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توجه به بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت نظام بانکی است

حمایتبانکها
ازموتورمحرکاقتصاد

فرصـت امروز: حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط اقتصادی؛ این ش��اکله صحبت ه��ای رئیس کل بانک 
مرکزی در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید با حضور وزیر صنعت بود. سیف چندی پیش در نامه ای به 
مدیران بانک ها نیز از بنگاه های کوچک و متوس��ط به عنوان موتور محرک رش��د اقتصادی در اقتصادهای نوظهور 
دنیا نام برده بود و خواس��تار توجه بیش��تر بانک ها در رابطه با اعطای تس��هیالت به این بنگاه ها ش��ده بود.  او در 
نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید که پانزدهم آبان ماه با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین مدیران عامل بانک ها برگزار شد، بار دیگر بر حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی...

معاون اول رئیس جمهور: 

خصوصی سازی از سیاست های قطعی نظام است
6

4

3

اثر برگزیت و ترامپ بر جریان سرمایه گذاری خارجی در جهان

چه کشورهایی بیشترین سرمایه را جذب کردند؟ 

6 راهکار برای حفظ ارتباطات پایدار در فضای شراکت
انجام هم زمان کارها بهره وری شما را افزایش نمی دهد

10 عادت روزانه بازاریابان جهانی
فروش تلفنی در 5 مرحله اساسی

چطور با هزینه ای اندک برندسازی کنیم؟ 
ممیزی برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 افشای قیمت گوشی
 5T وان پالس

2

مانـدن قیمت دالر بـرای دومین ماه پیاپـی در کانال 4هزار 
تومـان، این پیام را بـه اقتصاد می دهد که ایـن رقم ماندنی 

خواهد بـود؛ هم نوسـان دالر در بـازار جهانی این 
اجازه را نمی دهد که دولت بیش از این نرخ دالر را...

همه راهکارها و توصیه های اقتصاددانان برای نرخ ارز

دالر۴هزارتومانیمیماند؟

یادداشت

یادداشت

واگذاری طرح های نیمه تمام 
دولتی به بخش خصوصی

وقت��ی دولت بخ��ش بزرگی 
دس��ت  در  را  اقتص��اد  از 
می گی��رد، مج��ال ایفای نقش 
محدود  بخش خصوص��ی  برای 
ش��ده یا از میان می رود. بارها 
ش��نیده ایم که دولت از طریق 
میدان دادن به بخش خصوصی 
سعی در ش��کوفا کردن اقتصاد 
دارد ی��ا اینکه دول��ت درصدد 
اس��ت با هدف کاهش معوقات 
کس��ری  از  کاس��تن  و  خ��ود 
بودج��ه، تع��دادی از طرح های 

نیمه تم��ام خود را به 
بخش خصوصی...

گزارش شش ماهه شرکت های 
پذیرفته شده در بورس 

5اوراق بهادار...

 تغییر جهت بنیادی
در بازار سهام

2

یلدا راهدار
 عضو هیأت 

نمایندگان اتاق ایران

محمد صدرایی
مدیرعامل شرکت 
سبدگردان آسمان

هوش��نگ فالحتیان، مع��اون وزیر نی��رو در امور برق 
و انرژی روز سه ش��نبه در حاش��یه هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت ب��رق ایران، در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: وزارت نیرو به س��ازمان برنامه و بودجه پیشنهادی 
ب��رای اصالح تعرفه برق ارائه کرده که اکنون در دس��ت 
بررس��ی اس��ت. وی افزود: براس��اس مفاد برنامه ششم 
توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت 
حامل های ان��رژی از جمله برق را در طول اجرای برنامه 
اصالح کند. وی اضافه کرد: این حکم برنامه شش��م، یک 
مجوز بوده و بر مبنای آن وزارت نیرو پیشنهاد خود را به 
سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است. معاون وزیر نیرو 
گفت: این پیشنهاد اکنون در دولت در حال بررسی است 
و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، ما مجری آن خواهیم 
بود. فالحتیان ادامه داد: هر کیلووات س��اعت برق اکنون 
ب��ا نرخ کمتر از 70 تومان عرضه می ش��ود، در حالی که 
قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب 
سوخت، 100 تومان است؛ به عبارتی، وزارت نیرو به ازای 
هر کیلووات ساعت برق 30 تومان متضرر می شود و این 
مسئله، مشکالتی اقتصادی را برای صنعت برق به وجود 
آورده اس��ت. وی ادامه داد: جبران شرایط کنونی، دو راه 
بیشتر ندارد؛ نخس��ت اینکه مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
و تمام شده برق توس��ط دولت پرداخت شود یا اینکه با 
رعایت الزامات قانونی، تعرفه ها اصالح ش��ود. معاون وزیر 
نیرو افزود: مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی 
ب��رق به جز س��ال های 88 و 95 بالغ ب��ر 23 هزار 500 
میلیارد تومان اس��ت که این رقم را دولت باید به وزارت 

نیرو پرداخت کند. 

ظرفیت 20میلیارد دالری برای صادرات کاال و 
خدمات صنعت برق

فالحتیان همچنین ب��ه موضوع ظرفیت های صادراتی 
صنع��ت برق پرداخ��ت و گفت: صنعت ب��رق با صادرات 
3میلیارد دالر در سال، رتبه نخست در صادرات کاالهای 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده اس��ت اما این قابلیت 
در تولیدکنن��دگان تجهیزات صنعت ب��رق ایران وجود 
دارد ک��ه ارزش صادرات کاال و خدمات را به 20 میلیارد 
دالر برساند. وی اظهار امیدواری کرد که با کمک دولت، 
تس��هیل صادرات و برداش��تن موانع صادراتی، در آینده 
ش��اهد باشیم که از ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی 
اس��تفاده کنیم و عالوه بر تامین نیاز کش��ور، بتوانیم به 
صادرات 20 میلیارد دالری نیز دس��ت یابیم. معاون وزیر 
نیرو افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و ش��رایط فراهم شود، 
می توانیم صدها هزار اش��تغال ب��رای فارغ التحصیالن و 

مهندسان برق و الکترونیک فراهم کنیم. 

مذاکره وزارتخانه های نیرو و نفت برای رفع 
چالش تامین سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک

معاون وزیر نیرو در پاس��خ به پرسش��ی درباره چالش 

به وجود آمده برای تامین س��وخت نیروگاه های مقیاس 
کوچک گفت: نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک جزو 
سیاست های پدافند غیرعامل کشورند که با به کارگیری 
آنها بتوانیم ضمن جذب سرمایه های خرد، برق مورد نیاز 
برخی شهرک های صنعتی را هم از این طریق تامین کنیم 
و افزایش راندمان را نیز به همراه داشته باشیم. وی با بیان 
اینک��ه تاکنون 2 هزار و 700 م��گاوات قرارداد در زمینه 
توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده امضا شده 
است، گفت: به تازگی وزارت نفت )شرکت ملی گاز ایران( 
برداش��تی از قانون داشتند که این برداشت منجر به آن 
شد که گاز مورد استفاده مولدهای مقیاس کوچک به نرخ 
گاز مصرفی واحدهای صنعتی محاس��به شد. فالحتیان 
گفت: وزارت نیرو معتقد است کل نیروگاه هایی که طرف 
حس��اب وزارت نیرو هس��تند و تولید خود را به ش��بکه 
سراس��ری تزریق می کنند، باید از نرخ یکسانی برخوردار 
باش��ند. وی افزود: نشست های مختلفی در این زمینه در 
سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان شرکت ملی 
گاز برگزار ش��د و در نهایت قرار شد در آیین نامه اجرایی 
تبصره 14 بودجه س��ال 1396 این موضوع طرح ش��ود. 
معاون وزیر نیرو افزود: در پیش نویسی که به دولت تقدیم 
ش��ده، این موضوع از طریق کمیس��یون اقتصادی دولت 
مورد تایید قرار گرفته است و این هفته یا هفته آینده در 
صحن علنی دولت مطرح خواهد شد. فالحتیان با اشاره 
به اینکه برخی ش��رکت های گاز استانی به دلیل ادعای 
کسب تعرفه صنعتی، نسبت به قطع گاز مولدهای مقیاس 
کوچک اقدام کرده اند، اظهار امیدواری کرد که این مشکل 

با تدبیر دولت به صورت ریشه ای حل شود. 

لزوم به کارگیری روش های مختلف برای تامین 
منابع مالی

وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که آیا وزارت 
نیرو قصد به کارگیری س��رمایه های م��ردم در طرح های 
نیروگاه��ی را ن��دارد؟ گفت: قانونگذار ب��رای وزارت نیرو 
مش��خص کرده اس��ت که تولید و توزیع برق را به بخش 
خصوصی واگذار کن��د و به این ترتیب اکنون 60 درصد 
برق کش��ور توس��ط بخ��ش خصوصی تامین می ش��ود. 
فالحتیان گفت: وقتی قراردادی با یک شرکت خصوصی 
منعقد می کنیم، او بای��د روش های تامین مالی مختلف 
را به کار گی��رد؛ وزارت نیرو نمی تواند خود را درگیر این 
موضوع کند؛ کسی که موافقت اصولی می گیرد و قرارداد 
خرید تضمینی منعقد می کند ی��ا باید خود منابع مالی 
را تامین کند یا س��رمایه گذار خارجی بی��اورد یا مردم را 
در طرح خود ش��ریک کند. وی اف��زود: قراردادهایی که 
تاکنون منعقد ش��ده، به این سمت نرفته اند که فراخوان 
بزنند و مردم را ش��ریک کنند؛ توصیه موکد داریم که با 
ش��رکت های سهامی عام بتوانند س��رمایه خود را تامین 
کنند. این کمکی به اقتصاد صنعت برق و شکوفایی فضای 

کسب و کار و نیروگاه سازهای داخلی است. 

معاون وزیر نیرو خبر داد
اصالح تعرفه برق روی میز دولت

محمد باقر نوبخت روز سه ش��نبه در نشست هفتگی 
خبری در مورد نتایج نشس��ت هفته گذش��ته س��ران 
قوا به منظور بررس��ی مشکالت س��پرده گذاران برخی 
موسس��ات پول��ی و بانکی گف��ت که در این جلس��ه 
تصمیم��ات مه��م و راف��ع مش��کل بیان و مقرر ش��د 
کارگروهی از نمایندگان س��ه ق��وه موضوع را پیگیری 
کنند و تصمیمات اخذ ش��ده اجرایی شود. وی افزود: 
در آین��ده نزدیک و در روزهای آت��ی از نتایج حاصله 
برای حل مشکل این سپرده گذاران باخبر خواهیم شد 
تا با نظارتی که از س��وی بانک مرک��زی انتظار داریم 
اعمال شود، از تکرار هرگونه اشتباهات موسسات پولی 
و مالی جلوگیری کند.  س��خنگوی دولت در پاسخ به 
اینک��ه باتوجه به اینکه رئیس کمیته امداد از پرداخت 
یارانه به مستمری بگیران این نهاد اعالم آمادگی کرده 
است، دولت نسبت به پرداخت یارانه ها در بودجه سال 
آینده چه برنامه ای دارد، اظهار کرد: یارانه ها از س��ال 
89 تا امروز اجرایی ش��ده و هر س��اله در قانون بودجه 
چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل بیان می ش��ود.  
وی افزود: در س��ال جاری نیز در تبصره 14، چگونگی 
توزیع منابع یارانه ها تا س��قف 48 هزار میلیارد تومان 
بی��ن اقش��ار مختلف به ص��ورت نق��دی و غیرنقدی یا 
پرداخت به بخش تولید و طرح تحول س��المت و دیگر 
موارد مش��خص شده است.  رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور خاطرنش��ان کرد: غیر از آنچه مس��ئول 
کمیته امداد اعالم آمادگی کردند که فقط یارانه بگیران 
ی��ا گروه هدف در ای��ن توزیع یارانه ه��ا را معطوف به 
بهزیستی و افراد تحت پوشش این کمیته کرده است، 
برخی نمایندگان مجلس نی��ز معتقدند یارانه فقط به 
اف��راد نیازمند تحت پوش��ش پرداخت ش��ود.  نوبخت 
گفت: در حال حاظر بهترین فرصت برای رسیدگی به 
این مسئله در بررسی الیحه بودجه 97 است تا آنچه را 
ک��ه نمایندگان نظر دارند، در تبصره 14 الیحه بودجه 
اعمال کنند و دولت مجری قانون است. وی همچنین 
درمورد وضعیت حج عمره امسال تصریح کرد: صحبت 
در ای��ن زمینه زود اس��ت و بع��د از جمع بندی اعالم 
می ش��ود.  س��خنگوی دولت در پاس��خ به اینکه مدیر 
توت��ال اعالم کرده که از تحریم ه��ای احتمالی پیروی 
می کن��د و در این صورت آیا ایران نس��بت به قرارداد 
منعقده ش��کایت می کند، خاطرنش��ان ک��رد: یکی از 
امتیازات این قرارداد که از نقاط قوت آن است این بود 
که برای هر نوع ش��رایط غیرمعمول این نقش را برای 

استیفای حقوق قانونی طرف ایرانی قائل شده است. 

موضع دولت استفاده از پول های ملی است 
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه همچنی��ن درباره 
اقدام��ات دولت نس��بت به ح��ذف دالر از مناس��بات 
تجارت بین المللی ایران گفت: گام هایی در این زمینه 

برداش��ته ش��ده و در حال حاضر عم��ده فعالیت های 
ایران براس��اس یورو اس��ت.  نوبخت با بی��ان اینکه ما 
همچنان هوشیار هستیم، افزود: مواضع دولت براساس 
هماهنگی هایی که با برخی کشورهای منطقه از جمله 
جمهوری آذربایجان، روس��یه و ایران دارد، اس��تفاده 
از پول ه��ای ملی اس��ت و در این زمین��ه تصمیماتی 
اتخاذ ش��ده و حرکت خواهیم کرد. س��خنگوی دولت 
در پاس��خ به س��والی در مورد امنیت س��رمایه گذاران 
ایرانی با توجه به بازداشت برخی هنگام ورود به ایران 
گف��ت: این مس��ائل را نباید به دو یا س��ه نفر محدود 
کنی��م و در این خصوص باید مراجع قضایی اظهارنظر 
کنن��د.  نوبخ��ت تصریح کرد: دول��ت از حضور فعاالن 
اقتصادی ایرانی مقیم خارج حمایت خواهد کرد و این 
مس��ائل در چارچوب منافع ملی قابل توجیح اس��ت و 
دولت خ��ود را موظف می دان��د در چارچوب قانون از 
هموطنانی که برای مش��ارکت در جهت توسعه کشور 
حرک��ت می کنند حمایت کند.  وی خاطرنش��ان کرد: 
روزان��ه در پروازهای خارجی تعداد زی��ادی از فعاالن 
اقتصادی ایرانی به کش��ور می آیند و ممکن است چند 
نفر برای شان مس��ئله ای پیش بیاید که پاسخگوی آن 
دستگاه قضایی اس��ت ولی این مسئله تاثیر خاصی بر 

روند ورود سرمایه گذاری ها نداشته است. 

مبارزه با پولشویی در چارچوب قوانین داخلی
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اینک��ه گ��روه اق��دام مالی 
اف ای تی اف اخیرا بیانیه ای صادر کرده است و خواستار 
اصالحاتی شده، این اصالحات در چه مرحله ای است، 
گف��ت: این موضوع تازه ای نیس��ت و مواضع دولت در 
این زمینه بیان ش��ده است.  س��خنگوی دولت ادامه 
داد: ه��ر آنچ��ه در چارچوب قوانین قابل اجرا باش��د، 
اج��را خواهیم کرد و در مجموعه قوانین حقوقی خود 
قانون مبارزه با پولش��ویی را داریم و در این چارچوب 
می توان بس��یاری از نگرانی های موسسات بین المللی 
را رفع ک��رد. نوبخت افزود: تمامی موارد در چارچوب 
قوانی��ن و مقررات ایران قابل پذیرش اس��ت و مقابله 
با تروریس��م و پولش��ویی در چارچوب حقوقی روشن 
است و جایی برای دغدغه موسسات بین المللی باقی 
نمی گ��ذارد ک��ه نپذیرند و اگر موردی باش��د مذاکره 
خواهی��م ک��رد و اگر نس��خه ای از بی��رون بیاید ذیل 
آن را امض��ا نخواهی��م کرد.  وی درب��اره اینکه دولت 
حاضر ش��ده بدهی تیم های سرخابی را پرداخت کند 
درصورتی که برخی مناطق محروم مش��کالتی دارند، 
اظهار کرد: دولت مسئولیت عمومی برای اداره کشور 
دارد و بودج��ه ای ک��ه تعیین خواهد ک��رد منتهی به 
منابعی اس��ت که از محل درآمد ها هزینه خواهد کرد 
که هر کدام به تناس��ب خاص خود است.  سخنگوی 
دولت افزود: در قانون بودجه برای هیات های ورزشی 

ردیف بودج��ه وجود دارد و ای��ن ارتباطی به مناطق 
محروم ن��دارد، البته دولت درآغاز س��ال جاری برای 
استان سیستان وبلوچس��تان که از آن نام برده شد به 
دس��تور رئیس جمهوری برای حل مش��کالت ریزگرد 
وآب به ص��ورت فوری بودجه ای را مصوب کرد و برای 
ای��ن منظور ردیف ه��ای متوازن منطق��ه ای و عدالت 

اجتماعی داریم. 

خصوصی سازی با سازوکار بورس
وی در پاسخ به اینکه بسیاری از صندوق ها از جمله 
صن��دوق کارآفرینی برای پرداخت تس��هیالت و وام از 
افراد وثایقی را دریاف��ت کرده اند ولی تاکنون اقدام به 
پرداخ��ت وام نمی کنند و از طرفی وثایق را نیز عودت 
نمی دهند، دولت برای برخورد با این اقدامات برنامه ای 
دارد، گفت: موضوع پیگیری می شود. نوبخت در پاسخ 
به اینکه تدبیر دولت برای روند واگذاری  ش��رکت های 
دولتی چیس��ت و تاکنون چه می��زان از اهداف محقق 
شده است، گفت: دولت در زمینه اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساس��ی تصمیم گرف��ت به هیچ وجه 
در راس��تای رد دیون این واگذاری س��هام شرکت های 
دولتی را مصرف نکند.  وی ادامه داد: طی چند س��ال 
گذشته در حالی که به برخی نهادها بدهکار بودیم این 
اق��دام را نکردیم و دولت معتقد به خصوصی س��ازی با 
سازوکار بورس است. نوبخت در پاسخ به اینکه شنیده 
ش��ده بانک مرکزی مهلت سه ماهه ای به بانک ها برای 
واگذاری بنگاه ها داده اس��ت، گف��ت: تاکید دولت این 
اس��ت که بانک ها نباید کار بن��گاه داری کنند، چراکه 
بنگاه داری س��پرده مردم را نزد بانک ها خرد می کند و 
دیگر بانک ها نمی توانند به تولید کنندگان تس��هیالت 
اعطا کنند.  وی با یادآوری اینکه نس��بت به مهلت سه 
ماهه هنوز تصمیمی گرفته نش��ده است، افزود: پاره ای 
از مش��کالت را باید قبول کرد که در چنین ش��رایطی 
آیا بازار کافی و متقاضی برای خرید این بنگاه ها وجود 
دارد ب��ه همین منظ��ور دولت و ش��ورای عالی پول و 
اعتب��ار بر این موضوع نظ��ارت خواهند کرد تا بانک ها 
از بنگاه داری خارج ش��وند. س��خنگوی دولت در پاسخ 
به اینک��ه دولت ب��رای اجرای الیحه اصالح س��اختار 
دولت و اینکه این الیحه با قانون برنامه شش��م توسعه 
مغایرت داش��ته چه اقداماتی انجام داده است، توضیح 
داد: اج��رای این الیحه به هیچ وج��ه در جهت بزرگ 
شدن دولت نبود. نوبخت افزود: اینکه مباحث صنعت، 
مع��دن و تجارت که توس��ط یک وزی��ر تصمیم گیری 
ش��ود در یک بخش بازرگان��ی و بخش دیگری تعیین 
ش��ود به معنای بزرگ ش��دن نیس��ت در حالی که با 
این اقدام بهره وری افزای��ش می یابد و این موضوع در 
کمیس��یون های مجلس شورای اسالمی مطرح است و 

امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود. 

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی عنوان کرد

تشکیل کارگروه برای پیگیری مشکالت سپرده گذاران موسسات مالی

اربعین ساالر شهیدان را تسلیت می گوییم



ماندن قیم��ت دالر ب��رای دومین ماه 
پیاپ��ی در کانال 4هزار توم��ان، این پیام 
را ب��ه اقتصاد می دهد که این رقم ماندنی 
خواهد ب��ود؛ ه��م نوس��ان دالر در بازار 
جهانی این اج��ازه را نمی دهد که دولت 
بیش از این نرخ دالر را کنترل کند و هم 
راهکاره��ای علم اقتصاد چنین توصیه ای 
را نمی کن��د. با این همه، افزایش نرخ ارز 
که این روزها موض��وع داغ اقتصاد ایران 
اس��ت، اتفاق تازه ای نیست. اقتصاددانان 
معتقدند که وقتی قیمت ارز توسط بانک 
مرکزی کنترل می ش��ود، بازار انحصاری 
ش��ده و این ب��ازار انحصاری همیش��ه به 
دنبال روزنه ای اس��ت ک��ه خألیی پیدا و 

نافرمانی کند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، از س��ه دهه 
گذش��ته، ارزهای چند نرخی در اقتصاد 
ای��ران تجربه ش��ده و در مقطعی ارز تک 
نرخی هم ش��ده اس��ت، اما ارز تابع بازار 
اس��ت. نمی ت��وان ب��رای همیش��ه آن را 
کنترل کرد. هرچند سیاس��ت های دولت 
یازدهم، ب��ازار ارز را تا ح��دودی کنترل 
کرد، اما نرخ ارز در چهار س��ال گذش��ته 
مثل آتش زیرخاکس��تر هر از گاهی میل 

به افزایش داشته است. 
از آنجا که ارز رس��می ایران دالر است 
و مب��ادالت تجاری ای��ران بر مبنای دالر 
تعیین می ش��ود، هرگون��ه تغییر دالر در 
بازاره��ای جهانی هم بر ن��رخ ارز داخلی 
ای��ران تأثی��ر می گ��ذارد. طی یک س��ال 
گذش��ته، فدرال رزرو س��ه ب��ار اقدام به 
افزایش نرخ بهره کرده است. این افزایش 
ن��رخ بهره قیم��ت دالر را در بازار جهانی 
نسبت به سایر ارزها تقویت کرده است. 

بررس��ی ها نش��ان می دهد در سال 93 
به��ای دالر بین 3هزار و 400 تا 3 هزار و 
550 تومان در نوسان بوده است. در سال 
94 دالر حد فاصل 3هزار و ۱50تومان تا 
3هزار و ۶00 تومان قیمت گذاری ش��د. 
در اواخر دولت یازدهم نیز دالر در کانال 
3ه��زار و ۷00 تومان الی 3 هزار و ۸00 

تومان رسید. 
این نوس��ان قیمتی برای دالر در چهار 
سال گذش��ته با توجه به تقاضای داخلی 
چن��دان باال نب��وده، اما از ابتدای س��ال 
ج��اری دالر تحت تأثیر ب��ازار جهانی رو 
به افزای��ش گذاش��ته و تزریق های بانک 
مرکزی ب��رای کنت��رل قیم��ت تاکنون 
ج��واب ن��داده اس��ت. به ط��وری که در 
ماه های نخس��ت دولت دوازدهم، دالر به 
بی��ش از 4هزار تومان رس��یده و در این 

حدود قیمتی باقی مانده است. 
صادرکننده ه��ا ای��ن افزای��ش را برای 
صادرات به فال نیک می گیرند و به شدت 
به دول��ت توصیه می کنند که اجازه دهد 
قیم��ت ارز ب��ه قیمت واقعی برس��د. در 
مقابل برخی کارشناس��ان ه��م معتقدند 
افزایش قیمت ارز موجب باال رفتن قیمت 
کاالهای وارداتی شده که در بازار داخلی 

منجر به افزایش تورم می شود. 
با این حال کارشناسان افزایش قیمت 

ارز را به چن��د دلیل می دانند. یک دلیل 
افزایش نرخ ارز در ماه گذش��ته، به دنبال 
اظهارات ترامپ درب��اره توافق  »برجام« 
صورت گرفت که س��بب ش��د نرخ ارز با 

روندی افزایشی روبه رو شود. 
اتفاق دیگ��ر، تصمیم بانک مرکزی برای 
کنترل نرخ سود بانکی در حوالی ۱5درصد 
بود. بررسی ها نش��ان می دهد در مقاطعی 
که نرخ س��ود بانکی کاهش یافته، گروهی 
برای سود بیش��تر دارایی خود را به سمت 
ارز و طال سرازیر می کنند، بنابراین به لحاظ 
اقتص��ادی در مواقعی که کنت��رل نرخ ارز 
صورت گیرد و همس��و با آن کاهش سایر 
بازاره��ا نیز صورت می گی��رد، نقدینگی به 
سمت طال و ارز حرکت می کند و این ریشه 

اقتصادی دارد. 
 مدیری��ت ن��رخ ارز در اقتص��اد ایران 
هم��واره یکی از چالش ه��ا و دغدغه های 
عمده سیاست گذاران و مدیران اقتصادی 
کش��ور بوده و در همه دوره ها در محافل 
اقتص��اد  دانش��گاهی و سیاس��ت گذاری 
ایران، مباح��ث چال��ش برانگیزی حول 
نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. 
تغییر ن��رخ ارز، مجموع��ه ای از تغییرات 
متف��اوت و حت��ی متض��اد را در بخ��ش 
خارجی و داخلی اقتص��اد به همراه دارد 
ک��ه برآیند آن می توان��د عملکرد اقتصاد 
کش��ور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار 

دهد. 

بورس ارز، آخرین راهکار
نوسان نرخ ارز البته نگرانی هایی را هم 
اخیرا ایجاد کرده اس��ت. در چهار س��ال 
گذش��ته یک��ی از مهم تری��ن برنامه های 
اقتص��ادی دولت کنترل ن��رخ تورم بوده 
اس��ت. نرخ تورم بعد از س��ه دهه س��ال 
گذش��ته برای نخس��تین ب��ار تک نرخی 
شد؛ دس��تاوردی که کارشناسان توصیه 
می کنند دولت نسبت به حفظ آن تالش 

بیشتری باید بکند. 
با ورود دالر به کانال 4هزار تومان، حاال 
کارشناسان ابراز نگرانی می کنند. اسداهلل 
عسگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چی��ن با تأکید بر اینک��ه دالر نباید در 
حال حاضر 4 هزار تومان می ش��د، گفت: 
در حال حاضر دالر ب��االی 4هزار تومان 
اس��ت؛ این در حالی است که نباید دالر 
باالی 4هزار تومان می شد. دالر باید بین 
3ه��زار و ۸00 تومان الی 3 هزار و 900 
توم��ان ق��رار می گرفت، اما چ��ون دولت 
نتوانس��ت بدهی ه��ای خ��ود را پرداخت 

کند، ناچار شد.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس 
اقتص��ادی درباره نوس��انات ن��رخ ارز در 
ماه ه��ای اخیر نی��ز گفت: ن��رخ ارز تنها 
تکیه گاه دولت برای ایجاد درآمد اس��ت. 
تنه��ا مفری که ب��رای دول��ت می ماند و 
می تواند کس��ری بودجه جاری خود را از 
این محل تعدیل کند، ارز است. به همین 
ترتی��ب، ن��رخ ارز آگاهانه توس��ط بانک 
مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است. 

پوی��ا جبل عامل��ی، پژوهش��گر بان��ک 
مرکزی می گوی��د:  »هرچقدر بازار ارز را 
تعمیق داده و مش��تقات ارزی را بیش��تر 
کنیم، نوس��انات کاذب ب��ازار ارز کاهش 
یافته و قابل مدیریت می شود؛ این اتفاق 
نسبت به اینکه یک بازار نقدی با فعاالن 
انگشت ش��مار داشته باش��یم قابل قیاس 
نیس��ت. بنابراین با راه ان��دازی بورس ارز 
عالوه بر تعمیق بازار و کاهش نوس��انات 
قیمت، دست بانک مرکزی برای مدیریت 
ب��ازار آن ه��م ب��ا روش��ی کارآم��د و در 
مکانیسم عرضه و تقاضا بیشتر می شود. 

محمدمهدی بهکی��ش، اقتصاددان نیز 
در یادداشتی نوشت: توجه نمی کنیم که 
افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی ها از 
ی��ک طرف موجب افزایش قیمت واردات 
می ش��ود که خود باع��ث افزایش قیمت 
تمام ش��ده کاال و خدمات می ش��ود و از 
طرف دیگر و ش��اید مهم ت��ر از آن، تأثیر 
تغیی��ر نرخ ارز بر انتظارات تورمی اس��ت 
ک��ه آن هم به دلیل فق��دان هدف گذاری 
سیاس��ت های ارزی در بان��ک مرکزی به 

وجود آمده است. 
او می گوید: روی��ه کنترل نرخ ارز قابل 

ادامه نیس��ت و کش��ور را به دوری باطل 
از افزایش ن��رخ ارز، افزایش تورم و تکرار 
آن مواجه می سازد که جز تخریب بیشتر 
س��اختارها نتیجه دیگری ن��دارد. راه حل 
اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت 
در تصحیح س��اختارهای اقتصادی است 
که البته امری میان مدت است و از طرف 
دیگر توجه به اس��تقالل بانک مرکزی و 

سیاست گذاری ارزی است. 
حس��ین س��الح ورزی، نای��ب رئی��س 
ات��اق بازرگان��ی ایران نیز معتقد اس��ت: 
ب��ه نظر م��ن، پایین نگه داش��تن قیمت 
ارز به صورت دس��توری و مصنوعی یک 
سیاست شکس��ت خورده است. این فنر 
ی��ک زمانی در می رود و بعد اثرات خیلی 
مخرب تری خواهد داشت. معتقدم دولت 
باید وعده یکسان س��ازی ن��رخ ارز را که 
خیلی وق��ت پیش مطرح ک��رد، اجرایی 
کند. یکسان س��ازی نرخ ارز در بلندمدت 
اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد گذاش��ت 
و ص��ادرات را تقویت می کند و در نهایت 
قیمت ها به تعادل می رسد، در عین حال 
که تأثیر این سیاست در نظام اقتصادی و 

بازار دیده خواهد شد. 

همه راهکارها و توصیه های اقتصاددانان برای نرخ ارز

دالر ۴هزار تومانی می ماند؟ 
دریچه

تبعات و پیامدهای افزایش نرخ ارز
سلسله جنبان متغیرهای اقتصاد 

کالن
یک اقتصاددان معتقد اس��ت ک��ه افزایش نرخ ارز، 
سلسله جنبان متغیرهای دیگر است و جهش ناگهانی 
آن می تواند به اقتصاد ایران لطمات زیادی وارد کند 
ک��ه یکی از آنها غیرقابل پیش بینی ش��دن اقتصاد و 
عدم تمایل بنگاه های اقتصادی برای نوسازی صنعتی 
اس��ت.  حجت میرزایی در گفت وگو با ایسنا، درباره  
افزایش نرخ ارز و این استدالل که نباید از افزایش ارز 
نگران بود، چراکه منجر به افزایش صادرات می شود، 
گفت: من به هیچ وجه با این استدالل موافق نیستم 
که ب��ا ابزار ارز می توانیم ص��ادرات را افزایش دهیم، 
چراکه کش��ش صادرات در ایران نسبت به تغییرات 

ارز پایین است و این را تجربه ثابت کرده است. 
این اقتصاددان ادامه داد: نکته ای که باید به آن توجه 
شود این است که در مقابل صادرات غیرنفتی ۲5میلیارد 
دالری ما با واردات ۱00میلیارد دالری روبه رو هس��تیم 
که به ش��دت متاثر از وضعیت ارز است و می تواند تورم 
را ب��ه بنگاه های اقتصادی تحمیل کند، بنابراین جهش 
ناگهان��ی نرخ ارز گرچه ممکن اس��ت ب��رای گروه های 
خاص منافعی به دنبال داشته باشد، ولی بخش بزرگی از 
اقتصاد و همچنین مصرف کنندگان را متضرر می کند و 
من معتقدم دولت باید بازار ارز را هوشمندانه و براساس 

منافع جمع مدیریت کند. 
او در ادامه صحبت هایش با اش��اره به اینکه بازارها 
در ایران رقابتی نیس��تند، ادامه داد: از س��وی دیگر، 
مگ��ر بازارهای دیگ��ر ما از جمله ب��ازار کار و نیروی 
انس��انی و همچنین بازار کاال و خدمات کامال رقابتی 
و آزاد هستند که ما تالش داریم بازار ارز را هم حتما 
رقابتی کنیم. واقعیت این است که هیچ یک از بازارها 

در ایران رقابتی نیستند. 
عض��و هیأت علمی گ��روه اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی اضافه ک��رد: ارز به عنوان متغیر بس��یار 
تعیین کننده سلس��له جنبان بس��یاری از متغیرهای 
اقتص��اد کالن از جمل��ه نوس��ازی صنعتی اس��ت و 
در آن نقش تعیی��ن کنن��ده ای دارد ک��ه باید با دید 
هوش��مندانه با آن برخورد ش��ود. من تأکید می کنم 
که هیچ ضرورتی ن��دارد که ارز به صورت ناگهانی تا 

4500تومان رشد کند. 
میرزایی در پاس��خ به این سوال که گفته می شود 
کنترل ارز از دس��ت دولت خارج شده، بیان کرد: من 
اعتقاد ندارم که کنترل وضعیت ارز از دس��ت دولت 
خارج ش��ده اس��ت. به نظر من، دولت ارز را مدیریت 
نمی کند. به هر حال ارز یا از محل فروش نفت و گاز 
به دست می آید یا میعانات یا محصوالت پتروشیمی. 
در ص��ادرات غیرنفتی نیز بخش بزرگ��ی از میعانات 
و محصوالت پتروش��یمی توسط بخش عمومی اداره 
می ش��ود. به این ترتیب، س��هامداران ش��رکت های 
پتروش��یمی یا صندوق های بازنشس��تگی هستند یا 
س��ایر اجزای بخش عمومی که دول��ت می تواند آنها 

را کنترل کند. 
وی در ادام��ه صحبت های��ش گفت: اگ��ر هم این 
وضعیت نبود دولت ابزارهای مناسبی را برای کنترل 
ب��ازار از جمله ورودی ها و خروجی ها دارد و می تواند 
به کار گیرد، اما به نظر من، دولت از ابزارهایش خوب 

استفاده نمی کند. 

یادداشت

واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی 
به بخش خصوصی

وقت��ی دولت بخش بزرگ��ی از اقتصاد را در دس��ت 
می گی��رد، مجال ایف��ای نقش ب��رای بخش خصوصی 
محدود شده یا از میان می رود. بارها شنیده ایم که دولت 
از طریق میدان دادن به بخش خصوصی سعی در شکوفا 
کردن اقتصاد دارد یا اینکه دولت درصدد است با هدف 
کاهش معوقات خود و کاستن از کسری بودجه، تعدادی 
از طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار 

کند، آیا در عمل این امر محقق شده است؟ 
آن چیزی که تاکنون بارها به اس��م خصوصی سازی 
عنوان ش��ده با دو هدف عمده صورت می گیرد: کاهش 
مس��ئولیت های دولت و خارج س��ازی صنایع دولتی از 
حیطه مدیریت دولت و همچنین کاهش بار مالی صنایع 
دولتی بر بودجه کشور. هرچند طی سالیان گذشته به 
دلیل تکثر طرح های نیمه تمامی که از دولت نهم و دهم 
به جای مانده هزینه زیادی  بر دوش دولت تحمیل شده 
و تاکنون 4هزار طرح نیز واگذار ش��ده، اما دولت بیشتر 
تمایل به مش��ارکت با بخش خصوص��ی از طریق اجاره 
به ش��رط تملیک و بدن تغییر کارب��ری دارد تا فروش 
آنها. تاکنون هم آنچه دولت به عنوان خصوصی سازی یا 
واگذاری برخی طرح ها به بخش خصوصی مدنظر داشته 
عمدتا جنبه کالمی و ظاهری بوده تا عملی و اجرایی. 

ش��اید بتوان گفت هدف اصلی از خصوصی س��ازی، 
جلوگی��ری از به کارگیری امکان��ات تولیدی در بخش 
دولتی به صورت کم بازده، افزایش تولید، جلوگیری از 
تمرکز سرمایه در یک قطب و افزایش درآمدهای ارزی 
باش��د. وقتی حرف از واگذاری به میان می آید بایستی 
مقدمات کار و پیش نیازهای آن نیز مهیا باش��د. وقتی 
موانع اداری و قانونی، نبود شفافیت در اطالعات مربوط 
به پروژه ها و طرح ها، نب��ود حمایت های الزم دولتی از 
س��رمایه گذاران در این طرح ها پیش روی سرمایه گذار 
باش��د، عالقه مندی را کاهش می دهد. سیاس��ت های 
دولت��ی بای��د به گونه ای باش��د ک��ه بخش خصوصی را 
تشویق به س��رمایه گذاری در این طرح ها کند. اعطای 
تشویق های مالی و غیرمالی از جمله اعطای تسهیالت 
با س��ود 4درصد، حمایت برای واردکردن تکنولوژی و 
واگذاری زمین مخصوص برای احداث کارخانه از جمله 

این حمایت ها است. 
در واگ��ذاری طرح ه��ای نیمه تم��ام دولتی نکته ای 
ک��ه مورد توجه اس��ت زمانبندی ای��ن طرح ها، تعیین 
اولویت ه��ای فروش و ارزیابی دارایی های صنایع دولتی 
اس��ت که باید برای بخش خصوصی مش��خص ش��ود. 
ممکن اس��ت برخ��ی از این طرح ها وابس��ته به مواد یا 
ماشین آالت وارداتی باش��ند که ارزبری تعدادی از این 
صنایع قابل توجه اس��ت و امکان دارد روی سهامداران 
بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارد. همچنین از آنجا که 
برخی از این طرح ها به موسس��ات دولتی دیگر وابسته 
هستند واگذاری این طرح ها می تواند موانع اداری زیادی 

پیش روی بخش خصوصی قرار دهد. 
اینکه دولت به باور قلبی خصوصی س��ازی رس��یده 
اس��ت یا نه، بای��د در پرونده های قبل��ی دولت در این 
زمینه جست وجو کرد. اینکه شرکت ها و صنایع دولتی 
به خود نهادهای دولت واگذار ش��ود کمکی به توسعه 
بخش خصوصی نمی کن��د. برخی از ش��رکت ها ظاهرا 
خصوصی هس��تند اما تحت تس��لط مس��تقیم دولت 
قرار دارند که دس��ت بخش خصوصی را کوتاه می کند. 
دول��ت در اغلب پروژه ها دید مالی و س��ودآوری به آنها 
دارد و می خواه��د در کنار واگذاری، کس��ب درآمد نیز 
داشته باش��د، در صورتی که پروژه باید به کسانی داده 
ش��ود که صالحیت اجرای آن را داش��ته باشند. وقتی 
واگذاری صورت می گیرد دولت باید همه امور مربوطه 
را به بخش خصوصی بس��پارد و آن را در رقابت با بخش 

عمومی تحت فشار قرار ندهد. 
بخش خصوص��ی نیز در وهل��ه اول بای��د طرح ها را 
اولویت بندی کند. این اولویت می تواند براساس هزینه، 
بازگشت س��رمایه و توجیه پذیر بودن صورت گیرد. در 
همین راس��تا کارگروهی به نام »کارگ��روه پروژه های 
نیمه تمام« در اتاق ایران راه اندازی ش��ده که ش��رایط 
را تا حدودی برای واگذاری به بخش خصوصی تسهیل 
کرده اس��ت، ولی بخش خصوصی نگران اخذ مجوزها و 
فرآیندهای اجرایی کار است. قانون های دست و پاگیر و 
موازی باید اصالح شوند. یک قانون حمایت مالی می کند 
در جای دیگر آن قانون نقض می ش��ود. قانون ها هم ارز 
نیس��تند که این وضع، شرایط را برای بخش خصوصی 

جهت پذیرش طرح های نیمه تمام سخت تر می کند. 
همچنین دولت نی��ز برای همکاری با بخش خصوصی 
به ویژه در سرمایه گذاری های خارجی می تواند معافیت از 
حقوق و ع��وارض گمرکی یا مالیات ب��ر ارزش افزوده یا 
پوشش بیمه ریسک سرمایه گذاری خارجی در طرح های 
عمرانی را انجام دهد. ایجاد ثبات در فضای کس��ب و کار 
و جلب اعتماد س��رمایه گذار از اینکه س��رمایه اش دارای 
بازدهی مناس��ب در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود از 
دیگر اقداماتی است که دولت می تواند در واگذاری طرح ها 
انجام دهد. واحدهایی که دولت نمی تواند نظارت کند باید 
از طریق کارشناس��ان بی طرف با قیمتی کارشناس��انه، 
منطقی و رقابتی واگذار شود. قیمت رقابتی قیمتی است 
که براس��اس چارچوب نظریه های اقتصاد آزاد )عرضه و 

تقاضا( تعیین شده باشد تا حاشیه سود را ایجاد کند. 
منبع: خبرآنالین
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رای م��ردم بریتانیا به خروج 
از اتحادیه اروپ��ا  )برگزیت( و 
به عنوان  ترامپ  دونالد  انتخاب 
دو  آمری��کا  رئیس جمه��وری 
روی��داد بزرگ سیاس��ی جهان 
در سال گذشته میالدی بودند 
که آثار اقتص��ادی آن امروز بر 
حرکت سرمایه گذاری مستقیم 
در جهان قابل مش��اهده است. 
جریان ورودی س��رمایه گذاری 
مستقیم خارج  )FDI( جهان 
در نیمه نخس��ت سال 2017 
میالدی به رقم 788.7 میلیارد 

دالر نزدیک شد که در 
مقایسه با مدت مشابه 
س��ال قب��ل از کاهش 
13درص��دی برخوردار 
بازه  همی��ن  در  ب��ود. 
خروجی  جریان  زمانی 
این نوع سرمایه گذاری 
در جهان به رقم 787 
نزدیک  دالر  میلی��ارد 
شد که برخالف جریان 
ورودی ب��ا رش��د 7.6 
درص��دی همراه ش��د. 
عام��ل اصل��ی اثرگذار 
جریانات  تغیی��رات  بر 
خروج��ی  و  ورودی 
سرمایه گذاری مستقیم 
نیم��ه  در  خارج��ی 
نخس��ت س��ال جاری 
می��الدی کاه��ش ی��ا 
ای��ن جریانات  افزایش 
عض��و  کش��ورهای  در 
هم��کاری  س��ازمان 
اقتص��ادی  توس��عه 

س��ازمان  اس��ت.   )OECD(
هم��کاری و توس��عه اقتصادی 
)OECD( سازمانی بین المللی 
نهاده��ای  مهم تری��ن  از  و 
اقتصاد  عرص��ه  در  تصمیم گیر 
جهانی به ش��مار م��ی رود که 
مقر اصلی آن در پاریس است؛ 
این س��ازمان در س��ال 1948 
می��الدی با ه��دف بازس��ازی 
اقتصاد کشورهای اروپایی پس 
از جن��گ جهان��ی دوم ایج��اد 
ش��د و ب��ه تدریج کش��ورهای 
غیراروپایی نیز به آن پیوستند. 
رتبه بن��دی کش��ورها از نظ��ر 
ریسک سرمایه گذاری و بررسی 
حرکت جریان س��رمایه گذاری 
از اقدام های مهم این س��ازمان 
به ش��مار می رود. ب��ه گزارش 

ایرن��ا، براس��اس گزارش��ی که 
اقتصادی  بررس��ی های  مرک��ز 
ات��اق بازرگانی تهران به تازگی 
آن را منتشر کرده، 17.3درصد 
از کاه��ش 13درصدی جریان 
س��رمایه گذاری  خروج������ی 
خارجی در این م��دت مربوط 
ب��ه تن��زل جری��ان خروج��ی 
از کش��ورهای عض��و س��ازمان 
هم��کاری و توس��عه اقتصادی 
ب��وده و در مقابل 15.6 درصد 
از افزای��ش 7.6درصدی جذب 
س��رمایه گذاری مرتبط با رشد 

این نوع جریانات در کشورهای 
عض��و ب��وده اس��ت. در حوزه 
سرمایه گذاری  جریانات  جذب 
اصلی  علت  خارجی  مس��تقیم 
نخس��ت  نیمه  ط��ی  کاه��ش 
2017 ناش��ی از اف��ت جریان 
ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی در دو کش��ور آمریکا 
و انگلیس اس��ت که به ترتیب 
ب��ا کاه��ش 47.8درص��دی و 
76.3 درص��د در ای��ن م��دت 
روبه رو ش��ده اند. س��هم این دو 
کش��ور در تنزل جریان ورودی 
س��رمایه گذاری خارجی جهان 
در نیم��ه ابتدای��ی 2017 ب��ه 
ترتی��ب براب��ر با منف��ی 16.3 
واحد درصد و منفی 6.1 درصد 

بوده است. 

بیشترین ارقام جذب 
سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در نیمه نخست سال
ج��ذب  ارق��ام  بیش��ترین 
مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
خارجی در نیمه نخس��ت سال 
به کش��ورهای  میالدی  جاری 
آمریکا ب��ا رق��م 161 میلیارد 
دالر، س��وئیس 61.4میلی��ارد 
دالر، چین 54.9 میلیارد دالر، 
ایرلن��د 37.8 میلی��ارد دالر و 
برزیل 32.6 میلیارد دالر است. 
در همین ب��ازه جریان ورودی 

س��رمایه مس��تقیم خارجی به 
برخی از کش��ورها با رشد قابل 
توجهی نیز همراه بوده اس��ت. 
در میان کش��ورهای س��ازمان 
هم��کاری و توس��عه اقتصادی 
مجارستان،  فنالند،  اس��ترالیا، 
پرتغ��ال،  نیوزیلن��د،  ایتالی��ا، 
اس��لواکی، سوئیس،  جمهوری 
یون��ان، ایرلن��د و لوکزامبورگ 
با رشد 4.6 درصد تا رشدهای 
چندص��د براب��ری در ج��ذب 
مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
خارجی مواجه ش��دند. کش��ور 
برزیل با ج��ذب 32.6 میلیارد 
دالر، هن��د ب��ا ج��ذب 19.4 
میلیارد دالر، روس��یه با جذب 
16.2میلی��ارد دالر، اندون��زی 
ب��ا ج��ذب 8.8 میلی��ارد دالر 

و آرژانتی��ن ب��ا 5.2 میلی��ارد 
دالر در نیم��ه نخس��ت س��ال 
2017 مهم تری��ن کش��ورهای 
غیرعض��و این س��ازمان بودند 
ک��ه رش��دهای 12.2 تا 84.5 
درصد را در ای��ن مدت تجربه 
س��رمایه گذاری  جذب  کردند. 
مس��تقیم خارجی کشور چین 
در مدت مورد بررس��ی نزدیک 
ب��ه 55 میلی��ارد دالر ب��ود که 
نزدی��ک ب��ه 20میلی��ارد دالر 
در  آن  درص��د   26.5 یعن��ی 
مقایس��ه با رقم مدت مش��ابه 

پارس��ال، از آن کاس��ته ش��د. 
عربستان سعودی توانست 3.5 
میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی در نیم��ه 
نخس��ت 2017 جذب کند که 
نس��بت به دوره مشابه پارسال 
6.6 درصد کاهش یافته است. 
جذب س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی توسط آفریقای جنوبی 
نیز با افت 388 میلیون دالر به 
رقم 967 میلیون دالر در نیمه 

ابتدایی سال 2017 رسید. 

خروج سرمایه ها از آمریکا 
و انگلیس

جریان  کاه��ش  وج��ود  ب��ا 
ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به کش��ورهای جهان، 

سرمایه گذاری  جریان خروجی 
مس��تقیم خارجی در نیمه اول 
س��ال 2017 نس��بت به دوره 
مشابه 2016 معادل 7.6درصد 
افزای��ش یاف��ت. مناب��ع اصلی 
افزایش  رشد  این  تأمین کننده 
س��رمایه گذاری  34درص��دی 
خروج��ی آمریکا با س��هم 7.7 
درصدی در نیمه نخست سال 
2017 اس��ت. در ای��ن م��دت 
آمریکا نزدیک به 220 میلیارد 
دالر در سایر کشورهای جهان 
سرمایه گذاری کرد که باالترین 
رقم در بین کشورهای 
جهان اس��ت. از حیث 
س��رمایه  باالتری��ن 
نیم��ه  در  فرصت ه��ا 
نخس��ت امسال بعد از 
آمریکا، به ترتیب ژاپن 
86.7میلیارد  رق��م  با 
دالر، کان��ادا ب��ا رق��م 
دالر،  میلی��ارد   53.3
 50.2 ب��ا  انگلی��س 
میلی��ارد دالر و آلمان 
دالر  43.4میلی��ارد  با 
در  می گیرن��د.  ق��رار 
دوره م��ورد بررس��ی، 
سرمایه گذاری خارجی 
ژاپن در سایر کشورها 
مع��ادل 87 میلی��ارد 
 59 ک��ه  ب��ود  دالر 
درصد رش��د داش��ت. 
س��هم این کش��ور در 
درص��دی   7.6 رش��د 
خروج��ی  جری��ان 
ی  ر ا یه گذ ما س��ر
مس��تقیم خارج��ی در نیم��ه 
 4.4 ح��دود   2017 ابتدای��ی 
درص��د ب��وده اس��ت. حج��م 
سرمایه گذاری  جریان خروجی 
مستقیم خارجی چین در نیمه 
نخست امسال در مجموع برابر 
41 میلی��ارد دالر ب��ود که در 
مقایس��ه با رق��م 124 میلیارد 
 2016 مش��ابه  م��دت  دالر 
تقریبا یک س��وم ش��ده و 67 
اس��ت.  درصد کاهش داش��ته 
کش��ور چین در س��ال 2016 
دومین کش��ور جهان از لحاظ 
سرمایه گذاری  جریان خروجی 
ب��ود  خارج��ی  مس��تقیم 
درحالی ک��ه در فهرس��ت پنج 
کشور برتر سرمایه فرست نیمه 

اول 2017 قرار ندارد. 

///////

اثر برگزیت و ترامپ بر جریان سرمایه گذاری خارجی در جهان

چه کشورهایی بیشترین سرمایه را جذب کردند؟ 
حمل و نقل ریلی

معاون وزیر راه: 
500 میلیارد تومان امسال برای راه آهن 

چابهار-زاهدان هزینه شده است
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در دیدار با سوراب کومار 
سفیر هند در ایران گفت که پروژه راه آهن چابهار- زاهدان 
یکی از فعال ترین پروژه های راهس��ازی کش��ور است که 
امس��ال 500 میلیارد تومان در آن هزینه شده است. به 
گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل، خیراهلل خادمی در این دیدار 
نتایج سفر اخیر خود به هند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
بررسی هایی که در سفر به هند داشتم زمینه های همکاری 
با این کشور در بحث زیرساخت های حمل و نقل را بسیار 
مس��اعد کرد. وی راه آهن چابهار - زاهدان و حضور هند 
به عنوان سرمایه گذار را در این پروژه از جمله زمینه های 
همکاری دو کشور دانست و گفت: این پروژه با پیشرفت 
فیزیکی 30درصدی در بخ��ش اول آن و فعالیت بالغ بر 
2هزار نفر نیروی انس��انی و 1200دستگاه ماشین آالت، 
یکی از فعال ترین پروژه های راهس��ازی کش��ور است که 
امسال معادل 500 میلیارد تومان نیز در آن هزینه شده 
است. مدیرعامل شرکت ساخت، اتصال راه آهن چابهار- 
زاهدان به افغانس��تان را هدف بع��دی دولت ایران عنوان 
کرد که در همین راس��تا مقرر است تا سال1397، شاهد 
ریل گذاری 100کیلومتر از این خط ریلی باشیم. خادمی 
با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر خود به روسیه گفت: 
تکمیل کریدور شمال - جنوب و انجام ترانزیت کاال میان 
هند و روس��یه از طریق این مس��یر مسئله ای بود که در 
این س��فر بر آن تأکید ش��د. به گفت��ه وی، هم اکنون در 
مسیر این کریدور از بندرعباس تا قزوین به صورت ریلی 
زیرعبور ترافیک قرار دارد و از قزوین تا رشت نیز با عبور 
از البرز طی حفاری 28کیلومتر تونل راه آهن در دس��ت 
احداث اس��ت که تا پایان س��ال به بهره برداری می رسد. 
وی اظه��ار کرد: خ��ط ریلی رش��ت - آس��تارا به طول 
170 کیلومتر، جمهوری اس��المی ایران را به جمهوری 
آذربایجان و س��پس به روس��یه و اروپ��ا متصل می کند. 
وی یادآورش��د: در حال حاضر کش��ور هند ترانزیت کاال 
و خدمات خ��ود را از طریق دریا انجام می دهد که امری 
زمانبر و گران اس��ت، جایگزینی کریدور شمال - جنوب 
به عنوان مسیر ترانزیت برای هند عالوه بر کاهش زمان به 
نصف در کاهش هزینه ها نیز بسیار مؤثر خواهد بود. سفیر 
هن��د در ایران نیز در این دیدار ضم��ن ابراز عالقه برای 
گسترش همکاری های دو کشور در حوزه زیرساخت های 
حمل و نقل از نشست کمیسیون مشترک میان دو کشور 
در اس��فندماه خبر داد که در آن وزیر امور خارجه هند و 
وزیر اقتصاد و دارایی ایران در رابطه با تعامل بیشتر میان 
دو کشور به بحث و گفت وگو خواهند کرد. سوراب کومار 
با تأکید بر اهمیت راه آهن چابهار - زاهدان برای کش��ور 
هند، گفت: مقدمات حضور شرکت سرمایه گذاری هندی 
در این پروژه فراهم ش��ده و در آینده نزدیک از این پروژه 
بازدید خواهد کرد. وی با اشاره به جایگاه پر ارزش کریدور 
شمال - جنوب برای کشور هند گفت: حمل بار آزمایشی 
از این مس��یر یک بار در س��ال 2014 و یک بار در سال 
گذشته صورت گرفته است که نتایج آن بسیار قابل توجه 
و نوید بخش برای هند بوده اس��ت. سفیر هند در پایان 
آمادگی و تمایل این کشور برای همکاری با ایران در حوزه 
زیرساخت های حمل و نقل را بسیار چشمگیر عنوان و ابراز 
امیدواری کرد در سفر آتی وزیر راه و شهرسازی ایران به 

هند زمینه های این همکاری بیش از پیش مهیا شود. 
 

انرژی

ایران حدود 40درصد از نفت 
صادراتی خود را به اروپایی ها فروخت

ایران در ماه اکتبر  )مهر– آبان( حدود 37درصد از 
نفت صادراتی خود را به شرکت های اروپایی فروخت. 
به گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از وزارت نفت، 
ایران در ماه اکتبر موفق ش��د 63درصد محموله های 
صادرات نفت خام خود را روانه بازار آسیا کند، چین 
بزرگ ترین مشتری نفت ایران در آسیاست که بیش 
از 600هزار بش��که نفت از ای��ران خریداری می کند. 
چین همچنین یک��ی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
بزرگ نفت جهان است که هم اکنون به طور میانگین 
روزانه 13میلیون بش��که نف��ت مصرف می کند که از 
ای��ن مقدار، 9میلی��ون آن وارداتی اس��ت که بخش 
اندکی از آن از طریق خط لوله تأمین می شود. سهم 
شرکت های اروپایی از خرید نفت ایران در ماه اکتبر 
37درصد بوده اس��ت، ش��رکت های اروپایی از حدود 
دو س��ال گذشته، خرید محموله های نفت خام ایران 
را از س��ر گرفتند، اروپایی ها در دوران تحریم خرید 
نف��ت خام از ایران را به نزدیک صفر رس��انده بودند. 
شرکت های انگلیس��ی - هلندی شل، توتال فرانسه، 
انی ایتالیا و س��اراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، 
رپس��ول اس��پانیا و مول )MOL( مجارستان برخی 
از مش��تریان محموله ه��ای نفت خام ای��ران در اروپا 
هس��تند. آمارهای ماه اکتبر همچنین نشان می دهد 
کره جنوب��ی همچن��ان بزرگ تری��ن دریافت کننده 
میعانات گازی ایران اس��ت و نیمی از میعانات گازی 
به این کشور و بقیه به کشورهای منطقه خلیج فارس 
ص��ادر می ش��ود. میانگین قیمت نفت خام س��بک و 
سنگین ایران از ابتدای سال 2017 تا پایان 27اکتبر  
 )پنجم آب��ان ماه( به ترتیب 50 دالر و 26 س��نت و

50 دالر و 2 سنت بوده است. 

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران 
از 60 دالر عبور کرد

قیمت نفت سنگین ایران با ثبت رکوردی جدید با 
2دالر و 45 سنت رشد )معادل 4.2 درصد(، بشکه ای 
60 دالر و 15 س��نت به فروش رسید. روند صعودی 
قیمت نفت که در هفته های اخیر ش��تاب گرفته و به 
ورود قیمت ها به کانال 60 دالری منجر ش��ده است، 
همچن��ان ادام��ه دارد و بر این اس��اس، قیمت نفت 
س��نگین ایران نیز پس از گذش��ت بیش از دو سال 
بار دیگر کان��ال 60دالری را لمس کرد. قیمت نفت 
خام ایران از اواخر سال 2014 رو به کاهش گذاشت 
و به حدود 45 دالر کاهش یافت، در ماه های ابتدایی 
س��ال 2015 قیمت نفت ایران ب��رای مدتی کوتاه به 
بش��که ای 60 دالر رس��ید، اما بالفاصله رو به کاهش 
گذاشت و حتی به حدود بشکه ای 23دالر نیز سقوط 
کرد. اما از سال گذشته پس از رایزنی اعضای اوپک و 
غیر اوپک برای مدیریت بازار نفت، روند نزولی قیمت 
نفت متوقف شد و بازار جهانی این محصول به تدریج 
به ثبات رس��ید و قیمت ها رو به افزایش گذاشت. در 
هفته ه��ای اخیر نیز به علت افزایش تنش در منطقه 
خاورمیانه و نیجریه و همچنین کاهش محدود ذخایر 
نفتی در آمریکا، قیمت نفت رشد قابل توجهی یافته 

و پس از مدت ها وارد کانال 60دالری شده است. 



حمای��ت  ام�روز:  فرص�ت 
و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای  از 
این شاکله  اقتصادی؛  متوس��ط 
صحبت ه��ای رئی��س کل بانک 
هماهنگی  نشس��ت  در  مرکزی 
اج��رای ط��رح رون��ق تولید با 
حضور وزیر صنعت بود. س��یف 
چن��دی پی��ش در نام��ه ای به 
مدیران بانک ها نیز از بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط به عن��وان 
موت��ور محرک رش��د اقتصادی 
در اقتصاده��ای نوظهور دنیا نام 
برده بود و خواستار توجه بیشتر 
بانک ه��ا در رابط��ه ب��ا اعطای 
تس��هیالت به این بنگاه ها شده 

بود. 
هماهنگ��ی  نشس��ت  در  او 
اج��رای ط��رح رون��ق تولید که 
پانزدهم آبان ماه با حضور محمد 
صنعت،  وزی��ر  ش��ریعتمداری، 
مع��دن و تج��ارت و همچنی��ن 
مدیران عامل بانک ها برگزار شد، 
بار دیگر بر حمایت از بنگاه های 
اقتصادی  متوس��ط  و  کوچ��ک 
تأکی��د ک��رد و آن را اولوی��ت 
نظام بانکی خوان��د. رئیس کل 
بانک مرکزی در این نشس��ت از 
همکاری متقابل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اجرای طرح 
حمای��ت از بنگاه ه��ای کوچک 
و متوس��ط اقتص��ادی قدردانی 
کرد و گفت: خوش��بختانه درک 
درست وضعیت بانک ها و اوضاع 
اقتصادی کش��ور توسط وزارت 
صمت باعث ش��ده است منابع 
بانک ها تا حد زیادی به صورت 

هدفمند به سمت تولید برود. 
س��یف ابراز امیدواری کرد تا 
ش��ده  انجام  برنامه ریزی های  با 

و اقدامات کارگروه های استانی، 
بنگاه ه��ای  از  حمای��ت  ط��رح 
اقتصادی  متوس��ط  و  کوچ��ک 
امسال نیز همانند سال گذشته 
به طور موفقیت آمیز اجرا ش��ود. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
البته  مرک��زی، س��یف گف��ت: 
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه ارائه 
تس��هیالت بانکی به بخش های 
اقتص��ادی صرف��ا از طریق این 
طرح و س��امانه بهین یاب انجام 
نمی ش��ود و بانک ها تأمین مالی 
بنگاه ه��ا را به روش های معمول 
خود نیز انج��ام می دهند. بانک 
مرکزی در اج��رای این طرح از 
رعایت اصولی که برای اطمینان 
از س��المت نظام بانک��ی وجود 
دارد عدول نخواهد کرد و منابع 
بانک��ی ب��ه س��مت پروژه هایی 
هدایت خواهند ش��د که توجیه 

اقتصادی داشته باشند. 
س��یف س��پس گری��زی ب��ه 
برنامه ه��ای نظ��ام بانک��ی برای 
اش��تغال  و  تولی��د  از  حمای��ت 
براس��اس  داد:  ادام��ه  و  زد 
برنامه ریزی ه��ای ب��ه عمل آمده 
ش��ده  مق��رر   ۱۳۹۶ س��ال  در 
است تامین س��رمایه در گردش 
تع��داد ۱۰ ه��زار  نی��از  م��ورد 
بن��گاه اقتص��ادی، تامی��ن مالی 
تعداد ۶ه��زار طرح نیم��ه تمام 
ب��ا پیش��رفت فیزیک��ی حداقل 
۶۰درصد و تامین مالی بازسازی 
و نوسازی ۵هزار واحد اقتصادی 
ب��ا تخصی��ص ح��دود ۳۰۰هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت از محل 
منابع داخلی در اولویت ش��بکه 
بانکی کشور قرار گیرد. عالوه بر 
این مطابق آیین نامه اجرایی بند 
»الف« تبص��ره ۱۸ قانون بودجه 

س��ال ۱۳۹۶ مقرر ش��ده است 
ریال  میلی��ارد  مبلغ ۲۰۰ه��زار 
تسهیالت بانکی به منظور ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و پایدار 
برای بهره ب��رداری از مزیت های 
نسبی و رقابتی )با اولویت مناطق 
روستایی، عشایری و محروم( به 
طرح ه��ا و پروژه ه��ای کوچک، 
متوسط و صنایع دستی پرداخت 
ش��ود. لذا با احتساب این موارد، 
برنامه های وی��ژه نظام بانکی در 
حوزه تولید و اش��تغال در س��ال 
هزارمیلی��ارد   ۵۰۰ ۱۳۹۶رق��م 
ری��ال خواه��د بود که ب��ا توجه 
به ب��رآورد ۶۷۱۰ ه��زار میلیارد 
ریالی توان تسهیالت دهی شبکه 
بانکی، س��هم این تس��هیالت از 
کل تسهیالت پرداختی به حدود 
۷.۵ درصد در سال جاری خواهد 

رسید. 

نقش بانک ها در ایجاد و 
تثبیت اشتغال

وزیر  ش��ریعتمداری،  محم��د 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نیز 
در این نشس��ت از عملکرد سال 
گذش��ته نظام بانک��ی در اجرای 
طرح حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوس��ط اقتصادی تشکر کرد 
و گفت: تثبیت و ایجاد اش��تغال 
در شرایط اقتصادی فعلی کشور 
نتیجه عملکرد بانک ها در تأمین 
س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
تولی��دی اس��ت. وی اف��زود: اگر 
حمایت نظام بانکی از بخش های 
تولیدی نبود بخش��ی از واحدها 
تعطی��ل و کارکن��ان آنه��ا بیکار 

می شدند. 
شریعتمداری با اشاره به آمار 
تقاضاهای ثبت شده در سامانه 
بهین ی��اب ادام��ه داد: هدف از 
این ط��رح صرفا توزیع پول بین 
بنگاه ه��ای اقتصادی نیس��ت و 
ارائه تسهیالت به شرط تولید و 

فروش انجام می شود. 
وی اف��زود: تأمی��ن س��رمایه 
در گ��ردش یکی از مش��کالت 
واحده��ای تولی��دی و صنعتی 
است که خوشبختانه بانک ها در 
این خصوص عملکرد مناس��بی 
داش��ته اند، ب��رای ح��ل س��ایر 
مش��کالت صنع��ت و تولید هم 

برنامه های ویژه ای داریم. 
وی در پایان گفت: امید است 
ب��ا برنامه ری��زی و زمان بن��دی 
مش��خص، پرداخت تس��هیالت 
ب��ه بنگاه های اقتص��ادی واجد 
شرایط توسط بانک ها تسریع و 
هدف تعیین شده تا پایان سال 

محقق شود. 

توجه به بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت نظام بانکی است

حمایت بانک ها از موتور محرک اقتصاد بانک مرکزی اعالم کرد
وصول ۷.۷ میلیون چک در 

شهریورماه امسال
 براس��اس اعالم بانک مرکزی، بی��ش از ۷.۷ میلیون 
فقره چک به مبلغی ح��دود ۴۶۱هزار میلیارد ریال در 
شهریورماه امس��ال در کل کشور وصول شده است.  به 
گزارش مهر، براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی، چک های وصولی در شهریور امسال نسبت به 
ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۵ درصد 
و ۵.۹ درصد کاهش نش��ان می دهد. در این ماه، در کل 
کش��ور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 
۷۸.۲ درص��د از کل مبلغ چک ه��ای مبادله ای وصول 
ش��ده اند.  بر پایه این گزارش، در شهریورماه در استان 
ته��ران حدود ۲.۷ میلیون فق��ره چک به مبلغی حدود 
۲۷۸ه��زار میلیارد ریال وصول ش��د. ط��ی این ماه در 
 اس��تان تهران از نظر تع��داد ۸۵.۱ درصد و از نظر مبلغ

۷۹.۹ درص��د از کل مبلغ چک ه��ای مبادله ای وصول 
شده است. همچنین در این ماه در بین سایر استان های 
کشور بیش��ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل 
 چک ه��ای مبادله ای در اس��تان، به ترتی��ب به گیالن
 )۸۸.۵ درص��د(، ی��زد  )۸۶.۷ درص��د( و کرمانش��اه

)۸۶.۲ درص��د( اختص��اص یافته اس��ت و کهگیلویه و 
بویراحم��د )۷۷.۱ درصد(، کردس��تان )۷۸.۰ درصد( و 
هرمزگان )۷۹.۵ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود 
اختصاص داده اند.  همچنین در ماه مورد گزارش، در بین 
سایر استان های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک های 
وصولی به کل مبالغ چک های مبادله ای در اس��تان به 
ترتیب به اس��تان های الب��رز )۸۲.۸ درصد(، خوزس��تان 
)۸۲.۴ درص��د( و کرمانش��اه )۸۰.۵ درص��د( اختصاص 
 یافته اس��ت و استان های هرمزگان )۶۰.۱ درصد(، ایالم
)۶۵.۰ درصد( و سمنان )۶۹.۱ درصد( کمترین نسبت 
مبالغ چک ه��ای وصولی به کل مبالغ چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 
چک های رمزدار وصولی

 در ش��هریور ۱۳۹۶، در کل کش��ور حدود ۷۰۰ هزار 
فقره چک رم��زدار به مبلغی حدود ه��زار و ۱۱۱ هزار 
میلیارد ریال وصول ش��د که نس��بت به ماه قبل از نظر 
تع��داد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظ��ر مبلغ ۴.۳ درصد 
افزایش داشته است. این گزارش حاکی است در این ماه، 
در استان تهران بیش از ۲۵۵ هزار فقره چک رمزدار به 

مبلغی حدود ۸۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد.
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بانکنامـه

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد
مقصر اصلی بحران موسسات مالی، 

بانک مرکزی است نه مردم
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا انتقاد از 
اظه��ارات اخی��ر معاون رئی��س قوه  قضایی��ه درباره 
س��پرده گذاران موسس��ات مالی غیرمج��از گفت که 
مقص��ر اصلی در بحران کنونی این موسس��ات، بانک 
مرکزی است نه مردم که به نظام مالی کشور اعتماد 

کرده اند. 
عل��ی مطه��ری در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به 
اظه��ارات اخیر مع��اون رئیس قوه قضایی��ه که گفته 
بود نباید سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مظلوم 
جل��وه داد، گف��ت: ما نباید به نیت افراد کار داش��ته 
باش��یم. افراد ب��ا هر نیت��ی در موسس��ات اعتباری 
سپرده گذاری کرده باشند، وظیفه بانک مرکزی بوده 

که به موقع اطالع رسانی کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۷۵دالر آمریکا

۴.۷۸۵یورو اروپا

۵.۴۲۶پوند انگلیس

۱.۱۲۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۸.۴۰۰مثقال طال

۱۲۴.۲۹۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۸۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۴۳.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۸۰.۰۰۰نیم سکه

۳۸۴.۷۰۰ربع سکه

۲۵۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند ۲-۴ امیدنامه مبنی بر نحوه 

محاسبه سود پیش بینی صندوق تغییر یافت.
برای مشاهده متن کامل صورتجلسه به تارنمای صندوق به آدرس 

زیر مراجعه فرمایید.
www.andishefardafund.com

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک اندیشه زرین پاسارگاد
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند ۲-۴ امیدنامه مبنی بر نحوه 

محاسبه سود پیش بینی صندوق تغییر یافت.
برای مشاهده متن کامل صورتجلسه به تارنمای صندوق به آدرس 

زیر مراجعه فرمایید.
www.azpfund.com
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
روز سه ش��نبه تح��ت تاثیر رش��د قیمت 
جهانی نف��ت و افزایش جذابیت س��هام 
شرکت های پاالیشی با 39 واحد رشد، به 
جایگاه 87 هزار و 883 واحد رس��ید. در 
معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام، نماد 
پاالیش نفت بندرعباس با 55 واحد، نماد 
پاالیش نفت ته��ران و نماد پاالیش نفت 
اصفهان با 31 واحد، نماد مخابرات ایران 
ب��ا 18 واحد، نماد پاالی��ش نفت تبریز و 
نم��اد فوالد مبارکه اصفه��ان با 11 واحد 
و نماد پتروش��یمی پردی��س و همچنین 
نماد ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با 9 
واحد افزایش بیش��ترین تاثی��ر مثبت را 
در رشد ش��اخص کل بورس داشتند. در 
مقابل، نم��اد ایران خودرو ب��ا 35 واحد، 
نم��اد ملی  صنایع  مس  ایران با 18 واحد، 
نماد گروه مپنا و نماد سایپا با 15 واحد، 
نماد کشتیرانی ایران و نماد ماشین  سازی 
اراك ب��ا 11 واح��د، نماد پ��ارس  خودرو 
و همچنی��ن نماد بانك مل��ت با 7 واحد 
کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد 

نماگر بورس تهران داشتند. 

افزایش جذابیت سهم های پاالیشی
در چهارمین روز معامالت بورس تهران 
در ای��ن هفته در گروه فرآورده های نفتی 
شاهد رشد یکدست قیمت سهم ها بودیم 
و ای��ن گروه به روند افزایش��ی دماس��نج 
ب��ازار س��هام کمك ک��رد، ام��ا در طرف 
مقاب��ل خودرویی ها با روند کاهش��ی در 
قیمت ها مواجه شدند. رشد بهای نفت در 
بازارهای جهانی و دس��تیابی قیمت نفت 

برنت به بشکه ای 65 دالر و نفت سنگین 
ایران به بش��که ای 60 دالر سبب افزایش 
جذابیت س��هام ش��رکت های پاالیش��ی 
ش��د. با این حال گروه فلزات اساسی در 
معامالت روز سه شنبه صدرنشین بورس 
ش��د. در این گروه 95 میلیون س��هم به 
ارزش 189 میلیارد ریال دادوس��تد شد. 
گ��روه خ��ودرو ب��ه ارزش 119 میلیارد 
ری��ال و فرآورده های نفتی به ارزش 109 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 
اختص��اص دادند. در رده چه��ارم، گروه 
ش��یمیایی ب��ا معامالتی ب��ه ارزش 109 
میلیارد ریال ج��ای گرفت. گروه رایانه با 
معامالتی به ارزش 43 میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود کرد. 

آیفکس در پله 967 واحدی
فرابورس ایران معامالت ش��انزدهمین 
روز از آب��ان ماه را با نق��ل و انتقال بیش 
از 262 میلیون ورق��ه به ارزش یك هزار 
و 520 میلیارد ریال پش��ت سر گذاشت 
که این حجم دادوستد در 38 هزار دفعه 
صورت گرفت و نسبت به روز دوشنبه از 
افزایش حج��م و ارزش معامالت حکایت 
داش��ت. در جری��ان بازار روز سه ش��نبه 
س��هامداران همچنی��ن اقدام ب��ه مبادله 
 304 ارزش  ب��ه  س��هم  میلی��ون   109
میلی��ارد ریال در مجم��وع بازارهای اول 
و دوم کردند. نم��اد ذوب آهن اصفهان با 
مبادله 36 میلیون س��هم ب��ه ارزش 28 
میلیارد ریال بیش��ترین حج��م و ارزش 

معام��الت را ب��ه دس��ت آورد. پس از آن 
نماد گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
باالترین حجم و نماد سرمایه گذاری مس 
سرچشمه بیشترین ارزش معامالت را از 
آن خود ک��رد. س��هامداران در بازار پایه 
نیز اقدام ب��ه خریدوفروش 149 میلیون 
سهم به ارزش بیش از 248 میلیارد ریال 
کردند. نماد شرکت آلومتك در صدر این 
بازار ایس��تاد. از سوی دیگر معامله 909 
هزار ورقه به��ادار به ارزش 909 میلیارد 
ریال ماحصل دادوس��تدهای دیروز بازار 
اوراق با درآمد ثابت اس��ت. اسناد خزانه 
نیز در نماد »س��خاب4«، پرمعامله ترین 
اوراق ای��ن ب��ازار ک��ه بیش��ترین ارزش 
معام��الت را در اختیار گرفت ش��ناخته 
ش��د. با توقف نماد »س��خاب2« در این 
ب��ازار، اوراق س��خاب3 ت��ا 7 هم اکن��ون 
دارای نرخ موثر بازده تا سررسید از 14.8 
درص��د تا 16.84 درصد هس��تند و بازده 
س��اده آنها نیز در محدوده 15 درصد در 
نوسان است. اوراق تسهیالت مسکن نیز 
ب��ه می��زان 59 هزار ورقه ب��ه ارزش 45 
میلیارد ریال معامله ش��دند. تسه مهرماه 
96 با حجم و ارزش معامالتی بیش��تری 
نسبت به سایر اوراق تسه همراه شد و در 
صدر این تابلو ایستاد. در نهایت در پایان 
معامالت ش��اخص کل فراب��ورس با افت 
0.6 واح��دی در ارتفاع 967 واحدی قرار 
گرفت. دو نماد از گروه فلزات اساس��ی با 
نام های »میدکو« و »ذوب« تا سطح 1.6 
واحد تاثیر منفی بر این نماگر داش��تند. 
ای��ن در حالی اس��ت که تاثی��ر مثبت بر 
آیفک��س از جان��ب نمادهای »ش��راز«، 
و  »سرچش��مه«، »زاگرس«، »ش��اوان« 
»بمپنا« تا س��طح 0.7 واحد مانع از افت 

بیشتر این شاخص شد. 

مثبت شاخص کل با کمک پاالیشی ها

رشد قیمت جهانی نفت بورس تهران را سبزپوش کرد 
خبر

افزایش 45000 میلیارد ریالی 
پیش بینی سود شرکت های بورسی

سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان مهرماه 
سال 96 برابر با 457231 میلیارد ریال است که نسبت به 
ابتدای سال جاری حدود 45000 میلیارد ریال افزایش 
نشان می دهد. سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در 
ابتدای سال جاری برابر با 412 هزار میلیارد ریال بود که 
در پایان مهرماه سال 96 با 45 هزار میلیارد ریال افزایش 
به رقم 457231 میلیارد ریال رسید. این در حالی است 
که 5 صنعت محصوالت ش��یمیایی با پیش بینی س��ود 
115343 میلی��ارد ریالی، فلزات اساس��ی با پیش بینی 
سود 73998 میلیارد ریالی، مخابرات با پیش بینی سود 
61263 میلیارد ریالی، شرکت های چندرشته ای صنعتی 
با پیش بینی سود 41785 میلیارد ریالی و فرآورده های 
نفتی با پیش بینی سود 39827 میلیارد ریال، بیشترین 
پیش بینی سود را بین صنایع بورسی به خود اختصاص 
دادند. همچنین س��ود و زیان پیش بینی شده شرکت ها 
در پایان مهرماه نسبت به ش��هریورماه، معادل 29562 
میلی��ارد ریال افزایش یافته اس��ت. در پایان مهرماه 96 
متوسط پیش بینی سود)زیان( خالص سود شرکت های 
بورسی به ازای هر سهم برابر با 325 ریال است. گفتنی 
است تطبیق سود)زیان( پیش بینی شده شرکت ها در این 
ماه نسبت به شهریور نشان می دهد که تعداد 73 شرکت 
با افزایش، تعداد 48 شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها 
برابر با 189 شرکت، تغییری در سود )زیان( پیش بینی 
شده نداشته اند. شایان ذکر است میزان سود تقسیم شده 
ش��رکت ها به تفکیك صنعت- انباش��ته از ابتدای سال 
ت��ا پایان مهرماه، بیش از 240 ه��زار میلیارد ریال بوده 
که 66درصد درآمد )زیان( واقعی ش��رکت ها بوده است. 
همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 279 

ریال را نشان می دهد. 

عرضه بیش از ۲۸ هزار تن انواع 
مواد پلیمری در روز سه شنبه

ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ایران روز سه ش��نبه 16 آبان ماه میزبان عرضه 28هزار و 
125 تن مواد پلیمری شامل گریدهای مختلف استایرن 
بوتادین رابر، اکریلونیتریل بوتادین اس��تایرن، پلی اتیلن، 
پلی استایرن، پلی بوتادین رابر، پلی پروپیلن و پلی وینیل 
کلراید ب��ود. در این روز 38 هزار و 50 تن انواع قیر، یك 
هزار تن گوگرد، 3 هزار تن لوب کات س��بك، 4 هزار تن 
لوب کات سنگین و 5 هزار تن وکیوم باتوم نیز در این تاالر 
عرضه ش��د. این گزارش حاکی است 21 هزار و 780 تن 
قیر و 500 تن لوب کات س��بك در تاالر صادراتی عرضه 
شد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز شاهد عرضه 550 تن سبد میلگرد، 100 
تن شمش روی، 30 تن کنسانتره فلزات گرانبها، یك هزار 
و 500 تن مس وارداتی و 10 کیلوگرم ش��مش طال بود. 
این گزارش حاکی است 100 تن برنج وارداتی، 232هزار 
قطعه جوجه یك روزه گوشتی، 9 هزار تن گندم خوراکی، 
6 ه��زار تن گندم دورم و 34 تن م��رغ منجمد در تاالر 

محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

هیأت عالی بورس اندونزی مهمان 
بورس دوبی

ب��ازار مالی دوبی دی��روز میزب��ان باالترین مقامات 
رسمی از بورس اندونزی بود. هیأتی از مقامات رسمی 
و بلندپایه بورس اندونزی دیروز مهمان بازار مالی دوبی 
)DFM(  بودند. براس��اس این گ��زارش، این دیدار به 
منظور آشنایی بیش��تر بورس اندونزی با بازار سرمایه 
دوبی تدارك دیده شده است. خلیفا رابا، معاون بخش 
عملیات بورس دوبی، میزبان تیتو سولیس��تیو، معاون 
اجرایی بورس اندونزی و هیأت همراه بود تا در نشستی 
در حضور نمایندگان ارشد بورس دوبی در خصوص این 
بازار سخنرانی کند. در این نشست که به دستاوردهای 
اخیر بورس دوبی اشاره شد، اسما لوتا، قائم مقام بورس 
دوبی، در خصوص این بازار و روند موفقیت آن به عنوان 
نخستین بازار اسالمی مبتنی بر شریعت از سال 2007 
می��الدی توضیح داد. نقش اساس��ی ب��ورس دوبی در 
طراحی چارچوب معامالت در بازارهای سرمایه اسالمی 
و تن��وع ابزارهای قاب��ل معامله اس��المی و مبتنی بر 
شریعت در این بازار، موضوع اصلی نشست مذکور بود. 

»کمرجان« سود سال آینده را 
پیش بینی کرد

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با سرمایه ثبت 
ش��ده 20میلیارد ریال نخستین پیش بینی درآمد هر 
س��هم 12ماهه منتهی به پایان آذر 97 را منتشر کرد. 
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار گزارش 12ماهه 
س��ال مالی منتهی با پایان آذر م��اه 97 را اعالم کرد. 
»کمرجان« برای دوره 12ماهه منتهی به پایان آذر 97 
به ازای هر سهم 321 ریال سود خالص پیش بینی کرد. 
این ش��رکت برای دوره 12ماهه سال مالی منتهی به 
پایان آذرماه امس��ال به ازای هر سهم 271 ریال سود 
پیش بینی کرده بود و برای س��ال مالی آینده این سود 

را 18درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داده است.

بیشترین درصد افزایش
الم��پ پارس ش��هاب در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که قند نیشابور 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4,9994.65بشهاب

2,7204,29قنیشا

2,5254,25وساخت

2,2854,24قشکر

11,0323,83شسینا

3,2793,73کحافظ

4,6933,64قزوین

 بیشترین درصد کاهش
کارگ��زاران ب��ورس اوراق به��ادار ص��در نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. ماشین س��ازی اراك در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. کنترل خوردگ��ی تکین کو هم در 

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

)4.99(3,583کبورس
)4,98(1,432فاراك

)4,78(11,566رتکو

)4,7(4,601بنیرو

)4,33(1,282خکمك
)4,28(5,992غاذر
)4,22(3,834تکشا

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. 
س��ایپا در رده دوم این گروه ایس��تاد. حق تقدم سرمایه گذاری 

نفت و گاز و پتروشیمی تامین هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

53.842 1440فایرا

27,209 1072خساپا
13,346 205تاپیکوح
12,888 2310فوالد

12,786 2647خودرو
12,600 3555شپنا

12,416 804خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران 
به خ��ود اختصاص داد. پاالیش نفت اصفه��ان رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
77.538 1440فایرا
44,796 3555شپنا

33,844 2647خودرو
31,437 11566رتکو
29,771 2310فوالد
29,162 1072خساپا
25,664 3919فخوز

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که ماشین سازی اراك در این گروه دوم 

شد و فوالد کاوه جنوب کیش در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

10721653خساپا
14321537فاراك
21961533کاوه
14401487فایرا
29241113کسرا
26471091خودرو
3555964شپنا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه به 

دست آورد. کاشی و سرامیك حافظ در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1481740کساپا
3279656کحافظ
1282641خکمك
2271568خمحور
1989497شپارس
2230446قثابت
3273298خشرق

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

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

37131.56کگاز
7552.01وخارزم
15092.79واعتبار
9983.30وصنا

11463.43پردیس
18463.52وبانك

16733.57پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ش��رکت های  ش��ش ماهه  گ��زارش 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق به��ادار 
تهران منتشر شد و اخبار و سیگنال های 
خوبی را به فعاالن بازار س��رمایه مخابره 
کرد. سیگنال مثبت و باثبات از بازارهای 
جهان��ی ب��ه همراه رش��د ن��رخ دالر دو 
عام��ل مهمی اس��ت که منجر به رش��د 
35درصدی س��ود عملیاتی گزارش های 
شش ماهه امسال شرکت ها در مقایسه با 
س��ال گذشته شده است. پس از چندین 
فص��ل گزارش ه��ای نامس��اعد پیرامون 
وضعی��ت مالی و عملکرد ش��رکت ها در 
پ��ی رکود حاکم ب��ر کش��ور و بازارهای 
جهانی، باالخره سمت وسوی گزارش های 
عم��ده  در   96 س��ال  اول  ش��ش ماهه 
ش��رکت ها حاکی از آن اس��ت که س��ود 
عملیاتی و س��ود خالص هر دو با رشدی 
قابل توجه نسبت به دوره مشابه سال 95 
مواجه شده اند. سود عملیاتی شش ماهه 
در مقایس��ه با س��ود عملیاتی سه ماهه 
سال جاری نشان دهنده رشد 8 درصدی 

اس��ت؛ موضوعی که داللت بر ثبات روند 
افزایش��ی دارد. صنای��ع فلزات اساس��ی، 
استخراج کانی های فلزی و فرآورده های 
نفتی به ترتی��ب با 5,39، 3,37 و 2,24 
درصد بازدهی مثبت در ش��ش ماهه اول 
س��ال 96 جزو بهترین صنایع بودند؛ در 
مقاب��ل صنایع اس��تخراج س��ایر معادن، 
استخراج نفت و گاز و ماشین آالت برقی 
به ترتی��ب ب��ا 7,31-، 9,23- و 2,11- 
ج��زو کم بازده ترین صنای��ع طبقه بندی 
شدند. رشد قیمت ها در بازارهای جهانی 
و در نتیجه تقاضا برای س��هام گروه های 
کاالیی در بورس تهران، بیش��ترین اثر را 
بر رش��د عمومی قیمت س��هام در شش 
ماه��ه اول س��ال جاری داش��ته اس��ت. 
گروه های فل��زی – معدنی و پاالیش��ی 
– پتروشیمی بیش��ترین نقش را در این 
رش��د ایفا کرده اند. براساس گزارش های 
موج��ود، س��ود عملیاتی و س��ود خالص 
ش��رکت های بورسی در ش��ش ماهه اول 
س��ال جاری نس��بت به س��ه ماهه سال 
ج��اری به ترتیب با 8 و 7 درصد رش��د، 
افزایش داش��ته اند. صنع��ت حمل ونقل، 
انب��ارداری و ارتباط��ات ب��ا 36درص��د 
افزای��ش در س��ود عملیاتی بیش��ترین 

نق��ش را در تغییر مثبت س��ود عملیاتی 
ش��رکت ها داش��ته اس��ت؛ در مجم��وع 
از بودجه عملیاتی ش��رکت ها  42درصد 
در گزارش های ش��ش ماهه سال جاری 
پوشش داده ش��ده است. در گروه فلزات، 
س��هم فوالد مبارکه ب��ا 78درصد تعدیل 
مثبت بیشترین تاثیر را در رشد شاخص 
داشته است. همچنین در گروه رایانه ها، 
ش��رکت خدم��ات انفورماتیك 10درصد 
تعدیل مثبت، همکاران سیستم 7درصد 
تعدیل مثب��ت و داده پ��ردازی ایران نیز 
با 7درصد تعدیل مثبت داش��تند. کارت 
اعتب��اری ایران کیش نی��ز 53 درصد از 
بودج��ه پیش بینی خود را پوش��ش داد. 
گزارش ه��ای ش��رکت های دارویی روند 
متع��ادل را داش��ت؛ در گ��روه خ��ودرو، 
سایپا با تعدیل منفی 20درصدی مواجه 
ش��د و در مقاب��ل، ایران خ��ودرو تعدیل 
مثبت 2درص��دی را اعالم ک��رد. ازآنجا 
ک��ه س��ودآوری یک��ی از عوامل بس��یار 
مه��م و کلیدی در تعیین قیمت س��هام 
به ش��مار می آید، انتظار این است که با 
حفظ ش��رایط کنونی، ی��ك تغییر جهت 
بنی��ادی در بازار س��رمایه رق��م خورده 
و روند افزایش��ی کماکان ادامه داش��ته 

باش��د. آمارهای پیرامون ت��ورم حکایت 
از تغییر جهت ت��ورم در آینده نزدیك و 
ورود به کان��ال دورقمی دارد. همچنین، 
آمارهای پیرامون رشد اقتصادی حکایت 
از بهبود رش��د اقتص��ادی دارد. عالوه بر 
ای��ن دو، در چن��د ماه گذش��ته نرخ ارز 
دچار نوس��انات شده اس��ت و این نشان 
می ده��د که پتانس��یل اصالح ن��رخ ارز 
در آین��ده وجود دارد. ب��ا توجه به اینکه 
ش��رکت های »صادرات محور« زیادی در 
بورس اوراق بهادار تهران وجود داش��ته 
و وزن آنها نیز با اهمیت اس��ت، می توان 
انتظار داش��ت برآیند افزایش نرخ ارز به 
نفع بازار س��رمایه باشد. باید به این نکته 
توجه داش��ت که نرخ مبادالتی دالر نیز 
به  تدریج وارد کانال های باالتر می شود و 
این موضوع در کنار عواملی چون افزایش 
تقاض��ای ب��االی ارز در ماه ه��ای اخیر و 
انتظارات آتی باعث شده است تا نرخ ارز 
افزایش نسبی را در ماه های اخیر تجربه 
کن��د. پیش بینی روند آتی نرخ ارز کاری 
بس��یار دشوار است اما مس��لما نرخ های 
پایین ارز صدمات زیادی را برای اقتصاد 

کشور به بار خواهد آورد. 
منبع: سنا

تغییر جهت بنیادی در بازار سهام

عضو کان��ون کارگزاران بازار س��رمایه 
ای��ران ب��ا بی��ان اینک��ه گش��ایش های 
پس��ابرجامی و افزایش تعامالت خارجی 
س��بب ش��ده که زمینه برای استفاده از 
فناوری های جدید معامالتی فراهم شود، 
گفت: ش��اخص بورس در ماه های آینده، 
س��قف تاریخی خود را خواهد شکست و 
از س��قف 89 هزار واح��دی عبور خواهد 
کرد. بهادر ش��مس در نشس��ت رونمایی 
از نخس��تین نرم افزار »س��نجش گردش 
نقدینگی در بازار س��هام ای��ران« درباره 
وضعیت بازار س��رمایه ایران، بیان داشت: 
ش��اخص بورس رون��د مطلوب��ی را طی 
می کن��د. این کارش��ناس بازار س��رمایه 
تاکید کرد: پیش بینی می ش��ود شاخص 
بورس در ماه های آینده، س��قف تاریخی 

خود را بش��کند و از 89 هزار واحد عبور 
کند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر نمادهای زیانده 
نیز بازگشایی ش��وند، رسیدن به این هدف 
را ش��اید اندکی به تاخی��ر بیندازند اما مانع 
تحقق آن نمی شوند. عضو کانون کارگزاران 
بازار س��رمایه ایران گف��ت: عوامل مختلفی 
بورس ای��ران را پررونق خواه��د کرد مانند 
اف��ت نرخ س��ود بانکی که می��زان جذابیت 
بخ��ش بانک��ی را کاه��ش داده و نقدینگی 
بیشتری را به س��مت بورس هدایت خواهد 
کرد. وی یادآور ش��د: ورود این نقدینگی ها 
می تواند بازار س��رمایه را با تحرك بیشتری 
مواجه سازد و این بازار را نسبت به بازارهای 
مال��ی رقیب جذاب تر کند. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه درباره می��زان جذابیت بازار 

سرمایه ایران برای جذب سرمایه گذاری های 
خارج��ی بیان داش��ت: بازار س��رمایه ایران 
برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت دارد و 
حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران 
پس از اجرای برجام افزایش داش��ته است. 
وی یادآور ش��د: گش��ایش های پسابرجامی 
و افزایش تعامالت خارجی س��بب شده که 
زمینه برای گس��ترش بس��ترهای معامالتی 
در بورس فراهم شود. ش��مس درباره تاثیر 
عوام��ل خارجی بر بورس ای��ران گفت: این 
تح��والت خارج��ی نمی تواند تاثی��ر منفی 
چندانی بر بازار س��رمایه ایران داشته باشد. 
تجربه های س��ال های 1390 و 1391 نشان 
داد ک��ه حت��ی با وج��ود وض��ع تحریم ها، 
وضعیت بازار س��رمایه مثبت و مطلوب بود. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ا تاکید بر 

لزوم اس��تفاده از فناوری های جدید در بازار 
سرمایه ایران گفت: استفاده از فناوری های 
نوی��ن می تواند خالء های تحلیل��ی در بازار 
س��رمایه را کاهش داده و به سرمایه گذاری 
مطمئ��ن کم��ك کن��د. وی به اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای جدید در بورس اش��اره کرد 
و گف��ت: این نرم افزاره��ا می توانند به عنوان 
دیده بان ب��ازار، تح��والت بازار س��رمایه را 
رص��د کنند و اطالعات مفیدی را در اختیار 
سرمایه گذاران و نهاد ناظربورس قرار دهند. 
ش��مس ادام��ه داد: در ب��ورس و فرابورس 
ایران بیش از 500 ش��رکت حض��ور دارند 
که نسبت به بورس کشورهای منطقه، بازار 
بزرگی را تشکیل می دهد و نیاز به استفاده 
از فناوری ه��ای جدید ب��رای تحلیل و رصد 

آن دارد. 

عبور شاخص از سقف تاریخی محقق می شود
نگاه

یادداشت

محمد صدرایی
مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان
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شماره 926

اج��رای  عال��ی  ش��ورای  جلس��ه   
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
روز گذش��ته به ریاست معاون اول رئیس 

جمهور برگزار شد. 
به گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری 
در این جلس��ه با اش��اره به گزارش رئیس 
سازمان خصوصی سازی درباره نتایج حاصل 
از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده 
توس��ط آن س��ازمان ب��ه بخش خصوصی، 
این گزارش را مفی��د و مثبت ارزیابی کرد 
و ب��ا بی��ان اینکه خصوصی س��ازی یکی از 
سیاست های قطعی نظام است، گفت: الزم 
اس��ت در این زمینه آسیب شناس��ی انجام 
شود تا مشخص شود که موانع پیش روی 
خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این 
برنامه مطابق انتظارات اجرا ش��ده است یا 

نه؟ 
مع��اون اول رئیس جمهور همچنین با 
تأکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد 
شرکت های واگذار شده، خاطرنشان کرد: 

ارزیابی عملکرد این ش��رکت ها و مقایسه 
رون��د اداره این بنگاه ها پی��ش و پس از 
واگذاری نشان می دهد که آیا واگذاری ها 

موفق بوده اند یا نه؟ 
وی از دبیرخانه شورا خواست جلسه ای 
ب��ا حضور نماین��دگان س��ازمان برنامه و 
بودجه، بان��ک مرکزی و ات��اق بازرگانی 
و دیگ��ر بخش ه��ای مرتبط برگ��زار و با 
آسیب شناس��ی واگذاری های انجام شده، 
روند انجام کار خصوصی س��ازی را مورد 

ارزیابی قرار دهند. 
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  جهانگی��ری 
خصوصی س��ازی بای��د با س��امت کامل 
انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه ها و 
ارکان نظام باید برای تحقق سیاست های 
کل��ی اص��ل 44 قانون اساس��ی و اجرای 
مناس��ب خصوصی سازی همکاری و تمام 

تاش خود را به کار گیرند. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور همچنین 
با اش��اره به اقدامات دول��ت تدبیر و امید 

برای بهب��ود عملکرد خصوصی س��ازی و 
روند واگذاری ها، اظهار داشت: از ابتدای 
دولت یازدهم تصمیم گیری شد که هیچ 

واگذاری در قالب رد دیون انجام نشود. 
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی هم 
در ای��ن جلس��ه با تأکی��د ب��ر اینکه در 
جری��ان اج��رای برنامه خصوصی س��ازی 
و واگذاری ه��ا، تم��ام مزایده ه��ا مطابق 
قانون انجام ش��ده اس��ت، گفت: سازمان 
خصوصی س��ازی از ه��ر گون��ه نظ��ارت 
استقبال کرده و با اطمینان اعام می کند 
که در روند واگذاری ه��ا حتی یک مورد 

تخلف و فساد صورت نگرفته است. 
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، دادس��تان کل کشور، رئیس کل 
بان��ک مرکزی، رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور 
داشتند، رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
گزارش��ی از نتای��ج حاص��ل از ارزیاب��ی 

عملکرد ش��رکت های واگذار شده توسط 
آن س��ازمان ارائه کرد و افزود: مقایس��ه 
نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی 
عملکرد برای 92 ش��رکت مورد بررس��ی 
برای دوره س��ه س��ال قبل از واگذاری و 
هم��ه س��ال های پس از واگذاری نش��ان 
می ده��د در معیارهای بررس��ی ش��ده، 
51 درص��د از ش��رکت ها رش��د عملکرد 

داشته اند. 
خصوصی س��ازی  س��ازمان  رئی��س 
همچنین گزارش��ی از اقدامات مربوط به 
تصمیم جلس��ه گذشته شورا در خصوص 
تمدید مهلت یک ماهه برای مش��موالن 
جهت پرداخ��ت مانده مبل��غ تخصیصی 

سهام عدالت ارائه کرد. 
نهای��ی کردن می��زان س��هام و تعداد 
شرکت های س��رمایه پذیر قابل تخصیص 
ب��ه مش��موالن س��هام عدال��ت از دیگر 
موضوعات��ی بود که در این جلس��ه مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. 

قائ��م مقام مرکز ف��رش ایران گفت در 
بخش صادرات فرش دس��تباف، ایران در 
جایگاه نخس��ت قرار دارد ک��ه آن نیز به 
دلیل هنری بودن فرش دس��تباف ایرانی 
اس��ت. امروز باید ب��ه جنبه های هنری و 
تجاری فرش توجه ویژه ای صورت گیرد. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی فیض اللهی 
ظه��ر روز گذش��ته در مراس��م تجلیل از 
فعاالن ف��رش دس��تباف زنج��ان اظهار 
کرد: فرشبافان با سرپنجه های خود هنر 
ماندگاری چون ف��رش را خلق می کنند. 
در زمان کنونی که اقتصاد مقاومتی یکی 
از موضوعات مهم به شمار می آید توسعه 
صنعت فرش از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 
وی افزود: ترویج تولید فرش دس��تباف 
مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است چرا که 

ای��ن صنعت نق��ش مهم��ی را در بحث 
ایجاد اش��تغال پایدار و کاهش بیکاری و 
ارزآوری ایفا می کند. با حداقل سرمایه در 
صنعت فرش می توان اشتغال ایجاد کرد. 
فیض الله��ی تصریح ک��رد: قبل از دهه 
۸۰ در بخ��ش صادرات فرش دس��تباف، 
صادراتی بالغ بر یک میلیارد دالر در سال 
داشتیم که این صادرات بنا به دالیلی در 
مقاب��ل واردات قرار داش��ت، ولی پس از 
آن ش��اهد صادرات پایدار در این صنعت 
هستیم که سال های متمادی است که با 

قوت ادامه دارد. 
وی اف��زود: س��ال های 1۳91 و 1۳92 
صنعت فرش با مشکاتی از نظر صادرات 
مواجه ش��د، ول��ی پس از تواف��ق برجام 
ش��اهد رش��د در صادرات فرش دستباف 
هس��تیم. پارس��ال 2۳.۸درص��د افزایش 

داش��تیم و امس��ال نی��ز در ش��ش ماهه 
نخست س��ال 1۳.۳ درصد افزایش ثبت 

شده است. 
قائم مقام مرکز فرش ایران خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر در مجموع ۳2۰ هزار 
نفر بیمه شده فرش��بافی هستند و بیش 
از 5۰۰ هزار نف��ر متقاضی دریافت بیمه 
از این طریق هس��تند و این در شرایطی 
اس��ت که یک میلیون فرشباف در کشور 

مشغول فعالیت در این صنعت هستند. 
وی در ادام��ه گف��ت: یک س��وم تولید 
مربوط به تقاضای داخل است و دو سوم 
در بخش صادرات ق��رار دارد. با توجه به 
درصد تقاضای داخلی الزم اس��ت در این 

زمینه توجه ویژه ای داشته باشیم. 
فیض الله��ی اف��زود: تبلیغ��ات، بیم��ه 
فرشبافان، ارائه تسهیات و معافیت های 

مالیات��ی در بخ��ش معافی��ت مالیات��ی 
مرکز ف��رش ایران در جه��ت معافیت از 
ارزش افزوده از جمله برنامه ها برای بهبود 
وضعیت بازار فرش و کمک به فرشبافان 
است که در برنامه ریزی ها گنجانده شده 

است. 
 وی ی��ادآور ش��د: افزای��ش در به��ای

تمام ش��ده کاال موج��ب ش��ده از رقبای 
خ��ود در این صنعت عقب بمانیم و این در 
حالی اس��ت که در صورت تحقق معافیت 
ارزش افزوده شاهد کاهش 1۰ درصدی در 
بهای تمام شده فرش دستباف خواهیم بود. 
او خاطرنش��ان کرد: کمب��ود بودجه و 
عدم توجه مس��ئوالن موج��ب رکود در 
صنع��ت فرش دس��تباف ش��ده، که این 
عام��ل نقش مهم��ی را در محقق نکردن 

برنامه های برون مرزی ایفا کرده است. 

قائم مقام مرکز فرش ایران: 

مقام نخست را در صادرات فرش دستباف داریم

انقاب چه��ارم فناوری حوزه ه��ا و بازارهای بزرگ 
دانش بنیان را به وجود می آورد و اگر کش��وری از این 
قافله عق��ب بیفت��د از گردونه رقابت پذی��ری جهانی 
حذف می ش��ود. منصور معظمی، مدیرعامل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در س��یزدهمین 
کنفرانس توس��عه منابع انس��انی با تأکید بر ضرورت 
ریس��ک پذیری مدیران در ش��رایط محیطی پیچیده 

تأکید کرد: ریس��ک پذیری مدیران ارش��د و میانی و 
اش��اعه فرهنگ تصمیم گیری و جس��ارت در پیشبرد 
امور در شرایط محیطی پیچیده یکی از الزامات اصلی 
در انتخاب مدیر به ش��مار می رود که  باید به آن توجه 
جدی داش��ت.  به گزارش ایدرونیوز، منصور معظمی 
با اش��اره به دالیل و چرای��ی بی انگیزگی کارکنان در 
س��ازمان ها گفت: ما باید س��م مهلک بی انگیزگی در 

سازمان ها را از بین ببریم. 
رئیس هی��أت عامل ایدرو با تصریح اینکه آس��تانه 
ریسک پذیری سازمان ها و تطبیق ریسک با انتظارات 
ذی نفعان، مس��ئولیت غیرقابل تفویض مدیریت ارشد 
اس��ت، گفت: وقتی مدیران ارش��د ریسک پذیر شوند، 
روحی��ه ریس��ک پذیری به همه بدنه س��ازمان تزریق 

می شود. 

رئیس هیأت عامل ایدرو در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی: 

باید خود را برای مواجهه با انقالب چهارم صنعتی آماده کنیم

معاون اول رئیس جمهور: 

خصوصی سازی از سیاست های قطعی نظام است
اخبار

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات: 
 بعید است تراز تجاری امسال

مثبت شود
نای��ب رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات گفت اگر 
مش��تقات نف��ت و گاز را از ص��ادرات غیرنفت��ی کم 
کنیم، تازه مش��خص می ش��ود که وضعی��ت در این 
حوزه چگونه اس��ت. برهمین اساس به شخصه بعید 
می دان��م تا پایان س��ال تراز تجاری ای��ران به حالت 
مثبت بازگردد.  جمش��ید نفر در گفت وگو با ایس��نا، 
در زمین��ه ارزیابی وضعیت صادرات در هفت ماه اول 
س��ال، اظهار کرد: صادرات یک اتفاق نیس��ت، بلکه 
امری برنامه ریزی ش��ده است. اگر به دنبال صادرات 
پایدار هس��تیم نباید فقط به انتظار یک اتفاق باشیم 
و به عن��وان مثال بگوییم اگر روس��یه را تحریم کنند 

بازارهای بیشتری خواهیم داشت. 
وی گفت: برای دسترس��ی به صادرات پایدار باید 
بیش از همه برنامه داش��ت و برای توس��عه صادرات 
در وهله اول الزم است فرهنگ صادراتی در کشور را 
ایجاد کنیم.  نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه 
داد: این حرف بدین معناست که اگر زمانی یک کاال 
را صادر کردیم و برای آن بازار مناس��بی ایجاد شد، 
مس��ئوالن در زمان کمیاب ش��دن آن کاال در داخل 

کشور جلوی صادرات آن را نگیرند. 
نفر همچنین اظهار کرد: اکنون آنچه در کش��ور ما 
رخ می ده��د با فرهنگ صادراتی در تضاد اس��ت. از 
سوی دیگر الزم است برای توسعه صادرات، تولیدات 
ما صادرات محور باش��د. برای رس��یدن به این نقطه 
نی��ز بای��د قیمت تمام ش��ده کاالهای م��ا به مراتب 
پایین تر از حد فعلی باشد اما اکنون قیمت تمام شده 
کااله��ا رقم��ی بس��یار باال اس��ت.  رئی��س اتحادیه 
صادرکنندگان روده افزود: عاوه بر این موضوع بهره 
بانکی، موضوعات مربوط به تامین اجتماعی، مالیات، 
تعطی��ات مکرر و بی��ش از حد، به��ره وری پایین و 
مواردی از این دست از دیگر موانعی است که تا زمان 
برطرف نش��دن آنها مشکات صادراتی قابل برطرف 
شدن نیست.  نفر همچنین اظهار کرد: تا زمان مهیا 
نش��دن این ش��رایط هر اتفاق خوبی که در صادرات 
رخ ده��د مقطعی خواهد ب��ود. به عنوان مثال ممکن 
اس��ت در مقطعی مانند مقطع فعلی صادرات آبزیان 
رشد کند اما نمی توان روی پایدار بودن این موضوع 
حس��اب کرد.  نای��ب رئیس کنفدراس��یون صادرات 
درباره  وضعیت تراز تجاری کش��ور و اینکه گاه گفته 
می ش��ود ممکن است این تراز تا پایان سال به حالت 
مثبت درآید، تأکید کرد: امید چندانی ندارم که تراز 
تجاری تا پایان سال مثبت شود. ضمن اینکه باید از 
صادرات غیرنفتی تعریف جدیدی ارائه کنیم، چراکه 
نفت نعمت اس��ت اما ما به عنوان نعمت نگاه نکرده و 
به دنبال صادرات نعمت هس��تیم. بر این اساس الزم 
است مشتقات نفتی از صادرات غیرنفتی جدا شوند. 

شافعی در حضور قاضی سراج مطرح کرد
کارت های بازرگانی ساماندهی می شوند

 رئی��س ات��اق بازرگانی ایران از اقدام��ات پارلمان 
بخش خصوصی برای ساماندهی کارت های بازرگانی 
خبر داد و گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد 
کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است. 

به گزارش مهر، غامحسین شافعی در مراسم صبحانه 
کاری قاضی س��راج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
با فع��االن اقتصادی گفت: سالم س��ازی اقتصاد را یکی 
از اولویت ه��ای کار اتاق بازرگان��ی ایران می دانیم، پس 
می توان کمیته دائم همکاری با س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور ایجاد کرده و در کل استان های کشور نیز اتاق های 
بازرگانی با س��ازمان های اس��تانی بازرسی کار مشترک 
انجام داده و کار هماهنگ��ی را پیش بریم.  رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در م��ورد کارت های بازرگانی نیز گفت: 
اقداماتی نیز برای کارت های بازرگانی و ساماندهی آن، 
در اتاق ایران آغاز ش��ده و ما می خواهیم به این موضوع 
فیصله دهیم، البت��ه این موضوع محیط کاری ما را نیز 
دچار مش��کل کرده و تجار س��الم را دچار دغدغه های 
ش��دید می کند.  وی یکی از مشکات فعاالن اقتصادی 
را فس��اد و رانت دانس��ت و با بیان اینکه شیوع فراگیر 
فس��اد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی گس��ترده ای دارد، گفت: فساد می تواند مسیر 
رش��د اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که براس��اس 
مطالعات صورت گرفته، فس��اد اداری رشد سرانه تولید 
ناخال��ص داخل��ی یک کش��ور را بین یک ت��ا ۸درصد 
کاهش می دهد و در جاهایی که فس��اد اقتصادی وجود 
دارد، رانت خواری نس��بت به تولید، سودآورتر می شود.  
شافعی با بیان اینکه براساس اصل 1۷4 قانون اساسی، 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور، وظیفه نظارت بر حسن 
جریان ام��ور و اجرای صحیح قوانین در دس��تگاه های 
اداری را عه��ده دار اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: فعاالن 
اقتصادی احساس می کنند آنچه اکنون بر اقتصاد ایران 
می گذرد، مطلوب نیس��ت و خارج از مسائل مالی، آنچه 
امروز فعاالن اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب 
کسب و کار در کشور است.  رئیس اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه براساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای 
کس��ب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، 
گفت: افزایش فعالیت ه��ای زیرزمینی موجب بی ثباتی 
در کشور، اختال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف 
استعدادها شده و صدمه ای جدی به اعتماد عمومی وارد 
می آورد، ضمن اینکه به ش��دت روحیه فعاالن اقتصادی 

درستکار را تضعیف می کند. 

اخبار

تراز تجاری از تجارت دور شد
کارنام��ه عملکرد تجارت خارج��ی ایران در هفت 
ماه��ه امس��ال  حاکی از رش��د ۶.2 درص��دی حجم 
تج��ارت خارجی و در عین حال تراز منفی ۳میلیارد 
دالری است و طی این مدت صادرات ایران به چین، 
ک��ره جنوبی، عراق و افغانس��تان افزای��ش یافته اما 
صادرات به امارات بیش از 1۶ درصد کم شده است. 
به گزارش ایسنا، مجموع تجارت خارجی ایران در 
هفت ماهه س��ال جاری با ۳میلی��ارد و 59 میلیون 
دالر افزایش و ۶.2 درصد رشد به 52 میلیارد و 52۷ 
میلیون دالر رس��ید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران 
در مهرماه ماه س��ال جاری نسبت به شهریور ماه یک 
درصد بهبود یافته و واردات کاال به ایران در سومین 
ماه از فصل تابس��تان نس��بت به ماه قبل ۰.5درصد 
کاهش داش��ته اس��ت.   بر این اساس، حجم تجارت 
خارج��ی ای��ران در س��ال جاری تا ابت��دای آبان ماه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۶.2 درصد بزرگ تر 
ش��ده است.  همچنین در هفت ماهه اول سال جاری 
تش��ریفات گمرکی ۸۷میلی��ون و 99۰ هزار تن کاال 
در گمرکات کش��ور تماما به صورت الکترونیکی و با 
کنت��رل کامل به روش هوش��مند انجام ش��ده که از 
این مقدار 19میلیون و 9۳2 هزار تن س��هم واردات 
و ۶۸میلیون و 5۸ هزار تن س��هم کاالهای صادراتی 
غیرنفتی بود.  مجموع ارزش صادرات و واردات ایران 
در مدت یادشده به 52 میلیارد و 52۷ میلیون دالر 
رس��ید که این رقم ۶.2 درصد بیشتر از مدت مشابه 
س��ال 1۳95 است. مجموع تجارت خارجی ایران در 
هفت ماهه س��ال گذشته 49 میلیارد و 4۶۸ میلیون 
دالر بود.   همچنین در هفت ماهه اول سال جاری به 
میزان 2۷میلیارد و ۸1۷ میلیون دالر انواع کاال وارد 
کش��ور شد که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
14.۸9درصد افزایش را نش��ان می دهد. این رقم در 

ماه گذشته 15.۳۷ درصد بود.  
مجموع ص��ادرات غیرنفت��ی ای��ران در هفت ماهه 
س��ال جاری به 24 میلیارد و ۷1۰ میلیون دالر رسید 
 که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قب��ل به میزان 
2.1۷ درص��د کاهش داش��ته اس��ت. این رق��م در ماه 
گذشته ۳.2۰ درصد بود.  همچنین متوسط قیمت هر 
تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادش��ده به ۳۶۳دالر 
رس��ید ک��ه ۸.4 درص��د افزایش داش��ت.  در مجموع 
صادرات کاالهای ایرانی به چین در هفت ماهه نخست 
امس��ال نسبت به سال گذشته 12درصد افزایش یافته 
اس��ت.  در بازار عراق هم عملکرد بهتری حاصل شده 
و رش��د 12.54 درصدی ثبت ش��د. صادرات غیرنفتی 
 ایران به کره جنوبی و افغانس��تان به ترتیب با افزایش 
24.۷9 درص��دی و 1۶.11درصدی همراه ش��د و تنها 
شاهد افت 1۶.11درصدی صادرات کشورمان به امارات 

متحده عربی بوده ایم. 

 انتقاد رئیس اتاق اصناف
از وضعیت پالسکو

رئی��س اتاق اصناف کش��ور از وضعی��ت باتکلیف 
کس��به پاس��کو با وجود گذش��ت 11 ماه از حادثه 
ریزش س��اختمان گایه کرد.  به گزارش ایسنا، علی 
فاضلی با حضور در بیس��تمین جلس��ه شورای شهر 
تهران گفت: در ش��رایطی که به گفت��ه مقام معظم 
رهبری در حال جنگ اقتصادی هستیم و تحریم های 
مختلفی ما را تهدید می کند، سیاس��ت های تشویقی 
برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته نشده است. 
وی با بیان اینکه قاچ��اق در اقتصاد ایران نهادینه 
ش��ده و نف��س اقتصاد را به ش��ماره انداخته اس��ت، 
اظهار کرد: 1۳5 اتحادیه صنفی در شهر تهران فعال 
هس��تند که حدود ۳۰۰ هزار بنگاه را تحت پوشش 
دارند و بخش��ی از این اتحادیه ها مرتبط با مدیریت 
شهری است.  رئیس اتاق اصناف در خصوص خروج 
اصناف آالینده از شهر تهران اذعان کرد که با وجود 
تمهیدات اندیشیده ش��ده، کمترین کمک به اصناف 
آالینده س��اماندهی ش��ده اس��ت و به واس��طه نگاه 
نه چندان مناسب شورای شهر در گذشته به موضوع 
کم��ک به اصن��اف، تاکنون هیچ کمک��ی به اصناف 

صورت نگرفته است. 
فاضل��ی در رابطه ب��ا وضعیت اصن��اف تهران نیز 
توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: ش��هرک های صنفی 
تاکنون یک ریال از تس��هیات اس��تفاده نکرده اند و 
بس��یاری از بنگاه های صنفی به واسطه نقل و انتقال 
نامناس��ب س��رمایه خود را به س��مت داللی هدایت 
کرده ان��د.  وی افزود: از انتق��ال بنگاه های اقتصادی 
بدون دریافت تس��هیات جلوگی��ری خواهیم کرد و 

اجازه این کار را به اشخاص نخواهیم داد. 
رئی��س اتاق اصناف تهران ب��ا تاکید بر اینکه برای 
کس��به پاس��کو تاکنون تعیین تکلیف نش��ده است، 
تصریح کرد: ماه ها از حادثه پاس��کو می گذرد، اما با 
وجود برگزاری جلسات متعدد با حضور وزرا، هر روز 
تعدادی از کس��به پاس��کو، در حال بیان اعتراضات 
خود هس��تند. علت این امر هم این اس��ت که برای 
کسبه برنامه ریزی نشده و وضعیت آنان تعیین تکلیف 
نش��ده اس��ت.  فاضلی برای بهبود وضعیت اصناف و 
مشاغل خواس��تار تشکیل کمیته های مشترک میان 
اتاق اصناف و ش��ورای شهر تهران شد و خاطرنشان 
کرد: باید برای بهبود وضعیت در شهر تهران، کمیته 
مش��ترکی میان اتاق اصناف و ش��ورای شهر تهران 
تش��کیل ش��ود، چراکه برای ایجاد آرامش در فضای 
کسب و کار نیاز به همکاری شورای شهر تهران داریم. 
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یک��ی از اعض��ای کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن مجلس، طرح 
خودروسازی  س��وم  قطب  ایجاد 
توسط بخش خصوصی را پیشنهاد 
مناسبی از س��وی وزیر صنعت و 
معدن دانس��ت و گف��ت البته به 
منظ��ور تقوی��ت بخش خصوصی 
الزم اس��ت ایج��اد قطب س��وم 
خودروس��ازی با تشکیل جوینت 
ونچ��ر ب��ا ش��رکت های خارجی 
ص��ورت پذیرد.  حمی��د گرمابی 
اظه��ار داش��ت: در صورت��ی که 
ایجاد  باش��د  مناس��ب  ش��رایط 
جوین��ت ونچر با خودروس��ازان 
خارجی از گزینه های خوبی است 
که می تواند امکان حضور مقتدر 
بخش خصوصی را به عنوان قطب 
س��وم در صنعت خ��ودرو فراهم 
کند.  به گزارش خبر خودرو، وی 
با اشاره به قرارداد همکاری رنو و 
ایدرو، تصریح کرد: در قراردادی 
که بی��ن رنو ب��ا ایدرو ب��ه امضا 
رسید، بنا بود رنو حضور مستقلی 
در ای��ران داش��ته باش��د؛ قطعا 
با عملی ش��دن ای��ن بند، قطب 

سوم به واس��طه همکاری با رنو و 
موفقی  حض��ور  بخش خصوصی، 
خواهند داشت.  نماینده نیشابور 
و فی��روزه در مجلس دهم تأکید 
کرد: البته تا زمانی که شریک رنو 
در ایران س��ازمان گسترش است 
اقدامی قابل اجرا نخواهد  چنین 
بود اما چنانچه سازمان گسترش 
قصد واگذاری س��هام خود را به 
باش��د،  داش��ته  بخش خصوصی 
بی ش��ک با این رون��د، همکاری 

بخش خصوص��ی  بی��ن  خوب��ی 
و رن��و ش��کل خواه��د گرفت و 
تکلیف قطب س��وم نیز مشخص 
خواهد ش��د.  گرمابی همچنین 
در  رقابت پذی��ری  نق��ش  ب��ه 
توس��عه و ارتقای صنعت خودرو، 
پرداخت و گف��ت: رقابت همواره 
در بازار تولید و صنعت س��ازنده 
ش��کل گیری  با  بنابراین  اس��ت، 
قطب س��وم خودروسازی شرایط 
بهت��ری را در حوزه رقابت پذیری 

و خودروس��ازی کش��ور ش��اهد 
خواهی��م ب��ود.  وی با اش��اره به 
ل��زوم حمای��ت دول��ت از ایجاد 
قط��ب س��وم خودروس��ازی در 
کش��ور، اظه��ار داش��ت: البت��ه 
منظ��ور از حمایت دولت، مادی 
نیست بلکه باید این حمایت در 
راس��تای تقویت بخش خصوصی 
و رف��ع موان��ع جه��ت فعالیت 
بهت��ر این بخ��ش باش��د.  وی 
همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه طرح 

موضوع ایجاد قطب سوم توسط 
برخ��ی خودروس��ازان فعال در 
بخش خصوصی، گفت: اینکه این 
شرکت ها بتوانند به عنوان قطب 
سوم فعالیت کنند، به جهت عدم 
توان کافی و جریان مونتاژکاری 
حاکم ب��ر این بخش ه��ا به نظر 
راهکار قابل اجرایی نیست.  وی 
در ادامه ایده حضور قطب جدید 
را تا ح��دودی تهدیدی برای دو 
خودروساز بزرگ دانست و اظهار 
داشت: متأس��فانه دو خودروساز 
بزرگ کشور از شرایط انحصاری 
بازار داخل استفاده کرده و با در 
اختیار گرفتن ب��ازار، هزینه این 
انحص��ار را ب��ه مصرف کنندگان 
داخل��ی تحمی��ل کرده ان��د، به 
ط��وری ک��ه این مس��ئله باعث 
شده که قیمت خودرو در ایران 
گران تم��ام ش��ود. وی تصریح 
ک��رد: با شکس��ت ای��ن انحصار 
و حض��ور قطب جدی��د و ایجاد 
رقابت س��ازنده قطعاً این جریان 
به نف��ع صنعت و ب��ازار خودرو 

خواهد بود. 

خان��ه  هیأت مدی��ره  عض��و 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ایران 
می گوید ب��ا تقویت ت��وان مالی 
واحدهای تولیدی بی ش��ک بازار 
تولیدکنندگان نیز توسعه خواهد 

یافت. 
آرم��ان خالق��ی در گفت وگ��و 
ب��ا خبر خ��ودرو، اظهار داش��ت: 
متأس��فانه در س��ال های اخی��ر 
بس��یاری از واحدهای تولیدی به 
جهت افت ت��وان مالی و کاهش 
سرمایه در گردش، قادر به توسعه 

بازار نبوده اند. 
وی با اش��اره به تبعات شرایط 

کنونی ب��ر اوضاع تولیدکنندگان، 
تصریح کرد: افت ت��وان مالی در 
بس��یاری از واحده��ای تولیدی 
بس��یاری  ک��ه  ش��ده  موج��ب 
ازجمل��ه  تولیدکنن��دگان  از 
قطعه س��ازان گرفتار خودروس��از 
ش��ده و مطالبات مع��وق در این 

بخش افزایش یابد. 
ب��ه گفته وی، نح��وه پرداخت 
مطالب��ات و تأخیره��ای صورت 
گرفته در این راس��تا ش��رایط را 
برای واحدهای قطعه سازی بسیار 

سخت و دشوار کرده است. 
وی تأکی��د ک��رد: پیش بینی 

می شود با حضور سرمایه گذاران 
خارجی و هم��کاری با همتایان 
برای  فعالیت  بین المللی جریان 
ش��رکت های قطعه س��ازی بهتر 
و ای��ن رون��د باع��ث چرخ��ش 
نقدینگ��ی و تقویت ت��وان مالی 

قطعه سازان شود. 
وی گفت: با جذب س��رمایه و 
تقویت توان مالی امکان نوسازی 
ماش��ین آالت و جذب تکنولوژی 
جدید در واحدهای قطعه س��ازی 
فراه��م ش��ده و ش��رایط بهتری 
جهت همکاری مشترک و تولید 
محص��والت با کیفی��ت و رقابتی 

در صنع��ت خودرو ای��ران ایجاد 
می شود. 

وی افزود: بی تردید با نوسازی 
واحده��ا، رونق تولی��د و ارتقای 
کیف��ی تولیدات و دس��تیابی به 
محصوالتی رقابتی، امکان حضور 
صنایع مهمی چون خودروسازی 
و قطعه سازی به بازارهای جهانی 

فراهم می شود. 
این فع��ال در حوزه صنعت و 
تولید کشور همچنین مهم ترین 
گام در مس��یر تحق��ق اه��داف 
موج��ود در صنع��ت خ��ودرو و 
سیاست گذاری  را  قطعه س��ازی 

درس��ت در این مس��یر و تالش 
در جهت توس��عه برن��د عنوان 
کرد و افزود: در ش��رایط کنونی 
سیاس��ت گذاری  اس��ت  الزم 
درست برای دستیابی به برندی 
بین الملل��ی در صنع��ت خودرو 

صورت گیرد. 
 خالق��ی تأکید ک��رد: صنعت 
خ��ودرو ای��ران ب��رای اینک��ه به 
طراح��ی و تولی��د خودروهایی با 
برند بین المللی دس��ت یابد باید 
سیاس��ت گذاری و تصمیم گیری 
در ای��ن بخش ب��ه مرجعی واحد 

واگذار شود. 

آیا گزینه قطب سوم با همکاری رنو و بخش خصوصی محقق می شود؟! 

 باید سیاست گذاری در صنعت خودرو به مرجعی واحد واگذار شود

خبـر

نمایندگی ها ضرر خود را از 
خریداران جدید جبران می کنند

شرکت های واردکننده خودرو ضرر و زیان خود از 
بسته شدن سامانه ثبت سفارش را از مشتری نهایی 
دریاف��ت می کنند و حداقل 50 و حداکثر 70 درصد 

زیان به مجموعه های خودرویی باز خواهد گشت. 
کامران طالبی فر، کارش��ناس ب��ازار خودرو با بیان 
این مطلب گفت: به جز ثبت س��فارش و بسته شدن 
آن، موضوع دیگری که بر بازار اثر گذاش��ته، افزایش 
قیم��ت ارز و کاهش نیافتن آن اس��ت که باید به آن 
توجه شود.  وی ادامه داد: برخی از برندها، موجودی 
خودروی��ی مناس��بی دارن��د و در ع��وض برندهای 
معتبری در بازار ایران هس��تند ک��ه خودرویی برای 

ارائه در دست نداشته و زیان بسیار دیده اند. 
ای��ن کارش��ناس بازار خ��ودرو تصریح ک��رد: یکی از 
مهم ترین مش��کالتی که در این م��دت در بازار خودرو 
بس��یار خودنمایی کرده، جو روانی بسته شدن سامانه 
ثبت سفارش و تأثیر آن بر خریداران معمولی بازار است، 
یعنی افرادی که برای خرید خودروی خود در ش��رایط 
دش��واری قرار گرفته و از ترس گران تر شدن خودروی 
مورد نظر خود، حاضر به پرداخت هر مبلغی در شرایط 
حال هس��تند.  وی ادامه داد: جو روانی از وارد نش��دن 
خودرو به نفع واردکنندگان خودرو نیز هس��ت زیرا به 
این بهانه محصول خود را گران تر عرضه کرده و س��ود 
بیش��تری به جیب می زنن��د. این گروه ه��م می توانند 
نماینده رسمی باشند و هم گری مارکت.  طالبی فر در 
مورد آینده بازار خودروهای وارداتی گفت: چنانچه تا دو 
هفته آینده ثبت سفارش باز نشود، قیمت خودروها ارزان 
که نمی شود هیچ، گران تر نیز خواهد شد و مصرف کننده 
نهایی ضرر عمده را از این تصمیم اش��تباه می برد.  وی 
تأکید ک��رد: موجودی خودرو در گمرک زیاد اس��ت و 
عددی در حدود 15 هزار دس��تگاه اعالم می ش��ود، اما 
مشکل اینجاست که بخش اعظم این خودروها تعهدات 
قبلی خودروسازان هستند و خودروی زیادی برای ارائه 
به مش��تری های جدید باقی نمی ماند.  این کارش��ناس 
ب��ازار خودرو در پای��ان ضرر نمایندگی ه��ای فروش از 
تصمیم وزارت صنعت را حدود 95 میلیارد اعالم کرد و 
افزود: این عدد را مدیران انجمن واردکنندگان رسانه ای 
کرده اند و اگر این درست باشد مطمئن باشید حتی اگر 
در گمرک خودرویی وجود داشته باشد که برای فروش 
جدید باقی بماند، دیگر قیمت های قبل را برای فروش 
آنها اعمال نمی کنند و سعی خواهد شد بخشی از زیان 

از خریداران جدید دریافت شود. 

 

دریچه

جریان تحقیق و توسعه در صنعت 
خودرو متناسب با انتظارات نیست

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه رقابت پذیری در صنعت 
خ��ودرو ی��ک اص��ل اقتص��ادی پذیرفته محس��وب 
می شود، اظهار داشت در دنیا توجه به نظر خریداران 
از مس��ائل مطرح اس��ت، به طوری ک��ه این موضوع 
فضای رقابتی را در صنعت خودرو ایجاد کرده است. 
س��یدمهدی مقدس��ی در گفت وگو با خبرخودرو 
گفت: به دلیل آس��یب پذیری اقتصاد، در س��ال های 
اخی��ر تالش مضاعفی برای حمایت از صنعت داخلی 
صورت گرفته است، البته این حمایت مشروط برعدم 

تضییع حقوق خریداران بوده است. 
وی ب��ا تأکید بر ع��دم تضییع حق��وق خریداران 
خاطرنش��ان کرد: خودروس��ازان داخل��ی به منظور 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان موظف به ارتقای 

کیفیت و کاهش قیمت خودرو هستند. 
وی افزود: شرکت های خودروساز داخلی به منظور 
ارتق��ای کیفیت خودروه��ای تولید داخل��ی باید با 
برندهای معروف جهانی مش��ارکت کنند که البته در 
چند س��ال اخیر این جریان تا حدودی عملی ش��ده 
و خودروس��ازانی چون رن��و، هیوندای و س��یتروئن 

مشارکت را آغاز کرده اند. 
وی تصریح کرد: در س��ال های اخیر نیروی انس��انی 
م��ازاد بر صنعت خودروس��ازی تحمیل ش��ده که این 
نیروهای مازاد هزینه های سرباری را به دنبال داشته اند، 
با این وجود ضروری است نیروهای انسانی موجود حفظ 

شده تا فعالیت خودروسازی در کشور ادامه یابد. 
 نماین��ده اراک در مجل��س خاطرنش��ان کرد: در 
قراردادهای سال های آینده قطعاً سهم خودروسازان 
داخلی افزایش خواهد یافت که البته این امر مستلزم 
اصالح ساختار و کاهش هزینه های تمام شده از سوی 
مدیران داخلی اس��ت؛ موضوعی ک��ه تاکنون به طور 

کامل انجام نشده است. 
مقدس��ی اف��زود: بای��د بخش آرن��دی و تحقیق و 
توس��عه به عن��وان امری ض��روری در صنعت خودرو 
فعال ش��ود درحالی که امروز می��زان فعالیت در این 

بخش متناسب با انتظارات نیست. 
مس��ئله  و  خ��ودرو  صنع��ت  ک��رد:  تأکی��د  وی 
رقابت پذی��ری، منط��ق اقتصادی دارد ل��ذا همزمان 
ب��ا تقوی��ت صنع��ت خ��ودرو بای��د خواس��ته های 
مصرف کنن��دگان داخلی را از جهت کیفیت و قیمت 

تأمین کرد. 



 چالش نوآوری انرژی های تجدیدپذیر و پاک با هدف ارائه نمونه س��ازی و 
بازاریابی ایده اس��تارت آپی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با حمایت ستاد 
توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در آذر ماه برگزار می ش��ود.  به 

گ��زارش ایس��نا، چال��ش ن��وآوری انرژی های 
تجدیدپذی��ر و پ��اک با هدف ایجاد و توس��عه 
کسب و کارهای مسئله محور از 8 تا 11 آذر ماه 
سال جاری با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه 
انرژی برگزار می ش��ود. روی��داد چالش نوآوری 
انرژی های تجدید پذیر و پاک یک رویداد مسئله 
محور اس��ت که براساس مسائل و درک عمیق 
موج��ود در فرصت های ان��رژی ایران و منطقه 
طراحی شده اس��ت.  این رویداد براساس مدل 
پرش به شناسایی، ارائه راه حل، نمونه سازی و 
بازاریابی ایده اس��تارت آپی در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک خواهد پرداخت.  مدل پرش 
براساس بررسی مدل های موجود در ایران و با 

توجه به س��اختار و سطح بلوغ اکوسیس��تم ایران طراحی و اجرا می شود و 
تاکنون هفت رویداد پرش به صورت مس��ئله محور در حوزه های تخصصی 
برگزار شده است.  همچنین در مدل پرش با تکیه بر اصل مشتری محوری 

و همدلی با مش��تری ابزارهای الزم برای شناخت و درک عمیق از مشتری 
در قالب کارگاه های عملی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. سپس 
شرکت کنندگان براساس چالش های واقعی که مشاهده کردند و با استفاده 
از ابزار های طراحی شده در شتابدهنده پرش 
به ارائه راه حل های نوآورانه در حوزه مورد نظر 
می پردازن��د.  تفاوت اساس��ی رویداد پرش با 
رویداد های استارت آپی مشابه کاربردی بودن 
خروجی ها و عملیاتی بودن کامل محصوالتی 
اس��ت که روند صحیح اعتبار سنجی و ایجاد 
را ط��ی کرده اند.  6 کاله تفکر، تیم س��ازی، 
بوم همدل��ی و تفکر طراحی از جمله عناوین 
کارگاه ه��ای آموزش��ی این رویداد اس��ت که 
توسط اس��اتید مجرب این حوزه ارائه خواهد 
شد.  ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت 
علمی به منظور آش��نایی بیشتر دانشجویان 
ب��ا رویداده��ای ن��وآوری برای دانش��جویان 
رشته های مهندسی مرتبط با حوزه انرژی و مهندسی مواد شرکت کننده در 
این رویداد بلیت دانشجویی فراهم کرده است. این چالش توسط شتابدهنده 

پرش از 8 تا 11 آذر ماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 

پنجمین نمایش��گاه و جش��نواره نوآوری و فناوری  »ربع رشیدی« در 
منطقه ویژه علم و فناوری تبریز برگزار می ش��ود.  به گزارش مهر به نقل 
از دبیرخانه ش��ورای عالی عتف، پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و 

فناوری ربع رش��یدی با ه��دف ایجاد تعامل 
جهت توس��عه و تجاری سازی فناوری، جذب 
متولی  آش��نایی س��ازمان های  سرمایه گذار، 
و حمایتگ��ر از ایده ه��ای فناوران��ه و تولی��د 
محصوالت دانش بنی��ان و فروش محصوالت 
و خدم��ات دانش بنیان توس��ط منطقه ویژه 
 علم و فناوری ربع رش��یدی از تاریخ ۲۰ الی
۲۴ آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار می شود. 
این نمایشگاه و جش��نواره که پیش از این 
با عنوان نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو 
پیشرفته ربع رشیدی برگزار می شد، اکنون در 
سه بخش ایده فناورانه، توسعه و تجاری سازی 
فن��اوری و ف��روش محص��والت و خدم��ات 

دانش بنیان دایر می ش��ود.  در این نمایشگاه بخش ایده فناورانه در قالب 
رویداد های IDEA Board  مهندس��ی پزشکی، جشنواره بهترین طرح 
قابلیت اعتماد، جش��نواره بهترین R&D بخش صنعت کشور، جشنواره 

بهترین طرح مرزبانی، استارت آپ ویکند الکترونیک خودرو و استارت آپ 
ویکند اینترنت اش��یاء تعریف شده اس��ت.  بخش توسعه و تجاری سازی 
فن��اوری ب��ا 16 زون تخصص��ی از جمله ن��وآوری و فن��اوری انرژی های 
و  ارتباط��ات  گاز،  و  نف��ت  تجدیدپذی��ر، 
میکروالکترونیک، اطالعات و ارتباطات، نانو، 
زیستی، علوم شناختی، مهندسی پزشکی، 
صنایع غذایی، دارویی، آرایش��ی و بهداشتی 
و نوآوری و فن��اوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده 
اس��ت.  نوآوری و فناوری آب و خاک، مواد 
پیشرفته و کامپوزیت، صنایع قطعه سازی و 
خودرو، نساجی، پوشاک و چرم، سلول های 
بنیادی و پزش��کی بازس��اختی و همگرا از 
دیگر زون های تخصصی این بخش اس��ت.  
تجاری س��ازی فن��اوری، بسترس��ازی برای 
تکمیل چرخه علم تا فن��اوری و فناوری تا 
کس��ب و کار، شناس��ایی و معرفی نوآوری ها و اختراعات فناورانه و طرح ها 
و ایده ه��ای دانش مح��ور و معرفی توانمندی های پژوهش��ی و فناوری و 
بسترسازی برای کاربردی کردن آنها از جمله اهداف این نمایشگاه است. 

یک تیم استارت آپی ایرانی موفق شد با طراحی دستگاه پرتابل و تستر 
شناساگر آلودگی میکروبی، طیف وسیعی از باکتری ها را در کمترین زمان 
شناس��ایی  کند.  به گزارش خبرنگار مهر، شناسایی میکروارگانیسم های 

موجود در نمونه های آب، خاک، مواد غذایی و 
نمونه های گرفته ش��ده از انسان ها و حیوانات 
با ه��دف تحقیق��ات، شناس��ایی آلودگی ها 
و تش��خیص بیماری ه��ا، اهمی��ت فراوان��ی 
دارد.  در همین راس��تا یک تیم اس��تارت آپی 
متشکل از دانشجویان دانش��گاه های تهران، 
صنعتی ش��ریف و علوم پزش��کی ته��ران با 
هدف طراحی شناس��اگر آلودگ��ی میکروبی 
به وجود آمده ت��ا بتوانند در زمان کمتری به 
شناسایی میکروب ها بپردازند. این استارت آپ 
بعد از چندین رقابت بین چندین استارت آپ 
حائز رتبه ش��ده و اکنون توانسته طرح خود 
را به مرحله اجرایی برس��اند.  سمانه هادیان 

قزوینی دانشجوی دکتری بیوفیزیک، نیلوفر باقری دانشجوی کارشناسی 
ارشد مهندسی نانو مواد از دانشگاه شریف و نجمه پرهیزگاری دانشجوی 
دکترای ویروس شناس��ی از دانشگاه علوم پزشکی تهران تیم استارت آپی 

»آبینو« را تشکیل داده اند.  با توجه به تمرکز این نانواستارت آپ در حوزه 
آب، تی��م آبینو محص��ول خود را به عنوان ابزار پرتاب��ل، یک کیت و یک 
دس��تگاه )هر یک با توجه به گروه خاصی از مش��تریان( برای شناسایی 
آلودگی های میکروب��ی آب معرفی می کند. 
این ابزار کیت یا دس��تگاه قابلیت تشخیص 
میکروارگانیسم ها در سایر نمونه های خاک، 
محصوالت لبنی و غذایی، نمونه های انسانی 

و حیوانی را نیز دارد. 
باقری، یکی از اعضای این تیم در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار مهر اظهار ک��رد: ما در این تیم 
درصدد بودیم تا فرآیند تش��خیص آلودگی 
میکروبی را که در روش های رایج فرآیندی 
زمان بر است کاهش و آن را از ۲۴ ساعت به 

کمتر از یک ساعت تقلیل دهیم. 
به گفته این محقق، شناسایی میکروبی به 
صورت اختصاصی نیز قابل انجام اس��ت که 
الزمه آن تنها تغییر شناس��اگر به کار رفته اس��ت. از این رو نیاز به انجام 
تست های افتراقی و میکروبی که زمان بر نیز هستند با کمک این محصول 

مرتفع می شود. 

رئیس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال از برگزاری دو 
ماراتن تولید محتوا در بخش کس��ب و کارهای نوپا )اس��تارت آپ ها( در 

یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خبر داد. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از روابط عمومی 
و ام��ور بین الملل مرکز فن��اوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال، سیدمرتضی موسویان با 
اشاره به آغاز یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
رس��انه های دیجیتال از ش��نبه ۲۰ آبان و در 
مح��ل مصالی ته��ران گفت: این نمایش��گاه 
با هدف آشنایی هرچه بیش��تر فعاالن حوزه 
دیجیتال و ش��رکت های فعال با فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه رسانه های دیجیتال در 

تاریخ ۲۰ الی ۲6 آبان ماه برگزار می شود. 
وی با اش��اره ب��ه همزمانی برگ��زاری این 
نمایش��گاه با هفته کتاب تاکید کرد: در چند 
س��ال گذش��ته نقش و اهمیت رس��انه های 

دیجیتال در میان مردم بیش از پیش ش��ده است و این رسانه ها در کنار 
رسانه های مکتوب وظیفه اطالع رسانی صحیح و سریع به مردم را برعهده 
دارند و به همین دلیل تقویت این رس��انه ها و آش��نا کردن بیشتر مردم 

با آنها ضرورتی انکارناپذیر اس��ت که این مهم یکی از اهداف نمایش��گاه 
است.  رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی گفت: از دیگر بخش های جنبی این نمایشگاه برگزاری 
کارگاه های ویژه برای فع��االن این بخش و 
همچنین نشس��ت های تخصص��ی در مورد 
بخش های مختلف نمایشگاه است.  موسویان 
تصریح کرد: دو ماراتن تولید محتوا در بخش 
کسب و کارهای نوپا  )استارت آپ ها( با حضور 
فعاالن ای��ن بخش نیز از دیگ��ر برنامه های 
نمایشگاه رس��انه های دیجیتال  یازدهمین 

است. 
وی برگزاری این نمایشگاه را بزرگ ترین 
رویداد در ح��وزه تولید محتوای دیجیتال 
در کش��ور خواند و گفت: این نمایشگاه در 
۹ بخش پایگاه های اینترنتی، نرم افزارهای 
تلف��ن هم��راه، نش��ر دیجیت��ال، دان��ش 
دیجیتال، خانواده و سبک زندگی دیجیتال، بازی و هنرهای دیجیتال، 
شبکه های اجتماعی، کسب و کارهای نوپا )استارت آپ ها( از ساعت 1۰ 

تا ۲۰ روز شنبه پذیرای بازدیدکنندگان است. 

جشنواره فناوری و نوآوری »ربع رشیدی« برگزار می شودرقابت ایده های حوزه انرژی های تجدیدپذیر در یک رویداد علمی رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال: ساخت دستگاه تشخیص آلودگی آب توسط یک استارت آپ ایرانی

۲ماراتن تولید محتوا در بخش کسب و کارهای نوپا برگزار می شود

در زیست بوم استارت آپی، مراکز رشد و شتاب دهنده ها از مهم ترین و 
موفق ترین نهادها هستند که هدف حمایت از شکل گیری استارت آپ ها 
را دنبال می کنند.   از بخش های مهم زیس��ت بوم کارآفرینی، نهادهای 
گوناگونی هس��تند که به ایفای نقش  »تس��هیل گری« می پردازند؛ از 
جمله صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر، مرکز رش��د، ش��تاب دهنده، 
مرک��ز نوآوری، پارک علم و فن��اوری و مراکز کارآفرینی. دو نهاد مرکز 
رشد و شتاب دهنده از مهم ترین و موفق ترین نهادها هستند که کارکرد 
حمایت از شکل گیری اس��تارت آپ ها را بر عهده دارند. مرکز رشد، در 
مقایسه با ش��تاب دهنده، از سابقه بیشتری در ایران و جهان برخوردار 

اس��ت.  برخی از مراکز رشد موفق جهان، 
در س��ال های اخیر با عنوان شتاب دهنده 
فعالی��ت می کنن��د یا آنکه بخش��ی مجزا 
و خ��اص را ب��رای برگ��زاری دوره ه��ای 

شتاب دهی ایجاد کرده اند. 
گرچه بخش��ی از وظایف ای��ن دو نهاد 
یکس��ان و مش��ابه یکدیگ��ر اس��ت، ام��ا 
تفاوت های اساسی در کارکرد و مأموریت 
ای��ن دو نهاد وج��ود دارد. با ای��ن وجود، 
بس��یاری از فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی 
در ایران، درک درس��تی از وجوه تشابه و 
تمایز این دو نهاد ندارند. برخی به اشتباه 
این دو نهاد را با یکدیگر مقایسه می کنند؛ 
یا آنها را یکس��ان تص��ور می کنند. در این 
یاداش��ت به اختصار، جای��گاه این دو نهاد 
در زیس��ت بوم کارآفرین��ی )مأموری��ت و 
کارکرد آنها( با تأکی��د بر تفاوت های آنها 

بیان می شود. 

مرکز رشد در زیست بوم کارآفرینی
به گزارش نوپانا، مأموریت مرکز رش��د 

»حمایت از شرکت های نوآور و دانش بنیان به منظور تبدیل خالقیت ها 
و دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت و خدمات قابل ارائه 
به بازار« اس��ت. مراکز رش��د معموالً با دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی 
مرتبط  هستند. هدف آنها، رشد فناوری های نوین از طریق شرکت های 
دانش بنیان اس��ت. برای مثال، زمانی که شرکتی دارای ایده فناورانه ای 
اس��ت که باید یک سال به تحقیق و توس��عه درباره آن بپردازد، مرکز 
رش��د بهترین نهاد ب��رای حمایت از آن اس��ت.  ورودی مرکز رش��د، 
هسته های نوآور با یک ایده محوری هستند. حتی گاهی در زمان ورود، 
هنوز شرکت به ثبت نرسیده و تیم اولیه تکمیل نشده است. تیم ها در 
مدت حضور در مرکز رش��د به کار روی ایده خ��ود می پردازند. بر این 
اساس، هس��ته های نوآور یا شرکت ها در دوره حضور در مرکز رشد به 
مطالع��ه و پژوهش درباره ایده خود می پردازن��د؛ مقاالت و کتاب های 
گوناگ��ون را مطالعه می کنند و می کوش��ند به دان��ش و فناوری الزم 
برای ش��روع کس��ب و کار خود دست یابند. دس��تیابی به فناوری یکی 

از مهم تری��ن دالیل حضور در مرکز رش��د اس��ت.  حمایت های مرکز 
رش��د معموالً در قالب ارائه دفتر کار، مشاوره های تخصصی و برگزاری 
کارگاه های آموزشی انجام می شوند. مراکز رشد معموالً دولتی هستند. 
در نهایت، مدت زمان حضور ش��رکت ها در یک مرکز رش��د  )با توجه 
به آنکه زمان دستیابی به فناوری ممکن است طوالنی باشد(، می تواند 

یک تا دو سال باشد. 

شتاب دهنده در زیست بوم کارآفرینی
ش��تاب دهنده ها در زمین��ه تحقی��ق و توس��عه درباره ی��ک ایده، 
مأموریت و کارکردی ندارند. بر این اس��اس، ورودی شتاب دهنده ها، 
ش��رکت هایی هستند که طرح کسب و کار مش��خصی دارند. بنابراین، 
در زم��ان ورود باید از طرح کس��ب وکار خود دف��اع کنند. در همین 
ایده ه��ای خدماتی در  راس��تا، معموالً 
ش��تاب دهنده ها پذیرفته می شوند، زیرا 
ایده ه��ای خدماتی، برخ��الف ایده های 
فناورانه در مراکز رشد، معموالً نیازی به 
تحقیق و توس��عه طوالنی مدت ندارند و 
شرکت ها پس از مطالعه اولیه و تدوین 
طرح کسب و کار، به س��رعت می توانند 
کس��ب و کار خ��ود را راه ان��دازی کنند.  
یکی از راه های ورود به شتاب دهنده ها، 
حض��ور در رویدادهای گوناگون اس��ت 
ک��ه ش��تاب دهنده ها برگ��زار می کنند. 
تیم های برتر رویداده��ا، مجوز ورود به 
دوره های شتاب دهی را کسب می کنند. 
مدت زمان دوره های شتاب دهی، ۳ تا ۹ 
ماه است. استارت آپ ها باید بتوانند پس 
از پای��ان این دوره، کس��ب و کار خود را 
به س��طحی برسانند که از شتاب دهنده 
خارج شوند و سرمایه گذار جذب کنند. 
نهادهای��ی  معم��والً  ش��تاب دهنده ها 
خصوصی هس��تند. در بسیاری از موارد، 
خطرپذیر،  س��رمایه گذاری  صندوق های 
ش��تاب دهنده خود را ایجاد می کنند. درحالی ک��ه ارتباط حقوقی بین 
ش��تاب دهنده و ش��رکت های مس��تقر در آن وجود ندارد، بس��یاری از 
ش��تاب دهنده ها در ابتدای دوره بخش��ی از س��هام شرکت های مستقر 
را کس��ب می کنند. بر این اساس، نقش��ی فعال و مستقیم در راهبری 
و مدیری��ت ش��رکت ها دارند. تقریباً همه تصمیمات مهم ش��رکت ها با 

هماهنگی شتاب دهنده اخذ می شوند. 
بر این اس��اس، ش��تاب دهنده با دلس��وزی و تعهد بیش��تری نسبت 
ب��ه ش��رکت های مس��تقر خدمات خ��ود را ارائ��ه می ده��د. در پایان 
دوره های ش��تاب دهی، شرکت های برتر س��رمایه الزم برای ادامه کار 
را از صندوق ه��ای س��رمایه گذاری خطرپذیر ج��ذب می کنند. گرچه 
هدف نهایی مرکز رش��د نیز جذب س��رمایه برای شرکت ها است، ولی 
ش��تاب دهنده ها در این مرحله به دلیل داشتن سهام شرکت ها، نقشی 

فعال تر را ایفا می کنند. 
منبع: نوپانا

پیش��رفت ها و نوآوری ه��ای فناوری، همچنان زندگ��ی روزمره ما را 
دس��تخوش تغیی��رات غیر قابل پیش بینی می کند. تنها در چند س��ال 
گذشته، به پیش��رفت هایی که در وضعیت بسترهای فناوری اطالعات، 
اینترنت بی س��یم و حتی ایجاد شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و 
توییتر ایجاد ش��ده  است، فکر کنید. سیر پیشرفت فناوری همچنان به 
حرکت خود با س��رعت برق و باد ادامه می ده��د و در طول چند دهه 
آینده به س��طوحی می رس��د که تصورش هم برای مان دش��وار خواهد 
بود. به گزارش مدی��ر اینفو، نوآوری های تکنولوژی��ک می توانند فراتر 

از درک ما باشند. 
در این مطلب با چند نمونه از این نوآوری ها آشنا می شویم: 

IOT -1  )اینترنت اشیاء(
اکن��ون بیش از 1۲ میلیارد دس��تگاه و وس��یله ب��ه اینترنت متصل 
هس��تند و تخمین زده می شود این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیارد 
وسیله برسد. تصور کنید که امکان افزایش سرعت اینترنت وجود دارد 

و تقریبا هر چیزی می تواند به اینترنت متصل شود. 
۲-هوش مصنوعی

انس��ان ها رایانه ها را به گونه ای آموزش می دهند تا مانند ذهن انسان 
فکر و اقدام کنند. ابزارها و ماشین های هوشمند می توانند وظایفی که 
برای ش��ان تعریف ش��ده را با کمترین درصد خطا انجام دهند. در عین  
حال افرادی مانند اس��تفان هاوکینگ در نظریه فیزیکی خود از عواقب 

خطرناک »اراده بخشی به ماشین ها« هشدار می دهد. 
3-ماشین های بدون راننده

مطمئنا اتومبیل های خودکار و بدون راننده، راحتی و ایمنی بیشتری 
برای مسافران فراهم می کنند، در واقع فناوری های پیشرفته، وابستگی 
صنایع به وجود نیروی انس��انی را مورد بازبین��ی قرار می دهند؛ مانند 
حذف راننده انسانی و جایگزین کردن خدماتی در حوزه لکوموتیورانی؛ 
تعامالت مربوط ب��ه حوزه حمل ونقل، بیم��ه اتومبیل و حتی خدمات 

پلیس. 

4- روبات ها
انجمن جهانی اقتصاد  )WEF( تخمین زده است که تا پنج سال آینده، 
بیش از 5.1 میلیون شغل می تواند به علت اتوماسیون و وجود روبات ها از 
بی��ن برود. درحالی که در نگاه اول، این قضیه کامال منفی و زیانبار به نظر 
می رسد، اما می تواند نشان دهنده کارایی عظیمی در بخش هایی همچون 

کشاورزی، مراقبت های بهداشتی و حتی تدارکات باشد. 
5-ایمپلنت )طراحی قرار گرفته شده بر بافت زنده(

ما با فناوری های نوینی مانند س��اعت های هوش��مند و سنسورهای 
محافظت کننده از س��المتی آش��نا هس��تیم. ب��ه نظر ش��ما زمانی که 
تکنولوژی به س��ادگی زیر پوس��ت ما تعبیه ش��ده اس��ت؛ چه اتفاقی 
می افتد؟ شگفت انگیز است. ما قادریم به کمک ذهن مان یا با قدم زدن 

در اتاقی آن را کنترل کنیم. 
6- پرینتر سه بعدی

نرم افزار چاپ س��ه بعدی به س��رعت در حال گس��ترش اس��ت. این 
تکنولوژی باعث تغییر ساختار صنایعی مانند خانه سازی و مراقبت های 
بهداشتی خواهد شد. در مورد پرینت و چاپ ارگان های بدن انسان در 

مقیاس بزرگ فکر کنید؛ واقعا شگفت انگیز است. 
7- دستیار شخصی

ب��ا حضور روبات ها و دیگر ابزارهای هوش��مند، اس��تفاده از خدمات 
مج��ازی ادامه خواه��د یافت. قابلیت ها و ابعاد مبتن��ی بر اینترنت آنها 
تاثی��ر عمیق تری در زندگی ما خواهند گذاش��ت. ای��ن تکنولوژی در 
مواردی چون: حفظ تناس��ب اندام، نظارت بر امنیت خانه و. . . کاربرد 

دارد. 
8- حسگرها در همه جا

در دهه آینده بیش از یک تریلیون سنسور به اینترنت متصل خواهد 
ش��د. سازمان جهانی اقتصاد پیش بینی می کند که جهان در ابزارهایی 
از قبی��ل تلفن های هوش��مند غرق می ش��ود؛ این ابزارها به س��ادگی 
قادرند کارهای دش��واری مانند تش��خیص بیماری هایی را که نیازمند 
فناوری های پیشرفته هستند انجام دهند. با استفاده از این ابزارها نیاز 

به مراقبت های بهداشتی کمتر خواهد بود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان از سفر 
وزیر اقتصاد در آینده نزدیک به اس��تان س��منان خبر داد و گفت: س��امانه 
مرکز ملی پایش کسب و کار در سفر وزیر به استان به صورت پایلوت رونمایی 
می شود.  به گزارش خبرگزاری برنا، محمد همتیان در جلسه هماهنگی در 
خصوص کمیته پاسخگویی مرکز ملی پایش کسب و کار گفت: با حمایت و 
کمک اس��تاندار فضای مطلوبی در استان در حوزه فضای کسب و کار فراهم 
ش��ده و توقعات نس��بت به سایر استان ها بیشتر شده اس��ت.  وی با اشاره 
به ش��اخص باالی س��المت اداری در این اس��تان افزود: استان سمنان در 
بحث س��المت اداری باالترین رتبه را به جه��ت تعامالت نزدیک فیمابین 
دس��تگاه های اجرایی دارد.  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری س��منان با اشاره به نهایی شدن سفر وزیر اقتصاد به این استان 
در آینده نزدیک تصریح کرد: س��امانه در سفر وزیر اقتصاد به استان رسما 
افتتاح خواهد شد.  همتیان با اشاره به لزوم نظارت مدیران استانی در این 

سامانه از مدیران دستگاه ها خواست با ورود جدی به سامانه و رفع مشکالت، 
مباحث را کامال رصد کنند.  وی با بیان اینکه مدیران و مس��ئوالن باید با 
مخاطبان ارتباط مؤثر برقرار کنند، افزود: راه اندازی این س��امانه در استان 
سبب می شود که به عنوان استان پایلوت، پایه ای برای سایر استان ها شویم تا 
آنها از تصمیم سازی ها و تجربه ما در استان خود بهره گیرند.  معاون استاندار 
سمنان با اشاره به شکل گیری بسترها برای ایجاد دولت الکترونیک و چند 
طرح ملی در این اس��تان گفت: برای حذف کپی شناس��نامه و کارت ملی 
هماهنگی های الزم انجام شده و از همه درخواست دارم گام به گام همراهی 
خوبی در این مسیر داشته باشند.  وی ادامه داد: دولت وزارت اقتصاد را در 
این حوزه مکلف کرده و ما طبق ماده ۲5 قانون ششم موظفیم با 1۰درصد 
ارتقا، رتبه خود را از 1۲۴ به 7۰ برسانیم.  همتیان اضافه کرد: هرچه رتبه 
شاخص های کسب و کار ارتقای بیشتری پیدا کند، سرمایه گذاران بیشتری 

استان سمنان را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان خبر داد 

رونمایی از سامانه مرکز ملی پایش کسب و کار در سفر وزیر به سمنان

مدیر شرکت وان پالس در حساب ویبوی خود، قیمت تقریبی گوشی 
وان پالس  5T  را فاش کرد. 

پیت لی، مدیر اجرایی وان پالس، به طور ضمنی اطالعاتی را در خصوص 
قیمت گوشی آینده این شرکت با عنوان وان پالس 5T  منتشر کرد. 

به گزارش زومیت، این مقام بلندپایه در حساب ویبوی خود با نام کاربری 
Liu Zuhu در جواب پرسش یکی از کاربران در رابطه با اینکه آیا 4۰۰۰ 
یوان )برابر با 6۰3 دالر( برای خرید گوشی بعدی وان پالس کافی خواهد 

بود یا خیرT نوشت: »کافی است«. این پاسخ یعنی به احتمال بسیار زیاد 
وان پالس 5T  کمتر از 6۰۰ دالر قیمت خواهد داشت. 

شرکت وان پالس کار خود را به عنوان شرکتی با قیمت گذاری های رقابتی 
آغاز کرد، اما رفته رفته قیمت  محصوالتش را باال برد. هر مدل جدید از 

گوشی های این شرکت نسبت به مدل پیشین 7۰ تا 1۰۰ دالر افزایش قیمت 
داشته است. از آنجایی که وان پالس 5 در آغاز 47۹ دالر برای نسخه 

64 گیگابایتی و 53۹ دالر برای نسخه 1۲8 گیگابایتی قیمت گذاری شد، 
می توان نتیجه گرفت که وان پالس 5T  تقریبا به این شکل قیمت گذاری 

شود: 
- نسخه 64 گیگابایتی با 6 گیگابایت رم: 54۰ دالر آمریکا معادل 55۰ یورو 

و 35۰۰ یوان
- نسخه 1۲8 گیگابایتی با 8 گیگابایت رم: 6۰۰ دالر آمریکا معادل 65۰ یورو 

و 4۰۰۰ یوان.
البته این قیمت گذاری هنوز در حد شایعه است. با وجود اینکه پیام ویبوی 

مورد بحث از سوی یکی از مدیران بلندپایه وان پالس بوده است، اما 
نمی توان چندان روی آن حساب کرد؛ چرا که اشاره مستقیمی به قیمت 

دقیق محصول صورت نگرفته است. به هر حال، باید منتظر رونمایی رسمی 
وان پالس از 5T  در نیویورک بمانیم تا اطالعات دقیق تری در خصوص این 

محصول به دست آوریم. 
 

مراکز رشد و شتاب دهنده ها، ۲ بال زیست بوم استارت آپی نمونه هایی از نوآوری ها ی دنیای فناوری
افشای قیمت گوشی 

 5T وان پالس
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یادداشـتدریچــه

نشس��ت های سراس��ری فن بازارهای منطقه ای به صورت دوره ای و در راستای 
همکاری و هم افزایی بین این فن بازارها عموما در دو نوبت در سال برگزار می شود. 
در این نشست ها که نهمین دوره آن در یزد برگزار خواهد شد نمایندگانی از مرکز 
فن بازار ملی ایران واقع در پارک فناوری پردیس معاونت علمی، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 16 
فن بازار منطقه ای و همچنین فن بازار تخصصی صنعت گاز کش��ور حضور دارند.  
محسن علی اکبریان دبیر فن بازار ملی ایران در توضیح بیشتر این نشست گفت: 
طی این رویداد آخرین وضعیت برنامه ها و فعالیت های فن بازارهای کشور بررسی 
شده و تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده در راستای توسعه و رونق بازار فناوری 

کشور به اشتراک گذاشته خواهد شد. 

برگزاری نهمین نشست سراسری 
فن بازارهای منطقه ای در آبان ماه

رئیس دانش��گاه سیستان و بلوچستان در همایش ملی دانشگاه کارآفرین و 
تعامل با صنعت و جامعه گفت: هدف از این رویداد علمی دستیابی به دانشگاه 

کارآفرین و تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه است. 
دکتر بندانی افزود: دانشگاه ها از آغاز تاکنون ادوار و مسئولیت های مختلفی 
داشتند که در آغاز این نهادها و موسسات بیشتر آموزش تئوری را دارا بودند 
و به تدریج فعالیت های پژوهشی جدا از آموزش، کارهای پژوهشی و تحقیقی 

که برای کاربردی کردن علوم مؤثر بود را انجام دادند. 
وی افزود: با گذش��ت زمان بحث دانش��گاه نس��ل س��وم مطرح ش��د و این 
دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین معروف شدند که باید در توسعه اجتماعی 

و اقتصادی جامعه خود نقش آفرینی می کردند. 

تغییر ماموریت دانشگاه سیستان و 
بلوچستان به دانشگاه کارآفرین

محمد واعظی نژاد
دکترای کارآفرینی و هیأت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



 راهکاره��ای خالقانه ای وجود دارد که 
ش��ما با استفاده از آنها می توانید با صرف 
هزینه ای نسبتا اندک، برند خود را ترویج 
و تبلی��غ کنی��د. در این مقال��ه به نقل از 

مدیر وب به این موارد می پردازیم. 
برندین��گ   هم��ان  ی��ا  برندس��ازی 
)Branding( موض��وع داغ روز اس��ت. 
امروزه در بس��یاری از محافل و جلس��ات 

کاری، شنیدن این سواالت رایج است: 
- برند چیست؟ 

- برندینگ به چه  کار می آید؟ 
-  روش های برندسازی کدام است؟ 

- برند شخصی چیست؟  و. . . . 
برخی سواالت هم به این سمت می رود  

که: 
- آی��ا ب��رای برندین��گ باید حس��ابی 

دست به جیب شد؟ 
- یعنی واقعا برندین��گ بودجه زیادی 

می خواهد؟ 
- کارشناسان برندینگ چه مشخصاتی 

دارند؟ کجا می توان آنها را یافت؟ 
- از همه مهم تر اینکه حقوق این افراد 
چقدر است و این دستمزد بر چه اساسی 

محاسبه می شود؟!  و. . . . 
  ب��ا ای��ن  ح��ال خیلی ها هن��وز هم 
نمی دانند که برن��د و برندینگ مفهوم 
وس��یعی را ش��امل می ش��ود و فقط به 
لوگو و بن��ر تبلیغاتی محدود نیس��ت! 
فارغ از تعاریف آکادمیک و اصطالحات 
پیچیده، برندینگ به زبان س��اده یعنی 
ما کاری کنیم که ذهنیت مردم نسبت 
به برند ما به گونه ای خاص شکل بگیرد 
و به دنبال آن، افراد به س��راغ ما بیایند 
و سمت برندهای دیگر نروند. همانطور 
که اش��اره ش��د، بحث برندینگ بسیار 
گسترده و پرشاخه است، ولی ما در این 
نوش��تار جمع وجور قصد داریم راه های 
»برندسازی کم هزینه« را مطرح کنیم. 
به  عبارت  دیگر، یک س��ری راهکارهای 
خالقانه وجود دارد که ش��ما با استفاده 
از آنه��ا می توانی��د با ص��رف هزینه ای 
نس��بتا اندک، برن��د خ��ود را ترویج و 

تبلیغ کنید. 

1- در شبکه های اجتماعی حضور 
مستمر داشته باشید

ش��اید برای ع��ده ای تعجب آور باش��د 
ک��ه بدانند همین راهکار س��اده، یکی از 
ش��یوه های موثر برندینگ اس��ت؛ آن هم 
ب��ا هزینه ای ناچیز یا ش��اید تقریبا بدون 
هزینه. اینکه شما در شبکه های اجتماعی 
حضور دائمی دارید، صفحه خود را به روز 
می کنی��د و ب��ه کامنت ه��ای مخاطبان 
پاس��خ می دهی��د، همگی از زن��ده بودن 
کس��ب وکار و برند ش��ما حکایت دارد. از 
آن  طرف، بدترین چیز برای برند س��ازی 
در ش��بکه های اجتماع��ی این اس��ت که 
به روز رس��انی برای پس��ت ها انجام نشود! 
نکت��ه مهم��ی ک��ه در این می��ان وجود 
دارد آن اس��ت ک��ه ش��ما بای��د بدانی��د 
مخاطبان تان و مش��تریان بالقوه و کنونی 
کسب وکارتان، به هنگام وبگردی، بخش 
عمده زمان خود را کجا سپری می کنند. 
رفتن به س��راغ افراد، در هم��ان زمان و 
مکان��ی که هس��تند، فوق الع��اده مهم و 
ارزشمند اس��ت. به داده هایی که از افراد 
داری��د دقت کنی��د. ممکن اس��ت اغلب 
مخاطبان شما وقت شان را عمدتا در یک 
ش��بکه اجتماعی خ��اص بگذرانند )مثل 
فیس ب��وک، لینکدین، توییتر یا هرکجای 
دیگر(. اگر چنین باش��د بخت با شما یار 
اس��ت زیرا در این ص��ورت می توانید در 
زمان و انرژی خ��ود صرفه جویی کرده و 
بر یک حوزه تمرکز کنید. البته حتی اگر 
چنین باشد - یعنی حتی اگر بخت با شما 
یار باشد! – باز هم نباید از دیگر شبکه ها 
و پلتفرم ها غافل شوید. به  هر حال واضح 
اس��ت ک��ه حضور موث��ر در ش��بکه های 
اجتماعی، به صرف زمان نیاز دارد و اینجا 
قدری موضوع »مدیریتی« می شود. برای 
این کار می توانید از ابزار رایگان س��ایت 
 Social Media ب��ه ن��ام HubSpot
Content Calendar استفاده کنید. 

 
2- وبالگ نویسی کنید

م��ا قبال در م��ورد اهمی��ت و ضرورت 
کس��ب وکارهای  ب��رای  وبالگ نویس��ی 

آنالی��ن مطالب��ی ارائه کرده ای��م. برخی 
صاحب نظ��ران معتقدند وبالگ نویس��ی، 
اساس��ی ترین گام در بازاریاب��ی جاذبه ای  
به ش��مار   )Inbound Marketing(
می رود ، زیرا به ش��ما کم��ک می کند از 
طری��ق ایجاد محتواه��ای آموزنده ای که 
با جس��ت وجوهای افراد منطبق اس��ت، 
به مش��تریان واجد ش��رایط دس��ت پیدا 
کنید؛ کس��انی که هویت شما را دوست 
می دارند. گروهی ب��ر این باورند که پس 
از خان��واده و دوس��تان، وبالگ مهم ترین 
منبع قابل اعتماد کس��ب اطالعات است. 
ای��ن در حالی اس��ت که وبالگ نویس��ی 
خوش��بختانه کار ارزان قیمتی است و به 
تخصص فوق العاده پیچیده ای نیاز ندارد. 
با این  حال باید وبالگ نویس��ی را به طور 
مس��تمر، با زمان بندی مشخص و به طور 
حرفه ای دنبال کنید؛ همانند اس��تراتژی 
حضور در شبکه های اجتماعی که در باال 

شرح آن گفته شد. 

3- به سراغ برندسازی مشارکتی 
بروید

اصوال برندس��ازی فرآین��دی زمانبر 
اس��ت و به ای��ن راحتی ها به دس��ت 
نمی آید. به نظر ش��ما آیا این گوگلی 
که ما امروز می شناسیم، پس از چند 
س��ال تالش و زمین خوردن توانسته 
به جایگاه فعلی خود دست پیدا کند؟ 
اپل، آمازون و مایکروس��افت چطور؟ 
مشارکت با برندهای قدرتمند، یک راه 
میانبر برای این است که شما برندتان 
را ترویج دهید و به دیگران بشناسانید 
 و این می شود برندسازی مشارکتی یا

Co-branding. البت��ه کار ب��ا هر 
برند قدیمی درس��ت نیست و میزبان، 
باید برندی باشد که با کار و تولیدات 
ش��ما و س��ازمان تان  همخوانی داشته 

باشد. 
 

چند توصیه در خصوص برندسازی 
مشارکتی 

1- مخاطبان شریک بالقوه خود را 

زیر نظر بگیرید. آیا هواداران برند، به 
آن اعتم��اد کافی دارند؟ آیا رس��یدن 
ب��ه برندینگ بدون هم��کاری با این 
ش��ریک و آن ه��واداران، برای ش��ما 

دشوار است؟ 
2- چیزی وس��ط بگذارید. ببینید این 
برند ب��زرگ و احتماال قدیمی چه چیزی 
ن��دارد و در واقع ج��ای چه چیزی خالی 
اس��ت؛ همان را ارائه کنید. این  یک بازی 
برد - برد اس��ت که هم برای ش��ما و هم 
ب��رای برند میزبان و هم ب��رای هواداران 

می تواند سودآفرین باشد. 
3- س��رویس مش��تری را اولویت خود 
بدانید. زاپوس  )Zappos( یک شرکت 
آنالین بسیار موفق در حوزه فروش کفش 
و لباس است. این ش��رکت تمام هم وغم 
خود را بر بهبود تجربه مش��تری گذاشته 
اس��ت و با همین ش��یوه توانس��ته سایر 
مس��ائل و چالش ها را ح��ل کند و هزینه 
بس��یاری را در بخش تبلیغات و بازاریابی 
صرفه جویی کن��د. اهمی��ت و کارآمدی 
»تبلیغات دهان به دهان« چیزی نیس��ت 
که من و ش��ما بتوانیم آن را انکار کنیم. 
شما باید ارائه یک تجربه عالی به مشتری 
را س��رلوحه کار خود ق��رار دهید چرا که 
یک مشتری راضی بس��یار باارزش است 
و می تواند مش��تریان زیادی برای ش��ما 

جور کند. 

جمع بندی 
س��اخت ی��ک برن��د ممک��ن اس��ت 
به صورت یک تعهد خیلی بزرگ باش��د، 
به وی��ژه وقت��ی  که منابع مح��دودی در 
اختی��ار داریم، ولی همانط��ور که تاریخ 
ش��هادت می ده��د، راه ه��ای کم هزینه 
فراوانی برای رسیدن به این هدف بزرگ 
وجود دارد که من به برخی از آنها اشاره 
کردم. برندسازی با یک سری استراتژی 
و منطق س��ر و کار دارد به همین خاطر 
اس��ت که موضوعی خشک و پیچیده به 
شمار می رود ، اما به  هر حال از یاد نبرید 
که م��ا باید زندگی کنی��م؛ یک زندگی 

شاد و متعادل. 

چطور با هزینه ای اندک برندسازی کنیم؟ 
کارگاه برندینگ

ممیزی برند
متخصص��ان مارکتینگ برای آش��نایی ب��ا میزان 
دانس��ته های مصرف کنن��دگان در خص��وص برندها 
و محص��والت با هدف اتخاذ تصمیمات اس��تراتژیک 
در زمینه جایگاه سازی، باید با اجرای برنامه ممیزی 
برند، س��اختار دانش مصرف کنندگان از برند خود را 
ارزیاب��ی کنند. ممیزی برند عبارت اس��ت از بازبینی 
یکپارچه و همه جانبه برند با هدف شناس��ایی منابع 
و ایج��اد ارزش ویژه برای آن. در حس��ابداری، طرح 
ممیزی به مفهوم بازرس��ی سیستماتیک تمام اسناد 
و مدارک حس��ابداری س��ازمان توس��ط یک شرکت 
خارجی است. نتیجه این رسیدگی ها تعیین سالمت 

مالی شرکت در قالب گزارش بازرسی است. 
ب��ه گزارش هورموند، این مفهوم می تواند در بحث 
مارکتینگ نیز مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. به  عبارت  
دیگ��ر، برنامه ممی��زی مارکتینگ عبارت اس��ت از  
»برنامه بازرس��ی یکپارچه، سیستماتیک، مستقل و 
دوره ای از محی��ط، اه��داف، راهبردها و فعالیت های 
مارکتین��گ با هدف شناس��ایی نق��اط ضعف و قوت 
سازمان و توصیه برنامه ای شامل فعالیت های مختلف 
برای بهبود عملکرد مارکتینگ شرکت.« این فرآیند 
در س��ه گام اصلی طراحی می شود که نخستین گام، 
ایج��اد یکپارچگی میان اه��داف، دورنما و رویکردها 
است. گام دوم، ش��امل جمع آوری داده هاست و گام 
سوم عبارت است از آماده سازی و ارائه گزارش نهایی. 
این فعالیت متمرکز و درون س��ازمانی با هدف ایجاد 
اطمینان از کارایی و اثربخش��ی عملیات مارکتینگ 

شرکت انجام می شود. 
از س��وی دیگر، طرح ممیزی برن��د، طرح ارزیابی 
برون س��ازمانی و مش��تری محور اس��ت که با هدف 
ارزیابی وضعیت س��المت برند و شناسایی حوزه های 
قوت و ضعف آن اجرا می ش��ود و ه��دف نهایی آن، 
ارتقای س��طح ارزش ویژه برند از دیدگاه س��ازمان، 
تمرکز بر محصوالت و خدمات فعلی س��ازمان است، 
همچنین مشتری ها و شیوه مارکتینگ و برند سازی 
برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیدگاه 
مصرف کنن��دگان نیز نگرش ها و باورهای عمیق آنان 
نس��بت به برندها از تاثیرات چش��مگیری برخوردار 

است. 

ط��رح ممی��زی برن��د می توان��د جهت گیری های 
اس��تراتژیک برند را مش��خص کند و مدیریت ارشد 
س��ازمان بای��د ش��خصا عه��ده دار پیاده س��ازی این 
طرح باش��د و هر زمان که ض��رورت ایجاب می کند 
جهت گیری های استراتژیک س��ازمان را تغییر دهد. 
به  بیان  دیگر، مدیریت ارش��د سازمان با اجرای طرح 
ممی��زی برن��د درمی یابد ک��ه آیا برنامه ه��ا و منابع 
ارزش آفرین برند س��ازمان از وضعیت رضایت بخشی 
برخوردارند؟ آیا تداعی��ات ذهنی مصرف کنندگان از 
برند، مثبت و مطلوب اس��ت و نیازمند تقویت بیشتر 
اس��ت؟ آیا برند، تمایز خود را با رقبا از دس��ت  داده 
و نیازمند تعریف نقاط افتراق بیش��تری اس��ت؟ چه 
فرصت های نهانی پیش روی برند س��ازمان قرار دارد 
و چه چالش هایی می تواند در آینده، ارزش ویژه برند 

سازمان را تحت تاثیر قرار دهد؟ 
در نتیج��ه اجرای ای��ن تحلیل های اس��تراتژیک، 
مدیریت س��ازمان می تواند با طراحی و پیاده س��ازی 
برنامه های ممیزی برند به صورت مس��تمر و دوره ای  
)مث��ال به ص��ورت س��االنه یا ش��ش ماه یک ب��ار( به 
متخصص��ان مارکتین��گ اجازه دهد ت��ا همانند یک 
پزش��ک، انگش��ت خود را روی نبض برندهای ش��ان 
قرار دهند تا بتوانند در آینده با پویایی و هوشمندی 
بیش��تر آنها را مدیریت کنند. به  این  ترتیب، ممیزی 
برند یکی از پیش نیازهای اصلی در اجرای برنامه های 

مارکتینگ به شمار می آید. 
 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ چهارشنبه10
17 آبان 1396

شماره 926

تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 گاراژ صاحبان خودروهای هوندا 
نمایندگی های پاپ آپ

کمپین جدید هوندا طرفداران وفادار این شرکت را 
به سفیران برند تبدیل می کند. 

به گزارش  ام ب��ی ای نیوز در فرانس��ه، هوندا اخیرا 
راه��ی خالقانه ب��رای حل یک مش��کل مطرح کرده 
اس��ت: کمبود نمایندگ��ی در بازار این کش��ور. یک 
کمپین محصول آژانس تبلیغاتی »Sid Lee« پاریس 
 HR-V و CR-7 با هدف تبلیغ اتومبیل های مدل
SUV خ��ود، پ��س از شناس��ایی صاحب��ان وفادار 
خودرو های هوندا گاراژهای شان را به نمایندگی های 

پاپ آپ در حومه فرانسه تبدیل می کند. 
 #HondaNextDoor هفت��ه ای  س��ه  پ��روژه 
در م��اه س��پتامبر در دنی��ای مطبوع��ات، اینترنت، 
رسانه های اجتماعی و کمپین تلویزیونی از مشتریان 
برای ثبت نام آنالین تس��ت درایو به طور مستقیم در 
نمایندگ��ی پاپ آپ دعوت ک��رد. در پی پخش یک 
نس��خه ابتدایی از فیلمی با حضور یک طرفدار وفادار 
هوندا، محتوای اضافی به طور تجربی به نسخه اصلی 

فیلم افزوده می شود. 
ای��ن کمپین با بیش از یک میلیون بازدید کننده و    
هزاران lead، در طول سه هفته، شاهد ثبت نام هزار 
نف��ر برای بازدید از نمایندگی ها بود. هوندا حاال قصد 
تعمیم HondaNextDoor# به دیگر کشور های 

اروپایی و به زودی ابتدا بلژیک را دارد. 

فونت هایی برای به خاطر آوردن 
سالمندان

 فرصت ه��ای یکس��ان در زندگ��ی نصی��ب هم��ه 
نمی شود، گاه آدم ها پیر می شوند بدون آنکه شانسی 
برای دیده ش��دن پیدا کنند یا حتی بتوانند میراثی 
از خ��ود به ج��ا بگذارن��د. Casa Caleb یک خانه 
سالمندان اس��ت که تعدادی س��المند بی خانمان و 
افراد فراموش شده در آن زندگی می کنند. به گزارش 
 ام ب��ی ای نیوز، این مرکز با کمک ه��ای مردمی اداره 
می ش��ود. با این ح��ال اجاره مکان بس��یار گران بود 
و آنها در س��ال 2۰1۴ می خواس��تند ملک را بخرند 
ت��ا بتوانند امنیت زندگی سالمندان ش��ان را افزایش 
دهن��د. Casa Caleb نیاز داش��ت با روش��ی قابل 

اطمینان تر پول جمع کند. 

استراتژی
آژانس OMD برای دریافت مرتب مبالغ بیش��تر 
پول، باید این خبر را به طور گس��ترده و در تمام دنیا 
پخش می کرد و به این دلیل که هر روز سازمان های 
زیادی درخواس��ت پ��ول می کردن��د، بای��د ایده ای 

خالقانه ای را کنار دلیل اصلی کمپین مطرح کند. 
پس کاری کرد تا این سالمندان را از فراموش شدگی 
بی��رون بی��اورد؛ دس��تخط های س��المندان را ب��ه 
تایپوگرافی تبدیل کرد و این تایپوگرافی ها را به اسم 
این س��المندان نام گذاری کرد. آژانس از شهروندان 
کهنسال خواس��ت الفبا را با دستخط خود بنویسند، 
س��پس این دس��تخط ها اس��کن و دیجیتالی شد و 
فونت ها روی کامپیوتر قابل اجرا بود. هر فونت به نام 
صاحبش نام گذاری ش��د تا به این ترتیب آنها چیزی 
از خود به یادگار گذاش��ته باشند. فونت ها با مبلغ دو 

دالر قابل دانلود بودند. 

اجرا
 آژان��س OMD ی��ک وب س��ایت فون��ت ب��ه نام
آن  در  ک��ه  س��اخت   RealCharacters. org  
فونت ه��ا قابلیت دانلود داش��تند؛ به ای��ن ترتیب هر 
کسی می توانست داستان این شهروندان کهنسال را 

بداند و آن را به اشتراک بگذارد. 
از پرتیراژترین روزنامه های  Publinews، یک��ی 
گواتماال، نسخه ویژه ای را با این فونت ها منتشر کرد؛ 
عناوی��ن هر ی��ک از مطالب، با یک��ی از این فونت ها 
نوشته شده بود. تمام آگهی های چاپی کمپین نیز با 

این فونت های ویژه منتشر شده بودند. 

نتیجه
در ی��ک ماه تع��داد 23هزار دانلود از سراس��ر دنیا 
برای این فونت ها ثبت شد. تمام کانال های تلویزیون 
در گواتم��اال این کمپی��ن را پوش��ش دادند و بیش 
از ۵ میلیون بازدید، به اش��تراک گذاری و پس��ت در 
شبکه های اجتماعی در یک ماه، آمار نتایج کمپین را 

تشکیل می دادند.  
 

BRAND
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ب��دون تردی��د بازاریاب��ی از حوزه های 
جذاب دنیای اقتصاد محس��وب می شود، 
با این حال به عل��ت تنوع و حضور افراد 
متع��دد در این عرصه، قدم نهادن در این 
مسیر امری آسان نبوده و به همین خاطر 
افراد همواره خواهان ارتقای س��طح خود 
هستند. در این راستا الگوبرداری از افراد 
موف��ق می تواند اقدامی هوش��مندانه در 
راستای کس��ب موفقیت باشد، به همین 
خاط��ر در ادامه ب��ه بررس��ی 10 عادت 
روزانه بازاریابان جهانی خواهیم پرداخت. 
بدون تردید به کار بردن این عادات برای 
خود در نهایت باعث خواهد شد به سطح 
حرف��ه ای آنها نزدیک ش��ده و به جایگاه 

مدنظر خود دست پیدا کنید. 

1-تعیین اهداف
نخس��تین اق��دام روزانه اف��راد تعیین 
کارهای��ی اس��ت که در پای��ان روز حتماً 
باید به س��رانجام برس��ند. این امر باعث 
خواهد ش��د از بی برنامگی خارج ش��ده و 
متمرک��ز روی کارهایی باش��ید که برای 
شما ضروری و اولویت محسوب می شود. 
بس��یاری از افراد در این رابطه به تعیین 
برنامه های هفتگی ی��ا ماهانه اکتفا کرده 
یا صرفاً کارهایی را که باید صورت گیرد 
یادداش��ت می کنند، با این حال توجه به 
این نکته ضروری اس��ت که این اقدامات 
تنها یک جنبه از کار تعیین اهداف بوده 
و به همین خاطر ضعف های فاحش��ی را 
با خود به همراه دارد. در این راس��تا الزم 
اس��ت زمان دقیق انجام هر ی��ک را نیز 
مشخص سازید. با این حال توجه داشته 
باش��ید که همواره جایی ب��رای اتفاقات 
از پی��ش تعیین نش��ده و غیرمنتظره نیز 
داش��ته باش��ید. همچنین در این رابطه 
الزم اس��ت به س��طح توانایی و آس��تانه 
تحمل خود نیز توجه داش��ته باشید تا از 
ایجاد برنامه ای غیرعملی جلوگیری شود. 
ب��ا این ح��ال در صورت نیاز الزم اس��ت 
مقاوم��ت خ��ود را در براب��ر حجم باالی 

کاری افزایش دهید. 

2- فراگیری اصول رقابت 
به عن��وان ی��ک بازاری��اب الزم اس��ت 
هم��واره در تصمیمات خود، واکنش های 
احتمال��ی رقبا را نیز مدنظ��ر قرار دهید. 
مش��کل بس��یاری از اف��راد در این رابطه 
این اس��ت که نس��بت به اص��ول رقابتی 
آش��نایی کافی نداشته و همین امر باعث 
می شود تصمیمات آنها توام با احساسات 
و اقدامات عجوالنه باشد. این امر می تواند 
شما را در جایگاه بسیار بدی قرار داده و 
در نهایت منجر به دلسردی شما از کاری 
که مش��غول انجام آن هس��تید، شود. در 
همین راس��تا الزم است همواره مطالعات 
الزم در رابط��ه ب��ا اصول و فن��ون رقابت 
داشته باش��ید. در این امر صرفاً نباید به 
مطالعه کتاب ها و مق��االت موجود اکتفا 
کرده و بررس��ی و بازبینی اقدامات افراد 
موفق نیز می تواند راهنمای عمل بس��یار 

خوبی در این رابطه باشد. 
3- شناسایی مخاطبان هدف

در یک تعریف کلی و جامع، مخاطب 
ه��دف به اف��رادی اطالق می ش��ود که 
احتماال به جمع مشتریان شما خواهند 
پیوس��ت. واقعیت این است که به همان 
اندازه که فروش محصول یا خدمات شما 
مهم اس��ت، درک کامل مخاطب هدف 
نیز ضروری است، چرا که شما باید دقیقا 
بشناسید چه افرادی می خواهند از کاال 
یا خدمات ش��ما استفاده کنند. آنها چه 
نیاز هایی دارند تا با این ش��ناخت، بهتر 
بتوانی��د آنه��ا را پیدا کنی��د و در طیف 
مشتریان تان قرار دهید. به همین خاطر 
است که بسیاری از شرکت های جهانی 
در رابط��ه با ف��روش محص��والت خود 
در کش��ورهای دیگر با مش��کل مواجه 
می ش��وند. در همین راس��تا الزم است 
ویژگی های مردم هر منطقه ای را که در 
آن قصد فعالیت دارید به خوبی تحلیل 
کنید. این اقدام به ش��ما کمک خواهد 
کرد تا در مس��یری گام بردارید که نیاز 
مشتری بوده، که نتیجه آن دستیابی به 

موفقیت خواهد بود. 

4- ایجاد محتوا
و  اقدام��ات  اس��ت  الزم  هم��واره 
محصوالت خ��ود را در معرض نمایش 
مشتری قرار دهید. در بسیاری از موارد 
میزان فروش به نحوه عملکرد ش��ما در 
این زمینه بس��تگی دارد. در این راستا 
الزم اس��ت ب��ه هر طریق��ی که ممکن 
است اقدام کنید. حضور در شبکه های 
اجتماع��ی، ایجاد وب س��ایت، انتش��ار 
مجل��ه و مواردی از این ش��کل همگی 
اقداماتی س��ودمند محسوب می شوند. 
ب��ا این حال توجه داش��ته باش��ید که 
تنه��ا برخی از افراد ق��ادر به حضور در 
تمامی این عرصه ه��ا بوده و همین امر 
باعث می شود پای انتخاب وسط بیاید. 
درواق��ع الزم اس��ت بهتری��ن مقصد و 
حوزه را برای این ام��ر انتخاب کرده و 
به شیوه ای نوین و کاماًل خالقانه آن را 

مدیریت نمایید. 

5- امکان رشد
در رابط��ه ب��ا دنیای اقتصاد الزم اس��ت 
در هی��چ نقطه ای خ��ود را متوقف نکرده و 
همواره رو به جلو در حرکت باشید. در این 
رابطه توصیه می شود دایره ارتباطی خوبی 
با افراد فع��ال و موفق در حوزه کاری خود 
ایجاد ک��رده و از تجربی��ات و نظرات آنها 
اس��تفاده کنید. همچنین در بس��یاری از 
ش��رایط بنا بر نیاز بازار، الزم اس��ت با افراد 
دیگر همکاری خود را تا سطحی که به یک 
برند مش��ترک برسید گسترش دهید. این 
امر از اصول طبیعی کسب وکار بوده و نباید 
به بهانه های سنتی و دالیل غیرمنطقی آن 
را کنار گذاشت. فراموش نکنید که هدف، 
رس��یدن به موفقیت اس��ت نه این امر که 

صرفاً موفق به نظر برسید. 

6- انجام آزمایش
این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است 
که هر اقدامی با ضعف هایی همراه خواهد 
بود. با این حال میزان آن نباید در حدی 
باش��د که بار منفی آن بیش��تر به چشم 
بیاید. در این راس��تا توصیه می شود قبل 
از اجرایی کردن ه��ر تصمیم خود آن را 
مورد آزمایش قرار داده تا از نتیجه بخش 
بودن آن اطمینان حاصل کنید. فراموش 
نکنید که شرایط و نوع انجام این امر نیز 
تعیین کننده بوده و باید به ش��کلی کاماًل 
حرفه ای صورت گیرد تا نتیجه حاصل از 

آن قابل استناد باشد. 

7- اعمال بازبینی
همواره الزم است اقدامات گذشته خود 
را م��ورد بازبینی قرار دهی��د تا با آگاهی 
نس��بت به نقاط ضعف موج��ود، از تکرار 
آنها جلوگی��ری کنید. زمان انجام آن نیز 
بستگی به شرایط خودتان داشته، با این 
حال توصیه می شود حداکثر سالی یکبار 
این عمل انجام ش��ود. فراموش نکنید که 
بهتر اس��ت همواره یک سیستم اطالعات 
قوی در این رابطه داشته باشید که شامل 
ارقام و آمارهای متعدد باشد. با این اقدام 
امکان بازبینی با دقت و سرعت بیشتری 

مهیا خواهد بود. 

8- نوآوری
در صورتی که کاری را انجام دهید که 
ف��ردی دیگر مدت ها قبل ب��ا تکیه بر آن 
به موفقیت دس��ت پیدا کرده اس��ت، در 
صورتی که بهترین عملکرد را نیز داشته 
باشید صرفاً یک مقلد خواهید بود. بدون 
تردی��د این اق��دام ش��ما نمی تواند نتایج 
فوق العاده ای به همراه داش��ته باش��د که 
این خود مانعی جدی در راستای تبدیل 
ش��دن به بازاریابی جهانی خواهد بود. در 
این راس��تا بهتر است ابتدا اشراف کاملی 
نس��بت به نیاز جامعه هدف خود داشته 
باش��ید تا از دل آن بتوانید اقدام خود را 
ش��کل داده و مخاطب ه��دف خود را به 

دست آورید. 

9- اهمیت سخنرانی
ت��ا زمانی ک��ه در ح��وزه کاری خود به 
س��طح مطلوب نرس��یده اید بهتر اس��ت 
صرفا در این زمینه ش��نونده باش��ید. در 
واقع گ��وش دادن به صحبت های س��ایر 
افراد باعث خواهد ش��د به س��طح علمی 
و آگاهی های ش��ما افزوده ش��ود که این 
خود امری مطلوب در راس��تای موفقیت 
خواهد بود. در همین راستا الزم است از 
شبکه های بارگذاری ویدئو استفاده کرده 
و در صورتی که زمانی برای ش��رکت در 
نشس��ت ها ندارید، خالصه آنها را تماش��ا 
کنید. با این حال در نقطه ای الزم اس��ت 
خ��ود نیز در این رابط��ه اقدام کرده و در 
مسیر س��خنرانی قدم بردارید. به همین 
خاطر الزم اس��ت در رابط��ه با اصول آن 
اطالعات الزم را به دست آورده و تمرین 
کافی داش��ته باش��ید. درواقع در این امر 
دیگ��ر صرفاً در اختیار داش��تن بار علمی 
مطلوب کافی نبوده و نوع عملکرد ش��ما 
روی صحنه نیز تعیین کننده خواهد بود. 

10- امکان ارتباط با مخاطب
بدون تردید عملکرد ش��ما باعث خواهد 
شد عده ای خواهان برقراری ارتباط با شما 
باش��ند. به همین خاطر الزم است همواره 
پلی ارتباطی برای این امر در اختیار داشته 
باش��ید. فراموش نکنید که این امر تنها در 
ابتدا ممکن است با مخاطبان کمی رو به رو 
باش��د، با این حال این ام��ر مطلق نبوده و 
با گس��ترش حوزه فعالیت و کسب شهرت 
ش��ما بدون تردید با موارد متعددی مواجه 
خواهید ش��د که ممکن اس��ت خ��ارج از 
وقت ش��ما باشد. بدون تردید اگر بخواهید 
به تمامی درخواس��ت های دریافتی پاسخ 
دهید، از سایر اقدامات خود عقب خواهید 
ماند و با معضل کمبود وقت مواجه خواهید 
شد. به همین خاطر توصیه می شود فردی 
را مس��ئول انجام این امر کنید تا از دیدن 
پیام ه��ای تکراری و غیر ضروری جلوگیری 
ش��ود. با این حال فرام��وش نکنید که فرد 
منتخب تحت هیچ شرایطی نباید پاسخی 
را از خ��ود ب��ه مخاطب دهد. ای��ن امر در 
صورت وقوع باعث خدش��ه دار شدن وجهه 
و شخصیت شکل گرفته شما نزد مخاطب 

خواهد شد. 
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تکنیک های قدیمی بازاریابی که 10 عادت روزانه بازاریابان جهانی
هنوز کارآمد هستند

بازاریابی کار آسانی نیست و همه به دنبال پیدا کردن 
راه های جدید آن هس��تند، ام��ا در این میان روش هایی 
وجود دارد که در گذشته جواب داده اند و اکنون نیز مفید 
هستند.  به گزارش زومیت، این روزها تکنولوژی تلفن های 
هوشمند همه گیر شده است و همین موضوع باعث شده 
که تکنیک های بازاریابی دیجیتال با سرعت باالیی تغییر 
کنن��د. از کمپین های ایمیلی گرفت��ه تا تبلیغاتی که در 
س��ایت ها درج می ش��وند، می توان این طور نتیجه گیری 
کرد که رویکردهای دیجیتال س��هم عم��ده بازاریابی را 
ب��ه خود اختصاص داده اند. به همین دلیل اکثر بازاریابان 
معتقدند روش های سنتی، دیگر تأثیر مثبتی بر بازاریابی 
برند نخواهند داش��ت، هر از چند گاهی روش های جدید 
نیز ممکن اس��ت برای یک کسب و کار مفید واقع نشوند. 
براساس نظرسنجی س��ایتEconsultancy ، در سال 
۲01۶، تنها ۲۲ درصد کسب و کارها نتیجه قانع کننده ای 
از فعالیت های مرتبط ب��ا بازاریابی خود گرفته اند. تفاوت 
بین کمپین ها و نرخ تبدیل نش��ان می دهد که بازاریابی 

دیجیتال دارای محدودیت های زیادی است. 
غرق شدن در دنیای دیجیتال

کمپین ه��ای ایمیلی ک��ه به عنوان قهرم��ان بازاریابی 
دیجیتال ش��ناخته می ش��وند، تنه��ا در صورتی جواب 
می دهند که مخاطب داشته باشند. ۷۸درصد از مشتری ها 
اش��تراک ایمیل خود را لغو می کنند زیرا نمی خواهند در 
طول روز پیام های اضافه دریافت کنند. تبلیغات پاپ آپ 
نیز مانند دو سال گذشته طرفدار ندارند و ۹1درصد مردم 
معتقدند این تبلیغ ها نه تنها مفید نیس��تند بلکه بیشتر 
ایج��اد مزاحمت می کنند. مش��تری ها ترجیح می دهند 
تبلیغی ببینند که توجه شان را خودبه خود جلب کند، نه 
اینکه از آنها تقاضا شود به یک تبلیغ توجه کنند، بنابراین 
وظیفه بازاریابان اس��ت که بتوانند نیازهای مش��تری را 
برط��رف کنن��د. ۸0درص��د از بازاریاب��ان معتقدند که 
تالش های شان تا حدودی تأثیرگذار بوده است و می تواند 
بهتر از این شود. بازاریابان می توانند برای جذب مخاطب 
و ایجاد رابطه با آنها به ریش��ه های بازاریابی بازگردند و از 
روش های قدیمی استفاده کنند. این روش ها از قبل انجام 
شده  و جواب داده اند، بنابراین بازاریابان با کمی خالقیت 

و به روزرسانی می توانند از آنها استفاده کنند. 
1- تابلوهای تبلیغاتی

اس��تفاده از تابلوه��ای تبلیغاتی یک��ی از قدیمی ترین 
روش های بازاریابی است که هنوز هم مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ از سندان های قدیمی )ابزاری که آهنگران، آهن 
گداخته را روی آن می کوبیدند( جلوی در آهنگری های 
ق��رن 1۵ گرفت��ه تا تابلوهای چش��مک زنی ک��ه امروزه 
مشتری ها را به سمت فروشگاه هدایت می کنند. تابلوهای 
تبلیغاتی سال هاس��ت که مورد اس��تفاده قرار می گیرند، 
بنابراین با یک ش��رکت باتجرب��ه در این زمینه همکاری 

کنید تا حداکثر استفاده را از سرمایه گذاری خود ببرید. 
شرکت های تبلیغاتی زیادی وجود دارند که در زمینه 
طراحی نش��انه، خالقانه عمل می کنند و می توانند توجه 

مشتری ها را به سمت برند شما جلب کنند. 
2- تبلیغ کننده با لباس مبدل

یکی دیگر از روش های سنتی تبلیغات استخدام کردن 
افرادی اس��ت که بیرون از فروش��گاه می ایستند و توجه 
رهگذران را به برند شما جلب می کنند. دانشجویان زیادی 
وجود دارند که حاضرن��د در ازای دریافت مبلغی، لباس 
مبدل بپوش��ند و با در دست داشتن تابلوهای مخصوص 
برای برند ش��ما تبلیغ کنند. این روش هنوز هم کارآمد 
است زیرا سخت می توان حضور این افراد را نادیده گرفت 
و هزاران رهگذر مخصوصا افرادی که پش��ت چراغ قرمز 

منتظر هستند به آنها توجه خواهند کرد. 
3- استفاده از کیسه های مخصوص

تصور کنید مشتری ها از فروشگاه شما خرید کرده اند و 
محصول شما را داخل کیسه هایی قرار می دهند که عکس 
برند شما روی آن چاپ شده است و وارد خیابان می شوند. 
بس��یاری از برندها برای کیس��ه های خ��ود از طرح های 
خالقانه ای استفاده می کنند که توجه بینندگان را به خود 
جلب می کند. این نوع تبلیغات هیچ هزینه اضافه ای برای 

شما ندارد و تنها به کمی خالقیت احتیاج دارد. 
4- ایمیل های مستقیم

ارتباط مس��تقیم با مشتری ها و پیشنهاد تخفیف ویژه 
روی برخ��ی محصوالت یا خدمات، یکی دیگر از بهترین 
راه های قدیمی تبلیغات است. پایین آوردن قیمت ها برای 
برخی مشتری ها می تواند از مقدار سود شما بکاهد، اما اگر 
راضی باشند تبدیل به مشتری دائم برند شما خواهند شد 

و این برای شما بسیار ارزشمند خواهد بود. 
5- بروشورهای تبلیغاتی

پخش کردن بروش��ور تبلیغاتی در سطح محله کمک 
می کند که برند شما به مشتری های محلی معرفی شود. 
اگ��ر بتوانید خودت��ان این کار را انج��ام دهید برای برند 
بهتر اس��ت زیرا می توانید به مشتری ها توضیحات اضافه 
ارائ��ه دهید و با آنها ارتباط حضوری برقرار کنید. اهمیت 
پخش کردن بروشورهای تبلیغاتی زمانی بیشتر می شود 
که کس��ب و کار جدیدی راه اندازی کرده باش��ید و بدانید 
که مش��تری های بالقوه زیادی دارد اما ندانید که چگونه 
باید آنها را پیدا کنید.  روش های س��نتی بازاریابی مانند 
استفاده از تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها، کیسه های چاپی 
مخصوص و فرس��تادن ایمیل های مس��تقیم هیچ موقع 
قدیمی نمی شوند. درحالی که روش های جدید بازاریابی 
دیجیتال ارائه و م��ورد آزمایش قرار می گیرند، تبلیغات 
تأثیرگذار س��نتی روش های خوب و قابل اعتمادی برای 

کسب درآمد هستند. 
INC  :منبع

فروش تلفنی در 5 مرحله اساسی
فروش تلفنی در پنج مرحله اساس��ی؛ همان گونه 
که می دانید صحبت اول بس��یار تأثیرگذار اس��ت و 
بیش��تر تماس های اول با مشتری ها تلفنی از سوی 
کارش��ناس ف��روش ص��ورت می پذیرد، ام��ا هرگز 
نمی توان فهمید که در تماس تلفنی اول با مشتری 

چگونه صحبت انجام شود که خراب نشود. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، در فروش تلفنی 
با مش��تری ی��ک قدرت عظیم وج��ود دارد که اول 
بای��د آن را درک ک��رد. بس��یاری از فعاالن خالق 
حوزه های خدمات نس��بت به ای��ن موضوع آگاهی 
ندارند! مدیران این ش��رکت ها تص��ور می کنند که 
بدون برنامه قبلی می توانند گوشی تلفن را برداشته 
و ب��ا هر کس که می خواهند تماس بگیرند، اما این 

اشتباه است. 
نبای��د فراموش کرد که ف��روش تلفنی بهترین و 
تنها فرصت کارشناس��ان فروش برای نش��ان دادن 
همدلی، سخاوت و اعتماد به طرف مقابل )مشتری( 

است.
برای مدیری��ت بازاریابی تلفنی پن��ج مرحله زیر 
پیشنهاد می شود. بهره برداری به موقع از این موارد 
باعث می ش��ود که تأثیر قابل توجهی بر مش��تریان 

خود گذاشته و بر استرس خود نیز غلبه کنید. 

گام 1: در فروش تلفنی به سرعت پاسخ 
مشتریان را بدهید

در کوتاه ترین زمان ممکن از مشتریان بالقوه خود 
س��وال کنید. وضعیت ایده آل آن است که بتوانید به 
تلفن ها حداقل ۵ س��اعت در روز پاسخ دهید، اما اگر 
کارشناس فروش کافی برای انجام این کار به صورت 
کامل ندارید، الزم است که حداکثر ظرف 1۵ دقیقه 
پاسخ تماس با مش��تری ها را بدهید. فراموش نکنید 
که مش��تریان ممکن اس��ت به فرد بعدی در لیست 
خود مراجعه کرده و در مدتی که ش��ما با آنها تماس 
نمی گیری��د، صحبت تلفنی فوق العاده ای با ش��خص 

دیگری داشته باشند. 
مش��تری های بالق��وه معم��وال در برنامه های خود 
هیجان زده عمل می کنند و کس��ی را می خواهند که 
در همان زمان به آنها کمک کند. پس نباید مشتری 
را ب��ا به تعویق انداختن تماس به یک س��اعت بعد از 

دست داد. 

گام 2: اطالعات جمع کنید 
باید هر ان��دازه که امکان دارد اطالعات بیش��تر و 
مفیدت��ری در مورد ش��غل خود جم��ع آوری کنید. 
مش��تری را به خوبی درک کنید )چه ش��اخص هایی 
مهم اس��ت و چه ش��اخص هایی برای��ش بی اهمیت 
اس��ت(. بدین ترتیب به راحتی می توانید با مشتری 
خ��ود ارتباط برق��رار کنید. حتماً از تم��اس گیرنده 
بپرس��ید که چگونه در مورد ش��ما اطالع پیدا کرده 
اس��ت. این موضوع ب��رای تحقیقات بازار ش��ما مهم 
اس��ت. برای کسی که ش��ما را توصیه کرده است، از 

طریق یکsms، پیام تشکر ارسال کنید. 

گام 3: در فروش تلفنی، تن و لحن صدای 
مناسبی داشته باشید 

برای مش��تری ش��ما مهم نیس��ت که چق��در روز 
سخت و شلوغی داش��ته اید. نباید پشت تلفن عجول 
و غیر معمول به نظر برسید. هنگام تماس با مشتری 
باید لحنی گرم و دوس��تانه داش��ته باش��ید. نش��ان 
دهید با یک دوس��ت قدیمی صحبت می کنید. افراد 
را تش��ویق ک��رده و با هیجان آنها هماهنگ باش��ید. 
آنها هر مقدار که احس��اس راحتی بیش��تری با شما 
کنند، اطالعات بیش��تری در م��ورد آنها می فهمید و 

ارتباطات تان با آنها قوی تر می شود. 

گام 4: در مورد خودتان و کاری که انجام 
می دهید، توضیحاتی ارائه کنید 

در ف��روش تلفنی بگویی��د که چگون��ه می توانید 
ب��ه آنه��ا در اجرایی ک��ردن رویاها کم��ک کنید. از 
گذش��ته کاری بگویید و خدمات متفاوتی که نسبت 
ب��ه دیگران انج��ام می دهید؛ با این ه��دف که او نیز 
ترغیب به گفت وگو شود. آن زمان فرصتی برای شما 
است زیرا قدرتمندترین ابزار برای فروش خواهد بود. 
از صحب��ت کردن درباره پ��ول در ابتدای تماس اول 
خودداری کنید. اول مطمئن ش��وید ک��ه می توانید 
س��ودی معقول از هر کدام از طیف ه��ای قیمتی به 
دست بیاورید؛ مشتریان در اغلب موارد دوست دارند 

که پایین ترین قیمت را کسب کنند. 

گام 5: با تشکر تماس را به پایان برسانید 
به عقیده مش��اوران پارک بازاریاب��ی ایران، وقتی 
می خواهید تماس را به پایان برس��انید، اشتیاق خود 
را در مورد مالقات مش��تری نش��ان دهید. همچنین 
آدرس ایمیل او را بگیرید که بتوانید مواردی را برای 
او ارسال کنید که در آن نشان می دهید تا چه حد از 
صحبت کردن با او خوش��حال شده اید و تا چه اندازه 
به دنبال کار کردن با او هستید. در برخی اوقات این 
عمل زیاده روی به نظر می رس��د، اما وقتی تأثیرش را 

ببینید، نظرتان تغییر می کند. 
در نهایت، تماس با مش��تری تنها زمانی باید تمام 
شود که از شما و خدمات شما به وجد آمده باشد. به 
دس��ت آوردن پروژه ها و سفارش های آنها در دستان 

توانمند سخاوت و همدلی حرفه ای است. 

ایستگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

مترجم: امیر آل علی



انجام هم زمان کارها بهره وری شما را 
افزایش نمی دهد

حجم باالی برنامه های روزانه و س��رعت پروس��ه های 
کاری باعث شده اس��ت انجام هم زمان کارهای مختلف 
ب��ه عادتی فراگیر تبدیل ش��ود ولی ای��ن عادت ممکن 
اس��ت بهره وری شما را کاهش دهد.  به گزارش زومیت، 
کارآفرینان و صاحبان کس��ب وکارهای کوچک، افرادی 
هستند که به طور پیش فرض می توانند پروژه های متعدد 
را اداره کنن��د، به خوبی با دیگ��ران کار کنند و هم زمان 
به وظایف مختلفی بپردازند. با گسترش ابزارهای مولتی 
تس��کینگ و بهره وری، راحت ت��ر می توانید تمام جوانب 
کسب وکارتان را زیر نظر قرار دهید. رسانه های اجتماعی 
هم به عنوان پلتفرم های موثر به توس��عه کسب وکار شما 
کم��ک می کنند.  احتم��اال وقتی این مقال��ه را مطالعه 
می کنید مشغول کار دیگری نیز هستید. این طور نیست؟ 
پرداختن هم زمان به چند کار، جزئی از عادات ما ش��ده 

است؛ ولی آیا بهره وری  ما را هم باالتر می برد؟ 
طبق مطالعات سایکونومیک بولتن، تنها ۲.۵ درصد از 
افراد می توانند در طوالنی مدت چندین وظیفه هم زمان 
را به خوب��ی تکمیل کنند. تحقیق��ات و مطالعات متعدد 
نش��ان می دهند ک��ه این روند، اغلب باعث خس��تگی و 
فرس��ودگی کارمندان می ش��ود و البته این امر در مورد 
کارآفرینان اهمیت بیش��تری پیدا می کند. شما به عنوان 
یک کارآفرین، موتور محرک کس��ب وکارتان هس��تید و 
سعی می کنید با انجام هم زمان کارهای مختلف، به رشد 
و توس��عه کسب وکار کمک کنید. بااین حال خودتان هم 
می دانی��د که اگر در یک زمان به کارهای بس��یار زیادی 
مش��غول ش��وید، کیفیت کل��ی پروژه هایت��ان را پایین 
می آورید.  نتیجه مطالعات علمی، ازجمله تحقیقاتی که 
در دانشکده ساسکس انگلستان انجام  شده است، نشان 
می دهد افرادی که هم زمان به وظایف متعددی مشغولند، 
تمرکز کمتری روی کارهایش��ان دارند.  این عدم تمرکز 
می توان��د خودش را در جلوه های مختلفی مثل فراموش 
کردن پیگیری مش��تریان بالق��وه، پرداخت مالیات های 
دوره ای یا شبکه سازی موثر با سرمایه گذاران نشان دهد. 
به عالوه اس��تراتژی چندوظیفه ای بودن ممکن است به 
کاهش بهره وری، س��ودآوری و رش��د آینده شرکت شما 
منجر ش��ود.  نتیجه تحقیقاتی که اخیرا توس��ط انجمن 
روانشناس��ی آمریکا صورت گرفته است، می تواند بیش 
از این هش��داردهنده باشد. این تحقیقات نشان می دهد 
هرچه بیش��تر به ای��ن روند روی بیاوری��د، در طول یک 
روز یا یک دوره زمانی خاص، بیش��تر دچار حواس پرتی 
می ش��وید و کارایی تان به شدت پایین می آید.  مدیریت 
زم��ان و همچنین افزایش قدرت تمرکز روی پروژه هایی 
ک��ه واقعا برای کس��ب وکار ش��ما از اهمیت بیش��تری 
برخوردارند، می توانند از این آس��یب ها جلوگیری کنند. 
چ��ه قدم هایی در این راه موثرند؟  بیایید نگاهی به چند 
نکته س��اده داشته باشیم که قدرت یادآوری و تمرکز ما 

را بهبود می دهند: 
تمرکز کردن را به روش روزانه خود تبدیل کنید

س��عی کنید بخش��ی از وقت خود را به این اختصاص 
دهید که برنامه کاری هفته یا ماه بعدتان را تنظیم کنید. 
به این ترتیب سازماندهی موثرتری خواهید داشت. نوشتن 
اه��داف و راهکارهای آنها باعث می ش��ود در آینده دچار 
سردرگمی نشوید. به عالوه وقتی تمرکز، قسمتی از روتین 
همیش��گی تان باشد، پروژه ها را با دقت بیشتری تکمیل 

می کنید، حتی اگر هفته کاری شلوغی داشته باشید. 
وظایف تان را برحسب ضرورت و اهمیت 

درجه بندی کنید
خالصه نویس��ی وظای��ف، ی��ک روش رهبری اس��ت 
که توس��ط دوایت آیزنهاور و بس��یاری از رهبران مطرح 
دیگر مور داس��تفاده ق��رار می گرفت. ش��ما باید بتوانید 
وظایف مهم و مسائل ضروری را از هم تشخیص بدهید. 
مس��ائل ضروری ممکن اس��ت چنین مواردی را شامل 
ش��ود: نارضایتی مش��تریان، مدیریت رقابت های جدید 
و همچنین رس��یدگی به مسائل مربوط به حمل ونقل و 
ارس��ال خدمات.  از طرف دیگر وظایف مهم شما ممکن 
اس��ت کارهایی از این قبیل را در بر بگیرد: سازمان دهی 
تقویم، تهیه و تنظیم فهرس��ت مش��تریان، رسیدگی به 
امور فروش��ندگان، شبکه سازی یا س��رمایه گذاری روی 
رویدادهای منطقه ای.  اجازه ندهید رسانه های اجتماعی 
باعث فش��ار روانی بیشتری ش��وند رسانه های اجتماعی 
ابزارهایی هس��تند که هم می توانند به رشد کسب وکار 
شما کمک کنند و هم ممکن است تمرکز و بهره وری تان 
را کاهش دهند. کارشناسان توصیه نمی کنند رسانه های 
اجتماعی را کام��ال کنار بگذارید؛ چراک��ه این ابزارهای 
قدرتمند می توانند دسترس��ی به منابع س��رمایه گذاری 
را راحت ت��ر کنن��د.  بااین ح��ال اگر زمانی که مش��غول 
بررسی تقاضای مش��تریان، چک کردن اسناد و مدارک 
یا جمع آوری اطالعات مالیاتی شرکت هستید، هم زمان 
ب��ه توئیت کردن و ارس��ال ویدئوی زن��ده یا پیام  صوتی 
بپردازید، احتمال خطای ش��ما باال م��ی رود و بهره وری، 
کارایی و سودآوری شرکت را به خطر می اندازید.  مولتی 
تسکینگ یا پرداخت هم زمان به کارهای مختلف، بخشی 
از ذهنیت هر کارآفرین است و ابزارهای جدید مدیریتی 
می توانن��د در مقیاس های کوچک ب��ه بهبود آن کمک 
کنند ولی به یاد داشته باشید که عدم تمرکز روی مسائل 
ضروری ک��ه در اولویت باالتری ق��رار دارند به قیمت از 
دست دادن زمان، پول و حتی مشتریان شما تمام خواهد 
شد. کمی از مولتی تسکینگ فاصله بگیرید، وظایف خود 
را برحس��ب ضرورت، س��ازماندهی و اولویت بندی کنید 
و ت��الش کنید وق��ت متعادلی به رس��انه های اجتماعی 
اختصاص دهید. این روند باعث بهبود عملکرد، بهره وری 
INC :و سودآوری شما می شود.                      منبع
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متخصصان در زمین��ه تجربه کاربری و 
تجارت الکترونی��ک، برترین ایده های خود 
برای القای حس لذت به کاربران، حفظ آنها 
و ترغیب ایشان برای خرید از وب سایت تان 
را در این مطلب با شما در میان می گذارند. 
کس��ب وکارهای  چال��ش  بزرگ تری��ن 
فعال در زمین��ه تجارت الکترونیک تبدیل 
بازدیدکنندگان به مش��تری اس��ت. با این 
فرض که شما محصول یا خدماتی عالی که 
مورد نیاز مردم اس��ت، ارائه می کنید یکی 
از بهترین راه ها برای تبدیل بازدیدکنندگان 
به مش��تری این است که اطمینان حاصل 
کنید بازدیدکنندگان سایت شما به سرعت 
و آس��انی می توانن��د آنچه را ب��ه دنبالش 
هس��تند پی��دا و س��پس آن را خریداری 
کنند.  حال، کسب وکارهای آنالین چگونه 
می توانند کاری کنند که روند کار مشتری 
تا حد ممکن خوش��ایند و سودمند باشد؟ 
موارد پیش رو به نقل از مدیر وب 10 نکته 
هستند که توسط صاحبان کسب وکارهای 
الکترونی��ک و متخصص��ان تجربه کاربری 

)UX(  ارائه شده اند. 
 

1- مردم را برای بازدید از سایت تان 
منتظر نگذارید

ران یتز، مالک جواهرفروش��ی تیتانیوم 
و جواهرس��ازان یتز می گوی��د: »هیچ چیز 
بیش��تر از صفحاتی که به کندی بارگذاری 
می شوند باعث دفع بازدیدکننده نمی شود. 
مطالعات بسیاری نشان داده اند که هر چه 
سرعت بارگذاری کمتر باشد، میزان تبدیل 
)conversion rates(  بازدیدکنن��ده به 
مشتری کمتر خواهد بود. در واقع خریداران 
منتظ��ر نمی مانند.« ری گری��دی، معاون 
اجرای��ی کلودکریز می گوی��د: »40درصد 
خریداران، سایتی که بارگذاری آن بیش از 
س��ه ثانیه طول بکش��د را ترک می کنند و 
یک تاخیر یک ثانیه ای در زمان پاسخ دهی 
صفحه می تواند میزان تبدیل را تا 7 درصد 
کاه��ش ده��د.«  ج��ن چو ک��ه مدیریت 
تحقیقات تجربه کاربری در شاپیفای را بر 
عهده دارد، می گوید: »به منظور بارگذاری 
سریع )و تسریع در فرآیند خرید( به دنبال 
مرتب کردن و اصالح کدهای س��ایت خود 
باش��ید. عالوه بر این، تصاویر را فش��رده تر 
کنی��د، چراک��ه تصویرهای ب��زرگ برای 
بارگ��ذاری نیاز ب��ه زمان بیش��تری دارند. 
همچنین، طراحی واکنشگرا را مدنظر قرار 
دهید. در طراحی واکنشگرا، طرح وب سایت 
شما روی هر دستگاهی که مشتریان با آن 
اقدام ب��ه خرید می کنند در بهترین حالت 
ممک��ن نمایش داده می ش��ود.« بیش��تر 
بخوانید: چگونه عکس های س��ایت خود را 

فشرده کنیم؟ 
 

2- درک کنید که مردم اطالعات را 
چگونه می خوانند یا اسکن می کنند

دارن ل��و، بنیانگذار بیتکاچ��ا می گوید: 
»قس��مت های مه��م ه��ر صفح��ه را در 
س��مت چپ ب��اال و پایی��ن ق��رار دهید، 
بازدیدکنن��دگان، صفحات را با یک الگوی 
»F« ش��کل اسکن می کنند. لذا توجه آنها 
را با س��ربرگ یا عناوین ]قدرتمند[ جلب 
ک��رده و صفحه بندی را بر همین اس��اس 
انجام دهید. البته این نکته در زبان فارسی 

براس��اس یک الگوی »F« برعکس اس��ت 
بنابراین قس��مت های مهم هر صفحه را در 

سمت راست باال و پایین قرار دهید. 
 

3-یافتن محصوالت را آسان سازید. 
زون��درا ویلس��ون، مدیرعام��ل و رئیس 
ش��رکت بهداش��ت و س��المت پوست بلو 
می گوید: »درباره مصرف کنندگان تحقیق 
کنی��د ت��ا متوجه ش��وید کدام دس��ته از 
محصوالت اهمیت بیشتری برای مردم دارد. 
پس از آن، زیرمجموعه های محصوالت را به 
طور منطقی ایجاد کنید، به نحوی که مردم 
بتوانند چیزی را که می خواهند به آس��انی 
پی��دا کنند. اگ��ر می توانید ب��رای کاهش 
شلوغی س��ایت و آسان تر شدن حرکت در 
آن، ان��واع رنگ و اندازه های هر محصول را 

در یک صفحه قرار دهید.«
 

4-طرح بندی صفحه های محصوالت 
خود را ساده کنید. 

دیمیتری��وس کورتس��یس، مدیر عامل 
گودویدی��و می گوی��د: »طرح بندی ش��ما 
باید مرتب و ش��یک باشد. موارد اساسی– 
ک��د محص��ول، قیمت، توضی��ح مختصر، 
گزینه ه��ای رنگ/اندازه، گال��ری تصویر و 
ویدئ��و]و خالص��ه رتبه ده��ی کاربران به 
محصول/لینک به نظر مش��تریان[ - را در 
نیمه باالی��ی صفحه قرار دهی��د و از بقیه 
صفحه برای ارائه جزئیات بیشتر مانند نقد 
و بررسی، رتبه محصول و گزینه های ارسال 

استفاده کنید.«
 

5- از رنگ ها به شکل کنترل شده 
استفاده کنید

توس��عه دهنده  تومازیفس��کی،  م��ت 
وب سایت و گرافیک در شرکت فناوری های 
مایلز می گوید: »رنگ ها برای تهییج عواطف 
و افزودن تاکید بس��یار س��ودمند هستند. 
با این وجود، اس��تفاده از رنگ های متعدد 
باعث تضعیف نتایج مورد نظر شما خواهد 
ش��د. س��عی کنید تنوع رنگی را تقریبا به 
س��ه رنگ محدود کنی��د. بهترین کار این 
اس��ت که از رنگ های برن��د خود به همراه 
فام های مختلف آن استفاده کنید و در کل 

وب سایت همین رویه را حفظ کنید.«
لو می گوید: »در طراحی وب سایت خود 
از سه رنگ اصلی استفاده کنید و اطمینان 
پیدا کنی��د که پال��ت رنگ ب��ا محصول/

محصوالت ش��ما تطابق داش��ته باشد. به 
روانشناسی رنگ ها نیز توجه کنید. به عنوان 
نمونه، آبی آرامش بخش و اعتمادآور است، 

در حالی که س��بز شرکتی را نشان می دهد 
که دوس��تدار محیط زیست است.« )و زرد 
نش��ان دهنده هشدار اس��ت و خواندن آن 
می تواند دشوار باش��د.( چو اضافه می کند: 
»تضاد رنگ )کنتراست( بین متن و زمینه، 
ب��ه نحوی که خواندن متن آس��ان باش��د 
حائز اهمیت است. به عنوان مثال، خواندن 
نوشته ای با رنگ خاکستری پررنگ یا سیاه 
روی زمینه س��فید از خاکستری کم رنگ 

روی زمینه سفید آسان تر است.« 
 

6- اطمینان پیدا کنید که متن اندازه 
مناسبی دارد و قابل خواندن است 

یتز می گوید: »نوشته های خوب و مفید 
به ش��ما کمک می کنند فروش بیش��تری 
داشته باش��ید، اما باید خواندن آنها آسان 
باش��د. اطمین��ان حاصل کنید ک��ه اندازه 
فونت نوش��ته ش��ما به اندازه کافی بزرگ 
اس��ت که خواندن آن آسان باشد«: حداقل 
سایز 1۲ برای متن بدنه نوشته ها و مقداری 
بزرگ ت��ر، مثال 18 یا ۲0 ب��رای عناوین – 
عالوه بر این نوش��ته ها بای��د روی تبلت یا 
گوش��ی های هوش��مند نیز واضح به نظر 
برسند. »همچنین اطمینان پیدا کنید که 
فاصله خطوط مناسب است«: حداقل 1/۲ 
تا مقداری فضای خالی بین خطوط وجود 

داشته باشد. 
 

7- از تصاویر باکیفیتی که اطالعاتی 
را به مخاطب ارائه می دهند استفاده 

کنید. 
تروی��س بن��ت، مدیرعام��ل اس��تودیو 
دیجیتا می گوید: »ب��رای محصوالت خود 
از تصاویر باکیفیتی اس��تفاده کنید که آن 
را از فاصله ای مش��خص یا زوایای مختلف 
نشان می دهند. با این کار به مشتریان خود 
ذهنیتی از آنچه به واقع در حال خرید آن 
هس��تند را ارائه می کنید. هرچه اطالعات 
بیش��تری ]از طریق تصوی��ر و ویدئو[ ارائه 
کنید، مش��تری راحت ت��ر می تواند به این 
نتیجه برس��د که: »بله، ای��ن دقیقا همان 

چیزی است که می خواستم!«. 
 

 )breadcrumbs( 8- از مسیریاب
استفاده کنید

ل��و می گوید:»ب��رای راحت��ی حرکت و 
جابجایی در سایت از مس��یریاب استفاده 
کنی��د. مس��یریاب، ی��ک نوار بص��ری به 
مانن��د ی��ک نوار نش��ان دهنده پیش��رفت 
ب��ه  ک��ه  اس��ت   )progress bar( کار 
بازدید کنن��دگان اج��ازه می دهد موقعیت 

خود در فرآیند انجام یک فعالیت در سایت 
را مش��اهده کنن��د. معموال از مس��یریاب 
برای فرآیند خرید اس��تفاده می شود. مثال 
ترتی��ب آن به این صورت خواهد بود: ورود 
– اطالعات ارس��ال – اطالعات پرداخت – 

مرور و پرداخت – پایان.«
 

9- کمک مجازی ارائه کنید
اس��کات هورن، مدی��ر ارش��د بازاریابی 
]۲4[7 می گوید: »شرکت های کسب وکار 
الکترونی��ک بای��د اس��تفاده از روبات های 
گفت وگ��و ی��ا ابزاره��ای چت زن��ده را که 
از فن��اوری پیش��گویانه ب��رای پیش بینی 
نیاز خری��داران اس��تفاده می کنند مدنظر 
قرار داده و در زمان هایی که بیش��تر حائز 
اهمیت هستند، به مشتریان مشاوره بدهند. 
به عنوان مثال، اگر یک مش��تری در مرحله 
پرداخ��ت یک پیام خطا دریافت می کند یا 
به دنبال یک راهنمای اندازه هاس��ت، یک 
روبات گفت وگو هوش��مند می تواند کمک 
مناسب را در زمان الزم ارائه دهد.«  او ادامه 
می دهد: »عالوه بر این، روبات های گفت وگو 
و کارگ��زاران بخ��ش خدمات مش��تریان 
می توانن��د توصیه های��ی اختصاص��ی ب��ه 
مشتریان ارائه کنند که آنها را از مشکالت 

عبور داده و فروش را قطعی کند.«
 

10- فرآیند چک اوت )checkout(  را 
تسهیل کنید

کاترینا تپول، مدیر ارشد هنری آرشیتک 
می گوی��د: »در مبح��ث کس��ب وکارهای 
الکترونیک، بیش��ترین ریزش در قس��مت 
چ��ک اوت ص��ورت می گی��رد. در برخ��ی 
م��وارد، این ام��ر به دلیل تردید مش��تری 
روی می ده��د، ام��ا اغلب می ت��وان آن را 
ب��ه پیچیدگی و گیج کننده ب��ودن فرآیند 
چک اوت نس��بت داد. این فرآین��د را با به 
حداقل رس��اندن تع��داد مراحل چک اوت 
آسان تر کنید. این یعنی کاربران باید بتوانند 
بدون خروج از صفحه اصلی، پیش نمایشی 
از محصوالت را مشاهده کنند، عالوه بر این 
قادر باشند مستقیما محصوالت را از قسمت 
فهرست هر دسته به سبد خرید خود اضافه 
کنند.« بن��ت می گوید: »عالوه ب��ر اینها، 
کارب��ران را به ایجاد یک حس��اب کاربری 
مجب��ور نکنید. در ع��وض، اج��ازه دهید 
به عنوان مهمان خرید خود را انجام بدهند، 
بااین حال می توانید اشاره کنید در صورتی 
که ثبت نام کنند در خریدهای بعدی روند 

سریع تری خواهند داشت.«
ری��ک کن��ی، رئی��س بخ��ش بین��ش 
می گوی��د:  دیمن��دور  مصرف کنن��دگان 
»درنهایت، ارائه گزینه های پرداخت مانند 
 Android Pay ،پی پ��ال OneTouch
و Apple Pay را که به فرآیند چک اوت 
سرعت می بخش��ند مدنظر قرار دهید. این 
کار، روند کار خری��داران را بهبود می دهد 
و آنها را از دردس��ر تکمیل فرم های متعدد 
و جس��ت وجو ب��رای پی��دا ک��ردن کارت 

اعتباری شان نجات می دهد.«
البته در ایران استفاده از انواع درگاه های 
پرداخ��ت مانند درگاه ه��ای بانکی و روش 
پرداخ��ت USSD و همچنین روش های 
دیگ��ر مانند اس��تفاده از کی��ف پول های 
الکترونیکی می تواند در این نکته مهم باشد. 

 10 روش بهبود تجربه کاربری
برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی

کارآفرینی کلید

6 راهکار برای حفظ ارتباطات 
پایدار در فضای شراکت

بس��یاری از کارآفرین��ان تصور می کنن��د که پیدا 
کردن یک شریک، س��خت ترین بخش ماجرا بوده و 
پ��س از آن ارتباط به راحتی ش��کل خواهد گرفت. 
البت��ه یافت��ن ف��ردی ک��ه دیدگاه ه��ا و ارزش های 
مشترکی با شما دارد بسیار مهم است، اما باید توجه 
داشت که ش��راکت های عمیق به همین راحتی هم 

شکل نمی گیرند. 
روابط میان ش��رکا و هم بنیان گذارها در بازه های 
زمان��ی بلندمدت س��اخته ش��ده و وقتی ب��ه نتیجه 
می رس��ند که هر دو طرف، ان��رژی و تالش کافی را 
برای تقویت و پایداری رابطه به کار گرفته باشند. در 
ادامه به نقل از دیجیاتو به ش��ش راهکار برای حفظ 
ارتباطات پایدار در فضای ش��راکت اش��اره خواهیم 

کرد. 

صداقت را سرلوحه کار قرار دهید
هیچ ش��راکتی ب��دون تعهد ب��ه صداق��ت پابرجا 
نمی مان��د و در ای��ن زمین��ه ه��ر دو ش��ریک ی��ا 
هم بنیان گذار باید به ش��دت مراق��ب رفتارهای خود 
باش��ند، چراکه بی اعتمادی از مسائل بسیار جزئی و 
کوچک آغاز ش��ده و موجب بروز اختالفات شدیدی 

میان شرکا می شود. 
هی��چ وق��ت حتی کوچک تری��ن مس��ئله را نیز از 
شریک خود پنهان نکرده و از گفتن حقیقت به بهانه 
مناس��ب نبودن زمان طفره نروید، زیرا ممکن است 
ش��ریکتان اخبار را از منب��ع دیگری دریافت کرده و 

ارتباط کاری میان شما به هم بریزد. 
از ط��رف دیگ��ر حتما در ابتدای ش��راکت اهمیت 
راستگویی و صداقت را به شریک خود گوشزد کرده 
و عن��وان کنید که ب��ه دلیل احترامی ک��ه برای او، 
کارکنان و ش��رکت قائل هستید همواره تمام حقایق 
را مطرح خواهید کرد و همین انتظار را نیز از شریک 

خود دارید. 

نقش ها را مشخص کنید
ی��ا  نف��ر در ی��ک ش��رکت  س��هم مس��اوی دو 
س��رمایه گذاری باعث می ش��ود در مس��ائل مختلف، 
هر دو ط��رف از اختیار برابری برخوردار باش��ند که 
این ام��ر در برخی موارد منجر به ب��روز اختالف در 

تصمیم گیری ها خواهد شد. 
بهترین راه برای پیشگیری از بروز چنین اختالفاتی، 
تقسیم وظایف و مش��خص کردن نقش ها به صورت 
کتبی اس��ت تا در آینده هر کس��ی به مسئولیت ها و 
اختیارات خود آگاه بوده و به تصمیمات طرف مقابل 

نیز احترام بگذارد. 

تصمیمات اساسی را با مشورت اتخاذ کنید
تقس��یم وظایف و مش��خص کردن نقش ها باعث 
می ش��ود انرژی هر کدام از شرکا روی بخش خاصی 
متمرکز شده و کارایی سازمان افزایش یابد، اما باید 
به یاد داش��ته باشید که برخی از تصمیمات نیازمند 
مش��ورت دوجانبه بوده و با وج��ود آگاهی از نظرات 
کلی ش��ریک خود، بهتر اس��ت زمان وی��ژه ای را به 
ارتب��اط حض��وری و تصمیم گیری در مورد مس��ائل 

خاص و اساسی اختصاص دهید. 

خارج از محیط کار نیز با یکدیگر ارتباط داشته 
باشید

بس��یاری ار کارآفرینان در زندگی احساس تنهایی 
می کنند؛ داشتن یک شریک کاری که از بخش قابل 
توجهی از مس��ائل و مش��کالت روزمره شما آگاهی 
دارد فرصت خوبی برای برقراری ارتباطات نزدیک تر 

و در نتیجه کاهش فشارهای محیط کار است. 
عالقه مندی های مش��ترک میان خود و شریکتان  
)مانند کوهن��وردی، دوچرخه س��واری یا تفریحات 
دیگ��ر( را پیدا کرده و ب��رای دوری از تنش های کار 
و بهبود س��المت جس��می و روانی، یک برنامه ریزی 

منظم داشته باشید. 

به زندگی خصوصی یکدیگر احترام بگذارید
در نظر داشته باشید که شریک شما به جز فضای 
کار و ش��راکت، زندگی شخصی خود را نیز داشته و 
تالش می کند با برق��راری تعادل میان کار و زندگی 
خصوصی، شرایط مطلوبی را برای خود رقم بزند. باید 
توجه کنید که افراد در برخی موارد حتی به تنهایی 
نیز نیاز داش��ته و در صورت تقاضا برای دسترس��ی 

دائمی، سالمتی روانی آنها به خطر می افتد. 

با رویکرد منطقی به حل اختالفات بپردازید
بروز اختالف میان ش��رکا طبیعی بوده و حتی در 
بس��یاری از موارد برای تحلیل بهتر و تصمیم گیری 
بهینه الزم است، اما این اختالفات در بعضی از موارد 
ناش��ی از س��وء تفاهم و عدم برقراری ارتباط مناسب 
بوده و در صورت عدم رسیدگی، عواقب ناخوشایندی 

را در پی خواهند داشت. 
در چنین شرایطی بهتر است با رعایت احترام و به 
صورت منطقی با مسئله روبه رو شوید، چراکه شریک 
ش��ما نیز به دنبال بهبود شرایط شرکت بوده و الزاما 
با شخص ش��ما مخالفت نمی کند، در نتیجه پس از 
اتخ��اذ تصمیم نهایی، اختالف��ات را فراموش کرده و 
به ادامه مس��یر تا رس��یدن به اهداف و چشم اندازها 

بیندیشید. 
The Next Web :منبع

 

پیشنهاد کسب وکار 

کمک کردن در امور حسابداری - الزاما نباید عضو جامعه حسابداران نخبه با یک مشاور مالی رسمی باشید تا بتوانید در امور 
حسابداری به افراد کمک کنید – یک مدرک در امور مالی یا تجاری کفایت می کند. راه های چندگانه ای برای کمک به افراد در مدیریت 

حساب های شان وجود دارد. شما می توانید به استارت آپ ها کمک کنید تا حساب های شان را مدیریت کنند.
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اخبار

اهواز – ش�بنم قجاوند- وزیر نیرو گفت: مدیریت آب را باید به 
درس��تی تعریف کنیم؛ هر سازمانی که در هر جایی در زمینه تامین 
و عرضه آب تاثیرگذار است، بخشی از مدیریت آب محسوب می شود. 
"رضا اردکانیان" در آیین افتتاحیه طرح آبرسانی به پایانه مرزی چذابه 
عنوان کرد: خوشحالم که این توفیق برای من و همکارانم فراهم شد تا 
در این ایام عزیز در سرزمین پاک و خطه به یادماندنی کشور - استان 
خوزستان- و در وفای به عهد نمایندگان این استان حضور یابیم. وی 
با اباغ س��ام گرم ریاست جمهوری و هیئت وزیران به اهالی شریف 
خوزستان، افزود: عرصه آب و برق به صورت مستقیم با امنیت و آرامش 
آحاد مردم این سرزمین ارتباط دارد و هر کسی در هر پست و مقامی 
این مجال و فرصت را فراهم می بیند که به هر ش��کل در این صحنه 
تأثیرگذار باشد. اردکانیان تصریح کرد: استاندار خوزستان به موضوع 
توسعه اشاره کردند و این که توسعه انسانی، مدیریتی و فیزیکی همه در 
یک مسیر و مدار در طول هم قرار می گیرد؛ به نظر من چنین پروژه ای 
در این فاصله زمانی کوتاه و به ثمر رسیدن آن عامت دلگرم کننده ای 
از ظرفیت های هنوز نهفته و به بار ننشسته در استان خوزستان است. 
وی عنوان کرد: اس��تان خوزستان نه فقط اینکه ظرفیت های خداداد، 
طبیعی و سرشاری دارد بلکه به واسطه نیروی انسانی گسترده می تواند 
و باید س��رآمد، پیشرو و الگوی مناطق دیگر کش��ور باشد. اردکانیان 
گفت: خوزستان یکی از استان های مرزی است و همه مرزهای کشور 
باید آبادترین نقاط ایران باشند. آنچه که در این پروژه در زمان کوتاه 
رخ داد حاکی از آن اس��ت که می توان با کمک نیروهای فعال در این 
استان، نمایندگان، مجموعه های مردم نهاد، ظرفیت باالی مدیریتی و 
بنیه های فکری چالش های پیش رو را با کمک هم پشت سر بگذاریم. 
وی افزود: باید کاری کنیم که اس��تان خوزستان کماکان مهاجرپذیر 
باش��د و این اتفاق نخواهد افتاد جز اینکه باور داش��ته باشیم ظرفیت 
غلب��ه بر چالش ها و تنگناها را داریم و با همدلی و همفکری بنا را بر 
رفع نقاط ضعف بگذاریم. اردکانیان گفت: با آسیب شناسی از وضعیت 
موجود باید ریشه مشکات را شناسایی و از پررنگ کردن آن نهراسیم؛ 

باید از گذشته مدیریتی خود درس بگیریم و با نگاهی امیدوارانه و رو 
به جلو با ایجاد نشاط و امید بین مردم برای رونق، اشتغال و آسایش 
بیش��تر  فعالیت کنیم. وی بیان  کرد: با پرهیز از تکرار نقاط ضعف و 
رسیدگی های جدی به قصورها و تقصیرات مشکات پیش رو را حل 
کنیم. با همه مجموعه های وزارت نیرو در خدمت مردم این اس��تان 
هس��تم و برای تولید و ارائه برق مطمئن و پایدار، تأمین آب شرب و 
جمع آوری فاضاب، بخش کشاورزی به شکل مقدور و ممکن فعالیت 
می کنیم تا روزهای روشن تری را برای این استان زرخیر فراهم شود. 
اردکانیان گفت: در مورد نوع مصرف ماده حیاتی آب حساس هستیم و 
یادآوری می کنیم که در رابطه با آلوده نکردن منابع آب محدود، افزایش 
بهره وری، بازچرخانی و استفاده سالم از پساب ها، کاهش تلفات آب در 
شبکه های مختلف و کشاورزی حساس باش��یم. وی افزود: در وزارت 
نیرو اعتقاد نداریم که صرف مس��ئله انتقال آب یا تأمین منابع جدید 
آب می تواند مشکات نقاط تشنه و کم آب ما را به شکل پایدار حل 
کند و متقابا صرف عدم انتقال آب قادر نخواهد بود که یک ش��رایط 
پایدار و مطمئن را در نقاط پرآب تضمین کند. اردکانیان گفت: باید به 
نوع مصرف آب توجه کنیم؛ با ادامه وضع موجود مصرف آب در بخش 
کشاورزی، شرب و صنعت یا آلوده کردن منابع حیاتی آب که از جمله 
آن ها کارون بزرگ است و ادامه عدم توجه و سرمایه گذاری الزم برای 

افزایش بهره وری آب و جانمایی مناسب برای صنعت، قادر به تضمین 
حیات نخواهیم بود. وی افزود: آب چنانچه درس��ت و صحیح مصرف 
شود برای مصارف مختلف آحاد این سرزمین به اندازه کافی وجود دارد. 
اردکانیان تصریح کرد: هر کسی که در تأمین و مصرف آب نقش داشته 
باش��د در مدیریت آب هم دخیل است؛ همه سازمان های تأثیرگذار، 
مصرف کننده و سیاست گذار در کنار اشخاص عادی به عنوان بخشی 
از چرخه مدیریت آب محس��وب می شوند. وی گفت: من با شوق  به 
دعوت رییس جمهور از عمق جان لبیک گفتم و با اتکا به نمایندگان 
م��ردم و ظرفیت ب��االی وزارت نیرو و مجموعه های درگیر در صنعت 
آب و برق در خدمت مردم هستم تا با رسیدگی به مسائل مختلف از 
جهت تولید، مش��کات برق و تامین آب شرب، جمع آوری و تصفیه 
فاضاب و توس��عه بخش کشاورزی بتوانیم روزهای روشن تری برای 
استان زر خیز و مقاوم خوزستان رقم بزنیم. اردکانیان  افزود: همانگونه 
که موضوع حق آب ش��رب را حق حیاتی و طبیعی شهروندان کشور 
می دانیم، درباره مصرف این ماده حیاتی هم حساس هستیم و سعی 
می کنیم یادآوری کنی��م که باید در ارتباط با آلوده نکردن منابع آب 
محدود و بهره وری مناسب از این منبع کمیاب، بازچرخانی، استفاده 
سالم از پساب ها و کاهش تلفات آب شرب و کشاورزی در شبکه های 
مختلف حساس باشیم و از توجه و حساسیت مردم نسبت به موضوع 
مصرف آب در راس��تای رفع مش��کات استفاده کنیم. وی بیان کرد: 
وزارت نیرو اعتقاد ندارد صرف مسئله انتقال آب یا تامین منابع جدید 
آب می تواند مشکات نقاط تشنه و کم آب را به شکل پایدار حل کند و 
همچنین صرف عدم انتقال آب شرایط پایدار را در نقاط پر آب تضمین 
کند. باید نسبت به نحوه مصرف آب در مناطق پر آب و کم آب توجه 
کنیم. اردکانیان گفت: با ادامه وضع موجود در بخش شرب، صنعت و 
کشاورزی و همچنین آلوده کردن منابع حیاتی آب از جمله کارون و 
ادامه عدم توجه به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری مناسب، تلفات 
آب و جانمایی مناس��ب قادر نخواهیم بود حیات را در این س��رزمین 

تضمین کنیم. 

تبریز - اس�د فالح- ش��هردار تبریز با اش��اره به اینکه در مورد 
اشتغال نمی توان توقعی از ش��هرداری داشت، گفت: انتظار اصلی از 
ش��هرداری باید بر مبنای خدمات باش��د، نه اشتغال زایی. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس ایرج شهین باهر افزود: امروز شهرداری  
در بحث درآمد و نیروی انس��انی با مش��کاتی مواجه است و از این 
رو، انتظارات از ش��هرداری باید در چارچوب وظایف و ماموریت های 
این نهاد باش��د. ش��هردار تبریز با اش��اره به این که با آگاهی کامل از 
پیچیدگی ها و مشکات شهر وارد مسئولیت اجرایی شده  است، گفت: 
برای تک تک این مش��کات برنامه داری��م و امیدواریم با همراهی و 
مش��ارکت مردم بر این مشکات فائق بیاییم. وی با تاکید بر این که 
باید با خود صریح و بی تعارف باشیم، افزود: منکر افتخارات و امتیازات 
شهر نیستیم اما باید قبول کنیم که امروز در حوزه های مختلف شهر 
با مش��کل مواجهیم. معتقدیم باید با راهکاریابی و جلب مشارکت و 
همکاری عمومی، شهری شایسته تر را در اختیار شهروندان قرار دهیم. 
شهردار تبریز تاکید کرد: تا زمانی که مردم برای حل مشکات ورود 
نکنند نمی توان امیدی به آینده داشت. حضور شهرداری، به تنهایی 
نمی تواند تمام مش��کات ش��هر را مرتفع کند. یک پیشنهاد ساده 
شهروندی، بعضاً می تواند یک گره پنهان را حل کند. سعی داریم دیوار 

بی اعتمادی بین مردم و شهرداری را حذف کنیم تا مردم شهرداری را 
از خود دانسته و برای نقش آفرینی در توسعه و آبادانی شهر، آستین 
باال بزنند. شهین باهر با اشاره به در پیش بودن تبریز 2018 خاطرنشان 
ک��رد: رویدادهایی نظیر تبری��ز 2018 در تمام کش��ورهای جهان، 
یک دس��تاورد نهایی نیست، بلکه شروعی اس��ت برای یک حرکت 
توس��عه محور؛ ضرورت مهم این دوره، تقویت فرهنگ مهمان پذیری 
و تحقق واقعی شعار »هر شهروند، یک میزبان« است. وی با بیان این 
که مباحث فرهنگی یکی از حوزه ها و وظایف شهرداری است، گفت: 
ب��ه همین منظور با توافق  صورت گرفت��ه با مدیرکل محترم آموزش 

و پرورش اس��تان، مقرر شده فرهنگ شهروندی، به صورت عملی و 
تاثیرگذار، با حضور کارشناسان شهرداری تبریز در کاس های هفتگی 
برخی مقاطع تحصیلی ارائه شود . شهردار تبریز متذکر شد: بخشی 
از برنامه های تبریز 2018 عملیاتی نش��ده  اند، با این حال، پروژه های 
مهمی از قبیل مرکز همایش های بین المللی، بازآفرینی مقبره الشعرا 
و میدان آذربایجان در حال اجرا اس��ت؛ س��عی  داریم با جمع بندی 
پروژه های ویژه این رویداد، گش��ایش رسمی تبریز 2018 را با افتتاح 
پروژه ه��ای مهم مقارن کنیم. ش��هین باهر اضافه کرد: جلب فرصت  
میزبانی های ملی و بین المللی از مدت ها پیش در دس��تور کار بوده 
و رایزنی های مهمی نیز برای به ثمر رسیدن شان صورت گرفته است. 
وی مشکات کالبد شهری، بافت فرسوده و حاشیه نشینی را از دیگر 
معضات شهر خواند و گفت: رویکردمان در این خصوص،  الگوبرداری 
از تجربه های موفق  بین المللی، تثبیت، نوسازی و تحکیم بافت ناکارآمد 
شهری است. شهردار تبریز همچنین گفت: شهروندان با حضور پرشور 
خود در انتخابات اردیبهشت ماه، شورایی فرهیخته و موثر را انتخاب 
کردند و جا دارد که از شورای محترم به خاطر حمایت هایشان قدردانی 
کنیم؛ تداوم این حمایت ها دلگرم کننده اس��ت و می تواند بسیاری از 

دشواری های آتی شهر را هموار کند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مهندس علی گلشن، معاون 
خرید ش��رکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با خبرنامه ش��رکت  فوالد 
هرمزگان بیان ک��رد: واحد خرید مواد اولیه و انرژی یکی از بخش های 
مهم س��ازمان می باش��د که با توجه به هزینه شدن بیش از 80 درصد 
منابع مالی سازمان در این واحد، همواره نقش مهمی در کاهش هزینه 
های فوالد هرمزگان را ایفا می کند. این واحد در سال 1396 برای اولین 
ب��ار در تاریخ فوالد هرمزگان موفق به انعقاد قرارداد خرید 150 مگاوات 
ساعت برق مصرفی ش��رکت فوالد هرمزگان از طریق بخش خصوصی  
گردید که با اجرایی شدن این قرارداد از ابتدای شهریور ماه سال جاری 
بالغ بر 300 میلیارد ریال صرفه جویی هزینه خرید انرژی در مقایسه با 
سایر روش های خرید قبلی محقق گردید.  وی در ادامه عنوان کرد: فوالد 

هرم��زگان 300 مگاوات برق نیاز دارد و با قرارداد اخیر، 150 مگاوات از 
برق مورد نیاز شرکت از بخش خصوصی خریداری شده است. مهمترین 
مزیت این قرارداد کاهش در هزینه های س��ازمان و صرفه جویی 300 

میلی��ارد ریالی و در عین حال افزایش اطمینان از تامین برق س��ازمان 
بوده است. پرداخت صورتحساب پس از 50 روز از صدور صورت حساب، 
صورت خواهد گرفت. این قرارداد بر EPS موثر بوده و موجب افزایش 
سود پیش بینی شده به مبلغ 20 ریال می گردد. گلشن در خاتمه تصریح 
کرد: واحد خرید مواد اولیه و انرژی در نظر دارد با پیگیری مستمر خود، 
نقش مهمی در کاهش هزینه های سازمان ایفا نماید، این واحد همچنین 
در راستای تحقق آرمان همیشگی س��ازمان فوالد هرمزگان به منظور 
تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی سود ده در سطح ملی و تحقق شعار »ما 
می توانیم« و در چارچوب سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید و 
برداش��تن گامی محکم برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مورد نظر 

رهبر معظم انقاب، تمام تاش خود را معطوف می دارد.

س��اری - دهقان - به گ��زارش خبرنگار مازن��دران، عملیات 
پیگرانی هوشمند خط لوله 16 اینچ علی آباد / شاهرود به طول 
69 کیلومتر با هماهنگی کامل با امور مهندسی شرکت انتقال گاز، 
دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز، HSE و با تاش پرسنل مرکز 
بهره ب��رداری خطوط لوله گرگان و همکاری منطقه 4 عملیات 
انتقال گاز در جهت پایش و کنترل خط لوله مذکور با موفقیت به 
اتمام رسید. رسول داوودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز 

در ارتباط با پیگرانی خط لوله علی آباد / شاهرود اظهار کرد: این 
عملیات از روز پنجشنبه 4 آبان آغاز و طی 5 مرحله در روز سه 
ش��نبه 9 آبان با موفقیت به پایان رسید. داوودی نژاد گیجینگ، 
مگنت، کالیپ��ر،  MFL و TFI را مراحل عملیات برش��مرد و 
 گفت: خط لوله 16 اینچی علی آباد /ش��اهرود از کیلومتر 0 الی

 40 کیلومتر در محدوده منطقه 9 عملیات انتقال گاز و از کیلومتر 
40 الی 69 در محدوده منطقه 4 عملیات انتقال گاز است.

وزیر نیرو در آیین افتتاحیه طرح آبرسانی به پایانه مرزی چذابه:

مرزهای کشور باید آبادترین نقاط ایران باشند

شهردار تبریز:

شهرداری  در بحث درآمد و نیروی انسانی با مشکالتی مواجه است 

کاهش 300 میلیاردریالی هزینه در فوالد هرمزگان

صرفه جویی 300 میلیارد ریالی در خرید برق از بخش خصوصی 

رسول داوودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد

انجام عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 16 اینچ علی آباد -  شاهرود 

تبریز - اس�د فالح- رئیس شورای شهر تبریز  بر سعی و تاش 
اعضای شورا و مجموعه مدیریتی شهرداری تبریز بر پیشبرد سریع و 
علمی کارها و امورات شهری تبریز تاکید کرد.  به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکتر شکور اکبرنژاد در دیدار شهردار و اعضای شورای اسامی 
شهر تبریز با امام جمعه تبریز اظهار داشت: جذب سرمایه گذار، توسعه 
صنعت گردش��گری و افزایش بهره وری از ضرورتهای مهم شهرداری 
تبریز اس��ت و ش��ورای پنجم این مقوالت را س��رفصل فعالیت های 
خود قرار داده اس��ت. اکبرنژاد با تاکید بر اینکه تاش داریم به همراه 
ش��هرداری در راس��تای توسعه ش��هر قدم برداریم افزود: همکاری با 

مجموعه مدیریت شهر و استان از جمله اهدافی است که بسیاری از 
نارسایی ها و ناهماهنگی های موجود را از میان برخواهد داشت. وی با 
اعام اینکه تاش برای تحقق واقعی قانون و مقررات از نیازهای مبرم 

مدیریت شهری است، افزود: صیانت از محیط زیست و توسعه فضای 
سبز، ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای زندگی شهروندان از اهداف 
اساسی شورای شهر تبریز است. رئیس شورای اسامی شهر تبریز در 
پایان سخنانش اظهار داشت: امیدواریم با رسیدن به درآمدهای پایدار 
شهری به صورت اصولی در راستای توسعه پایدار شهر حرکت کنیم 
و نتیجه هر حرکتی بدون توجه به ض��رورت ایجاد درآمدهای پایدار 
شهری مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود. به دنبال صدور حکم رسمی 
شهردار تبریز از س��وی وزارت کشور، شهردار تبریز و اعضای شورای 

شهر تبریز دیروز صبح با امام جمعه تبریز دیدار کردند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
جذب سرمایه گذار، توسعه صنعت گردشگری و افزایش بهره وری از ضرورت های مهم شهرداری تبریز است

بازدید مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از زادگاه نفت
اهواز - ش�بنم قجاوند- مش��اور مدیرعامل ش��رکت ملي نفت ایران در امور زنان و خانواده با س��فر به زادگاه نفت در شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان حضور یافت و از بخش هاي مختلف آن بازدید کرد . خانم نوشین نجار در این سفر یک روزه که 
با هدف آشنایي با نحوه فعالیت زنان شاغل در این شرکت صورت گرفت با حضور در دفتر مدیرعامل این شرکت از توجه ویژه مهندس 
قباد ناصري به رفع کاهش دغدغه هاي اداري بانوان این شرکت تقدیر نمود . حضور در بخش هاي مختلف اداري و ستادي  برگزاري 
نشست صمیمانه با زنان شاغل ، بازدید از چاه شماره یک خاورمیانه و بازدید از کوي و منازل سازماني و مشاهده میداني از یکي از 
منازل سازماني به منظور مشاهده قدمت منازل و تهیه گزارش از مسایل و مشکات کارکرد کارکنان به مدیرعامل شرکت ملي نفت 

ایران از دیگر بخش هاي سفر یک روزه مشاور مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران به زادگاه نفت بود . 

 ،TESSALINA عملیات امداد پزشکی به خدمه تانکر غیر ایرانی 
در نزدیکی جزیره خارگ

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: عملیات امداد پزشکی به خدمه مصدوم 
تانک��ر TESSALINA ، با موفقیت انجام ش��د. به گ��زارش روابط عمومی، 
محمد ش��کیبی نس��ب معاون دریایی و بندری اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
اس��تان بوش��هر در این باره گفت: در پی  اعام ش��ناور مذکور به مرکز فرعی 
جس��تجو و نجات دریای��ی خارگ مبن��ی بربیماری یکی از خدمه ) تش��نج( 

بافاصله هماهنگی الزم انجام و شناور ناجی 9 به موقعیت اعزام شد.
ش��کیبی نسب  افزود: با رسیدن ش��ناور ناجی 9 به موقعیت  و انجام اقدامات اولیه، فرد بیمار تحویل گرفته 

شد و در اسکله مروارید جزیره خارگ تحویل عوامل اورژانس مستقر برروی اسکله گردید.

1۴00 مددجوی بیمار روان تحت پوشش بهزیستی استان قزوین قرار دارند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در حال حاضر بیش 
از هزار و 400 مددجوی  بیمار روان تحت پوش��ش بهزیس��تی استان هستند که 4 مرکز  نگهداری  
ش��بانه روزی  ب��ا ظرفیت 60 نفر از 250 بیماران روان نگهداری می کن��د.  به گزارش روابط عمومی 
بهزیستی استان ، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان در شورای اداری بخش مرکزی شهرستان 
قزوین از راه اندازی یک مرکز نگهداری از بیماران روان در استان خبر داد و اظهار داشت: در سال های 
اخیر تعداد پذیرش بیماران اعصاب و روان در بهزیستی  روند رو به رشدی داشته است. وی بیان کرد: 
در حال حاضر بیش از هزار و 400 مددجوی  بیمار روان تحت پوشش بهزیستی استان هستند که 4 مرکز  نگهداری  شبانه روزی  
با ظرفیت 60 نفر از 250 بیماران روان نگهداری می کند. مدیرکل بهزیستی استان قزوین با بیان  نقش تاثیر گذار  روستاها در ایجاد 
سامت اجتماعی افزود: فرهنگ سازی و اطاع رسانی در بین اهالی روستاها و خانواده ها به عنوان نخستین نهاد اجتماعی می تواند 

جامعه را به سمت سامت روانی و اجتماعی سوق دهد. 

تشکیل ستاد جمع  آوری کمک های مردمی برای مردم ستمدیده میانمار در 
جمعیت هالل احمر گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر گلستان،ستاد جمع آوری کمکهای مردمی به 
مردم مظلوم و ستمدیده میانمار با حضور جناب آقای دکتر احمدی مدیر عامل محترم هال احمر گلستان، معاونین و مسئولین 
محترم حوزه های ستادی استان، در حوزه معاونت داوطلبان جمعیت هال احمر گلستان تشکیل شد.الزم به ذکر است در این جلسه 
دکتر حسین احمدی مدیر عامل جمعیت هال احمر گلستان با توجه به تاکید ریاست محترم جمعیت هال احمر کشور به استفاده 
از تمامی ظرفیت های معنوی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، هنری و همچنین خیرین محترم و داوطلبان عزیز به منظور 

جمع آوری کمکهای نقدی برای مردم مظلوم و ستمدیده میانمار اشاره فرمودند.

در شش ماهه اول سال جاری 692 کنتور خراب مشترکین آب و فاضالب 
منطقه بندرترکمن تعویض شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان گلستان، حسین رضوی در گفت وگو 
با پایگاه خبری این شرکت، افزود: تعویض کنتورهای خراب عاوه بر اینکه از پرت بیش  از اندازه آب و اثرات منفی آن بر تأسیسات 
آب رسانی جلوگیری می کند، شرایط الزم جهت کنترل مصرف و خدمات رسانی شایسته تر به مشترکین و شهروندان را نیز فراهم 
می نماید.به گفته وی، در مدت مذکور 260 مورد نش��ت یابی انش��عابات، 268  مورد رفع حوادث انشعاب و خط انتقال، 163 فقره 
نصب انشعاب جدید و 193 مورد واگذاری اشتراک آب )آحاد( ثبت شده است.رضوی با بیان اینکه در این مدت 320 مورد بازدید 
از کنتورهای مشترکین انجام شده است، تصریح کرد: 60 کیلومتر بازدید از شیرآالت و لوله های شبکه توزیع و خط انتقال، 5 مورد 
جابجایی کنتور، 10 مورد رفع اتفاقات و حوادث ش��بکه توزیع، 27 رش��ته استانداردسازی و تعویض انشعاب فرسوده، 50 کیلومتر 
 نش��ت یابی شبکه توزیع بخشی از اقدامات انجام ش��ده در امور منطقه بندرترکمن می باشد.وی افزود: بازسازی و مهندسی مجدد

3 حلقه چاه آب شرب در شهر بندرترکمن با هدف بهره وری بهینه از منابع تامین آب و در جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های 
بهره برداری انجام شده است.

هشتادویکمین جلسه کارگروه سالمت استان کرمان برگزار شد
کرمان - خبرنگار فرصت امروز- هشتادویکمین جلسه کارگروه سامت استان کرمان با حضور مهندس رزم حسینی استاندار کرمان، 
مهندس ذکااسدی معاون سیاسی امنیتی استانداری ، دکتر رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر اعضای کارگروه سامت 
روز دوشنبه 15 آبان ماه در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص وضعیت بهداشتی کشتارگاه های جنوب 
استان،  بهبود شرایط نگهداری گندم در منطقه جنوب استان، کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و ممنوعیت تبلیغات کاالهای آسیب 
رسان بحث و گفت وگو شد. دکتر رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رابطه با مصوبات این جلسه گفت: در خصوص وضعیت 
کشتارگاه های جنوب استان از جمله جیرفت، عنبرآباد و کهنوج مقرر شد که طبق دستور استاندار ظرف مدت معین با پیگیری و همکاری 
معاونت عمرانی استانداری و سازمان دامپزشکی این وضعیت بهبود یابد و همچنین در مورد جلوگیری از آلودگی پرندگان مبتا به آنفلوآنزای ، 
تمهیدات الزم جهت پیشگیری از طیوری که وارد استان می شوند اندیشیده شود تا احتمال شیوع کاهش یابد.مهندس رزم حسینی، استاندار 
کرمان خواستار تاش دستگاه های استان برای ارتقای سامت در جنوب استان شد. وی در ادامه بر ساماندهی هرچه سریعتر وضعیت 

کشتارگاه های جنوب استان تاکید کرد و نقش شوراها در این باره ارزنده دانست.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگروه برتر پدافند غیر عامل استان شد
ساری - دهقان - در مراسم پایانی نمایشگاه هفته پدافند غیر عامل که جهت معرفی و تقدیر 
از کارگروه های برتر  برگزار شد ،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای ششمین سال متوالي بعنوان 
کارگروه برتر استاني معرفي شد و از دکتر سید عباس موسوي رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران 
بعنوان رییس کارگروه بهداش��ت، س��امت و بیولوژیک تقدیر بعمل آمد و لوح سپاس  و تقدیرنامه 
استاندار بعنوان رییس شوراي پدافند غیر عامل استان مازندران به دکتر یحیي صالح طبري رییس 

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکي استان و  دبیر کارگروه بهداشت ،سامت و بیولوژیک پدافند غیر عامل استان اهدا شد .

کسب رتبه اول مخا برات منطقه مرکزی درترابرد پذیری
 اراک - مین�و رس�تمی- مخ��ا برات منطقه مرک��زی درارزیابی ش��رکت ارتباطات س��یار در
ترابرد مشترکین اپراتورهای رقیب موفق به کسب رتبه اول کشوری گردید. برپایه این گزارش درطبق 
 ارزیابی ش��رکت ارتباطات س��یار ،مخا برات منطقه مرکزی در ارزیابی ش��ش ماهه اول سال 96 در

ترابرد پذیری موفق به کسب رتبه اول کشوری گردید .

برگزاری مراسم سیزدهم آبان با حضور سرپرست شهرداری مالرد
شهرس�تان مالرد- مژگان علیقارداش�ی- گرامیداش��ت روز 13 آبان با حضور مسئولین و 
دانش آموزان شهرستان مارد برگزار شد.  روز13 آبان روز تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان 
و دانش آموزان آگاه و رش��ید ما در مبارزه با اس��تکبارکه همواره نقشی فعال و فراموش ناشدنی ایفا 
کرده اند می باشد. هرساله با حضور دانش آموزان در راهپیمایي  این روز گرامی داشته می شود . در 
این راستا نیز مراسم گرامیداشتی به همین مناسبت در محل مصای این شهرستان برگزار شد. در 
این مراسم حجت االسام و المسلمین سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان مارد ،بهمن خطیبی فرماندار به همراه معاونین 
ایشان،دادستان فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مارد ،ریاست و اعضای شورای اسامی شهر و علی سلگی سرپرست شهرداری 
مارد و دیگر مسئولین شهری ، مدیران و دبیران و دانش آموزان شهرستان حضور داشتند.  آغاز گر این مراسم تاوت قرآن مجید و 
در ادامه مراسم ادای احترام به پرچم جمهوری اسامی ایران ،اجرای سرودهای دسته جمعی توسط دانش آموزان زینت بخش این 

مجلس بود ودر پایان این مراسم ارائه قطعنامه 13 آبان ماه سال 1396 بود.



فروش یعنی متقاعد ک��ردن یک یا چند نفر جهت 
انجام ی��ک کار و فعالی��ت که این فعالی��ت می تواند 
ترغیب یک کودک جهت انجام تکالیف ش��ب، ازدواج 
یک نفر با شما، یا مبادله یک خدمت یا کاال و هزاران 
مثال دیگر باشد. به طور کلی همه انسان ها به خصوص 
در قرن��ی که در حال حاض��ر در آن زندگی می کنیم 
روزانه بارها و بارها درگیر فروش هس��تند بی آنکه به 
آن فکر کرده باش��ند. با توجه به ای��ن تعریف بیایید 
فعالیت های روزانه خود را مرور کنیم. . . . چند جلسه 
فروش در یک روز داریم؟ چقدر در فروش خود موفق 
 هس��تیم؟ چقدر می توانیم حس موافق��ت دیگران را

بر انگیزیم؟ 
در م��وارد بس��یار زیادی ما عصبی می ش��ویم، قهر 
می کنیم، از ادامه فعالیت یا مذاکره منصرف می شویم 
و مواردی از این دست. ما در دوره ای زندگی می کنیم 
که بیش��ترین آمار ط��اق، درگیری ه��ای خیابانی و 
ش��لوغی های بی حد دادگاه های خان��واده را در تاریخ 

رقم زده ایم، علت آن چیس��ت؟ متاس��فانه به تناسبی 
که انس��ان در طی قرون در زمینه های مختلف رشد و 
پیشرفت کرده اس��ت در موضوع ارتباط موثر، فروش 
و تکنیک هایش کودک مانده اس��ت. تع��دا زیادی از 
انس��ان های بزرگس��الی وج��ود دارند ک��ه مانند یک 
ک��ودک رفتار می کنند و چه بس��یار انس��ان هایی را 
داریم که در روابط زناش��ویی به مش��کات عدیده ای 
مواجه ش��ده اند و فقط به دلیل اینکه به ارتباط موثر 
آگاهی ندارند و نمی دانند که در خیلی از ارتباط های 
روزم��ره خود در مقام یک فروش��نده هس��تند و باید 
به مانند یک فروش��نده عمل کنند. یک فروشنده در 
مقابل مش��تری خود چه کاری انج��ام می دهد؟ ابتدا 
اطاعاتی از س��وابق مش��تری خود به دست می آورد 
که می تواند ش��امل س��وابق خرید او، سن، جنسیت، 
 می��زان تحصیات، مح��ل تولد او، محل س��کونت او

و... باش��د. سپس در زمان مذاکره با توجه به وضعیت 
شخصیتی و رفتاری ثابت و گذرای فرد طرف مذاکره 
نوع مذاکره خود را انتخاب می کند که می تواند شامل: 
زمان جلس��ه، ش��رایط روحی، مکان جلس��ه و. . . در 
ش��رایط رفتاری گذرا و نوع تیپ ش��خصیتی، میزان 

بلندی یا کوتاهی صدا، س��رعت کام و . . . در شرایط 
شخصیت و رفتاری ثابت طرف مذاکره کننده باشد. 

به یک مثال توجه کنید: کودک ش��ش ساله شما 
در حال بازی کردن با دس��تگاه پلی استیش��ن خود 
اس��ت و ش��ما می خواهی��د بگویید که دس��تگاه را 
خاموش و به رختخواب خود برود. فقط کافی اس��ت 
با کمی تامل ببینید او کجای بازیش است آیا در اوج 
حساسیت و استرس اس��ت؟ یا از روی بی حوصلگی 
دارد ادام��ه می دهد؟ کافی اس��ت کمی به زبان بدن 
کودک خود دقت کنید تا ببینید خوش��حال است یا 
عصبی اس��ت و. . . . حال بعد از کمی تامل می توانید 
زمان مناسب تری برای شروع مذاکره با او پیدا کنید 
ب��ا این کار ش��ما نی��م زی��ادی از راه را پیمود ه اید و 
حال کافی است ش��یوه مناسبی برای متقاعد کردن 
او انتخاب کنی��د؛ به عنوان مثال پیش��نهاد دهید با 
ای��ن کار می توانی فردا زمان بیش��تری با دس��تگاه 

پلی استیشن خود بازی کنی. 
اما در بیش��تر موارد ب��دون در نظر گرفتن خیلی از 
پارامترهای مهم برای ش��روع ی��ک مذاکره ما فقط با 

ابزار قدرت )قدرت خیالی( وارد میدان می شویم.

ضرورت و اهمیت بازاریابی و فروش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 829 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: اینکه در این موقع سال به فکر 
هدایای س��ال نو هستید بس��یار خوب است و نشان 
می دهد که شرکت ش��ما منظم و سیستماتیک کار 
می کند، اما در پاسخ به این پرسش که آیا سررسید 
می توان��د گزین��ه ای مناس��ب برای جل��ب رضایت 
مش��تریان باش��د، باید بگویم در عصر کنونی چنین 

هدایایی اعتبار چندانی در نزد مشتری ندارد. 
اگر به دقت بنگریم در محل کار یا منزل بسیاری 
از افراد پس از سال نو ده ها سررسید وجود دارد که 
تقریبا 80درصد آنها بااستفاده است. چون هر کس 

در طول س��ال حداکثر یک یا دو سررسید استفاده 
می کند، بنابراین ش��اید بهتر باشد نوع نگاه مان را به 
هدایای تبلیغات��ی تغییر دهیم و با رویکرد فرهنگی 
سررس��یدهایی با محتوای اختصاصی سفارش دهیم 
که محتوای آنها با موضوع کس��ب و کار و مش��تریان 

نسبت نزدیک تری داشته باشد. 
اگ��ر محت��وای سررس��ید گزیده های��ی از یک یا 
چند کتاب معتبر باش��د، به مراتب بهتر اس��ت زیرا 
ماندگاری یک سررسید معمولی و تبلیغاتی حداکثر 
یک سال اس��ت اما سررسیدهای فرهنگی می توانند 
س��الیان س��ال در قفس��ه های کتاب بمانند و قابل 

استفاده باشند. 

ش��ما می توانید امس��ال سررس��یدهایی سفارش 
دهی��د که 10 تا 20 کت��اب در حوزه های مدیریت، 
کس��ب و کار و موفقیت را به صورت خاصه در خود 
گنجانده و ش��ما با در دست داش��تن این سررسید 
در واقع 20 کتاب را همیش��ه با خود همراه دارید و 
می توانید در هر زمان از محتوای آن برای پیش��برد 
ام��ور مدیریت��ی و کس��ب و کاری و حت��ی موفقیت 

استفاده کنید. 
در ضمن ش��ما می توانید در صفحات مختلف این 
سررسید فرهنگی نام و نشان تجاری شرکت خود را 
ثبت کنید تا با دیدن آن از شما به عنوان یک حامی 

فرهنگی یاد کنند. 

سفارش سررسید

پرسش: به نظر شما سفارش سررسید برای شرکت ها تا چه مقدار اهمیت دارد. آیا با تحویل آنها به مشتریان می توانیم 
به جلب رضایت مشتری کمک کنیم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک  کارآفرین )61(
آفت باور منفی در کسب و کار

یکی از آفات کس��ب و کارها، باورهای منفی است که تو 
نس��بت به آن داری و هرچقدر باورهای تو نسبت به آن 
نوع از کس��ب و کار منفی تر باشد، بازدهی و خروجی مالی 
کمتری خواهی داش��ت و ش��اید حتی آرام آرام تو را به 

سوی بحران و ورشکستگی بکشاند. 
بنابراین اگ��ر به موفقیت در کس��ب و کار فکر می کنی 
شرط اول نگاه مثبت تو به خودت، به جهان، به مردم، به 
کسب و کار و به نوع کاری است که داری انجام می دهی. 
 اگ��ر با دقت به اطراف خود توجه کنی موج های منفی 
در هوای ذهن تو منتشر شده اند و اگر تو خودت را آماده 
ج��ذب آنها کنی، از کار کردن و موفقیت در کس��ب و کار 
باز می مانی. متاس��فانه جامعه در یک یأس اقتصادی به 
سر می برد و با کوچک ترین نشانه های رکود فریاد وا اسفا 
س��ر می دهد و همین بهانه ای می شود تا تو و امثال تو از 

کار کردن یا شروع یک کسب و کار باز بمانید. 
در صورت��ی ک��ه اگ��ر نوع ن��گاه خودت را به مس��ائل 
اقتصادی جهان و جامعه تغییر دهی و باور کنی که ایران 
یک کش��ور زرخیز اس��ت و تو می توانی با کسب و کارت 
میلیاردها تومان درآمد کس��ب کنی، طبعا زمینه ها برای 

جذب درآمد بیشتر فراهم می شود. 
ای��ن باورها از طری��ق محیط اجتماع��ی، محیط کار، 
رس��انه های جمعی، دوس��تان و خانواده به ش��ما انتقال 
می یابد، بنابراین اگر در اطراف شما آدم های بدبین وجود 
دارند الزم اس��ت اول رابطه ات را با آنها کم کنی چون تو 
دست به هر کاری بزنی آنها با موج منفی و باورهای غلط 

تو را از ادامه کار بازمی دارند. 
کافی اس��ت بیست و چهار س��اعت به این حرف هایی 
که گفت��م خوب دقت کن��ی که چقدر ام��واج منفی به 
ش��یوه های مختلف به ذهن ما وارد می ش��ود و چون این 
موج های پیوس��ته از افراد و رس��انه های مختلف به ذهن 
ما ورود می کند، آرام آرام ما نیز باور می کنیم که ش��رایط 

برای کار کردن و موفقیت فراهم نیست. 
ت��و باید ب��ه کارت باور مثبت داش��ته باش��ی تا موفق 
ش��وی. برای اینکه به این باور مثبت برسی باید از دیدن 
و شنیدن اخبار رسانه های مکتوب و دیداری و شنیداری 
پرهیز کنی. وقتی در یک رس��انه دیداری هر ش��ب یک 
س��ریال به اصطاح پلیسی پخش می شود و در آن انواع 
صحنه ه��ای ج��رم و جنای��ت از اعدام تا تی��ر خوردن و 
تکه تکه ش��دن و چاقو و خون و قت��ل به راحتی تصویر 
می ش��ود، چیزی که در جامعه جریان می یابد این است 
ک��ه جامعه ما پ��ر از قتل و جنایت اس��ت و این تصاویر 
در ذه��ن کودک من هم می نش��یند و او باور می کند که 
ایران جای امنی برای کسب و کار نیست و همواره دلهره و 
اضطراب بر جان و دل او غلبه می کند. در صورتی که هر 
روز هزاران خبر خ��وش و مبارک در زمینه های مختلف 
و از جمله کس��ب و کار وجود دارد که تلویزیون حتی یک 
دقیقه آن را پخش نمی کند. طبیعی اس��ت که ذهن تو و 
من نسبت به همه چیز و از جمله کسب و کار منفی شود 

و باور کنیم که نمی توانیم کار کنیم. 
 جامع��ه ای که ترس و اضطراب ب��ر جان مردم چنگ 
می اندازد، نمی تواند جامعه ای ش��اداب و موفق باش��د و 
طبعا با رکود اقتصادی هم روبه رو می ش��ود و این مهم را 
رسانه ها به خصوص تلویزیون به عنوان یک رسانه رایگان 
و فراگیر برعهده دارد تا ذهن من و تو را نسبت به جامعه 
مسموم نکنند و امنیت ذهنی برای من و تو فراهم کنند 
تا بتوانیم در سایه آرامش و امنیت در زمینه های مختلف 
سرمایه گذاری کنیم. در همین سریال شخص کارخانه دار 
خطاب به پلیس می گوید پول چرک کف دس��ت اس��ت. 
وقتی ما چنین فرهنگی را تبلیغ می کنیم هیچ انگیزه ای 
برای موفقیت و ثروتمندشدن باقی نمی ماند. پول چرک 
کف دس��ت نیس��ت این ذهن بیمار ماس��ت که چرکین 
اس��ت وگرنه با پول می توان صدها و هزاران کس��ب و کار 
راه انداخ��ت. کارخانه ه��ای نیمه تعطیل و تعطیل را احیا 
کرد، جوانان را به س��ر کار برد و اشتغال زایی کرد زیرا با 
داشتن پول چرخ تولید و تجارت بهتر می چرخد و جامعه 

به سمت شکوفایی اقتصادی می رود. 
بنابراین برای اینکه در کس��ب و کارت موفق شوی باید 
باورهایت را به جامعه، به اقتصاد، به کسب وکار، به مردم 
و همه چیز و همه کس مثبت کنی تا آرام آرام در مس��یر 
موفقی��ت قرار  گی��ری و برای اینکه باور تو مثبت ش��ود 

الزمه اش دوری کردن از رسانه ها و افراد بدبین است. 
 اف��راد بدبین ب��ه جای اینکه وقت��ی وارد اتاق تاریکی 
می ش��وند به س��هم خود شمعی روش��ن کنند، مدام غر 
می زنند که همه جا تاریک است و نمی توان حرکت کرد. 
برای حرکت کردن نیاز به باور نورانی و درخشان داریم 

تا خدا نیز به کسب و کار ما برکت دهد. 

مدیریت موثر نیروی فروش
مدیری��ت اجرای��ی ف��روش کاری کاما عملی اس��ت. 
این ش��غل باید پرتحرک، مهیج و تجربه ای انگیزش��ی و 
مبارزه طلبانه باش��د و هرگز نباید خسته کننده باشد. اگر 
در مورد این ش��غل دچار کوچک ترین تردیدی هستید، 
در این صورت باید از خود س��واالت زیادی بپرس��ید که 
پنج نمون��ه از آنها می تواند چنین باش��د؛ آیا من فردی 
مناسب، در شغلی درست، در شرکتی مناسب، در تیمی 

مناسب و در زمانی مناسب… هستم؟ 
به گزارش هورموند، برخی از چالش های جالبی که در 
زمینه مدیریت پیش می آید ناش��ی از وضعیت دشواری 
است که در آن کار می کنیم. از یک  طرف، پیشرفت های 
پدی��ده ای را در عل��وم و فناوری داری��م، از قدرت اتمی 
گرفته تا سختی مواد و مهندسی ژنتیک که سبب ایجاد 
تغییرات عظیم��ی در صنعت، ماش��ین آالت و فرآیندها 
می ش��ود. از ط��رف دیگر، تحقیق های بس��یار زیادی در 
روانشناسی، انگیزش، رفتار و روابط انسانی وجود داشته 
است. کار جذاب، عاقه ما را شدیدا به مردم و درک آنها 
افزای��ش می دهد. می توانیم در درازم��دت وارد منازعات 

هوشمندانه ای شویم. 
در ای��ن م��ورد که آیا ش��خص فردی مثبت اس��ت یا 
پرخاش��گر، اینکه آیا شرکت باید از حالت خط مشی ها و 
اس��تراتژی هایی که اظهار داشته به حالت دیگری از دید 
و ماموری��ت جدید تغییر وضعیت بده��د یا خیر و اینکه 
آیا مفاهی��م مدیریت کیفیت کلی، توجه به مش��تری و 
تغییر مدیریت در 10 سال آینده جزو نیازهای آموزشی 

است یا خیر. 
آنگاه س��ختی کار در این اس��ت که با تغییرات بسیار 
شدید در فناوری، ماشین آالت و فرآیندها زندگی کنیم و 
کنار بیاییم، درحالی که سعی می کنیم مهم ترین منابع-

افراد را، که خیلی کم تغییر کرده اند و در واقع در مقابل 
تغییر مقاومت می کنند مدیریت کنیم. 

مدیریت موثر نیروی فروش تاش��ی است برای سوال 
کردن این باتکلیفی و خاطرنش��ان ک��ردن فاکتورهای 
اصل��ی ک��ه می خواهد قابلی��ت و موفقیت م��ا را در این 
دنیایی که به س��رعت در حال تحول اس��ت، تعیین کند. 
دنب��ال ک��ردن قضی��ه از طری��ق موضوع��ات مهمی که 

مدیرکل باید هدایت و کنترل کند، مثًا: 
• خود روند مدیریت …

•استخدام افراد مناسب …
• آموزش دادن به آنها در زمینه مناسب و صحیح …

• انگیزه دادن به آنها برای ادامه شغلی مناسب …
• بهبود فرآیند کلی ارتباطات مان …

به ط��ور خاصه برای اینکه باعث ش��ود: فکر کنیم… 
برنامه ریزی کنیم… و عمل کنیم… تا اینکه تیم فروش 

و کارایی فروش بهتری حاصل کنیم. 
 

سرویس های متنوع تجاری
zoza :نام استارت آپ

zoza. ir :وب سایت
سال تاسیس: 1۳۹۵

موضوع: حوزه فین تک و خدمات تجاری بر بستر وب
توضیح بیشتر: 

پلتفرم تجاری zoza یک بس��تر نرم افزاری اس��ت که 
سرویس های متنوع تجاری را بر بستر وب عرضه می کند. 

 

پارسا  امیری
روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

     چهار ش�نبه   17 آبان 1396    ش�ماره 926   صفحه16  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

معرفی استارت آپ

نوشدارو

محسن نادری
کارشناس بازاریابی 

 بسته بندی خالق


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

