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3 راهکار مجلس و دولت 
برای تحول صنعتی و تجاری

سرعت بخشیدن به جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای استفاده از ظرفیت رفع تحریم ها، تداوم مشوق های 
صادراتی و نیز در نظر گرفتن چارچوب های جدید برای انعقاد قراردادهای بین المللی از جمله مسائلی است که به 
تازگی توسط مجلس شورای اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آنها تاکید شده است.  به گزارش ایسنا، 
پ��س از نهایی شدن برجام پیش بینی ها بر این بود ک��ه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهداف اولیه 
در راستای رونق تولید و تجارت مدنظر قرار گیرد تا بتوان بدین طریق شاهد تغییر و تحول در  بخشی از صنعت، 
مع��دن و تجارت به عنوان یک��ی از بازوان تحرک اقتصاد در کشور بود؛ مسئله ای که شاید آن گونه که باید و شاید 

مدنظر قرار نگرفت و با گذشت زمان حدود دو سال از برجام شاهد آن هستیم که مجددا مسئوالن...

 کنایه رئیس جمهور به فروپاشی
ساختمان های دولتی در زلزله کرمانشاه

کمک 281 میلیارد تومانی 
 بالعوض دولت
به زلزله زدگان

2

6

3

مهم ترین خط ریلی کشور پس از انقالب در آستانه بهره برداری

سوت قطار قزوین - رشت به صدا درمی آید

بعد معکوس بزرگان تجارت  در فنای مشاغل
نقاط ضعف اصلی مدیران

کارکنان یا فرآیندها؛ کدام اولویت دارند؟ 
استراتژی محتوا و 5 دپارتمان نیازمند به آن

تأثیر شگفت انگیز  و جادویی برند
آشنایی با اصول اولیه  برند سازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

وارن بافت سهام اپل را 
جایگزین سهام IBM کرد

7

در حالـی کـه وزارت صنعت، معدن و تجـارت تنها 15 مدل 
خـودرو را برای پیش فروش تایید کرده اسـت شـرکت های 

واردکننده خودرو بـدون اعتنا به این موضوع اکثر 
محصوالت خود را به روش پیش فروش...

بی اعتنایی واردکنندگان خودرو 
به ابالغیه وزارت صمت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

برنامه ریزی مبتنی بر مناطق 
برای اشتغال در کشور

در  اشتغال  برای  برنامه ریزی 
جامع��ه باید ی��ک برنامه ریزی 
مبتنی بر مناطق مختلف کشور 
باشد. اگر در منطقه ای به لحاظ 
اقلیم��ی استع��داد کش��اورزی 
وج��ود دارد باید در آن مناطق 
کش��اورزی،  تقویت  ب��ر  عالوه 
نی��ز حمایت  تولیدی  صنای��ع 
شون��د و برعک��س در مناطقی 
مانن��د مناط��ق کوی��ری ک��ه 
استعداد کشاورزی وجود ندارد، 
باید به صنایع گردشگری توجه 

ب��ا  ش��ود.  بیشت��ری 
نگاهی به تجربه...

در سال ه��ای پ��س از جن��گ 
 50 ده��ه  از  دوم،  جهان��ی 

»ط��رح  می��الدی 
1توسعه« براساس...

نسبت زنان با توسعه متوازن

3

مریم نهاوندی
عضوهیأت علمی 

دانشگاه تهران

شیرین احمدنیا
عضو هیات مدیره 

انجمن جامعه شناسی 
ایران

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با تاکید بر نقش 
فضای مجازی در اطالع رسانی به مردم زلزله زده گفت 
در برنامه داریم ت��ا در آینده برای آسیب پذیری کمتر 
زیرساخت ه��ای مخابراتی در مواقع بح��ران، از انرژی 
خورشیدی استفاده کنی��م. محمدجواد آذری جهرمی 
روز چهارشنب��ه پس از جلسه هی��أت دولت در جمع 
خبرنگاران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط 
ای��ن وزارتخان��ه در مناطق زلزله زده اف��زود: از ساعات 
اولی��ه مجموعه اپراتورها در ست��اد بحران فعال شدند. 
وی افزود: در شب نخست وقوع این حادثه در مجموع 
ح��دود 147 سایت موبایل از دسترس خارج شدند که 
عل��ت اصلی آن، قطعی برق بود که البته به سرعت در 
همان شب برخی سایت ها به م��دار بازگردانده شدند. 
وی اظه��ار داشت: باال ب��ودن حجم مکالمات به سمت 
مناطق زلزله زده سبب ش��د تا ظرفیت های موجود در 
مناط��ق آسیب دیده، اشباع شود که به سرعت ظرفیت 
آن افزایش یافت و تا ظهر سه شنبه همه شرایط منطقه 
و ارتباطات به شکل قبل��ی بازگشت. وزیر ارتباطات با 
بیان اینک��ه ممکن است مشک��ل آنتن دهی در برخی 
مناط��ق از گذشته باشد، اظهار داش��ت: در این رابطه 
که اختالل��ی در ارتباطات مناطقی ک��ه دچار مشکل 
شده بودند، ادام��ه دارد هنوز ارائه نشده است. وی در 
عین حال اظهار داشت: البته اپراتورهای تلفن همراه با 
توصیه وزارت ارتباطات بسته های ویژه ای را برای اتصال 
مشترکان در نظر گرفته اند و برای سه روز این بسته ها 
و همچنین مکالمات رایگ��ان تمدید شده و همچنین 
بسته ه��ای اینترنتی خاص در مناط��ق زلزله زده فعال 
شده است. وی خاطرنش��ان کرد: با وجود نکات منفی 
و شایع��ات پخش شده در فضای مج��ازی، باید بگویم 
فض��ای مجازی نق��ش بسیار خوب��ی در کمک رسانی، 
اطالع رسان��ی و پی��دا کردن افراد توس��ط عزیزان شان 
داشته است که بای��د برای ایجاد نظام کنترل شایعات 
و مراج��ع پخش اخبار در فضای مجازی تالش ویژه ای 
کرد و بتوانیم از حداکثر مزایای فضای مجازی استفاده 
کنیم. آذری جهرمی درب��اره امکانات و تسهیالت ویژه 
در نظر گرفته ش��ده در منطقه زلزله زده، تصریح کرد: 
همین امروز نیز همکاران ما در سازمان فضایی در حال 
فعالیت هستند که بالن اینترنت را در این منطقه فعال 
کنن��د و بتوانند خدمات آن را ارائه دهند که در آینده 
در ای��ن زمینه اطالع رسانی بیشت��ری خواهد شد. وی 
ادام��ه داد: در کنار این خدم��ات، اپراتورهای ارتباطی 
 و کارکن��ان وزارت ارتباط��ات روز گذشت��ه در اقدامی 
انس��ان دوستان��ه 5 هزار پت��و و 500 تخت��ه چادر را 
تهی��ه کردند و صبح امروز )دیروز( به مناطق زلزله زده 
فرست��اده شده است.  به گفت��ه آذری جهرمی، یکی از 
معاونان این وزارتخان��ه مسئول آن شد که با اپراتورها 
موبای��ل و تجهیزات اینترنت و تمام��ی تهیه کنندگان 

بخش اینترنت و مخاب��رات هماهنگی شوند تا بتوانند 
اق��الم و مواد بهداشتی که ه��الل احمر و ستاد بحران 
اعالم نیاز کرده، جمع آوری کنند. وزیر ارتباطات گفت: 
ما از ستاد بحران گزارشی درباره اختالل در ارتباطات 
نداری��م و اگر باشد به سرع��ت تیم هایی برای حل این 
موض��وع به منطق��ه می فرستیم تا بتوانی��م ارتباطاتی 
که الزم��ه اطالع رسانی است فراه��م شود. وی قطعی 
برق را عل��ت اصلی بروز برخ��ی اختالل های ارتباطی 
برشم��رد و گفت: از این منظر زیرساخت های ارتباطی 
م��ا کمی آسیب پذی��ری دارد و امیدواریم در آینده در 
مناطق خطرپذیر از انرژی خورشیدی برای تامین برق 
سایت های اصل��ی استفاده کنیم ت��ا در مواقع خطر و 
حوادث آت��ی با چنین خطری مواج��ه نشویم. وی در 
پاس��خ به سوال��ی درباره اختالل در تلگ��رام نیز اظهار 
داشت: حدود ساع��ت 12 شب چهارشنبه تماس هایی 
در این زمینه داشتیم و بررسی ها هم نشان می داد که 
ارتباط با شبکه پیام رسان تلگرام برقرار نمی شود؛ البته 
اشک��االت و اختالالت شبکه ای از سوی ما نبود و پس 

از بررسی ها دلیل این موضوع اطالع رسانی می شود. 
چرا تلگرام مختل شد؟ 

تلگ��رام روز چهارشنب��ه در نقاط مختل��ف ایران به 
قطع��ی و اختالل دچار ش��د و این در حال��ی بود که 
دیگ��ر برنامه های اجتماعی فع��ال و در دسترس بودند 
و به ظاه��ر اختالل تلگرام از اشک��ال در شبکه  داخلی 
نبوده است. ب��ه گزارش ایسنا، شبکه پیام رسان تلگرام 
دچ��ار اختالالتی شده بود اما وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم کرد که این اختالالت به دلیل اشکاالت 
داخلی ای��ران نبوده است. در فض��ای مجازی عکسی 
منتش��ر شده که براساس آن شبک��ه جهانی تلگرام به 
مشکالتی دچار شده ب��ود. نقشه تلگرام نشان می دهد 
که قطعی های ایجاد شده این نرم افزار در سراسر جهان 
به دلیل برخی اختالالت درون��ی تلگرام بوده است. در 
شک��ل زی��ر بخش هایی ک��ه نرم افزار تلگ��رام به دلیل 
اخت��الالت درونی دچار قطعی شده نش��ان داده شده 
است. البته برخی گزارش ها از کاربران همچنان از بروز 
برخی مشکالت برای استف��اده از پیام رسان تلگرام در 
برخ��ی مناطق حکایت دارند. در همین حال در برخی 
خبره��ا اعالم شد که نسخه 4.5 تلگ��رام منتشر شده 
اس��ت. بنا بر اع��الم سایت ها، در ای��ن نسخه می توان 
عک��س و ویدئو را به صورت آلبوم و ب��ه همان ترتیبی 
 ک��ه انتخاب ش��ده، در یک مسیج ارس��ال کرد. بخش 
Chat with you به Saved Messages تغییر هم 
ن��ام داده شده، بنابراین می توان پیام های دلخواه را در 
آنج��ا ذخیره کرد.  سرچ تلگرام هم بهبود پیدا کرده و 
برای پیدا کردن کان��ال خاصی الزم نیست اسم کامل 
کانال را بنویسی��د. همچنین کانال های محبوب تر اول 

لیست نتایج ظاهر می شوند. 

وزیر ارتباطات: 

اختالل تلگرام از شبکه های ایران نیست

در سال ه��ای پ��س از جنگ جهان��ی دوم، از دهه 50 
 )development project( »میالدی »طرح توسع��ه
براساس تئوری های اقتصادی نئوکالسیک در دستور کار 
کشورها قرار گرفت تا با طرح ریزی برنامه های کمک رسانی 
به کاهش فاصله و شکاف میان ملل صنعتی و غیرصنعتی 
- یا آنچه بعدتر اصطالحا باب شد - کشورهای توسعه یافته 
 و کمتر توسعه یافته اقدام شود. مبحث »زنان در توسعه« 
)women in development( یک��ی از رویکردهای 
موج��ود در طرح ه��ای توسعه ب��وده است ک��ه از اواخر 
ده��ه 60 به بع��د در جهت لح��اظ ک��ردن مسائل زنان 
در طرح ه��ای عمرانی در کشورها مط��رح شد. موقعیت 
فرودس��ت زنان با توجه به عدم حض��ور آنان در بازار کار 
و دسترس��ی و نظ��ارت مح��دود ایشان ب��ه منابع در آن 
سال ه��ا، مورد تام��ل و شناسایی واقع ش��د و درنتیجه، 
برنامه ه��ای مبتنی ب��ر رویکرد زن��ان در توسعه طراحی 
شد ت��ا نیازهای عمل��ی زنان � به عنوان  مث��ال، ضرورت 
اشتغال زنان ی��ا دستیابی شان به فرصت های درآمدزا، یا 
بهب��ود دسترسی شان به آموزش � مورد توجه قرار گیرد. 
بدین ترتیب، مشارک��ت ناکافی زنان به عنوان »مشکلی« 
در فرآین��د نی��ل به توسعه مثب��ت و ثمربخش تشخیص 
داده ش��د که از سوی سیاست گذاران توسعه مورد غفلت 
واقع ش��ده بود. درنتیجه مقرر ش��د اقدامات جهانی برای 
توسعه، م��الزم با ارتقای شرایط و جایگ��اه زنان باشد تا 
نق��ش موثر ایشان در جهت نیل ب��ه اهداف کلی توسعه 
بتواند محقق شود. در سال های دهه 80، با توجه به عدم 
موفقی��ت سیاست زنان در توسعه ب��رای ایجاد تغییر در 
شرایط زندگی زن��ان و تاثیرگذاری اش بر فرآیند توسعه، 
رویکرد نظری جدیدی تحت عنوان »جنسیت و توسعه« 
)gender and development( مط��رح شد. کاربرد 
مفه��وم جنسیت، حکایت از ای��ن داشت که تاکید صرف 
ب��ر زنان کافی نبوده و بهبود ام��ور، مستلزم توجه به هر 
دو جن��س و مناسب��ات فرهنگی ایشان ب��وده است. این 
رویک��رد، متمرکز بر تفاوت های میان زنان و مردان ناشی 
از مالحظات اجتماعی و سیاست های فرهنگی بوده است 
و با نقد نقش ها و مناسبات جنسیتی موجود تاکید بر این 
داشت که این مناسبات سنتی، به صورتی نظام مند زنان 
را در مراتب پایی��ن و فرودست قرار می دهد و درنتیجه، 

بر ای��ن باور است که برای نیل به اهداف توسعه، نقش ها 
و مناسب��ات جنسیت��ی موج��ود می بایستی ب��ه چالش 
کشی��ده شوند. پس مسئله اصلی، ع��دم تعادل قوا میان 
زن��ان و مردان در قالب تقسیم  کار جنسیتی و نقش های 
جنسیتی تشخی��ص داده شد. صاحب نظران این دیدگاه، 
ب��ر ضرورت  گذار از درک محدودنگر نسبت به توسعه در 
قالب رش��د اقتصادی، به توسعه با مفهومی کل نگرتر و با 
محوری��ت انسان و مالحظات اجتماع��ی تاکید داشته اند. 
طرح ه��ای معط��وف ب��ه جنسی��ت و توسع��ه، فراگیرتر 
هستن��د و به عالیق و منافع جنسیت��ی استراتژیک زنان 
ب��ا حذف اشکال نهادینه ش��ده تبعیض مانند حق زنان بر 
اراضی ی��ا حق زنان برای زندگی ع��اری از خشونت نظر 
دارن��د. در سال های دهه 90، شاه��د ارتقای حقوق زنان 
به واسط��ه فعالیت سازمان ه��ای غیردولت��ی و نهادهای 
 مل��ل متحد بر مبنای یک رویکرد ح��ق- مبنا به توسعه

 a rights-based approach to(  
development( بوده ای��م. یک چنی��ن ارتقای شرایط 
حقوق��ی، مبنای قانونی و مشروعیت درخواست های زنان 
را رسمی��ت می بخش��د. ازجمله موفقیت ه��ای چشمگیر 
جنبش های زن��ان، احتماال در حیط��ه پایه ریزی حقوق 
بهداش��ت باروری و جنسی زن��ان حاصل شده است. طی 
ای��ن تحوالت، حقوق زنان ب��رای زندگی مبرا از خشونت 
ب��ه رسمیت شناخته ش��د و تغییری هم در درک معنای 
توسع��ه، از توسعه صرفا اقتصادی ب��ه معنای وسیع  تری 
ک��ه توسعه فراگیر اجتماعی را نیز دربر می گرفت حاصل 
ش��د. هرچند رشد اقتصادی همچن��ان پیش برنده اصلی 
تلقی می ش��ود. طی دهه های اخی��ر، رویکرد جنسیت و 
 gender( »توسعه، درون مفهوم »جریا ن سازی جنسیت
جریان سازی  است.  نهادینه ش��ده   )mainstreaming
جنسیت، به معن��ای تضمین این امر است که چشم انداز 
جنسیت��ی در هم��ه فعالیت ها، مشتمل ب��ر برنامه ریزی، 
کاربس��ت، و نظارت بر کلیه برنامه ه��ا، طرح ها، و قوانین 
ج��اری باشد. ه��دف تامی��ن و ایجاد ظرفی��ت بوده که 
جنسی��ت را در قل��ب فرآیند توسعه ق��رار دهد. هرچند 
می دانی��م همچنان در بسی��اری از کشورها، حقوق زنان 
مورد غفلت واقع شده و خشونت علیه زنان جریان دارد و 
همچنان زنان از مشارکت کامل یا برابر در حیات سیاسی 
و اقتص��ادی محرومند. خواست��ه جریان سازی جنسیت 
هنوز راهی طوالن��ی در پیش دارد ب��رای اولویت بخشی 
و انسج��ام زنان در امر توسع��ه. پژوهش هایی که توسط 
نهاده��ای بین المللی به انجام رسیده حکایت از این دارد 

که کشورهایی که تبعیض های جنسیتی اعمال می کنند 
نسبت به کشورهایی که تبعیض جنسیتی کمتری دارند، 
رش��د اقتصادی با شت��اب کمتر و فقر بیشت��ری دارند و 
دستاوردهای اقتصادی شان محدودتر و ناکارآمدتر است. 
مطالعات نشان داده درحالی که جنسیت به رشد اقتصادی 
کم��ک می کند، الزاما رش��د اقتصادی منج��ر به برابری 
جنسیت��ی بیشتر نمی ش��ود. پیشبرد براب��ری جنسیتی 
مستلزم تقویت ابعاد مختلف استقالل زنان، اختیار عمل 
و استقالل اقتصادی و سیاسی ایشان، شهروندی کامل و 
آزادی ایشان از اشکال مختلف خشونت و دستیابی ایشان 
به اختی��ار عمل درزمین��ه بهداش��ت باروری شان است. 
سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سالمت و آموزش زنان 
و دخت��ران، قدم اساسی و کلیدی به پیش تلقی می شود، 
همچن��ان که اهداف توسعه ه��زاره MDGs نیز در این 
زمین��ه گ��واه است. منطق ای��ن امر، این اس��ت که زنان 
سال��م و آموزش دیده، امکان بیشت��ری دارند برای اینکه 
درگیر در فعالیت های تولی��دی شوند، اشتغال در بخش 
رسمی بازار پیدا کنند و درآمدهای بیشتری کسب کنند. 
زن��ان تحصیلکرده احتمال بیشت��ری دارد که در آموزش 
فرزندان خود سرمایه گ��ذاری کنند و درعین حال، تعداد 
فرزندان شان را کنت��رل کنند. بنابرای��ن، سرمایه گذاری 
در سرمای��ه انسانی، دستاورده��ای کوتاه مدت، بلندمدت 
و بین   نسل��ی بیشتری به بار م��ی آورد و تاثیرات مثبتش 
هم شامل دستاوردهای اقدامات تولیدی می شود و هم بر 
محدود کردن رش��د ناپایدار جمعیت موثر واقع می شود. 
در مواردی باورهای مذهب��ی یا محدودیت های فرهنگی 
هم بر مشارک��ت فعال زنان در توسع��ه تاثیرگذار است. 
درنتیج��ه، زنان همچنان در تح��رک اجتماعی صعودی، 
از محرومی��ت بیشتری در رنجند. در برخی از فرهنگ ها، 
زنان تنها زمانی می توانند خانه را ترک کنند که به همراه 
مردان خانواده باشند که در عمل امکان فعالیت اقتصادی 
را شدیدا محدود می کن��د و زنانی که قادر به ترک خانه 
باشن��د، در مع��رض سوءرفتارهای جنس��ی، جسمانی و 
کالم��ی ی��ا برچسب زنی ه��ای منفی ق��رار می گیرند. در 
ایران، بنا به دالیل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و 
سیاستی، همچن��ان مشارکت زنان در توسعه نسبت های 
پایینی حتی در مقایسه ب��ا کشورهای منطقه خاورمیانه 
دارد. ای��ن در حالی است که روند رش��د حضور زنان در 
عرصه تحصی��الت متوسطه و تکمیل��ی چشمگیر است، 
و بااین ح��ال، زن��ان در ورود و حضور فع��ال در بازار کار 

اقتصادی با موانع عدیده ای روبه رو هستند. 

نسبت زنان با توسعه متوازن

88936651

شیرین احمدنیا
عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

شماره بعدی روزنامه دوشنبه، 96/8/29 منتشر می شود

رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( تسلیت باد



رئیس جمهور  امروز:  فرصت 
ساختمان های��ی را ک��ه توسط 
در  و  ش��ده  ساخت��ه  دول��ت 
کرمانش��اه  اخی��ر  زلزل��ه  اث��ر 
فروریخته ان��د، نشان��ه فساد در 
بحث ساخت و ساز دولتی دانست 
و در عین ح��ال گفت که وقوع 
حوادثی طبیع��ی، میز محاکمه 
ساخته  خان��ه  »اینکه  نیس��ت: 
خود م��ردم در منطق��ه سرپل 
ذهاب سالم مان��ده و در مقابل، 
فروریخته،  دولت��ی  ساختم��ان 
نشان دهن��ده وق��وع فس��اد در 
ای��ن زمین��ه اس��ت و مشخص 
است که در بخ��ش پیمانکاری 
داشته  وجود  فساد  ساخت و ساز 
اس��ت.« اما با ای��ن حال »وقوع 
محاکمه  می��ز  طبیعی  حوادثی 
نیس��ت ک��ه در آن همدیگر را 
پای آن کشان��ده و به محاکمه 
بکشانیم، بلک��ه چنین اتفاقاتی 
زم��ان یاری و کم��ک و همدلی 
بیشتر مردم و انسجام و وحدت 

است.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حجت االسالم  ریاست جمهوری، 
حسن روحان��ی روز چهارشنبه 
در جلسه هی��أت دولت با اشاره 
به وقوع زلزل��ه در منطقه غرب 
کشور و کرمانش��اه گفت: زلزله 
شدیدی که با ق��درت و بزرگی 
7.3 ریشتر در کرمانشاه به وقوع 
پیوست��ه، کمتر سابق��ه داشته 
است. وقوع چنی��ن زلزله ای در 
هر کش��وری خطرن��اک بوده و 
مشکالت زی��ادی به همراه دارد 
و در کشورم��ان نی��ز این زلزله 
خس��ارات زیادی به خصوص در 
روستاها به همراه داشته است. 

رئیس جمه��ور، پیشگی��ری و 
مقابله با خطرات ناشی از زلزله 
را وظیف��ه همگانی توصیف کرد 

و گف��ت: حوادثی مانن��د زلزله 
درس��ی برای همه م��ا است که 
چگونه همدیگر را یاری کرده و 

با همدیگر باشیم. 
صحبت ه��ای  مهم تری��ن 
روز  جلس��ه  در  رئیس جمه��ور 
چهارشنبه هی��أت وزیران را در 

ادامه می خوانید. 
* روز سه شنب��ه در جری��ان 
بازدی��د از مناط��ق زلزل��ه زده 
صحنه های��ی از ایثار و فداکاری 
دیدم که بسیار دلگرم کننده بود 
و در یک نمون��ه در بیمارستان 
روز  دو  در  طالقان��ی  آی��ت اهلل 
عم��ل   300 ح��دود  گذشت��ه 
جراحی انجام ش��ده و از چهره 
پزشک��ان و پرست��اران کام��ال 
شبان��ه روز  ک��ه  ب��ود  مشخص 
مشغ��ول  استراح��ت  ب��دون  و 
ای��ن  و  بودن��د  امدادرسان��ی 
بسی��ار ارزشمن��د اس��ت. ه��م 
ام��روز در جلسه هی��أت دولت 
زمین��ه  در  الزم  تصمیم��ات 
ارائه  ازجمله  کمک رسانی  نحوه 
و  وام  و  بالع��وض  کمک ه��ای 
نی��ز چگونگی اسک��ان موقت و 
اتخاذ  آسیب دیدگان،  اضطراری 

خواهد شد. 
* حدود 30 هزار خانه شهری 
زلزله زده  و روستای��ی مناط��ق 
و  بازس��ازی  ب��رای  کرمانش��اه 
ترمی��م نیاز به کم��ک دارند که 
باید در این زمینه کمک کنند، 
ام��ا مسئولیت اصلی در استقرار 
موق��ت و دائمی مردم زلزله زده، 
بنی��اد مسکن اس��ت و خواهش 
می کنم که کاره��ای موازی در 
این زمینه ص��ورت نگیرد و هر 
کسی که قص��د کمک دارد، آن 
را در اختی��ار بنیاد مسکن قرار 
دهد. در زمینه کمک های دیگر 
نیز بهتر است هالل احمر مرجع 

باش��د و در ح��وزه اطالع رسانی 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در چنین 
مواقعی اخب��ار و شایعات کذب 
و گست��رده ای گفت��ه می شود، 
مرجع اصلی مردم برای اطالع از 
امور بایستی صدا و سیما باشد. 
* روز سه شنبه مردم با صبر، 
متان��ت و ادب و بسیار منطقی 
خواسته های اولیه خود را مطرح 
کردن��د و وظیفه داری��م که به 
مسئولی��ت خ��ود در این زمینه 

عمل کنیم. 
* در مواقع��ی مانند زلزله که 
جاده ها مس��دود می شوند امداد 
هوایی جایگاه بسیار ارزشمندی 
دارد و از هم��ه کسان��ی که در 
ای��ن زمینه تالش کردند و تمام 
نیروهای مسل��ح اعم از ارتش و 
سپاه صمیمان��ه تشکر می کنم. 
دولت هم با تمام وجود تأکیدات 
رهب��ر انقالب را مورد توجه قرار 

خواهد داد. 
* باید در کن��ار قدرت ملی، 
وح��دت ملی را ه��م مستحکم 
کنی��م. امروز بی��ش از هر زمان 
و  وح��دت  نیازمن��د  دیگ��ری 
از  بای��د  و  هستی��م  همدل��ی 
حوادث��ی مانن��د زلزل��ه ب��رای 
وحدت بیشت��ر استفاده کرد نه 
برای تفرق��ه و ایج��اد اختالف 
و دودستگ��ی. وق��وع حوادث��ی 
نیست  محاکم��ه  می��ز  طبیعی 
ک��ه در آن همدیگ��ر را پای آن 
کشانده و به محاکمه بکشانیم، 
بلکه چنین اتفاقاتی زمان یاری 
و کمک و همدلی بیشتر مردم و 

انسجام و وحدت است. 
* کسی منکر وجود مشکالت 
در حوزه های مختلف نیست، اما 
در عی��ن حال به آین��ده بهتر و 
کشور آبادتر امید داشته و تردید 
ندارم از مشکالت عبور خواهیم 

کرد و در این مسیر قدرت ملی 
و حف��ظ وح��دت و یکپارچگی 
می تواند چاره ساز ب��وده و ما را 
از شرایط و مشکالت به سالمت 

عبور دهد. 

۲۸۱ میلیارد تومان 
کمک بالعوض دولت به 

زلزله زدگان
همچنین سخنگوی دولت در 
حاشیه جلسه هی��أت دولت در 
جمع رسانه ه��ا از تصویب ۲۸۱ 
میلیارد توم��ان کمک بالعوض 
دولت ب��ه زلزله زدگان کرمانشاه 

خبر داد. 
محمدباق��ر نوبخت با اشاره به 
مصوبات دول��ت برای رسیدگی 
آسیب دیدگ��ان  وضعی��ت  ب��ه 
مناط��ق زلزله زده غ��رب کشور 
 ۶۵۹ دول��ت  هی��أت  گف��ت: 
میلیارد توم��ان برای تسهیالت 
و ۲۸۱ میلی��ارد تومان به عنوان 
کمک بالعوض ب��ه زلزله زدگان 
کرمانشاه را تصویب کرده است 
و ب��ه خانواده هایی ک��ه نیاز به 
اح��داث و بازس��ازی دارند، در 
روستاها ۲۵ میلی��ون و شهرها 
3۵ میلی��ون توم��ان وام تعلق 

می گیرد. 
او ادامه داد: ۵ میلیون تومان 
نیز به روستایی��ان و ۶ میلیون 
توم��ان ه��م ب��ه شهرنشین��ان 
کمک بالعوض پرداخت خواهد 
شد و خانواده های��ی که نیاز به 
مرم��ت خان��ه دارن��د، هم ۱۲ 
میلیون توم��ان وام و ۲ میلیون 
تومان کم��ک بالعوض دریافت 

می کنند. 
نوبخ��ت تأکید ک��رد: کسانی 
که ب��ه خرید لوازم خانه احتیاج 
دارند، 3 میلیون تومان وام و ۲ 
میلیون توم��ان کمک بالعوض 

دریافت می کنند و برای اسکان 
موقت خانواده ها، در روستاها 3 
میلی��ون توم��ان و در شهرها ۵ 
میلیون توم��ان کمک بالعوض 

پرداخت می شود. 
سخنگ��وی دولت ب��ا تأکید 
بر اینکه این مبالغ فقط برای 
خانواده ها در نظر گرفته شده 
و غیر از مصوبه ای است که باید 
برای جبران زیربناها و بناهای 
دولتی در نظر بگیریم، گفت: 
این ارقام ب��ه بانک مرکزی و 
سازم��ان برنامه و بودجه ابالغ 
شده اس��ت. بانک مرکزی هم 
ب��رای کسانی  را  بخشنامه ای 
که برای خرید ل��وازم خانه و 
موارد ض��روری نی��از به پول 
دارن��د، تصویب ک��رده که از 
انجام  قرض الحسن��ه  طری��ق 

می شود. 
نوبخ��ت تأکی��د ک��رد: برای 
پرداخت ای��ن مبالغ، روند ابالغ 
کردن صورت گرفته و قرار است 
بانک مرک��زی و سازمان برنامه 
و بودجه ای��ن مبالغ را پرداخت 
کنن��د که ۶۵۹ میلی��ارد تومان 
را بانک مرکزی و ۲۸۱ میلیارد 
و  برنام��ه  سازم��ان  را  توم��ان 
بودجه پرداخت می کند و تالش 
می کنیم که این مبالغ را تا قبل 
از پایان این ماه جاری پرداخت 

کنیم. 
پایان  در  دول��ت  سخنگ��وی 
ه��م  مرک��زی  بان��ک  گف��ت: 
هم��ه  ک��ه  دارد  بخشنام��ه ای 
وام های  بازپرداخت  زلزله زدگان 
قبلی ش��ان ب��ه م��دت دو سال 
وقف��ه بیفتد و ب��ه بنیاد مسکن 
هم��ه  ک��ه  دادی��م  ماموری��ت 
مشکالت را این گونه حل کند و 
تصمیم دول��ت هم همین است 

که این مشکالت را حل کند. 

کنایه رئیس جمهور به فروپاشی ساختمان های دولتی در زلزله کرمانشاه
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ی��ک کارشن��اس ح��وزه کار 
صندوق های  تجمی��ع  پیشنهاد 
ک��رد  مط��رح  را  بازنشستگ��ی 
از  جلوگی��ری  ب��رای  گف��ت  و 
هرگون��ه فساد و زیان در چنین 
مدیریت  بای��د  مجموعه های��ی 
آن ب��ه دس��ت افراد ک��اردان و 
متخصص سپرده شود و ساختار 
مال��ی و اداری آن پیشرفت��ه و 

غیرقابل دسترس باشد. 
حمی��د نج��ف در گفت وگو با 
ایسن��ا، با اشاره ب��ه تأیید قانون 
بازنشستگ��ی پی��ش از موع��د 
در ش��ورای نگهب��ان گفت: اگر 
شرایط موجود و نقدینگی دولت 
را در نظر بگیریم اجرای چنین 
مصوبه ای ب��رای دولت بار مالی 
به دنبال خواهد داشت. در حال 
حاض��ر، صندوق ه��ا ورشکسته 
هستن��د و بیشتر نقدینگی خود 
را از دول��ت می گیرند تا بتوانند 
دستمزده��ا را بپردازن��د، ل��ذا 
چنین مصوبه ای بار اضافه ای به 

دولت تحمیل می کند. 
وی ادام��ه داد: در سوئد خانم 
خانه داری که بچ��ه دار می شود 
دول��ت برایش حق��وق در نظر 
می گیرد، ولی م��ا برای گرفتن 
هم��ان حقوقی که فرد ۲0 سال 
کار کرده دچار مشکل و سختی 

می شویم. 
کارشناس حوزه ک��ار با بیان 
اینکه در ح��ال حاضر مدیریت 
حدی��ث  و  ح��رف  صندوق ه��ا 
دارد، اف��زود: تمام قوانینی مثل 
اینکه زنان بتوانن��د با ۲0 سال 
سابقه خ��ود را بازنشسته کنند 
ی��ا افزای��ش سن��وات ارفاق��ی، 
قوانی��ن رفاهی اس��ت که برای 
تأمی��ن رفاه و آسای��ش نیروی 
ک��ار پیش بینی می ش��ود، ولی 
متأسفانه عده ای از ورشکستگی 
صندوق ه��ا دم می زنند تا افراد 
بازنشستگی  مزای��ای  از  نتوانند 
استف��اده کنند ولی از آن طرف 
و  تابع��ه  شرکت ه��ای  فس��اد 

اقم��اری زیرمجموعه صندوق ها 
الپوشانی می ش��ود و در نهایت 
بازنشستگی خانم ها  به  زورشان 

می رسد. 
نجف ی��ادآور شد: عده ای هم 
در ای��ن بین طرف��داری کرده و 
می گویند صندوق ها پول ندارند، 
ول��ی اگر واقع��ا نگ��ران بدهی  
صندوق ها هستند چرا به دنبال 
اصالح ساختار مالی و بهداشت 

مالی صندوق نمی روند؟ 
او ب��ا بی��ان اینک��ه مدیریت 
باید  بازنشستگی  صندوق ه��ای 
ب��ه اف��راد ک��اردان، متخصص 
و مدی��ر سپ��رده ش��ود، گفت: 
بخ��ش اعظم��ی از شرکت های 
صندوق ه��ا  زیرمجموع��ه 
درآمدش��ان متعلق به خودشان 
است یعنی اگر سودی ببرند این 
سود متعل��ق به خودشان است، 
ولی اگر ضرر کرده باشند متعلق 

به دولت است. 
نجف با طرح این پیشنهاد که 

تجمیع شوند،  بای��د  صندوق ها 
ادامه داد: از نظر ساختار اداری 
و مال��ی و مدیریت��ی، ساخت��ار 
بای��د پیشرفته  مالی صندوق ها 
و غیر قاب��ل دست��رس باش��د و 
سیستم ه��ای نظارت��ی قوی بر 
مدیری��ت  کنن��د.  نظ��ارت  آن 
صن��دوق  هم مهم اس��ت و باید 
مث��ل شورای شه��ر باشد یعنی 
تحت یک هیأت مدیره مقتدر و 
براساس انتخابات شکل گیرد و 

حالت انتصابی نداشته باشد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه صندوق ه��ای بازنشستگی 
مدیریت شان  ول��ی  خصوص��ی، 
دولت��ی است،  اف��زود: ب��ا وجود 
آنکه پول اف��راد کارمند و کارگر 
در صندوق ه��ا ق��رار دارد ول��ی 
می بینیم ک��ه در آنها هزار و یک 
اتفاق تلخ می افتد و بیشتر آن هم 
از سوء مدیری��ت صندوق ها ناشی 

می شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: متأسفان��ه 

در اج��رای صحی��ح اصل ۴۴ و 
بودیم  ناموفق  خصوصی س��ازی 
و بعضا مدیران شرکت هایی که 
باعث زی��ان شرکت های دولتی 
ش��ده بودند، خ��ود خریدار این 
شرکت ه��ا شدن��د و آنه��ا را به 
سم��ت سهام��ی ع��ام و خاص 

بردند. 
نج��ف ب��ا بیان اینک��ه بعضی 
حیاط خلوت  حال��ت  صندوق ها 
را پی��دا کرده ان��د ت��ا ب��ا پول 
متعدد  شرکت های  بازنشسته ها 
راه اندازی شود، افزود: متأسفانه 
درآم��دی  صندوق ه��ا  بیشت��ر 
ندارن��د و از ساخت��ار اصول��ی 
و منطق��ی و حس��اب ش��ده ای 
تبعیت نمی کنند به همین دلیل 
ناکارآم��دی صندوق های  بای��د 
بازنشستگ��ی بررسی شود و اگر 
اخت��الس ی��ا سوء مدیریتی در 
صندوق ها در ح��ال وقوع است 
بالفاصله شناسای��ی و با اصالح 

ساختار با آن مقابله شود. 

علت ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی در ایران چیست؟ 

پیشنهاد تجمیع صندوق های بازنشستگی

گزارش2

ساختمان

عمر مفید ساختمان ها در ایران؛ ۲5 تا 30سال
چرا صنعت ساختمان در آزمون 

زلزله کرمانشاه مردود شد؟ 
ب��ار دیگ��ر ضع��ف  خرابی ه��ای زلزل��ه کرمانش��اه 
ساختمان سازی در کش��ور را گوشزد کرد. در این حادثه 
تلخ، حتی واحده��ای مسکن مهر نیز که متولی ساخت 
آنها دولت بود و فقط چند سال از پی ریزی آنها می گذرد، 
نی��ز آسیب ج��دی دیدن��د. کارشناسان ح��وزه عمران 
معتقدن��د بدون رعایت کامل مقررات ملی ساختمان، باز 
هم در زلزله ها شاهد خرابی ه��ای گسترده خواهیم بود.  
ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق ای��ران، کافی است یک بار 
تصاوی��ری از یک منطقه زلزل��ه زده در هر جای کشور را 
ببینی��د تا گواهی دهید که بیشتر ساختمان ها در کشور 
ما نمی توانند از زلزله جان سالم به در ببرند. این در حالی 
است که خبرگ��ان حرفه مهندسی معتقدن��د با رعایت 
مقررات ملی ساختمان، بناها نباید هنگام وقوع زلزله به 
این صورت بریزند و مرگ آفرین شوند. در زلزله کرمانشاه 
بحران به جای��ی رسید که حتی مسک��ن مهر که دولت 
کارفرمای آن ب��وده نیز نتوانست از آزمون زلزله روسفید 
بیرون بیای��د، درحالی که در کنار این واحدها، خانه هایی 
بودند که توسط خود مردم ساخته شده بودند و توانستند 

پابرجا بمانند. 
قوانین کاغذی، ساختمان های واقعی

قری��ب ب��ه ۴۴سال از تصوی��ب قانون نظ��ام معماری 
و  می گ��ذرد  س��ال ۱3۵۲  در  کش��ور  ساختمان��ی  و 
قان��ون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان نی��ز از سال 
۱37۴تاکنون ح��دود ۲۲سال است ک��ه بر سر صنعت 
ساختمان سایه انداخته. عالوه بر اینها از سال ۸۴مباحث 
بیست ودوگان��ه مق��ررات ملی ساختمان نی��ز به صورتی 
الزام آور پا به عرصه ساخت وساز گذاشت تا اگر ساختمانی 
بنا می شود، بتواند برای سالیانی بیشتر پایدار بماند و جان 
و م��ال ساکن��ان آن را هم حفظ کن��د.  در این مباحث، 
ب��رای مقاومت بنا در برابر زلزل��ه و آتش سوزی و سوانح 
طبیع��ی گرفته تا صرفه جویی در ان��رژی و افزایش عمر 
بن��ا، تمهیداتی اندیشیده شده و همزمان با الزامی کردن 
استفاده از مهندسان ناظر و مجریان ذی صالح در فرآیند 
ساخت وساز، شرایط مساع��د برای رعایت این تمهیدات 
نی��ز فراهم آم��ده است، اما به ق��ول کارشناسان صنعت 
ساختمان، بسیاری از این قوانین روی کاغذ مانده و هنوز 

اجرایی نشده اند. 
بحران ساختمان در مهد مهندسی

مباح��ث بیست ودوگان��ه مق��ررات مل��ی ساختمان، 
هم��ه قوانین مرتبط با پروسه ساخت وس��از اصولی را در 
برمی گیرد و آیین نامه ۲۸00 نیز مستقیماً به مقاومت بنا 
در براب��ر زلزله اختص��اص دارد. از سوی دیگر ایران مهد 
مهندسان است و در رده بندی کشورهای مهندس پرور، در 
رتبه سوم قرار دارد؛ بااین وجود گفته می شود عمر مفید 
ساختمان ها در کشورمان بین ۲۵تا 30سال است؛ یعنی 
یک سوم عمر ساختمان در کشورهای نسبتاً توسعه یافته 
و حدود یک هفتم عمر ساختمان در کشورهای پیشرفته.  
دبی��ر کان��ون انبوه س��ازان کش��ور، وضعی��ت نابسامان 
ساختمان های کش��ور را به غفلتی نسب��ت می دهد که 
در ح��وزه آموزش نیروهای فنی و تکنسین های فعال در 
صنع��ت ساختمان رخ داده اس��ت. فرشید پورحاجت به 
همشهری می گوید: در سال هایی که قانون نظام مهندسی 
و مباحث مقررات ملی ساختمان در کشور وضع و اجرایی 
شده، کیفیت ساخت وساز رو به بهبود رفته و ساختمان ها 
با وضعیت بهتری ساخته شده اند؛ اما همواره این واقعیت 
نادیده گرفته می شود که ما در طول همه این سال ها، در 
زمینه پرورش نیروهای فنی صنعت ساختمان کم کاری 
داشته ایم غافل از اینکه بیش از ۹0درصد ساخت وسازها 
را همین تکنسین ها و کارگران ساختمانی انجام می دهند. 

غفلت از آموزش کارگران ساختمانی
پورحاجت معترف است که در ایران هزینه ای برای پرورش 
و آموزش عناصر اصلی صنعت ساخت وساز صرف نمی شود 
و درحالی که ۴۵0هزار نف��ر از جامعه مهندسان در سازمان 
نظام مهندس��ی کشور عضو هستن��د و باید مقررات صنعت 
ساخت وساز را رعایت کنند اما در بخش تکنسین های فنی 
ساختمان، هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است.  تربیت نیروی 
کارآمد و ذیصالح ب��رای کارهای اجرایی صنعت ساختمان 
رسالت��ی است که ب��ر دوش سازمان فن��ی و حرفه ای بوده 
ک��ه در طول سالیان متوالی، غفل��ت از رسالت این سازمان 
تکنسین پ��رور در سایه توجه و گرای��ش بیش ازحد به نظام 
آموزش عالی، این رسالت هرگز به درستی انجام نشده است.  از 
یک سو نظام آموزش عالی کشور، ناتوان از تربیت متخصصان 
متناسب با نیاز بازار کار انبوهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی 
را به پشت دروازه های بازار کار فرستاده که کارهای موجود به 
مذاق شان خوش نمی آید و از سوی دیگر بخش های اجرایی 
کشور به ویژه صنعت ساختمان با کمبود تکنسین متخصص 
روبه رو شده است. پورحاجت، عدم نظارت در حوزه استاندارد 
مصال��ح را نیز در پوشالی بودن ساختمان های کشور دخیل 
می داند ولی باوجود این معتق��د است که اگر سازندگان به 
مباح��ث مقررات ملی ساختمان پایبند باشند، ساختمان ها 
نباید در زلزله ای به مانند زلزل��ه کرمانشاه به گونه ای ریزش 

می کردند که تلفات جانی گسترده داشته باشند. 
حکمرانی پولدارها در صنعت ساختمان

عرص��ه ساخت وس��از در کشور ما از دیرب��از جوالنگاه 
پولدارهای��ی بوده که به بسازوبف��روش و گاه بسازوبنداز 
معروف شده اند و حتی وقتی مقررات انجام ساخت وساز 
توسط مجریان ذیصالح را الزامی کردند نیز پای این افراد 
از صنعت ساختمان بریده نشد. با این همه، تا زمانی که کار 
ساخت وساز فقط با قیم��ت واقعی به مجریان ذی صالح 
سپرده نشود، حال و روز ساختمان های کشور بهتر از این 

نمی شود. 
 

دریچه

آیا پس از زلزله، ساخت وساز و سرمایه گذاری 
رونق می گیرد؟ 

زلزله ویران کننده، به نفع یا ضرر 
اقتصاد؟ 

کارشناس��ان برای��ن باورن��د ک��ه در کشوره��ای 
توسعه یافته و شهرهای پرجمعیت پس از بحران های 
طبیعی، سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آنها افزایش 
پی��دا می کن��د و به همین ترتیب، رش��د اقتصادی و 

توسعه آن شهر ها سرعت می گیرد. 
به گزارش خبرآنالی��ن، »بحران های طبیعی بیش 
از اتفاق ه��ای تروریستی بر اقتصاد تأثیر می گذارند.« 
ای��ن را وارن بافت، کارآفری��ن سرمایه گذاری و فعال 
اقتصادی آمریک��ا می گوید. بحران های طبیعی مانند 
زلزله، توفان، سیل و گردباد بیشتر از بقیه اتفاق ها بر 
اقتصاد تأثیر می گذارند. همیشه پیامدهای اقتصادی 
زیادی از فجای��ع مهم به دنبال می  آید. این بحران ها 
می توانن��د برای صنعت بیم��ه میلیاردها دالر هزینه 
داشته باشند. اگر این بحران ها حاد باشند، می توانند 
ب��رای دهه ها رشد اقتصادی کش��ور را کاهش دهند. 
از طرفی می توانن��د مسبب افزایش قیمت غذا و گاز 
نیز باشند. به نوعی بالیای طبیعی دارایی های مادی 
مانند ساختمان ه��ا، تجهی��زات و همچنین سرمایه 
انسان��ی را از بین می ب��رد و در نتیجه کشور ظرفیت 
تولید خود را از دست می دهد. این تأثیرات نامطلوب 
گاه ممکن است برای شرکت ها فاجعه برانگیز باشد و 

منجر به بسته شدن آنها شود. 
اما تحقیقات علمی که در خصوص تأثیرات اقتصادی 
بالیای طبیع��ی انجام می شود نشان می دهد در برخی 
مواق��ع بالیای طبیع��ی امکان دارد رش��د اقتصادی را 
افزایش دهد. یکی از احتماالت پشت این تأثیر مثبت، 
افزایش بهره وری از بخش شرکت های اقتصادی است. 
ب��ا این حال به دلیل اینکه در این مطالعات از داده های 
جم��ع آوری شده استفاده می شود، نمی توانند به چرا و 

چه میزان بهره وری شرکت ها پاسخ دهند. 
تحقیق��ات بانک جهان��ی نشان می ده��د سونامی 
سریالنک��ا در سال ۲00۴ دارایی شرکت ها را تغییر و 
سود، میزان فروش سهام و سرمایه آنها را تحت تأثیر 
قرار داده است. ای��ن در حالی است که پس از زلزله 
کوبه در سال ۱۹۹۵، اشتغال و رشد ارزش افزوده در 
این منطقه افزایش پیدا کرد. گزارش ها نشان می دهد 
سرمایه گ��ذاری در بخش زلزله زده در کوبه نسبت به 
بخش های بیرون بیشتر بوده است. به همین ترتیب، 
پس از سیل شدیدی که در سال ۲000 در اروپا رخ 
داد، می��زان افزایش اشتغ��ال و دارایی در بخش های 
بح��ران زده بیش از بقیه بخش ه��ای اروپا بوده است. 
در کوب��ه نیز با اینک��ه تأثیرات منف��ی اقتصادی در 
کوتاه م��دت در ژاپ��ن دیده شد، پ��س از اندکی این 

تأثیرات نیز از بین رفت. 
زلزله ویران کننده

اقتصاد ژاپن پس از زلزله ۹ ریشتری و سونامی که در 
مارس ۲0۱۱ رخ داد، ضربه سنگینی خورد. تخمین زده 
می شود که حدود ۲۸ هزار نفر کشته و حدود ۵00 هزار 
نف��ر آواره شدند. این سونامی به نیروگاه هسته ای ژاپن 
صدمه زد و تشعشعات هسته ای وارد اقیانوس آرام شد 
و به ۴ هزار برابر حد مجاز رسید. بانک جهانی تخمین 
زده است که این بحران حدود ۲3۵ میلیارد دالر هزینه 

برای کشور داشته است. 
گ��ری بک��ر، اقتص��اددان آمریکای��ی در یک��ی از 
یادداشت های خود نوشته بود: »تردیدی نیست که ژاپن 
ط��ی دو دهه گذشته بدشانس ب��وده است؛ این کشور 
رشد اقتصادی کندی داشته، تقابل با چین که اقتصادی 
نوظهور داش��ت و سرانجام بزرگ ترین زمین لرزه ثبت 
ش��ده در ژاپن را ثبت ک��رده است؛ زمین لرزه ای که نه 
فق��ط مستقیما خسارت بزرگی به ب��ار آورد، بلکه یک 

سونامی با قدرت تخریبی عظیم را به راه انداخت.«
وب سایت استاتیستا، ۱0 کشوری را که صدمه های 
زیادی از زلزله بین سال های ۱۹00 تا ۲0۱۶ تجربه 
کردند، منتشر کرده اس��ت. براساس این آمار، ایران 
دهمین کش��وری است که طی ۱۱۶ سال گذشته از 
زلزل��ه ۱۱.۸3 میلیارد دالر خس��ارت دیده است. از 
طرف��ی بیشترین کشور ژاپن است که طی این مدت 

3۵۹.۶۶ میلیارد دالر صدمه دیده است. 
زلزله در گرو رشد اقتصادی

براس��اس گ��زارش اداره مل��ی اقیانوس��ی و جوی 
آمریکا، ح��دود ۱۹۵ زلزله ۵.۵ ریشتر به باال از سال 
۱۹۸۵ ت��ا ۲0۱۵ در کشورهای در حال توسعه یافته 
رخ داده اس��ت. خسارت های کشورهای توسعه یافته، 
بیشت��ر اقتصادی بوده و شام��ل هزینه های مستقیم 
می ش��ود، اما کارشناسان برای��ن باورند که بعد از هر 
حادثه طبیعی در کشورهای توسعه یافته و شهرهای 
پرجمعی��ت، سرمایه گ��ذاری و ساخت و س��از در آنها 
افزای��ش پی��دا می کن��د و ب��ه همین ترتی��ب، رشد 

اقتصادی و توسعه آن شهرها سرعت می گیرد. 
گزارش بانک جهانی نشان می دهد در کشورهایی 
مانن��د توکی��و پس از زلزل��ه شدی��د، ساخت و ساز و 
سرمایه گذاری رونق گرفت��ه و به همین ترتیب رشد 

اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است. 
ب��ا توجه ب��ه تأثیر و نف��وذ اقتصاده��ای جدید در 
سیستم جهانی، میزان توان این کشورها برای مقابله 
با بالی��ا از اهمیت قابل توجهی برخ��وردار است. در 
واق��ع، میزان استقامت و توانایی کشورها برای مقابله 
با تبعات سنگی��ن بالیای طبیعی عامل تعیین کننده 
بوده و حتی می توان��د جایگاه و بلندپروازی های آنها 

در سطح اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. 
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برنامه ریزی مبتنی بر مناطق برای 
اشتغال در کشور

برنامه ری��زی ب��رای اشتغ��ال در جامع��ه باید یک 
برنامه ری��زی مبتنی بر مناط��ق مختلف کشور باشد. 
اگر در منطقه ای به لحاظ اقلیمی استعداد کشاورزی 
وج��ود دارد بای��د در آن مناط��ق عالوه ب��ر تقویت 
کش��اورزی، صنای��ع تولی��دی نیز حمای��ت شوند و 
برعکس در مناطقی مانند مناطق کویری که استعداد 
کشاورزی وج��ود ندارد، باید ب��ه صنایع گردشگری 
توج��ه بیشتری ش��ود. با نگاه��ی به تجرب��ه کشور 
ام��ارات در زمینه جذب گردشگ��ر و صنعت توریسم 
می توان ب��ه این نتیجه رسید که دوب��ی با اینکه در 
منطق��ه ای کامال بیابانی ق��رار دارد اما به دلیل توجه 
به صنای��ع و جاذبه های مصنوعی گردشگری، امروزه 
به منطقه ای گردشگرپذیر و شکوفا تبدیل شده است 
به طوری که ه��ر ساله برخی شهرون��دان ایرانی نیز 
برای گ��ذران تعطیالت به آنجا سف��ر می کنند. باید 
در نظ��ر داشت که یک گردشگر ب��ه محض ورود به 
کشور از راننده تاکسی تا نیروی خدماتی و راهنمای 
گردشگ��ری را به خود مشغول می کند که همه اینها 
درآم��دزا است، به عالوه اینکه اگر صنعت هتل سازی 
کشور نیز رون��ق بگیرد که بسی��ار اشتغال زا خواهد 
ب��ود و زنجیره ای ب��زرگ از نی��روی انسانی کشور را 
ب��ه خود مشغ��ول خواهد کرد. همچنی��ن می توانیم 
به شهرون��دان و مخصوص��ا روستاییان ی��ا ساکنان 
مناطق تفریحی آم��وزش بدهیم که چگونه محیطی 
گردشگرپذیر را ایجاد کنند. مثاًل یک خانه روستایی 
را چگون��ه طراحی و تزیی��ن کنند تا مورد توجه قرار 
بگی��رد و از سوی��ی دیگر همان طراح��ی را از طریق 
اینترنت در بازار جهانی تبلیغ کنیم. امروزه خیلی از 
خانه های قدیمی مربوط به دوره قاجاریه و بسیاری از 
خانه ها و باغ های قدیمی قابلیت تبدیل به جاذبه های 

گردشگری را دارند. 
منبع: ایسنا

 رشد ۸۳ درصدی واردات نفت
 کره جنوبی از ایران

واردات نف��ت خ��ام ایران از سوی ک��ره جنوبی در 
پ��ی کاهش صادرات میعانات ایران به آسیا، در اکتبر 
نسبت به ماه پیش از آن ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد با 
این همه بر مبنای ساالنه افزایش ۸۳درصدی داشت. 
ب��ه گزارش ایسنا، آمار گمرکی نشان داد کره جنوبی 
که یکی از مشتریان آسیایی بزرگ ایران است، ۱.۶۵ 
میلی��ون تن یا ۳۹۰ ه��زار و ۶۷۵ بشکه در روز نفت 
خام ایران را در اکتب��ر خریداری کرد که این میزان 
در مقایس��ه با واردات ۱.۸۳ میلیون تن در سپتامبر، 
۹.۵ درصد کاه��ش داشت اما حدود ۸۳درصد باالتر 
از اکتبر سال گذشته است. ایران تأمین کننده اصلی 
نف��ت فوق سبک معروف ب��ه میعانات به کره جنوبی 
اس��ت ام��ا در آمار منتش��ره، جزیی��ات واردات ارائه 
نشده است. براساس گ��زارش رویترز، کاهش ماهانه 
ص��ادرات نفت ایران به کره جنوبی در شرایطی روی 
داده ک��ه تهران ت��الش می کند تولی��د نفت خود را 
پس از برچیده ش��دن تحریم های هسته ای در سال 
گذشته افزایش ده��د و سهم بازاری را که در دوران 
تحریم ه��ا به رقیبانش واگذار ک��رده بود پس بگیرد. 
سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ای��ران اواخ��ر سپتامبر به رویترز گفت��ه بود به دلیل 
مشکالت فنی در میدان گازی پارس جنوبی که رفع 
آنها یک تا دو ماه طول خواهد کشید، ایران با کاهش 
تولید مواجه شده و صادرات میعانات خود را کاهش 
داده است. طبق آمار گمرکی، صادرات نفت از ایران 
به کره جنوبی در فاصله ژانویه تا اکتبر سال میالدی 
ج��اری، ۴۶.۵درصد افزای��ش یافت و به حدود ۱۵.۷ 
میلیون تن یا ۳۷۸ هزار و ۴۴۷ بشکه در روز رسید، 
درحالی ک��ه در م��دت مشابه سال گذشت��ه این رقم 
۱۰.۷۲ میلیون تن بود. آمار گمرکی نشان داد میزان 
واردات نف��ت کره جنوب��ی در اکتبر مجموعا ۱۲.۴۴ 
میلی��ون تن ی��ا ۲.۹۴ میلیون بشک��ه در روز بود که 
۷.۴ درص��د نسبت به ۱۱.۵۹ میلی��ون تن در مدت 
مشاب��ه سال گذشته افزایش داش��ت. اگرچه واردات 
نفت خ��ام کره جنوب��ی در ماه می��الدی گذشته بر 
مبن��ای ساالنه افزایش داشت، ام��ا واردات نفت این 
کش��ور از عربستان سع��ودی ۳۰.۲ درصد نسبت به 
م��دت مشابه سال گذشته کاه��ش یافت و به حدود 
۲.۷ میلیون تن یا ۶۳۴ هزار و ۸۷۶ بشکه رسید، زیرا 
ای��ن کشور در راستای توافق کاه��ش تولید اوپک و 
غیراوپک برای حذف مازاد عرضه جهانی همچنان به 
محدود کردن تولید نفت خود ادامه می دهد. مجموع 
واردات نف��ت خام ک��ره جنوب��ی در ۱۰ ماه نخست 
س��ال ۲۰۱۷ به میزان ۳.۸ درصد افزایش یافت و به 
۱۲۲.۹۵ میلیون تن یا ۲.۹۶ میلیون بشکه در روز در 
مقایس��ه با ۱۱۸.۴۴ میلیون تن در مدت مشابه سال 
گذشت��ه رسید. آم��ار واردات نفت نهایی کره جنوبی 
برای اکتبر اواخر ماه جاری از سوی شرکت ملی نفت 

کره منتشر می شود. 
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خط آهن قزوین - رشت به عنوان یکی 
از طرح ه��ای ملی، آخری��ن حلقه اتصال 
کری��دور راه آه��ن جنوب به شم��ال و از 
مهم ترین خطوط ریلی ایران و منطقه به 
شم��ار می رود که اح��داث آن در مراحل 
پایانی قرار دارد. راه آهن قزوین - رشت- 
انزل��ی- آستارا کشوره��ای آسیای میانه، 
اروپا و روسیه را به خلیج فارس و اقیانوس 
هند متصل کرده و به لحاظ اقتصادی نیز 
از اهمی��ت ویژه برخ��وردار است. با ادامه 
ای��ن طرح ت��ا بندر آست��ارا، شاهد ایجاد 
مسیری امن و مطمئن در جابه جایی کاال 
و مساف��ر بین کشوره��ای اروپای شرقی، 
روسیه و کشوره��ای حاشیه دریای خزر 
ت��ا خلیج فارس خواهیم ب��ود. با توجه به 
وعده مسئ��والن در بهره ب��رداری از این 
خط ریل��ی در اواخر س��ال گذشته و در 
ادامه نی��ز راه اندازی آزمایشی این مسیر، 
اما همچنان شاهد سرعت ادامه عملیات 

اجرایی آن در برخی نقاط هستیم. 

راه آهن قزوین-رشت در آستانه 
بهره برداری قرار دارد

رئی��س  و  رئیس جمه��وری  مع��اون 
سازم��ان برنامه و بودج��ه هفته گذشته 

در جری��ان بازدید از این پ��روژه اظهار 
کرد: اح��داث خط آه��ن قزوین-رشت 
دارد.  فیزیک��ی  پیشرف��ت  ۹۹درص��د 
محمدباق��ر نوبخ��ت، روند اج��رای این 
پروژه را خوب توصیف و اظهار امیدواری 
ک��رد تا پایان امسال ای��ن خط ریلی به 
بهره ب��رداری برس��د. وی از ای��ن مسیر 
ریل��ی به عنوان مسی��ری بین المللی یاد 
کرد و گف��ت: تکمیل خط آهن قزوین-
رشت-آست��ارا ای��ران را ب��ه جمهوری 
آذربایج��ان متصل می س��ازد. مدیرکل 
در  قزوی��ن  است��ان  و شهرس��ازی  راه 
گفت وگ��و با ایرنا، در خصوص این طرح 
گفت: ب��دون شک، خط آه��ن قزوین-
رش��ت و ادامه آن تا بن��در آستارا یکی 
از مهم تری��ن طرح ه��ای خط��وط ریلی 
کش��ور پس از انقالب ب��ه شمار می رود 
که با بهره ب��رداری از آن شاهد تحوالت 
شگرفی در جابه جای��ی مسافر و انتقال 
ک��اال در کش��ور خواهیم ب��ود. مسعود 
حق لطف��ی ادامه داد: اگرچ��ه به لحاظ 
کمبود اعتبارات ملی، مدت زمان احداث 
ای��ن مسیر ریل��ی ب��ه درازا کشیده اما 
براساس آماره��ای موجود، اجرای طرح 
یادش��ده در سال های گذشته از سرعت 

عمل قابل قبول��ی برخوردار بوده است. 
وی، کوهستانی ب��ودن منطقه و انتخاب 
از دالی��ل  مسیره��ای صعب العب��ور را 
طوالنی ش��دن این طرح دانست و گفت: 
مسی��ر سخت این خ��ط ریلی از منطقه 
کوهی��ن در است��ان قزوی��ن آغ��از و تا 
رستم آباد در استان گیالن ادامه داشته 
و اجرای بزرگ ترین پ��ل ریلی کشور و 
حف��اری تونل در ارتفاع��ات، بیانگر این 
موضوع است. مدیرکل راه و شهرسازی 
است��ان قزوین اضافه ک��رد: بهره برداری 
از خط آهن قزوی��ن - رشت در صورت 
تخصی��ص به موقع اعتبارات می تواند در 

سال جاری محقق شود. 

نیاز خط آهن قزوین - رشت به 
5هزار میلیارد ریال اعتبار 

مدیرک��ل ساخ��ت و توسع��ه راه آهن 
منطقه ۲ کشور نی��ز اظهار کرد: تاکنون 
برای اجرای این ط��رح ۱۳ هزار میلیارد 
ری��ال از اعتب��ارات دولت��ی هزینه شده 
و ب��رای بهره ب��رداری نهای��ی از آن نی��ز 
ب��ه ۵هزار میلی��ارد ریال دیگ��ر نیازمند 
هستی��م. علی اکب��ر م��ردی ادام��ه داد: 
عملی��ات ساخ��ت خ��ط آه��ن قزوین - 

رشت براس��اس برنامه ریزی های به عمل 
آمده و وعده مسئ��والن تا ۱۵ اسفندماه 
ج��اری به پای��ان می رسد. وی ب��ا اشاره 
ب��ه پیشرفت این طرح، ادام��ه داد: طول 
خ��ط ریل��ی ای��ن مسی��ر ۱۶۴ کیلومتر 
اس��ت که عملی��ات ریل��ی ۱۴۴کیلومتر 
آن پایان یافته که ع��الوه بر ۲۰کیلومتر 
عملی��ات ریل گ��ذاری باقی مان��ده، چهار 
 کیلومتر زیرسازی این مسیر در محدوده 
شیری��ن س��و در استان قزوی��ن نیز باید 
انجام شود. به گفته وی، خط آهن قزوین 
- رش��ت دارای هشت کیلومتر پل خاص 
ب��وده که بزرگ ترین پ��ل ریلی کشور به 
طول یک ه��زار و ۴۳۰ متر روی دریاچه 
س��د منجیل در ای��ن مسی��ر واقع شده 
اس��ت. وی اظهار کرد: حف��ر ۲۲کیلومتر 
تون��ل، پن��ج کیلومت��ر گال��ری )تون��ل 
مصنوعی( به همراه اج��رای ۲۲ میلیون 
مت��ر مکعب عملیات خاکب��رداری و یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب بتن ریزی 
از دیگر مشخص��ات فنی این طرح است. 
مردی یادآور شد: شش ایستگاه کوهین، 
لوشان، منجیل، رستم آباد، امامزاده هاشم 
و پلیس راه رشت نیز برای این مسیر در 

نظر گرفته شده است. 

ایران به عن��وان تنها کش��ور منطقه با 
دستیابی ب��ه تازه تری��ن روش شناسایی 
مخازن نف��ت و گاز از طریق باکتری های 
سط��ح زمی��ن، ع��الوه ب��ر صرفه جویی 
۸۰ ت��ا ۹۰درص��دی در هزین��ه، ریسک 
حفاری چاه ه��ای بی نتیجه را نیز کاهش 
می دهد. ای��ران در مجم��وع ذخایر نفت 
وگاز به عنوان بزرگ تری��ن دارنده ذخایر 
هیدروکربوری جه��ان شناخته می شود. 
ایران با داشت��ن ۳۴ تریلیون متر مکعب 
گاز، بزرگ ترین دارنده منابع گازی جهان 
به شمار می رود و ذخایر نفتی ثابت شده 
ایران نیز نزدی��ک به ۱۵۸ میلیارد بشکه 
برآورد شده که کم��ی بیشتر از ۹درصد 
ک��ل ذخایر نفتی جهان است که مجموع 
آنها ایران را به عن��وان بزرگ ترین دارنده 
ذخایر هیدروکربوری دنی��ا تبدیل کرده 
اس��ت. سازم��ان زمین شناس��ی آمریک��ا  
)USGS( نی��ز چندی پیش گزارش داد 
ک��ه ایران از نظر برخ��ورداری از ظرفیت 
اکتشاف��ی، پ��س از ع��راق و روسی��ه در 
رتب��ه س��وم جهان ق��رار دارد. ب��ا وجود 
ظرفیت ه��ای مختل��ف ای��ران در بخش 
مناب��ع هیدروکرب��وری، سال های تحریم 
باعث ش��ده بود که کشورم��ان از برخی 
روش های جدید اکتش��اف محروم شود، 
اما کارشناسان صنع��ت نفت با همکاری 
دانشگاه ه��ای داخل��ی توانستن��د بر این 
محدودیت ها غلبه کنند. تازه ترین دانشی 
که کارشناس��ان بخش اکتش��اف کشور 
ب��دان دست یافته ان��د، یکی از روش های 
ژئوشیمی سطح��ی است که براساس آن 
می توان از طری��ق شناسایی باکتری های 
نفتخ��وار و گازخ��وار در سط��ح زمی��ن، 
مخازن نف��ت و گاز در عم��ق چند هزار 
مت��ری زمین را شناسایی ک��رد. در واقع 
در گذر زمان، تراوشات هیدروکربوری از 

میدان های نفت و گاز به تدریج به سطح 
زمی��ن آمده اند و باع��ث رشد و گسترش 
باکت��ری نفتخور و گازخوار در آن منطقه 
شده اند. بدی��ن ترتیب کارشناسان بخش 
حف��اری ب��ه جای حف��ر چاه ه��ای چند 
میلیون دالری ب��رای شناسایی اینکه آیا 
منابع نف��ت و گ��از در آن مناطق وجود 
دارد، می توانند ب��ه راحتی با جمع آوری 
نمونه های خاک از سط��ح زمین و انجام 
آزمایش های ژنتی��ک، وجود ذخایر نفت 
و گ��از را تایی��د یا رد کنن��د. به گزارش 
ایرن��ا، مزی��ت دیگ��ر ای��ن روش، تعیین 
ن��وع منابع مخ��ازن هیدروکربوری است 
ک��ه براس��اس این روش ها می ت��وان نوع 
مخزن نفت یا گاز را تعیین کرد. تاکنون 
براساس مطالعات اولیه، کارشناسان تنها 
می توانستند اعالم کنند که در آن منطقه 
یک میدان هیدروکربوری وجود دارد، اما 
نمی توانستن��د نوع آن و این را که مخزن 

نفتی یا گازی است تعیین کنند. 

اجرا در پنج منطقه اولویت دار 
اکتشافی کشور

سیدعل��ی معلمی، قائم مق��ام مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت درباره جزییات 
اج��رای این طرح، گف��ت: در پنج منطقه 
که جزو اولویت ه��ای اصلی اکتشاف قرار 
دارند از روش ژئوشیمی سطحی استفاده 
می شود که شامل دش��ت آبادان، دزفول 
شمال��ی، دزفول جنوب��ی، خلیج فارس و 
کپ��ه داغ است. وی ادام��ه داد: در مرحله 
بع��د، شش منطق��ه اولوی��ت دوم نیز در 
دست��ور کار ق��رار می گیرد ت��ا مطالعات 
از حف��اری  قب��ل  ژئوشیم��ی سطح��ی 
اکتشافی انجام ش��ود که این مناطق نیز 
شام��ل دشت مغ��ان، تایپ��اد، سیستان، 
ایران مرکزی، لرست��ان و فارس هستند. 

قائم مقام مدیری��ت اکتشاف شرکت ملی 
نفت درباره ضریب دقت این روش گفت: 
براس��اس تجرب��ه، اجرای ای��ن روش در 
کشوره��ای مختل��ف دارای ضریب دقت 

۸۰درصد بوده است. 

کاهش هزینه و ریسک اجرای 
پروژه های حفاری

به��رام علیزاده، رئی��س دانشکده علوم 
زمین دانشگ��اه شهید چمران نیز با بیان 
اینک��ه حفاری، آخری��ن مرحله اکتشاف 
است، گفت: اجرای مدل جدید ژئوشیمی 
سطحی، ریسک حفاری های بی نتیجه را 
کاهش می ده��د. مجری این طرح درباره 
مزایای اج��رای ای��ن روش جدید گفت: 
هزینه ه��ای اکتشاف ب��ا اجرای این طرح 
به ش��دت کاهش می یابد که قابل مقایسه 
با سایر روش ها نیس��ت. به گزارش ایرنا، 
وی با بیان اینک��ه حفر هر چاه اکتشافی 
و عملی��ات لرزه نگاری حدود یک میلیون 
دالر هزینه دارد، گف��ت: در صورت حفر 
در  لرزه نگ��اری  و  اکتشاف��ی  چاه ه��ای 
)ساختمان های  بررسی  مورد  میدان های 
سردشت و گیسکان( بی��ش از ۶میلیون 
دالر هزین��ه به بخش اکتش��اف تحمیل 
می شد، اما مجم��وع هزینه اجرای روش 
جدی��د ژئوشیم��ی سطحی، ح��دود یک 
میلی��ارد توم��ان )بی��ش از ۲۵۰ ه��زار 
دالر( ش��ده است. علیزاده ب��ا بیان اینکه 
هزینه ه��ای این دو روش قاب��ل مقایسه 
نیس��ت، اضافه ک��رد: مزی��ت دیگر این 
روش، کاهش خطا در پروژه های حفاری 
اس��ت که باعث می شود در صورت کسب 
اطمینان، اقدام ب��ه حفاری کنیم. رئیس 
دانشک��ده عل��وم زمین دانشگ��اه شهید 
چمران اه��واز خاطرنشان ک��رد: در این 
روش، پس از انج��ام آزمایش ها و کسب 

تایید، اقدام به حفاری می شود که خطای 
کمت��ری دارد، بنابرای��ن با اج��رای این 
روش، جلوی ه��در رفتن میلیارد ها ریال 

از ثروت کشور گرفته می شود. 

ایران تنها کشور دارنده فناوری 
جدید اکتشافی در منطقه

رئی��س دانشکده علوم زمی��ن دانشگاه 
شهید چم��ران گفت: ای��ران تنها کشور 
در منطقه است که به این فناوری دست 
یافت��ه اس��ت. در کشوره��ای همسای��ه، 
شرکت ه��ای بین الملل��ی حض��ور داشته 
و ای��ن روش را اج��را می کنن��د. علیزاده 
افزود: روش اکتش��اف از طریق ژنتیک و 
دی.ان. ای باکتری ه��ا را در ای��ران بومی 
کرده ایم، اما در سایر روش های ژئوشیمی 
سطحی از تجربه سایر شرکت ها از جمله 

شرکت E&P فرانسه استفاده کرده ایم.
 

مزایای این روش در حفاری های 
دریایی

بیژن ن��وری کارشناس نفت فالت قاره 
نیز گفت: ب��ا توجه به اینک��ه پروژه های 
اکتشافی هزینه بر هستند از هر روشی که 
بتواند هزینه ه��ا را کاهش داده و دقت را 
ب��اال ببرد استقبال می کنیم. وی افزود: از 
روش ژئوشیم��ی سطحی برای اکتشافات 
دریایی نیز استفاده می شود. با این تفاوت 
ک��ه در خشکی، نمونه ب��رداری در سطح 
زمی��ن انج��ام می ش��ود، ام��ا در دریا در 
کف دریا و از رسوب��ات ته دریا »مغزی« 
تهیه شده و نمونه ها به آزمایشگاه ارسال 
ای��ن کارشناس درب��اره میزان  می شود. 
دق��ت و اطمینان بخش��ی ای��ن روش نیز 
گف��ت: اطمینان بخشی ای��ن روش برای 
تعیی��ن وجود نفت ۸۲درصد و برای عدم 

وجود نفت ۸۹درصد است. 

توانایی ایران در شناسایی مخازن نفتی عمق چندهزار متری از طریق باکتری های سطح زمین

دستیابی دانشمندان ایرانی به جدیدترین فناوری اکتشاف

مهم ترین خط ریلی کشور پس از انقالب در آستانه بهره برداری

سوتقطارقزوین-رشتبهصدادرمیآید
اشتغال

دفتر حمایت از نیروی کار ایرانی 
در استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا 

فعال شد
مدیرکل دفتر هدایت نی��روی کار و کاریابی های 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی از آغاز به کار 
دفاتر حمایت از نیروی ک��ار ایرانی در چهار کشور 
استرالی��ا، عمان، ترکیه و کانادا خبر داد. به گزارش 
»فرص��ت امروز« از این وزارتخانه، »محمد اکبرنیا« 
اف��زود: اعزام نیروی انسانی ب��ه بازارهای کار خارج 
از کشور یکی از برنامه ه��ای دولت و به ویژه وزارت 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی است، در همین راستا 
تعدادی از موسسات کاریابی های بین المللی ایرانی 
در خارج از کشور دفات��ری را در اختیار دارند. وی 
اف��زود: وزارت ک��ار بای��د در تعامل ب��ا وزارت امور 
خارجه برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی ها 
در کشورهای خارجی برنامه  مشترکی را آغاز کند. 
مدیرکل دفت��ر هدایت نیروی ک��ار و کاریابی های 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی یادآور شد: در 
ابت��دای همکاری مشترک ای��ن وزارتخانه با وزارت 
خارج��ه تعداد ۲۰ کش��ور برای اع��زام نیروی کار 
ایرانی مساعد و مناسب تشخیص داده شدند که در 
مرحله نخست برای چهار کشور مجوز دفاتر حمایت 
از نیروی ک��ار ایرانی صادر شده است. وی گفت: با 
پیگیری های��ی که در هماهنگی ب��ا سفارتخانه های 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف انجام 
دادیم در گام نخست مجوزهایی برای اعزام نیروی 
ک��ار و حمای��ت از نیروی کار ایران��ی به سه کشور 
استرالیا، عمان و ترکیه صادر شده است. وی تاکید 
کرد: از این پس موسسات کاریابی که این مجوز را 
در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت کار و وزارت 
خارجه به نیروی ک��ار ایرانی که عازم این کشورها 
هستند، خدم��ات ارائه می دهند. اکبرنیا در توضیح 
خدمات��ی که قرار است از س��وی دفاتر برون مرزی 
ای��ن موسسات کاریابی به نیروی ک��ار اعزامی ارائه 
ش��ود، گفت: تسهیل در فرآین��د اعزام نیروی کار و 
ارائه خدمات مختلف آموزشی، حقوقی، حمایتی به 
این افراد محورهای اصلی فعالیت این دفاتر هستند. 
اکبرنیا همچنین در خصوص دفتری که برای اعزام 
و ارائ��ه خدم��ت ب��ه نیروی ک��ار ایران��ی در کانادا 
راه ان��دازی شده است، گف��ت: از آنجا که در کشور 
کانادا سفارتخانه جمه��وری اسالمی ایران فعالیتی 
ن��دارد، فعالیت های دفتر کان��ادا تنها در هماهنگی 
ب��ا وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی خواهد بود. 
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همچنان پیگیر توسعه سیاست اعزام نیروی کار به 
کشورهای خارجی است، افزود: در صورت شناسایی 
بازاره��ای کار مطمئن و شایست��ه برای نیروی کار 
ایران��ی دفاتر هدایت نی��روی انسانی در کشورهای 
جدی��د بازگشایی خواهد ش��د و حتی ممکن است 
ب��ر تعداد دفاتر موجود در ی��ک کشور خارجی هم 
اف��زوده ش��ود. مدیرکل دفتر هدای��ت نیروی کار و 
کاریابی ه��ای وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
همچنی��ن از برنامه ص��دور گواهینامه شغلی برای 
نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر 
داد و گف��ت: قصد داریم این پ��روژه را با همکاری 
دفاتر برون مرزی اع��زام و هدایت نیروی کار ایرانی 
اج��را کنیم و از این طریق ب��رای ایرانیان شاغل در 
خارج از کشور امک��ان برخورداری از خدمات بیمه 
تامین اجتماع��ی و معافیت ه��ای مربوط به عوارض 
خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم 

کنیم. 

سعیدی کیا: 
400 میلیارد ریال تسهیالت 

 اشتغال زایی به هر استان
پرداخت می شود

رئی��س بنیاد مستضعف��ان گفت به ه��ر یک از 
استان ه��ای کشور ۴۰۰ میلیارد ریال از منابع این 
نه��اد و در قالب تسهی��الت اشتغال زایی با کارمزد 
پایی��ن ب��رای ایجاد واحده��ای تولیدی ت��ا پایان 
امس��ال پرداخت می شود. محم��د سعیدی کیا روز 
چهارشنب��ه در مراس��م اهدای ۴ه��زار جلد اسناد 
مالکیت اراضی مسکونی، تجاری و زراعی به مردم 
س��ه شهرستان کالله، مراوه تپ��ه و گالیکش که به 
ص��ورت متمرکز در روست��ای تمرقره قوزی کالله 
برگ��زار شد، اف��زود: این تسهیالت ب��ا هماهنگی 
استانداران در اختی��ار استان ها قرار می گیرد. وی 
ادام��ه داد: بنیاد مستضعفان ۴ه��زار جلد سند از 
ام��الک متعلق به این نه��اد را به مساحت تقریبی 
۵۱ میلی��ون و ۸۶۰ ه��زار متر مرب��ع و به ارزش 
۷۸۷ میلی��ارد ریال به مردم این سه شهرستان به 
صورت رایگان اهدا ک��رد. سعیدی کیا اضافه کرد: 
۵۰درصد از این اسناد متعلق به اراضی کشاورزی 
و ۵۰درص��د دیگر نیز ام��الک مسکونی و تجاری 
است. وی تصریح کرد: پیش از این نیز در مجموع 
۲۰هزار و ۷۵۰ جلد سند مالکیت متعلق به امالک 
مسکون��ی، تجاری و اراضی کشاورزی این بنیاد به 
ارزش ۲۰هزار میلیارد ریال به مردم برخی شهرها 
و روستاهای استان گلستان به صورت رایگان اهدا 
ش��د. در این مراسم استاندار گلستان، دبیر مجمع 
نمایندگان استان در مجلس، فرماندار کالله و ائمه 

جمعه منطقه شرق گلستان حضور داشتند. 

یادداشت

انرژی

مریم نهاوندی
عضوهیأت علمی دانشگاه تهران



هیات تصفیه فرشتگان به تازگی 
پیشنه��اد جدیدی ب��رای تکمیل 
پروژه ه��ای خود مط��رح کرده و 
پذی��رش آن را از سوی مسئوالن 
مربوطه عاملی برای رفع مشکالت 
مردم و ع��دم استف��اده از بودجه 
دولتی مطرح کرده است، اما محل 
تأمین هزین��ه قابل توج��ه برای 
تکمیل طرح ها مشخص نیست و 
از سویی تأخیر در انتقال دارایی ها 
می تواند باعث کندی روند تعیین 

تکلیف سپرده گذاران شود. 
به گ��زارش ایسن��ا، در ماجرای 
کاسپین که هشت تعاونی منحل 
و زیرمجموع��ه آن ق��رار گرف��ت، 
مقرر شد ت��ا هیات ه��ای تصفیه 
ای��ن تعاونی ه��ا تشکی��ل و ک��ار 
شناسای��ی، ارزیابی و نقل و انتقال 
دارایی ه��ا ب��ه مؤسس��ه را انجام 
دهن��د. بر این اس��اس، مبنای هر 
گونه تعیین تکلیف و پرداختی  به 
سپرده گذاران نیز منوط به میزان 
دارای��ی و ام��وال شناسایی شده و 
احتماال کسری های آن قرار گرفت. 
بزرگ تری��ن  ک��ه  فرشتگ��ان 
کاسپین  مؤسس��ه  زیرمجموع��ه 
محسوب می شود، حدود ۵۰۰هزار 
سپرده گ��ذار دارد. طب��ق آخرین 
اطالعاتی ک��ه بان��ک مرکزی در 
رابطه با میزان ام��وال این تعاونی 
اع��الم کرد ح��دود ۸۶۰۰میلیارد 
بده��ی ب��ه سپرده گ��ذاران وجود 
دارد ک��ه از آن رقم��ی نزدیک به 
۳۰۰۰میلیارد تومان سودهایی را 
در برمی گیرد ک��ه وجود خارجی 
نداشت��ه و ماهیت��ی ندارن��د، چرا 
 ک��ه بع��د از انح��الل تعاون��ی در 
شهریور ماه ۱۳۹۴ به بعد فعالیتی 
نداشته و سودی ثبت نشده است، 
بنابراین مجموع بدهی این تعاونی 
به ح��دود ۵۶۰۰میلی��ارد تومان 
نشان  قبل��ی  آمارهای  می رس��د. 
می داد که از اموال فرشتگان حدود 
۳۱۰۰میلی��ارد توم��ان شناسایی 
و م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرفته که 
دارایی های  را  ۱۷۰۰میلی��ارد آن 
غیرمنق��ول و ت��ا ۱۴۰۰میلی��ارد 
توم��ان دارای��ی منق��ول تشکیل 

می دهند. 
از این رو، شناسایی اموال ادامه 
پیدا ک��رد و قرار بر ای��ن شد تا با 
امالک و دارایی ه��ای که از طرف 
فرشتگ��ان به مؤسس��ه کاسپین 
منتقل و در ادامه از طریق مؤسسه 

ب��ه وثیقه بانک مرک��زی گذاشته 
می شود، ای��ن بانک خط اعتباری 
سپرده ه��ای  و  داده  اختص��اص 
فرشتگ��ان تعیین تکلیف شود. در 
حالی تاکنون حدود ۲۴۰۰میلیارد 
تومان بان��ک مرک��زی در اختیار 
مؤسس��ه کاسپین ق��رار داده که 
هنوز گزارش مشخصی در رابطه با 
اینکه آیا هیأت تصفیه فرشتگان، 
ام��وال و امالک ای��ن تعاونی را به 
کاسپین منتقل کرده و در نهایت 
در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته 

باشد، منتشر نشده است. 
این در حالی است که ظاهرا در 
رابطه با شناسایی و انتقال دارایی ها 
و همچنین قیمت گ��ذاری اموال، 
اختالفات��ی بین هی��أت تصفیه و 
دستگاه های مربوطه وجود داشته و 
هیأت تصفیه فرشتگان، قیمت های 
رسم��ی  کارشناس��ان  اعالم��ی 
دادگستری را در مواردی نپذیرفته 
است. با توجه به اختالف نظرهایی 
که وجود داشت، کمیته نظارت بر 
ارزیابی اموال تعاونی فرشتگان در 
هفته های اخی��ر تشکیل و در این 
جلسه وکیل هیأت تصفیه تعاونی 
منحل��ه فرشتگان اع��الم کرد که 

حدود ۶۸ فقره ملک متعلق به این 
تعاون��ی وجود دارد. سپس کمیته 
نظارت، هیأت تصفیه را موظف به 

تقسیم بندی این اموال کرد. 
بر ای��ن اساس، هی��أت تصفیه 
موظف شد اموال��ی را که در حال 
حاضر دارای خریدار بوده و امکان 
ف��روش آنه��ا به باالتری��ن قیمت 
وج��ود دارد، به ف��روش رسانده و 
وجوه حاصل از فروش این امالک 
ب��ا نظارت مرجع قضای��ی و بانک 
مرکزی به حس��اب سپرده گذاران 
واری��ز شود. همچنی��ن مقرر شد 
اموال��ی را که درب��اره قیمت آنها، 
هیأت تصفیه تعاونی با هیأت مدیره 
مؤسسه اعتب��اری کاسپین توافق 
دارد ب��رای تسری��ع در پرداخ��ت 
وج��وه سپرده گ��ذاران به مؤسسه 
کاسپی��ن منتقل کن��د. در مورد 
سوم نی��ز هیأت تصفی��ه موظف 
ش��د تا اموالی را ک��ه معتقد است 
 قیمت آنها بیشت��ر از قیمت های 
تعیین ش��ده توس��ط کارشناس 
رسم��ی دادگستری اس��ت، برای 
بررسی به کمیته نظارت ارائه کند. 
بع��د از ای��ن ماج��را ب��ود که با 
 رف��ع توقی��ف ام��وال کاسپی��ن، 

سپرده گ��ذاران  تکلی��ف  تعیی��ن 
فرشتگ��ان بار دیگ��ر روال خود را 
از بیست��م آبان م��اه از س��ر گرفت 
و تمام��ی سپرده گ��ذاران مشمول 
مراجع��ه ب��رای تعیی��ن وضعیت 
حساب های خود شدن��د، ولی در 
این بی��ن بار دیگ��ر هیأت تصفیه 
فرشتگان پیشنه��اد تازه ای مطرح 
ک��رده و به گون��ه ای خواست��ه ت��ا 
ف��روش ام��وال ی��ا انتق��ال آن به 
مؤسس��ه کاسپین به تعویق بیفتد 
به طوری که تکمیل پروژه ها را در 
ای��ن رابطه مطرح ک��رده است. اما 
به تازگی هیأت تصفیه اعالم کرده 
با توجه ب��ه اینکه مقامات عالی بر 
ح��ل و فص��ل معض��ل فرشتگان 
بدون استفاده از بیت المال و منابع 
دولتی تأکی��د دارند، بر این اساس 
هی��أت تصفیه طرحی ب��ا همین 
رویکرد تهی��ه و در اختیار مقامات 
بانک��ی و قضایی ق��رار داده که در 
آن خواست��ه فعال پروژه های آن به 
کاسپین منتقل نش��ود تا تکمیل 
و ارزش آن افزای��ش یاب��د. هیأت 
تصفیه فرشتگان اع��الم کرده که 
هدف از طرح، این است که بتواند 
با تکیه ب��ر ام��الک و دارایی های 

پتانسیل ه��ای  و   فرشتگ��ان 
 ارزش افزایی موجود در پروژه های

 نیمه تم��ام فرشتگان قدرت حل 
و فص��ل کامل مشک��ل مشتریان 
و تسوی��ه طلب ش��ان را داراست، 
ولی با ای��ن وجود به دالیلی که بر 
این هیأت روش��ن نیست، اجرای 
طرح تاکن��ون محقق نشده است، 
درحالی که با اجرای این طرح نظر و 
مقصود مقامات عالی برآورده شده 
و مشکل مردم حتی االمکان بدون 
استفاده از بودج��ه دولتی برطرف 
 می شود. در حال��ی هیأت تصفیه

 عق��ب افت��ادن مرحله ف��روش و 
انتقال امالک را مطرح کرده تا در 
نتیجه تکمی��ل آن، سود بیشتری 
ایج��اد شود ک��ه عالوه ب��ر اینکه 
برای تکمیل طرح ه��ا باید هزینه 
قابل توجهی پرداخت شود و البته 
محل تأمی��ن آن مشخص نیست، 
این ط��رح می توان��د باعث تأخیر 
در تعیین تکلی��ف سپرده گذاران 
ش��ود. این در حال��ی است که در 
حال حاضر نی��ز باید توجه داشت 
یکی از دالیل اصلی طوالنی شدن 
بازپرداخ��ت سپرده های  فرآین��د 
تعاونی فرشتگان،  سپرده گ��ذاران 
ع��دم شفافی��ت و کن��دی در امر 

واگذاری دارایی ها است. 
گرچه بانک ه��ا و موسسات مجاز 
می توانند تا حد مشخصی از سرمایه 
خ��ود را صرف هزینه برای سودآوری 
کنند، ولی جای تأم��ل دارد که چرا 
سپرده ه��ای م��ردم ک��ه در تعاونی 
فرشتگان به امانت بود صرف ساخت 
پروژه های فراوان��ی شده که در حال 
حاضر نیم��ه تمام اس��ت؟ از سویی 
دیگ��ر اگر ای��ن نوع مدیری��ت پول، 
سودآور بوده چرا این تعاونی براساس 
اعالم دادستان تهران با ۴هزار میلیارد 

تومان کسری مواجه شده است؟ 
گفتنی اس��ت بع��د از حواشی 
پیش آمده برای مؤسسه کاسپین 
از آبان ماه سال گذشته، سرانجام 
از اواخ��ر اردیبهشت م��اه امسال 
تصمیم بر تعیین تکلیف مرحله ای 
سپرده گ��ذاران فرشتگان شد و از 
سقف ۳ میلیون ت��ا ۲۰۰میلیون 
پی��ش رفته ب��ود که ب��ه دالیلی 
ق��وه قضاییه دست��ور توقف اموال 
کاسپین را ص��ادر و در نتیجه آن 
تعیین تکلیف متوق��ف شد، اما از 
بیست��م آبان م��اه در روالی جدید 

پرداخت ها انجام می شود. 

پول های خوابیده در پروژه های سودآور

ماجرای تازه »فرشتگان« کمک بانک  پاسارگاد به هم میهنان مان 
در مناطق زلزله زده غرب کشور

 در پ��ی وقوع زلزله غم انگیز در استان های غرب کشور 
و ج��ان باختن و مج��روح شدن شم��اری از هم میهنان 
عزیزمان، شرکت نسیم سالمت بانک پاسارگاد کمک های 
پزشک��ی و دارویی را مستقر ک��رد و تعداد ۱۰ هزار تخته 
پتو و یکصد چادر امدادی به مناطق زلزله زده ارسال شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی 
مش��اور مدیرعامل و مدیر رواب��ط  عمومی بانک پاسارگاد، 
ضمن تسلیت و ابراز همدردی با هم میهنان مان در منطقه 
غرب کشور، با اعالم این خبر گفت: شرکت نسیم سالمت 
بانک پاسارگاد در منطقه ازگله ثالث باباجانی بیمارستان 
صحرایی جه��ت امدادرسانی به مجروحان از جمله انجام 
عمل ه��ای جراحی ض��روری و همچنین انجام عمل های 
زایم��ان، ب��ا تجهی��زات و امکانات کامل پزشک��ی ایجاد 
کرده است. عالوه بر این تعداد یکصد چادر امدادی در کنار 
بیمارستان، برای نگهداری و بستری بیماران مستقر شد. 

او ادام��ه داد: همچنی��ن تعداد ۱۰ ه��زار تخته پتو به 
مناط��ق زلزله زده ارسال شده که ب��ا همکاری فرمانداری 
و هالل احمر در مناط��ق محرومی که مورد نیاز است در 
حال توزیع هستند. رفیع��ی تأکید کرد: به همین منظور 
شماره حس��اب ۲-۱۰۴۸۸۱۴۴-۸۱۰۰-۲۰۱ و شم��اره 
کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۲۹۷۷-۵۰۲۲ بانک پاسارگاد جهت 
اه��دای کمک های نقدی هموطن��ان عزیز در نظر گرفته 
شده و بانکداران بانک پاسارگاد کمک های خود را به این 

حساب واریز خواهند کرد. 
مدی��ر روابط  عموم��ی بانک پاسارگ��اد در پایان ضمن 
تسلیت مجدد به ملت شریف ای��ران، از درگاه ایزد منان 
برای درگذشتگان این حادثه علو درجات، برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت 
کرد. گفتنی اس��ت با توجه به حضور جمعی از قهرمانان 
تی��م مل��ی کشتی ای��ران در منطقه، بخش��ی از هدایای 
بانک پاسارگ��اد ب��ه هم میهن��ان خسارت دی��ده، توسط 
رئی��س فدراسیون و اعض��ای تیم ملی کشتی کشور بین 

هم وطنان مان توزیع می شود. 

دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با 
همکاران و مردم زلزله زده سرپل ذهاب

مدیرعام��ل بانک ملی ایران روز چهارشنبه برای اطالع 
از آخرین وضعیت زلزله زدگان مناطق غربی کشور، راهی 
کرمانش��اه شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
محمدرض��ا حسی��ن زاده در جریان این سف��ر، به شعبه 
مرکزی بانک ملی ایران در سرپل ذهاب رفت و از نزدیک 
با کارکنان این شعبه گفت وگو کرد. او ضمن عرض تسلیت 
بابت این سانحه تلخ که موجب سوگوار شدن مردم کشور 
ش��د، گفت: غم از دست دادن جمعی از هموطنان مان در 
کرمانش��اه مرا بسیار اندوهگین کرد و با وجود اینکه عازم 
همایشی در بابلسر بودم، سفرم را لغو و به کرمانشاه آمدم. 
حسین زاده ادام��ه داد: ما نگران سالمتی شما بودیم و 
سالمتی همکاران برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ضمن اینکه خانه و تجهیزات ساخته می شود و نگرانی در 
این باره وجود ندارد. مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین 
از انجام اقدامات الزم برای اسکان همکاران آسیب دیده در 
زلزله خبر داد و تأکید کرد: هماهنگی هایی برای ساخت 
مسک��ن در محلی امن و در نزدیک ترین شهر به کارکنان 
آسیب دی��ده در اثر زلزله صورت گرفت��ه است و مراحل 
ساخت خان��ه را به سرعت انجام می دهی��م. حسین زاده 
خطاب ب��ه کارکنان شعبه سر پل ذهاب این بانک گفت: 
روزه��ای سختی را با خدمت رسانی در ای��ن ایام دارید و 
قطعا انسان های بزرگ، ب��رای این روزها ساخته شده اند. 
وی خواست��ار ارتباط مستمر رئیس شعبه و رئیس حوزه 
ای��ن بانک در استان کرمانشاه و مناط��ق زلزله زده شد و 
گف��ت: یکی از مسئوالن را نیز ب��رای خدمت رسانی ویژه 
به همکاران در این است��ان در نظر گرفته ایم. مدیرعامل 
بانک مل��ی ایران تصریح کرد: ع��ده ای از همکاران را که 
برای کمک رسانی به کرمانشاه داوطلب هستند نیز اعزام 
می کنیم تا بار کاری کارکنان مناطق زلزله زده کمتر شود. 
دکت��ر حسین زاده اضافه ک��رد: از لحظه نخست اطالع از 
این واقعه تل��خ، کمیته هایی نیز در بانک ملی ایران برای 
کمک رسانی به زلزله زدگان تشکیل و تیم پزشکی و امدادی 
بیمارستان بانک نیز به منطقه اعزام شد. مدیرعامل بانک 
ملی ایران همچنین به شعبه بانک سپه در سرپل ذهاب 
رفت و از کارکنان این شعب��ه نیز دلجویی کرد. در ادامه 
وی از بیمارستان صحرایی و نحوه خدمت رسانی نیروهای 
اعزامی این بانک در منطقه بازدید کرد و در جریان آخرین 
وضعی��ت روند درمان مصدومان ای��ن سانحه قرار گرفت. 
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از آغاز تشکیل پرونده 
ب��ه منظور پرداخت تسهیالت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به 
زلزله زدگان از روز شنبه هفته آینده )۲۷ آبان ماه( خبر داد 
و گفت: وام های ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی و همین طور انواع 
مختلفی از تسهیالت قرض الحسن��ه را برای زلزله زدگان 

مناطق غرب کشور در نظر گرفته ایم. 
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شماره 932

بانکنامه

بانک مرکزی گزارش داد
کارنامه 7 ماهه بانک ها در ارائه 

تسهیالت بانکی
بانک مرک��زی اعالم کرد تسهی��الت پرداختی بانک ها 
طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش های اقتصادی مبلغ 
۳۱۳۵.۹ ه��زار میلیارد ریال اس��ت که در مقایسه با دوره 
مشاب��ه سال قبل مبلغ ۳۵۱.۵ ه��زار میلیارد ریال معادل 

۱۲.۶درصد افزایش داشته است.
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از بانک مرک��زی، سهم 
تسهیالت پرداختی در قال��ب سرمایه در گردش در تمام 
بخش ه��ای اقتصادی طی هفت ماهه س��ال جاری مبلغ 
۱۹۶۹.۲ ه��زار میلی��ارد ری��ال مع��ادل ۶۲.۸درصد کل 
تسهی��الت پرداختی است که در مقایس��ه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ ۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد 
افزای��ش داشته است. همچنین سهم تسهیالت پرداختی 
باب��ت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 
هفت ماهه سال جاری مع��ادل ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال 
بوده اس��ت که حاکی از تخصی��ص ۴۰.۶ درصد از منابع 
تخصی��ص یافته ب��ه سرمایه در گ��ردش تمام بخش های 

اقتصادی )مبلغ ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد ریال( است.
از مبلغ ۹۵۴.۲ هزارمیلی��ارد ریال تسهیالت پرداختی 
در بخش صنعت و معدن مع��ادل ۸۳.۷ درصد آن )مبلغ 
۷۹۹.۲ هزار میلیارد ری��ال( در تأمین سرمایه در گردش 
پرداخت ش��ده که بیانگر توج��ه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. 
همچنین تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهیالت به بخش 
صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶ هزار و ۲۱۸ 
میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی 
 سای��ر بخش هاس��ت. در ضمن در بخش خدم��ات تعداد

 ۲ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۲۵ فقره تسهیالت با میانگین 
پرداخت هر فقره ۴۳۹ میلیون ریال پرداخت شده است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۰۲دالر آمریکا

۴.۹۰۵یورو اروپا

۵.۵۳۴پوند انگلیس

۱.۱۳۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۵.۲۰۰مثقال طال

۱۲۵.۸۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۲۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۸۸.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۰۰.۰۰۰نیم سکه

۳۹۱.۷۰۰ربع سکه

۲۵۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

رئیس ک��ل بیمه مرکزی گف��ت: »تنها 
چیزی که می تواند در قراردادهای بیمه ای 
اث��ر بگ��ذارد، تحریم های اتحادی��ه اروپا و 
سازمان مل��ل است؛ غیر از این هیچ تحریم 

دیگری روی قرارداد ما اثر نمی گذارد.«
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگ��و ب��ا 
خبرآنالین در پاسخ به این پرسش که شما 
در گذشته اعالم کرده بودید که می خواهید 
با چند بیمه بین اللملی قرارداد ببندید و کار 
کنید. این قراردادها به کجا رسید و با توجه 
به تهدیدها و فشارهای بین المللی ترامپ، 
فکر می کنید این تهدیدها در روند مذاکرات 
اثر داشته است؟ اظه��ار داشت:» ابتدا این 
موضوع را توضیح می دهم که بیمه یک امر 
بین المللی است، ول��ی توزیع گسترده آن 

مهم تر است.«
وی اف��زود:» شما زمانی که ی��ک پروژه 
بزرگی را بیمه می کنید، باید بتوانید ریسک 
آن را در هم��ه جه��ان توزیع کنید؛ بر این 
اساس، اگر کسی نتواند کار را با پوشش های 
اتکایی بین المللی کامل کند، عماًل سوخت 

کاری تان افزایش پیدا می کند.«
رئیس ک��ل بیمه مرک��زی تصریح کرد: 
»بع��د از توافق برجام مذاک��رات خوبی را 
ش��روع کردی��م؛ البته در زم��ان تحریم ها 
توانستیم ریسک ه��ا، را پوشش دهیم، اما 

خطر سر جای خود باقی مانده بود.«
همت��ی متذکر ش��د: »اخی��را توانستیم 
به توافق��ات خوبی با بیمه گره��ای بزرگ 
اتکایی برسیم؛ به هرحال بیمه باید بتوانند 
حوادث فاجعه آمی��ز و پروژه های بزرگ را 
بیمه اتکایی بدهند و این اتفاق افتاد و برای 

نخستین ب��ار ۲۰درصد این ریسک ها را به 
یک شرکت بیمه اتکایی دادیم.«

وی ادام��ه داد: »سای��ر شرکت ه��ا ه��م 
آمده اند و مذاک��ره می کنند و این مبنایی 

برای همکاری شده است.«
رئیس ک��ل بیمه مرک��زی در خصوص 
 فشاره��ا و تهدیدهای ترام��پ توضیح داد:

» در ای��ن خصوص اتفاق��ا در قراردادهایی 
که نوشتیم، روی ای��ن موضوع تأکید شد؛ 
یعنی در واقع ما فقط تحریم سازمان ملل 
و اتحادیه اروپا مبنای کارمان است، بنابراین 

تحریم آمریکا اصاًل در قرارداد ما نیست.«
همت��ی افزود: »م��ا با کاری ک��ه شروع 
کردی��م و آنها نیز می دانند سیاست آمریکا 
چه هست، خیل��ی آن را در قراردادها وارد 
نکردیم. بنابرای��ن من بعید می دانم اتفاقی 
بیفت��د و مذاکرات و نتایج��ی که گرفتیم، 

همین طور ادامه و توسعه پیدا می کند.«
وی تصریح کرد: »ما در قراردادها گفته ایم 
که تنها چیزی که می تواند در قراردادها اثر 
بگذارد، تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان 
مل��ل است؛ غیر  از این هیچ تحریم دیگری 

روی قرارداد ما اثر نمی گذارد.«
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی در پاسخ به 
ای��ن پرسش که در مذاکراتی که بیمه های 
بین المللی دارید، تمرکز بر چه بخش هایی 
صورت گرفته است، گفت: »در دنیا بیمه ها 
روی تعهدات خود می مانند؛ بیمه از جمله 
قراردادی اس��ت که برای مثال شما با یک 
تلکس��ی که می زنید و آنها تأیید می کنند، 
مبنای کار قرار می گیرد. به عبارتی، مبنای 

کار در صنعت بیمه، اعتماد است.«

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد 

تهدیدهای ترامپ اثری بر قراردادهای بیمه ای ندارد
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شاخ��ص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در جریان آخرین روز معامالتی هفته ۵۶ 
واح��د رشد کرد و ب��ه قله ۸۸ هزار واحد 
رسی��د و در ارتفاع ۸۸هزار و ۵ واحد قرار 
گرف��ت. بیشتری��ن تاثیر مثب��ت بر رشد 
دماسنج ب��ازار سه��ام روز چهارشنبه به 
ن��ام نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع م��س ایران و معدن��ی و صنعتی 
گل گه��ر ثبت ش��د و در مقابل نمادهای 
معامالتی سایپ��ا، پاالیش نفت اصفهان و 
ایران خودرو با افت خود مانع رشد بیشتر 
شاخ��ص کل شدن��د. شاخص های اصلی 
ب��ازار سهام هم روز متعادلی را پشت سر 
گذاشتن��د به طوری ک��ه شاخص قیمت 
)وزنی �� ارزشی( 1۸واحد، کل )هموزن( 
7واحد، قیم��ت )هم��وزن( ۵واحد، آزاد 
 شن��اور 103واح��د و شاخص ب��ازار اول
 9۶ واحد رشد و شاخص بازار دوم 17۸ 

واحد افت کردند. 

تحرک بازارگردان ها در نمادهای 
شاخص ساز

ب��ا تح��رک  ب��ورس ته��ران همس��و 

بازارگردان ه��ا در نماده��ای شاخص ساز 
گروه فلزات اساسی و معدنی شاهد اقبال 
خری��داران سهام به گ��روه فوالدسازان و 
سنگ آهنی ها ب��ود.  هم زمان در جریان 
معامالت نقدی سه��ام نیز برخی نمادها 
با معامالت دوطرف��ه و کد به کد روبه رو 
شدند ک��ه می توان به ذوب آهن اصفهان، 
ای��ران، ماشین سازی  ملی صنایع م��س 
اراک، سرامیک ه��ای صنعت��ی اردک��ان، 
سایپ��ا و در نهای��ت پتروشیم��ی زنجان 
 اشاره ک��رد.  همچنین معامل��ه کمتر از 
۵0 میلیون��ی ح��ق تقدم خری��د سهام 
تاپیک��و ب��ه ارزش هر سهم ح��دود 17 
توم��ان در حالی قابل تامل بود که قیمت 
هر سه��م تاپیکو روی تابل��وی معامالت 
بورس ته��ران در مح��دوده 124 تومان 
ثبت شد.  در کل با توجه به عملکردهای 
مثب��ت شرکت ه��ای بورس��ی در س��ال 
9۶، انتظ��ار می رود ب��ازار منعکس کننده 
وضعیت خوب این شرکت ها در پورتفوی 
سهامداران شان باشد. گذشته از نوساناتی 
ک��ه ذاتی ب��ورس است، ب��ازار همچنان 
پتانسیل رشد را ب��رای ادامه سال جاری 
دارد مگ��ر اینک��ه اتف��اق غیرمنتظره ای 
روی ده��د. از سوی دیگ��ر افزایش نرخ 
دالر مسلم��ا ب��ر مبل��غ ف��روش صنایع 

صادرات مح��ور تاثیر می گذارد و می تواند 
جری��ان نق��دی را تقویت و س��ودآوری 
شرکت را نسبت به قبل افزایش دهد. بر 
این اس��اس صنایع صادرات محوری نظیر 
صنعت پتروپاالیش��ی و تا حدودی فلزی 
معدنی ای��ن روزها با اقب��ال سهامداران 
مواجه شده اند و پتانسیل رشد بیشتر در 

پایان سال در آنها وجود دارد. 

آیفکس در کانال 990 واحدی
آخری��ن روز ک��اری از هفت��ه ج��اری 
مبادالت فراب��ورس ایران با خریدوفروش 
بی��ش از 30۶ میلی��ون ورقه ب��ه ارزش 
بال��غ ب��ر یک ه��زار ۵4۶ میلی��ارد ریال 
پای��ان یافت و شاخص کل به صعود خود 
تا ح��دود ۸ واحد ادام��ه داد. در جریان 
ب��ازار روز چهارشنبه 24 آبان ماه آیفکس 
 ب��ا ح��دود ۸ واح��د افزای��ش در ارتفاع 
997 واحدی یعنی بلندترین قله تاریخی 
خ��ود از ابت��دای فعالی��ت تاکن��ون قرار 
گرف��ت. نمادهای »م��ارون«،  »میدکو«،  
»زاگرس«،  »بسام��ا« و »سرچشمه« تا 
سطح حداکث��ر ۵.۶ واحد تاثیر مثبت بر 
ای��ن نماگر داشتند. ای��ن در حالی است 
ک��ه دو نماد »ذوب« و »ش��راز« کمتر از 
0.2 واح��د تاثیر منفی ب��ر این نماگر به 

ج��ا گذاشتند. نگاهی ب��ه تابلو نمادهای 
پربازدید دیروز بازار سهام نشان می دهد 
نماد ذوب آهن در صدر این تابلو ایستاده 
و پ��س از آن نماد شیر پگ��اه آذربایجان 
شرق��ی که ب��ا رشد قیمت��ی معامالت را 
خاتمه داد در جایگاه دوم ایستاده است. 
همچنی��ن در حالی نماده��ای »بساما«، 
»غشه��داب«،  »غف��ارس« و »دتولید« 
باالترین رشد قیمتی را تجربه کردند که 
نمادهای »مفاخر«،  »زنگان«،  »حسینا« 
و »شلی��ا« بیشتری��ن افت قیمت��ی را تا 
سطح حداکث��ر 3 واحد به ثبت رساندند. 
همچنی��ن شاه��د بازگشایی چن��د نماد 
بودی��م. به ای��ن ترتیب نم��اد معامالتی 
شرکت ه��ای صنعتی و معدن��ی کیمی��ای 
زنجان گست��ران، فرآورده ه��ای غذایی و 
قن��د تربت ج��ام و سرمایه گذاری توسعه 
و عم��ران کرم��ان بازگشای��ی شدند. در 
مجموع دو بازار اول و دوم باالترین حجم 
و ارزش معامل��ه به ترتیب ب��ه نمادهای 
»ذوب« و »زاگ��رس« اختصاص داشت.  
از س��وی دیگ��ر در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت نیز اسناد خزان��ه در نماد سخاب7 
در صدر ای��ن بازار ایست��اد. در این نماد 
221 ه��زار ورقه ب��ه ارزش 1۸4 میلیارد 

ریال دادوستد شد.  

همزمان با اقبال خریداران سهام به گروه فوالدسازان و سنگ آهنی ها

شاخص کل بورس بر قله 88 هزار واحدی ایستاد

مش��اوره  شرک��ت  مدیرعام��ل 
سرمایه گ��ذاری پارتیان، نخستین منفعت 
وضع قان��ون حاکمیت شرکتی را افزایش 
تقارن اطالعات��ی در بازار دانست و گفت: 
به طور کلی هر چه تق��ارن اطالعاتی در 
ب��ازار سرمای��ه زیادتر باش��د، امکان بروز 
فس��اد در درون شرکت ها و پایمال شدن 
حقوق سرمایه گذاران خرد کاهش خواهد 
یافت. محمدجواد فرهانیان به سنا، گفت: 
مفهوم راهبری شرکتی در ایران به معنای 
تنظیم رواب��ط بین سهامدار، مدیرعامل و 
هیات مدیره و نی��ز موسسات حسابرسی، 
ابت��دا در قان��ون تجارت مص��وب1311 
ذک��ر شده است؛ اما این مفاهیم با توسعه 
بازاره��ای مالی و نوآوری ه��ای فراوان در 
آن همگ��ام نبوده و توسع��ه نیافته است. 
ل��ذا در حوزه راهبری شرکتی به مقرراتی 
کامل ت��ر و تکوی��ن یافت��ه نی��از است تا 
ب��ه بیان جزیی��ات روابط هم بپ��ردازد و 
تبیی��ن روابط در سطح کل��ی باقی نماند. 
وی اف��زود: البته برخی منتقدان معتقدند 
ک��ه با اج��رای درس��ت قان��ون تجارت و 
اصالحی��ه س��ال 1347 آن می ت��وان بر 
بسی��اری از مشکالت فعلی حوزه راهبری 
شرکتی در ایران فائق آمد. این کارشناس 
ب��ازار سرمایه با بی��ان اینکه معموال برای 
کاهش هزین��ه نمایندگی و ریسک آن از 
مکانیسم هایی که راهبری شرکتی تعیین 
می کن��د استف��اده می شود، گف��ت: برای 
تبیین ای��ن موضوع به شک��ل ساده باید 
گفت شرکت های ب��زرگ )عموما سهامی 
عام( نیازمند سرمایه گذاری کالن هستند 
و در شرکت های سهام��ی عام تعداد این 
سرمایه گذاران که ب��ه شکل سهامدار در 
شرک��ت ظاهر می شوند، زی��اد است. وی 
ادامه داد: در این وضعیت سهامداران امور 
اجرایی شرکت را به نمایندگان خود یعنی 
مدی��ران اجرایی و هیات مدیره می سپارند 
ک��ه از بین افراد دارای صالحیت حرفه ای 
انتخ��اب می شوند. از همین جا مشکالتی 
آغاز می شود که به دلیل تفکیک مالکیت 
از کنترل شرکت ه��ا، بروز اختالفات قابل 

پیش بین��ی است؛ اما البت��ه این اشکال با 
پیاده س��ازی راهبری شرکت��ی قابل رفع 
اس��ت. فرهانیان در پاسخ ب��ه این سوال 
ک��ه تعری��ف روش��ن حاکمی��ت شرکتی 
چیست و چ��ه اهدافی از اج��رای آن در 
بازار سرمایه دنب��ال می شود، گفت: برای 
پاس��خ به این پرسش بهت��ر است نگاهی 
ب��ه گذشته و دلیل طرح این موضوع مهم 
داشت��ه باشی��م. در س��ال 2002 قانونی 
در سن��ای آمریک��ا به تصوی��ب رسید که 
به واسطه ن��ام سناتورهای پیشنهاد دهنده 
آن سابین��ز و آکسلی به ن��ام ایشان یا به 
اختص��ار SOX موسوم ش��د. مدیرعامل 
شرکت مش��اوره سرمایه گ��ذاری پارتیان 
توضی��ح داد: عنوان کام��ل قانون ساکس 
قان��ون اص��الح حساب��داری شرکت های 
سهام��ی ع��ام و حفاظ��ت از سرمایه گذار 
است. در واق��ع این قانون راهگشای ورود 
مباحث راهبری ی��ا حاکمیت شرکتی به 
بازارهای مالی و ساختار اداره شرکت های 
سهامی ع��ام بود. فرهانی��ان ادامه داد: تا 
زمانی ک��ه رسوایی هایی از جانب موسسه 
حسابرس��ی آرت��ور اندرس��ون و اعضای 
هیات مدیره شرکت بزرگی همچون انرون 
پیش نیامده ب��ود کسی این موضوع مهم 
را ج��دی نمی گرفت؛ درحالی که راهبری 
شرکت��ی در ده��ه      70 می�����الدی 
موضوعی بسی��ار مهم تشخیص داده شد. 
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
در ط��ول قری��ب به سه ده��ه، بحث های 
بسی��اری در محاف��ل دانشگاه��ی شکل 
گرفت که ب��ا مشارکت جدی متخصصان 
و حرفه ای ه��ای بازاره��ای مال��ی به بلوغ 
رسید و در واقع ساربینز و آکسلی نتیجه 
ای��ن افکار را در قالب قان��ون پیاده سازی 
کردن��د. لذا فلسفه این مج��ادالت علمی 
ه��م راه ه��ای دستیاب��ی ب��ه مقاص��دی 
همچون پاسخگویی، بیطرفی، شفافیت و 
مسئولیت پذیری است که با ایجاد محیطی 
شف��اف زمین��ه را ب��رای تصمیم گی��ری 
مناس��ب فراهم می کن��د. فرهانیان تاکید 
کرد: راهبری یا حاکمیت شرکتی تمامی 

سهامداران)سرمایه گذاران(،  بی��ن  روابط 
مدیران و حسابرسان شرکت را با اهدافی 
همچون رعایت حق��وق سهامداران خرد، 
افزایش مسئولیت اجتماعی و ممانعت از 
هیات مدیره شرکت های  پاسخگویی  عدم 
سهامی عام همچنین حسابرسان، تنظیم 
می کن��د؛ به بی��ان ساده تر مق��ررات این 
حوزه پاسخی به این پرسش است که چه 
کنیم تا ارکان شرکت در قبال تصمیمات 
خود به شکل کام��ل پاسخگو باشند. وی 
با اشاره به اینکه به طور قطع پاسخگویی 
رک��ن اول در شکل گی��ری محیط شفاف 
است، اف��زود: شفافی��ت مهم ترین مولفه 
ب��رای داشت��ن یک ب��ازار مال��ی توانمند 
و نقدشون��ده مثل ب��ازار سرمای��ه است. 
فرهانی��ان در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
پیاده س��ازی نظ��ام حاکمی��ت شرکت��ی 
به عن��وان یک��ی از سرحلقه ه��ای مه��م 
مناسب��ات اقتصادی با چه چالش هایی در 
کشور مواجه است، گفت: براساس رهیافت 
جدید از مفهوم راهبری شرکتی که قانون 
ساکس ب��ه آن پرداخته، در گام اول باید 
سیستم نظارت بر حسابداری شرکت های 
سهامی ع��ام شک��ل گی��رد، از استقالل 
حسابرسان به عن��وان یک اصل دفاع کرد 
و بعد ب��ه تبیی��ن مسئولیت های شرکت 
)اعضای هیات مدیره( پرداخت. مدیرعامل 
شرکت مش��اوره سرمایه گذاری پارتیان با 
بیان اینکه به این ترتیب می توان به بهبود 
افش��ای مالی شرکت امی��دوار بود، ادامه 
داد:  در ای��ن بین باید ب��ه موضوع تضاد 
منافع به شکل جدی دقت کرد. فرهانیان 
اضافه ک��رد: نکته ظری��ف و جالب ماجرا 
ای��ن است ک��ه مسئولیت اج��رای تمامی 
این فرآیند برعهده مقام ناظر بازار سرمایه 
گذاشته می شود. لذا در گام اول باید دید 
آی��ا اختیار قانونی الزم ب��ه این مقام برای 
اج��رای دقیق مکانیس��م راهبری شرکتی 
داده شده است یا خیر. به گفته فرهانیان، 
بح��ث بعدی به شی��وه تنظیم مقررات در 
بازارهای مالی برمی گردد و معموال در این 
بازارها ما پ��س از کسب یک تجربه بد به 

بازس��ازی و مقررات گذاری می پردازیم. به 
عبارت دیگر اغلب به دنبال بروز یک تخلف 
شدی��د و غیر قابل چشم پوشی یا بروز یک 
رخ��داد ویران کنن��ده داخلی ی��ا خارجی 
چاره جویی می شود. ای��ن کارشناس بازار 
سرمای��ه در ادام��ه با ذک��ر مثالی توضیح 
داد:  بع��د از افش��ای تقل��ب گسترده در 
بازار سرمایه آمریکا به ویژه موضوع شرکت 
انرون، قان��ون ساکس وضع شده یا بعد از 
بح��ران 2009-2007 قان��ون داد فرانک 
تصویب شده اس��ت. بنابراین بهترین کار 
بهره بردن از تجربی��ات دیگران است که 
ب��ا هزینه گزاف��ی آن را کس��ب کرده اند.  
فرهانیان با بیان اینک��ه به مجرد تصویب 
قانون ساک��س و واکنش ه��ای جهانی به 
ای��ن موضوع، در ای��ران هم موجی توسط 
همک��اران متخصص ح��وزه حسابرسی و 
حساب��داری به راه افتاد ت��ا این موضوع را 
به قانون گ��ذاران کشورمان گوشزد کنند، 
اف��زود: در همی��ن راستا چن��د دستاورد 
ب��رای دستیابی به رهیافت جدید راهبری 
شرکت��ی در بازار سرمای��ه کشور به دست 
آمده که نیازمن��د توجه و عملیاتی کردن 
آن دستاورده��ا هستیم. ای��ن کارشناس 
بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه 
فرآین��د قانون گ��ذاری در ح��وزه راهبری 
شرکتی نیازمند عزمی جدی برای اصالح 
قانون م��ادر یعن��ی قانون تج��ارت است 
و این مه��م تاکنون محق��ق نشده است، 
در ح��ال حاضر در ح��وزه بازارهای مالی 
)پ��ول، سرمایه و بیم��ه( به شکل مستقل 
مقرراتی برای اعم��ال راهبری شرکتی از 
جانب مقام��ات ناظر وضع شده است. وی 
یادآور شد: این مق��ررات به ویژه در حوزه 
ب��ازار سرمای��ه با دقت و وس��واس زیادی 
م��ورد توجه و ارزیابی عم��وم متخصصان 
دانشگاهی و حرفه ای های بازار قرار گرفته 
اس��ت و اج��رای دستورالعم��ل راهب��ری 
شرکت��ی ناشران پذیرفت��ه شده در بورس 
اوراق به��ادار ته��ران و فراب��ورس ای��ران 
گام بلن��دی برای برق��راری نظام راهبری 

شرکتی تلقی می شود. 

افزایش تقارن اطالعاتی با استقرار حاکمیت شرکتی

اخبار

موج ناامیدی در شاخص های 
آسیایی

درحالی که داده های اقتص��ادی چین ناامیدکننده 
ظاه��ر شد و سرمایه گ��ذاران نگران  هستند که صاف 
ش��دن منحنی س��ود در آمریکا در نهای��ت منجر به 
کند شدن اقتص��اد این کشور ش��ود، سهام آسیایی 
افت کرد. به گزارش رویت��رز، خرده فروشی چین در 
م��اه اکتبر 10 درصد نسبت ب��ه سال قبل رشد کرد 
درحالی ک��ه تولیدات صنعتی ۶.2 درصد رشد داشت. 
ه��ر دو کمتر از می��زان پیش بینی شده ب��ازار بود و 
ارزش دالر استرالیا را اندکی کاهش داد. دالر استرالیا 
معموال به عن��وان نقدینگی ثانویه در معامالت چینی 
استفاده می شود. ضرر زودهنگام این داده ها در سهام 
محدود شد و شاخص سی اس آی 300 به میزان 0.4 
 درصد افت کرد. ام اس سی آی، گسترده ترین شاخص 
آسی��ا- اقیانوسیه در خارج ژاپن، پ��س از دو جلسه 
کاهش، 0.1 درصد افت کرد درحالی که ارزش سهام 
استرالیا هم 0.۸ درصد کاهش یافت. نیکی 22۵ ژاپن 
پس از چه��ار جلسه افت توانس��ت 0.۵ درصد رشد 
کند. پ��س از اینکه روز پنجشنب��ه جمهوریخواهان 
سنای آمریکا برنامه کاهش مالیاتی را تصویب کردند 
که یک س��ال دیرتر از الیحه کاهش مالیاتی مجلس 
نمایندگ��ان مالی��ات شرکت ه��ا را کاه��ش می داد، 
سرمایه گذاران منتظر هستند تا نشانه ای از مصالحه و 
سازش پیدا کنند. در وال استریت سقوط شدید سهام 
جنرال الکتریک با بخش های سوددهی مثل کاالهای 
اساسی مصرفی و شرکت ه��ای خدماتی جبران شد. 
داوجونز 0.07 درصد رشد کرد درحالی که اس اندپی 

۵00 و نسدق هر دو 0.1 درصد سود کردند. 

سهام MTN به بورس نیجریه وارد 
می شود

اپراتور مخابراتی MTN تصمیم به پذیرش سهم 
خود در ب��ورس نیجریه دارد. روب��رت شاتر، معاون 
اجرای��ی شرکت مخابرات��ی MTNاعالم داشت که 
سهام ای��ن شرکت برای ماه مه  س��ال 201۸ آماده 
پذی��رش در ب��ورس نیجریه اس��ت. براس��اس این 
گ��زارش، شرک��ت مخابراتی MTN ب��رای مراحل 
پذی��رش سهام خ��ود آماده می شود ت��ا عرضه اولیه 
مناسب��ی را در بورس نیجریه به ثبت برساند. به نظر 
می رسد این مراح��ل اداری عرضه اولیه تا شش ماه 
آینده به اتمام برس��د. براساس گفته معاون اجرایی 
شرک��ت MTN، این شرکت با بسیاری از مشاوران 
سرمایه گذاری برای عرض��ه اولیه سهم وارد مذاکره 
ش��ده اس��ت در حالی که ب��ه نظر می رس��د پروسه 
پذی��رش سهام ای��ن شرکت بسی��ار پیچیده است و 
مق��ررات زیادی در میانه این راه، نیاز به پیاده سازی 
دارد، اما پیشرفت پروژه عرصه اولیه قابل تامل است. 
روب��رت شاتر در ادامه اظهار داش��ت: از عرضه اولیه 
سه��ام خود در بورس نیجری��ه بسیار راضی هستیم 
و امیدواری��م این مراحل به زودی ب��ه نتیجه برسد. 
روزنامه گاردین در این خصوص نوشت: این شرکت 
آفریقای جنوب��ی، شرکت سرمایه گذاری IBTC  را 
به عن��وان مشاور معامالت خ��ود انتخاب کرده است 
ک��ه پیش بینی می ش��ود با این روند و ب��ا فشار این 
شرکت سرمایه گذاری، مراحل عرضه به سرعت طی 
ش��ود. شرک��ت MTN یک شرک��ت ارتباطاتی راه 
دور چندملیت��ی است که در س��ال 1994 میالدی 
تاسیس شد و در حال حاضر در 21 کشور آفریقایی 

و خاورمیانه ای فعالیت دارد. 

پارس پامچال به بازار پایه منتقل 
می شود

شرک��ت پ��ارس پامچ��ال )شپمچ��ا( از فهرست 
شرکت ه��ای پذیرفت��ه شده در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود. 
ب��ه گزارش شرک��ت بورس ته��ران، براساس مصوبه 
هی��أت پذیرش اوراق به��ادار، شرکت پارس پامچال 
)شپمچ��ا( از فهرست شرکت ه��ای پذیرفته شده در 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران از تاریخ 27 آبان 139۶ 

حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود. 

افزایش 14 درصدی عملکرد شامال
شرکت معدنی امالح ایران اطالعات و صورت های 
مالی دوره شش ماه��ه منتهی به 31 شهریور ماه 9۶ 
را حسابرس��ی شده و با سرمایه معادل 210 میلیارد 
ریال منتشر کرد. شرکت معدنی امالح ایران با انتشار 
صورت های مالی شش ماهه خود اعالم کرد در دوره 
یاد ش��ده مبلغ 231 میلی��ارد و ۶03 میلیون ریال 
سود خالص کسب کرد. بر همین اساس این شرکت 
مبل��غ یک هزار و 103 ری��ال سود به ازای هر سهم 
اختص��اص داد ک��ه در مقایسه ب��ا دوره مشابه سال 
مالی قبل معادل 14درص��د افزایش داشت. گفتنی 
است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 
9۶4 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. 
ب��ه سود خالص دوره نیز س��ود انباشته ابتدای سال 
اضافه ش��د و در نهایت مبل��غ 304 میلیارد و 1۶7 
میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 

این شرکت منظور شد. 
 

دریچه

بیشترین درصد افزایش
سیم��ان غرب در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که سیمان ایالم در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.23۵۵سغرب

2.۸۶۸4.9۸سیالم

2.21۵4.93سصوفي

1.2174.91ساراب

9434.۸9سکرد

1.2۶۶4.۸9سفارس

13.3004.۶4رتکو

 بیشترین درصد کاهش
توریست��ی و رفاه��ی آبادگ��ران ایران ص��در نشین جدول 
بیشترین درصد کاهش ش��د. حمل و نقل بین المللی خلیج 
فارس در رده دوم این گروه ایستاد. فرآوری مواد معدنی ایران 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.79(2.347ثاباد

)3.9۵(2.۸4۵حفارس

)3.۸4(12.37۵فرآور

)3.77(3.901شلعاب

)3.7۶(۸.329بسویچ

)3.۶۶(7۶3خکاوه

)3.4۸(3.023کسرا

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
ش��د. حق تقدم سرمای��ه گذاری نفت و گ��از و پتروشیمی 
تامی��ن در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۶۵.۵14 139۵فایرا

49.321 17۶تاپیکوح

40.4۵0 2399فوالد

40.000 1خاذینح

27.229 1043خساپا

21.۸۶۵ 3۶۶0شپنا

13.۶2۶ ۸29خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشتری��ن ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفه��ان به خود اختص��اص داد. آلومینیوم ایران رتبه دوم 
را ب��ه دست آورد. پاالیش نفت اصفهان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

97.041 2399فوالد

91.3۶2 139۵فایرا

۸0.03۶ 3۶۶0شپنا

2۸.494 13300رتکو

2۸.3۸۸ 1043خساپا

2۵.۸2۵ 1۸019پرداخت

19.474 3023کسرا

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتب��ه نخست جدول 
بیشتری��ن سهام معامله شده را به دست آورد که آلومینیوم 
ایران در این گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
23992212فوالد
139۵20۶0فایرا

10432041خساپا
17۶17۵7تاپیکوح
13۶۸1۵33فاراک
14۶4411۶7آپ

30231127کسرا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید 
مح��ور خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

2433121۶خمحور
141۶70۸کساپا
339۵۶79کحافظ
117۶۵۸۸خکمک
19304۸2شپارس
2034407قثابت
347231۶خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشت��ه سرمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمتری��ن نسبت P/E ایستاد. سرمای��ه گذاری اعتبار ایران 

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

7۶92.0۵وخارزم
147۸2.74واعتبار
9۶33.19وصنا

11413.42پردیس
1۸443.۵2وبانک

1۶۵33.۵3پارسیان
101۶3.91وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع
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ج��ذب  ب��ه  سرعت بخشی��دن 
سرمایه گ��ذاری خارج��ی در راست��ای 
استفاده از ظرفیت رفع تحریم ها، تداوم 
مشوق ه��ای صادرات��ی و نی��ز در نظر 
گرفتن چارچوب های جدید برای انعقاد 
قراردادهای بین المللی از جمله مسائلی 
اس��ت ک��ه ب��ه تازگی توس��ط مجلس 
شورای اسالمی و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بر آنها تاکید شده است. 
به گ��زارش ایسنا، پس از نهایی شدن 
برجام پیش بینی ها بر این بود که جذب 
سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از 
اهداف اولی��ه در راستای رونق تولید و 
تجارت مدنظر قرار گیرد تا بتوان بدین 
طریق شاه��د تغییر و تحول در  بخشی 
از صنع��ت، معدن و تج��ارت به عنوان 
یکی از بازوان تحرک اقتصاد در کشور 
بود؛ مسئله ای که شاید آن گونه که باید 
و شاید مدنظر قرار نگرفت و با گذشت 

زمان ح��دود دو س��ال از برجام شاهد 
آن هستی��م ک��ه مجددا مسئ��والن بر 
جذب سرمایه گذاری خارجی با سرعت 
بیشتری تاکید کرده تا بتوان از ظرفیت  
رفع تحریم  به نحو مطلوب استفاده کرد 
و در راستای رونق تولید گام برداشت. 

تاکید بر تسریع در جذب 
سرمایه گذاری خارجی

مابی��ن  اخی��را  ک��ه  نشست��ی  در 
نمایندگ��ان و رئیس مجل��س شورای 
اسالمی ب��ا مسئ��والن وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت برگ��زار ش��د، علی 
الریجانی بر جذب سرمایه گذار خارجی 
با سرعت بیشتری تاکید کرد تا بتوان با 
بهره گیری از ظرفیت رفع تحریم ها در 
راستای منافع کش��ور به منظور جذب 
سرمایه گ��ذار خارج��ی اقدامات الزم را 
انج��ام داد و از تکنولوژی های بهتر در 

تولید کشور استفاده کرد. 

 الزام تداوم مشوق های صادراتی
 و پیگیری استراتژی صادراتی

در این زمینه رئیس مجلس شورای 
اسالم��ی همچنین با تاکی��د بر اینکه 
بای��د در بخ��ش صادرات ب��ه صورت 
جدی ت��ری گ��ام برداش��ت خواستار 
پیگیری استراتژی صادراتی به صورت 
ج��دی شد و ب��ه دو نکت��ه در بخش 
ص��ادرات ب��ه منظور در نظ��ر گرفتن 
شرکت ه��ای ب��زرگ صادرات��ی و نیز 
ایج��اد رقابت در بخش ه��ای مختلف 
آن اشاره کرد. وی همچنین خواستار 
ت��داوم مشوق ه��ای صادراتی شد و از 
اعالم آمادگی مجلس شورای اسالمی 
در راست��ای در نظر گرفتن تسهیالت 

الزم خبر داد. 
به گفته وی، دول��ت عنوان می کند 
که برای پرداخت بودجه جاری مجبور 
اس��ت از بخش های دیگ��ری برداشت 

کن��د، بنابرای��ن الزم اس��ت در قانون 
پیش بین��ی شود 2درص��د از صادرات 
پشتیبان��ی  ب��رای  صندوق��ی  در  را 
از صادرکنندگ��ان در نظ��ر گیرن��د، 
بنابراین الریجانی خواستار شد تا این 
موضوع به ص��ورت دائمی انجام شود 
تا بخش های مختلف صادراتی دغدغه 
ع��دم حضور ط��ی سال ه��ای آتی را 

نداشته باشد. 

تدوین چارچوب های جدید در 
انعقاد قراردادها

عالوه ب��ر این محم��د شریعتمداری 
خواست��ار در نظ��ر گرفت��ن چارچوب 
جدیدی برای قرارداده��ای بین المللی 
شد تا براساس آن مشکالت موجود در 
انعق��اد قراردادها کمتر شده و بتوان در 
راستای ج��ذب سرمایه های خارجی به 

صورت عملیاتی تری گام برداشت. 

ی��ک مسئ��ول صنع��ت پتروشیمی 
اع��الم کرد تیم مهندس��ی اولیه طرح 
راه ان��دازی نخستی��ن واح��د تولی��د 
پروپیلن از متان��ول در ایران با دانش 
به صورت  بوم��ی،  )الیسن��س(  فن��ی 
مشت��رک ب��ا شرک��ت »ایرلیکویید« 

فرانسه تشکیل شده است. 
تارنمای  گ��زارش چهارشنب��ه  ب��ه 
شرک��ت مل��ی صنای��ع پتروشیم��ی، 
مدیرعامل شرک��ت پژوهش و فناوری 
پتروشیم��ی اضافه کرد: فناوری تولید 
پروپیل��ن از متان��ول تح��ت عن��وان 
»پارس ام. تی. پی« مبتنی بر فناوری 
مشت��رک ای��ران و فرانس��ه است که 
بومی سازی شده و توفیق بزرگی برای 

صنعت پتروشیمی ایران است. 

اسماعی��ل قنبری اف��زود: این طرح 
اکنون در مرحل��ه ارائه الیسنس قرار 
دارد و امیدواری��م اوای��ل س��ال آتی 
اسناد مهندس��ی اولیه تولید و مراحل 

عملیاتی ساخت آغاز شود. 
به گفت��ه وی، نخستین واحد تولید 
پروپیل��ن از متانول در منطقه عسلویه 
به ظرفیت تولید 500 هزار تن ساخته 
می شود و سال 1401 به بهره برداری 

می رسد. 
وی اضافه کرد: از بین 9 درخواست 
ب��رای دان��ش فن��ی پ��ارس ام. ت��ی. 
پ��ی، س��ه درخواس��ت از شرکت های 
نفت نی��ک قشم، کاوه مت��ان قشم و 
شرک��ت پاالیشگاهی گ��از خانگیران 
 به صورت جدی در حال پیگیری است

مجوزه��ای  اخ��ذ  از  بع��د  و   
وزارت  موافقت ه��ای  و  خ��وراک 
صنای��ع  مل��ی  شرک��ت  و  نف��ت 
 پتروشیم��ی، الیسنس اح��داث واحد 

 ام. تی. پی به آنها ارائه می شود. 
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی در م��ورد طرح های دیگر 
ای��ن شرکت گفت: پروژه پی. دی. پی 
)PDP( ی��ا »پروسس دیزاین پکیج« 
ک��ه ادامه زنجیره تولی��د پلی پروپیلن 
از پروپیل��ن اس��ت پیگی��ری شد و به 
 دنب��ال راه ان��دازی موف��ق آزمایش��ی

 ط��رح تولی��د پلی پروپیل��ن در مرکز 
اراک هستیم. 

به گزارش ایرن��ا، حدود 27 میلیون 
ت��ن محص��ول پتروشیم��ی در نیمه 

نخست امسال تولید شد که نسبت به 
مدت مشابه پارسال بیش از 5 درصد 

رشد کرد. 
مقدار ف��روش داخلی در این مدت، 
از لحاظ ارزش 12 درصد بیشتر شد. 

همچنی��ن در ص��ادرات محصوالت 
نخس��ت  م��اه   6 در  پتروشیم��ی 
امس��ال رش��د 12 درص��دی از نظ��ر 
 مق��دار و 8 درص��دی از نظ��ر ارزش

 نسب��ت به زمان مشابه پارسال تحقق 
یافت. 

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
اکن��ون حدود 62 میلیون تن در سال 
اس��ت که با بهره ب��رداری از طرح های 
جدید تا پای��ان امسال به بیش از 70 

میلیون تن افزایش می یابد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت در سال پایانی 
برنامه ششم توسعه تولید خاویار به بیش از 10 تن 

و 10 هزارتن ماهی خاویاری خواهد رسید. 
حسن صالحی، معاون وزی��ر جهاد کشاورزی و 
رئیس سازمان شی��الت در گفت و گو با ایلنا، در 
خص��وص برنامه های شیالت ب��رای تولید و صید 
ماهی های خاوی��اری اظهار کرد: دریای خزر پس 
از فروپاش��ی شوروی سابق در همه زمینه ها دچار 
مشکل شد و هجوم کشورهای تازه استقالل یافته 
به دریای خزر برای بهره ب��رداری از آن و فعالیت 
نفتی و صنعتی آن کشورها در دریای خزر ذخایر 
را کاه��ش داده است و م��ا امروز 7 سال است که 
پن��ج کشور توافق کردند فقط ب��رای فعالیت های 

بازس��ازی ذخایر و تحقیقات صید کنیم و فعالیت 
صید تجاری ممنوع شده است. 

وی اف��زود: در همی��ن راستا ما پ��رورش ماهی 
خاوی��اری را در دست��ور ک��ار خود ق��رار داده ایم. 
خوشبختان��ه در سال گذشته بی��ش از 2 هزار تن 
گوشت ماهی��ان خاویاری تولید، ص��ادر و به بازار 

مصرف ارسال شده است. 
بیش از 2 تن خاویار پرورشی تولید شده که یک 
ت��ن از آن صادر شده و ی��ک تن به مصرف داخلی 

رسیده است. 
صالحی در رابطه با تولید خاویار ادامه داد: امسال 
تولید خاویار پرورش��ی قطعا بیش از 3 تن خواهد 
بود. امروز پرورش ماه��ی خاویاری در دستور کار 

سازمان شیالت قرارگرفته است. 
ب��ا هدف گذاری ک��ه م��ا کردی��م و توافقی که 
ب��ا استان ه��ای شمال��ی انج��ام ش��ده در س��ال 
 پایان��ی برنام��ه شش��م توسع��ه تولی��د خاوی��ار

 به بیش از 10 ت��ن و 10 هزارتن ماهی خاویاری 
خواهیم رسید. 

رئیس سازمان شیالت با اشاره به نحوه صادرات 
ماهی خاویاری تصریح کرد: کل ماهیان خاویاری 
ک��ه تولید می شود در اختی��ار تولید کننده است و 
به هرکس که بخواهد می فروشد. در امر فروش یا 
صادرات دولت هیچ نقشی ندارد. انحصاری دست 
کسی ندارد و بر عهده خود تولید کننده است و ما 

فقط کنترل تولید را برعهده داریم.

رئیس سازمان شیالت در گفت وگو با ایلنا: 

تولید 10 هزار تن ماهی خاویاری تا پایان برنامه ششم
 توافق کشورهای مشترک المنافع در دریای خزر برای ممنوعیت صید تجاری

یک مسئول صنعت پتروشیمی اعالم کرد

برنامه بومی سازی دانش فنی یک فرآیند صنعت پتروشیمی

3 راهکار مجلس و دولت برای تحول صنعتی و تجاری
اخبار

 حیات »طرح رونق تولید«
 و »بسته حمایت از صادرات 

غیر نفتی« در سال ۹۷
پ��س از اجرایی شدن دو ط��رح »رونق تولید« و »بسته 
حمای��ت از توسعه صادرات غیرنفتی« طی دو سال اخیر، 
دولت مجددا تصمیم گرفته حمای��ت از تولید و صادرات 
را در س��ال آینده تحت عنوان بسته های حمایتی مدنظر 

قرار دهد. 
به گزارش ایسن��ا، در سال گذشته )1395( طرح رونق 
تولید اقتصادی و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
جه��ت حمایت از دو بخش تولی��د و صادرات مدنظر قرار 
گرفتن��د. طرح رونق تولی��د هرچند در س��ال گذشته با 
پرداخ��ت تسهیالتی مع��ادل 24 هزار میلی��ارد تومان به 
17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی کارنامه تقریبا 
موفق��ی را از خود به ج��ای گذاشت، اما در سال جاری به 
هیچ وج��ه شرایط مطلوبی را پش��ت سر نگذاشته و طبق 
آخرین آمار با گذشت نیم��ی  از سال تنها حدود 4درصد 
از اعتبار 30 هزار میلیارد تومانی مربوط به آن محقق شده 
اس��ت. در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اما نه 
در س��ال گذشته و نه در سال جاری به هیچ وجه عملکرد 
نهادهای متول��ی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک های 
عام��ل و سازمان برنامه و بودجه قاب��ل دفاع نبوده و تنها 
بخش ناچیزی از این اعتب��ارات که شامل منابع صندوق 
توسعه ملی، منابع بانک��ی و منابع بودجه ای است محقق 
شده است و در این زمینه تاکنون گزارش شفافی از میزان 

پرداختی ها توسط این نهادها منتشر نشده است. 

طرح رونق تولید
در سال گذشت��ه  )1395( طرح رونق تولید اقتصادی 
با پرداخت تسهیالتی مع��ادل 24 هزار میلیارد تومان به 
17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار 
قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل 
طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیالت به 30 هزار میلیارد 
تومانی به 15 هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است. 
قاب��ل اشاره است که در طرح مربوط به سال جاری که 
تحت عن��وان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر 
ق��رار گرفته 20 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت 
به 10 هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی 
و نیز 10 هزار میلی��ارد تومان برای 5000 واحد صنعتی 
کوچ��ک، متوسط و بزرگ به منظ��ور نوسازی و بهسازی 

تعریف شده است. 

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد 
کارگروه برنامه ملی پیشب��رد برون گرایی اقتصاد )توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی( در جلس��ه م��ورخ 1396.5.9 ستاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی به تصوی��ب رسید از سوی 
مع��اون اول رئیس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه های 

اجرایی ابالغ شد. 
این بست��ه در راستای تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از ص��ادرات غیرنفت��ی »برنامه های حمایتی و 
تشویقی توسعه ص��ادرات غیرنفتی کش��ور« جهت اجرا 
توسط دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا صادرکنندگان کاال 
و خدمات به روش های مختلف مورد حمایت قرار گیرند. 
الزم به ذکر است که این بسته جایگزین بسته حمایت از 

توسعه صادرات غیرنفتی مربوط به سال 1395 شد. 

پیش بینی ۲ بسته حمایت از تولید و صادرات در 
بودجه سال ۹۷

سیدحمی��د پورمحم��دی -مع��اون ام��ور اقتصادی و 
هماهنگ��ی برنام��ه و بودجه سازمان برنام��ه و بودجه- از 
پیش بینی دو بسته مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت 
در بودجه سال 1397 خبر داده است. بسته های حمایتی 
در بخش صادرات و تولید که بسته حمایت از تولید، فراتر 
از وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، ح��وزه کشاورزی و 

خدمات را نیز دربر می گیرد. 
ب��ر این اساس پ��س از آنکه طرح رون��ق تولید و بسته 
حمایت از صادرات غیر نفتی طی دو سال اخیر مدنظر قرار 
گرفته اند، در سال 1397 نیز مج��ددا این دو طرح تداوم 
خواهند یاف��ت، هرچند که به طور قط��ع در مورد میزان 
اعتبار اختصاص یافته و جامع��ه تحت پوشش آنها شاهد 

تغییراتی نسبت به پروژه های قبلی خواهیم بود. 

بهبود »محیط کسب وکار« هم روی 
کاغذ ماند، هم افت کرد! 

»بهب��ود فض��ای کسب و ک��ار« یک��ی از اصلی ترین 
خواسته ه��ا و مطالبات فعاالن بخش خصوصی از دولت 
است؛ بهبودی که به اعتقاد فعاالن اقتصادی در سال های 
اخی��ر حاصل نشده و طب��ق آمارها رتب��ه کسب و کار 
ای��ران افت ه��م کرده است. به گ��زارش ایسنا، محیط 
کسب و کار، مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، 
نهادی و مقرراتی اس��ت که بر فعالیت های کسب و کار 
حاک��م است. در شروع کار دولت یازدهم بهبود محیط 
کسب و کار یکی از اصلی ترین شعارهای اقتصادی دولت 
بود؛ شعاری که مورد استقبال تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی قرار گرفت و از آن حمایت کردند، اما با توجه 
به اینکه دولت در شروع کار خود در سال 1392 با تورم 
بیش از 40درصدی روبه رو شد، همه سیاست های خود 
را به سمت کاهش ت��ورم برد؛ مسئله ای که باعث شد 
تقاضا به شدت قابل توجهی در بازار کاهش یابد و رکود 
حاک��م شود؛ سیاستی که مورد انتقاد فعاالن اقتصادی 

قرار گرفت. 

خبـر

محمد شریعتمداری: 
فوالد مبارکه نماد واقعی ایجاد 
ارزش افزوده و تکمیل زنجیره 

تولید است
شریعتمداری گفت در بخش ایجاد ارزش افزوده باالتر 
بای��د شرکت های بیشتری مانند ف��والد مبارکه داشته 

باشیم. 
به گزارش ایلنا، محمد شریعتم��داری، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت، در جریان برگ��زاری مراسم افتتاحیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی م��ع��دن، ص������ن�ایع 
مع���دن��ی، ماشین آالت، تجهی��زات و صنایع وابسته 
ضمن بازدید اختصاصی از غرفه فوالد مبارکه، در جمع 
میهمانان خارج��ی و داخلی، مدیران و صاحبان صنایع 
کشور از شرکت فوالدمبارکه به عنوان نماد عینی و واقعی 
ایجاد ارزش افزوده و کامل بودن زنجیره تولید یاد کرد و 
گفت: این شرکت از همان ابتدای بهره برداری با در نظر 
گرفتن اصل توسعه و ایجاد ارزش بیشتر، شعار زیبای »از 
سنگ تا رن��گ« را سرلوحه کار خود قرار داده است که 
این بسیار ارزشمند است و باید الگوی سایر صنایع کشور 

نیز قرار گیرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تکمیل 
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع گفت: 
در ح��وزه سیاست گذاری داخلی بنا را بر آن گذاشته ایم 
که فعالیت ها در حوزه معدن و صنایع معدنی را براساس 
اولوی��ت آنها، با زنجیره ارزش باالتر مواجه کنیم؛ ضمن 
اینکه در این راستا با احیای ستاد زنجیره فوالد فعالیت ها 
را از سر گرفته ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین 
خص��وص خاطرنشان کرد: در بخش ایجاد ارزش افزوده 
باالتر باید شرکت های بیشتری مانند فوالد مبارکه داشته 
باشی��م. وی با اشاره به هدف گ��ذاری تولید 55 میلیون 
تن فوالد در کشور گف��ت: اگر بخواهیم این امر محقق 
شود باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر امور و ایجاد 

بازارهای باثبات صادراتی پیش برویم. 
شریعتمداری اظهار امیدواری کرد: امسال باید بتوانیم 
میزان صادرات فوالد کشور را به 9 میلیون تن برسانیم 
و قدم ه��ای استوارتری برای تولید 55میلیون تن فوالد 

برداریم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد با 
تمهیداتی که مسئ��والن در نظر خواهند گرفت، بخش 
ساخت وساز نیز به رون��ق الزم برسد تا سایر حوزه های 
مرتبط در این بخ��ش نیز به شکل فعال تری بتوانند به 

فعالیت های خود ادامه دهند. 
شریعتم��داری در بخش دیگری از سخن��ان خود از 
تخصیص 10 هزار میلیارد تومان بودجه از سوی دولت 
ب��رای نوسازی صنعتی کشور خب��ر داد و گفت: تمامی 
صنای��ع کوچک و بزرگ نی��ز می توانن��د از این امکان 

بهره مند شوند. 
وی برگ�������زاری نش���س��ت های تخص��ص���ی 
در سیزدهمی��ن نمایشگ��اه معدن و صنای��ع  معدنی و 
ماشی��ن آالت را بسی��ار ارزشمند خوان��د و از مسئوالن 
خواس��ت تمامی مباحث مطرح ش��ده در این نشست ها 

به دقت بررسی شود. 
وی ضمن گرامیداشت ی��اد و خاطره تمامی عزیزانی 
ک��ه در عرصه مع��دن و صنایع معدن��ی در حین انجام 
وظیفه جان باارزش خود را نثار کردند، از ایمنی به عنوان 
مهم ترین اصل در تمامی فعالیت ها یاد و بر رعایت هرچه 

دقیق تر این اصل تاکید کرد. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه افزود: باید از 
فرصت حضور جوانان فرهیخته در همه امور به صورت 
عملی و به نحو احس��ن استفاده کنیم؛ به خاطر داشته 
باشیم تمامی دنیا به کارگیری مغزهای حاضر در کشور 
ما را دائما بررسی می کنند و باید بدانیم با عقب ماندگی 
ج��دی دانشی در حوزه مع��دن و صنایع معدنی مواجه 
هستیم ک��ه باید هرچه سریع تر این وضع را سروسامان 

دهیم. 
وی در همی��ن خصوص همکاری خان��ه معدن ایران 
و ایمی��درو برای استفاده بهین��ه از ظرفیت های دانشی 
کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی را ضروری دانست 
و تصری��ح کرد: به کارگیری جوانان اندیشمند و توسعه 
دانش در حوزه معدن و صنایع معدنی بیشتر از تجهیزات 

اهمیت دارد. 
شریعتم��داری توسعه معدن و صنایع معدنی را یکی 
از مهم تری��ن برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواند و گفت: برای این کار نیازمند جذب سرمایه های 
بیشتر داخلی و خارجی هستیم؛ زیرا متاسفانه امروز در 
کشورم��ان در بخش مع��ادن و صنایع معدنی با کالس 
جهانی با محدودیت مواجه هستیم؛ درحالی که در کشور 
ما ذخایر معدنی فراوانی وجود دارد؛ کما اینکه اخیرا اعالم 
ش��ده یک ذخیره عظیم سنگ آهن در کشور شناسایی 
ش��ده است ک��ه برآوردهای انجام ش��ده نشان می دهد 
ظرفیت این معدن به اندازه کل معادن سنگ آهن کشور 

است. 
وی با تاکید بر اینک��ه قدم های برداشته شده از سوی 
دول��ت یازدهم در ح��وزه معدن برابر با ک��ل قدم های 
برداشته شده دوره های قب��ل است، تصریح کرد: اما این 
هم هنوز کافی نیست و می طلبد که طی سال های پیش 
روی این دولت قدم های دقیق تر و دانش بنیان تری در این 

حوزه برداشته شود. 
وی در بخ��ش پایانی سخنان خ��ود از ایجاد اشتغال 
به عنوان ایج��اد پایه خانواده یاد کرد و با تاکید بر اینکه 
حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیت باالیی برای ایجاد 
اشتغال دارد، گفت: بنده بر دست تک تک تمامی عزیزانی 
که در حوزه فعالیت خود برای جوانان این کشور فرصت 

شغلی ایجاد می کنند، بوسه می زنم. 
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در حال��ی ک��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت تنها ۱۵ مدل 
خ��ودرو را ب��رای پیش ف��روش 
تایید ک��رده اس��ت شرکت های 
واردکننده خودرو بدون اعتنا به 
این موضوع اکثر محصوالت خود 
را ب��ه روش پیش ف��روش عرضه 

می کنند. 
به گزارش ایسنا، اخیرا وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به نقل 
از امیرحسی��ن قنات��ی، مدیرکل 
صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرک��ه 
این وزارتخان��ه پیش فروش تنها 

۱۵ مدل خ��ودرو در ایران را به 
رسمیت شناخت. به این ترتیب 
دیگ��ر مدل ه��ای خودرویی که 
بی��ش از ۴۰ م��دل اج��ازه ثبت 
ابت��دای س��ال  در  را  سف��ارش 
دریافت کرده بودند، اجازه عرضه 

به روش پیش فروش را ندارند. 
دارای  خ��ودرو  پیش ف��روش 
ضوابط��ی اس��ت ک��ه از س��وی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگ��ان اع��ام شده و 
یک��ی از مهم تری��ن ضواب��ط آن 
وجود خ��ودرو در انب��ار شرکت 

واردکننده است. 
یک بررسی س��اده خبر اعام 
ن��ام شرکت های��ی ک��ه اج��ازه 
پیش ف��روش خ��ودرو را دارن��د 
نشان می دهد شرکت ها به میزان 
درخواست بازار برخی محصوالت 
را ندارن��د، اما سایت شرکت های 
واردکننده چیز دیگری را نشان 
می ده��د و ای��ن شرکت ه��ا به 
پیش فروش و حتی فروش نقدی 
محصوالتی که ب��ه تایید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نرسیده 

است، می پردازند. 

نشان  سرانگشتی  یک حساب 
از آن دارد که برخی شرکت ها به 
دنب��ال آن هستند که با دریافت 
سرمایه مردم، میزان سرمایه در 
گ��ردش خ��ود را افزایش دهند 
و حاض��ر ب��ه آن هستند تا سود 
دیرکرد را به حس��اب مشتریان 

واریز کنند. 
بررسی سایت تنها سه شرکت 
واردکننده خ��ودرو که برخی از 
محصوالت آنها برای پیش فروش 
به تایید وزارت صنعت، معدن و 
تجارت رسیده است، نشان از آن 

دارد ک��ه شرکت های واردکننده 
فراتر از محص��والت مورد تایید 
وزارت صمت ب��ه پیش فروش و 
دیگر  محص��والت  نقدی  فروش 

خود روی آورده اند. 
این س��ه شرک��ت در مجموع 
اج��ازه دارند تنها ۹ مدل خودرو 
را ب��ه پیش ف��روش بگذارند، اما 
در واقعی��ت و آنچ��ه سایت های 
رسم��ی این سه شرک��ت نشان 
خ��ودرو  م��دل   ۱۳ می ده��د، 
از س��وی آنه��ا ب��ه پیش فروش 

گذاشته شده است. 

عض��و کمیسی��ون صنای��ع و معادن 
مجل��س ده��م می گوید ارتق��ای کیفی 
تولی��د و نحوه ارائه خدم��ات، از مسائل 
مهمی است که در صورت اهتمام جدی 
خودروس��ازان به ای��ن دو گزینه، شاهد 
تحول و توسع��ه در خودروسازی کشور 

خواهیم بود. 
غام محم��د زارع��ی در گفت وگ��و با 
خب��ر خ��ودرو اظه��ار داش��ت: هرگونه 
ت��اش خودروس��ازان در جهت کیفیت 
و ارتق��ای خدمات پس از فروش، انتظار 
مشتریان داخل��ی از خودروهای ایرانی 
را پاس��خ خواه��د داد و حمایت بیشتر 
از تولی��دات داخلی را  مصرف کنندگان 

به دنب��ال خواهد داش��ت. وی گفت: با 
افزایش کیفی��ت خودروها، جریان رشد 
قیم��ت خودروه��ا نیز منطق��ی خواهد 
شد به طوری ک��ه در این راستا هم نظر 
مصرف کنن��ده تامی��ن خواهد شد و هم 
فض��ای اجتماع��ی نیز این اج��ازه را به 

خودروساز خواهد داد. 
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه در کن��ار 
افزای��ش کیفی��ت خودروه��ای داخلی 
جه��ت  نظارت��ی  مکانیزم ه��ای  بای��د 
کیفی��ت  و  قیم��ت  استاندارد س��ازی 
خدم��ات پ��س از ف��روش خودروها نیز 

تبیین و اجرایی شود. 
وی گفت: ب��ا تنوع در تولید خودرو و 

کیفیت بخشی به خودروهای موجود در 
کشور است که می توان نیاز بازار داخل 

را پاسخ داد. 
وی اظه��ار داشت: با تامین نیاز داخل 
عاوه بر اینکه جایگاه صنعت خودروی 
ایران ارتقا خواهد یافت مسلما نیاز بازار 
به ورود خودروهای خارجی و خروج ارز 

از کشور مرتفع خواهد شد. 
دن��ا  و  بویراحم��د  م��ردم  نماین��ده 
خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه ب��ا افزای��ش 
مشارک��ت و همکاری ب��ا خودروسازان 
معتبر زمین��ه ارتقای کیف��ی خودروها 
و توسعه صنعت خ��ودرو و امکان ورود 
خودروه��ای ایران��ی در بازاره��ای دنیا 

فراهم خواهد شد. به گفته زارعی، روند 
همکاری های اخی��ر می تواند در کنترل 
هزینه تولید و کاهش قیمت خودرو در 

داخل نقش موثری داشته باشد. 
وی تاکی��د ک��رد: در شرایط کنونی 
بای��د مصرف کنندگان داخل��ی به این 
جمع بندی برسند که قیمتی که برای 
خ��ودرو پرداخ��ت می کنند ب��ه لحاظ 
کیفی��ت و قیم��ت تمام ش��ده عادالنه 

است. 
وی اف��زود: در صورتی ک��ه مشتریان 
داخلی عدالت در قیمت گذاری خودروها 
را احساس نکنند بی شک شرایط حاکم 

بر بازار خودرو ادامه خواهد یافت. 

نیرومحرکه  انجم��ن همگ��ن  دبی��ر 
عق��د  گف��ت  کش��ور  قطعه س��ازان  و 
قرارداده��ای همکاری و سرمایه گذاری 
مشت��رک بین المللی )جوین��ت ونچر( 
ایران��ی و خارجی  بی��ن قطعه س��ازان 
می توان��د به ارتقای صنعت قطعه سازی 
کش��ور و انتقال فن��اوری و دانش فنی 

کمک کند. 
به گزارش ایرن��ا، »آرش محبی نژاد« 
در گردهمای��ی انجم��ن قطعه س��ازان 
صنای��ع همگ��ن کشور ب��ا انجمن های 
قطعه س��ازان  نمایندگ��ان  و  فرانس��ه 
اتریش، آلمان، هن��د، چین، جمهوری 
کره و تای��وان در محل هتل ارم افزود: 
ای��ن گردهمایی با هدف کاهش شکاف 
موج��ود بی��ن قطعه س��ازان داخلی و 
خارجی و برآورده کردن نیازمندی های 
خودروس��ازان خارج��ی ب��ا استفاده از 
ایرانی  توانمندی شرکت های قطعه ساز 

پیش بینی شده است. 
وی ابراز امی��دواری کرد که با تداوم 
جلس��ات و نشست ه��ا ب��ا خارجی ها، 
شاه��د عق��د قرارداده��ای همکاری و 
سرمایه گ��ذاری مشت��رک بین الملل��ی  
)جوینت ونچر( بین قطعه سازان ایرانی 

و خارجی باشیم. 
وی در پاس��خ به ایرن��ا، در خصوص 
دستاورده��ای عمل��ی برج��ام در این 
صنع��ت، از س��ال ۹2 به عن��وان سال 
»سکت��ه« صنعت خودروی��ی کشور با 
تولید فقط 7۴۰ ه��زار دستگاه خودرو 
یاد ک��رد و گفت: امض��ای قراردادهای 

پسابرجام��ی در دول��ت یازده��م، آمار 
تولید خودروی کشور را به یک میلیون 
و ۳۵۰ هزار دستگ��اه در سال گذشته 
افزایش داد که خود گویای نتایج عملی 

برجام در این بخش است. 
محبی ن��ژاد تاکی��د ک��رد: اگ��ر این 
قراردادهای جدید با سیاست گذاری های 
صحیح��ی در حوزه صنعت قطعه سازی 
هم��راه شود، می توان��د تاثیرات مثبتی 
برای این صنعت به همراه داشته باشد. 
همگ��ن  صنای��ع  انجم��ن  دبی��ر 
نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور با 
اشاره به انتظارات قطعه سازان از دولت، 
تاکید ک��رد: دولت باید عوامل محیطی 
فضای کسب و کار و حوزه خودرو را رصد 
کرده و آث��ار آن را ببیند؛ به ویژه اینکه 
ام��روز در زمینه ه��ای سرمایه گ��ذاری 
ثاب��ت، ایج��اد زیرساخت ه��ا، انتق��ال 
دان��ش و فن��اوری و سرمایه در گردش 

با چالش هایی مواجه  هستیم. 
وی تصریح کرد: نرخ سود تسهیات 
بانک��ی، نرخ تورم و ن��رخ ارز، سه مانع 
اصلی برای ی��ک اقتصاد مولد است که 
»گل��وی صنعتگران و قطعه س��ازان را 

می فشارد.« 
این مسئ��ول خاطرنشان کرد: انتظار 
م��ی رود تعامات به گون��ه ای باشد که 
تولی��دات داخل مقرون به صرفه شوند؛ 
ب��ر این اس��اس اعمال دست��وری نرخ 
ارز و ن��رخ س��ود تسهیات ب��ه معنای 
اعط��ای رانت و یارانه به تولیدکنندگان 
خارج��ی و عامل کاهن��ده در رغبت به 

سرمایه گذاری در داخل است. 
رضای��ی«،  »رض��ا  همچنی��ن 
رئی��س انجم��ن سازندگ��ان قطع��ات 
جم��ع  در  خ��ودرو  مجموعه ه��ای  و 
قطعه سازان خارج��ی خاطرنشان کرد: 
ب��ا اجرایی ش��دن برج��ام در دو س��ال 
گذشته، اینک فضای بسیار خوبی برای 

سرمایه گذاری در ایران فراهم است. 
وی تصری��ح ک��رد: اکن��ون فرص��ت 
مغتنم��ی ب��رای حض��ور خارجی ها در 
ب��ازار خودرو و قطعه سازی ایران و بازار 
۴۰۰ میلیونی منطقه و همسایگان مهیا 
شده که استفاده از آن می تواند ارتقای 
صنعت قطعه سازی ای��ران و همچنین 
س��ودآوری برای شرکت ه��ای خارجی 
و حض��ور در بازار ب��زرگ منطقه را به 

همراه داشته باشد. 

پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به 
هاب صادراتی منطقه

در این گردهمای��ی، »دیدیر هدین«  
کمیت��ه  رئی��س   )Didier Hedin(
ایران��ی صنایع و تجهی��زات فرانسه به 
ایرن��ا، گفت: فضای کنونی ایران از نظر 
بازرگانی و تجاری آم��اده تعامل و کار 
ب��ا خارجی هاست، اما ب��ه لحاظ دانش 
و فن��اوری هن��وز فاصله وج��ود دارد و 
شرکت ه��ای ایرانی بای��د شرایط الزم 
برای در اختیار گرفتن فناوری های روز 

را برای خود فراهم کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، خارج از ای��ران و در 
کشوره��ای منطقه و همسایه یک بازار 

ب��زرگ بی��ش از ۴۰۰ میلی��ون نفری 
وجود دارد ک��ه حضور ایرانی ها در این 
ب��ازار به تنهایی یا در قالب قراردادهای 
همک��اری مشترک با سای��ر شرکت ها، 

بستگی به توان رقابتی شان دارد. 
هدی��ن خاطرنشان کرد: ایران بازاری 
اس��ت که با نظ��ام تعرف��ه بسته شد و 
امک��ان کار کردن ب��رای خارجی ها در 
آن وج��ود دارد، ام��ا ب��ازار کشورهای 
همسایه ایران بازاری کاما باز است که 
اروپایی ها، ژاپنی ها، چینی ها و. . . برای 

حضور در آن در رقابتند. 
وی تاکی��د ک��رد: به دلی��ل مزایای 
موج��ود در ای��ران از جمل��ه ثب��ات و 
امنیت، وجود انرژی و نیروی کار ارزان، 
ای��ن کش��ور را ب��رای سرمایه گذاری و 
همچنین کمک ب��ه صنایع آن انتخاب 
کرده ایم، اما تبدیل شدن ایران به مرکز 
صادرات��ی منطقه مقوله ای است که در 
وهله نخس��ت باید آمادگی آن از سوی 
ایرانی ها فراهم شود و همچنین بستگی 
مستقی��م به نوع ق��رارداد با خارجی ها 

دارد. 
داد:  ادام��ه  فرانس��وی  مق��ام  ای��ن 
و  همک��اری  قرارداده��ای  برخ��ی  در 
سرمایه گذاری مشترک )جوینت ونچر( 
اج��ازه صادرات محص��والت و تولیدات 
داده شده، اما در برخی دیگر این اجازه 
داده نش��ده است؛ ای��ران توانایی انجام 
ص��ادرات قطعات خودروی��ی و تبدیل 
ش��دن به مرکز ص��ادرات در منطقه را 
دارد، اما باید شیوه رقابت را یاد بگیرد. 

تحول در بازار خودرو با رشد عادالنه قیمت و کیفیت

صنعت قطعه سازی در سایه همکاری های مشترک ارتقا می یابد

بی اعتنایی واردکنندگان خودرو به ابالغیه وزارت صمت
اخبار

تحریم، پای قطعات بی کیفیت خارجی 
را به صنعت کامیون ایران باز کرد

مدیر یک شرکت خودروسازی گفت تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی در سال های گذشته عاوه بر باز کردن پای قطعات 
چینی و ترک به بازار کامیون ایران، موجب از دست رفتن 

6۰درصد بازار به نفع لوازم خودرویی بی کیفیت شد. 
 »حمیدرض��ا خباززاده« در جری��ان برپایی دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی 
ته��ران در گفت وگ��و با ایرنا، اف��زود: از بهمن م��اه پارسال 
داخلی سازی برخی قطع��ات کامیون های اسکانیا در ایران 
آغاز شده که عمده آن مربوط به الستیک خودروها، قطعات 
پاستیک��ی، فایبرگاس و. . . است که مقرر است به تدریج 
ت��ا ۴۰درصد افزایش یاب��د. به گفته این مسئ��ول، اکنون 
کارشناسانی از چهار کشور برزیل، فرانسه، سوئد و هند همراه 
با کارشناسان ایرانی در بحث داخلی سازی قطعات، به ارزیابی 
کیفی شرکت های مختلف قطعه ساز کشورمان در استان های 
مختلف از جمله یزد و اصفهان که به استانداردهای شرکت 
مادر این کامیون ساز نزدیکند، مشغولند تا بهترین شرکت ها 
و قطعه س��ازان برای همکاری گزینش شوند. مدیر قطعات 
شرکت ماموت دیزل یادآوری کرد: این شرکت تامین کننده 
قطع��ات کامیون و تریلر است که ب��ه ارائه خدمات پس از 
فروش نیز می پردازد، برای این شرکت واردات اجناس اصلی 
اهمیت دارد و نمی خواهیم چینی ها یا ترک ها در این قضیه 
ورود کنند. خباز زاده بی��ان داشت: اکنون واردات لوازم این 
کامی��ون از کشور آلمان و قطعات و ل��وازم مورد نیاز تریلر 
از جمل��ه محورها، چراغ ها، سیستم ترمز، جک ه��ا و. . . از 
کشوره��ای مختلف انجام می شود. وی ب��ا اشاره به اعمال 
تحریم های ظالمانه در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: 
شرکت اسکانیای سوئد سهامدار آمریکایی ندارد و هیچ یک از 
محصوالت خود را به بازار این کشور صادر نمی کند، بنابراین 
تحریم ه��ا کوچک ترین تاثیری ب��ر همکاری های دوجانبه 
اسکانیا و ای��ران نداشت و تامین اجناس و قطعات به روال 
پیش از تحریم ها انجام می ش��د. این مدیر خدمات پس از 
فروش کامیون ادامه داد: با این حال، باید پول خرید اجناس 
به دست شرکت مادر سوئدی می رسید و از سویی، قطعات 
را به نحوی وارد کشور می کردیم که با مشکاتی همراه بود. 
وی اظهار داشت: قطع روابط بانکی ایران با سایر کشورها، 
پرداخت ه��ای مالی با این شرکت را با مشکل مواجه کرد و 
واردات قطع��ات و لوازم مورد نیاز به کشورمان نیز از طریق 
واسطه ها به انج��ام می رسید که همه این م��وارد افزایش 
هزینه ها و تاخیر در تحویل قطعات را به دنبال داشت؛ همین 
مسئله سبب شد شاه��د افزایش فروش قطعات تقلبی در 
بازار باشیم و پای قطعات ترک و چینی به این بازار باز شود. 

خودرو در درآمدهای مالیاتی ریپ زد
بررسی ها نشان از آن دارد که با وجود آنکه دولت از محل 
مالی��ات بر واردات، شماره گذاری و نقل وانتقال خودرو برای 
شش ماهه نخست سال درآمد 2 هزار و ۵7۰ میلیارد تومان 
را مص��وب کرده بود، تنها ۹7۰ میلی��ارد تومان آن محقق 
شده اس��ت. به گزارش ایسنا، یکی از منابع درآمدی دولت 
که برای آن ردیف خاصی تعریف  شده، درآمدهای مالیاتی 
خ��ودرو است که دولت از سه محل مالیات واردات، مالیات 
نقل وانتقال و مالیات شماره گذاری خودرو برای شش  ماهه 
نخست سال در مجموع درآمد 2 هزار و ۵7۰ میلیارد تومانی 
را مصوب کرده بود که تنها ۹7۰ میلیارد تومان آن در این 

مدت محقق شده است. 
مالیات واردات خودرو

درحالی ک��ه دولت از مح��ل مالیات واردات خ��ودرو در 
شش ماهه نخس��ت سال درآمد یک ه��زار و 6۴۰ میلیارد 
تومانی را مصوب کرده تنها ۱۳۰ میلیارد از این رقم محقق 

شده است. 
بررسی ها نش��ان از آن دارد که درآمد دولت از این محل 
در شش  ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است. 
ط��ی پنج  ماه��ه نخست س��ال ۱۳۹6 درآم��د دولت از 
محل مالیات واردات خ��ودرو ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که 
بررسی ه��ا گواه آن را دارد که ب��ا وجود آنکه مصوبه دولت 
برای شهریورماه از محل مالیات واردات خودرو 27۰ میلیارد 
تومان بوده طی ششمین ماه سال تنها 2۰ میلیارد تومان به 

حساب دولت واریز شده است. 
مالیات شماره گذاری خودرو

دولت برای شش ماهه نخست سال از محل درآمد مالیات 
شماره گذاری خودرو، درآمد ۵6۰ میلیارد تومانی را مصوب 
کرده بود که این میزان درآمد در مدت  زمان اعام شده کاما 
محقق شده است. درآمد ۵6۰ میلیارد تومانی دولت از محل 
مالیات شماره گذاری خودرو در حالی محقق شده که نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشته درآمد دولت از این محل 
روند صعودی به خود گرفته است. بررسی ها حکایت از آن 
دارد ک��ه طی پنج  ماهه نخست سال جاری درآمد دولت از 
محل مالیات شماره گذاری خودرو ۵۱۰ میلیارد تومان بوده 
ک��ه این درآمد ۴۰ میلی��ارد تومان بیشتر از میزان مصوب 
دول��ت بوده است. دولت ب��رای شهریورماه از محل مالیات 
شماره گذاری خ��ودرو درآمد ۹۰ میلیارد تومانی را مصوب 
کرده که درآمد دولت در این ماه ۵۰ میلیارد تومان به ثبت 

رسیده است. 
مالیات نقل وانتقال خودرو

دولت همچنین از محل مالیات نقل وانتقال خودرو درآمد 
۳7۰ میلی��ارد تومان��ی را برای خود تصوی��ب کرده که در 
شش ماهه نخست سال جاری تنها 2۸۰میلیارد تومان آن 
محق��ق شده و این میزان درآم��د دقیقا مشابه درآمد سال 

گذشته دولت از این محل بوده است. 
دولت تنها برای شهریورماه درآمد 6۰ میلیارد تومانی را 
از محل مالیات نقل وانتقال خودرو مصوب کرده که در این 

مدت ۵۰ میلیارد تومان محقق شده است. 

اخبار

در جلسه هم اندیشی انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی مطرح شد 

صنعت قطعه سازی ایران آماده مشارکت 
با تولیدکنندگان مطرح جهان

به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان ایران، 
مدی��ران انجمن های قطعه س��ازی فرانسه، آلمان و 

تایوان مهمان قطعه سازان ایرانی بودند. 
ب��ه گزارش پرشین خودرو، آرش محبی نژاد، دبیر 
انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازی در این مراسم 
ب��ه تشریح وضعی��ت قطعه سازی ای��ران پرداخت و 
گفت: استان های مختلف کش��ور با ظرفیت باالیی 
ک��ه در تولید قطعات خ��ودرو دارند می توانند برای 

مشارکت های خارج از کشور مهیا شوند. 
وی افزود: موقعیت بکر و دسترسی آسان به منابع 
مختلف انرژی در بسیاری از مناطق ایران این امکان 
را فراه��م ساخته که سرمایه گذاران خارجی بتوانند 

در مجموعه های قطعه سازی سرمایه گذاری کنند. 
در ادامه مدی��ران انجمن های قطعه سازی فرانسه 
و آلم��ان ضمن ابراز امیدواری ب��رای ورود به بحث 
مشارک��ت با طرف های ایرانی ب��رای تولید و عرضه 
قطعات خودرو از امکان ادامه گفت وگوها در زمینه 

ایجاد جوینت ونچرها گفتند. 
مدیر انجمن قطعه سازان تایوانی نیز با اعام اینکه 
تای��وان قطب تولید بسی��اری از تکنولوژی های روز 
جه��ان است، تصریح کرد: م��ا این آمادگی را داریم 
تا تجارب خ��ود را با طرف ه��ای ایرانی به اشتراک 

بگذاریم. 
رض��ا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان ایران نیز 
در این مراسم تاکید ک��رد: ایران در منطقه ای قرار 
دارد ک��ه می تواند به تنهایی به ه��اب قطعه سازی 

تبدیل شده و سایر کشورها را تغذیه کند. 
وی مشارکت ه��ای جدید صنع��ت قطعه سازی را 
برای صنعت خودرو مفید دانست و خاطرنشان کرد: 
حض��ور بزرگان صنعت قطعه جهان در کشور نشان 
می دهد ک��ه قطعه سازی ایران و ب��ازار کشور مورد 

توجه جهانی قرار گرفته است. 

دست خودروساز برای افزایش 
قیمت بسته است

عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن تخصص��ی همگن 
قطعه س��ازی کشور گف��ت در شرایط��ی که دست 
خودروساز ب��رای افزایش قیم��ت بسته است طبعا 
این مسئل��ه در فرآیند تولی��د و قیمت قطعات نیز 

تاثیر گذار خواهد بود. 
سعید صبوری در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره 
ب��ه مشکات ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت مواد 
اولی��ه بر هزین��ه تولید قطعه س��ازان، اظهار داشت: 
البت��ه محاسب��ه تاثیر این م��وارد در هزینه تولید و 
درصد افزایش قیمت برای قطعات مختلف متفاوت 

است. 
وی گفت: مسلما بخشی از قطعات مواد بیشتری 
برای تولید نیاز داشت��ه اما کاربری کمتری دارند و 
برخی نیز کارب��ری بیشتری داشته ام��ا مواد اولیه 

کمتری برای تولید مورد نیاز است. 
وی ب��ا اشاره به ع��دم ذکر افزای��ش هزینه ها در 
قرارداده��ای خودروس��ازان، گف��ت: در صورتی که 
در ق��رارداد بین خودروس��از و قطعه ساز این موارد 
دیده می ش��د زمانی که قیمت م��واد اولیه، نرخ ارز 
و دستمزده��ا افزایش پیدا می کند مسلما بر مبنای 
قرارداده��ا افزایش هزینه تولی��د در قیمت قطعات 

لحاظ می شد. 
وی تصری��ح ک��رد: متاسفانه تاکن��ون در قرارداد 
خودروس��ازان با قطعه سازان افزای��ش هزینه تولید 
دیده نشده است درحالی که این موارد از اساس باید 
در قرارداده��ا لحاظ شود تا هر زم��ان که اختاف 
قیمت ها ایجاد شد این اختاف قیمت ها در راستای 

قراردادها اجرایی شود. 
وی همچنی��ن بخشی از این جری��ان را ناشی از 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
ع��اوه بر اینکه در ق��رارداد خودروس��از این موارد 
ذکر نشده از سویی شورای رقابت به جهت محاسبه 
قیم��ت خودرو، دست خودروساز را بسته و طبعا در 
این جریان شرکت های خودروساز نیز برای افزایش 
قیمت با مشکل مواجه خواهند بود درحالی که برای 
دستیاب��ی به جری��ان مناس��ب در قراردادها و رفع 
مشکل قیمت قطعات، خودروساز نیز باید در تعیین 
قیمت آزاد باشد و با هر قیمت دلخواهی محصولش 

را به بازار عرضه کند. 
وی اف��زود: طبع��ا در راستای فرآین��د نادرستی 
که وجود دارد خودروس��از و سازندگان قطعات هر 
دو متض��رر خواهند ش��د درحالی که در یک جامعه 
صنعتی تعیین قیمت توسط تولیدکننده باید روال 

عادی داشته باشد. 
عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن تخصص��ی همگن 
قطعه سازی کشور یادآور شد: البته خودروسازان هر 
ساله درخواست افزایش قیمتی را به جهت افزایش 
حق��وق و دستمزد و هزینه سربار ارائه می کنند، اما 
همی��ن ارقام منطقی به سخت��ی مورد موافقت قرار 

می گیرد. 
صب��وری با توجه به نرخ تورم و قیمت ارز در ۱۰ 
س��ال گذشته، تاکید ک��رد: در شرایطی که در این 
م��دت بسی��اری از مولفه های تولی��د افزایش یافته 

طبعا باید این موارد در قیمت ها لحاظ شود. 



مع��اون پژوهش و فناوری وزیر علوم، بر ضرورت ایجاد یک اکوسیستم 
ن��وآوری در کش��ور تاکی��د کرد و گف��ت نیازهایی که ب��رای ایجاد یک 
اکوسیست��م نوآوری در کشور الزم است، یک تفکر، انسجام و همت ملی 

را می طلبد. 
به گ��زارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در 
آیین معارفه خود با بیان اینکه حوزه پژوهش 
و فناوری در تمام دنیا مبحث پیچیده ای تلقی 
می ش��ود، افزود: همه رویکردها و نگرش های 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگ ملی و سازمانی و 
نگاه ما به مسئله تحقیق، کارآفرینی و کسب 

ثروت ملی، روی این حوزه تاثیرگذار است. 
وی تصری��ح کرد: فناوری، زندگی انسان را 
به شدت تغییر داده و شکافی که بین کشورها 
ایج��اد می شود، عم��ا در فن��اوری صورت 
می گیرد و ای��ن سرعت فاصله کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته را افزایش می دهد. 

بنابراین بدیهی است که باید به فناوری، تحقیق و توسعه اهمیت دوچندان 
دهیم و نگاه منسجم تری به آن داشته باشیم. 

برومن��د با بیان اینک��ه هم اکنون دنیای اقتصاد جه��ان، بر پایه دانش 

فعالیت می کند و ما نیز مجبور هستیم بر این موضوع تمرکز کنیم، افزود: 
اگر تحقیق، توسعه، پژوهش و فناوری نقشی در زندگی مردم ایفا نکند و 

نتواند ثروت ملی ایجاد کند، بی فایده است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه باید راهبردی فکر 
ک��رده و دقیق رفت��ار کنی��م، خاطرنشان 
ک��رد: پارک های علم و فن��اوری باید نقش 
خ��ود را در توسعه کسب و ک��ار ایفا کنند و 
از دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در 
راستای تصمیم گیری و برنامه  ریزی استفاده 

کنیم. 
مع��اون پژوهش و فن��اوری وزی��ر علوم 
خاطرنشان کرد: باید به بازنگری فرآیندهای 
اجرایی بیندیشیم، چراک��ه به ما می آموزد 
ب��ا تغییر نگرش ه��ا و رفتارهایم��ان کار را 
به گونه ای انجام دهیم تا کشور از آن منتفع 

شود. 
دکتر برومن��د در پایان با بیان اینکه فناوری عنصر جمع شونده است، 
اظهار کرد: باید از دانش بشری استفاده کنیم، چرا که زمان تنگ و منابع 

محدود است و باید همکاری های خود را گسترش دهیم. 

»بهبود فضای کسب و کار« یکی از اصلی ترین خواسته ها و مطالبات فعاالن 
بخ��ش خصوصی از دول��ت است؛ بهبودی که به اعتقاد فع��االن اقتصادی در 
سال ه��ای اخیر حاصل نش��ده و طبق آمارها رتبه کسب و ک��ار ایران افت هم 

کرده است. به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار، 
مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی 
و مقررات��ی است که ب��ر فعالیت های کسب و کار 
حاکم است. در شروع ک��ار دولت یازدهم بهبود 
محیط کسب و کار یک��ی از اصلی ترین شعارهای 
اقتصادی دولت بود، شع��اری که مورد استقبال 
تولیدکنندگان و فع��االن اقتصادی قرار گرفت و 
از آن حمای��ت کردند. اما با توجه به اینکه دولت 
در شروع کار خود در سال ۱۳۹۲ با تورم بیش از 
۴۰ درصدی روبه رو شد، همه سیاست های خود 
را به سمت کاهش تورم برد؛ مسئله ای که باعث 
ش��د تقاضا به شدت قابل توجهی در بازار کاهش 

یابد و رکود حاکم شود. 
سیاستی که مورد انتقاد فعاالن اقتصادی قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت 
توانسته تورم را کنترل کند که این خود دستاورد مهمی است اما از طرف دیگر 

این هدف در ازای از بین رفتن رونق در بازار بوده است. 

از طرف دیگر، قانون بهبود محیط کسب و کار از طرف اتاق  بازرگانی در اواخر 
دول��ت ده��م به مجلس ارائه و تصویب شد اما هن��وز روی کاغذ مانده است و 
ب��ه طور کامل اجرایی نشده است. همچنین آمارهایی که از وضعیت شاخص 
محیط کسب و ک��ار ارائه ش��ده است وضعیت 
مطلوبی را در مورد محیط کسب و کار در ایران 
نشان نمی ده��د. گزارش کسب وک��ار جهانی 
بیشت��ر روی بخش های کلی��دی تعامل میان 
دول��ت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی 
که سیاست گ��ذاران و قانونگ��ذاران می توانند 
به منظ��ور تسهیل تعامات به صورت مستقیم 
روی دستورالعمل ها تاثیرگذار باشند. متاسفانه 
این تعام��ل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته 
است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب وکار 
)Doing business( رتبه ایران نه تنها بهبود 
پی��دا نکرده که کاهش یافته است. اما براساس 
آنچه محس��ن جال پور - رئی��س سابق اتاق 
بازرگان��ی ایران - اعام کرده است در آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک 
جهان��ی ایران در جایگاه ۱۲۴ جهان در شاخص بهبود محیط کسب و کار قرار 

دارد که این رتبه بدترین رتبه ایران در سه سال گذشته است.   

دبی��ر شورای فرهنگ عمومی کشور از نامگ��ذاری سه روز جدید در تقویم 
رسمی سال ۱۳۹7هجری شمسی با مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی خبر 
داد. سیدرضا موالی زاده روز چهارشنبه در دیدار از گنجینیه آموزش و پرورش 

چهارمحال و بختیاری در گفت و گوی اختصاصی 
با ایرنا گفت که هشتم ربیع االول، سالروز شهادت 
حض��رت امام حسن عسگ��ری)ع( و آغاز امامت 
حضرت ولی عصر)عج( تعطی��ل رسمی و پنجم 
شهریورماه به عن��وان روز کشتی و ۲۹ بهمن ماه 
به عن��وان روز اقتصاد مقاومت��ی و کارآفرینی در 

تقویم سال ۹7 ثبت شد. 
وی گفت: ترویج سبک ایرانی اسامی به عنوان 
یک سبک جام��ع و جامعه نگ��ری از مهم ترین 
برنامه های شورای فرهنگ عمومی کشور در سال 

۹7 است. 
موال��ی زاده افزود: از دو ماه پیش کارگروهی با 
حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی و اعضای 

شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده که این کارگروه برنامه چهار ساله شورای 
فرهنگ عمومی را تدوین می کند. 

ب��ه گفته وی، فرهنگ عموم��ی عبارت است از فص��ل باورهای مشترک و 

رفتارهای یک جامعه که شناسنامه فرهنگی جامعه به حساب می آید. 
موال��ی زاده تصریح کرد: فرهنگ کار و کارجمعی، گرایش به سمت مصرف 
ک��االی ایرانی، گرایش به کیفی کردن ک��االی ایرانی و کاهش مصرف کاالی 
خارجی از مهم ترین برنامه های شورای فرهنگ 

عمومی در سال جاری است. 
دبی��ر ش��ورای فرهن��گ عموم��ی کش��ور، 
فرهنگ س��ازی برای مصرف بهنی��ه آب و نوع 
مص��رف انرژی را از برنامه ه��ای مهم این شورا 
دانست و گفت: متاسفانه در ایران میزان مصرف 
ان��رژی و دورری��ز موادغذایی باالت��ر از برخی 

کشورهای جهان است. 
به گفت��ه وی، میزان دورریز غذا در کشور تا 
حد ک��ل مبلغ یارانه هاست ک��ه در این زمینه 
باید فرهنگ سازی شود تا از دورریز موادغذایی 

جلوگیری کرد. 
وی چهارمح��ال و بختی��اری را دارای ی��ک 
تم��دن و فرهنگ مهم دانست و گفت: گنجینیه آموزش و پرورش این استان 
ی��ک مدل خوب برای معرفی تاریخ فرهنگ و آموزش استان است و می تواند 

فرهنگ را به نسل جوان معرفی کند. 

معاون سازمان توسعه تجارت برندسازی را یکی از ضرورت های بخش تولید 
دانست و گفت که با تکیه  بر برندسازی می توان در بازار رقابت بین المللی رشد 
و پیشرفت قابل توجهی به دس��ت آورد. به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی 

در آیین تجلی��ل از صادرکنندگان نمونه استان 
قزوین اظهار کرد: در حال حاضر بخش صادرات 
در استان قزوی��ن به صورت جدی در حال انجام 

است که برای ارتقای آن باید تاش کرد. 
وی افزود: برای پیشبرد بخش صادرات باید به 
دنبال ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی باشیم، 
چراک��ه امروز زمان کلی گوی��ی نیست و ما برای 
غلبه بر مشکات نیازمن��د راهکارهای عملیاتی 
هستیم تا دستورالعمل الزم را برای رفع آن تهیه 

کنیم. 
مع��اون توسعه صادرات کاال و خدمات توسعه 
تجارت ای��ران تاکید کرد: ایران دارای ظرفیت ها 
و استعداد الزم است که از آن غفلت شده است. 

ای��ن مسئول با تاکید ب��ر اینکه ما امروز در نب��رد اقتصادی هستیم، گفت: 
این نبرد بی��ش از آنکه جنگ پول ها باشد جنگ مغزهاست، چراکه با تفکر و 

برنامه ریزی می توان در بازار رقابت اقتصادی موفق عمل کرد. 

وی با بیان اینکه رقابت های شدیدی در عرصه اقتصادی در جهان در حال 
انجام است، ادامه داد: متاسفانه ما از این بازار جهانی عقب هستیم و باید برای 
رفع این عقب ماندگی ظرفیت سازی با توجه به تعریف جهانی آن داشته باشیم. 
م��ودودی اضافه ک��رد: در چه��ار دهه اخیر 
بیشت��ر واحده��ای صنعتی کش��ور در عرصه 
محل��ی، استانی و ملی ق��دم برداشتند این در 
حالی اس��ت که باید نگاه مدی��ران تولیدی به 
سمت بازار بین المللی باشد تا با وصل به زنجیره 
اقتصادی جهان بسیاری از مشکات موجود در 

کشور حل شود. 
وی بیان کرد: نب��ود تفکر و نگاه به صادرات 
بین المللی یک خط��ای استراتژیکی است که 

آسیب های زیادی را به همراه خواهد داشت. 
م��ودودی در پایان خاطرنش��ان کرد: استان 
قزوین به عنوان یکی از استان های صنعتی مهم 
در کشور محسوب می شود که تاش خواهیم 

کرد یک پایانه صادراتی در آن شکل بگیرد. 
به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از بیش از ۳۵ صادرکننده برتر استان 

در سال ۹۶ با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد. 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تاکید کرد

ضرورت ایجاد یک اکوسیستم نوآوری در کشور
بهبود »محیط کسب وکار« هم روی کاغذ ماند، هم افت کرد!  نامگذاری 3 روز جدید در تقویم رسمی ایران

29 بهمن ماه به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نام گذاری شد
معاون سازمان توسعه تجارت: 

برندسازی ضرورت  تولید است

ط��ی جلسه ای  ب��ا حض��ور سورنا ست��اری، معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری و محمدرضا حسین زاده عض��و هیأت مدیره بانک ملی 
ای��ران، تفاهم نامه های همکاری، تاسی��س و توسعه مرکز شتاب دهی و 
ن��وآوری و همچنین استفاده از فناوری ذخی��ره و پردازش داده، میان 
ستاد توسعه فناوری اطاعات و ارتباطات و فضای مجازی، بانک ملی و 

دانشگاه صنعتی شریف امضا شد. 
 بانک ملی ایران می تواند بسترساز توسعه فناوری در حوزه 

پولی و بانکی باشد
سورن��ا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این جلسه 
همکاری شکل گرفته میان بانک ملی و معاونت علمی را مسیری به سوی 
توسع��ه کسب وکارهای نوپا خوان��د و گفت: حمای��ت از استارت آپ ها 
می بایست از شکل وام و تسهیات به سوی سرمایه گذاری های خطرپذیر 
سوق پیدا کند، که خوشبختانه بانک ملی با ورود به این مسیر، می تواند 

بسترساز توسعه فناوری در حوزه پولی و بانکی باشد. 
  مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این جلسه، از ورود بانک 
مل��ی به فضای حمایت از نوآوری و فن��اوری در حوزه استارت آپی ابراز 
خوشحالی ک��رد و گفت: بانک مل��ی ایران به عن��وان بزرگ ترین بانک 
دولتی می تواند بستر بسی��ار مناسبی برای توسعه فناوری های مختلف 
به ویژه در ح��وزه پولی باشد. در ادامه محمدرض��ا حسین زاده آمادگی 
بان��ک ملی ایران را برای ورود ب��ه عرصه های جدید نوآورانه و کمک به 

شکل گیری و توسعه کسب وکارهای نوپا اعام کرد. 
ستاری در ادامه بان��ک ملی ایران را پشتوانه ای  قوی برای حوزه علم 
و فن��اوری کشور دانست و تایید کرد: دان��ش در کشور به حمایت های 
همه جانب��ه نیاز دارد ک��ه خوشبختانه بانک ملی ای��ران در این زمینه 

پیشتاز بوده است. 
در ادام��ه جلسه خاتونی، عضو هیأت مدیره و معاون فناوری اطاعات 
بانک با اشاره به نیاز شبکه های بانکی به تجهیزات ذخیره سازی اطاعات 
بی��ان کرد: با توج��ه به نیاز اساس��ی سیستم بانک ملی ب��ه تجهیزات 
ذخیره س��ازی اطاعات در کش��ور، راه اندازی مرکز ن��وآوری در عرصه 
خدم��ات و سرویس های مالی الزم بود ک��ه امیدواریم با همکاری های 

شکل گرفته در این زمینه شاهد پیشرفت های بیشتر باشیم. 
وی گفت: بانک ملی ایران قصد دارد در اقدامی نو همزمان با حمایت 
از نخبگ��ان دارای ایده از آنها برای ارائه خدمات نوین برای مردم کمک 

بگیرد. 
 خاتونی گفت: گاهی به عنوان یک موسسه و سازمان اگرچه وظیفه 
استق��رار و پای��داری سرویس ها را در کشور ب��ر عهده داریم، ولی در 
کن��ار آن وظیف��ه دیگر ما این است که از کسان��ی که با شجاعت به 
راه اندازی سامانه هایی این چنین کارساز در کشور می پردازند حمایت 
کنی��م، به همین منظور ب��ا اعتقاد بر حمای��ت از جوانان و نخبگان 
کشور و فراهم س��ازی بستری مناسب، به گونه ای  ق��دم برمی دارد تا 
صاحب��ان ایده و نخبگان کشور ب��ا فراغ باز و بدون استرس کار خود 

را پیش گیرند. 
در ادام��ه جلس��ه مهدی فقیه��ی، دبیر ست��اد فن��اوری اطاعات و 
ارتباط��ات و فضای مجازی معاونت علم��ی و فناوری ریاست جمهوری 
ای��ن تفاهم نام��ه را در راستای انجام وظایف بازار س��ازی ستاد برشمرد 
و اف��زود: براساس ای��ن تفاهم نامه بانک ملی ای��ران به عنوان نخستین 

بازار بانک��ی استفاده کننده از ذخیره ساز تولیدش��ده به عنوان محصول 
دانش بنیان تولی��د داخل است که می تواند نمونه ای موفق برای توسعه 
ب��ازار محص��والت دانش بنی��ان داخلی در ح��وزه فن��اوری اطاعات و 

ارتباطات باشد. 
در ادام��ه محمدرضا حسی��ن زاده آمادگی بانک ملی ای��ران را برای 
ورود ب��ه عرصه های جدی��د نوآورانه و کمک ب��ه شکل گیری و توسعه 

کسب و کارهای نوپا را اعام کرد. 
 تفاهم نامه همکاری در خصوص تاسیس و توسعه مرکز 

شتاب دهی و نوآوری
 در جری��ان تفاهم نام��ه همکاری با عن��وان تاسی��س و توسعه مرکز 
شتاب ده��ی و نوآوری، ستاد توسعه فناوری اطاعات ارتباطات و فضای 
مج��ازی ستاد توسعه فن��اوری اطاعات و ارتباط��ات و فضای مجازی 
به عن��وان ط��رف اول این تفاهم نامه، وظیفه حمای��ت فنی از تاسیس و 
راه ان��دازی این مرکز و انج��ام اقدامات الزم در جه��ت تسریع در اخذ 
مجوزه��ای الزم را دارد و در ای��ن راستا با فراهم س��ازی و تامین منابع 
اطاعات��ی و همچنین کمک ه��ای مالی به حمای��ت از تجاری سازی و 
بازاریاب��ی ب��رای فعالی��ت استارت آپ های تحت پوش��ش در این مرکز 

می پردازد. 
 بانک ملی ای��ران به عنوان طرف دوم این تفاهم نامه مکلف شد ضمن 
حمایت های فنی و مالی از تاسیس و راه اندازی مرکز شتاب دهی، فضا را 
برای استقرار این مرکز فراهم کند و با سنجش توان شرکت ها و دانش 
محص��والت تولیدشده در مرک��ز شتاب دهی آنها را در بانک ملی به کار 
گی��رد و درنهایت با ارائه گزارشات منظم توسع��ه و پیشرفت در حوزه 

استارت آپی فراهم کند. 
 و درنهای��ت دانشگاه صنعتی شری��ف به عنوان طرف سوم این قرارداد 
مکل��ف به تامی��ن و بسترس��ازی در تاسی��س این مرک��ز شتاب دهی 
به گون��ه ای  است که با ارائه گزارشات کام��ل از پیشرفت در این جریان 
علم��ی و نظارت بر طرح های ارائه شده در مرکز شتاب دهی به برگزاری 
رویداده��ای کارآفرین��ی مرتبط با همک��اری ستاد فن��اوری اطاعات 

ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی بپردازد. 
تفاهم نامه همکاری در زمینه به کارگیری فناوری ذخیره و 

پردازش داده با عملکرد باال
در این جلسه دومین تفاهم نامه در راستای به کارگیری فناوری بومی 
»ذخیره و پردازش داده با عملکرد باال « میان سه نهاد دولتی بانک ملی 
ایران، دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ستاد توسعه فناوری اطاعات 
ارتباط��ات و فضای مجازی معاونت علمی به امض��ا رسید و بانک ملی 
ایران به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی در کشور به جای ذخیره سازهای 
خارجی می تواند با به کارگیری فناوری بومی بستر مناسبی برای توسعه 

بازار و نمونه مناسبی برای بازار فراهم کند. 
 براس��اس این تفاهم نامه استفاده از این ذخیره ساز داده در بانک ملی 
آغ��از شد و نخستی��ن خرید مربوطه نیز انجام ش��د. این فناوری بومی 
با ه��دف بازارسازی، توس��ط پژوهشگاه فناوری اطاع��ات و ارتباطات 
دانشگ��اه صنعت��ی شریف، با حمای��ت ستاد توسعه فن��اوری اطاعات 

ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی توسعه پیداکرده است. 
ست��اری در پایان از م��وزه بانک ملی ایران بازدید ک��رد و اقدام این 
بانک در راه اندازی موزه را میراثی ماندگار در نظام بانکی ایران دانست.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در آیین آغاز به کار این 
است��ارت آپ، با بیان اینکه این رویداد برای نخستین بار در کنار پنجمین 
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می شود، گفت: هدف اصلی 
آن آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با نحوه ایده پروری و تیم سازی است 
و دانشجویان می توانند در این استارت آپ ایده های خود را در قالب کارهای 

تیمی پرورش داده و وارد بازار کار شوند. 
دکتر جعفر محسنی افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید برخی 
ایده های ن��و و خاق دانشجویان را در داخ��ل کشور متناسب با ساختار 

فرهنگی جامعه پرورش دهیم. 
وی گف��ت: هدف ما آم��وزش دانشجویان جهت کارآفرین��ی در حوزه 
فرهنگ��ی است و متولی اصلی این است��ارت آپ سازمان جهاد دانشگاهی 
استان، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان و سازمان تجاری سازی 

فناوری و اشتغال دانش آموختگان )ستفا( جهاددانشگاهی کشور است. 
وی ی��ادآور شد: محوره��ای این روی��داد، گردشگری با نگ��اه ویژه به 
 تبری��ز۲۰۱۸، صنای��ع دستی، رسانه ه��ای جدید )انیمیش��ن، بازی های 

رایانه  و...( و شهرسازی و معماری است. 
محسنی با بیان اینکه مسائل فرهنگ��ی در جامعه مغفول مانده است، 
گف��ت: برگزاری استارت آپ ها می توان��د فرصت خوبی جهت پرداختن به 

مسائل فرهنگی جامعه شود. 
وی اظهار کرد: دانشجویان می توانند در این استارت آپ با ارائه طرح اولیه 
ای��ده خود در جهت کارآفرینی شرکت کرده و طی آموزش های اثر بخش 

اساتید و کار تیمی، شاهد نتایج خوبی شوند. 
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره تاکید می کنند 

هر فعالیتی باید پیوست فرهنگی داشته باشد، افزود: در جامعه ما به موضوع 
فرهنگی در تمامی زمینه ها آنطور که باید، رسیدگی نشده و این موضوع در 
جامعه مغفول مانده است، برهمین اساس برگزاری چنین استارت آپ هایی 

می تواند فرصت مناسبی جهت پرداخت به مسائل فرهنگی شود. 
رئیس سازم��ان جهاددانشگاهی استان با بیان اینکه در حوزه فرهنگی 
و هن��ری به تولید هدایا و نماد بومی کشور ما توجهی نشده است، گفت: 
برخی کشورها نماد و هدایای خود را به عنوان محصول متناسب با فرهنگ 
کش��ور خود تولید می کنند، در حالی که در کش��ور ما این موضوع مورد 
بی مه��ری قرار گرفته است، به عنوان مثال در تبریز می توان فقط هدایای 
خوراکی را به گردشگران ارائه کرد در حالی که آن، هدیه ماندگاری نیست 

و فرهنگ تبریز را در قالب هدیه ماندگار بیان نمی کند. 
وی ادام��ه داد: در حوزه فرهنگی و هن��ری به هنرمندان و دانشجویان 
پیشنهاد کرده ای��م که وارد حیطه تولید نماد و هدای��ای استان در قالب 

اشکال مختلف شوند تا این فرهنگ در کشور گسترش یابد. 
محسن��ی با بی��ان اینکه سازم��ان تجاری س��ازی فن��اوری و اشتغال 
دانش آموختگان و سازمان جهاد دانشگاهی استان با هدف القای ایده ها به 
دانشجویان در زمینه صنایع فرهنگی و خاق، وارد عمل شده است، گفت: 
می توانیم جهت ریشه کنی بیکاری از جامعه، از طریق اجرای این ایده ها، 

اشتغال زایی کرده و راهکارهای موثری برای کاهش بیکاری ارائه دهیم. 
زهرا رحمانی فر، مدیر رویدادهای سازمان تجاری سازی و دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی نیز در این مراسم، گفت: در این رویداد ۴۲ شرکت کننده 
با ۲۳ ایده حضور دارند که از این تعداد 7 ایده به عنوان ایده برتر شناخته 

شده که باهم به رقابت می پردازند. 

در دیدار سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با نالدی ماندیا 
پاندور، وزیر علوم و فناوری آفریقای جنوبی، طرفین بر گسترش همکاری های 
دو جانب��ه تاکید کردند و با اشاره به دیدار پیشین خود با یکدیگر در حاشیه 
اجاس ساالنه علم و فناوری در ژاپن، توسعه همکاری های دو کشور را ضروری 
دانستند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این دیدار، مهم ترین محور 
تعامل با جامعه جهانی را پتانسیل باالی انسانی کشور عنوان کرد و گفت: ایران 
گام های بلندی را برای  گذار از یک اقتصاد منبع محور به سوی اقتصادی متکی 
به توانمندی نیروی انسانی برداشته است. وی افزود: در حال حاضر ایران با در 
اختیار داشتن ۵ میلیون دانشجو و چهارمین کشور تربیت کننده فارغ التحصیل 
رشته های فنی و مهندسی در مسیر اقتصادی دانشی حرکت می کند. ستاری 
در ادام��ه با اشاره به برگزاری سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و 
آفریق��ای جنوبی در اول آبان سال جاری در پرتوریا و امضای سند آن توسط 
وزیر امور خارجه ایران و وزیر روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی، 
عنوان کرد: براساس بند »علم و فناوری« این سند، خواهان افزایش تعامات 
و همکاری ه��ا با آفریقای جنوبی هستیم. در ادام��ه این جلسه، نالدی ماندیا 
پان��دور، وزیر علوم و فناوری آفریق��ای جنوبی ضمن تشکر از میزبانی معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، بر آمادگی و وجود ظرفیت های تعامل میان 

کش��ورش با ایران تاکید کرد. ماندیا پاندور، مهم ترین مشکل آفریقای جنوبی 
را وضعیت اشتغال جوانان آفریقا عنوان کرد و گفت: راه اندازی استارت آپ ها، 
انکوباتورها و مراکز نوآوری از مهم ترین اولویت های همکاری آفریقای جنوبی 
با ایران است. وی همچنین تصریح کرد: آفریقای جنوبی آمادگی دارد که در 
سطح بنگاه های کوچک و متوسط تسهیاتی را در اختیار فناوران و مهندسان 
ایرانی قرار دهد. احمد عائی طباطبائی، معاون قائم مقام امور بین الملل نیز در 
این نشست، ضمن اشاره به همراهی تع��دادی از شرکت های فناور ایرانی در 
حوزه های مختلفی چون بیوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی و دارو، در سفر اخیر 
وزی��ر امور خارجه ایران به آفریق��ای جنوبی، گفت: مذاکرات صورت گرفته با 
شرکت های آفریقای جنوبی فرصتی مغتنم و مناسب در برقراری ارتباط بیشتر 
ایران با کشور آفریقای جنوبی است. در این دیدار، مصطفی قانعی، دبیر ستاد 
توسع��ه زیست فناوری نیز گزارش��ی از اقدامات مشترک انجام شده در حوزه 
زیس��ت فناوری و دارو با آفریقای جنوب��ی ارائه کرد. وی همچنین بیان کرد: 
با توجه به ابراز عاقه من��دی آفریقای جنوبی برای همکاری در حوزه زیست 
فناوری، ایران در انتقال دانش به آفریقای جنوبی آماده همکاری است. در پایان 
این دیدار مقرر شد به منظور افزایش تعامات و همکاری های دوجانبه، هیأتی 

از متخصصان و فناوران هر دو کشور از زیرساخت های طرفین بازدید کنند. 

 وارن بافت میلیاردر آمریکایی بخش بزرگ 
دیگری از سهام خود در شرکت IBM را فروخت. 

این درحالی  است که در همین دوره وی تعداد 
سهام خود در شرکت اپل را افزایش داده است. 

 Berkshire به گزارش رویترز، مدیرعامل
Hathaway  در سه ماهه سوم سال میالدی جاری 

37 میلیون سهم به ارزش 5.37 میلیارد دالر از 
سهام شرکت IBM را فروخته و به این ترتیب 

32درصد از سهامش در این شرکت را کاهش داده 
است. 

در همین دوره وارن بافت سهامش در شرکت اپل 
را به 134.1 میلیون سهم به ارزش 20.7 میلیارد 

دالر افزایش داده است. 
گفتنی است سهام IBM از پایان سال 2016 

قریب به 54 درصد افت داشته است.  

تاسیس و توسعه مرکز شتاب دهی و نوآوری با همکاری 
معاونت علمی، بانک ملی و دانشگاه شریف

با هدف ترویج کارآفرینی برگزار می شود

رویداد استارت آپی »صفاتک«

 راه اندازی استارت آپ ها و مراکز نوآوری
 مهم ترین اولویت  همکاری آفریقای جنوبی با ایران

 وارن بافت
سهام اپل را جایگزین 

سهام IBM کرد
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گزارشخبر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات گفت الزم است که وزارت ارتباطات 
ب��رای حل چالش های کسب و کار ارائه دهندگان محتوای ک��ودک و نوجوان، سازوکار 
الزم را اندیشی��ده و اقدام مناسب را انج��ام دهد. به گزارش فارس، محمد خوانساری 
در حاشیه بازدید از بخش خانواده درسا در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
گف��ت: مجموعه هایی مانند درسا، سکوهایی ب��رای ارائه خدمت هستند که محتوای 
مناس��ب را از تولیدکننده های اصلی جمع آوری ک��رده و آنها را ارائه می دهند. وی در 
ادامه به خأل های موجود در عرصه فعالیت شرکت هایی که برای تولید محتوای فضای 
مجازی، کار می کنند اشاره کرد و گفت: مهم ترین خألهایی که وجود دارد این است که 
زیرساخت سرویس هایی که باید براساس آن، اقتصاد مناسب برای مجموعه هایی مانند 
درس��ا فراهم باشد، حل و فصل شود تا ریسک کسی که در این حوزه سرمایه گذاری 

می کند به حداقل برسد. 

حل چالش های کسب و کار ارائه دهندگان 
محتوای کودک و نوجوان  

یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال که از ۲۰ آبان کار خود را آغاز کرده است 
امس��ال برای نخستین بار میزبان استارت آپ ه��ای حوزه دیجیتال است. به گزارش 
گ��روه علم و فن��اوری آنا، استارت آپ ی��ا شرکت نوپا به یک شرک��ت یا کسب  وکار 
گفته می ش��ود که معموال به تازگی و در نتیجه کارآفرین��ی ایجاد شده  است، رشد 
سریع��ی دارد و در جه��ت تولید راه حلی نوآوران��ه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در 
ب��ازار شکل گرفته  است. به گفته محمد مهدی حاجی بابایی، مسئول اجرایی بخش 
کسب وکاره��ای نوپا یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، بیش از ۴۰۰ شرکت 
فع��ال در حوزه رسانه دیجیتال در نمایشگ��اه امسال حضور دارند که ۱۴۰ غرفه به 
استارت آپ ه��ا اختصاص یافته است. این استارت آپ ه��ا در حوزه پزشکی، خدمات 

شهری، خدمات اجتماعی، سبک زندگی، سامت و فرهنگی فعالیت می کنند. 

حضور استارت آپ ها برای نخستین بار در 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال



برندین��گ یا هم��ان برند سازی یکی 
از مهم تری��ن ابع��اد ه��ر کسب وکاری، 
کوچ��ک ی��ا ب��زرگ، خرده ف��روش یا  
»بنگ��اه به بنگ��اه«  )B2B(، است. در 
ب��ازار رقابتی ام��روز، استرات��ژی برند 
قوی و مؤثر، مزی��ت عمده ای به شمار 
می رود. اما برند سازی واقعا چه معنایی 
دارد و چگون��ه بر کسب وک��ار شما اثر 

می گذارد؟ 
به گزارشchetor، ب��ه زبان ساده، 
برند شما اعتبار شما نزد مشتری است. 
برند به مشتریان شما می گوید که چه 
انتظ��اری از محصوالت و خدمات شما 
داشته باشند و اینکه تفاوت آنچه شما 
ارائه می دهید با آنچه رقبای تان عرضه 
می کنن��د، چیست. برند شما، برآیندی 
از شخصی��ت فعلی شما، شخصیتی که 
می خواهید باشی��د و برداشت دیگران 
از شخصیت شما اس��ت. در این مقاله 
درب��اره اصول اولی��ه برند سازی بیشتر 

می خوانید. 
آیا شما در صنعت خ��ود، یک نوآور 
ت��ک رو و مستقل هستید ی��ا بازیگری 
باتجرب��ه و قابل اعتم��اد؟ آیا محصول 
شما، محصولی گران قیمت و با کیفیت 
ب��اال است ی��ا ارزان اما ب��ا ارزش باال؟ 
شم��ا نمی توانید در هر دو این دسته ها 
جا بگیری��د؛ همانطور ک��ه نمی توانید 
خواست��ه همه مردم را ب��رآورده کنید! 
کسب وکارت��ان  و  شم��ا  شخصی��ت 
براس��اس اینکه مشتری��ان هدف تان از 

شما چه می خواهند، شکل می گیرد. 
لوگ��و )نشان تج��اری(، بنیان و پایه 
برن��د شما را تشکی��ل می دهد. سایت 
ابزاره��ای  و  بسته بن��دی  اینترنت��ی، 
تبلیغات��ی، ک��ه همگی بای��د مکمل و 
یکپارچ��ه با لوگوی شما باشند، همگی 

منتقل کننده برند شما هستند. 
استراتژی برند و ارزش آن

استرات��ژی برند یعن��ی تعیین اینکه 

چ��ه چی��ز را، چگون��ه، کج��ا و به چه 
کس��ی ارائه می کنید؛ ب��ه عبارت دیگر 
یعن��ی برنامه شم��ا برای انتق��ال پیام 
برند ت��ان. جای��ی که تبلیغ��ات خود را 
ارائه می کنی��د، کانال های توزیع، آنچه 
در قال��ب کلم��ات و تصاوی��ر منتش��ر 
می کنید، همگی بخش��ی از استراتژی 

برند هستند. 
برند س��ازی استراتژی��ک ب��ه شکلی 
پای��دار، منج��ر ب��ه شکل گی��ری یک 

قدرتمند  برن��د 
می ش��ود که به 
ارزش  معن��ای 
بیشتر  اف��زوده 
ت  ال محص��و
خدم��ات  و 
شما  کسب وکار 
به  ک��ه  اس��ت 
امکان  این  شما 
را می ده��د که 
با  مقایس��ه  در 
م��وارد مشاب��ه 
قیمت  موجود، 

باالتری ب��رای محص��والت و خدمات 
خ��ود در نظ��ر بگیری��د. کوکاکوال در 
مقابل سای��ر نوشابه ه��ای رایج مثالی 
روشن در این باره است. چون کوکاکوال 
یک برند قدرتمند است، قیمت باالتری 
برای محصوالتش تعیین می کند؛ مردم 

هم حاضرند این قیمت را بپردازند. 
ارزش اف��زوده ای که ارزش ویژه برند 
با خ��ود به هم��راه دارد، معموال ناشی 
از باور به کیفیت برتر و دلبستگی های 
احساسی است. مثال نایکی )Nike( با 
پیوند دادن محصوالت��ش به ستارگان 
ورزشی، انتظار دارد مشتریانش تعلقات 
احساسی خود را نسبت به ستارگان با 
خرید محص��والت نایک��ی ارضا کنند. 
ط��رح و شکل کفش ه��ای نایکی تنها 

دلیل به فروش رفتن آنها نیست. 

تعریف برند
تعری��ف برن��د مانن��د سف��ری است که 
طی آن کسب وکارت��ان را کشف می کنید. 
ای��ن ک��ار ممکن اس��ت دش��وار، زمانبر و 
ناخوشایند باشد. در این مسیر، الزم است 
دست کم ب��رای پرسش ه��ای زیر پاسخی 

مناسب بیابید: 
- مأموریت کسب وکار شما چیست؟ 

- محص��ول یا خدمت شما چه ویژگی ها 
و مزیت هایی دارد؟ 

ح��ال  در   -
مشتریان  حاضر، 
نظری  چ��ه  شما 
کسب وکار  درباره 

شما دارند؟ 
دارید  تمایل   -
چ��ه  طری��ق  از 
ی��ی  گی ها یژ و
و  مشتری��ان  
ن  ت��ا ر کا کسب و
پیوند  ه��م  به  را 

دهید؟ 
تحقی��ق کنید، 
از نیازها، ع��ادات و خواسته های مشتریان 
فعل��ی و بالقوه خود آگاه شوی��د، به آنچه 
گم��ان می کنید که می دانی��د اتکا نکنید، 

بلکه مطمئن شوید. 
 

از آنجا که برند سازی و توسعه استراتژی 
برند ممکن است پیچی��ده باشد، حتما از 
تخصص و دان��ش مؤسس��ات ارائه دهنده 
مش��اوره  در زمینه برند س��ازی بهره ببرید. 
پس از اینک��ه برندت��ان را تعریف کردید، 
چگونه باید آن را به دیگران معرفی کنید؟ 
به توصیه های ساده زیر که آزمون خود را 

پس داده اند، توجه کنید. 
- یک لوگوی مناسب انتخاب کنید و آن 

را در معرض دید همگان قرار دهید. 
- پی��ام برند خ��ود را مشخ��ص کنید. 
پیام های کلیدی که می خواهید به دیگران 

منتق��ل کنید، کدامند؟ همه کارکنان باید 
از ویژگی های برند شما آگاه باشند. 

- برند بای��د یکپارچه باشد. مفهوم برند 
شم��ا باید در هم��ه ابع��اد کسب وکارتان 
جاری باشد؛ در طرز پاسخ دادن به تلفن ها، 
طرز لب��اس پوشیدن شما و کارکنان تان و 

امضای نامه ها و در همه چیز. 
- برای کسب وکارت��ان »لحنی« در نظر 
بگیری��د که بازتابی از برندت��ان باشد. این 
لح��ن باید در تمام��ی ارتباطات نوشتاری 
و تصویرسازی ه��ا، آنالین یا آفالین به کار 
گرفته ش��ود. اگر برند شما حسی دوستانه 
الق��ا می کند، لح��ن شما بای��د محاوره ای 
باش��د. اگر برندتان شیک و مجلسی است، 

کمی رسمی تر باشید. 
- برای اینک��ه فرآیند برند سازی را بهتر 
انج��ام دهید، سعی کنید شع��ار تبلیغاتی 
داشت��ه باشید. ی��ک شع��ار به یادماندنی، 
پرمعنا و کوتاه تهیه کنید که نشان دهنده 

ماهیت برند شما باشد. 
- ب��رای ابزارهای بازاریاب��ی خود، قالب 
و استانداردهایی مطاب��ق برندتان طراحی 
کنی��د. در همه اب��زار و روش ها باید طرح، 
رنگ، لوگو، شکل و احساس یکسانی وجود 
داشته باشد. لزومی ندارد تجمالتی باشید، 
فقط ثابت قدم باشی��د و این رویه را حفظ 

کنید. 
- ص��ادق باشید. اگر آنچه را که برندتان 
وعده می دهد ارائه ندهید، مشتریان نه تنها 
شما را به دیگران توصی��ه نمی کنند بلکه 
خودشان هم دیگر به شما رجوع نخواهند 

کرد. 
- ب��رای برند س��ازی هر چ��ه بهتر ثبات 
داشته باشید. این نکته را به عنوان آخرین 
توصیه عنوان کردم زیرا همه نکات پیشین 
را در ب��ر می گیرد. این مهم ترین توصیه ای 
است که ب��ه شما می کنم. اگ��ر نتوانید با 
ثبات و پیوست��ه این مسیر را ادامه دهید، 
همه تالش های شم��ا در تعریف و تثبیت 

برندتان بی نتیجه خواهد بود. 

آشنایی با اصول اولیه  برند سازی
کلید

 105 ترفند بازاریابی و تبلیغات
 برای کسب و کارها )5(

در شماره ه��ای قبل به نقل از سایت بازده به 35 ترفند 
اول اش��اره کردیم. در این شم��اره به تعدادی دیگر از این 

ترفندها می پردازیم. 
ب�رای  تأمین  کنن�دگان و فروش�ندگان  از   -36

اطالعات استفاده کنید
ال��ف( ب��ا تأمین  کنندگ��ان و فروشندگانی ک��ه با شما 
همک��اری می کنند صحبت کنید. آنه��ا بهتر از هر کسی 
رقبای ت��ان را می شناسند. گاه��ی طی یک مکالمه عادی 
ممک��ن است ناخودآگاه اطالعات مهمی درباره نقشه های 

رقبا به شما بدهند. 
ب( اگ��ر رقیب ت��ان یک شرکت عموم��ی است، سهام 
بخرید. به عنوان یک سهامدار گزارش های فصلی و ساالنه 

آنها را دریافت خواهید کرد. 
37- به افراد ناتوان توجه کنید

این افراد در حال تبدیل شدن به یک بازار بزرگ هستند. 
اگر بتوانید به شکلی مؤثر به برخی از زیرمجموعه های این 
ب��ازار خدمات رسانی کنید، می توانید ی��ک پایه مشتری 

وفادار و پرمنفعت را کسب کنید. 
38- جمعیت حوزه فروش تان را بشناسید

ال��ف( جمعیت شناس��ی، تفکی��ک ح��وزه ای است که 
در آن زندگ��ی می کنی��د ی��ا می خواهی��د خدمات تان را 
در آن ارائ��ه کنید. چه تع��داد سفیدپوست، سیاه پوست، 
اسپانیایی زب��ان و...؟ سطح درآمدشان چقدر است؟ تعداد 
اف��راد صاحب خانه؟ و سایر اطالع��ات الزم. این امر بسیار 
مهم است زیرا اگر این ناحیه نتواند از پس خرید محصول 
شما برآید یا به آن نیازی نداشته باشد، قبل از آنکه کارتان 

را شروع کنید ورشکست شده اید. 
اطالعات جمعیت شناسی را می توانید به روش های زیر 

کسب کنید.
1- جراید محلی؛ به دنبال یک بسته نرخ تبلیغات باشید. 

2- اتاق بازرگانی محلی
3- کمیته برنامه ریزی شهری

4- کتابخانه عمومی؛ از کتابدار کمک بگیرید. 
5- تلویزیون و رادیوی محلی.

39- در مجالت صنعت خود آبونه شوید
ال��ف( ب��ا آبونه ش��دن در مج��الت تج��اری، همپای 

رویدادهای در حال تغییر پیش بروید. 
ب( فهرست تم��ام مجالت موج��ود در کتابخانه قابل 

دسترسی است. 
پ( بسیاری از این مجالت از مشترکان خود نظرسنجی 

می کنند و به سواالتی نظیر سواالت زیر پاسخ می دهند: 
1- هر سال باید چقدر برای بازاریابی، تبلیغات، بیمه و... 

هزینه کرد؟ چقدر باید برای محصولم هزینه کنم؟ 
2- موفقیت آمیزتری��ن رسان��ه تبلیغاتی ب��رای تبلیغ 
محصول من کدام است؟ تلویزیون، رادیو، پست مستقیم؟ 
40- در مجالت�ی آبونه ش�وید که ب�ه عزت نفس 

کسب و کارتان کمک کند
ال��ف( صرف نظر از وضعیت اقتص��اد، مردم همیشه در 
ح��ال راه اندازی کسب و کاره��ای مختلف هستند. مردم 
هنوز ه��ر روز سال را ب��ه اداره موفق کسب و کارهای شان 
می پردازند. به دنبال مجالتی باشید که با پیام های کسب 
و کاری مثبت سروکار دارند. یک عالمه از آنها را می توانید 

پیدا کنید. از جمله مجالت زیر: 
Success -1 )موفقی��ت(؛ پیام های مثبت برای حفظ 

روحیه تان. 
Inc -2؛ مجله ای برای شرکت های در حال رشد 

ق��درت  )کارآفری��ن(؛   Entrepreneur  -3
کسب و کارهای کوچک. 

41- ب�ه س�ازمان هایی بپیوندی�د ک�ه می توانند 
کمک تان کنند

الف( بیشتر صنایع سازمان هایی دارند که از آن صنعت 
حمایت می کنند. برای مثال فروشگاه ویدئویی محلی شما 
ممکن اس��ت عض��و V. S. D. A  )اتحادیه فروشندگان 

نرم افزارهای ویدئویی( باشد. 
ب( اما کجا می توان فهرست این سازمان ها را پیدا کرد؟ 

شاید در کتابخانه. 
پ( صحبت کردن با افرادی در صنعت خودتان می تواند 
ایده های خوبی برای تبلیغ کسب و کارتان به شما بدهد. در 
این جلسات همیشه کسی هست که می تواند به موفقیت 
شما کمک کند. این سازمان ها برای منفعت کسب وکار یا 

محصول شما وجود دارند. 
ت( بسیاری از سازمان ها انجمن هایی دارند که به روی 
عموم بسته است. فروشندگ��ان نرم افزارهای ویدئویی هر 
س��ال در الس وگاس یکی از بزرگ ترین انجمن ها را دارد. 

انجمن ها معدن طالی اطالعات مفید هستند. 
42- اگر نتوانم با پیشنهاد یک رقیب رقابت کنم چه؟ 

ال��ف( اگر رقیب تان در چه��ار روز آخر هفته 50درصد 
تخفیف پیشنهاد می کند و شما نمی توانید از پس کاالهای 
اضاف��ه یا تخفیفی به آن مدت بربیایید، چه کار می توانید 

بکنید؟ 
ب( پیشنهاد بهتری را برای مدت کوتاه تری ارائه کنید. 
مثال فقط در یکشنبه تخفیف 60درصد را پیشنهاد کنید. 
با این کار باز هم می توانی��د تعداد زیادی از مشتری های 
رقیب ت��ان را به یک روز ح��راج شلوغ بکشانید و به عنوان 

جای بهتری پذیرفته می شوید. 
43- نیازهای ویژه مشتریان تان را دنبال کنید

الف( ی��ک فرم تهیه کنید که بتوانی��د درخواست های 
مشتریان برای خدمات و محصوالت ویژه را دنبال کنید و 

ببینید آیا می توانید آنها را برآورده سازید یا خیر. 
ب( ب��ا مطالعه این فرم ه��ا می توانی��د عالقه مندی به 
محصوالت یا خدمات جدیدی را دنبال کنید که می توانید 

در آینده ارائه کنید. 
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تبلیغات خالق

کارگاه برندینگ

 تأثیر شگفت انگیز
 و جادویی برند

از کس��ی که گوشی اپل خری��ده است، بپرسید 
چرا گوشی سامسونگ نخریده؛ از کسی که گوشی 
سامسون��گ خریده است، بپرسید چرا گوشی اپل 
نخری��ده؟ یا از کسی که غ��ذای رستوران رفتاری 
را می خ��رد، بپرسی��د چرا نایب نرفت��ه و از کسی 
ک��ه نایب رفت��ه، بپرسید چرا چلوکب��اب رفتاری 
را انتخ��اب نکرده؛ از کسی ک��ه برای مسافرت به 
کش��وری دیگر رفت��ه است، بپرسی��د گزینه های 
دیگ��رش چه بوده و بعد بپرسید مقصد سفرش را 

به چه دالیلی انتخاب کرده است؟ 
پاسخ ب��ه این س��وال، همان چی��زی است که 
در ادبی��ات برن��د و برندس��ازی، با عن��وان ارزش 

پیشنهادی برند مورد بحث قرار می گیرد.
 مفه��وم ارزش پیشنه��ادی، مفه��وم چن��دان 

جدیدی نیست.
 اگر به سرویسNgram شرکت گوگل اعتماد 
کنی��م، ای��ن عب��ارت، نخستین ب��ار در سال های 
1۹44 در ی��ک نوشته دیده شده است، اما به نظر 
می رسد تا قبل از دهه ٨0 و ۹0 میالدی، »ارزش 

پیشنهادی« چندان رایج نبوده است. 
در دهه ٨0 میالدی، یک��ی از مشاوران شرکت 
مک کن��زی، ای��ن اصط��الح را به ص��ورت جدی 
به ک��ار برد و بعدها هم در اواخ��ر دهه ۹0 کتابی 
ب��ا عنوان »ارائه کردن ارزش سودده« منتشر کرد. 
مفه��وم ارزش، کامال شف��اف است. شاید آنچه در 
مفهوم جدید است، ارائه  کردن و وعده دادن باشد. 
ارائه کردن و وعده دادن، چیزی است که پیشنهاد 

و وعده داده می شود.

 پروپ��وزال یا ط��رح پیشنهادی ک��ه شرکت ها 
ب��رای کارفرمای خود می فرستند ی��ا دانشجویان 
برای انجام تحقیق به استادان خود ارائه می کنند، 
از ای��ن جنس است؛ بنابرای��ن وقتی از ارائه کردن 
ارزش سودده صحبت می کنیم، می توانیم بگوییم 
ارزش پیشنه��ادی و شای��د وقت��ی از ارائه ارزش 
برند ح��رف می زنیم، بتوانیم بگویی��م وعده  برند؛ 
ب��ه معنای ارزشی که یک برن��د آن را به ما وعده 
می ده��د. برای مثال شرک��ت سامسونگ در مدل 
جدی��د گوشی Note 5 چ��ه ارزش سوددهی را 
برای مشتریان خود وعده داده است؟ یا به همین 
ترتیب شرکت اپل در گوشی مدل S6 چه ارزش 
سودده��ی را ب��رای مخاطبان وف��ادار خود ایجاد 

کرده و وعده داده است؟ 
زمانی که به تبلیغات ی��ک برند توجه می کنید، 
ارزش پیشنه��ادی برند را از نگاه خالقان و مالکان 
آن برن��د می شنوید و زمانی ک��ه -مانند مثال های 
اول این متن- از مشتریان یک برند، دلیل انتخاب 
را می پرسی��د، ارزش پیشنه��ادی برن��د از نگ��اه 

مشتری را می شنوید. 
بنابراین شرکت ها می توانند برای ایجاد و حفظ 
یا توسعه برند، ارزش پیشنهادی خاص و متفاوت 

را به معرض تبلیغ بگذارند. 
سپ��س از مشتریان نظر سنج��ی شود که چقدر 
ارزش برن��د وعده داده شده با م��ورد استفاده شده 

همسو بوده است.
 وف��اداری مشتریان به برند چقدر به ارزش برند 
می افزاید؟ آیا ایجاد رابطه احساسی بین مخاطب 
و برن��د به ارزش برند می افزاید؟ جایگاه کیفیت و 
عادت خرید کجاست؟ سطح و سهولت دسترسی 
چق��در به ارزش وعده داده  ش��ده برند می افزاید؟ 
به طورکل��ی در تم��ام این س��واالت، ارزش برند و 
برندس��ازی در سادگ��ی و به چالش کشیدن ذهن 

مخاطب به واسطه خلق اثر جادویی آن است. 

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی

BRAND

برای اینکه فرآیند برند سازی 
را بهتر انجام دهید، 

سعی کنید شعار تبلیغاتی 
داشته باشید. یک شعار 

به یادماندنی، پرمعنا و کوتاه 
تهیه کنید که نشان دهنده 

ماهیت برند شما باشد
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 استراتژی محتوا اص��وال با بازاریابی آغاز 
می ش��ود، اما نباید در ای��ن مرحله متوقف 

شود. 
در حالت ایده آل تیم بازاریابی شما مرکز 
اصلی استراتژی محتوای مجموعه شماست، 
خصوصا زمانی که نوبت به تولید محتوای با 
کیفیت، جذاب و آموزشی و همچنین یافتن 
راه و روش های��ی خالقانه ب��رای توزیع آن 
محتوا در بی��ن مخاطبان خارجی و داخلی 
)شامل دپارتمان های داخلی خود سازمان( 
می رسد، تیم بازاریابی نخستین تیم مسئول 

در این عرصه است. 
به گزارشibazaryabi ، واضح و روشن 
اس��ت که استراتژی محت��وا می تواند به هر 
یک از کارکنان سازمانی در هر بخش برای 
رسی��دن به اه��داف تعیین ش��ده برای آن 
بخش و نیز اه��داف کلی سازمان اختیارات 

و خط مشی الزم را بدهد. 
پنج دپارتمان سازمان شما که می توانند از 

استراتژی محتوا سود ببرند عبارتند از:
1- بازاریابی

در این دپارتمان، محتوا در مرکز هر هدف 
و هر تاکتیکی ق��رار دارد که قصد استفاده 
از آن برای رسیدن ب��ه آن هدف مورد نظر 
را داری��د، بنابراین ب��ه شیوه های مختلفی 

می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
- تولید سرن��خ: می توان گفت چیزی در 
حدود 18 تا 25درصد از درآمد هر سازمان 
در ه��ر فصل از مح��ل تولی��د سرنخ هایی 
حاصل می شود که ب��ا محتوای تولیدی به 
وج��ود آمده اند. اگر شما از محتوا به منظور 
جذب، پرورش و نهایی کردن فرآیند فروش 
به سرنخ استف��اده نمی کنید، پس در حال 
رها کردن درآم��د و فرصت های بی شماری 

هستید. 
- پرورش مخاطب: فارغ از اینکه سرنخ یا 
مشتری در چه مرحله ای از قیف فروش شما 
قرار گرفته است، باید از محتوا برای آموزش 
به وی استفاده کرد، خواه وی این محتوا را از 
طریق شبکه های اجتماعی ببیند، در ایمیل 
خ��ود دریافت کند یا از نماینده فروش شما 

دریافت کند. 
- بهینه سازی نتایج موتورهای جست وجو: 
ام��روزه هر سازمانی باید ب��ه منظور اطالع 
داشتن از روش ه��ای دریافت محتوا توسط 
مخاط��ب، اطالع��ات جامع��ی در رابطه با 
سئ��و داشته باشد، چرا ک��ه تولید محتوای 
منحصر به فرد می تواند موجب بهبود نتایج 
جست وجو، رتبه و حتی قابلیت دیده شدن 

در فضای آنالین شود. 
2- فروش

شاید پیش از ای��ن اقدام به تهیه و تولید 
محتوای مورد نیاز در حوزه فروش در قالب 
محصول، اطالعیه، بروشور، خالصه اطالعات 
مقایسه محص��ول، کوپن های تخفیف و… 
ک��رده باشید، ام��ا باید به مرحل��ه ای فراتر 
از ف��روش بیندیشی��د و آن ه��م رهب��ری 
فکری سازمان است، چ��را که 45درصد از 
تصمیم گیرندگ��ان و 48درص��د از مدیران 
اجرای��ی اعتقاد دارند رهبری فکری شرکت 
به ط��ور مستقیم بر فرآین��د فروش و خرید 
تأثیرگ��ذار اس��ت. در واقع محت��وای شما 
به ش��دت بر عملکرد تیم ف��روش تأثیر گذار 
است، بنابراین باید محتوای آموزشی الزم را 
در اختیار تمام نمایندگان فروش قرار داده 
و از آنه��ا بخواهید که به دو شیوه زیر از آنها 

استفاده کنند. 
- تماس ب��ا مراجعه کننده: خواه از طریق 
ایمی��ل، شبکه های اجتماعی ی��ا هر رسانه 
دیگری با مشتری��ان بالقوه ارتب��اط برقرار 
کنید؛ محتوای آموزشی به شدت در شعله ور 

کردن عالقه مخاطبان تأثیرگذار است. 
- پ��رورش سرن��خ: وقت��ی سوالی توسط 
یک مشتری بالق��وه از نماینده فروش شما 
مطرح می شود، محت��وای آموزشی مناسب 
از پیش تهی��ه شده در ارائه پاسخ صحیح و 
کوتاه کردن زمان مکالمه و باال بردن میزان 

رضایت مخاطب بسیار تأثیرگذار است. 
3- منابع انسانی

محت��وای تولی��دی شم��ا اگ��ر بخشی 
جدانشدنی از فرآیند استخدام سازمانی شما 
باش��د، در واقع تمام سازمان شما از آن نفع 

می برند. 
- استخدام: اگ��ر می خواهید متقاضیانی 
به سازمان برای استخدام مراجعه کنند که 
ارزش های مشترکی با شما دارند، محتوایی 
تولی��د کنید ک��ه این ارزش ه��ا را به خوبی 
بازت��اب دهن��د. این گونه متقاضی��ان بهتر 
متوجه می شوند که آی��ا این سازمان محل 

مناسبی برای آنها است یا خیر؟ 
- ارزیابی: ب��رای آن دسته از متقاضیانی 
که مرحله اول مصاحبه تلفنی را پشت سر 
گذرانده اند، بخشی از محتوای خود را پیش 
از مصاحبه حضوری ارسال کنید. اینکه آنها 
زمانی را به مطالع��ه آن اختصاص دهند یا 

خیر نکات خوبی را به شما نشان می دهد. 
- آم��وزش: زمانی ک��ه این اف��راد جذب 
شرکت شما می شوند، محتوای بیشتری را 
در رابطه با شرکت و صنعت خود برای آنها 
ارسال کنید. این گون��ه آنها را برای ماه های 

اول همکاری با خودتان آموزش داده اید. 
4- سطح مدیران عامل و اجرایی

شرکت ها ب��ه نوبه خود ایده ای ندارند، اما 
انسان ها صاحبان ایده هستند. 

پش��ت سر هر برندی اف��راد زیادی وجود 
دارد ک��ه آن برند را رهبری ک��رده و به آن 
قدرت می دهند و این بدان معناست که در 
پشت محتوایی که تولید می کنید هم باید 

افرادی مشغول فعالیت باشند. 
شاید بسیاری از اف��راد این سازمان ها در 
واقع شامل مدیران عامل، موسسان، روسا و 
… باشد. هر کسی که به این منظور انتخاب 
شود، محت��وای وی می تواند با تسهیل امور 

زیر به رهبری سازمان کمک کند. 
- ارتباط��ات ب��ا مخاطبین: اف��رادی که 
محتوای شما را می خوانند، اگر بدانند که در 
پشت این محتوا افرادی از جنس خودشان 
ق��رار دارد، بهتر با شما، محتوا و در مجموع 
سازمان ارتباط برق��رار می کنند. به عبارتی 
با شناساندن خودتان ب��ه محتوا و سازمان 

شخصیت می دهید. 
- فرصت ه��ای شراک��ت و همک��اری در 
بازاریاب��ی: دیده شدن و شناخته شدن افراد 

پشت صحنه ب��ه نفع برند تم��ام می شود. 
به طور کلی مخاطبان خیلی بهتر با یک فرد 
ارتباط برقرار می کنند تا تعدادی کلمه که بر 

یک صفحه نقش بسته اند. 
- روابط سرمایه گ��ذار: اگر شرکت در پی 
جذب سرمایه و سرمایه گذار است، این افراد 
سرمایه گذار در اغلب موارد در پی شناختن 
افراد رهبری کننده سازمان هستند. بنابراین 
محتوای��ی که به شناسای��ی رهبری فکری 
سازم��ان و تخصص مدیران آن کمک کند، 
در چنین موقعیت هایی، برای سازمان یک 

فرصت در نظر گرفته می شود. 
5- خدمات مشتری

اغل��ب بازاریابان و تیم ه��ای تابعه آنها در 
پ��ی استفاده از محتوا برای جذب مشتریان 
هستند، اما فرام��وش می کنند از محتوای 
تولید شده ب��رای ارائه خدمات به مشتریان 
قبل��ی استفاده کنند، بنابرای��ن اگر بتوانید 
محتوای خود را ب��ه دست مدیران خدمات 
مشتریان ی��ا نمایندگ��ان خ��ود برسانید، 
می توانی��د مان��ع بسی��ار از مشک��الت و 
چالش هایی شوید که آنها هم مانند تیم های 

فروش با آن روبه رو هستند. 
- کارای��ی: گاهی مشتریان شما سواالتی 
تک��راری را مطرح می کنند، البته گاهی هم 
این سواالت بسیار خاص و تخصصی هستند 
ک��ه نیاز به پاسخ های دقیق��ی دارند. در هر 
حال��ت در صورت دسترسی داشتن مدیران 
این بخش ها به محتوای تولیدی شما، رفع 
ش��دن مسئله برای همه اشخاص درگیر در 

این فرآیند ساده تر می شود. 
- حف��ظ و نگه��داری مشت��ری و فروش 
دیگ��ر محص��والت و خدمات ب��ه وی: این 
شیوه استفاده از محتوا باعث ایجاد رضایت 
در مشتری، حف��ظ وی و همچنین فروش 
محصوالت و خدمات بیشتر به وی می شود. 
ب��ا آموزش مستمر به آنه��ا و نشان دادن 
اینکه شما درک درستی از عالیق آنها دارید، 
می توانید ارزش های بهتر و بیشتری نسبت 
به انتظار آنها ارائه و این گونه آنها را به خرید 

بیشتر از خودتان تشویق کنید. 

1۰ اصل طالیی برای موفقیت در استراتژی محتوا و 5 دپارتمان نیازمند به آن
بازاریابی اینترنتی

بازاریابی آنالی��ن توفانی در جهان به پا کرده است و 
برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی باید اصول و مبانی 
آن را دانس��ت. در این نوشتار به نقل از بازده، 1۰ نکته 
مهم و حیاتی برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی را مرور 

می کنیم. 
1- محتوا پادشاه است

امروزه تمام متخصصان حوزه بازاریابی اینترنتی بر این 
موض��وع توافق دارند که نوشتن محتوای خوب و کامل 
و کاربرپسند بهترین ابزار جذب مشتری است. زمانی که 
سای��ت شما اطالعات به دردبخ��ور و آنچه را مورد نیاز 
مخاط��ب است، به او بدهد می تواند وفاداری مشتری و 
سه��م بزرگی از بازار این دهک��ده جهانی را از آن خود 
کند. مخاطب همیشه در جست وجوی محتوای درجه 
یک و کاربردی است و بازدیدکنندگان راضی از سایت 
و محت��وای شما می توانند مشتری��ان خوب و بالقوه ای 

برای تان باشند. 
2- پیشنهادات خالقانه به مشتریان و مخاطبان 

بدهید
اینکه امروز فالن محصول یا خدمات را با 2۰ درصد 
تخفی��ف بفروشید آنقدره��ا جذابیت ن��دارد. شاید بد 
نباش��د یک بن تخفیف خرید آنالین غ��ذا از رستوران 
محبوب ش��ان یا یک بلیت تخفی��ف دار تئاتر را به سبد 

پیشنهادات تان اضافه کنید. 
3- بنرهای تبلیغاتی تکراری را دور بریزید

خودت��ان را جای مخاطبان فضای مجازی و اینترنت 
بگذارید. مث��ال اگر به دنبال بازاریابی برای فروش بیمه 
هستید آیا دیدن هر روزه بنر تبلیغاتی بیمه با عنوان ما 
بهترین هستیم/ ما خیلی کار بلد هستیم/ ما تخفیف های 
خوبی می دهیم و… خسته تان نمی کند. چرا یکبار این 

جمله را امتحان نمی کنید: مرگ خبر نمی کند! 
4- ب�ه جای ف�روش کاال، محتوایی با مرکزیت 

کاالی مورد نظر تولید کنید
خب شما یک شامپو ضدش��وره دارید و می خواهید 
در اینترنت برایش بازاریابی کنید و مشتری های زیادی 
را ب��ه سایت تان هدایت کنید تا ای��ن شامپو را بخرند. 
نخستین کارت��ان چیست؟ یک خبر می نویسید با این 
عنوان: بهترین شامپوی ضدش��وره جهان فقط و فقط 
2۰ هزار تومان! ولی آیا فکر می کنید این خبر می تواند 
آن حجم از مشتریان را به سمت شما هدایت کند؟ نه! 
بهت��ر است یک کار دیگر انجام دهید. یک مطلب تهیه 
کنی��د و در آن به انواع دالیلی ک��ه سر شوره می زند و 
راه ه��ای طبیعی درمان آن اش��اره و سپس این مطلب 
را اضافه کنید که یک راه ساده و سریع و کم هزینه هم 
می توان��د خرید این شامپو باشد. فکر کنید این مطلب 

چقدر می تواند به اشتراک گذاشته شود. 
5- شبکه ارتباطی خود را با دیگران گسترش دهید

خیلی ساده اس��ت. به شی��وه بازاریابی اسنپ توجه 
کنی��د! با بخش غذا هم پیوند خ��ورده است و سیستم 
اسن��پ فود راه انداخته است. شما ه��م اگر برای دفتر 
نقاش��ی بازاریابی می کنید با واحد تولید مدادرنگی هم 

ارتباط برقرار کنید. 
۶- از تمام رسانه ها برای تبلیغ استفاده کنید

درست است که شما سایت خوب و پربازدیدی دارید 
ام��ا برای موفقیت در بازاریاب��ی اینترنتی باید همه جا 
حضور داشته باشی��د. پیام های تبلیغاتی در کانال های 
تلگرامی، صفحات فیس بوکی، اینستاگرام، توییتر و هر 
جای دیگری که احساس می کنید مخاطبان و مشتریان 

بالقوه ای دارید پخش کنید. 
۷- برنامه ای برای دریافت بازخورد از مشتریان 

پیاده کنید
وقتی مشتریان نتوانند با شما درباره کاال و خدماتی 
که به آنه��ا عرضه کرده اید بگویند، ن��ه شما از اشکال 
کارت��ان باخب��ر می شوید ن��ه آنها مشتری��ان وفاداری 
می شوند. یک صفحه در سایت تان برای اظهارنظرهای 
مشتریان باز کنید و تمام پیام ها را انتشار دهید. نگران 
یک��ی دو تا فحشی هم ک��ه می خورید نباشید! به قول 
بزرگی می گفت سیاستمدار کسی است که باالی سن 

بایستد، مردم فحشش بدهند و او لبخند بزند! 
۸- یک فهرست از کاالها و خدمات مورد عالقه 

مردم تهیه کنید
راز موفقی��ت در بازاریابی اینترنت��ی، توجه به ذائقه 
عموم��ی کارب��ران در فضای مج��ازی و اینترنت است. 
هرچقدر بیشتر درباره خواسته ها و توقعات شان بدانید 
بیشت��ر می توانید کاال و خدمات بفروشی��د و زودتر به 

اهداف تان برسید. 
۹- امکان پرداخت آنالین را فراهم کنید

خب شما یک بنر خوب تبلیغی ساخته اید و مخاطبان 
عالقه من��د را به سمت خود کشانده ای��د. آنها را راضی 
کرده اید که این محصول شما را بخرند و حاال نوبت خرید 
اس��ت. یک شماره حساب اع��الم می کنید و می گویید 
واریز کنید و فیشش را برای ما ارسال کنید! واقعا فردی 
که در سیست��م آنالین تصمیم به جست وجوی کاالی 
م��ورد نظرش می کند و در ای��ن فضا تصمیم به خرید 
می گی��رد حوصله بانک رفت��ن دارد؟ اصال! پس همین 

امروز درگاه اینترنتی خرید را فعال کنید. 
1۰- باب�ت خدم�ات پس از ف�روش اینترنتی و 

سهل الوصول به مشتریان اطمینان دهید
فرق��ی نمی کند ک��اال باشد ی��ا خدمات. ه��ر آنچه 
می فروشی��د چ��ون در سیست��م اینترنتی اس��ت و با 
شیوه های سنتی ک��ار نکرده اید مشتری توقع دارد که 
تم��ام ضمانت ها ه��م مثل همین خری��دش از طریق 

اینترنت قابل دستیابی باشد. 

 یادگیری ماشینی، بازاریابی 
را متحول می کند

سیستم ه��ای هوشمند بازاریابی با استف��اده از فناوری 
یادگیری ماشینی، رفتار مخاطب��ان را تحلیل و اطالعات 

دقیق تری برای بازاریابان پیش بینی می کنند. 
شاید بسی��اری از شما حین گشت و گذار در اینترنت به 
فروشگاه��ی سر زده باشید یا مطلبی را مطالعه کرده و در 
بازدید از پروفایل فیس بوک با آگهی های تجاری مرتبط با 
موضوعات مورد عالقه خود مواجه شده باشید. فیس بوک 
چگونه به عالقه شما پی برده است؟ شاید بگویید با تحلیل 
مطالب الیک زده و ردگیری کوکی سایت هایی که به آنها 
مراجعه کرده اید. البته چنین روش هایی به کار می رود، ولی 
برای حدس زدن سلیقه و نیاز شما، از سیستم کارآمدتری 
به نام یادگیری ماشینی استفاده می شود. در سیستم های 
بازاریاب��ی مجه��ز به یادگی��ری ماشین��ی، اطالعات شما 
جم��ع آوری و با استفاده الگوریتم های خاصی، با اطالعات 
افراد مشابه برای درک سلیقه  و نیاز های آتی شما مقایسه  
می شود. هرچه اطالعات بیشتری در اختیار سیستم قرار 

بگیرد، پاسخ دقیق تری ارائه خواهد داد. 
یادگیری ماشین��ی می تواند به عنوان نمونه ای از کاربرد 
هوش مصنوعی تعریف شود که سیستم ها را قادر می سازد 
به ص��ورت خودک��ار از تجربه های قبل��ی درس بگیرند و 

خروجی متفاوت برنامه ریزی نشده ای داشته باشند. 
ای��ن سیستم ها فقط متعلق به پروژه ه��ای آینده نگرانه 
بزرگ��ی مانند سی��ری اپل یا اک��و آمازون نیس��ت. نباید 
به صورت کلیشه ای گمان کنیم سیستم یادگیری ماشینی 
نیاز ب��ه بودجه های تحقیقاتی هنگفت��ی دارد که تنها از 
عهده شرکت هایی چون گوگل، فیس بوک و مایکروسافت 
برمی آی��د. ام��روزه 5۰۰ شرکت بزرگ و کوچ��ک از این 
سیستم استفاده می کنند و با بهبود بازدهی، سود بیشتری 
کس��ب کرده اند. در ادامه به نقل از زومیت، دالیل ضرورت 
استفاده شرکت ها از یادگیری ماشینی در مقیاس خودشان 

را برای بازاریابی بیان می کنیم. 
1- سرعت عمل

ضرورت سرعت عم��ل در بازاریابی ب��ر کسی پوشیده 
نیست. بدون یادگیری ماشینی، سرعت عمل مناسب قابل 
دستیابی نیست. هیچ یک از سیستم های قدیمی توانایی 
رقاب��ت با دستاورد ه��ای این سیستم را ن��دارد. مشتریان 
تغیی��رات پیشنهاد ه��ا را برحسب اطالع��ات تحلیل شده 
سوابق قبلی خود در کسری از دقیقه می بینند. آگهی های 
هدفدار فیس بوک نمونه ای از این سیستم  است. به سایتی 
مراجع��ه می کنی��د و آگهی ه��ای مربوط ب��ه آن، فورا در 
تایم الین پروفایل شم��ا ظاهر می شود. یادگیری ماشینی 
و سایر فناوری های پیشرفت��ه، فرصت های جدیدی برای 
هزینه هوشمندانه بودجه های بازاریابی فراهم کرده  است. 
به گفته رافا جیمنز، مدیرعامل ادینتون )شرکت پیشرو در 
ارائه راهکار های یادگیری ماشینی(، این فناوری های جدید 
به شرکت ها اجازه  می  دهند حجم زیادی از اطالعات را در 
مدت زمان اندکی تحلیل کنند و هوشمند تر شوند. مدیریت 
داده های کالن و تحلیل کاربردی آن، یکی از ضرورت های 

هر کسب و کار آنالین است. 
2- پوشش نقطه ضعف کمپین  های بازاریابی

بازاریابی کارآمد، مخاطبان را به مشتریان دائمی تبدیل 
می کند. مشکل اصلی بسی��اری از استراتژی های پیش  پا 
افت��اده، هدررفت بودجه است. اکث��ر کمپین  ها، آنالین یا 
آفالی��ن، از سیستم آزمون و خطا استف��اده می کنند که 

می توان آن را به شلیک کورکورانه تشبیه کرد. 
تالش های بازاریابی خودتان را در نظر بگیرید. تبلیغاتی 
منتشر می کنید که توسط جامع��ه هدف دیده می شوند. 
این اف��راد یا محصوالت شم��ا را جست وج��و کرده اند یا 
بررس��ی سوابق آنها نشان می دهد که احتماال به محصول 
شم��ا عالقه مند هستن��د. سیستم یادگی��ری ماشینی با 
استف��اده از اطالعات رفتاری، بسیاری از ابهامات بازاریابی 
را کاهش می دهد و بازاریابان را قادر می سازد که به صورت 
هوشمندانه تری مشتریان خود را هدف بگیرند. در نهایت 

مخاطبان تبدیل به مشتریان دائمی می شوند. 
3- پیش بینی

پیش بینی بازار ض��رورت انکار ناپذیری ب��رای بازاریابی 
موف��ق است. در سال های گذشته در بسیاری از موارد، این 
پیش بینی با بررسی روند  خرید های مستمر انجام می شد. 
با ترکیب هوش مصنوعی و سیستم بازاریابی، مدیران قادر 
ب��ه تصمیم گیری بهت��ری خواهند بود. آنه��ا به مشتریان 
پیشنهاد های��ی ارائ��ه خواهند داد که خودش��ان هم تا آن 
لحظه نمی دانستند چقدر به آنها نیاز داشته اند. این تالش ها 
هنوز در مراحل آزمایشی هستند، ولی به جای پیشنهاد کور 
به مشتریان بی عالقه، با تحلیل اطالعات دقت باالتری رقم 
می زنند. به گفته کوین کارول، توسعه  دهنده سیستم های 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اکثر نتیجه کاری که 
م��ا انجام می دهیم در پشت صحن��ه مشهود است. کاربرد 
اساس��ی یادگیری ماشینی در حوزه هایی مانند پیش بینی 
تقاضا، رتبه بندی جست وجوها، ارائه پیشنهادات تخفیف، 

بازاریابی، تشخیص کالهبرداری، ترجمه و. . . است. 
4- سازمان دهی محتوای تجاری

ناش��ران محت��وا از بینش خ��ود برای پیشنه��اد دادن 
کمپین ه��ای تبلیغاتی مؤثر به شرکت ی��ا مشتریان شان 
استفاده می کنند. به بیان ساده تر، این نویسندگان براساس 
احتماالت و آموخته های قبلی خ��ود فرضیاتی را در نظر 
می گیرند. به کمک یادگیری ماشینی، دایره این احتماالت 
کوچک ت��ر و دقیق تر خواهد بود، بنابراین بازاریابان از قبل 
می دانند چه بگویند و مشتریان چه عکس العملی خواهند 
داشت. این سیست��م در توییتر به خوبی پیاده شده است. 
بازاریابان می توانند با مطالعه توییت های کاربران، در پاسخ 

به تنور داغ پست های آنها، آگهی خود را بچسبانند. 
ENTREPRENEUR  :منبع
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کارکنان یا فرآیندها؛ کدام اولویت 
دارند؟ 

وقتی صحبت از همدل��ی و تنوع پذیری در محیط کار 
به میان می آی��د، انتظار دارید نقش ک��دام واحد شرکت 
مطرح شود؟ ممکن است ح��دس اولیه شما واحد منابع 
انسان��ی باشد، اما به طور عجیبی اشتباه می کنید. در واقع 
به گفته بسیاری از افرادی که در حوزه »مهارت های نرم« 
کار می کنند، احتمال اینکه واحد منابع انسانی یک برنامه 
همدالن��ه را در دفتر کار اجرا کند، کمتر از هر واحد دیگر 
– حت��ی مدیرعامل و اعضای هیأت مدی��ره - است. طبق 
داده هایی که در »شاخص جهانی همدلی« بررسی شده، 
هر چقدر همدلی در شرکت ها بیشتر باشد، میزان رشد و 
بهره وری آنها باالتر است. بیشتر مدیران ارشد کسب وکار 

می دانند همدلی رابطه مستقیمی با سوددهی دارد. 
به گ��زارش ویوان نیوز، به نظ��ر می رسد منابع انسانی 
سازمان ه��ا ترجیح می دهند در یک قلم��رو امن فعالیت 
کنند؛ قلمرویی  که یک چشم انداز فرآیند مشخص دارد و 
با مجموعه قوانین و سیاست های آشنایی پر شده است. این 
ذهنیت باعث حفظ وضعیت موجود می شود، اما به ندرت 
انگیزه بخش است. شاید دلیل این مسئله را بتوان کمرنگ 
ش��دن نقش منابع انسانی در سال ه��ای اخیر دانست که 
باعث شده واحدهای دیگر تمایلی به تغییر وضعیت موجود 
و خروج از فرآیندهای جاری نداشته باشند. در طول دهه 
گذشته، واحدهای منابع انسانی در بیشتر شرکت ها به طور 
فزاینده ای نقش اجرایی یافته اند، یعنی واحدی که زمانی 
به صورت یکپارچ��ه خدمات ارائه می کرد، به مجموعه ای 
از عملکردهای برون سپاری شده مجزا تبدیل شده است. 
استراتژی ها عمدتا به دنبال این هستند که کدام شرکت 
بیرونی می تواند خدمات مناسبی با پایین ترین قیمت ارائه 
کن��د، این قابلیت فنی به قیمت کمرنگ شدن همدلی و 
رواب��ط صمیمانه شرکت با کارمندان��ش تمام شده است. 
و س��واالت استراتژیک بزرگ را بدون ج��واب می گذارد: 
شرکت ه��ا چگونه می توانند بهتری��ن استعدادها را جذب 
کنن��د، چگونه می ت��وان مدیران زن استخ��دام کرد و به 
آنها امک��ان پیشرفت داد، چگونه می توان فرهنگ شمول 
و تنوع پذی��ری در شرکت را تغییر داد و جهت گیری های 

ناخودآگاه را به چالش کشاند. 
اولوی��ت دادن بیشتر به فرآیندها نسبت به کارکنان، به 
عدم انگیزه بخشی در سازمان ها منجر می شود. به عبارت 
دیگر، واحد منابع انسانی در سازمان های امروزی کمتر از 
ه��ر واحد دیگر عامل تحریک تغییرات فرهنگی در سطح 
شرکتی اس��ت. البته این در م��ورد همه شرکت ها صدق 
نمی کن��د. طبق گزارش های به دس��ت آمده از »شاخص 
جهان��ی همدلی« بسیاری از شرکت ها سط��وح باالیی از 
همدل��ی را تجربه می کنن��د. از جمله شرکت هایی که در 
جدول پایین آمده اند، اما چرا چنین کمبودی ایجاد شده 
است؟ یک دلی��ل آن می تواند ناامنی باشد. فرآیندها چه 
داخل شرکت باشن��د و چه برون سپاری شوند، برای اداره 
ی��ک کسب وکار ضروری هستند. مناب��ع انسانی می تواند 
ب��ه راحتی آنها را به بیرون از شرک��ت واگذار کند و همه 
چیز به خوبی پیش ب��رود. در واقع، آنها لزومی به ریسک  
ک��ردن برای اعم��ال تغیی��ر نمی بینند. پ��س واحدهای 
منابع انسانی چه ک��اری می توانند انجام دهند؟ آنها باید 
در راست��ای ایجاد همدلی در سازم��ان اقدام جدی کنند 
و کسب وکاره��ا را در ای��ن زمینه به چال��ش بکشند و به 
ج��ای تبعیت محض از فرآیند ها، مطمئن شوند فرآیندها 
در اختی��ار کارکنان هستند، نه بالعکس. اگر کسب وکارها 
می خواهند در دوره ای که تغییرات تکنولوژیک و جمعیتی 
آین��ده را مبهم ساخته دوام بیاورن��د، برنامه های همدلی 
بسی��ار حیاتی محسوب می شوند. واحدهای منابع انسانی 
باید در تنوع پذیری به عنوان عنصری کلیدی در مدیریت 
استعداده��ا سرمایه گذاری کنند و تنه��ا عملکردهایی را 
برون سپاری کنند که از این دیدگاه دور هستند. برای بقا 
در دوره همدلی، واحد منابع انسانی باید کارکنان را پیش 
از فرآینده��ا قرار دهد. تحول فرآیندها دوران خود را طی 

کرده و تحول کارکنان در حال آغاز است. 
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ب��دون تردی��د در شرکت هیچ 
جایگاهی را نمی توان هم رده پست 
مدیریت تص��ور کرد. به دلیل این 
اهمی��ت، همواره ای��ن جایگاه در 
مرک��ز توجه ق��رار داشته و حتی 
یک اشتباه کوچ��ک نیز می تواند 
تاثی��رات فراوان��ی روی کل بدنه 
شرکت بگ��ذارد. در همین راستا 
الزم اس��ت تا مدی��ران همواره در 
بهترین وضعیت ممکن قرار گرفته 
تا به عنوان رهب��ر گروه، پذیرفته 
شده و در پست خود تداوم داشته 
باشند. در همین راستا مهم ترین 
گام، پی بردن ب��ه موارد اشتباه و 
نادرست رفتاری است. این آگاهی 
به شما کمک خواهد کرد تا تنها 
اق��دام به اعمال تغییرات در موارد 
ناکارآمد و مضر کنید. در واقع در 
موارد بسیاری دیده شده است که 
افراد در راست��ای بهبود وضعیت 
خود اق��دام به تغیی��رات کلی در 
شیوه مدیریت��ی می کنند که این 
امر باعث از بین رفتن ویژگی های 
مطل��وب آنها نی��ز خواهد شد. در 
همین راست��ا در ادامه به بررسی 
نقاط ضعف اصلی مدیران خواهیم 

پرداخت.

1- غیرقاب�ل انعطاف بودن 
و گ�وش نک�ردن ب�ه ح�رف 

سایرین
ق��رار گرفت��ن در باالترین جایگاه 
شرکت همواره این تصور را در افراد 
به وجود خواهد آورد که آنها باالتر 
از باقی افراد قرار داشته و به همین 
خاطر همگی باید طبق حرف های 
وی جلو برون��د. اگرچه این حرف 
کام��ا درس��ت اس��ت و تصمیم 
گیرنده در شرکت شما هستید، با 
این حال فراموش نکنید که همه 
اف��راد، صاحب نظر در حوزه کاری 
خ��ود بوده و این تص��ور که صرفا 
انجام دستورات  برای  روبات هایی 
هستند، به کاهش رضایت شغلی 
منجر خواهد شد. همچنین توجه 
به این نکته ضروری است که شما 

صرفا از محدوده بیشتری از دانش 
و توانای��ی برخوردار هستید و این 
امر شما را به ف��ردی بدون نقص 
تبدیل نخواهد ساخت. در همین 
راستا الزم است تا شرایطی را مهیا 
سازید که تمامی افراد بدون توجه 
به جایگاه و میزان اهمیتی که در 
شرکت دارند، قادر به بیان نظرات 
و پیشنهادات و حتی انتقادات خود 
باشند. همواره مشاهده شده است 
که در برخ��ی از شرکت ها جو به 
گونه ای است که افراد جرات انتقاد 
نداشته و ب��اور دارند که جمات 
منفی آنها نسبت به عملکرد شما، 
منجر ب��ه از دست دادن موقعیت 
شغل��ی آنها خواهد ش��د. همواره 
ای��ن باور را در خ��ود حفظ کنید 
که این انتقادات هستند که باعث 
می شوند شم��ا پیشرفت کنید. با 
این حال باید م��رزی میان انتقاد 
سازنده و توهین وجود داشته باشد 
تا احت��رام الزم میان کارمندان با  
مقام های باالتر از بین نرود. در این 
راستا بهتر است امتیازاتی را برای 
افرادی که دست به انتقاد می زنند 
قائل شوی��د و فراموش نکنید که 
هدف رسیدن ب��ه موفقیت است، 
ن��ه این امر که صرفا موفق به نظر 

برسید.
از دیگ��ر موارد اشتباه مدیریتی 
ای��ن است که آنها رفتاری خشک 
و ب��دون هیچ گون��ه صمیمیت با 
تیم کاری شرک��ت، از خود نشان 
می دهن��د. گذراندن م��دت زمان 
طوالن��ی در ی��ک شرک��ت باعث 
می شود تا محیط ک��ار درواقع به 
خانه دوم افراد تبدیل شود. بدون 
تردی��د در صورت��ی که اف��راد در 
ای��ن مکان احس��اس راحتی الزم 
را نداشته باشن��د، در درازمدت با 
مشکل مواجه خواهند شد. درواقع 
الزم اس��ت ت��ا شما ب��ه وضعیت 
روح��ی و جسمی تیم خود توجه 
الزم را داشته باشید، زیرا آنها ابزار 
عمل شم��ا در راستای رسیدن به 
اه��داف سازمان هستن��د. در این 
راست��ا نوع رفت��ار مدیریت بدون 
تردید تعیین کنن��ده خواهد بود. 

درواقع تصمیم ب��ه ایجاد رفتاری 
دوستان��ه نه تنه��ا نتایج منفی به 
دنب��ال نخواهد داشت، بلکه باعث 
خواه��د شد تا اف��راد تحت فشار 
و است��رس کمتری ب��ه کار خود 
ادام��ه دهند. در آخر توجه به این 
نکته ضروری است که تیم کاری 
شما شامل تمامی افراد حاضر در 
شرکت بوده و نبای��د در این بین 
افرادی را کم اهمیت تلقی کرد و 

آنها را نادیده گرفت.

2- ع�دم کاهش هزینه های 
اضاف�ی و در عین ح�ال عدم 

توجه به هزینه های ضروری 
تظاه��ر به چیزی ک��ه نیستید 
بدون تردید باع��ث خواهد شد تا 
متحمل انجام کارهایی شوید که 
خارج از محدوده توانایی های شما 
ب��وده و این خود باعث خرج هایی 
خواه��د شد که کاما غیرضروری 
خواهند ب��ود. درواقع در بسیاری 
از م��وارد مشاه��ده شده است که 
برخ��ی از شرکت ه��ا در ت��اش 
مشابه  رفتارهای��ی  اعم��ال  برای 
شرکت ه��ای دیگر هستند، با این 
حال در این رابطه متوجه نیستند 
که تصمیم��ات شرکت های دیگر 
با توج��ه به امکان��ات و نیازهایی 
ک��ه دارن��د، گرفته ش��ده و نباید 
برای خودنمایی کارهایی را انجام 
داد که توجی��ه اقتصادی نداشته 
و نتیج��ه خاصی را نی��ز به همراه 
نخواه��د داش��ت. در ای��ن راستا 
توصیه می شود تا همواره لیستی 
از هزینه های شرکت را در اختیار 
داشت��ه باشی��د. حال ب��ا کمک 
مشاورین خود آن دسته از مواردی 
را که الزامی ب��رای شرکت ندارد، 
حذف کنید. ب��دون تردید برخی 
موارد اگرچه ض��روری نیستند با 
این حال کن��ار گذاشتن آنها نیز 
توصیه نمی شود. تحت این شرایط 
بهتر است تا راهکارهای خاقانه را 
اجرا کنید. در این رابطه می توانید 
از نظرات تمامی کارمندان شرکت 
نیز استف��اده کرده و برای بهترین 
ایده امتیازات��ی را قائل شوید. در 

واق��ع اشتباه بسی��اری از مدیران 
این است ک��ه در رابطه با پاداش 
صرفا موارد مادی را مدنظر داشته 
و همی��ن امر باع��ث می شود در 
بسی��اری از م��وارد آن را نادی��ده 
بگیرند. با این ح��ال واقعیت این 
است که حت��ی اعطای مرخصی 
روزانه نیز حکم تشویق را خواهد 
داشت و تنها کافی است  مواردی 
را شامل شود ک��ه مورد استقبال 
اف��راد بوده و رضایت آنها را در پی 

خواهد داشت. 
مورد دیگ��ر در رابط��ه با عدم 
توج��ه ب��ه هزینه های ض��روری 
شرک��ت است. درواقع هر شرکتی 
با توجه به عملکرد خود نیازهایی 
را خواه��د داشت که باید برای به 
دس��ت آوردن آن هزینه های��ی را 
متحم��ل شد. عدم توج��ه به این 
موارد اگرچه در کوتاه مدت ممکن 
است تاثی��ری را به همراه نداشته 
باشد، با این ح��ال بدون شک در 
دراز مدت آثار منفی خود را نشان 
خواهد داد. به همین خاطر همواره 
توصی��ه می ش��ود ت��ا در رابطه با 
مواردی که الزم است، در صورت 
نیاز حت��ی هزینه های بیشتری را 
نیز پرداخت کنید. برای مثال عدم 
افزایش حقوق برای کارمندی که 
باالترین میزان تعهد و دقت کاری 
را از خود به نمایش گذاشته است، 
از جمل��ه م��واردی اس��ت که در 
نهایت باعث عدم افزایش راندمان 
کاری پرسن��ل می شود. به همین 
خاط��ر توصیه می شود تا با حذف  
هزینه ه��ای غیر ض��روری خود، 
توانایی ب��رای پوشش هزینه های 

مهم تر را پیدا کنید.

3- خودبینی و عدم توجه به 
سایر افراد 

ی��ک مدیر موفق ب��دون تردید 
مانند یک معلم و مشاور حرفه ای 
در شرکت خود عمل خواهد کرد. 
تنها نگاه��ی به زندگ��ی مدیران 
موفق شما را به درستی این جمله 
خواهد رسان��د.  ب��دون تردید از 
م��وارد بسیار آسیب رسان بر پیکر 

شرکت این است ک��ه صرفا روی 
منافع خود تاکید داشته و کمترین 
توجه را نسبت ب��ه سایر موارد از 
خ��ود نشان دهی��د. توجه داشته 
باشی��د ک��ه تیم شرک��ت شما از 
افراد متعددی تشکیل شده است 
و  وظیفه رهبری آنها بر عهده شما 
گذاشته شده است. در صورتی که 
بخواهید صرفا ب��ر موفقیت خود 
تاکید داشته باشید، در نهایت در 
رقابت با سایر شرکت ها با مشکل 
مواج��ه خواهید شد. ب��ه همین 
خاط��ر الزم است نگاه خ��ود را از 
اهداف شخصی به اهداف جمعی 
تغیی��ر دهید. واقعی��ت این است 
ک��ه در اختیار داشت��ن یک تیم 
ک��اری موف��ق در نهایت منجر به 
بهبود اوضاع ک��ل شرکت خواهد 
ش��د. تحت این شرای��ط شما نیز 
ب��ه مناف��ع بیشت��ری نسبت به 
حال��ت اول دست پی��دا خواهید 
ک��رد. در این راست��ا اگرچه ایجاد 
فضای آموزشی برای تمامی افراد 
اقدام��ی مثبت محسوب می شود، 
با این حال بهت��ر است به صورت 
دوره ای ص��ورت گی��رد. در اولین 
و  تجربی��ات  از  استف��اده  دوره 
مهارت های تمامی افراد حاضر در 
شرک��ت در راستای ارتقای سطح 
کاری افراد کاف��ی خواهد بود. در 
ادامه می توانی��د در صورت نیاز از 
افراد خارج از شرکت نیز استفاده 
کنید. همچنین ضروری است تا به 
صورت ماهانه سخنرانی هایی را نیز 
ترتی��ب داده تا افراد با تجربیات و 
دیدگاه های نوین در عرصه کاری 

خود نیز بیشتر آشنا شوند.
در آخر توج��ه داشته باشد که 
مدیری��ت جایگاه��ی فراتر از یک 
پست ب��وده و الزم است همه چیز 
مدنظر قرار گیرد. این امر در نهایت 
باعث خواهد شد ت��ا افراد شما را 
به عنوان فردی الیق پذیرفته و به 
تدوام در جایگ��اه، که بدون شک 
از خواسته ه��ای هر مدیری است، 

دست پیدا کنید.
www.mindtools.com :منبع

نقاط ضعف اصلی مدیران
دریچه نگاه

 بعد معکوس بزرگان تجارت
 در فنای مشاغل

با توجه به آنچه در اکث��ر کشورهای جهان در راستای 
تغیی��ر در روند اشتغ��ال در شرف وقوع اس��ت و به نظر 
می رسد که می تواند تا حد زیادی در از دست دادن مشاغل 
افراد تأثیر گذار باشد، نویسنده بر آن شد تا تحلیلی هر چند 
مختصر بر شیوه فعالیت چندین کمپانی بزرگ و جهانی 
داشته باشد و بر پیکره بزرگان عرصه مدیریت بازاریابی این 

بار با نگرش مهندسی معکوس به بررسی بپردازد. 
 خب��ر استف��اده از روبات های استاک کنن��ده )به جای 
نیروی انسانی که قفسه ه��ا را باید پر کنند( در مجموعه 
فروشگاه ه��ای والمارت در آینده، ذهن نویسنده را این بار 
به عنوان مشاور مدیریت اجرایی دچار دغدغه مضاعف کرد. 
اگ��ر نگاهی به بزرگ��ان عرصه تج��ارت در شاخه های 
گوناگون داشته باشید، متوجه خواهید شد که از دیرباز، از 
دالیل مهم موفقیت شان ارائه خدمات و محصوالت مختلف 
به اصطاح زیر یک سقف بوده است. با یک نگاه دو بعدی، 
بای��د گفت که این امر موجب جذب مشتریان و رفاه حال 
آنها خواهد ش��د، از سوی دیگر باعث ایجاد افول در سایر 

کارها و تجارت های کوچک تر می شود. 
 ب��رای شکل گی��ری ی��ک فروشگ��اه خرده فروش��ی 
)RETAIL STORE(  عظی��م ده ه��ا ی��ا شاید صدها 
تجارت کوچک و بزرگ تح��ت تأثیر قرار گرفته و از بین 
می روند و این بعدی از فعالیت غول های تجاری است که 
اصوال نادیده گرفته می ش��ود. در این راستا درصد زیادی 
از دارندگ��ان تجارت ه��ای کوچک تر باالجب��ار باید برای 
ادامه حیات به ای��ن فروشگاه های عظیم الجثه بپیوندند. 
ای��ن سناریوی مشابه، به طرز گریزناپذیری در کشورهای 

مختلف تکرار می شود. 
 در ای��ن راستا می توان بازه��م نیم نگاهی به مجموعه 
مک دونالد داشت. با توجه ب��ه اینکه مک دونالد مجموعه 
رست��وران است نه فروشگاه، ام��ا از اهم دالیل موفقیتش 
گردآوری مجموعه بسیار گسترده ای از غذاها و نوشیدنی ها 
در زیر یک سقف همین طور ارائه ارزان و سریع درخواست 
مشتریان است، منتها چنانچه از بعد معکوس بدین منظر 
نظ��ری بیفکنید، متوجه خواهید ش��د که طیف وسیعی 
از مشاغل��ی که هر کدام می توانست ب��ه صورت جداگانه 
درآمدزا و سازنده باشد در هم ادغام شده یا از بین رفته یا 
به صورت انحصاری درآمده است، از آن جمله تهیه و بعضا 
کشت مواد اولیه کشاورزی و لبنی، بسته بندی و فریزینگ، 
حمل و نقل و سایر موارد را می توان مورد اشاره قرار داد. در 
فضای خود رستوران ه��م از ابتدا بخش عمده فعالیت ها 
ب��ه صورت مکانیزه صورت می گرفته و همچنان به سمت 
ایج��اد فضای صنعتی و تکنولوژی��ک در حرکت است. در 
این راستا توجه به تجمیع و انحال مشاغل مختلف، شاید 
تنها نکت��ه ای باشد که کمرنگ واقع شده است. دارندگان 
کسب و کارهای کوچک و محلی، همانطور که پیش تر هم 
اشاره شد، اگر خوش شانس باشند به عنوان نیروی کار در 

این مجموعه ها مشغول به کار خواهندشد. 
از آنج��ا که بح��ث درآمدزایی و س��ود در تجارت های 
بزرگ، ح��رف اول را می زند لذا به لح��اظ نیروی انسانی 
استخدام��ی هم تاش بر جذب و حض��ور حداقل نیروها 
و ب��ا حداقل دستمزد است. رون��د اخیر حرکت به سمت 
استفاده از تکنولوژی های وی��ژه، استفاده از سیستم های 
 ،)SELF ORDERING( سف��ارش الکترونیکی غ��ذا
استف��اده از سیستم ه��ای صندوقدار ه��ای الکترونیک��ی  
)SELF CHECKOUT( و بعض��ا استفاده از روبات ها  
)STOCK ROBOT( باعث می شود که بیش از پیش 
وابستگ��ی به نی��روی انسانی دچار رون��د کاهشی شده و 

این گونه مشاغل دچار تزلزل شوند. 
پس به ص��ورت اختص��ار، پایه های حرک��ت این گونه 
تجارت ها بر تجمیع و تلفیق مشاغل، همین طور استفاده از 
حداقل نیروی انسانی و تاش در جایگزینی سیستم های 
الکترومکانی��زه است. در این خال سبقت گرفتن بزرگان 
کسب و کار جهان در ایجاد فضای فعالیت آناین و استفاده 
از اپلیکیشن ه��ای مختل��ف، خود مقول��ه ای است که به 
مطالب فوق دامن زده و فضای بحث جداگانه ای می طلبد. 
از سال ه��ا پیش، این ام��ر در اکثر کشورهای پیشرفته 
ب��ه وق��وع پیوسته است و با توجه ب��ه سیر سریع جهانی 
ش��دن)GLOBALIZATION(، ای��ن سناری��وی نه 
چندان مطلوب در کلیه کشوره��ای در حال پیشرفت از 
جمله کشور خودمان نیز در حال اجرایی شدن است، بدین 
جهت بسیاری از مشاغل دستخوش حذف و ادغام خواهند 
شد. شاید در این راستا آنان که مقاومت بیشتری در مقابل 
جهانی ش��دن دارند فرصت بیشتری برای ایجاد تدابیری 
خاص در راست��ای حفظ یا تغییر منطقی مشاغل داشته 

باشند و دیرتر دچار این موج سهمگین شوند. 
leilagshirazi@gmail. com دکت��رای مدیری��ت 

درشاخه تجارت و بازاریابی

مترجم: امیرآل علی 

پیشنهاد کسب وکار 

فروش مجدد کاالها - فروش مجدد محصوالت در اینترنت راه بسیار خوبی برای درآمدزایی است. کلید اصلی موفقیت در این کار این 
است که منبع خوبی از محصوالت با قیمت پایین پیدا کنید و آنها را به صورت آنالین  به قیمتی باالتر بفروشید.

دکتر لیال – ق - شیرازی 
مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی
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بی��ل گیتس زمانی در مصاحبه ای گفت کلید اصلی ب��رای ما، در درجه اول 
همیشه استخدام افراد باهوش بوده و هیچ راهی برای فرار از آن وجود ندارد. از 
نظر IQ باید به شدت نخبه گرا باشید تا افرادی شایسته را برای توسعه نرم افزار 

به خدمت بگیرید. 
به گزارش دیجیاتو، البته گیتس در مورد مایکروسافت سخن می گفت؛ همان 
غ��ول تکنولوژی که سال ه��ا سکان هدایتش را در اختی��ار داشت. با این حال 
سودمندی رویک��رد »نخبه گرایی« که بهره هوشی محض را در روند استخدام 
در اولویت قرار می دهد، در زمینه های مختلف به اثبات رسیده است. تحقیقات 
گست��رده طی سالیان متمادی به یک نتیجه مشت��رک ختم شده است؛ افراد 

باهوش کارکنان بهتری هستند. 
بهره هوشی )IQ( در برابر دیگر عوامل

طبق گفته مجله اینترنتی »روانشناسی امروز« بهره هوشی یا IQ سازه ای  است 
که توانایی های حل مسئله، دستکاری فضایی )spatial manipulation( و 

فراگیری زبان را در بر می گیرد. 
در تست ه��ای IQ  امتیاز 100 در سطح میانگین قرار دارد و کسانی که به 
امتیاز 125 یا باالتر دست می یابن��د، جزو 5 درصدی ها قرار می گیرند. آزمون 
استنفورد-بینه )Stanford-Binet( و مقیاس وکسلر از جمله پر کاربرد ترین 
تست ه��ای IQ به شمار می روند. البته نسخه های متفاوتی از این آزمون ها در 
محیط ه��ای نظامی، مدارس، لیگ ملی فوتب��ال آمریکا )NFL( و البته توسط 

برخی کارفرمایان استفاده می شود. 
مقال��ه جدیدی در نشری��ه کسب و کار هاروارد  )HBR( ب��ه سه روش برای 
شناسایی کارکنانی با پتانسیل باال اشاره می کند: توانایی، مهارت های اجتماعی 
و انگیزه. »توانایی« مهارت های شناختی یا IQ را نیز در بر می گیرد. نویسنده 
این مقاله می گوید: برای پیش بینی پتانسیل ]افراد[ در موقعیت شغلی بزرگ تر 
و پیچیده ت��ر در آینده، باید این س��وال را پاسخ دهیم که این فرد در یادگیری 
و تسل��ط بر دانش و مهارت های ض��روری چگونه عمل می کند. بهترین معیار 

پیش بینی این موضوع هم IQ یا توانایی شناختی است. 
این نتیجه براساس تحقیقی مروری از همین نویسندگان به دست آمده که 
در س��ال 2013 در نشریه »روان شناس��ی صنعتی و سازمانی« منتشر شد. در 
تحقیق مذکور به شکاف عظیم بین معیارهای استخدام در ذهن کارفرمایان و 
معیارهای مهم کاری از نظر دانشمندان اشاره شده است. به عقیده آنها، مدیران 
بیشتر به مهارت های اجتماعی کارکنان توجه می کنند و توانایی شناختی آنها 

را در نظر نمی گیرند. 
پژوهشگران می گویند مهارت های اجتماعی و انگیزه هم در عملکرد کارکنان 
نقش دارند. آنها نتایج خود را در قالب مدل سه عاملی »جبرانی ذاتی« معرفی 
کرده ان��د، بدین معنا که اگر توانای��ی شناختی شما در سطح متوسط باشد اما 
مهارت های اجتماعی و انگیزه فوق العاده ای داشته باشید، باز هم احتمال کسب 

جایگاه برتر شغلی را خواهید داشت. 
 »َزک همبریک« از دانشگاه ایالتی میشیگان هم می گوید اگر خیلی باهوش 
نیستید، حداقل تا جایی که می توانید دانش و مهارت کسب کنید. او که زمان 
زیادی را صرف رمزگشایی افسانه های پیرامون هوش کرده، معتقد است توانایی 
شناختی به هیچ وجه معیار کاملی برای پیش بینی عملکرد شغلی یا تحصیلی به 
شمار نمی رود، بنابراین حتی اگر IQ خیلی باالیی هم ندارید، نباید ناامید شوید. 

IQ تحقیقات پیرامون نقش
مشک��ل اینجاست که اکثر پرسنل منابع انسانی شرکت ها به اهمیت ارتباط 
مثبت با همکاران و اشتیاق برای سخت کوشی واقفند، اما نقش هوش را دست 

کم می گیرند. 
در زمانی که بیشتر سازمان ها در فرآیند استخدام به تست های شخصیتی روی 
می آورند و اصطالح  »هوش هیجانی« )هوش عاطفی( بر سر زبان همه افتاده، 
شای��د بهتر است کمی به عقب برگردیم و تصویری کلی از عوامل تأثیر گذار بر 

عملکرد شغلی را به دست آوریم. 
یک��ی از تحقیقات معروف در این حوزه در س��ال 2004 توسط »فرانک ال. 
اشمیت« و  »جان هانتر« در ژورنال روان شناسی شخصیتی و اجتماعی به چاپ 
رسی��ده است. این پژوهشگران ده ها تحقیق دیگ��ر را ارزیابی کرده و دریافتند 
افراد باهوش عموما در محیط های کاری عملکرد بهتری دارند، چون مهارت ها 

را سریع تر می آموزند. 

نکت��ه جالب اینجاست ک��ه اگرچه هوش سرشار ب��رای شغل های حساسی 
همچون وکالت یا حسابداری بسیار ضروری است، اما در شغل های نسبتا ساده 

هم می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. 
 »آدام گرنت« استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا در سال 2014 مطلبی 
را از طری��ق لینکدی��ن منتشر کرده که نشان می ده��د در حوزه کاری، هوش 
هیجانی )مفهومی که توسط دنیل گولمن عمومیت یافت و توانایی در شناخت 
و اداره عواطف خود و دیگران را تعریف می کند( اهمیت کمتری در مقایسه با 

توانایی شناختی دارد. 
او براساس نتایج تحقیقاتش روی صدها فروشنده و صدها متقاضی کار برای 

استخدام در این شغل، به نتایج زیر دست یافت. 
توانایی شناختی تا پنج برابر قدرتمند تر از هوش هیجانی است. فروشنده ای با 
توانایی شناختی باال، بیش از 195 هزار دالر درآمد ساالنه عاید شرکت می کند، 
درحالی که این رقم برای سطح متوسط و پایین قابلیت فوق به 159 و 109 هزار 
دالر کاهش می یابد. هوش عاطفی هیچ تغییری در این آمار به وجود نمی آورد. 
جال��ب است که طبق صحبت های گرنت، مدیرعامل شرکتی که تحقیق در 

آنج��ا انجام شده بود، نتایج را باور نمی کرد و آنها را نادرست می خواند، اما چرا 
اف��راد به سختی نقش هوش را در عملکرد شغل��ی می پذیرند؟ یکی از اساتید 
دانشگاه آی��ووا در این مورد به نکته خوبی اشاره کرده است: اینکه یک ویژگی 
شخصیتی به نام »هوش« که به واسطه ژن خوب به وجود می آید و تغییر آن 
بسی��ار دشوار است، بتواند نقشی تعیین کنن��ده در جایگاه فرد درون سیستم 

آموزشی و ساختار شغلی ایفا کند، بسیار غیر منصفانه به نظر می رسد. 
ارزیابی بهره هوشی در محیط کار

اشمیت می گوید حتی شرکت هایی که توانایی شناختی را به صورت آشکار و 
صریح )مثال با تست کتبی IQ( نمی سنجند هم در محیط کار، این قابلیت را به 

صورت ضمنی ارزیابی می کنند. 
 او مایکروساف��ت و گوگل را به عنوان دو نمونه برجسته در این حوزه معرفی 
ک��رد ک��ه از متقاضیان کار می خواهند مسائلی را ب��ه صورت شفاهی در حین 
مصاحب��ه حل کنند. عملکرد افراد در این تست ه��ا می تواند بازتابی از توانایی 
شناخت��ی آنها باشد. اشمیت معتقد است حتی مصاحبه های شغلی عادی هم 

توانایی شناختی افراد را به نمایش خواهد گذاشت. 

برخ��ی سازمان ه��ا هم توانای��ی شناختی عموم��ی را به ص��ورت مستقیم 
می سنجند. به عنوان مثال NFL از بازیکنان جدید می خواهد »تست وندرلیک« 

را انجام داده و 50 سوال آن را ظرف 12 دقیقه پاسخ گویند. 
 این تست کاربردهای زیادی در تعیین سطح توانایی شناختی در محیط های 
کاری پیدا کرده اس��ت و شرکت ارائه دهنده آن می گوید طی 12 ماه گذشته، 
تقریبا 6000 مشت��ری سازمانی اقدام به خرید ابزارهای سنجش مرتبط با آن 

کرده اند. 
IQ راه های دیگری برای سنجش

این موضوع صحت دارد که همه پژوهشگران به بهره هوشی به عنوان مهم ترین 
عامل در پیش بینی عملکرد شغلی نگاه نمی کنند. به عنوان مثال »اسکات بری 
کافمن« نویسنده کت��اب »بی استعداد: بازتعریف ه��وش« می گوید تأکید بر 
سنجش IQ و استفاده از آن برای تعیین پتانسیل افراد، محدودیت های زیادی 
را ایجاد می کن��د. او در مصاحبه با مجله کسب و کار هاروارد در سال 2013 به 
مدیران سازمان ها پیشنهاد کرد: کاری کنید تا افراد احساس کنند فهم و فراست 
منحصر به ف��ردی که به محیط و مجموعه افزوده اند، ارزشمند است. آنها باید 
بدانند شما زمان تشکیل تیم های کاری، تصویر کلی و انواع و اقسام مشکالت 
و چالش ها را در نظر گرفته اید و هر فردی را براساس قابلیت های ذهنی اش در 

بهترین و کارآمد ترین موقعیت ممکن قرار می دهید. 
یک��ی از روش های ممکن ولی نه چندان مطل��وب، این است که متقاضیان 
استخدام را در فرآیند غربالگری و گزینش جامع و چند مرحله ای وارد سازید. 
بدی��ن ترتیب، کارفرما تا حدی می تواند به قابلیت های شناختی و ویژگی های 

فردی/شخصیتی آنها اشراف پیدا کند. 
تست های چند مرحله ای، یکی از بهترین راه های شناخت 

متقاضیان استخدام است
به عن��وان مثال »جان مایر« روان شناس مع��روف به نقش مثبت تست های 
استان��دارد تکمیلی همچ��ون SAT اشاره می کند ک��ه قابلیت های شناختی 
مختلفی مانند است��دالل فضایی یا »هوش فردی«  )توانایی استدالل در مورد 
عالی��ق، عواطف و الگوهای فعالیت شخ��ص( را می سنجند. البته مایر در مورد 
محیط های آموزشی صحبت می کن��د، اما همین رویکرد در شرایط کاری هم 

ثمربخش خواهد بود. 
IQ پس از تست

شای��د شما هم پس از مطالعه این مطل��ب دوست داشته باشید نمره IQ و 
مقدار بهره هوشی خودتان را بدانید، هرچند تأثیری در روند شغلی و کاری شما 
نداشته باشد. با این حال، همبریک معتقد است آگاهی از نمره IQ نباید بدون 

درخواست مستقیم فرد انجام شود. 
 او که هنوز از IQ خودش اطالعی ندارد، می گوید کارفرمایان تنها در صورتی 
بای��د نتیجه تست های بهره هوشی را )در صورت اجرا( در اختیار کارکنان قرار 
دهند که خودشان بخواهند، وگرنه ممکن است با نتایج نامطلوبی روبه رو شوند. 
 Busin :منبع

بهره هوشی در روند استخدام و آینده شغلی چه نقشی دارد؟ 
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بازدید هیات سرمایه گذار فرانسوی از بندر بوشهر
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: هیات سرمایه گذار فرانسوی از اداره کل بنادر و 
دریانوردی بوشهر بازدید کردند. به گ��زارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر،هیات  سرمایه گذارفرانسوی که به منظور سرمایه گذاری و برقراری مراودات  
تجاری به استان بوشهر سفر کرده بودند ، به همراه معاون توسعه منابع استانداری بوشهر 
،از  اد اره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بازدید کردند. در ابتدای این دیدار که در 
سال��ن جلسات برج بندر برگزار شد، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره 
کل بنادر و دریانوردی  استان بوشهر  ضمن خوشامدگویی به هیات بازدید کننده ، به تشریح  برنامه های توسعه ایی این اداره کل 
در مجتمع بندری نگین پرداخت و بوشهر را بندری روبه توسعه و منطبق با آیتم های بین المللی عنوان کرد. در ادامه،  هیات بازدید 
کنن��ده با حضور ب��ر روی شناور از ظرفیت ها و پروژه های در حال اجرا در مجتمع بندری نگین و همچنین کانال دسترسی بندر 

بوشهر بازدید کردند.

علیرضاشریفی نژاد : ریسک تأمین انرژی گاز استان سمنان در کمترین حد ممکن 
سمنان-لشنی: شرکت گاز استان سمنان به منظوررفاه حال مشترکین گاز، تمهیدات و اقدامات الزم 
را در آستانه فصل سرما انجام داده و در آمادگی مطلوبی بسر می برد.  مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان 
گفت: سرویس، تعمیر و تمیزکاری تاسیسات گازرسانی، تعویض قطعات و تجهیزات، مهیا کردن وسایل و 
تجهیزات مورد نیازگازرسانی، بررسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت، ازجمله اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله 
با حوادث احتمالی است که در این شرکت انجام شده است. علیرضا شریفی نژاد در ادامه اظهارداشت: در 
همین راستا به منظور افزایش میزان آمادگی کارکنان، دوره های آموزشی مناسب و همچنین مانورهای 
مرتبطی را نیز با مشارکت سازمان های ذیربط برگزار کردیم تا آمادگی نیروها در راستای خدمات رسانی به مردم ارتقا یابد. وی با اشاره 
به زیرساختهای فراهم شده در سطح استان گفت: ریسک تأمین انرژی گاز در استان در کمترین حد ممکن است. شریفی نژاد در 
پایان درخصوص مدیریت مصرف گاز افزود: با توجه به اینکه این شرکت جهت استمرار جریان گاز مشترکین تمامی تالش خود را 
بکار گرفته، از مصرف کنندگان عزیز نیز تقاضا داریم به منظور حفظ منابع ملی گاز و کمک به اقتصاد خانوارها با بکارگیری تدبیر الزم 

مصرف گاز خود را مدیریت کرده و نکات ایمنی را دقیقاً رعایت کنند.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق خبر داد :
انجام اقدامات الزم در ناحیه جنوبشرق جهت پایداری شبکه برق 

اهواز - شبنم قجاوند - مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوبشرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: اقدامات الزم جهت 
پایداری شبکه در ناحیه جنوبشرق معاونت بهره برداری این شرکت انجام شد. حمید رضا زرین جویی اظهار کرد: با توجه به شرایط 
آب و هوایی و رطوبت باال در ناحیه جنوبشرق و جهت مقابله با گرد و خاک احتمالی کار تعویض مقره های چینی به سیلیکونی خطوط 
)اصلی ماهشهر، چهل مایل و سادلمی( در مهرماه سال جاری انجام شد. وی ادامه داد: تعداد کل زنجیره مقره های تعویض شده 163 
زنجیره مقره کششی و 151 زنجیره مقره عبوری بوده که نقش بسیار زیادی در پایداری و تامین برق مطمئن برای مشترکین ایستگاه 
سادلمی شامل منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، اداره بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی، فوالد خوزستان و پتروشیمی فارابی دارد. 
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوبشرق همچنین انجام پوشش عایقی پست 400 کیلو ولت فوالد شادگان را یکی دیگر از اقدامات 
انجام شده در این ناحیه دانست و افزود: با پیگیری های مکرر و با مهیا شدن شرایط شبکه جهت اخذ خاموشی بر روی تجهیزات این 
پست، عملیات انجام پوشش عایقی اجرایی و در مهرماه سال جاری بدون هیچ گونه حادثه عملیاتی و تجهیزاتی با رعایت کامل به 
انجام رسید. زرین جویی اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیت های انجام شده در این منطقه برگزاری مانور اطفاء حریق با همکاری گروه 

آتش نشانی دانشگاه آزاد ماهشهر در فضای باز فاقد تجهیزات ایستگاه اصلی ماهشهر بوده است.

یک حلقه چاه آب شرب در شهر خان ببین حفر و تجهیز شد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان گلستان از حفر و تجهیز یک حلقه چاه 
آب شرب در شهر خان ببین خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، ، مهندس ابوالفضل رحیمی در 
گفتگو با پایگاه خبری این افزود: این چاه با اعتبار سه هزار و 500 میلیون ریال از محل منابع داخلی حفر و تجهیز شده است.وی با 
اشاره به مشخصات چاه گفت: پروژه حفاری این چاه به عمق 156 متر و لوله گذاری با لوله هایی به قطر 13 اینچ از نوع upvc انجام 
شده است.مهندس رحیمی حداکثر ظرفیت آبدهی چاه جدید در زمان پمپاژ را 37 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و افزود: با توجه به عدم 
بارش های مناسب نزوالت جوی در سال های اخیر و افت آبدهی چاه های آب شرب، شرکت آب و فاضالب استان گلستان در راستای 
تأمین آب شرب سالم و بهداشتی اقدام به حفر چاه جدید نموده است.وی افزود: عملیات حفاری این چاه در فروردین ماه سال جاری 
شروع شده و در تیر ماه به پایان رسیده و پس از تجهیز وارد مدار شده است.معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آب شرب شهروندان خان ببین توسط چهار چاه تامین می شود.مهندس رحیمی تصریح 
کرد: شهر خان ببین دارای چهار هزار مشترک می باشد و بیش از 14 هزار نفر در این شهر سکونت دارند.وی با بیان اینکه کاهش 
بارندگی ها موجب افت شدید منابع آبی می شود، پیش بینی کرد در تابستان سال آینده با مشکل جدی کم آبی مواجه شویم و از 

مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی نمایند و قدر این نعمت الهی را بدانند.

برگزاری آئین تکریم و معارفه معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آئین تکریم و معارفه 
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان، حاج آقا قریشی، قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در بنیاد مسکن استان و معاونین اداره کل برگزار گردید.در این جلسه از زحمات آقای سید احمد موسوی تقدیر و تشکر و آقای 
سید محمد میرمحمدحسینی بعنوان معاون جدید پشتیبانی بنیادمسکن استان معرفی گردید.مهندس زمانی نژاد در این جلسه ضمن 
تقدیر از زحمات و خدمات آقای موسوی در زمان تصدی معاونت پشتیبانی ، ایشان را بعنوان مشاور مدیرکل در امور مالی منصوب 
کردند.آقای موسوی نیز در این جلسه ضمن طلب حاللیت از همکاران بنیادمسکن استان، برای آقای حسینی آرزوی موفقیت کردند.
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی، قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه در بنیادمسکن استان نیز در این جلسه با قرائت آیات 
و روایات در باب مسئولیت پذیری و خدمت به مردم در طول زمان مسئولیت، از زحمات آقای موسوی تشکر و برای آقای حسینی ، 
معاون جدید پشتیبانی آرزوی موفقیت کردند.مهندس ولی الهی ، معاون محترم عمران روستایی هم ضمن تشکر از آقای موسوی به 
جهت مساعدتها و حمایتهای ایشان در زمان تصدی با معاونت عمران روستایی، برای معاون جدید پشتیبانی آرزوی موفقیت کردند.

طی شش ماهه اول امسال صورت گرفت: 
اصالح و توسعه 1۳۰۰متر شبکه آبرسانی در امور آبفاشهری میاندرود

ساری - دهقان - مدیر امور آبفاشهری میاندرود گفت: طی شش ماهه اول امسال 1300متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی به همت 
کارکنان این امور به صورت امانی انجام شد. به گزارش خبرنگار مازندران، حجت محمدزاده با بیان اینکه این امور دارای 3636مشترک است، 
افزود: آب شرب مورد نیاز این مشترکین از طریق3 حلقه چاه و 4300 متر خط انتقال با مخزن.5000 متر مکعبی تامین می شود. وی، 
با اشاره به عملکرد 6 ماهه اول سالجاری تصریح کرد: در این مدت۲50متر اصالح و1050متر توسعه شبکه، 50 فقره اصالح و استاندارد 
سازی انشعاب، 130 فقره رفع شکستگی و اتفاقات شبکه انجام شد. محمدزاده، 43 کیلومتر شست و شوی مخازن و شبکه آبرسانی را از 
دیگر اقدامات این امور در این مدت عنوان و تصریح کرد: با تالش کارکنان امور آبفای میاندرود اقداماتی همچون واگذاری 70 فقره انشعاب 
جدید به مشترکین، نصب کنتور های آلتراسونیک در محل تامین آب روستایی روستاهای بادله و انجیل نسام انجام و با توجه به رفع به موقع 

شکستگی و اتفاقات و مدیریت مصرف مشترکین و ارائه آموزش های الزم ، هدر رفت آب از میزان۲۲درصد به 1۸.5درصد کاهش یافت.

اجراي پروژه روشنایي معابر نفت شهر
 کرمانشاه – دشتی - به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس شیرزادیان رئیس مهندسي 
و ساختمان این شرکت گفت: با تاکید مدیر عامل مبني بر اهمیت انجام این پروژه و تالش مهندسان در واحد مهندسي ساختمان 
با اتمام مراحل اجرایي ، پروژه روشنایي معابر نفت شهر به بهره برداري رسید . وي با اشاره به اهمیت انجام این پروژه اظهار داشت: 
مسیرهاي دسترسي و معابر خارج از محوطه واحد بهره برداري و کمپ استراحتگاه کارکنان نفت شهر ، طي سالهاي گذشته فاقد 
روشنایي معابر بود و از طرفي جاده قدیمي و کم عرض با یک پیچ خطرناک و دید محدود در نزدیکي واحد بهره برداري خصوصاً در 
تاریکي شب ، بعنوان عامل خطر و ریسک مطرح بوده است . اداره مهندسي و ساختمان نیز با بررسي مسیر و انجام محاسبات مهندسي 
روشنایي و با در نظر گرفتن بهینه سازي مصرف انرژي نسبت به طراحي پروژه بر اساس چراغ هاي فوق کم مصرف SMD اقدام نمود 
. رئیس مهندسي ساختمان شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب افزود: با توجه به وضعیت خاص منطقه عملیاتي نفت شهر و وجود 
مین هاي به جا مانده از جنگ تحمیلي در این منطقه و نزدیکي مخازن بهره برداري نفت و گاز غرب و خطوط لوله و مخابرات در مسیر 
، تعدادي از پایه ها و چراغ ها از نوع )EX( انتخاب گردید . وي تصریح کرد: با شروع عملیات اجرایي عالوه بر انجام پروژه روشنایي با 
همکاري واحد ترابري واحد نفت شهر ، پیچ کم عرض جاده نیز تعریض گردید . مهندس شیرزادیان در ادامه با تشریح مراحل انجام 
عملیات این پروژه گفت: عملیات شامل اجراي دو پایه استادیومي 1۲ متري ، هر کدام با شش چراغ SMD و یک باکس ضد انفجار 
، هشت پایه 9 متري با باکس و چراغ هاي ضد انفجار و 3۲ پایه 9 متري با چراغ هايSMD با IP 65 ، حفاري محل فونداسیون 
ها و 1100متر مسیر کابل ، کابل کشي ، نصب تابلو و سیستم ارتینگ بوده است . با اتمام و تکمیل این پروژه ، روشنایي معابر جاده 
دسترسي به واحد بهره برداري نفت شهر و مسیر بین کمپ استراحتگاه کارکنان تا ورودي محوطه HSE و سه نقطه در داخل کمپ 

با بازدهي باال و مصرف انرژي پایین تأمین شده است .

اخبار

تبریز - اس�د فالح- شهردار تبریز گفت: انسان محوری، عدالت 
شه��ری، توزیع مت��وزان خدمات شهری و تقویت فض��ای اعتماد در 
ارتب��اط با شهروندان، محور کلی برنامه های شهرداری تبریز در چهار 
س��ال آت��ی خواهد بود.به گ��زارش خبرنگار فرصت ام��روز در تبریز، 
مهن��دس ایرج شهین  باهر در صحن علنی ش��ورای اسالمی شهر با 
بیان این مطلب اظهار داشت: بدون جلب اعتماد شهروندان نمی توان 
به اهداف مشارکتی رسید. مدنظر قرار دادن خواسته های مردم اصل 
توسعه است و سعی داریم مشارکت شهروندان را با تشکیل اتاق های 
فک��ر تخصصی جلب کنیم. وی اضافه ک��رد: مهم ترین دغدغه ما در 
بحث ه��ای درون سازمانی موضوع درآمد است که در قالب برنامه های 
میان مدت و کوتاه مدت تنظیم می شود؛ تحقق واقعی عوارض نوسازی و 
عوارض مشاغل از دیگر محورهایی است که می تواند درآمدهای پایدار 
را تقوی��ت کند. شهردار تبری��ز با بیان این که متاسفانه در شهر تبریز 
ممی��زی کامل نداشته ایم و حتی کار پایه ای نی��ز در این مورد انجام 
نگرفت��ه است، گفت: این درآمد ت��ا ۲00 میلیارد تومان قابل افزایش 
اس��ت؛ نیازمند کار سیستماتیک در این ح��وزه هستیم و می توانیم 
درآمد ناچیز فعلی را متحول کنیم. شهین باهر از وجود 15 هزار پرونده 
بالتکلی��ف ماده 100 خب��ر داد و افزود: این م��وارد از مطالبات عمده 
شهرداری تبریز است که در صورت تعیین تکلیف می تواند بسیاری از 
معض��الت را در ارتباط با شهروندان و همچنی��ن در حوزه شهرداری 
رفع کند. وی مدیریت هزین��ه را از دیگر الزامات اقتصادی شهرداری 
خواند و اظهار داشت: مدیریت هزینه یکی از پارامترهای درآمد است 
که ارتباط مستقیم با شاخص اقتصاد مقاومتی دارد. شهردار تبریز با 
اش��اره به رویکرد شهرداری در ح��وزه سرمایه گذاری تصریح کرد: در 
حوزه سرمایه گذاری سعی می کنیم پکیج های آماده را عملیاتی کرده و 
دخالت های بیرونی را حذف کنیم. روش های فعال سازی این موضوع با 
جذب سرمایه گذاری به خصوص با اولویت تبریزی های مقیم خارج از 
کشور به کار گرفته خواهد شد. شهین باهر متذکر شد: ایجاد شفافیت 
عملکرد در تمام حوزه های شهرداری با ارائه گزارش های شش ماهه، 
تقویت نظارت ها و مستندسازی ها، مدنظر خواهد بود. وی تاکید کرد: 
مطاب��ق برنامه ارائه شده سعی می کنی��م تراکم فروشی را جمع بندی 
می کنیم چرا که زمینه  برخی تخلف ها همین موضوع است. شهردار 
تبریز ادامه داد: هوشمندسازی خدمات شهری و ایجاد سامانه جامع 
نیروی انسانی از بحث هایی است که آسیب هایی در آن داریم و سعی 
خواهیم کرد گام های اساسی در این زمینه برداریم. شهین باهر ارتباط 
م��داوم با شهرون��دان را مورد تاکید قرار داد و اف��زود: سعی داریم در 
ای��ن خصوص از ظرفیت  فض��ای مجازی به خوبی به��ره  گرفته و از 
ایده ها و انتقادات شهروندان برای رفع نیازهای شهر بهره بگیریم. وی 
اظهار داشت: حاشیه نشینی ۲ ه��زار هکتاری و بافت فرسوده ۲500 
هکتاری شهر تبریز از اولویت های ساختاری شهر تبریز است که سعی 

خواه��د شد در سه الیه عملیاتی شود. شه��ردار تبریز اضافه کرد: در 
الی��ه اول باید با اجرای برخی تملک ها، کاربری  عمومی و فضای سبز 
را در مناطق شیب دار فعال کنیم. شهین باه��ر ادامه داد: در الیه دوم 
رویکرد ساخت درجا را به عنوان موثرترین راهکار مدنظر داریم؛ در این 
راستا با چند شرکت از جمله یک شرکت قوی ترکیه ای که برنامه های 
مشابه موفقی در شهر آنکارا داشته  مذاکراتی صورت گرفته است. وی 
مسیرگشایی و توانمندسازی و تشویق حاشیه نشینان به مشارکت را 
الیه سوم برنامه های شهرداری در ارتباط با بافت ناکارآمد شهری عنوان 
ک��رد. شهردار تبریز با تاکید بر استفاده بهینه از نیروی انسانی اظهار 
داش��ت: به هیچ عنوان قصد اخراج هیچ نیرویی را نداریم مگر این که 
نیرویی خود قصد همکاری نداشته باشد. با توجه به ضرورت  حوزه های 
آم��وزش شهروندی می توانیم از نیروهای مازاد در بحث های آموزش، 
مشارکت��ی و شهرون��دی استفاده کنیم. شهین باهر ب��ر لزوم توجه و 
حساسیت در بحث حریم شهری تاکید کرد و گفت: مطابق طرح جامع 
تبریز، 110 هزار هکتار حریم پیرامون شهرمان داریم که از هم اکنون 
باید با پیش بینی برنامه های الزم مورد حفاظت دهیم. وی با بیان این که 
شاخص های مدیریتی به ص��ورت ماهانه و بر اساس شایسته ساالری 
ارزیاب��ی می ش��ود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در شه��رداری موضوع 
نیروس��ازی مغفول مانده  و برنامه ریزی نیز ب��رای آن نشده است باید 
شرایط��ی در این خصوص ایجاد شود که مدیران تجربه دار شده و در 
زم��ان مورد نیاز وارد مسئولی��ت اجرایی شوند. شهردار تبریز با اشاره 
به این ک��ه بحث ۲01۸ دغدغه مردم و ش��ورا است، متذکر شد: این 
تصور که ۲01۸ فقط مربوط به شهرداری است درست نیست. به نظر 
می رسد انتظارت از شهرداری در این خصوص، بسیار بیشتر از وظایف 
و ماموریت های قانونی شهرداری است. باید در وهله اول، ماموریت های 
قانون��ی خود را هرچه سریع ت��ر پوشش دهیم و در وهل��ه دوم، وارد 

وظایف فراقانونی شویم. شهین باهر با اشاره به این که مسیرهای حضور 
گردشگ��ر در شهر باید منسجم باشد، افزود: هر توریستی صرفاً برای 
بازدید از هویت تاریخی و فرهنگی وارد شهر می شود. روند گردشگری 
در تمام شهرهای گردشگرپذیر جه��ان، این گونه است که گردشگر 
در مسیره��ای مشخص��ی از شهر حضور می یاب��د، در تمام شهر این 
مسیرها را باید هر چه سریع تر احصا کرده و به وضعیت مبلمان شهری، 
جداره سازی و نوسازی بدنه مسیرهای گردشگری رسیدگی کنیم. وی 
مرکز همایش های بین المللی، مقبره الشعرا و میدان آذربایجان را سه 
محور اولویت دار شهرداری در آستانه ۲01۸ خواند و گفت: خوشبختانه 
با پیگری های صورت گرفته مشکالت مالی مرکز همایش ها رفع شده 
و پیمان ک��ار متعهد شده تا دی ماه این پروژه را تکمیل کند. فاز اول 
میدان آذربایجان در مسیر پاسداران نیز تا یک ماه آتی تکمیل می شود؛ 
در م��ورد مقبره الشعرا نیز رایزنی های کارس��ازی را برای تامین مالی 
پ��روژه شده است. شهردار تبریز ادامه داد: ت��الش داریم ربع رشیدی، 
ب��رج خلعت پوشان و دو کمال را مهیای بازدید گردشگران کنیم. روز 
گذشته در بازدید از برج خلعت پوشان مقرر شد این مجموعه تاریخی 
با تفاهم نامه شهرداری، دانشگاه تبریز و میراث فرهنگی، سامان دهی و 
در اختیار گردشگران قرار گیرد. شهین باهر با بیان این که رایزنی های 
مهم��ی ب��رای تبلیغات محیط��ی ۲01۸ با شه��رداران کالن شهرها 
داشته ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت اختیارات شهرداری 
برای همکاری در قراردادهای خارجی، سعی داریم با همکاری گروه های 
رسانه ای شایسته، ظرفیت های گردشگری تبریز را در کشورهای هدف 
و شهرهای خواهرخوانده معرفی کنیم. وی تاکید کرد: فقدان معماری 
هویت دار باعث نارسایی هایی در سیمای بصری شهر شده است. باید به 
تعریف اساسی در مورد معماری تبریز برسیم و  معماری ایرانی، اسالمی 
و آذربایجانی را در شهر فراگیر کنیم. شهردار تبریز مترو را مهم ترین 
و اساسی تری��ن پروژه شهر تبریز خواند و اف��زود: مطابق برنامه ریزی، 
سع��ی داریم تا پایان س��ال 97، خط 1 مت��رو را تکمیل کنیم. خط 
دوم مت��رو با اخصاص فاینانس پیگیری می شود و طبق هدفگذاری و 
فازبندی های فنی، پیش بینی می شود تا پایان 1400 در آستانه تکمیل 
قرار گیرد. شهین باهر با اشاره به این که توسعه فضای سبز و تفریحی، از 
ضرورت های مهم شهر است، گفت: تالش داریم از حداکثر کاربری های 
حوزه فضای سبز استفاده و هر جا نیاز شد، تملک پارک های محله ای 
را پیگیری کنیم؛ فعال سازی پارک بزرگ تبریز از جمله اولویت هایی 
است که در این خصوص لحاظ شده و به عنوان پروژه ای که چند دهه 
بالتکلیف بوده، عملیاتی خواهد شد. وی ورزش همگانی را پیش نیاز 
مهم سالمت و نشاط خواند و اظهار داشت: نشاط اجتماعی و ورزش 
همگانی از نیازهای اصلی شهر است که در قالب برنامه های سازمانی 
توسعه خواهدیافت. باید سعی کنیم ورزش همگانی را به عنوان یکی از 

عادت های شهروندی در شهر تثبیت کنیم.

نمایشگ��اه  پنجمی��ن  ف�الح-  ماه�ان   – تبری�ز 
 تخصص��ی  RINOTEX 2017 فن��اوری آب و خ��اک 
)soil I&I Water ( با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری 
در نمایشگ��اه بین المللی تبریز برگزار شد .به گزارش خبرنگار 
فرص��ت امروز در تبریز، پنجمین نمایشگ��اه فناوری های نو و 
پیشرفته ربع رشیدی تبری��ز زون آب و خاک با هدف تجاري 
سازي محصوالت فناورانه، تبدیل علم به فناوري و تبدیل فناوري 
به محصول، برقراري تعامل و ارتباط سازنده بین عناصر فعال در 
فناوري از تولید کننده،  مصرف کننده و سازمانهاي خاص و ....، 
در محل نمایشگ��اه های بین المللی تبریز برگزار شد .شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه با ارائه 
10۸ م��ورد طرح در زون تخصصي فناوري آب و خاک حضور 

دارد ک��ه ۸0 طرح از استان و ۲۲ ط��رح خارج از استان و یک 
ط��رح نیز از خارج کشور مي باشد این زون در فضاي سفید به 
اندازه 3۲7 مترمربع برگزار شده و عالوه بر طرح هاي فناورانه، 
نیازهاي فناورانه دستگاه هاي مرتبط با حوزه آب و خاک نیز در 
آن ارائه شده بود .الزم به توضیح است استاندار آذربایجان شرقی 
و تع��دادی از مسئولین استان��ی از غرفه شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی بازدید کردند و در جریان دستاوردهای 
پژوهش��ی شرکت جهت ارتقاء خدمات ب��ه مردم قرار گرفتند. 
شایان ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ۲0 لغایت ۲4 آبان ماه در 

محل نمایشگاه بین المللی تبریز دایر شده بود.

بندرعباس - خبرنگار فرص�ت امروز - استاندار هرمزگان با 
بیان اینکه به همت سازمان بنادر و سایر دستگاه ها، تیاب به بندری 
فعال و پررونق تبدیل خواهد شد، گفت: در کنار فعالیت های تجاری، 
باید برای رونق گردشگری دریایی در خور زیبای تیاب نیز اقدام شود. 
ب��ه گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عموم��ی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، دکتر فریدون همتی در نشست کارگروه توسعه 
صادرات غیر نفتی استان هرمزگان که به میزبانی اداره بندرتیاب از 
توابع شهرستان میناب برگ��زار شد، اظهار داشت: توسعه سواحل و 
افزای��ش تراکم جمعیت در مناطق ساحلی جنوب کشور به ویژه در 
سواحل مکران مورد هم��واره تاکید مقام معظم رهبری بوده است. 
وی تصریح کرد: باید استعدادهای موجود در این مناطق را به خوبی 
شکوف��ا کنیم و برنامه دولت نی��ز این است که منویات رهبر معظم 
انق��الب را تحقق بخشد. به گفته همتی، ب��ا اقدامات خوب صورت 
گرفته از سوی سازمان بن��ادر و دریانوردی و استقرار دستگاه هایی 
همچون اداره بندر، گمرک، قرنطینه گیاهی، استاندارد، بهداشت و 
سایر دستگاه های مربوط��ه، بندر تیاب که از بنادر تاریخی منطقه 
است، دوباره فعال خواهد شد. استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با 

توجه به ابالغ و اجرای آئین نامه کاالی ملوانی در هرمزگان، فعالیت 
های تجاری در بندرتیاب نیز رونق خواهد گرفت. همتی با تاکید بر 
اینکه می توان از کمک و همراهی مردم در مبارزه با قاچاق استفاده 
کرد، بیان داشت: برنامه و دستور کار ما باید مقابله با باندهای اصلی 

و بزرگ قاچاق باشد.
وی خواستار تسریع و تسهی��ل رویه های صادرات کاال از بنادر و 
گمرکات هرمزگان شد و افزود: صادرکنندگان نباید در بندر و گمرک 
دچ��ار معطلی شوند و نیاز است اشک��االت و نواقص موجود در این 
زمینه رفع شود. استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: از این پس دیگر 

اجرای آئین نامه تجارت کاالی ملوانی رسما در هرمزگان آغاز شده 
و هیچ نهادی نباید برای افرادی که قصد واردات کاال از این طریق را 
دارند مزاحمت ایجاد کند. همتی اضافه کرد: در کنار سهمیه تعیین 
شده برای واردات باید مقدار مشخصی هم کاال صادر شود تا صادرات 
از طریق بنادر استان اوج بگیرد و افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: 
برنامه های خوبی از سوی سازمان بنادر و سایر دستگاه های متولی 
برای توسعه بندرتیاب مد نظر است تا این ظرفیت مغفول مانده به 
بندری فعال و پررونق تبدیل شود و در این راستا نیاز است اقداماتی 
همچون ایجاد پایانه صادراتی، احداث سردخانه و انبار و بهسازی جاده 
دسترسی میناب به تیاب صورت گیرد. استاندار هرمزگان تصریح کرد: 
در کنار توسعه زیرساخت ها برای رونق فعالیت های تجاری، باید برای 
افزایش جذب گردشگران دریایی با توجه به مناطق دیدنی ساحلی و 
جنگل های دریایی در خور تیاب نیز اقدام شود. همتی اضافه کرد: به 
موازات توسعه بنادر بزرگی همچون بندر شهید رجایی، تجارت کاال 
باید در بنادر کوچک و متوسط موجود در مناطق ساحلی هرمزگان 
توزیع شود تا سایر ساحل نشینان در سواحل خلیج فارس و دریای 

عمان، نیز از برکت اقتصاد دریا محور بهره مند شوند.

شهردار تبریز اعالم کرد؛

مدیریت هزینه از جمله الزامات اقتصادی شهرداری تبریز است 
 موضوع نیروسازی در شهرداری تبریز مغفول مانده  است 

برای تبلیغات محیطی ۲۰۱۸ با شهرداران کالن شهرها رایزنی شده است

با حضور موفق شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد؛
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استاندار هرمزگان مطرح کرد: 

بندر تاریخی تیاب با رویکرد تجاری و گردشگری دریایی رونق می گیرد

اصفه�ان - مدیر عام��ل شرکت آب و فاض��الب استان اصفهان 
گف��ت: شرکت آبفا استان اصفهان 14 اکیپ عملیاتی و تعمیرات به 
همراه تمامی تجهیزات و اتصاالت مربوطه به منظور اصالح خطوط 
انتقال،شبک��ه های توزیع و انشعاب��ات آب به منطقه زلزله زده غرب 
کش��ور اع��زام نمود. مهندس هاش��م امینی اعالم ک��رد: با توجه به 
اهمی��ت موضوع مدیر بهره ب��رداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب  
و مدیرکنترل کیف��ی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به دلیل 
تسریع در اجرای عملیات تعمیرات و احتمال گل آلود شدن آب شرب 
غرب کشور به همراه مواد ضد عفونی کننده به مقدار الزم شامل پلی 
الکترولیت و پرکلرین جهت رفع کدورت و سالم سازی آب شرب به 

این منطقه اعزام گردید.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: عالوه بر اعزام اکیپ 
های عملیاتی که با همراهی متخصصین و مهندسین اصالح شبکه آب 
و خطوط انتقال و انشعابات می باشد اکیپ هایی هم جهت پشتیبانی 

به این منطقه اعزام شد .
مهندس امینی اعالم کرد: اولین اکیپ های عملیاتی شرکت شامل 
4 دستگاه تانکر آبرسانی و تعمیرات در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۸/96 
اعزام گردید و امروز سه شنبه نیز مجدد 10 اکیپ دیگر با تجهیزات 
کامل شرکت آبفا استان اصفهان به منطقه زلزله زده غرب کشور اعزام 
گردید و اگر در روزهای آتی نیز نیاز به کمک رسانی بیشتر جهت رفع 
خس��ارت به تأسیسات شبکه آب و خطوط انتقال آب باشد آمادگی 

اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر فراهم شده است .

اعزام 14 اکیپ عملیاتی شرکت آبفا استان اصفهان به منطقه زلزله زده غرب کشور



داش��تن انگیزه همیش��ه ساده نیس��ت و در زمان 
مواجهه با یک مش��کل یا چالش دش��وار سخت تر هم 
می ش��ود. عالوه بر این، زمانی که ب��ه یاد گرفتن یک 
زبان جدید یا رژیم گرفت��ن فکر می کنید، بهانه هایی 
مانند اینکه از هفته یا ماه بعد شروع می کنم به ذهن 

هجوم می آورند. 
به گزارش دیجیاتو، احتماال شما هم با قانون جذب 
آشنایی دارید. این قانون به طور خالصه بیان می کند 
که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا 
بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. 

بنابرای��ن ه��رگاه ح��س کردی��د از انگی��زه کافی 
برخوردار نیس��تید، از جمالت مثبت زیر برای ارسال 

انرژی مثبت به ذهن استفاده کنید: 
- خواستن توانستن است

- از عهده انجام هرکاری بر می آیم
- لیاقت بیشتر از اینها را دارم

- هیچ وقت دیر نیست
- تمام کارها چالش خاص خود را دارند

- همین حاال زمان مناسب است
- هیچ برنامه ای کامال بی نقص نیست

- همه از یک جایی شروع کرده اند

- باید گام به گام پیش رفت
- اوضاع بهتر می شود

- شکست مقدمه پیروزی است
- در هر اشتباه درسی نهفته است

- گذشته ها گذشته، مهم امروز است
- اگر این کار آسان بود همه آن را انجام می دادند

- افکار منفی نمی توانند مانع من شوند
- کارهای سخت تر از این را هم انجام داده ام

- نابرده رنج گنج میسر نمی شود
- به اجازه کسی نیاز ندارم

- سرنوشتم را خودم می سازم
- تالش از نتیجه مهم تر است

- تصمیمات آسان نتایج بزرگ به دنبال ندارند
- بس��یاری از ایده های خوب در ابتدا غیرممکن یا 

مضحک به نظر می رسیدند
- اطرافیانم از من پشتیبانی می کنند

- تجربه همیشه ارزشمند است
- دیدگاه خودم از بقیه مهم تر است

- هیچ مش��کلی وجود ندارد ک��ه نتوان بر آن غلبه 
کرد

- کارهای عادی نتایج خاصی به همراه ندارند

- هرچیزی را می توان بهتر ساخت
- در هر زمینه ای که بخواهم می توانم تس��لط پیدا 

کنم
- به این دالیل می توانم
- می دانم چه می خواهم

- باید افکار منفی را کنار بگذارم
- تالش و نتیجه نگرفتن بهتر از دس��ت روی دست 

گذاشتن است
- همانی می شوم که می خواهم
- تا تالش نکنم موفق نمی شوم

- ش��رایط فعلی نتیج��ه تصمیماتی اس��ت که در 
گذشته گرفته ام

- شروع مهم ترین گام است
- وقتی موفق شدم به خودم جایزه می دهم

- این کار را فقط برای خودم نمی کنم
- همیشه فرصت های بیشتری وجود خواهد داشت

جمالت باال انگیزه الزم برای دس��ت به کار شدن را 
در ش��ما ایجاد و در طول مس��یر نیز انرژی الزم را به 
شما تزریق می کنند، با این حال همه چیز به تالش و 

پشتکار خودتان بستگی دارد. 
Entrepreneur :منبع

40 جمله مثبت و انگیزه بخش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 835 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: صادرات فرش کسب و کار بسیار خوبی 
است، اما مانند همه کاالها برای صادر شدن اصول و قواعدی 
دارد که ش��ما قبل از اق��دام باید با این اصول و قواعد آش��نا 
باشید. نخستین اصل داش��تن کارت بازرگانی معتبر است و 
بعد آش��نایی با اس��تانداردهای فرش های دستباف صادراتی 
است. یعنی شما هر فرش��ی را نمی توانید صادر کنید. صدور 
انواع فرش های بافته شده با نخ های رنگ شده زیر استاندارد و 
آن هایی که تار و پودشان از الیاف مصنوع باشد، ممنوع است. 

اگر ش��ما در این زمینه تخصص و تجربه دارید وارد شوید، 
واال الزم اس��ت دوره های مقدماتی را شخصا تجربه کنید و با 
دنیای زیبای فرش از نزدیک آش��نا شوید تا بتوانید با اشراف 
بر دانسته ها و تجربیات، فرش دستباف ایرانی را به کشورهای 
مختلف صادر کنید. گویا امکان صادرات فرش به همه کشورها 
وجود دارد، اما بهتر اس��ت شما کشورهایی را برای بازار هدف 
صادراتی خود در نظر بگیرید که سابقه صادرات به آن کشورها 

در آمار رسمی گمرک وجود دارد. 
ش��اید مناسب باشد شما برای کس��ب اطالعات تخصصی 
به سایت مرکز اطالع رس��انی فرش ایران یا سایت مرکز ملی 

فرش ایران و اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دس��تباف 
مراجعه کنید و اطالعات ارزش��مندی کسب کنید، همچنین 
ش��ما می توانی��د با ثبت ن��ام در برخی از س��ایت هایی که به 
معرفی خریداران و فروشندگان جهانی می پردازند، با انبوهی 
از خریداران و فروشندگان جهانی از طریق شبکه اینترنت در 

ارتباط باشید. 
گام اول تجربه و آش��نایی با دنیای فرش، گام دوم کس��ب 
اطالع��ات مربوط ب��ه صادرات فرش دس��تباف و گام س��وم 
شناسایی کشورهای بازارهدف و شیوه های فروش و مبادالت 

مالی است. 

صادرات فرش دستباف

پرس�ش: در رش�ته بازرگانی درس خواندم و خیلی عالقه مند به صادرات فرش دس�تباف به خارج از کش�ور هستم، اما 
نمی دانم از کجا شروع کنم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )67(
باور به زندگی افراد موفق

یکی از شیوه های پس��ندیده برای رسیدن به موفقیت 
در کس��ب و کار خوان��دن زندگینام��ه اف��راد موف��ق ی��ا 
گفت وگو با آنهاست. این ش��یوه باعث افزایش اعتماد به 
نفس می ش��ود. بس��یاری از افراد با دنیای پرفراز و نشیب 
کسب و کار آشنا نیس��تند و همواره با ابهام به این دنیای 
وارد می شوند، اما کسانی که با تجربیات افراد موفق آشنا 
هستند امکان موفقیت آنها با توجه به افزایش اعتماد به 

نفس باالتر بیشتر است. 
 وقتی زندگینامه کارآفرین��ان موفق را می خوانی تازه 
در می یابی که همه تصورات تو اش��تباه بوده و این راهی 
ت��ازه با اصول و قواعد خودش اس��ت. وقتی از نزدیک با 
این گروه از افراد آشنا می شوی نخستین حسن آن ایجاد 
اعتم��اد به نفس اس��ت تا گام های��ت را محکم برداری و 
خودت را دست کم نگیری. همیشه جوانان فکر می کنند 
ک��ه افراد موف��ق چیزهایی دارند که آنها از داش��تن این 
امتیازات بی بهره اند، اما وقتی به درس��تی به زندگی آنها 
نگاه می کنند متوجه می ش��وند که آنها مانند همه افراد 
معمولی جامعه هس��تند و فقط برخ��ی قواعد را رعایت 
می کنن��د. مثال ش��هرام فخ��ار صاحب برن��د پدر خوب 
می گوی��د: درکل زندگیام، فقط یک بار برای کسی کار 
کردم و چه قبل و چه بعد از آن همیشه کارهای خودم 
نکردم.    مرغدار شدم   چند  برای کسی کار   و  را داشتم 
وقت پس از انحالل شرکت در کار مرغ و جوجه ماندم، 
مشکالتی  یکسری  کار،  آن  در  که  زدم  مرغداری  حتی 
بود  موقعیت  آن   آمد که شاید هر کس در  برایم پیش 
سکته می کرد. یک شب حدودا در عرض یک ساعت ۲۷ 
هزار تا مرغ ۲کیلوییام مردند. یعنی کل مرغ ها افتادند 
مدیریت  چون  ورشکست   نشدم،  من  روز  آن  مردند.  و 
بحران کردم. می توانستم ملک هایم را به طلبکارها بدهم، 
اما این کار را نکردم. اجازه ندادم طلبکاره��ا دوره ام کنند 
کمتر  قیمت  با  را  ملکهایم  سوال   برود.  زیر  اعتبارم  و 
فروختم. چکهایم را پاس کردم وش��ش ماه هم کار را 
 ۸۳ آوردم.        سال  در  خوبی  پول  اتفاقا  و  دادم  ادامه 
همراه با مادر و خواهرم به مرکز خرید تیراژه رفته بودم 
که موقع برگشت در یک لحظه تصمیم خودم را گرفتم 
که می خواهم چه کار کنم و اوایل سال ۸4   با یک مغازه 
۲4 متری رستورانم را با نام  God father  یا همان پدر 

خوانده افتتاح کردم و دوباره به صنعت غذا برگشتم.                     
 در همی��ن مت��ن کوتاه از زبان ی��ک کارآفرین اگر به 
خوبی دق��ت کنی نکات مهمی گفته ش��ده که می تواند 
برای تو که می خواهی کسب و کارت را راه بیندازی بسیار 
ارزشمن��د است. نکته اول: او ب��رای خودش کار می کرد. 
نکت��ه دوم: او چند شغ��ل را برای رسی��دن به موفقیت 
تجرب��ه کرد. نکته سوم: او از شکست در مرغداری تجربه 
خوب��ی کسب ک��رد. نکته چه��ارم: او بح��ران را به قول 
خ��ودش مدیریت کرد و به سالم��ت از آن گذشت. نکته 
پنج��م: او با از دست دادن کل مرغ ها امیدش را از دست 
نداد و مأیوس نش��د. نکته ششم: مجموعه رستوران های 
پ��در خوب را با یک مغازه اجاره ای ۲4 متری شروع کرد 
و نک��ات مهم دیگری ک��ه در زندگینام��ه او وجود دارد 
هر ک��دام می تواند درسی برای تو باش��د که می خواهی 

کسب و کارت را شروع کنی و به موفقیت برسی. 
زندگینامه اف��راد موفق ایرانی می تواند الگوی مناسبی 
ب��رای تو باشد که می خواه��ی در همین دیار و با همین 
شرای��ط و موقعیت کسب و کاری را راه اندازی کنی. اگر با 
واقعیت ها آشنا بشوی هیچ گاه امید خود را به موفقیت از 
دست نمی دهی و برای فردا و فرداهای دیگر برنامه ریزی 
می کن��ی. زندگی افراد موفق پر از درس است و هر کس 
بخواه��د در دانشگ��اه بازار ک��ار کند نیازمن��د فراگیری 
آن است ت��ا با اشراف بر ف��راز و فرودهای کسب و کار به 

موفقیت برسد. 
وقت��ی تو هی��چ تجرب��ه ای در کسب و کار ن��داری و با 
تجربی��ات دیگران هم آشنا نیست��ی چه بسا با نخستین 
بح��ران صحنه کسب و کار را رها کنی، اما وقتی با مسائل 
کسب و کار آن هم از زبان افراد موفق آشنا شوی می توانی 
یاد بگیری که چگون��ه بحران و مشکالت را یکی پس از 
دیگ��ری پشت بگذاری و با امید به فردای روشن قله های 

موفقیت را فتح کنی. 
زندگ��ی افراد موف��ق در ایران نش��ان می دهد که آنها 
به شکل ه��ای مختلف با مشک��الت و دشواری ها روبه رو 
بودند، ام��ا هیچ گاه در برابرمشکالت س��ر خم نکردند و 
مق��اوم و است��وار ایستادند تا به موفقی��ت برسند. وقتی 
پ��ای صحبت های علیرضا مروت پ��ور صاحب برند معتبر 
ن��ان آوران می نشین��ی تازه متوجه می ش��وی که او چه 
راه های��ی را ب��رای موفقیت ط��ی کرد و ام��روز یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان نان صنعتی است. او در مغازه 
نانوایی سنت��ی پدر و پدربزرگ��ش از پنج، شش سالگی 
پادوی��ی و شاگردی می کرد و بعد این عشق را در دوران 
جوان��ی ادامه داد تا اینکه امروز به یک برند تثبیت شده 
تبدیل شده است. برای موفقیت در کسب و کار با زندگی 

کارآفرینان موفق آشنا شوید. 

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

تخته سیاه

تداعیات اصلی برند
تداعیات اصلی برند )بنیان برند( عبارتند از: تداعیات انتزاعی 
و مطل��ق از برند )ویژگی ها و مزایا( که بی��ن ۵ تا ۱۰ مورد از 
جنبه ه��ا و ابعاد اساسی و کلیدی برند را معرفی می کنند. این 
تداعیات به عنوان پایه و اساس جایگاه سازی برند به کار می روند 

و در تعریف نقاط اشتراک و افتراق برند نقش مهمی دارند. 
به گ��زارش هورموند، ام��ا چگونه متخصص��ان مارکتینگ 
می توانند تداعی��ات اصلی برند را شناسایی کنند؟ گام اول در 
این فرآین��د آن است که از مصرف کنندگان بخواهیم تا نقشه 
ذهن��ی خود را با تمامی جزیی��ات ترسیم کنند. نقشه ذهنی، 
تمامی تداعیات برجسته از برند به همراه جزییات و همچنین 
واکنش ه��ای مشتری ه��ای هدف را ترسیم می کن��د. یکی از 
ساده ترین راه ها برای دسترسی به نقشه ذهنی مصرف کنندگان 
ای��ن است که از آنها درباره تداعیات برجسته ای که در همین 
لحظ��ه از یک برند به ذهن شان خط��ور می کند، سوال کنیم 
»زمانی ک��ه به این برند فکر می کنید، چه چیزی در ذهن شما 
خطور می کند؟« ه��رم CBBE به ما کمک می کند تا برخی 
از ای��ن واکنش ها و تداعیات را –ک��ه در طراحی نقشه ذهنی 

مشتری ها ایجاد می شود- پررنگ سازیم. 
پس  از این مرحله، متخصص های مارکتینگ با دسته بندی 
تداعیات ذهنی از برند براساس شباهت و نزدیکی به یکدیگر، 
آنها را به گروه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. به عنوان مثال، 
در پاس��خ به سوال »به نظر شما کدام چهره سرشناس تصویر 
برند Nike است؟« ممکن است مصرف کنندگان، افرادی نظیر 
Roger Federer، Tiger Woods، Michael Jor-
dan، Lance Armstrong را ن��ام ببرند. این افراد همگی 
ورزشکاران حرفه ای هستند، بنابراین همه در گروه ورزشکاران 

قرار می گیرند. 
نم��ودار زیر نشان دهنده یک نقشه ذهنی فرضی و تداعیات 

اصلی از برند MTV است: 
 

تداعیات اصلی برند
 :MTV تداعیات اصلی برند

- موسیقی: جدیدترین و متفاوت ترین آهنگ ها
- شخصیت: باکالس و متفاوت

- اعتبار: بهترین و زبده ترین خوانندگان و آهنگ سازان
- در دست��رس بودن: در اختی��ار همه، پخش از شبکه های 

ماهواره ای در سراسر جهان
- مدرن: باکالس و جوان پسند

- تعامالت: ارتباط مستقیم ب��ا مخاطب، پخش برنامه های 
درخواستی

- منحصربه فرد بودن: خالقیت، به دوراز تقلید و به روز بودن
- جاری بودن: همیشه در حال تغییر بودن و بهتر شدن.

 
 

متناسب ترین فرصت های
نام استارت آپ: ۳سوت جابز

3sootjobs. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: استخدام و کاریابی
توضیح بیش�تر: ۳سوت جاب��ز متناسب ترین فرصت های 
شغل��ی را به کارجویان و بهترین کارجوی��ان را به کارفرمایان 
پیشنهاد می دهد. پس از ابراز تمایل دوطرف، امکان مصاحبه 
آنالین در دسترس قرار می گیرد و به آسان ترین روش ممکن 
فرآیند استخدام انجام می شود. در ۳سوت جابز، کارجویان به 
آسانی اطالعات خ��ود را وارد و کارفرمایان نیز در زمان بسیار 
کوتاهی فرصت شغلی خ��ود را ثبت می  کنند. دیگر نیازی به 
نوشتن و ارسال رزومه وجود ندارد و با یک کلیک ارتباط بین 

کارجو و کارفرما آغاز می شود. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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