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نگاهی به اثرات اقتصادی زلزله به بهانه زمین لرزه ۷.3 ریشتری کرمانشاه

بعد از زلزله
407 نف��ر! این آخرین آمار از میزان تلفات جانی زلزله کرمانش��اه بود ک��ه دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش 
اعالم ش��د؛ زلزله ای 7.۳ریش��تری که یکشنبه  ش��ب  در مرز ایران و عراق اتفاق داد و بخش های وسیعی از شمال 
ش��رقی عراق و اس��تان های غربی ایران را لرزاند. با این همه، نگاهی به زلزله هایی که در چند دهه اخیر در ایران 
اتفاق افتاده اند، نشان می دهد که در طول 40 سال گذشته 24 زلزله شدید باالی 5.5 ریشتری در ایران رخ داده 
اس��ت که از میان آنها، زلزله های منجیل و رودبار و بم هر کدام با بیش از 25 هزار کش��ته بیشترین میزان تلفات 

انسانی را داشته اند، همچنین در سال 2002 از 170 میلیون نفری که بر اثر سوانح در جهان آسیب دیده اند...

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
در صحن علنی مجلس عنوان کرد

اختصاص 12۸هزار میلیارد تومان 
 برای طرح های عمرانی
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کرباسیان از معادن غنی ایران می گوید 

 4درصد از ذخیره روی جهان
تنها در یک معدن ایران

رموز موفقیت در کسب  وکار
مدیریت و بازاریابی به سبک غول های خودروسازی

ایمیل مارکتینگ بر مبنای کسب اجازه از مشتری
10ویژگی برندهای جهانی

زندگی دوباره لباس های کهنه در کمپین اهدای عضو
چگونگی مواجهه با خطاها و اشتباهات واحد فروش

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

آی پد پروهای اپل زیر بمباران 
طعنه های ساتیا نادال 

4  معاون فنـاوری بانک مرکزی نسـبت به ریسـک باالی
»بیت کوین« )ارزهای دیجیتال( هشدار داد و اعالم کرد...

 هدف »فناوری مالی« افزایش کیفیت
و دسترسی به خدمات بانکی است

 هشدار بانک مرکزی
درباره »بیت کوین«

یادداشت
بزرگ شدن بازار سرمایه در 
گرو ورود شرکت های جدید

یک��ی از راه حل ه��ای بزرگ 
ورود  س��رمایه،  ب��ازار  ش��دن 
این  ب��ه  بیش��تر  ش��رکت های 
بازار است. در غیر  این صورت، 
مادام��ی که این ب��ازار محدود 
به ش��رکت های حاضر باش��د، 
نمی توان انتظار وس��عت آن را 
در س��طح بین المللی داش��ت. 
در  کل  ش��اخص  درحالی ک��ه 
ت��الش برای فتح قل��ه تاریخی 
خود به س��ر می ب��رد، برخی از 
اهالی بازار نسبت به عرضه های 
اولی��ه گالیه مندن��د، ام��ا نکته 
اصل��ی که باید در این خصوص 
به آن توجه کرد این اس��ت که 
ای��ن تعداد ش��رکت ب��ا میزان 
س��هام عرضه شده آن، آیا توان 
برهم زدن جو کلی بازار را دارند 
و آیا می توانند نقدینگی موجود 
در بازار را به س��وی سهم های 
جدید کوچ بدهن��د؟ قطعاً این 
نگاه س��اده انگارانه است زیرا در 
عالم واقعی مش��خص نیس��ت 
آن تع��داد از کدهای متقاضی 
عرضه اولیه ها که اخیراً به بیش 
از 100 هزار نفر رس��یده است، 
برای خرید عرضه اولیه ها سایر 

س��هام خود را بر میز 
5فروش...

روزبه شریعتی
مدیر اجرایی و 

تحلیلگر کارگزاری 
اقتصاد بیدار

س��عید محم��دزاده در نشس��ت معرف��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری در بخ��ش ریل��ی ایران به ش��رکت های 
آلمانی گفت: روابط اقتصادی و عمرانی ایران و آلمان در 
طول س��ه س��ال اخیر، پس از سفر وزیر راه و شهرسازی 
ایران به این کش��ور روند رو به رشدی داشته است. وی 
در ادام��ه اف��زود: روابط ای��ران با آلمان و گس��ترش آن 
در ابع��اد سیاس��ی و اقتصادی یک��ی از اولویت های مهم 
سیاس��ت خارجی کش��ورمان در رابطه ب��ا اتحادیه اروپا 
اس��ت. محم��دزاده تصریح کرد: حجم رواب��ط اقتصادی 
ایران با آلمان که در دوره پیش از برجام به شدت کاهش 
یافت��ه بود در دوره پس��ابرجام رش��د قاب��ل مالحظه ای 
یافته، به طوری که در س��ال گذش��ته میالدی به رقمی 
معادل 9.2 میلیارد یورو رسیده است. مدیرعامل راه آهن 
 اظهار کرد: ایران و آلمان می توانند به عنوان دو ش��ریک 
قاب��ل اعتماد در زمینه های مختل��ف اقتصادی همکاری 
بس��یار نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند. محمدزاده با 
بی��ان اینکه ایران، بین کش��ورهای خاورمیانه و آفریقای 
ش��مالی دومین کش��ور ب��زرگ اقتصادی اس��ت، افزود: 
JDP  ایران در س��ال 2016، 412میلی��ارد دالر بوده و 
با 80میلیون نفر بیش��ترین جمعی��ت را در منطقه دارد. 
وی یادآور ش��د: اقتصاد ایران در سال 2016 یک جهش 
6.4 درصدی داشته است. محمدزاده با بیان اینکه ایران، 
ایمن ترین و باثبات ترین کش��ور منطقه به شمار می رود 
و ب��ا جمعیت جوان و پتانس��یل هایی ک��ه دارد می تواند 
به یک بازار و ش��ریک تجاری موفق برای سرمایه گذاری 

خارجی تبدیل ش��ود، افزود: پس از برجام حجم تجارت 
بی��ن ایران و اتحادی��ه اروپا بی��ش از 60 درصد افزایش 
یافته اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور 
ش��د: اروپا، دومین مقصد صادرات��ی ایران در نظر گرفته 
شده و 1۳درصد سهم صادرات ایران به مقصد کشورهای 
عضو این اتحادیه است، در نتیجه چشم انداز خوبی برای 
توس��عه روابط با اروپا و آلمان وجود دارد. محمدزاده در 
ادام��ه به برنامه ها و سیاس��ت های راه آهن برای توس��عه 
حمل و نقل ریلی اش��اره و تصریح ک��رد: ایران، در برنامه 
ششم توس��عه س��ال 2016 تا 2021 اولویت خود را به 
افزایش حمل و نقل ریلی و توسعه راه آهن داده و افزایش 
س��هم راه آهن در حمل بار از 12درص��د به ۳0درصد و 
در حمل مس��افر از 8درصد به 20درصد پیش بینی شده 
اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمدزاده 
به دیگ��ر برنامه های راه آهن اش��اره کرد و یادآور ش��د: 
افزایش خط��وط برقی با هدف مدیری��ت مصرف انرژی 
و ارتقای س��رعت ب��ه 200کیلومتر در س��اعت، احداث 
خطوط پرسرعت متناسب با صنعت گردشگری و توسعه 
ایس��تگاه های مس��افری با تأکید بر TOD از مهم ترین 
برنامه های راه آهن به ش��مار می رود. مدیرعامل راه آهن 
در ادامه توضیح داد: اس��تفاده از توان فنی و مهندس��ی 
و صنعتی داخل ایران در تأمین توس��عه ماش��ین آالت و 
تجهیزات ریلی، نوس��ازی و بازسازی خطوط، ایستگاه ها 
و ن��اوگان و افزایش مش��ارکت بخش خصوصی در تأمین 
منابع مالی و سرمایه گذاری، توسعه و ایجاد بنادر خشک 

و مراکز لجس��تیکی و اتصال ب��ه مراکز تجاری، معدنی و 
توس��عه زیرساخت ها در بنادر از دیگر برنامه های راه آهن 
به ش��مار می رود. محمدزاده با بی��ان اینکه برای اجرای 
این برنامه ها رویکرد مش��ارکت بخش خصوصی در س��ه 
حوزه کاری اس��ت، افزود: بهره برداری از ناوگان از جمله 
ناوگان مس��افری و باری به طور کامل به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: برای تحقق اهداف 
واقع��ی با توجه به پتانس��یل های دو کش��ور راه طوالنی 
در پیش اس��ت و امیدواریم نشس��ت امروز بتواند سبب 

همکاری های بیشتر بین دو کشور شود. 
سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دالری ایران در حوزه 

ریلی در چهار سال گذشته
محم��دزاده اذع��ان کرد: ب��رای همکاری با ش��رکت 
بیمه مذاکرات��ی را انجام داده ای��م و قرارداد های بزرگی 
ب��رای برقی ک��ردن خط��وط منعقد کرده ای��م و در این 
ح��وزه از توانمندی ه��ای نیروهای متخصص اس��تفاده 
 خواهی��م کرد. وی یادآور ش��د: برای برق��ی کردن قطار

 ته��ران - مش��هد و راه اندازی قطار سریع الس��یر تهران، 
قم، اصفهان از همکاری و مش��ارکت شرکت های آلمانی 
اس��تفاده می کنیم. این مقام مسئول اذعان کرد: راه آهن 
ای��ران 7 میلی��ارد دالر ق��رارداد فاینانس برای توس��عه 
زیرساخت های ریلی منعقد کرده است. محمد زاده تأکید 
کرد: در چهار س��ال گذش��ته ایران 1.5 میلیارد دالر در 
حوزه ریلی س��رمایه گذاری مستقیم داش��ته و این رقم، 

غیر از  ارقام فاینانس بوده است. 

مدیرعامل راه آهن خبر داد 

حجم رابطه اقتصادی ایران با آلمان به 9.2 میلیارد یورو رسید

رئیس هیأت مدیره تعاونی مواد غذایی ایران گفت صادرات 
کاالهای صنعت غذایی با فاکتورهای بین المللی توانس��ته 
س��هم بزرگی از بازارهای کش��ورهای قطر، روسیه و عراق 
را به خ��ود اختص��اص داده تا در گام بع��دی رئیس جمهور 
روس��یه 20درصد بازار خود را به کاالهای ایرانی اختصاص 
دهد. مهدی کریمی تفرش��ی، رئی��س هیأت مدیره تعاونی 
مواد غذای��ی ایران ب��ا ارزیابی افزایش ص��ادرات مواد غذایی 
ای��ران به خبرنگار اقتصادی آنا، گف��ت: صنعت مواد غذایی 
به عنوان یک صنعت کامال خصوصی توانس��ته در مبادالت 
اقتصادی ایران س��هم قابل توجه��ی را با توجه به تعامالت 
جدید برون مرزی، ایجاد بازارهای هدف و استفاده از مزیت 
ماندگار در بازارهای موجود به دس��ت بیاورد. وی ادامه داد: 
بازاره��ای جدی��د صادراتی مانند موصل در ع��راق، قطر و 
روس��یه زمینه ص��ادرات کاالهای لبنی، غ��الت، حبوبات، 
خش��کبار، گیاهان دارویی، سبزیجات و میوه جات را فراهم 
آورده و ام��روز صادرات صنایع غذایی ایران به کش��ورهای 
هدف، در وضعیت بس��یار مناس��ب و مطلوبی قرار گرفته 
اس��ت. کریمی تفرشی با اشاره به اینکه کیفیت محصوالت 

ایرانی پنجره های صادراتی جدیدی را گشوده است، تأکید 
ک��رد: زمانی که محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار قطر 
ورود پیدا کرد و از لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز این 
کشور بود، دیگر تجار کشورهای مسلمان و عرب زبان حاضر 
در قطر، پس از بررس��ی این کاالها در بازار قطر تصمیم  به 
رایزنی برای کاالهای این صنعت ایرانی به کشورهای سوم 
از طریق قطر گرفتند. رئیس هیأت مدیره تعاونی مواد غذایی 
ای��ران همچنین درباره بازار روس��یه عن��وان کرد: کیفیت 
کاالهای صنایع غذایی ایران به بازار ۳00میلیونی روسیه نیز 
از همین روال برخوردار بوده ضمن آنکه تعامالت سیاس��ی 
دولت ها باعث ش��د تا رئیس جمهور روسیه دستور واردات 
20درصدی مواد غذایی مورد نیاز این کشور از ایران را صادر 
کند بنابراین چنین فرصتی با ارزش درآمدزایی ۳0میلیارد 
دالری در س��ال برای ایران فراهم ش��ده اس��ت. این فعال 
صنعت غذا با اشاره به اینکه این صنعت جزو خصوصی ترین 
صنایع تولیدی کش��ور به شمار می آید، تصریح کرد: ایجاد 
فرصت صادرات مواد غذایی ایران به کش��ورهای ذکر شده، 
به معنای فرصت س��ازی و اش��تغال زایی در صنایع تولیدی 

ایران بوده و دولتمردان نیز باید قدر چنین فرصتی را برای 
نهایت بهره برداری بدانند. کریمی تفرش��ی با تأکید به آنکه 
استاندارد کاالهای صنایع غذایی ایران، رشد مطلوبی را طی 
کرده، گفت: بازار کشورهای قطر و روسیه، توسط کاالهای 
اروپایی و آمریکایی تأمین می شد و امروز تنها کمپانی های 
ایرانی توانستند به این بازارها ورود کنند که از نظر استاندارد 
کیفی و کمی در سطح بین المللی باشند؛ اصل بسته بندی 
توسط شرکت های صنایع غذایی بیش از گذشته با اهمیت 
مواجه ش��ده اس��ت، چراکه نبود بسته بندی مشتری پسند 
حتی بازار داخلی یک تولیدکننده را به خطر می اندازد. وی 
در پایان با اشاره به اینکه دولت و بخش  خصوصی باید سهم 
خود از صادرات را به گردن بگیرند، خاطرنشان کرد: بخش 
 خصوصی با رعایت کیفیت، استاندارد و مشتری مداری در 
راس��تای عرضه کاال به بازاره��ای بین المللی و دولت نیز از 
طریق ارائه تس��هیالت مناس��ب نظیر رفع موانع گمرکی، 
حمل ونقل، ایجاد تعام��ل دوطرفه برای کاهش تعرفه های 
کاالهای ایرانی گام های مثبتی برداشته تا راه ورود کاالهای 

ایرانی به کشورهای هدف هموار شود. 

رئیس هیأت مدیره تعاونی مواد غذایی ایران خبر داد

تعارف 30میلیارد دالری پوتین به ایران

قائم مقام وزیر نیرو گفت 25 درصد شهرهای کشور، 
در مقابل سیل آسیب پذیر هستند. به گزارش »فرصت 
امروز« به نقل از وزارت نیرو؛ ستار محمودی، قائم مقام 
وزی��ر نیرو، در پنجمی��ن کنفرانس جام��ع مدیریت و 
مهندس��ی س��یالب در س��اختمان مرکزی راه آهن، با 
بیان اینکه همواره در کش��ور میزبان حوادثی هس��تیم 
که وقوع برخی از آنه��ا طبیعی و برخی دیگر به دلیل 
دخالت بش��ر در طبیعت است، افزود: وقوع سیالب در 
طول ادوار گذش��ته، همواره در طبیعت وجود داش��ته 
ولی در برخی موارد که انسان ها در تغییر طبیعت نقش 
داشته اند، سبب خسارات مالی و جانی بسیار در مناطق 
مختلف شده اس��ت. وی با بیان اینکه در زمان حاضر، 
حدود 1400 ش��هر بزرگ و کوچک در کش��ور وجود 
دارد ک��ه 25 درصد آنها تحت تاثیر خس��ارات ناش��ی 
از س��یالب هستند، افزود: وقوع س��یالب طبیعی باید 
به گونه ای مدیریت ش��ود تا بتواند راه خود را به راحتی 
بازیابد ولی زمانی که انس��ان ها در مسیر سیالب اقدام 
به ساخت موانعی چون دیوار، پل و ... می کنند، طبیعی 
است که شرایط تغییر کرده و سیالب به سمت شهرها 
و روس��تاها سرازیر شده و خس��ارات جبران ناپذیری را 
به وجود م��ی آورد. وجود یک امدادگ��ر در هر خانواده 
ایرانی ضروری اس��ت و می تواند در زمان وقوع حوادث 
طبیعی به کاهش میزان خس��ارات جانی کمک موثری 
کند. این مقام مس��ئول ادامه داد: برداشت شن و ماسه 
از بس��تر رودخانه ها و تغییر مسیر رودخانه، سبب بروز 
خس��ارات ش��دیدی در زمان وقوع س��یالب می شود. 
قائم مق��ام وزیر نیرو ب��ا بیان اینکه در نی��م قرن اخیر 
جمعیت جهان 2.5 برابر ش��ده ولی رش��د اقتصادی تا 
7.5 برابر و نیاز به مصرف آب و غذا تا سه برابر افزایش 
یافته اس��ت، افزود: این موارد سبب وارد کردن هجمه 
زیادی به کره زمین ش��ده ک��ه در قالب برخی طرح ها 
از جمله فرس��ایش خاک، انتش��ار گازهای گلخانه ای و 
از بین رفتن پوش��ش گیاهی مشاهده می شود و اثرات 
س��یل را نیز مخرب تر می کند.  وی با اش��اره به اینکه 

وقوع 200 س��یل در سال های گذش��ته بیش از 700 
میلیارد تومان خس��ارت به کش��ور وارد کرده اس��ت، 
اف��زود: هرچه آگاهی مردم بیش��تر ش��ود، کمک های 
مردمی بیشتر شده و برگزاری این همایش ها به منظور 
پیش��گیری و افزایش آمادگی س��بب کاهش خسارات 
مالی و جانی خواهد ش��د. س��تار محم��ودی در ادامه 
با بی��ان اینکه آم��وزش همگانی، ایجاد سیس��تم های 
هش��داردهنده در پهنه های خطرساز، ایجاد سازه هایی 
مانند س��دها می توانند در کاهش تاثیرات مخرب سیل 
نقش بس��زایی را فراهم کنند، افزود: س��دها در زمان 
وق��وع س��یل به خوبی ب��ه وظیفه خود عم��ل کرده اند 
به طوری که اگر سد دز احداث نشده بود، در زمان وقوع 
سیل خوزستان، شهر اهواز به طور کامل منهدم می شد. 
محمودی در ادامه با اش��اره به اینکه چنانچه در زمان 
وقوع س��یالب، فرماندهی واحدی بر منطقه حکمفرما 
باش��د و مدیریت بح��ران به خوبی انج��ام گیرد، اظهار 
داش��ت: همکاری مناسب ش��هرداری ها، استانداری ها، 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا وزارت نی��رو می توان��د در 
کاهش اثرات مخرب سیل بسیار موثر باشد. قائم مقام 
وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو مسئولیت حریم 
بس��تر رودخانه ها را با تعامل و همکاری و اس��تفاده از 
عل��م روز و مش��ارکت با س��ازمان های محلی به عهده 
دارد، اف��زود: وزارت نی��رو باید وظیفه تقابل بیش��تری 
داش��ته باش��د تا در زمان وقوع تخطی از قانون، بتواند 
با کمک قوه قضائیه با متخاطی برخورد قانونی داش��ته 
باش��د. وی با بیان اینکه تمام دانشگاه ها و مراکز علمی 
و پژوهش��ی در بخش سازه های آبی و آب های سطحی 
و زیرزمین��ی ب��ا وزارت نیرو همکاری منس��جم دارند، 
افزود: موسس��ه تحقیقات آب دارای دانش انباش��ته ای 
برگرفته از تجربیات دانش��گاهی اس��ت ک��ه همه روزه 
میزان بارش های کش��ور، مح��دوده جغرافیایی، حجم 
روان آب ها و هش��دارهای مورد نی��از را به وزارت نیرو 
و جامع��ه انتقال می دهد و در کنار مدل های علمی، از 

وجود مدل های تجربی نیز استفاده موثری دارد. 

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد

25 درصد شهرهای کشور در مقابل سیل آسیب پذیر هستند
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407 نف��ر! این آخری��ن آمار 
از می��زان تلف��ات جان��ی زلزله 
کرمانش��اه ب��ود که دی��روز و تا 
لحظه تنظیم این گزارش اعالم 
زلزله ای 7.۳ریشتری که  ش��د؛ 
یکش��نبه  ش��ب  در مرز ایران و 
ع��راق اتف��اق داد و بخش های 
وسیعی از ش��مال شرقی عراق 
و اس��تان های غرب��ی ای��ران را 
لرزاند. ب��ا این هم��ه، نگاهی به 
زلزله های��ی ک��ه در چن��د دهه 
اخیر در ایران اتف��اق افتاده اند، 
نش��ان می دهد که در طول 40 
س��ال گذش��ته 24 زلزله شدید 
ب��االی 5.5 ریش��تری در ایران 
رخ داده اس��ت که از میان آنها، 
زلزله های منجیل و رودبار و بم 
هر ک��دام با بی��ش از 25 هزار 
کش��ته بیش��ترین میزان تلفات 
را داش��ته اند، همچنین  انسانی 
در سال 2002 از 170 میلیون 
نفری که بر اثر سوانح در جهان 
زلزله مسئول  دیده اند،  آس��یب 
19میلیون نفر آن بوده اس��ت. 
از  می��ان، 18درص��د  ای��ن  در 
زمین لرزه های مخرب، کوبنده و 
هراس آور سهم ایران بوده است 
و 80 درص��د از میراث ویرانی و 
مرگ با زلزله به شش کشور در 
جهان تعلق دارد که ایران یکی 

از آسیب پذیرترین آنهاست. 
زلزله ه��ای کوبن��ده و مخربی 
که بافت ش��هری و روس��تایی را 
کامال در می نوردند یا بخش هایی 
از آن را به ص��ورت کامل تخریب 

می کنن��د؛ چنانکه در اث��ر زلزله 
اخیر کرمانشاه، برخی از روستاها 
کاماًل ویران شده اند و بنا به گفته 
مرکز لرزه نگاری استان کرمانشاه، 
بیش از یکصد پس ل��رزه از زمان 
وقوع آن تاکنون به ثبت رس��یده 
است.  آمارها نش��ان می دهد که 
بیش��ترین تلفات ای��ن زلزله در 
ایران به منطقه س��رپل ذهاب و 
قصر ش��یرین مربوط می ش��ود و 
علت آمار باالی کش��ته ها در این 
مناطق، نزدیک��ی به کانون زلزله 
بوده است. این در حالی است که 
میزان تلفات انسانی این زلزله در 
عراق به مراتب کمتر از ایران بوده 
اس��ت و تعداد کشته ش��دگان به 

زحمت به 10نفر می رسد. 

کوه یخ زلزله
زلزله ها در کن��ار آثار مخرب 
روحی و انس��انی، اثرات مخرب 
برج��ای  بس��یاری  اقتص��ادی 
می گذارند که بعد از پایان دوره 
امدادرس��انی تازه ابعاد بزرگ و 
دردناک آن پدیدار می شود. در 
حقیقت، زلزله از جمله س��وانح 
طبیعی اس��ت که آث��ار مخرب 
و خانمان س��وز آن تا سال ها بر 
روح و روان بازمان��دگان باق��ی 
می مان��د و این انس��ان ها در اثر 
خانواده،  خانه،  زمین لرزه،  وقوع 
دارایی ، دوستان و به معنی تمام 
کلمه، همه منابع مالی و عاطفی 

خود را از دست می دهند. 
اما جدا از ابعاد عاطفی و انسانی 
زلزله، پدی��ده مخ��رب زلزله در 
نواحی شهری و روس��تایی، آثار 
زیانباری به اقتص��اد وارد کرده و 

زیرساخت های اقتصادی را کاماًل 
ناب��ود می کند. به تعبی��ر فریبرز 
رئیس دان��ا، »همانن��د یک کوه 
یخ فقط قس��مت مختص��ری از 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی 
زلزله نمایان اس��ت و بخش های 
ناپی��دای آن مخاطرات و تأثیرات 
پیش بینی نش��ده و زیانبار است. 
این هزینه ها شامل از کار افتادن 
مح��وری  فعالیت ه��ای  موت��ور 
اقتصاد، خس��ارت های انس��انی و 
اجتماع��ی وارد آم��ده، بیکاری و 
جزو آن اس��ت که به خسارت ها 
و آس��یب های اجتماعی و انسانی 
بع��دی منجر می ش��ود. ش��مار 
تلف��ات، زخمی ه��ا و معل��والن، 
قس��مت های بیرون��ی ک��وه یخ 
هستند که البته می توانند چهره 
انس��انی و  وخیم خس��ارت های 
خسارت های آتی را نشان دهند، 
اما خود آنها نیس��تند.« )اقتصاد 
رفاه  نش��ریه  بدآمدهای جمعی، 

اجتماعی، شماره سیزدهم(

اقتصاد زلزله
بهتری��ن مث��ال برای تش��ریح 
اثرات اقتصادی زمین لرزه مربوط 
به زلزله بم اس��ت ک��ه عالوه بر 
اینکه بخش مهم��ی از جمعیت 
جوان این ش��هر جان خ��ود را از 
دس��ت دادند، بخ��ش مهمی از 
زمین های کشاورزی، نخلستان ها، 
قنات ه��ا، جاده ه��ا، کارخانه ها و 
مراکز صنعتی و اقتصادی بم نیز 
با مشکالت جدی مواجه شدند و 
بدون ش��ک، زلزله بم نقش مهم 
و مخربی در مخت��ل کردن روند 
توسعه این شهر داشته و چه بسا 

همچنان در آینده خواهد داشت. 
همچنی��ن زلزل��ه ورزقان در 
آذربایجان ش��رقی از نمونه های 
دیگ��ر تأثی��ر مخ��رب زلزله بر 
اقتص��اد اس��ت ک��ه منج��ر به 
تخریب بس��یاری از کارگاه های 
فرش بافی در مناطق روس��تایی 
هریس ش��د یا مع��دن منطقه 
را ب��رای ماه ه��ا از کار و فعالیت 
انداخت یا زلزله رودبار و منجیل 
بسیاری  اقتصادی  زیان های  که 

به باغات زیتون وارد کرد. 

زخم های زمین
 »بع��د از زلزله« نام مجموعه 
داس��تانی از هاروکی موراکامی، 
نویس��نده ژاپن��ی اس��ت که به 
در  پنه��ان  تش��ریح خش��ونت 
الیه ه��ای زیری��ن جامعه مدرن 
ژاپ��ن می پردازد. پ��س از زلزله  
وحش��تناکی که در سال 1995 
در ش��هر کوب��ه  ژاپ��ن رخ داد، 
موراکامی ش��ش داستان درباره  
شش ش��خصیت مختلف نوشت 
ک��ه هر کدام در نق��اط مختلف 
جه��ان زندگ��ی می کردند و به 
ظاهر هیچ ارتباطی با شهر کوبه 
و زلزله ای که در این شهر اتفاق 
افتاد، نداش��تند، اما زندگی هر 
یک از آ نها تحت تأثیر این زلزله 

به کلی تغییر می کند. 
 »وضعیت اقتص��ادی در اوج 
ش��کوفایی ب��ود و م��ردم آنقدر 
پول داش��تند که نمی دانس��تند 
در  کنن��د.  کار  چ��ه  آن  ب��ا 
 همی��ن ح��ال ب��ود ک��ه زلزله 
اتفاق افتاد. . .« اینها سطرهایی 
از داس��تان موراکامی اس��ت با 

این تفاوت که در زلزله اس��تان 
ش��کوفایی  هی��چ  کرمانش��اه 
و  نداش��ته  وج��ود  اقتص��ادی 
داس��تان کولبرهای��ی ک��ه با به 
خطر انداختن جان خود در پی 
لقمه نانی در نواحی کوهستانی 
غرب ای��ران هس��تند، به خوبی 
این منطقه  اقتص��ادی  وضعیت 
را نش��ان می دهد. ب��ا این همه 
زلزله ه��ا نیز از جمل��ه اتفاقاتی 
هس��تند که نظیر جن��گ تأثیر 
قطع��ی بر اقتص��اد می گذارند و 
آثار آن تا س��ال ها و کما دهه ها 
باقی اس��ت. بنابراین شایس��ته 
اس��ت که با توجه به جغرافیای 
زلزله خیز ایران ب��رای مقابله با 
آن، با س��ازوکارهای اقتصادی و 
راهبردهای  و  برنامه ه��ا  تدوین 
بلندمدت چاره اساسی اندیشید، 
چه آنکه متأس��فانه تدبیرها در 
رابطه ب��ا زلزله در ای��ران هنوز 
مقطعی، ناس��نجیده و ناکارآمد 

هستند. 
چنانک��ه عیان ترین چهره ای که 
در زلزل��ه اخیر غرب ای��ران اتفاق 
افت��اد و در عکس ها و تصویرهایی 
ک��ه از مناط��ق زلزله زده س��رپل 
منتش��ر  گیالن غ��رب  و  ذه��اب 
ش��ده، تصویر خانه ه��ای به ظاهر 
تازه سازی اس��ت که در اثر زلزله از 
بین رفته اند؛ فروپاش��ی خانه هایی 
ک��ه مقاوم نبوده و از ساخت وس��از 
اصولی برخوردار نبوده اند و به نظر 
می رسد که شدت ابعاد این فاجعه 
نه بر اثر قهر طبیعت بلکه بیشتر بر 
اثر فقر مصالح س��اختمانی و عدم 
ساخت وس��از اصولی در خانه های 

مسکونی بوده است. 

نگاهی به اثرات اقتصادی زلزله به بهانه زمین لرزه ۷.۳ ریشتری کرمانشاه

بعد از زلزله

مس��کن مه��ر در نخس��تین 
امتح��ان، نمره ردی خود را در 
کارنامه اش ثبت کرد. تصاویری 
ک��ه از صبح دیروز از مس��کن 
مهر شهرس��تان س��رپل ذهاب 
منتشر شده، تصاویر دلخراشی 

است. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
تخریب مس��کن مهر در حالی 
اتفاق افتاده است که قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
اس��فندماه سال  مهر  مس��کن 
گذش��ته تأکید ک��رده بود که 
120 هزار میلیارد تومان برای 
طرح مس��کن مهر در کش��ور 
هزینه شده است. اگر تا دیروز 
منتقدان مسکن مهر از تبعات 
اقتص��ادی اج��رای ای��ن طرح 
امنیت  امروز  سخن می گفتند، 
اندک این واحدهای مس��کونی 
و اس��تاندارد نبودن شان تبعات 
جان��ی برای س��اکنان را به رخ 

می کشد. 

 چند نفر در سر پل ذهاب 
ساکن مسکن مهر بودند؟ 

 عکس های منتش��ر شده از 
تخریب گسترده مسکن مهر در 
منطقه زلزله زده سرپل ذهاب 
نشان از عمق فاجعه دارد. این 
پ��روژه مس��کونی آن ط��ور که 
پی��ش از این فاجعه، از س��وی 
فرماندار سرپل ذهاب نقل شده، 
حکایت از آن دارد که در سال 
خص��وص  در  آم��اری   1۳91
تع��داد متقاضی��ان ارائ��ه داده 
بود که پی��رو آن، تعداد نفرات 
پ��روژه این  ب��رای   ثبت نام��ی 

 7 هزار و ۳25 نفر اعالم ش��د. 
بنا به گفت��ه فرماندار س��رپل 
ش��رایط »واجدی��ن   ذه��اب 

 2 ه��زار و 600 نفر بودند که 
تع��داد 597 نفر از آنها انصراف 

دادند.«
به گفت��ه وی، کل واحدهای 
در ح��ال س��اخت ه��زار و 77 
م��ورد ب��وده اس��ت. او تأکید 

ک��رده ب��ود که مجموع س��هم 
آورده ب��رای ای��ن واحده��ا ۳ 
میلی��ارد و 400 میلیون تومان 
و میزان نیروی مش��غول به کار 
در اتحادیه 420 نفر بوده است. 
از س��وی دیگ��ر جلیل کرم، 
مدیرکل تعاون استان کرمانشاه 
نیز در سال 1۳89 اعالم کرده 
بود که بال��غ بر 8 هکتار زمین 
برای تعاونی های مس��کن مهر 

اختصاص داده شده است. 
متهم ردیف اول تورم

هنوز س��ال 1۳9۳ به پایان 
نرس��یده بود ک��ه وزی��ر امور 
دول��ت  دارای��ی  و  اقتص��ادی 
یازدهم تأکید کرد که مس��کن 
مهر یکی از متهمان ردیف اول 
تورم  لجام گس��یخته  افزای��ش 
در س��الیان پیشین بوده است. 
تزری��ق پ��ول پرق��درت بانک 
مرکزی برای تأمین منابع مورد 
نی��از یکی از دالی��ل این اتفاق 

است. 

اس��کناس های  انتش��ار 
بی پش��توانه و پول پاش��ی برای 
احداث مس��کن در کوه و کوه 
پایه و دشت و بیابان، در دستور 
کار ق��رار گرفت و دولت نهم و 
دهم مفتخر به این اقدامات، هر 
روز برنامه ای تبلیغی را در این 

حوزه تدارک می دید. 
س��ال 1۳86 بود ک��ه طرح 
مس��کن مه��ر در دس��تور کار 
احمدی نژاد  گرفت.  قرار  دولت 
ک��ه دولت��ش را ب��ه کاره��ای 
جه��ادی ش��هرت داده ب��ود و 
مه��رورزی را به عن��وان صفت 
دولتش برگزیده بود، در شورای 
عالی مسکن قصد می کند تمام 
بی خانه ها را اعم از نیازمندان و 

مستاجران خانه دار کند. 
قبل ت��ر از این قرار بود طرحی 
با هدف اح��داث 20 هزار واحد 
مس��کونی اجرا شود و بعدتر 50 
ه��زار واح��د مس��کونی را در بر 
گرفت، ناگهان رش��دی بیش از 

50براب��ر را تجربه ک��رد و به 2 
میلیون و 110 هزار واحد رسید. 
مق��رر بود هزینه تمام ش��ده 
س��اخت ه��ر متر مرب��ع واحد 
مس��کونی در حدود ۳00 هزار 
توم��ان باش��د، اما درس��ت در 
پایان دولت ده��م بود که آمار 
نشان می داد هزینه ها به 440 
هزار تومان رس��یده اس��ت، اما 
همچنان مس��کن ها بی کیفیت 
ب��ود و بدق��واره؛ چ��ون وصله 
ب��ر منابع طبیعی  ناجوری که 

حاشیه شهرها روییده بودند. 
برخ��ی انبوه س��ازان هم��ان 
روزها تأکید می کردند کار این 
چنین پیش برود، مسکن مهر 
هنوز ش��مع 10سالگی را فوت 
نکرده تبدیل به بافت فرس��وده 
می شود و حاال هنوز شمع 10 
سالگی فوت نشده، مسکن های 
مهر بی مهری شان را رو کردند 
ب��رای  ش��دند  تابوت های��ی  و 

ساکنان شان. 

نمره ردی مسکن  مهر در نخستین آزمون

تابوت هایی برای انسان ها

گزارش2

دریچه

تمهیدات ویژه برای بانک ها در مناطق زلزله زده
شعب بانک ها تعطیل نیست

آنطور که معاون فن��اوری بانک مرکزی اعالم کرد 
در جریان زلزله اخیر در مناطق غربی کشور تیم های 
فوق العاده تجهیز شده اند تا هیچ گونه قطعی خدمات 

بانکی در مناطق آسیب زده وجود نداشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، یکشنبه ش��ب در مناطق غربی 
کش��ور زلزله های��ی رخ داد که موجب ایجاد آس��یب 
در ای��ن مناطق ش��د. در کنار اقدامات��ی که در اکثر 
حوزه ها انجام شد ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک 
مرکزی اعالم کرد: جلسات ویژه ای در رابطه با جریان 

خدمات بانکی در این مناطق برگزار شده است. 
ب��ه گفت��ه وی، بالفاصله با وقوع زلزل��ه تصمیم بر 
این ش��د تا بتوانند با هماهنگی های الزم در ش��بکه 
بانک��ی، ارتباطات به ط��ور کامل حفظ ش��ود. از این 
رو هماهنگی ه��ای الزم بی��ن گروه ه��ای عملیات��ی 
در مناطق و س��تادها انجام ش��د.  بنابر اعالم معاون 
فناوری بانک مرکزی در جلس��اتی که برگزار ش��ده 
اقدام��ات کافی ص��ورت گرفته ت��ا هیچ گونه قطعی 
خدماتی در مناطق آس��یب دیده شده وجود نداشته 
و خدمات پرداخت به طور کامل انجام ش��ود.  این در 
حالی اس��ت که جمش��یدی، رئیس کانون بانک های 
خصوص��ی نیز در ای��ن رابطه به ایس��نا، گفت: طبق 
تصمیمی که گرفته ش��ده هیچ یک از ش��عب بانک ها 
به وی��ژه بانک های خصوصی در ای��ن مناطق تعطیل 
نیس��ت، به رغم اینکه برخی ادارات تعطیل ش��ده اند، 
بانک ه��ا به فعالیت خود ادام��ه خواهند داد.  وی در 
رابطه با آس��یب دیدگی ش��عب بانک ه��ا در مناطق 
زلزل��ه زده نیز گفت: آس��یب های جدی وارد نش��ده 
و تنه��ا در ح��د این بود که برخی ش��عب ترک هایی 
برداشته اند، اما به هر حال نوساز بودن و محکم بودن 

ساختمان بانک ها مانع از آسیب جدی شده است. 

ناظر پولی بانک مرکزی در کرمانشاه: 
مردم به اندازه نیازشان پول 

برداشت کنند
ناظر پولی بانک مرکزی در کرمانشاه با بیان اینکه هیچ 
مشکلی برای تامین نقدینگی در بانک ها و دستگاه های 
خودپ��رداز نداریم، گفت: از م��ردم می خواهیم فقط به 
اندازه نیاز خود پول برداش��ت کنند.  سردار مرادی در 
گفت وگو با ایسنا، اضافه کرد: هیچ مشکلی برای تامین 
نقدینگی در ش��عب بانک ها و دس��تگاه های خودپرداز 
اس��تان نداریم و ذخیره س��ازی خوبی که از قبل برای 
اربعین انجام ش��ده بود، در اختیار اس��ت.  وی با بیان 
اینکه تمام ش��عب بانکی در سراسر اس��تان فعال و در 
حال ارائه خدمات هس��تند، گفت: فقط برخی از شعب 
بانکی در شهرستان سرپل ذهاب آسیب دیده و تعطیل 
اس��ت که نیروها از مرکز اس��تان برای رفع مشکالت و 
فعال کردن این ش��عب اعزام ش��دند.  مرادی یادآوری 
کرد: امنیت شعب آسیب دیده نیز تامین شده است.  وی 
از مردم خواس��ت با توجه به اینکه مشکلی برای تامین 
پول وجود ندارد، از مراجعه بی جهت به ش��عب بانک ها 
خودداری و به اندازه نیاز از دستگاه های خودپرداز پول 

برداشت کنند. 

یک مقام مسئول بیمه ای اعالم کرد
اکثر مناطق زلزله زده بیمه نامه 

نداشتند
اکث��ر مناطقی که در اثر زلزله آس��یب دیده اند، فاقد 
بیمه نامه های آتش س��وزی، زلزل��ه و بیمه نامه حوادث 
طبیع��ی بودند.  به گزارش ایس��نا، خبرهای رس��یده 
حاک��ی از این اس��ت که اکثر مناطقی ک��ه در ایران با 
حادثه زلزله تخریب شده اند هیچ بیمه نامه آتش سوزی، 
زلزل��ه یا حوادث طبیعی نداش��تند، به طوری که مدیر 
بیمه های آتش سوزی بیمه ایران که یکی از بزرگ ترین 
شرکت های بیمه دولتی در کشور است، می گوید ارزش 
کل بیمه نامه هایی که تاکنون شناسایی شده، حدود ۳0 
میلیارد تومان است.  محمد رضایی در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با تعداد بیمه نامه های حادثه زلزله اخیر اظهار 
کرد: در اس��تان کرمانشاه و در شهرهای سرپل ذهاب و 
جوانرود، قصرشیرین، گیالنغرب، ثالث باباجانی، روانسر، 
اس��الم آباد غرب و اطراف سنقر در این بخش ها حدود 
1000 مورد بیمه نامه شناس��ایی کردیم که این تعداد 

رو به افزایش است.  
 وی درباره مجموعه تعه��دات بیمه ایران مربوط به 
حادثه زلزله گفت: این تعهدات حدود ۳00میلیارد ریال 
است. تا آنجا که برآورد شده در بخش روستاها بیشترین 
خس��ارت را داش��تیم، ولی با وجود اینکه تلفات حادثه 
دقیق اعالم نش��ده، تعداد آن رو به افزایش است.  مدیر 
بیمه های آتش سوزی بیمه ایران ادامه داد: در آن مناطق 
مدیریت بحران را تشکیل دادیم و خود نیز شخصا عازم 
استان کرمانشاه هستم. همچنین ما در این استان اعالم 
کردیم که هر شخصی که بیمه نامه بیمه ایران را دارد به 
شعبات این شرکت رجوع کند تا پرونده خسارتی برای 

آنها تشکیل شود. 
رضایی خاطرنش��ان کرد: چک تمامی خس��ارت ها 
پ��س از کارشناس��ی در مح��ل پرداخت می ش��ود. 
م��ا انتظار داش��تیم تع��داد بیمه نامه ه��ا در مناطق 
آس��یب دیده زیاد باش��د، اما از آنجای��ی که در بحث 
فرهنگ سازی بیمه ضعیف هستیم متوجه شدیم که 

تعداد بیمه نامه های کمی وجود دارد. 

خبرنامه

رویترز گزارش داد
زلزله ایران، بازار جهانی نفت را 

محتاط کرد
خبرگ��زاری رویت��رز انگلیس اعالم ک��رد معامالت 
نف��ت در بازاره��ای جهان��ی، صب��ح روز دوش��نبه 
 محتاطانه بود، زی��را تنش ها در خاورمیانه ادامه دارد؛ 
زمین لرزه ش��دیدی در ایران و ع��راق اتفاق افتاده و 
ش��مار دکل های حفاری در آمریکا نی��ز که به منزله 

افزایش تولید در آینده است، باال رفته است. 
به گ��زارش رویترز، قیمت آتی نف��ت برنت دریای 
ش��مال در بازار لندن تنها با پنج سنت افزایش نسبت 
ب��ه آخرین قیمت جمعه گذش��ته ب��ه 6۳ دالر و 57 
سنت در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز در بازار نایمکس این کش��ور به 
قیمت 56 دالر و 78 س��نت معامله شد که نسبت به 

جمعه گذشته فقط چهار سنت افزایش داشت. 
فعاالن ب��ازار نف��ت می گویند کاه��ش تولید نفت 
تولیدکنن��دگان مهم جه��ان، در رأس آنها س��ازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و روسیه به خوبی 
از قیمت ه��ای نفت حمای��ت می کنند. فع��االن بازار 
همچنی��ن معتقدند افزایش تنش در خاورمیانه، خطر 
احتمالی ایجاد اختالل در عرضه نفت را به همراه دارد 
و مشخص نیس��ت زمین لرزه شدیدی که در ایران و 
عراق اتفاق افت��اد، تأثیری بر مناطق نفت خیز این دو 

کشور گذاشته است یا خیر. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: 
مشکلی برای 21 سد اطراف منطقه 

زلزله زده ایجاد نشده است
مدیرعامل ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران گفت 
براساس بازدیدهای اولیه، برای 21 سد واقع شده در 
شعاع 125 کیلومتری محل وقوع زلزله هیچ مشکلی 
رخ نداده اس��ت.   محمد حاج رس��ولی ه��ا، که برای 
بازدید از وضعیت سدها و تأسیسات منطقه زلزله زده، 
به غرب کشور س��فر کرده است، در گفت وگو با ایرنا، 
اف��زود: با توجه به ش��دت زلزله، طبق اس��تانداردهای 
بین المللی باید کل س��ازه ها و تأسیس��ات مس��تقر تا 
ش��عاع 125 کیلومت��ری مح��ل وقوع زلزل��ه کنترل 
می شد.  وی با بیان اینکه در این شعاع، 21 سد بزرگ 
و چندی��ن کیلومتر تونل انتقال آب وجود دارد، گفت: 
در ابتدای وقوع زلزله، همکاران ما از همه تأسیس��ات 
بازدید کردند که خوشبختانه از نزدیک ترین سد یعنی 
س��د »ازگله« - که در هش��ت کیلومتری محل وقوع 
زلزله اس��ت- تا دورترین س��د که س��د »چنگیز« در 
استان ایالم و فاصله 125 کیلومتری محل وقوع زلزله 
قرار دارد، هیچ مشکلی به لحاظ سازه ای دیده نشد. 

ح��اج رس��ولی ها اف��زود: در ای��ن بازدیده��ا، ابتدا  
»س��المت فیزیک��ی« و »تجهیزات جانبی«، س��پس  
»حاش��یه مخازن س��دها«، پ��س از آن »کنترل دبی 
نشتی زهکش ها« و »کدورت زهکش ها« و در آخرین 
مرحله، بازرس��ی »پایین دست س��دها« از نظر اینکه 

چشمه های جدیدی ایجاد نشده باشد، بررسی شد. 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
در مرحله دوم بررس��ی ها، ابزارهای اندازه گیری نصب 
شده روی این تأسیس��ات و رفتارهای مشاهده شده، 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و با مبانی طراحی 
آنها تطبق داده می ش��ود ک��ه در آن مرحله هم نتایج 
دقیق ت��ری اعالم می ش��ود؛ البته نتای��ج مرحله دوم، 
بیش��تر برای کارها و تجربه های آینده مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به ش��دت 
زلزله، امکان چه پیامدهایی وجود داش��ت؟ گفت: اگر 
در مبانی طراحی این س��دها و تونل ها اشتباهاتی رخ 
داده بود، با این ش��دت زلزله می توانست عواقب بدی 
مثل شکس��ت سد، ریزش تونل های انتقال آب یا فرار 
آب از س��دها را به همراه داشته باشد؛ اگر سازه ها به 
لحاظ فنی نیز بد اجرا ش��ده بودند می توانس��ت این 

پیامدها را داشته باشد. 

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران: 
مردم از دستکاری رگالتورهای گاز 

خودداری کنند
رئیس HSE ش��رکت ملی گاز ایران گفت حوادث 
پیش بینی نش��ده مانند زلزله ش��امگاه یکشنبه سبب 
قط��ع گاز برای مدت محدود به منظ��ور حفظ امنیت 
جان مردم می شود که در این مواقع مشترکان باید از 
دستکاری رگالتورها برای وصل گاز منازل خودداری 
کنند.  به گزارش ایسنا، محمدرضا یوسفی پور، رئیس 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( شرکت ملی 
گاز در نشستی در جمع خبرنگاران گفت: هر سال در 
فصل سرما شاهد وقوع حوادث ناگوار برای هموطنان 
عزیزمان هس��تیم. مرگ خام��وش، بدترین تجربه به 
سبب رعایت نکردن مسائل ایمنی است که امیدواریم 

امسال شاهد تکرار آن نباشیم. 
وی ب��ا تأکید بر اهمیت مصرف صحیح و بهینه گاز 
از س��وی مردم، اظهار کرد: حوادث پیش بینی نش��ده 
مانند زلزله ش��امگاه یکشنبه از جمله مواردی هستند 
که بر آن گازرسانی به مردم برای مدتی معین متوقف 
می ش��ود، مردم در چنین ش��رایطی ب��ه هیچ عنوان 
نباید رگالتورها را دس��تکاری کنند در غیر این صورت 

سیستم ایمنی گاز منازل آنها از کار می افتد. 
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رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
گفت: الیحه بودجه س��ال ۹۷ براساس نظام 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بوده و بودجه 
دس��تگاه ها براساس قیمت تمام شده به آنها 
اختص��اص می یاب��د. محمدباق��ر نوبخت در 
نشست علنی روز دوشنبه مجلس در جریان 
ارائه ش��اخص های بودجه ریزی عملیاتی در 
بودجه س��ال 13۹۷ کل کش��ور گفت: برای 
اصالح نظام بودجه ریزی کش��ور دو وعده به 
نمایندگان داده ش��د که وعده نخس��ت این 
بود ک��ه الیحه بودج��ه س��ال ۹۷ در زمان 
مقرر تقدیم مجلس ش��ود که در این راس��تا 
از چهارشنبه گذش��ته پیش نویس الیحه به 
دولت ارس��ال شده و از جلس��ه روز گذشته 
هیأت وزیران کار رس��یدگی به پیش نویس 
الیحه بودجه س��ال ۹۷ آغاز ش��ده اس��ت. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه 
به اینکه مقرر ش��ده تمامی جلس��ات هیأت 
دولت به بررس��ی پیش نویس معطوف شود، 
امیدواری می کنم که الیحه سال ۹۷ در زمان 
مقرر قانونی تقدیم مجلس ش��ود. به گزارش 
خبرآنالین، وی با بیان اینکه وعده دیگر این 
بود که الیحه بودجه س��ال ۹۷ با اصالحات 
اساسی ش��کل گرفته و تقدیم مجلس شود، 
ادام��ه داد: اگ��ر این الیحه ب��رای اصالح به 
تکمیل نیاز دارد، توس��ط مجلس انجام شود 
تا بتوان قانون مناسبی در این زمینه داشت. 

راه حل مشکالت بودجه ریزی در کشور
نوبخت یادآور ش��د: بودجه عالوه بر اینکه 
پیش بینی منابع و مصارف یک س��اله است، 
برنامه یک س��اله از برش برنامه های توس��عه 
پنج س��اله اس��ت. وی با بیان اینکه راه حل 
مش��کالت بودجه ریزی در کش��ور این بوده 
که بودجه ریزی از روش س��نتی و افزایش��ی 
به روش بودجه ریزی برمبنای عملکرد تغییر 
یابد، افزود: دولت در س��ال ۹۷ بودجه ریزی 
برمبن��ای عملک��رد را مبن��ای فعالیت خود 
ق��رار داده و اه��م اصالح��ات در این الیحه 
شامل شش مورد می ش��ود. نوبخت با اشاره 
به اصالح��ات بودجه ریزی برمبنای عملکرد 
در س��ال ۹۷، ادامه داد: بودجه ریزی مبتنی 
ب��ر عملک��رد، اص��الح ردیف ه��ای متفرقه 
بودجه، اصالح ج��داول بودجه، تمرکززدایی 
و تفوی��ض اختیارات بیش��تر به اس��تان ها، 
نظام درآمد هزینه ای اس��تان ها و مش��ارکت 
عمومی خصوصی در طرح های تملک دارایی 
س��رمایه ای از جمله تغییرات اعمال شده در 
الیحه بودجه سال ۹۷ است. وی اظهار داشت: 
در خصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با 
تکیه بر اسناد فرادست، ابتدا برنامه سال ۹۷ 
احصا و برنامه اجرایی بر این اس��اس تدوین 
ش��د که برای اجرای آن بای��د فعالیت هایی 
انجام ش��ود که این فعالیت ها نیز احصا شده 
است. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: برای هریک از فعالیت ها قیمت مشخص 
ش��ده است و قیمت تمام ش��ده هر فعالیت 
در هر دس��تگاه مشخص می شود که بودجه 
هر دس��تگاه براس��اس این قیمت تمام شده 
تخصی��ص می یابد. نوبخ��ت در ادامه با بیان 
اینکه با اصالح نظام بودجه ریزی بر عملکرد 
دستگاه ها ارزیابی خواهیم داشت، گفت: بدین 
ترتیب در زمان تخصیص متوجه می ش��ویم 
دستگاهی برای سال ۹۷ که مقداری بودجه 
گرفته در راستای هدف خود حرکت کرده یا 
خیر و آیا توانسته است اهداف سازمان خود 
را تحقق بخشد یا خیر. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: برای س��ال 13۹۷، 2۹0 
دس��تگاه و ردیف ملی داری��م که 32درصد 
دستگاه های اصلی است که برمبنای قیمت 
تمام ش��ده که با مدل های نرم افزاری قیمت 
آن را احصا کرده ایم حسابرسی می کنیم که 
در آینده به کمیس��یون های مربوطه مجلس 
معرفی خواهیم کرد و الباقی براساس قیمت 
واحد تولید محاسبه می ش��ود. وی در ادامه 
با ابراز امیدواری از اینکه برای س��ال۹۷ این 
انتظار را داریم که با اعتبارات دس��تگاه ها که 
اختیارات آن به اس��تان ها تفویض می ش��ود 
صرفه جویی کنیم، عنوان کرد: درهمین راستا 
50درصد برای بودج��ه عمرانی و 50درصد 

برای بهره وری خواهد بود. 

شفافیت هزینه های دستگاه های 
اجرایی تا 70درصد درآمدهای 

اختصاصی برای هزینه های جاری
نوبخ��ت همچنین با بی��ان اینکه در حال 
حاضر 33۷ردیف متفرق��ه در بودجه وجود 
دارد، اظه��ار داش��ت: هر دس��تگاهی ردیف 
بودج��ه ای دارد و در کنار آن ردیف متفرقه 
که مش��خص نیست این اعتبار را چه کسی 
می گیرد و صرف چه اموری می شود از این رو 

هماهنگی کردیم تا مشخص شود هرکدام از 
دستگاه ها چقدر اعتبار دریافت کرده و صرف 
چه اموری می کنند که از این طریق توانستیم 
ردیف ه��ای متفرقه را از 33۷ به 113 ردیف 
کاهش دهیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
افزود: برهمین اس��اس شفافیت هزینه های 
دس��تگاه های اجرایی را حداکثر تا ۷0درصد 
درآمدهای اختصاصی برای هزینه های جاری 
خواهیم داشت و در کنار آن مدیریت منابع 
با هدف تقویت مص��ارف تملک دارایی های 
س��رمایه ای حداقل تا 30درصد درآمدهای 
اختصاصی برای بودجه های عمرانی خواهیم 
داش��ت. وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه 5۹ 
مؤسس��ه داریم که اعتباراتی از دولت برای 
کمک می گیرند، عنوان کرد: هرکدام از این 
موسس��ات زیرمجموعه دستگاهی هستند، 
بنابراین س��هام نهاد آنه��ا را افزایش داده ایم 
تا از ردیف های متفرقه کم ش��ود، همچنین 
تش��ویق هایی ب��رای افزای��ش درآمده��ای 
اس��تانی در نظ��ر گرفته ای��م و مکانیزم��ی 
برای مش��ارکت مردم��ی در پروژه ها تعیین 
کرده ایم. نوبخت ادامه داد: 128هزار میلیارد 
تومان برای طرح ه��ای عمرانی با اصالحات 
نظام بودجه ریزی، پ��ول و اعتبار اختصاص 
خواهی��م داد. وی با اش��اره ب��ه چالش های 
نظام بودجه ریزی خاطرنش��ان کرد: افزایش 
هزینه ه��ای صندوق بازنشس��تگی، الزامات 
اح��کام قان��ون برنامه شش��م، معافیت ها و 
تخفیفات رو به افزایش مالیاتی و گمرکی و 
کاهش سهم دولت از منابع صندوق توسعه 
ملی از مهم ترین چالش های پیش رو اس��ت 
که باید نسبت به آن اقداماتی صورت گیرد. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
س��وال رئی��س مجلس درخص��وص بودجه 
بخش هایی ک��ه زیرنظر هی��چ وزارتخانه ای 
نیستند، مانند موضوع یارانه ها اظهار داشت: 
از 33۷ ردی��ف متفرق��ه بودج��ه، 224 را 
حذف کرده ایم که از مقدار باقی مانده برای 
بخش های��ی که زیر نظر هی��چ وزارتخانه ای 

نیستند، استفاده خواهد شد. 

شاخص های بودجه ریزی عملیاتی در 
بودجه سال ۱3۹7

رئی��س دیوان محاس��بات کل کش��ور در 
مورد ش��اخص های بودجه ریزی عملیاتی در 
بودجه س��ال 13۹۷ کل کشور گزارشی ارائه 
کرد. عادل آذر در نشست علنی روز دوشنبه 
مجلس، با ارائه گزارشی در زمینه شاخص های 
بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال 13۹۷ 
کل کشور اظهار داشت: چنین مکانیزمی از 
س��ال 80 در قانون بودجه م��ورد تأکید قرار 
گرفت و پیش بینی ها ای��ن بود که این نظام 
تجدیدنظر جدی خواهد ش��د، اما در نهایت 
در قانون پنج س��اله توسعه ششم در بند پ 
ماده ۷ به صراحت احکام تغییر نظام بودجه 
پیاده شد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور 
با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطالح 
غلطی اس��ت، ادام��ه داد: بای��د بودجه ریزی 
براساس عملکرد باشد. برهمین اساس نگاهی 
ب��ه آس��یب های بودجه ریزی نظ��ام کنونی 
کش��ور می اندازیم. وی با ارائه اس��الیدهایی 
توضیح داد: آمارها نشان می دهد که همواره 
تخصیص ه��ا به نحو بس��یار باالیی و نزدیک 
عدد 10 در بخ��ش بودجه هزینه ای صورت 
گرفته، یعنی دولت تمام تالش خود را برای 
پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار 
می گی��رد و پس از آن به س��راغ بودجه های 
عمرانی م��ی رود. ب��ه گ��زارش خبرآنالین، 
آذر ادام��ه داد: البت��ه آمارها نش��ان می دهد 
که عدد ریالی بودج��ه عمرانی افزایش پیدا 
کرده اس��ت، اما اتفاق عجیبی در این زمینه 
رخ داده است، چراکه طبق آمارها تخصیص 
بودجه عمرانی در س��ال ۹0، 25درصد و در 
س��ال ۹5، 13درصد بود؛ این درحالی است 
که تخصیص بودجه هزینه ای در س��ال ۹0، 
۷4درصد و در سال ۹5، به 8۷درصد افزایش 

پیدا کرده است و این نشان می دهد که همه 
اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری 
اس��ت و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم. 
رئیس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: 
تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی 
از طریق مالیات، عوارض یا درآمدهای سالم 
و خوب با اعتبارات هزینه ای است که سال به 
سال افزایش پیدا کرده است. وی گفت: تراز 
عملیاتی س��ال ۹0، 28هزار میلیارد تومان و 
در س��ال ۹0 این ش��اخص به منفی 61هزار 
میلیارد تومان رس��ید و در واقع شاهد رشد 
منف��ی 2۹درصد هس��تیم. آذر در خصوص 
اینکه چگونه می توان تراز عملیاتی را جبران 
کرد، اظهار داش��ت: برای این کار باید تأمین 
اعتبارات و تحول بودجه را در کش��ور به طور 
جدی دنب��ال کنی��م، باید از منابع کش��ور 
61هزارمیلیارد تومان برداش��ت کنیم و این 
منابع می تواند دارایی های سرمایه ای، مالی و 
بین نسلی باشند. رئیس دیوان محاسبات کل 
کش��ور توضیح داد: نفت مصداق دارایی های 
سرمایه ای و فروش ش��رکت ها و دارایی های 
دولتی مصداق س��رمایه های مالی است. در 
واقع سال به سال واگذاری سرمایه های مالی 
افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار 

در بخش واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای 
هس��تیم. آذر با تأکی��د بر اینک��ه این روند 
آس��یب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند 
از نمایندگان مجلس خواس��ت تا در تصویب 
مصوبات و خواسته های دولت توجه بیشتری 

داشته باشند. 

میانگین مدت اجرای پروژه های 
عمرانی معادل ۱۴,۲ سال

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد 
از اینکه ۷55 پروژه وجود دارد که سال اتمام 
آن ذکر نش��ده اس��ت، افزود: میانگین مدت 
اجرای پروژه های عمرانی معادل 14.2 سال 
ک��ه حدود 3.3 برابر م��دت زمان پیش بینی 
شده است. به عبارتی اگر این پروژه ها به موقع 
اجرا می شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. آذر 
تصریح ک��رد: از هر صد توم��ان اعتبار برای 
طرح ها 52تومان به خروجی تبدیل می شود، 
بنابرای��ن 48توم��ان آن حیف می ش��ود که 
نش��ان دهنده عدم کارایی است. وی با اشاره 
به اینکه بسیاری از دستگاه های اجرایی مثل 
مناطق آزاد تجاری، شرکت های نسل دوم و 
غیره که هر روزه ذکر نمی ش��وند که بر این 
اس��اس نظارت صحیح بر آنها هم س��خت تر 
می شود، اظهار کرد: موضوع اعتبارات خارج 
از ش��مول نیز از دیگ��ر بی نظمی های نظام 
بودجه ریزی است که امکان نظارت را به صفر 
می رس��اند؛ هم اکنون یک درص��د از بودجه 
عمومی کل کش��ور ش��امل اعتبارات خارج 
از شمول اس��ت که رقم قابل توجهی است. 
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به 
اینکه تقریبا 6درصد از بودجه توسط مجلس 
دس��تخوش تغییر قرار می گی��رد که امری 
عادی اس��ت، افزود: اما باید توجه داشت که 
درآمدها و هزینه هایی که پیش بینی می شود، 
باید به درستی محقق شود. عموما درآمدهای 
درنظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده، 
اما هزینه ها برعهده دولت است و باید آنها را 

پرداخت کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس عنوان کرد

 اختصاص ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی

حمل و نقل ریلی

افزایش۵۴درصد تبادل ریلی کاال 
با ترکیه

معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن گفت: در 
سال جاری حجم مبادالت ریلی کاال میان ایران و ترکیه 
به 414 هزار تن رس��یده که رشد 54 درصدی نسبت به 
گذشته را نش��ان می دهد. حسین عاشوری در گفت وگو 
با مهر در خصوص جلس��ات دو روز اخیر مدیران راه آهن 
ایران و ترکیه گفت: این دو کش��ور طی س��ال های اخیر 
همکاری های ریلی رو به رش��دی داش��ته اند و طی سال 
ج��اری تاکنون 414 هزار ت��ن کاال بین ایران و ترکیه از 
طریق ریل جابه جا شده است که نسبت به سال گذشته 
54 درصد رشد نشان می دهد. عضو هیأت مدیره شرکت 
راه آهن افزود: در جلس��اتی که در دو روز گذشته داشتیم 
هدف گذاری نهایی برای جابه جایی کاال از طریق راه آهن 
بین دو کش��ور یک میلیون تن در س��ال تعیین شد که 
برای دس��تیابی به این هدف قرار ش��د ن��رخ تعرفه های 
حمل و نقل ریلی کاال را برای س��ال2018 کاهش دهیم. 
معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن ادامه 
داد: برای کاهش نرخ تعرفه های حمل و نقل ریلی کاال قرار 
است ماه آینده مسئوالن راه آهن ایران و ترکیه نشستی را 
در آنکارا برگزار کنند و در این جلسه نرخ جدید تعرفه ها 
تعیین می شود. وی از دیگر توافقات مقامات راه آهن ایران 
و ترکیه را انتقال بار میان آسیای میانه و ترکیه از طریق 
ریل ایران عنوان و اظهار کرد: براساس این توافق قرار شد 
بارهایی که از ترکیه به کشورهای حوزه CIS و بالعکس 
جابه جا می شود، از طریق شبکه ریلی ایران انجام شود که 
برای نهایی شدن این توافقنامه قرار شد جلسه ای به زودی 
در ترکی��ه با حضور مدی��ران راه آهن پنج کش��ور ایران، 
ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار شود. 
عاشوری از دیگر موضوعات مورد توافق در نشست های دو 
روزه ایران و ترکیه را بحث ارتقای سیستم های نرم افزاری 
مدیریت حمل ریلی کاال دانس��ت و افزود: روز گذش��ته 
جلس��ه ای نیز میان فورواردرها و صاحبان ب��ار ایرانی با 
مدیران راه آهن ایران و ترکیه برگزار ش��د که موضوع آن 
افزایش جابه جایی باره��ای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی 
بین ایران و ترکیه از طریق شبکه ریلی بود. به گفته عضو 
هیأت مدیره شرکت راه آهن، مسئوالن راه آهن ترکیه قول 
داده اند ظرف یک ماه آینده جلسه دیگری در این کشور 
با حضور تجار ایرانی و فورواردرهای ترکیه ای برگزار شود. 
معاون شرکت راه آهن تصریح کرد: امروز جلسات مدیران 
راه آه��ن ایران و ترکیه به پایان رس��یده و در حال حاضر 
متن نهایی توافقنامه ها در حال آماده ش��دن اس��ت که 

به زودی به امضای دو طرف خواهد رسید. 

اقتصاد کالن

آمار جدید از نقدینگی
سرعت رشد کند شد

گرچه روند رو به رش��د نقدینگ��ی همچنان ادامه 
داش��ته و تا مرز 13۹0 هزار تریلیون پیش رفته، اما 
از س��رعت رش��د آن تا 5درصد کاسته شده است. به 
گزارش ایس��نا، تازه ترین آم��اری که بانک مرکزی از 
فعالیت مالی در ش��بکه بانکی منتش��ر کرده نش��ان 
می ده��د که حج��م نقدینگی در پایان ش��هریورماه 
به بیش از 138۹هزار میلی��ارد تومان افزایش یافته 
اس��ت. مقایس��ه میزان رش��د نقدینگی طی دو سال 
گذش��ته بیانگر آن اس��ت ک��ه حج��م نقدینگی در 
ش��هریورماه امس��ال نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 
23.8درص��د افزای��ش دارد. درحالی که در ش��هریور 
13۹5 نس��بت به ماه مشابه در سال 13۹4 این رشد 
حدود 28.6 درصد گزارش شده بود. بر این اساس از 
سرعت رش��د نقدینگی تا 5درصد کاسته شده است. 
اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم نقدینگی نشان 
داد که سرعت رش��د اندکی افزایش دارد. به گونه ای 
که در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفند 13۹5 
تا 10.۹درصد رش��د داش��ته، ولی در ش��هریور سال 

گذشته نسبت به اسفند 13۹4 این رشد 10.4درصد 
گزارش ش��ده ب��ود. نقدینگ��ی 13۹0ه��زار میلیارد 
تومانی در پایان نیمه نخس��ت امس��ال در مقایسه با 
ش��هریورماه 13۹4 که 8۷2 هزار میلیارد تومان بود، 
بیش از 500 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. حجم 
نقدینگی در شهریور سال گذشته 1253هزار میلیارد 
تومان اعالم ش��ده بود. حجم نقدینگی را ش��به پول 
که عمده آن را س��پرده های بانکی تش��کیل می دهد 
و همچنین پول در دس��ت مردم ش��امل می شود. از 
این رقم حدود 1221ه��زار میلیارد تومان متعلق به 
شبه پول است که در شهریورماه تا 12درصد نسبت 
به پایان س��ال قبل افزای��ش دارد و همچنین حدود 
168ه��زار میلیارد توم��ان متعلق به پ��ول بوده که 

رشدی نزدیک به 3.2درصد دارد. 

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس: 
بررسی درآمدهای بیش از ۵میلیارد 

ریال در سال با هدف تشخیص و 
دریافت مالیات

رئی��س فراکس��یون شفاف س��ازی مجل��س گف��ت 
طبق توافق س��ازمان امور مالیاتی با هدف تش��خیص 
و دریاف��ت مالیات در واقع جم��ع درآمدهای بیش از 
5میلیارد ریال در س��ال مورد س��وال ق��رار می گیرد. 
محم��ود صادق��ی روز دوش��نبه درخصوص نشس��ت 
مش��ترک فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد 
و انضباط مالی با رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی افزود: 
این نشس��ت به ابتکار فراکس��یون شفاف سازی برگزار 
ش��د، با توجه به اینکه در قانون مالیات مستقیم ماده 
16۹ مکرر تکلیف کرده که س��امانه و پایگاه اطالعات 
مودیان تشکیل ش��ود. رئیس فراکسیون شفاف سازی، 
سالم س��ازی اقتص��اد و انضباط مالی مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه به نظر ما این پایگاه می تواند با 
توجه به جامعیتی که دارد، عالوه بر کاربرد تشخیص و 
دریافت مالیات برای شفافیت بخش های مختلف مالی 
کشور کاربرد داشته باشد، اظهار داشت: آن طور که در 
این جلس��ه گفته شد توس��ط آقای تقوی نژاد پورتالی 
ک��ه به موج��ب تکالیف مختل��ف قانونی ایجاد ش��ده 
یک  س��امانه مفصل اس��ت. نماینده مردم تهران، ری، 
ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه در این پورت��ال اطالعاتی 
از وزارت اقتصاد و دس��تگاه های برون س��ازمانی مانند 
ثبت احوال، ثبت اسناد، ش��هرداری، دیوان محاسبات، 
س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود دارد که 
اتصاالت برون س��ازمانی نیز در این شبکه دارد، ادامه 
داد: با این قابلیت اگرچ��ه نمی تواند تمام فعالیت های 
پولی و مالی را پوشش دهد، اما بخش عمده ای را تحت 
پوش��ش خود قرار می دهد. صادقی ب��ا تأکید بر اینکه 
در این پورتال س��طوح دسترس��ی تعریف شده، عنوان 
کرد: دسترس��ی به تراکنش های اف��راد می تواند منجر 
به شفافیت و پیش��گیری از فساد باشد که جدا از این 
سامانه، سامانه های دیگری از جمله سامانه ای در خود 
وزارت اقتصاد برای جلوگیری از پولشویی وجود دارد. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
طبق توافق س��ازمان امور مالیاتی با هدف تش��خیص 
و دریاف��ت مالیات در واقع جم��ع درآمدهای بیش از 
5میلیارد ریال در س��ال مورد س��وال ق��رار می گیرد. 
رئیس فراکس��یون شفاف س��ازی، سالم س��ازی اقتصاد 
و انضب��اط مال��ی با تأکی��د بر اینکه با توج��ه به زمان 
نامناس��ب، از این جلسه استقبال خوبی صورت گرفت، 
سواالت مختلفی مطرح شد که رئیس سازمان مالیاتی 
نیز پاس��خگوی سواالت بود، خاطرنشان کرد: بنا داریم 
این بحث را ادامه دهیم، مدت زمان زیادی اس��ت که 
پیگیر این سامانه هستیم و از این به بعد نیز تا کامل تر 

شدن سامانه همکاری ها ادامه دارد. 



معاون فن��اوری بانک مرکزی نس��بت 
به ریس��ک باالی  »بیت کوین« )ارزهای 
دیجیتال( هش��دار داد و اع��ام کرد که 
بانک مرک��زی این ارزها را هنوز به عنوان 

ارز رسمی نپذیرفته است. 
از  ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
بان��ک مرک��زی، ناصر حکیم��ی، معاون 
فناوری ه��ای نوی��ن بانک مرک��زی روز 
گذش��ته در نشس��تی خب��ری با اش��اره 
ب��ه اهمی��ت موض��وع فن��اوری مالی در 
عرص��ه خدمات بانکی گف��ت: با توجه به 
گس��ترش روزافزون کاربرد فین تک ها در 
خدمات بانکی با استفاده از کسب نظرات 
متخصصان در داخل کش��ور و همچنین 
بررسی و مطالعه تجربیات بین المللی در 
این زمینه، برنامه ای به عنوان مس��یر راه 
و سیاس��ت کلی بانک مرکزی در ش��ش 
مرحل��ه در عرصه فن��اوران مالی تا پایان 
س��ال ۱۳۹۷ تدوی��ن و اجرای��ی خواهد 
ش��د. سند اول و دوم این برنامه تدوین و 
منتشر شده است و سند سوم نیز تا اوایل 
آذر و س��ند چهارم تا اواخر دی ماه سال 
جاری اطاع رس��انی خواهد شد؛ دو سند 
دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در 

سال آتی منتشر می شود. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
»پرداخت ساز« را سند اول این مجموعه 
سیاس��ت ها خواند و گفت: پرداخت س��از 
ب��ه فین تک های��ی اط��اق می ش��ود که 
اطاع��ات مربوط به فرآین��د پرداخت را 
توس��عه می دهن��د. این س��ند در تیرماه 
امس��ال تدوین و در سایت بانک مرکزی 

اطاع رسانی شده است. 
حکیمی با معرفی پرداخت یار به عنوان 
دومین س��ند ای��ن مجموعه بی��ان کرد: 
ضواب��ط پرداخت ی��ار امکان اس��تفاده از 
خدمات پذیرش کارت توسط فین تک ها 
را فراه��م می کند، این ضوابط در مهرماه 

سال جاری تدوین و منتشر شده است. 
وی از پرداخت ب��ان به عنوان س��ومین 
س��ند از مجموعه سیاس��ت های فناوری 
مال��ی بان��ک مرکزی ن��ام ب��رد و افزود: 
پرداخت بان امکان پرداخت های خرد غیر 
 از آنچه که تاکنون از طریق شبکه آناین 
انجام می داد را امکان پذیر می سازد. کیف 
پ��ول خرد نمونه ای از ای��ن فناوری مالی 
اس��ت که چارچوب ای��ن ضوابط تا اوایل 

دی ماه تدوین و منتشر خواهد شد. 
معاون فناوری های نوین از حس��اب یار 
به عن��وان چهارمین س��ند که ت��ا اواخر 
دی ماه س��ال ج��اری کار تدوی��ن آن به 
پایان می رس��د نام برد و گفت: چارچوب 
فین تک هایی  ب��ه  مقررات��ی حس��اب یار 
مرب��وط می ش��ود ک��ه ام��کان کنترل و 
مدیریت حس��اب های چندی��ن بانک را 
به ط��ور همزم��ان برای بانک ه��ای کاربر 

فراهم می سازد. 
ارزه��ای رمزین��ه ی��ا رمزین��ه پول، 
پنجمین سند مجموعه سیاستی فناوری 
مالی را شامل می ش��ود که حکیمی در 
تش��ریح آن عنوان کرد: بح��ث ارزهای 
رمزین��ه در دنی��ا با فراز و نش��یب های 
بس��یاری هم��راه بوده اس��ت و در بازار 
پول کشور نیز به موضوعی جذاب برای 
بازیگران عرصه پول مبدل ش��ده است 
و بان��ک مرکزی به عنوان سیاس��ت گذار 
تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷ مجموعه 
مقررات مرتبط با پول رمزینه را منتشر 

خواهد ک��رد. در این زمینه به دو مقوله 
ضوابط و مق��ررات اس��تفاده از ارزهای 
رمزین��ه توجه خواهد ش��د و همچنین 
مس��ئله ایج��اد پول رمزین��ه به صورت 
بومی و محلی در داخل کش��ور بررسی 

و سیاست گذاری می شود. 
نوی��ن تعیی��ن  مع��اون فناوری ه��ای 
چارچوب فین تک های تخصیص مصارف 
یا ارائه تسهیات بانکی از طریق فناوری 
مالی را شش��مین سند مجموعه خواند و 
تصریح کرد: در حال حاضر فرصت طایی 
برای توس��عه ابزار فناوری مالی در حوزه 
تامی��ن مالی خ��رد از طری��ق فین تک ها 
وج��ود دارد که بای��د از آن برای افزایش 
سطح دسترسی عموم مردم به تسهیات 
مالی خرد بهره ببریم. سند ششم تا پایان 
س��ال ۱۳۹۷ تدوین و منتشر خواهد شد 
و می تواند نقش موثری در س��طح تامین 

مالی خرد ایفا کند. 
ناصر حکیمی در ادامه نشس��ت خبری 
با اش��اره به فراگیر شدن بحث بیت کوین 
گف��ت: با توج��ه به اینک��ه در این زمینه 
در س��طح دنیا دیدگاه ه��ای مختلفی از 
ممنوعیت کامل تا استفاده از بیت کوین 
به عنوان پش��توانه و ذخای��ر ارزی مطرح 
ش��ده اس��ت، در بانک مرکزی بررسی و 
مطالعه همه جوانب بیت کوین در دستور 
کار ق��رار دارد و پ��س از بررس��ی کامل 
سیاس��ت های بانک مرکزی در این حوزه 
اباغ خواهد شد. وی گفت: در این زمینه 
دو نگرانی مهم برای سیاس��ت گذار وجود 
دارد. یکی نوسانات شدید ارزش ارزهای 
رمزین��ه اس��ت؛ این موض��وع باعث عدم 
اطمینان و بروز ریسک باال برای ارزهای 
رمزینه شده اس��ت. موضوع نگران کننده 
بح��ث  در  س��وداگری  هج��وم  دیگ��ر، 
بیت کوین اس��ت. فعالیت های سوداگرانه 
از طریق بازاریابی شبکه ای و فعالیت های 
هرم��ی در ح��ال ش��کل گیری اس��ت تا 
بیت کوی��ن را به عن��وان گزین��ه ج��ذاب 
سرمایه گذاری معرفی کند و ممکن است 

س��رمایه های مردم در معرض تهدید قرار 
گیرد.  معاون فناوری های نوین در ادامه 
تاکی��د کرد: با توجه ب��ه اینکه بیت کوین 
و س��ایر ارزه��ای رمزینه از س��وی بانک 
مرک��زی به عن��وان ارز رس��می معرف��ی 
نش��ده اس��ت و همچنین وجود ریسک 
باالی خرید آن و فعالیت س��وداگران در 
ای��ن عرص��ه، از س��رمایه گذاران و مردم 
می خواهیم با احتیاط بیش��تری وارد این 
بازار ش��وند چراکه امکان مالباختگی در 

آن وجود دارد. 
حکیمی خاطرنش��ان کرد: با همکاری 
نهاده��ای  س��ایر  و  مرک��زی  بان��ک 
ذی ربط س��مت عرضه ارزه��ای رمزینه، 
مکانیزم های کنترل و رصد در حال انجام 
است، اما باید از جانب تقاضا نیز مردم با 
خطرات و ریس��ک های آن آشنا شوند بر 
همین اساس رس��انه ها باید اطاع رسانی 
در خص��وص ارزه��ای رمزین��ه از جانب 

تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند. 

 »فناوری مالی« یا »فین تک« 
چیست؟ 

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت فن��اوری مال��ی 
)فین تک ها( به مجموعه ای از نوآوری هایی 
اطاق می ش��ود که به مدد بهره گیری از 

امکانات فناوری اطاع��ات و ارتباطات و 
پدیده ه��ای نوظهوری چون ش��بکه های 
اجتماعی و نفوذ ش��گرف ابزارهایی مانند 
گوش��ی های هوشمند، در کنار موسسات 
مالی و اعتباری رس��می، تمام یا بخشی 
از خدم��ات آنها را ب��ه صورتی جذاب تر، 
سفارشی سازی ش��ده و مش��تری محورتر 
بس��ته بندی و عرضه می کنن��د. فناوری 
مالی پدیده ای نو اس��ت ک��ه تنظیم گران 
بازاره��ای مالی در حال تحلیل اثرات آن 
بر آینده صنعت مالی هس��تند، اما آنچه 
که ب��ه تدریج در م��ورد آن اتف��اق نظر 
حاصل شده اس��ت، اثر برهم زننده بالقوه 
ش��دید آن بر اصول، روش ها و مسیرهای 
ارائ��ه خدم��ات بانکی به صورت س��نتی 
است. از این رو اطاع دقیق از اثرات این 
تغییر الگو توسط سیاست گذاران و اتخاذ 
سیاس��ت هایی برای بهره مندی از منافع 
آن در کنار پرهیز از آسیب های بالقوه در 

زمان کوتاه اهمیت بسزایی دارد. 
به  کارشناسی  بررس��ی های  براس��اس 
عمل آم��ده در ح��وزه فناوری های نوین 
بان��ک، سیاس��ت کلی بان��ک مرکزی در 
تبیی��ن جایگاه فن��اوری مالی و ش��یوه 
ب��ر مبن��ای  ب��رای آن  مقررات گ��ذاری 
تجربیات بین المللی ترس��یم شده است. 
در این سیاس��ت، به جای تعریف نهادی 
و ارائ��ه مجوز ب��رای آن – ک��ه رویکرد 
س��نتی برای نهاده��ای بازار پ��ول بوده 
اس��ت – تعریف نقش ها و چارچوب های 
کاری برای آنها مدنظر قرار گرفته اس��ت. 
در س��اختار نقش – چارچ��وب، نظامی 
سلس��له مراتبی، ارتباط فن��اوران مالی را 
با موسس��ات رسمی دارای مجوز از بانک 
مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریس��ک 
و تطبیق با مقررات را برعهده موسس��ات 
زیر نظر بانک مرک��زی می گذارد. ارتباط 
فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق 
موسس��ات اعتباری برقرار شده و ریسک 
آنها ب��ه ص��ورت تضامن��ی در مجموعه 
ریس��ک موسس��ات اعتب��اری ارزیاب��ی 
می ش��ود؛ در مقابل موسسات اعتباری از 
امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و 
محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا 

می کنند، بهره می برند. 
بانک مرک��زی از منظر اجرایی، متولی 
ایجاد و سرپرستی سامانه های بین بانکی 
اس��ت، بنابرای��ن در ایج��اد و گس��ترش 
فض��ای کاری فن��اوران مال��ی، اقدامات 
بانک مرک��زی عاوه بر تعیی��ن ضوابط، 
تسهیل در چارچوب توس��عه استفاده از 
 شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطاعات 

بین بانکی است. 

هدف »فناوری مالی« افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات بانکی است

هشدار بانک مرکزی درباره »بیت کوین«
جزییات نشست کرباسیان با نمایندگان

درخواست های وزیر اقتصاد از 
مجلس

نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس، 
محورهای جلس��ه این فراکس��یون با وزی��ر اقتصاد را 
تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، غامعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی، در تش��ریح نشس��ت فراکسیون مسقلین 
والیی با حضور وزیر اقتصاد، اظهار داشت: در این جلسه 
نمایندگان پیشنهاداتی را در موارد مختلف به وزیر ارائه 
کردند. نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی با بیان 
اینکه از جمله پیش��نهاد نمایندگان می توان به اینکه 
حقوق مسئوالن بعد از پرداخت حقوق و مطالبات مردم 
باشد اش��اره کرد، گفت: دیگر پیشنهادات نمایندگان 
ش��امل تقاضای تاش در جهت ت��راز مثبت صادراتی 
و انتقاد از واردات بی روی��ه، تاش برای اجرای بودجه 
عملکردی، حل قطعی مش��کل مالباختگان موسسات 
مال��ی و اعتباری و پرداخت تس��هیات ب��ه واحدهای 

تولیدی بود. 
بازنگری در معافیت های مالیاتی گمرکی

نماینده مردم رش��ت در مجلس با اشاره به اینکه 
مطابق تبصره ۱۳ بودجه سال جاری مقرر شده بود 
تسهیات زلزله زدگان اس��تمهال شود که تقریبا در 
هیچ  کجا از کشور این مس��ئله اجرایی نشده، ادامه 
داد: نمایندگان پیش��نهاد بازنگ��ری در معافیت های 
مالیاتی گمرکی، رفع مش��کل تسهیات به جوانان و 
تقاضا برای فعال تر شدن شورای پول و اعتبار را ارائه 
کردند.  عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد ضمن تشکر 
از رأی اعتماد اعضای فراکسیون مستقلین والیی به 
وی، از نمایندگان درخواست کرد تا مالیات بر ارزش 
افزوده واحدهای تولیدی هرچه زودتر مسترد شود و 
تقاضای سرعت بخشیدن به الیحه ارزش افزوده و به 
حداقل رسیدن موارد پیشنهادی را از مجلس داشت. 
درخواست سرعت بخشی به تصویب سه قانون

نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی با تاکید بر 
اینکه کرباسیان اعتقاد دارد بانک ها مجاز به بنگاه داری 
نیس��تند و منتقد این مس��ئله اس��ت و از نمایندگان 
مجلس تقاضای نشست ویژه به  منظور استماع گزارش 
خصوص س��ازی را داشت، تصریح کرد: همچنین وزیر 
اقتصاد از مجلس درخواست سرعت بخشی به تصویب 
سه قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی 
و مبارزه با تروریس��م را داشت.  وی با بیان اینکه وزیر 
اقتصاد در این جلس��ه عنوان کرد که تا س��ال جاری 
مطالبات ۱۰۰ میلیونی سپرده گذاران تسویه شده و بعد 
از مردادماه پرداخت مطالبات ۲۰۰ میلیون تومانی در 
جریان اس��ت، گفت: کرباسیان در این جلسه ادامه داد 
که در رابطه با رفع مش��کل سپرده گذاران مقام معظم 
رهبری سران سه قوه را مامور تعیین تکلیف کرده است. 

تسویه مطالبات ۳۱۱ هزار سپرده گذار
جعفرزاده با اش��اره به اینک��ه معاون بانک مرکزی 
در این جلس��ه س��ه گزارش ارائه کرد، ادامه داد: تا 
تاریخ اول ش��هریور سال ۹۴ اصل و سود را پرداخت 
می کنند، مسئولیت افضل توس به بانک آینده داده 
ش��د که مطالب��ات ۳۱۱ هزار نفر ک��ه مبلغ آن زیر 
۳میلیون تومان بود تس��ویه ش��د و موسسه وحدت 
به موسسه ملل منتقل شد که ۷۲درصد سپرده های 

زیر ۳ میلیون تومان پرداخت شده است. 
همچنین نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی 
با تاکید بر اینکه طبق گزارش ارائه شده پرونده البرز 
ایرانی��ان تماما در اختیار قوه  قضایی��ه قرار دارد که 
ب��ا این قوه وارد مذاکره ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: 
در صورت��ی که اموال ۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ میلیارد تومانی 
از اموال این موسس��ه در اختی��ار بانک مرکزی قرار 
بگی��رد، بانک مرک��زی، بانک تج��ارت را به  منظور 

تسویه مطالبات بانک عامل قرار می دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
تامین خدمات بانکی در مناطق 

زلزله زده
رئی��س کل بانک مرکزی درب��اره اقدامات این بانک 
برای خدمات رس��انی ب��ه زلزل��ه زدگان، گفت: تاکنون 
گزارش خاصی از خسارت ساختمان های بانکی دریافت 
نش��ده و اگر در جایی نیاز به خدمات بانکی باش��د به 
سرعت تامین می شود.  به گزارش ایبنا، ولی اهلل سیف 
در حاش��یه جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
گفت: دس��تور جلس��ه امروز درباره کااله��ای قاچاق 
و واردات ب��ا روش های دیگر مانند مناط��ق آزاد و . . . 
بود که خوش��بختانه با مکانیزمی که در سه سال اخیر 
پیاده سازی شده، کاالی قاچاق کاهش پیدا کرده است.  
وی افزود: ادامه این کار انضباط جدی را حاکم و به بانک 
مرکزی در تنظیم بازار ارز کمک می کند زیرا کاالیی که 
به صورت قاچاق وارد شود، ارز آن نیز غیررسمی تامین 
می ش��ود و کاالها کیفیت مناسبی ندارد.  سیف گفت: 
به دلیل برخی برچسب های اشتباه و گمراه کننده برای 
کاالهایی که وارد می شود، مصرف کننده هم از کیفیت 

کاال مطمئن نیست. 
وی تاکید کرد: احس��اس امنیت بیشتر برای مردم 
با اطمینان از اصالت کاالهای خریداری ش��ده ایجاد 
می شود و ساماندهی بازار کاال و حذف قاچاق کاال به 
تنظیم بازار ارز نیز کمک می کند و با شفافیت بیشتر 

کاالهای وارداتی را تامین می کنیم. 
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کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
 مشکل بودجه در کشور ما

سیاسی است
یک کارش��ناس ارش��د مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
شورای اسامی تغییر هزینه ها در بودجه های ساالنه را 
نیازمند تصمیمات سیاس��ی در دولت و مجلس عنوان 
کرد و گفت: مش��کل بودجه در کشور ما سیاسی است.  
به گزارش ایسنا، توحید آتشبار در جلسه علنی دوشنبه 
مجل��س و در جریان بررس��ی موض��وع بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد گفت: چرا راهی که در ۱۶ سال گذشته 
در این زمینه پیموده ش��ده به نتیجه نرس��یده است و 
انتظار ما از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد چیست؟ اگر 
کش��ور به بیماری ش��دید بودجه ای دچار است دو راه 
وجود دارد؛ یکی درمان مقطعی و دیگری درمان اساسی. 
وی افزود: طی ۱۵ سال اخیر دست اندرکاران دولت و 
مجلس بر اج��رای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تاکید 
کرده و تاش هایی داشته اند، اما چرا این تاش ها محقق 
نشده اس��ت. اساس��ا انتظارات از بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد با اهداف آن منطبق نیست. قرار نیست معجزه ای 
در هزینه ه��ای ج��اری دولت رخ دهد البت��ه این امر تا 
حدودی به مدیریت بهتر هزینه های دولت می انجامد اما 
لزوما به کاهش هزینه ها منجر نمی شود بلکه برای بهبود 
کارایی و بهره وری مطرح ش��ده است.  کارشناس ارشد 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی گفت: تغییر 
هزینه ها نیازمند تصمیمات سیاسی در دولت و مجلس 
اس��ت و س��پس نوبت بودجه ریزی مبتن��ی بر عملکرد 
می ش��ود. در ایران تصمیم گی��ران دولت و مجلس توان 
سیاسی کنترل هزینه ها را ندارند و آن را به بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد حواله می کنند این در حالی است که 
چنین سیاس��تی در هیچ کشوری به شکل جامع پیاده 

نشده بلکه نگاه به آن گزینشی بوده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۴۰دالر آمریکا

۴.8۶۵یورو اروپا

۵.۵۱۱پوند انگلیس

۱.۱۳۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۷.۲۰۰مثقال طا

۱۲۶.۳۰۰هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۳۰۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۷۶.۵۰۰سکه طرح جدید

۶8۶.۰۰۰نیم سکه

۳8۶.۷۰۰ربع سکه

۲۵۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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روز دوش��نبه مورخ 22 آبان 96، بورس 
اوراق به��ادار تهران به احترام درگذش��ت 
جمع��ی از هموطن��ان عزی��ز در حادث��ه 
زلزله یکش��نبه ش��ب و ابراز هم��دردی با 
خانواده ه��ای آن��ان، معام��ات را در تاالر 
حاف��ظ آغ��از کرد. ب��ر این اس��اس، رأس 
س��اعت 9 صب��ح ط��ی مراس��می مراتب 
 همدردی فعاالن بازار سهام با خانواده های 
حادثه دیده زلزله یکش��نبه شب در غرب 
کش��ور در تاالر معامات حافظ برگزار شد. 
در معامات بازار سهام شاخص کل بورس 
پ��س از دو روز روند نزولی در هفته جاری، 
روز دوشنبه توانست رشد 87واحدی را رقم 
بزند و به س��طح 87 ه��زار و 832 واحدی 
برسد. همچنین در بازار فرابورس، شاخص 
کل بر خاف روزهای قب��ل، با افت اندک 
1.9 واحدی مواجه شد و به رقم 987 واحد 
اکتفا کرد. در پایان معامات روز دوشنبه، 
نماد ف��والد مبارکه اصفهان ب��ا 78 واحد، 
نماد پاالی��ش نفت اصفهان ب��ا 25 واحد، 
نماد پ��ارس  خودرو با 17 واحد، نماد ایران  
خودرو با 14 واحد، نماد صنایع پتروشیمی 
خلیج ف��ارس با 13واحد، نم��اد فوالد کاوه 
جنوب کیش ب��ا 9 واحد و نماد س��ایپا با 
8 واح��د افزای��ش بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر رش��د ش��اخص کل بورس داش��تند. 
 در مقاب��ل نی��ز نم��اد فوالد خوزس��تان با
 15 واحد، نماد سرمایه گذاری غدیر و نماد 

نفت  بهران با 10 واحد، نماد پتروش��یمی 
پردی��س و نماد ملی  صنای��ع  مس  ایران  با 
9 واح��د و همچنین نماد مخابرات ایران با 
7واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را در 

برآورد نماگر بورس تهران داشتند. 

تداوم معامالت درون گروهی 
حقوقی ها

روز دوشنبه بازار سهام درحالی با تقویت 
تقاض��ا در برابر عرضه س��هام ب��ه لیدری 
خودرویی ها و گروه فلزات اساس��ی روبه رو 
بود که وضعیت کلی بازار س��هام حاکی از 
تداوم معام��ات درون گروهی حقوقی ها و 
سهامداران عمده گروه های شاخص ساز بازار 
س��هام بود. با این همه بازار سهام همچنان 
برای بهبود ترس��یم دورنمای��ی واضح تر از 
اقتصاد سیاس��ی ایران، چش��م به وضعیت 
دماس��نج اقتصاد کان ایران دوخته است. 
بدی��ن ترتیب در بازار دوم بورس تهران که 
به معامات درون گروهی سهامداران عمده 
اختص��اص دارد، کمت��ر از 147 میلی��ون 
سهم س��رمایه گذاری غدیر به ارزش بیش 
از 17.5 میلیارد تومان با معامات انتقالی 
میان سهامداران عمده مواجه بود. در فوالد 
مبارک��ه اصفهان نیز 53 میلیون س��هم به 
ارزش بیش از 12 میلیارد تومان کد به کد 
ش��د. همچنین کمتر از 49 میلیون سهم 
بانک خاورمیانه به ارزش کمتر از 9 میلیارد 
توم��ان به کدهای درون گروهی س��هامدار 
عم��ده انتق��ال یافت و 40 میلیون س��هم 
ملی صنایع م��س ایران به ارزش 7میلیارد 

تومان کد به کد شد. همچنین 20 میلیون 
سهم پتروشیمی ش��ازند به ارزش بیش از 
5 میلی��ارد تومان با معامات انتقالی میان 

سهامداران عمده مواجه شد. 

حجم و ارزش معامالت فرابورس 
ایران افزایش یافت

در میان��ه هفته جاری دادوس��تدهای 
فراب��ورس ای��ران ب��ا افزای��ش حج��م و 
 ارزش معامات همراه ش��د، به طوری که 
309 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش بیش از 2 
ه��زار و 424 میلی��ارد ری��ال در مجموع 
بازار مبادله ش��د که این می��زان در 41 
هزار دفعه دادوس��تد شد. سهامداران در 
مجم��وع بازارهای اول و دوم نیز ش��اهد 
جابه جایی نزدیک به 101 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش بی��ش از 317 میلی��ارد ریال 
بودند. بررس��ی معامات در این دو بازار 
نشان می دهد دو نماد از گروه های فلزات 
اساسی و استخراج زغال سنگ به نام های 
ذوب آهن و فرآوری زغال س��نگ پرورده 
باالتری��ن حج��م و ارزش معامات را در 
اختیار گرفتند. نم��اد ذوب همچنین در 
صدر نمادهای پربازدید فرابورس��ی قرار 
گرفت. از س��وی دیگر در حالی نمادهای  
»کپرور«، »حسینا« و »کشرق« باالترین 
رش��د قیمت��ی را ب��ه ثبت رس��اندند که 
در س��مت مقاب��ل نماده��ای »فزرین«، 
»غف��ارس«، »غپ��آذر« و »ثت��ران« ت��ا 
س��طح حداکثر چهار واح��د افت قیمتی 
را تجرب��ه کردند. همچنی��ن در مجموع 

تابلوه��ای معاماتی بازار پایه نیز ش��اهد 
نق��ل و انتق��ال 201 میلی��ون س��هم به 
ارزش 301 میلی��ارد ریال بودیم. تابلوی 
اوراق تسهیات مس��کن نیز میزبان نقل 
و انتقال نزدیک به 64 هزار ورقه تسه به 
ارزش 49 میلیارد ریال قرار گرفت و نماد 
تس��ه مردادماه 96 باالترین حجم و نماد 
تس��ه مهر 96 بیش��ترین ارزش معامات 
را در این تابلو ب��ه خود اختصاص دادند. 
نگاه��ی به بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت نیز 
نشان می دهد سرمایه گذاران در این بازار 
میزبان جابه جایی یک میلیون و 730هزار 
ورق��ه به ارزش یک ه��زار و 696 میلیارد 
ریال بودند و اس��ناد خزانه اس��امی در 
نماد  »سخاب3« باالترین حجم و ارزش 
معامات��ی را در ای��ن ب��ازار تجربه کرد. 
معامات در صندوق های س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامله نیز به دادوس��تد 5 میلیون 
ورق��ه به ارزش ح��دود 60 میلیارد ریال 
انجامید. صندوق اعتماد آفرین پارس��یان 
در صدر ETFها ق��رار گرفت. در نهایت 
ش��اخص کل فرابورس در پایان معامات 
ب��ه افت نزدی��ک به دو واح��دی تن داد 
تا ب��ه این ترتی��ب آیفک��س در نزدیکی 
ارتفاع 988 واحدی بایس��تد. چهار نماد 
»مارون«، »میدکو«، »ش��راز« و  »ارفع« 
در حالی باالترین تأثیر منفی بر شاخص 
فرابورس را تا ح��دود دو واحد رقم زدند 
که نمادهای  »حس��ینا«، »سرچشمه« و 
»ذوب« با تأثیر مثبت خود مانع از ریزش 

بیشتر آیفکس شدند. 

آغاز معامالت بورس تهران با ادای احترام به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور

تقویت 87 واحدی شاخص کل در کانال 87 هزار واحدی

یک��ی از راه حل ه��ای بزرگ ش��دن بازار 
س��رمایه، ورود شرکت های بیش��تر به این 
بازار اس��ت. در غیر  این صورت، مادامی که 
این بازار محدود به شرکت های حاضر باشد، 
نمی ت��وان انتظار وس��عت آن را در س��طح 
بین المللی داش��ت. درحالی که شاخص کل 
در تاش ب��رای فتح قل��ه تاریخی خود به 
س��ر می برد، برخی از اهالی بازار نسبت به 
عرضه های اولیه گایه مندند، اما نکته اصلی 
که باید در این خص��وص به آن توجه کرد 
این اس��ت که این تعداد ش��رکت با میزان 
سهام عرضه شده آن، آیا توان برهم زدن جو 
کل��ی بازار را دارند و آیا می توانند نقدینگی 
موجود در بازار را به سوی سهم های جدید 
ک��وچ بدهند؟ قطعاً این نگاه س��اده انگارانه 
اس��ت زیرا در عالم واقعی مش��خص نیست 

آن تعداد از کدهای متقاضی عرضه اولیه ها 
که اخیراً به بیش از 100 هزار نفر رس��یده 
است، برای خرید عرضه اولیه ها سایر سهام 
خ��ود را بر میز ف��روش می گذارند یا خیر، 
اما ب��ا ف��رض بدترین حال��ت ممکن ورود 
پول ب��رای خرید عرضه اولی��ه و ورود پول 
از سمت بازارگردان و ناشر بسیار محتمل تر 
از خروج س��رمایه از کل سیس��تم موجود 
است. هرچند از گوش��ه و کنار بازار صدای 
منتقدان به رویه عرضه اولیه ها بلند اس��ت، 
ام��ا نمی توان از این موضوع غافل ش��د که 
بهبود وضعیت بازار سرمایه که همگی از آن 
سهم می برند و برای تمام بازیگران این بازار 
مفید اس��ت، در گرو عمیق و بزرگ ش��دن 
آن اس��ت. جمع ارزش ب��ورس و فرابورس 
در ایران کمی بی��ش از 400 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. این رقم در مقایس��ه عینی با 
ابرقدرت ه��ای اقتصادی دنیا بس��یار پایین 
است. برای حضور س��رمایه گذاران خارجی 
نیازمن��د افزایش عمق و نقدش��وندگی در 

بازار س��رمایه هس��تیم، چراک��ه نمی توان 
ب��دون ایجاد زمینه و بس��ترهای مورد نیاز 
انتظار سرمایه های  بزرگ،  س��رمایه گذاران 
س��نگین و اثرگ��ذار در اقتص��اد کش��ور را 
داش��ت. چنانکه تمام کش��ورهای تراز اول 
دنیا بررس��ی شوند متوجه می ش��ویم آنها 
ه��م در دوره ای ب��ا هج��وم ش��دید عرضه 
اولیه ه��ا مواجه بودند که با س��اماندهی آن 
بازار س��رمایه عظیم فعلی خود را به وجود 
آوردند. در بورس فرانکفورت در طول سال 
1999، تع��داد 158 ش��رکت و در س��ال 
2000، تعداد 147 ش��رکت عرضه شدند، 
درحالی که 40 سال قبل از این تاریخ فقط 
19 عرض��ه اولیه رخ داده اس��ت. همچنین 
در آمریکا طی س��ال های 1980 تا 2000 
بی��ش از 6 هزار ش��رکت در بازار س��رمایه 
عرضه ش��دند که در دو سال آخر آن روزانه 
ش��رکت های آی تی جهت پذی��رش اقدام 
می کردند. چنانچه معتقد باش��یم که دانش 
و تکنولوژی از کش��ورهای توس��عه یافته به 

کش��ورهای در حال توسعه با شکاف زمانی  
انتقال می یابد، پس هم اکنون بازار سرمایه 
ما نیاز به گ��ذر از این دوران دارد. بنابراین 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نهاد ناظر 
آن یعنی وزارت اقتص��اد به عنوان نهادهای 
اس��تراتژی های  نظارت��ی،  و  تصمیم گی��ر 
بلند مدت��ی در راس��تای برنامه ه��ای کان 
کشور دارند و بدون شک به بازار سرمایه از 
زاویه فراتر از نوسانات روزانه نگاه می کنند. 
با تس��ریع در شبیه سازی سیستم بازارهای 
سرمایه پیشرفته می توان به تکامل و بهبود 
فرآیند عرضه های اولیه کمک کرد؛ به عنوان 
مثال عرضه اولیه ب��ه روش بوک بیلدینگ 
که به تازگی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
بی��ش از دو دهه قب��ل در اروپ��ا و آمریکا 
 انجام می ش��ده اس��ت. با این اوص��اف بازار 
 )NASDAQ( تکامل یافته ای مانند نزدک
ماهان��ه با حداقل 10ش��رکت جدید عرضه 
اولی��ه  )IPO( می توان��د الگوی مناس��بی 
برای بازار سرمایه ما باشد.      منبع: سنا

عضو ش��ورای فقه��ی ب��ورس و اوراق 
به��ادار گف��ت ورود بیت کوین ب��ه بازار 
س��رمایه تا به ام��روز در کمیت��ه فقهی 
بورس مطرح نش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
ایبن��ا، انجام معامله با بی��ت کوین )پول 
الکترونی��ک( به یکی از اه��داف تازه در 
بازار سرمایه ایران تبدیل شده و براساس 
اعام حامد س��لطانی، مدیرعامل بورس 
کاال، ای��ن ب��ورس با تش��کیل کمیته ای، 
تحقیق��ات جامعی را درب��اره معامات با 
این ارز در بازار س��رمایه آغاز کرده است. 

در همین زمینه س��یدعباس موس��ویان، 
عضو شورای فقهی بورس و اوراق بهادار با 
بیان اینکه مبحث اس��تفاده از بیت کوین 
در بورس برای بررس��ی مسائل شرعی و 
فقهی فعًا در کمیته فقهی مطرح نشده 
است، اظهار داش��ت: بورس کاال در حال 
حاضر با ایجاد مطالعات پژوهش��ی، ورود 
بی��ت کوین به معامات بازار س��رمایه را 
بررس��ی می کن��د. گفتنی اس��ت حامد 
کاال  ب��ورس  مدیرعام��ل  س��لطانی نژاد، 
هفت��ه گذش��ته درباره معام��ات با بیت 

کوی��ن در بازار س��رمایه و تاالر نقره ای با 
بیان اینکه ب��ورس کاال قطعاً به مطالعات 
و تحقیقات بیش��تری در این زمینه نیاز 
دارد، اظهار داشت: قصد داریم با تشکیل 
کمیته ای بررس��ی کنیم ک��ه بیت کوین 
در آین��ده چه تبعاتی را روی صنعتی که 
م��ا در آن فعال هس��تیم، می گذارد. این 
مقام مس��ئول درباره اینکه آیا قرار است 
معامات بورس کاال ب��ا بیت کوین انجام 
ش��ود، گفت: هنوز در آغاز راه هس��تیم، 
ضم��ن اینکه ب��ورس  کاال قادر نیس��ت 

به عنوان یک نهاد مس��تقل انجام معامله 
را با بیت کوین به رس��میت بشناسد زیرا 
نهاد رسمی تنظیم مقررات در این زمینه 
بانک مرکزی اس��ت و بورس کاال به عنوان 
جزئی از یک کل قادر نیست چنین کاری 
را انج��ام دهد و فعًا در ای��ن ارتباط در 
مسیر تحقیق و پژوهش قرار دارد. وی در 
ادامه گفت: کاری که در حال حاضر قرار 
اس��ت انجام شود بررس��ی تبعات فراگیر 
ش��دن معامات بیت کوین در بورس کاال 

و صنایع بازار سرمایه است. 

بزرگ شدن بازار سرمایه در گرو ورود شرکت های جدید

عضو شورای فقهی بورس: 

ورود بیت کوین به بورس هنوز در کمیته فقهی مطرح نیست

اخبار

 آزمون اصول بازار سرمایه
برگزار می شود

آزم��ون اصول بازار س��رمایه در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 96 به ص��ورت الکترونیکی برگزار می ش��ود. 
امیر هوش��نگ عزیزی، رئیس اداره آموزش و آزمون 
ش��رکت اطاع رس��انی و خدمات بورس با اعام این 
خب��ر گفت: براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده، 
آزمون اصول بازار س��رمایه فقط در تهران به صورت 
الکترونیک��ی برگزار می ش��ود و ثبت ن��ام آن از روز 

چهارشنبه اول آذر انجام خواهد شد. 

تنوع در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی با عرضه مس، فوالد و طال

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
 ای��ران روز دوش��نبه22 آب��ان م��اه میزب��ان عرضه

 280 تن مس مفتول، 440 تن مس کاتد، 300 تن 
مس کاتد2 و 740 تن م��س کاتد وارداتی در گروه 
م��س، 10 هزار تن تخت��الSM درگروه فوالد و 10 
کیلوگرم شمش طا بود، همچنین 20 هزار و 979 
تن قیر، لوب کات، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، مونواتیلن 
گایکول و اساک واکس در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران نیز ش��اهد عرض��ه 15 هزار تن 
گن��دم خوراک��ی و دوروم، 100 ت��ن روغ��ن خ��ام 
آفتابگ��ردان، 100 ت��ن برنج واردات��ی، 68 تن مرغ 
منجم��د رنج 2 و 187 ه��زار قطعه جوجه یک روزه 
بود. ت��االر صادراتی بورس کاالی ای��ران نیز در این 
روز عرض��ه 14 هزار و 840 ت��ن قیر، عایق رطوبتی 
و گوگرد را تجربه کرد. براس��اس این گزارش 2 هزار 
ت��ن پتاس و 100 تن روغ��ن پالم نیز در بازار فرعی 

بورس کاالی ایران عرضه شد. 

 سهامداران آمریکایی،
 پر رفت و آمدترین سرمایه گذار 

خارجی در بورس استانبول
رش��د تاریخی شاخص 100 شرکت برتر در بورس 
اس��تانبول )BIST100( موج��ب ج��ذب 6 ه��زار 
س��رمایه گذار جدید به این بازار طی 9 ماه اخیر شد. 
پس از اینکه ش��اخص 100 ش��رکت برتر در بورس 
اس��تانبول در سال 2016 میادی در کانال 78 هزار 
و 139 واحدی ایستاد، از همان تاریخ، صعود 9ماهه 
خ��ود را آغاز کرد. از ابتدای س��ال 2017 میادی تا 
انتهای ماه اکتب��ر )دی ماه 95 تا 8 آبان96(، به جز 
ماه سپتامبر، بورس این کش��ور توانست رشد بسیار 
چش��مگیر 9 ماه��ه ای را از آن خود کند. ش��اخص 
100 ش��رکت برتر این بورس ک��ه به باالترین میزان 
رش��د ماهانه رسیده بود در پایان اکتبر به عدد 110 
هزار واحد رس��ید و توانست نس��بت به مدت مشابه 
ماه گذش��ته خود 7.03 درصد افزایش داشته باشد، 
درحالی که این متغیر در ماه نوامبر به رکورد 115هزار 
واحدی دست یافت. براس��اس آمارهای منتشر شده 
 )CRA( توس��ط مؤسسه ثبت مرکزی در این کشور
تعداد س��رمایه گذاران داخلی که در بازار این کش��ور 
مش��غول به دادوستد هس��تند به 1.04 میلیون نفر 
می رس��د و تعداد 9 ه��زار و 485 نفر س��رمایه گذار 
خارج��ی نیز در این بازار مش��غول فعالیت هس��تند. 
تا پایان ماه سپتامبر، س��رمایه گذاری داخلی در این 
کش��ور نسبت به سال گذشته با افزایش 6هزار و 61 
نفری به 1.04 میلیون نفر رسید، در حالی که تعداد 
س��رمایه گذاران خارجی با رشد 35 نفری به 9هزار و 
485 نفر رسید. در پایان ماه سپتامبر 2017، ارزش 
پرتفوی س��رمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه این 
کشور با رش��د 33.3 درصدی از 156.5 میلیارد لیر 
در پایان س��ال 2016 میادی ب��ه 208 میلیارد لیر 
ترکیه رس��ید. در پایان سال گذشته، ارزش پرتفوی 
 س��رمایه گذاران داخل��ی از 90.3 میلی��ارد دالر ب��ه
 8. 110 بیلیون دالر رس��ید و رش��د 22.7 درصدی 
را در 9 ماه اخیر به ثبت رس��اند. تا پایان س��پتامبر 
گذش��ته، س��رمایه گذاران آمریکایی بیشترین سهم 
حضور در بازار اس��تانبول را از نظ��ر حجم معامات 
و حجم کده��ای معاماتی داش��تند. ارزش پرتفوی 
س��هامداران آمریکایی در پایان سال گذشته میادی 
به رقم 48.5 میلیارد لیر رسیده بود، درحالی که طی 
ماه های ژانویه تا س��پتامبر 2017 ارزش پرتفوی این 
 دس��ته از سهامداران با رشد 19.7میلیارد لیر به عدد

 683 میلیارد لیر رس��یده است. در همین بازه زمانی 
)ژانوی��ه تا س��پتامبر 2017( تعداد س��رمایه گذاران 
خارجی با رش��د 35درص��دی از یک ه��زار و 244 
س��رمایه گذار به یک هزار و 279 نفر رسید. انگلستان 
به عنوان دومین کشوری که بیشترین تعداد سهامدار 
را در بازار اس��تانبول دارد با 426 سهامدار به ارزش 
پرتفویی برابر با 30 میلیارد لیر همراه شد، لوکزامبورگ 
 س��ومین کش��ور ب��ا تع��داد س��رمایه گذاری بالغ بر 
289 س��رمایه گذار ارزش پرتفوی��ی براب��ر ب��ا 14.7 
میلیارد لی��ر و ایرلند با 173 س��رمایه گذار پرتفویی 
ب��ه ارزش 14.7 میلیارد لیر را در ای��ن بازار به ثبت 

رساندند. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
س��یمان غرب در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که لیزین��گ ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2,9354.82سغرب
1,1624,78ولیز
2,1034,73بکام

2,4654,49خمحور
7154,23وملت

2,9214,21کطبس
2,6724,17البسا

 بیشترین درصد کاهش
صنای��ع جوش��کاب یزد صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. صنایع الستیکی س��هند در رده دوم این گروه ایستاد. 
موتورسازان تراکتورسازی ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.96(14,013بکاب
)4,6(2,616پسهند
)4,47(6,286خموتور
)4,07(3,583کبورس
)3,92(6,541چکارن
)3,67(2,468کترام
)3,66(12,886کدما

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعامله 
ترین سهم بازار بورس ش��ناخته شد. پارس خودرو در رده دوم این 
گروه ایستاد. حق تقدم سایپا آذین هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

38.920 192تاپیکوح

35,346 816خپارس
29,763 1خاذینح
27,030 1061خساپا

19,888 2330فوالد
19,381 1419فاراک
15,159 1325ولساپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خ��ود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. معادن منگنز ای��ران هم در باالی 
گرف��ت. ق��رار  معام��ات  ارزش  بیش��ترین  ج��دول 

جمع معامالت قیمتنام
54.269 3646شپنا
46,333 2330فوالد

31,712 5522کمنگنز
30,059 2266کاوه

28,840 816خپارس
28,683 1061خساپا
28,433 3197کسرا

بیشترین سهام معامله شده
ماش��ین س��ازی اراک در حال��ی رتب��ه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس 
خودرو در این گروه دوم ش��د و فوالد کاوه جنوب کیش در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

14193844فاراک
8162014خپارس

22661866کاوه
10611608خساپا

1921407تاپیکوح
31971405کسرا
13251329ولساپا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 
به دست آورد. کاشی و سرامیک حافظ در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
1418709کساپا
3398680کحافظ
2465616خمحور
1198599خکمک
1931483شپارس
2113423قثابت
3427312خشرق

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

36121.52کگاز
7512.00وخارزم
14932.76واعتبار
9693.21وصنا

11413.42پردیس
18453.52وبانک

16593.54پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس بین الملل

روزبه شریعتی
مدیر اجرایی و تحلیلگر 
کارگزاری اقتصاد بیدار
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شماره 930

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت ک��ه در حال حاضر 4درصد ذخیره 
روی جه��ان در مع��دن مهدی آب��اد یزد 

است. 
به گزارش ایس��نا، مهدی کرباس��یان، 
رئی��س هیأت عامل ایمیدرو در حاش��یه 
تجلی��ل از صادرکنن��دگان برتر اس��تان 
زنج��ان، اظهار کرد: اس��تان زنجان یک 
اس��تان معدن��ی ب��وده و مع��ادن غنی 
همچ��ون معدن انگ��وران را دارد و یکی 
از نگرانی هایی که برای این معدن وجود 
داش��ت این بود که در ۱۰ س��ال آتی با 
همی��ن میزان برداش��ت ای��ن معدن به 

مشکالتی دچار خواهد شد. 
ادام��ه داد: در ح��ال  ای��ن مس��ئول 
حاض��ر 4درصد ذخی��ره روی جهان در 

معدن مهدی آباد اس��ت و س��ال گذشته 
ی��ک کنسرس��یوم بخش خصوصی برای 
ای��ن معدن تش��کیل ش��ده و امیدواریم 
اواخر س��ال آینده با تکمیل فعالیت این 
مع��دن، مش��کالتی در رابطه ب��ا ذخایر 
برای س��ال های آتی وجود نداشته باشد 
و برای معدن انگوران نیز در ماه های آتی 
متخصصی خارجی ب��رای بازدید خواهد 

آمد. 
وی افزود: ب��ا توجه ب��ه آمارهایی که 
ارائه شده، صادرات استان زنجان بیش از 
۶۰ درصد افزایش یافته که ارزش افزوده 
بس��یار باالی��ی را برای اس��تان داش��ته 
اس��ت و امیدواری��م ب��ا ت��الش مضاعف 
صادرکنن��دگان و همکاری ه��ای دولت، 
وضعی��ت صادرات از آنچه هس��ت بهبود 

یابد. در گذش��ته صادرات مواد معدنی و 
صنایع معدن��ی بیش از ۲۰درصد بوده و 
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵ تا ۶ درصد 
است که این نشان از توجه بیشتر به این 
بخش دارد که این مهم بخشی از اهداف 

دولت است. 
کرباس��یان خاطرنش��ان کرد: یکی از 
کارهای بسیار خوبی که در حوزه معادن 
و صنایع معدنی انجام ش��ده این اس��ت 
که با ش��ش شرکت کانادایی- استرالیایی 
ک��ه در دنیا جزو ش��رکت های ش��اخص 
در حوزه اکتشاف هس��تند، برای انتقال 
تجرب��ه به ای��ران مذاک��رات و اقداماتی 
انجام ش��ده اس��ت و باید بپذیریم که در 
حوزه فناوری در حوزه معدن به خصوص 

معادن زیرزمینی عقب مانده هستیم. 

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
تصری��ح ک��رد: توج��ه خاص ب��ه بحث 
ع��دم خام فروش��ی م��واد معدن��ی جزو 
سیاس��ت های دولت اس��ت، به طوری که 
۵۰۰ ه��زار تن ص��ادرات م��واد معدنی 
سنگ آهن اسفنجی داشتیم و باید توجه 
داش��ت که در سال ۹۲ فقط سنگ آهن 
صادر می ش��د و این در حالی اس��ت که 
االن گندله، کنس��انتره، آهن اسفنجی و 

فوالد می رود. 
وی اظهار کرد: در مقطع فعلی معادن 
و صنای��ع معدنی ج��زو اولویت های وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت ب��رای اقتصاد 
مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی است 
و مجل��س نیز برای حمایت از این بخش 

قول مساعد داده است. 

رئیس ات��اق مش��ترک بازرگانی ایران 
و عراق درباره آخری��ن وضعیت صادرات 
س��یمان ایران به ع��راق تصریح کرد که 
عراقی ها تحت این عنوان که می خواهند 
در سیمان خودکفا شوند، حتی پروژه های 
عمران��ی خ��ود را به ایرانی های��ی که در 

مزایده ها برنده می شوند هم نمی دهند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ازار ع��راق در 
س��ال های اخیر همواره یک��ی از مقاصد 
مهم صادرات برای تجار ایرانی بوده و این 
کشور در زمینه های مختلف، محصوالت 
مورد نیازش را از ایران تهیه کرده است، 
اما اخی��راً ام��ا و اگرهایی از س��وی این 

مقصد صادراتی ایجاد شده است. 

در این میان یکی از بازارهای عراق که 
ایران روی آن حساب ویژه باز کرده، بازار 
س��یمان عراق بود ام��ا از چند ماه پیش 
عراقی ها تعرفه واردات س��یمان از ایران 
را افزای��ش دادن��د که این مس��ئله باعث 
ش��د صادرات س��یمان ایران ب��ه عراق با 

محدودیت جدی مواجه شود. 
یحیی آل اسحاق در گفت وگو با ایسنا، 
درباره آخرین وضعیت صادرات س��یمان 
ای��ران به ع��راق اظهار کرد: ب��ا توجه به 
شرایط بازس��ازی در عراق، عراقی ها نیاز 
قابل توجهی به سیمان دارند و در داخل 
هم خیلی از واحدهای س��یمان ما بسیج 
ش��دند و امکان��ات فراهم کردن��د که به 

عراق سیمان صادر کنند.  وی ادامه داد: 
واقعیت این اس��ت که در رابطه با سیمان 
عراقی ها تحت این عنوان که می خواهند 
در تولید و صنعت سیمان خودکفا شوند، 

واردات سیمان ایرانی را ممنوع کردند. 
ح��وزه  در  اف��زود:  آل اس��حاق 
عراقی ها  ب��ه  کارخانه ها  س��رمایه گذاری 
گفتیم که شما اکنون به سیمان روز نیاز 
دارید و ما می توانیم ب��رای کارخانه های 
ش��ما خط س��یمان را از طریق صادرات 

کلینکر ظرف چند ماه راه اندازی کنیم. 
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و 
ع��راق اظهار کرد: عراقی ه��ا ابتدا گفتند 
کلینک��ر از ای��ران وارد می کنند و مطرح 

کردند که بیاید در عراق س��رمایه گذاری 
کنید و کارخانه های سیمان راه بیندازید 
و در مزایده ها ش��رکت کنی��د، اما حتی 
وقت��ی ایرانی ه��ای در مزایده ه��ای آنها 
ش��رکت کردند عراقی ها رفتار مناسبی از 
خود نشان ندادند و پروژه ها را به ایرانی ها 

واگذار نکردند. 
آل اس��حاق افزود: عراقی ه��ا تحت این 
عنوان که می خواهند در صنعت س��یمان 
خودکفا ش��وند، حتی وقتی به توافق هم 
می رس��یم بازهم س��نگ اندازی می کنند 
یعن��ی اول می پذیرن��د ک��ه ایرانی ها در 
کارخانه های عراق س��رمایه گذاری کنند 

اما بعد می گویند امکان پذیر نیست. 

آل اسحاق به ایسنا اعالم کرد

ادامه سنگ اندازی  سیمانی عراقی ها برای ایران

عضو اتاق ایران: 

 »میز ملی کارآفرینی« راه رفع موازی کاری هاست

کرباسیان از معادن غنی ایران می گوید 

4درصد از ذخیره روی جهان تنها در یک معدن ایران
اخبار

شریعتمداری: 
»در« را کوچک می کنیم و دشمن 
اقتصادی از »دیوار« وارد می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت نداشتن مرزبانی 
صحیح نظام تعرفه حمایت از تولید را مخدوش کرده 
به گون��ه ای که »در« را کوچک می کنیم اما دش��من 

اقتصادی از »دیوار« وارد می شود. 
به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری اظهار کرد: 
یکی از معضالت اساسی تولید در کشور عدم مرزبانی 
صحیح و س��الم و همچنین باز بودن مسیر قاچاق به 

داخل کشور است. 
وی اف��زود: این نوع مرزبان��ی، نظام تعرفه حمایت 
از تولی��د را مخ��دوش می کند. م��ا »در« را کوچک 

می کنیم و دشمن اقتصادی از »دیوار« وارد می شود. 
طب��ق اع��الم وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
ش��ریعتمداری تأکی��د ک��رد: تأمین مال��ی واردات 
غیر قانونی کاال به کش��ور با شناسایی گلوگاه ها باید 

بسته شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به گمرک 
اختیارات کافی داد تا ورود کاال به مناطق آزادی که 
هدف اولیه تأس��یس آنها پردازش و توسعه صادرات 
بوده است، با کنترل های جدی گمرکی محدود شود. 

 

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرک های صنعتی: 
 مدیران صنعتی

باید ریسک پذیر باشند

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی اعالم کرد اگر خوش��ه های صنعتی در قالب 
کنسرس��یوم در نمایشگاه های خارجی شرکت کنند، 
هم��ه هزینه های آن توس��ط این س��ازمان پرداخت 

می شود. 
به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت صنعت، علی 
یزدانی گفت: مدیران اس��تان باید با ریس��ک پذیری 
اقدام��ات الزم را ب��رای احی��ای قابلیت ه��ای بخش 

صنعت و معدن استان فراهم کنند. 
وی اعالم کرد: اگر خوش��ه های صنعتی استان در 
قالب کنسرس��یوم برای ش��رکت در نمایش��گاه های 
خارج��ی اقدام کنند همه هزینه ه��ای مربوط به آن 

توسط این سازمان پرداخت می شود. 
یزدانی ایجاد زیرس��اخت ها در شهرک ها و نواحی 
صنعتی را از وظایف این س��ازمان برش��مرد و گفت: 
همه اختیارات سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران به اس��تان ها تفویض ش��ده اس��ت و 
یکش��نبه آینده با همه دس��تگاه ها و س��ازمان های 
مربوط ب��رای کمک ب��ه رفع مش��کالت صنعتگران 

استان مکاتبه خواهد شد. 
گفتنی است در بازدید معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از این استان یک واحد صنعتی در شهرک 

صنعتی طبس مورد بهره برداری قرار گرفت. 
ای��ن واح��د صنعتی ب��ا س��رمایه گذاری حدود ۳ 
میلی��ارد تومان و تولید س��االنه ۲۵ ه��زار تن پودر 
بنتونیت و اش��تغال زایی ۲۵ نفر به صورت مستقیم و 

۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم افتتاح شد. 
گفتنی است پودر بنتونیت در صنایع فوالدسازی، 
ریخته گ��ری، تولی��د مکمل و کوده��ای آلی گیاهی 
از  اس��تفاده می ش��ود و جلوگی��ری  و داروس��ازی 
خام فروش��ی و ایجاد اش��تغال پای��دار از اهداف این 

پروژه است. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ای��ران ضمن بازدی��د از خ��ط تولید واحد 
صنعتی تولید کنن��ده لوله و اتص��االت پلی اتیلن در 
نشستی با صنعتگران و فعاالن بخش صنعت و معدن 
شهرس��تان به بررس��ی مسائل و مش��کالت واحدها 

پرداخت. 

اخبار

رئیس کل گمرک خبر داد 
تخلف گمرکات کشورهای اروپایی در 

ورود مواد مخدر صنعتی به ایران
رئیس کل گم��رک ایران از کش��ف مقداری مواد 
مخ��در صنعتی با س��گ های موادیاب خب��ر داد که 

منشاء ورود آن گمرکات اروپایی بوده است. 
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از صدا و س��یما، فرود 
عسگری در حاشیه افتتاح مرکز آموزش سگ های 
مواد ی��اب افزود: کش��فیاتی از کش��ورهایی مانند 
آلم��ان و انگلی��س داش��تیم که حاک��ی از تخلف 
در گمرکات برخی کش��ورهای اروپایی اس��ت که 
موضوع را به سازمان جهانی گمرک و آن کشورها 

اعالم کردیم. 
وی تصری��ح ک��رد: دفت��ر مطالع��ات منطق��ه ای 
اقیانوس��یه و آس��یا در این زمینه رتبه نخست را در 
8 ماه س��ال ۲۰۱7 در میان گمرکات ۱۹۰ کشور به 
گمرک ایران اختصاص داده که دس��تاورد ارزنده ای 

برای جمهوری اسالمی ایران است. 
رئی��س کل گم��رک ادام��ه داد: ب��ا اس��تفاده از 
شاخص های مدیریت ریسک از حیث مبدا و نوع بار، 
محموله ها، اس��کن یا توسط سگ ها کنترل می شود 
و کش��فیات پیش س��از مواد مخدر از منشا چین هم 

داشتیم. 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱ قالده سگ 
مواد یاب در گمرکات حساس نظیر بازرگان، لطف آباد 
و دوغ��ارون وجود دارد که به کش��ف مقادیری مواد 

مخدر صنعتی و سنتی منجر شده است. 

دبیر انجمن صنایع لبنی: 
امیدی به کاهش تعرفه صادرات 

لبنیات به عراق نداریم
درحالی که طی هفته های گذش��ته عراقی ها برای 
ص��ادرات لبنی��ات ایران ب��ه کشورش��ان تعرفه های 
بیش��تری وضع کرده  و مس��ئوالن ایران��ی از رایزنی 
برای حل این مش��کل خبر داده بودند، دبیر انجمن 
صنایع لبن��ی اعالم کرد که با توج��ه به رایزنی های 
صورت گرفته و دس��ت ردی که عراقی ها به س��ینه 
مسئوالن ایرانی زده اند، امیدی برای حل این مشکل 

وجود ندارد. 
به گزارش ایسنا، عراق طی هفته های گذشته تعرفه 
واردات برخ��ی محصوالت لبنی از ای��ران را افزایش 
داد؛ به گونه ای که تعرفه ۱۵ درصدی شیر و خامه با 
۲۵ درصد افزایش به 4۰درصد و تعرفه ۵۰ درصدی 
مااست نیز با ۲۰ درصد افزایش به ۲۵ درصد رسید. 
این اقدام سبب اعتراض کارخانه ها و صادرکنندگان 
محصوالت لبنی ش��د، چراکه ب��ه گفته دبیر انجمن 
صنفی صنایع لبنی، کش��ورهای عضو اتحادیه عرب 
بین خودش��ان تعرفه ندارند و محصوالتی که از مصر 
و عربس��تان وارد بازار عراق می ش��ود مشمول تعرفه 
نیس��ت و فقط ترکیه باقی می ماند که آن را هم باید 
دید پیمان تجاری با این کش��ور بسته شده است یا 
ن��ه، بنابراین با وضع یک جانب��ه و یک طرفه این گونه 
تعرفه ها، قیمت محصوالت لبنی ایران در بازار عراق 
تا حد بسیاری افزایش یافته و توان رقابت را از دست 

می دهد. 
البته پیش از این نیز وزارت کشاورزی و حسن رکنی، 
معاون امور دام این وزارتخانه نسبت به حل این مشکل 
و بازگردان��دن تعرف��ه عراقی ها ابراز امی��دواری کرد و 
گفت: پیش از این نیز عراقی ها تعرفه برخی محصوالت 
صادراتی به کشورشان را از ایران افزایش داده بودند که 
با رایزنی های صورت گرفته از س��وی مسئوالن وزارت 

امور خارجه حل و فصل شد. 
این اظهارات در حالی مطرح ش��ده اس��ت که رضا 
باک��ری در این باره به ایس��نا گف��ت: امیدی به حل 
این مش��کل وجود ندارد، چراکه براس��اس اطالعات 
به دس��ت آمده، با وجود پیگیری و رایزنی مسئوالن 
ایران، دولت عراق متقاعد به کاهش تعرفه نش��ده و 
اعالم کرده مصوبه آنها در این زمینه چهار ساله بوده 

و قابل بازگشت نیست. 
دبیر انجم��ن صنفی صنایع لبنی اف��زود: در حال 
حاض��ر ش��رکت های صادرکننده محص��والت لبنی 
عراق، ص��ادرات خ��ود را متوق��ف نکرده اند و طبق 
هم��ان روند س��ابق کارش��ان را ادام��ه می دهند به 
امی��د اینکه این مش��کل حل ش��ود اما در ش��رایط 
کنونی که به نظر می رس��د تعرفه های افزایش یافته 
عراقی ها برای محصوالت لبنی ایرانی قابل بازگش��ت 
نیس��ت. به نظر می رسد بهترین راهکار این است که 
دول��ت مابه التفاوت این تعرفه ه��ا را به کارخانه های 
صادرکنن��ده بدهد ت��ا ص��ادرات لبنیات ب��ه عراق 
به عنوان بزرگ ترین مش��تری ای��ن محصوالت ادامه 
پیدا کند، چراکه کارخانه ه��ای صادرکننده زحمات 
و هزینه های بس��یاری را متحمل شده اند تا این بازار 

را پیدا کنند. 
وی با بیان اینکه بازار عراق برای لبنیات ایران ۱۶ 
سال اس��ت که اس��تمرار دارد و برای آن تالش های 
بس��یاری صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: به هیچ 
وجه نباید بازار عراق را تسلیم رقبایی مانند عربستان 
کرد و دولت باید مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی در 
قالب برنامه شش��م توس��عه را اجرای��ی کند، چراکه 
براس��اس این قانون دولت مکلف اس��ت مابه التفاوت 
بهای تمام شده داخلی با قیمت های بازارهای هدف 
را پرداخت کند تا ش��رکت ها بتوانند بازارهای هدف 

خود را به دست بیاورند یا حفظ کنند. 

می��ز مل��ی کارآفرینی ب��ا هدف تجمی��ع اطالعات 
کارآفرینی و فضای کس��ب وکار، هم افزایی ظرفیت ها 
و جلوگیری از کارهای بخش��ی و موازی کاری تشکیل 

می شود. 
و  کارآفرین��ی  جوان��ان،  کمیس��یون  رئی��س 
کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران دیروز به 
ایرنا گفت: طرح های توجیهی کش��ور پراکنده است و 

اطالعات آماری به صورت متمرکز وجود ندارد. 
 »افش��ین کالهی« تأکید کرد که ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران ب��ا راه اندازی میز 
مل��ی کارآفرین��ی به دنب��ال س��اماندهی اطالعات و 

فعالیت هاست. 
وی اف��زود: میز مل��ی کارآفرین��ی جایگاهی برای 
ارائ��ه خدمات ب��ه کارآفرین��ان اس��ت و در واقع پل 
ارتباطی بین صاحبان ایده، س��رمایه گذاران داخلی و 
س��رمایه گذاران خارجی می س��ازد که می خواهند در 

کشور سرمایه گذاری کنند. 
 »س��هیال جلودارزاده« گفت: میز ملی کارآفرینی با 
هدف تجمیع اطالعات کارآفرینی و فضای کسب وکار 
کش��ور، هم افزایی توانایی ها و ظرفیت ها و جلوگیری 
از کارهای بخش��ی و م��وازی کاری ایجاد می ش��ود و 
س��عی می کند با ایجاد ش��ورای مشورتی و انجام امور 
پژوهش��ی و مشورتی ش��رایط کارآفرینی را در کشور 

بهبود بخشد.  وی همچنین با تأکید بر اهمیت حضور 
بخش  خصوصی در تصمیم گیری ها افزود: باید نقش و 
حضور مردم و بخش خصوصی را در تصمیم سازی های 
کش��ور به ویژه در بخش اقتصادی باال ببریم تا بتوانیم 

روی سیاست گذاری ها اثرگذار باشیم. 
به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی، قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار وظایفی بر عهده این 
نهادها و سازمان ها گذاشته است اما آنها وظایف خود 

را به خوبی انجام نداده اند. 

بازرگانان و کارآفرینان کوچک 
و  ک��م���یس��یون ج���وان�ان،کارآفرینی  رئی��س 
کس��ب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران درباره 
طرح  »کارآفرینان نسل فردا« نیز به ایرنا گفت: هدف 
ای��ن طرح، اثرگ��ذاری بر دانش آموزان در س��ال های 

پایانی دوره آموزشی و دانشجویان است. 
کالهی ادامه داد: این طرح برای آشنایی جوانان ۱7 
تا ۲۵ س��اله با مفاهیم کسب وکار و آموزش خالقیت 
برگزار و موضوع هایی همچ��ون اقتصادی، خالقیت و 
نوآوری، کار تیمی، مس��ائل مرتبط با نیروی انسانی و 
تفکر خالق با زبان ساده به آنان آموزش داده می شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: در کش��ورهای توس��عه یافته به 
ش��یوه های مختل��ف ب��ه دانش آم��وزان می آموزن��د 

که چط��ور برای جامعه خ��ود مفید باش��ند.  رئیس 
کمیس��یون جوانان اتاق ایران گف��ت: با اجرای طرح 
کارآفرینان نس��ل فردا سعی می کنیم دانش آموزان را 
برای ورود به جامعه آماده و خالقیت و ایده پردازی را 

بین آنان تقویت کنیم. 
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان 
امسال را ۱۱.7درصد اعالم کرد که نسبت به نرخ بیکاری 

پارسال  )۱۲.۶درصد( ۰.۹درصد کاهش یافت. 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲4 س��اله از ۲7.8 درصد 
سال ۱۳۹۵ به ۲8.8 درصد در بهار امسال رسید. این 
نرخ برای جوانان ۱۵تا ۲۹سال از ۲4.۹ به ۲۶.4درصد 

افزایش یافت. 
براس��اس این گزارش جمعیت غیر فعال کش��ور از 
۳۹میلی��ون و ۳7۰هزار و ۳44 نفر ب��ه ۳۹میلیون و 
۳7 ه��زار و 7۰۰ نفر کاهش یافته اس��ت؛ به عبارتی 
۳۳۲ه��زار و ۶44 نفر به س��وی بازار کار ش��تافته اند. 
همچنین جمعیت فعال و شاغل پارسال ۳.۶ درصد و 

بهار امسال ۳.۱ درصد افزایش یافت. 
براس��اس گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی پنج 
متغیر عم��ده اقتصادی که نوزدهم مهرماه از س��وی 
مرکز آمار ایران انتشار یافت، نرخ بیکاری افراد دارای 
آم��وزش در س��ال ۱۳۹۵، ۲۰درصد ب��ود که در بهار 

امسال به ۲۰.۶درصد افزایش یافت. 
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
ش��ورای  مجل��س  محاس��بات  و 
از  را  مصرف گرای��ی  اس��امی 
معض��ات امروز در بازار خودروی 
ای��ران دانس��ت و گف��ت در این 
ش��رایط باید دولت، خودروسازان 
و قطعه س��ازان داخلی نس��بت به 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
تاش بیش��تری کنند تا نیاز بازار 
ب��ه س��مت خری��د خودروه��ای 

خارجی سوق پیدا نکند. 
نبی هزارجریب��ی در گفت وگو 
با خبرخ��ودرو اظهار داش��ت: در 

صورت��ی که کیفی��ت خودروهای 
داخلی افزایش نیابد مسلما تمایل 
ب��ه خری��د خودروه��ای خارجی 
افزایش یافت��ه و با افزایش خروج 
ارز از کش��ور بس��یاری از صنایع 
داخلی در راس��تای افت تقاضای 
زمین گی��ر  داخل��ی  محص��والت 

خواهند شد. 
وی بخش��ی از عل��ت رک��ود و 
بیکاری در کشور را ناشی از عدم 
نظارت کافی ب��ر تولیدات داخلی 
و تعطیل��ی برخ��ی از واحده��ای 
در  اف��زود:  و  دانس��ت  تولی��دی 

صورت��ی ک��ه کیفی��ت تولیدات 
افزایش یابد، بسیاری از مشکات 
کس��ب و کار  ب��ازار  در  موج��ود 
خودروس��ازان نیز بهب��ود خواهد 

یافت. 
گف��ت:  گ��رگان  نماین��ده 
خودروه��ای بی کیفی��ت به خاطر 
امنیت جان م��ردم باید از چرخه 

تولید خارج شوند. 
هزارجریبی در ادام��ه به تاثیر 
واردات خ��ودرو ب��ر رون��د تولید 
خودروس��ازان در کشور پرداخت 
و تصری��ح ک��رد: مس��لما واردات 

خودروه��ای ب��ا س��طح کیف��ی 
ب��اال و خدم��ات پ��س از فروش 
مناس��ب مش��کلی ب��رای تولی��د 
در کش��ور ایج��اد نخواه��د کرد، 
ام��ا اینکه خودروهایی به واس��طه 
رانت وارد کش��ور ش��وند مسلما 
باعث ورشکس��تگی صنایع بزرگ 
خودروس��ازی در کش��ور خواهد 
شد. این نماینده مجلس در ادامه 
به اهمی��ت ص��ادرات در صنعت 
خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت 
تضمین کننده صادرات اس��ت، در 
صورتی ک��ه خودروهای داخلی با 

کیفیت باال و قیمت مناسب تولید 
ش��وند، بی شک توس��عه صادرات 
و س��ودآوری مطلوب��ی را ب��رای 
به دنب��ال خواهد  خودروس��ازان 

داشت. 
وی با توجه به افزایش تمایل به 
واردات خ��ودرو تاکید کرد: امروز 
افزای��ش واردات ضربه به تولید و 
اشتغال است از این رو باید جلوی 
غیر ض��روری  و  بی روی��ه  واردات 
در کش��ور گرفته ش��ود. هرچند 
از توس��عه  بای��د مانع  همزم��ان 

قاچاق در کشور شد. 

رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران گفت امس��ال ب��ا وجود 
صنع��ت  در  کس��ب و کارها،  مش��کل 
قطعه س��ازی خ��ودرو افزای��ش تولید و 

اشتغال داریم. 
منص��ور معظم��ی در حاش��یه افتتاح 
نمایش��گاه قطع��ات خ��ودرو در جم��ع 
خبرن��گاران ب��ا بی��ان اینک��ه در همه 
قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی 
یک��ی از بنده��ا، ارتق��ای قطعه س��ازی 
داخلی اس��ت، افزود: در قرارداد س��ایپا، 
ایران خودرو و هم در قرارداد س��ازمان 
گس��ترش بندهای��ی وج��ود دارد ک��ه 
ش��رکت های پژو، رنو و س��یتروئن باید 
قطعه س��ازان ایران��ی را ارتقا دهند تا به 
شبکه جهانی قطعه سازی پیوند بخورند 
که این کار در سایپا و ایران خودرو آغاز 

شده است. 
ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، وی اضافه 
ک��رد: هم��ه قرارداده��ای خودرویی را 
مطالع��ه کردم و هیچ جای نگرانی برای 

قطعه س��ازان وجود ندارد زیرا خواس��ت 
وزارتخانه از خودروس��ازان و س��ازمان 
گس��ترش این اس��ت که به قطعه سازان 
داخلی در قراردادها توجه ویژه ش��ود و 
به طور نمونه در بحث سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنای��ع ایران )ای��درو( 15 
قطعه س��از تولی��دات صادراتی دارند که 

بناست به 60 قطعه ساز افزایش یابد. 
معظم��ی گف��ت: البته مش��کل امروز 
قطعه س��ازان بحث پرداخت ه��ا به آنان 
است که به خودروسازان تاکید کردیم با 
وجود مشکاتی که دارند در پرداخت ها 
و قراردادها به قطعه س��ازان توجه ویژه 

داشته باشند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه قراردادها فرصت 
خوبی برای قطعه س��ازان، خودروسازان 
اف��زود:  اس��ت،  مصرف کنن��دگان  و 
نمایش��گاهی ک��ه دای��ر ش��ده فرصتی 
برای شناخت بیشتر ش��رکت ها از بازار 
ایران اس��ت و مطمئنا شرکت هایی که 
ش��ناخت خوبی از بازار ایران دارند، در 

این نمایشگاه ش��رکت کردند. سیاست 
وزارتخان��ه هم این نیس��ت که صنعت 
خودروس��ازی و بخش خاصی از آن در 

اختیار شرکت خاصی قرار گیرد. 
معظمی درباره میزان س��اخت داخل 
خودروه��ای تولید مش��ترک گفت: در 
همه قراردادها، خودروس��ازان و شرکای 
خارجی ش��ان موظف شدند با 40درصد 
تولی��د داخ��ل اقدام به تولید مش��ترک 
کنند ام��ا وقت��ی ق��راردادی می بندید 
دوره زمان��ی برای اج��را دارد و تا زمان 
اج��را وزارتخانه اج��ازه داد که با درصد 
کمتری از س��اخت داخل این خودروها 
وارد بازار شود، اما در عین حال سیاست 
وزارتخانه این اس��ت که خودروس��ازان 
حداق��ل 40درص��د س��اخت داخ��ل را 
رعایت کنند، اگر غیر  از این باشد اجازه 

ورود خودرو به بازار داده نمی شود. 
رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران با بیان اینکه قطعه س��ازی 
ایران در این س��ال ها رشد خوبی داشته 

است، افزود: سال گذشته یک میلیون و 
350 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم 
که امس��ال به یک میلیون و 650 هزار 
دس��تگاه و در صنع��ت چش��م انداز ب��ه 
3میلیون دس��تگاه خودرو خواهد رسید 
البته حض��ور 1200 ش��رکت داخلی و 
خارجی در نمایش��گاه های امس��ال نیز 
مؤید رش��د قطعه سازی و اس��تقبال از 

نمایشگاه قطعات خودرو است. 
معظمی با اشاره به اینکه تاکید وزارت 
صنعت افزایش تولی��د همراه با افزایش 
کیفی��ت اس��ت، گف��ت: کیفی��ت رو به 
افزایش اس��ت اگرچه هنوز رضایتمندی 
م��ردم با کیفی��ت فاصله قاب��ل توجهی 

دارد. 
وی افزود: وزیر صنعت در نخس��تین 
جلس��ه شورای سیاس��ت گذاری خودرو 
ب��ر افزایش کیفی��ت در خودروس��ازی 
تاکید کرد و مردم امسال شاهد افزایش 
کیفیت در خودروهای تولیدی خواهند 

بود. 

بین المللی  نمایش��گاه  دوازدهمی��ن 
مجموعه ه��ای  و  ل��وازم  قطع��ات، 
بزرگ تری��ن  ک��ه  ته��ران  خ��ودروی 
لوازم  قطع��ات،  بین المللی  نمایش��گاه 
و مجموعه ه��ای خ��ودروی خاورمیانه 
محس��وب می ش��ود، روز  دوش��نبه با 
حض��ور منصور معظمی، مع��اون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و با مش��ارکت 
هزار و 80 شرکت داخلی و خارجی در 
محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران گشایش یافت. 
به گ��زارش ایرنا، در این نمایش��گاه 
ش��رکت ها و نمایندگان 23 کش��ور از 
مناط��ق مختل��ف جه��ان، جدیدترین 
تولی��دات و خدمات خود را در معرض 

دید عاقه مندان قرار دادند. 
ترکیه، چی��ن، تای��وان، کره جنوبی، 
هن��د، آلمان، هلند، ایتالی��ا، دانمارک، 
بلژیک، لهستان، امارات متحده عربی، 
اتریش، اس��ترالیا، اسپانیا، ژاپن، سوئد، 
فرانس��ه، انگلیس، آرژانتی��ن، رومانی، 
برزیل و اندونزی کش��ورهایی هستند 

ک��ه در نمایش��گاه قطع��ات خودروی 
تهران حضور دارند. 

بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  در 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی 
ته��ران بی��ش از ه��زار و 80 ش��رکت 
داخل��ی و خارجی حض��ور دارند که از 
این تعداد 570 شرکت داخلی و 510 

شرکت خارجی هستند. 
این نمایش��گاه در فضای��ی افزون بر 
35 ه��زار مت��ر مربع و در 18 س��الن 
نمایش��گاهی و فضای باز محل دائمی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برپا 
شده است که نس��بت به سال گذشته 

10درصد رشد نشان می دهد. 
نمایش��گاه  دوازدهمی��ن  اهمی��ت 
و  ل��وازم  قطع��ات،  بین الملل��ی 
مجموعه های خ��ودروی تهران موجب 
شده برخی از کشورها از جمله ترکیه، 
چین، تایوان، کره جنوبی، هند و آلمان 
در ای��ن نمایش��گاه به ص��ورت گروهی 

)پاویون( حضور یابند. 
بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  در 

قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی 
ته��ران، انواع قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودرو، انواع قطع��ات فنی و موتوری 
خودرو، انواع قطعات بدنه خودرو، انواع 
ماش��ین آالت و تجهیزات قطعه سازی، 
مجموعه ه��ای تحقیقات��ی و طراح��ی 
مهندس��ی، م��واد اولی��ه و تجهی��زات 
جانب��ی خ��ودرو، بازرگان��ی و خدمات 
پ��س از ف��روش، نش��ریات تخصصی 
صنعت خودرو، لوازم تزییناتی خودرو، 
تعمیر و نگه��داری خودرو، محصوالت 
پاک کنن��ده خودرو و س��ایر تجهیزات 
و خدم��ات این ح��وزه در معرض دید 

عاقه مندان قرار گرفته است. 
ج��ذب  زمین��ه  ک��ردن  فراه��م 
س��رمایه گذاری های خارج��ی، معرفی 
دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های 
داخل��ی،  ش��رکت های  و  کارخانه ه��ا 
بسترس��ازی برای توس��عه مبادالت و 
همکاری ه��ای صنعت��ی ش��رکت های 
ایران��ی و خارج��ی، توس��عه صادرات 
و یافت��ن بازاره��ای جدی��د صادراتی، 

نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای 
علم��ی، فن��ی و صنعت��ی داخل��ی و 
خارجی این ح��وزه، ایجاد ارتباط های 
تجاری جدی��د و انتقال دانش، فناوری 
و تجربی��ات موفق جهانی به کش��ور و 
کارآفرینی و اش��تغال پایدار، مهم ترین 

اهداف برگزاری این نمایشگاه است. 
کارگاه  و  همای��ش   12 برگ��زاری 
علمی آموزش��ی با حضور مهندس��ان، 
متخصص��ان و اس��تادان دانش��گاه ها و 
همچنی��ن برنامه ری��زی ب��رای بازدید 
چند هیأت صنعتی، تجاری و بازرگانی 
داخل��ی و خارجی، برخی از برنامه های 
جانبی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی 

تهران است. 
بین المللی  نمایش��گاه  دوازدهمی��ن 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی 
تهران تا 25 آبان هر روز از س��اعت 9 
ت��ا 17 در محل دائمی نمایش��گاه های 
بازدی��د  آم��اده  ته��ران  بین الملل��ی 

عاقه مندان است. 

افزایش تولید و اشتغال در قطعه سازی خودرو

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
 با حضور 510 شرکت خارجی در تهران آغاز به کار کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

رانتوارداتخودروموجبورشکستگیخودروسازانمیشود
اخبار

یک کارشناس صنعت و بازار خودرو: 
حال قطب اول و دوم خودروسازی 

کشور وخیم نیست! 
ورود قطب سوم به صنعت خودروسازی بی شک به نفع 
تولید ملی و مردم است و فضای رقابتی بازار خودرو را نیز 

بهبود می بخشد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، از نگاه برخی کارشناس��ان 
مس��تقل صنعت و بازار خودرو، حال خودروس��ازان فعلی 
ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا خوب نیست و چه بسا اگر 
در سال های نه چندان دور کمکی به یکی از این قطب های 
خودروس��از نشده بود، در حال حاضر بازار تولید خودروی 

ایران تنها یک قطب داشت. 
ای��ن ادعا در حالی صورت می گیرد که به تازگی محمد 
ش��ریعتمداری، وزیر صنع��ت از لزوم ایجاد قطب س��وم 
خودروسازی سخن گفته و این اتفاق را راهی برای کمک 

به قطب های قدیمی این صنعت دانسته است. 
حال س��وال اساس��ی این اس��ت ک��ه وقتی ب��ه گفته 
کارشناسان، حال دو قطب خودرویی کشور خوب نیست، 

ورود قطب سومی توجیه دارد؟ 
عب��داهلل بابایی از کارشناس��ان صنعت و ب��ازار خودرو 
در گفت وگو با پرش��ین خ��ودرو درخصوص حال و احوال 
قطب های خودروسازی کش��ور گفت: بنده به هیچ عنوان 
این مطلب را که برخی می گویند حال خودروسازان ایرانی 
خوب نیس��ت قبول ندارم و به نظرم هیچ مش��کلی برای 
تولید در این دو قطب قدیمی خودروی ایران وجود ندارد. 
وی ادامه داد: بنده تاکید می کنم که تا به حال هیچ گونه 
کمک دولتی به ایران خودرو و سایپا نشده است درحالی که 
سعی می شود نشان دهند که تعرفه های واردات خودرو به 

نفع و برای خودروسازان است که این درست نیست. 
بابایی تصریح کرد: س��ود تعرفه واردات تماما در جیب 
دولتی ه��ا می رود و هیچ نفع��ی برای خودروس��از ندارد. 
بنابراین انداختن توپ تعرفه در زمین خودروسازان داخلی 

اشتباه است. 
وی اظهار داش��ت: هر محصولی که می خواهد به کشور 
وارد شود دارای تعرفه واردات است؛ از گوشی تلفن همراه 
گرفته تا مواد خوراکی و پوشاک. آیا ریالی از این تعرفه در 
جیب تولیدکننده ها می رود که در صنعت خودرو به جیب 

خودروساز برود؟ 
 

ایجاد قطب سوم؛ اتفاق میمونی است
این کارش��ناس بازار خودرو در مورد ایجاد قطب س��وم 
گفت: اتفاق خوبی است که حتما با مطالعه بیان شده است 
و وزیر صنعت نمی تواند بدون بررس��ی های دقیق به این 
موضوع ورود کرده باش��د. وی افزود: بی شک ورود رقیب 
جدید به بازار تولید به نفع مملکت و مصرف کننده اس��ت 
و فک��ر می کنم اگر این اتفاق با آینده نگری و برنامه همراه 
باش��د می تواند به نفع صنعت خودروی ایران تمام ش��ود. 
بابایی در مورد اس��تفاده از داشته های داخلی برای ایجاد 
قطب سوم خودروسازی تصریح کرد: بی شک اگر در کشور 
س��رمایه و زیرس��اخت ها از قبل وجود داشته است باید از 
همان ها برای ایجاد قطب سوم استفاده شود و اگر نیست 
هم می توانیم از توان برندهای معتبر برای سرمایه گذاری 
بهره ببریم. وی خاطرنش��ان کرد: ش��اید بهتر این باش��د 
که س��رمایه های موجود را با سرمایه گذاری جدید توامان 
اس��تفاده کنیم تا زیرساخت ها قوی تر شود و کار با قدرت 

بیشتری پیش برود. 

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تشریح کرد

کدام نمایندگان رسمی مجوز 
پیش فروش خودرو دارند؟ 

مدیرکل صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فهرس��ت شرکت های نمایندگی رسمی 
وارد کنن��ده خودروی دارای مج��وز پیش فروش را اعام 
کرد. به گزارش ش��اتا، امیرحسین قناتی با اعام این خبر 
افزود: ای��ن اقدام در جهت رعایت آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت مصرف کنندگان خ��ودرو مصوب هیأت وزیران و 
نیز جلوگیری از پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی 

شرکت های فاقد مجوز است. 
وی گف��ت: بر این اس��اس نام 15 مدل خ��ودرو با ذکر 
ش��رکت های وارد کنن��ده رس��می به عن��وان خودروهای 
مج��از برای پیش فروش اعام ش��دند که ش��رکت جهان 
نوی��ن آریا ب��ا دو مدل خ��ودروی NISSAN JUKE و 
NISSAN XTRAIL، ش��رکت نگی��ن خ��ودرو با دو 
 RENAULT و   RENAULT KOLEOS م��دل 
TALISMAN و نی��ز ش��رکت ایرتوی��ا ب��ا پنج مدل 
 TOYOTA PRIUS، و   TOYOTA CHR
 TOYOTA و TOYOTA LEXUS NX200 T
RAV4 و نی��ز LEXUS RX200T از جمل��ه آنه��ا 
هس��تند. مدیرکل صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین شرکت آرین 
موتور پویا ب��رای واردات و پیش فروش دو مدل خودروی 
MITSUBISHI ASX استیشن واگن  )CVT(  و نیز 
MITSUBISHI OUTLANDER استیشن واگن  
)CVT( و ش��رکت آرین موتور تابان ب��رای خودروهای 
DS3، DS5، DS6، DS5LS وDS4 مج��از اع��ام 

شده اند. 
قنات��ی در پای��ان گفت: ش��رکت کرمان موت��ور برای 
 HYUNDAI SANTAFE پیش ف��روش  و  واردات 
وHYUNDAI IX35 و ش��رکت آس��ان موت��ور برای 
خ��ودروی ELANTRA و رامک خودرو برای واردات و 

پیش فروش خودروی TIVOLI نیز مجاز هستند. 

اخبار

مدیرکل وزارت صمت خبر داد 
طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو 

نهایی شد
مدیرکل دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن دستورالعمل طرح 

مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. 
امیرحسین قناتی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با طرح 
الصاق کد رهگیری به قطعات وارداتی خودرو، اظهار کرد: 
دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق 
کد رهگیری نهایی شده و در حال حاضر آماده اجرا است. 
وی ادامه داد: الصاق کد رهگیری قطعات وارداتی خودرو 
تمام قطعات را شامل نمی شود و تنها قطعاتی که بیشترین 
میزان قاچاق را در چند سال اخیر داشته اند، در این طرح 
قرار گرفته اند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه حدود 
16 مجموع��ه از قطعات خودرو در این ط��رح قرار دارند، 
خاطرنش��ان کرد: علت اجرایی نشدن این طرح تاکنون به 
دلیل آن اس��ت که طرح برای بررسی های نهایی در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت. به گزارش ایسنا، با روی 
کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده - وزیر وقت 
صنعت، معدن و تجارت - با الصاق کدهای رهگیری کاال 
با  عنوان ایران کد و شبنم مخالفت کرد و این دو سامانه به 
دست فراموشی سپرده شد، اما سال گذشته وزارت صمت 
ب��ار دیگر خبر از الصاق کدهای رهگی��ری برای کاالهای 
قاچاق پذی��ر صنعت خ��ودرو خبر داد. همچنین قاس��م 
خورشیدی،  سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  
س��امانه کد رهگیری کاالهای قاچاق به خصوص قطعات 
خودرو را که بار دیگر مورد استفاده قرار می گیرد ایران کد 
معرفی کرد و طرح مبارزه با قاچاق کاال را تنها معطوف به 

قطعات خودرو ندانست. 

یک کارشناس مطرح کرد 
توجه به کیفیت قطعات و خودروهای 

وارداتی از چین
یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت که ش��رکت های 
اروپایی و بین المللی ک��ه در زمینه تولید خودرو فعالیت 
دارند برخی از قطعات را در کش��ور چین تولید می کنند، 
بنابراین باید دقت شود که آیا کیفیت قطعات مصرفی در 
خودرو با کیفیت محصول مورد اس��تفاده در اروپا یکسان 
است. امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با فروش محصوالت چینی ک��ه با نام محصوالت اروپایی 
در بازار ایران به فروش می رس��ند، اظه��ار کرد: برخی از 
شرکت های چینی با استفاده از روش های تبلیغاتی در بازار 
ایران به دنبال بازارگرمی هس��تند که این موضوع اصالتا 
ایرادی ندارد، اما باید توجه شود که ورود این محصوالت به 

ایران برای کشور چقدر ارزش افزوده ایجاد می کند. 
او افزود: در حال حاضر شرکت های اروپایی و بین المللی 
که در زمینه تولید خودرو فعالیت دارند برخی از قطعات را 
در کشور چین تولید می کنند که با این تفاسیر در واردات 
حتی خودروهای اروپایی به ایران باید این موضوع مدنظر 
قرار گیرد ک��ه آیا کیفیت قطعات مصرف��ی در خودرو با 

کیفیت محصول مورد استفاده در اروپا یکسان است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا تاکید بر اینکه لزوما 
اعتماد ب��ه برندهای اروپایی در کیفیت قطعات درس��ت 
نیس��ت، گفت: باید در اجرای مقررات فعلی که در زمینه 
تولید و صادرات تدوین ش��ده است، نظارت کافی و قابل 
قبول��ی صورت گیرد زیرا در نهایت منجر به رش��د کیفی 
بازار خودروی کش��ور می ش��ود. وی تصریح ک��رد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید بر تحقق صادرات 30درصدی 
خودروهای جوینت ونچری نظارت کند. این موضوع باعث 
خواهد شد که قوانین به درستی اجرا شده و از سوی دیگر، 
ش��رکت هایی که قصد واردات خودرو و سرمایه گذاری در 
ایران دارند، بهترین محصوالت خود را برای بازار ایران در 
نظر می گیرند و دیگر محصول بی کیفیت به نام خودروهای 

اروپایی به ایران وارد نمی شود. 

پشت پرده واردات تایر توسط 
خودروسازان

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران با انتقاد از 
جریان واردات تایر به کش��ور گفت متاسفانه آمار واردات 
س��ال گذشته حاکی از این است که یکی از خودروسازان 

جزو چند واردکننده اصلی تایر به کشور بوده است. 
مصطفی تنها در گفت وگو با خبر خودرو اظهار داشت: 
با وجود تاکید بر اقتصاد مقاومتی، متاسفانه شاهد چنین 
آمارهایی از واردات به کشور آن هم توسط تولیدکنندگان 

داخلی هستیم. 
وی افزود: ورود تایر توسط خودروسازان به جهت ناکافی 
بودن تولیدات داخلی نیس��ت و عمدتا به جهت مش��کل 
مطالبات میان خودروسازان با قطعه سازان و تولیدکنندگان 

تایر در داخل بازمی گردد. 
وی با اش��اره به تعرفه واردات تایر گفت: در حال حاضر 
تعرفه واردات تایر 32درصد اس��ت، ام��ا معتقدیم همان 
تعرفه ای که برای خودرو در نظر گرفته می شود باید برای 

قطعات خودرو از جمله تایر نیز لحاظ شود. 
س��خنگوی انجمن صنف��ی صنعت تایر ای��ران تصریح 
ک��رد: چنانچه صنعت خ��ودرو به عنوان یک��ی از صنایع 
مهم محسوب می شود باید مجموعه این صنعت منجمله 
قطعات و س��ایر صنایع وابسته از تعرفه مشابهی برخوردار 

باشند. 

 



معاون ش��هردار منطقه یک تهران از حمایت از ایده شرکت های 
محلی در زمینه توس��عه کارآفرینی در حوزه گردش��گری شمال 

تهران خبر داد. 
به گزارش مهر، س��عید کارگران صبح 
دوش��نبه در س��ومین جلس��ه ش��ورای 
اقتص��اد مقاومتی که با حض��ور رمضان 
لطفی معاون توانمند سازی و کارآفرینی 
ش��هرداری  اجتماعی  خدمات  س��ازمان 
تهران، مدیران ای��ن مرکز و... در منطقه 
یک برگزار ش��د، طی س��خنانی با اعالم 
خب��ر ف��وق اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
ظرفیت های موجود گردش��گری ش��مال 
ته��ران از جمل��ه، تفرجگاه های طبیعی، 
مراک��ز مذهب��ی – تاریخی، ب��ازار قدیم 
تجری��ش، کاخ موزه ه��ا و دیگ��ر اماکن 
تاریخی که در سطح محالت این منطقه 

وجود دارد، می توان کسب و کار خانگی را رونق بخشید. 
وی ب��ا اش��اره به ل��زوم ایج��اد کارآفرین��ی و رونق بخش��ی به 
کس��ب و کار، ایجاد مشاغل خانگی را یکی از عوامل تولید اشتغال، 

کاهش بیکاری و به دنبال آن کاهش آسیبهای اجتماعی دانست. 
مع��اون ام��ور اجتماع��ی و فرهنگ��ی ش��هرداری منطق��ه یک 
 ته��ران اضافه ک��رد: آموزش ه��ای الزم در خص��وص کارآفرینی
 ۲۷ در  عالقه من��د  ش��هروندان  ب��ه   
س��رای محل��ه منطقه یک ارائه ش��ده 
و در صورتی ک��ه ش��رکت یا مؤسس��ه 
توس��عه  زمین��ه  در  ای��ده ای  محل��ی 
گردش��گری  ح��وزه  در  کارآفرین��ی 
داش��ته باش��د در مرکز رشد شهرداری 
 منطقه یک که در بوس��تان جمشیدیه 
مس��تقر اس��ت م��ورد حمای��ت ق��رار 

می گیرند. 
وی گف��ت: ب��ا ه��دف رونق بیش��تر 
کارآفرین��ی و ایجاد تح��رک در حوزه 
گردش��گری، مرکز خدم��ات اجتماعی 
ش��هرداری منطقه یک ب��ه منظور آغاز 
فعالیت های علمی و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه گردشگری با دانشگاه شهید بهشتی تفاهم نامه ای را تنظیم 

خواهد کرد. 

همایش تفاوت های سرمایه داری و سرمایه گذاری به همت مرکز رشد 
واحدهای فناور دانشگاه بین المللی در منطقه آزاد چابهار برگزار شد. 

دبیر همایش تفاوت های س��رمایه داری و سرمایه گذاری در گفت وگو 
با ایرنا،  اظهار داش��ت: این همایش با هدف 
تبدیل س��رمایه های راکد به سرمایه گذاری، 
آشنایی سرمایه گذاران با فناوری های جدید 
و تبدی��ل ایده ها به صنع��ت و تولید برگزار 

شده است. 
عبدالغفور بادپ��ا افزود: جوانان و نخبگانی 
ک��ه دارای ایده برای راه اندازی کس��ب و کار 
و ایجاد اش��تغال هس��تند در ای��ن همایش 
ش��رکت کردند ت��ا بتوانن��د در کارگاه های 
مختلف آموزشی ایده ها را تبدیل به صنعت 

و فناوری کنند. 
وی بی��ان کرد: در دنیای امروز تنها پول و 
س��رمایه نمی تواند سبب موفقیت شود، باید 

افراد سرمایه دار با تبدیل سرمایه به صنعت و فناوری در رونق اقتصادی 
هر منطقه و ایجاد اشتغال ایفای نقش کنند. 

وی گفت: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی منطقه آزاد 

چابهار از 11 ایده ارائه ش��ده در زمینه سرمایه گذاری، اجازه ارائه چهار 
ایده را در این همایش داد که مدیران آن کس��ب و کار خود را تش��ریح 

کردند تا تبدیل به سرمایه گذاری و اشتغال شوند. 
دبی��ر همایش تفاوت های س��رمایه داری 
و س��رمایه گذاری ادامه داد: اف��راد باید از 
س��رمایه گذاری س��نتی فاصل��ه گرفت��ه و 
ایده های خ��ود را در زمین��ه فناوری های 
جدید جلو ببرند تا س��ود کالن و اش��تغال 
بیش��تری ایجاد کنند. بادپا ب��ا بیان اینکه 
برگزاری این گون��ه همایش ها جوانان را به 
ایجاد کسب و کار و رفتن به دنبال ایده های 
برتر س��وق می دهد، خاطرنشان کرد: باید 
به جامعه بگوییم ایجاد اش��تغال فقط کار 

دولتی و پشت میز نشستن نیست. 
در حاش��یه ای��ن همای��ش کارگاه های 
بررسی مس��ائل و مشکالت شرکت مستقر 
در مرکز رش��د واحدهای فناور دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار، 
بررس��ی آخرین وضعیت تیم های استارت آپ رش��د و ارائه راهکارها و 

برنامه های توسعه سرمایه گذاری نیز برگزار شد. 

براساس گزارش منابعی که نخواسته اند نام آنها فاش شود، کوالکام قصد دارد 
پیشنهاد جدید برودکام برای خرید این شرکت را نیز رد کند. 

به گزارش زومیت، منابع آگاه اعالم کردند که کوالکام، ش��رکت تولیدکننده 
تراش��ه موبایل، خود را برای رد پیش��نهاد 1۰۳ 
میلیارد دالری رقی��ب خود یعنی برودکام آماده 
می کن��د. گزارش ه��ا حاکی از این هس��تند که 
مدیران کوالکام به زودی جلس��ه اضطراری برای 
تصمیم گی��ری راهبردی در خصوص پیش��نهاد 
برودکام تشکیل خواهند داد. تشکیل این جلسه 
نشان دهنده این است که کوالکام رقم پیشنهادی 
مذک��ور را ناکاف��ی می داند و قص��د دارد هرچه 
سریع تر آن را رد کند؛ هرچند به گفته منابع آگاه 
ممکن است آماده کردن جوابیه کامل جهت ارائه 

به برودکام چند روز طول بکشد. 
مدیرعام��ل کوالکام، اس��تیون مولنکوف، طی 
چند روز اخیر بازخوردهایی از س��هامداران این 

ش��رکت دریافت کرده و معتقد اس��ت ۷۰ دالر بابت هر سهم، سبک شمردن 
ارزش شرکت است و مورد موافقت قرار نخواهد گرفت. 

هاک تان، مدیرعامل برودکام که پیش تر اعالم کرده بود مقر ش��رکت خود 

را از سنگاپور به آمریکا منتقل خواهد کرد، اعالم کرده است که آماده هرگونه 
کش��مکش بر سر تصاحب کوالکام است. براساس گزارش منابع آگاه، برودکام 

نقشه هایی برای عوض کردن نظر سهامداران کوالکام دارد. 
همچنی��ن ب��رودکام احتم��ال افزایش رقم 
پیش��نهادی خ��ود را از طریق تأمی��ن مالی از 
محل اس��تقراض مطرح کرده اس��ت، اما هنوز 
مش��خص نیس��ت چه زمان آنها ای��ن اقدام را 

صورت می دهند. 
منابع مذکور نخواس��ته اند که نام آنها فاش 
ش��ود؛ زیرا اطالع��ات فوق محرمانه هس��تند. 
کوال��کام و برودکام نیز از اظهار نظر در این باره 

خودداری کرده اند. 
کوالکام شرکت ساخت تراشه موبایل است و 
اخیراً نیز با اپل درگیر پرونده نقض پتنت شده 
است. این شرکت پیش تر پیشنهاد ۳۸ میلیون 
دالری ب��ه NXP ارائه کرده و NXP خواهان 
افزایش مبلغ شده بود. به گفته منابع، در شرایط موجود کوالکام قصد افزایش 
مبلغ پیش��نهادی به NXP را ندارد. هرچند برودکام اع��الم کرده که در هر 

صورت خواهان تصاحب کوالکام است. 

مدیر ش��عب پست بانک اس��تان اردبیل گفت واحدهای فناوری استان که 
مورد تأیید پارک علم و فناوری است از تسهیالت 6درصدی این بانک بهره مند 
می شوند. شاپور ابری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: براساس تفاهم نامه 

با پارک علم و فناوری استان پرداخت تسهیالت 
در بخش  آی تی و  آی س��ی تی با کارمزد 6درصد 
و تس��هیالت کش��اورزی با نرخ 1۰درصد تا یک 
ماه آین��ده عملیاتی می ش��ود. وی همچنین از 
 اختص��اص تس��هیالت کم به��ره 1۰درص��دی 
پست بانک به مناطق کمتر برخوردار خبر داد و 
گفت: طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی، 
خدم��ات مکانیزه کش��اورزی، طرح های تأمین، 
تصفیه و انتقال آب، طرح های زیر بخش شیالت 
و تولید محصوالت گلخانه ای، طرح های تولیدی 
در بخ��ش آب و کش��اورزی، مناب��ع طبیعی و 
محیط زیست و صادرات محصوالت کشاورزی از 
جمله طرح هایی هستند که می توانند تسهیالت 

ایجادی و احداثی را با نرخ 1۰ درصد دریافت کنند. 
ابری با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و توسعه کارآفرینی افزود: 
پست بانک استان در اجرای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برای توسعه 

کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان آمادگی خود را در حمایت مالی از کارآفرینان 
در ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی اعالم کرده است.   وی گفت: طرح های 
مرب��وط به بخش آب، کش��اورزی، منابع طبیعی و محیط زیس��ت و صادرات 
محصوالت کش��اورزی، طرح های دانش بنیان، 
طرح های مربوط به نفت و گاز، پتروش��یمی و 
حمل و نقل ریلی از جمله طرح هایی هستند که 
پست بانک استان اردبیل آماده ارائه تسهیالت 
برای کارآفرینی در این حوزه ها اس��ت. ابری در 
خصوص ارائه تس��هیالت ایجادی و احداثی در 
مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته بیان کرد: 
عالوه ب��ر اینها طرح ه��ای مربوط ب��ه صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته و طرح های دانش بنیان در 
تمام مناطق از تسهیالت س��رمایه در گردش 

پست بانک می توانند بهره مند شوند. 
مدیر ش��عب پس��ت بانک اس��تان اردبیل با 
اشاره به ایجاد دفاتر پست بانک  )ICT( در استان افزود: پست بانک به عنوان 
گسترده ترین شبکه بانکی کشور خدمات قابل توجهی را در روستاها انجام داده 

و در این استان هم ۳۲۰ دفاتر ICT راه اندازی شده است. 

معاون شهردار منطقه یک تهران خبر داد 

حمایت از شرکت های محلی کارآفرینی گردشگری در شمال تهران
برگزاری همایش تفاوت های سرمایه داری و سرمایه گذاری در منطقه آزادچابهار مدیر شعب پست بانک استان اردبیل:کوالکام پیشنهاد ۱۰۳ میلیارد دالری برودکام را رد می کند

واحدهای فناوری از تسهیالت 6درصدی بهره مند می شوند

مدیریت اس��تعداد، در واقع تعهد س��ازمان به استخدام، حفظ و 
توس��عه کارکنان مس��تعد در بازار کار است. این مقوله زمانی مفید 
واقع می ش��ود که تمام فرآیندهای کاری و سیس��تم های مربوط به 

حفظ و توسعه نیروی کار برتر را شامل  شود. 
به گزارش مدیر اینفو، مدیریت استعداد نوعی استراتژی کسب وکار 
اس��ت و س��ازمان ها را قادر به حفظ کارکنان مستعد می کند. این 
اس��تراتژی، جذب استعدادهای برتر را در رقابت با دیگر کارفرمایان 
تضمین می کند. هنگامی که کارمندی آینده نگر بداند ش��رکتی که 

در آن مشغول به کار است به 
اس��تراتژی مدیریت استعداد 
مجهز است، اطمینان خواهد 
داش��ت ک��ه فرصت توس��عه 
حرفه ای برای��ش وجود دارد. 
در نتیجه ب��ا رغبت و اعتماد 
بیش��تری برای آن کسب و کار 

تالش می کند. 
مدیری�ت  فرآین�د 
چ�ه  ش�امل  اس�تعداد 

اقداماتی می شود؟ 
و  اس��تخدام  ب��رای 
مس��تعد  کارکن��ان  حف��ظ 
می توانی��د اقدام��ات زی��ر را 
به عن��وان اس��تراتژی کلی در 
کسب وکارتان در نظر بگیرید: 
- جلسات برنامه ریزی برای 

استخدام
- توسعه شرح کار

- مصاحبه تلفنی یا آنالین
- مصاحبه ه��ای داخلی که 
می تواند جلس��ات متعددی با 
بس��یاری از کارمن��دان فعلی 

شما را شامل شود
- بررسی اعتبار و سوابق فرد متقاضی

- پیشنهاد شغلی به شخص انتخاب شده
- موافقت با مبلغ پیشنهادی

- دادن اطالعات به کارمند جدید و معرفی آنها به دیگر کارکنان
- آموزش در محل کار

- تنظیم هدف و بازخورد
- مربیگری و ایجاد رابطه با کارمند توسط مدیر

- سیس��تم های بازخورد رسمی مانند مدیریت عملکرد یا فرآیند 
ارزیابی

- توسعه کارکنان به صورت مداوم
- ایجاد الگو و نقشه شغلی

- انتقال در سازمان

- ایجاد کار توسط کارفرما برای فرد.
اکثر این سیس��تم های کاری مس��تقیماً به ش��خص مدیر مرتبط 
هستند. در واقع واحد منابع انسانی می تواند پشتیبانی و آموزش را 
بر عهده بگیرد. تعامالت روزانه ای که ضامن موفقیت کارمند جدید 
است، نیازمند ارتباط مداوم بین کارمند و مدیر است. توسعه فردی 
و مربیگری از عوامل مهمی هس��تند که موجب تعامل فعال کارمند 

و مدیر می شود. 
مناب��ع انس��انی می تواند در بعضی از فعالیت هایی که در لیس��ت 
مذکور مش��اهده می کنید، به ویژه در اس��تخدام، انتخاب کارمندان 
جدی��د و در م��ورد خاتمه دادن ب��ه کار، ایفای نق��ش کند. منابع 
در  همچنی��ن  انس��انی 
سیس��تم مدیریت عملکرد، 
و...  حرف��ه ای  برنامه ری��زی 
به توس��عه سیستم ها منجر 
ش��ده اس��ت. ام��ا مدیران، 
وس��یله ای هس��تند که در 
به رس��میت ش��ناختن کار 
کارمن��د و حفظ و نگهداری 
مداوم آنان نقش اساس��ی را 
به عنوان  پس  می کنند،  ایفا 
مدیر این مسئولیت را جدی 

بگیرید. 
را  مدیری�ت اس�تعداد 
در س�ازمان تان اجرای�ی 

کنید: 
مدیریت اس��تعداد، نوعی 
استراتژی کسب وکار است و 
شما باید آن را به طور کامل 
به تمامی فرآیندهای مربوط 
ب��ه کارکنان تس��ری دهید. 
ج��ذب و حف��ظ کارکن��ان 
مستعد در سیستم مدیریت 
اس��تعداد، کار تمام اعضای 
س��ازمان اس��ت، ام��ا ای��ن 
مدیران هس��تند که مسئولیت رشد و ارتقای کارکنان مستعد را بر 
عهده دارند. استراتژی های مؤثری مانند به اشتراک گذاری اطالعات 
در م��ورد کارکنان بااس��تعداد و راه های بالقوه توس��عه ش��غلی در 
س��ازمان می تواند به بخش های مختلف اجازه  دهد، در فرصت های 

مناسب استعدادهای موجود را شناسایی کنند. 
س��ازمان هایی که این ن��وع برنامه ریزی مؤث��ر را دنبال می کنند، 
اطمینان دارند که بهترین نیروی ش��ان آموزش دیده و آماده است 
تا جایگاه بعدی خود را در مس��یر شغلی اخذ کند. برنامه جانشینی 
برای کارکنان س��ودمند و به نفع س��ازمان اس��ت. در سازمان های 
بزرگ ت��ر، مدیریت اس��تعداد نیاز به سیس��تم های اطالعاتی منابع 
انس��انیHRIS  دارد که مس��یرهای ش��غلی کارمندان را مدیریت 
کرده و فرصت های موجود برای کارکنان مستعد را شناسایی کند.

فروش استارت آپ معامله ای است که فرآیند های خاص خود را دارد و اگر 
به درستی انجام شود، هیچ مشکلی هنگام عقد قرارداد فروش پیش نمی آید. 

 ممکن اس��ت به عنوان بنیانگذار یک ش��رکت خصوص��ی، به فکر فروش 
ش��رکت تان در آینده باشید، بنابراین باید شرکت ش��ما برای این فرآیند به 

دقت آماده سازی شود. 
به گزارش نوپانا، نخس��تین س��والی که در این فرآیند به ذهن ها می رسد، 
بهترین زمان برای ش��روع فرآیند آماده سازی اس��ت. البته پاسخ این سوال، 
همیش��ه  »در حال حاضر« اس��ت. شاید کمی برای شروع دیر شده باشد اما 

هرگز آن را تا زمان قبل از فروش متوقف نکنید. 
در اینجا اصولی برای تان آورده ایم که رعایت آنها در فرآیند فروش اهمیت 

دارد. 
1- اظه��ارات مالی حسابرس��ی سه س��اله ب��رای ارائ��ه به خری��داران یا 
سرمایه گذاران نیاز است. تهیه و بررسی حساب های مالی هزینه کمی دارد اما 
کاری بسیار کارآمد و ارزشمند برای شروع آماده سازی است. به عبارت دیگر، 
اگر کسب وکار کوچکی دارید، با اظهارنامه های مالی و حسابرسی شروع کنید. 
۲- هر معامله فروش عالوه بر حسابرسی مالی، به مجموعه ای کامل از لیست 
شرکت های همکار، سازمان ها، قراردادها و سوابق نیاز دارد. این مجموعه بیانگر 
تصمیمات مهم و قراردادهای موجود شرکت شماست. تأثیر این مجموعه بر 
تصمیم خریداران یا سرمایه گذاران به قدری زیاد است که اکثر آنها از شرکت 

فروشنده می خواهند این مجموعه را تهیه و ارائه کنند. 

۳- بس��یاری از ش��رکت ها برای القای ارزش ش��رکت خود صبر می کنند. 
ارزیابی شرکت شما، صرفاً یک عدد برای میزان رشد نیست. در اصل ارزیابی 
یک نقشه راه برای رشد است که باید براساس آن شرکت خود را رشد دهید. 

پس هدف نهایی را تا بیشترین حد باال ببرید. 
۴- ارزیابی یک شرکت باید شایستگی اصلی شرکت را نیز نشان دهد که 
عماًل چه چیزی در حال فروش است. معیارهایی را برای دارایی های شرکت 
بررسی کنید که ارزشمند است. همچنین استراتژی کسب وکار خود را بررسی 

کنید تا اشتباهات و انحرافات مشخص شود. 
۵- هنگامی که تصمیم به فروش شرکت گرفتید، شرکت شما باید نشان 
دهد ک��ه به تنهایی قادر به ادامه فعالیت خود خواه��د بود. اکثر فرآیند های 
فروش، پس از معامله نیز نیاز به کمک بنیانگذار یا شخص مهمی از پرسنل 
س��ابق در زمان مش��خصی دارد. با ای��ن کار خریداران می توانند به پروس��ه 
فعالیتی شرکت پی برده و مشتریان و صنعت حوزه فعالیتی خود را بشناسند 

تا به راحتی فعالیت شرکت را ادامه دهند. 
به طور خالصه، آماده سازی شرکت برای فروش، فکر کردن به استراتژی های 
آینده و اهداف اس��ت. بنابراین با فرض اینکه ش��رکت شما قرار است در ماه 
آین��ده در بازار به فروش برس��د، باید همیش��ه حسابرس��ی مالی، مجموعه 
فعالیت ها و گزارش س��وابق را آماده داشته باش��ید. پس این کارها را از قبل 

انجام دهید تا غافلگیر نشوید. 

  شروع یک کسب وکار جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا که تحت 
عنوان »منا« نیز ش��ناخته می شود یکی از س��خت ترین کارهای حال 
حاضر دنیاست. محیط اقتصادی چالش برانگیز، بعضاً نبود استعداد های 
محلی و همچنین پیچیدگی های سیاسی این منطقه باعث شده  است 
کارآفرینی در منا سختی های بسیاری داشته باشد. با این حال هر سال 
ش��اهد این هس��تیم که هزاران کارآفرین در این منطقه فعالیت خود 
را ش��روع می کنند ت��ا تأثیری روی اقتصاد خاورمیانه و ش��مال آفریقا 

داشته باشند. 
به گزارش نوپانا، به تازگی تمرکز س��رمایه گذارهای منطقه منا روی 
تکنولوژی های پیش��رفته افزایش پیدا کرده اس��ت و شرکت »شرکای 
س��رمایه گذار خاورمیان��ه« ۲۵۰میلی��ون دالر در ای��ن ناحی��ه روی 
تکنولوژی های پیشرفته سرمایه گذاری کرده است. در ادامه تعدادی از 

کارآفرین های منا را که تأثیری جهانی دارند معرفی می کنیم.
- »میکر برین« در بیروت برای مدتی اس��ت که سعی دارد ابزارهای 
تعاملی و بس��ته های آموزشی را وارد صنعت اس��باب بازی کودکان در 
منطقه منا کند. در اصل، پلتفرم طراحی ش��ده توس��ط میکر برین به 
ش��ما اجازه می دهد که اسباب بازی خود را با توجه به خواسته های تان 
طراح��ی کنید. بنیانگ��ذاران این کمپانی اعتق��اد دارند که میکر برین 

می تواند در آینده تبدیل به لگوی دنیای دیجیتال شود. 
- در ش��رایطی ک��ه رش��د اس��تارت آپ های نوآوران��ه در زمین��ه 

تکنولوژی های سالمت منفی شده است، وضعیت در منطقه منا کاماًل 
متفاوت است. کمپانی دموکرانس که در امارات متحده عربی کار خود 
را شروع کرده است، سعی دارد با استفاده از تکنولوژی هوشمند تلفن 
همراه، بیمه س��المت را برای تمامی افراد کم درآمد جامعه که به این 
امکان دسترس��ی ندارند، فراهم کند. میش��ل گروس��و، بنیانگذار این 
اس��تارت آپ متوجه شده اس��ت که کمپانی های بیمه قادر به رساندن 
خدمات خود به کاربرها نیستند و از همین ضعف استفاده کرده است تا 

تکنولوژی مورد نیاز را در اختیار تمامی مردم قرار دهد. 
این استارت آپ مثال خوبی از نمونه هایی است که می توانند از ضعف 

تکنولوژی یا نبود نوآوری در حوزه های دیگر استفاده کنند. 
- »مدی« یکی دیگر از استارت آپ های این منطقه است که کار خود 
را در قطر آغاز کرده اس��ت و هدف ایجاد رابطه ای درست میان پزشک 
و بیمار را دنبال می کند. این ش��رکت پلتفرمی را طراحی کرده اس��ت 
که طی آن پزش��ک و بیمار بدون هیچ محدودیت و مشکلی می توانند 
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آمارها نش��ان می دهند که تعداد زیادی 
از ساکنان قطر دسترسی مستقیمی به پزشک ها ندارند و مدی کمک 

واضحی به حل شدن این موضوع کرده است. 
اطالعات به دس��ت آمده حتی نشان از این دارد که تنها ۳۰درصد از 
مراکز پزش��کی و پزش��ک ها در قطر وب سایت دارند و سازندگان مدی 

همین موضوع را برای راه اندازی استا رت آپ خود هدف قرار داده اند. 

ساتیا نادال، مدیرعامل هندی تبار 
مایکروسافت است که پس از تالش  های بسیار، 
توانست اشتباهات استیو بالمر را تا حد زیادی 
جبران و این شرکت را دوباره احیا کند. اما 
مرد شماره یک ردموندی ها که همیشه به 
خوش اخالقی شناخته می شد، مدتی است با 
کنایه هایش قصد دارد آی پد پرو شرکت اپل را 
تحقیر کند. 
به گزارش جی اس ام، ساتیا نادال اخیراً سفری 
به سرزمین مادری  خود هندوستان داشت و 
در طول این سفر با خبرنگارانی مواجه شد 
که اکثرا از آی پد استفاده می کردند. پس از 
این اتفاق آقای مدیرعامل خطاب به یکی 
از خبرنگاران گفت: دوست من، تو به یک 
کامپیوتر واقعی نیاز داری! 
پیش از این هم مدیران دیگر مایکروسافت 
اعالم کرده بودند که آی پد پرو شرکت اپل 
در واقع یک کپی از سرفیس پرو است. رایان 
گوین، مدیرکل بخش سرفیس یکی از این افراد 
بود که با جزییات بیشتری اعالم کرد: اپل با 
تولید آی پد پرو، در واقع از رده محصوالت ۲ 
در ۱ مایکروسافت کپی برداری کرده است. 
بسیاری از افراد نیز معتقدند که این دو 
محصول از جهات بسیاری به هم شباهت دارند 
که مهم ترین آنها وجود نمایشگر لمسی با 
قابلیت پشتیبانی از قلم استایلوس )سرفیس 
Pen و اپل Pencil( و همچنین پشتیبانی 
دستگاه از یک صفحه کلید QWERTY قابل 
جدا سازی است. اما بزرگ ترین تفاوت این دو 
دستگاه، سیستم عامل مورد استفاده آنهاست. 
سرفیس پرو مایکروسافت از ویندوز ۱۰ پرو 
بهره مند است که برای رایانه های شخصی 
توسعه داده شده؛ در مقابل آی پد پروهای اپل 
 iOS از همان سیستم عامل موبایلی اپل یا
استفاده می کند که در سایر مدل های آی پد نیز 
به کار گرفته می شود. 
اما این نخستین بار نبود که مدیرعامل 
ردموندی ها به اپل طعنه می زند؛ نادال به تازگی 
گفته بود که مایکروسافت یک تولید کننده 
محصوالت تجمالتی نیست و شرکتش را 
سازنده ابزارهایی معرفی کرد که فناوری هایی 
را توسعه می دهد تا دیگران بتوانند آن  
)فناوری( را بسازند. 
او گفته بود: قصد ندارم موفقیت هایی 
را که اپل و گوگل کسب می کنند، نادیده 
بگیرم. ما شرکت های متفاوتی هستیم. ما  
)مایکروسافت( واسطه های بازار نیستیم. 
تولیدکنندگان ابزار هستیم، سازنده کاالهای 
لوکس نیستیم؛ این چیزی نیست که ما باید 
باشیم. ما به دنبال ایجاد فناوری هایی هستیم 
که دیگران بتوانند آن را بسازند. 
اگر کمی به گفته های ساتیا نادال فکر کنیم، 
متوجه می شویم که او هم قصد داشته بگوید 
مایکروسافت ایده پرداز اصلی محصوالت ۲ در 
۱ است که آی پد پرو هم یکی از آنهاست و با 
ریتم مالیمی قصد تحقیر اپل و متهم کردن 
کوپرتینویی ها به کپی برداری از تبلت های 
سرفیس پرو را داشته است. 
 

مدیریت استعداد، استراتژی ای برای توسعه کارمندان 
مستعد در سازمان

با رعایت این پنج اصل، استارت آپ خود را با موفقیت به 
فروش برسانید

 سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون  دالری بر استارت آپ های 
پیشتاز منطقه منا

آی پد پروهای اپل زیر بمباران 
طعنه های ساتیا نادال 
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یادداشـتدریچه

بنیاد نخبگان اس��تان گیالن در نظر دارد هم زمان با هفته پژوهش وفناوری، »جشنواره شناسایی و 
توانمندسازی ایده های برگزیده )شتاب ملی(« را در سطح استان برگزار کند. ترویج فرهنگ نوآوری و 
تقویت خودباوری در توسعه فناوری، به ویژه فناوری های نوین، شناسایی، تشویق و معرفی شایستگی ها و 
توانمندی های ایده پردازان و حفظ مالکیت معنوی آنان از مهم ترین اهداف این جشنواره است. جشنواره 
شتاب ملی در 1۲ محور: علوم انسانی  )فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی(، فنی و مهندسی  )برق، 
الکترونیک، مکانیک، عمران، نانو فناوری، صنایع شیمیایی و انرژی های نو(، صنایع پزشکی و پیراپزشکی، 
علوم پایه  )ریاضی، فیزیک، شیمی و...(، علوم  کشاورزی و منابع  طبیعی، زیست فناوری، محیط زیست، 
بهداش��ت محیط  ش��هری و مدیریت پسماند، گردش��گری و هنرهای بومی، محلی و مردمی، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و رسانه، ترافیک، حمل و نقل شهری و بین شهری، خدمات شهری، معماری، فضای 

سبز، زیباسازی، همچنین دریا؛ مسیر پیشرفت و همچنین موضوع آزاد، برگزار خواهد شد. 

جشنواره »شتاب ملی« با هدف ترویج 
فرهنگ نوآوری برگزار می شود

نخس��تین نشست س��رمایه گذاری فناوری دی هشت و نشست صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه VC آذرماه 96 در پارک فناوری پردیس معاونت 

علمی برگزار می شود. 
در ای��ن نشس��ت روندهای فناوری در کش��ورهای عضو دی هش��ت و نقش 

دولت ها در توسعه صندوق های جسورانه بررسی می شود. 
همچنی��ن الگوه��ای موفق بین الملل��ی در حوزه صندوق های جس��ورانه و 

سرمایه گذاری جسورانه شرکت ها CVC بررسی خواهد شد. 
از دیگ��ر برنامه های این نشس��ت ارزیابی روند تکامل بازار س��رمایه گذاری 

جسورانه در کشورهای عضو دی هشت و کارگاه های تخصصی است. 

در پارک فناوری پردیس برگزار می شود

نخستین نشست گروه  D8و 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی



ت��ا به ح��ال به ای��ن فک��ر کرده اید که 
چه چی��زی یک لوگ��وی همراه با ش��عار 
را تبدی��ل ب��ه برن��دی جهان��ی می کند؟ 
درواق��ع با نگاهی به این دس��ته از برندها 
نمی توانید موردی را بیابید که عامل تمایز 
آنها نس��بت به سایرین شده است. درواقع 
می توان نمونه های دیگری را نیز یافت که 
به مراتب از جذابیت های بصری بیش��تری 
برخوردار ب��وده، با این حال نتوانس��ته اند 
موفقیت های مشابه آنها را به دست آورند. 
در همین راس��تا قصد داریم در این مقاله 
به معرفی ش��اخصه های تأثیرگذار در این 

رابطه بپردازیم. 

1-عامل شناخت
بدون تردید افراد تنها هنگامی ش��ما را 
انتخاب خواهند کرد که شما را بشناسند، 
به همین خاطر بسیاری از افراد هزینه های 
کالن��ی را ص��رف تبلیغ��ات می کنن��د. با 
ای��ن ح��ال در ای��ن رابطه بهتر اس��ت به 
خالقانه ترین ش��یوه ها ک��ه اکثرا به مراتب 
ک��م هزینه ت��ر از مدل های رایج هس��تند، 
اقدام کنید. درواقع روش های معمول دیگر 
ب��رای مخاطب تکراری ش��ده و به همین 
خاط��ر نمی تواند به آن می��زان که انتظار 
دارید، توجه ها را به سمت خود جلب کند، 
به همین خاطر بهتر اس��ت صرفاً شناخته 
ش��دن برای ش��ما مطرح نبوده و نحوه آن 
نیز مهم باش��د. همچنی��ن ویژگی خاصی 
را باید برای ش��رکت خود ایج��اد کنید تا 
به محض ش��نیدن نام شما آن را در ذهن 
خود مرور کنن��د. برای مثال عامل مقرون 
به صرفه بودن نخس��تین ویژگی است که 
مخاطبان در رابطه با برند هوآوی به خاطر 
می آورند که ناش��ی از سیاست این شرکت 
است. به همین خاطر الزم است برای برند 
خود پشتوانه ای تعیین کنید که به واسطه 

آن از سایر رقبا تمایز پیدا کند. 

2- عامل ارتباط 
برای موفقیت الزم اس��ت کاری را انجام 
دهید ک��ه نیازی از ب��ازار را برطرف کند. 
تحت این ش��رایط برند ش��ما باید معرف 

محصوالت و نوع کس��ب وکار ش��ما باشد. 
درواق��ع تصور ای��ن امر که لوگو و ش��عار 
ش��رکت ها صرف��ا جنب��ه زیبای��ی دارند، 
تصوری کامال اشتباه بوده و هر یک بیانگر 
مفهوم و داستانی هستند. با این حال پیام 
نهفته شده ش��ما باید در ارتباط نزدیک با 
محصول و در نهایت خواس��ته ای که قصد 
پاسخگویی به آن را دارید باشد. به همین 
خاطر در طراحی آن باید همواره این نکات 

مورد توجه قرار گیرد. 

3- عامل تمایز
برای آنکه مشتریان دائمی داشته باشید 
الزم است کاری را انجام دهید که سایرین 
به هر دلیلی آن را انجام نمی دهند. این امر 
باعث به وجود آمدن تمایز خواهد ش��د. با 

این حال الزم است 
مرزی می��ان تمایز 
منف��ی  و  مثب��ت 
باشد.  داشته  وجود 
درواق��ع ه��ر اقدام 
س��ودآور  متفاوت، 
و  نب��وده  مفی��د  و 
تفاوت  اس��ت  الزم 
نتیجه خوبی در پی 
داش��ته باشد. برای 
مث��ال در صورت��ی 
تولید  که در زمینه 
غذایی  محص��والت 

فعالیت می کنید، تفاوت در نوع بسته بندی 
محصول باید همراه با کارایی بیشتر باشد 

تا مورد توجه مخاطب قرار گیرد. 
4- عامل تجربه 

یکی از بهترین سیاست های هر شرکت 
این اس��ت که شرایطی را مهیا سازند تا به 
خواس��ت خود اقدام به معرفی محصول به 
س��ایر افراد کنند. با این حال این امر تنها 
زمان��ی رخ خواهد داد که اف��راد تجربه ای 
مطلوب در خرید محصول ش��ما به دست 
آورده باش��ند. در غیر  ای��ن صورت ممکن 
است اقدامی عکس داشته باشند. به همین 
خاطر الزم اس��ت در این رابط��ه اقدامات 
جذابی را مدنظر داشته باشید. این امر در 
نهایت باعث خوشنامی برند شما و افزایش 

محبوبیت آن خواهد شد. 

5- عامل اطمینان
مش��تری همواره باید با ای��ن اطمینان 
اقدام به خرید از ش��ما کن��د که تحت هر 
ش��رایطی ش��ما حافظ منافع و حقوق آنها 
خواهید بود. این امر نیز تنها زمانی میس��ر 
خواهد بود که کسب سود اولویت اول شما 
نبوده و رس��یدن ب��ه آن را نتیجه عملکرد 
خود بدانید. در همین راس��تا الزم اس��ت 
 در رفتاره��ای خود خصوصا با مش��تریان 
با سابقه، کمال صداقت را داشته باشید تا 

ارتباط دوستانه شما حفظ شود. 

6- عامل نوآوری
همواره برخی محصوالت به عنوان پدیده 
ش��ناخته و معرفی می ش��وند. با نگاهی به 
ویژگی این دس��ته از محص��والت به وجه 
میان  اشتراکی 
آنه��ا  هم��ه 
که  می رس��یم 
ن��وآوری  آن 
درواقع  اس��ت. 
اس��ت  الزم 
در  هم��واره 
خود  اقدام��ات 
این ام��ر را که 
بای��د رگه هایی 
از ی��ک اق��دام 
انجام نش��ده را 
باشد،  داش��ته 
مدنظر قرار دهی��د. در نهایت این اقدامات 
باعث خواهد شد برند شما به عنوان برندی 
خ��الق و توانا که همواره نگاهی رو به جلو 
دارد، شناخته شود. توجه داشته باشید در 
ابتدا این ش��ما هس��تید که باید برند را به 
نقطه طالیی برس��انید و به محض رسیدن 
آن به س��طح مطلوب، دیگر این برند است 
ک��ه به اقدام��ات ش��ما ارزش خواهد داد. 
درواقع در بس��یاری از موارد مشاهده شده 
اس��ت که یک محصول صرفا به علت برند 
مش��هوری که دارد مورد توجه بسیار قرار 

گرفته است. 

7- عامل عالقه
بسیاری از اقدامات هستند که مشتریان 
را ب��ه وج��د م��ی آورد. در ای��ن رابط��ه 

محدودیتی وجود نداش��ته و هر بخش��ی 
می تواند ح��اوی اقداماتی باش��د که برای 
مخاطب جذابیت زیادی دارد. این اقدامات 
در نهای��ت منجر ب��ه ایج��اد عالقه مندی 

نسبت به برند شما خواهد شد. 

8- عامل دسترسی
این امر که تنها پ��ل ارتباطی مخاطبان 
با ش��ما نمایندگی های فروش است، منجر 
به کاهش محبوبیت برند خواهد ش��د. در 
این رابطه الزم اس��ت  کانال های ارتباطی 
خ��ود را تا جایی که ممکن اس��ت افزایش 
دهید. ایجاد س��ایتی کارآم��د و حضور در 
اکث��ر ش��بکه های اجتماع��ی و ارتباط��ی 
محبوب، خ��ود از اقدامات مطلوب در این 
رابطه محس��وب می ش��ود. همچنین الزم 
است سیستم پاسخگویی تلفنی نیز داشته 
باش��ید تا افراد همواره بتوانند انتقادات و 
پیشنهادات خود را مطرح کرده و شکایات 

خود را پیگیری کنند. 

9- عامل محبوبیت
محبوبیت به دو ش��کل می تواند ش��کل 
گیرد؛ نخس��ت ط��ی مدت کوت��اه و دیگر 
پس از سپری ش��دن زمان طوالنی. بدون 
تردید برای موفقیت الزم است همواره هر 
دو آن را مدنظر داش��ته باشید. برای مثال 
استفاده از ش��خصیتی مشهور در تبلیغات 
خود اقدامی است که سروصدای زیادی را 
به همراه خواهد داشت، با این حال اجرای 
سیاس��تی مفید ب��رای مخاطب��ان، بدون 
تردید امری اس��ت که در درازمدت منجر 

به محبوبیت شما نزد مشتری می شود. 

10- عامل ارزشمندی
یک س��ری موارد هستند که ارزش برند 
ش��ما را افزایش خواهند داد. این موارد در 
هر س��ال تغیی��ر خواهند ک��رد، به همین 
خاطر الزم اس��ت همواره مورد توجه شما 
باشند و با این حال فراموش نکنید که برند 
شما معرف کل شرکت خواهد بود و به هر 
می��زان که به آن اهمی��ت دهید، به همان 
میزان نیز با نتایج مثبت همراه خواهد بود. 
www. :منبع
brandingstrategyinsider.com

10ویژگی برندهای جهانی
کلید

105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها )3(

در ش��ماره های قبل به نقل از سایت بازده به 17ترفند 
اول اش��اره کردیم. در این ش��ماره به تعدادی دیگر از این 

ترفندها می پردازیم. 
18- »متشکرم«؛ کلمه جادویی

الف( با یک پیشنهاد ویژه از مشتریان خود تشکر کنید. 
ب( از هر کس��ی که کس��ب وکارش را به ش��ما ارجاع 
می ده��د با یک کارت شخصی س��ازی ش��ده، یک تماس 
تلفنی، یک تخفیف، گل، شام یا حتی یک حق کمیسیون 

تشکر کنید. 
پ( از تأمین  کنندگان قاب��ل اطمینان تان با یک نامه و 

افزایش سفارشات تشکر کنید. 
ت( مردم مهربانی شما را به خاطر می آورند. 

19- یک کارت ویزیت برای همه کارمندان؟! 
الف( فروشندگان؟ رانندگان؟ بله. آنها هم آن قدر اهمیت 

دارند که این سرمایه گذاری کوچک را انجام دهید. 
ب( آنه��ا از ارائه کارت ویزیت به هر مش��تری به خود 

می بالند. 
پ( آنها از کارت ویزیت در خانواده و جمع دوستان شان 
استفاده می کنند و نام شما به مکان های خیلی بیشتری 

خواهد رسید. 
20- هم�ان کاری را بکنی�د ک�ه برن�دگان انجام 

می دهند
الف( آیا ش��رکتی وج��ود دارد که تحس��ینش کنید؟ 

استراتژی های بازاریابی اش را تحلیل کنید. 
ب( اس��تراتژی هایی را که به دردت��ان می خورد به کار 

بگیرید و بهبودشان بخشید. 
پ( از چیزهای��ی اس��تفاده کنید که ج��واب می دهند. 
تبلیغاتی که ش��ما را ج��ذب کرده و توجه ت��ان را جلب 
می کن��د جمع آوری کرده و آنها را با کس��ب و کار خودتان 

تطبیق دهید. 
21- یک مهمانی بگیرید

الف( مشتریان و دوس��تان را به کسب وکار یا فروشگاه 
خانگی تان دعوت کنید، از آنها پذیرایی کنید و نمایشگاه 

جالبی از محصول یا خدمات تان را برنامه ریزی کنید. 
ب( خرید یا سفارش محصول را برای مشتریان تان آسان 
کنی��د. کارت اعتباری و چک را قبول و فرم های اعتباری 

طوالنی و پیچیده  را حذف کنید. 
پ(  صمیمی و خوش مش��رب باشید. اگر شخصیت تان 
این طور نیست از یک دوست بخواهید پذیرای مهمانان باشد. 

22- هدیه بدهید
ال��ف( کاالی ویژه  و مفیدی پیش��نهاد کنید که ارزش 
نگهداری را داشته باش��د و به عنوان یادآور کسب و کارتان 
عم��ل کند. یک نامه  بازکن، لیوان ماگ قهوه خوری، گیره 

کاغذ و... . در نشریات زرد دنبال چیزهای تازه باشید. 
23- سه راز بازاریابی

الف( باید متعهد باش��ید. پ��ول را به کار بگیرید و آن را 
به حال خود بگذارید. بذری بکارید که بعدها رشد کند. 

ب( باید ثابت قدم باشید. چرا مک دونالد هر روز در هر 
شبکه ای تبلیغات می کند؟ کسی در آمریکا هست که اسم 
مک دونالد را نشنیده باشد. پیام بازاریابی باید مدام مورد 
تأکید قرار بگیرد. اگر مشتری های تان اسم شما را نشنوند، 

شما را از یاد خواهند برد. 
پ( باید اعتماد به نفس داشته باشید. بیشتر برنامه های 
بازاریاب��ی ب��رای تولید حتی حداقل نتای��ج، حداقل -9۰

6۰ روز طول می کش��ند. صبور باشید، تالش های تان در 
طوالنی مدت جواب خواهد داد. 

24- برای پول درآوردن تالش نکنید
الف( صادقانه به مش��تریان تان محص��والت و خدمات 
مفیدی ارائه دهید که شما و مشتریان تان را خرسند کند. 
ب( کاری را انجام دهید که عاش��قش هستید و پول به 

دنبالش خواهد آمد. 
25- یک هیأت »قهرمانان« بسازید

ال��ف( هر فص��ل تعدادی از این مش��اوران )دوس��تان، 
خانواده، ش��رکای کاری که نظرات و قضاوت ش��ان برای 
ش��ما ارزشمند اس��ت( را در اتاقی گرد هم آورده و اجازه 
دهی��د تمام جنبه های کس��ب و کارتان را مورد انتقاد قرار 
دهند. تنها به بهای یک ناهار خوب این »هیات مشاوران« 

می توانند نگرش متفاوتی به شما بدهند. 
ب( نازک نارنجی نباش��ید، شاید به شما یا محصول تان 
س��خت بگیرند، اما ه��دف از این کار همین اس��ت. آنها 
می توانند مشکالتی را ببینند که شما نمی بینید. از طریق 

این تجارب است که رشد می کنید. 
26- هر از گاهی از یک عمق سنج استفاده کنید

الف( وقتی درباره محصول یا خدمات تان به مش��تریان 
توضی��ح می دهید، هر ۳۰ الی ۴۵ ثانیه مکث کنید و یک 
سوال بپرسید و ببینید آیا پیام تان دریافت شده است. اگر 
از شما خواستند ادامه دهید یا خواستند یادداشت بردارند، 

کارتان را درست انجام داده اید. 
ب( اگر پیام تان به درس��تی دریافت نش��ود نمی توانید 

چیزی بفروشید. 
27- هرگز فرض نکنید

الف( هیچ یک از موارد زیر را فرض نکنید
1- مشتری نمی تواند از پس خرید برآید. 

2- مشتری آن را نخواهد خرید. 
۳- مشتری محصول را درک نمی کند. 

۴- مشتری بیش از یکی نمی خرد. 
۵- مشتری قیمت رقبای تان را پیدا نمی کند. 

6- مشتری از شما خوشش نمی آید. 
ب( از سوی دیگر، فرض نکنید که عکس آنها هم درست است. 
پ( ب��ه محصول ی��ا خدمات تان و نی��ازی که می تواند 

برطرف کند، اعتماد داشته باشید. 
ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

کمپین

زندگی دوباره لباس های کهنه در 
کمپین اهدای عضو

 در ژاپن، اهدای عضو نسبت به دیگر کشور های 
جه��ان رواج کمتری دارد و هنوز تابوی آن از بین 

نرفته است. 
با توجه ب��ه اطالعات دریافتی از ش��بکه پیوند 
عضو ژاپن، سال گذشته در حالی تعداد عمل های 
 پیون��د عضو ب��ه ۳۳8 مورد رس��ید ک��ه بیش از 
1۳ هزار و ۵۰۰ نفر در لیست انتظار قرار دارند. 

به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، اخیرا ی��ک کمپین 
جدید موضوع را به ش��کلی خفیف مطرح می کند 
و ب��دون نگران کردن مردم، آنها را به تفکر درباره 

اهدای عضو وادار خواهد کرد.
 در قال��ب این کمپین مردم با لباس های کهنه، 
دوس��ت داش��تنی به نظ��ر می رس��ند، در نتیجه 
می ت��وان آنه��ا را با تکه هایی از دیگ��ر لباس ها به 

زندگی بازگرداند. 
در ادامه، نتایج درخش��انی به دست آمده است. 
قس��متی از یک ش��لوار جین ساده ممکن است با 

یک آستین پیراهن جایگزین شود. 
ه��ر تکه از لباس برچس��بی دارد ک��ه روی آن 
چنین نوشته شده اس��ت: »من قلبم را از صنعت 
م��د زندگی دوب��اره دارم.« این خدم��ات رایگان 
هس��تند و درخواست ها از سرتاسر جهان پذیرفته 

می شوند. 
ن��ام ب��ه  عض��و  اه��دای  گ��روه   ی��ک 

 ،Green Ribbon Project Committee  
 Sogo & Seibuبا همکاری فروش��گاه زنحیره ای

Co.  روی این پروژه کار کردند. 
کن��ار آنه��ا دو مدیر خ��الق ش��رکت تبلیغاتی 
Dentsu ژاپن، آکیرا س��وزوکی و توگو کیدا، به 

مشارکت با دست اندرکاران پروژه پرداختند. 
ای��ن دو نفر از Dentsu پی��ش از این با هدف 
افزایش آگاهی درباره کمب��ود موارد اهدای عضو 

روی یک کمپین کار کردند.
 آن کمپی��ن نیز حیوانات پر ش��ده و فرس��وده 
را انتخاب و با قطعاتی از س��ایر اس��باب بازی های 

پالستیکی آنها را تعمیر می کند.
  ای��ن کار ب��ا جذابی��ت خ��اص خ��ود تأثی��ر 

شگفت انگیزی روی افراد می گذارد. 
در همین راس��تا بازو های ی��ک میمون به بدن 
ی��ک خرس آبی پیوند می خ��ورد و یک گوزن نیز 
پا های عقب جدید خود را مدیون یک گوسفند با 

مو های فرفری است.  

Knorr؛ بهترین طعم دنیا 
چیست؟ 

Knorr  ب��ا نمایش مزیت هایش در آگهی های 
 Unilever تبلیغات��ی برند، به بزرگ تری��ن برند
تبدیل ش��ده بود، اما از آنجا که دسته چاشنی ها 
محصوالتی تقریباً یک ش��کل تولی��د می کردند، 
تمای��ز کاربردی برای جلوتر بودن در رقابت کافی 

نبود. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، آژان��س PHD با 
ترغی��ب مردم به تقس��یم عش��ق به طع��م و غذا 
ب��ا Knorr، می توانس��ت Knorr را از برن��دی 
مجاب کنن��ده که صرفاً توس��ط م��ردم خریداری 
می ش��د به ایده ای مجاب کننده تبدیل کند که به 

خانه های مردم می رفت. 
استراتژی

اواخر مارس زمانی است که خانواده ها و کسانی 
ک��ه همدیگر را دوس��ت دارن��د در سراس��ر دنیا 
دور ه��م جمع می ش��وند و رویدادهای مذهبی و 
فرهنگی مانند عید پاک را جشن می گیرند. غذا و 

طعم در مرکز این جشن ها قرار دارد. 
این دوره، زمان ایده آل را برای بازگویی داستان 
کارمن، مربی هاسکی که دور از مادرش در فنالند 
به تربیت س��گ مشغول بود، فراهم کرد؛ داستانی 
که بررسی ها نشان می داد قادر است حس گرمی، 
خوش��حالی و نوستالژی را در طعم Knorr زنده 

کند. 
آژانس باید داس��تان کارمن را که در یک فیلم 
س��ه دقیقه ای روایت می ش��د، به بهترین ش��کل 
ممک��ن پخش کند تا به ای��ن ترتیب قدرت طعم 

را به جهان نشان دهد. 
تبلیغاتچی ه��ا ای��ن روزه��ا از فیلم ه��ای کوتاه 
مستند که قرار است در آن شخصیت اصلی فیلم 

غافلگیر شود، استقبال می کنند.
 این ایده،  کلیش��ه ای اس��ت و تنها اجراست که 
آن را از تکراری شدن و خسته کننده بودن نجات 

می دهد. 
مادر کارمن که یک زن انگلیسی است به فنالند 
یخ زده م��ی رود و دخترش را غافلگیر می کند؛ آن 
هم در زمانی که کارمن دلش برای خانه و غذاهای 

مادرش تنگ شده است. 
اش��ک ها که از هم��ان ابت��دای فیلم س��رازیر 
می ش��وند، روی مخاطب تأثی��ر زیادی می گذارند 

زیرا واقعی به نظر می رسند. 
برند بدون تأکید بر حضور خود، آرام به تماشای 
ماج��رای کارمن و مادرش می نش��یند و در پایان 
فیلم، مخاطبان درمی یابند که بهترین طعم دنیا، 

طعم خانه و لذت های آن است. 

مترجم: امیرآل علی

یکی از بهترین سیاست های هر 
شرکت این است که شرایطی را 

مهیا سازند تا به خواست خود اقدام 
به معرفی محصول به سایر افراد 

کنند. با این حال این امر تنها زمانی 
رخ خواهد داد که افراد تجربه ای 
مطلوب در خرید محصول شما به 

دست آورده باشند
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اتومبیل وس��یله نقلیه محبوبی اس��ت که 
اکن��ون اغلب مردم جه��ان از آن اس��تفاده 
می کنند. شرکت های خودروسازی با توجه به 
سطح درآمد طبقات مختلف جامعه اقدام به 
عرضه گونه های متفاوتی از اتومبیل کرده اند. 
از خودروه��ای 2ه��زار پوندی ش��رکت های 
کوچک هن��دی گرفته ت��ا مدل های لوکس 
بنتلی، همگی نوی��د نهادینگی این غول های 
آهنی در زندگی بش��ر را می ده��د. عالوه بر 
تح��ول زندگی مصرف کنندگان باید به نقش 
مهم صنعت خودروس��ازی به عن��وان عرصه 
موفقیت بس��یاری از کارآفرینان نیز اش��اره 
کرد. در واقع این حوزه نابغه های مختلفی را 
به خود دیده اس��ت. صرف نظر از بحث سود 
اقتصادی، بسیاری از افراد به اتومبیل به عنوان 
کاالیی لوکس نگاه می کنند. کلکسیون های 
مختلف افراد مشهور نمونه ای بارز از این طرز 
نگاه به خودرو است. اگر تا همین اواخر خرید 
ماش��ین س��رمایه گذاری مطلوبی به حساب 
نمی آم��د، اکنون ف��روش مدل های مختلف 
اتومبیل های لوکس یا تقویت شده تبدیل به 

کسب وکاری پرسود شده است. 
فرات��ر از هم��ه تحوالت��ی که تا ب��ه اینجا 
بدان ها اشاره ش��د، باید به ذهن های خالقی 
ک��ه مدل های مخت��ف اتومبی��ل را طراحی 
می کنند نیز پرداخت. برخالف تصور عمومی، 
در صنعت خودروسازی عمل مستقل معنایی 
ندارد. این بدان معناس��ت ک��ه کارگروهی و 
جمع ایده ه��ای طراحان منف��رد از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. ب��ا نگاهی به نام های 
مش��هور این عرص��ه مانن��د بنز، آئ��ودی و 
جنرال موت��ورز به خوبی اهمی��ت مدیریت 
طراح��ان را متوجه خواهیم ش��د. مقصود از 
این عبارت دشواری مدیریت و همگام سازی 
ایده پردازان حول یک مفهوم مشترک است. 
اوضاع هنگامی دشوارتر می شود که طراح های 
موردنظر همگی جزو برترین های حوزه شان 
باشند. اگر گمان می کنید که هماهنگ سازی 
کارمندان، به رغم تمام دشواری ها، نقطه پایان 
مدیریت است، کامال در اشتباه هستید. پس 
از این مرحله بازاریابی محصوالت اهمیت پیدا 
می کند. در واقع هر شرکت خودروسازی باید 
آنچه را مش��تری می خواه��د، تولید کند. در 
غیر  این صورت تنها ایده هایی بی ارزش روی 

دست شرکت باقی خواهد ماند. 
به منظور درک بهتر دشواری های فعالیت 
در این صنعت و همچنین درک ش��یوه فتح 
قله های موفقیت از س��وی بزرگان این عرصه 
در ادامه نگاهی به ش��یوه مدیریت و بازاریابی 
برخی از بزرگ ترین برندهای خودروس��ازی 

جهان انداخته ایم. 
دایملر،قهرمانپشتپرده

مدل های چش��م نواز مرسدس بنز موضوع 
اصل��ی رویاهای بس��یاری از افراد اس��ت. از 
مدل های کالس��یک دهه 60 و 70 میالدی 
ای��ن محبوب آلمان��ی گرفته تا س��دان های 
تابس��تان امس��ال همگی جذبه روح آلمانی 
را هم��راه خ��ود دارند. اگر قص��د فهم دقیق 
ش��یوه مدیریت ای��ن غول صنع��ت خودرو 
را داری��د، باید با ش��رکت مادر دایملر آش��نا 
ش��وید. شاید تعجب آور باشد که غول بزرگی 
مانند بنز متعلق به یک ش��رکت بریتانیایی 
باش��د. دایملر در س��ال 1896 تاسیس شد 
و از آن زم��ان بالغ بر 16 ه��زار کارمند را به 
استخدام خود درآورده است. سیاست عمده 
دایملر در زمان مدیریت مرس��دس بنز روی 
ارائه ایده های کالس��یک در قالبی نو بود. به 
این ترتیب بس��یاری از مدل های قدیمی این 
ش��رکت به طور م��داوم بازنگ��ری و طراحی 
مجدد می ش��دند. اهمیت این ش��یوه از  نظر 
بازاریابی ایجاد عادت های مش��خص در ذهن 
مخاطب اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 
صرف هزینه های سرسام آور به منظور طراحی 
مدل های باب میل مخاطب نیست. با وفاداری 
به الگوهای کهن شما فروش محصوالت تان را 

در درازمدت تضمین خواهید کرد. 
اگرچ��ه مالکیت مرس��دس بن��ز در طول 
دهه های متمادی میان شرکت های مختلف 
دس��ت به دست ش��د، با این حال هنوز هم 
ک��ه در دوران تصدی تاتاموت��ور بر این غول 
آلمانی هستیم، استراتژی بازآفرینی مدل های 

مختلف شرکت همچنان ادامه دارد. 
Bmw،ازصنعتهواپیماییتا

خودروسازی
هنگام صحبت از کش��ور آلم��ان و به ویژه 
صنعت خودروس��ازی این کشور امکان ندارد 
ن��ام بن��ز و BMW ب��ه ذهن افراد نرس��د. 
اگرچ��ه امروزه ه��ر دو برند مذک��ور فعالیت 
موفقیت آمیزی در عرصه خودروسازی دارند، 
اما تفاوت های آش��کاری میان شیوه مدیریت 

و بازاریاب��ی این دو مبارز ژرم��ن وجود دارد. 
BMW  در س��ال 1916 پایه گذاری ش��د. 
ش��اید تصور اینک��ه این ش��رکت در ابتدا به 
کاری غی��ر  از خودروس��ازی مش��غول بوده 
باش��د، دور از ذهن به نظر برسد. با این حال 
BMW عمال تا س��ال 1945 مشغول تولید 
هواپیما و موتورس��یکلت ب��ود. نگاهی دقیق 
به لوگوی فعلی این ش��رکت به خوبی موتور 
هواپیم��ا را در ذهن زنده می کند. اگرچه این 
ش��رکت در مقایسه با سایر رقبا بسیار دیر پا 
به عرصه خودروسازی گذاشت، اما استراتژی 
بازاریابی اش باعث پیشرفت و رشد سریع این 
هواپیماساز کهنه کار ش��د. براساس آمارهای 
رس��می در س��ال BMW 2016 بی��ش از 
2.5 میلی��ون اتومبیل ب��ه بازارهای جهانی 
تزریق کرده اس��ت. این آمار از میزان فروش 
موتورس��یکلت و قطعات هواپیما جداس��ت 
و در ص��ورت محاس��به این م��وارد با درآمد 

سرسام آوری مواجه خواهیم شد. 
الگ��وی بازاریابی و مدیریت��ی BMW بر 
جس��ت وجوی هم��ه راهکاره��ای موفقیت 
اس��توار شده اس��ت. در واقع براساس همین 
نوع نگاه بود که در س��ال 1945 این اژدهای 
آس��مان ها پا به زمین گذاش��ت و خط تولید 
خودرو هایش را راه اندازی کرد. اگر نگاهی به 
ش��رکت های زیرمجموعه BMW بیندازید، 
به احتمال فراوان تنوع کس��ب وکارهای این 
شرکت ش��ما را متعجب خواهد کرد. بر این 
اس��اس حتی زمانی این ش��رکت در صنعت 
موادغذایی نیز فعالیت می کرد. به این ترتیب 
BMW از یک س��و از امنیت مالی بیشتری 
به دلی��ل س��رمایه گذاری در صنایع مختلف 
برخوردار اس��ت و از طرف دیگر با دش��واری 
هماهنگ سازی طیف متنوعی از کسب وکارها 

مواجه است. 
جنرالموتورز،جهانرافتحکن!

اگ��ر الگویی ک��ه در م��ورد BMW مورد 
بررس��ی قرار گرفت تا حد زی��ادی معطوف 
به وسایل نقلیه اس��ت، جنرال موتورز همان 
ایده را در مقیاس��ی بس��یار وس��یع تر عملی 
کرده است. پادشاهی بر صنعت خودروسازی 
جه��ان از س��ال 1931 ت��ا 2007 به خوبی 
بیانگر اهمیت دس��تاورد این ابرش��رکت در 
زمینه صنعت اتومبیل اس��ت. مالکیت طیف 
متنوعی از برندهای محبوب دنیای گاز و دنده 
از قبیل ش��ورولت، بیوک، کادی��الک، اوپل، 

ایسوزو و س��وزوکی س��االنه میلیون ها دالر 
س��ود برای شرکت مادر به همراه دارد. تولید 
9.6 میلیون خودرو در س��ال 2016 حاکی از 
وس��عت عجیب وغریب کس��ب وکار این غول 
آمریکایی اس��ت. نکته مهم در نحوه مدیریت 
این شاخه های مختلف اختصاص هر برند به 
یک حوزه تخصصی از تولید خودرو است. به 
عنوان مث��ال برند بیوک در حال حاضر یکی 
از زیرش��اخه های لوکس و مخصوص بخش 
تحقیقات ش��رکت اس��ت. همچنین ایسوزو 
نیز در زمینه تولید وس��ایل نقلیه سنگین و 
کامیون فعالیت دارد. شخصی سازی هر برند 
در تولی��د محصوالتی ک��ه در آن تخصص و 
تجربه کافی دارد، کلید طالیی جنرال موتورز 

به سوی فتح افتخارات پرشمار بوده است. 
لندروورواستراتژیمشتریانخاص

گاهی اوقات برخی از ش��رکت ها در تولید 
محصولی خاص تخصص پیدا می کنند و مدت 
زیادی به همان تخصص ش��ناخته می شوند. 
لندروور نمونه بارز چنین برندی اس��ت. همه 
افراد این خوش��نام انگلیس��ی را با مدل های 
معروف صحرایی اش می شناسند. ماشین هایی 
که در سخت ترین شرایط جوی نیز عملکرد 
مطلوب را از خود به نمایش می گذاشتند. اگر 
جزو آن دسته از رانندگانی هستید که گاه و 
بی گاه به دل طبیعت می زنند، لندروور هنوز 
هم بهترین گزینه برای شماس��ت. در واقع با 
تکیه بر همین مزیت و آوازه تاریخی، لندروور 
ساالنه 4میلیون خودرو به فروش می رساند. 
شاید این عدد در مقایسه با سایر رقبا چندان 
چشمگیر نباشد. با این حال باید توجه داشت 
که این برند محصوالت خاص و اغلب گرانی 
را تولید می کند، بنابراین چهار میلیون فروش 
لندروور س��ود فراتر از تصوری را به حس��اب 

سهامداران سرازیر می کند. 
اگر در نمونه هایی مانند جنرال موتورز بر 
اهمیت حضور در تمام گوشه  و کنارهای یک 
کسب وکار تاکید شد، در مورد لندروور باید 
مفهوم وف��اداری مدنظر قرار گی��رد. اگر در 
یک ح��وزه خاص آنقدر خ��وب عمل کنید 
که تبدیل به یک س��مبل شوید، دیگر نیاز 
چندانی به حضور در حوزه های دیگر نخواهد 
بود. مگر اینکه رویاهای بسیار بزرگ و البته 
متضمن خطرهای فراوان را در س��ر داشته 

باشید. 
SuccessStory.com:منبع

شرکتهایبزرگخودروسازیازچهالگوییبرایموفقیتپیرویمیکنند؟

ایمیلمارکتینگبرمبنایکسبمدیریت و بازاریابی به سبک غول های خودروسازی
اجازهازمشتری

ایمی��ل مارکتینگ ب��ر مبنای کس��ب اجازه از 
مش��تری، هم��واره بس��یار موثر اس��ت. همانطور 
ک��ه ایمیل مارکتینگ، از ارس��ال انب��وه پیام های 
ناخواسته به کس��ب اجازه و پس  از آن، به تعامل 
واقعی با مش��تری تکامل پیدا کرده است، ایمیل 
همچنان جایگاه خود را به عنوان ابزاری کلیدی در 

فهرست مارکترهای دیجیتال حفظ کرده است.
 بیش��ترین میزان پاسخ و سایر معیارها احتماال 
مربوط به مش��تری های فعلی مارکترها هس��تند 
چراک��ه ای��ن مش��تری ها قب��ال خرید ک��رده و با 

محصوالت ما آشنا هستند. 
به گزارش هورموند، ش��کل زیر سطوح متفاوت 
کس��ب اجازه از مش��تری ب��رای تعامل را نش��ان 
می ده��د: برقراری تعام��ل با پیش ف��رض تمایل 
مش��تری  )Opt-Out(، به ش��رط اب��راز تمایل 
مش��تری  )opt-In(، به شرط ابراز تمایل و تایید 
مشتری  )Opt-In همراه با تایید( و به شرط ابراز 
تمایل و تایید مجدد مش��تری  )Opt-In همراه 

با تایید مجدد(. 
هر کدام از این سطوح، نیازمند سطوح متفاوتی 
از تعه��د مش��تری اس��ت، بنابراین ایمی��ل ابزار 
بهینه ای برای جذب و دستیابی به مشتری نیست 
ام��ا اگر در مورد این موض��وع و همین طور رابطه 
مستمر با مش��تریان تامل کنیم، متوجه می شویم 
که ایمیل بیشتر در حفظ مشتری و ارائه خدمات 

کاربرد دارد. 

ایمیل هایی که براساس کسب اجازه از مشتری 
بوده و از اطالعاتی که مش��تری ب��ه ما داده برای 
ایج��اد روابط مس��تحکم تری اس��تفاده می کنند، 

معموال نتایج بهتری دارند. 
 )Opt-Out(  پیش ف��رض تمای��ل مش��تری

پایین ترین سطح کسب اجازه است.
 هنگامی ک��ه یک »چک باکس« در ایمیلی قبال 
تیک خورده باش��د و الزم باشد که مشتری برای 
عدم دریافت ایمیل های بعدی تیک آن را بردارد، 

با سطح اول یا  »Opt-Out« مواجه هستیم. 
در سطح دوم یا  »Opt-In«، چک باکس قبال 
تیک نخورده و مش��تری باید برای ادامه ارتباطات 

بعدی، تمایل خود را با تیک زدن آن ابراز کند.
 در س��طح سوم یا  »Opt-In همراه با تایید«، 
ایمیل دیگری نیز برای تایید تمایل مشتری به او 
 Opt-In«  ارسال می کنیم و در سطح چهارم یا
هم��راه با تایید مجدد«، دو ایمی��ل در دو مرحله 

به منظور تایید ارسال می شود.
 اگرچه ممکن است میزان پاسخگویی در سطح 
چهارم کمتر باش��د، با این  ح��ال معموال کیفیت 

مشتری در این سطح بسیار باال است. 
در Opt-Out از مشتری می خواهیم اقداماتی 
انج��ام دهد تا اطالع��ات )پیام های( بعدی را از ما 
دریافت نکند ام��ا در Opt-In، عکس این قضیه 
انج��ام می ش��ود، یعن��ی از مش��تری می خواهیم 
اقدامات��ی انج��ام دهد ت��ا همچنان ب��ه دریافت 

اطالعات از ما ادامه دهد. 
در »Opt-In« هم��راه ب��ا تایی��د، اطالعاتی را 
به مش��تری ارس��ال می کنیم که او را از اینکه چه 
اتفاقی افتاده است آگاه می کند و به آنها یادآوری 
می کن��د که پس  از این نی��ز اطالعاتی را دریافت 
خواهن��د کرد. در باالترین س��طح کس��ب اجازه، 
یعن��ی  »Opt-In هم��راه با تایید مج��دد«، از 
مش��تری می خواهیم تا تمای��ل خود را از خدمات 

موردنظر دوباره تایید کند. 

چگونگیمواجههباخطاهاواشتباهات
کاریدرواحدفروش

چگونگی مواجهه با خطاها و اش��تباهات کاری در واحد 
فروش از جمل��ه موضوعات بحث برانگی��ز حوزه مدیریت 

بازاریابی و فروش در سازمان ها و شرکت ها است. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، هر فردی ممکن اس��ت 
در مسئولیتی که می پذیرد دچار خطا و اشتباه شود. پس 
می توان گفت خطاها بخش��ی از عملکرد انسان هستند و 
نمی ت��وان از آنها اجتناب ک��رد. منتها، مهم نحوه مواجهه 
شما با این اشتباهات اس��ت و اینکه چگونه می توانید آن 
را به دیگران توضیح دهید و آنها را قانع کنید تا آنها شما 

را ببخشند. 
ممک��ن اس��ت زمانی که اعت��راف به اش��تباه و خطای 
خود می کنید احس��اس خوبی به شما دس��ت ندهد و تا 
مدت ها به آن فکر کنید ولی باید بدانید که این کار ش��ما 
در طوالنی مدت به نفع تان اس��ت و اعتبار ش��ما را در نزد 
کارکنان، مشتریان و مخاطبان تان باال می برد، به خصوص 
در بخش فروش ش��رکت این موضوعات بیش��تر به چشم 
می آیند. پس هیچ گاه س��عی نکنید که با کتمان کردن یا 
طفره رفتن از توضیح اش��تباه تان، نگاه دیگران نسبت به 

خودتان را یک نگاه غیر قابل اعتماد بسازید. 
همواره س��عی کنید در صورتی که دچار خطا شده اید 
آن را به دیگران توضیح دهید تا ابهامات و س��وء تفاهم ها 

رفع شود. 
ممکن است ش��رایط بس��یار متفاوتی برای شما پیش 
بیای��د که پروژه ای را نتوانس��ته باش��ید در زمان مقرر آن 
ب��ه اتمام برس��انید و تحویل دهید یا اینک��ه در آن پروژه 
مفید بوده باش��ید. بهتر اس��ت در چنین مواقعی به جای 

دلیل تراشی و انداختن اشتباهات به گردن دیگران، اشتباه 
خود را بپذیرید و از آنها عذرخواهی کنید. به شما پیشنهاد 
می شود در صورتی که دچار خطا و اشتباه شدید اقدامات 
و واکنش هایی را که در ادامه به آنها اش��اره می ش��ود اجرا 
کنید تا به نتیجه بهتری برسید. پیشنهادات مشاور فروش 

عبارتند از: 
1-واقعیترابگویید

بهتر است به جای اینکه به فکر ساختن دالیل نادرست 
باش��ید تا خودت��ان را تبرئه کنید، حقیق��ت را بگویید و 
عذرخواهی کنید. این کار اعتماد آنها به ش��ما را افزایش 
خواهد داد و می توانند از پیشرفت شرکت یا کسب و کارتان 

اطمینان حاصل کنند. 
2-بهدیگرانفرصتصحبتکردنبدهید

قب��ل از اینکه بخواهید واکنش خاصی را به کارکنان یا 
مشتریان تان نش��ان دهید بهتر است به آنها اجازه بدهید 
ت��ا هر حرفی دارند بزنند. به آنه��ا حق بدهید مطالبات و 
خواسته های خود را به شما بگویند و گاهی از دست شما 
عصبانی شوند. پس سعی کنید تمامی واکنش های آنها را 
بپذیرید و اجازه بروز آنها را بدهید زیرا اگر چنین اجازه ای 
به آنها داده نش��ود بیش��تر عصبانی خواهند ش��د و حتی 
ممکن اس��ت به گونه دیگری و به صورت غیر مستقیم آن 

را بروز دهند. 
3-دالیلخودرابهصورتجزئیومشروحمطرح

کنید
بهتر اس��ت دالیلی را که برای کارکنان یا مشتریان تان 
مطرح می کنی��د تا اش��تباهات خود را توجی��ه کنید، با 
جزیی��ات بگویی��د، زی��را در این صورت مخاطبان ش��ما 
می توانند شرایط شما را درک کنند و بدانند که دقیقا چه 
کاری و به چه علت انجام ش��ده است یا به چه علت انجام 

نشده است. 
4-عذرخواهیکنید

در نهایت اینکه، حتی اگر حق با شما نیز باشد و دالیل 
موجهی داش��ته باش��ید، باید خودتان را مل��زم بدانید که 
بابت تاخیر یا اش��تباهی که اتفاق افتاده است از کارکنان، 

مشتریان و مخاطبان تان عذرخواهی کنید. 

بازاریابی نوینکارگاه فروش

بازاریابی خالق

ترجمه:علیآلعلی



عالئمی که نشان می دهند برای 
قبول پست مدیریت آماده اید

وقتی پیش��نهاد ترفیع در قالب پُست مدیریتی 
جدید در س��ازمان به ش��ما داده می ش��ود، قطعاً 
هیجان زده ش��ده و شاید در قبول یا رد آن دچار 

تردید شوید. 
همچنی��ن موقعی��ت ش��غلی جدی��د می تواند 
موجب خروج ش��ما از محدوده امن تان شود و در 

نتیجه به پیشرفت تان کمک شایانی کند. 
اگر در مورد پذیرش پیش��نهاد ترفیع در قالب 
ِسمت مدیریتی، اطمینان کافی ندارید، در ادامه 
به نق��ل از دیجیات��و قصد داری��م 10 موردی را 
بررس��ی کنیم که نشان از آمادگی پذیرش سمت 

مدیریت توسط شما دارند: 
1-  اگ��ر هم اکنون از س��وی گروه کاری که در 
آن فعالیت می کنید، مورد احترام هستید و سایر 
اعضا نیز شما را دوست دارند، به این معنی است 
که از نظر آنها ش��ما وظیفه شناس، اخالق مدار و 
حرفه ای هس��تید و آماده اید که س��مت جدید را 

بپذیرید. 
2- آیا همواره از همکاران خود می پرسید: 

- فرآیندهای شرکت چگونه است؟ 
- شرکت چطور کسب درآمد می کند؟ 
- چطور می توان در بازار رقابت کرد؟ 

در ای��ن صورت حتماً در م��ورد جزییات نحوه 
کارکرد شرکت تان کنجکاو هستید که این مسئله 
نش��ان می دهد آمادگی پذیرش پس��ت مدیریت 

جدید را دارید. 
3- اگ��ر از نحوه رفت��ار و تصمیم گیری مدیران 
خوب و بد ش��رکت نکات مهم��ی را آموخته اید، 
پس می توانید در سمت جدید مدیر خوبی باشید. 
4- اگ��ر تالش می کنی��د با س��ایر بخش های 

ش��رکت خود ارتباط��ات قوی ایج��اد کنید و به 
دنبال همکاری بیش��تر بی��ن بخش های مختلف 
هس��تید، پس می توانی��د آماده پذیرش س��مت 

جدید شوید. 
5- آیا همواره می خواهید در زمینه خودشناسی 
و نیز شناخت سایر انسان ها پیشرفت کنید؟ پس 
باید بدانید که این مسئله در مدیریت موفق شما 
در آین��ده تأثیر بس��یاری دارد و نش��ان می دهد 

اکنون آمادگی مدیریت را دارید. 
6- آیا س��ایر همکاران نظرات ش��ما را در مورد 
فعالیت های ش��ان جویا می ش��وند؟ اگر پاسخ تان 
مثبت اس��ت، نش��ان می ده��د که ش��ما همواره 
دوس��ت داری��د اطالعات خ��ود را ب��ا دیگران به 
اشتراک بگذارید که این مسئله نکته مثبتی برای 

یک مدیر است. 
7- در صورت��ی ک��ه اف��راد بخش ه��ای دیگر 
س��ازمان، تصور می کنند ش��ما همی��ن االن هم 
بخش��ی از کارها را مدیریت می کنید، پس نشان 
می دهد که به اندازه کافی از فرآیند های ش��رکت 
اطالع دارید و در عین حال با س��ایر بخش ها نیز 

همکاری می کنید. 
8-اگ��ر هم اکن��ون ایده هایی در م��ورد بهبود 
فرآیندهای کاری به منظور صرفه جویی در زمان، 
ان��رژی و بودجه دارید، پس برای پذیرش پس��ت 

مدیریت آماده هستید. 
9- اگ��ر هم��واره ب��رای ش��نیدن صحبت های 
هم��کاران گ��وش ش��نوا دارید و حت��ی به دلیل 
پرسشی که مطرح می کنند، با کمال میل کارتان 
را متوقف و به آنها کمک می کنید، این رفتار شما 
می تواند نشان از آمادگی تان برای پذیرش سمت 

مدیریت جدید باشد. 
10-آیا پتانس��یل های افراد دیگ��ر را به خوبی 
تش��خیص می دهید و ت��الش می کنید آنها را در 
راس��تای به کار گی��ری قابلیت های ش��ان، یاری 
رس��انید؟ پ��س در این ص��ورت قطع��اً آمادگی 

مدیریت را دارید. 
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بدون تردید هر فردی در رابطه 
با تجارتی که ش��روع کرده است، 
اهدافی را در ذهن خود دارد. با این 
حال هدف اصلی هر کسب  وکار را 
می  توان در یک مورد خالصه کرد 
و آن عنصر موفقیت اس��ت. اگرچه 
این امر برای ه��ر فردی از تعریف 
متفاوت��ی برخوردار اس��ت، با این 
حال مسیر دستیابی به آن تقریباً 
یکس��ان اس��ت. به همی��ن خاطر 
استفاده از تجربیات و توصیه  های 
افراد مختلف در این رابطه می  تواند 
شما را در مسیر درست این امر قرار 
دهد. در همین راس��تا در ادامه به 
بررسی موارد تعیین کننده در این 

رابطه خواهیم پرداخت. 

وارد  جدی�د  1-محص�والت 
بازار کرده یا نس�خه  های قبلی 
را ب�ا بهبود چش�مگیر مواجه 

سازید
در رابطه با موفقیت الزم اس��ت 
همواره چیزی برای عرضه داش��ته 
باشید، با این حال فراموش نکنید 
که در ب��ازاری قصد فعالیت دارید 
که به ش��دت رقابتی بوده و همین 
امر باعث می ش��ود تنوع، عنصری 
تعیین کننده محس��وب ش��ود. در 
همین راستا الزم است همواره در 
تولیدات خود اقش��ار و سلیقه  های 
مختلف را در نظر داشته باشید. با 
این حال در ای��ن رابطه از اهمیت 
پرچم��دار نی��ز نباید غافل ش��د. 
درواقع شما به محصولی نیاز دارید 
که هر ساله بیانگر اوج توانایی  های 
ش��ما باشد. با این حال نباید صرفاً 
خود را به چند محصول مش��ابه و 
تکراری محدود کنی��د. در همین 
راستا الزم اس��ت همواره مخاطب 
خ��ود را در انتظ��ار ارائه خالقیتی 
نوی��ن نگه دارید. ب��ا این حال این 
امر در برخی موارد ممکن نیست. 
ایده  پردازی  برای  زمانی که  درواقع 
یک محص��ول اختصاص می  دهید 
ممک��ن اس��ت به ق��دری طوالنی 
باش��د که امکان انج��ام دوباره آن 

حداق��ل ص��رف مدتی مح��دود، 
امکان پذیر نبوده و در صورت اصرار 
ب��ه انج��ام آن خود را با مش��کلی 
مواج��ه خواهید ک��رد. تحت این 
ش��رایط الزم اس��ت محصوالتی را 
ک��ه توانس��ته  اند نگاه مش��تری را 
به س��مت خود معطوف کنند در 
لیس��ت تولیدی  های سال های بعد 
خود نی��ز قرار دهید. ب��ا این حال 
 فراموش نکنید که الزم است نسخه 
بهب��ود یافت��ه آن را ب��رای عرضه 
مدنظر داشته باشید و در این رابطه 
به قدری خوب عمل کنید تا افراد 

مجاب به خرید آن شوند. 

2-همواره نسبت به تحوالت 
بازار خود آگاه باشید

از اشتباهات بسیاری از مدیران 
این اس��ت که تمرکز خود را صرفاً 
روی کار خود گذاش��ته و این امر 
باعث می شود  نس��بت به محیط 
پیرام��ون خ��ود اط��الع چندانی 
نداشته باش��ند. با این حال توجه 
داش��ته باش��ید که در ب��ازار خود 
تنها نیس��تید و همی��ن امر باعث 
می ش��ود نیاز به اطالع نس��بت به 
حتی کوچک ترین تغییرات، حس 
ش��ود. با ای��ن حال در ای��ن رابطه 
نباید خود ب��ه تنهایی اقدام کنید. 
درواق��ع ش��ما در باالترین جایگاه 
ش��رکت قرار دارید و همین امر به 
ان��دازه کافی زمان ش��ما را خواهد 
گرفت. در این راس��تا الزم اس��ت 
افرادی را موظف به پیگیری اخبار 
و تحوالت کنید. در این رابطه حتی 
برخی از ش��رکت ها افرادی نفوذی 
را در ش��رکت های دیگر فرستاده 
تا کامل  ترین اطالعات را از رقبای 
اصلی خود به دس��ت آورند. با این 
ح��ال در این رابطه تنها نباید رقبا 
را مدنظ��ر ق��رار داده و از اهمیت 

مشتریان غافل شد. 

3-برنامه منحص�ر به فردی 
برای خود تنظیم کنید

تص��ور ش��رکتی ک��ه در آن هر 
فرد به ش��کل مطلوب خود عمل 
می کند، امری کاماًل محال اس��ت. 

درواقع الزم اس��ت هر ش��رکت از 
س��وی مدیریت یک سری قوانین 
و برنامه  ریزی  های مشخص داشته 
باشد تا افراد طبق آن گام برداشته 
و در مس��یر رش��د و پیشرفت گام 
بردارن��د. در این راس��تا چگونگی 
برنامه  ریزی مهم ترین بخش بوده و 
باید اف��راد در آن دقت عمل کافی 
را داشته باشند. تجربه ثابت کرده 
اس��ت که برخی مدی��ران در این 
رابطه صرفاً برای چندماه نخس��ت 
برنامه  ری��زی می کنن��د و باقی را 
موک��ول ب��ه بع��د از آن می کنند. 
اگرچه برنامه شما باید انعطاف الزم 
در راس��تای اعمال برخی تغییرات 
را داش��ته باش��د، با این حال این 
امر بدی��ن معنا نیس��ت که حتی 
تصمیم گیری درباره آینده را نیز در 
همان زمان انجام دهید. به همین 
خاطر ضروری است از همان ابتدای 
کار خود اهداف را مشخص کرده و 
همه چیز را در مسیر دستیابی به 
هر یک درنظ��ر بگیرید. همچنین 
تعیین محدوده زمان��ی برای آنها 
نی��ز باع��ث نظم ده��ی ب��ه کارها 
می ش��ود. در آخر فراموش نکنید 
که بهتر اس��ت برنامه ش��رکت با 
همکاری اعضای اصلی و همچنین 
با راهنمای��ی افراد حرفه ای صورت 
گرفته و هرس��اله م��ورد بازبینی و 

تجدیدنظر قرار گیرد. 

4-اهمیت نظرات و دیدگاه  ها 
را جدی بگیرید

اقدام اش��تباه بسیاری از مدیران 
این است که برای بیان نظرات خود 
ان��واع فیلترها را در نظر می  گیرند. 
ب��ا این ح��ال فرام��وش نکنید هر 
دیدگاهی در صورتی که به خوبی 
ب��ه آن پرداخت��ه ش��ود، می  تواند 
نوآوری را به همراه داشته باشد. به 
همین خاطر الزم است همواره هر 
آن چیزی را که در ذهن شما وجود 
دارد مورد آزمایش قرار دهید. این 
اخالق در نهایت باعث خواهد شد 
سایر افراد نیز فضا را برای این امر 
مهیا بدانن��د. در نهایت این امر به 
شما تیم کاری یا تفکری خالق را 

خواه��د داد که خود مزیت رقابتی 
خوبی محسوب می شود. 

مش�وق  و  5-الهام بخ�ش 
سایرین باشید

بدون ش��ک مهم ترین شرط در 
راستای ایجاد فضای کاری مطلوب 
ب��رای کارمندان ب��ه کیفیت رفتار 
مدیریت بس��تگی دارد. به همین 
خاطر الزم اس��ت در ن��وع تعامل 
خود با آنها ب��ه نحوی عمل کنید 
ک��ه رضایت مطل��وب را به همراه 
داش��ته باش��د. یکی از مهم ترین 
خواس��ته  های افراد این اس��ت که 
م��ورد احت��رام قرار گرفت��ه و این 
حس را همواره داش��ته باشند که 
در ش��رکت از جایگاهی ارزشمند 
برخوردار هس��تند. در این راس��تا 
مطالعه نح��وه رفتار مدیران موفق 
شما را در دستیابی به مجموعه  ای 
از رفتاره��ای مطلوب یاری خواهد 
ک��رد. با این ح��ال فراموش نکنید 
که در این رابطه باید مواردی را از 
خودتان داش��ته باشید تا به فردی 

صرفاً مقلد متهم نشوید. 

6-در اس�تخدام خود صرفا 
به دنبال پر کردن فضای خالی 

نباشید
استخدام از بخش  های همیشگی 
یک شرکت محس��وب می شود. با 
این ح��ال افراد در این رابطه صرفاً 
ب��ه توانایی  های فرد نگاه کرده و به 
دنبال آن هس��تند ت��ا کمبودهای 
خود را به واسطه آن برطرف کنند. 
اگرچ��ه این هدف ایرادی را در پی 
نخواهد داش��ت، با این حال نباید 
تنها اولویت موجود در نظر گرفته 
ش��ود. درواقع الزم اس��ت همواره 
سیاستی مش��خص در این رابطه 
داش��ته باش��ید. برای مثال برخی 
ش��رکت ها سیاس��ت جوان  گرایی 
را داش��ته و این امر باعث می شود 
تنها افرادی را اس��تخدام کنند که 
آینده درخش��انی در انتظ��ار آنها 
اس��ت. بدون تردید این امر اگرچه 
کمی سخت است با این حال پس 
از گذشت مدتی شما را به وحدت 

کاری بی  نظیری خواهد رساند. 

7-ب�رای ه�ر اق�دام خ�ود 
چندین دلیل قانع کننده داشته 

باشید
آفت مدیریت بدون تردید غرور 
اس��ت. این امر باعث خواهد ش��د 
خود را بی  نیاز از مشورت با سایرین 
دانسته و تصمیمات حتی لحظه  ای 
خود را کارساز تصور کنید. این امر 
در نهایت منجر به اتفاقات ناگواری 
خواهد شد که قابلیت و توانایی  های 
شما را خدش��ه دار خواهد کرد. در 
همین راس��تا الزم اس��ت برای هر 
تصمیم خود دالیل کافی داش��ته 
باش��ید. این امر باعث خواهد شد 
در نهایت نسبت به درستی آنها نیز 
اطمینان حاصل کرده و به راحتی 
بتوانید سایرین را نیز با خود همراه 

سازید. 

8-عنصر فروش را به خوبی 
آموخت�ه و ب�ه یادگی�ری خود 

ادامه دهید
همواره با این دیدگاه به کار خود 
ادامه دهید ک��ه توانایی یادگیری 
هرچیزی را داری��د. این امر بدین 
معنا نیس��ت که هرچی��زی را یاد 
بگیرید. درواقع شما آنقدر زمان در 
اختیار نداری��د که در هر زمینه  ای 
اطالعات به دس��ت آوری��د. با این 
حال این تفکر باعث خواهد ش��د 
در یادگیری موارد ضروری از خود 
ضعف نش��ان ندهید. بدون تردید 
در راس��تای دس��تیابی به اهداف 
خود الزم اس��ت در زمینه فروش 
درخش��ان ظاهر شوید. این امر نیز 
نیازمند این اس��ت تا هم��ه افراد 
ش��رکت در این رابط��ه اطالعات 
کافی داش��ته باش��ند. با این حال 
مانع آموزش بیش��تر آنها نش��وید. 
فراموش نکنید که ش��ما به عنوان 
مدیر و رهبر شرکت باید همواره در 
هر زمینه  ای باالترین حد اطالعات 
را داشته باشید و در این رابطه نیز 

باید به همین شکل عمل کنید. 
ادامه دارد. . . 
www. forbes. com :منبع

رموز موفقیت در کسب  وکار )1(
دریچه نگاه

چرا مدیران عامل  شرکت های 
بزرگ دنیا مهندس هستند

امروزه مدیرعامل 7 شرکت از 10 شرکت بزرگ 
دنیا مهندس هس��تند. کدام ویژگی در مهندسان 
باعث ش��ده است که این افراد مهارت های رهبری 

داشته باشند؟ 
در گذشته مردم معتقد بودند که برای مدیرعامل 
ش��دن باید مدرک مدیریتی یا مالی داشته باشند، 
اما امروزه همه چیز تغییر کرده است و مدیرعامل 
هف��ت م��ورد از باارزش تری��ن ش��رکت های دنیا 
مهندس هستند. البته جای تعجب نیست که همه 
آنها از جمله اپل، آلفابت، مایکروس��افت، آمازون، 
فیس ب��وک و تنس��نت بزرگ تری��ن ش��رکت های 

سیلیکون ولی هستند. 
مایک فارل��ی،  بنیان گذار و مدیرعامل ش��رکت 
Tile  اس��ت. دستگاه ها، ش��بکه و اپلیکیشن آنها 
از گم ش��دن دس��ته کلی��د، موبای��ل و... کاربران 
جلوگی��ری می کن��د. فارل��ی مهن��دس نرم افزار 
اس��ت و تا قب��ل از راه اندازی کس��ب و کار خودش 
هی��چ اطالعاتی در این زمینه نداش��ت. او مجبور 
ب��ود موضوعات زیادی مانند س��اختن محصوالت 
پرطرف��دار و قوانین بازاریابی را یاد بگیرد تا بتواند 
ش��رکت خودش را راه اندازی کن��د. او اعتقاد دارد 
ک��ه مهارت ه��ای مهندس��ی در این زمین��ه به او 
بس��یار کمک کرده اس��ت. در ادامه این مقاله  به 
نقل از زومیت به بررسی دلیل این موضوع از زبان 

خودش می پردازیم.

1- مه�ارت در پی�دا کردن مش�کل و حل 
مسئله

نخستین شغل من در دنیای تکنولوژی این بود 
که مسئولیت تضمین کیفیت نرم افزارها را برعهده 
داش��تم. این موضوع به من کمک کرد که امروزه 
بتوانم قبل از مش��تری ها ایرادات محصول را پیدا 
کنم. ش��رکت ما محصوالت زیادی در ش��کل ها و 
اندازه ه��ای گوناگ��ون تولید می کند و من س��عی 
می کنم همیشه از چشم مشتری به آنها نگاه کنم. 
اینکه چه چیزی ش��کل ظاهری آنها را نامناس��ب 
می کن��د و چه چیزی ممکن اس��ت باعث ش��ود 

به خوبی کار نکنند. 
زمانی که مش��کل را شناس��ایی کردی��د باید به 
دنب��ال راه حل باش��ید. حل کردن مس��ائل یکی 
از مهم تری��ن مهارت های��ی اس��ت که در رش��ته 
مهندس��ی ی��اد می گیرید. اس��تراتژی های زیادی 
ب��رای پیدا کردن مش��کالت و ارائ��ه راه حل برای 
آنه��ا وجود دارد. خاطره مش��ترک دوران کودکی 
تمام مهندس ها این است که قطعات الکترونیکی 
دس��تگاه های مختلف را جدا و دوباره سرهم بندی 
می کردند. مهندس ها مخرب نیستند، بلکه دوست 
دارن��د بدانند ابزاره��ا چگون��ه کار می کنند و باز 

کردن قطعات بهترین راه حل این موضوع است. 

2- پذیرفتن شکس�ت به عنوان بخش�ی از 
فرآیند

اگر می خواهید کسب و کار خود را یک شبه رشد 
دهید باید اهل ریس��ک کردن باش��ید. این یعنی 
ممکن است در طول مسیر بارها با شکست مواجه 
شوید. اگر با هر بار شکست بتوانید دوباره برخیزید 
و از تجربیات خود درس بگیرید، می توانید خودتان 
را دوباره پیدا کنید و حتی خیلی س��ریع تر از رقبا 
رش��د کنید. بس��یاری از مردم در مورد شکس��ت 
احس��اس ناامنی می کنند، اما مهندسان می دانند 
که شکس��ت یعنی ی��ک پله به ج��واب نزدیک تر 
ش��ده اند. توماس ادیس��ون می گوی��د: »من هرگز 
شکس��ت نخوردم، بلکه توانستم 10 هزار راهی را 
پیدا کنم که من را به جواب نمی رس��اندند.« این 

معنای اصلی کشف و اختراع است. 

3- فرهنگ یادگیری مداوم
م��ا در دورانی زندگ��ی می کنیم که همه چیز با 
س��رعت زیادی در حال تغییر اس��ت. آیا باورتان 
می ش��ود تنها 10 س��ال از عمر آیفون می گذرد؟ 
مهندس��ان طوری تربیت می ش��وند که نسبت به 
یادگیری مش��تاق باش��ند. زمانی که در دانش��گاه 
تحصی��ل می کنی��د، با چن��د زبان برنامه نویس��ی 
آش��نایی پیدا می کنید، اما ممکن است زمانی که 
فارغ التحصیل می ش��وید ای��ن زبان ها قدیمی و از 
رده خارج شده باشند. شما به عنوان یک مهندس 
بای��د مدام در ح��ال یادگی��ری موضوعات جدید 
باش��ید. این موضوع در مورد کسب و کار نیز صدق 
می کن��د. باید موضوعات روز دنیا را پیگیری کنید 
و قب��ل از رقبا ب��ه فکر پیدا ک��ردن راه حلی برای 

آن باشید. 
داش��تن مدرک مهندس��ی یک امتیاز محسوب 
می ش��ود اما بای��د بتوانید نقاط ضع��ف آن را نیز 
تش��خیص دهید. بازاریابی، ف��روش، امور مالی و 
منابع انس��انی موضوعاتی هستند که در هیچ کدام 
از درس ه��ای مهندس��ی تدریس نمی ش��وند، اما 
ب��رای اداره کس��ب وکار ضروری هس��تند. به یاد 
می آورم که خودم نیز اصول حسابداری را از روی 
کتا ب های مقدماتی یاد گرفتم. کلید اصلی تبدیل 
ش��دن از یک مهندس به مدیرعامل این است که 

فروتن و کنجکاو باشید. 
INC :منبع

مترجم: امیرآل  علی

پیشنهاد کسب وکار 

مدیریت شبکه های اجتماعی - اگر به فیس بوک، اینستاگرام و توییتر معتاد هستید، پس چرا برای صرف وقت در این شبکه ها به شما 
پول ندهند؟ اگر می توانید محتوای مورد نیاز افراد را تولید و آن را در ترویج های کسب وکاری درست دخیل کنید،  می توانید پول 

خوبی از این راه کسب کنید، زیرا کسب و کارها به دنبال برون سپاری این امر به حرفه ای ها هستند.
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اخبار

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز  : قائم مقام وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در آئین کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی جم 
گفت : تامین سالمتی و ایجاد بستر و زمینه های الزم رفاه اجتماعی 
از کارکردهای تامین اجتماعی است و در این راستا اقدامات مثبت 
و ارزنده ای صورت گرفته اس��ت.به گزارش روابط عمومی مدیریت 
درم��ان تامین اجتماعی اس��تان؛ فیروزآبادی با اش��اره به اهمیت 
س��المتی و نقش آن در توسعه گفت: پیشرفت و شکوفایی جامعه 
رابطه مس��تقیم با س��المتی دارد و باید با فراهم نمودن امکانات و 
ابزارهای آن دغدغه مردم را برطرف کرد.فیروز آبادی افزود: آرزوی 
ما برای اقشار جامعه داشتن جسمی سالم و روحی شاداب می باشد 
و وظیفه خ��ود میدانیم با ایجاد فضاهای درمانی در جهت کاهش 
آالم دردمندان تالش کنیم. الماسی نماینده مردم دیر، کنگان، جم 
و عس��لویه در مجلس شورای اس��المی ضمن تشکر از مساعدت و 
همکاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مسئوالن درمان و 
بیمه ای تامین اجتماعی اس��تان در سرعت بخشیدن به مقدمات 

اح��داث درمانگاه تامی��ن اجتماعی جم گفت: ایج��اد و راه اندازی 
مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرس��تان جم خواسته  به حق 
مردم این شهرس��تان است و امیدواریم با احداث این مرکز درمانی 
در زمان مقرر ،بتوانیم خواس��ته آنان را جامه عمل بپوش��انیم.وی 
با اش��اره به حضورحداکثری  بیمه ش��دگان تامین اجتماعی این 

شهرس��تان در صنعت گاز و پتروش��یمی خاطر نشان کرد: تامین 
سالمتی و ایجاد ساختارهای درمانی گامی مثبت در جهت تولید و 
اشتغال است.دکتر پور حکیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
بوش��هر با اش��اره به اینکه درمانگاه تامین اجتماعی جم در س��ال 
۸۸ فعالیت خود را در مکانی اس��تیجاری آغاز نموده است، گفت: 
درمانگاه تامین اجتماعی جم ب��ا اعتبار۸۰میلیارد ریال در زمینی 
به مس��احت پنج ه��زار مترمربع و با زیر بن��ای نزدیک به دو هزار 
مترمربع در مدت کمتر از دوس��ال احداث می گردد.وی ادامه داد: 
پایان هفته جاری زمین را به پیمانکار تحویل می دهیم تا س��اخت 
درمانگاه تامی��ن اجتماعی جم را که دارای اورژانس، آزمایش��گاه، 
 داروخانه و تزریقات است شروع کند. دکترپورحکیمی ،جم را یکی 
از شهرس��تان هایی عنوان کرد که بیشتر جمعیت آن را کارگران و 
بیمه ش��دگان تامین اجتماعی تش��کیل می دهند و بیان کرد: این 
مرکز درمانی به همه مردم شهرستان به ویژه بیمه شدگان خدمات 

ارائه خواهد کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز  : در نشس��ت مش��ترک 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با معاون سیر و حرکت شرکت 
راه آهن جمهوری اس��المی، بر لزوم بهره گیری از زیرس��اخت های 
ش��بکه ریلی در بندر ش��هید رجایی به عنوان یک بن��در ریل پایه 
تأکید ش��د. به گزارش واحد اطالعات و اخب��ار روابط عمومی اداره 
کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان، " ال��ه مراد عفیفی پور" مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست طی سخنانی به تشریح 
ظرفیت ها و زیرس��اخت های ریلی در بندر ش��هید رجایی پرداخت 
و گف��ت: با توجه به اینک��ه در حال حاضر بیش از 56 کیلومتر خط 
ریل در بزرگترین بندر تجاری کش��ور وج��ود دارد، بنابراین باید با 
تدابیری که از س��وی ش��رکت راه آهن اندیش��یده می شود، سهم 

جابجایی کاال روی واگن در مقایسه با کامیون افزایش یابد. وی ادامه 
داد: اداره کل بنادر و دریانوردی مش��وق های خوبی برای ش��رکت 
های بخش خصوصی پایانه دار برای توس��عه زیرساخت های شبکه 
ریلی در محوطه تحت مدیریت آنها در نظر گرفته است و هیچ گونه 
محدودیتی در بحث تقاضای ش��رکت ها برای توسعه خطوط ریلی 
نداریم.  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به برنامه های 
این اداره کل برای توس��عه هر چه بیش��تر زیرساخت های ریلی در 
پایانه های مواد معدنی، ف��رآورده های نفتی و کانتینری و مکانیزه 
ک��ردن فرآیند تخلیه و بارگیری محموله ه��ا روی واگن، بیان کرد: 
توقع و انتظار ما از شرکت راه آهن این است که در زمینه بکارگیری 
ظرفیت ها و زیرس��اخت ه��ای ریلی این بندر، خودش مس��تقیما 

وارد فرآین��د بازاریابی ش��ود و به عنوان رابط بی��ن صاحبان کاال و 
کشتیرانی ها عمل نماید. عفیفی پور از اقدامات ریلی صورت گرفته 
در این بندر به عنوان خیز بلند بندر شهید رجایی برای تبدیل شدن 
به یک بندر ریل پایه در نقطه کانونی تنگه هرمز و منطقه استراتژیک 
خلیج فارس توصیف کرد. "س��ید مصطفی داوودی" معاون س��یر و 
حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز از تعامل مناسب 
و همکاری های مجموعه مدیریتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی با ش��رکت راه آهن قدردانی کرد و افزود: ظرفیت های ریلی 
بسیار چشمگیری در بندر شهید رجایی وجود دارد که در هیچ کدام 
از استان های کشور، مانند و نمونه آن را نداریم و باید از این ظرفیت 

برای رونق اقتصاد کشور به خوبی استفاده شود. 

و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن    - اس�د  قاس�م   – اصفه�ان 
صادرکنن��دگان طال، جواهر، نقره و س��نگ های قیمتی اس��تان 
اصفه��ان با حضور رییس ،نایب ریی��س و خزانه دار اتاق بازرگانی 
و جمع��ی از تولیدکنن��دگان ،بنکداران و صادرکنن��دگان طال و 
جواهرات در بازار حکیم اصفهان آغاز به کار کرد.سید عبدالوهاب 
سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در مراسم افتتاحیه این 
انجمن گفت:نبود انجم��ن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و 
جواهرات در مرکز تولید طالی کش��ور به شدت احساس می شد 
و این انجمن می تواند نقش مهمی در برطرف ش��دن مس��ایل و 
مش��کالت تولیدکنندگان  و صادرکنندگان طال داش��ته باشد.وی 
تاکید کرد:هم افزایی و همگرایی فعاالن اقتصادی در تمامی بخش 
از جمله طال  می تواند معضالت پیش رو را با ممارست و پیگیری 
برطرف کند .وی با اش��اره به صدور مجوز تشکل های اقتصادی از 
س��وی اتاق بازرگانی ایران گفت:انجمن ه��ا می توانند از خدمات 
ات��اق بازرگانی برای ارایه خدمات به اعضای خود اس��تفاده کنند.

وی از فعاالن بخش طالی اس��تان اصفهان خواست که مسایل و 
مشکالت خود را به شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان 
ارایه کنند و افزود:ش��ورای گفتگو به ریاست  استاندار و با حضور 
مدیران س��ازمان های دولتی و بخش خصوصی توانس��ته مسایل 
بخش مختل��ف را همراه با ارایه راهکار به تصویب برس��اند.وی با 
اش��اره به اینکه اتاق های بازرگانی،اصن��اف و تعاون،خانه صنعت 
،مع��دن و تجارت،کانون کارفرمایان و کارآفرینی اس��تان اصفهان 

در یک راس��تا و هماهنگ با یکدیگ��ر فعالیت می کنند افزود:هم 
 ص��دا بودن تش��کل های اقتصادی می تواند در تصمیم س��ازی و 
تصمی��م گی��ری ه��ای اقتصادی س��ازمان ه��ای دولت��ی تاثیر 
بس��زایی داشته باشد.س��هل آبادی از برگزاری پاویون اصفهان در 
نمایش��گاههای داخلی و خارجی  توط اتاق بازرگانی اصفهان خبر 
دا د و گفت:ب��ا هدف توس��عه کس��ب و کار و معرف��ی تولیدات و 
محص��والت واحدهای تولیدی اس��تان این پاویون در نمایش��گاه 
های معتبر برپا می شود.هوش��نگ شیش��ه ب��ران رییس اتحادیه 
صنف طال و جواهرات اصفهان در این مراس��م  گفت:ایجاد انجمن 
تولید کنندگان و صادرکنن��دگان طال می تواند در کنار  اتحادیه 
در صنعت طالی اس��تان هم افزایی و همراس��تایی ایجاد کند. در 
پایان این جلسه اعتبارنامه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال  از س��وی رییس اتاق بازرگانی اصفهان به رییس انجمن ارایه 
شد.همچنین  از تالش های  تشکلی سید عبدالوهاب سهل آبادی 

از سوی انجمن تقدیر بعمل آمد.

اهواز – شبنم قجاوند: کارگاه آموزشی خبرنویسی و عکاسی 
خبری برای رابطان خبری روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان برگزار ش��د. تورج فتاحی مدیر روابط عمومی شرکت 
در این کارگاه آموزش��ی گفت: در عصر ارتباطات اهمیت کارکرد 
خبر و اطالع رس��انی بر همگان روش��ن اس��ت که مجهز ش��دن 
ب��ه این توانای��ی ارتباطی در هدایت افکار عمومی بس��یار مهم و 
تاثیر گذار اس��ت. وی ادامه داد: رس��الت روابط عمومی به عنوان 
مهمتری��ن منبع تولید خبر در س��ازمان جس��تجوی اطالعات و 
اخب��ار و انتقال آن به مخاطبان اس��ت لذا در ای��ن میان رابطان 
خب��ری واحدها نیز باید با ش��ناخت مجموع��ه ای که در آن کار 
م��ی کنند به تولی��د خبرهایی با ارزش خبری ب��اال اقدام کنند. 
فتاح��ی تصریح ک��رد: مهمتری��ن مرحله در فرآین��د تهیه خبر 

ش��ناخت خبر اس��ت که بدون ش��ک رابطان خبری با اشراف بر 
موضوعات سازمانی و مهارت های فردی و ذاتی می توانند با توجه 
به دوره آموزش��ی برگزار شده به تهیه و تولید خبر بپردازند. وی 
اضافه کرد: در چنین شرایطی الزم است نیروهای روابط عمومی 
و رابط��ان خبری به علم اطالع رس��انی آگاه باش��ندتا بتوانند در 
کنار اصحاب رسانه به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهند و برنامه 
های ش��رکت را تش��ریح کنند، چرا که ش��رکت برق منطقه ای 
 خوزس��تان ، منطقه جغرافیایی وسیعی در دو استان خوزستان و 
کهگیلویه و بویر احمد را پوشش می دهد و کارهای ارزنده ای در 
این خصوص برای پایداری ش��بکه برق در این دو استان در حال 
انجام اس��ت که نیازمند اطالع رس��انی دقیق، سریع و حرفه ای 
است. در ادامه این کارگاه آموزشی حسن دهقانی کارشناس خبر 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، به عنوان مدرس 
این دوره آموزشی اظهار کرد: برخورداری از دانش خبر نویسی در 
دنی��ای پیچیده کنونی نیازمند طی کردن مراحلی مبتنی بر علم 
و آشنایی با ش��یوه های خبرنویسی و عکاسی است که امیدوارم 
این کارگاه آموزش��ی فرصتی باش��د تا رابطان خب��ری با اصول 
اساس��ی این حرفه آشنا شوند. این استاد دانشگاه ُمسلح شدن به 
توانایی صحیح خبرنویس��ی را الزمه کار رابطان خبری دانست و 
 افزود: دیگر زمان آن گذش��ته که خبرها به صورت خام و تنظیم 
غیرحرف��ه ای به مخاطب عرضه می ش��د بلکه امروزه باید تولید 
خبر به شیو های نوین و و رعایت اصول خبر نویسی برای رسانه 
ها و مخاطبان تهیه و ارسال گردد تا آنها بتوانند در جریان فعالیت 

های شرکت قرار گیرند.

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت امروز: جلس��ه مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی با بانکها به منظور آش��نایی با سرویسهای جدید 
وارتقاء س��رعت س��رویس های دیتا روی ش��بکه نورونتا با حضور 
مدیر مخابرات منطقه ومعاونین ومدیران ش��عب بانکها ومسئوالن 
IT برگزار ش��د . در این جلسه دکتر اسمعیل زاده مدیر مخابرات 
منطقه آذربایجان غربی با اشاره به تعامالت شرکت مخابرات ایران 
با بانکها در خصوص خدمات الکترونیکی و ارایه پهنای باند بیشتر 
گفت : شرکت مخابرات ایران تمام تالش خود را برای ایجاد شبکه 
امن وگس��ترده برای مشتریان علی الخصوص بانکها به کار گرفته 
واین مهم در قالب ش��بکه Tellabs و خدمات SLA به مشتریان 
تجاری وسرویس��های نورونتا که ش��بکه پایدار واز ضریب امنیتی 
باالیی برخوردار اس��ت قابل ارایه می باشد. مدیر مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی اظهار داش��ت ما از زیر ساخت های بسیار خوبی 

برای ارایه خدمات الکترونیکی به مش��تریان برخوردار هس��تیم . 
دکتر اس��معیل زاده تصریح کرد: فن��اوری اطالعات به یک حوزه 
یکپارچه تبدیل شده وهمه سازمانها به آن نیاز اساسی دارند وباید 
بتوانیم با استفاده از فناوری وتکنولوژیهای جدید شرکت مخابرات 
ب��ه بس��ترهای دولت الکترونی��ک وارایه خدم��ات الکترونیکی به 

مشتریان تالش نماییم . پیش از این مهندس خسروشاهی معاونت 
 تجاری مخابرات منطقه آذربایجان غربی به عقد قرار داد مشارکتی 
بهینه س��ازی وتوس��عه ش��بکه Tellabs - سرویس��های نورونتا 
بین ش��رکت مخابرات ایران وش��رکت امید ژرف نگر اشاره نموده 
وافزودند: این ش��بکه برای کسب و کارهای مالی وتجاری ، شبکه 
بسیار مناسب ویکپارچه است وشرکت مخابرات در تالش است با 
استفاده از این شبکه بتواند خدمات قابل قبولی به بانکها وموسسات 
مالی وتجاری واگذار نماید . در ادامه این جلس��ه مهندس ناجیان 
مدیر پروژه نورونتا ش��رکت ژرف نگر هم در این جلسه به قابلیت 
های شبکه نورونتا اشاره نمود وافزودند این شبکه اختصاصی جهت 
س��رویس دهی به مش��ترکین تجاری ومالی طراحی گردیده ودر 
طراحی این شبکه از تجهیزات با کیفیت استفاده شده که در ۳۱ 

استان کشور این تجهیزات نصب گردیده است . 

اردبی�ل - خبرنگار فرص�ت امروز:مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبیل گفت: هم اس��تانی ها ب��رای رفع هرگونه انس��داد 
احتمالی لوله های بخاری در اثر زمین لرزه امش��ب اقداماتی انجام 
دهند تا شاهد مرگ  خاموش در این ارتباط نباشیم. فیروز خدایی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: وسایل گازسوز 
نیز همانند س��ایر وس��ایل مش��ابه برای روشن ش��دن و سوختن 

مناسب نیاز به هوا دارند و تنها راه ارتباطی آنها با فضای خارج از 
ساختمان از طریق دودکش است.وی گفت: متاسفأنه با آغاز فصل 
سرما و استفاده از وس��ایل گازسوز شاهدحوادث ناگواری هستیم 
و تعداد قابل توجهی از این حوادث به مرگ ش��هروندان عزیزمان 
منجر می ش��ود که بهترین روش مقابله با این خطرات، پیشگیری 
و رعایت نکات ایمنی اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز اردبیل اذعان 

داش��ت: باتوجه ب��ه وق��وع زمین لرزه 
امش��ب احتمال جدا شدن و نشتی در 
لوله ه��ای بخاری وجود دارد، لذا از هم 

اس��تانی های عزیز خواهش��مندیم حتما برای رفع هرگونه انسداد 
احتمالی لوله ه��ای بخاری در اثر این زمین ل��رزه اقداماتی انجام 

دهند تا شاهد حوادثی در این ارتباط نباشیم.

با حضور قائم مقام وزیر رفاه  انجام شد

کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی جم  

نشست مدیرکل بنادرهرمزگان با معاون شرکت راه آهن کشور

خیز بلند بندر شهید رجایی برای تبدیل شدن به یک بندر ریل پایه

با هدف تقویت تولید و صادرات صنعت طال؛ 

انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طال،جواهر،نقره و سنگ های تزیینی  استان اصفهان  آغاز به کار کرد

توسط روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزارشد: 

کارگاه آموزشی خبر نویسی و عکاسی خبری برای رابطان خبری 

جلسه مخابرات منطقه آذربایجان غربی با بانک ها در خصوص سرویس نورونتا

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل در خصوص زلزله مطرح کرد
لزوم رعایت موارد ایمنی و رفع انسداد احتمالی لوله های بخاری

به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
برگزاری همایش یک روزه ذی حسابان ومدیران مالی شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور

اراک - مینو رستمی - به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی استان مرکزی همایش تخصصی یک روزه ذیحسابان و 
مدیران مالی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور وبا حضور فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در اراک برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: این همایش با هدف بررسی مسائل و مشکالت جاری مالی و ذیحسابی شرک های 
صنعتی کشور و ارائه راهکار و نظر برای بهتر شدن انجام امور این بخش و تبادل اندیشه مدیران مالی و ذیحسابان برگزار گردیده است.وی 
افزود: هم اینک نسل جدید مسووالن این بخش درشرکت های صنعتی مستقر هستند که می بایست با دقت و نظارت مداوم در پیشبرد 
اهداف مجموعه تالش جدی کنند.وی با اشاره به موقعیت ممتاز شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در بین استان های دیگر اضافه 
کرد: این مجموعه در گذشته دارای مشکالتی بودکه با استقرار آقای آمره ، استان به جایگاه اصلی خود بازگشت و همواره در سال های اخیر با 
توجه به کمبود نیروی انسانی جزو سه استان برتر کشور در ارزیابی های فصلی و مختلف قراردارد.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان افزود: 
اصالح قانون تخصیص ارزش افزوده به شهرکها و نواحی صنعتی کشور ضروری است. مصطفی آمره مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان مرکزی نیز در ابتدای این همایش ضمن خیر مقدم به مدیران مالی و ذیحسابان سراسر کشور گزارشی از وضعیت موجود شرکت 
استانی در بخش های مختلف بخصوص واحد مالی ارائه نمود .وی در ادامه گفت: استان مرکزی جزو استان های مهم در بحث تولید، ایجاد 
اشتغال و میزان صادرات در کشور است.وی تاکید کرد: با سرکشی های مداوم و منظم از سیستم و شهرکهای صنعتی همواره نظم و انضباط 
و صرفه جویی های مالی به زیر مجموعه ها تذکر داده می شود .گفتنی در پایان این مراسم از شهرک صنعتی شماره یک استان مرکزی و 

یک واحد صنعتی بازدید بعمل آمد .

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان:
پیشرفت فیزیکی 17 درصدی طرح آبرسانی به  شهرستان کالله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت فیزیکی بیش از ۱7 درصدی طرح 
آبرسانی به شهرستان کالله خبر داد و گفت: مشکالت طرح در سال جاری اعتبار اندک آن در بودجه است و الزم است با توجه به پروژه های 
تعریف شده در سال جاری، اعتبار طرح تقویت گردد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس داود گیلک در بازدید 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از طرح آبرسانی شهرستان کالله اظهار کرد: هدف از اجرای طرح آبرسانی به شهر کالله، تامین آب 
شرب شهر کالله برای افق سال ۱4۱5 برای جمعیتی بالغ بر 62 هزار نفر می باشد.وی افزود: عملیات اجرای طرح آبرسانی به شهر کالله از 
سال ۱۳9۱ شروع و تاکنون بیش از ۱7 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اعتبار سال جاری این طرح 4/7 میلیارد ریال است و از آغاز 

تاکنون 5۰ میلیارد ریال هزینه شده است و برای اتمام این طرح به اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر اعالم شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلس��تان با اعالم ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی 
مسافر، ضوابط کلیه مقررات مغایر از جمله ضوابط فعالیت موقت شرکت های مسافربری داخلی در خطوط برون مرزی، و ضوابط فعالیت موقت 
ش��رکت های مسافربری بین المللی با انواع وسیله نقلیه عمومی مس��افربری در خطوط برون مرزی را، ملغی بیان کرد.به گزارش اداره روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، »مهدی میقانی«، اظهارکرد: این اختیارات از محل ماده ۳ آیین نامه اجرایی 
تبصره )۱( ماده )۳۱( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از سوی مهندس کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور به استان ابالغ شده است به گفته وی، ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر شامل پنج بخش تعاریف، 
شرایط اخذ پروانه، شرایط فعالیت، نحوه فعالیت شرکت های خارجی و سایر مقررات می شود.میقانی ادامه داد: با ابالغ این ضوابط، از این پس 
 عالوه بر شرکت های حمل و نقلی که مجوز بین المللی داشتند، شرکت های داخلی هم در صورتی که حائز شرایط آیین نامه جدید باشند 
می توانند در بخش بین المللی فعالیت کنند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اظهارکرد: در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط، 
با شرکت ها و رانندگان متخلف برابر آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمانی اعمال مقررات و با تکرار تخلفات، مجوز فعالیت آنها باطل می شود.

پایداری انتقال گاز با ایمن سازی لوله گاز و راه های دسترسی به خطوط 
لوله علی آباد/ شاهرود و کالله/ مراوه تپه

س�اری – دهقان : با ایمن س��ازی لوله گاز و راه های دسترسی به خطوط لوله ۱6 اینچ علی آباد/ 
ش��اهرود و ۱2 اینچ کالله/ مراوه تپه پایداری انتقال گاز در این مناطق انجام ش��د.به گزارش خبرنگار 
مازندران، رس��ول داوودی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: در پی بارندگی های مکرر و جاری ش��دن 
سیل در رودخانه های محدوده استان گلستان که باعث تخریب برخی از ابنیه ها، مسیر خطوط لوله 
و نمایان شدن لوله گاز در مسیر خط ۱6 اینچ علی آباد/ شاهرود و ۱2 اینچ کالله/ مراوه تپه شد ایمن سازی انجام شد.مدیر منطقه 
9 عملیات انتقال گاز بیان کرد: با اس��تفاده از امکانات ش��رکتی و خدمات بخش خصوصی نسبت به ایمن سازی لوله، تاسیسات بین 
راهی و بازسازی مسیر خط به روش های گونی چینی، گابیون، نصب لوله های هدایت آب، مخلوط ریزی مسیر خط و ترمیم پوشش 
عایقی آسیب دیده در سه نقطه از مسیر خط ۱6 اینچ علی آباد/ شاهرود و 4 نقطه از مسیر خط ۱2 اینچ کالله / مراوه تپه اقدام شد.

معرفی سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن
 رشت- زینب قلیپور-  جلسه معارفه سرپرست جدید اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن با حضور مهندس آموئی مدیر منطقه، 
در سالن اجتماعات مخابرات برگزار گردید.مهندس آموئی با حضور در جمع کارکنان و روسای ادارات حوزه مدیریت اداری و منابع انسانی 
،با تشریح وضعیت عملکردی مخابرات منطقه گیالن طی ۸ ماه گذشته ،از اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کرد و نیروی انسانی را یکی از 
سرمایه های پایدار و مداوم مخابرات برشمرد.وی در خصوص وضعیت مالی شرکت،با اشاره به تسویه ۱2 میلیارد تومانی اقساط بانکی گفت: 
مبالغ سنگینی از بانکها، تسهیالت گرفته شده بود که برای بازنشستگان هزینه شده است.مهندس آموئی افزود:خوشبختانه تاکنون در پرداخت 
حقوق کارکنان ،مشکل جدی نداشتیم این در حالی است که در بعضی از استان ها ،حقوق پرسنل را هر ۱5 روز یکبار پرداخت می کنند یعنی 
امکان پرداخت حقوق بصورت یکپارچه برای آنها میسر نیست.مدیر مخابرات گیالن با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مخابرات افزود:تغییر، 
عامل ارتقاء و رش��د اس��ت . باید تالش کنیم در مقابل تغییر،کمترین آسیب را ببینیم ولی بدون تغییر،ادامه حیات مقدور نیست.تغییرات 
مشکالت خودش را دارد ،ولی مخالفت در برابر آن،هیچ توجیهی ندارد.مهندس آموئی در ادامه با معرفی مهندس توفیقی بعنوان سرپرست 
جدید مدیریت اداری و منابع انسانی ، ایشان را فردی متعهد ،پیگیر با پشتکار بسیار باال و همسو معرفی کرد و اظهار امیدواری نمود:ساماندهی 
وضعیت نیروی انسانی در حوزه های نگه داری ،شبکه ،آموزش و برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح نظام پیشنهادات در اولویت های کاری 
مدیریت جدید قرار گیرد.وی همچنین از زحمات مهندس طیبه خدادادی تقدیر و تشکر بعمل آورد.در ادامه مهندس توفیقی ضمن ابراز تشکر 
از اعتماد مدیریت محترم منطقه گفت:همه امور در مدیریت منابع انسانی ،بر این است که برای عموم همکاران آسایش و آرامش روانی ایجاد 
شود و اعتقاد دارم که منابع انسانی ،حافظ منافع کارکنان است و همکاران نیز باید برای نیل به این هدف مهم ،همراهی و همدلی داشته باشند.

دکتر ساری در بازدید از تاسیسات و پروژه های شرکت آبفا اهواز:
عملکرد مدیرعامل آبفا اهواز جهادگونه است

اهواز – ش�بنم قجاوند: دکتر علی س��اری  نماینده مردم شریف اهواز در مجلس ش��ورای اسالمی به همراه مهندس فردوس کریمی 
مدیرعامل و جمعی از مدیران اجرایی شرکت آبفا اهواز از تاسیسات آبرسانی شماره دو و همچنین پروژه های اصالح و توسعه شبکه آبرسانی  
اهواز بازدید نمودند.وی در حاشیه این بازدیدها به گفتگو با پایگاه اطالع رسانی شرکت پرداخت و گفت: خوشبختانه از زمان مدیریت مهندس 
فردوس کریمی نقطه قوتی که در مدیریت وی مشاهده گردیده در ابتدا شناسایی دقیق نقاط ضعف سیستم آبرسانی و دفع فاضالب اهواز و 
سپس تالش درراستای رفع معضالت موجود می باشد.وی گفت: باتوجه به اینکه شرکت آبفا اهواز نهادی خدمت رسان به مردم است و ما 
نمایندگان نیز  موظف به احقاق حق ایشان هستیم لذا دوشادوش مدیرعامل شرکت آبفا اهواز درجهت تخصیص اعتبارات برای بهبود خدمات 

به شهروندان قدم خواهیم برداشت و هرکجا که الزم باشد همصدا با وی پیگیر مطالبات مردم خواهیم بود.

در دیدار شهردار ساري و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکي مازندران مطرح شد
ساري شهر دوستدار سالمند

ساری – دهقان : قائم مقام دانشگاه علوم پزشکي مازندران به اقدامات مدیریت شهري در سالهاي 
اخیر اش��اره نموده و اظهار داشت: شهرداري ساري بستر مناسب براي شهر دوستدار سالمند را ایجاد 
کرده اس��ت و دانش��گاه علوم پزشکي نیز در این راس��تا همراه و حامي مدیریت شهري خواهد بود. به 
گزارش خبرنگار مازندران،  مهدي عبوري شهردار ساري در دیدار با دکتر رنجبران قائم مقام دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران به اقدامات فرهنگي شهرداري مرکز استان در سالهاي اخیر اشاره نموده و اظهار داشت: مدیریت شهري شعار 
فرهنگ همسنگ عمران را سرلوحه اقدامات قرار داده و بر این اساس عالوه بر اجراي پروژه هاي عمراني متعدد و ارائه خدمات، ایجاد 
نش��اط اجتماعي و س��المت روان شهروندان را نیز مورد توجه قرار داده است.عبوري احداث فضاهاي عمومي مانند بوستان هاي ملل 
و والیت و نیز پارک هاي محله اي را در راس��تاي س��المت ش��هروندان دانس��ت و افزود: هدف از احداث این بوستان ها ارتقاء روحیه 
 نشاط و شادابي شهروندان است. عبوري با اشاره به اجراي فاز نهایي بوستان بانوان خاطر نشان کرد: در این بوستان که مختص بانوان 
مي باشد ، استفاده از توانمندي هاي آنان برنامه ریزي شده و نیازسنجي هاي الزم نیز صورت گرفته و اجرایي خواهد شد.شایان ذکر 

است پس از این دیدار مسئولین دانشگاه علوم پزشکي استان از روند احداث بوستان والیت بازدید کردند.

نشست آموزشی حفاظت اسناد و مدارک در منطقه قزوین برگزار شد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز با هدف حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشست 
آموزش��ی حفاظت از اس��ناد و مدارک در منطقه قزوین برگزار شد. بنابر گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قزوین، مس��عود ش��رفی مدیر منطقه قزوین از برگزاری نشست آموزشی حفاظت از اسناد و مدارک در منطقه خبر داد. مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین از تالش مجموعه همکاران حراس��ت صنعت نفت تقدیر و تش��کر کرد. وی در 
رابطه با نشست آموزشی که با حضور مسئولین و کارکنان منطقه قزوین و اساتیدی ازحراست وزارت نفت برگزار شد،افزود: اهمیت و 
ضرورت آگاهی کارکنان در محافظت از اسناد و مدارک سازمانی در صنعت نفت بسیار حائز اهمیت است و برگزاری چنین دوره های 

آموزشی برای کلیه کارکنان ضرورت دارد. 



ت��ا االن در خصوص تعاریف اولی��ه فروش و ارتباط 
مؤثر، ضرورت ها و اهمیت آن به صورت کلی صحبت و 
با چند مثال ساده برخی اشتباهات روزمره در ارتباط 
مؤث��ر را بیان کردم. در بخش دوم در خصوص راه های 
نف��وذ در دیگران صحبت و در نخس��تین راه تعریف و 
تمجید )ارضای حس مهم بودن در دیگران( را مطرح 
ک��ردم. امروز یکی دیگر از راه ه��ای نفوذ در دیگران و 

شکستن مقاومت آنها را برای تان بیان می کنم. 

قانون شبیه بودن 
یکی از قدرتمندترین شیوه های ارتباط مؤثر، قانون 
شبیه بودن است که توسط میلتون اریکسون در سال 
1979 ارائه ش��د. به یک مثال س��اده توجه کنید که 

همه  ما به صورت غریزی آن را انجام می دهیم: 
زمانی که با یک کودک می خواهیم شروع به برقراری 
ارتباط کنیم چ��ه می کنیم: 1. خود را جمع می کنیم 

2. صدای خود را نازک می کنیم 3. لوس می شویم 4. 
صدای کودکان را در می آوریم و... 

بله این راه درس��ت است. ما به او می گوییم من نیز 
شبیه به تو هستم تا او در خصوص ارتباط با ما مقاومت 
نکند و با ما دوس��ت شود. در خصوص بزرگساالن نیز 
ب��ه همین گونه اس��ت. ما به صورت غری��زی افرادی را 
ب��رای گذراندن وقت مان انتخاب می کنیم که بیش��تر 
شبیه ما هس��تند. ما کسانی را بیش��تر دوست داریم 
ک��ه با اختالف کمتری از نظر ش��باهت به ما باش��ند. 
این ش��باهت می تواند در همه م��وارد از نقطه نظرات، 

اعتقادات تا مدل مو و لباس باشد. 
ب��ه یک مثال دیگ��ر که ما به ص��ورت غریزی انجام 
می دهیم توجه کنید: شما در یک جلسه خواستگاری 
هستید، ش��ما ناخودآگاه به دنبال شباهت ها هستید تا 
بتوانید در دل طرف مقابل جا باز کنید و ش��روع یک 
رابط��ه را رقم بزنید، از رن��گ مورد عالقه تا فصل ها را 
می پرسید و خودتان را شبیه او وانمود می کنید، چون 

این بهترین راه برای شروع رابطه است. 

این را فراموش نکنید افراد به آنچه خود می خواهند 
عالقه دارند نه آنچه شما می خواهید، مگر در دایره ای 
باش��ند که شبیه به شما هستند. در یک جلسه فروش 
یک فروش��نده حرفه ای چ��ه می کند؟ او ب��ا روحیه، 
زبان��ی، بدنی )تی��پ( و انگاره های س��خنوری  )اندازه 
صحبت، لحن، بلن��دی و کوتاهی عبارات و تمثیل ها( 
مش��تری خود همگام می ش��ود یا می توان��د با باور ها، 
عالیق، تیم محبوب  یا اطالعات موردپس��ند او همگام 
ش��ود. اطرافیان ما در روز بیش از هرچیزی افرادی را 
می بینند که هیچ ش��باهتی به آنه��ا ندارند، پس آنها 
عطش دیدن یک نفر را دارند که شبیه خودشان باشد، 
آنه��ا را درک و صادقانه تمجیدش��ان کند، پس ش��ما 

برای آنها به صورت یک گوهر نادر خواهید بود. 
فرام��وش نکنید یک��ی از راه های نف��وذ در دیگران 
شبیه شدن به آنهاس��ت. افرادی که می توانند خود را 
ج��ای دیگران بگذارند و از نقطه نظر دیگران به قضایا 
نگاه کنند، زندگی آرام تری خواهند داش��ت و بی شک 
دایره اطرافیان آنها به افراد شبیه خود ختم نمی شود.

مقاومت دیگران را بشکنید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 833 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: با کسب و کارغذای خانگی شما می توانید 
بخشی از هزینه های زندگی را تأمین کنید، اما برای راه اندازی 
و کسب موفقیت، عاشق هنر آشپزی بودن یا عالقه مند و بلد 

بودن کفایت نمی کند. 
تولید غذای خانگی با رعایت اصول بهداشتی گرچه ارزشمند 
است، اما مهم تر از تولید، عرضه این محصول در بازار است. با 
توجه به بازار رقابتی آش��پزخانه ها، کترینگ ها، رستوران ها و 

کبابی ها طبعا شما راه آسانی در پیش ندارید. 
بنابراین قبل از اینکه کار تولید را شروع کنید با برنامه ریزی 
دقیق به فکر بازار فروش باشید. شما قصد دارید غذای خانگی 
را به چه کس��انی بفروش��ید و مزیت رقابتی شما در این بازار 

چیست. 
پیشنهاد ما این است اگر تجربه فروش ندارید با یک مشاور 
بازاریابی و فروش مش��ورت کنید یا اینکه با یک رس��توران یا 
اس��تارت آپ های غذایی قرارداد ببندید و غذای خود را به آنها 

بفروشید. 

در حال حاضر چندین شرکت در قالب استارت آپ مشغول 
ارائه خدمات در همین زمینه و با عنوان غذای خانگی هستند. 
ش��ما می توانید با آنها وارد مذاکره شوید و پس از موافقت در 
قالب یک قرارداد کار را ش��روع کنید تا به شکل حرفه ای وارد 

این کسب وکار شوید. 
البته می توانید با ش��رکت های نزدیک منزل تان نیز در این 
زمینه مستقیم گفت وگو کنید و طبق یک برنامه هر روز برای 
آنها غذای سفارشی بفرستید، اما تأکید می کنیم قبل از یافتن 

بازار این کار را شروع نکنید. 

کسب و کار غذای خانگی

پرسش: زنی خانه دارم اما عاشق هنر آشپزی هستم. این روزها قصد دارم در منزل کسب و کار غذای خانگی را راه اندازی 
کنم، شما چه پیشنهادی برای موفقیت این کسب و کار دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )65(
باور و تبلیغات

 وقتی چند نفری دور هم جمع می شدند هر کس یک 
نقش��ه ای برای موفقیت پیش��نهاد می داد. سرانجام همه 
آنها به این تصمیم رسیدند که باید تبلیغات وسیعی برای 
محصوالت شرکتی که هنوز یک سال از عمرش نگذشته، 
راه بیندازند تا بتوانند سهمی از بازار را به دست گیرند. 
اینه��ا چند نفر از دوس��تان ما بودند که یک ش��رکت 
مواد غذای��ی تأس��یس کردن��د و ب��ا تولی��د ترش��یجات 
و مرباج��ات خواس��تند س��همی در ب��ازار رقابت��ی بازار 

مواد غذایی به دست آورند. 
س��عید که از همه اینها بزرگ تر بود مهندسی مکانیک 
خوان��ده ب��ود و با اصرار دوس��تان پول های��ش را در این 
شرکت س��رمایه گذاری کرد. امیرحس��ین 26ساله بود و 
عاش��ق کت��اب و کتاب خوانی و هیچ عالق��ه ای به تولید 
مواد غذایی به خصوص ترش��یجات و مرباجات نداشت و 
برای اینکه از بیکاری در بیاید با مسعود که پسر خاله اش 
بود همراه ش��د. اما مس��عود این کار را دوس��ت داشت و 
همیش��ه می گف��ت آقای میرج��وادی از همی��ن طریق 
میلیاردر ش��د. اما همیش��ه دو به ش��ک بود که آیا واقعا 
با تولید ترش��ی و مربا می توان میلیاردر شد. برای همین 
این جمع س��ه نفره تصمیم گرفتند برای تصاحب س��هم 
بازار بخشی از سرمایه را قبل از یک سالگی شرکت برای 

تبلیغات هزینه کنند. 
تبلیغ��ات برای معرفی محصول، برند ش��دن و افزایش 
سهم فروش مؤثر و مفید است، اما دوستان ما باید بدانند 
که تبلیغات مقدم بر باور به کسب و کار نیست. در صورتی 
که مسعود، سعید و امیرحسین به کسب و کار خود ایمان 
داش��تند  می توانس��تند از تبلیغات به عنوان ابزاری برای 
فروش اس��تفاده کنند، اما وقتی صاحبان اصلی محصول 
تعلق خاطری به کس��ب و کار ندارند و هنوز با خودش��ان 
نتوانستند کنار بیایند طبعا تبلیغات نمی تواند شرکت را 

به موفقیت برساند. 
تبلیغات در دنیای رقابتی امروز یک اصل قطعی است، 
ام��ا فراموش نکرده ایم که ش��رکت های بزرگی در همین 
ایران با تبلیغات گسترده محیطی و رادیو تلویزیونی وارد 
عرصه رقابت ش��دند، اما امروز هیچ اثر و نشانه ای از آنها 
نیست و پس از چندی شرکت ها نیز تعطیل شد. بنابراین 
اگ��ر به عوام��ل موفقیت به دقت نگاه کنیم نخس��تین و 
مهم ترین اصل باور ش��خص به کسب و کار خود است. تو 
اگر دستفروش هستی و کنار خیابان جوراب می فروشی 
درصورتی که به کارت باور داش��ته باشی شک نکن یک 
روز در آین��ده نزدیک بزرگ ترین تولیدکننده پوش��اک 
می ش��وی، اما اگر اعتقاد و باوری به کارت نداشته باشی 
و همواره با درونت این چنین نجوا کنی که این هم ش��د 
کار؟ طبیعی اس��ت که تا عمر داری یا باید کنار خیابان 
جوراب بفروش��ی یا روی مبل لم بدی و برنامه تلویزیونی 

نگاه کنی. 
 دوس��تان ما باید باورهای خود را به کسب و کار تقویت 
کنند، آن گاه با اراده قوی راهی تازه برای معرفی کاال یا 

محصول می یابند. 
کارشناس��ان فروش می گویند تبلیغات تأثیر به سزایی 
در ب��اال بردن آگاهی مش��تری دارد. تبلیغات وس��یله ای 
است که توسط آن، مش��تریان از ابداعات و نوآوری های 
ش��رکت آگاه می شوند. تبلیغات راه بس��یار مؤثری برای 
معرفی محصول به مش��تریان است و چشم انداز جدیدی 
برای گفتن سالم به مصرف کنندگان اولیه تلقی می شود. 
تبلیغات در گونه های متفاوت به پرسنل کارآمد نیازمند 
اس��ت که با بینش��ی جامع و خالقیتی سرشار از نوآوری 
رقابتی مق��اوم و پایدار را برای محص��ول در بازارفروش 

ایجاد کنند. 
این حرف ها گرچه بسیار قشنگ و زیباست، اما واقعیت 
این اس��ت که تو چقدر به کسب و کارت اهمیت می دهی 
و دنیای آین��ده ات را چگونه ترس��یم می کنی. وقتی در 
خل��وت خود به دنبال راهی دیگر و کاری دیگر هس��تی، 
وقتی آینده ای برای کارت متصور نیس��تی، وقتی همواره 
با اما و اگر می خواهی کار را به پیش ببری طبیعی است 
اگر هر ش��ب تلویزیون محصول ت��و را تبلیغ کند باز هم 

نمی توانی موفق شوی. 
موفقیت در کسب و کار به عوامل درونی بیشتر بستگی 
دارد ت��ا عوام��ل بیرونی. بس��یاری از برندهای مش��هور 
مواد غذایی یا پوش��اک در ایران در ابت��دا اصال تبلیغاتی 
نداشتند، بلکه با باور درست محصول خوبی تولید و روند 
تکامل��ی خود را طی کردند و س��پس برای فتح قله های 
بیش��تر از ابزار تبلیغات استفاده کردند. شرکتی که یک 
س��ال از عمر او نمی گذرد نیازی به تبلیغات وسیع ندارد، 
بلک��ه باید باورهای درون��ی خود و همکاران��ش را برای 

موفقیت آماده کند تا بتواند آرام آرام وارد بازار شود. 
تبلیغ��ات زمان��ی می توان��د مؤث��ر باش��د ک��ه تو در 
کس��ب و کارت با باور درونی ات تثبیت ش��ده باش��ی آن 
وقت برای گسترش ش��عاع فعالیت می توانی از تبلیغات 
اس��تفاده کنی، بنابراین به هیچ وجه مانند دوس��تان ما 
از ابت��دا به فکر تبلیغات نباش زی��را نتیجه مؤثری عاید 
تو نمی ش��ود. تبلیغات بعد از باور تو به موفقیت می تواند 

اثر بخش باشد. 

محسن نادری
کارشناس بازاریابی
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تخته سیاه  بسته بندی خالق

طرح های طبقه بندی خدمات
کارورزان مارکتین��گ مدت هاس��ت ک��ه به فای��ده تهی��ه 
خط مش��ی های مارکتین��گ متمایز ب��رای کاالهای مختلف 
تولیدی پ��ی برده اند. دریک��ی از معروف تری��ن این طرح ها، 
کاالهای تولی��دی به کاالهای راحتی و مصرفی و اختصاصی 
طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی با توجه به  دفعات خرید 
و اینکه مصرف کنندگان برای بررس��ی و مقایسه گزینه های 
مختلف و به دس��ت آوردن کاالیی که با نیاز آنها س��ازگاری 
دارد حاضرند چه زحمتی را متحمل ش��وند، انجام می شود. 
ای��ن طرح به مدی��ران کمک می کند تا از انتظ��ارات و رفتار 
مصرف کننده و مدیریت س��امانه های توزیع خرده فروش��ی، 
درک و آگاه��ی بیش��تر و بهتری به دس��ت آورن��د. همین 
طبقه بندی برای مؤسس��ات خرده فروش��ی خدمات، از مراکز 

مالی گرفته تا سالن های آرایش، نیز کاربرد دارد. 
به گزارش هورموند، در طبقه بن��دی عمده دیگری کاالها 
به بی دوام و بادوام تقس��یم می شوند. دوام به طور مستقیم با 
فراوانی خرید ارتباط دارد و دانستن این نکته خود برای تهیه 
خط مشی های توزیعی و ارتباطی اهمیت دارد. گرچه اجرای 
خدم��ات غیر عینی اس��ت، لیکن ماندگاری مزای��ا به فراوانی 
خری��د مجدد مربوط می ش��ود. برای مث��ال، به احتمال زیاد، 
فراوانی خرید ش��یر قهوه )حداقل اگر دانش��جوی معمولی یا 

قهوه شناس باشید( بیش از مراجعه به آرایشگاه است. 
در طبقه بن��دی دیگ��ری، کااله��ا ب��ه کااله��ای مصرفی 
)کاالهایی که مصارف ش��خصی ی��ا خانگی دارند( و کاالهای 
صنعتی )کاالهایی که برای ش��رکت ها یا س��ازمان های دیگر 
کاربرد دارند( تقسیم می شوند. این تقسیم بندی به رغم وجود 
پاره ای وجوه مش��ترک، نه فقط به خری��د انواع کاالها، که به 
روش ه��ای ارزیابی کاالهای رقیب و روش های خرید و اندازه 
سفارش خرید و موارد استفاده واقعی نیز تعمیم داده می شود. 
ای��ن طبقه بندی همچنین به خدمات نیز قابل تعمیم اس��ت. 
مثال وقتی  می خواهی��د برای کامپیوتر خودت��ان از خدمات 
آنالین بهره بگیرید، تنها شخص تصمیم گیرنده درباره اینکه 
از آمریکا آنالین اس��تفاده کنید یا از مراکز دیگر، خود ش��ما 
هس��تید، اما در م��ورد کارکنان یک ش��رکت، تصمیم برای 
انتخاب خدمات آنالین، مستلزم دخالت مدیران و متخصصان 
فنی دوایر مختلف است. خدمات بنگاه به بنگاه، همانطور که 
از اسمش پیداست، گروه بزرگی از خدمات است که به سوی 
مشتریان ش��رکتی هدف گیری شده و گاه ممکن است تنوع 
آن از امور پرسنلی تا واحد حفاظت و نیز از مدیریت حقوق و 

دستمزد تا واحد سندبالست متفاوت باشد. 
گرچ��ه طرح های طبقه بندی مبتنی ب��ر کاالهای تولیدی 
مفید هس��تند، اما ب��رای توضیح مباحث کلی��دی راهبردی 
از عم��ق کاف��ی برخوردار نیس��تند. م��ا باید خدم��ات را به 
گروه های مرتبط با مارکتینگ تقس��یم بندی کنیم و در این 
حین به دنبال وجوه تش��ابه میان مشاغل مختلف باشیم. ما 
می توانیم از اطالعات این تقسیم بندی ها برای کمک به تهیه 
خط مش��ی های مارکتینگ که مناس��ب وضعیت های خاص 

خدمات هستند، استفاده کنیم. 

خریدوفروش رایگان
نام استارت آپ: رایگان بفروش

sellfree. ir :وب سایت
سال تأسیس: 1396

موض�وع: درج آگه��ی و خریدوف��روش کاال و خدم��ات 
به صورت رایگان

http: // توضیح بیش�تر: هدف از راه اندازی وب س��ایت
sellfree. ir ایجاد بستری در کشور است تا افراد، شرکت ها 
و سازمان ها بتوانند کاال و خدمات خود را بدون واسطه عرضه 
و س��ایرین بتوانند کاالها و خدمات م��ورد نیاز خود را تهیه 
کنن��د. در این وب س��ایت پرداخت آنالین تعبی��ه گردیده تا 
قابلیت خرید کاال و خدمات وجود داشته باشد. این وب سایت 
توس��ط شرکت رایان سعادت پیشتاز با نام تجاری ثبت شده 
دارکوب طراحی شده که دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اس��تان تهران، گواهی رتبه بندی از ش��ورای 
عالی انفورماتیک کش��ور و همچنین مجوز نش��ر دیجیتال از 
وزارت فرهنگ و اس��المی است و کلیه فعالیت های آن تحت 

قوانین جمهوری اسالمی ایران است. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو
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