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موانع کاهش نرخ سود وام بانکی چیست؟ 

صندوقهایسرمایهگذاری
مانعکاهشسودتسهیالت

هر چند کاهش نرخ س��ود س��پرده در بانک ها تا حدودی عملیاتی ش��ده و نرخ ها براساس تکلیف بانک مرکزی 
اجرایی می شود و این خود پیش نیاز کاهش نرخ سود تسهیالت بود، اما همچنان این صندوق های سرمایه گذاری 
هس��تند که وضعیت آنها مانع از تصمیم گیری برای کاهش نرخ س��ود تس��هیالت شده است.  به گزارش ایسنا، از 
حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی با اعالم اینکه پیش نیازهای کاهش نرخ سود سپرده در بانک ها را فراهم آورده 
و عوامل تخریبی را برطرف کرده اس��ت، طی بخش��نامه ای ش��بکه بانکی را موظف کرد نرخ سود سپرده بانکی را 

براساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به طور یکپارچه اجرا کنند. بر این اساس...

 افزایش همکاری های اقتصادی
ایران و عراق
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 طرح مجلس، ساختار بانک مرکزی را
به کدام سو می برد؟

کالس تازه واردها
دالیل موفقیت شرکت های استارت آپی

کارآفرین  واقعا  کیست؟ 
چگونه محتوای جذاب تری برای مخاطب تولید کنیم؟ 

چگونگی ساخت پرسونال برند  یا برند شخصی
5 اشتباه رایج در سئو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک ما، موسس علی بابا 
به زودی ستاره سینما می شود
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فرصت امروز: نهمین نمایشـگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
داخـل صنعت نفت خوزسـتان از 11 تـا 14 آبان ماه به مدت 

چهار روز در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی 
اهواز برپا شده است. حبیب اهلل بیطرف...

حبیب اهلل بیطرف، معاون وزیرنفت اعالم کرد

پیشبینیتولیدروزانه4.5میلیون
بشکهنفتدرافق1400

یادداشت

یادداشت

 تبدیل دولت کارفرما
به دولت ناظر 

خدم��ات  مدیری��ت  الیح��ه 
کشوری جدید فقط در صورتی 
کارآم��د خواهد بود ک��ه دولت 
از کارفرمای��ی ح��ذف ش��ود و 
بخش��ی از درآمده��ای خود را 
نکند.  پرداخت حق��وق  ص��رف 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه دولت 
در رابط��ه با بودج��ه جاری نیاز 
ب��ه حمای��ت همه جانبه مجلس 
دارد ت��ا زمانی که دولت کارفرما 
حام��ی،  ه��ادی،  دولت��ی  ب��ه 
سیاست گذار و ناظر تبدیل شود. 

مالیات  دولت دو منبع 
و نفت را برای ...

ای��ن هفت��ه گ��زارش انج��ام 
بانک  کسب و کار ٢٠١٨ 
...)DB 2018(  3جهانی

ماجرای کسب و کار در ایران؛ 
داشته های هدر رفته

2

ایرج ندیمی
مشاور رئیس سازمان 

برنامه و بودجه

پدرام سلطانی
  نایب رئیس

اتاق ایران

مدی��رکل بین المل��ل معاون��ت امور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمه��وری، آخری��ن گ��زارش س��ال ٢٠١۷ 
مجمع جهانی اقتصاد در خصوص ش��کاف جنس��یتی 
را اع��الم کرد که براس��اس ای��ن گ��زارش، از مجموع 
١۴۴ کش��ور جهان، ای��ران رتبه ١۴٠ را کس��ب کرده 
اس��ت. لیال فالحتی در گفت وگو با ایس��نا، ضمن بیان 
اینکه طب��ق گزارش مذک��ور ایران جزو چهار کش��ور 
انتهای جدول اس��ت، افزود: ما باالتر ازکشورهای چاد، 
سوریه، پاکس��تان و یمن قرار داریم. به گفته وی، این 
در حالی اس��ت ک��ه رتبه عربس��تان س��عودی، ماالیا و 
لبنان در ش��اخص  یاد ش��ده باالتر از ای��ران قرار دارد. 
بنابر اظهارات مدی��رکل بین الملل معاونت امور زنان و 
خانواده ریاس��ت جمهوری، مجمع جهانی اقتصاد رتبه 
کشورها در چهار ش��اخص اقتصاد، آموزش، سالمت و 
مش��ارکت سیاسی را مورد بررس��ی قرار داده است که 
طبق این گزارش رتبه ایران در ش��اخص اقتصاد برابر با 
١۴٠ بوده است. فالحتی همچنین رتبه ایران نسبت به 
مجموع کشورهای دنیا )١۴۴ کشور( در زمینه آموزش 
را ١٠٠، سالمت ١۳۵ و مشارکت سیاسی زنان را ١۳۶ 
اعالم کرد. وی در ادامه به مقایس��ه این ش��اخص ها و 
جایگاه ایران نسبت به س��ال گذشته پرداخت و گفت: 
در مقایسه با سال گذشته رتبه ایران یک درجه کاهش 
یافته اس��ت. فالحتی ادامه داد: در سال ٢٠١۶ میالدی 
رتب��ه ایران بین س��ایر کش��ورها ١۳۹ ب��ود. مدیرکل 
بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
عنوان کرد: رتبه کش��ور ما در سال گذشته در شاخص 
اقتص��اد ١۴٠، آموزش ۹۶، س��المت ۹٨ و مش��ارکت 
سیاس��ی ١۳۶ بوده اس��ت. فالحتی با ای��ن توضیح که 
مقایس��ه رتبه ایران در س��ال ٢٠١۶ و ٢٠١۷ میالدی 
نش��ان می دهد که در دو ش��اخص آموزش و سالمت با 
کاهش رتبه ش��دید مواجه بودیم، اظهار کرد: در سال 
٢٠١۷ در ح��وزه آم��وزش ش��ش رتبه و در ش��اخص 
س��المت ۳۷ رتبه کاهش داش��ته ایم. به گفته وی، این 
در حالی  اس��ت که ایران در شاخص اقتصاد و مشارکت 
سیاس��ی تغییری نداش��ته اس��ت. مدیر کل بین الملل 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ 
به اینکه چرا باوجود برنامه ها و سیاس��ت های دولت به 
منظور اجرای طرح تحول سالمت و همچنین شناسایی 
و ج��ذب ک��ودکان بازمانده از تحصی��ل و فعالیت های 
نهضت س��واد آموزی همچنین در دو ش��اخص سالمت 
و آموزش دچار افت ش��ده ایم؟ به ایس��نا گفت: برخی 
کشورها با تحوالت جدی در شاخص ها موفق به کسب 
امتیاز باالتر و در نتیجه کسب رتبه باالتر شده اند و این 
در حالی است که امتیاز ما ثابت مانده و دیگر کشورها 
از م��ا عب��ور کرده اند. به عبارت دیگر، ب��ا وجود اجرای 
طرح های مذکور مقدار ش��اخص ایران در بعد آموزش 
و سالمت تغییری نکرده، اما تحوالت سایر کشورها در 
این ابعاد جدی تر و چشمگیرتر بوده که باعث شده از ما 

پیش��ی گرفته و عبور کنند. فالحتی دلیل دیگر را عدم 
وجود نظام جامع آماری و محاس��به دقیق شاخص های 
سالمت، آموزش، اقتصاد و مشارکت سیاسی عنوان و در 
این خصوص تصریح کرد: محاسبه چنین شاخص هایی 
نیازمند وجود منابع آماری دقیق و استاندارد است، این 
در حالی اس��ت که در کشور نظام جامع آماری حساس 
به موضوع جنس��یت نداریم و عالوه بر این، در بسیاری 
از برنامه ه��ای ملی گزارش های حس��اس به جنس��یت 
نداری��م و در عم��ل نش��ان نمی دهیم در ح��وزه زنان 
طرح های ملی چه تحوالتی را حاصل آورده اس��ت. در 
مجموع ضعف در نظام مستندسازی و ارائه شاخص های 
آماری اس��تاندارد باعث می شود اقدامات صورت گرفته 
چندان دیده نش��ده و به نظر برس��د که در حال درجا 
زدن هستیم. وی درباره شاخص های اقتصاد و مشارکت 
سیاس��ی نیز گفت: تحوالت خاص��ی در بعد اقتصادی 
نداش��تیم، اما در بحث مشارکت سیاسی تنها در تعداد 
نمایندگان پارلمان تغییراتی داشتیم که بازهم چندان 
محسوس نبوده و حدود ۶درصد از سهم پارلمان ایران 
در اختیار زنان است و در نتیجه تغییری در رتبه ایران 
ایج��اد نکرده اس��ت. فالحتی ادامه داد: این ش��اخص 
به ش��دت به حضور زنان در مناصب وزارتی و ریاس��ت  
دولت ها حس��اس ب��وده و این دو عامل وزن بیش��تری 
در تعیین ش��اخص مشارکت سیاس��ی دارند. مدیرکل 
بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با اش��اره به اینکه رتبه عربستان در سال ٢٠١۶ بعد از 
ایران قرار داش��ت اما امسال با دو رتبه افزایش باالتر از 
ایران قرار گرفته اس��ت، گفت: در جدول مجمع جهانی 
اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی ایران بعد از لبنان، 
عربس��تان، و ماالیا قرار گرفته است. فالحتی در پاسخ 
به اینک��ه تغییراتی که اخیرا در عربس��تان درخصوص 
ارتقای جایگاه زنان شاهد هستیم تأثیری در رتبه بندی 
کش��ورها داش��ته اس��ت؟ گفت: تغییراتی که اخیرا در 
عربس��تان در خص��وص زن��ان رخ داد بیش��تر مرتبط 
ب��ا وضعیت اجتماع��ی زنان بود و این امر در ش��اخص 
هنجارهای جنسیتی و قوانین SIGI می گنجد و اثری 
در ش��اخص شکاف جنسیتی ندارد. وی در پایان اضافه 
کرد: براس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد بیشترین 
شکاف جنس��یتی در سراسر جهان در دو حوزه اقتصاد 
و سالمت اس��ت، به طوری که با روند فعلی در نابرابری 
جنسیتی در اقتصاد، ٢١۷ سال طول می کشد تا در این 
حوزه برابری حاصل ش��ود. در حوزه س��المت وضعیت 
نابرابری ها در س��طح جهان از س��ال ٢٠٠۶ بدتر شده 
و در مجموع چهار بعد فقط وضعیت ش��اخص آموزش 
در سراس��ر جهان امیدوارنه است و پیش بینی می شود 
تا ١۳س��ال آینده نابرابری در حوزه آموزش در س��طح 
جهانی رفع ش��ود. در حوزه سیاس��ت نیز با روند فعلی 
در س��طح جهان ۹۹ س��ال طول می کشد تا نابرابری ها 

رفع شود. 

سرپرست اداره کل بین الملل معاونت امور زنان تشریح کرد

جدیدترین آمارها از »شکاف جنسیتی« و رتبه ایران در جهان
در شرایطی که دولت با تنگنای مالی متعدد و کسری 
بودجه مواجه اس��ت، بای��د به دنبال تصمی��م تازه برای 

شرایط فعلی پرداخت یارانه ها باشد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، هفت س��ال از آغ��از پرغصه 
پرداخت یارانه نقدی می گذرد. باید بپذیریم یارانه نقدی 
و چگونگی مدیریت و حذف آن هنوز یکی از چالش های 
اساس��ی اقتص��اد ای��ران اس��ت و توقف رون��د کنونی و 
شناس��ایی نیازمندان واقعی، نیازمند ش��جاعت بیشتری 
از س��مت دولت اس��ت.  واقعیت این اس��ت که پرداخت 
یارانه به روش هفت س��ال گذشته هیچ توجیهی از هیچ 
نظ��ر ندارد و تنها دس��تاورد آن برای دولت، اتالف منابع 
ملی اس��ت. محمود احمدی نژاد با شعار برقراری عدالت 
به اس��تقبال یارانه نقدی رفت و اعالم کرد که با این کار 
می خواهد س��هم فق��را و کم درآمده��ا را از نفت به آنها 
بدهد، اما این پروژه فاقد پش��توانه کارشناسی عمیق بود 
و رویکردهای پوپولیس��تی دولت دهم ارجحیت باالتری 

نسبت به کارهای مطالعاتی داشت. 
راحت تری��ن کاری ک��ه در آن روزگار می ش��د ک��رد، 
ای��ن بود که یارانه به طور مس��اوی بین همه ایرانیان چه 
فقیر و چه غنی تقس��یم شود. ورود بی محابا و بدون کار 
کارشناس��ی به این میدان مین، س��ه، چهار سالی است 
که ب��ه یک گره کور تبدیل ش��ده که ظاه��را باز کردن 
مجدد آن نیاز به یک تیم اقتصادی متهور و نترس دارد. 
ای��ن گره کور تنها یک گرفت��اری اقتصادی و مالی برای 

دولت نبوده و حاش��یه های سیاسی متنوعی را نیز همراه 
خود داش��ته، به گونه ای که هر گون��ه تغییر تاکتیک در 
ادامه رون��د فعلی، موجب نگرانی از تبعات سیاس��ی آن 

شده است. 
نگاهی به آنچه در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده، 
ب��ه ما خواهد گفت که به ندرت ش��اهد اتخاذ تصمیمات 
ب��زرگ و حیاتی بوده ایم و به نوعی می توان گفت حرکت 
رئی��س دولت دهم در ش��روع پرداخت یارانه نقدی، یک 

تصمیم انتحاری بوده است. 
قانون هدفمندی یارانه ها ک��ه با هدف کاهش مصرف 
حامل های انرژی و افزایش بهره وری آغاز ش��ده بود، در 
هم��ان ابتدای کار ب��ه یک طرح حمایت��ی تقلیل یافت. 
موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی طی پنج س��ال 
به فوب خلیج فارس نیز در ادامه به فراموشی سپرده شد 
تا با وجود تورم باالی ۳٠درصد، قیمت سوخت همچنان 
ثاب��ت ماند و در ی��ک جمله، قانونی که ق��رار بود تحت 
عنوان »تح��ول اقتصادی« آرام آرام اقتص��اد ایران را از 
ران��ت و یارانه آزاد کرده و به یک اقتصاد س��الم رقابتی 
تبدیل کند، تنها از یک چاله به چاله ای عمیق تر افتاد. 

روی کار آمدن دولت یازدهم این امید را به وجود آورد 
که وضعیت نابس��امان پرداخت یارانه نقدی سروس��امان 
پی��دا کند، اما عدم اس��تقبال مردم در اع��الم انصراف از 
دریاف��ت یارانه نقدی در اردیبهش��ت۹۳ باعث ش��د که 
دولت در ادامه راه محافظه کارتر شود. چند روز پیش در 

نشس��تی که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
تهران ب��ا رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( داش��تند، 
پیشنهادی از سوی پرویز فتاح پیرامون مدیریت و اصالح 
روش پرداخ��ت یارانه نقدی طرح ش��د که با اس��تقبال 
حاضران و کارشناس��ان مواجه شد. به گفته فتاح، وی به 
دولت اعالم کرده که حاضر اس��ت متولی این کار ش��ود. 
ب��ه این روش که دولت پرداخ��ت یارانه را قطع و به طور 
رس��می اعالم کند ک��ه هر کس نیازمن��د دریافت یارانه 

است، به کمیته امداد مراجعه و ثبت نام کند. 
اهمیت س��خنان رئیس کمیته امداد در اینجاس��ت که 
با وجود کلکس��یونی از مش��کالت و مصائب در این طرح و 
مصیبت عظمای آن، کمتر کس��ی می توان��د درباره آن به 
راحتی صحبت کند یا پیشنهاد اصالحی بدهد. فرض کنیم 
ک��ه این روش بخواهد اجرایی ش��ود، مردم چگونه و با چه 
روشی باید با کمیته امداد مواجه شوند. ثبت نام اینترنتی یا 

مراجعه حضوری به کمیته امدادهای سراسر کشور؟ 
در این ش��رایط که دول��ت با تنگنای مال��ی متعدد و 
کس��ری بودجه مواجه اس��ت، باید به دنبال تصمیم تازه 
برای ش��رایط فعلی پرداخت یارانه ها باشد. طبیعی است 
که دریافت کنندگان یارانه نقدی به راحتی از دریافت آن 
انص��راف نخواهند داد. تردیدی نیس��ت که اصالح روش 
موجود پرداخت یارانه نقدی ب��ا بروز برخی نارضایتی ها 
همراه خواهد ش��د، اما مهم تصمیم و اراده و ش��جاعت 

دولت مبنی بر عملی کردن این کار است. 

مع��اون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی گفت: 
»آین��ده بنادر ای��ران در س��واحل مکران خواه��د بود که 
جذابیت ه��ای طبیعی برای س��رمایه گذاری دارند.« هادی 
حق ش��ناس در گفت وگو با خبر آنالین درباره فرصت های 
س��رمایه گذاری در حوزه بنادر اظهار داش��ت: »بزرگ ترین 
فرصت س��رمایه گذاری که طی چهار سال گذشته در بنادر 
ایجاد ش��د، در چابهار بوده است.« وی افزود: »چابهار تنها 
بندر اقیانوس��ی کش��ور اس��ت که طی چهار سال گذشته 
تقریب��ا نزدیک به یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری در این 
بندر انجام ش��ده یا در حال تکمیل س��رمایه گذاری است. 
این س��رمایه گذاری در خصوص ساخت اسکله ها هم بوده 
اس��ت.« معاون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
تصری��ح کرد: »در حال حاض��ر در چابهار این امکان وجود 
دارد که بزرگ ترین کش��تی ای که در دنیا تردد می کند، با 
آبخور بیش از ١۷.۵ متر پهلو بدهیم.« حق ش��ناس تصریح 
کرد:  »در کنار چنین ظرفیتی که در تنها بندر اقیانوس��ی 
ایران ایجاد شده، این نکته کلیدی وجود دارد که با هندی ها 
توانس��تیم در دو مبلغ ١۵٠میلیون دالر و ٨۵میلیون دالر 
در چهار س��ال گذش��ته به تفاهم برس��یم تا آنها در بندر 
چابهار برای محوطه بارانداز س��رمایه گذاری انجام دهند و 
نیز سرمایه گذاری خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری صورت 

گی��رد.« وی متذکر ش��د: »در نزدیک بندر چابهار که ما با 
هندی ها مش��ارکت کردیم، بندر گوادر در پاکس��تان قرار 
دارد که چینی ها آنجا س��رمایه گذاری کرده اند. هر دو این 
سرمایه گذاری ها - چینی ها در گوادر و هندی ها در چابهار- 
مکمل یکدیگر برای انتقال کاالی دو کش��ور بزرگ است.« 
معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریان��وردی ادامه داد: 
»باالخ��ره چین و هند ۴٠ درص��د جمعیت جهان را دارند 
و انتقال کاالی آنها به کش��ورهای آس��یای میانه و نیز مواد 
اولی��ه ای که در افغانس��تان وجود دارد، می تواند از مس��یر 
ایران و بندر چابهار به کش��ور چین یا هند منتقل ش��ود.« 
حق شناس عنوان کرد: به نظر من اینها گام های اولیه است 
که برداشته شده و جا برای سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد، 
به خصوص طرحی که چینی ها تحت عنوان »یک راه، یک 
کمربند« مطرح کردند. این طرح، به نوعی همان راه ابریشم 
اس��ت، با این تفاوت که در اینجا راه های آبی برقرار است و 
اروپا و آسیا به یکدیگر متصل می شوند.« وی افزود: »حدود 
۶٠میلیارد دالر پیش بینی ش��ده که س��رمایه گذاری انجام 
شود. بخشی از این س��رمایه گذاری در مسیر ایران است.« 
معاون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی گفت: »بر 
این اساس، در چابهار همچنان فرصت سرمایه گذاری وجود 
دارد و بعد از چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، در 

س��واحل مکران این امکان وجود دارد.« حق شناس متذکر 
ش��د: »در سیاست های باالدستی و در برنامه توسعه ششم 
پیش بینی شده که به طور مشخص در جاسک که سواحل 
مکران است، سرمایه گذاری انجام دهیم و بندری متناسب 
با چابهار ایجاد ش��ود. حتی وزارت راه و شهرس��ازی نیز در 
آنجا سرمایه گذاری انجام می دهد و بقیه ارگان های دریایی 
نیز در آنج��ا چنین کاری انجام خواهن��د داد.« وی افزود: 
»ب��ه نظر من، آینده بنادر ایران در س��واحل مکران خواهد 
بود که جذابیت های طبیعی برای سرمایه گذاری دارند، اما 
در کن��ار آن، در بندر ش��هید رجایی در ف��از ۳ اقداماتی را 
در ح��ال اکران داریم که ١۴٠٠ متر اس��کله اس��ت که در 
آن جا نیز به آبخور بیش از ١۷ متر رسیده ایم.« معاون امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: »عمده 
سرمایه گذاری های چهار سال گذشته و آینده ما در دو بندر 
ش��هید رجایی در اس��تان هرمزگان و بندر چابهار است و 
نیز نگاه ویژه به س��واحل مکران داریم.« حق شناس تأکید 
کرد:»این بنادر به شدت استعداد جذب سرمایه های داخلی 
و س��رمایه گذاری خارجی را دارند که البته در برنامه ششم 
مجوزی گرفته ش��ده است که بتوانیم با شرکت های ایرانی 
و خارجی برای جذب س��رمایه گذاری و اداره بنادر کوچک 

کشور مشارکت کنیم.« 

مسیر سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بنادر

قصه پرغصه هدفمندی یارانه ها

خط پایان پرداخت یارانه نقدی کجاست؟ 



فرص�ت ام�روز: نهمی��ن نمایش��گاه 
تخصصی س��اخت تجهیزات داخل صنعت 
نف��ت خوزس��تان از 11 ت��ا 14 آبان م��اه 
ب��ه م��دت چه��ار روز در مح��ل دائم��ی 
نمایش��گاه های بین المللی اهواز برپا شده 
اس��ت. حبیب اهلل بیط��رف، مع��اون وزیر 
نفت در امور پژوه��ش و فناوری در آیین 
گش��ایش نهمین نمایشگاه صنعت نفت و 
گاز خوزس��تان در اهواز گف��ت: در برنامه 
شش��م توس��عه و افق 1400 تولید روزانه 
4.5 میلیون بشکه نفت و یک هزار و 100 
میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی پیش بینی 
ش��ده اس��ت. وی افزود: 18 درصد ذخایر 

نف��ت و 10 درص��د ذخایر گ��از جهان در 
ایران است و براس��اس آخرین آمار، ایران 
ظرفی��ت تولید 157 میلیون بش��که نفت 
خام در طول سال را دارد. وی با بیان اینکه 
پتانس��یل تولید روزانه 6 میلیون بش��که 
نفت خام و400 میلی��ون متر مکعب گاز 
در ایران وجود دارد، گفت: ایران س��اختار 
مناس��ب برای بهینه س��ازی فعالیت ها در 
ح��وزه نفت و گ��از را دارد. مع��اون وزیر 
نفت در ام��ور پژوهش و فناوری گفت: به 
س��رمایه گذاری 134 میلیارد دالر در باال 
دس��تی و 67میلیارد دالر در پایین دستی 
نیاز اس��ت که برای دس��تیابی به این امر 

وزارت نف��ت برنامه اساس��ی را پیش بینی 
کرده است.  وی به پنج برنامه مهم وزارت 
نفت اشاره کرد و گفت: اجرای قراردادهای 
IPC با هدف توسعه میادین نفت و گاز با 
استفاده از سرمایه شرکت های بین المللی 
از مهم تری��ن فعالیت ه��ای وزارت نفت در 
ماه های آینده است. وی افزود: امید است 
تا پایان س��ال 10 قرارداد دیگر به غیر  از 
توت��ال به امضای ش��رکت ملی نفت ایران 

برسد. 

اولویت بازسازی و نوسازی تاسیسات 
صنعت نفت 

بیط��رف ادامه داد: اکن��ون حدود 18 
طرح که عم��ده آن در خوزس��تان بوده 
پیش بینی ش��ده و ظرف یک سال آینده 
ق��رارداد آنها منعقد می ش��ود و تا س��ه 
سال این طرح ها به س��رانجام می رسند. 
وی بی��ان ک��رد: همچنی��ن بازس��ازی و 
نوسازی تاسیسات رو دستی و باالدستی 
صنعت نفت از دیگ��ر اولویت های وزارت 
نفت اس��ت، چراکه فرسودگی تاسیسات 
می توان��د ضرره��ای زیانب��اری را به این 
صنع��ت وارد کند. مع��اون وزیر نفت در 
امور پژوه��ش و فناوری گف��ت: تا پایان 
س��ال 97 مجموع��ه کاره��ای مطالعاتی 
انج��ام و از س��ال 98 ام��کان بازس��ازی 
تجهیزات فرس��وده فراهم می ش��ود. وی 
گفت: همچنین مطالعه کلیه میدان های 
نفت��ی کش��ور از دیگر طرح ه��ای وزارت 
نفت است که برای این کار دستورالعمل 
مربوطه از سوی وزارت تهیه و ابالغ شده 
اس��ت.  بیطرف توسعه س��اخت داخل و 
کااله��ای پرمصرف در صنعت نفت و گاز 
را از دیگر اهداف این وزارتخانه برش��مرد 
و اف��زود: 6 پ��روژه حمای��ت از س��اخت 
داخ��ل اق��الم پرمصرف و تجاری س��ازی 
فناوری در قالب خری��د انبوه جمع آوری 
و گروه بندی شده است. وی استقرار نظام 
گواهینام��ه تجهیزات صنع��ت نفت را از 
دیگر برنامه های این وزارتخانه برشمرد و 
بر استانداردسازی تجهیزات نفتی تاکید 
ک��رد. معاون وزیر نف��ت در امور پژوهش 
و فناوری گف��ت: بحث اس��تاندارد یکی 
از ضرورت ه��ای صنع��ت نفت اس��ت که 
در گذش��ته به دلیل تحریم ها اجازه این 
اس��تانداردها را نداش��تیم.  وی تصری��ح 
کرد: کس��ب و کار ب��ر بس��تر الکترونیک، 
شفاف س��ازی معامالت و رقابت س��الم و 
ثبت مناقصه ها در س��امانه قابل رصد نیز 

از دیگر مدل های وزارت نفت است.  

خانواده نفت محدود به شرکت های 
وزارت نفت و دولتی نیست

بیطرف یادآور ش��د: ایجاد مراکز پروژه 
برداش��ت در قالب 9 قرارداد میدان محور 
که در زمینه توس��عه مهندس��ی مخزن 
در دانش��گاه های معتب��ر اس��ت از دیگر 
طرح های وزارت نفت است. وی همچنین 
در خصوص برپایی نمایشگاه صنعت نفت 
خوزس��تان در اهواز گفت: نخستین پیام 
این نمایش��گاه این است که خانواده نفت 
مح��دود ب��ه ش��رکت های وزارت نفت و 
دولتی نیس��ت، بلکه دربرگیرنده تمامی 

مجموع��ه ظرفیت ه��ای مرتبط ب��ا این 
صنعت است.  وی افزود: کلیه صنعتگران، 
کارکن��ان، مش��اوران مراکز دانش��گاهی 
و تمام��ی کس��انی ک��ه در ای��ن عرصه 
نقش آفرینی می کنن��د از خانواده بزرگ 
نفت و گاز ایران به شمار می روند. معاون 
وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری ادامه 
داد: تمامی این مجموع��ه را می توان در 
نمایش��گاه ها مالقات ک��رد و از نزدیک با 
دس��تاوردهای جدید آنها آش��نا شد. وی 
بیان ک��رد: آش��نایی متخصصان صنعت 
نفت با دستاوردهای یک سال صنعتگران 
و مش��اهده نوآوری ه��ای ای��ن صنعت از 
دیگر جنبه های این نمایش��گاه تخصصی 
است. بیطرف تصریح کرد: اکنون عالوه بر 
بازارهای داخلی، حضور در بازار خارجی 
نیز یکی دیگ��ر از ضرورت های مهم این 
صنعت اس��ت که برگ��زاری نمایش��گاه 
تخصص��ی نف��ت و گ��از می تواند بس��تر 
مناس��ب را برای حضور در بازار خارجی 
فراه��م س��ازد. وی ادام��ه داد: همچنین 
در این نمایش��گاه دیدگاه های سازندگان 
به صورت مستقیم به مدیران صنعت نفت 
منتقل می ش��ود و این تعامل می تواند در 
راس��تای رونق اقتص��ادی در این صنعت 
نتیجه بخش باش��د. مع��اون وزیر نفت در 
امور پژوهش و فناوری گفت: خوزس��تان 
بزرگ تری��ن صنایع نفت و گاز کش��ور را 
در اختی��ار دارد و این نمایش��گاه فرصت 
مناس��بی برای صنعتگران این عرصه در 
خوزستان اس��ت تا بتوانند دستاوردهای 

خود را به جهانیان معرفی کنند. 

ارتقای کیفی تولید داخل باعث 
حضور70درصدی صنعتگران بومی 

در طرح های نفتی می شود
حبی��ب اهلل بیطرف در حاش��یه افتتاح 
نمایشگاه س��اخت تجهیزات صنعت نفت 
خوزس��تان در جم��ع خبرن��گاران گفت: 
داخلی  صنعتگ��ران  تولی��دات  کیفی��ت 
نس��بت به سال گذش��ته ارتقا پیدا کرده 
که تداوم این رشد می تواند باعث حضور 
70 درص��دی تولیدکنندگ��ان داخلی در 
پروژه های نفتی شود. وی افزود: حمایت 
از س��ازندگان و تولید کنندگ��ان داخلی 
عالوه ب��ر اینکه ایجاد اش��تغال پایدار را 
به دنب��ال دارد، ارزش افزوده را به داخل 
کش��ور منتقل و بس��تر مناس��ب را برای 
تقوی��ت اقتصاد فراهم می کن��د. بیطرف 
گفت: از صنعتگران داخلی انتظار می رود 
کیفیت محصوالت خود را ارتقا داده و به 
تداوم استفاده و عمر مفید تجهیزات خود 
تعهد دهند تا بتوانند پاس��خگوی کیفیت 
قطعات تولیدی خود باش��ند. معاون وزیر 
نفت در امور پژوهش و فناوری بیان کرد: 
حمایت از تولیدات داخلی به معنای رقم 
زدن اقتص��اد مقاومتی در کش��ور بوده و 
ای��ن ش��رایط زمانی محقق می ش��ود که 
تولی��د متکی ب��ه صنعتگ��ران داخلی و 
ایران��ی باش��د. وی گفت: خوش��بختانه 
اقداماتی برای ص��دور گواهینامه کیفیت 
خدمات و محص��والت تولیدی در درون 
کش��ور انجام ش��ده و این مسئله کمک 

شایانی به سازندگان ایرانی است. 

حبیب اهلل بیطرف، معاون وزیرنفت اعالم کرد

پیش بینی تولید روزانه 4.5 میلیون بشکه نفت در افق 1400 
انرژی

اشتغال

رویترز گزارش داد
امضای قرارداد 30 میلیارد دالری 

بین شرکت ملی نفت ایران و 
»روسنفت« روسیه

خبرگ��زاری رویت��رز گ��زارش داد ک��ه ش��رکت 
»روسنفت« روسیه و شرکت ملی نفت ایران قراردادی 
به مبلغ 30 میلی��ارد دالر منعقد کرده اند. رویترز به 
نقل از ایگور س��چین، مدیرعامل »روسنفت« افزود: 
طب��ق این قرارداد دو ش��رکت ایران��ی و روس روی 
تعدادی از پروژه های راهبردی همکاری خواهند کرد. 
رویترز افزود: همکاری آینده ش��رکت »روس��نفت« 
روس��یه، موقعیت این شرکت را در خاورمیانه تقویت 
خواهد کرد. این ش��رکت قبال تعدادی قرارداد نفتی 
با کشورهای منطقه منعقد کرده که شامل مشارکت 
برای س��اخت خط لوله کردس��تان عراق می شود که 
بیش��تر سهام آن به شرکت »روس��نفت« تعلق دارد. 
موافقت اصولی این قرارداد در جریان دیدار پوتین از 
تهران به امضای مدیران عامل این دو ش��رکت ایرانی 
و روس رس��ید. سچین گفت: امضای موافقت اصولی 
ای��ن ق��رارداد، مقدمه ای ب��رای متن اصل��ی قرارداد 
اس��ت که طی یک س��ال آینده تکمیل خواهد شد. 
ای��ن پروژه با هدف تولید ی��ک میلیون و یکصد هزار 
بش��که نفت در روز معادل 55 میلی��ون تن نفت در 
س��ال تعریف شده است. سچین به خبرنگاران گفت: 
م��ا در مورد میدان های نفت و گاز مطالعه می کنیم و 
برای توس��عه آنها با شریک ایرانی خود )شرکت ملی 
نفت ایران( همکاری خواهیم کرد. وی افزود: روسیه 
از ایران دعوت کرده اس��ت برای توس��عه میدان های 
نفتی ساحلی روسیه با روسنفت همکاری کند. هنوز 
سقف سرمایه گذاری مشترک شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت روس��نفت روسیه اعالم نشده است. روسیه 
و ایران قبال یک قرارداد همکاری 20 میلیارد دالری 
امضا کرده بودند که بر مبن��ای تجارت پایاپای نفت 
در مقابل کاال بود. س��چین گف��ت: قرارداد نفتی بین 
ش��رکت ملی نفت ایران و »روسنفت« نیز بر مبنای 

مبادله پایاپای نفت و مشتقات نفتی است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
 راه بی بدیل

توسعه مهارت آموزی است

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی می گوید راه 
بی بدی��ل توس��عه مهارت آموزی اس��ت و 1.5 درصد 
تولی��د ناخال��ص داخلی باید از مهارت حاصل ش��ود. 
علی ربیع��ی با اعالم این مطلب در مراس��م تودیع و 
معارفه رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در وزارت کار اف��زود: آموزش فنی و حرفه ای باید در 
جوار دانش��گاه باش��د نه اینکه در دانشگاه مستحیل 
ش��ود. وی تاکید کرد: برای تحقق رش��د 8 درصدی 
ب��ه 7 هزار میلیارد ری��ال س��رمایه گذاری نیاز داریم 
و 30درص��د این س��رمایه گذاری می توان��د از طریق 
به��ره وری محقق ش��ود. ربیعی اضافه کرد: لهس��تان 
ب��ه دلیل نیروی کارآمد انس��انی پابرجا مانده اس��ت 
و انس��ان های دارای توان فنی، تخصص��ی و مهارتی 
بوده اند که توانستند پس از جنگ جهانی دوم، آلمان 
خرد ش��ده را نجات دهند، پس اگر بهره وری نباش��د 
رش��د پرهزینه خواهد ش��د. وی مهم ترین مشکالت 
کنون��ی جامعه ای��ران را فق��ر، بیکاری، س��المندی، 
بی مهارت��ی و زنان سرپرس��ت خان��وار نامید و گفت: 
برای خروج از فقر نیاز به مهارت آموزی داریم. ربیعی 
ب��ا بیان اینکه در کاریابی ها بیش��ترین جذب از میان 
مهارت آم��وزان صورت می گیرد، اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت یاد شده نیاز به ارتقای مهارت ها داریم. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه به گفته 
وی، حدود 10میلیون بی س��واد در کشور وجود دارد 
و بخش��ی از جامعه هم دارای سواد اندک هستند که 
آموزش های فنی و حرفه ای نیز برای چنین اقش��اری 
برنامه ریزی می ش��ود. این مقام مس��ئول اضافه کرد: 
امیدوارم تا س��ال 1400 چهار تا پنج مدیر شایس��ته 
در ای��ن س��ازمان تربیت ش��ود. وی ضمن تش��کر از 
جوانان��ی که در مس��ابقات بین المللی مهارت ابوظبی 
شرکت کرده بودند، گفت: نخبه فقط کسی نیست که 
در مسیر دانش��گاه است، بلکه شاید نخبگان مهارتی، 
قوی ت��ر از دیگر نخبگان باش��ند. ربیعی با اش��اره به 
تخصیص 200 هزار میلیارد ریال برای توسعه اشتغال 
در کش��ور گفت: درصددیم آموزش های مهارتی را به 
روس��تاها ببریم تا حتی اگر به شکل فیزیکی نشد به 
ش��کل های مجازی و س��یار در روس��تاها انجام شود. 
وی در خص��وص رئیس جدید س��ازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور نیز گفت: هیچ توصیه ای در انتخاب 
ایش��ان به من نشده و انتخاب ایش��ان تنها و تنها به 

دلیل شایستگی و توانمندی شان است. 

یادداشت

تبدیل دولت کارفرما به دولت ناظر 

الیحه مدیریت خدمات کشوری جدید فقط در صورتی 
کارآم��د خواهد بود که دولت از کارفرمایی حذف ش��ود و 
بخش��ی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق نکند. 
واقعیت این است که دولت در رابطه با بودجه جاری نیاز به 
حمایت همه جانبه مجلس دارد تا زمانی که دولت کارفرما 
به دولتی هادی، حامی، سیاس��ت گذار و ناظر تبدیل شود. 
دولت دو منبع مالیات و نفت را برای کسب درآمد بیشتر 
ن��دارد که باید ای��ن منابع محدود را در م��وارد و مصارف 
بسیاری خرج کند در حالی که در هیچ کدام از این شاخه ها 
امکان کس��ب درآمد بیشتری ندارد. به عنوان مثال ساالنه 
بی��ش از 110 هزار میلیارد توم��ان درآمد مالیاتی نداریم 
و از س��وی دیگر س��االنه با توجه به سقف اوپک از میزان 
مشخصی نمی توانیم درآمد نفتی داشته باشیم. هم اکنون 
حدود 5 و 6 هزار پروژه ملی و 50 و 60 هزار پروژه استانی 
داری��م که اتمام این پروژه ه��ا به منابعی در حدود 500 یا 
600 ه��زار میلیارد تومان نیاز دارد. از س��وی دیگر دولت 
حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ساالنه تحقق 
درآمدی بیش از 200 هزار میلیارد تومان ممکن نیست. در 
چنین شرایطی نوشتن الیحه خدمات کشوری معنی ندارد. 
اکنون 6 میلیون بیکار در کش��ور داریم ولی 600 هزار نفر 
از آنها حاضر نیستند در مشاغل غیردولتی فعالیت کنند و 
همگی دوست دارند کارمند دولت باشند. فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها هم حاضر نیستند پروژ ه  ای کار کنند و همگی 
می خواهند کارمند باشند. این در حالی است که ما دولت 
کم درآم��د و پرهزینه ای داریم و س��االنه 48 هزار میلیارد 
تومان از پول کشور نیز صرف یارانه ای می شود که به هیچ 
دردی نمی خ��ورد، چراکه ثروتمندان ب��ه آن نیاز ندارند و 
دردی ه��م از فقرا دوا نمی کند. مهم ترین راهی که دولت 
باید پیش بگیرد این است که دیگر کارفرما نباشد. تنها راه 
اصالح مدیریت خدمات کش��وری این اس��ت که دولت از 
کارفرمایی بیرون بیاید و بخش خصوصی عهده دار آن شود 
و خ��ود منابع مالی خود را مدیریت کند. باید نقش دولت 
در اقتصاد کوچک و کوچک تر ش��ود. باید به سمت حذف 
کارفرمایی دولت برویم تا در نظام جدید شرط کارفرمایی 
دولت برداشته شود و سپس بر مبنای آن بخش خصوصی 
خود خواهد توانست با معیارهایی منابع مالی و هزینه های 
خود را ساماندهی کند. در چنین شرایطی می توان الیحه 

جدید مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرد. 
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انته��ای هفته گذش��ته بود 
از کلید خوردن  که رس��انه ها 
ط��رح تحقی��ق و تفح��ص از 
بان��ک مرک��زی در راهروهای 
بهارس��تان خب��ر دادند و حاال 
به نظر می رس��د که عزم جزم 
مجلس تنها به تغییر س��اختار 
بانک مرکزی خالصه نمی شود 
و طرح تحقی��ق و تفحص نیز 
در کن��ار ط��رح فوریتی قانون 
بانک مرکزی از سوی مجلس 

کلید خورده است. 
مدت هاس��ت  اینک��ه  ب��ا 
نماین��دگان مجلس از ضرورت 
اصالح نظ��ام بانکی در اقتصاد 
و  می کنن��د  صحب��ت  ای��ران 
در واق��ع، روزی نیس��ت ک��ه 
نماین��ده ای از تریبون مجلس 
ی��ا در گفت وگوی با رس��انه ها 
در ای��ن زمینه س��خن نگفته 
باش��د، اما با این هم��ه کمتر 
کس��ی گمان می کرد که طرح 
اصالح نظ��ام بانکی از س��وی 
مجل��س و ب��ا تغییر س��اختار 
بخورد،  کلی��د  مرک��زی   بانک 
چرا که دول��ت نیز در گیرودار 
تهی��ه و تدوین لوای��ح »قانون 
»قان��ون  و  مرک��زی«  بان��ک 
بانکداری« موس��وم ب��ه لوایح 
دوقلو بوده و همچنین بسیاری 
از محورهای سیزده گانه ای که 
نماین��دگان مجل��س در طرح 
تحقی��ق و تفح��ص از بان��ک 
مرک��زی مطرح کرده اند، نه در 
مرکزی،  بانک  اختیارات  حوزه 
اختی��ار  و  ح��وزه  در  بلک��ه 
ش��ورای پول و اعتبار است که 
رئیس کل بان��ک مرکزی البته 
رئی��س و تنها ی��ک عضو این 

شورا به شمار می رود. 

نظارت مجلس با اهرم 
تحقیق و تفحص

از آنجای��ی ک��ه نمایندگان 
ابزارهای معمول  از  نمی توانند 
ب��رای طرح  نظارت��ی مجلس 
سوال یا اس��تیضاح رئیس کل 
بانک مرکزی اس��تفاده کنند، 
بنابرای��ن تحقی��ق و تفح��ص 
تنه��ا اه��رم قانونی اس��ت که 
نماین��دگان طب��ق اص��ل ۷۶ 
می توانن��د  اساس��ی  قان��ون 
رئیس کل بان��ک مرکزی را به 
بهارستان بکشانند و او را وادار 
به پاس��خگویی کنند؛ نکته ای 
ک��ه چن��دی پی��ش در طرح 
تبدیل سازمان برنامه و بودجه 
ب��ه وزارتخان��ه نیز از س��وی 
کمیس��یون عم��ران مجل��س 
پیش��نهاد ش��د تا ب��ا تبدیل 
وزارتخانه،  به  برنامه  س��ازمان 
قدرت نظارتی مجلس باال رفته 
و نماین��دگان حق اس��تیضاح 
پیدا کنند؛ طرحی که به گفته 
مطالبه ای  بیشتر  کارشناسان، 
صنفی اس��ت ت��ا مل��ی، زیرا 
سازمان برنامه و بودجه مقسم 
بودجه کشور است و در بحث 
تخصی��ص اعتب��ارات، ح��رف 
نهای��ی را می زن��د و در نتیجه 
س��ازمان  ش��دن  وزارتخانه  با 
برنام��ه، نماین��دگان مجل��س 
دس��ت باالت��ر را در تخصیص 
بودجه پی��دا می کنند؛ رویه ای 
قب��ل  البت��ه چن��د روز  ک��ه 
در اظه��ار نظ��ر چن��د تن از 
نماین��دگان مجل��س درب��اره 
ریاس��ت جمهوری  نظام  تغییر 
ب��ه نظ��ام پارلمانی به ش��کل 
کلی تری نمایان شد و این امر 
نشان می دهد که مجلس دهم 
از هرآنچ��ه ب��ه افزایش قدرت 
و جای��گاه نه��اد مجل��س در 
نظام سیاس��ی ایران بینجامد، 

استقبال می کند. 
با این همه، آنچه باعث مطرح 
از  شدن بحث تحقیق وتفحص 
بانک مرکزی در مجلس دهم 
ش��ده عمدتا به خاط��ر بحران 

موسس��ات مالی و اعتباری در 
س��ال های اخیر بوده اس��ت و 
به نظر می رس��د که دامنه این 
بح��ران س��رانجام دامن بانک 
مرک��زی را هم گرفته اس��ت. 
البته پی��ش از این نمایندگان 
مجلس بارها نسبت به عملکرد 
بان��ک مرکزی و تبعات س��وء 
و  مالی  ساماندهی موسس��ات 
اعتباری غیرمجاز هشدار داده 
بودند؛ هشداری که در نهایت 
ب��ه طرح تحقی��ق و تفحص از 
بانک مرک��زی انجامید و حاال 
بای��د دید که چه سرنوش��تی 
در صح��ن مجل��س در انتظار 
این طرح خواه��د بود؛ اتفاقی 
که پنج س��ال پیش و در سال 
آخر دولت احمدی نژاد نیز رخ 
داد و ماج��رای برداش��ت های 
از بانک ها، پای  ش��بانه دولت 
محم��ود بهمن��ی، رئی��س کل 
بان��ک مرک��زی وق��ت را ب��ه 
مجل��س کش��اند؛ دوره ای که 
به جرات می توان آن را نمونه 
بارز و آش��کار عدم اس��تقالل 
بان��ک مرک��زی در تاریخ این 
نه��اد پول��ی و مالی دانس��ت؛ 
اتفاقی که ایضا برای جانشین 
بهمنی نیز در حال تکرار است 
و بح��ران موسس��ات مال��ی و 
اعتب��اری باع��ث ش��ده طرح 
تحقی��ق و تفح��ص از بان��ک 
مرک��زی در مجلس دهم کلید 

بخورد. 

طرحی برای استقالل 
بیشتر بانک مرکزی 

ط��رح تحقی��ق و تفحص از 
بانک مرکزی ش��امل 13محور 
اس��ت و نخس��تین محور آن 
به بح��ث نظارت بانک مرکزی 
ب��ر بانک ها و موسس��ات مالی 
و اعتب��اری مجاز ی��ا غیرمجاز 
برمی گردد که موجب پرداخت 
ب��ه  غیرمتع��ارف  س��ودهای 
س��پرده های بانکی شده است. 
این طرح توسط شش نماینده 
مجلس امضا ش��ده و متمرکز 
بر عملکرد پنج س��ال گذشته 

بانک مرک��زی یعنی از ابتدای 
دوره ریاس��ت ولی اهلل سیف بر 
نهاد سیاست گذار پولی است. 

محوره��ای  کن��ار  در  ام��ا 
و  تحقی��ق  ط��رح  س��یزده گانه 
تفح��ص، ط��رح فوریت��ی قانون 
بانک مرکزی نیز توس��ط کمیته 
اقتصادی  بانک��داری کمیس��یون 
مجل��س تدوین ش��ده و به زودی 
در صح��ن مجلس ده��م مطرح 
می شود. این طرح شامل 80 ماده 
اس��ت و عمدتا بر تغییر س��اختار 

بانک مرکزی متمرکز است. 
در این طرح، س��اختار بانک 
به طور کامل دگرگون  مرکزی 
ش��ده و هیات عالی، باالترین 
مرج��ع سیاس��تگذاری، وضع 
مق��ررات و نظارت بر حس��ن 
اج��رای قوانی��ن و مقررات در 
بان��ک مرکزی اس��ت. ترکیب 
عال��ی عب��ارت  ای��ن هی��ات 
از رئی��س کل به عنوان  اس��ت 
رئیس هی��ات عالی، قائم مقام 
نایب رئیس  به عنوان  رئیس کل 
و دبی��ر هی��ات عال��ی، رئیس 
اقتص��اددان  س��ه  س��ازمان، 
متخص��ص در اقتص��اد کالن، 
یک صاحب نظر در امور مالی، 
ی��ک حقوق��دان متخصص در 
بانکی، یک صاحب نظر  حقوق 
متخص��ص در ام��ور بانک��ی و 

آشنا به بانکداری اسالمی. 
در نتیجه این تغییر ساختار، 
اگر رئیس جمه��ور قصد تغییر 
و جابه جای��ی یک��ی از اعضای 
هیات عالی را داش��ته باش��د 
بای��د درخواس��ت خ��ود را به 
هم��راه دالی��ل و مس��تندات 
ارس��ال  عال��ی  هی��ات  ب��ه 
 کن��د و در ص��ورت موافق��ت 
دو س��وم اعضای هیات عالی، 
برکناری با حکم رئیس جمهور 
تغییر  ب��رای  می ش��ود.  انجام 
رئی��س کل بانک مرک��زی نیز 
در صورت��ی ک��ه حداقل چهار 
عضو غیراجرای��ی هیات عالی 
یا  رئی��س کل  خواس��تار عزل 
یکی دیگ��ر از اعضای اجرایی 
باش��ند، درخواس��ت خ��ود را 

به همراه دالیل و مس��تندات 
ب��رای رئیس جمه��ور ارس��ال 
می کنند. رئیس جمهور موظف 
اس��ت حداکثر طی دو هفته، 
نظر خ��ود را به هی��ات عالی 
اعالم کند. در صورت موافقت 
در  موض��وع  رئیس جمه��ور، 
هیات عالی به بحث گذاش��ته 
می ش��ود و پ��س از اس��تماع 
دفاعی��ات عض��و اجرایی مورد 
نظ��ر، رای گی��ری ب��ه عم��ل 
می آی��د. ص��دور حک��م عزل 
توس��ط رئیس جمهور مستلزم 
موافق��ت حداقل ش��ش نفر از 

اعضای هیات عالی است. 
همچنی��ن اعض��ای هی��ات 
عال��ی باید در آغ��از کار خود 
در مجل��س حاض��ر ش��وند و 
س��وگند یاد کنند که در تمام 
وظایف  مسئولیت خود  دوران 
را به درس��تی انج��ام خواهند 
داد. مجلس��ی ها در این طرح، 
پاس��خگویی رئی��س کل بانک 
مرک��زی ب��ه مجل��س را هم 
مدنظر ق��رار داده ان��د، به این 
موظف شده  رئیس کل  ترتیب 
اس��ت ش��خصاً ب��ه نمایندگی 
هیات عالی، در نخستین جلسه 
علن��ی ماه های اردیبهش��ت و 
آبان مجلس ش��ورای اسالمی، 
گزارش عملک��رد و برنامه های 
بانک مرکزی را به نمایندگان 
مجل��س ارائ��ه ده��د. گزارش 
بای��د  رئی��س کل  مکت��وب 
حداق��ل ۴8س��اعت قب��ل در 
اختیار نماین��دگان قرار گیرد 
و ب��رای اطالع عموم منتش��ر 
رئیس کل،  همچنی��ن  ش��ود. 
قائم مقام رئی��س کل و رئیس 
مکلف هستند حسب  سازمان 
ب��ا  نماین��دگان  درخواس��ت 
حضور در کمیسیون اقتصادی 
مجلس در خص��وص عملکرد 
س��ازمان  و  مرک��زی  بان��ک 

پاسخگو باشند. 
اما نکت��ه مهم طرح مجلس 
تنها درباره تغییر ساختار اداره 
بانک مرکزی نیست و شرایط 
اس��تقراض دولت را هم شامل 

می ش��ود؛ در ص��ورت تصویب 
این ط��رح در مجل��س، بانک 
مس��تقل تر  نهادی  به  مرکزی 
ش��رایط  و  ش��ده  تبدی��ل 
اس��تقراض  برای  س��خت تری 
دولت از بانک مرکزی در نظر 
گرفت��ه ش��ده اس��ت؛ چنانکه 
براس��اس ای��ن ط��رح تنها به 
دولت تنخواه شش ماهه تعلق 
می گیرد که می��زان مانده آن 
بای��د کمت��ر از 5درصد از کل 
درآم��د مالیات��ی در آن دوره 
باش��د. به عب��ارت دیگر، بانک 
مرکزی تنها می تواند به دولت 
تنخ��واه با سررس��ید کمتر از 
شش ماه اعطا کند. کل تنخواه 
باید در همان س��ال بودجه ای 
تسویه شود. عالوه بر این مقرر 
ش��ده اس��ت که مانده تنخواه 
دریاف��ت ش��ده دول��ت در هر 
مقطع از سال نباید از 5درصد 
مالیاتی تحقق  کل درآمدهای 
یافته دولت در س��ال گذشته 
مانده حساب های  کند.  تجاوز 
دول��ت و س��ایر دارایی ه��ای 
دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه 
تنخواه دریافتی دولت از بانک 
مرکزی اس��ت. در صورت عدم 
تسویه تنخواه در ظرف زمانی 
مکلف  مرک��زی  بانک  مق��رر، 
اس��ت زمان تس��ویه کامل از 
اعطای هر گونه تنخواه جدید 

اجتناب کند. 

کشاکش دولت و مجلس 
درباره بانک مرکزی

بانک��ی،  نظ��ام  اص��الح 
مطالبه ای اس��ت که همه در 
سالیان اخیر از کارشناسان و 
گرفته  بخش خصوصی  فعاالن 
درباره  دولت��ی  مس��ئوالن  تا 
آن تفاه��م  نظر داش��ته اند. از 
همین رو، ه��م دولت یازدهم 
درصدد تهی��ه و تدوین لوایح 
»قان��ون بان��ک مرک��زی« و 
موس��وم  بانکداری«  »قان��ون 
ب��ه لوای��ح دوقلو ب��ود و هم 
ده��م  مجل��س  نماین��دگان 
در  طرح��ی  تهی��ه  کار  در 
کمیس��یون اقتص��ادی. لوایح 
دوقل��وی دول��ت ام��ا باوجود 
طی  بس��یار  خبرس��ازی های 
چهارس��ال دول��ت یازدهم و 
س��ال ابتدایی دولت دوازدهم 
هنوز ب��ه نتیجه  و س��رانجام 
نرس��یده و به نظر می رسد که 
مجلس دهم گوی س��بقت را 
در ای��ن راه از دولت یازدهم و 

دوازدهم ربوده است. 
طرح مجلس عمدتا بر تغییر 
ساختار بانک مرکزی بنا شده 
و این تغییر س��اختار بر تغییر 
ارکان اداره بان��ک مرک��زی و 
حرک��ت به س��مت اس��تقالل 
بیش��تر از دولت متمرکز بوده 
ط��رح  حقیق��ت،  در  اس��ت. 
مجلس، طرحی برای استقالل 
بیش��تر بانک مرکزی و کمتر 
شدن وابستگی به دولت است 
و انتظ��ار می رود که دولت نیز 
به آس��انی ب��ه قواع��د آن تن 
ندهد، چرا ک��ه بانک مرکزی، 
بخ��ش مهم��ی از درآمدهای 
نفت��ی را می گی��رد و مع��ادل 
ریال��ی آن را پ��س می دهد و 
به ای��ن ترتیب ب��ه مثابه ابزار 
دس��ت دولت باقی می ماند؛ از 
این جهت می ت��وان این طرح 
را کشاکش دولت و مجلس در 
رابطه با استقالل بانک مرکزی 
نیز دانس��ت، اما ب��ا این همه، 
طرح��ی ک��ه مجل��س درباره 
تغیی��ر س��اختار بانک مرکزی 
تدوین کرده است، این پرسش 
را ه��م مط��رح می کن��د ک��ه 
بانک مرک��زی در یک اقتصاد 
نفتی ت��ا چه ح��د می تواند از 
دولت مس��تقل باشد و به بیان 
درس��ت تر، یک اقتص��اد نفتی 
تا چ��ه اندازه اس��تقالل بانک 

مرکزی را برمی تابد؟! 

 طرح مجلس ساختار بانک مرکزی را
به کدام سو می برد؟

حمل و نقل ریلی

مدیرعامل راه آهن خبر داد
درآمد ۲ میلیارد دالری با راه اندازی 

کریدور شمال-جنوب
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره با نزدیک شدن 
زمان تکمیل راه آهن قزوین-رش��ت و بهره برداری از 
کریدور ش��مال-جنوب گفت طب��ق پیش بینی ها در 
کری��دور ش��مال-جنوب بین یک ت��ا 2میلیارد دالر 
به صورت پایدار برای کشور درآمد کسب خواهد شد. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی، س��عید محم��دزاده در حاش��یه 
برگ��زاری اجالس پن��ج جانب��ه کری��دور ترانزیتی 
خلیج فارس-دریای س��یاه در جمع رس��انه ها گفت: 
وضعیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه به گونه ای 
است که پل ارتباطی جایگزین برای اتصال جنوب به 
ش��مال و همچنین یک رقیب ارزشمند برای جنوب 
به غرب محس��وب می ش��ود. برای ارتباط آس��یای 
جنوب شرق، هند، جنوب چین، روسیه و کشورهای 
اسکاندیناوی و شمال اروپا مسیر بسیار جذابی است 

که بخشی از آن از ایران عبور می کند. 
وی افزود: بخش��ی از این کری��دور در آذربایجان، 
گرجستان، دریای سیاه و اوکراین قرار دارد و اتصال 
ارزشمندی با مرکز اروپا برقرار شده است و همچنین 
می ت��وان از طریق ایران ارتباط بین جنوب و ش��رق 
دریای خزر و جنوب به شرق روسیه را برقرار کرد. 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: موقعیت 
جغرافیای ایران به گونه ای است که می تواند از عبور 
بارهای ترانزیت اس��تفاده وس��یعی بب��رد. به همین 
منظور طی سال های اخیر همکاران ما در بخش های 
مختلف حمل ونقل و شرکت راه آهن تمام تالش خود 
را انجام می دهند تا از این کریدورها نهایت استفاده 

را ببرند. 
مدیرعامل شرکت راه آهن بیان داشت: جلسه امروز 
در خصوص مباحث کارشناسی کریدور جنوب-غرب 
بین ایران، گرجستان، آذربایجان، اوکراین و لهستان 
اس��ت و امیدواریم با فعال ش��دن این کریدور بخش 
قابل توجه��ی از بارهای جنوب ش��رق آس��یا به اروپا 

توسط این کریدور حمل شود. 
محمدزاده خاطرنش��ان کرد: این جلسات با حضور 
بخش خصوص��ی ادام��ه می یاب��د و خوش��بختانه با 
س��ازمان این کریدور مصوب ش��ده و تمام تالش ما 
پیگیری و فعال سازی ایجاد نظام های تشویقی برای 

این کریدور است. 
وی ادامه داد: براساس مطالعات انجام شده ظرفیتی 
که برای حمل بار ترانزیتی در س��ال 1۴00 از ایران 
تعیین ش��ده، بین 30 تا 100 میلیون تن اس��ت که 
عدد های 30 تا ۴0 میلیون تن اعداد دست یافتنی به 
شمار می رود، لذا وظیفه ما در شرکت راه آهن و سایر 
بخش های حمل ونقل این است که تمام تالش خود 

را برای محقق شدن این رقم به کار ببندیم. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به حمل 
دریای��ی بار از جنوب به ش��مال گفت: حمل دریایی 
بین ۴5 ت��ا ۶0 روزبه طول می انجامد، درحالی که با 
حمل  ریلی این مس��یر ب��ه 1۴ روز کاهش می یابد. 
همچنین حمل دریایی کاال در مس��یر جنوب-غرب 
۴0 ت��ا 50 روز به طول می انجامد که این مدت زمان 
با حمل ریلی بین 15 تا ۴5 روز به طول می انجامد. 
مدیرعام��ل ش��رکت راه آه��ن مهم ترین اق��دام را 
معرف��ی این کریدور ب��ه بهره برداران عن��وان کرد و 
گفت: برای کریدور جنوب-غرب س��ایتی راه اندازی 
ش��ده که فعال است و می توان اطالعات مورد نیاز را 

از آن استخراج کرد. 
وی اف��زود: پیش بینی ما این اس��ت که در س��ال 
2018 از ای��ن کریدور به طور جدی اس��تفاده کنیم. 
بین هن��د و اروپا حدود 5 میلی��ارد دالر حمل ونقل 
کاال صورت می گیرد و اگر بار از ایران عبور کند، 10 
درصد این رقم در کمترین حالت کس��ب می ش��ود. 
همچنی��ن پتانس��یل عبور بار بین جنوب و ش��مال 
در س��ال 201۶ حدود ۷ میلیون تن اس��ت که 50 
درص��د آن قابلیت عبور از ایران را دارد، اما به دلیل 
تعرفه ه��ا و ع��دم اتصال زیرس��اخت ها این مبادالت 

انجام نمی شد. 
محم��دزاده از ایجاد یک بارانداز در آس��تارا برای 
تس��هیل استفاده از کریدور ش��مال-جنوب خبر داد 
و گفت: با نزدیک ش��دن به تکمیل راه آهن قزوین-

رش��ت بخش قابل توجهی از این کری��دور به صورت 
ریل��ی به بهره برداری خواهد رس��ید، ل��ذا می توانیم 
برای سال های آینده، میزان قابل توجهی کاال از این 

کریدور جابه جا کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد که طبق 
پیش بینی ها، در کریدور ش��مال-جنوب بین یک تا 
2میلیارد دالر به صورت پایدار درآمد کس��ب خواهد 

شد. 
ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت راه آه��ن پیش بینی 
می ش��ود در س��ال ۹۷ حداقل 20 میلیون تن بار از 

این کریدور جابه جا شود. 
وی تأکی��د ک��رد: صاحب��ان کاال بای��د بتوانند از 
کریدورها به س��رعت عب��ور کنند و ای��ن کریدور از 
نظر قیمت و زمان نس��بت به حمل دریایی جذابیت 
داش��ته باش��د. لذا در تالش برای کاه��ش تعرفه ها 
نزدیک کردن آن به تعرفه حمل دریایی هستیم زیرا 
حمل ونقل دریای��ی همواره یک رقیب ارزان و حمل 
به صورت مبدأ و مقصدی است به همین خاطر حمل 
بار به صورت ریلی به گونه ای باشد که به رغم تردد از 

چند کشور برای صاحب کاال جذابیت داشته باشد.

یادداشت

ماجرای کسب و کار در ایران 
داشته های هدر رفته

این هفته گ��زارش انجام کس��ب و کار 2018 بانک 
جهانی  )DB 2018( منتشر شد. این گزارش حاکی 
است که رتبه ایران در س��هولت انجام کسب و کار در 
میان 1۹0 کش��ور جهان با چهار پله افت نس��بت به 
سال پیش��ین به 12۴ رسیده است. البته امتیاز کلی 
ایران نس��بت به س��ال قبل تغییری در جهت کاهش 
نداش��ته و آنچ��ه باعث افت جایگاه ما ش��ده اس��ت، 
حرک��ت دیگران و توقف ما بوده اس��ت. ماه پیش نیز 
گزارش رقابت پذیری جهانی سال 18-201۷ منتشر 
شد. در آن گزارش جایگاه ایران در میان 13۷ کشور 
جهان با بهبود هش��ت پله ای ب��ه ۶۹ ارتقا یافته بود. 
پرسش این است که چرا رتبه ایران در این دو گزارش 
در جهت عکس هم حرکت کرده است؟ در پاسخ باید 
گفت گزارش انجام کس��ب و کار روی محیط »قانونی 
و مقرراتی« کس��ب و کار متمرکز است. بنابراین بهبود 
و اصالح قوانین و مقررات ناظر بر 10 ش��اخص مورد 
ارزیابی می تواند موجب بهبود رتبه یک کشور شود. 

گ��زارش رقابت پذیری جهانی از 12 رکن تش��کیل 
ش��ده است. گروهی از این ارکان بر پایه زیرساخت ها  
)س��خت و نرم( ق��رار دارند و گروه��ی دیگر انعکاس 
قوانین و مقررات هس��تند. با ن��گاه نقادانه به جایگاه 
ای��ران در 12 رک��ن این گزارش می ت��وان پی به این 
واقعی��ت برد که ارکان��ی مانند زیرس��اخت ها )5۷(، 
محیط اقتصاد کالن )۴۴(، بهداشت و آموزش ابتدایی 
)50(، آم��وزش عالی )51( و نوآوری )۶۶( که همگی 
از دسته زیرساخت های سخت و نرم هستند، بهترین 
رتبه های ما هستند و ارکانی از قبیل کارایی بازار کار 
)130(، سطح توسعه بازار مالی )128( و کارایی بازار 
کاال )100( ک��ه پژواک قوانین و مقررات این حوزه ها 
هس��تند، بدتری��ن رتبه های ما را به خ��ود اختصاص 
داده اند. رتبه ایران در گروه الزامات بنیادین که بیشتر 
ارکان آن زیرس��اخت ها هستند 55ش��ده و این رتبه 

بیشتر انعکاس وضعیت زیرساخت های کشور است. 
بنابرای��ن می ت��وان دریاف��ت که جای��گاه ایران در 
گ��زارش رقابت پذی��ری جهان��ی بیش��تر به واس��طه 
زیرس��اخت های سخت و نرم کشور است و اگر ارکان 
متأث��ر از قوانین در این گ��زارش نبودند جایگاه ایران 
بهت��ر از این هم می توانس��ت باش��د. ام��ا عامل رتبه 
ایران در گزارش انجام کس��ب و کار، وضعیت قوانین و 

مقررات کشور است. 
اگر کیفیت قوانین و مقررات در کش��ور متناسب با 
زیرساخت ها بود، جایگاه ایران در گزارش کسب و کار 
حدود 50 پله بهتر می ش��د، زیرا رتب��ه 55 در میان 
13۷ کش��ور دنیا )مربوط به زیرساخت ها( در تناسب 
با رتبه ۷۶ درمیان 1۹0 کشور دنیا )تعداد کشورهای 
موجود در گزارش انجام کس��ب و کار( است، نه با رتبه 
کنونی 12۴. این مقایس��ه س��اده معلوم می سازد که 
چگون��ه این همه س��رمایه گذاری که ص��رف به وجود 
آوردن زیرس��اخت های موجود، بهبود وضع آموزش، 
بهداش��ت و آموزش عالی ش��ده اس��ت با قوانین بد، 
مقررات ناس��از و رویه های منسوخ، نابهره ور و مهدور 
شده اس��ت. مقایسه ایران و گرجستان نشان می دهد 
که کش��ور گرجس��تان در گ��زارش رقابت پذیری در 
جای��گاه ۶۷ ق��رار دارد؛ دو پله پایین ت��ر از ایران. اما 
همین کشور در گزارش انجام کسب و کار رتبه ۹ را در 
میان 1۹0 کشور جهان به خود اختصاص داده است. 
این یعنی قانون و مقررات خوب می تواند زیرس��اخت 
متوس��ط را بهره ور کند و قان��ون و مقررات بد، مانند 
 آنچه در ایران اس��ت، می تواند همین زیرس��اخت را 
کم ب��ازده کن��د. به عن��وان نمون��ه، ای��ران موقعیت 
ژئوپلیتی��ک ممت��ازی در منطق��ه دارد. این موقعیت 
یعن��ی ایران می تواند چهارراه حمل و نقل دنیا باش��د. 
برای دهه ه��ا هم هزاران میلیارد تومان صرف احداث 
ج��اده و اتوبان و ری��ل کردیم، اما ب��ه دلیل مقررات 
ناکارآمد، حمل و نقل در کش��ور ما گران و پر مش��کل 
اس��ت و ترانزیت کاال از ایران در حد یک دهم کشور 
همس��ایه، ترکیه اس��ت. قانون و مقررات بد این گونه 

زیرساخت ها را نابهره ور می کند. 
تصوی��ر وضعی��ت ای��ران در دو گ��زارش جهان��ی 
رقابت پذیری و انجام کس��ب و کار به ما بیش��تر کمک 
می کند ت��ا علت اساس��ی وضع نامطل��وب کنونی را 
بشناس��یم. برای سال های متمادی، از پیش از انقالب 
تاکنون، بخش بزرگی از ثروت نفت این کش��ور صرف 
س��اخت جاده، پل، سد، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان 
و خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی شده 
اس��ت. ما این همه پول برای رسیدن به توسعه خرج 
کرده ایم اما با وضع قوانین ناکارمد، مقررات ضعیف و 
بی توجهی به الزامات حکمرانی شایسته، گویی بخش 

بزرگی از این پول را هدر داده ایم. 
باز هم می توانیم این راه را ادامه دهیم؟ بدون شک 
نه. امروز دیگر پول زیادی هم نداریم که صرف توسعه 
زیرساخت ها کنیم. ش��اید زیرساخت های کنونی هم 
در س��ال های آینده مس��تهلک ش��وند و حتی قدرت 
جایگزینی آنها را نداش��ته باش��یم. ب��رای جلوگیری 
از ای��ن آین��ده نگران کنن��ده، دول��ت و مجلس باید 
اس��باب تولید ثروت عمومی را فراهم کنند و به پیام 
گزارش های معتبر جهانی توجه کنند که مش��کل ما 
در تولی��د ثروت و رونق کس��ب و کار، بیش از هرچیز 

قانون و مقررات بد و ضد توسعه است. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران 

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com

پدرام سلطانی
 نایب رئیس اتاق ایران



ه��ر چند کاهش نرخ س��ود س��پرده 
عملیات��ی  ح��دودی  ت��ا  بانک ه��ا  در 
ش��ده و نرخ ها براس��اس تکلی��ف بانک 
مرک��زی اجرای��ی می ش��ود و این خود 
پیش نیاز کاهش نرخ س��ود تس��هیالت 
بود، ام��ا همچن��ان ای��ن صندوق های 
س��رمایه گذاری هستند که وضعیت آنها 
مان��ع از تصمیم گیری برای کاهش نرخ 

سود تسهیالت شده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از ح��دود دو ماه 
گذش��ته بانک مرک��زی با اع��الم اینکه 
پیش نیازهای کاهش نرخ سود سپرده در 
بانک ه��ا را فراهم آورده و عوامل تخریبی 
را برطرف کرده اس��ت، طی بخشنامه ای 
ش��بکه بانک��ی را موظف کرد نرخ س��ود 
س��پرده بانکی را براس��اس مصوبه سال 
گذش��ته ش��ورای پول و اعتب��ار به طور 
یکپارچه اجرا کنند. بر این اساس بانک ها 
مکلف شدند دیگر هیچ حساب سپرده ای 
را با نرخ بیشتر از ۱۵درصد باز نکنند. در 
کنار این در بخش��نامه هشت بندی بانک 
مرکزی شرایط دیگری برای حساب های 
س��پرده تعریف و از جمله آنها بر تعدیل 
نرخ س��ود در صندوق های سرمایه گذاری 

با درآمد ثابت بانک ها تاکید شده بود. 
ام��ا ای��ن بخش��نامه یک ج��ای خالی 
داش��ت ک��ه انتقاداتی را هم ب��ا خود به 
هم��راه آورد؛ آن ع��دم اش��اره به کاهش 
نرخ سود تسهیالت با وجود پایین آمدن 
نرخ های ب��االی س��پرده در بانک ها بود. 
ب��ا این حال موضع بان��ک مرکزی بر این 
بود که مش��کل فعلی در انحراف بانک ها 
برای اجرای س��ودهای سپرده به تنگنای 
اعتب��اری آنها ب��ه منظور تجهی��ز منابع 
برمی گردد. به عبارت دیگر، هزینه تامین 
مالی برای ش��بکه بانکی باال بوده و قبل 
از ه��ر اتفاقی باید ای��ن هزینه که عمدتا 

ناش��ی از باال ب��ودن پرداخت س��ودهای 
س��پرده است، کاهش یابد. به این منظور 
اقدامات��ی که می توانس��ت عامل موثر در 
انح��راف در پرداخت س��ودهای س��پرده 
باش��د، در دس��تور کار بان��ک مرک��زی 
ق��رار گرفته بود، از جمل��ه توقف فعالیت 
موسس��ات اعتب��اری و غیرمجاز به عنوان 
عام��ل تخریب��ی در پرداخت س��ودهای 
ب��اال، تبدیل بدهی کالن بانک ها به بانک 
مرکزی به خط اعتب��اری، مدیریت بازار 
بین بانکی و تعدیل نرخ سود برای تامین 
نقدینگ��ی بانک ها و همچنی��ن ورود به 
موضوع سودهای باالیی که خودروسازها 
ب��رای س��پرده گذاری پرداخت کرده و به 
رقیبی به ش��بکه بانک��ی در حال تبدیل 

شدن بودند. 
 بان��ک مرک��زی تاکید داش��ت که با 
انطب��اق تدریج��ی بانک ها با نرخ س��ود 
سپرده اعالم شده و در نتیجه آن کاهش 
هزینه تجهیز پول در بانک ها و از س��وی 
دیگر ایجاد راهکاری برای عبور از بخشی 
از تنگن��ای اعتباری که ش��بکه بانکی با 
آن مواجه اس��ت، می توان در ادامه امید 
داش��ت که نرخ سود تس��هیالت نیز به 
تدری��ج کاهش پیدا کن��د. این در حالی 
اس��ت ک��ه از دو ماه گذش��ته از اجرایی 
شدن بخش��نامه بانک مرکزی تقریبا در 
عموم شبکه بانکی می توان شاهد بود که 
سوددهی س��پرده برای گشایش حساب 
به طور یکدس��ت ب��ه حداکثر ۱۵درصد 
کاهش یافته اس��ت. هرچند حساب های 
س��االنه قبلی همچنان با نرخ های باالتر 
از ن��رخ مورد نظر برق��رار بوده و باید در 
سررس��ید تعریف ش��ود. در این شرایط 
ک��ه انتظار می رود در آینده و با پایداری 
بانک ها به نرخ ه��ای مصوب و در نتیجه 
آن کاه��ش هزینه تامی��ن مالی، کاهش 

نرخ سود تس��هیالت که در حال حاضر 
حداقل ۱۸درصد اس��ت، اتف��اق بیفتد، 
اع��الم نظر رئی��س کل بان��ک مرکزی 
نش��ان از این دارد که اگرچه از عملکرد 
بانک ها در اجرای دستورالعمل این بانک 
و کاهش نرخ س��ود سپرده رضایتمندی 
وج��ود دارد، ام��ا فعالی��ت  صندوق های 
یک  بانک ه��ا همچنان  س��رمایه گذاری 

معضل محسوب می شود. 
طبق گفته سیف، وجود صندوق های با 
درآم��د ثابت در بانک ها موجب بی نظمی 
و عدم تعادل در بازار پول و س��ود سپرده 
شده که البته در این رابطه بانک مرکزی 
در ح��ال رایزنی هایی با س��ازمان بورس 
برای رفع این مش��کل است. آن طور که 
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده باید 
پذیرفت بی��ن بازار س��رمایه و بازار پول 
رابط��ه جدی وج��ود داش��ته و نمی توان 
به طور مس��تقل برای آنها تصمیم گیری 
ک��رد. از ای��ن رو ای��ن امی��دواری وجود 
دارد ک��ه بتوان ب��ا هماهنگی های الزم با 
صندوق های با درآمدثابت شرایطی ایجاد 
ش��ود که متعاقبا در زمان مناس��ب برای 
نرخ س��ود تس��هیالت نیز تصمیم گیری 

کرد. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س  البت��ه 
توضیح��ات بیش��تری نیز ارائ��ه کرده و 
گفت��ه اس��ت در رابطه ب��ا صندوق های 

سرمایه گذاری این مشکل وجود دارد که 
تعهد سود باالتر از نرخ سودی که شورای 
پول و اعتبار اع��الم کرده، موجبات عدم 
ایجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است. 
این در ش��رایطی اس��ت که هر درآمدی 
فعالیت خاص خود را داش��ته و در پایان 
دوره بای��د بین س��رمایه گذاران تقس��یم 
ش��ود، اما وعده س��ودهای متن��وع و باال 

موجب التهاب بازار شد. 
صندوق های س��رمایه گذاری در حدود 
سه سال اخیر که نرخ سود سپرده بانکی 
با رون��دی نزولی همراه ش��ده اس��ت از 
نق��ش پررنگ تری در بانک ها برای جذب 
س��پرده برخ��وردار ش��ده اند، به گونه ای 
که با اختالف س��ود حداق��ل ۵درصدی 
و البته تضمین ش��ده برای س��پرده گذار 
موجبات ع��دم تعادل در س��ود بانکی را 
فراه��م آورده اند، از این رو در بخش��نامه 
اخی��ر بانک مرک��زی ب��رای کاهش نرخ 
س��ود س��پرده تاکید ش��ده بود که باید 
نرخ س��ود در صندوق های سرمایه گذاری 
 ب��ا درآم��د ثاب��ت نی��ز براس��اس ای��ن 
دس��تور العمل کاهش یابد. بررس��ی های 
میدانی از بانک ها گرچه نشان می داد بعد 
از دو م��اه نرخ س��ود پرداختی در تمامی 
صندوق ه��ای دیگر تا ۲۲درصد نیس��ت 
و اندکی کاهش��ی ش��ده، ول��ی همچنان 

انحراف نرخ محسوس است. 

موانع کاهش نرخ سود وام بانکی چیست؟ 

صندوق های سرمایه گذاری؛ مانع کاهش سود تسهیالت معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد
گام های نهایی حل و فصل تعاونی 

منحله فرشتگان
مع��اون نظارتی بانک مرک��زی گفت ۵ه��زار میلیارد 
ریال خط اعتباری توس��ط بانک مرک��زی برای پرداخت 
سپرده های تا ۲۰۰میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان 
اختصاص داده شده است تا مجموع وجوه اختصاص داده 
ش��ده برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی 
منحله فرشتگان تاکنون بالغ بر ۲۰هزار میلیارد ریال شود. 
به گزارش »فرص��ت امروز« از بانک مرکزی، فرش��اد 
حیدری در تحریریه خبر س��اعت ۲۱ ش��بکه یک سیما 
تصریح کرد: با پرداخت سپرده های تا ۲۰۰میلیون تومان، 
۹۸درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین 
تکلیف می ش��وند و باقیمانده س��پرده گذاران که دارای 
سپرده بیش��تر از ۲۰۰میلیون تومان هستند ۲درصد از 
تعداد س��پرده گذاران را ش��امل می شوند که به هریک از 
آنان »تا ۲۰۰ میلیون تومان« پرداخت می ش��ود. معاون 
نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، اس��تانداران و ائمه 
جمع��ه، بانک مرک��زی با صدور مجوز ۴۰ش��عبه  جدید 
موسس��ه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی 
موافق��ت کرد. این مقام مس��ئول بانک مرک��زی با بیان 
اینکه براس��اس تصمیم سران س��ه قوه، کمیته ای برای 
تصمیم گیری در خصوص س��پرده گذاران تعاونی منحله 
فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب 
روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ تشکیل جلسه داد 
و در این جلسه با توجه به بازگشایی حساب های مسدود 
شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، 
بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به 
ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ )تاریخ انحالل تعاونی( تا ۲۰۰ میلیون 
تومان تاکید ش��د. حیدری درخصوص دیگر مصوبه این 
جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های 
سپرده گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان که تاکنون به صورت 
علی الحس��اب ۹۰درصد س��پرده های خ��ود را به ماخذ 
۱۳۹۴.۶.۱ دریافت کرده اند، به میزان ۱۰درصد، پرداخت 
شود. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبات 
این جلسه، مقرر ش��د به هر یک از سپرده گذاران دارای 
سپرده های باالتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیز مبلغ »تا ۲۰۰ 
میلی��ون تومان« پرداخت ش��ود. به گفته حیدری، بانک 
مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین 
برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های 
ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات الزم را اتخاذ 
کرده اس��ت. مع��اون نظارتی بانک مرک��زی درخصوص 
آخرین وضعیت س��اماندهی تعاون��ی افضل توس گفت: 
از مجموع ۳۶۰هزار س��پرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل 
توس ۳۱۱هزار نفر یعنی ۸۷درصد تعداد س��پرده گذاران 
تعیین تکلیف شده اند. حیدری در توضیح آخرین وضعیت 
س��اماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجم��وع ۳۹۰ هزار 
سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، ۲۷۰هزار نفر یعنی 
۷۲درصد تعداد س��پرده گذاران تعیین تکلیف ش��ده اند. 
وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده س��پرده گذاران 
تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیش��نهاد الزم 
توس��ط بانک مرکزی به کمیته منتخب س��ران سه قوه 
ارائه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته 
منتخب و بررسی پیش��نهاد بانک مرکزی، اطالع رسانی 
خواهد ش��د. حی��دری در ارتب��اط با آخری��ن وضعیت 
ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی 
غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت 
تحت رسیدگی اس��ت. این پرونده دارای پیچیدگی های 
زیادی اس��ت که رس��یدگی به آن مستلزم دقت و صرف 
وق��ت زیاد اس��ت. در صورتی که مرج��ع قضایی پس از 
اتمام رس��یدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال 
دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک 
مرکزی نس��بت به تامین نقدینگی الزم برای بازپرداخت 
سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل 

شده اقدام خواهد کرد. 
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بانکنامه

در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال
بانک پاسارگاد فعال در ارائه انواع 

تسهیالت ریالی
 بانک پاس��ارگاد در راس��تای تحق��ق اقتص��اد 
مقاومت��ی، رون��ق کس��ب و کار و افزای��ش تولید و 
اش��تغال، در ش��ش م��اه اول س��ال ۱۳۹۶ بیش 
از ۱۶ه��زار و ۶۱فق��ره تس��هیالت ریالی پرداخت 

کرده است. 
به گزارش رواب��ط  عمومی بانک پاس��ارگاد، این 
بانک با هدف افزایش تولید و اشتغال، سعی کرده 
 است در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ با اعطای بیش 
از ۱۸۷هزار و ۲۱۵میلیارد ریال تس��هیالت ریالی، 
گام��ی موثر در تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، در 

صنایع زیربنایی کشور بردارد. 
بانک پاس��ارگاد همچنین در شش ماه اول سال 
۱۳۹۶، ب��ا اعطای ۲ه��زار و ۶۲۹ فقره وام ازدواج 
به می��زان ۲۰۵میلیارد ریال، به رس��الت خود در 
ایجاد زمینه مناس��ب ب��رای ازدواج جوانان جامه 
عمل پوش��اند. گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد با نگاه 
ویژه به اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال، نه تنها 
با اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان و تجار باعث 
رونق تولید و اشتغال شده است، بلکه در پروژه های 
بسیار مهم فوالدی، س��یمانی، پتروشیمی، آی تی 
و... که نقش بس��یار موثری در پیش��رفت کش��ور 
دارند، زمینه را برای اشتغال تعداد بسیار زیادی از 
جوانان فراهم کرده  و باعث رونق تولید در کش��ور 

شده  است. 
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک پاسارگاد به 
شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت 
ای��ن بانک ب��ه آدرس www. bpi. ir آماده ارائه 

مشاوره و پاسخ به سواالت مشتریان هستند. 
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۱.۱۱۷درهم امارات
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نرخ سکه و طال
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۱.۲۷۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۱۹.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۷۶.۰۰۰نیم سکه

۳۸۲.۷۰۰ربع سکه

۲۵۳.۰۰۰سکه گرمی
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در جری��ان معام��ات هفته گذش��ته در 
آس��تانه کان��ال 88 ه��زار واح��دی قرار 
گرف��ت. بس��یاری از فعاالن بازار س��هام 
بر ای��ن عقیده ان��د که با توجه به رش��د 
قیم��ت جهانی نف��ت و افزای��ش قیمت 
ارز، ش��رکت های صادرات محور می توانند 
صعود ش��اخص کل ب��ه کانال های باالتر 
را تس��ریع کنند. با اینکه ب��ورس تهران 
همچنان روزه��ای طایی و پررونق خود 
را می گذران��د و اوض��اع در این بخش از 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی همچنان خوب 
اس��ت، ع��دم پرداخ��ت به موق��ع س��ود 
تقس��یمی ش��رکت ها ب��ه س��هامداران، 
بس��یاری از عاقه مندان به بازار سهام را 
از س��رمایه گذاری در این بازار دور کرده 
اس��ت. از سوی دیگر بسته بودن بسیاری 
از نماده��ا باع��ث قفل ش��دن س��رمایه 
بسیاری از سهامداران شده است. مسائل 
فوق می تواند رش��د هفته های اخیر بازار 
سهام را تحت تاثیر قرار دهد. باید در نظر 
داش��ت از زمان مشخص ش��دن عملکرد 
ش��ش ماه��ه ش��رکت های ب��ورس روند 
صعود بورس پرش��تاب تر شده است. این 

اتفاق به این دلیل رخ داد که سهامداران 
مطمئن ش��دند که فصل رک��ود به پایان 
رس��یده اس��ت. قبل از آن ش��رکت های 
ب��ورس در گزارش ه��ای س��ه ماهه اول 
سال 96 نخس��تین نشانه های رشد سود 
را گزارش کرده بودن��د اما این اطمینان 
به ط��ور کامل وجود نداش��ت ک��ه روند 
رو به رش��د پیش بینی سود شرکت های 
بورس ت��داوم پیدا کند، اما بعد از آنکه با 
انتش��ار گزارش های شش ماهه مشخص 
ش��د که رش��د سود ش��رکت های بورس 
تداوم خواهد یافت، شاخص کل بورس با 
اطمینان بیشتری بنای صعود گذاشت و 
ظرف یك ماه گذشته خود را به باالترین 
مرز ه��ای تاریخ��ی نزدیك کرده اس��ت. 
مسائل فوق می تواند جهش شاخص کل 
به کانال های تاریخی را رقم بزند اما سایه 
ریس��ك های س��اختاری همچنان بر سر 

بازار سهام سنگینی می کند. 

هفته سبز نماگرهای فرابورسی
فراب��ورس ای��ران در هفت��ه منتهی به 
12 آبان ماه یکی از س��بزترین هفته های 
معاماتی را پش��ت س��ر گذاشت؛ چراکه 
متغیرهایی همچون ش��اخص کل، ارزش 
ب��ازار و ارزش معام��ات افزایش یافت و 
رصد دادوستدهای انجام شده در بازارهای 

س��هام و اوراق بهادار نیز حکایت از رشد 
حج��م و ارزش معامات در اغلب بازارها 
داش��ت. آیفکس در هفته ای که گذشت 
با 3 درصد رش��د، بازدهی خود از ابتدای 
سال را به بیش از 11درصد رساند. ضمن 
آنکه ارزش بازار فرابورس نیز توانس��ت با 
افزای��ش 3 درصدی، درصد تغییرات این 
متغیر را از ابتدای امس��ال به 10.6درصد 
افزایش دهد. در حال حاضر شاخص کل 
فراب��ورس در ارتف��اع 975 واحدی قرار 
دارد که باالترین ارتفاع از ابتدای فعالیت 
این بورس به شمار می رود. همچنین در 
مجموع بازارها، شاهد جابه جایی یك هزار 
و 240 میلی��ون ورقه در 208 هزار دفعه 
بودی��م ک��ه ارزش این دادوس��تدها بالغ 
بر 8ه��زار و 592 میلیارد ری��ال بود. در 
حالی که حجم معامات در هفته سپری 
شده 28درصد کاهش یافت اما در مقابل 
ارزش آن ب��ه همی��ن میزان رش��د کرد. 
نگاهی به معامات بازارهای فرابورس��ی 
نیز حاکی از آن است که به استثنای بازار 
دوم که در هفته قبل با افت 11درصدی 
حجم دادوستدها روبه رو شد باقی بازارها 
همچ��ون اول، پایه و ابزارهای نوین مالی 
افزایش حجم و ارزش معامات را تجربه 
کردند.  در بازار اول 128 میلیون سهم به 
ارزش 205 میلیارد ریال معامله ش��د که 

رش��د بیش از 40درصدی حجم و ارزش 
خریدوفروش س��هام در این بازار را نشان 
می داد. بازار دوم نیز میزبان نقل و انتقال 
470 میلیون ورق��ه به ارزش یك هزار و 
718 میلیارد ریال قرار گرفت که با وجود 
افت 11درصدی حج��م، ارزش معامات 
این بازار 14 درصد رش��د کرد. از س��وی 
دیگر در بازارهای پای��ه و ابزارهای نوین 
مالی به ترتیب 581 میلیون س��هم و 62 
میلیون ورق��ه بهادار ب��ه ارزش یك  هزار 
و 141 و 5 ه��زار و 528 میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د که هر دو این بازارها نیز 
افزایش حجم و ارزش معامات را ش��اهد 
بودن��د. ارزش معامات خرد بازار س��هام 
ش��امل دادوس��تد در بازارهای اول، دوم، 
پای��ه، مش��تقه و SME هفت��ه قب��ل به 
رقم 2 هزار و 885 میلیارد ریال رس��ید 
که گروه انبوه سازی س��هم 15 درصدی 
از ای��ن رق��م را به خود اختص��اص داد و 
در جای��گاه نخس��ت صنایع فرابورس��ی 
ایس��تاد. گروه های محصوالت شیمیایی، 
س��رمایه گذاری ها و فلزات اساسی نیز به 
ترتیب با ارزش معاماتی به میزان 421، 
261 و 245 میلیارد ریال در جایگاه دوم 
ت��ا چهارم صنایعی که باالترین س��هم از 
ارزش کل معام��ات ب��ازار س��هام را در 

اختیار گرفتند، ایستادند. 

طی معامالت هفته گذشته بورس رقم خورد

دورخیز شاخص کل برای پرش به ارتفاع ۸۸ هزار واحد

دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری یا 
به نوعی 1400 روز دوم ریاس��ت حسن 
روحانی بر قوه مجریه در حالی چند ماهی 
است آغاز ش��ده که با تاش های صورت 
گرفته در سال های گذشته، خوشبختانه 
در این روزها موضوع��ی به نام مذاکرات 
هس��ته ای به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
ریس��ك های اقتصاد و بازار سرمایه کشور 
کمرنگ ش��ده است.  هر چند در مجموع 
حج��م و ارزش معامات تاالر شیش��ه ای 
در دهه گذش��ته نسبت به دهه های قبل 
از آن رشد چش��مگیری داشته است، اما 
تعداد س��هامداران و فرهنگ سهامداری 
در کش��ور متناس��ب با این رش��د نبوده 
است و به لحاظ رفتارشناسی نیز کماکان 
دادوس��تد اوراق بهادار در بورس کشور تا 
حدودی بر بس��تری از هیجان و به دور از 
تحلیل انجام می ش��ود ک��ه این موضوع 
نیز به عنوان یک��ی از دردهای کهنه بازار 
س��رمایه مطرح بوده است. از سوی دیگر 
موضوعات��ی چ��ون توق��ف طوالنی مدت 
نمادها در بازار س��رمایه نیز یکی دیگر از 
غصه های س��هامداران در تاالر شیشه ای 
اس��ت که داس��تان توق��ف طوالنی مدت 
نمادهای معاماتی بزرگ و اثرگذار گروه 
بانکی در بورس نمونه عینی آن هس��تند 
و ای��ن روزها و در ماه های آغازین 1400 
روز دوم حس��ن روحان��ی بازار س��رمایه 
کم��اکان از آن رن��ج می ب��رد. همچنین 

یکی دیگر از معضات کهنه بازار س��هام، 
دست کوتاه معامله گران از سود تقسیمی 
مجام��ع اس��ت و در حالی ش��رکت های 
ب��ورس ه��ر س��ال بخش��ی از درآم��د و 
دارایی خود را تحت عنوان س��ود تقسیم 
می کنن��د ک��ه ای��ن موضوع، ش��رکت ها 
را از مناب��ع مالی خالی ک��رده و بنگاه ها 
دسترنج یك ساله ش��ان را صرف خریدن 
رضایت س��هامداران می کنند. کما اینکه 
همین س��ودهای مجامع نیز گاهی دیر و 
زود و گاهی با س��وخت و س��وز به دست 
س��هامداران می رس��د و گاهی هم اصا 
نمی رس��د. جدای از مش��کات متعددی 
که در درون س��اختار بازار سرمایه وجود 
دارد و به س��ود تقس��یمی مجامع، توقف 
نماده��ا، هیجان زدگی  م��دت  طوالن��ی  
س��هامداران و... خاصه نمی شود، برخی 
مش��کات بازار س��هام در کش��ور را باید 
بیرون تاالر شیش��ه ای و در سطوح کان 
اقتصادی جست وجو کرد. به نظر می رسد 
دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن 
تسهیات کم بهره، معافیت های مالیاتی و 
حمای��ت از صنایع و بنگاه های تولیدی و 
توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های 
خ��روج اقتصاد از رک��ود را فراهم آورد تا 
هم��ه بخش ه��ا به ویژه بازار س��رمایه که 
متش��کل از صنایع و شرکت های مختلف 
اس��ت از این اتفاق خوش یمن در 1400 
روز دوم حس��ن روحان��ی تاثی��ر مثبت 
بپذیرن��د. یک��ی از دس��تاوردهای دوران 
پساتحریم و رفع تحریم ها، ورود سرمایه 
خارج��ی به کش��ور اس��ت که بس��یاری 

عوامل از جمل��ه ارز چندنرخی می تواند 
به عنوان مانعی بر سر راه ورود خارجی ها 
به اقتصادی و بورس کش��ور مطرح باشد. 
البت��ه ورود س��رمایه گذاری خارج��ی به 
اقتص��اد کش��ور عاوه ب��ر ارز چندنرخی 
مش��کات دیگری همچون موانع قانونی، 
س��اختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده 
در خص��وص ضمانت ه��ا به ویژه در حوزه 
صکوک و بانك، مس��ائل مربوط به انتقال 
وجوه به داخل و خارج کش��ور، مشکات 
گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز 
هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا 
و سفارتخانه ها، نوس��انات ارز، آشنایی و 
تس��لط به زبان ه��ای روز دنی��ا، کوچك 
بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای 
بین المللی و س��هم باالی دولت از اقتصاد 
را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار 
س��رمایه باید ب��ا این م��وارد، موضوعاتی 
مانند  معامات��ی  محدودیت های  چ��ون 
حجم مبنا و دامنه نوس��ان، میزان سهام 
شناور آزاد شرکت ها، مشکات مربوط به 
توزیع سود تقس��یمی، نداشتن ترجمات 
بین المللی از صورت های مالی و اطاعات 
شرکت ها و مواردی بی شمار از این دست 
را اضافه کرد. بنابراین رونق اقتصاد و بازار 
سرمایه نمی تواند بدون رفع این مشکات 
حاصل ش��ود. برای داشتن اقتصادی پویا 
و ب��ازار س��رمایه ای پررونق بای��د اجازه 
دهی��م بخش خصوص��ی نی��ز بتواند در 
فضای اقتصادی کش��ور نفس بکش��د که 
البته بدون ش��ك، تحقق این موضوع در 
رس��یدن به اهداف اقتص��اد مقاومتی که 

ش��اه بیت آن تکیه بر توان و تولید داخلی 
اس��ت نیز اثرگذاری قاب��ل توجهی دارد. 
در ن��گاه کل��ی به نظر می رس��د وضعیت 
توس��عه نیافتگ��ی امروز بازار س��رمایه را 
بای��د در دو موضوع دس��ته بندی کرد که 
عامل نخس��ت داخلی و ش��امل مواردی 
همچون فرهنگ س��ازی و اطاع رس��انی 
مناسب در بورس، شفاف سازی و تسریع 
در ارائ��ه اطاع��ات و گزارش ه��ا، اصاح 
قوانی��ن و مق��ررات، حمای��ت از بخ��ش 
خصوصی، واگذاری درس��ت و مناس��ب 
س��هام و ام��اک دولتی و اج��رای کامل 
تك نرخ��ی  خصوصی س��ازی،  سیاس��ت 
ش��دن ارز، کاهش نرخ س��ود بانکی و در 
پی آن کاهش نرخ سود تسهیات بانکی 
و تس��ریع در رس��یدن منابع به صنایع و 
بنگاه ه��ای تولیدی، از بی��ن بردن رکود 
اقتص��ادی، کاه��ش وابس��تگی اقتص��اد 
کش��ور به نفت و... است. همچنین عامل 
دومی که تحقق آن می تواند به تعمیق و 
توسعه یافتگی بورس ما کمك کند حضور 
سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد و بازار 
سرمایه کشور اس��ت که تحقق مجموعه 
عوامل نخست و داخلی در کنار این عامل 
می توان��د ورود خارجی ه��ا ب��ه اقتصاد و 
بورس کشور را تسهیل کند تا به تعمیق 
بازار س��رمایه و اقتصاد بینجامد. بنابراین 
با تحقق این موارد در 1400 روز فعالیت 
دولت یازدهم می توان به خروج اقتصاد از 
رک��ود و رونق و تعمیق بازار س��رمایه آن 
هم در آستانه 50 ساله شدن امید داشت. 
منبع: تسنیم 

بورس در ۱۴۰۰

خبر

مذاکرات جدید با بانک مرکزی 
برای راه اندازی بورس ارز

ش��اپور محمدی می گوید در حال حاضر بورس ارز 
به تصویب ش��ورای عالی بورس رس��یده و تنها تایید 
نهایی بانك مرکزی باقی مانده اس��ت؛ بر این اس��اس، 
بانك مرکزی موافقت کلی خود را در زمینه راه اندازی 
بورس ارز اباغ کرده است، اما اکنون در خصوص زمان 
اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد. رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار تصریح ک��رد: بانك مرکزی تاش های 
بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم 
هر چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم. محمدی 
همچنین درباره آخرین تصمیم راه اندازی صندوق ارزی 
در بازار سرمایه نیز گفت: برای آغاز به کار صندوق های 
ارزی در بورس هیچ مانعی وجود ندارد و به زودی شاهد 
ش��روع به کار این صندوق ها در ب��ورس خواهیم بود. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه 
پارسال تامین مالی بسیار مناسبی از طریق بازار سرمایه 
صورت گرفت، گفت: این تامین س��رمایه از محل های 
متنوعی مثل افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کاال، 
انتش��ار انواع اوراق و پذیرش ش��رکت ها صورت گرفته 
است. شاپور محمدی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو 
 یکی از صنایع پیش��رو در بازار س��رمایه اس��ت، گفت:
 ایران  خودرو و س��ایپا به عنوان دو قطب بزرگ صنعت 
خودرو در کش��ور، س��ال های گذش��ته حضور بسیار 
مناسبی در بازار داشتند و می توانند تامین مالی بسیار 
مناس��بی از طریق انتشار اوراق انجام دهند. سخنگوی 
سازمان بورس، با اشاره به امکان بسیار مناسب بورس 
کاال برای عرضه خ��ودرو، افزود: با توجه  به امکانی که 
بورس کاال فراهم آورد، سراتو به عنوان نخستین خودرو 
در بورس کاال عرضه ش��د و قرار است دنا نیز به عنوان 
دومین محصول خودرویی در بورس کاال عرضه شود. 

رشد میانگین نوبت  های معامالت 
بورس در مهرماه

میانگی��ن نوبت  های معام��ات روزانه بورس اوراق 
بهادار در نخستین ماه پاییز امسال با افزایش روبه رو 
ش��د. در نخستین ماه پاییز امس��ال، میانگین روزانه 
ارزش معام��ات به 1648 میلیارد ری��ال، میانگین 
روزان��ه حج��م معام��ات ب��ه 731 میلیون س��هم، 
میانگین دفعات معام��ات به 68 هزار و 441 نوبت 
و میانگی��ن ارزش بازار به 346 هزار و 338 میلیارد 
تومان رس��ید. در شهریورماه امسال نیز طی 20 روز 
معامات��ی میانگین روزانه ارزش معامات به 1727 
میلی��ارد ری��ال، میانگین روزانه حج��م معامات به 
754 میلیون س��هم، میانگین دفع��ات معامات به 
58 ه��زار و 496 نوب��ت و میانگی��ن ارزش بازار به 
339 ه��زار و 356 میلیارد تومان رس��ید. همچنین 
در مردادماه امس��ال طی 22 روز معاماتی میانگین 
روزان��ه ارزش معام��ات ب��ه 1825 میلی��ارد ریال، 
میانگین روزانه حجم معامات به 773میلیون سهم، 
میانگین دفع��ات معامات به 50 هزار و 190 نوبت 
و میانگی��ن ارزش بازار به 325 ه��زار و 44 میلیارد 
تومان رس��ید. در تیرماه گذش��ته نی��ز طی 19 روز 
معامات��ی میانگین روزانه ارزش معامات به 1715 
میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معامات به 687 
میلیون سهم، میانگین دفعات معامات به 44 هزار 
و 685 نوب��ت و میانگین ارزش بازار به 324 هزار و 
861 میلیارد تومان رسید. در خردادماه طی 21 روز 
معاماتی، میانگین روزانه ارزش معامات به 1364 
میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معامات به 591 
میلیون سهم، میانگین دفعات معامات به 40 هزار 
و 894 نوب��ت و میانگین ارزش ب��ازار به 320 هزار 
و 138 میلیارد تومان رس��ید. براساس این گزارش، 
در اردیبهش��ت ماه ط��ی 21 روز معاماتی میانگین 
روزانه ارزش معامات 3602 میلیارد ریال، میانگین 
روزانه حجم معامات 1517 میلیون سهم، میانگین 
دفع��ات معامات 68 ه��زار و 880 نوبت و میانگین 
ارزش ب��ازار 335 هزار و 945 میلی��ارد تومان بود. 
همچنین در فروردین امسال طی 17 روز معاماتی 
میانگی��ن روزانه ارزش معامات ب��ه 1929 میلیارد 
ریال، میانگین روزانه حجم معامات به 945 میلیون 
س��هم، میانگین دفعات معامات به 74 هزار و 853 
نوب��ت و میانگی��ن ارزش بازار،  328 ه��زار و 341 

میلیارد تومان بود. 

درج نماد لیزینگ پارسیان در 
سامانه پس از معامالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( از درج نماد شرکت لیزینگ پارسیان 
در سامانه پس از معامات خبر داد. شرکت لیزینگ 
پارسیان با نماد »ولپارس« اواسط مهرماه امسال در 
فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
درج ش��د. این ش��رکت به عنوان پانصد و هفدهمین 
ش��رکت پذیرفته  ش��ده در بخش »واسطه گری  های 
مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشس��تگی«، گروه 
»سایر واس��طه گری های مالی« و طبقه »اجاره داری 
مالی« ب��ا کد صنعت »6591« و نم��اد »ولپارس«، 
)valepars( در فهرس��ت نرخ های بازار دوم بورس 
اوراق به��ادار ته��ران درج ش��ده اس��ت. در همین 
رابطه، س��مات، شرکت لیزینگ پارس��یان را با نماد 
»ولپارس«در س��امانه پس از معام��ات درج کرد تا 

شرایط برای عرضه اولیه آن فراهم شود. 

نگاه

یک کمربند، یک جاده؛ 
تفکر چینی برای تصاحب 

بورس های دنیا
بورس اوراق بهادار شانگهای چین به منظور جذب 
س��رمایه گذار خارجی، برنامه ای مدون برای ارتباطات 
بین الملل خود طراحی کرده است. براساس دستورات 
رئیس جمهور چی��ن، ژی جینگ پینگ، در خصوص 
پیاده س��ازی پروژه قدرت نرم چینی در سراس��ر دنیا، 
بورس این کش��ور تصمیم دارد رواب��ط خارجی خود 
را گس��ترش ده��د. براس��اس این گزارش، ای��ن بازار 
تصمیم دارد با خرید س��هام در دیگ��ر بازارهای دنیا، 
از سهامداران عمده برخی بورس های برجسته جهان 
ش��ود. این در حالی است که بورس شانگهای در سال 
گذش��ته با خرید 40 درصد از سهام بورس پاکستان 
یکی از سهامداران عمده این بازار شد و قصد دارد در 
سال جاری میادی نیز طی توافق نامه ای که با بورس 
مالزی و لوکزامبورگ به امضا رس��انده اس��ت درصد 
س��هامداری خود را در این بازارها افزایش دهد. بر این 
اساس، یکی از برنامه های اقتصادی رئیس جمهور این 
کشور »یك کمربند یك جاده« نام دارد و در خصوص 
توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور است. بنا بر این 
طرح، چین تصمیم دارد خطوط ریلی آس��یا و اروپا را 
به چین نزدیك کند. ش��ن ژن یانگ، تحلیلگر ارش��د 
موسس��ه خدمات مالی و کارگزاری نورتس��ت در این 
خصوص اظهار داش��ت: ارتباطات خارجی بین بورس 
شانگهای و بازارهای جهانی موجب تاثیر و نفود بیشتر 
اقتصاد سرزمین چین به دیگر کشورها خواهد شد. وی 
ادامه داد: ارتباطات بین المللی بورس این کشور یکی از 
مفاد برنامه یك کمربند یك جاده است. در این راستا 
بورس ش��انگهای به دنبال ارتباط بیش��تر با بازارهای 
جهانی است. ارتباطی مثل آنچه بین بورس شانگهای 
و پاکستان اتفاق افتاد برای چین بسیار مطلوب است. 
بورس ش��انگهای در این راستا اعام داشته از تمامی 
بازارهای خارجی که اوراق قرضه با پایه یوآن منتش��ر 
کنند حمایت خواهد کرد. اما یکی دیگر از دستاورهای 
این طرح یك کمربند یك جاده، توافقی است که بین 
بورس ش��انگهای، بورس دویچه و بورس فیوچر چین 
به امضا رسیده است. طی این تفاهم نامه، شرکت های 
چینی که مایل به استفاده از بازارهای اروپایی هستند 
می توانند س��هام خود را در »بورس بین المللی چین 
اروپا« که در ش��هر فرانکفورت مس��تقر است پذیرش 

کنند. 

به منظور جذب سرمایه گذار خارجی 
بورس برمودا به سیستم معامالتی 

نزدک مجهز شد
بورس برمودا به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، 
ب��ا نزدک ب��رای راه اندازی پلتفرم معامات��ی وارد فاز 
جدیدی از قرارداد همکاری ش��د. بر این اساس بورس 
برم��ودا و نزدک توافق نامه ای را ب��ه منظور ادامه ارائه 
تکنولوژی معاماتی از طریق چارچوب معاماتی مالی 
نزدک به امضا رس��اندند. این پلتفرم معاماتی جایگاه 
بورس برم��ودا را به عنوان یك بازار آف ش��ور تقویت 
خواه��د کرد تا بدین ترتیب عاوه بر س��رمایه گذاران 
داخلی، س��رمایه گذاران خارجی نیز ج��ذب این بازار 
شوند. گرگ ووجسیچوسکی، مدیر عامل بورس برمودا 
در این خصوص اظهار داش��ت: بورس برمودا بس��یار 
مفتخر است که از پلتفرم معاماتی جهانی نزدک برای 
سیستم های معاماتی خود اس��تفاده کرده و امیدوار 
است این تفاهم نامه جدید، بورس برمودا را در راستای 
بورس های توسعه یافته دنیا ارتقا دهد. کارلوس پاتینو، 
مدیر بازارهای آمریکای التین و کارائیب نزدک در این 
خصوص افزود: همکاری با بورس برمودا در سال های 
گذشته موجب شد نزدک به این نتیجه برسد که این 
بازار دارای عملکرد بس��یار مناسب و حجم معامات 
قابل توجه است. به همین دلیل نزدک به دنبال ادامه 
همکاری ها با این بازار است و آماده است تا تکنولوژی 
ای��ن بازار را به بازارهای دیگر نیز ارائه دهد. سیس��تم 
معاماتی، تسویه و پایاپای، راه اندازی شاخص، نظارت 
بر بازار نزدک در 100 بازار بزرگ دنیا در حال استفاده 
اس��ت و اتاق پایاپای و بورس های مختلف در آمریکا، 
اروپا، آسیا، استرالیا، آفریقا، خاورمیانه و کارائیب از این 

سیستم بهره می برند. 

»سالر« هیچ سودی شناسایی نکرد
ش��رکت سیمان الرس��تان با س��رمایه ثبت شده 
234 میلی��ارد و 800 میلی��ون ری��ال، اطاعات و 
صورت ه��ای مالی میان دوره ای س��ه ماهه منتهی به 
پایان خرداد امسال برای سال مالی منتهی به پایان 
اس��فند 96 را منتش��ر کرد. »سار« در گزارش سه 
ماهه امسال به ازای هر سهم هیچ سودی شناسایی 
نکرد. این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به پایان 
خرداد 95 به ازای هر سهم 25ریال زیان شناسایی 
کرد. سیمان الرس��تان برای دوره 12 ماهه منتهی 
ب��ه پایان اس��فند 95 به ازای هر س��هم 110 ریال 
زیان شناسایی کرد. سود انباشته پایان دوره سیمان 
الرستان 42 میلیارد و 234 میلیون ریال است. این 
رقم برای س��ه ماهه پایان خرداد 95، 62 میلیارد و 
217 میلیون ریال بود که برای س��ه ماهه امس��ال 

32درصد کاهش را ثبت کرد. 

بورسبینالملل

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com
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 وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت ایران 
گف��ت همکاری های اقتص��ادی و تجاری 

ایران و عراق گسترش می یابد. 
محمد شریعتمداری در سفر به بغداد و 
در دیدار با وزیر برنامه ریزی و سرپرس��ت 
وزارت بازرگانی عراق، گفت: حجم تبادل 
تجاری ای��ران و عراق اگرچ��ه رقم قابل 
مالحظه ای اس��ت، اما ب��ا توجه به روابط 
عمیق دو کش��ور در عرصه سیاسی، این 

رقم ها رضایت بخش نیست. 
وی با تأکید ب��ر ضرورت ارتقای روابط 
دو کش��ور، تأکید کرد: ای��ران در دوران 
بازسازی و س��ازندگی عراق نیز همچنان 
در کنار دولت و مل��ت عراق قرار خواهد 

داشت و آمادگی دارد در زمینه بازسازی 
و نوس��ازی صنایع و کارخانجات عراق با 

این کشور همکاری کند. 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت ایران 
نیروهای  اخی��ر  پیروزی های  همچنی��ن 
مس��لح عراق را بر گروه های تروریس��تی 
در ای��ن کش��ور تبریک گف��ت و حمایت 
جمه��وری اس��المی ای��ران را از وحدت 

ارضی عراق تکرار کرد. 
همچنین وزیر برنامه ریزی و سرپرست 
وزارت بازرگان��ی عراق، ایران را ش��ریک 
تجاری مهم ع��راق توصیف کرد و گفت: 
در جلس��ه با ش��ریعتمداری در خصوص 
مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی 

و س��رمایه گذاری در عراق به طور مفصل 
گفت وگو و تبادل نظر کرده است. 

س��لمان الجمیلی با بی��ان اینکه روابط 
اقتصادی یکی از عوامل مؤثر در گسترش 
رواب��ط میان کش��ورها و ملت ها اس��ت، 
تصریح کرد: روابط اقتصادی پش��تیبانی 
مطمئن برای گس��ترش و تقویت هرچه 

بیشتر روابط میان دو کشور است. 
الجمیلی همچنین در خصوص ترغیب 
شرکت های ایرانی برای حضور در دوران 
بازس��ازی عراق با وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت جمهوری اسالمی ایران گفت وگو 
کرد و خواس��تار مش��ارکت شرکت های 
ایران��ی در پروژه ه��ای س��رمایه گذاری و 

سازندگی کشورش شد. 
از روز چهارش��نبه  ش��ریعتمداری که 
در رأس هیأتی از مدیران و کارشناس��ان 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، نفت و 
بانک مرکزی کش��ورمان در بغداد به سر 
می برد، پیش از این با قاس��م الفهداوی، 
وزی��ر نی��رو و س��لیم الجب��وری، رئیس 

پارلمان عراق دیدار و گفت وگو کرد. 
 شریعتمداری و الجمیلی روز پنجشنبه 
ی��ک دور مذاکرات فش��رده در خصوص 
روابط تجاری ایران و عراق برگزار کردند 
و در پایان گفت وگوهای ش��ان در بغداد، 
در نشس��ت خبری به سواالت خبرنگاران 

پاسخ دادند. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
تأکی��د بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی 
خ��ود را به ایران پرداخت، گفت که هنوز 

تغییری در رفتار خارجی ها ندیده ایم. 
محس��ن صالحی نیا از پرداخت غرامت 
ش��رکت پژو به ایران بابت قطع همکاری 
یکطرف��ه در دوران تحری��م خب��ر داد و 
گفت: بخش��ی از غرامت پژو به ایران در 
قالب ارس��ال قطعات و بخش��ی دیگر به 
صورت آموزش کارکنان هزینه شده است 
و همی��ن غرامت ها در قراردادهای جدید 
خودروسازان ایرانی با اروپایی ها هم دیده 

شده است. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
افزود: حدود هشت بند بابت اخذ غرامت 
از ش��رکت پژو در قرارداد جدید گنجانده 
ش��ده بود؛ به این معنا ک��ه پرداخت این 
غرامت بخشی از قرارداد جدیدی بود که 
این خودروساز فرانسوی، در دوره جدید 

همکاری با ایران منعقد کرده است. 
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 

آی��ا تهدیدهای ترامپ ب��ه تحریم مجدد 
ای��ران، خارجی ه��ا را از ادام��ه همکاری 
با ایران منصرف یا سس��ت نکرده اس��ت، 
تصری��ح کرد: اصاًل از ح��اال نمی خواهیم 
این تصور را داش��ته باشیم که خارجی ها 

از ادامه همکاری با ایران سر باز می زنند؛ 
به خص��وص اینکه یک ق��رارداد برد-برد 
منعقد ش��ده و ظن من بر این اس��ت که 

خدشه ای به این قراردادها وارد نشود. 
به گفته صالحی نیا، حتماً به تداوم این 

قراردادها خوشبین هستم که در صورت 
ادامه یافتن س��ختگیری های آمریکا، باز 

هم قرارداد ادامه می یابد. 
وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچ گونه 
آث��اری که حتی ش��واهد جزئی مبنی بر 
تردید آنه��ا در ادامه همکاری را نش��ان 
دهد، مش��اهده نمی شود. به هر حال این 
تهدیدها ظرف چندهفته گذش��ته مطرح 
شده است ولی عزم خودروسازان خارجی 
برای تداوم همکاری با ایران جدی است 
و البته در قراردادهای جدیدی که منعقد 
ش��ده، همه شرایط پیش بینی شده است 
و حتی بحث غرامت هم دیده شده؛ البته 
هیچ آثار و نش��انه ای مبنی بر اینکه آنها 
نخواهن��د با ایران هم��کاری کنند، دیده 
نمی ش��ود.  معاون وزیر صنعت ادامه داد: 
همه ترم های ق��راردادی، موضوع غرامت 
و انص��راف را لحاظ می کنن��د؛ یعنی اگر 
طرفین به هر دلیل��ی نتوانند به تعهدات 
خود عمل کنند، باید غرامت طرف مقابل 

را بدهند. 

معاون ام��ور صنایع وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
از تحق��ق ۹۴ درص��دی تولید خ��ودرو طی هفت ماه 
گذش��ته خب��ر داد و گفت تا امروز ح��دود ۹۰۰ هزار 
دس��تگاه خودرو در کش��ور تولید ش��ده که نشان از 

تحقق حدود ۹۴ درصدی دارد. 
محس��ن صالحی نی��ا اظهارداش��ت: در هفت ماهه 
گذش��ته کاالهای صنعتی رشدهای نس��بتا مناسبی 
داش��ته اند و در ای��ن زمین��ه تای��ر اتومبیل از رش��د 
۹درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. 
وی ادام��ه داد: فوالد خام،  ل��وازم خانگی و اقالمی 
مثل نخ، نئوپان،  ام دی اف و کاغذ رشد تولید داشتند 
و نش��ان دهنده پوش��ش نیازداخل��ی اس��ت، اما برای 

افزایش تولید باید افزایش صادرات مدنظر قرار گیرد. 
صالح��ی نیا ادام��ه داد: الیاف اکریلی��ک با کاهش 
مواجه بود و این در حالی اس��ت که تولید برخی اقالم 
س��اختمانی به دلیل رکود صنعت ساختمان با کاهش 
مواجه ش��د. وی اف��زود: تولید صنایع پایین دس��تی 
پتروشیمی نیز به دلیل مصرف باالی مواد اولیه توسط 

صنایع باالدستی افزایش خوبی را نشان می دهد. 
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه 
هیچ کدام از رش��دها به مفهوم نبود واحدهای تولیدی 
مشکل دار نیس��ت، تصریح کرد: واحد تولیدی ممکن 
اس��ت به دالیل مختل��ف ازجمله نیاز به بازس��ازی و 
نوس��ازی و نبود بازار و مش��کالت فضای کس��ب و کار 

دچار مش��کل ش��ود و ما معتقدیم بای��د فضا را برای 
فعالیت عمده واحدها فراهم کنیم.  صالحی نیا با اشاره 
به لزوم رصد به موقع واحدهای تولیدی دارای مشکل 
و نی��ز پایش آم��ار تولیدات کاال ب��ه کاال و صنعت به 
صنع��ت افزود: با رصد به موقع واحد های تولیدی باید 
با کمک دس��تگاه های مرتبط مش��کالت را رفع کنیم 
و کارگ��روه رف��ع موانع تولیدی نیز ب��ه طور منظم و 
پیگیرانه در س��طح استان ها و ستاد وزارتخانه تشکیل 
می ش��ود.  به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون حدود 
۱۷۰۰ جلس��ه استانی و ستادی تحت عنوان کارگروه 
رفع موانع تولید برگزار و ۵۱ درصد مصوبات عملیاتی 

شده و ۴۹ درصد نیز در دست انجام است. 

ایجاد فضای مناسب برای فعالیت عمده واحدهای صنعتی

پرداخت غرامت شرکت پژو به ایران

افزایش همکاری های اقتصادی ایران و عراق
کسبوکار

آخرین وضعیت کسب وکارهای 
نوین و شبکه توزیع

یداهلل صادقی، معاون س��ابق اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت می گوید قطعا در 
راه توسعه کس��ب و کارهای نوین و الکترونیک موانع 
و مش��کالتی وجود خواهد داشت اما به هر حال الزم 
اس��ت که این مش��اغل پرورش پیدا کنند و قوانین 

مرتبط با آنها مورد توجه قرار گیرد. 
ی��داهلل صادقی در گفت وگو با ایس��نا، به تش��ریح 
دس��تاوردهای دوره فعالیت خود در پس��ت معاونت 
اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پرداخ��ت و در پاس��خ به این س��وال ک��ه از نظر او 
مهم تری��ن اقداماتی که باید در دولت دوازدهم مورد 
توجه ق��رار گیرند، از چه قرار اس��ت؟ گفت: یکی از 
تالش های��ی که طی دوران گذش��ته ص��ورت گرفت 

بحث نوسازی و بازسازی اصناف بود. 
وی ادام��ه داد: با توجه به اینک��ه بخش مهمی از 
ش��بکه توزیع کشور در این حوزه قرار دارد، ما تالش 
کردی��م این بخ��ش را آی پی محور کنی��م. بر همین 
اس��اس برخی مقدمات فراهم ش��د ت��ا در چارچوب 
نظام های اقتصادی و الکترونیک امکانی ایجاد ش��ود 
ک��ه واحدهای صنفی بتوانند ب��ا هزینه های کمتر به 

توزیع کاال بپردازند. 
صادق��ی در عین حال ب��ه راه ان��دازی دو اتحادیه 
فروش��گاه های زنجیره ای و اتحادیه کس��ب و کارهای 
نوین اش��اره کرد و گفت: اکنون در این دو بخش نیز 
اقدامات متعددی صورت گرفته تا شرایط برای توزیع 
مناس��ب تر کاهش ن��رخ مبادله، حذف واس��طه ها و 
رسیدن کاالیی ارزان تر به مصرف کننده فراهم شود. 
وی ادام��ه داد: ای��ن کار حاصل س��اعت ها بحث و 
بررسی دستگاه های مختلف با یکدیگر است، چراکه 
در ای��ن حوزه بخش های مختلفی از وزارت اقتصاد و 

ارتباطات گرفته تا قوه قضاییه دخیل می شوند. 
معاون س��ابق اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت همچنین عنوان کرد: در این مدت 
قواعد مربوط به دستورالعمل های این بخش به شکل 
مدونی درآم��ده و آیین نامه اجرای��ی آن به تصویب 

رسید. 

وی ادام��ه داد: اکن��ون بیش از ۳۳ هزار ش��رکت 
مختلف ک��ه زیرمجموعه مرکز تج��ارت الکترونیک 
هس��تند، در کشور به ثبت رس��یده اند که قرار است 
پروانه های عضویت خود را در اتحادیه کسب و کارهای 

نوین به ثبت برسانند. 
صادقی با تاکید بر اینکه در دوره گذشته مدیریتی 
معاونت اقتصادی و بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تالش ه��ای متع��ددی ص��ورت گرفت تا 
کاال با قیمتی مناس��ب به دس��ت مش��تری برس��د، 
اظهار کرد: بر همین اس��اس ساختارهای متناسب و 
قوانین مربوط به این بخش آماده ش��ده و تالش های 
متعددی صورت گرفته است تا مشخص شود فعاالن 
کس��ب و کارهای مجازی از این پس چگونه باید امور 

خود را دنبال کنند. 
وی در عین حال به فروشگاه های زنجیره ای اشاره 
کرد و گفت: تعداد این فروشگاه ها نیز اکنون افزایش 
قابل توجهی داش��ته و دس��تورالعمل های مرتبط با 
این بخش بازنگری ش��ده و اتحادیه کشوری در این 
حوزه ایجاد و اساس��نامه های مرب��وط به آن تدوین 

شده است. 
صادقی در عین حال به تدوین سندی برای توسعه 
این بخش ها در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اکنون 
این س��ند به دس��ت وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
رس��یده تا در صورت تصویب نگاهی به آینده داشته 
و موانع و مش��کالت این بخش ها را مورد توجه قرار 

دهد و راهکارهای مناسب آنها را ارائه کند. 
وی در عی��ن حال به پیش��نهاداتی که برای ایجاد 
شرکت های لجس��تیک ارائه شده اشاره کرد و گفت: 
با ایجاد این ش��رکت ها فرآیند تولید، بس��ته بندی و 
توزیع کاال دچار تغییرات مثبتی خواهد ش��د که در 
این زمینه نیز دستورالعمل های تدوین شده به دفتر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. 
صادق��ی همچنین اظهار کرد: عاله بر ش��غل های 
س��نتی در بخش های نوینی مانند کس��ب و کارهای 
مربوط به حمل و نقل مجازی نیز تالش های متعددی 
صورت گرفته و به این نکته توجه ش��ده است که در 
حوزه خدمات، مش��اغل به س��مت الکترونیک شدن 
پیش می روند و الزم است پیش از توسعه این بخش 
قوانین الزم برای آن تدوین ش��ود و ش��رایطی برای 
اصالح نظ��ام توزیع و کاهش ن��رخ مبادله و عادالنه 

بودن این شرایط دیده شود. 

اتاقایران

گمرک

دولت به دنبال یکسان سازی نرخ 
ارز است

نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ایران گف��ت به تورم 
مق��ررات دچاریم و همین امر س��بب ش��ده که هم 
هزین��ه و هم زمان ش��روع کس��ب و کار در ایران باال 

باشد. 
حسین سالح  ورزی درباره نرخ ارز، اظهار کرد: نرخ 
ارز به زعم بس��یاری از کارشناس��ان واقعی نیست و 
از س��وی دیگر پایین نگه داش��تن نرخ ارز به صورت 
دس��توری و مصنوعی در بلندمدت تبعات مناس��بی 
ن��دارد، بنابراین فکر می کنم که باید افزایش نرخ ارز 

تا اندازه متعادل آن را بپذیریم. 
وی اظهار کرد: اکنون دولت به دنبال یکسان سازی 
نرخ ارز است و برای یکسان سازی نرخ ارز باید به ارز 
تعادلی برس��یم. البته من فکر نمی کنم دولت برنامه 
داشته باشد که تا انتهای سال ارز را در حدود ۴۵۰۰ 
نگه دارد، ولی به هر حال تا پایان سال قدری افزایش 
خواهد یافت. به نظ��ر دولت باید تبعات افزایش نرخ 
ارز را بپذیرد و به س��مت یکسان سازی نرخ ارز برود 
و براس��اس مدیریت ش��ناور ارزی بتواند بازار ارز را 

مدیریت کند. 
او همچنی��ن درب��اره ایج��اد ب��ورس ارز گفت: با 
تش��کیل بورس ارز مقداری فاصله داری��م. باید اول 
بتوانیم تبعات ناشی از تحریم و اثراتش در اقتصاد را 
به حداقل برس��انیم و ذخیره های ارزی کافی داشته 
باشیم. اگر بانک مرکزی بتواند شرایط الزم را فراهم 

کند می توانیم برای ایجاد بورس ارز اقدام کنیم. 
سالح ورزی در خصوص شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی و انتقاداتی مبنی بر متناقض بودن 
برخی درخواس��ت های بخش خصوص��ی از دولت در 
جریان نشست های شورای گفت وگو، گفت: من فکر 
می کن��م در زمینه طرح مطالب تع��ارض و تناقضی 
وجود ندارد و دبیرخانه براس��اس دس��تورالعمل های 
مشخص خواسته های بخش خصوصی مطرح می شود 
و بع��د درباره آن کار کارشناس��ی انجام ش��ده و در 
نهایت مجموعه ای از پیش��نهادات مطرح می شود که 

در صحن شورا ارائه می شود. 
او همچنین در بخش��ی از س��خنانش اظهار کرد: 
یک��ی از چالش ه��ای ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخش خصوصی این اس��ت که با مش��ورت و پیگیری 
زمینه حض��ور حداکثری اعضای ش��ورای گفت وگو 
فراه��م ش��ود و ای��ن موضوع ب��ر افزای��ش کیفیت 
تصمیمات ش��ورا مؤث��ر خواهد ب��ود. در مجموع به 
نظرم هر چه پیش می رویم روند اثربخش��ی شورای 

گفت وگو بیشتر می شود. 
س��الح ورزی همچنین درباره کاهش چهار پله ای 
رتبه ایران در فضای کسب و کار مطرح شده در بانک 
جهان��ی، اظهار کرد: من مانع بزرگ کس��ب و کار در 
ای��ران را تورم بیش از حد مق��ررات می بینم. اکنون 
حدود ۱۱هزار قان��ون داریم و این تورم بیش از حد 
مقررات باعث ش��ده که در یک سیس��تم بروکراسی 
پیچیده و در هم تنیده گرفتار ش��ویم و این موضوع 
هم زمان ش��روع کس��ب و کار را افزای��ش داده و هم 

هزینه های آن را باال برده است. 

ساماندهی سیستم واردات، بهترین 
راه حل جلوگیری از قاچاق

مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ریح علت اختالف 
فاحش آمار واردات پوش��اک توسط یونیدو، گمرک 
و س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز، ش��مال غرب و 
جن��وب ایران را به عن��وان مبادی اصل��ی غیرقانونی 

واردات پوشاک اعالم کرد. 
افس��انه محرابی ضمن اش��اره به اختالف فاحشی 
ک��ه در میزان واردات پوش��اک به ای��ران طبق آمار 
جهانی در س��ازمان ملل )یونیدو(، گمرک جمهوری 
اس��المی ایران و س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
وج��ود دارد، اظهار کرد: آماری که گمرک در ارتباط 
با میزان واردات پوش��اک به کش��ور اع��الم می کند 
معادل ۶۱میلیون دالر در س��ال گذش��ته بوده که با 
آمار مربوط به یونیدو اختالف فاحشی دارد، چرا که 
س��ازمان ملل متحد اعالم کرد س��ال گذشته معادل 

یک میلیارد دالر پوشاک به ایران وارد شده است. 
محرابی افزود: این در حالی اس��ت که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در این زمینه متولی است و طبق آمار 
و اطالعات مربوطه حدود 2میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 

منسوجات و پوشاک به ایران وارد می شود. 
وی در م��ورد اخت��الف مربوط به می��زان واردات 
پوش��اک به کش��ور، تصریح کرد: علت این اختالف 
پدی��ده قاچ��اق اس��ت و حل ای��ن مس��ئله نیازمند 
همکاری فرابخش��ی است تا دس��تگاه های مرتبط و 
ذی ربط با همس��و شدن بتوانند مش��کل مربوطه را 
ح��ل کنند که در این راس��تا می ت��وان به همکاری 
دس��تگاه هایی از جمله گمرک و مناطق آزاد اش��اره 
کرد. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه اقدامات 
مختلف��ی در راس��تای مقابله با قاچاق پوش��اک در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته اس��ت، 
گفت: ساماندهی واردات، کد شناسه کاال و در آینده 
کد رهگیری از جمله اقدامات مختلفی هس��تند که 
در راس��تای مقابله با پدیده قاچاق پوش��اک مدنظر 

قرار گرفته است. 
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براساس آنچه در رسانه ها قید 
برخی خودرو های داخلی  شده، 
تا ۷ میلیون تومان بیش از نرخ 
مصوب به فروش می رسد که با 
عنایت به وجود س��از و کار های 
تعریف ش��ده و فعالی��ت و رصد 
چنین  نظارت��ی،  دس��تگاه های 
موضوع��ی قابل هض��م به نظر 

نمی رسد. 
زمان��ی  خ��ودرو  گران��ی 
تامل برانگیز می ش��ود که اساس 
آن در رک��ود اقتصادی، میل به 
افزایش نرخ ه��ا، توجیهی ندارد 
و به صورت طبیعی در ش��رایط 
موج��ود، باید اق��ام و اجناس 
و کاال های س��بک و س��نگین با 
نرخ ه��ای معم��ول و معقول را 

عرضه و به فروش رساند. 
ب��ا عنای��ت به ط��رح موضوع 
هزین��ه ب��االی تمام ش��ده برای 
تولی��د خ��ودرو، انتظ��ار فروش 
زیر قیم��ت خودروهای داخلی، 
بیهوده است آنچنان که فروش 
خ��ودرو باالت��ر از ن��رخ معمول 
نیز منطق��ی و معق��ول به نظر 

نمی رسد. 
برخ��ی اخبار واصل��ه موید 
دور زدن قوانین توسط برخی 
ای��ن  خودروس��ازان اس��ت و 
موضوع��ی اس��ت ک��ه باید با 
ذی صاح  دستگاه های  جدیت 
نظارت��ی، مرتف��ع ش��ود، زیرا 
ای��ن  صح��ت  ص��ورت  در 
موضوع و اثب��ات عدم تمکین 
خودروس��ازان به قانون، بخش 
قابل توجه��ی از مردم متضرر 

می شوند. 
چندی پیش، سعید موتمنی، 
نمایش��گاه داران  اتحادیه  رئیس 
خ��ودرو در ارتب��اط ب��ا رون��د 
تصریح  خودرو،  قیمت  افزایشی 
تابس��تان  ابت��دای  در  ک��رد: 

امسال، ش��ورای رقابت با هدف 
از بی��ن ب��ردن حاش��یه ب��ازار، 
قیمت  افزای��ش  دس��تورالعمل 
خودرو را صادر کرد، لذا با وجود 
صدور این دس��تورالعمل، برخی 
خودروسازان به دور زدن قوانین 

مبادرت می ورزند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه عرض��ه و 
فروش برخی خودرو های خاص 
همچون س��اندرو اس��تپ وی به 
خودروسازان  می گوید:  رسانه ها 
با اس��تفاده از برخی نمایندگان 
اقدام به عرض��ه محدود خودرو 
با قیمت ه��ای باالتر می کنند و 
بخشی از اختاف قیمت دوباره 
بازمی گ��ردد،  خودروس��از  ب��ه 
ای��ن ام��ر ب��دان معناس��ت که 
مانعی  هیچ  علنی،  گران فروشی 

پیش رو ندارد. 

نهاد های نظارتی مانع 
از سودجویی آشکار 
خودروسازان شوند

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
می گوی��د:  ادام��ه  در  خ��ودرو 
متقاضیان  ایران،  در  متاس��فانه 
مناف��ع  نه تنه��ا  خری��داران  و 
فروش��ندگان را تامین می کنند 

بلک��ه هزینه های خودروس��از را 
هم متقبل می شوند. 

موتمنی معتقد اس��ت شورای 
نظارت��ی  نهاد ه��ای  و  رقاب��ت 
باید از این س��ودجویی آش��کار 
خودروسازان در بازار جلوگیری 
کنند، زیرا روند آن، کلیت بازار 

خودرو را متضرر می کند. 

 حمایت گسترده دولت 
خودروسازان را بدعادت 

کرده است
اس��تاد  پژوی��ان،  جمش��ید 
پیش��ین  رئی��س  و  دانش��گاه 
شورای رقابت با اشاره به گرانی 
خودرو افزود: متاس��فانه فعالیت 
خودروس��ازان ش��فاف ب��ه نظر 
نمی رس��د و به دلیل رانت های 
مختلف، ش��اهد بروز مشکاتی 

در بازار هستیم. 
رئیس اس��بق ش��ورای رقابت 
از  مقاطع��ی  در  ی��ادآور ش��د: 
در  کش��ور  گذش��ته،  س��نوات 
ش��رایط تحری��م و جن��گ قرار 
داش��ت و از حیث م��واد اولیه و 
تامین با مش��کاتی روبه رو بود، 
اما ام��روزه نباید ش��اهد چنین 

نارسایی هایی در کشور باشیم. 

خودروس��ازان،  گفت:  پژویان 
مناب��ع خ��ود را در بخش هایی 
غیر  از فعالیت رس��می مربوطه 
هزین��ه کرده اند و ب��ا عنایت به 
نرس��یدن به بهره ب��رداری الزم، 
ناچ��ار به تامین منابع هس��تند 
تا به واسطه آن بتوانند در تامین 

هزینه های شان موفق باشند. 

ظرفیتی که در زمانی کوتاه 
پر می شود

دیگر  یکی  رضای��ی،  توحید 
ب��ازار خ��ودرو در  از فع��االن 
با خبرن��گار صنعت،  گفت وگو 
تجارت و کش��اورزی، با اشاره 
به نق��ش تعیین کننده ضریب 
عرضه در قیمت ها، اظهار کرد: 
اگرچ��ه ب��ا راه اندازی س��امانه 
ف��روش اینترنتی در س��الیان 
گذش��ته، برخ��ی به تس��هیل 
بودند،  فرآیند خرید خوشبین 
اما در عمل شاهد حصول این 
امر نیس��تیم چرا ک��ه پس از 
گذشت دقایقی از آغاز ثبت نام 
برای عرضه و ف��روش خودرو، 
به س��رعت ظرفیت فروش، پر 

می شود. 
رضایی گفت: در شرایطی که 

می��زان تقاض��ا از ضریب عرضه 
در بازار فراتر رود، بس��تر برخی 
سوء استفاده ها  و  س��ودجویی ها 
نی��ز هم��وار می ش��ود و امی��د 
اتخ��اذ  تدبی��ری  م��ی رود  آن 
ش��ود ک��ه متناس��ب ب��ا نی��از 
بازار، خودروس��ازان ب��ه عرضه 
محصوالت خود مبادرت ورزند. 

مردم مسئول هزینه باالی 
تمام شده خودرو نیستند

در ط��ول س��الیان گذش��ته، 
دالیل و عوامل بسیاری به عنوان 
عامل گرانی خودرو مطرح شده 
اس��ت، در مقطع��ی تحریم ه��ا 
و در زمان��ی دیگر دش��واری و 
پیچیدگ��ی تهیه مواد خام مورد 
نی��از تولی��د و س��اخت خودرو 
به عنوان عوامل این گرانی مورد 
اشاره قرار گرفته است و در این 
میان، موضوع هزینه تمام ش��ده 
باالی محصوالت، فصل مشترک 
در  مطروح��ه  دالی��ل  تمام��ی 
ارتباط ب��ا گرانی خ��ودرو بوده 

است. 
اغ��راق نیس��ت اگ��ر بع��د از 
پوش��اک، خ��وراک و مس��کن، 
خ��ودرو را نی��ز به عن��وان نیاز 
اساسی بس��یاری از عموم مردم 
مطرح کردیم، با چنین اوصافی 
و ب��ا عنایت ب��ه ضریب تقاضای 
باالی��ی که برای ای��ن محصول 
بای��د تدابیر الزم  وج��ود دارد، 
ب��رای کاهش و کنترل قیمت ها 

اندیشیده شود. 
با توجه به ای��ن امر، امید آن 
می رود س��از و کار هایی تعریف 
ش��ود ک��ه از ضمان��ت اجرایی 
کافی برخوردار باشد و در سایه 
آن بتوان نس��بت ب��ه کنترل و 
مهار افزای��ش قیمت خودرو، به 

توفیقات الزم نایل شد. 

اظهارات کارشناسان درباره حمایت دولت از صنعت خودرو
خبـر

شماره گذاری خودروهای تولید 
مشترک تنها به شرط داخلی

 ای��رادات عدم داخلی س��ازی محصوالت مش��ترک و 
صادرات آنها توس��ط ش��رکای خارجی باعث شده اخیرا 
طرحی به وزارت صنعت پیش��نهاد شود که براساس آن 
اگر داخلی س��ازی و صادرات محصوالت مشترک اجرایی 
نش��ود آن خودروها امکان ش��ماره گذاری پیدا نکنند.  به 
گزارش کارپ��رس، مطابق سیاس��ت های وزارت صنعت، 
شرکت های خودروسازی باید در همکاری های بین المللی 
خود دو ش��رط اصلی داخلی س��ازی 40درصد و صادرات 
30درصدی را رعایت و س��پس اقدام ب��ه تنظیم قرارداد 
جدید کنند تا مش��کات گذش��ته همکاری با ش��رکای 
بین المللی و عدم اجرای تعهدات از سوی آنها تکرار نشود.  
مطابق همین شروط هم بعد از انعقاد برجام قراردادهایی 
میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی منعقد شد که در آنها 
شریک فرانسوی متعهد شد ضمن سرمایه گذاری مستقیم 
در کشور اقدام به تولید محصوالت جدید با افزایش ساخت 
داخل کند. عاوه بر فرانسوی ها، چینی ها هم برای عقب 
نماندن از فروش خودرو در بازار ایران بر توسعه همکاری 
خود با طرف های ایرانی تاکید و محصوالتی را روانه بازار 
کردند.  حضور شرکت های خودروسازی خارجی در حالی 
در ب��ازار افزایش پیدا کرده که عدم پایش الزامات وزارت 
صنعت در داخلی سازی محصوالت مشترک و صادرات آنها 
باعث شده تا شرکای خارجی از جمله رنو، پژو و چینی ها 
الزامی ب��ه اجرایی کردن این موضوع برای خود نبینند و 
بیش��تر به دنبال فروش خودرو و س��ود باال از بازار ایران 
باشند.   البته اخیرا صالحی نیا، معاونت امور صنایع وزارت 
صنعت اعام کرده که »اگر خودروس��ازان چینی، میزان 
داخلی س��ازی قطعات را امسال به 30درصد و سال آینده 
به 40درصد نرس��انند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی 
کامل خواهند ش��د«، اما این موضوع عما راهکاری برای 
الزام آنها به داخلی س��ازی محصوالت نیست زیرا آنها به 
راحتی و با دور زدن قانون س��ود خود را از بازار خودروی 
ایران خواهند برد.  در مجموع ایرادات عدم داخلی سازی 
محصوالت مشترک و صادرات آنها توسط شرکای خارجی 
باعث ش��ده اخیرا طرحی به وزارت صنعت پیشنهاد شود 
که براس��اس آن اگر داخلی س��ازی و صادرات محصوالت 
مشترک اجرایی نشود، آن خودروها امکان شماره گذاری 
پیدا نکنند. در حال حاضر مشخص نیست وزارت صنعت 
چه تصمیم نهایی در مورد این پیش��نهاد خواهد گرفت، 
ولی اگر این موضوع اجرایی شود خود یک ابزار برای الزام 
خودروسازان خارجی به داخلی سازی محصوالت مشترک 

و صادرات آنها خواهد بود. 

خبـر

سبقت واردات قطعات از خودرو
 طبق آمار منتش��ره از س��وی گم��رک جمهوری 
اسامی ایران، واردات قطعات و وسایل نقلیه موتوری 
نقش��ی جدی در تغییر معادالت تجارت خارجی در 
هفت ماه سال جاری داش��ته اند؛ به طوری که واردات 
قطع��ات منفصله و خ��ودرو به ترتیب رتبه س��وم و 
چه��ارم جدول تجارت خارجی کش��ور در هفت ماه 
اول س��ال جاری را به خود اختصاص داده اس��ت.  به 
گ��زارش کارپ��رس، این موضوع در حالی اس��ت که 
در نیمه نخس��ت س��ال جاری واردات وس��ایل نقلیه 
موت��وری در رتبه س��وم و واردات قطع��ات در رتبه 
چهارم قرار داش��ت. براس��اس آمار تج��ارت خارجی 
در هفت ماه نخس��ت س��ال جاری، قطعات منفصله 
برای تولید خودروی س��واری با ساخت داخل ۱4 تا 
30درصد به ارزش ۷3۸ میلیون دالر در رتبه س��وم 
قرار گرفته اس��ت، بنابراین با توجه به اینکه در هفت 
ماه سال گذشته واردات قطعات منفصله برای تولید 
خودروی سواری به ارزش 4۹۸ میلیون دالر صورت 
گرف��ت بنابراین میزان واردات قطعه در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته افزایش 4۸.۱۹درصدی 
داشته است؛ براساس این آمار، سهم ارزشی قطعات 
واردشده به کشور در مدت زمان یادشده 2.65 درصد 
بوده اس��ت.  رتبه چهارم اما به وسایل نقلیه موتوری 
با حجم س��یلندر ۱500 تا 2000 سی سی به ارزش 
625 میلیون دالر اختصاص یافته است؛ این موضوع 
در حالی اس��ت که در هفت ماه سال گذشته وسایل 
نقلی��ه موتوری با حج��م س��یلندر ۱500 تا 2000 
سی س��ی به ارزش 40۷ میلیون دالر به کش��ور وارد 
شده است که نشان از افزایش 53.56درصدی امسال 
در مقایس��ه ب��ا س��ال ۹5 دارد، بنابراین آمار س��هم 
ارزشی واردات وس��ایل نقلیه موتوری در مدت زمان 
ذکرش��ده 2.25درصد بوده اس��ت.  در شرایطی که 
واردات کاال به کشور به لحاظ ارزشی در هفت ماهه 
سال جاری ۱4.۸۹درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشته است، به نظر می رسد در کنار 
سایر کاالهای س��رمایه ای و برخی کاالهای اساسی، 
واردات قطعات منفصله اثر جدی در افزایش واردات 
به کشور ایفا کرده اند. باوجود آنکه واردات قطعات در 
نیمه نخس��ت سال جاری در رتبه چهارم قرار داشت، 
اما آنگونه که به نظر می رسد افزایش واردات قطعات 
به منظور تولید خودروهای پس��ابرجامی و مونتاژی و 
روی آوردن برخ��ی از قطعه س��ازان به واردات قطعه 
به خصوص از چین موجب شده این بخش نسبت به 

ماه های گذشته با افزایش همراه شود. 

گ��روه صنعتي ای��ران خودرو ب��ه تازگي ب��ا معرفي 
محص��ول جدید کراس اوور هایما اس5 درصدد اس��ت 
تا س��هم خود از بازار خودروهاي شاسي بلند را افزایش 
دهد. طبق هدفگذاري ایران خودرو، در س��ال ۱400، 
تا 25 درصد از محصوالت شاس��ي بلند موجود در بازار 
متعلق ب��ه تولیدات این گروه صنعت��ي خواهد بود که 
در ای��ن راس��تا افزودن س��االنه یک محصول شاس��ي 
بلند به س��بد محصوالت این شرکت برنامه ریزي شده 

است. 
پ��س از عرض��ه محصول شاس��ي بلن��د هایما اس۷ 
توربوشارژ و استقبال مشتریان از این برند و محصول و 
با توجه به نیاز و تقاضاي مشتریان در بخش محصوالت 
کراس اوور، گروه صنعتي ایران خودرو محصول جدید 
جوان پس��ند هایم��ا اس5 را به بازار معرف��ي کرد. این 
محصول در س��ایت ایران خ��ودرو خراس��ان به تولید 
خواهد رس��ید و طبق برنامه از دي م��اه ۹6 وارد بازار 

خواهد شد.
برمبن��اي این گزارش، هایما اس5، محصولي اس��ت 
 که در س��طح جهاني با نام کراس اوور شهري شناخته 
مي ش��ود. ای��ن خودرو در س��ال 20۱5 در نمایش��گاه 
گوان��گ ژو برن��ده جایزه س��االنه بهترین ک��راس اوور 
 C-NCAP  شهري شده و همچنین 5 ستاره ایمني از

دریافت کرده است. 
قواي محرکه هایما اس5 داراي استاندارد آالیندگي 
یورو 5 اس��ت. پیش��رانه  اس5توربو، چهار سیلندر ۱6 
س��وپاپ ۱.5 لیتری توربوشارژ اس��ت که قدرت ۱6۱ 
اسب بخار در دور موتور 6 هزار دور بر دقیقه و گشتاور 
223 نیوتن مت��ر از دور موتور هزار و۸00 دور بر دقیقه 
تولی��د می کن��د که در مقایس��ه با خودروه��اي رقیب 

ایده آل به نظر می رسد.
با توجه به وزن خال��ص ۱435 کیلوگرم برای هایما 
اس5، می توان تص��ور کرد این خودرو در زمانی حدود 

۱2 ثانیه به سرعت ۱00 کیلومتر بر ساعت برسد.
هایما  اس5 خودرویي دوس��تدار محیط زیس��ت به 
ش��مار مي رود. میانگین مصرف س��وخت ترکیبي این 
خودرو با گیربکس متغیر پیوسته )CVT(، هشت لیتر 
در هر ۱00 کیلومتر پیمایش اس��ت و توان رسیدن به 

سرعت ۱۷0 کیلومتر بر ساعت را دارد.
در نمای جانبی، خطوط س��اده ای به چشم می آیند 
که از چراغ های عقب تا درها کش��یده ش��ده  و سپس 
با چرخش��ی معکوس به سمت گلگیرهای عقب امتداد 
یافته اس��ت. این سبک طراحی به زیبایی نمای جانبی 
خودرو افزوده و حالتی اس��پورت به آن بخشیده است. 
همچنین نمای عقب هایما اس 5 نیز زیبا و عامه پسند 

طراحی شده است.
کراس اور جدید هایما، دارای ش��ش ایربگ اس��ت و 
پنج س��تاره ی ایمن��ی را از بنیاد تس��ت تصادفات این 

کشور کسب کرده است.
دوربین 360 درجه با ام��کان رؤیت نقاط کور، ترمز 
ضد قفلABS، سیس��تم توزیع متع��ادل نیروی ترمز

 ،)ESP(سیس��تم کنترل پایداری الکترونیکی ،EBD
سیستم کمکی حرکت در س��رباالیی، سیستم کنترل 
کش��ش، قطع خودکار س��وخت هنگام تص��ادف و باز 
شدن خودکار قفل درها، امکان خروج از صندوق عقب 
در مواق��ع اضطراری، دیگر امکان��ات هایما اس5 توربو 

هستند که بر سطح ایمني این خودرو افزوده است.
هایما اس5 با مش��خصات فني و ظاهري و تجهیزات 
مدرني که در اختیار دارد، رانندگي مطلوب و ایمني را 

براي راننده فراهم مي کند.
این خ��ودرو با دارا ب��ودن طراحي م��درن، زیبایي، 

ایمني و تجهیزات روز دنیا مي تواند به عنوان محصولي 
متفاوت مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

ازجمله امتی��ازات ظاهري این خ��ودرو مي توان به 
طراحي کنس��ول آن اشاره کرد. طراحي کنسول وسط 
به گونه اي اس��ت که فضاي بیش��تري را براي پاها در 
صندلي جل��و فراهم مي کن��د و همچنین صندلي هاي 
 برق��ي و چرم��ي هایم��ا اس5 رانندگي را دلچس��ب تر 

مي کند.
هایما اس5  در مقایس��ه با رقبا، داراي ضریب درگ 
)نیروي وارد بر یک جس��م در حال حرکت( پایین تري 
اس��ت که موجب صرفه جوی��ي در هزینه هاي بنزین و 

ثبات بیشتر در رانندگي مي شود.
آپش��ن های هایم��ا اس5 تورب��و، ش��امل آینه ه��ای 
تاش��ونده برقی با گرم کن داخلی و دارای چراغ راهنما 
روي آینه هاي جانبي، صندلی برقی راننده با تنظیمات 
ش��ش جهت، صندلی برقی ش��اگرد با امکان تغییر در 

چه��ار جهت، صندلی های چرم��ی، فرمان هیدرولیک، 
س��ان روف برقی دوحالته سیس��تم تهویه اتوماتیک با 
نمای��ش دمای داخ��ل و خارج، غربیل��ک فرمان چرم، 
صندلی عقب جمع ش��ونده، دکمه روش��ن و خاموش و 
ورود بدون کلید، نمایشگر 5 اینچ دارای ناوبری ماهواره 
همراه با امکان اتصال تلف��ن همراه از طریق بلوتوث و 

USB هستند.
هایما اس5 داراي اس��تایل و ظاهري جوان پس��ند و 
به روز اس��ت. خطوط و زوایاي تند آن با روند طراحي 
خودروهاي شاسي بلند در ایتالیا همخواني دارد. ظاهر 
ای��ن خودرو نمایانگ��ر زیبایي، هیجان، ش��ور و آزادي 

است.
جلو پنج��ره محصول جدید هایما با الهام از کوس��ه 
ببري و ظاهري خش��ن و تهاجمي طراحي شده است. 
آنتن آن با طرح باله کوس��ه ظاهري هیجان انگیزتري 

در خودرو ایجاد کرده است.

از دیگر ویژگي هاي ظاهري هایما اس5 مي توان به 
نماي داخلي آن اشاره کرد. غربیلک فرمان هایما اس5 
با دکمه ه��اي کنترلي با تزئینات داخلي زیبا و ظریف 
با قطعات کرومي، کنس��ول میان��ي با طرح پرواز پرنده 
راحتي و فضاي پاي بیش��تري را براي سرنشینان جلو 

فراهم کرده است.
طراحي پنل وس��ط با اله��ام از طرح و رن��گ پیانو، 
ت��ودوزي اس��پورت و دورنگ صندلي ها ب��ر جذابیت و 

زیبایي داخلي این خودرو افزوده است. 
از دیگر امکانات و تجهیزات هایما اس5 که رانندگي 
راحت و ایمني را فراهم کرده مي توان به صندلي راننده 
شش حرکته برقي،  سان روف برقي دوحالته، سیستم 
تهویه اتوماتیک ب��ا نمایش دماي داخل و خارج، جاي 
پاي وس��ریع در کنار پدال ها، غربیلک فرمان چرم که 

متناسب با بدن انسان طراحي شده اشاره کرد.
عمر طوالني قطعات داخل خودرو و کیفیت مناسب 
آن از ویژگي هاي دیگري اس��ت ک��ه هایمااس5 را در 

میان رقیبان سرآمد کرده است.
کم صدایي داخل خودرو در سرعت هاي باال و مصرف 
پایین بنزین به دلیل استفاده از مواد عایق، قطعات بي 
صدا و کم وزن نیز  از دیگر مشخصاتي است که موجب 

تمایز این محصول در میان رقیبانش شده است.
هوش��مندي و در دس��ترس بودن امکان��ات نیز از 
ویژگي ه��اي مهم هایم��ااس5 اس��ت. از جمله این 
موارد مي توان ورود ب��دون کلید و دکمه خاموش و 
روش��ن خودرو اش��اره کرد. همچنین با فعال شدن 
دکم��ه امکان نمایش تصاویر به ص��ورت پانورامیک 
و عری��ض فراه��م مي ش��ود. تنظیم کنن��ده صدا با 
سرعت، بلوتوث، USB و سیستم ناوبري ماهواره اي، 
نمایش��گر باد الستیک، اخطار سرعت باال، اخطار باز 
ب��ودن درها و کمربندها از دیگر امکانات هوش��مند 

این خودرو است.
پی��ش بیني مي ش��ود، هایم��ا اس5 بتواند با قیمت 
زی��ر ۸0 میلی��ون تومان و امکان��ات روز و مدرن خود، 
بخش مناس��بي از بازار خودروهاي کراس اوور را از آن 

خود کند.
گفتني اس��ت خودروهاي شاس��ي بلند ایران خودرو 
 ب��ه ص��ورت انحصاري در س��ایت خراس��ان ب��ه تولید 
مي رسد. تحقق بخشي از تعهدات ایران خودرو در حوزه 
مسئولیت هاي اجتماعي و اشتغال زایي از دستاوردهاي  
ایجاد خطوط تولید در سایت هاي استاني ایران خودرو 
به حس��اب مي آی��د که راه ان��دازي خط تولی��د هایما 
اس5 در سایت خراس��ان از جمله آن است که مانع از 

مهاجرت نیروي کار به سمت شهرها شده است.

با عرضه محصول  هایما s5 محقق می شود  

افزایش سهم ایران خودرو از کراس اوورهاي بازار 



از سوی دانشگاه شهید بهشتی نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی برگزار 
می ش��ود و در آن عالوه بر معرفی کارآفرینان موفق، ایده های موفق در حوزه 

کسب و کار در بخش مسابقه ملی کارآفرینی آموزشی به رقابت می پردازند. 
احمد خدایی نصر، دبیر رس��انه ای نخس��تین 
جش��نواره کارآفرین��ی آموزش��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، گفت: این جش��نواره با ش��عار »یاددهی 
نوآوران��ه، یادگی��ری کارآفرینان��ه و هم آفرین��ی 
ارزش��ی« در روزهای 15 و 16 آب��ان ماه جاری 
در س��الن همایش ه��ای بین الملل��ی دانش��گاه 
شهید بهشتی با هدف شناسایی کسب و کارهای 
نوآورانه آموزش��ی و تشویق دانشجویان و جامعه 
به س��وی کارآفرینی آموزش��ی برگزار می ش��ود. 
وی کارآفرینی آموزش��ی را کسب و کاری دانست 
که در فرآیندها، محصوالت، خدمات، مشتریان، 
منابع و ساختارهای رسمی و غیررسمی آموزشی 
دارای نوآوری است و ادامه داد: از این رو این نوع 

کس��ب و کارها معموال در بخش خصوصی و ش��رایطی که به تقاضاها در حوزه 
آموزش پاس��خ داده نشده است، راه اندازی می ش��ود. خدایی نصر برگزاری این 
رویداد را از سوی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت معاونت 

فرهنگی – اجتماعی این دانشگاه دانست و اظهار کرد: این رویداد شامل شش 
بخش سخنرانی و ارائه تجارب کارآفرینان آموزشی، نشست تخصصی، کارگاهی، 
نمایش��گاهی و بازدید، مس��ابقه کار آفرینی آموزش��ی و تقدی��ر از کارآفرینان 
آموزشی برگزیده اس��ت. وی برگزاری نشست 
تخصصی با موضوع »فرصت های کسب درآمد و 
ارزش آفرینی در آموزش« را از دیگر برنامه های 
جنب��ی این رویداد نام ب��رد و اضافه کرد: عالوه 
بر آن کارگاه هایی با عناوین »بازاریابی دیجیتال 
در صنعت آموزش«، »بررسی راهکارهای شایع 
در محصوالت یادگی��ری 1۹ روش درآمدزایی 
محص��والت آموزش��ی در دنی��ا«، »طراح��ی 
سرویس های یادگیری الکترونیکی با رویکرد نیاز 
نس��ل های بعد« و »طراحی محصوالت فناوری 
یادگی��ری با روش های تفک��ر طراحی« برگزار 
خواهد شد. دبیر رس��انه ای نخستین جشنواره 
کارآفرینی آموزشی با اشاره به برگزاری مسابقه 
ملی کارآفرینی آموزشی در حاش��یه این جشنواره، یادآور شد: در این مسابقه 
بیش از 20 تیم ایده های خود را ارائه کردند که بعد از داوری هش��ت تیم برتر 

در روز جشنواره به ارائه مدل نهایی طرح کسب و کار خود خواهند پرداخت. 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت تسهیالتی در قالب الگوی توسعه 
کارآفرینی اجتماعی رس��الت برای توسعه کس��ب و کارهای خرد و خانگی در 
شهرهای کوچک و روستاها ارائه می شود که ارائه آن در استان های مازندران و 

کرمان به شکل آزمایشی شروع شده است. 
 »محمدحسین حسین زاده« شامگاه پنجشنبه 
در هفتمین روز فعالیت بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه ایرنا 
افزود: عمده تسهیالت قرض الحسنه اشتغال برای 
ایجاد مشاغلی در زمینه تولید پوشاک، مصنوعات 
چرمی، نان و شیرینی و امور دام بوده و از ابتدای 
امسال در ش��هرهای کوچک 10 هزار نفری، به 
طور میانگین 150 ش��غل مس��تقیم ایجاد شده 

است. 
حسین زاده بر این باور است که پول به تنهایی 
منجر به اش��تغال زایی نمی ش��ود، چراکه ایجاد 
اش��تغال، نیازمند مدیریت، بازار و زنجیره ارزش 

اس��ت و اگر قرار بود پول منجر به اشتغال شود، پرداخت یارانه ها باید مشکل 
اشتغال کشور را حل می کرد. 

وی معتقد اس��ت در کشور باید مبنای فکری جامعه را به این سمت سوق 

دهیم که پول، کار نمی سازد بلکه کار است که پول می سازد. 
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت، رق��م وام های پرداخت ش��ده به 
متقاضیان این بانک در نیمه نخس��ت امس��ال را بیش از 600 میلیارد تومان 
ذک��ر کرد و گفت: ای��ن وام ها به 500 هزار نفر 
متقاضی پرداخت ش��ده است که میانگین هر 

وام، نزدیک به 11 میلیون تومان بوده است. 
وی س��قف وام های پرداختی قرض الحسنه 
رسالت را 30میلیون تومان عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: همه وام هایی ک��ه پرداخت می کنیم 
قرض الحس��نه است و شرط و ش��روطی برای 

پرداخت وام ها نداریم. 
 دو بانک قرض الحسنه کشور در نقشه 

ادغام جایی ندارند
حس��ین زاده درخصوص طرح ادغام بانک ها 
نیز گفت: نباید برای ادغام بانک ها یک نس��خه 
عموم��ی پیچید، ادغ��ام برای برخ��ی بانک ها 
مناس��ب اس��ت اما این کار برای برخ��ی دیگر صدق نمی کن��د و ما دو بانک 
قرض الحسنه در نظام بانکی کش��ور داریم که این موضوع برای ما موجودیت 

ندارد. 

دبی��ر انجمن ایرانی روابط بین الملل اعالم کرد همایش دیپلماس��ی اقتصادی 
کارآفرین 13 آذرماه در دانش��گاه خوارزمی برگزار می شود. ضیاءالدین صبوری با 
اعالم این مطلب به ایرنا، افزود: تحوالت پس��اجنگ سرد از جمله جریان شتابان 

جهانی شدن، دیپلماسی سنتی را به ابزاری ناکافی 
برای پیش��برد اهداف و تامین منافع ملی کشورها 
تبدیل کرده اس��ت. وی ادامه داد: امروزه تطبیق با 
شرایط جدید و استفاده از شیوه های نو و ابزارهای 
کارآمدتر از جمله دیپلماسی اقتصادی که کارآفرین 
هم باش��د، به عنوان بخش��ی از الزامات سیاس��ت 
خارجی موفق در عصر جهانی ش��دن به ابزار موثر 
دولت ها و دیپلمات های جدید تبدیل شده است. 
دبیر انجمن ایرانی روابط بین الملل افزود: در فضای 
کنونی جهان که عصر سیطره ارتباطات و اطالعات 
است، کوشش دولت ها برای دستیابی به موقعیت 
بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری مناسب 
از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه 

جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت 
خارجی است. صبوری تاکید کرد: وجود پدیده هایی چون ایجاد شبکه های تامین، 
تولید و توزیع جهانی، فراگیر شدن شرکت های چندملیتی وظیفه بسیار حساسی 

را متوجه دستگاه دیپلماسی کشورها و رایزنی های اقتصادی می کند تا در راستای 
تحقق اه��داف کالن اقتصادی، بتواند از تعامالت و مب��ادالت اقتصادی خارجی 
برای رفع خأل های داخلی اقتصاد به بهترین وجه بهره برداری کرده و ضمن رونق 
بخش��یدن به فضای کسب و کار داخلی، عرصه و 
مجال مناس��بی برای کارآفرینی در عرصه های 
منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. وی ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران نیز ناگزیر از طراحی یک 
دیپلماسی اقتصادی نوین براساس درک تحوالت 
جهانی اس��ت تا به طور همزمان هدف ترکیبی 
دیپلماسی اقتصادی کارآفرین را تامین و محقق 
کند. صبوری اهداف دیپلماس��ی اقتصادی را در 
دسترس��ی به بازارهای جهان��ی تولید، تجارت و 
کسب س��همی از آنها، جذب سرمایه گذاری های 
مستقیم و غیرمس��تقیم خارجی و محافظت از 
اقتصاد ملی در مقابل چالش های اقتصاد جهانی 
خالصه کرد و گفت: پرسش اساسی در خصوص 
چیستی الزامات، راهکارها، اقدامات و بایسته های دیپلماسی اقتصادی کارآفرین 
و چگونگی دستیابی و تحقق آن است که همایش دیپلماسی اقتصادی کارآفرین 
تالش خواهد کرد برای این پرسش ها پاسخ مناسب علمی و تخصصی فراهم کند.

معاون سابق اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت قطعا 
در راه توسعه کسب و کارهای نوین و الکترونیک موانع و مشکالتی وجود خواهد 
داش��ت، اما به هر حال الزم اس��ت که این مشاغل پرورش پیدا کنند و قوانین 

مرتبط با آنها مورد توجه قرار گیرد. 
یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا، به تشریح 
دستاوردهای دوره فعالیت خود در پست معاونت 
اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت پرداخت و در پاس��خ به این س��وال که 
از نظ��ر او مهم ترین اقداماتی ک��ه باید در دولت 
دوازدهم مورد توجه قرار گیرند، از چه قرار است؟ 
گفت: یکی از تالش هایی که طی دوران گذشته 
صورت گرفت بحث نوس��ازی و بازسازی اصناف 

بود. 
وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه بخش مهمی 
از ش��بکه توزیع کشور در این حوزه قرار دارد، ما 
تالش کردیم این بخش را آی پی محور کنیم. بر 

همین اس��اس برخی مقدمات فراهم شد تا در چارچوب نظام های اقتصادی و 
الکترونیک امکانی ایجاد شود که واحدهای صنفی بتوانند با هزینه های کمتر 

به توزیع کاال بپردازند. 

صادق��ی در عی��ن حال به راه ان��دازی دو اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای 
و اتحادیه کس��ب و کارهای نوین اش��اره کرد و گفت: اکن��ون در این دو بخش 
نیز اقدامات متعددی صورت گرفته تا ش��رایط برای توزیع مناس��ب تر کاهش 
نرخ مبادله، حذف واس��طه ها و رسیدن کاالیی 

ارزان تر به مصرف کننده فراهم شود. 
وی ادامه داد: این کار حاصل ساعت ها بحث 
و بررسی دستگاه های مختلف با یکدیگر است، 
چرا ک��ه در این حوزه بخش ه��ای مختلفی از 
وزارت اقتصاد و ارتباطات گرفته تا قوه قضاییه 

دخیل می شوند. 
معاون س��ابق اقتص��ادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: 
در این مدت قواعد مربوط به دستورالعمل های 
این بخش به ش��کل مدونی درآمده و آیین نامه 

اجرایی آن به تصویب رسید. 
وی ادامه داد: اکنون بیش از 33 هزار شرکت 
مختلف که زیرمجموعه مرکز تجارت الکترونیک هس��تند، در کش��ور به ثبت 
رسیده اند که قرار است پروانه های عضویت خود را در اتحادیه کسب و کارهای 

نوین به ثبت برسانند. 

ارائه تسهیالت قرض الحسنه برای توسعه مشاغل خرد و خانگیرقابت ایده های کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی همایش دیپلماسی اقتصادی کارآفرین برگزار می شود
 

آخرین وضعیت کسب وکارهای نوین و شبکه توزیع

مش��کلی که اکثر کارآفرینان دارند این است که سبکی از زندگی را 
به خود تحمیل می کنند که برای آن س��اخته نشده اند. علت این است 
ک��ه با قرار گرفت��ن در این جو خاص، فکر می کنن��د این همان کاری 
اس��ت که باید انجام دهن��د. به همین دلیل پیرو جمع می ش��وند و با 
چشمانی بسته قدم به داخل این گود می گذارند. برای همین بسیاری 
از کارآفرینان احس��اس می کنند مسیر درست را گم کرده اند و انگیزه 

الزم برای ادامه راه را از دست می دهند. 
این دس��ته مدام به دنبال یافتن پاس��خ می گردند، تش��نه راهنمایی 
هس��تند و هر کت��اب و مقاله ای در این زمین��ه را مطالعه می کنند، به 
این امید که انگیزه از دس��ت رفته شان ترمیم شود. اما پاسخ آنها ساده 
اس��ت: »شما برای این کار ساخته نشده اید«. برای اینکه دید بهتری از 
موضوع به دست بیاورید، در ادامه این مطلب با دیجیاتو همراه باشید. 
اس��تیو توباک در این باره می گوید: »وقتی با اس��تارت آپ های حوزه 
فناوری آش��نا شدم، بالفاصله فهمیدم مسیر آینده ام همین است. مثل 

این بود که س��ال ها گم ش��ده 
باش��م و در نهایت مسیر خود 
را از می��ان جنگل��ی پهناور به 
س��مت روش��نایی پی��دا کرده 
باش��م. مس��یر پی��ش رویم به 
یکباره واضح ش��د. می دانستم 
بای��د در همین ح��وزه فعالیت 
کن��م و همین کار را هم کردم. 
به دانش��گاه برگشتم و مدرک 

مهندسی خودم را گرفتم.« 
او در ادام��ه می گوید: »حتی 
هم��ان زمان ه��م س��ال ها با 
کوچک تری��ن  ب��ه  رس��یدن 
فاصله داش��تم؛ در  موفقیت��ی 
واقع بیش��تر از 10 س��ال. این 
10 سال را به عنوان مدیر ارشد 
اجرایی در چند ش��رکت موفق 
کوچک و بزرگ س��پری کردم، 
و در ای��ن مدت با از بین رفتن 
حب��اب اینترنت، س��هم من از 

مدیرعاملی استارت آپ چیزی جز شکست نبود.«
ام��ا نکت��ه جال��ب تجربه ش��خصی او اینجاس��ت: »از هیچ ک��دام از 
انتخاب هایم پش��یمان نیستم و خواهم گفت چرا. علتش این است که 
با خودم روراس��ت ب��ودم. از آن به بعد فرصت های زی��ادی برای اداره 
استارت آپ های مختلفی داشته ام اما هیچ یک از آنها را نپذیرفتم چون 
کار م��ن نبود. اگر می پذیرفتم نتیجه ای جز شکس��ت نداش��ت و این 

شکست، شکست خوبی نیست.«
او ادام��ه می دهد: »من به جای آنکه خودم را به انجام کاری مجبور 
کنم که برایش س��اخته نش��ده بودم، پله های ترقی را در شرکت هایی 
 ک��ه برای ش��ان کار می ک��ردم طی ک��ردم و پا جای پای موسس��ان و 
مدیران عامل فوق العاده ای گذاش��تم که حقیقتا برای این کار س��اخته 
شده بودند. راس��تش را بخواهید، نمی فهمم چرا مدیرعامل یا موسس 
یک استارت آپ بودن اینقدر ُمد شده است. چیزی که من متوجه شدم 
این بود که سمت نایب رئیسی هم می تواند به همان اندازه جذاب باشد 

و درآمد خوبی هم داشته باشد.«
توباک مسیری را که طی کرده است این گونه توصیف می کند: »من 
کارم را دوس��ت داشتم، سال ها برایش زحمت کشیدم و در این مسیر 
زندگی خوبی را تجربه کرده ام، تنها به این دلیل که با خودم روراس��ت 
ب��ودم و از روی حرف دیگران تصمیم نگرفتم. در عوض کاری را انجام 
دادم که برایم خوب بود. در رش��ته ای تحصیل کردم که برایم مناسب 
ب��ود، تالش کردم، تجربه های فراوانی کس��ب کردم و ش��خصیت های 
تاثیرگ��ذار ح��وزه فعالیتم را به خوبی ش��ناختم. باق��ی قضایا اهمیتی 

ندارد.«
ه��ر روز تعداد زیادی از افراد را می بینیم که برای تبدیل ش��دن به 
یک کارآفرین هر کاری می کنند. جالب اینجاست که اغلب آنها نسبت 
به کاری که می خواهند انجام دهند هیچ ایده ای ندارند. به این ترتیب 
سال ها زمان خود را تلف می کنند و در نهایت به همان جایی می رسند 
که از آن شروع کرده بودند؛ بی آنکه چیزی عایدشان شده باشد و همه 
اینها ناش��ی از عدم شناخت 
خ��ود و صرفا به خاطر مقاله، 
وبالگ یا کتاب هایی بوده که 

در این باره خوانده اند. 
س��خت  ب��اورش  ش��اید 
باش��د ام��ا این دقیق��ا همان 
کاری اس��ت که همین حاال 
نفر در سرتاس��ر  میلیون ه��ا 
جه��ان در ح��ال انج��ام آن 
هستند. اما تنها کسانی پیروز 
این میدان س��خت می شوند 
که برای این کار ساخته شده 
باشند  باشند، عاشق کارشان 
و خود را ب��ه موفقیت متعهد 
بدانن��د. اکثریت کس��انی که 
کارآفرین��ی  راه  در  ق��دم 
می گذارن��د ای��ن ویژگی ها را 
ندارند و در طول زمان از این 

صحنه محو می شوند. 
هم��ه آنه��ا ای��ده و فکری 
داش��ته اند که فکر می کردند مهم ترین چیز اس��ت، اما به نظر می رسد 
ایده در این میان کمترین اهمیت را داش��ته باشد. همه ایده دارند؛ هر 
کسی که هیچ کاری هم در زندگی اش انجام نداده باشد، ایده ای دارد. 
اما مهم ترین عامل چیست؟ کسانی که واقعا برای کارآفرینی ساخته 
ش��ده باش��ند، اهل عمل هس��تند. الزم نیس��ت به آنها انگیزه بدهید. 
 الزم نیست از کس��ی الهام بگیرند. آنها به محض پیدا کردن کار مورد 
عالقه ش��ان، یعن��ی همان کاری ک��ه بهتر از هر ک��س دیگری انجام 
می دهند، دیگر نمی ش��ود جلوی ش��ان را گرفت. کار تبدیل به زندگی 
ش��ان می ش��ود. واقعیت این اس��ت که بدون اینها ه��م می توان ظاهر 
کارآفرین��ان را ب��ه خود گرفت، اما ب��ا این نگاه نبای��د انتظار موفقیت 
داشت. پس اگر فکر می کنید می توانید در کاری بهترین باشید، همان 
را در پیش بگیرید. این همان مس��یری اس��ت که ش��ما را به موفقیت 

می رساند و به احتمال زیاد ممکن است کارآفرینی نباشد. 
entrepreneur :منبع

بس��یاری از حوزه های مختلف کسب وکار، از پزش��کی گرفته تا بازاریابی و 
انرژی، خود را برای پیشرفت هرچه بیشتر در سال 201۸ آماده می کنند. 

به گزارش زومیت، دنیای امروز، دنیای تغییرات و نوس��انات است. تحوالت 
جدید در حوزه های اجتماعی و تکنولوژیکی به این معنی اس��ت که ما شاهد 
رشد نوآوری در بسیاری از صنایع مختلف هستیم. اگر شما هم در مورد شروع 
یک کسب وکار یا تغییر شغل فعلی تان فکر می کنید یا اگر صرفا دوست دارید 
با پیش��رفت های جدید دنیا هم قدم باشید، صنایعی که روندهای جدید سال 

201۸ هستند، توجه کنید: 
واقعیت مجازی

آیا واقعیت مجازی، مرز بعدی تکنولوژی است؟ بسیاری از متخصصان چنین 
فکر می کنند و البته دالیل خوبی هم برای آن دارند. لوازم و تجهیزات واقعیت 
مجازی )VR( از س��ال 2015 به بازار عرضه شدند؛ اما در همین مدت کوتاه، 
محبوبیت زیادی پیدا کردند. هدست  واقعی مجازی در لیست ابزارهای محبوب 
بسیاری از گیمرها دیده می شود. انتظار می رود درآمد حاصل از واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده )AR(  در سال 201۸ تا ۷ میلیارد دالر افزایش پیدا کند و تا 

پایان سال 2021 به حدود ۷5 میلیارد دالر برسد. 
واقعیت مجازی یک میدان باز با پتانس��یلی بسیار باال است، بنابراین سخت 
است که پیش بینی کنیم چه صنایعی تحت تاثیر توسعه آن قرار خواهند گرفت. 
اگر تقاضای بدیهی گیمرها را کنار بگذاریم، این فناوری در زمینه های بهداشت 
و درمان، آموزش شغلی، آموزش وپرورش، بازاریابی دیجیتال و تست های ایمنی 
کاربرده��ای بالقوه ای دارد. گرچه قیمت باالی فناوری های VR و AR به این 
معنی است که هنوز هم بسیاری از مصرف کنندگان به آن دسترسی ندارند ولی 
شکی نیست که این روند در آینده تغییر خواهد کرد. آیا درنهایت مردم به جای 
گوش��ی  هوشمند از هدست  واقعیت افزوده استفاده می کنند؟ زمان پاسخ این 

سوال را به ما می دهد. 
تعطیالت خانوادگی داوطلبانه

برای برخی افراد، تعطیالت فقط فرصتی برای دور ش��دن از زندگی روزمره 
نیس��ت، بلکه موقعیتی اس��ت که می توان به بهبود جهان کمک کرد. صنعت 
گردشگری آزاد یا Voluntourism« « به وسیله گردشگرانی که می خواهند 
 Peace Corps به جهان خدمت کنند، تعریف می شود. ش��رکت هایی مثل
با برنامه هایی از قبیل دیس��کاوری، این امکان را برای افراد و خانواده ها فراهم 
می آورند که سفرهای داوطلبانه هدفمندی )به مدت دو هفته( داشته باشند و 
خدمات خود را در زمینه های مختلف، با هدف بهتر کردن زندگی جهانی ارائه 
کنند. صنعت گردشگری آزاد به سرعت در حال پیشرفت است. با در نظر گرفتن 
ترجیحات جوانان امروز و همچنین رواج هر چه بیشتر دورکاری، این سفرها در 

آینده ای نزدیک رقیب سرسخت تعطیالت سنتی خواهند شد. 
انرژی های سبز

انرژی ه��ای تجدید پذی��ر هنوز نتوانس��ته اند کامال جایگزین س��وخت های 
فسیلی ش��وند ولی بی شک چنین روزی فرا خواهد رس��ید. در طول 10 سال 
گذش��ته صنعت انرژی سبز در آمریکا رشد مداومی داشته است و شرکت های 
مطرح��ی هم در اروپا و چین فعالیت های چش��مگیر خود را به جهان نش��ان 
داده اند. در س��ال های آینده انرژی س��بز برای بسیاری از مردم به بخش اصلی 
و مقرون به صرفه زندگی تبدیل می ش��ود. اتومبیل های الکتریکی و سقف های 

مجهز به پنل های خورشیدی، نمونه هایی از این خدمات هستند. 
از طرف دیگر، انرژی های تجدید پذیر یک منبع خوب ش��غلی هم به شمار 
می روند؛ چنانکه در سال 201۷ بیش از 2.۷ میلیون نفر فقط در کشور آمریکا 
در این صنعت شاغل بوده اند. با ساخته  شدن کشتزارهای بادی و خورشیدی، 

یک موقعیت شغلی جدید به ظرفیت 150 هزار نفر برای افرادی که در معادن 
فسیلی مشغول به کارند، مهیا می شود. آمار مشاغل انرژی سبز در سراسر جهان 

به ۹.۸ میلیون نفر می رسد. 
هواپیمای بدون سرنشین

پهپادها نخستین بار به عنوان یک فناوری نظامی مورد استفاده قرار گرفتند 
و هنوز هم مهم ترین کاربردش��ان در برنامه های نظامی و امنیتی اس��ت ولی 
ازآنجاکه هواپیماهای بدون سرنش��ین به مرور هم پیچیده تر می ش��وند و هم 
به صرفه تر، می توان انتظار داش��ت که محدوده خدمات شان تا صنایع دیگر نیز 
گس��ترش پیدا کند. کاربرد این فناوری در ساخت وساز، سینما، آتش نشانی و 
کش��اورزی محرز است. به عالوه آنها می توانند به صورت ریموت آتشفشان ها و 
مناطق س��یل زده را مورد بازدید قرار دهند، محصوالت را به طور موثر بررسی 
کنند و حتی بسته های سفارشی را تحویل دهند. شاید اگر قیمت این فناوری 
کاهش پیدا کند، تعداد بیشتری از مردم آنها را برای مقاصد شخصی خریداری 

کنند. 
تکنولوژی های حمل ونقل

آیا حاضرید س��وار اتومبیل های خودکار بدون راننده ش��وید؟ اتومبیل های 
خودکار بدون راننده بیشتر به داستان های علمی تخیلی شبیه اند ولی در حال 
حاضر بسیاری از تولیدکنندگان مهم خودرو و شرکت های بزرگ تکنولوژی در 
حال  توسعه این فناوری هستند. در سال 2015 شرکت تسال هدفی برای اتمام 
اتومبیل های خودران خود تا سال 201۸ تعیین کرد. طی چند دهه آینده قطعا 
ش��اهد حرکت اتومبیل های خودکار در جاده ها خواهیم بود و شاید روزی این 

فناوری به یک عرف تبدیل شود. 
بیوتکنولوژی

بیوتکنول��وژی در ده��ه ۷0 میالدی، از فصل مش��ترک زیست شناس��ی و 
تکنولوژی به وجود آمد. بیوتکنولوژی پتانس��یل حل مش��کالت مختلفی در 
زمینه های پزش��کی، کشاورزی و صنعتی دارد و همچنان که این صنعت رشد 
پیدا می کند، پتانسیل های آن هم افزایش می یابند. در حال حاضر بیوتکنولوژی 
در زمینه های رفع مشکالت موجود در تکنولوژی های جدید احیاکننده پزشکی، 
کمک به درمان بیماری های صعب العالج مثل آلزایمر و سرطان ها و همچنین 
بهبود محصوالت کشاورزی فعالیت می کند. در سال 201۸ ممکن است شاهد 
پیش��رفت های هیجان انگیزی در این عرصه باش��یم که می تواند زندگی مردم 

سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد. 
بازاریابی محتوا

ام��روزه بدون در نظر گرفت��ن بازاریابی محتوا، صحبت ک��ردن از بازاریابی 
غیر ممکن است. بازاریابی محتوا بخش جدایی ناپذیر بازاریابی دیجیتال است و 
در کنار سئو، شبکه های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی قرار می گیرد. این محتوای 
اصیل است که برند شما را تعریف می کند، خریداران جدیدی را به سمت شما 
جذب می کند و وفاداری مشتریان تان را تضمین می کند. رشد بازاریابی محتوا 
به این زودی متوقف نمی ش��ود و نه تنها در سال 201۸، بلکه در سال های بعد 
نیز ادامه خواهد داش��ت.  همان طور که صنعت بازاریابی محتوا رشد می کند، 
بازاریاب��ان راه ه��ای جدیدی برای بهتر دیده ش��دن محتوای خ��ود می یابند. 
پیش ازاین کافی بود ش��رکت ها یک وبالگ یا وب سایت داشته باشند ولی در 
سال 201۸، پیچیدگی، ظرافت و خالقیت محتواست که برنده بازی را تعیین 
می کند. برای مزیت پیدا کردن در این بازار رقابتی، شرکت ها باید مثل ناشران 
رسانه ای فکر کنند. این امر به معنی فرصت ها و چالش های جدیدی است که 
پیش روی آژانس های بازاریابی محتوا و تیم های خالق دور کار قرار می گیرد. 
INC :منبع

 »جک ما« بنیانگذار و مدیر فروشگاه آنالین چینی »Alibaba«  اخیرا در یک فیلم که قرار است به زودی 
نمایش داده شود، ایفای نقش کرده است.  به گزارش دیجیاتو، فیلم کوتاهی که »ما« در آن بازی کرده، در مورد 
مزایای تای چی )یک هنر رزمی چینی که برای تمرین دفاع شخصی و نیز سالمتی انجام می شود( است. سایت 

»Alizila« که معموال خبرهای مربوط به فروشگاه علی بابا را منتشر می کند، گزارش کرده که نام این فیلم 
»Gong Shou Dao« بوده و قرار است در 20 آبان سال جاری به نمایش درآید. 

فیلم مذکور قرار است به تبلیغ مزایای ورزش تای چی بپردازد و تمامی بازیگران نیز به مفید بودن این ورزش 
اعتقاد دارند؛ از جمله »جک ما« که از سال 1988 تمرین در این رشته ورزشی را شروع کرده. 

گفتنی است بازیگری ثروتمندان در فیلم ها، چندان مرسوم نیست ولی برای جک ما موضوع فرق می کند؛ زیرا 
او پیش از این نیز در جشن 18 سالگی برند علی بابا در شهریورماه سال جاری، شخصا حرکات موزونی را روی 

صحنه اجرا کرده بود. 
الزم است یادآوری کنیم که این کارآفرین 53 ساله که پیش از ثروتمند شدن، معلم زبان انگلیسی بوده، 

اکنون 40 میلیارد دالر سرمایه دارد. 
 

آیا موفقیت صرفا در کارآفرینی خالصه می شود؟  صنایعی که در سال 2018 شانس پیشرفت بیشتری 
خواهند داشت

جک ما، موسس علی بابا 
به زودی ستاره سینما می شود

شنبه8
13 آبان 1396
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نگاهدریچه

در هفته ابتدایی آغاز پیش س��فارش آیفونX، خریداران چینی بیش��ترین 
درص��د س��فارش را به خود اختص��اص داده اند. به گ��زارش زومیت، تحلیلگر 
موسس��ه Rosenblatt ادع��ا می کن��د که در س��ه روز اول پیش س��فارش 
آیفون X، بین ۹ تا 12 میلیون س��فارش با قیمت پایه ۹۹۹ دالر ثبت ش��ده 
اس��ت. جالب تر از همه اینکه 6.5میلیون دس��تگاه از این سفارش ها مربوط به 
خریداران چینی است. به طور دقیق مشخص نیست که چه تعداد از این افراد 

هزینه کامل پیش سفارش را به صورت نقدی پرداخت کرده اند. 
ب��ا اینکه امکان انصراف از خرید در هر زمانی قبل از تحویل محصول وجود 
دارد، اما س��ابقه نشان داده است که فروشنده های چینی به پیش سفارش های 

برنامه ریزی شده پایبند هستند. 

ثبت بیش از 12 میلیون پیش سفارش 
آیفون X در 3 روز

اپ��ل مانند دیگ��ر کمپانی ها گزارش عملکرد مالی س��ه ماهه جدید خود را 
منتشر کرد که براساس آن، این شرکت توانسته در مدت مذکور ۴6.۷ میلیون 
دس��تگاه آیفون را به فروش برساند. درآمد سه ماهه اپل از این بخش حاال به 
مبلغ 2۸.۸5 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. به گزارش دیجیاتو، پس از چندین 
دوره کاهش، باالخره فروش آی پدها نیز با اندکی رش��د نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل، از ۹.2۷ به 10.3 میلیون دس��تگاه رس��یده اس��ت. درآمد اپل از 
بخش س��رویس ها )شامل آیتونز، اپل پی و اپ استور( هم به ۸.5میلیارد دالر 
بالغ می ش��ود. نکته جالب این گزارش جدید میزان س��ود دهی 10.۷ میلیارد 
دالری اپل از درآمد 52.6 میلیاردی است که حاشیه سود باالی شرکت تحت 

مدیریت تیم کوک از فروش محصوالتش را نشان می دهد. 

فروش 4۶.۷ میلیون آیفون و ثبت درآمد 
52.۶میلیارد دالری اپل در گزارش جدید



زیرکانه تری��ن  از  یک��ی  نامگ��ذاری 
جنبه های فرآیند برندسازی است. تغییر 
لوگو یا وب سایت نسبتا کار آسانی است 
اما نام ش��ما به این ان��دازه انعطاف پذیر 
نیس��ت و نباید در برندس��ازی اشتباهی 
مرتکب ش��وید. بنابراین اگ��ر در مراحل 
اولی��ه برندینگ ش��رکت خود هس��تید 
یا برند خ��ود را س��اخته اید، ارزیابی نام 
تج��اری را در اولوی��ت کاری خ��ود قرار 
دهی��د، چراک��ه بس��یاری از برنامه  های 
اس��تراتژیک بازاریابی در صورتی اثرگذار 
خواهد بود که براساس برندینگ شرکت 

طراحی شود. 
 ، belovedmarketingبه گ��زارش
بن��ا بر نظر الریس و تروت، نویس��ندگان 
کتاب جایگاه یابی، »ن��ام تجاری همانند 
قالب��ی می مان��د ک��ه برن��د را در ذهن 
مش��تری ب��ه نردب��ان محص��ول آویزان 
می کن��د. در عص��ر جایگاه یاب��ی، تنها و 
مهم ترین تصمیم بازاریابی که می توانید 
اتخاذ کنید آن است که نام محصول چه 

چیزی باشد.« 
نامگ��ذاری چیزی بی��ش از یک تالش 
خالقانه اس��ت. زمانی را برای ارزیابی نام 
تجاری خود اختصاص دهید و این هفت 

سوال را به طور کامل در نظر بگیرید. 

1- آی�ا نام تج�اری انتخابی ش�ما 
متمایز است؟ 

ی��ک نام تج��اری عالی بای��د عالوه بر 
راحت بودن، خ��اص و منحصربه فرد نیز 

باشد. 
به عن��وان مثال، توییت��ر، به طور کامل 
یک پلتفرم را خالصه و مختصر می کند. 
ای��ن نام همچنین آن را از رقابت موجود 
متمایز می س��ازد. در سال ۲۰۰۶، زمانی  
که پلتفرم آن روانه بازار شد، شبکه های 
اجتماع��ی غالب فیس بوک، لینکدین، ما 
اس��پیس و … بودند. توییتر در این بین 
به عنوان یک ای��ده انقالبی بود و این نام 
به طور کامال شفاف آن را از برندهایی که 
بر پایه »دوست« و »رابطه« ساخته شده 

بودند، متمایز می کرد. 
برای ارزیابی نام تجاری از نظر متمایز 
ب��ودن، آن را با رقب��ا و رقابت موجود در 

بازار مقایس��ه کنید. فهرس��تی از تمامی 
رقبای مستقیم و غیر مستقیم خود تهیه 
کنید، آیا نام تجاری شما در حال دنبال 
کردن یک روند، ترکیب ش��دن با آن یا 

ایستادگی کردن است؟ 

2- آیا این نام تجاری از جایگاه یابی 
برند شما حمایت می کند؟ 

نام اشتباه می تواند برند شما را خراب 
کن��د. در دوره پیش از ظه��ور اینترنت، 
صفح��ات زرد  )روزنام��ه تبلیغات��ی که 
پر از خبرهای درس��ت و اغلب نادرس��ت 
است( یک منبع مهم هدایت و راهنمایی 
محس��وب می ش��دند. برای ب��ازی با این 
سیستم، بسیاری از شرکت ها نام هایی را 
انتخاب می کردند که آنها را در فهرس��ت 
ح��روف الفبا در جایگاه باالیی قرار دهد، 
مانن��د: Acme, A1 , ABC یا س��ایر 

گونه هایی از این دست. 
برند خود را به گونه ای نامگذاری کنید 
که در نتایج جس��ت وجو در رتبه باالیی 
ق��رار بگیرید، اگرچه ب��رای صفحات زرد 
یا گ��وگل این ام��ر کاربرد ندارد. ش��ما 
نمی توانید این پلتفرم ها را کنترل کنید، 
به این معنا که اگر پلتفرم تغییر یابد، نام 
تجاری شما می تواند کامال نامرتبط شود. 
نام تجاری خود را از افق نگاه مشتریان 
خود ارزیاب��ی کنید. آنها در مقایس��ه با 
گزینه های موجود در بازار چگونه با برند 
شما رابطه برقرار می کنند؟ آنها چگونه با 
نام تجاری شرکت شما قابل تشخیص و 
تمییز می ش��وند؟ و اینکه آیا نام تجاری 

این تجربه را تقویت می کند؟ 
با استفاده از این سواالت می توانید به 

ارزیابی نام تجاری خود بپردازید. 
۳- آیا این نام تجاری قابل بس�ط 

دادن و گسترش است؟ 
یک مزیت ن��ام تجاری خوب و درخور 
ای��ن اس��ت ک��ه به ط��ور کام��ال واضح، 
محصول را توصی��ف کند. به عنوان مثال 
USPS  مخفف عبارت خدمات پس��تی 
ایاالت متحده اس��ت و تک م��اکارون که 
مش��خص می  کند عرضه کنن��ده چه نوع 

محصولی است. 
چالشی که در مورد ارزیابی نام تجاری 

کاربردی و خوب وجود دارد، آن است که 
بررس��ی کنیم آیا قابل بسط و گسترش 
هس��تند یا خیر. این ام��ر می تواند عامل 
دردسرس��از برای نامگذاری یک شرکت 
یا ی��ک مجموعه محصول در یک محیط 
بازار متغیر باشد. البته یک شانس وجود 
دارد که شرکت شما نام را بزرگ تر سازد. 
نام تجاری خود را به چالش بکش��ید. 
اگر ش��رکت ش��ما به بازار جدیدی وارد 
ش��ود یا خدم��ت جدی��دی را روانه بازار 
کند، آیا همچنان این نام تجاری مناسب 

خواهد بود؟ 
۴- آی�ا هیچ مفه�وم منفی در این 

نام تجاری وجود دارد؟ 
اگر ش��ما بلندپروازی هایی برای رقابت 
در س��طح بین المللی داری��د، ارزیابی نام 
تجاری خ��ود را در اولویت ق��رار دهید. 
ب��ه این صورت ک��ه آیا این ن��ام مفهوم 
منفی در س��ایر فرهنگ ها دارد یا خیر؟ 

و سواالتی از این دست. 
Barf  ی��ک برن��د م��واد ش��وینده در 
خاورمیانه است، اما به احتمال بسیار باال 
مردمان آمریکای ش��مالی تمایلی ندارند 

که لباس های خود را با آن بشویند. 
حتی اگر در س��طح جهان��ی در حال 
رقاب��ت نیس��تید، ن��ام خود را در س��ایر 
زبان ه��ا و فرهنگ ها نیز بررس��ی کنید. 
چ��ون مطمئن��ا نمی خواهید ک��ه با یک 

سورپرایز ناخوشایند مواجه شوید. 
5- آیا می توانید از این نام تجاری 

محافظت کنید؟ 
نام تجاری ش��ما به عن��وان یک دارایی 
محسوب می شود. شما نامی می خواهید 
ک��ه بتوانی��د مال��ک آن باش��ید و از آن 

محافظت کنید. 
پی��ش از انتخاب نام تج��اری در مورد 
عالمت تجاری هم جس��ت وجویی انجام 
دهی��د. ببینید آیا این ن��ام قبال در جای 
دیگری مورد اس��تفاده قرار گرفته است؟ 
اگ��ر این طور ب��ود، ریس��ک ها را بدانید. 
ممکن است ش��ما نام هایی را در فرآیند 
نامگذاری کنار بگذاری��د چرا که ممکن 
اس��ت نتوانی��د آن عالمت تج��اری را به 
دس��ت آورده، مالک آن باش��ید یا از آن 

محافظت کنید. 

۶- آی�ا تلفظ و هجی کردن این نام 
تجاری آسان است؟ 

یک نام تجاری برتر و عالی باید تلفظ و 
هجی کردن آسانی داشته باشد. 

اس��امی نظیر چی ت��وز و اس��نوا برای 
خودش��ان بس��یار هوش��مندانه هستند. 
تلف��ظ آنه��ا زب��ان را جم��ع نمی کند و 
جست وجوی آنها در گوگل این احساس 
را دارد که شما درست شبیه زنبورعسل 

در حال رقابت هستید. 
روی لغات��ی تمرکز کنید که س��اده 
هس��تند. یک راه س��اده ب��رای آزمون 
کردن این اس��ت که از ی��ک گروه ۱۰ 
س��اله بخواهی��د تا نام تجاری ش��ما را 
هجی کنند. اگر آنها با این قضیه دچار 
مش��کل ش��دند به دنبال ن��ام دیگری 

بگردید. 
۷- آیا ای�ن نام تج�اری در خاطر 

می ماند؟ 
ن��ام تج��اری  ای��ن  آی��ا  نهای��ت،  در 
به یادماندنی اس��ت؟ آیا این نام در ذهن 
مشتریان شما می ماند و مرجعی را ایجاد 
می کن��د که آنه��ا دوب��اره بتوانند به آن 

مراجعه کنند؟ 
یک راهی که معموال برای ارزیابی نام 
تجاری استفاده می شود آن است که آن 
را با تعداد کمی از همکاران به اش��تراک 
بگذارید. ۱۰ روز بعد آنها را صدا کنید و 
از آنها بپرس��ید که »آن اسمی که چند 
روز پیش در مورد آن صحبت می کردیم 
چه ب��ود؟« به این صورت در واقع میزان 
چس��بندگی و نفوذ این ن��ام در ذهن را 
ارزیاب��ی می کنیم. آیا آنها این نام را فورا 
به خاطر می آورن��د یا اینکه این به خاطر 
آوردن نی��از به تلنگ��ر دارد؟ جواب این 
سوال شما را در ارزیابی نام تجاری یاری 

می کند. 
هرچه ی��ک نام به یادماندنی تر باش��د، 

می تواند فروش بیشتری ایجاد کند. 
فراموش نکنید تدوین و طراحی طرح 
کسب و کار و اس��تراتژی بازاریابی تا حد 
زیادی مبتنی بر برند و هویت آن اس��ت، 
بنابرای��ن ارزیاب��ی نام تج��اری را جدی 
بگیری��د ت��ا فعالیت های بازاریابی ش��ما 

اثربخشی مورد نظر را داشته باشد. 

۷ سوال مهم برای ارزیابی برند
کارگاه برندینگ

 چگونگی ساخت پرسونال برند
 یا برند شخصی

برای ساخت پرسونال برند به بیش از آنکه فقط 
خودتان باشید، احتیاج دارید! 

به گزارش imarketor، ش��ما نمی توانید تمام 
س��الیق را به دس��ت آوری��د پس س��عی کنید به 
جای ایجاد یک ش��بکه بزرگ به س��اخت گروهی 
از کس��انی اق��دام کنید که بتوانید ب��ا آنها ارتباط 

برقرار کنید. 
داشتن یک گروه ۱۰۰ نفره بیشتر از مجموعه ای 

از افراد غیرهمسو هستند. 
برای مثال اگر ش��ما مس��تر تیستر باشید، گروه 
مخاطبان ش��ما رس��توران گردها و عاش��قان غذا 

هستند. 

انتخاب یک کانال ولی متمرکز
به ج��ای فعالی��ت در چندین کان��ال به صورت 
نیمه متمرک��ز، یک کان��ال را انتخ��اب کنید و به 
تولید محت��وا بپردازید. بدین ترتی��ب با توجه به 
خصوصیات آن کانال ش��روع ب��ه تولید محتوایی 

کنید که مورد نیاز مخاطبان شما باشد. 
در این نمونه بهترین کانال برای ارتباط در ایران 

شبکه اینستاگرام است.

اعتماد به نفس
یک��ی از خصوصیت های ضروری در ش��خصیت 
شما برای س��اخت برند  تان، تقویت و رشد اعتماد 

به نفس شما است. 
رشد شخصیتی شما با کمک و تقویت اعتماد به 

نفس بسیار سریع تر صورت می پذیرد. 
امیرتتلو نه تنها یک خواننده شش دانگ نیست، 
بلکه ش��اید در نظر بس��یاری از مردم ش��خصیت 
مثبت به حساب نمی آید، ولی با به چالش کشیدن 
خود در موضوعاتی مانند عضویت در تیم فوتبال، 
یادگی��ری ورزش پارک��ور و… نه تنه��ا به تقویت 
اعتماد ب��ه نفس خ��ود کمک کرده اس��ت، بلکه 
توانسته در برخی از زوایا نظر دیگران را به صورت 

مثبت به خود جلب کند. 

ابرانسان نباشید
اگر ش��ما تنه��ا خودتان باش��ید و ی��ک چهره 
حرفه ای از خودتان ب��ه نمایش بگذارید به تدریج 
در حضور مخاطبان خسته کننده به نظر می آیید. 
ش��ما یک آدم اتوکشیده نیس��تید و روی دیگر 
ش��ما نیز می تواند یک آدم ش��وخ طبع باشد. پس 
حتی م��واردی را ب��ا مخاطبان خود به اش��تراک 
بگذارید که آنها با جنبه های دیگری از ش��خصیت 

شما نیز آشنا شوند. 
مثال بهرام رادان ویدئویی هایی از خود منتش��ر 
می کند که از وقت گذرانی با دوس��تان س��ینمایی 
خود اس��ت و شاید پرس��تیژ یک ستاره سینمایی 
در آن کمتر دیده می ش��ود یا در پست های جواد 
رضوی��ان کمتر از آن طنازی و ش��وخ طبعی دیده 

می شود. 

محتوای کاربردی تولید کنید
عالوه بر تولید محتوای مرتبط با امور ش��خصی 
خودتان، س��عی کنید عادت ها و موضوعاتی را که 
مخاطبان شما به آنها می پردازند بیابید و با ایجاد 
محتواهایی مربوط به آن موضوعات به حل مسائل 

و نیازهای آنها بپردازید. 

پاسخگو باشید
در براب��ر مخاطبان خود پاس��خگو باش��ید و به 
گروه های مناسب با پرسونال برند یا برند شخصی 

خود بپیوندید. 

محتواهای گروهی تولید کنید
انتشار مصاحبه، تولید محتوا با همکاری دیگران 
و حتی موارد اسپانس��ری را جزئ��ی از برنامه های 

برند شخصی خود قرار دهید. 

تیم مشترک درست کنید
با همراه ش��دن با افرادی که همراس��تا با ش��ما 
هستند شریک شوید و محتواهای مشترک تولید 
کنی��د و او را تگ TAG کنی��د و اقدام به ایجاد 

اخبار شبکه ای و BUZZ  کنید. 

نفوذ داستان سرایی
ش��اید فکر کنید داستان س��رایی زی��اد معمول 
نباش��د و دیگ��ر کارایی ندارد، ولی ای��ن را بدانید 
که 5۰درص��د افراد نمی دانند که داستان س��رایی 
چه تاثیر بس��زایی در ساخت برند شما دارد. پس 
با عنوان داس��تان هایی از خود به پیش��برد اهداف 
پرس��ونال برندتان  )Personal brand( کمک 

کنید. 
آنچ��ه در ب��اال خواندید از مهم تری��ن عوامل در 
س��اخت برند ش��خصی هس��تند ولی به این نکته 
دقت کنی��د مثال های عنوان ش��ده ب��ه هیچ وجه 
درس��تی روند پرس��ونال برندینگ آنها را تصدیق 
نمی کند و تنها نکاتی مصداق با نکات مطرح شده 

است. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات موثر چگونه است؟ 
س��ودای بزرگی از مطالعات دانش��گاهی در این 
مورد وج��ود دارد. همانطور ک��ه گفتیم تمایل ما 
ایستادگی بر این ایده اس��ت که تبلیغات موثرند؛ 
تبلیغ��ات م��ا را ترغیب به انج��ام کاری می کنند. 

زندگی تشویق است.
 مردان و زنان به هم اظهار عش��ق می کنند و در 

فرآیندی آن را به هم نشان می دهند.
 متقاض��ی کار، در مصاحبه، خ��ود را به بهترین 

شکل نشان می دهد. 
اف��راد قب��ل از ف��روش خانه ش��ان آن را تمی��ز 
می کنند، رن��گ می زنند و وقت��ی خریدار می آید 
ب��وی خوش چ��ای در آن راه می اندازند و این کار 

کامال طبیعی و قابل قبول است.
 عدم صداقت قابل قبول نیس��ت و این در مورد 

تبلیغات نیز صدق می کند. 
تبلیغ��ات باید قانونی، مناس��ب و معقول، واقعی 
و حقیقی باش��ند، در غی��ر این صورت ابزاری برای 
شکایت اس��ت و گاهی از تبلیغات باید صرف نظر 

کرد. 
به گزارش هورمون��د، تبلیغات با درک مردم در 
دوسطح، طرف اس��ت، عقالنی و احساسی، سمت 

چپ و راست مغز.
 اف��رادی که می گوین��د تبلیغات موثر نیس��ت 
عقالنی اند و از سمت چپ مغز خود بیشتر استفاده 
می کنند و در برابر یک تبلیغ که جذبه احساس��ی 
دارد مقاوم��ت می کنند. تبلیغات بزرگ هر دو امر 

را انجام می دهند.

 برای مثال تبلیغاتی توسط ابود مید ویکرز برای 
رس��توران س��ینس بری که می گفت غذای خوب 

سینس بری قیمت کمی دارد.
 این گفته س��اده، ه��م عنصر احساس��ی و هم 
عقالن��ی را داراس��ت. غذای خوب ایده احساس��ی 

است. 
در م��ورد ح��س عقالن��ی هم��ه می دانی��م چه 

منظوری دارد.
 بخش بس��یار هوش��مندانه تبلیغ ای��ن بود که 

تبلیغات در دو نیمه انجام می شد.
 غذای خوب در مجله ای نش��ان داده می شد که 

عکسش رنگی بود.
 عکس ه��ای زیبای��ی از دیوید اب��وت نیز در آن 
بود. بخش هزینه کمتر در قس��مت سیاه و سفید 

روزنامه و با جزییات غذای هر هفته آمده بود. 
مسئله عقالنی و حس��ی بودن تبلیغات، مسئله 
زمان را هم ش��امل می شود، زیرا یکی ممکن است 

از دیگری پیشی بگیرد. 
ب��رای نمونه می توان به بانتی ش��کالت نارگیلی 

شرکت مارس اشاره کرد. 
خواننده ه��ا مطمئنا تبلیغات طوالنی بانتی را به 

یاد دارند. 
طعم بهش��ت که تصاویر جزایر دریای جنوبی و 
دختران سیاه پوست را به همراه داشت. بانتی برای 
حضور در بازار شیلی به این نتیجه رسید که مردم 
شیلی دریای جنوب را دوست دارند و تاهیتی یکی 

از جاهایی است که دوست دارند ببینند. 
بانتی از قبل س��واحل گرمس��یری را نشان داده 
بود و ۱۰ س��ال درباره نارگیل و ش��کالت صحبت 
کرده بود، نکته اینجاس��ت که در ابتدا توضیحات 

عقالنی بیان شد و بعد احساسات درگیر شد.
 عقل دلیلی برای خرید ارائه می دهد. احس��اس 
باعث می شود از خرید محصول حس خوبی داشته 

باشید.
 همانط��ور ک��ه اس��کات بدب��ری، متخص��ص 
برندآفرینی و معلم اس��بق مارکتینگ در ش��رکت 
نای��ک و اس��تارباکس می گوی��د: داش��تن کاال یا 

خدمتی عالی، کافی نیست. 
دنی��ا پر از کاالها و خدماتی اس��ت ک��ه به کار 
می آین��د. باید کاری کنید ک��ه محصول تان حس 

مشتری را برانگیزد. 

BRAND

سهیل قدری 
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برای  به طور معمول ش��رکت ها 
موتوره��ای  در  ش��دن  نمای��ان 
جست وجو، به تولید محتوای انبوه 
در راستای استراتژی بازاریابی خود 

می پردازند، اما آیا کافی است؟ 
ب��ه گزارش زومیت، بس��یاری از 
فعاالن بازار فکر می کنند تنها کاری 
که باید انجام دهند این اس��ت که 
محتوا را مقابل چشم سایرین قرار 
دهند. به همین دلیل در شبکه های 
اجتماعی فعالیت دارند، اما به ندرت 
»الی��ک« دریاف��ت می کنند. پس 
به خرید تبلیغ��ات روی می آورند، 
ام��ا کلیک چندان��ی روی تبلیغ ها 
فعالیت هایی  نمی شود. خالصه در 
اینچنینی ش��رکت می کنن��د، اما 
نتیج��ه ای که مدنظرش��ان اس��ت 

حاصل نمی شود. 
پس به این نتیجه می رس��ند که 
باید محتوای بیش��تر و بیش��تری 
تولید کنند، چرا که محتوا خودش 
را به دیگران نشان خواهد داد. بدین 
ترتیب، یک س��ال بع��د آنها حجم 
زیادی از محتوا فراهم آورده اند، اما 
همچنان نظرات کمی در پست های 
وبالگ آنها وج��ود دارد؛ نتیجه ای 

بسیار ناامیدکننده! 
چطور چنین اتفاقی رخ می دهد؟ 
کجای کار اشتباه شده است؟ چرا 
بازاریاب��ی محت��وا واقع��ا به نتیجه 

مطلوب دست نمی یابد؟ 
قرار گرفتن در چنین ش��رایطی 
بسیار ناراحت کننده و در عین حال 
بسیار معمول است. دالیل متعدد و 
پایه ای برای شکست تولیدکنندگان 
محتوا در جلب نظر مخاطبان وجود 
دارد؛ دالیلی که از س��طوح عمقی 
همچون تراز نبودن ساختار شروع 
می شود و به دالیل سطحی اما در 

عین حال مؤثر دیگری می رسد. 

اما چاره چیست؟ 
1- مخاطبان خود را بشناسید

ب��رای تولی��د محتوای اش��تباه 
راه ه��ای زی��ادی وج��ود دارد، اما 
اگر دس��ت کم مخاطب��ان خود را 
بشناس��ید می توانید از خطا رفتن 
راه تا ح��د زیادی جلوگیری کنید. 
شاید به هدف مطلوب نرسید اما به 

بیراهه نیز نخواهید رفت. 
مش��کل اساس��ی اینجاست که 
شما سعی می کنید به طور مخفیانه 
محصوالت و خدمات خود را تبلیغ 
کنید و آن را بازاریابی محتوا بنامید. 
یعنی در این حالت ش��ما مرتکب 
خطایی می ش��وید ک��ه ارجحیت 
دادن ب��ه نیاز خود نس��بت به نیاز 

مشتری و مخاطب نام دارد. 
اگر این همه کاری است که شما 
انج��ام می دهید، ب��ه همین دلیل 
کاربران توجهی به محتوای ش��ما 
نمی کنند زیرا آنه��ا این موضوع را 
متوجه می شوند که شما در لباسی 
دیگ��ر قصد ف��روش محصول خود 

را دارید و این اصال جذاب نیس��ت. 
اگر محتوای شما به گونه ای نباشد 
که نیاز مشتری را در مرکز توجه و 
اهمیت قرار دهد، به سادگی نادیده 

گرفته می شود. 
2- قــسـمـت بــنــدی، 

شخصی سازی، اولویت بندی
تولی��د محتوا بی��ش از هر چیز 
به مخاطب مربوط می ش��ود. روی 
این نکته بیش از هر چیزی تأکید 
داشته باشید. پس اگر می خواهید 
بازاریاب��ی محت��وای خ��ود را ارتقا 
دهید، مهم ترین کاری که می توانید 
انجام دهید این اس��ت که آن را با 

مخاطبان خود همراستا کنید. 
شخصی س��ازی کاری است که 
ش��اید برای ش��رکت های کوچک، 
تحمی��ل هزین��ه اضاف��ه باش��د؛ 
هرچند س��ازمان هایی هستند که 
تجربه وب بازدیدکنندگان شما را 
این  البته  شخصی سازی می کنند. 
کار نیازمن��د تعیی��ن و اختصاص 
بودجه اس��ت، اما به هر حال حتی 
اگ��ر نتوانید شخصی س��ازی کنید 

می توانید قسمت بندی کنید. 
مثاًل می توانید فق��ط 10درصد 
را  خ��ود  محت��وای  بهتری��ن  از 
انتخاب و آن را براس��اس مهم ترین 
بازدیدکنندگان خود طراحی کنید. 
اینجا زمانی اس��ت ک��ه موضوع 
اولویت بن��دی مط��رح می ش��ود و 
بس��یاری از تازه کاره��ای دنی��ای 
بازاریاب��ی محت��وا آن را از دس��ت 
می دهند. س��عی نکنی��د که یک 
محت��وای همه گی��ر ب��رای هم��ه 
بازدیدکنندگان فراهم کنید. یادتان 
باشد که ش��ما نمی توانید رضایت 

همه را جلب کنید. 
ت��ا وقت��ی محتوایی ک��ه تولید 
می کنید به نتیجه مطلوب دس��ت 
پیدا کند، بهتر اس��ت یک بخش از 
مخاطب��ان خاص را در نظر بگیرید 
و به آنها اولوی��ت  بدهید تا بتوانید 

بهترین نتیجه را به مرور به دس��ت 
آورید. 

۳- محتـوای بصـری تولید 
کنید

ش��اید تحصیالت باالیی داشته 
باشید یا از هوش بسیاری برخوردار 
باشید، اما حتی شما هم عکس های 
زیبا را دوس��ت خواهید داشت و به 

آنها توجه می کنید. 
همه ما چنین هس��تیم. بیشتر 
اف��راد از بی��ن ی��ک اینفوگراف��ی 
که به  خوبی طراحی ش��ده اس��ت 
و ی��ک پاراگ��رف نوش��ته، ابتدا به 

اینفوگرافیک توجه می کنند. 
آنها همچنین زمان بیشتری برای 
نگاه کردن ب��ه آن صرف می کنند. 
بله، احتماال به پاراگراف نیز نگاهی 
اینفوگرافیک  ام��ا  ک��رد،  خواهند 
جذابیت بیشتری دارد. ما تصاویر را 
روی دیوارها به عنوان پوستر نصب 
می کنیم و در شبکه های اجتماعی 
نیز تصاویر و اینفوگرافی ها بیشترین 
کلیک و به اشتراک گذاری را دارند. 
البته احتماال بگویید طراحی یک 
اینفوگرافیک هزینه زیادی تحمیل 
خواهد کرد. اما شما می توانید با یک 
طراحی ساده و با المان های کم به 
نتیجه مطلوبی دست یابید و نیازی 
نیس��ت هزینه های سرس��ام آوری 

برای آن در نظر بگیرید. 
آیا این کار امتی��از ویژه دیگری 
 Google Image نیز دارد؟ بل��ه
از  نیم��ی  ان��دازه  ب��ه   search
Google.com از ب��ه اش��تراک 

گذاشتن سهم می برد. 
و  متحـرک  تصاویـر  از   -۴

ابزارهای تعاملی استفاده کنید
شاید ش��ما اهل مطالعه یا شاید 
نویسنده باش��ید، اما حتی شما -با 
وجود عالقه  ب��ه مطالعه- از دیدن 
متن طوالنی احساس ناخوشایندی 
پیدا می کنید و می گویید »سخت 

به نظر می رسد، بی خیال!«

حال فک��ر کنید افراد بس��یاری 
هس��تند که اهل مطالعه نیستند و 
همه چیز را تصویری یاد می گیرند. 
این روزها افراد بیش��تری به سوی 
محتوای بصری جلب می ش��وند و 
این همان موقعیتی اس��ت که باید 
از آن بهره بگیرید، پس سعی کنید 
حداقل یکی از ای��ن المان ها را در 
محتوای��ی که تولید می کنید جای 
دهی��د؛ حت��ی اگر محتوای ش��ما 

ایمیل های کوتاه است. 
- محت��وای تعاملی: ش��اید این 
تنه��ا روش عال��ی ب��رای افزایش 
توجه و همراهی مخاطبان باش��د. 
مثال پست وبالگ را به یک کوییز 
یا ارزیابی تبدیل کنید. حاال اجازه 
بدهید کاربران بتوانند خودش��ان و 
عملکردش��ان را با سایرین مقایسه 

کنند. 
نداری��د در  - ویدئ��و: دوس��ت 
تصویرهای ویدئویی خودتان دیده 
ش��وید؟ راه هایی برای این کار نیز 
وجود دارد. ایده های جالبی درباره 
تولی��د محت��وای ویدئوی��ی برای 
شبکه های اجتماعی وجود دارد که 
به ش��ما یاد می دهند چطور بدون 
دیده شدن ویدئوی جذاب بسازید. 
- اس��الید: این قبیل محتوا نیز 
به نتایج خوبی دس��ت یافته است؛ 
 B2B به خص��وص اگر کار ش��ما
است. لیست هایی را تهیه کنید؛ هر 
آیتم موجود در لیست می تواند به 

تنهایی یک اسالید باشد. 
- تصاوی��ر متح��رک: گیف ه��ا 
این روزه��ا محبوب ترین محتوای 
شبکه های اجتماعی  هستند. شاید 
ب��ه نظرتان بیاید ک��ه بیش از حد 
تکرار می ش��وند و جذابیت خود را 
از دست می دهند، اما این هرگز به 
این معنی نیس��ت که شما نباید از 

آنها بهره بگیرید. 
۵- مثال بزنید

حتم��ا ش��ما هم ای��ن جمالت 

کلیشه ای را ش��نیده اید:  »داستان 
بگویید«، »نگو، نش��ان بده«، »یک 
تصویر به اندازه هزار واژه می ارزد.« 
این عبارات همگی به خوبی نش��ان 
می دهند که مثال زدن تا چه اندازه 

اهمیت دارد. 
مث��ال زدن، نکات م��ورد نظر را 
به خوب��ی بیان می کن��د؛ حتی اگر 
تصویری برای نش��ان دادن وجود 
نداش��ته باش��د از داس��تان گویی 
استفاده کنید. این راهی دیگر برای 

جلب توجه مخاطب است. 
عالوه بر این، مثال زدن یک قدم 
دیگر پیش می رود و نشان می دهد 
ف��ردی ک��ه ب��رای ش��ما صحبت 
می کند، تجربه مشابهی دارد و آنچه 
بر زبان می آورد قبال به عمل نزدیک 
کرده است. این موضوع به دیگران 
اعتمادبه نف��س امتح��ان کردن و 
تجربه کردن می ده��د. مثال زدن 
ی��ک روش عالی برای ایجاد تجربه 
و به وجود آوردن اعتماد ناش��ی از 

آن است. 
۶- ارتبـاط برقرار کـردن را 

ساده کنید
با وجود اینکه تصاویر و ویدئوها 
برقراری ارتباط را آسان تر می کنند، 
اما بازهم موضوع خوانایی از اهمیت 
باال برخوردار است. کیفیت نوشته ها 
را باال ببرید ولی خواندن و فهمیدن 
آن را دشوار نکنید. هرچه خوانایی 
نوشته کمتر باش��د، افراد کمتری 
برای ادامه مراجعه به محتوای شما 

تمایل نشان خواهند داد. 
همه ما می دانی��م باید کارهایی 
انجام دهیم ک��ه محتوای تولیدی 
بتواند اف��راد بیش��تری را به خود 
جلب کند. مش��کل اینجا است که 
بس��یاری از ما بر این باوریم که در 
تولید محت��وا به محض آنکه بخش 
نوش��تاری به پای��ان رس��ید، کار 
به پایان رس��یده اس��ت و احتماال 
همین کار نی��ز در آخرین لحظات 
باقی مان��ده آم��اده می ش��ود و در 
نتیجه زمان��ی برای تولید محتوای 
متفاوت باقی نمی ماند. این قسمت 
از ماجرا به دلیل ضعف برنامه ریزی 
است. همیش��ه باید زمانی را برای 
بهینه سازی محتوای خود اختصاص 

دهید. 
شاید مش��کل ش��ما از منابعی 
باشد که برای تولید محتوا انتخاب 
کرده ای��د. اگ��ر زمان کاف��ی برای 
این کار ندارید، چرا یک ویراس��تار 
اس��تخدام نمی کنید؟ یا چرا کار را 
به یک طراح هوشمند نمی سپارید 
تا برای محتوای نوشتاری شما یک 
اینفوگرافیک س��اده اما مفید تهیه 

کند؟ 
به تم��ام راه هایی که برای بهبود 
محتوای خود دارید فکر کنید و از 
آنها بهره بگیرید تا بتوانید بهترین 

نتیجه را به دست آورید. 
FORBES  :منبع

لزوم ارزیابی دوره ای شبکه چگونه محتوای جذاب تری برای مخاطب تولید کنیم؟ 
فروش و بهبود نواقص آن

مدی��ران ف��روش هم��واره نگرانی های��ی بابت 
بخش ه��ای فروش ی��ا همان فروش��گاه های خود 
دارن��د. این نگرانی اغلب به کیفیت عرضه کاال در 

این فروشگاه ها مربوط است. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، مدیران فروش 
همواره به این مش��کالت و دغدغه ها می اندیشند 

که آیا: 
1- محصولی که ش��رکت تولید کرده اس��ت در 
فروش��گاه ها یا محل های فروش��ی که برای آن در 
نظر گرفته اند به درس��تی عرضه می شود یا نه؟ آیا 
ای��ن محص��ول را در یک مکان مناس��ب که قابل 

رؤیت مشتریان باشد قرار داده اند یا نه؟ 
۲- آی��ا متصدیان ف��روش در این فروش��گاه ها 
دانش و آگاهی کافی از ویژگی های محصول دارند 
که بتوانند مش��تریان را به درس��تی در خصوص 
محصول و کارکردهای آن راهنمایی کنند یا نه؟ 

3- آیا نمایندگی ه��ای مختلف در خصوص نام 
تجاری و محصوالت شما تعهد کافی دارند؟ 

۴- آی��ا نمایندگی های��ی ک��ه ب��رای ف��روش 
محص��والت خود انتخاب کرده اید با دقت کافی به 

فروش محصوالت شما مشغول هستند؟ 
۵- آی��ا نمایندگی های ش��ما فروش محصوالت 

شما را در اولویت خود قرار داده اند؟ 
۶- شناس��ایی دقی��ق افراد ی��ا نمایندگی هایی 
که در ش��هرهای مختلف به فروش محصول شما 

مشغول هستند. 
۷- هر کدام از شهرهایی که نمایندگی های تان 
در آن ق��رار دارند آیا امکانات کافی در آن ش��هر 
یا اس��تان جهت فروش کاالی شما وجود دارد یا 

خیر؟ 
مواردی که در باال اش��اره ش��د، به خوبی نشان 

می دهد که باید به صورت دوره ای، ش��بکه فروش 
را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که نیاز به 
تجدیدنظر و رسیدگی داشته باشد باید مشکالت 
مربوط به آن حل شده و برای بهبود عملکردهای 
آن مج��دداً برنامه ریزی کنی��د. از آنجا که بازار و 
رقبا نیز به ص��ورت دائمی در حال تغییر و تحول 
هس��تند، بنابراین لزوم ارزیاب��ی دوره ای عامالن 

فروش به خوبی درک می شود. 
برای رس��یدگی به این سواالت و پاسخ دقیق به 

هر یک از آنها باید اقدامات زیر انجام شود: 
1- جمع آوری اطالعات صحیح و دقیق

الزم اس��ت در مرحل��ه اول رس��یدگی ب��ه این 
س��واالت، داده های دقیق و موثق��ی از واحدهای 

فروش خود به دست آورید. 
2- برگزاری جلسه با متصدیان و مسئوالن

در مرحل��ه بعدی، باید جلس��ات رس��یدگی به 
اطالعات به دس��ت آمده و کاس��تی های مشاهده 
ش��ده با مش��ارکت مس��ئوالن و متصدیان برگزار 

شود. 
۳- بحث و نتیجه گیری

پ��س از اینک��ه داده های به دس��ت آم��ده را با 
مس��ئوالن به مذاکره گذاش��تید و با دقت تجزیه 
و تحلیل کردید باید مجددا مس��ئله، مش��تریان، 
رقیبان و ش��رایط ب��ازار را ارزیابی کنید و با توجه 
به ماهیت محصوالت و خدمات خود به طراحی و 
تدوین مدل های جدید فروش و بازاریابی بپردازید. 
گاهی ممکن اس��ت به دس��ت آوردن اطالعات 
دقی��ق در خصوص بخش هایی که در باال اش��اره 
ش��د و سپس تجزیه و تحلیل و تدوین برنامه های 
فروش مناسب، برای شما غیر ممکن باشد یا افراد 
متخصصی ک��ه در این زمینه تجربه دارند در تیم 
کاری شما وجود نداشته باشد. پس در این شرایط 
بهتر است از شرکت ها و افرادی که در این زمینه 
تخص��ص و تجرب��ه کافی دارند اس��تفاده کنید تا 
بتوانید براس��اس ی��ک نظر کارشناس��انه اقدام به 

طراحی برنامه های فروش کنید. 

۵ اشتباه رایج در سئو
 ب��ا توج��ه ب��ه به روزرس��انی های متع��دد موتورهای 
جس��ت وجو، باید از بروز چه اشتباهاتی در سئو اجتناب 
کنیم؟ آیا لینک های بازخوردی در اولویت خواهند بود؟ 
به روزرس��انی penguin گوگل چیس��ت و چگونه باید 
مانع از دس��ت دادن ترافیک خودم ش��ویم. در ادامه به 

نقل از ibazaryabi، این موضوع را مرور می کنیم. 
1- نتوانید کلمات کلیدی درستی را تعریف کنید 

اینترنت براس��اس کلمات کلیدی کار می کند. سایت 
شما وقتی بازدیدش باال می رود که کلمات کلیدی اش را 

به درستی تنظیم کرده باشید. 
اگر شما به جای اینکه براساس اولویت کلمات کلیدی 
تولی��د محت��وا کنید هر چه دل تان خواس��ت نوش��تید 

احتماال بازدیدتان کم خواهد شد. 
کلمات کلیدی آنهایی هس��تند که کاربران با آنها در 

گوگل جست وجو می کنند. 
برای اس��تفاده درس��ت از کلمات کلیدی می توانید از 
Adwords Keyword Research  استفاده کنید. 

با اس��تفاده از این س��رویس می توانید کلماتی را پیدا 
کنید که رقابتی نبوده و به راحتی می توانید توس��ط آنها 

در موتور جست وجو باال بیایید. 
2- ساختن لینک های بازخوردی کم ارزش

با وجودی که درس��ت کردن لینک های بازگش��تی به 
س��ایت خودتان یکی از اصول مه��م بازاریابی دیجیتال 

است، نباید کمیت را فدای کیفیت کنیم. 
مث��ال گذاش��تن لین��ک بازخ��وردی در س��ایت هایی 
که ش��امل اس��پم هس��تند یا س��ایت های غیرمرتبط یا 

سایت هایی که مختص توزیع کردن لینک هستند. 
این موارد اش��تباهات س��ئو می تواند شدیدا به سئوی 
ش��ما آس��یب بزند، به خصوص بعد از به روزرسانی اخیر 

 .Penguin
این به روزرسانی برای حذف سایت های اسپم از نتایج 

جست وجو به وجود آمده است. 
نحوه کار آن بدین صورت است که پروفایل لینک های 
بازخوردی س��ایت، نقش اساس��ی برای تشخیص اسپم 
بودن س��ایت است، بنابراین باید در لینک های باارزش تر 
روی سایت های مربوط به صنعت خود متمرکز شوید به 

جای اینکه به لینک های بی ارزش بها بدهید. 
درسـتی  بـه  کـه  سـایت هایی  توسـعه   -۳

شاخص گذاری نشده اند 
نتای��ح روی صفح��ه جس��ت وجو مس��تقیما از روی 
ش��اخص های صفحات وب آنها آمده است. آنها براساس 

آخرین الگوریتم های رتبه بندی تحلیل شده اند. 
چط��ور می توانیم به رتبه اول ش��اخص دس��ت پیدا 
کنیم؟ سایت ش��ما باید توسط روبات موتور جست وجو 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
این روبات محتوا متنی را پردازش کرده و آن را برای 

نمایش در آینده ذخیره می کند. 
این نوع از نمایش می تواند بس��یار ضعیف عمل کند، 
چرا که اگر روبات موتور جس��ت وجو نتواند به درس��تی 
داده ها را تحلیل کند شما رتبه پایینی خواهید گرفت. 

م��وارد زیادی می توانند باعث ش��وند که یک س��ایت 
نتواند به خوبی شاخص گذاری شود که عبارتند از: 

- اس��تفاده بیش از حد از تصاوی��ر: روبات های موتور 
جس��ت وجو نمی توانن��د اطالع��ات تصوی��ر را بخوانند،  
 بنابرای��ن اگ��ر ش��ما در تصاویرت��ان اطالعات��ی مانند 
ن��ام س��ایت یا عن��وان را داری��د این اطالع��ات خوانده 

نخواهند شد. 
- انیمیش��ن فلش: اطالعات داخل فایل های فلش هم 
پ��ردازش نخواهند ش��د، بنابراین در م��ورد آن محتاط 

باشید. 
- کده��ای جاوا اس��کریپت و دیگر کده��ا: این کدها 
قابلیت ه��ای زی��ادی را به س��ایت ش��ما می دهن��د، اما 

اطالعات آنها قابل خواندن نیستند. 
برای جلوگیری از مش��کالت شاخص گذاری باید فایل 
robot. txt س��ایت خود را فرم��ت کنید تا برای موتور 
جست وجو به صورت متنی نمایش داده شوند.  )به جای 

اینکه به صورت کد نمایش داده شوند.(
 ۴- به روزرسانی نکردن مرتب وب سایت 

محتوای به روزرسانی نشده از اشتباهات سئو محسوب 
ش��ده و می تواند باعث از دس��ت رفتن بازدیدکنندگان 

شما شود. 
به روزرس��انی مرتب سایت شما کمک می کند کلمات 

کلیدی بیشتری را بتوانید شامل شوید. 
عن��وان  زی��ر  می توانن��د  جدی��د   پس��ت های 

freshness update  های گوگل قرار بگیرند. 
برای برخی مس��ائل که خیل��ی احتیاج به به روز بودن 
دارن��د )مانند انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا( این 
روش پس��ت های جدید کار خواهند ک��رد و روش های 

سئوی قدیمی کارایی ندارند. 
۵- بـه جـای تمرکـز روی بازدیدکنندگان روی 

موتورجست وجو تمرکز کردن
با وجودی که س��ئوی موتور جست وجو مهم است، اما 

در نهایت شما باید به بازدیدکنندگان اهمیت بدهید. 
از دیگر اش��تباهات س��ئو این است که فعالیت سئوی 
ش��ما نباید به نحوی باش��د که کاربر زود از سایت شما 

خارج شود. 
کارهای مربوط به سئوی سایت خود را به خوبی انجام 
بدهی��د، اما تمرکزتان روی ایج��اد ارزش برای کاربرانی 

باشد که قدم به سایت شما گذاشته اند. 
رضایت آنها را اولوی��ت اصلی خود قرار بدهید؛ با این 
کار می توانید رتبه باالی جس��ت وجو و افزایش بازدید را 

با هم پاداش بگیرید. 
 enterpreneur :منبع

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



دالیل موفقیت شرکت های 
استارت آپی

رشد، نشانه پیروزی یا شکست یک کسب و کار 
استارت آپ اس��ت. مطالعات موردی و تحقیقات 
معتب��ر زی��ادی درباره رش��د اس��تارت آپ های 

کسب و کار های موفق انجام شده است. 
اگرچ��ه هیچ ف��ردی نمی تواند هم��ه چیز را 
۱۰۰درصد درس��ت بداند اما ما اعتماد زیادی به 

این آمار داریم.
 در س��ایه ای��ن مطالعات، ش��ما بای��د از این 
شرکت های موفق یاد بگیرید، به روند افکار خود 
ش��کل دهید و با امیدواری خود را تشویق کنید 
که به رشد کسب و کار استارت آپ خود نزدیک تر 

می شوید. 
در ادامه به نقل از پارس وی تی، نکات ضروری 
را مرور می کنیم که تحقیقات مختلف با موضوع 
سریع ترین رشد استارت آپ در سطح جهانی در 
نظر گرفته اند. این عوامل می توانند مرجعی برای 
داش��تن روش صحیحی جهت ایجاد کسب و کار 

شما باشند. 

1- محصول برای رشد ضروری است
در تمام ش��رکت های دارای سریع ترین میزان 
رشد، تجربه محصول یک ویژگی رایج است. یک 
تجربه کاربر عالی، مشتریان وفادار بیشتری برای 

محصول شما جذب می کند. 
رش��د پای��دار ب��دون ی��ک محص��ول خوب 

غیر ممکن است. 

2- رشد یک روند بی پایان است
رش��د موض��وع اصلی تم��ام کس��ب و کار های 

استارت آپ موفق است. 
این شرکت ها از تمام منابع خود برای به دست 
آوردن رش��د ثابت اس��تفاده می کنن��د. نوآوری 

لینکدین یک مثال خوب از این مورد است. 

3- بازاریابی و رشد دو جنبه مجزا
ویژگی مشابه دیگر این شرکت ها این است که 
آنها از تکنیک های بازاریابی سنتی برای تبلیغات 

استفاده نمی کنند. 
آنها ابتدا به محصول خود و س��پس بازاریابی 
وابس��ته هس��تند. برنام��ه رش��د آنه��ا ب��ر پایه 
تالش های مش��ترک در زمینه رشد، محصوالت 

و بازاریابی است. 

4- دقیقا از مسیر دیگران پیروی نکنید
یادگیری تکنیک ها و ابزارها خوب اس��ت، اما 
پیروی محض از یک مس��یر باعث می شود شما 

نسخه دوم آن شرکت شوید. 

5- فورا برای حل مشکالت سعی نکنید
ب��ه  دس��تیابی  ب��رای  موف��ق  ش��رکت های 
گوش��ه  ب��ازار  وارد  را  محص��والت   موفقی��ت، 

 )niche market( می کنند.
ش��رکت  بنیانگ��ذار  رکل��ف،  ان��دی   
Wealthfront  هم��واره روی اهمی��ت ای��ن 
موض��وع تأکید می کند. اس��نپ چ��ت با چنین 

استراتژی شروع شد. 

6- ایجاد مقیاس پذیری در محصوالت
پاول گراهام به کس��ب و کارهای اس��تارت آپ 
توصی��ه می کند زم��ان خود را ص��رف صحبت 

کردن و مالقات با کاربران مورد انتظار کنند. 
اوبر  )Uber( دستورالعمل کسب و کار خود را 
توس��عه داد و بدین ترتیب ابتدا بازار را امتحان 
ک��رده و س��پس خدم��ات جدی��دی را در بازار 

راه اندازی کرد. 

7- ادغام تحلیل با رویکرد و نحوه نگرش
عنص��ر  ی��ک  تحلی��ل  و  تجزی��ه  رویک��رد 
اصلی ب��رای رش��د اس��تارت آپ اس��ت و تمام 
ش��رکت هایی ک��ه رش��د س��ریع تری دارن��د با 
 ترکیب تحلیل ها و بینش ها برای رش��د، قبل از

 راه اندازی محصول یا خدماتی، فرصت هایی پیدا 
کرده اند. 

8-عدم استفاده از یک راه حل واحد
ش��رکت های موف��ق از ی��ک راه ح��ل واح��د 
برای مش��کالت کس��ب وکارهای خود استفاده 
نمی کنند. محصوالت با استفاده از استراتژی های 
رشد مناسب کاربران زیادی را جذب می کنند. 

9- رشد نتیجه کار گروهی است
رش��د مانند یک DNA برای شرکت هایی که 

سریع ترین رشد را دارد، کار می کند. 
کل س��اختار مدیری��ت از باالترین س��طح تا 
پایین ترین سطح اهداف مشابهی دارد، بنابراین 
کار گروهی س��تون فقرات تمام اس��تراتژی های 

رشد است. 
مباحث و دروس کمی برای اس��تارت آپ های 

در حال رشد وجود دارد. 
ش��ما می توانی��د از ای��ن درس ه��ا به عن��وان 
ملزومات و اهداف کسب و کار خود استفاده کنید 

و قانون شماره ۴ را فراموش نکنید. 
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زمان بحران اقتصادی در آمریکا و 
اروپا مردم یافتن شغل را ماموریتی 
غیرممکن تصور می کردند. در این 
دوره اگ��ر کاری در دس��ترس بود، 
خیل عظیمی از افراد متقاضی اش 
می ش��دند. به طور طبیعی صحبت 
چنی��ن  در  تخصص گرای��ی  از 
جوامع��ی چندان معق��ول به نظر 
نخواهد رسید. خوشبختانه امروزه 
انتخاب وس��یع تری  مردم دامن��ه 
دارند. کارمن��دان امروز به خوبی از 
توانایی های ش��ان آگاهند. برهمین 
اس��اس در خلق و بهره ب��رداری از 
فرصت های شغلی سنجیده تر عمل 
می کنند. در حال حاضر دیگر افراد 
نیازی به قبول آنی پیش��نهادهای 
کاری ندارند. در واقع برای بسیاری 
از افراد چنین عملی نش��انه دوری 
از جو حرفه ای کسب وکار است. به 
همین دلیل اهمیت پرس��ش های 
کارمندان روز به روز بیشتر می شود. 
فرقی نمی کند مدیر یک مجموعه 
باش��ید یا کارمندی که در آستانه 
همکاری با سازمانی مشخص قرار 
دارد؛ طرح و پاس��خ به پرس��ش ها، 
اتفاقی معمولی برای شما در آستانه 

همکاری های تازه خواهد بود. 
اگر با درخواست همکاری تازه ای 
مواج��ه هس��تید، جین هارس��ت، 
 FastCompany نویس��نده برتر
در این مقاله به شما کمک خواهد 
کرد ت��ا پرس��ش های کاربردی به 
منظور آگاهی از ش��غل جدیدتان 
را طراح��ی کنی��د. در ادام��ه ب��ه 
مراحل مختلف این فرآیند خواهیم 

پرداخت. 

بدون سود هرگز
آگاهی از س��ود و منافع بس��ته 
پیش��نهادی هر ش��رکتی اهمیت 
باالیی دارد. اگر منافع ارائه شده با 
حداقل ها و انتظارات شما هماهنگی 
ندارد، پیش از هرگونه بحث دیگری 
آن را رد کنی��د. در واقع مش��کل 
بس��یاری از کارمندان در محل کار 
جدیدشان، قبول قرارداد همکاری 

بدون توج��ه به محتوا و جزییاتش 
است. توصیه می کنم با مدیر بخش 
در م��ورد جزییات بیمه س��المت 
و درم��ان، مرخصی ه��ای باحقوق، 
ش��رایط اضاف��ه کار و همچنی��ن 
ماهان��ه  تش��ویق های  الگوریت��م 

گفت وگو کنید. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه هزینه های 
درمان و بهداش��ت به س��رعت در 
حال افزایش اس��ت، پوشش بیمه 
کاری یک��ی از عناص��ر مه��م در 
پیش��نهادهای گوناگون  مقایس��ه 
محسوب می شود. برهمین اساس 
بخش بیمه سالمت و درمان را در 
اولوی��ت صحبت های تان با کارفرما 
ق��رار دهی��د. نکته مه��م در اینجا 
عدم تعهدتان به طرف مقابل است. 
در واقع تا پیش از اس��تخدام شما 
از موضع ف��ردی برابر و نه کارمند 
طرف مقابل به گفت وگو می پردازید 

و آزادی عمل وسیعی دارید. 

امنیت دستمزدها، مسئله 
مرگ و زندگی

قرارداده��ای  تجرب��ه طراح��ی 
ط��ول در  مختل��ف   اس��تخدامی 

 ۱5 س��ال فعالیت حاک��ی از نبود 
معیاری ثابت در این حوزه اس��ت. 
به عن��وان مث��ال ش��رکتی مانن��د 
نایک ممکن اس��ت حق��وق ثابتی 
را ب��ه کارمندانش ارائه کند اما اپل 
تعریف مش��خصی از حقوق و مزایا 
در قرارداده��ای خود نگنجاند. اگر 
عضو آن دس��ته از افرادی هستید 
ک��ه دریافت مبلغی مش��خص در 
پایان هر ماه برای تان اهمیت دارد، 
صحب��ت در این خصوص و آگاهی 
از گنجان��دش در ق��رارداد اهمیت 

فراوانی خواهد داشت. 
صرف نظ��ر از بحث حقوق ثابت، 
باید میزان انعطاف طرف مقابل در 
مورد تغییر حقوق را نیز جویا شد. 
به عب��ارت دقیق تر همه کارمندان 
مایل به افزایش دستمزدش��ان در 
قرارداد هس��تند. ب��ه این ترتیب با 
مدیربخش در مورد ن��رخ افزایش 
ساالنه دس��تمزد گفت وگو کنید و 
در ص��ورت نی��از وارد مذاکره برای 

افزایش نرخ افزایش دس��تمزدتان 
شوید. چنین مذاکره هایی پیش از 
استخدام نتیجه بهتری در مقایسه 
با عصر پسااستخدام خواهد داشت. 
تعطیالت و مسئله اضافه کاری

همانط��ور که در ابت��دای بحث 
اشاره شد، ما دیگر در عصر بحران 
اقتصادی س��ده 2۰ اروپا نیستیم. 
برهمین اساس و با توجه به بهبود 
رف��اه کلی جامع��ه اف��راد اهمیت 
بیش��تری ب��رای اوق��ات فراغت و 
تعطیالت ش��ان قائل هستند. شاید 
گمان کنید که صحب��ت در مورد 
وضعیت تعطیالت آن هم درس��ت 
در زمان عقد قرارداد وجهه شما را 
در برابر کارفرما مخدوش س��ازد. با 
این حال بهترین زمان برای بررسی 
این موضوع درست پیش از امضای 
ق��رارداد اس��ت. در واق��ع باتوجه 
ب��ه اهمیتی که الگ��وی تعطیالت 
دارد،  اف��راد  تصمیم گی��ری  در 
آگاه��ی دقی��ق از آن کامال حیاتی 
اس��ت. همچنین برخی شرکت ها 
زمان های تعطیالت را جزو حقوق 
اصل��ی ش��ما و بنابراین هم��راه با 
حقوق می کنند و برخ��ی دیگر از 
چنین کاری امتناع می ورزند. بر این 
اساس گمان می کنم انتخاب گزینه 
دارای ح��ق تعطی��الت ب��ه همراه 
حقوق مطلوب ترین انتخاب ممکن 
باش��د؛ اگرچه در دنی��ای واقعیت 
مواجهه ب��ا چنین گزین��ه آرمانی 
بسیار نادر است، برهمین اساس در 
مورد تعطیالت کاماًل آرمان خواهانه 
برخورد نکنید. تنها توجه به اینکه 
زمانی مناس��ب برای استراحت در 

اختیار داشته باشید کافی است. 

ذهنیت سایر کارمندان 
به اعتقاد بسیاری از افراد، بهترین 
مرجع برای ارزیابی وضعیت فعالیت 
در یک ش��رکت کارمن��دان فعلی 
و سابقش هس��تند. در هر صورت 
آنه��ا در متن آنچه ش��ما از بیرون 
تنها مشاهده می کنید، قرار دارند. 
به طور معمول مدیرعامل ش��رکت 
یا مسئول بخش انسانی مشکلی با 
ارائه شماره تماس کارمندان  فعلی 

و سابق شرکت به شما ندارد. با این 
حال در برخی م��وارد افراد از ارائه 
اطالعات تماس خودداری می کنند. 
در چنی��ن ش��رایطی ح��ق دارید  
اندکی نسبت به روندهای جاری در 
شرکت موردنظر مشکوک شوید. با 
این حال توجه کنید که در برخی 
کشورها ارائه اطالعات کارمندان نیز 
مانند مشتریان خالف قانون و جرم 
محسوب می شود. بر همین اساس 
صحب��ت ب��ا کارمن��دان در فضای 
خارج از ش��رکت گزینه مطلوبی به 

نظر می رسد. 
س��رانجام فرآین��د گفت وگو با 
کارمندان ش��رکت روش��ن است؛ 
اگر آنها از فعالیت در آن مجموعه 
خوش��حال و راضی هستند، عقد 
بیش��تری  اطمینان  ب��ا  ق��رارداد 
امکان پذیر خواهد بود. با این حال 
توجه داش��ته باشید که در نهایت 
این شما هس��تید که باید شرایط 
را درک و تصمی��م  نهایی را اتخاذ 

کنید. 

ماموریت های کاری و قضیه 
امکانات

ماموریت ه��ای کاری امری رایج 
در بس��یاری از کسب وکارهاس��ت. 
گمان نمی کنم نی��ازی به توضیح 
جزییات این امر باش��د. نکته  مهم 
در ای��ن می��ان آگاه��ی از فرآیند 
پرداخت حق ماموریت و همچنین 
محل اقامت طی انجام وظیفه است. 
اگرچه ش��رکت نس��بت به تمامی 
هزینه های شما در طول ماموریت 
مس��ئولیت ندارد، اما حداقل هایی 
مانند محل اس��کان و اضافه حقوق 
ماموریت بر عه��ده اش خواهد بود. 
مزیت ه��ای اق��دام داوطلبان��ه در 
انجام ماموریت ه��ا باید مورد بحث 

قرار گیرد. 
قان��ون  ش��رکت ها  برخ��ی  در 
نانوشته ای مبنی بر ضرورت حضور 
در ماموریت ها برای ارتقای جایگاه 
وجود دارد. توصیه می کنم جزییات 
چنین ش��رایطی را در نخس��تین 
مراح��ل گفت وگو با ط��رف مقابل 

مورد واکاوی قرار دهید. 

فرصت های تحصیلی
بسیاری از س��ازمان ها به منظور 
بهبود عملکرد پرسنل ش��ان امکان 
بازگش��ت به مدرس��ه یا دانشگاه را 
برای کارمندان خود فراهم می کنند. 
ش��اید منافع چنی��ن کاری تنها با 
داس��تان بهبود عملکرد کارمندان 
توضیح پذیر نباش��د. در واقع یکی 
از اه��داف بلند مدت هر ش��رکتی 
ج��ذب کارمندان ب��رای برهه های 
طوالنی اس��ت. به این ترتیب ارائه 
موقعیت های آموزشی معموالً همراه 
با الزام فعالیت بیش��تر در ش��رکت 
خواه��د بود. البته ای��ن جزییات از 
شرکتی به ش��رکت دیگر متفاوت 
اس��ت. برهمی��ن اس��اس اهمیت 
مذاکره و گفت وگو پیرامون چنین 
موضوعی بارز است. همچنین باید 
مدنظر داش��ت که برخی شرکت ها 
هزین��ه تحصیل کارمن��دان را نیز 
پرداخ��ت می کنند و این امر انگیزه 

مضاعفی به افراد می دهد. 

گام نهایی، نگارش متن 
قرارداد

پس از بررس��ی جوانب مختلف 
پیش��نهاد کاری نوبت ب��ه امضای 
ق��رارداد می رس��د. در قان��ون کار 
بسیاری از ش��رکت ها حق مذاکره 
در م��ورد مف��اد و ش��یوه نگارش 
قرارداد برای دوطرف تضمین شده 
است. برهمین اس��اس بهتر است 
از ای��ن حق تان برای نگارش هرچه 
منصفانه تر قرارداد اس��تفاده کنید. 
این ام��ر از آنجا اهمی��ت دارد که 
معموالً ش��رکت ها متن واحدی را 
برای همه کارمندان به کار می برند. 
در مورد مذاکره بر س��ر ش��یوه 
نگارش قرارداد باید به یاد داشت که 
ای��ن امکان تنها در مورد کارمندان 
سطح باال مورد توجه شرکت ها قرار 
می گی��رد. بر این اس��اس به عنوان 
یک کارمند س��اده ی��ا نیمه ماهر 
صحب��ت از مش��ارکت در نگارش 
قرارداد کار چندان معقولی نیست 
و مورد پذیرش طرف مقابل نیز قرار 

نخواهد گرفت. 
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همه کارهایی که به  عنوان کارمند جدید باید انجام دهیم

کالستازهواردها
استارتآپ کارآفرینی

کارآفرین واقعا کیست؟ 
فرانس��وی  کلم��ه  از  کارآفرین��ی  واژه 
Entreprendre ب��ه معن��ای متعه��د ش��دن 
نش��أت گرفت��ه و در زب��ان انگلیس��ی مع��ادل 
Entrepreneurship اس��ت ک��ه ب��ه معنای 
ایجاد کار یا اش��تغال زایی ترجمه می ش��ود و بنا 
بر تعریف فرهنگ وبس��تر، کارآفرین کسی است 
ک��ه متعهد می ش��ود مخاطره های ی��ک فعالیت 
اقتصادی را سازمان دهی، مدیریت و تقبل کند. 

ب��ه گ��زارش هورمون��د، از نظ��ر اقتصاددانان، 
کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد 
و سرمایه را با هم ترکیب می کند تا ارزش آنها را 

نسبت به قبل بیشتر کند. 
از نظر روان شناس��ان، کارآفرین کسی است که 
به وس��یله ویژگی ش��خصی خود به پیش می رود؛ 
ویژگی های��ی از قبی��ل نی��از به کس��ب کردن یا 
رس��یدن به چیزی، تجربه ک��ردن، انجام دادن یا 

شاید فرار از حوزه اختیار دیگران. 
ژوزف ش��وم پیتر، فرآیند کارآفرینی را تخریب 
خالق می نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده 
در کارآفرین��ی انج��ام کاره��ای جدید ی��ا ابداع 
روش های نوین در امور جاری اس��ت. روش نوین 

همان »تخریب خالق« است.
 از نظ��ر ش��وم پیت��ر، ن��وآوری در ه��ر یک از 
زمینه های ارائ��ه کاالی جدید، ارائه روش جدید 
در فرآیند تولید، گش��ایش بازاری جدید، یافتن 
منابع جدید، ایجاد هرگونه تش��کیالت جدید در 

صنعت، کارآفرینی محسوب می شود. 
کارآفرینی عبارت اس��ت از فرآیند خلق چیزی 
ب��اارزش و متف��اوت، از طریق اختص��اص زمان 
و تالش کافی، همراه با ریس��ک مال��ی، روانی و 
اجتماع��ی، همچنی��ن دریاف��ت پ��اداش مالی و 

رضایت شخص از نتایج حاصله. 
کارآفری��ن ف��ردی اس��ت ک��ه دارای ای��ده و 
فک��ر جدید اس��ت ک��ه از طریق فرآین��د ایجاد 
کسب وکار، توأم با بس��یج منابع و مخاطره مالی 
 و اجتماع��ی، محصول یا خدمت جدیدی به بازار 

عرضه می کند. 

ن�کات بااهمی�ت در تعاری�ف کارآفرینی 
عبارتند از: 

۱-کارآفرینی کس��ب وکار جدیدی را راه اندازی 
می کند. 

2- راه اندازی کس��ب وکار با خالقیت و نوآوری 
همراه است. 

3- فرد کارآفرین خطر می کند و در راه رسیدن 
به هدفش ریسک های مختلفی را می پذیرد. 

۴- به طورکل��ی کارآفرینی فرآیند خلق چیزی 
است؛ خلق هر چیز ارزشمند و جدید. 

5- کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم صرف 
زمان و تالش کافی است. 

6- آنچ��ه به عن��وان پ��اداش در فعالیت ه��ای 
کارآفرینی وجود دارد، رسیدن به استقالل مالی، 
کس��ب درآمد و همچنین رضایت خاطری است 
که فرد کارآفرین بعد از انجام کار کس��ب خواهد 

کرد. 

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
- رؤیا: کارآفرینان برای آینده کسب و کار خود 
چش��م انداز دارن��د و مهم ت��ر از آن دارای توانایی 

پیاده  کردن رویاهای خود هستند. 
- قاطعی�ت: وق��ت تل��ف نمی کنند، س��ریع 

تصمیم گیری می کنند. 
ب��ه  تصمیم گی��ری،  موق��ع  عملگرای�ی:   -
س��ریع ترین روش ممکن، تصمیم گی��ری و اجرا 

می کنند. 
- اراده: نس��بت به مش��ارکت و اج��رای کار 
متعهد هستند. آنها به ندرت درجا می زنند، حتی 

زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجهند. 
- ف�داکاری: آنه��ا خ��ود را وقف کس��ب و کار 
 خ��ود کرده ان��د، گاه��ی به خاط��ر ای��ن توج��ه،

 هزین��ه روابط خود با دوس��تان و خانواده را نیز 
می پردازند. آنها خستگی ناپذیرند، ۱2 ساعت کار 
در روز و ۷ روز در هفت��ه، برای کارآفرینی که در 
حال تالش برای به دس��ت آوردن کسب و کار خود 

در زندگی است کاری غیرمعمول نیست. 
- از خود گذشتگی: کارآفرینان عاشق چیزی 

هستند که انجام می دهند.
 این عشق است که آنها را حفظ می کند و ترک 
کار را برای ش��ان دشوار و این عشق به محصول و 
خدمات اس��ت که آنها را در ارائه کارش��ان بسیار 

موفق می کند. 
- جزییات: گفته شده است که شیطان مقیم 

جزییات است. 
هرچند گاهی این طور نیس��ت، ام��ا کارآفرین 

خود را در ورای جزییات قرار می دهد. 
مس��ئول  می خواهن��د  آنه��ا  سرنوش�ت:   -

سرنوشت خود باشند تا وابسته به یک کارفرما. 
- درآمد: پولدار شدن لزوما محرک کارآفرینان 
نیس��ت؛ میزان درآمد س��نگ ترازوی آنان است. 
کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشند، پاداش 

نیز خواهند داشت. 
ک��ه  می دانن��د  کارآفرین��ان  تفوی�ض:   -
کسب و کارش��ان توس��ط کدامی��ک از کارمندان 

کلیدی به موفقیت خواهد رسید. 
 

ترجمه: علی آل علی  

پیشنهادکسبوکار

مشاوره  مالی تلفنی - افراد با مسائل گوناگونی در مورد سرمایه های شان مواجه می شوند؛ چگونه سرمایه گذاری کنند، کجا 
سرمایه گذاری کنند، چگونه مالیات پرداخت نکنند، چگونه اهداف مالی تعیین کنند، چه طرح بازنشستگی ای انتخاب کنند. گوگل به 

جای این که به آنها کمک کند، بیشتر آنها را گیج می کند.



 جک��ی)Jackie(، م��ادر جف در نوجوان��ی با  مایک 
ب��زوس)Mike Bezos(، مهاجری از کوبا، ازدواج کرده 
ب��ود، ولی جف حاصل این ازدواج نبود، بلکه جکی، او را 
از همس��ر اولش به دنیا آورده بود. در ادامه، مایک قبول 
کرد که جف را به فرزند خواندگی بپذیرد. البته او تا سن 
10 سالگی به جف نگفت که فرزند ژنتیکی اش نیست. 

وقتی جف 4 س��ال داش��ت، مادرش ب��ه او گفت پدر 
واقعی اش ک��ه به عنوان بازیگر س��یرک فعالیت می کرد، 
کامال از زندگی آنها جدا ش��ده. حتی وقتی  برد اس��تون  
)Brad Stone( خبرن��گار، در ی��ک مصاحب��ه، با پدر 
بزوس صحبت می کرد، او به هیچ وجه نمی دانس��ت که 

»جف بزوس معروف«، پسرش است. 

ب��زوس از ابتدای کودکی نیز نبوغ خود را نش��ان داد؛ 
وقت��ی تازه ش��روع ب��ه راه رفتن کرده بود، ب��ا یک پیچ 
گوش��تی، گهواره خود را باز و تکه تکه کرد؛ زیرا او مدام 
به این مس��ئله معترض بود که چ��را نباید در یک تخت 

واقعی بخوابد؟ 

از سن 4 تا 16 س��الگی، جف تابستان های خود را در 
مزرعه پدربزرگش در تگزاس سپری می کرد و خود را با 

تعمیر آسیاب های بادی سرگرم می کرد. 

پرس��تون گایز  )Preston Gise( پدربرزرگ او یکی 
از افراد الهام بخشش بود. او در مصاحبه ای گفته بود که 
گای��ز به او جمله مهمی را یاد داده بود:  »مهربان بودن، 

از باهوش بودن سخت تر است.« 

 »Star Trek«  بزوس عاش��ق نس��خه اولی��ه فیل��م
ش��د و البته بعدها به نس��خه های بعدی ای��ن فیلم نیز 
عالقه نش��ان داد. او بعدها بخش��ی از س��ایت آمازون به 
نام  »MakeItSo. com« را از روی یکی از گفته های 

شخصیت »کاپیتان ژان لوک پیکارد« انتخاب کرد. 

جف در مدرسه روزی به یکی از معلمان خود گفته بود: 
»آینده بش��ریت محدود به این سیاره  )زمین( نیست«. 
او حتی از دوران کودکی نیز آرزو داش��ت در آینده یک 
کارآفرین در حوزه فضایی ش��ود. حاال او کمپانی فضایی 

مختص خود، »بلو اوریجین« را دارد. 

ش��عبه های  از  یک��ی  در  نوجوان��ی  دوران  در  او 
رس��توران های مک دونال��د کار می ک��رد و در آن زمان 
روزگار س��ختی را می گذراند. پ��س از ترک مک دونالد، 
مؤسسه ای را به منظور برگزاری کمپ های 10 روزه برای 
کودکان تأس��یس ک��رد. در این مؤسس��ه، او به ازای هر 
ک��ودک 600 دالر دریافت می کرد و هر تور برای ش��ش 

دانش آموز برگزار می شد. 

در نهایت جف به دانش��گاه پرینس��تون رفت و مدرک 
مهندس��ی خود در رش��ته عل��وم کامپیوت��ر را دریافت 
کرد. پ��س از فارغ التحصیلی، او پیش��نهاد کار در اینتل 
و آزمایش��گاه بل را نپذیرفت، زیرا به اس��تارت آپ  فیِتل  

)Fitel( پیوست. 

پس از خروج از فیتل، بزوس جوان، با کمک هلس��ی 
مینور  )Halsey Minor( استارت آپی را تأسیس کرد 
که از طریق دس��تگاه فکس، خبرها را برای عالقه مندان 
 cnet ارسال می کرد.  )هلسی مینور بعدها سایت معتبر

را تأسیس کرد(. 
 D. E. جف س��پس به شرکت مدیریت سرمایه گذاری
Shaw پیوست و تنها پس از چهار سال به سمت معاون 

ارشد مدیرعامل این کمپانی منصوب شد. 

 MacKenzie(  او در س��ال 1993با  »َمِکنزی توتل
Tuttle( ازدواج ک��رد. مکنزی، پی��ش از ازدواج با جف، 
در ش��رکت D. E. Shaw، دس��تیار او بود و اکنون یک 

رمان نویس است. 

در س��ال 1994، بزوس متوجه شد که »وب« تنها در 
یک س��ال به میزان 2300 درصد رشد کرده. بنابراین او 
تصمیم گرفت از پتانسیل موجود در اینترنت بهره برده و 
کسب و کار خود را راه بیندازد. بدین منظور لیستی از 20 
محصولی که می توانستند به خوبی در اینترنت به فروش 
روند، تهیه کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدکه از بین 

تمام آنها، کتاب بهترین گزینه است. 

او در نهایت D. E. Shaw را با وجود موقعیت شغلی 
 David E.(  عال��ی ترک ک��رد. مدی��ر او  دیوید ش��او
Shaw( تالش بس��یاری کرد تا جف را در ش��رکت نگه 
دارد، ولی دیگر دیر ش��ده بود. زی��را جف تصمیم قاطع 
خود را گرفته بود که ش��رکت خودش را تأس��یس کند. 
بزوس معتقد بود: »به جای دس��ت روی دست گذاشتن، 
بهتر است استارت آپ خود را تأسیس کند؛ حتی اگر در 

آن شکست بخورد.« 

در نهایت آمازون متولد ش��د. جف به همراه همسرش 
حت��ی آن قدر از نظر مالی تحت فش��ار بودند که مجبور 
شدند برای قرض گرفتن خودرو، نزد پدر جف به تگزاس 
بروند و مجددا به س��یاتل باز گردند. در مسیر بازگشت، 
جف آن قدر در فکر استارت آپ جدید خود بود که حتی 
متوجه رد ش��دن از دره های زیبای گرند کنیون نیز نشد 

و تماشای آنها را از دست داد. 

ب��زوس فعالی��ت Amazon. com را از ی��ک گاراژ 
آغ��از کرد و بس��یاری از ق��رار مالقات های خ��ود را در 
 Barnes &(  کتاب فروشی همسایه خود بارنز اند نوبل

Noble( برگزار می کرد. 

در ابتدای تأس��یس کس��ب و کار جدید، ه��ر زمانی که 
 Amazon. فردی س��فارش کتابی را از طریق س��ایت
com، ثب��ت می کرد، یک زن��گ در دفتر کار به صدا در 
می آمد و همه به تکاپو می افتادند تا کار مش��تری را راه 
بیندازن��د. در نهایت چند هفته بعد، تعداد پخش صدای 
زنگ ها به حدی باال رفت که تصمیم گرفتند آن را قطع 

کنند. 

آمازون در 15 ماه می س��ال 1997  )25 اردیبهش��ت 
سال 1376( در دسترس همگان قرار گرفت و در همان 
ماه اول راه اندازی، به 50 ایالت آمریکا و نیز 45 کش��ور 

دیگر کتاب های خریداری شده را ارسال کرد. 

زمانی ک��ه حب��اب دات کام ترکی��د، تحلیلگ��ران نام 
»بم��ب آم��ازون« را روی این ش��رکت گذاش��تند، زیرا 
تص��ور می کردند ک��ه کمپانی جف ب��زوس نیز به زودی 
ورشکس��ت خواهد ش��د، ولی در نهایت این ش��رکت، از 
معدود کمپانی های بزرگی بود که از بحران مذکور، جان 

به در برد. 

در حال حاضر آمازون، عالوه بر کتاب، کسب و کار خود 
را به موارد دیگری از جمله لوازم خانگی، پوش��اک و هر 
چیز دیگری که تصور کنید، گس��ترش داده. اکنون این 
ش��رکت حتی خدمات محاس��بات ابری نیز به مشتریان 

خود ارائه می دهد. 

بزوس یک مدیر پر مس��ئولیت اس��ت و گفته می شود 
هر لحظه ممکن اس��ت بر سر کارمندان خود فریاد بزند. 
براس��اس ش��نیده ها او یک راهنما را به منظور آموزش 

کنترل خشم خود استخدام کرده. 

جف ب��زوس اس��تفاده از اس��الیدهای پاورپوینت در 
ارائه ها در شرکتش را ممنوع کرده! در عوض او پیشنهاد 
نوشتن توضیحات مهم هر ارائه در حداکثر شش صفحه 

را مطرح کرده است. 

او همچنی��ن ب��ه صرف��ه جویی در ش��رکتش معروف 
است و بر خالف بسیاری از ش��رکت های دیگر، مزایایی 
از جمله ماس��اژ و غذای رایگان را ب��رای کارمندانش در 

نظر نمی گیرد. 

در س��ال 1998، این مدیر موفق، سرمایه گذاری 250 
ه��زار دالری در گوگل انجام داد که ارزش آن در س��ال 
2004 که گوگل در دس��ترس عموم قرار گرفت، بالغ بر 
3.3 میلیون دالر بود. این مقدار اکنون 2.2 میلیارد دالر 
ارزش دارد. البت��ه هیچ کس نمی داند که در حال حاضر، 

او این سهام را در اختیار دارد یا خیر. 

بزوس اخیرا 42 میلیون دالر در بخش��ی از زمینی که 
 The Clock«  در تگ��زاس در اختیار دارد، روی پروژه
Of The Long Now« س��رمایه گذاری کرده. در این 
پروژه قرار اس��ت ساعتی ساخته ش��ود که در زیر زمین 
جاس��ازی می ش��ود و می تواند برای 10 هزار سال بدون 

هیچ مشکلی کار کند. 

در 6 آگوست سال 2013  )15 مرداد 1392(، بزوس 
روزنامه واش��نگتن پس��ت را به مبلغ 250 میلیون دالر 

خریداری کرد. 

 »بلو اوریجین«، ش��رکت فضایی بزوس، سال گذشته 
میالدی، با ارس��ال نخس��تین راکت با قابلیت اس��تفاده 
مج��دد به فضا، نام خود را به عنوان نخس��تین ش��رکت 
فضای��ی خصوص��ی در این زمین��ه ثبت ک��رد و اتفاقی 

تاریخی را رقم زد. 

بزوس به پرواز عالقه بس��یاری دارد. در س��ال 2003 
وقتی در تگزاس با هلی کوپتر به دنبال مکانی مناس��ب 
برای آزمایش پرتاب ش��رکت بلو اوریجین بود، س��قوط 

کرد و به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت. 

گفته شده که این مدیر موفق دنیای تکنولوژی، مالک، 
5.35 هکتار امالک در اطراف دریاچه س��یاتل است که 

بیش از 180 متر خط ساحلی را شامل می شود. 

او همچنی��ن در س��ال 2007 خانه ای ش��امل 7 اتاق 
خواب، ب��ه ارزش 24.5 میلی��ون دالر را در بورلی هیلز 
خریداری کرده. این عمارت، شامل زمین تنیس، استخر 
و خان��ه مخص��وص مهمانان اس��ت. تام ک��روز   بازیگر 

هالیوود نیز در همسایگی بزوس زندگی می کند. 

در س��ال 2017 این کارآفرین، یک موزه نساجی واقع 
در واشنگتن را به قیمت 23 میلیون دالر خریداری کرد. 

ج��ف مالک س��ه آپارتم��ان متص��ل به ه��م در برج  
»Century« نیویورک اس��ت که در مجموع مساحتی 

929 متر مربعی دارند. 

اکنون 20 س��ال پس از تأس��یس آمازون، این شرکت 
464 میلیارد دالر ارزش دارد. همچنین پیش بینی شده 
که کمپانی مذکور به نخس��تین شرکت تریلیون دالری 

دنیا بدل شود. 

پس از اعالم گزارش مالی س��ه ماهه سوم سال 2017 
آم��ازون، بزوس ب��ا 90.6 میلیارد دالر س��رمایه، عنوان 
ثروتمندتری��ن فرد جهان را از بی��ل گیتس پس گرفت. 
پیش از این تا تیر-مرداد سال جاری نیز او ثروتمند ترین 
ف��رد جهان بود که برای چند ماه پس از آن، این لقب به 

بیل گیتس رسیده بود. 

در نهای��ت باید بگوییم که به نظر می رس��د جف 
بزوس، به این زودی ه��ا قصد توقف تجربیات جدید 
را ن��دارد؛ زی��را او اخیرا در مصاحب��ه ای با  بیزینس 
اینس��ایدر گفت��ه: »مس��ئله مه��م ای��ن اس��ت که 
ش��رکت هایی که به تجربه بیشتر ادامه نمی دهند یا 
کمپانی هایی که شکس��ت را نمی پذیرند، محکوم به 

فنا هستند.« 
BUSINESS INSIDER :منبع
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مروری بر زندگی جف بزوس، ثروتمندترین شخصیت دنیا
در جمعه 5 آبان ماه، »جف بزوس« بنیان گذار و مدیرعامل سایت خرده فروشی آمازون، موفق شد با کنار زدن  بیل گیتس، مدیرعامل مایکروسافت، لقب ثروتمند ترین فرد جهان را به خود اختصاص دهد. 

در ادامه با ما همراه باشید تا به به نقل از دیجیاتو زندگی این کارآفرین را از ابتدای تولد تا امروز، بررسی کنیم. 



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی شنبه14
13 آبان 1396

شماره 922



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

شماره 922

اخبار

بندرعب�اس - خبرنگار فرص�ت امروز - در دی��دار مدیر کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با س��ید عبدالمحمد سجادی مدیر کل 
پدافند غیر عامل این استان از اجرای مالحظات پدافندی بشکل کامال 
مهندسی و علمی در زیرساختهای بزرگترین بندر تجاری کشور سخن 
به میان آم��د . به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر ودریا ن��وردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« در دیدار با 
سید عبدالمحمد سجادی مدیر کل پدافند غیر عامل استان هرمزگان 
که پیش از ظهر یکشنبه 7 آبانماه در مجتمع بندری شهید رجایی 
برگزار شد با بیان اینکه بنادر درجه یک کشور علی الخصوص مجتمع 
بندری شهیدرجایی یک از مراکز مهم و حیاتی اقتصادی کشور تلقی 
می گردد اظهار داشت: اختالل درکار  این بندر به هر دلیل آثار منفی  
بر عملکرد اقتصاد کشور داشته و حفظ، تقویت و ایجاد زیر ساختهای 
ارتباطی و تاسیس��اتی با رعایت مالحظات پدافن��دی در مواجهه با 
حوادث غیرمترقبه می تواند عاملی بازدارنده باشد.مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر ش��هید رجایی گفت: در راستای منویات مقام معظم 
رهبری و همچنی��ن تأکید دولت محترم مبنی ب��ر اجرایی نمودن 
مالحظ��ات پدافند غیرعامل در طرح ه��ای زیربنایی بویژه درمراکز 
حیاتی کشور اقدامات قابل توجهی در مجتمع بندری شهیدرجایی 
انجام شده است.عفیفي پور انجام مطالعات و اجرای پروژه های اطفا 

حریق، احداث ترمینالهای تخصصی نگهداری کاالی خطرناک در این 
مجتمع بندری، و ارتباط مستمر با ارگانهای همکار از جمله اداره کل 
هواشناس��ی و راه و شهرس��ازی را مهمترین  اقدامات صورت گرفته 
در این بخش برش��مرد . مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به بر 
نامه های اجرا شده در هفته پدافند غیر عامل نیز اشاره ای داشت و 
گفت : به مناسبت این هفته عالوه برمانور اطفا حریقی که در ترمینال 
اختصاصی کاالی خطرناک روز گذش��ته با موفقیت برگزارشد مانور 
دیگری نیز در دس��تور کار قرار گرفت که توان و آمادگی بندر را در 
مواجهه با قطعی برق و بهره گیری از  دیزل ژنراتورها پیش بینی شده 
در نقاط حس��اس مجتمع، به گونه ای که عملیات دریایی و بندری 

دچار وقفه نشود را مورد ارزیابی وآزمون قرار می داد . سید عبدالمحمد 
سجادی مدیر کل پدافند غیر عامل استان هرمزگان نیز در این نشست 
ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته در بندرش��هید رجایی اظهار 
داشت: یکی از دستگاههایی که بشکل کامال مهندسی و علمی امور 
زیر بنایی خود را مطابق با مالحظات پدافند غیر عامل برنامه ریزی 
نموده اداره کل بنادر و دریا نودی هرمزگان است . وی ضمن قدردانی 
از نگاه دقیق مس��ئوالن بندر به مقوله پدافند غیر عامل تالش��های 
صورت گرفته را الگوی دقیق و اصولی برای سایر دستگاهها برشمرد . 
 سجادی همچنین با حضور در بخشهای مختلف بندر شهید رجایي از 

زیر ساختهاي ایجاد شده در حوزه پدافند غیر عامل بازدید کرد. 

تبریز - ماهان فالح- مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل 
این شرکت، معاون بهره برداری، تنی چند از مدیران و بازنشستگان 
س��ال 1395 برگزار ش��د .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، مهندس 
علیرضا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان در این مراسم گفت: 
کارکنان بازنشسته جزء دارایی ها و سرمایه های معنوی یک سازمان 
محسوب می شوند و بایستی از قابلیت ها و تجربیات گرانبهای آنان 
در حل مشکالت استفاده کرد .مهندس ایمانلو افزود: ورود به دوران 
بازنشستگی به معنی عدم توانایی انجام کار مفید توسط آنان نیست 
بلکه باید با استفاده از شایستگی ها و توانایی های این عزیزان، همکاران 
نسل گذشته با نسل جدید در جهت پیشبرد اهداف شرکت پیوند زده 
شود .وی با یادآوری از خدمات شایسته بازنشستگان در طول خدمت 
صادقانه شان در شرکت آبفا اظهار کرد: این مراسم به پاس قدردانی 

از خدمات بازنشستگان عزیز در طول دوره خدمت 3۰ ساله صادقانه 
آنان برگزار ش��ده و با برنامه ریزیهای انجام شده در تالش هستیم تا 
خدمات ارائه شده به بازنشستگان شرکت آب و فاضالب استان را بیش 
از پیش ارتقاء دهیم .مسئول رفاه شرکت آبفا استان نیز طی گزارشی، 
ضمن قدردانی از مهندس ایمانلو مبنی بر حسن نظر ایشان و اعضای 

هیات مدیره گفت: هم اکنون ار تباط ش��رکت آب و فاضالب استان 
با بازنشستگان از طریق کانون بازنشس��تگان و واحد رفاه به صورت 
مس��تمر برقرار است. الزم به ذکر است در پایان مراسم از 3۰ همکار 
بازنشسته شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در طول سال 

1395 با اهداء لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.

ساری - دهقان - طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران ،دکتر حسین رنجبران به عنوان قائم مقام 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد. طی ابالغی 
از سوی دکتر سید عباس موسوی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران دکتر حس��ین رنجبران به عن��وان قائم مقام رئیس 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران در چهارچوب ذیل منصوب مي 
شود. تالش در جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین معاونت 
ها، مدیریت ها، مراکز و همه واحد های تابعه دانش��گاه در کل 
اس��تان و تدوین برنامه های راهبردي دانشگاه و مشارکت در 
مدیریت اجراي برنامه هاي مذکور و مش��ارکت در فرآیندهاي 

نهادهاي مختلف درون دانشگاهي و ارتباطات برون دانشگاهي 
اعم از وزارتي، استاني و شهرستاني با توجه به چارچوب اسناد 

باالدستي به ویژه سیاست هاي کلي سالمت ابالغي مقام معظم 
رهبري، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه هاي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي؛ با رعایت اصول قانون مداري، اعتدال 
گرایي و منش��ور اخالقي دولت تدبیر و امید از جمله مواردي 
اس��ت که در این حکم به آن تاکید ش��ده است. گفتنی است 
دکتر حسین رنجبران پیش ازاین بعنوان  مدیرکل دفتر مرکزی 
حراس��ت  سازمان بهزیستی کشور مش��غول به خدمت بود و 
معاونت توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
و مدیریت  فرهنگی  این دانش��گاه را نیز در کارنامه مدیریتی 

خود دارد.

اهواز - شبنم قجاوند - سید ناصر حسیني نژاد مدیر 
عامل ش��رکت گاز استان خوزستان از ایجاد شرایط پایدار 
در ایس��تگاه ها ، خطوط تغذیه و ش��بکه هاي گازرساني 
استان براي ورود به فصول سرد سال خبر داد . سید ناصر 
حس��یني نژاد گفت : ماموریت اصلي ش��رکت گاز استان 
خوزستان ارائه خدمات گازرساني پایدار ، ایمن ، با کیفیت 
و دوستدار محیط زیست به منظور تامین رفاه شهروندان 

و توس��عه پایدار اقتصادي استان اس��ت که در این راستا 
تعمیرات اساسي کلیه ایستگاههاي تقلیل فشار انجام و از 
کلیه خطوط تغذیه و ش��بکه هاي گازرس��اني نیز بازرسي 
هاي الزم بعمل آمده و به حول و قوه ا لهي آمادگی کامل 
براي ورود به فصول سرد سال و بهره برداري پایدار ، ایمن 
و با کیفیت از تاسیسات گازرسانی استان ایجاد شده است. 
مدیر عامل شرکت گاز اس��تان خوزستان افزود : در حال 

حاضر بیش از 917 هزار مشترک عمده صنعتي ، خانگي، 
تجاري و خدماتي در اس��تان خوزس��تان وجود دارد که با 
توجه به فرارس��یدن فصول سرد س��ال از همه مشترکین 
عزی��ز گاز طبیع��ي تقاضا داریم با اس��تفاده بهینه و ایمن 
از نعم��ت گاز طبیعي وپرداخت بموق��ع گازبهای مصرفی 
این شرکت را در توسعه خدمات گازرساني به اقصي نقاط 

استان یاري دهند.

تبریز - ماهان فالح- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس با اش��اره به افزایش حمایت های سازمان منطقه 
آزاد ارس برای فعاالن هنری و صنایع دس��تی، از تصویب تخفیف 
5۰ درصدی برای فعاالن این حوزه در هیات مدیره س��ازمان خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محس��ن خادم عرب باغی در 
زمین��ه جزئیات حمایت های جدید س��ازمان منطقه آزاد ارس از 
هنرمندان و فعاالن عرصه صنایع دس��تی، گفت: بر اساس مصوبه 
جدید هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد ارس، تمام هنرمندان و 
استادکاران صنایع دس��تی ارس از تخفیف 5۰ درصدی در اجاره 
بهای واحدهای تجاری و پاس��اژهای صنعتی بهره مند می شوند. 
وی تصریح کرد: میزان اجاره بهای واحدهای تجاری برای فعاالن 
صنایع دس��تی، با توجه به درآمد نه چن��دان باالی ایران عزیزان، 

توجیه اقتصادی نداشت و با شناسایی این مانع که باعث عدم رشد 
کافی صنایع دستی در ارس می شد، تصمیم بر اعمال این میزان 
از تخفیفات و حمایت ها گرفته شد. عرب باغی با اشاره به تالش 

س��ازمان منطقه آزاد ارس برای ایجاد یک مجتمع نمایشگاهی و 
تولیدی در این حوزه، خاطرنشان کرد: واگذاری زمین برای احداث 
مجموعه های نمایشگاهی و تولیدی صنایع دستی با تخفیف 5۰ 
درصدی نیز جزو مصوبات هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد ارس 
بوده است. رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس افزود: این 
تخفیف ها به ش��رط احراز فعالیت اف��راد مراجعه کننده در حوزه 
هنری و صنایع دس��تی صورت می گیرد و س��ازمان منطقه آزاد 
ارس، خود را موظف به حمایت از فعاالن این حوزه می داند. الزم 
به ذکر است در سال های گذشته نیز فعالیت های گسترده ای در 
حوزه صنایع دس��تی ارس انجام گرفته اس��ت و برگزاری چندین 
نمایشگاه صنایع دستی در طول سال بخشی از این این فعالیت ها 

در منطقه آزاد ارس است. 

اجرای مالحظات پدافند غیر عامل گامی اساسی و زیر بنایی در بندر شهید رجایی

با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئوالن؛

بازنشستگان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تجلیل شدند

انتصاب دکتر رنجبران به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان خبر داد :

پایداري کامل ایستگاه ها ، خطوط تغذیه و شبکه هاي گازرساني استان براي ورود به فصول سرد 

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد

تحفیف 50 درصدی برای واگذاری زمین جهت احداث مجموعه های نمایشگاهی و تولیدی صنایع دستی در ارس

تبریز - اس�د فالح- به مناس��بت گرامیداش��ت هفته پدافند 
غیرعامل مانوری تحت عنوان اصالح و س��اماندهی خطوط پرعارضه 
ش��بکه توزیع توسط ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
با اعالم خبر فوق افزود: فیدر 5 س��عید آباد به دلیل واقع ش��دن در 
ش��رایط خاص جغرافیایی، آب و هوایی و منطقه ای، به عنوان یکی 
از خطوط پرعارضه شبکه برای انجام این مانور انتخاب شد. مهندس 
عادل کاظمی تش��ریح کرد: طی این مانور، تعداد 8۰ نفر از پرس��نل 
این شرکت در قالب 13 اکیپ اجرایی و عملیاتی و 3 اکیپ نظارتی 
و ارزیابی، حدود 5۰ کیلومتر از ش��بکه را اصالح کردند که به لحاظ 
حجم عملیاتی کم نظیر می باش��د. وی یک��ی از اهداف این مانور را 

افزایش س��طح تاب آوری شبکه عنوان کرد و افزود: اصالح شبکه و 
کاهش خاموشی شبکه یاد شده، از نتایج برگزاری این مانور است. وی 
در خصوص دیگر هدف این مانور تصریح کرد: ارزیابی کلی شرکت در 

جهت نحوه تعامل و همکاری واحدهای بین بخش��ی، نحوه آماده به 
کاری و اجرایی واحدهای پیمانکاری، نحوه تهیه و تامین تجهیزات و 
اب��زار آالت موجود و غیر موج��ود در انبار و ... از اهداف این مانور بود. 
کاظمی تاکید کرد: با توجه الزامات استقرار سیستم سامانه فرماندهی 
حادثه، این مانور به عنوان تمرین این سامانه انجام می گیرد. وی ادامه 
داد: با توجه به حجم عملیاتی، این مانور در چهار س��طح فرماندهی، 
نظارت عملیاتی، سرپرس��تی اکیپ ها و مسئولین و عوامل اجرایی 
تقس��یم بندی گردید. وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این مانور 
مورد ارزیابی قرار گرفته و در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت 
ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز در زمینه پدافند غیرعامل استفاده 

خواهد شد.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

مانور اصالح و ساماندهی خطوط پرعارضه در برق تبریز برگزار شد

ثبت نام کارت سوخت خودروهای دیزلی توسط سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بندر بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر اقدام به 
ثبت نام کارت سوخت خودروهای دیزلی درون شهری نمود. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر 
بوشهر، سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بوشهر گفت: به موجب ابالغیه 
صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و همچنین به استناد ماده 9 قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بر اساس آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر در شهر و حومه ، کلیه مالکین خودروهای دیزلی درون شهری بوشهر می بایست جهت تشکیل 

پرونده وثبت نام ویژه کارت سوخت به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر مراجعه کنند.
 عبداهلل کردگار افزود: تاکنون 1۴۶۰ دستگاه خودرو سنگین دیزلی درسایت ابن سازمان ثبت نام نموده اند که تعداد ۴9۰ فقره از 
این رقم منجربه صدور پروانه فعالیت ازسوی این سازمان شده است و مابقی پروانه ها نیز پس از سیر مراحل تشریفات اداری صادر 

خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
۷0 دستگاه اتوبوس از استان گلستان به مرز مهران اعزام شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: 7۰ دستگاه اتوبوس تاکنون از مقصد 
اس��تان گلس��تان به مرز مهران اعزم شده و هم چنین تجهیزات 11 موکب استان در کربال و شهرهای دیگر نیز با ۴۶ دستگاه انواع 
کامیون ها به مرز ارسال شد.مهدی میقانی اظهار داشت: تمهیدات و برنامه ریزی های الزم برای حمل و نقل زائران اربعین در استان 
اندیشیده شده است.وی افزود: 7۰ دستگاه اتوبوس تا ساعت 2۴ شب گذشته از مقصد گلستان به مرز مهران اعزم شده و همچنین 
تجهیزات 11 موکب استان در کربال و شهرهای دیگر نیز با ۴۶ دستگاه انواع کامیون ها به مرز ارسال شد.میقانی بیان داشت: در این 
میان برخی از برداران اهل سنت نیز کامیون های خود را برای اینکار در اختیار قرار دادند که باید از آنها صمیمانه قدردانی کرد. 5 
دس��تگاه اتوبوس نیز خادمان موکب ها را به صورت رایگان جابه جا کردند که نش��ان دهنده حس همکاری و ارادت این افراد به اهل 
بیت)ع( است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان با اشاره به آمارهای حج و زیارت درباره زائران گلستان اربعین 
اظهار داش��ت: طبق اعالم این س��ازمان 1۶ هزار و 5۰۰ نفر در س��امانه سماح ثبت نام کردند که پاسپورت 15 هزار و 5۰۰ نفر برای 
صدور ویزا ارسال شد.وی یادآور شد: سال گذشته 788 دستگاه اتوبوس از گلستان به مقصد مهران در ایام اربعین خالصه وضعیت 
دریافت کردند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان با اشاره به آمادگی نفرات و تجهیزات برای اجرای طرح راهداری 
زمس��تانه اظهار داش��ت: اورهال ماشین آالت و خریداری ش��ن و نمک انجام و برنامه ریزی های الزم برای خدمات رسانی مطلوب 

پیش بینی شده است.

با حضور مدیرعامل گاز گلستان روند خدمات رسانی شهرستان کردکوی بررسی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مهندس صفرعلی جمال لیوانی واعضای هیات رئیس��ه گاز گلس��تان با حضور دراداره گاز  
شهرستان کردکوی  از بخشهای مختلف اداری آن بازدید بعمل آورد.به گزارش روابط عمومی ، در این بازدید مدیرعامل گاز گلستان   
با مراجعه به دفاتر مشترکین ، انشعابات ، تعمیرات ، امداد رسانی و .... ضمن  اظهار خسته نباشید به همکاران ،به صورت جداگانه 
درجریان فعالیت بخش های مختلف خدمات رسانی  ، امکانات و تجهیزات  و مشکالت موجود قرار گرفتند.وی  ضمن  مشاهده دقیق 
فرآیند خدمات رسانی، درجایگاه ارباب رجوع سواالت و پرسشهایی را از پرسنل مختلف بخشهای اداری مطرح نموده واز میزان آگاهی 
پرسنل درمسئولیت  واگذارشده ، سرعت و دقت انجام  کار وفرآیند گزارش گیری وهمچنین نحوه برخورد با ارباب رجوع  اطمینان 
حاصل کرده و برارائه خدمات شایسته و مطلوب به مشترکین عزیز بویژه در فصل زمستان تاکید کرد.شایان ذکر است مدیرعامل گاز 
گلستان همچنین  ازتاسیسات گاز رسانی وایستگاههای تقلیل فشارگاز وهمچنین پروژه های فعال شهرستان بازدید نموده و بر تسریع 

در روند انجام پروژه های موجود تاکید داشت. 

امضای تفاهم نامه همکاری مخابرات منطقه گیالن و اداره کل آموزش و پروش استان
 رشت- مهناز نوبری- در راستای رویکرد تعاملی مخابرات منطقه گیالن با ادارات،سازمانها و نهادهای استان و بنابر ضرورت ایجاد 
و توسعه بسترهای ارتباطی مناسب برای دسترسی اولیا و مربیان ،مدارس،ادارات و مناطق اداره کل آموزش و پرورش در خصوص ارائه 
خدمات نوین الکترونیکی در سطح استان، تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه گیالن و اداره کل آموزش و پرورش منعقد گردید.
مهندس آموئی با تاکید بر اولویت بسترسازی کانالهای ارتباطی برای دستگاه های خدمات رسان و مراکز علمی و آموزشی ، اظهار 
داشت:بعضی از دستگاه ها و مراکز علمی از ویژگی های خاصی برخوردارند از جمله شغل معلمی که شغل انبیاء و شغل ارزشهاست 
و با مباحث مالی به هیچ وجه قابل قیاس نیست . وی در خصوص ابهامات ایجاد شده درباره تشعشات و پرتوهای دکلBTS تلفن 
همراه افزود:سیاست ما در زمینه استفاده از تکنولوژی،اولویت اول سالمت آحاد جامعه است ، خدمات الکترونیکی زمانی ارزشمند 
است که سالمت روحی و روانی جامعه را ارتقاء ببخشد و هدف مخابرات از همه گیر کردن انواع سیستمهای مدرن ارتباطی نیز در 
راستای حفظ و ارتقاء امنیت و آسایش در جامعه است.مدیر مخابرات منطقه گیالن در ادامه افزود:در کل استان هر نقطه ای که ادارات 

آموزش و پرورش قرار دارند اگر در مسیر اصلی فیبر نوری باشند ،مخابرات نیز متعهد می شود فیبر رایگان را به ادارات شما برساند.
 

به مناسبت اربعین حسیني
آغاز خدمات رساني ایستگاه صلواتي)موکب( شرکت گاز استان خوزستان 
اهواز - شبنم قجاوند- حسنعلي کالنتریان رئیس روابط عمومي شرکت گاز استان خوزستان از آغاز خدمات رساني این شرکت 
در قالب )موکب (ایستگاه صلواتي شرکت گازاستان خوزستان در مرز چذابه توسط جمعي از کارکنان داوطلب این شرکت خبر داد. 
کالنتریان با اش��اره به موضوع فوق الذکر اظهار داش��ت : در این ایستگاه از مشتاقان و شیفتگان آقا ابا عبداهلل الحسین )ع(در نقطه 
صفرمرزي چذابه به سمت نجف اشرف و کربالي معلي با ارائه خدمات و تسهیالت به زوار از جمله توزیع آب معدني ،چاي ،شیر و 
غذا و محل خواب از زائران حسیني تا پایان اربعین پذیرایي مي شود. این اقدام با ترویج و اشاعه فرهنگ عاشورایي و تکریم و پذیرایي 
از زوار و عاشقان امام حسین )ع( که در راه عزیمت به این مکان مقدس براي عزاداري اربعین حسیني از مرز چذابه گذر مي کنند 
صورت گرفت که با استقبال گسترده زائرین و مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان مواجه گردید. الزم به ذکر است که به همت 
پایگاه مقاومت بسیج و روابط عمومي این شرکت، کارکنان همراه با خانواده گرامي آنان در قالب کاروان زیارتي با برگزاري مراسم هاي 

مختلف فرهنگي و مذهبي ازجمله دعاي روحبخش زیارت عاشورا از منطقه چذابه بازدید بعمل مي آورند.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم تاکید کرد 
رعایت نکات ایمنی و اصالح الگوی مصرف گاز با شروع فصل سرما

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با حضور در برنامه زنده رادیویی در صدا و سیمای مرکز ایالم 
ضمن بیان آخرین وضعیت گازرسانی در استان بر رعایت نکات ایمنی و اصالح الگوی مصرف گاز تأکید نمود. مهندس عباس شمس اللهی 
با اشاره به اینکه در فصل سرما به منظور صرفه جویی و استفاده ایمنی از گاز طبیعی ،استفاده از وسایل استاندارد و رعایت مسائل ایمنی 
در فصل سرما ضروری است ،گفت : مشترکان گاز در اقصی نقاط شهری و روستایی می بایست با استفاده از لوازم گاز سوز استاندارد  و 
کنترل دقیق وسیله گاز سوز به منظور اطمینان از سالمت کارکرد آنها همچنین از باز بودن منافذ خروجی گازهای سمی )دودکشها ( قبل 
از نصب هر وسیله گاز سوز اطمینان حاصل کنند .  شمس اللهی به داشتن دقت کافی برای پیش بینی تبادل هوا و جریان اکسیژن کافی 
متناسب با نیاز دستگاههای سامانه های گرمایشی نصب شده در محیط های مسکونی تأکید کرد و گفت: مشترکین استفاده از بخاریهای 
بدون دودکش،پلوپزها و اجاق گاز در محیط های مسکونی بسته از جمله اتاق خواب ، اتاق های نشیمن و غیره بمنظور تأمین گرمای 
مورد نیاز جدا خودداری کنند.  وی با بیان اینکه حدوداً ۶8 درصد از حوادث ناشی از گاز مربوط به دودکش بوده  اظهار داشت : استفاده 
از بست های فلزی و شیلنگ استاندارد و لوله های فلزی در نصب بخاری و لوازم گاز سوز و نصب کالهک در انتهای دودکش الزامی است. 

مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران خبر داد 
پیشگامی مازندران در طرح توانمند سازی سالمندان

س�اری - دهقان - مهندس قلندری اظهار داش��ت : طبق سرشماری سال 9۰ حدودا 9.8 درصد جمعیت مازندران را افراد 
سالمند تشکیل می دادند که این رقم در سرشماری سال 95 به 11.۴ درصد رسیده است و این نشان می دهد که نیاز به یک 
برنامه خوب و مدون برای آینده هست تا از مشکالت آتی دوران سالمندی پیشگیری شود. به گزارش خبرنگار مازندران، کارگاه 
آموزش��ی شیوه نامه اجرایی توانمند سازی سالمندان ویژه کارشناسان با حضور مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی 
مازندران  و دکتر حبیبی کارش��ناس مس��ئول توانمند سازی معلولین بهزیستی کشور در سالن کنفرانس  اداره کل بهزیستی 
مازندران برگزار شد. در این جلسه مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران با اشاره به چالش ها و آسیب های دوران 
سالمندی و افزایش آمار سالمندی، گفت: استان مازندران دومین استان پیر کشور است و رشد سالمندی در سال های اخیر در 
استان واقعا چشمگیر بوده است. مهندس قلندری اظهار داشت : طبق سرشماری سال 9۰ حدودا 9.8 درصد جمعیت مازندران 
را افراد سالمند تشکیل می دادند که این رقم در سرشماری سال 95 به 11.۴ درصد رسیده است و این نشان می دهد که نیاز به 
یک برنامه خوب و مدون برای آینده هست تا مشکالت آتی دوران سالمندی پیشگیری شود. معاون توانبخشی بهزیستی مازندران، 
یکی از دغدغه های اصلی و مهم کشور را موضوع توانمندسازی افراد سالمند برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث چالش 
ها و آسیب های دوران سالمندی و حتی خود سالمندی رو به افزایش است اگر فضاسازی ها و بستر جامعه فراهم نشود و نگاه ها 

به سمت فرهنگ سازی تغییر نکند، خواه ناخواه هزینه های گزافی در آینده در پی خواهد داشت.



 زندگی کارآفرین��ان همواره با تنش و اضطراب 
همراه اس��ت. قطعا مهم ترین چیزی که این افراد 
در زندگی می خواهند آرامش اس��ت. هرچند این 

کار گاهی اوقات غیرممکن می شود. 
ب��رای  نوپان��ا، ی��ک کارآفری��ن  ب��ه گ��زارش 
 موفقی��ت در زندگی حرف��ه ای خود بای��د بتواند
 احساس��ات خود را کنترل و آرامش خود را حفظ 

کند.
 برای کنترل احساسات راهکارهایی وجود دارند 

که در این نوشتار به بررسی آنها می پردازیم: 
بدبین نباشید

از کاه کوه نسازید. س��عی کنید شرایط را همانطور 
که هس��ت ببینید ن��ه همانطور که می پندارید. ش��ما 
به عنوان یک مدیر و کارآفرین باید جوانب هر اتفاق را 

به درستی و واقع بینانه بسنجید و بررسی کنید. نتایج 
این بررس��ی ها ممکن است فاجعه بار باشند، اما بدانید 
همیشه راه  حلی از مخمصه وجود دارد. بنابراین خود 
را درگیر جزیی��ات بیهوده نکنید، زیرا همین جزییات 

هستند که مسائل را بزرگ جلوه می دهند. 

قبل از سخن گفتن بیندیشید
هنگام مواجهه با مش��کالت و سختی ها سعی کنید 
ابتدا مس��ائل را به تنهایی بررس��ی کنی��د و آنها را با 
دیگ��ران در میان نگذارید، زیرا با در میان گذاش��تن 
این مس��ائل با اطرافیان یا نزدیکان، آنها را دچار تنش 
می کنید. این تنش از کنترل ش��ما خارج می ش��ود و 
منجر به مس��ائل پیچیده تری می ش��ود. سعی کنید تا 
جایی که می توانید مس��ائل را به تنهایی مورد بررسی 

اولی��ه قرار دهی��د و نتایج را با دیگ��ران مطرح کنید. 
همچنین به یاد داش��ته باش��ید که هیچ گاه مسائل و 
مش��کالت خود را در ش��بکه های اجتماعی با دیگران 
به اش��تراک نگذارید. این کار نقاط ضعف ش��ما را به 

دشمنان احتمالی تان نشان می دهد. 

یک محیط آرام ایجاد کنید
سعی کنید یک محیط آرام برای خود درست کنید. 
برای مثال وقتی ذهن تان مش��غول است قبل از اینکه 
به خانه بروید کمی در ماش��ین بنشینید نفس عمقی 
بکش��ید تا آرام ش��وید. اگر موسیقی ای ش��ما را آرام 
می کن��د به آن گوش دهید. این کارها را برای خود به 
عادت تبدیل کنید تا کسی را به خاطر حال بد و ذهن 

درگیرتان اذیت نکنید. 

اسیر استرس نشوید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 825 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: دانش و تجربه می توانند در کنار 
هم عامل مهمی در موفقیت ش��ما باش��ند. بی تردید ما 
فرص��ت تجربه ک��ردن هم��ه حوزه های کس��ب و کار و 
مدیریت را نداریم و طبعا کتاب ها بهترین رس��انه برای 

انتقال آن تجربه های ارزشمند هستند. 
 همچنین کتاب های جدید دانش های روز را به ش��ما 
انتقال می دهند و ش��ما را با آخرین دستاوردهای علمی 
جهان آشنا می کنند، بنابراین کتاب خوانی می تواند یکی 
از عواملی باش��د که زمینه های رشد و موفقیت افراد به 

خصوص در زمینه کسب و کار را فراهم می کند. 
امروز بیل گیتس نامی بزرگ و آش��نا در کس��ب و کار 
اس��ت، اما او هم��واره کتاب می خوان��د و تأکید می کند 
روزانه س��اعاتی را ب��ه کتابخوانی اختص��اص دهید. اگر 
می خواهید در کار خود پیشرفت کنید طبعا کتاب های 
اختصاصی در زمینه کشاورزی می تواند راهنمای خوبی 
باش��د و اطالعات زیادی را در ظرف زمانی کوتاه به شما 
منتقل کن��د. همچنین کتاب های��ی در زمینه مدیریت 
می تواند نگاه شما را به کسب و کار تغییر دهد تا با اشراف 
بر آخرین آموزه های مدیریتی شرکت خود را اداره کنید. 
این نکته را فراموش نکنید که ش��ما دانشجوی رشته 
کشاورزی نیستید که پیوسته کتاب بخوانید و یادداشت 

بردارید، بلکه امروز ش��ما یک کارآفرین هس��تید و نیاز 
دارید برای کس��ب دانش و تجربه بیش��تر و آش��نایی با 
ش��یوه های مدیریت��ی و فناوری های جدی��د در زمینه 
کش��اورزی کتاب بخوانید، بنابراین روزی یک س��اعت 
مطالعه کتاب می تواند نیازهای مطالعاتی شما را برطرف 

کند. 
شما براس��اس یک تجربه و دانش و عالقه و باور وارد 
این حوزه از کس��ب و کار ش��دید و طبع��ا باید تمام فکر 
و ذکر خود را برای رش��د و توس��عه این کس��ب و کار به 
کار گیری��د، بنابراین کتاب و کتابخوانی می تواند یکی از 
ابزارهای خوب و مناسب برای رسیدن به هدف شما در 

کسب و کار باشد. 

خواندن کتاب

پرس�ش: من به تازگی یک کسب و کار کوچکی در زمینه کشاورزی راه اندازی کردم، به نظر شما خواندن کتاب می تواند 
عامل مؤثری در موفقیت من شود؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )57(
اهمیت باور و زمان 

وقت��ی با خودت خلوت می کنی می گویی  ای کاش در 
فالن زمان و بهمان زم��ان زندگی می کردم. برای اینکه 
در آن زمان کس��ب و کارها رونق بیش��تری داشت و بهتر 

می توانستی کار کنی. 
زمان تأثیری در موفقیت کسب و کار تو ندارد. تو اگر به 
کارت باور درونی و ایمان قلبی داشته باشی در هر زمان 
می توانی موفق شوی. اما اگر به کسب و کارت باور نداشته 
باشی در بهترین دوره رونق اقتصادی هم نمی توانی کار 
کن��ی و موفق ش��وی. آنچه  عامل موفقیت اس��ت زمان 

نیست، بلکه باور تو به کسب و کارت است. 
ش��اید برخی افراد تصور کنند ک��ه چون در هر زمان 
اتفاق های��ی در زمین��ه کس��ب و کار می افت��د، بنابراین 
زمان عامل تعیین کننده ای اس��ت. اینک��ه در یک دوره 
کس��ب و کار در ایران رونق دارد و در دوره دیگری رونق 
ن��دارد به موفقیت تو در کس��ب و کارت مربوط نیس��ت. 
برای اینکه بسیاری از افراد با کسب و کار حالل در رکود 
اقتصادی ایران نیز میلیاردر شدند و صدها و هزاران نفر 
نیز در دوره رونق و رشد اقتصادی حتی نتوانستند خرج 

زندگی خود را تأمین کنند. 
اگ��ر ام��روز مجلس ی��ا دول��ت مصوب��ه ای در زمینه 
کس��ب و کار تصویب کرد تو تصور نکن که این مصوبه در 
کار تو تأثیر مستقیم دارد، اما اگر کسب و کارت را تابعی 
از مصوبات و قوانین بدانی طبیعی است که همواره دچار 

چالش می شوی. 
در س��ال های اخیر که بازار مس��کن در رکود به س��ر 
می ب��رد برخی از اف��راد همین رک��ود را بهانه ای کردند 
ت��ا بگویند م��ا نمی توانیم در یک بره��ه ای از تاریخ که 
خریدوفروش مس��کن در ش��رایط بس��یار بحرانی است 
موفق ش��ویم، ام��ا آمار و ارق��ام چیز دیگری را نش��ان 
می دهد. در س��ال ها و ماه هایی که مس��کن در رکود به 
س��ر می برد طبق آمار رس��می ماهانه بی��ش از 15هزار 
معامله در تهران انجام می ش��د، ام��ا برخی از بنگاه های 
امالک در ش��ش ماه هم یک معامله انج��ام نمی دادند. 
اما در این میان کس��انی بودند که هر روز یا یک روز در 
می��ان معامالت ملکی خوبی انج��ام می دادند. اگر زمان 
مؤثر است، سوال من این است که چطور برخی از افراد 
توانستند در همین زمان موفق شوند و درآمدهای خوبی 

داشته باشند. 
شما وقتی به کسب و کار باور داشته باشید در هر زمان 
س��عی می کنید موفق ش��وید حتی اگر در رکود بزرگ 
اقتصادی به س��ر ببریم ش��ما ب��ا باور قلب��ی راهی تازه 

می گشایید و به کسب و کار خود رونق می دهید. 
به همین دلیل ساده افراد موفق در کسب و کار کسانی 
هس��تند که همواره در پ��ی موفقیت اند و هیچ گاه عامل 
زمان نمی تواند آنها را از موفقیت بازدارد. حاج آقا فضلی، 
مال��ک برند گلرنگ در خاطرات کار و زندگی خود که به 
صورت یک کتاب درآمده می گوید زمان جنگ به دلیل 
مش��کالت واردات و صادرات تولید با بحران روبه رو شد، 
اما من کارخانه ام را تعطی��ل نکردم، بلکه به فکر تأمین 
منابع مالی دیگری برآمدم. کس��ی که سال ها در زمینه 
مواد ش��وینده و بهداش��تی فعالیت می ک��رد به ضرورت 
چن��د صباحی ب��ه کار صادرات می��وه به اروپ��ا افتاد و 
توانست با درآمدی که از آن راه کسب می کند مشکالت 
تولید کارخانه را بهبود ببخش��د. در صورتی که ایش��ان 
می توانست راحت ترین کار را انتخاب کند و بگوید چون 
در زم��ان جنگ هس��تیم و مواد اولیه وارد نمی ش��ود و 
محصوالت ما هم صادر نمی شود پس کارخانه را تعطیل 
می کنیم. ام��روز مجموعه جناب فضلی ده ها برند بزرگ 
و خوش��نام دارد و هم��ه اینها نتیجه ب��اور درونی او به 
موفقیت در کس��ب و کارش بود که توانس��ت با بدی ها و 
نامهربانی زم��ان کنار بیاید و ام��روز طعم خوش تولید 

را احساس کند. 
شما اگر واقعا کاسب هستید زمان و شرایط موجود در 
زمان نباید ش��ما را از موفقیت در کسب و کار باز دارد. در 
روز باران��ی و برفی هم می توانید کرکره مغازه را به نام و 
یاد خدای مهربان باال بکشید و برای کسب روزی حالل 

حرکت کنید تا او برکت دهد. 
گاه در مش��اوره به برخی از افراد متوجه می ش��وم که 
آنها به دلیل اینکه به خودش��ان و کسب و کارش��ان باور 
ندارند زم��ان را بهترین حربه برای کار نکردن می دانند. 
در طول هفته روزهای مختلفی را به دالیل مختلف کار 

نمی کنند. 
کسانی که به کسب و کار خود باور دارند زمان و شرایط 
موجود در زمان نمی تواند آنها را از موفقیت بازدارد، بلکه 
افراد موفق کس��انی اند که در هر زمان بهترین ها را برای 

رشد و رونق کسب و کار خود انتخاب می کنند. 
تو زمانی که به خود و کس��ب و کارت باور داشته باشی 
موفق��ی و هی��چ چیز نمی توان��د مانع رش��د و موفقیت 

کسب و کارت شود حتی زمان. 
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تخته سیاه

ارزیابی تبلیغات
هر برنامه تبلیغات��ی اثراتی در پی دارد که باید مورد ارزیابی 
تبلیغات قرار گیرد. به گ��زارش هورموند، برنامه تبلیغاتی باید 
مرتبا اثرات ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجام شده را مورد 

ارزیابی قرار دهد. 
دو روش کلی برای ارزیابی تبلیغات وجود دارد: 

1- روش پیش آزمون ارزیابی تبلیغات
روش رتبه بندی مستقیم: در این روش، تبلیغ کننده، آگهی 
را به گروهی از مصرف کنندگان، به عنوان نمونه، نشان می دهد و 
از آنها می خواهد که آن را رتبه بندی کنند. این رتبه بندی ها که 
به طور مستقیم انجام می شوند، چگونگی جلب توجه به آگهی و 
نحوه تأثیر آگهی بر مصرف کنندگان را نشان می دهد. رتبه باال 

بیانگر کارایی بیشتر آگهی است.
 آزمون دس�ته ای: در آزمون دسته ای به مصرف کنندگان 
فرصت داده می شود که چندین آگهی را ببینند یا به آنها گوش 
فرا دهن��د. برای این کار نیز فرصت زمان��ی الزم در اختیار آنها 
گذاشته می شود. پس  از آن، از مصرف کنندگان خواسته می شود 
که تمام آگهی ها و محتویات آنها را به خاطر بیاورند. این کار را 
می توان با کمک یا بدون کمک مصاحبه کننده انجام داد. توانایی 
و استعداد یک آگهی ازنظر برجسته بودن، فهم پیام و خاصیت 
به یادماندنی بودن آن بس��تگی به این دارد که مصرف کنندگان 

آن را چگونه به یاد می آورند.
 آزم�ون آزمایش�گاهی: در این روش ب��رای اندازه گیری 
واکنش فیزیولوژیکی مصرف کنندگان نس��بت به یک آگهی از 
وسایل مخصوصی استفاده می ش��ود. ضربان قلب، فشارخون، 
حرکت مردمک چش��م و تعری��ق، تعدادی از ای��ن واکنش ها 
فیزیولوژیک هس��تند. ای��ن آزمون ها، توان آگه��ی را در جلب 
بیننده به خوبی نشان می دهند، اما اطالعات چندان زیادی در 
مورد تأثیر آگهی ها بر باورها، عقاید یا قصد مصرف کنندگان به 

دست نمی دهند. 
2- روش پس از آزمون ارزیابی تبلیغات

آزمون های به خاط��رآوری: در این روش یک تبلیغ کننده از 
افرادی که مجالت را می بینند یا برنامه های تلویزیونی را تماشا 
می کنند می خواهد حتی االمکان هر آنچه را که دیده اند درباره 
تبلیغ کنن��دگان و کاالهای آنها به یادآورن��د. میزانی که از هر 
آگهی به خاطر می آی��د، توانایی آگهی را در جلب توجه و باقی 

ماندن در ذهن، نشان خواهد داد. 
آزمون های ش�ناختی: در این روش، محقق از خوانندگان، 
مثاًل یک مجله، می خواهد آنچه را که قباًل دیده اند شناس��ایی 
کنن��د. به هر آگهی، بس��ته ب��ه میزانی که خوانن��دگان آن را 
بشناس��ند، نمراتی داده می شود. این نمرات برای ارزیابی تأثیر 
آگهی در قس��مت های مختلف بازار و همچنین برای مقایس��ه 
آگهی های یک ش��رکت با آگهی های رقبا، مورداس��تفاده قرار 

می گیرد.
 اندازه گی�ری نتای�ج فروش: اگر یک آگهی، باعث ش��ود 
آگاه��ی مصرف کنن��دگان درباره ی��ک م��ارک کاالی خاص، 
۲۰درصد و رجحان انتخاب ایشان درباره همان کاال، 1۰درصد 
افزای��ش یابد، این چه تأثیری بر فروش دارد؟ اندازه گیری تأثیر 
آگهی تبلیغاتی بر فروش به مراتب دش��وارتر از اندازه گیری اثر 
ارتباطی آن اس��ت، زیرا فروش ع��الوه بر تبلیغات، تحت تأثیر 
عوام��ل دیگری همچون ویژگی های خ��ود کاال، قیمت فروش 
آن و موجود و در دس��ترس بودن آن نیز قرار می گیرد. یک راه 
برای اندازه گیری تأثیر تبلیغات بر فروش، مقایسه حجم فروش 

درگذشته با هزینه های تبلیغات درگذشته است. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

خرید از سایت های خارجی
نام استارت آپ: زاکوال

zakoola. com :وب سایت
سال تأسیس: 1۳۹۶

موضوع: خرید از سایت های خارجی
توضیح بیش�تر: هم��واره یک��ی از دغدغه های مردم 
 ،eBay ،خرید کاال از س��ایت های خارجی مانند آمازون
پولو و… بوده است. با توجه به تحریم بودن ایران زاکوال 
ای��ن امکان ب��رای ایرانیان فراهم کرده ک��ه به راحتی از 
خ��ارج خرید ک��رده و در ایران در من��زل کاالی خود را 
تحویل بگیرند. این وب س��ایت مجوز های الزم برای ارائه 

خدمات را دارا است. 

 تبلیغات خالق
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