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تهدیدها و فرصت ها از نگاه دستیار ویژه رئیس جمهور

زشت و زیبای 
اقتصاد ایران

دس��تیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری به تش��ریح ابرچالش های اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد که برای 
حل این ابرچالش ها باید پارادایم حاکم بر آنها تغییر کند.  به گزارش »فرصت امروز«، مسعود نیلی که در نشست 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران حضور یافته بود، با بیان اینکه اثرگذاری اتاق 

یک شاخص موفقیت است، گفت: یکی از رسالت هایی که اتاق بازرگانی دنبال می کند این است...

آزمایش شبکه 5G ایرانسل 
با حضور وزیر ارتباطات 
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سامانه »صیاد« از دور زدن ضوابط جلوگیری می کند

6 راهکار رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی 
اعالم شد

مدیریت ریسک و خطرهای احتمالی
۷ نکته ای که آرزو داشتم در 40سالگی می دانستم

کارکردها و مزیت های رسانه های اجتماعی
3 راه برای اینکه عاشق فروشندگی شوید

از رنگ ها هوشمندانه استفاده کنید
انواع جاذبه ها و تکنیک ها در تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

عذرخواهی بیل گیتس به خاطر وجود 
فرمان Ctrl+Alt+Del در ویندوز

سرمقاله

یادداشت

 حذف برچسب قیمت
و منافع شبکه توزیع

طرح حذف برچسب قیمت، 
مدتی است که نظر متخصصان 
و صاحب نظران بخش بازرگانی 
کش��ور را به خ��ود جلب کرده 
اس��ت. ای��ن بح��ث در آخرین 
یازدهم  فعالیت دولت  روزهای 
آق��ای  وزارت  زم��ان  در  و 
نعمت زاده، وزیر وقت بازرگانی، 
اب��اغ و اجرای آن ب��ه مهرماه 
محول ش��د. موافقان این طرح 
بیش��تر، اصناف هس��تند. آنها 
معتقدن��د که حذف برچس��ب 

قیم��ت کاال از ط��رف 
تولید کننده...

بازار س��رمایه همیشه بهترین 
گزینه برای سرمایه گذاری است، 

چراکه همه صنایع در 
5این بازار حضور...

بازار سرمایه بهترین 
گزینه سرمایه گذاری
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فرصت امروز: اسـحاق جهانگیری روز یکشـنبه با حضور در محل 
دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران، یازدهمین نمایشـگاه 

بین المللی ایران پالسـت را افتتاح و به همراه وزیر نفت از 
بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و در...

 ارزش تولید محصوالت پتروشیمی
به ساالنه 40 میلیارد دالر افزایش می یابد

خیز صنعت پتروشیمی پس از برجام

ط��رح حذف برچس��ب قیمت، مدتی اس��ت که نظر 
متخصص��ان و صاحب نظ��ران بخش بازرگانی کش��ور 
را ب��ه خ��ود جلب کرده اس��ت. این بح��ث در آخرین 
روزه��ای فعالیت دولت یازدهم و در زمان وزارت آقای 
نعمت زاده، وزیر وقت بازرگانی، اباغ ش��د و اجرای آن 
به مهرماه محول شد. موافقان این طرح بیشتر اصناف 
هستند، آنها معتقدند که حذف برچسب قیمت کاال از 
طرف تولید کننده س��بب می شود که رقابت به صورت 
کامل تر اتفاق بیفتد و اعتماد دارند که با توجه به تکثر 
عرضه این محصوالت، مشکلی در بازار به وجود نخواهد 

آمد. 
چرای��ی این کار ب��ه موضوع حب��اب قیمتی بعضی 
محصوالت مانند دستمال کاغذی و مواد سلولزی، آب 
معدنی، تن ماهی و چند محصول دیگر برمی گردد که 
قیمت کارخانه آنها و قیمت درج ش��ده روی محصول 
تفاوت فاحش��ی دارد و به قول اهل بازار، حاشیه سود 

زیادی برای فروشنده ایجاد می کند. 
اما طرح حذف قیم��ت مصرف کننده، چه کمکی به 
جری��ان حذف حباب قیمتی می کن��د؟ آیا رقابت بین 

تولیدکنندگان منجر به کاهش قیمت خواهد شد؟ 
ب��ا نگاهی به ط��رح حذف قیم��ت مصرف کنندگان، 
می ت��وان به وض��وح دریافت که مناف��ع این طرح تنها 
مش��مول ش��بکه پخ��ش و عرضه کننده خواه��د بود، 
چراک��ه حباب قیمتی فعلی نیز در جهت تأمین منافع 
تولیدکنندگان به وجود نیامده است، بلکه این اختاف 
قیمت ب��ه تحریک ش��بکه عرضه ب��رای ایجاد فضای 

رقابتی در برابر کیفیت ایجاد شده است. 
مصرف کنن��دگان تمایل دارند کاالیی را تهیه کنند 
که تخفیف بیشتری دارد و این امکان با شرایط حباب 
قیمتی به راحتی میس��ر می ش��ود، ام��ا حذف قیمت، 
قیم��ت کاذب را ح��ذف نخواهد کرد، بلکه به ش��بکه 
عرض��ه این امکان را می دهد که حدود این قیمت ها را 

به کاالهای متنوع تری توسعه دهند. 
مصرف کنن��دگان، ش��رایط خاص��ی ب��رای کش��ف 
قیم��ت ندارن��د و ارتباط آنه��ا و عرضه کننده با قیمت 
درج ش��ده برروی کاال ش��کل می گیرد. بدیهی اس��ت 
که امکان کش��ف قیمت خرید از طری��ق فاکتور برای 

مصرف کنندگان وجود ندارند. از طرفی، شبکه نظارتی 
در اختی��ار واح��د بازرس��ی و نظارت اصناف اس��ت و 
مصرف کنن��دگان هی��چ مداخله ای در ش��بکه عرضه 
ندارند، لذا فضای مبهم قابل پیش بینی به نفع ش��بکه 

عرضه است. 
در نگاهی دیگر تولیدکنندگانی که کیفیت محصول 
را مدنظر قرار می دهن��د در مقابل کاالهای بی کیفیت 
امکان رقابت را نخواهند داش��ت، چراکه عرضه کننده، 
کاالی��ی را در معرض ف��روش قرار می دهد که س��ود 

بیشتری داشته باشد. 
اما آیا الزم اس��ت سیاس��ت گذاری دول��ت، منافع 
و  تولیدکنن��دگان  مقاب��ل  در  را  عرضه کنن��دگان 
مصرف کنندگان تأمین کند؟ در پاسخ باید نگاهی به 
شبکه عرضه در کشور داشته باشیم. این بخش سهم 
نسبی یا بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
دارد و با داش��تن حدود3 میلی��ون و 500هزار واحد 
صنف��ی تقریبا به ازای ه��ر 25 نفر یک واحد صنفی 
وج��ود دارد، در حال��ی که این نس��بت در بعضی از 
کش��ورها به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی است 
و توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ و چند منظوره 
س��اماندهی شده است و وجود واحدهای صنفی زیاد 
س��بب می ش��ود که هزینه عرضه محصوالت افزایش 
یابد و شبکه عرضه برای جبران هزینه تحمیل شده، 
به جبران موض��وع از مصرف کننده یا تولیدکنندگان 

بپردازد. 
در ح��ال حاض��ر، قوانی��ن نیز به این ش��بکه کمک 
می کن��د ب��ه نحوی که ب��ا واگذاری نظام بازرس��ی به 
اصناف عما حقوق مصرف کنن��دگان )که نمی توانند 
از طریق تش��کل مرتبط با خود، طل��ب حق کنند( یا 

تولیدکنندگان تضییع می شود. 
به نظر می رس��د نظام ب��ازار آزاد و رقابت محصوالت 
باید ب��ا الزاماتی همراه باش��د که یکی از آنها ش��بکه 
چابک��ی، منظم و زنجیره ای عرضه محصول اس��ت که 

رقابت الزم را از طریق شبکه به وجود می آورد. 
همچنین نظارت باید توس��ط نهاد ه��ای مربوطه به 
مصرف کنندگان انجام شود تا اختاف مصرف کنندگان 

و عرضه کنندگان قابل پیگیری باشد. 

حذف برچسب قیمت و منافع شبکه توزیع
کارشناس��ان تحری��م  مقیم واش��نگتن می گویند به نظر 
می رسد رئیس جمهور آمریکا آماده می شود تا عدم پایبندی 
ایران به توافق هسته ای سال 20۱5 را اعام کند، اما چنین 
تصمیمی به تنهایی تحریم های آمریکا علیه بخش نفت ایران 
را دوباره برقرار نخواهد کرد.  به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ 
هفته گذش��ته اعام کرد درباره آینده آمریکا در توافقی که 
به برجام معروف اس��ت، تصمیم گرفته، اما اظهار نکرد چه 
زمانی می خواهد این تصمیم را علنی کند.  ترامپ با مهلت 
۱5 اکتبر کنگره ب��رای تأیید ادامه پایبندی ایران به برجام 
روبه رو اس��ت. دول��ت وی در ماه های م��ه و ژوئیه پایبندی 
ایران را تأیید کرده بود.  تحلیلگران سناریوهای متعددی را 
درباره تأثیر چنین تصمیمی بر تحریم های غربی لغو شده، 
پیش بینی می کنند. لغو شدن این تحریم ها اجازه داد بیش 
از یک میلیون بش��که در روز از نفت ای��ران به بازار جهانی 
بازگردد.  طبق آمار اداره اطاعات انرژی آمریکا، تولید نفت 
ایران از 2.۸ میلیون بش��که در روز در سال 20۱5 پیش از 
اینکه تحریم ها برچیده شوند، به 3.۸3 میلیون بشکه در روز 

تا ماه اوت سال میادی جاری افزایش یافته است. 

اقدام کاخ سفید
اگر ترامپ تصمیم بگیرد پایبندی ایران به توافق هسته ای 
را تأیید نکند، ممکن است این حرکت را با یک اقدام اجرایی 
ب��رای پایان دادن به معافیت ته��ران از تحریم های آمریکا 
دنبال کن��د.  باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق آمریکا در 
راستای برجام، از معافیت های امنیت ملی برای معلق کردن 
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت، بنادر، کش��تیرانی و 
سایر بخش ها استفاده کرده بود. ترامپ نیز این معافیت ها را 
پیش از اینکه مهلت آنها به پایان برسد مجددا صادر کرده 
است.  به گفته پیتر هارل و الیزابت روزنبرگ - کارشناسان 
مرکز امنی��ت آمریکایی جدید  )CNAS( - کاخ س��فید 
می تواند اجازه دهد این معافیت ها منقضی شوند یا آنها را در 
میانه مدت اعتبارشان لغو کند که در هر صورت، تحریم ها 
دوباره به اج��را درخواهند آمد و دولت ترامپ ملزم خواهد 
بود آنها را اجرا کند.  به گفته این کارشناس��ان، در نتیجه 
دولت تحت قدرت های ش��اخه اجرایی خ��ود، اهرم قانونی 
گس��ترده ای برای برقرار کردن مج��دد تحریم های آمریکا 
دارد. ترامپ همچنین می توان��د معافیت هایی را که تحت 

برجام صادر شده اند حفظ کند، اما تحریم های مشابهی علیه 
فروش نفت ایران به بهانه های سیاس��ی دیگر مانند نگرانی 
نسبت به حمایت از تروریسم یا فعالیت های بی ثبات کننده 

در خاورمیانه وضع کند. 

اقدام کنگره
سناریوی دیگر برای اینکه ترامپ پایبندی ایران به برجام 
را تأیید نکند، این اس��ت که کنگره می تواند قانونی را برای 
پای��ان دادن به معافیت  از تحریم ها و برق��راری مجدد این 
تدابیر مورد بررسی قرار دهد. این قانون می تواند ظرف مدت 
۶0 روز اجرا شود و اگر از سوی رهبران اکثریت یا اقلیت سنا 
و مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شود، مشمول مخالفت 
س��نا قرار نخواهد گرفت.  به گفته هارل و روزنبرگ، کنگره 
مانند ش��اخه اجرایی دولت آمریکا، آزادی عمل گسترده ای 
برای تصمیم گرفتن درباره تحریم هایی که علیه ایران مجددا 
وض��ع خواهد کرد، خواهد داش��ت؛ یعن��ی کنگره می تواند 
تنها ش��ماری از تحریم ها را دوباره برقرار کند یا تحریم های 
گسترده تری را اعمال کند. یا اینکه کنگره می تواند تصمیم 
بگیرد ک��ه اقدامی نکند، حتی اگر ترامپ پایبندی ایران به 
برجام را تأیید نکند.  به گفته جو مک مانیگل - تحلیلگر نفت 
در ش��رکت هیجی - کاخ سفید برای وضع مجدد تحریم ها 
احتماال نگران وابس��تگی به کنگره است. اگر رئیس جمهور 
بتواند بدون اینکه نیازی به مراجعه به کنگره داش��ته باشد، 
به تنهایی اقدام کن��د، احتماال از طریق اقدام اجرایی پیش 
خواهد رفت و از این طریق نیازی به کنگره نخواهد داشت. 
اما در کنگره در خصوص برخورد شدیدتر با ایران، حمایت 
دوجانبه از سوی نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه 
وجود دارد. بنابراین تصور می کنم کنگره در زمینه خروج از 

توافق هسته ای از کاخ سفید حمایت کند. 

زمان بندی وضع مجدد تحریم ها
مک مانیگل بر این باور است که ترامپ در حدود ۱5 اکتبر 
عدم پایبندی ایران به برجام را اعام خواهد کرد و س��پس 
صبر می کند تا علیه سایر کشورهایی که در این توافق حضور 
دارند ش��امل ایران، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس 
فش��ار ایجاد شود.  کاخ سفید امیدوار است که این اقدام به 
نوعی واکنش به توافق بهتر منجر شود. رئیس جمهور آمریکا 

خوش��حال خواهد ش��د که بتواند امتیازات بزرگی از سوی 
ایران دریافت کند، اما تحلیلگران چنین اتفاقی را پیش بینی 
نمی کنند، بنابراین انتظار دارند تحریم ها تا پایان سال جاری 

یا اوایل سال آینده دوباره اعمال شود. 
کوین بوک - مدیر کل شرکت »کلیر ویو انرژی پارتنرز« 
- اخیرا در یادداشتی پیش بینی کرد ترامپ ممکن است تا 
اواس��ط دس��امبر برجام را ترک کند و ایران، اروپا، چین و 
روسیه پس از اینکه آمریکا تحریم ها علیه فروش نفت ایران 

را دوباره برقرار کند، در این توافق می مانند. 

تأثیر تحریم های آمریکایی
کارشناس��ان CNAS این پرسش را مطرح می کنند که 
آیا تحریم های یکجانبه آمریکا بدون حمایت اروپا، چین و 
روسیه، همان تأثیری را خواهد داشت که باعث شد ایران به 

پای میز مذاکره بنشیند؟ 
به گفته این کارشناس��ان، بدون همکاری خارجی دولت 
ترامپ احتم��اال با چال��ش قابل توجهی در اج��رای مؤثر 
تحریم های بزرگ علیه ایران و مجازات شرکت های خارجی 
بزرگی که تحریم های آمریکا را نقض می کنند، روبه رو خواهد 
شد.  بنا بر استدالل آنها، اگرچه شرکت های خدمات مالی 
بین المللی که به شدت به آمریکا متکی هستند، ممکن است 
از این تحریم ها تبعیت کنند، اما شرکت های بازرگانی انرژی 
بین المللی بعید است همکاری های خود با ایران را محدود 
کنند، مگر اینکه آمریکا از حمایت بین المللی گس��ترده ای 
برای وضع مجدد تحریم ها برخوردار باشد.  براساس گزارش 
پاتس، کوین بوک پیش بینی می کند اگر آمریکا برجام را 
ت��رک و تحریم هایش را دوب��اره وضع کند همانطور که در 
فاصله سال 20۱2 تا 20۱5 مشاهده شد، جریان نفت ایران 
از اروپا به آس��یا تغییر خواهد کرد. اروپا وارداتش را به صفر 
رس��اند، اما چهار خریدار بزرگ آس��یایی هرگز خرید نفت 
ایران را متوق��ف نکردند.   به گفته بوک، آمریکا نفوذ قابل 
توجه بر خریداران نفت آس��یایی را از دست خواهد داد، به 
خصوص اگر اتحادیه اروپا تحریم های بانکی، بیمه و نفتکش 
را که در س��ال 20۱2 تصویب کرده بود مجددا وضع نکند. 
پاالیشگاه های آس��یایی ممکن است نفت خام بیشتری از 
ایران خریداری و حجم باالتری از محصوالت پاالیش شده 

را صادر کنند. 

آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه س��پتامبر خود 
از وضعی��ت تولید انرژی در جهان اعام کرد که ایران با 
تولید ۱90 میلیارد مترمکعب گاز، س��ومین تولیدکننده 
جهان در سال 20۱۶ بوده است. به گزارش ماه سپتامبر 
»آمارهای مهم جهان ان��رژی« آژانس بین المللی انرژی، 
ایران 5.3 درصد تولید 3هزار و ۶۱3 میلیارد مترمکعبی 

جهان در سال میادی گذشته را به خود اختصاص داد و 
پس از آمریکا و روسیه قرار گرفت. قطر در جایگاه پنجم 
این فهرس��ت قرار دارد. آمریکا با تولید 749 میلیارد متر 
مکع��ب یا 20.7درصد و روس��یه با تولی��د ۶44میلیارد 
مت��ر مکعب یا ۱7.7درصد گاز طبیعی به ترتیب برترین 
تولیدکنن��دگان گاز طبیع��ی جه��ان در س��ال 20۱۶ 

بوده اند. پس از آمریکا، روس��یه و ایران، کشورهای کانادا 
ب��ا تولید ۱74میلیارد مترمکعب ی��ا 4.۸ و قطر با تولید 
۱۶5میلیارد متر مکعب یا 4.۶درصد به ترتیب در جایگاه 
چه��ارم و پنجم قرار دارند. با این همه، کش��ورمان هنوز 
در فهرست کشورهایی که به طور خالص صادرکننده گاز 

طبیعی هستند جایی ندارد. 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
ایران سومین تولیدکننده گاز جهان در سال 2016

در صورت خروج آمریکا از برجام

تحریم های نفتی ایران برگشت پذیر خواهد بود؟ 
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فرصت ام�روز: در حالی که 
به گفته محم��د خزاعی، معاون 
وزی��ر اقتص��اد، رتب��ه اعتباری 
ای��ران در م��راودات بین المللی 
در س��ال های گذش��ته به رتبه 
چهار از هفت رسیده بود، اما در 
زمان تحریم ها این رتبه به هفت 
تن��زل یاف��ت و ای��ران در زمره 
پرریس��ک ترین کش��ورها ق��رار 
گرفت؛ با اجرای برجام اما رتبه 
ایران کم��ی بهبود یافت و حاال 
معاون فنی و عضو هیأت مدیره 
صن��دوق ضمانت صادرات ایران 
خبر داده که رتبه اعتباری ایران 
نزد گروه بریکس به زمان پیش 

از تحریم ها بازگشته است. 
ن��ام   )BRICS( بریک��س  
قدرت های  رهب��ری  به  گروهی 
اس��ت  نوظهور جهان  اقتصادی 
که نزدیک ب��ه 25درصد قدرت 
اقتصادی دنیا را در اختیار دارد 
و از به هم پیوس��تن حروف اول 
نام پنج کش��ور برزیل، روسیه، 
هن��د، چی��ن و آفریقای جنوبی 
تش��کیل شده  است. در ابتدا نام 
این گروه بریک نام داش��ت، اما 
از پیوستن آفریقای جنوبی  پس 
ب��ه بریکس تغییر یافت. هرچند 
اعضای گروه بریکس همگی به 
غیر  از روسیه در رده کشورهای 
در حال توس��عه یا اقتصادهای 
در ح��ال ظه��ور هس��تند، اما 
عموما به واسطه اقتصادهایی با 
رشد پرش��تاب و نفوذ تأثیرگذار 
جهان��ی و منطق��ه ای از دیگ��ر 

کشورها متمایز می شوند. 
در همی��ن زمینه، معاون فنی 
هیأت مدی��ره صندوق  و عض��و 
ضمانت ص��ادرات ای��ران اعالم 
کرده اس��ت که رتب��ه اعتباری 
ایران نزد گروه بریکس به زمان 
پی��ش از تحریم ه��ا بازگش��ته 
است. س��یدآرش شهرآئینی در 
گفت وگ��و با ایرنا، گفته اس��ت: 
»در حال��ی ک��ه اکن��ون رتب��ه 
س��ازمان  در  ای��ران  اعتب��اری 
اقتصادی   توس��عه  و  هم��کاری 
)OECD( در گروه ش��ش قرار 
دارد، این رتبه نزد کش��ورهایی 
چ��ون برزی��ل، روس��یه، هن��د 
و چی��ن ب��ه ش��رایط پی��ش از 
تحریم ها بازگش��ته و بین »سه 

تا پنج« است.« 
او یادآور شد: »کشورهایی که 
در سازمان )OECD( عضویت 
پیش��رفته  کش��ورهای  دارن��د، 
برای  ک��ه  اقتص��ادی هس��تند 

هماهنگ س��ازی سیاس��ت های 
تج��اری خود در زمین��ه اعتبار 
صادرات��ی، کش��ورها را از نظ��ر 
می کنند  رتبه بن��دی  اعتب��اری 
تا یک رقاب��ت عادالنه بین این 

کشورها شکل گیرد.« 
گفتنی است سازمان همکاری 
 )OECD(  و توسعه اقتصادی
نهاده��ای  مهم تری��ن  از 
تصمیم گی��ر در عرص��ه اقتصاد 
جهانی اس��ت که مقر اصلی آن 
در پاریس اس��ت؛ این س��ازمان 
در سال 1948 میالدی با هدف 
بازس��ازی اقتص��اد کش��ورهای 
اروپای��ی پس از جن��گ جهانی 
دوم ایج��اد ش��د و ب��ه تدریج 
کشورهای غیراروپایی نیز به آن 
پیوس��تند؛ رتبه بندی کش��ورها 
از نظر ریس��ک س��رمایه گذاری 
یکی از مهم تری��ن اقدامات این 

سازمان است. 
پرواضح اس��ت ک��ه از جمله 
عوام��ل اثرگ��ذار در موفقی��ت 
یک کش��ور برای ج��ذب منابع 

خارج��ی، رتبه اعتب��اری آن در 
م��راودات بین الملل��ی اس��ت و 
همین ام��ر نش��ان می دهد که 
بهبود رتبه اعتب��اری ایران نزد 
این سازمان ها چقدر مهم است. 
در همین باره، عضو هیأت مدیره 
ص��ادرات  ضمان��ت  صن��دوق 
ای��ران ادامه داد:  »کش��ورهای 
عض��و بریک��س همچ��ون هند، 
چین، برزی��ل و آفریقای جنوبی 
از 44درص��د  برخ��ورداری  ب��ا 
جمعی��ت جه��ان و در اختی��ار 
داش��تن حدود 25درصد تولید 
ناخال��ص داخلی دنیا، وزنه قابل 
توجه��ی در اقتص��اد جهانی به 

شمار می روند.« 
ش��هرآئینی تأکید کرد: »رتبه 
اعتب��اری ایران نزد کش��ورهای 
عض��و بریک��س نه تنه��ا پس از 
برج��ام بهب��ود یافت��ه بلکه در 
مواردی حتی بهتر از آن ش��ده، 
نمونه صن��دوق ضمانت  ب��رای 
ص��ادرات هن��د در رتبه بن��دی 
هف��ت گروهی خود، رتبه س��ه 

داده  اختص��اص  ای��ران  ب��ه  را 
اس��ت. سایناش��ور چین نیز از 
9 گروهی که ب��رای رتبه بندی 
کشورها تعیین کرده، رتبه پنج 
را ب��ه ایران اختص��اص داده که 
معادل رتبه چهار از هفت گروه 
اس��ت؛ ضمن اینکه روس��یه نیز 
ای��ران را در گروه چهار اعتباری 
خ��ود قرار داده و رتبه ایران نزد 
آفریقای جنوبی نیز پنج از هفت 

است.« 
معاون فن��ی صندوق ضمانت 
ص��ادرات ایران درب��اره اهمیت 
ای��ن رتبه بندی ه��ا توضیح داد: 
»اثر اولی��ه ای��ن رتبه بندی در 
ریس��ک پذیری کشورها،  زمینه 
در کاهش یا افزایش هزینه های 
جذب س��رمایه دیده می شود و 
کشورها بر مبنای آن، بسته های 
تأمی��ن مال��ی مختلف��ی را ب��ه 
ارائه  فاینانس گیرنده  کشورهای 
می کنند. با توجه به بهبود رتبه 
ایران نزد کش��ورهایی  اعتباری 
چون هند، روسیه، چین و حتی 

آفریقای جنوب��ی، ایران می تواند 
بس��ته های مال��ی جذاب تری را 
نس��بت به اروپا از این کشورها 

دریافت کند.« 
وی اف��زود: »هزین��ه تأمی��ن 
مالی خارجی )فاینانس( ش��امل 
)پوش��ش  بیم��ه  و  وام  به��ره 
ریسک( اس��ت که این هزینه ها 
با توجه به نرخ ریسک کشورها 
متغی��ر اس��ت؛ هرچه ریس��ک 
کش��وری پایین ت��ر باش��د، این 
هزینه ه��ا نی��ز با ن��رخ کمتری 
برای آن محاسبه می شود. برای 
OECD نمونه، کشوری که در

در رتبه کم ریسک ترین کشورها 
قرار دارد، می تواند این فاینانس 
را ب��ا پرداخت ی��ک درصد حق 
بیم��ه دریافت کن��د، اما اگر در 
پرریسک ترین  یعنی  رتبه هفت 
کش��ور قرار گیرد، ای��ن نرخ به 
باالی 10درصد می رس��د یعنی 
اینکه ای��ن رتبه بندی در هزینه 
س��رمایه گذاری  از جذب  ناشی 

خارجی نیز مؤثر است.« 
این کارش��ناس حوزه تأمین 
مالی بین الملل��ی ادامه داد: »با 
توجه به بهب��ود رتبه ایران نزد 
 OECD کش��ورهایی ک��ه در
عضوی��ت ندارن��د و همچنی��ن 
یارانه ای که این کش��ورها برای 
پرداخت فاینانس به کشورهای 
مختل��ف در نظ��ر می گیرن��د، 
می ت��وان گفت تأمی��ن مالی از 
کش��ورهای بریکس برای ایران 
کم هزینه تر اس��ت. برای نمونه، 
روس��یه برای پرداخت فاینانس 
ت��ا 3.5درصد یاران��ه صادراتی 
می ده��د که س��بب می ش��ود 
مجم��وع ن��رخ هزین��ه بیمه و 
به��ره وام فاینانس ب��ه کمتر از 
3درصد برس��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که با توجه به رتبه شش 
ایران نزد س��ازمان همکاری و 
هزینه جذب  اقتصادی،  توسعه 
فاینانس از کشورهای عضو این 
گروه به مراتب برای ایران باالتر 

است.« 
صندوق  هیأت مدی��ره  عض��و 
ضمانت ص��ادرات ایران در عین 
حال گف��ت: »البت��ه در فرآیند 
جذب فاینانس باید به این نکته 
توجه ک��رد که از کش��ورهایی 
ای��ن تأمی��ن مالی انجام ش��ود 
ک��ه از فناوری ه��ای جدیدت��ر 
برخوردارن��د تا بت��وان در کنار 
جذب فاینانس، صنعت کشور را 

نیز روزآمد کرد.« 

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران از بازگشت رتبه اعتباری کشور به پیش از تحریم ها خبر می دهد

بهبود رتبه اعتباری ایران در گروه بریکس

حمایت از شرکت های سازنده 
داخل��ی و به طور کل��ی ارتقای 
دان��ش فن��ی کش��ور از ابتدای 
بهره ب��رداری، یک��ی از تعهدات 
فوالد مبارکه و در دس��تور کار 

این شرکت بوده است. 
این مطلب را مهدی توالئیان، 
معاون خرید فوالد مبارکه گفت 
و با تأکید بر اینکه رویکرد فوالد 
مبارکه در ای��ن خصوص دقیقا 
اقتصاد  با سیاس��ت های  مطابق 
مقاومتی و در راس��تای حمایت 
از تولید ملی است، افزود: امروز 
فوالد مبارکه با جدیتی بیش��تر 
از هر زمان دیگر، این آمادگی را 
دارد تا با مش��ارکت شرکت های 
ب��رای  دانش بنی��ان  و  داخل��ی 
تمام��ی محصوالتی ک��ه تولید 
داخلی ندارند، ب��ا بهره گیری از 
دانش روز دنیا ش��رایطی فراهم 
آورد ت��ا محص��ول موردنظر در 

داخل کشور تولید شود. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
داخل��ی  محص��والت  وقت��ی 
از  بومی سازی ش��ده  و 
اس��تانداردهای الزم برخ��وردار 

باشند و از نظر کیفی تست های 
الزم را با موفقیت پش��ت س��ر 
گذاش��ته باش��ند، فوالد مبارکه 
ای��ن آمادگی را دارد تا محصول 
تولیدش��ده را ب��ا قرارداده��ای 
س��اله   10 ت��ا   3 بلند م��دت 
خری��داری و در خط��وط تولید 

خود استفاده کند. 
ب��رای  الزم  فرآین��د  از  وی 
بومی س��ازی الکت��رود گرافیتی 
در داخ��ل ایران، دس��تیابی به 
دان��ش فنی س��اخت ریفورمر و 
مدول ه��ای احی��ای مس��تقیم، 
نورد  غلتک ه��ای  بومی س��ازی 
گرم و س��رد و تولید کاتالیست 
به عن��وان نمونه های��ی ب��ارز از 
در  مبارک��ه  ف��والد  رویک��رد 
حمای��ت از تولید داخ��ل یاد و 
اضاف��ه کرد: تکنول��وژی، دانش 
بومی س��ازی  فرآین��د  و  فن��ی 
م��وارد مذکور و بس��یاری دیگر 
از نمونه ه��ای مش��ابه که پیش 
از این کش��ور توان ساخت آنها 
را نداش��ته است، با همین تفکر 
ف��والد مبارکه از خارج به داخل 
کش��ور انتقال یافته و تجهیزات 

از بومی س��ازی  موردنظ��ر پس 
در خطوط تولید اس��تفاده شده 

است. 
کرد:  خاطرنش��ان  توالئی��ان 
رس��الت اصل��ی و مل��ی فوالد 
مبارک��ه تولید فوالد اس��ت، اما 
این شرکت بنا بر مسئولیت های 
اجتماع��ی خود هم��واره تالش 
کرده است به منظور حمایت از 
با سرمایه گذاری  تولیدکنندگان 
و مش��ارکت مالی در پیش��برد 
پروژه های تحقیقاتی و س��اخت 

تجهیزات ایفای نقش کند. 
مع��اون خرید ف��والد مبارکه 
همان گونه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
ک��ه ف��والد مبارکه از ه��ر نظر 
شرکت های  توانمندسازی  برای 
س��ازنده داخلی، خود را متعهد 
دانس��ته اس��ت، در مقاب��ل نیز 
می طلبد که شرکت های سازنده 
نیز به دور از هرگونه تفکر خرید 
ارتقای  ب��ر  انحص��اری، همواره 
و  محص��والت  کیف��ی  س��طح 
خود  بومی سازی شده  تجهیزات 

همت گمارند. 
توج��ه ب��ه موض��وع قیم��ت 

تمام ش��ده و قاب��ل رقاب��ت ب��ا 
بازارهای جهانی برای تجهیزات 
بومی سازی شده از دیگر نکاتی 
بود که توالئیان ضمن اش��اره به 
آن گف��ت: به م��وازات کیفیت، 
قیم��ت تمام ش��ده رقابتی اقالم 
بومی سازی ش��ده نیز به عنوان 
یک الزام باید مدنظر قرار گیرد. 
از این رو با توجه به مزیت هایی 
ک��ه در کش��ور ما وج��ود دارد، 
به گون��ه ای  بای��د  س��ازندگان 
را بومی س��ازی کنند  تجهیزات 
که تولی��دات داخل��ی از لحاظ 
کیف��ی قاب��ل رقاب��ت و از نظر 
مراتب  ب��ه  تمام ش��ده  قیم��ت 
مناسب تر از انواع مشابه خارجی 
باش��د. به خاطر داش��ته باشیم 
حمای��ت از تولی��د داخلی نباید 
ب��ه بیراه��ه رود و باعث ضرر و 
زیان م��ردم، مصرف کنندگان و 

سهامداران شود. 
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
ف��والد مبارکه هم��ه واحدهای 
زیرمجموعه معاونت خرید برای 
تحقق ای��ن امر آم��اده هرگونه 
هم��کاری هس��تند، اف��زود: به 

همی��ن منظ��ور و حت��ی برای 
تأمی��ن اق��الم مصرف��ی و مواد 
اولیه شرکت از همه شرکت های 
ش��رکت های  ی��ا  دانش بنی��ان 
برای  تولیدی دع��وت می کنیم 
رهای��ی  و  کش��ور  س��ربلندی 
از هرچ��ه بیش��تر از وابس��تگی 
آس��تین همت باال زنند. این در 
حالی اس��ت که بالطب��ع فوالد 
مبارک��ه هم ب��ه منظور حمایت 
از این ش��رکت ها و اس��تفاده از 
بسته  شده  بومی س��ازی  کاالی 
به نوع کار یا سرمایه گذاری آنها 
تعهد مدیریتی خواهد داشت تا 
در درازمدت از آن استفاده کند. 
مع��اون خرید ف��والد مبارکه 
اف��زود: ف��والد مبارک��ه اق��الم 
طری��ق  از  را  خ��ود  موردنی��از 
اعالم  خرید  برنامه ریزی  سامانه 
می کند. با اس��تفاده از این بانک 
می توانند  ش��رکت ها  اطالعاتی 
درب��اره کاالهای��ی ک��ه تولی��د 
داخلی ندارد، اطالعات بیشتری 
کسب کنند و برای انتقال دانش 
فنی و بومی سازی آن با حمایت 

فوالد مبارکه اقدام کنند. 

معاون خرید فوالد مبارکه اعالم کرد

فوالد مبارکه همواره از تولید داخل و بومی سازی حمایت کرده است

گزارش2

خبرنامه

تهدیدها و فرصت ها از نگاه دستیار ویژه 
رئیس جمهور

زشت و زیبای اقتصاد ایران
دس��تیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری به تشریح 
ابرچالش ه��ای اقتصاد ای��ران پرداخت و تصریح کرد 
که برای حل ای��ن ابرچالش ها باید پارادایم حاکم بر 

آنها تغییر کند. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، مس��عود نیلی که در 
نشس��ت هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران حضور یافت��ه بود، با بیان 
اینک��ه اثرگذاری اتاق یک ش��اخص موفقیت اس��ت، 
گفت: یکی از رس��الت هایی که ات��اق بازرگانی دنبال 
می کند این اس��ت که روی سیاس��ت های دولت اثر 
بگ��ذارد و بتواند سیاس��ت نادرس��تی را متوقف و به 
انجام سیاس��ت درس��تی که در دس��تور کار نیست، 

تشویق کند. 
وی افزود: اگر از این جمع خواسته شود که درباره 
مشکالت کش��ور و سیاس��ت های اقتصادی صحبت 
کنی��د، هم��ه به راحت��ی می توانند تع��داد زیادی از 
مش��کل موجود را تش��ریح کنند، اما اگر گفته شود 
که مح��دود به بیان یک مس��ئله هس��تید و همگی 
ملزم به رس��یدن به اجماع درباره اعالم یک سیاست 

اشتباهید، کار بسیار سخت است. 
مش��اور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: پیشنهاد 
من درباره این اس��ت که در خص��وص چه موضوعی 
به اجماع برس��یم، اگر هم��ه روی یک حوزه متمرکز 

شویم اثرگذاری کار بسیار بیشتر است. 

2 چهره اقتصاد ایران
نیلی ادامه داد: اکنون در ش��رایطی به سر می بریم 
ک��ه اقتصاد م��ا دو چهره دارد. از یک طرف با رش��د 
اقتصادی خوب، تورم تک رقمی و اشتغال زایی نسبتا 
باال روبه رو هستیم و در نقطه مقابل ابرچالش هایی را 
داریم که آنقدر بزرگ هس��تند که اس��م ابرچالش را 

روی آن می گذاریم. 
ای��ن اس��تاد اقتصاد اضاف��ه کرد: آنچ��ه در عرصه 
بیرونی مش��اهده می کنیم معموالً دو واکنش نسبت 
به این موضوعات اس��ت؛ یک دس��ته ش��وق زیادی 
نس��بت به عملک��رد مثبت اقتصاد دارن��د و در نقطه 
مقابل دس��ته دیگر منکر دس��تاوردها هستند و روی 
مش��کالت تکیه می کنند. اگر بگوییم در یک س��ال 
گذش��ته ۶۷5 هزار ش��غل ایجاد شده، دسته دوم در 
مقاب��ل می گوین��د 3میلیون بیکار در کش��ور داریم. 
واقعیت این است که نه می توان دستاوردها را نادیده 
گرف��ت و نه می ت��وان ابرچالش ها را. ای��ن دو تصویر 

کاماًل قابل جمع هستند. 
دس��تیار ویژه اقتصادی رئیس جمه��وری اظهار 
کرد: اگر رش��د اقتصادی کش��ورهای خاورمیانه را 
نگاه کنیم رشد اقتصادی به طور متوسط 2.5درصد 
اس��ت و رشد ما نسبت به آن قابل قبول است. این 
دس��تاوردهای اقتصادی از نظر م��ن با ابرچالش ها 
قابل جمع اس��ت. می ت��وان در همی��ن چارچوب 
و س��اختار اقتصادی فعلی کم��ی دیگر هم اوضاع 
اقتص��ادی را بهبود داد، اما تداوم ش��رایط مطلوب 
نیازمند تغییر س��اختار اقتصادی اس��ت. س��اختار 
اقتص��اد ما نمی تواند ش��رایط را برای رش��د پایدار 

اقتصادی ایجاد کند. 
نیلی ادامه داد: اگر می خواهیم به رش��د اقتصادی 
قابل قبول در س��ال های بعد برس��یم، باید س��اختار 
اقتص��اد را اصالح کنیم. تعریفی که من از س��اختار 
ارائه  می کنم قواعد بلند مدت حاکم بر اقتصاد اس��ت 
که روی بازیگ��ران اقتصادی اثر می گذارد. س��اختار 
اقتص��اد م��ا از درون��ش ابرچال��ش تولید می ش��ود. 
هیچ ک��دام از این ابرچالش ها را کس��ی به ما تحمیل 
نکرده و تصمیمات نادرست خودمان باعث آنها شده 
است و باید اشتباه خودمان را بیان کنیم. تا زمانی  که 
نپذیریم اشتباه کردیم راه حل هایی که ارائه  می دهیم 

راه حل های تکنیسینی است و ریشه ای نیست. 

تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی
دس��تیار ویژه اقتص��ادی رئیس جمه��وری ادامه 
داد: ای��ن ش��ش ابرچالش ب��ا وجود اینکه بس��یار 
با ه��م متفاوت هس��تند مثل آب، محیط زیس��ت، 
صندوق های بازنشس��تگی و نظام بانکی همگی در 
یک چیز مش��ترک هستند و قواعدی بر آنها حاکم 
است و آن این است که یک رفاه اضمحالل منابع را 
در خودش دارد. این شش ابرچالش با وجود تنوعی 
که دارند، اما پارادایم واحد بر آنها حاکم اس��ت. آن 
چیزی که به عنوان س��اختار اقتصادی ذکر می کنم 
مش��خصات یک پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر 
مصرف منابع اس��ت که هیچ کاری به ورودی منابع 

ندارد. 
نیل��ی تصریح ک��رد: برای ای��ن ابرچالش ها راهکار 
وجود دارد، اما اگر قرار باش��د پارادایم موجود حفظ 
ش��ود، راهکاری برای آنه��ا وجود ن��دارد و باید این 
پارادای��م موجود تغییر کند، ما ب��دون تغییر پارادایم 
اقتص��اد سیاس��ی نمی توانیم راه حل فن��ی برای حل 
مس��ائل بدهیم. تمام جناح های سیاسی کشور کم و 
بیش یکسان نقش داش��تند و باید همگی در اصالح 
آن حضور داش��ته باش��ند. باید یک وفاق ملی حول 
اش��تباهاتی که در سال های گذش��ته داشتیم شکل 
بگیرد. مسئله این است که ما به شیوه ای که تاکنون 
منابع کش��ور را مصرف می کردی��م، دیگر نمی توانیم 

حرکت کرده و منابع مان را مصرف کنیم. 

گمــرک

چه کسانی کاالهای وارداتی را به 
کشور وارد می کنند؟ 

به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی، ارتب��اط گمرک با 24 س��ازمان صادرکننده 
مجوز واردات الکترونیکی شده و امکان جعل مجوزهای 

این سازمان ها در گمرک وجود ندارد. 
به گزارش »فرصت امروز« از گمرک ایران، براس��اس 
 ماده 3قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات، مبادرت به 
ام��ر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مس��تلزم 
داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن  ایران صادر می ش��ود و به تأیید وزارت 
بازرگان��ی )صنعت، معدن، تجارت( می رس��د، بنابراین 
تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به اخذ 
کارت بازرگانی مطابق با ش��رایط اعالمی اتاق بازرگانی 
و صنایع و مع��ادن ایران اقدام کنند ک��ه این کارت ها 
ب��ه تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می رس��د 
و اف��راد حقیقی و حقوقی با این کارت ها می توانند کاال 
وارد کشور کنند. همچنین براساس مقررات صادرات و 
واردات کشورمان کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های 
مرب��وط به ص��دور و ورود کاال منحصرا از طریق وزارت 
بازرگان��ی  )صنعت، معدن و تجارت( به س��ازمان های 

اجرایی ذی ربط اعالم  می شود. 
نخس��تین گام برای واردات کاال پ��س از اخذ کارت 
بازرگانی، اخذ مجوز ورود یا ثبت سفارش کاال براساس 
مدارک فروشنده و سایر اسناد در سامانه ثبت سفارش 
س��ازمان توس��عه تجارت اس��ت که صراحتا در ماده 8 
مقررات صادرات و واردات آمده است. هیچ کاالیی بدون 
اخذ مجوز ثبت س��فارش که زیر نظ��ر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت، امکان واردات به کشور را ندارد. 
در حال حاضر ارتباط گمرک ایران و ثبت سفارش هم 
الکترونیکی ش��ده و پس از اخذ مجوز ثبت س��فارش 
واردات یک کاال توسط واردکننده، اطالعات همان کاال 
با مشخصات وارد کننده که صاحب کارت بازرگانی است 
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

وارد می شود. 
پس از اخ��ذ مجوز ثبت س��فارش در اقدام بعدی 
وارد کنن��ده بای��د با توجه به ن��وع کاال مجوز ورود از 
سازمان های مربوطه را اخذ کند. به طور مثال واردات 
برنج پس از اخذ مجوز ثبت س��فارش، مس��تلزم اخذ 
مجوز س��ازمان غذا و دارو، استاندارد و سازمان حفظ 
نبات��ات وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و وارد کننده 
صرفاً پس از اخذ مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه 
تجارت و مجوزهای یادشده، می تواند نسبت به اظهار 
برن��ج وارداتی خود در گمرک اق��دام کند و در واقع 
کار گم��رک پس از ط��ی کردن این مراحل ش��روع 
می ش��ود و ف��رد حقیقی یا حقوق��ی می تواند کاالی 
خود را به گمرک اظه��ار کند. ضمن اینکه به کمک 
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
ارتب��اط گمرک با 24 س��ازمان صادرکنن��ده مجوز 
واردات الکترونیکی ش��ده و ام��کان جعل مجوزهای 

این سازمان ها در گمرک وجود ندارد. 
واردکنندگانی که قصد دارند برای نخس��تین بار از 
گمرک کاال ترخیص کنند با توجه به اینکه هم اکنون 
تش��ریفات گمرکی الکترونیکی شده و تماما از طریق 
پنجره واح��د تجارت فرامرزی انجام می ش��ود، ابتدا 
باید کد کاربری س��امانه جامع گمرکی را اخذ کنند 
و جه��ت اخذ ک��د کاربری هم باید ب��ه نزدیک ترین 
گمرک محل مراجعه و نس��بت ب��ه اخذ کد کاربری 
س��امانه جامع گمرکی و پنجره واح��د تجاری اقدام 
کنند. در حال حاضر تمامی تشریفات گمرکی اعم از 
صادرات، واردات و ترانزیت به صورت الکترونیکی در 

گمرک انجام می شود. 
آنچه تاکنون گفته ش��د نش��ان می دهد که تمامی 
واردکنندگان کاالها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند 
که بنابر نیاز نس��بت به واردات کاال اقدام می کنند و در 
واق��ع دولت وارد کننده کاال نیس��ت و بخش خصوصی 
واردات کاالها را انج��ام می دهد. دولت صرفاً در بخش 
تنظیم بازار کاالهای اساسی از طریق شرکت بازرگانی 
دولت��ی اقدام ب��ه واردات برخی کاال ها بن��ا بر ضرورت 
می کند که البته این بخش نیز برون سپاری شده است. 
برداش��ت های متفاوتی در خصوص چگونگی نظارت 
دول��ت ب��ر واردات کاالها وج��ود دارد و ای��ن موضوع 
همواره چالش هایی را به دنبال داش��ته اس��ت. به طور 
مثال برخی می گویند چرا دکمه وارد کش��ور می شود، 
از س��ویی دیگر تولیدکنندگان پوشاک عنوان می کنند 
دکمه به نوعی مواد اولیه این صنعت به ش��مار می رود 
و با توجه به تنوع س��لیقه های مش��تریان ما نیاز داریم 
که ع��الوه بر دکمه های داخل��ی از دکمه های خارجی 
هم اس��تفاده کنیم تا نیاز مش��تری را با توجه به تنوع 
س��لیقه ها تأمین کنیم. در خصوص کاالهای واسطه ای 
و مصرفی هم البته اختالف نظرهایی وجود دارد؛ به طور 
مثال شکر هم کاالی مصرفی است و هم واسطه ای؛ به 
نحوی که اگر در صنایع شیرینی، شکالت و بیسکویت 
مورد اس��تفاده قرار گیرد واسطه ای تلقی می شود و اگر 
مس��تقیماً به مصرف برس��د، مصرفی. از سوی دیگر به 
موضوع واردات انواع آبمیوه می توان اش��اره کرد. اینکه 
آیا در فروشگاه های داخل کشور آبمیوه های خارجی بنا 
بر تقاضای مش��تریان عرضه می شود یا خیر؟ پس اگر 
عرضه می شود و مش��تری دارد آیا بهتر است از طریق 
گمرکات و با نظارت و پس از اخذ تأییدیه سالمت کاال 
از سازمان غذا و دارو و همچنین دریافت حقوق ورودی 
در گمرکات وارد کشورمان شود یا بهتر است به شکل 
قاچاق و بدون انجام آزمایش های سالمت و حتی بدون 

پرداخت حقوق ورودی در فروشگاه ها عرضه شود؟! 
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فرص�ت ام�روز: اس��حاق جهانگیری 
روز یکش��نبه ب��ا حضور در مح��ل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران، یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست را افتتاح 
و به همراه وزیر نفت از بخش های مختلف 
ای��ن نمایش��گاه بازدید ک��رد و در جریان 
آخرین دستاوردها و محصوالت این حوزه 
ق��رار گرفت. مع��اون اول رئیس جمهوری 
با بی��ان اینکه اولویت دولت به صورت ویژه 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت پتروشیمی است، گفت: در دوران 
بع��د از برج��ام ح��دود 14میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده 
است. جهانگیری گفت: یکی از اولویت های 
ب��رای ج��ذب  به ص��ورت وی��ژه  دول��ت 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی، بخش 
صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی 
آن اس��ت. وی ی��ادآور ش��د: از اول دولت 
یازدهم تا ش��هریور س��ال 96، 19میلیارد 
و 377 میلیون دالر طرح س��رمایه گذاری 
مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تحت حمایت قانون سرمایه گذاری خارجی 
کش��ور به تصویب رس��ید. وی اظهار کرد: 
بیش از 11میلیارد و 660 میلیون دالر آن 
جذب ش��ده و در واق��ع تبدیل به کارخانه 
و صنعت در کش��ور شده است. معاون اول 
رئیس جمهوری با بیان اینکه در سه ماهه 
س��ال 1396 رش��د اقتصادی کشور 5. 6 
درص��د و بدون نفت 7درصد بوده اس��ت، 
یادآور ش��د: برخی فکر می کردند که قادر 
نخواهیم بود رش��د اقتصادی س��ال 95 را 
به دلیل س��هم بس��یار باالیی که نفت در 
آن داش��ت در س��ال 96 دنبال کنیم که 
خوش��بختانه ما در سه ماهه اول با چنین 
رش��دی روبه رو ش��دیم. جهانگیری ادامه 
داد: این رشد در همه بخش های اقتصادی 
کشور مثبت بود. برای نخستین بار بخش 
معدن و ساختمان بعد از یک دوره طوالنی 
که با رش��د منفی روبه رو بودند به رش��د 

مثبت تبدیل شدند. وی گفت: روند منفی 
تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص داخلی که 
از فص��ل چهارم س��ال گذش��ته به مثبت 
6.2 تبدیل ش��د در س��ه ماهه اول س��ال 
جاری ب��ا 7.1 دهم درص��د مثبت تبدیل 
ش��د. خالص اش��تغال ایجاد شده در سال 
1395، 616 هزار ش��غل بود. کش��ورهای 
محدودی به اندازه انگش��ت های دست در 
فضای بین المللی می توانند شغل در سطح 
600 ه��زار ایجاد کنند و ما در س��ال 94 
هم چنین ع��ددی داش��تیم. جهانگیری 
افزود: در س��ه ماهه امسال 703هزار شغل 
نسبت به سه ماهه بهار سال گذشته اتفاق 
افتاده اس��ت. تورم یک رقمی که در سال 
گذش��ته به آن دس��ت پیدا کردیم و برای 
خیلی ها تردید بود که آیا دولت در س��ال 
96 می تواند ای��ن تورم یک رقمی را ادامه 
ده��د که خوش��بختانه تا مردادماه س��ال 
جاری براس��اس مرکز آمار ایران تورم 7.7 
دهم درصد بود و امیدواریم که بتوانیم همه 
این ش��اخص های مثبت را در س��ال 96 و 

سال های آینده ادامه دهیم. 

 اشتغال زایی
در صنایع پایین دستی

بی��ژن زنگنه، وزیر نفت نیز در مراس��م 
گش��ایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
»ایران پالس��ت« گفت: در نمایشگاه ایران 
پالست که س��ال گذشته برگزار شد، قول 
افتتاح برخ��ی طرح ه��ا را داده بودیم که 
خوشبختانه به بهره برداری رسیدند که از 
جمله آنها می توان به پتروشیمی کردستان 
و ارومیه اش��اره کرد. وی افزود: در س��ال 
گذش��ته همچنین س��ه واح��د پلی اتیلن 
خط غ��رب با ظرفی��ت یک میلیون تن به 
بهره ب��رداری رس��ید و امس��ال نیز طبق 
برنامه ریزی ها، پتروش��یمی کاوه، پردیس، 
بوش��هر و چند طرح دیگ��ر افتتاح خواهد 
ش��د. به گفته وزیر نفت، حرکت توسعه ای 
صنایع باالدستی پتروشیمی ادامه دارد و با 
توجه به این موضوع، خوراک کافی و ارزان 
برای توس��عه باالدست این صنعت موجود 
است. زنگنه بیشترین س��رمایه گذاری در 
صنعت پتروش��یمی را مربوط به طرح های 
نیمه دولتی عن��وان کرد و گف��ت: در این 

بخش س��هم بخش خصوص��ی اندک بوده 
اس��ت. وی ادام��ه داد: با تکمی��ل زنجیره 
طرح های پتروشیمی، فرصت بزرگی برای 
ایران ب��ه منظور افزای��ش ارزش افزوده و 
دس��تیابی به تکنولوژی ب��ه وجود می آید. 
زنگنه تأکید کرد: برای دستیابی به جایگاه 
واقعی ایران در صنعت پتروش��یمی، باید 
تولید محص��والت با ارزش اف��زوده پایین 
را از دس��تور کار خ��ود دور کنیم. زنگنه با 
اش��اره به اینکه اش��تغال زایی در کشور از 
موارد مورد تأکید است، افزود: ظرفیت های 
پایین دس��تی در موضوع اشتغال می تواند 
راهگش��ا باشد. البته نوس��انات پیش بینی 
نش��ده مانند مش��کل در عرضه خوراک و 
همچنین نوس��انات قیمتی مشکل اصلی 
این بخش به شمار می رود، زیرا این واحدها 
کوچک هس��تند و به تنهای��ی نمی توانند 
مش��کالت خود را حل کنند. بنابراین باید 
از تعاونی ه��ا و ش��رکت های بازرگان��ی در 
این مس��یر کمک گرفت. به گفته زنگنه، 
تأمین نی��از تولیدکنن��دگان کوچک باید 
تسهیل شود که برای این موضوع با بورس 
مذاکراتی ص��ورت گرفت��ه و راه حل هایی 
نیز در دس��تور کار قرار دارد. زنگنه افزود: 
تولیدکنندگان بزرگ به دلیل معافیت های 
مالیات��ی بیش از آنکه بخواهند محصوالت 
خود را در بازار داخلی عرضه کنند، تمایل 
به صادرات دارند که این مش��کل با اصالح 
قان��ون باید حل ش��ود. به گفت��ه زنگنه، 
سال گذش��ته یک میلیون تن خوراک به 
واحدهای پایین دستی اضافه شد که این به 
معنای اشتغال و تولید بیشتر در این صنایع 
به ش��مار می آید. وزیر نف��ت با بیان اینکه 
پس از برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( 
فعالیت واحدهای پتروشیمی رونق گرفت، 
گفت: براساس برنامه ششم توسعه، ارزش 
تولید محصوالت پتروش��یمی کش��ور به 
س��االنه40میلیارد دالر افزای��ش خواه��د 

یافت. 

ارزش تولید محصوالت پتروشیمی به ساالنه 40 میلیارد دالر افزایش می یابد

خیز صنعت پتروشیمی پس از برجام
حمل و نقل ریلی

خط آهن قزوین- رشت آماده 
بهره برداری می شود

رئی��س کمیس��یون اص��ل 90 مجل��س گف��ت با 
پیگیری های صورت گرفته خط آهن قزوین- رش��ت 

به زودی آماده بهره برداری می شود. 
داود محم��دی در گفت وگ��و با مهر اظه��ار کرد: در 
دوره نمایندگی خود چند موض��وع را به عنوان اولویت 
در دس��تور کار پیگیری قرار دادم که ح��وزه راه، آب و 
کشاورزی از جمله آنها بود. وی افزود: انتقال آب شرب 
از س��د طالقان و آبیاری تحت فشار و قطره ای از دیگر 
موضوعات بود که عملیاتی شد. رئیس کمیسیون اصل 
90 مجلس ادام��ه داد: همچنین خ��ط آهن قزوین - 
رش��ت که مورد پیگیری قرار می گرفت ب��ه زودی زیر 
خط مسافربری می رود و می تواند حالل بخش زیادی از 

مسائل این حوزه باشد. محمدی به دیگر پیگیری های 
حوزه راه اش��اره و خاطرنشان کرد: مطالعات خط آهن 
قزوین - قم نیز در حال انجام اس��ت و امور اجرایی آن 
به زودی آغاز می ش��ود تا پس از بهره برداری در خدمت 
حل مش��کالت مردم و رفاه آنان باشد. وی تصریح کرد: 
قزوین به واس��طه موقعیت اس��تراتژیک خود ش��رایط 
ویژه ای از جمله در حوزه حمل و نقل و ارتباطات دارد که 
از این رو باید به صورت جدی تری مورد توجه قرار گیرد. 
نماین��ده مردم قزوین، الب��رز و آبیک در مجلس اضافه 
کرد: این استان در مسیر 11 استان کشور واقع شده و 
تاثیر زیادی در حوزه ترافیک کش��ور دارد، بنابراین نیاز 
است با بهره مندی از دانش روز و در نظر گرفتن شرایط 
منطقه برای تس��هیل ترافیک در آن اقدام به عمل آید. 
محمدی ادامه داد: این امر طبیعتا عالوه بر تسهیل در 
جابه جایی مس��افر و کاال در اس��تان، در صورت اجرای 
طرح های صحیح و اصولی، زمینه ساز کاهش تصادفات 
در راه های مواصالتی اس��تان و افزایش سفرهای ایمن 
می ش��ود. وی همچنین بر ضرورت تخصیص اعتبارات 
ملی و استانی برای بهبود شرایط حمل و نقل در راه های 
اس��تان تاکید کرد و خواستار رسیدگی هر چه سریع تر 

مسئوالن امر به مسائل حوزه راه شد. 

یادداشت

توسعه اقتصادی مستلزم افزایش 
اعتماد بین دولت و بخش خصوصی

اعتمادسازی بین دولت و بخش  خصوصی، یگانه راهکار 
دستیابی به رشد و توس��عه اقتصادی است که در گذشته 
مغفول مانده و تضعیف شده بود. سوابق تاریخی تصمیم های 
کالن اقتصادی نش��ان می دهد که اعتماد بخش  خصوصی 
واقع��ی به دلیل این تصمیم ها، آثار مخرب آن و بی تفاوتی 
دولت ها، جبران این آثار با خدشه جدی روبه رو شده است. 
نحوه اجرای خصوصی سازی در کشور، افزایش مداوم حجم 
و ان��دازه دولت در اقتص��اد و تصمیمات کالن اقتصادی به 
نحوی بوده که بخش  خصوصی واقعی کامال نادیده گرفته 
ش��ده و اعتقاد واقعی به این بخش وجود نداشته است. در 
سال های گذشته هر زمان درآمدهای نفتی باال رفت، بخش 
خصوصی جایگاهی نداش��ت و در مقابل، هرگاه در زمینه 
درآمدهای نفتی دچار مش��کل ش��دیم، بخش  خصوصی 
عزیز و گرامی ش��د. ریش��ه مؤثر گرفتاری ه��ای اقتصادی 
کش��ور، نداش��تن اعتقاد واقعی به بخش  خصوصی است. 
امروز مفاهیمی نظیر قانون، صادرات، مبارزه با فساد، تولید، 
بخش  خصوصی، بانک مرکزی و . . . بارها مطرح می ش��ود، 
اما بیشتر جنبه تشریفاتی دارند و در عمل اعتقادی به این 
مفاهیم و کارکرد آنها در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر 
اگر راهکاری برای بحران بیکاری نداش��ته باشیم، نتایجی 
غیرقابل برگشت خواهد داشت و به گسترش ناهنجاری های 
اجتماعی و اخالقی در جامعه خواهد انجامید که »بدفهمی 
عمیق از اش��تغال زایی«، ریشه اصلی بروز مشکالت در این 
زمینه است. اشتغال پایدار وابستگی کامل به سرمایه گذاری 
بلندمدت به ویژه در بخش های تولیدی واقعی دارد. با چنین 
وضعی نمی توان اعتماد بخ��ش  خصوصی واقعی را جذب 
کرد. توسعه مراودات و تجارت بین المللی به صرف برجام و 
اعطای وام های ضربتی امکان پذیر نیست و محقق نمی شود. 
ب��ا آزادس��ازی بانک��داری، مصائبی گریبانگیر کش��ور و با 
خصوصی سازی غیرواقعی، کشور گرفتار واحدهای غیرقابل 
رقابت ش��د. با هدفمند کردن حامل های انرژی، به توسعه 
حاشیه نش��ینی در شهرهای بزرگ کمک کردیم و در همه 
این زمینه ها نیازمند بازنگری در تعاریف اساس��ی هستیم. 
برای دس��تیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی همه دستگاه ها 
و افراد باید به صورت مکمل در خدمت این هدف باش��ند 

و باید علم و منطق را زمامدار امور اقتصادی قرار دهیم. 
منبع: ایرنا

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
گف��ت »مق��ررات صدور چک با س��امانه 
»صیاد« نسبت به گذشته تغییری نکرده 
اس��ت و »صی��اد« تنها رعای��ت قواعد را 

به طور کامل کنترل می کند.«
ب��ه گ��زارش »ف��رص���ت ام��روز«  از 
پژوهش��کده پولی و بانکی، ناصر حکیمی 
در پاس��خ ب��ه اینک��ه ب��ا صدور دس��ته 
چک ه��ای صی��ادی، روند صدور دس��ته 
چک ب��رای مردم چ��ه تغییرات��ی کرده 
است، گفت: »سامانه »صیاد« یک فرآیند 
داخلی بین بانک ها و بانک مرکزی است، 
در نتیج��ه م��ردم ب��ا پیچیدگی های آن 

مواجه نمی شوند.«
وی ادام��ه داد: »م��ردم ب��رای گرفتن 
دس��ته  چک ه��ای جدی��د ارتباط��ی با 
بان��ک مرک��زی ندارند و مانند گذش��ته 
ب��ه بان��ک مراجع��ه و دس��ته چ��ک را 
دریاف��ت می کنن��د.« حکیم��ی ب��ا بیان 
اینک��ه پیچیدگ��ی و اس��تعالم هایی که 
در مورد دس��ته چک های صیادی انجام 
می ش��ود، روند کار را برای مردم تسهیل 
می کن��د، گف��ت: »یک��ی از ویژگی های 
س��امانه »صیاد« این است که درخواست 
 صدور دس��ته چک را می ت��وان از طریق

 اینترنت بانک ارائه داد و نیازی به مراجعه 
به ش��عبه نیس��ت.« معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مردم 
نیازی به گرفتن اس��تعالم ب��رای صدور 
دسته چک ندارند، گفت: »استعالمی که 
مردم در خصوص چک های صیادی انجام  
می دهند توس��ط ش��خص دریافت کننده 
چک انجام می ش��ود و فرد گیرنده چک 
می تواند استعالم کند تا فرد صادرکننده 
سابقه بدحسابی و چک برگشتی نداشته 
باش��د و از خوش حس��ابی صاح��ب چک 

اطمینان حاصل کند.«
وی اف��زود: »س��امانه پیامک��ی در این 
زمینه راه اندازی ش��ده که در هر ساعت 
از شبانه روز پاسخگوی استعالمات انجام 

ش��ده خواه��د بود و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
ممکن اس��ت چک ها پشت نویسی و چند 
بار دست به دست شوند، امکان استعالم 

تا چند دفعه نیز فراهم خواهد بود.«
حکیمی در مورد اینکه احتمال گرفتن 
دس��ته چک ب��رای اش��خاصی ک��ه کار 
اقتص��ادی انجام می دهند با این س��امانه 
مش��کل ش��ود گفت: »س��امانه »صیاد« 
مقررات صدور دسته چک را عوض نکرده 
و ضوابط س��ابق کماکان پابرجاس��ت، اما 
ب��ا »صیاد« ای��ن ضوابط قاب��ل دور زدن 
نخواه��د بود و »صی��اد« رعایت قواعد را 

به طور کامل کنترل می کند.«
۶ راهکار رفع سوء اثر از سوابق 

چک های برگشتی
در همین زمینه، بان��ک مرکزی اعالم 
کرد که تمام امور مربوط به رفع سوء اثر 
از چک های برگش��تی اشخاص از طریق 
ش��عب و واحدهای تابعه بانک ها با شش 
راهکار امکان پذیر اس��ت که از جمله این 
راهکارها، تأمی��ن موجودی و پاس کردن 
چ��ک، ارائه الش��ه چک به ش��عبه، ارائه 
رضایتنام��ه محض��ری ذی نف��ع چک به 
ش��عبه،  واریز مبلغ چک به حساب جاری 

و مسدودکردن آن است. 
تأمی�ن موج�ودی: مش��تری مبل��غ 
کس��ری موج��ودی را به حس��اب جاری 
خود واریز کرده و پ��س از دریافت مبلغ 
مزبور توس��ط ذی نفع چک، بانک نسبت 
به رفع س��وء اثر از س��ابقه چک برگشتی 

اقدام می کند. 
ارائه الش�ه چک برگشتی: مشتری 
الشه چک برگشتی را به بانک ارائه داده 
و بانک در قبال آن به وی رس��ید تحویل 

می دهد. 
ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع 
چک: در صورت عدم امکان ارائه الش��ه 
چک برگش��تی ب��ه بانک بنا ب��ه دالیلی 
نظی��ر مفقود ش��دن، به س��رقت رفتن و 
س��وختن، ذی نف��ع چک )ش��خصی که 

گواهی نام��ه ع��دم پرداخ��ت وجه چک 
ب��ه نام او صادر ش��ده اس��ت( می تواند با 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن 
اذعان ب��ه عدم واگذاری چ��ک به ثالث، 
رضایت خود را نس��بت به مشتری اعالم 
 کن��د. در این ص��ورت، بانک ب��ا دریافت 
رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر 
از چک مورد نظر اقدام می  کند. همچنین 
چنانچ��ه ذی نفع چک ش��خص حقوقی 
دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی باش��د، 
می توان��د با ارائ��ه نامه رس��می، رضایت 
خ��ود را اعالم ک��رده و بانک ب��ا دریافت 
رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر 

از چک مورد نظر اقدام کند. 
واریز مبلغ چک به حس�اب جاری 
و مس�دود کردن آن به مدت ۲۴ ماه: 
چنانچه ارائه الش��ه چک ی��ا رضایت نامه 
محض��ری ذی نفع ب��ه بان��ک امکان پذیر 
نباش��د، مش��روط به آنکه حساب جاری 
مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع 
قضایی مس��دود نش��ده باش��د، مشتری 
می تواند با واریز معادل کسری موجودی 
به حساب جاری خود، درخواست مسدود 
ش��دن وجه مزبور را برای پرداخت چک 
برگش��تی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف 
قطعی چک برگشتی یا حداکثر به مدت 

۲۴ م��اه، به بان��ک ارائه و س��پس بانک 
نس��بت به رفع س��وء اثر از س��ابقه چک 
برگش��تی اقدام می کند. در این ش��رایط 
بانک موظف اس��ت ظرف پنج روز کاری، 
طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطالع 
شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به 
نام وی صادر شده است، برای مراجعه به 

بانک و دریافت وجه چک برساند. 
همچنین از دیگر راهکارها می توان به 
ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از 
سوابق چک برگشتی و ارائه نامه از مرجع 
ثبتی ذی صالح موضوع ماده ۱۸۳ اش��اره 
کرد، ام��ا در صورتی که مش��تری ظرف 
مدت ۱0 روز کاری پس از برگشت چک، 
اقدام به تأمین کس��ری موجودی حساب 
جاری یا ارائه الش��ه چک یا رضایت نامه 
محضری از ذی نف��ع نکند، بانک موظف 
اس��ت اطالعات مرب��وط ب��ه گواهی نامه 
ع��دم پرداخت را ب��ه س��امانه اطالعاتی 
بانک مرکزی ارسال کند. همچنین بانک 
مکلف اس��ت بنا به درخواست مشتری و 
به منظور آگاهی وی از س��وابق چک های 
برگش��تی خود در سامانه اطالعاتی بانک 
مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد 
و مش��خصات چک های برگش��تی وی با 

درج تاریح برگشت چک کند. 

سامانه »صیاد« از دور زدن ضوابط جلوگیری می کند

۶ راهکار رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اعالم شد در چین اتفاق افتاد
فناوری تشخیص چهره جایگزین 

کارت های بانکی
بانک کش��اورزی چین در تعدادی از دستگاه های 
خودپرداز خود، به تغییر سیس��تم تش��خیص هویت 
اقدام کرده و سیس��تم تش��خیص چهره را جایگزین 

کارت بانکی کرده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت شینهووا نت، 
براساس گزارش های منتش��ر شده، بانک کشاورزی 
چین در تعداد محدودی از دس��تگاه های خودپرداز 
خود، ب��رای انج��ام و ارائه خدمات بانک��ی، به جای 
دریافت کارت های بانکی از فناوری تش��خیص چهره 
اس��تفاده کرده است. با به کارگیری این روش دیگر 
نی��ازی به همراه داش��تن کارت بانکی نخواهد بود و 
مش��تریان می توانند با فناوری تشخیص چهره وارد 
حساب بانکی خود شده و از تمام امکانات و خدمات 

دستگاه های خودپرداز استفاده کنند. 
ای��ن  از  ب��رای اس��تفاده  مش��تریان و کارب��ران 
خودپردازه��ا تنها کاری که باید انجام دهند، فش��ار 
دادن کلی��د دریافت پول با اس��تفاده از تش��خیص 
چهره است. پس از فشردن کلید مورد نظر، دوربین 
دس��تگاه خودپرداز اقدام به اس��کن چهره مش��تری 
می کن��د و در صورت مثبت بودن شناس��ایی، کاربر 
باید ش��ماره تلفن و ش��ماره شناس��ایی خود را وارد 
کند. س��پس در مرحله  بعدی، مش��تری باید عدد و 
میزان پول مورد نیاز خود را برای برداش��ت در کنار 
رمز عبور وارد کند. پس از موفقیت تراکنش و اتمام 
این مراحل، مشتریان می توانند پول خود را دریافت 

کنند. 
دالی��ل جایگزین س��ازی اس��تفاده از کارت ه��ای 
بانکی ب��ا فناوری تش��خیص چهره بس��یار منطقی 
به نظر می رس��د. این بانک چینی اعالم کرده اس��ت 
که با اس��تفاده از سیستم تش��خیص چهره می توان 
مانعی برای کپی ک��ردن کارت های بانکی به منظور 
سوء استفاده ایجاد کرد. همچنین در صورت استفاده 
از فناوری تشخیص چهره در دستگاه های خودپرداز، 
ش��انس گیر کردن کارت در دس��تگاه و مش��کالت 

بعدی آن به مراتب کاهش پیدا می کند. 
یک��ی از کارکنان بانک کش��اورزی چین بر این باور 
اس��ت که استفاده از سیستم تشخیص چهره همزمان 
با دریافت شماره شناسایی، شماره تلفن و رمز عبور از 
امنیت بیشتری در مقایسه با کارت های بانکی برخوردار 
اس��ت. همچنین با توجه به در اختیار داشتن تصاویر 
مش��تریان، دوربین های امنیتی تعبیه ش��ده در بانک 
می توانند به سرعت مشتریان خود را شناسایی کنند و 
بدین ترتیب احتمال انجام فعالیت های بانکی غیرقانونی 

بسیار کاهش پیدا می کند. 
بان��ک کش��اورزی چی��ن در نظ��ر دارد فن��اوری 
تش��خیص چهره را در تمام دس��تگاه های خودپرداز 
خود قابل دسترس عموم قرار دهد. البته الزم به ذکر 
اس��ت که سقف برداشت از دستگاه خودپرداز به این 

روش به ۴۵۷ دالر محدود شده است. 
در اینج��ا باید گفت ک��ه بانک کش��اورزی چین 
نخستین بانکی نیست که از فناوری تشخیص چهره 
در دس��تگاه های خودپرداز خود استفاده کرده است 
و پی��ش از این، بانک بازرگان��ی چین این فناوری را 

به کار گرفته بود. 
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دریچــه

بیمه پاسارگاد بار دیگر در باالترین 
سطح توانگری مالی قرار گرفت

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد طبق ارزیابی بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران برای شش��مین سال متوالی 
در س��طح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی 
صورت ه��ای مالی مصوب س��ال۱۳۹۵ توس��ط بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد 
موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه 
با نس��بت توانگری ۱۲۹درصد ش��ده است.  به گزارش 
روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، نس��بت توانگری مالی 
این ش��رکت برای سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۱۸درصد، سال 
۱۳۹۳ برابر با ۱۱۵درصد و این نسبت برای سال ۱۳۹۲ 
معادل ۱0۵درصد تعیین ش��ده است. سطوح توانگری 
بیمه پاس��ارگاد در سال  های اخیر نش��ان می دهد که 
این ش��رکت  بیمه با داش��تن توانگری ۱۲۹درصد و در 
نظر گرفتن حاشیه ریسک باال، توانسته  است همچنان 

توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۹۲دالر آمریکا

۴.۷00یورو اروپا

۵.۲۵۵پوند انگلیس

۱.0۷0درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۴.۷00مثقال طال

۱۲۱.۱00هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۹۹.000سکه بهار آزادی

۱.۲۴۱.۳00سکه طرح جدید

6۳۴.000نیم سکه

۳۵۴.000ربع سکه

۲۴۷.000سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پای��ان معام��ات روز یکش��نبه دوم 
مهرم��اه 96 ب��ا کاه��ش 209 واحدی تا 
رقم 85 ه��زار و 588 واحد افت کرد. بر 
این اساس تاالر شیشه ای در دومین روز 
کاری هفته ج��اری در ادامه روند منفی 
نخستین روز معاماتی هفته، شاهد روند 
نزولی اکثر ش��اخص های منتخب بود. در 
معامات روز یکش��نبه بازار س��هام، نماد 
گسترش نفت و گاز پارسیان با 43 واحد، 
نماد فوالد خوزس��تان با 40 واحد، نماد 
فوالد مبارکه اصفه��ان با 34 واحد، نماد 
معدن��ی و صنعتی گل گه��ر با 30واحد، 
نماد پاالیش نفت اصفه��ان با 29 واحد، 
نماد پتروش��یمی پردیس ب��ا 29 واحد و 
نم��اد گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانیان ب��ا 24 واحد کاهش بیش��ترین 
تأثیر منفی را بر افت شاخص کل بورس 
داش��تند. در مقابل، نماد مخابرات ایران 
با 57واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را در جلوگیری از کاهش بیش��تر نماگر 
بورس داش��ت. آیفکس نیز ب��ا 4.۱واحد 

کاه��ش روبه رو ش��د و به رق��م 957.8 
رس��ید. ارزش معامات فراب��ورس ایران 
رق��م 20۱ میلیارد توم��ان را تجربه کرد 
و حج��م معامات به ع��دد ۱3۱ میلیون 
سهم و اوراق مالی رسید. همچنین فوالد 
هرمزگان جنوب، پتروش��یمی زاگرس و 
پتروشیمی مارون بیش��ترین نقش را در 

نوسانات آیفکس داشتند. 

ارسال سیگنال منفی به بازار سهام
از روز ش��نبه ش��اخص کل بورس روند 
اصاحی را از س��ر گرفت��ه و تا نیمه کانال 
85 ه��زار واح��دی اف��ت کرده اس��ت. در 
دادوس��تدهای دومین روز تاالر شیشه ای 
روند قیمت سهم های خودرویی  کاهشی و 
قندی  افزایش��ی بود. بر این اساس با پایان 
فصل تابس��تان و شروع فصل پاییز، با آنکه 
انتظار می رفت ش��اهد بهبود نسبی اوضاع 
و ادامه روند رش��دی بورس تهران باش��یم 
ولی عما تاکن��ون خاف چنین امری رخ 
داده و قیمت ها و شاخص ها در فاز ریزشی 
هس��تند. گرچه با وجود رش��د زیاد هفته 
گذش��ته، انتظار کاهش این هفت��ه دور از 
انتظار نبود. بر این اس��اس نیاز به اصاح و 
اس��تراحت شاخص کل و مجموعه بازار در 

روزهای اخیر کاما مش��هود است و چند 
خبر و س��یگنال منفی نیز به عقب نشینی 
بازار س��هام دامن زده است. از جمله تغییر 
نرخ خوراک بین مجتمعی واحد پتروشیمی 
از ارز مبادله ای به آزاد که براساس آن نرخ 
ارز خوراک برای ش��رکت های پترو شیمی 
که محصوالت خ��ود را در ب��ورس عرضه 
می کنن��د، از این پس به همان نس��بت با 
ارز مبادله ای تعیین خواهد شد. در مقابل، 
ش��رکت هایی ک��ه محصوالت خ��ود را در 
بورس کاالی ایران عرضه نمی کنند و اقدام 
به ف��روش محصوالت در خ��ارج از بورس 
ک��رده یا کاالهای خ��ود را صادر می کنند، 
ن��رخ ارز خ��وراک آنها به ص��ورت ارز آزاد 
محاسبه خواهد شد؛ امری که تأثیر منفی 
هر چن��د جزیی بر بهای تمام ش��ده و در 
 نتیجه حاشیه سود شرکت های پتروشیمی

 بر جای خواهد گذاشت. از سوی دیگر سهام 
گروه فلزات اساسی از جمله مواد معدنی و 
فوالدی و فلزی کاهش��ی بودن��د و به نظر 
می رسد تا زمانی که شاهد ادامه رشد قیمت 
کامودیتی در بازار های جهانی نباشیم، توان 
رش��د بیشتر قیمت س��هام گروه معدنی و 
فل��زی و فوالدی کاهش یابد. در این میان، 
قیمت اوراق خزانه سخاب به نقطه قیمتی 

 مطلوب��ی رس��یده و بازده��ی تقریبا ۱9تا
 20 درصدی در این نمادها قابل دسترس 
است، لذا برخی از سهامداران درصدد خرید 
اوراق مشارکت و اوراق خزانه برآمده اند که 
همین موض��وع در افت بازار س��هام تأثیر 

گذاشته است. 

با گروه های بازار سهام
روز ش��نبه در گروه فرآورده های نفتی، 
کک و سوخت هسته ای به جز در دو نماد 
شاهد افت یکدست قیمت سهم ها بودیم، 
هرچند این اف��ت غالبا حدود یک درصد 
ب��ود. در این گروه 23 میلیون س��هم به 
ارزش 8.5 میلیارد تومان مورد دادوستد 
قرار گرفت. در گ��روه خودرو نیز بیش از 
۱7۱ میلیون س��هم به ارزش حدود 20 
میلی��ارد تومان در ۱3 هزار و 964 نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. این گروه نیز 
غالبا با اف��ت در قیمت پایانی همراه بود، 
اما قندی ها رون��دی مخالف جدول بازار 
در پی��ش گرفتن��د و در اکثریت نمادها 
توانس��تند در قیمت پایانی رش��د کنند. 
در این گ��روه 6میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 2میلیارد تومان مورد دادوس��تد 

قرار گرفت. 

شاخص کل در دومین روز پاییز هم منفی بود

رشد قندی ها برخالف جریان بازار سهام

بازار سرمایه همیش��ه بهترین گزینه 
برای س��رمایه گذاری است، چراکه همه 
صنای��ع در ای��ن بازار حض��ور دارند. در 
صورتی که شرایط اقتصادی کشور مهیا 
باش��د و ارز به صورت تک نرخی عرضه 
شود، منافع آن مستقیما به شرکت های 
تولیدی بازمی گردد و بنگاه های تولیدی 
برنامه ری��زی  توانای��ی  اقتص��ادی،  و 
بلند مدت را خواهند داش��ت و در نتیجه 
بازدهی آنها افزایش پی��دا خواهد کرد. 

هرچند کاه��ش نرخ به��ره بانکی یکی 
از اقدامات بس��یار مه��م دولت در مدت 
اخی��ر اس��ت و قطع��ا تأثیرات بس��یار 
مثبت��ی بر پیکره اقتص��اد از جمله بازار 
س��رمایه خواهد داشت اما کافی نیست. 
برای رونق بازار س��رمایه باید صنعت را 
رونق داد. اگر یارانه ش��هری حذف شود 
و این یارانه با س��ود 4درصدی به عنوان 
تس��هیات در اختیار واحد های تولیدی 
ق��رار بگیرد، ضمن آنکه این تس��هیات 
ب��ه خزانه بازمی گردد و تورم زا نیس��ت، 
هزینه مالی تولی��د بنگاه های اقتصادی 
نتیج��ه قیم��ت   را کاه��ش داده و در 
تمام ش��ده کاال ها کاهش می یابد. با این 

رویکرد، مصرف کننده می تواند با قیمت 
کمتری کاال و خدمات را خریداری کند 
و در نتیجه افزایش مصرف عامل رش��د 
تولید و اشتغال می شود و به تبع آن بازار 
سرمایه رونق بیشتری خواهد گرفت. با 
ح��ذف یارانه ش��هری و پرداخت آن به 
صنعت با س��ود حداقل 4درصد، هزینه 
ملی تولید کاهش می یابد و س��ودآوری 
ب��اال می رود، که این ام��ر باعث افزایش 
به��ره وری بنگاه ه��ای تولی��دی خواهد 
ش��د. با افزای��ش به��ره وری بنگاه های 
اقتصادی، ب��ازار س��رمایه رونق خواهد 
گرفت. ممکن اس��ت با کاهش نرخ بهره 
بانکی، پس اندازها به سمت سفته بازی و 

س��وداگری حرکت کند اما با رونق بازار 
س��رمایه، می توان مانع آن ش��د. به نظر 
من هیچ وق��ت نمی توان هی��چ بازاری 
از جمله مس��کن را رقیب بازار س��رمایه 
دانس��ت، چراک��ه وقتی س��ایر بازارها و 
همچنین بازار مسکن رونق می گیرد به 
تبعیت از آن تولید نیز رونق می گیرد و 
بازار سرمایه نیز فعال تر می شود. با رونق 
بازار مس��کن تولیداتی که وابسته به آن 
هستند بر بازار س��رمایه اثر می گذارد و 
صنایع تولیدی وابس��ته به مس��کن که 
در بورس حاضر هس��تند رونق بیشتری 

خواهند گرفت. 
منبع: سنا

دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
در خصوص اینکه آرامش به بازار س��رمایه 
بازگشته است، گفت: در صورتی که دولت 
در کن��ار کاهش ن��رخ بهره بانک��ی، برای 
تک نرخی ش��دن ارز نیز اق��دام کند، بازار 
س��رمایه می تواند با تح��ول مثبتی همراه 
ش��ود و ش��اهد رونق و رش��د پای��دار این 
بازار باش��یم. سعید اس��امی، در خصوص 
ش��رایط فعلی بازار س��رمایه عن��وان کرد: 
ب��ا کاهش نرخ به��ره و احتمال تک نرخی 
ش��دن ارز، بازار سرمایه یک وظیفه بسیار 
مهم را بر دوش دارد و آن جذب س��رمایه 
بدون حباب قیمتی اس��ت. این کارشناس 
ب��ازار س��رمایه درب��اره تک نرخی ش��دن 
ارز گف��ت: موض��وع تک نرخی ش��دن ارز 
فراتر از بازار س��رمایه اس��ت.  اسامی در 

خص��وص تأثیر ت��ک نرخی ش��دن ارز بر 
بازار سرمایه گفت: فارغ از این موضوع که 
ارز تک نرخی باعث رش��د شاخص بورس 
می ش��ود یا خیر، این اتفاق به ثبات بازار، 
پیش بینی پذیری و کاهش ریس��ک کمک 
می کند، ب��ه همین دلیل همه فعاالن بازار 
از تک نرخی ش��دن ارز استقبال می کنند. 
دبی��ر کل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
در خص��وص کاهش ن��رخ به��ره بانکی و 
اینک��ه آیا ای��ن تصمیم بان��ک مرکزی در 
راس��تای سیاس��ت های انبس��اطی دولت 
بوده اس��ت، گفت: کاهش نرخ بهره بانکی 
در جهت سیاس��ت های انبس��اطی نیست 
بلک��ه ن��رخ به��ره تبدیل به آف��ت اقتصاد 
کش��ور ش��ده بود و عما منجر ش��ده بود 
که سرمایه گذاری جدی در اقتصاد صورت 

نگیرد. این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: 
طی سال های گذشته افزایش نقدینگی به 
دلیل ن��رخ باالی بهره در بانک ها محبوس 
ش��د و عمًا ب��ه جریان اقتصادی کش��ور 
وارد نش��د و به همین دلیل با وجود رشد 
نقدینگی ت��ورم افزایش نیاف��ت. به گفته 
اسامی بیدگلی، کاهش نرخ بهره انحرافی 
ب��ود ک��ه س��رمایه گذاری ها را متوق��ف و 
هرگونه نوآوری را در بازار سرمایه با چالش 
جدید همراه س��اخته بود. این کارش��ناس 
بازار سرمایه ادامه داد: با کاهش نرخ بهره 
و تصحی��ح فاصله این نرخ ب��ا بازده مورد 
طبیعی  به ط��ور  س��رمایه گذاری ها  انتظار 
جریان س��رمایه به دنب��ال فرصت دیگری 
به جز ش��بکه بانکی از جمله بازار سرمایه 
م��ی رود. وی ادامه داد: انتظار این اس��ت 

که در بلند م��دت اگر بانک ها قانون را دور 
نزنند و بخشنامه بانک مرکزی به درستی 
اجرا ش��ود، بخشی از نقدینگی ها به سمت 
بازار س��رمایه هدایت شود. اسامی افزود: 
بنابراین اگر دولت سیاست گذاری مناسب 
و همزمان در حوزه ارز و نرخ بهره داش��ته 
باش��د، حتما توس��عه و رونق بازار سرمایه 
ه��م رخ می دهد. دبیر کل کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری در ادام��ه تأکی��د کرد: با 
کاه��ش نرخ به��ره و احتم��ال تک نرخی 
ش��دن ارز، بازار سرمایه یک وظیفه بسیار 
مهم را بر دوش دارد و آن جذب س��رمایه 
بدون حباب قیمتی اس��ت، به این مفهوم 
که بازار س��رمایه باید ب��ا ابزارهای جدید، 
افزایش سرمایه و پذیرش های جدید مانع 

ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام شود. 

بازار سرمایه بهترین گزینه سرمایه گذاری

بازار سرمایه در مسیر رشد

اخبار

مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
خبر داد

۴۰ شرکت آماده ورود به بازار سرمایه
نشست خبری با موضوع »بررسی آخرین وضعیت 
پذیرش شرکت ها و اوراق بدهی در بورس تهران«، 
روز دوم مه��ر 96 با حضور مدیر پذیرش ش��رکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران در محل این ش��رکت 
و ب��ا حضور خبرنگاران رس��انه های فعال در حوزه 
بازار سرمایه برگزار ش��د. اسماعیل درگاهی، مدیر 
پذیرش ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران ضمن 
تش��ریح آخرین وضعیت پذیرش شرکت ها در این 
نشس��ت اعام کرد که تاکنون حدود 40 ش��رکت 
پای کار آمده و آماده ورود به بازار سرمایه شده اند. 
وی افزود: برخی از این ش��رکت ها از سال گذشته 
و تعدادی دیگر نیز در س��ال جدید اقدام کرده اند 
که برنامه بورس تهران، به س��رانجام رس��اندن این 
پرونده ه��ا در زمان��ی معقول اس��ت. مدیر پذیرش 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه 
از پرونده های س��ال گذش��ته تعدادی آماده عرضه 
اولیه هس��تند، اظهار داش��ت: برخی پرونده ها نیز 
به علت زمانبر بودن فرآیند شفاف س��ازی همچنان 
در حال بررسی اس��ت. به گفته درگاهی، بسیاری 
از ش��رکت هایی ک��ه در ب��ورس پذیرش ش��ده اند 
ش��رکت های بزرگ بوده اند ک��ه هم اکنون در حال 
طی فرآین��د پذیرش و تکمیل مدارک برای عرضه 

سهام خود در بورس هستند. 
مدیر پذیرش ب��ورس اوراق بهادار تهران با بیان 
اینکه در س��ال جاری چندین جلسه برای بررسی 
پذیرش شرکت های جدید در بورس تشکیل شده، 
گفت: هم اکنون سهام 9 شرکت جدید آماده عرضه 
اولیه در بورس تهران ش��ده اس��ت. درگاهی گفت: 
ش��رکت های مین��و، ترانس��فورماتور توزیع زنگان، 
فوالد جنوب کیش، تأمین س��رمایه امید، ش��رکت 
م��ادر تخصصی و مالی س��ینا از این جمله اس��ت؛ 
همچنین شرکت توسعه نیروگاهی جهرم که هزار 
مگاواتی اس��ت با س��رمایه 2400 میلیارد تومانی، 
پارس��ال درج و کلیه کارهای آن روی کدال انجام 
ش��ده که می تواند ج��زو کاندیداه��ای پاییز برای 

عرضه اولیه باشد. 
وی افزود: همچنین س��ه شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرش��یا، بین الملل س��اختمان و صنعت 
ملی و شفا دارو در سال جاری درج نماد شده اند که 
احتمال دارد در نیمه دوم امس��ال در بورس عرضه 
اولیه ش��وند. درگاهی گفت: هلدینگ صدر تأمین، 
هلدین��گ عم��ران و حمل و نقل تأمی��ن، هلدینگ 
س��یمان تأمین متعلق به شستا، پانزدهم یا بیست 
و دوم مهر در جلسه هیأت پذیرش مطرح خواهند 
ش��د. مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ادامه 
داد: همچنین پتروش��یمی مروارید، تأمین سرمایه 
ملت، ملی نفتکش، س��یمرغ، طرح و توس��عه پویا، 
ایران س��ازه، تأمین س��رمایه نوین، گ��روه صنایع 
کاغذ پارس و فروش��گاه زنجیره ای افق کوروش در 
فهرست شرکت هایی قرار دارند که درخواست درج 
در بورس را داده اند و طی هفته های آتی در هیأت 

پذیرش مطرح می شوند. 

پرداخت بیش از ۲۳هزار میلیارد 
 ریال سود انواع اوراق

 به سرمایه گذاران در مهرماه
سرپرس��ت امور تس��ویه وجوه معام��ات اوراق 
بهادار و بورس کاالی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
از پرداخت بیش از 23هزار میلیارد ریال سود انواع 
اوراق درمهر م��اه جاری خبر داد. هادی علی پور با 
بی��ان مطلب فوق افزود: بیش از 23هزار میلیارد و 
469 میلیون ریال س��ود انواع اوراق در ماه جاری 
به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. وی تصریح 
کرد: زمان سررس��ید اوراق اجاره شرکت های گروه 
صنعتی بوتان، صنعتی  و معدنی چادرملو، س��ایپا 
یدک، خدم��ات ارتباط��ی رایتل، تامین س��رمایه 
لوتوس پارس��یان، دانا پتروری��گ کیش، پترو امید 
آس��یا، ش��رکت مخابرات ایران و مپن��ا در مهرماه 
جاری اس��ت که ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
س��ود ای��ن اوراق را ب��ه س��رمایه گذاران پرداخت 
می کند. علی پور ادامه داد: س��ود اوراق مش��ارکت 
بازنشستگان  صندوق  س��رمایه گذاری  شرکت های 
صنعت نفت، پتروش��یمی گچساران، لیزینگ امید، 
توس��عه خاورمیانه، توس��عه و نفت و گاز پرش��یا و 
ش��هرداری های قم و مش��هد اواخر م��اه جاری به 
حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. سرپرست 
امور تس��ویه وجوه معام��ات اوراق بهادار و بورس 
کاال سمات خاطرنش��ان کرد: سررسید سود اوراق 
مرابحه ش��رکت سیمان ش��رق، هلدینگ بازرگانی 
دول��ت ایران و ف��والد مبارکه اصفهان، ش��رکت و 
گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه در مهرماه 
اس��ت که شرکت س��پرده گذاری مرکزی سود این 
اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند. وی 
با بیان اینک��ه هم اکنون در ح��دود 80 نوع اوراق 
)اجاره، مرابحه، مش��ارکت، گواهی س��پرده، اوراق 
رهنی، اس��ناد خزانه و اس��تصناع( در بازار سرمایه 
منتشر شده است، اظهار داشت: سود این اوراق به 
صورت ماهانه یا س��ه ماه یک بار به سرمایه گذاران 

پرداخت می شود. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد ک��ه پگاه 

آذربایجان غربی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3,8۱64.98هاي وب

2,3024,92غشاذر

۱,7004,87فایرا

2,4۱54,86کاذر

۱,79۱4,86غپاک
3,2694,67کسرام
2,8574,65کترام

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی و گرانیت بهسرام صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. پاکسان در رده دوم این گروه ایستاد. سیمان بجنورد 

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

)4.92(3,926کهرام
)4,69(4,736شپاکسا

)4,54(5,360سبجنو

)4,26(944ثشرق

)4,23(۱,609وتوصا
)4,06(3,802دلقما
)4(9,095قپیرا

پرمعامله ترین سهم
تولیدی چدن س��ازان پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
 ش��ناخته ش��د. س��ایپا در رده دوم ای��ن گ��روه ایس��تاد. 

سرمایه گذاری خوارزمی هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

52.057 2793چدن

34,364 ۱۱64خساپا
33,3۱4 850وخارزم
28,972 8۱2خاور

2۱,528 78۱خزامیا
2۱,047 84۱خکاوه
20,700 ۱700فایرا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را تولیدی چدن 
س��ازان به خود اختصاص داد. آسان پرداخت پرشین رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱45.38۱ 2793چدن
5۱,003 ۱207۱آپ

39,992 ۱۱64خساپا
36,307 2687خودرو
35,۱90 ۱700فایرا
34,852 8728فلوله
33,298 3287شتران

بیشترین سهام معامله شده
تولیدی چدن سازان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و ایران خودرو دیزل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

27939624چدن
۱۱642239خساپا
8۱2۱807خاور

2687۱505خودرو
850۱448وخارزم
84۱۱409خکاوه
۱700۱305فایرا

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

گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

493۱986ددام
4824965وآذر
۱6278۱4کساپا

۱343672خکمک
3277655کحافظ
240۱600خمحور
2255564شپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

4088۱.94کگاز
8502.27وخارزم
۱4732.73واعتبار
۱۱483.44پردیس

۱56۱3.46ما
۱8553.57وبانک

۱0203.92وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

احمد سلطانی
کارشناس بازار سرمایه
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در  آذری ج���هرم��ی  محم��دج��واد 
گردهمایی فرصت های اقتصادی نسل ۵ 
و نخستین آزمایش شبکه کامل 5G در 
کشور توسط ایرانسل با اشاره به اینکه در 
کش��ورهای مختلف در توسعه تکنولوژی 
ی��ک اس��تراتژی دارند که ب��ر مبنای آن 
عمل می کنند، گفت: توسعه تکنولوژی با 
توس��عه فرهنگ و فرآیند ها باید همزمان 
ش��ده و اگر غفلت کنی��م در بخش های 

مختلف آسیب می بینیم. 
وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه بخش 
 5G اعظمی از خدمات و زندگی مردم با
دچار تغییر می شود، افزود: کارکرد اصلی 
ای��ن تکنول��وژی عرضه خدمات س��نتی 
اس��ت که قابلیت مجازی سازی نداشتند 
و ب��ا تکنول��وژی، قابلیت مجازی س��ازی 
پیدا می کنند و باعث بزرگ ش��دن بازار 

آی سی تی می شوند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه 5G س��بک 
زندگ��ی را تغییر می ده��د و و رفاه مردم 
را ب��اال برده و مفاهی��م را تغییر می دهد، 

تصری��ح کرد: در حدود ۱۰ س��ال از این 
تکنول��وژی جلوگی��ری ش��د و در عرض 
سه سال پیش��رفت های بسیاری حاصل 
ش��د، اما به دلی��ل اینکه بقی��ه بخش ها 
نیز به همین نس��بت پیش��رفت نداشتند 

آسیب  هایی هم داشت. 
آذری جهرمی اظهار داشت: باید در این 
حوزه اس��تراتژی خ��ود را تدوین کنیم و 
به دنبال یک توس��عه پایدار باش��یم چرا 
که باید در عرصه فناوری اطالعات رش��د 
 پنج براب��ری و در حوزه مخابرات رش��د 

۲.۵ برابری داشته باشیم. 
وی با اشاره به اینکه نیاز های مردم در 
حال رش��د اس��ت، گفت: اگر به نیاز های 
مردم فکر نکنیم م��ردم نیاز های خود را 
در ب��ازار از کش��ور های خارجی دریافت 
می کنند و این بازار در اختیار کشورهای 

دیگر قرار می گیرد. 
وزیر ارتباط��ات تأکید کرد: همزمان با 
رشد 5G به رشد در حوزه های فرهنگی 
و کس��ب و کارها و دیگر بخش ها هم باید 

فکر کنیم و برنامه داشته باشیم. 
وی در زمینه تدوی��ن برنامه برای این 
حوزه به ظرفیت های شورای عالی فضایی 
اش��اره و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت 
ش��ورای عالی فضای مجازی برای تدوین 
یک برنامه مناس��ب و رفع موانع بسیاری 
ک��ه در این ح��وزه وجود دارد اس��تفاده 

کنیم. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه ای��ن حوزه 
س��اختار های مالی خ��ود را دارد، گفت: 
در حوزه مس��ائل مالی ساختارهای مالی 
در ح��ال تغیی��ر اس��ت و اگر ب��رای این 
س��اختارها برنامه ریزی نداش��ته باش��یم 

اقتصاد خود را از دست می دهیم. 
از مدی��ران  ادام��ه  آذری جهرم��ی در 
فعالیت های  خواس��ت  ایرانس��ل  شرکت 
انجام ش��ده خ��ود را در ح��وزه 5G در 
نمایش��گاهی ب��رای بخش ه��ای مختلف 
کش��ور ب��ه نمای��ش بگذارن��د تا س��ایر 
بخش ه��ا، تح��والت آینده ای��ن حوزه را 

مشاهده کنند. 

وی همچنی��ن درب��اره تعرفه و فروش 
بسته های اینترنتی از اپراتورها و شرکت 
ایرانسل خواست در این زمینه با جزییات 
کامل به مش��ترکان خود اطالع رس��انی 

کنند. 
آذری جهرمی به اپراتور ایرانسل توصیه 
ک��رد که مانن��د بس��یاری از اپراتورهای 
دنی��ا در مکان های عمومی و ایس��تگاه ها 
و مراک��ز تجاری تا حدی خدمات رایگان 
سرویس وای فای به مشترکین ارائه کند. 
وی تأکید کرد: برخی از برنامه ها مورد 
نیاز مردم اس��ت مانند بازی های رایانه ای 
ک��ه با تأخیر های بیش از حد اس��تاندارد 
انجام می ش��ود و برای بهبود این شرایط 
نیاز اس��ت در این حوزه س��رمایه گذاری 

کنید. 
وزی��ر ارتباط��ات تصری��ح ک��رد: برای 
توس��عه در کس��ب و کارهای نوپا و پاسخ 
ب��ه نیازهای عمومی به ص��ورت جدی تر 
در این زمینه باید س��رمایه گذاری شود و 

اپراتورها حضور داشته باشند. 

مدیرعامل بنی��اد ملی بازی ه��ای رایانه ای، حضور 
وزی��ر ارتباطات ج��وان و مس��لط را غنیمت��ی برای 
حوزه بازی س��ازی دانس��ت و گفت: آین��ده بازی های 
کامپیوتری، مارکت های دیجیتال اس��ت و اگر وزارت 
ارتباطات پهنای باند با هزینه کمتری از کاربر بگیرد، 
افراد به سمت خرید از مارکت های دیجیتال می روند. 
حسن کریمی قدوسی با اش��اره به تأثیر وزیر جوان 
ارتباطات و فناوری اطالعات بر حوزه بازی اظهار کرد: 
با حضور آقای جهرمی در حوزه بازی ظرفیت بس��یار 
خوبی وجود دارد که نه قبال وجود داش��ته و نه شاید 
در آین��ده به وجود آید. وزیر ارتباطات جهرمی نه تنها 
جوان اس��ت، بلکه حوزه بازی را می شناسد و به بازی 
مسلط اس��ت و این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا ما 

جوانان زیادی داریم که حوزه بازی را نمی شناسند. 
وی با بیان اینکه اگر یک مدیر یک فضا را بشناسد، 
ب��ه آن فضا توجه می کند و این س��رمایه مهمی برای 
بازی در این چهار س��ال اس��ت، اف��زود: این موضوع 

فضایی را در بحث حمایت از بازی سازان داخلی ایجاد 
می کند و می توان ش��اهد اتفاقاتی ب��ود که به همین 
راحتی نیفتد. بنیاد ملی بازی های رایانه ای آماده این 
اس��ت که تعامالت خوبی با وزارتخانه داش��ته باش��د 
ت��ا حمایت م��ادی و معنوی و هرچه ح��وزه بازی در 
زمینه تولید احتیاج دارد و در اختیار وزارت ارتباطات 
اس��ت، به بازی س��ازان بدهد.  مدیرعام��ل بنیاد ملی 
بازی ه��ای رایان��ه ای حمایت از حوزه ب��ازی را در دو 
قالب اعتبارات مالی و زیرس��اختی دانس��ت و توضیح 
داد: یک بحث، اعتبارات مالی در قالب وام است و یک 
بحث، انتظارات زیرس��اختی. به صورت خاص، اکنون 
چند مارکت دیجیتال کامپیوتری در حوزه بازی های 
رایانه ای در حال راه اندازی اس��ت. بزرگ ترین مشکلی 
که آنها دارند این است که حجم بازی های کامپیوتری 

باال، در حد ۴۰ گیگ است. 
کریمی قدوس��ی ادامه داد: اگر کاربر بخواهد هزینه 
پهنای باند عادی به بازی ها بدهد، قیمت تمام شده اش 

بیش��تر از قیم��ت خرید س��ی دی می ش��ود و فضای 
دیجیتال ایجاد نمی ش��ود. اگر وزارت ارتباطات برای 
آنها استثنا قائل شود و پهنای باند با هزینه کمتری از 
کاربر بگیرد، افراد به س��مت خرید از این مارکت های 
دیجیت��ال و کامپیوتری می روند؛ اتفاق مش��ابهی که 
ب��رای پخ��ش فیلم و س��ریال در س��ایت های داخلی 
انجام گرفته اس��ت.  وی با بیان اینکه آینده بازی های 
کامپیوتری، مارکت های دیجیتال است، سی دی جمع 
ش��ده و همه اینترنتی کار می کنند، گفت: برای اینکه 
بخواهیم در کشور روی حوزه محیط شویم و فضا را از 
دست ندهیم، مارکت های دیجیتال خیلی مهم است. 
این کار یکی از موارد و زیرس��اختی اس��ت که وزارت 
ارتباط��ات راح��ت می تواند بدون هزین��ه انجام دهد. 
وزارت ارتباط��ات در فضای س��رور دادن به بازی های 
ایران��ی هم امکان��ات خوبی می دهد. هم��ه بازی های 
ایرانی آنالین هستند که سرور می خواهد و قرار دادن 

زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات است. 

اختصاص پهنای باند کم هزینه به بازی ها 

آزمایش شبکه 5G ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات 
اخبار

 مصرف باتری IOS 11 تقریبا
دو برابر بیشتر از نسخه قبل است

اگر به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خود را به 
iOS 11 آپدیت کرده اید و متوجه شده اید که باتری 
دس��تگاه شما با سرعت بیش��تری در مقایسه با قبل 
تخلیه می شود، خبر خوبی برای تان داریم؛ شما تنها 
 )Wandera(  »نیستید.  به تازگی شرکت »واندرا
ک��ه در حوزه امنیت موبای��ل فعالیت دارد، اطالعات 
دریافتی از کاربران��ی را که iOS 11 را روی آیپد و 
آیفون نصب کرده اند تجزیه و تحلیل کرده و دریافته 
که مصرف باتری آنها نس��بت ب��ه ios ۱۰ تقریباً دو 

برابر شده است. 
این شرکت برای تعیین میزان تأثیر ios 11 روی 
ش��ارژدهی آی-دیوایس ها، مجموعه ای ش��امل ۵۰ 
هزار کاربر با استفاده متوسط تا سنگین از انواع آیپد 
و آیف��ون را ارزیابی ک��رده و میانگین عملکرد باتری 
دس��تگاه های آنه��ا را قبل و بعد از آپدیت مقایس��ه 

کرده است. 
  شرکت واندرا می گوید میانگین زمان تخلیه کامل 
باتری دس��تگاه های مجهز به iOS 10  )از ۱۰۰ تا 
صفر درصد( برابر با ۲۴۰ دقیقه بوده، درحالی که این 
رقم برای iOS 11 به حدود 96 دقیقه کاهش یافته 
اس��ت. این کاهش 6۰درصدی در زمان ش��ارژدهی 
نگران��ی و نارضایتی بس��یاری از کاربران را به همراه 
داش��ته، به خصوص آنهایی که دستگاه های قدیمی 
دارن��د و در حالت عادی هم با ضع��ف باتری مواجه 
بودن��د.  گفتنی اس��ت آیفون ه��ای 8 و 8 پالس به 
تازگی به دس��ت خریداران اولیه رس��یده اند و آیفون 
X ه��م از چند هفته دیگر عرضه می ش��ود. احتماالً 
این دس��تگاه های جدید باعث افزایش میانگین زمان 
شارژدهی باتری iOS 11 خواهند شد، اما باید دید 
آیا اپل راه��کاری را برای کارب��ران قدیمی نیز ارائه 

می دهد یا خیر. 

کی بورد یا ابزار جاسوسی؟! 
براس��اس گزارش ها، تعدادی از اپلیکیشن های 
مخص��وص کی بورد که در فروش��گاه پلی اس��تور 
گوگل ه��م موجود بوده اند، اطالعات بالغ بر ۲۰۰ 

میلیون کاربر را رصد می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ه نق��ل از وب س��ایت 
phonearena، بناب��ر گزارش های منتشرش��ده 
و طبق گفته یکی از توس��عه دهندگان موس��م به 
GOMO Dev، تعدادی از اپلیکیش��ن ها نظیر 
GO Keyboard ک��ه در فروش��گاه اینترنت��ی 
پلی استور گوگل هم موجود هستند، قادر خواهند 
بود به حریم ش��خصی و خصوصی کاربران ش��ان 

نفوذ کرده و اطالعات آنها را رصد کنند. 
ای��ن اپلیکیش��ن ها بالغ ب��ر ۲۰۰ میلیون کاربر 
داش��ته و ای��ن ام��ر می توان��د حریم ش��خصی و 
اطالع��ات خصوص��ی خی��ل عظیمی از اف��راد را 

به شدت تهدید کند.
ای��ن  از  ب��ه مح��ض آنک��ه یک��ی   کارب��ران 
اپلیکیش��ن های کی بورد را روی گوشی هوشمند 
خود دانل��ود و نصب کنند، تمامی اطالعات کاربر 
قابل دسترس��ی و انتق��ال خواهد بود. نکته جالب 
اینجاس��ت که در نظرس��نجی س��ال ۲۰۱6، این 
اپلیکیش��ن ها در ۲۰ کش��ور جهان جزو بهترین 

اپلیکیشن ها شناخته شده بودند. 

تلفن همراهی که بدون باتری و با 
امواج نوری و رادیویی کار می کند

وقتی گوش��ی به شما این امکان را بدهد که بدون 
نیاز به باتری تماس بگیرید، دیگر چه کسی در مورد 
صفحه نمایش اولد یا نکات مربوط به مراقبت باتری 

صحبت می کند؟ 
ای��ن تلف��ن همراه عجیب بخش��ی از ی��ک برنامه 
پژوهشی گوگل است که کمک مالی بنیاد ملی علوم 
ایاالت متحده را برای سرمایه ای در حدود ۲ میلیون 
دالر دریافت کرده است. با صرف این هزینه، وامسی 
تاال، یک تلفن همراه تک بیتی ایجاد کرد که می تواند 
تماس های تلفنی عادی شما را به خدمات اضطراری 
وصل کند تا در ه��ر وضعیتی بتوانید تماس خود را 
برقرار کنید. تیم Jeeva Wireless قرار اس��ت این 

محصول را تجاری سازی کند. 
ب��ا توجه به مقاله ای که در IEEE منتش��ر ش��ده 
اس��ت،  این گوشی انرژی مورد نیاز خود را از طریق 
نور خورش��ید یا امواج RF، از نزدیک ترین ایس��تگاه 
مخابرات��ی دریاف��ت می کند و بع��د از آن، ارتباط با 
تلف��ن هم��راه مش��تری در یک نقطه ثاب��ت در یک 
ش��بکه حامل صورت می گیرد. سپس با یک تکنیک 
به نام Backscattering، گوشی می تواند با تغییر 
و بازتاب همان امواج به ایس��تگاه پایه، تماس صوتی 

ایجاد کند. 
م��ا همچنی��ن قادر ب��ه برقراری تم��اس صوتی 
اس��کایپ بودیم و اثب��ات کردیم ک��ه نمونه اولیه 
ساخته ش��ده از اج��زای تجاری موج��ود، می تواند 
با یک ایس��تگاه پایه و برنامه ه��ای کاربردی مانند 
اس��کایپ ارتباط برقرار کند. با این تفاوت که این 
گوش��ی تنها ۳ میکرووات برق مصرف می کند که 
ح��دود ۱۰ ه��زار بار کمتر از مصرف گوش��ی های 

هوشمند فعلی است. 

اخبار

ساماندهی پیامک های تبلیغاتی 
شخصی تا پایان مهرماه

سرپرس��ت س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی خبر داد ک��ه پیامک ه��ای تبلیغاتی که با 
ش��ماره های ش��خصی برای مش��ترکان تلفن همراه 
ارسال می شود تا پایان مهرماه ساماندهی می شوند. 

حس��ین فالح جوش��قانی با اش��اره به تأکید وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات درباره س��اماندهی 
پیامک ه��ای تبلیغاتی گفت: پیامک ه��ای تبلیغاتی 
ک��ه از طریق س��امانه های ارس��ال پیام کوت��اه و با 
سرشماره های مختلف برای مش��ترکان تلفن همراه 
ارسال می شد با ایجاد سامانه# 8۰۰* به طور مناسب 

ساماندهی شده است. 
وی افزود: با توجه به نیاز به ساماندهی پیامک های 
تبلیغاتی که با ش��ماره های شخصی ارسال می شوند، 
ارتق��ای س��امانه ۱9۵ و راه ان��دازی بخ��ش دریافت 
ش��کایات از طریق پیامک ضروری است تا مشترکان 
تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی 
و شماره ارس��ال کننده را از طریق پیامک به سامانه 

۱9۵ ارسال کنند. 
فالح جوش��قانی درباره پیامک ه��ای تبلیغاتی که 
از س��وی دارندگان کس��ب وکارهای جدید ارس��ال 
می ش��ود، گفت: موضوع کس��ب وکارهای نو و شیوه 
تبلیغات پیامکی آنه��ا در حال حاضر در رگوالتوری 
در حال بررس��ی است تا س��امانه ای برای این بخش 
طراحی شود که مشتریان کسب وکارها برای دریافت 
کردن یا نکردن پیامک تبلیغاتی از این کسب وکارها 

حق انتخاب داشته باشند. 
وی تصریح کرد: براس��اس نتایج بررسی در صورت 
نیاز مقررات در این حوزه نیز تدوین و برای تصویب 
ب��ه کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات ارس��ال 

می شود. 

مسدود بودن ۴۴درصد سرویس های 
گوگل برای کاربران ایرانی

بررسی ها نشان می دهد که ۴۴درصد سرویس های 
گوگل برای کاربران ایرانی مسدود شده و این شرکت 
امکان دسترس��ی به ۱۰۰درصد خدم��ات موردنیاز 

کسب وکارها را نمی دهد. 
ب��ه گزارش هم رس��ان به نق��ل از مه��ر، وضعیت 
خدم��ات و محصوالت دیجیتال کمپان��ی آمریکایی 
گ��وگل از س��وی مرکز مل��ی فضای مجازی کش��ور 
منتش��ر ش��ده اس��ت. طبق ای��ن گ��زارش و به رغم 
ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر محدودیت دسترس��ی 
کاربران ایرانی به اینترنت از س��وی دولت ایران، اما 
شواهد نش��ان می دهد که گوگل بسیاری از خدمات 

خود را روی کاربران ایرانی بسته است. 
در این بررس��ی مش��خص شده اس��ت که از میان 
۲۲۷ خدمتی که گوگل ارائه می کند، تنها ۵۴درصد 
خدم��ات آن ب��رای کارب��ران ایران��ی فعال اس��ت و 
۴۴درصد سرویس های این کمپانی، در ایران مسدود 
اس��ت و وضعیت ۲درصد س��رویس ها نیز نامشخص 
اع��الم ش��ده اس��ت.  در همی��ن ح��ال ۱۰۰درصد 
خدمات برنامه نویس��ی مورد نیاز توس��عه دهندگان، 
کس��ب و کارها و برنامه نویس��ان )API( در دسترس 
کارب��ران ایران��ی قرار ن��دارد و این در حالی اس��ت 
که این ش��رکت ۵۱ س��رویس API مورد استفاده 
برنامه نویس��ان را تاکنون ارائه کرده اس��ت.  از سوی 
دیگر با وجود ۳9 س��رویس ش��خصی و بهینه سازی 
گوگل اما 8۵درصد این خدمات برای کاربران ایرانی 
فعال اس��ت و با وجود ۱6 س��رویس سیستم عامل و 
شبکه تنها دسترسی به ۳۷درصد این خدمات برای 

ایرانی ها ممکن شده است. 
بررسی ها نش��ان می دهد که از میان ۲۷ سرویس 
کس��ب و کار و تبلیغ��ات که گوگل ارائه ک��رده، تنها 
۴۴درصد سرویس ها و از میان ۳9 سرویس تعاملی و 
انتشار محتوا تنها ۷۷درصد این خدمات در دسترس 
کاربران ایرانی گذاشته شده است.  موضوع دسترسی 
کارب��ران ایرانی به خدمات جس��ت وجو و ترجمه نیز 
به ص��ورت ۱۰۰درصدی نیس��ت و گوگل 9۵درصد 
بیش از ۲۱ سرویس خود را در این بخش، در اختیار 

کاربران ایرانی قرار داده است. 
در همین حال ۱۳ سرویس آماری و رصد از سوی 
گوگل ارائه ش��ده که تنها 6۲درصد آن برای کاربران 
ایرانی فعال اس��ت.  در مورد ۱۱ س��رویس مرتبط با 
مرورگره��ا که تاکنون از س��وی کمپانی گوگل ارائه 
شده، 8۲درصد این خدمات در اختیار کاربران ایرانی 
اس��ت.  در زمینه س��رویس های مبتنی بر نقشه نیز 
از میان ۱۰ س��رویس ارائه ش��ده، کاربران ایرانی به 

8۰درصد این خدمات دسترسی دارند. 
به گ��زارش هم رس��ان، ای��ن در حالی اس��ت که 
دولت آمریکا و ش��رکت های آمریکایی مدعی اند که 
کاربران ایرانی توس��ط دولت جمهوری اس��المی در 
اس��تفاده از اینترنت محدود هس��تند. ای��ن ادعا در 
حالی اس��ت که ط��ی یک ماه گذش��ته کمپانی های 
آمریکای��ی اپل و گوگل به بهان��ه تحریم علیه ایران، 
با حذف اپلیکیشن های ایرانی از بازارهای اپلیکیشن 
اپ استور و گوگل پلی، دسترسی کاربران ایرانی را به 
این برنامه های کاربردی مس��دود کرده اند. از س��وی 
دیگر، مرک��ز ملی فضای مجازی اعالم کرده اس��ت 
که 9۰درصد س��رویس های کاربردی و کسب و کاری 
کمپان��ی آمریکایی آمازون نیز در دس��ترس کاربران 

ایرانی قرار ندارد. 

تازه های فنــاوری

هوآوی میت 10 الیت با نام Maimang 6 در چین رونمایی شد.
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صنعت خودرو یکی از صنایع 
مه��م کش��ورمان ب��ه حس��اب 
می آید که با توجه به دارا بودن 
مانند  مهمی  زیرمجموعه ه��ای 
می تواند  قطعه س��ازی  صنای��ع 
در  اساس��ی  و  مه��م  نقش��ی 
اشتغال زایی داشته باشد. قبل از 
سر کار آمدن دولت یازدهم این 
صنعت با مشکالت مهمی دست 
به گریبان بود. مهم ترین مشکل 
بین الملل��ی  تحریم ه��ای  آن 
بود ام��ا در کن��ار آن نبود یک 
حرکت  برای  مناسب  استراتژی 
در جه��ت تولی��د خودروه��ای 
باکیفیت، نفس ای��ن صنعت را 
اما  بریده ب��ود. دول��ت یازدهم 
بازس��ازی این صنعت مهم را در 
دس��تور کار قرار داد و در حال 
حاضر نتیجه اقدامات انجام شده 
این اس��ت ک��ه مس��یر صنعت 
خودروی کش��ورمان به س��مت 
توسعه و پیشرفت بازشده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
دول��ت، دولت یازده��م از همان 
آغاز به کار نجات صنایع مختلف 
خ��ودروی  صنع��ت  جمل��ه  از 
کش��ورمان از رکود و بح��ران را 
در دس��تور کار ق��رار داد و همه 
تالش خود را ب��ه کار گرفت که 
چرخ ه��ای از حرک��ت ایس��تاده 
صنایع مختل��ف را ب��ار دیگر به 
چرخش در بیاورد. صنعت خودرو 
هم یک��ی از آن صنایع بود که با 

مشکالت جدی روبه رو شده بود. 
کارخانجات خودرو و قطعه سازی 
در کشورمان با کمترین ظرفیت 
کار می کردن��د و کیفت تولیدات 
هم به دلیل دسترسی نداشتن به 
تکنولوژی های روز مدام در حال 

افت بود. 

باز شدن دوباره درهای دنیا به 
روی صنعت خودروی ایران

یکی از مهم ترین دستاوردهای 
برجام و رفع تحریم های بین المللی 
علیه کش��ورمان، برداش��ته شدن 
از روی  س��ایه ش��وم تحریم ه��ا 
صنعت خودروس��ازی کشور بود. 
بعد از امضای برجام ش��رکت های 
درج��ه اول خودروس��از دنیا برای 

هم��کاری ب��ا صنعت خ��ودروی 
کش��ورمان اعالم آمادگی کردند. 
در حال حاضر ش��رکت های رنو، 
پ��ژو، بنز، فولکس واگ��ن و. . .  هر 
کدام ب��ه نحوی در حال همکاری 
با صنعت خ��ودروی کش��ورمان 
هس��تند.  نکته مهم این است که 
این همکاری ها در حوزه س��اخت 
در داخ��ل کش��ورمان در جریان 
اس��ت و انتقال تکنولوژی در این 
صنعت به سرعت در جریان است. 
باالیی  پیش بینی صادرات درصد 
از تولی��دات مش��ترک از ایران به 
بازارهای منطقه یکی از مهم ترین 
ویژگی های قراردادهای خودرویی 
در دوره جدی��د اس��ت. این مهم 
عالوه بر ارزآوری و توسعه صادرات 

خودرو می تواند اثرات بسیار مهمی 
در ح��وزه افزای��ش تولید کیفیت 
خودرو و قطعات خودرو در کشور 
داشته باشد. به نظر می رسد با باز 
ش��دن دوباره درهای جهان روی 
صنعت خودروس��ازی کشورمان، 
حرکت��ی ن��و در ای��ن صنعت به 
س��مت توس��عه آغاز ش��ده است 
ک��ه می توان��د در بلند مدت روی 
افزایش اشتغال و سرانه تولید ملی 
کش��ور اثرات قابل توجهی بگذارد.  
صنعت خودروسازی کشورمان در 
دورانی تولید س��االنه یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو را 
تجربه کرد و جزو ۱۱صنعت برتر 
خودروس��ازی در دنیا قرار گرفت، 
اما در س��ال ۱۳۹۱، رتب��ه ایران 

در این بخش تا هفت پله س��قوط 
ک��رد. صنع��ت خ��ودرو از جمله 
صنایعی بود که به طور مس��تقیم 
مورد اعمال تحریم های غرب قرار 
گرف��ت و اتفاقا از صنایعی بود که 
توانس��ت در مدت کوتاهی پس از 
برجام بیش��ترین بهره را از فضای 
به وجود آمده ببرد. در حال حاضر 
چندین شرکت معتبر بین المللی 
خودروسازی که از شرکای سنتی 
صنع��ت خودروی��ی کش��ورمان 
محسوب می ش��وند از جمله پژو، 
فولکس واگ��ن  هیوان��دی،   رن��و، 
و. . . ب��ه بازار ایران برگش��ته اند و 
نکته قابل توجه این است که تمام 
شرط و ش��روط طرف های ایرانی 
را برای همکاری با خودروس��ازها 
پذیرفته اند.  صنعت خودرو پیش 
از تش��دید تحریم ها توانس��ت در 
۱۰ س��ال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا 
 سال ۱۳۸۸ میزان تولید خود را تا

 ۱۰ براب��ر افزای��ش دهد و حتی 
توانس��ته بود به تولی��د محصول 
مشترک با برخی برندهای اروپایی 
دس��ت پی��دا کند، اما با تش��دید 
تحریم ه��ا و کاهش قاب��ل توجه 
تولی��د، ضربه س��نگینی ب��ه این 
حوزه وارد آمد. ولی پس از برجام 
شرایط به نفع خودروسازان ایرانی 
برگشت به طوری که پس از اجرای 
توافق هسته ای، نخستین قرارداد 
خودرویی میان ایران خودرو و پژو 

به امضا رسید. 

گزارش تفصیلی رضایتمندی مشتریان 
از خدم��ات پ��س از ف��روش خودروه��ای 
عرضه ش��ده به بازار طی سه ماهه نخست 
سال جاری در مقایسه با سه ماهه زمستان 
۹۵ نش��ان از کاهش شاخص رضایتمندی 
مشتریان در این زمینه دارد. بر اساس این 
گزارش میانگین رضایت مشتریان خودرو 
از ش��رکت های عرضه کننده در فصل بهار 
امس��ال ۷۰۷ امتیاز اس��ت؛ حال آنکه در 
زمستان سال گذش��ته میانگین نمره این 

شرکت ها ۷۰۹ امتیاز بوده است. 
به گزارش اقتصادنیوز، طبق این گزارش 
که از س��وی شرکت بازرس��ی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران تهیه شده است و به سه 
ماه نخست امس��ال مربوط می شود، پنج 
ش��رکت واردکننده خودرو به کشور، در 
صدر ج��دول رضایتمندی قرار گرفته اند، 
در این بین ش��رکت های خودروساز رتبه 
شش��م به بعد را کسب کرده اند، به طوری 
ایران خودرو توانس��ته رده شش��م،  ک��ه 
پارس خودرو رده هفتم و سایپا رده دهم 

را در اختیار بگیرند. 
در حال��ی خودروس��ازان داخل��ی در 
مقایس��ه ب��ا وارداتی ها جایگاه مناس��بی 
کسب نکرده اند که میزان عرضه خودرو و 
همچنین سهم بازار تولید کنندگان کشور 

ب��ا وارد کنندگان قابل  مقایس��ه نیس��ت؛ 
 ب��ر این اس��اس نکته مهم آن اس��ت که 
هر چه بر میزان تولید یک خودرو افزوده 
ش��ود، پیچیدگی مربوط به ارائه خدمات 
و همچنی��ن رضایتمندی مش��تریان نیز 
دش��وار تر می ش��ود. بنابراین چون سهم 
ب��االی خودروس��ازان داخل��ی  در ب��ازار 
خودرو قابل  قیاس با وارداتی ها نیس��ت، 
آنها همواره در رده ه��ای پایین تر جدول 

رضایتمندی مشتریان قرار می گیرند. 
نکته قابل  تام��ل دیگر اینکه وزارتخانه 
هدف گ��ذاری ش��رکت های عرضه  کننده 
خدم��ات پس از ف��روش را نمره ۷۵۰ از 
۱۰۰۰ ق��رار داده ت��ا براس��اس این عدد 
شرکت ها بتوانند وضعیت خدمات دهی به 
مشتریان خود را ارتقا دهند. براساس این 
هدف گذاری، هفت ش��رکت عرضه کننده  
توانس��تند بیش از سطح متوسط صنعت 
امتی��از کس��ب کنند و این در ش��رایطی 
است که ۱۶ ش��رکت دیگر نه تنها به این 
هدف نرس��یدند، بلکه با نمرات منفی که 
به دس��ت آوردند، فاصله بسیاری تا سطح 
مدنظ��ر وزارت صنع��ت دارند. بازرس��ان 
ش��رکت بازرس��ی برای تهیه این گزارش 
ب��ا مش��تریانی که ط��ی بهار امس��ال به 
نمایندگی ه��ای خدمات پ��س از فروش 

2۳ شرکت عرضه  کننده خودرو در کشور 
مراجع��ه کرده اند، مکاتبه انج��ام داده و 
نظرشان را در مورد شاخص های مختلف 
خدم��ات جویا ش��ده اند. ش��اخص هایی 
که شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ب��رای س��نجش رضایتمندی مش��تریان 
از خدم��ات پ��س از ف��روش خودروهای 
کش��ور لحاظ کرده، عبارتن��د از  »نحوه 
نوبت ده��ی«،  »زم��ان صرف ش��ده برای 
پاس��خگویی«،   پذی��رش«، »برخ��ورد و 
»زمان تعمیر و تحویل خودرو«، »تامین 
به موقع قطع��ات مورد نی��از در تعمیر«، 
»تش��ریح تعمیرات انجام شده و قطعات 
تعویض ش��ده« و... . این گزارش همواره 
در دو بخش ش��رکت های دارای بیش از 
۱۰ نمایندگی و شرکت های دارای کمتر 

از ۱۰ نمایندگی صورت می گیرد. 
اما گ��زارش رضایتمندی مش��تریان از 
خدم��ات پس از فروش در ش��رکت های 
دارای بی��ش از ۱۰ نمایندگ��ی نش��ان 
می دهد رده ه��ای اول تا پنجم در اختیار 
وارد کنن��دگان قرار گرفته اس��ت. بر این 
اس��اس، ایرتویا  )عرضه کننده محصوالت 
تویوت��ا در ای��ران( ب��ا ۷۷۰ امتی��از در 
صدر ج��دول قرار دارد. این ش��رکت در 
بهار امس��ال نس��بت به زمس��تان س��ال 

گذش��ته توانس��ته 2 نمره بر امتیاز خود 
اضاف��ه کند. دومین رتب��ه رضایت مندی 
مشتریان خودرو به ش��رکت آسان موتور  
)عرضه کنن��ده محص��والت هیوندای در 
ای��ران( ب��ا ۷۵4 امتیاز رس��یده اس��ت. 
مقایس��ه نمره این ش��رکت با زمس��تان 
س��ال گذش��ته نش��ان می دهد رضایت 
مش��تریان از این شرکت دو نمره کاهش 
داش��ته است. س��ومین رتبه این گزارش 
ب��ا ۷۵۰ امتیاز به ش��رکت اطلس خودرو  
)عرضه کنن��ده محصوالت کی��ا در ایران( 
تعلق گرفته اس��ت. در حال��ی اطلس در 
ای��ن رتبه قرار گرفته اس��ت ک��ه میزان 
رضای��ت مش��تریان از آن در مقایس��ه با 
زمس��تان کاه��ش ۱4 نمره ای را نش��ان 
می ده��د. رتبه چهارم ج��دول مذکور به 
ش��رکت آرین موتور پوی��ا  )عرضه کنند 
محصوالت میتسوبیشی در ایران( با ۷4۹ 
امتیاز اختصاص یافته است. مقایسه نمره 
بهار امسال این ش��رکت با زمستان سال 
گذش��ته نش��ان از افزای��ش ۱۹ امتیازی 
رضایت مشتریان دارد. رتبه پنجم جدول 
رضایت مندی مش��تریان از خدمات پس 
از فروش را پرش��یا خودرو )عرضه کننده 
محصوالت بی ام و در ایران( با ۷4۶ امتیاز 

به دست آورده است.

جدیدترین رده بندی خدمات پس از فروش خودرو

رضایت مشتریان از خودروسازان کاهش یافت

اخبارمهیا شدن فضا برای حرکت سریع صنعت خودرو به سمت توسعه

احتمال افزایش 10درصدی قیمت 
خودروهای داخلی در سال جاری 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
موض��وع افزایش قیمت خودروهای داخلی در کش��ور و 
ادامه این وضعیت در کشور گفت: از ابتدای سال جاری 
چندین مرتب��ه قیمت خودروهای داخلی در کش��ور با 
افزایش مواجه ش��دند و این افزایش قیمت هر بار حدود 
2/۵درص��د بوده اس��ت که غیر قابل قبول اس��ت.  علی 
اس��دی کرم، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با شبکه اطالع رسانی راه 
دانا، با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی 
در کش��ور و ادامه این وضعیت گفت: بر همین اس��اس 
افزایش قیمت ها در طول مدت یک سال برای مردم قابل 
هضم نبوده و مردم از وضع موجود در صنعت خودروی 
کشور راضی نیستند، بنابراین بر خود و سایر نمایندگان 
الزم می دانم تا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند 
چراکه قیمت ها افزایش داشته ولی در عوض کیفیت ها 
بدتر از س��ابق نیز شده اس��ت.  عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اس��المی همچنین با اشاره به 
افزایش قیمت خودرو ها در آینده نیز تصریح کرد: بنا بر 
گفته مسئوالن و جلس��اتی که بر این اساس داشته ایم، 
مج��ددا افزایش قیم��ت در بخش خودرو ه��ای داخلی 
خواهیم داش��ت ولی تمام مذاکرات و جلس��ات خود را 
برای عدم ایجاد افزایش قیمت در خودرو های داخلی با 
مسئوالن در این زمینه انجام می دهیم تا چنین وضعیتی 
بر صنعت خودرویی کش��ور حاکم نش��ود.    اسدی کرم 
ادام��ه داد: دالیلی که برای افزای��ش قیمت خودرو ها از 
س��وی مسئوالن مطرح می شود نه برای مردم و نه برای 
نمایندگان قابل قبول است زیرا که نه کیفیت را افزایش 
داده اند و کیفیت همان کیفیت قبل بلکه بدتر از آن نیز 
اس��ت و باید ش��ورای رقابت و شرکت های خودروسازی 

نسبت به این موضوع توضیحات الزم را ارائه دهند. 
 

عهدشکنی عجیب خودروسازان 
فرانسه درباره ایران

طبق قراردادهای منعقده، یک شرکت خودروسازی 
فرانسوی باید سرمایه ای 2۵۰ میلیون یورویی به ایران 
بیاورد و ش��رکت دیگری از این کشور نیز تعهدی ۶۶۰ 
میلی��ون یورویی دارد، اما آنطورکه گ��زارش مالی آنها 
نش��ان می دهد، هیچ کدام پولی وارد کش��ور نکرده اند.  
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری تحلیلی »پ��ارس«، این دو 
برند فرانسوی )پژو ورنو( عماًل بخشی از پول و سرمایه 

متعهدشده را با طلب های قبلی خود تهاتر کرده اند. 
در ای��ن بین، یکی از این دو ش��رکت خودروس��ازی 
فرانس��وی رقمی معادل ۱۵۸ میلی��ون یورو را که باید 
به صورت س��رمایه مس��تقیم وارد کش��ور می کرده، با 
طلب های خود از ناحیه حق لیسانس )رویالیته( تولید 
محصوالت��ش در ایران خودرو، تهاتر و بنابراین پولی به 
طرف ایرانی نداده اس��ت.  از سوی دیگر شرکت دیگر 
خودروسازی فرانسوی نیز با روشی نسبتا مشابه، عمال به 
جای ورود پول به ایران، از روش تهاتر استفاده و به این 
وس��یله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت های 
داخلی که در زمان تحریم در یک شرکت ایرانی، بلوکه 
ش��ده بود، فعاًل از زیر بار سرمایه گذاری مستقیم شانه 
خالی کرده اس��ت.  در واقع دو ش��رکت خودروسازی 
فرانس��وی فرصت لغو تحریم ها را مغتنم ش��مرده و با 
استفاده از آن، نه تنها عمالً پولی به ایران نیاورده اند، بلکه 
طلب های قبلی خود را نیز با خودروسازان ایرانی صاف 
کرده اند.  در حال حاضر چیزی به نام »پولی خارجی« 
از ناحیه قراردادهای پس��ابرجامی، وارد خودروس��ازی 
کش��ور نشده اس��ت.  آورده نقدی اصلی ترین بخش از 
قرارداده��ای خارجی صنعت خودرو به ش��مار می رود، 
بنابراین برای محقق ش��دن جذب س��رمایه خارجی از 
ناحیه قراردادهای پژو و رنو، خودروسازان می توانستند 
ب��ا اصرار بر آورده نقدی، معوقات آنها را به آینده حواله 
کنند یا آنکه از دو ش��رکت خودروس��ازی فرانس��وی 
خواسته می ش��د در عوض، قطعات ارسالی به کشور را 
به صورت رایگان در اختیار شرکای داخلی قرار دهند. 
تاکنون که ارزی وارد کشور نشده است لیکن ارزی هم 
خارج نشود، اما متأسفانه عجوالنه این قراردادها منعقد 

شده است. 

عمر تاکسی های پیکان در تهران 
پایان یافت! 

 سرپرس��ت اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور 
گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران تاکسی های پیکان از 
ابتدای مهرماه اجازه فعالیت ندارند.  به گزارش کارپرس، 
مرتضی ضامنی درخصوص وضعیت تاکسی های پیکان 
در شهر تهران گفت: براساس اخطاری که به صاحبان 
تاکس��ی های پیکان دادیم از ابتدای مهر پروانه فعالیت 
این تاکسی ها لغو شده و دیگر اجازه تردد در سطح شهر 
را ندارند.  وی افزود: پیش از این بس��تر نوس��ازی برای 
این تاکسی های فرس��وده فراهم و امکان نوسازی آنها 
ایجاد ش��ده بود اما دیگر براساس مصوبه هیأت وزیران 
در تمامی کالنش��هرها اجازه تمدید پروانه فعالیت این 
تاکس��ی ها وجود ندارد و پروانه غیرفعال می ش��ود.  به 
گفته سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، 
امکان ثبت نام دوباره برای نوسازی این تاکسی ها فراهم 
می ش��ود، اما اجازه فعالیت ندارن��د و پلیس در صورت 
حرکت در سطح شهر می تواند این تاکسی ها را جریمه 

کند و عماًل از چرخه ناوگان تاکسیرانی حذف شدند. 

اخبار

کشف کاالی قاچاق از داخل 
خودروهای سواری وارداتی

ماموران گمرک موفق ش��دند از داخل خودروهای 
سواری وارداتی که توسط کامیون های خودروبر وارد 
کشور شده بودند کاالی قاچاق کشف و ضبط کنند. 
این کاالها در داخل خودروهای سواری صفر کیلومتر 
وارداتی از ترکیه و در قسمت های مختلف این خودروها 
جاسازی و س��پس این خودروها از طریق کامیون های 
خودروبر وارد کش��ورمان ش��ده بود که با هوش��یاری 

ماموران گمرک بازرگان کشف و ضبط شد. 
بخ��ش عم��ده کااله��ای مکش��وفه از داخل این 
خودروها را نوش��ابه های انرژی زا تش��کیل می دهد. 
نوش��ابه ان��رژی زا در ظرف ه��ای فلزی نی��م لیتری 
بس��ته بندی ش��ده و داخ��ل قس��مت های مختلف 
سواری های وارداتی جاس��ازی و توسط کامیون های 
س��واری بر ورودی به کشور وارد ش��ده بود. ماموران 
گمرک بازرگان در این عملیات موفق ش��دند ۱۸۹۶ 

بسته انواع نوشابه های انرژی زا را کشف کنند. 
کش��ف روزانه کااله��ا و انواع مواد مخ��در قاچاق در 
گمرکات در حال��ی صورت می گیرد ک��ه کنترل های 
گمرکی در گمرک ایران الکترونیکی و هوشمند شده و 
همزمان با افزایش سه برابری تجهیزات گمرک از جمله 
ایکس ری های پیش��رفته کامیونی، تعداد س��گ های 
کنترل کننده مواد مخدر و کاال نیز در سال گذشته در 

گمرکات کشور ۱۰۰درصد افزایش داشته است. 
افزای��ش اقدام��ات کنترلی گمرک ای��ران موجب 
ش��د کش��فیات انواع کاالی قاچاق در گمرکات سال 
گذش��ته ۵۶درصد افزایش یابد و گمرک ایران موفق 
شد بیش��ترین تعداد کش��ف مواد مخدر را در میان 
گم��رکات دنیا به خ��ود اختصاص ده��د. هم اکنون 
گمرک ایران رتبه نخس��ت کش��ف مواد مخدر را در 
می��ان گمرکات دنیا و رتبه دوم را در کش��ف س��ایر 

کاالهای قاچاق در اختیار دارد. 

نیسان لیف تاریخ ساز شد
تولید ش��رکت نیس��ان در هش��تادمین س��الگرد 
تأس��یس خود، از مرز ۱۵۰ میلیون خودرو گذش��ت 
تا یک سوم تولیدات تاریخ نیسان، در ۱۰ سال اخیر 
صورت گرفته باش��د و بدین ترتیب ش��اهد رکوردی 

فوق العاده از سوی این تولیدکننده ژاپنی باشیم. 
مدل تازه به روز ش��ده لیف، که در کارخانه شرکت 
نیسان تولید ش��ده است، اندکی با دیگر خودروهای 
س��اخت شرکت نیس��ان متفاوت اس��ت و در تاریخ 
این شرکت ماندگار ش��د چرا که ۱۵۰ میلیونیومین 

خودروی تاریخ این شرکت به حساب می آید. 
 نکت��ه قابل توجه پیرامون این رقم اعالمی از س��وی 
شرکت نیس��ان این است که در س��ال 2۰۰۶ میالدی 
۱۰۰ میلیونیومین خودروی نیسان به تولید رسیده بود و 
این خیز سریع نیسان در دستیابی به رقم ۱۵۰ میلیون 
دس��تگاه نش��ان از افزایش تولید این ش��رکت و پشت 
س��ر گذاش��تن یک دهه پربار دارد، چرا که در ۱۱ سال 
 اخیر نیس��ان موفق به تولید ۵۰میلیون دس��تگاه یعنی 
یک س��وم تولیدات تاریخ خود ش��ده است.  به گزارش 
پ��دال نی��وز، زمانی  که نیس��ان به رک��ورد تولید ۱۰۰ 
میلیون دس��تگاه خودرو رس��ید، ۷۶.۵درصد تولیدات 
این ش��رکت در کارخانه های ژاپ��ن و مابقی آن در پنج 
کارخانه دیگر واقع در اروپا  )س��ه کارخانه در اس��پانیا و 
دو کارخانه در روس��یه و انگلستان( صورت می پذیرفت 
که سهم تولیدات اروپایی نیس��ان ۱۳ میلیون دستگاه 
خودرو بود. در حال حاضر کارخانه نیس��ان در ش��هر 
س��اندرلند یکی از مهم ترین کارخانه های این شرکت 
در خارج از خاک ژاپن به ش��مار می رود، چرا که برند 
نیس��ان یکی از برنده��ای محبوب در انگلس��تان به 
ش��مار می رود و می توان گفت قطب تولیدات نیسان 
در اروپا به حس��اب می آید. کارخانه س��اندرلند تولید 
مدل هایی همچون نیس��ان جوک، ایکس تریل، لیف و 
مدل ه��ای لوکس اینفینیت��ی Q30 و QX30 را در 
س��ابقه اش دارد. از آغاز گش��ایش کارخانه نیسان در 
شهر ساندرلند در س��ال ۱۹۸۶ تا به امروز ۹ میلیون 
دس��تگاه خودرو در این کارخانه به تولید رس��یده که 
برابر است با ۷۰درصد تولیدات نیسان در قاره سبز. 

برخورد با قطعه سازنماهایی که 
وجهه قطعه سازان داخلی را 

خدشه دار می کنند
یک فعال در صنعت قطعه س��ازی کشور می گوید 
در صورتی که قطعه س��ازی به جای تمرکز بر تولید، 
وارد عرص��ه واردات و تجارت ش��وند و قطعات را از 
کش��ورهایی مانند چین وارد کنند، قطع��اً به تولید 

داخل آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهد شد. 
ابوالقاسم آروند اظهار داشت: امروز هر قطعه نامناسبی 
ک��ه در بازار وجود دارد عمدتا مربوط به قطعات چینی 
اس��ت و چنانچ��ه این قطعات بی کیفی��ت و تقلبی در 
بازار ردیابی ش��وند، منبع اصلی آن مربوط به تولیدات 
غیر داخلی است.  به گزارش خبر خودرو،  وی با اشاره به 
اینکه قطعات بی کیفیت و تقلبی توسط تولیدکنندگان 
داخلی تولید نمی ش��ود، تصریح کرد: این گونه قطعات 
عمدتا توسط برخی قطعه سازنما ها وارد می شود چرا که 
قطعه سازان واقعی نه تنها نمی توانند قطعات بی کیفیت 
را تولی��د کنند بلکه در ص��ورت تولید نیز این قطعات 

توسط شرکت ها مرجوع می شود. 

تازه های خودرو

مک الرن از رندر ابرخودروی آلتیمیت، رونمایی کرد.



از دیروز آیفون به شکل رسمی در بازار جهانی عرضه شده، اما 
با استقبال زیادی روبه رو نشده است. 

به گزارش زومیت، در حالی که از چند روز پیش جنگ قیمتی 
بر س��ر آیفونی راه افتاده ب��ود که هنوز 
وارد ب��ازار نش��ده اس��ت و قیمت ه��ای 
نجوم��ی ب��رای آن تعیی��ن ش��د، حاال 
گزارش ه��ا حاکی از آن هس��تند که به 
دلیل اس��تقبال نش��دن از این گوشی، 
قیمت آن در بازار ایران به شدت در حال 

کاهش است. 
براس��اس گزارش فعاالن بازار، آیفون 
۸ و آیف��ون ۸ پالس که دیروز با قیمت 
بس��یار باالیی وارد بازار شدند، به دلیل 
عدم اس��تقبال کاربران، م��دام در حال 

کاهش قیمت هستند.
 البته این نکته را نیز در نظر داش��ته 

باش��ید که قیمت های تعیین ش��ده در بازار تهران تقریبا دو برابر 
قیمت  جهانی این گوشی ها هستند. 

موضوع استقبال نش��دن از آیفون های جدید اپل مختص بازار 

ایران نیست، بلکه در بازارهای دیگر همچون استرالیا که هر سال 
تعداد زیادی از طرفداران از چند روز قبل جلوی فروش��گاه های 
اپ��ل ب��رای خرید آیف��ون صف می کش��یدند، امس��ال خبری از 
صف های طوالنی و انتظار برای آیفون 
نبود و تعداد کمی داخل فروش��گاه ها 
ب��رای خرید آیفون ۸ و آیفون ۸ پالس 

حاضر شدند.
 ای��ن موض��وح حتی باع��ث کاهش 

سهام اپل شد. 
باید خاطرنش��ان کنیم که استقبال  
نش��دن از آیف��ون ۸ ناش��ی از عرضه 
آیفون iPhone X( ۱۰( اس��ت؛ این 
گوش��ی چند هفته دیگر وارد بازار های 

جهانی خواهد شد. 
ب��ر این اس��اس بس��یاری از کاربران 
در انتظار عرضه آیفون ۱۰ هس��تند و 
ترجیح می دهند با صرف هزینه بیشتر منتظر گوشی هوشمندی 
باش��ند که نسبت به س��ال قبل با تغییرات بیشتری همراه شده 

است. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید با کمتر از ۳۰ میلیون تومان 
می توان در بخش تعاون یک شغل ایجاد کرد. او بر ساماندهی اشتغال با تکیه بر 

ظرفیت های تعاونی و واگذاری امور به خود مردم تاکید دارد. 
به گزارش تریبون، سیدحمید کالنتری اظهار 
کرد: در حال حاضر اشتغال چالش اصلی کشور 
به ش��مار می رود و همه دستگاه ها باید در جهت 
حل معضل بیکاری تالش کنند و سهم خود را در 
ایجاد اشتغال بپردازند. وی ادامه داد: بسیاری از 
فارغ التحصیالن، نیروهای تحصیلکرده ای هستند 
که دانش آنها بر پایه کتاب و محفوظات ش��کل 
گرفته ولی عمال از مهارت ه��ای الزم برای ورود 
به فضای کس��ب و کار بی بهره اند که در این راستا 
تاس��یس تعاونی های دانشجویی می تواند حضور 
جوانان و دانش آموختگان به بازار کار را تس��هیل 
کند. کالنتری با بیان اینکه میانگین ایجاد شغل 
در تعاونی یک چهارم میانگین اش��تغال در دیگر 

بخش های اقتصادی است، افزود: در بخش تعاون با کمتر از ۳۰ میلیون تومان 
می توان شاهد ایجاد یک شغل بود. به گفته وی، تعاونی ها، بنگاه های کوچک 
و متوس��طی هس��تند که اش��تغال ارزان قیمت و کم هزینه دارند. معاون امور 

تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه توس��عه تعاونی ها را در 
حل مشکل بیکاری موثر خواند و گفت: تعاونی ها در ساماندهی و به کارگیری 
ظرفیت های کوچک نقش بس��زایی دارند و همه بخش های تولیدی، صنعتی 
و کشاورزی باید برای ایجاد اشتغال وارد عمل 
ش��وند. وی در عین حال از ثبت و تشکیل ۵۰ 
شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی خبر 
داد و گفت: این تعاونی ها، تصدیگری دولت را به 
س��مت خود جذب می کنند و موجب واگذاری 
امور به مردم می شوند که امیدواریم تعداد آنها 

تا پایان امسال به ۸۰ تعاونی برسد. 
به گفته کالنتری، در حال حاضر ۸۰۰ تعاونی 
روس��تایی ۱۸ هزار روس��تای کش��ور را تحت 
پوش��ش خود دارند که ای��ن خدمات می تواند 
توسط مردم ارائه ش��ود. معاون وزیر تعاون در 
پایان سهم بخش تعاون و بخش خصوصی در 
اقتص��اد را کمتر از ۳۰ درصد ذکر کرد و گفت: 
باید هزینه های باالسری دولت را با واگذاری تصدی ها و فعالیت های اقتصادی 
و خدماتی به بخش های خصوصی و غیردولتی کاهش بدهیم و نقش دولت را 

به سمت وظایف حاکمیتی و نظارتی ببریم. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت کارآفرینی در مدارس، 
دانش آموزان را به محیط و کسب و کار عادت می دهد. به گزارش مهر، سیدناصر 
محمودی بعدازظهر شنبه در مدرسه خیرساز رحمن که توسط خیر مدرسه ساز 

مرحوم غالمحسین عزیزیان و همسرش ساخته 
شده است، بر معرفت شناسی دانش آموزان تاکید 
کرد. وی با اشاره به اینکه تمام نیازهای آموزشی 
ما ب��ه یادگیری مختص نمی ش��ود، تاکید کرد: 
بای��د در کنار یادگیری معرف��ت را نیز بیاموزیم. 
محمودی با تاکید بر آموختن معرفت ش��ناخت 
مشکالت و نیازهای جامعه، معرفت شناخت امام 
حسین)ع( و معرفت شناخت ایثارگری های دوران 
دفاع مق��دس، گفت: باید در هفته مقدس که با 
ایام محرم و مهرماه مقارن شده به دانش آموزان 
حق جویی بیاموزیم و معرفت اندیشی را سرلوحه 
کار ق��رار دهیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اس��تان همدان خطاب به دانش آم��وزان گفت: 

خودت��ان را جدی بگیرید و قدر خودتان را بدانید، چراکه نیاز امروز ما پرورش 
دانش پژوهان کارآفرین و خالق اس��ت. وی با بیان اینکه فرصت سوزی نکنیم، 
گفت: امروزه اشتغال در مسائل اجتماعی حرف اول را می زند و باید کسب و کار 

در آینده را سرلوحه قرار دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه باید با به کارگیری توانمن��دی بخش خصوصی از وجود 
دانش آموزان اس��تفاده و خالقیت آنها را بروز داد، گفت: کارآفرینی در مدارس 
دانش آموزان را به محیط و کس��ب و کار عادت 
می ده��د. محم��ودی با بی��ان اینک��ه یکی از 
روش هایی ک��ه در تربی��ت فرزندان مان دچار 
اشتباه هستیم پول توجیبی دادن به آنهاست، 
چراکه نباید آنان را مواجب گیر پرورش دهیم، 
گفت: باید خالقیت و نوآوری در دانش آموزان را 
پرورش داد. وی از ارائه مشاوره به دانش آموزان 
در انتخاب رش��ته سخن گفت و افزود: یکی از 
گرفتاری های ام��روزه خانواده ها بحث انتخاب 
رشته دانش آموزان اس��ت. محمودی گفت: ما 
به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در اس��تان همدان با بهره مندی از کارشناسان 
در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، 
به دانش آموزان در حوزه های مختلف مش��اوره رایگان در انتخاب رش��ته ارائه 
خواهیم داد. وی افزود: برای حضور کارشناسان در مدارس آمادگی وجود دارد 

تا به عنوان مشاور رایگان در راستای توسعه کارآفرینی قدم بردارند. 

نمایش��گاه بین المللی ایران پالس��ت صب��ح دیروز با حضور اس��حاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری  افتتاح شد. 

به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، مع��اون اول رئیس جمهوری پس 
از گش��ایش رس��می یازدهمین نمایش��گاه 
بین المللی ایران پالس��ت ب��ا همراهی بیژن 
زنگنه، وزیر نفت و مرضیه شاهدایی، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی از غرفه های سالن های ۸ و 9 این 

نمایشگاه بازدید کرد. 
ایران پالست یازدهم با شعار»بهبود فضای 
کس��ب و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و 
پالستیک کش��ور« و با حضور 6۰۰ شرکت 
داخلی و ۵24 شرکت خارجی برگزار می شود 
که نشان از رشد ۳9درصدی شرکت کنندگان 
ش��رکت کنندگان  و 2۱درص��دی  داخل��ی 
خارج��ی نس��بت ب��ه دوره گذش��ته دارد؛ 

ش��رکت هایی از بلژیک، دانمارک، آلمان، فنالند، فرانس��ه، یونان، هند، 
صربس��تان، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس، اسپانیا، 
انگلیس، تایلند، چک، قبرس، ترکیه، تایوان، چین، ژاپن و امارات در این 

نمایشگاه حضور دارند. 
رونق بازار صنعت پالس��تیک، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات 
کااله��ا و خدمات، تس��هیل روند بازاریابی صنعت پالس��تیک و انتقال 
فناوری های نو از مهم ترین اهداف برگزاری 

نمایشگاه ایران پالست است. 
۱4 هی��أت تجاری از عراق، افغانس��تان، 
پاکس��تان، هندوس��تان، اوکرای��ن، عمان، 
گرجس��تان و ارمنس��تان و 2۳۰ ب��ازرگان 
و تاجر صنای��ع پلیمر و پالس��تیک نیز از 
کش��ورهای جمهوری آذربایجان، س��وریه، 
ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، سریالنکا، 
نپال، کره جنوبی، مالزی، چین، غنا، کنیا، 
ایتالیا، فرانسه، بلژیک، رومانی، صربستان، 
اس��لوانی و کانادا از یازدهمین نمایش��گاه 
بین المللی ایران پالست بازدید خواهند کرد. 
یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست، 2 تا ۵ مهرماه ۱۳96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای س��اخته و نیمه س��اخته شده، 

ماشین آالت و تجهیزات و خدمات دایر است. 

هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۳۰میلیون تومانقیمت آیفون 8 فروکش کرد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان: 

کارآفرینی در مدارس، دانش آموزان را به محیط و کسب و کار عادت می دهد
افتتاح نمایشگاه بین المللی ایران پالست

دوران کنونی کس��ب و کار، زم��ان ارزش دادن به مه��ارت و توانایی 
است؛ البته هنوز نیاز به استخدام افرادی با تحصیالت عالی دانشگاهی 

احساس می شود. 
ب��ه گزارش زومیت، وقتی ش��ما تصمیم به اس��تخدام نیروی جدید 
داری��د، به دنبال فردی هس��تید که نه تنه��ا مهارت هایی برای تکمیل 
نیازهای کنونی و هماهنگ ش��دن با فرهنگ ش��رکت داش��ته باش��د، 
بلکه فردی باش��د که در آینده نیز بتوان به پیش��رفت او و قبول کردن 

مسئولیت های جدید امیدوار بود. 
بحث های زی��ادی در مورد نیاز به تحصیالت دانش��گاهی مدیران و 
رهبران وجود دارد. در بخش مدیران، اعتقاد اکثریت بر این اس��ت که 
این افراد لزوما نباید تحصیالت عالی دانش��گاهی داشته باشند، اما در 
بخش کارمندان، نتایج تحقیقات نش��ان می دهند اس��تخدام افرادی با 
پس زمینه تحصیالت عالی، می تواند در آینده برای ش��ما مفید باشد و 

حتی از مشکالت مالی و حقوقی جلوگیری کند. 
محققان به این نتیجه رس��یده اند که افراد دارای تحصیالت تکمیلی 
دانش��گاهی، در زمان مواجه��ه و درگیری با داده های حس��اس مالی، 
توانایی پیش بینی بهتری دارند و می توانند از مشکالت مالی و حقوقی 

جلوگیری کنند. 
 UGA جان کمپبل، پروفس��ور حس��ابداری دانشکده کس��ب و کار
ک��ه مدیر این تحقیقات بوده اس��ت، می گوید: وقتی ش��رکت ها دارای 

نیروه��ای تحصیلک��رده باش��ند، در بخش حس��ابداری و مالی با دقت 
بیش��تری فعالیت می کنند. الزامی نیست که نیروها در علوم تخصصی 
حس��ابداری تحصیلک��رده باش��ند، بلک��ه ص��رف داش��تن تحصیالت 
دانشگاهی، آنها را آگاه تر و محتاط تر می کند و در نتیجه در زمان وقع 

مشکالت، کارمندان آنها را به سرعت شناسایی خواهند کرد. 
با گسترش کسب و کار، باید اطالعات کاملی از وضعیت دفاتر مالی و 
حسابداری خود داشته باشید. در این وضعیت کارمندان با سطح کاری 
پایین تر از مدیران، نخس��تین افرادی هستند که با این مسائل روبه رو 

می شوند و می توانند شما را از آنها مطلع کنند. 
نکته دیگری که در این تحقیق روش��ن شده این است که در جوامع 
تحصیلکرده تر، ارتباطی مس��تقیم می��ان تعداد افراد تحصیلکرده و کم 

شدن سوءرفتار سیاسی و تجاری وجود دارد. 
کمپبل در این باره می گوید: نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهند در 
جوامعی که اکثر رأی دهندگان افرادی باس��واد هستند، فساد سیاسی 
کمتری مش��اهده می ش��ود. ما به دنبال این هستیم تا ارتباطی مشابه 
در سیستم های کسب و کار پیدا کنیم. دلیل اصلی کاهش فساد در این 
جوامع، احتماال وجود افرادی است که اخبار فساد را گزارش می دهند. 
هرچه افراد حاضر در یک جامعه باسوادتر باشند، احتمال اینکه گزارش 

فساد سیاسی و اداری منتشر و با آن مقابله شود، بیشتر خواهد بود. 
ENTREPRENEUR :منبع

برای کسب موفقیت در کسب و کار کوچک خود، چه باید کرد؟ 
در اینجا هش��ت مهارت را که در کارآفرینان موفق مشترک است به 

نقل از مدیراینفو بیان می کنیم: 

1- انعطاف پذیری: 
توانای��ی تحمل اتفاقات خوب و بد در هر کس��ب و کاری مهم اس��ت، 
زیرا هرگز همه چیز دقیقا به صورتی که در طرح کسب و کارمان توصیف 
کردیم پی��ش نم��ی رود. انعطاف پذیری کارآفرین را قادر می س��ازد تا 

زمانی که چشم انداز بی نظیری در دست دارد به کارش ادامه دهد. 

2- تمرکز: 
پس از تنظیم یک چش��م انداز بلندمدت، تمرکز بر امور کلیدی برای 
نزدیک شدن به هدف نهایی بسیار مهم است. هنگام تالش برای ایجاد 
یک کس��ب و کار، مهارت های بسیار مهیجی وجود دارد که البته کسب 

این مهارت ها آسان هم نیست.
 

۳- سرمایه گذاری برای بلندمدت: 
اغل��ب کارآفرینان بردبار و صبور نیس��تند. موفقیت ش��بانه روزی و 
مداوم ممکن است 7 تا ۱۰ سال طول بکشد، بنابراین گاهی الزم است 

متوقف شوند و برنامه ریزی کنند. 

4- افراد را پیدا و مدیریت کنید: 
کارآفرین تنها زمانی می تواند یک شرکت مقیاس پذیر ایجاد کند که 

بیاموزد چگونه از توانمندی های کارکنان، فروش��ندگان و س��ایر منابع 
بهره برداری کند. کارآفرینان باید بیاموزند برای دیدار با افراد مناس��ب 
چگونه شبکه س��ازی کنند. کارآفرینان در تالشند تا بازخورد صادقانه و 

به موقعی از همه این منابع دریافت کنند. 

5- فروش: 
هر کارآفرین یک مسئول فروش است. کارآفرینان ایده ها، محصوالت 
یا خدمات ش��ان را برای مش��تریان، س��رمایه گذاران ی��ا کارمندان ، در 
مع��رض فروش می گذارند. کارآفرین��ان می دانند مردم چه زمانی را به 
خری��د اختصاص می دهند و دقیقا در همین زمان اقدام می کنند و در 
عین حال می دانند که چگونه بین وظیفه فروش و دیگر وظایف ش��ان، 

تعادل ایجاد کنند. 

6- یادگیری: 
کارآفرین��ان موفق می دانند که همه چیز را نمی دانند و بازار همواره 
در حال تغییر اس��ت. آنها خود را نس��بت به روند صنعت، تکنولوژی و 

سیستم های جدید به روز می کنند. 

7- برنامه ریزی: 
اجازه دهید زمانی را در جهت مرور گذشته و برنامه ریزی برای آینده 
داش��ته باش��ید. همیش��ه کار زیاد و صرفا متمرکز منجر به فرسودگی 

جسمی و احساسی می شود. 

8- اعتماد به نفس: 
در نهای��ت، کارآفرینان باید به اندازه کافی باتجربه باش��ند تا بتوانند 

مستقل بوده و اعتماد به نفس داشته باشند. 

پ��اک کردن قیمت از روی محص��والت می تواند از طرفی به کاهش 
قیم��ت و از طرف دیگر به افزایش آن بینجامد. در نبود قیمت مصوب 
می ت��وان انتظار داش��ت کارخانه ه��ا و حتی فروش��ندگان برای جذب 
مش��تری اقدام به ارزان فروش��ی کنن��د، هر چند این ام��ر می تواند به 
گران فروشی کاال ها در مواقع و در مکان های خاص نیز بینجامد. برخی 
معتقدن��د یک کاال از زمان تولید تا رس��یدن به خرده فروش��ان ممکن 
است دست عوامل و واسطه های زیادی بیفتد که آنها منجر به افزایش 
قیمت آن محصول شوند. از طرف دیگر درج قیمت مصرف کننده روی 
کاالها متاس��فانه ابزاری برای سوء اس��تفاده برخی افراد شده است، در 
صورت��ی که با درج قیمت کارخانه روی کاال بس��یاری از فروش��گاه ها 
و عرضه کنن��دگان نمی توانند از عنوان»تخفی��ف« برای کاالهای خود 
اس��تفاده و بهره برداری کنند. ضمن اینکه دانستن این نکته مهم است 

که قیمت مصرف کننده، حداکثر قیمت آن کاالست نه کف قیمت. 
قطع��ا ای��ن امر ک��ه عرضه کنن��دگان کااله��ا را به کمت��ر از قیمت 
مصرف کنندگان به فروش برسانند امری شایسته است و خواسته همه 
مردم و مس��ئولین اس��ت، اما ضمانتی در خصوص اینک��ه اجرای این 
طرح منجر به کاهش قیمت ش��ود وجود ندارد. ضمن اینکه مشکالت 

احتمالی در سر راه اجرای این طرح می تواند قابل پیش بینی باشد. 
اگر از منظر دیگری بخواهیم این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهیم 
درج قیمت مصرف کنن��ده روی کاال گاه می تواند نوعی رقابت در بازار 

ایجاد کند. 
براس��اس قانون نظ��ام صنفی درج قیم��ت کاال در واحدهای صنفی 
الزامی بوده و کنترل بازار از س��وی بازرس��ان براساس این قانون انجام 
می ش��ود. ضمن اینکه برای جلوگیری از گرانفروش��ی و سوء اس��تفاده 
در واحده��ای صنفی، قیمت تمام ش��ده کاالی صنعتی باید در فاکتور 
فروش لحاظ می شود و سازمان تعزیرات نیز نظارت جدی داشته باشد. 
این مقول��ه نیاز به کارشناس��ی، ارزیابی های مطالعات��ی و کنترل و 
نظارت دقیق دستگاه های مربوطه دارد تا از سوء استفاده های احتمالی 
جلوگیری ش��ود و ش��اهد نتایج مثبت در عرصه های مختلف صنعت، 

بازار و اقتصاد باشیم. 
بحث قیمت گذاری کاالها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز بازار رقابتی کامال در نظر 
گرفته شود و نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار قرار گیرد 
تا ضمن محترم ش��مردن حقوق و اعتماد مصرف کنندگان عزیز، مردم 
فهیم کشورمان تشویق به خرید و حمایت از کاالی ایرانی شوند و این 

قطعا به نفع رشد و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. 

مهدی تقوی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبای��ی گفت که ورود 
سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در شرکت های استارت آپی، با ایجاد 
اشتغال برای جوانان کشور همراه است و در نهایت به افزایش تولید ناخالص 

ملی کشور کمک کرده و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان می آورد.
ای��ن اقتص��اددان در گفت وگو ب��ا نوپانا، اف��زود:  »ای��ران در زمینه های 
مختلف دارای منابع ارزشمندی اس��ت. همین مسئله موجب انگیزه برای 
سرمایه گذاری تجارت خارجی می شود، چراکه نیروی کار ارزان و متخصص 
به میزان زیادی در دس��ترس است و برای سرمایه گذار خارجی استفاده از 
نی��روی تحصیلکرده با حقوق کم از لحاظ اقتص��ادی مقرون به صرفه تر از 

کشورهای اروپایی است.«
او ادامه داد:  »به طور قطع نرخ بازگشت سرمایه در کشورهایی نظیر ایران 
بس��یار باالتر از آمریکا و اروپا است، به همین جهت کسب وکارهای نوپا که 
بر بستر فناوری های ارتباطات استوارند، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران 

محسوب می شود.«

تق��وی درخصوص حمایت از کس��ب وکارهای نوپا بی��ان کرد: »بهترین 
کمک دولت جدا از حذف قوانین دس��ت وپاگیری که مانع کارکرد صحیح 
این شرکت ها می شود، ارائه مشوق های مالیاتی نظیر حذف استارت آپ ها از 

قوانین مالیاتی به منظور رونق  گرفتن این کسب وکارهای نوپاست.«
استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد: »صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه با مشخص  کردن موانع پیش رو و ارائه مشاوره های 
فکری و مالی به جوانان نخبه، مس��یر استارت آپ ها را هموار کرده و کمک 
زیادی در رسیدن استارت آپ ها به هدف شان می کنند، بنابراین با حمایت از 
صندوق های جسورانه به طور غیرمستقیم شرکت های نوپا را یاری داده ایم.«

او در ادام��ه گف��ت:  »هم��واره کمک های مال��ی یا ارائه تس��هیالت به 
ش��رکت های اس��تارت آپی موفق نخواهد بود، بلکه می تواند در مواردی این 
ش��رکت ها را به قهقرا ببرد؛ بهتر اس��ت به جای کمک های مالی مستقیم، 
با حمایت های قانونی و پش��تیبانی از صندوق های جسورانه که در حمایت 

بیل گیتس اخیرا اظهار داشته اگر می توانست به گذشته سفر کند یک چیز را در مورد ویندوز حتما استارت آپ ها نقش اساسی دارند به مقصود رسید.«
تغییر می داد. 

ماجرا از این قرار است که هفته گذشته هم بنیانگذار مایکروسافت میهمان رویدادی بود و در آنجا از 
وی در مورد فلسفه وجودی فرمان Ctrl+Alt+Del سوال شد که او نیز اعالم کرد اگر می توانست به 

گذشته باز گردد، آن را با فرمان دیگری جایگزین می کرد. 
این فرمان به کاربران ویندوز امکان می دهد به سیستم خود الگین کرده و هر وقت عملکرد 

کامپیوترشان کند شد، تسک منیجر را باز کنند. با این همه به خاطر جایگذاری دکمه های یاد شده 
روی کیبورد، فشردن همزمان آنها کمی دشوار بوده و الزم است که همزمان از دو دست خود برای 

این کار کمک گرفت. 
به گزارش دیجیاتو، گیتس که در فوروم کسب و کار جهانی بلومبرگ حضور یافته بود در صحبت هایش 

اشاره ای هم به منشا این فرمان داشت و اظهار کرد که ترکیب این سه کلید در سال 8۰ میالدی و 
توسط مهندسان IBM برای ریبوت کردن کامپیوترهای این شرکت تعریف شد و تنها کاری که باید 
برای ساده سازی این فرآیند انجام می دادند این بود که یک دکمه دیگر را به کیبورد محصوالت خود 

اضافه کنند. 
گیتس در ادامه گفت: مطمئن نیستم که بتوانید به گذشته باز گردید و بدون به خطر انداختن

دیگر جوانب زندگی خود این مسائل کوچک و پیش پا افتاده را حل کنید. اما قطعا اگر
می توانستم به گذشته باز گردم، این کار را می کردم. 

باید بگوییم این نخستین باری نیست که از او به خاطر این فرمان انتقاد می شود.
در سال 2۰1۳ میالدی نیز گیتس ابداع این فرمان را یک اشتباه خواند. 

ما می توانستیم صرفا یک دکمه را برای این منظور در نظر بگیریم، اما مهندسانی که 
در IBM کار می کردند و کیبورد کامپیوترهای این شرکت را طراحی کردند چنین چیزی را 
نمی خواستند و در نتیجه ما نیز همان رویه را ادامه دادیم... که آن تصمیم یک اشتباه بود. 

در انتها بد نیست اشاره کنیم که فرمان Ctrl+Alt+Del توسط دیوید بردلی ابداع شد و علت هم 
صرفا  این بود که در آن زمان راه دیگری برای ریبوت کردن کامپیوترهای IBM وجود نداشت. خود 

بردلی در دفاع از این مکانیزم گفته بود که این کار صرفا پنج دقیقه زمان می گیرد و در ابتدا قرار بود 
که تنها در فرآیندهای توسعه مورد استفاده قرار گیرد نه توسط مردم عادی. 

او همچنین اظهار داشته: شاید من این فرمان را ابداع کرده باشم، اما این گیتس بود که آن را به 
شهرت رساند. 

 

چرا باید کارمندانی با تحصیالت عالی استخدام کنیم

مهارت هایی که هر کارآفرینی به آن نیاز دارد

ارزیابی چالش های حذف برچسب قیمت کاال رشد اشتغال و توسعه فناوری با ورود سرمایه  گذار 
خارجی در زمینه استارت آپ  ها

عذرخواهی بیل گیتس 
به خاطر وجود فرمان 

Ctrl+Alt+Del در ویندوز
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یادداشـتنگاه

باش��گاه فوتبال آرسنال قصد دارد با شرکت های استارت آپی مدل های 
جدیدی برای کسب وکار توسعه دهد. بدین منظور این باشگاه لندنی یک 

آزمایشگاه جدید نوآوری تاسیس کرد. 
ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز، در این آزمایش��گاه قرار اس��ت ب��ه همراه 
استارت آپ ها روی توسعه مدل های جدید کسب وکار و راه حل های جدید 
ب��رای بهبود تجربه هوادار و همین طور بهبود قراردادهای اسپانس��رینگ 

کار شود. 
 ای��ن پروژه یک برنامه ۱۰ هفته ای اس��ت که اس��تارت آپ ها در حال 
حاض��ر می توانند برای ش��رکت در آن درخواس��ت بدهن��د. راه حل ها و 
راهکارهای پیش��نهادی این اس��تارت آپ ها با همکاری تنگاتنگ مدیران 

باشگاه براساس نیازهای باشگاه سازگار و بهینه می شوند. 

همکاری آرسنال با استارت آپ ها

مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه 
تا پایان ش��هریور امسال ۱۵ برند پوشاک خارجی در راستای دستورالعمل تولید بخشی از 
واردات از طریق تولید کنندگان داخلی به تشکل های مربوطه معرفی شدند، گفت: برنامه ها و 
پیشنهادات اجرایی در بخش مد و طراحی پوشاک با همکاری انجمن ها و تشکل های مربوطه 
گردآوری شده است. به گزارش شاتا، تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، بستری 
مناسب برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی فراهم می کند. افسانه محرابی، مدیرکل دفتر 
صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پارچه چادر مشکی را در 
اولویت س��رمایه گذاری و حمایت دانست و از تالش برای سفارش و تولید بخشی از واردات 

پوشاک از طریق تولید کنندگان داخلی برای برند سازی سخن گفت. 

برنامه های اجرایی مد و طراحی لباس گردآوری شده است

معرفی 15 برند خارجی برای تولید 
پوشاک در کشور

مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی

دکتر مهدی کریمی تفرشی 
ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان 



روان شناسی رنگ نقش بسیار مهمی 
در تبلیغات و بازاریابی دارد. 

در ای��ن مقال��ه ب��ه نقل از س��ایت 
در  رن��گ  تأثی��ر  درب��اره   ، chetor
تبلیغات و استفاده هوشمندانه رنگ ها 
براس��اس اه��داف بازاریاب��ی نکاتی را 
خواهیم گف��ت. در بخش های قبل به 
موضوع ادارک مغ��ز از رنگ ها و اینکه 
چط��ور رنگ ها ما را مجب��ور به خرید 
ریش��ه  درباره  پرداختی��م.  می کنن��د 
فرهنگ��ی رنگ ه��ا صحب��ت کردی��م. 
همچنین درباره ویژگی برخی رنگ ها 
مطالبی عنوان ش��د. در ادامه به سایر 

رنگ ها خواهیم پرداخت. 

رنگ سبز )رنگ کمکی(
مخاطبان ب��ا دیدن رنگ س��بز اصوال 
ی��اد فراوانی، تع��ادل، آرام��ش، باروری، 
موفقی��ت، رش��د، هماهنگی، س��امتی، 
پ��ول، طبیع��ت، ش��روع دوباره، س��ری 
جدی��د یک کاال و مس��ّکن می افتند. در 
لوگوی اس��تارباکس، رنگ سبز توانسته 
حس طبیعی بودن و س��امتی را ایجاد و 
به تدریج ح��س برندی موفق و لوکس را 

به مخاطبانش منتقل کند. 
رنگ سبز همچنین می تواند عواطف 
منف��ی را در مخاطب��ان برانگیزد. برای 
مث��ال حس��ادت، طم��ع، خصوم��ت و 
کم تجربگ��ی ج��زو احساس��ات منفی 
است که از رنگ سبز دریافت می شود. 
اثرات فیزیکی ناش��ی از رنگ سبز این 
اس��ت که ضربان قلب و فش��ار خون را 
پایین می آورد. طراحی هایی که به طور 
مشترک از رنگ سبز استفاده می کنند، 
اص��وال ش��امل محص��والت طبیع��ی، 
کاالهای مربوط به مسائل مالی و اعام 
س��ری جدید کاالهای یک برند است. 
از رنگ س��بز روش��ن به ط��ور مکرر در 
طراحی ه��ای انرژی بخ��ش و پرطراوت 

استفاده می شود.
 طراح��ان، نمادهای طبیع��ی مانند 
آووکادو ی��ا برگ زیت��ون را برای القای 
می گیرند.  ب��ه کار  طبیعی ب��ودن  حس 
رنگ سبز تیره نیز بهترین انتخاب برای 

انتقال حس ثبات و رفاه مالی است. 

 رنگ آبی )رنگ اصلی(
رنگ آبی احساس��ات مثب��ت فراوانی 
را منتق��ل می کند. برای مث��ال آرامش، 
محافظ��ه کاری،  مردانگ��ی،  اختی��ار، 
آزادی خواه��ی، صل��ح، ب��ی آزاری، قابل 
اعتمادبودن، طراوت، مس��ئولیت پذیری، 

قدرت و ثبات. 
 رنگ آب��ی هم مانند تم��ام رنگ های 
دیگر ممکن اس��ت عواط��ف منفی را در 
مخاطبان بیدار کند. افس��ردگی، دوری، 
غ��م و بدگمانی جزو ای��ن عواطف منفی 
هس��تند. طراحی هایی که اصوال از رنگ 
آبی اس��تفاده می کنند شامل خدمات و 
محص��والت کودک و آبی پاس��ِتلی برای 
کاالهای مربوط به ریلکس ش��دن است. 
طراح��ان، آب��ی روش��ن را ب��رای القای 
حس طراوت و انرژی بخش��ی اس��تفاده 
می کنند. درحالی که رنگ آبی فیروزه ای 
برای کس��ب وکارهای خاقانه، تخیلی یا 
پیش رونده مناس��ب اس��ت. به کارگیری 
رنگ آبی س��یر هم ب��رای خدمات مالی، 
خدمات دارویی و سایر خدماتی که باید 
حس قدرتمند بودن و قابل اعتماد بودن 
را منتق��ل کنند، مهم اس��ت. با توجه به 
توضیحات مذکور، انتخاب رنگ آبی برای 
لوگوی توییتر را چگونه تفسیر می کنید؟ 

رنگ بنفش )رنگ مکمل(
استقال،  تجس��م،  خاقیت،  احساس 
لوکس بودن، سحر و جادو، احترام نظامی، 
رمزآلود ب��ودن، وفاداری، عاش��قانه بودن، 
معنویت و ثروتمندی چیزهایی هس��تند 

که به رنگ بنفش نسبت می دهند. 
همانن��د رن��گ نارنجی، رن��گ بنفش 
رنگی عامه پس��ند اس��ت که احساس��ات 
منفی خاص��ی را برنمی انگیزاند. در هند، 
برزی��ل، انگلیس و تایلند بنفش به رنگی 
اش��رافی معروف است. از بنفش کمرنگ 
عموما برای برندهای آرایشی-بهداش��تی 

استفاده می شود. 
 

رنگ های خنثی
ممکن اس��ت رنگ ه��ای خنثی کمتر 
جلب توج��ه کنن��د، ام��ا در برندس��ازی 
اهمی��ت باالی��ی دارن��د، چ��ون باع��ث 

می ش��وند بی��ن رنگ های اصل��ی تعادل 
ایجاد شود تا ترکیب آنها همان حسی را 
به مخاطب منتق��ل کند که می خواهیم. 
رنگ های خنثی هم معانی خاص خود را 

دارند که باید از آنها آگاه باشید. 
 

رنگ سفید
ب��ا دی��دن رنگ س��فید یاد عروس��ی، 
پاکیزگی، خوبی، س��امتی، معصومیت، 
صلح، خالص بودن، س��ادگی، پاکدامنی و 
جوان��ی می افتیم. حتی رنگ س��فید هم 
ممکن اس��ت ما را یاد احساس��ات منفی 
بیندازد. از جمله این احساسات می توان 
به قرص، س��ردی، کس��الت، بی هویتی و 
بی روحی اش��اره کرد. اثرات فیزیکی که 
رنگ سفید روی بدن می گذارد احساس 
خنک ش��دن اس��ت. رنگ س��فید اصوال 
به عنوان رنگ پس زمینه استفاده می شود 
ن��ه رنگ اصل��ی. به این ش��یوه می تواند 
سبب ش��ود رنگ اصلی با تضاد بیشتری 
به چش��م بیاید. در عکاس��ی هم اگر در 
ابعاد بزرگ از رنگ س��فید استفاده شود، 

عکسی مینیمال خلق می شود. 
 

رنگ سیاه
احساس��ات مثبت و منفی که از دیدن 
رنگ سیاه برمی آید با یکدیگر هم پوشانی 
دارند. اما به طور کلی رنگ مشکی با وقار، 
ُمد، رسمی بودن، سحر و جادو، رمزوراز، 
قدرت، جنسیت و ثروت در ارتباط است. 
ول��ی قطعا رن��گ مش��کی می تواند ما 
را ی��اد چیزهای بدی ه��م بیندازد. برای 
مثال م��رگ، بدیمنی، ع��زاداری، ترس 
و مرموزب��ودن. رن��گ مش��کی گاهی به 
افس��ردگی ربط داده می ش��ود. اما اصوال 
در طراحی هایی اس��تفاده می ش��ود که 
می خواهن��د احس��اس وق��ار، رم��زوراز، 
خش��ونت یا کیفیت ب��اال را به مخاطبان 
القا کنند. رنگ سیاه و سفید در کنار هم 

سبب جلب توجه می شود. 
 

رنگ خاکستری
احساس��ات مثبتی مانند رسمی بودن، 
حرفه ای ب��ودن و کم��ال با دی��دن رنگ 
خاکس��تری به مخاطبان دست می دهد. 

همانطور ک��ه احتماال ح��دس می زنید، 
ح��س  می توان��د  خاکس��تری  رن��گ 
دمدمی  مزاج  بودن، خس��تگی، افسردگی 
و از مدافتادگی را نیز در افراد ایجاد کند. 
ش��رکت های رس��می اص��وال از رن��گ 
خاکستری برای طراحی های خود استفاده 
می کنند. اما فکر نکنید که رنگ خاکستری 
لزوما رنگ خش��ک و از ُمدافتاده ای است. 
می توان از این رنگ خاقانه اس��تفاده کرد 

تا حس شوخ طبعی را برساند. 
 

 رنگ قهوه ای و بژ
این رنگ همیشه کم ارزش تلقی شده 
و مورد کج فهمی واقع می ش��ود. معدود 
احساس��ات مثبت��ی که با دی��دن رنگ 
قه��وه ای ب��ه ما دس��ت می دهد ش��امل 
زمینی بودن،  به نف��س،  اعتم��اد  راحتی، 
کاربردی بودن،  خان��واده،  ارگانیک بودن، 
مردانگ��ی، قاب��ل اطمینان، اس��تقامت و 
گرما اس��ت، ول��ی رنگ قهوه ای بیش��تر 
احساسات بد به ما می دهد. مثل کهنگی، 

کثیفی، ُکندبودن و…
 کاالهای��ی ک��ه می خواهن��د ح��س 
زمینی ب��ودن، طبیعی ی��ا ارگانیک بودن 
را ب��ه مش��تریان بدهن��د از ای��ن رنگ 
استفاده می کنند. همچنین اگر بخواهیم 
مجموعه ای از ویژگی های مردانه و خشن 
را ب��ه مخاط��ب متذکر ش��ویم نیز رنگ 

قهوه ای گزینه مناسبی است. 
 

جمع بندی
امیدواریم این مقاله  توانس��ته باش��د به 
ش��ما درک درس��تی درباره تأثیر رنگ در 
تبلیغات داده باش��د. ش��ما بعد از خواندن 
این مقاله می توانید الاقل متوجه شوید که 
در تبلیغ��ات خود از چ��ه رنگ هایی نباید 
استفاده کنید. همچنین می توانید متوجه 
شوید که شرکت های موفقی که در حوزه 
ش��ما کار می کنند در تبلیغات خود از چه 
اینکه چه  رنگ هایی اس��تفاده کرده ان��د. 
تبلیغ��ی بهترین اثرگذاری را دارد فقط به 
اینکه طراحی ش��ما جذاب به نظر برس��د، 
بس��تگی ندارد؛ شما باید قادر باشید تأثیر 

رنگ در تبلیغات را هم برآورد کنید. 
99designs :منبع

تاثیر رنگ در تبلیغات و بازاریابی چقدر است؟ )بخش سوم(

از رنگ ها هوشمندانه استفاده کنید 
کلید

انواع جاذبه ها و تکنیک ها در 
تبلیغات

سبک و ش��یوه آگهی های تبلیغاتی ناشی از دو 
مفهوم است: 

- جاذبه ه��ا ی��ا چگونگ��ی ج��ذب مخاط��ب و 
روش های اثرگذاری بر روح و روان و دس��تکاری 

در افکار و ترجیحات او
- تکنیک ها یا چگونگی اجرای تبلیغات.

در زی��ر برخ��ی از انواع جاذبه ها که بیش��تر در 
ای��ران مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد، ماحظه 
می شود. به گزارش مدیر تی وی، با انواع جاذبه ها 

و تکنیک ها در تبلیغات همراه باشید. 
- جاذبه های احساس��ی )خن��ده و طنز، ترس، 
آرام��ش، هیج��ان، ث��واب و پاداش آخ��رت، مهر 

مادری و...(
- جاذبه های منطقی )اس��تناد به مزایا و منافع، 
توصیه افراد متخصص مانند کارشناس��ان فنی و 
پزشکان، استناد به ارقام و آمار و ضمنا خودداری 

از حواشی(
- جاذبه های نوس��تالژیک )یادآوری ایام خوش 
گذشته، اشاره به عکس ها و خاطرات، زنده کردن 

کاالهای قدیمی، تمرکز بر سالمندان و...(
همچنی��ن تکنیک ها ی��ا روش ه��ای انجام کار 
ک��ه نوعا در واحده��ای ایده پ��ردازی آژانس های 
تبلیغاتی تصمیم گیری می شوند، به قرار زیر است. 

)Slice of Life(   برشی از زندگی روزمره -
)Life Style(   سبک زندگی -

)Fancifulness(   خیال پردازی -
)Musical(   موزیکال -

)Documentary(   مستند -
 )Testimonial(  ارائه تأییدیه -

)Story Telling(  داستانی -
)Close-Up(  نمای نزدیک -

)Animation(  انیمیشن -
)Real(  رئال -

)Comparison(  مقایسه ای -
 )Problem Solving(  حل مشکل -

)Spoke Person(  فرد سخنگو -
)Interview(  مصاحبه -

)Mixed(  ترکیب تکنیک ها -

آیا شما هم پول توجیبی کمتری 
به دخترهای تان می دهید؟ 

همزمان با روز جهانی زن در س��ال ۲۰۱۶، بانک 
 Whybin\TBWA استرالیا با همکاری  ANZ
در ملب��ورن کمپین��ی اجتماعی برای نش��ان دادن 

تبعیض درآمدی در استرالیا آغاز کرد. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نی��وز، در ویدئوی کمپین از 
خواهرها و برادرها خواس��ته ش��ده ب��ود تا وظایفی 
مش��ابه را در منزل به عه��ده بگیرند و آنها در ازای 
این کارها، پول توجیبی دریافت می کردند. در پایان 
کار ام��ا، دخترها و پس��رها پول توجیبی یکس��انی 
نمی گرفتند و س��هم پسرها بیش��تر بود و دخترها 

چندان راضی به نظر نمی رسیدند. 
در ای��ن مجموع��ه ویدئوها که پ��ول توجیبی نام 
داشت، سعی ش��ده بود نابرابری مالی زن و مرد در 
دنیای بزرگ تره��ا به زندگی روزمره خانواده ها وارد 
ش��ود؛  »اگر برای انجام کارهای خانه به دخترمان 
پ��ول کمتری پرداخ��ت کنیم، چه حس��ی خواهد 

داشت؟«
اس��تراتژی کمپی��ن، مط��رح ک��ردن حقایق��ی 
ناخوشایند در مورد نابرابری سیستماتیک جنسیتی 

در استرالیاست. 
در   equalfuture# هش��تگ  ب��ا  ویدئوه��ا 
ش��بکه های اجتماعی برند به اشتراک گذاشته شد 

و بازخورد قابل توجهی داشت. 
در این ویدئوها از بی گناهی و صداقت کودکان که 
هنوز وارد مناسبات اجتماعی نشده اند، استفاده شده 
اس��ت. یکی از کودکان که از نابرابری پول توجیبی 
خ��ود به ازای کار برابر، آزرده ش��ده می گوید: »این 
روند باید به س��رعت غیرقانونی اعام شود. شوخی 

هم نمی کنم و حتی غیرمنطقی هم نیستم.«
یکی از پسرها می گوید که وقتی بزرگ شد حتما 
این مسئله را تغییر خواهد داد، البته اگر تا آن موقع 
در خاطرش بماند... و با این جمله دل هر بیننده ای 

را آب می کند. 
ANZ  در ای��ن کمپین از ش��عار همیش��گی اش 
اس��تفاده می کند؛ »سیس��تم ب��رای موفقیت زن ها 

طراحی نشده است.«
 آنه��ا به گفت��ه خودش��ان در ه��ر موقعیتی که 
مربوط به درآمد و پرداخت نابرابر براساس جنسیت 
باش��د، وارد می ش��وند و س��عی در تغییر سیس��تم 

دارند.  
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ایستگاه تبلیغات

رمز و راز توسعه یک برند 
خودروی اسپورت؛ پورشه

پورش��ه به عن��وان یک��ی از برتری��ن برند ه��ای 
خودروی اسپورت لوکس جهانی فراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشته است. امروزه، این برند 

قطعا مسیر پیشرفت را طی می کند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، پورشه به عنوان یکی از 
قابل اعتماد تری��ن برند های خودرو روی زمین در 
س��ال های اخیر ظهور کرده است. پورشه در ادامه 
ب��ا تولید خودروی مدل»Mission E« 85 هزار 

دالری، خودرو های برقی را جذاب می کند. 
در حقیقت، پورش��ه برای نخس��تین بار امسال 
حداقل موفق ب��ه برقراری یک ارتب��اط در حوزه 

مهم کیفیت و جذابیت محصول شد. 
ب��رای س��یزدهمین س��ال متوال��ی، در مطالعه 
 س��االنه ش��رکت خدمات��ی اطاع��ات بازاریاب��ی 
»J. D. Power & Associates « پیرام��ون 
میزان جذابی��ت خودرو های جدید، با اندازه گیری 
می��زان هیجان و وابس��تگی احساس��ی، به دنبال 
بررسی 77 فاکتور متنوع »از قدرتی که حین گاز 
دادن احس��اس می کنید تا حس راحتی و لوکس 
بودن حین نشس��تن در جایگاه راننده«، مشخص 
ش��د که پورش��ه در ماه جوالی رتبه اول را کسب 

کرده است. 
چند ماه پیش از این، مجله  Power )مجله ای 
راج��ع به ان��رژی تجدید پذیر و می��زان بهره وری 
انرژی( نیز از پورش��ه )در کنار لکسوس( به عنوان 
یک برند فعال در عرصه خودرو نام برد که ش��اهد 
کمترین میزان بروز مش��کات کیفی پس از س��ه 
س��ال از خری��د اتومبیل ه��ای آن و تأیید عمیق 
و معن��ی دار توانای��ی پورش��ه در حوزه س��اخت 
خودرو های��ی با قیمت موجه از جنبه های مختلف 
هس��تیم. پس از س��لطنت برند لوک��س تویوتا و 
کس��ب رتبه باال در پ��ی س��نجش معیار ها برای 
ششمین س��ال متوالی، پورشه مجبور به پیوستن 

به آن شد. 
با وجود این، موفقیت اخیر پورشه همچنین یک 
نوع ادای احترام به میراثی است که برند در مدت 
بیش از 5۰ س��ال آن را س��اخته اس��ت. در اصل، 
چنی��ن اتفاقی حول یک م��دل خودرو )خودروی 
مدل اس��پورت منحصر به فرد 9۱۱( که در سال 
۱9۶3 می��ادی به عنوان یک جایگزین بزرگ تر و 

راحت تر برای پورشه 35۶ معرفی شد، رخ داد. 
می��زان فروش پورش��ه در ۲۰ س��ال پس از آن 
باال و پایین رفت اما از چند س��ال قبل تاکنون، با 
کشف راه حل مدرنیزه کردن خودروی مدل 9۱۱ 
و ارائه دو مدل دیگر به منظور تکمیل آن، راه حل 
 Boxster فوق ش��امل عرضه یک خودروی مدل
دو نفره جدید در سطح ابتدایی می شود. در ادامه 
 SUV نخس��تین خ��ودروی م��دل ،Cayenne
پورشه در طول تاریخ، در سال ۲۰۰3 به موفقیت 

در زمینه فروش دست یافت. 
می��زان ف��روش ب��االی Cayenne از آن یک 
مورد موفق فوق العاده عالی س��اخته اس��ت که در 
س��ال ۲۰۱۰ منجر به تولید نخس��تین خودروی 
سدان پورشه موس��وم به Panamera شد. یک 
خ��ودروی هاچ ب��ک پن��ج دره به زودی ب��ه اندازه 
Cayenne فروش��ی موفق و باال را تجربه خواهد 
 crossover یک خودروی مدل ،Macan .کرد
کوچک تر، در سال ۲۰۱4 به این خانواده پیوست. 
پورش��ه نش��ان داده اس��ت که یک برند واقعی 
تولید کننده خودرو های اس��پورت چگونه می تواند 
ضمن پایبندی به دی ان ای خود همچنان توسعه 
یابد. در حال حاضر حتی یک برج دیزاین پورش��ه 
در میام��ی وج��ود دارد ک��ه در قالب یک س��ازه 
آپارتمانی بازتابی از س��بک زندگی پورش��ه نیز به 

شمار می رود. 
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به واس��طه تغییرات مس��تمر و مداوم 
در ح��وزه فناوری و تأثیرگ��ذار در حوزه 
مصرف، شیوه ها و استراتژی های بازاریابی 
ب��ا انعطاف زی��اد و تمرکز بر مش��تریان 

درحال جابه جایی است. 
واقعیت این اس��ت که ما امروزه کمتر 
تلویزیون می بینیم یا پیچ رادیو کمتر ما را 
به خود مشغول می کند. اگر چیزی را در 
تلویزیون و رادیو ببینیم و بشنویم، کمی 
تأمل می کنیم که آیا آنچه تبلیغ می شود 
با آنچه نیاز داریم همان قدر مناسب است 

و با انتظارات مان تطابق دارد؟ 
رسانه های اجتماعی به واسطه آنالین 
بودن، تکثیر س��ریع اطالعات و انتخاب 
دقیق ت��ر مش��تریان باع��ث می ش��وند 
مخاطبان ب��ه خریداران تبدیل ش��وند. 
در واق��ع رس��انه های جدید ب��ا توجه به 
سطح گسترده اطالعات کمک می کنند 
ش��رکت ها در مورد چگونگ��ی برنامه ها، 
فعالیت ها و اقدامات بازاریابی شان اقدامات 

الزم را سریع پیگیری کنند. 
در گذش��ته، بازاریابی س��نتی تنها راه 
انتشار پیام بود، از این رو به آن »سنتی« 
می گفتند. ولی امروزه بازاریابی دیجیتال 
برند ها را قادر می س��ازد ت��ا تالش خود 
را روی خری��داران ای��ده آل خود و ایجاد 
شبکه ای در اطراف محصوالت یا خدمات 

خود متمرکز کنند. 
اما رسانه سنتی چیست؟ دسته بندی 
رسانه های س��نتی نسبتا بزرگ است. ما 
هر روزه در معرض بس��یاری از آنها قرار 
رادی��و، مجالت،  تلویزیون،  می گیری��م. 
ایمیل، بیلب��ورد و... همگ��ی کانال های 
رس��انه ای س��نتی بازاریابی هستند. آنها 
در هم��ه جا هس��تند و همه تالش خود 
را می کنند تا با تبلیغاتی پرجنب و جوش 
و نسخه های سنگین فروش مواجه شوند. 
ام��ا آیا کارایی آنها ام��روز به اندازه کافی 
اثربخش اس��ت؟ آیا آنها به ایجاد اعتماد 
به محصول یا خدمت همچون گذش��ته 

کمک می کنند؟ 
می توانیم ارزیابی کنیم که آیا نگرش و 

باور مردم نسبت به تبلیغات و پیام هایی 
که دریافت می کنن��د تغییر کرده و آنها 
ص��رف نظر از ن��وع ابزاره��ای قدیمی یا 
مدرن به پیام های منتقل ش��ده اعتماد 
ندارن��د یا اینک��ه بازاریاب��ی دیجیتال و 
رس��انه های اجتماعی کارک��رد متفاوتی 
داشته و پیام را به نحو مطلوب تری انتقال 

می دهند؟ 

چگونه رسانه های اجتماعی، بازاریابی 
را تغییر داده و متحول کردند؟ 

وقتی مزیت های رسانه های اجتماعی 
را در مقابل رسانه های قدیمی تر بررسی 
می کنیم، بس��یار مهم اس��ت ک��ه تأثیر 
رس��انه ها و کانال های دیجیت��ال را روی 
بازاریاب��ی و برندس��ازی مدنظر نظر قرار 

دهیم. 
 در بازاریابی س��نتی ما با ارس��ال پیام 
یک طرفه از س��وی بن��گاه مواجه بودیم 
و ق��رار ب��ود پیامی را به طور مش��خص 
برای افراد بس��یاری از طریق تلویزیون و 
رادی��و پخش کرده و اف��راد زیادی به آن 

دسترسی داشته باشند.
در واقع به واس��طه تولید انبوه، فقدان 
و...  مصرف کنن��ده  انتظ��ارات  تن��وع، 
حتی رس��انه ها وکانال های ارتباطی نیز 
کارکردی جمع��ی و گروهی در مقیاس 
وسیع داش��تند. باید امیدوار می بودیم تا 
پیام منتشر ش��ده به مصرف کنندگان یا 

مخاطبان ما برسد. 
این تنه��ا راه بود و برای مدت طوالنی 
کار ک��رد. ارزیابی ه��ای آن هزینه ه��ای 
زی��اد به بار می آورد و زمانبر بود. با آمدن 
اینترنت، رس��انه های اجتماعی برحسب 
ضرورت ها و کارکردهای اجتماعی، شکل 
گرفتند. در واقع تغییر بزرگی در ش��یوه 

زندگی روزمره ما ایجاد شد. 
مکان ه��ا و محل ه��ا کوچک ش��دند. 
شیوه های کسب وکار تغییر پیدا کردند 
و از این پس می توانس��تیم به ش��یوه ای 
جدی��د در محل ها و مکان های نامعلوم و 
بسیار کوچک ارتباطاتی اثربخش، مفید تر 

و کاراتر ایجاد کنیم. 
امروز بازاریابی استراتژیک تر، مؤثرتر و 

به نوبه خود ارزان تر اس��ت. همچنین به 
راحتی می توانید ROI بازاریابی دیجیتال 
را تعیی��ن کنی��د و در نهای��ت مطمئن 
هس��تید س��رمایه گذاری در رسانه های 

اجتماعی بسیار ارزشمند است. 
برندها می توانند اهداف خود را بس��یار 
جزیی ت��ر انتخاب کرده و ب��ه بازار هدف 
خود دقیق تر و منس��جم تر حمله کنند. 
آنه��ا روابطی را با این خری��داران ایده آل 
به وسیله اس��تراتژی های بازاریابی قوی 
به وج��ود می آورند که باع��ث اعتماد به 
محصول  )اعم از کاال یا خدمت( می شود. 
وقت��ی صحب��ت از اعتماد می ش��ود، 
صحبت از بیش��ترین نق��وذ و قدرت در 
احساس��ات اس��ت. مصرف کنندگان در 
گذشته به پیام های تبلیغاتی شرکت ها و 
برندها توجه می کردند، مثال »محصول ما 
برتر اس��ت« یا »ما این کار را برای شما 
انجام می دهی��م«، ولی ام��روز  این گونه 
نیس��ت. آنها به تبلیغ کنن��دگان خیلی 
اعتم��اد ندارند. برای ایج��اد اعتماد باید 
هویت و روح برند خود را تحمیل کنیم. 
باید بتوانیم با تعریف و محتوایی عمیق و 
درست پیام خود را برای آنها روایت کنیم. 
شفافیت، صداقت و مسئولیت پذیری در 
بازاریابی امروز، بس��یار م��ورد تأکید قرار 

گرفته است. 
اعتماد همراه با شفافیت بسیار آموزنده 
اس��ت، زی��را می توان��د ب��ه روح و قلب 
مخاطب��ان نفوذ کند. داس��تان، روایت و 
محت��وای تعریف ش��ده باعث می ش��ود 
انتظ��اری که از یک برند می رود، برآورده 

شود. 

مزایای رسانه های اجتماعی در مقابل 
رسانه های سنتی 

مقاب��ل  در  اجتماع��ی  رس��انه های 
رس��انه های سنتی در مقایس��ه ای ساده 

دارای ویژگی هایی هستند از جمله: 
- هزینه

بازاریابی رس��انه های اجتماعی بسیار 
ارزان تر اس��ت. ش��ما بخش��ی از قیمت 
رس��انه های س��نتی را برای رس��یدن به 
هم��ان تعداد افراد )یا بیش��تر( پرداخت 

می کنی��د و به مخاطبان م��ورد نظرتان 
می رسید. 
- دقت

رس��انه های س��نتی برای یک جامعه 
گس��ترده که الزاما جامعه م��ورد انتظار 
و هدف نیس��تند، پیام خود را منتش��ر 
می کنند. ولی رسانه های اجتماعی توانایی 
هدف گی��ری با دقت لیزر را دارند. آنها به 
واس��طه ذات و ماهی��ت دو طرفه خود با 
مخاطب��ان با دقت بیش��تر ارتباط برقرار 
می کنن��د. به طور مثال ش��ما می توانید 
برای افرادی که به س��فر عالق��ه دارند، 
بودجه شان مش��خص است و انگیزه های 
مش��ابه دارند، پیام و ارتباط مشخصی را 

ارائه کنید. 
- اعتماد

بازاریابی رسانه های اجتماعی از محتوا 
برای ایجاد اعتماد در طول زمان استفاده 
می کند، درحالی که در بازاریابی سنتی با 
تکرار باید امیدوار به خرید توسط مخاطب 
باش��یم. در بازاریابی از طریق رسانه های 
اجتماعی ش��ما می توانید امکان، فرصت 
و زمان مناس��ب را برای خریداران فراهم 
کنید تا بدون دغدغه و با مطالعه و ارزیابی 
مناسب اقدام به خرید کنند. آنها هر آنچه 
را که باید بدانند یاد می گیرند. همچنین 
بازاریابی رس��انه های اجتماعی، فرصتی 
برای تقوی��ت روابط با آنها جهت افزودن 
و ارائه پیشنهادات ویژه )کوپن ها، ارسال 
رایگان، قیمت های مناس��ب، دسترسی 

بیشتر و...( فراهم می کند. 
- بازخورد

بازاریاب��ی رس��انه های اجتماعی یک 
خیاب��ان دو طرفه اس��ت. اگر صدا و پیام 
شما به درستی، شفاف و صادقانه ارسال 
شود آنها پاداش شما را خواهند داد. فقط 
کافی اس��ت ص��دای آنها را به درس��تی 

بشنوید. 
حرک��ت و جابه جای��ی از رس��انه های 
سنتی به رس��انه های اجتماعی تصمیم 
بس��یار مهمی است که ش��رکت ها با آن 
مواجهند؛ مس��ئله ای که عدم توجه الزم 
به آن، تأثیر زیادی بر آینده کسب وکار ما 

خواهد داشت. 

3 راه برای اینکه عاشق کارکردها و مزیت های رسانه های اجتماعی
فروشندگی شوید

 اکثر ما به ش��یوه های گوناگون در کس��ب وکار 
خود به فروش و فروش��ندگی نی��از داریم، در واقع 
هر کس��ب وکاری محصولی تولی��د می کند که باید 

آن را بفروشد. 
چ��اره دیگ��ری ب��ه جز ف��روش وجود ن��دارد. با 
ای��ن حال، خیلی کم هس��تند افرادی ک��ه واقعا به 
فروش��ندگی عالقه دارن��د و با عش��ق آن را انجام 
می دهند. بس��یاری از افراد حتی دوست ندارند، از 

این عنوان شغلی برای خود استفاده کنند. 
همه این اتفاقات به دلیل ذهنیت های نامناس��بی 
که در رابطه با فروش��ندگی وج��ود دارد، رخ داده 

است. 
بس��یاری از فروش��ندگانی که ما در خاطر داریم، 
اف��رادی بودند ک��ه از ه��ر حیله و ترفن��دی برای 
فریب دادن مردم و فروش محصوالت شان استفاده 
می کردن��د، اما ای��ن موضوع هی��چ ارتباطی با ذات 

فروشندگی ندارد. 
چه بسا اگر بیشتر راجع به فروشندگی فکر کنید، 

متوجه شوید که بهتر از آن شغلی وجود ندارد. 
م��ا در زیر به نقل ازibazaryabi ، س��ه راهکار 
ارائ��ه می کنیم که با اس��تفاده از آنه��ا می توانید به 
فروش��نده های بی نظیر تبدیل شوید و عالوه بر آن، 
ذهنیت خود را نسبت به فروشندگی تغییر دهید. 

آزار دادن مردم و اسپم بودن را فراموش کنید
فروش��نده هایی که م��ا در ذهن داری��م، افرادی 
هس��تند که از هر فرصت کوچکی برای جلب توجه 
ش��ما و ترغیب ش��ما برای خرید استفاده می کنند. 
اما آیا در ذات فروش چنین رفتاری صحیح اس��ت؟ 

مسلما نه. 
هیچ فروش��نده ای نمی تواند با فریب و زور کاری 
را پیش ببرد. تحقیقات نشان داده اند فروشنده های 
ص��ادق، موفق تری��ن فروش��نده ها در ط��ول تاریخ 
بوده اند. در مورد محصوالت خود فکر کنید. آیا آنها 
واقعا کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشند؟ آیا 
مشتری واقعا به آن نیاز دارد؟ اگر چنین است دیگر 
نیازی به اجبار و ترغیب مشتری نخواهید داشت. 

اگر دوس��ت شما به ش��ما زنگ بزند و بگوید که 
با محصول جدیدی روبه رو ش��ده که مطمئن است 
مشکلی را که مدت ها درگیرش بوده اید، حل خواهد 
کرد، هرگز فکر نمی کنید که او به دنبال فریب شما 
اس��ت، بنابراین با مش��تریان خود مثل یک دوست 

رفتار کنید و تنها به فکر کمک به آنها باشید. 

روی هدف خود تمرکز کنید
هر فروشنده ای در ذهن خود با یک چالش بسیار 
بزرگ مواجه اس��ت و آن هم این اس��ت که چگونه 
می توان��د میزان فروش خود را باال ببرید. اما ش��ما 
به عن��وان یک فروش��نده باید بر ای��ن چالش غلبه 

کنید. 
در نظ��ر گرفتن یک ه��دف دیگر به جای فروش 

می تواند این چالش را تغییر دهد. 
به جای در نظ��ر گرفتن کمیت فروش ها، به این 
مسئله توجه کنید که چقدر توانسته اید رضایت آنها 
را جلب کنید، چقدر توانسته اید به آنها کمک کنید 
ت��ا به هدف خود دس��ت پیدا کنن��د و نیاز خود را 

برطرف سازند. 
اگ��ر هدف خود را بر این اس��اس در نظر بگیرید، 

چالش شما به چالش بهتری تبدیل خواهد شد. 
این موضوع باعث خواهد شد که مشتریان به شما 
اعتماد کنند و نه تنها از ش��ما خری��د انجام دهند، 

بلکه به مشتری وفادار شما تبدیل شوند. 

تصمیم نهایی را به مشتری واگذار کنید
هر چقدر هم که مش��تری فرد مثبت نگری باشد، 
ممکن است در پایان احساس کند مجبور به خرید 
ش��ده است، بنابراین هر اطالعاتی که می تواند به او 
در خرید بهتر کمک کند ارائه کنید، اما هرگز سعی 
نکنی��د مش��تری را توجیه کنید ک��ه یک محصول 

برای نیاز او مناسب تر است. 
ممکن اس��ت نیت ش��ما بس��یار خیر ب��وده، اما 
مش��تری نمی تواند از این نیت باطنی شما خبردار 

شود. 
خود را به جای مش��تری قرار دهید. اگر بخواهید 
بهتری��ن خریدتان را انجام دهید، الزم اس��ت بارها 
محصوالت را ببینید و آنها را با هم مقایسه کنید. 

قیمت ها را دقیق بدانید و از کمک های فروشنده 
بهره بگیرید و اجازه داش��ته باش��ید مدتی را برای 

تصمیم گیری سپری کنید. 
از همی��ن رو، س��عی کنی��د همه اینه��ا را برای 

مشتری خود به بهترین شکل آماده کنید. 
inc :منبع

آیا 4p  هنوز کار می کند؟ 

پروفس��ور جری مک کارتی 4p  را در ویراس��ت 
اول کتابش با نام مارکتینگ )حدودا س��ال ۱۹۶۰( 
مطرح ک��رد. او دکترای خود را در دانش��گاه نورث 
وس��ترن و با اس��تاد راهنمایی به نام ریچارد کلوت 
به اتمام رس��اند. به گ��زارش هورمون��د، چارچوب 
و  توزی��ع  قیم��ت،  محص��ول،  کل��وت  پروفس��ور 
فعالیت های پیش��بردی بود. ج��ری »توزیع« را به 
»مکان« تغییر داد و به این صورت توانس��ت مفهوم 
4p  را مط��رح کند. کتاب های کاتل��ر نیز با ترویج 
4p اعتبار بیشتری یافته اند اما نکته اصلی که او به 
این مقوله اضافه کرده این اس��ت که 4p  از اهمیت 
تاکتیک��ی برخوردار ب��وده و تصمیم��ات راهبردی 

STP باید پیش از آنها صورت گیرد. 
4p  همچنان چارچوب مفیدی برای برنامه ریزی 
بازاریابی )صحیح آن مارکتینگ( اس��ت، اما بیشتر 
نشان دهنده تفکر فروش��نده است تا تفکر خریدار. 
می ت��وان 4p  را به صورت زیر به)4c )4Cs تبدیل 

کرد: 
- محصول به فایده مشتری تبدیل می شود. 

- قیمت به هزینه های مشتری تبدیل می شود. 
- مکان به راحتی مشتری تبدیل می شود. 

- فعالیت های پیش��بردی به ارتباطات مش��تری 
تبدیل می شود. 

 4c به ما یادآوری می کند که مشتریان خواهان 
فای��ده، هزینه ه��ای کل��ی پایی��ن، راحت��ی زیاد و 

ارتباطات هستند و نه فعالیت های پیشبردی. 
پروفس��ور جگدی��ش ش��ث طرح دیگ��ری تحت 
عن��وان)4e )4As  ارائ��ه داده اس��ت؛ ب��رای آنکه 
مشتریان خریدی انجام دهند باید آگاهی، پذیرش، 

استطاعت و دسترسی وجود داشته باشد. 
 4e اف��راد دیگ��ری نی��ز »پی« های جدی��دی به
افزوده اند؛ بس��ته بندی، فروش شخصی، اشتیاق و... 
بسته بندی درواقع در دسته محصول یا فعالیت های 
پیش��بردی و فروش شخصی و اش��تیاق در دسته 

فعالیت های پیشبردی قرار می گیرند. 
3p  دیگ��ر ب��رای هدای��ت بازاریاب��ی خدمات��ی 
پیش��نهاد ش��ده اس��ت؛ مورد اول، کارکنان است، 
چراکه هر ارائه دهنده خدمات، تأثیر خاصی بر جای 
می گذارد. مورد دوم فرآیند اس��ت، چراکه خدمات 
را می ت��وان به روش های متع��دد و مختلفی عرضه 
کرد؛ مثال غذای رس��توران را می توان از طریق میز 
رستوران، بوفه و تحویل در منزل تهیه کرد. شواهد 
فیزیکی نیز نش��ان می دهند که بازاریابان خدماتی 
ب��ه دنبال آن هس��تند که با اس��تفاده از گواهی ها، 
بلیت ها، نش��ان ها و... ماهیت ملموسی به محصول 

خود بدهند. 
م��ن از لح��اظ کردن سیاس��ت و عقی��ده عموم 
  4p که آنها را ابزارهای اب��ر بازاریابی می نامم( در(
 دف��اع می کنم، چراکه بخش زی��ادی از بازاریابی به 
پذی��را بودن دول��ت و م��ردم بس��تگی دارد. مثال 
اگ��ر دولت ها ض��د ش��رکت های چندملیتی عمل 
کنند، این ش��رکت ها اثرگذاری کمت��ری خواهند 
داشت، بنابراین ش��رکت های چندملیتی باید مزایا 
و نقش ه��ای بالقوه خود را با اس��تفاده از سیاس��ت 
و عقی��ده عموم در اقتصاد کش��ور میزبان بازاریابی 
کنن��د. در ارتباط با »نیاز ب��ه ترکیب جدید عناصر 
بازاریابی« باید بگویم که ترکیب عناصر بازاریابی در 
ابتدا ۴ پی نبود، بلکه حدودا ۱۴ پی بود. سال ها قبل 
نیل بوردن فهرس��ت بزرگی از ابزارهای بازاریابی را 
مورد استفاده قرار می داد. همیشه می توان مواردی 
به این فهرس��ت اضافه ک��رد. پس در اینجا صحبت 
بر سر اینکه »چه ابزارهایی ترکیب عناصر بازاریابی 
را تش��کیل می دهند« نیس��ت، بلکه این اس��ت که 
»چه ابزارهای��ی در ترکیب عناصر بازاریابی اهمیت 
بیشتری می یابند.« در این نمونه کاتلر بیان می کند 
که تبلیغات، بیش ازحد نیاز و روابط عمومی، کمتر 
از ح��د نیاز انجام می ش��ود. این مس��ئله در کتاب 
جدی��د ال ریس تح��ت عنوان »غ��روب تبلیغات و 
طلوع روابط عمومی« نیز تأیید شده است. ابزارهای 
بازاریابی مس��تقیم نیز در ترکی��ب عناصر بازاریابی 

اهمیت بیشتر و بیشتری خواهند یافت. 

کارگاه فروشایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی



7 چیزی که سرمایه گذاران فرشته خو 
در کسب وکار به دنبال آن هستند

سرمایه گذاران فرشته خو به طور معمول سه چهارم 

طرح های س��رمایه گذاری را نادیده می گیرند، هرچند 
این نوع سرمایه گذاری یکی از محبوب ترین انواع تأمین 
مالی برای کسب وکار است و س��رمایه گذاران فرشته خو 
همیش��ه به دنبال فرصت های جدید برای سرمایه گذاری 

در شرکت های نوپا هستند. 
به گزارش مدیر اینفو، اما چگونه می توان سرمایه گذاری 
فرش��ته خو را برای س��رمایه گذاری در کسب وکار جذب 

کرد؟ سرمایه گذاران فرشته خو به دنبال چه هستند؟ 
سرمایه گذاران فرشته خو چه می خواهند: 

1-پتانسیل بازگشت قابل  اطمینان سرمایه 
س��رمایه گذاری به ش��یوه س��رمایه گذاران فرشته خو 
ریس��ک زی��ادی دارد، به ط��وری ک��ه س��رمایه گذاران 
فرش��ته خو انتظار چیزی بیش از بازگش��ت سرمایه شان 
را در ای��ن س��رمایه گذاری دارند. آنه��ا به دنبال بازدهی 
باالتر از س��رمایه گذاری خود هستند، به عنوان مثال، آنها 
می توانند به بازار س��هام دست پیدا کنند. آلن ریدینگ، 
یکی از متخصصان پیشرو در سرمایه گذاری فرشته خو و 
استاد دانشگاه کارلتون، می گوید: »برای هر دالر که یک 
سرمایه گذار فرش��ته خو در شرکتی قرار می دهد، پس از 

هفت سال، می خواهد هفت دالر را پس بگیرد.«

2- دلیل خوبی برای سرمایه گذاری 
به یاد داشته باشید که اکثر سرمایه گذاران فرشته خو، 
کارآفرینان موفقی بوده اند. آنها از هیجان کمک به ایجاد 
ش��رکتی پررونق لذت می برند. با این حال، س��ه دسته 
از س��رمایه گذاران فرش��ته خو وجود دارند که عبارتند از 
اقتص��ادی، لذت جویانه و نوع دوس��تانه. ه��ر نوع دالیل 
خودش��ان را برای س��رمایه گذاری دارند. درحالی که یک 
سرمایه گذار لذت جو بیشتر به دنبال هیجان ایجاد تازگی 
اس��ت، یک سرمایه گذار فرش��ته خوی نوع دوست ممکن 
است بیشتر نگران کمک به جامعه اش یا جذب پتانسیل 
توسعه فناوری های زیست محیطی باشد. تعیین کنید که 
به دنبال کدام دسته از سرمایه گذاران فرشته خو هستید و 

سعی کنید بر همین اساس برنامه ریزی کنید.

3- تیم مدیریتی باتجربه و پایدار 
وجود تیمی قاب��ل  اطمینان و جامع با توانایی رهبری 
ضروری اس��ت. اساسا س��رمایه گذار فرش��ته خو در بین 
مردم اس��ت، بنابراین او نیاز به دیدن ش��واهدی دارد که 
نشان دهد کسب وکارتان در دست افرادی آگاه، باتجربه، 
صالح و قابل اطمینان است. این افراد دارای مهارت هایی 
هستند که می توانند کسب وکارشان را به سطح باالتری 
هدای��ت کنند. ب��رای اکثر کس��ب وکارها، تیم مدیریتی 
شامل افرادی بامهارت و آگاه است که در مورد بازاریابی 
و فروش محصوالت، تولید، مدیریت افراد و حس��ابداری 

دانش کافی دارند. 

4- طرح کسب وکار جامع 
سرمایه گذاران فرشته خو می خواهند طرح کسب وکاری 
را ببینن��د که هم متقاعدکننده و هم کامل باش��د. آنها 
می خواهن��د بدانند که ش��ما ی��ک چش��م انداز را برای 
ش��رکت تان ایجاد کرده اید و به تفصیل در مورد چگونگی 
رس��یدن به آن فکر کرده ای��د. آنها می خواهند چیزهایی 
نظی��ر پیش بینی های مالی، طرح ه��ای بازاریابی دقیق و 

جزییات مربوط به بازارتان را ببینند.
 

5- ساختار تجاری برای سرمایه گذاری 
درحالی که برخی از س��رمایه گذاران فرشته خو با دادن 
وام ب��ه یک کس��ب وکار س��رمایه گذاری می کنند، بیش 
از نیمی از س��رمایه گذاران فرش��ته خو به دنبال موقعیت 
مالکیت س��هام اقلیت هس��تند. این بدان معناس��ت که 
کسب وکار ش��ما باید برای سرمایه گذاری، آمادگی ترک 
بخش��ی از مالکیت را داشته باش��د. اکثر سرمایه گذاران 
فرش��ته خو انتظار یک توافق رسمی سهامداری دارند که 

ماهیت سرمایه گذاری و بازده آن را مشخص کند. 

6- فرصت حضور فعاالنه
دغدغه بسیاری از سرمایه گذاران فرشته خو، فقط پول 
نیست؛ آنها می خواهند فعاالنه در توسعه کسب وکارتان 
ش��رکت کنند. آنها می خواهند به عنوان یک مربی عمل 
کنند و گاهی اوقات حتی نقش فعال در مدیریت شرکت 

داشته باشند. 

7- استراتژی خروج قابل  اجرا
قبل از اینکه س��رمایه گذار  فرشته خو در کسب وکار 
ش��ما س��رمایه گذاری کند، انتظار دارد که استراتژی 
خروج را ببیند. همانطورکه س��رمایه گذاران فرشته خو 
صبور بوده و مایل به سرمایه گذاری درازمدت هستند، 
باید ببینند که چگونه می توانند از سرمایه گذاری شان 

بهره ببرند. 
به ط��ور خالص��ه، اگ��ر می خواهید یک س��رمایه گذار 
فرشته خو در کسب وکارتان داشته باشید، باید اطمینان 
حاصل کنید که کسب وکارتان برای سرمایه گذاری آماده 
اس��ت. اگر قبال چنین کاری نکرده اید، آماده سازی طرح 
جامع کس��ب وکار، بازسازی کس��ب وکار خود در صورت 
لزوم و تکمیل تیم مدیریت ت��ان، بهترین راه برای آماده 

شدن برای جذب سرمایه گذار فرشته خو است. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار دوشنبه12
3 مهر 1396

شماره 890

پروفس��ور  س��یلیگ،  تین��ا 
دپارتم��ان عل��وم مدیری��ت و 
استنفورد  دانش��گاه  مهندسی 
اس��ت. او در حوزه ن��وآوری، 
خالقیت و کارآفرینی تدریس 
می کند، ۱۷کتاب نوش��ته، به 
کمپانی ه��ای زیادی مش��اوره 
بنیانگ��ذار  و  داده  مدیریت��ی 
اس��ت.   BookBrowser
یکی از مقاالت او درباره تمام 
چیزهای��ی ک��ه آرزو داش��ت 
در 40س��الگی بداند و به کار 
گی��رد، در ادام��ه ب��ه نقل از 
isfehanplus از زب��ان خود 

او آمده است. 
جالبی  زم��ان  40س��الگی، 
در زندگی م��ن بود؛ زمانی که 
بعض��ی  از  می توانس��تم 
راهنمایی ها اس��تفاده کنم. با 
اینکه موفقیت هایی را پش��ت 
س��ر گذاش��ته بودم، حرفه ای 
بودنم را از دس��ت دادم. بسیار 
تالش کردم، حرفه ام را هر دو 
سال تغییر دادم و هنوز چیزی 
پی��دا نکرده ام که به دنبال آن 
هس��تم. پسری ۹ س��اله دارم 
و می دان��م ک��ه چط��ور میان 
حرف��ه و هدف ه��ا و تعهدات 
ش��خصی ام تعادل ایجاد کنم. 
تالش زی��ادی کردم تا بفهمم 
می خواهم چه کس��ی باش��م 
و ای��ن راه را چگونه باید طی 

کنم. 
20س��ال بع��د در آس��تانه 
و  نظ��رات  ۶0س��الگی، 
بازتاب های اولیه من در رابطه 
با ساخت شغلم در 40سالگی 

را در ادامه می خوانید. 

1- ه�ر زمان�ی می توانید 
شروع کنید

راه ان��دازی یک ش��غل فقط 
مختص به ی��ک زمان محدود 
یا خاص نیس��ت. ه��ر زمانی 
بعضی  کنید.  شروع  می توانید 
از  زمانی ک��ه  درس��ت  اف��راد 

دانش��گاه بیرون می آیند شغل 
مورد نظرشان را پیدا می کنند 
ولی تعداد این افراد بسیار کم 
است. شما به تجربیات زیادی 
نیاز دارید تا بتوانید ش��غلی را 
متناس��ب شماست  دقیقا  که 
پیدا کنید. ب��ا دو دهه تجربه 
حرفه ای، دانش و مهارت های 
الزم ب��رای ای��ن را دارید که 
ی��ک موضوع را برای بررس��ی 

عمیق تر انتخاب کنید.
 

محل�ی  ه�ر  در   -2
می توانید شروع کنید

مه��م نیس��ت ک��ه در یک 
ش��رکت از کجا شروع کردید. 
ب��ه مح��ض اینک��ه وارد این 
فرصت های  می شوید،  شرکت 
گس��ترش  ب��رای  بی پایان��ی 
نقش خود در اختیار خواهید 
داش��ت. مثل زم��ان ورود به 
یک اس��تخر؛ ش��ما می توانید 
در قسمت کم عمق راه بروید 
یا یک راس��ت داخل قس��مت 
با عم��ق زیاد ش��یرجه بزنید. 
قس��مت  در  رفت��ن  راه  اگ��ر 
کم عم��ق را انتخ��اب کنید، 
معم��وال فرصت های��ی ب��رای 
ش��نا به سمت قسمت با عمق 
)البته  زی��اد خواهید داش��ت 
اگ��ر تمام هدف ش��ما همین 
باشد(، بنابراین استخری پیدا 
کنید که از نظر ابعاد و ظاهر، 
درست برای شما ساخته شده 
اس��ت و در ه��ر نقط��ه ای که 

خواستید بپرید! 

3- مقصد خود را تعیین 
کنید

زمانی که به استخر می روید، 
نیاز دارید ک��ه به طور فعاالنه 
تصمیم بگیرید، مقصد خود را 
به وضوح روشن کنید، خود را 
در آن مسیر قرار دهید و شنا 
ک��ردن را آغاز کنید. اگر فقط 
کاری را که به شما اختصاص 

داده شده اس��ت انجام دهید، 
به خودتان و اطرافیان نش��ان 
داده اید که به پایان توانایی ها 
و آرزوه��ای خود رس��یده اید. 
اگر ب��ه دنبال ایفای نقش های 
بزرگ تری باش��ید، باید این را 
می خواهید  که  کنید  روش��ن 
ش��یرجه عمیق ت��ری بزنید و 

حتی جلوتر شنا کنید. 

4- ب�ه دیگ�ران کم�ک 
کنید ک�ه به اه�داف خود 

دست یابند
تیم��ی  ورزش  نوع��ی  کار، 
است. تا زمانی که به سایر افراد 
برای دس��تیابی به اهداف شان 
کمک نکنی��د، به اهداف خود 
اینکه  ب��رای  نمی رس��ید.  نیز 
بقیه افراد به موفقیت برسند، 
زمان بگذارید. این موضوع به 
این معنی نیست که کار آنها را 
به جای آنها انجام دهید بلکه 
به این معناس��ت که راه هایی 
برای کمک به آنها پیدا کنید. 
ب��رای مثال، ب��رای آنها منابع 
مرتب��ط را ارس��ال کنید، آنها 
را از موانع سر راه آگاه سازید 
و در ش��رایط س��خت آنه��ا را 
تش��ویق کنید. از تشابه مثال 
شنا اس��تفاده کنید. زمانی که 
ش��خصی در حال تقال کردن 
و کمک خواس��تن است، ابزار 

نجات برای او فراهم کنید. 
ج��ا انداختن فرهنگ کمک 
دیگران، س��ازمان  ب��ه  کردن 
بس��یار موفق تری برای ش��ما 
از طرف��ی  خواه��د س��اخت. 
زمانی که ش��ما ب��ه کمک نیاز 
دارید، اگر قبال فرهنگ کمک 
ک��ردن را جا انداخته باش��ید، 
راحت ت��ر حاضر می ش��وند به 

شما کمک کنند. 

5- الگوها را پیدا کنید
زمانی که یک ش��غل جدید 
را ش��روع می کنید، افرادی را 

که در این ش��رکت پیشرفت 
داش��ته اند رص��د کنی��د ت��ا 
کرده اند.  ک��ه چ��ه  بفهمی��د 
در م��ورد اینکه این س��ازمان 
فرضیه ها  می کند،  کار  چگونه 
را ره��ا کنید و ب��ه دنبال این 
باش��ید که بفهمی��د واقعا چه 
می کند. همیش��ه در استخرها 
اف��رادی هس��تند که بس��یار 
می کنند.  ش��نا  هوشمندانه تر 
ب��ه آنها دقت کنی��د و ببینید 
چگونه ش��نا می کنند و حتی 
از  عملکردش��ان  م��ورد  در 
آنها س��وال بپرس��ید. حتی به 
مس��یری که انتخاب می کنند 
هم توجه کنی��د. اینکه آنها از 
چه کسی راهنمایی می گیرند 
و الگوه��ای آنها چه کس��انی 
هس��تند هم مهم است. برای 
شنای مؤثر، مهارت های واقعی 
نیاز است که شما می توانید و 
بای��د آنه��ا را از دیگ��ران فرا  

بگیرید. 

6- حامیان را بشناسید
فراتر از الگوهای الهام بخش، 
نی��از دارید اف��رادی را که در 
سازمان شما مایل به حمایت 
هس��تند  ش��ما  آرمان های  از 
شناس��ایی کنی��د. ای��ن افراد 
الگوهای  اس��ت همان  ممکن 
مورد پنج باش��ند ولی همیشه 
این موض��وع صادق نیس��ت. 
این افراد از اینکه از ش��ما در 
کنند  تعری��ف  دیگ��ران  برابر 
هیج��ان زده می ش��وند. اینکه 
ف��رد ی��ا اف��رادی را داش��ته 
باش��ید ک��ه از دس��تاوردها و 
پتانس��یل های ش��ما تعری��ف 
کنند بس��یار مؤثرتر از زمانی 
اس��ت که خودت��ان بخواهید 
ای��ن کار را انج��ام دهید. این 
افراد را پیدا کنید که مش��تاق 
آنها  دیگران هستند.  موفقیت 
به خوبی می دانند که موفقیت 
شما در نهایت موفقیت آنها را 

شکل خواهد داد. اگر شما نیز 
بعدها در چنین جایگاهی قرار 
گرفتی��د، تحس��ین دیگران را 

فراموش نکنید. 

و  مش�اهده  مک�ررا   -7
تفکر کنید

س��ر خ��ود را از آب بیرون 
بیاورید تا ببینید کجا هستید 
و ارزیابی کنی��د که کجا قرار 
است بروید. زمینه محیط کار 
با ورود همکاران  شما همواره 
جدی��د، ابت��کارات جدی��د و 
تغیی��ر  جدی��د  چالش ه��ای 
خواه��د ک��رد. توج��ه دقیقی 
به چش��م انداز در حال تغییر 
س��ازمان داش��ته باش��ید که 
مطمئن��ا فرصت های جدیدی 
خواه��د  ش��ما  اختی��ار  در 
گذاشت. دری که هفته هاست 
به نظر بس��ته می آید، ش��اید 
در هفته آینده گش��وده شود. 
دروازه ای ک��ه تا ام��روز صبح 
ب��ه نظر نیم��ه باز می رس��ید 
ممکن اس��ت بر صورت ش��ما 
کوفته ش��ود. با توجه دقیق به 
سازمانی،  چشم انداز  تغییرات 
ب��رای  بیش��تری  آمادگ��ی 
آوردن  به دس��ت  و  مش��اهده 
فرصت ها و س��پس تحقق آنها 

خواهید داشت. 
در اص��ل، دلم می خواس��ت 
این موضوع را می دانس��تم که 
اص��ال اهمیتی ن��دارد که چه 
زمانی و چه جایی به س��مت 
یک حرف��ه جدی��د می روید. 
یک  راه اندازی  برای  هیچ وقت 
فرصت جدی��د، تعیین اهداف 
الهام بخ��ش ب��رای خودتان و 
تدارک یک تیم برای رسیدن 
به آنها دیر نیست. مهارت های 
شما، نوع کنترل و تیم هستند 
که تعیین می کنند شما غرق 
خواهید ش��د یا ت��ا مقصد به 

شنای خود ادامه می دهید. 
medium :منبع

۷نکتهایکهآرزوداشتمدر40سالگیمیدانستم

کلید کارتابل

مدیریت ریسک و خطرهای 
احتمالی

در ابت��دا توجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که 
ان��واع مختلف ریس��ک ب��رای کس��ب وکار وجود 
دارد. این ریس��ک ها می توانند داخل��ی یا خارجی 
باش��ند. همچنین قادر هس��تند به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم روی توانایی های س��ازمان شما تأثیر 
بگذارند. ریسک ها می توانند به طور اتفاقی رخ بدهند 
مثل نشت مواد شیمیایی، می توانند به طور نامعلوم 
و نامش��خص روی بدهند مثل بالی��ای طبیعی یا 
در ارتباط ب��ا فرصت ها رخ می دهند مثل زمانی که 
از فرصت ها اس��تفاده می کنید یا به آن بی اعتنایی 
می ورزی��د. با ی��ک دیدگاه کل��ی، فرآیند مدیریت 
ریس��ک پروژه ش��امل دو مرحل��ه ع��ام ارزیابی و 
پاسخگویی به ریسک اس��ت. ارزیابی ریسک از دو 
بخش شناس��ایی و تحلیل ریسک ها تشکیل شده 
است. روش مدیریت ریسک در بیشتر موارد، از این 

عناصر تشکیل شده  است.
 ۱- تشخیص و شناسایی تهدیدات 

2- ارزیابی آسیب پذیری بخش های مهم نسبت به 
تهدیدات مشخص شده

 3- تعیین میزان ریسک: احتمال مورد انتظار از 
وقوع ریسک و شدت عواقب ناشی از آن

 4- شناسایی راه هایی برای کاهش این ریسک ها
 5-اولویت بندی اقدامات کاهش ریسک براساس 

یک استراتژی. 
با این ح��ال توجه به این امر ضروری اس��ت که 
نباید در این رابطه حساس��یت بیش از حد از خود 
نشان داد. علت این امر هم به این خاطر است که در 
برخی موارد باید ریسک هایی را متحمل شد. بدون 
شک تحت این شرایط اگر نتوانید اقدام الزم را انجام 

دهید، از عرصه رقابت دور خواهید ماند. با این حال 
مدیریت درس��ت، کارآمد و به موقع ریس��ک باعث 

کاهش خطرهای احتماعی خواهد شد. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- مدیری��ت ریس��ک، عب��ارت اس��ت از ق��درت 
تش��خیص احتماالت آسیب و تحمیل ضرر و زیان 
و توانای��ی اتخ��اذ تصمیمات هوش��مندانه برای از 
میان برداشتن این احتماالت یا به حداقل رساندن 
آسیب ها. از منظر حرکت به سمت افقی روشن در 
آینده، سازمان هایی پیروز هستند که مدیران شان به 
ضرورت مدیریت ریسک پی برده و توانمندی های 

خود و سازمان شان در این حوزه را ارتقا دهند. 
- نخس��تین گام در مدیریت ریس��ک صحیح و 
هوشمندانه، رس��یدن به قدرت تشخیص حقیقی 
ریسک اس��ت. گاهی می بینیم مدیران پدیده هایی 
را به عنوان ریس��ک برای سازمان خود عنوان کرده 
و در خصوص مدیریت ریس��ک آن��ان برنامه ریزی 
می کنند که حتی در صورت وقوع، سازمان چندان 
آسیب نخواهد دید. از سوی دیگر، مدیرانی نیز یافت 
می شوند که خطری بزرگ سازمان شان را در آینده 
تهدید می کند، اما هیچ تدبیری برایش نمی اندیشند 
و تنها امیدوار هستند که آن رخداد احتمالی، روی 

ندهد. 
 - در کش��ورهایی ک��ه آمارها به روز هس��تند و

 ب��ه موق��ع منتش��ر ش��ده و در اختی��ار صاحبان 
کس��ب و کار ها قرار می گیرند، ب��ه خوبی می توان از 
وضعیت نمودارها از دیدگاه های مختلف، ریسک های 
احتمالی آتی را پیش بینی و مدیریت ریسک کرد. 

 - مدیری��ت ریس��ک عمل مهمی  اس��ت که اگر 
به موقع و طی فعالیت یک پروژه آغاز شود، می تواند 
س��ودمند بوده و ابزار قدرتمندی برای شناس��ایی 
زودهن��گام ضعف ها باش��د تا تی��م مدیریت بتواند 
برنامه های عملیاتی را جهت اداره کردن ریسک ها 
سازماندهی کرده و از تبدیل شدن آنها به مسئله ای 
ب��زرگ در  آینده جلوگیری کن��د و به  این ترتیب، 
پاس��خ پیشگیرانه شما نسبت به مس��ائل بالقوه به 
جای واکنش نس��بت به مس��ائل و مشکالت  آینده 
می توان��د صرفه جویی در پول و زم��ان را به همراه 

داشته باشد. 
- تکنیک ه��ای کاهش ریس��ک را »تکنیک های 
مدیری��ت ریس��ک« می نامن��د ک��ه دربرگیرن��ده 
کلیه تالش هایی اس��ت که ب��رای تغییر یا کاهش 
ریسک پذیری خطرها انجام می گیرد که در نتیجه 
آن، پتانس��یل خس��ارت کاهش می یابد. در همین 
راستا الزم است به مطالعه این تکنیک ها بپردازید. 

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

آبمیوه فروشی - همه  مردم آبمیوه دوست دارند، به ویژه در کشورهای گرم. شما می توانید مغازه ای افتتاح کنید و انواع نوشیدنی های 
سرد و آبمیوه بفروشید.
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اخبار

اصفهان - قاس�م اسد - رییس کمیس��یون سیاست گذاری و 
پایش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هنوز اقتصاد اولویت اول کش��ور 
محس��وب نمی شود و همواره در رده های دوم و سوم پس از سیاست 
ق��رار دارد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مصطفی 
رناسی در جلسه کمیسیون سیاس��ت گذاری و پایش اتاق بازرگانی 
اصفهان تصریح کرد: چنانچه اقتصاد در اولویت قرار گیرد مس��ایل و 
مشکالت این بخش با سرعت بیشتری از سوی سازمان ها و نهادهای 
مرتبط برطرف می شد. وی آغاز فعالیت های شرکت توتال فرانسه در 
میدان های نفتی ایران و همچنین اجرایی شدن فاز توسعه فرودگاه 
اصفهان و مشهد توسط شرکت وینسی فرانسه را گام های ارزشمند 
برای توسعه اقتصاد کشور برشمرد و گفت: رشد اقتصادی ایران به آرامی 
افزایش می یابد و چنانچه همه بخش ه��ا اولویت اول خود را اقتصاد 
قرار دهند رش��د اقتصادی سرعت بیشتری به خود می گیرد. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی مرکز آموزش اتاق بازرگانی 
اصفهان اش��اره کرد و گفت: آموزش مهارت های شغلی بر اساس نیاز 
اعضای اتاق ازجمله مهم ترین هدف راه اندازی این مرکز است . رناسی 
خواستار همکاری نزدیک تر دانش��گاه و واحدهای صنعتی در انجام 
پروژه های مش��ترک تحقیقاتی شد و گفت: ارایه موضوع پایان نامه از 

س��وی واحدهای صنعتی به دانشجویان دانشگاه و  انجام تحقیق بر 
اساس مسایل واحدهای صنعتی می تواند رابطه صنعت و دانشگاه را 
تحکیم تر س��ازد. همچنین امیر کشانی رییس کمیسیون آموزش، 
پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی به ارایه عملکرد این کمیسیون 
و کمیته ه��ای هفت گان��ه پرداخت و گفت: راه اندازی مرکز توس��عه 
سرمایه انسانی اتاق بازرگانی ،راه اندازی پورتال آموزشی اعضا، برگزاری 
همایش ها و کارگاه های آموزشی از فعالیت های این کمیسیون است. 
وی هم��کاری برای راه اندازی مهدکودک ویژه  کارآفرینی و بازرگانی  
در اصفهان  را از برنامه های کمیسیون برشمرد و گفت: برگزاری دوره 

آموزشی بازرگانان کوچک و استقبال اتاق های اراک و قزوین نشان از 
موثر بودن  این دوره است که همچنان موردتوجه اتاق های بازرگانی 
سراسر کش��ور است . وی با اشاره به برگزاری  همایش های سالم بر 
کار با حضور مسئولین و کارکنان سازمان های تامین اجتماعی گفت: 
این همایش باهدف آشنایی کارکنان با مسایل کار و کارآفرینی  هر 
بار با حضور یک س��ازمان دولتی برگزار می ش��ود. در ادامه ابوالقاسم 
سرتیپی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلس��ه گفت: بی��ش از 75 درصد واحدهای فرآوری 
 س��نگ محمودآباد اصفهان تعطیل اند . وی اف��زود: در برابر کاهش

 30 درصدی مصرف برق این واحدها که نشان از کاهش فعالیت  است، 
میزان  مالیات محاسبه شده این واحدها به سه برابر افزایش پیداکرده 
است . مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز در این جلس��ه گفت : واحدهای تولیدی برای 
موفقیت در شرایط کنونی بایستی به انقالب چهارم صنعتی در فناوری 
اطالعات بپیوندند. وی نبود ارتباط دوطرفه بین واحدهای صنعتی و 
دانشگاه ها را چالش مهم امروز فضای کسب وکار  برشمرد و گفت: طی 
عارضه یابی انجام گرفته از واحدهای تولیدی عمده مسائل این واحدها 

به مسایل داخلی مربوط می شود.

تبریز - لیال پاشائی- با اجراي عملیات پیگراني هاي تمیزکننده 
و هوشمند، ضریب ایمني و پایداري خطوط تحت پوشش منطقه 8 
عملیات انتقال گاز افزایش مي یابد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
یدال��ه بایبوردي، مدیر منطقه 8 عملیات انتق��ال گاز با اعالم این 
خب��ر گفت: با انجام موفقیت آمیز مرحله اول عملیات پیگراني بر 
روي خطوط لوله 24 اینچ تبریز- تسوج، 20 اینچ سلماس- خوي، 
20 این��چ دوزدوزان - اه��ر و 20 اینچ اردبیل - خلخال جمعا به 
طول 300 کیلومتر، گامي نخس��ت در جهت افزایش اطمینان و 
تقویت ضریب ایمني خطوط لوله برداش��ته شد. بایبوردي افزود: 
در راستاي اجراي برنامه زمان بندي شده و منسجم، در نظر است 
قبل از شروع فصل سرد س��ال، بالغ بر 2 هزار کیلومتراز مجموع 

خطوط فشارقوي این منطقه از طریق پیگ تمیز کننده و هوشمند 
مورد بازنگري قرار گیرد تا نقاط آس��یب دیده احتمالي شناسایي، 

 مرمت و بازس��ازي شود.وي رسالت مناطق عملیاتي را حفاظت از 
س��رمایه هاي مل��ي و انتقال بهینه گاز طبیعي دانس��ت و اظهار 
داشت: ایجاد تمهیدات الزم از جمله پیگراني خطوط لوله، اورهال 
تاسیسات، حفاظت از زنگ، تسطیح و بازسازي مسیرهاي خطوط 
براي تردد ماشین آالت، ساخت ابنیه فني مناسب در مسیر خطوط 
لوله، بازرسي و تعمیرات دوره اي تأسیسات تقویت فشار گاز، عالوه 
بر افزایش ضریب ایمني موجب اطمینان از پایداري انتقال گاز بویژه 
در زمان پیک مصرف مي شود.مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
در پایان یادآور شد: انتظار مي رود با حذف عوامل ناایمن و کاهش 
ریسک، ضریب پایداري و اطمینان انتقال گاز در فصول سرد سال 

افزایش یافته و تقویت گردد.

اهواز- شبنم قجاوند-  جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی 
ش��هر اهواز در جلسه آغاز بکار شهردار اهواز با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و تس��لیت ایام س��وگواری ساالر  شهیدان به فرآیند 
انتخاب شهردار اهواز اشاره کرد و گفت: خدا را شاکریم که تالشهای 
شبانه روزی همه اعضای شورای پنجم در جهت انتخاب شهردار 
اه��واز به انتخاب گزینه ای اصلح و با وح��دت رویه انجامید و این 
وحدت اتفاقی بی س��ابقه و دستاوردی مهم برای شورای اسالمی 
دوره پنجم است. رییس شورای اسالمی شهر اهواز افزود: هر چند 
در واقع باید با تش��ریفات خاصی در وزارت کشور این حکم ابالغ 
می ش��د، ولی  با رایزنی با وزارت کش��ور تقا ضا کردیم که بدلیل 
مشکالت متعدد اهواز از قبیل پروژه های نیمه تمام، مشکالت مالی 
و مطالبات مردم در حوزه های مختلف شهری، ابالغ حکم شهردار 
اهواز فارغ از تشریفات معمول انجام شود تا زمان را بیش از این از 
دست ندهیم و از استانداری خوزستان به جهت پیگیری انجام شده 
در این مسیر تقدیر می کنیم. جعفر فلسفی بر لزوم سرعت عمل 
در شروع کارهای شهری تاکید کرد و گفت: باید به گونه ای عمل 
شود تا در آستانه  سال جدید مردم تفاوت مثبت را در اهواز شاهد 
باش��ند. رییس شورای اسالمی ش��هر اهواز در ادامه اظهار داشت: 
برای انجام کارهای بزرگ پس از طرح مناس��ب، یک مجری قوی 

باید پایه کار باشد و ناظر نیز طبعاً نظارت را به عهده خواهد داشت. 
اکنون اگر مجری یعنی ش��هرداری قوی و سالم باشد، ناظر یعنی 
ش��ورای شهر به سایر امورات خود اعم از جلب حمایت و سرمایه 
گذاری می پردازد و این امر، مس��یر پیشرفت اهواز را تسریع می 
 کند و اینها در سایه تعامل سازنده شورای شهر و شهرداری ایجاد 
می شود.  وی در تبیین اهمیت هم افزایی بین شورا و شهرداری 
اهواز گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که اهواز برای سایر شهرهای 
کش��ور الگو ش��ود. خیلی از عناصر می تواند این وحدت را از بین 
ببرد، باید مراقب باش��یم که هیچ چیز این وحدت را خدش��ه دار 
نکند. هر چند هماهنگی سالیق مختلف دشوار است اما اگر نیتمان 

خدمت باش��د با صبر و تحمل با هم متحد خواهیم بود. فلسفی 
به همگرایی بوجود آمده در س��طح مس��ئولین ارشد استان برای 
پیشرفت خوزستان اشاره کرد و گفت: فضای مناسبی برای خدمت 
به مردم بوجود آمده و باید از این فرصت اس��تفاده کرد و با تالش 
برای انجام اصالحات و تغییرات مثبت سیستم را به جلو برد. وی 
در پایان اظهار داش��ت: کمتر سخن بگوییم و بیشتر عمل کنیم 
زیرا که مش��کالت بسیار و توقعات نیز باالست و ما آماده هرگونه 
همکاری با ش��هردار اهواز در راستای خدمت به مردم هستیم. در 
ادامه محمد هادی قنوات عضو ش��ورای اسالمی شهر در سخنانی 
با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری ساالر 
شهیدان و تبریک شروع به کار شهردار اهواز اظهار داشت: ما ضمن 
تشکر از استاندارمحترم خوزستان و معاون فنی عمرانی ایشان بابت 
همکاری های صورت گرفته با شورا و شهرداری اهواز، توقع داریم 
حمایتهای دولت از ش��هرداری اهواز در ارائه خدمت به شهروندان 
مضاعف شود. وی همچنین به تالشهای منصور کتانباف اشاره کرد 
و گفت: هر چند ایش��ان در این دو هفته هنوز حکم مسئولیت را 
دریافت نکرده بودند، اما در همین دو هفته پس از انتخاب ش��ورا،  
رایزنی های مختلفی را جهت رفع مش��کالت شهرداری در تهران 

انجام داد که این امر قابل تقدیر است.   

ساری - جرگونی - همزمان با ایام محرم ، همایش خانواده مطهر 
با محوریت نماز و نقش امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی 
موفق و نقش حضرت زینب )س( در پیام رسانی عاشورا ویژه همسران 
و کارکنان در نمازخانه شرکت گاز استان برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
مازندران ، حجت االس��الم دکتر ابراهیمی دبیر ستاد اقامه نماز استان 
مازن��دران در این همایش با تأکید بر اینکه ام��روز باید با الگوگیری از 
زندگی حضرت امام حسین)ع( و پیاده کردن سیره زندگی آن حضرت، 
س��بک زندگی حس��ینی را در جامعه نهادینه کنیم، افزود: به منظور 
اس��تحکام پایه های زندگی اس��المی باید از ظرفیت ها و مناسبت های 
مذهبی و فرهنگی به خوبی اس��تفاده کرد. وی اظهار داش��ت: کس��ی 
که مرحله خودس��ازی را با موفقیت به پای��ان نبرد نمی تواند به تبلیغ 
دین و س��بک زندگی حس��ینی بپردازد و اگر قبل از خودسازی اقدام 
به جامعه س��ازی کنیم توفیقی حاصل نمی ش��ود . وی در ادامه با بیان 
اینکه کلید یک ازدواج موفق و تحکیم خانواده ،اخالق مداری و داشتن 
مهارت های زندگی است، افزودند: متاسفانه دشمنان ما با ترویج بی بند 
وباری وهدف گرفتن مس��ائل اخالقی در ماه��واره ها و اینترنت ،بنیان 
خانواده را نشانه گرفته اند که ما باید آنها را خنثی کنیم و به مهارتها و 
راههای از بین بردن مسائل و مشکالت تحکیم خانواده بپردازیم. حجت 

االس��الم دکتر ابراهیمی بیان کرد: یکی از مشکالت دنیای امروز وجود 
شبکه های اجتماعی است که متاسفانه زندگی بسیاری از خانواده ها را 
متالشی کرده که این امر ناشی از غفلت اهل خانواده است و باید بچه 
ها را از این آتش نجات دهیم. دبیر ستاد اقامه نماز استان مازندران ، با 
بیان اینکه معروفات، زیبایی ها و منکرات، زشتی هایی هستند که روح، 
روان و جسم انسان را تهدید می کند تاکید کرد: ما باید به زیبایی های 
دین و معارف اساس��ی اسالم تکیه کنیم و از هرآنچه که تهدید کننده 
است و روح و جسم انسان را مورد تهدید قرار می دهد اجتناب ورزیم. در 
ادامه دکتر رجب گلدوست به نقش حضرت زینب )س( در پیام رسانی 
عاشورا اشاره کرد و گفت : حضرت زینب)س( با فصاحت و بالغتی که از 

پدر آموخته بود، توانست پیام عاشورا را به جامعه معرفی کرده و مکتب 
عاشورا را زنده نگه دارد. این پژوهشگر و استاد دانشگاه ، مهم ترین عاملی 
که توانس��ت حضرت زینب )س( را به عنوان یک پیام رس��ان بزرگ به 
جامعه شیعه معرفی کند، صبوری ایشان دانست و تاکید کرد: اینکه آن 
حضرت با تمامی سختی ها و از دست دادن عزیزان خود؛ وظیفه اصلی 
خودشان را زمین نگذاشتند نشان دهنده این است که بخش مهمی از 
جهاد در راه خدا در واقعه کربال به دوش این بانوی بزرگوار بوده و شیعه 
امروز مدیون پیام رس��انی حضرت زینب )س( است. دکتر گلدوست با 
تاکی��د بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر گفت: این حرکت مهم 
و حیاتی س��بب می شود که اباعبداله الحسین )ع( جان عزیزشان را در 
بیابانی دور افتاده فدا کنند که این نشان از اهمیت و ضرورت این موضوع 
دارد، حضرت زینب)س( نیز در واقعه عاش��ورا نقش مهمی در راستای 
نشر پیام دشت کربال داشتند. وی ابراز کرد: انتقال پیام واقعه عاشورا به 
عنوان کار عظیم و ارزشمند امام حسین)ع( و یاران باوفایشان که به زنده 
ماندن اسالم و قرآن کمک می کند، به حضرت زینب کبری)س( سپرده 
می شود، به گونه ای که امروزه پس از هزار و 400 سال، میلیون ها انسان 
از هر رنگ و نژادی مسیر اربعین را هر ساله طی می کنند که زنده ماندن 

واقعه کربال تا به اکنون مدیون نقش آفرینی حضرت زینب)س( است.

تبریز - پاش�ائی- رئیس شورای اسالمی ش��هر تبریز نبود 
مدیریت واحد و هماهنگ ش��هری را باعث لطمه خوردن ش��هر 
و منافع  و حقوق ش��هروندان دانس��ت.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکتر ش��کور اکبرنژاد با تاکید بر ضرورت اجرای مدیریت 
واحد ش��هری اظهار داش��ت: متاس��فانه علیرغم تاکید بر مسئله 
مدیریت واحد ش��هری هنوز در عمل هی��چ اتفاقی در این مورد 
اتفاق نیفتاده اس��ت.اکبرنژاد با اش��اره به تعه��د دولت مبنی بر 
تامین 50 درصد هزینه قطار ش��هری تبریز گفت: در بحث قطار 

شهری تبریز کار زیادی از سوی شهرداری تبریز انجام شده است 
هر چند در ش��هرهای دیگر از سوی دولت بودجه به موقع داده 
شده و به قطار ش��هری این شهرها توجه ویژه ای شده است اما 
در ش��هر ما دولت تعهد 50 درصدی خود را انجام نداده اس��ت. 
وی در ادامه با انتقاد از رکود پروژه راه آهن تبریز - میانه اظهار 
داش��ت: دلیلی وجود ندارد که در گیالن چند برابر بودجه برای 
راه آهن اختصاص یابد اما قطار تبریز- میانه سالها به دلیل عدم 

تامین اعتبار نیمه کاره رها شود.

رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان:

هنوزاقتصاد،اولویتاولکشورمحسوبنمیشود

با تمهیدات پیش بیني شده

ضریب ایمني خطوط لوله منطقه 8 عملیات انتقال گاز افزایش مي یابد

رییس شورای اسالمی شهر در جلسه آغاز به کار شهردار جدید اهواز:

شورای اسالمی شهر برای هرگونه همکاری با شهرداری اهواز آماده است

همزمان با ایام محرم 

همایش خانواده مطهر در شرکت گاز مازندران برگزار شد

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

قطار تبریز- میانه سال هاست به دلیل عدم تامین اعتبار نیمه کاره رها شده است

امضای تفاهم نامه پژوهشی بین شرکت گاز استان مرکزی و مرکز علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی اراک 

اراک - مینو رستمی - در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات 
،اس��تعداد و توانمندیهای صنعت و دانش��گاه، شرکت گاز استان مرکزی و مرکز 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک تفاهم نامه پژوهشی امضا نمودند.  بر پایه 
این گزارش در نشست صمیمی که به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی صورت 
پذیرفت س��میعی معاون بهره برداری این شرکت ضمن خیر مقدم به حاضرین 
از نگاه مثبت این ش��رکت نسبت به مراکز علمی و دانشگاهی خبر داد و در این 
خصوص گفت : شرکت گاز استان مرکزی آمادگی حمایت از طرحها ،پایانامه ها وپروژه های پژوهشی دانشگاهی به منظور رفع تنگناها 
ونیازمندیهای شرکت را دارد.درادامه جلسه شفیعی رییس امور پژوهش شرکت گاز استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از روند تصویب 
خواهی طرحهای پژوهشی گفت :نیاز اصلی صنعت انجام طرحها و پروژه های پژوهشی  می باشد ،همچنین شهرجردی رییس مرکز 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک  ضمن تشکرازنگاه مثبت شرکت گاز استان مرکزی به مقوله پژوهش ،گزارشی از توانمندیهای 
این مرکز در عرصه های مختلف به ویژه صنعت نفت و گاز ارائه نمود وخواستار تداوم این همکاریها گردید.شایان ذکر است در پایان 

این نشست تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین طرفین امضاء شد.

انعقاد 75 قرارداد با سرمایه گذاران در شهرک هاي صنعتي استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: در نیمه 
نخست سالجاري 75 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاري در شهرکها و نواحي صنعتي استان قزوین 
منعقد ش��ده است. بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین " حمیدرضا 
خانپور" با اعالم این خبر افزود: رشد 5/5 برابری واگذاری زمین به متقاضیان ساخت واحدهای تولیدی، 
صنعتي و خدماتي در   ش��هرک های صنعتی ، نشان از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در دوران پس��ابرجام مي باشد. وي اظهار داش��ت : در سال اقتصاد مقاومتی: تولید 
-  اشتغال  و در راستای جذب سرمایه گذار و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار جوانان ، شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
موفق به جذب 75 متقاضی  سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان شده است. مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان با اشاره به میزان مساحت واگذاري گفت: درشش ماهه نخست امسال 45 هکتار از اراضی صنعتي شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو و نیم برابر شده است. خانپور به تفکیک 
زمین های واگذار شده در هر شهرک و ناحیه صنعتی پرداخت و گفت: شهرک های صنعتي  لیا، خرمدشت و کاسپین به ترتیب 

بیشترین میزان مساحت واگذاری ها را داشته اند. 

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در شرکت آب منطقه ای گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز -  همزمان با برگزاری آیین های عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
در نقاط مختلف استان گلستان، مراسم ویژه این ایام در شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در حال 
برگزاری است و فضای این شرکت با عطر یا حسین )ع( آمیخته شد . به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای گلستان، این مراسم ابتدای هر روز در نمازخانه این شرکت همراه با قرائت زیارت وارث، 
مداحی، سینه زنی و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می شود.  بر اساس این گزارش، مراسم 
فوق از صبح شنبه، مصادف با دوم ماه محرم الحرام، آغاز شد و تا هشتم این ماه، ادامه دارد. الزم به 
ذکر است مراسم عزاداری سیدالشهداء در دهه اول ماه محرم و سایر مراسم های مذهبی نیز در طول سال با حضور کارکنان شرکت 

آب منطقه ای گلستان در نمازخانه این شرکت برگزار می شود.
 

باهمت پرسنل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
آخرین روستاي بدون برق باالي هفت خانوار استان کرمانشاه برقدار شد

کرمانشاه – دشتی -باحضور مهندس رحیمي معاون استاندار، دکتر جاسمي نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي، 
نماینده مهندس صفري، عضو کمیسیون انرژي و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي و فرزادي پور بخشدار ماهیدشت 
و مهندس مرآتي معاون مهندسي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه، روستاي حاجي آباد سفلي در بخش ماهیدشت برقدار 
شد. به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه، در این مراسم مهندس مرآتي، معاون مهندسي و برنامه ریزي 
شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه گفت: در راستاي توسعه برق رساني به روستاهاي باالي 5 خانوار، روستاي بدون برق حاجي 
آباد سفلي با نصب یک دستگاه ترانس  kva 50 و احداث ۱300متر شبکه فشار متوسط برق دار شد. همچنین با برقدار شدن این 
روستا 500 متر شبکه فشار ضعیف احداث و 20 دستگاه چراغ روشنایي معابر تعبیه شده است که در مجموع اعتباري بالغ بر ۹30 

میلیون ریال هزینه شده است. 
 

اجرای طرح دریافت و پرداخت قبض گاز از طریق برنامه قبض یا روی گوشی همراه
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسریع در ارائه خدمات مطلوب بهتر به مشترکین، سیستم 
دریافت و پرداخت قبض از طریق تلفن همراه در شرکت گاز استان ایالم راه اندازی شد. عباس شمس اللهی ، مدیرعامل شرکت گاز 
استان ایالم با اعالم این خبر افزود: هدف از اجرای این طرح گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک، اجرای سیاست استفاده بهینه 
از امکانات ، استعداد و ظرفیت های موجودو استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات با کیفیت به مشترکین می باشد. وی در ادامه 
گفت : مشترکین با نصب نرم افزار قبض یار بر روی گوشی های همراه ، قادر خواهند بود به سهولت آخرین قبض گاز خود را دریافت 
و پرداخت نمایند و تاریخچه قبوض پرداختی خود را مشاهده نمایند.همچنین از طریق این نرم افزار می توانند آخرین رقم کنتور و 
نظرات و پیشنهادات خود را ارسال نمایند. شمس اللهی در پایان گفت: راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه قبوض گاز بها به شماره 

تلفن همراه مشترکین در شرکت گاز استان ایالم در دست بررسی و اقدام می باشد. 

معاون استاندار گیالن: نهضت گازرسانی در گیالن مثال زدنی است 
رشت-زینب قلیپور- محمد احمدی پور در دیدار مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اقدامات شرکت گاز را در جهت بهره مندی 
گیالنیان بویژه روستاییان گیالنی درخشان توصیف کرد و گفت: استاندار گیالن بارها و در رویدادهای مختلف شرکت گاز استان را یکی 
از شرکت های برتر استانی معرفی کرده است.وی با بیان اینکه شاخص گازرسانی در دولت یازدهم در گیالن از 63 درصد به بیش از 
۹6 درصد رسید، گفت : نهضت گازرسانی به روستاهای گیالن مثال زدنی است.محمد احمدی پور با اشاره به بحران برف سال گذشته 
در استان از مدیریت شایسته مدیران شرکت گاز به جهت تامین پایداری جریان گاز قدردانی کرد.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از 
استانداری گیالن به جهت همکاری و همراهی با شرکت گاز استان در جهت گازرسانی به مردم شریف گیالن تشکر و قدردانی کرد.
سعید مومنی با تشکر از نگرش مثبت مردم و استانداری گیالن به شرکت گاز عنوان کرد: این شرکت موظف است در جهت گسترش 

سطح کیفی و کمی خدمات خویش گام بردارد.
 

در دومین روز کاری مدیرعامل ملی حفاری صورت گرفت
دیدار صمیمی با مدیران و کارکنان مدیریت های ستادی و عملیاتی مستقر 

در ساختمان مرکزی شرکت  
اهواز - ش�بنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ش��رکت ملی حفاری ایران در دومین روز کاری خود  در این شرکت با 
مدیران و کارکنان مدیریت ها و واحدهای ستادی و عملیاتی مستقر در ساختمان مرکزی شرکت دیدار کرد. مهندس سپهر سپهری  در 
حالی که از سوی قائم مقام و تعدادی از مسئوالن شرکت همراهی می شد در بازدید از هر یک از این بخش ها، با مدیر و همکاران به 
گفت وگو نشست . در این دیدار صمیمی همکاران ضمن معرفی خود درباره مسئولیت ها و وظایف شغلی، مشکالت کاری و راهکارهای 
پیشنهادی توضیح و به پرسش های مدیرعامل پاسخ دادند. مدیریت های امور مهندسی، برنامه ریزی تلفیقی، اچ .اس.یی، بازار یابی و 
امور بین الملل، حسابرسی داخلی، امور حقوقی، خدمات ویژه، خدمات فنی حفاری، خدمات سیمان و انگیزش چاه،  باشگاه فرهنگی و 
ورزشی، امور مشاوران، امور بانوان، مهندسی ساختار و بهره وری، عملیات های خشکی یک، دو، سه ، چهار و دریا، معاونت های مدیرعامل 
عملیات حفاری، فنی و مهندسی و خدمات تخصصی از بخش هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت. بازدید از سایر مدیریت ها و واحدها،  

کارگاه های عملیاتی و پشتیبانی، طرح مرکزیت شرکت و دستگاه های حفاری در موقعیت های عملیاتی نیز در برنامه قرار دارد.
 

تجهیز اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر به سیستم های آبیاری تحت فشار
ایالم- خبرنگار فرصت امروز-   طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر با اعالم این خبر گفت:  در سال زراعی 
جاری اراضی کشاورزی تحت آبخور ایستگاه های پمپاژ روستاهای بن باباجان، مرادآباد و مهتابی این شهرستان به سیستم های نوین 
آبیاری تحت فشار  مجهز می شوند . مهندس فیلی افزود :تجهیز تعداد 5 ایستگاه پمپاژ در این روستا به سیستم های نوین آبیاری 
تحت فشار در حال طراحی واجراء بوده و پیش بینی می شود حدود 350 هکتار از ارا ضی کشاورزی روستاهای بن باباجان و مرادآباد 
و مهتابی مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار شوند . وی از جمله مزایای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار را استفاده بهینه از 
آب کشاورزی ، افزایش راندمان آبیاری، افزایش تولید محصول ، صرفه جویی در مصرف آب ، کاهش نیروی انسانی و کارگری، تسهیل 
در روند آبیاری مزارع و امکان پخش همزمان کود و سموم مورد نیاز به همراه آب در مزارع و کاهش هزینه تمام شده محصول عنوان 
کرد و گفت : با استقبال خوب کشاورزان این روستاها از این طرح ، گام مثبتی در راستای استفاده بهینه از منابع آبی صورت می گیرد .



نوشدارو

معرفیاستارتآپ

بارها مطالبی از این دست را خوانده اید که می گویند: 
- در بازاریاب��ی محتوایی باید به س��لیقه مخاطب توجه 

کنیم. 
- در ایمیل مارکتینگ باید فالن پیام ها را به مش��تری 

ارسال کنید. 
- در تحقیقات کلمات کلیدی برای س��ئو، باید ببینید 
که مشتریان احتمالی شما چه کلمات و عباراتی را بیشتر 

جست وجو می کنند. 
- و...

ب��ه گ��زارشmodir. tv ، س��وال ای��ن اس��ت که این 
مخاطب، مش��تری، مشتری احتمالی، خریدار، بینندگان، 
شنوندگان و… که همیش��ه باید شناخته شوند، بررسی 
ش��وند و طبق سلیقه شان رفتار شود، چه کسانی هستند، 
چرا شناخت آنها اهمیت دارد؟ و چگونه آنها را بشناسیم؟ 
کسی که قرار است مشتری ایده آل شما باشد

مخاطب شما، کسی  است که اس��تعداد این را دارد که 
برای شما به یک »مشتری ایده آل« تبدیل بشود. 

اکثر بازاریابان با این دسته بندی برای شناخت مخاطب، 
آشناهستند: 

- سن، جنسیت، نژاد و قومیت، شغل و طبقه اجتماعی، 
میزان درآمد، سطح سواد و...

اما ش��ناخت مخاطب، یک مرحله از این دسته بندی ها 

جلوتر است. شما باید: 
- مخاطب را تحت نظر داشته باشید! 

- باید با او رودررو صحبت کنید. 
- باید تمامی رفتارها و حتی ش��یوه تفکر او را بررس��ی 

کنید. 
- و ریزترین جزییات مربوط به او را با اهمیت بیش��تری 

واکاوی کنید. 
مهم ترین سواالتی که باید برای بررسی 

مخاطبان تان به آن پاسخ بدهید
م��ا در دنیای ارتباط��ات زندگی می کنی��م؛ دنیایی که 
شناختن مردم بس��یار راحت تر از قبل شده است. ده ها و 
بلکه صد ها ابزار، وب س��ایت، شرکت و… وجود دارند که 
می توانند به شما کمک کنند تا پاسخ این سوال ها را پیدا 

کنید: 
- مخاطب شما، روزانه مشغول چه فعالیت هایی  است؟ 

- دغدغه های پیش روی او و مشکالتش چیست؟ 
- معموال به چه دالیلی تصمیم به خرید نهایی می گیرد؟ 
- ویژگی مورد توجه او، که باعث ترجیح کاالی شما به 

کاالهای رقبا می شود، چیست؟ 
- مخاطب ش��ما خرید حض��وری را ترجیح می دهد یا 

اینترنتی؟ 
- سواالت متداول او قبل، بعد و در هنگام خرید چیست؟ 

اکثر کس��ب و کار ها با مش��تریان متفاوت و متنوعی در 
ارتباطند. چه خوب می شود اگر بتوانید خواسته های همه 

آنها را پاسخگو باشید. 
چرا به شناخت مخاطبان  )و مشتریان( نیاز داریم؟ 
بازاریابی درونگ��را، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی محتوایی، 
س��ئو و ه��ر روش بازاریاب��ی دیگری که س��راغ دارید، به 

شناخت مشتری احتیاج دارد. 
ش��ناخت مش��تری کمک می کند تا به برخی سواالت 

اصلی تان پاسخ بدهید: 
- چه نوع محتوایی را برای درج در وب سایت، شبکه های 

اجتماعی، تبلیغات، بروشور و… برندمان ایجاد کنیم؟ 
- از چه رسانه ای استفاده کنیم؟ 

- چه المان هایی در روند فروش مان باید حذف یا اضافه 
شوند؟ 

- چه خدمات و سرویس هایی را باید توسعه دهیم؟ 
در دنیایی که همه می خواهند صدای ش��ان را به گوش 
مردم برسانند، مردم تنها از صداهایی استقبال خواهند کرد 
که به آنها اطمینان بدهد برای کمک ش��ان آمده اس��ت و 

برای پاسخگویی به نیازشان راه حل هایی دارد. 
و فقط کسی می تواند این اطمینان را به مخاطب بدهد 
که قبل از آن، نیازهای مخاطبش را کامل شناخته باشد. 

وقتش رسیده که وارد دنیای مشتریان مان شویم.

چرا و چگونه مشتری های مان را بشناسیم؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 794 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: کارمندان به تناسب نیاز و خواسته 
سازمانی و طبق اصول و مقررات و آیین نامه های سازمان 
ش��ما اس��تخدام می ش��وند؛ طبعا اگر کارمن��دی نتواند 
خواس��ته های س��ازمان ش��ما را در حوزه فردی و اداری 

برآورده کند شما می توانید او را از سازمان اخراج کنید. 
از آنجایی که خواس��ته ها و نیازهای سازمانی متفاوت 
و متغیر اس��ت، طبعا نمی توان یک اصول از پیش تعیین 
ش��ده برای همه س��ازمان ها و ش��رکت ها اع��الم کرد، 
ام��ا می توان در یک تقس��یم بندی به اص��ول عمومی و 
اختصاصی اشاره کرد. اصول عمومی مجموعه رفتارهایی 
است که می توان به عنوان یک شاخصه مثبت در فرد دید. 
راس��تگویی، امانت داری، پاکی و پاکدامنی، خوشرویی و 

خوش اخالقی، روابط عمومی خوب، مهربانی، دلسوزی و 
امثال اینها جزو ویژگی های مثبت یک فرد تلقی می شود، 
اما عالوه بر اینها یک س��ازمان بنا به نوع فعالیت نیاز به 
اف��راد متخصص و با تجرب��ه دارد و اگر کارمند نتواند در 
حوزه تخصصی خود ش��خص مفیدی باشد، طبعا اخراج 

او به نفع سازمان است. 
ش��اید شما نیاز به یک فرد متخصص در زمینه  آی تی 
داشته باشید، اما پس از استخدام متوجه می شوید که او 
توانای��ی الزم را برای این کار ندارد یا فرضا ش��ما به یک 
مدیر مالی نیاز داشتید و با آزمون های اولیه او را استخدام 
کردید، اما بعد از چندی متوجه شدید که او توانایی الزم 
را برای مدیریت مالی ندارد و حتی در پرسشنامه به شما 

اطالعات نادرست داده است. 
شما به عنوان مدیر سازمان باید منافع سازمانی را مقدم 

ب��ر هر چیز بدانید، بنابراین اگر بعد از اس��تخدام متوجه 
ش��دید که کارمند ش��ما نه تنها منافع سازمانی را حفظ 
نمی کند و حتی گاه اس��رار مالی و س��ازمانی شما را به 
گروه های رقیب ارائه می کند، شما حق دارید برای دفاع 
از س��ازمان خود فرد خاطی را بع��د از چند بار اخطار از 

سازمان اخراج کنید. 
بنابراین مالک و معیار اس��تخدام و اخراج باید اصول و 
قواعد و قوانین سازمانی باشد نه عالیق و سالیق شخصی. 
شاید شما به عنوان مدیر از فالن کارمند خوش تان نیاید، 
اما آن کارمند برای منافع سازمانی و طبق اصول و قواعد 
س��ازمانی به درستی و راس��تی کار می کند و در رشد و 
توس��عه سازمان به نوبه خود سهیم اس��ت. از این رو در 
اس��تخدام و اخراج کارمندان همواره منافع س��ازمانی را 

مقدم بر منافع شخصی بدانید. 

اخراج کارمندان

پرسش: مدیر یک سازمان خصوصی هستم، می خواهم بدانم یک مدیر چه کارمندانی را می تواند اخراج کند؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )25(
روزنامه و اینترنت ممنوع!

در ش��ماره های قبل به انواع کس��ب و کار اشاره کردیم 
و گفتی��م برای موفقیت در کس��ب و کار های مختلف چه 
نکات��ی را باید رعایت کنی. از اهمی��ت بازاریابی و برنامه 
بازاریابی نوش��تیم و گفتیم چه باید بکنی تا یه بازاریابی 
درس��ت داش��ته باش��ی. ضرورت خالقیت و ن��وآوری را 
توضی��ح دادیم و مثال های مختلفی در این زمینه براتون 
زدیم. از اهمیت مدیریت زمان براتون نوش��تیم و دو تا از 
آفت ه��ای زمانی را توضیح دادیم. در این ش��ماره به دو 

آفت زمانی دیگر اشاره می کنیم. 

ج( روزنامه 
تو ک��ه کار خدماتی ی��ا تولی��دی داری آیا الزمه 
روزنامه ه��ای مختلف رو بخونی و از همه جریان های 
سیاس��ی و اجتماعی و اقتصادی با خبر باشی. برخی 
از افراد فکرم��ی کنند اگر روزنامه ه��ای صبح را در 
فض��ای مج��ازی نخونند چیزی را از دس��ت می دن. 
اصال این طور نیس��ت. تو یک م��اه روزنامه نخون و 
اگر خیلی عالقه داری یک یا دو روزنامه را فقط ورق 
بزن. تو باید به کار اصلی بپردازی. توکه سوپر مارکت 
داری یا خیاط هس��تی نباید وقت خودتو این جوری 

هدر بدی. 
اگ��ر به اطالع��ات روزانه خیلی عالق��ه داری می تونی 
یک روزنام��ه اقتصادی انتخاب کنی و ب��ا آخرین اخبار 
و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان آشنا بشی. خوندن 
روزنامه برای کاس��ب غلطه و به کس��ب و کار اون آسیب 
می زن��ه. کافیه یه بار مش��تری بیاد تو مغازه ات و س��رت 
تو روزنامه باش��ه و بهش توجه نکنی. اون مشتری دیگه 
نمیاد تو مغازه  ازت خرید کنه. یه کاس��ب مثه یه سرباز 
باید تمام قد و آماده باش در فروشگاه در خدمت مشتری 

باشه. 

د( فضای مجازی 
کس��انی که می خوان فروش��ندگان مهمی بشن و پول 
در بیارن تو مغازه اصال و ابدا کامپیوتر و اینترنت نداشته 
باش��ن و حتی با موبایل نباید وارد فضای مجازی بش��ن. 

این یک آفت بزرگ تو کسب و کار در زمونه ماست. 
 ب��ه خدا آدم خن��ده اش می گیره. ی��ک روز با یکی از 
دوس��تام رفته بودیم تو یه فروش��گاه کوروش یه لباسی 
بخریم. فروشنده بلند شد و سالم کرد و دوباره سرجاش 
نشست و هرهر می خندید. آدم وقتی نگاش می کرد فکر 
می کرد دیوونه است. آخه برادر من تو واقعا فروشنده ای؟ 
ی��ه نگاهی ب��ه ما می ک��رد و دوباره س��رش می رفت تو 
کامپیوتر بلند بلند می خندید. ظاهرا داشت با یکی چت 
می کرد و اونم حرفای باب دلش��و م��ی زد. همین آقا بعد 
ش��ب که می ره خونه مامانش یا خانمش ازش می پرسه 
کاس��بی امروز خوب بود؟ با نگاه عاقالنه ای می گه  ای بابا 
توی این مملکت مگه می شه کاسبی کرد، همش گرونی، 
تحریم و بدبختی. برادر عزیز تو خودت عامل این گرونی 

و بدبختی هستی. 
ام��روز تو اینس��تاگرام مطلبی خون��دم و کلی خنده ام 
گرفت. یک نفر نوش��ته بود با حضور در کالس های فالن 
و بهمان میلیاردر ش��وید. خبرهایی که این روزها تو هم 
زیاد می خونی. واقعا خنده دار نیس��ت. خب یه نفر نیست 
به این بابا بگه پس��ر خوب اگه میلیاردر ش��دن این قدر 
راحته که همه میلیاردر می ش��ن. اصال خودت چرا پراید 
س��وار می ش��ی و یه آپارتمان 60متری تو انقالب اجاره 

کردی؟ 
پرس��ه زدن تو فضای مجازی واقعا وقتتو می گیره و از 
کار و کاسبی دورت می کنه. تا می تونی از این فضا دوری 
کن. فقط برای اینکه بتونی کسب و کارت رو رونق بدی و 
مش��تری پیدا کنی این فضا خیلی خوبه. البته اگه کارت 
جوری هس��ت که بازاریابی اینترنتی می کنی و با تجارت 
الکترونیک بازار رو شناس��ایی می کنی مس��ئله جداست. 
حرفم با کس��انی است که یک مغازه باز کردن، اما صبح 
تا غروب سرشون تو موبایله و همین روزها خدای نکرده 
آرتروز گردن می گیرن. آخر شب هم دو زار تو دخلشون 
نیست. چرا؟ چون از صبح که کرکره را دادن باال تا شب 
داشتند با این و اون وب گردی می کردند. این وب گردی 
ش��بیه همون ولگردی قدیم ماست که آقا پسرا صبح تا 

شب جلوی مدرسه دخترا وامی ستادن و عالف بودند. 
 اگ��ه واقع��ا کاری که می خ��وای بکنی ب��رات مهمه 
و س��رمایه ای که گذاش��تی ب��رات ارزش��منده پس دور 
تفریح��ات وب گردان��ه را کامال حذف کن و بچس��ب به 
کس��ب و کارت تا بتونی هم یاد بگیری، هم تجربه کنی و 
هم پول خوب در بیاری. اون وقت می تونی ماهی دو روز 

بری سفر و با پولی که درآوردی کلی کیف کنی. 
ادامه دارد...

بهترین راهبردهای بازاریابی در 
بازار امروز

کلید بازاریابی راهب��ردی موفق تمرکز، جایگاه یابی 
و تمایز اس��ت. ش��رکت بای��د هدف خ��ود را به دقت 
تعریف کند و جایگاه یاب��ی منحصربه فردی بر مبنای 
مزایا انجام دهد. همچنین باید تمایز ارزش��مندی در 
محصوالت و خدمات ایجاد کند که تقلید از آن برای 

رقبا مشکل باشد. 
به گزارش هورموند، درگذشته کیفیت باال و خدمات 
مناس��ب، عوامل اصلی پیروزی در عرصه های رقابتی 
بودند. علت، این بود که ش��رکت های بس��یاری فاقد 
این ویژگی ه��ا بودند، اما امروزه کیفیت و خدمات در 
حال تبدیل به ویژگی هایی عادی هستند. شرکت های 
فاقد کیفیت باال و خدمات مناس��ب با شکست مواجه 
می ش��وند، ام��ا لزوما با داش��تن ای��ن خصوصیات به 

موفقیت نمی رسند. 
درواق��ع از ه��ر ش��رکتی انتظ��ار می رود ک��ه این 
ویژگی ها را داشته باش��د. شرکت ها باید بیاموزند که 
با روش های جدیدتری رقابت کنند که شامل توانایی 
تولی��د و عرضه س��ریع تر کاالها، توانای��ی موفقیت از 
طریق طراحی محصول و س��بک و ایجاد نام تجاری، 
توانای��ی بهبود محص��والت با مزایای بهت��ر و توانایی 
برقراری روابط بلندمدت با مش��تریان است که برای 

هر دو طرف سودآور باشد. 
در اینجا به شش نوع از شرکت هایی که راهبردهای 
بازاریابی )صحیح آن مارکتینگ( آنها موفق بوده است 

اشاره می کنیم.
1- ش��رکت هایی که روش جدی��دی برای کاهش 
هزینه و قیمت برخی کاالها و خدمات ابداع کرده اند؛ 
مانن��د  ایکی��ا، هواپیمایی س��اوت وس��ت، وال مارت، 

تارگت، هوم دیپوت، دالر جنرال و الدیز. 
2- شرکت هایی که کیفیت را به میزان چشمگیری 
افزای��ش داده ان��د؛ مانن��د س��ونی، تویوت��ا، اینتل و 

استارباکس. 
3- شرکت هایی که وجدان اجتماعی نشان داده اند؛ 

مانند بادی شاپ، بن اند جریز، ایون و کرافت. 
4- ش��رکت هایی ک��ه تجرب��ه کل��ی مش��تریان را 
به می��زان زیادی بهب��ود بخش��یده اند؛ مانند هارلی 

دیویدسون و استارباکس. 
5- ش��رکت هایی که الگوی جدید کسب وکار ابداع 
کرده اند؛ مانند بارونز اند نوبل، چارلز شواب و فدکس. 
6- ش��رکت هایی که کناره های بازار را کشف کرده 
و بر آنها تس��لط یافته اند؛ مانند پروگرسیو اینژورنس 

و تترا. 

خرید راحت و آسان
نام استارت آپ: زیزمارت

zizmart. com :وب سایت
سال تأسیس: 13۹6

موضوع: سوپر مارکت آنالین
توضیح بیشتر: 

خرید راحت و آسان برای همه  اقشار جامعه
فعالیت در کل تهران و به زودی در کل کشور.

پارسا  امیری
کارشناس فروش

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   دوش�نبه   3 مهر 1396    ش�ماره 890   صفحه16  

 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

تختهسیاه بستهبندیخالق
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