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با انتشار گزارش بانک جهانی از شاخص »سهولت کسب و کار« 
در سال 2018 و کسب رتبه 124 ایران

کسب و کار در ایران
سخت تر شد

تازه ترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال 2018 منتشر شد که افت چهارپله ای ایران 
نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.  به گزارش »فرصت امروز«، ایران در گزارش جدید بانک جهانی از میان 

190 کشور در جایگاه 124 جهان ایستاده که نسبت به سال گذشته، چهار پله افت کرده است. بانک جهانی...

مهدی کرباسیان در استرالیا  اظهار کرد 

ایمیدرو به دنبال مدرن سازی صنایع
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 توسعه همکاری های مشترک
محور نشست سه جانبه تهران– مسکو – باکو

عوامل موفقیت شرکت ها در ایجاد فضای کار مطلوب
5 راهکار برای تفکر هوشمندانه

HBO متفاوت مثل
5 روش برخورد با مشتری معترض در بازاریابی
تفاوت میان برند و هویت بصری برند چیست؟ 

5 روش برای شروع تبلیغات موبایلی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

شرکت HP رسماً کسب و کار 
پرینترهای سامسونگ را خرید

6

رئیـس کل گمرک ایران اعالم کرد از ابتدای امسـال تاکنون 
بالـغ بر 125هـزار میلیارد ریـال از محل حقـوق ورودی کاال 

درآمد کسـب شده که با محاسـبه سایر درآمدهای 
وصولی از طریق گمرک این رقم به بیش از 170هزار...

ثبت درآمد 125 هزار میلیارد ریالی 
گمرک از ابتدای امسال

یادداشت

یادداشت

 نقش تسهیالت بانکی
در رونق صنعت غذا

صنای��ع غذای��ی ای��ران برای 
حض��ور و جای��گاه مناس��ب در 
نیاز مبرم  بین الملل��ی  بازارهای 
از تکنول��وژی روز  به اس��تفاده 
دنی��ا و ارتق��ای س��طح کیفیت 
بهره گی��ری  و  بس��ته بندی  و 
از تجهی��زات م��درن و ب��ه روز 
دارد و ای��ن مهم قطع��ا نیاز به 
تزریق نقدینگی مناس��ب به این 
بخ��ش دارد. در ح��ال حاض��ر، 
یک��ی از مش��کالت صنعت غذا، 
کمب��ود نقدینگی ب��رای اصالح 

زیرس��اخت ها، تامی��ن 
مواد اولیه درجه یک...

در مجموع آم��ار هفت ماهه 
تجارت خارجی کشور 
3حاکی از 49 میلیارد...

احتمال مثبت شدن تراز 
تجاری تا پایان سال

2

مهدی 
کریمی تفرشی

رئیس هیات مدیره 
تعاونی تولید کنندگان 

موادغذایی

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

روابط ایران و روسیه روی ریل توسعه
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در رأس هیاتی بلندپایه و برای شرکت در اجالس سه جانبه  )ایران، روسیه و 
آذربایجان( وارد ایران شد؛ سفری که سومین حضور او در ایران در طول سال های گذشته و دومین سفرش در دوران 
ریاست جمهوری حسن روحانی محسوب می شود. جدای از حضور الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در ایران آنچه 
در اجالس س��ه جانبه موضوع اصلی محسوب می شود، گس��ترش روابط ایران و روسیه به خصوص در حوزه اقتصادی 
اس��ت. روابط ایران و روس��یه به عنوان مهم ترین همسایه شمالی کشورمان در طول قرن های گذشته همیشه با فراز و 
نشیب های مختلفی همراه بوده است، ولی در طول دو دهه گذشته روسیه به یکی از شرکای استراتژیک ایران تبدیل 
شده است؛ اگرچه همیشه گسترش روابط با احتیاط هایی از سوی دو طرف همراه بوده است. به گزارش سایت خبری 
اتاق تهران، از چهار سال پیش و با حضور حسن روحانی در کاخ ریاست جمهوری ایران و بازگشت پوتین در روسیه 
بر قدرت و همچنین توافق هس��ته ای ایران و 1+5 که روس��یه هم یکی از اعضا آن است، روابط ایران و روسیه وارد فاز 
جدیدی شده است. فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که در طول این مدت حسن روحانی و پوتین 10 دیدار 
با یکدیگر داشته اند، سه بار حسن روحانی به مسکو سفر کرده و دو بار هم پوتین به تهران آمده است؛ آمارهایی که به 
خوبی نشان می دهد سطح روابط ایران و روسیه در حال توسعه است و در این بین یکی از جذاب ترین موضوعات برای 
دو طرف بدون شک روابط اقتصادی خواهد بود. الکساندر ماکسیموف، نماینده اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در ایران 
چند ماه پیش به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت:» حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه در سال 2016 در مقایسه 
با سال پیش از آن، به لطف رفع موانع تجاری، 70درصد افزایش یافته و ایران 300میلیون دالر مواد خوراکی به روسیه 
صادر کرده است. ارزش مبادالت دوجانبه ایران و روسیه در سال گذشته به 2.2 میلیارد دالر رسید که بیشتر آن شامل 
صادرات ماشین آالت، تجهیزات، بخش حمل و نقل، مواد غذایی و فلزات روسیه به ایران بوده است. صادرات مواد غذایی 

ایران به روسیه 0.3 میلیارد دالر  )300 میلیون دالر( از این تراز تجاری را به خود اختصاص داده است.«
او گفته بود: » ما فکر می کنیم که افزایش مبادالت تجاری به بهبود روابط دوجانبه میان کشورها ی مان و عالقه مندی 
در حال ش��د تجار روس و ایرانی برای انجام فعالیت های تجاری مش��ترک مرتبط است. به عالوه، دو کشور با گشایش 
بانک های اختصاصی، همکاری های مشترک، مناطق آزاد تجاری، مناطق آزادی اقتصادی، احیای ارتباطات حمل و نقل 
و معرفی قوانین جدید نظیر ایجاد »کریدورهای سبز« و تسهیل رژیم دریافت ویزا، در حال ایجاد شرایط تجاری الزم 
هستند.« روز گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی هم در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
بر هموار شدن راه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و روسیه تأکید کرده و گفت:»روسیه از حضور ما در بازارش استقبال 
کرده و مس��یر س��بزی هم برای مراودات تجاری با 15 درصد تخفیف قرار داده است.« والدیمیر فیتین، رئیس مرکز 
خاورمیانه در مؤسسه تحقیقات راهبردی روسیه چند روز پیش در گفت وگو با خبرگزاری تاس روسیه گفت: »براساس 
اطالعات غیررسمی، طی شش ماه نخست سال 2017 صادرات از ایران به روسیه به میزان 36درصد افزایش یافته و 
به 228میلیون دالر رسیده است. واردات از روسیه نیز به برتری خود در مقایسه با عملیات صادراتی ایران ادامه داده 
و همچنان دوبرابر بیش��تر اس��ت. البته در طول این دوره زمانی، کمی کاهش داشته و در شش ماه نخست سال بیش 

از 509میلیون دالر بوده اس��ت.« 
برت��ری که این کارش��ناس روس 
از آن صحبت ب��ه میان می آورد را 
البته با نگاهی به آمارهای گمرک 
کشورمان هم می توان متوجه شد، 
به طوری که طبق آمار »کشورهای 
عمده طرف معامله ایران در واردات 
در سال 1395« روسیه در جایگاه 
هفتم قرار داش��ته اس��ت ولی در 
جدول »کش��ورهای عمده طرف 
معامله ایران در صادرات در س��ال 
1395« روس��یه هی��چ جایگاهی 
ن��دارد. براس��اس آمارهای گمرک 
ایران ارزش واردات ایران از روسیه 
در سال 1395 به صورت کلی یک 
میلیارد و 572 میلیون و 638 هزار 
و 224 دالر بوده اس��ت که 3.6 از 
کل میزان واردات کشورمان را در 

بر می گیرد. 

شرکت ملی نفت ایران و ORG نروژ، تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند که بر مبنای آن مطالعه میدان س��ردار جنگل 
و بلوک های اکتشافی 24، 26 و 29 دریای خزر در دستور 
کار شرکت نروژی قرار می گیرد. به گزارش »فرصت امروز« 
از شبکه اطالع رسانی نفت )شانا(،  »امیرحسین زمانی نیا« 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در این مراس��م، 
ب��ا یادآوری این نکته که بیش��تر فعالیت های صنعت نفت 
ایران در جنوب کشور متمرکز اس��ت، ابراز امیدواری کرد 
که همکاری شرکت ملی نفت، شرکت نفت خزر و شرکت 
ORG ن��روژ ب��ه گام موثری در مس��یر گس��ترش دامنه 
فعالیت های اکتش��افی و توس��عه ای ای��ران در بخش خزر 
بدل شود. وی امضای این تفاهم نامه را نشان دهنده اعتماد 
متقابل طرفین عنوان کرد و افزود: امیدوارم این همکاری به 
عملیاتی منسجم و اثربخش در خزر بینجامد و ایران و نروژ 
بتوانند همکاری های بلندمدتی در حوزه اکتشاف و توسعه 

نفت و گاز داشته باشند. 

ضرورت بهره گیری از فناوری روزآمد در خزر
همچنی��ن در این مراس��م»غالمرضا منوچهری« معاون 
امور توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت، به تجارب و 
سابقه فعالیت های نروژ در حوزه اکتشاف و توسعه در دریا 
اشاره کرد و گفت: امیدوارم این تفاهم نامه به همکاری های 
بلندمدت ت��ر و موثرتری بین طرفین منتهی ش��ود. وی با 
اشاره به اطالعاتی که ایران در حوزه خزر جنوبی در اختیار 

دارد، تاکی��د ک��رد: امیدوارم نتایج مطالع��ات ORG نروژ 
بتواند ش��رکت ملی نفت را در بازنگری و تکمیل اطالعات 
موجود یاری دهد. منوچهری با بیان اینکه انجام فعالیت های 
توسعه ای در خزر نیازمند بهره گیری از فناوری های روزآمد 
است، ابراز امیدواری کرد که در ادامه همکاری ها بین ایران 
و ن��روژ، زمینه انتق��ال فناوری های نوی��ن در این حوزه به 

کشورمان فراهم شود. 

افزایش تعامل با ایران نتیجه برجام
 »الرس ن��وردرم« )Lars Nordrum( س��فیر نروژ 
در ای��ران هم در این نشس��ت ب��ه س��ابقه فعالیت های 
ش��رکت های نروژی در صنایع نفت و گاز اش��اره کرد و 
گفت: بر مبنای تفاهم نامه بین ش��رکت ملی نفت ایران 
و ORG ن��روژ، نروژ فعالیت ه��ای مطالعاتی خود را در 
بخش های��ی از خزر آغاز می کن��د. وی افزایش همکاری 
با کش��ورمان و امضای تفاهم نامه هایی از این دس��ت را 
از دس��تاوردهای توافق هسته ای دانست و افزود: ساختار 
منطقه خزر به نروژ اجازه می دهد که همکاری های خود 

را با دیگر کشورهای این حوزه نیز افزایش دهد. 

دیپلماسی انرژی وزارت نفت در خزر موثر واقع 
می شود 

در حاش��یه این مراسم »محس��ن دالویز« مدیرعامل 
ش��رکت نفت خزر با اش��اره به نگاه مثب��ت وزارت نفت 

و ش��رکت ملی نفت ایران نس��بت به انجام فعالیت های 
اکتش��افی و توس��عه ای در خزر، گفت: دیپلماسی انرژی 
وزارت نف��ت در خ��زر موثر واقع می ش��ود و ب��ر مبنای 
این تفاهم نامه، ش��رکت نروژی در میدان س��ردار جنگل 
و بلوک ه��ای اکتش��افی 24، 26 و 29 مطالعات��ی انجام 
می دهد و نتایج این مطالعات به تکمیل اطالعات شرکت 
مل��ی نفت در این بخش کمک می کند. وی با اش��اره به 
امض��ای تفاهم نامه با لوک اویل روس��یه برای مطالعه در 
بخش خزر جنوبی که پیشتر امضا شد، امضای این دست 
تفاهم نامه ها را نش��ان دهنده تغییر فضای کاری در خزر 
و حمایت ه��ای وزیر نفت و اعضای هیات مدیره ش��رکت 
ملی نفت از اکتشاف و توسعه در این منطقه عنوان کرد 
و افزود: اگرچه توسعه در خزر، پیگیری ها و ریسک های 
خ��اص خ��ود را دارد و س��رمایه گذاران بدون ش��ک با 
محافظه کاری های��ی به این بخ��ش می آیند، اما با درایت 
متولیان و پیش��برد مذاک��رات و تفاهم نامه ه��ای اخیر، 
روزهای خوبی در انتظار خزر خواهد بود. گفتنی اس��ت 
روز سه شنبه »محس��ن دالویز« مدیرعامل شرکت نفت 
خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و »جاستین 
کاره ژرستاد« )Jostein Kare Kjerstad( به ترتیب 
به نمایندگی از ش��رکت مل��ی نفت ایران و ORG نروژ، 
تفاهم نامه ای امضا کردند که بر مبنای آن مطالعه میدان 
سردار جنگل و بلوک های اکتشافی 24، 26 و 29 دریای 

خزر در دستور کار شرکت نروژی قرار می گیرد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، 
ترویج و آموزش کش��اورزی گفت ب��ا برنامه ریزی اصولی 
در ص��دد نجات بخش کش��اورزی کش��ور در بلند مدت 
هس��تیم. به گزارش ایرنا، اس��کندر زند روز چهارش��نبه 
در گردهمای��ی مل��ی برنامه ری��زی تحقیق��ات مدیریت 
پایدار خاک و آب که در موسس��ه تحقیقاتی خاک و آب 
وزارت جهاد کشاورزی در کرج برگزار شد، افزود: بخش 
کش��اورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور است که 
نجات آن در شکوفایی ایران تاثیر گذار است. وی با بیان 
اینکه در س��ازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی 
دغدغه ای جز افزایش اثربخشی نداریم، اظهار داشت: در 
این س��ازمان نه دغدغه پول داریم و نه دغدغه ارتباطات 
بلکه دغدغه اصلی ما این اس��ت که از آنچه داریم بیشتر 

استفاده کرده و بهره مند شویم. 

نشاندن لبخند روی لب های کشاورزان 
زن��د در ادامه با بی��ان اینکه هدف اصل��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی نش��اندن لبخند روی لب های کشاورزان است، 
گفت: در س��ازمان تحقیقات دسترس��ی خوبی به منابع و 
همچنین وضعیت مناسبی در بودجه داریم و در این چند 

سال از بیشتر سازمان های علمی تحقیقاتی پیشی گرفته ایم 
ولی دست همکاری به سوی تمام نخبگان دراز می کنیم تا 
مشکل کشاورز و کشاورزی کشور برطرف شود. وی با تاکید 
بر اینکه ما مسئول ارتقای وضعیت کشاورز هستیم، افزود: 
برای رسیدن به این هدف باید برنامه داشته باشیم زیرا در 
تمام دنیا اگر به جایی رس��یده اند رویه مند و با برنامه بوده 
است. وی به چهار برنامه اصلی سازمان تحقیقات کشاورزی 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: ما در تم��ام برنامه های مان به 
محققان پیش��رو توجه ویژه ای خواهیم داشت. معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی یکی از این برنامه های اصلی را توس��عه 
ارتباطات بین المللی عنوان کرد و ادامه داد: برای رس��یدن 
به این هدف باید از فرصت های مطالعاتی در کنفرانس های 
بین المللی و علوم موجود در دنیا استفاده کنیم. وی گفت: 
ما موظف هس��تیم تکنول��وژی روز دنی��ا را وارد کنیم زیرا 
به طور مطلق موظف به خلق علم نیستیم بلکه باید کسب 
علم کرده و علوم روز دنیا را بومی سازی کنیم. زند با تاکید 
بر اینکه یکی از وظایف و ارکان اصلی موسسات تحقیقاتی 
باید بر روابط بین الملل استوار باشد، افزود: محققی که نتواند 
هر 5-4 س��ال یکبار دنیا را ببیند، فسیل می شود و توسعه 

روابط بین الملل یکی از اهداف بلندمدت ما است.

 توسعه همکاری با بخش خصوصی 
وی یک��ی دیگ��ر از برنامه های اصلی این س��ازمان و موسس��ات 
تحقیقاتی را توس��عه ارتباط و همکاری با بخش خصوصی برشمرد 
و اظهار داش��ت: ج��ای بخش خصوصی و انجمن ه��ای مختلف در 
موسسات خالی اس��ت، درحالی که باید بخشی از وظایف در بخش 
دولتی به آنها واگذار شود. رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش 
کش��اورزی ادام��ه داد: یکی دیگر از برنامه های اصلی این س��ازمان 
توسعه همکاری با دانشگاه های اصلی است به طوری که در بعضی از 
دانشگاه ها تک ستاره هایی می درخشند که آنها را باید جزو خودتان 
کرده و به عنوان همکار شما در موسسات تحقیقاتی شوند. وی برنامه 
چهارم س��ازمان تحقیقات را چابک سازی دانست و گفت: در اجرای 
تحقیقات باید از توزیع اس��تانی خ��ودداری و به صورت منطقه ای و 
قطبی کار کنیم. وی نوس��ازی فک��ر و کار را از جمله برنامه ها برای 
چابک س��ازی عنوان کرد و افزود: افزایش اثربخش��ی به عنوان یکی 
از مهم ترین برنامه هاس��ت که نخس��تین کار برای تحقق آن انتقال 
یافته هاس��ت و پس از آن خروجی محور کردن سازمان است. زند با 
تاکید بر اینکه باید یافته قابل ترویج و یافته در مرز علم داشته باشیم، 
بیان داش��ت: باید آنچه را که تولید می کنیم در ویترین بگذاریم نه 
در انبار درحالی که ویترین های این سازمان خالی است که در نتیجه 

آن ضریب نفوذ ما پایین آمده و ارتباطمان با کشاورز کم می شود. 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت ORG نروژ تفاهم نامه همکاری امضا کردند

برنامه ریزی برای نجات کشاورزی ایران در بلند مدت



تازه ترین گزارش بانک جهانی 
از شاخص س��هولت کسب و کار 
در س��ال 2018 منتشر شد که 
افت چهارپله ای ایران نسبت به 
سال گذشته را نشان می دهد. 

به گزارش »فرص��ت امروز«، 
ای��ران در گ��زارش جدید بانک 
جهانی از میان 190 کش��ور در 
جایگاه 124 جهان ایستاده که 
نسبت به سال گذش��ته، چهار 

پله افت کرده است. 
بان��ک جهان��ی در گ��زارش 
در  را  کش��ور   190 خ��ود 
کس��ب وکار  س��هولت  شاخص 
ای��ن  ک��ه  ک��رده  رتبه بن��دی 
اطالعات  براس��اس  امتیازدهی 
کش��ورها  از  جمع آوری ش��ده 
در س��ال 2017 ب��وده اس��ت. 
شاخص س��هولت کسب وکار از 
تش��کیل شده  10زیرش��اخص 
و امتی��از کش��ورها در هری��ک 
از این زیرش��اخص ها براس��اس 
فاصله آنها از ش��اخص پیش��رو 
)100( محاس��به ش��ده است؛ 
ب��ه بیان بهتر، هر کش��وری که 
فاصله کمتری با شاخص پیشرو 
داش��ته باش��د، امتیاز بیشتری 

کسب می کند. 
ایران ک��ه در گزارش س��ال 
گذش��ته با کسب 56.22 امتیاز 
در رتبه 120 جهان قرار گرفته 
ب��ود، به رغم افزای��ش امتیاز در 
گ��زارش جدید و دس��تیابی به 
امتیاز 56.48، چهار پله سقوط 
ک��رده و در جایگاه 124 جهان 
ایستاده است؛ رتبه ای که البته 
نازل تری��ن رتبه ایران در س��ه 
سال اخیر به شمار می رود و در 
منطقه منا )خاورمیانه و شمال 
آفریقا( در جایگاه دوازدهم قرار 
گرفته اس��ت، یعنی پایین تر از 
کشورهایی مانند امارات، ترکیه 
و بحرین و باالتر از مصر، لبنان، 

عراق، سوریه و یمن. 
منا  منطق��ه  کش��ور  بهترین 
برای سهولت کسب و کار، امارات 
متحده عربی اس��ت ک��ه رتبه 
جهان��ی 21 را در اختیار دارد. 
بدتری��ن وضعیت نیز در منطقه 
منا متعلق به یمن با رتبه 186 
بانک جهانی،  است. در گزارش 
کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و 

دانمارک، رتبه های اول تا سوم 
جه��ان را ب��ه خ��ود اختصاص 
ک��ره  کش��ورهای  و  داده ان��د 
آمریکا،  جنوب��ی، هنگ کن��گ، 
انگلی��س، ن��روژ، گرجس��تان و 
س��وئد در رتبه ه��ای چهارم تا 

دهم جای گرفته اند. 
رتبه کشورها در این گزارش 
براس��اس 10 شاخص سنجیده 
می ش��ود که در گزارش جدید 
بان��ک جهانی، ای��ران در چهار 
کسب وکار،  ش��روع  زیرشاخص 
ش��رایط صدور مجوز س��اخت، 
اخذ اعتبار و تجارت برون مرزی 
بهبود داش��ته و البته در شش 
ب��ه  دسترس��ی  زیرش��اخص 
مالکی��ت، حمایت  ثب��ت  برق، 
پرداخ��ت  س��رمایه گذاران،  از 
مالی��ات، اج��رای قرارداده��ا و 
رس��یدگی ب��ه ورشکس��تگی و 
پرداخ��ت دی��ون تن��زل رتب��ه 

داشته است. 
نکته جالب درباره رتبه ایران 
در ش��اخص های ده گان��ه بانک 
جهانی به رتبه پرداخت مالیات 
مربوط می ش��ود که رتبه ایران 
در ای��ن زیرش��اخص 50رتب��ه 
افزایش داش��ته، ای��ن درحالی 
اس��ت ک��ه براس��اس گ��زارش 
2017 رتبه ای��ران در پرداخت 

مالیات 100 بوده است. 
گ��زارش  آخری��ن  براس��اس 
سهولت انجام کسب و کار بانک 
جهانی در سال 2018، با وجود 
اینکه امتیاز ایران از 56.22 به 
56.48 بهبود یافته، اما جایگاه 
ایران نس��بت به س��ال 2017 
برابر با چهار رتب��ه تنزل یافته 
و از رتب��ه 120 در بی��ن 190 
کش��ور به 124 رس��یده است. 
در ادام��ه گزارش حاضر، رتبه و 
جایگاه ای��ران در هر یک از زیر 
شاخص های ده گانه آمده است. 

شروعکسبوکار
»ش��روع  زی���رش��اخ���ص 
س��رمایه  حداقل  کس��ب و کار« 
م��ورد نیاز ب��رای ش��روع کار، 
تع��داد مراحل، زم��ان و هزینه 
یک ش��رکت کوچک و متوسط 
را  رس��می  کار  ش��روع  ب��رای 
ای��ن  در  می کن��د.  بررس��ی 

ش��اخص، ای��ران در میان 190 
کش��ور دنی��ا از رتب��ه 102 به 
97 رس��یده و امتی��ازش نیز از 
ارتقا یافته  85.05 ب��ه 85.16 
است. نخستین رتبه کشورهای 
منطقه منا در این زیرش��اخص 
به عمان رس��یده است که رتبه 

31 را در اختیار دارد. 

مجوزساختوساز
این زیرش��اخص به بررس��ی 
پرداخته  ساخت و س��از  سهولت 
اس��ت. به عن��وان مث��ال، برای 
کارآفرین��ان و فعاالن اقتصادی 
در کش��ورهای جهان س��اختن 
یک انبار ب��ه طور قانونی چقدر 
ای��ران در این  آس��ان اس��ت؟ 
ش��اخص با اینک��ه از رتبه 27 
به 25 رس��یده، اما امتیاز آن از 
78.50 ب��ه 78.07 تنزل یافته 
اس��ت. رتب��ه اول در منطق��ه 
آفریق��ا  ش��مال  و  خاورمیان��ه 
در این زیرش��اخص ب��ه امارات 
متحده عربی رس��یده است که 
در جهان رتب��ه 2 را در اختیار 
دارد. ای��ران در منطقه منا رتبه 
4 و در جه��ان رتب��ه 25 را به 

خود اختصاص داده است. 

دریافتبرق
در ادامه مثال یاد شده، برای 
کارآفرینان در یک کشور چقدر 
آسان است که بتوانند یک انبار 
را به برق مج��وز کنند؟ در این 
رابط��ه، رتبه ایران در ش��اخص 
دسترس��ی ب��ه ب��رق از 94 به 
99 و امتی��از آن از 69.15 ب��ه 
68.43 تن��زل یافته اس��ت. در 
این ش��اخص، ام��ارات متحده 
عربی ه��م در منطقه منا و هم 
در جهان رتبه اول را در اختیار 
دارد، ام��ا ای��ران در رتب��ه 13 
منطق��ه و 99 جهان قرار گفته 

است. 

ثبتملک
برای کارآفرینان چقدر انتقال 
اموال آس��ان اس��ت؟ ایران در 
از رتبه  ش��اخص ثبت مالکیت 
از  آن  امتی��از  و   87 ب��ه   86
64.17 به 64.16 کاهش یافته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 

ام��ارات متحده عرب��ی در این 
ش��اخص، رتب��ه اول منطقه و 
رتب��ه 10 جهان��ی را در اختیار 
دارد، اما ایران رتبه 10 منطقه 
منا و رتبه 87 جهان را به خود 

اختصاص داده است. 

گرفتناعتبار
این ش��اخص به این مس��ئله 
می پردازد که سیستم اطالعات 
اعتب��اری و وثیق��ه و قوانی��ن 
در کشورها چقدر  ورشکستگی 
خوب اس��ت و ب��ه چ��ه اندازه 
دسترس��ی به اعتبار را تسهیل 
می کند؟ ایران در این ش��اخص 
از رتب��ه 101 ب��ه 90 و امتیاز 
آن نی��ز از 45 به 50 ارتقا یافته 
است. در این شاخص، ایران در 
جایگاه دوم منطقه و 90 جهان 

ایستاده است. 

حفاظتازسرمایهگذاران
از  حمای��ت  وضعی��ت 
براب��ر  در  س��رمایه گذاران 
تجارت ش��ان در جه��ان چگونه 
اس��ت؟ ایران در این شاخص از 
رتبه 165 به 170 رسیده است 
و امتیاز آن در رقم 33.33 ثابت 
مانده است. اما وضعیت منطقه 
من��ا چگونه اس��ت؟ نخس��تین 
کش��ور در ش��اخص حمایت از 
س��رمایه گذاران، امارات متحده 
عربی اس��ت که رتبه 10 جهان 
را به خود اختصاص داده است. 
ای��ران نیز رتب��ه 170 جهان و 
رتب��ه 17 در منطق��ه منا را به 
خ��ود اختص��اص داده و تنه��ا 
الجزایر، قط��ر و لیبی وضعیتی 
بدت��ر از ای��ران در منطق��ه منا 

دارند. 

پرداختمالیات
فش��ار اداری پرداخت مالیات 
در اقتصاده��ای جهان و میزان 
مالیات چگونه  ریسک پرداخت 
اس��ت؟ در این ش��اخص، قطر 
رتب��ه اول منطق��ه و جه��ان را 
به خ��ود اختصاص داده و ایران 
نی��ز در رتبه 18 منطقه و 150 
جهان ایس��تاده است. در واقع، 
باوج��ود آنکه امتی��از ایران در 
این ش��اخص نس��بت به س��ال 

قبل در رقم 56.57 ثابت مانده، 
اما ایران در ش��اخص پرداخت 
مالی��ات از رتب��ه 100 به 150 

رسیده است. 

تجارتفرامرزی
ص��ادرات و واردات کاال برای 
کس��ب و کارها در ی��ک کش��ور 
چقدر آس��ان اس��ت؟ در واقع، 
این شاخص، زمان و هزینه های 
فرآیند لجس��تیک ص��ادرات و 
واردات کاال را بررس��ی می کند. 
در این ش��اخص، کش��ور مالت 
رتبه اول منطق��ه و 41 جهانی 
را در اختی��ار گرفته و ایران نیز 
رتبه 15 منطقه و 166جهان را 
به خود اختصاص داده است. با 
وجود اینکه امتیاز ایران نسبت 
به گزارش سال گذشته در عدد 
46.11 ثاب��ت مان��ده، اما رتبه 
ای��ران از 10 ب��ه 166 رس��یده 

است. 

اجرایقرارداد
روند حل و فص��ل اختالفات 
تج��اری از طری��ق دادگاه برای 
چقدر  جهان  در  کس��ب و کارها 
مناسب اس��ت؟ در این شاخص 
امارات متح��ده عربی رتبه اول 
منطقه و 12 جهان را در اختیار 
دارد و ای��ران ه��م در جای��گاه 
هفت��م منطق��ه و 80 جه��ان 
ایستاده اس��ت. امتیاز ایران در 
اجرای  بودن  الزام آور  ش��اخص 
قرارداده��ا در رقم 59.07 ثابت 
مانده، اما رتبه آن از 70 به 80 

رسیده است. 

حلوفصلورشستگی
ورشس��تگی  ب��ه  رس��یدگی 
در اقتص��اد چگونه اس��ت؟ در 
حقیق��ت، این ش��اخص، زمان، 
هزین��ه و نتیجه رس��یدگی به 
ورشکس��تگی درباره اش��خاص 
حقوقی را بررس��ی می کند. در 
این شاخص، رتبه اول به تونس 
تعل��ق گرفته و این کش��ور در 
رتبه 63 جهان ایس��تاده است. 
اما ایران رتبه 15 منطقه و 160 
جهان را به خود اختصاص داده 
و امتیاز آن از 25.25 به 23.93 

تنزل یافته است. 
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کسب و کار در ایران سخت تر شد
دریچه

بلومبرگتحلیلکرد
چشماندازآیندهکارخیلیبدنیست

ژان تیرول، برنده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال 2014 
در بلومبرگ به مس��ئله آین��ده کار در جهان پرداخته 
و اینکه آیا گیگ ها ج��ای حقوق بگیران را می گیرند و 
روبات ه��ا کاری می کنند که آدم ها دیگر هیچ فعالیتی 
برای انجام دادن نداشته باشند؟ در گزارش بلومبرگ به 

نقل از پایگاه خبری اتاق تهران می خوانیم: 
تکنولوژی تا اندازه زیادی مش��اغل مستقل را آسان 
کرده و به صاحبان مشاغل کمک می کند تا با برقراری 
ارتباط مستقیم با مش��تریان از آنها پشتیبانی کند. از 
این مهم تر، تکنولوژی امکان ایجاد و بهبود ش��هرت با 
هزینه کم را برای مش��اغل حقیقی و خصوصی فراهم 
کرده است. مشتریان پیش از ظهور تکنولوژی به شهرت 
یک کمپانی تاکسی یابی اعتماد می کردند یا یک ماشین 
لباسشویی را براس��اس برند کارخانه ای که آن را تولید 
کرده می خریدند، اما امروز هر ش��غلی یک برند است. 
در اوبر، مسافران می توانند براساس رده بندی رانندگان 
را رد کنند و ش��هرت یک ش��رکت با توجه به مس��ئله 
نظارت همیشگی بر رفتار کارکنان در کمپانی از اهمیت 

کمتری نسبت به گذشته برخوردار است. 
به طور کلی مش��اغل مرس��وم و معمولی امتیازهای 
زیادی دارند. اول اینکه ممکن اس��ت یک نفر یا جمعی 
از شاغالن ظرفیت مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب 
وکار را نداش��ته باشند یا ترجیح بدهند از استرس ها و 
مخاط��رات راه اندازی یک کس��ب و کار دور بمانند. دوم 
اینکه صاحبان مش��اغل ممکن نیست از کارکنان شان 
بخواهند که رئیس دیگری داش��ته باشند، این مسئله 
زمانی که اطالعات کار محرمانه اس��ت یا کارکنان باید 
وقت و توجه بیشتری را به کار اختصاص دهند، اهمیت 
بیش��تری پیدا می کند و س��ومین امتیاز این است که 
شهرت شرکت ها براساس امتیازدهی ممکن است قابل 
اعتماد نباشد. دایان کایل، اقتصاددان در تحقیقی نشان 
داده است که مش��اوره یک شخص حقیقی به سختی 
قابل کنترل است یا دست کم فورا قابل کنترل نیست 
در حالی که نظر یک مش��اور سنتی کیفیت را تضمین 
کند. خالصه اینکه من معتقدم استخدام دستمزدبگیران 
تحت تاثیر تکنولوژی از بین نخواهد رفت، اما در نهایت 

کمتر از همیشه متداول خواهد بود. 
و ام��ا در مورد هوش مصنوعی چطور؟ مش��اغلی که 
وظای��ف روتین��ی را انجام می دهند با ظه��ور روبات ها 
ح��ذف خواهند ش��د، مثل مش��اغل مربوط ب��ه امور 
روزمره. معامالت بانکی دیجیتالی خواهد ش��د، چک ها 
با پردازش های نوری قابل پیگیری است، مراکز تماس 
با استفاده از نرم افزارهایی ارتباط بین کارفرما و کارمند 
را کوت��اه می کنند و حتی روبات ها جایگزین انس��ان ها 
خواهند شد. این تغییرات و تحوالت، پیامدهای جهانی 
در پی خواهد داشت. از جمله این پیامدها تهدید مشاغل 
کم دستمزد است که کشورهای نوظهور برای کاهش فقر 
بر توسعه آنها متمرکز شدند. در کشورهای توسعه یافته 
تمایل به همکاری با کارکنانی که مهارت های دیجیتال 
دارند افزایش پیدا می کند. در آمریکا شکاف درآمد بین 
کسانی که در دانشگاه تحصیل کردند و افرادی که پس 
از دبیرستان تحصیل را رها کردند، در 30سال گذشته 

به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 
با این وجود هنوز مشخص نیست که کامپیوترها کدام 
یک از وظایف انسان ها را برعهده می گیرند و این مسئله 
چه آث��اری در پی دارد. یک دس��تگاه خودپرداز بانکی 
بسیاری از وظایف یک کارمند بانک را انجام می دهد اما 
با وجود گسترش شبکه خودپرداز استخدام در بانک ها 
افزایش پیدا کرد چراکه شغل های جدید با شرح وظایف 

تازه متولد شده بود. 
مهم ترین وظیف��ه ای که کامپیوترها قادر به انجام آن 
نیست، رویایی با مشکالت پیش بینی نشده است چراکه 
رویدادهای نادر الزاما با قانون های تجربی و الگوها قابل 
تجزیه و تحلیل نیس��تند. فرانک لووی و ریچارد مونای 
یک خودروی بدون راننده را طراحی کردند که می تواند 
عب��ور یک توپ از مقابلش را تش��خیص دهد؛ توپی که 
خطری ب��رای خودرو ندارد بنابرای��ن دلیلی برای ترمز 
کردن نیست، در حالی که انسان پیش بینی می کند که 
ممکن است کودکی این توپ را دنبال کند پس واکنش 
متفاوتی از خود نش��ان خواه��د داد. خودروهای بدون 
راننده تجربه کافی برای واکنش مناسب ندارند، هرچند 
ممکن اس��ت یادگیری رایانه )یکی از شاخه های هوش 
مصنوعی( روزی این مشکل را حل کند، اما این مشکل 
نش��ان می دهد که همچنان چه محدودیت هایی برای 
رایانه ها وجود دارد. آدم ه��ا و کامپیوترها با چالش های 
متفاوتی دست و پنجه نرم می کنند. کامپیوترها در انجام 
وظایف قابل پیش بینی، منطقی و برنامه ریزی شده سریع 
و مطمئن هس��تند و با کمک رشته یادگیری رایانه در 
هوش مصنوع��ی می توانند هر روز ب��ا وظایف غیرقابل 
پیش بینی بیش��تری رو به رو شوند، البته اگر داده الزم 
برای شناخت از ساختار یک مسئله در اختیار آنها قرار 
بگیرد. از س��وی دیگر مغز انسان انعطاف بیشتری دارد. 
یک کودک پنج س��اله می تواند مشکالت را بهتر از یک 
کامپیوتر رفع کند. با توجه به همه اینها در دنیای جدید 
کس��انی موفق خواهند بود که با کس��ب دانش انتزاعی 
خودش��ان را با محیط س��ازگار کنند و ام��ا افرادی که 
یادگیری دانش س��اده آنها را برای انجام وظایف روتین 
آماده کرده، بیشتر در خطر جایگزینی با کامپیوترها قرار 
دارند. به همین دلیل، آموزش عالی بس��یار مهم است. 
اگر سیستمی وجود نداشته باش��د که امکان فراگیری 
مهارت های ض��روری برای اف��راد را فراهم کند، زمینه 
خانوادگی و تفاوت های آموزشی به نابرابری دامن می زند. 

 

یادداشت

انرژی

نقشتسهیالتبانکی
دررونقصنعتغذا

صنایع غذایی ایران برای حضور و جایگاه مناسب در 
بازارهای بین المللی نیاز مبرم به استفاده از تکنولوژی روز 
دنیا و ارتقای س��طح کیفیت و بسته بندی و بهره گیری 
از تجهی��زات مدرن و ب��ه روز دارد و این مهم قطعا نیاز 
به تزریق نقدینگی مناسب به این بخش دارد. در حال 
حاضر، یکی از مش��کالت صنعت غذا، کمبود نقدینگی 
برای اصالح زیرس��اخت ها، تامین مواد اولیه درجه یک 
و خرید دس��تگاه های بسته بندی نوین است.  بسیاری 
از بنگاه ه��ای کوچک که قرار ب��ود به عنوان بنگاه های 
زود بازده وارد عرصه صنعت ش��وند، به دلیل شرایط بد 
اقتصادی و عدم توان بازپرداخت وام های بانکی مجبور 
می شوند پس از مدتی کارخانجات خود را تعطیل یا به 
بانک ها واگذار کنند.  تسهیالت پرداختی بانک ها، طی 
شش ماهه سال 1395 به بخش های اقتصادی 2328/8 
هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه در 
سال گذشته معادل 4.45 درصد افزایش داشته است. 

با این حال معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از کاهش حدود 2درصدی سهم صنعت از کل 
تسهیالت بانکی خبر داده است.   براساس گزارش بانک 
مرکزی، س��هم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در تمام بخش های اقتصاد در ش��ش ماهه سال 
95 مبل��غ 1527/7 ه��زار میلیارد ری��ال معادل 65/6 
درصد کل تس��هیالت پرداختی است که در مقایسه با 

دوره مشابه سال قبل 50 درصد افزایش داشته است. 
س��هم تس��هیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در ش��ش ماهه سال 95 

معادل 551/2 هزار میلیارد ریال بوده است. 
به استناد آمارهای بانک مرکزی، سهم دریافتی بخش 
کشاورزی از تس��هیالت بانکی از سال 1390 تا 1393 
از 8/6 به 9،  9/3 و 7/5 درصد تغییر کرده و در ابتدای 
سال 1394 حدود 1/8 درصد نسبت به دوره مشابه در 
سال 93 کاهش داشته است. در یکی دیگر از آمارهای 
منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش کشاورزی در 10 ماه سال 94 با رشد 

8هزار میلیارد تومانی، 40درصد افزایش داشته است. 
  ب��ه طور کل��ی 25درصد کل تس��هیالت پرداختی 
بانک ها س��هم بخش کشاورزی است که این تسهیالت 
بین بخش های مختلف کش��اورزی تقس��یم می شود. 
بخش��ی از این تس��هیالت به عنوان سرمایه در گردش، 
بخشی به کمک های فنی و اعتباری و بخش دیگری به 
تسهیالت اشتغال زا و زودبازده اختصاص دارد. به عنوان 
نمونه سهم صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از 

این تسهیالت بالغ بر 50 میلیارد تومان است. 
اگر بانک ها بتوانند وام هایی با تعرفه تولید در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهند و موانع موجود در این حوزه 
کاهش یاب��د، قطعا بس��یاری از خدمتگ��زاران عرصه 
صنعت غذا می توانند با توان بیش��تر عزم خود را در راه 
خدمت رس��انی به اقتصاد و صنعت غذا و تامین غذای 
ب��ا کیفیت برای اف��راد جامعه و کاالی قاب��ل رقابت با 
نمونه های خارجی و مناسب برای صادرات جزم کرده و 
با قیمت مناسب عرضه کند؛ ضمن اینکه وقتی کیفیت 
کاالی ایرانی مرغوب و در حد نمونه های خارجی باشد، 
قطعا مردم به س��مت مص��رف کاالهای داخلی ترغیب 
می شوند. به عالوه تولیدکنندگان می توانند تجهیزات و 
خطوط تولید و بسته بندی خود را به روز و مدرن کنند 
و نیز کیفیت بسته بندی کاالهای ایرانی را جهت بهبود 
صادرات ارتقا بخش��ند و این خود به ش��کوفایی و رشد 

صادرات کشور کمک شایانی خواهد کرد. 

زماناصالحقیمتبرقفرارسید
ایران در بین 200 کش��ور دنیا، جزو سه کشور دارای 
کمترین تعرفه برق اس��ت؛ به همین دلیل مس��ئوالن 
وزارت نیرو برنامه هایی را برای افزایش قیمت این کاال به 
هیأت دولت ارائه داده اند.  به گزارش ایسنا،  نرخ برق در 
مناطق گرمسیر کشور حدود 16 تا 17 تومان است که 
این نرخ ها نسبت به تعرفه های برق سایر کشورها بسیار 
پایین است، در همین راستا هوشنگ فالحتیان، معاون 
برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به مابه التفاوت قیمت های 
تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش 
قیمت برق به هیأت دولت خبر داد و گفت: پیشنهادی 
برای س��اماندهی ب��ه اقتصاد آب و برق ب��ه دولت ارائه 
ش��ده است.  در مجموع مسئوالن وزارت نیرو معتقدند 
تعرفه ه��ای برق در ایران در قیاس با کش��ورهای دیگر 
بس��یار ارزان تر اس��ت، به طوری که در میان کشورهای 
اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را 
دارند که البته این نرخ در ایران از کش��ور س��وئد کمتر 
است.  شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی 15.7 س��نت به اضافه مالیات مربوطه 
را پرداخ��ت می کنند. همچنین آلمان با قیمت 15.22 
س��نت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به 
قیمت 14.16 سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح 
جهان دارند. شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا 
نیز به ترتیب با پرداخت 11.17 س��نت، 11.05 سنت 
و 11.04 س��نت ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت انرژی 

الکتریکی در جایگاه های بعدی قرار دارند. 
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فرصت امروز: روس��ای جمهوری ایران، 
روس��یه و آذربایجان عصر روز چهارش��نبه 
در دومین نشس��ت س��ران گرد هم آمدند 
تا در مورد تقویت و توس��عه همکاری های 
مش��ترک گفت وگو کنند. رئیس جمهوری 
آذربایج��ان صبح روز چهارش��نبه در رأس 
هیاتی وارد تهران ش��د که ابتدا با حس��ن 
روحانی رئیس جمهوری ای��ران دیدار کرد. 
حس��ن روحانی در دیدار ب��ا الهام علی اف 
گفت: رواب��ط تجاری و اقتص��ادی ایران و 
آذربایجان پیشرفت و تحرک خوبی داشته 
و باید تالش کنیم تا در جهت رفع نیازهای 
دو ط��رف از ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای 
موجود در دو کشور بیش از پیش استفاده 
کنی��م. روحان��ی تس��هیل در تعرفه ه��ای 
گمرک��ی و توس��عه روابط بانک��ی ایران و 
آذربایج��ان را در گس��ترش همکاری ها و 
مراودات اقتصادی و تجاری فی مابین مهم 
دانس��ت و گفت: توسعه روابط اقتصادی در 
گرو روابط بانکی خوب است و باید با تالش 
مسئوالن روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا 
کند. وی س��رمایه گذاری ها و همکاری های 
تجاری ای��ران و آذربایج��ان در زمینه های 
مختلف از جمله احداث کارخانه داروسازی 
و خودروسازی توس��ط ایران در آذربایجان 
را مثبت دانس��ت و اظهار داشت: جمهوری 
اس��المی ایران آمادگی دارد همکاری های 
خود ب��ا آذربایج��ان در س��ایر بخش های 
صنعتی، کش��اورزی، کش��ت فراسرزمینی، 
س��وآپ انرژی در نفت و گاز و اکتش��اف و 
اس��تحصال نفت در حوزه دری��ای خزر را 
گس��ترش دهد. رئیس جمهوری با اش��اره 
به ضرورت گس��ترش همکاری های ایران و 
آذربایجان در بخش ترانزیت و حمل و نقل، 
خاطرنش��ان کرد: ش��روع فعالیت راه آهن 

آس��تارا - آس��تارا یگ گام مهم در توسعه 
همکاری های ترانزیتی ای��ران و آذربایجان 
به ش��مار می رود. روحانی اح��داث راه آهن 
رش��ت - آس��تارا به عنوان طرح مش��ترک 
ایران و آذربایجان را گامی مهم در توس��عه 
روابط ترانزیتی دو کشور در کریدور شمال 
- جن��وب عنوان کرد و اف��زود: از این خط 
ترانزیت��ی می توان برای نق��ل و انتقال کاال 
از منطق��ه دریای عم��ان و خلیج فارس به 
منطقه قفقاز و اروپای شرقی استفاده کرد. 
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت استفاده 
از پول ملی در مراودات تجاری و اقتصادی 
ایران و آذربایجان، گفت: دو کشور می توانند 
تبادالت تجاری خود را از طریق بانک های 
مرکزی با پول های ملی انجام دهند و حتی 
ای��ن روابط می تواند به صورت س��ه جانبه با 
سایر همسایگان نیز به انجام برسد. روحانی 
ب��ا اش��اره ب��ه همکاری های مش��ترک دو 
کش��ور در حوزه نفتی دریای خزر و توسعه 
روابط بانکی و س��وآپ ارزی، گفت: رؤسای 
کمیس��یون های مش��ترک دو کش��ور باید 
همان طور که تاکنون در راستای گسترش 
روابط تالش کرده اند، همکاری های خود را 

در این راستا افزایش دهند. 
کرویدور ترانزیتی جنوب - شمال 

زیرساخت توسعه منطقه است
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
نی��ز ضمن ابراز خرس��ندی از گس��ترش 
و تعمی��ق همکاری های س��ه جانبه ایران، 
توس��عه  گف��ت:  آذربایج��ان،  و  روس��یه 
مناسبات سه جانبه به نفع توسعه، ثبات و 
گسترش همکاری های سه کشور در زمینه 
حمل و نقل و کریدور شمال - جنوب است 
و مطمئنا زیرس��اخت توسعه منطقه بوده 
و نتای��ج و آینده خوبی ب��ه همراه خواهد 

داش��ت. رئیس جمهوری آذربایجان افزود: 
رواب��ط و تب��ادالت تجاری دو کش��ور در 
س��ال های اخیر، بسیار خوب و قابل توجه 
بوده و جمه��وری آذربایج��ان از برقراری 
روابط تجاری با ایران با استفاده از ارزهای 
ملی اس��تقبال می کند،  در عین حالی که 
این روابط می تواند به طور سه جانبه میان 
ما با س��ایر همس��ایگان نیز برقرار ش��ود. 
علی اف همکاری ها و س��رمایه گذاری های 
مشترک دو کشور در بخش های مختلف از 
جمله داروسازی و تولید خودرو را مثبت و 
موفق ارزیابی کرد و گفت: باید تالش کنیم 
ت��ا از ظرفیت ه��ا و توانمندی های موجود 
در دو کش��ور در راس��تای گسترش حجم 
سرمایه گذاری های مشترک و تامین نیازها 
استفاده کنیم. رئیس جمهوری آذربایجان 
با اشاره به ضرورت گسترش همکاری های 
ایران و آذربایج��ان در بخش های مختلف 
از جمل��ه انرژی، هم��کاری در زمینه برق 
و اس��تحصال از منابع نفتی خزر و کریدور 
ش��مال و جنوب، گف��ت: هم��ه توافقات 
ب��رای اح��داث راه آهن رش��ت - آس��تارا 
انج��ام ش��ده و در ح��ال تکمیل اس��ت و 
همکاری های مش��ترک ایران و آذربایجان 
در بخش حمل و نق��ل و ترانزیت می تواند 
به همکاری های گسترده بین المللی تبدیل 

شود. 
افزایش 70درصدی حجم روابط 
اقتصادی ایران و روسیه در یک 

سال اخیر
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از افزایش 
70 درصدی حج��م روابط اقتصادی ایران 
و روس��یه در یک س��ال اخیر خب��ر داد و 
گفت: نهایی ش��دن مذاکرات حضور ایران 
در پیمان اقتصادی اوراسیا و حل مشکالت 

بانک��ی به رونق بیش��تر ای��ن همکاری ها 
کمک می کند.  »مسعود کرباسیان« پس 
از دیدار با »الکس��اندر ن��واک« وزیر انرژی 
روس��یه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
زمینه های همکاری، با تنوع خیلی خوبی 
بین دو کش��ور فراهم شده است که از آن 
جمله می توان به توافق های سرمایه گذاری، 
راه ان��دازی فازه��ای 2 و 3 نی��روگاه اتمی 
بوش��هر و نی��روگاه آب��ی 1400 مگاواتی 
دریایی  توس��عه حمل و نق��ل  بندرعباس، 
و ریلی مش��ترک، پروژه های کش��اورزی، 
همکاری های دارویی، نفتی و گازی اشاره 
کرد. وی از نهایی شدن مذاکرات به منظور 
همکاری ایران با پیمان اقتصادی اوراسیا، 
حل مشکالت بانکی و ایجاد زمینه فعالیت 
بانکی و همکاری های گمرکی به ویژه ایجاد 
کانال سبز برای تجار ایرانی به عنوان دیگر 
دستاوردهای توسعه روابط ایران و روسیه 
یاد کرد که زمینه مناس��بی برای تعمیق 
همکاری های اقتصادی دو کشور را فراهم 
آورده اس��ت. الکس��اندر نواک، وزیر انرژی 
روس��یه نیز انتخ��اب کرباس��یان به عنوان 
رئیس طرف ایرانی کمیس��یون مش��ترک 
اقتص��ادی ایران و روس��یه را سبب س��از 
پویایی، نظم و سرعت بیشتر در امر توسعه 
همکاری ه��ای طرفین خوان��د. وی گفت: 
در راس��تای دس��تور ویژه روسای جمهور 
ای��ران و روس��یه برای توس��عه همه جانبه 
همکاری های اقتصادی طرفین، موضوعات 
مدنظر در زمینه های مورد توافق و به ویژه 
نقش��ه راه و پروژه ه��ای آت��ی دو کش��ور، 
به صورت کامال دقی��ق و با جزئیات کامل 
گفت و گ��و کردیم و تصمیم��ات الزم برای 
افزای��ش س��قف روابط اقتص��ادی ایران و 

روسیه گرفته شد. 

///////

 توسعه همکاری های مشترک
محور نشست سه جانبه تهران– مسکو – باکو

حمل و نقل ریلی

مدیرعامل راه آهن خبر داد 
تصویب چارچوب کریدور ریلی 

جنوب – غرب
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی دراجالس گروه کاری 
حمل ونقل بین الملل��ی در کریدور خلیج فارس - دریای 
سیاه )جنوب - غرب( از تصویب چارچوب کریدور ریلی 
جنوب -غ��رب خبرداد. به گ��زارش »فرصت امروز« به 
نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اس��المی ایران، 
س��عید محمدزاده، مدیرعامل راه آهن در اجالس گروه 
کاری حمل ونق��ل بین الملل��ی در کری��دور خلیج فارس 
- دری��ای س��یاه )جنوب - غرب( گفت: ب��ا تکمیل این 
کریدور برای ارتباط بین آس��یای جنوب ش��رقی، هند، 
جنوب چین، روس��یه، کشورهای اسکاندیناوی و شمال 
اروپا مس��یری جذاب ایجاد کرده ایم ک��ه عبور از ایران 
بخش��ی از این مسیر اس��ت و این کش��ورها می توانند 
از طریق ایران به جنوب و ش��رق خزر و روس��یه وصل 
شوند. وی با بیان اینکه در سال های اخیر تالش شده تا 
بیش��ترین استفاده از کریدورهای ترانزیتی ریلی صورت 
گی��رد، اف��زود: در کن��ار برگزاری اجالس کارشناس��ی 
کریدور جنوب - غرب امیدواریم با فعال ش��دن کریدور 
خلیج فارس - دریای س��یاه بخش قابل توجهی از بارها 
به س��مت اروپ��ا، از این کریدور عبور کن��د. مدیرعامل 
راه آه��ن تصریح کرد: همچنین روز آینده جلس��ه ای با 
بخ��ش خصوصی و تجار و صاحبان کاال از پنج کش��ور 
ایران، آذربایجان، لهستان، گرجستان و اوکراین خواهیم 
داشت. به گفته وی پیش از این نیز با حضور پنج کشور 
مذکور درباره سازمان کریدور خلیج فارس - دریای سیاه 
و چارچوب ه��ای آن مباح��ث مط��رح و در حال حاضر 
س��ازمان این کریدور مصوب شده است و تمام تالش ما 
پیگیری نظام فعال سازی و نظام های ایجاد تشویق برای 
جذب صاحب��ان کاال در کری��دور خلیج فارس - دریای 
س��یاه اس��ت. مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه براساس 
مطالعات ظرفیت بار ترانزیتی کش��ور در س��ال 1400 
باید بین 30 تا 100 میلیون تن باش��د اظهار داش��ت تا 
رقم 30 تا 40 میلیون تن پتانس��یل روش��نی برای بار 
ترانزیتی راه آهن ایران اس��ت. وی به کریدورهای رقیب 
کریدور خلیج فارس - دریای س��یاه اش��اره کرد و گفت: 
در حال حاضر مسیر عبور بار جنوب به شمال از طریق 
دریا بس��یار طوالنی است و 4۵ تا ۵۵ روز زمان می برد. 
در حال��ی که ب��ا تکمیل کریدور خلیج ف��ارس - دریای 
س��یاه و با محوریت ایران ای��ن رقم 14 روز خواهد بود. 
محم��دزاده از برگزاری جلس��ه باصاحبان کاال کش��ور 
هندوس��تان در راس��تای ج��ذب کاال در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: همچنین س��ایت مش��خصی توس��ط 
کش��ورهای عضو ب��رای کریدور خلیج ف��ارس - دریای 
س��یاه طراحی و ت��الش کرده ایم با نظ��ام تعرفه ای این 
کری��دور را فع��ال کنیم. به گفته وی ضروری اس��ت از 
سهم ۵میلیارد دالری ترانزیت حداقل 10درصد درآمد 
ارزی داش��ته باشیم. ضمن اینکه پتانسیل عبور بار بین 
جنوب و ش��مال 7میلیون تن اس��ت ک��ه ۵0درصد آن 
قابلیت عبور از ای��ران را دارد. مدیرعامل راه آهن افزود: 
با تکمیل کریدور ش��مال - جن��وب و جنوب - غرب تا 
ی��ک میلیارد دالر درآمد ارزی پایدار خواهیم داش��ت و 
کریدور خلیج فارس - دریای سیاه در سال ۹7 می تواند 
20 میلی��ون تن بار جابه جا کن��د و برای نظام تعرفه ای 
این مس��یر تالش کرده ایم قیمت ها را در راستای جذب 

صاحبان کاال به نرخ های دریایی نزدیک کنیم. 

یادداشت

 احتمال مثبت شدن تراز تجاری
 تا پایان سال

در مجم��وع آمار هفت ماهه تجارت خارجی کش��ور 
حاکی از 4۹ میلیارد و 4۶۸ میلیون دالر اس��ت که اگر 
بخواهیم به تفکیک آن را بررسی کنیم، باید به این نکته 
اش��اره کرد که صادرات 24.211 میلیارد دالر و واردات 
2۵.2۵7 میلیارد دالر بوده اس��ت و در بخش صادرات، 
کماکان رشد منفی به چش��م می خورد؛ اگرچه درصد 
رشد منفی کاهش یافته و به 2.17درصد رسیده است. 
به این معنا که این نکته مثبتی است که از اعداد بزرگی 
که در س��ه ماهه و چهار ماهه بابت رشد منفی صادرات 
داش��تیم، اکنون فاصله گرفته  و به شرایط سال گذشته 
رسیده ایم. بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشانگر 
این است که میانگین قیمت کاالهای صادراتی با ۸درصد 
رش��د، به 3۶4 دالر در هر تن رس��یده که یکی از نکات 
مثبت صادرات هفت ماهه به شمار می رود، ضمن اینکه 
واردات نیز به 2۵.2۵7 میلیون دالر رس��یده که رش��د 
14.۸۹درصدی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، 
میانگین قیمت کاالهای وارداتی به 13۹۶ دالر رسیده 
که رش��د ۸.۸۹درصدی را نش��ان می دهد و این هم به 
عقیده من، با توجه به اینکه کاالهای وارداتی کش��ور را، 
بیشتر کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، 
نش��انگر این خواهد بود که واردات با کیفیت مرغوب به 
کشور صورت گرفته و تولید بهتر از گذشته شده است. 
در این میان، ترکیب س��بد صادراتی کش��ور به نحوی 
اس��ت که کماکان 4۸درصد این کی��ک، از آن میعانات 
و پتروش��یمی ها و ۵2درصد آن، مربوط به سایر کاالها 
اس��ت که متاسفانه رش��د منفی در تمام بخش های آن 
به چشم می خورد، ولی تغییرات قابل توجهی نسبت به 
شش ماهه مشاهده نمی شود. آنگونه که آمارهای تجارت 
خارجی کش��ور نش��ان می دهد، پنج کش��ور اول طرف 
تجاری ایران را در بخش صادرات کاالهای ایرانی، چین، 
عراق، امارات، کره جنوبی و افغانستان تشکیل می دهند 
که بیش��ترین رش��د را در حدود 24درص��د، مربوط به 
صادرات به کره جنوبی بوده و در عین حال، بیش��ترین 
رشد منفی را نیز امارات متحده عربی داشته که معادل 
1۶درصد نسبت به قبل، رشد منفی را تجربه کرده است؛ 
این امر بیانگر آن است که صادرات ما به جای کشورهای 
واسطه، به صورت مستقیم انجام می شود. نکته دیگری 
ک��ه در موضوع ص��ادرات جلب توج��ه می کند، حضور 
افغانستان در میان پنج کش��ور اول طرف تجاری ایران 
است؛ به این معنا که افغانستان مجدد به فهرست پنج 
کشور اول صادراتی ایران بازگشته و رشد قابل توجهی را 
هم در سبد صادراتی به خود اختصاص داده است؛ پس 
حضور صادراتی ایران در افغانستان، پررنگ تر شده است. 
براس��اس آمارها، اقالم عمده وارداتی کشور را همچنان 
کاالهای اساس��ی، برنج، ذرت و قطعات منفصله خودرو 
تشکیل داده و طرف های تجاری ایران در حوزه واردات 
هم، چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و آلمان تش��کیل 
می دهند. نکته حائز اهمیت آن است که آلمان همچنان 
در جرگه پنج کشور اول طرف وارداتی ایران قرار گرفت 
و رش��د مثبت را تجربه می کن��د؛ در حالی که واردات از 

کره، 3درصد رشد منفی داشته است.
منبع: آنا

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



طی حدود هشت سالی که اعطای وام 
ازدواج در بانک ها جدی شده است، رشد 
سه برابری مبلغ و همچنین اجرای طرح 
کاهش صف متقاضیان موجب جهش در 
تعداد و مبلغ پرداختی ها ش��د. در س��ال 
جاری تاکنون نزدیک ب��ه کل حجم وام 
اعطایی در سال گذش��ته پرداختی ثبت 

شده است. 
به گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳۸۸ بود 
که در راس��تای حمای��ت از جوانان برای 
تأمین بخش��ی از نیازهای آنها در آستانه 
تش��کیل زندگی، ش��بکه بانک��ی به طور 
رس��می به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا 
ک��رد. بر این اس��اس وام ازدواج در قالب 
تس��هیالت قرض الحس��نه و با کارمزدی 
حدود 4درصد به زوجین اعطا می شود. 

در ابت��دای کار به منظور س��اماندهی 
مدیری��ت و نظارت بر عملکرد سیس��تم 
ب��ه  ازدواج  وام  اعط��ای  ب��رای  بانک��ی 
متقاضیان، سامانه اینترنتی قرض الحسنه 
ازدواج بان��ک مرکزی راه اندازی ش��د. بر 
این اس��اس زوجین از طریق ثبت نام در 
این س��امانه در صف بانک های عامل قرار 
گرفته و سایر مراحل اعطای تسهیالت را 
طی می کنند. در آغاز راه اندازی س��امانه 
دولت��ی حض��ور  بان��ک   ۱۱ ازدواج  وام 
داش��تند، ام��ا در ادامه و طی س��ال های 
اخیر با مشارکت بیشتر این تعداد به ۳۲ 
بانک، مؤسس��ه مالی و صندوق در س��ال 

۱۳۹۶ افزایش یافت. 
اما مبلغ وام ازدواج تا پایان سال ۱۳۹4 
و حتی تا س��ه ماه ابتدایی س��ال ۱۳۹۵ 
با وجود نوس��اناتی ک��ه در اقتصاد ایران 
رخ داده و حت��ی تورم ت��ا 4۵ درصد نیز 
رفته بود، تغییری نداش��ت و تا ۳میلیون 
تومان باق��ی ماند، ولی در بودجه س��ال 
۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و البته 
مخالفت هایی که در ابتدا از س��وی دولت 
صورت گرفت در نهایت مبلغ وام ازدواج 
به یکباره با رش��د سه برابری همراه شده 

و به ۱۰میلیون تومان رسید. 
ب��ه هر ص��ورت ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
بای��د مناب��ع وام ازدواج از مح��ل منابع 
تأمین  بانک ه��ا  قرض الحس��نه پس انداز 
ش��ود و ای��ن مناب��ع نیز طی س��ال های 
اخی��ر ب��ا کاهش قاب��ل توجه��ی مواجه 
ب��ود، عاملی ش��د ب��رای مخالفت رش��د 
 بیش از ۳۰۰ درص��دی مبلغ وام ازدواج، 
چرا ک��ه بانک ه��ا چنین منابع��ی را در 
اختیار نداش��ته و باید برای تأمین آن به 
دنبال راه های دیگری می رفتند. از این رو 
قانون بودجه، ش��بکه بانک��ی را مکلف به 
اس��تفاده از منابع جاری کرد که البته در 
این باره نیز مخالفت هایی وجود داشت. 

به هر حال در س��ال گذشته به موجب 
 تبص��ره )۲۹( قانون بودج��ه، وام ازدواج 
۱۰ میلیون تومانی شد و دوره بازپرداخت 
آن از سه به چهار سال افزایش یافت، ولی 
کارمزد دریافتی بانک ها همچنان 4درصد 
باقی ماند. در س��ویی دیگر براساس ماده 
)۵۰( قان��ون جام��ع خدمت رس��انی به 

ایثارگ��ران، افراد مش��مول در این قانون 
می توانن��د تا دو برابر اف��راد عادی یعنی 
۲۰میلیون تومان برای هر یک از زوجین 

از این تسهیالت استفاده کنند. 
گزارش عملکرد ش��بکه بانکی از حدود 
س��ال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان 
می ده��د که مبلغ اعطای��ی وام از حدود 
۱۲۰4 فقره با مبلغی نزدیک به ۲میلیارد 
از  بی��ش  ب��ه  توم��ان   و ۷۷۰ میلی��ون 
 ۸۱۲ ه��زار فق��ره ب��ا مبلغ��ی ح��دود

 ۲4۹۰ میلی��ارد توم��ان در پایان س��ال 
۱۳۹4 رس��یده اس��ت که در ای��ن پایان 
دوره مبلغ پرداختی ت��ا ۳میلیون تومان 
ب��ود، اما ای��ن ارقام در س��ال ۱۳۹۵ که 
مبل��غ وام ازدواج ب��ه ۱۰ میلیون تومان 
افزایش می یابد، جهش قابل توجهی دارد 
به گون��ه ای که در این س��ال بیش از یک 
میلیون فقره تس��هیالت با مجموع مبلغ 
ح��دود ۹۸۷۰ میلیارد توم��ان پرداخت 

می شود. 
اما جریان وام ازدواج در س��ال ۱۳۹۶ 
روال��ی متف��اوت ب��ه خ��ود می گی��رد، 
به گونه ای که در مردادماه و ش��هریورماه 
طرحی تح��ت عنوان ط��رح ضربتی ماه 
ازدواج در ش��بکه بانکی اجرا ش��د. دلیل 
آن ب��ود که همواره تعداد زیادی در صف 
وام ازدواج ق��رار داش��تند به گون��ه ای که 
قبل از اجرایی ش��دن ای��ن طرح بیش از 
۵۰۰ هزار زوج منتظر دریافت تسهیالت 
بودن��د. از ابتدای مردادماه س��ال جاری 
عالوه بر بانک های حاضر در س��امانه وام 
ازدواج ۱۱ م��ورد از آنه��ا به طور ویژه در 
طرح ضربتی مش��ارکت کرده و قرار شد 
براساس س��همیه هایی که بانک مرکزی 
ب��رای آنها تعیین کرد نس��بت به کاهش 

صف اقدام کنند. 
در ط��رح ضربت��ی وام ازدواج موانعی 
همچ��ون کمب��ود منابع قرض الحس��نه 
بانک ه��ا، س��ختگیری ب��رای اخذ ضامن 
معتب��ر، عدم تعیی��ن ش��عبه متقاضیان 
گاهی به مدت سه ماه تا یک سال و توجه 
کمتر به استان های کم  برخوردار به دلیل 
کمبود منابع تا حدی حل و فصل ش��د، 
به طوری که اولویت پرداخت تس��هیالت 
ب��رای مناطق کم برخ��وردار و ضعیف تر 
قرار گرف��ت، دوره پرداخت ب��ه یک ماه 
کاهش یافت و به جای دو ضامن بانک ها 
موظف به پرداخت یک ضامن شدند، در 
عین حال که هش��ت گزینه ب��رای ارائه 

ضامن به بانک ها وجود داشت. 
در نهایت ب��ا پایان دوره دو ماهه طرح 
ضربت��ی وام ازدواج آمارها نش��ان داد که 
بی��ش از ۵۲۰ ه��زار فقره تس��هیالت با 
مبلغ��ی بیش از ۵4۰۰ میلیارد تومان در 
این مدت پرداخت ش��ده است، بنابراین 
ص��ف متقاضیان تعیین تکلیف نش��ده از 
ح��دود ۵۰۰ ه��زار نفر از ابتدای ش��روع 
طرح به ۱۳۰ هزار نف��ر در پایان این دو 
ماه رسید. این درحالی است که تا پیش از 
این همواره تعدادی بین ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون نفر ساالنه در صف وام ازدواج قرار 

داشتند. گزارش های بانک مرکزی نشان 
داد ۵۳.۶ درص��د از دریافت کنندگان وام 
را آقای��ان و ت��ا 4۶.4 درص��د را خانم ها 
تش��کیل می دهند. همچنین بیش��ترین 
دریافت کنن��دگان وام ازدواج در ح��وزه 
س��نی ۲۵ تا ۳۰ س��ال ب��ا ۲۱ درصد و 
 پ��س از آن در ب��ازه ۲۰ تا ۲۵ س��ال با
داش��تند.  ق��رار  درص��د   ۳۰  
تس��هیالت گیرندگان باالی ۵۰ سال نیم 
درصد و کمتر از ۱۵ سال تا ۰.۹درصد از 

پرداخت کنندگان وام ازدواج بودند. 
طبق این آمار، از ابتدای س��ال ۱۳۹۶ 
تاکنون ح��دود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در 
قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تس��هیالت 
ازدواج پرداخت ش��ده که این رقم شامل 
وام ه��ای پرداخت��ی ع��ادی و مجم��وع 
۵4۰۰میلیارد توم��ان پرداختی در قالب 
طرح ضربت��ی وام ازدواج اس��ت. این در 
ش��رایطی اس��ت که در کل سال گذشته 

حدود ی��ک میلیون فق��ره وام ازدواج با 
مبلغ��ی ح��دود ۹۸۰۰ میلی��ارد تومان 

پرداخت شده بود. 
در حال��ی اکن��ون ص��ف وام ازدواج به 
حداق��ل رس��یده و دوره ط��رح ضربتی 
تمام شد که که رئیس کل بانک مرکزی 
اع��الم کرده اس��ت این به معن��ای پایان 
طرح ه��ای این بانک ب��رای پرداخت وام 
ازدواج نیس��ت، بلک��ه بخ��ش اعتبارات 
همواره جری��ان وام ازدواج را رصد کرده 
و هر زمانی که احس��اس ش��ود صف وام 
طوالنی ش��ده دوباره از چنین شیوه هایی 
برای کاه��ش تعداد متقاضیان در صف و 
برگرداندن جریان به روال عادی استفاده 

می کنند. 
از ن��گاه وی دلیلی برای دوره پرداخت 
تس��هیالت ازدواج ت��ا ش��ش م��اه وجود 
نداش��ته و دوره یک ماهه منطقی به نظر 

می رسد. 

پرونده ۸ ساله وام ازدواج

پایان باز طرح ضربتی

در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور 
محقق شد

معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
در گروه مالی پاسارگاد

پان��ل تخصصی گ��روه مالی پاس��ارگاد ب��ا عنوان  
»معرف��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری گ��روه مالی 
فرصت ه��ای  نمایش��گاه  نهمی��ن  در  پاس��ارگاد« 
نمایش��گاه  چهارمی��ن  و  کش��ور  س��رمایه گذاری 
 بین الملل��ی بورس، بان��ک، بیمه و خصوصی س��ازی
  )Kish Invex 2017(، روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه 
در مجموعه همایش های جزیره کیش، سالن ابن سینا 
برگزار ش��د.  به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
در ای��ن پانل تخصصی محمد پورغالمعلی، رئیس اداره 
بانکداری اختصاصی و شرکتی بانک پاسارگاد در خصوص 
ایجاد تعامالت صحیح با تأمین مالی کنندگان خارجی 
گف��ت: ایجاد تعامالت صحیح ب��ا تأمین مالی کنندگان 
خارجی برای معرفی پتانسیل س��رمایه گذاری ، آگاهی 
از ش��رایط عمومی کسب و کار در کش��ور، ارائه خدمات 
بانکی و مرتبط، از اصلی ترین نقش های مؤسسات پولی 
و مالی در اقتصادهای روبه توس��عه است. وی ادامه داد: 
از ویژگی های گروه مالی پاسارگاد می توان به حضور در 
بخش واقعی و مالی اقتصاد، توجه به اسناد باالدستی در 
سازماندهی محورهای کسب و کار، توجه به زنجیره ارزش 
در ایجاد کس��ب و کار، توجه به مسئولیت های اجتماعی 
و... اشاره کرد. سپس نمایندگان هر یک از شرکت های 
گسترش انرژی پاسارگاد، میدکو، فناپ، نسیم سالمت 
پاسارگاد و شناسا به معرفی فرصت های سرمایه گذاری، 
خدم��ات، طرح ه��ا  و پروژه ه��ای ح��ال و آین��ده خود 
پرداختند.  گفتنی است گروه مالی پاسارگاد در نهمین 
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور و چهارمین 
 نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
 )Kish Invex 2017( که از ۸ الی ۱۱ آبان ماه در مرکز 
نمایشگاه  های بین المللی جزیره کیش برپاست، فعاالنه 
حضور دارد و حامی مالی برگزاری این رویداد است. در 
این نمایشگاه برخی از شرکت های این گروه مالی شامل 
بانک پاسارگاد، گسترش انرژی پاسارگاد، میدکو، فناپ، 
بیمه پاسارگاد، نسیم سالمت پاسارگاد، شناسا و پرداخت 
الکترونیک پاسارگاد به معرفی خدمات  و پروژه های خود 
می پردازند. در دوره جاری این نمایش��گاه بیش از ۲۷۰ 
مجموعه داخلی و ۷۰ شرکت کننده از بیش از ۲۵ کشور 
در ۲۱ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی حضور دارند و 
همزمان با برپایی این نمایش��گاه بیش از ۲4 همایش و 
نشست تخصصی با حضور هیأت های عالی رتبه داخلی 
و خارج��ی، نمایندگان ش��رکت های س��رمایه گذاری و 

عالقه مندان در حال برگزاری است. 

صالح آبادی خبر داد
 بانک های ایرانی در راه قاره سیاه

مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات اع��الم کرد طی 
مذاکرات انجام ش��ده، به زودی رواب��ط کارگزاری ایران با 
بانک ه��ای آفریقایی نیز برقرار خواهد ش��د. ایران روابط 
کارگزاری با بانک های قاره سیاه نداشته است. به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، طی سال هایی که 
ایران تحت تحریم به ویژه در حوزه اقتصادی قرار داش��ت 
یکی از بزرگ ترین مش��کالت نظام بانک��ی، قطع روابط 
کارگ��زاری و در مجموع تحت تأثیر ق��رار گرفتن روابط 
بین المل��ل بانک ه��ا بود. ب��ه هر صورت آمری��کا همواره 
برای قطع روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های 
خارجی تالش هایی داشته است. تاریخ نشان می دهد پس 
از انقالب تمام بانک های آمریکایی روابط کارگزاری خود 
ب��ا بانک های ایرانی را قطع کرده بودند و هرچند بانک ها 
و موسس��ات غیرآمریکایی به بانک ه��ای ایرانی خدماتی 
ارائه می کردند، ولی در س��ال های گذشته و پس از وضع 
تحریم های هسته ای علیه ایران ایاالت متحده فشارهای 
بیشتری اعمال کرد تا بانک های غیرآمریکایی نیز روابط 
کارگزاری خود با طرف های ایرانی را قطع کنند. از این رو 
با قرار دادن نام بانک های ایرانی در فهرس��ت تحریم های 
خود مقرر کرد که بانک های غیرآمریکایی در صورت ارائه 
خدمات به آنها نمی توانن��د با بانک های آمریکایی روابط 
کارگزاری داشته باشند. با شدت گرفتن فشارها و با توجه 
ب��ه اهمیت نظام مالی آمریکا و بانک های آن در تس��ویه 
دالر اکث��ر بانک های غیرآمریکایی که ت��ا پیش از آن با 
طرف ه��ای ایرانی روابط کارگزاری داش��تند، آن را قطع 
کردن��د.  با این وجود در جریان مذاکرات هس��ته ای و به 
نتیجه رسیدن آن، که به اجرایی شدن سند برجام منتهی 
شد، یکی از مهم ترین دستاوردها همین لغو تحریم های 
بین الملل علیه بانک های ایرانی بود. به گونه ای که تمامی 
مقررات��ی که بانک های غیر آمریکای��ی را مکلف به قطع 
روابط کارگزاری با بانک های ایران  می کرد، لغو ش��ده و 
تقریباً هیچ بانکی به جز آمریکایی ها به دلیل ارائه خدمات 
کارگزاری به طرف های ایرانی از دسترس��ی به نظام مالی 
آمریکا مح��روم نمی ش��وند. به این معنی ک��ه ایرانی ها 
می توانند روابط کارگ��زاری خود با طرف های خارجی را 

برقرار ساخته و گسترش دهند. 
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بانکنامـه

 بانک های توزیع دینار
برای زائران اربعین

زائران اربعین می توانند در پایانه های مرزی در کنار 
دریافت ریال از کانال ه��ای بانکی برای تأمین دینار 
عراق نیز استفاده کنند.  به گزارش ایسنا، تأمین ارز 
برای زائران اربعین یکی از مسائلی است که هر ساله 
با توجه به حجم باالی درخواس��ت در زمان مربوطه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا سال گذشته که 
ارز مس��افرتی حذف نش��ده بود، زائران می توانستند 
ت��ا ۲۰۰ دالر را با نرخ مبادل��ه ای دریافت کنند، اما 
برای س��ال جاری توزیع دالر مبادله ای به روال قبل 
انجام نخواهد ش��د. بر این اساس زائران می توانند ارز 
مورد نیاز خ��ود را از بازار آزاد و در واقع از صرافی ها 
تهی��ه کنند.  اما در جری��ان هماهنگی هایی که برای 
ارائ��ه خدمات بانکی در پایانه ه��ای مرزی به ویژه در 
استان های محل تردد زائران انجام شده است، برخی 
بانک ها نسبت به ارائه دینار به زائران اقدام کرده اند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۰۵۷دالر آمریکا

4.۷۹۰یورو اروپا

۵.4۲۹پوند انگلیس

۱.۱۱۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۷.۲۰۰مثقال طال

۱۲۳.۹۹۸هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۷۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۱۷.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۷۷.۰۰۰نیم سکه

۳۸۳.۷۰۰ربع سکه

۲۵۳.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پای��ان آخری��ن روز معامالت��ی هفته 
ب��ا 195 واحد رش��د به پل��ه 87 هزار و 
844 واحدی رس��ید. نمادهای معامالتی 
 س��ه ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با 
 97 واح��د، گس��ترش نفت پارس��یان با

 38 واح��د و پتروش��یمی پردیس با 32 
واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در 
محاسبه ش��اخص کل بورس به نام خود 
ثبت کردند.  در مقابل، معامالت س��هام 
در نماد معامالتی س��ه شرکت معدنی و 
صنعت��ی گل گهر با 54 واح��د، ارتباطات 
سیار ایران با 36 واحد و ملی صنایع مس 
ایران با 15 واحد کاهش بیش��ترین تاثیر 
منفی را در محاس��به این نماگر به دوش 

کشیدند. 

رشد آهسته و پیوسته شاخص کل
ای��ن روزها ب��ورس ته��ران همچنان 
پررون��ق اس��ت و ش��اخص کل قص��د 
توق��ف ندارد. بر این اس��اس نماگر بازار 
سهام آهس��ته و پیوسته مهیای ورود به 
کان��ال 88 هزار واح��دی و فتح این قله 
مهم اس��ت؛ قله ای که تاکنون یک بار و 

چهار سال پیش شاخص کل به فتح آن 
نائل آمد. بر این اساس در معامالت روز 
چهارشنبه انتظار برای بازدهی بیشتر در 
گروه پاالیشی ها باعث شد تا معامله گران 
حقیقی فرصتی برای جمع آوری س��هام 
در ای��ن گروه ب��ا وجود س��نگینی وزنه 
عرضه از س��وی حقوقی ها داشته باشند. 
ب��ا این ح��ال در آخری��ن روز معامالتی 
هفت��ه خودرویی ها ش��اهد غلبه عرضه 
بر تقاضای س��هام از س��وی معامله گران 
اغلب حقیقی بود. در این میان، انتش��ار 
گزارش های قیمتی در بازار جهانی اوره 
و س��ایر محصوالت پتروشیمیایی باعث 
ش��ده تا به رغ��م حجم پایی��ن معامالت 
سهام، گروه پتروشیمی ها و تک سهم های 
آن در کان��ون توج��ه معامله گ��ران قرار 
گیرن��د.  در گروه اطالع��ات و ارتباطات 
در حال��ی ادغ��ام ش��رکت آس��یاتک با 
ش��رکت ه��ای وب منتفی ش��ده که به 
تازگی این مجموعه مخابراتی، با شرکت 
پارس آنالین ادغام شده است. در شرایط 
موجود از ارزنده ترین صنایع و گروه های 
ب��ازار می توان به پتروش��یمی ها، نفت و 
پاالیشی ها، معدنی ها و فوالدی ها اشاره 
کرد که از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون 
بازدهی بی��ش از 10 درصدی را نصیب 

سهامداران خود کرده اند. 

صعود متغیرهای معامالتی فرابورس ایران
دادوس��تدهای فرابورس ایران با رش��د 
متغیرهایی همچون حجم و ارزش معامالت 
و افزایش 2.5 واحدی شاخص کل به پایان 
رسید. در پایان معامالت این هفته فرابورس 
بازارهای اول و دوم نیز در مجموع ش��اهد 
مبادل��ه نزدیک به 128 میلیون س��هم به 
ارزش 542 میلی��ارد ریال بودند. همچون 
روزه��ای قبل نم��اد ذوب آه��ن باالترین 
حج��م مبادالت را در اختی��ار گرفت. نماد 
سرمایه گذاری مس سرچشمه نیز بیشترین 
ارزش معام��الت را در میان این دو بازار به 
نام خود ثبت کرد. از سوی دیگر نمادهای 
»افرا«،  »مفاخر« و »وس��بحان« در حالی 
بیش��ترین رش��د قیمت را در بازار تجربه 
کردند که در مقاب��ل نمادهای »غفارس«،  
»سدبیر« و »ولبهمن« باالترین افت قیمتی 
را متحمل ش��دند. همان طور که اشاره شد 
در ادام��ه روند صعودی ش��اخص کل نیز 
روز گذشته آیفکس رش��د 2.5 واحدی را 
شاهد بود که عمده بار مثبت بر این نماگر 
از جانب نمادهای »سرچش��مه«، »شراز«، 
»زاگرس«،»ش��رانل« و »ارفع« رقم خورد. 
در مقابل نمادهای »م��ارون« و »ذوب« تا 
س��طح 0.75 واحد تاثیر منفی بر آیفکس 
داش��تند. با رش��د 2.5 واحدی ش��اخص 
کل، ای��ن نماگ��ر در س��طح 975 واحدی 

قرار گرفت. در همین حال دادوس��تدهای 
ب��ازار پایه ب��ه مبادله 120 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 232میلیارد ریال منتهی ش��د. 
سرمایه گذاران بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
بیش از یک میلی��ون ورقه به ارزش حدود 
یک هزار و 158 میلیارد ریال را دس��ت به 
دس��ت کردند. اوراق مش��ارکت نفت و گاز 
پرش��یا با مبادله 102 هزار ورقه به ارزش 
410 میلیارد ریال در ص��در این بازار قرار 
گرف��ت. از طرفی معام��الت صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله به خریدوفروش 
 بی��ش از 28 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش
 277 میلی��ارد ری��ال انجامی��د. صندوق 
اعتم��اد آفرین پارس��یان همچون روزهای 
قبل باالترین حجم و ارزش مبادالتی را در 
میان سایر ETFها تجربه کرد. در جریان 
بازار، خریداران و فروش��ندگان اوراق تسه 
نیز اقدام به مبادله 66 هزار ورقه تس��ه به 
ارزش 50 میلیارد ری��ال کردند. این اوراق 
 همچنی��ن در ب��ازه قیمت��ی 745 هزار تا 
791 هزار ریال دادوستد شدند. در نهایت 
بالغ بر 278 میلیون ورقه به ارزش 2 هزار 
و 260 میلیارد ری��ال در مجموع بازارها و 
تابلوه��ای معامالتی فرابورس ایران معامله 
ش��د که نس��بت ب��ه روز قب��ل از افزایش 
همزمان حج��م و ارزش معامالت حکایت 

داشت. 

پاالیشی ها در کانون توجه سهامداران حقیقی قرار گرفتند

شاخص کل در آستانه فتح قله 88 هزار واحدی

ایران  مدیرعام��ل ش��رکت فراب��ورس 
در همای��ش بین الملل��ی ب��ازار س��رمایه 
عملک��رد این ش��رکت را تش��ریح کرد و 
بازاره��ای مختلف��ی در فرابورس  گفت: 
ای��ران فع��ال هس��تند ک��ه از مهم ترین 
آنه��ا می توان به ب��ازار پایه اش��اره کرد. 
امیر هامونی، با اش��اره به اینکه س��هامی 
ک��ه قابلیت ق��رار گرفت��ن در تابلو اصلی 
را ندارن��د در این بازار معامله می ش��وند، 
ادامه داد: بی��ش از 41درصد ارزش بازار 
فراب��ورس در اختیار بازار دوم اس��ت. در 
این بازار نمادهای بسیاری از صنایع مهم  
)پتروشیمی، پاالیشی، بانک ها و بیمه ها( 
قرار دارند. مدیرعامل فرابورس همچنین 
در تشریح عملکرد بازار بدهی گفت: یکی 
از بازارهای��ی ک��ه میان س��رمایه گذاران 
خارج��ی جذابی��ت بس��یاری دارد بازار 
بده��ی اس��ت. در ای��ن بی��ن در ح��وزه 
انتش��ار اوراق صکوک تاکن��ون 8میلیارد 
دالر نقدینگ��ی از س��وی خارجی ها وارد 
بازار شده اس��ت. وی در تشریح جزییات 
این س��رمایه گذاری گف��ت: از 8میلیارد 
دالری که در این بخش س��رمایه گذاری 
شده اس��ت، 9درصد مربوط به صکوک، 

8درص��د  صک��وک،  اج��اره  26درص��د 
مرابحه و 56درصد اوراق قرضه اس��المی 
اس��ت. هامونی ادامه داد: در حال حاضر 
82درصد بازار بدهی در فرابورس اس��ت، 
که در ای��ن زمینه خوش��بختانه تاکنون 
هیچ ی��ک از اوراق دولتی و صکوک نکول 
نش��ده است. وی افزود: در شرایط کنونی 
بازار بدهی با نرخ 18درصد روند کاهنده 
داشته است. با این وجود این بازار نسبت 
ب��ه بازارهای بدهی دیگر کش��ورها برای 
بسیاری  جذابیت  خارجی  سرمایه گذاری 
دارد. مدیرعامل فرابورس ادامه داد: بازار 
SME یک��ی دیگ��ر از بازارهایی اس��ت 
که در اشتغال کش��ور بیش از 70درصد 
نقش داش��ته اس��ت. همچنین این بازار 
نق��ش بس��زایی در GDP کش��ور دارد. 
وی با اش��اره به اینکه تاکنون دو صندوق 
جسورانه به ثبت رسیده است، ادامه داد: 
بال��غ بر هش��ت صندوق دیگر در ش��رف 
ثبت بوده و 17درخواس��ت ثبت صندوق 
دارد.  مدیرعام��ل  فراب��ورس وج��ود  در 
فراب��ورس ایران در خص��وص برنامه های 
آتی این شرکت نیز اینچنین گفت: یکی 
از مهم تری��ن فعالیت ه��ای م��ا در زمینه 

ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی از طریق 
اوراق بهادار ریالی و ارزی است. در زمینه 
اوراق ارزی، فعالیت ه��ای خوب��ی صورت 
گرفته که امیدواریم ش��رکت هایی که در 
فرابورس هس��تند بتوانن��د از این اوراق 
ارزی اس��تفاده کنن��د.  وی در ادامه بیان 
کرد: یکی دیگر از بحث های مهم در حال 
پیگی��ری، در زمینه ارتقای س��امانه های 
نظ��ارت بر ب��ازار ب��ه منظور برخ��ورد با 
تخلفات و جرائم بورسی است. همچنین 
توس��عه بازار SME و های-تک مارکت 
یکی دیگ��ر از برنامه های اصلی فرابورس 
اس��ت.  هامونی در خصوص توسعه فضای 
دانش بنیان نیز بیان کرد: در حال حاضر 
بالغ ب��ر 500 میلی��ارد توم��ان تقاضای 
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
وج��ود دارد، پیش تر 120 میلیارد تومان 
نقدینگی از این محل جمع آوری شده که 
برای سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان 
اس��تفاده خواهد ش��د.  وی در ادامه بیان 
کرد: ش��رکت فراب��ورس همچنین برنامه 
را  خصوص��ی  صندوق ه��ای  تاس��یس 
در دس��تور کار دارد، ک��ه امیدواری��م با 
همکاری س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

مقدمات الزم فراهم ش��ود. در این زمینه 
تاسیس شرکت های مشاوره سرمایه گذار 
خصوص��ی در ح��وزه دانش بنی��ان را نیز 
دنبال خواهی��م کرد تا به نتایج ارزنده ای 
برسیم.  مدیرعامل ش��رکت فرابورس در 
ادام��ه در خصوص دیگ��ر برنامه های این 
ش��رکت اینچنی��ن گفت: متن��وع کردن 
ابزاره��ای مالی از طری��ق اوراق منفعت، 
اوراق بیم��ه ای، اوراق حج و صندوق های 
ام��الک و مس��تغالت و ب��ازار تع��اون از 
برنامه های آتی جهت رونق بازار س��رمایه 
اس��ت.  وی در ادامه گف��ت: یکی دیگر از 
برنامه های فرابورس، انتش��ار تس��ه ها در 
بانک هایی عالوه بر بانک مسکن است. در 
این زمینه مجوزهای الزم از شورای عالی 
پ��ول و اعتبار دریافت ش��ده که به زودی 
اجرایی می ش��ود. همچنین موضوع دیگر 
مربوط به روش های ح��راج به ویژه برای 
ش��رکت های دولت��ی )ش��رکت هایی که 
قابلیت پذیرش نداش��ته و سهامی خاص 
هستند( اس��ت. در این زمینه این امکان 
در بازار س��وم فرابورس وج��ود دارد که 
مزایده به روش حراج ه��ای جدید انجام 

بگیرد. 

کیم سیونگ هو، س��فیر کره جنوبی در 
همایش بین المللی بازار س��رمایه ایران از 
جذابیت این بازار برای کشورهای آسیایی 
ب��ه خص��وص کره جنوب��ی س��خن گفت. 
وی به عن��وان یکی از س��خنرانان همایش 
بین المللی بازار س��رمایه ایران در دومین 
روز کیش اینوکس 2017 به جذابیت های 
بازار س��رمایه ایران اش��اره ک��رد و گفت: 
بورس تهران گلچینی از شرکت های بزرگ 
و سودآور است، به همین دلیل کره جنوبی 

تمایل زیادی برای س��رمایه گذاری در این 
بازار دارد. وی در ادامه در خصوص صنایع 
موجود در بازار ایران اش��اره داش��ت: بازار 
س��رمایه ایران یک بازار به خصوص اس��ت 
ک��ه در آن از تم��ام صنای��ع موج��ود در 
اقتصاد ایران نماینده یا نمایندگانی وجود 
دارد. ب��ه همین دلیل می ت��وان گفت این 
ب��ازار ب��رای تمام اقش��ار مختل��ف امکان 
س��رمایه گذاری را ایجاد کرده است. کیم 
س��یونگ هو، با اش��اره به حضور بازارهای 

موازی با ب��ورس تهران در بازار س��رمایه 
بی��ان داش��ت: اینک��ه همزمان ب��ا بورس 
تهران س��ه بازار دیگر نی��ز دارای فعالیت 
هستند و در آنها معامله صورت می گیرد، 
نش��ان دهنده پویایی در قشر سرمایه گذار 
در این کش��ور است که این عالمت خوبی 
برای یک اقتصاد رو به توس��عه است. وی 
در ادامه در خصوص ب��ازار کره جنوبی به 
ادای توضیحات��ی پرداخت و خاطرنش��ان 
کرد: بورس کره جنوبی پانزدهمین بورس 

بزرگ دنیا در 60سال اخیر بوده است. این 
مقام مس��ئول ارزش بازار کره جنوبی را در 
ح��دود 1.513 تریلی��ون وون کره جنوبی 
قلمداد کرده و افزود: تا پایان سال 2016 
میالدی بورس کره جنوب��ی ارزش بازاری 
در حدود 1.513 تریلیون وون کره جنوبی 
داش��ت که ب��ا میانگی��ن ارزش معامالت 
روزانه بالغ بر 7.8 تریلیون وون کره جنوبی 
در 2هزار و 131 سهم موجود در این بازار 

رقم خورده است. 

مدیرعامل فرابورس خبر داد 

جذب سرمایه گذاری خارجی با اوراق بهادار ریالی و ارزی

سفیر کره جنوبی در همایش بین المللی بازار سرمایه ایران: 

نشانه های توسعه اقتصادی در بازار سرمایه ایران مشهود است

اخبار

حضور فرابورس ایران در اجالس 
بورس کشورهای عضو سازمان 

همکاری های اسالمی
مقام��ات ارش��د فراب��ورس ای��ران در یازدهمین 
اجالس س��االنه بورس های کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اس��المی  )OIC( حضور یافته و در 
حاش��یه این جلس��ه، با مدیرعامل بورس استانبول 
مالق��ات کردن��د. در یازدهمی��ن اجالس س��االنه 
بورس های کشورهای عضو س��ازمان همکاری های 
اسالمی که همه س��اله به میزبانی بورس استانبول 
برگ��زار می ش��ود، کمیته های متع��ددی با موضوع  
»معامالت فلزات گران بها« و  »توسعه شاخص های 
اوراق اس��المی« ش��روع ب��ه کار ک��رده و مدیران 
بورس های عضو نیز در خصوص راهکارهای توسعه 
بازارها و ابزارهای مطابق با ش��ریعت به گفت وگو و 
همفکری می پردازند. سازمان همکاری های اسالمی 
در س��ال 1369 ب��ه دنبال حادثه آتش س��وزی در 
مس��جداالقصی در رباط پایتخ��ت مراکش با هدف 
ت��الش برای ارتقای صل��ح جهانی و همچنین دفاع 
از منافع جامعه مس��لمانان تأس��یس شد و در 28 
ژوئن 2011 در سی و هشتمین شورای وزرای امور 
خارجه در آس��تانه قزاقس��تان به عنوان فعلی خود 
تغییر نام داد. در حال حاضر 57 کشور عضو رسمی 
این کانون و هفت کشور و پنج نهاد عمومی اعضای 

ناظر OIC هستند. 
در این می��ان کمیته همکاری ه��ای اقتصادی و 
تجاری  )COMCEC( نیز به عنوان یکی از چهار 
کمیته فعال این س��ازمان در سال 1981 به دنبال 
اجالسی که در ش��هر مقدس مکه برگزار شد، آغاز 

به کار کرده است. 
این کمیته به عنوان یکی از مهم ترین کمیته های 
اقتصادی و تجاری چندجانبه جهانی تالش دارد تا 
مسائل پیش روی توس��عه جوامع اسالمی را مورد 
بررس��ی قرار داده و راه حلی برای حل این مسائل 

ارائه کند. 
مس��ئولیت ریاس��ت این کمیته از س��ال 1984 
تاکن��ون بر عهده ترکیه اس��ت و س��ی و س��ومین 
جلس��ه این کمیته نیز از تاریخ 20 تا 23 نوامبر در 
اس��تانبول با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو 

برگزار خواهد شد.
 در سال 2014 این کمیته به منظور فراهم آوری 
کانال ارتباطی برای اعضای اقتصادی OIC تصمیم 
به ایجاد کانون بورس های کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اسالمی گرفت و به دنبال آن در سال 
2015 ای��ن کانون آغاز به کار ک��رد که هم اکنون 
یازدهمین نشس��ت این کانون ب��ه میزبانی بورس 

استانبول در حال برگزاری است. 

بلوک مدیریتی شرکت خدمات 
هوایی سامان عرضه می شود

بازار سوم فرابورس ایران دو هفته دیگر میزبان 
عرض��ه بلوک مدیریتی ش��رکت خدم��ات هوایی 
س��امان با قیمت پایه هر س��هم 12 هزار و 500 

ریال است. 
ش��رکت هواپیمایی ماهان در نظر دارد 66.05 
درصد از سهام ش��رکت خدمات هوایی سامان را 
به طور یکجا و ش��رایطی روز سه ش��نبه مورخ 23 

آبان ماه در معرض فروش بگذارد. 
قیمت پایه ای که برای هر سهم آن منظور شده 
12 ه��زار و 500 ریال اس��ت که خری��داران باید 
3درص��د از قیمت پای��ه کل آن را برای حضور در 
رقاب��ت خرید این عرضه پرداخ��ت کنند. آخرین 
س��رمایه ش��رکت با س��ال مالی منته��ی به 29 
اس��فندماه رقم 817 میلیارد و 500 میلیون ریال 
اس��ت و س��هامداران عمده آن با قید تعداد سهام 
ش��رکت هواپیمایی ماهان با تعداد 43 میلیون و 
199 هزار و 985 س��هم، ش��رکت خدمات هوایی 
کشور آس��مان با 12 میلیون و 599 هزار و 990 
س��هم و عبداهلل کمالی ب��ا 9 میلیون و 600 هزار 
سهم و سایر سهامداران با تعداد 25 سهم هستند. 

عرضه جوجه یک روزه، شکر و 
گندم در تاالر محصوالت کشاورزی

کاالی  ب��ورس  کش��اورزی  محص��والت  ت��االر 
ایران روز چهارش��نبه 10 آب��ان ماه میزبان عرضه 
211هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، یک هزار 
و 125 تن ش��کر و 93 ه��زار تن گندم خوراکی و 
دوروم بود. 2هزار و 800 تن سبد میلگرد مخلوط 
ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان در ت��االر محصوالت 

صنعتی و معدنی عرضه شد. 
ت��االر فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 83 هزار 
و 410 ت��ن قیر، وکی��وم باتوم، س��الپس واکس، 
مواد ش��یمیایی و م��واد پلیمری ب��ود. همچنین 
تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه 11هزار 
ت��ن قیر، عای��ق رطوبتی و گوگ��رد را تجربه کرد. 
براساس این گزارش یک هزار و 700 تن ضایعات 
 فلزی، 40تن قند و 500 تن کنس��انتره فسفات و 
40 کیلوگ��رم مخ��زن پلی اتیلن ف��وم دار در بازار 

فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

دریچه

بیشترین درصد افزایش
س��ازه پویش در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
 درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که کنت��رل خوردگی

 تکین کو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

25.2695خپویش

11.4085رتکو

3.9844.98کمنگنز

1.4254.93وپترو

3.4424.91دانا
7094.88خاور
13.3724.86فرآور

 بیشترین درصد کاهش
س��رمایه گذاری شاهد صدرنشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. دوده صنعت��ی پ��ارس در رده دوم این گروه 
ایستاد. تولیدی کاشی تکس��رام هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.83(1.240ثشاهد
)4.78(3.965شدوص

)4.56(2.805کترام

)4.45(3.071حتاید

)4.23(5.303چفیبر
)4.09(2.723کهرام
)3.42(2.825ختور

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. حق 
 تقدم س��رمایه گ��ذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین در 
 رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. فوالد مبارک��ه اصفهان هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

81.025 1079خساپا

31.205 207تاپیکوح
22.245 2333فوالد
22.118 6223شبندر

21.520 818خپارس
20.219 2624خودرو
17.952 790خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
بندرعب��اس ب��ه خ��ود اختصاص داد. س��ایپا رتب��ه دوم را 
به دس��ت آورد. پاالی��ش نفت تهران ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

137.640 6223شبندر
87.420 1079خساپا
56.847 3778شتران
53.058 2624خودرو
51.887 2333فوالد
49.747 3630شپنا

42.819 4220شکربن

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام معامله 
ش��ده را به دست آورد که فوالد کاوه جنوب کیش در این گروه 

دوم شد و پاالیش نفت بندرعباس در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

10794843خساپا
21222393کاوه

62232108شبندر
26241716خودرو
57471547مرقام

8181384خپارس
37781277شتران

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. کمک فنر ایندامین در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1465732کساپا
1315658خکمک
2353588خمحور
1995499شپارس
1971394قثابت
4365291ددام

3034276خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. 

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

37931.60کگاز
7431.98وخارزم
15242.82واعتبار
9913.28وصنا

11493.44پردیس
18453.52وبانک

16763.58پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com
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شماره 921

در  ایمی��درو  عام��ل  هی��أت  رئی��س 
جم��ع حاض��ران در کنفران��س مع��دن 
و مناب��ع اس��ترالیا )IMARC( گف��ت 
آمادگ��ی داریم تا بی��ش از 400 منطقه 
اکتش��افی محدوده های اکتشافی را برای 
ش��رکت های بین الملل��ی ک��ه تمایل به 
سرمایه گذاری مشترک دارند، به صورت 

مشترک سرمایه گذاری کنیم. 
 به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو، 
مهدی کرباسیان صبح دیروز که در جمع 
مدیرانی از ش��رکت های بزرگ معدنی و 
سرمایه گذاری جهانی حوزه معادن سخن 
می گف��ت، اف��زود: بع��د از دوران تحریم 
فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاران، 
بانک ها، موسس��ات مال��ی، پیمانکاران و 
تأمین کنن��دگان به وجود آمده که نه تنها 
می توانند در پروژه های ایران مش��ارکت 
کنن��د، بلک��ه به عن��وان س��رمایه گذار و 
س��هامدار بلند مدت می توانن��د در ایران 

حضور یابند. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رایط برای رابطه 
تجاری بلند مدت و استراتژیک بین ایران 
و اس��ترالیا فراهم شده است، عنوان کرد: 
در چهار سال نخست دولت دکتر روحانی 
مس��یر توس��عه و همکاری های اقتصادی 
فراهم ش��د و برخی بانک ه��ای اروپایی 

تصمیم به همکاری با ایران گرفتند. 

کرباس��یان ادامه داد: حدود 30میلیارد 
س��مت  از  جدی��د  فاینانس ه��ای  دالر 
کش��ورهای چی��ن، کره جنوب��ی و ژاپن 
داش��تیم. در آینده نزدی��ک، با همکاری 
ش��رکت های اروپایی می��زان منابع مالی 
خارجی افزایش می یابد و در این راس��تا 
در ح��ال حاض��ر فرصت مناس��بی برای 
بانک ها و موسس��ات مالی استرالیا است 

که پا به عرصه مشارکت بگذارند. 
رئی��س هیأت عامل ایمی��درو با مثبت 
ارزیابی کردن چش��م انداز اقتصادی ایران 
تصری��ح ک��رد: در دول��ت یازده��م، نرخ 
ت��ورم ایران از 40 ب��ه 9.6 درصد کاهش 
یافت و طی سه سال گذشته در شاخص 
رقابت پذی��ری ب��ازار از رتب��ه 83 به 66 

صعود کرده ایم. 
کرباس��یان گفت: برخالف کش��ورهای 
نفتی، ایران وابس��ته به درآمدهای نفتی 
نیس��ت، چراک��ه دارای صنایعی همچون 
پتروش��یمی، خودرو، کش��اورزی، صنایع 
غذای��ی، ف��رش و کشتی س��ازی و البته 
معدن و صنایع معدنی است که ایمیدرو 
به عنوان یک سازمان توسعه ای متولی آن 

است. 
از  حمای��ت  ک��رد:  تأکی��د  وی 
س��رمایه گذاران خارجی جزو برنامه های 
ایمیدرو است. کرباسیان افزود: ماموریت 

م��ا تعریف و توس��عه پروژه ه��ای معدنی 
اس��ت و ارتق��ای س��رمایه گذاری مرتبط 
ب��ا آن و هم��کاری با بخ��ش خصوص و 
س��رمایه گذاران خارجی اس��ت. ایمیدرو 
می توان��د به عن��وان س��هامدار و نماینده 
دولت کم��ک کند تا روند بررس��ی امور 
مربوط به سرمایه گذاران به ویژه در زمینه 
دریاف��ت گواه��ی و س��رمایه گذاری ها را 

تسریع ببخشد. 
مه��دی کرباس��یان اف��زود: ایمیدرو از 
 FIPPA فرآین��د  در  س��رمایه گذاران 
حمایت می کن��د که در واق��ع تضمینی 
از  حمای��ت  ب��رای  دول��ت  س��مت  از 
س��رمایه گذاران و س��ود آنها در برابر هر 
ن��وع خطر غیر بازرگانی اس��ت. همچنین 
س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک ه��ای 
اقتصادی و فنی ایران نقش حمایتی خود 

از سرمایه گذاران را خواهد داشت. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود در تشریح ظرفیت های معدنی ایران 
گفت: ایمیدرو طی سال های گذشته 69 
پروژه معدنی را به س��رانجام رساند و در 
حال حاضر 29 پ��روژه با 9 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری را در دست اجرا دارد.  
رئی��س هیأت عامل ایمی��درو با بیان 
اینکه کارخانه کنس��انتره آهن تا صنایع 
پایین دستی در حال توسعه است اذعان 

داش��ت: 30 میلیون ت��ن آلومینیوم در 
ایران تولید شده و ظرفیت تولید در این 
بخش 487 میلیون تن است. ایران رتبه 
19 جهانی در تولی��د آلومینیوم را دارد 
و چشم انداز ظرفیت تولید آلومینیوم تا 
2025 یک و نیم میلیون تن اس��ت که 
برای رسیدن به این هدف به دنبال 11 

میلیارد دالر سرمایه گذاری هستیم. 
رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو در بخش 
دیگری یادآور ش��د: ایمی��درو در بخش 
تحقیق��ات  مرک��ز  طری��ق  از  پژوه��ش 
فرآوری معدنی ایران آم��اده همکاری با 
شرکت های عالقه مند به این حوزه است. 
طب��ق اس��تراتژی ها، ایمیدرو ب��ه دنبال 
توس��عه و مدرن کردن کارخانه ها است. 
همچنین به دنب��ال ورود تکنولوژی های 
روز دنیا در اس��تخراج، اکتشاف، فرآوری 
و به��ره وری انرژی و کاه��ش بهای تمام 
ش��ده در محصوالت معدنی به کشورمان 

هستیم. 
در ای��ن راس��تا از ای��ن موض��وع آگاه 
هستیم که شرکت های استرالیایی سابقه 
50 س��اله در حوزه طال، م��س و معادن 

زغال سنگ دارند. 
کنفران��س  )IMARC( 31 اکتبر تا 
2 نوامبر )9 تا 11آبان( در ش��هر ملبورن 

استرالیا در حال برگزاری است. 

رئی��س کل گمرک ایران اعالم کرد از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون بالغ بر 125هزار میلی��ارد ریال از محل حقوق 
ورودی کاال درآمد کس��ب ش��ده که با محاس��به سایر 
درآمده��ای وصولی از طریق گم��رک این رقم به بیش 
از 170هزار میلیارد ریال می رسد. فرود عسگری دیروز 
در نشس��ت ساالنه مدیران س��تادی و اجرایی گمرکات 
کش��ور گفت: یکی از دستاوردهای مهم گمرک در قالب 
گمرک الکترونیک حضور 27سازمان همجوار در سامانه 
پنجره واحد تجارت فرامرزی اس��ت که سبب تسهیل و 
توس��عه تجارت از طریق کاهش زمان و هزینه صاحبان 
کاال شده است. وی افزود: پنجره واحد تجارت فرامرزی 
به مرحله نهایی و کارایی حداکثری نزدیک ش��ده است 
و گم��رک و س��ازمان های همجوار بای��د کمک کنند تا 
برخی از مش��کالت باق��ی مانده برطرف ش��ود. وی در 
این نشس��ت با بیان اینکه گمرک الکترونیک اکنون به 
نتایج خوبی رس��یده است و در همه جلسات با دولت و 
مجلس از آن با عنوان کار مهم و اساس��ی یاد می ش��ود 
به تش��ریح انتظارات مردم و دولت از گمرک پرداخت و 
گفت: نخستین و مهم ترین کسانی که از ما انتظار دارند، 
تجار و بازرگانان هس��تند که به دنبال ترخیص کاالهای 
خود در کمترین زمان هستند و خوشبختانه توانسته ایم 

از طری��ق گمرک الکترونیک ب��ه این انتظار و توقع آنان 
تا حد زیادی پاسخ دهیم. رئیس کل گمرک یکی دیگر 
از مطالبات جدی از این س��ازمان را رسیدگی به مسائل 
و مشکالت مرزنش��ینی، ملوانی و کولبری عنوان کرد و 
گفت: گم��رک به طور جدی در پی حل مش��کالت این 
بخش ها با کمک س��ازمان ها و دس��تگاه های ذی ربط و 

ساماندهی این رویه ها است. 
وی ب��ه موض��وع افزایش درآم��د گمرک ب��ا اجرای 
س��امانه های الکترونیکی اش��اره کرد و گفت: با توجه به 
عملکرد موفق گمرک در سال گذشته پیش بینی سقف 
درآمد گمرکی در س��ال 96 فقط از محل حقوق ورودی 
ب��ا 35هزار میلیارد ریال افزایش ب��ه 200 هزار میلیارد 

ریال افزایش یافته است. 
رئیس کل گمرک با اش��اره به مطالبات این س��ازمان 
گفت: یکی از جدی ترین خواسته های جامعه و مسئوالن 
مب��ارزه همه جانبه گمرک با قاچ��اق کاال و مواد مخدر 
است که خوشبختانه طی س��ه سال گذشته با استفاده 
از س��امانه های هوشمند، تجهیزات پیشرفته و سگ های 
موادیاب توانسته اس��ت رتبه های بسیار برجسته ای هم 
در داخل کش��ور و هم ابعاد بین المللی کسب کند و این 

روند همچنان ادامه دارد. 

عسگری با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد در کشور 
یکی از چالش های گمرک به حس��اب می آید، افزود: در 
این مناطق مجتمع های تجاری احداث ش��ده که حیات 
آنها وابس��ته به کاالهای ساخته شده و مصرفی وارداتی 

است. 
وی افزود: مذاکراتی با مسئوالن دبیرخانه مناطق آزاد 
و ویژه اقتص��ادی در مورد س��امان دهی واردات در این 
مناطق صورت گرفته اس��ت و با مس��اعدت و همکاری 
دکت��ر بان��ک دبی��ر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی مقرر ش��د در چارچ��وب تفاهمنامه ای مناطق 
آزاد تحت پوشش سامانه جامع گمرکی قرار بگیرند که 
البته مراحل اجرایی این تفاهم نامه در منطقه آزاد ارس 
و اروند به صورت پایلوت در حال عملیاتی شدن است. 
رئی��س کل گمرک ب��ا بیان اینکه اته��ام جعل پروانه 
گمرکی برای همیش��ه از گمرک برطرف ش��ده اس��ت، 
گفت: با اجرایی ش��دن سامانه جامع گمرکی درآمدهای 
گم��رک افزایش یافته، به ط��وری که درآمدهای گمرک 
از مح��ل حق��وق ورودی که در س��ال 92 برابر 80هزار 
میلیارد ریال بود، در س��ال گذشته فقط از محل حقوق 
ورودی ب��ه 180هزار میلیارد ریال رس��ید، در حالی که 

واردات کاال در سال گذشته روند کاهشی داشت. 

ثبت درآمد 125 هزار میلیارد ریالی گمرک از ابتدای امسال

کرباسیان در استرالیا  اظهار کرد 

ایمیدرو به دنبال مدرن سازی صنایع
صادرات

نرخ سود تسهیالت صادراتی در 
ایران 5 برابر دیگر کشورهاست

عض��و اتاق بازرگانی ایران گفت اکنون نرخ س��ود 
تسهیالت صادراتی در ایران معادل 18درصد است، 
ح��ال با چنین رقمی چگون��ه می توان از محصوالت 
صادراتی انتظار رقابت با کش��ورهایی را داش��ت که 
نرخ سود تسهیالت آنها چهار تا پنج برابر از ما کمتر 

است؟! 
س��یدمهدی طبیب زاده اظهار ک��رد: اگر بخواهیم 
اقتصاد کشور نجات پیدا کند و از رکود خارج شود، 
تنها راه آن توجه به صادرات اس��ت، چرا که با توجه 
به انبوه تولیدات کشور و رشد صنعتی صورت گرفته 
در سال های گذشته می توان از این ظرفیت بهره ای 

مناسب گرفت. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه سر راه تحقق اهداف 
صادراتی مشکالت متعددی وجود دارد، گفت: الزم 
اس��ت تولیدات ما در فضای رقابتی عرضه شوند، اما 
اکنون تکنولوژی و س��طح خواس��ته مش��تریان باال 
بوده و الزم اس��ت در این ش��رایط عالوه بر توس��عه 
تکنولوژی��ک محص��والت قیم��ت تمام ش��ده ما نیز 

کاهش پیدا کند. 
رئی��س اتاق بازرگانی کرمان ضمن یادآوری اینکه 
پ��س از اجرای برجام هنوز مش��کالت بانکی به طور 
کامل حل و فصل نش��ده اس��ت، اظهار کرد: اگرچه 
بخشی از این موانع برداشته شده، اما هنوز مشکالت 
بانکی به طور کامل حل نشده و حمل و نقل هزینه ها 

برای تولیدکننده و صادرکننده به دنبال دارد. 
طبی��ب زاده ب��ا بی��ان اینکه در داخل کش��ور هم 
به ط��ور دائم هزینه ها در حال افزایش اس��ت، گفت: 
ن��رخ ارز هم راس��تا ب��ا افزای��ش هزینه ه��ای تولید 
تغیی��ر نمی کن��د و در چنین ش��رایطی نیاز اس��ت 
صادرکننده ه��ا یارانه های��ی را دریاف��ت کنن��د تا از 

صادرات، حمایت های الزم صورت گیرد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��ا زمانی که نرخ ارز واقعی 
نشود، نمی توان انتظار داشت صادرات شکل بگیرد، 
اظه��ار کرد: اکنون نرخ س��ود تس��هیالت ما رقمی 
معادل 18درصد اس��ت، حال با چنین رقمی چگونه 
می ت��وان از محص��والت صادراتی انتظ��ار رقابت با 
کش��ورهایی را داشت که نرخ س��ود تسهیالت آنها 

چهار تا پنج برابر از ما کمتر است. 

تا جراحی اقتصادی نشود، صادرات پیشرفت 
نمی کند

رئیس ات��اق بازرگانی کرم��ان در ادامه صحبت های 
خ��ود اظهار کرد: اگر جراح��ی اقتصادی صورت نگیرد 
و هزینه ه��ا کاهش پیدا نکند، نمی توان انتظار داش��ت 
که در فضای صادرات به موفقیتی چشمگیر دست پیدا 

کنیم. 
طبی��ب زاده همچنی��ن بیان ک��رد: تولیدکنندگان و 
صادرکننده های ما نیز باید به سلیقه مشتری و مباحث 
کیفی توجه الزم را داشته باشند و محصوالتی را روانه 
ب��ازار بین المل��ل کنند که به روز بوده و با س��لیقه بازار 

همخوانی دارد. 
وی ادام��ه داد: اکن��ون در موارد مختل��ف صادرات 
ما فاقد تنوع الزم محس��وب می ش��ود و ما در بسیاری 
موارد به ص��ادرات کااله��ای کش��اورزی می پردازیم. 
ح��ال اگر هزینه هایی مانند حامل های انرژی و آب هم 
مانند کش��ورهای دیگر ش��ود، توان رقابتی ما کاهش 
پی��دا خواهد کرد. بر همین اس��اس الزم اس��ت ما در 
صادرات ب��ه موضوعات تکنولوژیک نی��ز توجه کرده و 
صادرات خود در این بخش را گس��ترش دهیم. رئیس 
اتاق بازرگان��ی کرمان ادامه داد: اکنون اس��تان تهران 
در چند زمینه دارای صادرات اس��ت، اما سال هاس��ت 
که زمینه های صادرات این اس��تان ب��ه مواردی مانند 
م��واد معدنی، محصوالت کش��اورزی و باغی و خدمات 
گردش��گری محدود شده اس��ت. بدین ترتیب در تمام 
این سال ها بخش قابل توجهی از صادرات ما به مواردی 
چون سنگ آهن، مس، پسته و خرما مربوط بوده است، 
درحالی که ما می توانیم کاالهایی با ارزش افزوده باالتر 
ص��ادر کنیم. طبی��ب زاده با بیان اینکه اس��تان کرمان 
بیش از 1600 ش��رکت پیمانکاری فعال دارد، توضیح 
داد: حتی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی 
نی��ز ظرفیت های متعددی در کش��ور وجود دارد که از 
آنها اس��تفاده نمی شود. بر همین اس��اس شاید اکنون 
صادرات ما 20 تا 30درصد ظرفیت باش��د و محدود به 

کاالهایی با ارزش افزوده پایین شود. 

 بازدید آلمانی ها
 از غرفه ایدرو در کیش 

هیات��ی از وزارت حمل ونق��ل آلمان از غرفه س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در نمایش��گاه کیش 
اینوک��س2017 دیدن ک��رد. معاون صنایع پیش��رفته و 
پروژه های کالن انرژی ایدرو در خصوص معرفی س��ازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، برنامه و فعالیت آن به 
خصوص درباره سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی 
در صنایع هدف توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایدرونیوز 
دیجیتالی کردن سیس��تم حمل و نق��ل یکی از محورهای 
گفت وگ��وی فرداد دلیری با این هی��أت آلمانی بود و قرار 
ش��د ارتباطات بیش��تر این موضوع از طریق شرکت مگفا 

پیگیری شود. 

اخبار

دست و پای صادر کنندگان بسته 
است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مهم ترین موانع صادراتی 
را تش��ریح و تصریح کرد »صادرات« بچه س��رراهی شده 
اس��ت که همه در م��ورد آن صحبت می کنن��د اما عماًل 
اتفاقی نمی افتد. از سوی دیگر تجار هنوز مشکالت بانکی 
دارند و دست و پای صادرکنندگان را بسته اند و می گویند 
شنا کنید.  حسین س��الح ورزی  گفت: آمارهای صادراتی 
به لحاظ ارزش��ی در شش ماه اول سال نشان می دهد که 
موازنه مان منفی شده است و کاهش صادرات را داشته ایم. 
وی افزود: البته معموالً این گونه است که در نیمه دوم سال 
میزان صادرات افزایش پیدا می کند ولی در هر صورت در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش صادرات روبه رو 
هس��تیم. دلیل آن هم این است که مقوله صادرات به یک 
بچه س��ر راهی تبدیل شده است که همه در مورد ضرورت 
نگهداری و محافظت و کمک به رشد آن صحبت می کنند 
ام��ا عماًل اتفاقی نمی افتد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
ب��ا انتقاد از رویه های موجود در صادرات گفت: در مباحث 
دو جانب��ه و چند جانبه هم خیلی خوب عمل نمی کنیم؛ 
به عن��وان نمونه ع��راق تعرفه لبنیات م��ا را از 5 درصد به 
25درصد و 40 درصد افزایش داده است که مشخص نیست 
چرا کشوری مثل عراق که مراودات سیاسی و اقتصادی ما 
با آن قابل توجه است باید به یکباره چنین تصمیمی بگیرد. 
این در حالی اس��ت که بیش از 80 درصد صادرات لبنیات 
ما به عراق اس��ت؛ چرا باید ما به لحاظ دیپلماسی تجاری 
آنق��در منفعل عمل کنیم که چنی��ن فرصتی از ما گرفته 
شود. وی افزود: نکته دیگر این است که در حوزه صادرات 
با معضل قیمت تمام شده مواجه  هستیم. ما در داخل هم 
نمی توانیم با قیمت محص��والت خارجی مقابله کنیم چه 
برسد به اینکه بخواهیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم. 
دش��واری ها و موانعی در فضای کسب و کار ما وجود دارد و 
اینها مزید بر علت شده است که صادرکنندگان ما تبدیل 
به شناگرانی شوند که دست و پای شان بسته شده و با این 
شرایط باید وارد رقابت بین المللی شوند. نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران درباره مهم ترین موانع صادراتی تصریح کرد: 
در بحث های بانکی، انتقال پول و اعتبارات اسنادی گرچه 
بعد از برجام گش��ایش هایی اتفاق افتاده است، ولی هنوز 
ب��ا زمان قبل از تحریم فاصله زی��ادی داریم و هزینه هایی 
مبادالت��ی به صادرکنندگان تحمیل می ش��ود. از س��وی 
دیگر در داخل کش��ور نهادهای مالی حمایت کننده ای که 
بخواهند تس��هیالت ارزان قیمت به صادرکنندگان بدهند 
هنوز به اندازه کافی نیستند. همچنین نهادهای بیمه کننده 
و تضمین کنن��ده ب��رای صادرکنن��دگان ب��ه خوبی عمل 
نمی کنند؛ ضمن اینک��ه واقعی نبودن قیمت ارز همچنان 

به عنوان یکی از عوامل بازدارنده صادرات عمل می کند. 
به گفته سالح ورزی، همچنان نارضایتی هایی از فرآیند 
اس��ترداد مالیات بر ارزش اف��زوده صادرکنندگان گزارش 
می ش��ود و بخش خصوصی هم هنوز نتوانسته یک تلقی 
درس��ت از برندسازی، بازاریابی، بازارس��ازی و بازاررسانی 
محصوالت داش��ته باشد و بسته بندی مطلوب محصوالت 

صادراتی کشورهای هدف را فراهم کنند. 

شرایط برابر تولید پوشاک با رقبا
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری و اشتغال در صنعت 
نساجی و پوشاک کشور را اعالم کرد و گفت تا سال 1401 
میزان تولید پوشاک در کشور با افزایش 200 هزار تنی به 

رقمی معادل 510 هزار تن برنامه ریزی شده است. 
افس��انه محرابی با اش��اره ب��ه اینکه طب��ق برآوردهای 
صورت گرفته تا س��ال 1401 میزان پوش��اک تولیدی در 
کشور باید به عدد 510 هزار تنی برسد، اظهار کرد: در حال 
حاضر 310 هزار تن پوش��اک در کشور تولید می شود که 
باید تا سال 1401 به رقمی معادل 510 هزار تن افزایش 
یابد که این افزایش 200 هزار تنی نیازمند سرمایه گذاری 
60 هزار میلیارد ریالی است. وی با تاکید بر لزوم بازسازی 
و نوسازی صنایع پوش��اک در کشور، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر حدود 310 هزار تن پوش��اک در کشور تولید 
می ش��ود که 85درصد آن صنفی و 15درصد آن صنعتی 
است. محرابی با اشاره به اینکه 9800 واحد فعال صنعتی 
در حوزه نس��اجی و پوش��اک وجود دارد، بی��ان کرد: این 
واحده��ا اش��تغال 280 هزار نفری با س��رمایه گذاری 90 
هزار میلیارد ریالی ایجاد کردند که از نظر میزان اش��تغال 
12درص��د از کل صنعت کش��ور به حس��اب می آید و از 
نظ��ر میزان س��رمایه گذاری مع��ادل 5درصد کل صنعت 
در ایران اس��ت. مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه پوشاک 
س��رمایه بری پایین اما ارزش افزوده و اشتغال زایی باالیی 
ب��ه همراه دارد، گفت: اگر بتوان ش��رایطی را ایجاد کرد تا 
تولیدکنندگان در شرایط برابر با رقبای خود پیش بروند، 
از قاچ��اق در این حوزه جلوگیری به عمل می آید و قطعا 
می توان گام های موثری در این راستا برداشت. محرابی با 
تاکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت 
می تواند موجب رقابت اثرگذار واحدهای تولیدی در ایران 
با س��ایر واحدهای تولیدی در کشورهای همسایه و حتی 
در سطح بین الملل شود، اظهار کرد: به طور حتم حمایت از 
تولید در جهت پایین آوردن قیمت تمام شده و جلوگیری 
از پدیده قاچاق می تواند حوزه صنعت نس��اجی و پوشاک 
کشور را در مسیر درستی سوق دهد و اگر بتوانیم قیمت 
تمام شده را پایین بیاوریم و تولید مطلوب را در دستور کار 
قرار دهیم، حتی اگر تمام مرزها را باز گذاش��ته و واردات 
صورت گیرد به طور حتم عملکرد موفقی خواهیم داشت و 

مشکلی برای تولید داخل وجود ندارد. 

گمرک

خبـر
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ب��ازار خودروه��ای واردات��ی 
در ماه ه��ای اخیر ب��ا بهانه های 
مختل��ف از جمل��ه توقف ثبت 
واردات  ب��رای  س��فارش جدید 
خ��ودرو و نوس��ان ن��رخ ارز ب��ا 
بوده  افزایش هم��راه  مق��داری 
اس��ت. این در حالی است که به 
عقیده کارشناسان واردکنندگان 
خ��ودرو ب��ه می��زان کاف��ی در 
انباره��ای خ��ود، محصول برای 
عرضه ب��ه بازار دارن��د و دولت 
باید نظارت خود را در این حوزه 

تقویت کند. 
در  کاکای��ی  امیرحس��ن 
با ایس��نا، اظهار کرد:  گفت وگو 

ب��رای قیمت گ��ذاری منطق��ی 
به  نی��از  واردات��ی  محص��والت 
می شود  احساس  رقابتی  فضای 
برخ��ی  حاض��ر  ح��ال  در  و 
واردکنن��دگان از ش��رایط فعلی 

سوءاستفاده می کنند. 
وی اف��زود: در چن��د وق��ت 
اخی��ر ب��ا توقف ثبت س��فارش 
جدی��د ب��رای واردات، برخی از 
افزایش  واردات��ی  خودروه��ای 
قیم��ت را تجربه کردن��د و این 
موض��وع در حال��ی رخ داد که 
محصوالت با تی��راژ باال در انبار 
شرکت های وارداتی وجود دارد. 
این کارشناس صنعت خودرو 

تاکید کرد: با توجه به تفاس��یر 
بیان ش��ده ب��ه نظ��ر می رس��د 
مش��تریان بازار خودرو با رفتار 
خ��ود می توانند رفت��ار و قیمت 
منطق��ی را ب��ر ب��ازار خ��ودرو 
حاک��م کنند زیرا ش��رکت های 
واردکنن��ده ب��ه دنب��ال تجارت 
هستند و در فضای تجاری باید 
شرکت ها خود را با شرایط وفق 

دهند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه نبای��د از 
دولت انتظار داشت که تک تک 
ش��رکت ها را کنت��رل کند یا به 
واردات خودرو بپ��ردازد، گفت: 
جهانی  تولیدکننده  شرکت های 

خودرو ب��ا برخ��ی ترفندها هر 
س��ال قیمت خودرو را افزایش 
ب��ه  را  می دهن��د و مش��تریان 
پرداخ��ت مبال��غ بیش��تر برای 
خرید خ��ودرو ترغیب می کنند 
از این موارد می توان به افزودن 
امکانات بیش��تر به خودرو اشاره 

کرد. 
کاکای��ی خاطرنش��ان ک��رد: 
دولت بای��د فضای نظارتی خود 
را تقوی��ت کند و اگر تنش هایی 
در زمین��ه سوءاس��تفاده برخی 
ش��رکت ها وجود نداش��ته باشد 
دول��ت ت��وان آن را پیدا خواهد 
کرد تا به فعالیت های پایدار در 

صنعت خودرو بپردازد. 
دالی��ل  از  یک��ی  وی 
بازار  در  اخی��ر  نابس��امانی های 
خودروه��ای واردات��ی را خرید 
از ش��رکت های واس��طه توسط 
ایرانی دانس��ت و  واردکنندگان 
گف��ت: واردات خ��ودرو باید از 

منبع اصلی صورت گیرد. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو در انتها یادآور ش��د: در 
ح��ال حاضر کمب��ودی در بازار 
محص��والت واردات��ی و داخلی 
وج��ود ن��دارد و تغیی��ر رفتار و 
فرهنگ مردم در خرید ش��رایط 

بهتری را رقم خواهد زد. 

پس از اعالم فراخوان در گردهمایی ایکس تریل سواران، 
نامه ای از طرف یکی از دوس��تداران محیط زیست، جناب 
آقای »ن��ادر ضرابی��ان« دریاف��ت کردیم. در ای��ن نامه، 
نگرانی های��ی در م��ورد پیامده��ای منفی برگ��زاری این 
گردهمای��ی در کویر مرنجاب مطرح ش��ده بود. حفاظت 
از محیط زیست و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی از 
ارزش های بنیادین شرکت نیسان و نمایندگی آن در ایران 
است. در همین راستا، فراخوان دعوت از ایکس تریل سواران 

برای حضور در کویر مرنجاب را لغو می کنیم.  الزم به ذکر 
است شرکت نیسان یکی از پیشگامان ساخت خودروهای 
الکتریکی ا س��ت که از س��ال ۲۰۱۰ وارد این عرصه ش��د 
و تاکن��ون بیش از ۲۵۰ هزار نفر در جه��ان، مالکان این 
خ��ودروی س��بز هس��تند. همچنین تمام��ی خودروهای 
عرضه ش��ده توس��ط نیس��ان از جمل��ه نیس��ان جوک و 
 ایکس تری��ل، مطابق با اس��تانداردهای زیس��ت محیطی

 ی��ورو ۶ و ب��ا کمترین می��زان آالیندگی به ب��ازار عرضه 

می ش��وند. ش��رکت جهان نوی��ن آری��ا با توجه ب��ه تعهد 
خود به س��اختن ایرانی آبادتر و حفظ زیس��تگاه طبیعی 
زمی��ن، از ش��ما نیسان س��واران عزی��ز دع��وت می کند 
ک��ه پیش��نهادات خود را ب��رای محل مناس��ب برگزاری 
گردهمایی نیسان س��واران مطرح کنید، مش��تاق دریافت 

پیشنهادات تان هستیم. 
با همراهی شما بزرگواران، تمامی رویدادها و گردهمایی های 

نیسان با تفکر محیط زیستی اجرا خواهد شد. 

اعالم لغو گردهمایی ایکس تریل  سواران 

یک کارشناس خودرو گفت

دولت قیمت خودروهای وارداتی را کنترل کند
اخبار

بررسی نسخه جهانی توقف تولید 
خودروهای پرمصرف

در شرایطی مصوبه جریمه پرمصرفی خودروهای 
داخلی از س��وی هیأت دولت ابطال شد که بررسی 
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد بسیاری از 
دولت ها نسبت به میزان مصرف سوخت خودروها 
و همچنین آالیندگی های ناش��ی از آن، بی تفاوت 
نب��وده و جریمه های س��نگینی در این مورد برای 

خودروسازان خود وضع کرده اند. 
با این وجود اما در کش��ور ما ش��رایط به گونه ای 
دیگر رق��م خورده اس��ت؛ به طوری ک��ه دولت در 
ابتدا بابت پرمصرفی خودروها و عوارض ناش��ی از 
آن اب��راز نگرانی می کند، ام��ا در فاصله ای کوتاه با 
در نظر گرفتن منافع خودروس��ازان از مصوبه خود 

رویگردانیده و آن را لغو می کند. 
س��ال جاری  مردادم��اه   ۲۴ یازده��م  دول��ت 
خودروس��ازان داخلی را برای نخستین بار در طول 
تاری��خ فعالیت خود مش��مول جریم��ه  در صورت 
تولید خودروهای س��واری پرمصرف کرد. با مصوبه 
جدید هیأت دولت خودروس��ازان در صورت تولید 
خودروهای س��واری پرمصرف یعن��ی خودروهایی 
که دارای مصرف س��وخت باالی هشت لیتر در هر 
۱۰۰کیلومتر بودند، جریمه و مکلف به اسقاط یک 

خودروی فرسوده می شدند. 
بر ای��ن اس��اس در اواخر ش��هریورماه امس��ال 
پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی از ش��ماره گذاری 
خودروه��ای پرمصرف جلوگیری ب��ه عمل آورد و 
این موضوع با واکنش منفی خودروس��ازان همراه 
ش��د؛ موضوعی که موجب ش��د پای وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت دولت دوازدهم نیز به میان بیاید. 
محمد ش��ریعتمداری بنا بر این اس��تدالل که این 
مصوب��ه افزای��ش قیمت خودروه��ای تولید داخل 
را به دنب��ال دارد، خواه��ان لغ��و این مصوبه ش��د. 
کمی بع��د از این، هیأت دولت نی��ز این مصوبه را 
ملغ��ی کرد تا تولید خودروه��ای پرمصرف داخلی 
همچن��ان بدون جریمه ادامه پی��دا کند. در حالی 
دولت ب��ه بهانه افزایش قیم��ت خودروهای تولید 
داخل، تولیدکنندگان داخلی را از پرداخت جریمه 
تولید خودروهای پرمصرف معاف کرد که بسیاری 
از کش��ورها به منظور کاهش مصرف س��وخت های 
فس��یلی از یکس��و و کاهش آلودگی هوا از س��وی 
دیگر مالیات های س��نگینی را از خودروس��ازان و 

مصرف کنندگان دریافت می کنند. 
ای��ن موض��وع موج��ب ش��ده خودروس��ازان به 
س��مت افزایش تکنولوژی موت��ور به منظور کاهش 
مصرف س��وخت خودروه��ا روی بیاورن��د؛ در این 
بین ش��اهدیم که برخی کشورها با در نظر گرفتن 
قوانین سختگیرانه خودروسازان را مجبور به از رده 

خارج کردن خودروهای پرمصرف کرده اند. 
در ای��ن زمینه می توان به چین اش��اره کرد که 
افزایش استانداردهای مصرف سوخت و آالیندگی 
در دوره های مختلف موجب ش��د که خودروسازان 
آن از تولی��د خودروهای��ی با مصرف س��وخت باال 
دس��ت بکش��ند؛ چراکه تولی��د خودرو ب��ا مالیات 
س��نگین برای آنه��ا به صرفه نب��وده و آنها مجبور 
ب��ه تولید خودروهایی با تکنولوژی س��وخت کمتر 

شدند.

تمهیداتی برای کاهش هزینه 
تولید و قیمت خودرو در بازار

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی معتقد است در موقعیتی که صنعت خودرو 
ق��رار دارد، می ت��وان ب��ا تمهیداتی هزین��ه تولید را 
کاهش داد  و با قیمت ارزان تری محصوالت تولیدی 
را به بازار داخل عرضه کرد. هرچند در این ش��رایط 
حمایت دولت جهت ایجاد زیرساخت ها برای کاهش 
هزینه تولید و قیمت تمام ش��ده خودروسازان بسیار 

مهم و تاثیر گذار است. 
عبداهلل رضیان با تاکید بر اینکه باید خودروسازان 
تعریف جدیدی از وضعیت کنونی بازار خودرو داشته 
باش��ند، افزود: البته خودروس��ازان در تالش��ند تا با 
افزایش تنوع در تولید، ش��رایط موجود بازار را تغییر 
داده و در ب��ازار داخلی نیز جاذبه ایجاد کنند. وی با 
اشاره به تاثیر وجود موانعی چون نرخ تورم و نوسانان 
ارزی ب��ر جریان تولید در کش��ور، تصری��ح کرد: در 
شرایطی که در کشورهای دنیا هزینه تولید باال تمام 
می ش��ود خودروسازان با توجه به شرایطی که کشور 
دارد، می توانند هزینه تولید را کاهش دهند تا قدرت 
رقابت پذیری بیش��تری داش��ته و با قیمت ارزان تری 
بتوانند خودروها را در بازار عرضه کنند، هرچند باید 
پذیرفت که مش��کالت و موانعی در این مسیر وجود 

دارد که بر هزینه تولید تاثیر مستقیم دارد. 
وی با اش��اره به اینکه در سال های اخیر به واسطه 
تحریم ه��ا فضای تولید در صنع��ت خودرو انحصاری 
ش��ده اس��ت، تاکید کرد: متاس��فانه در س��ال های 
گذش��ته، تحریم ها فضای تولید در صنعت خودرو را 
متاثر و تا حدودی انحصاری کرد، چنانکه این جریان 
در کیفی��ت و قیمت تاثیر منفی گذاش��ت و موجب 
محدودیت عرضه و تنوع در خودروهای داخلی شد. 
وی افزود: با توسعه تولید، کاهش هزینه و ارتقای 
کیف��ی خودروه��ای داخل��ی قطع��ا تقاض��ا در بازار 
خودروهای داخلی افزایش یافته و وضعیت حاکم بر 

تولید و بازار خودرو تغییر خواهد کرد. 

اخبار

راهبرد تولید خودرو در ایران تغییر 
می کند

برنام��ه راهب��ردی تولید خودرو در ای��ران بر مبنای 
ضوابط جدید استاندارد تغییر می کند. نیره پیروزبخت، 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد 
گف��ت: وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ه��م بر حقوق 
مصرف کنندگان و ضرورت رعایت استانداردها در تولید 
خودروه��ای داخلی تاکید ک��رده و دولت هم به دنبال 

تقویت نظام استاندارد سازی تولید ملی است. 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: پس از بازنگری، 
اس��تانداردهای تولید خودرو به 8۵ مورد افزایش یافته 
اس��ت و تولید خودروهایی که نتواند این 8۵استاندارد 

تدوین شده را رعایت کند از دی 97 متوقف می شود. 
وی اف��زود: وزارت صنعت، معدن و تج��ارت از ادامه 
تولی��د خودروها ب��دون رعایت اس��تانداردها، حمایت 

نخواهد کرد. 

تداوم صنعت خودرو در ایران، 
نیازمند دانش فنی جدید

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد افزایش دانش 
فنی شرکت های خودروسازی داخلی، فضای رقابتی 

مناسبی در بازار خودرو ایجاد می کند. 
علی اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی همدان و عض��و اتاق ایران، در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان اظهار کرد: 
تحلیل صنایع خودروس��ازی کشور از دو چشم انداز 

استراتژیک و اقتصادی حائز اهمیت است. 
وی در ادام��ه اف��زود: از نقطه نظر اس��تراتژیک، 
صنع��ت خ��ودرو در ای��ران ب��ا س��ابقه چن��د دهه 
فعالی��ت، واجد چندی��ن مزیت اس��ت و به همین 
دلیل تصمیم گیران و مس��ئوالن همچنان نس��بت 
ب��ه حمایت از ای��ن صنعت، خود را مصمم نش��ان 

می دهند. 
مزای��ای  جمل��ه  از  ک��رد:  تصری��ح  زبردس��ت 
اس��تراتژیک صنعت خودرو، ایجاد اشتغال مستقیم 
و غیرمس��تقیم، جذب نیروی انس��انی متخصص و 
کمک ب��ه تجربه اندوزی آنها، ایجاد صنایع جانبی و 
خ��ط تولید قطعات اتومبیل، انباش��ت دانش فنی و 
امکان اس��تفاده از این تجربی��ات در صنایع مرتبط 
و همس��و و همچنین صادرات محدود به کشورهای 

هدف است. 
وی ب��ا بیان اینکه از چش��م انداز اقتص��ادی باید 
فعالیت صنایع اتومبیل سازی کشور را در چارچوب 
منط��ق هزین��ه و فایده تحلیل ک��رد، گفت: اکنون 
برخ��ی از صاحب نظ��ران اس��تدالل می کنن��د که 
هزینه ه��ای تولید در ای��ران در قیاس با هزینه های 
جهانی باالس��ت و در عین حال کیفیت محصوالت 

خارجی نیز در تراز بهتری قرار دارد. 
علی اصغر زبردس��ت بی��ان کرد: به عن��وان مثال 
مقایس��ه میان تولیدات و تعداد پرس��نل دو شرکت 
خودروس��ازی تویوتا  )کمتر از ۲ هزار نفر( در ژاپن 
و س��ایپا )بیش از ۱۵ هزار نف��ر( در ایران گواه این 
مدعاس��ت که صنعت خودرو در ای��ران برای تداوم 
حیات نیازمند دانش فنی جدید، پلتفرم اختصاصی 
یا مشترک با ش��رکای خارجی و بهره وری باالست 
ت��ا بتواند به مزیت های کیفی و رقابتی در بازارهای 

بین المللی دست پیدا کند. 
این فعال بخش خصوصی با طرح این سوال که با 
این اوصاف چه برنامه یا پیشنهادی برای رسیدن به 
اهداف مذکور متصور است، تصریح کرد: شاید برای 
گام اول بت��وان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی 
ارزان قیم��ت و افزای��ش دان��ش فنی ش��رکت های 
خودروس��ازی داخلی، فضای رقابتی مناسبی ایجاد 
ک��رد. وی اف��زود: در این ص��ورت مصرف کنندگان 
از ام��کان خری��د اتومبیل هایی با اس��تاندارد باالتر 
برخوردار می ش��وند، ضمن آنکه شرکت های داخلی 
نی��ز ت��الش می کنند تا ب��ا ارتقای کیفی��ت و مهار 
قیمت، حض��وری پررنگ تر در بازاره��ای داخلی و 

خارجی داشته باشند. 
زبردس��ت یادآور شد: گام دوم جلوگیری از حاکم 
شدن اولویت های غیراقتصادی بر این صنعت است.

 به تعبی��ر دقیق تر، مالحظ��ات راهبردی اگرچه 
حمایت همه جانبه از صنایع خودروس��ازی و ایجاد 
انحصار توس��ط آنها را توجی��ه می کند، اما در ادامه 
مسیر قادر به حفظ این صنعت نیست، بلکه منطق 
هزین��ه و فایده خود را بر تمام بخش های اقتصادی 
حاک��م می کند و آن بخش هایی ک��ه از الزامات آن 

غافل شوند، ناگزیر از گردونه حذف می شوند. 
وی در خاتمه گفت: در کنار دو گام پیش��نهادی، 
باید از ثبات در عرصه سیاس��ی و اقتصادی و امکان 
پیوند اقتصاد و تکنولوژی ایران با سایر کشورها نیز 
به عن��وان ضرورتی مهم برای ایجاد افزایش راندمان 
صنایع مختلف نام برد که در غیاب آن، شهروندان و 
مصرف کنندگان هزینه تولیدات داخلی با استاندارد 
پایی��ن را متحمل ش��ده و خس��ارات فراوانی نیز بر 

شاکله اقتصاد کشور وارد می شود. 
بر این اس��اس افزایش اخیر قیم��ت خودروهای 
داخل��ی، توانای��ی اقش��ار کم درآمد را ب��رای خرید 
کارشناس��ان  و  داد  کاه��ش  ش��خصی  اتومبی��ل 
پیش بین��ی می کنن��د در صورتی که ای��ن افزایش 
قیم��ت خودرو ادامه دار باش��د، درصد بیش��تری از 
مردم ق��درت خرید خودرو ی��ا تعویض خودروهای 

قدیمی خود را از دست خواهند داد. 

تازه های خودرو

جیپ تصاویر نسخه ۲۰۱۸ خودروی پرطرفدار و محبوب خود یعنی رانگلر را در اختیار رسانه ها قرار داد. 



 معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه بوعلی س��ینا از اضافه ش��دن دو 
تا ش��ش واحد درس��ی در زمینه کارآفرینی به صورت اجباری در این 
دانشگاه خبر داد و گفت: اجرای طرح کارستان با هدف افزودن مهارت 

کارآفرینی به دانشجویان اجرا می شود. 
به گزارش ایس��نا، دکتر حسن ختن لو در 
جمع خبرن��گاران، ضمن بی��ان این مطلب 
تصریح کرد: اجرای طرح کارس��تان در ابتدا 
به صورت یک ساله در نظر گرفته شده است 
و در ادامه به ص��ورت برنامه های بلندمدت 
اجرا می شود تا دانشجویان بتوانند ایده های 

خود را به کارآفرینی تبدیل کنند. 
وی در ادام��ه اظهار کرد: آموزش مباحث 
کارآفرین��ی ب��ه دانش��جویان ب��ه وظای��ف 
دانش��گاه های نسل س��وم پس از نسل اول 
و دوم ک��ه آم��وزش و پژوهش محور بودند، 

افزوده است. 
وی با بیان اینکه طی س��ال های 1930 تا 1940 میالدی دانشگاه ها 
تنه��ا ب��ر مبنای آم��وزش و پژوه��ش فعالی��ت می کردند، اف��زود: در 
دانشگاه های نس��ل سوم دنیا از س��ال 1990 وظیفه دیگری به عنوان 

کارآفرینی تعریف شد که در ایران این موضوع نیز با اندک تاخیر وارد 
شد و دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از دانشگاه های مادر نسبت به 
اجرای طرح کارستان و افزودن مهارت کارآفرینی به دانشجویان اقدام 

کرده است. 
ختن ل��و کلمه کارآفرین��ی را به صورت 
عام نیازمند شفاف س��ازی دانست و تاکید 
کرد: وظیفه دانشگاه ها ایجاد کار و اشتغال 
نیست بلکه تربیت فارغ التحصیالنی دارای 

قابلیت کارآفرینی است. 
وی در ادامه گفت: دانش��گاه های نس��ل 
س��وم باید این قابلیت را به دانشجویان و 
فارغ التحصی��الن اضافه کنن��د که بتوانند 
در جامع��ه برای خود و دیگران کارآفرینی 

کنند. 
معاون پژوهش��ی دانش��گاه بوعلی ارائه 
قابلی��ت کارآفرین��ی را از دیگ��ر وظای��ف 
دانش��گاه ها عالوه بر آموزش و پژوهش دانشجویان اعالم کرد و افزود: 
هنوز دانشگاه های کشور نسل سوم نشده اند و باید به این سمت سوق 

داده شوند. 

مدیرکل دفتر حمایت و پش��تیبانی امور پژوهش��ی و فناوری وزارت 
علوم گفت در هفته پژوهش از طرح های تحقیقاتی و اس��تارت آپ های 

برتر توسط وزیر علوم تقدیر می شود. 
دکت��ر ج��الل بختی��اری ب��ا حض��ور در 
غرفه خبرگزاری مهر در بیس��ت و سومین 
نمایش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا در 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: هفته پژوهش 
امسال از 4 آذرماه 9۶ در استان ها با ریاست 
اس��تاندار و به دبیری رؤس��ای دانشگاه های 

مادر استان ها آغاز شود. 
وی افزود: امس��ال از نزدی��ک فعالیت ها 
در س��تادهای استانی توس��ط وزارت علوم 
مورد بازدید ق��رار می گیرد تا با برنامه ریزی 
منس��جمی کار خ��ود را در هفت��ه پژوهش 
ش��روع کنن��د.   مدیرکل دفت��ر حمایت و 
پش��تیبانی امور پژوهش��ی و فناوری وزارت 

علوم با بیان اینکه از هر استان سه ایده برای حضور در نمایشگاه هفته 
پژوهش انتخاب می ش��ود، عنوان کرد: در سال گذشته تعداد 3 هزار و 
400 طرح و فناوری در نمایشگاه حضور داشتند ولی امسال پیش بینی 

می شود که بیش از ۵ هزار طرح را به نمایش بگذاریم. 
وی در خص��وص تفاوت نمایش��گاه هفته پژوهش امس��ال با س��ال 
گذشته خاطر نشان کرد: زمانبندی این نمایشگاه تغییر اساسی کرده و 
از سوی دیگر بنا داریم میزان قراردادها را 
افزای��ش دهیم به طوری که هدف ما 1۲0 

میلیارد تومان به باالست. 
بختی��اری با بیان اینک��ه طبق روال هر 
س��اله به طرح ه��ای برتر جای��زه ای اعطا 
می شود، عنوان کرد: عالوه بر برترین های 
در  ک��ه  اس��تارت آپی   100 از  اس��تانی، 
نمایشگاه حضور می یابند، 10 استارت آپ 
برتر انتخاب می ش��ود و از آنها در راستای 
اجرایی شدن طرح ش��ان حمایت خواهند 

شد. 
وی با اش��اره به نح��وه حمایت ها از این 
اس��تارت آپ ها گف��ت: عالوه ب��ر تقدیر از 
طرح ها و استارت آپ های برتر توسط وزیر، آنها را به پارک های علمی و 
فناوری و بخش های مختلف علمی و فناوری معرفی می کنیم تا بتوانند 
طرح های خود را در قالب یک شرکت دانش بنیان به نتیجه برسانند. 

کارش��ناس عل��وم ارتباطات و فضای مجازی با بی��ان اینکه هم اکنون 
90درصد کس��ب و کارها و رس��انه ها س��اختار مدیریت بح��ران ندارند، 
گف��ت در رأس ه��رم مدیریت بحران، س��ردبیران و مدی��ران داخلی و 

روابط عمومی ه��ا قرار دارند.  به گزارش ایرنا، 
آرمان حس��ینی روز چهارشنبه در ششمین 
روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ه��ا در کارگاه »تلگرام در بحران« 
گف��ت: در رصد رویدادها باید دقت کنیم که 
دقیق��ا چه اتفاقی افتاده و فردی در مدیریت 
بح��ران موفق اس��ت ک��ه تم��ام کانال های 
ارتباط��ی از جمل��ه ش��بکه های اجتماعی را 
بررس��ی کرده و مورد توجه قرار دهد.  وی با 
بیان اینکه در زمان بحران باید افراد ذی نفع 
را در تمامی حوزه های کاری مرتبط شناسایی 
کرد، افزود: این مهم، جهت دهی های الزم را 
به رس��انه ها برای کنت��رل و مدیریت بحران 

می دهد بر همین اساس باید بحران ها از قبل شناخته، تمرین  و ارزیابی 
ش��ود.  حس��ینی با ض��روری دانس��تن تمری��ن و کار از طریق طراحی 
پروتکل برای جوابدهی در زمان وقوع بحران، اظهار داش��ت: شناس��ایی 

و طراح��ی بحران ها اهمیت بس��یاری دارد و طراحی چارچوب مدیریت 
بحران نیازمند افراد توانمند اس��ت.  وی ادامه داد: برنامه ها در مدیریت 
بحران باید براساس سیاست های رسانه و دولت و حس و حال مخاطبان 
باشد و مخاطب شناسی دقیق صورت گیرد. 
به عنوان مثال نشر مطلب و اخبار در توییتر 
با خبرگزاری ها و رس��انه های دیگر متفاوت 
بوده و باید از مدل های متفاوت انتشار پیام  
بهره گرفت و رس��انه باید به یک جمع بندی 
مناسب برسد و همین شفافیت در خصوص 
خود رس��انه و کمک در زم��ان بحران های 
حقیقی کمک فراوانی خواهد کرد.  مدرس 
کارگاه »تلگرام در بحران«، نخس��تین قدم 
در مدیریت بحران را شناسایی عوامل ایجاد 
بحران عنوان کرد و گفت: رس��انه ها پیش 
از وق��وع بح��ران باید آماده ب��وده و چارت 
س��ازمانی داشته باش��ند تا در زمان  بحران 
سردرگم نشوند. استفاده از تجربیات دیگران در زمان بحران بسیار مهم 
است تا بتوان از مدیران رسانه یا نشریه ای که دچار بحرانی مشابه شده 

است، کسب تجربه کرد. 

استاندار زنجان گفت توسعه و بهبود فضای کسب و کار این استان در 
گرو بهره گیری از توان و جذب سرمایه بخش خصوصی است. 

به گزارش ایرنا، اسداهلل درویش امیری شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به 
کار دومین نمایشگاه توانمندی صنایع استان 
زنجان افزود: برای توسعه، رونق کسب و کار و 
رشد اقتصادی اس��تان نیازمند بهره گیری از 
توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.  
وی ی��ادآور ش��د: زمان��ی س��رمایه گذاری و 
سرمایه گذاران را نهی و تقبیح می کردیم، باید 
امروز اذعان کرد که کار اشتباهی انجام دادیم.  
درویش امیری اظهار کرد: امروز معتقدیم و باور 
داریم که کشور نیازمند ثروت سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان اس��ت و در صورت نبود آنان 
بخ��ش دولتی نمی تواند ب��رای تولید ثروت و 
اش��تغال دست به کار ش��ود.  استاندار زنجان 
گفت: هر یک از مدیران و دستگاه های دولتی 

که در این زمینه با بخش تولید و سرمایه گذاران همکاری الزم را نداشته 
باش��د، کارش��کنی کند و چوب الی چرخ کار آنان بگذارد، به حتم یا با 
روح اقتصاد مقاومتی آشنا نیست یا با آن مبارزه می کند.  وی خاطرنشان 

ک��رد: در صورتی که ما از یک س��رمایه گذار عذرخواهی می کنیم، به این 
معنا نیس��ت که خود را کوچ��ک کرده ایم، در حقیق��ت ما محتاج خلق 
ثروت و اش��تغال زایی هستیم.  استاندار زنجان در پی رنجیده خاطر شدن 
سرمایه گذار یک میلیارد دالری برای ساخت 
کارخانه تولید خودروی برقی در این استان، 
در دفتر این سرمایه گذار حاضر شد و از وی 
عذرخواهی ک��رد.  درویش امیری ادامه داد: 
براساس آمار رس��می استخراج شده کشور، 
زنجان یکی از پنج اس��تان پرجاذبه کش��ور 
برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.  
اس��تاندار زنجان گفت: ای��ن موفقیت ثمره 
تالش مردم، مس��ئوالن و نمایندگان استان 
و دولت اس��ت و باید از این پس هم دس��ت 
به دس��ت هم داد و همین مسیر را پیگیری 
کرد.  وی تاکید کرد: بارها به رسانه ها اعالم 
کرده ایم ک��ه اجازه ندهند اخب��ار منفی از 
این اس��تان منتشر شود تا به تبع آن س��رمایه گذاران احساس کنند که 
زمینه پذیرش در زنجان مهیاست و سرمایه خود را در جای امنی به کار 

می گیرند. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا خبر داد

اضافه شدن دروس اجباری کارآفرینی در دانشگاه بوعلی
در هفته پژوهش 

استارت آپ های برتر توسط وزیر علوم تقدیر می شوند
 90درصد از کسب و کارها و رسانه ها

ساختار مدیریت بحران ندارند
 توسعه و بهبود فضای کسب و کار در گرو بهره گیری

از توان بخش خصوصی است

ب��رای راه ان��دازی ی��ک اس��تارت آپ موفق که ب��ه رونق کس��ب و کار 
 کم��ک کند و بتواند به یک تجارت موفق تبدیل ش��ود، باید به مس��ئله

 Business Plan توجه ویژه ای داشت. 
به گ��زارش می��زان، باورهای رای��ج در خصوص اس��تارت آپ از زمان 
راه اندازی تاکن��ون دچار پیچیدگی های خاصی بوده اس��ت، در گام اول 
برای راه اندازی یک استارت آپ موفق که به رونق کسب و کار کمک کند و 
 Business Plan بتواند به یک تجارت موفق تبدیل شود، باید به مسئله
توج��ه ویژه ای داش��ت. اگر بخواهیم در زبان فارس��ی تعریفی از آن ارائه 
کنیم به یک درک مشخص در این بازار خواهیم رسید و اگر بخواهیم آن 
را برای مخاطبان تعریف کنیم به چنین تعریفی خواهیم رس��ید: بیزنس 

پلن سندی است که اقدامات استارت آپ 
را در یک دوره مش��خص بیان می کند و 
به طور معمول ش��امل فهرست دقیقی از 
ریسک ها و هزینه ها، سود و ضرر و زیان 

استارت آپ ها خواهد بود. 
تعری��ف  در  کس��ب وکار  موض��وع 
استارت آپ ها انواع گوناگونی دارد، برخی 
از آنه��ا ب��رای عملیات درون س��ازمانی 
کاربرد دارند و تعدادی دیگر برای هدف 
جذب س��رمایه از س��رمایه گذارها. برای 
ج��ذب س��رمایه از طریق س��رمایه گذار 
بای��د به یک طرح اصولی تر دس��ت پیدا 
کرد، اما سوال رایج که در ذهن مخاطب 
در خص��وص این اتفاق ش��کل می گیرد 
این است که آیا اس��تارت آپ ها به طرح 
کس��ب و کار خود کاماًل عم��ل می کنند 
ی��ا اینک��ه با برخ��ورد به موانع توس��عه 
کسب و کارشان طرح کسب و کار را تغییر 

می دهند؟ 
پاسخ این سوال در اینجاس��ت: وقتی استارت آپ شما فعال می شود و 
وارد بازار کس��ب و کار می شوید، به طور معمول در این بازار رقبایی وجود 
دارند و برای رقابت، ناگزیر هس��تید طرح کسب و کار خود را تغییر دهید 
یا حتی محصوالت یا خدمات جدیدی را به عنوان کس��ب و کار برای سود 

بیشتر به استارت آپ خود اضافه کنید. 
در نتیجه، وقتی وارد کش��تی اس��تارت آپ شدیم، همه چیز بستگی به 
ش��رایط اقیانوس کسب و کار و میزان هوش��مندی و توانمندی رقبای ما 
خواهد داش��ت. با یک مدیریت منسجم و دانش کافی از شرایط بحرانی، 

می توان این کشتی را به ساحل امن رساند. 
گام بع��دی که می توان نگاه ویژه تری به آن داش��ت مدل کس��ب و کار 
است. در این مدل می توان طرح ها و ایده های استارت آپ را به ارزش های 
اقتصادی تبدیل  کرد. مدل کس��ب و کار نشان می دهد که یک استارت آپ 
چگونه ب��ا تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کس��ب درآمد می کند 
که ش��امل موضوعات مختلفی درباره کس��ب و کار اس��ت ک��ه عبارتند از 
کارآفرینی، استراتژی ها، مس��ائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکردها و 

بازاریابی است. 
یک مدل کس��ب و کار توضیح می دهد که چگون��ه  می تواند برای خود 
جایگاهی در زنجیره ارزش پیدا کند و چطور می تواند به ثبات الزم برسد 

تا درآمدزایی حاصل شود. 
اس��تارت آپ ها برای جهت دادن به مدل کسب و کارهایشان باید به سه 

موضوع توجه داشته باشند: 
مش��تری شما چه کس��ی می تواند باش��د؟  چه محصوالت و خدماتی 

می توان به مشتریان انتخاب شده ارائه کرد؟ 
چگونه می توانیم این محصوالت یا خدمات را به  صورت کارآمد و مؤثر 

به مشتری پیشنهاد کنیم. 
مهم ترین بخش برای انتخاب مش��تریان و بازار هدف مدل کسب و کار 
اس��ت. با انتخاب مش��تریان به بازار هدف گام به گام نزدیک تر می شویم. 
مشتریان اس��تارت آپ ها به دوصورت بررسی می شوند؛ مشتریان خرد یا 
b2c و مشتریان سازمانی یا b2b  که 
ه��دف اصلی ب��رای جذب قدرالس��هم 
بازار بیش��تر بازار هدف مشتریان خرد 
یا b2c می باش��د و ارتباط مستقیم با 
این مشتریان می تواند قیمت ارائه شده 
به مش��تریان را در بازار هدف مناسب 
و بازار رقابتی بهت��ری را به وجود آورد 
و از مزایای رقابتی بودن قیمت گذاری 

محصول به حساب می آید. 
بخش بعدی که کمت��ر به آن توجه 
می ش��ود تحقیقات بازاریابی است که 
استارت آپ ها به آن بی توجه هستند و 
اغلب با تقلید از نمونه خارجی ش��روع 
به راه اندازی یک اس��تارت آپ می کنند 
و با ترجمه اپلیکیش��ن خارجی شروع، 
اس��تارت آپ را راه ان��دازی می کنن��د. 
درب��اره این موضوع باید توجه داش��ت 
که استارت آپ های خارجی با توجه به 
فرهنگ و شرایط جغرافیایی و شرایط 
محیطی و قوانین اجتماعی در کشورها به موفقیت می رسند و برای اینکه 
ما بتوانیم در کش��ور خودمان به این موضوع بپردازیم قطعاً باید تغییرات 
درون اس��تارت آپ با توجه به فرهنگ و ش��رایط کشورمان تغییر کند یا 
به عبارت دیگر استارت آپی بومی و محلی مختص با شرایط کشور ایجاد 
ک��رد که این اصل در کنار تحقیق��ات بازاریابی می تواند به ما کمک کند 

که به استارت آپ موفق تبدیل شویم. 
بازاریابی نیز برای رس��یدن به موفقیت به ما کمک می کند که همیشه 
ب��رای انتخ��اب ب��ازار باید بخش��ی از آن را انتخاب ک��رد و این بخش یا 
نی��ش مارکت را به مرور زم��ان افزایش داد و بزرگ تر کرد و بیش��ترین 
س��هم بازار را از رقبا گرفت. بازاریاب��ی بخش هایی دارد ازجمله بازاریابی 
محیط��ی و بازاریاب��ی آنالین مثل بازاریابی درونگ��را که مهم ترین روش 
آن بازاریابی محتوایی است بس��یار مورد توجه استارت آپ ها قرار گرفته 
اس��ت و اس��تارت آپ ها با تولید محت��وای متنی و صوت��ی و تصویری و 
اینفوگرافی توانسته اند بازار هدف شان را بیشتر کنند. بازاریابی موتورهای 
جست وجوگر که بهینه سازی موتورهای جست وجو از مهم ترین بخش آن 
است و بازاریابی ش��بکه های اجتماعی که کمترین هزینه را در بازاریابی 
دارد و استارت آپ ها به راحتی از این فضا برای نشان دادن محصول خود 

استفاده می کنند. 

ب��ا توجه به هرم جمعیتی جوان کش��ور، می توان ب��ا تقویت کارایی 
تخصیص��ی ب��ازار کار ب��ه نقط��ه بهینه دس��ت یافت؛ ب��ازار کاری که 
کارجویان با توجه به شرایط شان به مطلوب ترین فرصت کاری موجود 

معرفی شوند. 
به گزارش مهر، س��امان حقیقی، تحلیلگر بازار سرمایه در یادداشتی 
به خبرگزاری مهر نوشت: اخیرا بسیار می بینیم که تحت شرایط رکود 
اقتصادی و عمیق تر ش��دن دغدغه من��دی کارآفرینان، بخش خصوصی 
و بعض��ا اف��راد حقیق��ی کارآفری��ن توانس��ته اند در قال��ب راه اندازی 
اس��تارت آپ ها، پا ب��ه عرصه رقابت اقتص��ادی بگذارند و ب��ه نیازهای 
جامعه در حوزه های گوناگون با کیفیت رقابتی پاسخ دهند، اما در این 
میان تعداد اندکی از اس��تارت آپ ها توانستند در کوتاه مدت با برجسته 

کردن برندش��ان در ذه��ن مخاطبان، 
س��رمایه گذاری های داخل��ی کالنی را 

جذب کنند. 
برای پرورش استارت آپ های پیشرو 
و جذب س��رمایه های کالن خارجی و 
داخلی که منج��ر به حرکت از اقتصاد 
سنتی به سوی اقتصاد رقابتی در ایران 
می ش��ود، در کن��ار وجود بس��تر های 
تکنولوژی��ک و رواج نگ��رش مدرنیته، 
به وجود یک بازار کار متخصص، فعال 
و ج��وان نیاز داری��م. در حال حاضر با 
توجه به هرم جمعیتی جوان کش��ور، 
می توانی��م با تقویت کارایی تخصیصی 
ب��ازار کار به نقطه بهینه دس��ت یابیم. 
ب��ازاری کاری که در نقط��ه بهینه آن 
کارجوی��ان با توجه به شرایط ش��ان به 
مطلوب تری��ن فرص��ت کاری موج��ود 

معرفی می شوند. 
کارا ب��ودن ب��ازار کار از اصلی ترین 

بس��تر های مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد رکود زده ایران 
است. در نتیجه باید برای تقویت این کارایی چاره ای جست؛ حال برای 
اینک��ه از وضعیت حال و آینده بازار کار در اقتصاد س��نتی ایران آگاه 
شویم کافی  اس��ت نیم نگاهی به گزارش منتشر شده از سوی دستیار 

ویژه رئیس جمهور در خصوص بحران بیکاری بیندازیم. 
این گزارش حاکی از این اس��ت که پیک جمعیتی در هر دو جنس 
مردان و زنان در محدوده سنی ۲۵ تا 34 سال قرار دارد و نرخ بیکاری 
جوانان از س��ال 9۶ می��الدی تاکنون همواره از نرخ متوس��ط بیکاری 
بیش��تر بوده اس��ت. موضوع��ی که در آماره��ای مرکز آم��ار ایران نیز 

به وضوح قابل مشاهده است. 
 طی س��ال های 13۸۵ ت��ا 139۵ متوس��ط نرخ بیکاری س��االنه به 
11.۵ درصد رس��یده اما در گروه سنی جوانان 1۵ تا ۲9 سال متوسط 
س��االنه این نرخ در این دوره 11 س��اله ۲۲.۶درصد برآورد شده است. 
موض��وع قابل توجه آنک��ه در همین گروه جوانان نیز نرخ بیکاری زنان 
وضعی��ت حادتری نس��بت به نرخ بی��کاری مردان دارد. متوس��ط نرخ 
بیکاری س��االنه مردان 1۵ تا ۲9 س��ال در این 11 س��ال مورد اشاره 
19.1 درصد و متوس��ط نرخ بیکاری ساالنه زنان این رده سنی در این 

11 سال مورد اشاره 3۶.۵ درصد بوده است. 

حال به نظر می رس��د این رده های س��نی که تا پیش از این وضعیت 
بیکاری ناخوش��ایندی داش��ته اند در ح��ال انتقال به رده های س��نی 
جدیدی هس��تند که باعث خواهد ش��د در س��ال های آتی شاهد ورود 

سیل عظیمی از افراد باالی 30 سال به بازار کار باشیم.  
ای��ن آمارها در آینده ای نزدیک از یک ع��دد به یک فاجعه غیر قابل 
مدیری��ت ب��رای دولتمردان تبدیل خواهد ش��د و در س��وی دیگر این 
بحران، جمعیتی آس��یب پذیر و جوان گرفتار مرداب های اخالقی شده 
که این امر بی تردید جامع��ه را در کوتاه مدت درگیر معضالت رفتاری 
و اجتماعی خواهد کرد. به هر ترتیب در حال حاضر تش��ریح و تفسیر 
پیامدهای فاجعه بار گس��ترش بیکاری، کاری بس بیهوده است. اکنون 
زم��ان عمل اس��ت، عمل به تفکری که س��ال ها اس��ت در برنامه های 
انتخاباتی سیاس��تمداران ج��ا مانده و 

خاک خورده است. 
اما این بار هم یک استارت آپ برای 
بهب��ود کارایی تخصیصی ب��ازار کار به 
میدان آمده اس��ت؛ گروه استارت آپی 
س��ه س��وت جابز. این گروه در مدتی 
ان��دک توانس��ته اس��ت ب��ا در اختیار 
داش��تن تیم تحلیل قوی به بررس��ی 
فرصت های موجود در بازار کار کش��ور 
بپردازد و اکنون ب��ا بهره مندی از تیم 
برنامه نویس��ی قدرتمند ب��ه نمونه ای 
موفق و فعال در بازار کار کشور تبدیل 
شود. اس��تارت آپی که رس��الت اصلی 
خود را بهینه کردن فرآیند کاریابی در 
کشور می داند و با شعار کاریابی آسان 
و رای��گان پا به عرصه رقابت گذاش��ته 

است. 
س��امانه هوش��مند سه س��وت جابز 
به گون��ه ای طراح��ی ش��ده اس��ت که 
کارجوی��ان به آس��انی و به صورت رایگان می توانن��د رزومه خود را در 
کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد و روی س��امانه بار گذاری کرده، سپس از 
امکان انتخاب فرصت های شغلی متناسب با مهارت های خود بهره مند 
خواهند شد. سامانه هوشمند سه سوت جابز این امکان را به کارفرمایان 
می دهد که فرصت های شغلی خود را به صورت رایگان و در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن ثبت کرده و با کارجویان برگزیده مصاحبه آنالین کنند. 
دغدغه پیش برنده این نهاد جوان و پویا، جس��ت وجوی عمیق در بازار 
کار و آش��کار کردن بهترین فرصت های کاری برای کارجویان و یافتن 
بهترین اف��راد برای کارفرمایان ب��ا اس��تفاده از الگوریتم های پیچیده 

تطبیق دهی است. 
فرآیند تطبیق دهی در این استارت آپ موجب شده است کارفرمایان 
و کارجویان، در س��ریع ترین زمان ممکن ب��ه انتخاب های مطابق میل 
خود دسترسی داشته و از تک تک فرصت های مناسب همکاری بدون 
هدررفت زمان و انرژی آگاهی یابند. امید اس��ت با حمایت های معنوی 
نهاده��ای قانون گذار، نام این دس��ت از گروه ه��ای دغدغه مند بیش از 
پیش در صدر شرکت های ارزش آفرین کشور بدرخشد تا در این مسیر 
پر پیچ وخم توس��عه اقتصادی، کارآفرینان کش��ور بیشتر به پشتیبانی 

نهادهای قانون گذار دلگرم باشند. 

کمتر از یک ماه پیش بود که خبر تصمیم HP مبنی بر تصاحب واحد چاپگرهای سامسونگ منتشر شد و حاال کمپانی 
آمریکایی، موفقیت خود در خرید کسب و کار پرینترهای سامسونگ را رسماً اعالم کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، قرارداد مورد بحث به ارزش 1.05 میلیارد دالر، سبد محصوالت HP در بازار 55 میلیارد دالری 
پرینترهای چندکاره را متنوع تر کرده، و بیش از 6500 پتنت سامسونگ در حوزه صنعت چاپ و 1300 نفر از پژوهشگران 
و مهندسان کمپانی کره ای را در اختیار اچ.پی قرار می دهد. از طرف دیگر سامسونگ نیز متعهد شده از طریق بازار 
سهام، بین 100 تا 300 میلیون دالر در HP سرمایه گذاری کند. 
 »دایان وایسلر« مدیرعامل HP نیز با ابراز خرسندی از خرید واحد پرینترهای سامسونگ، اظهار داشته که ادغام 
تجهیزات و نیروی انسانی جدید با پتانسیل های موجود کمپانی فرصت های مناسبی را برای دستیابی به بازارهای جدید 
ایجاد کرده و به تصاحب و حفظ جایگاه رهبری بازار طی 30 سال آینده کمک خواهد کرد. 
گفتنی است کمپانی HP نیم نگاهی هم به صنعت پرینترهای سه بعدی داشته و تصمیم دارد پیش از اشباع بازار توسط 
رقبا، به حوزه مورد اشاره ورود کرده و جای پای خود را محکم کند. 
 

کمک به رونق کسب و کار با راه اندازی استارت آپ حرکت اقتصاد ایران از سنت به مدرنیته

شرکتHPرسماکسبوکار
پرینترهایسامسونگراخرید
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نگــــاهدریچه

استاندار سیستان و بلوچستان گفت باید نگاه جدیدی به نقش کارآفرینی داشته 
باشیم و با تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده بستر جذب سرمایه گذاران را 
فراهم کنیم.  به گزارش مهر، علی اوسط هاشمی در جلسه ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی سیستان و بلوچستان که با موضوع بررسی سند راهبردی مهارت 
استان در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سند راهبردی مهارت استان به عنوان 
پایلوت در کش��ور و در سیس��تان و بلوچس��تان تهیه ش��ده که نیاز است با اعمال 
کارشناسی، نواقص آن جهت اجرا برطرف شود.    وی با تأکید به اینکه دستگاه ها با 
رویکرد آموزشی باید دارای سند مهارتی و راهبردی در حوزه اشتغال باشند، افزود: 

قطعا یک نسخه واحد در کل کشور نمی تواند مهارت و اشتغال را پاسخگو باشد. 

استاندار سیستان و بلوچستان: 

تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده 
الزمه جذب سرمایه گذاران است

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان بوشهر گفت نخستین دوره 
»استارت آپ ویکند عمومی« جنوب کشور در شهر برازجان این استان برگزار 
ش��د.  به گزارش ایرنا، حس��ین دهجان افزود: این رویداد ب��زرگ کارآفرینی 
به همت س��ه کانون توس��عه گران کوشای شهر، پژوهش��گران جوان و کانون 
همی��اران جوان کارآفرین برای ایجاد و توس��عه فرهنگ کارآفرینی در جنوب 
کشور با تدریس »کتایون سپهری« مادر استارت آپ ایران در دانشگاه پیام نور 

شهر برازجان برگزار شد. 
 وی بی��ان ک��رد: ش��رکت کنندگان در ای��ن کارگاه هش��ت گ��روه پن��ج و

هفت نفره را تش��کیل دادند و هر گروه ایده های کس��ب و کار را انتخاب و روی 
آنها کار کردند. 

برگزاری نخستین دوره استارت آپ ویکند 
عمومی جنوب کشور در استان بوشهر



سوالی که در توس��عه برند بسیار مطرح 
می شود آن است که تفاوت میان واژه هایی 
از قبی��ل لوگ��و )آرم(، هویت برن��د و برند 
چیست؟ مردم اغلب آنها را به عنوان کلمات 
مترادف به کار می برن��د. »برند جدید ما را 
امتح��ان کنید« ی��ا »ما مش��غول بازنگری 
برندمان هس��تیم« یا »آیا ش��ما برندینگ 
انجام می دهید؟« بس��یاری از افراد تفاوت 
برند و هویت بصری را تشخیص نمی دهند. 
برخی حتی اهمیت وجود هویت بصری برند 

در استراتژی بازاریابی را درک نکرده اند. 
برای مش��خص ش��دن مفهوم، اهمیت و 
کاربرد هویت بصری برند و تفاوت آن با برند، 
  belovedmarketing در ادامه به نقل از
ب��ه معرفی مختصری از هریک از این موارد 

می پردازیم. 

برند چیست؟ 
تعاریف زیادی در لغتنامه کس��ب و کار به 
منظ��ور تعریف آنچه دقیقا »برند« اس��ت، 
وجود دارد. می دانیم که متخصصان و افراد 
حرفه ای لغ��ت برند را با روش های متفاوت 
و ب��ا عباراتی مانن��د »برند ن��ام، اصطالح، 
ط��رح، نم��اد یا ه��ر خصوصی��ت دیگری 
اس��ت که کاال یا خدمت یک فروش��نده را 
از س��ایر فروش��ندگان متمایز می کند« یا 
»برن��د احساس��ی درونی اس��ت« یا حتی 
»برند چیزی اس��ت که مردم درباره ش��ما 
زمانی که اتاق را ت��رک کرده اید، می گویند 

بیان می کنند.« 
جای تعجب نیس��ت که پیرامون فهم ما 
درباره آنچه واقعاً یک برند است و مهم تر از 
آن، آنچه به معنای س��اخت ارزش از طریق 
آن اس��ت، ابهامات زیادی وجود دارد. حتی 
ممکن است برای ما مشخص نباشد هویت 
برن��د چه جایگاهی در برند دارد و نش��انگر 

چه چیزی است. 
بگذارید واضح تر بی��ان کنیم؛ برند، رابط 

بین یک سازمان و مخاطبش است. 
شما نمی توانید چیزی را برند کنید، بلکه 
برندتان را به دس��ت می آورید. برند پاداشی 
اس��ت که به واسطه تالش سخت در جهت 
ایجاد روابط واقعی و پرشور با مخاطبان تان 

خلق می شود. این روابط پایه و اساس ایجاد 
و ارسال ارزش در بازار امروزه است. شاید از 
این رو اس��ت که امروزه برند را تجربه کلی 

مشتری با شرکت تعبیر می کنند. 

لوگو چیست؟ 
لوگو، کوتاه شده لغت نشان یا شعار ویژه 
موسس��ات  )logotype( اس��ت؛ اصطالح 
مخصوص یک کسب وکار و عالمت تجاری 
و تشکیل ش��ده از کلمات سفارشی که آن 
را قابل شناس��ایی می کنند تا ماهیت یک 
کسب و کار را مشخص سازد. به طور معمول 
هنگام��ی که مردم می گوین��د لوگو )آرم(، 
آنچ��ه واقعاً به آن اش��اره می ش��ود عالمت 
تجاری است. انواع مختلفی از عالئم تجاری 

ش��ده  اس��تفاده 
شناس��ایی  برای 
ی��ک نهاد تجاری 
دارد.  وج��ود 
تجاری  عالم��ت 
ی��ک  می توان��د 
تصوی��ر،  نم��اد، 
حروف اول اس��م  
 ، ) م ا گ��ر نو مو (
نش��ان، امض��ا یا 
ش��یوه های  دیگر 
باش��د.  گرافیکی 
ل  مث��ا ر به طو

ش��رکت س��پهرالکتریک از طرح و سمبلی 
 LG خاص اس��تفاده می کن��د، درحالی که
از حروف اول اسم استفاده می کند. لوگوها 
چندین هزار س��ال است که در یک یا چند 
فرم وجود داش��ته اند. مصری های باس��تان 
حیوان��ات خانگ��ی را با ح��روف تصویری 
عالمت گ��ذاری می کردند ت��ا صاحبان آنها 
قابل شناسایی باش��ند. رومی ها و یونانی ها 
ظ��روف سفالی ش��ان را با نش��ان های قابل 
شناس��ایی عالمت گ��ذاری می کردن��د ت��ا 
دستخط ش��ان مشخص باشد. طبقه اشراف 
نی��ز از نش��ان های اش��رافی ک��ه عالم��ت 
مخصوص خانواده یا دولت نامیده می ش��د 
اس��تفاده می کردند تا ارتش های ش��ان در 

میدان جنگ قابل شناسایی باشند. 

ام��روزه در کس��ب وکارها نی��ز از عالئم 
تجاری استفاده می شود تا به مشتریان جهت 
شناس��ایی آنها کمک کنن��د و به مخاطب 
منشأ و کیفیت کاالهای شان را نشان دهند. 

ارتباط بین برند و لوگو؛ هویت بصری 
برند

اگر برند یک رابطه باش��د، لوگو انعکاس 
)تصویر( آن رابطه اس��ت. ب��ه عبارت دیگر 
و به ط��ور کلی لوگو به منظ��ور برگرداندن 
مش��تری به ی��ک س��ازمان بزرگ تر عمل 
می کند و منعکس کننده رابطه ای است که 
این س��ازمان با مخاطبان خود دارد. گرچه 
لوگوها متداولند، اما تنها عباراتی هس��تند 
که س��ازمان می تواند تالش هایی را در آن 
کار  ب��ه  جه��ت 

گیرد. 
و  ایم��ا  ه��ر 
ک��ه  اش��اره ای 
دالل��ت ب��ر برند 
 brand شما دارد
artifact  نامیده 
به طور  می ش��ود. 
گاز  س��یب  مثال 
زده ش��ده داللت 
ب��ر کمپان��ی اپل 
 Brand دارد ی��ا
ممکن   artifact
اس��ت بص��ری یا المس��ه ای و… باش��ند. 
ش��اید بتوان بخشی از این تعریف را هویت 
بصری برند نامید، به این صورت که تصویر 
یا نم��اد خاص��ی تداعی کننده برند ش��ما 
در ذهن مش��تری می ش��ود و عالوه بر آن 
ب��ا دی��دن آن تصویر ویژگی ه��ای برندتان 
نی��ز به ذهن مخاطب��ان خطور می کند. هر 
ایما و اش��اره ای )بینایی، صدا، لمس، طعم 
یا بو( مورد اس��تفاده ب��رای منعکس کردن 
 brand رابط��ه بین ش��ما و مخاطب ت��ان
artifact نامیده می ش��ود. Artifact در 
اشکال مختلف آمده است. به طورمثال لوگو 

می تواند حامل هویت بصری برند باشد. 
در  محص��ور  و  ممل��و  ب��ازار  ی��ک  در 
پیش��نهادات ارزش��ی رقابتی، هر بیزینسی 

در ت��الش برای ایجاد یک مارک و نش��ان 
قدرتمند تجاری اس��ت. سازمان هایی برنده 
هس��تند که آرم تجاری و لوگوی خود را با 
ایجاد ارزش های مشترک با مخاطبان شان 
بس��ازند و نه با تالش ص��رف برای حفظ و 
برجس��تگی یک لوگو. لوگو باید به چیزی 
بسیار بزرگ تر از خودش متصل باشد یعنی 

رابطه یعنی خلق هویت بصری برند. 

وجود هویت بصری برند؛ ثبات
هدف آن است که artifact و نشانه های 
مشخصی را بیابید که حکایات شما را بیان 
می کنند و افراد را با این موضوع که شما که 
هس��تید به طریقی آشنا و معنی دار، درگیر 
می کنند. این بدان معنی است که اطمینان 
حاصل کنید هر بار که نماد خود را نش��ان 
می دهی��د، آنها در ظاهر، اس��تفاده، اندازه، 
وسعت، رنگ، احساس و... ویژگی های ثابتی 
را به مخاطبان القا می کنند. ثبات مخاطبان 
شما را قادر می س��ازد تا ساختار حافظه ای 
پیرامون آنکه ش��ما چه کس��ی هس��تید و 
چه ارزش��ی را پیش��نهاد می دهی��د، ایجاد 
کنند و ب��ه همین س��ادگی هویت بصری 
برند شما س��اخته می شود. این ساختار در 
حافظه هویت س��ازمان شما ثبت می شود. 
در زنجیره ای از نقاش��ی های موجود در غار 
تا به روزرس��انی های رس��انه های اجتماعی، 
مجموعه کلی از artifact و نمادها و عالئم 
مرب��وط به برند ش��ما می توان��د یک پالت 
حس��ی نامحدود از عباراتی ک��ه بالفاصله 
می توانن��د یک هوی��ت قابل شناس��ایی و 
منحصربه فرد را برای سازمان تان به همراه 

آورد، ایجاد کند. 
 artifact ،اندازه ش��رکت مهم نیس��ت
بخش مهمی از داس��تان برند ش��ما  است. 
برای کش��ف ارزش هایی که نماد و نش��انه 
و لوگوی ش��ما ایجاد می کنند تالش کرده 
و زم��ان ص��رف کنید و آنه��ا را به طریقی 
س��ازگار و معنادار برای ایج��اد یک هویت 
متقاعدکنن��ده ارائه دهید. ب��ه این صورت 
هویت بص��ری برند ش��ما در ذهن و حتی 
زندگ��ی روزمره مخاطبان تان رخنه کرده و 

آنها را به سمت شما می کشاند. 

تفاوت میان برند و هویت بصری برند چیست؟ 
تبلیغات نوین

5 روش برای شروع تبلیغات 
موبایلی

 ش��روع تبلیغ��ات موبایلی برای صاحبان کس��ب و کار 
فرصت خوبی اس��ت تا این امکان جدی��د تکنولوژیک را 
امتحان کنن��د، به خصوص که امروزه این روش بس��یار 

مقرون به صرفه است. 
در چندسال اخیر، براساس تحقیقات انجام شده نصف 
صاحبان کسب و کار مایل بوده اند تبلیغات موبایلی را انجام 

بدهند. 
چگون��ه می توان فهمید که تبلیغ��ات موبایلی چگونه 
می تواند به کسب و کار ما سود برساند و آن را متحول کند. 
 ibazaryabi برای شروع این پنج توصیه را به نقل از

می توانید در نظر بگیرید. 
1-تشخیص بدهید مشتریان شما کجا هستند 

اغلب شبکه های موبایلی این امکان را به شما می دهند 
که به مکان واقعی مخاطب دسترسی پیدا کنید. 

به این ترتیب می توانید تعیین کنید مخاطبان در کدام 
محدوده جغرافیایی تبلیغات شما را دریافت کنند. 

تبلیغ��ات موبایلی در بی��ن انواع تبلیغات بیش��ترین 
بازگشت سرمایه را برای کسب و کارهایی که می توانند به 

مخاطبان در همه جا سرویس بدهند داشته است. 
یک طراح جواهر که می تواند هر جایی ارس��ال داشته 
باش��د یا یک متل نزدیک یک مکان توریستی می توانند 

مورد خوبی برای تبلیغات موبایلی باشند. 
اما به فرض، کس��ی که خدمات ماساژ ارائه می دهد، به 

مشتریان محلی خودش وابسته است. 
2- نقطه تبدیل خودت را تعیین کن 

وقتی ش��ما یک تبلیغات موبایلی را راه می اندازید تنها 
نمی خواهید به مش��تریان خود اعالم حضور کنید، بلکه 

می خواهید بگویید که برای خرید بیایند. 
م��ردم چه کاری می توانند در موبایل خود انجام دهند 

که به شما کمک کنند. 
کاربران می توانند به شما ایمیل بزنند، اطالعات تماس 
خود را از طریق فرم آنالین به شما بفرستند، با شما قرار 
مالقات بگذارند، ش��ما را در ش��بکه های اجتماعی دنبال 
کنن��د، در خبرنامه های ایمیلی ش��ما عضو ش��وند یا به 

سادگی از شما به صورت آنالین خرید کنند. 
ای��ن کارها »نقاط تبدیل«  قابل اندازه گیری هس��تند. 
بررسی مقدار تبدیل شما )حاصل تقسیم بازدیدکنندگان 
سایت بر کس��انی که عکس العمل نشان می دهد( نشان 

می دهد کدام تبلیغ موبایلی مؤثرتر بوده است. 
3- یک صفحه فرود موبایلی درست کنید 

ممکن است وب سایت شما حتی اگر سازگار با موبایل 
باشد نیز برای تبلیغات موبایلی شما مناسب نباشد. 

ش��ما باید یک صفحه فرود مخصوص موبایل طراحی 
کنید تا بازدیدکنندگان موبایلی شما را به مشتری تبدیل 

کند. 
صفحه فرود موبایلی شما باید به وب سایت شما وصل 
باشد و تمام اطالعات مربوطه را نیز در خود داشته باشد؛ 
آدرس دفتر کار شما، ساعت کاری شما، زمان مالقات های 
آنالین ش��ما، به این ترتیب این اطالعات می تواند مکمل 

تبلیغات موبایلی شما باشد. 
اگر بتوانید صفحه فرود موبایلی خود را در سایت خود 
بسازید خیلی عالی است. درغیراین صورت الزم نیست این 

صفحه جزئی از سایت اصلی شما باشد. 
می توانید یک صفحه فرود سایت روی سایت های گوگل 
به صورت یک ساله مجانی درست کنید. به این صورت به 
داده های آماری سایت خود در مورد آمار ترافیکی کاربران 
دسترسی خواهید داشت، البته سایت های پولی با امکانات 

بیشتری نیز وجود دارند که می توانید استفاده کنید. 
مثاًل امکانات نقشه گوگل یا حتی ممکن است بخواهید 
بیشتر از یک صفحه فرود داشته باشید؛ هر صفحه فرود 
برای یک کمپین ک��ه روی یک گروه خاص از مخاطبان 

تمرکز دارد. 
4- شروع کار با گوگل ادوردز

جس��ت وجوی تبلیغات یکی از بزرگ ترین بخش های 
بازار موبایل است. 

گوگل ادوردز خدمات مختلفی را برای تبلیغات موبایلی 
ارائه می دهد. به عالوه اینها تبلیغات متنی هستند و شما 
نیاز ندارید برای آنها بنر درس��ت کنید تا بتوانید استفاده 

کنید. 
می توانید یک کمپین ادوردز مختص موبایل درس��ت 
کنید که روی موبایل هایی متمرکز شود که دارای مرورگر 

وب هستند. 
می توانید پیش��نهادات ادوردز را روی جست وجوهای 

موبایلی فقط تنظیم کنید. 
کنترل هزینه ها با تنظیم هزینه به صورت حداکثر مبلغ 
خواهد بود. مثاًل تعیی��ن می کنید می خواهید 30 تا 50 

دالر در ماه  مصرف داشته باشید. 
سپس کارایی ادوردز موبایلی خود را پایش می کنید تا 

نرخ تبدیل درحد مطلوب شما باشد. 
5- شبکه تبلیغاتی موبایلی دیگری را راه اندازی 

کنید 
شما باید تبلیغات بنری دیگری را روی شبکه ای دیگر 
راه اندازی کنید تا روی برخی وب سایت های موبایلی دیگر 

و اپ ها کار کند. 
از می ت���وان���ن�����د  ادوردز   ک�����ارب�����ران 

 Google display and builders اس��تفاده کنن��د 
اما ب��رای ویرایش تبلیغات خود می توانید از نرم افزارهای 
دیگری نی��ز اس��تفاده کنی��د. هزینه ها، دسترس��ی ها، 
هدف گیری ها و س��ایر مش��خصات را می توان به صورت 
گسترده ای ویرایش کرد و تغییر داد. همچنین می توانید 

هزینه حداکثری آن را به صورت روزانه تعیین کنید. 
enterpreneuer :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بررسی یک کمپین
 فرصت طالیی

Fuji Xerox ، یک��ی از نخس��تین برندهای��ی بود که 
دس��تگاه I 1000 را به بازار عرضه کرد که می توانس��ت 
طرح های طالیی و نقره ای متالیک را چاپ کند. برند برای 
اطالع رس��انی در مورد محصول جدیدش نیاز به روش��ی 
داش��ت که نگاه ها را به س��مت محصول برگرداند. مشکل 
ای��ن بود که مخاطب��ان برند در آن زمان از نس��خه دیگر 
 Fuji Xerox محصوالت این برند اس��تفاده می کردند و
نمی دانست چطور باید محصول جدید را به فروش برساند. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز،  همان زمان در آن س��وی 
دیگر کره زمین یک مرد نیجریایی به نام س��الومون هم با 
مش��کالت دیگری دست و پنجه نرم می کرد. او منابعی از 
طال و نقره را در زمین محل زندگی اش کشف کرده بود و 
به س��رمایه گذارانی خارجی نیاز داشت که روی این منابع 
سرمایه گذاری کرده و منابع را از حالت بالقوه خارج کنند. 
سالومون با دسترسی های محدودی که داشت سعی کرد 
این فرصت طالیی را به اطالع مردم دنیا برساند. به عنوان 
نخس��تین اقدام از ایمیل استفاده کرد و می توانید حدس 
بزنید که هیچ کس پاس��خی به ایمیل های او نداد. باورش 
برایش سخت بود؛ تاجری نیجریایی با منبع بزرگی از طال 
و نقره مایع، اما کس��ی عالقه مند نبود. ب��ه این ترتیب او 
به بدترین ارسال کننده هرزنامه در تاریخ بشر تبدیل شد، 
اما باالخره س��الومون پاسخی از نیوزیلند دریافت کرد. به 
نظ��رFuji Xerox ، این منابع عظیم س��الومون، فرصت 
مناسبی برای تبلیغ محصول جدیدشان بود. آنها رویکرد 
متمرکزتری برای بازاریابی مخازن طال و نقره  به سالومون 
پیش��نهاد کردند. راه حل این بود که س��الومون با دستگاه 
جدید برند، دعوتنامه هایی برای ایونت خود نوش��ت. یک 
نامه اختصاصی و دو شیشه کوچک از طال و نقره مایع، یک 
کتاب که روش های استفاده از فلزات باارزش را در روستای 
محل زندگی س��الومون نشان می داد، در جعبه دست ساز 
ای��ن دعوتنام��ه را همراهی می کرد و البت��ه این کتاب با 
دس��تگاه جدید Fuji Xerox چاپ شده بود. این بسته 
هدفمند  برای تعدادی از چاپخانه های نیوزیلند ارسال شد. 
در رویداد، سالومون از مهمانانش با طبال های نیجریایی، 
رقص و جواهرات محلی روس��تایش پذیرایی کرد. رویداد 
بسیار موفقیت آمیز بود. برند توانست دو دستگاه را همان 
شب رویداد بفروشد و به کمک همین اطالع رسانی، کمی 
بعد این تعداد به ۱۸ عدد رس��ید. در جریان هشت هفته 
کمپین فروش در نیوزیلند در مقایسه با آسیا و اقیانوسیه 

۱۸ درصد افزایش داشت. 

 بازاریابی سببی، نیاز مخاطب امروز
در عص��ر اطالعات، مردم بیش از پیش در مورد ش��کل 
فعالیت کس��ب و کارهایی ک��ه پیش از این درموردش��ان 
اطالعات نداش��تند، باخبرند. از کارخانه های تولید لباس 
ک��ه از کارگران ش��ان بیگاری می کش��ند گرفته تا فروش 
آوکادو ک��ه مقدمه از بین رفت��ن جنگلی در مکزیک بود؛ 
مردم ب��ه این موضوع��ات اهمیت می دهند و دس��ت کم 
۸0درص��د از مصرف کنندگان معتقدند هر کس��ب و کاری 
باید نقش��ی در مسائل اجتماعی داش��ته باشد. به گزارش 
 ام بی ای نیوز، در عصر کنونی که عصر مش��تری اس��ت و 
رقاب��ت برندها بر س��ر چیزی ورای به دس��ت آوردن پول 
است، گوی سبقت در دست برندهایی است که به مسائل 
اجتماعی توجه می کنند. در یک مطالعه جهانی، 90درصد 
از مصرف کنن��دگان گفتند که در ص��ورت قرار گرفتن در 
جایگاه مقایس��ه بین دو برند با قیمت و کیفیت مش��ابه، 
احتمال روی آوردن شان به برندی که از حرکت های مثبت 
اجتماعی حمایت می کند، بیش��تر است. 92درصد اظهار 
داشتند که اگر در شرایطش قرار بگیرند از خرید محصولی 
با یک مزیت اجتماعی یا محیط زیستی استقبال می کنند 
و 67درصد گفتند که در یک س��ال گذشته همین کار را 
انجام داده اند. واقعیت این است که بازاریابی سببی را نباید 
فقط به ش��کل فرصتی برای تبدیل جهان به جای بهتری 
برای زندگی تصور کرد. این نوع بازاریابی برای رسیدن به 
اهداف واقعی کسب و کار بس��یار تأثیرگذار است. بازاریابی 
س��ببی یا بازاریابی به واسطه، به دو شکل بازاریابی مرتبط 
برمی گردد که البته تا حدی با هم تفاوت دارند. نخستین 
مدل به معنای تالش مش��ترک یک سازمان غیر انتفاعی 
و یک برند تجاری برای رس��یدن به س��ود مشترک است. 
البته این اصطالح را می ت��وان در مفاهیم عمومی تر برای 
اشاره به بازاریابی برندهای تجاری که فعالیت های خود را 
به مسائل اجتماعی یا خیریه اختصاص داده اند، به کار برد. 
در این تعاریف، دو پدیده دیگر نیز وجود دارد؛ مس��ئولیت 
اجتماعی  )CSR( و بخش��ش های شرکتی. بخشش های 
ش��رکتی همان مبالغ مش��خص اعانه ای اس��ت که از آن 
مالیات کس��ر می  ش��ود. از بهترین نمونه های این ش��کل 
 Cadbury Limited بازاریابی در انگلس��تان، همکاری
و مؤسس��ه نجات کودکان اس��ت که در این حرکت برای 
این مؤسسه پول جمع آوری کردند و فعالیت ارتباطی نیز 
روی بهبود تصویر Cadbury متمرکز بود. مثال خوب از 
این دست، همکاری برند Maker’s Marks با سازمان 
غیرانتفاعی One Warm Coat  )یک کت گرم( است. 
هدف این س��ازمان فراهم کردن لب��اس گرم رایگان برای 
نیازمندان اس��ت. ب��رای ۱5درص��د از آمریکایی ها که در 
فقر به س��ر می برند، پرداخت هزینه کاپشن یا لباس گرم 
غیرممکن است. کمپین تور کامیون »لباس گرم بده، گرم 
 PR باش« از رسانه های مختلف شبکه های اجتماعی، ابزار
و رویدادهای مختلف اس��تفاده کرده بود. پیام کمپین این 
بود که برای انتقال شادی در ایام کریسمس نیاز به خرید 
هدیه های گرانقیمت نیست. کامیون های برند لباس های 

مردم را جمع و بین نیازمندان پخش می کرد. 

برند، رابط بین یک سازمان و 
مخاطبش است. 

شما نمی توانید چیزی را برند 
کنید، بلکه برندتان را به دست 
می آورید. برند پاداشی است که 
به واسطه تالش سخت در جهت 

ایجاد روابط واقعی و پرشور با 
مخاطبان تان خلق می شود
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وقتی صحبت از شبکه های کابلی 
مش��هور می ش��ود، نام هایی مانند 
نتفلیکس، CBS و فاکس به ذهن 
خواهد رسید. با این حال اشاره ای 
هرچند گذرا به شبکه HBO نیز 
برای فراموشی نام های دیگر کافی 
است. کیفیت محصوالت در کنار 
تداوم و بهب��ود روزافزون کیفیت 
موفقیت  اصل��ی  عامل  برنامه ه��ا 
ای��ن ش��بکه محبوب را تش��کیل 
می دهد. براساس آمارهای رسمی 
در تابستان HBO  ،2017تبدیل 
توس��عه دهنده  محبوب ترین  ب��ه 
شبکه های کابلی شده است. بدون 
ش��ک چنین موفقیتی آس��ان به 
دس��ت نیامده است. در این مقاله، 
ج��ی بائر به بررس��ی ش��یوه های 
بازاریاب��ی مبتنی بر جلب رضایت 
مخاطب از سوی HBO پرداخته 

است. 
ش��اید پس از اتف��اق تلخ هک 
محت��وای س��ریال مش��هور بازی 
پایان  تاج وتخت، خیلی ه��ا تصور 
کار HBO را در سر می پروراندند. 
اگرچه از نظر اقتصادی این تابستان 
برای HBO چندان خوب نبود، با 
ای��ن حال کس��ب باالتری��ن رتبه 
فص��ل جدید ب��ازی تاج وتخت به 
همراه افزایش فروش س��ریال های 
نوی��د   Insecure و   Ballers
روزهای روش��ن تری را به مدیران 

این شبکه داده است. 
از یک نقطه نظر متفاوت، هک 
 HBO محتوای س��ریال مشهور
می��زان جذب مخاطب این برند را 
به طرز خارق العاده ای افزایش داد. 
بر این اس��اس زیان های تابستان 
جاری در بلند مدت جبران ش��دنی 
برآورد می ش��ود. هنگام��ی که از 
موضوع جبران چنین خس��ارتی 
المان ه��ای  می کن��م،  صحب��ت 
خ��اص زیادی را در نظ��ر دارم. در 
ح��ال حاضر تنها برن��دی که این 
 HBO ،المان ها را به اجرا گذاشته
ن��ام دارد. اجازه دهی��د مهم ترین 
ویژگی تیم مدیریتی این ش��رکت 
را »توانای��ی صحب��ت« نام گذاری 
کنم. اهمیت ای��ن موضوع از آنجا 
روشن تر خواهد شد که نگاهی به 
شکست خیل عظیمی از تبلیغات 
محیط��ی برندهای ب��زرگ مانند 
نای��ک و BBC بیندازیم. توانایی 
فوق الع��اده طراح��ان آگه��ی این 
شبکه باعث شده مفاهیم موردنظر 
شرکت با کمترین ریزشی تبدیل 
به محت��وای تبلیغات��ی بصری و 
کالم��ی ش��ود. HBO توانای��ی 
باالی��ی در به کارگی��ری تبلیغات 
همهمه مح��ور دارد. اس��اس این 
نوع تبلیغ��ات بر انتق��ال مفاهیم 

به مش��تریان و انتق��ال دهان به 
دهان آنها به اطرافیان ش��ان است. 
متخص��ص حوزه  به عن��وان یک 
بازاریاب��ی و تبلیغات و کس��ی که 
س��ابقه فعالیت در این ح��وزه را 
دارد، ب��ه خوبی از دش��واری این 
استراتژی بازاریابی آگاه هستم. به 
منظور درک دشواری این موضوع 
تنها کافی است سری به آمارهای 
رس��می بخش توسعه  و تحقیقات 
مل��ی کان��ادا بزنی��م؛ جای��ی که 
براساس آمایش های رسمی حدود 
65درصد از ش��رکت ها در اجرای 
بازاریابی همهم��ه ای یا به عبارت 
دیگر شایعه محور با شکست مواجه 
می ش��وند. ب��ا توجه ب��ه موفقیت  
پیاده س��ازی چنی��ن  HBO در 
تاکنیک دشواری، تقلید از الگوی 
مش��تری مداری اش  و  بازاریاب��ی 
گزینه مطلوبی ب��رای کارآفرینان 
تازه کار و جویای نام ونشان خواهد 
بود. به همین منظور به بررس��ی 
ابعاد برجس��ته این شیوه بازاریابی 

خواهم پرداخت. 
هنر سخنوری 

برنده��ای موف��ق نی��ازی ب��ه 
بازاریاب��ی ندارند؛ مشتریان ش��ان 
این لطف را در حق ش��ان خواهند 
کرد. خط تولید حرفه ای و کنترل 
مداوم کیفیت محصوالت خروجی 
باکیفیتی را روان��ه بازارها خواهد 
ک��رد. این دقیقا هم��ان پیش نیاز 
اصلی بازاریابی دهان به دهان است. 
در چنی��ن ش��رکت هایی به جای 
اختص��اص هزینه ب��رای تبلیغات 
پر هزین��ه و ش��لوغ تنها کیفیت 

محصوالت مورد 
بازنگ��ری ق��رار 

این  به  می گیرد. 
ترتیب هر مشتری 
میانگی��ن  به ط��ور 

محصول ش��ما را به 
سه فرد دیگر معرفی 

 HBO خواهد کرد )حداقل برای
این آمار آرمانی خارج از دسترس 

نیست(. 
اگر گمان می کنید که دستیابی 
به ش��یوه بازاریابی دهان به دهان 
تنها با افزایش کیفیت محصوالت 
در کوتاه مدت حاصل می ش��ود، 
مجب��ورم با اش��اره ب��ه آمارهای 
رسمی و پژوهش های آکادمیک 
شما را ناامید س��ازم. پژوهشگاه 
اقتص��اد ب��ازار دانش��گاه کلمبیا 
حداقل زمان برای دس��تیابی به 
شیوه های اینچنینی را هفت سال 
برآورد کرده است. این به معنای 
تالش برای حفظ سطح کیفیت 
محصوالت در بی��ش از نیم دهه 

فعالیت است. 
نکت��ه بعد که بای��د مورد توجه 
قرار گیرد، ن��اب و منحصر به فرد 
مقایس��ه  در  ب��ودن محصول تان 
با پیش��نهادهای رقباس��ت. آنچه 
HBO را در دهه دوم س��ده 21 
منحصر به فرد س��اخته، کیفیت 
تلویزیونی اش  محص��والت   باالی 
اس��ت. تنها کافی است نگاهی به 
نظیر  ف��روش س��ریال هایی  آمار 
بازی تاج وتخت، اتاق شماره 104 
و Vice Principals بیندازی��د. 
تنها در مورد بازی تاخ وتخت که از 
سال 2011 در حال پخش است، 
می ت��وان نش��انه هایی از بازاریابی 
دهان به دهان در حدود هفت سال 

را مشاهده کرد. 
به عنوان  تبلیغ��ات  بح��ث 
المان های  از  یک��ی دیگ��ر 
مه��م کیفی��ت در عرص��ه 
ش��بکه های تلویزیون��ی باید 
  HBO.مورد توجه قرار گیرد
به رغم مخاطب های پرش��مار، 
محصوالتش را عاری از تبلیغات 
به دست مشتری می رساند. این 
به معنای تماش��ای ی��ک برنامه 

تلویزیون��ی بدون حت��ی یک پیام 
از  اس��ت.  ناراحت کننده  بازرگانی 
همین بحث باید پلی به واقع گرایی 
در عرصه تبلیغ��ات دهان به دهان 
زد. در واقع سریال بدون تبلیغات 
معق��ول  و  واقع بینان��ه  هدف��ی 
محس��وب می ش��ود. توجه داشته 
باشید که هدف گذاری بیش از حد 
آرمان گرایانه یا مشتری را دلسرد 
خواهد کرد یا در آینده ای نزدیک 
توقع آنها را به شدت افزایش خواهد 

داد. 
در نهایت باید توجه داش��ت که 
بحث های تبلیغاتی شما در ارتباط 
با ماهیت کس��ب وکار شرکت تان 
باشد. اگر توجه کرده باشید، اغلب 
تبلیغ��ات HBO در پیوند کامل 
با محصوالت این ش��رکت اس��ت. 
در واق��ع این ش��بکه قصد تغییر 
فضای تبلیغاتش را ندارد و مجرای 
این تبلیغات اندک نیز خبرنامه و 
صفحات رسمی اش در شبکه های 

اجتماعی است. 
چگونه مانند HBO باشیم؟ 

بازاریابی مبتنی بر مش��تری یا 
دهان به دهان الزامات خاص خود 
را دارد. اگرچ��ه ای��ن مقاله به طور 
تخصصی به این بحث نمی پردازد، 
ام��ا ت��الش خواه��م ک��رد نکات 
ثمربخش برای نزدیکی به ش��یوه 
HBO را در س��طرهای آتی بیان 

کنم. 
1- توجه به رفتار مشتری

رفتار اف��راد پالس های بس��یار 
مهمی را برای کارشناسان ارسال 
می کن��د. اگر تیم بازاریابی ماهری 
داش��ته باش��ید، به تدریج موفق 
به شناس��ایی عادت ه��ای رفتاری 
مشتریان ثابت تان خواهید شد. این 
عادت ها در کس��ب وکار تلویزیونی 
عبارتند از ژانر فیلم های موردعالقه 
یا طول مدت هر س��ریال. به طور 

مثال در برخی کش��ورها مخاطب 
به مشاهده مجموعه های طوالنی 
با م��دت زمان باالی یک س��اعت 
عالقه دارد. این درحالی اس��ت که 
اغلب کش��ورهای اروپایی با توجه 
به سلیقه مخاطب به سوی تولید 
س��ریال های کمتر از یک ساعت 

حرکت کرده اند. 
2- توس�عه و گسترش نقاط 

قوت
اگر در تولید یک محصول خاص 
توانایی باالیی دارید، همان توانایی 
را تبدیل به مزی��ت رقابتی تان در 
مواجه��ه با رقبا کنی��د. یک مثال 
آشنا در این زمینه برندهای بزرگ 
تولید خودرو هستند. این غول های 
جاده ه��ای جهان��ی ب��ا تکی��ه بر 
اعتبارشان و مانوردهی بر کیفیت 
متداوم محصوالت خود از بازاریابی 
دهان به دهان بیش��تری استفاده 

می کنند. 
نکته مهم در اینجا فراهم سازی 
قالب و محتوای گفتاری موردنیاز 
برای مخاطب اس��ت تا در صورت 
عالق��ه ب��ه محصول ت��ان توانایی 
توصی��ه اش به دیگران را داش��ته 
باش��د. نقش و اهمیت شعارهای 
تبلیغاتی در اینجا آشکار می شود. 
این ش��عارها باید کوتاه و به اندازه 
کافی خاص باش��ند تا به راحتی و 
بدون نیاز به توضیح اضافه در ذهن 
مخاطب موردشناسایی قرار گیرند. 
3- اهمی�ت آزمای�ش پیش 

از اجرا
نقش  تبلیغات��ی  کمپین ه��ای 
مهمی در بازاریابی م��درن دارند. 
با این ح��ال بهتر اس��ت پیش از 
ابزارهایی  از چنی��ن  بهره گی��ری 
آنها را در مقیاس��ی محدود مورد 
آزمای��ش و بررس��ی ق��رار دهید. 
به عنوان مثال برند س��ونی پیش 
از اع��الم مت��ن »ب��اور کنی��د« 
به عن��وان    )Make Believe(
شعار رسمی اش آن را در بازارهای 

محدود مورد آزمایش قرار داد. 
به این ترتیب که این شعار را در 
فروشگاه های رسمی اش در برخی 
مناط��ق نصب ک��رد ت��ا بازخورد 
مشتریان را دریافت کند. شما نیز 
همین کار را با شعار تبلیغاتی تان 
انجام دهید تا از تأثیرگذاری اش در 
سطح ملی یا بین المللی اطمینان 
کس��ب کنید. اهمیت این موضوع 
در ماهی��ت ش��عارهای تبلیغاتی 
نهفته اس��ت. در واقع امکان تغییر 
شعارهای تبلیغاتی در کوتاه مدت 
چن��دان فراهم نیس��ت، بنابراین 
آزمای��ش پی��ش از اج��را در این 
مرحله از بازاریابی مش��تری محور 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
 منبع:
Entrepreneur.com 

HBO مشتری مداری و بازاریابی به سبک شبکه تلویزیونی

HBO تفویض مسئولیتمتفاوت مثل 
در تیم فروش

تفویض مس��ئولیت فاکتور مهمی است در مدیریت 
وقت، با وجود این تفویض مس��ئولیت یک نوع به تله 
انداختن است. آیا تفویض مسئولیت می کنید یا منابع 
خود را به هدر می دهید؟ تفویض مس��ئولیت درست و 
مناسب فاکتور مهمی است در رشد و آموزش کارکنان، 
تقویت شغل و گسترش ش��غل کارکنان تان، نه صرفا 

صرفه جویی در وقت. 
آی��ا وظایف مهم و جالب را واگ��ذار می کنید یا امور 
جزئ��ی ک��ه نمی خواهید خودت��ان را ب��رای انجام آن 

به زحمت بیندازید. 
تفوی��ض مس��ئولیت صحی��ح غالبا ش��ما را درگیر 
راهنمای��ی ک��ردن، آم��وزش دادن، بررس��ی کردن، 
س��نجیدن و اصالح کردن از طریق فرآیندی مش��ابه 
س��اختار حل مسائل که قباًل به آن اشاره شد، می کند. 
آیا این امر را باکفایت و به نحو کارآمد انجام می دهید. 
هرگز تالش نکنید کارکنان خود را با مهم جلوه دادن 
وظایف جزئی فریب دهید. به خاطر داش��ته باشد که 

موفقیت نهایی شما بستگی به آنها دارد. 
ب��ه گ��زارش هورموند، جنب��ه دیگ��ری از تفویض 
مسئولیت که باید دقیقاً مورد ارزیابی قرار گیرد ایجاد 
قلمروهای فروش اس��ت که به طورکلی فروشنده آن را 

به عنوان مرکز هزینه-سود اداره می کند.
 این اقدام رو به افزایش بوده و فروش��نده مس��ئول 
آن اس��ت، به نحوی ک��ه گویی جزو امور خود اوس��ت. 
این مس��ئله در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید و 
هنوز در راستای تئوری جاری انگیزش در مورد انجام 
دادن هر کار ممکن برای افزایش عالقه شغلی، تقویت، 
گس��ترش، به دس��ت آوردن، مبارزه و ارضا اس��ت که 

همگی اهداف ارزشمندی هستند.
 مدیر اجرایی باید مطمئن شود که این اقدام بارها و 
بارها به طور کامل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و بنا 

بر دالیل درستی اعمال می شود. برای مثال:
- برای نتایج فروش، هزینه ها و سود فروش وظایف و 
مسئولیت های بیشتری را از مدیر اجرایی به فروشنده 
منتقل نکنید زیرا این عمل کناره گیری است نه تفویض 

اختیار. 
- مفهوم اینکه فروش��نده قلمرو خود را به عنوان کار 
مربوط به خودش اداره کند مفهوم خوبی است و قطعاً 

مسئله تازه ای نیست.
 از آنها می خواهید که نسبت به نتایج، هزینه و سود 
هوشیار باشند، اما فروشنده خوب طبیعتاً از قبل خود 

را به این روش اداره می کرده است. 
- آی��ا مطمئن هس��تید که افراد فروش��نده ش��ما 
شایس��تگی آن را دارن��د که از عهده کاره��ای اداری، 
کاغذبازی و مس��ئولیتی که با سیس��تم جدید همراه 
اس��ت، برآیند؟ ه��دف این س��وال ش��رایط و کارایی 

آکادمیک آنها نیست. 
- آی��ا به آنان برنامه های س��اده ولی کاملی در مورد 
مقدار، مشخصات، مقادیر تولید، مسافت ها و هزینه ها، 
مرجوعی ه��ا و برگش��ت ها، هزینه ه��ای آزمایش��ات، 
توضیحات عملی، بررسی و تحقیق ها، گزارش ها، سفرها 

و… تولید را داده اید؟ 
- آیا مطمئن هستید که این گسترش و تقویت شغل 
فروشنده به وظایف بیش��تر و وظایفی جالب تر سبب 
نمی ش��ود که وقت و تالش خ��ود را در انجام وظایف 
محوله اش کمتر کند؟ هر نوع کم کردن وقت و تالش 
ممکن اس��ت منجر به این امر شود که برای مهم ترین 
وظیفه ای که باید انجام ش��ود )یعن��ی فروش( وقت و 

تالش کمتری تخصیص داده شود.
 می توانید نیروی فروش تقویت ش��ده ای را به قیمت 

نتایج فروش به وجود آورید. 
ای��ن ام��ر می تواند به وضعیت کالس��یک »بر س��ر 

دوراهی« تبدیل شود.
 ممکن اس��ت الزم باشد که قلمرو فروش موجود را 
به بخش های کوچک تری تقس��یم ک��رد تا قلمروهای 
جدید اضافه کرده و فروش��ندگان بیشتری برای اداره 
آنها بگماریم تا با کمبوده��ا و نواقصی که در فروش و 

سود رخ  داده است مقابله کنیم.
 البته الزم است ایده ها، اصول، تکنیک، محصوالت و 
سیستم های جدیدی را به وجود آوریم که بخش مهمی 
از ش��غل ما است، اما سنجش، نظارت و اصالح و تغییر 
دائمی فعالیت های جاری نیز به همان اندازه مهم است. 

ازاین رو برای بخش بندی مؤثر بازار الزم است. 

 ۵ روش برخورد
با مشتری معترض در بازاریابی

این مقاله به بررسی مش��تری معترض و ناراضی 
می پردازد. در فرآیند ارتباط با مشتریان و مخاطبان 
ممکن است با مش��تریانی برخورد کنیم که نسبت 
به فعالیت ها، محصوالت، خدمات و پش��تیبانی های 

شرکت و فروشگاه ما معترض باشند. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریاب��ی ایران، ای��ن امر در 
مدیریت بازار یک چیز بس��یار طبیعی اس��ت و به 
هیچ وجه نباید موجب ش��ود شما از کوره در بروید 
یا برخورد نامناس��ب با مشتری داشته باشید. اتفاقا 
ش��ما باید قدر این مش��تری ها را بدانی��د، زیرا آنها 
می توانس��تند بدون اینکه فیدبک و برداش��ت خود 
از این موارد را به ش��ما نش��ان دهن��د به راحتی از 
ش��رکت های دیگر در بازار که رقیب ش��ما هستند 

خرید کنند. 
در ای��ن ش��رایط نه تنها ش��ما مش��تری خود را 
از دس��ت می دادید، بلکه ممکن ب��ود هیچ وقت با 
نحوه برداش��ت و عکس العمل برخی از مشتریان و 
مخاطبان خود نسبت به محصوالت و خدمات خود 

آشنا نشوید. 
عالوه ب��ر این، این اعتراضات مش��تریان نش��ان 
می دهد که آنها دوست دارند کاالی مورد نظر خود 
را از شرکت یا فروشگاه ش��ما خریداری کنند ولی 

نسبت به برخی شرایط آن انتقاد و اعتراض دارند.
 بنابراین همین موضوع موجب می ش��ود که شما 
هم مشتری خود را به راحتی از دست ندهید و هم 

با برخی نقاط ضعف خود آشنا شوید.
 پ��س بهتر اس��ت به فک��ر نحوه برخ��ورد با این 
دسته از مش��تریان خود به عنوان مشتری معترض 
در فرآیند بازاریابی باش��ید و سعی کنید مشکل او 
را حل کنید تا به همکاری با ش��ما ترغیب ش��ده و 

ارتباط شما دوام داشته باشد. 
مزیت دیگری که مش��تریان معت��رض می توانند 
برای ش��ما داشته باش��ند این است که بدون اینکه 
هزین��ه ای را ص��رف تحقیق��ات بازار کرده باش��ید 
می توانید به راحتی اطالعات الزم به دست آورده و 
از نقاط ضعف عملکرد خود مطلع ش��وید. حال این 
س��وال پیش می آید که با مشتری معترض چگونه 

باید برخورد کرد؟ 

روش های برخورد با مشتری معترض
روش اول: بهتر اس��ت ابتدا ب��ا جمالت منطقی 
و آرام، مش��تری ناراضی خ��ود را قانع کنید که آرام 
باش��د و نش��ان دهید که قصد شما کمک کردن به 

اوست.
 در صورت��ی که کلم��ات و رفتاره��ای معترضانه 
مش��تریان ش��ما در حضور مش��تریان دیگر باش��د 
می توانی��د او را کنار کش��یده و صحبت های خود را 
دور از دید سایر مشتریان به او بگویید و در خلوت به 

مشکل او رسیدگی کنید. 
روش دوم: اجازه دهید مشتری تمامی حرف ها و 

اعتراضاتی را که دارد به راحتی بیان کند. 
یکی از اش��تباهات فروشندگان در این گونه موارد 
این اس��ت که ممکن اس��ت اجازه صحبت و اعتراض 
کردن به مش��تریان ندهند و مدام وس��ط حرف های 
مشتری اس��تدالل بیاورند و حرف های او را بی پایه و 

اساس جلوه دهند.
 این برخوردها می تواند مشتریان تان را از شما دور 
کند و آنها را به س��مت رقیبان تان بکشاند. پس بهتر 
است با سعه صدر به صحبت های آنها گوش دهید. 

روش س�وم: زمانی که مش��تری تمام حرف های 
خود را بی��ان کرد، می توانید در انته��ا قبل از اینکه 
ش��روع به توضیح��ات خود کنید از او چند پرس��ش 
کنید تا بتوانید دقیقاً به خواسته های او پاسخ دهید. 
روش چه�ارم: به نظر مش��اوره بازاریابی، بدترین 
کار این اس��ت که بخواهید مشتری را قانع کنید که 

100درصد در اشتباه است. 
هی��چ وقت حالت حق به جانب به خود نگیرید. در 
صورتی که حق با مش��تری است به او حق بدهید و 

در صدد کمک به او باشید. 
روش پنجم: مشکالتی را که مشتری مطرح کرده 
اس��ت، طبقه بندی کنید و در خصوص هر یک به او 
توضیحات الزم را بدهید و س��پس به دنبال حل این 

مشکالت باشید. 

کارگاه فروشکلید

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



مدیران تازه وارد معموال مرتکب 
چه اشتباهاتی می شوند؟ 

فرآیند انتخاب مدیران جدید در سازمان ها از 
جمله مش��کل ترین تصمیمات صاحبان سرمایه 
و هیأت مدیره ها اس��ت، چراکه در صورت اتخاذ 
تصمیم اشتباه، سازمان نه تنها متحمل ضررهای 
مالی قابل توجهی خواهد ش��د بلکه فضای کار و 
روحیه افراد نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار خواهد 

گرفت. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، در ای��ن می��ان ترک 
سازمان توسط مدیران نیز معضل دیگری بوده و 
براساس گزارش مجله کسب و کار هاروارد، نیمی 
از مدیران اجرایی ت��ازه وارد در کمتر از 18 ماه، 

پست خود را رها می کنند. 
البته عوامل زیادی مانند تفاوت های فرهنگی 
و طراح��ی ش��غلی ضعی��ف در این ام��ر دخیل 
هس��تند اما براس��اس اطالعات موج��ود، برخی 
موارد در میان مدیران ت��ازه کار متداول تر بوده 

که در ادامه به چهار مورد از آنها می پردازیم: 

دست کم گرفتن دانش سازمانی
دانش س��ازمانی از مجموعه داده ها و اطالعات 
ه��ر کمپانی در طول تاریخ و همچنین تجربیات 
مدیران پیشین به دست می آید و می تواند برای 

مدیران تازه کار بسیار مفید واقع شود. 
آمارها نش��ان می دهد مدیرانی که از بیرون در 
شرکت ها استخدام می شوند، 18درصد بیشتر از 
مدیران درونی به تغییر س��اختارهای س��ازمانی 
دس��ت زده و ت��الش می کنن��د در فضای کاری 

تأثیرگذارتر باشند. 
برای جلوگی��ری از چنین اش��تباهی مدیران 
تازه کار باید ابت��دا به جای انجام امور دلخواه، از 
خود بپرس��ند  »چه کارهایی باید انجام شود؟« 
در ضم��ن بای��د توجه داش��ت ک��ه بهره گیری 
از تجربی��ات مدی��ران رده باال با س��ابقه کاری 
طوالنی مدت در س��ازمان، ب��ه موفقیت مدیران 

جدید کمک شایانی خواهد کرد. 

عدم توانایی در به اشتراک گذاری هدف و 
چشم انداز

داش��تن هدف و چش��م انداز مش��خص، یکی 
از اص��ول پذیرفته ش��ده جهانی ب��رای موفقیت 
سازمان هاس��ت. البته این امر ب��ه تنهایی کافی 
نیس��ت و مدیران باید بتوانند هدف و چشم انداز 
خود را به خوبی با کارکنان به اشتراک بگذارند. 
هدفمند بودن ویژگی مش��ترک مدیران موفق 
بوده و باعث می شود زیردستان احساس اعتماد 
و عجین شدگی بیش��تری با سازمان پیدا کنند. 
از همی��ن رو مدیران ت��ازه کار نیز باید با در نظر 
داشتن توانمندی های خود، با هدف و چشم انداز 
معین وارد س��ازمان ش��ده و رهبری افراد را به 

دست گیرند. 

ایجاد فضای ترس با اخراج های پیاپی
ورود ی��ک مدیر جدید به س��ازمان معموالً در 
میان کارمندان نوعی احس��اس ناامنی شغلی به 
وج��ود آورده و موجب نگرانی آنه��ا بابت آینده 
ش��غلی می ش��ود. البته مس��لماً در برخی موارد 
مدیران نیازمند تعدیل نیرو و کاهش هزینه های 
س��ازمانی خواهند ب��ود، اما بهتر اس��ت چنین 

فرآیندی با دقت بسیار باالیی انجام شود. 
به عن��وان مثال مدی��ران ت��ازه وارد نباید صرفاً 
براساس ش��نیده ها اقدام به اخراج افراد کنند و 
باید ه��ر کارمند را به صورت جداگانه و با توجه 

به برون داد کاری مورد ارزیابی قرار دهند. 
از س��وی دیگر ایج��اد فضای ت��رس و ناامنی 
شغلی در سازمان هزینه های مالی باالیی نیز در 

پی خواهد داشت. 
براس��اس گزارش انجمن روانشناس��ی آمریکا، 
س��االنه در حدود 500 میلی��ارد دالر برای حل 
مش��کالت ناشی از فشار کاری هزینه شده که با 
توجه به اطالعات موجود، سهم شرکت هایی که 
امنیت ش��غلی مناس��بی را برای کارمندان خود 

فراهم نمی کنند تا 50 درصد بیشتر است. 

تصمیمات اشتباه برای استخدام افراد 
جدید

مدیران اجرایی موفق روش تش��کیل یک تیم 
مش��اوره ای قدرتمند را به خوب��ی می دانند؛ این 
ام��ر برای مدی��ران تازه کار از اهمیت بیش��تری 
برخوردار اس��ت، چراکه تصمیم اشتباه در مورد 
استخدام افراد می تواند منجر به شکست آنها در 

زمینه کاری شان شود. 
 »دون فیش��ر« مدیرعامل اسبق شرکت تولید 
پوشاک Gap در این باره می گوید حتی پس از 
ده ها سال کار مدیریتی و استخدام افراد، تقریباً 
نیمی از تصمیماتش در این زمینه اش��تباه بوده 

است. 
البته آقای فیش��ر اظهار داشته که در دو هفته 
اول آغاز ب��ه کار افراد، خوب یا بد بودن تصمیم 
خ��ود را تش��خیص داده و در مواقع مورد نیاز و 
عدم هماهنگی فرد با س��ازمان، به سرعت اقدام 

الزم را انجام داده است. 
Entrepreneur :منبع
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واقعیت این است که تنها با نگاه 
ب��ه داخل ش��رکت های ب��زرگ به 
راحتی می توان علت گس��ترش و 
موفقیت آنه��ا را درک کرد. درواقع 
هسته  اصلی پیشرفت و ترقی آنها 
را باید در داخل شرکت جست وجو 
کرد. بدون تردید هیچ بخش��ی به 
اندازه محی��ط کار نمی تواند در امر 
موفقیت سازمان تأثیرگذار باشد. به 
همین خاطر همواره ش��رکت ها در 
تالش ب��رای ایجاد فضایی مطلوب 
در راستای انجام بهتر کارهای خود 
هس��تند. با این حال در این رابطه 
همواره اقدامات اشتباهی نیز وجود 
دارد که ناشی از عدم درک درست 
از این مقوله است. در این راستا در 
ادامه به معرفی عوامل تأثیرگذار در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 
1-امنیت شغلی ایجاد کنید

در راس��تای انجام کاری بزرگ، 
الزم اس��ت تیم  کاری ش��ما کاماًل 
تمرک��ز روی وظایف خود داش��ته 
باشد. بسیاری از مدیران بر این باور 
هستند که همواره افراد باید خطر 
از دس��ت دادن جایگاه خود را مد 
نظر داشته باشند تا بهترین عملکرد 
را از خود نشان دهند. بدون تردید 
الزم است جوی ایجاد کنید تا افراد 
همواره تمام تالش خود را داش��ته 
باشند، با این حال این امر تصمیم 
درس��تی در ای��ن رابطه نیس��ت. 
فرام��وش نکنید عام��ل صداقت از 
عوامل مهم و تأثیر گ��ذار در روابط 
کاری محس��وب ش��ده و این باور 
که بروز نخستین خطا منجر به از 
دست رفتن همه چیز خواهد شد، با 
توجه به این امر که همواره احتمال 
اش��تباه وج��ود دارد، تنها منجر به 
پنهان کاری در ای��ن رابطه خواهد 
شد. درواقع تبعات چنین تصمیمی 
بدون شک پنهان کاری های بیهوده 
خواه��د بود ک��ه در درازمدت کل 
ش��رکت را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. توصیه می ش��ود همواره این 
باور را در کارکنان خود ایجاد کنید 

که ش��رکت حامی آنها خواهد بود. 
ای��ن امر باع��ث خواهد ش��د افراد 
از اجرای��ی کردن ایده ه��ا و به کار 
بردن خالقیت در کار خود ترس��ی 
نداشته باش��ند. با این حال همواره 
تأکید داش��ته باش��ید که اقدامات 
نباید خودس��رانه بوده و مش��ورت 
در ه��ر مرحل��ه ای از کار ضروری 
اس��ت. با این حال نباید تحت هیچ 
ش��رایطی ترس از دست دادن کار 
را در بین کارمندان ایجاد کرد. این 
امر گام نخس��ت در راستای ایجاد 
تعهد در کارمندان محسوب شده و 
خود باعث ایجاد جوی شایسته در 

شرکت خواهد شد. 

2-تبلیغات را کنترل کنید
خواسته تقریباً تمامی برندها این 
اس��ت که کارکنان ب��ه نوعی مبلغ 
شرکت باشند. این خواسته اگرچه 
طبیعی ب��وده با این ح��ال تأکید 
بیش از حد تنها منجر به کالفگی 
در افراد خواهد ش��د. بدون تردید 
بهب��ود اوض��اع برای تمام��ی افراد 
حاضر در ش��رکت مهم محس��وب 
می ش��ود و در این راستا هر کسی 
در حد توان خود و حتی بیش��تر از 
آن اقدام خواهد ک��رد. با این حال 
بای��د ش��رایط هر کس��ی را درک 
کنید و توقع��ات یک طرفه و بی جا 
را کنار بگذارید. برای مثال ممکن 
است کارمندی ساکن همان شهری  
باشد که س��اختمان شرکت در آن 
دایر است. بدون تردید چنین فردی 
قادر خواهد بود ت��ا از میان اقوام و 
آش��نایان خود، برای شما مشتری 
بیابد که بدون ش��ک ب��رای فردی 
دیگر به علت نبود چنین امکاناتی، 
امکان پذی��ر نخواه��د ب��ود. با این 
حال نباید این امر بهانه ای ش��ود تا 
اقدامات گروه اول را نادیده گرفت، 
با ای��ن حال الزم اس��ت فضایی را 
ایج��اد کنید که هرکس با توجه به 
ش��رایط و توانایی های خود در این 
رابطه اقدام کن��د. همچنین توجه 
داشته باشید که در حوزه تبلیغات 
عامل خالقیت ح��رف اول را زده و 

باید م��ورد توجه قرار گیرد. درواقع 
الزم اس��ت افراد را در نحوه تبلیغ 
برای ش��رکت آزاد گذاشته تا به هر 
ش��کلی که می توانند در این رابطه 

اقدام کنند. 

3-توانایی افراد را باال ببرید
همواره این ام��کان وجود ندارد 
ک��ه بهترین ه��ا را جذب ک��رد. با 
این حال توجه داش��ته باشید که 
تیم ش��رکت، بازوی اجرایی بوده و 
ضعف آن در نهایت اقدامات شما را 
با محدودیت مواجه خواهد ساخت. 
با این حال توجه داشته باشید که 
افراد هم��واره امکان پیش��رفت را 
داشته و می توان با آموزش صحیح 
در ای��ن رابط��ه گام ه��ای مثبتی 
برداش��ت. با این حال قبل از اقدام 
به برگ��زاری دوره های آموزش��ی 
الزم اس��ت محیطی را ایجاد کنید 
تا افراد بتوانند در قالبی دوس��تانه 
توانایی های خ��ود را با یکدیگر به 
اش��تراک بگذارند. ب��ا این حال در 
راستای رونق به این امر بهتر است 
امتیازات وی��ژه ای برای افرادی که 
در این رابطه فعال هس��تند، قائل 

شوید. 

4-اطالعات الزم در رابطه با 
هر اقدام را در اختیار کارمندان 

قرار دهید
بدون تردید در جایگاه مدیریت، 
ش��ما بر همه چیز اش��راف کامل 
دارید و همین امر باعث می شود تا 
به خوبی بدانید که مش��غول انجام 
چه کاری هس��تید. با این حال این 
امر برای سایر افراد امکان پذیر نبوده 
و همواره این احتمال وجود دارد که 
علت اصلی خوسته ش��ما را درک 
نکرده و این خود باعث عدم تمایل 
به انجام آن خواهد شد. اگرچه این 
امر با توجه به اینکه کارمندان باید 
خواسته های ش��ما را انجام دهند، 
کمی عجیب به نظر می رسد. با این 
حال توجه داش��ته باشید که تحت 
هر شرایطی افراد خواسته های شما 
را انجام خواهند داد با این حال در 

صورتی که نس��بت ب��ه آن آگاهی 
الزم را داش��ته باشند قادر خواهند 
ب��ود در این رابطه به ش��کلی بهتر 
عمل کرده و به نوعی حس این که 
صرف��اً روبات نیس��تند و نظر آنها 
نیز مهم اس��ت، خواهند داشت که 
خود امری مهم در راستای رضایت 

کارمندان خواهد بود. 

5-داس�تان هر کارمند را در 
جایی مکتوب کنید

بدون تردید هر فرد مس��یری را 
برای دس��تیابی به موقعیت فعلی 
خود پیموده اس��ت. با توجه به این 
امر که مخاطب همواره مش��تاق به 
شنیدن داستان است، الزم است به 
نحوی شایسته اقدام به نشر زندگی 
کاری افراد کنی��د. با این حال این 
امر باید با رضایت کامل فرد صورت 
گیرد و اجباری در این رابطه وجود 
نداشته باشد و با این حال با توجه 
به این امر که اقدام ش��ما منجر به 
بیشتر دیده شدن کارمندان خواهد 
شد، بعید به نظر می رسد که فردی 
مخالف باش��د. با این ح��ال نحوه 
ن��گارش در این رابطه بس��یار مهم 
بوده و الزم اس��ت به نحوی باش��د 
ک��ه مخاطب از خوان��دن آن لذت 
کافی را ببرد. درواقع اشتباه تقریباً 
تمامی شرکت ها این است که تنها 
زندگی نامه مهم ترین فرد ش��رکت 
را در س��ایت خود ق��رار می دهند. 
با این حال ب��دون تردید موفقیت 
با مش��ارکت تمامی اف��راد صورت 
گرفته و دیده شدن تنها یک نفر به 
نوعی بی انصافی محسوب می شود. 
توجه داش��ته باشید که این امر بار 
مالی خاصی را در پی ندارد، با این 
حال گامی مهم در راستای رضایت 

شغلی محسوب می شود. 

6-از معج�زه لبخن�د غافل 
نشوید

خن��ده عاملی اس��ت ک��ه حتی 
در بدترین ش��رایط و هنگامی که 
تن��ش در ش��رکت م��وج می زند، 
می تواند اوضاع را س��امان بخش��د. 

به همی��ن خاطر الزم اس��ت ابتدا 
تأثیرگذار ترین  به عن��وان  خودتان 
فرد ش��رکت، در ای��ن رابطه اقدام 
کنید. درواقع تصور عموم در رابطه 
با مدیریت، فردی جدی اس��ت که 
همواره ارتباط برق��رار کردن با آن 
دشوار اس��ت. با این حال فراموش 
نکنی��د در راس��تای موفقیت باید 
خ��ود را عضوی از تیم دانس��ته و 
تحت این ش��رایط دیگر نگاه از باال 
به پایین معنایی نخواهد داش��ت. 
توصیه می شود همواره در ارتباط با 
کارمندان خود گشاده رو باشید. این 
امر خود فضا را برای تعاملی بهتر باز 
خواهد کرد. بدون تردید اقدام اولیه 
شما در نهایت به تمامی بخش های 
شرکت نفوذ کرده و به نوعی به یک 
فرهنگ کاری در ش��رکت تبدیل 

خواهد شد. 

7-تمامی ش�رکت را دوست 
یکدیگر کنید

ب��دون تردی��د در ش��رایطی که 
حتی تعداد محدودی از کارمندان 
با یکدیگر مش��کل داش��ته باشند، 
ایمنی شرکت شما است که ضربه 

خواهد خورد.
 با این حال ریشه بسیاری از این 
مشکالت در محیط کاری به علت 
ش��ناخت و ارتباط کم کارمندان با 
یکدیگر اس��ت. بدون تردید افراد از 
دوس��ت خود بر س��ر مسائل پیش 
پ��ا افت��اده ناراحت نخواهند ش��د. 
ب��ه همی��ن خاط��ر در صورتی که 
بتوانید جوی دوستانه ایجاد کنید، 
فضای مطلوب برای ش��رکت خود 
را تضمین کرده اید. ایجاد تفریحات 
گروهی و ارتباطات کالمی خود در 
این راس��تا می تواند ش��روع خوبی 
باش��د. با این حال ب��ا توجه به این 
امر ک��ه ه��ر ش��رکت از محدوده 
توانایی های متفاوتی برخوردار است 
از ب��ه کار بردن مثال در این رابطه 
خودداری کرده و صرفاً به توصیه به 
اقدام در این رابطه بسنده خواهیم 

کرد. 
www. eskill. com :منبع

عوامل موفقیت شرکت های بزرگ در ایجاد فضای کاری مطلوب

نگاه دریچه

5 راهکار برای تفکر هوشمندانه
ب��ا به  کار بردن بعضی روش ها می توانید از مغزتان 
بهتر اس��تفاده کنی��د. تفکر هوش��مندانه نتیجه این 
روش ها اس��ت که ش��ما را در زمان کمت��ر به نتایج 

بهتر می رساند. 
چگون��ه می ت��وان هوش��مندانه تر فک��ر ک��رد؟ با 
بهره گی��ری از روش هایی که در ادام��ه این مقاله  به 
نقل از زومیت ذکر شده است، می توان مغز را فعال تر 
و بدین ترتیب مس��ائل را بهتر حل ک��رد، ایده های 

بهتری داد و موفق تر بود. 

1- با دست بنویسید
ممکن اس��ت اس��تدالل کنید که تایپ کردن در 
جلسات کاری و کنفرانس ها بهتر است؛ چون ساده تر 
است، اما با دست نوشتن چون دشوارتر است، مهم تر 

است. 
وقتی ش��ما یادداش��ت های مدنظرتان را با دست 
می نویس��ید، هم��ه چی��ز را نمی توانی��د روی کاغذ 
بیاوری��د. به همین دلی��ل مجبورید در مورد خالصه 

و لب کالم، تفکر کنید. 
وقت��ی با دس��ت می نویس��ید، از مغزتان بیش��تر 
استفاده می کنید؛ زیرا برای نوشتن هر حرف، حرکت 
انجام می دهید. به این ترتیب، حافظه ش��ما بیش��تر 
کار می کن��د و نواحی مغز که به زبان و تفکر مربوط 

هستند، فعال تر می شوند.
 هرچه مناطقی از مغز که فعال می ش��وند، بیشتر 
باشند، ارتباط بین محتوای آنچه می نویسید و ذهن 
ش��ما بیش��تر می ش��ود، بنابراین در آینده محتوای 

بیشتری را به یاد خواهید آورد. 

2- سعی نکنید ایده های خوب داشته باشید
نخستین قانون ایده خوب داشتن این است: سعی 
نکنید ایده های خوب داش��ته باشید. نکته مهم فقط 

این است که ایده داشته باشید. 
وقتی ش��ما ایده ای در ذهن دارید، نمی دانید این 

ایده خوب یا بد است.
 فقط هنگامی که ایده های بیشتری داشته باشید، 
می توانید آنها را با هم مقایس��ه کنید و دریابید کدام 

یک بهتر است.
 ج��ورج لویز، از نوابغ تبلیغات در آمریکا اس��ت. او 
در جلسه ای به کارمندانش گفت تا یک ساعت آینده 
با یک ایده خیلی خوب در جلس��ه حاضر شوند. پس 
از یک ساعت هیچ کس هیچ ایده ای نداشت، بنابراین 
او به آنها گفت تا یک ساعت آینده، با 20 ایده حاضر 

باشند.
 یک س��اعت بعد، همه کارمندان با 20 ایده حاضر 
بودند. بعض��ی از آن ایده ها خوب و بعضی بد بودند، 

اما همه آنها با 20 ایده حاضر شده بودند. 

3- به زبان بیاورید
بیان ش��فاهی یک مش��کل به ش��خصی خیالی یا 

واقعی می تواند کمک بزرگی باشد. 
با بیان ش��فاهی مش��کل، ش��ما مجبوری��د همه 
اطالعات مربوط به آن را به صورت ذهنی سازماندهی 

کنید. 
اگ��ر فرض کنید فرد مقابل هیچ دانش��ی در مورد 
این مش��کل ندارد، مجبور خواهید شد تمام جزییات 

و ذات مشکل را توضیح دهید.
 بیان ش��فاهی مس��ائل، مناطق بیشتری از مغز را 
درگی��ر می کند تا اینکه فق��ط بخواهید در مورد آن 

فکر کنید. 

4- به بدترین حالت ممکن فکر کنید
معم��والً والدی��ن در برنامه ری��زی س��فر، خیل��ی 
عقالنی ت��ر از ش��رکت ها در راه ان��دازی پروژه ه��ای 

جدیدشان عمل می کنند. 
در دنیای کسب وکار معموالً همه تشویق می شوند 
ت��ا خیلی مثبت فک��ر کنند، اما والدی��ن به بدترین 
س��ناریوی ممکن فکر می کنند و نگران هس��تند که 
اگر تمام طول مسافرت باران بیاید، چه می شود؟ اگر 

بچه ها صدمه دیدند، چه کنیم؟ 
پی��ش از آنکه به موفقیت پروژه خود فکر کنید، به 
این فکر کنید که اگر این پروژه شکست بخورد، چه 

خواهید کرد.
 اگر بتوانید تصور کنید که چه مش��کالتی ممکن 
است رخ دهد، پیش از رخ دادن آنها را حل کرده اید. 

5- اضطراب کاری را ب�ه انرژی کاری تبدیل 
کنید

وقتی در حال کار هس��تید، ان��رژی کاری متمرکز 
می خواهید، اما اس��ترس همراه با اضطراب کاری را 

نمی خواهید. 
مش��کل اینجاس��ت ک��ه غ��ده فوق کلیوی ش��ما 
نمی توان��د تفاوت بین انرژی  م��ورد نیاز هنگام کار و 
نگرانی شما برای کار در طول شب را تشخیص دهد. 
اس��ترس فقط انرژی کاری اس��ت که بیش از مقدار 

نیاز با شما می ماند. 
بنابرای��ن ب��رای آنکه ان��رژی کاری ش��ما برایتان 
مفید باش��د، زمان کمتری صرف فکر کردن و زمان 

بیشتری صرف برنامه ریزی و کار کردن کنید.
 اگ��ر باید یک س��خنرانی را ارائه ی��ا آماده کنید، 
زمان ت��ان را ص��رف خیال پ��ردازی در مورد جلس��ه 
نکنی��د؛ بلکه آنچه بای��د بگویید، بنویس��ید و آن را 

تمرین کنید. 
INC :منبع

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

اظهارنامه  مالیاتی آماده کنید - افراد زیادی وجود ندارند که خودشان بتوانند این کار را انجام دهند. به همین دلیل است که این گزینه 
نیز یک فرصت کسب و کاری به حساب می آید.
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اخبار

تبریز – لیال پاش�ائی: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز 
گفت: با همكاري مصرف كنندگان برق، امسال توانستيم از پيك تابستان 
به سالمت و با كمترين خاموشي عبور كنيم. به گزارش خبرنگار ما در 
تبريز، مهندس عادل كاظمي در نشست تخصصی "رسانه و مديريت 
مص��رف" كه به هم��ت خانه مطبوعات آذربايجان ش��رقی در نهمين 
نمايش��گاه مطبوعات استان برگزار شد، با بيان مطلب فوق اظهار كرد: 
براي س��ال 96 ش��ركت هاي توزيع برق با سياست گذاري هاي وزارت 
نيرو و شركت توانير، اهدافي را براي خود تعريف كرده اند كه مديريت 
مصرف و عبور از پيك مصرف برق در تابستان يكي از مهم ترين آن ها 
بود و ش��ركت توزيع تبريز توانست با تعامل با ادارات، صاحبان صنايع 
و كش��اورزي و مشتركين خانگي پيك س��ايي بيش از 100 درصدي 
را محقق كند. وي افزود: امروزه در كش��ورهاي توس��عه يافته مديريت 
مصرف به سمت عرضه است و توليدكنندگان لوازم برق ملزم به ساخت 
لوازم كم مصرف هس��تند اما اين موضوع به داليل متعدد در كشور ما 
 نم��ي تواند اجرايي ش��ود و به ناچار مديريت مصرف به س��مت تقاضا 
مي رود. وی ادامه داد: با كوچكترين صرفه جويي در مصرف برق ساالنه 
چندهزار مگاوات پيك س��ايي اتفاق مي افتد كه اگر انجام نمي شد ما 
ناچار به خاموشي هاي وسيع مي شديم. مهندس كاظمی تأكيد كرد: 
همراهي مردم، ادارات و صاحبان صنايع تاثير بسياري بر روي پيك سايي 
تابستان امسال داشت و در واقع مصرف كنندگان با رعايت نكات مربوط 

به مديريت مصرف، نقش نيروگاه مجازی را ايفا نمودند. وي همچنين 
خاطرنش��ان كرد: جابجايي زمان مصرف و تغيير س��اعات كار ادارات از 
جمله مواردي بودند كه در مديريت مصرف در پيك تابستان به ما ياري 
رساندند. در ادامه اين نشست، معاون فروش و خدمات مشتركين شركت 
توزيع نيروی برق تبريز نيز با تأكيد بر نقش مصرف كنندگان در عبور 
از پيك مصرف برق تابستان گفت: سرمايه گذاري در مديريت مصرف 
مشابه به مدار آمدن نيروگاه مجازي عمل می كند و توجه به آن از جهات 
بسيار به صنعت برق استان و شهر تبريز كمك مي كند. مهندس اصغر 

بابازاده افزود: تابس��تان امسال در تبريز با كمترين عارضه ای به لحاظ  
تامين برق، سپري شد و اين مهم در سايه اقدماتی چون جابجايي زمان 
مصرف برق، استفاده از نور طبيعي، تغيير ساعات كار ادارات، بهره گيری 
از مولدهای مصرف كنندگان و ساير اقدامات مديريت مصرف اتفاق افتاد. 
وي تأكيد كرد: استفاده از لوازم برقي كم مصرف و نصب سنسور در راه 
پله ها در ساختمان مسكوني و تجاري نيز از عواملي هستند كه مديريت 
مصرف نقش مهمي ايفا مي كنند. مهندس بابازده گفت: مديريت مصرف 
براي مشتركين به معناي پرداخت هزينه كمتر براي مصرف انرژي است 
و الزم اس��ت از مردم به خاطر همكاري در اين زمينه تش��كر كنيم. بر 
اساس اين گزارش، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در پايان 
اين جلس��ه با اشاره به بحران انرژی در كشور گفت: وزارت نيرو يكي از 
كليدي ترين وزارت هاي دولت اس��ت ك��ه نياز به تصدي تخصصي و 
كارشناسانه دارد و ما اميدواريم كه نمايندگان مجلس با رأي اعتماد به 
 دكتر اردكانيان كه يكي از نيروهاي كاركش��ته در عرصه آب در سطح 
 بين المللي هس��تند، بتوانند با به دست گرفتن س��كان وزارت، هرچه 
سريع تر با برنامه هاي كاربردي كشور را از اين بحران ها عبور دهند. الزم 
به ذكر است نشست تخصصی " رسانه و مديريت مصرف" در قالب ويژه 
برنامه های رسانه ای توسط  خانه مطبوعات آذربايجان شرقی در نهمين 
نمايشگاه مطبوعات استان و با حضور اصحاب رسانه و بازديدكنندگان 

نمايشگاه برگزار شد.

اهواز – ش�بنم قجاوند - ش��ركت برق منطقه ای خوزستان با 
اجرای يك پروژه ملی تحقيقاتی مش��ترک با دانشگاه شهيد چمران 
اهواز برای اولين بار در كش��ور به فن آوری طراحی و توليد س��اخت 
سلول های خورشيدی به روش سيليكون آمورف دست يافت .محمود 
دشت بزرگ، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت با اعالم اين خبر 
گفت: شركت برق منطقه ای خوزستان با همكاری مشترک با محققان 
دانشگاه شهيد چمران اهواز موفق شدند برای اولين بار در كشور دانش 
فنی و فناوری طراحی و ساخت نوعی از سلول های خورشيدی مبتنی 
بر س��يليكون آمورف هيدروژنه موس��وم به فيلم نازک )نسل دوم( را 
توليد و نمونه های آزمايش��گاهی آن را ب��ا موفقيت آزمايش كنند. 
وی با قدردانی از حمايت ها و پش��تيبانی شركت توانير و مسووالن 
و محققان دانشگاه شهيد چمران اهواز و مجری طرح دكتركوثريان 
 به دليل همكاری و ارتباط مطلوب علمی و تحقيقاتی با شركت برق 

منطقه ای خوزس��تان و نيز دست اندركاران اين امر در شركت بويژه 
معاونت برنامه ريزی و تحقيقات افزود: اين پروژه ارزشمند كه حاصل 
چند س��ال تالش بی وقفه بوده، در معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری به ثبت رسيده و دارای كد ملی است و به عنوان يك طرح 

شاخص با حمايت های مادی و معنوی اين شركت و تجهيزآزمايشگاه 
تحقيقاتی س��لول های خورشيدی در دانشگاه شهيد چمران ،انجام 
شده است. دش��ت بزرگ تصريح كرد: در واقع اين آزمايشگاه از نظر 
فناوری و ساخت در كشور منحصر بفرد است و می تواند يك مركز 
تحقيقاتی بين رشته ای از تخصص های مختلف برق، شيمی، فيزيك، 
مواد و ... باشد كه دانشجويان مقاطع كارشناسی ، ارشد و دكترا می 
توانند پروژه های خود را در آن انجام دهند. وی ادامه داد: دس��تيابی 
به فناوری های برتر روز، دستاورد مهمی است كه كشور عزيزمان را 
قادر به رقابت در عرصه های مختلف بين المللی خواهد س��اخت و 
با توجه به اينكه كش��ور ما در زمره كشورهای با بيشترين پتانسيل 
انرژی خورشيدی بوده، بومی شدن فناوری ساخت اين نوع سلول های 
خورش��يدی می تواند نقش مهمی در جايگزي��ن كردن انرژی های 
تجديد پذير شونده به جای سوخت فسيلی در توليد برق داشته باشد.

س�اری - دهقان - سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : رانندگان گرامی در صورت عدم مشاهده 
مبلغ و ميزان گاز تزريقی بر روی صفحه نمايش با ما تماس بگيرند. 
به گزارش خبرنگار مازندران ، عباس خليل پور سخنگوی شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با برشمردن خطرات احتمالی 
در جايگاه های س��ی ان جی ، بي��ان كرد : به داليل مختلفی ممكن 
است صفحه نمايشگر ديسپنسرهای جايگاههای سی ان جی غير فعال 
شده باشد  و سوختگيری بدون مشاهده مقدار ظرفيت باقی مانده و 
مبلغ فروش گاز انجام گيرد كه با توجه به خطرات جانی و مخاطرات 
ايمنی الزم است در صورت مشاهده سريعا به شخص مسئول جايگاه 

اطالع داده يا با ش��ماره رسيدگی به شكايات روابط عمومی منطقه 
ساری موضوع را درميان گذارند. وی شماره تلفن رسيدگی به شكايات 

مردمی منطقه ساری را 011۳۳۲۷01۴0 اعالم و تاكيد كرد : واحد 
رسيدگی به شكايات مردمی روابط عمومی منطقه ساری به صورت 
شبانه روزی پاسخگو می باشد . عباس خليل پور اظهار كرد : واحدهای 
بازرسی و كارشناسی مرتبط با جايگاههای سی ان جی منطقه ساری 
همه روزه با بازديدهای خود از ديسپنسرهای جايگاههای سطح استان 
در تالشند تا از بروز خطرات احتمالی و مخاطرات ايمنی جلوگيری 
نمايند. خليل پور تاكيد كرد : در صورت دريافت گزارشات مبنی بر 
خاموش بودن صفحه نمايش ديسپنسرهای جايگاههای سی ان جی 
توسط مردم و بازديدهای بازرسان منطقه ساری ، در اسرع وقت مرتفع 

خواهد شد .

تبریز – ماهان فالح- سرپرست وزارت نيرو از عملكرد مطلوب 
و شايسته شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی در راستای 
برگزاری باشكوه چهاردهمين مرحله كشوری مسابقات قرآن كريم 
ويژه فرزن��دان همكار وزارت نيرو، تقدير ك��رد .به گزارش خبرنگار 
ما در تبريز به نقل ازروابط عمومی ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
آذربايجان شرقی، مهندس ستار محمودی سرپرست وزارت نيرو با 
اهدای لوح تقدير از تالش های بيدريغ و ارزشمند مهندس عليرضا 
ايمانلو مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی و 
هم��كاران وی در خصوص برگزاری باش��كوه چهاردهمين مرحله 
كش��وری مس��ابقات قرآن كريم ويژه فرزندان همكار وزارت نيرو در 
استان آذربايجان شرقی و ترويج و توسعه فرهنگ نورانی قرآن كريم 
در صنعت آب و برق در سال 96 تشكر و قدردانی كرد .در بخشی از 

اين لوح آمده است :

جناب آقای مهندس ايمانلو
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی

قرآن كريم، منشور سراس��ر نور و كتاب انسان سازی است كه در 
طول تاريخ مومنان خداجو و متعهد را به انس و الفت با كالم الهی فرا 
می خواند . بدينوسيله از كوشش های بيدريغ و ارزشمند  جنابعالی و 

همكارانتان در  جهت  برگزاری باشكوه چهاردهمين مرحله كشوری 
مس��ابقات قرآن كريم وي��ژه فرزندان همكار وزارت نيرو در اس��تان 
آذربايجان ش��رقی و ترويج و توس��عه فرهنگ نورانی قرآن كريم در 

صنعت آب و برق در سال 96 تشكر و قدردانی می شود.
ستار  محمودی، سرپرست وزارت نیرو

قزوی�ن- خبرنگار فرصت ام�روز- مانور تخليه اضطراری با 
هدف آموزش��ی و ارتقای س��طح آمادگی پرسنل ستادی شركت 
توزيع نيروی برق استان قزوين در مقابل مخاطرات طبيعی و انسان 
ساز در حوزه ستادی اين شركت برگزار شد .  اين مانور كه با اجرای 
دوره های توجيهی و آموزش��ی  و با اهداف پدافند غير عامل برای 
كليه  كاركنان ستادی اين شركت همراه بود با انجام نمادين دود 
در طبقه ششم ساختمان و اعالم تخليه اضطراری ساختمان آغاز  
وبعد از تخليه اضطراری ساختمانها مهار بحران توسط نيروهای آتش 
نشانی انجام ش��د .  در ادامه مانور همايش آموزشی رعايت اصول 
ايمنی درآتش نشانی با حضور اساتيد آتش نشانی در محل سالن 

اجتماعات برگزار گرديد  .  مهندس سعيد بهاديوند چگينی مدير 
عامل ش��ركت توزيع نيروی برق استان قزوين در اين همايش  با 

تبريك هفته پدافند غير عامل گفت : با برگزاری دوره ها و افزايش 
آم��اد گی همكاران می توان توانمندی كاركن��ان را در زمان وقوع 
حوادث و بروز مخاطرات در س��اختمان و اجرای تخليه اضطراری 
افزايش داد تا امدادرس��انان با سهولت و سرعت اقدام  به عمليات 
نمايند .و همكاری و انس��جام كاركنان و كم��ك به ارباب رجوع با  
 رعايت اصول ايمنی نكته كليدی در س��هولت تخليه س��اختمان

 می باش��د. وی ادامه داد : امروزه نظام مهندس��ی ساختمان برای 
صدور پايان كار برای  س��اختمانهايی كه مجهز به كپس��ول آتش 
نش��انی هس��تند مجوز پايان كار صادرمی كند كه اين امر موجب 

ايمنی ساختمانها است.

حس�ین   - ش�اهرود 
بابامحم�دی  : س��يد محم��د 
رضا هاش��می درجلس��ه كميته 
كشاورزی شاهرود با بيان اينكه در 
سال گذشته بيش از ۷۵ ميليارد 
تومان توسط بانك های عامل در 
حوزه شهرس��تان  ب��ه واحدهای 

صنعتی و كش��اورزی از طريق سايت بهين ياب تسهيالت پرداخت شد، 
ابراز داش��ت: از ابتدای س��ال جاری ۲1۳واحد با اعتب��اری بالغ بر 1۲0 
ميليارد تومان موفق به اخذ تسهيالت از بانك های عامل شدند. وی ضمن 
بيان اينكه با شروع مجدد فعاليت سايت بهين ياب ۴۲۵واحد صنعتی و 
كشاورزی شاهرود در اين سامانه ثبت نام كردند، افزود: از اين تعداد ۷۷ 
واحد صنعت و معدن، ۳19 واحد در بخش جهاد كش��اورزی و ۲9 واحد 
نيز در حوزه بازسازی و نوسازی صنعت و معدن را شامل می شود. فرماندار 

شاهرود با بيان اينكه تعداد وام های پرداخت شده در حوزه صنعت يك 
واحد و در حوزه كش��اورزی ۳9 واحد را ش��امل می شود، ابراز داشت:  از 
مجموع هفت ميليارد و ۷۲۵ميليون تومان تسهيالت پرداختی در استان 
 يك ميليارد و ۵00ميليون تومان در حوزه كش��اورزی اس��ت كه نشان 
م��ی دهد از نظ��ر تعدادی خوب اما از نظر ريال��ی چندان موفق نبوديم. 
وی افزود: بانك های عامل نيز بايد مشتری مداری را رعايت و نسبت به 

پرداخت تسهيالت مناسب به متقاضيان مساعدت الزم را داشته باشند.

معاون فروش و خدمات مشتركین شركت توزیع نیروی برق تبریز در نشست تخصصی »رسانه و مدیریت مصرف«:
 مديريت مصرف براي مشتركين به معناي پرداخت هزينه كمتر براي مصرف انرژي است 

سرمايه گذاري در مديريت مصرف مشابه به مدار آمدن نيروگاه مجازي عمل می كند

مدیر عامل شركت برق منطقه ای خوزستان:

دستیابی به فناوری ساخت سلول های خورشیدی به روش سیلیکون آمورف  

سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

شهروندان به صفحه نمایش دیسپنسرهای جایگاه های سی ان جی توجه كنند

از سوی سرپرست وزارت نیرو

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

مانور تخلیه اضطراری همزمان با  هفته پدافند غیر عامل در شركت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد

فرماندار شاهرود: ۲1۳واحد كشاورزی و صنعتی شهرستان موفق به دریافت 1۲۰میلیارد تومان تسهیالت شدند

بهره برداری از ساختمان جدید پیش دبستاني شهرك شهید رجایي
مسئولیت اجتماعی سرلوحه كاری مسئوالن بزرگترین بندر تجاری كشور

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
از آغاز بهره برداری از س��اختمان جديد پيش دبستاني پيام انقالب شهرک مسكونی شهيد رجايي 
بندرعباس در راس��تای عمل به مس��ئوليت های اجتماعی اين اداره كل خبر داد. به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان، "مهدي نوفرستي" ضمن اعالم 
اين خبر گفت: ساختمان مركز آموزش پيش دبستاني "پيام انقالب" شهرک شهيد رجايی طی دوره 
زمانی كمتر از يك ماه توس��ط واحد مهندس��ی عمران اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان 
آماده سازي و مورد بهره برداري قرار گرفت. وی اضافه كرد: اين ساختمان، داراي دو باب كالس آموزشي به همراه تجهيزات مربوطه، 
كارگاه آموزشي مجزا و فضاي بازي برای كودكان است. نوفرستي با اشاره به ظرفيت ها و توانمندی های اين فضاي آموزشي گفت: 
اين پيش دبستاني با ظرفيت ۴0 نفر براي فرزندان پرسنل اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان مستقر در شهرک شهيد رجايي و 
همچنين جامعه محلی مجاورنشين اين شهرک آماده سازي شده است. معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان با 
بيان اينكه تمامي امكانات مورد نياز اين پيش دبستاني توسط مركز آموزش بندر شهيد رجايی تأمين و تجهيز مي شود، اظهار كرد: 
با فراهم كردن تجهيزات مورد نياز اين واحد آموزشي، كيفيت آموزشي و پرورشي آن به سطح بااليي از استانداردها در سطح پيش 
دبستاني ارتقاء خواهد يافت. اين مقام مسئول ابراز اميدواری كرد، پيش دبستاني پيام انقالب شهرک شهيد رجايي بتواند زمينه ساز 
رشد و شكوفايی فرزندان كاركنان بنادر و دريانوردی و همچنين جوامع محلی همجوار با اين شهرک شود. نوفرستی ضمن اشاره به 
نگاه مثبت مجموعه مديريتی اين اداره كل نسبت به مسائل حوزه مسئوليت های اجتماعی، گفت: 1۲ مجموعه آموزشی در دو شهرک 

مسكونی تحت پوشش اين اداره كل فعال هستند. 

تقدیر از شركت گاز استان سمنان به عنوان دستگاه 
اجرایي برتر در حوزه آمار و اطالعات در سال 1۳96

س�منان- خبرنگار فرصت ام�روز- به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان 
سمنان، مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه ريزي كه با حضور مديران محترم 
مركز آمار ايران و مس��ئوالن و مديران استاني در تاالر دانش دانشگاه سمنان برگزار 
گرديد. شركت گاز استان سمنان به عنوان دستگاه برتردر حوزه آمار و اطالعات سال 

96 استان انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

جلسه بررسی شبکه برق گلستان با حضور دكتر مصلحتی برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه بررسی شبكه برق گلستان با حضور دكتر مصلحتی "مشاور مديرعامل توانير و مجری 
برق رسانی روستايی كشور" به ميزبانی شركت توزيع نيروی برق استان گلستان برگزار شد.در ابتدای اين جلسه مهندس علی اكبر 
نصيری مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان گلستان با اشاره به وضعيت جغرافيايی و آب و هوايی استان گلستان گفت: اين 
استان از اقليم كوهستانی سرد و برفگير، اقليم جلگه ای و سيل خيز و اقليم بيابانی و صحرايی برخوردار است لذا چالش ها و مشكالت 
متفاوتی برای تأسيسات و شبكه های توزيع برق وجود دارد كه نيازمند نوع نگاه و منابع مالی و انسانی متفاوتی است.وی با بيان روند 
افزايشی مصرف برق استان گلستان در تابستان خاطرنشان كرد: اين استان امسال ۴0 روز پيك بار باالی 1000 مگاوات را تجربه نموده 
است و با توجه به رشد ۷ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته، اتخاذ تدابير ويژه ای را طلب می كند.  رئيس هيات مديره و 
مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان گلستان اظهار داشت: از آنجاكه در مناطق شمالی استان به علت محروم بودن و سابقه ی 
تاريخی، شبكه و تأسيسات برق توسعه پيدا نكرده است ، روستاهای اين مناطق با مشكالت و مسائل عديده ای در زمينه تأمين و 
پايداری برق مواجه بوده و عمالً با تأسيسات فرسوده و از رده خارج شده مواجه هستيم كه نگهداری و بهبود اين تأسيسات و شبكه ها 
نيازمند ۵0 ميليارد تومان اعتبار است.نصيری افزود:يكی از مشكالت جديدی كه به چالش شركت توزيع برق گلستان تبديل شده 
است بحث ريزگردها است كه برای اولين بار شركت توزيع ناچار به شستشوی مقره ها برای جلوگيری از قطعی مكرر برق در مناطق 

شمالی استان شد كه می بايست تدابير و منابع جداگانه ای برای حل اين مشكل ديده شود.

بازدید گروه معین شركت نفت گلستان از ناحیه گنبد كاووس
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور شناسايی مشكالت و رفع آنها و نظارت بر اجرای دقيق دستورالعملها و روش های 
اجرايی جاری، گروه معين شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از ناحيه گنبد كاووس و تاسيسات اين ناحيه بازديد 
كرد.به گزارش روابط عمومی منطقه، در اين بازديد كه به سرپرستی معاون مالی و اداری انجام شد، اعضا عالوه بر نظارت بر اجرای 
مصوبات قبلی، از پروژه های در حال انجام در اين ناحيه و تاسيسات انبار نفت بازديد نمودند و فرآيند عمليات در اين ناحيه را مورد 
بررسی قرار دادند.گفتنی است گروه معين شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از مدير منطقه)بعنوان رييس(، 
معاونين، روسا و كارشناسان واحدها باهدف شناسايی چالشها، خالها و نقاط ضعف و قوت مراكز تحت پوشش منطقه شامل نواحی 
چهارگانه)گرگان، گنبد، كردكوی و مينودشت(، مجاری عرضه سوخت، انبارهای نفت،مركز سوختگيری هواپيمايی و مركز كنترل 

سوخت مرزی اينچه برون تشكيل شده است.

رئیس جهاد كشاورزی استان مركزی: 
حمایت اصولی از كشاورزان را برای توسعه سیستم آبیاری در خمین دنبال می كنیم 
اراك - مینو رس�تمی- رئيس جهاد كشاورزی استان مركزی گفت: حمايت و همراهی اصولی 
با بهره برداران بخش كشاورزی خمين در توسعه آبياری تحت فشار از جمله اهداف حوزه كشاورزی 
است.  علی بابايی در نشست بررسی مشكالت كشاورزی شهرستان  خمين با اشاره به حوزه كشاورزی 
اين شهرستان اظهار داشت: از راهبرد های اصلی دولت دوازدهم توسعه  هدفمند حوزه كشاورزی است 
كه حمايت و همراهی اصولی با بهره برداران خمين در توس��عه سيستم  آبياری تحت فشار، افزايش 
ضريب مكانيزاسيون و مشاغل خانگی و تامين اعتبارات مورد نياز از  اهداف اين حوزه است كه انجام 
می شود.  وی افزود: آبياری تحت فشار امسال در ۴80 هكتار از اراضی كشاورزی خمين با ۳۴ ميليارد ريال اعتبار اجرا شده كه  قرار 
است اين سطح تا يك هزار هكتار افزايش پيدا كند.  رئيس جهاد كشاورزی استان مركزی تصريح كرد: يك بسته تشويقی در حوزه 
كشاورزی از  سوی دولت در نظر گرفته شده است، در اين بسته اعطای تسهيالت ويژه برای افزايش ضريب  مكانيزاسيون ديده شده 
كه بهره برداری از مزارع باغی و زراعی از سنتی به مكانيزاسيون با تدابير و  تسهيالت ويژه درحال تبديل است.   بابايی بيان كرد: حمايت 
از حوزه كشاورزی تاثيرات بسياری در توليد و توزيع مواد غذايی دارد كه در اين  زمينه می توان با تقويت بخش كشاورزی به ايجاد 

اشتغال، افزايش درآمد خانوارها و رونق اقتصادی  كمك كرد.

دكتر مسعود نصرتی خبر داد
ضرورت پوشش دهی انبوه بر تراموا در شهرهای حومه شهر رشت

 رش�ت- زینب قلیپور- دكتر مسعود نصرتی با اش��اره به ضرورت راه اندازی تراموا در شهر رشت گفت: تراموا به منظور مقصد 
گردش��گری ش��دن شهر رشت بسيار ضروری است، شايد اين نياز امروز احساس نگردد اما در طرح جامع حمل و نقل و طرح حمل 
و نقل ترافيك عمومی كامال احساس می شود.شهردار رشت تصريح كرد: با توجه به اينكه در برخی از شهرهای كشور بعد از طرح 
حمل و نقل ترافيك، طرح حمل و نقل عمومی نيز در شورای جامع حمل و نقل كشور به تصويب رسيده، لذا شايسته است تا طرح 
توجيهی جديدی برای مبحث تراموا در شهر رشت و حومه تهيه گردد.وی با تاكيد بر ضرورت پوشش دهی انبوه بر تراموا در شهرهای 
حومه ش��هر رش��ت افزود: اتصال شهر رشت به شهرستان انزلی به وسيله تراموا در راستای حمل و نقل گردشگران ، شهر رشت نيز 
از مزايای منطقه آزاد  انزلی بهره مند خواهد ش��د. دكتر نصرتی با تاكيد بر وجود ضعف در جذب توريس��ت و درآمد زايی به وس��يله 
 اين صنعت در ش��هر رش��ت تصريح كرد: جابجايی گردشگران با تراموا نقش بسزايی در افزايش مابه التفاوت هزينه های شهرداری و 
خدمات رسانی خواهد داشت.شهردار رشت تصريح كرد: با خدمات رسانی شهری از سوی شهرداری همچون استفاده رايگان از پاركينگ 
های سطح شهر برای گردشگران  و سرويس رايگان در بازديد از اماكن تاريخی به گردشگران می توان به مابه التفاوت هزينه ها و ارزش 
افزوده  زيادی در اين راستا دست يافت. شهردار رشت در ادامه خواستار بازنگری طرح راه اندازی تراموا توسط شركت عمران ايران شد، 
و افزود: طرح جديد با لحاظ اولويت به پوشش دهی تراموا به شهرهای حومه و توضيح شرح خدمات قابل اجرا خواهد شد. وی در ادامه 
بيان داشت: با راه اندازی تراموا با توجه به مصرف كم انرژی و كاهش اصطحكاک 80 درصد كاهش صرفه جويی انرژی خواهيم داشت.

بیش از ۲7۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات سفر كردند 
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مهندس دلخواه مدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ايالم با بيان اين مطلب 
اظهار داش��ت :ازابتدای ماه صفر تا 8 آبان ماه س��الجاری بيش از ۲۷0 هزار زائر از پايانه مرزی مهران به عتبات عاليات س��فر 
كردند. وی گفت : هر چه به  ايام اربعين نزديكتر می ش��ويم ش��ور و حال زائران بيش��تر می شود و هر لحظه بر تعداد زائران 
اربعين در پايانه مرزی مهران افزوده می ش��ود و امس��ال بر خالف س��ال های گذش��ته زائران زودتر از موعد خود را به مهران 
 رسانده اند . وی تصريح كرد : در حال حاضر تردد زائران در پايانه مرزی  مهران بدون مشكل و با سهولت در جريان هست . وی 
خاطر نشان كرد: فعاليت هاي اداره كل  راهداري وحمل و نقل جاده اي استان ايالم در راستايي توسعه زير ساخت هاي پايانه 
مرزي مهران ، تامين ايمنی در راههاي مواصالتي بسيار با اهميت و تاثير گذار بوده و اقدامات الزم برای تردد راحت و بدون 

اتالف وقت زائران اربعين در مرز بين المللی مهران انديشيده شده است . 



در یک توافق س��اده برندینگ مش��ترک، میزان 
بودج��ه برندها ب��ا هم برابر اس��ت و هریک از آنها 
تجرب��ه برند را به ش��ریک خود انتق��ال می دهد. 
یک مثال خوب از برندینگ مش��ترک، کارت های 
اعتب��اری امریکن اکس��پرس، بریتی��ش ایرویز یا 
ویرجین اتلنتیک اس��ت؛ در ه��ر دو مورد، ویژگی 
متعالی خطوط هوایی با ویژگی آرمانی کارت های 
اعتب��اری امریکن اکس��پرس مطابق��ت پیدا کرده 

است. 
به گزارش هورموند، میراث مش��ترک این دو در 
حوزه س��فر، پیوند میان ش��ان را تقویت می کند و 
مشتریان را از منافع مش��ترک بهره مند می سازد. 
به ع��اوه، این برندینگ مش��ارکتی مش��تریان را 
تش��ویق ب��ه پرداخ��ت ب��ا اس��تفاده از کارت های 

اعتباری و گردآوری امتیازهای پروازی می کند. 
برندین��گ مش��ارکتی معموال دارای ق��رار مالی 
روش��نی است که ش��امل موارد متعددی همچون 
مش��ارکت در هزینه تبلیغ��ات به منظور ایجاد یک 
بازار است. شکل ویژه برند سازی مشترک می تواند 
تغییرات بس��یاری داشته باش��د و معامات پشت 

پرده می تواند از دید مشتری پنهان بماند. 
برای مثال خطوط هوای��ی KLM و ایر فرانس 
در طرح ریزی برندینگ مشترک خود سهمی برابر 
را برای هر شریک در نظر داشته اند، اما عما سهم 
کی ال ام در این مشارکت بیشتر شده است. میزان 
اس��تحکام پیوند میان ش��رکت ها بس��ته به هدف 
این پیوند، متفاوت اس��ت، اما می تواند در حد یک 

سرمایه گذاری رسمی مشترک افزایش یابد. 

برندس��ازی مش��ترک این فرصت را برای برندها 
فراه��م می آورد تا در تولی��دات و خدمات خود به 
خاقیت بپردازند. این ام��ر مخصوصاً هنگامی رخ 
می دهد که این پیوند نامعمول اس��ت و دو بخش 

کاری متفاوت را در بر می گیرد. 
ب��رای مث��ال زمانی ک��ه shiseido و کوکاکوال 
مجموعه ای از محصوالت آرایش��ی و آشامیدنی را 
در ژاپن عرض��ه کردند، همچنین به ی��اد بیاورید 
زمان��ی را ک��ه برن��د ل��وازم الکترونیک س��ونی و 
ش��رکت فناوری اریکس��ون به هم پیوس��تند و به 
تولید تلفن ه��ای همراه پرداختند. با این برندینگ 
مشترک آنها توانستند هزینه تولید و بازاریابی این 
محصوالت را در بازاری پرش��تاب و رقابتی کاهش 

دهند. 

برندینگ مشترک

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 824 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: ش��ما برای ماندگاری در دنیای رقابتی 
آن هم تولید کیک و کلوچه محکوم به نوآوری هس��تید و اگر 
به دنبال نوآوری در تولید، توزیع و خدمات نباشید دیر یا زود 

شکست خواهید خورد. 
یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کسب و کارها نوآوری است. 
نوآوری کار بسیارس��اده ای است. کافی است کمی فکر کنید 
و محصول را به ش��کل و ش��مایل تازه ای تولی��د کنید یا در 
بسته بندی تغییر بدهید یا محصول را با فرم یا رنگ و طراحی 
جدید وارد بازار کنید. همچنین با کمی فکر کردن می توانید 
خدمات بهتر و نوتری به مشتری بدهید تا کاالی شما در ذهن 
او باقی بماند. یا می توانید در تهیه مواد اولیه و ترکیب محصول 
نوآوری کنید و کیکی با رنگ و طعمی متفاوت وارد بازار کنید. 

 بی تردی��د نوآوری باید در جهت بهبود کس��ب و کار ش��ما 
باشد، زیرا بسیاری ازطرح ها و ایده ها نوآورانه هزینه بر هستند. 
بنابراین شما طرح و ایده  نویی را که می تواند به بهبود کسب 

وکار و رشد درآمد شما کمک کند اجرا کنید. 
 اگر اس��تراتژی کسب و کار ش��ما بر پایه نوآوری است شما 
می توانید بخشی از سرمایه را برای تحقیق و اجرای طرح های 
نوآوران��ه هزینه کنید و این می تواند یک مزیت رقابتی ش��ما 
محس��وب شود. چنانچه ش��رکت کاله هر از گاهی محصولی 
ت��ازه و نو وارد بازار می کند و یکی از دالیل مهم موفقیت این 
شرکت نوآوری است. زیرا امروزه در حوزه صنایع غذایی رقابت 
ش��دیدی وجود دارد و اگر شما می خواهید در گردونه رقابت 
باقی بمانید و هر سال سهم بازار خود را افزایش دهید باید از 

استراتژی نوآوری محصول استفاده کنید. 
در ای��ن صورت ش��ما باید هر بار به فکر ط��رح و ایده تازه 

باشید برای اینکه محصول شما پس از مدتی جذابیت نوآورانه 
خود را از دست می دهد یا گروه رقبا نوآوری محصول شما را 
تقلید می کنند در این موقعیت اگر شما بر پایه یک برنامه ریزی 
بلند مدت حرکت کرده باش��ید همواره چند قدم از گروه رقبا 
جلوتر هس��تید. فرضا اگر ش��ما کیک با طعم پرتقال را برای 
نخستین وارد بازار کردید گروه های رقیب وقتی می بینند این 
محصول با اس��تقبال مشتری روبه رو ش��ده از کار شما تقلید 
می کنند و شما باید بافاصله کیک با طعم نارگیل را براساس 
داده های اطاعاتی واحد تحقیق و توس��عه و نوآوری وارد بازار 

کنید تا همیشه از رقیب جلوتر باشید. 
هر کسب و کاری در دنیای امروز نیاز به نوآوری دارد و شما 
که در زمینه تولید کیک و کلوچه فعالیت می کنید با توجه به 
حضور رقبای زیاد ناگزیر از یک استراتژی رقابتی هستید و چه 

چیز بهتر از ایده های تازه و نو. 

اهمیت نوآوری

پرس�ش: من یک ش�رکت تولی�د کیک و کلوچه در ش�مال ایران دارم. آیا ن�وآوری می تواند عاملی ب�رای موفقیت در 
کسب و کار من باشد؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )56(
باور و خواستن 

همه می گویند خواستن توانستن است اما خواستن 
بع��د از باور ش��دن ذهنی، قابلیت تبدی��ل به عمل را 
دارد. بس��یاری از افراد می خواهند کسب و کاری خوب 
و عالی و پردرآمد داش��ته باشند، اما هیچ وقت درآمد 
خ��وب و عال��ی ندارند. پس خواس��تن نمی تواند تو را 
موفق کند. خواستن زمانی عاملی برای موفقیت تو در 
کس��ب و کارت است که قبل از آن به کسب و کارت باور 

قلبی داشته باشی. 
وقتی تو ب��اور داری، خواس��تن در باورهایت صرف 
می شود، اما اگر باور نداشته باشی فعل خواستن وجود 
نخواهد داش��ت تا تو آن را صرف کن��ی. عموما ما دو 
نوع افراد داریم؛ افرادی ک��ه می خواهند و افرادی که 
نمی خواهند. طبعا کس��انی که می خواهند موفق تر از 
افرادی هس��تند که نمی خواهند اما خواس��تن باید با 

باور همراه باشد تا محقق شود. 
 دوس��تم تعری��ف می کرد ک��ه پدرش چند س��ال 
بازنشسته شد و همیشه در خانه کنار مادرم بود و هیچ 
عاقه ای به کار کردن نداشت و مادرم هم همیشه غر 
م��ی زد که مرد برو دنبال یک کار وکاس��بی با حقوق 
بازنشستگی که نمی ش��ود امورات زندگی را چرخاند. 
اما پدرم هیچ توجهی نداش��ت و همیشه می گفت من 
که چیزی بلد نیس��تم. این دوس��ت ما تعریف می کرد 
که خاص��ه پس از چند ماه اعت��راض مادر و اعضای 
خانواده، پدرم برای اینکه اثبات کند غیر از کارمندی 
کار دیگری بلد نیس��ت، یک بن��گاه اماک باز کرد اما 
چون به موفقیت باور نداشت پس از چند ماه این کار 
را ترک کرد و دوباره در گوش��ه خانه نشست. وقتی از 
او سوال شد چرا کارت را رها کردی با اعتماد به نفس 
گفت من که از اول گفتم این کاره نیس��تم. اما کسی 
دیگر در آن س��وی آب ها به نام سرهنگ ساندرس در 
شصت و چند س��الگی با باور درونی اش کارخانه پودر 
م��رغ کنتاکی را راه ان��دازی می کند که امروز در ۱۲۴ 

کشور دنیا نمایندگی دارد. 
سرهنگ ساندرس یک روز در منزل نشسته بود که 
در این میان نوه اش آمد و گفت بابابزرگ این ماه برایم 
یک دوچرخه می خری؟ او که نوه اش را خیلی دوست 
 داش��ت، گفت حتماً عزیزم. حس��اب کرد ماهی ۵۰۰ 
دالر حقوق بازنشس��تگی می گی��رد و حتی در مخارج 
خانه هم می ماند، ش��روع کرد ب��ه خواندن کتاب های 
موفقی��ت. در یک��ی از بندهای یک کتاب نوش��ته بود 
قابلیت های تان را روی کاغذ بنویسید. او شروع کرد به 
نوش��تن، تا اینکه دوباره ن��وه اش آمد و گفت بابابزرگ 
داری چه کار می کنی؟ پدربزرگ گفت دارم کارهایی 
را که بلدم می نویس��م. پسرک گفت بابابزرگ بنویس 
مرغ های خوش��مزه هم درس��ت می کنی. درست بود؛ 
پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها 
می زد مزه مرغ ها شگفت انگیز می شد. او راهش را پیدا 
کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد نخس��تین رستوران 
برد، اما صاحب آنجا قبول نکرد، دومین رس��توران نه، 
سومین رستوران نه، او به ۶۲۳ رستوران مراجعه کرد 
و ششصدوبیس��ت و چهارمین رستوران، حاضر شد از 
پودر مرغ س��رهنگ س��اندرس اس��تفاده کند و بدین 
وسیله شرکت KFC در سال ۱۹۵۲ توسط سرهنگ 
هارلند س��اندرس تأس��یس ش��د. پس اگر تو خودت 
را باور داش��ته باشی فعل خواس��تن صرف می شود و 

می توانی با ایده های نو کاری کارستان کنی. 
برخی از افراد برای فرار از قبول مسئولیت می گویند 
من خواس��تم اما نش��د و این یک دروغ بزرگ اس��ت. 
خواستن، زمانی درونی و حقیقی است که با باور قلبی 
عجین ش��ود. اینکه به زب��ان می گوییم من می خواهم 
کافی نیس��ت باید به خواس��تن باور داش��ته باش��ی. 
دانش آموزی که چند س��ال قبل رتب��ه برتر کنکور را 
کس��ب کرد در مصاحبه ای گفته بود که من خودم را 
باور داشتم و می دانس��تم رتبه برتر را کسب می کنم. 
بنابراین با تمام تاش برای تحقق باورهای درونی اش 
درس خواند و حتی بعضی اوقات مجبورشد در طویله 

درس بخواند تا کسی مزاحم او نباشد. 
وقتی تو باور داش��ته باش��ی که می توانی خواستن 
را صرف کنی حتی حاضری س��خت ترین ش��رایط را 
قبول کنی اما اگر باور درونی وجود نداشته باشد فعل 
خواستن صرف نمی شود و تو همیشه به دنبال بهانه ای 
هستی تا بگویی شرایط و امکانات نمی گذارد خواستن 
به توانستن تبدیل شود. در صورتی که خواستن اگر از 
ذات درونی تو بیرون آمده باشد هیچ مانعی نمی تواند 

تو را از موفقیت در کسب و کار باز دارد. 
 تو باید از درونت موفقیت در کسب و کار را بخواهی. 
تو باید با خودت رو راس��ت باشی و به ندای درونی ات 

جواب بدهی. 
برای ای��ن کار بخش خودآگاه ب��ه راحتی به تو القا 
می کند که چون می خواه��ی پس می توانی اما ضمیر 
درون ک��ه بخش ناخودآگاه ذهنت اس��ت به تو فرمان 
می دهد که تو توانایی موفقیت در کسب و کار را نداری 
و در ای��ن ج��دال بین خودآگاه و ناخ��ودآگاه طبیعی 
اس��ت که بخش ناخودآگاه غلبه می کند. پس قبل از 
اینکه خواس��تن را بر زبان بیاوری خواس��تن را درونی 

کن و برآورده شدن خواسته هایت را باور کن. 
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تخته سیاه

چگونه در دوران پرفشار کارآفرینی، 
بیمار نشویم؟ 

اهمیت دادن به ش��غل، اصلی ض��روری در کارآفرینی 
اس��ت، اما پیش از آن باید س��امتی خ��ود را در اولویت 
قرار دهید.  قطعاً س��امتی برای همه انسان ها مهم ترین 
موض��وع در زندگی اس��ت. مطمئناً همه م��ا این جمله 
معروف را که پیش��گیری بهتر از درمان است شنیده ایم. 
پس باید برای حفظ سامتی خود از ابتا به بیماری های 
مختلف پیشگیری کنیم. افراد پرمشغله مانند کارآفرینان 
به دلیل کار زیاد و پراس��ترس خود بیش��تر از سایر افراد 
در مع��رض ابتا به بیماری های مختلف ق��رار دارند. در 
نوش��تار زیر چند راهکار ساده برای جلوگیری از ابتا به 

بیماری های مختلف را آورده ایم. 
خواب کافی

به گزارش نوپانا، کارآفرینان به دلیل کار و دغدغه های 
فک��ری زیاد اغلب خ��واب کافی ندارند ک��ه این موضوع 
اصا برای س��امتی آنها خوب نیست. متخصصان خواب 
معتقدند که داش��تن یک خواب کاف��ی و مفید به مدت 
هشت تا ۱۰ ساعت در شبانه روز به تقویت سیستم ایمن 

بدن کمک می کند. 
ی��ک مطالعه نش��ان می دهد افرادی که پنج تا ش��ش 
س��اعت در ط��ول ش��ب می خوابن��د، ۱۳درصد بیش��تر 
از اف��رادی ک��ه خواب کاف��ی دارند در مع��رض ابتا به 

سرماخوردگی قرار می گیرند. 
تقویت قدرت ذهنی

نبای��د قدرت ذهن مان را دس��ت ک��م بگیریم. همه ما 
می دانی��م که ذهن ما بس��یار قدرتمند اس��ت، بنابراین 
ب��رای س��الم ماندن باید ذه��ن خود را تقوی��ت کنیم و 

مثبت اندیش باشیم. 
کنترل استرس

همه ما در زندگی برای مسائل مختلف استرس زیادی 
داری��م و نمی توانیم از اس��ترس دوری کنیم. کارآفرینان 
هم به علت مس��ئولیت و کار زیاد استرس فراوانی دارند، 
اما باید بدانید که استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
می کند. باید س��عی کنید در شرایط استرس زا با کارهای 

مفیدی مانند ورزش استرس خود را کنترل کنیم. 
ورزش

ورزش کردن به طور مرتب برای تقویت بدن و سیستم 
ایمن��ی بس��یار مفید اس��ت، همچنین ب��ا ورزش کردن 
می توانید از بروز عفونت های دس��تگاه گوارش جلوگیری 
کنید. سعی کنید حداقل هفته ای سه بار ورزش کنید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

مادران کارآفرین 
نام استارت آپ: شریک مامان

sharikemaman. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: بازار محصوالت خانگی مادران کارآفرین
توضی�ح بیش�تر: بازار محص��والت خانگ��ی مادران 
ویترینی به وس��عت یک جهان اس��ت. این بازار فرصتی 
برای همسران و مادران فراهم می کند تا در کنار وظایف 
خ��ود در قبال خانواده بتوانند هن��ر و توانایی خود را در 
تولی��د و فروش یک محصول خانگی ب��ه کار گرفته و در 
اقتصاد خانواده و رش��د و تعالی خانواده س��هیم باش��ند 
همچنین از منظر اجتماعی به چهاردیواری خانه محدود 
نش��وند و توانایی خود را در پس زندگی روزمره فراموش 
نکنن��د. همچنین مراکز کارآفرین��ی بانوان این فرصت را 
دارند ت��ا محصوالت خودرا در فض��ای مجازی به فروش 

برسانند و محدود به بازارهای مناسبتی نشوند. 

تصویر امروز
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