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تسهیل سرمایه گذاری برای توسعه کشور موضوعی جدی است

جایگزین  اقتصاد نفتی
به روایت نوبخت

فرصـت امـروز: معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با تأکید بر قطع وابس��تگی به نفت، 
گفت: باید به موضوع س��رمایه گذاری برای توسعه کشور، به طور جدی توجه و زمینه برای تسهیل آن ایجاد شود. 
محمدباقر نوبخت روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی گیالن که در رشت برگزار شد، بیان کرد: طی سال های 
اخی��ر، در دوران پرموج��ی بوده ایم و با همه تالش ها، باید گفت در س��ال 92 از نظر منابع در موقعیتی بودیم که 
باید آن را تغییر می دادیم و تقلیل 2.5 میلیون بشکه نفت به یک میلیون و در نهایت به 300 هزار بشکه، هدف...
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کارنامه صندوق توسعه ملی در نیمه نخست امسال منتشر شد

سپرده گذاری 640 میلیون دالری در بانک ها

شکست یا فرصت؟ 
مدیران و کارفرمایان بد تاریخ به روایت مجله تایم

بازاریابی به سبک علی بابا
اجرای نظرسنجی ایمیلی

105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارها
6 گام عملی برای بهبود مستمر برند شما

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 واکنش مدیرعامل انویدیا
AMD به همکاری اینتل و
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سـرعت تغییـرات اقتصادی و سیاسـی آنقدر باالسـت که 
بررسـی اقتصاد کشـور در برش هـای یک سـاله خوب کار 

نمی کند. اقتصاد ایران به نظر می رسـد که در شش 
ماهه دوم سال تجربیات متفاوتی نسبت به...

 افزایش قیمت طال و نفت در بازارهای جهانی
و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

 تحوالت طال و ارز در ماه های آینده

یادداشت
دالیل یک

دست و دلبازی مضر

با  ایران  خصوصی س��ازی در 
شکس��ت مواجه ش��ده اس��ت، 
چراک��ه از پ��س اج��رای ای��ن 
سیاس��ت طی دو دهه گذشته 
هنوز ش��اهدیم که نه تنها سهم 
بخش خصوصی از اقتصاد ایران 
افزای��ش نیافت��ه اس��ت، بلکه 
تصدی های دولت نیز با کاهش 
روب��ه رو نب��وده اس��ت.  تجربه 
این چند سال نش��ان می دهد 
دولت ه��ا مای��ل ب��ه واگذاری 
مسئولیت های شان  و  تصدی ها 
تمای��ل  همی��ن  و  نیس��تند 
ب��اال ب��ه حف��ظ و نگه��داری 
تصدی ه��ا عام��ل اول و ظهور 
عامل  قدرتمند  شبه دولتی های 
سیاس��ت  برای شکس��ت  دوم 
بوده  کشور  در  خصوصی سازی 
است.  در عین حال باید توجه 
داش��ت اقتصاد ای��ران در کنار 
دولتی بودن با مسئله وابستگی 
باال به نفت نیز روبه رو است. در 
حقیقت، س��ایر منابع درآمدی 
دول��ت آنق��در اندک هس��تند 
که تکافوی تامی��ن هزینه های 
کش��ور را نمی دهن��د. در ای��ن 
مس��یر منابعی چون مالیات ها 

اندازه ای  نیز در حد و 
2نیستند که بتوانند...

حیدر 
مستخدمین 

حسینی
 کارشناس اقتصادی

مطالع��ات تجرب��ی در اقتص��اد ایران نش��ان 
می دهد که برای ش��کل گیری و انباشت عوامل 
تعیین کننده رش��د در اف��ق میان مدت، حداقل 
چهار دسته از عوامل، نقش کلیدی ایفا می کنند 
ک��ه عبارتن��د از: ثب��ات اقتص��ادی، تخصیص 
بهینه منابع، افزایش س��رمایه گذاری و افزایش 
رقابت پذی��ری.  به گ��زارش آینده نگ��ر، عوامل 
یاد شده زمینه ش��کل گیری ظرفیت های جدید 
برای افزایش تولید و همچنین افزایش بهره وری 
را فراهم می کنند و موجب تداوم و پایداری رشد 
اقتصادی می ش��وند. از سوی دیگر، دستیابی به 
رش��د اقتصادی باال و پایدار مستلزم شناسایی و 
تقویت پیشران های رشد است. درواقع باید گفت 
در سال های آینده، مسیر رشد اقتصادی کشور تا 
حد زیادی تحت تأثیر نقشی است که بخش های 
پیشران ایفا خواهند کرد و از این  جهت شناسایی 
پیشران های رش��د از اهمیت بسیاری برخوردار 

است. 
بخش های پیشران رشد، بخش هایی هستند 
که می توانند با نرخی بیش از متوس��ط اقتصاد 
رش��د کنند. عالوه بر آن، بخش هایی که بتوانند 
با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیت های اقتصادی، 
موجب رشد سایر بخش ها شوند نیز به تعبیری 

یک بخش پیشران محسوب می شوند. 
اگر به تاریخچه رشد اقتصادی پنج دهه گذشته 
بنگری��م، به تن��اوب جای بخش ه��ای اقتصادی 
پیش��ران تغییر کرده اس��ت. در دهه 1340، که 
اقتصاد ایران دوره رش��د پرشتابی را تجربه کرد، 
به ترتی��ب بخش نفت، خدمات عمومی و بخش 
صنعت، پیشران رشد اقتصادی بودند و بیشترین 
سهم را در رش��د اقتصادی کشور داشتند. رشد 
پرش��تاب بخش صنعت طی ده��ه 1340 باعث 
شد به تدریج بخش صنعت به عنوان پیشران رشد 
مطرح ش��ود، بنابراین در دهه 1350، به ترتیب 
بخش صنعت، نفت و خدمات عمومی پیش��ران 
رش��د اقتصادی بودند. در دهه 1370 و 1380، 
سهم مس��تقیم بخش نفت در رش��د اقتصادی 
کاهش یاف��ت. به طوری که طی ده��ه 1370 به 
ترتی��ب بخش صنعت، مس��تغالت و پس  از آن 
بخش حمل ونقل پیشران رشد اقتصادی بودند. در 
دهه 1380 به ترتیب بخش حمل ونقل، صنعت 
و ساختمان بیشترین سهم را در رشد اقتصادی 
داش��تند. بررس��ی تاریخی عملکرد رشد نشان 
می دهد در پنج دهه گذش��ته، سهم بخش های 
اقتص��ادی در رش��د اقتصادی تغیی��رات زیادی 
داشته اس��ت. این تغییرات در جهتی بوده است 
که ابتدا بخش های وابسته به منابع زیرزمینی و 

س��پس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات، 
نقش پیش��ران رش��د را ایفا کرده اند. در اقتصاد 
ایران، جدای از سهم تاریخی زیربخش ها در رشد 
اقتصادی، شناسایی مزیت ها و ظرفیت های بالقوه 
پیشران های رشد اهمیت زیادی دارد. بخش هایی 
از اقتصاد ای��ران قابلیت آن را دارند که در آینده 
به عنوان پیشران رشد مطرح باشند که در ادامه 

به مهم ترین آنها اشاره می شود. 
حمل ونقل

موقعیت منطقه ای ایران به گونه ای اس��ت که 
مزیتی برای توس��عه حمل ونقل فراهم می سازد. 
بخش حمل ونقل، ش��امل تم��ام زیربخش های 
ریلی، هوایی، ج��اده ای و ترانزیت انرژی، قابلیت 
آن را دارد که س��هم بیشتری در رشد اقتصادی 
ایران ایفا کند. با ایجاد زیرس��اخت های مناسب 
حمل ونقل، می توان سهم عمده ای از بازار بزرگ 
 ترانزیت کاال، انرژی و مسافر را در منطقه به دست 
آورد و با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت 
س��رمایه گذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر 
بخش های اقتصادی فراهم می شود و هم بخش 
حمل ونق��ل، با ب��ازده باالیی ک��ه دارد، می تواند 
به عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمده ای 

در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند. 
معدن و صنایع معدنی

یکی دیگر از بخش هایی که می تواند پیشران 
رشد اقتصادی باش��د، بخش معادن غیرنفتی و 
صنایع وابسته به آن است. بخش معدن و صنایع 
معدنی، اگرچه در حال حاضر س��هم اندکی در 
تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد، ولی 
این ظرفی��ت را دارد که در دهه های آینده یکی 
از پیش��ران های رشد باشد. کشور ایران از ذخایر 
معدنی غن��ی به ویژه ذخایر س��نگ آهن، مس، 
زغال سنگ، آلومینیوم، سرب، روی و عناصر نادر 
خاکی برخوردار است. برخورداری کشور از ذخایر 
گس��ترده و متن��وع معدنی، ظرفیت��ی را فراهم 
می کند که فعال ک��ردن آن تا مدت ها می تواند 
ارزش افزوده ایجاد کند. این بخش، قابلیت باالیی 
برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. 
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در طرح های بزرگ 
معدنی نوعا بسیار بلندمدت و پرحجم است. عالوه 
بر آن، بخش مع��ادن و صنایع معدنی، پایداری 
بیشتری نسبت به س��ایر فعالیت های اقتصادی 
دارد و از این  رو در صورت افزایش س��هم آن در 
اقتصاد، می تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک 
کند.  نکته دیگری که به عنوان یکی از مزیت های 
توسعه بخش معادن می توان ذکر کرد، آن است 
که توس��عه این بخش به طور گسترده ای تقاضا 

برای ایج��اد زیرس��اخت های حمل ونقل ریلی، 
زیرس��اخت های انرژی، طرح ه��ای انتقال آب و 
صنایع بازیافت ایجاد می کند و با توسعه معادن و 
صنایع معدنی کشور، سرمایه گذاری خارجی در 
زیرساخت های حمل ونقل و انرژی جذابیت پیدا 
می کند. این واقعیت نیز به شکل دیگر می تواند 

به رشد اقتصادی کشور کمک کند. 
گردشگری

صنعت گردش��گری و فعالیت ه��ای مرتبط با 
آن، یکی دیگ��ر از حوزه هایی اس��ت که می تواند 
پیش��ران رش��د اقتصادی باش��د. ای��ران به دلیل 
برخ��ورداری از جاذبه ه��ای مناس��ب تاریخ��ی، 
فرهنگی، طبیعی و ورزش��ی و همچنین به دلیل 
برخورداری از زیرس��اخت های مناس��ب خدمات 
درمانی و بیمارستانی، به طور بالقوه می تواند یکی 
از کش��ورهای گردشگرپذیر منطقه باشد. با توجه 
به ظرفیت های فراوان موجود در کشور، با توسعه 
زیرساخت های الزم به ویژه درزمینه زیرساخت های 
حمل ونقل، هت��ل داری، خدمات مالی و نظایر آن، 
ام��کان فعال ک��ردن صنعت گردش��گری به ویژه 
درزمینه گردشگری سالمت، گردشگری طبیعی و 

گردشگری فرهنگی فراهم خواهد شد. 
صرفه جویی انرژی

یک��ی از زمینه های��ی ک��ه می توان��د نقش��ی 
تعیین کننده در رش��د اقتصادی سال های آینده 
داشته باشد، حوزه صرفه جویی انرژی است. حوزه 
صرفه جوی��ی انرژی این قابلیت را دارد که به طرق 
مختلف عامل رشد اقتصادی کشور باشد. با اصالح 
بازار انرژی و افزایش سهم انرژی های نو، در سطح 
گس��ترده ای از اتالف انرژی و منابع مالی کش��ور 
جلوگیری می ش��ود و منابع جدید می تواند صرف 

سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی شود. 
خدمات دانش بنیان

عالوه بر حوزه هایی که به عنوان پیش��ران رشد 
اقتصادی معرفی شد، برخی بخش های اقتصادی 
در اقتصاد کش��ور وجود دارند که قابلیت رش��د و 
گسترش سریع و کمک به رشد اقتصادی را دارند. 
از جمله می توان به طیف گسترده ای از شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ های مبتنی بر فناوری 
اطالعات اشاره کرد. این گونه کسب وکارها، طیف 
متنوعی از انواع خدمات تخصصی و عمومی را ارائه 
می کنند و اغلب مبتنی بر زیرساخت های فناوری 
اطالعات هستند. چنین کسب وکارهایی از یک  سو 
قابلیت رشد و توسعه بسیار سریع را دارند و از سوی 
دیگر اشتغال زا هستند. توسعه این بخش ها، نیازمند 
رفع موانع کس��ب وکار و همچنین سرمایه گذاری 

کافی در زیرساخت های ICT است. 

5 ظرفیت برای رشد در اقتصاد

پیشران های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

 رئیس هیأت عامل سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران  )ایدرو(: 

 شناخت فناوری روز
 الزمه طراحی برنامه های

توسعه ای است



اقتصادی  تغیی��رات  س��رعت 
و سیاس��ی آنق��در باالس��ت که 
در  کش��ور  اقتص��اد  بررس��ی 
برش های یک س��اله خوب کار 
نمی کند. اقتص��اد ایران به نظر 
می رس��د که در شش ماهه دوم 
س��ال تجربیات متفاوتی نسبت 
به ش��ش ماه اول داش��ته باشد. 
تغیی��رات سیاس��ی و اقتصادی 
سرعت ش��ان باال رفته اس��ت و 
با خود متغیره��ای اقتصادی را 
البته  می کنن��د.  نوس��ان  دچار 
از قب��ل هم مش��خص ب��ود که 
شش ماه دوم سال ۹۶ متفاوت 
خواهد بود. ب��ا این همه، به نظر 
می رس��د که در ش��ش ماه دوم 
س��ال نرخ رش��د تولید ناخالص 
داخلی نس��بت به شش ماه اول 
سال کاهش یابد، ولی نرخ تورم 
مرز یک رقمی را رد کند و پس 
از مدت ها نرخ تورم دو رقمی را 
تجربه کنیم؛ ای��ن نرخ تورم دو 
رقمی به زحم��ت به ۱۲ درصد 
می رس��د. در این نیمه سال، با 
توج��ه به گس��ترش تش��نجات 
سیاسی، احتمال افزایش بیشتر 
ارز و دالر وجود دارد، یعنی هم 
در ب��ازار جهانی و ه��م در بازار 

ایران. 
ب��ه بیان بهتر، تح��والت بازار 
جهان��ی طال و نف��ت این روزها 
اقتصاد ای��ران را هم تحت تأثیر 
ق��رار داده اس��ت. اگرچه برخی 
بازار  تغیی��رات قیمتی ک��ه در 
ای��ران اتف��اق افتاده ناش��ی از 
تصمیم��ات داخلی هم هس��ت، 
اما بنا ب��ه گفت��ه اقتصاددانان، 
تح��والت سیاس��ی از یک س��و 
و افزای��ش تقاض��ای جهانی در 
بخش های��ی از جه��ان با وجود 
نوظه��ور،  اقتصاده��ای  رک��ود 
سبب ش��ده قیمت این دو کاال 
برای نخس��تین ب��ار همزمان با 
هم افزای��ش یاب��د. آن طور که 
مرتضی ایمان��ی راد، اقتصاددان 
اقتص��اد  ارش��د  کارش��ناس  و 
»براساس  می گوید:   بین المللی 
تجربه ای ک��ه از اقتصاد جهانی 
داریم وقتی دالر آمریکا افزایش 
پیدا می کند، انتظ��ار داریم که 
قیمت طال کاهش یابد و قیمت 
نفت هم کاهش پیدا کند، البته 
نمی ت��وان کتمان ک��رد که این 
رابطه در هم��ه زمان ها معنادار 
اس��ت. در یکی دو م��اه اخیر ما 
شاهد هس��تیم که در شرایطی 
که دالر آمریکا در حال افزایش 
اس��ت ک��ه دلیل عم��ده چنین 
رابط��ه ای به مس��ائل سیاس��ی 

جهانی برمی گردد.«
به گ��زارش خبرآنالین، اواخر 
بهمن ماه سال گذشته مؤسسه 
مطالع��ات اقتص��ادی بامداد در 

پژوهشی نوسان قیمت ارز و طال 
را ب��ا توجه به تح��والت جهانی 
پیش بینی کرده بود؛ هشت ماه 
بع��د از ارائه ای��ن پژوهش، این 
پیش بین��ی محقق ش��د. دکتر 
اقتصاددان  ایمان��ی راد،  مرتضی 
رئی��س مؤسس��ه مطالع��ات  و 
بام��داد در همی��ن  اقتص��ادی 
رابطه ب��ه س��واالت خبرآنالین 
درباره تح��والت اقتصاد جهانی، 
نوس��ان های اخیر ن��رخ ارز، باال 
رفت��ن قیم��ت ط��ال و نفت در 
بازارهای جهان��ی و تأثیرات آن 

بر اقتصاد ایران پاسخ گفت. 
چرا طال و نفت گران شد؟ 

مرتضی ایمانی راد در پاس��خ 
به اینکه در بازار جهانی به دلیل 
سه بار تصمیم فدرال رزرو برای 
افزایش بهره بانکی، دالر نسبت 
به س��ایر ارزها تقویت شده و از 
طرف��ی هم طال و نفت هم روند 
افزایش��ی دارند و این افزایش تا 
کجا ادامه خواهد داشت، گفت: 
»ب��ه دلیل افزایش س��ه بار نرخ 
بهره بانکی دالر آمریکا نس��بت 
ب��ه س��ایر ارزه��ای بین المللی 
در چن��د ماه گذش��ته، هرچند 
دالر آمریکا نس��بت ب��ه دوران 
قبل از انتخ��اب ترامپ به عنوان 
پایین تر  آمریکا  رئیس جمهوری 
اس��ت، ولی در هر حال باز یکی 
از ارزه��ای قدرتمند در س��طح 
جهان به شمار می رود. براساس 
تجربه ای ک��ه از اقتصاد جهانی 
داریم وقتی دالر آمریکا افزایش 
پیدا می کند، انتظ��ار داریم که 
قیمت طال کاهش یابد و قیمت 
نفت هم کاهش پیدا کند، البته 
نمی ت��وان کتمان ک��رد که این 
رابطه در هم��ه زمان ها معنادار 

است.«
او با بیان اینکه رابطه بین طال 
و نف��ت و دالر آمریکا از جنس 
ی��ک رابط��ه بلندمدت اس��ت، 
ادامه داد: »ه��ر تحرکی که در 
قیم��ت ش��اخص دالر آمری��کا 
داده ش��ود، این مقدار تغییر به 
همان نسبت خودش را در طال 
و نفت نشان نمی دهد. چون این 
دو کاال خودش��ان تح��ت تأثیر 
عوامل دیگری به جز ش��اخص 
دالر آمری��کا هس��تند. در یکی 
دو ماه اخیر ما ش��اهد هس��تیم 
که در ش��رایطی که دالر آمریکا 
افزایش است، برخالف  در حال 
انتظ��ار عمومی هم طال افزایش 
پیدا کرده و هم قیمت نفت باال 
رفته و بسیاری از کارشناسان به 
دنبال این سوال  هستند که چرا 
این متغیرها ک��ه با دالر آمریکا 
واگرایی قوی داش��ته اند در این 
دو ماه گذشته با یکدیگر همسو 

و همگرا شده اند؟!«

 رئی��س مؤسس��ه مطالع��ات 
اقتص��ادی بامداد دلی��ل عمده 
مس��ائل  را  رابط��ه ای  چنی��ن 
سیاس��ی جهان��ی می داند: »در 
شرایط فعلی نظام جهانی همراه 
با تش��نج های خاصی اس��ت که 
در س��ال گذش��ته این تشنج ها 
را ما تجربه نمی کردیم. مس��ئله 
برخ��ورد ترامپ ب��ا خاورمیانه و 
ایج��اد اخت��الل در روابط بین 
کش��ورهای خاورمیان��ه، فش��ار 
سیاس��ی قابل توجه ب��ر ایران، 
فشار سیاس��ی بر کره شمالی و 
ایجاد تن��ش در اقتصاد جهانی 
بی س��ابقه بوده است و به همین 
دلیل وقتی تن��ش افزایش پیدا 
می کند، طبیعی اس��ت که طال 
هزینه  ک��ه  کاالی��ی  به عن��وان 
ریس��ک تنش را پایین می آورد، 
م��ورد اس��تقبال عموم��ی قرار 
می گی��رد. این یکی از مهم ترین 
دالیل��ی اس��ت که ط��ال بدون 
توجه به افزایش ش��اخص دالر 
کاهش پیدا کرده است. با وجود 
ای��ن، این تنش ها نه تنها کاهش 
پیش بینی  بلکه  نمی کنند،  پیدا 
می شود در شش ماهه دوم سال 

۱۳۹۶ افزایش پیدا کنند.«

پیش بینی قیمت طال در 
ماه های آینده

ایمان��ی راد پیش بین��ی کرد: 
»بنابراین ما انتظ��ار داریم نرخ 
دالر و ن��رخ ط��ال مج��ددا در 
بازاره��ای جهان��ی افزایش پیدا 
کند و ب��ه دنب��ال آن نرخ طال 
در ب��ازار آتی و در ب��ازار نقدی 
افزای��ش پیدا خواهد  ایران هم 
کرد. از س��ویی احتم��ال اینکه 
این تنش های سیاسی نسبت به 
این مس��ائل کاهش پیدا کنند، 
بسیار بس��یار کم است و به طور 
معمول هرگونه تنش و تضاد در 
سطح بین المللی -چه سیاسی و 
اقتصادی- س��ریع خودش را در 
تقاضا برای طال نشان می دهد.«

او معتقد اس��ت: »این مسئله 
در مورد نفت هم صادق اس��ت. 
تنش های سیاس��ی بی��ن ایران 
و عربس��تان س��عودی و سردی 
رواب��ط سیاس��ی بین ای��ران و 
دام��ن  و  منطق��ه  کش��ورهای 
توس��ط  اختالف��ات  ای��ن  زدن 
را  منطق��ه خاورمیانه  آمری��کا، 
به منطق��ه ای پر تن��ش تبدیل 
ک��رده اس��ت. همانط��ور که در 
ش��ش ماه گذش��ته دیدیم این 
تنش ه��ا در ح��ال افزایش بوده 
است و در ش��ش ماه دوم سال 
۹۶ پیش بینی می ش��ود س��طح 
این تنش ها نه تنها کاهش نیابد، 
بلک��ه ب��ه س��رعت افزایش آن 

افزوده شود.«

این کارش��ناس افزود: »وقتی 
در خاورمیان��ه ای��ن تضادها باال 
می گیرد، نخس��تین اثر خود را 
جدا از طال روی نفت می گذارد. 
در نتیج��ه در اثر این ش��رایط 
قیم��ت نفت باال م��ی رود و این 
زمانی اتف��اق می افتد که قیمت 
دالر هم افزایش می یابد. جالب 
است که در چنین شرایطی که 
قیمت نفت به خاطر تشنج های 
خاورمیانه در حال افزایش است، 
زمزمه ه��ای کاه��ش و مدیریت 
عرضه نف��ت توس��ط اوپک نیز 
ش��نیده می ش��ود و ای��ن خود 
موجب شده که تقاضا برای نفت 
در بازار جهانی افزایش پیدا کند 
و قیمت نفت را ب��اال ببرد. ولی 
باید توجه داش��ت که تنش های 
سیاسی اثرات متفاوتی بر طال و 
نفت دارند، یعنی اثر این تنش ها 
بر طال مس��تمر و پایدار است و 
اثر آن بر نفت به صورت ش��وک 
و یکباره اس��ت و پس از مدتی 
آثار این ش��وک از بین می رود. 
بنابراین پیش بینی می ش��ود که 
قیم��ت نف��ت به افزای��ش خود 
ادامه ندهد ولی با نوسان همراه 

باشد.«
بخواه��م  »اگ��ر  گف��ت:  او 
جمع بندی کنم، عامل سیاست 
از عوام��ل مه��م در همگرای��ی 
قیم��ت ط��ال و قیم��ت نفت با 
ش��اخص دالر آمری��کا ب��وده و 
اگ��ر این تش��نج های سیاس��ی 
ادامه پیدا کن��د، ما باید منتظر 
همگرایی بیش��تر ای��ن متغیر ها 
باش��یم، ول��ی در صورت��ی که 
کاه��ش  سیاس��ی  تنش ه��ای 
یابد، ش��اهد برگش��ت واگرایی 
متغیرهای نفت و طال با شاخص 

دالر خواهیم بود.«
 

فنر ارز رها می شود؟ 
ایمانی راد در پاس��خ به اینکه 
در پژوهش��ی که مؤسسه بامداد 
اس��فند س��ال گذش��ته منتشر 
کرد، اعالم ش��ده بود که قیمت 
 ارز افزای��ش می یابد و در دامنه 
۴ ه��زار ت��ا ۴۵۰۰ توم��ان در 
نوس��ان خواهد بود، این افزایش 
اکنون اتفاق افتاده، به نظر شما 
ت��ا چه ان��دازه دول��ت می تواند 
فن��ر ارز را فش��رده نگ��ه دارد؟ 
گفت: »با توج��ه به اینکه بانک 
مرکزی با ت��الش و برنامه ریزی 
ب��ازار  در  را  ارز  ن��رخ  دقیق��ی 
ولی همانطور  مدیریت می کند، 
مجددا  می ش��د،  پیش بینی  که 
در هفته های اخی��ر این نرخ به 
باالی ۴۰۰۰ تومان افزایش پیدا 
کرد و به نظر می رس��د که بانک 
مرک��زی هم ای��ن افزایش را به 
حس��اب افزایش قیمت دالر در 

بازاره��ای جهانی و افزایش نرخ 
تورم در داخل کش��ور گذاشته 
اس��ت. البته با توجه به افزایش 
از  حاص��ل  ارزی  درآمده��ای 
ص��ادرات نف��ت طبیعی اس��ت 
که بانک  مرک��زی بتواند بازار را 
تنظی��م کند، ولی مش��کلی که 
وجود دارد این اس��ت که بخش 
مهمی از درآمدهای ارزی کشور 
را نباید جزو عرضه ارز در کشور 

قلمداد کرد.«
او اف��زود: »ب��ه همی��ن دلیل 
قیمت های مدیریت ش��ده بانک 
مرک��زی را نمی ت��وان به عنوان 
قیمت های واقع��ی ارز پذیرفت. 
از ط��رف دیگ��ر، هرگونه تحول 
درگیری های  تش��دید  سیاسی، 
سیاس��ی یا هر گون��ه عالئم به 
دس��ت آمده از سیس��تم بانکی 
کشور نشان می دهد که ممکن 
اس��ت بانک های دیگ��ر نتوانند 
بازپرداخت  را  مردم  سپرده های 

کنند.«
وی با این پیش بینی که ممکن 
است قیمت دالر از کنترل بانک 
مرک��زی خ��ارج و افزایش ه��ای 
جهش وار خودش را شروع کند، 
گفت: »تنها نکته ای که در شرایط 
فعل��ی می توان گفت، این اس��ت 
که ارز به تدریج در حال افزایش 
خواهد بود و به نظر می رس��د با 
این افزایش ها، بانک مرکزی هم 
هماهنگ اس��ت و از طرف دیگر 
ش��کنندگی قیمت ارز در ش��ش 
ماهه دوم س��ال به دالیلی که در 
پرس��ش اول به آن پرداخته شد، 
ب��اال خواهد بود. بنابراین فنری را 
که شما از آن نام می برید، ممکن 
است در شش ماهه دوم سال رها 

شود.«
عن��وان  اقتص��اددان  ای��ن 
توس��ط  که  ک��رد: »همانط��ور 
تأکید  متع��ددی  اقتصاددان��ان 
شده، الزم اس��ت بانک مرکزی 
همراه با ت��ورم و همراه با تورم 
انتظاری، نرخ دالر را با توجه به 
قیمت ش��اخص دالر در اقتصاد 
جهانی تعیین کند و به ش��کل 
مدیریت ش��ده، اج��ازه دهد که 
نیروه��ای ب��ازار بر قیم��ت ارز 
اث��ر بگذارند. اگ��ر بانک مرکزی 
بخواه��د  ارز  ن��رخ  تعیی��ن  در 
جای ب��ازار را بگیرد، کما اینکه 
تاکنون گرفته اس��ت، هر لحظه 
ای��ن احتمال وج��ود دارد که با 
فش��ار تقاضای واقعی و تقاضای 
سوداگرانه قیمت دالر در سطح 

باالتری قرار بگیرد.«
او اضاف��ه ک��رد: »خاطرم��ان 
باش��د که مش��کالت سیس��تم 
بانکی به راحتی می تواند به بازار 
ارز س��رریز کرده و ب��ازار ارز را 

دچار تالطم کند.« 

افزایش قیمت طال و نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

 تحوالت طال و ارز در ماه های آینده
دریچه

25 شغل پردرآمد آمریکا کدامند؟ 
بیزینس اینسایدر براساس آخرین اطالعات اداره آمار کار در 
ایاالت متحده، ۲۵ ش��غل پر درآمد را که فقط نیاز به مدرک 
کارشناسی و نه بیش��تر دارند، منتشر کرده است. به گزارش 
جماران به نقل از بیزینس اینس��ایدر، این ۲۵ شغل بر مبنای 

میانگین دستمزد ساالنه در سال ۲۰۱۶ عبارتند از: 
۲۵ - مدی��ران عملیات: پروژه های س��ازمان های دولتی یا 
خصوصی را برنامه ریزی و نظارت می کنند / دستمزد: ۹۹،۳۱۰ 

دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۲۴ - مهن��دس متال��ورژی یا م��واد: س��اختارها و خواص 
شیمیایی انواع مواد طبیعی و مصنوعی یا کامپوزیتی را بررسی 

می کنند / دستمزد: ۹۹،۴۳۰ دالر / تجربه کاری: نیاز نیست
۲۳ - مهن��دس فروشsales engineer: به خریدار بالقوه 
یک محص��ول کمک می کند که به خوبی مش��خصات فنی 
محص��ول را درک کرده و بتواند با مقایس��ه و ارزیابی س��ایر 
محصوالت بهترین تصمیم را اتخاذ کند / دستمزد: ۱۰۰،۰۰۰ 
دالر / تجربه کاری الزم نیست، اما در محل کار باید یک دوره 

آموزشی را بگذرانند. 
۲۲ - مهندس نرم افزارهای اپلیکیشن: برنامه های اپلیکیشن 
رایان��ه ای را توس��عه، ایج��اد و تغیی��ر می دهند / دس��تمزد: 

۱۰۰،۰8۰ دالر / تجربه کاری نیاز نیست. 
۲۱ - احصاییه: از آمار پیش��رفته و نرم افزار های مدل سازی، 
برای پیش بینی هزینه و احتمال یک رویداد استفاده می کنند 
/ دس��تمزد: ۱۰۰،۶۱۰ دالر / تجرب��ه کاری ن��دارد، اما دوره 

کارورزی درازمدت نیاز دارد. 
۲۰ - مدی��ر تبلیغات: سیاس��ت ها و برنامه های تبلیغاتی را 
هماهنگ می کنند یا موادی مانند پوسترها و هدایای تبلیغاتی 
را برای ایج��اد عالقه به خرید یک محصول یا خدمات تولید 
می کنند / دس��تمزد: ۱۰۰،8۱۰ دالر / تجربه کاری: کمتر از 

پنج سال
۱۹ - طراحان ش��بکه کامپیوتری: شبکه های داخلی را که 
توس��ط کارگران در یک سازمان اس��تفاده می شود، طراحی 
می کنند / دستمزد: ۱۰۱،۲۱۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال 

یا بیشتر
۱8 - مهندس��ین عل��وم هس��ته ای: پروس��ه ها، ابزاره��ا و 
سیستم های مورد استفاده برای تولید مزایای انرژی هسته ای و 
تابش را بررسی و توسعه می دهند / دستمزد: ۱۰۲،۲۲۰ دالر

۱7 - مدیر آموزش و توسعه: برنامه ها را برای افزایش دانش 
و مهارت های کارمندان یک سازمان طراحی و عملی می کند 

/ دستمزد: ۱۰۵،8۳۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۱۶ - توس��عه دهنده های اپلیکیشن: سیس��تم های عامل 
و نرم افزار های توزیع ش��بکه برای اپلیکیش��ن های پزشکی، 
صنعتی، نظامی، ارتباطات، هوا فضا، کسب و کار، علمی و رایانه 
توسعه را آزمایش و طراحی می کند / دستمزد: ۱۰۶،8۶۰ دالر

۱۵ - مدیریت منابع انس��انی: بر مراحل استخدام، مصاحبه 
و انتخاب نیروهای انس��انی یک س��ازمان نظارت می کنند / 

دستمزد: ۱۰۶،۹۱۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۱۴ - مدیر روابط عموم��ی: با طراحی و اجرای برنامه هایی 
سعی می کنند تصویر عمومی کارفرما یا مشتری خود را حفظ 
یا بهبود ببخشند / دس��تمزد: ۱۰7،۳۲۰ دالر / تجربه کاری: 

پنج سال یا بیشتر
۱۳ - مهندس هوافضا: سیس��تم های رانش��ی هواپیماها و 
فضاپیماها را طراح��ی کرده و عملکرد آیرودینامیک هواپیما 

را مطالعه می کنند / دستمزد: ۱۰۹،۶۵۰ دالر
۱۲ - مدی��ر خرید: فعالیت های خری��داران، ماموران خرید 
و کارگ��ران مرتبط با خری��د مواد، محص��والت و خدمات را 
برنامه ریزی می کنند / دستمزد: ۱۱۱،۵۹۰ دالر / تجربه کاری: 

پنج سال یا بیشتر
۱۱ - مهندس س��خت افزار کامپیوتر: مش��کالت مربوط به 
سخت افزار کامپیوتر را حل می کنند / دستمزد: ۱۱۵،۰8۰ دالر

۱۰ - مدی��ران جبران خس��ارت و مزایا: میزان دس��تمزد 
کارکنان خود و نحوه پرداخت را تعیین می کنند / دس��تمزد: 

۱۱۶،۲۴۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۹ - مدیر فروش: اه��داف فروش، تجزیه و تحلیل داده ها و 
برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان ها را تعیین 
می کنند / دس��تمزد: ۱۱7،۹۶۰ دالر / تجربه کاری: کمتر از 

پنج سال
8 - مدی��ران پروژه ه��ای تحقیق��ی: بر کار دانش��مندان و 
فعالیت های مرتبط با آزمایش، کنترل کیفیت و تولید نظارت 
می کنند / دستمزد: ۱۱۹،8۵۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال 

یا بیشتر
7 - مدیر مالی: گزارش مالی و توسعه راهبردها و برنامه های 
بلندمدت مالی را در س��ازمان ها تدارک می بینند / دستمزد: 

۱۲۱،7۵۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۶ - خلب��ان، کمک خلب��ان و مهندس پ��رواز: در خدمت 
حمل و نق��ل مس��افر در صنعت هوایی هس��تند / دس��تمزد: 
۱۲7،8۲۰ دالر / نیاز به تجربه کاری حدود ۵ سال و آموزش 

در محل کار دارد. 
۵ - مهندس نفت: طراحی تجهیزات برای استخراج نفت و 
گاز را در س��ودآورترین شکل ممکن برعهده دارند / دستمزد: 

۱۲8،۲۳۰ دالر
۴ - مدیریت بازاریابی: تقاضا برای محصوالت و خدمات ارائه 
شده توسط یک شرکت و رقبای آن را تعیین کرده و مشتریان 
بالقوه را شناسایی می کنند / دستمزد: ۱۳۱،۱8۰ دالر / تجربه 

کاری: پنج سال یا بیشتر
۳ - معم��اران: فعالیت ه��ا را در ش��رکت های معم��اری و 
مهندس��ی برنامه ریزی می کنند / دستمزد: ۱۳۴،7۳۰ دالر / 

تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۲ - مدیران فن��اوری و کامپیوتر: نق��ش مهمی در تعیین 
اهداف فناورانه سازمان و مسئولیت اجرای آن دارند / دستمزد: 

۱۳۵،8۰۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال یا بیشتر
۱ - مدیرعامل اجرایی: با کمک معاونان خود، فعالیت های 
عملیاتی و اجرایی را در باالترین سطح مدیریت، برنامه ریزی 
می کنند / دس��تمزد: ۱8۱.۲۱۰ دالر / تجربه کاری: پنج سال 

یا بیشتر 

یادداشت

اقتصاد کالن

دالیل یک دست و دلبازی مضر

خصوصی س��ازی در ایران با شکس��ت مواجه ش��ده 
اس��ت، چراکه از پس اجرای این سیاس��ت طی دو دهه 
گذش��ته هنوز شاهدیم که نه تنها سهم بخش خصوصی 
از اقتصاد ایران افزایش نیافته اس��ت، بلکه تصدی های 
دولت نیز با کاهش روبه رو نبوده است.  تجربه این چند 
سال نشان می دهد دولت ها مایل به واگذاری تصدی ها و 
مسئولیت های شان نیستند و همین تمایل باال به حفظ 
و نگهداری تصدی ها عامل اول و ظهور شبه دولتی های 
قدرتمند عامل دوم برای شکست سیاست خصوصی سازی 
در کش��ور بوده اس��ت.  در عین حال باید توجه داشت 
اقتصاد ایران در کنار دولتی بودن با مسئله وابستگی باال 
به نفت نیز روبه رو است. در حقیقت، سایر منابع درآمدی 
دولت آنقدر اندک هستند که تکافوی تامین هزینه های 
کشور را نمی دهند. در این مسیر منابعی چون مالیات ها 
نیز در حد و اندازه ای نیس��تند ک��ه بتوانند جایگزینی 
مناس��ب برای نفت باش��ند.  در این فضا می توان تاثیر 
مضیقه های درآمدی نفتی را بر اقتصاد کشور رصد کرد. 
 در شرایط کنونی تولید نفت ایران به حدود ۳ میلیون و
 8۰۰ هزار بش��که محدود ش��ده اس��ت که همین امر 
نیز نش��ان از ظرفیت اندک ما برای درآمدزایی حتی از 
مهم ترین منابع درآمدی کش��ور دارد.   س��وال اساسی 
که در این ش��رایط کارشناس��ان اقتصادی و مسئوالن 
می پرسند این اس��ت؛ برای عبور از تنگناهای درآمدی 
چه باید کرد؟  بی تردید مالیات نخس��تین و مهم ترین 
ابزاری اس��ت که باید بر آن متمرکز ش��د. شاید از این 
روس��ت که مودی��ان مالیاتی در س��ال های اخیر بیش 
از پی��ش س��ختگیری ها برای دریافت مالی��ات را درک 
می کنند. در این ش��رایط طبیعی اس��ت س��ازمان امور 
مالیاتی ب��رای دریافت مالیات س��ختگیری هایی را در 
دستور کار خود قرار دهد.   آمار و ارقام اما نشان می دهد 
۴۰درصد از فعالیت های اقتصادی ایران مالیاتی پرداخت 
نمی کنند. در کن��ار این حجم باالی ف��رار مالیاتی اگر 
رق��م معافیت های مالیاتی را اضافه کنیم، به این نتیجه 
می رس��یم که ۵۰درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات 
اس��ت. برای ارزیابی این موقعیت و دریافتن دالیل این 
دست و دلبازی نیز به نکته ای جز نفت نمی توان استناد 
کرد. این نفت اس��ت که در س��ال های گذشته به دلیل 
سهل الوصول بودن، این شیوه از کسب درآمد را در ایران 
س��امان داده اس��ت. حاال در تنگنایی که طی سال های 
اخیر برای کسب درآمدهای نفتی ایجاد شده و با توجه 
به محدودیت هایی که برای درآمدهای نفتی وجود دارد، 
الزم است هرچه سریع تر تدبیری برای شناسایی منابع 
درآمدی جدید در ایران در دستور کار قرار داد. این مهم 
اما نه از طریق فش��ار مالیاتی که با شناس��ایی فراریان 

مالیاتی الزم است محقق شود. 
منبع: خبرآنالین

مرکز آمار ایران اعالم کرد
تورم تولیدکننده بخش خدمات 

۱.۶درصد رشد کرد
مرک��ز آمار ب��ا انتش��ار جزیی��ات ش��اخص قیمت 
تولید کننده بخش های خدمات در تابس��تان امس��ال، 
از رش��د ۱.۶درصدی ش��اخص کل قیمت تولید کننده 

بخش های خدمات خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مرک��ز آم��ار ای��ران، ش��اخص قیمت 
تولید کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش 
اس��ت که عبارتند از:  »تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری، 
موتورس��یکلت و کاالهای ش��خصی و خانگی«، »هتل 
و رس��توران«، »حمل و نق��ل، انب��ارداری و ارتباطات«، 
»واس��طه گری های مالی )بیمه(«،  »مستغالت، اجاره 
و فعالیت های کس��ب و کار«،  »آموزش«، »بهداش��ت و 
م��ددکاری اجتماعی« و  »س��ایر فعالیت های خدمات 

عمومی، اجتماعی و شخصی.« 
گزارش ش��اخص قیم��ت تولید کنن��ده بخش های 
خدمات به صورت فصلی و س��االنه منتشر می شود. در 

این گزارش آمده است: 
۱-شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات  
)ب��ر مبن��ای ۱۰۰=۱۳۹۰( در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
برابر اس��ت با ۲۳8,۲ که نسبت به فصل قبل۱.۶درصد 

افزایش یافته است. 
۲-تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح 

ذیل است: 
* ش��اخص گ��روه »خدم��ات تعمیر وس��ایل نقلیه 
موتوری، موتورس��یکلت و کاالهای شخصی و خانگی« 
در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲8۵,۳ که نسبت 

به فصل قبل ۲,8درصد افزایش یافته است. 
* شاخص گروه »خدمات هتل و رستوران« در فصل 
تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۳۱۵,7 که نسبت به فصل 

قبل۲.7درصد افزایش یافته است. 
* ش��اخص گروه »خدمات حمل و نق��ل، انبارداری و 
ارتباطات« در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵۹,۳ 

که نسبت به فصل قبل ۱۰درصد افزایش یافته است. 
* ش��اخص گروه »خدمات واس��طه گری های مالی  
)بیمه(« در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳۹,7 

که نسبت به فصل قبل۰.۹درصد افزایش یافته است. 
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فرصت ام�روز: معاون رئیس جمهوری 
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با تأکید 
بر قطع وابس��تگی به نف��ت، گفت: باید به 
موضوع سرمایه گذاری برای توسعه کشور، 
به طور جدی توجه و زمینه برای تس��هیل 
آن ایجاد شود. محمدباقر نوبخت روز شنبه 
در جلسه شورای برنامه ریزی گیالن که در 
رشت برگزار شد، بیان کرد: طی سال های 
اخیر، در دوران پرموجی بوده ایم و با همه 
تالش ه��ا، باید گفت در س��ال 92 از نظر 
مناب��ع در موقعیتی بودیم ک��ه باید آن را 
تغییر می دادیم و تقلیل 2.5 میلیون بشکه 
نفت به یک میلی��ون و در نهایت به 300 
هزار بش��که، هدف ش��وم دشمنان بود که 
اجازه ندادیم چنین اتفاقی بیفتد. وی ادامه 
داد: با تغییر روند صورت گرفته، می توانیم 
اعالم کنیم که ایران امروز به طور متوسط 
می تواند 2 میلیون و 638 هزار بشکه نفت 
در روز ص��ادر کن��د اما ب��ه جهت کاهش 
قیمت نفت در هر بش��که، رقم درآمدی ما 
از نفت به نیمی از عددی رسید که در سال 
92 داش��تیم. نوبخت با یادآوری اینکه در 
س��ال 92 برای هر بش��که نفت 104 دالر 
در بازارهای جهانی امکان فروش داشتیم، 
گفت: متوسط آنچه طی شش ماه نخست 
امسال به دس��ت آمده، بین 46 تا 48 دالر 
و کمتر از نصف قیمت هر بش��که نفت در 
چهار سال گذشته بوده است. وی افزود: در 
س��ال 92 منابعی که بالغ بر 251 میلیارد 
دالر بود، س��ال گذش��ته به 157 میلیارد 
دالر کاه��ش یاف��ت و از 41 درصد به 26 

درصد رسید. 

افزایش ظرفیت مالیات ها
نوبخت با بیان اینکه باید وابس��تگی به 
نفت را قطع کنی��م، گفت: مالیات ها هم 
تا حدودی ظرفیت افزایش دارد و س��هم 
مالیات ه��ا را از 33 درص��د به 36درصد 
رسانده ایم و کوشیدیم کاهش منابع مالی 
را از س��مت مالیات تا ح��دودی جبران 

کنیم. وی گفت: از تمام مدیران در سطوح 
مختلف انتظار داریم با کارایی بیش��تر، از 
همین منابع محدود استفاده کنند. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری 
از س��خنانش گفت: تم��ام تالش ها برای 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی، یک امر 
ضروری برای کمک به توسعه کشور بود 
و با وجود مجاب شدن کشورهای اروپایی 
به س��رمایه گذاری در ایران، دولت آمریکا 

عنادورزی می کرد. به گفته نوبخت، برای 
اینکه کارها متوقف نشود، در کنار منابع 
نفت و مالی��ات، اس��تفاده از اوراق مالی 
را ب��ا تصوی��ب مجلس به عن��وان راهکار 
دیگری برگزیدیم و طی س��ال گذش��ته، 
حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی به 
پیمانکاران، با این اوراق تس��ویه شد. وی 
در توضیح پروژه ه��ای عمرانی گفت: 66 
هزار پروژه نیمه کاره و کلنگ زده ش��ده 

روی میز دولت مانده که همه آنها، مربوط 
به دوره زمانی دولت گذش��ته است. وی 
ادامه داد: پ��ول و منابع اعتباری محدود 
را اولویت بندی ک��رده و برای پروژه هایی 
اختصاص دادیم که با سرعت می توانستند 

افتتاح شوند. 

تالش برای اتمام راه آهن قزوین – 
رشت تا پایان سال

رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه با 
اش��اره به ظرفیت های پروژه ریلی گیالن 
خاطرنش��ان کرد: برخی از خطوط ریلی، 
صرف��ا دو منطقه را به هم وصل می کنند 
ول��ی هیچ کدام کریدور ش��مال - جنوب 
نمی ش��ود و در اجالس سه جانبه تهران 
با حض��ور رئیس��ان جمه��وری ای��ران، 
روس��یه و آذربایج��ان در اوای��ل آبان ماه 
جاری، تأکید ش��د که زودتر این مس��یر 
آماده ش��ود. وی راه آهن قزوین - رش��ت 
را یک��ی از س��خت ترین پروژه های ریلی 
کش��ور عنوان کرد و گفت: تمام تالش ها 
بر این اس��ت که این ط��رح مهم، تا پایان 
س��ال 96 به اتمام برس��د. رئیس سازمان 
 برنامه و بودجه با اش��اره به تحقق بیش از 
73 درص��د از طرح های عمرانی کش��ور 
اظهار ک��رد: تخصیص اعتب��اری ما برای 
اس��تان ها طی ش��ش ماه نخست امسال، 
49 درصد بود و تاکنون 30 هزار میلیارد 
توم��ان براس��اس تفکی��ک تبصره ه��ای 
مختلف، به استان ها اعتبار داده شده است. 
جلسه ش��ورای برنامه ریزی استان گیالن 
روز شنبه به ریاس��ت محمدباقر نوبخت، 
معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه در رش��ت برگزار شد. وی 
چهارش��نبه هفته گذشته در جریان سفر 
به گیالن، با همراهی استانداران گیالن و 
قزوین، از پروژه راه آهن گیالن در منطقه 
منجیل و رودبار بازدید کرد. وی همچنین 
عصر روز جمعه از ایستگاه راه آهن فلکده 

رشت بازدید کرد. 

وزیر راه و شهرسازی گفت 81هزار میلیارد 
ریال طرح های عمرانی در این وزارتخانه در 
دس��ت اجراس��ت که میزان نقدینگی برای 
اجرای این طرح ها تنها 6 هزار میلیارد ریال 

است. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، عباس آخوندی در 
نشستی با انبوه سازان مسکن افزود: این بدان 
معناست که دولت در تنگنای مالی شدیدی 
اس��ت و باید وابس��تگی به یارانه های دولتی 
پرهیز شود. به گفته وی، سیاست ما در این 
دوره آن اس��ت که دیگر ساختمان جدیدی 
به بافت فرس��وده اضافه نشود. در این راستا 
فرآیند مدنظر انبوه سازان برای ما بسیار حائز 
اهمیت است، زیرا پس از ساخت واحدهای 
جدید نمی توانیم م��ردم را مجبور به انتقال 
از ی��ک خانه به خانه دیگر بکنیم. وی افزود: 
به تصور من ذکر اختیار س��ازنده برای انجام 
پیش  فروش واحد های احداثی در زمان عقد 
قرارداد با بانک مس��کن امری ضروری است 
و باید در مرحله اول انجام ش��ود، از س��ویی 
دیگر س��ازنده نیز ب��رای کنترل هرچه بهتر 
فرآیند اجرا از س��وی بانک، ضمن باز کردن 
حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره بها و 
پول پیش فروش را در این حساب واریز کرده 
تا بانک از هزینه ش��دن تسهیالت پرداختی 
و پول پیش ف��روش در روند احداث واحدها 
اطمینان حاصل کند؛ امری که به عقیده من 
در صورت تحقق بسیاری از مشکالت موجود 
در ای��ن حوزه را رفع ک��رده و الگوی ذهنی 

خوبی در این فرآیند است. 

توجه به تجارب بین المللی فرآیند 
پیش  فروش ساختمان

آخون��دی در ادام��ه با تأکید ب��ر این که با 
توج��ه به تج��ارب بین الملل��ی فرآیند پیش  
فروش س��اختمان امری بس��یار ش��فاف در 
سراس��ر دنیا بوده و همواره با ریس��ک هایی 
برای هر دو طرف معامله همراه بوده اس��ت، 
گفت: ما می بینیم که در سایر کشورها تعداد 
زی��ادی از انواع نهادهای گوناگون در مس��یر 
اجرای این فرآیند مشغول به کار هستند که 
صندوق تضمین یکی از آنها به شمار می رود. 
 به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، قطعا فرآیند 

پیش  فروش س��اختمان ب��ه تضامینی برای 
خری��دار و فروش��نده احتی��اج دارد که اهل 
حرف��ه، خ��ود باید حدود آن را پی��دا کرده و 
آن را محقق س��ازند، زیرا بدون شک این امر 
باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن 
خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه این 
نشس��ت درباره چگونگی ورود انبوه سازان به 
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی بیان 
کرد: طبق ارزیابی های انجام ش��ده در سطح 
ملی به این نتیجه رسیده ایم که مشکل عمده 
ما در این مناطق بحث کیفی و نه کمی است. 
وی ادامه داد: تصور کنید در یک بافت حاشیه 
شهری 3میلیون خانه وجود دارد؛ خانه هایی 
که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم آنها 
را خانه بنامیم، ولی از جهت کیفی خانه و یک 

واحد مسکونی به شمار نمی روند. 

اهمیت برنامه های انبوه سازان برای 
ورود به احیای بافت های فرسوده

آخوندی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت 
اهداف و برنامه های انبوه سازان برای ورود به 
احیای بافت های فرسوده و حاشیه ای اعالم 
کرد: این مس��ئله برای ما بس��یار بااهمیت 
اس��ت که به واقع ش��ما به عنوان انبوه  ساز 
چگونه به این مس��ئله ن��گاه می کنید، زیرا 
تاکنون توجهی به واحدهای موجود نش��ده 
اس��ت. وزیر راه و شهرسازی در ادامه ضمن 
تأکید بر ضرورت تش��کیل جلسات منظم با 
حضور انبوه سازان، شرکت عمران و بهسازی 
شهری ایران، معاونت مسکن و ساختمان و 
بانک مسکن جهت تدوین فرآیند عملیاتی 
ورود انبوه سازان به بافت فرسوده و سکونتگاه 
غیررسمی تأکید کرد: هدف ما این است که 
افراد در نهایت بتوانند در ش��رایط خوبی در 
بافت ه��ای مذکور زندگی کنن��د، پس باید 
ط��ی این جلس��ات وظایف هر چه��ار گروه 
در این فرآیند به صورت روش��ن، مش��خص 
ش��ده و ارائه ش��ود، در این صورت ریس��ک 
هر ط��رف کاهش پیدا کرده و مدل نهایی و 
مدنظر اعالم می شود. اکنون 140هزار هکتار 
بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیر رسمی 
و حاش��یه ای در کش��ور وجود دارد و دولت 
درصدد است احیای این بافت ها برای ارتقای 
کیفیت ساکنان آن در دست اقدام قرار گیرد. 

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد 

  هزار میلیارد ریال نقدینگی
برای 81هزار میلیارد ریال طرح های عمرانی

تسهیل سرمایه گذاری برای توسعه کشور موضوعی جدی است

جایگزین اقتصاد نفتی به روایت نوبخت
فناوری اطالعات

انرژی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد 
آغاز فاز دوم سامانه پیامک های تبلیغاتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از آغاز فاز دوم سامانه 
پیامکی 195 در زمینه رسیدگی به شکایات پیامک های 
تبلیغات��ی با ش��ماره های ثاب��ت خب��ر داد. محمدجواد 
آذری جهرمی در ش��بکه اجتماعی توئیتر خود با اشاره 
ب��ه راه اندازی فاز دوم س��امانه رس��یدگی به ش��کایات 
پیامک های تبلیغاتی نوش��ت: فاز دوم س��امانه پیامکی 
195 نیز فعال ش��د، اکنون این س��امانه قابلیت دریافت 
گزارش  پیامک های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن 
ثابت و نیز سرشماره های 1000، 2000 و 3000 را یافته 
است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در یک ماه اخیر و با 
راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی 

از پیامک های مزاحم رفع شده  است. 

طی ماه آینده صورت می گیرد
افزایش ۲۰ هزار بشکه ای تولید 
نفت در میدان آزادگان جنوبی

درحالی ک��ه طب��ق پیش بینی های انجام ش��ده تولید 
از می��دان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان س��ال جاری باید 
به 150هزار بش��که برس��د، آمار و ارقام حاکی از آن است 
ک��ه آزادگان جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان مش��ترک 
نفتی کش��ور با ظرفیت تولید روزانه بیش از 80هزار بشکه 
نفت در حال تولید اس��ت و پیش بینی می شود این مقدار 
تولید ط��ی یک ماه آینده به بیش از 100هزار بش��که در 
روز برس��د. به گزارش ایسنا، میدان نفتی آزادگان جنوبی 
در 80کیلومت��ری غ��رب اه��واز و در مج��اورت مرز عراق 
واقع شده اس��ت. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع 
متقابل در حال انجام اس��ت و فازهای توسعه ای بعدی به 
ص��ورت یکپارچه با میدان آزادگان ش��مالی در قالب مدل 
 جدید قراردادهای نفتی تحت پیگیری است. در این راستا 
تفاه��م نامه های��ی با ش��رکت های ایپکس، توت��ال، تنکو، 
پتروناس و ش��ل امضا ش��ده اس��ت. نفت درج��ای میدان 
آزادگان جنوبی 27میلیارد بشکه و ضریب برداشت از این 
میدان 6.6 درصد  )در سازندهای فهلیان سروک، گدوان و 
کژدمی( است. تاکنون 62حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان 
جنوبی حفر شده است. تولید مطابق برنامه توسعه فاز یک 
از این میدان 320هزار بشکه است و میزان تولید واقعی در 

اسفندماه پارسال 45هزار بشکه در روز بوده است.

اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
اولویت دولت جلوگیری از 
شکنندگی اقتصادی است

وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت جلوگیری 
از ش��کنندگی اقتص��ادی مهم ترین رویک��رد دولت 
تدبی��ر و امید و در زمره راهبردهای اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. علی ربیعی روز ش��نبه در نشس��ت »اقتصاد 
مقاومتی اس��تان همدان با محوریت اشتغال«، افزود: 
رئیس جمهوری در اقتصاد مقاومتی ریشه کنی فقر را 
در اولویت اصلی قرار داده اس��ت، چراکه می خواهیم 
از شکنندگی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنیم و 
فقر مطلق را از بین ببریم. وی با اش��اره به پیامدهای 
ناش��ی از فقر و مشکالت اقتصادی و اجتماعی اظهار 
کرد: تنها در استان همدان یک هزار و 448 بازمانده 
از تحصیل شناس��ایی ش��ده، اما آمار کودک آزاری و 
همس��ر آزاری در این استان بس��یار پایین است که 

نشان دهنده سرمایه اجتماعی باالی همدان است. 

باید سفره مردم را بزرگ تر کنیم
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سالمت 
در کش��ور فقر درم��ان نداریم، افزود: در س��ایر ابعاد 
اجتماعی نیز باید به س��مت برنامه ریزی برویم تا فقر 
مطلق را محدود کرده و از بین ببریم. ربیعی با تأکید 
بر اینکه باید بیش از گذش��ته کار کرد چراکه دوران 
سختکوشی اس��ت، افزود: شرایط کش��ور به گونه ای 
است که پنج سال فرصت جبران گذشته داریم و اگر 
منافع ملی را تقویت نکنیم دچار مشکالت عدیده ای 
می شویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
م��ا دولت صیفی کار نیس��تیم، بلکه دول��ت گردوکار 
هس��تیم و باید کاری کنیم که نس��ل های آینده در 
صندوق های بازنشس��تگی سهیم باشند. ربیعی ادامه 
داد: هر مدیری باید با کار کارشناسی به نتیجه برسد 
و همه باید کنار هم کار کنیم و در کنار هم باشیم تا 
اصل عقالنیت، سختکوشی و مدارا را به ثمر بنشانیم. 
وی تصری��ح کرد: در بهترین حالت 12هزار س��اعت 
بیشتر برای تحقق اهداف یاد شده وقت نداریم و لذا 
باید بنیان هایی را درس��ت کنیم که با ایجاد اشتغال 
و ریشه کن کردن فقر سفره مردم را بزرگ تر کنیم. 

اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی 
به کارگروه های اشتغال

عل��ی ربیعی وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
گفت: هفته جاری تفاهم نامه ای با وزیر کش��ور امضا 
می ش��ود که براس��اس آن در مدت دوهفته بخش��ی 
از مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی در اختی��ار بانک ها 
ق��رار داده و در کارگروه ه��ای اش��تغال درمورد این 
اعتبارات تصمیم گیری می ش��ود. وی ب��ا بیان اینکه 
ایجاد فرصت های ش��غلی و از بی��ن بردن فقر مطلق 
از برنامه های محوری رئیس جمهوری اس��ت، افزود: 
در همی��ن چارچ��وب بای��د کانون های توس��عه در 
شهرستان ها شکل گیرد و همبستگی نخبگان محلی 
تقویت ش��ود. وی با تأکید بر اینکه کانون های نخبه 
با ارائه ایده های کارشناسانه می توانند از اثرگذارترین 
مجموعه ها برای پیش��رفت هر منطقه باش��ند، اظهار 
ک��رد: اتح��اد و انس��جام، الزمه دس��تیابی به اهداف 
ترسیم ش��ده است و برای به دست آوردن سهم خود 
از اقتص��اد جهانی فرصت چندان��ی نداریم. ربیعی با 
بیان اینکه به برکت رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
امروز ثبات خوبی در کش��ور حاکم است، تأکید کرد: 
باید در مس��ائل بین المللی دنبال جایگاه اصلی خود 
باش��یم و در داخل نیز زمینه اشتغال و اقتصاد قوی 
را فراه��م کنیم. وی با اش��اره به اینکه ایران در عصر 
تنش های منطقه ای به خوبی عمل کرده است، اظهار 
کرد: باید سفر به شهرستان ها و روستاها را در اولویت 
قرار دهیم تا اثر کارهای انجام ش��ده به دقت رصد و 
ارزیابی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید 
کرد: جامعه باید با س��مت تعاون پیش برود و در این 
عرصه کار عنصر و مولفه ای کلیدی است که می تواند 
جامعه را به رفاه برساند. وی تأکید کرد: برای کاهش 
سطح فقر نیازمند افزایش فرصت های شغلی هستیم 
و یک��ی از مهم ترین برنامه های دولت دوازدهم ایجاد 

فرصت های شغلی و ازبین بردن فقر مطلق است. 

برای تحول کشور به تکنسین نیاز داریم
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان اینکه 
امس��ال 11هزار ش��غل جدید در اس��تان همدان 
ایجاد ش��ده است که تعداد بیمه شدگان آن 6هزار 
نف��ر اس��ت، گفت: نس��بت بین 6هزار ت��ا 11هزار 
رقم واقعی اس��ت و باید مراق��ب ریزش نیروی کار 
باش��یم. ربیعی ادامه داد: 320میلیارد تومان سهم 
تسهیالت اش��تغالزایی استان همدان است و سعی 
می کنیم 500میلیارد تومان برای استان نیز جذب 
ش��ود. وی با بیان اینکه از اش��تغال روس��تایی نیز 
155میلیارد تومان به استان اختصاص یافت، افزود: 
مقرر ش��د 6هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 
ملی تأمین ش��ود و بانک ها نیز ای��ن رقم را تأمین 
کنند. ربیعی ادامه داد: استان همدان شاخص های 
باالیی برای توسعه و ایجاد اشتغال دارد که گیاهان 
دارویی، صنایع تبدیلی بخش��ی از آنها است و باید 
به گون��ه ای این دو بخش فعال تر ش��ود تا به آب و 
خاک فش��ار نیاوریم. وی بابیان اینکه برای تحول 
کشور به تکنسین نیاز داریم، افزود: با وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری همکاری های مش��ترکی شروع 
شده که مهارت آموزی در اولویت امور قرار گیرد. 

 



گ��زارش عملک��رد تس��هیالت ارزی و 
ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
در نیمه نخس��ت امسال منتشر شد و در 
وب سایت این صندوق در دسترس عموم 
ق��رار گرفت. ای��ن گزارش نش��ان دهنده 
دالری  میلی��ون  ۳۶ه��زار  پرداخ��ت 
تسهیالت ارزی و همچنین سپرده گذاری 
۶۶۰۰میلیون دالری صندوق توسعه ملی 

در بانک هاست. 
به گزارش »فرص��ت امروز« از روابط 
عموم��ی صندوق توس��عه ملی، همواره 
گ��زارش عملکرد صندوق توس��عه ملی 
در س��ال های اخی��ر با تأخیر منتش��ر 
می ش��ده اس��ت، ام��ا امس��ال صندوق 
توس��عه ملی گ��زارش عملک��رد نیمه 
ابتدایی سال را زودتر از دفعات پیشین 
منتشر کرده اس��ت. این گزارش حاوی 
اطالعات تفکیکی و تجمیعی از عملکرد 
صندوق توس��عه ملی تا پایان ش��هریور 
م��اه امس��ال در دو فص��ل ب��ا موضوع 
تس��هیالت ارزی و تس��هیالت ریال��ی 
است و اس��تفاده کنندگان از تسهیالت 
اقتص��ادی  فع��االن  صن��دوق،  ای��ن 
و  )اش��خاص حقیقی  بخش خصوص��ی 
حقوقی(، بخ��ش تعاون��ی و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به مؤسس��ات عمومی 

غیردولتی هستند. 

تسهیالت ارزی پرداخت شده در 
صندوق توسعه ملی

گزارش عملکرد ش��ش ماه��ه ابتدایی 
صندوق توسعه ملی در سال جاری نشان 
می دهد ک��ه بخش عمده از تس��هیالت 
ارزی پرداخ��ت ش��ده از مح��ل صندوق 
براس��اس مفاد بند »خ« اساس��نامه و با 
عاملیت بانک های طرف قرارداد پرداخت 
ش��ده اس��ت. مبلغ کل تس��هیالت ارزی 
اعالم وصول شده توسط صندوق توسعه 
ملی تا انتهای شهریورماه معادل ۳۶هزار 
و ۴۰میلی��ون دالر ب��وده اس��ت، از این 
مقدار تقاضای وصول شده حدود ۳۴هزار 
و ۲۸۴ میلیون دالر، به مرحله تخصیص 

ارز رسیده است. 
تس��هیالت  مجم��وع  از  همچنی��ن 
ارزی مس��دود ش��ده حدود ۱۹ه��زار و 
۷۸۰میلی��ون دالر ب��ه بخش خصوص��ی 
و ت��ا ۱۴ه��زار و ۵۰۴میلی��ون دالر ب��ه 
طرح های بنگاه های وابس��ته به نهادهای 
عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. 
از کل مبلغ مس��دود شده برای پرداخت 
تس��هیالت از طریق قراردادهای عاملیت 
ارزی ت��ا ۱۱هزار و ۲۱۶میلی��ون دالر با 
همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی 

به مرحله ثبت رسیده است. 

11 میلیارد دالر تسهیالت برای حوزه 
آب، خاک و کشاورزی

ع��الوه بر تس��هیالت تخصیص یافته 
از طری��ق قرارداده��ای عاملیت، حدود 
۱۱میلیارد دالر برای اعطای تسهیالت 
جه��ت اجرای طرح های ملی مربوط به 
حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص 
داده ش��ده اس��ت ک��ه تا تاری��خ پایان 
ش��هریورماه مبالغ مسدودی مربوط به 
این طرح ها ش��امل ۸میلیارد دالر برای 
طرح های مهار و تنظیم آب های کشور، 
۱.۵ میلی��ارد دالر برای طرح های احیا 
و توس��عه اراضی کشاورزی استان های 
۵۰۰میلی��ون  ای��الم،  و  خوزس��تان 
دالر ب��رای طرح ه��ای انتق��ال آب به 
اراض��ی سیس��تان، ۵۰۰میلی��ون دالر 
ب��رای طرح ه��ای آبیاری تحت فش��ار 
و همچنی��ن ۵۰۰میلی��ون دالر ب��رای 

طرح های آبرسانی به روستاها. 

تکالیف صندوق توسعه ملی در قانون 
بودجه سال 96

عملک��رد صندوق  بررس��ی جزیی��ات 
توسعه ملی در نیمه ابتدایی امسال نشان 
می دهد که در اجرای بند  »الف« تبصره 
)۴( قان��ون بودج��ه ۱۳۹۶ در مجم��وع 
ح��دود ۲میلی��ارد و ۳۰۰میلی��ون دالر 
بابت افزایش س��رمایه صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی، طرح های آبیاری تحت فشار، 
کم فش��ار و س��امانه های نوی��ن آبیاری، 
طرح های آب رسانی روس��تایی و توسعه 
صداوس��یما،  س��ازمان  آن،  ش��بکه های 
تقویت بنی��ه دفاعی و مقابله با ریزگردها 
به نفع حساب خزانه داری کل کشور نزد 

بانک مرکزی مسدود شده است. 

66۳9 میلیون دالر در بانک ها 
سپرده گذاری شد

مناب��ع صن��دوق  از  دیگ��ری  بخ��ش 
توسعه ملی به س��پرده گذاری در بانک ها 
اختصاص یافته تا بانک های س��پرده پذیر 
از طریق اعطای تس��هیالت این منابع را 
به طرح ها و فعالیت های مرتبط تخصیص 
دهند. این در حالی اس��ت ک��ه تا پایان 
در  دالر  میلی��ون   ۶.۶۳۹ ش��هریورماه 
بانک های عامل سپرده گذاری شده است. 
اما ماده )۸( قان��ون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت که به اس��تناد آن به صندوق اجازه 
داده شده اس��ت با رعایت قوانین مربوط 
به منظ��ور صدور ضمانت نام��ه یا تأمین 
نقدینگ��ی برای پی��ش پرداخت و تجهیز 
کارگاه پیمان��کاران خصوص��ی ایران که 
در مناقصه های خارجی برنده می ش��وند 
یا ش��رکت هایی که موف��ق به صدور کاال 
ی��ا خدمات فنی مهندس��ی ش��ده اند در 
بانک ه��ای داخل و خارج س��پرده گذاری 

ارزی کنند. 
بر همی��ن اس��اس، گ��زارش صندوق 
توسعه ملی از این حکایت دارد در اجرای 
ای��ن ماده ب��ا توجه به درخواس��ت هایی 
که از س��وی بانک ها مطرح ش��ده شش 
فقره ق��رارداد س��پرده گذاری با مجموع 
مبل��غ حدود ۴۰۰میلیون دالر در س��ال 
ج��اری جه��ت امضا به بانک ه��ای عامل 
ارسال ش��ده اس��ت. کش��اورزی، پست 
و  تج��ارت، س��امان  پارس��یان،  بان��ک، 
صنعت و معدن ش��ش بانکی هستند که 
مش��مول این سپرده گذاری ش��ده اند. به 
گ��زارش ایس��نا، این در حالی اس��ت که 
تنها بانک های کش��اورزی، پست بانک و 
پارسیان نس��بت به بازگردانی نسخه های 
امض��اء ش��ده قرارداده��ا اقدام ک��رده و 
صن��دوق معتقد اس��ت بانک های مرتبط 
در پی آن هس��تند ابتدا متقاضیان واجد 
شرایط را شناسایی و متناسب با تقاضای 
واقعی برای موضوع این قانون اقدام کنند 
ت��ا هزینه س��پرده ارزی ب��دون تقاضای 

موجهی را عهده دار نشوند. 

تسهیالت ریالی پرداخت شده از 
محل منابع صندوق توسعه ملی

اما از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی 
بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به 
تسهیالت ریالی اختصاص داده شده است. 
این تس��هیالت تا انتهای س��ال ۱۳۹۳ از 

طریق قرارداد عاملی��ت ریالی با بانک های 
عام��ل پرداخ��ت ش��د و از ابتدای س��ال 
۱۳۹۴ و در اج��رای حکم ماده )۵۲( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی 
از مقررات مالی دولت، صندوق نس��بت به 
سپرده گذاری ریالی در بانک های خصوصی 
و دولتی جهت اعطای تس��هیالت ریالی به 
طرح های اقتصادی ای��ن حکم اقدام کرده 
است. به بیان دیگر، صندوق صرفا به توزیع 
س��پرده های ریالی اقدام می کند و نقش��ی 
در تخصیص موردی تس��هیالت به طرح ها 
و فعالیت ها ندارد و این مسئولیت به عهده 
بانک های سپرده پذیر قرار گرفته است.  از 
مح��ل قراردادهای عاملی��ت ریالی، حدود 
۱۱ه��زار و ۸۸۰میلیارد تومان به طرح ها و 
پروژه های معرفی ش��ده از طرف بانک های 
عامل اختصاص یافته اس��ت ک��ه تا پایان 
شهریورماه امسال از مجموع این رقم که به 
بانک ها پرداخت شده، حدود ۶۷۵۰میلیارد 
تومان به صندوق برگش��ته و از اصل مبالغ 
پرداختی ح��دود ۵۱۳۰میلیارد تومان نزد 
بانک ها تحت عنوان تسهیالت جاری باقی 

مانده است. 

تسهیالت ریالی پرداخت شده از 
طریق سپرده گذاری در بانک ها

همچنین از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
شهریورماه امسال در اجرای حکم ماده ۵۲ 
قانون الحاق برخی م��واد به قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مالی دول��ت، صندوق 
نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی 
و خصوصی جهت اعطای تسهیالت ریالی 
به طرح های اقتصادی اقدام کرده است. بر 
این اساس، میزان سپرده گذاری های انجام 
شده توسط صندوق در بانک های دولتی و 
خصوصی در بازه ش��ش ماهه ابتدای سال 
ج��اری در مجموع ح��دود ۴۲۱۰میلیارد 
توم��ان ب��وده ک��ه در این ش��رایط جمع 
سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 
۱۳۹۴ تا پایان نیمه اول امس��ال به حدود 
۱۵هزار و ۲۵۰میلیارد تومان می رس��د.  از 
این مبلغ در پایان ش��هریورماه امسال ۹۸ 
فقره قرارداد به مبلغ ۶۲۳۴میلیارد تومان 
جهت تخصیص تس��هیالت به متقاضیان 
دارای اعتب��ار اختصاص پیدا کرده اس��ت. 
همچنین گزارش های ثبت شده در سامانه 
مدیریت فرآیند تسهیالت صندوق توسط 
بانک ه��ا از این حکای��ت دارد که در نیمه 
اول امسال از محل قراردادهای فعال حدود 
۳۵۰۰میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص 
پیدا کرده که سرجمع این مبلغ از ابتدای 
سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه سال جاری 

حدود ۷۹۰۰میلیارد تومان است. 

کارنامه صندوق توسعه ملی در نیمه نخست امسال منتشر شد

سپردهگذاری640میلیوندالریدربانکها مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد
تالش برای ایجاد تسهیالت بانکی 

بیشتر در کشور عراق
مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار امیدواری کرد توسعه 
روابط اقتصادی ایران و عراق به تسهیل هر چه بیشتر 
خدمات بانکی بین دو کشور به ویژه خدمات قابل ارائه 
به زائران عتبات عالیات بینجامد. محمدرضا حسین زاده 
در گفت وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران با اش��اره 
به اقدامات انجام ش��ده برای زائران اربعین حسینی از 
سوی این بانک گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر 
امکان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک های ایرانی 
در کشور عراق وجود ندارد، بانک ملی ایران تالش کرد 
در اربعین امس��ال حداکثر امکانات بانکی را تا لب مرز 
برای زائران فراهم کند. مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه 
داد: در ح��ال حاضر، زائران ایرانی برای خرید مایحتاج 
خود در کشور عراق مجبورند پول نقد حمل کنند، اما 
تالش می کنیم تسهیالتی در جهت استفاده از خدمات 
ش��عب بانک ملی ایران در آنجا برای مردم فراهم شود. 
به گفته حسین زاده، این اقدام منوط به دریافت موافقت 

بانک مرکزی و تهیه زیرساخت های الزم است. 
او افزود: بانک ملی ایران س��ه شعبه در بغداد، نجف 
اش��رف و بصره دارد که می تواند به مسافران و فعاالن 
اقتص��ادی خدمات ارائه کند. حس��ین زاده در پایان با 
تأکید بر اینکه طی چند ماه گذش��ته شرایط مناسبی 
برای خرید ارز و دینار صادرکنندگان توسط شعب بانک 
ملی ایران مس��تقر در کش��ور عراق فراهم شده است، 
گفت: این اقدام تأثیر بس��یار مثبت��ی بر روابط تجاری 

دو کشور دارد. 

رئیس جمهور در پایان نشست سران سه قوه 
خبر داد

گشایش های تازه در موضوع 
موسسات اعتباری

رئیس جمهور از تصمیم سران سه قوه برای پیگیری 
موضوع موسس��ات اعتباری از س��وی نمایندگان آنها 
خب��ر داد. به گزارش »فرص��ت امروز« به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، نشس��ت رؤس��ای قوای مجریه، 
مقننه و قضاییه دیروز ب��ه میزبانی قوه قضاییه برگزار 
ش��د و رئیس جمهور در پایان این نشس��ت و در جمع 
رس��انه ها درباره اهداف برگزاری جلسه سران سه قوه 
گفت: بسیاری از مسائل در دستگاه اجرایی، یا قضایی 
یا مقننه مورد بررسی قرار می گیرند که به هم مرتبط 
هستند و چنانچه به طور طبیعی و عادی مورد رسیدگی 
قرار بگیرند، چه بسا نیازمند زمان بسیار طوالنی است 
و این به نفع کش��ور نیس��ت. لذا در جلسه رؤسای قوا 
چنین مس��ائل مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
و تصمیماتی اتخاذ می شود که سرعت عمل را بیشتر 
کند. روحانی خاطرنش��ان کرد: بعضی از تصمیماتی 
که در س��ایر جلسات از جمله جلس��ه شورای عالی 
فضای مجازی نیز اتخاذ می ش��وند، نیاز است که در 
جلس��ات س��ران قوا در خصوص عملیاتی و اجرایی 
ش��دن آن تصمیم گیری شود که جزء مباحث امروز 
نیز بود. رئیس جمهور با بیان اینکه در جلس��ه امروز  
»امیدواری مردم کش��ورمان نس��بت به آینده کشور، 
ش��رایط اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی« مورد تأکید 
قرار گرفت، گفت: همه رس��انه ها از جمله رسانه ملی، 
گردانندگان فض��ای مج��ازی و تریبون های مختلف، 
باید متوجه این نکته مهم باش��ند که تصمیم و هدف 
قدرت ه��ای بزرگ به وی��ژه آمریکا و آنچ��ه در منطقه 
ش��اهدیم نس��بت به ایران، در نهایت برای این اس��ت 
ک��ه مردم را به آینده ناامی��د و کم امید و در فعالیت ها 
و س��رمایه گذاری ها دچار تردید کنن��د؛ لذا همه باید 
هوش��یار باشند که در زمین دش��من بازی نکرده و در 

این دام نیفتند. 
روحان��ی همچنین بررس��ی موض��وع مالباختگان 
موسس��ات اعتباری را یکی دیگر از جلس��ات سران 
س��ه قوه برشمرد و گفت: در این خصوص اوال اینکه 
پیش از این مجوز چنین مؤسس��اتی را دستگاه های 
مختل��ف می دادن��د، ل��ذا اگ��ر از این به بع��د، این 
مؤسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کامال 
مراقبت و نظارت ش��ود، بخش بزرگی از مش��کالت 
حل و فصل خواهد ش��د. رئی��س جمهور اضافه کرد: 
در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکالتی شده 
و مردم گرفتار ش��دند، از این رو تصمیم بر این شد که 
نمایندگان رؤسای سه قوه این مسئله را پیگیری کنند 
تا هرچه س��ریع تر حل و فصل شود. روحانی گفت: اگر 
مؤسس��ات دچار مشکالتی شدند، ضمن اینکه وظیفه 
داریم مش��کالت مردم را برطرف کنیم؛  از طرف دیگر 
بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی توان گفت که 
از پول بانک مرکزی برای حل این مش��کالت استفاده 
کن��د. البته برای این مس��ائل می ت��وان اعتباراتی در 
نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه س��ه قوه باید با 
یکدیگر همکاری داشته باش��ند. رئیس جمهور ادامه 
داد: گش��ایش هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در 
این خصوص ایجاد ش��ده و گام های خوبی برداشته 
شده است و ان ش��اء اهلل در این گام ها تسریع خواهد 
ش��د. برای آینده نیز باید برنامه ریزی های الزم انجام 
ش��ود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به 
بانک ها و مؤسساتی که کامال معروف و مورد اعتماد 
هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه 
سودهای باال تشویق می کنند، تردید داشته باشند. 
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شماره 928

بانکنامه

خبــر

تازه ترین گزارش شورای جهانی طال نشان می دهد
چرا تقاضای طال در ایران افزایش 

یافت؟ 
شورای جهانی طال اعالم کرد تقاضا برای جواهرات 
در ایران در س��ه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره 
سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸درصدی 

به ۱۱.۴ تن رسیده است. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از بلومبرگ، ش��ورای 
جهانی طال اعالم کرده است که تقاضا برای جواهرات 
طال در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در 
ط��ی چند هفته آینده، احتم��اال قبل از اجرای طرح 
مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها  

»کاهش خواهد یافت.«
براساس جدیدترین گزارش ش��ورای جهانی طال، 
کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب ش��ده 
تا تقاضا برای جواهرات در عربس��تان در س��ه ماهه 
سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹درصد 
کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 
۱۰درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای 
جواهرات در این مدت به ۹.۸ تن رسیده، درحالی که 
تقاضای امارات ۷ تن بوده اس��ت. به طور کلی، تقاضا 
در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ 
با افتی ۴ درصدی به ۴۰.۹ تن رسیده که پایین ترین 

رقم از دست کم سال ۲۰۱۴ تاکنون است. 
در گزارش ش��ورای جهانی طال آمده است، اعمال 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده ۵درصدی در عربس��تان و 
ام��ارات »می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان 
س��ال ش��ود، هرچند ما معتقدیم ای��ن تأثیر موقتی 
خواه��د بود. تقاضا برای جواه��رات احتماال با اجرای 

این طرح کاهش خواهد یافت.«

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۸۱دالر آمریکا

۴.۸۰۵یورو اروپا

۵.۴۳۶پوند انگلیس

۱.۱۲۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۹.۰۰۰مثقال طال

۱۲۴.۴۳۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۹۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۵۶.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۸۳.۰۰۰نیم سکه

۳۸۷.۷۰۰ربع سکه

۲۵۴.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
روز ش��نبه همزم��ان ب��ا کاهش حجم 
معام��ات با 102 واحد افت در جایگاه 
87 ه��زار و 795 واح��دی قرار گرفت. 
بدی��ن ترتیب نخس��تین روز معاماتی 
بورس پس از پای��ان تعطیات اربعین، 
کم حجم و کم رمق بود که نشان دهنده 
احتیاط فعاالن بازار س��هام است. گروه 
خودرو در معامات نخستین روز هفته 
صدرنش��ین بورس ش��د. گ��روه فلزات 
اساس��ی جایگاه های بع��دی را به خود 
اختص��اص داد. گ��روه کانی های فلزی 
و گروه ش��یمیایی نی��ز رده های بعدی 
صنای��ع بورس��ی را از آن خود کرد. در 
معامات روز شنبه، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان ب��ا 48 واحد، نماد ملی  صنایع  
م��س  ایران( ب��ا 45 واحد، نم��اد گروه 
مپنا با 28 واح��د، نماد مخابرات ایران 
ب��ا 10 واحد و نم��اد معدنی و صنعتی 
گل گه��ر با 9 واحد کاهش بیش��ترین 
تاثی��ر منف��ی را در افت ش��اخص کل 
بورس داش��تند. در مقابل، نماد صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا 27 واحد، 
نماد پاالی��ش نفت بندرعب��اس با 17 
واحد، نماد پاالیش نفت اصفهان با 14 
واحد، نماد بانك خاورمیانه با 11واحد 
و نماد گس��ترش نفت و گاز پارسیان با 
9 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را 
در جلوگیری از افت بیشتر شاخص کل 

بورس داشتند. 
روز ش��نبه ب��ورس ته��ران در حالی 
ب��ا معاماتی کم حجم، نخس��تین روز 
معامات��ی این هفته را به پایان برد که 
با وجود غلبه عرضه بر تقاضای س��هام 
در اغلب نمادهای معاماتی به ویژه در 
گروه فلزات اساسی، بازارگردانی سهام 
در گروه های پاالیشی و نماد هلدینگ 

خلیج فارس مانع از افت ش��اخص کل 
شد. 

از س��وی دیگر صندوق های توس��عه 
و تثبی��ت بازار س��هام که ای��ن روزها 
س��عی دارند چراغ تاالر شیش��ه ای را 
روش��ن نگ��ه دارند، در حال��ی خریدار 
سهم های شاخص س��از بازار در مقابل 
فروش��نده های ک��م تعداد ش��دند که 
وضعی��ت حرکتی نماگرهای بورس��ی، 
انتظ��ار ب��رای عبور از س��قف تاریخی 
88 هزار واح��دی را در ماه های آینده 
ای��ن بی��ن  افزای��ش داده اس��ت. در 
گ��روه فل��زات اساس��ی و در رأس آنها 
گروه ه��ای س��رب و روی، آلومینیوم و 
تك سهم های کوچك این گروه شانس 
دوب��اره ای برای س��ودآور ش��دن پیدا 
کرده اند. در بازار دوم بورس تهران که 
به معامات درون گروهی س��هامداران 
عم��ده اختص��اص دارد، بی��ش از 18 
میلیون س��هم س��رمایه گذاری البرز به 
بی��ش از 5 میلیون توم��ان کد به کد 
ش��د، همچنی��ن بی��ش از 15 میلیون 
س��هم معدن��ی و صنعت��ی گل گهر به 
ارزش کمت��ر از 4میلی��ارد توم��ان به 
کدهای درون گروهی س��هامدار عمده 
انتقال یاف��ت. در پاالیش نفت اصفهان 
نی��ز بی��ش از 12.5 میلیون س��هم به 
ارزش 4.5 میلی��ارد تومان با معامات 
کد به ک��د مواجه ش��د و بیش از 11 
میلیون واحد س��رمایه گذاری صندوق 
قابل معامله اعتمادآفرین پارس��یان به 
ارزش بی��ش از 20.5 میلی��ارد تومان 
ک��د به کد ش��د. در عین حال کمتر از 
8.5 میلیون سهم داروسازی تولیددارو 
 ب��ه ارزش کمت��ر از 4 میلی��ارد تومان
 ک��د ب��ه کد ش��د. اندکی بی��ش از 7 
میلیون س��هم پاالیش نفت بندرعباس 
نی��ز ب��ه ارزش 4.5 میلی��ارد تومان با 

معامات درون گروهی همراه بود. 

با گروه های بازار سهام
در نخس��تین روز معام��ات ب��ورس 
تهران در این هفته بیش��تر س��هم های 
در  کاه��ش  ب��ا  فل��زی  و  خودروی��ی 
قیمت ش��ان مواج��ه ش��دند. در گروه 
خودرو ش��اهد کاهش قیم��ت در اکثر 
س��هم ها بودی��م در این گ��روه بیش از 
108 میلیون سهم به ارزش نزدیك به 
1۳میلیارد و 700 میلیون تومان دست 
به دس��ت ش��د. در گ��روه محصوالت 
شیمیایی ش��اهد افت قیمت در عمده 
سهم ها بودیم. در این گروه 21 میلیون 
و 750 هزار س��هم ب��ه ارزش بیش از 
6میلیارد تومان دس��ت به دس��ت شد. 
همچنی��ن در گروه فلزات اساس��ی 56 
میلی��ون س��هم به ارزش بی��ش از 12 
میلیارد تومان معامله شد. در این گروه 
نی��ز عمده نمادها ب��ا کاهش در قیمت 

پایانی مواجه شدند. 

رشد 6 واحدی آیفکس
معام��ات  ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار 
نخس��تین روز از هفت��ه کاری جدید را 
ب��ا تداوم روند صعودی ش��اخص کل و 
دادوس��تد بی��ش از 225 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش یك ه��زار و 240 میلی��ارد 
ریال پش��ت س��ر گذاش��ت. در جریان 
بازار روز ش��نبه 20 آبان ماه آیفکس با 
شش پله صعود در نزدیکی ارتفاع 982 
واح��دی قرار گرفت. عمده بار مثبت بر 
ش��اخص از جانب نماد »م��ارون« رقم 
خ��ورد ضمن آنکه نماده��ای »ودی«،  
»شپاس« و »ذوب« نیز تاثیر مثبت بر 

این نماگر داشتند.
 در س��مت مقاب��ل نی��ز نماده��ای 
»سرچش��مه«،  »بمپن��ا« و »زاگرس« 
ت��ا نزدیک��ی 0.6واحد تاثی��ر منفی بر 

شاخص به جا گذاشتند.
 بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت فرابورس 

روز گذشته ش��اهد پذیره نویسی اوراق 
مرابحه گندم بود که در همان نخستین 
دقای��ق 20 میلیون ورق��ه یك میلیون 

ریالی از این اوراق پذیره نویسی شد.
 این اوراق چهار س��اله بوده و س��ود 
ساالنه آن 17درصد تا سررسید تعیین 
شده که هر ش��ش ماه یك بار از سوی 
خزانه داری کل کشور پرداخت می شود. 
در مجم��وع بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
نیز ش��اهد معامل��ه 20 میلیون و 600 
ه��زار ورقه به ارزش ح��دود 20 هزار و 
567 میلیارد ریال بودیم. از سوی دیگر 
نگاهی به معامات در بازارهای س��هام 
فرابورس نش��ان می ده��د 80 میلیون 
س��هم به ارزش 21۳ میلیارد ریال در 
مجموع دو بازار اول و دوم مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتیب دو نماد »ذوب« 
و  »غپ��آذر« بیش��ترین حجم و ارزش 

معاماتی را به خود اختصاص دادند.
 نماد ذوب آهن در عین حال در صدر 
نماده��ای پربازدید ق��رار گرفت. امروز 
همچنی��ن نماد ش��رکت های توس��عه 
خدمات دریایی و بندری س��ینا و بیمه 
دی در جریان بازار بازگشایی شدند. در 
تابلوی بازار پایه نیز شاهد معامله 1۳0 
میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 185 

میلیارد ریال بودیم. 
در این بازار به ترتیب نماد معاماتی 
شرکت های س��رمایه گذاری چشم انداز 
توس��عه ش��مال و س��اختمان اصفهان 
اوراق  تابل��و  در  ش��دند.  بازگش��ایی 
تسهیات مسکن هم شاهد جابه جایی 
بی��ش از 54 هزار ورقه به ارزش افزون 
ب��ر 41 میلی��ارد ریال بودی��م. قیمت 
این اوراق کم��اکان در همان نرخ های 
گذش��ته در دامنه 75۳ ه��زار تا 791 
هزار ریال دادوس��تد شد و تسه مهرماه 
96 باالترین حجم و ارزش معامله را به 

خود اختصاص داد. 

در روز عقبگرد نماگر بورس تهران شاخص کل فرابورس رشد کرد

بازارگردانیسهامدرنمادهایشاخصساز

بین الملل��ی  از کارشناس��ان  بس��یاری 
پیش بین��ی می کنن��د ب��ازار کامودیتی ها 
و دیگ��ر کاالهای اساس��ی تا پایان س��ال 
2017 روند روبه رش��دی داش��ته باشند. 
در خصوص چش��م انداز قیم��ت کاالهای 
پای��ه از اثر قیمت نفت نباید غافل ش��د. 
به طور کلی در مفاهیم اقتصادی نوسانات 
قیم��ت نف��ت و کامودیتی ها ب��ا یکدیگر 
همبس��تگی مثبت دارد. ب��ه دلیل اینکه 
قیم��ت نفت جهانی به واس��طه مس��ائل 
ژئوپلیتیك جهانی و بحران های عربستان 
روند صعودی به خود گرفته است، انتظار 
رشد قیمتی در کامودیتی ها تا پایان سال 
2017، دور از انتظار نیس��ت. در خصوص 
چش��م انداز قیم��ت نف��ت گمانه زنی های 
متفاوت��ی وج��ود دارد. با توج��ه به اینکه 
نفت ش��ل همچنان به عن��وان یك تهدید 
جدی عرضه در بازار مطرح است، به نظر 
می رسد که این کاال بعد از رسیدن به یك 

اوج قیمتی در محدوده 70 دالر از ابتدای 
سال میادی با اصاح قیمتی مواجه شده 
و در مح��دوده 60 دالر به ثبات برس��د. 
قیمت کامودیتی ه��ا در بازارهای جهانی 
طی یك سال گذشته با رشد های جذابی 
همراه بوده است. به عنوان مثال مس این 
روزها به قیمت 6 هزار و 800 دالر رسیده 
است که در نوع خود رقم تاریخی در چند 
سال اخیر به شمار می رود. در این صورت 
اگر روند بازار منطقی طی ش��ود و اتفاق 
خاصی در خصوص مس��ائل بین الملل رخ 
ندهد، بعد از تداوم رش��د تا پایان س��ال 
)به تبع رش��د قیمت جهان��ی نفت(، طی 
س��ال آینده میادی شاهد تعدیل قیمت 
در بس��یاری از کاالهای پایه خواهیم بود. 
دیگ��ر موضوع مه��م اقتص��اد بین الملل، 
مربوط به سیاست های آمریکا در خصوص 
ن��رخ بهره اس��ت. بع��د از دوب��ار اجرای 
افزایش نرخ بهره طی یك سال اخیر، بانك 
مرک��زی آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهره 
را متوقف کرده اس��ت. ب��ا توجه به اینکه 
دونال��د ترامپ، نگرش بس��یار مثبتی در 

خصوص افزایش نرخ بهره دارد و جانشین 
منتخ��ب جنت یل��ن نیز سیاس��ت هایی 
همس��و با ترامپ دارد، پیش بینی می شود 
طی ماه های آتی شاهد افزایش نرخ بهره 
در اقتصاد آمریکا باش��یم. موضوع دوم در 
خصوص قانون کاهش مالیات ها در آمریکا 
است. این موضوع باعث می شود با کاهش 
مالیات ها سرمایه گذاران زیادی به سمت 
این کش��ور روانه ش��وند. این دو موضوع، 
یعنی افزایش نرخ بهره و هجوم س��رمایه 
به س��مت آمریکا می توان��د باعث افزایش 
ارزش ش��اخص دالر در می��ان ارزه��ای 
دیگر شود. در این خصوص این گمانه زنی 
وجود دارد که شاخص دالر طی یك سال 
آتی روند صعودی داش��ته باشد، تا جایی 
که بار دیگر در مرز 100 واحد قرار بگیرد. 
همچنین با توجه به اثر رشد شاخص دالر 
بر دیگ��ر بازارها، یکی دیگر از عواملی که 
طی س��ال 2018 می تواند کامودیتی ها را 
با تعدیل قیمتی مواجه کند رشد شاخص 
دالر اس��ت. چین به دلیل کاهش رش��د 
اقتص��ادی درگی��ر تهدید رک��ود در این 

کش��ور اس��ت. رکود در چی��ن می تواند 
معانی مختلفی داشته باشد. با این وجود 
این تصور وج��ود دارد که چین همچنان 
به عن��وان متقاض��ی اصلی نف��ت جهانی 
مطرح باش��د. در بازارهای دیگر نیز بسته 
به اینکه این کش��ور بتواند رشد اقتصادی 
را افزایش دهد، می توان ش��اهد اثر مثبت 
ب��ر ب��ازار کامودیتی ها بود. با چش��م انداز 
مثبتی که نس��بت به کامودیتی ها و نفت 
جهان��ی وج��ود دارد، می توان ش��اهد اثر 
مثب��ت این متغیرها بر بازار س��هام ایران 
بود؛ موضوع��ی که می تواند تداوم رش��د 
صنایع کاالمحور بورس را به همراه داشته 
باش��د. این موضوع می تواند با شروع سال 
2018 تا حدودی تعدیل شود، اما تعدیل 
قیمت کاالهای اساسی در دنیا نمی تواند 
در حدی باش��د که بورس تهران را دچار 
چالش کند. از س��وی دیگر رشد شاخص 
دالر به عنوان یك اهرم در رش��د شاخص 
دالر داخلی می تواند منجر به رشد صنایع 

صادرات محور بورس تهران شود. 
منبع: سنا

دوربین خوش بینی بورس تهران به سمت بازارهای جهانی

خبر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد 
جزییات انتشار اوراق ارزی از سوی 

بورس
همکاری ه��ای الزم میان س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار و نهادهای مربوط جهت انتش��ار اوراق ارزی 
صورت گرفته اس��ت. به گزارش مهر، دکتر ش��اپور 
محم��دی در خصوص انتش��ار اوراق ارزی گفت: در 
قان��ون بودجه س��ال 96 کل کش��ور، اجازه انتش��ار 
اوراق ارزی از س��وی وزارت نف��ت داده ش��ده که بر 
این اس��اس، سازمان بورس، تمام همکاری های الزم 
را در این زمینه صورت خواهد داد. البته ماحظاتی 
در این راس��تا وجود دارد ک��ه باید به آن توجه کرد. 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اف��زود: نکته 
انتش��ار اوراق ارزی این اس��ت که وقتی می خواهیم 
در کش��ورهای دیگر، اوراق ارزی منتشر کنیم، باید 
مجوزهای الزم از نهاد ناظر مربوط به آن کشور اخذ 
ش��ود که البته از طریق تفاهم نامه هایی که با س��ایر 
کش��ورها داریم، این امکان فراهم خواهد ش��د. وی 
تصریح کرد: مسئله اصلی این است که انتشار اوراق 
ارزی در سایر کشورها، برای ایران تعهد ارزی ایجاد 
می کن��د، بنابراین بانك مرکزی به عنوان متولی بازار 
ارز کش��ور، باید کمك الزم را در این زمینه صورت 
دهد تا این امکان فراهم ش��ود. دکتر محمدی یکی 
دیگر از راهکارها را انتشار اوراق ارزی با فروش ریالی 
دانست و خاطرنشان کرد: تفاهمی نیز در این رابطه 
با بانك مرکزی انجام شده و سازمان بورس آمادگی 
دارد ک��ه اوراق ارزی را در داخ��ل منتش��ر کند، اما 
فروش آن به صورت ریالی باشد. معاون وزیر اقتصاد 
خاطرنش��ان کرد: برای انتش��ار اوراق ارزی با فروش 
ریالی، ظرفیتی که در مرحله اول نظر گرفته ش��ده، 
2 میلیارد دالر اس��ت که این آمادگ��ی وجود دارد، 
اما درخواس��ت ها باید از سوی شرکت ها داده شده و 
دولت باید بتواند تخصیص الزم را از طریق س��ازمان 

برنامه و بودجه صورت دهد. 

ثبت رکورد جدید در معامالت 
هفتگی بازار فیزیکی بورس انرژی

روز شنبه نخس��تین عرضه بلندینگ حال 410 
پاالی��ش نفت کرمانش��اه در ب��ازار فیزیکی و رینگ 
داخل��ی انج��ام ش��د. ط��ی روز کاری 20 آبان 96، 
کااله��ای آیزوفی��د، آیزوریس��ایکل، ح��ال 402 و 
ح��ال 404 پاالیش نفت تبری��ز، گاز مایع بوتان و 
بلندینگ حال 410 پاالیش نفت کرمانشاه، نفتای 
س��بك و نفتای س��نگین تصفیه نشده و حال 404 
پاالیش نفت ش��یراز، گاز بوتان صنعتی، گاز پروپان 
صنعتی، گازمایع صنعتی و برش سنگین پتروشیمی 
بندرامام و آیزوریس��ایکل پاالی��ش نفت بندرعباس 
در رینگ داخلی و گازمایع پاالیش نفت ش��ازند در 
رینگ بین الملل عرضه ش��دند. با احتساب معامات 
آخری��ن روز هفته منتهی به 17 آبان 96، ارزش کل 
معام��ات بازار فیزیکی طی هفته گذش��ته به بیش 
از 1،۳6۳ میلی��ارد ریال رس��ید و رک��وردی جدید 
در ارزش هفتگ��ی بازار فیزیکی به ثبت رس��ید. روز 
چهارش��نبه بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان 
عرض��ه کاالهای س��ی اس او پاالیش نفت ش��ازند از 
مبادی اراک و بندرعباس مجموعا به حجم 10 هزار 
تن، برش س��نگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی 
و ح��ال 402 پاالیش نفت تبریز و اصفهان مجموعا 
ب��ه حج��م ۳900 مترمکعب و 6000 ت��ن گازمایع 
پاالی��ش گاز فجر جم در رینگ بین الملل بود. حجم 
کل معام��ات صورت گرفت��ه 20 هزار و 77 تن و به 
ارزش بیش از ۳06 میلیارد و 211 میلیون ریال بود. 

 بازدهی مناسب صندوق های
 با درآمد ثابت در کره جنوبی

سفر رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی و یادآوری 
تهدیدات کره ش��مالی، موجب ش��د برخاف عقاید 
برخی کارشناس��ان، ش��اخص ها در این کشور رشد 
چش��مگیری را به ثبت برس��انند. صندوق با درآمد 
ثابت EWY در این کش��ور بدون هیچ وقفه ای به 
مس��یر صعودی خود ادامه می داد و دلیل اصلی آن 
هم حضور سهام شرکت الکترونیکی سامسونگ در 
این صندوق بود. قیمت س��هام سامس��ونگ با رشد 
55درصدی در سال 2017 همراه شده و 25درصد 
از صندوق EWY مختص به س��هام این ش��رکت 
است. در سال 201۳ میادی این صندوق با درآمد 
ثابت با افت بیش از 1۳درصدی همراه ش��د و دلیل 
اصلی آن افت 7درصدی قیمت س��هام سامسونگ 
بود. 10 هلدینگ برتر در بازار کره جنوبی به صورت 
تقریب��ی نیمی از پرتفوی موج��ود در این صندوق 
را تش��کیل می دهند. درحالی که سهام شرکت های 
تکنول��وژی نی��ز از مهم ترین بخش ای��ن صندوق 
هس��تند. کره جنوب��ی در واقع یکی از کش��ورهایی 
اس��ت که پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت خود 
را روی سهام شرکت های هلدینگ قرار می دهد. بر 
این اساس، بس��یاری از سهام 10 شرکت هلدینگ 
بزرگ دنیا در صندوق های با درآمد ثابت دنیا وجود 

دارند.

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
مع��ادن منگن��ز ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که توسعه شهری 

توس گستر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.08714.۳1کمنگنز

2.17210.09وتوس

6.6797.16چکارن

6.6264.97خموتور

2.5904.6ثاباد

2.5۳24.28تایرا

1.84۳4.18وخاور

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ش��یمیایی فارس صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. لنت ترمز ای��ران در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. رینگ سازی مش��هد هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.98(10.۳40شسینا

)4.۳9(2.851خلنت

)4.۳9(894خرینگ

)4.۳7(2.2۳1تکنو

)4.۳5(1.2۳0خکمك

)4.26(5.48۳غاذر

)۳.44(5.6۳6قلرست

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
ماش��ین سازی اراک در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی و 

صنعتی چادرملو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

65.194 1080خساپا

۳6.7۳7 145۳فاراک

21.105 1605کچاد

19.621 228۳فوالد

14.8۳0 200تاپیکوح

1۳.707 1860فملي

11.090 ۳551شپنا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. ماشین سازی اراک رتبه دوم را به دست آورد. کارتن ایران هم 

در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

70.4۳8 1080خساپا
5۳.۳78 145۳فاراک
49.2۳4 6679چکارن
44.79۳ 228۳فوالد
۳9.۳82 ۳551شپنا
۳۳.865 1605کچاد
25.846 6247شبندر

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

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

1080۳7۳1خساپا
145۳۳۳54فاراک
21681274کاوه
۳08۳1151کسرا
1۳801044فایرا
228۳99۳فوالد

868961پاسك

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

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

14607۳0کساپا
۳407681کحافظ
12۳0615خکمك
2۳24581خمحور
1949487شپارس
2141428قثابت
۳469۳15خشرق

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

۳7۳71.57کگاز
77۳2.06وخارزم
15062.79واعتبار
987۳.27وصنا

1140۳.41پردیس
1844۳.52وبانك

1671۳.57پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی

بورس بین الملل

حمید راهداری
کارشناس اقتصاد بین الملل
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شماره 928

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران  )ایدرو( گفت الزمه 
طراح��ی و تدوین برنامه های توس��عه ای 
کش��ور ش��ناخت و بررس��ی فناوری روز 

جهانی است. 
به گ��زارش ایدرو نیوز، منصور معظمی 
با اش��اره به صنایع هدف این سازمان که 
با حوزه صنعت و فناوری س��اخت شناور، 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و خودروه��ای 
الکتریکی مرتبط اس��ت، اظهار داش��ت: 
ایدرو با هدف ش��ناخت جهت گیری های 
جهان��ی توس��عه تکنول��وژی در صنایع 
هدف خ��ود و بهره گیری مناس��ب از آن 
در سیاس��ت گذاری، طراح��ی و تدوی��ن 
ش��کل دهی  و  توس��عه ای  برنامه ه��ای 
بین الملل��ی،  ت��اش  مش��ارکت های 

می کند روند ه��ای توس��عه تکنولوژی و 
کس��ب و کارهای مبتنی ب��ر آن را رصد و 

نتایج بررسی آن را مستند کند. 
 معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با بیان اینک��ه در حوزه صنعت و فناوری 
س��اخت ش��ناور با یکی از پنج ش��رکت 
برت��ر کشتی س��ازی جهان از نظر س��هم 
ب��ازار توافق نامه ای را امضا کرده اس��ت، 
تصریح کرد: با تشدید رقابت و همچنین 
ماحظ��ات زیس��ت محیطی این صنعت 
ب��ه س��مت اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای 
نوین نظیر چاپ س��ه بعدی، اتوماس��یون 
جدی��د،  پیش��رفته  م��واد  روباتی��ک،  و 
ن��و و موتورهای پیش��رفته  انرژی ه��ای 

حرکت کرده است. 
رئی��س هیأت عامل ایدرو با اش��اره به 

موضوع انرژی های ن��و به عنوان به حوزه 
دیگ��ر رون��د جهان��ی تکنول��وژی گفت: 
ظرفی��ت جهان��ی جدید ایجاد ش��ده در 
سال ۲۰۱۶ برای تولید انرژی الکتریکی، 
ح��دود ۲۶۰ گیگا وات ب��وده که بیش از 
۵۳درصد آن به انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
اختصاص یافته است که رکورد جدیدی 
برای این نوع تکنولوژ ی های تولید انرژی 

به حساب می آید. 
ب��رای   ،۲۰۱۶ س��ال  در  اف��زود:  وی 
نخس��تین بار ظرفیت ه��ای جدید انرژی 
خورش��یدی از هر تکنولوژی دیگر باالتر 
بوده اس��ت. پس از انرژی خورشیدی، به 
ترتی��ب نیروگاه های بادی، زغال س��نگ، 
گاز، آبی بزرگ، اتمی و زیس��ت توده قرار 

گرفته است. 

معظمی با اشاره به افزایش رشد فروش 
جهان��ی خودروهای برق��ی و خودروهای 
هیبری��دی برقی در س��ال ۲۰۱۵ اظهار 
داش��ت: قیمت باتری و تن��وع مدل ها به 
هم��راه زیرس��اخت های ش��ارژ،  از جمله 
موانع و چالش های اصلی در بازار جهانی 

خودروهای الکتریکی به شمار می رود. 
پیش بین��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
خودروه��ای برق��ی در ح��ال ت��ردد در 
جهان در س��ال ۲۰۲۰ در محدوده ۱،۷ 
ت��ا ۷،۴ میلیون خودرو اس��ت که تفاوت 
در دامنه پیش بینی ها، به واس��طه تفاوت 
در فرضیات مراجع پژوهشی و آماری در 
ارتب��اط با تغییرات قیم��ت باتری و روند 
ایجاد زیرس��اخت های عمومی پارژ، قابل 

تحلیل و بررسی است. 

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  )ایدرو(: 

شناخت فناوری روز الزمه طراحی برنامه های توسعه ای است
خبـر

وام ارزی کوتاه مدت برای واردات 
326 قلم کاالیی

براس��اس تازه تری��ن اطاعی��ه از س��وی دفت��ر 
ام��ور اقتص��ادی و سیاس��ت های تج��اری وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، ۳۲۶ قلم کاال مش��مول 
دس��تورالعمل 9۵/9۱۴۱۱ بان��ک مرک��زی مبنی 
ب��ر »اعطای تس��هیات ارزی کوتاه مدت )۳ماهه( 
ب��رای واردات کااله��ای اساس��ی« ب��ه تفکی��ک 
 ک��د تعرفه در س��امانه ثبتارش لحاظ ش��ده اند و

 مش��موالن می توانند برای اس��تفاده از آن اقدام 
کنند. 

استفاده از تس��هیات ارزی کوتاه مدت )۳ماهه( 
برای واردات کاالهای اساسی موضوع دستورالعمل 
9۵/9۱۴۱۱ بان��ک مرک��زی م��ورخ ۲۴خردادماه 
۱۳9۵ بود که مقرر ش��د پس از اخ��ذ تأییدیه از 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، ب��ا اولویت مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و اعام ش��ماره 
تعرفه ه��ای مج��از مرتبط ب��ا کاالهای اساس��ی، 
ضروری، دارو و تجهیزات پزش��کی به مش��موالن 

متقاضی این تسهیات اعطا شود. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری اتاق ای��ران، در ۱8 
خردادماه س��ال ج��اری، محمدرض��ا نعمت زاده، 
وزیر صنعت دولت یازده��م در نامه ای به مجتبی 
خس��روتاج، قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت 
و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران، آخرین 
فهرست کاالهای مشمول دریافت تسهیات ارزی 
کوتاه مدت، شامل ۲۳8 قلم کاال را برای لحاظ در 

سامانه ثبتارش اباغ کرد. 
براساس این گزارش، در تاریخ ۱۵ مهرماه سال 
جاری نیز، محمد ش��ریعتمداری پس از به دست 
گرفتن س��کان وزارت صنع��ت، در نامه دیگری به 
خس��روتاج، فهرس��ت تکمیلی کاالهای مش��مول 
بهره مندی از این تسهیات ارزی کوتاه مدت شامل 
88 قلم کاال را اباغ کرد تا تعداد کاالهای مشمول 

این تسهیات به ۳۲۶ قلم کاالیی برسد. 
اینک دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، در تازه ترین 
اطاعی��ه خود با اش��اره ب��ه طی ش��دن مراحل 
ثبت اق��ام کاالیی مش��مول دریافت تس��هیات 
ارزی کوتاه مدت )۳ماهه( خواس��تار اطاع رسانی 
 ب��ه کلی��ه تش��کل ها و ذی نفع��ان مرتب��ط برای

 بهره مندی متقاضیان مش��مول از این تسهیات 
شده است. 

اخبار

کمسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا عنوان کرد 
 آغاز راه همکاری کشاورزی

 ایران و اروپا
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه غذای خوب منجر به ارتباط خوب میان ایران 
و اروپا خواهد شد، گفت سختگیرانه ترین استانداردها را در 

سطح دنیا در حوزه صنایع غذایی داریم. 
به گزارش مهر، فیل هوگان در نشست مشترک هیأت 
تجاری بلندپایه اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی در حوزه 
کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی که به میزبانی 
اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری اس��ت، افزود: بیش 
از ۴۰ ش��رکت بس��یار خوب از ۱9 کشور اتحادیه اروپا در 
این جلس��ه حضور دارند و ظرفیت های بسیار باالیی برای 
همکاری در بازار ایران وجود دارد، به نحوی که در بخش 
لبنیات، گوشت، س��ایر مواد غذایی، سبزیجات و شکات 
و نی��ز دانه های گیاه��ی برای خ��وراک دام نیز می توانند 

همکاری های خوبی را صورت دهند. 
کمیسیونر کشاورزی و توس��عه روستایی اتحادیه اروپا 
افزود: ایران کشور بسیار جوانی با 8۰ میلیون جمعیت دارد 
که نیمی از آنها نیز جوان هستند، پس مصرف کنندگان 
زی��ادی در ایران وجود دارد و این فرصت خوبی برای اروپا 
است، ضمن اینکه دولت ایران به دنبال این است که برای 

بهبود صنایع غذایی ایران نیز گام بردارد. 
وی تصریح کرد: ایجاد مس��یرهایی ب��رای همکاری در 
زمینه صنایع غذایی ایجاب می کند که شرکت های ایرانی 
بتوانند نیازهای مشتریان را بشناسند و محصوالت خوبی 
را در بخش پردازش و فرآوری صنایع غذایی تولید کنند. 

فیل هوگان، خاطرنش��ان کرد: در بخش ایجاد زنجیره 
غذایی نیز پوش��ش خوبی را فراه��م خواهیم آورد، ضمن 
اینکه در اتحادیه اروپا، سختگیرانه ترین استانداردها را برای 

کنترل صنایع غذایی اعمال می شود. 
وی ابراز امیدواری کرد که این جلسه فرصت همکاری 
میان ای��ران و اروپا را ایجاد کرده تا ش��رکت ها بتوانند با 
هم همکاری بیش��تری داشته باش��ند، البته ماقات های 
رودرروی��ی نیز تدارک دیده ش��ده اس��ت و اگر بخواهیم 
اهداف را در هر دو س��مت به دس��ت آوریم، باید همدیگر 

را خوب بشناسیم. 
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه دو طرف باید شناخت دقیقی از قوانین یکدیگر 
داشته باشند، تأکید کرد: در زنجیره فرآوری غذایی تاش 
داریم همکاری مشترکی را ایجاد کنیم، ضمن اینکه باید 
مطمئن ش��د که در م��ورد مواد غذای��ی حیوانی، خوراک 
س��المی مصرف می شود و در زنجیره انتقال و حمل و نقل 
و برچس��ب و ردگیری محصوالت غذایی باید دقت کافی 
صورت گیرد، البته ما در اتحادیه اروپا استانداردهای باالیی 

را در عرصه غذایی، دنبال می کنیم. 
وی اظهار داش��ت: این سیاس��ت ها در اتحادیه اروپا از 
سوی وزرای کشاورزی و موادغذایی وضع می شود تا بتوان 
شهروندان را در حوزه سامت بیشتر تضمین کرد. به این 
معنا که باید صنایع غذایی پایدار بوده و محیط زیس��ت را 

نیز حفظ کنند. 
هوگان همچنین در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به این 
سوال که موضع شما در مقابل تحریم های احتمالی آمریکا 
چیس��ت، گفت: فارغ از موضع آمریکا، اتحادیه اروپا کامًا 

متعهد به برجام است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در هفته گذشته جلساتی در این 
مورد برگزار ش��ده و سران اروپا به طور مکرر پایبندی این 

اتحادیه به برجام را اعام کرده اند. 

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی: 
مونتاژ، صنعت لوازم خانگی را فلج 

کرده است
دبی��ر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن انتقاد 
از می��زان تعرفه قطعات منفصل��ه مربوط به صنعت 
ل��وازم خانگی اظه��ار کرد که مونت��اژ، صنعت لوازم 
خانگی را فلج کرده است. وی همچنین وجود پدیده 

تولیدات زیرپله ای در کشور را شرم آور دانست. 
به گزارش ایس��نا، حبیب اهلل انصاری در نشس��تی 
خبری با تأکی��د بر اینکه نباید کارخانجاتی همچون 
ارج و آزمای��ش از بین برود، اظه��ار کرد: با توجه به 
اینکه مردم نسبت به برندهایی از جمله کارخانه ارج 
و آزمایش تعلق خاطر دارند باید این تولیدکنندگان 
مجددا احیا شوند و امیدواریم که با سابقه دیرینه ای 
که این دو برند دارند، با جذب سرمایه گذار خارجی و 
ایجاد تغییرات در فضای ماشین آالت مجددا بتوانیم 

این دو کارخانه را فعال کنیم. 
وی همچنین در پاس��خ به وج��ود تولیدکنندگان 
زیرپله ای در لوازم خانگی تصریح کرد: یکی از مسائل 
شرم آور در اقتصاد ما پدیده تولیدکنندگان زیرپله ای 
است و باید واحدهایی که مجوز تولید ندارند از بین 
بروند و حتی در صورت اخذ مجوز نیز باید به کیفیت 

و تولید بهینه آنها توجه ویژه ای شود. 
دبی��ر کل انجم��ن صنایع ل��وازم خانگ��ی افزود: 
متأسفانه توس��ط برخی اتحادیه ها از جمله اتحادیه 
فلز و پاس��تیک که مرتبط با صنع��ت لوازم خانگی 
اس��ت مجوزهایی صادر می ش��ود که از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیس��ت. آنچه مورد تأیید ما 
اس��ت مجوزهایی است که از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه می ش��ود و باید به این مس��ئله 
توجه ویژه ای ش��ود، چرا که ارائه مجوز توسط برخی 
اتحادیه ها موجب شده محصوالت بی کیفیت در بازار 

تولید شود. 
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باز کردن ال سی داخلی و فعال 
کردن لیزین��گ خودرو از جمله 
انجمن  پیش��نهادی  راه حل های 
قطعه س��ازان به مجلس هستند. 
همچنی��ن پیش��نهاد دیگر این 
است که چون خودروی داخلی 
اس��ت،  قیمت گذاری  مش��مول 
قیمت مواد اولی��ه تولید خودرو 
نیز کنترل و قیمت گذاری شود.

در این رابط��ه یکی از اعضای 
قطعه سازان  انجمن  هیأت مدیره 
با اش��اره به آخرین تغییراتی که 
ش��ورای رقابت حدود سه سال 
قب��ل در قیمت خ��ودرو اعمال 
ک��رد، در گفت وگو ب��ا »دنیای 
خ��ودرو« گف��ت: »پ��س از آن 
تغیی��رات چندان��ی در قیم��ت 
خودروسازان  نداشته ایم.  خودرو 
هم ب��ه ای��ن دلیل ک��ه قیمت 
محصوالت ش��ان ب��اال نمی رفت، 
در قیم��ت قرارداده��ای خ��ود 
با قطعه س��ازان تغیی��ری ایجاد 

نکردند.«
فره��اد بهنی��ا با بی��ان اینکه 
اگرچ��ه تع��داد بس��یار کمی از 
قطعه سازان موفق شدند تا حدی 
قیمت تولی��دات خود را افزایش 
دهن��د، اظهار کرد: »به طور کلی 
در تمام این س��ال ها ب��ا وجود 
تغییرات اقتصادی کشور، قیمت 
قطع��ات تغیی��ر نکرد. ب��ه این 
ترتیب حدود یک س��ال اس��ت 
که انجمن به ش��کل جدی این 
موض��وع را پیگی��ری می کند و 
تنها پاس��خی که دریافت کرده 
این است که شورای رقابت مانع 

افزایش قیمت می شود.«
وی با توضی��ح این مطلب که 
بحث تصمیمات ش��ورای رقابت 
و ع��دم افزای��ش قیم��ت باعث 
تعطیل��ی تع��دادی از واحدهای 
تولیدی قطعه سازی شود، تاکید 
کرد:  »حجم این فش��ارها باعث 
ش��د انجمن به این نتیجه برسد 
ک��ه یک بار ب��رای همیش��ه در 
نقط��ه ای تکلی��ف ای��ن موضوع 
را روش��ن کند و ب��ه این منظور 
قرار اس��ت این مسئله با مجلس 
شورای اسالمی و وزارت صنعت 
ب��ا حض��ور وزیر جدی��د مطرح 

شود.«

پیگی��ری  کمیت��ه  مس��ئول 
مش��کالت انجمن قطعه س��ازان 
در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه در 
ای��ن راس��تا اطالعات��ی را ک��ه 
از س��وی قطعه س��ازان ارس��ال 
خواهند  جمع بن��دی  می ش��ود 
ک��رد، افزود: »ما با این اطالعات 
اقتصادی  کمیسیون  با  جلساتی 
و کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس شورای اسالمی خواهیم 
داش��ت و به آنها اعالم می کنیم 
که مش��کل قطعه سازان در حال 

حاضر به این شکل است.«
بهنی��ا با بی��ان ای��ن مطلب 
ک��ه چن��د راه حل پیش��نهادی 
هم ب��رای حل این مش��کل در 
نظر داری��م که ب��ا اعضای این 

کمیس��یون ها در میان خواهیم 
گذاش��ت، گف��ت:  »ب��از کردن 
ال س��ی داخلی، لیزینگ خودرو 
راه حل ه��ای  جمل��ه  از  و… 
پیشنهادی ما هستند. همچنین 
پیش��نهاد دیگر این اس��ت که 
چ��ون خودروی داخلی در حال 
حاض��ر مش��مول قیمت گذاری 
اولی��ه  م��واد  قیم��ت  اس��ت، 
تولی��د خ��ودرو نی��ز کنترل و 

قیمت گذاری شود.«
به گفت��ه س��خنگوی انجم��ن 
م��ا  واق��ع  در  قطعه س��ازان، 
می گوییم اگر قرار اس��ت قیمت 
خ��ودرو ثابت باق��ی بماند، باید 
قیمت مواد اولیه موجود در بازار 
که توس��ط ش��رکت های دولتی 

تعیی��ن می ش��ود نیز ب��ه نوعی 
ثابت بمان��د و با هم��ان قیمت 
به قطعه س��از فروخته ش��ود تا 
قیمت تمام ش��ده تولید قطعات 

باال نباشد. 
وی با تاکید بر اینکه در شرایط 
فعلی ما هر روز ش��اهد تعطیلی 
کارخانجات قطعه سازی هستیم، 
اظهار کرد: »خوشبختانه پس از 
انتشار اطالعیه مذکور، همکاری 
ش��رکت های قطعه ساز با انجمن 
بسیار خوب است. آنها اطالعات 
م��ورد نی��از خ��ود را در اختیار 
انجمن ق��رار می دهند تا تبدیل 
ب��ه جدول ش��ود و پ��س از آن 
م��ا بالفاصله با کمیس��یون های 
ب��رای  مجل��س  در  مرتب��ط 

برگزار  یافتن راه حل، جلس��اتی 
می کنیم.«

بهنی��ا در خصوص  فره��اد 
توسط  اطالعات  ارسال  مهلت 
»انجمن  گفت:  قطعه س��ازان، 
برای ارس��ال اطالعات، مهلت 
خاص��ی مدنظر ندارد. از وقتی 
ک��ه اطالعات ح��دود ۱۵۰ تا 
را دریافت کنیم،  ۲۰۰ شرکت 
اقدام��ات را آغ��از می کنی��م. 
آن  از  پ��س  ک��ه  اطالعات��ی 
دریافت ش��ود نی��ز در جدول 
ق��رار گرفت��ه و در ادامه روند، 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
ب��ا ای��ن ح��ال ش��رکت هایی 
ک��ه زودت��ر اطالع��ات خ��ود 
جری��ان  در  بفرس��تند،  را 
خواهند  اولویت  رس��یدگی ها 

داشت.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه طی 
دو، س��ه روز اول قطعه س��ازان 
اس��تقبال خوبی از این اطالعیه 
کردن��د، اف��زود: »در این مدت 
کم، بیش از ۸۰شرکت اطالعات 
خود را ارسال کرده اند. فرستادن 
اطالع��ات مال��ی کم��ی زمانبر 
اس��ت چون خیلی از شرکت ها 
نزدیک س��ه  سال افزایش قیمت 
نداش��ته اند. به ای��ن ترتیب باید 
س��هم افزایش قیم��ت تولیدات 
خود را طی دو، سه سال گذشته 
ارزیاب��ی و با جزیی��ات مدارک 
پیوس��ت، به انجمن اعالم کنند 
ت��ا وضعیت آنه��ا تعیین تکلیف 

شود.«
خاطرنش��ان  پای��ان  در  وی 
کرد: »س��هم مواد اولیه، س��هم 
ارز در قیمت تمام ش��ده و حجم 
مطالب��ات ۱۲۰ روزه و صفر روزه 
خودروس��از،  ش��رکت های  از 
مهم ترین اطالعاتی هس��تند که 
قطعه س��ازان باید در این فرآیند 
به انجمن ارس��ال کنند. پس از 
مجوز  بتوانی��م  امیدواریم  ای��ن 
بگیری��م و نقدینگی مورد نیاز را 
از محل مشخصی تامین کنیم.«

بهنیا در پایان افزود: »در این 
فرآیند نیازی نیست قطعه سازان 
از حجم و میزان تولیدات روزانه 
یا س��االنه خود اطالعاتی ارسال 

کنند.«

یک عضو فعال در صنعت قطعه سازی 
کش��ور اعالم کرد از نیمه دوم سال 9۵ 
تاکنون با افزایش تدریجی قیمت مواد 
اولیه و نوس��انات ن��رخ ارز مانع بزرگی 
برای تولید و تامین هزینه در واحدهای 

قطعه سازی ایجاد شده است. 
جعف��ر نصیری در گفت وگ��و با خبر 
خودرو اظه��ار داش��ت: در صورتی که 
هزینه تحمیل شده در تولید قطعات در 
نظر گرفته نشود این جریان بر کیفیت 
تولی��د و محصول نهایی قطعه س��ازان 

تاثیر خواهد گذاشت. 
وی تصری��ح ک��رد: در ش��رایطی که 

بس��یاری از آیتم ه��ای موث��ر در بهای 
تمام ش��ده قطعات افزای��ش یافته، اما 
متاس��فانه این موارد در قیمت قطعات 

لحاظ نمی شود. 
وی گف��ت: ام��روز گزینه های زیادی 
قطعه س��ازی  واحده��ای  هزین��ه  در 
تاثیر گذار اس��ت و بر این اس��اس باید 
افزای��ش قیم��ت قطعات متناس��ب با 
هزینه های تحمیل ش��ده در نظر گرفته 
ش��ود درحالی که ماه هاس��ت به جهت 
عدم محاس��به این هزینه ها، فشار مالی 
زیادی به قطعه س��ازان تحمیل ش��ده 

است. 

وی تاکی��د ک��رد: در ش��رایطی ک��ه 
مش��کالت زی��ادی ب��رای واحده��ای 
قطعه سازی ایجاد شده باید فکری برای 
هزینه های تحمیلی در این بخش شود 
و افزای��ش قیمت قطعات متناس��ب با 
هزینه های تحمیل ش��ده در نظر گرفته 

شود. 
ای��ن فع��ال در صنعت قطعه س��ازی 
یادآور ش��د: در ای��ن وضعیت پرداخت 
مطالبات و تامی��ن نقدینگی، راهکاری 
ب��رای مدیریت بر هزینه های ناش��ی از 
افزایش قیمت م��واد اولیه و جلوگیری 

از افزایش قیمت قطعات نخواهد بود. 

نصی��ری خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه 
قطعه س��ازان هم��واره با ب��ه کارگیری 
روش هایی در راس��تای ارتقای کیفیت، 
مدیری��ت و کاه��ش هزینه ه��ا حرکت 
ک��رده  و ت��الش کردن��د ب��ا کنت��رل 
فرآینده��ا، جری��ان هزین��ه و تولید را 

مدیریت کنند. 
وی اظه��ار داش��ت: با ادامه ش��رایط 
کنون��ی روز ب��ه روز اوض��اع نقدینگی 
قطعه س��ازان حادت��ر می ش��ود و طبعا 
این مس��ئله بر جریان تولید و فعالیت 
واحده��ای قطعه س��ازی تاثی��ر منفی 

خواهد گذاشت. 

با همت معاونت صادرات ایران خودرو 
و ش��رکت تولید محصوالت سفارش��ی 
سفارش��ی  خودروهای  صادرات  )آپکو(، 
و آپش��نال ب��ه بازارهای هدف توس��عه 

می یابد.     
با توجه به اس��تقبال مشتریان در بازار 
کشورهای هدف، آپش��ن بندی به عنوان 
بخش��ی از فرآین��د ف��روش خ��ودرو در 
کشورهای صادراتی ایران خودرو درآمده 
و تامین نیاز و خواست مشتریان به عنوان 
 یک��ی از اه��داف و اولویت ه��ای اصلی

 ای��ران خ��ودرو در این کش��ورها دنبال 
می شود. 

ب��ر همی��ن اس��اس، در اولی��ن گام 
معرفی آپش��ن محصوالت در بازار عراق 
از طریق نمایش��گاه بین المللی بازرگانی 
این کش��ور صورت گرفت��ه و با توجه به 
 اس��تقبال مش��تریان، با همکاری آپکو،

 ای��ران خ��ودرو و نماینده این ش��رکت 
در ع��راق، در مج��اورت مح��ل عرض��ه 
محصوالت ایران خودرو در این کش��ور، 
غرف��ه ای ب��رای عرض��ه آپش��ن خودرو 
نی��ز ایجاد خواهد ش��د. به ای��ن ترتیب 
مش��تریان، آپش��ن های م��ورد نی��از را 
از طری��ق ش��رکت تولی��د خودروه��ای 
سفارش��ی ایران خودرو )آپک��و( تامین 

می کنن��د. افزون بر ای��ن، دو نمایندگی 
بزرگ فروش خودرو در بغداد )زس��کو( 
قطع��ات سفارش��ی محص��والت ای��ران 
خودرو را به نمایش خواهند گذاش��ت و 

به مشتریان معرفی خواهند کرد. 
ب��ر مبنای این گزارش، پروژه صادرات 
خودروهای سفارشی به عراق در دستور 
کار و اولویت ش��رکت تولید خودروهای 
سفارش��ی و صادرات ای��ران خودرو قرار 
دارد؛ به گون��ه ای ک��ه قطع��ات آپش��ن 
محصوالت ایران خودرو با قیمت رقابتی 
و کیفیت مناسب سهم باالیی را در بازار 

این کشور هدف گذاری کرده است. 

دیگ��ر  از  می افزای��د  گ��زارش  ای��ن 
بخ��ش  در  صورت گرفت��ه  اقدام��ات 
ص��ادرات محص��والت آپش��نال، تجهیز 
و ارس��ال خودروهای پلی��س مورد نیاز 
کش��ور ارمنستان اس��ت که همکاری ها 
با این کش��ور برای تامین و آپشن بندی 
خودروهای دوگانه س��وز نیز در دس��ت 
اقدام است. گفتنی است مشارکت هرچه 
بیش��تر معاونت صادرات ایران خودرو و 
شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران 
خودرو )آپک��و( ب��رای ورود محصوالت 
آپشنال به س��ایر بازارهای صادراتی نیز 

در حال توسعه است. 

اثراتمنفیسرکوبقیمتیقطعهسازان

صادراتایرانخودروباقطعاتآپشنرونقمیگیرد

برنامهانجمنقطعهسازانبرایطرحمشکالتدرمجلس

تصمیماتشورایرقابتباعثنابودیتولیدکنندگانمیشود
اخبار

تولیدآزمایشیپژو۳۰۱
ازهفتهآینده

ایران خ��ودرو به احتمال ف��راوان از هفته آینده 
تولی��د دومین محصول پس��ابرجامی و مش��ترک 
خود با پ��ژو را آغ��از می کند؛ تولی��دی که البته 
آزمایش��ی به حس��اب می آید. طبق اخبار رسیده 
از ایران خودرو، این ش��رکت قص��د دارد در هفته 
پایانی آبان ماه، تولید آزمایش��ی پژو ۳۰۱ را آغاز 
کن��د؛ خودرویی س��دان که با قیمت��ی زیر ۱۰۰ 

میلیون تومان روانه بازار خواهد شد. 
بر این اس��اس، در ص��ورت موفقیت آمیز بودن 
تولید آزمایش��ی پژو ۳۰۱، تولید انبوه این خودرو 
به احتمال فراوان از اوایل سال آینده آغاز خواهد 
ش��د تا دومین خودروی پسابرجامی ایران خودرو 
وارد س��بد محصوالت این ش��رکت شود. هرچند 
هنوز تصمیم قطعی و نهایی در مورد قیمت ۳۰۱ 
گرفته نش��ده، با این حال طبق اخبار رس��یده از 
ایران خودرو، این محص��ول در بازه قیمتی ۷۰ تا 
۸۰ میلیون تومان عرضه خواهد ش��د. البته ظاهرا 
ایران خودرویی ه��ا قصد دارن��د در صورت امکان، 
قیمت پژو ۳۰۱ را به زیر ۷۰ میلیون تومان برسانند 
که این موضوع بس��تگی مستقیم به عواملی مانند 
نرخ ارز و تورم بخشی صنعت خودرو دارد. در حال 
حاضر م��دل وارداتی پژو ۳۰۱ در کش��ور عرضه 
ش��ده که با قیمتی حدود 9۴ میلی��ون تومان به 
دست مشتریان رسیده است، با این حال با توجه 
به داخلی س��ازی این محصول در فرآیند تولید در 
ایران خودرو، شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود. 
گفته می ش��ود این محصول با داخلی سازی بیش 
از ۴۰درص��د به تولید خواهد رس��ید که اگر این 
اتفاق رخ بدهد، ام��کان عرضه آن در بازه قیمتی 
۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز وجود خواهد داشت. 
 در ح��ال حاض��ر ایران خودرویی ها ظاه��را تولید

 پ��ژو ۲۰۰۸ را به عن��وان نخس��تین محص��ول 
پس��ابرجامی و مش��ترک خود با پ��ژو آغاز و ۱۶ 
هزار دس��تگاه از این محص��ول را نیز پیش فروش 
کرده ان��د. آنطور که مس��ئوالن ایران خودرو اعالم 
کرده ان��د، دیگر محصول تولیدی مش��ترک با پژو 
در کشور پس از ۲۰۰۸ و ۳۰۱، مدل ۲۰۸ است. 

لشکرکشیروسهابهبازار
خودرویایران!

طبق ش��نیده ها قرار اس��ت پاتری��وت به همراه 
دو محص��ول دیگ��ر ش��رکت UAZ )در کالس 
خودروهای کار( طی شش ماهه اول سال آتی در 
داخل ایران مونتاژ و به بازار عرضه ش��ود. با آنکه 
هنوز اطالعات چندانی از قیمت احتمالی پاتریوت 
در ایران منتشر نشده، اما پیش بینی می شود این 
خودرو با قیمت تقریب��ی ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون 

تومان در کشورمان به فروش برسد. 
ب��ه گ��زارش اقتصاد آزاد، کش��ور روس��یه را با 
توانمندی ه��ا و صنایع گوناگون می شناس��یم. از 
صنایع دفاعی و نظامی گرفته که در دنیا بی رقیب 
است تا صنایع قدرتمند نفت و پتروشیمی. حتی 
می ت��وان به صنایع هوایی و مخابراتی روس ها هم 
اش��اره کرد که هرچند همواره زیر س��ایه سنگین 
رقبای آمریکایی و اروپای��ی قرار گرفته اند، اما باز 

هم حرف های بسیاری برای گفتن دارند. 
در این بین صنعت خودروس��ازی روسیه را باید 
یک��ی از کم فروغ ترین صنایع این کش��ور پهناور 
دانست؛ صنعتی که به رغم داشتن سابقه طوالنی 
در ابرقدرت ش��رق دنیا، اما هرگز نتوانسته آنگونه 
که باید و ش��اید در مقیاس جهانی خودی نشان 
دهد. با این حال، چند س��الی می شود که روس ها 
نگاه ویژه ای به این حوزه داش��ته اند و می خواهند 
صنعت خودروس��ازی خود را نی��ز جهانی کنند. 
همکاری با خودروسازان معتبر اروپایی و آسیایی، 
ج��ذب طراحان مط��رح و راه ان��دازی خط تولید 
خ��ودرو در کش��ورهای دیگر از جمل��ه اقدامات 

روس ها طی چند سال اخیر بوده است. 
طبیعی است که در چنین شرایطی کشور ما نیز 
)که همواره رابطه سیاس��ی و تجاری گسترده ای 
با روس��یه داش��ته( یکی از بازاره��ای هدف برای 
روس ها باشد. شواهد نشان می دهد که آنها برای 

لشکرکشی به بازار خودروی ایران آمده اند! 
اما نخس��تین و جدی ترین گزینه روس ها برای 
حضور در بازار خودروهای س��بک ایران محصولی 
از ش��رکت UAZ اس��ت. ای��ن ش��رکت یکی از 
نخستین خودروسازان روسیه به شمار می آید که 
فعالی��ت خود را در دهه ۴۰ می��الدی آغاز کرده 
اس��ت.  »پاتریوت« نخس��تین بار در سال ۲۰۰۵ 
معرفی شد. یک شاسی بلند نه چندان خوش چهره 
با فرم کامال مکعبی ش��کل! پاتری��وت مانند دیگر 
خودروهای روس��ی طراحی ظاهری جذابی ندارد 
و حت��ی در هم��ان زمان رونمایی نیز به س��ختی 

می شد به طراحی آن نمره قبولی داد. 
با این حال تیم طراحی UAZ، دو بار دستی بر 
سر و گوش این خودرو کشید و نسخه فیس لیفت 
)بهینه سازی شده( پاتریوت را معرفی کرد. یک بار 
در س��ال ۲۰۱۴ و بار دیگر همین چند ماه پیش 
که به نظر می رس��د نسخه عرضه ش��ده در ایران 

همان مدل ۲۰۱۷ خواهد بود. 

اخبار

یککارشناسمطرحکرد
قطعاتاصلیخودروهایخارجی

داخلیسازیشود
یک کارشناس صنعت خودرو گفت همکاری بین المللی 
در صنعت خودروس��ازی باید منجر به ارزش  افزوده برای 
کشور شود و با توجه به شرایط فعلی مبنی بر ظرفیت بازار 
ایران، توجه به تولید مش��ترک قطعات اصلی خودرو سود 
بیشتری برای کشور خواهد داشت. امیرحسن کاکایی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تشویق واردکنندگان بزرگ 
خودرو به تولید در ایران موضوع خوب و قابل قبولی است 

و در حال حاضر این موضوع پیگیری می شود. 
او افزود: در کنار تش��ویق واردکنندگان به امر تولید به 
موضوع تعداد تولیدکنندگان خودرو در ایران و میزان تیراژ 
آنها نیز باید دقت ش��ود. زمانی یک تولید اقتصادی است 
که تیراژ منطقی و باالیی برای آن وجود داش��ته باشد که 
تیراژ باال تنها مختص یک منطقه نیست و باید برای تیراژ 

اقتصادی چند بازار هدف در نظر گرفت. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ب��ا بی��ان اینکه در 
قرارداده��ای جدید خودرویی دول��ت روی کاغذ تعهدات 
الزم برای ص��ادرات ۳۰درصدی تولید را از طرف خارجی 
گرفته اس��ت، گفت: اگر ۱۰شرکت خودرویی برای تولید 
مشترک و همکاری های خودرویی به ایران وارد شوند و به 
تعهدات صادراتی خود عمل نکنند، بازار گنجایش پذیرش 
این حجم تولید را ندارد و رفته  رفته تیراژ شرکت ها کاهش 

می یابد و دیگر تیراژ اقتصادی ندارند. 
او تصری��ح کرد: در قراردادهای خودرویی یا در مجموع 
صنعت خودرو ایجاد ارزش  افزوده برای کش��ور مهم است 
و ب��ا این پیش فرض که افت تیراژ اقتصادی ش��رکت ها و 
گنجایش بازار به ضرر کش��ور اس��ت به نظر می رسد تنها 
نبای��د به فکر تولی��د خودروی کامل در کش��ور بود بلکه 
می توان به طراحی و تولید مشترک قطعات اصلی خودرو 
در ایران با همکاری ش��رکت های بنام بود. وی یادآور شد: 
در بازاره��ای جهانی باید برای طرف س��رمایه گذار مزیت 
رقابت��ی ایجاد ش��ود که در ح��ال حاضر از رقب��ای ایران 
می توان به چین و ترکیه اشاره کرد. کاکایی تصریح کرد: 
در ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
در راستای تولید قطعات خودرو و محصول نهایی باید به 
سمتی حرکت کرد که مناطقی در صنایع مختلف وجود 
داشته باشد تا خدمات منحصربه فرد و به خصوصی را ارائه 
دهند تا هزینه ها کاهش و بهره وری افزایش یابد. او یادآور 
شد: در سال های گذش��ته در این زمینه اقداماتی صورت 
گرفت، اما به نظر می رس��د که این موارد همچون مناطق 
آزاد، خوش��ه های صنعتی و پارک های فناوری به مرحله 
بلوغ نرسیده اند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: 
روی کاغذ، تشویق واردکنندگان به تولید خودرو و افزایش 
سطح همکاری های بین المللی برای تولید قطعات اصلی 
خودرو همچون موتور و گیربکس در ایران بسیار مناسب 
بوده و تمام ارگان ها به دنبال این موارد هس��تند اما اگر از 
زاویه دید س��رمایه گذار خارجی به این موارد دقت ش��ود، 
مشخص است که هنوز پیش زمینه ها برای کاهش ریسک 
سرمایه گذاری به بلوغ کافی نرسیده است. وی گفت: تنها 
ورود شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و تولید در 
صورتی که به تیراژ اقتصادی دس��ت پیدا نکنند، مناسب 
نیست زیرا ش��رکت های خارجی برنامه ریزی را به گونه ای 
انجام می دهند که بیش��ترین زیان نصی��ب طرف ایرانی 
می شود و همکاری گذش��ته رنو با شرکت های ایرانی که 
قرار بر آن بود تا پلتفرم ال 9۰ در ایران توس��عه پیدا کند 
اما این موضوع عملی نشد، دلیلی بر این ادعا است. کاکایی 
خاطرنش��ان کرد: در قراردادهای جدید بر داخلی س��ازی 
۴۰درص��دی در ابتدای امر تاکید ویژه ای ش��ده که برای 
دستیابی به این منظور باید شبکه تامین مناسب در کشور 
وجود داشته باشد و به نظر می رسد در شرایط فعلی باید 
موارد نقص در کش��ور حل شود تا طرف خارجی کمترین 

بهانه را برای عدم اجرای قرارداد داشته باشد. 

درراستایافزایشرضایتمشتریان
قیمتقطعاتواجرتخدماتازطریق

وبسایتایساکوکنترلمیشود
امکان صحت  س��نجی و کنترل فاکتور صادرش��ده 
توس��ط نمایندگی های مجاز ش��بکه خدمات پس از 
فروش ایران خ��ودرو از طریق تطاب��ق با قیمت های 
اعالم ش��ده در س��ایت ش��رکت ایس��اکو میسر شد. 
مش��تریان مراجعه کننده به ش��بکه خدمات پس از 
ف��روش ایران خ��ودرو این امکان را خواهند داش��ت 
ک��ه پس از اتم��ام کار تعمی��رات و ترخیص خودرو 
از تعمی��رگاه، هزینه ه��ای خ��ودرو، ش��امل هزینه 
قطعات و اجرت خدمات انجام ش��ده را در وب سایت 
شرکت ایساکو مش��اهده کنند. مشتریان می توانند، 
قیمت های درج ش��ده در فاکتور ارائه ش��ده توس��ط 
نمایندگ��ی را ب��ا موارد مندرج در س��ایت ش��رکت 
مقایسه و صحت س��نجی کرده و در صورت مشاهده 
هرگون��ه مغایرت ابت��دا آن را با مدی��ر نمایندگی و 
در ص��ورت عدم توافق با ش��ماره تلف��ن ۰9۶۴۴۰ 
مطرح کنند. ای��ن امکان عالوه بر اطمینان بخش��ی 
به مشتریان محترم در خصوص عملکرد نمایندگی، 
خدمتی به نمایندگی های مجاز ش��رکت اس��ت تا با 
ش��فافیت و قطعیت به مش��تریان خود خدمات ارائه 
کنند و در صورت بروز اختالف در خصوص هزینه ها، 
س��ایت شرکت را به عنوان مرجعی برای رفع شبهات 

مشتریان قرار دهند. 
گفتنی اس��ت لیس��ت قیم��ت خدم��ات و اجرت 
 www.تعمی��رات روی س��ایت ایس��اکو ب��ه آدرس

isaco. ir قرار گرفته است. 



بن��ا بر گزارش جدید مؤسس��ه ترندفورس، سامس��ونگ ب��ا کاهش عرضه 
گوشی های گلکس��ی، عنوان برترین سازنده گوشی هوش��مند را در سه ماهه 

چهارم ۲۰۱۷ از دست خواهد داد. 
به گزارش زومیت، سامس��ونگ در س��ه ماهه 
اول، دوم و سوم سال ۲۰۱۷، برترین تولیدکننده 
گوش��ی هوش��مند در دنیا بوده اس��ت. بسیاری 
انتظار دارند که این ش��رکت همی��ن روند را در 
سه ماهه چهارم و پایانی ۲۰۱۷ نیز حفظ کند. با 
این حال، گزارش جدید مؤسسه ترندفورس ادعا 
می کند که این غول کره ای احتماال عنوان خود را 
در سه ماهه پایانی امسال به رقیب آمریکایی اش 

اپل واگذار خواهد کرد. 
برآورد می شود که حجم تولید جهانی گوشی 
هوشمند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ با ۴۲۵ 
میلیون دستگاه و رشد ۶.۳ درصدی در مقایسه با 
پارسال، به نقطه اوج خود در سال جاری میالدی 

می رسد. همچنین انتظار می رود که عرضه جهانی گوشی هوشمند در کل سال 
۲۰۱۷ به رقم ۱.۴۶میلیارد دستگاه برسد. 

بنا به گزارش ها، حجم تولید سامسونگ در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ به نقطه اوج 

خود رسیده است و اکنون انتظار می رود که روند عرضه گوشی های هوشمند 
توس��ط این شرکت در سه ماهه چهارم کاهش یابد. ترندفورس برآورد می کند 
که سامسونگ در سه ماهه پیشین ۸۱ میلیون دستگاه عرضه کرده و با این رقم، 
۲۴.۵ درصد از س��هم بازار موبایل را در اختیار 

خود درآورده است. 
انتظ��ار م��ی رود عرضه گوش��ی  هوش��مند 
توسط سامسونگ در س��ه ماهه چهارم ۲۰۱۷ 
با کاهشی ۵درصدی نسبت به مدت مشابه در 
سال ۲۰۱۶، به ۷۷ میلیون دستگاه برسد. این 
رقم عرضه منجر به این می ش��ود که سهم این 
شرکت در سه ماهه پایانی سال به ۱۸.۲ درصد 

کاهش پیدا کند. 
پیش بینی می ش��ود سامسونگ حجم تولید 
دستگاه های پیشرفته خود نظیر گلکسی نوت ۸ 
و گلکسی اس ۸ را کاهش دهد. به نظر می رسد 
این اقدام شرکت در پاسخ به تقاضای باال برای 

آخرین آیفون های اپل صورت خواهد گرفت. 
در نتیج��ه پیش بین��ی می ش��ود اپل در س��ه ماهه چهارم ۲۰۱۷ با س��هم 
۱۹.۱درصد به بزرگ ترین تولیدکننده گوش��ی هوشمند در دنیا تبدیل شود. 

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه تاکنون ۲۰صندوق جسورانه برای پذیرش 
در فرابورس ایران درخواس��ت داده اند، گف��ت: در بازار دارایی فکری تاکنون 
دو طرح صنعتی و چهار مدل کس��ب و کار به ارزش ۴ میلیارد تومان معامله 

شده اند. 
به گ��زارش فارس، امیر هامون��ی مدیرعامل 
ش��رکت فراب��ورس ای��ران در مراس��م انعق��اد 
تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران 
ب��ا فرابورس با بیان اینک��ه تاکنون ۲۰ صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه  )VC( برای پذیرش در 
فرابورس درخواست داده اند، گفت: سه صندوق 
تاکن��ون در این زمینه پذی��رش و ۱۲۰میلیارد 

تومان منابع از بازار جمع آوری شده است. 
وی افزود: به زودی یک صندوق سرمایه گذاری 
جس��ورانه  )VC( پذیرش خواهد شد و این در 
حالی است که هفت شرکت شتاب دهنده نیز با 
سرمایه ۱۶۵ میلیارد تومانی از فرابورس موافقت 

اصولی دریافت کرده اند. 
این مقام مسئول از درخواست ۹ شرکت جسورانه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد 
تومان��ی برای دریافت مجوز موافقت اصولی س��خن گفت و اف��زود: در بازار 

دارایی های فکری نیز ش��ش تقاضا ش��امل دو طرح صنعت��ی و چهار مدل 
کسب و کار به ارزش ۴ میلیارد تومان در فرابورس معامله شده اند. 

هامونی از ثبت ۲۲۷ تقاضا برای حضور در بازار دارایی های فکری ش��امل 
ای��ده، اخت��راع و مدل کس��ب و کار خبر داد و 
گفت: پذیرش ش��رکت های دانش بنیان پارک 
علم و فناوری دانش��گاه تهران برای رونق بازار 
دارایی ه��ای فک��ری در حالی در دس��تورکار 
فرابورس قرار گرفته که تاکنون تنها متقاضیان 
پارک علم و فن��اوری پردیس به این موضوع 

اختصاص داده می شد. 
هامونی با بیان اینک��ه پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
پارک دانش��گاهی کش��ور، مبن��ای پذیرش 
ش��رکت ها در ب��ازار دارایی فک��ری فرابورس 
خواهد بود، گفت: فرابورس در حوزه معامالت 
الگوریتمی سهام به شدت نیاز به داده پردازی و 
رشته های مهندس��ی که به ظاهر با بازار مالی نامرتبط هستند دارد و حتی 
در رش��ته حقوق نیز می ت��وان با ارائه مثال های مختلف، به توس��عه معامله 

الگوریتمی در بازار کمک کرد. 

عضو هیأت مدیره س��ازمان تعاون روس��تایی کش��ور گفت طرح توزیع 
اینترنتی و دیجیتالی مواد غذایی، پروتئینی، میوه و سبزی با استارت آپ ها 

تا شش ماه آینده در تهران فعال می شود. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از س��ازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران، عباس  علی آبادی گفت: 
در گام نخست دو مرکز توزیع و عرضه کاال در 
جنوب و شرق تهران، جهت پخش و رساندن 
مواد غذایی مورد نیاز به دس��ت مصرف کننده 
پیش بینی ش��ده ک��ه ظرفی��ت انبارهای این 
دو مرک��ز حدود ۴۵ هزار تن اس��ت، اما برای 
نگهداری موادغذایی فس��ادپذیر، سردخانه ای 
در جنوب ش��هر ته��ران احداث می ش��ود تا 
خدمات زنجی��ره توزی��ع در اختیار مجموعه 
بخش خصوصی قرار گیرد. ضمن اینکه برخی 
اتحادیه ها برای بس��ته بندی محصوالتی مانند 
تخم مرغ، مرغ و می��وه در این دو مرکز اعالم 

آمادگی کرده اند. 
عضو هیأت مدیره س��ازمان تعاون روستایی کش��ور با اشاره به اینکه در 
بخش تأمین مواد غذایی به جز گوش��ت قرمز و دام س��بک مشکلی وجود 

ندارد، تصریح کرد: گوشت مرغ، تخم مرغ، میوه و سبزی برای اجرای این 
طرح به وفور وجود دارد. 

علی آبادی با بیان اینکه نرم افزارهایی برای توزیع مواد غذایی با شبکه های 
خروجی اس��تارت آپ ها تهیه ش��ده و آماده 
ورود به بازار است، اظهار کرد: هر استارت آپی 
ک��ه نرم افزار بهتری ارائه کند، می تواند با آن 
نرم افزار به بازار وارد شود تا مواد غذایی با یک 
حرکت فرهنگی، با کیفیت و قیمت مناسب 

در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه به دنبال اسمی فارسی 
برای این طرح هس��تیم، افزود: هنوز اسمی 
برای این طرح انتخاب نش��ده و استارت آپ، 
اسمی غیر فارس��ی و مترادف حرکتی تند و 

شتاب دهنده است. 
تاکن��ون  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  علی  آب��ادی 
اتحادیه های باغداران، م��رغ تخم گذار، مرغ 
گوشتی و ماهیان سردابی برای حضور در این طرح اعالم آمادگی کرده اند، 
اظهار کرد: با توس��عه طرح توزیع دیجیتالی مواد غذایی ممکن است بقیه 

اتحادیه ها نیز متقاضی ورود به این طرح شوند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان اردبیل گفت در  حال حاضر با توجه 
به توس��عه روابط بین کش��ورهای مطرح جهانی نیاز است تا کشور ما نیز برای 
ابقا و ادامه روابط با کش��ورهای توس��عه یافته در حوزه اقتصاد در بهبود فضای 

کس��ب و کار تالش جدی داشته باشد. به گزارش 
تسنیم، هاش��م مظفری روز گذش��ته در جلسه 
ایج��اد هماهنگی و تبیین وظایف دس��تگاه های 
اجرای��ی در اجرای دس��تورالعمل برش اس��تانی 
پروژه طراحی س��از و کارهای بهبود شاخص های 
رقابت پذیری اقتصاد ایران اظهار داشت: هم اکنون 
ت��الش و گام برداش��تن در مس��یر اقتص��ادی و 
ت��الش در حوزه های اش��تغال و بهب��ود فضای 
کس��ب و کار دس��تاوردی عظیم به معنی دست 
یافتن ب��ه ق��درت را در پی دارد ک��ه هم اکنون 
بس��یاری از رقبای کش��ور ما به این مهم دست 
یافته ان��د و اگر ما نیز به معنی عامیانه جا ماندن 
از قافل��ه را نمی خواهیم، باید در راس��تای بهبود 

فضای کس��ب و کار و ایجاد فرصت های جدید ش��غلی تالش��ی مضاعف داشته 
باش��م. وی با بیان اینکه س��اختار مجم��ع جهانی اقتصاد در ح��ال دگرگونی 
 اس��ت، افزود: در حال حاضر رتبه ایران نس��بت به گزارش س��ال قبل طراحی 

ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصادی هفت پله صعود را نشان 
می دهد و با این حال جایگاه واقعی کش��ور با توجه به استعدادها و توانایی های 
موجود بس��یار فراتر از این رتبه بوده که این امر باید مدنظر تمامی مس��ئوالن 
در اقصی نقاط کش��ور قرار گیرد. مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی اس��تان اردبیل تصریح کرد: 
در رده بندی فضای کس��ب و کار متأس��فانه ما 
نسبت به گزارش اخیر که توسط بانک جهانی 
ارائه شده است نزول چهار پله ای را داشتیم که 
این نمی تواند خبر خوشی برای اقتصاد و حوزه 
کسب و کار ما باشد، چرا که هم اکنون رتبه کشور 
در این مش��خصه ۱۲۴ بوده و متأسفانه در بین 
کش��ورهایی که به حوزه کس��ب و کار و بهبود و 
رون��ق آن همواره تالش و برنامه های مضاعف و 
مدونی دارند نام کش��ور ما به چشم نمی خورد. 
مظفری گف��ت: عواملی مانند عدم دسترس��ی 
به منابع مالی، تورم باال، دیوانس��االری دولتی، 
بی ثباتی های سیاسی و وجود فساد از جمله مهم ترین دالیل برای نزول جایگاه 
ایران در رده بندی فضای کسب و کار است. برای بهبود و ارتقای جایگاه کشور نیز 

باید اجرای برنامه های مستمر در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. 

مدیرعاملفرابورسخبردادسامسونگصدرنشینیبازارموبایلرادرسهماههپایانی۲۰۱۷ازدستمیدهد
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راهاندازیاستارتآپتوزیعموادغذایی،پروتئینی،میوهوسبزی
مدیرکلاموراقتصادیوداراییاردبیل:

بهبودفضایکسبوکار،اصلیترینمحوربقایکشوردربینمناطقتوسعهیافتهاست

س�اعت۲4-اخبار و گزارش های مندرج در سایت های وابسته و 
در تمل��ک وزارتخانه های اقتصادی مثل وزارت نفت، صنعت، معدن 
و تجارت، اقتصاد، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
راه و شهر س��ازی و حتی رسانه های عمومی مکتوب و دیجیتالی در 
روزهای تازه سپری شده نشان از سکوت و رخوتی عمیق در حوزه 

کسب و کار و تحوالت اقتصادی دارند.
معاونان، وزیران و مدیران کل این وزارتخانه ها انگار زور و حوصله 
س��خن گفتن درباره آینده و امروز را ندارند. به نظر می رس��د اخبار 
داغ سیاس��ت خارجی ایران که حاال جز پرونده هسته ای و موضوع 

رژیم  احتمال��ی  برگش��ت 
تحریم های آمریکا به رفتار 
ولیعهد  قاع��ده  از  خ��ارج 
عربس��تان در براب��ر ایران 
نیز س��رایت یافته اس��ت، 
در ص��در بحث ه��ای ملی 
و رس��انه های ایران تبدیل 
همانط��ور  اس��ت.  ش��ده 
ک��ه رئی��س دول��ت ایران 
ی��ادآوری ک��رد یک��ی از 
هدف ه��ای اصل��ی دونالد 
ترام��پ، رئی��س جمه��ور 
آمریکا در تشدید خصومت 
ب��ا ایران و اص��رار بر ادامه 
روش های س��ختگیرانه در 
اعم��ال تحریم ه��ای تازه، 
فشار بر کسب و کار ایرانیان 
اس��ت. واقعیت این اس��ت 
که ای��ن روزها خبر خوش 
آفری��ن  ش��ادی  خب��ر  و 
در اقتص��اد و کس��ب و کار 
ایرانیان بس��یار کم ش��ده 
و کس��ب وکار ایرانیان در 

محاق فرورفته است. 
در حال��ی ک��ه انتظ��ار 
دوازدهم  دول��ت  می رفت 
ب��ا برخ��ی دگرگونی ها در 
اندیش��ه و در عمل نسبت 

به دولت قبلی گام های بلند تری برای به حرکت در آوردن چرخ های 
اقتص��اد ایران بردارد، اما در عمل ش��اهد هی��چ دگرگونی ممتازی 
نیس��تیم. وزیر اقتصاد ایران هنوز هیچ تصمیم تازه ای برای سازمان 
ب��ورس تهران، ب��رای چگونگ��ی روش های مدرن در اخ��ذ مالیات 
ش��رکت ها و برای ایجاد تحول در خصوصی س��ازی برنداشته است 
و ب��ه نظر می رس��د وزیر پذیرفته اس��ت در قد و قام��ت اداره این 
وزارتخانه بزرگ نیس��ت و بیش��تر در حوزه ریاست خودش فعالیت 
دارد و دیدارهای تش��ریفاتی و غیر مفید را در دستور کار دارد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز به دالیل گوناگون بیش��تر در مس��ائل 
میان رش��ته ای غرق ش��ده اس��ت و راهی برای عب��ور از تنگناهای 

پرش��مار پیدا نمی کند. وزارت نفت نیز درگیر شرایط سخت پدیدار 
ش��ده به دلیل مسائل تازه اس��ت و در شرایط رقابت سخت جهانی 
برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی گیج شده است. وزیر نفت 
بی��ش از هرچیز به دلی��ل رفتار و گفتارهای عجی��ب منتقدان که 
هرتصمیمی در این حوزه را با توهم و شبهه های عجیب به سیاست 
آلوده می کنند نگران پاسخگویی به آنهاست. وزارت جهادکشاورزی 
نی��ز این روزها ب��ه دلیل اینکه دولت نمی تواند پ��ول گندمکاران و 
چغندرکاران و سایر تعهدات مالی اش را پرداخت کند در محاق رفته 
است. وزارت نیرو به تازگی وزیر انتخاب کرده است و ده ها سازمان 
بزرگ وابس��ته به وزارتخانه ها نیز چش��م ب��ه راه تحوالت احتمالی 
آنچه  برخالف  هس��تند. 
می ش��ود  بی��ان  ش��اید 
هن��وز دول��ت نمی تواند 
مخارجی غی��ر  از مخارج 
ج��اری و پرداخت مزدها 
را تأمی��ن کند و یک بال 
از سه بال اصلی تقاضای 
بهب��ودی  احتم��ال  کل 
نبای��د  ن��دارد و کس��ی 
این  در  گشایشی  منتظر 
تقاضای  باش��د.  بخ��ش 
ش��هروندان  مصرف��ی 
ایران��ی همچنان ضعیف 
و  اس��ت  غیر بالن��ده  و 
چش��م انداز روشنی برای 
تحریک پذیری این بخش 
از تقاض��ای کل به  مهم 

چشم نمی آید. 
ش���دن  م���س��دود 
که  کوچکی  روزنه ه��ای 
ب��رای ج��ذب س��رمایه 
انگیزه  ایج��اد  خارجی و 
س��رمایه گذاری  ب��رای 
داخلی ب��ود نیز ب��ا داغ 
ش��دن اخب��ار مرتبط با 
سخت گیری های  تشدید 
آمریکا به س��وی بس��ته 
ش��دن پیش می روند و س��ه بال تقاضای کل تقریب��اً نیروی پرواز 
ندارند. در این وضعیت رخوت آلود است که مدیران ارشد سیاسی و 
اقتصادی به جای حرف زدن و امیدواری دادن به شهروندان ترجیح 

می دهند سکوت کنند یا به طرح مسائل کم اهمیت بپردازند. 
در روزه��ای داغ انتخاب��ات و روزهای داغ تش��کیل دولت جدید 
شاهد سخنرانی و دادن وعده ها از سوی مدیران بودیم اما این روزها 
که مردم متقاضی روشنایی و شفافیت در باره آینده هستند سکوت 

برهرجا سایه افکنده است. 
رخوت را دست کم با صحبت درباره واقعیت های اقتصاد ایران از 

سرکسب و کار مردم دور نگه داریم. 

تع��داد ش��تاب دهنده های ایرانی به میزان قاب��ل توجهی افزایش پیدا 
ک��رده اس��ت. به گ��زارش آینده نگ��ر، تعداد ب��االی ش��تاب دهنده های 
کسب و کار در اکوسیستم استارت  آپ های ایرانی از ایجاد یک حباب خبر 
می  دهد چراکه بیش��تر این ش��تاب دهنده ها هم اصولی کار نمی کنند و 
نمی توان روی آنها برای ایجاد و پیشبرد کسب و کارهای نوپا حساب کرد. 

ایدهکهچالشمانیست
خوشبختانه در ایران ایده پردازی برای استارت  آپ های ایرانی مشکل 
نیست. از س��وی دیگر با این نظر مخالفم که ایده بیشتر استارت  آپ ها 
در ایران تکراری اس��ت. به نظر من طرح ایده در ایران راحت تر است و 
اینکه ایده های موفق دنیا را در کشورمان پیاده کنیم مسئله ای نیست. 
اتفاقا از یک زاویه اس��تقبال مردم و سرمایه گذاران از ایده های تکراری 
خوب اس��ت چراکه باعث ش��ده طرح ایده برای فعاالن استارت آپی و 
کس��ب وکارهای نو چالش نباش��د. نکته مهم ام��ا خالقیت و نوآوری 
در ارتب��اط ب��ا ایده هاس��ت. باید چیز ت��ازه ای به ایده ه��ای تکراری و 
اجرایی ش��ده در خارج یا داخل ایران اضافه کنیم و براس��اس نیاز بازار 

ایران محصول را عرضه کنیم. 
نمونهاولیهبایدسرمایهگذارراقانعکند

یکی از اصلی ترین مس��ائل استارت  آپ های جوان جذب سرمایه گذار 
اس��ت. ایده، نخستین چیزی است که سرمایه گذار از فعال استارت آپی 
می  خواهد و در بیشتر موارد سرمایه گذاران ایده های کمتر امتحان شده 
در جهان را نمی پذیرند و بیش��تر تمایل دارند سرمایه های شان را برای 
راه ه��ای رفته خ��رج کنند تا فکر ه��ای بکر و دس��ت نخورده. این یک 
واقعیت در ارتباط بین فعال اس��تارت آپی و س��رمایه گذار است. شاید 
در ابتدای کار محصول تازه مورد پذیرش مخاطب و س��رمایه گذار قرار 
نگیرد، اما دنیا به آخر نرسیده است. نمونه اولیه، مهم ترین برگ برنده 
فعال اس��تارت آپی است که اگر ارزش داشته باشد، پول توسعه خودش 
را جذب می کند. با نمونه اولیه خوب می توان سرمایه گذار را قانع کرد. 
ش��ناخت درست اکوسیستم، آش��نایی با مضامین استارت آپی و دست 
و پنجه نرم کردن با مش��کالت در زمین ب��ازی ویژگی های اصلی یک 
سرمایه گذار خوب برای یک استارت آپ است. در این شرایط لزومی به 
صرف وقت و انرژی برای قانع کردن یا به عبارت دیگر فهماندن مسائل 
خاص اس��تارت  آپ به یک سرمایه گذار نیست. شناخت منطقی و درک 
کافی س��رمایه گذار از فضای کار کسب و کارهای نو کافی است و معتمد 

و منطقی بودن او ضامن دوام همکاری است. 
با وجود تمام نگرانی هایی که درباره جذب س��رمایه برای کارآفرینان 
جوان عنوان می ش��ود، به نظر می رسد در این زمینه هم کمتر چالش 
داش��ته باشیم اما با مش��کالت دیگری روبه رو شویم که ناشی از تالش 
ب��رای برط��رف کردن چالش جذب س��رمایه اس��ت. در فضای کنونی 
کس��ب وکارهای نوپای ایران تعداد ش��تاب دهنده های ایرانی به میزان 
قابل توجهی افزایش پیدا کرده اس��ت. تعداد باالی ش��تاب دهنده های 
کس��ب و کار در اکوسیستم اس��تارت  آپ های ایرانی از ایجاد یک حباب 
خبر می  دهد، چراکه بیشتر این شتاب دهنده ها هم اصولی کار نمی کنند 
و نمی توان روی آنها برای ایجاد و پیش��برد کسب و کارهای نوپا حساب 
ک��رد. در چنین فضایی باید امی��دوار بود که تعداد س��رمایه گذاران و 
ش��رکت های شتاب دهنده ای که براساس اصول مشخص و استانداردها 
کار می کنند افزایش پیدا کند نه اینکه در فضای اقتصادی کشور صرفاً 

با تصویری از سرمایه گذار روبه رو شویم نه واقعیت آن. 
یک��ی از آس��یب هایی ک��ه در مرحل��ه ج��ذب س��رمایه متوج��ه 
استارت  آپ هاس��ت، مسئله ایده دزدی اس��ت. با توجه به افزایش تعداد 
ش��رکت هایی ک��ه به س��رمایه گذاری ب��ر ایده های تازه تمایل نش��ان 
می دهن��د و البت��ه عدم فعالی��ت اصولی بخش زیادی از آنها، مس��ئله 
ایده دزدی تهدید جدی به نظر می  رسد؛ تهدیدی که من شخصا به آن 
اعتقادی ندارم. در ش��رایط کنونی کسب و کارهای نوپا ایده مهم نیست 
بلکه پیاده سازی و اجرای آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و دانش 
آن هم منحصرا در اختیار صاحب ایده قرار می  گیرد. روش های اجرای 
یک ایده اس��تارت آپی خالقانه رمز موفقیت کس��ب و کارهای نوپاست، 
پس پیاده س��ازی ایده جایی است که باید خاص بودن و نوآورانه بودن 
ایده را در آن جست و همین نکته تهدید دزدیده شدن ایده را کمرنگ 

می کند. 
استودیویااستارتآپ؟

صنعت بازی در ایران کمتر اس��تارت آپی اس��ت. بیش��تر بازی سازها 
به خودش��ان به چش��م یک اس��تودیو نگاه می کنند یعنی محیط کار 
را تش��کیل می دهند و بازی های مختل��ف را تولید می کنند. در فضای 
اس��تارت  آپ ها ب��ازی مطرحی نداریم ک��ه دنبال جذب س��رمایه گذار 
باش��د و بعد تحلیل کنیم که س��رمایه گذاران چقدر به استارت  آپ های 
سرگرمی و بازی ها توجه می کنند. بنیاد بازی های رایانه ای خوشبختانه 
در زمینه بازی س��ازی در ایران ب��ه خوبی فعالیت می کند. ظرفیت های 
بازی س��ازی در ایران در حال شناخته شدن اس��ت اما باید بیشتر کار 
ک��رد. از فعالیت های موفقیت آمیز بنیاد در معرفی ظرفیت ها و حمایت 
از بازی س��ازان برگزاری نمایش��گاه TGC و دعوت از س��رمایه گذاران 
خارجی بود. در این نمایشگاه امکان مذاکرات رودررو برای باز ی سازان 
ایرانی و س��رمایه گذاران خارجی فراهم شد و می  توان این نمایشگاه را 

یک اقدام مناسب برای بین المللی کردن بازی ها برشمرد. 
حباباگربترکد

فک��ر می  کنم ایجادکنندگان یک اس��تارت  آپ بهترین مدیران آینده 
آن خواهند بود. زمانی که دیگر اس��تارت آپی در کار نیست و تبدیل به 
یک کمپانی شدیم چالش مدیریت با حضور پررنگ فعاالن استارت آپی 
کمرنگ می ش��ود. فکر می  کنم فردی ک��ه خودش گام اول را در ایجاد 
یک کسب و کار برداشته بهترین تصمیم گیر درمورد آینده آن است. ما 
در ش��رایط فعلی مدیریت خارج از بازی »رقابت پادش��اهان« را قبول 
نداریم، اما کسی از آینده خبر ندارد و ممکن است در مراحل بعدی با 
توجه به نیازهای کس��ب وکارمان به این نتیجه برسیم که بهتر است از 

مدیریتی خارج از دایره موسسات استارت  آپ کمک بگیریم. 
صنعت بازی برای توس��عه فرصت های ش��غلی و استفاده از ظرفیت 
جمعیت جوان کشور قابل اتکاست. رویدادهای قابل توجهی در فضای 
اس��تارت  آپ های ایران��ی و صنعت ب��ازی در حال رخ دادن اس��ت اما 
متأسفانه در مقابل، شاهد ایجاد حباب بزرگی هستیم که ناشی از رشد 
ش��تاب دهنده های تقلبی است. این حباب روزبه روز بزرگ تر می شود و 
اگر بترکد، تعداد زیادی از استارت  آپ ها که با تکیه بر شتاب دهنده های 
غیراصولی کسب وکارهای غیراصولی راه اندازی کرده اند از بین خواهند 
رفت. کس��ب وکارهای نوپای استاندارد به حیات شان ادامه می دهند اما 
آنها که با وجود ایده های خوب بر امواج س��وار ش��دند، آسیب خواهند 

دید. 
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نگاهیادداشت

 س��مینار بین الملل��ی مدیریت کس��ب و کار با رویکرد اقتص��اد مقاومتی در 
اصفهان برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش ایکن��ا از اصفهان، س��مینار بین المللی 
مدیری��ت کس��ب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با حضور اس��اتید داخلی و 
خارجی و با همکاری دانش��گاه بی هارات هند در اداره کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران اصفهان برگزار می ش��ود. راهکارهای عملی برای دستیابی به اقتصاد 
مقاومت��ی، تبدیل ایده های نامحدود به کس��ب و کار پای��دار، فنون مذاکره و 
مدیریت کس��ب و کار و کارآفرینی داده محور از جمله محورهای این س��مینار 
است. پروفس��ور براوین کومار، گوکول چاندر، محمدحسین ندیمی، مصطفی 
عل��ی بیگی، حس��ین حجتی، یوس��ف ترابی گلس��فید، امیرمحب��ی و مهدی 

منصوری از سخنرانان این سمینار هستند. 

سمیناربینالمللیمدیریتکسبوکار
بارویکرداقتصادمقاومتیبرگزارمیشود

گ��وگل مجموعه افزونه های ویرایش تصویر و افکت گذاری Nik Collection را 
به DxO واگذار کرد، اما این سرویس همچنان به صورت رایگان در اختیار کاربران 
خواهد بود. به گزارش زومی��ت، Nik Collection به عنوان مجموعه افزونه هایی 
برای نرم افزارهای فتوشاپ و الیت روم ادوبی شناخته می شود که در چند وقت اخیر 
 DxO توجه چندانی به آن نمی شد، اما به نظر می رسد با واگذاری آن از گوگل به
ش��اهد تغییر این رون��د و ادامه حیات دوباره آن در قالبی جدید باش��یم. هم اکنون 
DxO قصد ایجاد تغییرات کلی در این مجموعه را ندارد و درصدد است افزونه های 
آن را ب��ه برنامه PhotoLab خود نیز اضافه کند. این نرم افزار جدید نس��خه ای از 
برنامه OpticsPro محسوب می شود که عالوه بر پشتیبانی از افزونه هایNik، از 

فناوری U Point این مجموعه نیز استفاده خواهد کرد. 

گوگلسرویسNik Collectionرا
بهDxOواگذارکرد

امیرحسینناطقی



بهبود مس��تمر و پی در پی برند ش��ما 
مس��ئله ای بس��یار مهم اس��ت که توجه 
کاف��ی ب��ه آن موفقیت تجارت ش��ما را 

تضمین خواهد کرد. 
در این مقاله به ش��ش قدم مهم برای 
بهب��ود بخش��یدن به برند ش��ما اش��اره 

می کنیم. 
 ،)CBI( فرآیند بهبود مس��تمر برن��د
یک متدولوژی آسان است که هر شرکت 
متعه��دی می تواند ب��رای بهبود ماهیت 
برندمح��ور کس��ب و کار خود و همس��و 
شدن با کارکرد تعهدات برند خود از آن 
تبعیت کند. مراحل شش گانه آن به نقل 

از مدیروب، عبارتند از: 
1- شناسایی تمامی مشکالت، مسائل 

و دغدغه ها. 
2- انتخاب مس��ئله مناس��ب از دریای 

ایده ها. 
3- انتخ��اب یک راهگش��ا ب��رای تیم 

بهبود مستمر برند. 
4- گرده��م آوری تیم بهبود مس��تمر 

برند. 
5- اجرای راه حل. 
6- شروع دوباره. 

 گام 1: شناسایی تمامی مشکالت، 
مسائل و دغدغه ها 

یک��ی از چالش برانگیزترین بخش های 
بهب��ود مس��تمر برن��د، تعیین مس��ائل، 
مش��کالت و دغدغه ها و زمان رسیدگی 

به آنهاست. 
برای ش��روع، به راهی برای شناسایی 
اکثریت مسائل  )کوچک و بزرگ( در کل 
س��ازمان خود نیاز دارید. س��اده ترین راه 
انجام ای��ن کار، اعالم یک فراخوان برای 
اعضای شرکت است تا با استفاده از یک 
فرم اینترنتی محرمانه، مش��کالتی را که 
نیاز به رسیدگی دارند بیان کنند. پس از 
دریافت گزارشات، مشکالت باید به یکی 

از این پنج طبقه تخصیص داده شوند: 
1- تجربه مشتری

2- تعهدات مدیریتی
3- تعامل کارکنان

4- فرآیندها، ش��یوه ها، سیس��تم ها و 
استانداردها

5- زیرساخت سازمانی

 گام 2: انتخاب مس�ئله مناسب از 
دریای ایده ها

معم��وال تصمیم گی��ری نهای��ی برای 
تعیی��ن مش��کل خاصی که تی��م بهبود 
 مس��تمر برن��د روی آن کار خواهد کرد، 

برعهده مدیریت است.
 با این وجود، ایجاد یک تیم گزینشگر 
برای ارزیابی ایده ها و پیشنهاد مشکالتی 
که احس��اس می ش��ود باعث بیش��ترین 
گسستگی در تعهدات برند می شوند هم 

می تواند مناسب باشد. 
در اینجا منظور از تیم، برای س��ازمان 
اس��ت و اگ��ر یک ش��رکت کوچک مثل 
مدیر وب هس��تید می توانی��د برای این 
موض��وع یک نف��ر را در نظ��ر بگیرید تا 
در  ده��د.  انج��ام  را  الزم  بررس��ی های 
شرکت های کوچک نیز مدیرعامل است 
که به تنهایی تصمی��م می گیرد، اما اگر 
ش��رکت ش��ما تیم مدیریت��ی دارد بهتر 
اس��ت با مدی��ران همه بخش ه��ا در این 

زمینه صحبت کنید. 
یک پیشنهاد: با مسائل کوچک شروع 
کنید و به تدریج پیش بروید. نخس��تین 
مشکالتی که انتخاب می کنید باید نسبتا 
ساده باشند. شروع کار با موفقیت به شما 
نیرو و انگیزه می دهد و عزم شما را برای 
حل مشکالت دشوارتر در آینده راسخ تر 

می سازد. 
مش��کالت بزرگ به سادگی و در زمان 
کوتاه حل نخواهند ش��د پس بهتر است 
ابتدا مسائل کوچک را حل کنید و سپس 

قدم به قدم پیش بروید. 
 

گام 3: انتخاب یک راهگش�ا برای 
تیم بهبود مستمر برند

بع��د از انتخ��اب مس��ئله و قب��ل از 
انتخاب ی��ک فرد یا گروه رس��می برای 
بهبود مس��تمر برند، یک نف��ر باید برای 
پیگیری این روند انتخاب ش��ود. کار این 
ف��رد هدایت گروه در ط��ول فرآیند حل 
مس��ئله، ترغیب مش��ارکت همه اعضای 
گ��روه و جذب منابع بیرونی برای آگاهی 
بیش��تر نسبت به مسئله اس��ت. کار این 
فرد پیشنهاد نظرات شخصی خود درباره 
دالیل یا راه حل های مس��ئله نیس��ت. به 

همین دلیل لزومی ندارد این فرد ارتباط 
عملی و کنشی با مسئله داشته باشد. 

ک��ه  دارن��د  وج��ود  ویژگی های��ی 
تأثیرگذاری این فرد مس��ئول را افزایش 

می دهند: 
- م��ورد احترام هم��کاران، کارکنان و 

مدیر قرار داشتن.
- پذیرفتن بازخ��ورد از دیگران درباره 

موارد مؤثر و موارد غیرمؤثر.
- داش��تن مهارت ه��ای ارتب��اط میان 

فردی قوی.
- توانایی کنارگذاشتن دیدگاه شخصی 

خود درباره مسئله.
- آش��نایی با روش های حل مسئله ای 
که شرکت تصمیم گرفته از آنها استفاده 

کند.
 

گام 4: گرده�م آوری تی�م بهب�ود 
مستمر برند

هر فرد مشارکت کننده در روند بهبود 
برن��د باید ارتب��اط عملی و مس��تقیم با 
مس��ئله مورد بحث داش��ته باشد. گروه 
یا فرد انتخاب ش��ده ب��رای این موضوع 
ب��ا راهنمای��ی عینی و ع��اری از نظرات 
ش��خصی با مدیریت هم اندیشی کرده و 
دالیل ریش��ه ای مس��ئله را مورد ارزیابی 
قرار می دهد و راه حل ه��ای قابل اجرا را 
شناس��ایی کرده، مورد تحقیق و بررسی 
قرار داده و پیشنهاد می دهد. معموال هر 
گروه در سازمان های بزرگ بین 6 تا 10 
عضو دارد که به مدت ش��ش تا هش��ت 
هفته به صورت گروهی کار کرده و پس 
از یافتن و ارائه راه حل به مدیریت منحل 
می ش��ود، اما هم��ه این م��وارد می تواند 
حتی توسط یک فرد نیز در شرکت های 

کوچک انجام شود. 
 

گام 5: اجرای راه حل
تیم یا فرد مس��ئول بهبود مستمر برند 
عمدتا مسئول دستیابی به راه حلی است 
که در س��ازمان قابلیت اجرا داشته باشد. 
بخش��ی از فرآیند رس��می حل مس��ئله 

شامل تعیین این موارد است: 
- چه کس��ی یا کسانی تحت تأثیر این 

راه حل قرار خواهند گرفت؟ 

- س��هولت نس��بی پیاده س��ازی ای��ن 
راه حل چگونه است؟ 

- آیا نیاز به ص��رف هزینه های گزافی 
دارد؟ 

- آیا این راه حل مس��ئله دیگری را به 
وجود نمی آورد؟ 

- آیا ب��ا راه حل دیگری که از پیش در 
حال اجراست منافاتی ندارد؟ 

از آنجای��ی که این یک فرآیند بس��یار 
جامع اس��ت، معموالً راه حل پیشنهادی 
توس��ط مدیری��ت م��ورد پذی��رش قرار 
می گی��رد. در پاس��خ به این س��وال که 
چه کس��ی مس��ئول اجرای راه حل است 
می ت��وان گفت ک��ه این امر ب��ه ماهیت 
راه حل و ش��رکت بستگی دارد. در برخی 
موارد، تیم یا فرد مس��ئول بهبود مستمر 
برند به مرحله اجرا نیز ورود پیدا می کند، 
اما در بیش��تر موارد این کار به یک گروه 
ثالث س��پرده می شود که مسئول به ثمر 

رساندن راه حل خواهد بود. 
 

گام 6: شروع دوباره
Kaizen  کلم��ه ای ژاپن��ی به معنی 
بهبود مس��تمر اس��ت و در اصل به این 
ترتی��ب تعریف می ش��ود: »ی��ک تالش 
مداوم برای بهب��ود محصوالت، خدمات 
ی��ا فرآیندها. این تالش ه��ا را می توان با 
هدف بهب��ود  »تدریجی« در طول زمان 
یا بهبود »ناگهانی« همه بخش ها به طور 

همزمان انجام داد.«
ماهیت فرآین��د بهبود مس��تمر برند، 
همانط��ور که از نامش برمی آید، مداوم و 
مس��تمر است. اگر راه بهبود مستمر برند 
را دنبال کنید به جایی خواهید رسید که 
بسیاری از مسائل اصلی روبه روی شرکت 

خود را حل کرده اید.
 ب��ا این حال، بروز مش��کالتی که نیاز 
به رس��یدگی و ارائه راه حل دارند جزئی 
از ماهیت کار است. فرآیند همسوسازی 
تعهدات برندتان با روش کارکرد سازمان 
ش��ما هرگز پایانی نخواهد داش��ت. با به 
کارگی��ری فرآیند بهبود مس��تمر برند، 
اطمین��ان حاصل می کنی��د، چه اکنون 
و چ��ه در آینده، س��ازمانی برندمحور به 

وجود می آورید. 

6 گام عملی برای بهبود مستمر برند شما
کلید

1۰5 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها )1(

ایده ه��ای تبلیغاتی هوش��مندانه می توانن��د در بازاریابی و 
تبلیغات برای کس��ب و کارتان به کمک ش��ما بیاین��د. در این 
نوش��تار به نقل از بازده، 105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 

کسب و کارها ارائه می شود. 
1- مشتری های تان را بشناسید

الف( فردی را توصیف کنید که بیشترین احتمال را دارد که 
به محصول شما نیاز داشته باشد یا آن را بخواهد. 

ب( چرا باید خواهان خرید محصول شما باشد؟ 
پ( وقتی انگیزه را بدانید می توانید محصول تان را برای پایه 

مشتری درست هدف گذاری کنید. 
ت( نمی توانید محصولی را قبل از تعریف و استقرار بفروشید. 
توج��ه: یک ش��رکت دارویی یک داروی س��رماخوردگی را 
کنار گذاش��ت، چرا که نمی توانست خواب آلودگی ناشی از آن 
را کنترل کند. یک نفر دیگر آن را NyQuil نامید و به عنوان 
داروی س��رماخوردگی هنگام خواب معرفی ک��رد. این دارو به 
پرفروش ترین داروی س��رماخوردگی بازار تبدیل ش��د. صرف 
اینکه محصول تان خوب است فروش آن را تضمین نمی کند؛ 
باید آن را به درستی تعریف کنید و این کاری است که بازاریابی 

انجام می دهد. 
2- تبلیغات با کارت پستال

الف( سیستم پست ایاالت متحده افزایش نامحسوس هزینه 
نامه ها و کارت پس��تال های ارسالی را پیشنهاد کرده است، اما 
تمبرهای درجه یک »همیشگی« همان 4۹ سنت مانده است. 
تحت بایگانی با کمیس��یون تنظیم مقررات پستی، نامه های 
مقصدهای بین الملل��ی از 1.15 دالر به 1.20 دالر می رس��د. 
درحالی که کارت های پستال از 34سنت به 35 سنت می رسند. 
ب( کارت های پست حس فوریت را به مشتری القا می کند. 
ش��اید نامه تان را نخوانند اما پشت کارت پستال را می خوانند. 
)شما 3 ثانیه وقت دارید پیام تان را برسانید. این متوسط زمانی 

است که افراد به یک تبلیغ نگاه می کنند.(
پ( تبلیغات با استفاده از یک کارت پستال همیشه جلوی 
چشم است و عالوه بر فرد گیرنده کارت پستال، سایر مشتریان 

بالقوه نیز آن را خواهند دید. 
3- یک نظرسنجی انجام دهید

الف( یک فرم نظرس��نجی را به مشتریان تان ارسال کنید تا 
انگیزه های آنها را برای خرید پیدا کنید. 

ب( کجا کار می کنند؟ چه مجالتی می خوانند؟ گروه سنی 
آنها چیست؟ 

پ( این اطالعات به شما خواهد گفت کجا و چگونه به گروه 
هدف تان دسترسی داشته باشید. 

ت( برای تکمیل نظرس��نجی یک هدیه یا تخفیف در نظر 
بگیرید. 

4- از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده کنید
الف( به مش��تریان بالقوه خ��ود اطالعات تکمیلی مرتبط با 

کسب و کار ارائه کنید. 
مرحله 1: به مشتریانی که تخصص تان را نمایش می دهند، 

یک فکت شیت رایگان ارائه دهید. 
مرحله 2: این مشتریان را به فهرست پست خود اضافه کنید 

و غالبا به آنها نامه دهید. 
5- تولدشان را تبریک بگویید

الف( به مشتریان تان کارت های تبریک بفرستید  )تاریخ های 
آنها را می توانید از نظرسنجی های تان استخراج کنید(. 

ب( یک کوپن یا پیشنهاد ویژه در آن بگنجانید یا از محصولی 
که می توانند به عنوان هدیه برای خود بخرند صحبت کنید. 

6- با یک کسب وکار دیگر همکاری کنید
الف( هزینه های تبلیغات را با یک شرکت دیگر شریک شوید. 
ب( ش��راکت در هزینه ها باعث می ش��ود بتوانید تبلیغات 

بزرگ تر و باکیفیت تری چاپ کنید. 
پ( آیا می توانید محصول تان را با محصول دیگری ترکیب 
کنید؟ )مثال یک روغن موتور را همراه قیف ابداعی جدید خود 

بسته بندی کنید.(
7- ثابت قدم و متعهد باشید

الف( تحقیقات نشان می دهد یک پیام برای به خاطر سپرده 
شدن باید تکرار شود. 

ب( به هر فرد چندین بار نامه بفرستید. 
پ( اگر تبلیغات می کنید، جایی آن را انجام دهید که بتوانید 

چندین بار دیگر هم آنجا تبلیغات انجام دهید. 
8- از تلفن استفاده کنید

الف( قب��ل از آنکه تبلیغات پر هزینه انجام دهید، یک ایده 
جدید را با تلفن امتحان کنید. 

ب( پاسخ حاصل از 100 تماس تلفنی به مثابه ارسال 1000 
نامه است. 

پ( شما نتایج سریع تری کسب خواهید کرد، هزینه کمتری 
برای تان خواهد داشت و ورودی و بازخورد بهتری تولید خواهید 

کرد. 
9- قیمت های تان را افزایش دهید

الف( رقبای تان قیمت را باال برده اند؟ ش��اید بهتر است شما 
هم همین کار را بکنید. 

ب( قیمت ه��ای باالتر ش��ما را از جمعیت جدا می کند و به 
نوعی کیفیت بهتر محصول شما را القا می کند و آن را شایسته 
یک قیمت بیشتر نش��ان می دهد. BMW با Yugos رقابت 

نمی کند. 
پ( در این حوزه مراقب باش��ید. مشتری باید ارزش قیمت 

باالتر را ببیند. 
1۰- گرایش ها و رویدادهای جدید را تبلیغ کنید

الف( آیا می توانید محصول یا خدمات تان را با محیط زیست، 
المپیک یا رقابت های جهانی پیوند دهید؟ 

ب( به وس��یله همکاری با گروه های ش��ناخته شده، اعتبار 
ارزشمندی کسب کنید. 

ادامه دارد. . .
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Arlo: یک عدد سارق، به محض 
درخواست

   Arlo برندی ناشناخته در طبقه محصولی بود 
ک��ه مردم در آن گزینه های زی��ادی برای انتخاب 

داشتند. 
مردم معموالً زمانی به فکر خریدن سیستم امنیتی 
می افتند که تغییری اساس��ی در زندگی شان رخ 
داده باش��د؛ مثل دزدی، افزای��ش جرم و جنایت 
در همس��ایگی یا نوزاد تازه متولدشده ای که نیاز 
به توجه ویژه دارد. Arlo با برندهایی وارد رقابت 
ش��ده بود که شناخته ش��ده بودند و برای ورود به 

تعطیالت سال 2015 هزینه می کردند. 
  Arlo به گ��زارش  ام بی ای نیوز، ماموریت برند
»س��اختن دنیایی عاری از نگران��ی« بود؛ ایده آلی 
مبتن��ی بر این واقعیت که اگر بتوانید از چیزهایی 
ک��ه مردم به آن اهمیت می دهند محافظت کنید، 
توانس��ته اید به س��مت داش��تن جامعه ای امن تر 

حرکت کنید. 
مردم برای خرید خانه و امنیت خانواد ه ش��ان به 
س��ختی کار می کنند. وقتی از دهه 30 وارد اوایل 
40سالگی می ش��وند، نگرانی شان در مورد امنیت 
افزایش می یابد. Arlo قصد داشت به مردم بگوید 
قادر است با محصولش این نگرانی را از بین ببرد. 

استراتژی
فکر ک��ردن ب��ه خانواده تان وقت��ی در خطرند 
یا اندیش��یدن به از دس��ت دادن اموال تان بسیار 
ناخوشایند اس��ت، اما مردم مثال تا وقتی سرقتی 
پیش نیامده باشد، به سیس��تم های امنیتی خانه 
فک��ر نمی کنند. مخاط��ب هدف، م��ردان و زنان 
صاحبخانه 35-30 س��اله بودند که در حومه شهر 
زندگی می کردند. آنها س��اعت های طوالنی برای 
خانواده ش��ان کار می کردند، پ��س چیزی برای از 

دست دادن داشتند. 
رویک��رد آژان��س Heat این بود ک��ه به جای 
استفاده از تاکتیک های امنیتی در خانه، با دزدها 

طرح دوستی بریزد. 
آژانس با ایجاد سرویس توصیه های امنیتی الیو 

در توییتر از اطالعات سارقان سابق استفاده کرد. 
این سرویس »س��ارق، به محض درخواست« نام 

داشت. 
آژانس برای آغاز کمپین، ویدئویی از یکی از این 

سارقان پیشین را منتشر کرد. 
فرد مورد نظر در این ویدئو بعد از تماس تلفنی 
ی��ک خانواده، ب��ه آنها در نصب سیس��تم امنیتی 

Arlo کمک می کرد.
 این ویدئو مردم را به یک س��رویس الیو توییتر 
هدایت می کرد که در آن کارشناسان با توییت های 
شخصی و کلیپ های SoundCloud به سواالت 
مردم پاسخ می دادند، اما کمپین به این فعالیت ها 

محدود نبود.
 آنها ن��کات به دردبخوری را برای کس��انی که 
بی��ش از ح��د در مورد خریدهای بزرگ ش��ان در 
ش��بکه های اجتماعی ش��ان می نوش��تند، منتشر 
می کردند و حتی از گوگل ادوردز اس��تفاده کردند 
ت��ا بتوانند از طریق س��رچ برای مش��اوره امنیتی 

اقدام کنند. 

اجرا
ویدئوی چهار دقیق��ه ای کمپین که در آن یک 
دزد سابق، با چهره پنهان شده و صدای تغییریافته 
به خانواده ای کمک می کرد تا نقاط حساس خانه 
خود را بشناس��ند و از Arlo ب��رای ایمن کردن 
خانه ش��ان اس��تفاده کنند، »تاکتیک های ترس« 
ای��ن دس��ته محصولی را تغیی��ر داد و ترس را در 
ای��ن فض��ا کمرنگ ک��رد. در این کمپین س��عی 
ش��ده بود مخاطبان با رفتارهای خطرناک آش��نا 
ش��وند. برای اعتبار بخشیدن به کمپین، محتوای 
شخصی سازی ش��ده ای در مجله Wire منتش��ر 
ش��د که در آن جان داگالس رینی، سارق مشهور 
قدیم��ی، ک��ه اکنون تیم کارشناس��ان س��ارق را 
رهبری می کرد، به س��واالتی در مورد ایمن سازی 

منازل پاسخ می داد. 

نتیجه
- بعد از دو هفته 1۹67درصد بازگشت سرمایه 
)به دس��ت آوردن 1۹ دالر به جای هر دالری که 

هزینه شده بود(
Impression 20 میلیون -

- ۸ میلیون بازدید کلی ویدئوها
- 44درصد افزایش روی آوردن به برند

- دو برابر شدن فروش  )100درصد افزایش قبل 
از آغاز کمپین(.

مترجم: اسما حسنی
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برند علی بابا یکی از مشهورترین 
فروشگاه ها و مراکز تجارت آنالین 
در سراس��ر جه��ان اس��ت. امروزه 
با مشاهده پیش��رفت خیره کننده 
ش��رکت های چینی در حوزه های 
مختل��ف اقتص��ادی حض��ور یک 
فهرس��ت  در  چین��ی  فروش��گاه 
پرفروش ترین فروشگاه های آنالین 
چندان دور از ذهن نیست. بر همین 
اس��اس و با توجه به موفقیت های 
مداوم این ش��رکت چینی در این 
مقاله لیدیا باِلنگر به بررسی شیوه 

بازاریابی علی بابا پرداخته است. 
نخس��تین نکته مه��م در مورد 
ش��یوه بازاریابی علی بابا اتکای آن 
روی خل��ق مناس��بت های جدید 
اس��ت. اگ��ر زمانی مناس��بت های 
سنتی بهانه ای برای فروش ویژه و 
تخفیف ه��ای عرضه کنندگان بود، 
اکنون علی بابا ه��رگاه که بخواهد 
انگیزه های خرید قوی در مخاطب 

خود ایجاد می کند. 
ش��اید در ابتدا ب��اور اینکه یک 
شرکت مناسبت خلق کند، اندکی 
دش��وار باشد. با این حال نگاهی به 
تقویم های بین المللی گواه از وجود 
خیل عظیمی از روزهای ویژه دارد. 
برای مثال هشتم نوامبر روز جهانی 
کاپوچینو نامگذاری ش��ده اس��ت. 
عجیب ت��ر اینکه چنی��ن روزهایی 
به شدت مورد توجه مردم و رسانه ها 
هستند. به گزارش گاردین، هشتگ 
روز جهانی کاپوچینو همیش��ه در 
هش��ت نوامب��ر ج��زو برترین های 
توییت��ر ق��رار دارد. درس��ت مانند 
هالووی��ن و عی��د ش��کرگزاری که 
شهرت بیشتری دارند و فروشگاه ها 
از آن ب��رای فروش هرچه بیش��تر 
استفاده می کنند، عیدهای تاسیسی 
علی بابا نیز چنین کاربردی یافته اند. 
هدف اصلی علی بابا از خلق عید، 
تکرار م��داوم فرآیندی اس��ت که 
به طور معمول تنها در جمعه سیاه 
اتفاق می افت��د. در این روز نزدیک 
ب��ه عید ش��کرگزاری تخفیف های 
ویژه ای از س��وی فروشگاه ها اعالم 
می ش��ود. این امر هجوم مشتریان 
به مراکز خرید را در پی داش��ته و 
سود شرکت ها را تا حد زیادی باال 
می برد. نقطه آغاز فعالیت بازاریابی 
علی بابا اینجاس��ت: اگ��ر یک بار در 
جمعه سیاه مشتریان زیادی جذب 
می شوند، چرا نتوان هر ماه این کار 

را کرد؟ 
اگر فرهن��گ اروپایی و آمریکای 
شمالی چنین مناسبت هایی دارد، 
بدون شک نگاهی به فرهنگ های 
دیگر ش��ما را ب��ا تع��داد باالیی از 
روزه��ای خ��اص مواج��ه می کند. 
روز جهانی دانشجویان، پرستاران، 
حفاظ��ت از گونه ه��ای در ح��ال 

انق��راض و حتی مجرده��ا در انواع 
فرهنگ های آس��یای شرقی وجود 
دارد. جالب اینکه تمام فروشگاه های 
محل��ی در چنین مناس��بت هایی 
تخفیف های ویژه به مشتریان ارائه 
می کنن��د. حال ف��رض کنید یک 
ش��رکت تمام این مناسبت ها را با 
هم ترکی��ب و عیدهای تازه ای نیز 

خلق کند. 
س��ال گذش��ته علی بابا درآمدی 
از  دالر  میلی��ارد   17.8 مع��ادل 
فروش های ویزه مناس��بتی اش به 
دست آورد. نکته شگفت آور کسب 
1.4 میلی��ارد دالر از ای��ن مبل��غ 
در کمت��ر از هفت دقیق��ه ابتدایی 
فروش هاس��ت. اگر زمان بندی را از 
هفت دقیقه به یک ساعت ابتدایی 
تغیی��ر دهی��م، آماره��ا از مبلغ 5 
میلیارد دالر حکایت خواهند کرد. 
ب��ه منظ��ور درک بهتر ای��ن ارقام 
باید نگاهی ب��ه کل فروش حاصل 
از جمعه سیاه س��ال گذشته بازار 
آمری��کا بیندازیم. گزارش ها حاکی 
از ف��روش 6.8 میلی��ارد دالری در 
جمعه س��یاه هستند. نتیجه گیری 
س��اده این بخ��ش توانای��ی تداوم 
درآمدهای ب��اال ب��ا برنامه ریزی و 
اتخاذ راهبرد مناسب است. پرسش 
اصلی اما چیستی و ماهیت چنین 
راهبردی اس��ت. در ادامه برخی از 
جهت گیری های موفق علی بابا مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 

تقویممناسبتها
بسیاری از شرکت ها از تقویم های 
دقیق به منظور برنامه ریزی تمامی 
روزها و ساعت های کاری استفاده 
می کنند. در م��ورد علی بابا تقویم 
مناسبت ها مفهومی کلیدی است. 
این تقویم مخصوص مناسبت های 

خلق شده شرکت اس��ت و هر سه 
ماه یک بار از سوی هیأت مدیره در 
موردش تصمیم گیری می شود. به 
این ترتیب هر س��ه ماه برنامه آتی 
شرکت تعیین و تدارکات الزم مهیا 

می شود. 
اگرچ��ه رس��انه ها بیش��تر روی 
مناسبت های مذهبی تاکید دارند، 
با این ح��ال سیاس��ت علی بابا در 
جه��ت ایج��اد تمایز ب��ا تاکید بر 
س��ایر عیده��ای موجود اس��ت. از 
نظر حقوقی در بسیاری از کشورها 
ه��ر س��ازمان یا جمعیت انس��انی 
حق ایجاد روزه��ای خاص یا عید 
را دارد. ب��ر همی��ن اس��اس گاهی 
اوقات با عبارت های عجیبی مانند 
روز جهانی لی��وان قهوه )ماگ( در 
س��ایت علی بابا مواجه می ش��ویم. 
ش��اید در نگاه نخس��ت بسیاری از 
مناسبت ها دارای نام های تصادفی 
باش��ند. به عنوان مثال روز جهانی 
غ��ذای چین��ی نبای��د مبتن��ی بر 
پیشینه فکری خاصی باشد. با این 
حال در دنیای کسب وکار هیچ چیز 
بی حساب و کتاب نیست. استفاده 
علی باب��ا از روز جهان��ی آدام��س، 
قهوه یا بیس��بال به ط��ور کامل در 
مرتبط  فروش محص��والت  جهت 
ب��ه این حوزه براس��اس مالحظات 
ویژه ای اس��ت. اگر قصد اقتباس از 
الگ��وی علی بابا را داری��د، توجه به 
اهمی��ت ویژه ای  انبارتان  وضعیت 
دارد. در واقع مناس��بت ایجادشده 
باید در راستای فروش محصوالت 
اضافی انبار باش��د و توجه داش��ته 
باش��ید که محصوالت اضافی انبار 
لزوما به معنای کاالهای بی کیفیت 
نیست. به عنوان مثال میزان فروش 
پیراه��ن تیم کلیولند در تعطیالت 
پای��ان فصل با اندک��ی افت مواجه 

می ش��ود. در این می��ان اختصاص 
تخفیف ه��ای 20 ت��ا 40درصدی 
برای این محصول نقش مهمی در 

جذب مشتری خواهد داشت. 
ش��اید تخفیف های ویژه در نگاه 
بسیاری از اهالی کسب وکار حذف 
بخش عمده ای از سودش��ان باشد. 
با این حال این کار بیش��تر نگرش 
اف��راد خ��ارج از گود کس��ب وکار 
فروش��گاهی است. به عبارت دقیق 
هم��ه تخفیف های ویژه براس��اس 
هماهنگی قبلی با تولیدکننده اولیه 
محصول صورت می گی��رد. به این 
ترتیب اگرچه سود شما به ازای هر 
محصول کاهش می یابد، اما کامال 
صفر یا منفی نخواهد شد. همچنین 
باید توجه داشت که سود اصلی در 
چنی��ن فروش هایی به تعداد باالی 

آن بستگی دارد. 

اهمیتتکنولوژی
وقت��ی فروش های گس��ترده در 
سطح جهانی را مدیریت می کنید، 
مطل��وب  عملک��رد  از  اطمین��ان 
ارس��ال  ارتباط��ی،  سیس��تم های 
محصوالت و پش��تیبانی مشتریان 
الزامی اس��ت. حتی فکر کردن به 
اخالل سیستم سفارش گیر علی بابا 
یا آم��ازون برای چند س��اعت نیز 
وحشتناک اس��ت. ضررهای مالی 
حاص��ل از چنین اتفاقی ش��اید در 
نگاه نخس��ت اندک باشد، اما تاثیر 
روانی ش��ان روی مخاطب، پایدار و 

حذف نشدنی خواهد بود. 
یک��ی از الزامات کس��ب درآمد 
مطل��وب در حوزه ف��روش جمعی 
س��ازگاری ب��ا عرصه ه��ای جدید 
ارتباطی اس��ت. اپ ه��ای موبایلی 
یکی از این عرصه های نوین است. 
با طراحی چنی��ن اپ هایی امکان 

س��فارش حت��ی در مح��ل کار یا 
وسایل حمل ونقل عمومی هم برای 

مشتریان فراهم می شود. 

قدردانیازمشتریانوفادار
علی بابا به مش��تریان پس از هر 
10 خرید بن تخفیف ارائه می دهد. 
دیگر رقبای این برند مانند آمازون و 
eBay نیز از چنین شیوه ای حمایت 
جهت گیری هایی  چنین  می کنند. 
عمدتا در راستای تقدیر از مشتریان 
ثاب��ت دنب��ال می ش��ود. هرچن��د 
اهدافی مانند ترغیب مش��تریان به 
خرید بیش��تر هم در پشت چنین 
اقدامی نهفته اس��ت، ب��ا این حال 
نباید انتظار داش��ت فردی 9 خرید 
انجام ده��د تا در نهایت از تخفیف 
یا هدیه ای رایگان بهره مند ش��ود. 
چنین هدیه هایی تنها یک سیگنال 
نمادین در راستای تصویرسازی از 
اهمی��ت وفاداری ط��رف مقابل به 

شرکت است. 
از  یک��ی  استیونس��ن  ریچ��ارد 
طراح های حرفه ای فروش��گاه های 
بازاریاب��ی  متخص��ص  و  آنالی��ن 
اینترنتی است. وی در مورد سیاست 
علی بابا در جذب مشتریان جدید بر 
اهمیت بازاریابی غیرمستقیم تاکید 
دارد: »همه ما تجربه توصیه خرید 
کاالیی خاص از س��وی دوس��تان 
ی��ا اعض��ای خانواده م��ان را داریم. 
ای��ن اتفاق به ظاهر س��اده حاصل 
بازاریابی پیچی��ده ای تحت عنوان 
مشتری محوری است. بر این اساس 
به جای صرف هزینه های تبلیغاتی 
فزاین��ده روی توانایی ه��ر کدام از 
مش��تریان در اقناع طیف وسیعی 
از افراد پیرامون شان تاکید می شود. 
علی باب��ا و اپ��ل بهتری��ن نمونه ها 
در اس��تفاده از چنین ش��یوه هایی 

هستند.«
ویژگی مه��م علی باب��ا در مورد 
ارس��ال بس��ته های هدی��ه ب��رای 
مش��تریان نحوه تحویل شان است. 
به عبارت دقیق ت��ر، اگر مدت زمان 
ارسال هر سفارش در حالت عادی 
ی��ک روز اس��ت، ب��رای هدیه های 
ویژه به کمتر از س��ه ساعت تقلیل 

می یابد. 
اوج هنرنمایی علی بابا در س��ال 
2015 بود که به یکی از کاربرهای 
خود به مناسبت صدمین سفارشش 
در کمتر از یک ساعت هدیه ای اهدا 

کرد. 
شاید به عنوان یک برند تازه کار یا 
کوچک توان اجرای طرحی مشابه 
علی بابا را نداش��ته باش��ید، با این 
حال الگوبرداری محدود از ایده های 
بزرگ به خودی خود عرصه را برای 
پیروی از چش��م اندازی مطمئن در 
حوزه فروش جمع��ی مهیا خواهد 

کرد. 
Entrepreneur.com:منبع

بررسیاستراتژیمناسبتسازیبرندعلیبابا

اجراینظرسنجیایمیلیبازاریابیبهسبکعلیبابا
ایمیل وس��یله ای عالی برای نظرس��نجی اس��ت زیرا 
می توانید از طریق آن مش��تری را به طور مستقیم با فرم 
نظرسنجی پیوند دهید تا به س��واالت به صورت آنالین 
پاس��خ بدهد. از آنجایی که بیشتر ایمیل ها در طول 48 
ساعت اول باز می شوند، نظرسنجی ایمیلی به شما توانایی 

می دهد که اطالعات را به سرعت جمع آوری کنید. 
اج��رای نظرس��نجی ایمیلی ب��ا اس��تفاده از خدمات 
نظرسنجی کار آسانی است. بیشتر این خدمات الگوهایی 
برای نظرسنجی دارند که برای پرداختن به مسائل عادی 
طراحی شده اند. شما می توانید از آنها همانطور که هستند 
استفاده کنید یا سواالت را با توجه به اهداف خود تغییر 
دهید. برخی از این خدمات به ش��ما امکان می دهند که 
پیونده��ای نظرس��نجی و اطالعات به دس��ت آمده را با 
راهبرد مارکتینگ ایمیلی ترکیب کنید. در ادامه به نقل از 
هورموند، نکاتی برای اجرای نظرسنجی ایمیلی با استفاده 

از خدمات نظرسنجی آمده است. 
برای نظرسنجی محدوده زمانی تعیین کنید. تصمیم 
ب��ه اینکه چه زمانی داده ها را تحلیل و اجرا کرده، به این 
بستگی دارد که آیا می خواهید نظرسنجی را فقط یک بار 

انجام دهید یا تکرار شود. 
نظرس��نجی مح��دود و کوتاه م��دت، به حل س��ریع 
مشکالت با استفاده از لیستی ویژه مثل مشتریان بالقوه یا 
فعلی کمک می کند. محدوده زمانی مناسب برای استفاده 

از این نوع نظرسنجی، یک بار بین سه تا 10 روز است. 
نظرس��نجی دائمی برای ارزیابی تغییرات با استفاده از 
مخاطبان کنونی و بالقوه مناسب است. برای مثال، ممکن 
اس��ت از هر کس��ی که از فروشگاه ش��ما خرید می کند 
بخواهی��د به وب س��ایت برود و نظرس��نجی را پر کند تا 
بتوانید تغییرات جاری در خدمات به مشتریان را پیگیری 

کنید. 
از مردم برای ش��رکت در نظرسنجی دعوت کنید. اگر 
می خواهید افراد زیادی را برای نظرس��نجی جذب کنید 
باید آنها را از نظرس��نجی تان آگاه کنید و به آنها بگویید 
چ��را تکمیل آن برای تان مهم اس��ت. ب��ا روش های زیر 
می توانید مردم را از نظرس��نجی مطل��ع و آنها را دعوت 

کنید به سواالت شما پاسخ دهند: 
دعوت نامه ایمیلی ویژه ای با پیوند به سواالت نظرسنجی 
ارسال کنید. دعوت نامه های ویژه باید به طور خالصه دلیل 
انجام نظرس��نجی و مزایای آن را برای مخاطب توضیح 
دهند. به آنها تعداد س��وال ها و زمان تقریبی پاسخگویی 
را بگویید. دعوت نامه های ایمیلی برای ارسال نظرسنجی 
تنها یک بار یا بعد از اینکه مخاطب خرید از شما را تجربه 
کرد برای تشویق او به پر کردن نظرسنجی دائمی کاربرد 

دارند. 
پیون��د نظرس��نجی را در قالب ایمی��ل معمولی قرار 
دهید. وقتی نظرس��نجی مدت طوالنی تری در دسترس 
ش��رکت کنندگان قرار می گیرد، از پیوندی برای فراخوان 
در ایمیل تان استفاده کنید. برای مثال، خبرنامه ایمیلی 
که ش��امل مقاله ای درباره فناوری تلفن همراه در خارج 
از کشور است ممکن است شامل پیوندی به نظرسنجی 
مربوط به استفاده از تلفن همراه در خارج از کشور باشد. 
پیون��دی از نظرس��نجی تان را روی وب س��ایت ق��رار 
دهید. اگر یکی از اه��داف ایمیل تان جذب بازدیدکننده 
به وب س��ایت اس��ت، پیوند را روی س��ایت قرار دهید تا 
بازدیدکنندگان هم فرصتی برای دادن اطالعات به شما 
داش��ته باشند. نظرسنجی وب سایت تان را بدون ثبت نام 
انجام دهید تا کسانی که مشتاق پیوستن به لیست ایمیل 
و دادن آدرس ایمیل شان به شما نیستند، فرصت داشته 
باشند قبل از ترک وب سایت بازخوردشان را بیان کنند. 

نظرسنجی کوتاه باشد. برای مشتریانی که نظرسنجی 
را انجام می دهند زمان مهم اس��ت، پس باید کوتاه باشد 
و به نکاتی اش��اره کند که ش��رکت کننده را جذب کند. 
در زی��ر نکاتی آمده تا زمان مورد نیاز نظرس��نجی را به 

حداقل برسانید: 
تقسیمکنیدوپیروزش�وید: اگر نظرسنجی شما 
بیش از پنج سوال و جواب دارد آن را به دو قسمت تقسیم 

کنید و هر کدام را برای نیمی از مشتریان تان بفرستید. 
س�واالترادس�تهبندیکنی�د: از پیون��دی برای 
رهگیری سواالت بسته اس��تفاده کنید تا مخاطب فقط 
یک کلیک بزند. برای مثال، اگر می خواهید متوجه شوید 
آیا مخاطب شکالت دوست دارد یا وانیل، خبرنامه ایمیلی 
ش��ما باید ش��امل این پیوند برای کلیک باشد: شکالت 
دوست دارم یا وانیل دوست دارم. هر پیوند را به صفحه ای 
اتصال دهید که می گوید از پاسخ شما متشکرم. از گزارش 
رهگیری ایمیل برای ش��مردن تع��داد تک کلیک در هر 

پیوند استفاده کنید. 
برایفروشازنظرس�نجیاستفادهنکنید:تمام 
کردن نظرس��نجی با صفحه فرود ی��ا مرحله فروش که 
ش��امل اطالعات تخفیف اس��ت باعث می شود مخاطب 

حس کند از او سوء استفاده شده است. 
ب��ه جای اس��تفاده از نظرس��نجی برای ف��روش کاال 
ی��ا خدمات، از پاس��خ ها و کلیک های نظرس��نجی برای 
پیگیری با ایمیل های هدفمندی استفاده کنید که عالیق 

اشاره شده در نظرسنجی را دربر می گیرد. 
نتایجرامنتش�رکنید: اگر می خواهید به مخاطب 
زحمت پر کردن نظرسنجی را بدهید، حتما به او بگویید 
برنامه تان برای استفاده از این اطالعات چیست تا احساس 
کن��د کاری که انجام می دهد برای تجارت ش��ما و ادامه 

ارتباط با شما سودمند است. 
خالصه ای از نتایج را در وب سایت قرار دهید یا ایمیلی 
بفرستید که تغییرات مثبتی را که در نتیجه نظرسنجی 
انجام داده اید به مخاطب نش��ان دهد. مجبور نیس��تید 
اطالعات ویژه ای بدهید؛ فقط نتایج را به صورتی خالصه 

کنید که فواید نظرسنجی را نشان دهد. 

بیدارکردنمغزقدیمدرفرآیند
فروشبهچهترتیبیبایدانجام

پذیرد؟ 
در این مطلب به نقل از ibazaryabi،  به راهکارهایی 
برای بی��دار کردن مغز قدیم خریدار توس��ط فروش��نده 

می پردازیم. 
پیشازنخستینمالقات

به کس��ب اطالعات و ش��ناخت بیش��تر با جست وجو و 
تحقیق در رابطه با شخصیت خریداران بپردازید، خصوصا 
س��عی کنید نوع شخصیت و عالیق آنها را بهتر بشناسید. 
انجام ای��ن کار از دو کانال اینترن��ت و همچنین از طریق 
اف��رادی که آنها را از نزدیک می شناس��ید و البته مایل به 
کمک کردن به ش��ما در این رابطه هستند، ممکن است. 
این افراد عموما تحت عنوان مربیان و خودی ها ش��ناخته 
می شوند. برای این جلسات باید کلمات و جمالت آغازین را 
پیش از جلسه به منظور اثرگذاری بهتر و مثبت آماده کنید. 

درزماننخستینمالقات
تکنیک ها و روش هایی را مورد اس��تفاده قرار دهید که 
در هماهنگی کامل با نوع شخصیت آنها باشد. به عبارتی 
آیینه یا بازتابی از شخصیت آنها باشد تا بدین شکل خریدار 

احساس راحت تری در این جلسه داشته باشد. 
لبخند بزنید، تماس چشمی قابل اطمینان و بدون وقفه 
برقرار کنید و محکم دست بدهید. با اجازه دادن به خریدار 
ب��رای صحبت کردن در رابطه ب��ا هر موضوعی که تمایل 
به مطرح ک��ردن و صحبت کردن در رابط��ه با آن دارند، 
آرامش قابل توجهی ایجاد کنید. برای یادداشت برداشتن از 
مطالب مطرح شده در جلسه از مخاطب خود اجازه بگیرید 
و سپس شروع به یادداشت برداری کنید. مطالب گفته شده 
را خالص��ه کنید. در پایان آنهایی را ک��ه با خریدار توافق 
کرده اید یک بار برای وی بخوانید و مجددا از مشتری تایید 
بگیرید. با فاصله زمانی مناس��ب و سریع و البته با رعایت 
تشریفات رسمی و حرفه ای مشتری خود را پیگیری بکنید. 

درجلسهمعارفهوآشنایی
معارفه خ��ود را در ارتباط با حوزه فعالی��ت و بازار آنها 
تنظی��م کنید و فقط و فق��ط در رابطه با خودتان صحبت 
نکنید. با درک و فهم خودتان از نیازهای آنها شروع کنید 
و سپس راه حل پیشنهادی خود را ارائه کنید. صحبت خود 
را با طرح موضوعی کوبن��ده و به فکر فروبرنده آغاز کرده 
و به پایان ببرید و س��پس بخش عم��ده ای از جزییات را 
به حمایت و پش��تیبانی از این صحبت ها اختصاص دهید. 
داستانی را برای آنها مطرح کنید که اشتیاق بسیار زیادی 

به شنیدن آن داشته باشند. 

درجلسهبررسیورسیدگیموانعومشکالت
پیش از جلس��ه، پاس��خ های ممکن به موانع و مشکالت 
معمول را در یک جلسه با همکاران خود طی فرآیند توفان 
فکری مورد تحلیل و سنجش قرار دهید. با شروع به صحبت 
آنها در رابطه با مس��ائل فروش همواره باید انتظار شنیدن 
این موانع و مشکالت از طرف آنها را داشته باشید. از گرفتن 
هرگون��ه حالت تدافع��ی و بحث کردن ب��ا مخاطبان خود 
اجتناب کنی��د. نگرانی های آنها را پذیرفته و تصدیق کنید 
و اش��اره کنید که مشتریان و مراجعان قبلی آنها همچنین 
مس��ائل و مش��کالتی داشته اند و س��پس به بیان جزییات 
و مثال هایی از چگونگی منتفع ش��دن آن مش��تریان از به 
کارگیری راه حل ارائه شده توسط خودتان بپردازید. قبل از 
ارائه هرگونه اطالعاتی مبنی بر اینکه چرا قیمت شما از دیگر 

رقبای شما بیشتر است، قیمت خود را به آنها ارائه نکنید. 

درجلسهنهاییبهمنظوربستنقرارداد
ش��ما هرگز پیش از آمادگی یافتن مشتری به خرید از 
خودتان ق��ادر به فروش و نهایی کردن پیش��نهاد فروش 
خودتان نیس��تید. اغلب آنها هیچ اقدامی ب��رای نهایی و 
رسمی کردن فرآیند فروش انجام نمی دهند. صحبت ها و 
زبان بدن آنها همواره حاوی نش��انه هایی مبنی بر آمادگی 
و تمایل آنها برای »بله گفتن« اس��ت. ذهن آنها همیش��ه 
منتظر یک پیش��نهاد قطعی و خاتمه دهنده است. زمانی 
 که پیشنهادی را برای آنها مطرح می کنید، سکوت اختیار 
کنید و اجازه دهید تا خریدار قدری فکر کند و زمانی  که 
موافقت خود را اعالم کرد، دیگر دست از صحبت کردن در 
رابطه با پیشنهاد و توافق و. . . بکشید، چراکه ممکن است 

موجب تغییر نظر طرف مقابل شوید. 

درجلساتبعدیکهمتعاقبابرگزارمیشود
به مش��تریان توجه ویژه ای داشته باشید –نسبت به آنها 
بی تفاوت نباشید- چیزی بیشتر و فراتر از انتظار و خواسته 
آنها را در اختیارشان قرار دهید. مشکالت آنها را در کمترین 
زم��ان ممکن پیدا کرده و رفع کنید )هر قدر س��ریع تر این 
کار را بکنید، بیشتر و بیشتر شما را دوست داشته و به شما 
اطمین��ان می کنند(. از آنه��ا در رابطه با کار و خدمات خود 
طلب بازخورد کنید. از آنها بخواهید که ش��ما را به دیگران 
معرفی کنند. آنها را برای خود به خودی هایی تبدیل کنید که 
به شما در به دست آوردن مشتریان بیشتر کمک می کنند. 

نتیجهگیری
همچنان که طی این مراحل دیدید فرآیند فروش یک 
محص��ول یا خدمت به یک خریدار یعنی بیدار کردن مغز 
قدیم – خصوصا خریدار جدیدی که پیش از آن محصولی 
به وی نفروخته اید – شامل مراحلی می شود که در صورت 
نادیده گرفتن هر یک منجر به عدم موفقیت در بیدار کردن 
مغز قدیم می شود. عدم کسب موفقیت در بیدار کردن مغز 
قدیم خریدار هم می تواند به نتیجه رسیدن فرآیند فروش 

را بسیار سخت کند یا حتی منجر به شکست آن شود. 

ارتباطکارگاه فروش

بازاریابی خالق

ترجمه:علیآلعلی



در نخستین جلسه با سرمایه گذار به 
این ۵ توصیه توجه کنید

بس��یاری از ایده های کس��ب و کار صرفا به خاطر کمبود 
بودج��ه مالی هرگ��ز طعم موفقی��ت و اجرایی ش��دن را 
نچشیده اند. تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران راهی برای 
جبران کمبودهای بودجه مالی است، اما توجه داشته باشید 
که سرمایه گذار نمی تواند برای کسب و کارتان ایده ای داشته 
باش��د. تا حد زیادی، نخستین جلس��ه تان با سرمایه گذار 
تعیین خواهد کرد که آیا ش��ما در جذب س��رمایه موفق 
بوده اید یا خیر. توصیه هایی که در ادامه به نقل از مدیراینفو 
ارائه می کنیم به شما کمک خواهد کرد در نخستین جلسه 

با سرمایه گذارتان گام های درستی بردارید: 
1- س�رمایه گذارتان را متناسب با کسب و کارتان 

انتخاب کنید
در ابتدا، ش��ما بای��د در مورد س��رمایه گذاران بالقوه ای 
که قبال به کس��ب وکار ش��ما در هم��ان بخش یا صنعت 
عالقه مند بوده اند، تحقیق کنید. یک راه برای پیدا کردن 
سرمایه گذاران این است که نمایه شخصی و تجاری دقیقی 
به پلت فرمی مانند LinkedIn ارس��ال کنید. این شیوه 
قبال توس��ط صاحبان بعضی کس��ب و کارهای موفق برای 
جذب س��رمایه به کار گرفته شده است. به این ترتیب که 
یادداشتی شخصی برای سرمایه گذاران جدید ارسال شده، 
البته تنها به سرمایه گذارانی که قبال عالقه مند به آن نوع 
کسب وکار بوده اند. همین کار منجر به تشکیل چند جلسه 

با سرمایه گذار و یک سرمایه گذاری جدید شده است. 
2- اطمینان حاصل کنید که طرح کسب وکارتان 

منطقی و توجیه پذیر است
بدیهی اس��ت، ش��ما باید تالش خود را با نام، اطالعات 
و لوگوی شرکت تکمیل کنید. س��رمایه گذاران نیاز دارند 
تا چهره ای از کس��ب وکارتان را که در ذهن شان ایجادشده 
است ارزیابی کنند. این اطالعات را می توانید با مشخصات 
کوتاه در مورد زمینه و سابقه شرکت تان ایجاد کنید، بازار 
موردنیازت��ان را شناس��ایی کنید و توضی��ح دهید چگونه 
شرکت ش��ما این نیاز را براساس تحقیقات بازار و صنعت 
مرتفع کرده اس��ت. در م��ورد چگونگی ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان تان، کانال ه��ای توزیع و اس��تراتژی ارتباطات 
صحبت کنید. ب��ه توصیف عواملی چون م��دل درآمدی، 
چرخ��ه فروش و فرآین��دی که می خواهی��د از آن به طور 
کارآمد اس��تفاده کنید، بپردازید. اهرم های ارتباطی که به 
شما کمک می کند تا این پیشنهاد را به طور مؤثر توصیف 
کنید، ازجمله عکس ها و تصاویر هس��تند. اگر محصول یا 
خدمت ش��ما برای نخس��تین بار ایجاد شده است، اسناد و 
مدارک مورد نیازتان ش��امل اس��ناد الزم در مورد مالکیت 
معنوی، م��وارد مربوط به حق ثبت اختراع، عالیق تجاری 
و دغدغه های حقوقی را به همراه داش��ته باشید. اطالعات 
مرب��وط به اعض��ای تیم ت��ان را به طور دقی��ق ذکر کنید: 
تخصص، تجربه و نقش آنها در کسب وکار. سپس وضعیت 
مالی فعلی و پیش بینی ش��ده تان را دقیقا شرح دهید. چه 
سرمایه گذاری هایی در قالب سهام و بدهی در حال حاضر 
وج��ود دارد؟ تمام این اطالعات را در مس��تندات تان ارائه 
کنید. »پس از بررس��ی طرح شما س��رمایه گذار باید برای 
این سوال پاس��خ کامال روشنی داشته باشد: »چرا باید در 

تجارت تان سرمایه گذاری کنم؟ 
3- قبل از پرداختن به مس�ائل مالی روی ش�رح 

جزییات کسب و کارتان تمرکز کنید
واضح است که شما وقتی به سرمایه گذار نیاز دارید در 
ابتدا با او در رابطه با پول صحبت نمی کنید. سرمایه گذاران 
به جزییات کسب وکار شما عالقه مند هستند و به همین 
دلیل سواالت شان فقط محدود به میزان وجه مورد نیازتان 
نیس��ت. یکی از س��رمایه گذاران فرش��ته خو اذع��ان دارد 
که»جلسه اولیه ش��ما با هر سرمایه گذار بالقوه ای باید در 
مورد داس��تان کسب و کارتان؛ شور و شوق؛ چگونگی رشد 
ایده کس��ب وکار و اینکه کس��ب وکارتان چه ارزشی را به 
مشتری می دهد؛ آغاز شود.« بنابراین ابتدا کسب وکار خود 
را ش��رح دهید و قبل از صحبت در مورد پول و س��رمایه، 

سرمایه گذاران را با کسب و کارتان آشنا کنید. 
4- حقیقت را بگویید و اغراق نکنید

سرمایه گذاران دوس��ت دارند حقیقت را بشنوند. البته 
ک��ه آنها می خواهند س��ود خ��ود را به دس��ت آورند، اما 
نمی خواهند شما ادعاهای دروغین را ارائه دهید. بنابراین 
تا زمانی که مطمئن نیس��تید نمی توانی��د کاری را انجام 
دهید، وعده ای هم ندهید. هنگام محاسبه پیش بینی های 
درآمدی، آنها را واقع بینانه در نظر بگیرید و به همه عوامل 
قابل قبول توجه کنید. س��عی نکنی��د غافلگیرانه برخورد 
کنی��د. قاعده طالیی برای فروش کس��ب وکارتان »ندادن 
وعده بیش از حد« است. هنگامی که سرمایه گذاران درآمد 
موردنظرشان را از کسب و کار شما دریافت  کنند، خوشحال 
می شوند و درنتیجه برای س��رمایه گذاری های بعدی نیز 

مشتاق ترخواهند بود. 
۵- برای پذیرش انتقاد آماده باشید

خودتان را برای انتقاد آبدیده کنید و تمام بازخوردهای 
منف��ی که ممکن اس��ت اتفاق بیافتد را تص��ور کنید. در 
صورت نیاز، در کس��ب وکارتان بازبینی داش��ته باشید تا 
تنظیمات الزم را برای جلسه با سرمایه گذار فراهم کنید. 
به یاد داش��ته باشید که بهتر است هنگام نپذیرفته شدن 
ایده تان از س��وی س��رمایه گذار به جای برخوردی تند و 
زننده؛ به یک تش��کر بسنده کنید. زیرا کسی که امروز به 
شما و کس��ب وکارتان عالقه مند نیست ممکن است فردا 
مایل به همکاری با ش��ما و کس��ب و کارتان باشد. سخن 
پایانی اینکه نحوه ارائه طرح کسب وکارتان به سرمایه گذار 

مهم ترین عامل در جذب سرمایه گذاراست! 
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بدون شک هدف از راه اندازی 
کس��ب وکار در تمام س��طوح و 
گونه های مختلف، کس��ب سود 
و در یک کالم درآمدزایی است. 
تبلیغاتی،  سرسام آور  هزینه های 
تعداد زیاد کارمندان و همچنین 
س��رمایه گذاری های عظیم روی 
بخش توس��عه و تحقیقات تنها 
ب��ا معیار دس��تیابی ب��ه اهداف 
قابل دفاع هس��تند. مس��ئله ای 
که بیل تیلور، تحلیلگر مؤسس��ه 
هاروارد بیزین��س، در این مقاله 
با آن دس��ت وپنجه نرم می کند، 
مقداری دش��وار است. به عبارت 
س��اده، اگ��ر موفقیت خواس��ته 
تم��ام کسب وکارهاس��ت، چ��را 
برخی برندها ک��ه اتفاقا نام های 
معروفی نیز هس��تند از شکست 
به ص��ورت منفی یاد نمی کنند؟ 
مجازات هایی نظیر کس��ر حقوق 
یا اخراج در بسیاری از برندهای 
ب��زرگ معنایی ن��دارد. در ادامه 
دالیل چنین ط��رز نگاهی مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
در م��اه مه  و درس��ت اندکی 
پس از ش��روع مدیری��ت جیمز 
کوئینس��ی به عن��وان مدیرعامل 
کوکاکوال، وی درخواس��ت مهم 
و عجیبی را مطرح س��اخت: »از 
تم��ام کارمندان ش��رکت تقاضا 
دارم ک��ه از شکس��ت و ناکامی 
هراس نداش��ته باش��ند.« شاید 
در ن��گاه اول صحبت مدیرعامل 
جدید کوکاکوال تقلید از ش��عار 
قدیم��ی ای��ن برن��د باش��د که 
اش��تباه در کس��ب وکار را نشانه 
تالش کاف��ی کارمندان و نیاز به 
تالش بیشتر با استفاده از تجربه 
حاصل شده می دانس��ت. با این 
ح��ال نگاهی به وضعیت س��ایر 
ش��رکت های بزرگ نوید حضور 
به عن��وان  فلس��فه ای منس��جم 
پش��تیبان این دی��دگاه به ظاهر 

ساده را می دهد. 
از  ام��روزه یک��ی  نتفلیک��س 
سراسر  شبکه های  محبوب ترین 

دنیاس��ت. برنامه های این شبکه 
به طور معمول امتیازهای باالیی 
را از س��وی منتق��دان دریاف��ت 
می کن��د. تنها نگاه��ی اجمالی 
ب��ه آم��ار بازدی��د س��ریال های 
این ش��بکه در چند س��ال اخیر 
ب��رای توضیح کیفی��ت عملکرد 
نتفلیکس کافی به نظر می رسد. 
با این حال ظاهرا رید هستینگ، 
این ش��رکت چندان  مدیرعامل 
اعتقاد و اعتمادی به چنین آمار 
و ارقام��ی ن��دارد. در م��اه ژوئن 
که اغل��ب کارمن��دان و مدیران 
این  موفقیت های  از  نتفلیک��س 
برند خوشحال بودند، هستینگ 
نگرانی اش را این گونه اعالم کرد: 
ما  محص��والت  و  »س��رویس ها 
به طور عجیب��ی در حال فروش 
اینکه در  اس��ت.  موفقیت آمی��ز 
چند ماه اخی��ر هیچ برنامه ای را 
به دلیل کیفی��ت پایین از روی 
آنت��ن خ��ارج نکرده ای��م من را 
نگران می کن��د.« وی همچنین 
در ی��ک کنفران��س مرب��وط به 
تکنولوژی ه��ای رس��انه ای اعالم 
ک��رد که ش��رکتش باید بیش از 
پیش ریسک پذیر بوده و کارهای 
عجیب گوناگون��ی انجام دهد تا 
راه های متنوع کس��ب موفقیت 

را بیابد. 
دو  اظهارنظره��ای  اگ��ر 
به  باتوج��ه  قبل��ی  مدیرعام��ل 
پیشینه ش��ان چندان عجیب به 
نظر نمی رسد، نگرانی جف بزوس 
قابل تأمل خواهد بود. اگرچه در 
اینک��ه وی موفق تری��ن  م��ورد 
کارآفری��ن جهان اس��ت یا خیر 
بحث های گوناگونی وجود دارد، 
با این حال اهمیت موفقیت های 
وی در آمازون انکارناپذیر به نظر 
می رس��د. هنگامی ک��ه آمازون 
سهام Whole Food را خرید 
همه منتظ��ر اع��الم برنامه های 
ب��زوس  س��وی  از  جاه طلبان��ه 
بودند. ب��ا این ح��ال صحبت از 
اهمی��ت تجربه گرایی و پذیرش 
شکس��ت های احتمال��ی حت��ی 
فعال ه��ای  بدبین تری��ن  ب��رای 

حوزه کس��ب وکار نیز باورکردنی 
مدیرعامل  به طور خالصه،  نبود. 
آم��ازون اع��الم کرد ک��ه خرید 
در   Whole Food س��هام 
راس��تای تمرک��ز روی کس��ب 
تجربه های جدید صورت گرفته 
تجربه های جدید  است: »کسب 
بسیار ارزشمند است اما احتمال 
شکس��ت را نیز افزایش می دهد. 
برخالف بسیاری از شرکت ها ما 
از شکس��ت هراسی نداریم. برای 
من شکس��ت با دریاف��ت تحربه 

بیشتر به یک معناست.« 
پیام این سه مدیرعامل بسیار 
س��اده و فهم پذی��ر و در عی��ن 
حال دش��وار در مقام اجراس��ت. 
به عن��وان فردی که س��ال ها در 
زمینه کسب وکار مقاله نوشته ام 
ب��ا مدی��ران و رهب��ران تجاری 
با  گوناگون��ی مواج��ه ش��ده ام، 
که  بگویم  می توان��م  اطمین��ان 
اغل��ب آنها از ش��نیدن جمالت 
هر یک از این س��ه مدیرعامل به 
وحش��ت خواهند افتاد. در واقع 
خط قرم��ز اغلب کس��ب وکارها 
شکس��ت و ب��ه تب��ع آن زی��ان 
مالی اس��ت. با ای��ن حال نگاهی 
به لیس��ت کارآفرینان موفق که 
مجله فوربس هرس��اله منتش��ر 
می کن��د از موفقی��ت طرح های 
جاه طلبان��ه و پر از ریس��ک این 
دسته از کارآفرینان حکایت دارد. 
شاید در اینجا همان ضرب المثل 
قدیم��ی را بت��وان ب��ه کار برد: 
»اگر شکس��ت نخوریم، راه های 
موفقی��ت و خالقیت بیش��تر را 

کشف نخواهیم کرد.« 
اکنون مس��ئله اصل��ی، مزیت 
ارتکاب اش��تباه اس��ت. در واقع 
بای��د فهمی��د ک��ه تکنی��ک یا 
فرمول خاصی ب��رای بهره جویی 
ی��ا  دارد  اش��تباهات وج��ود  از 
خی��ر. ش��اید بررس��ی محتوای 
کالس های آموزش��ی دانش��کده 
اس��میت که یک مرکز آموزشی 
مخصوص زن��ان اس��ت به فهم 
بهتر این مسئله کمک کند. این 
دانشکده هر ترم کالس هایی به 

منظور فهم متفاوت از شکس��ت 
تحت عنوان »شکس��ت موفق« 
برگزار می کند. راش��ل س��یمون 
اس��تادهای  از  به عن��وان یک��ی 
ای��ن کالس در مقال��ه ای ک��ه 
تایمز منتش��ر کرده  نیوی��ورک 
را  اس��میت  دانش��کده  ه��دف 
این گونه شرح داده است: »آنچه 
م��ا در پی توضیحش هس��تیم، 
ویژگی های مثبت نهفته در عمل 
اشتباه اس��ت.« در این کالس ها 
دانش��جویان به ط��ور م��داوم در 
معرض موقعیت های وحشتناکی 
نظی��ر اخراج از مح��ل تحصیل، 
شکست در کس��ب وکار یا روابط 
اجتماعی ق��رار می گیرند. آنچه 
از آنها خواس��ته می ش��ود شرح 
ویژگی های مثبت شان در چنین 
اس��ت.  غم انگیزی  وضعیت های 
استخراج شیوه های  برای  تالش 
کاه��ش احتم��ال شکس��ت در 
آینده یکی دیگ��ر از بخش های 
مهم این سلس��له کالس هاست. 
در واق��ع ه��دف نهایی همچنان 
پرهیز از شکس��ت  اس��ت. با این 
تف��اوت که شکس��ت های فعلی 
همیش��ه کوچک  و سطحی تر از 
شکست های آتی در نظر گرفته 
می شوند. تمامی کسب وکارهایی 
که تا به حال مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند در این نکته که مدتی 
پ��س از پایه گذاری ش��یوه های 
نوین مدیریت مبتنی بر اش��تباه 
را دنبال کرده اند، اشتراک دارند. 
با این حال پیتزا دومینو به عنوان 
یک��ی از مش��هورترین برندهای 
حوزه تهیه غذا از ابتدا استراتژی 
کس��ب وکارش را بر درس آموزی 
از اش��تباهات بن��ا کرده اس��ت. 
پاتری��ک دوی��ل، مدیرعامل این 
برن��د، هنگام مصاحبه با گاردین 
از دو چال��ش پی��ش روی ه��ر 
تغیی��ر  راس��تای  در  مؤسس��ه 
نوع نگاه به شکس��ت ن��ام برده 
اس��ت. چالش اول ت��الش اغلب 
کارمندان برای موفق نگه داشتن 
کارنامه حرفه ای ش��ان است. این 
امر بدان معناست که کارمندان 

از ارائ��ه ایده های جدید به دلیل 
ترس از شکست و تأثیرات منفی 
آن ب��ر کارنام��ه حرفه ای ش��ان 
اجتن��اب می کنن��د. چالش دوم 
بیشتر معطوف به مدیران است. 
در ای��ن م��ورد باید ب��ه اهمیت 
تغییر دیدگاه از شکس��ت گریزی 
به کس��ب پیروزی اش��اره کرد. 
در نگاه نخس��ت هدف اصلی که 
کسب وکار بر پایه آن بنا می شود 
حال��ت دفع��ی دارد؛ شکس��ت 
نخورید. این امر متضمن کاهش 
حوزه های متضمن خطر تا جای 
ممک��ن اس��ت. به ط��ور طبیعی 
در چنی��ن وضعیت��ی صحبت از 
ن��وآوری و فت��ح بازارهای بزرگ 
محلی از اعراب نخواهد داش��ت. 
برخ��الف این نوع دی��دگاه مدل 
دوم هدف را توسعه هرچه بیشتر 
کسب وکار می داند. بر این اساس 
ریس��ک های آت��ی تنه��ا حاوی 
شکست نیستند، بلکه استخراج 
موفقیت های ب��زرگ از دل آنها 

نیز امکان پذیر خواهد بود. 
اگرچ��ه با توجه ب��ه گفته های 
از  یک��ی  اش��تباه  مقال��ه  ای��ن 
ضرورت های کس��ب وکار اس��ت، 
ام��ا نبای��د آن را تبدی��ل به یک 
عادت خطرناک کرد. منظور من 
تفکی��ک میان اش��تباه به عنوان 
مقدمه پیروزی و اشتباه به عنوان 
عادت و از زیر کار در رفتن است. 
عامل مهم��ی که اینج��ا کاربرد 
در  است.  مسئولیت پذیری  دارد، 
واقع شرکت هایی مانند نتفلیکس 
و آمازون روندهای مش��خصی به 
مسئولیت پذیری  ارزیابی  منظور 
کارمندان در قبال پروژه های شان 
دارند. تنها در صورتی شکس��ت 
ق��رار  تأیی��د  م��ورد  اش��تباه  و 
خواه��د گرف��ت ک��ه کارمندان 
مسئولیت شان را به خوبی انجام 
داده باش��ند. به ای��ن ترتیب در 
صورت مشاهده هرگونه کم کاری 
ب��ا کارمند یا کارمن��دان خاطی 

برخورد خواهد شد. 
منبع: هاروارد بیزینس 
ریویو 

بررسی استراتژی کوکاکوال، نتفلیکس و آمازون در مواجهه با شکست

شکست یا فرصت؟ 
کارآفرینی دریچه

مدیران و کارفرمایان بد تاریخ به 
روایت مجله تایم

در مطلب امروز به نقل از ibazaryabi، به پنج مورد از 
مدیران و کارفرمایان بد تاریخ از رفتار با کارکنان خودشان 

به ظن مجله تایم نگاهی می اندازیم. 
 )John H. Patterson( جان هنری پترسون 

وی در دوران خودش به عنوان یک پیش��گام در عرصه 
مدیریت فروش شناخته می شد و همواره در پی پیدا کردن 
راه و روشی قابل اندازه گیری برای جذب مشتریان بیشتر 
بود، به کارکنان خود آموزش ویژه و سخت می داد، متون 
بس��یار دقیق برای صحبت کردن با مش��تریان در اختیار 
کارکنان می گذاشت، حوزه های فروش را به صورت دقیق 
مشخص می کرد و البته سهمیه هایی برای فروش هر یک 
مشخص می کرد که باید در انتهای هر ماه محقق می شد، 
اما وسواس عجیبی در کنترل کارکنان خود داشت. حتی 
به امور نظافت و پوشش کارکنان دخالت می کرد. کارکنان 
بای��د در س��اعت اداری و در محل کار دوش می گرفتند و 
حتما باید از غذاهای خاصی که در ش��رکت سرو می شد، 
استفاده می کردند. کارکنان خود را بی دلیل اخراج می کرد 
و مجددا پس از مدتی استخدام می کرد تا عزت نفس آنها 

را از بین ببرد. 
 

 )Leona Helmsley( لئونا هلمزلی
وی که از بزرگان صنعت مس��کن محس��وب می شد، با 
ازدواج به ظاهر موفق خودش در س��ال 1972، به یکی از 

بزرگ ترین مدیران بخش هتلداری تبدیل شد. 
ام��ا به رغم موفقیت در زندگی زناش��ویی، کارکنان وی 
چهره دیگری از وی را می ش��ناختند. در زمان رسیدگی 
به جزیی��ات هیچ نکته ای از نظ��رش دور نمی ماند. برای 
بازرس��ی های یکباره، انتقادهای سخت و صبر کم معروف 

بود. 
خودش می گفت: »اگر چیزی اشتباه انجام شده باشد، 
در نوب��ت اول می خواه��م که اصالح ش��ود. در نوبت دوم 
صدای خودم را بلند می کنم. در نوبت س��وم می پرسم که 
آیا خودم باید انجام دهم؟ و در نوبت چهارم فرد مورد نظر 

اخراج شده است.«
 

 )Naomi Campbell( نائومی کمپ بل
همواره انتظار می رود که هنرمندان روحیه و اخالق آرام 
و لطیفی داشته باش��ند. به هر حال هر چه باشد، تبدیل 
ش��دن به ماش��ین های نابود کننده و طغیان کننده از آنها 

انتظار نمی رود. 
اما س��تاره مد، نائومی کمپبل بر خ��الف این انتظار در 
س��ال های گذشته شهرت بسیار زیادی در سوء استفاده از 
کارکنان خود بر هم زده است. در سال 1998، هشت نفر 
از کارکنانش وی را به حمله به آنها متهم کردند. هر چند 
در اغلب آنها وی تبرئه شده، اما در مواردی هم متهم شده 
و مش��مول حکم هایی شده است. در اغلب موارد شاکیان 
از وی شکایت کرده اند که گوشی تلفن همراه، تلفن ثابت 
و… را به س��وی آنها پرتاپ کرده و موجب صدمه به آنها 

شده است. 
 

 Max Blanck and( مکث بالنک و ایزاک هاریس
 )Isaac Harris

در قرن بیس��تم معروف بود که بسیاری از شرکت ها با 
فراهم آوردن ش��رایط بسیار بد در کارخانه ها، از کارکنان 
تنها به عنوان ماشین تولید استفاده کرده و توجهی به بعد 

انسانی آنها نداشتند. 
ش��رکت  Triangle Shirtwaistب��ه مدیریت مکث 
بالن��ک و ایزاک هاریس نی��ز از این قاعده اس��تثنا نبود. 
زنان مهاجر بس��یار زیادی در ساعات طوالنی با دستمزد 
بس��یار اندک در شرایط بسیار بدی در این کارخانه به کار 
تولید پوشاک مشغول بودند، اما در مقابل، آنها به منظور 
جلوگیری از فرار این کارکنان با محصوالت تولیدی، اقدام 
به قفل کردن در ها از بیرون می کردند. در تاریخ 25 مارس 
1911، زمانی ک��ه آتش��ی در طبقه هش��تم این کارخانه 
اتفاق افتاده بود، موجب ش��د بسیاری از کارکنان در این 

ساختمان آتش گرفته به دام بیفتند. 
از طرفی ماشین های آتش نش��انی در آن زمان بیشتر 
از طبقه ششم را پوش��ش نمی دادند. بسیاری از کارکنان 
آنها چاره ای جز پریدن از پنجره یا انتظار برای س��وختن 
در آتش نداشتند. در آن سال در مجموع 146 کارگر این 
مجموعه در آتش سوختند و مدیران آن به قتل عام متهم 

شدند )هر چند در دادگاه محکوم نشدند.( 
 

 )George Pullman( جورج پولمان
تصور کنید که مدیر شما ساختمانی را براساس آخرین 
اس��تانداردهای روز برای سکونت ش��ما و خانواده شما در 

محوطه محل کار بنا کند. به نظر جالب است، نه؟ 
جورج پولمان که یک صنعتگر آمریکایی قرن 19 بود، 
ش��هرکی را در جنوب شیکاگو و در کنار کارخانه خود به 
ای��ن منظور احداث کرده بود. این ش��هرک طبق آخرین 
اس��تاندارد های روز ش��امل هر چیزی می ش��د؛ سیستم 
فاضالب شهری، کلیسا، کتابخانه، فروشگاه مرکزی و … 

ام��ا وی در ذه��ن خ��ود طرح های��ی برای س��ودآوری 
از این ش��هرک داش��ت. وی برای این منظور از کارکنان 
اجاره خان��ه دریافت می کرد. حتی در س��ال های بعدی، با 
ثابت نگاه داش��تن اجاره و کسر 25درصد حقوق کارکنان 
در عمل آنها را به بردگی می گرفت. این گونه تنها س��هم 
اندکی از س��ودآوری آنها برای زندگی این افراد در اختیار 
خودش��ان قرار می گرفت. با این وجود برای فراهم آوردن 
آب آش��امیدنی و س��وخت و… نیز از س��اکنان شهرک 
هزینه های��ی دریافت می کرد. این روی��ه در نهایت منجر 
ب��ه اعتصاب کارکنان در س��ال 1984 و همچنین هجوم 

و بی حرمتی به خانه و خانواده وی پس از مرگش شد. 

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

ترجمه: علی آل علی 

پیشنهاد کسب وکار 

وب سایت مقایسه کاال - شما می توانید یک وب سایت مقایسه  کاال یا خدمات ایجاد کنید و از این طریق به کاربران کمک کنید بهترین گزینه 
را مطابق با نیازهای شان انتخاب کنند. پس از آن که کاربر گزینه  مناسب را انتخاب کرد می توانید به صورت آنالین آن گزینه را به او بفروشید.
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اخبار

 تبریلز - اسلد فلاح- مدی��رکل دفت��ر ج��ذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی گفت: این استان از قطب 
های صنعت فوالد کش��ور بوده و 20 درصد تولیدات فوالد را به خود 
اختص��اص داده اس��ت و با تولید ح��دود 30 درصد از تولید قطعات 
خودروسازی از قطب های مهم تولید خودرو و قطعات آن در کشور 
به حساب می آید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حمید هاشم زاده 
در گفت وگ��و با خبرنگاران، با بیان اینک��ه هم اکنون بیش از 4 هزار 
واحد صنعتی دارای پروانه و مجوز در این استان فعالیت دارد، افزود: 
حدود 45 درصد از صنایع شیرینی و شکالت کشور در این استان قرار 
داش��ته و تولیدات این واحدها به 80 کشور دنیا صادر می شود. وی 
اظهار کرد: آذربایجان شرقی به عنوان استانی کامال صنعتی در کشور 
 ش��ناخته می ش��ود و دارای بیش از 50 شهرک صنعتی است و این 
ش��هرک ها با برخورداری از زیرساخت های الزم در توسعه صنعتی 
آن نقش بس��زایی ایفا می کند. هاش��م زاده با اشاره به قابلیت های 
ب��االی اس��تان در بخش صنعت و وجود کارخانج��ات مادر از جمله 
تراکتورسازی، ماشین سازی و پتروشیمی ادامه داد: براساس آخرین 
ارزیابی مرکز آمار، بخش صنعت 39.7 درصد از سهم اشتغال استان 
را به خود اختصاص داده اس��ت. مدیرکل دفت��ر جذب و حمایت از 
س��رمایه گذاری استانداری آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه کمبود 
نقدینگی واحدهای صنعتی اولین مش��کل این واحدها است، گفت: 
تکنولوژی اس��تفاده شده در صنایع اس��تان اغلب قدیمی و فرسوده 
بوده و در اس��رع وقت نیاز به بازس��ازی و نوسازی دارد. حمید هاشم 
زاده افزود: محدودیت منابع و نبود تکنولوژی پیشرفته در واحدهای 
صنعتی استان موجب ش��ده تا محصول تولیدی آنها رقابت پذیری 
پایینی نسبت به تولیدات سایر کشورها داشته باشد. وی با اشاره به 
اینکه بیشتر واحدهای اس��تان کوچک و متوسط است، اظهار کرد: 

این واحدها به لحاظ س��اختاری در مواقع بروز بحران بیشترین ضرر 
را متحمل می شود و در دوران تحریم نیز با بیشترین آسیب مواجه 
ش��دند. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
آذربایجان ش��رقی یادآوری کرد: بوروکراسی اداری و قوانین دست و 
پاگیر دستگاه های اجرایی از دیگر مشکالت بخش صنعت در استان 
بوده و باید این قوانین برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی حذف 
ش��ود. هاشم زاده، ادامه داد: ساختار سفت و سخت سیستم بانکی و 
کمبود منابع بانکی به علت داشتن مطالبات زیاد از دولت های گذشته 
موجب ش��ده تا واحدهای صنعتی اس��تان به راحتی نتوانند کمبود 
نقدینگی خود را از طریق دریافت تسهیالت جبران کنند. وی ضعف 
مدیریت واحدهای صنعتی و نبود مشاور اقتصادی و عملیاتی در آن 
ه��ا، بهره مندی کم از دان��ش روز دنیا و نبود بازار فروش را از چالش 
ها و مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی استان اعالم کرد. مدیرکل 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی 
گفت: با سیاست های تنش زدایی دولت در چهار سال گذشته و ایجاد 
امنیت و ثبات در سیاست، راه برای سرمایه گذاری خارجی و نوسازی 
ماش��ین آالت واحدهای صنعتی باز ش��ده است. هاش��م زاده افزود: 

برگزاری جلسات ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در 
استان ظرفیت قانونی برای رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی و تسریع در رفع آن ها بوده و موجب حل بسیاری از مشکالت 
واحدها ش��ده است. وی بازدیدهای میدانی مسئوالن ارشد استان از 
فعالیت واحدهای صنعتی و تولی��دی و برگزاری کارگروه رفع موانع 
تولید در یکایک شهرک های صنعتی، برگزاری جلسات تخصصی در 
استانداری، پرداخت های مستقیم از طریق استمهال بدهی های بانکی 
و اجرای طرح رونق تولید را از جمله اقدام های انجام شده برای حل 
مشکالت بخش صنعت اعالم کرد. هاشم زاده اظهار کرد: طرح رونق 
تولید از سال گذشته با هدف حفظ و تثبیت اشتغال، تامین سرمایه 
در گردش واحدها و راه اندازی واحدهای نیمه تمام تولیدی باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی آغاز شده است و امسال نیز با رویکرد کمک 
به اجرا و اتمام طرح ها به ویژه در بخش گردش��گری اجرا می شود. 
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان 
ش��رقی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: پارسال بیش 
از 11 ه��زار و 170 میلیارد ریال از محل طرح رونق تولید، پرداخت 
مستقیم بانک ها و استمهال بدهی ها برای تامین نقدینگی واحدها 
در بخش صنعت و کش��اورزی پرداخت شده است. هاشم زاده افزود: 
امس��ال حدود 200 هزار میلیارد ری��ال برای طرح رونق تولید، 100 
هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدها و 200 هزار میلیارد 
ریال نیز برای طرح های اش��تغالزایی در سطح کشور در نظر گرفته 
شده اس��ت که با لحاظ سهم 4.3 اس��تان از اقتصاد کشور مبلغ در 
نظر گرفته شده برای استان 21 هزار و 500 میلیارد ریال می شود. 
 وی گفت: عالوه بر این اعتبار از محل پرداخت مس��تقیم، استمهال 
بدهی ها و اعتبارهای بودجه ای و تکلیفی دستگاه ها نیز تسهیالتی 

برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت می شود.

 شلاهرود - حسلین بابلا محملدی - ریی��س مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی گفت : محور مقاومت 
در منطقه ما جریانی ریش��ه دار اس��ت ، که آمریکا و برخی 
سران کشورهای منطقه نمی توانند با آن برخورد کنند. دکتر 
کاظم جاللی در حاشیه آیین اربعین حسینی)ع( و پنجمین 
سالگرد ارتحال آیت اهلل احمدی امام جمعه سابق بیارجمند 
ش��اهرود، در گفت وگو با ایرنا، گف��ت : امروز مقاومت فقط 
در حزب اهلل خالصه نمی ش��ود ، بلک��ه مقاومت در تمامی 
نق��اط منطقه ش��کل گرفته و همه متوجه ش��ده اند که راه 
رهایی از س��لطه و زورگویی های ق��درت طلب ها مقاومت 
پایدار اس��ت. وی ادامه داد: البته آمری��کا تالش دارد که به 

نوع��ی با برخی کش��ورهای عربی تعامل برق��رار کند ، البته 
این تعامل هم برای فروش برخی س��الح ها و منافع زودگذر 

آنهاس��ت که پایدار نخواهد بود . رییس مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی از سران این کشورها خواست تا در 
راس��تای منافع مردم و کشورشان گام بردارند و از همدستی 
با رژیم صهیونیستی بپرهیزند. ترامپ رییس جمهور آمریکا 
در س��فری 2 روزه به عربس��تان عالوه بر دیدار و مذاکره با 
مقامات عربس��تان و امضای س��ند چش��م انداز مشترک ، با 
س��ران و نمایندگان برخی از کشورهای عربی و اسالمی هم 
در ریاض دیدار کرد. فروش سالح؛ اصلی ترین هدف ترامپ 
از سفر به عربستان بوده به طوری که گفته می شود قرارداد 
ف��روش بیش از 100 میلیارد دالر جنگ افزار به عربس��تان 

امضا شده است.

تبریز - ماهان فاح-  شهردار تبریز گفت: تمام تالش خود را 
به کار خواهیم گرفت تا در بحث مدیریت اجرایی "انسان محوری" و 
در روند خدمتگزاری "کرامت انسانی" و "عدالت شهری" را نهادینه 
کنیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس ایرج شهین باهر در 
گفت وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داش��ت: مشکالت 
مختلفی در مسیر مدیریت شهر قرار دارد که باید با برنامه ریزی حل 
شود؛ طبیعی است که در این جهت گیری، مناطق کم برخوردار در 
اولویت قرار خواهند داش��ت و سعی خواهد شد خدمات شهری، به 
خصوص در سطح محالت، با رویکرد متوازن توزیع شود. وی تصریح 
کرد: مهم ترین وجه از شاخص "کرامت انسانی" این است که فضای 
شهر در وهله اول در خدمت  پیاده محوری باشد نه ترددهای متراکم 
خودرویی؛ س��عی خواهیم کرد این ش��اخص مهم را در پروژه های 
ترافیکی و عمرانی لحاظ کنیم. ش��هین باهر، تکریم ارباب رجوع را 

از دیگر ضرورت های مهم در مدیریت ش��هر خواند و افزود: ممکن 
است در مراجعات اداری برخی خواسته های شهروندان از نظر قانونی 
امکان پذیر نباش��د در این صورت باید رفتار خدمتی به نحوی باشد 
که ارباب رجوع از برخوردمان اقناع ش��ود البته سعی خواهیم کرد 
با ارزیابی ها و نظارت های مداوم این ش��اخص مهم را در شهرداری 

بهبود ببخش��یم. وی با بیان این که ایجاد فضای مشارکت نیازمند 
جلب رضایت و اعتماد شهروندان است، خاطرنشان کرد: در تک تک 
بخش های مدیرت ش��هر نیازمند همراهی ش��هروندان هستیم به 
خصوص در آس��تانه تبریز 2018، باید فضایی ایجاد کنیم تا شعار 
"هر ش��هروند، یک میزبان" به صورت واقعی در ش��هر بارز باشد. 
ش��هردار تبریز تاکید کرد: مردم باید ش��هرداری را از خود بدانند و 
اطمینان داشته باش��ند که هر هزینه ای که در تعامل با شهرداری 
می پردازند نهایتاً صرف خدمت به خودش��ان می شوند. شهین باهر 
متذکر ش��د: رفتار چهره به چهره شهروندان با گردشگران یک نمود 
س��اده از مش��ارکت در برنامه های 2018 است که در عین حال در 
ذهنیت و خاطره حضور گردشگران بسیار تاثیرگذار است. وی اظهار 
داشت: "تبریز 2018" یک آرمان نهایی نیست بلکه سرآغازی برای 

ایجاد تحول در اقتصاد پایدار شهری است.

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در هفته پدافند غیرعامل در مانور آمادگی تیم های عملیاتی 
مدیریت بحران ش��رکت که باحضور معاونین و مدیران برگزار ش��د، 
گفت: شرکت آبفا استان اصفهان به لحاظ ارائه خدمات عملیاتی که در 
اختیار مردم قرار می دهد باید آمادگی مقابله با هرگونه تهدید از جمله 
تهدیدات طبیعی و دشمن ساز را داشته باشد تا بتواند خدمات پایدار 
را در کمال آرامش با بهترین کیفیت به مردم در هر ش��رایطی ارائه 
دهد. مهندس هاشم امینی گفت: شاید در دهه های گذشته موضوع 
پدافند غیرعامل به صورت جدی دنبال نمی شد اما در شرایط کنونی 
که کشور مورد تهدیدات گوناگون از سوی برخی از دشمنان می باشد 
موضوع پدافند غیرعامل بسیار مهم است براین اساس از آنجایی که 

شرکت آب و فاضالب دارای تأسیسات گوناگون و گسترده ای است 
مسئله پدافند غیرعامل را به خوبی مدنظر قرار داده است تا از هرگونه 
آسیب و گزند در امان باشد. مهندس امینی موضوع مقابله با بحران 
را فقط مختص دفتر مدیریت بحران ش��رکت ندانست و خاطرنشان 

ساخت: موضوع آمادگی مقابله با بحران فقط مختص دفتر مدیریت 
بحران و اکیپ حوادث نیست باید تمام بخش ها از جمله IT، اداری، 
فنی و بهره برداری و ... آمادگی مقابله با هرگونه بحران را داشته باشند 
و این هماهنگی باید میان تمام بخش ها ایجاد شود. وی بر تکمیل و 
بازسازی تجهیزات و ماشین آالت مقابله با بحران تأکید کرد و گفت: 
باید از ماشین آالت و تجهیزات نوین برای مهار حوادث استفاده کنیم 
تا زمان مهار بحران به حداقل ممکن برسد و نیز توسعه ماشین آالت 
و تجهیزات مقابله با بحران از دیگر اهداف ما می باش��د. مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل باید تدابیری درنظر گیرد تا در مواقع بحران تأمین آب 

شرب اضطراری و خدمات شبکه فاضالب در اختیار مردم قرار گیرد.

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجرای 
 بیش از 1190 کیلومتر ش��بکه گذاری گاز طبیعی در اس��تان طی
  7 ماهه نخس��ت سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران ،

 " جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز استان در جلسه بررسی 
پروژه های گازرسانی با اعالم مطلب فوق افزود: عملیات گازرسانی به 
450 روس��تا و 6 شهر این اس��تان با جدیت تمام در حال اجراست. 
احمدپور اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، بهبود فرآیند 
پروژه ها و کار در مدت زمان تعیین ش��ده را از مهمترین سرفصلهای 
مورد اهتمام مدیریت گازرسانی استان برشمرد. وی خاطر نشان کرد: 
در 7 ماهه نخست سال جاری تا پایان مهرماه، 1190 کیلومتر شبکه 
گذاری و 14هزار و 500 انش��عاب گاز در بخشهای مختلف صنعتی، 
تجاری و خانگی نصب ش��ده اس��ت. احمدپور در ادامه اظهار داشت: 
میزان شبکه گذاری در این استان 18 هزار و 800 کیلومتر می باشد 
که بیشتر این شبکه گذاری ها در روستاهای استان اجراء شده است. 

مدیرعامل ش��رکت گاز استان با اش��اره به سرعت مطلوب عملیات 
گازرسانی در بخش های روستایی و شهری استان اظهار کرد: از ابتدای 
س��ال جاری به بیش از 32 هزار واحد مسکونی گازرسانی شده که از 
این تعداد 10 هزار آن مربوط به گازرس��انی در بخش روستایی است. 
احمدپور تصریح کرد: شرکت گاز استان با همه توان در تالش است تا 
گاز را به روستاهای باالی 20 خانوار برساند اما در این راه نیازمند تالش 

و همکاری همه نهادهای خدمات رسان و همچنین تامین اعتبارات 
می باشیم. مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد: به رغم کوهستانی 
بودن منطقه و صعب العبور بودن مسیرها در این استان و همچنین 
 با توجه به طوالنی بودن فصل س��رما ک��ه باعث کاهش فصل کاری 
می ش��ود؛ پروژه های گازرسانی استان با جدیت در حال اجرا است. 
احمدپور در مورد رفاه مردم مازندران ادامه داد: تمام تالش های صورت 
گرفته توس��ط پرسنل خدوم و زحمت کش شرکت گاز در مورد گاز 
دار شدن شهرها و روستاهای استان در راستای بهره مند شدن هر چه 
بیشتر مردم شریف از شرایط رفاه و آسایش بیشتر است . وی با تاکید 
بر این که مصرف بهینه گاز طبیعی عالوه بر این که امکان استفاده و 
بهره مندی این انرژی ارزشمند را برای دیگران فراهم می کند، تصریح 
کرد: توجه به رعایت الگوی مصرف و نهادینه کردن بهره گیری مناسب 
و منطقی از گاز طبیعی موجب خواهد شد تا دیگر هموطنان نیز بتوانند 

از این حامل انرژی به نحو  بهتری بهره مند شوند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری:

بخش  صنعت 39.7 درصد از سهم اشتغال آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است

دکتر کاظم جالی:  

محور مقاومت جریانی ریشه دار در منطقه است

شهردار تبریز:

مشکات مختلفی در مسیر مدیریت شهر قرار دارد که باید با برنامه ریزی حل شود

در هفته پدافند غیرعامل صورت گرفت

برگزاری مانور آمادگی تیم های عملیاتی مدیریت بحران شرکت آبفا استان اصفهان

طی 7 ماه نخست سال جاری محقق شد 

بیش از 1190 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در استان مازندران

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( شرکت گاز استان قزوین: 
مشترکین گاز، رعایت نکات ایمنی را جدی بگیرند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( شرکت گاز 
استان قزوین گفت: در سال 1395 به علت عدم توجه به رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، 
18 نفر در استان قزوین جان خود را از دست دادند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، 
بابک سعدوندی رئیس HSE این شرکت با بیان مطلب فوق افزود: از مجموع 63 حادثه مرتبط با 
مصرف گاز طبیعی که در سال 1395 به این شرکت گزارش شده است 54 مورد مربوط به حوادث 
ناشی از انفجار و آتش سوزی و 9 مورد مربوط به خفگی و پراکندگی گاز مونواکسید کربن در محیط 
بوده است که متاسفانه بر اثر این اهمال ها 18 نفر از هم استانی های عزیزمان فوت شدند. سعدوندی 
در ادامه اظهار کرد: 15 نفر در استان به دلیل حوادث ناشی از گاز گرفتگی و انتشار گاز CO فوت شدند که مهمترین علت بروز این 
حوادث عدم نصب اصولی دود کش بوده است و 3 نفر جان باخته دیگر نیز بر اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز به علت عدم 
استفاده از بست فلزی جان خود را از دست دادند. وی استفاده از دودکش ها و وسایل گازسوز غیر استاندارد، مسدود بودن مجاری 
دودکش، نداشتن کالهک H و عدم تهویه مناسب را از جمله دالیل حوادث ناشی از گاز مونو اکسید کربن دانست و نواقص وسایل 
گازسوز، نشت از اتصاالت، نشت گاز  از شیر و شیلنگ گاز را نیز مهمترین عوامل بروز حوادث انفجار و آتش سوزی معرفی کرد. رئیس
HSE در پایان گفت: با توجه به نزدیکی فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی گاز سوز از تمامی مشترکین انتظار می رود با 

دقت هرچه بیشتر رعایت نکات ایمنی را مد نظر داشته باشند تا زمستانی سرشار از آرامش و بدون حادثه و خطر را سپری نمایند.

تشکیل جلسه کمیته پدافند غیرعامل در شرکت گاز استان ایام
ایام- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایالم، معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین)ع( 
ایالم، مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم و معاونین و روسای واحدهای ستادی شرکت گاز استان ایالم جلسه مدیریت بحران در شرکت 
گاز  ایالم برگزار گردید. مهندس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گازاستان ایالم ضمن تاکید بر اجرای پدافند غیرعامل در سطح 
شرکت گاز استان، از آمادگی این شرکت به منظور پایلوت کردن و همچنین اجرای دستاوردهای آن در سطح کشور خبر داد. مهندس 
شمس اللهی اظهار داشت: بهره گیری از راهبردهای دفاعی غیرعامل در جهت خنثی سازی و کاهش احتمالی خطرات موجب افزایش 
قابلیت بقا و استمرار عملیات و فعالیت های خدمات رسانی شرکت گاز استان می شود. وی با اشاره به ضرورت رعایت چارچوب های 
پدافند غیرعامل ، با در نظرگرفتن الزامات HSE در طول چرخه حیات پروژه ها بیان کرد: آموزش تمامی نیروهای شرکت گاز استان 
علی الخصوص کارکنان واحد HSE که در امر بهداشت، ایمنی و محیط زیست فعالیت دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. مدیرکل 
پدافند غیرعامل استان نیز به اهداف پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی 
موظفیم قبل از وقوع بحران زمینه مدیریت و کنترل عوامل ریسک پذیر را در کشور فراهم نماییم. شریفی گفت تالش می کنیم تا سند 
جامع و طرح منسجم پدافند غیرعامل را هرچه سریعتر تهیه و تدوین کنیم تا نسبت به عملیاتی کردن آن اقدامات جدی انجام شود.

کاهش سطح حریق در گلستان نشان دهنده عملکرد به موقع نیروهای 
منابع طبیعی و آبخیزداری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان 
کاهش سطح حریق در استان گلستان در شش ماهه نخست سال 96 نسبت به سال 95، گفت: کاهش سطح حریق با وجود افزایش 
فقرات آتش، نشان دهنده عملکرد به موقع نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت مناسب در این زمینه است.نگهدار اسکندری 
در جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، اظهار کرد: آمار حریق کشور در شش ماهه 
نخس��ت س��ال 96، در بحث تعداد آتش سوزی 21 درصد و در سطح حریق نزدیک به 59 درصد نسبت به آمار مشابه در سال 95 
کاهش داشته است. اسکندری با تاکید بر تخلیه آبخوان های کشور تصریح کرد: اگر نشست در دشت های ایران ادامه داشته باشد 
احیاء آبخوان ها مشکل و حتی غیر قابل برگشت است. مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
به وضعیت اعتبارات در برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم نزدیک به 3 هزار و 900میلیارد تومان اعتبار تصویبی سازمان 
بود که تنها 43 درصد تخصیص پیدا کرد در حالی که در برنامه ششم با توجه ویژه ای که به منابع طبیعی شده، مبلغ مصوب به 39 

هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کسب عنوان برتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در ارزیابی 
عملکرد سال95

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مس��ئول اداره ارزیابی مدیریت عملکرد سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از 
مجموع 33 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان های کش��ور، 5 استان هرمزگان، جیرفت و کهنوج، کرمان، چهار محال و 
بختیاری و گلستان به عنوان 5 استان برتر در ارزیابی عملکرد سال94 و 95 انتخاب شدند.رفیعی در جلسه تقدیر و تشکر از مدیرکل 
و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، اظهار کرد: مدیران ادارات کل استان ها هر ساله با 5 شاخص در طول 
س��ال توسط استاندار، کارکنان، روسای ادارات شهرستان ها، دفتر ریاست و مدیران ستادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور مورد ارزیابی قرار می گیرند.وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلستان در سال 95 با مجموع 89/7 
امتیاز و در سال 94 با مجموع 87/3 امتیاز از 100 امتیاز یکی از استان های برتر در کشور است.ایشان در ادامه تصریح کرد: مهم ترین 
محوری که در حوزه دفتر ریاست مورد ارزیابی قرار می گیرد بحث مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تشکیل راه اندازی صندوق های 
 حمایت از توسعه منابع طبیعی است که استان گلستان در مدیریت جامع جزو استان های موفق و دارای رتبه بوده است و در بخش 

صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی شرایط خوبی دارد.

در راستاي پیشبرد پروژه هاي توسعه شهري بندرعباس؛
عملیات جابه جایی خط انتقال اصلي تامین آب بندرعباس اجرا شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آبفای هرمزگان در تش��ریح وضعیت آب ش��هر 
بندرعباس طی 24 ساعت گذشته، اظهار داشت: در راستاي حمایت از پروژه هاي توسعه شهري و تاکید 
مقام عالي دولت در استان مبني بر جابجایي خط انتقال 1400 میلیمتر شهر بندرعباس، شرایط پیشرفت 
فیزیکي پروژه زیرگذر ش��هرداري بندرعباس مهیا شد. امین قصمی افزود: اجرا و تکمیل پروژه زیرگذر 
ابوموسی در محل تقاطع بلوار ابوموسی و بلوار امام حسین )ع( منوط به جابجایی بخشی از خط اصلی 
انتقال آب شهر بود که با درخواست شهرداری بندرعباس در دستور کار آبفای هرمزگان قرار گرفت. وي با 
بیان اینکه؛ هم اکنون وضعیت آب شهربندرعباس به حالت عادی برگشته ،اعالم کرد: عملیات جابجایی خط انتقال اصلی 1400 میناب - 
بندرعباس که از 48 ساعت پیش آغاز شده بود، با تالش بی وفقه مهندسان و کارشناسان فنی آبفا اجرا شد. وی در ادامه با تصریح بر اینکه؛ 
عملیات جابجایی خط مذکور از پیچیدگی خاصی برخوردار بود، اظهار کرد: با توجه به تاثیرپذیری 30 درصد جمعیت شهر بندرعباس از 
تنش هاي ناشي از افت فشار آب، تالش شد ضمن برنامه ریزی دقیقی در قالب اقدامات و تمهیدات الزم، این عملیات با کمترین اختالل 
در شبکه توزیع آب شرب و کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد. قصمی اظهار داشت: برای تسریع در اجرای این پروژه، عملیات جوشکاری 
و برش لوله ها توسط 4 تیم دو نفره جوشکار،دو نفر کاتر )برشکار خط(، سه نفر فیتر )تنظیم کننده و اندازه گیرنده( برش صورت گرفت.  

شرکت آب و فاضاب شهري استان آذربایجان غربي :
570  نفر از تصفیه خانه آب شماره یك ارومیه بازدید نمودند

 ارومیله- خبرنلگار فرصت املروز- در طول مهرم��اه و آبان ماه  ب��ا هماهنگي هاي 
صورت پذیرفته   570 نفر از دانش��جویان ودانش آموزان  از تصفیه خانه  آب ش��ماره یک  
ارومیه بازدید بعمل آوردند.  سطح بازدید کنندکان شامل دانشجویان  کارشناسي ارشد و 
دکتري  رشته  مهندسي بهداشت محیط  ، دانش آموزان دبیرستان استعدادهاي درخشان 
، وسایر دبیرستانها و دبستانها در مقاطع تحصیلي مختلف بوده است و از مهرماه تا 16 آبان 
سالجاري  انجام شده است. دراین بازدیدها  کارشناس بهره برداري  تصفیه خانه آب ضمن 
پاسخ به سواالت مختلف  بازدید کنندکان ،توضیحات الزم در خصوص فرآیندهاي تصفیه آب را  ارائه  و همچنین بر اهمیت صرفه 
جویي در مصرف آب تاکید و نهایتا  بروشور روش هاي مصرف بهینه آب  توسط روابط عمومي بین بازدید کنندکان توزیع گردیده است.

تاکید شهردار اهواز بر اجرای پروژه های مشارکتی با شرکت راه آهن کل کشور
اهواز - شبنم قجاوند- شهردار اهواز در خصوص نتایج نشست مشترک روز گذشته خود در تهران با دکترمحمدزاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرکل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی و دکتر شریعتی استاندار خوزستان گفت: یکی از موضوعات مطرح شده 
در این جلسه، مشکالت  ناشی از عبور خطوط راه آهن در شهر اهواز است که امیدواریم با اجرای پروژه های مشترک، این خطوط 
به فرصتی برای شهر اهواز تبدیل شوند. منصور کتانباف همچنین بر لزوم افزایش میزان دسترسی در دو سوی خطوط ریلی برای 
شهروندان و استفاده بهینه از زمین های راه آهن جهت اجرای پروژه های مشارکتی تاکید کرد و افزود: مدیرعامل  شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی  جهت اجرای این پروژه ها به صورت گسترده اعالم همکاری کرده و استاندار خوزستان نیز بر انجام توافقاتی در 
این خصوص با شرکت راه آهن در راستای کاهش معضالت موجود تاکید کرد. وی همچنین از تشکیل کمیته ای مشترک از سوی 
شرکت راه آهن و شهرداری اهواز خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد طی دو هفته کلیه موضوعات و چالش های میان شهرداری اهواز  

و راه آهن شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای الزم ارائه شود. 



تا االن در خصوص تعاریف اولیه فروش و ضرورت ها 
و اهمی��ت آن به صورت کلی صحب��ت و با چند مثال 
ساده برخی اشتباهات روزمره در ارتباط مؤثر را بیان 
کردم، ح��ال می خواهم تعریف کلی از ارتباط مؤثر را 
برای تان بیان کنم و چند راه حل س��اده برای نفوذ در 

دیگران را برایتان بیان کنم. 
به طور خالصه ارتباط مؤثر یعنی: 

1- نفوذ در دیگران
2- متقاعد کردن دیگران 

3- مدیریت مقاومت و اداره کردن مقاومت دیگران
تعریف و تمجید کردن؛ اولین گام نفوذ در دیگران 

باید بدانیم یکی از مهم ترین نیاز های بشر، نیاز مهم 
بودن یا ب��ه قول فروید تمایل به بزرگ بودن اس��ت. 
در این خصوص دانش��مندان، فالسفه و روان شناسان 
زی��ادی صحبت کرده اند. عطش مه��م بودن و بزرگ 
بودن از زمان کودکی همراه انس��ان اس��ت و جالب تر 
اینکه یکی از بزرگ ترین و قوی ترین احساسات انسان 
اس��ت و به قول دیل کارنگی همین عطش اس��ت که 
باع��ث می ش��ود ثروتمندان خان��ه ای بخرند که بیش 
از حد نیازش��ان اس��ت و همین عطش است که ما را 
وادار می کند به دنبال مد باش��یم، بهترین ماش��ین ها 
را بخواهیم و در خص��وص هوش و نبوغ کودکان مان 
در جمع س��خن بگوییم. چه بسا افراد زیادی هستند 

که برای رفع این عطش دس��ت به کار های نامتعارفی 
می زنن��د: از کودکی که ش��روع به جیغ زدن می کند، 
از همس��ری که قهر می کند، از کس��ی که خود را به 
دیوانگی می زند، لباس های عجیب و غریب می پوشد، 
یا حتی قاتلین زنجیره ای می ش��وند تا بگویند به من 

توجه کن یا من نیز مهمم! 
حال بیایید از زاویه دیگری به این عطش نگاه کنیم 
و ببینی��م تا به حال برای رفع و ارضای این عطش در 
اطرافیان م��ان چه کارهایی انج��ام داده ایم؟ اگر دقت 
کنیم اگر هم کاری انجام دادیم به صورت غریزی بوده 

است. 
 تشویق کردن دیگران و تمجید آنها یکی از بهترین 
راه ه��ا برای ارض��ای حس مهم بودن در آن هاس��ت. 
ویلی��ام جیمز می گوید: »عمیق ترین اصل در طبیعت 
انس��ان عطش بی پایان او به تقدیر شدن است« و اما 
بای��د بدانید هی��چ چیز به اندازه انتق��اد و ایرادگیری 
موجب کش��ته ش��دن انگیزه و تالش انسان ها )حس 
مهم بودن ش��ان( نمی ش��ود. هنوز هیچ دانش��مند یا 
روان شناس��ی تأیید نکرده است که انسان تحت فشار 
انتق��اد و ای��راد بهت��ر و خالق تر از زمانی که تش��ویق 

می شود کار می کند.
 تشویق کردن دیگران حس مهم بودن آنها را ارضا 
می کند و باعث می ش��ود اطرافیان مان با ما احس��اس 
دلگرمی بیش��تری پیدا کنند و مقاومت شان در برابر 

خواسته های ما کمتر شود. 

در یک��ی از تحقیقات��ی که انجام ش��د علت قهر و 
ناراحتی در همس��ران »م��ورد توجه ق��رار نگرفتن« 
اعالم ش��د. آنها اعالم کردند اقدامات ما اصوال نادیده 
گرفته می شود یا ناچیز و بی ارزش قلمداد می شود در 
برخی همس��ران نیز اعالم شد کار های ما را بر حسب 
وظیفه می دانند و هیچ گاه آنگونه که باید مورد تقدیر 

نیستیم.
 بیاید از امروز ش��روع کنیم تقدیر و تش��کر کردن 
از دیگران کاری نه چندان دش��وار اس��ت و با این کار 
م��ا می توانیم ی��ک گام بزرگ در ایج��اد ارتباط مؤثر 

برداریم. 
راه حل: بیش��تر ما در هنگامی که مش��غول فکردن 
هس��تیم )نه به یک مشکل خاص( 95درصد وقت مان 
را ص��رف فکر کردن به خودمان می کنیم حال بیایید 
برای مدتی تمرین کنی��م به جای خود به جنبه های 
مثب��ت دیگران فکر کنیم تا بتوانیم به صورت صادقانه 

آنها را تمجید کنیم. 
بیایید تالش کنیم جنبه های خوب دیگران را پیدا 
و از آنه��ا صادقانه تمجید کنیم. یادمان باش��د یافتن 
عیب آس��ان تر از پیدا کردن حسن است. شک نکنید 
تمجید صادقانه چنان قوی است که دیگران آن را ارج 
می نهن��د و در تمام زندگی خود تکرار می کنند حتی 

زمانی که خود ما نیز آن را فراموش کرده ایم. 
یک شعر قدیمی است که می گوید: یک بار بد کردم 

همواره شنیدم، دوبار خوب کردم و هرگز نشنیدم. 

مقاومت دیگران را بشکنید و در آنها نفوذ کنید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 831 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: سیس��تم نظام آموزشی طی 
س��الیان س��ال ما ایرانی ها را به گونه ای تربیت کرد 
که همواره منتظری��م تا پس از فارغ التحصیلی برای 
دیگ��ران کار کنی��م یا به عبارتی به اس��تخدام کس 
دیگ��ری در آییم. در صورتی که اگر سیس��تم نظام 
آموزش��ی به ما درس توانمندی ش��خصی می داد و 
اعتم��اد به نفس ما را با کارگاه های خصوصی تقویت 

می ک��رد تا به خود ایم��ان بیاوریم آن گاه به راحتی 
باور می کردیم که روس��تا و ش��هر یا تهران و شیراز 

هیچ فرقی با هم ندارند. 
کس��انی که اهل کس��ب و کارند در ه��ر موقعیتی 
می توانن��د کار بیافرینن��د و حت��ی دیگ��ران را ب��ه 
استخدام خود درآورند. شما که مهندسی کشاورزی 
خواندید ش��اید بهتر باشد با کمی تأمل در روستای 
خود و محصوالت غذایی یک کس��ب و کار تولیدی یا 
خدماتی راه اندازی کنید که س��ود آن به مراتب بهتر 

از شهرهای کالنی مانند تهران است. 
در روستاهای شیراز انواع محصوالت ازگردو و انگور 
و بادام گرفته تا سبزیجات دارویی و غذایی می تواند 
موضوع فعالیت تولیدی یا خدماتی ش��ما باش��د. در 
تهران هیچ گاه این امکان برای ش��ما فراهم نیست، 
اما در روستای خود با کمترین هزینه می توانید یک 

باغدار فعال و تولید کننده موفق باشید. 
به خودتان و ب��ه درس و دانش و تجربه تان ایمان 

داشته باشید تا در همان روستا موفق شوید. 

مهاجرت به شهرهای بزرگ

پرس�ش: جوانی 24 ساله ام و مهندسی کش�اورزی خوانده ام و مدت هاست بیکارم و قصد دارم از روستایم در شیراز به 
تهران بیایم. به نظر شما شرایط کار در تهران بهتر است؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )63(
باور و نیروهای انسانی 

باور مثبت عامل تعیین کننده ای در موفقیت کسب و کار 
به ش��مار می رود. هر چ��ه قدر باور تو به کس��ب و کارت 
بیشتر باشد به همان مقدار موفقیت مالی تو هم افزون تر 

خواهد بود. 
وقتی تو به کس��ب و کارت باور داش��ته باشی موقعیت 
و افراد در مس��یر درس��ت تو قرار می گیرن��د تا بتوانی از 
آنها برای درآمد بیش��تر و کسب موفقیت بیشتر استفاده 
کنی. بنابراین نیروهای انس��انی زمانی می توانند به تو در 
موفقیت کس��ب و کارت کمک کنند که در مسیر درست 
باورهایت قرار گیرند. به زبان س��اده تر، وقتی تو به کارت 
ایم��ان داری و موفقی��ت خ��ود را در دل رق��م می زنی 
طبعا آدم هایی که در مس��یر تو قرار می گیرند می توانند 
آدم هایی باشند که با تو هم فرکانس اند و می توانند به تو 

در کسب درآمد بیشتر بسیار کمک کنند. 
اما اگر تو به کارت باور نداش��ته باش��ی ش��اید بتوانی 
بهترین نیروهای کارآمد و متخصص را به خدمت بگیری، 
اما نتیجه مالی چش��مگیری نخواهی داشت. برای اینکه 
این افراد با تو هم فرکانس نیستند و هر کس در این راه 

ساز خود را می زند. 
منابع انسانی در دنیای کسب و کار بسیار مهم هستند و 
هر شرکتی که بتواند از نیروهای کارآمد بهتری استفاده 
کند میزان موفقیت او می تواند بیشتر باشد. اما اینجا یک 
اگر وجود دارد. اگر تو به کسب و کارت باور نداشته باشی 
و ایمانی در دلت برای موفقیت وجود نداشته باشد صدها 
نیروهای کارآمد و توانمند نیز نمی توانند تو را به ساحل 

امن موفقیت برسانند. 
به قول حضرت حافظ، در ره منزل لیلی که خطرهاست 
در آن / ش��رط اول قدم آن اس��ت که مجنون باشی. در 
راه کسب و کارت بسیاری ناهمواری ها و دشواری ها وجود 
دارد و ت��و زمانی می توانی از این توفان های کس��ب و کار 
جان به س��المت ببری و به ساحل امن و آسایش برسی 

که مجنون باورها و ایمانت باشی. 
باوره��ا می تواند تمام نامهربانی ها را به مهربانی تبدیل 
کند و تمام نیروهای انس��انی ات را ب��ه بهترین ها تبدیل 
کند و راه را برای رسیدن به پله های موفقیت فراهم کند. 
ش��رکت های زیادی س��راغ داریم که با نیروهای انسانی 
باتجربه و متخصص شکس��ت خورده ان��د و هیچ کدام از 
نیروه��ا نتوانس��تند امنیت مالی ش��رکت را تأمین کنند 
ب��رای اینکه صاحب کس��ب و کار فردای خ��ود را آفتابی 
و روش��ن نمی دی��د به همین دلیل ب��ه راحتی در مقابل 
کوچک ترین بادی سراسیمه حال می شد و از دور گردونه 

رقابت خارج می شد. 
باور تو به موفقیت در کس��ب و کار می تواند آدم هایی را 
در مس��یرت ق��رار دهد که هر کدام توف��ان به پا کنند و 
همه با تو در کسب موفقیت همخوان شوند و این تجربه 
باور و ایمان را ما در بس��یاری از کس��ب و کارهای ایرانی 
ش��اهدیم که فرض��ا چند جوان با یک رهبر خوش��دل و 
باورمند توانس��تند ظرف مدت کوتاهی س��هم زیادی از 
بازار را تصاحب کنند. در صورتی که ش��رکت های بزرگ 

با میلیاردها سرمایه نتوانستند این کار را انجام دهند. 
تو اگر به کسب و کارت باور قلبی داشته باشی و با عشق 
و ایمان برای موفقیت گام برداری آدم هایی به تو معرفی 
می ش��وند که تو حتی در طول عمرت یک لحظه آنها را 
ندیده ای و نام شان را نشنیده ای اما آن نیروی تازه نفس 
گمنام کاری کارس��تان را برای ت��و رقم می زند که دهها 

نیروی متخصص باتجربه توان انجام آن را ندارند. 
نیروه��ای انس��انی باید نف��س گرمی ب��رای موفقیت 
داش��ته باش��ند این نفس گرم و باورمند از تو که صاحب 
کسب و کاری باید به جان و دل آنها دمیده شود تا بتوانند 

راهی تازه برای موفقیت بیشتر بگشایند. 
اگر تو به کارت باور نداش��ته باشی شاید با سرمایه های 
زیاد بتوانی نیروهایی متخصص و با تجربه را به استخدام 
در آوری، اما نمی توانی با آنها هم فرکانس ش��وی تا تو را 
به جاده مقصود برس��انند. در صورتی که هر کدام از آنها 
آدم های متخصص هس��تند، اما چون در نگاه تو ایمان به 
موفقی��ت را نمی بینن��د و از کالمت موجی از موفقیت بر 

جان آنها نمی نشیند نمی توانند با تو همگام شوند. 
در کس��ب و کار منابع انسانی مانند منابع مالی و منابع 
تجهیزاتی مهمند، اما مقدم بر باور نیستند. در هر کاری 
باور آدم ها مقدم بر هر چیز دیگری است و تو تا زمانی که 
خودت به باور نرس��یدی با دیگران مشورت نکن و آنها را 
اس��تخدام نکن، زیرا آنه��ا در موجی از بی باوری غوطه ور 
می ش��وند و نمی توانند برای تو حتی یک سنگ کوچک 
را جابه جا کنند، اما همین افراد در صورتی که تو با جان 
و دل و ب��ا باوری قلبی به میدان کس��ب و کار می آیی هر 
کدام کوهی از آهن را از جلوی راهت بر می دارند، چراکه 
تو به آنها می باورانی که موفقیت در کس��ب و کار مرهون 

باور است. 

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی
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تخته سیاه

5 روش ساده برای افزایش کارایی مغز
همه ما دوس��ت داریم از حافظه قوی و حضور ذهن باالیی 
برخودار باش��یم تا کوچک ترین مطالب را به یاد س��پرده و در 
کهنسالی نیز دچار آلزایمر نشویم. همانطور که می دانید کارایی 
مغز مانند ماهیچه های بدن است و با روش های خاصی می توان 
آن را تقویت کرد. در این مقاله به نقل از دیجیاتو »نیل پاویت« 
نویسنده معروف کتاب های موفقیت، پنج روش بسیار ساده را 

برای افزایش کارایی مغز بیان می کند. 
1- به جای تایپ کردن با دست بنویسید

فراگیر شدن کامپیوتر و موبایل باعث شد اکثر افراد به جای 
دس��ت نویس کردن مطالب آنها را تای��پ کنند، اما تحقیقات 
جدید نشان داده یادداشت کردن مطالب با دست باعث بهبود 

عملکردهای مغزی می شود. 
اس��تفاده از کاغ��ذ و خودکار مس��تلزم فعالیت چند بخش 
مختلف مغز اس��ت و از این طریق باعث کارآمدتر ش��دن آن 

می شود. 
- دیداری: دیدن آنچه روی کاغذ در مقابل شما قرار دارد. 

- حرکتی: بهره گیری از مهارت های ظریف حرکتی برای آن 
ئک��ه با قلم روی کاغذ بنویس��ید و با ق��رار دادن حرف ها کنار 

یکدیگر واژه بسازید. 
- ش��ناختی: به یادآوردن شکل حرف ها به گونه متفاوتی از 

بازخورد از سوی مغز نیاز دارد. 
2- سعی نکنید ایده های بی نقصی داشته باشید

برای داش��تن ی��ک ایده خوب باید تم��ام ایده های را که به 
ذهن تان رس��یده در کنار هم قرار داده و آنها را با هم مقایسه 

کنید. 
 »ج��رج لوییس« متخصص ب��زرگ تبلیغات می گوید: یک 
روز به کارکنان شرکت گفتم یک ساعت وقت دارید تا ایده ای 
فوق العاده برای یک پروژه خاص طراحی کنید. یک ساعت بعد 
به س��راغ آنها رفتم و دیدم اکثرا هیچ ایده ای ندارند. این بار از 
آنها خواس��تم تا در یک س��اعت 20 ایده معمولی را برای آن 
پروژه تهیه کنند و بعد از گذشت یک ساعت همه آنها 20 ایده 

آماده کرده بودند. 
3- مشکل را بیان کنید

بیان مش��کل برای یک ش��خص حقیقی ی��ا خیالی باعث 
می ش��ود ذهن تان را به س��ازماندهی اطالع��ات مرتبط به آن 
مجبور و بخش های بیش��تری از ذهن را فعال کنید. اگر فرض 
کنید ش��خصی که مس��ئله را برای او بیان می کنید اطالعات 
کم��ی در این باره دارد، ناخودآگاه درباره نکته اصلی و ماهیت 

مشکل فکر خواهید کرد. 
4- تمام جوانب را در نظر بگیرید

دوراندیش��ی پدر و مادرها قبل از یک س��فر از دوراندیشی 
مدیران برخی س��ازمان ها پیش از یک شروع یک پروژه بیشتر 
اس��ت. اکثر پدر و مادر ها سواالتی مانند اینکه اگر باران ببارد 
چه چیزی الزم داریم یا اگر کودکان آس��یب ببینند به چیزی 
نیاز خواهیم داش��ت، را از خود پرسیده و اقدامات متناسب را 

انجام می دهند. 
بنابرین همیش��ه سعی کنید به جای مثبت اندیشی صرف، 
به شکست هم فکر کنید. با درنظر گرفتن سناریوهای مختلف 

شکست و دالیل احتمالی می توانید آنها را رفع کنید. 
5- از استرس برای افزایش کارایی استفاده کنید

برای اینکه اس��ترس را به انرژی تبدیل کنید، به جای فکر 
ک��ردن بیش از حد، به برنامه ریزی و انجام کارها بپردازید. اگر 
قرار است یک سخنرانی یا ارائه انجام دهید، به جای فکر کردن 

درباره آن، مطالب الزم را آماده و تمرین کنید. 
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