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اظهارات کارشناسان درباره اثرات سخنان رئیس جمهور آمریکا

پیش بینی تاثیر ترامپ 
بر اقتصاد ایران

تحریم در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، امر تازه ای نیس��ت و بیش��تر از نیم قرن از نخس��تین تحریمی که از سوی 
بریتانیا علیه ایران در واکنش به ظهور محمد مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران وضع شد، می گذرد. 
با این همه، بیش��ترین تحریم های همه جانبه در بعد از انقاب اس��امی و از سوی آمریکا به اقتصاد ایران وارد شد 
و این کشور در سال ۱۹۸۰ تحریم های اقتصادی گسترده ای را در واکنش به تسخیر سفارت کشورش در تهران...

 گزیده آمارهای اقتصادی مردادماه امسال
از سهم 8 درصدی چک های رمزدار در بازار پول خبر می دهد

رشد 24درصدی نقدینگی

4

2
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روند عادی همکاری ها ادامه دارد

 تحریم آمریکا فروش نفت ایران به اروپا را
مختل نخواهد کرد

6 نقطه ضعف اصلی مدیران و نحوه غلبه بر آنها
گام های شناسایی و اولویت بندی اهداف سازمانی

تعریف گوشه بازار خودتان
چگونه فروشگاه زنجیره ای کوچکی تأسیس کنیم؟ 

11 نکته حیاتی درباره تبلیغات اثربخش
100 شعار تبلیغاتی کسب و کارهای مشهور جهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 برنامه یک میلیارد دالری گوگل
برای بهبود مهارت افراد جویای کار

5
در حالی  که انتظار می رفت در پی اظهارات پرحاشیه دونالد 

ترامـپ، رئیس جمهـور ایاالت متحـده آمریـکا در 
خصوص خروج از توافق نامه برجام، بازار...

شاخص کل 519 واحد رشد کرد

 بی اعتنایی بورس تهران
به اظهارات ترامپ

یادداشت

یادداشت

 الزامات
ارز تک نرخی

اگر قرار بر تعدیل در نرخ ارز 
باشد، این تعدیل باید متناسب 
ب��ا تورم موج��ود انجام ش��ود. 
ذی نفعان متعددی در حوزه ارز 
وج��ود دارند ک��ه برقراری یک 
نقطه تعادل براساس ترجیحات 
آنه��ا کار دش��واری اس��ت. در 
این م��ورد، ذی نفع��ان عبارت 
گروه��ی  صادرکنن��دگان،  از 
بنگاه ه��ای  واردکنن��دگان،  از 
تولی��دی متکی به واردات مواد 
هستند  سرمایه ای  و  واسطه ای 

و تولیدکنندگان��ی که 
دارای رقبای وارداتی...

تش��کیک در آمارهای رسمی 
دول��ت، تش��کیک در کارک��رد 

مرکز آمار ایران و بانک 
3مرکزی است. این دو...

 تشکیک در آمار
 نقد یا تخریب

2

حجت میرزایی
 کارشناس اقتصادی

مهدی تقوی 
اقتصاددان

دیدار وزیران دارایی ایران و ایتالیا در واشنگتن 

موافقتنامه خط اعتباری بانک های ایتالیایی به زودی امضا می شود
وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی با اش��اره به 
مذاکرات بانکی تهران و رم برای ایجاد خطوط 
اعتب��اری، اظهار امیدواری کرد که براس��اس 
توافق های انجام ش��ده، در هفته ه��ای آینده 
ای��ن موافقتنامه ها به امضای طرفین برس��د. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از وزارت اقتصاد، 
مسعود کرباسیان که برای شرکت در اجاس 
پاییزه صندوق بین المللی پول به واش��نگتن 
س��فر کرده اس��ت، در دی��دار »پیئ��ر کارلو 
 )Pier Carlo PADOAN( پ��ادوان«  
وزی��ر دارایی ایتالی��ا، بر ضرورت گس��ترش 
بیش��تر روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد. 
وی ب��ا اش��اره به مذاکرات بس��یار خوب بین 
تهران و رم در ح��وزه ایجاد خطوط اعتباری 
و اقدام��ات جدی انجام ش��ده توس��ط بانک 
مرک��زی و وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
کشورمان از یک س��و و بانک های ایتالیایی از 
س��وی دیگر، اظهار امیدواری کرد براس��اس 
توافق ه��ای انجام ش��ده در هفته ه��ای آینده 
ای��ن موافقتنامه ها به امضای طرفین برس��د. 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی ایران اعام کرد 
حجم مب��ادالت تجاری بین ایران و ایتالیا در 
نیمه نخس��ت سال جاری میادی در مقایسه 
با پارس��ال س��ه برابر رش��د کرده است. وی 
همچنین با اش��اره به اقدام های بسیار خوب 
کشورمان در حوزه شفاف سازی و سازماندهی 

عملیات بانک��ی و برنامه های موفق اقتصادی 
کش��ور در چن��د س��ال اخیر اظهار داش��ت: 
حفظ رش��د ۱2درصدی اقتصادی و متوسط 
۸درصد در برنامه شش��م توسعه نیاز به ایجاد 
تن��وع در تامین منابع مال��ی و تکنولوژی در 
کش��ور با تکیه بر توانمندی های داخلی دارد. 
کرباس��یان همکاری با ایتالی��ا در حوزه های 
مختلف به وی��ژه صنایع ف��والد، حمل و نقل و 
نظایر آن را زمینه های خوبی برای تقویت این 
همکاری ها دانست. وزیر دارایی ایتالیا نیز در 
این ماقات ضمن تاکید بر عزم کش��ورش در 
گسترش مناس��بات دوجانبه، آمادگی ایتالیا 
را ب��رای همکاری در حوزه های مختلف اعام 
و بر عاقه مندی ش��رکت های ایتالیایی برای 
همکاری ب��ا طرف های ایرانی تاکید کرد. وی 
همکاری های مالی بین دو کشور را زمینه ساز 
همکاری ه��ای فن��ی و تکنیکی بی��ن ایران و 
ایتالیا دانس��ت. در این دی��دار وزیران دارایی 
ایران و ایتالی��ا حوزه های مختلف همکاری ها 
را م��ورد بررس��ی قرار دادند. اج��اس پاییزه 
صن��دوق بین المللی پ��ول روزهای 2۱ تا 23 
مهرماه برگزار می شود و نمایندگان نهادهای 
پولی و مالی کش��ورهای گوناگون از آن برای 
تب��ادل دیدگاه ه��ا و جلس��ه های دوجانبه با 
مقام های س��ایر کشورها اس��تفاده می کنند. 
در اجاس س��االنه صن��دوق بین المللی پول 

و بانک جهانی، ع��اوه بر مقام های بانک های 
مرک��زی و وزی��ران دارایی کش��ورها، فعاالن 
اقتصادی از بانک ها و موسس��ه های مالی نیز 
گردهم می آیند تا ب��ا دیگر مقام های تجاری 
و بانکی کش��ورها گفت وگو و تبادل نظر کنند. 
در این اج��اس نمایندگان ایران با مقام های 
اقتصادی صن��دوق بین المللی پول و مدیران 
ارش��د بانک های مرک��زی و تج��اری برخی 
کش��ور ها به طور جداگانه دیدار می کنند و با 
توجه به ش��رایط پس��ابرجام، در حاشیه این 
اج��اس، درباره راهکار های گس��ترش روابط 
بانکی و رف��ع موانع موج��ود رایزنی خواهند 
کرد. ش��رکت در جلس��ه رئیس��ان و وزیران 
کش��ورهای گروه 24 که نمایندگان کشور ها 
مواضع خود را در امور پولی و مالی بین المللی 
برنامه ه��ای  از دیگ��ر  هماهن��گ می کنن��د 
اعام ش��ده این هیأت در واش��نگتن دی سی 
خواهد بود. کشورهای گروه 24 شامل ایران، 
پاکستان، فیلیپین، سریانکا، سوریه، لبنان از 
آسیا و کش��ورهای برزیل، آرژانتین، مکزیک، 
ونزوئ��ا، کلمبی��ا، پرو، گواتم��اال، ترینیداد و 
توباگ��و از آمریکای التی��ن و آفریقای جنوبی، 
مص��ر، الجزایر، نیجریه، کنگو، س��احل عاج و 
غنا از منطقه آفریقا می ش��ود که کش��ورهای 
چین، عربستان و مغرب به عنوان ناظر در این 

اجاس حضور دارند.  

سی ان بی سی منتشر کرد

معامله بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران لغو نمی شود
معامله بوئینگ برای ف��روش هواپیماهای 
مس��افربری به ای��ران باوج��ود صحبت های 
اخی��ر دونالد ترامپ درب��اره »اصاح« توافق 
هس��ته ای 2۰۱5 همچن��ان مش��کلی ندارد. 
با وج��ود توافق هس��ته ای تاریخ��ی، تحریم 
اقتصادی علیه ایران لغو ش��د. به این ترتیب 
راه برای بوئینگ و ایران بر س��ر رس��یدن به 
یک توافق در دس��امبر و فروش ۸۰ هواپیما 
ب��ه ارزش ۱6.6میلی��ارد دالر هم��وار ش��د. 
دولت ایران بعدها اع��ام کرد که ارزش این 
معامله نزدیک به ۸ میلیارد دالر بوده اس��ت. 
براس��اس مصاحبه روزنامه فایننشال تریبون 
در تهران، فرزانه ش��رفبافی، مدیرعامل ایران 
ایر گفته است: حتی اگر ایاالت متحده توافق 
هس��ته ای را ترک کند، قرارداد هواپیماها در 

ام��ان خواهد بود؛ این ماجرا، قرارداد بوئینگ 
ب��ا م��ا را تح��ت تأثی��ر نخواه��د داد. با این 
حال، امس��ال چندین تاش در کنگره برای 
جلوگی��ری از فروش هواپیم��ا به ایران انجام 
ش��ده ب��ود. بوئینگ روز جمع��ه در بیانیه ای 
گف��ت: ما همچنان به پیروی از دولت آمریکا 
برای انجام معامات مان با خطوط هواپیمایی 
م��ورد تأیید ای��ران ادامه می دهی��م. فروش 
هواپیماهای بوئینگ به ایران شامل خرید 5۰ 
فروند هواپیمای مسافربری 737 باریک پیکر 
و 3۰ فروند هواپیمای 777 پهن پیکر است. 
ایران ای��ر همچنین ۱۰۰ فرون��د هواپیما از 
رقیب بوئینگ، یعنی ایرباس خریداری کرده 
و بوئینگ تا به حال هیچ کدام از هواپیماهای 
خریداری شده را تحویل نداده، اما ایرباس تا 

به االن حداقل س��ه ج��ت را به ایران تحویل 
داده اس��ت. اگ��ر ای��ن معامله از بی��ن برود، 
می تواند برای مش��اغل خ��ط تولید بوئینگ 
تأثی��رات منف��ی داش��ته باش��د و همچنین 
قرارداده��ای دیگ��ر مربوط ب��ه هواپیماهای 
ای��ران را در معرض خطر قرار دهد. زمانی که 
قرارداد ایران ایر و بوئینگ اعام شد، بوئینگ 
در بیانی��ه ای گفت: این تواف��ق از ده ها هزار 
شغل مرتبط با تولید به طور مستقیم حمایت 
خواهد کرد. در ماه آوریل، بوئینگ قرارداد 3 
میلیارد دالری با هواپیمایی آسمان برای 3۰ 
فروند هواپیمای باریک پیکر 737 انجام داد. 
همان زمان، بوئینگ اعام کرد که این توافق 
همچنین ح��ق خرید 3۰ فرون��د هواپیمای 

اضافی را خواهد داد. 



معاص��ر  تاری��خ  در  تحری��م 
اقتصاد ایران، امر تازه ای نیست 
و بیشتر از نیم قرن از نخستین 
تحریم��ی که از س��وی بریتانیا 
علی��ه ایران در واکنش به ظهور 
محم��د مص��دق و جنبش ملی 
ش��دن صنعت نفت ایران وضع 
ش��د، می گ��ذرد. با ای��ن همه، 
بیشترین تحریم های همه جانبه 
در بع��د از انقاب اس��امی و از 
س��وی آمریکا به اقتص��اد ایران 
وارد ش��د و این کشور در سال 
اقتص��ادی  تحریم ه��ای   ۱۹۸۰
گس��ترده ای را در واکن��ش ب��ه 
تسخیر س��فارت کش��ورش در 
ته��ران وضع ک��رد؛ رویه ای که 
بع��د  دهه ه��ای  و  س��ال ها  در 
ادامه یافت و آمریکا بیش��ترین 
کاربرد سیاست تحریم اقتصادی 
را   )Economic Boycott(

در برابر ایران اجرا کرد. 
از پیروزی انق��اب در بهمن 
۵۷ ت��ا کنون نزدی��ک به چهار 
ده��ه گذش��ته اس��ت و آمریکا 
تنه��ا کمتر از یک س��ال یعنی 
در حدفاص��ل پی��روزی انقاب 
ت��ا ۱۳ آبان ۵۸  )تس��خیر النه 
ای��ران را تحری��م  جاسوس��ی( 
نکرده و پس از آن به روش های 
مختل��ف تحریم علی��ه ایران را 

ادامه داده است. 
ام��ا همانطور ک��ه مصدق در 
عقب  غ��رب  تحریم های  براب��ر 
ننشس��ت و ب��ا در پیش گرفتن 
کوشید  منفی  موازنه  سیاس��ت 
راه گری��زی از ش��رایط موجود 
بیاید و آماره��ای اقتصادی نیز 
موید موفقی��ت او در این زمینه 
بوده است، در دفعات بعدی نیز 
نظام تحریم ها راه به جایی نبرد؛ 
نخس��تین  دس��تاویز  نفت،  اگر 
تحریم غرب علیه ایران بود، در 
سال ها و دهه های بعد هربار این 
دستاویز عوض شد، اقتصاد ایران 
به دالیل گوناگون تحریم شد. با 
ای��ن هم��ه، عقانیت سیاس��ی 
می گوی��د اگ��ر سیاس��تی چند 
ده��ه ادامه یافت ام��ا نتیجه ای 
شکست  نش��ان دهنده  نداشت، 
آن سیاست است، به ویژه از این 
جهت ک��ه پس از جنگ جهانی 
دوم و ده��ه ۷۰ میادی به این 
س��و، ضریب موفقیت تحریم ها 
به عن��وان حربه ای برای مجازات 
کشور ها کاهش یافته و این امر 
در دوران جدید نمود بیش��تری 

یافته است. 
تحریم های  تاری��خ  بر  گذری 
اقتصادی نش��ان می دهد که در 
فاصله جنگ جهانی اول تا سال 
۱۹۹۰ یعنی در ط��ول نزدیک 
ب��ه ۷۵ س��ال در مجموع ۱۱۵ 
تحریم اقتصادی علیه کشورهای 
مختلف تصویب و اجرا ش��د. اما 
از سال ۱۹۹۰ تعداد تحریم های 
اقتصادی به شدت افزایش یافته 
اس��ت. ب��رای مث��ال در فاصله 
کش��ورهای   ۱۹۹۹ ت��ا   ۱۹۹۰
جه��ان ۶۶ تحری��م اقتصادی را 
تجربه کردند و میانگین ساالنه 
تعداد تحریم ه��ا نزدیک به پنج 
برابر شد. یعنی از ۱/۵ تحریم در 
س��ال در دوره ۱۹۱۸ تا ۱۹۹۰ 
به ۶/۶ تحریم در سال طی دوره 
۱۹۹۰ ت��ا ۱۹۹۹ افزایش یافت. 
اتفاقا کارشناسان یکی از دالیل 
کاهش می��زان توفیق تحریم ها 
را همی��ن  در جه��ان معاص��ر 
افزای��ش تحریم ه��ا می دانن��د، 
زی��را وقت��ی گس��تره تحریم ها 
وس��یع می ش��ود و کش��ورهای 
می گی��رد،  ب��ر  در  را  زی��ادی 
س��اختارهای متناسب با آن نیز 
در نظام اقتصاد بین المللی شکل 
می گیرد و تاشی همه جانبه از 
یافتن  ب��رای  س��وی کش��ور ها 
راه ه��ای مقابله با آث��ار و نتایج 

تحریم ها آغاز می شود. 
به باور بسیاری از کار شناسان، 
دلیل اصلی افزایش خیره کننده 
باید در فروپاش��ی  تحریم ها را 
پای��ان جنگ  ش��وروی،  اتحاد 
سرد و یکه تازی ایاالت متحده 
دانس��ت، چراکه دول��ت ایاالت 
متحده همواره بزرگ ترین سهم 
را در کارب��رد سیاس��ت تحریم 
 Economic(  اق���ت��صادی
Boycott( در جه��ان داش��ته 
اس��ت، چنانکه در دوره ۱۹۱۸ 
ت��ا ۱۹۹۰ آمری��کا ۷۷ مورد از 
۱۱۵ تحری��م اقتصادی جهان، 
یعنی ۶۷درصد کل تحریم ها را 
عه��ده دار بود و در دوره ۱۹۹۰ 
تا ۱۹۹۹ نیز س��هم آمریکا در 
اقتص��ادی  تحریم ه��ای  کل 
افزایش  ۹۲درص��د  ب��ه  جهان 
یافت. به عن��وان نمونه، تنها در 
دوره نخس��ت ریاست جمهوری 
بی��ل کلینتون، دول��ت آمریکا 
را  اقتص��ادی  تحری��م   ۶۱
علیه ۳۵ کش��ور جه��ان برای 
۴۲درص��د کل جمعیت جهان 
ب��ه اجرا گذاش��ت. بخش��ی از 
ای��ن تحریم ه��ای آمری��کا در 
طول چند دهه گذشته همواره 
مرب��وط به ایران بوده، به طوری 
ک��ه از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ یعنی 
۱۰ روز پس از تسخیر سفارت 
آمریکا در تهران، جیمی کار تر 
دس��تور ضبط ۱۲ میلیارد دالر 
دارایی های ای��ران در آمریکا و 
تحریم تمام��ی واردات از ایران 

را صادر کرد. 
پنجمی��ن  و  چه��ل  ام��ا 
رئیس جمه��ور آمری��کا، گ��وی 
س��بقت در ضدی��ت ب��ا ایران و 
اعم��ال تحریم اقتص��ادی علیه 
ای��ران را از رئیس جمهوره��ای 
پیش��ین خ��ود رب��وده اس��ت. 
دونال��د ترامپ عص��ر جمعه در 
کاخ س��فید، برج��ام را بدترین 
تواف��ق تاریخ آمریکا دانس��ت و 
به طور رس��می خروج یک جانبه 
را  تواف��ق  ای��ن  از  کش��ورش 
از  او در س��خنانش  زد.  کلی��د 
علیه  سرس��ختانه  تحریم ه��ای 
س��پاه خب��ر داد، خلیج فارس را 
خلی��ج عربی خواند و  »مرگ بر 

آمریکا« و  »مرگ بر اس��رائیل« 
را ش��عارهای محب��وب ایرانیان 
معرفی کرد. با این همه، سخنان 
ترامپ و خروج آمریکا از برجام 
چه تبعاتی ب��رای اقتصاد ایران 
دارد و دورنمای برجام در جهان 
ب��دون حض��ور آمری��کا چگونه 

خواهد بود؟ 

اخم بازار به سخنان ترامپ
در همی��ن زمینه، محس��ن 
جال پ��ور، رئیس س��ابق اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و 
کش��اورزی ایران معتقد است: 
»در حال��ی ک��ه م��ردم درباره 
صحب��ت  ترام��پ  س��خنان 
می کنن��د، نخس��تین قیمت ها 
بازار س��رمایه  تابلوه��ای  روی 
روش��ن می شود. چه می دانیم؟ 
هم��ه چیز بس��تگی ب��ه فهم 
عمومی از سیاس��ت های جدید 
آمریکا علیه ایران دارد. ولی اهلل 
س��یف و مس��عود کرباس��یان 
تقسیم کار کرده اند. یکی مانده 
تا ش��وک احتمال��ی بازارها را 
کنترل کن��د و دیگری رفته تا 
بین المللی  اجاس صندوق  در 
پ��ول حضور یاب��د. دولتمردان 
ب��ا چنین ش��وک هایی  ایرانی 
بیگان��ه نیس��تند و همچنی��ن 
بازارها در ایران خیلی عمیق و 
منابع  تزریق  نیستند.  گسترده 
ب��ه بازاره��ا اگرچه سیاس��تی 
قدیم��ی و مندرس اس��ت، اما 
ای��ران  بازاره��ای  نیمچ��ه  در 
ج��واب می ده��د. دول��ت پول 
کانی کنار گذاش��ته تا نوسان 
احتمالی بازارها را کنترل کند 
و صندوق های��ی ایجاد کرده تا 
در ص��ورت نی��از از منابع آنها 
بازارها  در  ثبات س��ازی  ب��رای 

استفاده کند.«
به گفت��ه جال پور، »با این 
بازارها  معتقدند  عده ای  حال، 
س��قوط می کنند. عده ای هم 
به  بازاره��ا کم��ی  معتقدن��د 
تح��والت اخیر اخ��م خواهند 
کرد. عده ای هم هس��تند که 
می گویند هیچ اتفاقی نخواهد 
افت��اد. باید دی��د فهم عمومی 
از تح��والت جدید چه خواهد 

بود. فه��م من این اس��ت که 
س��نگینی تصمی��م ترامپ به 
آینده حواله شده است، یعنی 
ترامپ توپ را به زمین کنگره 
انداخته و کنگره هم س��ه ماه 
فرصت دارد ت��ا در این زمینه 
مردمان  م��ا  کند.  اظهارنظ��ر 
روزآم��دی هس��تیم. افق دید 
ما نمی تواند بیش از یک هفته 
باش��د. س��ه ماه برای خودش 

زمان زیادی است.«

تأثیر سخنان ترامپ در 
اقتصاد ایران

همچنی��ن محم��د الهوت��ی، 
عضو ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوص��ی در رابط��ه با 
واکنش بازار به س��خنان ترامپ 
به مه��ر گفت: »اتفاق��ی که در 
ای��ن موضوع رخ داده و بس��یار 
حائ��ز اهمیت اس��ت، اختافی 
اس��ت که بی��ن دنیا و کش��ور 
آمری��کا که هم��واره موضوعات 
جهان��ی را رهبری می کرده، رخ 
داده و تنه��ا کش��ورهایی که از 
رئیس جمهور  بی ادبان��ه  مواضع 
آمری��کا حمای��ت کرده اس��ت، 
رژیم اش��غالگر ق��دس و برخی 
از کش��ورهای عربی هستند که 
متأسفانه وضعیت آنها مشخص 
اس��ت و معلوم است که چگونه 
فک��ر می کنن��د، بنابراین وقتی 
ک��ه ن��گاه می کنی��م، می بینیم 
اروپای��ی،  ب��زرگ  کش��ورهای 
روس��یه و چین از این نوع رفتار 
حمای��ت نمی کنن��د و در کنار 

ایران قرار می گیرند.«
او ادام��ه داد: »در مورد تأثیر 
س��خنان ترام��پ ب��ر اقتص��اد 
ایران باید گف��ت که به هرحال 
دادن��د  نش��ان  آمریکایی ه��ا 
ک��ه ب��ا ش��یطنت می توانند در 
در  ک��ه  س��رمایه گذاری هایی 
کش��ور رخ می دهد و همچنین 
ای��ران،  خارج��ی  تج��ارت  در 
س��نگ اندازی کنن��د، ولی دنیا 
تا به امروز س��ابقه ای��ن تجربه 
را نداش��ته که آمریکا کش��وری 
را با مش��کل مواج��ه کند ولی 
هم��ه در مقابل آمریکا باش��ند؛ 
به این معنا که ت��ا االن مواضع 

ب��زرگ  کش��ورهای  رس��می 
اروپایی حتی بریتانیا و فرانس��ه 
ک��ه در موضوع��ات هس��ته ای، 
س��ختگیرانه تر با ای��ران مواجه 
ش��دند، مخالفت با سیاست های 

آمریکایی ها بوده است.«
به گفت��ه الهوتی، »اینکه این 
حمایت ه��ا ت��ا کج��ا دوام یابد 
و تا کج��ا اروپایی ها ب��ا آمریکا 
مخالفت کنن��د، تجربه جدیدی 
خواهد ب��ود و موضوع جدیدی 
است که به نظر من باید نشست 
و در آین��ده در مورد آن قضاوت 
ک��رد، ول��ی م��ن معتق��دم که 
س��رمایه گذاران اروپایی که بعد 
از برجام در ایران سرمایه گذاری 
کرده ان��د و می خواهند در ایران 
حضور داشته باش��ند، به مسیر 
خود ادامه می دهند، مگر اینکه 
آمری��کا تحریم ه��ای جدی��دی 
وضع کند ک��ه در آینده، آنها را 

به چالش بکشد.«

برجام توافقنامه ای 
بین المللی است، نه توافق 

با آمریکا
عب��اس آرگون، عض��و هیأت 
بازرگان��ی،  ات��اق  نماین��دگان 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 
ته��ران نیز ب��ر این باور اس��ت: 
ب��رای  آمری��کا  »بدعه��دی 
کش��ورمان در ط��ول س��الیان 
متم��ادی، اثب��ات ش��ده بود و 
س��خنان ترامپ، تازگی نداشت 
و ی��ک بار دیگ��ر، بی صداقتی و 
غیرقابل اعتماد بودن این کشور 

برای مردم دنیا هویدا شد.«
او ادام��ه داد: »در واق��ع، این 
کش��ور آمری��کا اس��ت ک��ه بر 
توافقنامه برجام پایبند نیس��ت، 
ن��ه جمه��وری اس��امی ایران. 
بنابراین، با توجه به اینکه برجام 
یک توافقنامه بین المللی اس��ت 
و ن��ه توافق با کش��ور آمریکا و 
س��ایر کش��ورها نیز ای��ن عمل 
آمری��کا را محکوم کرده اند، این 
ایاالت  بی اعتباری  رفتار موجب 
متحده آمریکا نزد سایر شرکای 

اروپایی او هم شده است.«
نظ��ر  »ب��ه  گف��ت:  آرگ��ون 
داخ��ل،  در  بای��د  کش��ورمان 
بی��ش از پی��ش متحد ش��ده و 
از تفرق��ه پرهیز کنن��د و با اتکا 
ب��ه توانمندی ه��ای داخل��ی و 
افزایش ت��وان دفاعی، به دنبال 
توسعه بیش��تر روابط اقتصادی 
با کش��ورهای همس��ایه و سایر 
کش��ورهای مختل��ف از جمل��ه 
چین، روس��یه، فرانسه، آلمان و 
سایر کشورهای اروپایی باشد.«

تنها راه بهبود اقتصاد اجرای 
اقتصاد مقاومتی است

اس��داهلل  ه��م��چ��نی��ن 
ات��اق  رئی��س  عس��گراوالدی، 
بازرگان��ی ای��ران و چین درباره 
تأثی��ر س��خنان اخی��ر دونال��د 
آمریکا  ترام��پ، رئیس جمه��ور 
ب��ر اقتص��اد ایران گف��ت: »این 
صحبت ها و ای��ن روش ها روی 
اقتص��اد ای��ران اث��ری نخواهد 

گذاشت.«
عس��گراوالدی با بی��ان اینکه 
آمریکا ۳۰ سال است این روش  
را دنب��ال می کن��د و دولت باید 
اتحاد خ��ود را حفظ کند، ادامه 
داد: »مسئله ما، بانک ها هستند 
که به نظر نمی رس��د بانک های 
اروپای��ی از آنها تبعی��ت کنند. 
ت��ا ای��ن س��اعت اروپایی ها به 
اظهارات ترامپ  »نه« گفته اند. 
تحری��م آمریکایی ها ۳۰ س��ال 
اس��ت که ادام��ه دارد و ترامپ 

چیز جدیدی نگفته است.«
او در پای��ان گف��ت: »تنها راه 
م��ا برای بهب��ود اقتصاد، اجرای 
تولید  افزایش  مقاومتی،  اقتصاد 
و اش��تغال زایی اس��ت. م��ا باید 
اقتص��اد مقاومت��ی را پیگی��ری 

کنیم.«

اظهارات کارشناسان درباره اثرات سخنان رئیس جمهور آمریکا:

پیش بینی تاثیر ترامپ بر اقتصاد ایران
دریچه

سه دوره تحول صادرات غیرنفتی ایران
 به دنبال گمشده صادرات

در مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری یک��ی از بخش های مهم اقتصاد 
ایران اس��ت که قرار بود س��کوی صادراتی باش��ند، اما 
بع��د از راه طوالنی که این مناطق طی کردند، به هدف 
نرس��یده اند؛ حاال با ثبت تجربه تراز مثبت تجاری، بار 
دیگر این مناطق برای توسعه صادرات مورد توجه قرار 
گرفته اند.  به گزارش خبرآناین، در میان گزاره های مورد 
اتفاق سیاستگذاران اقتصادی، »رشد و توسعه صادرات 
غیرنفتی« همواره یک گزاره تکراری و مورد تأکید بوده 
است. با این حال بررسی آمار بین المللی تجارت نشان 
می دهد کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهایی که 
در موقعیت اقتصادی ایران بوده اند، با سرعت بیشتری 
این هدف را محقق کرده اند. درحالی که س��هم ایران از 
صادرات ب��دون لحاظ کردن ص��ادرات انرژی و نفت و 
مش��تقات آن چندان باال نیست. این ناکامی مربوط به 
این دولت نیست؛ از سه دهه پیش تمام برنامه هایی که 
برای توسعه صادرات غیرنفتی اجرایی شده، ناکام مانده 
و به نتایح مطلوب نرسیده است.  از حدود سه دهه پیش 
وقتی برنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری مطرح ش��د، قرار 
بود که این مناطق پایگاه صادراتی باشد. به لحاظ زمانی، 
مناطق آزاد کیش، قشم یا چابهار با منطقه آزاد شنژن 
در چین، تفاوت زمانی چندانی ندارد، این در حالی است 
که منطقه آزاد شنژن چین امروز حدود ۱۵ میلون نفر 
را در پیرامون خود ش��اغل، فعال و ساکن کرده است و 
مناطق آزاد تجاری ما به جای تبدیل ش��دن به سکوی 
صادراتی، نقش دروازه وارداتی را ایفا کرده اند. پرس��ش 

این است که چرا چنین وضعی وجود دارد؟ 
سه دوره اثرگذار

اقتصاددان��ان تغییر و تحوالت ص��ادرات غیرنفتی 
در چندس��ال گذش��ته را ب��ه س��ه دوره تقس��یم 
می کنن��د؛ دوره اول پی��ش از تحریم ه��ا که به دلیل 
س��رمایه گذاری های مبس��وط و متمرکز در فازهای 
گازی و پتروش��یمی و پارس جنوبی است که اقتصاد 
ایران به رش��د قابل توجهی در صادرات دست یافت. 
در ای��ن دوره زمینه س��ازی ب��رای توس��عه صادرات 

محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی انجام شد. 
دوره دوم، دوران تحریم هاس��ت؛ در ای��ن وضعی��ت، 
تحریم موجب فش��ار و تنگنای بیش��تری ب��ر تولید و 
صنعت ش��د و به تبع آن، صادرات روند رو به کاهش��ی 
را پیش گرفت، چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی 
نیمه اول س��ال ۱۳۹۲ ملموس و نشانگر روندی رو به 
افول گذاش��ت.  سومین دوره، دوران ریاست جمهوری 
حس��ن روحان��ی تاکنون اس��ت. یعن��ی دوره ای که با 
تحریم ه��ا آغاز ش��د و پس از آن ب��ا توافق برجام و لغو 
آن، مرحل��ه تازه ای پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت. 
در این دوره برای نخستین بار تراز تجاری کشور مثبت 
ش��د و رش��د اقتصادی مطابق آمارهای بین المللی به 
۱۲.۵ درصد رسید. هرچند بخشی از این رشد ناشی از 
صادرات نفت بود، اما امیدواری ها برای توسعه صادرات 
س��بب ش��د دولت تصمیم های جدی برای توسعه این 

بخش در نظر بگیرد. 
کارشناس��ان می گوین��د برای توس��عه ص��ادرات 
غیرنفتی نخس��تین اولویت، هدف گذاری مش��خص 
برای مناطق آزاد اس��ت. پدرام سلطانی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران می گوید:»تجربه 
ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجربه در 
فقدان استراتژی تجربه ناموفق مناطق آزاد و صادرات 
غیرنفت��ی در ایران، تجربه موفق��ی در ایران نبوده و 
به نظر نمی رس��د ایجاد مناطق آزاد ب��ه صادرات ما 
کمکی کرده باش��د، چراکه مناطق آزاد به وسیله ای 
برای دور زدن تنگناهای اداری- مالی تبدیل ش��ده و 
تاش برای سوق دادن بخشی از فعالیت های تجاری 
به این منطقه برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی 

و آزادی در تبادالت گمرگی بوده است.«
به گفت��ه او، تنها منطقه آزادی که می توان به ابعاد 
کارب��ردی آن نم��ره مثبت داد، منطقه آزاد عس��لویه 
است. چنان که در این منطقه سرمایه گذاری در جایی 
ش��ده که مزیت داش��ته و نتیجه ای نیز برای کشور به 
دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی نیز شده است. 

سکوی واقعی صادرات
مناط��ق آزاد هدف ه��ای گمش��ده خ��ود را پی��دا 
می کنند؟ این س��والی اس��ت که همزمان با افزایش 
صادرات غیرنفتی کشور مطرح است. دولت دوازدهم 
در همان روزهای تش��کیل، توس��عه ص��ادرات را در 
دس��تور کار قرار داده است. استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی 
نخس��تین برنامه وزیر امور اقتص��ادی و دارایی برای 
توس��عه صادرات اس��ت که مورد تأیی��د دولت قرار 
گرفته اس��ت. اگرچه هنوز س��از وکار این کمک های 
صادراتی اعام نشده اما به نظر می رسد تاش دولت 
احی��ای جایگاه مناط��ق آزاد برای توس��عه صادرات 
باشد.  اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند پیش از هر 
اقدامی برای تحرک بخشی به مناطق آزاد و تجاری، به 
سیاست گذاری برای این مناطق نیاز داریم. به گفته آنان 
ما هنوز نتوانسته ایم پایه اساسی این هدف را که همان 
بینش جدید است به دست آوریم و با آن همراه شویم 
و با ایجاد فضای مناسب کسب وکار و سرمایه گذاری از 
فرصت ها و امکانات عظیم کش��ور ب��ه خوبی در زمینه 
تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم. اگر بینش 
جدی��د را بپذیریم، در مجموعه سیاس��ت های کش��ور 
انع��کاس خواهد یافت، از جمله در سیاس��ت بازرگانی 

خارجی و صادرات غیرنفتی. 

یادداشت

الزامات ارز تک نرخی

اگر قرار بر تعدیل در نرخ ارز باش��د، این تعدیل باید 
متناسب با تورم موجود انجام شود. ذی نفعان متعددی 
در ح��وزه ارز وجود دارند که برقراری یک نقطه تعادل 
براس��اس ترجیحات آنها کار دش��واری اس��ت. در این 
م��ورد، ذی نفعان عبارت از صادرکنن��دگان، گروهی از 
واردکنندگان، بنگاه های تولیدی متکی به واردات مواد 
واس��طه ای و سرمایه ای هس��تند و تولیدکنندگانی که 

دارای رقبای وارداتی بسیار جدی هستند. 
ی��ک گروه نیز دولت و گ��روه دیگر مصرف کنندگان 
نهایی هستند که باید تعادلی میان نفع و خواسته همه 
آنها برقرار کرد. فشارهایی از طرف همه این گروه ها برای 
تعیین ن��رخ ارز روی دولت وج��ود دارد. در این میان، 
البته مصرف کنندگان نهایی، اگرچه فراوان هستند، اما 
به دلیل پراکن��ده بودن قدرت کافی برای ارائه منویات 
و مناف��ع خود ندارند و نمی توانند آن را منعکس کنند. 
اما به نظر من س��ایر گروه های ذی نف��ع، دارای قدرت 
تشکل یابی هستند و می توانند فش��ار زیادی به دولت 

وارد کنند. 
همیش��ه یک اقتصاد سیاسی در کشور ما وجود دارد 
که برای تعیین نرخ ارز تعیین کننده اس��ت. نکته دیگر 
اینکه اگرچه تک نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است، 
اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه های ارزی مناسب 
باش��د حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، خطرناک 

است. 
مدیریت منابع ارزی در ش��رایطی که تقاضا باال باشد 
و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها 
شدن نرخ ارز و به اصطاح موجب ایجاد سیکل معیوب 
افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا ش��ود و شرایطی 
ایجاد کند که دولت نتواند اعمال نرخ ارز را در محدوده 
مناسبی مدیریت و تثبیت کند. به نظر من این مسئله 
اصلی و نگرانی دولت برای تک نرخی کردن ارز اس��ت. 
توجه به موارد فوق ما را به این س��مت هدایت می کند 
که حرکت دولت برای تک نرخی کردن ارز در ش��رایط 

فعلی بعید است. 
 اگرچ��ه در نهایت این کار مطلوب اس��ت و از رانتی 
ک��ه در بازار ارز وج��ود دارد و حاصل دوگانگی نرخ ارز 
است، جلوگیری می کند، اما به نظر می رسد که دولت 
نگرانی هایی در این خصوص دارد. به این معنا که ممکن 
اس��ت با تعدیل نرخ ارز و حرکت به س��مت تک نرخی 
کردن ارز هم هدف کاهش تورم یا کنترل قیمت ها را از 
دس��ت بدهد و هم نتواند نرخ ارز را در بازار در محدوده 
مناسبی کنترل کند، درحالی که دولت در شرایط فعلی 
با توجه ب��ه رکود اقتصادی دو اولوی��ت اصلی دارد که 
عبارت از کنترل تورم و همچنین حمایت از بنگاه های 
متک��ی به واردات نهاده ها اس��ت تا ش��رایط رکودی از 

وضعیت فعلی حادتر نشود. 
آنچه در رفت��ار دولت مهم بوده اس��ت، کاهش یا از 
بین رفتن نوس��انات ن��رخ ارز و ایجاد یک نوع ثبات در 
نرخ ارز اس��ت. برای اینکه در بازار ارز همواره مهم تر از 
نرخ، نوعی ثبات و وجود یک افق مش��خص یا محدود 
شدن نوس��انات در بازار ارز است که امکان برنامه ریزی 
ج��دی و بلندمدت تر را برای صاحبان کس��ب و کار چه 
واردکنندگان، چه صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان 
فراهم می کند که به نظر می رس��د دول��ت در این کار 
موفق بوده اس��ت.  در طول دو سال و نیم گذشته چند 
اتفاق افتاده اس��ت که هرکدام می توانست به بی ثباتی 
بزرگ در بازار ارز منجر ش��ود که س��قوط قیمت نفت 
و کاه��ش ش��دید درآمدهای نفتی و برج��ام از جمله 
مهم ترین آنهاس��ت، اما دولت به خوبی توانست که این 

ثبات را در بازار ارز فراهم کند. 
به نظر می رسد با افزایش درآمد ص�ادرات نفت و گاز، 
دولت می تواند با اتکا به منابع ارز کم کم به س��مت تک 
نرخی کردن ارز حرکت کند، اما یک نگرانی وجود دارد 
و آن این اس��ت که دولت با توجه به کسری بودجه که 
در س��ال۹۶ با آن مواجه اس��ت، از سر انفعال و ناچاری 
برای تأمین کس��ری بودجه خود به سمت افزایش نرخ 
ارز، تحت لوای یکسان س��ازی نرخ ارز حرکت کند که 
بس��یار خطرناک اس��ت و به نوعی رهاسازی نرخ ارز به 
صورت انفعالی و نه براساس یک تصمیم اندیشیده شده 
و مدیریت شده است. در چنین وضعیتی، ممکن است 
کنترل ارز از دس��ت دولت خارج شود و دولت به دلیل 
منافع خود برای تأمین کوتاه مدت کسری بودجه خود 
به افزایش نرخ ارز رضایت دهد.  با این اوصاف، تا زمان 
اطمینان یافتن جدی از وجود ذخایر و امکان مدیریت 
بازار ارز، دولت باید ب��ه دوگانگی نرخ ارز رضایت دهد. 
ضم��ن اینکه برخی از مصرف کنن��دگان ارز مبادله ای 
معتقدند با هزینه های غیرآشکاری که اخذ ارز مبادله ای 
دارد فاصله چندانی بین ارز مبادله ای و آزاد وجود ندارد. 
بنابراین دولت باید به صورت تدریجی و آرام شکاف بین 
ای��ن دو ارز را کاهش دهد که هم بتواند به س��مت ارز 
تک نرخی حرکت و هم از ایجاد ش���وک در بازار عرضه 
جلوگیری کند. اما این موضوع را که شیب آرام تعدیل 
نرخ ارز چقدر باید باش��د بانک مرکزی باید تش��خیص 
دهد. البته به نظر من دولت با اتکا به ذخایر ارزی بهتری 
ک��ه در دوره جدید دارد، س��عی خواهد کرد به صورت 
آرام و با ش��یب مایم به س��مت تک نرخی کردن ارز 
حرکت کند. اگر این اتفاق در ش��ش ماهه دوم امسال 
بیفت��د، دولت می تواند هدف کنترل و تثبیت قیمت ها 

را نیز محقق کند. 
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پس از اجرایی ش��دن برجام 
)برنام��ه جامع اقدام مش��ترک( 
دی م��اه  در  تحریم ه��ا  لغ��و  و 
س��ال 94، ش��رکت های نفت��ی 
ب��رای حض��ور در  بین الملل��ی 
صنعت نف��ت ای��ران مذاکراتی 
را آغ��از کرده اند ک��ه در برخی 
م��وارد به امض��ای تفاهم نامه یا 
قرارداد منجر شده است. تمایل 
برای  بین الملل��ی  ش��رکت های 
همکاری نفتی با ایران در حالی 
 است که برخی معتقد بودند به 
دلیل فش��ار آمریکا و نگرانی از 
بازگشت تحریم ها، موانع بزرگی 
در مس��یر فعالیت ش��رکت های 
نفتی بین الملل��ی ایجاد خواهد 
ش��د. با توجه به برخی اظهارات 
تن��د »دونال��د ترام��پ« رئیس 
جمه��وری آمریکا علی��ه توافق 
برج��ام، هرچن��د نگرانی های��ی 
در می��ان ش��رکت های خارجی 
درباره هم��کاری با صنعت نفت 
ایران ش��کل گرفته اما نتوانسته 
ب��ه توقف مذک��رات ی��ا توقف 
از  ش��ود.  منج��ر  همکاری ه��ا 
جمل��ه مهم تری��ن و بزرگ ترین 
قرارداده��ای نفتی ک��ه پس از 
برج��ام به امضا رس��ید، قرارداد 
پارس جنوبی  ف��از 11  توس��عه 
اس��ت ک��ه ب��ا کنسرس��یومی 
فرانس��ه  توت��ال  رهب��ری  ب��ه 
منعقد ش��د. این طرح با وجود 
نگرانی هایی ک��ه درباره افزایش 
فش��ار آمریکا و کارش��کنی این 
کش��ور وجود داش��ته ب��ه امضا 
رس��یده و تاکنون ب��ا پایبندی 
همه اعضا به این قرارداد همراه 
بوده است. پیش از این، پاتریک 
پویان، مدیرعام��ل توتال، اعالم 
ک��رده بود ک��ه هن��گام امضای 
تواف��ق توس��عه ف��از 11 پارس 
جنوبی آگاه بود که راهی پرفراز 
و نش��یب در پی��ش خواهد بود. 
وی تأکید ک��رده بود: ما هنگام 
که  می دانس��تیم  توافق  امضای 
راهی آس��ان در پی��ش نخواهد 
ب��ود، ام��ا ترجی��ح می دهی��م 
چالش��ی ب��رای حل ک��ردن و 
فرصتی مطلوب در پیش داشته 
باش��یم ت��ا اینکه توافق��ی امضا 
نکنیم و فرصتی نداشته باشیم. 
وی گفت��ه بود: برای اجرای یک 
توافق قطعی برای طرح توس��عه 
فاز 11 پارس جنوبی که بخشی 
گازی  می��دان  بزرگ تری��ن  از 

جهان به ش��مار می آید، متعهد 
اس��ت. پوی��ان ب��ا بی��ان اینکه 
فش��اری  هیچ  آمریکا  تاکن��ون 
درب��اره هم��کاری با ای��ران به 
توتال وارد نکرده است، تصریح 
کرده بود: من از دولت فرانس��ه 
دس��توری دریاف��ت نمی کنم و 
از دول��ت آمریکا هم دس��توری 
دریاف��ت نمی کن��م؛ ب��ه ای��ن 
واقعیت که هر کش��ور می تواند 
سیاست خارجی خود را تعیین 
کند احترام می گذارم و آن را در 

نظر می گیرم. 
نخستین  امس��ال،  12تیرماه 
در  نفت��ی  جدی��د  ق��رارداد 
پس��اتحریم بی��ن ش��رکت ملی 
بین المللی  و کنسرس��یوم  نفت 
به رهبری ش��رکت نفتی توتال 
فرانس��ه ب��رای توس��عه فاز 11 
پارس جنوبی امضا شد. براساس 
این ق��رارداد، یک کنسرس��یوم 

بین الملل��ی ب��ه رهب��ری توتال 
فرانس��ه ایجاد ش��ده اس��ت که 
ش��اخه بین المللی شرکت ملی 
نف��ت چین و پتروپ��ارس ایران 
اعض��ای دیگ��ر آن را تش��کیل 
می دهن��د. ع��الوه بر ف��از 11 
پارس جنوب��ی ک��ه ب��ه امضای 
ق��رارداد منجر ش��د، مذاکرات 
ج��دی ب��ا س��ایر ش��رکت های 
بین الملل��ی برای هم��کاری در 
توسعه بقیه میدان های خشکی 
و دریای��ی ایران مانن��د میدان 
نفت��ی آزادگان، آذر و فرزاد در 

جریان است. 

فشارهای آمریکا بر 
مشارکت خارجی ها اثر ندارد

مع��اون  ح��ال  عی��ن  در 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت 
ب��ا بی��ان اینکه ش��رکت توتال 
همچن��ان ب��ه ص��ورت ج��دی 

مش��غول فعالی��ت در ف��از 11 
گف��ت:  اس��ت،  پارس جنوب��ی 
فشارها و اظهارات دولت آمریکا 
بر روند مش��ارکت ش��رکت های 
تأثیری  ای��ران  ب��ا  بین الملل��ی 
نداشته و روند عادی همکاری ها 
ادام��ه دارد. غالمرضا منوچهری 
درباره تأثیر فش��ارها و اظهارات 
دولت آمریکا بر روند مش��ارکت 
شرکت های بین المللی با ایران و 
ادعای توقف و کند ش��دن این 
بیان داشت: چنین  همکاری ها، 
موضوعی صحت ندارد و تاکنون 
چیزی احساس نکرده ایم و روند 
ع��ادی همکاری ه��ا ادامه دارد. 
توس��عه  در  مدیرعامل  مع��اون 
و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت 
درب��اره وضعی��ت فعالیت توتال 
در طرح توس��عه فاز 11 پارس 
جنوب��ی، گفت: توتال به صورت 
جدی و بدون هیچ مش��کلی در 

حال فعالیت است. 

افزایش 900 هزار بشکه ای 
تولید نفت ایران

به گ��زارش پای��گاه اینترنتی 
صادرکننده  کشورهای  سازمان 
نفت  )اوپک( و منابع ثانوی این 
سازمان، حجم تولید نفت ایران 
در ماه س��پتامبر نس��بت به ماه 
آگوس��ت با 900 هزار بشکه در 
روز افزایش، به 3 میلیون و 827 
هزار بشکه در روز رسیده است. 
این رقم پایین ت��ر از 3 میلیون 
و 830 هزار بش��که ای است که 
ایران در م��اه ژوئیه تولید کرده 
بود. آمارهای ارائه شده از سوی 
دولت ایران)منابع اولیه( نش��ان 
می دهد حجم تولی��د نفت این 
کشور در ماه سپتامبر با 3 هزار 
بش��که افزایش ب��ه 3 میلیون و 
848 هزار بشکه در روز رسیده 
ب��ود. اوپک در گ��زارش ماهانه 
خود اع��الم کرد ک��ه میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران در ماه 
س��پتامبر با 7.3 درصد افزایش 
نسبت به ماه آگوست، معادل 3 
دالر و 57 س��نت، ب��ه 52 دالر 
و 27 سنت رسید. بدین ترتیب 
میانگین قیمت نف��ت ایران در 
س��ال 2017 به 49 دالر و 60 
سنت رس��یده است، درحالی که 
این رقم در سال 2016 میالدی 

37 دالر و 14سنت بود. 

امکان حذف دالر از معامالت 
نفتی جهان

سی ان بی سی به نقل از کارل 
ویمبرگ، اقتصاددان این شبکه 
تلویزیونی گفت: چین، عربستان 
را مجبور خواهد کرد تا به جای 
دالر از یوآن ب��رای فروش نفت 
خ��ود اس��تفاده کن��د؛ در این 
ص��ورت بازاره��ای جهانی نفت 
نیز به پیروی از چین اس��تفاده 
رای��ج  ارز  به عن��وان  را  دالر  از 
جهان در معام��الت نفتی کنار 
ویمبرگ،  به گفت��ه  می گذارند. 
اگ��ر این تصمیم اجرایی ش��ود، 
تح��ت  به ش��دت  آمری��کا  دالر 
تأثی��ر قرار خواه��د گرفت. وی 
اف��زود: چی��ن از زمانی ک��ه در 
می��زان واردات نف��ت خ��ام از 
آمریکا س��بقت گرفته، به عنوان 
بازیگردان کلی��دی بازار جهانی 

نفت تبدیل شده است. 

///////

روند عادی همکاری ها ادامه دارد

تحریم آمریکا فروش نفت ایران به اروپا را مختل نخواهد کرد
حمل و نقل ریلی

قطارهای مسافربری تا اواخر پاییز به 
ارومیه می رسند

معاون ساخت توس��عه راه آهن، بنادر و فرودگاه های 
حمل و نقل کش��ور با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سوت 
قط��ار در خط آهن ارومیه به صدا درخواهد آمد، گفت: 
اتصال خط آهن مسیرهای طوالنی مانند تهران - ارومیه 
و ارومیه مشهد در دستور کار راه آهن قرار گرفته است. 
جبارعلی ذاکری، معاون ساخت توسعه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه های حمل و نقل کشور در گفت وگو با ایسکانیوز 
درباره آخرین وضعیت راه اندازی خط آهن ارومیه گفت: 
در حال حاضر نزدیک به 3هزار و 500 متر ریل گذاری 
و حدود 10 تا 12 کیلومتر از اتصال کوپاژ ریلی این خط 
آهن باقی مانده که براساس برنامه ریزی و صحبت های 
انجام ش��ده ریل گذاری این خط آهن به ارومیه تا پایان 

مهرماه به اتمام خواهد رس��ید. معاون س��اخت توسعه 
راه آهن، بنادر و فرودگاه های حمل و نقل کش��ور درباره 
زمان عب��ور قطار از این خط آه��ن گفت: به طور قطع 
تا پایان مهر ماه س��وت قط��ار در این خط آهن به صدا 
در خواهد آمد و به ایس��تگاه ارومیه می رسد. ذاکری با 
بیان اینکه س��اخت پ��روژه در پروژه های ریلی برعهده 
شرکت س��اخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 
است، اظهار داشت: بهره برداری پروژه ها توسط شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی انجام می شود که این اقدام از 
س��وی شرکت راه آهن به مدت دو ماه طول می کشد تا 
مسئوالن وضعیت ایمنی راه آهن را بررسی و ایستگاه ها 
را تجهیز کنند، بنابراین عبور قطار مسافری دو ماه بعد 
از افتتاح انجام می ش��ود ام��ا قطارهای عملیاتی از آخر 
مهر ماه قادر به تردد هس��تند. معاون س��اخت توسعه 
راه آهن، بنادر و فرودگاه های حمل و نقل کشور با اشاره به 
راه اندازی خط آهن خوی گفت: خوی در مسیر اتصال 
ایران به ترکیه اس��ت که ریل گذاری آن قبل از انقالب 
ص��ورت گرفته، ام��ا خط آهن ارومیه از س��مت مراغه 
به عنوان خط جدیدی بود که در س��ال 82 به تصویب 
مجلس رس��ید. معاون ساخت توس��عه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه های حمل و نقل کش��ور با اش��اره به اتصال این 
خط آهن به ش��هرهای همجوار گفت: باتوجه به اینکه 
این محور باعث اتصال مرکز استان به شبکه حمل و نقلی 
ریلی می ش��ود، بنابراین در حمل و نقل بارهای محلی از 
اس��تان آذربایجان غربی به ش��بکه، نقش تأثیرگذاری 
را ب��ا خود به هم��راه دارد. او در ادامه بیان کرد: اتصال 
خط آهن مس��یرهای طوالنی مانند ته��ران - ارومیه و 
ارومیه – مشهد در دستور کار راه آهن قرار گرفته است. 
ذاک��ری افزود: اتصال خط آهن ارومیه – عراق و ارومیه 
– ترکی��ه جزو برنامه های طوالنی م��دت قرار گرفته و 
پس از مطالعات اولیه اقدامات الزم در این زمینه انجام 
خواهد شد و می توان گفت که راه اندازی این خط آهن 
تأثیر به س��زایی را در افزایش صادرات و واردات کشور 

خواهد داشت. 

یادداشت

اشتغال

تشکیک در آمار؛ نقد یا تخریب

تشکیک در آمارهای رسمی دولت، تشکیک در کارکرد 
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. این دو نهاد از قبل 
از انقالب مرجع ارائه آمار کشور بوده و تمامی استنادهای 
علمی و عمومی بر پایه داده های منتشر شده آنها است. 
لذا اگر این مراکز را به عنوان مرجع آمار قبول داریم باید 
نسبت به داده هایی که منتشر می کنند اطمینان داشته 
باش��یم اما اگر قرار باشد در صحت آمار این مراکز شک 
کنیم، باید بپذیریم این نهادها در تمام دهه های گذشته 
کارکرد مناس��بی نداش��ته اند. برای اندازه گیری شاخص 
نرخ تورم، معیارهایی ملی و جهانی وجود دارد که مورد 
تأیید تمام اقتصاددان ها اس��ت و هر دولتی که در رأس 
کار باشد از این معیارها با نمونه آماری استفاده می کند. 
اما اگر ش��اخص های آماری را در راستای اهداف خاص 
تغییر دهیم قضیه متفاوت تر از شرایط کنونی خواهد شد. 
منتقدان دولت در این زمینه سعی دارند با تعریف جدید 
از تورم به مردم اعالم کنند که کاهش تورم شعار است. 
این در حالی اس��ت که نرخ تورم ن��ه به معنای کاهش 
قیمت بلکه به معنای میزان سرعت افزایش قیمت است 
که به صورت ماهانه و س��االنه محاسبه می شود. عنوان 
منتقد برای مخالفان دولت مناسب نیست، آنان در پی آن 
هستند که با تبلیغات گسترده به نوعی دولت را ناکارآمد 
جلوه دهند تا بتوانند راه را برای بازگشت خود را به رأس 
امور هموار کنند. نقد غیر سازنده و تخریب دستاوردهای 
دولت هر چند ممکن است بتواند چند صباحی تیتر اول 
رس��انه گروه های مخالف باشد اما میزان باورپذیری این 
ادعاها در سطح جامعه کمتر است. استمرار چنین روندی 
و چشم پوش��ی از دستاورد های دولت یازدهم و دوازدهم 
نه تنها بین مردم و دولت دوازدهم دوگانگی ایجاد نخواهد 
ک��رد، بلکه اثرات این ش��یوه تعامل با دولت مس��تقر به 
بومرنگی تبدیل خواهد ش��د که در نهایت آسیب آن به 
منتقدان باز خواهد گشت.                       منبع: ایرنا

کاهش بیکاری در کشور، نیازمند 
افزایش سرمایه گذاری در 

بخش خصوصی
مدیرکل دفتر توس��عه، اش��تغال و سیاس��ت گذاری 
ب��ازار کار وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی ب��ا 
بی��ان اینک��ه کاهش آم��ار بی��کاری نیاز ب��ه افزایش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، گفت: آمار بیکاری 
دانش آموختگان به علت نبود مشاغل متناسب با مدرک 
تحصیل��ی افزایش یافته اس��ت. عالءالدی��ن ازوجی در 
هفتمین نشست تخصصی اشتغال گفت: در چهار سال 
گذشته بیش از 670 هزار شغل در کشور ایجاد شد که 
این امر یکی از دستاوردهای مثبت دولت تدبیر و امید 
در کشور بوده است. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه، 
اشتغال و سیاس��ت گذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اضافه کرد: وضعیت اشتغال در چهارسال 
گذشته به نسبت سال های 88 تا 92 روبه بهبود است.

مهدی تقوی 
اقتصاددان



بان��ک مرک��زی می��زان نقدینگ��ی در 
مردادماه امس��ال را بی��ش از یک هزار و 
۳۶۶ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرد که 
نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹درصد 
و نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 

۲۴.۳درصد افزایش نشان می دهد. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، بانک 
مرک��زی ب��ا انتش��ار گزی��ده آماره��ای 
اقتص��ادی مردادماه امس��ال، از افزایش 
حجم نقدینگی تا بیش از ۱۳۶۶ تریلیون 

تومان خبر داده است. 
بررس��ی تغیی��رات نش��ان می دهد که 
نقدینگی در مردادماه در مقایسه با پایان 
سال گذش��ته نیز تا ۹درصد رشد داشته 
و از ۱۲۵۳ه��زار میلیارد ب��ه ۱۳۶۶هزار 
میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی 
اس��ت که مجموع نقدینگ��ی از مردادماه 
س��ال ۱۳۹۴ و از رقم ۸۵۰هزار میلیارد 
توم��ان به رقم فعلی رس��یده ک��ه بیانگر 
رش��د ۵۰۰هزار میلیاردی طی دو س��ال 

اخیر است. 
با این حال از س��رعت رش��د نقدینگی 
ط��ی دو س��ال گذش��ته کاس��ته ش��ده 
به گونه ای که در مردادماه ۱۳۹۵ نس��بت 
به همی��ن م��اه در س��ال ۱۳۹۴ حدود 
۲۹.۲درصد رش��د دارد ولی در مردادماه 
س��ال امس��ال به مردادماه س��ال قبل تا 
۲۴.۳درصد افزایش دارد که نشان دهنده 
کاهش حدود ۵درصدی س��رعت رش��د 
اس��ت.  همچنین اق��الم عمده  نقدینگی 
در کش��ور را پ��ول و ش��به پ��ول )عمده 
س��پرده های بانکی( تشکیل می دهند که 
براساس این گزارش از حجم ۱۳۶۶هزار 
میلی��اردی ح��دود ۱۲۰۰ه��زار میلیارد 
تومان متعلق به ش��به پول و تا ۱۶۵هزار 

میلیارد تومان برای پول است. 
حجم پول در این دوره به ۱۶۵۷.۸هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به مردادماه 
سال گذشته ۱۲.۴ و نسبت به اسفندماه 
سال گذشته ۱.۷درصد رشد یافته است. 
میزان ش��به پول در گزیده ه��ای آماری 
منتش��ر ش��ده در مردادماه امسال نیز به 
۱۲۰۰۴.۸ه��زار میلی��ارد ریال رس��یده 
اس��ت که نس��بت به اس��فندماه گذشته 

۱۰.۱درصد رشد داشته است. 
بانک مرک��زی، بدهی بخش غیردولتی 
را ۹۷۳۶.۹هزار میلیارد ریال اعالم کرده 
است که به نسبت اسفندماه سال گذشته 

۶.۱ و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
۲۲.۱درص��د افزای��ش نش��ان می ده��د. 
براس��اس این گزارش، میزان دارایی های 
خارج��ی سیس��تم بانک��ی در مردادماه 
امسال ۶۰۵۵.۲ هزار میلیارد ریال اعالم 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶.۰درص��د افزایش یافته اس��ت. در عین 
حال، بده��ی بخش دولتی در دوره مورد 
بررس��ی ۲۳۳۶.۸هزار میلیارد ریال است 
که نسبت به مردادماه سال ۹۵ به میزان 

۱۶.۷درصد رشد نشان می دهد. 
خالصهداراییهاوبدهیهای

بانکمرکزی
جداول گزیده های آماری منتشر شده 
نش��ان می دهد که دارایی ه��ای خارجی 
بان��ک مرک��زی در مردادماه امس��ال به 
۳۵۱۰.۸ه��زار میلیارد ریال رس��یده که 
افزایشی ۳.۴درصدی نسبت به اسفندماه 
۱۳۹۵ داش��ته است. این رقم در مقایسه 
با مردادم��اه ۹۵ نی��ز ۳.۱درصد افزایش 

یافته است. 
میزان اس��کناس و مسکوک در اختیار 
بانک مرکزی در مردادماه ۹۶، ۷۳.۵هزار 
میلی��ارد ریال اعالم ش��د که نس��بت به 
اس��فندماه ۴۶.۷درصد و نسبت به مرداد 

س��ال گذش��ته ۲۴.۴درصد رش��د نشان 
می دهد. بده��ی بخش دولت��ی به بانک 
مرک��زی در مردادماه رق��م ۶۲۰.۷ هزار 
میلیارد ریال را نش��ان می دهد که نسبت 
به اس��فندماه گذش��ته ۷.۷درصد رش��د 

داشته است. 

وضعیتچکهایرمزداروعادی
همچنین بیش از ۶۸درصد از کل مبلغ 
چک ه��ای وصولی در ب��ازار را چک های 
رمزدار تش��کیل می دهن��د؛ رقمی حدود 
۱۰۶ه��زار میلی��ارد تومان. ب��ه گزارش 
ایس��نا، مجموع چک های مبادله شده در 
مردادماه امس��ال به بی��ش از ۹میلیون و 
۸۰۰هزار فقره رس��ید که مجموعه ای از 
ان��واع چ��ک از جمله عادی، رم��زدار و... 

را تش��کیل می دهد. جدیدترین آمارهای 
بانک مرکزی از ای��ن حکایت دارد که از 
مجموع چک ه��ای مبادله ش��ده بالغ بر 
۹میلی��ون فقره وصول ش��ده ک��ه از این 
تع��داد بی��ش از ۸میلی��ون و ۲۵۶ فقره 
چک ه��ای عادی و بالغ بر ۷۸۰هزار فقره 
چک های رمزدار بوده است. بر این اساس 
در کل کشور ۹۱.۴درصد از کل چک های 
وصولی را چک های عادی و ۸.۶درصد را 

چک های رمزدار تشکیل می دهند. 
از نظ��ر مبلغی نی��ز از حدود ۱۵۵هزار 
میلیارد توم��ان چک های وصولی در کل 
کش��ور بیش از ۴۹هزار میلی��ارد تومان 
ب��رای چک های ع��ادی و ت��ا ۱۰۶هزار 
میلی��ارد تومان خاص چک ه��ای رمزدار 
بوده اس��ت که این حالت نش��ان دهنده 
باالت��ر بودن مبل��غ چک های رم��زدار با 
وجود کمتر بودن تعداد آنهاس��ت. بر این 
اساس در کل کش��ور ۳۱.۵درصد از کل 
مبلغ چک های وصولی را چک های عادی 
و ۶۸.۵درصد دیگر را چک های رمزدار به 

خود اختصاص داده اند. 
چک های ع��ادی به چک های��ی اطالق 
می شود که اشخاص به حساب جاری خود 
صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار 
صادرکنن��ده آن ن��دارد. گیرنده وجه چک 
ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن 
بوده یا چک در وجه ش��خصی معین یا به 

حواله کرد آن صادر شده باشد. 
همچنین چک ه��ای رمزدار چک هایی 
هس��تند که بنا به درخواس��ت مشتری و 
به نام اش��خاص حقیقی یا حقوقی توسط 
بانک به عهده همان بانک یا ش��عب آن و 
همچنین می توانند بر عهده سایر بانک ها 
تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر 
ش��وند. این قبیل چک ها جهت تسهیل و 
تس��ریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی 
صادر ش��ده و پرداخت وجه آن توس��ط 

بانک صادرکننده تضمین می شود. 
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رشد 24درصدی نقدینگی مالیاتبرارزشافزودهبیمههای
درمانچطوربهبیمهگذاران

بازمیگردد؟
در حالی ک��ه دیوان عدالت اداری رأی به اس��ترداد 
مالیات ب��ر ارزش افزوده بیمه درمان و درمان تکمیلی 
داده و س��ازمان امور مالیاتی نیز ای��ن رأی را پذیرفته 

واضح نیست این مالیات به چه نحوی باید بازگردد. 
به گزارش ایس��نا، از اول مهرماه س��ال ۱۳۸۷ بحث 
مالیات بر ارزش افزوده بعد از یک دوره آزمایشی روی 
بیمه نامه ها اجرا شد و شرکت هایی ملزم شدند این مبلغ 
مالیات را به س��ازمان امور مالیات��ی بپردازند، اما بیمه 

درمان و درمان تکمیلی از این مالیات معاف شدند. 
اما در مهرماه س��ال ۱۳۹۰ معاون س��ازمان مالیاتی 
طی بخش��نامه ای اعالم کرد که بیمه درمان و درمان 
تکمیلی نباید معاف از مالیات باشد. در مردادماه سال 
جاری براس��اس رأی جدید دیوان عدالت اداری عالوه 
بر آنکه مالیات ارزش افزوده بر بیمه درمان حذف شد 
اعالم شد که پرداخت کنندگانی که در طی شش سال 
گذشته در این رشته ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 
کرده اند می توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی آن 
را مطالبه کنند. در آن بخش��نامه آمده است که مبالغ 
مالیات بر ارزش افزوده که طی ش��ش س��ال گذشته 
گرفته شده باید به پرداخت کنندگان مستقیم بازگردد. 
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
با اش��اره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت 
مالیات ارزش افزوده بیمه درمان به پرداخت کنندگان 
مستقیم اظهار کرده که در بند پایانی رأی مذکور مبنی 
بر اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و دیوان عدالت اداری 
فقط در خصوص پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر 
ارزش افزوده ابهاماتی مطرح اس��ت که با اس��تعالم از 
هیأت عمومی دیوان عدالت رفع ابهام خواهد شد، که 
مراد از پرداخت کنندگان مستقیم چه کسانی هستند. 

به بیان ساده سازمان امور مالیاتی قبول کرده است 
که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری باید مبالغ مالیات 
بر ارزش افزوده را بازگرداند اما می گوید مشخص نیست 
ای��ن مبالغ را باید به چه کس��انی ب��از پس دهند و آیا 
شرکت های بیمه ای پرداخت کننده هزینه های درمانی 
بوده را می توان پرداخت کنندگان مورد نظر رأی دیوان 

عدالت دانست. 
همچنین نگرانی هایی وجود دارد که ش��رکت بیمه 
مالیات بازپس گرفته شده از سازمان امور مالیاتی را با 

چه روشی با به بیمه گذار مسترد دارند. 
از آنج��ا ک��ه بیمه های درم��ان تکمیل��ی در قالب 
قراردادهای گروهی اس��ت، اگر بازپرداخت مالیات ها، 
صرفا منحصر با اش��خاص حقیقی شود، مسلما قریب 
به اتفاق بیمه ش��ده های مشمول این موضوع اطالع یا 
امکان انجام این کار را نخواهند داشت و باز پرداخت قابل 
مالحظه ای انجام نخواهد شد مگر اینکه باز پرداخت از 
طریق ش��رکت های بیمه انجام و روش نظارت شده ای 
برای عودت آن به شرکت های بیمه گذار و بیمه شدگان 

در نظر گرفته شود. 
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دریچه

مجمععمومیبانکگردشگری
برگزارشد

مجم��ع عمومی عادی ب��ه طور فوق الع��اده بانک 
گردشگری روز پنجش��نبه بیستم مهرماه ۹۶ برگزار 
ش��د.  به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در 
این مجمع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و 
قانونی در خصوص عملکرد س��ال مالی ۹۵ به همراه 
صورت ه��ای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۵ قرائت ش��د 
و س��هامداران در جریان عملکرد بانک در حوزه های 

مختلف و نیز برنامه های آتی قرار گرفتند. 
در آغاز این نشس��ت، علی اصغر سفری، مدیرعامل 
بانک گردشگری، گزارش هیات مدیره به سهامداران 
را قرائت کرد و گفت:  »رش��د و توس��عه همه جانبه، 
ارزش آفرین��ی پای��دار و ت��الش ب��رای رس��یدن به 
جایگاه��ی درخ��ور و شایس��ته از مهم تری��ن اهداف 
مدیران و کارکنان بانک گردش��گری در س��ال مالی 

گذشته بوده است.«

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۳.۹۹۹دالر آمریکا

۴.۷۲۵یورو اروپا

۵.۳۵۰پوند انگلیس

۱.۱۱۴درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۸.۰۰۰مثقال طال

۱۲۴.۲۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۶۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۱۰.۲۰۰سکه طرح جدید

۶۶۳.۰۰۰نیم سکه

۳۸۳.۰۰۰ربع سکه

۲۵۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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سیدمحمد صدرالغروی
در  می رف��ت  انتظ��ار  ک��ه  حال��ی   در 
پی اظه��ارات پرحاش��یه دونال��د ترامپ، 
رئیس جمه��ور ایاالت متح��ده آمری��کا در 
خصوص خ��روج از توافق نامه برجام، بازار 
س��هام در نخس��تین روز معامالتی هفته 
روند منف��ی به خود بگی��رد، معامله گران 
بی اعتن��ا به ای��ن موضع به دادوس��تد در 
بورس پرداختند و با رش��د 519 واحدی، 
ش��اخص کل ب��ورس، صع��ودی دوب��اره 
ب��ه ارتفاع 85 ه��زار واحد داش��ت. بدین 
ترتیب ش��اخص کل در پای��ان معامالت 
روز ش��نبه به رقم 85 ه��زار و 263 واحد 
رس��ید. در بازار روز ش��نبه، نم��اد فوالد 
مبارکه اصفهان بیش��ترین رشد را داشت. 
این نم��اد با 92 واحد و پ��س از آن نماد 
ملی  صنایع  مس  ای��ران با 75 واحد، نماد 
معدنی وصنعتی چادرملو با 54 واحد، نماد 
س��ایپا با 31 واحد، نماد معدنی و صنعتی 
گل گهر ب��ا 27 واحد، نم��اد پاالیش نفت 
اصفه��ان با 24 واحد، نم��اد پاالیش نفت 
ته��ران با 18 واحد، نم��اد ایران  خودرو با 
16 واحد و نماد پارس  خودرو با 11 واحد 
افزایش بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص کل بورس داشتند. در مقابل نیز 
نم��اد پتروش��یمی جم با 9 واح��د و نماد 
گلتاش  با 2 واحد کاهش بیش��ترین تاثیر 
منفی را بر برآورد نماگر بورس داش��تند. 

آیفکس نیز 4.7 واحد رش��د کرد و به رقم 
934.4 رس��ید. ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم 184 میلیارد تومان بالغ شد 
و حج��م معامالت به 261 میلیون س��هم 
و اوراق مالی رس��ید. گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی، سهامی ذوب آهن اصفهان 
و شرکت آهن و فوالد ارفع بیشترین نقش 

را در نوسانات آیفکس داشتند. 
رویکرد بازار سهام به اظهارات ترامپ

رویک��رد بازار س��هام ی��ک روز پس از 
اظهارات ترام��پ در مورد توافق برجام و 
ارج��اع آن به کنگره آمری��کا در حالی با 
سبزپوش شدن دس��ته جمعی نماگرهای 
بورس��ی همراه ش��د که در ب��ازار ارز نیز 
ش��اهد کاهش قیم��ت دالر بودیم. بدین 
ترتی��ب ب��ازار س��هام ب��ازاری متعادل و 
ش��اداب بود که همزمان با ریزش قیمت 
ارز در بازار آزاد شاهد بازگشت معامالت 
اغل��ب حقیق��ی ب��ه ت��االر شیش��ه ای با 
ه��دف جمع آوری س��هم های ارزنده بود. 
انتظ��ار می رود در ص��ورت ادامه حمایت 
حقوقی ها از بازار سهام و همچنین اعمال 
تصمیم��ات درس��ت و منطق��ی دولت و 
تداوم حمایت های اروپا از ایران و برجام، 
روند صعودی بورس ته��ران در روزهای 
آینده هم تکرار ش��ود. در این میان باید 
منتظر روزهای آین��ده و وضعیت دالر و 
قیمت های جهانی نفت و دیگر محصوالت 
بود. در معامالت روز ش��نبه بورس تهران 

در حالی ش��اهد اقبال خریداران س��هام 
در تاالر شیش��ه ای به وی��ژه در گروه های 
پیشرو از جمله فلزات اساسی، معدنی ها، 
پاالیش��ی ها و همچنین خودرویی ها بود 
ک��ه با تکاپوی بازارس��ازها برای نوس��ان 
قیمت ها از دامنه نزولی به س��مت دامنه 
صع��ودی، اغلب نماده��ای معامالتی در 
محدوده نوسان مثبت قیمتی به کار خود 

پایان دادند. 
با گروه های بازار سهام

در بازار روز شنبه که نسبت به روزهای 
گذشته پرحجم تر بود، گروه فلزات اساسی 
و اکثری��ت نماده��ای خودروی��ی با روند 
افزایش��ی در قیمت پایانی مواجه ش��دند، 
 به ط��وری که در گ��روه فلزات اساس��ی 
74 میلیون س��هم ب��ه ارزش 16 میلیارد 
تومان دس��ت به دس��ت ش��د و در گروه 
ب��ه ارزش   خ��ودرو 97 میلی��ون س��هم 
11 میلی��ارد و 6۰۰ میلی��ون تومان مورد 
معامل��ه قرار گرفت. در گ��روه محصوالت 
ش��یمیایی و رایان��ه نی��ز رون��د قیم��ت 
س��هم ها عمدتا افزایش��ی ب��ود. البته این 
افزایش تنها در تعدادی از س��هم ها مقدار 
چش��مگیری به نظر می رس��ید. از جمله 
معام��الت درون گروهی می ت��وان به نماد 
پارس خودرو اش��اره کرد که طی آن 227 
میلیون سهم به ارزش بیش از 19میلیارد 
تومان مورد دادوس��تد ق��رار گرفت که در 
نتیجه بیش��ترین حج��م و ارزش معامله 

را ای��ن معامل��ه ب��ه خود اختص��اص داد. 
همچنی��ن در ذوب آهن اصفهان در حالی 
7.5 میلی��ون س��هم در مح��دوده صف��ر 
تابل��و روی دامنه نوس��ان مثب��ت قیمتی 
معامله ش��د که بازارگ��ردان حقیقی این 
س��هم با معامالت کد به ک��د و دو طرفه 
روبه رو بود. در صنایع پتروش��یمی زنجان 
نی��ز انتش��ار خبرهایی مبنی ب��ر موافقت 
صندوق توس��عه ملی با تسهیالت ارزی و 
ریالی این س��هم و تحوالت پیش روی آن 
باعث ش��ده تا همزمان با معامالت کد به 
کد حقوقی، اقبال برای جمع آوری س��هام 
همچن��ان با حج��م باالیی روبه رو باش��د. 
همچنین سهم عرضه اولیه لیزینگ ایران 
و ش��رق با وجود افزایش عرضه س��هام از 
س��وی س��رمایه گذاری تدبیر اما همچنان 
با ص��ف خرید 7 میلیون س��همی روبه رو 
ش��د. در گروه فلزات اساسی ملی مس در 
حالی همچنان ب��ا اقبال خریداران روبه رو 
اس��ت که حقیقی ه��ا این س��هم را برای 
جم��ع آوری در بازار ارزن��ده دیدند. گروه 
معدنی ه��ا نیز به م��دد حقوقی های خود 
همچن��ان با بازارگردانی س��هام و حمایت 
همراه ش��ده اند. در نهایت ارزش معامالت 
بورس تهران ب��ه رقم 11۰ میلیارد تومان 
بالغ ش��د که این رقم ناش��ی از دست به 
دس��ت شدن 614 میلیون س��هم و اوراق 
مال��ی قابل معامله ط��ی 38 هزار و 73۰ 

نوبت دادوستد بود. 

شاخص کل 519 واحد رشد کرد

بی اعتنایی بورس تهران به اظهارات ترامپ

باالخ��ره پس از کش و قوس ه��ای فراوان 
و رجزخوانی های واه��ی ترامپ در خصوص 
برجام، موعد سخنرانی وی در خصوص باقی 
مان��دن در برجام یا ترک این توافق بزرگ فرا  
رسید. ترامپ در خصوص برجام حرف تازه ای 
نزد و همان عباراتی را که در گذش��ته تکرار 
می ش��د، بر زب��ان آورد. تنها اتفاق��ی که در 
خصوص برجام رخ داد، انتقال تصمیم گیری 
توس��ط برجام ب��ه کنگره بود ک��ه ظرف دو 
ماه آینده باید نظر خ��ود در خصوص برجام 
را اع��الم کن��د. در 9 ماه گذش��ته که ترامپ 
سکاندار ریاست جمهوری آمریکا بود، حدود 
1۰ پرونده به کنگره ارس��ال کرده اس��ت که 
هیچ کدام نتیجه ای دربر نداش��ت است. نکته 
دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، اتحاد 

کش��ورهای اروپایی در مقابل آمریکاست، آن 
هم در خص��وص برجام که یکی از ذی نفعان 
آن ایران اس��ت. این موضوع که ایران با چند 
کش��ور مهم اروپایی در یک س��و و آمریکا در 
سوی دیگر باشد، در تاریخ بی سابقه است، اما 
همگان شاهد این موضوع هستند که برجام 
توانست این اتحاد را بین شرکای اروپایی ایران 
در مقابل آمریکا فراهم آورد. در اقتصاد جهانی 
نیز اتفاق خاصی رخ نداد و قیمت های جهانی 
واکنش مهمی نش��ان ندادند. به هر حال باید 
ت��ا دو ماه آینده صبر کرد ت��ا نظر کنگره در 
خصوص برجام را دید. بازار سرمایه در هفته 
گذش��ته به طور کامل تحت تاثیر سخنرانی 
ترامپ بود، ب��ه طوری که فعاالن بازار منتظر 
بودند نتیجه صحبت های رئیس جمهور آمریکا 
علیه برجام و مردم شریف ایران در هفته های 
اخیر را مشاهده کنند. در هفته گذشته برخی 
فع��االن بازار که ریس��ک گریز بودند، ترجیح 
دادند تا بخش اصلی پورتفوی خود را به اوراق 

مشارکت یا وجه نقد تبدیل کرده و با خیالی 
آسوده به تعطیالت آخر هفته بروند و برخی از 
فعاالن بازار که اصوال با ریسک رابطه ای بسیار 
صمیمی دارند و براساس ماهیت بازار سرمایه 
را همتراز با ریسک قلمداد می کنند، پورتفوی 
خود را مملو از س��هام پرریس��ک کردند. این 
گروه روز شنبه از سبزپوشی بازار سود خوبی 
کس��ب کردند. آنچه بیش از پیش برای بازار 
سرمایه مهم است، عدم خروج آمریکا از برجام 
است. برای نخس��تین بار کشورهای اروپایی 
در موضوع��ی به این مهمی ب��ا ایران متحد 
و در مقابل آمریکا ایس��تادند. این اتفاق یک 
نتیجه مهم به همراه دارد و آن این اس��ت که 
دیپلماس��ی در سخت ترین شرایط نیز مسیر 
خود را می یابد. در هفته گذشته گروه خودرو 
به خبرهای ترامپ در خصوص خروج از برجام 
واکنش نشان داد، این صنعت به دلیل آنکه در 
پسابرجام بیشترین بهره را برد و بزرگ ترین 
قراردادها با تولیدکنندگان داخلی این صنعت 

و کارخانجات تولید خودرو در اروپا منعقد شد 
بیش��ترین تاثیر را از لغو برجام متوجه خود 
می داند ام��ا این گروه نیز همچون بقیه بازار، 
پس از روزهای ابتدایی هفته گذشته که جوی 
منف��ی بر بازار حاکم ب��ود، رفته رفته آرامش 
گرفت و متعادل شد. گروه پاالیشگاهی نیز از 
جمله گروه هایی بود که ابتدای هفته گذشته 
را نزولی آغاز کرد ولی در ادامه هفته توانست 
بخ��ش اعظمی از نزول خ��ود را جبران کند. 
این گروه در هفته جاری نیز با روند صعودی 
مواجه خواهد بود، خبر خوب برای این گروه 
قیم��ت نفت خام اس��ت ک��ه حوالی قیمت 
57 دالر در ح��ال معامله اس��ت که می تواند 
این گروه را س��ر پا نگه دارد. ش��رایط بازار در 
هفته جاری مس��اعدتر خواهد ب��ود، چراکه 
ریسک های موجود در بازار از جمله سخنرانی 
ترامپ تمام ش��ده و ب��ازار راحت تر می تواند 

مسیر خود را پیدا کند. 
منبع: عصر مالی 

حض��ور بازارگردان ه��ا در تم��ام بازارهای 
سهام دنیا نقش بسزایی دارد و بورس تهران 
نیز این روزها به این س��مت حرکت می کند 
تا نقش س��هامدار عم��ده را پررنگ تر کند. 
یک��ی از تصمیم��ات جدید س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار، الزام اس��تفاده از بازارگردان 
ب��رای عرضه های اولیه اس��ت. در این زمینه 
بازارگ��ردان در بورس حض��ور پررنگی دارد 
و ب��ا ثبت س��فارش های خریدوفروش باعث 

نقدش��وندگی هرچه بیشتر سهم ها می شود. 
اکنون توسط نهاد ناظر بستری فراهم شده تا 
این صنعت فعالیت بیشتری داشته باشد. در 
این خصوص با بسیاری از شرکت ها مذاکرات 
صورت گرفته که با عرضه اولیه س��هم تحت 
پوش��ش ق��رار بگیرند. چنانچه س��هامداران 
عم��ده، وظیف��ه بازارگردان��ی ش��رکت های 
زیرمجموعه را به عهده بگیرند، بازار سرمایه 
به ثبات نسبی خواهد رسید و در این صورت 
نوس��انات ش��دید قیمتی از بین می رود. بر 
همین اس��اس یک بازارگردان قوی می تواند 
رون��د بازار را به س��مت یک حرکت منطقی 

هدایت کند. به این صورت که چنانچه قیمت 
س��هم از قیمت ذاتی فاصله بگیرد، سهامدار 
عم��ده عرضه کننده باش��د و چنانچه قیمت 
س��هم به زیر قیمت ذاتی برس��د، سهامدار 
عمده حمای��ت کرده و تقاضا کننده باش��د. 
بازارگردان��ی یک نوع تعهد ب��رای نهادهای 
مزبور ایجاد می کند و تا حد زیادی ریس��ک 
ب��ازار را بر عهده می گیرد، در نتیجه اگر بازار 
روند نزولی داش��ته باشد، مانده سهم ممکن 
اس��ت متحمل زیان ش��ود. اکنون با رویکرد 
نوین سازمان بورس در خصوص عرضه های 
اولیه به نظر می رس��د بسیاری از چالش های 

بازار مرتفع شود. در دنیا فعالیت  بازارگردانی، 
جزو فعالیت های پرسود محسوب می شود و 
به نوعی بازی »برد- برد« اس��ت. این شیوه 
در کانادا، آمریکا، یونان، تایلند و... نیز به اجرا 
درآمده و موفق هم بوده اس��ت. بازارگردان از 
دو محل می تواند منتفع ش��ود؛ اول از محل 
انجام معامله و دریاف��ت کارمزد کارگزاری و 
دوم از مح��ل اختالف قیم��ت خریدوفروش 
س��هم، به طوری که در قیم��ت کمتر اقدام 
ب��ه خرید و در قیمت باالت��ر اقدام به فروش 

می کند. 
منبع: سنا 

پیش بینی روند معامالت هفته جاری

موج حضور بازارگردان ها در بورس

اخبار

عرضه 1۶۲ هزار قطعه جوجه 
یک روزه در بورس کاال

بورس کاال تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی 
ایران روز ش��نبه 22 مهر ماه میزبان عرضه 162 هزار 
قطعه جوج��ه یک روزه گوش��تی ب��ود. 3۰۰ تن جو 
 دامی، یک هزار تن شکر خام، 225 تن شکر سفید و 
267 هزار تن گندم خوراکی و دوروم نیز در این تاالر 
عرضه ش��د. براس��اس این گزارش، 15 هزار تن سبد 
ش��مش فوالدی و یک هزار تن سبد میلگرد مخلوط 
در ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. 
 این گزارش حاکی اس��ت 17 ه��زار و 5۰۰ تن قیر و
 1۰۰ تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی 
ایران عرضه ش��د. عالوه بر ای��ن، 73 هزار و 336 تن 
مواد پلیمری، قیر، مواد ش��یمیایی، لوب کات، وکیوم 
باتوم و س��الپس واکس در تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه 54 تن آنیلین و متیلن 

دی فنیل دی ایزوسیانات پتروشیمی کارون بود. 

معامله بیش از 7۶4 میلیارد ریال 
فرآورده های نفت و گاز

طی معام��الت روز کاری 22 مهرماه 96، کاالهای 
آیزوفی��د، ح��الل 4۰4 و ح��الل 4۰2 پاالیش نفت 
تبری��ز، گاز بوتان، گاز پروپ��ان، گاز بوتان و گاز مایع 
صنعتی پتروشیمی بندر امام و آیزوریسایکل پاالیش 
نفت تهران در رینگ داخلی و آیزوریس��ایکل، حالل 
4۰4 و 4۰2 پاالیش نفت ش��یراز و گاز مایع پاالیش 
نف��ت آب��ادان در رین��گ بین المل��ل عرضه ش��دند. 
همچنی��ن در آخرین روز معامالت��ی هفته منتهی به 
19 مهر 96 ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان 
عرضه کاالهای سی.اس.او پاالیش نفت شازند و حالل 
41۰ پاالی��ش نفت آب��ادان در رینگ داخلی و حالل 
4۰2 پاالی��ش نفت اصفه��ان و بندرعباس در رینگ 
بین الملل ب��ود. حجم کل معامالت صورت گرفته طی 
روز چهارش��نبه )19 مهرم��اه 96( 7۰۰، 5 ت��ن و به 
ارزش بیش از 78 میلیارد و 731 میلیون ریال است. 
در هفته گذش��ته ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران به بیش از 764 میلیارد ریال رس��ید که 
حاص��ل معامله 48 هزار تن انواع فرآورده های نفت و 
گاز اس��ت. در جریان معامالت روز چهار ش��نبه، بازار 
ب��رق بورس انرژی ایران ش��اهد معامل��ه 2 میلیون و 
156 هزار ق��رارداد معادل 22 میلی��ون و 244 هزار 
کیلووات س��اعت به ارزش 7میلی��ارد و 883 میلیون 
ریال بود. ش��ایان ذکر است روز چهارشنبه، نمادهای 
میان باری، بارپیک و کم باری با متوسط قیمت 355، 
4۰4 و 3۰۰ ری��ال بر کیلووات س��اعت مورد معامله 
قرار گرفتند. الزم به ذکر اس��ت طی هفته منتهی به 
19 مهر، بالغ ب��ر 551 میلیون و 418 هزار کیلووات 
س��اعت برق به ارزش بی��ش از 192 میلیارد و 846 
میلی��ون ریال در ب��ورس انرژی ایران م��ورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. خاطرنشان می شود در آغاز جلسه 
معامالت��ی این روز، نمادهای بارپی��ک روزانه، بارپایه 
روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 19 آبان 96 
گش��ایش یافتند. همچنین نمادهای بارپیک روزانه، 
بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 23 تا 
25 مهر 96 در پایان جلسه معامالتی این روز متوقف 

شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

تحقق 5۲درصدی پیش بینی های 
»کچاد« طی ۶ ماه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را 
حسابرسی نشده و با سرمایه 28 هزار و 215 میلیارد 
ریال منتش��ر کرد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 224 
ریال اعالم کرده اس��ت و طی ش��ش ماه با اختصاص 
116 ریال س��ود به ازای هر س��هم ب��ه 52درصد از 
پیش بینی هایش رس��ید که در مقایسه با دوره مشابه 
سال مالی قبل معادل 7 درصد کاهش داشت. گفتنی 
است »کچاد« در ش��ش ماهه نخست سال مالی 95 
مبلغ 124 ریال س��ود به ازای هر سهم محقق کرده 

بود. 
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه »کمرجان«

ش��رکت بازرگانی و تولیدی مرج��ان کار اطالعات 
و صورت ه��ای مال��ی میاندوره ای 9 ماه��ه منتهی به 
31 ش��هریورماه 96 را حسابرس��ی نشده و با سرمایه 
معادل 2۰میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت بازرگانی 
و تولی��دی مرجان کار ب��ا انتش��ار صورت های مالی 
س��ه ماهه س��وم امس��ال اعالم کرد در دوره یاد شده 
مبل��غ 4.412 میلیون ریال س��ود خالص به ازای هر 
سهم کسب کرد و بر این اساس مبلغ 221 ریال سود 
به ازای هر س��هم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره 
مشابه س��ال مالی قبل معادل 55درصد رشد داشت. 
گفتنی اس��ت این ش��رکت در 9 ماهه سال مالی 95 
مبلغ 143 ریال س��ود به ازای هر سهم محقق کرده 
بود. »کمرجان« با احتساب سود انباشته ابتدای سال 
به س��ود خالص دوره مبل��غ 7میلیارد و 721 میلیون 
ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در حس��اب های این 

شرکت منظور کرد. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
کارتن ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که کربن ایران در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.6794.99چکارن
3.2454.98شکربن
2.8614.95ختراک
1.8594.79خوساز
2.6184.72کترام

1.1384.69خریخت
2.5574.67کساوه

 بیشترین درصد کاهش
لعابیران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. فنرسازی 
خاور در رده دوم این گروه ایستاد. گلتاش هم در میان سهم هایی 
گرف��ت. ج��ای  قیم��ت  کاه��ش  بیش��ترین  ب��ا 

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.79(4.63۰شلعاب
)4.59(4.2۰3خفنر
)4.39(4.775شگل
)4.29(15.746بکاب
)4.21(4.3۰2دلر

)2.3(4.639قهکمت
)1.95(4.765ددام

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. ملی 
صنای��ع م��س ای��ران در رده دوم این گروه ایس��تاد. فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان ه��م در رده ه��ای ب��اال ق��رار گرف��ت.

تعداد دفعهقیمتنام

32.352 1۰83خساپا
23.668 215۰فملي
2۰.75۰ 1988فوالد
18.195 1851فایرا

13.845 822خپارس
1۰.5۰۰ 72۰خزامیا
1۰.188 241تاپیکوح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ملی صنایع 
م��س ایران به خ��ود اختصاص داد. ف��والد مبارکه اصفهان 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. داده گس��تر عصر نوین هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

5۰.876 215۰فملي
41.254 1988فوالد

4۰.47۰ 4515هاي وب
35.574 1362۰آپ

35.۰45 1۰83خساپا
33.687 1851فایرا
18.24۰ 2355شیراز

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عص��ر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دس��ت آورد که سایپا در 
این گروه دوم شد و آلومینیوم ایران در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
45152272های وب
1۰832۰53خساپا
1851119۰فایرا
215۰1186فملی
26651۰26چدن
19889۰4فوالد

822855خپارس

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4765953ددام
145۰725کساپا

1322661خکمک
24166۰4خمحور
2179545شپارس
1974395قثابت

1138379خریخت

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

379۰1.8۰کگاز
83۰2.21وخارزم
14872.75واعتبار

14913.31ما
1۰463.46وصنا
18213.51وبانک
11983.59پردیس

نماگر بازار سهام

محمود احترامی
کارشناس شرکت الپری

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

مهدی پارسا
معاون سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا
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در حال��ی ک��ه از داخل کش��ور هنوز 
تصمیم جدی درباره تلگرام گرفته نشده 
و بازار ش��ایعات همچنان داغ است، طبق 
گفت��ه مدیرعام��ل این پیام رس��ان، زبان 
فارس��ی تلگرام در راه اس��ت؛ اقدامی که 
به نظر می رس��د به رغم اعالم برای توقف 

خدمات به ایران، انجام شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، تلگ��رام در روزهای 
اخیر نسخه ۴.۴ این پیام رسان را ارائه کرد. 
مدیرعامل تلگرام ضمن اشاره به ویژگی های 
جدید، از پش��تیبانی زبان های بیشتری از 
جمله زبان فارس��ی خبر داد. این در حالی 
اس��ت که در یک ماه گذشته اختالفات با 
این پیام رسان افزایش یافته و اخباری مبنی 
بر اعالم جرم و شایعه هایی مبنی بر مسدود 
ک��ردن تلگرام به گ��وش می رس��د.  الیو 
لوکیشن  )موقعیت مکانی لحظه ای( یکی از 
ویژگی های جدیدترین نسخه تلگرام است. 
بدی��ن ترتیب از این پس می توان موقعیت 
مکانی را به صورت زنده به اشتراک گذاشت 
و مخاطب ش��ما نی��ز می توان��د به صورت 
لحظه ای، موقعیت مکانی تان را روی نقشه 
مشاهده کند. بنابراین دیگر نیازی به ارسال 
دستی نیس��ت. این ویژگی خصوصاً برای 
زمان هایی که قصد مالقات یکدیگر را دارید 
کارب��ردی خواهد بود. ویژگی دیگر آخرین 
نسخه، پلیر جدید است که بازطراحی شده 

و امکانات بیشتری دارد. 

زبان فارسی در راه تلگرام
ام��ا یک��ی از ویژگی های��ی که ش��اید 
به طور خ��اص برای کاربران کش��ورهای 
غیرانگلیس��ی زبان اهمیت داش��ته باشد، 
پلتفرم ترجمه اس��ت. پ��اول دوروف در 
کانال تلگرامی خود نوش��ته است: تلگرام 
نس��خه ۴.۴ از بسیاری از زبان هایی که از 
ما خواسته بودید پش��تیبانی می کند، از 
جمله فرانس��وی، اندونزیای��ی، مالزیایی، 

روسی، اوکراینی و به زودی فارسی. 
اوای��ل مهرم��اه س��ال ج��اری، عباس 
جعفری دولت آب��ادی -دادس��تان تهران- 
ب��ا بیان اینک��ه علی��ه مدیری��ت تلگرام 
اعالم جرم ش��ده و ای��ن پرونده به ناحیه  
امور بین الملل دادس��رای ته��ران ارجاع 
شده اس��ت، گفت: اینکه ش��بکه تلگرام 
خ��ود را تاب��ع قوانی��ن غرب��ی  می داند، 
مان��ع از رس��یدگی ب��ه این اع��الم جرم 
نخواه��د بود. به موج��ب این اعالم جرم، 
ش��بکه تلگرام عالوه ب��ر ارائه خدمات به 
گروه ه��ای تروریس��تی از جمل��ه گ��روه 
داعش، به بس��تری مناسب برای فعالیت 
س��ایر گروه های مجرمانه س��ازمان یافته 
تبدیل ش��ده و ارتکاب جرائم هرزه نگاری 
ک��ودکان، قاچاق انس��ان و مواد مخدر را 

ترویج و تسهیل کرده است. 
در واکن��ش ب��ه ای��ن اظه��ارات، پاول 
دوروف، مدیرعام��ل تلگرام ک��ه معموالً 

در پاس��خ به توییت دنبال کنندگان خود 
در ش��بکه اجتماعی توییتر، به اظهارات 
اینچنینی واکنش نشان می دهد، نوشت: 
از ش��نیدن این موض��وع تعجب  می کنم. 
م��ا به طور فع��ال محتوای تروریس��تی و 
پورنوگرافی را در ایران مسدود می کنیم. 
فکر می کنم دالیل اصلی، متفاوت از این 

موضوعات باشد. 
در ادامه این جریان، دوروف درحالی که 
مدعی ش��د علت فش��ارها علی��ه تلگرام، 
دفاع این ش��رکت از اطالعات ش��خصی 
کاربران در برابر خواسته های غیرمتعارف 
دولت هاس��ت، اعالم کرد: فعالیت تلگرام 
را در کش��ورهایی ک��ه بر آن فش��ار وارد 
کنند، متوقف می کنی��م. تعقیب قضایی 
تلگ��رام در ای��ران و روس��یه خط��ری را 
برای این ش��رکت به وجود نمی آورد زیرا 
ما در هیچ کدام از این دو کشور به عنوان 

شخصیت حقوقی حضور نداریم. 
آغاز ارتباط جهرمی با دوروف در 

توییتر
ام��ا پ��س از اینک��ه تلگرام دسترس��ی 
کارب��ران ایران��ی را ب��ه بهان��ه مقابل��ه با 
اسپم ها به گروه های بین المللی در تلگرام 
محدود کرده بود، آذری جهرمی با توییتی 
اعتراضی خطاب به پاول دوروف گفت که 
به جای محدود کردن دسترس��ی کاربران 
ایرانی، بهتر اس��ت راه��کاری دیگر برای 

مقابل��ه پیدا کنی��د. پ��اول دوروف، مدیر 
تلگرام  نیز به توییت وزیر ارتباطات پاسخ 
داده و گفت��ه بود: ممنون بابت فیدبک، ما 
قابلیت گروه های عمومی را برای ایرانیان 
به محض حل مشکالت فنی در اکتبر  )۹ 
آب��ان( فعال می کنی��م. همچنین چندی 
بع��د آذری جهرمی در توییت خود خطاب 
به پاول دوروف نوش��ت: ما از جریان آزاد 
اطالع��ات حمای��ت می کنیم اما اش��اعه 
کینه ورزی و اطالعات نادرس��ت در فضای 
س��ایبری را محکوم می کنیم. این بار هم 
دوروف به توییت وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات پاسخ داد و نوشت: قوانین تلگرام، 
ارتباطات خشونت آمیز و تنفرآمیز را منع 
می کند. ما به کاربران مان تکیه کرده ایم تا 
محتواهای عمومی که این قانون را زیر پا 
می گذارد گزارش دهند.  در نهایت، اینکه 
اضافه ش��دن زبان فارس��ی به پیام رسان 

تلگرام چه مزایایی دارد و آیا 
می ت��وان آن را تالش��ی برای 
ایج��اد تعامل مثب��ت با ایران 
ارزیابی ک��رد یا درگیری های 
تلگرام و مقامات ایرانی بر سر 
خواسته های ش��ان همچن��ان 
ادامه خواهد داشت و دوروف 
بر توق��ف خدمات خود اصرار 
می ورزد، در آینده مش��خص 

می شود. 

گوش��ی آیفون XL پالس جدیدترین گوشی اپل 
است که ممکن است تا چند ماه دیگر معرفی شود.

 قل��م آیفون ایک��س ال پالس یک��ی از مهم ترین 
قابلیت  های آن است. 

براساس جدیدترین شایعات، اپل مشغول طراحی 
یک گوش��ی موبایل جدید با اندازه نمایش��گر 6.۴6 
اینچ است. طراحی این محصول همانند آیفون ایکس 
بوده و یکی از مهم ترین ویژگی های آن داش��تن قلم 
مخصوص اس��ت. نامی که برای این گوش��ی موبایل 

پیش بینی شده آیفون ایکس ال پالس است.  قلم های 
خازنی مختلف��ی در بازار وجود دارن��د که با تمامی 
نمایش��گرها قابل استفاده هس��تند، اما داشتن یک 
قلم خاص با ویژگی های منحصربه فرد، ویژگی است 
که محصوالت س��ری Note سامس��ونگ را از بقیه 
دستگاه ها متمایز کرده است.  اکنون به نظر می رسد 
شرکت های بیشتری تصمیم دارند به این حوزه وارد 
ش��ده و گوش��ی های موبایل خود را ب��ه قلم هایی با 

کاربردهای زیاد مجهز کنند. 

 گوشی آیفون XL پالس دارای یک نمایشگر
 6.4 اینچی است

 بعد از انتش��ار خب��ر احتمال عرضه گوش��ی هوآوی میت
 Pro 10هم��راه با یک قلم خاص، اکن��ون چنین خبری را 
درباره گوش��ی موبایل بعدی اپل می ش��نویم. هنوز اطالعات 
دقیقی درباره این موضوع در دس��ترس نیس��ت. برخی دیگر 
پیش بینی می کنند احتماال اپل، یک قلم بسیار کاربردی را به 
فهرست لوازم جانبی دستگاه های  ای.او.اسی خود اضافه خواهد 
کرد تا تمامی کاربران آیفون و آیپد بتوانند از آن استفاده کنند. 

گوشی آیفون XL پالس احتماال همراه با یک قلم عرضه می شود

تعامالت توییتری وزیر ارتباطات و تلگرام
اخبار

افزایش 20درصدی قیمت موبایل با 
اجرای طرح رجیستری

اجرای طرح رجیستری یکی از موضوعاتی است که این 
روز ه��ا بازار تلفن همراه را به صورت جدی تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت؛ بازاری که نقش مهمی در اقتصاد کشور 
دارد و هم اکنون به گفته کارشناس��ان این حوزه، این بازار 
به صورت عمده در دس��ت قاچاقچیان قرار دارد. در برخی 
آمار های غیر رس��می آمده اس��ت که ۹5درصد تلفن های 
همراه کش��ور از راه های غیر قانونی وارد کش��ور شده اند و 
تنها 5درصد از موبایل های کش��ور به صورت قانونی وارد 
ش��ده اند. بر این اساس می توان دریافت که بازار به صورت 
عمده به دست قاچاقچیان می گردد و سودآوری این بازار 
به هیچ وجه به اقتصاد کشور کمکی نمی کند. از همین رو 
دولت در راس��تای برخورد با رون��د روزافزون قاچاق تلفن 
همراه طرح رجیس��تری را در دس��تور کار قرار داده است 
که با اجرای آن، گوشی های تلفنی که از راه های غیر مجاز 
وارد ش��ده اند، ارتباط شان با ش��بکه ارتباطی کشور قطع 
می شود و به قولی از فعالیت در این راستا ساقط می شوند. 
طرح رجیس��تری با هدف مقابله با قاچاق تلفن همراه از 
برنامه  های مصوب س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق کاال و 
ارز به شمار می رود که به گفته کارشناسان فنی و فعاالن 
بازار موبایل تنها و بهترین راهکار مقابله با قاچاق گوش��ی 
تلفن همراه است. قرار است طرح رجیستری تلفن همراه 
از ۲۸ مهرماه اجرا شود و برای 5 تا ۱۰درصد از گوشی های 
موجود در بازار که از روز ش��نبه روشن می شوند، پیامک 
برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی 
خریداری نشده است. با این حال این سوال مطرح می شود 
ک��ه اجرای این ط��رح چه تأثیری بر ب��ازار می گذارد؟ آیا 
وارد کننده ه��ای قانونی که در حال حاضر زیر ۱۰درصد از 
ب��ازار را در اختیار دارن��د، می توانند عرضه را تا این حدود 
باال ببرند که بازار با کمبود عرضه مواجه نش��ود؟ یا اینکه 
پ��س از اجرای طرح، کمب��ود عرضه باعث افزایش قیمت 
این کاال، به عنوان یکی از اساس��ی ترین کاال های مورد نیاز 

کشور، می شود؟ 
یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح می شود این است که 
آیا دولت س��از و کاری برای سهولت در واردات قانونی این 
کاال در نظر گرفته اس��ت تا دوباره فعاالن این حوزه برای 
تأمین بازار داخل دس��ت به قاچاق نزنند؟ در همین راستا 
برای روشن شدن وضعیت بازار پس از اجرای رجیستری 
سراغ یکی از فعاالن حوزه تلفن همراه رفتیم. فرزاد یزدیان، 
کاش��انی کارشناس ارش��د صنایع مخابراتی و فعال حوزه 
تلفن همراه گفت: با اجرای طرح رجیس��تری تلفن همراه 
 ش��اهد افزایش قیمت تلفن هم��راه در برخی از مدل ها تا

 ۲۰ درصد خواهیم بود. 

اخبار

تولید نرم افزار در ایران برای 
شرکت های خارجی ارزان تمام می شود

صب��ح آخری��ن روز از برگ��زاری نمایش��گاه جیتک��س 
۲۰۱7، نشس��تی مش��ترک بین فعاالن حوزه فاوای ایران 
اعم از مس��ئوالن دولتی، رؤسای تش��کل های ICT  اتاق 
بازرگانی با برخی مدیران شرکت های ICT  دنیا در سالن 
کنفرانس»العین C« مرکز تجارت جهانی دوبی از س��وی 
مجمع تشکل های فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی 

ایران برگزار شد. 
در این نشست بهزاد سلطانی،  رئیس هیأت عامل صندوق 
نوآوری و شکوفایی، مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، روح اهلل استیری مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار 
بین المل��ل معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
رمضانعلی س��بحانی فرد عضو کمیس��یون صنایع مجلس 
 ICT شورای اسالمی و محمدرضا طالیی رئیس فدراسیون
اتاق بازرگانی با ایراد سخنرانی و اعالم برنامه های دولت در 
برقراری و گسترش ارتباطات بین المللی حوزه ICT، با دیگر 
فعاالن صنعت ICT جهان به بحث و گفت وگو نشس��تند. 
در این نشست تعدادی از مدیران شرکت های دانش بنیان و 
  ICT استارت آپ های ایرانی و همچنین مدیران شرکت های
از کش��ورهایی همچون ژاپن، کویت، چین، سنگاپور، هند، 
 ICT لبنان و برزیل حضور داشتند و در گفت وگو با فعاالن
ایران عنوان کردند آمادگی سرمایه گذاری در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات ایران را دارند. 
 جیتکس پل ارتباطی ایران با بزرگان ICT جهان

در ابت��دای ای��ن نشس��ت، محمدرضا طالی��ی رئیس 
فدراس��یون فناوری اطالع��ات و ارتباطات ات��اق بازرگانی 
ایران اطالعات��ی درباره پاویون ای��ران در جیتکس ۲۰۱7 
ارائه کرد و گفت: کش��ور ایران در سه سال گذشته حضور 
پررنگی در نمایش��گاه جیتکس به عنوان یکی از مهم ترین 
نمایش��گاه های منطقه در حوزه ICT داشته و امسال نیز 
۱۲ ش��رکت در پاویون ایران در سالن شیخ الراشد حضور 
داش��تند و به معرفی دستاوردهای خود پرداختند. طالیی 
 اف��زود: همچنی��ن ۲۹ اس��تارت آپ ایرانی نی��ز در بخش

 startup movement حض��ور داش��تند که حضور ۱۲ 
استارت آپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، 6 استارت آپ با 
حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و ۱۰ استارت آپ با حمایت 
سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت. وی بیان کرد: 
ب��ا توجه به 3 هزار نیروی متخصص جوانی که س��االنه از 
دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، ۸هزار شرکت ایرانی فعال 
در حوزه فاوا و همچنین با وجود 65۰ شرکت دانش بنیان در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، ایران می تواند صادرات و 

همکاری مشترک با کشورهای دیگر را توسعه دهد. 
طالیی افزود: جیتک��س را به عنوان پل ارتباطی فناوری 
اطالعات انتخ��اب کرده ایم؛ چراکه می ت��وان از طریق آن 

ارتباط خوبی با سایر کشورهای جهان برقرار کرد. 
طالی��ی گفت: برای ش��رکت هایی که تمای��ل دارند در 
ایران س��رمایه گذاری کنند، ش��رایط خوبی به وجود آمده 
و بخش ه��ای مختلف دول��ت ایران کم��ک می کنند که 
شرکت های خارجی همکار با ش��رکت های ایرانی، بتوانند 
تسهیالت دریافت کنند. رئیس فدراسیون فناوری اطالعات 
و ارتباطات اتاق بازرگانی افزود: با توجه به اینکه شرکت های 
فعال در ایران آماده حضور در بازارهای بین المللی شده اند، 
جیتکس فرصتی فراهم کرده تا بین ش��رکت های ایرانی و 
خارجی برای حضور پر رنگ تر در منطقه ارتباطی ایجاد شود. 
طالیی اضافه کرد: نمونه هایی در این خصوص داشتیم که 
شرکت های فرانسوی در ایران شرکت ICT به ثبت رسانده  
و با استخدام نیروی انسانی متخصص ایرانی محصوالتی را 

برای بازار فرانسه تولید کرده اند. 
رئی��س اتحادیه صادرکنندگان نرم اف��زار در ادامه گفت: 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تس��هیالت 
زیادی به شرکت های دانش بنیان ارائه می دهد و از طرفی، 
شرکت های خارجی که به عنوان شرکت دانش بنیان در ایران 
ثبت می شوند نیز می توانند از این تسهیالت برخوردار شوند. 

 

اپل سال آینده با تاچ آی دی 
خداحافظی می کند

طبق ادعای یک تحلیلگر مطلع، فناوری تشخیص هویت 
اپل موس��وم به فیس آی دی، سال آینده در تمام آیفون ها 

و آی پد های این شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
به گفته تحلیلگ��ر KGI، مینگ  چی کو، کوپرتینویی ها 
س��ال آینده به طور کامل با سیستم شناسایی به وسیله اثر 
انگشت که آن  را تاچ  آی دی می نامند خداحافظی خواهند 
کرد و در تمام گوشی های خانواده آیفون از فناوری مبتنی بر 
سنجش عمق استفاده خواهد شد. براساس اطالعاتی که در 
اختیار وب سایت اپل اینسایدر قرار گرفته است، اپل در نظر 
دارد با آوردن فناوری شناس��ایی مبتنی بر سنجش عمق، 
موس��وم به فیس آی دی به تمام مدل های آیفون در سال 
۲۰۱۸، از رقبای اندرویدی  پیشی گیرد. این عمل حرکتی 
قابل توجه از س��وی کوپرتینونشین ها اس��ت، چراکه این 
ش��رکت از زمان عرضه آیفون 5اس، به  مدت چهار سال از 
تاچ آی دی به عنوان تنها روش شناسایی بیومتریک استفاده 
کرده  اس��ت. اما این شرکت اکنون در نظر دارد تاچ آی دی 
را در آیفون هایش با فیس آی دی جایگزین کند، همچنین 
قطعاً این مسئله برای دیگر دستگاه های ساخت این شرکت 
صدق خواهد کرد. کو می گوید: ما معتقدیم مدل های جدید 
به واس��طه تفاوت های شان، ]نسبت به رقبای خود[ برتری 
خواهند داشت. این تفاوت ها شامل تجربه کاربری یکپارچه، 
طراحی تمام صفحه، سیس��تم تشخیص چهره مبتنی بر 
فن��اوری True Depth و پایش عمق موس��وم به فیس 

آی دی و برنامه های واقعیت ترکیبی هستند.

تازه های فنــاوری

گوشی دیاموند امگا معرفی شد.
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در سال گذشته بیش از ۷۸۰ 
منفصله  قطع��ات  دالر  میلیون 
برای ساخت خودروهای داخلی 
به کشور وارد ش��ده که بیشتر 
واردات قطعات در این حوزه، از 

کشور چین بوده است. 
بر این  اس��اس می توان گفت 
ارزش واردات قطع��ات خودرو 
به داخل ب��ه ارزش کل واردات 
خودروی کشور در سال گذشته 
ک��ه ح��دود ۸۹۳ میلیون دالر 

بود، بسیار نزدیک است. 
به گزارش اخبار خودرو، این 
در حالی اس��ت که قطعه سازان 
داخ��ل از ت��وان تولی��د تعداد 
قطع��ات  ای��ن  از  زی��ادی 
برخوردارن��د. با ای��ن وجود اگر 
تولیدکنندگان چنین  از  برخی 
پتانسیلی ندارند، به جای صرف 
هزین��ه و خروج ارز از کش��ور 
برای واردات قطعه، این سرمایه 
بای��د در جهت توانمندس��ازی 
تولی��د  واحده��ای  تقوی��ت  و 
قطعه کش��ور صرف ش��ود. این 
مسئله ای اس��ت که بسیاری از 
فعاالن قطعه سازی بر آن تاکید 
دارن��د. در این رابط��ه یکی از 
فعاالن صنعت قطعه سازی طی 
اظهارنظری با اش��اره به اینکه 
درص��د زی��ادی از واحده��ای 
خ��ودروی  قطع��ات  تولی��دی 
کشور با مشکل جدی نقدینگی 
روب��ه رو هس��تند، گف��ت: »در 
چنی��ن فضایی، افزایش واردات 
قطعات، چالش های این صنعت 
را بیشتر می کند. این در حالی 
است که پیش بینی های موجود 
نش��ان می ده��د آم��ار واردات 
قطعه حتی سیر صعودی داشته 
اس��ت چراکه در این س��ال ها 

بخشی از تامین  کنندگان اصلی 
ورشکست شده اند و سرمایه در 
گردش آنها بلوکه شده است.«

محم��د س��عادتی در ادام��ه 
ب��ا بی��ان اینک��ه قطعه س��ازان 
داخل��ی ب��ه دلی��ل مش��کالت 
مال��ی، کاه��ش تولید داش��ته 
و برخ��ی نتوانس��ته اند قطعات 
م��ورد تعه��د خ��ود را تولی��د 
ک��رده و تحوی��ل خودروس��از 
دهن��د، اف��زود: »این مس��ئله 
برای  خودروساز  می شود  باعث 
تامین قطعات مورد نیاز تولید، 
قطع��ات واردات��ی را خریداری 

کن��د. اگرچ��ه گاه��ی عرض��ه 
قطعات بی کیفی��ت یا غیر اصل 
افراد سودجو به صنعت  توسط 
خودرو، در مواردی مشکالتی را 
ب��رای محصول نهایی که همان 

خودرو است، ایجاد می کند.«
وی با تاکید بر اینکه بسیاری 
و همچنی��ن  از خودروس��ازان 
خودرو،  قطعات  تولیدکنندگان 
از واردات قطع��ات بی کیفی��ت 
آس��یب دیده ان��د و خواس��تار 
کمک دول��ت هس��تند، اظهار 
کرد: »دولت برای رشد تولید در 
کشور، برنامه هایی تدوین کرده 

اس��ت که اگر تنها نیمی از این 
برنامه ها در بحث توسعه تولید 
در کشور عملی شود، بی تردید 
و  قطعه س��ازان  تولید  جری��ان 
خودروس��ازان داخلی نیز روند 
رو به رش��دی را تجرب��ه خواهد 
کرد.« سعادتی با بیان اینکه در 
حال حاض��ر قابلیت های تعداد 
زیادی از قطعه سازان داخل به 
اثبات رسیده و اکثر آنها حرکت 
رو به رشدی نیز داشته اند، تاکید 
کرد: »به طور کلی هم مسئوالن 
باید این  و هم واردکنن��دگان، 
مس��ئله را مدنظر داشته باشند 

ک��ه خری��د قطعات خ��ودرو از 
خارج که امکان ساخت آنها در 
کش��ور وجود دارد، حتی منافع 
مل��ی را به خط��ر می ان��دازد. 
واردات قطعاتی که هنوز امکان 
س��اخت آنه��ا در ای��ران وجود 

ندارد، استثنا است.«
این فعال صنعت قطعه سازی 
کش��ور، همچنین با اش��اره به 
اینک��ه واردات قطعات��ی که در 
کش��ور ام��کان تولی��د ندارند، 
به نوعی ضربه ب��ه تولید داخل 
کرد:  تصریح  می رود،  به ش��مار 
»متاس��فانه چ��ون در داخ��ل 
تولید  تمام ش��ده  قیمت  کشور 
برخ��ی از قطعات گ��ران تمام 
از قطعه سازان  می شود، بخشی 
دنبال این هس��تند که بتوانند 
ای��ن محص��ول را ب��ا هزین��ه 
بس��یار کمتری در کشورهایی 
تولی��د کنند که هزین��ه تولید 
در آنه��ا کم اس��ت و ب��ا وجود 
اینک��ه کیفیت آنها به نس��بت 
پایین ت��ر اس��ت، محصول خود 
را به کشورهایی همچون چین 
س��فارش داده و مج��ددا وارد 

کشور می کنند.«
اظه��ارات،  ای��ن  براس��اس 
برخی از کارشناسان این حوزه 
معتقدن��د تحق��ق برنامه ه��ای 
تولی��د،  ح��وزه  در  دول��ت 
مس��تلزم ایجاد شرایط مناسب 
و  اس��ت  سیاس��ت گذاری  و 
انتظار می رود در این ش��رایط، 
اس��تراتژی و برنام��ه راهبردی 
دقی��ق و منطقی در راس��تای 
وضعی��ت موج��ود در صنع��ت 
خودرو و قطعه کش��ور تعریف 
و براساس آن گام های درستی 

برداشته شود. 

سامانه ثبت سفارش خودرو همچنان بسته 
اس��ت و همی��ن موض��وع باعث ش��ده قیمت 
خودروه��ای خارج��ی در بازار گران ش��ود. به 
گزارش افکارنیوز، س��ازمان توسعه تجارت در 
تیرماه امسال اعالم کرد که سامانه ثبت سفارش 
خ��ودرو برای هم��ه از جمل��ه نمایندگی های 
رس��می خودروس��ازان و دیگ��ر ش��رکت های 
متفرقه بسته شده است؛ تصمیمی که به نظر 
می رس��د باعث به وجود آم��دن تغییراتی در 
قیم��ت خودروهای خارجی در داخل کش��ور 
ش��د. هرچند پس از خبر بس��ته شدن سامانه 
ثبت سفارش خودرو که با واکنش های بسیاری 
روبه رو ش��د، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات س��ازمان توس��عه تجارت درباره علت 
آن گفت که دلیل اصلی توقف ثبت س��فارش 
خودرو، انتقال داده ها و به روزرس��انی س��ایت 
اس��ت اما پس از یک ماه قائم مقام وزیر صنعت 
بیانیه ای صادر کرد و از تصمیم وزارت صنعت 
برای بسته ش��دن ثبت سفارش خودرو گفت. 

خس��روتاج در این خصوص می گوید: در نیمه 
اول مردادماه س��ال ج��اری، به دلیل تغییراتی 
که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری 
آن در س��امانه جامع تجارت پیش آمد، مدت 
محدودی ثبت س��فارش برای واردات خودرو 
کند ش��د، ول��ی در ح��ال حاضر ب��ا توجه به 
سیاست ها و دستورالعمل های جدید که برای 
دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست 
رسیدگی کرده ایم ثبت سفارش محدود شده تا 

دستورالعمل جدید ابالغ شود. 
ام��ا این ب��ه معنی توق��ف واردات نیس��ت، 
دستورالعمل جدید با رعایت تاکید بر تولیدات 
داخل��ی، س��رمایه گذاری مش��ترک، توس��عه 
ص��ادرات و. . . خواهد بود، آنچه در حال حاضر 
وارد می شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال 
گذش��ته و چهار ماه اول س��ال جاری است و 
تا دی ماه س��ال جاری فرص��ت ورود آن وجود 
دارد. بنابرای��ن، واردات آنه��ا ب��ا مان��ع مواجه 
نیس��ت، خری��داران خ��ودرو آگاه باش��ند که 

محدودیت��ی در واردات خ��ودرو از محل ثبت 
سفارش��ات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار 
ماه اول امس��ال ثبت س��فارش شده به مراتب 
باالتر از ثبت س��فارش دوره مش��ابه سال قبل 
اس��ت که در صورت واردات در ش��ش ماه آتی 
می توان��د منجر به کاهش قیمت ها ش��ود زیرا 
عرضه نس��بت به دوره مشابه سال گذشته نیز 
افزایش یافته اس��ت. اکنون واردات تابع قانون 
خودرو و آیین نامه ضوابط فنی مربوطه است که 
مطابق آن باید ضوابط چهارگانه شامل گواهی 
استاندارد، محیط زیست، بهینه سازی سوخت و 
شرایط نمایندگی رعایت شود که در خصوص 
شرایط نمایندگی، ابالغیه دی ماه سال 1۳۹5 
معاون اول ریاس��ت جمهوری، دس��تور العمل 
وزارتخانه و سیاست هایی که دولت به وزارتخانه 
اب��الغ می کن��د مبنای اق��دام خواهد ب��ود. تا 
پیش از بخش��نامه دی ماه سال 1۳۹5 عالوه  بر 
نمایندگی های رسمی، شرکت های واسط هم 
می توانستند نسبت به ثبت س��فارش واردات 

خودرو اقدام کنند، ولی از دی ماه س��ال 1۳۹5 
به بعد با بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری 
فقط ثبت س��فارش نمایندگی های رس��می، 
معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی 

صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است. 
قائم مقام وزی��ر در امور تجارت در خصوص 
امکان تمدید ثبت سفارش��ات صورت گرفته 
قبلی گف��ت که این ثبت سفارش��ات همه از 
مهلت اعتبار ش��ش ماهه برخوردار هس��تند 
که چنانچه در سررس��ید نیاز به تمدید باشد 
براساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
در ح��ال حاضر موقتی اس��ت و هر لحظه که 
دس��تورالعمل جدی��د ابالغ ش��ود براس��اس 
آن اقدام خواهد ش��د. تک��رار می کنم با ثبت 
سفارش��ات اواخر س��ال گذش��ته و چهار ماه 
ابتدای س��ال جاری حداقل تا شش ماه آینده 
از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به 

کشور در جریان هست و خواهد بود. 

توقف ثبت سفارش خودروی خارجی به نفع کیست؟

۸۰۰ میلیون دالر قطعه؛ ۹۰۰ میلیون دالر خودرو
اخبار

خودروهای فاقد معاینه فنی 
توقیف می شوند

رئی��س پلیس راهور تهران ب��زرگ گفت که طرح 
برخ��ورد با موتورس��یکلت های فاق��د معاینه فنی و 
برخورد با خودرو های دودزا از ش��نبه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت. 
به گ��زارش راه دانا، س��ردار محمدرضا مهماندار، 
رئی��س پلیس راهور تهران ب��زرگ در خصوص آغاز 
طرح وی��ژه برخورد ب��ا خودروهای دودزا در ش��هر 
تهران از ش��نبه اظهار داش��ت: آلودگی هوا در نیمه 
دوم س��ال ب��رای مردم دردس��رهای بی ش��ماری را 
ایج��اد می کند و از آنجایی که س��المتی مردم یکی 
از اولویت های انتظامی پلیس تهران بزرگ و به ویژه 
راهنمای��ی و رانندگی خواهد بود، ط��رح برخورد با 
موتورس��یکلت های فاق��د معاینه فن��ی و برخورد با 
خودرو های دودزا از شنبه در دستور کار پلیس قرار 

گرفت. 
وی اف��زود: هرچند این طرح در طول س��ال اجرا 
می ش��ود، اما در نیمه دوم سال با شدت بیشتری در 

سطح تهران اجرا خواهد شد. 
رئی��س پلیس راهور تهران ب��زرگ افزود: ماموران 
پلی��س راهنمایی و رانندگی از ش��نبه در 62 نقطه 
از معابر ش��هر مستقر می شوند و با خودرو های فاقد 
معاین��ه فنی برخورد و نس��بت به اعم��ال قانون و 
جریمه خودرو های دودزا اق��دام می کنند و عالوه بر 
آن دوربین های��ی ک��ه در مح��دوده زوج و فرد قرار 
دارند به طور مکانیزه خودرو های فاقد معاینه فنی را 

شناسایی و آنها را اعمال قانون می کنند. 
وی بی��ان کرد: ماموران راهنمای��ی و رانندگی در 
صورت مش��اهده خودرو های دودزا بالفاصله آنها را 
متوق��ف و نس��بت به نصب پالک تعمی��ری و اعزام 

خودرو ها به تعمیرگاه اقدام خواهند کرد. 
س��ردار مهماندار با بیان اینکه س��رویس اداره ها و 
شرکت اتوبوسرانی و خودرو های عمومی در اولویت 
ای��ن طرح قرار دارند و پلی��س این موارد را فراموش 
نکرده اس��ت، تاکی��د کرد: پلیس حتما ب��ا این نوع 
خودرو ه��ا هم برخورد می کن��د و در روز های آینده 
عملکرد پلیس در اجرای این طرح به مردم گزارش 

داده خواهد شد. 

دولت، عامل تمام مشکالت 
صنعت خودرو نیست

 نیمه خصوصی یا نیمه دولتی بودن ش��رکت های 
خودروساز، همواره از سوی کارشناسان به عنوان یکی 

از مشکالت این صنعت عنوان شده است. 
با واگذاری بخش زیادی از سهام دولت در صنعت 
خودرو، اصل ۴۴ قانون اساسی در خودروسازی کلید 
خ��ورد، اما این قانون هیچ گاه به ص��ورت کامل اجرا 

نشده است. 
در واق��ع دولت در کنار واگ��ذاری بخش زیادی از 
سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترین سهم را که 

همان سهم مدیریتی باشد حفظ کرده است.
 اگرچ��ه نیمه دولت��ی ی��ا نیمه خصوص��ی بودن 
خودروسازی به عنوان یک چالش، همواره مورد انتقاد 
کارشناسان بوده اس��ت، اما این موضوع بیش از هر 
زمان دیگری، با ش��روع مشکالت مالی خودروسازان 

نشان داده شد. 
اگ��ر رون��د ماج��را را مورد بررس��ی ق��رار دهیم، 
به دنبال تشدید تحریم های بین المللی و افت تولید، 
بالتکلیفی خودروس��ازان در این زمین��ه را می توان 
مانع��ی برای یافتن راه حل��ی در نجات از بحران های 
این صنعت به حس��اب  آورد. در واقع خودروس��ازان 
به دلی��ل نامش��خص ب��ودن ماهیت واقعی ش��ان، 
هیچ گاه نتوانس��تند به صورت کام��ل از حقوق خود 
در بخش خصوص��ی یا در بخش دولتی برای عبور از 

بحران نقدینگی و تولید استفاده کنند. 
آنها به عنوان بنگاه های نیمه دولتی و نیمه خصوصی، 
نه توانستند از تسهیالت دولت استفاده کنند و نه از 
تسهیالتی که در بخش خصوصی امکان استفاده از آن 

را داشتند، بهره مند شدند. 
ح��اال بعد از گذش��ت چند س��ال همچن��ان این 
صنع��ت در چالش بین نیمه دولتی و نیمه خصوصی 
بودن مانده و هنوز وعده ها برای خصوصی سازی این 

صنعت محقق نشده است. 

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان 
محقق نشده است

ی��ک عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اسالمی معتقد است با اجرای واقعی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، بسیاری از مشکالت و نقدها نسبت به 
قیمت و کیفیت در صنعت خودرو حل خواهد شد. 

در این زمینه محمدرضا منص��وری می گوید: »تا 
زمان��ی  که صنعت خ��ودروی ایران دولتی اس��ت و 
دولت همچنان س��هامدار این حوزه از صنعت است، 
نمی توان انتظاری در حوزه دستیابی به رقابت پذیری 
در تولی��د، کیفیت و قیمت در بخش خودروس��ازی 

کشور داشت.«
او با اشاره به نقش رقابت پذیری در توسعه صنعت 
خودرو، تاکید کرد: »مدی��ری که حقوق بگیر دولت 
است مس��لما انگیزه چندانی در زمینه ارتقای تولید 
و کیفی��ت و ورود به جری��ان رقابت پذیری نخواهد 

داشت.«

اخبار

وضعیت 2 قرارداد خارجی سایپا از 
زبان رئیس هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره س��ایپا از ورود نخس��تین خودروی 
برقی تولید داخل تا پایان س��ال خب��ر داد و وضعیت دو 

قرارداد خارجی سایپا را اعالم کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )س��نا(، 
محمدعلی سیدابریشمی در حاش��یه برگزاری نمایشگاه 
بین المللی خودرو گفت: پیشرفت فناوری های نوین شرایط 
را ب��رای عرض��ه خودروهای برقی به ب��ازار فراهم کرده و 
خودروس��ازان داخلی نیز برای اینکه از بازار عقب نباشند 

باید برای طراحی خودروهای جدید اقدام کنند. 
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس، خودروی برقی تولید 

داخل برای نخستین بار تا پایان سال وارد بازار می شود. 
ای��ن مقام مس��ئول درب��اره هم��کاری ش��رکت های 
خودروس��ازی خارجی با س��ایپا در دوره پسابرجام گفت: 
شرکت نیس��ان که پیش از این بازار ایران را به خاطر بازار 
آمریکا و اعمال تحریم ها ترک ک��رده بود، در رایزنی های 
چن��د ماه اخیر موافقت کرده محصوالت این ش��رکت در 
ایران تولید شود. به گفته سیدابریشمی، نیسان به خاطر 
تامین قطعات یدکی لطمه زیادی به کش��ور وارد کرد، اما 
اخیرا با توجه به محدودیت هایی که دولت قائل ش��ده، در 
مذاکره با نیسان ش��رایط ویژه ای دیده که باید با شرکت 
تولیدکنن��ده داخلی هم��کاری کند. وی درب��اره مذاکره 
با ش��رکت کیا کره جنوبی گفت: این ش��رکت با توجه به 
ش��رایط جدید ایران ابراز تمایل کرده که چند محصول را 

در شرکت پارس  خودرو تولید کند. 
ب ام و با دومین شریک چینی اش به ایران می آید

ب ام و، در ح��ال ش��کل دادن دومین جوینت ونچر در 
خاک چین با گریت وال اس��ت و در حالی خبر از امضای 
این قرارداد به گوش می رسد که گریت وال به زودی فعالیت 

خود را در ایران آغار خواهد کرد. 
اخبار جدید حاکی از آن است که شرکت خودروسازی 
ب ام و آلمان که به عنوان یکی از غول های خودروسازی در 
دنیا شناخته می شود در فکر همکاری مشترک یا جوینت 

ونچر با گریت وال، خودروساز چینی است. 
یکی از مدیران ب ام و که نام او بیان نش��ده اعالم کرده 
اس��ت که این دو خودروس��از در حال بررسی احتماالت 
افتتاح یک کارخانه مونتاژ خودرو در ش��رق چین و شهر 
چنگشو هس��تند. وی البته در ادامه صحبت های خود از 
نوع خودروهای احتمالی برای مونتاژ هیچ نامی نبرده است.  
ای��ن مدیر ب ام و همچنین گف��ت که او هنوز نمی داند 
آیا این قرارداد به امضا رس��یده است یا خیر. همچنین از 
وضعیت تایید دولت ه��ای مرکزی چین و آلمان در مورد 
جوینت ونچر ش��دن این دو خودروساز خبری در اختیار 
ن��دارد.  به گزارش پدال نیوز، یک��ی دیگر از افرادی که با 
این موضوع آش��ناییت دارد، می گوی��د: تمرکز اصلی این 
جوینت ونچر روی خودروهای دیزلی یا بنزینی نیس��ت و 
هدف هر دو ش��رکت تمرک��ز روی خودروهای الکتریکی 
خواهد ب��ود.  این همکاری اگر به نتیجه برس��د، دومین 
ق��رارداد جوینت ونچ��ری ب ام و در خاک چین به عنوان 
بزرگ ترین ب��ازار خودروی دنیا خواهد بود. این ش��رکت 
پیش از این با خودروسازی برلیانس که هم اکنون در بازار 
ایران نیز موجود اس��ت قرارداد هم��کاری امضا کرده بود. 
طبق قوانین چین، ش��رکت های خارجی برای حضور در 
بازار چین باید ش��ریک های داخلی داشته باشند. یکی از 
سخنگویان ب ام و اعالم کرد که این شرکت به هیچ عنوان 
به حدس و گمان ه��ا اهمیت نمی دهد و صحبتی در این 
زمینه ندارد. وی همچنی��ن در ادامه صحبت های خود با 
تاکید ب��ر ادامه همکاری با برلیانس گفت: ما طبق برنامه 
قبل��ی خود ب��ه همکاری ب��ا جوینت ونچر چین��ی ادامه 
می دهیم و سرمایه گذاری و توسعه را در دستور کار داریم.  
در همین زمینه گریت وال ه��م از جواب به این حدس و 
گمان ها سر باز زده است. الزم به ذکر است که سهم بازار 
ب ام و در چین در س��ال گذشته 11درصد رشد داشته و 
این شرکت دومین رتبه فروش در میان برندهای برتر دنیا 
در چی��ن را پس از آئ��ودی در اختیار دارد. در همین آمار 
رشد 2۷درصدی مرسدس بنز نیز قابل مشاهده است که 

در رتبه سوم این لیست قرار دارد. 

اوضاع نگران کننده 85درصد از 
واحدهای قطعه سازی

به گ��زارش خبر خ��ودرو، یک عضو فع��ال در صنعت 
قطعه س��ازی کش��ور ضمن انتقاد از عدم توجه به اوضاع 
قطعه سازان، گفت: متاسفانه در شرایط کنونی روز به روز 
اوضاع نقدینگی قطعه سازان بدتر می شود و این مسئله بر 
جریان تولید و فعالیت واحدهای قطعه سازی تاثیر منفی 
گذاشته است. جعفر نصیری در گفت وگو با خبر خودرو با 
اش��اره به جریان نامناسب پرداخت مطالبات قطعه سازان 
افزود: با وجود رش��د تولید خودروهای داخلی متاس��فانه 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان همچنان با مشکل جدی 
هم��راه اس��ت. وی تصریح ک��رد: بس��یاری از واحدهای 
قطعه س��ازی در ش��رایط بحرانی قرار گرفتن��د و قادر به 
پرداخت حقوق و دس��تمزد کارگران نیس��تند. وی سیر 
صعودی نرخ مواد اولیه و عدم تامین نقدینگی و س��رمایه 
در گردش را از مش��کالت جدی قطعه س��ازان برشمرد و 
گفت: متاسفانه خودروس��ازان تنها به فکر تامین به موقع 
قطعات مورد نیاز هستند و توجهی به اوضاع قطعه سازان و 
مطالبات معوقه در این بخش ندارند. وی با اشاره به اوضاع 
نگران کننده نزدیک به ۸5درصد از قطعه س��ازان گفت: با 
این وضعیت بسیاری از قطعه سازان در آستانه تعطیلی قرار 
گرفتند چرا که دیگر انگیزه ای برای فعالیت و مقاومت در 

برابر مسائل و مشکالت موجود وجود ندارد. 

تازه های خودرو

موستانگ به روز 2۰۱8 را دریابید!



کمپانی گوگل اعالم کرده اس��ت که سرانجام پس از ۱۰ سال قادر خواهد بود 
تمام نی��روی مصرفی خود را از منابع انرژی تجدید پذی��ر تامین کند. به گزارش 
زومی��ت، گ��وگل تا پایان س��ال ۲۰۱۷ قادر خواهد ب��ود انرژی م��ورد نیاز برای 

دیتاس��نتر ها و همچنین دفاتر اداری خود را تماما 
از نیروی باد و نیروی خورش��یدی به دس��ت آورد. 
این خبر با اینکه بس��یار جالب توجه اس��ت، اما به 
هیچ عنوان غیر منتظره نیست. س��ال قبل بود که 
گوگل برای نخستین بار چنین تصمیمی را اعالم و 
همچنین اظهار کرد که بزرگ ترین شرکت خریدار 
انرژی تجدید پذیر در دنیا است. در گزارش ساالنه 
محیط زیست گوگل، این شرکت اعالم کرد که یک 
مدل قابل اجرا برای دیگر ش��رکت ها و سازمان ها 
ایج��اد و راه را برای اس��تفاده انب��وه از انرژی پاک 
هموار کرده است. این اقدام گوگل نه تنها می تواند 
وجهه عمومی شرکت را نزد افکار عمومی بهتر کند، 
بلک��ه با اهداف کلی  آن نی��ز همخوانی کامل دارد. 

)ناگفته نماند که طبق گزارش ها در س��ال ۲۰۱۵ گوگل به تنهایی به اندازه شهر 
سان فرانسیس��کو مصرف برق داشت( یکی از مدیران ارشد گوگل در این مورد در 
یک نوشته اینترنتی گفت: ما بر این باوریم که گوگل می تواند ابزار هایی برای بهبود 

زندگی مردم تولید کند و در عین  حال وابستگی خود به انرژی های فسیلی را نیز 
کاهش دهد. یکی دیگر از اقدامات نوآورانه گوگل در زمینه محیط زیست و آب  و 
هوا، استفاده از سنسور های کیفیت هوا در خودرو های سیستم استریت ویو است. 
عالوه بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر، گوگل در 
پی آن اس��ت که دفن پسماند های خود را نیز به 
صفر درصد برس��اند. طبق گزارش س��االنه سال 
۲۰۱۷، نیمی از ۱۴ دیتاسنتر این شرکت در کل 
جهان موفق شده اند تا به این هدف برسند. گوگل 
جوالی امسال اعالم کرد که قصد دارد نخستین 
نیروگاه بادی خود را از نروژ خریداری کند. رویترز 
در این مورد چنین گزارش داده است: گوگل سال 
گذشته قراردادی ۱۲ ساله برای خرید ۱۰۰درصد 
انرژی تولیدی نی��روگاه بادی Tellenes منعقد 
کرد. این ش��رکت از انرژی خریداری شده جهت 
پش��تیبانی چهار دیتاس��نتر اروپایی خود که در 
کشور های فنالند، بلژیک، هلند و ایرلند هستند، 
استفاده خواهد کرد. یکی از سخنگو های گوگل در این رابطه به رویترز گفته بود: به 
محض اینکه این نیروگاه کامال عملیاتی شود، ما تمام نیروی تولیدی آن را خواهیم 

خرید و انتظار داریم در اوایل سپتامبر ۲۰۱۷ این اتفاق بیفتد. 

مدی��رکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان زنج��ان گفت که اقتصاد 
دیجیتال، اقتصادی است که تولیدات آن به جز استان و کشور، در بازار سایر 
کشورها نیز می تواند به فروش برسد.   »وحید فرخی« در گفت وگو با ایسنا، 

اظهار کرد: امس��ال در نمایشگاه الکامپ بخش 
دولت الکترونیک نیز با حضور ۲۵ ارگان وجود 
داش��ت که به خوبی توانس��تند توانمندی های 
خود را نشان دهند. این مسئول ادامه داد: مردم 
با بازدید از این بخش نمایش��گاه متوجه شدند 
که کارهایی را که قبال به صورت حضوری انجام 
می دادند می توانند با استفاده از سیستم خدمات 
الکترونیکی سازمان ها انجام دهند که این مهم 
س��بب توس��عه فن��اوری اطالعات در اس��تان 
می ش��ود. وی با بیان اینکه پنجمین نمایشگاه 
الکامپ در اس��تان نسبت به دوره پیشین نمود 
بیشتری داش��ت، افزود: امسال نخستین مرکز 
توانمندس��ازی کس��ب و کارهای نوپ��ای IT و 

ICT در اس��تان افتتاح ش��د. همچنین از پارک علم و فناوری اس��تان نیز 
رونمایی به عمل آمد و امیدواریم که تا سال آینده شاهد نمایشگاه  پربارتری 
نس��بت به نمایشگاه امسال باشیم. فرخی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم 

تا سال آینده شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی در این نمایشگاه باشیم، 
خاطرنش��ان کرد: می کوشیم در نمایشگاه س��ال آتی بخش استارت آپ ها 
به صورت مستقل در نمایشگاه حضور یابند، اما امسال هم استارت آپ ها تحت 
حمایت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
در نمایشگاه حضور دارند. مدیرکل ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات اس��تان زنجان با اش��اره 
به پتانس��یل رس��انه ها در امر فرهنگ سازی، 
یادآور شد: رسانه ها می توانند با فعالیت خود 
این بخش ه��ا را در جامع��ه پررنگ تر کنند. 
همچنین وام هایی که برای اپلیکیشن موبایلی 
برای دانش آموزان و دانش��جویان وجود دارد 
که می تواند با فعالیت رس��انه ها در جامعه به 
تولیدکنندگان اپلیکیش��ن موبایل ش��ناخته 
شوند. وی تصریح کرد: براساس هدف گذاری 
انجام شده به دنبال آن هستیم که تا سال آتی، 
شمار اپلیکیشن های موبایل را از ۱۰۰ هزار در 
کش��ور به 3۰۰ هزار اپلیکیشن موبایل برسانیم، چون ترکیه در همسایگی 
ایران، ۷۰۰ هزار اپلیکیشن موبایل تولید کرده که تولیدات در کشور ایران در 

این زمینه نسبت خیلی پایین تری دارد.

مصطفی کاظمی گفت که طبق قانون شرکت های دانش بنیان که به تصویب 
مجلس رسیده باید  قبل از دریافت تسهیالت از شورای عتف تاییدیه دریافت 
کنند، اما این اتفاق نمی افتد. مصطفی کاظمی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 

در م��اده ۱۰ قانون ش��رکت های دانش بنیان که 
به تصویب مجلس رس��یده آمده اس��ت »کلیه 
مش��وق ها و تس��هیالت واگذار ش��ده یا در حال 
واگ��ذاری به ش��رکت های دانش بنی��ان قبل از 
عملیاتی شدن باید از طرف دستگاه های مسئول 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش��نهاد و 
توس��ط این وزارت به ش��ورای عالی عتف جهت 
تصویب ارائه شود.« این روند تاکنون دنبال نشده 
و کلیه تس��هیالت و مش��وق هایی که بدون طی 
ش��دن روند تصریح ش��ده در ماده ۱۰ قانون ولو 
ب��ا مصوبه های درون دس��تگاهی یا هیأت دولت 
به شرکت های دانش بنیان واگذار شده اند باید از 
این مسیر هم عبور کرده باشند تا تکلیف قانونی 

صورت پذیرفته باشد. وی با بین اینکه اکنون شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
بدون دریافت این تاییدیه، تسهیالتی به عنوان مثال از معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی دریاف��ت می کنند، اظهار 

داش��ت: این ش��رکت ها باید به تایید وزارت علوم و عتف می رس��یدند، سپس 
تس��هیالت دریافت می کردند، ولی این اتفاق نیفتاده و از آن جهت همه اینها 
محل اش��کال است. کاظمی با بیان اینکه در اینجا یک امر خالف قانون اتفاق 
افتاده اس��ت، اظهار داش��ت: ما اقداماتی برای 
اینک��ه این موضوع رفع ش��ود انج��ام داده ایم، 
ولی به صورت محدود بوده، زیرا قصد داریم در 
رابطه با این قضیه آهسته حرکت کرده تا از بروز 
اختالفات و تنش های موجود جلوگیری کنیم. 
معاون دبیرکل ش��ورای عالی علوم تحقیقات و 
فناوری تاکید داشت: در جلسه بیستم شورای 
عالی عت��ف مصوبه ای داش��تیم مبنی بر اینکه 
»کلیه آیین نامه هایی که تاکنون تهیه ش��ده به 
تصویب شورای عالی برسد«، ولی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در مقابل این مصوبه 

مخالفت کردند. 
وی با تاکی��د بر اینکه ما اعالم کردیم قانون 
را نمی توان دور زد یا به رأی خود تفس��یر کرد، گفت: اوایل دولت یازدهم هم 
کارگروه شرکت های دانش بنیان که اکنون در معاونت علمی مستقر است قرار 

بود در وزارت علوم راه اندازی شود. 

رئیس شورای پیشکس��وتان و نخبگان اتاق شیراز گفت که توانمند سازی 
بخش خصوصی با استفاده از تجربه، توان و دانش پیشکسوتان بخش اقتصادی 
استان از برنامه های این ش��ورا است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی شیراز محمد پاکدل 
دیروز در نخس��تین جلسه هیأت رئیسه شورای 
پیشکسوتان و نخبگان و انتخاب اعضای هیأت 
رئیس��ه ای��ن ش��ورا، بیان ک��رد: با اس��تفاده از 
تجربه پیشکس��وتان به ویژه در بخش اقتصادی 
می توان بس��یاری از فرصت ه��ا را احیا یا ایجاد 
کرد که موضوع مهمی در بخش اقتصاد اس��ت 
که متاس��فانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تجربه پیشکس��وتان در 
بس��یاری از امور راهگشای حل مشکالت است، 
افزود: با استفاده از علم و تجربه پیشکسوتان نیاز 
به آزمون و خطا در بسیاری از امور نیست و این 

امکان را فراهم می کند که بخش اقتصاد بتواند به س��مت مطلوب پیش رود. 
پاکدل اظهار داش��ت: بخش خصوصی در حوزه اقتصاد رسالت مهمی برعهده 
دارد که تالش می کنیم بتوانیم با اس��تفاده از خرد جمعی این رس��الت را به 

بهترین نحو انجام دهیم. وی اضافه کرد: ارائه مش��اوره های حرفه ای، تعریف 
روش های جذب س��رمایه های داخل��ی و خارجی، ارائه راهکارهای توس��عه 
ص��ادرات غیر نفت��ی، ارائه راهکاره��ای ایجاد کارآفرینی و اس��تفاده بهینه از 
امکانات موج��ود و ارائه راهکارهای مناس��ب 
برای تصمیم س��ازی در سطح مختلف مدیران 
برای بهبود فضای کس��ب و کار و ایجاد اشتغال 
در استان از برنامه های در دستور کار این شورا 
است. دبیر شورای پیشکسوتان و نخبگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز 
گفت: شورای پیشکسوتان و نخبگان به عنوان 
بازوی توانمند و بال پرواز اتاق بازرگانی شیراز 
برای حرکت در جهت توسعه اقتصادی استان 
خواهد بود که عمده فعالیت های این شورا در 
راس��تای اعتالی اقتصادی فارس برنامه ریزی 
ش��ده است. وی با اش��اره به مشکل بیکاری و 
لزوم بهبود فضای کس��ب و کار در استان ادامه 
داد: برای ایجاد اشتغال، نیاز به مدیریت منابع موجود، استفاده بهینه از امکانات 
و افزایش س��رمایه گذاری داریم که این ش��ورا با خرد جمعی این اهداف را در 

راستای بهبود فضای کسب و کار استان دنبال می کند. 

اقتصاد دیجیتال، اقتصادی فراتر از مرزهاامسال ۱۰۰درصد نیروی مصرفی گوگل از انرژی تجدید پذیر خواهد بود معاون شورای علوم تحقیقات: 

شرکت های دانش بنیان بدون تاییدیه تسهیالت دریافت می کنند
توانمندسازی بخش خصوصی با استفاده از پیشکسوتان اتاق بازرگانی

ظه��ور و ش��کل گیری ش��تاب دهنده ها، ش��رکت های س��رمایه گذاری و 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری تخصصی مثل س��رمایه گذاران جس��ورانه یا 
همان وی س��ی ها در کش��ور اتفاق امیدوارکننده ای است. با این وجود حجم 
سرمایه گذاری تخصصی روی استارت آپ ها در ایران در مقایسه با کشورهای 
دیگر و با توجه به نیاز موجود بس��یار کم اس��ت. یک��ی از چالش های اصلی 
اینجاست که سرمایه های سنتی و مردمی به دالیل مختلف همچون مشکل 
فرهنگ سازی، نرخ باالی سود بانکی، عدم حمایت کافی نهادهای حاکمیتی از 
وی سی ها و … به سمت کارآفرینی استارت آپی نمی آید. همین طور مشکالت 
متعددی در جذب سرمایه های خارجی یا برقراری امنیت سرمایه گذاری وجود 

دارد. 
به گزارش نوپانا، مهم ترین دغدغه هر کس که کس��ب وکاری راه می اندازد 
در وهله نخست، یافتن راه های جذب سرمایه و بازار فروش کاالها و خدمات 
است و در وهله بعدی طراحی روش هایی برای پایین آوردن هزینه تولید و به 
حداقل رساندن بهای تمام شده است. سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بنگاه ها، 
ش��راکت است و شراکت در هر سطحی ش��امل در نظر گرفتن این موضوع 
می شود که بازار مدنظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد و ریسک های پیش 

روی آن کدامند؟ 

 سرمایه گذاری فناورانه در ایران
شکل گیری کس��ب وکارهای نوپا )استارت آپ ها(، مراکز رشد و کارآفرینی، 
ش��تاب دهنده ها  )Accelerator(  و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
)Venture Capital( در کنار فضای آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش 

عالی و س��ایر موسسات آموزشی در پنج س��ال اخیر به طور قابل توجه رشد 
داش��ته اس��ت. در فضای ترویجی هم برگ��زاری رویداده��ای مختلف برای 
شناس��ایی کارآفرینان و فرصت های سرمایه گذاری به توسعه این فضا کمک 

کرده است. 
از س��وی دیگ��ر دولت هم با اجرای��ی کردن قانون تاس��یس و حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان، گام مهمی را برای تس��هیلگری و توس��عه در این 
بخش برداشته است و همچنین ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 

در بورس کلید خورده است. 
نکته مهمی که در این بین مطرح می ش��ود سرعت رشد شرکت های نوپا 
)استارت آپ( و عالقه روزافزون کارآفرینان جوان ایرانی به حضور در این فضا 
و ضرورت تامین منابع مالی و س��اختارهای مناس��ب پشتیبانی از آنهاست. 
همچنین در این فضا صحبت از حضور سرمایه گذاری خارجی در تقویت این 

زیست بوم نیز مطرح می شود. 
از طرف��ی در مرحله ش��کل گیری ایده نیاز به منابع مال��ی حداقلی برای 
شکل گیری تیم و انسجام در راهبری ایده و فرصت سرمایه گذاری داریم که 
این منابع در کنار ارائه مش��ورت ها و راهنمایی های الزم برای تعریف صحیح 
و دقیق ایده باید تزریق و طرح تجاری قابل اجرایی مش��خص ش��ود. جذب 

سرمایه های بیشتر به شکل تخصصی در مراحل بعدی اتفاق می افتد. 
نیاز به وی سی ها در زیست بوم کارآفرینی

س��رمایه گذاری خطرپذیر یکی از حلقه های مکمل زیست بوم کارآفرینی 
است که می تواند زمینه ساز توسعه اقتصاد دانش بنیان، تحقق اقتصاد مقاومتی 

و حل مشکالت اقتصادی کشور باشد. 

روش   های خوبی برای س��نجش موفقیت وجود دارند. ب��ه گزارش مدیر اینفو، 
تعریف موردعالقه    من از موفقیت، نشأت گرفته از اهداف خانوادگی و شخصی است. 
از نظر من، موفقیت یعنی آگاهی از اهداف خاص و اقدام سنجیده در جهت رسیدن 
به آن اهداف. اکثر افراد موفق بعد از دستیابی به اهداف شان، اهداف جدیدی برای 
خود تعیین می   کنند. ممکن است، تعریف شما از موفقیت با تعریف من متفاوت 
باشد. با این حال شما هم به نحوی موفقیت را برای خود تعریف کرده اید. در ادامه 

مطلب، بعضی صفات مشترک بین افراد موفق را با هم مرور می کنیم: 
۱-آنها وقت شان را با سایر افراد موفق سپری می   کنند 

معموال افراد تمایل دارند براساس اهداف و ارزش   های مشترک شان گردهم  آیند. 
دوس��تان خوب الهام   بخش یکدیگرند. افرادی که ارزش   های مشابه دارند، معموال 

اهداف مشابهی هم در زندگی دارند. 
2- آنها کارهای ش�ان را همین امروز انجام می   دهند و مبتنی بر اهداف 

آینده تصمیمات بزرگی می گیرند 
فقط ۲۰درصد تالش های ما منطقی هستند و 8۰درصد زمان کاری ما بیهوده 
تلف می   ش��ود، ولی اگر آن ۲۰درصد را درس��ت انجام دهیم )به سوی اهداف مان 

حرکت کنیم(، آن 8۰درصد، دیگر اهمیتی نخواهد داشت. 
3- آنها برای خود دستور کار تنظیم می   کنند 

اکثر افراد موفق به سمت کنترل و پذیرش مسئولیت قدم برمی   دارند. همه    افراد 

در زندگی خود با موانعی مواجه می ش��وند، ولی اف��راد موفق اجازه نمی   دهند که 
موانع، آنها را از پا درآورند. حتی اگر کس��ی سنگی در مسیر آنها پرتاب کند، آنها 
به کار خود در جهت رسیدن به اهداف شان ادامه می   دهند. گاهی  اوقات آنها از این 

موانع و سنگ   ها به عنوان نردبانی به سوی هدف شان استفاده می  کنند. 
4- آنها منابع شان را به خوبی مدیریت می   کنند 

پول خرج کردن، فقط بخش��ی از چالش های مسیر است. افراد موفق تشخیص 
می   دهند که چطور تمام منابع را در راه رسیدن به اهداف شان مدیریت کنند. این 
منابع عبارتند از: زمان، آموزش مداوم، پول و روابط. احتماال افراد در ۴۰ س��الگی 
قادر نخواهند بود به راحتی کسب و کارشان را راه بیندازند، مگر اینکه در طول مسیر 

آماده   سازی   های دقیقی انجام داده باشند. 
اگر هدفی مثل پیاده روی دور دنیا داشته باشید، برای انجام این کار به  زمان، پول 
و زیرکی احتیاج دارید. شاید بتوانید دوست خوبی هم پیدا کنید که هدفی مثل 

شما داشته باشد و با اشتیاق در این مسیر به شما بپیوندد. 
5- آنها بازنشستگی را مرحله دیگری از فرآیند موفقیت می   دانند

افراد زیادی را می شناسم که از محل کار رسمی شان بازنشسته شده   اند، ولی در 
فعالیت   های متنوع و ارزشمند دیگری همچنان فعال هستند. هیچ چیز مثل افراد 
شاد، سرزنده و مولدی که به سمت اهداف معنی   دار و متفکرانه پیش می   روند، ما 
را برای حرکت به سمت موفقیت ترغیب نمی   کند. آنها حتی اگر دست شان خالی 
ش��ود باز خود را تجهیز می   کنند تا به مسیرش��ان ادامه دهند. شاید کلید اصلی 

موفقیت شان اهداف منعطف شان باشد. 

مطالع��ات امکان س��نجی معایب و مزایای پ��روژه آینده م��ان را تحلیل 
می کن��د. به گزارش مدیر اینفو، این مطالعه ممکن اس��ت داوطلبانه انجام 
شود یا به عنوان پیش شرطی موردنیاز جهت تامین مالی از سوی وام دهنده 
تعیین ش��ود. مطالعه امکان سنجی قبل از ش��روع تالشی بزرگ، به شما و 

مشخصی  برنامه  کارکنان تان 
می ده��د تا پ��س از ش��روع 
پروژه با چش��می باز به پیش 
بروید. ش��ما می توانید مطالعه 
امکان سنجی را انجام دهید که 
کل پروژه را پوش��ش می دهد 
ی��ا اینکه وظای��ف خاص تری 
را مدنظ��ر دارد. اگ��ر زمان و 
پ��ول کافی در اختی��ار دارید، 
پروژه ه��ای ب��زرگ را به چند 
بخش تقسیم کنید و مطالعات 
امکان س��نجی را برای هر یک 
از بخش های مذکور به صورت 
جداگان��ه انج��ام دهی��د. این 
فعالیت تضمین کننده جزییات 
حیاتی برای کل پروژه اس��ت 
و تحلیلی کامل از کسب وکار 

ارائه می دهد. 
دغدغه ها و اهمیت 

مسائل محیط زیستی 
امکان سنجی ممکن  مطالعه 
است توس��ط س��ازمان دولتی 
به عنوان بخش��ی از یک مجوز 
درخواس��ت  ی��ا  س��اختمانی 
تجدیدنظر، مورد نیاز باشد. این 
امر به ویژه در مناطقی که دارای 
گونه های خطرناک یا دریاچه ها، 
رودخانه ه��ا و دیگر راه های آبی 
هستند که ممکن است موجب 
آلودگی شده و به محیط زیست 
آس��یب برس��اند اهمیت دارد. 
در صورتی که کس��ب وکارتان 
تولی��د  را  زباله ه��ای خاص��ی 

می کند، مراحل دفع مناس��ب را مورد بحث قرار دهید. فهرس��تی از اقدامات 
کمکی که شرکت قصد دارد برای جبران خسارت ایجاد کند، بیان کنید. 

ریسک های قانونی 
اگر محصوالتی با خطرات قابل توجه تولید می کنید، مطالعه امکان سنجی 
قانونی می تواند به شما در پیش بینی مشکالت آینده کمک کند. این مطالعه 
ممکن اس��ت ش��ما را به این نتیجه برس��اند که محصول نباید تولید شود. 
حتی اگر محصوالت خطرناکی را هم به فروش نرسانید، قوانین کار می تواند 

روی کسب وکارتان تاثیر بگذارد. هنگام تهیه این نوع مطالعه امکان سنجی، 
احتماال نیاز به مش��اوره با وکی��ل ویژه با اطالعات تخصصی محل و صنعت 

داشته باشید. 
نقل  مکان و جابه جایی 

مطالعات امکان س��نجی در هن��گام برنامه ریزی برای انتق��ال و جابه جایی 
شرکت تان مفید هستند. اگر شما به کشوری خارجی نقل  مکان  کنید، ممکن 
است با فرهنگی کامال متفاوت روبه رو شوید. ممکن است اختالفات منطقه ای 
کش��ورها  بین  قابل توجه��ی 
وجود داشته باش��د. به عنوان 
 مث��ال، حرک��ت از کانزاس به 
لس آنجل��س می توان��د برای 
نیروی کارتان شوک فرهنگی 
ایج��اد کن��د. به ط��ور کامل 
تدارکات  امکان سنجی  درباره 
و هزینه های پیش بینی ش��ده 
این جابه جای��ی بحث کنید. 
فراموش نکنید که هزینه های 
منابع انسانی را برای کارکنانی 
که نیاز به نقل  م��کان دارند، 

مدنظر قرار دهید. 
پروژه های توسعه 

اقتص��ادی  پیامده��ای 
اضافه ک��ردن امکانات جدید، 
کانال ه��ای  ی��ا  کارمن��دان 
توزی��ع را در نظ��ر بگیری��د. 
تمام جنبه های فن��ی پروژه، 
مانند تهیه مبلم��ان اداری و 
سیستم های فناوری اطالعات 
را مورد بحث قرار دهید. ادغام 
بع��دی با ش��رکت های دیگر 
هم دلیل خوبی ب��رای انجام 
مطالعه امکان سنجی است. اگر 
شرکت تان وارد بازار جدیدی 
یا محص��ول جدیدی  ش��ود 
را راه ان��دازی کن��د، ممک��ن 
اس��ت بخواهید روند تقاضا را 
مورد مطالعه ق��رار دهید، که 
ان��دازه بازار، رش��د بالقوه آن، 
تقاض��ای فعل��ی و چگونگی 
خشنودی ش��ما از رقبای تان 

را اندازه گیری می کند. 
جذب سرمایه 

مطالعه امکان س��نجی می توان��د میزان موفقی��ت در تالش های جمع آوری 
پولی برای سازمان های غیرانتفاعی را بهبود بخشد. این مطالعه نشان می دهد 
که اهداکنندگان بالقوه س��رمایه آماده هس��تند و به دلیل نوع کسب وکارتان، 
س��رمایه گذاری می کنند. تمام اهداف مالی س��ازمان نیز در س��ندی مکتوب 

مشخص می شوند. 

گوگل به تازگی اعالم کرده که طی پنج سال آتی، جهت بهبود وضعیت آموزشی در سطح 
جهان، یک میلیارد دالر به سازمان های غیر انتفاعی کمک خواهد کرد. در این راستا قرار است 

کارمندان این شرکت به صورت داوطلبانه در مجموع بیش از یک میلیون ساعت از زمان خود را 
صرف این پروژه کنند. 

به گزارش دیجیاتو، این طرح که توسط »ساندرا پیچای«، مدیرعامل شرکت ساکن ماونتین ویو 
معرفی شده، »رشد با گوگل«  )Grow with Google( نام دارد و در نهایت قرار است از توسعه 

برنامه های تحت وب گرفته تا کسب و کارهای سازمانی، به افراد جویای شغل کمک کند. 

پیشتر نیز گوگل برنامه های مشابهی را در جهت بهبود آموزش در آفریقا اجرا کرده بود.
به عنوان نمونه یکی از اصلی ترین برنامه ها در این طرح، ساخت یک پلتفرم دیجیتال جهت 
تسهیل آموزش دانش آموزان است. گفتنی است که نمونه مشابه این برنامه، در تیر تا مرداد 

سال جاری به منظور آموزش مهارت های کار با کامپیوتر و اینترنت در آفریقا توسط گوگل اجرا 
شده بود. در آن زمان این شرکت اعالم کرد که هدف این برنامه آموزش مهارت به ۱۰ میلیون 

آفریقایی تبار و نیز ۱۰۰ هزار توسعه دهنده نرم افزار از کنیا، آفریقای جنوبی و نیجریه است. 
گوگل قرار است به منظور پیشبرد طرح »رشد با گوگل«، با شرکت های آموزش آنالین رایگان 

از جمله Udacity و Coursera و نیز موسسات خیریه Goodwill و H-4 همکاری کند. 
 

سرمایه گذاری تخصصی در استارت آپ های ایرانی

افرادی که از لحاظ مالی موفق هستند چه عادت هایی دارند؟  چرا مطالعه امکان سنجی حیاتی است؟ 

برنامه یک میلیارد دالری گوگل 
 برای بهبود مهارت

افراد جویای کار
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دریچهنگاه

مدیر بخش نرم افزارهای تلفن همراه یازدهمین نمایش��گاه بین المللی رس��انه های 
دیجیتال از حضور اپ اس��تورها و تولیدکنندگان اپلیکیش��ن های تلفن همراه در این 
نمایشگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حسین نادرخانی گفت: یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی رس��انه های دیجیتال با هدف ارائه آخرین دستاوردها، توانایی ها 
و آش��نایی هرچه بیشتر کاربران با حوزه رسانه های دیجیتال و فضای مجازی به ویژه 
نرم افزارهای تلفن همراه برگزار می شود. مدیر بخش نرم افزارهای تلفن همراه یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال افزود: رشد باالی استفاده از ابزارهای هوشمند 
بین مردم، نقش و اهمیت تلفن همراه در بین کاربران را بیش از پیش افزایش داده و 

این مسئله نیازمند توجه ویژه به بخش نرم افزارهای تلفن همراه است. 

تولیدکنندگان اپلیکیشن های تلفن همراه 
در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

غ��ول چینی دنی��ای تجارت الکترونیک، ب��ه فکر س��رمایه گذاری در زمینه هوش 
مصنوعی و دیگر فناوری های مربوط به آینده است. به گزارش زومیت، کمپانی علی بابا 
روز گذشته به طور رسمی تایید کرد که قصد دارد مبلغ ۱۵میلیارد دالر را طی سه سال 
آینده در زمینه  »فناوری های بااهمیت« که شامل مواردی مثل محاسبات کوانتومی و 
هوش مصنوعی هستند، سرمایه گذاری کند. این غول دنیای تجارت الکترونیک، قصد 
دارد هفت آزمایشگاه ویژه را در شهرهای سن متیو، کالیفرنیا، بلویو، واشنگتن، پکن، 
مسکو و تل آویو به منظور کار روی فناوری های یادشده، راه اندازی کند. سرمایه گذاری 
علی بابا در حقیقت شامل تاسیس بخش جدیدی به نام DAMO Academy است. 
DAMO قرار است با این سرمایه هنگفت، روی موضوعاتی مثل اینترنت اشیا، امنیت 

شبکه، یادگیری ماشینی و پردازش زبان های طبیعی تمرکز کند. 

علی بابا ۱5 میلیارد دالر در زمینه هوش 
مصنوعی سرمایه گذاری می کند

طاهره منیری شریف
MBA مارال مختارزاده کارشناس ارشد

کارشناس ارشد کارآفرینی



صاحبان کسب وکارها باید شیوه 
نوشتن تبلیغات اثربخش را بدانند. 
همه محصوالت و کس��ب وکارهای 
گوناگون به تبلیغات و چاشنی های 
فروش نیازمند هستند، اما متأسفانه 
معموال با انبوهی از تبلیغات روبه رو 
هستیم که نه تنها اثربخش نیستند، 
بلک��ه به ش��دت مس��خره و گاهی 

اعصاب خردکن نیز هستند. 
این تبلیغات بد به ضرر محصول 
تمام می شوند. برای تولید تبلیغات 
اثربخش بای��د مخاطب را به خوبی 
بشناسید. پس از آن با شناخت انواع 
تبلیغات و رسانه ها انتخاب مناسبی 
داش��ته باش��ید. ابزارهای مختلفی 
برای تبلیغات اثربخش در دس��تان 
ش��ما قرار دارد؛ بروش��ورها، بنرها، 
آگهی های کاغذی، کارت پستال ها، 
روزنام��ه،  و  مج��ات  در  آگه��ی 

تبلیغات اینترنتی و... 
 ، chetorدرادام��ه ب��ه نق��ل از
اثربخش  تبلیغ��ات  برای  11روش 
معرفی شده است. با ما همراه باشید 
و با جزییات بیشتر آن آشنا بشوید. 
از  را  ۱- چ�ه چی�زی ش�ما 
گردونه رقابت تبلیغات اثربخش 

خارج می کند؟ 
کس��ب وکارهای  و  محص��والت 
مختلف در ح��وزه تبلیغات حاضر 
می ش��وند و فعالیت می کنند. باید 
با خ��ود فکر کنید ک��ه چه چیزی 
باعث می ش��ود مخاطب و مشتری 
بالق��وه ش��ما به س��مت رقیب تان 
ب��رود؟ آگاهی و تمرکز نس��بت به 
این مس��ئله بسیار مهم است. برای 
گرفتن گوی رقابت از دس��ت رقبا 
باید به مشتریان بالقوه و مخاطبان 
نش��ان بدهید که از س��ایرین برتر 
هستید و با انتخاب شما در حقیقت 
بهترین انتخاب ممکن را داشته اند. 
  راس ری��وز، نویس��نده کت��اب 
تبلیغات«  ارزش��مند »واقعیت در 
می گوی��د: »در حلقه های بازاریابی 
رعایت USP  واجب است.« شاید 
بپرسید که منظور او چیست؟ او در 
حقیقت به اهمی��ت »گزاره فروش 
منحصربه فرد« اعتقاد زیادی داشت. 
UPS  ش��کل اختص��اری حروف 
 ،)Proposition(گ��زاره واژگان 
فروش  )selling( و منحصربه فرد 

)unique( است.
در توضیح بیش��تر گزاره فروش 

منحصربه فرد باید گفت: 
- هر آگهی تبلیغاتی باید عبارتی 
معنادار برای مخاطب داشته باشد. 
در تبلیغ��ات نباید به س��روصدای 
بیهوده، زرق وبرق بی معنا و کلمات 
بس��نده کرد. هر تبلی��غ باید برای 
مفهوم  تک ت��ک مخاطبان خ��ود 
داش��ته باش��د. به گون��ه ای که به 
مخاطب نش��ان بده��د خرید این 
محصول خاص چ��ه مزایایی برای 

همان شخص به ارمغان می آورد. 
- رعایت تمایز نیز بس��یار مهم 
اس��ت. برند و محصول ش��ما باید 
چیزی ارائه کند که سایر رقبا از آن 

تهی هس��تند. تبلیغات باید درباره 
چی��زی صحبت کنن��د که متمایز 
است و دیگران به آن نپرداخته اند. 

- تبلیغات بای��د همه مخاطبان 
را تحت تأثیر ق��رار بدهد؛ تأثیری 
که موجب جذب مش��تریان جدید 
و بالقوه به سوی محصول می شود. 

به نمونه هایی از تبلیغات اثربخش 
با UPS مناسب توجه کنید. 

- شامپوی ِهد  اند شولدرز: از شر 
شوره ها خاص شوید. 

س��ریع،  س��ریع،  آناس��ین:   -
فوق الع��اده س��ریع درد را س��اکت 

کنید. 
- دومین��و پیت��زا: در عرض ۳۰ 
دقیقه یا کمت��ر پیتزایی تازه و داغ 
دریاف��ت کنید، اگر بیش��تر طول 

کشید، مهمان ما باشید. 
- فدک��س: وقتی بس��ته ش��ما 
صحیح و سالم، یک شبه به مقصد 

می رسد. 
- ام  اند ام: این شکات ها به جای 
دستان در دهان تان آب می شوند. 

- خطوط هوایی س��اوث وست: 
کرایه اندک را با ما تجربه کنید. 

- متروپولیت��ن الی��ف: از م��ت 
بخرید، خ��ودش هزینه را پرداخت 

می کند. 
مثال های متعددی در این زمینه 
وجود دارد. باید بتوانید گزاره هایی 
تأثیرگذار خلق کنید. باید به دنبال 
چیزی باش��ید ک��ه دیگ��ران ارائه 
نکرده ان��د. منحصربه ف��رد و وی��ژه 
ظاهر شوید. سعی کنید زبان خاص 
خودت��ان را خل��ق و ب��ا آن ارتباط 
برق��رار کنید. ب��رای ایج��اد تمایز 
در تبلیغات اثربخ��ش باید به دقت 
ویژگی ه��ای ارباب رج��وع خود را 

بشناسید. 
برای مثال یک شرکت تبلیغاتی، 
ارباب رجوعی داش��ت که وکالت در 
زمینه مهاجرت را مدیریت می کرد. 
ای��ن مش��تری فعالیت هایی مانند 
سایر وکای تبلیغاتی انجام می داد. 
پس برای تمایز بای��د به دنبال چه 
چیزهای��ی ب��رای او می گش��تند؟ 
ش��رکت تبلیغاتی شروع به بررسی 
دقی��ق این م��ورد ک��رد و دریافت 
نکات زیادی وجود دارد که می تواند 
اثربخش��ی تبلیغ��ات را ب��رای این 

ارباب رجوع بیشتر کند. 
ای��ن وکیل خود مهاج��ر بود، با 

مجله ای درباره مش��اوره مهاجرت 
همکاری داش��ت و از اینها گذشته 
شخصیتی پرانرژی و ویژه داشت که 
به رغم شباهت با  سایر رقبا در نوع 
فعالیت، ام��ور را به گونه ای متفاوت 
سروسامان می داد. جمع آوری همه 
این  ویژگی ها می توانست به تولید 
گزاره فروشی منحصربه فرد کمک 

کند. 
یادتان باش��د که وجود UPS از 
نبود آن بهتر اس��ت. می توانید این 
گزاره فروش منحصربه فرد را تغییر 
بدهید و اصاح کنید. چیزی که در 
تبلیغات خود از آن حرف می زنید، 
لزوما نکته ای منحصربه فرد نیست، 
اما ش��اید س��ایر رقب��ا از آن غافل 
مانده اند و همین می تواند به پاشنه 
آش��یل آنها و کلیدی برای تمایز و 
پی��روزی ش��ما بدل بش��ود. کافی 
اس��ت یک برگ��ه و قلم به دس��ت 
بگیرید و س��عی کنید این نکات را 
درباره محصول تان پیدا کنید. باور 
کنید با موارد بسیار جالبی روبه رو 

خواهید شد. 
۲- عنوانی قدرتمند داش�ته 

باشید؛ توجه ها را جلب کنید
ای��ن روزه��ا اطراف م��ا مملو از 
تبلیغ��ات مختل��ف اس��ت. هم��ه 
تبلیغات را با نگاهی گذرا پیگیری 
رد  آنه��ا  از  س��ریعا  و  می کنن��د 
می ش��وند. در چنین آشفته بازاری 
باید تبلیغاتی اثربخ��ش با ویژگی 
جلب نظر و توج��ه مخاطب تولید 
کنید. عنوانی مناس��ب می تواند در 

این زمینه بسیار مؤثر باشد. 
 دیوید اوگیلوی، مرد درجه یک 
دنیای تبلیغ��ات می گوید »به طور 
متوسط، مردم عناوین را پنج برابر 
بیشتر از بدنه متن تبلیغات پیگیری 
می کنن��د. پس با داش��تن عنوانی 
مناسب ۸۰ سنت از یک دالر خود 

را پرداخته اید.« 
س��وال مهمی که بای��د از خود 
بپرسید این است که مخاطب چه 
کسی است و چه چیزی او را جلب 
می کن��د؟ عنوان در جلب مخاطب 
بسیار تأثیرگذار است. فرض کنید 
ایمیلی به دست تان برسد باعنوان  
»حاضری اوباما را استخدام کنی؟« 
چنین عنوانی بی شک مخاطبان را 
برای جست  وجوی بیشتر کنجکاو 
می کند و منجر به ارتباطات بیشتر 

خواهد شد. 
گاه��ی  اوقات با ن��گارش نامه ای 
میلیون ه��ا  می ت��وان  تأثیرگ��ذار 
دالر درآم��د تولی��د ک��رد. عناوین 
خیره کنن��ده قالب ه��ای مختلفی 
دارن��د. اوگیل��وی می گوی��د »من 
متن آگهی ه��ای تبلیغات��ی را در 
انتخ��اب  و  می نویس��م  روز  س��ه 
عنوان��ی ب��رای آنه��ا حدودا س��ه 
هفته به ط��ول می انجامد.« برخی 
عناوین به شکل گزاره های خبری 
از محص��ول و خدمت��ی صحب��ت 
می کنند و اطاع رس��انی های الزم 
را ارائ��ه می کنن��د. برخ��ی مزایا را 
برمی شمارند و تعدادی نیز از جنبه 
منفی قضیه برای تأکید بر امکاناتی 
که ارائه می شود، کمک می گیرند. 
برای مث��ال به جای اینک��ه عنوان 
موردنظر بگوید »افزایش س��ود« از 

»کاهش هزینه« استفاده می کند. 
۳- پیشنهادی بدهید که به 

هیچ وجه رد نمی شود
مش��تریان از ح��راج و چانه زدن 
خوش ش��ان می آی��د. پس س��عی 
کنید با پیش��نهاداتی از این دست، 
آنها را به خود جلب کنید. ارس��ال 
رای��گان، یک��ی بخر چند ت��ا ببر، 
نسخه آزمایشی رایگان از محصول 
و بهترین قیمت را پیشنهاد کنید. 
اینها به موفقیت بیشتر شما کمک 
خواهن��د کرد. وقتی پیش��نهاداتی 
عالی و وسوسه کننده داشته باشید، 
مشتریان به سوی تان جذب خواهند 
ش��د و نمی توانن��د در براب��ر آنها 

مقاومت کنند. 
در تبلیغات و معرفی محصول به 
 ،)CVL(ارزش چرخه عمر مشتری
توجه کنید. ارزش چرخه مشتری 
مقدار ارزشی است که هر مشتری 
در طول زمان با آن به شرکت شما 
سود می رساند. برای درک بهتر این 
موض��وع به این مث��ال دقت کنید. 
ش��رکتی ب��رای معرف��ی خدماتی 
جدی��د و جذب مش��تریان جدید، 
1۵۰ دالر از س��ود خود را از دست 
می دهد، اما مش��تریان تازه دارای 
ارزش چرخه ای بالغ بر ۵۰۰۰ دالر 
هستند، یعنی ۳۳ برابر مبلغی که 
برای سرمایه گذاری صرف می شود. 
پس کافی است 1۵۰ دالر برای 
ج��ذب مخاطب تازه هزینه ش��ود 
و درع��وض ۴۸۵۰ دالر از دس��ت 

نرود. درک این مفهوم در رش��د یا 
زمین خوردن کسب وکار شما بسیار 

مهم است. 
۴- از مزایا بگویید؛ مخاطب 

چه چیزهایی به دست می آورد
در تبلیغات الزم است از ویژگی ها 
و کاربرد محصول و خدمات سخن 
بگویی��د، ام��ا آنچه مهم تر اس��ت، 
برش��ماری مزایا اس��ت. مش��تری 
می خواه��د بدان��د که ب��ا خرید از 
شما چه منفعتی نصیبش می شود. 
درواقع مشتریان با پرداخت هزینه 
به دنب��ال خرید کاربرد و س��ودی 
هس��تند که از محصول و خدمت 

کسب می کنند. 
ب��رای رعای��ت این اص��ل مهم 
می توانید به نکات زیر توجه کنید. 

- ابتدا فهرس��تی کام��ل از تمام 
محص��والت و خدمات��ی ک��ه ارائه 

می کنید، بنویسید. 
- برای هر محص��ول یا خدمت، 
تم��ام ویژگی های��ی را ک��ه دارند 

یادداشت کنید. 
- برای هر ویژگی، مزایایی را که 
به مخاطب داده می شود برشمارید. 
ب��رای مث��ال وقتی ش��ما وکیل 
ام��ور مالیاتی هس��تید، می توانید 
وب س��ایتی راه ان��دازی کنی��د ت��ا 
مش��تریان ش��ما، در تم��ام هفت 
روز هفته به ش��کل ۲۴ ساعته، به 
مدارک مالیاتی خود به آن دستیابی 

داشته باشند. 
۵- تبلیغات خود را در قالب 

خبر ارائه بدهید
اس��تفاده  تبلیغاتی  از  می توانید 
کنید که مش��ابه عناوی��ن خبری 
هس��تند. این تکنیک بسیار مهم و 
کاربردی است زیرا مردم خواندن و 
پیگیری اخبار را هفت برابر بیشتر 
از خواندن تبلیغات مهم می دانند. 
ضمن اینک��ه مردم ه��ر روز و هر 
دقیقه با پیام های تبلیغاتی مختلف 
روبه رو هستند، بنابراین جذب آنها 
به سمت تبلیغات کار بسیار دشواری 

است. 
باید چیزی بیش��تر از س��ایرین 
ب��رای جل��ب و ج��ذب مخاط��ب 
به س��وی تبلیغات داش��ته باشید. 
دادن اطاع��ات کافی در قالب یک 
آگهی کار س��ختی است و احتماال 
مخاط��ب آن را دنبال نخواهد کرد. 
در حقیق��ت مخاط��ب میل��ی به 
خواندن آگهی صرفا تبلیغاتی ندارد. 
اگ��ر می خواهید که دیده و خوانده 
بشوید، باید ضمن تبلیغ اطاعات 
مناس��ب و مفید و مطاب��ق با نیاز 

مخاطب در اختیارش بگذارید. 
نمون��ه ای درخش��ان از این نوع 
آگهی در حدود ۶۰س��ال پیش در 
وال اس��تریت عنوان شد: »هرآنچه 
بای��د درباره ب��ورس و اوراق قرضه 
بدانی��د.« متن ای��ن آگهی خبری 
۶۵۴۰ کلمه داش��ت و در یک روز 

بیش از 1۰۰۰۰ بار خوانده شد. 
ادامه دارد. . . 

targetpublic :برگرفته از

11 نکته حیاتی درباره تبلیغات اثربخش )بخش اول(
کلید

۱۰۰ شعار تبلیغاتی 
کسب و کارهای مشهور جهان )۲(

شعار تبلیغاتی زیربنای یک کسب و کار و معرفی 
یک برند اس��ت. معموال ش��عارهای کس��ب و کار 
زی��ادی از برنده��ا و ش��رکت های مختلف میان 
مردم پخش می شود اما یک شعار تبلیغاتی خوب 
می تواند اقبال مردم به آن کس��ب و کار را افزایش 
دهد و در راستای موفقیت برند کمک های زیادی 
بکند. در ش��ماره قبل به ۵۰ شعار اول پرداختیم 
و در ادام��ه به نقل از بازده با ۵۰ ش��عار تبلیغاتی 

بعدی کسب و کارهای مشهور جهان آشنا شوید. 
۵1. توماس ک��وک: فقط رزرو نکنید. با توماس 

کوک به مسافرت بروید. 
۵۲. خط��وط هوایی ق��اره ای: ما واقعا به ش��ما 

وفاداریم. 
۵۳. س��یگارهای دورال: منو بچش! منو بچش! 

یاال منو بچش! 
۵۴. موتوره��ای Vauxhall: یک بار رانندگی، 

یک عمر وابستگی. 
۵۵. بی ام دبلیو: لذت محض رانندگی. 

۵۶. روغن ِش��ل: سامت زندگی کنید. از روغن 
ِشل استفاده کنید. 

۵۷. ارتش آمریکا: من شما را برای ارتش آمریکا 
می خواهم. 

۵۸. اسپرایت: فرمانبردار عطشت باش. 
۵۹. کورن پاپز: باید پاپ کورنم را بخورم. 

۶۰. چیپس ه��ای س��یب زمین��ی Lay’s: من 
نمی توانم فقط یکی بخورم. 

۶1. اسنیکرز: گرسنه ای؟ یک اسنیکرز بخور. 
۶۲. ژیلت )Gillette(: بهترین تیغ برای مردان

۶۳. ویزا: هرجایی که بخواهید باشید. 
۶۴. س��ینتل: کار فناوری اطاعات را تمام شده 

در نظر بگیر. 
۶۵. فدرال اکس��پرس: وقتی که باید نصفه شب 

آنجا باشد. 
۶۶. انجمن پنیر: هر زمان که دوست داشتید رو 

به دوربین لبخند بزنید و بگویید پنیر. 
۶۷. ویتیز )Wheaties(: صبحانه  قهرمان ها.

 Kellogg’s Rice صبحان��ه  غ��ات   .۶۸
Krispies: بازش کن! خردش کن! بخور! 

۶۹. جگوار: رویابافی نکن، با آن رانندگی کن. 
۷۰. کرم مرطوب کننده آس��ترال: برای مراقبت 

از پوست شما. 
۷1. افترشیو دنیم: برای مردانی که نمی خواهند 

به صورت شان فشار بیاورند. 
۷۲. چرم امپریال: کمیاب اما خوب. 

۷۳. ایمپالس: وقتی مردی که تا به حال ندیده 
بودی شاخه گلی به تو می دهد. 

۷۴. شامپو بچه جانسون: اشک بس است. 
۷۵. آویس  )Avis(: بیشتر تاش می کنیم.

۷۶. اس��تیت ف��ارم )State Farm(: مثل یک 
همسایه خوب، استیت فارم در کنار شماست.

۷۷. شکات Terry’s: تکه تکه اش کن، عاشق 
تمام تکه هایش باش. 

۷۸. دیکس��ون: آخری��ن جایی ک��ه می خواهی 
بروی. 

Waitrose E ۷۹. محص��والت بهداش��تی -
sential: کیفیت��ی ک��ه انتظارش را داش��تید با 

قیمتی که باور نخواهید کرد. 
۸۰. ط��ای بلک تورن: آن همه زرق و برق طا 

نیست. 
۸1. فیلیپس: هر روز خودت را ابراز کن. 

۸۲. وس��ایل خانگی The Range: اگر ما این 
را نفروشیم، شما نیازی به آن نخواهید داشت. 

۸۳. کفش های ورزشی نیو باالنس 1۰۸۰: اجازه 
بده بهترین چیزها اتفاق بیفتد. 

۸۴. چیپس های س��ان: خوشمزه ترین تنقاتی 
که تا به حال خورده اید. 

۸۵. فورچ��ون: ب��رای افرادی ک��ه می خواهند 
تغییری اعمال کنند. 

۸۶. ش��رکت های Yellow Pages: اجازه بده 
انگشت هایت راه بروند. 

۸۷. مس��ترکارت )MasterCard(: چیزهایی 
هستند که با پول نمی توان خرید، برای هر چیزی 

غیر از اینها، مسترکارت وجود دارد. 
۸۸. تسکو )Tesco(: حتی یک ذره کوچک هم 

کمک می کند.
)M&M(: در دهان ت��ان آب  ان��د  ام  ۸۹.  ام 

می شود نه در دست تان.
۹۰. باگر: دکمه انتشار را فشار دهید. 

۹1. لیوایز: کیفیت هرگز از مد نمی افتد. 
۹۲. آژاکس: قوی تر از کثیفی. 

۹۳. کابینت های آشپزخانه کینگز: کابینت های 
ارزان اما در حد قصر پادشاهی. 

۹۴. صابون پالم اولیو: چهره نوجوانیت را حفظ 
کن. 

۹۵. شورولت: ببینید، امتحان کنید، بخرید. 
۹۶. پپسی رژیمی: همین موقع فردا؟ 

۹۷. تسکو )Tesco(: حتی یک ذره کوچک هم 
کمک می کند.

۹۸. آئودی )Audi(: پیشرفت به وسیله فناوری
۹۹. دوپونت: معجزه دانش. 

1۰۰. کی. اف. سی: غذای عالی.
منبع: فوربس
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

عذرخواهی Dove به خاطر آگهی 
تبلیغاتی  نژاد پرستانه اش

 Dove واکنش فوری نس��بت به آگه��ی تبلیغاتی
باعث شد این برند آن پست را از فیس بوک بردارد. 

چند روز پیش Dove پس از ارس��ال یک پس��ت 
 نژادپرستانه بی احس��اس در صفحه فیس بوک خود،  
خ��ود را در معرض انتقاد های مختلف یافت، س��پس 
این پست را از فیس بوک حذف و از مردم عذرخواهی 

کرد. 
به گ��زارش  ام بی ای نیوز، این آگهی تبلیغاتی یک 
زن س��یاه پوس��ت را کنار یک بطری لوس��یون بدن 
Dove به تصویر می کش��د. در این پس��ت که البته 
بعدا حذف ش��د، زن سیاه پوست یک تی شرت رنگ 
پوس��ت خود را می پوشد و سپس به محض درآوردن 
تی ش��رت به یک زن سفید پوس��ت تبدیل می شود. 
س��ومین تصویری که در رسانه های اجتماعی انتشار 
یافت یک صحنه دیگر را نشان می دهد که در آن زن 
تی شرت را از تن در می آورد و ظاهر یک زن آسیایی 

تبار را پیدا می کند. 
آگه��ی تبلیغات��ی Dove ف��ورا انتقاد هایی را در 
توییتر برانگیخت و برند به س��رعت آن را روز ش��نبه 
از صفحه خود برداشت. به گفته مقامات برند، تصویر 
ارس��الی Dove  در فیس بوک ذاتا از مس��یر صحیح 
نمایش یک زن سیاه پوست خارج شد. Dove  عمیقا 
از بروز این اش��تباه پشیمان است. در فیس بوک، این 
برند خاطرنشان کرد که از بازخورد مصرف کنندگان 
در رسانه های اجتماعی برای راهنمایی خود در آینده 

بهره خواهد برد. 
با وجود اقدام سریع برند برای حذف پست فوق در 
روز های آخر هفته و عذرخواهی از کاربران و مردم در 
توییتر و فیس بوک، مصرف کنندگان و فعاالن حقوق 

بشر آن را نپذیرفتند. 
Dove  بار ه��ا در کمپین های خود با نمایش زنان 
واقع��ی به مب��ارزه با هنجار ه��ای اجتماعی پرداخته 
اس��ت، اما برخی کارب��ران رس��انه های اجتماعی به 
س��رعت به این موضوع اش��اره کردند ک��ه این برای 
نخس��تین بار نیس��ت که Dove بابت نش��ان دادن 
تن��وع در آگهی های تبلیغاتی خود زیر آتش انتقاد ها 
قرار گرفته اس��ت. در سال ۲۰11، این برند در قالب 
ی��ک کمپین اقدام به تبلیغ یک ش��امپو بدن خاص 
کرد که س��ه زن ب��ا رنگ پوس��ت های مختلف را به 
تصویر می کشید. در این آگهی سه زن با هم در یک 
ردیف ایس��تاده بودند. در ادام��ه واژه before روی 
تصویر زنی با پوست تیره تر و واژه after روی تصویر 
زنی با پوست روشن تر ظاهر می شد. برند در آن زمان 
اعام کرد که هدف از ساخت آگهی ظاهر شدن واژه 

after روی تصاویر هر سه زن بوده است. 

مک دونالد: هر مادربزرگ زندگی 
مخصوص به خود را دارد

مک دونالد اخیرا یک کمپین تبلیغاتی جدید کاما 
یکپارچه به نام »تردید ها در شیرینی پزی؛ مادربزرگ 
زندگی مخصوص ب��ه خود را دارد« را به راه انداخته 
 اس��ت. این اقدام جدید از س��وی آژان��س تبلیغاتی

محت��وای  قطع��ه   ۳۰  We Are Unlimited  
اورجینال را در بر می گیرد. کمپین فوق یک س��ری 
کار های خنده دار مخصوص مادربزرگ ها را به تصویر 
می کشد که آنها باید به غیر از آشپزی انجام دهند که 
البته از آن جمله می توان به اس��تراحت در اس��تخر، 
ساختن پازل، تحقق رویاهای شان یعنی تبدیل شدن 
به یک کمدین فعال در حوزهstand-up، اس��تفاده 
از عینک ه��ای واقعیت مج��ازی، تعیین قرار ماقات 

آناین و... اشاره کرد. 

مبلمان جدید IKEA ویژه سگ ها 
و گربه های خانگی

در سال های گذشته، IKEA همواره با خوشحالی 
مش��غول خدمت رس��انی به خانواده ها با س��بک های 
مختلف زندگی بوده اس��ت. به هر حال همیشه یک 
گروه وجود داش��ت که خود را از نقشه ای عالی برای 
طرح راه حل های دیزاین خانه هوشمند جدا می کرد 
و به س��گ ها و گربه هایی می پرداخت که مش��تریان 
نسبت به این قبیل حیوانات حس مالکیت داشتند. 

ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، در نهای��ت مجموعه 
مبلم��ان  Spot & Ginger  دیگر تحمل مبلمان 
صرفا مخصوص انس��ان ها را ن��دارد. IKEA  از یک 
مجموعه مبلمان دوستدار حیوانات خانگی موسوم به  
LURVIG  رونمایی کرده اس��ت که احتماال امکان 

تنظیم جای دم ها را به وجود می آورد. 
مبلم��ان LURVIG به معن��ای »پرمو« در زبان 
س��وئدی، توسط عاش��قان حیوانات خانگی مونتاژ و 
از س��وی دامپزش��کان حمایت می ش��وند. این سری 
وس��ایل که به ش��دت مورد انتق��اد ق��رار گرفته اند، 
ش��امل یک س��ری خانه ه��ا، اس��باب بازی ها و حتی 

تختخواب های گوناگون می شوند. 
مجموعه فوق همگام با ژاپن راه خود را به س��وی 
فروش��گاه هایی در ای��االت متحده آمری��کا، کانادا و 
فرانسه باز کرده اس��ت. این کلکسیون در ماه مارس 
۲۰1۸ در فروش��گاه های بقی��ه نق��اط جهان عرضه 

می شود.  
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نوبت کهنه فروشان درگذشت 
ماس��ت.  ب��ازار  وای��ن   نوفروش��انیم 

)دیوان شمس(
بس��یاری افراد تولید و صنع��ت را تنها در 
صنایع بزرگ و صنایع با تکنولوژی باال تعریف 
می کنن��د و به این گمان هس��تند که اگر در 
فرآیند تولید، تکنولوژی بیشتری به کار رفته 
باشد آن کار، کار است و آن تولید، تولید. این 
نگاه تا آنجا رش��د کرده که بس��یاری از افراد  
تولی��دات محصوالت کاربر را در مقایس��ه با 
تولیدات محصوالت س��رمایه بر ب��ی ارزش و 
گاه مای��ه خجالت می دانند. جالب اس��ت که 
بسیاری از مدیران کشور هم درباره تولیدات 
صنایع دستی ایران این گونه فکر می کنند و به 

این محصوالت بدین شکل می نگرند. 
آمارها چه می گویند؟ 

آمارها کار را آس��ان کرده و خوش��بختانه 
با فوران اطالعات در س��ال های گذش��ته به 
اقتصادهایی می رس��یم که بخ��ش بزرگ یا 
حداق��ل قابل قبولی از آن را از راه درآمدهای 
تولید صنای��ع کوچک که ب��ه نوعی صنایع 
دس��تی و محصوالت کاربر هستند به دست 
می آورند. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در نشستی با اتحادیه ها و تشکل های صنایع 
دس��تی، از ایجاد 70هزار شغل در این حوزه 
خب��ر می ده��د و می گوی��د صنایع دس��تی 
دارای مزیت ه��ای مختلف اس��ت؛ نخس��ت 
آنک��ه هویت بخش اس��ت. دوم اینک��ه اثرات 
اجتماعی بسیاری دارد که از جمله می توان به 
درآمدزای��ی توزیع عادالنه ثروت و جلوگیری 

از مهاجرت روستاییان به شهرها اشاره کرد. 
مونسان اش��تغال زایی را مهم ترین ویژگی 
صنایع دستی برمی ش��مارد و می گوید برای 
ایجاد اش��تغال به رقم باالیی نیاز اس��ت، اما 
در بخش صنایع دس��تی ب��ا مبالغ کوچک تر 
می توان ش��غل پدید آورد. برای مثال اگر در 
حوزه صنایع دستی با مبلغ 50میلیون تومان 
می توان اشتغال زایی کرد، در حوزه های دیگر 
صنعت این میزان 500میلیون یا بیشتر است. 

هنرمندان چه باید بکنند؟ 
ب��ه گفته مونس��ان، یک��ی از ضرورت های 
اصلی در صنایع دس��تی، تجاری سازی است 
و اگر تولیدکنندگان کیفی��ت را ارتقا دهند، 
کمک درخور توجهی به تجاری سازی صنایع 
دستی کرده اند، چرا که در این حوزه ما با یک 
بازار انحصاری روبه رو هس��تیم و برای ایجاد 
بازار، س��ختی زیادی در پی��ش نداریم. آنچه 
اهمیت دارد معرفی محصول و تبلیغات برای 
آن است. ما باید با شناخت درست خواسته ها 
و نیازهای مش��تریان و ب��ه روز کردن طرح ها 
و هویت بخش��ی به محص��والت در بازارها در 

ارتقای برندهای موجود کوشا باشیم. 
بس��ته بندی یکی دیگر از ضروریات حوزه 
صنایع دستی و به روز کردن طراحی از دیگر 
ن��کات مهمی اس��ت که هنرمن��دان صنایع 
دس��تی باید ب��ه آن توجه کنن��د. طراحی ها 
می توانند در گذش��ته نمانند و به روز شوند، 
به عبارتی ما می توانیم تلفیقی کار کنیم؛ هم 
از طراحی های سنتی بهره ببریم هم مطالبات 
مش��تریان ام��روز را چ��ه در رن��گ و چه در 

حجم سازی درنظر بگیریم. 

ام��روز خارجی ها با تغیی��ر رنگ در فرش 
ایرانی توانس��ته اند بازار ما را قبضه کنند، چرا 
ما این نو ش��دن و توجه به مش��تری امروز را 

نادیده بگیریم. 
از تجارب دیگران چه می توان آموخت؟ 
در گفتاره��ای مدیریتی که البته عقل هم 
آن را تأیی��د می کن��د بر مطالع��ه، مطالعه و 
مطالعه تأکید بسیار شده است و شناختن و 
خواندن درباره کسب وکارهای موفق یا حتی 
ناموفق و دالیل ای��ن دو را برای حرکت های 
هوش��مندانه توصیه کرده اند. در بازار صنایع 
دس��تی نیز وضع همین گونه اس��ت و ما نیاز 
داریم که بیاموزیم، هرچند وقتی به بررس��ی 
کس��ب وکاره��ای موج��ود می پردازی��م از 
غیرعلمی بودن عموم کسب وکارهای موجود 
شگفت زده می ش��ویم و اصال بسیاری درباره 
اینکه کس��ب وکار و فروشگاه داری برای خود 
به یک دانش اندوخته تبدیل شده و مدیریت 
کس��ب وکار هم مثل فیزی��ک و ریاضی دوره 
وکتاب دارد، دچار تردید هستند. آنها نهایت 
کار را آوردن و چیدن محصول در فروشگاه و 

فروختن آن می دانند. 
فروشگاه های زنجیره ای صنایع دستی

در بازار صنایع دس��تی ایران فروشگاه های 
زنجیره ای بسیار نادرند و عموم تولیدکنندگان 
یا فروشندگان در این صنعت در بخش توزیع 

و فروش یک فروشگاه دارند. 
از فروش��گاه های  ای��ن می��ان یک��ی  در 
زنجیره ای صنایع دستی فروشگاه گلکار است 
که کار خود را درسال 82 در کنار موزه آبگینه 
و س��فالینه آغاز کرد. مدیر این مجموعه که 
دارای تحصی��الت مرتبط با کار خود اس��ت 
س��ال ها مدیر موزه آبگینه بوده و در رش��ته 
شیشه یکی از خبرگان است. او بازنشستگی 
کار خود را در کن��ار موزه با این فرضیه آغاز 
می کند که بازدیدکنن��دگان موزه می توانند 
به عن��وان عالقه من��دان و مش��تریان بالقوه 
کاالهای شیشه ای درنظر گرفته شوند و چون 
آنها با کاالهای اصیل آشنایی دارند، تولیدات 
با کیفیت و اصیل می تواند مورد عالقه ایشان 
قرار گیرد. او نوآوری های سودمند و منطقی را 
عامل موفقیت خود می داند و می گوید اگر در 
جهان پنج فرهنگ خوب وجود داشته باشد، 
یکی از آنها ایران است که اگر مدیران خوبی 
داش��ته باش��د گل می کند. این تولیدکننده 
باس��ابقه می گوید س��ه روش در تولیدات ما 
وجود دارد؛ یکی نمونه سازی از روی کارهای 
کهن و قدیمی است که نمونه های فراوانی هم 

دراین باره در موزه ها وجود دارد. 

دوم، اله��ام گرفت��ن از کاره��ای قدیمی و 
تاریخی اس��ت که می توان از آن برای ساخت 
محص��والت نو اس��تفاده کرد و س��وم کارها و 
تولیدات کامال تازه و مدرن اس��ت که به نوعی 
نوآوری در حال حاضر است. در این باره شرکت 
در نمایش��گاه های گوناگون و آش��نا ش��دن با 
سلیقه و نظر مشتری از نظر رنگ، طرح، اندازه، 
بسته بندی و سایر موارد حتما توصیه می شود. 
برای نمونه مش��تری محصوالت شیشه ای در 
اروپا از یک رنگ و طرح خاص استقبال می کند 
و این درحالی است که درآمریکا یا کانادا ممکن 
اس��ت از همان محصول استقبال نشود و زیان 
مطلق به حساب آید. برخی تولیدکنندگان هنر 
را برای هنر می خواهند و این درحالی است که 
هنر برای مردم که از دید کسب وکار مشتری 
است، معنا پیدا می کند. برای موفقیت در این 
کار پارامترهایی وجود دارد که تقریبا در بیشتر 
کارها مش��ترک اس��ت ازجمله داشتن همت 
قوی تر، قیمت مناسب تر، شرایط فروش بهتر، 
کیفیت بهتر و داشتن ایده های جدیدتر از این 

موارد است. 
هیچ کمکی نیست

مدی��ر ای��ن مجموعه درب��اره مس��ائل و 
چالش ه��ای موجود می گوی��د هیچ کمکی 
نیست. نه به اینکه درحال اشاعه هنر هستیم 
توجه می شود نه به اینکه کار و اشتغال درست 
کردیم توجه می شود و نه به اینکه کار ایرانی 
می فروشیم توجه می شود. اصوال نگاه مدیران 
به تولیدات صنایع دستی حتی در گفتار هم 
کمرنگ و بی رمق است و ما خودمان هستیم 

که روی پای خودایستاده ایم. 
تصور کنید در کش��وری که 7 الی 8 هزار 
س��ال تاریخ هنر دارد و هنر در آن جوشیده، 

هنوز بیمه هنرمندان نداریم. 
یکی دیگر از دردهای ما این اس��ت که آیا 
هزینه ها و مالیات ما ه��م باید مانند صنوف 
دیگ��ر باش��د؟ تصورکنید واردکنن��ده ای که 
از کش��ور دوس��ت و برادر چین به کشور ما 
محصول چین��ی وارد می کند و چند کارگاه 
را تعطی��ل و چند جوان را بیکار کرده، همان 
مالیاتی را می دهد که من تولیدکننده صنایع 

دستی پای کوره آتش می پردازم! 
پرسش این است که آیا به راستی سیستم 
مالیاتی کشور فروشگاه ما را باید با فروشگاهی 
که جنس خارجی می فروش��د همسنگ قرار 
دهد؟ حمایت از تولید آیا بدین شکل معنی 
می دهد؟ ما به جای اینکه ترغیب شویم سه 
فروشگاه را به چهار یا پنج برسانیم و در ازای 
آن چن��د ج��وان و هنرمن��د را در کارگاهی 

مشغول کنیم، باید هر روز وقت خود را صرف 
امور و هزینه هایی کنیم که در سایر کشورها 

سال هاست برای آن جواب پیدا کرده اند. 
آنچه در فروشگاه داری حائز اهمیت فراوان 
اس��ت رضایت ش��غلی کارکن��ان و رضایت 
مش��تریان اس��ت. ما درباره رضایت ش��غلی 
کارکنان س��عی کرده ایم که با ترکیب حقوق 
ثابت و درصدی از فروش به س��طح پرداخت 
مناسبی برس��یم. در کس��ب وکار ما رضایت 
مشتریان رابطه مستقیم و معناداری با رضایت 
ش��غلی کارکنان دارد. به عبارت دیگر زمانی 
مشتری خشنود می شود و دوباره از ما خرید 
می کند که عالوه بر داشتن محصول مناسب 
با قیمتی مناس��ب فروشندگانی خشنود هم 
داشته باشیم. در یک جمله من فکر می کنم 
که مدیریت خیلی شبیه بندبازی و راه رفتن 
روی طناب اس��ت ک��ه کم توجهی و کوتاهی 

می تواند شما را دچار بحران و نوسان کند. 
6 راهکار پیشنهادی

طراح��ی و ارائه راه��کار در چند جمله به 
نظر کار س��اده ای می آید اما نیازمند بررسی 
درس��ت و ن��گاه حکیمانه اس��ت. دراین باره 
آنچه نویسنده به عنوان کاستی در این صنعت 
می بیند مواردی اس��ت که به نظر می رسد با 
استفاده از راهکارهای زیر بهبود مؤثری در آن 

شاهد خواهیم بود. 
1- مکتوب کردن تجربه های موفق )نه هر 
تجربه ای( از صنعتگران پیشرو برای آموزش 

آن به عالقه مندان. 
2- دعوت از صنعتگران موفق خارجی برای 
بیان و ش��رح چگونگی کار و دالیل موفقیت 

خود در کشورهای دیگر. 
3- آموزش علمی بازاردانی )مارکتینگ( و 
تحقیق��ات بازاردانی به فعاالن صنعت به ویژه 

برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط. 
4- انتخاب مدیران س��تادی و اتحادیه ها با 

پیش زمینه مدیریت بازاردانی. 
5- تولید و ارسال مداوم بسته های کوچک 
آموزشی درباره شیوه های اداره کسب وکار و 
ارسال ماهانه یا هفتگی آن به فعاالن کوچک 

و بزرگ در این صنعت. 
سیس��تم  غنی س��ازی  و  اص��الح   -6
دروس  افزای��ش  ب��ا  دانش��گاهی  آم��وزش 
وکاره��ای  مدیری��ت کس��ب  ب��ا  مرتب��ط 
زیرگ��روه  دروس  به وی��ژه  و  کوچ��ک 
 MARKETING(بازاردان��ی مدیری��ت 

 .)MANAGEMENT
یادآوری 

پس از سال ها اکنون بسیاری بر این باورند 
که بازاریابی اصطالحی نارسا و نامناسب برای 
واژه marketing اس��ت. برخی اس��تفاده از 
خود کلمه مارکتین��گ را تجویز می کنند اما 
نویسنده واژه  بازاردانی را شایسته می شناسد. 
بازاردان��ی )بابک به��ی – 1378( از ترکیب 
دو واژه ب��ازار ک��ه ریش��ه ای پهل��وی دارد و 
طبیعتا ایرانی اس��ت به همراه دانش ساخته 
و بنیان نهاده ش��ده ک��ه امیدواریم ترکیبات 
این اصط��الح  )بازاردان، بازاردان��ان و. . .( به 
تدریج جانشین اصطالحات نارسای بازاریاب 
و بازاریابی ش��ود و همانطور که به کس��ی که 
اقتصاد می داند اقتصاددان یا کسی که شیمی 
می داند شیمیدان می گویند به کسی که دانش 
بازاردانی یا مارکتینگ می داند بازاردان بگوییم. 
اندیشمندانه بیندیشیم. 

چگونه فروشگاه زنجیره ای کوچکی تأسیس کنیم؟ 

یافتن جایگاه مناسب برای  توانمندیصنایعدستیباتوانمندانصنایعدستیمعنیپیدامیکند
Coca-cola

با افزایش گرایش مردم به استفاده از نوشیدنی های 
س��الم نظیر آب و نوش��یدنی های ورزشی، فروش انواع 
Cola  در بازار آمریکا روند نزولی یافت. در س��ال های 
اخیر نوش��یدنی های گازدار رژیمی در حال دس��ت وپا 
زدن در ب��ازار، ب��رای یافت��ن مناس��ب ترین جایگاه و 
تمرکز ب��ر بخش های ه��دف خود هس��تند، بنابراین 
تولیدکنندگان نوش��یدنی های گازدار در جست وجوی 
یافتن راه حل هایی برای افزایش جذابیت این محصول 
برای تمامی مشتری ها - به ویژه مشتری های حساس 
به میزان کالری نوش��یدنی ها- هستند. بسیاری از این 
شرکت ها درصدد هستند بر گروه مردان تمرکز کنند و 
  )Diet( دیدگاه های منفی آنها را نسبت به واژه رژیمی
تغییر دهن��د. اس��تفاده از ش��یرین کننده های جدید 
نظیر Splenda ب��رای افزایش جذابیت محصول نزد 
مشتری ها نیز یکی از رویکردهای جدید این شرکت ها 

است. 
به گزارش هورموند، باوجود تمامی تالش های صورت 
گرفته در طول چند سال اخیر، شرکت های غول پیکر 
نوشابه سازی هنوز به موفقیت های چشمگیری جهت 
نفوذ در بخش های هدف خود دس��ت نیافته اند. چند 
سالی است که Coca-cola با افزایش تنوع محصوالت 
رژیمی خود و تکمیل سبد محصوالت سالم تر برای ارائه 
به مشتری ها، توانسته در این عرصه در زمره موفق ترین 
ش��رکت ها مطرح ش��ود. با وجود این می��زان فروش

Coca-cola  در این رده محصوالت اغلب با س��طح 
فروش Pepsi برابر اس��ت. Pepsi  نیز در واکنش به 
فعالیت ه��ای Coca-cola با تولید محصوالتی نظیر، 
 Pepsi EDGE و    Pepsi one، Diet Pepsi

تالش می کند از فاصله خود با Coca-cola بکاهد. 
اگرچه تولید و معرفی برندهای جدید در این رده با 
هدف ارتقای س��طح فروش صورت می گیرد، اما برخی 
منتقدان اظهار می کنند چنین اقدامی می تواند به وقوع 
رخ��داد همنوع خ��واری )cannibalization جنگ 
بی ثمر برندها بر سر سهم بازار، کاستن تدریجی قیمت 
و تحمل تمامی هزینه ها و زیان ها تا حد ورشکستگی( 
در این رده بازار منجر شود و نه تنها به افزایش سهم بازار 
کمکی نکند، بلکه در نهایت به زیان شرکت ها بینجامد. 
بدت��ر اینکه وجود چنین تنوع��ی از برندها در این رده 
تثبیت نش��ده در بازار می تواند خطر بروز س��ردرگمی 
برای مشتری ها را به همراه داشته باشد و انتخاب میان 
گزینه های رژیمی و معمولی را برای مشتری ها دشوارتر 
کند و به این ترتیب در بلندمدت، زمینه های از دس��ت 
رفتن مش��تری ها را فراهم آورد. باوجود میلیون ها دالر 
هزینه صرف ش��ده روی فعالیت های تبلیغاتی توسط 
دو ش��رکت Coca-cola وPepsi، مشتری ها اغلب 
نمی توانند به درستی تمایز میان این گزینه های متعدد 

در بازار را تشخیص دهند. 
برن��د Pepsi one ک��ه در س��ال 1۹۹8 ب��ه بازار 
معرفی ش��د، نوعی نوش��یدنی رژیمی اس��ت که تنها 
یک کال��ری دارد. Pepsi پس از انتظار برای کس��ب 
تأییدیه مؤسس��ه غ��ذا و داروی آمری��کا برای پذیرش 
ش��یرین کننده مصنوعی به کاررفته در Pepsi one و 
صرف بیش از 100میلیون دالر هزینه برای مارکتینگ 
و فعالیت های تبلیغاتی این محصول، یک سال بعد آن 
 Pepsi را ب��ه بازار عرضه کرد. این ش��رکت، محصول
one را به عنوان نوشیدنی خوش طعم و سالم و گزینه 
مناسب جایگزین نوشابه های معمولی کرد و با تمرکز 
بر مردان جوان 20 تا 30 س��اله، که از طعم نوشابه های 
رژیمی قبل��ی ناراضی بودند، جای��گاه این محصول را 
تعیین کرد. متأسفانه تبلیغات اولیه برای این محصول 
 نتوانس��ت برای مشتری ها به روش��نی ماهیت و تمایز 
Pepsi one  را از Diet Pepsi مش��خص کن��د. 
درنتیجه Pepsi  با صرف هزینه های بسیار زیاد برای 
طراح��ی و تغییر مکرر مبارزات تبلیغاتی این محصول 
به زودی دریافت که Pepsi one نتوانس��ته از س��هم 
بازار مورد هدف و پیش بینی س��ازمان برخوردار ش��ود 
و در ت��الش دوب��اره ب��رای نفوذ به این بخ��ش از بازار 
هدف، با تغییر فرموالسیون Pepsi one و استفاده از

Splenda، برند جدیدی را به بازار معرفی کرد. از سوی 
  Coke Zero دیگر، در س��ال 2005 با ورود برندهای
و Diet Coke Splenda ب��ه بازار، مصرف کنندگان 
با گزینه های متعددی در ای��ن رده محصوالت مواجه 
شدند که اغلب از میزان کالری بسیار اندک )و نزدیک 
به صفر( برخوردار بودند. Coca-Cola  در این س��ال 
با معرفی طعم های جدید Diet Coke – شامل طعم 
لیمو، گیالس، وانیل و Diet Coke بدون کافئین- بر 
گزینه های خود افزود. محصول جدید این شرکت یعنی 
Coke Zero )با صفر درصد کالری و با طعم قدیمی 
Coke( در همین سال به بازار راه یافت. این محصول از 
فرموالسیونی کاماًل مشابه Coke Classic برخوردار 
اس��ت و تنها تفاوت آن، اس��تفاده از دو شیرین کننده 
مصنوعی  )Ace-K و Aspartame(  به جای ش��کر 
در ترکیب��ات آن اس��ت. ازآنجا ک��ه Coka-cola در 
معرفی این محصول تالش ک��رد تا از واژه های رژیمی 
و کالری اس��تفاده نکن��د، در تمامی مبارزات تبلیغاتی 
Coca-cola از به کارگیری این دو واژه چشم پوش��ی 
ش��د، ام��ا درنتیجه اتخاذ این سیاس��ت، مش��تری ها 
به درستی نمی دانستند که Coke Zero چیست. به 
همی��ن دلیل، پس از چند ماه مب��ارزات تبلیغاتی این 
ش��رکت تغییر یافت و تالش کرد تا با تأکید بر عبارت 
»طع��م واقع��ی Coca-cola، صفر کال��ری« ابهام و 

سردرگمی مشتری ها را برطرف سازد. 

تعریف گوشه بازار خودتان
در  بازاریاب��ی  گام ه��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
کس��ب و کارها، تعیین گوش��ه بازار و شناخت دقیق 

مشتریان در آن است. 
اغل��ب صاحب��ان   ،ibazaryabi گ��زارش  ب��ه 
کس��ب و کار گوش��ه بازار خود را به عنوان بخش��ی 
می بینن��د که باریک بوده و ف��روش را کم می کند، 
به همین دلیل بیش��ترین صاحبان کسب و کارهای 

کوچک از آن هراس دارند. 
واقعیت این اس��ت که گوش��ه ب��ازار می تواند به 
صورت عنصری تعریف ش��ود ک��ه تبدیل به قدرت 

کسب و کار شما شود. 
گوش��ه بازار ش��ما تعیین می کند که ش��ما برای 
چه کس��انی باید بازاریابی کنید. وقتی این را بدانید 
می توانی��د به راحتی بفهمید ک��ه انرژی اصلی بازار 

شما و سود اصلی کجاست. 
به طور مثال یک شرکت داللی ماشین را در نظر 

بگیرید. 
وقتی از من برای مش��اوره تقاضا می کنند سوال 
اول م��ن ای��ن اس��ت مخاطبان هدف چه کس��انی 
هس��تند. آنه��ا جواب می دهن��د تمام اف��راد؛ تمام 
افرادی که می خواهند ماش��ین بخرند مخاطبان ما 
هستند. فرض کنید این شرکت در نیویورک است. 
بازاریاب مش��تری ای را در س��یاتل پیدا می کند که 

عالقه مند به خرید ماشین است. 
امکان خرید این مشتری تقریبا صفر است. دلیل 

آن  هم تعیین اشتباه مخاطبان هدف است. 
م��ن برای آنها تعیین کردم ک��ه مخاطبان هدف 
کس��انی  هستند که عالقه مند به خرید ماشین بوده 

و در شعاع 50 کیلومتری هستند. 
با همین تعیین بازار گوش��ه ساده حاال آنها دقیقا 

می دانند مخاطب شان چه کسی است. 
حاال آنها حداقل 10 گام جلوتر از دالالن ماشینی 
هستند که مخاطبان خود را تمام افراد عالقه مند به 

ماشین در نظر گرفته اند. 

تعیین بازار گوشه حتی از این هم می تواند مهم تر 
باشد. وقتی شما بخواهید بازاریابی آنالین کنید این 
طور نیس��ت که ش��ما را ثروتمند کند؛ واقعیت این 
اس��ت که اول ش��ما باید بازار گوشه خود را تعیین 
کنید، تقاضای ش��ان را بشناس��ید، سپس محصول 
خود را پیش��نهاد کنید. سپس آنها را ترغیب کنید 

برای خرید به سمت شما بیایند. 
چرا تعیین بازار گوشه اهمیت دارد

تعیین گوش��ه ب��ازار برای ش��ما قب��ل از تعیین 
اس��تراتژی بازاریاب��ی اینترنتی ش��ما اهمیت دارد. 

دالیل آن هم در زیر آمده است. 
1- ش��ما می توانید با تعیین گوش��ه ب��ازار خود 
بودجه بازاریابی خود را حداکثر کنید. ش��ما دقیقا 

می دانید در کجا تبلیغ کنید. 
ش��ما می دانید دقیقا در کجا باید دنبال بالگ ها 
و س��ایت هایی که بازار گوش��ه ش��ما را هدف قرار 
می دهند بگردید. آنها به ش��ما نقطه ای برای شروع 

می دهند. 
2- می توانید وب س��ایت خود را به گونه ای س��ئو 
کنید که بازار گوشه شما به راحتی به آن دسترسی 

پیدا کنند. 
3- می توانی��د س��ایت خود را برای گوش��ه بازار 
خ��ود طراح��ی کنی��د. می توانید آن را ب��ه نحوی 
توسعه بدهید که گوشه بازار شما را راهنمایی کند. 
می تواند راحت تر به نیازهای گوشه بازار شما جواب 

بدهد. 
4- تعریف گوش��ه بازار کم��ک می کند راحت تر  
برای محصوالت جدی��د ایده پردازی کنید، چرا که 
نش��ان می دهد چه نیازی را ذاتا گوش��ه بازار شما 

دارد. 
5- ش��ما برای تبدیل ش��دن به عن��وان رهبر در 

صنعت خود دست باال را خواهید داشت. 
حاال که به اهمیت گوش��ه ب��ازار پی بردید، برای 
پیدا کردن گوش��ه بازار خود این سواالت را از خود 

بپرسید. 
- مش��تریان م��ن در حال حاضر چه مش��خصه 

مشترکی دارند. 
- چگونه می توانم خودم را از رقبا مجزا کنم. 

- محصول من با رقبا چه تفاوتی دارد. 
- چه مزیتی را من به بازار عرضه می کنم. 

بهترین راه برای پاس��خ به این سواالت این است 
که آنها را زیاد تحلیل نکنیم. 

فقط تنها چیزهایی را که اول به ذهن می رس��ند 
بنویسید. وقتی آنها را نوش��تید، پاسخ ها را تحلیل 
کنید. از روی پاس��خ ها می توان به راحتی به جواب 

رسید. 
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برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار )3(
گام های شناسایی و اولویت بندی اهداف سازمانی

1- یک یا دو بار در س��ال، فعالیت های واح��د و نقش گروه های کاری 
را برای شناس��ایی اهداف بالقوه مرور کنی��د. در فرآیند هدف گذاری، به 

مشتری ها، اعضای تیم و مدیر مافوق توجه داشته باشید. 
2- معیاری برای اولویت بندی اهداف مشخص کنید. برای مثال، کدام 

هدف نقش بیشتری در رشد درآمد دارد؟ 
3- فهرست اهداف را مرور کنید و براساس معیاری که انتخاب کرده اید، 

آنها را در سه اولویت الف، ب و ج قرار بدهید. 
4- اهداف اولویت ب را دوباره مرور کرده و با توجه به اهمیتی که دارند، 
در یک��ی از گروه های الف یا ج قرار دهید. اهدافی که اکنون در گروه الف 

قرار دارند، اهداف نهایی شما هستند. 
5- اهداف گروه الف را بررس��ی کنید و آنها را براس��اس میزان اهمیت 

فهرست کنید. 
6- اهداف گروه ج را می توان کنار گذاشت یا کمتر به آنها اهمیت داد. 

مدی��ران در معرض اهداف متعددی برای واحد خود هس��تند. در یک 
روز معمولی، به این موضوع فکر می کنید که چگونه واحد تحت مدیریت 
خود را بهتر اداره کنید، چه مسئولیت های جدیدی را بر عهده بگیرید و 
کارکنان تان چطور می توانند در قالب یک تیم، بهتر از گذشته با همکاران 
س��ایر واحدهای ش��رکت کار کنند. هر یک از این موارد با اهدافی همراه 
اس��ت. چالش ش��ما مرتب کردن این اهداف و شناسایی آنهایی است که 
برای واحد تحت مدیریت شما و سازمان ارزشمندتر هستند. توصیه های 

زیر به انجام این مهم کمک می کند. 
اولویت بندی و انتخاب اهداف

بعد از فهرس��ت کردن اهداف بالقوه، نوبت به کوتاه کردن فهرس��ت به 
اهدافی می رسد که واحد تحت مدیریت شما باید متعهد انجام آن بشود. 
این امر را با پرس��ش های زیر دنبال کنید. این کار به شما کمک می کند 

اهداف با اولویت باال را از اهداف کم اهمیت تر تشخیص بدهید. 
- سازمان به کدام هدف بیشتر اهمیت می دهد؟ 

- کدام هدف به گروه کمک می کند اثر بیشتری بر ایجاد نتایج ارزشمند 
کسب و کار بگذارد؟ 

- کدام هدف به ما این امکان را می دهد که اثر بیش��تری بر عملکرد و 
سودآوری واحد خود داشته باشیم؟ 

وقتی به این پرسش پاس��خ می دهید، با مرور اهداف متوجه می شوید 
ک��ه می توانید چند هدف را در قالب یک ه��دف ادغام کنید. برای مثال، 
اگر چندین هدف به اس��تفاده های نوین از انواع مختلف رسانه برای خلق 
پیام های اثربخش بازاریابی اش��اره می کنند، می توان همه آنها را در یک 
ه��دف خالصه کرد. در ادامه، فهرس��ت اهداف را مرور ک��رده و آنها را با 
معیارهای زیر در سه گروه الف، ب و ج اولویت بندی کنید. در ادامه معنای 

این سه گروه توضیح داده شده است. 
- اولویت الف: این اهداف مهم بوده و برای سازمان اساسی هستند. برای 
مثال، به وضوح در خدمت استراتژی شرکت هستند و بهبودهایی اساسی 

در نتایج کسب و کار ایجاد می کنند. 
- اولویت ب: این اهداف تا حدی مهم بوده و در درجه دوم اهمیت قرار 
دارند. به عبارت دیگر، نقش آنها در استراتژی سازمان غیر مستقیم است 
و ممکن اس��ت نتایج حاصل از آنها، با وجود مفید بودن، برای کسب و کار 

حیاتی نباشد. 
- اولویت ج: این اهداف اهمیت اندکی داشته و فوریت ندارند. دستیابی 
به این اهداف خوب است اما تأثیر آنها بر استراتژی شرکت و عملکرد واحد 

مبهم و اندک است. 
شكاف استراتژی

ایج��اد ی��ک اس��تراتژی بلند م��دت و اج��رای آن دو ام��ر متف��اوت 
اس��ت. طی چندین دهه گذش��ته، تحقیق��ات متعددی، ش��کاف هایی 
را ک��ه به ط��ور روتی��ن در بس��یاری از س��ازمان ها می��ان برنامه ه��ای 
اس��تراتژیک س��ازمان و اج��رای آن برنامه ه��ا وج��ود دارد، مش��خص 
Monitor Group کرده اس��ت. تحقیق��ات اخیر مدی��ران ارش��د در 

 )Conference Board  )2008 و )Norton، 2008و Kaplan(  
به »اجرای اس��تراتژی« به عنوان اولویت اول مدیریت اش��اره کرده است. 
Palladium Group به طور مثال، آمارگیری های انجام ش��ده توسط 

  )Notron, 2007( نش��ان می دهد، 90درصد از س��ازمان ها در اجرای 
موفق استراتژی های ش��ان با شکس��ت مواجه می ش��وند. دالیل »شکاف 
استراتژی« مختلف است؛ اگرچه بسیاری از مطالعات به یکی از این چهار 

دلیل اشاره می کنند.
1- ارتباطات: در بس��یاری از س��ازمان ها، تنها درصد کمی از کارکنان، 
Palladium Group می کنن��د.  درک  را  س��ازمان   اس��تراتژی 

  )Norton, 2007( ای��ن مقدار را کمت��ر از 10درصد بیان می کند. از 
طرفی، برای کارکنان اگر نگوییم محال، دش��وار اس��ت که بدون دیدن و 
حتی شنیدن برنامه، طبق برنامه استراتژیک اقدام و تصمیم گیری کنند. 
از طرفی دیگر، حتی زمانی که برنامه اعالم ش��ود، معموالً اس��تراتژی به 
اندازه ای مبهم اس��ت که هیچ کس کاماًل مطمئن نیست که اقداماتش در 

مسیر برنامه است یا با آن مغایرت دارد. 
2- تطبی��ق انگیزه ها و پاداش ها: مرتبط ک��ردن حقوق و عملکرد جهت 
موفقیت اجرا اهمیت دارد. به هر حال، طرح های تش��ویقی معموال با نتایج 
مالی کوتاه مدت مرتبط هستند و نه با برنامه استراتژیک یا حتی پروژه های 
استراتژیک که در برنامه عملیاتی بیان شده اند. حداکثر کردن منافع کوتاه مدت 
 Palladium Group به تصمیم گیری عاقالنه منجر نمی ش��ود. بار دیگر 
 )Norton, 2007( نشان می دهد، 70درصد از سازمان ها در ایجاد ارتباط 
میان محرک های مدیریت میانی و استراتژی خود با شکست مواجه می شوند. 
3- تمرک��ز: مدیری��ت معموال ب��ه جای تمرک��ز بر عوام��ل مرکزی، 
ب��ر م��وارد جانبی زم��ان صرف می کند. س��اعت ها می ت��وان با کمترین 
توج��ه نس��بت به اس��تراتژی، ارتب��اط میان برنام��ه مالی و اس��تراتژی 
ی��ا فرضیات بنی��ادی این ارتب��اط، وقت ص��رف مباحثه ب��ر تخصیص 
 Palladium Group ک��رد.  درخواس��تی  اق��الم  و   بودج��ه 
 )Norton, 2007( اظهار داشت که در بسیاری از سازمان ها 85درصد 
از مدیران کمتر از یک ساعت از زمان خود را ماهانه صرف بحث در مورد 

استراتژی می کنند. 
و  درس��ت  س��رمایه گذاری  ع��دم  ص��ورت  در  مناب��ع:   -4
تخصی��ص مناس��ب مناب��ع ب��ر اقدام��ات اس��تراتژیک، شکس��ت آنها 
 Palladium Group اس��ت.  ش��ده  تضمی��ن  بالق��وه   به ط��ور 
 )Norton, 2007( ب��ه ای��ن نکته پی ب��رد که کمت��ر از 40درصد از 

سازمان ها بودجه خود را با برنامه های استراتژیک خود گره زده اند. 
ادامه دارد. . . 
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ب��ا توجه به اهمیت جایگاه مدیریت 
ضروری اس��ت افرادی ک��ه برای این 
مجموعه  می  ش��وند،  انتخاب  س��مت 
کامل��ی از توانایی  ه��ا و قابلیت  ه��ای 
مورد نی��از را دارا باش��ند. همین امر 
باعث می  ش��ود برخی مدیران خود را 
ب��دون ضعف دانس��ته و از ضعف  های 
خود غافل شوند. در بسیاری از موارد 
اش��تباه و ضع��ف مدیران ب��ه خاطر 
ع��دم توانایی  های آنها نب��وده بلکه با 
نگاهی واقع بینان��ه به این واقعیت پی 
خواهید برد ک��ه به علت حجم کاری 
باالی مدیران و خستگی ناشی از کار 
و با توج��ه به این امر ک��ه همگی ما 
انس��ان هس��تیم و از محدوده توانایی 
و آستانه تحمل مش��خصی برخوردار 
هس��تیم، همواره احتمال خطا وجود 
دارد ک��ه امری کامال طبیعی اس��ت. 
به همین خاطر نبای��د تصور کرد که 
حق هیچ گونه اشتباهی را ندارید. این 
امر خود باعث ایجاد اس��ترس در شما 
خواهد شد که خود درصد خطا را در 
افراد افزایش می  دهد. با این حال الزم 
اس��ت تا جایی که امکان دارد فضا را 
برای خطاهای احتمالی تنگ کنید. با 
توجه به این امر که امروزه در تمامی 
حوزه  های کس��ب  و  کار ش��اهد هجوم 
شرکت  های جدید و تالش شبانه  روزی 
س��ایر رقبا هس��تیم، اگ��ر نتوانید به 
خوب��ی ضعف  ه��ای خود را پوش��ش 
دهید، بازنده رقاب��ت خواهید بود. در 

همین راس��تا الزم اس��ت تا با ش��ش 
م��ورد از نقاط ضعف اصل��ی مدیران 
آشنا ش��وید که در ادامه به معرفی و 
بررس��ی آنها خواهی��م پرداخت. البته 
توجه به این نکته ضروری اس��ت که 
صرفا آشنایی کافی نبوده و به همین 
خاطر راهکاره��ای حل هر یک را نیز 

مطرح خواهیم کرد. 
1- عدم اعتماد به کارمندان

ای��ن ام��ر یک��ی از مواردی اس��ت 
که تقریب��اً تمامی مدی��ران منکر آن 
می  ش��وند. یک��ی از دالیل ای��ن انکار 
می  تواند این باشد که آنها اجازه کار در 
محدوده مشخص شده را به کارمندان 
خ��ود می  دهند. با این حال بس��یاری 
از افراد توانای��ی و انگیزه فعالیت  های 
بیش��تر را دارند که در ص��ورت نبود 
فضا برای آنها با هدر رفتن اس��تعداد 
مواجه خواهید ش��د. این امر خصوصا 
برای شرکت هایی که می  خواهند رشد 
چش��مگیری داشته باشند بسیار مهم 
است. برای مثال ممکن است با توجه 
ب��ه ش��رایط کاری خ��ود الزم بدانید 
تمام��ی کارمن��دان توانایی صحبت با 
زبانی دیگر را در خ��ود تقویت کنند. 
بس��یاری از موسس��ات در این رابطه 
وجود دارند که این کار را برای ش��ما 
انج��ام می  دهند، با ای��ن حال ممکن 
اس��ت کارمندی را در اختیار داش��ته 
باشید که توانایی حل این مشکل شما 
را داشته باشد اما به علت سیاست  های 
کاری غلط ش��ما مبنی بر اینکه افراد 
تنها بای��د کاری را که از پیش تعیین 

شده است انجام دهند، تمایل به ارائه 
توانای��ی در این فرد به ط��ور کامل از 
بین برود. این امر بدون شک مطلوب 
هیچ ش��رکتی نبوده و الزم اس��ت از 
تمام��ی قابلیت  های کارمن��دان خود 
ب��ه بهترین نح��و اس��تفاده کنید. در 
همین راس��تا ابتدا الزم است این باور 
را در خود شکل دهید که یک کارمند 
معمولی الزاما فردی معمولی نبوده و 
می  تواند کارهای به مراتب بزرگ تر و 
بیش��تری را انجام دهد. توجه داشته 
باشید که عدم اعتماد به کارمندان در 
نهای��ت منجر به این امر خواهد ش��د 
که ش��ما مجبور باش��ید حجم کاری 
خود را افزایش دهید که بدون ش��ک 

مشکل ساز خواهد بود. 
2- اتصال بیش از حد

اگرچه پاسخگو بودن به کارکنان و 
در دسترس بودن برای تمامی افرادی 
ک��ه به نحوی ب��ا ش��رکت در ارتباط 
هس��تند، مهم و ضروری است، با این 
حال این امر بدین معنا نیست که هر 
زمان این امکان وجود داش��ته باشد. 
فراموش نکنید که ش��ما در مهم  ترین 
جایگاه ش��رکت خ��ود ق��رار دارید و 
باید زمان خ��ود را به نحوی مدیریت 
کنید که با معضل کمبود وقت مواجه 
نش��وید. البته دلیل اصرار بر همیشه 
در دسترس بودن تنها مورد ذکر شده 
نب��وده و حتی برای باال بردن س��طح 
و کالس کاری خ��ود نیز بهتر اس��ت 
تنه��ا در زمان  هایی مش��خص خود را 
در دس��ترس قرار دهی��د. یکی دیگر 

از مزیت  های این اقدام این اس��ت که 
باعث می  ش��ود به علت آنکه می  دانند 
تنها زمانی محدود را در اختیار دارند، 
مس��ائلی را مط��رح کنن��د ک��ه واقعا 
ضروری است. با این حال در راستای 
آگاهی نسبت به اوضاع شرکت توصیه 
می  ش��ود  امکان مطرح ک��ردن همه 
مس��ائل را از طریق��ی مانند ارس��ال 
ایمیل فراهم آورید. تحت این شرایط 
دیگر ضرورتی ندارد به س��رعت پاسخ 
خود را اع��الم کنید و این خود امری 
سودمند از هر نظر خواهد بود. در آخر 
توجه به این نکته ضروری اس��ت که 
افراد و ش��رایط کاری افراد با یکدیگر 
تف��اوت داش��ته و الزم اس��ت الگوی 
کاری خاص خود را داش��ته باش��ید و 
از کپی برداری مطلق از روش دیگران 
دوری کنید. داشتن تعهد امری کاماًل 
مناس��ب است با این حال نباید منجر 
به این ش��ود هر اقدامی را در راستای 
آن انج��ام دهی��د. همواره ب��ه خاطر 
داشته باشید که وظایف اصلی شما در 
اولویت بوده و اقدامات فرعی را باید به 
نحوی هوشمندانه مدیریت کرد که به 

موارد اصلی لطمه  ای وارد نشود. 
3- رکود

تقریب��ا تمام��ی ش��رکت  ها دوران 
رکود را تجرب��ه کرده  اند. این امر یک 
واقعیت اس��ت که نمی  ت��وان همواره 
مانن��د روزهای اوج خ��ود عمل کرد، 
با ای��ن ح��ال نباید اج��ازه دهید که 
اختالف آن بیش از حد ش��ود. یکی از 
مهم ترین دالیل این امر این است که 

مدیران اجازه ورود اندیشه  های جدید 
و اقدامات نوین را نمی  دهند و همین 
امر باعث می  شود در بازار حال حاضر 
که خالقیت حرف اول را می  زند، حتی 
قادر به حفظ جای��گاه فعلی خود نیز 
نباش��ند. به عقیده لیز التینگ، مدیر 
 ،TransPerfect اجرای��ی ش��رکت
بزرگ ترین آفت یک کس��ب  وکار این 
است که تحت شرایط یکنواخت قرار 
گرفته و دیگر نتواند خالقیت داش��ته 
باش��د. تحت این شرایط رکود حتمی 
بوده و ش��رکت با مش��کالت بسیاری 

مواجه خواهد شد. 
در راستای جلوگیری از این مشکل 
الزم است در جایگاه مدیریت ابتدا به 
این درک دس��ت پی��دا کنید که چه 
کارهای��ی را باید حتم��ا انجام دهید، 
س��پس راهکاره��ای آنها را فهرس��ت 
کنی��د و بهتری��ن را از می��ان آنه��ا 

برگزینید.
 ب��ا این ح��ال فرام��وش نکنید که 
همواره الزم است کل شرکت را برای 
اعمال تغییرات الزم آماده س��ازید. در 
رابطه با ایجاد تغییرات و ارائه نوآوری 
ای��ن نکت��ه ضروری اس��ت ک��ه تنها 
باشند  موفق  می  توانند  ش��رکت  هایی 
که زودتر از س��ایرین در این مس��یر 
گام بردارند. به همین خاطر است که 
همواره تأکید می  ش��ود که فرصت ها 

منتظر اقدام شما نخواهند ماند. 
ادامه دارد. . .
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6 نقطه ضعف اصلی مدیران و نحوه غلبه بر آنها )1( تفکر استراتژیک

پیمان احمدی
 DBA گرایش برنامه ریزی استراتژیک

مترجم: امیرآل  علی

پیشنهاد کسب وکار 

دستیاری مجازی - افراد با انجام کارها و پیگیری مسائل مشكل دارند. یک دستیار مجازی می تواند در ازای دریافت وجه نسبتا زیادی این کار را انجام دهد. با 
افزایش تعداد کارآفرینان آنالین و با رشد کسب و کارشان، نیازشان به دستیار مجازی نیز رو به افزایش است! پاسخ دادن به ایمیل، خدمات مشتریان و حتی 

کارهای مربوط به شبكه های مجازی، همه  اینها جزو کارهایی است که یک دستیار مجازی انجام می دهد.
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اخبار

تبریز - اس�د فالح- با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان 
شرقی، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان، فرماندار، شهردار و 
مقامات اس��تانی و محلی با هزینه ای بالغ بر 65  میلیارد ریال طرح 
ایجاد شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب شهر خمارلو آغاز شد. 
.به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در آئین  کلنگ زنی طرح فاضالب شهر خمارلو گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان بمنظور بهبود آثار زیست محیطی منطقه 
و ارتقاء بهداشت عمومی منطقه در اثر اجرای طرح مطالعات طرح را به 
مشاور واگذار و عملیات اجرایی آن را آغاز کرد .مهندس علیرضا ایمانلو 
به مشخصات طرح ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خمارلو اشاره کرد و 
افزود: طرح ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خمارلو شامل خطوط انتقال 
و شبکه های اصلی و فرعی بطول 15000 متر در اقطار 200 الی 400 
میلی متر و نیز یک باب تصفیه خانه فاضالب برای جمعیت 2000 نفر 
خواه��د بود .وی در خصوص هزینه اجرای طرح گفت: طرح فاضالب 
ش��هر خمارلو با هزینه ای بالغ بر 65میلیارد ریال از محل درآمدهای 
عمومی و منابع داخلی ش��رکت آبفا استان اجرا خواهد شد. مهندس 
ایمانلو همچنین اظهار داشت: این طرح بمنظور بهبود خدمات دهی 
به شهروندان شهر خمارلو بوده و مساحت عرصه آن 1100 مترمربع 

و مس��احت اعیانی آن نیز 360 مترمربع در سه طبقه احداث خواهد 
ش��د .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در 
این مراس��م گفت: اهمیتی که در دولت تدبیر و امید به روس��تاها و 
شهرس��تان های کمتر توسعه یافته شده کم نظیر است و اغلب پروژه 
های افتتاح شده در هفته دولت هم در روستاها و مناطق کمتر توسعه 
یافت��ه بود. مهندس محمدصادق پورمهدی افزود: ش��روع پروژه های 
جدی��د با توجه به وجود پروژه های متعدد نیمه تمام ممنوع اس��ت 
ولی این پروژه با توجه به نیاز اساسی منطقه با مشارکت شرکت های 
 آب و فاضالب اس��تان، ش��هرداری و ش��ورای ش��هر خمارلو ش��روع 

می شود و با جمع آوری و تصفیه فاضالب بصورت بهداشتی، بهبود آثار 
زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی منطقه هم فراهم خواهد آمد 
.پورمهدی تصریح کرد: احداث این پروژه توجیه اقتصادی ندارد ولی با 
توجه به توسعه شهر و ارائه خدمات مطلوب و بهداشتی به شهروندان 
این شهرستان توسط شرکت آب و فاضالب استان و با هزینه داخلی 
این شرکت و مشارکت مردم احداث می شود و عالوه از دفع بهداشتی 
فاضالب می توان از آب تصیفه شده فاضالب نیز در مصارف کشاورزی 
استفاده کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
اظهار داشت: شهرستان خداآفرین با توجه به مرزی بودن و اهمیتی که 
برای استان از بابت جذب گردشگر و عبور و مرور گردشگران خارجی 
دارد در دولت تدبیر و امید شاهد تحوالت چشمگیری می باشد و برای 
توس��عه این منطقه طرح های بزرگی شروع شده و امیدواریم با اتمام 
و بهره برداری از این طرح ها چهره این شهرستان تغییر چشمگیری 
یابد. وی در پایان از مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی و پرسنل این شرکت بخاطر تالش های شبانه 
روزی شان در امر خدمات دهی به مردم شهر مرزی خمارلو تشکر و 
قدردانی کرد. الزم به ذکر است در جریان این آئین کلنگ ساختمان 
بهره برداری و اداری آب و فاضالب شهر خمارلو نیز به زمین زده شد.

اصفهان- قاس�م اس�د- در نشس��ت »بررس��ی جایگاه استان 
اصفهان در حوزه س��اخت ماش��ین ها و ادوات کشاورزی، فرصت ها 
و چالش ها« قیمت تمام ش��ده پایین مزیت اصلی تولید ماشین ها 
و ادوات کش��اورزی در کش��ور عنوان شد و بر ضرورت بهره مندی از 
تکنول��وژی های نوین، توجه به بازاره��ای صادراتی و تقویت بخش 
 تحقیق و توسعه در تولید ماش��ین ها و ادوات کشاورزی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اصفهان در ابتدای این نشست که به همت کمیته دانش و تکنولوژی 
نوین ذیل کمیسیون کش��اورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، مسعود عبداللهی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی 
هدف از برگزاری این نشس��ت را بررسی، تبادل نظر و هم افزایی در 
زمینه شناس��ایی توانمندی های فنی و اقتصادی استان اصفهان در 
بخش طراحی، ساخت و تولید ماشین ها و ادوات کشاورزی، کنکاش 
در خصوص مس��ایل و مش��کالت صنعت ساخت و تولید ماشین ها 
و ادوات کش��اورزی در استان، دس��تیابی به مکانیزم مشخص برای 
ایج��اد ارتباط بین اتاق بازرگانی اصفهان، واحدهای تولیدی و مراکز 
دانشگاهی و تحقیقاتی اس��تان و دستیابی به راهکارهای سازنده در 
راستای شکوفایی صنعت ساخت و تولید ماشین ها و ادوات کشاورزی 
عنوان کرد. وی با بیان اینکه این نشس��ت در حقیقت اولین نشست 
از سلسله نشس��ت ها در این زمینه است، گفت: امروز توسعه پایدار 
دغدغه اصلی بس��یاری از کشورهاست. عبدالهی افزود: توسعه پایدار 
در حقیقت پاس��خگویی به نیازها و فرصت های نسل فعلی بدون از 
 بین بردن پتانس��یل های موجود برای نسل های آینده خواهد بود. 
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: 
امروز با وجود منابع محدود، کمبود آب، فرس��ایش خاک و تغییرات 

اقلیمی چاره ای جز ورود تکنولوژی های نوین به بخش کش��اورزی 
نداش��ته و وقت آن است که به س��وی امنیت غذایی و توسعه پایدار 
حرکت کنیم. عبدالهی گفت: بالغ بر 8 هزار واحد صنعتی در سال 93 
در استان اصفهان وجود داشته که از مجموع واحدهای مذکور کمتر از 
100 واحد مربوط به صنعت ساخت و تولید ماشین ها، ادوات کشاورزی، 
 ماش��ین های دامپ��روری و تجهیزات آبیاری و باغبانی بوده اس��ت. 
نایب رییس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه امروزه نبود بازار مصرف 
یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان این صنعت اس��ت، افزود: 
 امروز به شرط تولید محصوالت با کیفیت و حضور مستمر در بازارهای
 بین المللی می توانیم به صادرات محصوالت خود بپردازیم. عبدالهی 
قیمت تمام شده پایین تجهیزات و ادوات کشاورزی در ایران را مزیتی 
نسبت به تجهیزات و ادوات برند در دنیا ذکر کرد. وی توجه به بازارهای 
هدف خاص، خدمات پس از فروش، تجهیزات پس از برداش��ت که 
موجب ایجاد ارزش افزوده برای این صنعت می شوند و ورود و استفاده 
از تکنولوژی در بخش کشاورزی را با اهمیت دانست. عبدالهی در پایان 
سخنان خود اتاق بازرگانی را صدای رسای تولیدکنندگان و صنعتگران 
 و کم��ک کننده آنها در مس��ایل بیمه ای، مالیات��ی و... عنوان کرد.

 جلیل رضوی، مسئول کمیته دانش و تکنولوژی نوین در ادامه ضمن 
تش��ریح فعالیت های این کمیته قرار داشتن استان اصفهان در زمره 
اس��تان های صنعتی کشور، وجود مراکز صنعتی، استقرار حدود 70 
شهرک و ناحیه صنعتی، وجود دو دانشکده مهندسی کشاورزی و پنج 
دانشگاه با شاخه های فنی مهندسی در تراز ملی و بین المللی، وجود 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و کریدور علم و فناوری با تعداد قابل 
توجهی شرکت های دانش بنیان و در مرکزیت قرار گرفتن استان و 
قرارگیری در ش��اهراه ترانزیت ملی و بین المللی را از توانمندی های 
فنی و اقتصادی اس��تان ذکر کرد. وی با اظهار تاس��ف از عدم وجود 
اطالعات و آمار دقیق از میزان و ارزش ریالی مجموع تولیدات ماشینها، 
ادوات و تجهیزات کش��اورزی توسط واحدهای صنعتی چه در سطح 
استان و چه در سطح کشور، وجود این بانک اطالعاتی  را در آگاهی 
از میزان عرضه و تقاضا همچنین در تصمیم گیری در قیمت گذاری 
محصوالت مهم دانس��ت. رضوی افزود: ل��زوم تحول در نحوه نگرش 
به بازارهای داخلی و خارجی پایه و اس��اس برآورد نیاز بازار و برنامه 
ریزی برای تولید محصوالت جدید با فناوری های نوین است. مسئول 
کمیته دانش و تکنولوژی نوین همچنین ایجاد ساختارهای مناسب 
برای تداوم تولید و حفظ پایداری بازارهای هدف و توس��عه بازارهای 
جدید را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد. مس��ئول کمیته دانش 
و تکنولوژی نوین کمیس��یون کش��اورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان روند ورود ماشین ها و ادوات کشاورزی از ترکیه به 
ایران را در پنج سال گذشته صعودی اعالم کرد و گفت: چرا با وجود 
انرژی ارزان قیمت، صنایع مادر و توانمندی فنی و علمی برای تولید 
این محصوالت در کش��ور نتوانسته ایم س��هم فروش خود را در بازار 

جهانی و حتی داخلی افزایش دهیم. 

ساری – دهقان - مدیرمنطقه 9 عملیات انتقال گازگفت: حجم 
گاز عبوری که ش��امل مصارف نیروگاه ها  ، CGS شهری استان ها 
، حج��م گاز انتقالی ، مصارف س��وخت تاسیس��ات و تخلیه خطوط 
لوله می باش��د  در شش ماهه نخست سال 1396 به میزان 10.03 
میلیاردمترمکعب بوده که با افزایش 16.6درصدی نس��بت به زمان 
مشابه پارس��ال مواجه بوده است . ایشان همچنین افزود: حجم گاز 
انتقالی که ش��امل صادرات به جمهوری  آذربایجان، خط "16 علی 
 CGS آباد – شاهرود ، تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند و ایستگاه
طارم سفلی اس��تان قزوین می باشد در شش ماهه نخست سال96 
به میزان  2.72 میلی��ارد مترمکعب بوده که با افزایش 95 درصدی 
نس��بت به زمان مشابه پارس��ال رو به رو بوده است  دراین رابطه وی 
خاطرنشان ساخت که میزان حجم گاز انتقالی در شش ماهه نخست 

سال 95 برابر با 1.39 میلیارد مترمکعب بوده است . مهندس داودی 
نژاد با اش��اره به اجرای اتصال خط لوله انتقال گاز دامغان - کیاسر– 
س��اری با همت همکاران   منطقه 9 عملیات انتق��ال گاز ، افزود: با 

بهره برداری از این طرح، گام موثری درجهت رفع مشکل افت فشار و 
قطع گاز استان های شمالی برداشته خواهد شدکه باتوسعه گازرسانی 
به صنایع وایجاداشتغال پایدار، شعارسال مقام معظم رهبری دراین 
منطق��ه تحقق می یابد. مدیر منطقه 9 عملی��ات انتقال گاز ایران با 
تاکید بر تکمیل هر چه سریع تر تعمیرات باقی مانده خطوط انتقال و 
تاسیسات تقویت فشار گاز، اظهار داشت: باید کلیه شرایط برای انتقال 
پایدار گاز به مبادی مصرف در سطح شبکه سراسری گاز کشور به ویژه 
در ماه های سرد سال فراهم شود . وی در پایان اظهارداشت: امیدواریم 
با خودباوری و بهره مندی از قابلیت ها و توانمندی های مضاعف ایرانی 
بتوانیم همچون سال گذشته برگ زرین دیگری ازافتخارات شرکت 
ملی گاز را ورق زده و فرد موثری در پیش��برد اهداف میهن اسالمی 

باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت هرمزگان در مراس��م تودیع و معارفه مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان اعالم کرد: 900 واحد صنعتی 
بزرگ و کوچک در اس��تان فعال هس��تند که بی��ش از 700جواز 
تاسیس، در حال فعالیتند. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاس��می افزود: استان به سمت 
صنعتی ش��دن در حال حرکت است . وی اظهار داشت: حدود 24 
هزار نفر نیروی مس��تقیم حوزه صنعت هستند و 26 هزار نفر در 
جوازها ثبت شده اند که تا یکی دو سال آینده جمعیت حوزه صنعت 
چندین برابر خواهد ش��د. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان ضمن تقدیر از زحمات بهمن غالمپور، مدیرعامل سابق 

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان برای سید امیر امیری زاد که از 
بدنه شرکت شهرک های صنعتی استان است، آرزوی موفقیت کرد 

و افزود: هرمزگان در حوزه صنایع کوچک در ابتدای راه است. وی 
تصریح کرد: در شهرس��تانها با وجود سرمایه بزرگ، حرکت جدی 
نداش��ته اند که  امیدوارم در فضایی جدید توسعه  استان سرعت 
بگیرد. قاس��می افزود: با وجود ظرفیتهایی در ش��مال استان باید 
بتوانیم در حوزه خرما و شیرینی و شکالت و صنایع غذایی حرکت 
جدی داشته باشیم که با وجود خرما در آن منطقه می تواند، آنجا 
را به قطب خرما تبدیل نمود. وی در پایان ضمن اشاره به ظرفیتها 
و پتانسیل های استان گفت: بخش زیادی از پوشاک ما به صورت 
قاچاق وارد می ش��ود که نیاز اس��ت به این حوزه نگاه ویژه داشته 
باشیم و با زیرساخت هایی که برای این منظور  می توان ایجاد کرد 

به حتم تحولی در اقتصاد استان شاهد خواهیم بود.

تبریز - پاش�ائی- همزمان با شش��مین نشس��ت هم اندیشی 
بهره برداری ش��رکت های توزی��ع نیروی برق غرب و ش��مال غرب 
کشور، شرکت توزیع نیروی برق تبریز آخرین دستاوردهای خود در 
زمینه اتوماس��یون شبکه را ارائه کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به مزایای اتوماسیون شبکه، 
اظهار داشت: یکی از بزرگترین مزیت های این سیستم کاهش زمان 
خاموشی های ناش��ی از حوادث در شبکه برق است. مهندس عادل 
کاظمی افزود: این دستگاه ها دارای قابلیت قطع و وصل شبکه از راه 
دور می باشند و همچنین با قابلیت تشخیص خطاهای اتفاق افتاده 
در ش��بکه، موجب کاهش زمان خاموشی ها می ش��وند. وی افزود: 
انجام س��ریع مانور، جابه جایی بار و تشخیص سریع منطقه خطا در 

ش��بکه از دیگر مزایای این دس��تگاه ها می باشد که استفاده از آنها 
در ش��بکه توزیع برق تبری��ز روز به روز در حال افزایش اس��ت. وی 
 اظهار داش��ت: در سال های قبل تمامی خدمات اتوماسیون ازطریق 

ش��رکت های بخش خصوصی انجام می گرفت که خوشبختانه هم 
اکنون این پروسه به طور کامل توسط کارشناسان این شرکت انجام 
می ش��ود. مهندس کاظمی ادامه داد: در یک سال اخیر ما توانسته 
ایم فرآیند اتوماس��یون 37 دستگاه قطع و وصل کننده )سکسیونر( 
را به طور کامل انجام دهیم و حتی 20 دس��تگاه مودم رادیویی نیز 
توسط کارشناسان این شرکت تعمیر و به شبکه بازگردانده شد. وی 
اظهار داشت: نرم افزار استفاده شده در اتوماسیون شبکه توزیع برق 
تبریز، اس��کادا می باش��د که نرم افزاری جامع بوده و در شمال غرب 
کشور تنها توسط این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. الزم به ذکر 
است نمایشگاه توانمندی های شرکت های توزیع نیروی برق غرب 
و ش��مال غرب کشور در حاشیه ششمین نشست هم اندیشی بهره 

برداری شرکت های توزیع در ارومیه برگزار شد.

با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

کلنگ طرح ایجاد شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب شهر خمارلو به زمین زده شد

در نشست بررسی جایگاه استان اصفهان در حوزه ساخت ماشین ها و ادوات کشاورزی، فرصت ها و چالش ها عنوان شد

قیمت تمام شده پایین مزیت اصلی تولید ماشین ها و ادوات کشاورزی در کشور است

افزایش 95 درصدی حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

صنایع کوچک هرمزگان، در ابتدای راه است

جدیدترین دستاوردهای اتوماسیون شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز ارائه شد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد 
حمایت از ساخت داخل و تالش در جهت بومی سازی تجهیزات

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: حمایت از ساخت داخل و تالش در 
جهت بومی سازی هر چه بیشتر قطعات و تجهیزات تخصصی صنعت حفاری  از اولویت های نخست این شرکت است .  سپهری در 
دیدار با قلمبر دزفولی مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران، افزود: این شرکت همکاری و هم افزایی خوبی 
با سازندگان و صنعتگران داخلی دارد .  وی اظهار کرد: از سازندگان قطعات و تجهیزات صنعت حفاری انتظار می رود که همسو با 
کمیت تولیدات، بحث کیفیت را به جد مدنظر داشته و استانداردهای مورد قبول شرکت ملی نفت ایران را در ساخت لحاظ نمایند .  
سپهری با اشاره به برنامه های کالن وزارت نفت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: در ارتباط با استفاده بیش از پیش 
از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و توجه به ساخت داخل، این شرکت اهداف و برنامه های صنعت نفت را دنبال می کند .  مدیر 
عامل شرکت ملی حفاری ایران به برنامه  ساخت 10 گروه کاالیی مورد نیاز صنعت نفت توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در 
این فهرست شماری از قطعات و تجهیزات اساسی که در صنعت حفاری کاربرد دارد نیز لحاظ شده است .  در این نشست که اعضای 
هیات مدیره و شماری از مدیران شرکت ملی حفاری و همچنین مدیران ارشد  پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران 
حضور داشتند قلمبر دزفولی در خصوص قرارداد 10 گروه کاالیی مورد نیاز صنعت نفت از سوی بخش خصوصی داخلی توضیح داد . 

برگزاری مجمع خیرین سالمت کرمان با حضور اعضا و فرماندار کرمان
کرم�ان- خبرنگار فرصت امروز- مجمع خیرین س��المت کرمان با حض��ور اعضا و فرماندار 
کرمان به میزباني  ماش��ااهلل زنگي آبادي خّیر حوزه س��المت و معاون مدیر عامل مجمع پنجشنبه 
20 مهرماه برگزار گردید. در این جلسه در خصوص افزایش جلب مشارکتهاي خیرین و استفاده از 
تمامي ظرفیتهاي موجود، تشکیل مجمع خیرین در شهرستانها و انتخاب محلي دائمي براي مجمع 
تصمیم گیري ش��د، و همچنین در راس��تاي جلب مشارکتهاي مردمي مقرر شد که اعضاي مجمع 
براي هماهنگي براي برگزاري جشن گلریزان با حضور خیرین براي پروژه هاي نیمه تمام بهداشتي 
 درماني با دکتر رشیدي نژاد ریاست دانشگاه علوم پزشکي کرمان دیدار داشته باشند.  در حاشیه این نشست از تمامي خدمات آقاي

 زنگي آبادي خیر معزز در تمامي زمینه ها قدردانی شد و همچنین فرماندار کرمان براي رفع مشکالت بهره برداري از فضاهاي ساخته 
شده و اهدایي توسط ایشان در بحث بهداشت و درمان و آموزشي قول همکاري و مساعدت دادند.

انعقاد ۴۰ فقره قرارداد پروژه های تاسیساتی و زیربنایی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از انعقاد 40 فقره قرارداد پروژه های 
تاسیساتی و زیربنایی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: ارزش ریالی قراردادهای زیربنایی منعقد شده در شرکت شهرک های 
صنعتی استان بالغ بر 175 میلیارد ریال بوده است.وی افزود: این قراردادها شامل پروژه های تاسیساتی، ابنیه، مخابراتی و تاسیسات 
برقی ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان می باشد.خلیل زاده ادامه داد: بیس و آسفالت شهرکهای صنعتی گرگان 3، بندرترکمن، 
کردکوی، آزادشهر، رامیان، آق قال و ناحیه صنعتی گلستان از جمله این پروژه ها است.وی گفت: شبکه داخلی مخابرات و فیبرنوری 
شهرک صنعتی اترک و ناحیه صنعتی گمیشان، روشنایی معابر شهرک صنعتی گرگان 1، رامیان، آزادشهر، کردکوی، ناحیه صنعتی 
گوزن فارس، شبکه جمع آوری فاضالب شهرک صنعتی آزادشهر، احداث تصفیه خانه شهرک های صنعتی بندرگز، مینودشت، آق 

قال و ناحیه صنعتی بناور و شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی گرگان 3  از دیگر این پروژه ها است.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیر کل پست استان به مناسبت روز پست
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان به دیدار مهرداد جاللی مدیرکل 
پست استان رفت.ایشان که به اتفاق هیات همراه و به مناسبت روز پست در اداره کل پست استان گلستان حضور یافت ضمن بازدید 
از بخش��های مختلف آن اداره و تبریک به کارکنان آن ، ضمن آرزوی توفیق ، برای آن مجموعه  پیش��رفت در اهداف سازمانی شان 
را خواس��تار ش��د. در متن لوح تبریک که از سوی مدیر مخابرات منطقه گلستان به مدیرکل پست استان اهداء شد اینچنین آمده 
است:جناب آقای مهرداد جاللی-مدیرکل محترم پست استان گلستان-با سالم و احترام  نقش نهاد خدمتگزارپست در زندگی روزمره 
و سهم آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها برهیچ کسی پوشیده نیست و اداره کل پست استان گلستان نیز با حرکت به سوی 
استفاده و برخورداری از فناوری های روز ، ارائه خدمات متنوع را از اهداف مهم خود تلقی کرده است و به عنوان گسترده ترین شبکه 
ارتباطات فیزیکی در کشور با عرضه خدمات مختلف پستی متکی بر فناوری های نوین ارتباطی، موفق شده است متناسب با نیازهای 
جامعه ، به بهترین نحو خدمات عمومی را گسترش دهد.ضمن عرض تبریک فرارسیدن هفدهم مهر ماه، روز جهانی پست ، از خداوند 

متعال توفیق ، سالمت، سعادت و سرافرازی  جنابعالی و تمامی کارکنان اداره کل پست استان گلستان را خواستارم .

برگزاری اولین نمایشگاه خانه ایرانی، کاالی ایرانی از 2۴ مهرماه در قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین هادی طاهرخانی 
مدیرعامل این شرکت اعالم کرد : اولین نمایشگاه خانه ایرانی،کاالی ایرانی با رویکرد خرید کاالی ایرانی و تقویت تولیدات و معرفی 
توانمندی های تولیدات داخلی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
قزوین از تاریخ 24 لغایت 28 مهرماه  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد. وی افزود: این نمایشگاه به 
مدت 5 روز با حضور بیش 55  واحد تولید کننده و عرضه کننده در فضایی به مساحت سه هزار و ششصد مترمربع در محل دائمی 
نمایشگاه ها برپا خواهد بود . طاهرخانی خاطر نشان کرد: توجه به تولیدات داخلی و کارآفرینان ، تحول در بخش صنعت و همچنین 
نقش تأثیر گذاری را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت. این مسئول یادآور شد : دستیابی 
به رش��د اقتصادی نیازمند ترویج فرهنگ اس��تفاده از کاالی ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی است و  برگزاری نمایشگاه ها بستر 
مناسبی را جهت معرفی توانمندی های صنعتگران و تولیدکنندگان ،تبادل تجربیات،انتقال اطالعات و همچنین زمینه استفاده از 
دستاوردهای نوین را برای فعاالن فراهم می سازد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان افزود : اولین 
نمایشگاه خانه ایرانی،کاالی ایرانی در مدت برگزاری از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع 

در بلوار امام خمینی)ره( جنب صدا و سیما پذیرای بازدید عالقه مندان خواهد بود.

بازدید شهردار رشت از مجتمع کود آلی گیالن 
رشت- زینب قلیپور- در جریان این بازدید که در جهت بهسازی و ارتقای ظرفیت کارخانه کود آلی انجام شد ، شهردار این 
کالنشهر ضمن شنیدن گزارشی از عملکرد این کارخانه که در جلسه عنوان شد با بیان اینکه با افزایش جمعیت، میزان تولید زباله نیز 
افزایش می یابد اظهار داشت: باید با استراتژی های مناسب و تقویت ظرفیت کارخانه کود آلی و احداث زباله سوز مشکالت موجود 
درزمینه دفن زباله را به حداقل رساند. در این بازدید معاون فنی و اجرایی مجتمع کود آلی گیالن نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
این کارخانه بیان داشت: 8 هکتار از مساحت 40 هکتاری این مجتمع مربوط به سوله ها و انبارها است و قرار است 2 فاز دیگر نیز به 
همراه دستگاه زباله سوز به این منطقه اضافه شوند و درنهایت ظرفیت کارخانه کود آلی برای پذیرش 1000تن زباله ارتقا می یابد. در 

این بازدید " علی بهارمست" معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز حضور داشت.

تجلیل از بازنشستگان صنعت نفت منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- از چهار بازنشسته منطقه خلیج فارس با حضور معاونین و 
کلیه پرسنل این منطقه تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه خلیج فارس ، رئیس روابط عمومی منطقه خلیج فارس گفت : در این مراسم از تالش های 
بیش از 30 سال کارمندان بازنشسته این منطقه در پست های مختلف تقدیر شد. محمدامین ترابی ادامه 
داد : بازنشستگان به بیان خاطراتی از دوران خدمت در صنعت نفت پرداختند. وی بیان داشت : بازنشستگان سرمایه های ارزشمند ی 

هستند که باید همواره ازتجربیات آنها نهایت استفاده را برد.درپایان مراسم به رسم یادبود هدایایی به این همکاران اهدا شد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  شرکت ملی حفاری ایران خبر داد
بازار عراق نخستین گام جهت حضور فعال این شرکت در بازارهای بین المللی

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران از آغاز رایزنی های مستمر در زمینه همکاری های 
مشترک با شرکت های نفتی در عراق خبر داد. سپهر سپهری در نشست با مدیر دفتر نمایندگی شرکت ملی نفت ایران در عراق اظهار 
داشت: این شرکت حضور فعال در بازارهای کشورهای نفتخیز منطقه، صدور خدمات فنی و مهندسی و ارائه خدمات آموزشی حفاری 
را هدفگذاری کرده است. وی با اشاره به توانمندی های شرکت ملی حفاری ایران در زمینه های عملیاتی، پشتیبانی، فنی و تخصصی و 
برخورداری از متخصصان مجرب و کارآزموده در بخش های مختلف حفاری، افزود: نخستین بازار هدف، حضور در پروژه های حفاری 
در کشور عراق است. در این نشست مدیر دفتر نمایندگی شرکت ملی نفت ایران در عراق گفت: شرکت ملی حفاری ایران از توانمندی 
و ظرفیت های الزم برای حضور فعال در پروژه های بین المللی و منطقه ای برخوردار می باشد. سید محمد موسوی افزود : با توجه 
به مجاورت میادین نفتی بویژه در مناطق جنوبی دو کشور و حضور شرکت های متعدد بین المللی در این میادین، ورود شرکت ملی 
حفاری ایران به بازار حفاری کش��ور عراق از اولویت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. در پایان این نشست مقرر گردید اداره بازار یابی و 
همکاری های بین المللی شرکت ملی حفاری در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تهیه مستندات فنی الزم و پیگیری کار اقدام نماید.



 ب��رای اغلب کس��ب و کارهای کوچ��ک غلبه بر 
مش��کالت بازاریابی مس��ئله ای بغرنج اس��ت. آنها 
نمی دانن��د از کجا باید ش��روع کنند یا تالش هایی 
را ب��رای بازاریاب��ی محصول ش��ان کج��ا متمرکز 
کنند.90درصد کس��ب و کارهای کوچک هیچ گونه 
 ibazaryabiبرنامه بازاریابی ای ندارند. به گزارش
، اگر ش��ما صاحب یک کسب و کار کوچک هستید 
می توانی��د تنها با تمرک��ز روی این چهار تاکتیک، 

بازاریابی خود را ساماندهی کنید.
 یک هویت برند ماندگار در ذهن طراحی کنید

مس��ئله اصلی ش��ما باید برقراری ی��ک ارتباط 
قوی میان کسب و کار ش��ما و مشتریان باشد. این 
کار در واقع برندینگ اس��ت که می تواند ش��ما را 
از رقبای ت��ان متمایز کند. ش��ما باید قبل از انجام 
هرگونه فعالیت بازاریابی اقدام به ساخت یک هویت 

برند قوی بکنید. 
برقراری یک رابطه عمیق با هسته اصلی 

مخاطبان شما
ش��ما باید فکر کنید ابتدا چه کسی به محصول 

ش��ما نیاز دارد و حاضر است آن را بخرد. اگر شما 
متخصص اطفال هس��تید، هم��واره با کودکان کار 
می کنید. اما کودکان مش��تریان شما نیستند، چرا 
که در واقع دستمزد ش��ما و قرار مالقات ها دست 

اولیای آنها است. 
هسته اصلی مخاطبان ش��ما اولیا هستند. برای 
اینکه کودکان به مطب ش��ما بیایند باید با اولیای 

آنها قرارداد ببندید. 
در حال��ی که بازاریابی هزینه ه��ای زیادی را در 
ب��ر دارد، می توانید با هزینه کردن روی مش��تریان 
هدف خود که به درستی تعریف شده اند، هزینه ها 

را کاهش دهید. 
دادن وعده های متقاعد کننده برای جلب 

مشتریان
80درص��د  می گوین��د  بازاریاب��ی  محقق��ان 

تصمیم های خرید براساس احساسات است. 
وظیفه شما به عنوان بازاریاب حرفه ای این است 
ک��ه نیازه��ای آنها را تش��خیص دهی��د و بفهمید 

نیازهای آنها را چگونه ارضا کنید. 

مردم می پرسند»برای من چی داره«، اگر بتوانید 
وارد حوزه احساس��ی آنها ش��وید، آنها آن را حس 

می کنند. 
برنامه بازاریابی قابل انجام و شخصی

بازاریابی کاری اس��ت که می کنی��د تا محصول 
خود را قابل دیدن، مطلوب و پرسود کنید. 

برنام��ه بازاریاب��ی ش��ما باید تصویر درس��تی از 
کسب و کار شما داشته باشد و بتواند براساس مدل 

4p برای شما تمرکز و جهت دهی ایجاد کند. 
طب��ق آمار 90درص��د کس��ب و کارهای کوچک 
هیچ برنامه بازاریابی ای ندارند و اگر ش��ما جزو آن 
10درصد باش��ید می توانید آن را به مزیت رقابتی 

خود تبدیل کنید. 
 4p توس��عه برنام��ه بازاریابی براس��اس م��دل
می تواند هر کس��ب و کار کوچک��ی را به یک مدل 

بزرگ آن گسترش دهد. 
مشتریان شما را گسترش دهد، فروش را بیشتر 

کند و سود بیشتری روانه شما کند. 
 thebalance :منبع

چهار روش غلبه بر مشکالت بازاریابی برای همیشه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 808 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: اس��تارت آپ ها در ایران مانند 
هم��ه ج��ای دنیا ب��ا موفقی��ت و شکس��ت روبه رو 
می شوند. طبعا هر روز تعداد زیادی از استارت آپ ها 
وارد فضای مجازی می شوند و به دنبال سهمی برای 
کس��ب و کار خود هستند. اینکه ش��ما در راه اندازی 
اس��تارت آپ موفق نبودید می تواند دالیل گوناگون 
داشته باشد.  مثال نبود مهارت های مدیریتی یکی از 
عوامل شکست استارت آپ هاست. شما گاهی با یک 
ایده نو و تازه وارد بازار کار می شوید، اما چون توان 
الزم را برای مدیریت و بزرگ شدن کسب و کار ندارید 

پس از یک دوره کوتاه با شکس��ت روبه رو می شوید. 
همچنی��ن منابع انس��انی ناکارآمد یک��ی از عوامل 
شکست استارت آپ هاس��ت. آیا شما در استارت آپ 
خ��ود نیروهای توان��ا و ماهری در اختیار داش��تید.  
البته به جز اینها رقبا نیز می توانند عامل شکس��ت 
اس��تارت آپ شما باشند. آیا ش��ما قبل از شروع کار 
خود مطالعات بازار انجام دادید؟ و آیا می دانس��تید 
چن��د گروه رقیب، با چه ظرفی��ت و مزیتی در بازار 
حضور دارند؟ برخی از گروه های اس��تارت آپی فقط 
به کار خود توجه می کنند، غافل از اینکه اگر به رقبا 
و س��هم آنان در بازار و میزان نفوذ و کارآمدی آنها 
توجه نکنید چه بس��ا با شکست روبه رو شوید. یک 

ش��رکت نوپا با نیروهای غیر حرف��ه ای و منابع مالی 
ضعیف و نا آش��نا ب��ا مهارت ه��ای مدیریتی طبیعی 
اس��ت که با بح��ران کس��ب و کار روبه رو می ش��ود. 
البته بیزینس مدل ش��ما نیز در موفقیت و شکست 
اس��تارت آپ شما مؤثر است. ش��ما باید در بیزینس 
مدل خود همه جوانب را س��نجیده باشید. پیشنهاد 
می ش��ود به بیزینس مدل خود براس��اس موقعیت 
مکانی، زمانی و مالی خوب دقت کنید و با شناسایی 
دقیق بازار و کاال و مش��تری و سهم هر یک از رقبا 
و مزیت رقابتی و توجه ب��ه مهارت های مدیریتی و 
توانمندی همکاران علل شکست استارت آپ خود را 

آسیب شناسی کنید. 

دالیل شکست استارت آپ 

پرس�ش: ما دوس�ال قبل یک اس�تارت آپ خدماتی راه اندازی کردیم اما اس�تارت آپ ما با شکس�ت روبه رو ش�د. چرا 
استارت آپ ها در ایران با شکست روبه رو می شوند؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )40(
اهمیت تحقیق و مطالعه

در ش��ماره قبل به اهمیت تحقیق و مطالعه اشاره کردم و 
گفتم که کسب و کارهای کوچیک هم نیاز به مطالعه دارند. ولی 
می شه اونا رو خودت با مشاوره با آدم های اهل فن انجام بدی. 

در ادامه بیشتر این مطلب را براتون توضیح می دم. 
اگر می خوای فرضا آرایش��گاه زنون��ه راه اندازی کنی نیاز به 
مطالعه داری. اگر می خوای در محله آش��پزخانه راه بیندازی 
نیاز به تحقی��ق و مطالعه داری. اگر می خوای کس��ب و کاری 
مثل میوه فروش��ی دایر کنی یا مایل��ی که گل فروش خوبی 
در محل��ه ات راه بندازی یا مثال یک آژانس تاکس��ی تلفنی یا 
بنگاه امالک دایر کنی ناگزیر باید کارت رو با مطالعه و تحقیق 

شروع کنی. 
مطالعه بازار بهت نش��ون می ده کاری رو که می خوای چه 
فرصت ها و تهدیدهایی برات داره. تو باید از این فرصت ها برای 
کسب درآمد استفاده کنی و خودت را برای تهدیدهای موجود 
احتمالی آماده کنی. اگر تو فرصت ها را بشناس��ی چند گام از 
دیگر همکاران جلوتر هس��تی و اگر تهدیدها را بشناس��ی به 
موقع در مقابل اونا می ایستی، اما اگر این مطالعه صورت نگیره 
تو نمی دونی چه کس��ی یا چه چیزی کسب و کارت رو تهدید 
می کنه و وقتی با اون روبه رو می شی توان مقابله نداری و طبعا 

شکست می خوری. 
تو باید کس��ب و کارت را با مطالعه بشناس��ی. مثال کسانی 
که در زمینه عکاس��ی فعالیت می کنند باید بدونند با اومدن 
گوشی های همراه جدید خطر بیخ گوش اوناست و االن مانند 
20سال قبل نیست، بلکه هر کس می تونه با در دست داشتن 
گوشی و بدون هزینه دهها و صدها عکس از منزل و محل کار 

یا در زمان وقوع حادثه بگیره. 
پس��رعمه ای داشتم که در زمینه خطاطی و خوشنویسی و 
پارچه نویس��ی فعالیت می کرد و قبل از ش��روع کار بارها به او 
گفتم تو باید حواس��ت به دنیای دیجیتال باشد. اگر نتونی پا 
به پای اون حرکت کنی چند سال دیگر هیچ مشتری ای برای 
نوشتن پارچه زوار و تبریک و تسلیت بهت مراجعه نمی کنه، 
اما اون از اینکه خیلی خوش خط بود و زیبا می نوش��ت و به 
اصط��الح مردمدار بود زیاد حرفم رو جدی نگرفت و با همون 
دنیای سنتی خوش بود تا اینکه چاپ های دیجیتال اومدن و 
مشتریاش روز به روز کمتر شدن. پارسال مجبور شد دفترش 
رو جمع کنه و بره دنبال یه کار دیگه. یه کاسب باید حواسش 

به همه چی باشه تا زمین نخوره. 
هر کاری رو که قراره ش��روع کنی باید در اون زمینه خوب 
مطالعه کنی. کسی که در زمینه آشپزی کار می کنه باید بازار 
کارش رو با مطالعه بشناسه. پس اگر می خوای با سرمایه اندک 
کاری را ش��روع کنی و به نتیجه مالی خوبی دست پیدا کنی، 
مطالعات بازار را فراموش نکن و به حرف دوستان و آشنایان و 

مردم بیکار توجه نکن. 
در اطراف تو آدم های مدعی کم نیس��تند، وقتی صحبت از 
کسب و کاری می شه فورا وارد میدون می شن از مزایا و معایب 
و محسنات کارت می گن. تو به هیچ یک از این حرف ها گوش 
نکن. حرف درست و منطقی، حرفی  است که از دل تحقیق و 
مطالعه و براساس آمار و ارقام در میاد. اگر بهت می گن فرضا 
رس��توران دایر نکن به جای آن گل فروش��ی راه بنداز یا اگر 
اصرار دارند که فالن کسب و کار را راه بنداز حتی اگر آدم های 
پخته و با تجربه باشن تو گوش نکن. شاید تحقیق میدانی اون 
فرد با تجربه از نظر خودش درست باشه، اما تو باید مطالعاتی 
براساس کسب و کار خودت و موقعیت وضعیت خودت تهیه و 

تدوین کنی. 
یادم میاد س��ال گذش��ته یکی از دبیران خوب تهران که از 
دوس��تان قدیم من بود می خواست کس��ب و کاری راه اندازی 
کنه من پس از مطالعات اولیه و تحقیق به اون پیشنهاد دادم 
با ش��ناختی که از تو و موقعیت مالی و عالق��ه ات دارم تو یه 
مغازه کتابفروش��ی و لوازم التحریر راه ان��دازی کن که روزهای 
بازنشستگی درآمد خوبی برات داشته باشه. ایشون اول موافق 
نبودن و دوست داشتن کار تجاری متفاوت تری داشته باشن، 
اما وقتی دالیل را براش یکی یکی گفتم، قبول کرد و االن در 
محل��ه اش لوازم التحریر خوبی داره و با توجه به نوع ارتباطات 
و آدم هایی که با او مراوده داش��تن تقریبا راضیه و اگرچه پول 
کالنی به دس��ت نیاورد، اما اگر فرضا وارد کار پارچه فروشی یا 
لوازم یدکی اتومبیل می رفت ش��ک ندارم با شکس��ت روبه رو 
می شد. من روحیه اونو کامال می شناختم، بنابراین اگر هر کس 
به شما پیشنهاد می کنه شاید قصد و غرضی نداشته باشه، اما 
رأی و ای��ده او به کارت نمیاد. در مطالعه ب��ازار زمان، مکان؛ 
موقعیت مالی، گروه های رقی��ب؛ نوع کاال، نیازهای منطقه و 
محله، سطح درآمد منطقه، س��هم اون کاال در سبد خانواده، 
سود فروش، سهم بازار، فرصت ها و تهدیدها و... دیده می شه. 
بنابراین اگر به اون دوست قدیمی گفتم تو برو ویه لوازم التحریر 
باز کن به خاطر شناختی که از اون و بازار داشتم گفتم، و اال 
شک نداش��تم اگر سرمایه اولیه بیشتری داشت و روحیه اون 
هم فرهنگی نبود بازار فروش گوشت و مرغ تو همون منطقه 
خیلی بهتر بود و سود چندین برابری داشت. اما دوست خوب 

ما روحیه چنین کارایی رو نداشت. 
برای شروع کار باید تحقیق و مطالعه ای حتی در 20صفحه 
داش��ته باشی. یک روز برای مش��اوره فروش به یکی از مراکز 
خری��د کودک معرفی ش��دم. در هم��ون روز اول خواس��تم 
مطالعات بازار اونا رو ببینم. مدیرعامل از کش��وی میزش یک 
کتابچ��ه ای درآورد و به من گفت اگر منظورت اینه، ما ا ز اینا 
داریم و هیچ به درد ما نمی خوره و وقتی از اون س��وال کردم 
که آیا این تحقیق را شما اجرایی کردید دیدم بادی به غبغب 
انداخت و با غرور گفت اینها به کار نمیاد، ش��ما یک راه تازه 
عملی به ما بگی��د. مطالعات و تحقیقات را ب��ذار کنار. دیدم 
نمی تونم اونو قانع کنم که شرط ابتدای کار تحقیق و مطالعه 
اس��ت. نگاهی به س��رفصل کتابچه مطالعات انداختم و دیدم 
تحقیق بدی نبود. گفتم من راه تازه ای ندارم جز اینکه ش��ما 
باید براس��اس یک تحقیق تدوین شده کار کنید نه براساس 

ذوق و سلیقه خودتون. 
 از اونجا بیرون اومدم و تا منزل داشتم فکر می کردم که چرا 
واقعا بعضی ها هیچ وقت موفق نمی ش��ن و همیشه بر اشتباه 

خودشون پافشاری می کنن. 
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تخته سیاه

روش های ساده برای مدیریت زمان
وقتی لیس��ت وظایف روزانه ما زیاد و ش��لوغ می شود، 
به جای اینکه هم زمان خودمان را به چندین کار مشغول 
کنیم، بهتر اس��ت وقت مان را به ط��ور بهینه برنامه ریزی 

کنیم. 
به گزارش زومیت، کری دایرسیو، نویسنده و مؤسس 
ش��رکتBroodingYAHero، در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرسش وب س��ایت کورا که »روش های موردعالقه شما 
برای مدیریت زمان چیس��ت؟« خوانندگان را با ش��ش 

روش ساده آشنا می کند.
به عن��وان ی��ک نویس��نده و فردی که در یک ش��غل 
تمام وقت هم فعالیت می کند، چند نکته آسان را به شما 

یادآوری می کنم.
- صب�ح زود از خ�واب بیدار ش�وید: بله، می دانم 
ک��ه همه همین ح��رف را می زنند، ولی ب��اور کنید که 
زود بیدار ش��دن کم��ک زیادی به ش��ما می کند. وقتی 
زود ب��ه محل کارتان برس��ید، نه تنه��ا مقدمات وظایف 
روزان��ه خود را آماده می کنی��د، بلکه ذهن تان هم کمی 
آرام��ش پیدا می کند، چون مجبور نیس��ت در طول روز 
بین انجام کارها و پروژه های مختلف س��رگردان بمانید. 
پس یک صبحانه خوب بخورید، نوش��یدنی صبح تان را 
انتخاب کنید و پیش از اینکه خورشید طلوع کرده باشد، 

خودتان را برای یک روز کاری آماده کنید. 
- از تایمر اس�تفاده کنید: با استفاده از تایمر، برای 
وظایف تان زمان مش��خصی تعیین کنی��د. من از برنامه 
۳0/۳0 اس��تفاده می کن��م که به هر گزینه در لیس��ت 
کارهایم، ۳0دقیقه زمان می دهد. مادامی که تایمر زنگ 
نزده، س��راغ کار دیگری نم��ی روم. به این ترتیب از انجام 
هم زمان چندوظیفه که اغلب اوقات به اجرای ناقص آنها 

منجر می شود، پرهیز می کنیم. 
- وای ف�ای را خاموش  کنید: بل��ه، دقیقا باید این 
کار را انجام دهید. حتی برای پاس��خ دادن به ایمیل ها، 
می توانید متن ایمیل را به صورت آفالین تایپ و بعدا آن 
را ارس��ال کنید. قبول کنید که واقعا سخت است وقتی 
مدام توئیت های دوس��تان تان را چک می کنید یا نگران 
پیام ه��ای متنی و چت های خود هس��تید، روی کارتان 

متمرکز باشید. 
- بی�ن وظایف مختل�ف کمی اس�تراحت کنید: 
اگ��ر ذهن تان را کمی تازه کنید، س��رعت تان در اجرای 
وظایف بعدی بیشتر می شود. قبل از اینکه دوباره به کار 
برگردید، چند دقیقه موس��یقی گوش بدهید و بگذارید 

چشم های تان استراحت کنند. 
- س�المتی خود را نادیده نگیرید: ممکن اس��ت 
راحت تر باش��د که هر روز ناهارتان را از بیرون سفارش 
بدهید، ولی عادات غذایی ضعیف و ناس��الم، س��المتی 
شما را به خطر می اندازند و هیچ کس در دوران بیماری، 

بازدهی باالیی ندارد. 
- راه هایی برای صرفه جویی در وقت تان پیدا کنید: 
مث��ال می توانید خریدهای روزانه را آنالین انجام دهید و 

وقت کمتری را به رفت وآمد بگذرانید. 
و در نهایت، جش��ن بگیرید! ش��اید به نظ��ر احمقانه 
بیای��د، ول��ی وقتی م��دام از یک پروژه به پ��روژه بعدی 
مشغول می شوید، فراموش می کنید بابت تکمیل کارها، 
از خودتان قدردانی کنید. وقتی به موفقیت می رس��ید، 
کم��ی زمان بگذاری��د و خودتان را تحس��ین کنید. بعد 

دوباره کارهای تان را از پی بگیرید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

نخستین سامانه محصوالت گیالن
نام استارت آپ: زیتونت

Zeytoonet. com :وب سایت
سال تأسیس: 1۳9۶

موضوع: گردشگری و صنایع دستی
توضیح بیشتر: 

زیتونت نخستین سامانه محصوالت گیالن است. 
ب��ا زیتون��ت خانه های روس��تایی گی��الن را رزرو کن، 
محصوالت کشاورزی گیالن را درب منزل تحویل بگیر و  

گیالن را بهتر تجربه کن.

تبـلـیغات خالق
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