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 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه اعالم کرد 

 770 تریلیون تومان
برای رشد 8 درصدی 

فرصت امروز: »محمدباقر نوبخت«، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در مراسم روز ملی آمار گفت: بهار 
٩٦، حدود ٩٢٠ هزار نفر وارد بازار کار و ٧٠٣ هزار نفر ش��اغل ش��دند، ٢١٧ هزار نفر موفق به اش��تغال نش��دند. 

وی با بیان اینکه همچنان ٣.٢ میلیون نفر بیکار داریم، افزود: ایجاد اشتغال به معنای آن نیست که بیکاری...

 مدیرعامل شرکت راه آهن از قرارداد ۷00 میلیون یورویی ایران
با کره جنوبی برای ناوگان ریلی خبر داد

فرصت راه آهن برای توسعه
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تازه ترین آمارهای بانکی نشان می دهد

بانک های خصوصی؛ بزرگ ترین طلبکار، بزرگ ترین بدهکار!

۷ استراتژی ضروری برای موفقیت کار تیمی
اهمیت BI در تصمیمات استراتژیک سازمان ها

وقتی هدیه معجزه می کند
سادگی فرآیند؛ اصل مهم در جذب مشتری

اکنون همان لحظه تغییر است 
برندسازی منطقی در دنیای مدرن

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد شدید مدیرعامل فولکس 
واگن از برنامه های تسال

6

گذر به نسـخه 6 ای پی  )IPv6( موضوع مهمی است که این 
روزها در کشـورهای مختلف دنیا مـورد توجه قرار گرفته و 

برای آن برنامه ریزی های مختلفی انجام شده است. 
در ایران هم عبور از IPV4 به...

حرکت به سمت نسل ششم اینترنت 
از سال آینده

یادداشت

یادداشت

 تدبیرها، تجربه ها و اولویت ها
در کاهش نرخ بیکاری

اخی��را خب��ری در ارتباط با 
ایج��اد دفتر اعزام نی��روی کار 
ایرانی به چهار کش��ور خارجی 
براساس  اس��ت.  منتشر ش��ده 
اع��ام وزارت کار ق��رار اس��ت 
نیروی کار ایرانی به اس��ترالیا، 
عم��ان، ترکیه و تاجیکس��تان 
اعزام ش��ود. هرچند این تدبیر 
در س��ال های پیش رو می تواند 
به کاهش ن��رخ بیکاری کمک 
کند، ام��ا بدون تردی��د زمینه 
نگرانی های��ی را در ارتب��اط با 

وضعی��ت کس��ب وکار 
داخلی و...

تأکید بیشتر س��ازمان بورس 
در خصوص پیاده سازی 

5استانداردهای...

اجرای استانداردهای 
گزارشگری مالی مسیری برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی

2

محمدرضا 
نجفی منش

 رئیس کمیسیون 
تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران

کاوه تقی زاده
نماینده شرکت 

مشاوره خدمات مالی 
KPMG

درحال��ی ک��ه پیش بینی ه��ا حکای��ت از آن دارد که 
صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری از مرز 4٠میلیارد 
دالر خواهد گذش��ت، اما هنوز دغدغ��ه دولتمردان برای 
توس��عه صادرات غیرنفتی ایران باقی اس��ت. به گزارش 
خبرآنای��ن، ای��ران در حال��ی 4٠میلی��ارد دالر کاالی 
غیرنفتی راه��ی بازارهای جهانی می کند که بررس��ی ها 
 نش��ان می ده��د ص��ادرات غیر نفت��ی ای��ران هن��وز با 
خام فروش��ی فاصله قابل ماحظه ای ندارد و از این منظر 
برنامه ری��زی ب��رای ایج��اد ارزش اف��زوده در این حوزه 
ضرورت��ی انکارناپذیر اس��ت. در بیس��ت و نهمین روز از 
مهر ماه، بنا به س��نت هر ساله، مقامات اقتصادی کشور 
گردهم می آیند و از بحران ها، چالش ها، امیدها و آرزوها 
می گویند. هر چند این سخنان در سال های گذشته نیز 
بر زبان بس��یاری از دولتمردان جاری ش��ده، اما به نظر 
می رسد صادرات غیر نفتی ایران از زخم های کهنه ای رنج 

می برد که اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده است. 

نرخ ارز؛ افزایش یا کاهش 
در حال��ی که مطالبه عمومی در ایران بر کاهش نرخ ارز 
استوار است و افزایش قیمت ارز پاشنه آشیلی برای دولت ها 
تلقی می شود، بررس��ی ها نشان می دهد بسیاری از فعاالن 
اقتص��ادی روان بودن صادرات غیر نفت��ی را به واقعی بودن 
قیمت ارز مرتبط می دانند. ش��اید این سوال پیش آید که 
واقع��ی بودن چرا مترادف با گران تر بودن معنی می ش��ود، 
اما نکته اینجاست که همان حساسیت عمومی پیش گفته 
خود مانعی بر س��ر راه باال رفتن نرخ ارز متناس��ب با تورم 
عمومی در جامعه اس��ت. وضعیت مذکور سبب شده است 
نرخ ارز در بسیاری از دوره ها از قیمت واقعی خود پایین تر 
باش��د، به این ترتیب ثبات قیمت ارز در عین رش��د تورم، 
ول��و در محدوده تک رقمی می توان��د زمینه را برای پایین 

آمدن سود ناشی از صادرات فراهم آورد. بسیاری معتقدند 
ب��ا نرخ واقعی ارز، صادرات در ای��ران رونق خواهد گرفت و 
درآمدهای صادراتی غیر نفتی افزایشی قابل توجه را به خود 

خواهد دید. 

نگاه به داخل ارجح بر رصد بازار بین المللی 
تولید در ایران با هدف پاس��خگویی به نیاز داخلی در 
کش��ور پا گرفته اس��ت. این مس��ئله ای اساسی است که 
بای��د مدنظر قرار گی��رد. تولید ایران ن��ه صادرات محور 
ک��ه با ه��دف تأمین نی��از داخل��ی کش��ور و همچنین 
جایگزینی واردات در ایران گس��ترش یافته است. کافی 
اس��ت روزنامه های ده��ه ٦٠ و ٧٠ را زی��ر و رو کنید تا 
دریابی��د چگونه راه اندازی یک کارخانه با معیاری مبتنی 
بر پیش��گیری از خروج فان مقدار ارز سنجیده می شد. 
طبیعی اس��ت وقتی نگاه تولید کننده به بازارهای داخلی 
باش��د، از رقابت در بازارهای بین المللی باز خواهد ماند و 
صنعتگر به سلیقه و کاالی مورد نیاز در بازارهای جهانی 

فکر نمی کند. 

تکنولوژی قدیم؛ تولید غیر رقابتی 
مولفه های دنیای جدید تولیدکنندگان را ناگزیر از ورود 
به بازارهای جهانی برای تداوم حیات ساخته است. بازار 
داخلی تا حدی می تواند ماوایی برای حیات تولید کننده 
ایران��ی تلقی ش��ود. در این میان مش��کات موجود در 
صنع��ت ای��ران تولید داخل��ی را از رقابت ب��ا نمونه های 
مشابه خارجی باز می دارد. باید توجه داشت قیمت تمام 
شده بس��یاری از کاالهای تولیدی در ایران با نمونه های 
مش��ابه خارجی قابل رقابت نیست و ایران هم به نیروی 
کار ارزان قیم��ت از یک س��و و هم به ان��رژی رقابتی از 
 سوی دیگر دسترسی دارد، اما در نهایت نمی تواند قیمت 

تمام شده تولید را مدیریت کند. عدم سرمایه گذاری برای 
به روز رسانی تکنولوژی مورد استفاده در صنایع ایرانی را 
ش��اید بتوان یکی از دالیل این مشکل دانست. بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند صنعت ایران به یک بازس��ازی 
اساسی نیاز دارد، چرا که حتی توانایی پاسخگویی به نیاز 
داخلی را در رقابت با نمونه های خارجی ندارد، از این رو 
نمی توان بر صادرات ارزش افزوده محور تمرکزی داشت. 

به زیرساخت ها بیندیشیم 
نارس��ایی زیرس��اخت ها در ای��ران مس��ئله ای مهم و 
اساسی است. متأس��فانه هنوز بخش مهمی، شاید بیش 
از ٩٠درص��د از حمل و نق��ل ایران با ناوگانی فرس��وده و 
غیر قابل دف��اع در جاده ها اتفاق می افت��د. این در حالی 
اس��ت که شیوه های دیگر حمل و نقل خصوصا حمل و نقل 
ریل��ی قیمتی رقابتی تر نس��بت ب��ه حمل و نقل جاده ای 
دارند و همین امر خود نش��ان می دهد س��رمایه گذاری 
در این حوزه کافی نبوده اس��ت. دیگر زیرس��اخت ها نیز 
این وضعیت را دارند. حتی یکی از بزرگ ترین دارندگان 
مناب��ع انرژی در جهان، یعنی ایران در فصل گرم س��ال 
با بحران کمبود برق ب��رای واحدهای تولیدی و صنعتی 
روبه رو اس��ت و در فصل سرد این بحران جای خود را به 
بح��ران کمبود گاز برای صنع��ت و تولید ایران می دهد. 
همین امر نشان می دهد صادرات ایران تا رقابتی تر شدن 
و س��فت کردن ج��ای پایش در بازاره��ای جهانی راهی 
طوالن��ی را در پی��ش دارد. اینچنین اس��ت که صادرات 
غیر نفت��ی ایران در س��یطره خ��ام فروش��ی و صادرات 
کاالهای وابس��ته به نفت باقی  مانده و صنعت ایرانی که 
طی پنج دهه گذش��ته مهم ترین مبنای سیاست گذاری 
و تمرکز س��رمایه ها و. . . بوده، نتوانس��ته سهمی از بازار 

صادراتی ایران را از آن خود کند. 

با نرخ واقعی ارز درآمدهای صادراتی غیرنفتی افزایش می یابد

رونق صادرات غیرنفتی، چگونه؟ 

تفاهم نام��ه هم��کاری س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و 
ش��هرك های صنعتی ایران در راس��تای نی��ل به اهداف 
برنامه چش��م انداز ٢٠ س��اله کش��ور در بخش توس��عه 
صادرات غیرنفتی به ویژه توسعه صادرات صنایع کوچک 
و متوسط به امضا رسید.  به گزارش ایرنا، در این مراسم 
که عصر دوش��نبه در محل س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرك های صنعتی برگزار شد، علی یزدانی معاون وزیر 
صنع��ت با تاکید بر لزوم اهتمام به ام��ر صادرات، افزود: 
٩٦ درصد بنگاه های کشور در قالب بنگاه های کوچک و 
متوس��ط فعالیت می کنند که ٩٣درصد آنها را بنگاه های 
کوچک کمتر از 5٠ نفر کارکن تش��کیل داده و نیمی از 

آنها با ١٠ نفر اشتغال فعالیت دارند. 
ب��ه گفته ای��ن مق��ام مس��ئول، در مجم��وع بیش از 

8٠٠هزار نفر در ش��هرك های صنعتی اشتغال دارند که 
یک سوم اشتغال صنعتی کشور را تشکیل می دهد. 

وی تصریح کرد: بنگاه های کوچک و متوسط در هفت 
ماهه امس��ال بی��ش از یک میلی��ارد و ٩٠ میلیون دالر 
صادرات داشتند که مطابق برنامه های اقتصاد مقاومتی تا 

پایان امسال به ٢ میلیارد دالر افزون خواهد شد. 
یزدانی ابراز امیدواری کرد با همراهی صندوق ضمانت 
ص��ادرات و نظارت بیش��تر بر بنگاه ها بت��وان به افزایش 

صادرات بنگاه های کوچک و متوسط همت گماشت. 
به گفته معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، اکنون 
شرکت های مدیریت صادرات در ٣١ استان کشور شکل 
گرفته که تاکنون 5٢ شرکت صادراتی و ٦4 کنسرسیوم 
صادرات��ی منبعث از خوش��ه های صنعتی ش��کل گرفته 

اس��ت که همگی آنها با صن��دوق ضمانت صادرات ایران 
در ارتباط هس��تند.  در ادامه این مراس��م، س��ید کمال 
سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: 
صنایع کوچک در جهان پیشران توسعه صنعتی هستند؛ 
موضوعی که در ایران نیز باید به آن توجه بیشتری شود.  
وی، تامین مالی و پوش��ش ریسک ها را دو بال صادرات 
معرفی ک��رد و گفت: با توجه به کوچ��ک مقیاس بودن 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، پوشش ریسک به منظور 

صادرات برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
س��یدعلی با اش��اره ب��ه افزایش ص��ادرات غیرنفتی از 
٣ ب��ه 4٠ میلیارد دالر طی س��ال های 8٠ تا ٩5، نقش 
دس��تگاه های حمایت��ی در ای��ن افزای��ش صادرات��ی را 

چشمگیر عنوان کرد. 

سازمان صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در حال��ی که حق��وق مصرف کنن��دگان متصدیان 
خصوصی و دولتی متعدد دارد اما هنوز آنچه در سطح 
ب��ازار و خدمات دیده می ش��ود، این اس��ت که حقوق 
مصرف کننده همچنان در مظلومیت قرار دارد و مقدار 
تاش��ی که برای احقاق آن می ش��ود، با هیاهویی که 

برای آن راه می اندازند، تناسب ندارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ا ی��ک بررس��ی در نهادها و 
انجمن های موجود می توان حداقل سه نهاد و انجمن 
متص��دی حقوق مصرف کنن��دگان را پیدا کرد که در 
این حوزه فعالیت می کنند که هر یک به نوعی ادعای 
احق��اق حق��وق مصرف کنندگان را دارن��د و اتفاقا در 
زمینه سیاس��ت گذاری و آمارهای رقابتی این بخش با 

یکدیگر دچار چالش هم می شوند. 
حق��وق  حمای��ت  س��ازمان  حاض��ر  ح��ال  در 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان اصلی تری��ن نهاد 
دولتی است که متصدی احقاق حقوق مصرف کنندگان 
و البته تولیدکنندگان اس��ت و به طور همزمان انجمن 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان و انجمن ملی 
حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان دو انجمن مطرح 
متص��دی هم هس��تند. براس��اس قانون تش��کل های 
مردم نهاد، انجمن ها می توانن��د در حوزه های مختلف 
اجتماعی با کس��ب مج��وز اقدام به فعالی��ت کنند و 
از اختی��ارات در نظر گرفته ش��ده برای تش��کل های 
مردم نه��اد بهره ببرند که براس��اس این قانون انجمن 
حمای��ت از مصرف کنندگان در س��ال ١٣85 اقدام به 
کسب پروانه برای این تشکل ملی از وزارت کشور کرد 
و تا االن به زعم خود پیگیر مطالبات مصرف کنندگان 

است. 
این انجمن در مواضعی که نس��بت به سیاست های 
حمایت��ی خ��ود دارد، در مقاب��ل همت��ای دولت��ی 
خ��ود یعن��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان بعضاً با اختاف مواضع و سیاس��ت ها 
مواجه اس��ت که آخرین آن موضوع حذف برچس��ب 
قیمت در مبدا ب��رای برخی کاالهای کم مصرف مانند 
اس��نک و کنس��رو بود که رخ داد و حت��ی این تقابل 
به س��طح رسانه ها نیز کشیده ش��د. از طرف دیگر در 
س��ال ١٣٩٠ قانون حمای��ت از مصرف کنن��دگان به 
تصویب رس��ید که براس��اس فصل س��وم ماده ٩ این 
قانون انجمن های حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
که به عنوان یک تش��کل مردم نهاد غیردولتی و دارای 
شخصیت حقوقی، مستقل و غیرانتفاعی هستند، باید 
در مراکز اس��تان ها، شهرستان ها و در تهران در قالب 
انجمن ملی تشکیل و پس از ثبت در وزارت بازرگانی 
وقت  )وزارت صنعت، معدن و تجارت( رس��میت پیدا 
کند. در پ��ی این قانون بود ک��ه انجمن ملی حمایت 
از مصرف کنندگان با نظر اداره تش��کل های س��ازمان  

حمای��ت حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
تش��کیل شد و عمدتا سیاس��ت هایی را دنبال می کند 
که با س��ازمان حمایت در یک راس��تا قرار دارد و در 
عین حال زاویه خود را نس��بت ب��ه انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنن��دگان حفظ کرده اس��ت. از جمله 
حواش��ی که این نه��اد و انجمن ها ب��ا یکدیگر دارند، 
این اس��ت ک��ه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان معتقد است هر انجمنی خارج از تأیید 
اداره نظارت بر تش��کل ها و هماهنگی امور استان های 
آن س��ازمان وجاهت قانونی ندارد و در مقابل انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان می گوید حتی در 
قانون جدید حقوق مصرف کننده حرفی از این نیامده 
که انجمن های تشکیل شده قبل از این قانون باید در 
زیر چتر س��ازمان حمایت قرار بگیرد ولی گذش��ته از 
تمام این اوصاف و حواشی پرسروصدایی که گاه حتی 
به بخش های مختلف کشیده می شود، سودی به حال 

مصرف کننده نهایی نداشته است. 
ب��ا یک رص��د عادی در مغازه های س��طح ش��هر یا 
واحده��ای خدمات��ی و گفت وگو ب��ا مصرف کنندگان 
می توان دریافت که متأس��فانه عموما فرهنگ رعایت 
حق��وق مصرف کننده چندان جا نیفتاده و تعداد کمی 
از واحدها در این زمینه به ش��کل قابل قبول اقدام به 

عرضه کاال یا خدمات می کنند.
یک نگاه آماری راحت فقط به اصناف نشان می دهد 
درحالی ک��ه ٣ میلیون صنف در کش��ور وجود دارد و 
بیش از ٧٠ میلیون مصرف کننده در بازار موجود است، 
قطعاً میزان رضایت از واحدهای خدماتی و عرضه کاال 
در حد اس��تانداردهای بین المللی نیست اما فقط آمار 
مراجعه کنندگان به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
در ماه گذش��ته نزدیک به ١٦ هزار مورد بوده اس��ت 
که حدود 8٠درصد آن به نتیجه رس��یده است یعنی 
کمت��ر از ٠.5درصد از کل مصرف کنن��ده به آن اقدام 

شکایت کرده اند. 
موضوع دیگری که واقعاً جای تأمل دارد این اس��ت 
که براساس گزارش های رسمی اکنون سال هاست که 
نانوایی ها، تعمیرگاه ها و میادین میوه و تره بار در صدر 
ش��کایت مردم قرار دارند و با وجود س��ه نهاد مدعی 
حق��وق مصرف کنن��دگان اما نه تنها ای��ن اولویت های 
صدر لیس��ت حتی یک پل��ه جابه جا نش��ده اند، بلکه 
درصده��ای رضایتمندی مصرف کنن��دگان از آنها نیز 

بهبود نیافته است. 
ح��اال باید دید ب��ا تم��ام هیاهوهایی که ب��ه بهانه 
احقاق حقوق مصرف کننده به راه افتاده اس��ت، واقعاً 
چط��ور مردم منتفع ش��ده اند که به وض��وح می توان 
دید خروجی این س��ازمان ها با میزان سروصدا و ابعاد 

سازمانی شان تناسب ندارد. 

 حقوق گم شده مصرف کنندگان
زیر هیاهوی مدعیان



طراحی و اجرای 20 ایستگاه 
جدی��د در مس��یرهای ریل��ی، 
بار  حمل  25درص��دی  افزایش 
با ش��بکه ریلی در چهار س��ال 
اخیر، تولی��د 6 هزار واگن  باری 
با تامین مالی روس��یه، قرارداد 
۷00 میلی��ون یوروی��ی ایران با 
کره جنوبی ب��رای تامین ناوگان 
پروژه  ال سی  بازگش��ایی  ریلی، 
برقی س��ازی قطار تهران-مشهد 
ت��ا پای��ان دی م��اه و . . . اینها 
بود ک��ه مدیرعامل  خبرهای��ی 
شرکت راه آهن در نخستین روز 

آبان ماه امسال اعالم کرد. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
س��عید محمدزاده ک��ه کمتر از 
یک سال اس��ت به عنوان رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
انتخاب ش��ده اس��ت، دیروز در 
نشستی خبری میزبان رسانه ها 
ب��ود و ب��ه تش��ریح برنامه ها و 
اولویت ه��ای حمل ونق��ل ریلی 
تا اف��ق 1404 پرداخت. او ابتدا 
گری��زی به جای��گاه حمل ونقل 
ریل��ی در سیاس��ت های کل��ی 
نظام و برنامه های توس��عه زد و 
ری��ل و جاده را ن��ه رقیب، بلکه 
تکمیل کننده همدیگر در شبکه 

حمل ونقل ایران دانست. 
به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت 
راه آهن، حمل ونقل ریلی شاهرگ 
حمل ونقل در ایران است و چه در 
حوزه صرفه جویی مصرف سوخت، 
چه صیانت از محیط زیست و چه 
راه آهن  ترددها قطعا  ایمن سازی 
وضعیت بهتری از جاده دارد، اما با 
توجه به اینکه رقابت میان ریل و 
جاده هیچ گاه در ایران برابر نبوده 
اس��ت، ریل هنوز فاصله زیادی با 
اس��تفاده از تمام توان و ظرفیت 
خود دارد. ب��ا این همه، در زمینه 
حمل ونقل ریلی و صرفه جویی در 
مصرف سوخت باید گفت که اگر 
یک تن بار از جاده به ریل منتقل 
ش��ود، نزدیک به 35 سی سی در 
مصرف س��وخت صرفه جویی به 
وجود می آی��د و این اصال مزیت 

کمی نیست. 

جایگاه حمل ونقل ریلی در 
برنامه های توسعه

محمدزاده با اشاره به اولویت 
توسعه حمل ونقل ریلی و ایجاد 
مزیت رقابتی در سیاس��ت های 
توس��عه   برنامه  ه��ای  و  کل��ی 
گفت: »در سیاس��ت های کالن 
برنامه شش��م توس��عه در فصل 
حمل ونقل ریل��ی و در بندهای 
24 و 25 به ط��ور اختصاصی به 
اولویت فعالیت ریلی اشاره شده 
است. از همین رو، باید براساس 
برنامه ششم به طور جدی نسبت 
به اتصال ریل به مقاصد باری و 
تجاری از جمل��ه مرزها و بنادر 
کریدور  راه ان��دازی  همچنین  و 

شمال-جنوب اقدام کنیم.«
او با اشاره به اقدامات شرکت 
راه آه��ن ب��رای افزایش س��هم 
حمل ونقل ریل��ی در جابه جایی 

ب��ار گف��ت:  »یک��ی از اقدامات 
ما، افزایش تعداد ایس��تگاه های 
راه آه��ن در مس��یرهای پرتردد 
بوده که تاکنون 20 ایستگاه به 

این مسیرها اضافه کرده ایم.«
راه آهن  مدیرعام��ل ش��رکت 
 ۷00 ق��رارداد  از  همچنی��ن 
میلی��ون یورویی ب��ا کره جنوبی 
ب��رای تامی��ن ن��اوگان جدی��د 
به ویژه در ح��وزه باری خبر داد 
و گفت: »این ق��رارداد که برای 
خری��د ریل باس ک��ره ای انجام 
شده، امس��ال نهایی می شود و 
در جری��ان آن، کنسرس��یومی 
از ش��رکت های ایرانی، ش��رکت 
تش��کیل  راه آه��ن  و  ک��ره ای 
می ش��ود تا در برنامه چهارساله 
بخش��ی از ناوگان مورد نیاز در 
این ح��وزه را به ای��ران تحویل 

دهد.«

 ورود و خروج ساالنه
 750 میلیون مسافر به تهران

او س��پس به توسعه قطارهای 
حومه ای اش��اره ک��رد و گفت: 
»توس��عه قطاره��ای حوم��ه ای 
مهم��ی  موضوع��ات  از جمل��ه 
ب��وده ک��ه ش��رکت راه آهن در 
س��ال های گذش��ته درب��اره آن 
برنامه ریزی کرده و خوشبختانه 
با نظر مساعد مجلس در برنامه 
ششم توسعه، شرکت قطارهای 
حوم��ه ای ذیل ش��رکت راه آهن 

کار خود را آغاز خواهد کرد.«
ب��ه گفت��ه معاون وزی��ر راه و 
شهرسازی، »قطارهای حومه ای 
به هیچ عنوان گزینه ای اقتصادی 
به حس��اب نمی آیند، اما کشور 
نیاز ج��دی به آنها دارد و دولت 
بای��د ب��رای ایج��اد حمل ونقل 
ریل��ی حومه ای یاران��ه بپردازد. 
راه آه��ن  ش��رکت  رو،  ای��ن  از 
ن��اوگان آن را تامی��ن می کند، 
ول��ی بهره ب��رداری در اختی��ار 
ش��رکت های حمل ونقل خواهد 
بود. اساسنامه این شرکت نیز به 
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد 
ش��ده و پ��س از تایی��د وزارت 
راه ب��ه هیأت وزیران پیش��نهاد 

می شود.«
محمدزاده با بیان اینکه روزانه 
حدود یک میلیون مس��افر وارد 
تهران و از تهران خارج می شود، 
ادام��ه داد: »این رقم در س��ال 
به ۷50میلیون س��فر حومه ای 
می رس��د و اگر تنه��ا 10درصد 
این افراد جذب حمل ونقل ریلی 
حدود  چیزی  ش��وند،  حومه ای 

۷5میلیون مسافر از طریق ریل 
جابه جا می ش��وند. این درحالی 
قطاره��ای حومه ای  که  اس��ت 
در برخی از کش��ورها 30درصد 
و در برخ��ی 50درصد از س��هم 
سفرهای حومه شهرهای بزرگ 
را در اختی��ار دارد، اما در ایران 
این س��هم تنها یک درصد کل 

حمل ونقل را شامل می شود.«

افزایش 8 میلیون تنی حمل 
بار از طریق ریل

ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت 
راه آهن، »در س��ال 13۹2 سهم 
ریل از ب��ار تنها 32 میلیون تن 
ب��وده، اما تا پایان س��ال 13۹5 
ای��ن رقم ب��ه 40 میلی��ون تن 
رس��یده که رشدی 25درصدی 
را نشان می دهد. شرکت راه آهن 
ای��ن دس��تاورد را ب��ا ثابت نگه 
داش��تن تعرفه و کاهش س��هم 
خود از حق دسترسی به خطوط 
ریل��ی به دس��ت آورده اس��ت، 
چنانچ��ه از برخ��ی باره��ا هیچ 

تعرفه ای دریافت نمی شود.«
ب��ه  اش��اره  ب��ا  محم��دزاده 
انجام ش��ده در راه آهن  اقدامات 
قطارهای  افزایش ظرفیت  برای 
ب��اری تصری��ح ک��رد:  »یک��ی 
افزای��ش  م��ا،  برنامه ه��ای  از 
قطاره��ای برنام��ه ای ب��وده که 
در ط��ول چهار س��ال گذش��ته 
اس��ت.  ش��ده  چهاربرابر  تقریبا 
ما بای��د تا س��ال 1400 از کل 
کشور  در  جابه جاش��ده  بارهای 
داش��ته  30درص��دی  س��همی 
باش��یم و رقمی نزدیک به 1۹5 
میلیون تن بار از طریق راه آهن 
جابه ج��ا ش��ود. طبق دس��تور 
وزیر راه  و شهرس��ازی، راه آهن 
بای��د 45درص��د از جابه جای��ی 
بنادر  در  اقتصادی  محموله های 

را در اختیار بگیرد.«
راه آهن  مدیرعام��ل ش��رکت 
با اش��اره به توس��عه طرح های 
فوالدی و فرص��ت راه آهن برای 
اس��تفاده از ای��ن طرح ها گفت: 
در  ای��ران  معدن��ی  »باره��ای 
س��ال گذش��ته 60 میلیون تن 
بوده که راه آه��ن 20 میلیون و 
جاده 40 میلیون آن را جابه جا 
کرده ان��د، ام��ا در ح��ال حاضر 
35 میلیارد دالر طرح توس��عه 
فوالد در کش��ور در ح��ال اجرا 
اس��ت و تا س��ال 1404، 210 
میلیون تن ب��ار معدنی جابه جا 
می ش��ود، بنابرای��ن از آنجا که 
ثابت و  زیرس��اخت های ج��اده 

باید  راه آه��ن  اس��ت،  مح��دود 
جابه جای��ی باره��ا را ب��ه عهده 

بگیرد.«
ب��ه  اش��اره  ب��ا  محم��دزاده 
راه آه��ن  ش��رکت  برنامه  ه��ای 
برای افزایش ظرفیت مسیرهای 
پرترافی��ک ریل��ی نی��ز گف��ت: 
اصفهان  باف��ق-  پربار  »مس��یر 
در ای��ن برنام��ه وارد عملی��ات 
دوخطه سازی شده که زیرسازی 
۸5درص��د آن به اتمام رس��یده 
 250 امس��ال  امیدواری��م  و 
کیلومت��ر از آن ب��ه بهره برداری 
برس��د. در کنار آن، مسیر بافق 
ب��ه بندرعباس نی��ز تراک بندی 
ش��ده و امیدواری��م در آین��ده 
نزدیک، قدم ه��ای قابل توجهی 
برای بهره برداری از آن برداشته 

شود.«

ورود 6 هزار واگن باری با 
تامین مالی روسیه

معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
همچنین از نهایی شدن ساخت 
6 ه��زار واگ��ن ب��اری توس��ط 
همکاری شرکت های  با  روسیه 
ایرانی در یک برنامه پنج س��اله 
خب��ر داد و گف��ت: »در ح��ال 
ایران  ب��اری  ن��اوگان  حاض��ر، 
ش��امل 22هزار واگن اس��ت و 
م��ا نیاز داریم ک��ه این عدد در 
طول چهار س��ال آینده به 2۸ 
هزار واگن جدید افزایش یابد.«
ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت 
راه آه��ن، »در حوزه دیزل نیز با 
ش��رکت زیمنس آلمان قرارداد 
همکاری نهایی ش��ده و در کنار 
کرده  برنامه ریزی  راه آه��ن  آن، 
تا 300لکوموتی��و از طریق این 
شرکت و 300 لکوموتیو دیگر از 
طریق بخش خصوصی به ناوگان 

کشور اضافه شود.«
او با اشاره به دیگر برنامه های 
ش��رکت راه آهن برای توس��عه 
خطوط ریل��ی گفت: »از جمله 
ای��ن برنامه ه��ا، برق��ی کردن 
راه آهن تهران- مش��هد اس��ت 
و امیدواری��م تا پای��ان دی ماه 
امس��ال ال سی این قرارداد باز 
ش��ود. همچنین برق��ی کردن 
مسیر گرمس��ار- اینچه برون و 
تهران-  سریع الس��یر  راه آه��ن 
ق��م- اصفه��ان نی��ز از دیگ��ر 

برنامه هاست.«
آخرین  درب��اره  محم��دزاده 
وضعیت اتص��ال ریلی به عراق 
ب��ا توجه ب��ه نزدیکی ب��ه ایام 
اربعین نیز گفت:  »طبق توافق 

س��اخت  ایران  صورت گرفت��ه، 
پل متح��رک ریلی در مس��یر 
رودخانه اروند را برعهده گرفته 
ک��ه هزین��ه آن ح��دود 150 
میلی��ارد تومان اس��ت، اما این 
تعه��د زمانی اجرایی می ش��ود 
که عراق نیز 35کیلومتر مسیر 
باقیمانده ت��ا اتصال به ایران را 
اجرایی کند. م��ا آماده اجرای 
تعه��د خود ب��وده و هس��تیم، 
اما قبل از آن احتیاج اس��ت تا 
دولت عراق به تعهد خود عمل 

کند.«

تضمین راه آهن 
برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
به مس��ئله اس��تفاده از تضمین 
س��رمایه گذاری  ب��رای  راه آهن 
اش��اره  بخش خصوص��ی 
ک��رد و گف��ت: »تم��ام مناب��ع 
توس��ط  تامین  ش��ده  مال��ی 
تضمی��ن  ب��ا  بخش خصوص��ی 
براس��اس  و  راه آه��ن  ش��رکت 
ماده 6۷ قان��ون مصوب مجلس 
شورای اس��المی است و بر این 
اس��اس، بس��ته مهمی طراحی 
ش��ده اس��ت که گزارش��ش در 
زم��ان امضای آن ارائ��ه خواهد 

شد.«
اینکه  بی��ان  ب��ا  محم��دزاده 
راه آه��ن حمایت قاب��ل توجهی 
از س��رمایه گذاران وارد ش��ده به 
این ح��وزه انجام می دهد، ادامه 
داد: »راه آه��ن طب��ق مصوب��ه 
مجلس تمام سرمایه گذاری های 
این حوزه را به ش��کل رس��می 
تضمی��ن می کن��د. در کنار آن 
با اس��تفاده از امکانات به وجود 
آم��ده در بن��د  »ق« بودجه از 
مح��ل صرفه جوی��ی در مصرف 
س��وخت نی��ز حمایت های��ی از 
می گیرد  صورت  سرمایه گذاران 
تا بتوان مناب��ع مالی الزم برای 
توس��عه این بخ��ش را از طریق 
به  جدید  س��رمایه گذاران  ورود 

وجود آورد.«

ذوب آهن از برنامه تولید 
ریلی ملی عقب است

راه آهن  مدیرعام��ل ش��رکت 
آخری��ن  درب��اره  پای��ان  در 
وضعیت س��اخت ری��ل ملی از 
س��وی ذوب آهن نیز گفت: »ما 
اقدامات الزم برای نهایی ش��دن 
قرارداد 40 هزار تنی با ش��رکت 
ذوب آه��ن را انج��ام داده ایم و 
حتی شرکت راه آهن تمام مبلغ 
100 میلی��ارد توم��ان اج��رای 
پروژه را ب��ه ذوب آهن پرداخت 
کرده اس��ت ت��ا از تولی��د ملی 
موضوع  مهم ترین  کند.  حمایت 
در خری��د ری��ل از ذوب آ ه��ن، 
مس��ئله تامین مالی اس��ت. در 
ح��ال حاضر، راه آه��ن می تواند 
با فاینانس 10 س��اله ریل مورد 
نیاز خود را از س��ایر کش��ورها 
تامین کند و بای��د با ذوب آهن 
ب��رای مدل تامی��ن مالی خرید 
ریل به توافق برس��یم که البته 
توافق های��ی در این زمینه انجام 

شده است.«

مدیرعامل شرکت راه آهن از قرارداد 700 میلیون یورویی ایران با کره جنوبی برای ناوگان ریلی خبر داد

فرصت راه آهن برای توسعه
کشاورزی

گزارش »بیزینس مانیتور« از آینده بازار 
کشاورزی ایران

بوی خوب گندم
مرکز مطالعاتی »بیزینس مانیتور« با رصد عملکرد بازار 
محصوالت کشاورزی ایران از سال 2010 میالدی تاکنون 
نوشت: در س��ال های اخیر واردات محصوالت کشاورزی 
مختلف به ایران بیشتر از صادرات آن بود و انتظار می رود 
این کسری تراز تجاری محصوالت کشاورزی تا پنج سال 
آینده تعمیق ش��ود، زیرا تقاضا با سرعت باالیی در حال 
افزایش اس��ت و تالش ب��رای افزایش ت��وان تولید برای 
پاس��خگویی به این رش��د تقاضا هم ادامه دارد، اما هنوز 
ایران نتوانسته است راندمان تولید را افزایش دهد. آلودگی 
هوای ایران، افزایش دمای این کشور و کمبود آب در این 
کشور باعث ش��ده ایران توان تولید باالیی نداشته باشد. 
ایران برای اینکه بتواند به نیاز داخلی پاس��خ گوید باید از 
بذرهای مدرنی که تغییرات ژنتیکی در آنها ایجاد ش��ده 
است استفاده کند تا حجم تولید در هر هکتار را افزایش 
دهد. از طرفی باید از ماشین آالتی استفاده کند که سرعت 
باالتری در کار داش��ته باشد و انتشار گازهای آالینده آن 

کمتر باشد. 
طبق جداول تهیه شده توسط مرکز مطالعاتی بین المللی 
بیزینس مانیتور در س��ال 2015، صادرات شیر بیش از 
واردات آن بود و بازار این محصول کس��ری نداشت ولی 
دیگر محصوالت کلیدی کشاورزی ایران با کسری روبه رو 
بود. یک دلیل مهم برای وجود این کس��ری ها را می توان 
در راندمان پایین تولید محصوالت کشاورزی در ایران در 
مقایسه با دیگر کشورهای دنیا دانست. طبق گزارش مرکز 
مطالعات کش��اورزی آمریکا در فاصله سال های 200۷ تا 
2015، راندم��ان تولید محصوالت کش��اورزی در ترکیه 
به طور متوسط 10درصد بیشتر از کشورهای همسایه آن 
بوده اس��ت. این در حالی است که مساحت وسیع تری از 
زمین های کشاورزی ایران امکان آبیاری دارند. در این بازه 
زمانی راندمان تولید برنج در ترکیه ۷0درصد بیش��تر از 
ایران بوده و این برای کش��وری مانن��د ایران که در دنیا 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان برنج باکیفیت ش��ناخته 
 ش��ده است یک مشکل بزرگ محس��وب می شود. دلیل 
این تفاوت در راندمان تولید محصوالت کش��اورزی ایران 

و ترکیه در چیست؟ 
در پاس��خ باید گف��ت نوع نهاده های استفاده ش��ده در 
فرآیند تولید محصوالت کشاورزی در ایران و ترکیه با هم 
تف��اوت دارد. در جریان تحریم های اقتصادی علیه برنامه 
هسته ای ایران، واردات کاالهای زیادی به ایران منبع شده 
بود ولی مسئله مهم تر و مخرب تر تحریم های بانکی بود 
که باعث شد تا امکان واردات کاالهای اساسی هم وجود 
نداشته باش��د. در این دوره ایران نمی توانست نهاده های 
کشاورزی باکیفیت را وارد بکند و به همین دلیل راندمان 
تولید در این کشور کم شد. از طرف دیگر ایران نتوانست 
تجهیزات و ماشین آالت مدرن را نیز به کشور وارد کند و 
همین مسئله سبب شد بازهم راندمان تولید محصوالت 
کشاورزی ایران تنزل یابد.  در گزارش منتشرشده توسط 
بیزینس مانیتور اینترنشنال در ماه آگوست سال 201۷ 
آمده است: با کاهش ش��دت تحریم های اقتصادی علیه 
برنامه هس��ته ای ایران، مشخص ش��د که ایران متقاضی 
ورود ماشین آالت کش��اورزی توسعه یافته و با تکنولوژی 
باال اس��ت تا بتواند راندمان فعالیت های کش��اورزی خود 
را افزای��ش ده��د. از طرف دیگ��ر اس��تفاده از نهاده ها و 
بذرهایی که با ش��رایط جدید اقلیمی ایران سازگار باشد 
و بتواند با کمبود آب ایران خود را س��ازگار کند هم برای 

تولیدکنندگان ایران اهمیت دارد. 
به گزارش دفتر مطالعاتی بیزینس مانیتور در فرانسه، 
هم اکنون شریک تجاری و سرمایه گذاری ایران در بخش 
ماشین آالت کشاورزی کش��ورهای آمریکا، ژاپن، چین و 
کشورهای صنعتی عضو اتحادیه اروپا هستند. درحالی که 
واردات م��واد ژنتیکی استفاده ش��ده به منظ��ور افزایش 
راندم��ان تولید محصوالت دامی از کش��ورهای آمریکا و 
فرانسه و آلمان و اتریش است و مواد ژنتیکی استفاده شده 
در بخش کشاورزی محصوالت گیاهی کشورهای آمریکا، 
فرانس��ه و هلند هستند. در س��ال های اخیر، ایران انواع 
حش��ره کش ها و سم های گیاهی و کودهای استفاده شده 
در بخش کشاورزی را از کشورهای آمریکا، آلمان،  ژاپن 
و اس��ترالیا وارد ک��رد، اما فرصت های موج��ود در ایران 
ایجاب می کند تا سطح روابط ایران در واردات محصوالت 

کشاورزی و ماشین آالت این صنعت بیشتر شود. 
مطالع��ات همچنین نش��ان می دهد س��اختار تجارت 
محص��والت کش��اورزی در ای��ران در س��ال های تحریم 
اقتصادی تغییرات زی��ادی را تجربه کرد. صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی از کشورهای اروپای غربی و شمال 
آمریکا، س��هم زیادی از بازار ایران را در سال های تحریم 
از دست دادند و شرکت های کشورهای در حال  توسعه و 

بازارهای در حال گذار جایگزین آنها شدند. 
در این س��ال ها اصلی ترین صادرکنندگان محصوالت 
غذایی و کشاورزی به ایران شرکت های روسیه، قزاقستان، 
هند و پاکس��تان بودند. البته شمار دیگری از کشورهای 
دنیا از طریق دو کش��ور واس��طه س��وییس و امارات هم 
محصوالت کش��اورزی خود را به ای��ران صادر می کردند. 
در این شرایط اعتمادس��ازی شرکت های اروپای غربی و 
آمریکای شمالی برای ازسرگیری رابطه تجاری با ایران کار 
بسیار دشواری است به خصوص که رئیس جمهوری تازه 
آمریکا که بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی روی 
کار آمده است سیاست های اقتصادی متفاوتی نسبت به 
رئیس جمهوری قبل��ی آمریکا دارد و این تفاوت می تواند 
شرکت های بین المللی را از فعالیت تجاری با ایران دلسرد 
کن��د، ولی در مورد اینکه ب��ازار ایران یک بازار بالقوه و با 

پتانسیل باال است تردیدی وجود ندارد. 
 

یادداشت

نفت

 تدبیرها، تجربه ها و اولویت ها
در کاهش نرخ بیکاری

اخیرا خب��ری در ارتباط با ایجاد دفت��ر اعزام نیروی 
کار ایرانی به چهار کش��ور خارجی منتش��ر شده است. 
براساس اعالم وزارت کار قرار است نیروی کار ایرانی به 
استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان اعزام شود. هرچند 
این تدبیر در سال های پیش رو می تواند به کاهش نرخ 
بیکاری کمک کند، اما بدون تردید زمینه نگرانی هایی را 
در ارتباط با وضعیت کسب وکار داخلی و آثار اقتصادی 
و اجتماعی مهاجرت نیروی کار به همراه خواهد داشت. 
تحلیل اینکه آثار اجتماعی اعزام نیروی کار به خارج 
در جامعه آینده ایرانی چیست را باید به جامعه شناسان 
س��پرد و در مقابل با اش��اره به تجربه موفق دیگران در 
مورد اعزام نیروی کارش��ان به دیگر کشورها، نگرانی را 
کنار گذاش��ت و به نیمه  پر لیوان نگریست. یک نمونه 
موف��ق از اعزام نیروی کار در دنی��ا، رابطه کاری آلمان 
و ترکیه اس��ت. در دهه  60میالدی این ترک ها بودند 
که با اعزام نیروی کارش��ان به آلمان موتور اقتصاد این 
کش��ور را به حرکت درآوردند و در نهایت با بازگش��ت 
به ترکیه به رش��د اقتصادی وط��ن خود کمک کردند. 
اع��زام نی��روی کار ایرانی به دیگر کش��ورها با توجه به 
آمار قابل توجه نیروی کار تحصیلکرده و کمبود فرصت 
شغلی در ایران تدبیر مناسبی به نظر می رسد، هرچند 
ممکن است با توجه به تجربیات ما درگذشته از جمله 
حضور نیروی کار ایرانی در ژاپن یک راه حل تجربه شده 
و شکست خورده به نظر برسد.   نکته مهم اما این است 
که نیروی کار ایرانی به چه تعدادی به کشورهای هدف 
اعزام می شود. تجربه گذش��ته ما تنها محدود به اعزام 
نیروی کار محدود و البته با تحصیالت کم به شرق آسیا 
بود درحالی که امروز نیروی کار ایرانی تحصیلکرده را به 
دیگر کشورها اعزام خواهیم کرد. البته نباید از این نکته 
گذشت که اعزام نیروی کار ایرانی به ژاپن هم اقتصاد را 
بی نصیب نگذاشت و بسیاری از ایرانیانی که تجربه کار 
در این کش��ور را داشتند، با اتکا به تجربه شان در ایران 

کسب وکار راه انداختند. 
تعدیل نرخ ارز، رشد سرمایه گذاری خارجی، کاهش 
نرخ سود بانکی و رفع موانع تولید چهار اقدامی است که 
دولت یازدهم باید پی��ش از اجرای تدابیری مثل اعزام 
نی��روی کار خارجی برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری 
به آن بپردازد. در ش��هریورماهی که گذشت دولت نرخ 
سود علی الحس��اب سپرده های بانکی را کاهش داد، اما 
این میزان کاهش بر کاهش ن��رخ بیکاری اثری ندارد. 
نرخ س��ود بانک��ی باید به کمتر از تورم برس��د، در این 
وضعیت است که می توان به کاهش نرخ بیکاری امیدوار 
ش��د. خوش��بختانه مس��ئوالن دولت در مسیر کاهش 
ن��رخ بیکاری قرار گرفتن��د و اقداماتی انجام  ش��ده اما 
آثار آن هنوز ظاهر نش��ده اس��ت. رشد اقتصادی خوب 
یک  فصل گذشته امیدوارکننده است هرچند باید دید 
بخش خصوصی چه سهمی از میزان رشد و چه نقشی 
در تحقق آن داشته است. پاسخ مثبت و مناسب به این 
سوال به معنای ایجاد فرصت های شغلی پایدار خواهد 
بود و البته این پاسخ زمانی به دست می آید که شرایط 

را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کنیم. 
یکی از دغدغه های امروز بخش خصوصی ش��وک های 
ناش��ی از درگیری ه��ای قضای��ی و اعم��ال قانون ها به 
شیوه های غیرمنطقی است. بررسی تخلفات شرکت ها باید 
با همکاری اتاق بازرگانی انجام شود تا بخش خصوصی از 
برخوردهای پلیسی و ناگهانی شوکه نشود. رسیدگی های 
وزارت دارایی به تراکنش های مالی فعاالن بخش خصوصی 
در س��ال ۹0 به موجب قانونی که در سال ۹5 به تصویب 
رس��یده غیرقانونی اس��ت و باید به آن رس��یدگی کرد. 
مطالب��ات س��ازمان هایی مثل بیمه و مالی��ات تبدیل به 
اهرم فش��اری برای بخش خصوصی ش��ده اس��ت آن هم 
در ش��رایطی که تش��کل مردم نهادی مثل اتاق بازرگانی 
باس��ابقه ای طوالنی وجود دارد و باید برای رس��یدگی به 
مسائل بخش خصوصی مورد رجوع و مشورت قرار بگیرد. 

بلومبرگ گزارش داد
چه عاملی موجب افزایش قیمت 

نفت شد؟ 
گزارش ها نشان می دهد همه گزینه هایی که می تواند 
ب��ازار نفت را متوازن کند، ب��رای اوپک و متحدانش باز 
است.  به گزارش بلومبرگ، تولید نفت تا سپتامبر آینده 
۸ صدم درصد افزایش یافته اس��ت؛ اوپک و متحدانش 
از جمله روس��یه تا س��پتامبر آینده توافق کرده اند که 
برنام��ه کاه��ش تولید نفت را ادام��ه بدهند. در همین 
حال، کمپانی بیکر هیوز گزارش داده که تعداد چاه های 
اس��تخراج نفت برای س��ومین هفته پیاپ��ی در ایاالت 
متحده کاهش یافته است.  قیمت نفت کشورهای عضو 
اوپک نزدیک به 52 دالر در هر بش��که اس��ت و انتظار 
می رود تصمیم به گس��ترش محدودی��ت عرضه نفت 
اعضای اوپک در جلس��ه 30 نوامب��ر که در وین برگزار 
می ش��ود، ادامه یاب��د. تنش در ع��راق موجب افزایش 
قیمت نفت در هفته قبل شده و نیروهای عراقی کنترل 
شهرک زامار  را که میدان نفتی عین زوال و باتما در این 

منطقه قرار دارد در دست گرفته اند. 
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فرصت ام�روز: »محمدباقر نوبخت«، 
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
در مراس��م روز ملی آمار گفت: بهار ٩٦، 
ح��دود ٩٢٠ ه��زار نفر وارد ب��ازار کار و 
٧٠٣ هزار نفر ش��اغل ش��دند، ٢١٧ هزار 
نفر موفق به اش��تغال نشدند. وی با بیان 
اینکه همچن��ان ٣.٢ میلی��ون نفر بیکار 
داریم، اف��زود: ایجاد اش��تغال به معنای 
آن نیس��ت که بیکاری را از بین برده ایم. 
معاون رئیس جمه��وری ادامه داد: مرکز 
آمار ایران، جایگاه ویژه ای در ارائه آمارها 
دارد و هر ماه با ارائه آمار، عملکرد دولت 
را اع��ام می کند. نوبخت ب��ا بیان اینکه 
نرخ تورم ش��هری مهرماه، ش��ب گذشته 
از س��وی مرکز آمار ای��ران 8درصد اعام 
شد، افزود: براساس اعام این مرکز، رشد 
اقتصای بدون نفت نسبت به نفت فزونی 
یافته اس��ت زیرا نفت رش��د خ��ود را در 
سال های قبل نش��ان داده بود. وی ادامه 
داد: در دوره تحری��م روزانه یک میلیون 
بش��که نفت و ٣٠٠ هزار بش��که میعانات 
صادر می کردیم که اکنون به ٢ میلیون و 

٦٣8 هزار بشکه رسیده است. 

افزایش سرمایه گذاری با اعطای 
تسهیالت به بخش خصوصی و دولتی 
افزای��ش  داش��ت:  بی��ان  نوبخ��ت 
س��رمایه گذاری در کشور موجب افزایش 
اشتغال خواهد شد. وی افزود: از دو مسیر 
به س��وی افزایش سرمایه گذاری خواهیم 
رفت؛ از س��ویی با اعطای تس��هیات به 
واحدهای اقتص��ادی در بخش خصوصی 
و از س��وی دیگر با اعطای تس��هیات به 
واحده��ای بخش دولتی. ب��ه گفته وی، 
١٧هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان به ٢5هزار 
بن��گاه بخش خصوصی و 4٢هزار میلیارد 
تومان ب��رای طرح های عمرانی تخصیص 
یافته که این دو مس��یر س��رمایه گذاری 
را در کش��ور افزایش داده اس��ت. وی با 
اشاره به رش��د اقتصادی در فصل چهارم 
س��ال گذش��ته گفت: برای نخستین بار 
در این فصل س��رمایه گذاری رشد مثبت 
داش��ت و بخش س��اختمان هم با رش��د 
مثبت مواجه ش��د. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: رش��د اقتصادی را باید در 
بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و 
زیر بخش های آنها بررسی کرد، سال ٩٢ 
برابر با 4میلیون تن تولید گندم داشتیم 
ک��ه هم اکن��ون ب��ه بی��ش از ١٠میلیون 
تن رس��یده اس��ت، قبا 4ه��زار میلیارد 
تومان ب��رای خرید گن��دم می دادیم اما 
اکنون ١١.5ه��زار میلیاردتومان پرداخت 
می کنی��م. نوبخ��ت اف��زود: هم اکنون به 
٢5ه��زار واح��د اقتص��ادی ب��رای ادامه 
فعالیت تس��هیات داده ایم و اشتغال آنها 
افزایش یافته اس��ت؛ هرچن��د هم اکنون 
8٠هزار واحد تولیدی داریم که با مشکل 
مواجه هستند. وی همچنین به تخصیص 

8 میلی��ارد دالر اعتبارات برای جلوگیری 
از خروج آب های مرزی از کش��ور اش��اره 
کرد و گفت: با ای��ن کار فعالیت کارخانه 
س��یمان افزایش یافته اس��ت، همچنین 
کارخانه ه��ای لوله س��ازی ب��رای تولی��د 

یک هزار کیلومتر لوله فعال تر شده اند. 

اختصاص 300هزار میلیارد ریال به 
طرح های عمرانی در هفت ماهه امسال

در  دوش��نبه  روز  نوبخ��ت  محمدباق��ر 
حاش��یه آیین روز ملی آمار و برنامه ریزی 
ک��ه در وزارت کش��ور برگ��زار ش��د، در 
جمع خبرن��گاران ب��ا تاکید ب��ر اینکه به 
نس��بت وصول درآمدها، بودجه دستگاه ها 
تخصیص می یاب��د، از اختصاص ٣٠٠هزار 
طرح ه��ای  ب��ه  بودج��ه  میلیاردری��ال 
عمران��ی در هفت ماهه امس��ال خبر داد. 
پرداخت های عمرانی هر س��ه م��اه انجام 
می ش��ود و خزانه داری ب��ه میزان وصولی، 
به دس��تگاه ها بودجه تخصی��ص می دهد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بودجه س��ال آینده بر 
مبنای بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد در 
دست تدوین اس��ت، اظهار داشت: در این 
شیوه دستگاه های اجرایی به میزان هدفی 
که تعیین شده اس��ت، بودجه می گیرند و 
هر س��ه ماه بررسی می شود که چه میزان 
هدف مورد نظر را انج��ام داده اند. نوبخت 
اظهار داشت: در شیوه کنونی بودجه ریزی، 
هزین��ه خدم��ات، مقدار و هدف دس��تگاه 
مبنای کار است و تخصیص ها نیز براساس 

عملکرد انجام می شود. 

دستگاه ها به سمت صرفه جویی 
حرکت کنند

ی��ادآوری  ب��ا  دول��ت  س��خنگوی 
سیاس��ت های اباغ��ی در ح��وزه اقتصاد 
مقاومت��ی، تاکید کرد که دس��تگاه های 
اجرایی به سمت صرفه جویی در هزینه ها 
حرکت کرده و آن را رعایت کنند. نوبخت 
ب��ا تاکید بر اینکه هزینه های صرفه جویی 
ش��ده را می توان صرف س��رمایه گذاری 
جدی��د ک��رد، منابع مال��ی دول��ت را با 
وجود افزایش درآمده��ای مالیاتی و نیز 
انتش��ار اوراق مش��ارکت محدود دانست 
و گف��ت: اگر قرار باش��د هرچ��ه درآمد 
مالیاتی داریم یا اوراق می فروشیم صرف 
هزینه های ج��اری کنیم، چگونه می توان 
بودجه طرح های عمران��ی را تامین کرد. 
مع��اون رئیس جمه��وری گف��ت: اکنون 
طی هف��ت ماه ٣٠٠ ه��زار میلیارد ریال 
)٣٠ه��زار میلیارد تومان( ب��ه طرح های 
عمرانی تخصیص داده ایم که بخش��ی از 
این تخصیص به ش��کل نقدی بوده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه امس��ال می خواهیم 
ح��دود 44٠ هزار میلیارد ریال )44 هزار 
میلی��ارد توم��ان( در طرح ه��ای عمرانی 
س��رمایه گذاری کنیم، اظهار داش��ت: از 
ای��ن رقم مبلغ ٣45 ه��زار میلیارد ریال 

س��هم انتش��ار اوراق مش��ارکت و اسناد 
خزان��ه اس��ت. نوبخ��ت بودج��ه عمرانی 
س��ال ٩٢ را ٢٠ ه��زار میلی��ارد ریال و 
در س��ال ٩5 معادل 4٢٠ ه��زار میلیارد 
ری��ال اع��ام کرد و گف��ت: در این مدت 
بودج��ه عمران��ی ٩٠درصد اضافه ش��د. 
معاون رئیس جمهوری با اشاره به بودجه 
جاری گفت: بودجه جاری دولت در سال 
٩٢ مع��ادل ١٢٠٠ ه��زار میلی��ارد ریال 
)١٢٠هزار میلیارد تومان( بود که اکنون 
ب��ه ٢٠5٠هزار میلیارد ری��ال )٢٠5هزار 
میلیارد تومان( رسیده و حدود ٦5 درصد 

رشد داشته است. 

قیمت نفت به 46 دالر رسیده است
خبرن��گاری از نوبخت درب��اره کاهش 
درآمدهای نفت��ی و نگرانی دولت از این 
بابت پرس��ید که وی گف��ت: درآمدهای 
دول��ت از مح��ل نفت س��ال ٩٢ تاکنون 
به دلی��ل کاهش قیم��ت جهانی نفت به 
نصف رس��یده اس��ت؛ زمانی قیمت نفت 
١٠4 دالر بود اما اکنون عملکرد متوسط 
ش��ش ماهه رقم 4٦ تا 4٧ دالر را نشان 
می دهد. وی پیش بینی کرد پایان س��ال 
قیم��ت نفت ب��ه طور متوس��ط 5٠ دالر 
باش��د اما در مجموع درآمدهای دولت از 
این محل کاهش یافته اس��ت. نوبخت با 
یادآوری اینکه قیمت نفت دالیل سیاسی 
یا غیر سیاس��ی از ١٠4 دالر در هر بشکه 
در س��ال های قبل به کمت��ر از ٢5 دالر 
رس��ید، گفت: کاهش قیمت وقتی اتفاق 
افتاد که رقبای سیاس��ی ما می خواستند 
ایران را در فش��ار بیش��تری قرار دهند و 
به ش��دت عرضه خود را زی��اد کردند که 
قیمت نفت را کاه��ش دهند. وی افزود: 
در آن شرایط یا باید ایران تسلیم می شد 
یا سازوکارهای مختلف راه گریز می یافت 
و طرح های عمرانی خود را اجرا می کرد.  
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند 
ب��رای پوش��ش هزینه های خ��ود مالیات 
را بیش از اندازه اس��تفاده کند، انتش��ار 
اوراق مش��ارکت را یک��ی از راهکاره��ای 
دول��ت برای برون رفت از ش��رایط کنونی 
برشمرد و گفت: بر این مبنا امسال ٢١٠ 
ه��زار میلیارد ری��ال از اوراق مش��ارکت 
منتشر ش��ده صرف پرداخت های عمرانی 
می ش��ود. وی پرداخت حق��وق کارکنان 
و نی��ز پرداخت س��ود و سررس��ید اوراق 
مشارکت و اسناد خزانه را از اولویت های 
دولت دانست و گفت: شیوه انتشار استاد 
خزانه در دنیا نیز به عنوان یک ابزار مالی 
پرکاربرد است و دولت هایی چون ژاپن و 
آمریکا به خاطر انتشار همین اوراق مالی 

بدهکارترین دولت ها هستند. 

نباید از اثرگذاری نرخ دالر بر تورم 
غافل بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید 

بر اینکه دولت برای جلوگیری از نوس��ان 
قیم��ت دالر تاش می کند، گفت: ممکن 
اس��ت بتوانیم با اعداد بیشتری دالر را به 
ریال تبدیل کنیم اما نباید اثرگذاری آن 
بر نرخ ت��ورم را فرام��وش کنیم. نوبخت 
یادآور ش��د: نوس��ان قیمت دالر و تورم 
می تواند فق��را را فقیرتر و اغنیا را غنی تر 
کند و موجب ش��رایطی ش��ود که ارزش 
ریال در برابر دالر کاهش یابد. سخنگوی 
دول��ت تصریح کرد: دولت از ارزان کردن 
ری��ال در براب��ر دالر ک��ه پول بیش��تری 
به دس��ت آورد، اجتناب می کن��د زیرا به 
دنبال افزای��ش قدرت خرید مردم و پول 
ملی است؛ ابزارهای قانونی هم در اختیار 
دولت اس��ت که جلوی نوس��انات بازار را 
بگی��رد. وی وظیفه دول��ت را حمایت از 
مردم دانس��ت و با یادآوری اینکه قیمت 
دالر روز گذشته به کمتر از 4٠ هزار ریال 
رسید، گفت: باز هم باید به همین ترتیب 
ت��اش کنی��م و جلوی نوس��انات قیمت 
ارز را بگیریم. نوبخ��ت گفت: بدنه دولت 
چن��د میلیون نفر اس��ت و کارشناس��ان 
دیدگاه های متنوعی در خصوص نوس��ان 
قیم��ت ارز دارن��د ام��ا سیاس��ت دولت 
ک��ه رئیس جمه��وری به عنوان مس��ئول 
دول��ت دوازدهم هم همی��ن نظر را دارد، 
تقوی��ت پول ملی اس��ت. وی اضافه کرد: 
رئیس جمهوری ب��ه افزایش قدرت خرید 
مردم اعتقاد دارد و بر این باور اس��ت که 
افزای��ش نرخ تورم ق��درت خرید مردم را 
کاهش می ده��د؛ افزایش قیمت دالر هم 
باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. 
رئیس جمهوری به این دو موضوع حساس 
است. نوبخت همچنین گفت که سازمان 
برنام��ه و بودجه سیاس��ت جلوگیری از 

نوسان قیمت ارز را پیگیری می کند. 

با درآمدهای غیرمطمئن نمی توان 
هزینه های قطعی را پوشش داد

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره 
احتمال بروز کسری در بودجه امسال نیز 
اظهار داشت: در الیحه تقدیمی دولت به 
مجلس، درآمد دول��ت از محل مالیات و 
نفت ٣١٩٠ هزار میلیارد ریال )٣١٩ هزار 
میلیارد تومان( بود اما پس از تصویب در 
مجلس، ای��ن رقم به ٣4٦٠ هزار میلیارد 
ریال )٣4٦ هزار میلیارد تومان( رس��ید. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ه میزان افزایش 
مصارف دولت باید منابع پیش بینی شود، 
گفت: با درآمدهای غیر مطمئن نمی توان 
هزینه های مطمئ��ن را به بودجه تحمیل 
کرد. مع��اون رئیس جمه��وری همچنین 
گف��ت: ب��رای تحق��ق رش��د 8درصدی 
به عنوان هدف برنامه شش��م توسعه باید 
٧٧٠٠ هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
کنی��م که یک ه��زار هزار میلی��ارد ریال 
آن )١٠٠ه��زار میلی��ارد توم��ان( برای 

بودجه های عمرانی است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه اعالم کرد 

770تریلیونتومانسرمایهگذاری
برایتحققرشد8درصدی

اقتصاد کالن

انرژی

وزیر خارجه انگلیس: 
لندن از سرمایه گذاری خارجی در 

ایران حمایت می کند
 »بوریس جانس��ون« وزیر ام��ور خارجه انگلیس در 
اندیش��کده چتم هاوس، با حمایت از سرمایه گذاری در 
ایران، برجام را به سود امنیت کشورهای غربی دانست. 
به گزارش ایرنا، بوریس جانس��ون در سخنانش در این 
اندیشکده انگلیسی افزود: باید با ایران در ارتباط بوده و 
توافق هسته ای حفظ شود. با توافق هسته ای مردم ایران 
اوضاع بهتری خواهند داشت. انگلیس نباید ایران را کنار 

بگذارد. توافق ایران به س��ود امنیت کشورهای غربی و 
مردم ایران است.  وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد: 
ترامپ از برجام خارج نش��ده، آن را به دور نینداخته و 
به تعلیق تحریم های ایران ادامه داده است. جانسون در 
ادامه این س��خنرانی در پاس��خ به پرسشی درباره ادامه 
حمایت دول��ت انگلیس از س��رمایه گذاری خارجی در 
ایران گفت: بله. مادامی که ایران به توافق پایبند باشد، 
سرمایه گذاری اقتصادی در ایران بخشی از توافق است. 

پایگاه خبری پالتس آمریکا: 
اوضاع صادرات نفت ایران باوجود 

تهدیدهای ترامپ عادی است
تحلیلگران معتقدند اوض��اع صادرات نفت ایران با 
وج��ود تهدیدهای ترامپ همچنان عادی اس��ت، اما 
ب��ازار نفت و حمل و نق��ل آن در پی اظه��ارات اخیر 
رئیس جمه��وری آمری��کا در م��ورد برج��ام، منتظر 
اق��دام کنگ��ره این کش��ور در م��ورد تحری��م ایران 
اس��ت. به گ��زارش پایگاه خب��ری پات��س آمریکا، 
ایران براس��اس برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( 
ک��ه هنوز پابرجاس��ت به فروش و ص��ادرات نفت در 
بازارهای جهانی ادامه می دهد. بنا به اعام این پایگاه 
خبری، بازرگانان، کارگزاران و کشتی داران معتقدند 
اجرای ه��ر تجدیدنظری در مورد تحریم های مرتبط 
با بخش نفت ایران اگرچه ممکن اس��ت چند س��ال 
طول نکش��د اما ماه ها طول خواهد کش��ید، زیرا این 
ام��ر مس��تلزم اتفاق نظ��ر سیاس��ت گذاران آمریکا و 
جامعه جهانی اس��ت که خواهان پذی��رش برجام از 
س��وی آمریکا هستند.  با این حال، فعاالن بازار نفت 
بازگشت احتمالی آمریکا به تحریم های غیرهسته ای 
ایران یا تحمیل تحریم های دیگر از س��وی این کشور 
را ب��ر ای��ران زیر نظر دارند؛ اقداماتی ک��ه ایران را به 
خ��روج از برجام ترغیب خواهد ک��رد.  یک بازرگان 
ش��اغل در یک ش��رکت چینی که خواس��ت نامش 
عنوان نش��ود به پاتس گفت: ممکن است بیمه گران 
زیادی باش��ند که تمایل چندانی به اعطای پوش��ش 
بیم��ه ای ب��ه نفتکش ه��ای ایرانی نداش��ته باش��ند، 
بنابرای��ن احتمال می رود خریداران خواهان ش��رایط 
بهتر برای خرید نفت ایران باش��ند. برنامه نرم افزاری 
جریان تجاری پاتس نشان می دهد به احتمال زیاد 
میانگی��ن صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه 
اکتب��ر )مهر-آبان( ٢ میلیون و ٢5٦ هزار بش��که در 
روز خواه��د بود. چنین صادراتی، افت چش��مگیری 
نس��بت به میانگین ص��ادرات ٢ میلیون و 5٢٠ هزار 
بش��که در روز ای��ران در س��پتامبر )ش��هریور-مهر( 
گذش��ته دارد که ناشی از تعمیرات برنامه ریزی نشده 
می��دان پارس جنوبی و افزای��ش مصرف داخلی نفت 
اس��ت.  »سارا وخشوری« تحلیلگر شرکت مشاوره ای 
»اس. وی. بی . انرژی اینترنشنال« آمریکا که از نزدیک 
مسائل ایران را رصد می کند، گفت: شرکت ملی نفت 
ای��ران کاری نمی کن��د که تحریم ها علی��ه نفت این 
کش��ور برگردد. »دونال��د ترام��پ« رئیس جمهوری 
آمریکا هفته گذش��ته ب��ه کنگره این کش��ور گفت: 
ب��ه برجام پایبند بمانید اما به دلی��ل اقدامات ایران، 
تحریم های جدیدی وض��ع کنید که به طور خودکار 
تحریم های آمریکا علیه تهران را برگرداند.  وخشوری 
افزود: با توجه به اینک��ه اروپا هنوز از برجام حمایت 
می کند، ایران امیدوار اس��ت تهدیده��ای ترامپ اثر 
چندانی نداش��ته باش��د، اما تهران باید در روش های 
خ��ود برای صادرات نف��ت خاقانه تر عمل کند.  این 
تحلیلگ��ر اقتص��ادی ک��ه ب��ا ش��ورای آتانتیک در 
واشنگتن نیز همکاری دارد، ادامه داد: ایران می تواند 
از روش های مختلفی برای فروش نفت استفاده کند، 
از تخفی��ف دادن گرفت��ه تا فروش نف��ت به ارزهای 
دیگ��ر و در نهایت انجام معام��ات تهاتری »نفت در 
براب��ر کاال یا خدم��ات« نظیر قرارداد آن با روس��یه. 
ایران برای فروش تا ١٠٠ هزار بش��که نفت در روز با 
روسیه قرارداد بسته است که بخشی از آن فروش در 
مقابل دریافت کاال، تجهیزات نفتی و خدمات اس��ت. 
»الکس��اندر نواک« وزیر انرژی روس��یه چهارم اکتبر 
)١٢ مه��ر( گفت که این قرارداد ممکن اس��ت ظرف 

یک ماه آینده اجرا شود. 
 

صنعت

گمرک

مسکن

قائم مقام وزیر صنعت: 
 تعداد رایزنان بازرگانی ایران به

 50 نفر افزایش می یابد
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اعام کرد که 
براساس مصوبه هیأت وزیران، ایران باید در 5٠ کشور هدف 
با نگاه توسعه صادرات غیرنفتی رایزن بازرگانی داشته باشد 
و از ای��ن رو تعداد این رایزنان در آینده به 5٠ نفر افزایش 
می یابد. »مجتبی خس��روتاج« روز دوش��نبه در نشس��ت 
مش��ترک رایزنان بازرگانی ایران با تج��ار و فعاالن بخش 
خصوصی در محل نمایش��گاه بین المللی تهران از رایزنان 
بازرگانی ایران به عنوان دیده بانان تحقق اقتصاد مقاومتی 
ی��اد کرد و اف��زود: اکنون ٢٠ رایزن بازرگان��ی از ایران در 
کشورهای هدف صادراتی حضور دارند. رئیس کل سازمان 
توس��عه تجارت ایران تصریح کرد: نخس��تین و مهم ترین 
وظیفه ای��ن افراد، افزایش حضور بنگاه ها و ش��رکت های 
ایرانی در آن کشورهاست زیرا توسعه صادرات بدون حضور 
در بازاره��ای بین المللی، بدون مراوده با خریداران و بدون 
ایجاد اعتماد در آنان میس��ر نیست. خسروتاج با اشاره به 
برگزاری این نشس��ت افزود: رایزنان در نشست رو در رو با 
فعاالن اقتصادی و تجاری با خواسته های بازرگانان و تجار 
آشنا خواهند شد و در ادامه از این نمایندگان ایران در سایر 
کشورها گزارشی خواهیم خواست تا بدانیم چقدر می توانیم 
به نیازها و خواسته های تجار جامه عمل بپوشانیم. وی ابراز 
امی��دواری کرد که با اطاع از طیف خواس��ته های تجار و 
بازرگانان و دسته بندی آنها، متناسب با آنها به تامین منابع 

مالی از سازمان برنامه و بودجه بپردازیم. 

صادرات بیش از 19میلیون تن کاالی 
غیرنفتی از گمرک های بوشهر

سرپرست گمرک های استان بوشهر گفت: ٩ میلیون و 
٦٠٢ هزار تن کاالی غیرنفتی در نیمه نخس��ت امسال از 
گمرک های این استان به خارج از کشور صادر شد. بهروز 
قره بیگی افزود: ارزش کااله��ای صادراتی از گمرک های 
اس��تان در ش��ش ماه نخست امس��ال ٧ میلیارد و ٣٩١ 
میلیون دالر اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته تغییری ن��دارد.  وی عمده کااله��ای صادراتی 
از گمرک های اس��تان بوشهر را ش��امل میعانات گازی، 
محصوالت پتروشیمی، کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، 
انواع ماهی و میگو پرورش��ی، گوگرد، سنگ گچ و آهک، 
هندوانه و خربزه اعام کرد.  قره  بیگی گفت: کش��ورهای 
چی��ن، امارات متح��ده عربی، کره جنوب��ی، هند، ژاپن، 
اندونزی، ترکیه و مالزی مقصد کاالهای صادراتی استان 
بوش��هر است. وی ادامه داد: همچنین ٦٠5 هزار تن کاال 
به ارزش یک  میلیارد و ٢8٢ میلیون دالر در نیمه نخست 
امسال از گمرک های این استان وارد کشور شد. سرپرست 
گمرک های استان بوشهر اظهار کرد: کاالهای وارداتی از 
گمرک های چهارده گانه اس��تان بوشهر در نیمه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ١٧ 
درصد و از لحاظ ارزش ٢٢ درصد افزایش نشان می دهد.  
قره بیگی افزود: خودرو، موز، برنج، قطعات موتورسیکلت، 
الستیک خودرو، قطعات خودرو، کره حیوانی، چای سیاه، 
اسباب بازی و دستگاه های تهویه عمده کاالهای وارداتی 
به گمرک های اس��تان بوش��هر اس��ت.  وی گفت: چین، 
امارات متحده عربی، فیلیپین، کره جنوبی، هند، اکوادور، 
کویت، نیوزیلند، ژاپن و برخی کش��ورهای اروپایی عمده 
کش��ورهای مبدا کاالهای وارداتی به گمرک های استان 
بوش��هر اس��ت.  قره بیگی با اش��اره به اینکه ١4 گمرک 
در بوش��هر خدمات الزم ب��ه بازرگانان و فعاالن تجاری و 
اقتصادی ارائه می دهند ،اظهار داش��ت: برای تس��ریع در 
ارائه خدمات به بازرگانان و فعاالن اقتصادی، گمرک های 
اس��تان به س��امانه جامع گمرکی مجهز شده اند.  وی با 
تاکید بر نقش مهم استقرار سامانه جامع امور گمرکی در 
ارائه خدمات مطلوب به تجار بیان کرد: با نصب س��امانه 
جامع گمرکی هرگونه فعالیت در عرصه صادرات و واردات 
و ترخیص کاال با سیستم الکترونیکی انجام می شود که از 
بروز تخلفات و اشتباه جلوگیری می کند.  سرپرست حوزه 
نظارت گمرک های استان بوشهر اظهار کرد: کوتاه کردن 
فرآیند مراحل اداری کاالهای صادراتی، حذف تشریفات 
برای صادرکنندگان از گمرک های مبدا و مقصد و ادغام 
مراحل ارزیابی از برنامه های مهم امسال گمرک در استان 

بوشهر است. 

احتمال افزایش قیمت مسکن باالتر 
از نرخ تورم در سال آینده

مهدی س��لطان محمدی، کارش��ناس مس��کن درباره 
وضعی��ت بازار مس��کن تا پایان س��ال، اظهار داش��ت: به 
متقاضیان خرید مسکن توصیه می ش��ود تا پایان امسال 
نسبت به خرید خانه اقدام کنند. به گزارش ایلنا، وی تاکید 
کرد: کسانی که برای تامین نیاز مصرفی قصد ورود به بازار 
مس��کن را دارند 5 ماه آینده فرصت مناسبی برای خرید 
خانه اس��ت اما به افرادی که قصد س��رمایه گذاری در این 
بازار را دارند، توصیه می ش��ود برای سرمایه گذاری در این 
بازار عجله نکنند چراکه احتماال سوددهی سایر بازارها از 
بازار مسکن بیشتر خواهد بود. این کارشناس مسکن ادامه 
داد: احتمال اینکه بازار مسکن در سال آینده حتی بیشتر 
از نرخ تورم عمومی افزایش قیمت داشته باشد وجود دارد 
اما بس��تگی به این دارد که آیا دولت می تواند در ماه های 
آینده هم نرخ تورم را در سطح ١٠درصد حفظ کند یا خیر.



در نتیج��ه عملک��رد ش��بکه 
بانک های خصوصی  این  بانکی، 
هس��تند که در کن��ار دارا بودن 
تس��هیالت دهی  مانده  باالترین 
بیشترین بدهی به بانک مرکزی 
و در عین ح��ال باالترین طلب 
از دولت ه��ا را به خود اختصاص 

داده اند. 
به گ��زارش ایس��نا، تازه ترین 
گزارش ها از آم��ار و ارقام پولی 
ش��بکه بانک��ی از ای��ن حکایت 
تس��هیالت دهی  مانده  که  دارد 
بانک ه��ا در پای��ان مردادماه به 
حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان 
رس��یده که نسبت به رقم ۹۱۰ 
هزار میلیارد تومان پایان س��ال 

قبل تا ۶درصد رشد دارد. 
اما این تسهیالت که از سوی 
و  بانک های تج��اری، تخصصی 
خصوصی پرداخت ش��ده، برای 
بخش خصوص��ی دارای مانده ای 
ت��ا ۶۰۲ ه��زار میلی��ارد تومان 
اس��ت که نس��بت به ۵۶۷ هزار 
میلیارد تومان پایان س��ال قبل 
تا ۶.۳درص��د افزایش دارد. این 
در حالی اس��ت ک��ه بانک های 
تج��اری مانده تس��هیالت دهی 
از ۱۳۶ ه��زار میلی��ارد تومان با 
رش��د ۸.۲درصدی به ۱۴۷هزار 
میلیارد توم��ان و در بانک های 
تخصصی از ۲۰۶ هزار با رش��د 
ه��زار   ۲۱۴ ب��ه  ۳.۹درص��دی 

میلیارد تومان افزایش دارد. 

رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به 
بانک مرکزی

اما در س��وی مقابل، در کنار 
تس��هیالتی که پرداخت ش��ده، 
ش��بکه بانکی به ه��ر صورت به 
دلیل تنگنای اعتباری و در عین 

ح��ال برخ��ی بی انضباطی هایی 
که در تعدادی از بانک ها وجود 
دارد، بدهی قابل توجهی نیز به 
بانک مرکزی دارد و برای تأمین 
منابع، دس��ت به اضافه برداشت 
از بان��ک مرکزی زده اس��ت. در 
این آمار نیز بانک های خصوصی 
در صدر رشد بدهی قرار دارند. 

براساس این گزارش، از بدهی 
۱۱۰ هزار میلیاردی بانک ها به 
بان��ک مرکزی ح��دود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان ب��رای بانک های 
تج��اری اس��ت که نس��بت به 
مرداد ماه س��ال گذشته بیش از 
۳۳درصد کاهش دارد. همچنین 
۴۷ ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
برای بانک های تخصصی اس��ت 

ک��ه ب��ا کاه��ش ۱۷.۵درصدی 
همراه ش��ده اس��ت. با این حال 
عمده رش��د بده��ی بانک ها به 
بان��ک مرک��زی، ب��ه بانک های 
خصوص��ی ب��ا ح��دود ۵۰ هزار 
دارد  اختصاص  توم��ان  میلیارد 
که این رقم حت��ی در مردادماه 
امس��ال ک��ه رش��د بده��ی در 
بانک ه��ای تج��اری و تخصصی 
متوقف و حتی کاهش��ی ش��ده، 
همچنان با افزایش همراه است، 
به ط��وری که بده��ی بانک های 
خصوص��ی به بان��ک مرکزی در 
مردادماه س��ال جاری نسبت به 
سال قبل تا ۲۱۲درصد افزایش 

دارد. 
 ب��ا ای��ن ح��ال در جری��ان 

بان��ک مرکزی  اخیر  تصمی��م 
برای الزام بانک ه��ا به اجرایی 
ک��ردن نرخ های مصوب س��ود 
بانکی یکی از سیاست هایی که 
در راس��تای ایجاد زمینه برای 
پایبندی ش��بکه بانکی به نرخ 
سود در دستور کار قرار گرفت، 
تبدیل بده��ی بانک ها به بانک 
مرکزی به خ��ط اعتباری بود؛ 
به گون��ه ای که قرار ش��د طبق 
ش��رایط تعیین ش��ده بانک ها 
بتوانند با نرخ س��ودی بین ۱۶ 
ت��ا ۱۸درصد بدهی خود را که 
باید قبال با س��ود ۳۴درصدی 
تس��ویه می ش��د در قالب خط 
اعتباری بانک مرکزی پرداخت 

کنند. 

 طلب ۷۵ هزار میلیاردی 
از دولت

یک��ی از مش��کالت بانک ه��ا 
در  گذش��ته  س��ال های  ط��ی 
تأمی��ن مال��ی و عوامل��ی ک��ه 
موج��ب کاه��ش نقدینگی آنها 
و منجمد ش��دن دارایی شد، به 
بدهی س��نگین دولت به شبکه 
بانکی برمی گردد؛ آماری که در 
مردادماه امس��ال ت��ا ۱۷۱ هزار 
میلیارد تومان پیش رفته است. 
طبق ای��ن گ��زارش، در حال 
حاضر بده��ی دولت به بانک های 
خصوصی حدود ۷۵هزار میلیارد 
تومان اس��ت که نسبت به مرداد 
س��ال قب��ل بی��ش از ۲۹درصد 
در  همچنی��ن  دارد.  افزای��ش 
بانک ه��ای تخصص��ی طلب ۵۰ 
هزار میلی��اردی از بخش دولتی 
ثبت ش��ده که رش��د این طلب 
ح��دود ۱۲.۸ درص��د اس��ت. در 
سوی دیگر، بدهی بخش دولتی 
به بانک های تجاری قرار دارد که 
ح��دود ۴۶ هزار میلی��ارد تومان 
گزارش شده و نشان دهنده رشد 
۳۳درصدی در قیاس با مردادماه 

۱۳۹۵ است. 
آمارها هنوز نشانی از کاهش 
بده��ی بخش دولتی به بانک ها 
ن��دارد، هر چند از روند رش��د 
آن ت��ا حدودی کاس��ته ش��ده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 
دولت این اختیار را دارا ش��د تا 
بتواند از محل مازاد درآمدهای 
ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی 
از بدهی خود به بانک ها رقمی 
حدود ۱۳هزار میلیارد تومان را 
تس��ویه کند که در دستور کار 

قرار دارد. 

تازه ترین آمارهای بانکی نشان می دهد

بانک های خصوصی؛ بزرگ ترین طلبکار، بزرگ ترین بدهکار! مهلت ارسال آثار به پایان رسید
بازبینی نهایی آثار ارسالی به 

جشنواره فیلم ۱80ثانیه ای پاسارگاد
بازبین��ی آثار ارس��الی به دومین جش��نواره فیلم 
۱۸۰ثانیه ای پاسارگاد در مرحله نهایی است و زمان 
برگزاری مراسم اختتامیه به زودی اعالم خواهد شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، خس��رو 
رفیعی، دبیر اجرایی و عضو هیأت داوران جش��نواره، 
ب��ا اعالم این خبر گفت: مهلت ارس��ال آثار به پایان 
رس��ید و در مجموع ۱۳۳۳ اثر متشکل از ۶۰۳ فیلم 
در خصوص محور تکریم خانواده و حقوق اجتماعی، 
۴۳۱ فیلم در خصوص محور حفظ محیط زیس��ت و 
مناب��ع طبیعی و ۲۹۹ فیلم در مح��ور اهدای عضو، 
همچنین ۹۱۸ ایده به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال 
شده اس��ت که هر کدام به طور کامل توس��ط هیأت 
انتخاب بازبینی و بررس��ی ش��ده اند. تعدادی از این 
آثار پس از طی مراحل مختلف، برای بررس��ی نهایی 
و اعالم اس��امی برندگان به مرحله نهایی داوری راه 

یافته اند. 
وی ادامه داد: دبیرخانه جش��نواره فیلم ۱۸۰ثانیه ای 
پاسارگاد با اتخاذ تمهیداتی، زمینه را برای نظرسنجی 
از هم میهن��ان و جلب آرای آنها در خصوص فیلم های 
ارسال شده به جشنواره فراهم کرده است. در این راستا 
هموطن��ان گرامی می توانند قبل از برگزاری مراس��م 
اختتامیه جش��نواره، ب��ا مراجعه به س��امانه تلویزیون 
اینترنتی آیو نسبت به مشاهده آثار شرکت کنندگان و 
ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک پاسارگاد به یک فیلم 
در هر بخش که توس��ط هم میهنان انتخاب شده است، 
جایزه ویژه تماشاگران را اهدا خواهد کرد. همچنین به 
سه نفر از شرکت کنندگان در انتخاب مردمی، هدیه ای 

به رسم یادبود و به قید قرعه اهدا خواهد شد. 
رفیع��ی همچنی��ن اظه��ار امی��دواری ک��رد که 
هم میهنان عزی��ز بتوانند مراس��م اختتامیه دومین 
جشنواره فیلم ۱۸۰ثانیه ای پاسارگاد را نیز به صورت 
مس��تقیم از طریق س��امانه تلویزی��ون اینترنتی آیو 

تماشا کنند. 
وی در خصوص برگزاری این جشنواره خاطرنشان 
کرد: این جش��نواره به ابتکار بانک پاس��ارگاد برگزار 
شده است. امیدوار هس��تیم که با برگزاری آن عالوه 
بر شناس��ایی اس��تعدادها و ایجاد انگیزه در جوانان، 
افکار عمومی را نیز به محورهای اصلی جشنواره که 
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و 
حقوق اجتماعی و اهدای عضو هستند، جلب کنیم. 
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بانکنامه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
۷0درصد تراکنش  مشکوک بانکی 

مربوط به چه کسانی است؟ 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر 
اقتصاد بر ضرورت تعیین تکلی��ف وضعیت تراکنش های 
مش��کوک بانکی تأکید کرد و ۷۰درصد این تراکنش ها را 
مربوط به کس��انی دانست که فاقد کد اقتصادی هستند.  
به گ��زارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی درباره نامه خود 
به مسعود کرباس��یان که در تاریخ ۵ مهرماه ارسال شده 
است، در خصوص تراکنش های مشکوک بانکی گفت: در 
تاریخ ۵ مهرماه امسال، نامه ای در خصوص تعیین تکلیف 
وضعیت تراکنش های بانکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
ارس��ال شد تا از طریق سازمان امور مالیاتی اقدامات الزم 
صورت گیرد. براساس بررسی های انجام شده و گزارشات 
ارس��الی در خص��وص تراکنش های بانکی که مش��کوک 
محس��وب می شوند، حدود ۷۰درصد از این تراکنش ها به 
کسانی ارتباط دارد که فاقد هویت کد اقتصادی هستند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۱۸دالر آمریکا

۴.۷۹۰یورو اروپا

۵.۳۶۰پوند انگلیس

۱.۱۱۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۸.۱۰۰مثقال طال

۱۲۱.۸۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۶۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۹۷.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۵۵.۰۰۰نیم سکه

۳۶۶.۷۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در س��ومین روز معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران در این هفته دماس��نج بازار 
س��هام با افت ۱۳۳ واحدی مواجه ش��د 
و ت��ا رقم ۸۶ ه��زار و ۳۴۶ افت کرد. در 
معامالت روز دوش��نبه، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش 
نف��ت بندرعباس به ترتی��ب با ۴۶، ۳۷ و 
۳۵ واحد تاثیر، بیش��ترین نقش کاهنده 
را روی دماس��نج بازار س��هام داش��تند. 
در ط��رف مقابل گس��ترش نف��ت و گاز 
پارسیان، پتروش��یمی جم و پتروشیمی 
خارک بیش��ترین تاثی��ر افزاینده را روی 

دماسنج بازار سهام داشتند. 

غلبه عرضه بر تقاضای سهام
در س��ومین روز معامالتی هفت��ه، بازار 
سهام در حالی با معامالتی کم حجم مواجه 
بود ک��ه همزمان ب��ا انتش��ار گزارش های 
عملکردی ش��ش ماهه ش��رکت ها و رفت 
و برگش��ت برخ��ی نمادها به بازار س��هام، 
بورس تهران شاهد غلبه عرضه بر تقاضای 
سهام از سوی معامله گران اغلب حقیقی با 
هدف اصالح پرتفوی یا ذخیره بازدهی های 
کسب ش��ده بود. با این حال بهبود قیمت 
جهان��ی نفت، ثبات بازار ارز و نیز ش��رایط 
مثبت فلزات پایه اثرات خود را بر گزارشات 
شش ماهه ش��رکت ها می گذارد و احتمال 
رش��د قیمت شرکت های صادرات محور در 
روزه��ای آین��ده وج��ود دارد. در این بین 
عملکرد منفی س��ایپا و ایران خودرو باعث 
ش��د گروه خودرویی ها چن��دان در کانون 
توجه خریداران س��هام قرار نداشته باشد. 
در گ��روه پتروش��یمی ها ام��ا بازارگردان 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان در حالی به 
حمای��ت از این س��هم در حجمی محدود 
روی دامنه نوس��ان مثبت قیمتی پرداخت 
که پتروشیمی های وابسته به این هلدینگ 
نی��ز همزمان با نوس��ان قیمت ها در دامنه 

نوسان مثبت قیمت روبه رو بودند. 

رشد ۶۴۸ واحدی شاخص بورس در 
مهرماه امسال

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت 
مهرماه امس��ال ب��ا ۶۴۸ واحد افزایش به 
کار خود پای��ان داد. در جریان معامالت 
هفتمین ماه امس��ال شاخص کل بورس 
رش��د 0.۸درص��دی را نش��ان می دهد. 
ش��اخص بازار اول نیز در مهرماه امسال 
ب��ا ۳09 واحد افزایش ب��ه رقم ۶02۱۵ 
واحد و ش��اخص بازار دوم با 22۱۱ واحد 
افزایش به عدد ۱90۵۸۱ واحد رس��یدند 
ک��ه به ترتیب با 0.۵ و ۱.2درصد افزایش 

مواجه شدند. 

افزایش بیش از 30درصدی حجم و 
ارزش معامالت فرابورس ایران

نخس��تین ماه از فصل پاییز برای بازار 
فرابورس ایران در حالی س��پری شد که 

متغیرهای حج��م، ارزش و تعداد دفعات 
معامالت با رش��د مواجه شد و در مقابل 
ش��اخص کل و ارزش بازار کاهش یافت. 
مهرم��اه 9۶ در بازار فرابورس با مبادله ۵ 
هزار و ۸2۱ میلیون ورقه در یک میلیون 
و ۵۴۸ ه��زار دفع��ه به پایان رس��ید که 
ارزش دادوس��تدهای صورت گرفت��ه ۴۷ 
هزار و ۳۴ میلیارد ریال بود. بدین ترتیب 
در مقایس��ه با مهرماه سال گذشته شاهد 
افزای��ش ۳۷، ۳2 و ۱۵۸درصدی حجم، 
ارزش و تع��داد دفع��ات معامالت بودیم. 
همچنی��ن در 20 روز معامالتی این ماه 
روزان��ه به صورت متوس��ط 29۱ میلیون 
ورقه به ارزش 2هزار و ۳۵2 میلیارد ریال 

مورد مبادله قرار گرفت. 

در بازارهای فرابورس چه گذشت؟ 
رصد کل��ی معامالت انجام ش��ده در 

بازاره��ای فراب��ورس ای��ران نیز حاکی 
از آن اس��ت حجم دادوس��تدها به غیر 
 از ب��ازار اول در بازاره��ای دوم، پایه و 
ابزاره��ای نوین مالی افزای��ش یافته و 
ارزش دادوس��تدها نیز به ترتیب در دو 
ب��ازار اول و دوم ب��ا افت و در مقابل در 
بازارهای پای��ه و ابزارهای نوین مالی با 
رشد مواجه شده است. دادوستد اوراق 
بدهی، صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله و اوراق تسهیالت مسکن نیز در 
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس روند 
رو به رش��دی را در ماه گذشته تجربه 
کرد؛ به ط��وری که به ترتی��ب افزایش 
۱۳، ۱0۸ و ۷2درص��دی حجم و ۱2، 
۱۴۵ و ۵2درصدی ارزش معامالت در 
خصوص این ابزارهای معامالتی به ثبت 

رسید.
 

رصد معامالت صنایع فرابورسی 
ماه گذش��ته ارزش خرد معامالت بازار 
سهام ش��امل دادوستدهای انجام شده در 
 SME بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و
ب��ه رق��م ۸ ه��زار و ۷۸۷ میلی��ارد ریال 
رس��ید که از این رقم گروه انبوه س��ازی 
س��هم ۱۳درصدی را به خ��ود اختصاص 
داد و در جایگاه نخس��ت ایستاد. در این 
صنع��ت یک ه��زار و ۱29 میلی��ارد ریال 
سهام مورد مبادله قرار گرفت. پس از این 
گ��روه صنایعی مانند »فلزات اساس��ی«،  
و  »محصوالت شیمیایی«، »حمل و نقل« 
»مواد و محص��والت دارویی« در جایگاه 
دوم ت��ا پنج��م گرو ه هایی که بیش��ترین 
س��هم از ارزش کل معام��الت را به خود 
اختص��اص دادند، ایس��تادند و به ترتیب 
در  را  و ۷درص��دی   9 س��هم ۱2، ۱0، 
اختی��ار گرفتند. در نهایت در آخرین روز 
معامالتی مهرماه ش��اخص کل در ارتفاع 
9۴۳ واحدی ایس��تاد که در مقایس��ه با 
روز پایانی معامالت در ش��هریورماه افت 
۱.۵درصدی را نشان می داد، اما کماکان 
بازده��ی آیفکس از ابتدای س��ال حدود 

۸درصد به ثبت رسید. 

سهامداران به اصالح پرتفوی و ذخیره بازدهی های کسب شده پرداختند

حافظ پس از 10 روز قرمزپوش شد

در  ب��ورس  س��ازمان  بیش��تر  تأکی��د 
اس��تانداردهای  پیاده س��ازی  خص��وص 
 )IFRS( بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی
و ال��زام ش��رکت ها به رعای��ت آن، زمینه 
خارجی  س��رمایه گذاری  بیش��تر  ج��ذب 
در بازار س��رمایه را فراه��م می کند. ایران 
به عنوان یک کش��ور بی نق��ص در منطقه 
و در اقتص��اد جهانی حض��ور دارد. در ماه 
ژانوی��ه س��ال 20۱۶ میالدی ب��ا برطرف 
ش��دن تحریم های غربی به نظر می رس��د 
نق��ل و انتقال پ��ول راحت تر از گذش��ته 

صورت بگیرد. به هر حال س��رمایه گذاران 
خارج��ی تمای��ل زیادی ب��رای حضور در 
ب��ازار ای��ران دارند و این عط��ش ورود به 
ب��ازار ایران ب��رای تأمین مال��ی، موقعیت 
بسیار مناس��بی را در اختیار اقتصاد ایران 
ق��رار می ده��د. بانک های ایران��ی تمایل 
زی��ادی به حضور در کش��ورهای خارجی 
به خص��وص در آلم��ان و ایجاد ش��عبات 
مختل��ف دارند و در روزهای اخیر ش��اهد 
حض��ور بانک ه��ای ایران��ی هس��تیم. در 
خصوص اوراق های مش��ارکت بانکی باید 
گفت آلمان مقصد بس��یار مناس��بی است 
ب��ه این دلیل ک��ه هم اکنون هم��کاری با 
بریتانیا و آمریکا به نظر پرریسک هستند. 
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر، چش��م انداز آتی اقتصادی در ایران 

همچنان در مسیر پیشرفت است. فعالیت 
کش��ور  در  تج��اری  قراردادهای ه��ای  و 
ای��ران در ح��ال زیاد ش��دن اس��ت و اگر 
اس��تانداردهای بین الملل��ی نیز در اقتصاد 
ایران جاری شود، می توانیم شاهد افزایش 
رواب��ط تج��اری ایران با س��ایر کش��ورها 
باش��یم. تأکید بازار س��رمایه و س��ازمان 
بورس برای پیاده س��ازی اس��تانداردهای 
 ،)IFRS( بین المللی گزارش��گری مال��ی
نخس��تین قدم��ی خواهد بود که ش��انس 
سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد. 
بورس تهران باید با بازارهایی که ش��انس 
بیش��تری برای همکاری دارد وارد مذاکره 
ش��ود و کش��ورهای اروپای��ی به خصوص 
آلمان در این زمین��ه مایل به همکاری با 
ب��ورس تهران هس��تند. بورس هایی مانند 

بورس زوریخ، فرانکف��ورت، وین و برلین، 
بازارهایی هس��تند که تمایل زیادی برای 
هم��کاری دارند. ش��رکت های رتبه بندی 
در بازار ایران وج��ود دارند اما هنوز فعال 
نیستند. در این زمینه با شرکت رتبه بندی 
اس��کوپ  )Scope( جلس��ات متع��ددی 
برگزار ش��ده اس��ت تا با حض��ور در بازار 
ایران، فعالیت رتبه بندی شرکت ها را آغاز 
کند. اگر دولت بتواند ضمانت های دولتی 
ب��رای س��رمایه گذار خارجی ایج��اد کند، 
سرمایه گذاران بدون هیچ گونه تعللی وارد 
بازار ایران خواهند شد و این ضمانت های 
دولت��ی به ح��دی ب��رای آنها ارزش��مند 
اس��ت که می توانند به راحتی زمینه های 
سرمایه گذاری را در ایران برای خود فراهم 
کنند.                             منبع: سنا

کاه��ش ورود نقدینگی جدید از جمله 
دغدغه های جدی بازار اس��ت و استنباط 
بازار این گونه اس��ت که نقدینگی جامعه 
به س��مت بازار سرمایه حرکت نمی کند و 
س��دی جلوی آن وجود دارد اما با وجود 
عرضه های اولیه بخش��ی از این دغدغه ها 
رفع ش��ده اس��ت. مهرداد نعمتی، رئیس 
هیأت مدیره فرابورس با بیان مطلب فوق  
گفت: برخی س��هامداران ب��ه عرضه های 
اولی��ه از جهت ایجاد فش��ار فروش انتقاد 
می کنن��د درحالی ک��ه به دلی��ل کوچک 
بودن شرکت های پذیرش شده این انتقاد 
وارد نیس��ت. وی در ادامه افزود: تاکنون 
سهام هیچ شرکت بزرگی که بتواند کلیت 
ب��ازار را ب��رای تهیه نقدینگی م��ورد نیاز 
عرضه اولیه تحت الش��عاع ق��رار بدهد نه 
در بورس و نه در فرابورس عرضه نش��ده 
است. معاون سرمایه گذاری هلدینگ امید 
خاطرنشان کرد: سهامداران به دلیل سایز 

کوچک و متوسط شرکت های عرضه شده 
در این مدت، تحت فش��ار یا شتاب برای 
فروش سایر س��هام پرتفوی خود نبودند، 
بنابرای��ن نمی ت��وان ادع��ا کرد ک��ه این 
عرضه ها می تواند نظم بازی بازیگران بازار 
س��رمایه را برهم زند. وی ب��ه نکته مهم 
دیگر عرضه های اولیه اش��اره کرد و گفت: 
عرضه ه��ای اولیه همیش��ه حک��م پمپاژ 
خون جدید را برای بازار س��رمایه دارند و 
نمی توان به راحتی از اهمیت این موضوع 
عب��ور کرد. نعمتی تصری��ح کرد: به دلیل 
حج��م و ارزش اندک س��هام عرضه های 
اولیه، س��هامداران به جای تهیه نقدینگی 
از طری��ق فش��ار ف��روش، نقدینگی های 
جدی��دی وارد ب��ازار می کنن��د که جمع 
ای��ن نقدینگی ه��ای ان��دک، ارزش قابل 
توجهی ب��ه بازار س��رمایه اضافه می کند. 
وی در ادامه توضیح داد: دریغ کردن این 
فرصت از بازار باعث ایجاد رخوت و رکود 

می شود، بنابراین از این لحاظ برآیند کلی 
عرضه های اولیه مثبت و بدون حاش��یه و 
نکات مثبت و اثرگذار آن چش��مگیر بوده 
است. رئیس هیأت مدیره فرابورس درباره 
انتقاد برخی فعاالن بازار سرمایه در رابطه 
با اینک��ه عرضه های اولی��ه منجر به افت 
قیمت سایر سهم ها و شاخص ها می شود، 
اظهار داشت: بدون ش��ک یک بازار چند 
ه��زار میلیاردی تحت تأثی��ر چند عرضه 
اولیه کوچک فاز منفی به خود نمی گیرد 
و اف��ت ب��ازار می توان��د دالی��ل بنیادی، 
سیس��تماتیک و غیر سیستماتیک دیگری 
داش��ته باشد که عرضه های اولیه با فرض 
اثرگ��ذاری، کمترین نقش را دارد. نعمتی 
درباره ش��یوه قیمت گذاری در عرضه های 
اولیه گفت: پیش از اجرایی ش��دن روش 
ب��وک بیلدین��گ اختالل قیمتی توس��ط 
معامله گ��ران آنالین به وج��ود می آمد اما 
با اجرایی ش��دن ب��وک بیلدینگ جلوی 

رانت برخی س��هامداران که از طریق یک 
کد سهامداری اما از کانال چند کارگزاری 
اقدام به خرید می کردند گرفته شد، برای 
همین آمار مشارکت در خرید عرضه های 
اولیه جدید افزایش چشمگیری پیدا کرده 
اس��ت. وی ادامه داد: البته بوک بیلدینگ 
برای س��هام ش��رکت های متوسط به باال 
کارکرد بیش��تری نس��بت به شرکت های 
کوچ��ک دارد زی��را تغییرات��ی در روش 
اجرای آن پیش آمده، بنابراین اس��تنباط 
من این گونه اس��ت که برای شرکت های 
کوچ��ک مقیاس ای��ن روش باید متفاوت 
باشد. رئیس هیأت مدیره فرابورس درباره 
عملکرد صنایع در دوره شش ماهه نخست 
س��ال مالی جاری گفت: گروه های فلزی، 
معدنی و پاالیش��ی ها عملکرد مناس��بی 
در این دوره داش��تند و گروه س��یمانی و 
نیروگاهی ه��ا در مقابل این طیف عملکرد 

ضعیفی از خود نشان داده اند. 

اجرای استانداردهای گزارشگری مالی مسیری برای جذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس هیأت مدیره فرابورس:

عرضه های اولیه؛ پمپاژ خون جدید به رگ بازار سرمایه

اخبار

مدیرعامل شرکت بورس تهران: 
مشکالت عرضه اولیه برطرف شده است

مدیرعامل ش��رکت بورس تهران ب��ا ارائه راهکاری 
درخصوص بهتر ش��دن عرضه ه��ای اولیه گفت روش 
ثبت سفارش براساس استانداردهای دنیا اجرایی شده 
اس��ت. به گزارش بورس پرس، حس��ن قالیباف اصل 
در خصوص اعتراض برخی س��هامداران به روش ثبت 
س��فارش در عرضه های اولیه گفت: این روش از سال 
گذش��ته براساس اس��تانداردهای دنیا در بازار سرمایه 
اجرایی ش��ده و مش��کالت روش حراج از جمله کشف 
قیمت، عدم دسترسی آنالین ها و تخصیص کم سهام 
برطرف ش��د. این مقام مسئول با اشاره به دیدگاه عدم 
به کارگیری دامنه نوسان در روش ثبت سفارش جهت 
حرفه ای ش��دن ب��ازار گفت: در کش��ورهایی که حتی 
نهاده��ای مالی بزرگ به عنوان خریدار وجود دارند نیز 
براس��اس قیمت پایه، یک دامنه نوسان اعالم و عرضه 
براس��اس ثبت سفارش انجام می ش��ود. قالیباف اصل 
در خصوص ارائه راهکاری برای بهتر شدن عرضه های 
اولی��ه عنوان ک��رد: با توجه به اینک��ه این روش طبق 
اس��تانداردهای دنیا در چند عرضه اولیه به کار گرفته 
شده و زمان برای اصالح آن، زود است، قاعدتا در بازار 
س��رمایه مورد اس��تفاده قرار می گیرد تا بتوان ارزیابی 
دقیقی از آن داشت. وی با تأکید بر اینکه در نظر گرفتن 
عرضه اولیه به روش ثبت س��فارش بدون دامنه نوسان 
امکان پذیر نیست، اظهار داشت: این روش به زمان نیاز 
دارد تا به صورت کامل در بازار س��رمایه جا بیفتد و در 
راستای بهتر انجام شدن این امر پیشنهاداتی از جمله 
افزایش دامنه نوسان به 20درصد را می توان ارائه کرد. 

سه باجه جدید عرضه خدمات 
سهامداری راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )س��مات( از راه اندازی سه باجه جدید 
عرضه خدمات امور س��هامداری در دفاتر پیش��خوان 
دولت خبر داد. محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از 
اولویت های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال 
9۶ افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان بازار 
سرمایه اس��ت، گفت: با راه اندازی سه باجه جدید )دو 
باج��ه در تهران و یک باجه در ش��اهرود(، تعداد دفاتر 
پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به 
۶۶ دفتر رس��ید. وی اظهار داشت: تمهیدات الزم برای 
راه اندازی ارائه خدمات امور س��هامداری در شهرستان 
رفسنجان انجام شده اس��ت، به طوری که فعالیت این 
باجه نیز در ماه جاری آغاز می ش��ود. محس��نی خاطر 
نشان کرد: در راستای تسریع، تجمیع و یکپارچه سازی 
فرآینده��ا از روز بیس��تم آب��ان م��اه ج��اری، اصالح 
مش��خصات س��هامداران تنها از طریق دفاتر منتخب 
پیش��خوان خدمات دولت، ش��رکت های کارگزاری و 

ناشران انجام خواهد شد. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 
درصدد ایجاد بازار عادالنه و شفاف 

هستیم
مدیرعام��ل ب��ورس کاال گفت درص��دد ایجاد بازار 
عادالنه و شفاف برای همگان هستیم و با شکل گیری 
بورس پس��ته این ش��فافیت ب��ه وج��ود خواهد آمد. 
س��لطانی نژاد اف��زود: در اقتص��اد و در برخ��ی جاها 
ش��فافیت وجود ندارد، به ویژه در کاالیی مثل پس��ته 
این ش��فافیت وجود ندارد و باید حتماً بورس پس��ته 
ش��کل بگیرد. مدیرعامل بورس کاال با اشاره به اینکه 
م��ا خودمان را خادم و مجری ب��ازار می دانیم، افزود: 
بورس در مقام ایجاد یک بازار عادالنه و ش��فاف و به 
نفع همه طرفین اس��ت و نباید یک عده منفعت های 
کالن ببرند و یک عده هیچ نفعی نبرند. س��لطانی نژاد 
اف��زود: اگر کس��ی مش��کلی ن��دارد باید بیای��د و در 
آکواریوم بورس خریدوفروش را انجام دهد و کسی که 
مشکلی نداشته باش��د با بورس مخالف نیست. وی با 
اشاره به اینکه افرادی که نمی خواهند مالیات بدهند 
ب��ا بورس مخالفند، گفت: ب��ورس یک نهاد عمومی و 
ملی اس��ت و شرایطی فراهم می کند تا عرضه و تقاضا 
قیمت پس��ته را تعیین کند. مدیرعامل بورس کاال در 
پاس��خ به این سوال که چرا اس��فند 9۵ بورس پسته 
افتتاح ش��د ولی هنوز راه اندازی نش��ده است، افزود: 
مشغول فراهم آوردن زیرساخت های این بورس بودیم 

که در حال حاضر فراهم شده است. 

تعدیل 10۶ درصدی در کارنامه 
شش ماهه »کفرا«

ش��رکت فرآورده ه��ای نس��وز ای��ران اطالع��ات و 
صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 29 
اسفند سال 9۶ را با سرمایه معادل ۳۷2 میلیارد و ۸۸۶ 
میلیون ریال منتشر کرد. ش��رکت فرآورده های نسوز 
ایران با انتشار عملکرد شش ماهه نخست امسال اعالم 
کرد طی دوره شش ماهه یاد شده مبلغ ۱۱۱ میلیارد 
و ۵۴ میلیون ریال س��ود خالص داشت. بر این اساس 
این شرکت مبلغ 29۸ریال سود به ازای هر سهم کنار 
گذاش��ت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل 

معادل ۱0۶ درصد افزایش داشت.

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
مع��ادن منگن��ز ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود ک��رد که صنایع 

جوشکاب یزد در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳,۳29۴.9۸کمنگنز

۱۷,۵۶2۴,9۸بکاب

۸۴۳۴,۸۵تکمبا

9,00۴۴,۴۷قصفها

2,۳۶9۴,۳۶بالبر
۱,۵۵۳۴,۱۶ثنوسا
2۴,9۸0۴,0۵قشرین

 بیشترین درصد کاهش
ایران تایر صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
پمپ سازی ایران در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی دماوند 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.9۸(۳,۸۷2پتایر
)۴,9۴(2,۶۵۴تپمپي

)۴,9۴(۱2,۷۳2کدما

)۴,9(۱۵,22۶کبافق

)۴,۸۶(2,900ساروم
)۴,۸۵(۱,۳۷2سرود
)۴,۷9(۴,۸۶۸بشهاب

پرمعامله ترین سهم
فوالد کاوه جنوب کیش پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. حق تقدم لبنیات پاک در رده دوم این گروه 

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

220.99۷ 200۵کاوه

۴۱,۳۸۱ ۳۱۱غپاکح
۳۸,۸۴9 22۶۵فوالد
2۵,۱۳۸ ۸۴۳تکمبا

2۴,۱۴2 2۷۱9کگل
20,۸۳۳ ۱۵۱۸ومعادن
۱9,۶0۶ ۷۷2خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را فوالد کاوه 
جنوب کیش ب��ه خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان 
رتبه دوم را به دست آورد. معدنی و صنعتی گل گهر هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
۴۴۳.0۳۷ 200۵کاوه
۸۸,00۱ 22۶۵فوالد
۶۵,۶۵2 2۷۱9کگل

۵9,۳۴۴ ۳۵۱۴شتران
۳۵,۸0۵ 2۱۷۳فملي
۳۱,۸۳۴ ۶۱۷2شبریز
۳۱,۶22 ۱۵۱۸ومعادن

بیشترین سهام معامله شده
فوالد کاوه جنوب کیش در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در این 

گروه دوم شد و داده گستر عصر نوین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

200۵9۸۵22کاوه
22۶۵22۵۳فوالد

۴۴۴۱۱۶۱۷های وب
۷۷2۱۵0۶خپارس
۸۴۳۱۴۷۴تکمبا
۶۷۶۱۴۶۱خزامیا
2۵۳9۱۳۶2چدن

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیش��ه به دست آورد. کاش��ی و سرامیک حافظ در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۱۴۸9۷۴۴کساپا
۳20۶۶۴۱کحافظ
۱2۵۶۶2۸خکمک
2۴0۶۶02خمحور
20۸2۵20شپارس
۱۸9۷۳۷9قثابت
۴۵۶۸۳0۵ددام

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۳۳۱.9۵وخارزم
۱۴۶۷2.۷2واعتبار
۱۱۵0۳.۴۴پردیس
۱۸20۳.۴۷وبانک

۱۷۱9۳.۶۷پارسیان
999۳.۸۴وصنعت
۱2۴9۴.۱۵ولساپا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

کاوه تقی زاده
نماینده شرکت مشاوره خدمات 

KPMG مالی
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۶ ای پ��ی   نس��خه  ب��ه  گ��ذر 
مهم��ی  موض��وع   )IPv6(
در  روزه��ا  ای��ن  ک��ه  اس��ت 
کشوره��ای مختل��ف دنیا مورد 
توجه ق��رار گرفته و ب��رای آن 
انجام  مختلفی  برنامه ریزی های 
ش��ده است. در ای��ران هم عبور 
از IPV4 به نسخه ۶ موضوعی 
است که از سال ها قبل مطرح و 
تاحدودی دنبال شده، چراکه بنا 
بر اظهارات صورت گرفته ایجاد 
شبک��ه ملی اطالع��ات با مالک 
ممک��ن   ۶ نس��خه  آدرس   IP

خواهد بود. 
 IP به گزارش ایس��نا، آدرس
 Internet Protocol ی��ا 
Address  شناسه ای است که 
پروتکل ب��ه وسیله آن می فهمد 
ک��ه داده ها ی��ا درخواست ها به 
کدام رایان��ه فرستاده یا از کدام 
ی��ک دریاف��ت خواهن��د ش��د. 
پروتک��ل IPv4 از آدرس ه��ای 
۳۲ بیت��ی تشکیل ش��ده است 
بدین معنی ک��ه این فضا اجازه 
آدرس ده��ی حدود ۴.۳ میلیارد 
درحالی که  می ده��د،  را  آدرس 
 ۱۲۸ وب  آدرس  از   IPv6
بیتی تشکی��ل شده که ظرفیت 
میلیاردها آدرس جدید را دارد. 
از آنجا که نس��خه ۴ پروتکل 
اینترن��ت دیگر توان پاسخگویی 
نیازها را ندارند، به همین دلیل 
عب��ور از نس��خه ۴ ب��ه ۶ امری 
نصراهلل جهانگرد  است.  ضروری 
فن��اوری  سازم��ان  رئی��س   -
اطالعات - حدود دو سال پیش 
در این ب��اره گفته بود: براساس 
برنامه ریزی های��ی ک��ه در حال 
حاضر صورت گرفت��ه این گذر 
حدود پنج تا ش��ش سال زمان 

خواهد برد، زیرا ما نمی خواهیم 
و  مختل��ف  سازمان ه��ای  ب��ه 
تجهی��زات  ک��ه  بخش های��ی 
نرم اف��زاری  و  سخت اف��زاری 
مطاب��ق ب��اIPV4 را خریداری 
کرده اند فش��اری وارد شود، اما 
هرچ��ه ورود به IPV6 سریع تر 
اتف��اق افت��د صرف��ه اقتصادی 
بیشتری به دنبال خواهد داشت. 
تا  مس��ئوالن،  اظهارات  طبق 
س��ال ۱۳۹۷ ب��ه تدریج حذف 
آغاز خواهد   IPv4 دامنه ه��ای 
ش��د و ای��ن گ��ذر در ای��ران تا 
س��ال ۱۴۰۰ ص��ورت خواه��د 
گرفت. بنا ب��ر آخرین خبرها از  
گذار به IPv6، برای نخس��تین 
ب��ار در ای��ران، اپرات��ور دوم با 
ارتباط��ات  همک��اری شرک��ت 
فن��اوری  زیرساخت و سازم��ان 
اطالع��ات، تس��ت IPv6 را بر 
بس��تر موبایل نیز با موفقیت به 

پایان رساند. 
فن��اوری  سازم��ان  رئی��س 
در همچنی��ن   اطالع��ات 

 این ب��اره گفته ب��ود: براساس 
برنامه ریزی های��ی ک��ه در حال 
حاضر صورت گرفت��ه این گذر 
حدود پنج تا ش��ش سال زمان 
خواهد برد، زیرا ما نمی خواهیم 
و  مختل��ف  سازمان ه��ای  ب��ه 
تجهی��زات  ک��ه  بخش های��ی 
نرم اف��زاری  و  سخت اف��زاری 
مطابق ب��ا IPV4 را خریداری 
کرده اند، فش��اری وارد شود، اما 
هرچه ورود ب��هIPV6 سریع تر 
اتف��اق افت��د صرف��ه اقتصادی 
بیشتری به دنبال خواهد داشت. 

حذف دامنه های IPV4 از 
سال آینده

در همی��ن راست��ا علی اصغر 
و  توسع��ه  انص��اری - مع��اون 

اطالعات  مل��ی  شبکه  مدیریت 
- نیز از فراهم شدن زیرساخت 
فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از 
آدرس های عددی نس��خه شش 
و آمادگ��ی زیرساخت فنی برای 
پشتیبان��ی از IPV6 از س��ال 
آینده خبر داده بود؛ درحالی که 
بنا ب��ر اظه��ارات جهانگ��رد تا 
س��ال ۱۳۹۷ ب��ه تدریج حذف 
دامنه ه��ای IPV4 آغاز خواهد 
ش��د و این گذر در ایران تا سال 

۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. 

وضعیت IpV6 در دنیا  
ایران و منطقه چگونه است؟ 
کشور ما هم در حال حاضر 
در این ح��وزه در منطقه صفر 
قرار دارد درحال��ی که تقریباً 
منطقه  کارب��ران  از  ۱۰درصد 
ب��ه IPV6 گ��ذر کرده ان��د و 
هس��تند  متعددی  کشورهای 

 IPV6 که ضری��ب استفاده از
در آنها به ۹ هم رسیده است. 
محمود واعظ��ی - وزیر سابق 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
- در ای��ن زمین��ه گفت��ه بود 
ال��زام است  ک��ه IPV6 یک 
و در واق��ع این ط��ور است که 
راهی به  غی��ر  از این نمی توان 
طی کرد، چراک��ه دنیا به این 
سمت رفته و م��ا برای تعامل 
با دنیا مجبوریم این مس��یر را 
با سرعت بیشتری طی کنیم. 
از  ۷۶درص��د  ح��دود 
کشوره��ای ای��ن بخ��ش ب��ه 
IPV6 مهاج��رت کرده ان��د و 
اگ��ر ما خود را ب��ه این سطح 
نرسانی��م در آین��ده از نظ��ر 
تکنیکال با مشکالت متعددی 

مواجه خواهیم شد.
 متأسفان��ه در ح��ال حاضر 
در ای��ن ح��وزه در منطقه نیز 
اوضاع خوبی نداریم اما برخی 
کشورهای همس��ایه تحرکاتی 
را در این مسیر آغاز کرده اند. 
هس��تند  متعددی  کشورهای 
 IPV6 که ضری��ب استفاده از
در آنها به ۹ هم رسیده و این 
آم��ار در آمریکا بیشترین نرخ 

استفاده را دارد.
 اکن��ون بن��ا بر اظه��ارات 
کش��ور  در  گرفت��ه،  ص��ورت 
 IPV6 هن��وز استف��اده ای از
ص��ورت نگرفته و بنابر آخرین 
اخبار تنه��ا در برخی بخش ها 
تجهیزات مربوط به این حوزه 
آم��اده شده اس��ت. این اتفاق 
در شرایط��ی رخ می ده��د که 
تقریب��اً ۱۰درص��د از کاربران 
منطقه نی��ز ب��ه IPV6 گذر 

کرده اند. 

مع��اون ام��ور دولت و مجل��س وزی��ر ارتباطات از 
اج��رای طرح سرشماری و آمارگیری وضعیت فناوری 
اطالع��ات در سبد خانوار ایرانی تا پایان سال خبر داد 
و گفت نتایج این استخراج در سال ۹۷ اعالم می شود. 
مرتضی ب��راری با اشاره به اینک��ه طرح سرشماری 
نفوذ فناوری اطالع��ات و ارتباطات در کشور به زودی 
آغ��از می شود، اظه��ار داشت: این طرح ب��ا همکاری 
معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی وزارت 
ارتباط��ات و مرکز آم��ار در تمام��ی استان ها اجرایی 

خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکن��ون در ح��ال استخراج 
شاخص ه��ای مدنظر برای عملیات��ی کردن این طرح 
هس��تیم، گفت: موضوع بررسی وضعیت نفوذ فناوری 
اطالعات و ارتباطات در میان خانوار ایرانی و سهم این 
فناوری در سبد مصرفی خانوار، از جمله مواردی است 
که قرار است در انتهای این طرح به آن دست یابیم. 
براری با اشاره به اینکه شروع این طرح در سال ۹۶ 
صورت می گیرد، افزود: امیدواریم در ابتدای سال ۹۷ 

نتایج حاصل از اجرای آن استخراج شود. 

وی با اشاره به اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم 
و شش��م کشور برای افزایش سهم فناوری اطالعات و 
ارتباط��ات در کشور گفت: در م��اده ۴۶ قانون برنامه 
پنج��م توسعه، موضوع دستیاب��ی به سهم ۲ درصدی 
فن��اوری اطالع��ات در تولید ناخال��ص ملی دیده شد 
که این ه��دف باید با حمای��ت از بخش های عمومی 
غیردولت��ی، خصوص��ی و تعاونی در صنع��ت فناوری 
اطالع��ات کش��ور به ویژه بخ��ش نرم اف��زار و امنیت، 
ص��ورت می گرفت.  معاون وزی��ر ارتباطات ادامه داد: 
ب��ا توجه به این تکلیف تعیین ش��ده در قانون برنامه 
پنج��م، وزارت ارتباطات با همک��اری مرکز آمار ایران 
 IT نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت
برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت 
IT در تولی��د ناخال��ص داخلی در این س��ال معادل 
نیم درص��د محاسبه شد. همچنین نتایج این طرح، در 
تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفت. 
ب��راری گفت: هم اکنون نیز برای تعیین سهم IT از 
تولید ناخالص داخلی و نیز نفوذ این فناوری در میان 
خانوار، پ��روژه  مشابه سال ۱۳۹۱ را با همکاری مرکز 

آم��ار ایران در دستور کار قرار دادیم که نتایج حاصله 
حداکثر ت��ا خردادم��اه ۱۳۹۷ مشخ��ص و اطالعات 
مربوطه در اختیار مراجع ذی ربط قرار خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه پی��ش از این نیز طرح  آمارگیری 
کارگاه��ی ویژه  فناوری اطالع��ات و ارتباطات توسط 
مرک��ز آم��ار ای��ران و ب��ه سف��ارش وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات در تابس��تان امس��ال اجرای��ی 
ش��د، اف��زود: این طرح ب��ا هدف گ��ردآوری وضعیت 
شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات در کارگاه ها 

و مشاغل کشور اجرایی شد. 
مع��اون ام��ور مجلس، دول��ت و استان ه��ای وزیر 
ارتباطات  به روزرسانی چارچوب های فناوری اطالعات 
و افزایش کیفی��ت استفاده از این خدمات را از جمله 
اه��داف اج��رای سرشماری عنوان ک��رد و گفت: قرار 
اس��ت شاخص های فناوری اطالع��ات و ارتباطات در 
کارگاه های کشور، از جمله وضعیت ارائه  خدمات فاوا، 
تولید تجهیزات فاوا و عمده فروشی کاالهای فاوا، پس 
از استخراج به کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل  

)آنکتاد( ارائه شود. 

سرشماری فناوری اطالعات اجرا می شود 

حرکت به سمت نسل ششم اینترنت از سال آینده
اخبار

هوآوی سال آینده گوشی تاشو 
تولید می کند

پس از اعالم سامس��ونگ مبنی بر تولید بی سابقه 
گوشی های تاشو در سال آین��ده، اکنون جدیدترین 
اخبار تکنولوژی حاک��ی از آن است که گوشی تاشو 

هوآوی هم سال دیگر وارد بازار می شود. 
طبق اطالعات و شایعات منتشر شده در رسانه های 
گوناگون به نظر می رسد سال آینده گوشی های تاشو 
به میزان قابل توجهی تولید شوند و طرفداران زیادی 
را از آن خود کنند. سامسونگ نخستین شرکتی بود 
ک��ه تصمیم خ��ود برای ساخت گوشی ه��ای تاشو و 

عرضه آن در سال آینده میالدی را اعالم کرد. 
شرکت چینی ZTE نی��ز هفته گذشته با معرفی 
گوش��ی تاشوی خود به ن��ام Axon M سروصدای 
زیادی به پا ک��رد. این گوشی تاشو دارای دو صفحه 
 نمایش است و وقت��ی گوشی باز می شود به یکدیگر 

متصل و تبدیل به یک نمایشگر بزرگ تر می شود. 
ظاه��راً شرکت ه��وآوی که در سال ه��ای گذشته 
محبوبیت زیادی به دس��ت آورده است، نمی خواهد 
در ای��ن زمین��ه از رقبای خود عق��ب بماند. ریچارد 
ی��و، مدیرعامل ای��ن شرکت، در مراس��م رونمایی از 
جدیدترین پرچم داران ه��وآوی یعنی Mate 10 و 
Mate 10 Pro اعالم کرد این شرکت نیز در حال 

کار کردن روی گوشی تاشو هوآوی است. 
وی معتق��د اس��ت ساخ��ت گوشی تاش��و هوآوی 
مس��تلزم دستیاب��ی شرک��ت ب��ه فن��اوری ساخت 
نمایشگ��ری با انعطاف پذیری باال و طراحی مکانیکی 
منحصر به فرد است.  طبق گفته آقای یو، گوشی تاشو 
ای��ن شرکت دارای دو صفحه  نمایش است که فاصله 
کمی بی��ن آنه��ا وج��ود دارد و کارشناسان شرکت 
معتقدن��د طراحی گوشی بای��د به گونه ای تغییر کند 

که این فاصله حذف شود. 
در سال های اخیر تغییر خ��اص و قابل توجهی در 
زمین��ه طراح��ی گوشی ها صورت نگرفت��ه است، اما 
امس��ال چند گوشی با صفح��ه  نمایش های لبه به لبه 
ب��دون قاب عرضه ش��د که ابتکار بزرگ��ی در زمینه 
طراحی گوشی ها محس��وب می ش��ود. عالوه بر این، 
استف��اده از شیش��ه و فل��ز در ساخ��ت بدنه گوشی 
می تواند زمینه ساز ظهور نوآوری های دیگر در زمینه 
طراحی گوشی باشد، اما بی تردید ساخت گوشی های 
تاشو تحول عظیم��ی در حوزه طراحی گوشی ایجاد 
می کند و هوآوی با توانایی های خود می تواند به این 
هدف دست یابد و این نس��ل جدی��د از گوشی های 

هوشمند را در مقیاس گسترده  ای تولید کند. 
ه��وآوی چندین س��ال است که ب��ه واسطه تولید 
تجهی��زات شبکه، شهرت زی��ادی در اروپ��ا و آسیا 
به دس��ت آورده و در سال های اخیر توانس��ته است 
ب��ا تولی��د گوشی ه��ای با کیفی��ت و مقرون به صرفه، 

محبوبیت خود را دو چندان کند. 

  iPhone X همه چیز درباره
قیمت، زمان عرضه و مشخصات

آیفون ایک��س از جدیدترین پرچم داران این فصل 
اپل است که همراه با آیفون ۸ معرفی شد، اما به رغم 
شباهت ه��ای بی شماری که این دو با یکدیگر دارند، 
iPhone X  توجهات بیشتری را به خود جلب کرد. 
بس��یاری از عالقه مندان برن��د اپل به دنبال عرضه 
آیفون ایکس به بازار هس��تند، اما شایعات حاکی از 
آن اس��ت که تجهی��زات به کار رفت��ه در این مدل، 
بس��یار خ��اص و در نتیجه تولید آن بس��یار زمان بر 
است. همانطور که از این شایعات برمی آید، کس��انی 
که iPhone X را پیش خرید نکنند، باید مدت زمان 
بیشتری منتظ��ر بمانند تا مدل محبوب شان به بازار 
عرضه ش��ود.  گفته می شود پیش فروش این مدل از 
تاری��خ ۲۴ اکتب��ر  )۲ آبان( ش��روع و عرضه آن نیز 
۳ نوامب��ر برابر ب��ا ۱۲ آبان انجام می ش��ود. حال با 
توجه ب��ه مشخصات سخت افزاری این مدل، احتماالً 
عرض��ه این م��دل به ب��ازار، با کم��ی تأخیر صورت 
می گی��رد؛ حتی ب��ه نظر می رسد تنه��ا چند ساعت 
پ��س از آغاز پیش فروش، ظرفی��ت آن تکمیل شود.  
قیمت iPhone X نس��بت به سای��ر مدل های این 
خانواده بس��یار گران تر و احتم��االً ۱۲۸۰ دالر است 
که بر حس��ب حافظ��ه داخلی دستگ��اه، قیمت آن 
متغی��ر خواه��د بود. برخ��الف آیف��ون ۸، این مدل 
تنه��ا با دو حافظه داخل��ی ۶۴ و ۲۵۶ گیگابایتی به 
بازار عرض��ه می شود.  همانطور ک��ه در اخبار آمده، 
مشخص��ات آیفون ایکس و آیفون ۸ تقریباً یکس��ان 
 »Bionic«  است. هر دو دارای پردازنده فوق سریع
هس��تند، با شارژر بی سیم ش��ارژ می شوند، واقعیت 
اف��زوده در هر دو مدل استف��اده شده و دوربین های 
این دو بهبود قاب��ل توجهی پیدا کرده اند.  به جرات 
می ت��وان گفت این دو مدل تفاوت های بس��یار کمی 
دارن��د، اما نخس��تین تفاوت آنه��ا، در صفحه نمایش 
  iPhone X است. در طراح��ی صفحه نمایش مدل
از فناوری ه��ای جدیدتر بهره گرفت��ه شده و صفحه 
 نمایش OLED این مدل، تمام پنل جلویی گوشی 
 iPhone X را پوشش داده اس��ت.  بزرگ ترین راز
در صفح��ه  نمای��ش این مدل است ک��ه اپل پس از 
سال ه��ا دست ب��ه تغییرات اساس��ی در طراحی آن 
زده است. حال شرکت های توسعه دهنده نرم افزاری، 
ب��ه دنبال تغیی��ر و همگام س��ازی برنامه های خود با 
صفح��ه  نمایش این مدل هس��تند که می توان گفت 

تا حدودی به مشکل برخورد کرده اند. 

اخبار

شناسایی زلزله با کابل های فیبر نوری!
اگ��ر تا به ح��ال تص��ور می کردید ک��ه کابل های 
فیبرنوری تنها برای دسترس��ی به اینترنت و انتقال 
داده قابل استفاده هستند، سخت در اشتباه بودید. 

به گ��زارش مهر به نق��ل از انگج��ت، دانشمندان 
فن��اوری تازه ای را ابداع کرده اند که با استفاده از آن 
می ت��وان حرکت های غیرعادی در خطوط فیبرنوری 
را که ناشی از وقوع زلزله هس��تند، شناسایی کرد و 
از ای��ن طری��ق از چنین پدی��ده ای در نقاط مختلف 
زمی��ن مطلع ش��د.  در روش یادش��ده از لیزر برای 
شناسایی حرکت های کابل ه��ای فیبرنوری و ارسال 
اطالعات مربوط به آن استفاده می شود. از این طریق 
هم می توان ش��دت زلزله رخ داده و هم جهت وقوع 
ل��رزش را شناسای��ی کرد.  سیس��تم جدید عالوه بر 
شناسای��ی انواع مختلف امواج لرزه ای، قابلیت برآورد 
شدت تهدید و میزان ج��دی بودن آن و همین طور 
تعیین موقعیت نسبتا دقیق محل وقوع زمین لرزه را 
دارد. با استف��اده از این شیوه می توان از وقوع زلزله 
در مناطق��ی مطلع شد که با استف��اده از روش های 

دیگر به دشواری قابل تشخیص و شناسایی است. 
تالش برای استف��اده از کابل های فیبرنوری برای 
شناسایی زمین لرزه روش جدیدی نیس��ت، اما پیش 
از این از حسگرهای صوتی جاسازی شده در نوارهای 
سیمانی برای این منظ��ور استفاده می شد که روش 
چندان دقیقی نبود ولی در روش جدید بدون ایجاد 
تغیی��رات بیش از حد در کابل کش��ی فیبرنوری و با 

هزینه ای اندک می توان از وقوع زلزله مطلع شد. 

اعالم مدل های گوشی مشمول 
رجیستری تا 6 روز آینده

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطالعات ستاد مبارزه 
با قاچاق ک��اال و ارز در مورد دلیل اعالم نشدن برند 
و مدل  گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری 
گفت که می خواهیم بازار خودش را با شرایط جدید 
وف��ق دهد اگر برند و مدل  اع��الم شود، فروشندگان 
متض��رر می شوند.  حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو 
ب��ا فارس ب��ا بیان اینک��ه اعالم برنده��ا و مدل های 
مشم��ول ط��رح رجیس��تری گوش��ی تلف��ن همراه 
محدودیت هایی را ب��رای فروشندگان ایجاد می کند 
و ما هم قص��د نداریم که ای��ن محدودیت یک دفعه 
اعمال شود، گفت: تأخی��ر در اعالم برندها و مدل ها 
فرصتی را برای فروشندگان موبایل فراهم می کند تا 

خودشان را با شرایط تطبیق دهند. 
وی در م��ورد زم��ان اج��رای برنده��ا و مدل های 
مشم��ول طرح رجیس��تری موبایل گف��ت: کمتر از 
۵ ی��ا ۶ روز آین��ده برندها و مدل ه��ای گوشی  تلفن 
هم��راه مشمول طرح اعالم می ش��ود.  دهقانی نیا در 
پاسخ به این سوال که واکنش ستاد در مقابل برخی 
فروشندگان��ی که برای دور زدن طرح رجیس��تری و 
ب��رای اینکه گوشی ه��ای موج��ود در انبارهای شان 
مشم��ول ط��رح نش��ود و بتوانن��د آن را سر فرصت 
بفروشند، یک ب��ار در گوشی های خ��ود سیم کارت 
می گذارن��د و با این کار آن گوشی را به شبکه وصل 
می کنند، چیس��ت، گف��ت: از نظر فن��ی این امکان 
وج��ود دارد که به خری��دار گوشی اعالم کنیم پیش 
از خری��د یکبار سیم کارت در گوش��ی قرار گرفته و 
گوش��ی یک بار روشن شده اس��ت.  مدیرکل فناوری 
ارتباطات و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
 اظه��ار داشت: در حافظه اپراتور، یک بار قرار گرفتن
 سی��م ک��ارت در گوش��ی باق��ی می مان��د و امکان 
اطالع رسانی هم در این ارتباط به خریدار وجود دارد. 
وی بی��ان داشت: پی��ش از این شای��د این امکان 
وجود نداشت که سابق��ه قرار گرفتن سیم کارت در 
گوشی ثبت ش��ود یا حتی امکان اطالع رسانی آن به 
خریداران وجود نداشت، اما اکنون فروشندگان باید 
بدانند که مراحل کس��ب و کار و خریدوفروش گوشی 
تلفن هم��راه تغییر کرده و ما هم تمام این مس��ائل 
را ب��ه فروشندگان اع��الم کرده ای��م.  دهقانی نیا در 
پاسخ ب��ه این سوال که آیا این کار غیرقانونی است؟ 
گفت: پاسخ به این سوال در حوزه ما نیس��ت و باید 
از حقوقدانان سوال ش��ود، اما فروشندگان هم برای 
اینکه کمتر دچار ضرر شوند، در حال تالش هستند 

و این اقدام آنها هم ناشی از این امر است. 

گمرک ایران ارائه اپلیکیشن استعالم 
شناسه گوشی را تکذیب کرد

روابط عمومی گمرک ای��ران اعالم کرد هیچ گونه 
اپلیکیش��ن استع��الم شناسه گوش��ی  )IMEI( را 
ارائ��ه نداده و ادعای وجود چنین اپلیکیشنی را برای 

گوشی های موبایل تکذیب کرده است. 
طب��ق اعالم روابط عمومی گم��رک ایران، گمرک 
هیچ گون��ه سروی��س اپلیکیش��ن قابل نص��ب روی 
گوشی ه��ای موبایل برای استعالم شناسه بین المللی 
تلفن هم��راه  )IMEI( را ارائه نداده و اساساً چنین 
ادعای��ی تکذیب می ش��ود. بر این اس��اس، خدمات 
الکترونیک��ی گمرک ای��ران تنها از طری��ق مواردی 
ص��ورت می گیرد که در سایت گمرک ایران یا کانال 
رسم��ی گمرک اطالع رسانی ش��ده است. شهروندان 
می توانند به منظور اطالع پیدا کردن از این خدمات، 
به سای��ت رسمی گمرک ایران یا کانال اطالع رسانی 

رسمی گمرک مراجعه کنند. 

تازه های فنــاوری

احتمال معرفی »نوکیا 2« با قیمتی فوق العاده در آینده نزدیک
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خودروس��ازان ایران در حالی توانستند 
با رها شدن از بند تحریم های بین المللی، 
چن��د ق��رارداد و تفاهم نام��ه هم��کاری 
مشترک با ش��رکت های خارجی به امضا 
برس��انند که روند اجرای آنها از س��رعت 

قابل قبولی برخوردار نیست. 
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، ق��رارداد 
ایران خ��ودرو و پ��ژو، قرارداد ای��درو با رنو، 
تفاهم نامه س��ایپا و س��یتروئن، ق��رارداد با 
هیوندای و همچنین قرارداد یک ش��رکت 
بخش خصوصی داخلی با فولکس، مهم ترین 
اتفاقاتی به شمار می روند که پس از برجام، 

در صنعت خودروی کشور رخ داد. 
هرچن��د با توج��ه به توافق هس��ته ای 
و برج��ام و لغو تحریم ه��ای بین المللی، 
انتظار می رفت قراردادها و تفاهم نامه های 
مرتبط با خودروس��ازی کشور، به سرعت 
پی��ش رفت��ه و محصوالت جدی��د روانه 
بازار ش��وند، با این حال رون��د اجرا کند 
و ضعی��ف اس��ت. در بی��ن قرارداده��ا و 
تفاهم نامه های امضاشده، تا به امروز تنها 
ایران خودرو و پژو و همچنین هیوندای و 
شریک خصوصی اش توانسته اند همکاری 
مش��ترک خود را تا ح��دی پیش برده و 
محصوالت��ی را روانه ب��ازار کنند و رنو و 
س��یتروئن و فولکس فعال اق��دام خاصی 
را انج��ام نداده ان��د. در این ش��رایط، این 
پرس��ش پیش می آید ک��ه دلیل کندی 

اجرای این قراردادها چیست؟ 
به اعتق��اد کارشناس��ان و همچنین با 
رصد رخدادها و حواشی موجود، می توان 
در مجم��وع پنج عامل کل��ی را به عنوان 
عوامل موثر در کن��د پیش رفتن اجرای 
قرارداده��ا و تفاهم نامه ه��ای خودروی��ی 
برش��مرد. این عوام��ل عبارتند از »تغییر 
دول��ت و جابه جایی در صندل��ی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت«، »ضع��ف 
مالی  مناب��ع  »کمب��ود  زیرس��اخت ها«، 
ش��رکت های داخل��ی«، »سیاس��ت های 
ضد برجام��ی دولت آمری��کا« و همچنین 
»تغییر سبک قراردادهای خودروسازی.« 
در این بین، عامل اول )تغییرات دولت(، 

از حیث فش��ار بر خودروس��ازان داخلی 
و خارج��ی ب��رای پیش��برد قراردادها، از 
اهمی��ت خاص خود برخوردار اس��ت. در 
دولت یازدهم ب��ا توجه به جو مثبتی که 
چ��ه در داخل و چه در ح��وزه بین الملل 
وجود داش��ت، وزارت صنعت نیز به شدت 

قرارداده��ای  ش��دن  اجرای��ی  پیگی��ر 
خودروی��ی ب��ود و فش��ارهای الزم را در 
این مورد اعمال می ک��رد. هرچند دولت 
دوازدهم نیز دنبال��ه رو دولت قبل بوده و 
وزیر جدید صنعت نیز حامی قراردادهای 
خارجی خودرو اس��ت، با این حال نفس 
تغییر دولت و وزرا، به خودی خود اجرای 

قراردادها را تا حدی کند می کند. 
ای��ن موض��وع از آن جهت اس��ت که 
خارج��ی  خودروس��ازان  به خص��وص 
معم��وال هن��گام تغیی��ر دولت ه��ا، ب��ه 
انتظ��ار مس��ئوالن جدید می نش��ینند تا 

به اصطالح سیاس��ت ها مش��خص شده و 
براس��اس آن برنامه ریزی کنند، اما دیگر 
مس��ئله ای که در کند پیش رفتن اجرای 
قراردادهای خودرویی اثرگذار اس��ت، به 
ضعف زیرس��اخت های داخلی به خصوص 
»خط��وط تولی��د« برمی گ��ردد. در حال 

حاضر زیرساخت ها آنطور که باید فراهم 
نب��وده و امکان تولی��د محصوالت جدید 
در تی��راژ باال وجود ندارد. به عنوان مثال، 
آغاز همکاری مشترک سایپا و سیتروئن، 
نیازمن��د تجهیز خطوط تولید »س��ایت 
بن رو« اس��ت، با این حال سایت مربوطه 
هنوز در اختیار س��ایپا قرار دارد و به رنو 
تحویل نشده است. طبق قرارداد ایدرو و 
رنو،  »بن رو« بای��د به عنوان آورده طرف 
ایران��ی، در اختیار رنو ق��رار گیرد تا این 
ش��رکت محصوالت جدید خود را در آن 

به تولید برساند. 

مث��ال دیگر به ق��رارداد فولکس واگن 
برمی گ��ردد، چه آنکه ط��رف ایرانی این 
خودروس��از آلمان��ی در ح��ال س��اخت 
کارخان��ه ای برای تولی��د محصوالت این 
شرکت است؛ کارخانه ای که چندین ماه 
دیگر مورد بهره ب��رداری قرار می گیرد. از 
ضعف زیرس��اخت ها که بگذریم، مشکل 
ب��زرگ دیگر بر س��ر راه اجرایی ش��دن 
قرارداده��ای خارج��ی خ��ودرو، کمبود 
مناب��ع مال��ی داخلی اس��ت. آنط��ور که 
خبر می رس��د، خودروس��ازان داخلی از 
اوضاع مالی مناس��بی برای آغاز یا توسعه 
فعالیت های مش��ترک خود با خارجی ها 
برخوردار نیستند. این مشکالت به حدی 
اس��ت که س��ایپایی ها فعال نتوانس��ته اند 
تفاهم نام��ه هم��کاری مش��ترک خود با 
س��یتروئن را به قرارداد تبدیل و پروس��ه 

تولید را کلید بزنند. 
به هر حال قراردادهای خارجی صنعت 
خ��ودرو از جن��س هم��کاری مش��ترک 
ب��وده و بنابراین نیاز به س��رمایه گذاری 
دوجانب��ه دارد و طبع��ا وقت��ی یک��ی از 
طرفین از س��رمایه الزم برخوردار نباشد، 
رون��د اجرا بس��یار کند خواه��د بود. این 
کمبود س��رمایه، بیش��تر خ��ود را در فاز 
تامی��ن قطعات نش��ان می دهد، چه آنکه 
وقت��ی منابع مالی ضعیف باش��د، توانایی 
خودروس��ازان داخل��ی برای ب��از کردن 
ال س��ی و تامین قطعات از خ��ارج، افت 
ک��رده و در نتیج��ه روند تولی��د مختل 
می شود، اما دیگر مسئله مهم و تاثیرگذار 
در کند پیش رفتن اج��رای قراردادهای 
خارجی خودرو، سیاست های ضد برجامی 
رئیس جمهور ایاالت  متحده آمریکا است. 
دونال��د ترامپ از همان ابت��دای نامزدی 
برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 
به امروز که در کاخ س��فید مستقر شده، 
روی خوش به برجام نش��ان نداده و این 
موضوع نگرانی هایی را در مورد سرنوشت 
ش��رکت های خارجی حاضر در کش��ور و 
قراردادهای ش��ان با ایرانی ها، پدید آورده 

است. 

یک��ی از مهم تری��ن موضوعات��ی که 
در رابط��ه با هم��کاری فولکس واگن با 
ش��ریک ایرانیش مطرح اس��ت، بحث 
تولید اس��ت طرف آلمانی بسیار راغب 
به نظر می رس��د ک��ه اول بحث واردات 
را پیگی��ری کند و بع��د از آن به دنبال 
تولید محصوالت خود در ایران باش��د. 
به گ��زارش پدال نیوز، ب��ازار خودروی 
ایران برای کش��ورهای اروپایی بس��یار 
جذاب است. بعد از آنکه پژو، سیتروئن 
و رنو به عنوان خودروس��ازان اروپایی در 
خودروس��ازی ایران حضور پیدا کردند، 
حال خودروس��ازان آلمانی نیز به دنبال 
حضور در این بازار پرس��ود هستند. دو 
شرکت مرس��دس بنز و فولکس واگن 
ب��رای حض��ور در ای��ران برنامه ری��زی 
کرده ان��د، ام��ا فض��ای کار ژرمن ه��ا با 
فرانسویان قدری متفاوت است و با توجه 
به اینکه آنها با احتیاط در این زمینه گام 
برمی دارن��د، باید دید چه زمانی حضور 

آنها در ایران عملیاتی خواهد شد. 
شرکت های آلمانی که حضور بسیار 
معدودی در بازار و خودروس��ازی ایران 

داش��تند، گزینه بس��یار مناسبی برای 
حضور در کشور قلمداد می شوند. 

 ش��رکت فولک��س واگ��ن به عن��وان 
بزرگ تری��ن خودروس��ازی آلمانی ابتدا 
قص��د دارد دو مدل خ��ودروی خود به 
نام های پاسات و تیگوان را در بازار ایران، 
به عنوان محصوالت وارداتی عرضه کند 
و بعد از آن پول��و را به عنوان ارزان ترین 
 مدل فولک��س واگن در خط��وط تولید 
ماموت خودرو به تولید برساند.   براساس 
این گزارش، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که در رابطه ب��ا همکاری فولکس واگن 
با ش��ریک ایرانی اش مطرح است. بحث 
تولید اس��ت، طرف آلمانی بسیار راغب 
به نظر می رس��د که اول بح��ث واردات 
را پیگی��ری کند و بع��د از آن به دنبال 
تولی��د محصوالت خود در ایران باش��د، 
ای��ن در حالی اس��ت که امیرحس��ین 
قناتی، مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو 
و نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت می گوید:  »دو ط��رف ایرانی 
و آلمان��ی در زمین��ه داخلی س��ازی به 
توافق رس��یده اند و ای��ن موضوع یکی از 

مولفه های اصلی قرارداد است.«   به گفته 
وی، قرارداد تولی��د خودروهای فولکس 
واگن در ایران بین این ش��رکت آلمانی 
و یک شرکت بخش خصوصی در دست 
بررس��ی اس��ت و دو ط��رف در رابطه با 
جزییات قرارداد در حال مذاکره هستند.   
قناتی در پاس��خ به این سوال که برخی 
شنیده ها حکایت از آن دارد که شرکت 
آلمانی حاضر به پذیرش داخلی س��ازی 
در ای��ران نش��ده اس��ت، تاکی��د کرد: 
»داخلی سازی جزو مولفه های ابتدایی و 
اصلی ق��رارداد همکاری بوده و دو طرف 
بر س��ر این موض��وع از ابتدا ب��ه توافق 
رسیده بودند.«   براساس این گفته های 
مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مذاکرات بین دو طرف در جریان اس��ت 
و هن��وز توافق قطع��ی در این زمینه به 
دست نیامده اس��ت. حال باید به انتظار 
آینده نشست و مش��اهده کرد در آینده 
چه اتفاقات��ی انتظار محصوالت فولکس 
واگن در ایران را می کشد.   براساس این 
گزارش، بعد از اجرایی شدن برجام، یکی 
از مهم ترین صنایعی که از مواهب توافق 

هس��ته ای برخوردار ش��د، خودروسازی 
اس��ت. این در حالی است که در ابتدای 
کار، خودروس��ازان فرانسوی شامل رنو، 
پژو و س��یتروئن توانس��تند با ش��رکای 
ایران��ی خود به توافق برس��ند و فعالیت 
خود در ایران را کلید بزنند. مش��تریان 
بازار خودروی ایران شاید انتظار بیشتری 
از خودروس��ازی ایران داش��تند، چراکه 
فرانسویان قبل از تشدید تحریم ها نیز در 
بازار ایران حضور داشتند، اما شرکت های 
آلمانی که حضور بسیار معدودی در بازار 
و خودروس��ازی ایران داش��تند، گزینه 
بس��یار مناس��بی برای حضور در ایران 
قلمداد می شوند، حال با حضور فولکس 
واگن در ایران، باید دید با توجه به قدرت 
خرید ایرانیان، این ش��رکت با همکاری 
شریک بخش خصوصی خود، توان عرضه 
خودروهای به اصطالح اقتصادی را دارد 
یا اینکه خودروهایی را روانه بازار خواهد 
کرد که در رنج قیمتی باالی ۵۰میلیون 
تومان می گنجد که بسیاری از مردم توان 
خری��د چنین خودروهای��ی را نخواهند 

داشت. 

معمای حضور فولکس واگن در ایران

واردات صرف یا تولید

روند کند فعالیت خودروسازان جهان در ایران
خبـر

سهم قطعات تقلبی در بازار به 
بیش از 60درصد رسید

یک عضو فعال در صنعت قطعه سازی کشور معتقد 
اس��ت که همچنان باالی 6۰درص��د از بازار قطعات 
یدکی را قطعات بی کیفیت و تقلبی تشکیل می دهد. 
جعف��ر نصیری اظهار داش��ت: در حال حاضر برخی 
از قطعه س��ازان فاقد مجوز به صورت زیرپله ای قطعات 
بی کیفیت را تولید و به ب��ازار after market عرضه 
می کنند.  ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، وی تصریح کرد: 
متاسفانه بسیاری از این قطعات بدون رعایت هر گونه 
اس��تاندارد و کیفیتی، تولید و در ب��ازار قطعات یدکی 
عرضه می کنند.  وی خاطرنش��ان کرد: در شرایطی که 
اوضاع نقدینگی بس��یاری از واحدهای تولیدی بس��یار 
نگران کننده اس��ت و از سویی امکان ایجاد کارخانجات 
جدید برای بسیاری از متقاضیان ورود این صنعت وجود 

ندارد، طبعا تعداد تولیدکنندگان زیرپله ای و بدون مجوز 
از وزارت صنعت و معدن رش��د زیادی خواهد داش��ت.  
وی ب��ا تایید افزایش قطع��ات قاچاق در ب��ازار، اظهار 
داش��ت: باید برای وضعیت کنونی صنعت قطعه سازی 
کش��ور فکری اساسی شود.  وی افزود: متاسفانه حذف 
تدریجی برخی از واحدهای قطعه سازی از چرخه تولید 
و از سویی کسب س��ودهای باال موجب ورود برخی از 

تولیدکنندگان به جریان واردات قطعه شده است. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی خاطرنشان کرد: 
در این چند س��ال  اخیر به جهت افزایش مش��کالت 
تولی��د، بخش��ی از تامین کننده اصلی ورشکس��ت و 
سرمایه در گردش آنها بلوکه شده است، به طوری که 
این مسئله موجب فعالیت برخی تولیدکنندگان فاقد 
مجوز و همچنین واردات قطعات بی کیفیت و تقلبی 
در بازار تولید و مصرف شده است.  نصیری در ادامه 
با توجه به جریان ورود قطعات چینی و بی کیفیت به 
کش��ور گفت: هم اکنون مشکل عدم کیفیت و ایمنی 
برخی از خودروها ناشی از استفاده از قطعات چینی 

و بی کیفیت و تقلبی است. 

اخبار

راه اندازی قطب سوم خودروسازی 
توسط اتاق ایران

 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه چرا 
باید فقط دو خودروساز در ایران داشته باشیم، گفت 
که ات��اق بازرگانی می تواند س��ومین خودروس��ازی 
کش��ور را راه ان��دازی کند.  ب��ه گ��زارش کارپرس، 
سیدمحمد ش��ریعتمداری که میهمان ویژه نشست 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران بود، با تاکید ب��ر اینکه صادرات 
داروی ش��فابخش کش��ور اس��ت، گفت: باید در بین 
هم��ه مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان این باور به 
وج��ود بیاید که تولید راه حل همه مش��کالت ملی و 
بین المللی مااس��ت که تا رسیدن به آن نقطه فاصله 
داریم.  وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پذیرای همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
ب��وده و نظرات آنها را بدون چ��ون و چرا می پذیرد، 
گفت: من یک تنه نمی توانم مش��کالت را حل کنم، 

بدون همکاری شما این کار نشدنی است. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: قرار ش��د 
با هم��کاری رئیس ات��اق ایران یک س��اختار ایجاد 
ک��رده و از طری��ق آن مش��کالت تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان را دریاف��ت کنی��م ت��ا بتوانیم این 
مش��کالت را برطرف کنیم. اگرچ��ه ۲۰ نفر از دولت 
در هیأت نمایندگان ات��اق ایران حضور دارند، اما به 
نظر می رسد این س��اختار درست عمل نکرده است. 
با یک تقسیم کار درست می توانیم نمایندگان دولت 
را در کمیس��یون های تخصصی اتاق مشارکت داده و 
از طریق نمایندگان دولت، نظرات بخش خصوصی به 
هیأت دولت واصل شود.  وی با اشاره به حضور فعال 
اتاق بازرگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ 
به عن��وان حامی رئیس جمهور افزود: بر این اس��اس 
موقعیت مناس��بی ایجاد شده تا نظرات اعضای اتاق 
ایران به رئیس جمهور منتقل ش��ود.  ش��ریعتمداری 
ب��ا تاکید بر اینکه بخش زی��ادی از انتقادات اعضای 
هیأت نمایندگان اتاق درس��ت ب��وده و کوتاهی آن 
از جان��ب دول��ت بوده اس��ت، ادام��ه داد: مهم ترین 
اظهارنظ��ر این بود که اگر فضای کس��ب و کار اصالح 
و شاخص های اقتصاد کالن درست شود، بسیاری از 
مشکالت برطرف خواهد ش��د، چراکه اگر این اتفاق 
افتاد یک انقالب در بخ��ش تجارت ما ایجاد خواهد 

شد. 
وی با بیان اینکه در چند س��ال رتبه کس��ب و کار 
ای��ران بهبود یافت��ه، ادامه داد: فقط توانس��ته ایم از 
یک رتبه بس��یار بد به رتبه بد برس��یم، اگرچه اقدام 
درستی است، اما کافی نیست و باید برای رسیدن به 

رتبه های بهینه قدم های بیشتری برداریم. 
در  ف��راوان  مجوزه��ای  وج��ود  ش��ریعتمداری 
دس��تگاه های دولت��ی، محدودی��ت مناب��ع بانک ها، 
سود باالی تس��هیالت و مبلغ پایین آن، ایجاد صف 
درخواست در دستگاه ها و بانک ها و در نتیجه ایجاد 
فساد در نظام اداری را از مهم ترین موانع کسب و کار 
دانس��ت و ادام��ه داد: بس��یاری از وام هایی که برای 
ایجاد و س��اخت بنگاه تولیدی پرداخت شده اند، در 
پایان تسویه نشده، بلکه به نوع دیگری از وام تبدیل 
می شود که جرایم و سود باالتری را برای تولیدکننده 
منظ��ور می کند؛ یعنی بخش زیادی از منابع بانک ها 

در بنگاه های تولیدی فریز شده است. 

امارات، باز هم مبدأ اصلی واردات 
خودرو به کشور شد! 

بررس��ی آمار واردات خ��ودرو به کش��ور در نیمه 
نخس��ت س��ال جاری نش��ان می ده��د 7۰درص��د 
خودروه��ای خارج��ی از ام��ارات  متح��ده عربی به 
کش��ور وارد ش��ده  اس��ت درحالی ک��ه از دی ماه ۹۵ 
تنها نمایندگان رس��می مجوز ورود خودرو به کشور 
را داش��ته اند.  به گزارش پرش��ین خودرو، بنابر آمار 
انجمن واردکنن��دگان خودرو از گم��رک جمهوری 
اسالمی ایران، تعداد ۳۱ هزار و ۵۰6 دستگاه خودرو 

از امارات  متحده عربی به کشور وارد شده است. 
بر این اس��اس واردات از این کشور همچنان رتبه 
اول را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. با وجود تاکید 
دس��تورالعمل و ضواب��ط واردات خ��ودرو بر فعالیت 
نمایندگی های رس��می ش��رکت های م��ادر در دوره 
پس��اتحریم، اما همچن��ان ش��اهد واردات خودرو از 
کشورهای ثالث هستیم.  به اعتقاد کارشناسان یکی 
از اصلی ترین مزیت های واردات خودرو از کشورهای 
مبدا، کاهش هزینه واردات خودرو به کشور است که 
این موضوع اثر جدی در عرضه خودرو در بازار کشور 
 دارد. اما بعد از امارات، فرانس��ه ب��ا واردات ۲ هزار و

 67۲ دس��تگاه خودرو دومین مب��دا واردات خودرو 
به کشور اس��ت. سهم این کش��ور از واردات خودرو 
6درصد اس��ت. بعد از فرانس��ه، چین ب��ا یک هزار و 
۹۱۴ دس��تگاه در رتبه س��وم قرار دارد؛ به طوری که 
سهم این کشور در واردات کاال به کشورمان نیز تنها 

۴درصد است. 
کره نی��ز که یکی دیگر از مبداهای واردات خودرو 
به کشورمان است و چند برند آن در بازار کشورمان 
فعال هستند نیز با سهم ۴ درصدی یک هزار و 6۸۹ 

دستگاه خودرو به ایران وارد کرده است. 
در پایان اما نکته جالب توجه اینکه در حالی برخی 
برندهای ژاپنی نیز نمایندگی رس��می از این کش��ور 
اخذ کرده اند که در ش��ش ماهه نخس��ت سال جاری 
هیچ خودرویی از ژاپن به کشورمان وارد نشده است! 

تازه های خودرو

نگاهی کوتاه به استون مارتین ونکوئیش S مدل ۲0۱۸.



مع��اون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اختصاص یک و نیم میلیارد 
دالر تسهیالت از صندوق ارزی برای اشتغال بانوان روستایی خبر داد. 

به گزارش مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر دوشنبه در نشست با کارآفرینان با 
اشاره به اینکه زنان خانه دار مسئولیت های مهمی 
در بخش ه��ای تربیتی، عاطف��ی و اقتصادی در 
زمینه تحکیم خانواده دارند، اظهار داشت: ارزش  
کار خانگی زنان ایرانی برعکس دنیا، در ایران در 
حال افزایش اس��ت و زنان ایرانی سهم بزرگی از 
اقتص��اد خانواده را به عهده دارن��د. وی به بیمه 
زنان خانه دار اشاره کرد و افزود: برابر قانون، زنان 
سرپرس��ت خانوار با س��ه فرزند باید بیمه شوند، 
ام��ا ما به همه زنان خان��ه دار توصیه می کنیم از 
طرح بیمه زنان خانه دار اس��تقبال کنند. معاون 
رئیس جمه��ور در امور زنان و خان��واده با تاکید 
ب��ر امنیت اجتماعی زنان در جامعه، عنوان کرد: 
خش��ونت در خانواده یا جامعه به زنان و کودکان 

آس��یب می رس��اند و ما در جهت ارتقای بهبود خانواده تالش و در این راستا 
به آموزش، بیش��تر توجه می کنی��م. وی با بیان اینکه آموزش تحکیم خانواده 
از کمبودهای نظام آموزش  و پرورش اس��ت، تصری��ح کرد: از لحاظ علمی در 

آموزش و پرورش از استانداردهای بسیار خوبی برخوردار هستیم، اما الزم است 
در آموزش مهارت های زندگی بیشتر کار شود و این آموزش ها از سنین نوجوانی 
آغاز ش��ود. ابتکار به ایجاد آرامش در خان��واده، تاکید کرد و افزود: دینداری و 
دینمداری یعنی اینکه درد و رنج انس��ان ها کم 
باشد و قلب ها آرام شوند و مهارت های گفت وگو 
ک��ه از دوران دانش آم��وزی باید به افراد تعلیم 
داده شوند، می توانند این آرامش را ایجاد کند. 
معاون رئیس جمهور، با بیان اینکه جامعه ما در 
معرض آسیب های جدی قرار گرفته  است، بیان 
کرد: فضای مج��ازی و پدیده اینترنت موجب 
ارتباطات س��ریع بین افراد ش��ده و بازی های 
رایانه ای هم آسیب های زیادی به کودکان وارد 
می کنند که این موارد باید به طور جدی مورد 
نظر قرار گیرند و برای پیش��گیری از آسیب ها 
باید به جوانان توجه کنیم و به آنها عزت نفس 
 بدهی��م. ابتکار در بخش دیگ��ری از اختصاص

 یک و نیم میلیارد دالر وام از صندوق ارزی برای اش��تغال زنان روستایی خبر 
داد و بیان کرد: همچنین آموزش زنان روستایی برای تولید محصوالت سالم و 

بهینه سازی مصرف آب و آموزش استفاده از سم و کود آغاز شده  است. 

 در مراس��م اختتامیه یک اس��تارت آپ ویکند، ۱۱ تیم پ��س از فرصت ارائه
 پنج دقیقه ای و همچنین س��ه دقیقه زمان اختصاصی پاسخگویی به سواالت 

داوری، نتیجه حداقل سه شبانه روز تالش خود را به دست آوردند. 
دکتر سیدحس��ین حس��ینی، دبی��ر اجرایی 
روی��داد موپک گفت: ۹۰ نف��ر متقاضی ثبت نام 
داشتیم که ۱2-۱۰ نفر از این اشخاص به دالیل 
ش��خصی امکان حضور در روی��داد را نیافتند و 
همچنی��ن 3۰-2۰ نفر نیز بی��ش از ظرفیت در 
نظر گرفته ش��ده درخواست ش��رکت کردند که 
بنا به ضوابط در نظر گرفته ش��ده از پذیرش شان 
 معذور شدیم، بنابراین در مجموع می توان گفت 

۱2۰ نفر متقاضی شرکت در رویداد داشتیم. 
وی اف��زود: ۵۰ ای��ده، مرتب��ط ب��ا محورهای 
تعریف ش��ده، در روز اول رویداد ارائه شد. از این 
تعداد در نهایت ۱۱ تیم با مش��ارکت ۸۵ نفر که 
توسط دوستان حاضر در رویداد رأی کسب کرده 

بودند برای رقابت آماده شدند. 
حس��ینی گفت: آنچه در این رویداد اتفاق افتاد ماحصل نگاه سیس��تمی به 
موضوع ایده پردازی توس��عه ش��هری بود. تالش کردیم مردم را نیز در این امر 

مش��ارکت دهیم و فرهنگ کارآفرینی و ایده پردازی ش��هری را ترویج دهیم. 
می دانیم که کار ما نخستین گام در دعوت مردم به عرصه ایده پردازی است. 

دبیر اجرایی رویداد موپک گفت: هدف دیگر ما از برگزاری این رویداد ایجاد 
تعام��ل و آش��نایی بین تیم های اس��تارت آپی 
جدید و تیم های باتجربه سابق بود و به همین 
جهت بخشی از رویداد را به برگزاری نمایشگاه 
اختصاص دادیم تا بتوانند از تجربیات ایش��ان 

بهره مند شوند. 

پشتیبانی معاونت علمی از 
کسب و کارهای جدید

مهندس زادمهر، دبی��ر کارگروه دانش بنیان 
ستاد توسعه فناورهای نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این چهار 
سال، س��عی کرده اس��ت در حوزه کسب و کار 
کشور تغییر ایجاد کند. فشار زیادی به کسب و کارهای جدید کشور وارد شد، 
اما معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همواره تالش کردند این کسب و کارها 

را پشتیبانی کنند. 

نمایش��گاه تخصصی نوآوری و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی 
همزمان با پنجمین نمایش��گاه و جش��نواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
با حمایت س��تاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا می شود. 
به گزارش ایرن��ا از معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، پنجمی��ن نمایش��گاه و 
جش��نواره ن��وآوری و فناوری ربع رش��یدی با 
هدف ایجاد تعامل جهت توسعه و تجاری سازی 
آش��نایی  س��رمایه گذار،  ج��ذب  فن��اوری، 
س��ازمان های متولی و حمایتگ��ر از ایده های 
فناورانه و تولید محصوالت دانش بنیان و فروش 
محصوالت و خدمات دانش بنیان توسط منطقه 
ویژه علم و فناوری ربع رش��یدی از تاریخ 2۰ 
الی 24 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه 

بین المللی تبریز برگزار می شود. 
صاحب��ان ای��ده، ن��وآوران و فن��اوران و نیز 

ش��رکت ها و موسسات تولید کننده کاالها و خدمات دانش بنیان در سراسر 
کش��ور می توانند در پنجمین نمایشگاه و جش��نواره نوآوری و فناوری ربع 

رشیدی  )RINOTEX (2۰۱7 شرکت کنند. 

این نمایش��گاه و جشنواره که پیش از این با عنوان نمایشگاه و جشنواره 
فناوری های نو پیشرفته ربع رش��یدی برگزار می شد، اکنون در سه بخش 
ایده فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری و فروش محصوالت و خدمات 

دانش بنیان برگزار می شود. 
در این نمایش��گاه بخ��ش ای��ده فناورانه 
  IDEA Board رویداد ه��ای  قال��ب  در 
مهندسی پزشکی، جش��نواره بهترین طرح 
 R&D قابلیت اعتم��اد، جش��نواره بهترین
بخش صنعت کشور، جشنواره بهترین طرح 
مرزبانی، استارت آپ ویکند الکترونیک خودرو 
و اس��تارت آپ ویکند اینترنت اش��یاء تعریف 

شده است. 
بخش توس��عه و تجاری س��ازی فناوری با 
۱6بخش تخصصی از جمله نوآوری و فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر، نفت و گاز، ارتباطات 
و میکروالکترونیک، اطالعات و ارتباطات، نانو، 
زیستی، علوم شناختی، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و 
بهداشتی و نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در این نمایشگاه 

در نظر گرفته شده است. 

فن بازار نانو الیاف با معرفی هشت طرح برتر کسب و کار به کار خود پایان 
داد. ب��ه گزارش ایس��نا، در فن بازار نانو الیاف طرح ها در دو حوزه س��اخت 
س��امانه های تصفیه آب و س��اخت زخم پوش هایی ب��ا قابلیت ترمیم کامل 

زخم های دیابتی عرضه ش��دند. در این رویداد 
ح��دود ۵۰ ای��ده در بخش چال��ش طراحی و 
س��اخت فیلتره��ای تصفیه آب با اس��تفاده از 
نانوالیاف رقابت کردند که از میان آنها سه طرح 

به مرحله نهایی راه یافت. 
س��اخت  و  طراح��ی  چال��ش  بخ��ش  در 
زخم پوش ه��ای ترمی��م زخم ه��ای دیابتی با 
اس��تفاده از نانو الیاف نیز ۱۰۰ ایده مطرح شد 
ک��ه از میان آنها پنج ط��رح به عنوان طرح های 
برگزیده برای معرفی به سرمایه گذاران انتخاب 

شد. 
حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از 
همکاری های فناورانه شامل حمایت های مالی و 

غیرمالی از فناوران به منظور حمایت از تکمیل تحقیقات، آزمایش ها و ساخت 
در مقیاس پایلوت، توسعه خطوط تولید، تسهیل و حمایت از همکاری بین 
فناوران و س��رمایه گذاران از راه های مختلف همانند ارائه خدمات حقوقی با 

ارزش گذاری فناوری، حمایت از سرمایه گذاران و همچنین متقاضیان برای 
تحقیقات بازار و بازارسنجی یا تحلیل اختراع و  شناسایی فناوری خواهد بود. 

طرح های برتر به این شرح است: 
طرح های حوزه زخم پوش های دیابتی

الکتروریس��ی شده  کامپوزیتی  »نانوالیاف 
آنتی باکتریال با قابلیت رهایش دارو یا کاربرد 
در زخم  پوش بیماران دیابتی از سوی نفیسه 
محمودی دکترای مهندس��ی مواد از دانشگاه 

صنعتی شریف«
»طراح��ی و س��اخت س��امانه هوش��مند 
هیبریدی نانوساختار )پوشش زخم هوشمند( 
متشکل از یک زمینه بیوپلیمری کامپوزیتی و 
نانو الیاف توخالی حاوی عوامل رشد سلولی و 
فاکتورهای التهابی و تلفیق آن با س��لول های 
بنیادی با کاربرد ترمی��م زخم های دیابتی از 

سوی صمد ندری«
»تولید زخم  پوش نانولیفی بر پایه کیتوس��ان-پلی کاپروالکتون با کاربرد 
ترمیم انواع زخم های پوستی به ویژه زخم دیابتی از سوی عادله قلی پور فوق 

دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر«.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: 

۱.۵ میلیارد دالر تسهیالت برای اشتغال بانوان روستایی تخصیص یافت
معرفی برترین های استارت آپ ویکند »موپک« طرح های برتر فن بازار نانوالیاف معرفی شدندنمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می شود

ثروت آفرینان و کارآفرین��ان دنیای امروز همواره تمام اتفاقات و 
مش��کالت پیرامون خود را به عنوان فرصتی برای پیشرفت و رشد 
تلق��ی می دانن��د و با به کارگی��ری تکنولوژی ه��ای روز اتفاقات را 

مدیریت و کنترل می کنند. 
در روزگار کمی قدیمی تر رش��د و پیشرفت به صورت خطی بود، 
اما امروزه به واسطه افزایش تکنولوژی این رشد ها حالت تصاعدی 
پی��دا ک��رده و ای��ن تکنولوژی ها باعث ش��ده راحت تر، س��ریع تر 
و کم هزینه ت��ر زندگ��ی کنیم. جهان امروز جهان فناوری اس��ت و 
در واق��ع این ما هس��تیم که بای��د به عنوان ی��ک کارآفرین از این 
رش��د نمایی اس��تفاده کنیم و سوار بر این موج ش��ویم تا به اوج و 

تعالی برسیم. 
اگر واقعا قص��د و نیت این 
را داری��د ک��ه رش��د کنید و 
جهشی در زندگی خود انجام 
باید چالش پذیر باشید  دهید 
و بدانی��د با صب��وری کردن 
در قایق کن��ار دریا به جایی 
نخواهید رس��ید، بادبان ها را 
باال بکش��ید به دل ب��ه دریا 
بزنی��د. البته ب��ه لطف همان 
تکنولوژی هایی که پیش��تر از 
آنها صحبت ش��د نی��ازی به 
قای��ق و بادب��ان ندارید ولی 
مطمئن��ا نخس��تین وس��یله 
الزم برای جهش را همیش��ه 
با خود داری��د؛ تلفن همراه، 
بلی تلفن های همراه امروزی 
که توانایی برقراری ارتباط با 
اینترنت را دارد، نخس��تین و 
بهترین وس��یله برای ش��روع 
ک��ه  همانط��ور  اس��ت.  کار 
قس��مت  مهم ترین  می دانید 
ی��ک تج��ارت و کس��ب و کار 

ارتباط است و بهترین ابزار برقراری ارتباط که در اختیار همه افراد 
جامعه اس��ت، همین تلفن همراه اس��ت. پس با استفاده صحیح از 
این ابزار قدرتمند شبکه افراد پیرامون خود را بزرگ تر و قدرتمند تر 

کرده و تغییراتی در زندگی خود و دیگران ایجاد کنید. 
در س��ال های بس��یار گذش��ته تنها افراد خاصی می توانستند به 
بزرگان جامعه خود دسترس��ی داش��ته باش��ند و این گونه بود که 
برطرف کردن کل مشکالت دولت ها و کشورها برعهده دولتمردان 
و اف��راد مح��دودی بود، ام��ا ام��روزه برطرف کردن مش��کالت تا 
حد بس��یار زیادی بین هم��ه افراد جامعه با توجه ب��ه توانایی ها و 
عالقه مندی های شان تقسیم ش��ده است. پس برای برطرف کردن 
مش��کالت موجود در جامعه تان قدم برداری��د و ایده پردازی کنید؛ 
به ط��ور مثال روزانه تمام مش��کالتی را که خودت��ان با آنها روبه رو 

می ش��وید یادداش��ت کنید و س��پس این مس��ئله را با دیگران در 
میان بگذارید و بپرس��ید که آیا این مش��کل ش��ما هم هست و از 
آنه��ا نظرش��ان را در خصوص نحوه برطرف کردن مش��کل مذکور 
جویا ش��وید. حاال نوبت شماس��ت که با اطالعات��ی که جمع آوری 
کرده اید ایده پردازی کنید. مطمئن باشید اگر مشتاقانه و متعهدانه 
ایده های��ی را که دارید بپرورانی��د می توانید آن را به عنوان فرصتی 

برای کارآفرینی و ثروت آفرینی ببینید. 
در گذش��ته تجارت ها عموما از پدران به پسران منتقل می شد و 
رشد ها به صورت خطی ادامه داشت اما امروز با شکوفایی ایده های 
س��اده با کمک تکنولوژی، می توان ظرف مدت بس��یار کوتاهی به 
ثروت و قدرت رسید. شرکت های بزرگ حوزه فناوری که در زمان 
خود جزو بزرگ ترین های صنعت خود بود با عدم قبول چالش های 
پیش رو، امکان رش��د تصاعدی و تاکید بر رشد خطی امروز حتی 
ن��ام و نش��انی از آنها دیده 

نمی شود. 
ام��روزه م��ا ب��ا تکی��ه بر 
فناوری روز، هزاران فرصت 
بک��ر در اختی��ار داریم که 
می ت��وان از این فرصت های 
تصاع��دی، رش��د تصاعدی 
ش��رکت های  س��اخت.  را 
دانش بنی��ان و نوپا با تمرکز 
بر ای��ن فرصت ها و با هدف 
و روش  در س��طح  تغیی��ر 
هم  می توانند  مردم  زندگی 
رشد تصاعدی داشته باشند 
و ه��م ش��رکت های بزرگ 
را ک��ه با اس��تراتژی رش��د 
خطی حرکت می کنند کنار 
مبتکرانه  طرح های  و  بزنند 
خ��ود را ب��ه ب��ازار عرض��ه 
کنند، اما برای رس��یدن به 
رش��د تصاعدی الزم اس��ت 
پیش زمینه های��ی را انج��ام 
داد که به مهم ترین آنها در 

آینده اشاره می شود. 
الف- دیجیتالی ش��وید: دیجیتالی ش��دن مهم ترین و نخستین 
گام رشد تصاعدی است. ایده هایی که رشد تصاعدی بسیار زیادی 
داشته همه و همه در دنیای دیجیتالی بودند و در فضای مجازی. 
ب- تغیی��ر دهی��د: ولی بدانید که نیازی نیس��ت ب��ا پدیده های 
قدیمی بجنگید تا آن را از بین ببرید، مدل جدید و مدرنی بسازید، 

مطمئن باشید پدیده قدیمی خود به خود منسوخ می شود. 
ج- خدمات بفروش��ید، نه کاال: فروش کاال را به قدیمی ها واگذار 
کنید، فروش کاال با توجه به مش��کالت و مس��ائلی که دارد هرگز 
ام��کان رش��د تصاعدی را برای ش��ما فراهم نمی کن��د، اما فروش 
نرم افزار فروش��گاه آنالین، اپلیکیشن های کاربردی و  . . . می توانند 

راهی برای رشد تصاعدی باشند. 

از گذش��ته تا امروز همواره ما شاهد فعالیت کسب و کارهای خانوادگی 
قدرتمند بوده ای��م و احتماال همچنان این روند ادام��ه پیدا خواهد کرد. 
بعضی از بزرگ ترین برند ها در حال حاضر توسط خانواده ها اداره می شوند 

اما ممکن است شما ندانید. 
 Colonial« به گزارش  ام بی ای نیوز، ش��رکت بیمه حوادث و زندگی
Life« در قال��ب ی��ک اینفوگرافی��ک روی ۱۰ ع��دد از موفق تری��ن 
کسب و کار های خانوادگی تاکید می کند. برای مثال شما می دانستید که 

پسر موسس نایک، فیل نایت، هنوز عضو هیات مدیره شرکت است؟ 
در زیر به ۱۰ عدد از موفق ترین کسب و کار های خانوادگی در سرتاسر 

جهان اشاره می کنیم: 
NOVARTIS- N 1

SANDOZ FAMILY
Novartis در س��ال ۱۹۹6 
Ciba- ادغ��ام ب��ا  می��الدی 

Geigy و Sandoz ب��ه وجود 
آم��د. یک��ی از خویش��اوندان 
ادوارد   ،Sandoz موس��س 
س��اندوز هنوز یک��ی از عمده 
و   Novartis س��هامداران 
 Sandoz Family بنی��اد 
نی��ز همچنان جای��گاه خود را 
به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار 
Novartis حفظ کرده است. 
HOFFMAN- N 2
  OERI FAMILY

Roche
Fritz Hoffmann-La-

Roche  یکی از شرکت هایی 
اس��ت که با مسئولیت محدود 
برای نخس��تین بار این موضوع 
را تش��خیص داد که تولید دارو 

در مقیاس بزرگ در مبارزه بر علیه بیماری ها یک نقش مهم و اساس��ی 
را ایف��ا می کند. ورثه Fritz، موس��س ش��رکت، با کم��ک دو نفر از ورثه 
Hoffmann-Oeri، عضو هیأت مدیره، بیش از نیمی از س��هام شرکت 

را کنترل می کنند. 
Walmart -WALTON FAMILY -3

یک گروه تحقیق و برنامه ریزی پیرامون سرمایه گذاری در حوزه امالک 
 Walmart توس��ط »س��ام والتون« تاسیس شد. حاال Walton به نام
عنوان بزرگ ترین خرده فروش��ی خواربار در ای��االت متحده آمریکا را به 
دست آورده است. سیبلینگز، جیم، آلیس و راب والتون در کنار هم تقریبا 
س��همی ۵۰درصدی در تعداد س��هام Walmart دارند. ارزش سهام دو 

برادر عضو هیأت مدیره Walmart حدودا 3۵ میلیارد دالر است. 
TOYODA-TOYOTA TOYODA FAMILY -4

این گروه خودروسازی ژاپنی تا مرز افتتاح هلدینگ اخیر خود تنزل پیدا 
کرد، اما با توجه به اطالعات دریافتی از وب س��ایت خبری بلومبرگ، این 

خانواده دارای 2.4درصد سهام به ارزش 6۹۰ میلیون دالر است. 
SAMSUNG-LEE FAMILY  -5

غول الکترونیکی کره ای، Samsung، در سال ۱۹3۸ میالدی توسط 
»لی بوینگ-چول« تاس��یس ش��د. در حال حاضر لی کون-هی رئیس و 
پس��رش، جی وای. لی، معاون رئیس است. دختران لی، بو-جین و سئو-

هیون نیز نقش های اجرایی را در شرکت ایفا می کنند. 
Volkswagen= PIËCH-PORSCHE FAMILY-6

فردیناند پورشه با هدف مراقبت از بزرگ ترین خودروساز اروپا در برابر افتادن 
در دس��ت های شرکت های خارجی و حفظ و نگهداری از میراث خانوادگی، 
هلدینگ پورش��ه را در قالب Volkswagen توسعه داد. حداقل پنج عضو 

دیگر خانواده نیز در هیأت مدیره Volkswagen حضور دارند. 
Nike- KNIGHT FAMILY   -7

فی��ل نای��ت کن��ار مربی دو 
میدان��ی خ��ود، بی��ل باورمن، 
ش��رکت Nike را بنیان نهاد. 
نایت تا زمان اس��تعفا در سال 
2۰۱6 می��الدی نف��ر اول این 
کفش  تولید کنن��ده  ش��رکت 
بود. در ش��رایطی که هیچ یک 
از اعض��ای خانواده نایت رئیس 
ش��رکت نیس��ت، پس��ر فیل، 
تراویس نای��ت یک صندلی در 

هیأت مدیره شرکت دارد. 
  TATA FAMILY  -8

TATA
ای��ن ش��رکت ب��ه وس��یله 
ی��ک صنعتگ��ر و کارخانه دار، 
جامستجی تاتا، در سال ۱۸6۸ 
میالدی تاس��یس ش��د و یکی 
از بزرگ تری��ن ارائه دهن��دگان 
 )IT(  خدمات فناوری اطالعات
هند و البته سرتاس��ر جهان به 
ش��مار می رود. بخش عمده ای 
از خدمات مش��اوره Tata تحت مالکیت پسران Tata و کنترل اعضای 

خانواده Tata است. 
  QUANDT FAMILY -9

BMW GROUP
در سال ۵۹ میالدی هربرت کواندت دقیقا زمانی تبدیل به یک سهامدار 
اصلی در بی ام دبلیو شد که این شرکت در شرف انحالل یا فروخته شدن 
به شرکت خودروس��ازی Daimler-Benz قرار داشت. هربرت ریسک 
بزرگی را پذیرفت، اما زمان بندی او عالی بود. برای ساخت یک خودروی 
جدید، موسوم به ۱۵۰۰، یک نوع برنامه ریزی خاص صورت گرفت و این 

محصول به تدریج به ثروت بی ام دبلیو تبدیل شد. 
FORD FAMILY -10

ام��روزه Ford مجموعا مالک کمتر از 2درصد از س��هام این ش��رکت 
خودروس��ازی است. ورثه هنری فورد هرگز سهمی کمتر از این مقدار در 
Ford Motor نداش��ته اند. به هر حال، ارزش آن ۱۰ برابر بیشتر از دو 
سال قبل است. آنها به وسیله 4۰درصد قدرت رأی از طریق یک کالس 

ویژه سهام همچنان به طور جدی و محکم به کنترل اوضاع می پردازند. 

ماتیاس مولر، مدیرعامل فولکس واگن، از عملکرد شرکت تسال موتورز و مدیریت ایالن 
ماسک در صنعت خودروسازی و فروش محصوالت به شدت انتقاد کرد. 
روز گذشته، نشست هم اندیشی »مردم اروپا« در شهر پاساو آلمان برگزار شد. این نشست با 
هدف درک بین المللی مشکالت بشریت، بخش های مختلفی چون سیاست و صنعت تا فرهنگ 
و هنر را شامل می شود. 
صنعت خودروسازی یکی از محورهای گفت وگو در این نشست بود که در این بخش ماتیاس 
مولر، مدیرعامل فولکس واگن، حرف هایی برای گفتن داشت: 
باید در مورد شرکت تسال چند کلمه ای حرف بزنم. با تمام احترام باید بگویم برخی شرکت ها 
با بیانیه های بزرگی که صادر می کنند، تبدیل به قهرمان های جهانی شده اند. نمی خواهم اسم 
شرکت به خصوصی را اعالم کنم. بعضی از این شرکت ها، ساالنه به سختی ۸۰ هزار دستگاه 
خودرو به فروش می رسانند، اما شرکت هایی مانند فولکس واگن هم وجود دارند که امسال 
۱۱ میلیون دستگاه خودرو فروخته اند و ۱۳ یا ۱۴ میلیارد یورو سود کرده اند. اگر اطالعات 
رسیده به دست من درست باشد، هر بخش از شرکت تسال، میلیون ها دالر به باد داده و بدون 
تفکر الزم، کارکنان خود را اخراج کرده است. پس مسئولیت اجتماعی کجاست؟ نباید سریع 
همه چیز را فراموش کنیم و دو مورد غیر قابل مقایسه را در برابر هم قرار دهیم. نمی توان سیب 
و پرتقال را با هم مقایسه کرد. 
کامال مشخص است که منظور مولر از مسئولیت اجتماعی، اخراج اخیر چند صد کارمند 
)بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نفر از کارکنان( شرکت تسال است. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن موقعیت 
فولکس واگن و مشکالت رسوایی آالیندگی این شرکت، سخنان مولر واقعا جسورانه است. پس 
از رسوایی آالیندگی و مشکالت فولکس واگن، این شرکت آلمانی برنامه جدی برای ساخت 
خودروهای برقی در پیش گرفته است. 
ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تسال موتورز، پیش از این ادعا کرده بود که خودروی تسال 
مدل ۳، تمام زیرساخت های الزم برای فناوری خودران سطح پنج را به همراه دارد. در سطح 
پنج فناوری خودران، وسیله نقلیه به طور کامل به صورت خودران هدایت می شود و نیازمند 
راننده نخواهد بود. فراموش نکنیم هفته گذشته، مدیر بخش فناوری خودران شرکت جنرال 
موتورز، اسکات میلر، ادعای ایالن ماسک را  »یک مشت چرند« خواند. میلر معتقد است که 
برای اجرای ایمن و کامل فناوری خودران سطح پنج بیشتر از یک حسگر و دوربین مورد نیاز 
است. 
مقامات تسال مدتی است با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. به تازگی تسال مدل 
X غیر قابل اعتمادترین خودروی بازار آمریکا شناخته شد. باید دید مدیریت ایالن ماسک در 
این شرایط چگونه خواهد بود. 
 
 

رشد تصاعدی در کسب و کار تویوتا تا فورد، موفق ترین کسب و کار های خانوادگی جهان

 انتقاد شدید
مدیرعامل فولکس واگن 
از برنامه های تسال

سهشنبه۸
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یادداشـتنگاه

نخس��تین رویداد کارآفرینی اس��مارت آپ در زمینه انرژی و محیط زیست از 
س��اعت ۱6 روز چهارشنبه 3 آبان ماه ۱3۹6 تا ساعت 2۰ روز جمعه ۵ آبان ماه 

۱3۹6 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود. 
درب��اره رویداد: رویداد کارآفرینی »اس��مارت آپ« برگرفت��ه از الگوی رویداد 
اس��تارت آپ ویکند )Startup Weekend( اس��ت که یک رویداد کارآفرینی 
آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در سه روز متوالی در انتهای هفته بر گزار 
می شود. در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران 
تجاری، عاش��قان استارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا 
طی این س��ه روز ایده های شان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه 

ایده ای را اجرا کند.

در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود

 نخستین  رویداد کارآفرینی اسمارت آپ

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی گف��ت که ایجاد و 
تثبیت اش��تغال از طریق کس��ب و کارهای خانگی، ه��دف اصلی الگوی جدید 

توسعه مشاغل خانگی است. 
به گزارش ایرنا، محمد س��نجری در جلس��ه ای با حضور رئیس مرکز جهاد 
دانشگاهی استان و جمعی از مدیران و مسئوالن استانی افزود: براساس قانون 
مش��اغل خانگی )مصوب سال ۱3۸۹ مجلس شورای اس��المی( ساماندهی و 

حمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاست های اشتغال زایی کشور است. 
وی گفت: این برنامه هر سال از طریق صدور مجوزها و حمایت های مالی و 

قانونی در سطح استان ها از جمله خراسان جنوبی تداوم یافته است. 

با الگوی جدید توسعه

اشتغال از طریق کسب و کارهای خانگی 
ایجاد و تثبیت می شود

معراج مبرانیا
DBA-دکترای مدیریت کسب و کار



برندسازی یک��ی از حوزه های کمتر مورد 
توجه واقع شده در مطالعات کسب وکار است. 
اغلب مطالعات در این حوزه منحصر به بحث 
مدیریت سازمانی و توسعه استارت آپ ها شده 
اس��ت. این امر از یکس��و اهمی��ت روزافزون 
حوزه مدیریت و است��ارت آپ را نشان داده و 
از سوی دیگر خطر غفلت از حوزه هایی مانند 
برندس��ازی را گوشزد می کن��د. در این مقاله 
کوی��ن ِکلر به بررسی شیوه ه��ای برندسازی 
استارباکس، گ��روه ویرجین و گوگل خواهد 

پرداخت. 
استارباکس

الگوی برندسازی استارباکس از بس��یاری 
جه��ات منحص��ر به ف��رد و البت��ه متضمن 
ریسک پذیری بسیار باالیی است. مدیران این 
برند عادت دارند بیشتر از تعهدات شان عمل 
کنند. این آموزه اگرچه در نگاه نخست جذاب 
می نمای��د، با این حال هر برندی که این گونه 
عمل کند در خطر خ��روج از حیطه وظایف 
اصل��ی اش خواهد ب��ود. به ای��ن ترتیب باید 
تمرکز اصلی روی تأمین هدف هایی متناسب 

با شعارهای شرکت باشد. 
ماج��رای برندسازی نوی��ن استارباکس با 
آغ��از سده بیس��تم شروع ش��د. در این قرن 
استارباکس که دو دهه تجربه فعالیت در حوزه 
نوشیدنی محبوب قه��وه را یدک می کشید، 
هویت خ��ود را نه صرفا به عنوان یک شرکت 
تولید قهوه، بلکه به مثابه یک »سبک زندگی« 
بازیابی کرد. برهمین اساس استارباکس سده 
حاضر را با تالش برای تغییر دیدگاه مشتری 
نس��بت به هویت برندش آغاز کرد. حضور در 
عرصه فروش اینترنتی ل��وازم خانگی بخش 
برجسته فعالیت استارباکس در راستای القای 

سبک زندگی برندش بود. 
هر برندی که چنین برنامه جس��ورانه ای را 
دنبال کن��د، احتمال کاهش تمرکز از اهداف 
قبلی را پیش روی خود خواهد دید. در مورد 
استارباک��س نیز کاه��ش 28درصدی ارزش 
سهام و ضرری مع��ادل 2میلیارد دالر هزینه  
تغییر شی��وه برندسازی بود. ب��ا وقوع چنین 
اتفاق��ی مدیران ارش��د استارباکس بازگشت 
به روند گذشت��ه را در دستور کار قرار دادند. 
ای��ن بازگشت شامل تصحی��ح قیمت گذاری 
محص��والت، افزای��ش تولی��د نوشیدن��ی و 
قهوه ه��ای نیمه آم��اده، تولی��د قهوه های��ی 

مرغوب ت��ر و همچنین کاه��ش هزینه های 
ج��اری تا حد ممک��ن بود. به ط��ور خالصه، 
هدف استارباکس در این مرحله کاهش هرچه 

ممکن ضررهای احتمالی بود. 
هرچ��ه از سده بیس��ت و یک می گذشت، 
سیاست های استارباک��س دستخوش تغییر 
می ش��د. به نظ��ر می رسید عط��ش مدیران 
شرکت ب��رای رونمایی از برن��د شرکت شان 
سیری ناپذیر بود. بر همین اساس اصالحاتی 
در شی��وه ارائ��ه خدم��ات ایج��اد ش��د که 
مهم ترین ش��ان عبارتن��د از تهی��ه قه��وه از 
دانه های کامل در حضور مشتری، حذف زاویه 
دید مشتریان به محل آماده سازی نوشیدنی ها 
و تغیی��ر مزارع کشت قه��وه به منظور خرید 

دانه های قهوه مرغوب تر. 
اگرچه استارباک��س تمام تالش خود را در 
راستای تغیی��ر برندش انجام داد، با این حال 
ح��ذف تجرب��ه 20ساله مشتری��ان با نتیجه 
موردنظر مدیران شرکت هم��راه نبود. خیل 
عظیم��ی از مشتری��ان ثابت ای��ن شرکت به 
دلی��ل تغییر رویه های ج��اری ریزش کردند. 
 ای��ن شرایط ب��رای برندی ک��ه چندی قبل

 2 میلی��ارد دالر ضرر کرده بود به هیچ وجه 
قابل قبول نبود. 

واکنش مدیران ارش��د استارباکس به این 
بحران نی��ز سیاست بازگشت به گذشته بود. 
عقد قرارداد با مزرعه ه��ای قبلی، استفاده از 
ماشین ه��ای قهوه س��از م��درن و برگرداندن 
برخی از قهوه های قدیمی به فهرست فروش 
مهم تری��ن تغیی��رات دوره دوم بازگش��ت را 
تشکیل می دهن��د. ه��اوارد شولتز، موسس 
استارباک��س، در مورد برنام��ه دوم بازگشت 
اظهارنظر جالبی دارد: »در تمام دوران نمایش 
وجه مدرن برند استارباکس ما از یک موضوع 

حیاتی غافل شدیم و آن مشتریان بود.« 
عبور از دو مرحله بحران و اجرای سه الگوی 
اصالحات، مدیران استارباکس را مجاب کرد 
ک��ه هر تغیی��ری را تنه��ا در ص��ورت تداوم 
اه��داف و تعهدهای قدیم��ی پیگیری کنند. 
هویت کنونی استارباکس مدیون این تصمیم 

هوشمندانه مدیران ارشد شرکت است. 
گروه ویرجین

گ��روه ویرجی��ن در زمین��ه برندس��ازی 
الگویی متف��اوت از استارباک��س را پیگیری 
ک��رده اس��ت. مدل ای��ن گروه ایج��اد تعداد 
زیادی از شرکت ه��ای زیرمجموعه و تبدیل 
ویرجی��ن به شرکت مادر ب��وده است. به طور 

کل��ی زیرشاخه ه��ای این شرک��ت در هفت 
بخش فعالی��ت دارند؛ سرگرم��ی، سالمت و 
تندرستی، مسائل پولی و مالی، محیط زیست، 
سرگرمی ه��ای الکترونیک��ی، تکنول��وژی و 
گشت وگذار. نقطه مشترک تمام این بخش ها 
شعار شرکت مادر است: »ما قهرمان مشتری 
هس��تیم.« براساس این شعار گروه ویرجین 
در حوزه ه��ای پرکارب��رد و در برخ��ی موارد 
کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می کند. به 
ای��ن ترتیب نقش قهرمان مصرف کننده را به 
خوب��ی ایفا خواهد کرد. با این حال حضور در 
عرصه های مهم یا کمتر شناخته شده مزیت 
اصلی گروه ویرجین نیس��ت، بلکه انجام امور 
به صورت متفاوت تف��اوت ویرجین با رقبا را 

رقم می زند. 
پی��ش از تأسیس شرکت های زیرمجموعه 
مدیران ویرجین مطالعه دقیقی روی نیازهای 
مشتریان شان صورت دادند. هدف اصلی ارائه 
خدماتی به منظ��ور بی نیازی مشتریان ثابت 
از محص��والت برندهایی نظی��ر کوکاکوال در 
حوزه نوشیدن��ی، هواپیمایی امارات در حوزه 
حمل ونقل هوایی و هفت حوزه نام برده است. 
اگرچ��ه مدیریت این حج��م از اهداف کار 
بسیار دشواری است، اما اهمیت ارائه تصویری 
شایسته از گروه ویرجین مدیران این شرکت 
را به قبول پیامدهای سنگین دستیابی به این 
اهداف مجاب کرد. ریس��ک اصلی که شرکت 
مادر در این می��ان متحمل شد، تأثیر قاطع 
فراز و فروده��ای شرکت های زیرمجموعه بر 
اعتبار و فروش نهایی اش بود. در واقع مدیران 
ویرجی��ن سرنوشت برندش��ان را به تحوالت 
تعداد زیادی شرکت تازه تأسیس گرده زدند. 
گروه ویرجین به منظور کاهش هزینه های 
جبرانی احتمالی، سیس��تم بانکی ویژه ای را 
طراحی کرد. این سیستم مبتنی بر پس انداز 
20 درص��د سود حاصل از فروش محصوالت 
موفقیت آمیز و بهره برداری از این پس انداز در 
صورت مواجهه با بحران مالی ناشی از شکست 
پروژه های جاری ب��ود. به این ترتیب شرکت 
ویرجی��ن در طول سال های نوسازی سیمای 
برن��دش تع��ادل مالی خود را ت��ا حد زیادی 
حفظ ک��رد. ای��ن راهکاری بود ت��ا ویرجین 
از ش��ر ضررهای هنگفتی مانن��د آنچه برای 

استارباکس اتفاق افتاد، در امان باشد. 
گوگل

گوگل به خوبی از تجربه استارباکس و گروه 
ویرجی��ن در برنامه برندس��ازی اش استفاده 

کرده است. این غ��ول دنیای تکنولوژی یک 
بخ��ش ویژه ب��رای برندس��ازی در شرکتش 
راه ان��دازی کرده که عین��ک گوگل و گوگل 
است��ور از خروجی های موفق آن محس��وب 
می شون��د. استفاده از اعتب��ار برند مادر برای 
ایجاد برندهای جانبی درسی است که گوگل 
از ویرجین آموخت. با این حال خلق برندهای 
جدی��د به عنوان بخشی کاربردی از برند مادر 

ابتکار نوین مدیران ارشد گوگل است.
 اهمیت این موضوع هنگامی بارزتر خواهد 
شد ک��ه به بحث ریس��ک های ب��االی گروه 
ویرجین در ایجاد پیوند میان سرنوشت برند 

مادر و زیرشاخه ها توجه کنیم. 
گوگل با ایج��اد بخش های فرعی به عنوان 
برندهای جدید این خط��ر را به طور کامل از 

خود دور ساخته است. 
گوگل از تجربه ناموفق استارباکس آموخت 
که باید در زمینه پایبندی به شعار به اهداف 

از پیش تعیین شده نیز توجه کرد. 
بر همی��ن اساس به جای ارائ��ه الگویی از 
سبک زندگی، اهداف خود را در قالب کلمات 
ریخت و آنها را اجرایی ساخت. خروجی نهایی 
چنین شع��اری شد: »به س��وی سازماندهی 
اطالع��ات جهان��ی و دسترس پذیرسازی این 
اطالع��ات در سطح جهان��ی.« اگر با دقت به 
این شع��ار توجه کنیم، کاری که استارباکس 
در زمینه خلق سبک زندگی نتوانست انجام 
دهد، از س��وی گوگل و در مقیاسی بس��یار 

وسیع تر صورت پذیرفت.
 نکت��ه مهم در این می��ان انتخاب شعار و 
پایبندی ب��ه تعهدات براس��اس انتظار افکار 
عموم��ی از یک غول دنیای فناوری اطالعات 
است. در واقع همه ما از شرکتی مانند گوگل 
یا یاهو انتظار سازماندهی هرچه بهتر اطالعات 
به منظور سهولت کارب��ری را داریم. بنابراین 
تعهد ب��ه انجام این خواسته ه��ا همان کاری 
است که مخاطب را جذب سیمای مدرن یک 

برند در حوزه فناوری خواهد کرد. 
تعهد گوگ��ل با ورود ب��ه حوزه هایی نظیر 
اتومبیل ه��ای بی سرنشی��ن نی��ز همچن��ان 
حفظ شده است. ای��ن سطح از استحکام در 
بنای برند گوگل، ناشی از حضور گس��ترده و 
عملکرد درخشان چند سال گذشته است. به 
ای��ن ترتیب به هر توسعه ای دیدگاه مخاطب 
انتقادی نیست، بلکه انتظار نوآوری تازه ای را 

از دست اندرکاران گوگل خواهد داشت. 
منبع: هاروارد بیزینس  

بررسی شیوه برندسازی استارباکس، گروه ویرجین و گوگل در هاروارد بیزینس

برندسازی منطقی در دنیای مدرن
نگاه

روندهای تبلیغاتی که مشتریان شما را 
جذب خواهند کرد

اکنون همان لحظه تغییر است 

گ�روه کس�ب و کار فرص�ت ام�روز: صنعت 
تبلیغ��ات یک محیط زنده و فعال است. کمپانی ها 
باید بتوانند ب��ا این انقالب ثابت و یکنواخت پیش 
بروند ت��ا اینکه تعامالت برند خ��ود را با مشتریان 

افزایش دهند. 
تبلیغات موبایل روی برنامه ها که در کمپانی هایی 
مانند اینستاگرام دیده می شود، مثال های اولیه ای 
از نسل آینده تبلیغات هستند. در سال های آینده 
م��ا می توانیم انتظ��ار داشته باشیم ک��ه تبلیغات 
موبایل بس��یاری از روش ها را درون این صنعت به 
وجود آورد. در اینج��ا به سه روند تبلیغات موبایل 
برای استفاده در تجارت شما اشاره خواهیم کرد. 

1- تبلیغات خود را مبتنی بر خدمات کنید  
)بازاریابی به عنوان یک خدمت(

بازاریاب��ی مبتن��ی ب��ر خدمات، ی��ک خدمات 
بالفاصله و مس��تقیم را به مشتری��ان ارائه می کند 
و در عی��ن حال باعث ارتق��ای برند شده و روندی 
دارد ک��ه یک منفعت دوطرفه دارد. روش بازاریابی 
 L’Oreal ک��ه متعلق به Makeup Genious
اس��ت به مشتریان اج��ازه می دهد قب��ل از خرید 
محص��والت خود، ب��ه ص��ورت مج��ازی نماهای 

مختلفی از محصول را مشاهده کنند. 
ای��ن روش پاسخی را ب��رای این پرسش قدیمی 
مشت��ری که »چ��را من باید به ح��رف شما گوش 
کنم؟« در بردارد و این پاسخ این است که در واقع 
شما در ازای پولی که دریافت می کنید که چیزی 

را به آنها تحویل می دهید. 
2- از تج�ارب حمایتی )اسپانس�ری( زیاد 

استفاده کنید
برنده��ا از فناوری هایی مانن��د واقعیت مجازی 
استفاده می کنند تا تجربیات حمایتی بسیار زیادی 
را از سوی برندها و کمپانی های دیگر جذب کنند. 
در سال 2015، کمپانی کوکاکوال به دلیل تبلیغات 
منحص��ر به فردی که داش��ت در جهان به شهرت 
رسی��ده بود، زیرا این کمپانی برای فصل تعطیالت 
مردم از فناوری واقعیت مجازی استفاده کرده بود. 
ای��ن تنها مثال��ی است که توانس��ت توجه همه را 
جلب کند و تمرکز کمتری روی برند دارد و بیشتر 
روی روحیه تعطیالت طلبی مردم متمرکز است و 

روشی مناسب برای ارتقا دادن کمپانی است. 
بودجه شما به اندازه کوکاکوال زیاد نیست؟ پس 
ارزان تری��ن انتخاب از انتخاب های واقعیت مجازی 
یعنی محص��ول Google Cardboard را برای 
خرید انتخاب کنید. این محصول در صورتی مفید 
اس��ت که شما یک برنامه یا ویدئو را برای استفاده 

روی یک هدست ایجاد کرده باشید. 
3- به مشتریان اجازه »خرید فوری« دهید
پرداخ��ت از طریق موبایل یک روش رایج است، 
ام��ا شم��ا به ای��ن فکر کنید ک��ه بتوانی��د با زدن 
روی ی��ک تبلیغ در گوشی خود مس��تقیما آن را 
خریداری کنی��د. با رشد تع��داد ورود محصوالت 
به ب��ازار، مشتریان می توانن��د از طریق یک تبلیغ 
در گوشی خ��ود سفارش خود را ثبت و یک روش 
کاماًل جدید از خری��د را تجربه کنند، یعنی روش 
خری��داری تکانه2.0. بازار ه��دف خود را از طریق 
استوری های اینس��تاگرام شناسایی کنید، در این 
روش مشتری��ان می توانند با کشیدن انگشت خود 
روی است��وری شم��ا به سمت باال خری��د را انجام 

دهند و محصول پیشنهادی شما را تهیه کنند. 

 مهم تر از همه؛ در لحظه لذت ببرید
 و آماده باشید

چیزی ک��ه در صنع��ت تبلیغات اهمی��ت دارد 
چیزی فراتر از داده ه��ای جمعیتی است؛ این کار 

نیازمند داشتن احساس است.
 نتای��ج و در نتیجه سود حاص��ل از فروش شما 
زمان��ی اتفاق خواه��د افتاد که در لحظ��ه بتوانید 
نی��ازی را برآورده کنید و ب��ه عواطف بشری روی 

بیاورید. 
ایجاد کردن ارتباط متن��ی به خوبی دربردارنده 
تمام��ی روش ه��ای کوچک تری است ک��ه در باال 
ب��ه آنها اشاره شد. ی��ک خدمت، یک تجربه و یک 
رویکرد خرید فوری همگ��ی یک ارتباط صمیمی 
را ب��ا مشتریان مورد نظر خود ایجاد می کنند. بله، 
ه��دف در اینجا مشتریان هس��تند، ام��ا تبلیغات 
چیزی بس��یار فرات��ر از یک تصویر ایس��تا یا یک 

تماس با مشتری است.
 فروشن��ده باید به صورت لحظه به لحظه ارزش 
محصوالت خود را در بین مشتریان افزایش دهد. 
دانس��تن این داستان مهم است که تبلیغات بنر، 
فیلم ه��ای از قب��ل آماده شده و شبک��ه اجتماعی 
فیس بوک تنه��ا روش برای جذب کردن مشتریان 
ب��رای شما نیس��تند. حتم��ا باید خ��ود را از دیگر 
رقب��ا متمایز کنید تا بتوانی��د در زمینه تبلیغات و 
نزدیک ت��ر شدن به مشتریان خود از طریق رسانه، 

با رقبا رقابت خوبی داشته باشید. 
ارزش بیفزایی��د و همواره خ��ود را متمایز کنید؛ 
ای��ن بهترین روش برای پیشتاز بودن در این بازی 

است. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

لزوم بهینه کردن هزینه های 
تبلیغاتی

ب��ا اینک��ه تبلیغات یکی از بخش ه��ای مهم هر 
کسب و کاری است، ولی الزم است هزینه هایی که 
در ای��ن بخش صرف می ش��ود کمی سر و سامان 

داده شود و هزینه های اضافی کاهش پیدا کند. 
اگر تنها به فکر کاه��ش هزینه های تبلیغاتی و 
بازاریاب��ی خود باشید باید آگاه باشید که موفقیت 
چندان��ی نمی توانی��د به دست بیاوری��د و یکی از 
مهم ترین بخش های خود را از دست خواهید داد. 
پس الزم اس��ت به فکر بهینه ک��ردن هزینه های 

تبلیغاتی خود باشید. 
بهینه کردن هزینه های تبلیغاتی به شما کمک 
می کند عالوه بر اینکه بتوانید به تبلیغات بپردازید 
بلکه ب��ا هزینه کم ه��م موفق به انج��ام این کار 
شوید. کاهش بسیاری از این هزینه های اضافی به 
شما کمک می کند کمتر دچار بحران مالی شوید 

و بودجه عظیمی را صرفه جویی کنید. 
به همی��ن دلیل در این مقاله ب��ه نقل از پارک 
بازاریاب��ی ایران، ب��ه ارائ��ه استراتژی های کاهش 

هزینه تبلیغاتی و بازاریابی پرداخته خواهد شد. 

1- استفاده از رسانه های رسمی
برعکس آنچه بسیاری از افراد تصور می کنند که 
تبلیغات در بازاریاب��ی همیشه نتیجه مطلوبی در 
پ��ی دارد، می تواند یک نتیجه برعکس نیز داشته 

باشد. 
همانط��ور ک��ه ی��ک تبلیغ��ات سع��ی دارد به 
جنبه های مثبت و کارآمدی یک محصول بپردازد 
و نظر مثبت مخاطب��ان و مشتریان را جلب کند، 
ول��ی در عین حال می توان��د از طرف مخاطبان و 

مشتریان مورد سوءظن قرار بگیرد. 
معموال افراد نسبت به کاالیی که تبلیغ می شود 

می توانند دو حس متناقض پیدا کنند: 

1- افزایش رغبت برای خرید محصول
2- عدم اعتماد به تبلیغات.

بنابرای��ن ممکن است بخش زی��ادی از بودجه 
شم��ا در تبلیغ یک کاال از بین ب��رود ولی نتیجه 

مورد نظر به دست نیاید. 
ب��رای جلوگیری از ای��ن رویداد بهت��ر است از 
رسانه های رسمی که مردم نس��بت به آنها اعتماد 

دارند برای تبلیغات استفاده کنید.
 از جمل��ه ای��ن رسانه های رسم��ی می توان به 
شبکه ه��ای تلویزیونی، رادیو، روزنامه ها و مجالت 

اشاره کرد. 
مردم با این رسانه های رسمی بهتر از رسانه های 
غیر رسمی مانند شبکه های اجتماعی یا برگه های 
تبلیغات��ی که در محل فروش ه��ا یا معابر عمومی 
توزی��ع می ش��ود رابطه برقرار می کنن��د و اعتماد 

بیشتری به مطالب گفته شده در آنها دارند. 

2- انتشار اخبار درون سازمانی
یک راه معتب��ر و قابل اعتماد بازاریابی می تواند 
انتش��ار اخبار مرب��وط به محص��والت و تولیدات 

جدیدتان توسط شبکه های خبری باشد. 
مردم ب��ا شرکتی که اطالع��ات بیشتری از آن 
دارند بهت��ر رابطه برق��رار می کنن��د و می توانند 

اعتماد کنند. 
انتشار اخبار درون شرکت در شبکه های خبری 
معتبر می تواند یک��ی از مؤثرترین راه ها در بهینه 
ک��ردن هزینه ه��ای تبلیغات��ی باشد، زی��را مردم 
براس��اس شناختی ک��ه دارند و اعتم��ادی که به 
دست می آورند محصوالت شما را تهیه می کنند. 
بنابرای��ن الزم اس��ت ابت��دا توس��ط رسانه های 
عمومی به معرفی خود بپردازید تا بتوانید اعتماد 
مخاطبان را با تکیه بر اعتبار این رسانه ها به دست 

بیاورید.
 این روش به شم��ا در بهینه کردن هزینه های 
تبلیغاتی بسیار کمک خواهد کرد و در کنار تبلیغ 
و معرفی خود می توانید در بسیاری از هزینه هایی 
که در شبکه ها و کانال های دیگر صرف می کنید، 

صرفه جویی کنید. 

brian wong

ترجمه: علی آل علی 
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خ��ون  مشت��ری  م��درن  بازاریاب��ی  در 
حیات بخش کس��ب وکار محس��وب می شود. 
برهمین اس��اس سپاسگ��زاری و قدردانی از 
مشتری��ان ام��ری ضروری ب��ه منظور حفظ 
آنه��ا در بلند مدت است. به احتم��ال زیاد تا 
به حال راهکارهای مختلفی را در این زمینه 
شنیده یا در مج��الت و کالس های آموزشی 
یادگرفته اید. در این مقاله به قلم آدام یوزیالکو، 
تأثیر اهدای هدیه به مشتریان روی حفظ آنها 

بررسی خواهد شد. 
گاهی اوقات شرکت ها قصد ارسال هدیه به 
مشتریان شان را دارند، اما زمانبندی نامناسب 
تم��ام هزینه ها را بی نتیجه باق��ی می گذارد. 
پی��ش از پرداختن به هدیه هایی که می توان 
ارس��ال کرد، باید مشکل زمان بندی و بودجه 
موردنی��از این عمل را حل وفص��ل کنیم. در 
مورد زمانبندی مناسبت ه��ای فصلی، پایان 
یک��ی از پروژه های توسعه شرک��ت، سالروز 
تولد مشتریان ی��ا به طور کلی هر اتفاق مهم 
و مرتب��ط به شرکت گزین��ه مطلوبی خواهد 
بود. توجه داشته باشی��د که ارسال هدیه در 
خارج از زمانبندی منطقی نتیجه موردنظر را 
به همراه نخواهد داشت. مس��ئله دوم مربوط 
ب��ه بودجه اس��ت. در این مقال��ه گزینه های 
مناس��ب زیر 100 دالر قیم��ت دارند، بر این 
اساس مشک��ل چندانی پیش روی شرکت ها 
در اه��دای هدیه به مشتریان نخواهد بود. در 
ادامه ب��ه بررسی گزینه های مناسب خواهیم 

پرداخت. 
دفترچه یادداشت اختصاصی

همه افراد در محیط کار نیاز به ابزاری برای 
یادداشت ب��رداری دارند. ثب��ت ایده هایی که 
به طور ناگهانی به ذهن می رسد، عامل اصلی 
توسع��ه مدل های پیشرفته دفت��ر یادداشت 
مانند اپ کارب��ردی Evernote  بوده است. 
شای��د استفاده از چنی��ن محصولی به عنوان 
هدیه کمی عجیب به نظر برسد، با این حال 
ب��ا اندکی خالقیت می توان این ابزار معمولی 
را به هدیه ای فراموش نشدنی بدل کرد. تنها 
کاری که باید انجام دهیم، چاپ نام هرکدام از 
مشتریان روی سربرگ دفترچه هاست. اهدای 
 دفترچه ه��ای یادداشت ط��رح دار و رنگی با

 40 برگ چیزی حدود 8.5 دالر هزینه در بر 
خواه��د داشت. این رقم با سقف 100 دالری 

که در مقدمه بی��ان شد، فاصله چشمگیری 
 دارد و ب��ه نظ��ر ب��ا کمتری��ن بودج��ه نیز

 اجرا شدنی است. 
توپ ژله ای

اگر قصد ارائه هدی��ه ای لوکس تر را دارید 
و بودجه ت��ان هم اجازه چنی��ن ماجراجویی 
را می ده��د، امتح��ان توپ های ژل��ه ای را به 
 شما توصی��ه می کن��م. این توپ ه��ا با وزن 
200 گرم بسیار حالت پذیر هستند و به عنوان 
اب زار سرگرم��ی ف��روش چشمگی��ری در 
بازارهای جهان دارن��د. اگرچه قیمت برخی 
از نس��خه های ویژه این توپ ه��ا تا 250 دالر 
ه��م می رسد، ب��ا این حال نمون��ه مناسب و 
ارزان قیمت��ش چیزی حدود 20 دالر قیمت 
دارد. ح��ک نام مشت��ری و برندتان روی این 
توپ ها تنه��ا 2.5 دالر هزینه خواهد داشت. 
 ب��ه این ترتیب با 22.5 دالر هدیه ای خاص و 

ارزان برای مشتریان تان تهیه خواهید کرد. 
زیردستی چوبی

اغلب افراد اقدام به تهی��ه زیردستی برای 
میزهای شان می کنند. این امر در فضای کار 
بیشت��ر از خانه مشهود است. اگر قصد جلب 
توجه مشتریان به صورت تمام وقت را دارید، 
یک زیردستی چوبی زیبا به وی هدیه دهید. 
ب��ه این ترتیب در تمام طول فعالیت روزانه و 
پشت میز به این هدیه زیبا خیره خواهد شد. 
در اینجا باید توجه داشت که درج نام برندتان 
روی چنی��ن هدیه ای انگی��زه مشتری برای 

استفاده از آن را از بین خواهد برد. 
در واقع هیچ کدام از ما دوست نداریم محل 
کارم��ان را پر از هدیه ه��ای تبلیغاتی کنیم. 
راهک��اری ک��ه در اینجا باید م��ورد استفاده 
ق��رار داد، درج لوگ��وی شرکت ب��ه صورت 
بسیار کوچک است. توصیه می کنم در باالی 
زیردستی نام مشتری تان را به طور برجسته و 

بزرگ حک کنید. 
 انتخ��اب ی��ک زیردست��ی چوب��ی حدود 
14 دالر هزین��ه در پ��ی خواهد داشت. البته 
در این میان ن��وع چوب انتخابی نیز اهمیت 

فراوانی دارد. 
نگهدارنده کارت ویزیت

گاهی اوقات هدیه های کوچک اما کاربردی 
برای مدت ه��ا در ذهن اف��راد باقی می ماند. 
اگر قصد هزینه مبلغ بس��یار اندکی را دارید، 
هدیه ی��ک نگهدارنده کارت ویزیت گزینه ای 
کامال اقتصادی است. این محصول معموال در 

محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد و آنقدر 
کوچک است که کس��ی توجهی به تبلیغاتی 
بودنش نکن��د. تهیه یک نگهدارن��ده کارت 
 ویزیت چوبی با یک ط��رح ساده بین 2.5 تا 
10 دالر هزین��ه خواه��د داش��ت. این دامنه 

قیمت به دلیل تفاوت در نوع چوب هاست. 
 نوشیدنی طرح دار

نوشیدنی هایی مانند نوشابه پپسی یا قهوه 
استارباک��س همیش��ه انتخابی خ��وب برای 
رفع خس��تگی روزانه است. اگر قصد انتخاب 
نوشیدن��ی به عنوان هدیه ت��ان را دارید، بهتر 
است طرح بطری شان را شخصی سازی کنید. 
شرکت های بزرگ معموال طرح های مختلف 
و گوناگونی را ب��ه مشتریان تجاری شان ارائه 
می کنند. اگ��ر این طرح ها مورد پس��ندتان 
نبود، شخصا طراح��ی یک بطری را بر عهده 
بگیرید. خروجی این کار بس��یار باورنکردنی 
خواهد بود. توجه داشت��ه باشید که ذکر نام 
هرکدام از مشتری ه��ا روی بطری در انتقال 
حس ارزشمندی ش��ان ب��رای شرکت تأثیر 

قاطعی دارد. 
انتخاب چنین هدیه ای تنها 25 دالر برای 
شما هزینه در بر خواهد داشت. در ضمن اگر 
طراحی تصویر روی بطری را خودتان برعهده 
گیری��د، ای��ن هزینه ت��ا 18 دالر نیز کاهش 

خواهد یافت. 
آدامس و شکالت

کمت��ر کس��ی را می ت��وان پیدا ک��رد که 
میان��ه خوبی ب��ا آدامس و شک��الت نداشته 
باشد. شاید در وهله نخس��ت انتخاب چنین 
گزینه ای بسیار کلیشه ای به نظر برسد. با این 
حال اگر به مشتری ام��ان انتخاب آدامس و 
شک��الت دلخواهش را بدهید چطور؟ منظور 
من گ��ردآوری تعداد زیادی از انواع آدامس و 
شکالت موجود در بازار در دفترهای تان است. 
به این ترتیب هرگاه مشتری به شما مراجعه 
کند، با ارائه یک پاکت او را در انتخاب آدامس 
و شکالت های مورد عالق��ه اش آزاد خواهید 

گذاشت. 
هزینه چنین هدی��ه خوشمزه  ای براساس 
نوع محصوالتی که انتخاب می کنید متفاوت 
خواهد بود. ارزان ترین شکالت های موجود در 
بازار در حدود نیم دالر قیمت دارند. اوضاع در 
م��ورد آدامس ها نیز به همین ترتیب است. با 
این حال توصیه می کنم که تنها به گزینه های 
ارزان قیمت اکتفا نکنی��د. در واقع گردآوری 

یک مجموعه متناس��ب از این محصوالت با 
فرض انتخاب 15 مورد از سوی مشتری تنها 

16.5 دالر هزینه در پی خواهد داشت. 
خودکار سه بعدی داوینچی

دنیای تکنولوژی هر روز مخاطب های خود 
را شگفت زده می کند. 

در م��ورد انتخ��اب هدیه ب��رای مشتریان 
نی��ز گزینه ه��ای نوآورانه ت��ری در مقایس��ه 
با آنچ��ه تا به حال بی��ان شد، وج��ود دارد. 
خودک��ار سه بعدی داوینچی یکی از ابزارهای 
سرگرم کننده عصر حاضر است. این خودکار 
بدون نیاز به تجهیزات کامپیوتری شکل های 

سه بعدی خلق می کند. 
تنه��ا کافی است با ای��ن خودکار 12رنگ 
روی یک جس��م نقاشی کنی��د. پس از چند 
ثانیه نوشته یا نقاشی شما به صورت برجسته 
و مه��م در خواهد آمد. ای��ن خودکار در برابر 
ضربه و حتی شس��ت وشو مقاوم است. به این 
ترتیب آثار هنری مشتریان تان برای مدت ها 

پایدار باقی خواهد ماند. 
این خودکاره��ای جادویی حدود 45 دالر 
قیمت دارن��د. انتخاب چنین گزینه نس��بتا 
گرانی با توج��ه به نوآوری اش کاماًل به صرفه 
اس��ت. البته باید بودجه  شرکت را نیز مدنظر 

قرار داد. 
کتابخوان کیندل

برخی از هدیه ها به قدری کاربردی هستند 
که ت��ا چندین سال در ذهن اف��راد خواهند 
ماند. یکی از این نمونه های مناسب، کتابخوان 
کیندل اس��ت. این کتابخ��وان در مدل های 
مختلف��ی ارائه ش��ده و تجرب��ه مطالعه آثار 
الکترونیک��ی را برای افراد ب��ه ارمغان خواهد 
آورد. ذخیره س��ازی هزاران کت��اب به عالوه 
دسترس��ی به کتابخانه ای عظی��م از امکانات 

وسوسه کننده این ابزار کوچک است. 
قیم��ت ای��ن محص��ول در مقایس��ه ب��ا 
نمونه هایی که تا به اینجا معرفی شده بسیار 
باالست. هزینه 80دالری برای همه شرکت ها 
قابل هضم نیست. با این حال چنین هدیه ای 
بدون شک تا مدت ه��ا در خاطر مشتری تان 
خواهد ماند. در واقع یک کتابخوان به مراتب 
کاربردی ت��ر از یک نگهدارن��ده کارت ویزیت 
ی��ا نوشیدنی رایگ��ان خواهد ب��ود. اگر قصد 
غافلگی��ری طرف مقاب��ل را داری��د، انتخاب 

کیندل عاقالنه خواهد بود. 
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مشتری مداری با چاشنی سخاوت

سادگی فرآیند؛ اصل مهم در جذب وقتیهدیهمعجزهمیکند
مشتری

سادگی فرآیند و خدم��ات، یکی از ابتدایی ترین اصول 
ج��ذب مشتری است. اگ��ر به این اص��ل پایبند نباشید، 
به م��رور مشتریان خود را از دست خواهید داد. به گزارش 
زومیت، فروش هوشمندان��ه مکمل، بازی با حقایق برای 
ف��روش محص��والت و خدمات بیشتر ب��ه مشتری فعلی 
است. در حقیقت شما می خواهید مشتریان تان را تشویق 
کنید که در بس��یاری موارد ازجمله خرید تعداد بیشتری 
از خدمات و محصوالت به شما اعتماد کنند. اما اگر فروش 
مکمل با مفهوم سادگی فرآیند در تضاد باشد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ به عن��وان مثال گاهی می خواهید اطالعات 
بیشتری به مشتری برای فروش محصوالت بیشتر بدهید، 
ولی او حوصله ای برای شنیدن حرف های شما ندارد. اگر 
می خواهید مشتریان تان را راضی و خرسند نگه دارید، باید 
راهکارهای ساده ای در اختیار آنها قرار دهید. طراحی خوب 
کسب و کار این امکان را برای مشتریان فراهم می سازد که 

به راحتی و بدون سردرگمی به هدف خود برسند. 
داست��ان توماس است��وارت، مشاور استرات��ژی و طراح 

فرآیند خدمات را در این مورد مرور می کنیم. 
 چند روز قبل به همراه دوستان برای فعال سازی کارت 
اعتباری جدید آمریکن  اکس��پرس )امکس( اقدام کردیم، 
ولی خ��الف ادعای ای��ن شرکت که سادگ��ی و خدمات 
مهندسی ش��ده را تبلیغ می کند، ب��ا دردسرهای فراوانی 

مواجه شدیم. 
هویت

قبال فعال سازی امکس بسیار راحت تر بود. شما فقط باید 
ب��ا پیش شماره 800 به همراه رقم اختصاصی روی کارت 
تماس می گرفتید تا ص��دای ضبط شده ای را می شنیدید 
ک��ه می گفت: »شما از شمار ه معتبری تماس گرفته اید و 
کارت شما فعال شده است.« این فرآیند از باز کردن نامه 
تا مالکیت کارت جدید نهایت ی��ک دقیقه زمان می برد. 
عالوه بر سرعت، بخشی از هویت نوآورانه ای بود که امکس 
را با آن می شناختیم. ب��ا توسعه اینترنت، این روند جای 
خود را به سایت و نام کاربری داده است. برای فعال سازی 
کارت باید نام کاربری و رمز عبور را در سایت وارد کنیم. 
برای رمز عبور بهترین حدس خود را وارد کردیم. دومین 
حدس را نی��ز وارد کردیم، اما با پیغ��ام هشداری مواجه 
شدیم که اگر برای بار سوم اشتباه کنید حساب شما قفل 
خواه��د شد. بعد از رد تالش سوم درخواست بازیابی رمز 
عبور دادیم و برای مان رمز موقتی داده شد که باید آن را 
تغیی��ر می دادیم. بعد از سه مرتبه تالش باالخره رمزی را 
وارد کردیم که ب��رای امکس قابل قبول بود. حال ما باید 
ب��رای استفاده از رمز جدید دوباره به سایت اعتبارسنجی 
بر می گشتیم. بعد از پنج دقیقه صرف زمان، باالخره موفق 

شدیم به سایت فعال سازی وارد شویم. 
خستگی و عصبانیت 

قبل از فرآیند س��اده و تک مرحله ای فعال سازی کارت 
با تعداد زیادی از پیشنهاد های آزارد هنده ای مانند دانلود 
اپلیکیشن، عضویت در سیستم اطالع رسانی حساب و. . . 
روب��ه رو شدیم. در آن موق��ع با وجود خدمات مالی خوب 
کارت، از این فرآیند های مزاحم و وقت گیر حسابی خسته 
و کالف��ه شده بودیم و تصمیم گرفتی��م این موضوع را با 

مرکز پشتیبانی مشتریان در میان بگذاریم. 
ب��ا عصبانیت هرچه تمام تماس گرفتی��م. فورا ما را به 
مسئول باالدستی ارجاع دادند. یکی از شاخصه های امکس 
که ب��ه شخصه عالقه زیادی ب��ه آن دارم و باعث کاهش 
عصبانی��ت ما شد، توجه و احت��رام به مشتری است. بعد 
از مط��رح ک��ردن شکایت، از او به خاطر گ��وش دادن به 
اعتراض��م قدردانی کردم. کارشن��اس مشتریان در جواب 
گفت ک��ه احتماال تا به حال با چنی��ن برخوردی مواجه 
نشده اید که تشکر می کنید. وی در ادامه گفت: »باور کنید 
شما تنها نیس��تید و مشتریان زی��ادی به دلیل مشکالت 
فرآیند جدید تماس گرفته اند. بسیار خوب، این موضوع را 

به مسئوالن مربوطه ارجاع خواهیم داد.«
ما از او تشکر کردی��م و امیدواریم که به قولی که داده 
اس��ت عمل کند، اما امکس واقعاً چه اشتباهی انجام داده 

بود و آنها چه کار متفاوتی می توانستند انجام دهند. 
اشتباه در فهم هدف مشتریان

اف��رادی که قصد فعال سازی کارت��ی را دارند، کار های 
زیادی ب��رای انجام دادن دارند. آنها به دنبال وقت گذرانی 
نیس��تند و احتماال بس��یاری از آنها مانند ما عجله دارند. 
بهتر بود سرویس های جانبی ب��ه جای پیش فعال بودن، 

بعدا قابل فعال سازی بودند. 
سوءاستفاده از مشتریان گرفتار

م��ا فقط نیاز به فعال سازی کارت داشتیم و هیچ راهی 
برای رد کردن این پیچیدگی ها نبود. در این هفته یکی از 
دوستان درحالی که منتظر تماسی اضطراری بود، مجبور 
به گوش دادن به بسیاری از پیشنهاد های تکراری و اضافه 

شده بود. 
برندتان را فراموش نکنید

امریکن اکس��پرس مانند مک کینس��ی، بوک برادرز و 
ریتز کارلتون، نماد بس��یاری از خدم��ات نوین است. این 
شرکت سادگی در عین حف��ظ کیفیت را شعار می دهد. 
پیشنهاد های جانبی، یک تکنیک پایه ای در فروش است 
ولی نباید اجباری و تحمیلی باشد. امکس به طرز غیر قابل 
توصیفی در آزمون رضایت مشتریان شکس��ت خورد. هر 
یک از این اشتباهات با یک طراحی هوشمندانه خدمات 
قابل جبران اس��ت. طراحی هوشمندان��ه خدمات، همه 
تعامالت را آزمایش می کند تا هدف و سلیقه مشتری را به 
دست آورد. این اقدام خردمندانه به دلیل احترام به وقت 
مشتریان، رضایت آنان را در پی خواهد داشت؛ در غیر این 

صورت، آماده واگذار کردن عرصه به رقیبان باشید. 
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 هدیه مجانی، روشی جذاب 
در بازاریابی

ه��ر روز از کن��ار برخ��ی اف��راد و فروشنده ها، 
 به وی��ژه افرادی که به فروش محصوالت کوچک و 
نه چندان گران قیمت مشغول هستند، می گذریم 
ک��ه نمونه ه��ای کوچکی از کار خ��ود را به شکل 
رایگ��ان به ما هدی��ه می دهند تا بع��د از آزمودن 
کیفیت آن، بتوانند در ما انگیزه کافی برای خرید 

ایجاد کنند. 
ب��ه گزارش پارک بازاریابی ایران، این هدیه های 
کوچ��ک که به عنوان اشانتی��ون شناخته شده اند، 
همیش��ه این ط��ور نیس��ت ک��ه از س��وی ی��ک 
خرده ف��روش یا افرادی که کس��ب و کار محدودی 
دارن��د به مشتریان هدی��ه داده شوند، بلکه گاهی 
اوق��ات با شرکت های ب��زرگ و حتی صاحب نامی 
برخورد می کنیم که از هدیه دادن اشانتیون برای 
بازاریابی در میان مشتری��ان استفاده می کنند. با 
این حال، این شیوه بازاریابی برای خرده فروش ها 
شناخته شده تر است. هدیه دادن مجانی محصول 
به عنوان اشانتیون، یکی از راه های بازاریابی است 
ک��ه بنا به دالیلی و در ج��ای خود شیوه مناسبی 
اس��ت. از جمله مزیت های ای��ن روش می توان به 

موارد زیر اشاره کرد. 

1- به صورت رایگان بازاریابی کنید
هدیه رایگ��ان نمونه کوچک از محصول تان این 
فرصت را برای شم��ا فراهم می کند که به صورت 
رایگان و با شیوه ای جذاب بتوانید مشتریان مورد 
نظر خ��ود را پیدا کنی��د. آگهی ه��ای بازاریابی و 
شیوه های دیگر بازاریابی همگی به نوبه خود مفید 
بوده و مزیت هایی دارند ولی ممکن است برخالف 
هزینه ه��ای سنگین��ی ک��ه بابت ای��ن تبلیغات و 
شیوه های بازاریابی به شرکت ها تحمیل می شود، 
چن��دان نتوانند نظر مشتری��ان و مخاطبان را به 
خ��ود جلب کنن��د. این در حالی اس��ت که شیوه 
دادن اشانتی��ون همیشه ب��رای مشتریان جذاب 
است و از آن استقبال می کنند. علت این جذابیت 
و استقب��ال این اس��ت که آنه��ا می توانند قبل از 
اینکه مجبور به خری��د آن محصول شوند، تجربه 
مصرف کردن آن را داشت��ه باشند و بدانند که تا 
چ��ه حد این محص��ول می توان��د برای شان مفید 
باش��د. به بیان دیگر، فرصت تجربه محصول، قبل 
از خرید را به آنها هدیه می دهیم. بنابراین با صرف 
کمتری��ن هزینه و حت��ی در م��واردی به صورت 
رایگان می توانید یک تبلیغات مؤثر داشته باشید. 

2- زمینه ه�ای تبلیغ�ات محصوالت دیگر 
شرکت ها را فراهم می کند

کاف��ی اس��ت شرکتی یک��ی از محصوالت خود 
را از طری��ق دادن اشانتیون تبلی��غ کند تا بتواند 
مشتری��ان را به سمت محص��والت دیگر خود نیز 
ترغی��ب کن��د. در این شیوه، شم��ا فرصت این را 
خواهید داشت تا سای��ر محصوالت خود را نیز به 
مشتری��ان معرفی و آنها را ب��ا دیگر محصوالت و 

خدمات خود آشنا کنید. 

3- مشتریان اش�انتیون را به عنوان جایزه 
قلمداد می کنند

جنبه هدیه بودن اشانتیون این تفکر را در ذهن 
مشتریان الق��ا می کند که آنه��ا در قبال آزمودن 
نمونه ک��ار شما یک پاداش دریاف��ت کرده اند. از 
آنج��ا که پاداش دادن، یک��ی از راه هایی است که 
می توان��د موجب تغییر رفتار در افراد شود و رفتار 
آنه��ا را به شی��وه دلخواه ما تغییر ده��د، بنابراین 
اشانتیون نیز از چنین کارکردی برخوردار است. 

باید در نظر داشته باشید که دادن اشانتیون به 
منزل��ه پایان یافتن اهداف و فعالیت های بازاریابی 
شما نیست، بلکه شما از این شیوه برای آغاز دیگر 
روش های بازاریابی خود استفاده می کنید و حتما 
باید در کنار این نوع تبلیغات و بازاریابی، از راه ها 
و شیوه ه��ای کامل کننده ای��ن روش نیز استفاده 

کنید. 

مشتریان ابدیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



7 استراتژی ضروری برای موفقیت 
کار تیمی

یک تیم زمانی کارآمد و سازنده است که احساس لذت 
از ک��ار کردن را در اعض��ای خود برانگیزاند و همه افراد از 
حضور در تیم راضی باشند. با انجام کارها به صورت تیمی، 
تولید افزایش می یابد و اعتماد بیشتری نیز ایجاد می شود 
و با افزایش رضایتمندی بی��ن افراد، موفقیت و بهره وری 
نیز افزایش یافته و در نتیجه یک تیم کارآمد و سازنده به 
آسان��ی به اهداف خود دست پیدا می کند. حال سوال این 
است که چقدر کار تیمی در محیط کس��ب وکار می تواند 
سازن��ده باشد؟ به گزارش ویوان نیوز، از آنجا که انس��ان ها 
خودمحور هس��تند و موجودات خودخواهی نیز هستند و 
می خواهند حتماً به موفقیت دست پیدا کنند، اگر به تیم 
خ��ود متعهد شوند، این خودخواهی باعث می شود اعمال 
آنها تیم را به سمت موفقیت ببرد. اما آیا کار تیمی و کسب 
موفقیت در جهان مدرن با کار از راه  دور یا کار مجازی هم 
قاب��ل اجرا است؟ البته که ای��ن طور است. مشخص شده 
که تعداد کسب وکارها و تیم های مجازی در حال افزایش 
است. گزارش مطالعات مؤسسه تحقیقاتی سیسکو در سال 
2009 اعالم کرد که تیم های مجازی برای انجام بسیاری 
از کارها گزینه بهتری هستند. به عالوه در انجام کار تیمی 
به صورت مج��ازی نیز باید این نکته را در نظر گرفت که 
کارکرد تیم هایی که متشکل از کارمندان زن و مرد هستند 
بسیار موفق تر از تیمی که افراد همسان دارند، خواهد بود. 
به ط��ور کلی هفت استراتژی مهم��ی که در موفقیت یک 
کار تیمی - چه به صورت سنتی و چه مجازی - بس��یار 

تأثیرگذار خواهند بود، عبارت است از: 
1- تعه�د: همه انس��ان ها در تجربه ه��ای روزمره شان 
آموخته اند که اگر خود را متعهد به چیزی کنند، نیمی از 
راه موفقیت را طی کرده اند. آدام کریک، برنده مدال طالی 
المپیک کانادا می گوید: »تعهد اعضا تعیین کننده برنده یا 
بازن��ده بودن تیم اس��ت.« او معتقد است که برای کارآمد 
بودن یک تیم، اعضای آن باید منافع شخصی خود را رها 
کنن��د و اگر ایده های شان م��ورد قبول جمع نبود بتوانند 
خود را کنترل کنند. در واقع، تغییر نگرش و استانداردها و 
روال کاری و حتی اخالق کاری، کار سختی است. تعهد به 
تیم به معنی استقبال از نگرش ها و آرمان ها و روال کاری 
تیم است و فعالیت اعضا باید به رشد آنها و هدف مشترک 

تیم نزدیک باشد. 
2- برق�راری ارتباط: از لحظه تولد به اشتراک گذاری 
و درک اطالعات متقابل شروع می شود. هنر گوش دادن و 
پاسخ دادن در DNA ما حک شده است. هوش تجاری، 
مهارت های ارتباطی خوب و انگیزه پیشرفت تأثیر مثبت 
بر فرهنگ کار تیم��ی در سازمان می گذارد. ارتباطات در 
فضای مجازی هم به خوبی ارتباطات شفاهی به کار می رود، 
به خصوص زمانی ک��ه می خواهیم تغییرات م��ورد نظر را 

سریع به افراد تیم اطالع دهیم. 
3- همکاری: همکاری همان برقراری ارتباط است که 
به ص��ورت روزمره آن را انجام می دهیم. همکاری هنگامی 
که تبدیل به یک مهارت شود، می ت��وان از آن برای اداره 
کارهای توسعه یافته و سپردن کارها به افراد دیگر در تیم 
استفاده کرد. همکاری اعضای تیم را کنار هم جمع می کند 
و اعض��ا می توانند از پلت فرم های مبتنی بر همکاری برای 
انجام برخی کارها استفاده کنند. برای اینکه همکاری نتایج 
مثبت به همراه داشت��ه باشد، استراتژی پشت آن باید به 

خوبی برنامه ریزی شده باشد. 
4- تعیی�ن نقش و احترام ب�ه آن: نقش ها به عنوان 
راهنما عمل می کنند و قوانین و تعهدات براساس جایگاه 
شغلی تعیین می شوند. بدون قوانین و تعیین نقش ها هرج 
و مرج به وجود می آید. هیچ کس رئیس یا کارمند به دنیا 
نمی آید. با تعیین نقش ها همه در کنار هم و با کمک هم 
می توانند کارها را به انجام برسانند. تقسیم نقش می تواند 
موقت��ی یا دائمی باشد. تعیین نقش ها تصمیمی است که 

همه افراد تیم باید بگیرند. 
5- سازش و توافق: چه تیمی که از پلت فرم های اَبری 
استف��اده می کنند و چه تیمی ک��ه در یک محیط کاری 
حضور دارد، باید زمانی را برای رسیدن به توافق و سازش 
در نظر بگیرد. اگر بعد از یک جلسه سازش همه اعضا از آن 
راضی نباشند، افراد انگیزه و تعهدشان را از دست می دهند. 
ارائه راه حل راهی برای رسیدن به توافق است و آن به این 
معنی اس��ت که نظر همه اعضا شنیده و در تصمیم ها در 
نظر گرفته می شود. همه با هم گفت وگو می کنند و به یک 
تصمی��م واحد می رسند. در چنین تیمی که به همه افراد 

اهمیت داده می شود، تعهد به تیم وجود دارد. 
6- چالش: بهتری��ن روش غلبه بر موانع، روش تیمی 
اس��ت. چالش ه��ا می توانند انگی��زه ایجاد کنن��د، اما اگر 
چالش ه��ا زیاد شون��د می توانند تهدیدآمی��ز نیز باشند. 
در همک��اری با یکدیگر، با نقاط ق��وت و ضعف تیم آشنا 
می شوی��م. ای��ن فرصت��ی را برای م��ا فراه��م می کند تا 
عکس العمل همکاران مان را در زمان چالش ها ببینیم که 
آیا در این زمان همیاری و کمک می کنند یا راه حل بهتری 
درنظر دارند. همچنین، با دانس��تن عیب هایشان، قدرت 
پیش بین��ی در زمان بحران را خواهیم داشت و به سرعت 

می توان روند کار و عملکرد را بهبود بخشید. 
7- مش�ارکت: اعضا در هر مرحله از کار به یک اندازه 
نقش و مس��ئولیت نخواهند داشت؛ با این حال یک چیز 
مس��لم است، همه ب��ه همدیگر کمک خواهن��د کرد. در 
محیط کسب وکار آنالین نقش ها در اشتراک گذاری دانش 
و اطالع��ات تعریف شده اند و به دنبال رسیدن به باالترین 
استانداردهای عملکرد و همچنی��ن کمک در استفاده از 

زمان و منابع خواهند بود.
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هم��واره بهتر شدن هدف اصلی 
مدیران محسوب می شود. آنها به 
علت حساسیت های پستی که در 
اختیار دارند، به خوبی نس��بت به 
این امر واقف هستند که باید بهتر 
از سای��ر اف��راد در شرکت باشند. 
همی��ن ام��ر باعث می ش��ود آنها 
همواره به دنبال راهکارهایی برای 
رسی��دن به این خواست��ه باشند. 
اگرچه جادویی ب��رای بهتر شدن 
یکباره شم��ا وجود ن��دارد با این 
حال واقعیت این است که اقدامات 
سخت و دشوار نیز تنها گزینه های 
شما نیس��تند. درواق��ع تغییر در 
برخ��ی ع��ادات نیز م��ی  تواند به 
خوبی شما را در مسیر بهتر شدن 
قرار دهد. همچنین فراموش نکنید 
که استراتژی شما در راستای بهتر 
شدن باید استمرار داشته باشد، در 
غیر این صورت با نتایجی زودگذر و 

لحظه ای مواجه خواهید شد. 
در ادام��ه به معرفی هفت تغییر 
در سبک زندگی که می تواند شما 
را ب��ه مدی��ری بهت��ر تبدیل کند 

خواهیم پرداخت. 
1- بی�ن کاره�ای خود وقفه 

بیشتری ایجاد کنید
پرکار بودن و انجام فعالیت های 
بیشتر اگرچه باعث خواهد شد در 
زمان کمتری به اهداف خود دست 
پیدا کنی��د، با این ح��ال این امر 
تنها در رابطه با اهداف کوتاه مدت 
کارس��از خواهد ب��ود. درواقع این 
ام��ر طبیعی است ک��ه با توجه به 
محدودیت ه��ای انس��ان پ��س از 
انجام کاری سخت، نیاز به تجدید 
قوا وجود داشته باشد. با این حال 
م��دت زم��ان آن برای ه��ر فرد با 
توجه ب��ه سط��ح توانای های شان 
متف��اوت است. با این حال همواره 
شرایط��ی ممکن است ب��ه وجود 
بیاید ک��ه افراد مجبور شوند فشار 
بیشت��ری روی خ��ود آورده و کار 
بیشتری را انجام دهند. با این حال 
این شرایط نباید بیشتر از چند روز 

در ماه باشد. 

2- خواب بیش�تری داشته 
باشید

توصیه کارشناسان این است که 
8 ساع��ت خواب ب��رای هر فردی 
کافی خواهد بود. ب��ا این حال در 
این رابط��ه کیفیت و زمان آن نیز 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
است. برای مثال شروع خواب قبل 
و بع��د از نیمه شب تفاوت خواهد 
داشت. درواق��ع افرادی که قبل از 
نیمه شب به خ��واب و استراحت 
می پردازند، در آغ��از صبح انرژی 
بیشتری را احساس خواهند کرد. 
بدون داشتن خواب کافی، تمرکز 
و انرژی افراد به میزان چشمگیری 
کاهش پی��دا خواهد کرد که خود 
منجر ب��ه کاهش راندم��ان کاری 

خواهد شد. 
3- مطالعه روزانه داشته باشید

بسیاری از افراد این تصور را دارند 
که به علت حجم ب��االی کاری که 
دارند فرصتی ب��رای انجام کارهای 
اضاف��ه در اختیار ندارن��د. این امر 
اگرچ��ه تا ح��دی درس��ت به نظر 
می رسد با این حال فراموش نکنید 
که برای انجام کارهای دیگر حتماً 
اجباری وجود ن��دارد که یک روزه 
آنها را به پایان برسانید. برای مثال 
در صورتی که در اندیشه یادگیری 
زبانی دیگر باشید، احتماال به چند 
ه��زار ساعت زمان ب��رای فراگیری 
کامل آن نی��از داشته باشید، با این 
حال در صورتی که روزانه تنها 15 
دقیقه صرف این موضوع کنید، در 
نقطه ای ب��دون آنکه متوجه شوید، 
به این هدف خ��ود دست خواهید 
یافت. درواقع در این رابطه چندان 
اهمیتی ندارد که چه مدتی را صرف 
مطالعه روزانه خود می کنید، با این 
حال استمرار آن به صورت روزانه از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 
4- با افراد بیشتری صحبت 

کنید
هی��چ ی��ک از م��ا در جزیره ای 
دورافتاده و تنها زندگی نمی کنیم 
و همین امر باعث می شود همیشه 
افراد موفقی باشن��د که از توانایی 
برقراری ارتباط با دیگران به خوبی 

برخ��وردار باشن��د. ب��دون تردید 
یک شرکت متشک��ل از مجموعه  
افرادی است ک��ه در راستای یک 
ه��دف مشترک ب��ه نحوی منظم 
عم��ل می کنند. ب��ه همین خاطر 
الزم است میان اف��راد هماهنگی 
و همدل��ی الزم وجود داشته باشد 
و ای��ن امر تنها در صورتی میس��ر 
خواه��د بود ک��ه اف��راد بتوانند با 
یکدیگ��ر ارتباط برق��رار سازند. با 
ای��ن حال این امر برای مدیریت از 
ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار 
است. علت ای��ن امر به این خاطر 
است که جایگاه مدیریت به نحوی 
اس��ت که باید رهبری و راهنمایی 
گروه را ب��ه دست گیری��د. بدون 
تردی��د اف��راد تنها زمان��ی با شما 
همسو خواهند شد که بتوانید در 
قلب آنها رسوخ کنید. بدون تردید 
ایجاد یک دایره ارتباطات درست و 
کافی با تمامی اعضای شرکت شما 
را در رسیدن به این خواسته کمک 
خواهد کرد. همچنین توجه به این 
نکته ضروری است که به هر میزان 
که بتوانید خود از اندیشه دیگران 
استفاده کنید، به نتایج متفاوت و 
جدیدتری دست پیدا خواهید کرد 
که خود می تواند به مزیت رقابتی 

خوبی تبدیل شود. 
را  س�الم  غذاه�ای   -5

جایگزین کنید
غذایی ک��ه می خورید به نوعی 
سوخت شما محسوب می شود و به 
هر میزان که کیفیت آن کم باشد، 
عملکرد شما را نیز تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. ب��دون تردید با توجه 
به اهمیت یافت��ن زمان در دنیای 
حال حاضر، افراد ترجیح می دهند 
ت��ا جایی که ممکن است در زمان 
خود صرف��ه جویی کنن��د. بدون 
تردی��د درست ک��ردن وعده های 
غذایی ام��ری زمانبر خواهد بود و 
همین امر باع��ث می شود تمایل 
افراد به سمت فس��ت فودها باشد. 
با این ح��ال واقعیت این است که 
آنه��ا از نظ��ر سالم��ت در جایگاه 
پایین��ی ق��رار داشت��ه و مصرف 
مداوم آنه��ا در درازمدت افراد را با 

مشکالت بس��یاری مواجه خواهد 
ساخ��ت. ب��ه همین خاط��ر الزم 
است به هر نحوی که ممکن است 
فکری ب��رای تغذیه خ��ود بکنید. 
ب��دون تردید با اص��الح آن خیلی 
زود شاهد تغییرات��ی در وضعیت 
خ��ود خواهید ش��د. در این رابطه 
می توانی��د اقدام��ات خالقانه نیز 
داشته باشید. برای مثال از فردی 
در شرکت خود که از حجم کاری 
کمتری برخ��وردار است بخواهید 
وظیفه تأمین غذای تمامی پرسنل 

را برعهده بگیرد. 
6- مش�تاق کم�ک کردن و 

کمک گرفتن باشید
در پس��ت مدیری��ت شاید هیچ 
موردی به ان��دازه غرور بیجا مضر 
نباش��د. درواقع شما بای��د از نظر 
عقل��ی به چن��ان بلوغ��ی دست 
پیدا ک��رده باشید که جایگاه خود 
را دلیل ب��ر فخرفروش��ی ندانید. 
فراموش نکنید تیمی را در اختیار 
دارید که تنها به کمک آن خواهید 
توانست به اهداف خود دست پیدا 
کنید. به همی��ن خاطر الزم است 
در هر قسمتی که تصور می کنید 
ب��رای شرکت مفی��د خواهد بود، 
پیش قدم باشید. یکی از این موارد 
کم��ک کردن و کم��ک گرفتن از 
سایرین است. بدون تردید همه ما 
نیاز به راهنمایی و کمک یکدیگر 
داری��م و در این م��ورد استثنایی 
وج��ود ن��دارد، بااین ح��ال برخی 
افراد آن را نشانه ضعف دانس��ته و 
به همین دلی��ل روی آن سرپوش 
می گذارند که بدون شک روی کل 
شرکت تأثیر منفی خواهد داشت. 
همچنین افراد تنها زمانی نسبت 
به این امر احساس خوبی خواهند 
داشت که دوطرفه باشد. به همین 
خاط��ر در جایگ��اه مدیریت الزم 
است به نحوی عمل کنید که افراد 
حس مفید بودن داشته باشند نه 
صرفاً فردی که فقط به آن کمک 
می شود. برای شک��ل گرفتن این 
موض��وع به عن��وان ی��ک رسم در 
شرک��ت، مشاوران نی��ز می توانند 
کم��ک شایانی به شم��ا کنند. به 

همی��ن خاطر بهت��ر است حداقل 
ساالنه از یک مشاور و روان شناس 

استفاده کنید. 
7- از وابس�تگی خ�ود ب�ه 

تکنولوژی بکاهید
ام��روزه تکنول��وژی و خصوصا 
شبکه های اجتماع��ی افراد را وارد 
دنیایی جذاب می کنند که بیرون 
آمدن از آن امری بس��یار سخت و 
دشوار است. عل��ت این امر هم به 
این خاطر است که به محض ورود 
به این شبکه ها شم��ا با دریایی از 
اطالعات مواج��ه خواهید شد که 
تنه��ا زمانی برای شم��ا سودمند 
خواهند بود که با هدفی مشخص 
همراه باشن��د، در غیر این صورت 
در آن غ��رق خواهید شد و درواقع 
ممکن است ساعت های زیادی را 
به صورت روزان��ه در این شبکه ها 
تلف کنی��د بدون آنک��ه هدفی را 

دنبال کرده باشید. 
ب��ه همی��ن خاط��ر الزم است 
هم��واره برای خ��ود در این رابطه 
محدودیت های��ی را ق��رار دهید و 
حت��ی اگ��ر شرکت شم��ا در این 
شبکه ه��ا دارای صفح��ه شخصی 
اس��ت، مدیریت آن را ب��ه فردی 
دیگر واگذار ک��رده و تنها نظارت 
را برای خود کافی بدانید. فراموش 
نکنید که شما در مهم ترین جایگاه 
شرکت ق��رار داری��د و همین امر 
باع��ث می شود به ان��دازه کافی از 
مشغله کاری باال برخوردار باشید 
و در صورتی که مدیریت درستی 
روی زم��ان خود نداشت��ه باشید 
ب��دون تردید در ک��ار خود موفق 
نخواهید ب��ود. همچنین فراموش 
نکنید ک��ه ب��ه تأخی��ر انداختن 
وظایف اصلی باعث ایجاد استرس 
در اف��راد خواهد ش��د، به همین 
خاط��ر بهتر است در ابتدا کارهای 
خود را سروسامان داده و سپس به 
این کارها که جنبه تفریحی دارند 
بپردازی��د. همچنین بهتر است در 
شبکه ه��ای اجتماعی م��واردی را 
دنبال کنید که به نحوی برای شما 

سودمند و مفید خواهند بود. 
www.thebalance.com :منبع

کلید7تغییر در سبک زندگی برای اینکه مدیر بهتری شوید هوش تجاری

 اهمیت BI )هوش تجاری( 
در تصمیمات استراتژیک سازمان ها

همانطور که از تعاریف متع��دد استنباط می شود، هوش 
تج��اری در قالب ه��ر تعریفی به دنبال افزای��ش سودآوری 
سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است 
و به ط��ور اعم می توان اهداف زی��ر را برای این رویکرد نوین 

عنوان کرد. 
1 - تعیین گرایش های تجاری سازمان که موجب می شود 
سازمان بدون اتالف وقت، هزینه و انرژی در سایر مس��یرها 

روی اهداف کالن و اساسی خود متمرکز شود. 
2- تحلیل عمیق بازار. 

3- پیش بینی بازار که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار 
خ��ود را توسعه دهند، منافع جدید به وجود آمده در بازار را 

عاید سازمان کند. 
4- باالب��ردن سطح رضایتمندی مشتری��ان که می تواند 
موجبات استمرار کسب و کار باشد و از دست دادن این اعتماد 

و رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه به همراه دارد. 
5- شناسایی مشتری��ان دائمی که وفادارن��د. می توان با 
پیگیری رفتار آن��ان، جهت گیری های کالن و استراتژیک را 

انجام داد. 
6- تقس��یم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش 

برخورد با هر گروه از مشتریان. 
7- افزای��ش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی 

رویه فرآیندهای کلیدی. 
8- استانداردس��ازی و ایجاد سازگ��اری بین ساختارهای 

سازمان. 
9-تسهیل در تصمیم گیری که جزو اهداف اساسی هوش 

تجاری محسوب می شود. 
10- تشخیص زودهنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را 
به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصت های کسب و کار 

قبل از اینکه رقبا آن را تصاحب کنند. 
ب��ا توجه به موارد فوق می توان گفت که احس��اس نیاز به 
وجود ه��وش تجاری در سازمان ب��رای اولین بار در سطوح 
باالی مدیریتی احس��اس می شود و از ب��االی هرم ساختار 
سازمانی به بخش های زیرین منتقل می شود، ولی برای ایجاد 

آن باید از پایین ترین سطوح و الیه ها شروع کرد. 
مهم ترین نیاز ی��ک مدیر، داشتن اطالع��ات دقیق برای 
اتخاذ تصمیم درست است. فرآیند تصمیم گیری می تواند به 
سه بخش کلی زیر تقس��یم شود. با توج��ه به انواع مختلف 
تصمیم گیری )براساس میزان ساخت یافته بودن آن( هر یک 

از بخش ها اهمیت متفاوتی خواهند داشت. 
1- دسترس��ی، جمع آوری و پاالی��ش داده ها و اطالعات 

مورد نیاز 
2- پردازش، تحلیل و نتیجه گیری براساس دانش 
3-اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن. 

در ه��ر یک از موارد فوق، سازمان های قدیمی که از هوش 
تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکالتی هستند که اغلب 
از عواملی چون حجیم بودن داده ها، پیچیدگی در تحلیل ها 
و ناتوانی در ردگیری نتایج فرآیندها و پیامدهای تصمیمات 
گرفت��ه ش��ده، نشأت می گی��رد. هوش تجاری ب��ا کمک به 
ح��ل مشکالت فوق، ب��ه دلیل ساختاری ک��ه در سازمان به 
وجود می آورد، فرصت های جدی��دی نیز برای رشد سازمان 
ایج��اد می کن��د و نه تنها عامل حذف مشک��الت است، بلکه 
ب��ا صرفه جویی در زمان و هزینه، شرای��ط کاری را دگرگون 
می س��ازد. رشد تصمیم گیری سازم��ان معموالً بدین ترتیب 
است ک��ه پایین ترین سطح انج��ام فعالیت های تجاری یک 
سازمان، سط��ح عملیاتی است که فرآین��د در دفعات باال و 
معم��والً به صورت تکراری در رده ه��ای پایین سازمان انجام 
می ش��ود و معموالً با حجم کمی از داده ها س��ر و کار دارند. 
تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مس��ائل 
ساخ��ت یافته و توسط مدی��ران رده پایین اتخ��اذ می شود. 
نتایج حاصل از این تصمیمات، تأثیرات کوتاه مدت و خرد در 
سازمان دارند. سطح تاکتیکی در سازمان مربوط به عملیاتی 
اس��ت که در حوزه مدیران میانی انجام می شود. این عملیات 
می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام 
آن، گزارش گی��ری و نهایتاً جمع بن��دی داده های مفید برای 
اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد. تصمیمات گرفته 
شده در این سطح غالبا در حوزه مس��ائل نیمه ساخت یافته 
و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود و نهایتاً باالترین سطح 
استراتژیک مربوط به تصمیم گیری های کالن سازمان است 
ک��ه توسط مدیران رده باال اتخاذ می شود. این نوع استفاده ها 
در دفع��ات کم و در دوره ه��ای طوالنی انج��ام می شود، اما 
ممکن است با حجم باالی��ی از اطالعات و پردازش ها همراه 
باش��د. تصمیمات گرفته شده در ای��ن سطوح غالبا در حوزه 
مسائل غیر ساخت یافته و توسط مدیران ارشد انجام می شود 
و نتایج حاصله تأثیرات بلند مدت و کالنی در مس��یر حرکت 
سازم��ان دارد. کاربرد هوش تج��اری در سطح استراتژیک را 
 می توان به نوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و 
بهین��ه س��ازی فرآیندها در کن��ار یکدیگ��ر، در نظر گرفت. 
ای��ن سیس��تم ها روی برخی ویژگی های مه��م مالی و سایر 
پارامتره��ای مهم دیگر در افزای��ش کارایی سازمان متمرکز 
می شون��د. بدیه��ی است که سیس��تم در این سط��وح باید 
فرآیندهای خارج��ی سازمان را نیز در بر بگیرد. خصوصیات 
مختلف برنامه های کاربردی در مقاطع مختلف سازمان، باعث 
ایجاد تفاوت هایی در ابزارها، تکنیک ها و زیرساخت های مورد 
نیاز برای هر یک از آنها می شود. استفاده از ابزارهای تحلیلی 
و هوشمن��د بیشتر در سطح باال انج��ام می شود که نیازمند 
پردازش ه��ای باال با میزان دسترس��ی انبوهی از اطالعات در 
سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از عملیاتی است. بخش 
عملیات��ی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمع آوری اطالعات و 
ذخی��ره سازی آنها را در پایگ��اه داده های خصوصی بر عهده 

دارد. 

پیمان احمدی
DBA با گرایش برنامه ریزی استراتژیک

damian wofl :نویسنده
مترجم: الهام شیخان

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

کلوپ کمدی و خنده - ویدئوهای کمدی به سرعت پخش می شوند. چند استندآپ کمدین، مانند میثم درویشان پور و مجید افشاری 
وجود دارند که جدیدا به لطف رامبد جوان و برنامه  خندوانه به سلبریتی تبدیل شده اند. دیگران نیز منتظر این هستند که نوبت شان 
فرا برسد. صدها کمدین وجود دارند که به دنبال راهی برای نشان دادن استعدادشان هستند. شما می توانید با راه اندازی یک کلوپ 

کمدی و خنده  آنالین به آنها کمک کنید.



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
2 آبان 1396

شماره 913



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی سه شنبه14
2 آبان 1396

شماره 913



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
سه شنبه
2 آبان 1396

شماره 913

اخبار

تبریز - لیال پاشائی- رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان 
آذربایجان شرقی در دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل رسانه ای با 
دکتر مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی گفت: خانه مطبوعات 
یکی از چند تشکل فعال رسانه ای استان است که وجه تمایز و مزیت 
عمده آن با دیگر تشکل های موجود این است که ترکیب هر ۹ عضو 
هیات مدیره و بازرسان آن مرکب از فعاالن رسانه ای منتخب استان 
اعم از مدیرمس��ئول نشریه، مدیر خبرگزاری، مدیر دفتر سرپرستی 
جرای��د کثیراالنتشار، روزنامه نگاران و نمایندگان پایگاه های خبری 

می باشند.
خانه مطبوعات تشکلی جامع و فراگیر است

ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز به نق��ل از کمیته روابط عمومی 
و اط��الع رسانی خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی، اسد فالح، 
 ب��ا بیان اینکه خانه مطبوعات است��ان در قیاس با دیگر تشکل های 
رسان��ه ای استان، جامعیت داشته و فراگیرتر است، اظهار کرد: تعدد 
تشکل های رسانه ای استان می تواند در صورت همگرایی به مزیت 
ممتاز و ظرفیت عظیمی مبدل شود حال آنکه متاسفانه بعضا شاهدیم 
ص��ف بندی های کاذبی در این عرصه پدید می آید اما امیدواریم به 
یاری حق و با وحدت نظر همکاران رسانه ای و البته با درایت مدیران 
اجرایی استان منبعد شاهد کثرت اتفاقات مبارک و مثبت در حوزه 
رسانه ای استان باشیم. رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان با 
اش��اره به جایگاه این تشکل رسانه ای فراگیر، پیشنهاد کرد نماینده 
خانه مطبوعات به عنوان عضو ثابت در جلسات شورای اداری استان 

دعوت و حضور داشته باشد.
پیشنهاد حضور نماینده خانه مطبوعات در ترکیب اعضای 

شورای فرهنگ استان
ف��الح همچنین افزود: طبق رویک��رد وزارت فرهنگ و ارشاد و در 
تطبیق با ابالغیه معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه که خانه مطبوعات 
را به عنوان یک تشّکل رسمی معرفی کرده است، مقرر شده جایگاه و 
نقش مهم خانه مطبوعات در فراگرد اقدامات و فعالیت های رسانه ای 
استان بیش از پیش تبیین و ماموریت های محوله مطابق با اساسنامه، 
پیگی��ری و عملیاتی شود، از این رو و منجمله، انتظار داریم تدابیری 
اتخاذ و محملی فراهم شود تا نماینده خانه مطبوعات به عنوان عضو 

جدید در جلسات شورای فرهنگ استان حضور یابد.

هدایت جریان رسانه ای تبریز ۲۰1۸ با مدیریت خانه 
مطبوعات استان باشد

اسد فالح با مهم دانستن رویداد تبریز 2018، خاطرنشان کرد: در 
این خصوص درخواست خانه مطبوعات از مدیریت ارشد استان این 
اس��ت که کلیه اقدامات مربوط به تبریز 2018 دارای پیوست رسانه 
ای باش��د و هدایت جریان رسان��ه ای تبریز 2018 نیز با محوریت و 
مدیری��ت خانه مطبوعات، برنامه ریزی، پیگیری و اجرایی گردد. وی 
 ه��م چنین، پیشنهاد کرد خانه مطبوعات استان متولی راه اندازی و 
اداره کننده میز گفت وگ��وی دستگاه های اجرایی و دولتی با رسانه 
ها معرف��ی و با همکاری روابط عمومی استان��داری این ماموریت را 
به سرانجام برساند. رئیس خانه مطبوع��ات استان ادامه داد: مطابق 
اساسنامه خانه مطبوعات که مورد تائید و حمایت معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهن��گ و ارشاد اسالمی است، تعامل مس��تمر و دوسویه با 
دستگاه ها، نهادهای دولتی و بخش های خصوصی جزو مطالبات و 

برنامه های خانه مطبوعات محسوب می شود.
دارندگان کارت خانه مطبوعات در اولویت هستند

 رییس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی همچنین خواستار 
توج��ه و اجرای مفاد نامه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالم��ی شد که اشعار م��ی دارد به منظور ایفای حقوق رسانه های 
حرفه ای، کلیه همکاری ها و امکانات خبری صرفا از طریق استانداری 
 ب��ه رسان��ه های استان��ی و محل��ی دارای مجوز، دفات��ر سرپرستی 
رسانه های سراسری دارای پروانه از فرهنگ و ارشاد، دارندگان کارت 
عضویت خانه مطبوعات و دارندگان کارت روزنامه نگاری حرفه ای از 

فرهنگ و ارشاد ارایه شود.

سهم اندک آگهی در سبد اقتصادی مطبوعات محلی و استانی
اس��د فالح، عدم همکاری بعضی از دستگاه ه��ای اجرایی را برای 
توزی��ع عادالنه آگهی های ض��روری خود که به ج��ای همکاری با 
اداره ک��ل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات، رأسا و صرفا به 
نشریات خاصی، تخصیص می یابد را از جمله چالش های پیش روی 
مطبوعات در استان ذکر کرد و گفت: متاسفانه سهم ناچیز و اندکی 
از آگهی های اینچنینی در سبد مطبوعات محلی و دفاتر سرپرستی 
جراید کثیراالنتشار مستقر در استان دیده می شود، با این حال خانه 
 مطبوع��ات پیگیری می کند ت��ا توزیع آگهی ها از جری��ان و روال 
ضابطه مند و عادالنه تری برخوردار باشد کمااینکه اصالح و بازنگری 
منطق��ی در روند ج��اری می تواند کمک موثری در مس��یر کاهش 
مشک��الت مالی و اقتصادی مطبوعات محلی و رسانه های سراسری 

فعال و ذی حق در استان باشد.
خانه مطبوعات در جایگاه اتاق فکر رسانه ای استان است

فالح اضافه کرد: خانه مطبوعات به پشتوانه نیروها و ظرفیت های 
انسانی متخصص و ماهر در حوزه رسانه، قادر است به عنوان اتاق فکر 
رسانه ای استان، تعامل و همکاری مستمر و شایسته ای با مدیریت 
ارشد استان و مجموعه مدیران دستگاه های اجرایی داشته باشد. وی، 
حضور دکتر مجید خدابخش را در کسوت استاندار آذربایجان شرقی 
ب��ه ایشان و جامعه فرهنگی و رسان��ه ای استان تبریک گفت و ابراز 
امیدواری کرد با حمایت استاندار محترم، خانه مطبوعات بتواند کارکرد 
موث��ر و نقش حائزاهمیت خود را در سپهر رسان��ه ای استان، بویژه 
در آستانه رویداد ه��ای مهمی همچون تبریز 2018، بیش از پیش 

پیگیری و محقق کند.

اصفهان - قاس�م اس�د - باحضور مهندس جانب��از مدیرعامل 
شرک��ت مهندس��ی آب و فاضالب کشور، دکتر تاب��ع جماعت مشاور 
وزی��ر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو در هفتمین 
جشنواره روابط عمومی ه��ای برتر شرکتهای آب و فاضالب کشور از 
بس��ته فرهنگی مدیریت مصرف آب شرکت آبفای استان اصفهان که 
شام��ل 5 انیمیشن، 2 کیلی��پ، 5 نمایش نامه صوت��ی و 7 ترانه بود 
رونمایی شد. سیداکبر بنی طبا، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب است��ان اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور 
بسته فرهنگی مدیریت مصرف را در ابعاد گسترده و متنوع که بسیاری 
از تکنیک های هنری را دربر دارد تولید و رونمایی نمود. در این بسته 
فرهنگ��ی 5 داستان در قالب انیمیشن، 2 کیلیپ به صورت مس��تند، 
5 نمای��ش نامه صوتی و 7 ترانه بس��یار زیبا با لحن کودکانه آمده که 
شیوه های صحیح مصرف آب را به گروه هدف که کودکان و نوجوانان 

ب��وده است آموزش می دهد. وی حس��اسیت و دقت نظر در محتوای 
بخش های مختلف این بس��ته فرهنگی را مهم برشمرد و خاطرنشان 
ساخت: میزان اثربخشی و مؤثر بودن هر اثری ارتباط بس��یار زیادی با 
محتوای آن اثر دارد. بر این اساس در فرآیند تولید این بسته فرهنگی 

بر تنوع و محتوای مقوله مدیریت مصرف بس��یار تأکید شد و تصمیم 
گرفته شد در تدوین این بسته فرهنگی متناسب با گروه سنی جامعه 
هدف از موسیقی مطلوب، طراحی های گرافیکی متنوع، تصویرسازی، 
آهنگ سازی و صداگذاری مناسب استفاده شود. مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: بس��ته 
فرهنگی »ت��و میدونی اخمولک چطوری خندونک ش��د؟« در میان 
دان��ش آموزانی که برای آموزش مدیریت مصرف آب به خانه فرهنگ 
آب مراجع��ه می کنند توزیع می شود تا با در اختی��ار قرار دادن این 
بسته فرهنگی به دانش آموزان فرآیند آموزش مصرف بهینه آب جامع 
و کامل تر انجام گیرد. وی گفت: تیراژ این بس��ته فرهنگی در مرحله 
 اول حدود 10 هزار نس��خه است که انتظار می رود با توزیع آن میان 
دانش آموزان فرهنگ بهینه مصرف آب میان آینده سازان کشور نهادینه 

شود تا صیانت از منابع آبی در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اهواز – شبنم قجاوند - پروژه پژوهشی » تهیه و تدوین دانش فنی، 
فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان 
و مواد پودری بر اساس کارکرد خالء و فیلتراسیون مناسب«  در مرحله 
نهایی عقد قرارداد قرار گرفت. مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت 
مل��ی حفاری در این باره گفت: این پروژه پژوهشی متعاقب نیازسنجی 
ای��ن مدیریت در سطح شرکت  با همکاری مدیریت خدمات سیمان و  
انگیزش چاه  تعریف شد و پس از بررسی در کارگروه های تخصصی، در 
شورای عالی پژوهش شرکت به تصویب رسید . مهدی عرشیان افزود: 
پ��س از تصویب این پروژه به عنوان یک نیاز اساسی شرکت، این مهم 

 طی فراخوان پژوهشی از طریق پورتال  شرکت به اطالع دانشگاه ها و
 پارک های علم و فناوری رسید تا ظرف مهلت تعیین شده پیشنهادات 
خ��ود را در قال��ب های تعیین ش��ده ارسال نماین��د . وی  اظهارکرد: 
پیشنهادات دریافتی در کارگروه های تخصصی در جلسات متعدد مورد 
بررسی و داوری قرار گرفت و پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز مورد 
تصویب کارگروه ها و شورای عالی پژوهش ملی حفاری و شرکت ملی 
نف��ت ایران قرار گرفت . عرشی��ان در توضیح بیشتر در زمینه اهمیت 
پروژه گفت: از جمله خدمات تخصصی جانبی حفاری چاه های نفت و 
گاز که از سوی این شرکت ارائه می گردد خدمات سیمانکاری چاه ها 

می باشد که در مرحله برش کاری بسته ها و مخلوط نمایی افزایه های 
مورد نظر  با توجه به درجه خاص سیمان های مورد  استفاده، موجب 
ایجاد آالیندگی و هدر رفت بخشی از سیمان می گردید . مدیر پژوهش، 
فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: در این 
پ��روژه با همکاری مجموعه های دانش بنی��ان از مرکز رشد دانشگاه و 
مطابق با تکنولوژی های روز ، سیس��تمی برای برش و مخلوط نمایی 
طراحی و اجرایی می شود که از یکس��و مشکالت زیس��ت محیطی را 
برطرف می کند و از سوی دیگر منجر به صرفه جویی قابل توجهی در 

هزینه های مصرفی در این زمینه می گردد . 

سمنان - بابامحمدی - حمیدرضا ادیب نیا رئیس امور پژوهش های 
منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملی گاز در جمع تیم ارزیابی اولین 
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز، اعضای هیئت مدیره و 
اعضای کارگروه های تعالی شرکت گاز استان سمنان گفت: همزمان با 
پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران و تغییر رویکرد کالن 
این شرکت از توسعه کمی به توسعه کیفی؛ حرکت به سمت استقرار و 
جاریسازی مدلهای تعالی در کلیه شرکتهای زیرمجموعه  شرکت ملی 
گاز آغاز گردید. ادیب نیا با اشاره به روند شکل گیری جایزه سرآمدی در 
صنعت نفت افزود: نشست شورای سیاست گذاری اعطای جایزه سرآمدی 
در صنعت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران و با حضور نمایندگان 
وزارت نفت، چه��ار شرکت اصلی و دبیر "جایزه تعالی" پتروشیمی به 

عن��وان میهمان افتخاری مهرماه ۹5 برگزار و مدل تعالی EFQM به 
عنوان مدل مرجع ارزیابی شرکته��ای زیرمجموعه این وزارت انتخاب 
شد. رئیس امور پژوهش های منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملی 
گاز  ادامه داد: مطابق نظام نامه "جایزه سرآمدی و بهبود مستمر" وزارت 

نفت، "شورای هماهنگی جایزه" در شرکت ملی گاز تشکیل و بر اساس 
تصمیمات این ش��ورا مقرر شد شرکتهایی از مجموعه شرکتهای ملی 
گاز که سالهای گذشته موفق به کسب تقدیرنامه ۳ ستاره به باال جوایز 
مل��ی شده اند مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکتهای برتر برای رقابت در 
سطح وزارت نفت انتخاب و نهایتاً برترین های وزارت نفت برای رقابت در 
سطح ملی مشخص گردند. ادیب نیا مهم ترین هدف جایزه سرآمدی و 
بهبود مستمر شرکت ملی گاز را یادگیری شرکتها دانست و تأکید کرد: 
به منظور اجرای صحیح و کامل فرآیند یادگیری؛ ارزیابان این جایزه از 
بهترین ارزیابان جوایز ملی انتخاب شده اند. وی ابراز امیدواری نمود در 
خالل این ارزیابی نکات مثبتی از تیم ارزیابی به شرکتها منتقل گردد و 
شرکتها با تمرکز بر نقاط قابل بهبود در مسیر توسعه کیفی قدم بردارند. 

در دیدار اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان با استاندار آذربایجان شرقی مطرح شد؛

هدایت جریان رسانه ای تبریز ۲۰۱۸ با مدیریت خانه مطبوعات آذربایجان شرقی باشد

باحضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت

رونمایی از بسته فرهنگی با رویکرد مدیریت مصرف آب

مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران خبر داد 

نهایی شدن قرارداد اجرای یک پروژه پژوهشی در بخش خدمات فنی تخصصی صنعت حفاری

رئیس امور پژوهش های منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران در بازدید از شرکت گاز استان سمنان:

استقرار و جاری سازی مدل های تعالی مهمترین ابزار دستیابی به توسعه کیفی در شرکت ملی گاز است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قزوی��ن از برگزاری مرحله مقدماتی 
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج البالغه 
و اذان در این شرکت خبر داد. بنابر گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین ، مسعود شرفی مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین از برگزاری 
مرحله مقدماتی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
کریم، نهج البالغه و اذان در این شرکت خبر داد. مسعود شرفی 
 در ای��ن رابطه اف��زود:  شرکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 

همه ساله مسابقات سراسری قرآن کریم در نهج البالغه و اذان را 
در تمامی گروه های سنی جهت کارکنان و خانواده ها، در بخشهای 

مختل��ف بصورت کتب��ی و شفاهی برگزار م��ی کند که مرحله 
مقدماتی آن در استان برگزار شد و مراحل نیمه نهایی و نهایی در 
تهران و مشهد برگزار خواهد شد. این مقام مسئول تصریح کرد: 
به لطف الهی و تالش و پیگیری های انجام شده ، هرساله شاهد 
ارتقای سطح کیفی مسابقات و رشد علمی متسابقین هستیم که 
جای شکرگزاری دارد. وی انس با قرآن کریم و نهج البالغه را راه 
رستگ��اری و چراغ روشن هدایت برای همه انس��انها عنوان کرد 
و هدف اصلی از برگزاری مس��ابقات را همنشینی بیشتر با قرآن 

کریم برشمرد. 

در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین برگزار شد

مرحله مقدماتی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج البالغه و اذان در سال 1۳۹۶

همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش
کوهنوردان گلستانی به ارتفاعات جهان نما و ُدرفک صعود کردند

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- بمناسب��ت روز تربیت بدنی و ورزش کوهنوردان شرکت مل��ی پخش فرآورده های نفتی 
 منطقه گلستان به ارتفاعات ُدرفک در استان گیالن و جهان نما در استان گلستان صعود کردند.به گزارش روابط عمومی منطقه، با 
برنامه ریزیهای انجام شده کارکنان کوهنورد بصورت جداگانه و در دو گروه جهت صعود به این ارتفاعات اعزام شده و بعد از طی مسیر 
کوهستانی برفراز آنها ایستادند.گفتنی است ارتفاعات جهان نما در جنوب مرکز استان گلستان و در ارتفاع ۳086 متری از سطح دریا 
قرار دارد که از جاذبه های گردشگری استان بوده و همه ساله کوهنوردان بسیاری از سراسر کشور به این ارتفاعات صعود می کنند.
همچنین قله درفک در ارتفاع 27۳۳ متری از سطح دریا، در غرب رشته کوههای البرز مرکزی و در شمال شرق شهرستان رودبار واقع 

شده که از بهترین جاذبه های گردشگری استان گیالن می باشد.

رئیس ایمنی وآتش نشانی گاز گلستان برعدم به کارگیري لوازم 
گازسوزغیراستاندارد وپرمصرف تاکید کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي،قربانعلی منوچهریان دراین رابطه افزود:مشترکین گرامي توجه داشته 
باشن��د حداالمکان سعي کنند جهت گرم کردن خانه ازوسایل گازسوز پرمصرف وپرخطروغیراستاندارد استفاده نکنند.وي در ادامه 
درخصوص نصب صحیح وسایل گاز سوز گفت:از نکات مهمي که در حین نصب وسایل گازسوز باید به آن بسیار توجه شود استفاده 
از شیلنگهاي مرغوب استاندارد همراه با بس��ت فلزي مناسب است که اغلب مردم نس��بت به این موضوع مهم توجه چنداني ندارند.

منوچهریان با تاکید برتوجه به دودکشها که ساالنه بیشترین آمارحوادث را بهمراه داردافزود:همواره ازمحکم بودن وهمچنین بازبودن 
مسیر دودکش که بسیارخطرآفرین بوده اطمینان حاصل نمایید همچنین دقت شود هربخاري و یا وسایل گازسوز باید به یک دودکش 
مجزا و مجهز به کالهک  ازنوع  H  باشد.  رئیس ایمنی وآتش نشانی گازگلستان درخاتمه نیز ضمن تاکید برصرفه جویی درمصرف گاز 
اذعان داشت:رعایت نکات ایمني ضامن رفاه وآسایش است وبي توجهي به آنها بسیارخطرناک بوده وتبعات ناگواري را در بر دارد،ضمن 

اینکه مردم شریف نیز با صرفه جویی ومدیریت بهینه درمصرف گازمی توانند بخوبی ازگرماي لذت بخش آن بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهرخبر داد
توسعه گازرسانی در منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر 

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از صدور مجوز برداشت 
20 میلیون مترمکعب گاز از خط ششم سراسری جهت توسعه گازرسانی در منطقه ویژه اقتصادی 
شمال استان بوشهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس غالمعباس 
حسینی با اعالم این خبر افزود : شکوفایی و رونق اقتصادی و صنعتی استان از مهم ترین اهدافی است 
که از طریق گازرسانی به طرح های صنعتی دنبال می کنیم و در همین راستا طرح ها و اقدامات قابل 
توجهی نیز در دست اجرا داریم. به گفته مهندس حسینی اجرای این طرح ها در کنار مزیت های 
یادشده، همچنین موجب گسترش روز افزون انرژی پاک و ارزان  قیمت گاز در بخش صنعت و در نتیجه ارتقاء محیط زیست ،  توسعه 
همه جانبه استان و خدمت گزاری هرچه بیشتر به مردم  می گردد . وی در همین رابطه از مصرف ساالنه 1۳ میلیارد متر مکعب گاز 
در استان بوشهر خبرداد و تصریح نمود: ۹۹ درصد از این میزان به واحدهای صنعتی تحویل داده می شود و از این نظر ، شرکت گاز 
استان بوشهر در ردیف استان های نخست کشور به شمار می آید . مهندس حسینی با اشاره به تدوین اجرای طرح های پتروشیمی در 
منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بیان کرد: این منطقه با رویکرد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی به مساحت دو هزار و 100 هکتار 
در فاصله 15 کیلومتری جنوب شهر دیلم قرار دارد که واحدهای مختلف پتروشیمی در آن قرار دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشهر تصریح کرد: جهت گازرسانی به این واحدها مجوز برداشت 20 میلیون مترمکعب گاز از خط ششم سراسری  صادر شده است 
که این میزان گاز می تواند خوراک 12 پتروشیمی بزرگ را تامین کند و هر سرمایه گذاری که جهت فعالیت در این منطقه اقدام کند 

قادر خواهد بود ازمحل سهمیه اختصاص یافته  استفاده کند.

آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب گیالن موفق به اخذ استاندارد ایزو 17۰۲5 شد
 رشت- زینب قلیپور - در پی بازدید اعضاء کشوری کمیته ارزیابی و ممیزی استاندارد ایزو 17025 شرکت مهندسی آبفای 
کش��ور از آزمایشگ��اه مرکزی این شرکت و اعالم رضایت از نحوه مطلوب و پیاده سازی ایزو 17025 در آزمایشگاه مرکزی جلس��ه 
اختتامیه برگزار شد.بنا به این گزارش شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به منظور حصول اطمینان از نتایج آزمون های انجام 
 ش��ده و یکس��ان بودن روش های انجام آزم��ون در آزمایشگاه های شرکت های آب و فاضالب کشور، تصمیم بر یکس��ان سازی و
 استاندارد سازی آزمون ها و ساختمان آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد کیفیت آزمایشگاه با شماره                                      نمود.
براین اساس کلیه آزمایشگاه های مرکزی آب و فاضالب کشور موظف به پیاده سازی و اجرای این استاندارد شدند که پس از پایان 
ساخت آزمایشگاه مرکزی آبفای گیالن، اعضاء گروه ارزیابی و ممیزی ایزو 17025 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام به 
بازدید و ممیزی اولیه این آزمایشگاه نمودند. آبفای گیالن به منظور هر چه بهتر پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 
به توصیه کارشناسان شرکت مهندسی آبفای کشور اقدام به انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور پیشگامان کیفیت پاسارگاد نمود 
و طی 15 ماه با آموزش های کسب شده از طریق مشاور موفق به پیاده سازی استاندارد ایزو 17025 در محل آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاضالب شد.گفتنی است براساس ممیزی نهایی آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب گیالن توسط تیم ممیزی آبفای کشور و 
اعالم رضایت بسیار از نحوه مطلوب پیاده سازی و اجرای استاندارد ایزو 17025در محل آزمایشگاه مرکزی، جلسه اختتامیه با حضور 

مدیرعامل ، قائم مقام و معاونین آبفای گیالن در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد.

برای اولین بار در سطح مناطق ۹ انجام شد
 عیار سنجی میترآلتراسونیک پرتال منطقه با
 فلو کامپیوتر تاسیسات صادرات گاز بازرگان 

ساری – دهقان : داودی نژاد مدیر منطقه ۹ گفت: برای اولین بار در سطح مناطق 
عملیات انتقال گاز PROVE    میتر پرتال آلتراسونیک در تاسیسات اندازه گیری صادرات 
گاز بازرگان توسط کارشناسان امور فرهنگی و نظارت بر انتقال،  بعد از نصب و دریافت لحظه ایی و مقادیر اخذ شده از سیس��تم 
 سوپروای��زری تاسیس��ات فوق و با دقت  عملکرد 0/۳  ال��ی   1.6درصد به انجام رسید. به گزارش خبرنگار مازندران، وی همچنین 
خاطر نشان ساخت : با عنایت به وظیفه نظارت  و بازدید بر ایس��تگاههای تقلیل فشار گاز شهر   CGS شرکت های گازاستانی و 
همچنین تایید صورت جلسات تنظیمی بین مناطق و گازهای استانی، تجهیزمذکور به منظور راستی آزمایی صحت عملکرد فلو 

کامپیوتر های CGS  شرکت های گازاستانی مورد استفاده قرار می گیرد

رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان مرکزی:
خط تولید داروی ضدسرطان تا پایان امسال در مرکزی بهره برداری می شود

اراک- مین�و رس�تمی- رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان مرکزی گفت: خ��ط تولید داروی ضد سرطان تا پایان 
 سال جاری در شهرستان زرندیه مورد بهره برداری قرار می گیرد.  محمدرضا حاجی پور اظهار داشت: هم اکنون طرح تولید داروی 
ضد سرطان در شرکتی مستقر در شهرستان زرندیه پیشرفت ۹0درصدی دارد و با تکمیل عملیات اجرایی تا پایان سال جاری قابل 
 بهره برداری خواهد بود.  وی بیان کرد: این واحد تولیدی به عنوان یک شرکت دانش بنیان اقدام به تولید داروی ضد سرطان برای 
اولین بار در سبک خاصی در سطح کشور می کند و با کسب تجارب گذشته و انجام کارهای تحقیقاتی توانسته است به فرمول ساخت 
این داروها دست یابد. حاجی پور بیان کرد: با اتمام عملیات اجرایی راه اندازی، این شرکت دانش بنیان دارویی به صورت آزمایشی افتتاح 
می شود چراکه محصول تولیدی این واحد باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و پس از اخذ تائیدیه از سوی 
وزارت خانه متبوع پروانه بهره برداری صادر و با اخذ مجوز، تولید رسما آغاز خواهد شد.  وی اظهار کرد: در استان مرکزی 1۴ واحد 
تولید دارو مستقر هستند و تعدادی واحدهای دیگر نیز به صورت غیرمستقیم مواد اولیه دارویی تولید می کنند. از نظر نوع محصول و 
میزان سرمایه گذاری در عرصه تولید دارو استان مرکزی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان مرکزی گفت: این واحد به لحاظ ظرفیت باالی تولیدی که برای آن تعریف شده عالوه بر تامین نیاز داخل کشور از 

پتانسیل صادراتی نیز برخوردار است و بسیاری از کشورها تقاضای خرید این محصول تولیدی را دارند.

برگزاری بیست و سومین دوره مقدماتی مسابقات 
سراسری قرآن کریم در منطقه خلیج فارس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- بیس��ت و سومین دوره مقدماتی مسابقات 
سراسری قرآن کریم ، نهج البالغه و اذان در منطقه خلیج فارس برگزار شد.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، رئیس روابط 
عمومی منطقه خلیج فارس گفت : این دوره از مسابقات در تمامی رشته های حفظ ، ترتیل قرآن کریم، اذان ، نهج البالغه و مفاهیم 
شاهد استقبال خوب همکاران و خانواده ها بودیم. محمدامین ترابی ادامه داد : بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با 
حضور داوران برتر استانی در مسجد علی بن ابی طالب واقع در شهرک مروارید ، با حضور ۴7 نفر از کارکنان شرکت و خانواده آنان 
در رشته های مختلف برگزار شد. وی افزود : در پایان این دوره از مسابقات با حضور مهندس عطار ، مدیر منطقه به نفرات اول تا سوم 
هر رشته جوایزی اهداء و نفرات اول هررشته به مرحله بعدی مسابقات سراسری راه پیدا کردند. یادآور می شود : در پایان این دوره از 

مسابقات به کلیه شرکت کنندگان در این مسابقه هدایائی تقدیم گردید.
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برنامه اس��تراتژیک تبلیغ��ات چارچوبی را برای 
ش��رکت و آژانس تبلیغاتی فراهم می کند تا با آن، 
می��زان مؤثر بودن و رس��یدن به اه��داف کمپین 

تبلیغاتی را اندازه بگیرند. 
استراتژی تبلیغاتی روش هایی را برقرار می کند 
ت��ا با آن به اهداف از پیش تعیین ش��ده تبلیغاتی 

خود برسیم. 
ب��ه گ��زارش ibazaryabi، برنام��ه تبلیغاتی 
همچنی��ن  و  رس��انه  خالقان��ه  تاکتیک ه��ای 
بودجه بن��دی و زمان بن��دی عناصر اس��تراتژی را 

مشخص می کند. 

استراتژی
اس��تراتژی تبلیغ��ات دیدی وس��یع ب��رای کل 

کمپین تبلیغاتی به ما می دهد. 
اگر هدف تبلیغاتی م��ا مثاًل افزایش برندآگاهی 
ی��ک برن��د غذایی مش��خص به ان��دازه 25درصد 
در یک مکان مش��خصی باشد، اس��تراتژی روش 

دستیابی به این هدف را نشان می دهد. 
توصیه های اس��تراتژی می تواند ش��امل افزایش 
شناس��اندن  گرفت��ن،  ق��رار  دی��د  مع��رض   در 
برند به عنوان یک محصول با کیفیت باال و تشویق 
خرده فروش��ان برای موجود نگه داشتن محصول 

باشد. 

بررسی
تیم مش��تریان و آژانس تبلیغاتی اسناد استراتژی را 
بررسی می کند تا مطمئن شود اهداف بازاریابی را ارضا 
می کند. سپس آژانس تبلیغاتی برنامه جزئی تری برای 
تبلیغات فراهم می کند تا استراتژی را پیاده سازی کند. 
تبلیغات بدون اس��تراتژی به معن��ای تضمین برای 
عدم موفقی��ت کمپین اس��ت. بنا به مفاهیم س��ایت 
adcracker خالصه تبلیغاتی به منزله نقش��ه راهی 

است تا به تیم کمک کند سریع به راه حل برسند. 

برنامه
برنامه تعیین می کند چگونه استراتژی را پیاده سازی 
کنیم. مثاًل برای افزایش آگاهی از برند برنامه می تواند 
تبلیغات در روزنامه ها، رادیوی محلی و سایت ها باشد. 
برای جایگاه س��ازی برند، برنامه می تواند برای نشان 
دادن کیفی��ت محصول خالقیت به خ��رج بدهد و به 

صورت سبک زندگی آن را معرفی کند. 
برنام��ه می توان��د مثاًل پیش��نهاد تبلی��غ از طریق 
توزیع کننده ها را بدهد تا خرده فروش��ان و مشتریان را 

به خرید نمونه و تست نمونه ها تشویق کند. 

رسانه
برنامه تبلیغاتی می تواند رسانه را برای تبلیغات تعیین 
کن��د، مخاطبان هدف را تعیین کن��د، تعداد تبلیغات و 

هزین��ه آنها را تعیین کند. برنام��ه می تواند اندازه تبلیغ 
روزنام��ه ای را تعیین کند یا زم��ان تبلیغات رادیویی را 
تعیین کن��د. همچنین می تواند تعیین کند تعداد تکرار 

تبلیغات یا کل زمان کمپین چقدر باشد. 

خالقیت
اظهارنام��ه خالقان��ه در برنامه تبلیغات��ی می تواند 

پیغام های مهم را که هر تبلیغی دارد تعیین کند. 
می توان با طرح خالقانه برنامه همچنین روش جلب 

توجه و نحوه تعامل پیغام را به دقت تعیین کرد. 
برنام��ه می تواند همچنین مکانیس��م پاس��خ را نیز 
طراح��ی کند. مثاًل طراحی کوپ��ن ارتباطی، یا آدرس 
وب سایت، به نحوی که تبلیغات کننده می تواند پاسخ 

را مدیریت کند. 

بودجه
برنام��ه باید به صورت دقی��ق بودجه را تعیین کند. 
تمام هزینه کمپین به صورت ریز باید مشخص باشد. 
کمپین باید برای رسیدن به اهداف قابل اندازه گیری 

باشد. 
بنابراین باید برنامه به نحوی طراحی ش��ده باش��د 
تا آژانس تبلیغاتی بتواند میزان رس��یدن به اهداف را 

بسنجد. 
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عناصر اصلی برنامه استراتژیک تبلیغات

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 816 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: در جهان امروز، نیروهای انسانی سرمایه 
محسوب می ش��وند و با کارکرد درست خود به سازمان معنا 
و مفهوم می بخش��ند و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم 
می کنند. هر ش��رکتی برای خود سیاست ها و استراتژی های 
از قب��ل تدوین ش��ده دارد و براس��اس آن برنامه های خود را 
تنظیم و مدیریت می کند. اگر شرکت شما یک شرکت بزرگ 
اس��ت و بخش آموزش دارد طبعا کارمندان جدید می توانند 

با گذراندن دوره های آموزش��ی با سیاست ها و اهداف شرکت 
آشنا ش��وند و این وظیفه برعهده گروه آموزشی است. اما اگر 
ش��رکت شما متوسط یا کوچک است ش��ما می توانید با ارائه 
متن مکتوب سیاس��ت های س��ازمانی در وهله اول نیروهای 
جدید را با اهداف کلی شرکت آشنا کنید سپس براساس نوع 
مس��ئولیت برای هر کدام ش��رح وظایف جدید تهیه و تدوین 
کنید تا آنها دقیقا با شرح وظایف و مسئولیت های خود آشنا 
شوند و بتوانند برنامه های خود را براساس شرح وظایف تنظیم 
کنن��د. همچنین به آنها فرصت کوتاه��ی بدهید تا بتوانند با 
شرکت و ساختارهای اداری و کارکردی از نزدیک آشنا شوند.  
بی تردید در این فرصت در صورتی که کارمندان جدید ش��ما 

ذهنی فعال و جست و جوگر داشته باشند با انبوهی از سواالت 
و ابهامات روبه رو می ش��وند، بنابراین الزم است شما زمانی را 
برای پاسخگویی در نظر بگیرید و به تمام سواالت آنها با صبر 
و حوصله پاسخ دهید. این نکته را فراموش نکنید که نیروهای 
جدید برای اینکه با شرکت و سیاست های داخلی و مرامنامه 
س��ازمانی آشنا ش��وند نیاز به زمان دارند تا بتوانند همسنگ 
دیگر کارکنان ش��ما شوند، بنابراین به آنها فرصت دهید تا با 
آزمون و خطا جایگاه خود را بشناس��ند. البته شما می توانید 
غیر محس��وس آنها را زیر نظر داشته باشید تا درصورتی که از 
مسیر اصلی فعالیت خارج شدند، با راهنمایی درست دوباره در 

مسیر اصلی اهداف سازمان قرار گیرند. 

 انتقال مسئولیت ها
 به کارمندان جدید

پرسش: مدیر یک شرکت خصوصی هستم و به تازگی دو نیرو استخدام کردم. چگونه آنها را با شرکت و مسئولیت هایشان 
آشنا کنم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )48(
شناخت کامل کسب وکار

 یکی از مس��ائل مهم در هر کس��ب و کاری شناخت کامل 
نسبت به اون کاره. اگه تو امروز داری کاری را انجام می دی 
ام��ا درآم��د و فروش خوبی ن��داری یک��ی از علت های اون 

می تونه همین مسئله شناخت باشه. 
 بای��د کام��اًل کار رو بشناس��ی. منظور از اینک��ه کار رو 
بشناس��ی یعن��ی اینکه بدونی نقاط ضع��ف و قوت و تهدید 
و فرص��ت کار چیه. البته ضعف و قدرت نس��بت به خودت 
تعریف می ش��ه و اون چیزی که برات ضعف می تونه باش��ه، 
می تونه برای کس دیگ��ه و در زمان دیگه و در مکان دیگه 
قدرت باشه. پس نمی شه یک فرمول ساده برای همه صادر 
کنم و بگم بله اگر کسی می خواد فرضا کار ساختمانی بکنه 
این��ا نقاط ضعفه و اینا نقاط قوته. این جوری نیس��ت. نکته 
بعدی اینه که نقطه  ضعف را باید تبدیل به نقطه قوت بکنی. 
اگ��ر مثاًل می خوای یک مرغداری راه اندازی کنی باید کاماًل 
با ش��یوه های پ��رورش مرغ در آب و ه��وای منطقه خودت 
آشنا باشی و بدونی مثاًل هوای سرد آیا نقطه قوته یا ضعفه. 
یا سیس��تم پرورش س��نتی چه مزایایی داره و چه معایبی. 
این یه هنره که مثاًل یکی بیاد با ش��یوه س��نتی جوری مرغ 
پ��رورش بده ک��ه دیگران با دس��تگاه های مکانی��زه نتونن. 
داس��تان زندگی علی رضا دهقانی از کارآفرینان موفق یزدی 
رو بخونی��د ک��ه بعد از آنکه کار در آم��وزش و پرورش او را 
راض��ی نکرد ب��ه عرصه تولید وارد ش��د و در این عرصه نیز 
برخالف تصور خیلی ها موفقیت های چش��مگیری به دست 
آورد. اون االن یکی از بهترین و موفق ترین پرورش دهندگان 
ش��ترمرغ در استان یزد است. یا »س��لمان عالیشوندی« از 
فعاالن اقتصادی که از کودکی به همراه پدر و برادرانش در 
باغ و مزرعه خودش مش��غول به کار بوده و اقدام به پرورش 

مرغ محلی تخم گذار در شهرستان فراشبند کرد.
س��لمان قس��متی از باغ پ��در را با هزینه ان��دک به یک 
مرغ��داری تبدیل ک��رد. این نوجوان 17س��اله با س��رمایه 
3 میلی��ون تومان��ی که پ��درش در اختیارش ق��رار داده با 
خری��د 600 قطعه جوج��ه مرغ محلی اون��ا رو پرورش داد 
و برای خودش کار و کاس��بی راه انداخ��ت. اون با توجه به 
اقلیم و محیط زندگی و ش��ناختی که از آب و هوا داش��ت 
و می دونس��ت پرورش مرغ محلی یه فرصت تو محله ش��ون 

است این کار رو شروع کرد. 
پس اول کس��ب و کار رو با ش��رایط بس��نج و بعد ببین تو 
چه چیزهایی داری ک��ه دیگران ندارند و اون می تونه نقطه 
قوت کارت باش��ه. مثاًل اگر می خوای استخر پرورش ماهی 
راه بن��دازی یا می خوای یک گلخون��ه دایر کنی با زمانی که 
می خوای در فروش��گاه ماهی و گل بفروشی فرق داره. تو یه 
وق��ت تولید می کنی اما یه وقت دیگران تولید می کنند و تو 
می فروش��ی. حاال اگه تو می خوای ی��ک گلخونه راه بندازی 

باید نقاط قوت رو یکی یکی برای خودت بنویسی مثاًل: 
آیا در زمینه گیاه شناسی تحصیالت داری؟ 

آیا سرمایه اولیه باالیی داری؟ 
آیا مجوز رسمی برای شروع کار داری؟ 

 آیا نیروهای کاربلد و وارد داری؟ 
 آیا مکان بسیار خوبی برای کار داری؟ 

 اگه اینا رو تو داش��ته باش��ی و رقبات نداشته باشن خب 
تو چند گام جلوتری. ما یه دوس��ت خانوادگی داریم که در 
همین زمینه کار می کنه و بس��یار هم موفقه و حتی گل به 
خارج کش��ور هم صادر می کنه. اما واقعیت اینه برای اینکه 
بتونه باقی بمونه خیلی س��ختی کش��ید، اما چون س��رمایه 
اولیه خوبی داش��ت و رش��ته تحصیلی اش تو همین زمینه 
گل و گیاه بود و خانمش هم پابه پای اون اومد، تونس��ت با 
یه مدیریت درست و حس��ابی امروز یکی از تولیدکنندگان 
گل ایران باش��ه. باورتون نمی شه که در سه چهار سال اول 
ه��ر وقت زنگ می زدم و می گفت��م رضا کجایی می گفت تو 
گل خونه. عاش��ق کارش ب��ود و با توانایی که داش��ت نقاط 
ضعف کار رو به قوت تبدیل می کرد. گل هایی که همکاراش 
نمی تونستن تولید کنن اون با شیوه علمی به بهترین شکل 

تولید می کرد چون بلد کار بود. 
پ��س اگه تو هم��ون اول کار بتونی ضعف ه��ا و قوت ها و 
فرصت ه��ا و تهدید ه��ای کار رو بشناس��ی موفق ت��ری. یه 
دوس��تی داش��تم س��ال های قبل، یه روز اومد پیش من و 
گفت می خوام گاوداری راه بندازم. کلی با هم حرف زدیم تا 

بتونیم به یه نتیجه برسیم. 
 اول از همه برای اینکه با کار آش��نا بش��ه بهش گفتم تو 
نی��از داری با گاودار های بزرگ آش��نا بش��ی و نقاط قوت و 
ضعف کار رو بشناس��ی. یک روز غ��روب با هماهنگی قبلی 
رفتیم خونه یکی از کس��انی ک��ه در گاوداری حرف اول رو 
م��ی زد. زنگ زدی��م و اون آقا دم در اومد و کلی تعارف کرد 
و رفتیم تو خونه اش. نخس��تین سوالی که از دوستم پرسید 
ای��ن بود که خانمت بهت اجازه می ده گاوداری راه بندازی؟ 
ما اول فکر کردیم داره ش��وخی می کنه، دوستم گفت آقای 
فالح ما می خوایم کار بکنیم یه لقمه نون حالل ببریم س��ر 
س��فره زن و بچه مون. زن چه کار داره ما چه کسب وکاری 

می خوایم راه بندازیم. 
 خندید و گفت اش��تباه ش��ما از همین جاست. گاوداری 
یک ش��غل متفاوتی با همه شغل هاس��ت و بعد گفت ش��ما 
مگ��ه نمی خواین با زن و بچه زندگی کنین، دوس��تم گفت 
خوب درس��ته. آقای فالح نگاهی به من کرد و گفت مشکل 
همین جاست. تو وقتی تو گاوداری کار می کنی تمام بدنت 
بوی پهن گاو می گیره. من روزی سه بار دوش می گیرم اون 
وق��ت یه مهمونی می خوام بری��م زنم غرغر می کنه که تنت 
بو می ده. راس��ت می گه با دوش گرفتن ب��و از بین نمی ره. 
بعد شروع کرد س��ختی های کار رو گفتن. اینکه شبایی که 
گاو آبس��تن می خواد بزاد باید تمام ش��ب تو گاوداری باشی 
و اونجا بخوابی چون تمام س��ود تو همون گوس��اله است و 
اگه بسپاریش دست کارگر کارت واویالست چون اگه نتونه 
خوب زایمان بش��ه گوساله می میره و تمام زحمات چندین 
ماهه ت��و از بین می ره و ده ها نکته گفت که دوس��تم اصاًل 
با اونا آش��نا نبود. وقتی از خونه آق��ای فالح گاودار معروف 
اومدیم بیرون دوستم دیگه نمی خواست گاوداری راه بندازه. 
ادامه دارد. . . 
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تخته سیاه

 استخدام بهترین افراد 
به سبک بیل گیتس

رئیس مایکروسافت، بیل گیتس، استاد جنبه های مهمی از 
ارتباطات درون به بیرون اس��ت که او آن را عضوگیری مجدد 
می نامد. تمرکز آن، درگیر کردن دوباره بااستعدادترین افرادتان 
است. این موضوع درباره جلب کردن نظر یک همکار باسابقه و 
روشن نگه داشتن شعله در حال و هوای رمانتیک است. برای 
مایکروسافت این تداوم شعله با موفقیت و پیشرفت شخصی و 
همچنین ایفای نقشی کوچک در س��امانه ای بزرگ تر، همراه 
اس��ت. بیل گیتس یک فرهنگ تهاجمی و بس��یار رقابتی را 
ایج��اد کرد. در روزهای اولیه او رقابت درون ش��رکتی را پدید 
آورد که به رفتار بیرونی تهاجمی تری برای شرکت منجر شد. 
او واحده��ای تجاری را یکی علیه دیگ��ری با رقابت کردن به 
چالش کش��ید. به گزارش هورموند، از جهات بسیاری این امر 
س��نگدلی و شقاوتی را ایجاد کرد که با تهاجمی بودن همتراز 
بود و بیل دریافت که این موضوع شرکت را به یک مکان خشن 
و طاقت فرسا برای کار کردن تبدیل کرده است. همان گونه که 
بارها و بارها گفته ایم تاکنون با هیچ شرکتی کار نکرده ایم که 
به سرمایه های انسانی اش بیشتر از مایکروسافت ارج بنهد. این 
شرکت به سبک گاوچران مشهور دالسی، تکس شرام به دنبال 
بهترین هاست که در هر گوشه ای از پیش نویس لیگ سراسری 
فوتب��ال به دنبال بهترین بازیکن موجود و نه به دنبال بازیکن 
با جایگاه ویژه اس��ت. مایکروسافت به دنبال نیروی عقالنی و 
ذهنی در عضوگیری ها و اس��تخدام هایش اس��ت. اس��تخدام 
نیروی تازه کافی نیس��ت. باید مدام بهترین آنها را اس��تخدام 
کنید؛ با تثبیت قراردادهایی که آنها با شرکت دارند و با تمرکز 
روی شفاف س��ازی نقش چشمگیری که آنها در جلسات بازی 
می کنند، این کار را انجام دهید. همانطور که ری کروک، رئیس 
مک دونالد گفته اس��ت گیتس اعتق��اد دارد که هر کدام از ما 
به اندازه همه ما مهم اس��ت و مایکروسافت با دقت مسیرهای 
 ش��غلی این نیروی جدید اس��تخدام ش��ده یعن��ی 1500 تا 
2000 کارمند طراز اول بی همتا و منحصر به فرد را در سطحی 
شخصی مدیریت می کند. گیتس همچنین قدرت مشتریان را 
به عنوان قوی ترین ش��کل تبلیغات شفاهی و ویروسی دریافته 
اس��ت. در حقیقت مایکروس��افت مصرف کننده های نهایی و 
تأثیرگذار را تش��خیص داده و هدف می گیرد. اینها هدف های 
بازاری مدیران رس��می فناوری اطالعات نیس��تند، در عوض 
آنها افراد انتهای س��النی هستند که هرگاه مشکلی با لپ تاپ 
ی��ا پی دی ای تان دارید، برای س��وال کردن ن��زد آنها می روید. 
آنها در تحقیقات مایکروس��افت با جواب دادن به این پرسش 
که آیا ش��ما بر بیشتر خریدهایی که خودتان انجام می دهید، 
تأثیر می گذارید؟ خود را شناختند. این مصرف کنندگان نهایی 
و تأثیرگذار، کارشناسان مارکتینگ قدرتمند و ویروسی هستند 
و گواهینامه ه��ای معتبری را در هر ب��ازاری فراهم می کنند. 
خیل��ی از جهات، این امر مهم ترین نوع مارکتینگ اس��ت که 
مایکروسافت تاکنون از آن اس��تفاده کرده است. حتی امروزه 
این مس��ئله به صورت موجی از طریق کارمندان به ش��رکای 
سامانه، به دوستان و اقوام، مصرف کننده های نهایی و از طریق 
آنها به بقیه بازار منتقل می شود. اهداف مایکروسافت، فروختن 
به صورت عمیق و گسترده اس��ت. فروختن هر محصول تازه 
منتشر شده یا ارتقا یافته به هر مشتری و فروختن محصوالت 
بیشتری در کنار خط مایکروسافت به هر مشتری. فروختن به 
مصرف کنندگان نهایی و تأثیرگذار، پیش از همه امری کلیدی 

برای رسیدن به اهداف است. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

رفع نیاز های کاربران حوزه آی تی
نام استارت آپ: آی تی زیرون

itzeroone. com :وب سایت
سال تأسیس: 13۹6

موضوع: تکنولوژی و استارت آپ
توضیح بیشتر: 

آی ت��ی زیرون، س��عی در رفع نیاز ه��ای کاربران حوزه  
آی تی و تکنولوژی با هدف ارائه محتوای غنی، تعامل میان 

کاربران و ارائه ابزار های آنالین راه اندازی شده است. 
دغدغه اصلی آی تی زیرون، بومی س��ازی هرچه بیشتر 
تکنول��وژی و فناوری در ایران عزیز بوده و س��عی در ارائه 
هرچه بیشتر و بهتر خدمات به کاربران و عالقه مندان حوزه 

آی تی دارد. 
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