناطق 
کمتر توس��عه یافته را مشمول معافیت های مالیاتی کرده 
اس��ت.  سال گذشته با اصالحیه جدید قانون مالیات های 
مستقیم این اتفاق رخ داد. براساس ماده ١٣٢ این قانون، 
درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی 
یا معدنی و تولیدی فناوری اطالعات به ش��رط دارا بودن 
مج��وز از مراج��ع قانون��ی، از تاریخ ش��روع بهره برداری 
ی��ا اس��تخراج به م��دت پنج  س��ال و در مناط��ق کمتر 
توسعه یافته به مدت ١٠  سال با نرخ صفر مشمول مالیات 
است. بنابراین نگاه دولت و مسئوالن به شرکت های تازه 
تاس��یس، نگاه حمایتگرانه بوده اس��ت. بح��ث دریافت 
مالیات از اس��تارت آپ ها نی��ز در همین قانون می گنجد، 

بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه داشت.«
حی��دری  کرد زنگنه ک��ه در دهه گذش��ته رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کش��ور بوده و پست های مدیریتی 
مانند ریاست سازمان خصوصی سازی را در کارنامه خود 
دارد، یکی از منتقدان قرار دادن استارت آپ ها در لیست 
مالیات دهندگان اس��ت و در این  ب��اره می گوید: »به طور 
کلی اس��تارت آپ ها و بیزینس های نوپا باید س��ال ها در 
فضای اقتصادی کشور فعالیت کنند تا بتوانند روی پای 
خودش��ان بایستند، بنابراین در شرایطی که هنوز بیشتر 
این اس��تارت آپ ها تازه تاسیس هستند یا عمر آنها حتی 
به یک دهه نیز نرسیده نباید از آنها مالیات دریافت کرد. 
من معتقدم باید به استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین 
که بیش��تر آنها نیز ش��رکت های دانش بنیان با نیروهای 
تحصیلکرده، خالق و بعضا نخبه مملکت هستند، فرصت 
بیش��تری داد. امیدوارم وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز 
به این موضوع توجه داش��ته باشد و شاید بحث دریافت 
مالیات از استارت آپ ها را حداقل به دولت بعدی موکول 
کنیم تا فرصت چهار ساله دیگری نیز به استارت آپ های 

کنونی داده شود.«

نظر کارشناس
نیاز به تشکیل شعبه رسیدگی به استارت آپ ها در 

اداره امور مالیاتی
رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی 
می گوی��د: »ش��رکت هایی که در زمینه کس��ب وکارهای 
مبتنی بر فن��اوری اطالعات با ایده ه��ای جدید فعالیت 
می کنند، در حال گس��ترش هس��تند. براس��اس قوانین 

مالیاتی، این ش��رکت ها ش��خصیتی حقوقی محس��وب 
می ش��وند و بای��د مالیات بر درآمدش��ان محاس��به و به 
س��ازمان امور مالیاتی پرداخت ش��ود، اما نکته مهم این 
اس��ت که سازوکار ش��رکت های اس��تارت آپی با مشاغل 
س��نتی که ش��امل همین قوانین می شوند متفاوت است 
و عدم این ش��فافیت در مق��ررات و قوانین موضوع اخذ 
مالیات از ش��رکت های نوآور با حجم باالی تراکنش های 

مالی را با مشکل مواجه کرده است.«
رضا الفت نس��ب در ای��ن  باره می گوی��د: »به طور کلی 
تعری��ف دقیق و رس��می از اس��تارت آپ در ایران وجود 
ندارد، بنابراین در قانون مالیاتی نیز بخش یا س��ازوکاری 
ب��رای فرآیند فعالیت اس��تارت آپ ها نداری��م. این روزها 
البته بحث بر سر تدوین آیین نامه ای است که نحوه اخذ 
مالیات از کسب و کارهای مجازی را مشخص کند. با همه 
اینها تجربه نش��ان داده که کس��ب  وکارهای اینترنتی و 
استارت آپ ها چالش بزرگی با اداره مالیات داشته اند؛ چرا 
که در واقع بس��یاری از این ن��وع فعالیت های مجازی را 
به رسمیت نمی شناس��ند؛ به طور مثال پرونده ای مربوط 
به یکی از فروش��گاه های اینترنتی ب��ود که هزینه هایش 
را اع��الم و مالی��ات حقوق هایش را ه��م پرداخت کرده 
بود ام��ا اداره مالیات این موضوع را رد کرد. دلیل ش��ان 
ه��م این بود ک��ه این فروش��گاه اینترنتی برای ش��روع 
کارش یک فضای بس��یار کوچک را ب��ا چند نیروی کار 
به عنوان محی��ط کارش انتخاب کرده بود و اداره مالیات 
نیز چنین کس��ب  وکاری را در فضای��ی کوچک با تعداد 
زیادی نیروی کار قبول نداش��ت. در صورتی که سازوکار 
اصلی اس��تارت آپ ها همین است اما به رسمیت شناخته 

نمی شوند.«
الفت نسب معتقد اس��ت اطالع نداشتن و بررسی های 
غیرکارشناس��ی برخ��ی از مس��ئوالن و مدی��ران باعث 
برخورده��ای س��ختگیرانه با اس��تارت آپ ها ش��ده و در 
این  باره می افزاید: »از دو  س��ال پیش در انجمن صنفی 
کسب  وکار اینترنتی به شدت پیگیر چالش ها و مشکالت 
این نوع فعالیت ها بودی��م. بارها با وزارت اقتصاد، رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی و بخش های مختل��ف نامه نگاری 
کردیم تا جلس��ه ای بگذارند و ما در آن جلس��ه بتوانیم 
در رابط��ه با معضالت نظرات م��ان را مطرح کنیم چراکه 
نظرهای ما کارشناسی شده است اما متاسفانه تاکنون از 

این موضوع استقبال نکرده اند.«
دبی��ر انجم��ن صنفی کس��ب  وکار اینترنتی ب��ا تاکید 
کس��ب  وکارهای  هزینه ه��ای  و  درآمده��ا  اینک��ه  ب��ر 
اینترنت��ی کامال ش��فاف اس��ت، بیان می کن��د: »در این 
ن��وع کس��ب  وکارها تراکنش های مالی ثبت می ش��ود و 
بنابرای��ن درآمدها کامال ش��فاف اس��ت. در صورتی که 
در کس��ب  وکارهای س��نتی ممکن اس��ت خری��دار پول 
نق��د پرداخت یا قس��طی کاالیی را خری��داری کند و به 
نظ��ر من هیچ مش��کلی در ش��فافیت های مالی این نوع 
شرکت ها وجود ندارد. بنابراین در این شرایط اگر قرار به 
تدوین آیین نامه یا دستورالعمل هایی برای اعمال قوانین 
مالیاتی اس��ت بهترین کار تشکیل ش��عبه ای متشکل از 
افراد متخصص در س��ازمان امور مالیاتی کش��ور است تا 
با بررسی و سازوکار اس��تارت آپ ها مالیات بر درآمد نیز 

از آنها اخذ شود.«

تجربه دیگران
مالیات استارت آپ های جهانی

مالی��ات مقول��ه ای جهان��ی اس��ت. در بس��یاری از 
کش��ورهای جه��ان قوانی��ن مالیاتی مختلف��ی وجود 
دارد، برخ��ی از این کش��ورها مانند فرانس��ه به دلیل 
اتخ��اذ قوانی��ن مالیاتی س��نگین به جهن��م مالیاتی 
معروف اس��ت. از طرف دیگر، کش��ورهایی مانند قطر 
یا باهاما کش��ورهایی هس��تند که مالی��ات بر درآمد و 
ن��رخ ع��وارض اجتماع��ی در آنها وجود ن��دارد. با این 
توضیح باید گفت قوانین مالیاتی استارت آپ ها نیز در 
کش��ورهای مختلف با یکدیگر متفاوت اس��ت. از آنجا 
که مطالعه تجربی کش��ورهای پیشگام شاخص خوبی 
ب��رای تصمیم گیری های جدید اس��ت، در زیر رویکرد 
کش��ورهای آمری��کا و انگلی��س را در زمین��ه دریافت 

مالیات از استارت آپ ها بررسی می کنیم.
آمریکا: کشور پهناور آمریکا یکی از کشورهای پیشگام 
در زمینه تجارت های الکترونیک و استارت آپ هاست. با این 
حال، دریافت مالیات در هر کش��وری مطابق با نوع اقتصاد 
آن کشور است. در آمریکا استارت آپ ها به بخش خصوصی 
واگذار می شوند، به همین خاطر رسیدگی به امور مختلف 
این شرکت ها به عهده بخش خصوصی است. در این کشور 

کسب وکارهای کوچک از مالیات معاف هستند.
انگلی�س: این کش��ور اروپایی که پنجمی��ن اقتصاد 
جه��ان را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت نیز در ش��یوه 
دریافت مالیات از صاحبان و ش��رکت های اس��تارت آپی 
ش��یوه متفاوتی را اعم��ال می کند. در واقع این کش��ور 
ب��رای اخذ مالیات س��قف س��رمایه گذاری تعیین کرده، 
به ط��وری که س��رمایه گذاری تا س��قف ١٠٠  هزار پوند 
از ٥٠ درص��د تخفیف مالیاتی برخوردار می ش��ود. اعمال 
این نوع سیاست ها باعث تشویق و جذب سرمایه گذاران 
ب��رای رون��ق اقتص��ادی اس��ت. در این کش��ور صندوق 
س��رمایه گذاری ای مانند ای  آی  اس )EIS( برای کمک به 
شرکت های کوچک تر و با ریسک باال، با ارائه پیشنهادات 
مالیاتی برای س��هام جدید در شرکت هایی که صالحیت 
دارن��د، مالیات می دهد. ای��ن روش مالیاتی کارآمد برای 

سرمایه گذاری در شرکت های کوچک است.

مالیات استارت آپ ها زیر ذره بین

آیا استارت آپ ها باید مالیات پرداخت کنند؟ 
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اخبار

رش�ت- زینب قلیپور-  از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً 
۱۸۳ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر نفتگاز به نیروگاههای اس��تان گیالن 
ارس��ال شده اس��ت که این سوخت به عنوان س��وخت دوم در زمان 
قطعی یا افت فش��ار گاز به مصرف نیروگاههای استان خواهد رسید. 
تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ذخیره 
سازی سوخت دوم نیروگاههای رشت و پره سر از ابتدای فروردین ماه 
در دس��تور کار این شرکت قرار دارد و تاکنون با رشد ۱۱۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است . از مجموع ۱۸۳ 
میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر نفتگاز توزیع شده در استان ، ۱۱۲ میلیون 
و ۲۹۸ هزار لیتر به نیروگاه س��یکل ترکیبی رش��ت و ۵۲ میلیون و 
۹۵۶ ه��زار لیتر به نیروگاه پره اس��ت که به ترتی��ب افزایش بالغ بر 
۸۰  و ۱۴۲ درصدی این نیروگاهها را نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل نشان می دهد .  همچنین طی پنج ماهه امسال ۶۸۱ میلیون و 

۴۴ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی )بنزین سوپر و معمولی، نفت 
سفید و نفتگازغیرنیروگاهی و گاز مایع( دراستان گیالن توزیع شد که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش بالغ بر 

چهار درصدی فرآورده هاس��ت   . از مجموع توزیع انواع فرآورده های 
نفتی در استان گیالن ۴۵۵ میلیون و ۴۲۹ هزار لیتر مربوط به بنزین 
معمولی ، ۲۶ میلیون و ۷۵۵ هزار لیتر بنزین س��وپر ، ۱۲ میلیون و 
۷۶۲ هزار لیتر نفت س��فید ، ۱۶۴ میلی��ون و ۸۹۰ هزار لیترنفتگاز 
غیرنیروگاهی و همچنین ۲۱ میلیون و ۲۰۸ هزار لیتر به  گاز مایع  
اختصاص دارد.  بیشترین تغییرات مصرف فرآورده ها نسبت به پنج 
ماهه مش��ابه سال گذشته مربوط به نفت سفید با کاهش ۳۱ درصد 
می باش��د که افزایش تعداد خانوارهای تحت پوش��ش گاز خانگی و 
عدم استفاده از وسایل گرمایشی در فصل تابستان از مهمترین دالیل 
این کاهش اس��ت .  گفتنی اس��ت همچنی��ن در این مدت مصرف 
ف��رآورده های نفتی به ترتیب با افزایش ۹ درصدی بنزین معمولی و 
۱۳ درصدی بنزین سوپر ، کاهش دو درصدی نفتگاز غیرنیروگاهی و 

کاهش ۱۹ درصدی گازمایع همراه بوده است . 

ارومیه-خبرنگار فرصت امروز-همزمان با بزرگداش��ت هفته 
دولت توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی و برنامه ریزی استاندار 
آذربایجان غربی کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی نقده بر زمین زده 
شد. به گزارش خبرنگار فرصت امروز، در مراسمی که در محل احداث 
این پروژه ترتیب یافت، معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
برق اس��تان گفت : برای این نیروگاه که درزمینی به مس��احت ۱۵ 
هکتار در منطقه خلیفه لو نقده احداث می شود مبلغ ۳۰۰ میلیارد 
ریال س��رمایه پیش بینی ش��ده که یکصد میلیارد ریال از این مبلغ 
توس��ط بخش خصوصی و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب تسهیالت 
بانکی خواهد بود. مهندس غفاری افزود : با بهره برداری از این پروژه 

که دارای ۵ مگاوات ظرفیت خواهد بود معادل یک هش��تم کل برق 
شهرس��تان نقده توسط این نیرو گاه تامین می شود. وی اضافه کرد 
: این نیروگاه در نوع خود بعنوان اولین نیروگاه خورشیدی در کشور 
بش��مار می رود که دارای ۱۵ هزار سلول خورشیدی ۳۶۰ وات بوده 
و با بهره برداری از آن برای ۵۰ نفر از نیروی کار منطقه نیز اش��تغال 
ایجاد می شود. گفتنی است در این مراسم عالوه بر معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و برنامه ریزی استانداری ، رئیس سازمان صنعت ، معدن 
و تج��ارت آذربایجان غربی، معاون برنامه ریزی و مهندس��ی و مدیر 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ، فرماندار و جمعی از 

مسئوالن دستگاه های اجرایی منطقه نقده نیز حضور داشتند.

تبریز - اس�د فالح- معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی گفت: سازمان توسعه تعاون روستایی با استفاده 
از تجربیات گذش��ته و تجربه و تکنولوژی ه��ای روز دنیا می تواند 
در راس��تای ایجاد اشتغال و تولید نقش اساسی و مهمی ایفا کند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی در 
همایش تعاونی های روستایی اس��تان در راستای ایجاد اشتغال و 
تولید، گفت: باید بخش تعاونی روستایی، تقویت کسب و کار، نهادینه 
کردن تشکل ها، پایدار سازی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی 
و فرآوری محصوالت و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 
روستایی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. وی افزود: اقتصاد 
دولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی با کمک و همراهی همدیگر 
می توانند با جذب مناس��ب اعتبارات از طریق تشکل ها، صندوق 

ذخیره ارزی و منابع بانکی، کارهای خوب تولیدی و اقتصادی را راه 
اندازی و با بهره برداری، تولید و اشتغال در استان را رونق بخشند. 

مهندس پورمهدی بیان کرد: سازمان تعاون روستایی با تدوین برنامه 
و نقش��ه راه مناسب، آموزش، کار گروهی و استفاده از تکنولوژی و 
دانش روز دنیا و اس��تفاده از تجربیات کش��ورهای موفق و تجمیع 
اراضی کشاورزی باید تولید محصوالت کشاورزی، کیفیت محصوالت 
و امنیت غذایی را افزایش دهد. معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار 
آذربایجان ش��رقی تصریح ک��رد: باید با مش��ارکت دادن بانوان در 
روستاها، اس��تفاده از ظرفیت و امکانات دهیاری ها و شهرداری ها 
و همچنین اس��تفاده از تغییر الگوی کشت و صنایع تبدیلی و ارائه 
و عرضه محصوالت، تولیدات و صنایع دس��تی روس��تایی از طریق 
نمایشگاه های دائمی عرضه محصوالت کشاورزی در شهرستان ها، 
موجب افزایش تولید و اش��تغال پایدار و بهبود وضعیت معیشت و 

اقتصاد روستائیان شد.

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته دولت پروژه 
گازرسانی به ۹ روستای الموت غربی به بهره برداری رسید. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت گاز استان قزوین، مراسم افتتاحیه ۹ روستای 
الموت غربی با حضور سیدعلی موس��وی فرماندارشهرستان قزوین، 
س��یامک محمد صالحی رئی��س اداره گاز ناحی��ه قزوین و جمعی از 
مسئولین محلی در روستای شهرستان از توابع الموت غربی برگزار شد. 
در این مراسم فرماندار قزوین با اشاره به اینکه خط انتقال گاز به منطقه 
الموت در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شد بیان کرد: خوشبختانه 
دو ش��هر رازمیان و معلم کالیه در سال جاری به شبکه سراسری گاز 
متصل شده اند و پروژه گازرسانی به روستاهای مناطق شرقی و غربی 

الموت نیز توسط شرکت گاز استان با سرعت خوبی درحال انجام است 
که گازرسانی به این ۹ روستا از نشانه های بارز این تالش ها می باشد.  

رئیس اداره گاز ناحیه قزوین در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: با گازدار 
شدن این ۹ روستای منطقه الموت غربی ۵۷۹ خانوار با جمعیتی بالغ 
بر ۱۵۹۲ نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. وی مبلغ هزینه شده 
جهت بهره برداری این ۹ روستا از نعمت گاز طبیعی را  ۳۲ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: برای گازرس��انی به این روستاها 
۳۳ کیلومتر ش��بکه توزیع اجرا شده است. رئیس اداره گاز قزوین در 
پایان بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی تاکید 
و ازمشترکین عزیز خواست تا در این رابطه، نکات ایمنی را مورد توجه 

قرار داده و مصرف خود را به درستی مدیریت کنند.

تبریز - اس�د فالح: همزم��ان با پنجمی��ن روز از هفته دولت، 
چن��د طرح عمرانی، خدماتی و تولی��دی با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اس��تاندار آذربایجان شرقی در شهرستان های کلیبر، 
خداآفرین و هوراند به بهره برداری رس��ید. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مهندس علی نواداد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی در سفری یک روزه به شمال شرق استان، ابتدا انبار 
امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان خداآفرین را با اعتباری بالغ 
ب��ر ۱۰ میلیارد ریال افتتاح کرد. وی در آئین افتتاح این طرح گفت: 
پیش بینی های الزم برای مقابله با بالیای طبیعی، از وظایف دولت 
هاست. مهندس نواداد بر استفاده از ظرفیت های طبیعی بکر منطقه 
خداآفرین در بحث گردش��گری نیز تأکید کرد. معاون امور اقتصادی 
اس��تاندار همچنین اعالم کرد: آمادگی داریم وام ازدواج جوانان و نیز 
تسهیالت مناسب برای طرح های نیمه تمام باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی را در این منطقه بدون نوبت ارائه کنیم. امین امینیان، فرماندار 

خداآفرین نیز  با ارائه گزارش��ی از اقدامات دولت تدبیر و امید در این 
شهرستان، به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه نیروگاه سد خداآفرین طی 
دو س��ال اخیر اش��اره کرد و از اثرات و مزایای این پروژه بر کشاورزی 
و امنیت پایدار این منطقه گفت. معاون اقتصادی استاندار آذربایجان 
ش��رقی همچنین یک مجموعه پرورش ماهی با ظرفیت ۲۰ تن را با 
سرمایه گذاری ده میلیارد ریالی بخش خصوصی افتتاح کرد. این طرح 
که ۳.۵ میلیارد ریال از هزینه اجرای آن از محل صندوق توسعه ملی 

تأمین ش��ده اس��ت برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
فرصت شغلی ایجاد می کند. همچنین با حضور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار، بهره برداری از پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت بخش 
آبش احمد از توابع شهرس��تان کلیبر آغاز شد. تأمین برق مورد نیاز 
منطقه آبش احمد در فصول سرد یا شرایط بحرانی و حل مشکل افت 
ولتاژ واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله اهداف این طرح محسوب 
می ش��ود. معاون اقتصادی اس��تاندار همچنین در شهرستان هوراند 
حضور یافت و پس از ش��رکت در نشست بررسی مسائل و مشکالت 
این شهرس��تان در محل فرمانداری، به ط��ور همزمان چند طرح در 
حوزه آبرس��انی ش��امل اجرای خطوط انتقال، اجرای شبکه داخلی، 
احداث و تجهیز چاه و ... در سه روستای قلعه کندی، توبین و ماللو 
را افتت��اح کرد. آغاز عملیات اجرایی طرح هادی در یکی از دورترین 
مناطق بخش هوراند آخرین برنامه سفر معاون اقتصادی استاندار به 

شهرستان های شمال شرق استان بود.

طی پنج ماهه ابتدای سال جاری انجام شد 

ارسال ۱۸۳ میلیون لیتر نفتگاز برای تامین برق در استان گیالن 

همزمان با بزرگداشت هفته دولت، معاون شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي عنوان کرد

کلنگ زني احداث نیروگاه خورشیدی نقده 

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

تعاونی های روستایی نقش مهمی در راستای تولید و اشتغال دارند

افتتاح گازرسانی به 9 روستای الموت غربی در هفته دولت

با حضور معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی

چند طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند به بهره برداری رسید

اردبیل - خبرن�گار فرصت امروز - به گ��زارش روابط عمومی 
شرکت گاز اس��تان اردبیل به مناسبت هفته مبارک دولت ، با افتتاح 
پروژه گازرسانی به ۵ روستای قشالقات امیر خانلو قره سقال ، حاج شکر 
حاج تاپدوق ، محرم آباد ، پل رحمان و اسمعلی کندی بخش تازه کند از 
توابع شهرستان پارس آباد  با حضور فرماندار ، جمعی از مسئولین ادارات 
شهرستان پارس آباد ، معاون بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل  و 
اهالی محترم  روستای اسمعلی کندی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شدند. در این مراسم، مهندس ودود پناهنده معاون بهره برداری شرکت 
گاز اس��تان اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و 
باهنر اظهار داشت : پروژه گازرسانی به این روستاها در قالب ۲۲ هزار 
متر شبکه گذاری و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال  به بهره برداری 
رسید که بیش از ۲۴۰ خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار 

گرفتند و افزود: با افتتاح این روس��تاها درصد بهره مندی خانوارهای 
روس��تایی شهرستان پارس آباد به ۸۷ درصد رسید . وی با بیان اینکه 
توسعه گازرسانی در سال های اخیر از دستاوردهای دولت تدبیر و امید 
می باش��د این مهم را در  جهت خدمت به مردم و حفاظت از محیط 

زیست امری ضروری دانست . مهندس اکبر صمدی فرماندار شهرستان 
پارس آباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار 
کرد و گفت : دولت تدبیر و امید در ۴ س��ال گذشته با رویکرد عدالت 
و توسعه متوازن در تمامی مناطق محروم  کشور و علی الخصوص در 
اس��تان اردبیل در حوزه گازرس��انی توانسته است بیش از ۵۶۰ روستا 
را با این موهبت الهی برخوردار نماید. وی افزود: گازرس��انی به مناطق 
صعب العبور روستایی استان در نوبه خود بی نظیر است .اکبر صمدی 
در ادامه افتتاح پروژه گازرسانی به این روستاها را به اهالی تبریک گفته 
و ابراز امیدواری کرد که همه مش��ترکین گاز طبیعی با رعایت نکات 
ایمنی و مصرف بهینه، شکرگزار این نعمت الهی باشند . وی همچنین 
از عملکرد شرکت گاز استان اردبیل به جهت توسعه گازرسانی در این 

استان بویژه شهرستان پارس آباد  تشکر و قدردانی نمود .

در ایام مبارک هفته دولت صورت گرفت

متصل شدن 5 روستای شهرستان پارس آباد اردبیل به شبکه گاز 

افتتاح 8 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در هفته دولت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت هفته دولت  ۸ پروژه عمرانی 
به ارزش  بیش از ۱۴میلیارد ریال را افتتاح خواهد کرد.پروژه های مذکور در ۴ بخش : کنترل سیالب ، ترسیب کربن ، تولید نهال 
و نهالکاری در مناطق مختلف استان میباشند که در مجموع ۲۲۳۴خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند گردید. ۱- پروژه 
س��ازه کنترل س��یل و رسوب رجن: این پروژه در حوزه شهرس��تان رامیان و در حوزه آبخیز قورچای به بهره برداری خواهد رسید ، 
۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن ۴۰خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.۲-    پروژه سازه کنترل سیل و رسوب وطنا:این سازه در حوزه شهرستان بندرگز و در حوزه آبخیز وطنا به بهره برداری 
خواهد رسید۲میلیارد ریال ازمحل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن ۲۰خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن 
بهره مند خواهند گردید.۳-    پروژه سازه سرشاخه گیر و کنترل سیالب یورت کاظم :این سازه در حوزه شهرستان گالیکش و در حوزه 
آبخیز اوغان به بهره برداری خواهد رسید ، یک میلیارد و هفتصدوهشتاد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص 
داده و با افتتاح آن ۲۰خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.۴-    پروژه ترسیب کربن : در حوزه شهرستان 
آزادشهر ، در روستاهای وامنان و کاشیدار به بهره برداری خواهد رسید ،  یک میلیاردو هشتصدونود و دو میلیون ریال ازمحل اعتبارات 
استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن ۱۹۵۴خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.۵-    پروژه تولید 
نهال گنبد:این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان گنبد به بهره برداری خواهد رسید ، یک میلیاردو سیصد میلیون ریال از محل 
اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن ۶۰ خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.۶-    پروژه 
تولید نهال مراوه تپه : این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان مراوه تپه به بهره برداری خواهد رسید ،  یک میلیارد و دویست و 
ده  میلیون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن ۳۰ خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.۷-    پروژه درخت کاری حاشیه جاده محور آزادشهر-مینودشت : این پروژه در محور راه ارتباطی حوزه شهرستان های 
آزادشهر - مینودشت  به بهره برداری خواهد رسید ، ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 

۵۰ خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.

بزرگداشت هفته دولت در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-با حضور مدیریت ، روسا ، کارشناسان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان در حسینیه این اداره کل، هفته دولت گرامی داشته شد.این مراسم با تالوت آیاتی از 
کالم ا.. مجید آغاز و سپس حجت االسالم یوری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر این شهدا را به عنوان الگوهای اخالقی نمونه برای کارمندان توصیف کردند و در ادامه ویژگیهای کارمند نمونه را 
متذکر گردیدند.سپس مدیر کل محترم ضمن عرض درود و سالم به شهدا خصوصاً شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت ، فلسفه 
بزرگداشت این هفته را در بازگو کردن خدمات و فعالیتهای انجام شده و در حال انجام دستگاه های اجرایی دولت وتقدیر از کارکنان 
نمونه دولت بر اساس معیارهای مشخص عنوان نمودند.ایشان در ادامه اعتبارات در نظر گرفته شده سال جاری برای این اداره کل در 
جهت تجهیز منابع طبیعی استان را را مطلوب  بیان داشته و ابراز امیدواری کردند انتظارات بر اساس تخصیص به موقع اعتبارات تا 
حدود زیادی برآورده گردد. در ادامه ضمن متذکر شدن نام تعدادی از همکاران نمونه سال جاری علت انتخاب این همکاران را متذکر 
شدند و در ادامه خواستار ارائه گزارش عملکرد به موقع و البته کیفی همکاران شدند . آقای مهندس قزل سفلو در پایان گفتند: اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاهی است که مراجعه مردمی باالیی دارد ، اما میبایست همکاران محترم در اولویت کارگشایی ارباب 
رجوع محترم دقت و حفظ حرمت هرچه بیشتر افراد را در نظر داشته باشند چرا که بیشتر ارباب رجوع ما از قشر کم درآمد و ضعیف 
جامعه میباشند .در ادامه ، وقت شناسی ، رعایت عدالت و سرعت عمل را از محاسن یک کارمند نمونه عنوان کردند و در پایان از 

زحمات کلیه همکاران محترم در سطح استان تقدیر و تشکر نمودند .

کسب رتبه برتر استاني اداره کل تعاون و کار هرمزگان درجشنواره شهید رجایي
بندرعباس، خبرنگار فرصت امروز - اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان براي دومین سال پیاپي موفق به کسب رتبه 
برتر استاني در بیستمین جشنواره استاني شهید رجایي شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان، 
در بیستمین جشنواره شهید رجایی که در سالن شرکت گاز هرمزگان با حضور استاندار، معاونین وي و مدیران دستگاههاي اجرایي 
استان برگزار شد، اداره کل تعاون، کار  و رفاه اجتماعي هرمزگان بعنوان دستگاه برتر در ارزیابي عملکرد شاخص هاي عمومي سال ۹۵ 
شناخته و معرفي شد. بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته از عملکرد دستگاه های اجرایی استان  و بر اساس شاخص های  عمومی، 
این اداره کل با ارائه عملکرد قابل  قبول و مطلوب، در میان سایر دستگاه های اجرایی هرمزگان با کسب رتبه برتر مورد تقدیر قرار 
گرفت. قابل ذکر است که خانم "زیبا عابدین زاده" نیز به عنوان کارمند نمونه این اداره کل انتخاب وتقدیر شد. برای بیستمین جشنواره 
استانی شهید رجایی در هرمزگان ارزیابی عملکرد نهایی از ۵۹ دستگاه اجرایی و دولتی این استان صورت گرفت که در نهایت پنج 
دستگاه برتر استان در شاخص های عمومی و اختصاصی، سه دستگاه برتر در شاخص های عمومی، سه دستگاه برتر در شاخص های 
اختصاصی و سه دستگاه برتر در زمینه اقتصاد مقاومتی و همچنین کارمندان و فرمانداران برتر نیز در این جشنواره معرفی و تجلیل 
شدند. دوم تا هشتم شهریورماه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به نام هفته دولت نامگذاری شده است.

 
 دکتر مردانشاهی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

 کارشناسان تغذیه نقش ویژه اي در سالمت جامعه دارند 
س�اری - دهقان - دکتر مردانش��اهی، معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران در 
دوازدهمین نشس��ت و کارگاه کش��وری تغذیه) ارزیابی تغذیه کودکان( ک��ه در پالژ وزارت راه 
و شهرس��ازی برگزار شد، اظهارکرد: کارشناس��ان تغذیه نقش ویژه اي در سالمت جامعه دارند 
و برگزاري این کارگاه ها در ارتقاي س��طح دانش آن ها بس��یار موثر است. دکتر مردانشاهی به 
کمبود کارش��ناس تغذیه اشاره کرد و افزود: با وجود کمبود نیرو در این بخش، کارشناسان می 
توانند در حوزه متریال غذایی، سردخانه ها، سیستم سورتینگ و انبارداري و ... ورود پیدا کنند و 
با افزایش استانداردهاي الزم در حوزه تغذیه رضایت مندي مردم افزایش پیدا مي کند. در ادامه دکتر رضا آگاه، مدیر نظارت 
و اعتبار بخش��ی و صدور پروانه های معاونت دانش��گاه علوم پزشکی مازندران در دوازدهمین نشست و کارگاه کشوری تغذیه) 
ارزیابی تغذیه کودکان( با بیان اینکه تغذیه مناس��ب در سالمت جامعه بسیار موثر است، گفت: فعالیت کارشناس تغذیه تنها 
رژیم درماني براي بیماران نیست بلکه همه افراد جامعه براي داشتن سبک زندگي سالم مي توانند از مشاوره آن ها استفاده 
کنند. وی  اظهار داشت : در ۲۴بیمارستان دولتی تابعه دانشگاه  در استان مازندران کارشناسان تغذیه فعالیت می کنند ولی 

با توجه به تعداد تخت و بیماران همچون بیمارستان های ساري با کمبود کارشناس تغذیه مواجه هستیم.

هم زمان با هفته دولت
بهره برداری از تاسیسات فاضالب در شهر سنقر

 کرمانشاه - دشتی - بهره برداری از ۵/۲ کیلومترشبکه جمع آوری فاضالب در شهرک های امام، شهدا و نیروی انتظامی در 
چهارمین روز از هفته دولت در شهر سنقر در چهارمین روز از هفته دولت و با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولین شهرستان سنقر 
ش��بکه جمع آوری فاضالب در شهرک های امام)ره(، شهدا،نیروی انتظامی و محله سازمانی افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت. 
درآیین افتتاح این پروژه، مدیر امور آبفای شهر سنقر گزارشی از اقدامات امور آب و فاضالب و فعالیت های صورت گرفته را تشریح 
نمود. وی گفت: اجرای شبکه های آب و فاضالب از وظایف مهم آب و فاضالب است که برای ارایه خدمات به مردم در شهرستان ها 
نیز این زیر ساخت ها به منظور حفظ بهداشت عمومی، محیط زیست و جلوگیری از فاضالب های جاری این امور اقدام به اجرای 
لوله گذاری فاضالب در اقطار ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتری بطول ۵/۲ کیلومتر در شهرک های امام، شهدا و نیروی انتظامی نموده است. 
مدیر امور آب و فاضالب سنقر اظهار داشت: امروز به مناسبت ایام هفته دولت با حضور مسئولین محترم شهرستان این پروژه آماده 
بهره برداری می باشد. وی افزود: این پروژه ها در مجموع ۸ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است که مقدار ۱۲۲ انشعاب فاضالب برای 

هدایت فاضالب های خانگی به شبکه جمع آوری نیز وصل شده است. 

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر خبرداد:
 مراسم دعاي عرفه در 1۳ بقعه شاخص و 51۳ مسجد برگزار مي شود

اقامه نماز عید قربان در ۲5 مصلی نمازجمعه استان بوشهر
بوشهر- خبرنگارفرصت امروز -  علي اکبر مداح از برگزاري مراسم معنوي دعاي روحبخش عرفه در ۱۳ امامزاده و بقاع شاخص، 
۲۴ گلزار ش��هدا و ۵۱۳ مس��جد شهرها و روستاها خبرداد و گفت: نماز عید سعید قربان صبح جمعه )۱۰ شهریور( در ۲۵ مصلی 
نمازجمعه استان بوشهر برگزار می شود. علی  اکبر مداح، مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به اینکه 
عرفه روزي است که دل هر بنده  خسته و گناهکاري با ارتباط خداوند متعال صیقل مي یابد، اظهار داشت: در این آیین معنوي که 
قشرهاي مختلف مردم حضور خواهند داشت، عارفان عرفه با حاجیان صحراي منا و عرفه همنوا شده و با قرائت مضامین بلند و عرفاني 
دعاي عرفه به درگاه خالق یکتا دعا مي کنند. وي با اعالم این خبر که مراسم معنوي دعاي روحبخش عرفه همزمان با سراسر کشور در 
نهم ذي الحجه )۹ شهریور( با حضور مردم متدین و انقالبي استان بوشهر در ۱۳ امامزاده و بقاع شاخص، ۲۴ گلزار شهدا و ۵۱۳ مسجد 
شهرها و روستاها راس ساعت ۱۷ برگزار مي شود، گفت: مراسم دعاي عرفه در امامزادگان عبدالمهیمن )ع( کوي امامزاده و آستان 
مقدس امامزاده محمدبن باقر )ع( کوي خواجه ها واقع در منطقه ۲ شهر بوشهر، حسینیه عاشقان ثاراهلل )ع( کوي جانبازان بوشهر، 
کارگاه ساخت ضریح خیمه گاه امام حسین )ع( واقع در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( کوي شنبدي شهر بوشهر، مدرسه علمیه امام 
خمیني )ره( بوشهر، مسجد جامع عطار شهر بوشهر، مساجد پایگاه ششم شکاري نهاجا و منطقه دوم نداجا، مساجد دانشگاه هاي علوم 
پزشکي، خلیج فارس، پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمي، مساجد روستاهاي هلیله و بندرگاه در جوار نیروگاه اتمي بوشهر برگزار مي شود.



شما نه تنها باید ش��عله خدمات دهی را با داشتن روحیه  
»دوستدار مش��تری« همواره روش��ن نگه دارید، بلکه باید 
به عنوان یک مدیر مطمئن ش��وید که کارمندان ش��ما هم 
همین کار را می کنند. دو نوع کس��ب وکار با دو نوع روحیه 
متفاوت وجود دارد. اینکه به عنوان کارآفرین در کدام دسته 
از کس��ب وکارهای زی��ر قرار می گیرید، می��زان موفقیت یا 

شکست شما را مشخص می کند. 
کسب وکار دوستدار خود

در این نوع کس��ب وکار، کارمن��دان ترجیح می دهند به 
جای مش��تری خودش��ان را راض��ی نگه دارن��د. هدف این 
شرکت ها به هدف های داخلی شان چون کم کردن هزینه، 
به دست آوردن سود و بودجه بندی محدود می شود. در این 
کس��ب وکارها، رضایت مشتری به عنوان یک هدف در ذیل 
فهرست دیگر هدف ها قرار دارد و در برخی اصال وجود ندارد. 
موارد زیر را می توان برخی از خصوصیات این کسب وکارها 

در نظر گرفت: 
- کارمندان��ی ک��ه خدمات خوب می دهن��د مورد توجه 

نیس��تند و تنها کسانی مورد توجه هس��تند که در جهت 
هدف های داخلی تالش کنند. 

- ب��ه جای رضایت مش��تری، کارمن��دان باید در جهت 
رضایت مدیران شان تالش کنند. 

- ترفیع شغلی به جای آنکه براساس قابلیت فرد باشد، براساس 
معیارهایی از قبیل سابقه کار و میزان مطرح بودن فرد است. 

- بخش هایی که مس��تقیما با مش��تری بیرونی سروکار 
ندارند، خودشان را مسئول جلب رضایت مشتری نمی دانند. 
- راه حل های بلندمدت مورد توجه قرار ندارند و همواره به 

مشکالت کوتاه مدت پرداخته می شود. 
کسب وکار دوستدار مشتری

در مقابل کس��ب وکار دوستدار خود، کسب وکار دوستدار 
مشتری یک چشمش مواظب میزان سود و چشم دیگرش 
متوجه این اس��ت که چگونه می تواند بهترین خدمات را به 
مش��تری ارائه کند. این کس��ب وکار آموخته است که برای 
کس��ب سود و در اختیار داشتن سهم بیشتر از بازار می باید 

به مشتری گوش کند و خواست های او را در نظر بگیرد. 

در ادامه به بعضی از خصوصیات یک »کسب وکار دوستدار 
مشتری« اشاره می کنیم: 

- کارمندانی مورد توجه هس��تند که بتوانند تعادلی بین 
بازده کاری و رضایت مشتری ایجاد کنند. 

- مدیران کارمندان��ی را حمایت می کنند تا آنها بتوانند 
وظای��ف خود را به خوب��ی انجام دهند و توج��ه خود را بر 

خواست های مشتری متمرکز کنند. 
- آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار اس��ت. این 
آموزش مبتنی ب��ر مهارت های فنی کارکنان و مهارت های 

ارتباطی آنها است. 
- روش متداول در این ش��رکت ها مبتنی بر مشارکت هر 
چه بیشتر مدیر است و پیش از آنکه تصمیم ها گرفته شود، 
نظریات کارمندان در مورد مس��ائل کلیدی مورد توجه قرار 

می گیرد. 
- راه حل های بلندم��دت و دورنگری به عنوان یک قانون 

شناخته می شود. 
برگرفته از کتاب خدمات مشتری، نوشته کارن لی الند

کسب وکار دوستدار خود یا  کسب وکار دوستدار مشتری! 

نوشـــــدارو

اپل دعوتنامه مراسم معرفی آیفون 8 در ۲۱ شهریور را ارسال کرد

چگونه می توان کارمندان کاهل را 
به مسیر کار برگرداند

مدی��ران با ش��ناخت علل س��هل انگاری و عدم تمایل 
کارمندان به کار، می توانند راه حل مناسبی برای مقید و 

متعهد کردن دوباره آنها بیابند. 
ب��ه گزارش زومی��ت، همه ما ش��نیده ایم که مدیریت 
میکرو، روش��ی قدیمی اس��ت که انگیزه کارمندان را از 
بین می برد و در طول زمان، باعث کاهش تعهد و کارایی 
آنها می ش��ود. هیچ کس در یک محیط کنترل شده رشد 
نمی کن��د. مدت ها اس��ت ک��ه اغلب ش��رکت ها دیگر از 
اتاقک ه��ای کوچ��ک جداگانه برای کارمندان اس��تفاده 
نمی کنند و کارت های برنامه ریزی زمانی کنار گذاش��ته  
ش��ده اند. در ع��وض، ش��اهد افزایش دفات��ر کاری باز و 

دورکاری هستیم. 
ام��روز نیروی کار خواس��تار انعطاف پذی��ری، آزادی و 
برابری است. حاال به جای استفاده از رو ش های مدیریتی 
که بر مبنای اعمال قدرت پیش می روند، مدیر از طریق 
تعامل مؤثر با کارمندان بهتر به نتیجه می رسد و موفقیت 
به وسیله کار تیمی و همکاری گروهی به دست می آید و 

نه وظایف فردی. 
بیش��تر رهبران بین این دو سبک مدیریتی در نوسان 
هس��تند. از طرفی آنها نمی خواهند ب��ا مدیریت میکرو، 
کارمندان ش��ان را زیر ذره بین قرار دهند و کنترل کنند، 
از طرف دیگر آنها باید مرزهای مشخصی برای کارمندانی 
که دچار رخوت و کاهلی هس��تند، تعیین کنند. اگر یک 
نفر تصمیم بگیرد برای ناهارش دو ساعت وقت تلف کند 
یا درحالی که دیگران س��خت مش��غول کار هس��تند، به 
ارسال پست در شبکه های مجازی مشغول باشد، طولی 
نمی کش��د که س��ایر کارمندان هم این رویه را در پیش 

خواهند گرفت. 
پس ش��ما چطور می توانید بدون اینکه شرکت خود را 
با انتظامات س��خت به یک پادگان نظامی تبدیل کنید، 
کارمندان تان را به کارشان مقید نگه دارید؟ ما چهار راهکار 

را برای حل این معضل به شما پیشنهاد می کنیم: 
1- بررسی علل مشکل

فرض می کنیم ش��ما تا قبل از ظهر ش��اهد سه پست 
اینستاگرام، دو تماس تلفن غیر کاری و ۳۵ دقیقه غیبت 
و ش��ایعه پراکنی در اتاق غذاخوری هستید. واضح است 
که برخی کارمندان کارش��ان را انجام نمی دهند، ولی آیا 
می خواهید حرکات و رفتار همه آنها را در تمام مدت زیر 

نظر بگیرید؟ 
یک��ی از دالیلی که کارمندان تمایل ش��ان را به کار از 
دس��ت می دهند، بی حوصلگی و خس��تگی اس��ت. آنها 
به اندازه کافی مس��ئولیتی برای انج��ام ندارند یا به اندازه 
کافی به چالش کشیده نمی ش��وند. یکی دیگر از دالیل 
محتمل، این است که آنها وظایف خود را به درستی درک 
نکرده اند که علت آن عدم رهبری مناسب یا کمبود منابع 

مورد نیاز است. 
ش��ما می توانید با یک بررسی س��اده، پاسخ درست را 
بیابید. به آنها بگویید که به تازگی متوجه شده اید آنها دل 
به کار نمی دهند و از آنها سوال کنید که آیا از شغل شان 
راضی هستند؟ چه چیزهایی را در مورد کارشان دوست 
دارن��د و با کدام جنبه های نقش ش��ان مش��کل  دارند و 
مسیر شغلی خود را چگونه پیش بینی می کنند؟ سپس 

می توانید به مراحل بعدی فکر کنید. 
2- استانداردهای رفتاری و وظایف کارمندان را 

مشخص کنید
مطالع��ات نش��ان داده  که متوس��ط س��اعات کارایی 
کارمندان در هرروز، س��ه س��اعت اس��ت. متداول ترین 
فعالیت های غی��ر کاری کارمندان هم عبارتند از خواندن 
وب سایت های خبری، چک کردن رسانه های اجتماعی و 

بحث در مورد موضوعات روز غیر مرتبط با کار. 
آیا این موارد به این معنی اس��ت که باید دسترسی به 
تمام وب سایت های خبری را در محیط کار خود متوقف 
یا تلفن های ش��رکت را مس��دود کنید؟! مسلما نه. ولی 
ش��ما باید مجموعه ای روش��ن از انتظاراتی که مطابق با 
استانداردهای شرکت از کارمندانتان دارید، به آنها اعالم 

کنید. 
3- به کارمندان تان مسئولیت بدهید

دلیل این امر مش��خص است: هرچه آنها کار بیشتری 
برای انجام دادن داشته باشند، کمتر فرصت می کنند به 
مباحث متفرقه بپردازند. البته به این معنی نیس��ت که 
وظایفی بی معنی و بی نتیجه به آنها محول کنید و منظور 
این نیست که با کار بیش ازحد، آنها را خسته کنید. شما 
باید مس��ئولیت ها و وظایفی بامفهوم و ثمربخش به آنها 

بسپارید که آنها را از منطقه رخوت شان بیرون بکشد. 
4- از آنها بخواهید در قبال وظایف شان پاسخگو باشند

بی��ن مدیریت عالی و مدیریت میک��رو، تفاوت زیادی 
وجود دارد. کامال قابل  پذیرش اس��ت که ش��ما گاهی از 
کارمندان تان س��واالتی بپرس��ید و از وضعیت یک پروژه 
مطلع شوید. کارمندان تان ممکن است از این پرس وجوی 
ش��ما قدردانی ه��م بکنند؛ به خصوص اگر ش��ما به آنها 
پیشنهاد کمک یا مشاوره دهید و منابع مورد نیاز کارشان 
را فراهم کنید و مطمئن ش��وید که آنها برای موفقیت و 

پیشرفت با کمبودی مواجه نیستند. 
ول��ی اگر روزی س��ه بار ب��ه دفتر آنها بروی��د و آنها را 
بازخواست کنید، مدام از آنها بپرسید چقدر کارشان پیش 
رفته اس��ت و به عالوه، روزی هشت ایمیل و سه تماس 
تلفنی هم با آنها داشته باشید، اوضاع خوب پیش نخواهد 
رفت. شما می خواهید بهره وری آنها را باال ببرید، نه اینکه 

آنها را خفه کنید. 
صرف نظر از نوع کار، پاسخگویی در برابر وظایف امری 
ضروری و غیر قابل  چشم پوشی است. اگر کارمندان حس 
نکنند که باید به کسی جوابگو باشند، به تدریج تعهدشان 
را به کار از دس��ت می دهند. زمانی که برای تحویل کارها 
سررس��یدی مشخص می کنید، به آنها بگویی چه زمانی 
برای رس��یدگی و بازبینی پیش��رفت کارها به آنها س��ر 
می زنید. به این ترتیب کارمندان خودشان را آماده می کنند 

و همه چیز روشن و بدون ابهام خواهد بود. 
INC منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: رونگار
roonegar. com :وب سایت

سال تأسیس: 13۹۵
موضوع: شبکه های اجتماعی

توضیح بیشتر: 
رون�گار کامل تری�ن ابزار فارس�ی زبان و 
ایرانی برای مدیریت شبکه های اجتماعی 
است که به وس�یله این پلتفرم می توانید 
پس�ت های خ�ود را به ص�ورت همزم�ان 
ب�ه ۷ ش�بکه اجتماعی مختل�ف ازجمله 
اینس�تاگرام، تلگرام، توییتر، فیس بوک، 
لینکدین، پینترست و تامبلر ارسال کنید. 

ابزار فارسی برای مدیریت 
شبکه های اجتماعی

معرفیاستارتاپ

کمپان��ی اپل دعوتنامه هایی برای تاریخ ۲۱ ش��هریور  
)۱۲ س��پتامبر( فرستاده است. انتظار می رود شرکت در 

این تاریخ از آیفون ۸ رونمایی کند. 
به گ��زارش زومیت، اپل دعوتنامه های��ی برای رویداد 
بزرگ بعدی خود فرس��تاده است. تاریخ این دعوتنامه ها 
۲۱شهریور بوده و انتظار می رود این شرکت از آیفون ۸ 
در کنار به روزرسانی هایی برای ساعت هوشمند اپل )اپل 
واچ(، تلویزیون اپل )اپل تی وی( و iOS رونمایی کند. 

احتماال اپل از سه آیفون جدید در این رویداد رونمایی 
کند. آیف��ون ۸ با صفحه نمایش اولد و بدون حاش��یه و 

دوربین با قابلیت اسکن س��ه بعدی صورت و نسخه های 
به روزرس��انی ش��ده از گوش��ی های آیفون ۷ و ۷ پالس 
به همراه ش��ارژر بی سیم، س��ه محصولی است که انتظار 
معرف��ی آن را در تاریخ مقرر داریم. همچنین ش��ایعات، 
حاک��ی از معرفی اپل تی وی جدید با رزولوش��ن 4K در 

کنار اپل واچ با پشتیبانی از شبکه LTE است. 
مطابق عادت های گذش��ته این شرکت، احتماال نسخه 
نهایی نرم اف��زار آیفون و مک جدید هن��گام این رویداد 
منتش��ر خواهد ش��د. اپل برای نخستین بار در ماه ژوئن 
س��ال ج��اری، در کنفرانس س��االنه توس��عه دهندگان، 

iOS 11 و نرم اف��زار »ه��ای س��یرا« را معرفی کرد، اما 
در مراح��ل مختلف��ی آن را در اختیار توس��عه دهندگان 
نرم اف��زار ق��رار می دهد.  دعوتنامه رویداد ۱۲ س��پتامبر 
اطالعات بیش��تری در مورد محص��والت یا نرم افزارهایی 
که احتم��اال معرفی خواهند ش��د، نمی دهد و با کلمات 
ساده ای دعوت شوندگان را به مالقات در مکان مورد نظر 
دعوت می کند. این نخس��تین رویدادی است که اپل در 
تئاتر استیو جابز واقع در پردیس اپل پارک در کوپرتینو 
میزبانی می کند. احتماال در تاریخ ۱۲س��پتامبر اطالعات 

بیشتری در مورد این رویداد خواهیم فهمید. 

برای مطالعه ۷۷۵ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: نخستین توصیه این است که ابتدا 
تمایز خود را مش�خص کنید و روی آن متمرکز ش�وید. 
در واقع مش�خص کنید چه چیزی را می خواهید تبلیغ 
کنید؟ قیم�ت پایین محصوالت خ�ود را می خواهید به 
گوش مشتریان برس�انید یا از کیفیت باالی محصوالت 
خود بگویید؟ یا... وقتی این موضوع مش�خص شد شما 

نیمی از راه را پیموده اید و اکنون وقت طراحی پیام شما 
در قالب کلمات و گرافیک است. با متخصصان مشورت و 
کمپین خود را با هدف فروش بیشتر طراحی کنید. چون 
قص�د دارید ب�ا کمترین هزینه تبلیغ�ات را انجام دهید 
قاعدتا شبکه های اجتماعی در اولویت قرار دارند. همین 
موضوع را به مش�اور خود منتقل کنید. نکته مهم بعدی 
این اس�ت که تنها تکرار است که روی فروش شما تأثیر 
می گذارد. براساس نظر کارشناسان یک تبلیغ باید 20 بار 
تکرار شود تا به نتیجه برسد. تعیین مهلت برای استفاده 

از یک مزیت هم می تواند مؤثر باشد. مثال تنها یک هفته 
فرصت دارید و این جور عبارات می تواند سرعت فروش 
شما را باال ببرد درصورتیکه واقعی باشند و مشتری پس 
از اس�تفاده از آن برای شما تبلیغ منفی نکند. همچنین 
توجه داشته باشید که تأثیر گذاشتن روی مردم از طریق 
احساسات خیلی مؤثرتر است. استفاده از تصاویر و رنگ 
در دنیای کنونی از کلمات تأثیر گذاری بیش�تری دارند. 
پیام های س�اده و کوت�اه با رنگ های مناس�ب و تصاویر 

تاثیر گذار شما را زودتر به نتیجه می رساند. 

تبلیغ موثر برای فروش

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت تولیدی هستم و قصد تبلیغ محصوالت خود را دارم. برای تبلیغات مؤثر با کمترین هزینه و 
بیشترین فروش چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )6(
اخالق بفروش

در ش��ماره های قب��ل ب��ه محورهایی ک��ه باید در 
راه اندازی یک کار تولیدی توجه ش��ود اشاره کردیم 
و مقدمات��ی هم در بابت کار خدماتی گفتیم. در این 
شماره می خواهم از یکی از مهم ترین عناصر موفقیت 

در کار خدماتی براتون بنویسم. 
سوم: اخالق حرفه ای 

در کار خدمات��ی اخ��الق خیلی مهم��ه. تو چیزی 
ب��رای فروش نداری باید اخ��الق و ادب و صمیمیت 
و مهربان��ی بفروش��ی. خدم��ات بیمه ت��و مثل بقیه 
بیمه هاس��ت. پ��س فرقی نمی کنه ک��ه از تو بخره یا 
از دیگ��ری. تنها عامل موفقیت تو در این کار اخالق 
حرفه ای کار و کاس��بیه. اگه آژانس تاکس��ی تلفنی 
داری باید راننده های دفتر تو با اخالق، مودب، انسان 
ش��ریف، پاک، منضبط و... باشن. در غیر  این صورت 

تنها یه بار ازت خدمات می گیرن. 
خواهر یکی از دوستام یه شرکت خدماتی نظافتی 
داشت و چند تا پرسنل نظافتچی. متأسفانه این خانم 
ب��رای اینکه پول کمتری بده آدم هایی رو اس��تخدام 
می ک��رد که پ��ول کمت��ری ازش می خواس��تن. اما 
متأس��فانه یا دست کج بودند یا ضداخالق یا دروغگو 
یا بی انضباط. این خانم در کمتر از یک س��ال مجبور 
شد دفترشو تو جردن ببنده برای اینکه نمی تونست 
به این طبقه از مردم س��رویس دهی مناسبی داشته 
باش��ه. مشتریان خوبی داش��ت، اما کم کم همه رو از 
دس��ت داد. یک روز یه نف��ر رو برای نظافت به خونه 
ما فرستاد. این خانم نظافتچی اینقدر فضول بود که 
می خواس��ت از جیک و پوک ۲0 س��ال زندگی ما تو 
یک ساعت کار کردن سردربیاره. این قدر سوال کرد 
که خانمم ناراحت شد و گفت تو برای کار اومدی یا 
سخنرانی و س��ین جیم. چرا این قدر حرف می زنی. 
کارتو بکن. بهش برخورد که آدم باید اجتماعی باشه. 
کر و الل که نیس��تیم. برای همین فقط یه بار از اون 

شرکت ما استفاده کردیم. 
عم��وم مردم فکر می کنن که هر کس می تونه کار 
خدماتی انجام بده. ی��ه روز رفته بودم دفتر خدمات 
پس��تی تا کتابی رو برای دوس��تی در مش��هد پست 
کنم. خان��م جوانی که مس��ئول وزن کردن کتاب و 
برآورد هزینه ارس��ال پس��تی بود آنقدر بدبرخورد و 
بی ادب بود که برای همیشه خودم رو بایکوت کردم 

که اونجا نرم. 
کار خدمات��ی روابط عمومی باال می خواد. هر کس 

این آداب رو بلد باشه مشتری بیشتری داره. 
 یه روز صبح رفتم یه دفتر پیش��خوان دولت. . . . . 
. . . . . . . . . برای عکس دار کردن شناس��نامه پسرم. 
آقایی که مس��ئول این دفتر بود و ظاهراً بازنشس��ته 
بود اون قدر مهربانه و صمیمانه برخورد کرد که باور 
کنید از پارس��ال ت��ا حاال بیش از هفت هش��ت کار 
شناس��نامه ای و کارت ملی رو بهش س��پردم و بیش 
از ۱۵-۱0 نف��ر رو بهش معرفی کردم تا کاراش��ونو 

راه بندازه. 
روز اول که می خواستم از دفترش برم کارت خودشو 
به من داد که شماره موبایل روش بود. گفت هر کاری 
داری به من بگو. شناس��نامه پس��رم ی��ک ماهی طول 
کش��ید تا بیاد، بهش زنگ زدم و گفتم آقا مسعود این 
شناسنامه پسرم نیومد فکر می کنی دلیلی داره. گفت 
شماره ملی شو بده تا پیگیری کنم. ۱0دقیقه نشد که 
خودش زنگ زد و گفت شناسنامه صادر شده و تحویل 
پس��ت ش��ده همین روزها می رس��ه. فرداش پستچی 

شناسنامه رو آورد دم خونه. 
پ��س اگه فکر می کنی می تون��ی با مردم به خوبی 
رفت��ار کنی کس��ب و کار خدماتی راه بن��داز. در کار 
خدمات��ی تو ارتباط مس��تقیم با م��ردم داری و باید 

پاسخگوی اونا باشی. 
یه روز تابستون با خانواده می خواستیم بریم منزل 
یک��ی از اقوام. پ��در خانم بنده تازه ب��ه رحمت خدا 
رفته بود و همه ما مش��کی  پوش بودیم. زنگ زدم به 
آژانس محل��ه و یه پراید قراضه بع��د از چند دقیقه 
اومد و ما س��وار ش��دیم. هنوز حرکت نکرده صدای 
ضبط ماش��ین رو اون قدر بلند ک��رده بود که هفت 
تا کوچه اون طرف تر هم می ش��نیدن و می تونس��تن 
باهاش برقصند. با خواهش گفتم ممکن است ضبط 
رو خاموش بفرمایید یه چش��م غ��ره ای به من رفت 
که نگو و نپرس. دس��ت رو برد روی شاس��ی صدا و 
کمش کرد. من هم چیزی نگفتم. چون مسیر ما هم 
نزدیک بود. از چهار راه دوم نگذشته بودیم که بدون 
اینکه به ما چیزی بگه و اجازه مثال بگیره رفت طرف 
پم��پ بنزین. چیزی نگفتم تا بنزینش رو بزنه. وقتی 
اومد سوار شد گفتم من آژانس گرفتم که در خدمت 
خانواده باش��ه قرار نش��د که همه ما در خدمت شما 
باشیم. از سر کوچه تا اینجا دو تا نخ سیگار کشیدی. 
دس��تمال کاغ��ذی را فین می کن��ی و می اندازی تو 
خیابون. ما رو نرس��ونده می ری بنزین بزنی، صدای 
ضبط هم گوش فل��ک رو پاره می کنه. قیافه حق به 
جانب��ی گرفت و گفت: چی کار کنم بنزین نداش��تم 
نمی تونستم توش آب بریزم. دیدم آدم بی منطق و نا 
آرومی اس��ت. دیگه حرفی نزدم. فرداش یه گزارش 
بلند باال نوش��تم و بردم دفت��ر آژانس و دیگه از اون 

آژانس تا امروز تاکسی نگرفتم. 
کسب و کار خدماتی مهارت، دانش، روابط عمومی، 
مردم داری، صبر و حوصله، زبان مهربان، لباس تمیز 
و مرت��ب و... می خواد اگه تو اینا رو داری و می تونی 
حق را به مش��تری و مصرف کننده خدمات بدی این 

کار رو راه بنداز واال برو دنبال کار دیگه. 
 پس حواس��ت خیلی باید جمع باشه که آدم های 
بااخالق و با ادب رو در دفتر کار خدماتی جمع کنی. 

تختهسیاه

پارسا  امیری
کارشناس 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
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