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بودجه 97 از امروز در دستور کار دولت

بودجه متفاوت 97
مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه با تأکید بر اینکه آخری��ن اصالحات بودجه 97 در 
سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، گفت: از امروز الیحه در دستور کار دولت قرار می گیرد. محمدباقر نوبخت 
روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان البرز افزود: باید مصوبات هیأت دولت درخصوص پیش نویس الیحه 
بودجه س��ال 97 را نهایی کرده و در وقت مقرر که 15 آذر اس��ت، به مجلس ارائه دهیم. نوبخت با تأکید بر اینکه 
11 موضوع متفاوت در الیحه بودجه سال 97 لحاظ کرده ایم، گفت: این الیحه بنا به ضرورت ها، بودجه ای متفاوت 
از س��نوات گذش��ته اس��ت. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه در چهار س��ال دولت یازدهم کشور با 157 

میلیارد دالر درآمد نفتی اداره شد، گفت: آمار و ارقام موجود در کشور در30سال گذشته مشاهده شده به ما...

 دکتر مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم
در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور: 

 دانشگاه آرمانی باید بتواند
کارآفرینان دانش پذیر تربیت کند

4

3

7

شرکای فرانسوی الزامات داخلی سازی را چگونه پیش می برند؟ 

 فصلی جدید در همکاری قطعه سازان
ایرانی و فرانسوی

توصیه های مالی برای سال نو میالدی
7 نکته در مورد وبینار که باید بدانید

راهکارهای بازاریابی تجاری در شبکه های اجتماعی
مارکتینگ و زنجیره ارزش

10 دلیل برای اینکه برند شخصی شما افتضاح است
ساخت خانه ای برای مردم، توسط مردم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مرد 100 میلیارد دالری

5
 شـاخص کل بـورس اوراق بهـادار تهـران رکـورد تاریخی

89 هزار و 500 واحدی چهار سال پیش را شکست و 
با 1010 واحد رشد، برای نخستین بار 90 هزارتایی...

برای نخستین بار در عمر 50 ساله بازار سهام ایران ثبت شد

ورود شاخص کل بورس به رکورد 
تاریخی 90 هزار واحدی 

یادداشت

یادداشت

دالیل رشد شاخص کل و 
پایداری شرایط حاضر بورس

بازار سرمایه تا روزهای پایانی 
سال روند صعودی خود را به دو 
ش��رط ادامه می دهد، نخستین 
ش��رط این اس��ت ک��ه آهنگ 
صعودی ب��ازار حرکت منظمی 
باشد و س��رمایه گذاران  داشته 
از هیجانات لحظ��ه ای اجتناب 
کنن��د. دوم اینکه میزان تأمین 
مال��ی از طری��ق انتش��ار اوراق 
تأمین مالی محاس��به  بده��ی 
ش��ده باش��د. چند عامل باعث 
بازار س��رمایه طی روزها  رشد 

و هفته های اخیر شده 
است؛ یک عامل ...

ب��ورس اوراق بهادار در حالی 
در مدار رشد قرار گرفته که به 
نظر می رسد شرایط برای عبور 

از سطح های جدید نیز 
5فراهم است...

 مثلث تداوم
رشد بورس تهران

5

علی اسالمی 
بیدگلی

رئیس هیأت مدیره 
مشاور سرمایه گذاری 

آرمان آتی

از  حمای��ت  و  تش��ویق  در  هم افزای��ی 
س��رمایه گذاری خارجی و معرفی ظرفیت های 
اقتص��ادی و س��رمایه گذاری در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران و شرکت های 
خارج��ی موضوع��ی اس��ت که ش��ورای عالی 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
به همراه س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتص��ادی و فن��ی ای��ران در راس��تای تحقق 
آن گام برخواهند داش��ت. به گزارش ایس��نا، 
دبیرخانه شورای مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و وی��ژه اقتصادی در تفاهم نامه ای با س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتصادی و فنی 
ایران به منظور هم افزایی در تشویق و حمایت 
از س��رمایه گذاری خارجی و معرفی فرصت ها 
و پتانس��یل های اقتص��ادی و س��رمایه گذاری 
در مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی ای��ران به 
از  خارج��ی  ش��رکت های  و  س��رمایه گذاران 
طری��ق کلی��ه ابزاره��ا و ش��یوه های ممکن و 
معمول به معرفی فرصت های س��رمایه گذاری 

و توانمندی های اقتص��ادی و تجاری ایران در 
داخ��ل و خارج تاکید کرد. ای��ن تفاهم نامه به 
منظور افزایش توان برون گرایی اقتصادی ملی 
و استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری خارجی در طرح های مختلف 
اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور 
با هدف تس��هیل و گسترش تولید و صادرات، 
انتق��ال فن��اوری و تامی��ن مناب��ع الزم برای 
بهره گی��ری حداکثری کش��ور از ظرفیت های 
سرمایه گذاری این مناطق، تفاهم نامه همکاری 
فی مابین دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و نیز س��ازمان سرمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتصادی و فنی ای��ران به امضا 
رس��ید. از جمل��ه مف��اد مهم ای��ن تفاهم نامه 
همکاری در زمینه تهیه فهرس��ت به روز شده 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری جه��ت ارائه به 
س��رمایه گذاران خارجی، هم��کاری در زمینه 
جذب س��رمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور، 
تالش ب��رای ارائه ترتیبات نه��ادی و حقوقی 

الزم ب��ه منظ��ور تبدیل فرصت ه��ای تجاری 
ش��رکت های مهم بین الملل��ی صاحب بازار در 
ایران به س��رمایه گذاران خارجی و تولیدی در 
کش��ور، تالش جهت اصالح ی��ا حذف موانع و 
مقررات زائد در ازای توس��عه س��رمایه گذاری 
و نی��ز هم��کاری در زمینه آموزش مش��ارکت 
با ش��رکای خارجی، نح��وه مذاکرات، عملیات 
بانک��ی، فاینان��س، بازاره��ای بین المللی و. . . 
است. الزم به ذکر است ضرورت توسعه مستمر 
و افزایش س��هم اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی 
و دس��تیابی به اهداف سند چش��م انداز ایران 
1۴0۴ و نقش آفرین��ی و مش��ارکت های موثر 
بخش های خصوصی در این فرآیند از یک سو، 
ظرفیت ها، قابلیت ه��ا، مزیت های جغرافیایی- 
اقتصادی، مش��وق های مالی و تسهیالتی قابل 
توج��ه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از س��وی 
دیگر این مناطق را به بسترهای مناسبی برای 
سرمایه گذاری و فعالیت در بخش های مختلف 

تبدیل کرده است. 

رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران بر نقش 
مدیریت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
در ارتقای بهره وری تاکید کرد. به گزارش روز 
شنبه »فرصت امروز« از روابط عمومی سازمان 
مل��ی بهره وری ایران، رویا طباطبایی یزدی در 
مراس��م آغاز به کار دوره آموزش��ی بین المللی 
در زمین��ه »روابط نی��روی کار و مدیریت در 
بنگاه های کوچک و متوس��ط« با اشاره به این 
موضوع، حمایت از توس��عه بنگاه های کوچک 
و متوس��ط به ماموریت اصلی همه اقتصادهای 
جهان تبدیل ش��ده، اف��زود: دلیل این موضوع 
سهم قابل توجه این بنگاه ها در تولید، تجارت، 
اش��تغال، رش��د درآمد و توس��عه اقتصادی و 
اجتماعی کش��ورهای عضو س��ازمان بهره وری 
آس��یایی )APO( اس��ت. وی با بی��ان اینکه 
به موازات توس��عه م��داوم بنگاه های کوچک 
و متوس��ط، ارتقای روابط هماهنگ و سازنده 
بین مدیریت و نیروی کار به عاملی کلیدی در 
موفقیت اقتصاد تبدیل شده است، تصریح کرد: 
اگر این امر به نحوی مطلوب مدیریت ش��ود، 
مدیریت روابط کاری، پتانسیل بهبود بهره وری 
از طریق منابع انسانی موثر را داراست. نماینده 
ایران در سازمان بهره وری آسیایی اضافه کرد: 

از همه مهم ت��ر، این موضوع به ط��ور متقابل 
هم ب��رای کارفرمایان و هم کارگران در دوران 
انقالب چهارم صنعتی س��ودمند است. رئیس 
س��ازمان ملی بهره وری ای��ران در پایان اظهار 
امیدواری کرد که این دوره آموزش��ی فرصت 
مناس��بی برای ب��ه اش��تراک گذاری تجربه و 
تب��ادل ایده های جدید در زمینه رابطه نیروی 
کار و مدیریت در بنگاه های کوچک و متوسط 
باش��د. »جونهو کی��م« نماینده و کارش��ناس 
بخش صنعت س��ازمان بهره وری آس��یایی نیز 
در این مراسم با قدردانی از جمهوری اسالمی 
ای��ران به س��بب میزبانی این دوره آموزش��ی، 
به تشریح این دوره و دیگر فعالیت های سازمان 
بهره وری آسیایی در زمینه ارتقای بهره وری در 
کش��ورهای عضو این سازمان پرداخت. در این 
دوره آموزش��ی بین المللی که از چهارم آذرماه 
آغاز ش��ده و ت��ا روز چهارش��نبه هفته جاری 
ب��ا همکاری س��ازمان ملی به��ره وری ایران و 
سازمان بهره وری آسیایی در تهران ادامه دارد، 
ش��رکت کنندگانی از 12 کش��ور عضو سازمان 
بهره وری آس��یایی ش��امل ای��ران، بنگالدش، 
تای��وان، فیج��ی، هن��د، اندون��زی، مال��زی، 
مغولس��تان، نپال، تایلند، سریالنکا و پاکستان 

حضور دارند. »یاس��وهیکو اینوئی« از کش��ور 
ژاپن و »پرابا نایر« از کش��ور سنگاپور به عنوان 
اساتید دوره آموزشی بین المللی روابط نیروی 
کار و مدیریت در بنگاه های کوچک و متوسط، 
عالوه بر ارائه جدیدترین الگوها در این زمینه، 
دانش و تجارب خود را با ش��رکت کنندگان در 
ای��ن دوره به  اش��تراک می گذارن��د. همچنین 
ش��رکت کنندگان طی دوره مذک��ور، از برخی 
واحدهای صنعتی ش��هرک صنعتی کاس��پین 

استان قزوین بازدید خواهند کرد. 
در مراس��م آغ��از ب��ه کار دوره آموزش��ی 
بین الملل��ی در زمین��ه »روابط نی��روی کار و 
مدیری��ت در بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط« 
 ،)APO( نماینده س��ازمان بهره وری آسیایی
اس��اتید برجس��ته و صاحب ن��ام بین المللی و 
شرکت کنندگانی از ایران و 11 کشور آسیایی 
در تهران حضور دارند. س��ازمان ملی بهره وری 
ای��ران در س��ال جاری تاکن��ون در کنار دیگر 
فعالیت های آموزشی خود، پنج دوره آموزشی 
APO را برگ��زار ک��رده ک��ه در آن اس��اتید 
بین المللی از کش��ورهای آس��یایی، اروپایی و 
شرکت کنندگانی از کش��ورهای عضو سازمان 

بهره وری آسیایی حضور داشتند. 

رئیس سازمان ملی بهره وری تاکید کرد

ارتقای بهره وری با مدیریت بنگاه های کوچک

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در دستور کار

سلمان نصیرزاده
 مدیر تحلیل مرکز

مطالعات اقتصادی آریا سهم

شهادت امام حسن عسگری)ع( را تسلیت می گوییم



جامعه ش��ناس  رضاقلی،  علی 
و پژوهش��گر تاریخی و نویسنده 
دو کت��اب مع��روف و پرفروش  
»جامعه شناس��ی نخبه کشی« و 
خودکامگی«  »جامعه شناس��ی 
است. او به تعبیر فرشاد مومنی،  
دین  مطالعات  مؤسس��ه  رئیس 
برجس��ته ترین  از  اقتص��اد  و 
پژوهش��گرانی اس��ت ک��ه طی 
نزدیک به دو دهه گذشته تمرکز 
ویژه ای بر صورت بندی مس��ئله 
در  توس��عه نیافتگی  و  توس��عه 
ایران داش��ته و معتقد است که 
عقب ماندگی و توس��عه نیافتگی 
ایران ریشه تاریخی دارد. از نظر 
راهگشاترین  تاریخی  نگرش  او، 
مسیر برای تبیین مسائل توسعه 
و توسعه نیافتگی ایران است، اما 
از آنج��ا ک��ه دانش آموخت��گان 
عل��م اقتص��اد در ای��ران هی��چ 
ش��ناختی از فرهن��گ و تاریخ 
این س��رزمین ندارن��د، بنابراین 
ق��ادر به ارائ��ه مدلی مناس��ب 
برای تحول اقتصادی نیس��تند. 
به تعبیر رضاقلی »کس��انی که 
از دانش��کده های علوم انس��انی 
به وی��ژه اقتص��اد فارغ التحصیل 
ایران  به  می شوند معموال راجع 
و مس��ائل تاریخ��ی آن چیزی 
اوص��اف  اینک��ه  نمی خوانن��د؛ 
غیراقتصادی  س��اختاری  اصلی 
ایران کدام ب��وده و چه تاثیری 
بر عملکرد اقتصادی می گذاشته 
و اینکه آن خصایص چه تاثیری 
در وض��ع کنونی دارن��د، کمتر 
و ش��اید در ح��د صف��ر مطالعه 

می شود.«
رضاقلی در یک کالم، معتقد 
اس��ت که ب��رای فهمی��دن راز 
اقتصاد  تاریخی ضعیف  عملکرد 
ایران بای��د ویژگی های تاریخی 
آن را دریاف��ت ت��ا بت��وان برای 
آن نس��خه پیچید. در حقیقت، 
بدون توجه به نهادهای تاریخی 
و س��اختارهای  ایران  اقتصادی 
غیراقتص��ادی ک��ه ب��ر عملکرد 
کاری  تاثی��ر می گذارند  اقتصاد 
چشمگیر حتی در سطح نظری 
نمی توان برای اقتصاد ایران کرد. 
مس��ئله او این بوده و هست که 
غیراقتصادی  ویژگی های  چطور 
عملکرد  ب��ر  جامع��ه  تاریخ��ی 
اقتصادی تاثیر می گذارند؛ اینکه 
نظام سیاس��ی چگون��ه بر نظام 
اقتصادی  عملک��رد  و  اقتصادی 
تاثیر می گذاش��ته و تاثیرپذیری 
نظ��ام  از  اقتص��ادی  عملک��رد 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در 

تاریخ ایران چگونه بوده است. 
رضاقل��ی در نخس��تین عصر 
پنجش��نبه آذرم��اه امس��ال در 
و  دی��ن  »مطالع��ات  موسس��ه 
اقتصاد« به بررسی  »تاثیر تاریخ 
بر  گذار به توس��عه« پرداخت و 
در پای��ان، با گری��زی به مکتب 
نهادگرای��ی و اندیش��ه داگالس 
ن��ورث ب��ه تبیین این پرس��ش 
پرداخت که علل وقوع تحوالت 
اقتص��ادی در جوام��ع مختلف 

چیس��ت. در گ��زارش حاضر، با 
گری��زی ب��ه اندیش��ه های علی 
رضاقلی، گزیده ای از س��خنرانی 

او در این نشست آمده است. 

محبوبیت داللی در تاریخ 
ایران

اگر حسین راغفر)اقتصاددان( 
در ریش��ه یابی تاریخ��ی برتری 
مس��تغالت  و  زمی��ن  تج��ارت 
ب��ر س��رمایه گذاری صنعتی در 
اقتصاد ایران ب��ه کتاب »تامین 
مالی صنعتی در ایران« نوش��ته 
»ریچارد الیوت بندیک« استناد 
می کن��د و عل��ت این مس��ئله 
را در آن می دان��د ک��ه زمی��ن 
و مس��تغالت در تاری��خ ای��ران 
با س��رمایه گذاری  مقایس��ه  در 
صنعتی همواره آس��یب کمتری 
از بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی 
دیده اس��ت، عل��ی رضاقلی نیز 
در ریشه یابی تاریخی محبوبیت 
داللی در اقتص��اد ایران به ژان 
ش��اردن فرانس��وی و آنچ��ه او 
درباره عالق��ه ایرانی ها به داللی 
ارجاع  تولی��د گفت��ه،  به ج��ای 
می دهد. او در صفحه ۹۱ کتاب 
به  نخبه کشی«  »جامعه شناسی 
نقل از ژان ش��اردن آورده است 
که ایرانی ها کارهای س��خت را 
دوس��ت ندارند. عالقه دارند که 
باشند  کارنکرده درآمد داش��ته 
و ب��ه همی��ن خاط��ر داللی را 
دوس��ت دارن��د. همچنی��ن در 
تاری��خ بیهق��ی آمده اس��ت که 
ثروتی که به زمین وصل ش��ده 
باش��د، بزرگ ترین دش��من فرد 
اس��ت. به همین دلیل در ایران 
ثروت پنهان می ش��ده و تالش 
برای پیدا کردن گنج های پنهان 
هنوز هم در جامعه ایران ش��ایع 

است. 

مقایسه تجربه تاریخی ایران 
و ژاپن

رضاقل��ی در نشس��ت »تاثیر 
تاریخ ب��ر  گذار به توس��عه« در 
تاریخ��ی  ریش��ه های  تش��ریح 
توسعه نیافتگی ایران به ماجرای 
می��رزا  دوره  در  سماورس��ازی 
تقی خان امیرکبیر اشاره کرد و 
گفت که اگر امروز ما با بسیاری 
از مش��کالت از جمل��ه میل به 
داللی در ایرانیان روبه رو هستیم 
یا صنایع مان رشد نکرده، ریشه 
در هوی��ت تاریخ��ی م��ا دارد. 
ب��ه گفت��ه او، میرزاتقی خان به 

ف��ردی متخص��ص و صنعتگ��ر 
در بازار اصفه��ان 70تومان وام 
می دهد تا کارخانه سماورسازی 
راه بیندازد و س��ماوری بس��ازد 
که از سماور روس��ی مرغوب تر 
باش��د. آن صنعتگ��ر با وامی که 
دریافت کرده بود نخستین خط 
تولید سماورس��ازی در ایران را 
راه اندازی می کند، اما مدتی بعد 
میرزا تقی خان کش��ته می شود 
و حاک��م اصفهان تغییر می کند 
و حاکم جدی��د 70تومان وام را 
از صنعتگر بازخواس��ت می کند. 
او مجب��ور می ش��ود   بنابرای��ن 
کارخان��ه و همه ام��وال خود را 
بفروش��د ت��ا بتوان��د وام را پس 
دهد، ولی بیش��تر از 40 تومان 
فراه��م کن��د و در  نمی توان��د 
نهای��ت حاکم دس��تور می دهد 
فرد صنعتگر را در بازار اصفهان 
کتک بزنند تا آنهایی که او را به 
باقی  کرده اند،  معرفی  امیرکبیر 
پول را فراهم کنن��د. در نتیجه 
آنقدر این جوان صنعتگر در بازار 
کتک می خورد که دو چشمش 
نابین��ا می ش��ود و در نهایت به 
گدای��ی و دریوزگ��ی می افت��د. 
رضاقلی ای��ن مثال تاریخی را با 
تجربه »ماتسوش��یتا« کارآفرین 
ژاپنی مقایس��ه کرد و ادامه داد:  
»ماتسوشیتا« در کتاب »نه برای 
لقمه ای نان« تجربه سال ها کار 
مدیریتی اش را شرح داده است. 
مقایس��ه زندگی ای��ن صنعتگر 
ژاپنی با صنعتگر اصفهانی دوره 
امیرکبیر به ما می گوید که چرا 
با اینکه ای��ران و ژاپن همزمان 
به س��مت صنعتی ش��دن پیش 
رفتند، اما ژاپن به توسعه دست 

یافت و ایران نه! 
ب��ا این همه رضاقل��ی چندان 
ناامید و نگران نیس��ت و معتقد 
اس��ت که ۱75 کشور در جهان 
و نزدی��ک به 85درصد جمعیت 
جه��ان، وضعیتی ش��بیه ایران 
دارن��د. او همچنین در تش��ریح 
تاریخی عقب ماندگی  ریشه های 
به ماجرای میرزا رضای کرمانی 
نیز اش��اره ک��رد و گف��ت: نقل 
اس��ت که کامران میرزا، پس��ر 
ناصرالدین ش��اه ظل��م زیادی به 
میرزا رض��ای کرمانی کرده بود 
و او برای آنکه انتقامش را بگیرد 
تصمیم گرفت که ناصرالدین شاه 
ش��اه عبدالعظیم  ح��رم  در  را 
او  وقت��ی  برس��اند.  قت��ل  ب��ه 
ناصرالدین ش��اه را کش��ت و به 

زندان افتاد، رجال بسیاری از او 
اس��تنطاق و بازجویی  کردند. از 
میرزا رضا نقل است که در میان 
این اس��تنطاق ها تنه��ا یک نفر 
سوالی هوش��مندانه از او پرسید 
و گف��ت: تو اگر ناصرالدین ش��اه 
را کشتی آیا جایگزین مناسبی 
مثل انوش��یروان ع��ادل برایش 

داشتی؟ 

3 پاشنه آشیل تاریخ ایران
س��خنانش  ادامه  در  رضاقلی 
به پاشنه های آش��یل در تمدن 
ای��ران اش��اره ک��رد و گف��ت : 
ایران  در  توس��عه  شکل نگرفتن 
چند مانع داش��ته است؛ نخست 
ای��ران  در  حکومت ه��ا  اینک��ه 
ب��ه س��رعت تغیی��ر می کردند. 
اگ��ر ای��ن موض��وع را به عنوان 
مثال با کش��ور روس��یه مقایسه 
کنی��م، می بینیم که رومانوف ها 
همزم��ان با سلس��له صفویه در 
روس��یه به ق��درت رس��یدند و 
در س��ال ۱۹۱7 از قدرت کنار 
رفتند، اما به م��وازات حکومت 
رومانوف ها چند سلسله در ایران 
عوض شدند و همین موضوع به 
را  بس��یاری  هزینه های  تنهایی 
به تاری��خ ایران تحمی��ل کرد؛ 
چنانک��ه تا حکومت��ی به قدرت 
می رس��ید و از مواهب شخصی 
قدرت بهره مند می شد و سپس 
به مسئله منافع ملی می رسید، 
حکومت عوض می شد و گروهی 

دیگر به سر کار می آمد. 
به گفته رضاقلی، بررسی های 
تاریخی نشان می دهد که پاشنه 
آش��یل دوم در ای��ران، دخالت 
نظامیان در اقتصاد بوده اس��ت 
که از گذش��ته های دور و حتی 
در اس��اطیر ای��ران ردپ��ای آن 
وج��ود داش��ته و در دوره قاجار 
و در مقابل��ه ایران با روس ها نیز 
قاب��ل ردیابی اس��ت. همچنین 
پاش��نه آشیل سوم نیز این بوده 
ک��ه هم��واره در ای��ران افرادی 
ایدئولوژیک  وابس��تگی های  که 
داش��تند، ب��ه ح��کام نزدی��ک 
بودند و در بس��یاری از موارد در 
تصمیمات سیاس��ی و اقتصادی 

کالن تاثیر می گذاشتند. 
اقتصاد غارتی در تاریخ ایران

رضاقلی در پایان این نشست 
به کت��اب »فه��م فرآیند تحول 
»داگالس  اث��ر  اقتص��ادی« 
نورث« اش��اره کرد و آن را برای 
توس��عه نیافتگی  مسئله  بررسی 

ای��ران بس��یار راهگش��ا و موثر 
دانس��ت. در حقیق��ت، رضاقلی 
از پی��روان مکت��ب نهادگرای��ی 
در اقتصاد ایران اس��ت و معتقد 
اس��ت که نظریه نورث از میان 
تم��ام تئوری ه��ا و نظریاتی که 
درباره جامعه شناس��ی و اقتصاد 
ایران دی��ده و خوانده، بیش��تر 
ایران نزدیک  به واقعیت جامعه 
پاس��خگویی  ق��درت  و  اس��ت 
و  س��واالت  ب��ه  دقیق ت��ری 
پرسش های مس��ئله ایران دارد. 
اقتصاددانان  او همانن��د دیگ��ر 
نهادگرا معتقد است که اقتصاد 
ای��ران ی��ک اقتص��اد رقابتی به 
مفهوم دقیق کلمه و به معنایی 
ک��ه اقتصاددانان نئوکالس��یک 
درب��اره آن صحب��ت می کنند، 
نیس��ت؛ نه آن نهاد بازار هست 
و ن��ه آن حق��وق مالکی��ت و نه 
آن اص��ل رقاب��ت و. . . بلکه آن 
چیزی اس��ت ک��ه او به صورت 
تلطیف یافت��ه ب��ه آن  »اقتصاد 
غارتی« می گوید؛ صورتی دیگر 
از آنچه فرش��اد مومن��ی به آن 
»اقتصاد رانت��ی« نام می دهد و 
حس��ین راغف��ر از آن تعبیر به 
»سرمایه داری رفاقتی« می کند. 
»اقتص��اد  تعبی��ر  رضاقل��ی 
غارتی« را در خأل و نبود حقوق 
مالکی��ت در تاریخ ای��ران به کار 
می برد. او براساس اندیشه نورث 
معتقد است که نظم موجود در 
ای��ران، نظمی ش��کننده  تاریخ 
ب��وده و ویژگی اصل��ی این نظم 
شکننده نیز عدم کارایی حقوق 
مالکی��ت بوده اس��ت؛ به طوری 
ک��ه حق��وق مالکیت به ش��کل 
تاریخ��ی در ایران ب��ه هیچ وجه 
محت��رم نب��وده اس��ت و ما در 
داستان های تاریخی از جمله در 
تاری��خ بیهقی به عینه می بینیم 
که غارت انگار در تاریخ ایران در 
مواقعی امری عادی بوده است. 

ب��ه گفت��ه رضاقل��ی، ن��ورث 
در ای��ن کت��اب همانند س��ایر 
آث��ار خ��ود ب��ه دنب��ال دغدغه 
همیش��گی اش یعنی علل بسط 
یا توقف تح��والت اقتصادی در 
جوامع مختلف است. نورث علت 
وقوع تحول اقتصادی در جامعه 
از جامع��ه  نب��ود اطمین��ان  را 
پیرامون��ی می داند ک��ه ویژگی 
زندگی های انسان امروزی است، 
اما این عدم اطمینان نس��بت به 
محی��ط پیرامونی در کش��وری 
نظی��ر ایران ب��ا نوع��ی هرج و 
م��رج در س��امانه های اقتصادی 
همراه بوده است. به بیان دیگر، 
این ع��دم اطمینان و بی نظمی، 
مخ��ل حق��وق مالکی��ت و در 
واق��ع، مختل کننده فعالیت های 
اقتص��ادی به ویژه تولید اس��ت. 
مقاوم��ت  دلی��ل،  ب��ه همی��ن 
نهادهای س��نتی در ای��ران در 
برابر هرگونه تح��ول و از جمله 
تحوالت اقتصادی بسیار باالست 
و ت��ا زمانی ک��ه این گونه هرج و 
مرج ها س��امان نگی��رد، فرآیند 
تحول اقتصادی در ایران شروع 

نمی شود. 

گزارش »فرصت امروز« از نشست »تاثیر تاریخ بر  گذار به توسعه« در موسسه »مطالعات دین و اقتصاد«

جست وجوی ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی ایران
اقتصاد کالن

شرکت داری خصولتی ها بدتر از دولتی است
تجربه تلخ خصوصی سازی در ایران

مه��دی پازوکی، کارش��ناس اقتص��ادی به دولت 
پیش��نهاد کرد که فهرس��ت پروژه های غیر حاکمیتی 
قابل واگذاری ب��ه بخش خصوصی را پیش از تصویب 

بودجه سال ۱3۹7 مشخص کند. 
مه��دی پازوکی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین با بیان 
اینکه امروز دولت باید بیش از هر زمان دیگری برای 
واگذاری  تصدی های خود به بخش خصوصی تصمیم 
تاریخی را بگیرد، ادام��ه داد: دولت باید تکلیف خود 
در این حوزه را روش��ن کند؛ زیرا در ش��رایط کنونی 
بیش از 500 ه��زار میلیارد تومان پ��روژه نیمه تمام 

روی دست اقتصاد کشور باقی مانده است. 
او با تاکید بر اینکه طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی مدت هاست که در دستور کار دولت 
اس��ت و مع��دود پروژه هایی نی��ز در این قال��ب واگذار 
ش��ده اند، گفت: با روند کنونی ک��ه در حوزه تخصیص 
اعتبارات عمرانی وجود دارد، 20سال طول می کشد تا 

ما بتوانیم پروژه های عمرانی را تمام کنیم. 
او اف��زود: بای��د توجه داش��ت که در ح��ال حاضر 
حتی بس��یاری از پروژه های عمرانی از توجیه فنی و 
اقتصادی خارج ش��ده اند و راه اندازی آنها نفعی برای 

اقتصاد ملی ندارد. 
وی در توضی��ح بیش��تر این مطل��ب گفت: بودجه 
عمرانی س��ال جاری یعنی ۱3۹6 در حدود 70 هزار 
میلیارد تومان است، اما در بهترین حالت نمی توانیم 

بیشتر از 40درصد این اعتبار را تخصیص دهیم. 
پازوکی یادآور شد: از ابتدای تاریخ برنامه ریزی در 
ایران تاکنون هی��چ گاه بودجه های عمرانی تخصیص 
۱00درصدی نداش��ته اند و بخش مهمی از کس��ری 
بودجه، خود را در بودجه های عمرانی نشان می دهند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی متذکر ش��د: این در 
حالی اس��ت که بودجه ج��اری دولت غالبا ۹8درصد 
تخصیص می یاب��د و بدنه فربه دول��ت بخش مهمی 
از اعتب��ارات را بابت حقوق و دس��تمزد و هزینه های 

جاری خود می بلعد. 

راه برون رفت از بن بست بودجه
استاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه 
حت��ی ظرفیت های مالیاتی م��ا مطابق با قانون فعلی 
محدود اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در چنین شرایطی 
ضرورت مش��ارکت بخش خصوص��ی در روند تدوین 
بودجه س��ال آینده بیش از پیش احس��اس می شود 
و تنها راه برون رفت از این بحران بی تردید مشارکت 

حوزه های خصوصی و عمومی است. 
او با اشاره به اینکه ضرورت دارد نمایندگان دولت 
نی��ز در این حوزه دقت بیش��تری را ب��ه خرج دهند، 
گفت: نباید سرنوش��ت واگ��ذاری پروژه های عمرانی 
به سرنوش��ت واگذاری شرکت ها و واحدهای تولیدی 
دچار ش��ود؛ درحالی که متاس��فانه سازمان عریض و 
طویل خصوصی سازی در این دو دهه کارنامه مثبتی 
را در حوزه خصوصی س��ازی از خود ارائه نکرده است. 
حتی گزارش های رس��می نهادهای دولتی و نظارتی 
مجلس نشان می دهد تنها ۱4درصد از واگذاری ها به 

بخش خصوصی واقعی رسیده است. 
او اضافه کرد: این بدان معناست که حجم عظیمی 
از واگذاری ه��ا نصی��ب ش��رکت های ش��به دولتی و 
عمومی ش��ده و ش��رکت داری این نهاده��ا به مراتب 
بدتر از ش��رکت داری بخش دولتی است چرا که اینها 

در چارچوب نظارت های دولتی نیز نمی گنجند. 

 چرا کاهش دخالت دولت در اقتصاد 
ضروری است؟ 

پازوکی تدوین قوانینی به منظور تس��هیل شرایط 
واگذاری و اثرگذاری واگذاری ها را ضروری دانست و 
گفت: آزادسازی قیمت کاالها و خدماتی که در قالب 
پروژه های عمرانی تولید می ش��وند از ضرورت هاست؛ 
ش��ما تصور کنید که آزادراه تهران - شمال ۱0 سال 
پیش ب��ه بهره ب��رداری می رس��ید و بخش خصوصی 
می توانس��ت عوارض را به قیم��ت متعادلی که بتواند 

سرمایه گذاری اش را مستهلک کند، تنظیم کند. 
آزادراه از  نتوان��د  ک��ه  کس��ی  داد:  ادام��ه   او 
 تهران - ش��مال تردد کند یا ب��ه نظرش این قیمت 
باال باش��د از سایر جاده ها به ش��مال می رود و کسی 
که به نظرش این قیمت مناسب باشد، آن را انتخاب 
می کند، ولی متاس��فانه دولت در حوزه هایی دخالت 

می کند که ضرورتی به دخالتش نیست. 
او گفت: از س��وی دیگ��ر، منابع صندوق ذخیره 
ارزی نی��ز وج��ود دارد و طبق قان��ون این منابع 
باید ب��ه بخش خصوص��ی برس��د، در این صورت 
می توان تس��هیالتی را از محل این صندوق برای 
بخش خصوص��ی پیش بینی کرد و کار را س��رعت 

داد. 
پازوکی تاکید کرد: در چنین ش��رایطی اس��ت که 
اقتصاد ای��ران می تواند خود را مهیای توس��عه کند، 
در ضم��ن تکمیل پروژه های عمران��ی زمینه را برای 
توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های کارآفرینی فراهم 

می کند. 
به گفته وی، در چنین ش��رایطی باید توجه داشت 
که ایجاد ش��غل از مهم تری��ن اولویت های اقتصادی 
ایران اس��ت و باید هرچه سریع تر در این حوزه اقدام 
عملی پیش بینی کرد، زیرا تکمیل پروژه های عمرانی 
نیمه تمام نیز در حقیقت زمینه را برای ایجاد ش��غل 
در اقتص��ادی که با ن��رخ دورقمی دیرپ��ای بیکاری 

روبه روست فراهم می کند. 

دریچه

داگالس نورث به روایت جعفر خیرخواهان
3 شرط توسعه یافتگی

جعفر خیرخواهان در نشس��ت »تاثیر تاریخ بر  گذار 
به توس��عه« در موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« به 
تحلیل کتاب »سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه 
خش��ونت« نوش��ته »داگالس نورث« پرداخت و گفت: 
طبق گفته نورث، درحالی که کشورهای پیشرفته رشد 
اقتصادی مناسب و پیوسته ای داشته اند، ولی کشورهای 
در حال توسعه فراز و فرودهای شدیدی تجربه می کنند 
مثال آمریکا 200س��ال است که رشد ساالنه 2درصدی 
دارد، اما ایران تجربه رشدهای معجزه آسای دهه 40 را 

داشته است. 
به گزارش ایس��نا، این جامعه ش��ناس ادام��ه داد: در 
اقتصاد نوکالسیک روی قیمت ها تاکید فراوانی شده و 
گفته می شود که اگر قیمت ها درست شود، همه مسائل 
اقتصادی حل می ش��وند. این موضوعی است که بانک 
جهانی نیز یک دوره آن را تبلیغ کرد. ولی این موضوع 
به جنبه سیاس��ی اصالحات توجه نداش��ت و بررس��ی 
نمی کرد که منافع چه گروه های��ی با این اصالحات به 

خطر خواهد افتاد. 
خیرخواهان با معرفی دو کتاب »چرا ملت ها شکست 
می خورند« و  »سیاس��ت، اقتصاد و مس��ائل توسعه در 
س��ایه خش��ونت« گفت: در این دو کتاب به این سوال 
پاسخ داده ش��ده که مشکالت اقتصادی در کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته چگونه حل می شود. این 
دو کتاب مطرح کرده اند که تاریخ و نهادها مهم هستند 
و باید ابتدا نهادها را درس��ت کنیم که حکمرانی خوب 
محقق شود، حاکمیت قانون و پاسخگویی صورت بگیرد 
و البته به این نکته توجه شده که تغییرات مستلزم ایجاد 
تغییر در نگرش افراد است و در نتیجه نمی توان انتظار 

تحوالت عمده ای در کوتاه مدت داشت. 
به گفته او، نورث تغییرات در کش��ورهای مختلف را 
بررسی کرده و می گوید: باید وارد چانه زنی با سیاسیون 
ش��د و ابتدا درباره مسائلی که بر سر آنها اجماع وجود 
دارد، تواف��ق صورت گرفته و روند اصالح آغاز ش��ود تا 
به تدریج یاد بگیریم دیگران را هم به این مس��یر وارد 
کنیم. شاید در این نکته این موضوع قابل توجه باشد که 
گفته می شود کسانی که تاریخ خود را فراموش می کنند 
محکوم به تکرارند ولی برخی هم هس��تند که از تاریخ 
درس گرفته اند. به عنوان مثال، نروژ نفت را چند س��ال 
دیرتر از کشورهای اوپک کشف کرد و توانست با توجه 
به تجربه بیماری هلندی، صندوق توسعه ایجاد کند تا 
نفت در اقتصاد اختاللی ایجاد نکند. این موضوع نشان 
می ده��د که با درس گرفتن برخی از تجربه ها می توان 

مشکالت پیش روی اقتصاد را مدیریت کرد. 
او درباره کتاب  »چرا ملت ها شکست می خورند« نیز 
گف��ت: این کتاب عمدتا فض��ای ناامیدکننده ای ایجاد 
می کن��د و می گوید که امکان اصالح اندک اس��ت. این 
کت��اب نهادها را به دو دس��ته نهاده��ای بهره کش در 
کشورهای جهان سوم و نهادهای فراگیر در کشورهای 
پیشرفته تقسیم کرده است. در این کتاب گفته شده در 
کش��ورهای جهان سوم، نهادهای بهره کش عملکرد بد 
اقتصادی دارند که به نفع اقلیت اس��ت، درحالی که در 
نهادهای فراگیر در کشورهای پیشرفته، حقوق مالکیت 

محترم است و افراد حقوق برابر دارند. 
خیرخواه��ان ادام��ه داد: »چ��را ملت ه��ا شکس��ت 
می خورند« کمتر نکته امیدوارکننده ای دارد و می گوید 
به س��ختی می توان تغییراتی در کشورهای با نهادهای 
بهره ک��ش ایجاد کرد. ولی این کتاب تاکید هم می کند 
که بهتر اس��ت به جای میراث بد گذش��ته، افراد تاریخ 
خوبی را برای خود دس��ت و پا کنن��د که به نظر من، 
چنی��ن چیزی عملی نیس��ت. البته ای��ن کتاب تاکید 
می کند که ش��اید در بزنگاه های تاریخی اتفاق خاصی 
بیفتد که بتوان مس��یر را تغیی��ر داد، ولی به طور کلی 
نگاه منفعالنه ای نسبت به تغییر در کشورهای در حال 

توسعه دارد. 
این جامعه شناس افزود: ولی کتاب »سیاست، اقتصاد 
و مسائل توس��عه در سایه خشونت« نگاه دیگری دارد. 
در واقع، همانطور که آمارتیاس��ن از اقدامات توسعه بر 
آزادی اهمیت زیادی می گذارد، نورث بر امنیت اهمیت 
گذاشته و می گوید خشونت و بی ثباتی سیاسی می تواند 
سم توسعه سیاسی و اقتصادی باشد. از نظر این کتاب، 
رانت خوب و بد داریم. رانت خوب جلوی خش��ونت را 
می گی��رد و کمک می کند که به هرج و مرج نرس��یم. 
در این کتاب تاکید می ش��ود که در 200 سال گذشته 
جهان نس��بت به سال های قبل آن متحول شده است، 
همچنان که قبل از 200 سال گذشته کشورها همه در 
حال توسعه بودند ولی بعد از آن می بینیم که کشورها 
به دو دسته در حال توسعه و توسعه یافته یا کشورهای با 

دسترسی محدود و دسترسی باز تقسیم شدند. 
به گفته او، در کش��ورهایی با دسترسی باز این افراد 
نیس��تند که تعیین می کنند، بلکه این س��ازمان ها و 
قوانین هس��تند که اهمیت دارند، ولی در کشورهای با 
دسترس��ی محدود، زد و بند حاکم اس��ت و افراد باید 
بر س��ر مسائل با هم به توافق برسند، در نتیجه دنیای 
افراد در این دو کش��ور متفاوت اس��ت. همچنین این 
کتاب توضیح می دهد که در کشورهای در حال توسعه 
انس��ان ها با یکدیگر برابر نیستند و گویی خون برخی 
رنگین تر است. خیرخواهان با آوردن مثال عربستان در 
ای��ن زمینه گفت: مثال اصالحاتی که عربس��تان از آنها 
دم می زند، ش��وخی اس��ت و باز منافع اقلیتی در آنجا 
اولوی��ت دارد. به طور کلی مش��کل کش��ورهای جهان 
سوم این اس��ت که ناامنی و ابهام اجازه سرمایه گذاری 
نمی دهد و نمی توان نس��بت به تغییر اصالح طلبانه در 

آنها خوشبین بود. 
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چهارمین اجالس س��ران کش��ورهای عضو 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حالی به 
پایان رسید که کشورهای عضو این مجمع در 
بیانیه پایانی از تحریم های یکجانبه در تجارت 
گاز انتقاد و بر اهمیت همکاری میان کشورهای 
عض��و تأکید کردن��د. در این بیانیه ب��ر موارد 
متعددی نظی��ر؛ تأیید حق حاکمیت مطلق و 
دائمی کش��ورهای عضو بر منابع طبیعی شان، 
نقش کشورهای عضو به عنوان عرضه کنندگان 
قابل اطمین��ان برای برآورده ک��ردن نیازهای 
انرژی جهان و اهمی��ت ارزش گاری منصفانه 
برای منابع گاز طبیعی تأکید شد. ابراز نگرانی 
عمیق در خصوص به کارگیری قوانین و مقررات 
خارج از مرزهای کشورها، انتقاد از تحریم های 
یک جانبه در تجارت گاز و نیز اهمیت همکاری 
و هماهنگی میان کشورهای عضو برای تحقیق 
و توس��عه، تبادل اطالعات و انتقال دانش و به 
اشتراک گذاش��تن تجربیات موفق در صنعت 
گاز از دیگر مواردی اس��ت ک��ه در این بیانیه 
مورد تأکید قرار گرفت. به گزارش ایرنا، اسحاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئی��س جمهوری که 
به نمایندگی از ایران در این اجالس ش��رکت 
ک��رده بود، در ب��دو ورود به بولیوی و در جمع 
خبرنگاران از ایران به عنوان بزرگ ترین کش��ور 
با ذخایر گاز طبیعی در جهان نام برد و تأکید 
کرد: ایران نقش فعالی در مجمع کش��ورهای 
صادرکننده گاز و ایج��اد هماهنگی در جهت 
توس��عه و ارتقای گاز در س��بد ان��رژی جهان 
ایفا می کند. وی همچنی��ن آمریکای التین را 
منطقه ای پراهمیت دانس��ت و گفت: توسعه و 
 گسترش همکاری با کشورهای آمریکای التین 
از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران برخوردار است. 
اتخاذ سیاست های همسو، گامی در 

جهت افزایش منافع جمعی کشورهای 
صادرکننده گاز 

جهانگیری همچنین در نخس��تین روز نشست 
نمایندگان کشورهای عضو مجمع صادر کننده گاز با 
بیان اینکه باوجود تالش برخی دولت ها برای ایجاد 
تن��ش و بحران در منطقه خاورمیانه، ایران به واقع 

گرانیگاه ثبات خاورمیانه است و تمامی ظرفیت ها 
و امکانات خود را برای ارتقای امنیت، ثبات و صلح 
پایدار در س��طح منطقه به عمل م��ی آورد، گفت: 
ایران در این موقعیت، ش��رایط الزم را برای جذب 
س��رمایه گذاری و فعالیت ش��رکت های بین المللی 
فراهم کرده اس��ت و تامین منافع کلیه کشورهای 
عض��و و تحقق اه��داف مجم��ع را ه��دف اصلی 
فعالیت های ملی، منطق��ه ای و بین المللی می داند 
و اتخاذ سیاس��ت های هماهنگ و همس��و را برای 
جلوگیری از اعمال تحریم های یکجانبه و چندجانبه 

علیه هر کشوری بیش از پیش ضروری می بیند. 
حل موانع بانکی و برگزاری مستمر 

کمیسیون مشترک همکاری ها
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه س��فر 
خ��ود به بولی��وی در مالقات ب��ا اوو مورالس، 
رئیس جمهوری این کش��ور حل موانع بانکی 
و برگ��زاری مس��تمر کمیس��یون مش��ترک 
همکاری ها، برای توس��عه مناس��بات میان دو 
کش��ور را ضروری دانس��ت و بر لزوم توس��عه 
مناسبات اقتصادی تأکید کرد. رئیس جمهور 
بولیوی نیز در این دیدار به نیاز این کش��ور به 
دانش و فناوری های نوین اشاره کرد و خواستار 
برخ��ورداری از تجربیات ای��ران در حوزه های 

مختلف به خصوص نانوتکنولوژی شد. 
 آمادگی ایران برای انتقال تجارب

 به ونزوئال 
جهانگی��ری در ادامه و در دیدار با نیکالس 
مادورو، رئیس جمه��وری ونزوئال نیز با بیان 

اینک��ه تحریم ه��ای یک جانب��ه آمریکا علیه 
کشورهایی که سیاست مستقل از این کشور 
دارند به انحای مختلف اعمال می شود، گفت: 
پیام��د مثبت رفت��ار آمریکا برای کش��ور ما 
اتکا به ت��وان داخلی و افزایش ظرفیت تولید 
ملی برای رفع نیازها بوده اس��ت. معاون اول 
رئیس جمه��وری با بیان اینکه ش��رکت ها و 
صنایع ایران در سال های اخیر پیشرفت های 
ملموس��ی داشته اند، اظهار داش��ت: آمادگی 
داری��م تجربیات خ��ود را در هم��ه زمینه ها 
در اختیار کشور دوس��ت ونزوئال قرار دهیم. 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال نیز در 
این مالقات با ابالغ سالم گرم به رهبر معظم 
انقالب و رئیس جمهوری کشورمان، خواستار 
تقویت مناس��بات در عرصه ه��ای مختلف با 
ایران ش��د. وی با تأکید بر توسعه همکاری ها 
در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری های 
ایران و ونزوئال، گفت: همکاری ش��رکت های 
نفت و گاز دو کشور می تواند بسترهای خوبی 

برای ارتقای سطح همکاری ها فراهم کند. 
تأکید بر ضرورت هماهنگی هرچه 
بیشتر میان کشورهای عضو مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز
مع��اون اول رئیس جمه��وری در ادام��ه با 
تئ��ودور اوبیان��گ، رئیس جمه��وری گینه 
استوایی دیدار و بر ضرورت هماهنگی هرچه 
بیشتر میان کشورهای عضو مجمع کشورهای 
صادرکنن��ده گاز تأکید ک��رد. جهانگیری با 

اس��تقبال از برگ��زاری اجالس آتی س��ران 
کشورهای صادرکننده گاز در گینه استوایی، 
یادآور ش��د: ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده 
ذخای��ر گاز، آمادگی دارد تجربیات خود را در 
حوزه صنعتی و علمی به وی��ژه بخش انرژی 
در اختیار گینه اس��توایی ق��رار دهد. تئودور 
اوبیانگ، رئیس جمهوری گینه اس��توایی نیز 
در ای��ن دیدار به عالقه مندی های دو کش��ور 
برای توسعه همکاری ها اشاره کرد و گفت: ما 
می توانی��م با تکیه بر ظرفیت هایی نظیر گاز، 
مناس��بات خود را بیش از گذشته در سطح 

دوجانبه، منطقه ای و جهانی ارتقا دهیم. 
لیبی کشوری بزرگ و بااهمیت در قاره 

آفریقا است
معاون اول رئیس جمه��وری همچنین در 
حاش��یه چهارمین اجالس سران کشورهای 
صادرکنن��ده گاز و در دی��دار محمد الطاهر 
س��یاله، وزیر خارجه لیبی ب��ا تأکید بر اینکه 
لیبی کشوری بزرگ و با اهمیت در قاره آفریقا 
است، اظهار امیدواری کرد که با همت مردم و 
سران اقوام و طوایف این کشور هرچه سریع تر 
از بحران خارج ش��ود. وزیر خارجه لیبی هم 
در این دیدار با اش��اره به شرایط کشورش در 
س��ال های اخیر، گفت: اس��اس، رابطه میان 
ملت ه��ا اس��ت و مل��ت لیب��ی آرزو دارد که 
مناسباتش با دولت ایران ارتقا یابد. وی اجرای 
برخی طرح های مشترک نظیر ایجاد ارتباط 
دریای��ی می��ان دو کش��ور را گامی در جهت 
تأمین مناف��ع طرفین ارزیابی ک��رد و افزود: 
ما برای توس��عه صنایع خود به ویژه در حوزه 
انرژی نیازمند کمک ایران هس��تیم. مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز سازمانی تازه بنیان 
اس��ت که به منظ��ور هماهنگ��ی در تولید، 
صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح 
جهان در 2008 تأس��یس ش��د. کشورهای 
عضو این س��ازمان که 42 درص��د از تولید و 
70 درصد از ذخایر گازی جهان را در اختیار 
دارند، عبارتند از: ایران، الجزایر، بولیوی، مصر، 
گینه اس��توایی، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، 

ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئال. 

مع��اون رئی��س جمه��وری و رئی��س 
س��ازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه 
آخرین اصالحات بودجه 97 در س��ازمان 
برنامه و بودجه انجام ش��ده است، گفت: 
از امروز الیحه در دس��تور کار دولت قرار 
می گی��رد. محمدباقر نوبخت روز ش��نبه 
در جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی اس��تان 
البرز اف��زود: باید مصوب��ات هیأت دولت 
درخصوص پیش نویس الیحه بودجه سال 
97 را نهایی کرده و در وقت مقرر که 15 
آذر اس��ت، به مجلس ارائه دهیم. نوبخت 
ب��ا تأکید بر اینکه 11 موضوع متفاوت در 
الیحه بودجه س��ال 97 لح��اظ کرده ایم، 
گف��ت: ای��ن الیحه بن��ا ب��ه ضرورت ها، 
بودجه ای متفاوت از سنوات گذشته است. 
مع��اون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 
در چهار سال دولت یازدهم کشور با 157 
میلیارد دالر درآمد نفتی اداره شد، گفت: 
آمار و ارقام موجود در کش��ور در30سال 
گذشته مشاهده شده به ما کمک می کند 
ت��ا از ظرفیت های کش��ور مطلع ش��ویم. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین 
گفت: 20درصد س��هم استان ها نسبت به 
روال جاری افزای��ش می یابد و 179طرح 
ملی به اس��تان ها واگذار می کنیم. وی با 
تأکید بر اینکه اس��تان البرز استان مهمی 
ب��رای دولت اس��ت و برای بودجه س��ال 
آینده به صورت مش��خص ارقام متفاوتی 
نس��بت به امس��ال خواهد داشت، گفت: 

ارتق��ای ش��اخص های اقتص��ادی بالغ بر 
32میلی��ارد و 974میلیون اس��ت و برای 
پن��ج پروژه مه��م برای س��ال 97 نیز در 
حد 13میلی��ارد تومان اعتبار ویژه داریم. 
وی اف��زود: کل اعتبارات مورد نیاز س��ال 
آینده اس��تان 77میلی��ارد و 611میلیون 
توم��ان اس��ت و در کن��ار آن 39میلیارد 
تومان برای پروژه های ملی در نظر گرفته 
می ش��ود. نوبخت خاطرنش��ان کرد که به 
منظ��ور گس��ترش اعتب��ارات ملی بخش 
قابل توجهی از اعتبارات ملی برای جلسه 
شورای برنامه ریزی لحاظ خواهد شد. وی 
افزود: در افزایش اختیارات اس��تان البرز، 
به س��ازمان برنامه بودجه استان تفویض 
می کنیم تا با نظر اس��تاندار تصمیم گیری 
صورت گیرد، این اقدامات برای سال 97 
در بودجه لحاظ شده است. نوبخت اضافه 
کرد: تخصیص اعتبارات س��ال گذشته و 
اختصاص بیش از 100درصدی مصوبات 
س��فر رئیس جمهوری به البرز پیگیری و 
در ادامه تخصیص اعتبار بیش��تر در سال 
97پیگیری می ش��ود. وی افزود: مصوبات 
دو پروژه ملی و پنج پروژه اس��تانی وقتی 
استانی تازه تأس��یس می شد باید جدا از 
اعتب��ارات مص��وب ملی و اس��تانی، برای 
زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های اداری 
در نظ��ر گرفته می ش��د. در جلس��ه قبل 
از تش��کیل ش��ورا تأکید ک��ردم این مهم 

پیگیری شود. 

بودجه 97 از امروز در دستور کار دولت

بودجه متفاوت 97

معاون اول رئیس جمهور در چهارمین اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز مطرح کرد

تأکید بر نقش فعال ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
انرژی

21درصد توان تولید پتروشیمی 
خاورمیانه در اختیار ایران است

مدیر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی با بیان اینکه در س��ال های آتی میزان 
صادرات متانول کش��ور به حدود 4میلی��ارد دالر در 
س��ال افزایش خواهد یافت، گفت: حدود 21درصد از 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی خاورمیانه و 2.5 
درصد از جهان در اختیار ایران قرار دارد. فرناز علوی 
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 )syngas 2017( ب��ا بیان اینکه انرژی، کلید اصلی 
توس��عه اقتصادی به ش��مار می رود، اف��زود: به دلیل 
مس��ائل محیط زیس��تی و آالیندگی کمتر، توجه به 
گاز به عنوان س��وخت اصلی رو به افزایش است. مدیر 
برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامه داد: در این میان تالش می شود که برای ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر از گاز، تولید محصوالت پتروشیمی 
از زنجیره گاز را توس��عه دهند. علوی اضافه کرد: در 
سال های اخیر با توسعه فازهای پارس جنوبی، میزان 
تولی��د گاز به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز 
افزایش یافته اس��ت که این موضوع، فرصتی را برای 
افزایش تولید انواع خوراک پایدار گاز فراهم می کند. 
وی با تأکید بر اینکه توس��عه صنعت پتروش��یمی از 
اولویت ه��ای اصلی بخش صنع��ت در ایران و جهان 
اس��ت، گفت: جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر و اش��تغال زایی از جمله اهداف توسعه 
صنعت پتروش��یمی است. مدیر برنامه ریزی و توسعه 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه اکنون 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به بیش 
از 62میلیون تن در س��ال رسیده است، افزود: حدود 
21درص��د از ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی 
خاورمیانه و 2.5 درصد از جهان در اختیار ایران قرار 
دارد. علوی به برنامه های در دس��ت اجرای توس��عه 
طرح های متانول و اوره اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت 
تولید اوره و متانول کشور، هر کدام 5 میلیون تن در 
سال است که در سال های آینده افزایش چشمگیری 
می یابد. وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش تولید 
متانول در کشور باید به اجرای طرح های تولید تبدیل 
گاز به پروپیلن توجه بیشتری کرد. مدیر برنامه ریزی 
و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: در 
سال های آتی میزان صادرات متانول کشور به حدود 
4میلیارد دالر در سال افزایش خواهد یافت. کنفرانس 
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کشور در تهران گشایش یافت. 

دریچه

با دستور رئیس جمهور
افزایش قیمت نان فعال منتفی شد

درحالی ک��ه قرار بود از روز چهارم آذر انواع نان در تهران 
و از دوش��نبه شش��م آذر در اس��تان ها ب��ا افزایش قیمت 
15درص��دی همراه باش��د، با دس��تور رئیس جمهور، این 
تصمیم منتفی شد. پیش از این ستاد تنظیم بازار این گونه 
اب��الغ کرده بود که از اول آذرماه قیمت انواع نان با افزایش 
15درص��دی مواجه می ش��ود و حتی برخ��ی نانوایان هم 
قیمت های جدید را از همان زمان تغییر دادند ولی پس از 
آن اتاق اصناف تغییراتی در زمان اجرای آن مطرح کرد و در 
نهایت قرار بود از روز شنبه افزایش قیمت در تهران اعمال 
شود، اما دیروز در قالب صحبت های رئیس جمهور این گونه 
اعالم شده که باید قیمت نان به حالت قبل بازگردد. حسین 
درودیان، مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف درگفت وگو 
با ایسنا، ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: طبق صحبت های 
رئیس جمهوری قرار است افزایش قیمت نان متوقف شود. 
وی گفت: تصمیمات بیش��تر در این زمینه در جلسه آتی 
 ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. همچنین علی فاضلی، 
رئیس اتاق اصناف، متوقف ش��دن افزای��ش قیمت نان را 
تأیید ک��رد و گفت: با توجه به اینکه خریدار و فروش��نده 
این محصول ه��ر دو حقوقی دارند، تصمیم گرفته ش��ده 
درباره افزایش قیمت نان در جلسه هفته آینده بررسی های 
بیش��تری صورت گیرد. به گزارش ایسنا، وی درباره اینکه 
طی روزهای اخیر برخی نانوایی ها افزایش قیمت را اعمال 
کردن��د، اظهار کرد: تا آنجاکه م��ا اطالع داریم هیچ یک از 
نانوایی های دولتی چنین کاری نکرده اند. البته این اتفاق در 
شرایطی رخ داده که نانوایی های متعددی در شهر تهران از 
روز چهارشنبه )اول آذر( نسبت به افزایش قیمت نان اقدام 
کردند که در چنین ش��رایطی انتظ��ار می رود نظارت های 
کافی و گسترده روی نانوایی ها صورت گیرد تا در روزهای 
آین��ده جلوی هرگونه تخلف در فروش نان گرفته ش��ود و 

قیمت ها به حالت قبلی آن بازگردد.

پولی که به دست زلزله زدگان 
می رسد چقدر است؟ 

بیشترین مبلغ وام و کمک بالعوض در زلزله کرمانشاه به 
واحدهای تخریبی شهری اختصاص می یابد که سقف رقم 
آن 58 میلیون تومان برای هر خانوار است. در جریان زلزله 
کرمانش��اه 30 هزار و 500 واحد تخریب شده یا خسارت 
دیدند که دولت جمعا 1050 میلیارد تومان تس��هیالت 4 
و 5 درصد و همچنین کم��ک بالعوض به آنها اختصاص 
داد. زلزله زدگانی که در شهرهای استان کرمانشاه زندگی 
می کنند اگر واحدش��ان به طور کامل تخریب ش��ده باشد 
بنا به ش��رایط 35 میلیون تومان وام نوسازی، 10 میلیون 
توم��ان وام لوازم خانگی، 6 میلیون تومان کمک بالعوض 
نوسازی، 2 میلیون تومان بالعوض برای لوازم خانگی و 5 
میلیون تومان کمک بالعوض برای اسکان موقت دریافت 
می کنند. سود تسهیالت ش��هری 5 درصد است. کسانی 
هم که در روس��تاها زندگی می کنند اگر واحدشان به طور 
کامل تخریب ش��ده باشد بنا به شرایط 25 میلیون تومان 
تس��هیالت نوس��ازی، 10میلیون تومان وام لوازم خانگی، 
5میلیون تومان کمک بالعوض برای نوس��ازی، 2میلیون 
تومان کمک بالعوض برای لوازم خانگی و 3 میلیون تومان 
بالعوض هم برای اسکان موقت دریافت خواهند کرد. سود 
تسهیالت روستایی 4درصد است. خانواده های شهری نیز 
که واحد مسکونی آنها خس��ارت دیده 12 میلیون تومان 
وام و 2 میلیون تومان کمک بالعوض برای تعمیر دریافت 
خواهند کرد. به خانواده های روستایی که خانه شان نیازمند 
تعمیر اس��ت نیز 12 میلیون تومان وام و 2میلیون تومان 
بالعوض برای تعمیر پرداخت می ش��ود. مدیریت هزینه و 
مشارکت در ساخت نیز با مالک است. بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی پول را به مالکان می دهد و آنها خودشان هزینه 
می کنند. از روز دوشنبه 29 آبان ماه پرداخت تسهیالت و 
کمک بالعوض به زلزله زدگان اس��تان کرمانشاه آغاز شده 
است. بنیاد مسکن آمادگی دارد کسانی را که پرونده شان 
کامل می ش��ود و قرار است بازس��ازی را شروع کنند برای 
دریافت بخشی از تسهیالت به بانک معرفی کند و از همان 
روز بخش��ی از کمک های بالعوض هم پرداخت می شود. 
بنابرای��ن گزارش، هفت��ه قبل هیأت دول��ت مصوب کرد 
مبلغ 767 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت و 281 میلی��ارد و 616 میلیون تومان کمک 
بالعوض بین آسیب دیدگان ناش��ی از زلزله تقسیم شود. 
بانک ها موظفند تس��هیالت را با ضمانت سفته زنجیره ای 
و خیلی س��هل و آسان توزیع کنند. این تسهیالت در بین 
بانک ها تقسیم شده، بانک ها در کرمانشاه جلسه داشتند و 
اعالم آمادگی کردند، همه آنها شعب خود را تجهیز کردند، 
بانک هایی که شعبه ندارند شعبه سیار می زنند. رئیس بنیاد 
مسکن انقالب درخصوص مبلغ تس��هیالت به واحدهای 
آس��یب دیده در جری��ان زلزله اس��تان کرمانش��اه گفت: 
25میلیون تومان تس��هیالت برای 11هزار واحد مس��کن 
روستایی، 35میلیون تومان برای 4500 واحد شهری، 12 
میلیون تومان تس��هیالت نیز برای 15هزار واحد تعمیری 
مسکن شهری و روستایی اختصاص یافته است. برای 15 
هزار و 500 نفری هم که لوازم خانگی شان از بین رفته 10 
میلیون تومان وام پرداخت می شود. علیرضا تابش با اشاره 
به مبلغ بالعوض هم تصریح کرد: برای 11 هزار مس��کن 
روس��تایی 5میلیون تومان، برای 4500 مسکن شهری 6 
میلی��ون تومان، برای تعمیر و نگهداری 15 هزار مس��کن 
شهری، روس��تایی و تجاری 2 میلیون تومان، برای لوازم 
خانگی 15 هزار و 500 واحد 2 میلیون تومان، برای اسکان 
موقت 11 هزار واحد مس��کن روستایی 3میلیون تومان و 
برای اسکان موقت شهری 4500 واحد شهری 5 میلیون 

تومان کمک بالعوض در نظر گرفته است. 



فرصت ام�روز: »پنجمین همایش ملی پیش��رفت و 
توسعه علمی کش��ور« با عنوان »راهکارهای رسیدن به 
دانشگاه نسل سوم« در تاریخ اول آذرماه امسال در محل 
دانش��گاه تربیت م��درس و با حضور مش��اور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی، رؤس��ای انجمن ها و دانش��گاه های گروه یک 
کشور، اعضای ش��ورای انجمن علمی ایران، کارشناسان 

و جمعی از دانشجویان برگزار شد. 
در این همایش، دکتر مجید قاس��می رئیس ش��ورای 
انجمن های علمی کشور، دکتر محمدتقی احمدی رئیس 
دانش��گاه تربیت مدرس، دکتر علی خاکی صدیق رئیس 
دانش��گاه خواجه نصیر الدین طوس��ی، دکتر احمد افشار 
عضو هی��أت علمی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر، دکتر 
محمود مهرمحمدی رئیس دانش��گاه فرهنگیان و دکتر 
محم��د مهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاداس��امی 
واحد تهران مرکز در نشست اول با موضوع  »مفهوم یابی 
و آسیب شناس��ی راه اندازی دانش��گاه نس��ل س��وم« به 

سخنرانی پرداختند. 
همچنین در نشست دوم، آقایان دکتر جلیل خاوندکار 
دبیر انجمن علمی پارک ها و مراکز رش��د، دکتر ابراهیم 
صالحی عم��ران رئیس انجمن آموزش عالی ایران، دکتر 
جواد حاتمی عضو هیأت علمی دانش��گاه تربیت مدرس، 
دکتر مقص��ود فراس��تخواه عضو هیأت علمی مؤسس��ه 
پژوهش و برنامه ریزی آم��وزش عالی و دکتر محمدتقی 
احمدی رئیس دانش��گاه تربیت م��درس بحث هایی را با 
موضوع  »الزامات و پیامدهای راه اندازی دانش��گاه نسل 

سوم« مطرح کردند. 

چالش ها و راهکار های رسیدن به دانشگاه آرمانی
دکت��ر مجی��د قاس��می در ای��ن همای��ش پیرام��ون 
»توسعه دانش��گاه با هدف دستیابی به دانشگاه آرمانی« 
س��خنرانی کرد. او با اش��اره به چالش ها و خواسته ها در 
راه رس��یدن به دانشگاه آرمانی گفت: س��یر تحول نگاه 
به جایگاه دانش��گاه در چند مرحله خاصه می ش��ود؛ از 
 جمله، دانش��گاه نس��ل یکم )آموزش محور(، نسل دوم 
)پژوهش محور(، نس��ل س��وم  )کارآفرین محور( و نسل 
چهارم )قدرت رقابت محور( که مرحله نهایی دانش��گاه 
آرمانی )توس��عه مقاوم محور( اس��ت. ماهیت این جایگاه 
به ن��وع نگاه به نهاده��ای مختلف در اقتص��اد و جامعه 
برمی گ��ردد. بنابرای��ن انتظار از دانش��گاه های کش��ور با 
عنایت ب��ه باورها و نگرش های مدیریت کش��ور ش��کل 
می پذیرد. به گزارش روابط عمومی دانش��گاه خاتم، دکتر 
قاسمی در ادامه طیف وظایف دانشگاه ها را از نسل اول تا 
نسل آرمانی به ترتیب اشاعه دانش موجود، تولید دانش 
جدید، کاربرد دانش برای ارتقای س��طح زندگی با ایجاد 
قدرت خری��د، کاربرد دانش برای ایجاد قدرت رقابت در 
کش��ور و تولید و اش��اعه دانش برای تداوم بخشیدن به 
توسعه مقاوم و پایدار برشمرد و افزود: سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی خواهان پیش��تازی اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت و مفهوم این پیشتازی آن است که موتور حرکت 
اقتصاد کش��ور باید دانش باشد، بنابراین دانشگاه آرمانی 
بای��د بتواند کارآفرینان دانش پذیری را تربیت کند که با 
تکیه مس��ئوالنه بر دانش و ن��وآوری، نقش اثرگذاری بر 

پایدارسازی توسعه مقاوم را بر عهده بگیرند. 
او با طرح بستر استقرار دانشگاه ادامه داد: بدون تردید 

اگر قرار باشد که دانشگاه پلی برای رسیدن به کارآفرینی 
باشد، الزم است دانش��جویان اصول حضور در بازارهای 
اقتص��ادی و کارآفرین��ی را فرا بگیرن��د. افزای��ش تعداد 
بنگاه های نوبنیاد تش��کیل ش��ده توسط فارغ التحصیان 
دانش��گاه کافی نیس��ت و مقاومت در بقای این بنگاه ها 
شرط اصلی توفیق دانشگاه در گسترش کارآفرینی است. 

دانشگاه، عامل تقویت قدرت رقابت
رئیس دانش��گاه خاتم به چالش های کارآفرینی اشاره 
کرد و گفت: اگر قرار باش��د دانشگاه عامل تقویت قدرت 
رقابت ش��ود، الزم اس��ت دانش��جویان به جز درس های 
فن��ی خود، رمز و راز مس��ائل اقتص��ادی و ماهیت خلق 
ق��درت رقابت را فرا بگیرند. برای این کار نیز الزم اس��ت 
که رشته های س��نتی کنار گذاشته شود و مجموعه های 
جدیدی به صورت بین رشته ای جای رشته های سنتی را 
بگیرند. یکی از بزرگ ترین مش��کات بنگاه های نوبنیاد 
این اس��ت ک��ه کارآفرینان این بنگاه ه��ا درک دقیقی از 
چگونگ��ی خلق ق��درت رقابت در صحن��ه فعالیت خود 
ندارند. قدرت رقابت از مزیت بهره وری حاصل می شود. 

او با تبیین مسئولیت پذیری در دانشگاه گفت: دانشگاه 
باید درک درس��تی از ماهیت و جایگاه مسئولیت پذیری 
داش��ته باش��د، س��ند مس��ئولیت پذیری خود را مدون 
کند و فرهنگ رویکرد مس��ئوالنه را اش��اعه بدهد. یکی 
از ویژگی ه��ای پژوه��ش و نوآوری در دانش��گاه آرمانی، 

مسئوالنه بودن این پژوهش و نوآوری هاست. 
دکت��ر مجید قاس��می ضمن معرف��ی تجربیات موفق 
دانش��گاه خات��م افزود: دانش��گاه خاتم از همان ش��روع 

فعالیت خود خواهان گام برداشتن در راستای دستیابی 
به دانش��گاه آرمانی بوده اس��ت. برای مثال، در خصوص 
راهبرد تحولی، مؤسسه رهیافت های نوآور برتر پاسارگاد 
)رهیاف��ت( از درون ن��گاه تحول آینده ب��ه وجود آمد تا 
مسئولیت تس��هیل امر متحول کردن دانشگاه به سمت 
پیشگامی در اقتصاد دانش بنیان را بر عهده بگیرد. نقش 
رهیافت مشابه یک نهاد رشد دانشگاهی و نوآوری است 
ول��ی رهیافت باید خود را پیوس��ته و به ش��کلی پویا، با 

چالش های محیطی سازگار سازد. 
در ای��ن همای��ش، در دو پن��ل تخصصی ب��ا موضوع 
مفهوم یابی و آسیب شناسی راه اندازی دانشگاه نسل سوم 
و نیز برنامه ریزی، الزامات و پیامدهای راه اندازی دانشگاه 
نسل س��وم، به بحث و بررس��ی پرداخته شد و حاضران 
در خصوص مطالب مطرح ش��ده اظه��ار نظر کردند. در 
پنل اول دکتر محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف، دکتر احمد معتمدی رئیس دانش��گاه 
صنعت��ی امیرکبیر، دکتر محمدعل��ی برخورداری رئیس 
دانشگاه علم و صنعت، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه 
فردوس��ی مشهد و دکتر محمود صادقی نماینده مجلس 
شورای اسامی حضور داش��تند. همچنین در پنل دوم، 
دکتر علی اصغر رس��تمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام 
ن��ور، دکتر وحید احمدی مش��اور وزیرعل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری، دکتر غامحس��ین لیاقت دبیر کمیس��یون 
انجمن های علمی ایران، دکتر مس��عود ش��فیعی رئیس 
انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد صنعت و دانشگاه و خانم 
دکتر پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسامی 

حضور داشتند. 

دکتر مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور: 

دانشگاه آرمانی باید بتواند کارآفرینان دانش پذیر تربیت کند

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک     یکشنبه4
5 آذر 1396

شماره 938

ماه عسل تمام شد
ریزش قیمت ها در بازار سکه

شنبه س��یاه اس��تانبول با اعام خبر حراج سکه از سوی 
بانک کارگش��ایی از راه رسید و با اعام این خبر، روند نزولی 
قیمت ها از نخس��تین س��اعات روز شنبه شروع شد و بر این 
اس��اس پیش بینی می شود تا زمان تخلیه کامل حباب سکه 
تداوم داش��ته باش��د. به گزارش »فرصت امروز«، حراج سکه 
در بانک کارگشایی در حالی آغاز شد که بانک مرکزی قیمت 
پایه برای تمام س��که بهار آزادی را یک میلیون و ۱۸۰ هزار 
تومان تعیین کرده است. این نرخ تا ۲۰۰هزار تومان تا قیمت 
فعلی بازار کمتر بوده است. براس��اس این گزارش، به دنبال 
افزایش قیمت س��که در بازار و حبابی ش��دن آن که تا بیش 
از ۲۰۰ هزار تومان اعام ش��ده است، بانک مرکزی اقدام به 
عرضه س��که از طریق بانک کارگش��ایی ک��رد. در حراج روز 
شنبه بانک مرکزی قیمت پایه تمام سکه بهار آزادی را یک 
میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعام کرد. این در حالی است که 
شنبه قیمت سکه در بازار به دلیل جو روانی ناشی از حراجی 
 ت��ا بیش از ۳۵ ه��زار تومان ارزان تر و ب��ا نرخ یک میلیون و
 ۳۸۵ هزار تومان فروش رفت. بر این اساس قیمت پایه برای 
حراج با قیمت معمول بازار تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان اختاف 
دارد. همچنین قیمت پایه برای نیم س��که ۵۹۰ هزار تومان 
اعام ش��ده در حالی که قیمت فعل��ی بازار ۶۹۹ هزار تومان 
است و ۱۰۹ هزار تومان ارزان تر خواهد بود. اما در حراجی باید 
خریدار در نهایت با هر قیمتی که سکه را خریداری می کند 
۹درصد مالیات برارزش افزوده آن را بپردازد. حراج س��که در 
بس��ته های ۲۰ تایی و بدون محدودیت خرید به مش��تریان 
عرضه می ش��ود. در مرحله اول قرار نیس��ت ربع سکه عرضه 
ش��ود و این بس��ته به ادامه روند و نظر بانک مرکزی خواهد 
داشت. قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه نیز طبق 
زمان بندی این برنامه اجرایی شود. ربع سکه در حال حاضر تا 
۳۹۴ هزار تومان در بازار مبادله می شود. براساس این گزارش، 
قیمت هر قطعه س��که بهار آزادی در هفته های اخیر روندی 
صعودی را تجربه کرد، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران 
 خرد که از س��ودهای بانکی ناامید شده بودند و باید به سود

 ۱۰ درص��دی ب��رای س��پرده های کوتاه مدت و س��ودهای 
۱۵درصدی برای سپرده های بلند مدت تن می دادند، وسوسه 

شدند بار دیگر به بازار سکه و ارز ورود کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۲7دالر آمریکا

۴.۹۶۰یورو اروپا

۵.۵۶۱پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۲.۴۰۰مثقال طا

۱۲7.۵۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۳۵۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۹۱.۸۰۰سکه طرح جدید

نرخنــامه

دریچه

88936651
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اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
تاریخی  رک��ورد  ته��ران  بهادار 
۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی ۴ سال 
پیش را شکس��ت و ب��ا 1۰1۰ 
واحد رش��د، ب��رای نخس��تین 
ب��ار ۹۰ هزارتای��ی ش��د. پیش 
از ای��ن باالترین رقم ش��اخص 
ب��ورس ایران در 12 دی س��ال 
۹2 ب��ه ۸۹ ه��زار و ۵۰۰ واحد 
رس��ید. ای��ن رکوردش��کنی در 
هم��ان 2۰ دقیقه اول معامالت 
اتف��اق افت��اد. ای��ن رق��م برای 
نخس��تین بار در عمر ۵۰س��اله 
بازار س��هام ایران ثبت ش��ده و 
اغلب کارشناسان به ادامه رشد 
صعودی ش��اخص امیدوارند. در 
روز  نخس��تین  دادوس��تدهای 
معامالتی هفت��ه نماد معامالتی 
ش��رکت های مل��ی صنایع مس 
ایران، س��رمایه گذاری نفت، گاز 
و پتروش��یمی تأمین و پاالیش 
نف��ت بندرعباس ب��ه ترتیب با 
1۴2، 112 و ۹2 واح��د رش��د 
بیش��ترین نق��ش افزاینده را در 
دماسنج بازار سهام داشتند، اما 
در طرف مقابل شرکت ارتباطات 
سیار ایران و پاالیش نفت تهران 
و صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
به ترتی��ب با 21، 1۹ و ۸ واحد 
تأثیر منفی سعی کردند شاخص 
را به سمت پایین هدایت کنند. 

تقویت حجم و ارزش 
معامالت

در نخس��تین روز معام��الت 
ب��ورس ته��ران در ای��ن هفته 
ش��اخص کل توانس��ت تا نیمه 
کان��ال۹۰ هزار واحدی باال رود؛ 
ب��ازاری که ب��ه پش��توانه گروه 
فلزات اساس��ی و پاالیش��ی ها و 
بزرگ  هلدینگ های  همچنی��ن 
پتروش��یمی، پ��س از گذش��ت 
مدت ها تقوی��ت حجم و ارزش 

گ��روه  در  س��هام  معام��الت 
ش��رکت های بزرگ و حاضر در 
ب��ازار اول ب��ورس را ب��ه نظاره 
نشس��ت. در این بی��ن در نماد 
معامالت��ی مل��ی صنای��ع مس 
ای��ران در حال��ی بی��ش از 2۸ 
میلیون س��هم به ارزش بیش از 
۵میلیارد تومان در سقف کامل 
قیمتی معامله شد که این سهم 
با تثبیت صف خرید ۴3 میلیون 
س��همی به کار خود پایان داد. 
همزمان در گروه س��رب و روی 
نی��ز رش��د قیمت ه��ای جهانی 
باع��ث ش��د ب��ا غلب��ه تقاضا بر 
نمادهای  اغل��ب  س��هام  عرضه 
معامالت��ی در محدوده س��قف 
کام��ل دامن��ه نوس��ان قیمتی 
قرار گیرند. در پاالیش��ی ها نیز 
با وج��ود تداوم حمایت س��هام 
از س��وی صندوق های توسعه و 
تثبیت ب��ازار، انتظار برای اعالم 
تعدی��ل با اهمیت س��ود در این 
گ��روه به تبعی��ت از نرخ جدید 
فرآورده ه��ای نفت��ی در کن��ار 
متغیر رش��د قیمت جهانی نفت 
خام باعث شده این گروه با اقبال 
خری��داران س��هام به رغم تداوم 
عرض��ه از س��وی معامله گ��ران 
اغلب حقوقی در دامنه نوس��ان 

مثبت��ی قیمت باش��د. در نماد 
معامالتی تاپیکو نیز انتظار برای 
افزایش ن��رخ ارز در حالی باعث 
ش��د گروه پتروشیمی ها را برای 
نماید  جذاب  دوباره  سهامداران 
ک��ه حق تقدم خرید س��هام این 
هلدین��گ ب��زرگ پتروش��یمی 
باعث شد فرصت مناسبی برای 
معامله گ��ران اغل��ب حقیقی به 
وج��ود آورد. ای��ن روزها بورس 
ته��ران در حالی ش��اهد تقویت 
حجم و ارزش معامالت س��هام 
در ش��رکت های بزرگ است که 
به نظر می رس��د با کاهش نرخ 
س��ود بانکی و همچنی��ن الزام 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
برای کاهش حجم س��پرده های 
بانکی خ��ود، به تدریج ش��اهد 
سرایت نقدینگی نهادهای مالی 
از جمله بانک ها به بازار س��هام 

باشد. 

با گروه های بازار سهام
در دادوس��تدهای روز ش��نبه 
قیمت اکث��ر س��هم ها در گروه 
فلزات اساس��ی روند رو به رشد 
را در پی��ش گرف��ت، به طوری 
که نمادهای س��هامی ذوب آهن 
آلومینیوم  کالسیمین،  اصفهان، 

ایران و مل��ی صنایع مس ایران 
ت��ا آس��تانه ۵ درصد رش��د در 
قیم��ت پایانی را نش��ان دادند. 
در این گروه 1۶۶ میلیون سهم 
ب��ه ارزش بی��ش از ۴1 میلیارد 
قرار  دادوس��تد  م��ورد  توم��ان 
گرف��ت. در گ��روه فرآورده های 
نفتی کک و س��وخت هسته ای 
نی��ز رون��د قیمت ها یکدس��ت 
افزایش��ی بود. در این گروه ۷۴ 
میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش 
م��ورد  توم��ان  3۶میلی��ارد  از 
دادوس��تد قرار گرفت. در گروه 
خودرو و س��اخت قطع��ات نیز 
افزایش��ی  عمدتا  قیمت ها  روند 
ب��ود اما مق��دار افزای��ش آن به 
کمتر از 2درصد می رس��ید. در 
این گ��روه 1۴2 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش بی��ش از 1۶ میلیارد 
تومان دس��ت به دست شد. در 
گروه مخابرات دو سهم مخابرات 
ایران و ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران ح��دود ۰.۵ درص��د در 
قیمت پایانی ب��ا کاهش مواجه 
شدند و تأثیر بسزایی در کاهش 
دماس��نج بازار س��هام داشتند. 
قندی ها نیز به جز در س��ه نماد 
روند کاهشی در قیمت پایانی را 

دنبال کردند.

 عبور آیفکس از مرز 1030 
واحدی

نخس��تین  دادوس��تدهای 
ب��ا  ج��اری  هفت��ه  کاری  روز 
مبادل��ه بی��ش از 3۶۸ میلیون 
ورق��ه بهادار ب��ه ارزش نزدیک 
ب��ه 2 ه��زار و ۵۹2 میلی��ارد 
ریال و قرارگی��ری آیفکس در 
ارتف��اع 1۰31 واح��دی پایان 
یاف��ت. در روز چه��ارم آذرماه 
ش��اهد افزایش حجم مبادالت 
فراب��ورس و صع��ود 1۴ پله ای 
بودیم.  فرابورس  کل  ش��اخص 
بدی��ن ترتیب آیفک��س از مرز 
1۰3۰ واحدی نی��ز عبور کرد. 
نم��اد معامالتی »زاگ��رس« با 
چهار واحد، بیش��ترین تأثیر را 
در رشد ش��اخص کل بر جای 
گذاش��ت و نماد »م��ارون« نیز 
بی��ش از دو واح��د در رش��د 
این نماگر س��هم داش��ت. نماد 
»ذوب« نی��ز در حالی با مبادله 
ح��دود ۹۰ میلی��ون س��هم به 
میلی��ارد   ۷3 از  بی��ش  ارزش 
ریال بیش��ترین حجم و ارزش 
مبادالت��ی را در بازاره��ای اول 
و دوم ب��ه خ��ود اختصاص داد 
که در صدر ج��داول نمادهای 
پربینن��ده و بیش��ترین افزایش 
قیم��ت نی��ز ق��رار گرف��ت. در 
و  اول  بازاره��ای  در  مجم��وع 
دوم ش��اهد دس��ت به دس��ت 
ش��دن بال��غ ب��ر 1۷۹ میلیون 
س��هم معادل ح��دود نیمی از 
کل حج��م مب��االت بودیم که 
ای��ن مق��دار از مبادل��ه ارزش 
بی��ش از 3۹۶ میلیارد ریالی را 
رق��م زد. مبادالت تابلوی اوراق 
با درآمد ثابت نیز به دادوس��تد 
1.۵میلیون ورقه به ارزش بالغ 
بر یک هزار و 3۵۶ میلیارد ریال 
منتهی شد که اسناد خزانه در 
بیش��ترین  نماد  »س��خاب۴« 
حج��م و ارزش مبادالتی را در 

این تابلو از آن خود کرد. 

برای نخستین بار در عمر 50 ساله بازار سهام ایران ثبت شد

ورود شاخص کل بورس به رکورد تاریخی 90 هزار واحدی 

بازار س��رمایه تا روزهای پایانی س��ال 
رون��د صع��ودی خ��ود را به دو ش��رط 
ادام��ه می دهد، نخس��تین ش��رط این 
اس��ت که آهنگ صعودی ب��ازار حرکت 
منظمی داشته باشد و س��رمایه گذاران 
از هیجانات لحظه ای اجتناب کنند. دوم 
اینکه میزان تأمین مالی از طریق انتشار 
اوراق بدهی تأمین مالی محاس��به شده 
باشد. چند عامل باعث رشد بازار سرمایه 
طی روزها و هفته های اخیر شده است؛ 
ی��ک عامل به رش��د قیمت های جهانی 
کامودیتی ه��ا برمی گ��ردد، از فلزی ه��ا 
گرفت��ه تا پاالیش��ی ها ک��ه طبیعتا این 
اتف��اق باع��ث افزایش درآم��د انتظاری 
ش��رکت های این گروه ها ش��ده است. با 
توج��ه به اینکه این گروه ها س��هم قابل 

توجه��ی از ب��ازار را در اختی��ار دارند با 
افزایش س��ود انتظاری بیش��ترین رشد 
قیمت��ی ب��ازار را رقم زدن��د، در نتیجه 
در پ��ی این رش��دها و انتظارها ش��اهد 
رش��د ش��اخص کل و عبور آن از سقف 
تاریخی یعنی ۸۹هزار و ۵۰۰ واحد طی 
معامالت روز ج��اری بودیم. دلیل دیگر 
به ن��رخ بهره بانکی برمی گ��ردد که هر 
چقدر زمان س��پری شد اهالی بازارهای 
مال��ی به ای��ن جمع بندی رس��یدند که 
بانک مرکزی در حفظ سیاس��ت کاهش 
نرخ بهره بانکی مصمم اس��ت و در این 
راس��تا موفقیت های��ی به دس��ت آورده 
ک��ه به مرور، جری��ان ورود نقدینگی به 
بازار س��رمایه سرعت بیش��تری گرفت 
و عام��ل س��وم افزایش انتظ��اری نرخ 
ارز طی چند ماه گذش��ته ب��وده که در 
کوتاه مدت باع��ث افزایش درآمد برخی 
شرکت ها ش��د. این عوامل آهنگ رشد 

ب��ازار س��رمایه را به مرور رق��م زدند و 
ط��ی روزهای اخی��ر با حض��ور فعال تر 
س��رمایه گذاران حقیقی به س��مت بازار 
س��رمایه این روند ش��دت بیشتری پیدا 
ک��رده اس��ت. چی��زی که کم��اکان در 
 این ش��رایط باید مدنظر سرمایه گذاران 
به خصوص سرمایه گذاران حقیقی باشد، 
سرلوحه قرار دادن احتیاط در معامالت 
اس��ت. س��رمایه گذاران باید از سودهای 
کوتاه م��دت اجتن��اب کنن��د ت��ا منافع 
بلندم��دت به دس��ت آید چ��ون به طور 
قطع این انتظار و روند که بازار س��رمایه 
بتواند در روزهای متوالی رشدهای هزار 
واحدی داش��ته باشد، در گذشته تجربه 
خوبی را برای س��رمایه گذاران به همراه 
نداشته است. بازار سرمایه روند صعودی 
خ��ود را ادامه خواه��د داد، به خصوص 
اگر بانک مرکزی بتواند سیاست کاهش 
ن��رخ بهره بانک��ی را تا روزه��ای پایانی 

س��ال ادامه دهد. همچنین برای رش��د 
پایدار باید س��رمایه گذاران از رفتارهای 
هیجانی خودداری کنن��د و دقت عمل 
باش��ند. سرمایه گذاران  بیشتری داشته 
تازه کار بهتر اس��ت در چنی��ن مواقعی 
ب��ازار  در  غیر مس��تقیم  ص��ورت  ب��ه 
س��رمایه س��رمایه گذاری کنند، یعنی از 
طریق صندوق های س��رمایه گذاری که 
دسترسی بیشتری به اطالعات و سرعت 
عم��ل بیش��تری دارند س��رمایه گذاری 
کنن��د تا بخش��ی از ریس��ک ناش��ی از 
کاه��ش مقطعی س��هام پوش��ش داده 
قصد  س��رمایه گذاران  چنانچ��ه  ش��ود. 
ندارن��د غیر مس��تقیم وارد بازار ش��وند 
مش��اور  ش��رکت های  مش��اوره های  از 
س��رمایه گذاری اس��تفاده و حتما تالش 
کنن��د پرتف��وی متنوع��ی را تش��کیل 
بدهن��د ک��ه از این طریق ریس��ک های 

سیستماتیک پوشش داده شود. 

ب��ورس اوراق به��ادار در حالی در مدار 
رش��د ق��رار گرفته ک��ه به نظر می رس��د 
ش��رایط برای عبور از س��طح های جدید 
نیز فراهم است. تغییرات قیمتی کاالهای 
پایه در بازارهای جهانی تأثیر مس��تقیمی 
بر رون��د ب��ازار دارد. داده ه��ای فعلی در 
بخش کامودیتی مثبت است. با این حال 
ای��ن گمانه زنی وج��ود دارد که ادامه این 
روند به ش��رایط اقتصاد چین وابس��تگی 
ش��دیدی داشته باشد؛ اقتصادی که سهم 
بیش از ۵۰ درص��دی در تولید یا مصرف 

کامودیتی ه��ا دارد. در کوتاه م��دت ادامه 
رشد سریع قیمت جهانی کاال در تردید به 
سر می برد، اما درمیان مدت و برای سال 
2۰1۸ آماره��ا همچنان حاکی از رش��د 
اقتصادی، تداوم تقاضا و کسری موجودی 
کامودیتی ها اس��ت. دومین عامل مؤثر بر 
بازار نوسانات نرخ دالر است. دالر پس از 
لمس محدوده ۴1۴۰-۴13۰ تومان روند 
آرامی به خود گرفته اس��ت. با این وجود 
کماکان انتظار می رود با نزدیکی به ژانویه، 
به طور سنتی افزایش تقاضا در بازار دیده 
ش��ود. بررسی مولفه های دیگر نظیر تأثیر 
کاهش نرخ س��ود بانکی، افزایش التهابات 
سیاس��ی، میزان ت��وان دولت در مدیریت 

بازار ارز )کس��ری بودجه 1۸هزار میلیارد 
تومان��ی( و روند رش��د تورم، نیز نش��ان 
می دهد بازار ارز همچنان پتانس��یل های 
رشد را در اختیار دارد. سومین قطعه این 
پازل عوامل سیس��تماتیک اس��ت. در ماه 
جاری بحث کنگره آمریکا و برجام مجدد 

مطرح خواهد شد.
 ب��ر این اس��اس از دید سیس��تماتیک 
وزن و اه��رم بازی ه��ای سیاس��ی نیز در 
کوتاه م��دت برجس��ته به نظر می رس��د. 
صنای��ع ریالی )فروش در ب��ازار داخلی یا 
واردات مح��ور(، صنایع دالری )فروش در 
بازار های خارج��ی و مواد اولیه ریالی( دو 
متغیر مهم برای بورس تهران اس��ت. در 

ای��ن خصوص، گمانه زنی ه��ا حاکی از آن 
است تا زمانی که ش��رایط اقتصاد جهانی 
ب��ر پایه چین مثبت اس��ت و قیمت ها در 
س��طوح فعلی باقی بمان��د، می توان روند 
کالن ب��ازار بورس را مثب��ت قلمداد کرد. 
ب��ا این وجود الزم به ذکر اس��ت که روند 
رشد نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در برابر 
ارزهای خارجی دی��ر یا زود تأثیر خود را 
بر صنای��ع خواهد داش��ت. عواملی چون 
مس��یر بازارهای داخل��ی، افزایش قیمت 
ارز، کاهش نرخ س��ود بانکی و رشد سطح 
نقدینگی می توانند اهرم های محرک بازار 

سرمایه در آینده تلقی شوند. 
منبع: سنا 

دالیل رشد شاخص کل و پایداری شرایط حاضر بورس

مثلث تداوم رشد بورس تهران

خبر

رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد
آماده سازی 1۴ شرکت تعاونی برای 

ورود به بازار سرمایه
رئیس اتاق تعاون ایران از آماده سازی 1۴ شرکت تعاونی 
برای ورود به بازار س��رمایه خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
که تا پایان س��ال جاری، ورود بخش تعاون به بورس آغاز 
شود. به گزارش ایبنا، بهمن عبداللهی با اشاره به مشکل 
تأمین مالی در بخش تعاون، درباره ورود تعاونی ها به بازار 
س��رمایه گفت: به دلیل وجود مش��کالتی در تأمین مالی 
بخش تعاون از طریق نظام بانکی، تالش ش��د از ظرفیت 
بازار س��رمایه نیز در این زمینه استفاده شود. رئیس اتاق 
تعاون ایران اظهارداشت: پیش از این به دلیل وجود برخی 
موانع قانونی ورود بخش تعاون به بازار سرمایه کشور میسر 
نشده بود. اخیرا تفاهمنامه ای با سازمان بورس منعقد شد 
که براس��اس آن قرار اس��ت اساسنامه برخی شرکت های 
تعاونی اصالح ش��ود. عبداللهی تأکید کرد: بر این اساس، 
پیش بینی ش��د از طریق اص��الح اساس��نامه تعاونی ها، 
بخش تعاون بتواند برای ورود به بازار س��رمایه کش��ور با 
قوانین بورس منطبق ش��ود و در حال حاضر، 1۴ تعاونی 
بزرگ کش��ور برای ورود به بازار سرمایه مهیا شده اند. وی 
خاطرنشان کرد: همچنین بخشی از کار انطباق اساسنامه 
این تعاونی ها با مقررات بورس انجام ش��ده و بخش��ی نیز 
در حال انجام اس��ت. این روند در حال پیگیری اس��ت و 
امیدواریم تا پایان س��ال جاری تعاونی ها بتوانند وارد بازار 
س��رمایه ش��وند. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه 
ابتدا تعاونی ها در فرابورس وارد خواهند ش��د، گفت: 1۴ 
تعاونی که برای ورود به بازار سرمایه آماده می شوند، بیشتر 

در بخش تولیدی و صنعتی هستند. 

 پذیرش دور جدیدی
 از اوراق اسناد خزانه

فرابورس ایران از پذیرش دور جدیدی از اوراق اس��ناد 
خزانه و برنامه عرضه اولیه ۵.۷ هزار میلیارد تومانی اوراق 
 خبر داد. به گزارش بورس پرس، ش��رکت فرابورس ایران

 اعالم کرد: در راس��تای اجرای مفاد تبصره )۵( بند )ه�( 
قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، سه مرحله اوراق اسناد 
خزانه در نمادهای »اخزا۶۰1«، »اخزا۶۰2« و »اخزا۶۰3« 
در ب��ازار ابزاره��ای نوین مال��ی فرابورس پذیرفته ش��د. 
سررس��ید این اوراق یک ساله است و هر کدام ارزشی بالغ 

بر هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دارند.
 به این ترتیب طی روزهای آتی بازار بدهی فرابورس شاهد 
عرضه اولیه ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید خواهد 
بود. هفته گذش��ته نیز این بازار ش��اهد انتشار ۹۰۰ میلیارد 
تومان اس��ناد خزان��ه در نماد »اخزا۶11« با ثبت نرخ س��ود 
1۵درص��دی بود. با عرضه اوراق جدید، بیش از 2۵درصد به 
ارزش بازار بدهی فرابورس افزوده می ش��ود و ارزش کل بازار 
بدهی )ب��ورس و فرابورس( به ۶۰ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 

خواهد رسید. 

تعدیل مثبت 31 درصدی »دعبید«
شرکت داروس��ازی دکتر عبیدی با سرمایه ثبت شده 
۶۷2 ه��زار میلیارد ریال نخس��تین پیش بینی درآمد هر 
سهم سال 12 ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۷ را منتشر 
کرد. شرکت داروسازی دکتر عبیدی برای دوره 12 ماهه 
منتهی به پایان آذر ماه س��ال ۹۷ به ازای هر س��هم یک 
هزار و ۴۴۹ ریال س��ود پیش بینی کرد. »دعبید« در 12 
ماهه منته��ی به پایان آذر ماه ۹۶ به ازای هرس��هم یک 
هزار و 1۰3 ریال سود پیش بینی کرده بود که برای سال 
مالی آینده 31درصد سود را افزایش داد. داروسازی دکتر 
عبیدی سود خالص را برای سال مالی منتهی به پایان آذر 
م��اه ۹۷، ۹۷3 میلیارد و ۴۸۰ میلی��ون ریال اعالم کرده 
اس��ت که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 31 درصد 
افزایش داد. »دعبید« سود سهام پیشنهادی را برای سال 
مالی منتهی به پایان آذر سال ۹۷، 1۴۴ ریال اعالم کرده 
است. این شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 
۹۶ به ازای هر س��هم 11۰ ریال س��ود پیشنهادی اعالم 

کرده است. 

»زمگسا« 32 درصد از پیش بینی ها 
را محقق کرد

شرکت کش��اورزی و دامپروری مگسال با سرمایه ثبت 
ش��ده 12۰ هزار میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی منتهی به پایان اس��فند ۹۶ دوره شش ماهه 
را منتش��ر کرد. شرکت کش��اورزی و دامپروری مگسال 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به 
پایان اس��فند ۹۶ را مبلغ ۹۵1 ری��ال به طور خالص پس 
از کس��ر مالیات اعالم کرد. »زمگسا« اعالم کرده در شش 
ماهه منتهی به پایان ش��هریور امس��ال به ازای هر سهم 
3۰۵ ری��ال معادل 32 درصد از پیش بینی ها را پوش��ش 
داده است. شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در دوره 
12ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۵ به ازای هر 
سهم 2هزار و ۴۸3 ریال سود محقق کرد. این شرکت در 
ش��ش ماهه سال مالی قبل یک هزار و ۷۷۵ ریال معادل 
۷1درصد پیش بینی ها را پوش��ش داده بود. گفتنی است 
سود خالص پس از کس��ر مالیات »زمگسال« برای سال 
مالی منتهی به پایان اس��فند امس��ال 11۴ میلیارد و ۹3 
میلیون ریال پیش بینی شده است که در دوره شش ماهه 
3۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معادل 32 درصد محقق 

شده است. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
سرمایه گذاری اعتبار ایران در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که کاشی الوند 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.3۹۹۶.۸۸واعتبار

2.۴3۶۵کلوند

۵.۴۹1۴.۹۹چفیبر

2.۰۰۴۴.۹۸فملي

۶.۴۰3۴.۹۷فباهنر
1.۵۹۴۴.۹۴فایرا

۹.23۸۴.۹3قصفها

 بیشترین درصد کاهش
کارتن ایران صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش ش��د. 
سبحان دارو در رده دوم این گروه ایستاد. کارخانجات تولیدی شهید 
قندی هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
1۸۰.۸۶۵ 1۸1تاپیکوح

۶1.21۰ 1۵۹۴فایرا

۶۰.۶۵1 12۷۷تاپیکو
۴۵.1۵۰ 2۹۰3کگل
3۸.۴۸3 ۴2۴۵شپنا
31.3۶2 1۰۰۰فملیح
2۹.۸۷۴ 1۰۴۵خبهمن

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. آلومینیوم 
ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. س��رمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامین هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

1۶3.3۴۴ ۴2۴۵شپنا

131.۰۹2 2۹۰3کگل
113.۴2۰ ۷۰۰۴شبندر
۹۷.۵۶۵ 1۵۹۴فایرا

۷۷.۴23 12۷۷تاپیکو
۷1.333 2۶2۸فوالد
۵۹.1۴1 ۷۷۹۶رمپنا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خود اختص��اص داد. معدنی و صنعتی گل گهر 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعباس هم در 
ب��االی ج��دول بیش��ترین ارزش معام��الت ق��رار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
1۸1۴33۴تاپیکوح
۴2۴۵2۵3۵شپنا

12۷۷2۴۰۹تاپیکو
2۶2۸2۰۵۸فوالد
1۰3۴1۸۹۶خساپا
2۹۰31۸3۶کگل
2۴2۶1۶1۴کاوه

بیشترین سهام معامله شده
ح��ق تق��دم س��رمایه گ��ذاری نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین 
در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام معامله ش��ده را به 
 دس��ت آورد ک��ه پاالی��ش نفت اصفه��ان در ای��ن گروه دوم ش��د و
 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
232۶11۶3خمحور
13۷۹۶۹۰کساپا
33۷۶۶۷۵کحافظ
112۹۵۶۴خکمک
1۹۵۰۴۸۸شپارس
123۶۴12خریخت
32۴3۴۰۵سیالم

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵۷1۸11۴۴ددام
1۹۷۶۹۸۸کساپا

23۵۰۵۸۸خمحور
۹۶۶۴۸3خکمک
۵۵۶۰3۹۷خلنت

11۸33۹۴خریخت
1۷1۵3۴3قثابت

P/E کمترین نسبت
 P/E روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت

ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

۸۷۹2.3۴وخارزم
13۹۹2.۵۹واعتبار
۹۵۴3.1۶وصنا

1۵۰13.21پارسیان
11۴۰3.۴1پردیس
1۸۹23.۶1وبانک

1۰۰23.۸۵وصنعت

نماگر بازار سهام

علی اسالمی بیدگلی
رئیس هیأت مدیره مشاور 
سرمایه گذاری آرمان آتی

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

شرکت ها و مجامع

سلمان نصیرزاده
مدیر تحلیل مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم
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براساس گزارش رس��می مرکز آمار 
ایران، ارزش دالری صادرات محصوالت 
کش��اورزی در فص��ل تابس��تان منفی 
ش��ده، ضمن اینکه صادرات ش��یالت 

۱۵.۳۸درصد کاهش یافته است. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از مرکز 
آمار ای��ران، گزارش تج��ارت خارجی 
کش��ور در فصل تابس��تان منتشر شد 
که البته براس��اس آمار تجارت کاالیی 
منتشرشده توسط گمرک ایران )به جز 
میعان��ات گازی کد ۲۷۰۹( و در قالب 
طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته 
 ISIC. Rev۳ فعالیت های اقتص��ادی
محص��والت  مح��وری  طبقه بن��دی  و 

CPC۱.۱ تهیه شده است. 
درب��اره  انجام ش��ده  طبقه بن��دی 
رش��ته فعالیت های اقتص��ادی در این 
گزارش، منعکس کننده رش��ته فعالیت 
نیس��ت،  وارد کننده  ی��ا  صادرکنن��ده 
بلک��ه درب��اره واردات بیانگ��ر رش��ته 

فعالی��ت تولیدکنن��ده خارج��ی و در 
خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت 

تولیدکننده داخلی است. 

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری
ارزش دالری ص��ادرات محص��والت 
این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
است.  برخوردار  ۲۰.۲۶درصدی  منفی 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶، منفی ۱۰.۱۷ است. 
ارزش دالری واردات محص��والت از 
این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
مثبت ۸۲.۱۳درصدی برخوردار است. 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶ مثبت ۱۶.۱۸ است. 

بخش شیالت
ارزش دالری ص��ادرات محص��والت 

این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
مثبت ۱۰.۸۹درصدی برخوردار است. 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶، منفی ۱۵.۳۸ است. 
ارزش دالری واردات محص��والت از 
این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
اس��ت.  برخوردار  منفی ۹.۹۳درصدی 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶ مثبت ۱۰.۷۶ است. 

بخش استخراج معدن
ارزش دالری ص��ادرات محص��والت 
این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
مثبت ۷۰.۳درصدی برخوردار اس��ت. 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶ مثبت ۱۴.۵۷ است. 
ارزش دالری واردات محص��والت از 

این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل از 
رشد مثبت ۱۲۳.۷۱درصدی برخوردار 
اس��ت. همچنین درص��د تغییرات آن 
نس��بت به به��ار ۱۳۹۶، منف��ی ۰.۲۶ 

است. 

بخش صنعت
ارزش دالری ص��ادرات محص��والت 
این بخ��ش در فصل تابس��تان ۱۳۹۶ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
منفی ۱۰.۶۶درصدی برخوردار اس��ت. 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶، مثبت ۱.۲۹ است. 
ارزش دالری واردات محص��والت از 
این بخش در فصل تابستان سال جاری 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 
مثبت ۴۹.۵۳درصدی برخوردار است. 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به 

بهار ۱۳۹۶ مثبت ۰.۵۸ است. 

 گمرک از فراهم شدن امکان جست وجوی هوشمند 
هر کاال با ۴۰ آیتم در س��امانه جامع گمرکی خبر داد 
و اعالم کرد با ثبت این اطالعات و باوجود قابلیت های 
کنترلی هوش��مند در س��امانه جامع گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی، قاچاق کاالی تجاری از گمرک 

غیر ممکن شد. 
به گ��زارش خبرآنالین به نقل از گم��رک، با فراهم 
شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی 
ام��کان رهگی��ری تمامی کاالها قبل، بع��د و در حین 
ترخی��ص فراه��م ش��ده و در ص��ورت ارائه ه��ر گونه 
مس��تنداتی امکان رهگیری هر کاالی ترخیص ش��ده 
از گمرک با قابلیت جس��ت وجوی هوشمند هر کاال به 
 )MIS(  تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطالعات

سامانه جامع گمرکی وجود دارد. 
هم اکن��ون تمامی کااله��ای وارداتی ب��ه گمرکات 
سراس��ر کش��ور ب��ه کمک س��امانه جام��ع گمرکی و 
پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می ش��ود و کنترل 
۱۰۰درصدی کاالهای وارداتی با اس��تفاده از فناوری 
اطالع��ات به ص��ورت هوش��مند ص��ورت می گیرد و 
جزئی ترین اطالعات این کاالها در سامانه های گمرک 

قابل دسترس��ی بوده و امکان جس��ت وجوی هوشمند 
هر کاال با ۴۰ آیتم در س��امانه جام��ع گمرکی فراهم 

شده است. 
با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک 
از ابتدای س��ال جاری هوشمند سازی تمامی اطالعات 
کاالهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت 
کلید خ��ورد و با الکترونیکی ش��دن اطالعات بارنامه، 
فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطالعات 
کامال هوشمند س��ازی ش��د و س��امانه جامع گمرکی 
هم اکن��ون ای��ن قابلیت را پیدا کرده اس��ت که به طور 
کام��ل در زنجیره ورود اطالعات ترخی��ص، داده ها را 
تطبیق و به صورت خ��ودکار هر گونه تخلف احتمالی 

را شناسایی کند. 
هم اکن��ون اطالع��ات کاالهایی که به کش��ور وارد 
می ش��ود به صورت هوش��مند با بارنام��ه الکترونیک، 
مانیفس��ت الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی 
الکترونی��ک، اظه��ار الکترونیک، گواه��ی مبدا، قبض 
انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی س��ازمان های 
هم��کار گمرک تطبیق و در ص��ورت هر گونه مغایرت 
س��امانه جام��ع گمرکی به ص��ورت خ��ودکار از ادامه 

مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. 
یک��ی از مزیت های مه��م س��امانه های الکترونیکی 
گمرک، ذخیره سازی اطالعات تمامی کاالهای وارداتی 
و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کاالها است که این 
اطالعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در 
بانک اطالعات این س��امانه ذخیره سازی و در خدمت 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است. 
گمرک ایران برای مب��ارزه با تخلفات احتمالی پس 
از بررس��ی پرونده هایی که جعل اس��ناد یا کم اظهاری 
ی��ا تخلف��ات تعرفه ای در گذش��ته اتفاق افت��اده بود؛ 
قابلیت ه��ا و توانمندی های س��امانه جامع گمرکی را 
ارتقا داده و اطالع��ات اظهاری صاحب کاال یا نماینده 
قانونی وی را با اطالعات بارنامه، مانیفست، بیمه، ثبت 
سفارش، قبض انبار، مجوزهای س��ازمان های همکار، 
گواهی مبدا، فاکت��ور خرید، عدل بندی، نظر ارزیاب و 
کارش��ناس به صورت هوشمند و کامال الکترونیکی در 
س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
تطبی��ق می دهد و در ص��ورت هر گونه مغایرت در هر 
مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل 

می شود. 

یک فعال اقتصادی ب��ا انتقاد از نبود نظم منطقی 
در ام��ور صادراتی کش��ور، ب��ر لزوم وج��ود »وزیر 
صادرات« در کابینه دولت به عنوان راهکار اساس��ی 

رفع نقایص صادراتی کشور تأکید کرد. 
ایج��اد  مرتج��ی  حس��ن  ایلن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
کنسرس��یوم های صادرات��ی را ک��ه مان��ع تک��روی 
صادرکنندگان می شود بسیار به نفع صادرکنندگان 

و ایجاد هم افزایی بیشتر بین آنان برشمرد. 
مرتج��ی در ادامه با برش��مردن برخ��ی تجربیات 

بین الملل��ی خود، به ط��ور نمونه با اش��اره به برخی 
سیاس��ت های صادراتی چین و ترکی��ه به عنوان دو 
رقی��ب ایران در بازارهای منطقه، خاطرنش��ان کرد: 
دولت چین ۴ه��زار یورو به تاجر و بازرگان کش��ور 
خود می دهد تا در ایران به برپایی غرفه و به نمایش 
گذاش��تن تولیدات خود بپ��ردازد، همچنین ۲هزار 
ی��ورو باب��ت غرفه آرای��ی در اختیارش��ان می گذارد 
 ت��ا بهتری��ن و زیباترین غرفه ه��ا را برپ��ا کنند، اما 
غرف��ه داران ایران��ی همواره با مش��کالت متعددی 

دست به گریبانند. 
وی ی��ادآوری ک��رد: عالوه ب��ر وزی��ر و وزارتخانه 
صادرات و تشکیل کنسرسیوم های متعدد صادراتی، 
تج��ار و بازرگانان ایرانی نیز باید ب��ه ارائه بهترین و 
باکیفیت ترین محص��والت و تولیدات خود بپردازند، 
بازاریابی و بازارپس��ندی را در اولویت کارهای خود 
ق��رار داده و حتی ب��ه تیپ و ظاهر خ��ود به عنوان 
نماین��ده بخش ص��ادرات جمهوری اس��المی ایران 

توجه بیشتری داشته باشند. 

مسیر ورود کاالی قاچاق از گمرک بسته است

کشور نیازمند وزیر صادرات است

روایت مرکز آمار از تجارت خارجی

ارزش دالری صادرات محصوالت کشاورزی منفی شد
نگاه

پدرام سلطانی در گفت وگو با پایگاه خبری 
اتاق ایران خبر داد

اتاق ایران از استارت آپ ها 
حمایت می کند

نایب رئیس اتاق ایران می گوید بعضی ها معتقدند 
فعاالن اقتص��ادی حاضر در اتاق ه��ای بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی، نگاه س��نتی دارند و 
به کس��ب وکارهای نوین بی عالقه ان��د. راه اندازی 
 Startup Chamber رویداد استارت آپی به نام
در اتاق ها نقطه عزیمتی برای حرکت های جدی تر 
اتاق در حوزه حمایت از استارت آپ ها خواهد بود. 
اتاق ه��ای بازرگانی پیش��رو و فع��ال دنیا چند 
س��الی اس��ت که ب��ه ح��وزه مدیریت ن��وآوری، 
فن��اوری و حمای��ت از فضای مس��اعد کارآفرینی 
و اس��تارت آپ ها جلب ش��ده و ب��رای این بخش، 
واحدهایی را در مجموع��ه اتاق ها ایجاد کرده اند؛ 
ازجمله این اتاق ه��ا، اتاق اقتصادی فدرال اتریش 

است. 
چند روز قبل هیأت ۴۰ نفره اتاق ایران متشکل 
از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای اتاق های سراسر 
کش��ور برای دیدار و گفت وگو با رؤسای اتاق های 
اقتص��ادی فدرال اتریش به وین س��فر کرده بود. 
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو 
ب��ا پایگاه خبری اتاق ایران از تجربیات این س��فر 
می گوی��د:  در س��فر به وی��ن با حضور رؤس��ای 
اتاق های سراسر کش��ور، طی نشستی با اقدامات 
اتاق اتریش در حوزه استارت آپ ها آشنایی حاصل 

شد. 
در ات��اق اتری��ش، واح��دی ب��رای حمای��ت از 

استارت آپ ها راه اندازی شده است.
نایب رئیس اتاق ایران می گوید: اس��تارت آپ ها 
در اتریش عالوه بر حمایت اتاق پردرآمد اتریش، 
س��االنه از حمایت دولت نیز برخوردار می شوند و 
دول��ت اتریش بودجه ای را به این حوزه اختصاص 
داده اس��ت. از این رو، توس��عه اس��تارت آپ ها در 
اتریش ه��م مورد حمایت دولت اس��ت هم مورد 

حمایت بخش خصوصی.
او ادامه می دهد: طبق گفته مس��ئوالن مربوطه 
در اتاق اتریش، هر یک یورو هزینه در این بخش، 
۵۵ی��ورو ب��رای اقتص��اد بخش خصوصی کش��ور 

بازگشت دارد و این رقم قابل توجهی است.
فرصت محوری به جای تهدیدمحوری

س��لطانی ب��ا نگاهی ب��ه تجربه اتاق ای��ران در 
حوزه کس��ب و کارهای نوین می گوی��د: نکته مهم 
در ارتب��اط ب��ا فعالیت های اتاق ایران این اس��ت 
که ما متأس��فانه به جهت تعدد مشکالت محیط 
کس��ب وکار همواره نگاه مان بر حل این مس��ائل 
و مش��کالت اس��ت. به عبارتی ما »تهدیدمحور« 
برنامه ریزی می کنیم، یعنی مش��کالتی داریم که 
برنامه ریزی ه��ا را معطوف به برط��رف کردن آنها 
می کنیم. در نگاه درست در دنیا، بخش خصوصی 
و اتاق ه��ای بازرگان��ی »فرصت محور« ب��ا نگاه به 
آینده و باه��دف فراهم کردن زمینه اس��تفاده از 

فرصت ها برنامه ریزی می کنند.
س��لطانی تأکید می کند: الزم است با استفاده و 
بهره گیری از تجارب موفق دنیا، اتاق های سراس��ر 
کش��ورا را وارد دوره جدی��دی از فعالیت ها کرده 
و آنه��ا را روی محی��ط کارآفرینی و اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی متمرکز کنیم. ای��ن کار البته باید با 

سازوکار مشخصی باید انجام شود.
تصمیم اتاق ایران در حوزه کسب وکارهای نوین

سلطانی از برنامه آینده اتاق ایران خبر می دهد:  
ات��اق ایران قصد دارد طی ماه ه��ای آینده رویداد 
اس��تارت آپی به ن��ام Startup Chamber در 
اتاق ه��ا برگزار کند تا خالئ��ی که در زمینه پیوند 
میان فضای کس��ب و کارهای سنتی و نوین وجود 

دارد پر شود.
سلطانی می گوید: رویداد استارت آپ ها در اتاق 
به طور مش��خص در جهت آشنایی اعضای کنونی 
اتاق ه��ا، فعاالن اقتصادی و جامع��ه صنعتگران با 
مدیریت نوآوری و چرخه عمر بنگاه ها و شرکت ها 
و مفاهی��م مرتبط با آنها اق��دام خواهد کرد. این 
رویداد تالش خواه��د کرد جوانان صاحب ایده را 
با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
سراس��ر کش��ور پیوند بزن��د تا در نهای��ت اتاق ها 
ب��ه پلی تبدیل ش��وند بی��ن فع��االن اقتصادی و 
تولیدکنندگان که با مدل های س��نتی کسب وکار 
فعالیت می کنند و استارت آپ ها که با خالقیت ها 
و ایده ه��ای جدی��د کار می کنن��د؛ برآیند چنین 
هم��کاری تح��ول در فعالیت های س��نتی اقتصاد 

کشور خواهد بود.
به گفته س��لطانی، این پل که توس��ط اتاق های 
سراسر کش��ور ایجاد می شود، بین سرمایه و ایده 
اس��ت و ب��ه پوس��ت اندازی اقتصاد ای��ران کمک 
می کند. تالش این اس��ت که جوانان تحصیلکرده 
و خ��الق به اتاق ها آمده و اتاق ه��ا را حامی خود 

بدانند. 
سلطانی معتقد اس��ت: این نگاه باید تغییر کند 
که فعاالن اقتصادی حاضر در اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی، نگاه س��نتی دارند و 
به کس��ب وکارهای نوین بی عالقه ان��د. راه اندازی 
رویداد اس��تارت آپ ها در اتاق نقطه عزیمت برای 
حرکت ه��ای جدی ت��ر اتاق در ح��وزه حمایت از 

استارت آپ ها خواهد بود. 

دریچه

»جمعه سیاه حراج« در ایران
مردم دیروز ۷۰ درصد تخفیف 

گرفتند؟ 
همه س��اله آخرین جمعه ماه نوامبر و روز پس از 
جش��ن ش��کرگزاری در آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی به »جمعه س��یاه حراج« یا »بلک فرایدی« 
معروف ش��ده و بزرگ ترین حراجی های دنیا در این 
روز اتفاق می افتد؛ بدی��ن ترتیب برندهای مختلف 
تخفیف ه��ای آنچنان��ی داده و حتی ت��ا ۷۰درصد 
قیمت های خود را پایین می آورند در این میان چند 
سالی است که تهرانی ها هم تابع این روند شده اند. 
به گزارش ایس��نا، اکنون چند سالی است که این 
اتف��اق در تهران هم مش��اهده می ش��ود و به لطف 
فروش��گاه های اینترنت��ی دیگر این ن��وع حراجی ها 
مختص به یک کش��ور خاص نمانده است، بر همین 
اساس به لطف سایت های فروش اینترنتی از جمله 
آمازون،  ای ب��ی  و ... دیگر ای��ن تخفیف ها به نوعی 
جهانی ش��ده است. اما امس��ال در ایران هم از چند 
روز قبل تبلیغات ش��هری گسترده ای صورت گرفته 
و فروش��گاه های بزرگ اینترنتی از حراج جمعه که 
در م��وارد متعدد از آن »حراجمعه« یاد ش��ده بود، 

خبر دادند. 
براین اس��اس به مردم وعده داده ش��د که در این 
روز می توانند تخفیف های استثنایی دریافت کنند. 
البت��ه اینکه زیرس��اخت های فنی برگ��زاری چنین 
رویدادی ت��ا چه اندازه آماده ب��ود، موضوع دیگری 
است که جای بحث دارد، چراکه بسیاری از کاربران 
از س��اعات اولیه این حراج موفق به باز کردن سایت  
فروش��گاه های اینترنتی ایرانی نشدند و حجم باالی 
مراجع��ات م��ردم در ش��رایطی ص��ورت گرفت که 
زیرس��اخت های فنی برای آن دیده نش��ده بود. اما 
این حراج تنها به سایت های اینترنتی محدود نشده 
و در س��طح شهر نیز بسیاری از فروشگاه ها از جمله 
فروشگاه های برندهای خارجی به ارائه  تخفیف های 
۶۰ ت��ا ۷۰ درصدی پرداختند، اما در مواجهه با این 
اتفاق به واس��طه تبلیغ های بس��یاری که از س��وی 
برندها صورت گرفته بود حتی از س��اعت ها قبل از 
بازگش��ایی نمایندگی این برندها صف های عریض و 
طویلی کشیده شده و مردم به انتظار بازگشایی این 
فروشگاه ها ماندند. پس از آن نیز هجوم جمعیت به 
داخل این فروش��گاه ها شرایطی را ایجاد می کرد که 

چندان دور از ذهن نیست. 
اگرچ��ه این ح��راج بای��د به طور مش��خص و به 
برنده��ای خارجی اختص��اص پیدا می ک��رد، اما با 
توجه به اتمسفر ایجاد شده بسیاری از فروشندگان 
داخل��ی نیز س��عی کردند از این فضا به��ره گیرند. 
براین اس��اس اجناس مختلف با قیمت های پایین تر 
عرضه ش��د و به خص��وص در س��ایت های مختلف 
اینترنتی حتی تا انواع ش��وینده ها به حراج گذاشته 
ش��د. اما نکته جالب اینکه درب��اره  درصد تخفیفی 
ک��ه دراین حراج ها وجود داش��ت هیچ گونه وحدت 
رویه ای وج��ود نداش��ت و گاه تخفیف ها از ۲۰۰۰ 
تومان شروع شد و گاه به رقم های بسیاری رسید. 

ام��ا نکته ای که وج��ود دارد اینک��ه طبق قوانین 
تج��ارت چگون��ه چنین اتفاق��ی رخ می دهد که در 
ی��ک روز چنی��ن حراج هایی زده ش��ده و به مردم 
تخفیف های ۷۰ درصدی داده می ش��ود. نکته دیگر 
آنکه اگر یک فروشگاه در مقطع خاصی کاالی خود 
را با ۷۰ درصد تخفیف به مردم می رس��اند، در سایر 
روزهای س��ال چند درصد س��ود از م��ردم دریافت 

می کنند!؟ 
حسین درودیان - مسئول نظارت و بازرسی اتاق 
اصن��اف - در این باره به ایس��نا گفت: ب��رای ارائه 
تخفی��ف معموال قانون وجود دارد و فروش��گاه های 
مختل��ف موظف هس��تند پیش از برگ��زاری حراج 
هماهنگ��ی الزم را با اتحادیه مربوطه انجام دهند و 

حراج خود را زیر نظر اتحادیه برگزار کنند. 
او در عی��ن حال اظهار کرد: البته در بس��یاری از 
موارد حراج های برگزار ش��ده در روز جمعه مربوط 
به برندهای خارجی بوده و به طور معمول حراج این 
برندها جهانی اس��ت و مربوط به یک کش��ور خاص 
نمی شود، حتی در این حراج ها نیز تمام محصوالت 
این برند به فروش گذاش��ته نمی شود و تنها برخی 
کاالها که ممکن است فصلی باشند تخفیف داشته 

باشند. 
درودیان ادامه داد: اما در ارتباط با کاالهای داخلی 
همانطور که اش��اره ش��د معموال تخفیف ها زیرنظر 
اتحادیه ه��ای مربوطه و با هماهنگی ارائه می ش��ود 
و در صورتی که اف��راد در برگزاری حراج های خود 
تخلفی داشته باشند جریمه های متعددی برای آنها 

در نظر گرفته می شود. 
با این وج��ود روز جمعه در ته��ران حراجی های 
مختلف برگزار شد و به اصطالح افرادی که روی این 
واژه تمرکز کرده بودند »حراجمعه« میهمان تهران 
ش��د، اما درباره اینکه چقدر برگزاری این حراج در 
ایران و س��ایر کش��ورها مش��ابهت دارد جای بحث  
بس��یار است، چراکه این تحریک تقاضا در شرایطی 
صورت گرفت که در بس��یاری م��وارد تخفیف های 
جزیی ارائه ش��د و گاه به اس��تناد گفته های افرادی 
ک��ه در این حراجی ها ش��رکت کرده اند قیمت یک 
کاال از ابت��دا رقم��ی باالتر اعالم ش��د و پس از آن 
مبلغی تخفیف به آن می خورد؛ به گونه ای که ممکن 
ب��ود رقم نهایی این حراج ها از قیمت مرس��وم بازار 

باالتر باشد. 
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به رغ��م آنکه داخلی س��ازی 
به  پس��ابرجامی  محص��والت 
یک��ی از چالش های جدی در 
اج��رای قرارداده��ای خارجی 
در صنع��ت خ��ودرو تبدی��ل 
شده اس��ت، اما دو خودروساز 
فرانسوی با دو سبک متفاوت 
در تأمی��ن قطع��ات داخل��ی 
تالش دارند این شرط وزارت 

صنعت را اجرایی کنند. 
و  فن��ی  ت��وان  افزای��ش 
قطع��ه س��ازان  تک�نول��وژی 
داخل��ی برای تأمی��ن قطعات 
خودروه��ای پس��ابرجامی، از 
موضوعاتی اس��ت ک��ه بعد از 
اجرای برج��ام همواره مدنظر 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت بود؛ بر همین اس��اس 
نی��ز ای��ن وزارتخان��ه یکی از 
ش��روط امض��ای قراردادهای 
ب��ا  داخل��ی  خودروس��ازان 
ال��زام 40درصد  را  خارجی ها 
س��اخت داخل در نظر گرفت 
تا صنعت قطع��ه ایران بعد از 
طی سال های س��خت تحریم 
بتواند تولید محصوالت خود را 
براساس استانداردهای جهانی 
از س��ر بگیرد و از سوی دیگر 
از این طریق قطعه سازان نقش 
ج��دی در تولی��د خودروهای 

پسابرجامی ایفا کنند.
وزارت  ش��روط  براس��اس   

امض��ای  به دنب��ال  صنع��ت 
در  خارج��ی  قرارداده��ای 
توج��ه  و  خ��ودرو  صنع��ت 
جدی به داخلی س��ازی، بحث 
ایرانی  قطعه س��ازان  همکاری 
مطرح  خارجی  قطعه سازان  با 
شد؛ هر چ��ند مشارکت میان 
این دو دس��ته با چالش هایی 
مواج��ه ب��وده اس��ت، ام��ا با 
امضای ق��رارداد ایران خودرو 
و پ��ژو و همچنی��ن ق��رارداد 
نوسازی  و  سازمان گس��ترش 
صنای��ع ایران )ایدرو( و رنو دو 
سبک همکاری متفاوت میان 
قطعه سازان ایرانی و فرانسوی 

رقم خورد. 
به گ��زارش پدال نیوز، آنچه 
مش��خص اس��ت دو ش��رکت 
فرانس��وی پ��ژو و رن��و برای 
پایبن��دی به ال��زام 40 درصد 
مس��یرهای  داخلی س��ازی 
متفاوتی را ب��رای به کارگیری 
قطعه س��ازان کشورمان به کار 
شرکت  به طوری که  گرفته اند؛ 
رنو با آموزش مهندسان ایرانی 
و همچنی��ن انتقال مس��تقیم 
تکنولوژی خود را پایبند الزام 
یاد شده کرده است، اما شرکت 
پ��ژو تأکید بر جوینت ش��دن 
قطعه سازان ایرانی و فرانسوی 
برای تأمین قطعات محصوالت 
تولیدی دارد؛ بنابراین براساس 

قرارداد ایکاپ، جوینت ش��دن 
پ��ژو  و  ایران��ی  قطعه س��ازان 
اساس کار قرار گرفته تا از این 
طریق بحث انتقال دانش فنی 
به منظور اجرای الزام س��اخت 
داخ��ل 40 درص��د ص��ورت 
بگی��رد و در ق��رارداد ایدرو و 
رن��و نیز قرار بر این ش��ده که 
رنو به تأسیس یک مرکز فنی 
و مهندس��ی در ایران بپردازد 
و همس��و با این موضوع بحث 
آم��وزش قطعه س��ازان ایرانی 
به منظ��ور تولی��د قطعات این 
برنامه پیش بینی  ش��رکت در 

شده است.
ک��ه  ش��رایطی  در  ح��ال   
خودروس��ازان  قرارداده��ای 
با فرانسوی ها وارد فاز  داخلی 
اجرایی شده است؛ به طوری که 
پ��ژو با اح��داث خ��ط تولید، 
عملیات تولید پ��ژو 2008 را 
کلید زده اس��ت، قطعه سازان 
نیز با عقد قرارداد با ش��رکای 
فرانس��وی ها،  قطعه س��ازی 
ای��ن ش��رکت ها را در ال��زام 
خودروه��ای  داخلی س��ازی 

یادشده همراهی می کنند. 
تجربه جهانی همکاری 
خارجی قطعه سازان 

 کاه��ش ش��کاف موج��ود 
بی��ن قطعه س��ازان داخل��ی و 
خارج��ی و ب��رآورده ک��ردن 

نیازه��ای صنع��ت خ��ودروی 
ایران با اس��تفاده از توانمندی 
شرکت های قطعه ساز خارجی 
یکی از موضوعاتی است که در 
قرارداده��ای خارجی در دوره 

پساتحریم دنبال شده است. 
برهمین اساس نیز پژو و رنو 
با دو س��بک همکاری، تالش 
دارند در بح��ث افزایش توان 
تکنولوژیک صنعت قطعه  برای 
مش��ارکت دادن قطعه س��ازان 
خودروه��ای  در  داخل��ی 

پسابرجامی قدم بردارند. 
در همی��ن حال پ��ژو و رنو 
به عن��وان دو ش��ریک اصل��ی 
خودروسازی کش��ور، هر یک 
ب��ا ش��یوه هم��کاری مختص 
ب��ه خ��ود در بح��ث افزایش 
خودرو  صنعت  داخلی س��ازی 
ورود کرده ان��د و قص��د دارند 
به نوعی توس��عه صنعت قطعه 
کش��ورمان را رقم بزنند، این 
در ش��رایطی است که بررسی 
خ��ودروی  صنع��ت  توس��عه 
نیز  توس��عه یافته  کش��ورهای 
تأیی��د  را  مس��یری  چنی��ن 

می کند. 
ب��رای بررس��ی دقیق تر این 
تجربه  ب��ه  نگاه��ی  موض��وع 
این  در  کره ای  خودروس��ازان 
زمین��ه می اندازی��م. در ک��ره 
جنوبی بیش از 3 هزار و 200 

تأمین کننده قطعه وجود دارد 
که بی��ش از یک پنج��م آنها 
ج��زو قطعه س��ازان ت��راز اول 
دنیا به شمار می روند و به طور 
مس��تقیم با خودروس��ازان در 

ارتباط هستند. 
عملک��رد  مجم��وع  در 
قطعه س��ازان ک��ره ای در این 
س��ال ها س��بب ش��ده لق��ب 
بزرگ  صادر کنن��ده  پنجمین 
قطع��ات خ��ودرو در جه��ان 
به ک��ره جنوبی برس��د. نکته 
بس��یار مه��م دیگ��ر در مورد 
قطعه س��ازان کره ای این است 
که آنها توانس��ته اند به واسطه 
رش��د تولی��د دو خودروس��از 
ای��ن کش��ور یعن��ی هیوندای 
و کی��ا )دو خودروس��از بزرگ 
کره( صادرات شان را افزایشی 
چش��مگیر دهن��د و خ��ود را 
جهان��ی  صنعت��ی  به عن��وان 

معرفی کنند. 
این موضوع نش��ان می دهد 
ارتب��اط تنگاتن��گ بین  ک��ه 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان 
ک��ره ای، کم��ک بزرگی به هر 
دو صنعت در راستای جهانی 

شدن کرده است. 
نکته بس��یار مه��م دیگر در 
مورد قطعه س��ازان کره ای، به 
سرمایه گذاری خارجی در این 

صنعت مربوط می شود. 

ح��ذف »گ��ری مارک��ت« ی��ا همان 
نمایندگی های متفرقه خودرو در کشور 
باره��ا و باره��ا میان مس��ئوالن مطرح 
ش��ده اما همچنان بالتکلیف است. در 
این می��ان برخی کارشناس��ان صنعت 
 خ��ودرو ب��ر ای��ن باورند که ب��ا حذف 
»گ��ری مارک��ت«، صنعت خ��ودرو با 

تعامل بیمارگونه همراه می شود. 
به گزارش پدال نیوز، از دی ماه سال 
گذش��ته که زمزمه بس��ته شدن سایت 
وارداتی  ثب��ت س��فارش خودروه��ای 
مطرح ش��د، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت ثبت سفارش واردات خودروهای 
متفرقه به کش��ور را متوقف کرد. از آن 
زم��ان بارها ح��ذف گ��ری مارکت در 
صنعت خودرو مطرح ش��د که موافقان 

و مخالفان متعددی هم داشت. 
 این اقدام به دنبال ابالغ دستورالعمل 
کنت��رل ب��ازار ارز از س��وی معاون اول 
تاری��خ 12دی م��اه  رئیس جمه��ور در 
سال گذش��ته و به منظور ثبت سفارش 
واردات خودرو برای ش��رکت های فاقد 

نمایندگی رسمی متوقف شد. 

 گرچه ماج��رای حذف گری مارکت 
به دالیل مختلفی بستگی دارد، اما نبود 
نمایندگ��ی و خدمات پس از فروش که 
از بهم��ن م��اه س��ال 93 اوج گرفت از 
جمله دالیل مطرح شده است، اما شاید 
پش��ت پرده حذف نماین��دگان متفرقه 
واردات خ��ودرو موضوع دیگری مطرح 
اس��ت که وزارت صمت اجرای آن را از 
هر زمان دیگری جدی تر گرفته است. 

ح��ال این پرس��ش مطرح اس��ت که 
اگر ثبت سفارش وارد کنندگان غیر  یا 
همان گری مارکت ها پس از باز ش��دن 
س��ایت »ثبتارش« از س��وی س��ازمان 
توس��عه تجارت باز نشود، چه بالیی بر 
س��ر بازار خودروهای وارداتی می آید؟ 
آیا بای��د هم��ه واردکنن��دگان دولتی 
باشند و وارد کنندگان خصوصی سهمی 
 از این بازار نداشته باشند؟ چرا که سهم 
وارد کنندگان متفرقه از میزان واردات 
کل خودروه��ای وارداتی رقمی معادل 
51 درصد اس��ت که حذف این افراد از 
لیست واردات خودرو، بازار خودروهای 

وارداتی تا حدی نگران کرده است. 

حس��ن  نی��ز،  رابط��ه  ای��ن  در    
کریمی س��نجری، کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو با اش��اره به تصمیم��ات اتخاذ 
ش��ده مبنی بر حذف ش��دن یا نشدن 
گ��ری مارک��ت از ب��ازار خودروه��ای 
واردات��ی می گوید: در ح��ال حاضر در 
بازار خودروهای وارداتی به رقابت میان 
عرضه کنن��دگان و وج��ود محصوالت 

متنوع و متعدد نیاز است. 
 ب��ه گفت��ه او، اگر در ای��ن میان حق 
انتخاب خرید خودرو از مشتریان گرفته 
شود، تعامل بیمارگونه ایجاد می شود و 
این تعامل به دست گری مارکت خواهد 
ب��ود چرا ک��ه حذف گ��ری مارکت این 
تعامل بیمارگونه را تشدید خواهد کرد. 
 کریمی سنجری می افزاید: در تأمین 
تقاضا در بازار چه خودرو و چه محصول 
دیگری محدودیت ایجاد ش��ود، به طور 
طبیع��ی طیف ه��ای مختل��ف عرض��ه 
محص��والت کاه��ش و بازار به س��مت 
انحصاری شدن پیش می رود، از این رو 

به تنوع بازار نیاز است. 
 او ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد اینچنی��ن 

تصمیم گیری ه��ا در ش��رایط نامطلوب 
اقتص��ادی اظه��ار می کن��د: ب��ا ایجاد 
این گونه تصمیم گیری ها، بازار با شرایط 
نامس��اعد همراه می شود، به گونه ای که 
بازار خودروهای وارداتی با بسته شدن 
س��ایت ثبتارش شاهد حباب در قیمت 

خودروهای وارداتی است. 
 این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه 
می ده��د: کنت��رل واردات خ��ودرو به 
کشور باید با برنامه ریزی صورت گیرد، 
چ��را که کنترل ص��رف واردات بازار را 

دچار مشکل می کند. 
 ب��ه گفته او، بس��ته ش��دن س��ایت 
ثبتارش به هر دلیلی نادرس��ت اس��ت، 
گرچه دولت مدعی است حجم واردات 
نسبت به س��ال گذشته افزایش داشته 
و برای کنترل ن��رخ ارز و جلوگیری از 
تقاض��ای بیش از ان��دازه ارز این اقدام 
صورت گرفته اس��ت، ام��ا بهتر بود این 
تصمیم گی��ری براس��اس برنامه ری��زی 
چندماهه و تعیین میزان واردات در هر 
ماه، تقسیم بندی می شد تا بازار خودرو 

به این اندازه دچار آسیب نشود. 

حذف »گری مارکت«، بیماری جدید صنعت خودرو

شرکای فرانسوی الزامات داخلی سازی را چگونه پیش می برند؟ 

فصلی جدید در همکاری قطعه سازان ایرانی و فرانسوی
اخبار

طرح مقابله با قاچاق قطعات به زودی 
اجرایی می شود

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با 
اشاره به نهایی شدن طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو 
گف��ت طرح مبارزه با قاچاق قطع��ات خودرو با الصاق کد 

رهگیری نهایی شده و در حال حاضر آماده اجراست. 
مازیار بیگلو اظهار داش��ت: با نهایی ش��دن طرح مقابله 
ب��ا قاچاق قطعات خودرو انتظار م��ی رود ظرف هفته های 
آتی طرح الصاق هولوگرام روی قطعات پرمصرف وارداتی 
به صورت پایلوت اجرایی ش��ود. وی ب��ا توجه به تکمیل 
اطالعات ورودی قطعات پرمص��رف، تأکید کرد: با الصاق 
بارکد و هولوگرام روی قطعات پیش بینی می ش��ود در ماه 
جاری، فاز اول این طرح آغاز شود. وی تصریح کرد: در فاز 
اول این ط��رح، نصب هولوگرام روی 16 قطعه پر مصرف 
آغاز خواهد ش��د و به مرور زمان که مش��کالت سیس��تم 
مرتفع شود، شاهد توسعه این طرح و اجرای فاز های بعدی 
خواهیم بود. وی با توجه به تأثیر اجرای این طرح بر جریان 
قاچاق قطعات در کش��ور گفت: ه��ر چند تأثیر این طرح 
ب��ر جریان قاچاق اهمیت دارد اما در حال حاضر مس��ئله 
مهم اجرای این طرح اس��ت که قطعا با آغاز آن مشکالتی 
وجود خواهد داش��ت، هر چند با اجرای چنین طرح هایی 
نمی توان به س��رعت بازخورد کام��ل آن را ارزیابی کرد و 

نیازمند فرصت حداقل چند ماهه است. 
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
 خاطر نش��ان ک��رد: با اجرای این ط��رح و ردیابی قطعات 
پ��ر مصرف توس��ط دس��تگاه های نظارتی مثل س��ازمان 
تعزیرات و نی��روی انتظامی به مرور حجم قاچاق قطعات 

کاهش خواهد یافت. 
بیگلو همچنین با توجه به مج��ری اصلی اجرای طرح 
مقابل��ه با قاچاق قطعات، تأکید ک��رد: کمیته ای که برای 
بررس��ی و تدوین این طرح تش��کیل ش��د، ش��امل کلیه 
دستگاه ها و نهادهای مرتبط بود، البته جلسات این کمیته 
به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود 
اما کلیه انجمن های تخصصی مانند انجمن قطعه سازان و 
سایر انجمن های تخصصی هر قطعه مثل انجمن لنت، تایر 
و سایر نهادهای نظارتی ازجمله گمرک، سازمان استاندارد 
و کلیه دستگاه های نظارت در این فرآیند حضور داشتند. 

از خدمات انحصاری به تازه واردهای 
»پژو« تا ورود به بازارهای صادراتی

ش��رکت خودروهای سفارشی ایران خودرو )آپکو( برای 
بازپس گی��ری بازار خود از رقبای چین��ی از ظرفیت های 

علمی و تکنولوژیک داخلی بهره خواهد برد. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، مهندس کی��وان وزیری 
مدیرعامل آپکو در حاشیه برگزاری نخستین گردهمایی 
خودروهای سفارش��ی پ��ژو ضمن اعالم ت��داوم برگزاری 
گردهمایی های خودروهای آپش��ن دار در آینده، از برنامه 
جدید آپکو برای بازپس گیری بازار آپشن های خودرو خبر 
داد.  وی گفت: از ابتدای سال 96 آپکو با جدیت وارد بازار 
شده اس��ت تا بازار از دست رفته خود در داخل را بازپس 
گیرد. برنامه ما تحویل 2 تا 3هزار خودروی آپش��ن دار به 
 بازار اس��ت. وزیری تصریح کرد: زیبایی، افزایش ایمنی و

 ب��ه روز کردن خودرو ها از نظر تکنولوژیک مدنظر ما قرار 
دارد و دنبال تزیین خودرو نیس��تیم و هیچ آپشنی که با 

قوانین کشور مغایرت داشته باشد، نصب نمی کنیم. 
انحصار آپکو در نصب آپشن های تازه واردها

مدیرعامل آپکو خطاب به مش��تریان محصوالت ایران 
خودرو گفت: با ایکاپ توافق کرده ایم و انحصار آپشن های 
پ��ژو در ایران را به دس��ت گرفتیم، بنابراین از این پس هر 
خودروی��ی که در ایران خودرو و ایکاپ تولید ش��ود تنها 

می تواند با آپشن های انحصاری آپکو تجهیز شود. 
وی اف��زود: گارانتی محصوالت ایکاپ و ایران خودرو در 
صورتی که در خارج از آپکو آپشن دار شوند از بین خواهد 
رفت و ش��رکت ایران خودرو عواقب استفاده از محصوالت 

غیر آپکو را نخواهد پذیرفت. 
 برنامه ما تحقق اقتصاد مقاومتی است

وزیری از نگاه آپکو برای بهره بردن از توان مهندس��ان 
داخل��ی گفت و افزود: ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی 
در عرصه آپشن سازی خودروها هستیم و برای رسیدن به 
این مهم به دنبال استفاده از کمک شرکت های دانش بنیان 
هس��تیم. وی در مورد صادرات محصوالت آپکو نیز گفت: 
در حال حاضر در عراق و ارمنس��تان کار را آغاز کرده ایم و 
3000 پ��ژو پارس برای عراق و تعدادی خودروی س��مند 

برای پلیس ارمنستان تجهیز خواهیم کرد. 

طرحLEZ جهت کاهش آالیندگی 
هوا توسط خودروهاست

مدیرس��تاد مرک��ز معاینه فنی ش��هرداری تبریز گفت 
طرح LEZ س��ال گذشته در تهران اجرایی شده بود ولی 
امس��ال در برخی کالنشهرها از جمله تبریز نیز به مرحله 
اجرا در خواهد آمد. امین صدرایی در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به آغاز طرح LEZ در تبریز اظهار داشت: این طرح 
سیاست شهرهای بزرگ بوده که برای جلوگیری از افزایش 
آالیندگی هوا توسط خودروها در داخل شهر اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه منبع آلودگی از خودروها و س��وخت 
خودروها ایجاد می ش��ود، بیان داش��ت: با سیاست کالن 
دولتی می توان کیفیت س��وخت و کیفیت خودرو را رقم 
زد ول��ی برخی سیاس��ت های محلی نیز وج��ود دارد که 
محدودیت های��ی در ت��ردد هرگونه خ��ودرو برای کاهش 
آلودگی هوا اجرا می ش��ود که ط��رح LEZ از جمله این 

طرح هاست. 

اخبار

»رنو« به »بن رو« نزدیک شد
ب��ا جابه جای��ی در رأس ه��رم مدیریتی س��ایپا، حاال 
پرون��ده واگذاری کارخانه »بن رو« به رنو دوباره باز ش��ده 
و ای��ن احتمال وجود دارد که س��ایت موردنظر در اختیار 

خودروساز فرانسوی قرار گیرد. 
به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، طبق 
قرارداد منعقده میان س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ای��ران )ایدرو( و رنو، طرف ایرانی وعده داده که یک واحد 
تولیدی )بن رو یا هر سایت دیگری( را به عنوان آورده خود، 

در اختیار طرف فرانسوی بگذارد. 
در این بین اما ایدرویی ها دست روی »بن رو« گذاشتند؛ 
س��ایتی که متعلق به سایپاست و سازمان گسترش قصد 
داش��ت آن را بابت طلبش )از سایپا( برداشته و در اختیار 

رنو قرار دهد. 
با این حال اما به دلیل مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل 
پیش��ین سایپا با واگذاری بن رو به رنو، پروژه مدنظر ایدرو 
طبق برنامه پیش نرفت و کار به جایی رسید که مسئوالن 

این سازمان به فکر جایگزینی بن رو افتادند. 
ش��رایط به ش��کلی بود که تا دو روز پیش از برکناری 
جمالی، مسئوالن ایدرو حتی چند گزینه را به عنوان سایت 
جایگزین در نظر گرفته و قرار شد پس از مذاکره با مدیران 
رن��و، یکی از آنه��ا را به جای بن رو در اختیار خودروس��از 
فرانسوی قرار دهند. با این حال اما با کنار رفتن جمالی از 
صندلی مدیریتی سایپا، امیدواری ها برای واگذاری بن رو به 

رنو افزایش یافته است. 
البت��ه س��کاندار جدی��د س��ایپا هنوز رس��ما موضعی 
درباره بن رو نگرفته اس��ت، با این حال به نظر می رس��د با 
سیاس��ت های وزارت صنعت و ای��درو مبنی بر حمایت از 
س��رمایه گذاری خارجی همس��و ب��وده؛ بنابراین احتمال 
موافقت وی با واگذاری این سایت به رنو، بسیار باال است. 

معاینه فنی ویژه تهران جهت اخذ 
طرح ترافیک 97

حسینی منش در توضیح معاینه فنی ویژه تهران گفت 
در ای��ن معاینه فن��ی آزمون آالیندگ��ی در دو دور موتور 

)آرام-باال(انجام می شود. 
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران دکتر 
سیدنواب حس��ینی منش از اعمال حدود مجاز آالیندگی 
سختگیرانه برای خودروهای متقاضی طرح ترافیک سال 

97 در مراکز معاینه فنی شهر تهران خبر داد. 
حسینی منش اظهار داشت: کلیه خودروهای متقاضی 
 دریافت طرح ترافیک س��االنه یا مدت دار )روزانه، هفتگی
. . .( باید نس��بت به اخذ معاینه فنی ویژه از یکی از مراکز 
شهر تهران به استثنای مراکز خاوران، ابوذر، ایران خودرو 

و ایرتویا اقدام کنند.
وی در خص��وص اجرای این ط��رح گفت: معاینه فنی 
ویژه تهران با معاینه فنی معمولی که در س��طح کشور در 
حال انجام است، تنها در آزمون آالیندگی خودرو اختالف 
دارد. براس��اس آخرین مصوبه شورای عالی محیط زیست 
ک��ه بحث تعیین حدود مجاز گازه��ای خروجی بر عهده 
آن س��ازمان است آزمون آالیندگی خودرو باید در دو دور 
موتور آرام و ب��اال )2500دور در دقیقه( مورد اندازه گیری 
ق��رار گیرد که با عنایت به مردود ش��دن درصد باالیی از 
خودروها در این آزمون براساس حدود مجاز جدید توسط 
آن سازمان تصمیم سازی شد که اعمال شرایط سختگیرانه 
به صورت تدریجی لحاظ شود و در وهله اول خودروها تنها 
در دور آرام با س��ختگیرانه کردن حدود مجاز گازها مورد 

ارزیابی قرار گیرند. 
 مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص دالیل اجرای 
ای��ن طرح افزود: بحران آلودگی هوا در ش��هر تهران و باال 
بودن میزان آلودگی در هس��ته مرکزی شهر و همچنین 
س��هم 80درصدی خودروها در تولید این آلودگی موجب 
ش��د به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی 
هوا شرایط سختگیرانه تری برای خودروهایی که قصد تردد 
در محدوده طرح ترافیک را دارند در ش��هر تهران وضع و 
اعمال شود. در همین راستا در شورای ترافیک شهر تهران 
و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 
ش��د کلیه خودروهای متقاضی ط��رح ترافیک 97 دارای 
معاینه فنی ویژه تهران باشند و تنها خودروهایی با حداقل 

تولید آالیندگی در این محدوده تردد کنند. 
حس��ینی منش در ارتباط با خودروهای متقاضی طرح 
ترافیک که دارای معاینه فنی معتبر از قبل از اجرای این 
طرح هس��تند، اظهار داشت: این خودروها نیز باید جهت 
دریافت معاینه فنی ویژه تهران نس��بت به مراجعه مجدد 
به مراکز معاینه فنی شهر تهران و اخذ معاینه فنی جدید 

اقدام کنند. 
 

نگاهی به ارتقای کیفیت خودروهای 
داخلی و خدمات پس از فروش

 نمایندگان و کارشناس��ان ایران خ��ودرو اعتقاد دارند  
»خودروهای داخلی« محصول اقتصاد و فضای کسب و کار 
کشور است و به عبارت بهتر، در این فضا محصوالت خوبی 
را ارائه می دهند. به گزارش بالغ، صنعت خودرو سازی در 
هر کشوری جزو صنعت مادر محسوب می شود که نه تنها 
در توس��عه اقتصادی، بلکه در اشتغال زایی نقش مهمی  را 
ایفا می کند. این صنعت به رغم وجود استعدادهای فراوان از 
حیث فنی در کشورمان نتوانست دهه های خوبی را سپری 
کند و سهم قابل توجهی در بازار جهانی داشته باشد، که 
این امر باعث تاخت و تازهای صنایع خودرو س��ازی جهان 
در ایران و وارد آوردن زیان هایی به صنعت خودروس��ازی 

کشورمان شده است. 



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۹هزار سرویس بین دستگاهی 
در کشور خبر داد و اظهار کرد که برای بهبود فضای کسب و کار لزومی ندارد که 
به همه دستگاه ها توجه کنیم، بلکه باید دستگاه هایی که ۷۰درصد استعالمات 

مجوزها از آنها گرفته می شود، وارد عرصه تسهیل 
شوند که این دستگاه ها شامل قوه قضاییه، نیروی 
انتظامی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور هستند و 
در آینده نزدیک مردم تغییرات فضای کسب و کار 

را در کشور احساس خواهند کرد. 
به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان حسینی 
در جلس��ه پنجره واحد س��رمایه گذاری استان 
کرمان با بیان این مطلب که فضای کسب و کار به 
نظام اداری و بروکراسی ایران پیوند خورده است، 
تصریح کرد: بخشی از این پیوند به سیستم های 
س��ازوکار و بخش��ی دیگر مربوط به محیط های 

بیرونی است. 
وی ش��عار دول��ت یازده��م را بهب��ود فضای 

کس��ب و کار عنوان و اظهار کرد: از ابتدای دول��ت یازدهم یک هیأت فراقوه ای 
تحت عنوان مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز فضای کسب و کار در راستای 
بهبود فضای کس��ب و کار تشکیل ش��د. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از 

اقدامات هیأت مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز فضای کسب و کار سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: این هیأت در گام نخست یک سامانه تحت عنوان 
»ای��ران مجوز« راه اندازی کرده اس��ت که تاکنون ح��دود ۲هزار مجوز در این 
سامانه ثبت ش��ده که در گام بعدی به بررسی 
مجوزها براساس اسناد قانونی سوق پیدا کرده 
اس��ت. وی از شناس��ایی ۹ هزار سرویس بین 
دستگاهی در کشور خبر داد و اظهار کرد: برای 
بهبود فضای کسب و کار لزومی ندارد که به همه 
دستگاه ها توجه کنیم، بلکه باید دستگاه هایی 
که ۷۰درصد استعالمات مجوزها از آنها گرفته 
می ش��ود، وارد عرصه تس��هیل ش��وند که این 
دستگاه ها شامل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، 
وزارت اقتصاد و وزارت کشور هستند و در آینده 
نزدیک مردم تغییرات فضای کس��ب و کار را در 

کشور احساس خواهند کرد. 
شجاعیان حسینی با بیان این مطلب که دنیا 
به سمت ایجاد سیستم های هوشمند حرکت کرده است تا مشکالت کسب و کار 
را حل و فصل کند، ادامه داد: مرکز ملی پایش فضای کسب و کار سعی می کند 

فضای کسب و کار را پایش کند. 

عباس آرگون می گوید برای پیش��رفت و توسعه شرکت های استارت آپی در 
کن��ار ایده های جدید و خالقانه، به حمایت های س��رمایه ای خصوصا در حوزه 
سرمایه گذاری خطرپذیر نیاز است و تا زمانی  که پشتوانه مالی نباشد طرح های 

خوب به مرحله اجرا نخواهند رس��ید.به گزارش 
نوپان��ا، عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ته��ران گفت:  »با 
پیشرفت جوامع بشری خصوصا در حوزه فناوری، 
جوام��ع امروزی به جوامع وابس��ته ب��ه دانش و 
آگاهی تبدیل ش��ده اند. برای پیشرفت و توسعه 
شرکت های استارت آپی در کنار ایده های جدید 
و خالقانه، به حمایت های سرمایه ای خصوصا در 
حوزه س��رمایه گذاری خطرپذیر نیاز اس��ت و تا 
زمانی  که پش��توانه مالی نباشد طرح های خوب 
به مرحله اجرا نخواهند رسید.«عباس آرگون در 
رابطه با حمایت س��رمایه ای از استارت آپ ها در 
کنار حمایت های دولتی افزود:  »به نظر می رسد 

برخی نهادها مانند صندوق های نوآوری، منابع مناسبی برای سرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر استارت آپی باشند؛ هرچند در این زمینه 
الزم است نسبت به تشویق و اعتمادسازی این نهادها برای سرمایه گذاری تالش 

کرد.«او در رابطه با پتانس��یل باالی کسب وکارهای نوپا در ایجاد اشتغال زایی، 
اظهار کرد: »اس��تارت آپ ها همواره به دنب��ال ارزش آفرینی بوده اند؛ به همین 
جهت حمایت معنوی و مالی هم از سوی دولت و هم توسط بخش خصوصی 
را می طلبند.«عضو ات��اق بازرگانی تهران بیان 
کرد: برای آنکه مشکل سرمایه استارت آپ ها را 
برطرف کنیم بهترین روش، تقویت سرمایه ای 
و حمایت  اصولی از صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذی��ر اس��ت. کم��ک ب��ه صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری جس��ورانه و تامین منابع مالی 
ای��ن صندوق ه��ا ب��ه منزله کمک به توس��عه 
شرکت های استارت آپی است، چراکه وی سی ها 
به حمایت از استارت آپ ها می پردازند.آرگون در 
پایان با اش��اره به لزوم ارزیابی مناسب عملکرد 
کس��ب وکارهای نوپا از سوی دولت خاطرنشان 
کرد: »این ش��رکت ها توانسته اند در بسیاری از 
زمینه ها از جمله صرفه جویی در هزینه و وقت، 
رضایت مشتریان را جلب کنند؛ بنابراین دولت باید حمایت از استارت آپ ها را 
در دستور کار خود قرار دهد و با حمایت های مالی سازمان های مسئول، شاهد 

بالندگی هرچه بیشتر این شرکت ها باشیم.«

قائم مقام معاون توسعه فناوری و رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری گفت که مش��کل بازار، مارکت و بازارسازی 
اساسی ترین مشکالت پیش روی شرکت های دانش بنیان است و رقبای چینی 

و برخی رقبای کشورهای دیگر بازار ما را تسخیر 
کرده اند. به گزارش ایرنا، اسماعیل قادری فر روز 
شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه توانمندی های 
ش��رکت های فناور در حوزه ان��رژی پارک علم و 
فناوری خراس��ان در مش��هد افزود: مش��کلی از 
نظر تامی��ن بودجه ش��رکت های دانش بنیان و 
فن��اور وجود ن��دارد. در معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری یک��ی از ابزارهای سیاس��تی 
توسعه ستادهای فناوری است و در این خصوص 
15 س��تاد توسعه فناوری در بخش های مختلف 

فعال است. 
وی ادامه داد: بازارهای مالی کشور را به عنوان 
ناموس خود باید در نظر بگیریم و از چنگ رقبای 

خارجی و کشورهایی که مزیت رقابتی نمی آورند خارج کنیم. هر مقدار بتوانیم 
نقش تصدی گری دولت را کاهش دهیم و به توس��عه ش��رکت های خصوصی 
دانش بنیان اهمیت بدهیم رش��د و توس��عه اقتصادی کشور و موفقیت بیشتر 

را دربر دارد. 
 توان شرکت های تولیدی باال نیست

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی هم 
در این مراسم گفت: توان شرکت های تولیدی 
ما باال نیس��ت در حالی که برای رقابت در بازار 
جهانی نیازمند تغیی��ر در فناوری و روش های 
تولید هستیم. علی رسولیان افزود: در بسیاری 
از تولیدات به اندازه همه کشورهای منطقه واحد 
تولیدی داریم. با وجود این همه واحد تولیدی 
به دلی��ل رقابتی نب��ودن تولی��دات و فناوری 
نتوانس��ته ایم در بازارهای همس��ایه به رقابت 
بپردازیم. وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور نقش مهمی در تغییر فناوری و ایجاد 
روش ه��ای جدید و مدرن تولیدی دارند و باید 
مزی��ت رقابتی بودن تولیدات را محور کار خود 
قرار دهند. امس��ال هنگ کنگ چهارمین بازار 
صادراتی خراس��ان رضوی شد که معلوم اس��ت تغییراتی رخ داده که حاصل 
تالش شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری است زیرا هنگ کنگ اجازه 

ورود به محصوالت با کیفیت باال را می دهد. 

رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی با اعالم اینکه این دانش��گاه به عنوان 
متولی دوره های مهارتی کل کشور تعیین شده است، تصریح کرد که از اول مهر 
امسال هر دانشگاهی که بخواهد دوره های مهارتی برگزار کند باید از دانشگاه 

جامع علمی کاربردی مجوزهای الزم را بگیرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محمدحس��ین امید در 
جلس��ه رؤسای مراکز آموزش��ی علمی کاربردی 
واح��د آذربایجان غربی با تاکی��د بر این مطلب 
که دانشگاه جامع علمی کاربردی آمادگی کامل 
برای نیازس��نجی و تامین نیاز های اس��تان ها را 
دارد، افزود: همه اقدمات با هزینه خود دانش��گاه 
انجام خواهد ش��د اما اقدامات نیازمند همکاری 
همه جانبه نهاد ها و دستگاه های اجرایی مختلف 

است. 
هم��کاری  از  نارضایت��ی  اب��راز  وی ضم��ن 
دس��تگاه های اجرایی مختلف با دانش��گاه جامع 
علمی کاربردی خاطرنشان کرد: امسال برای یک 

میلیون و 8۰۰ هزار ظرفیت دانش��گاه جامع علم��ی کاربردی فقط 6۰۰ هزار 
متقاضی وجود داش��ت و این درحالی اس��ت که همه آموزش های کوتاه مدت، 
مهارتی و بین س��طحی دس��تگاه های اجرایی برای ما قابل پوش��ش است اما 

متاسفانه دستگاه ها همکاری الزم را ندارند و سیاست هایشان به سمتی پیش 
رفته اس��ت که هر نهادی برای خود آموزش عالی و دوره های آموزشی داشته 
باش��د. امید دانش��گاه جامع علمی کاربردی را یک دانشگاه پویا، انعطاف پذیر 
و در خدمت نیاز اس��تان ها دانست و افزود: در 
دانش��گاه های بزرگ برای جابه جایی یک واحد 
درسی چند سال زمان الزم است، این در حالی 
است که در دانشگاه جامع علمی کاربردی، در 
کمتر از ش��ش ماه برای نیازهای استان رشته 
محل تعریف خواهیم کرد و این از امتیازات ویژه 

دانشگاه جامع علمی کاربردی است. 

کاهش تعداد رشته های دانشگاه 
علمی کاربردی به 800 رشته

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
با اشاره به کاهش تعداد رشته های این دانشگاه 
از 15۰۰ رشته به 8۰۰ رشته، در توصیه ای به 
رؤسای استانی این دانشگاه از آنها خواست تا در تعریف رشته محل های مراکز 
به نیازهای اس��تانی توجه ویژه شود و براساس پتانسیل های هر منطقه رشته 

محل های مورد نیاز هر منطقه را تامین کنند. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد:  

شناسایی ۹هزار سرویس بین دستگاهی در حوزه مجوزهای کسب و کار
 برای پیشرفت و توسعه استارت آپ ها،

 به حمایت های سرمایه ای از وی سی ها نیاز داریم
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد اساسی ترین مشکل شرکت های دانش بنیان بازارسازی است

دانشگاه علمی کاربردی متولی دوره های مهارتی کل کشور شد

بسیاری از رهبران کنونی، در خانواده نقش والدین را بر عهده دارند. آنها بعد از 
کار روزانه شان با فرزندان بازی می کنند و درصدد تدارک شامی خانوادگی هستند. 
توجه داشته باشید که کودکان امروز، رهبران فردا هستند، به خصوص اگر والدین 
این کودکان، رهبر باشند. درحالی که مهارت های رهبری می تواند به طور طبیعی 
به وجود آید، کودکان در طول مسیر رشدشان، درس هایی را می آموزند که بعدا به 

طور قابل مالحظه ای بر زندگی شان تاثیر می گذارد. 
در اینج��ا به نق��ل از مدیراینفو، به 15 راهنمایی عالی برای کمک به ش��ما در 

پرورش مهارت های مناسب در کودکان  تان )رهبران آینده( اشاره شده است: 
۱- الگوی خوبی باشید 

به عنوان یک رهبر، ش��ما احتماال با اهمیت تعیین الگویی خوب برای گروه تان 
آش��نا هستید. این حتی از نقش شما به عنوان والدین مهم تر است. به فرزندان تان 
اجازه دهید ببینند که شما چگونه بین کارآفرینی و نقش های شخصی تان تعادل 
ایجاد می کنید، شما از این طریق به آنان می آموزید که چگونه رهبرانی موثر باشند. 

۲- فعالیت های تیمی را تشویق کنید 
ابتدا، عالئق فرزندان تان را تشخیص دهید و مشارکت آنها در فعالیت های تیمی 
را تشویق کنید. کودکان از طریق این فعالیت ها درس های ارزشمندی را در مورد 
کار تیمی به دست می آورند. این تجربه ارزشمند می تواند با عضویت در تیم های 

پلیسی، ورزش کردن یا پیوستن به گروه مدرسه ایجاد شود. 
۳- بر استقامت تاکید کنید 

بهتری��ن رهبران می آموزند که چگونه با شکس��ت به نحوی مواجه ش��وند که 
درنهایت برای ش��ان موفقیت به ارمغان آورد. بچه ها باید یاد بگیرند که از موفقیت 
و پیروزی دیگران ناراحت نشوند و بتوانند شرایط سخت را با امیدواری نسبت به 

آینده پشت سر بگذارند. 
۴- مهارت های مذاکره را در کودکان تان پرورش دهید 

رهب��ر خوب، هنر مصالح��ه را می داند. به جای دادن پاس��خ های آری یا نه به 
فرزندان تان، پیشنهادی را ارائه کنید و به آنها اجازه دهید با ارائه امتیازات معقوالنه 
تصمیم بگیرند. بحث هایی را ایجاد کنید که در آن منافع مش��ترکی بین ش��ما و 
ک��ودک وجود دارد. اجازه دهید کودک تان برای دریافت حق خود از اس��تدالل و 

مذاکره بهره بگیرد. 
۵- توانایی تصمیم گیری 

کودکان از همان سال های اول باید یاد بگیرند که چگونه خوب تصمیم بگیرند. 
ازآنجاکه کودکان با انتخاب های بی ش��مار و فراوانی روبه رو می ش��وند، گزینه های 
دو یا س��ه گانه را محدود می کنند. توصیه می ش��ود کودکان تان را طوری آموزش 
دهی��د که جوانب مثبت و منفی هر یک از گزینه ها را درک کنند و از این طریق 
تصمیم گیری آگاهانه تری داش��ته باشند. این موضوع به آنها کمک خواهد کرد تا 

تصمیمات درست را در زندگی روزمره به کارگیرند.«
۶- تقویت اعتمادبه نفس در کودک 

وقتی به رستوران می روید، آیا برای فرزندان تان هم شما غذا سفارش می دهید؟ 
درواقع می توانید جلسه صرف شامی ساده را به تمرینی برای تقویت اعتمادبه نفس 
در فرزندتان تبدیل کنید. اجازه دهید خودش غذا را سفارش دهد و اعتمادبه نفس 

بیشتری به دست آورد. 
۷- کودکان تان را برای کار کردن تشویق کنید 

اغلب بچه ها مش��تاقانه حاضر هس��تند در برخی حوزه ها مشغول به کار شوند. 
اگر کودک ش��ما می خواهد یک رادیو قدیم��ی را تعمیر کند، از او حمایت کنید. 
هنگامی که فرزندان تان به اندازه کافی سالم هستند، می توانند از فرصت های کاری 

مانن��د نگهداری از بچه ها و باغبانی و دیگر مش��اغل خانگی اس��تفاده کنند. این 
شغل های اولیه می تواند برای ایجاد مهارت های رهبری در کودکان ضروری باشد. 

8- ثبت نام در اردوگاه تابستانی
اردوگاه تابس��تانی با فرصت هایی برای شرکت در فعالیت های تیم سازی همراه 
اس��ت. هنگامی که جوانان به س��ن خاصی می رسند، ممکن است از آنها بخواهید 
به شما مش��اوره دهند. درحالی که بسیاری از اردوگاه ها نیاز به مشاوران 18 ساله 
دارند، ممکن اس��ت یکی از اعضای اردوگاه با سن کمتر و نظم باال بتواند به عنوان 

مشاور خدمت کند. 
۹- بازی های خانوادگی 

بازی های خانوادگی نه تنها راه منحصربه فردی برای صرف وقت با اعضای خانواده 
است، بلکه به کودکان کمک می کند که ورزش خوب، بازی کردن با قوانین و تفکر 

استراتژیک را یاد بگیرند. 
۱0- مهارت های برنامه ریزی پروژه را آموزش دهید 

به عنوان خانواده، احتماال رویدادهای برنامه ریزی ش��ده بس��یاری، از تعطیالت 
خانوادگی گرفته تا بازدید از بستگان را داشته اید. همان طور که برای برنامه ریزی 
رویدادهای مختلف آماده می ش��وید، بچه ه��ا را از این فرآیند خارج نکنید. به هر 
رویداد به عنوان یک پروژه تجاری، برگزاری جلسات طوفان مغزی و اعطای کارهای 

کوچک تر به اعضای جوان خانواده تان نگاه کنید. 
۱۱- استفاده از تابلوهای بصری 

یکی از راه های س��رگرم کننده ب��رای آموزش کودکان تعیی��ن هدف از طریق 
استفاده از تابلوهای بصری است. آنها از برش تصاویر و تنظیم آنها در یک محیط 
خیالی )مثال در نقش هیأت مدیره( لذت می برند و در این روند خواهند آموخت که 

چگونه آنچه را که می خواهند تجسم کنند. 
۱۲- اجتناب از جهش ناگهانی 

هنگامی که فرزندتان روی پروژه یا فعالیتی کار می کند، می تواند وسوس��ه انگیز 
باشد که به او کمک کنید، مخصوصا اگر فرزندتان را در حال کنکاش می بینید. در 
عوض، به عقب برگردید و اجازه دهید فرزندان تان خودشان کارشان را انجام دهند.  
پس  از این واقعیت، می توانید موانع و چالش هایی را که در طول کار به وجود آمده 
مرور کنی��د و از ایده هایی که در مورد چگونگی انجام متفاوت کارها دارید نکاتی 

را به آنان یاد دهید. 
۱۳- یک مربی پیدا کنید

به عن��وان یک الگوی عالی برای فرزندان تان، مربی می تواند عنصری ارزش��مند 
باش��د. یک دوس��ت یا عضو خانوادگ��ی قابل اعتماد می تواند مربی بزرگی باش��د. 
همچنین سازمان هایی هستند که می توانند اعضای منتخب شان را به عنوان مربی 

به والدین پیشنهاد دهند. 
۱۴- مطالعه را تشویق کنید 

تحقیقات مزایای مطالعه در دوران کودکی را نش��ان داده اند، کودکان با مطالعه 
کردن، پیش��رفت های فکری در موضوعات مختلف به دست می آورند. خوانندگان 
ج��وان تمایل دارند بیش��تر در مورد جهان یاد بگیرند، حت��ی زمانی که خواندن 

برای شان ناخوشایند است. 
۱۵- پاداش تفکر خوش بینانه

این واقعیت که خوش بینی به موفقیت پیوند خورده است نباید در خانواده تان 
مورد غفلت قرار گیرد. خوش بینی مهم است، به ویژه هنگامی که این خوش بینی به 
تالش برای رسیدن به یک هدف پیوند خورده باشد. رهبران امروز می توانند نسل 
جوان را برای رهبری کسب وکار آماده کنند. عمل کردن به هر یک از این توصیه  ها، 
نه تنها رهبران بهتری را ایجاد می کند، بلکه می تواند به کودکان کمک کند تا در 

مدرسه بهتر عمل کنند و روابط شخصی شان را در طول زندگی بهبود بخشند. 

ام��روزه وقتی صحبت از س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ ها به میان  می آید، 
خودروس��ازان عضو ثابت این س��رمایه گذاری هس��تند.  طی دو سال گذشته 
شاهد افزایش بودجه سرمایه گذاری شده توسط تولیدکنندگان بزرگ صنعت 
خودروسازی و به دنبال آن افزایش تعداد معامالت بوده ایم. بیشتر خودروسازان 
با سرمایه گذاری های کالن سعی دارند محافل وسیع تری را به خود اختصاص 
دهن��د. ب��ا این ح��ال، تجزیه و تحلی��ل داده ه��ای مالی پلتف��رم کرانچ بیس 
)Crunchbase(، روی ۲۰ خودروس��از بزرگ جهانی، حاکی از بازه گسترده  

سرمایه گذاری، زمان بندی، تمرکز و استراتژی های موثر خودروسازان است. 
ب��ه گ��زارش نوپانا، برخی خودروس��ازان بر س��اخت خودروهای چند چرخ 
متمرکز شده اند، درحالی که برخی دیگر کماکان مشغول فعالیت در بخش های 
ابتدایی س��اخت خودرو هستند. با این حال، س��رمایه گذاری های سنگین در 
حوزه اس��تارت آپ از یک س��و و عدم اطمینان برخی خودروس��ازان از سوی 
دیگر نش��ان دهنده آن اس��ت که تعامل و ارتباط فعال خودروسازان در عرصه 

سرمایه گذاری نیازمند مدت  زمان بیشتری است. 
 Chris( اس��تالمن  کری��س 
از شرکای شرکت   ،)Stallman
و  بوس��تون  در   )Fontinalis(
دیترویت که در حوزه حمل و نقل 
مش��غول فعالیت است، می گوید:  
»خودروسازان در بازه های زمانی 
مختل��ف و هم��گام ب��ا صنع��ت 
فعالی��ت  مش��غول  تکنول��وژی 

هستند.«
وج��ود چرخ��ه تولی��د پنج تا 
هفت س��اله خودرو از یک س��و و 
عدم اطمینان از حضور ش��رکت 
س��ازنده در زمان عرضه خودرو از 
س��وی دیگر، موجب ش��ده است 
تا خودروس��ازان تمای��ل زیادی 
ب��ه حض��ور در اس��تارت آپ های 
مشارکتی نداشته باشند. گفتنی 
است با توجه به تغییرات گسترده  
پیش رو در صنعت خودروسازی 
اتومبیل ه��ای  ظه��ور  مانن��د 
الکتریکی و وسایل نقلیه مستقل 
و نیز سایر فناوری های پیشرفته و 

شیوه های نوین کسب و کار در حوزه حمل و نقل، پیش بینی می شود خودروسازان 
حضور پررنگ تری در استارت آپ ها داشته باشند. 

در ادامه س��رمایه گذاری خودروس��ازان در اس��تارت آپ ها و مقایسه میزان 
موفقیت آنها را مورد بررسی قرار می دهیم: 

افزایش سرعت معامالت
با نگاهی گذرا به پرونده های مالی پنج س��ال گذشته، می توان نتیجه گرفت 
که س��رمایه گذاری های استارت آپی خودروسازان در سال های ۲۰16 و ۲۰1۷ 

به صورت چشمگیری با روند افزایشی همراه بوده است. 
 اما از آنجایی که خودروس��ازان به دنبال انجام معامالت خنثی نیز هستند 
بنابراین تعداد واقعی س��رمایه گذاری ها می تواند بسیار بیشتر از آمارهای افشا 
ش��ده باشد. گفتنی است معامالت انجام ش��ده در بخش های خاصی متمرکز 
نیس��تند؛ به عنوان مثال پلتف��رم )Shift(  در زمینه ف��روش خودرو فعالیت 

می کند،  )ChargePoint( ارائه دهنده ایس��تگاه های شارژ برای خودروهای 
 )StoreDot(  ،اتومبیل ها را به اشتراک می گذارد )Turo(  ،الکتریکی است
توس��عه دهنده بات��ری اتومبی��ل اس��ت و )Momentum. ai(  در زمین��ه 
خودروهای هوشمند مش��غول فعالیت است. ش��رکت های خودروسازی تنها 
خواهان انجام معامالت بیشتر نیستند بلکه به دنبال سرمایه گذاری های بزرگ تر 
در زمینه ه��ای مورد نظر خود نیز هس��تند. در مجم��وع می توان گفت میزان 
س��رمایه گذاری خودروس��ازان به خصوص در سال جاری چیزی حدود حداقل 

1۰۰ میلیون دالر یا بیشتر بوده است. 
M & A عملکرد شرکت خودروساز

در حالی که سال جاری خودروسازان زیادی در استارت آپ ها سرمایه گذاری 
کردند، M&A  در این زمینه بسیار کند عمل کرد. این امر برای یک شرکت 
خودروسازی غیر طبیعی نیست، چراکه آنها معموال بسیاری از استارت آپ ها را 
خری��داری نمی کنند، اگرچه گاه به گاه اقدام به انجام معامالت بزرگ یا خرید 
موارد کوچک می کنند. تاکنون در س��ال جاری، شاهد انجام هیچ گونه معامله 
 M&A بزرگی از س��وی شرکت
نبوده ایم؛ جدیدترین خرید بزرگ 
مربوط به ش��رکت جنرال موتورز 
در سال ۲۰16 است که مبلغ یک 
میلیون دالر برای خرید تکنولوژی 

رانندگی خودکار پرداخت کرد. 
آخری��ن معامل��ه در ای��ن ماه، 
مرب��وط به خرید ولوو اس��ت که 
اپلیکیش��ن پارکین��گ لوکس را 
خری��داری کرد. از دیگر معامالت 
اخی��ر می    توان به خرید ش��رکت 
فورد )Ford(  از توس��عه دهنده 
  )Chariot( حمل ونقل قطاری
پلتف��رم  خری��د  همچنی��ن  و 
)Autobutler(  ک��ه مرب��وط 
به تعمیر آنالین خودرو اس��ت، از 

سوی گروه )PSA(  اشاره کرد. 
اس��تالمن به اخبار کرانچ بیس 
به  گفت: »خ��واه خودروس��ازان 
دنبال ش��راکت یا خرید باش��ند، 
به هر حال آنه��ا در حال پرورش 
و ایج��اد رواب��ط بهتر ب��ا کمک 
اس��تارت آپ ها هس��تند.« رکود جهانی طی س��ال های ۲۰۰8 تا ۲۰۰۹، برای 
بسیاری از خودروسازان مشکالت فراوانی را به وجود آورد به طوری که آنها طی 

چند سال گذشته در حال بازیابی خود هستند. 
بزرگ ترین خودروسازان چگونه برجسته می شوند؟ 

به خاطر داش��ته باشید، همه خودروس��ازان با یک سرعت عمل نمی کنند، 
برخی از آنها نسبت به دیگران سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. با نگاهی 
به آینده، تصور ادامه یافتن سرمایه گذاری در استارت آپ ها توسط خودروسازان 

دور از ذهن نیست. 
تویوتا اخیرا یک صندوق سرمایه گذاری 1۰۰ میلیون دالری را تاسیس کرده 

و فورد نیز بر فناوری تحرک هوشمند متمرکز شده است. 
فراموش نکنیم پیشرفت بیشتر در ازای سرمایه گذاری بیشتر رخ می دهد. 
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به تازگی بلومبرگ نگاهی به ثروت خالص جف بزوس، مدیرعامل آمازون انداخته و دریافته 
که برای نخستین بار ثروت وی از رقم ۱00 میلیارد دالر فراتر رفته است. همان طور که قبال در 

دیجیاتو خواندید بزوس چندی پیش عنوان ثروتمندترین فرد دنیا را از آن خود کرد و بیل گیتس، 
مدیرعامل اسبق مایکروسافت و هم بنیانگذار این شرکت را پشت سر گذاشت. 

به گزارش دیجیاتو، اما ثروت این فرد از آن جهت مرتبا در حال افزایش است که سهام آمازون 
در سال جاری میالدی روندی صعودی به خود گرفت و اوضاع خوبی را پشت سر گذاشت. گفته 

می شود افزایش کم سابقه سهام آمازون در جریان بلک فرایدی )حراج بزرگ فروشگاه های 
سرتاسر دنیا( یکی از دالیل اصلی عبور ثروت بزوس از مرز ۱00میلیارد دالر است. 

محض اطالع شما باید بگوییم که طبق برآوردهای صورت گرفته توسط یکی از موسسات مالی 
و آماری آمریکا، بزرگ ترین فروشگاه آنالین دنیا یعنی آمازون روز گذشته بالغ بر نیمی از کلیه 

اجناس به فروش رفته در فضای آنالین را به خود اختصاص داده است. 
اما بزوس به رغم آنکه درآمد باالیی دارد هزینه هایش نیز با آدم های معمولی فرق می کنند و 
ساالنه بخش زیادی از ثروت خود را در حوزه های مختلف خرج می کند. وی در سال ۲0۱۳ بالغ 

بر ۲۵0 میلیون دالر از ثروتش را صرف خرید امتیاز نشریه واشنگتن پست کرد و ساالنه یک 
میلیارد دالر را هم به پیشبرد برنامه های شرکت فضایی بلواوریجین و ساخت راکت هایش تخصیص 

می دهد. 
وقتی حرف از این اعداد و رقم ها به میان می آید بسیاری دوست دارند بدانند که سهم بزوس در 

امور خیریه چقدر است و چه میزان از ثروتش را صرف امور خیرخواهانه می کند؟ جالب اینکه خود 
او هم دوست دارد به چشم انداز روشن تری در خصوص این دست فعالیت هایش دست پیدا کند و 
به همین خاطر چند ماه پیش از مخاطبانش در توییتر درخواست همفکری کرد تا او را برای انجام 

اموری که فوریت بیشتری دارند و همزمان اثرات شان دراز مدت است یاری کنند. 
طبق گفته او تا همین حاال حدودا ۵0 هزار پاسخ برای وی ارسال شده و این روند همچنان ادامه 

دارد. اما برای آنکه درک بهتری از ثروت وی داشته باشید می توانید اینطور تصور کنید که اگر 
دارایی وی را بین تمام ۴۷۷۴۲ نفری که به توییت وی پاسخ داده اند به صورت مساوی تقسیم کنید 

آنگاه ۲.۱ میلیون دالر نصیب هر کدام شان می شود. 
 

۱۵ توصیه برای ترویج مهارت های رهبری در کودکان شتاب خودروسازان برای حضور در میدان رقابت استارت آپ ها

 در »جمعه سیاه« ثروت جف بزوس مدیرعامل آمازون
از مرز ۱00 میلیارد دالر عبور کرد

مرد 100 میلیارد دالری

یکشنبه8
5آذر1396

۹شماره938 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

نگاهدریچه

جشنواره »کارآفرین شو۲۰1۷« از ویژه برنامه های »مشهد شهر استارت آپی« 
آذرماه در دانش��گاه فردوس��ی برگزار می ش��ود. ای��ن جش��نواره بین المللی، 
نخستین گردهمایی صاحبان ایده، اس��تارت آپ ها، شرکت ها، سرمایه گذاران، 
دیپلمات ها و کارآفرینان از کش��ور هایECO، اس��المی و منطقه در مش��هد 
مق��دس تح��ت برنام��ه +ScienceTech به عن��وان یک م��دل جدید برای 
راه اندازی و توسعه کس��ب وکار بین المللی دانش بنیان برنامه ریزی شده است. 
هدف اصلی این س��مینار، داش��تن جذابیت و س��ودآوری برای صاحبان ایده، 
دانشجویان، فارغ التحصیالن، استارت آپ ها، شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی و 
بین المللی در حوزه کارآفرینی است که منجر به تیم سازی بین المللی و ایجاد 

استارت آپ های چندملیتی و بین رشته ای می شود. 

در دانشگاه فردوسی برگزار می شود

 جشنواره »کارآفرین شو۲0۱۷«
س��میع اهلل حس��ینی مکارم، معاون مالی و اقتصاد شهری ش��هرداری تهران در 
خص��وص درآمدهای پایدار ش��هرداری با توجه به رکود در بخش مس��کن اظهار 
کرد: در گذشته حدود ۷۲درصد درآمد شهرداری تهران از طریق دریافت عوارض 
مربوط به ساخت و س��از در کالنشهر تهران تامین می شد، اما اکنون این درآمد به 
4۰ درصد کاهش یافته اس��ت، بنابراین نیاز اس��ت چاره ای اساس��ی برای کسب 

درآمد پایدار شهرداری اندیشیده شود. 
معاون مالی و اقتصاد ش��هری شهرداری تهران ادامه داد: باور داریم که اقتصاد 
دانش بنی��ان و خالق می تواند تمام معادالت س��نتی درآم��د و هزینه را به صورت 
مثبت تغیی��ر دهد. در نتیجه می توانیم کاهش درآمد ش��هرداری تهران از محل 

عوارض ساخت و ساز را با کمک اقتصاد دانش بنیان جبران کنیم. 

کاهش درآمد شهرداری تهران با استفاده 
از اقتصاد دانش بنیان جبران می شود

مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی



قبال ب��ه کارآفرین ها و مدی��ران عامل و 
صاحبان کس��ب وکار و هر کس که گوش 
ش��نوایی داش��ت می گفتم برند ش��خصی 
آنه��ا اهمیت��ی ن��دارد و مش��تری ها برای 
محصوالت ی��ا خدمات هزین��ه می کنند، 
ن��ه برای برنده��ا. ولی حاال فک��ر می کنم 
همه ما یک ش��خصیت آنالین داریم. باید 
هم داش��ته باش��یم. چه مش��غول فروش 
محصول تان باش��ید و چه ایجاد کسب وکار 
و چه در جس��ت وجوی فرصت��ی تازه، هر 
کج��ا که می روید و هر کاری که می کنید، 
این شخصیت آنالین هم آنجا حضور دارد، 
بنابراین نظرم را عوض می کنم و می گویم 
بله، برند ش��خصی شما مهم است. در این 
مقاله با ۱۰ دلیل که به شما می گوید برند 
شخصی شما افتضاح است، آشنا می شوید. 
اما متأس��فانه اکثر برندهای شخصی ما 
چرند هستند. احساس بدی نداشته باشید؛ 
همه همین طور هستند. فکر نمی کنم برند 
شخصی من هم ارزش نوشتن داشته باشد. 
مش��کل اینجاس��ت ک��ه در حقیقت هیچ 
دس��تورالعملی برای برند س��ازی شخصی  
)personal branding( وج��ود ندارد. 
مطمئنم چندین کتاب در این مورد وجود 
دارد، اما فکر نمی کنم خیلی ها روح ش��ان 
هم از این موضوع باخبر باشد. واقعیت این 
است که ش��بکه های اجتماعی و محتوای 
تولیدشده توسط کاربر هنوز هم چیزهای 
جدیدی هس��تند. ما همه ی��ک جورهایی 
مش��غول دست وپا زدن هستیم و چیزهای 
مختلف را امتحان می کنیم تا ببینیم کدام 
بهتر اس��ت. ای��ن قضیه در م��ورد همه ما 
صدق می کند، حتی آنهایی که خودش��ان 

را استاد می دانند. 
شاید با خودتان فکر کنید من در جایگاه 
آدمی که در چند ش��رکت فناوری س��طح 
باال بح��ث بازاریاب��ی را هدایت ک��رده ام، 
حداق��ل مقداری کش��ف و ش��هود در این 
زمینه داش��ته ام. در حقیق��ت باید بگویم 
اگرچ��ه من هم نمی دانم چ��ه گزینه هایی 
واقعا مؤثر هس��تند و می دانم کس دیگری 
ه��م نمی داند، ول��ی در م��ورد اینکه چه 
چیزهایی مؤثر نیس��تند، اطالعات بس��یار 

 ،chetorخوبی دارم. در اینجا ب��ه نقل از
۱۰دلی��ل از اینکه چرا ممکن اس��ت برند 
شخصی شما بیش��تر از فایده، ضرر داشته 
باش��د را می خوانید، به ع��الوه چند توصیه 

مفید. 

۱-چون مثل یک دانش آموز ابتدایی 
می نویسید! 

شاید اغراق می کنم، اما این برای تأکید 
اس��ت. اگر حت��ی چند بار بیش��تر آنالین 
نش��ده باش��ید، حتما می دانی��د منظورم 
چیس��ت. به ط��ور متوس��ط مهارت ه��ای 
نوشتاری آن طور که باید باشند، نیستند. 

۲- چ�ون اطالعات بیش از اندازه ای 
ارائه می کنید! 

همه می دانند که باید س��اده باشند، اما 
کس��ی این کار را انجام نمی دهد. به یکی 
از محص��والت اپل نگاه کنید. روی آن چه 
می بینید؟ دو برند: نماد اپل و نام محصول. 
می دانید چرا؟ چ��ون اپل می داند که ما با 
اطالعات فراوانی محاصره ش��ده ایم و تنها 
بخ��ش کوچک��ی از آنچه را ک��ه می بینیم 
می توانی��م ب��ه خاطر بیاوری��م. آن چیزی 
را انتخ��اب کنید ک��ه می خواهید مردم به 
خاط��ر بیاورند. بعد ه��م اطمینان حاصل 
کنید ک��ه آن را می بینند و باقی چیزها را 

هم به حداقل برسانید. 

۳- چون بیش�تر محتوایی که ارائه 
می کنید، چرت و پرت است! 

ش��اید هیچ کس این ح��رف را نزند، اما 
هم��ه می دانیم که حقیق��ت دارد. می دانم 
که »رط��ب خورده منع رط��ب کی کند؟ 
«، اما من در صنعت فناوری س��طح باالی 
به ش��دت رقابتی رش��د کرده ام؛ در جایی 
که آدم ها رک هس��تند. اگر کارتان اشتباه 
باش��د، س��ریع یک نفر گوش��زد می کند. 
اگ��ر محتوای من هم چرت و پرت اس��ت، 
انتظارم از شما این است که گوشزد کنید. 

۴- چ�ون نقل قول ه�ای الهام بخش 
منتشر می کنید! 

ای��ن را فقط ی��ک بار می گوی��م. خوب 
توجه کنید! این برند، متعلق به شماس��ت، 

نه اس��تیو جابز و نه هن��ری دیوید ثورو و 
ن��ه گاندی، هیچ ک��دام صاحب ای��ن برند 
نیس��تند. اما ش��ما را به خ��دا، از خودتان 
نقل قول نکنید. ای��ن کار آزاردهنده ترین 
و احمقانه ترین و خودپس��ندانه ترین کاری 
اس��ت که دیده ام بعضی ها انجام می دهند. 

هرگز! نقل قول بی نقل قول! 

۵- چون تصویرتان بی خود است! 
مطمئن��م می توانید تصویری درس��ت و 
حسابی پیدا کنید که تنها خودتان در آن 
باش��ید، لباس کاملی تن تان باش��د، بدون 
عش��ق زندگی و بچه و سگ و گربه باشید! 
آخر اس��م این برند، شخصی است، نه برند 
عشقی یا برند خانوادگی یا برند کارتونی. 

۶- چ�ون س�عی می کنی�د متفاوت 
باشید! 

متفاوت به معنای متمایز نیست. تفاوت 
بزرگ��ی بین ای��ن دو مفهوم وج��ود دارد. 
از دیدگاه مش��تری بالقوه ت��ان یا هر کس 
دیگری که هست، متمایز بودن یعنی اینکه 
سعی دارید تأثیر بگذارید. به جای متفاوت 
بودن، روی داشته های ارزشمندتان تمرکز 
کنید، روی چیزهایی که دیگران حاضرند 
برای ش��ان هزینه کنند، چون شما در آن 

زمینه بهتر از دیگران هستید. 

۷- چون هش�تگ های تان شخصی 
نیستند! 

برخ��ی از پروفایل ه��ای توییت��ر به طور 
کامل از هش��تگ های بیش از حد استفاده 
شده یا مبهم انباشته شده اند. برخی دیوانه 
نمادها هس��تند. این هشتگ ها نه شخصی 
هس��تند و نه معنی دارن��د. کمی زحمت 
بکش��ید و از کلمه های خودتان اس��تفاده 
کنید. یک چیز ارزشمند و به واقع متمایز 
پی��دا کنید، ن��ه هش��تگ هایی همگانی یا 
هش��تگ های محرمانه ای ک��ه هیچ کس از 

آنها سر در نمی آورد. 

۸- چون دکمه فراخوان ندارید! 
قان��ون اول بازاریابی: اگر دکمه فراخوان  
نداش��ته  وج��ود   )call to action(
باش��د، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. کاربرها 

می توانند ش��ما را الیک کنن��د، فالو کنند 
یا به ش��ما لین��ک بدهند، اما اگر کس��ی 
به طرز معجزه آس��ایی نگاه��ی به پروفایل 
ش��ما بیندازد، چرا نباید لینک مستقیمی 
به کس��ب وکار ش��ما وجود داش��ته باشد؟ 
نه! لینک به صفحات ش��ما در شبکه های 
اجتماعی دیگر حساب نیست. این طوری 

مشتری های تان فقط دور خواهند زد. 

۹- چ�ون خودتان را زی�ادی جدی 
گرفته اید! 

قرار نیست کارگردان معروفی از هالیوود 
شما را کشف کند، پس زیاد هم فیلم بازی 
نکنید. ای��ن چیزی که جلوی شماس��ت، 
فق��ط یک پروفایل معمولی توییتر اس��ت، 
نه نوش��ته روی س��نگ قبر! و تازه اگر در 
این داس��تان پردازی ها موفق هم بش��وید، 
در نهایت باعث می ش��وید مردم فکر کنند 
خوددرگی��ری دارید و هرگز س��راغ ش��ما 

نیایند. 

۱۰- چ�ون پاس�خی نمی دهی�د، 
چرا؟! 

نه، قرار نیس��ت به تک ت��ک پیام ها 
پاس��خ های مفصل داده و به طور دقیق 
ش��رح بدهید که چرا مشتری ها باید با 
شما وارد معامله شوند، اما حداقل یک 
پیام در حد چند کلمه بفرس��تید که به 
پرسش مشتری که »چه فایده ای برای 
من دارد؟ « پاس��خ درستی بدهد. البته 

این من، مشتری است، نه شما! 
یک چی��ز دیگر هم اضاف��ه می کنم. 
اگر اصرار دارید که در پروفایل های تان 
بگویید ازدواج کرده اید یا مادر هس��تید 
یا از همس��ر خود نام ببری��د یا بگویید 
که دیدگاه های تان مال خودتان هستند 
ی��ا به همه بگویید که طرفدار فالن تیم 
فوتبال هس��تید یا عالقه مند به سوشی، 
در واقع وقت دیگران را به هدر داده و از 
ای��ن فرصت که می تواند صرف برقراری 
اس��تفاده  ارتباط��ی معن��ی دار ش��ود، 
نکرده اید. یادتان باش��د برقراری ارتباط 
مؤثر، همان چیزی اس��ت که برندینگ 

شخصی قرار است انجام دهد. 
Entrepreneur :برگرفته از

۱۰ دلیل برای اینکه برند شخصی شما افتضاح است
کلید

۱۰۵ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها  )۱۱(

در ش��ماره های قبل به نقل از س��ایت بازده به 9۰ 
ترفند بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارها پرداختیم. 
در این ش��ماره به تعدادی دیگر از این راهکارها اشاره 

خواهیم کرد. 
۹۱- موتورهای جست وجو

وب س��ایت تان را در هر تعداد موتور جس��ت وجوی 
ممکن��ی که می توانی��د ثبت کنی��د. در حقیقت، در 
مورد موتورهای جس��ت وجو سرچ کنید. صدها موتور 
 جس��ت وجو خواهی��د یاف��ت. بزرگ ترین آنه��ا یاهو 
  Lycos و   ،)www. yahoo. com(   
)www. lycos. com( س��ایت ش��ما را از طری��ق 
تماس شما با سایت های خود ثبت می کنند. همچنین 
س��ایت هایی مانن��دwww. submit-it. com نیز 

بسیاری از وب سایت ها را رایگان ثبت می کنند. 
نکته مهم آن اس��ت که شما نمی توانید برای تبلیغ 
وب س��ایت تان کامال به موتورهای جست وجو متکی 
باش��ید. شما باید هرزمان و هرکجا که می توانید برای 
آن تبلیغ کنید. کارت های ویزیت، بروش��ورها و تمام 

تبلیغات شما باید شامل آدرس وب سایت تان باشد.
۹۲- ضوابط و شرایط

اگر می خواهید محصولی را در وب سایت بفروشید یا 
برای آن بازاریابی کنید، نکته مهم آن است که سایت 
شما موقعیت های قانونی خاصی داشته باشد که آنها را 

به زبان قانونی توضیح داده باشید. 
برای مثال، ش��اید بخواهید امنیت سایت تان را در 
صورت اس��تفاده از کارت های اعتباری، به مش��تریان 
خود گوش��زد کنید. ش��ما برای چ��ه اقداماتی قابل 
اطمینان هستید و مش��تری تان باید چه خطراتی را 

بپذیرد. 
با پیشاپیش توضیح دادن این موارد و پست کردن 
آنها به عنوان بخش��ی از س��ایت تان می توانید از بروز 

مشکالت قانونی در آینده جلوگیری کنید. 
۹۳-یک کتاب مهمان بگنجانید

وقتی افراد از س��ایت ش��ما بازدید می کنند از آنها 
بخواهید کتاب مهمان تان را امضا کنند. چرا؟ به دالیل 

زیر: 
۱. جمعیت شناسی � چه شهرها و کشورهایی بیشتر 

به وب سایت شما سر می زنند. 
۲. تبلیغ��ات آتی در س��ایت ش��ما. اگ��ر اطالعات 
جمعیت شناسی وب س��ایت تان را بشناسید می توانید 
این اطالعات را برای شرکت های دیگر فراهم کنید که 
ممکن است به شما پول بدهند تا بنر یا لینک شان را 

روی صفحه تان بگذارید. 
۳. مش��تریان دائمی  و خریداران بزرگ تان را دنبال 
و س��وال کنید آیا می توانید با ایمیل آنها را از فروش 
ویژه یا تبلیغاتی که برنامه ریزی کرده اید، مطلع کنید. 
۹۴- اغلب اوقات سایت تان را به روزرسانی کنید

تنها دلیل بازدید افراد از س��ایت ها، اطالعات جدید 
اس��ت. اگر در سایتی اطالعات جدید قرار نگیرد، پس 
از چندبار س��ر زدن به آن دیگر از این س��ایت بازدید 

نمی کنند. 
به صورت هفتگ��ی و در صورت ام��کان به صورت 
روزان��ه به روزرس��انی کنید و مطمئن ش��وید که در 

نخستین صفحه آپدیت خود تاریخ را درج کرده اید. 
۹۵- تبلیغات و بنرها

قب��ل از آنکه تصمیم بگیرید یک تبلیغ یا بنر را در 
وب سایت دیگری قرار دهید، ابتدا به مدت یک ماه آن 
س��ایت را تحت نظر بگیرید. به دنبال تغییرات باشید 

و ببینید هر چند وقت یک بار به روزرسانی می شود. 
اگر این سایت چیز جدیدی برای ارائه نداشته باشد 
ترافیک آن کاهش می یابد و تبلیغ شما مؤثر نخواهد 

بود. 
۹۶- تبلیغات آنالین

بس��یاری از نش��ریه ها مانند تای��م و نیوزویک یک 
حضور آنالین دارند. ببینید نشریه های صنعت شما هم 

وب سایت دارند؟ 
مقاالت گذشته س��ایت های آنها را در مورد کسب 
و کار یا صنعت تان بررس��ی کنید و از طریق ایمیل با 
آنها تماس گرفته و آنها را از صفحه خود مطلع کنید. 

۹۷- مناسبت ها و رویدادهای خاص در وب
صفحه خود را عوض کنید تا منعکس کننده اتفاقات 
روز دنیا باش��د. در دوران کریس��مس وب سایت تان را 

مثل ویترین یک مغازه تزئین کنید. 
جالب اس��ت بدانید به مح��ض آنکه این تزئینات را 
درس��ت کنید، می توانید س��ال های بعد ه��م از آنها 

استفاده کنید. 
۹۸- در وب پرسه بزنید

برای جست وجوی صفحات وب مرتبط با صنعت تان 
و پیدا کردن ارتباط لینک ها با یکدیگر، زمان بگذارید. 
آنچه به دنبالش هس��تید جامعه ای از س��ایت های 
حوزه صنعت تان اس��ت که برای اس��تفاده بهتر همه، 
به یکدیگر مرتبط هس��تند. به محض پیدا کردن آنها 

ببینید آیا می توانید به جامعه آنها ملحق شوید. 
۹۹- انتظار انتقاد را داشته باشید و آن را پذیرا باشید

انتقاد از سوی کسانی به شما می رسد که می خواهند 
س��ایت تان بهبود یابد. آن را شخصی برداشت نکنید. 
به عن��وان یک تحقیق باارزش ب��ا آن رفتار کنید و به 

اکثریت گوش کنید. 
اگر نتوانید نیازهای مراجعه کنندگان به وب سایت تان 
را تأمین کنید دیگر به سایت شما سر نمی زنند. توقع 

بازخورد داشته باشید و آن را پذیرا باشید. 
ادامه دارد... 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 ساخت خانه ای برای مردم، 
توسط مردم

  آیا هم��ه مردم یک کش��ور می توانند در یک 
خانه یک ش��کل زندگی کنند؟ ب��ه عبارت دیگر 
آی��ا همه مردم یک کش��ور می توانند یک انتخاب 
داش��ته باشند؟ آمار نشان می دهد که مردم سوئد 

می توانند. 
یک تجرب��ه معماری ب��ا اس��تفاده از داده های 
جمع آوری شده از ۲میلیون نفر از مردم سوئد، در 
نهای��ت به خلق محبوب ترین خانه س��وئد )از نظر 

آماری( منجر شد. 
Hemnet به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، خان��ه

یا  »خانه کلیک ها« براس��اس ۲۰۰میلیون کلیک 
روی ۸۶۰۰۰ مل��ک )در بزرگ تری��ن وب س��ایت 
)Hemnet جس��ت و جوی مسکن س��وئد به نام

ساخته شده بود.
 به ط��ور کل��ی بی��ش از ۲۰درص��د از جمعیت 
کش��ور ب��ه جم��ع آوری لیس��ت نیازمندی ه��ای 
این خان��ه کمک کرده بودند و معماران ش��رکت 
Tham&Videgard این اطالعات را به ش��کل  

»خانه کلیک ها« تفسیر کردند. 
طراح��ان معماری با توجه به این مجموعه داده 
و تصویرهای استنتاج ش��ده از آن تصمیم گرفتند 

این خانه را طراحی کنند. 
ابت��دا داده های مرب��وط به کاربران وب س��ایت 
جم��ع آوری و از آنه��ا اطالعات مربوط به س��ایز 
تقریب��ی، قیمت، تعداد اتاق ها، حم��ام و توالت ها 
و تع��داد طبقات مورد نظر بیش��تر مردم س��وئد 

استخراج شد. 
معم��اران بع��د از ای��ن مرحله، دو ای��ده اصلی 
و تأثیرگ��ذار ی��ک خانه ایده آل س��وئدی را با هم 
ترکیب کردند؛ کلبه قرمز چوبی و مکعب س��فید 

کاربردی داخلی.
 تم��ام اینه��ا در نهایت به طراح��ی یک مکعب 
قرمز منتج ش��د که باید با مواد و مصالح س��نتی 

ساخته می شد. 
نتیجه ترکیب دو نوع س��اختمان بود؛ یک طرح 
ساده، مقرون به صرفه و با قابلیت صرفه جویی در 
مصرف انرژی که قابل شخصی سازی و ساخت بود 
و دیگری یک ساختمان زیبا با نور طبیعی که فضا 

را گسترده تر جلوه داد. 
خان��ه کلیک ه��ا در نهای��ت یک مکع��ب قرمز 
اس��ت، اما نه هر قرمزی، قرمز پررنگ س��وئدی ها 
که با آن کلبه ها و طویله های ش��ان را می سازند و 
حس نوستالژی و قدیمی بودن را به ذهن متبادر 

می کند.
 ام��ا در داخ��ل طراحی از این خانه روس��تایی 
خبری نیس��ت و فضای مدرن جای خود را به آن 

داده است. 
براس��اس داده های به دست آمده از کلیک های 
مردم در وب سایتHemnet، مبلمان خاکستری، 
شومینه و پیشخوان سنگی در آشپزخانه در سوئد 

طرفداران زیادی دارد. 
دقیق��ا  را  آشپزخانه ش��ان  س��وئدی های 
 کن��ار ات��اق نش��یمن می خواس��تند ت��ا موق��ع 
مهمانی بتوانند به راحتی به آن دسترس��ی داشته 

باشند. 
در نهای��ت قرار ش��د این طرح ب��ه مرحله اجرا 
دربیای��د تا یک روز س��وئدی ها بتوانن��د در خانه 

دلخواه خودشان زندگی کنند. 

 حل معما و شرکت در آزمون 
رانندگی در اتاق فرار آئودی

آئ��ودی با راه اندازی اتاق ف��رار در مادرید مردم 
را مل��زم به ح��ل معما های متعدد و ش��رکت در 
آزمون های رانندگی برای کشف راه خروج از اتاق 

کرد. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، این ات��اق با عنوان 
خودروی شاس��ی بلند مدل e-tron ماه گذشته 
در بارسلونا افتتاح و طی بیش از سه هفته پذیرای 

۸۰۰ نفر شرکت کننده شد. 
به گفته آئودی، این تجربه یک ساعته، فنی ترین 
اتاق فرار در طول تاریخ به حس��اب آمده و هدف 
از ایج��اد آن کمک به مردم ب��رای درک ماهیت 

خودرو های برقی است. 
در قال��ب این بازی، مهمانان مامور کش��ف یک 

پزشک مفقود االثر خواهند شد.
 بازیکنان بای��د با فناوری های��ی نظیر بازو های 
روباتیک، هولوگرام ها، نقشه برداری تعاملی پروژه 
و تجهیزات مکانیکی برای حل معما ها کار کنند. 
اتاق ف��رار بین 9 تا ۳۰ نوامب��ر در مادرید برپا 

خواهد بود. 
مدی��ر بازاریابی آئ��ودی، کایتا مونتس��رات، از 
دی��دگاه مدیران ش��رکت، این اتاق ف��رار را راهی 
جال��ب ب��رای آش��نایی مردم ب��ا وضعی��ت آتی 

خودرو های برقی عنوان کرد.
 رؤیا ها س��ال آین��ده با عرضه خ��ودروی مدل 
e-tron Quattro آئودی تحقق خواهند یافت. 
این خودرو مجهز به فناوری پیشرفته ۱۰۰درصد 
برقی، بی��ش از 5۰۰ کیلومتر رانندگی را تضمین 

می کند. 

Steve Tobak
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همانط��ور که کس��ب وکارها در 
دنی��ای واقعی ب��ه منظور موفقیت 
در کسب مش��تریان و سود بیشتر 
دقیق هس��تند،  برنامه ای  نیازمند 
دنیای مجازی شبکه های اجتماعی 
نی��ز ماج��رای پیچی��ده ای ب��رای 
کس��ب وکارها به منظور دستیابی 
به اهداف ش��ان دارد. به عنوان یک 
کاربر ع��ادی ش��بکه های مجازی 
شاید هدف اصلی  ما اشتراک گذاری 
اتفاقات روزمره و مخاطب هدف مان 
نیز دوس��تان و همکاران مان باشد 
ب��ا این حال در عرصه کس��ب وکار 
ماج��را از حال��ت تفریح��ی خارج 
می ش��ود. حضور حجم گسترده ای 
ش��بکه های  در  ش��رکت ها  از 
اجتماعی مختل��ف از اهمیت این 
حوزه به منظور بازاریابی و کس��ب 
مشتریان بیشتر حکایت دارد. بنابر 
گزارش س��رویس مدیریتی آنالین 
 2016 س��ال  در   ،Hootsuite
بی��ش از 72.5 درص��د اکانت های 
تجاری تازه تأسیس در اینستاگرام 
و اس��نپ چت در پایان سال کامال 
غیرفع��ال ش��ده اند. ای��ن گزارش 
حاکی از فش��ار ب��االی موجود در 
این حوزه بازاریابی اس��ت. برهمین 
اس��اس ب��دون آگاه��ی از وج��وه 
مختل��ف ش��بکه های اجتماعی و 
چگونگی طراحی برنامه ای منسجم 
باید موفقیت و ج��ذب مخاطب را 
به دست فراموشی سپرد. جویسی 
گری��س، روزنامه نگار و مقاله نویس

کارشناس  به عنوان   ،Hootsuite
ح��وزه بازاریاب��ی اینترنتی معتقد 
است که شبکه های مجازی امروزه 
تفاوت آش��کاری ب��ا یکدیگر پیدا 
کرده ان��د. به عنوان مث��ال ماهیت 
اسنپ چت و فیس بوک شاید برای 
کاربران عادی هم محسوس باشد. 
اس��نپ چت اپ موبای��ل محور و 
مبتنی بر عکس و فیلم های کوتاه 
است و فیس بوک بیشتر بر متن و 

چت کاربران تمرکز دارد. 
بنابر آنچه در م��ورد تفاوت های 
ماهوی ش��بکه های اجتماعی بیان 
شد، جویسی گریس در این مقاله 
به بررس��ی راهکاره��ای راه اندازی 
اکان��ت تجاری مناس��ب و فعالیت 
تج��اری موف��ق در اس��نپ چ��ت 

پرداخته است. 

اولویت استراتژی واضح
هنگام��ی ک��ه اب��زار ت��ازه ای را 
برای بازاریابی مورد اس��تفاده قرار 
می دهیم، باید نسبت به توانایی های 
آن آگاهی یابیم. اگر بدون اطالعات 
کافی از اسنپ چت اقدام به طراحی 
برنامه مخصوص کنیم، در عمل با 
مش��کالتی در اعمال طرح های مان 
مواجه خواهیم ش��د. نکته مهمی 
که باید در مورد اسنپ چت مدنظر 

داش��ت، عکس محوری آن اس��ت. 
ای��ن بدان معناس��ت ک��ه طراحی 
فیلم ه��ای تبلیغاتی در این پلتفرم 

موفقیت آمیز  نخواهد بود. 
به منظ��ور طراحی ی��ک برنامه 
منس��جم باید چن��د م��ورد را در 
خاطر داش��ت؛ نخس��ت اینکه در 
اداره  مس��ئولیت  ش��رکت  درون 
اکانت رس��می برندتان را بر عهده 
چه فرد یا افرادی قرار خواهید داد. 
پس از تعیین افراد مس��ئول، دوره 
آموزش��ی به منظور مهارت افزایی 
آنه��ا پیش از ش��روع به کارش��ان 
برگ��زار کنید. ه��دف این همایش 
ارتق��ای توان به��ره وری کارمندان 
در استفاده از اسنپ چت یا هر اپ 
دیگری به عنوان ابزار بازاریابی است. 
پس از این گام نگاهی به حس��اب 
بیندازید.  رس��می رقب��ای خ��ود 
ای��ن کار باتوجه ب��ه اینکه طراحی 
مس��تقل یک برنامه دشوار به نظر 
می رس��د، به ش��ما کمک خواهد 
کرد. به عب��ارت دقیق تر، هدف در 
اینجا تقلید الگوی مدیریت اکانت از 
دیگر شرکت هاست. پس از تعیین 
ای��ن موارد وارد مرحل��ه اصلی کار 
خواهیم ش��د. در اینج��ا باید پای 
اصلی شرکت تان در اسنپ چت را 
مشخص کرده و همچنین مخاطب 
هدف تان را تعیین کنید. این کار به 
ش��ما کمک خواهد کرد تا خوراک 
محتوای��ی اکانت تان را با س��هولت 

بیشتری تهیه کنید. 

اشتراک گذاری اکانت
اس��نپ کد یک کد قابل اسکن 
به منظور س��هولت دسترسی سایر 
کاربران به اکانت شماست. استفاده 
از ای��ن ک��د در تبلیغ��ات مختلف 
میزان مخاطب های شما را افزایش 
خواه��د داد. به منظور دسترس��ی 
به کد خ��ود تنها کافی اس��ت در 
صفحه اصلی اکانت تان روی لوگوی 
روح مانند اسنپ  چت کلیک کنید. 

این کد ع��الوه ب��ر دوربین اصلی 
برنامه از س��وی دیگر دوربین های 
گوش��ی های مبتنی ب��ر اندروید و 

IOS قابل دسترسی است. 
به منظور س��هولت دسترس��ی 
از س��وی س��ایر  ک��د  ای��ن  ب��ه 
کارب��ران بارگ��ذاری آن روی دیگر 
ش��بکه  های  در  اکانت های ت��ان 
اجتماع��ی گوناگ��ون ض��روری به 
نظ��ر می رس��د. همچنی��ن برای 
شبکه های عکس محور دیگر مانند 
اینستاگرام و Pinterest استفاده 
از مطالب یکس��ان توصیه می شود. 
 در گام پایانی نی��ز عالوه بر اکانت

 اس��نپ چت، دیگر حس��اب های 
رس��می تان را نی��ز در وب س��ایت 

شرکت به اشتراک بگذارید. 

داستان سرایی، عامل 
موفقیت در شبکه های 

عکس محور
حفظ مخاطب های فعلی و جذب 
کاربران بیشتر بدون خلق محتوای 
خالقان��ه امکان پذی��ر نیس��ت. در 
این محتوا  شبکه های عکس محور 
ش��امل تصاویر و فیلم ه��ای کوتاه 
اس��ت. خ��وراک محتوای��ی عمده 
در اسنپ چت ش��امل استوری  ها 
خواهد بود. برهمین اس��اس هدف 
اصلی شما باید تهیه تصاویر مناسب 
به پیام استوری های تان باشد. توجه 
به این نکته که هر اس��توری پس 
از 24 س��اعت از بین خواهد رفت 
ض��روری اس��ت. این ب��دان معنا 
خواهد بود که اس��توری های شما 
ماهیتی آنی دارد. این نکته برخالف 
شبکه های دیگر مانند فیس بوک به 
ش��ما امکان مانور کمتری خواهد 
داد. از ای��ن محدودی��ت می ت��وان 
ب��ه منظور نمایش دقیق تر پش��ت 
صحنه کس��ب وکار اس��تفاده کرد. 
به ای��ن ترتی��ب باتوجه ب��ه عدم 
معمولی  داستان سرایی های  امکان 
باید به س��وی داس��تان های کوتاه 

و روزان��ه حرک��ت کرد. اس��تفاده 
اس��توری  بخ��ش  از   مطل��وب 
اس��نپ چت بس��تگی به مخاطب 
هدف م��ا دارد. به عنوان مثال برند 
MEC که در زمینه تولید وسایل 
کوهنوردی فعالی��ت دارد، به جای 
استفاده از ش��یوه های معمولی در 
حس��اب های  اس��توری های  تهیه 
درخوس��ت  کارب��ران  از  تج��اری 
ارس��ال تصویر کرده اس��ت. به این 
ترتیب اکانت MEC پر از استوری 
مشهورترین کوهنوردان دنیا شده 
اس��ت. این امر هم ب��ه کوهنوردان 
کمک می کند ت��ا تصاویر کوه های 
مختل��ف را ب��ه نمای��ش عمومی 
بگذارند و هم شرکت را با هزینه های 
تهیه مطالب مستقل رها می سازد. 
به عالوه تصاویر کوهنوردان مشهور 
با محصوالت شرکت بیانگر کیفیت 
مناسب آنهاس��ت زیرا بهترین های 
هر رش��ته همیش��ه از عالی ترین 
محص��والت موج��ود در آن عرصه 

استفاده می کنند. 

نمایش آنچه مخاطب 
می خواهد ببیند

گاهی اوق��ات ش��رکت ها آنقدر 
درگی��ر تهی��ه مطال��ب گوناگون 
می شوند که از نظرات کاربران غافل 
می مانند. به منظور پرهیز از چنین 
حوادثی باید کانال های ارتباطی تان 
را با مخاطبان حفظ کرده و توسعه 
دهید. عالوه بر پیام های خصوصی 
در اس��نپ چت، اس��تفاده از سایر 
ش��بکه های اجتماعی و همچنین 
وب س��ایت اصلی شرکت به منظور 
دریافت پیام های کاربران مناسب به 
نظر می رسد. همچنین گاهی اوقات 
ماهیت استوری های خود را تغییر 
داده و از کاربران نظر خواهی کنید. 
در این مدل دیگر نگرانی ناش��ی از 
مشاهده واکنش های منفی برخی 
کارب��ران از س��وی کارب��ران دیگر 

وجود ندارد. 

خواسته کاربران از صفحه رسمی 
یک برن��د بنابر ح��وزه فعالیت آن 
متفاوت اس��ت. به عنوان مثال اگر 
نگاهی به صفحه اینستاگرام باشگاه 
فوتب��ال رئ��ال مادری��د بیندازید، 
نمایش جزییات کمتر دیده ش��ده 
این باشگاه مانند رختکن، اتاق های 
مجهز تمرین و مصاحبه های کوتاه 
با بازیکنان مورد تأکید قرار گرفته 
اس��ت. این موضوعات ب��رای یک 
برند اتومبیل سازی به نحو دیگری 
خواهد ب��ود. به عنوان مث��ال برند 
مک الرن به پوشش اخبار مربوط به 
مس��ابقاتی که محصوالتش در آنها 
حضور دارد، می پ��ردازد. به همین 
ترتیب برند ورزشی مانند آدیداس 
روی برگزاری مراسم های مناسبتی 
برای معرف��ی محصوالت جدیدش 
روی حضور ورزش��کاران مش��هور 

تمرکز کرده است. 
اصلی  موض��وع  یافت��ن  ش��اید 
پست های یک شرکت کار سختی 
نباش��د، ب��ا این ح��ال تهی��ه آنها 
به گونه ای که مورد پسند مخاطب 
ق��رار گیرد یک��ی از دش��وارترین 
کارهای ح��وزه بازاریاب��ی مجازی 
اس��ت. به طور معمول ش��رکت ها 
پی��ش از ش��روع ب��ه کار رس��می 
اکانت شان در ش��بکه های مجازی 
از مش��تریان  نظرسنجی می کنند. 
به این ترتیب ش��ما نی��ز پیش از 
شروع فعالیت خود در اسنپ چت 
از مش��تریان تان نظرخواهی کنید. 
البت��ه در ای��ن می��ان گفت وگو با 
کارشناسان بازاریابی مجازی را نیز 

نباید فراموش کرد. 

ضرورت استفاده از 
فیلترهای جغرافیایی

هم��ه ما تجرب��ه گش��ت وگذار در 
ش��بکه های اجتماع��ی و مش��اهده 
تصاوی��ر زیبای��ی از نق��اط مختل��ف 
جه��ان را داریم. آنچه در برخی موارد 
این تجرب��ه لذت بخش ش��بکه های 
اجتماعی را تل��خ می کند، نامعلومی 
مکان ثبت این تصاویر است. برهمین 
 اساس اس��تفاده از فیلتر جغرافیایی 
اس��نپ چت به منظور ارائه اطالعات 
تصاوی��ر  ثب��ت  م��کان  از  دقی��ق 
ض��روری اس��ت. ای��ن نکته بیش��تر 
ب��رای ش��رکت هایی ض��رورت دارد 
ک��ه کمپین های��ی در س��طح مل��ی 
ی��ا جهان برگ��زار می کنن��د. به این 
ترتی��ب مخاطب به گون��ه ای دقیق تر 
از محل های��ی که کمپین های ش��ما 
برگ��زار می ش��ود آگاه خواهد ش��د. 
عالوه بر این در م��ورد گردهمایی ها 
و جش��ن ها نیز اشتراک گذاری مکان 
برگزاری ضروری اس��ت. با استفاده از 
این ویژگی اس��نپ چت و بسیاری از 
شبکه های اجتماعی، دیگر نیازی به 
اختصاص یک پست ویژه برای معرفی 

مکان برگزاری جشن ها نیست. 
Hootsuite. com :منبع

بازاریابی در قاب اسنپ چت

مارکتینگ و زنجیره ارزشراهکارهای بازاریابی تجاری در شبکه های اجتماعی
مای��کل پورت��ر در ه��اروارد زنجی��ره ارزش را 
به عنوان ابزاری برای شناسایی شیوه های موجود 
در جه��ت خل��ق ارزش بیش��تر برای مش��تری 

پیشنهاد داده است. 
بن��ا ب��ر م��دل وی، ه��ر ش��رکتی ترکیبی از 
فعالیت هاست که به منظور طراحی، تولید، عرضه 
به بازار، تحویل و پش��تیبانی محصوالتش به اجرا 

درمی آیند.
 زنجی��ره ارزش 9 فعالی��ت مرتب��ط ب��ه لحاظ 
اس��تراتژیک )پنج فعالیت اصل��ی و چهار فعالیت 
پش��تیبانی( را شناسایی می کند که مسئول خلق 
ارزش و تعیی��ن هزین��ه در ی��ک تج��ارت خاص 

هستند. 
به گزارش هورموند، فعالیت های اصلی عبارتند 

از:
  1- تدارکات درون شرکتی یا انتقال مواد اولیه 

به داخل شرکت
2- عملیات ی��ا تبدیل مواد اولیه به محصوالت 

نهایی 
 3- تدارکات خارج شرکتی یا حمل محصوالت 

نهایی به خارج از شرکت
 4- مارکتینگ که شامل فروش می شود

5- خدمات.
 واحدهای تخصصی به فعالیت های پش��تیبانی 
رس��یدگی می کنن��د، مانن��د واحد تهی��ه، واحد 
توس��عه فناوری، واحد مدیریت منابع انس��انی و 
واحد زیرس��اختارهای شرکتی. )واحد زیرساختار 
هزینه ه��ای ام��ور مرتبط ب��ا مدیری��ت عمومی، 
برنامه ری��زی، منابع مالی، حس��ابداری، حقوقی و 

دولت را پوشش می دهد.(
وظیفه ش��رکت بررس��ی هزینه ها و عملکردش 
ط��ی ه��ر ی��ک از فعالیت ه��ای خل��ق ارزش و 
جس��ت وجوی ش��یوه هایی برای بهبود آن است. 
مدیران باید هزینه ه��ا و عملکرد رقبا را به عنوان 
الگوهای��ی برای مقایس��ه ب��ا هزین��ه و عملکرد 

خودشان ارزیابی کنند.
 آنه��ا بای��د از این هم فراتر رفت��ه و »بهترین« 
شیوه های به کار بسته شده توسط بهترین شرکت 

در جهان را نیز بررسی کنند.
 ما می توانیم ش��رکت های دارای بهترین شیوه 
را از طریق مش��اوره با مشتریان، عرضه کنندگان 
م��واد اولی��ه، توزیع کنندگان، تحلیلگ��ران مالی، 
انجمن های تجاری و مجالت شناس��ایی کنیم تا 
ببینی��م از دی��د آنها چه کس��ی بهترین عملکرد 
را دارد. حت��ی بهترین ش��رکت ها نی��ز می توانند 
به منظور بهبود عملکردش��ان، سایر صنایع را در 

صورت نیاز الگو قرار دهند. 
ش��رکت جنرال الکتریک به منظ��ور حمایت از 
هدف ش��رکتی اش در جهت ارائه نوآوری بیشتر، 
پراکتران��د گمب��ل را الگ��وی خود ق��رار داده و 
درعین ح��ال بهترین ش��یوه های خ��ودش را نیز 

طرح ریزی می کند. 
موفقیت ش��رکت نه تنها به کیفیت عملکرد هر 
ی��ک از واحدها، بلکه به کیفیت هماهنگ س��ازی 
فعالیت ه��ای واحدها توس��ط ش��رکت به منظور 
اجرای فرآیندهای اصلی تجاری نیز بستگی دارد. 

این فرآیندها عبارتند از: 
-فرآیند ش��ناخت ب��ازار: تمام��ی فعالیت ها در 
زمینه جمع آوری اطالع��ات در مورد بازار و ارائه 

عملکرد متناسب با آنها. 
- فرآین��د تحقق ارائه محص��ول جدید: تمامی 
فعالیت ه��ا در زمین��ه پژوهش، توس��عه و عرضه 
س��ریع و متناس��ب با بودجه محصوالت جدید و 

باکیفیت. 
- فرآیند اکتس��اب مش��تری: تمامی فعالیت ها 
در زمینه تعیین بازارهای هدف و جس��ت وجوی 

مشتریان جدید. 
- فرآین��د مدیری��ت رابطه با مش��تری: تمامی 
فعالیت ه��ا در زمین��ه ایج��اد آگاه��ی عمیق تر، 
برق��راری رابطه و ارائه محص��والت به هر یک از 

مشتریان. 
- فرآین��د مدیریت اجرا: تمام��ی فعالیت ها در 
زمینه دریافت و تأیید سفارش��ات، حمل به موقع 

کاالها و جمع آوری مبالغ پرداخت شده. 
طراح��ی  ح��ال  در  ق��وی  ش��رکت های 
 جدی��د جریان ه��ای کاری و ایج��اد گروه ه��ای 
میان کارکردی به منظور تقبل مسئولیت هر یک 

از فرآیندهای ذکر شده هستند. 
در شرکت زروکس، یک گروه عملیات مشتری، 
واحده��ای ف��روش، حم��ل، نص��ب، خدم��ات و 
صورتحساب را به هم متصل می کند، به طوری که 
ارتباط میان این فعالیت ها آسان تر شکل می گیرد.

مدیری��ت  زمین��ه  در  مواف��ق،  ش��رکت های   
فرآیندهای اصلی تجاری با اس��تفاده از گروه های 

میان کارکردی تبحر دارند.  
یک ش��رکت به منظور کسب موفقیت همچنین 
نی��از دارد عالوه ب��ر عملیات خ��ودش، به دنبال 
مزیت های رقابتی موج��ود در زنجیره های ارزش 
عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و مش��تریان نیز 

باشد. 
امروزه ش��رکت های زیادی به منظور خلق یک 
ش��بکه ارائه ارزش برتر که زنجیره عرضه نامیده 
می شود، با عرضه کنندگان و توزیع کنندگان ویژه 

مشارکت دارند. 

 به جای تقلید از کارهای قبلی، 
به فکر ایجاد بازارهای جدید باشید! 

مدیرهای ارشدی که در شرکت ها حضور دارند، 
همیش��ه به دنبال ایجاد بازارهای جدید هس��تند 
و ب��ه این ایده ه��ا و روش های جدید بیش��تر بها 

می دهند. 
به گ��زارش پارک بازاریابی ای��ران، این مدیران 
به خوب��ی می دانند ک��ه در صورتی ک��ه در بازار 
نوآوری وجود نداش��ته باش��د، ب��ازار نمی تواند به 
مدت طوالنی دوام بیاورد. به همین دلیل س��عی 
می کنند منابع بیش��تری را به خلق محصوالت و 
بازاره��ای جدید اختصاص بدهن��د. این در حالی 
اس��ت که آنها به خوبی می دانن��د که محصوالت 
جدید در اغلب اوقات با شکس��ت مواجه می شوند 
ول��ی باز هم ن��وآوری را به تقلی��د و دنبال کردن 
بازاره��ای قدیمی ترجیح می دهن��د. از این منظر 
امروزه می توان گفت که در کل دنیا، اتفاق چندان 
مهمی روی نداده اس��ت زیرا بس��یاری از افراد و 
متخصصان معتقد هس��تند که با توجه به توسعه 
فناوری ها و پیش��رفت های تکنول��وژی در جهان، 
آنچه در بازار شاهد هس��تیم می توان گفت سهم 
بس��یار کمی در نوآوری دارد و اغلب محصوالت، 
همچنان به روند گذش��ته خود ادامه می دهند. به 
بیان دیگر، هم��واره بازارگرایی بر ایجاد بازارهای 
جدید ارجحیت داش��ته و همچنان به بازارگرایی 

ادامه داده می شود. 
کارشناس��ان بازاریاب��ی معتق��د هس��تند ک��ه 
مدیرهای ارش��د ش��رکت ها غالبا دچار دو اشتباه 

می شوند: 
1- مدیران ارشد بیش��تر عالقه مند هستند که 
محصول جدیدی که تولید می شود به شکل بسیار 
مح��دود و کمی با محصول قبلی که هم اکنون در 

بازار است، متفاوت باشد. 
2- آنها معتقد هس��تند که حتم��ا باید قبل از 
ارائه محصول جدید به بازار یک تحقیق بازاریابی 
دقیق انجام ش��ود و همین تحقیق به دلیل اینکه 
روند کار را کند می کند و از سرعت ارائه محصول 
ی��ا ایده ب��ه بازار می کاه��د، می توان��د روند ورود 
محصوالت جدید را به صورت تدریجی و آهس��ته 
پی��ش ببرد. این در حالی اس��ت که آنها بیش��تر 
تأکیدش��ان بر این اس��ت که محصوالت خالقانه 
باید جنبه نوآوری اساس��ی داش��ته باشند. تولید 
محصولی که هم خالقانه باشد و تمامی زوایای آن 
س��نجیده شده باشد و هم اینکه با سرعت ساخته 

شده و وارد بازار شود کار دشواری است. 
بهتر اس��ت هنگامی ک��ه فکر ایج��اد بازارهای 
جدید می افتید این سواالت را از خودتان بپرسید: 
ا- چه روش ها و استراتژی های بازاریابی موجب 
می ش��ود ش��ما بتوانید خالقیت ها و نوآوری های 

اساسی و بنیادی داشته باشید؟ 
2- زمانی ک��ه نوآوری های جدید خود را تعیین 
کردی��د بای��د به ای��ن فکر باش��ید که چ��ه نوع 
راهبردهایی می توانند در بازاریابی این محصوالت 

جدید به شما کنند؟ 
3- یکی از اساس��ی ترین سواالتی که بهتر است 
از خود بپرس��ید این است که آیا می توانید روشی 
را پیدا کنید که بتوانید هم یک نوآوری اساسی و 
بنیادی ایجاد کنید و هم اینکه این روش به شکل 
تدریجی اتفاق بیفتد که بتوانید به تحقیقات بازار 

خود نیز بپردازید؟ 
پس بهتر اس��ت برای تأمین نیازهای مشتریان 
خود، راهبردی را انتخ��اب کنید که هم به لحاظ 
بنیان های علمی و اساس��ی و هم به لحاظ سرعت 

بتواند به شما کمک کند. 
 

دیدگاهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی  



 ۷ نکته در مورد وبینار 
که باید بدانید

وبینار چیس��ت؟ باید بگوییم که با تکنولوژی اینترنت، 
امکان برقراری ارتباط زمان واقعی با مردم در سراسر دنیا، 
در ه��ر زمان که بخواهیم، امکان پذیر اس��ت. پلتفرم های 
ویدئوچت مانند اس��کایپ یا گوگل پالس برای چت های 
عادی انفرادی و مبتنی بر گروه مناسب هستند، ولی برای 
رویدادهای حرفه ای که قرار است ارائه ای برای مخاطبان 
بیشتر انجام دهند، وبینار واسط انتخابی صحیح است. هر 
کسی می تواند یک وبینار را میزبانی کند یا برای شرکت یا 

مشاهده آن اقدام کند. 
وبینار دقیقا چیست؟ 

به گ��زارش ب��ازده، وبینا ر  ی��ک کنفران��س ویدئویی 
مبتنی بر وب اس��ت که برای ارتب��اط دادن فرد میزبان 
با تماشاکنندگان و ش��نوندگان وبینار از سرتاسر دنیا، از 
اینترنت استفاده می کند. میزبان ها می توانند خودشان را 
در حال صحبت کردن نش��ان دهند، دوربین را به سمت 
نمایش��گرهای کامپیوتری بچرخانند تا اسالیدشو نشان 
دهن��د یا ارائ��ه ای را نمایش دهند و حت��ی می توانند از 
مهمانانی از مکان های دیگر دعوت کنند تا در این وبینار 
میزبانی مشترک داشته باش��ند. ویژگی های تعاملی نیز 
وجود دارند که مخاطبان می توانند برای پرسش و پاسخ 
یا چت کردن با میزبان از آنها اس��تفاده کنند. بسیاری از 
اف��رادی که میزبان��ی وبینا  ر انج��ام می دهند بخش های 
پرس��ش و پاس��خ را در انتها قرار می دهند تا به سواالت 

شرکت کنندگان پاسخ دهند. 
چرا میزبانی یا شرکت در یک وبینار؟ 

حرفه ای ها از وبینا ر برای ارائه های آموزش��ی مرتبط با 
کسب و کار اس��تفاده می کنند و به روش صمیمانه تری با 
مخاطبان ارتباط برقرار می کنند. ممکن است فرد میزبان 
یک وبینا ر باش��د و ارائه ای انجام دهد یا سمیناری برگزار 
کند تا چیزی آموزش دهد، ممکن است یک ارائه ترویجی 
برای فروش یک محصول باش��د، یا هر دوی آنها باش��د. 
وبینارها ابزارهای سودمندی برای انجام مصاحبه های زنده 
با حرفه ای ها و متخصصان هستند. غالبا همین جنبه های 
اغواکننده است که افراد بیشتری را به شرکت در وبینارها 
متمایل می کند. اگر می خواهید درباره موضوع خاصی که 
مورد عالقه تان اس��ت چیزی یاد بگیرید، وبینارها یکی از 
بهتری��ن روش هایی هس��تند که می توانید ب��ا یادگیری 

مستقیم از متخصصان، دانش تان را بیفزایید. 
شرکت در یک وبینار

با توج��ه به اینکه میزبان از چه سرویس��ی اس��تفاده 
می کند، ممکن اس��ت ب��ه دانلود یک اپلیکیش��ن برای 
دسترسی به وبینار نیاز داشته باشید. برخی میزبان ها نیز 
شما را ملزم می کنند با کلیک بر یک لینک دعوت ایمیلی 
محل تان را رزرو کنید، به ویژه اگر وبینا ر، تعداد محدودی 
محل مخاطب را مجاز بداند. بسیاری از میزبان ها حداقل 
یک ایمیل یادآوری را یک س��اعت یا چند دقیقه قبل از 
ش��روع وبینار ارسال می کنند. برخی میزبان ها پا را فراتر 
می گذارن��د و دو ارائه را در ی��ک زمان برگزار می کنند تا 
مخاطبان بیشتری داشته باشند، به ویژه اگر از سراسر دنیا 

و با زمان های محلی متفاوت گردهم آمده باشند. 
وقتی زمان ش��رکت در وبینا ر رسید، مخاطبان باید به 
نوعی »تماس بگیرند« تا به وبینار دسترس��ی پیدا کنند. 
غالبا لینک سفارشی یا حتی یک پسوردی از طرف میزبان 
وبینار در اختیار اعضای مخاطب��ان قرار می گیرد تا وارد 
شوند. برای برخی از وبینارها گزینه ای برای تماس وجود 
دارد تا تلفنی به وبینار گوش دهند. برخی وبینارها امکان 
بازپخش وبینا ر را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهند 
تا اگر نتوانستند در این جلسه به صورت زنده شرکت کنند 

از بازپخش آن بهره بگیرند. 
مشخصه های وبینار

در اینجا تنها برخی از چیزهایی آمده است که می توانید 
با وبینار انجام دهید: 

1- نشلان دادن اسلایدها: ش��ما می توانی��د ارائه 
اسالیدشو را با اس��تفاده از نرم افزار پاورپوینت یا کی نوت 
اپل نمایش دهید، درس��ت همانط��ور که در یک کالس 

عادی، اتاق کنفرانس یا سالن کنفرانس انجام می دهید. 
۲- ویدئوی جاری: ویدئویی را که روی کامپیوترتان 
ذخیره شده است یا به صورت آنالین، مانند یوتیوب، یافت 

می شود را نشان دهید. 
۳- صحبت بلا مخاطبان: وبیناره��ا از VoIP برای 
ممکن ساختن ارتباط صوتی زمان واقعی استفاده می کنند. 
4- هر چیزی را ضبط کنید: وبینارها غالبا گزینه ای 
را برای میزبان فراهم می کنند تا تمام ارائه را ضبط کنند 

– از جمله صوتی ها و بصری ها. 
۵- ویرایلش: میزب��ان غالبا می توان��د از ماوس برای 
یادداشت نویسی، برجسته کردن موارد یا ایجاد نشان گذاری 

بر صفحه استفاده کنند. 
۶- چلت: میزب��ان می توان��د ب��رای چ��ت متنی با 
شرکت کنندگان یک چت باکس باز کند، این مورد به ویژه 
برای اعضایی مفید اس��ت که می خواهند س��وال مطرح 

کنند. 
۷- راه اندازی نظرسلنجی و رای گیری اینترنتی: 
برخی تهیه کنندگان وبینارها، برای مقاصد نظرس��نجی 
یا آزمون، قابلیت ایجاد نظرس��نجی و امتیازدهی را برای 

شرکت کنندگان فراهم می کنند. 
میزبانی وبینار خودتان

اگر می خواهید وبینا ر خودت��ان را میزبانی کنید، الزم 
است یک فراهم کننده خدمات وبینار انتخاب کنید. آنها 
معموال برای استفاده بلندمدت رایگان نیستند، ولی اکثر 
آنها یک دوره آزمایش��ی ۳۰ روزه یا همین حدود را ارائه 

می کنند. 
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شماره 938

اغلب اف��راد نزدیک به س��ال نو 
قول هایی ب��ه خ��ود می دهند که 
معموال هرگز بدان ها پایبند نخواهند 
ماند. اخذ رژیم غذایی مؤثر، ورزش 
بیشتر و کسب درآمد مطلوب از این 
جمله اهداف ایده آل هستند. همین 
آرزوه��ای دس��ت نیافتنی افراد در 
روزهای منتهی به سال نو بهانه ای 
 GOBanking شده تا مؤسس��ه
فهرستی از توصیه های مالی بزرگان 
حوزه کسب وکار را منتشر کند. اگر 
بخواهی��م خالص��ه توصیه هایی را 
که در این مقاله مورد بررس��ی قرار 
گرفته اعالم کنیم، سرمایه گذاری و 
اعتماد به خود و همچنین ورود به 
حوزه ای مالی آش��نا مهم ترین آنها 

خواهند بود. 
ما در دورانی زندگی می کنیم که 
به عقیده بسیاری عصر کارآفرینی 
اس��ت. با ای��ن حال فض��ای ناامن 
اقتصادی در بس��یاری از کش��ورها 
مانع رشد و توسعه تفکر کارآفرینی 
شده است. برهمین اساس باید در 
زمینه مالی با احتیاط بسیار باالیی 
قدم برداشت. در ادامه میندا زلتین، 
نویس��نده مجله INC، به بررسی 
توصیه ه��ای مختل��ف کارآفرینان 
مشهور در زمینه های مختلف مالی 

پرداخته است. 

حوزه مالی را پیچیده 
نسازید

باتوج��ه ب��ه توصی��ه وارن بافت 
به عنوان یکی از س��رمایه گذارهای 
افسانه ای دنیای کسب وکار بهترین 
راه ب��رای اطمین��ان از س��ودآوری 
یک سرمایه گذاری اقدام به حضور 
در حوزه ه��ای آشناس��ت: »اگر در 
حوزه هایی که برای شما آشناست و 
نسبت بدان ها اطالعات کافی دارید، 
سرمایه گذاری نکنید، حضورتان در 
دنیای کسب وکار شبیه قمار خواهد 
بود؛ بازی نامطمئن و پر از خطر.« 
به گ��زارش CNBC، این پیرمرد 
موفق یکی از دالیل عدم حضورش 
در ح��وزه تکنولوژی های جدید را 

همین می داند. 
عالوه ب��ر مصاحبه های عمومی، 
باف��ت در نامه ه��ا و توصیه ه��ای 
خصوص��ی اش نی��ز ب��ر اهمی��ت 
حض��ور در عرصه های مالی آش��نا 
تأکید کرده اس��ت. به عنوان مثال 
نام��ه ای  در س��ال 2۰14 وی در 
به س��هامداران خ��ود این گونه آنها 
را م��ورد خطاب ق��رار داد: »نیازی 
نیس��ت که کارشناس��ان خبره ای 
باش��ید تا امنیت سرمایه های تان را 
تأمین کنید. اگر تنها س��هامدارانی 
ساده هستید، باید نسبت به اینکه 
محدودیت ه��ای گوناگون��ی پیش 
روی تان است، آگاه باشید. برهمین 
اساس بهتر است امور را ساده نگه 
داش��ته و تالش نکنید به آن سوی 

مرزهای محدودیت  ها بروید.«
به نظر بافت، وعده س��ود کالن 
کوتاه مدت یکی از نشانه های خطر 
در کس��ب وکار امروزی است: »اگر 
کسی به شما گفت سرمایه گذاری 
در یک پروژه سود سریع و مطمئنی 
در پی دارد، سریعا پاسخ منفی تان 

را به وی ابراز کنید.« 

به اصول اولیه رجوع کنید
جینت پاوینی عالوه بر کس��ب دو 
جای��زه Emmy تجرب��ه خوب��ی در 
زمینه ام��ور مالی نی��ز دارد. یکی از 
حوزه های کس��ب ث��روت اصلی این 
بازیگر مش��هور برگزاری کالس های 
بازیگری و مشارکت در برگزاری چنین 
کارگاه هایی از س��وی مؤسس��ه های 
گوناگ��ون اس��ت. در گفت وگویی که 
اخیرا با وی داشتم، او ماجرای جالبی 
 در مورد ش��کایت اغلب اطرافیانش از 
پیش بینی ناپذیری حوزه کسب وکار 
در دنی��ای ام��روز بیان ک��رد:  »آنها 
معتقدن��د که اوضاع به ش��دت به هم 
ریخته اس��ت. آنها حس می کنند که 
توان مقابله با جریان های نامساعد را 
نداش��ته و برهمین اساس با کمترین 
فش��اری از عرصه کس��ب وکار خارج 

می شوند.«
پاوینی خروج از حوزه کسب وکار 
را آخرین راه��کار می داند: »اجازه 
ندهی��د مش��کالت بر ش��ما چیره 

شوند. کسب موفقیت در حوزه مالی 
و بهبود اوضاع اقتص��ادی نیازمند 
علوم فضایی نیست. یکسری اصول 
اولیه در امور مال��ی وجود دارد که 
با توجه به آنها تعادل و پیش��رفت 
مطلوب تضمین شده خواهد بود.« 
جینت در تش��ریح ای��ن اصول 
اولی��ه به اهمیت آگاه��ی از مراکز 
س��رمایه گذاری می پردازد. در واقع 
منظور وی آگاهی به حساب وکتاب 
به عن��وان  خرج های م��ان 
سرمایه گذارانی مبتدی یا حرفه ای 
است: »فرقی ندارد در چه سطحی 
به عنوان  از سرمایه گذاری هستید. 
یک س��رمایه گذار آگاهی از اینکه 
سرمایه تان به کدام مراکز اختصاص 

داده شده ضروری است.« 
انتخ��اب ی��ک برنام��ه و پیروی 
از  دور  ب��ه  و  س��اده  به ط��ور  آن 
خرده کاری ه��ای پردردس��ر تنه��ا 
راهکار معقول به منظور کسب سود 
از فرآیند س��رمایه گذاری  مطلوب 
اس��ت. همچنی��ن ت��الش ب��رای 
پس ان��داز درآمده��ا، هرچقدر هم 
اندک، به ش��ما در راستای افزایش 
سرمایه در گردش تان کمک خواهد 

کرد. 

مقوله ای به نام برنامه
راش��ل کروز یکی از موفق ترین 
این  نویس��ندگان آمریکایی است. 
نویسنده جوان تا به حال رمان های 
پرفروشی را خلق کرده است. با این 
حال عالوه بر دنیای داستانی، راشل 
در زمینه کسب وکار نیز قلم می زند. 
کتابی ک��ه وی در زمینه راه اندازی 
کس��ب وکار هوش��مند با همکاری 
ِدیو رمزی به رشته تحریر درآورده 
یکی از مشهورترین و پرفروش ترین 
کتاب های سال 2۰14 در اروپاست. 
در این کتاب راشل و ِدیو استدالل 
کرده اند که به منظور بهبود اوضاع 
اقتصادی طراحی برنامه ای منسجم 
در اولویت اهداف قرار دارد. راش��ل 
معتقد اس��ت همانطور که تربیت 
فرزن��دان نیازمند پس ان��داز مقدار 
مشخصی پول و برنامه ریزی دقیق 
است، بهبود اضاع مالی نیز مستلزم 

پس انداز بیشتر و طراحی برنامه ای 
منسجم به منظور موفقیت بیشتر 

است. 
اهمیت همکار

بس��یاری از قول های نزدیک به 
سال نو افراد تحقق نمی یابد و شاید 
با توجه ب��ه اوضاع مان هیچ گاه نیز 
رنگ واقعیت به خود نبینند. تیفانی 
آلیچ به عنوان نویسنده کتاب بودجه 
ی��ک هفته ای معتقد اس��ت وجود 
هم��کار و همراهی مصمم در کنار 
افراد فرآیند دس��تیابی به اهداف را 
تسهیل خواهد کرد: »هنگامی که 
قصد کاهش وزنم را داشتم، ابتدا در 
مجموعه ورزش��ی نزدیک به محل 
کارم ثبت نام و س��ه ماه براس��اس 
برنامه مربی تمرین ک��ردم. در آن 
زمان از انگیزه کاف��ی برای ورزش 
منظ��م برخ��وردار نب��ودم. در هر 
صورت حضور روزانه در فضایی که 
با آن بیگانه هستیم چندان جذاب 
نخواه��د بود.« آنچ��ه تیفانی را در 
راستای دستیابی به هدفش مصمم 
ک��رد، یافت��ن دوس��ت و همراهی 
صمیمی در باش��گاه بود: »یک روز 
همکارم را در باش��گاه دیدم و از آن 
پس با یکدیگر در باش��گاه تمرین 
نباشد،  می کردیم. ش��اید منطقی 
اما پس از تمرین مشترک عالقه و 
 انگیزه من برای حضور در باش��گاه

 دو چندان شد.« 
به نظر آلیچ آنچه در دس��تیابی 
به اه��داف اهمی��ت دارد، نه صرفا 
برنامه ای مطمئن و دقیق که حضور 

فردی مصمم در کنار افراد است. 

شما قربانی نیستید
اوضاع نامساعد اقتصاد بسیاری از 
کشورها سبب شده است که مردم 
احساس قربانی بودن داشته باشند. 
در واقع این پدیده از سال ها پیش 
مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفته 
اس��ت. روبرت کیوساکی، نویسنده 
کتاب مشهور پدر پولدار، پدر فقیر 
یکی از کسانی اس��ت که به شدت 
با انگاره قربانی ش��دن افراد مخالف 
اس��ت. او در مصاحب��ه اخیرش با 
نشریه گاردین عنوان کرده که هر 

فردی کنترل زندگی اش را در دست 
دارد: »اوضاع نامساعد در زمینه های 
مختلف موانعی در راستای موفقیت 
افراد ایجاد می کند. با این حال باید 
توجه داش��ت ک��ه تصمیم گیرنده 
نهایی مس��ائل خود ما هستیم. اگر 
است،  نامساعد  اقتصادی  ش��رایط 
این وضعیت برای همه افراد خواهد 

بود.« 
مس��ئله اصلی در مورد انتخاب 
گفت��ه  ب��ه  اس��ت.  ذهنیت م��ان 
کیوساکی ما می توانیم یک گوشه 
نشسته و حس��رت اوضاع نابسامان 
فعل��ی را بخوریم، ی��ا فعالیتی در 
راستای بهبود این اوضاع کنیم. اگر 
انتخاب شما بهبود وضع فعلی تان 
باشد، شاید مسیر دشواری را پیش 
روی خود بیابید، اما حداقل حرکتی 
در راس��تای تغییر وض��ع موجود 

برداشته اید. 

سرمایه گذاری روی خود
اغلب افراد به فکر سرمایه گذاری 
و  موسس��ات  ش��رکت ها،  روی 
ایده ه��ای نوآورانه هس��تند. با این 
حال مفهوم س��رمایه گذاری روی 
خود در این میان مورد بی توجهی 
عجیبی قرار گرفته است. منظور از 
سرمایه گذاری روی خود اختصاص 
وقت و هزینه مشخصی به منظور 
بهبود توانایی های ش��خصی است. 
این ن��وع از س��رمایه گذاری بنابر 
ماهیت��ش در بلندمدت ثمربخش 
خواهد بود. به همین دلیل بسیاری 
از اف��راد نس��بت ب��ه آن بی توجه 
هس��تند. با ای��ن حال اگ��ر قصد 
کس��ب موفقیت و ادام��ه روندی 
مطل��وب در بلندم��دت را داری��د، 
توجه به این حوزه از سرمایه گذاری 
ض��روری ب��ه نظر می رس��د. یکی 
از ای��ن س��رمایه گذاری ها موضوع 
آش��نایی با تکنولوژی ه��ای نوین 
اس��ت. به طور مش��خص در حوزه 
حسابداری آشنایی با نحوه عملکرد 
نرم افزاره��ای جدی��د ش��ما را از 
هزینه های اضاف��ی در این زمینه 

مصون خواهد داشت. 
INC. com :منبع

وارن بافت و دوستان پاسخ می دهند

توصیه های مالی برای سال نو میالدی
نگاه دریچه

نشانه های تصمیم گیری اشتباه
یک تصمیم می تواند سرنوش��ت کسب و کار را برای همیشه 
عوض کند. سفر هر شخص در مسیر کارآفرینی متفاوت است، 
اما صبوری و گرفتن تصمیم های درس��ت در همه مش��ترک 
اس��ت. به گزارش زومیت، زمانی که فردی کسب و کار خودش 
را راه اندازی می کند یعنی عشق و عالقه زیادی به این کار دارد. 
این فرد تصمیم گرفته است که از این به بعد روی پای خودش 
بایستد و این تازه آغاز ماجرا است. پیدا کردن راهی برای کسب 
درآمد، پرداخت کردن به موقع قبض ها و راضی نگه داش��تن 
مشتری از جمله چالش های بزرگ پیش روی او هستند. تمام 
تالش های این فرد برای این است که بتواند با کمترین بودجه، 
توسط مشتری های جدید شناسایی شود و همچنین بتواند با 
استفاده از روش های خالقانه ش��هرت خود را در بازار افزایش 
دهد. بنابراین بس��یار مهم است که منابع معتبر داشته باشد، 
صبور باش��د و برای هر تصمیم گیری از اس��تراتژی های قوی 
استفاده کند. گلن لوپیس)Glenn Llopis(، رئیس شرکت 
Glenn Llopis Group و مش��اور کس��ب و کار می گوی��د: 
داشتن اس��تراتژی قوی برای تصمیم گیری های مهم ضروری 
اس��ت. من کارآفرینی را در س��ال 1۹۹۷ آغاز ک��ردم و بعد از 
آن هرگز به پشت سرم نگاه نکردم. فرآیند کارآفرینی به هیچ 
عنوان س��اده و سرگرم کننده نیست. با قدم گذاشتن در مسیر 
کارآفرینی، داشتن درآمد ثابت ماهانه و تفریح و خوش گذرانی 
از بین رفته و جای خودشان را به یادگیری اصول مالی شرکت 
می دهند. هیچ کس نمی توانست بابت اتفاقاتی که پیش رویم 
خواهند بود به من هش��دار دهد یا من را از لحاظ فکری آماده 
کند زیرا س��فر هر شخص در این مس��یر متفاوت است. آرام 
ماندن در ش��رایط بحرانی و گرفتن تصمیم های درس��ت تنها 
نقطه مشترک سفر تمام کارآفرینان است. یک تصمیم نادرست 
می تواند عواقب جبران ناپذیری برای ش��ما داشته باشد و این 
همان دلیل اصلی است که موجب شکست خوردن ۵۰ درصد 
کسب و کارها در پنج سال اولیه و شکست ۷۰ درصدی آنها طی 
1۰ س��ال است. من در آن ش��رایط از هیچ کدام از همکارهای 
سابقم نمی توانستم سوال بپرسم زیرا آنها هیچ درکی از شرایط 
من نداشتند. همچنین نمی توانس��تم از راه حل های آنها برای 
رس��یدن به موفقیت اس��تفاده کنم. بنابراین متوجه شدم که 
تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق نه تنها یک امتیاز محسوب 
می شود بلکه از خیلی جهات یک برتری نسبت به دیگران است. 
یک تصمیم گیری می تواند آینده اس��تارت آپ را برای همیشه 
مشخص کند، بنابراین قبل از هر چیزی از پنج اشتباهی که در 

ادامه این مقاله به بررسی آنها می پردازیم اجتناب کنید. 
1- کمال

هیچ چیزی به اسم کمال وجود ندارد و همیشه راه بهتری 
پیدا می شود. توجه بیش از اندازه به ایده آل ها انسان را محدود 
کرده و باعث می ش��ود هیچ کاری جلو ن��رود. کمال گرایی را 
کنار گذاش��ته و واقع بین باشید. با تغییر مداوم پیشرفت خود 
را تضمین کنید و بهترین خدمات را به بازار و مشتری ها ارائه 

دهید. 
۲- تعویق

تصمیم های بد زمانی اتف��اق می افتند که کارهای ضروری 
برای کسب و کار را نادیده بگیرید مخصوصا کارهایی که عالقه ای 
به انجام دادن شان ندارید. هرقدر بیشتر راه های آسان را انتخاب 
کنید و واقعیت ها و مسئولیت ها را نادیده بگیرید، تصمیم های 
بدتری خواهید گرفت. اگ��ر می خواهید عاقالنه رفتار کنید و 
تصمیم های هوش��مندانه بگیرید باید مسئولیت پذیر باشید و 

اعتماد دیگران را جلب کنید. 
۳- حریص نبودن

زمانی که تصمیم می گیرید کارآفرین شوید باید طرز تفکر 
رشد پذیر داشته باشید. همان طرز تفکری که می گوید چیزی 
به ن��ام کافی بودن وجود ن��دارد. حریص ب��ودن یعنی ایجاد 
تأثیرگذاری و پیدا کردن راه هایی برای حرکت داشتن به صورت 
مداوم. روزی که به این چیزها اهمیت ندهید، زمانی است که 
انگیزه خود را برای رقابت از دس��ت خواهید داد و تصمیم های 

بد خواهید گرفت. 
4- عدم توجه به جزییات

کارآفرینان��ی ک��ه به جزیی��ات و روش انج��ام کار اهمیت 
نمی دهند، کسانی هستند که یاد نمی گیرند چندین کار را به 
صورت همزمان انجام دهند و تصمیم های مهم بگیرند. توجه 
به جزییات نیازمند پرسیدن س��وال های بی شمار است. هیچ 
موقع جواب ها را حدس نزنید و همیشه مانند یک دانش آموز 
برای رسیدن به پاسخ چیزهایی که نمی دانید و چیزهایی که 
نمی خواهید بدانی��د تالش کنید. به عنوان مث��ال برای درک 
مفاهیم مرتبط با مالیات در کالس های حسابداری شرکت کنید 
تا بتوانید تصمیم های بهتری در این زمینه بگیرید. با یاد گرفتن 
کارهایی که دوست ندارید انجام دهید، هیچ موقع در نقطه کور 
قرار نخواهید گرفت. تسلط داشتن روی تمام موضوع ها و حتی 
چیزهای که دوست ندارید کمک می کند تصمیم های بهتری 

در زندگی بگیرید. 
۵- عدم اختصاص زمان کافی به تفکر انتقادی

زمانی که کارآفرین ش��دید متوجه می ش��وید ک��ه زمان با 
س��رعت زیادی حرکت می کند مخصوصا وقتی که برای بقای 
کس��ب وکار خود در تالش باشید. اجازه ندهید که کارآفرینی 
ش��ما را محدود کند. همیشه چند گام به عقب بازگردید و در 
مورد مس��ئولیت ها و فشارها به طور انتقادی به تفکر بپردازید. 
زمانی که خودتان را برای داشتن طرز تفکر انتقادآمیز پرورش 
می دهید، نه تنها از تکرار اشتباهات قبلی اجتناب می کنید بلکه 
در آینده تصمیم های بهتری خواهید گرفت. کارآفرینان موفق 
همیشه در تالش هستند تا اوضاع را بهتر کنند، باعث پیشرفت 
بشریت شوند و جهان را به محیط سالم تری برای زندگی تبدیل 
کنند. بنابراین تصمیم های درست بگیرید و به یاد داشته باشید 
ک��ه تصمیم های خوب موفقیت را تضمین نمی کنند بنابراین 
از شکس��ت خوردن نترسید. تمرکز خود را حفظ کرده و برای 
ش��رایطی که دارید سپاسگزار باشید. درنهایت مغرور نشوید و 
ریسک پذیر باشید و برای بهتر کردن شرایط از هیچ کوششی 

دریغ نکنید. 
ENTREPRENEUR  :منبع

ترجمه: علی آل علی  

پیشنهاد کسب وکار 

ساخت جعبه  کادویی- درصورت داشتن ذوق می توانید با ساده ترین لوازم جعبه کادو بسازید و با قیمت خوب به مغازه های تزییناتی و 
اسباب بازی فروشی و ... آنها را بفروشید.
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اخبار

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- به گ��زارش روابط 
عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان داريوش 
باقر جوان گفت : تالش ش��بانه روزی فع��االن حوزه حمل و نقل 
استان موجب شد تا هرمزگان از بین 32 مرز فعال كشور در جايگاه 
نخس��ت ترانزيت كاال قرار گیرد. مدير كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي هرمزگان افزود : در 7 ماهه نخست سال 1396 بندرشهید 
رجايي  با كس��ب 36 درصد از مجموع ترانزيت كاالهای ورودی ، 
مهمترين و فعال ترين مرز ترانزيتی در كشور بود. وی اض�افه ك�رد: 
در اين م�دت ي�ك می�لیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و پان�صد و 
چ�هل و هشت تن )1/953/548( ت�ن ك�اال از ط�ريق بندرعباس 
به ديگر مرزهای كش��ور ترانزيت شده است. باقر جوان  بیشترين 
كاالهای ترانزيتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی ، انواع تركیبات 
شیمیايی ، كاالهای ساختمانی ، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد. 

مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان  همچنین مرزهای 
پرويزخان ، بازرگان و شهید باهنر  را ديگر مرزهايی نام برد كه در 
جايگاه های بعدی ترانزيت ورود كاال به كشور قرار دارند و 73 درصد 

از حجم كل ترانزيت كاال در كشور از طريق مرزهای نام برده شده 
صورت می گیرد و تنها 27 درصد متعلق به س��اير مرزهای كشور 
است. داريوش باقر جوان به میزان ترانزيت كاال در كشور اشاره كرد 
و گفت : آمار و اطالعات جمع آوري ش��ده حاكی از اين اس��ت كه 
طی 7 ماهه نخست سال 96 ، 5405  هزار تن كاالهای مصرفی و 
مواد نفتی از كشورترانزيت شده است ، كه اين مقدار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 23 درصد افزايش داشته است . وی كريدور جنوب 
به شمال را يکی از مهمترين كريدورهای بین المللی برشمرد كه 
از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می كند و قاره آسیا را به 
اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه كشورهای آسیای شمالی و اروپا را 
فراهم می كند. تركمنستان - قزاقستان - گرجستان - آذربايجان 
- ارمنستان - روسیه – ازبکستان و تركیه مقاصد كاالهای ترانزيتی 

از كشورمان است.

اراک- مینو رس�تمی- به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شركت پتروشیمی شازند، مهندس ابراهیم ولدخانی 
 PE100 مديرعامل اين ش��ركت با اعالم تولید گريد جديد
در واح��د پلی اتیلن س��نگین اين ش��ركت بیان داش��ت: " 
گري��د پلیمری PE100 برای اولین ب��ار در واحد پلی اتیلن 
س��نگین شركت پتروشیمی شازند و با استفاده از كاتالیست 
 جديد به تولید رس��یده است." وی خاطر نشان كرد: "يکی از 
مولفه های اقتصاد مقاومتی كه شركت پتروشیمی شازند به 
منصه ظهور رس��اند، تولید محصول PE100 با كاتالیس��ت 
جديد جهت جلوگیری از واردات اين محصول و خروج ارز از 
كش��ور بوده است و كاربرد اين محصول برای تولید لوله های 

پلی اتیلن به منظور آبرس��انی و گاز رسانی می باشد."  گريد 
PE100 با استاندارد باالی تحمل فشار از اهمیت ويژه ای در 

 PE80 صنعت گاز و آب كش��ور برخوردار است و نسبت به
 مقاومت بیش��تری در فش��ارها و دماهای باال از خود نش��ان 
می دهد. اين محصول پتروشیمی شازند در سطح جهانی قابل 
رقابت با محصوالت مش��ابه می باشد و تولید آن می تواند به 
خودكفايی كشور در اين زمینه كمك نمايد. مهندس ولدخانی 
به صادرات محصوالت ش��ركت پتروشیمی شازند به عنوان 
متنوع ترين تولید كننده محصوالت پلیمری و شیمیايی در 
كش��ور و خاورمیانه اشاره كرد و گفت:  "اين شركت عالوه بر 
تامین نیاز بازار داخلی، بیش از 300 میلیون دالر صادرات به 
كشورهايی چون آس��یای میانه، هند، آسیای جنوب شرقی، 

تركیه و اروپا  دارد."

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش خبرنگار فرصت 
امروز؛ حسن احمدپور قائم مقام مدير عامل شركت گاز استان در 
مراسم شروع عملیات گازرسانی به 10 روستای شهرستان سلماس 
گفت: با گازرس��انی به اين 10 روستا ضريب نفوذ گاز طبیعی در 
بین خانوار روس��تايی سلماس به 70 درصد می رسد كه باالتر از 
میانگین كشوری اس��ت. وی ادامه داد : برای اجرای اين طرحها 
اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ريال برآورد ش��ده اس��ت.  احمدپور 
 با اش��اره به گازرسانی روستايی در آذربايجان غربی تصريح كرد:

 هم اكنون پروژه های گازرس��انی در سرتاس��ر اس��تان در حال 
اجراست تا ضريب نفوذ گازطبیعی در بین خانوار روستايی استان 
ارتقا يابد. قائم مقام مدير عامل شركت گاز استان گفت: هم اكنون 
عملیات گازرسانی به بیش از 480 روستا در حال اجراست و 50 
درصد خانوار روس��تايی آذربايجان غربی از گاز طبیعی استفاده 
می كنند. حسن احمدپور ابراز امیدواری كرد: با همکاری نهادهای 
خدمات رس��ان و تامی��ن به موقع اعتبارات، گازرس��انی به همه 

روستاهای باالی 20 خانوار استان تسريع يابد.

ساری - دهقان - هفته بسیج فرصتی مغتنم برای تجديد عهد 
و پیمان با آرمان های بلند حضرت امام خمینی )ره( و بیعتی دوباره 
با سلف صالح آن عزيز سفر كرده، مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
است. فرمان تاريخی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل بسیج 
مستضعفان به عنوان مردمی  ترين و اصیل  ترين نهاد انقالبي، متاثراز 
عمق نگاه ايش��ان به آينده كشورعزيزمان بوده است. اينجانب ضمن 
گرامیداش��ت ياد و خاطره بسیجیانی كه برای حفظ ارزشها ،آرمانها 
و نوامیس ايران و انقالب اس��المی جانفش��اني كردند تا امروز ايراني 

سربلند و مقتدر داشته باش��یم، فرارسیدن هفته بسیج و پنجم آذر 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان را به همکاران ارجمند و بسیجیان 
بزرگوار تبريك مي گويم و براي تمامي اعضاي خانواده بزرگ  بسیج در 
سراسر ايران اسالمي توفیق خدمت افزون تر در پاسداري از ارزش هاي 
اس��المي انقالبي آرزومندم. اين جانب هفته بسیج و سالروز تاسیس 
اين نهاد مقدس را به تمامی بسیجیان مخلص تبريك عرض كرده و 
آرزو دارم در پرتو عنايات الهی و پیروی از منويات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( ، موفق و مويد باشند.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- كاركنان معاونت امور اجتماعی 
و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی كرمان از مركز مشاوره زنان 
آسیب پذير، چهارشنبه 1 آذرماه بازديد بعمل آوردند. مركز مشاوره 
زنان آسیب پذير كرمان از حدود 10 سال پیش تاسیس شده و بالغ 
بر 100 نفر مددجو دارد. فعالیت های مهم و موثر اين مركز در زمینه 
كنترل HIV و س��اير بیماری های زنان می باش��د. اين مركز تحت 
نظارت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی كرمان و با مديريت 
سركار خانم مژگان رسا  اداره می شود. مژگان رسا، مدير مركز مشاوره 
زنان آس��یب پذير كرمان، در خصوص مش��کالت عمده مددجويان 

اي��ن مركز گفت: اكثر مددجويان مش��کالت مالی عديده ای دارند و 
از نیازهای مهم آنان  به دندانپزش��ك، مس��کن، تغذيه، شیرخشك 
نوزادان اش��اره كرد و خواستار جلب حمايت خیرين جهت كمك به 
اين مددجويان شد. وی با اشاره به فعالیت های اين مركز بیان كرد: در 
اين مركز هفته ای دو بار غذای گرم و همچنین صبحانه بصورت روزانه 
توزيع می شود و كلیه مددجويان تحت حمايت درمانی و مشاوره ای 
قرار می گیرند. وی همچنین اظهار داشت: با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی كرمان در رابطه با حل مشکالت بیمه، كارآفرينی ، تیم سیار و 

دندانپزشکی اين مددجويان اقداماتی صورت گرفته است.

اهواز- ش�بنم قجاوند- كمك های انس��ان دوستانه شركت برق 
منطقه ای خوزستان در میان هموطنان زلزله زده كرمانشاه توزيع شد. 
پ��س از زلزله دردناک و ناراحت كننده كرمانش��اه كه به جان باختن و 
مصدوم شدن تعدادی از هموطنانمان منجر شد، مردم و سازمان های 
مختلف برای كمك به حادثه ديدگان متحد شدند. در اين راستا، شركت 

برق منطقه ای خوزستان با احساس مسئولیت همپای ديگر اقشار در 
اين امر خیر و حسنه نقش فعالی را ايفا كرد و اقالمی به ارزش بالغ بر 
400 میلیون ريال بین حادثه ديدگان توزيع كرد. بس��ته های توزيعی 
شركت برق منطقه ای در بین مردم شامل؛ پتو، زيرانداز، لباس گرم برای 
همه اقشار، خرما، كنس��رو، فرش، چادر، پالستیك رولی، شیرخشك، 

آب معدنی، پوش��ك بچه گانه، شیشه ش��یر، دستمال كاغذی، وسايل 
بهداشتی، بیسکويیت، شامپو، صابون و كیس��ه برنج بوده است. موارد 
توزيعی فوق در قالب 172 بس��ته بزرگ، 99 بسته كوچك و 11 بسته 
لباس گرم و كاپش��ن بوده است، همچنین بسته های كوچکی شامل 

وسايل نوزاد و مادر نیز در اين بسته بندی ها در نظر گرفته شده بود. 

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- مان��ور تخلیه اضطراری با 
هدف آموزشی و ارتقای سطح آمادگی پرسنل ستادی شركت توزيع 
نیروی برق اس��تان قزوين در مقابل مخاطرات طبیعی و انسان ساز 
در حوزه س��تادی اين شركت برگزار ش��د .  اين مانور كه با اجرای 
دوره های توجیهی و آموزشی  و با اهداف پدافند غیر عامل برای كلیه  
كاركنان ستادی اين شركت همراه بود با انجام نمادين دود در طبقه 
ششم س��اختمان و اعالم تخلیه اضطراری ساختمان آغاز  وبعد از 
تخلیه اضطراری ساختمانها مهار بحران توسط نیروهای آتش نشانی 
انجام ش��د .  در ادامه مانور همايش آموزش��ی رعايت اصول ايمنی 
درآتش نشانی با حضور اساتید آتش نشانی در محل سالن اجتماعات 
برگزار گرديد  .  مهندس سعید بهاديوند چگینی مدير عامل شركت 
توزيع نیروی برق اس��تان قزوي��ن در اين همايش  با تبريك هفته 

پدافن��د غیر عامل گف��ت : با برگزاری دوره ه��ا و افزايش آماد گی 
هم��کاران می توان توانمندی كاركن��ان را در زمان وقوع حوادث و 
ب��روز مخاطرات در س��اختمان و اجرای تخلیه اضط��راری افزايش 
داد تا امدادرس��انان با سهولت و سرعت اقدام  به عملیات نمايند .و 

همکاری و انسجام كاركنان و كمك به ارباب رجوع با  رعايت اصول 
ايمنی نکته كلیدی در سهولت تخلیه ساختمان می باشد. وی ادامه 
داد : امروزه نظام مهندس��ی س��اختمان برای صدور پايان كار برای  
ساختمانهايی كه مجهز به كپسول آتش نشانی هستند مجوز پايان 
كار صادرمی كند كه اين امر موجب ايمنی ساختمانها است.  در ادامه 
اين همايش آقای مدد خانی مدير عملیات آتش نشانی آموزشهای 
الزم در خصوص ش��ناخت  انواع حريق ، عمل وقوع آتش سوزی ، 
ش��رح حوادث رخ داده ، آشنايی با انواع خاموش كننده ها ، رعايت 
اصول ايمن��ی در زمان وقوع آتش  و نحوه مهار در منازل و محیط 

كاری را بیان نمودند .
 خواهشمند است دستور فرمايید نسبت به انتشار خبر مذكور در آن 

رسانه اقدام الزم را بعمل آورند.

اهواز- ش�بنم قجاوند- در راستای كمك به هموطنان 
زلزله زده در استان كرمانشاه ، همکاران شركت برق منطقه ای 
خوزستان طی فراخوانی خودجوش كمك های غیر نقدی خود 
را پس از جمع آوری و بسته بندی مناسب توسط دو كامیون به 
استان كرمانشاه ارسال كردند. دومین محموله كمك های اين 
شركت شامل پتو، مواد غذايی و لوازم مورد نیاز ديگر كه توسط 

همکاران اين شركت جمع آوری شده بود به استان كرمانشاه 
ارسال گرديد. گفتنی است، پايگاه مقاومت بسیج شركت برق 
منطقه ای خوزستان نیز200 تخته پتو و 500 عدد كنسرو به 
مناطق زلزله زده فرس��تاده است.  شايان ذكر است ، كاركنان 
شركت برق منطقه ای خوزستان همواره در فعالیت های انسان 
دوستانه همپای ديگر اقش��ار جامعه با كمك های خود ياری 

رسان ديگر هموطنان در حوادث گوناگون بوده اند. خاطرنشان 
می گردد، موسس��ه خیريه فضای مج��ازی نرگس بهبهان ، 
كاركنان حراست و امور محرمانه، معاونت بهره برداری، بسیج ، 
حمل و نقل ، امور مهندسی و خدمات عمومی ، معاونت طرح 
های توسعه و روابط عمومی در شکل گیری اين حركت انسانی 

و خداپسندانه نقش و مشاركت داشتند .

بندرعباس فعال ترین مرز ترانزیت ورود کاالي کشور

در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور صورت گرفت

تولید گرید جدید PE100 در شرکت پتروشیمی شازند

قائم مقام  مدیر عامل شرکت گاز استان:

گازرسانی به 1۰ روستای شهرستان سلماس آذربایجان غربي

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت هفته بسیج

بازدید کارکنان معاونت امور اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  از مرکز مشاوره زنان آسیب پذیر

توزیع اقالم اهدایی شرکت برق منطقه ای خوزستان در بین زلزله زده گان 

مانور تخلیه اضطراری همزمان با  هفته پدافند غیر عامل در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار  شد

ارسال کمک های غیر نقدی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه 

رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان:
عملیات ساماندهی و الیروبی رودخانه های رامیان در حال انجام است

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان از پايان عملیات ساماندهی واليروبی رودخانه های 
دو برار، سیاه جوی، نیلبرگ، در محدوده شهرستان خان ببین، حسین آباد سیستانیها و شهر رامیان و نیز ديواره سازی، تثبیت بستر 
رودخانه قره چای در روستای باقرآباد و نیز عملیات تثبیت بستر رودخانه قره چای در باالدست شهر رامیان در سال جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شركت آب منطقه ای گلستان، مهندس جواد تیموری اظهار كرد: اليروبی و ساماندهی رودخانه دو برار در 
شهرستان خان ببین، روستای حسین آباد سیستانیها، )طرح شهید شوشتری( و نیز روستای ازداری به طول 3500 متر با اعتباری 
بالغ بر 600 میلیون ريال به پايان رسیده است.وی اضافه كرد: تثبیت بستر وديواره سازی رودخانه قره چای واقع در باالدست شهر 
رامیان وروستای باقرآباد با اعتباری بالغ بر 5110 میلیون ريال به پايان رسیده است.وی يادآور شد: ديواره سازی رودخانه قره چای 

واقع در محدوده روستای توران ترک با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ريال انجام می شود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان:
 علل تخریب هاي ناشي از زلزله استان هاي غرب کشور 

در مناطق شهري و روستایي
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان:مهندس حسین محبوبي  
سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان در اين رابطه گفت:اين جلسه با هدف تحلیل و بررسي كارشناسي و تخصصي داليل 
صدمات به وجود آمده در ساختمان هاي خصوصي،عمومي،مذهبي،زيرساخت ها و اقدامات به عمل آمده سازمان ها و نهادهاي دولتي 
و غیر دولتي در خدمات رساني در مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه و بررسي شرايط حاكم بر شهرهاي استان گلستان در 
هنگام وقوع زلزله و چگونگي نحوه اقدامات و چالش هاي موجود درآن برگزار گرديد.دبیر كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله و لغزش 
گلستان :میزان آسیب پذيري استان در سوانح و حوادث ،نکات قابل توجه فني در فرآيند ساخت و ساز از قبیل طراحي،اجرا، نظارت 
و میزان عمل به قانون و مقررات ملي ساخت و ساز از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مطرح و بررسي شد.محبوبي ادامه داد: مقرر 
گرديد به منظور بررسي بیشتر و ارائه راهکارهاي مناسب و آمادگي ساير ارگانهاي دولتي و غیر دولتي در حوادث غیر مترقبه ضمن 
بازديد كارشناسان منتخب از مناطق زلزله زده ، جلسه اي با حضور استاندار محترم در همین راستا برگزار و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.                        
اين جلسه با حضور مديران و كارشناسان ادارات مديريت بحران ،سازمان مديريت و برنامه ريزي، دفتر فني، امور عمراني، دفتر امور 
شهري و شوراها ، پدافند غیر عامل،صنعت معدن،بنیاد مسکن محیط زيست،منابع طبیعي، جهاد كشاورزي، آب منطقه اي، آب و 
فاضالب شهري، شركت گاز، دانشگاه علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي گرگان، دانشگاه گلستان، سازمان نظام مهندسي، سازمان 

مهندسي معدن، به دبیري اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان برگزارگرديد.

شهردار رشت در دیدار با معاون اقتصادی سفیر کره جنوبی : 
حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی با فراهم کردن شرایط اقتصادی برد-برد

 رشت- مهناز نوبری- دكتر مسعود نصرتی در اين نشست  با اشاره به پنجاه و پنجمین سالگرد ارتباط ديپلماسی ايران و كره 
جنوبی اظهار داشت: اين باعث مباهات است كه امروز در شهر فرهنگ دوست رشت میزبان سفیرانی از كره جنوبی  هستیم.شهردار 
رشت اقلیم و شرايط مشترک بین استان گیالن به ويژه شهر رشت  و كشور كره جنوبی را مورد واكاوی قرار داد و تصريح كرد: امروز 
فرصت ارتباط ويژه برای برخورداری از اين امتیازات فراهم شده است.وی با بیان اينکه با توجه به وجود منطقه آزاد مطمئنا شرايط برای 
تعامالت  اقتصادی و گردشگری بین دو كشور برقرار است تاكید كرد:  رشت اولین شهر ايران در شبکه خالق يونسکو  درحوزه خوراک 
شناسی است  امیدواريم پررنگ تر و با اقتدارتر از گذشته در كنار هم باشیم و مطمئنا فراهم كردن شرايط خواهر شهری با حمايت 
سفارت دو كشور برای ما بسیار مفید خواهد بود.وی افزود: امیدوارم در برنامه كوتاه مدتی كه در شهر بارانهای نقره ای میزبان شما 
هستیم شرايط خوبی را برای شناخت از اين شهر برايتان فراهم سازيم و اين ديدار مقدمه ساز ايجاد تفاهم نامه ها و توافق نامه هايی  
مناسب برای دو كشور باشد. .شهردار رشت با تاكید بر به وجود آوردن نقش برد-برد در برنامه های پیش روی دو كشور اذعان داشت: 
ما در شهر رشت و استان گیالن  اين شرايط را برای سرمايه گذار قائل هستیم كه شرايط مهیاتری از جايگاه برد-برد داشته باشد چرا 
كه معتقديم برنده واقعی هر قرارداد در گیالن ما هستیم چرا كه عمران و آبادی در اين استان صورت می گیرد و سرمايه گذار بايد 
حتما پیروز اقتصادی هر قرارداد باشد.نصرتی اظهار داشت: پیشنهاد من اين است كه با معرفی نمايندگان و تشکیل كارگروه هايی 
برای فراهم آوردن تفاهم نامه ها و عقد قرارداد اين مسیر را به درستی پیش رويم و مطمئنا ارتباط آژانس های بین الملل كه با شهر 
رشت در ارتباط هستند شرايط را بیشتر برای  تعامالت بین  المللی فراهم می كنند.معاون اقتصادی سفیر كره جنوبی تصريح كرد: من 
قسمتی از ماموريت خود در ايران را به اين اختصاص می دهم كه كسب و كارهايی براساس برد-برد اين دو كشور را به هم نزديك تر 
كند  و ماموريت جديد من در ايران براساس همکاريهای مشترک تعريف می شود و امیدوارم طرفین بتوانیم در فناوری، افزايش دانش 
فنی با هم شروع همکاری خوبی داشته باشیم.وی بازار ايران را فرصت بزرگی برای سرمايه گذاران دانست و افزود: در اطراف بازار ايران 
بازارهای منطقه ای وجود دارد و من همه تالش خود را می كنم تا مدل جديد كسب و كار بین ايران و كره جنوبی انجام شود.وی در 
ادامه با بیان اينکه من با ديدن شهر رشت تحت تاثیر قرار گرفتم تصريح كرد: از شهردار رشت تشکر می كنم كه شانس شناخت خوب 

از رشت را برای من فراهم كرد در شهر رشت برای فعالیتهای اقتصادی بسترهای مناسبی فراهم است.

انتصاب سرپرست جدید امور برق شهرستان لردگان 
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- طی ابالغی از سوی مدير عامل شركت توزيع 
نیروی برق استان چهار محال و بختیاری مهندس محمود اسماعیلی بعنوان سرپرست 
امور برق شهرس��تان لردگان منصوب ش��د.  به گزارش روابط عمومی شركت توزيع 
نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری،مهندس مجید فرهزاد مدير عامل اين شركت 
طی ابالغی مهندس محمود اسماعیلی را بعنوان سرپرست امور برق شهرستان لردگان 
،منصوب كرد  آقای حسین پور سرپرست فرمانداری شهرستان لردگان در آيین معارفه 
، از اهتمام ويژه شركت توزيع نیروی برق استان به شهرستان لردگان باتوجه به وسعت زياد و پراكندگی آن، تقديرو تشکر كرد و اين 
شركت را ازجمله شركت های موفق در عرصه خدمت رسانی شهرستان لردگان، دانست. در ادامه جلسه مهندس منصوری مدير سابق 
برق اين شهرستان ،گزارشی از اهم اقدامات شركت توزيع نیروی برق استان در زمان مديريت خود بیان نمود و توفیقات بدست آمده 
اين شهرستان در حوزه برق را ،ناشی از الطاف الهی ، حمايت های حوزه ستادی شركت ، همیاری مردم و فرمانداری شهرستان ،عنوان 
كرد. در پايان جلسه مهندس فرهزاد مدير عامل اين شركت با تقدير از خدمات ارزشمند مهندس منصوری مدير سابق اين شهرستان، 
كاركنان اين امور را به تعامل و همکاری با مدير جديد ترغیب كرد و ابراز داشتند :امور برق شهرستان لردگان يکی ازامورهای موفق در 

زمینه برق رسانی به مشتركین می باشدكه همت همکاران اين امور زمینه ساز اين موفقیت بوده است.
 

بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از تاسیسات آسیب دیده شهر ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مهندس لطیفی معاون سازمان مديريت بهمراه، مهندس كرمی مدير كل بحران استان و مهندس 
بیرنوندی از تاسیسات آسیب ديده آب و فاضالب در جريان زلزله غرب كشور بازديد كردند. در اين بازديد مهندس بیرنوندی ضمن خیر 
مقدم گزارشی مبسوطی از خسارات وارده به تاسیسات آب و فاضالب بیان داشت. وی با بیان اين كه زمین زلزله 7.2 ريشتری غرب 
كشور و پس لزره های مکرر آنها  خسارات زيادی به تاسیسات آب شرب شهرهای استان ايالم واردكرده است گفت: زلزله غرب كشور 
به  14 حلقه  از چاههای  آب شرب  استان آسیب جدی رسانده  است. مهندس بیرنوندی افزود: زلزله همچنین به تاسیسات آب در 
ساير شهرهای استان منجمله: مخزن صالح آباد، ايستگاه پمپاژ آب چوار، تصفیه خانه فاضالب شهر دره شهر و حصار كشی تاسیسات 
 بدره نیز خسارت وارد كرده است. مدير عامل آبفای استان ضمن درخواست مساعدت جهت تسريع بازسازی چاه های آسیب ديده

 ياد آور شد: در جريان سیل ايالم نیز با وجود اينکه تاسیسات آب و فاضالب استان آسیب فراوانی ديده بود اما اعتبار آنچنانی تخصیص 
داده نشد. وی  خواستار مساعدت سازمان مديريت بحران برای حل مشکالت زير ساختی تامین آب شهر ايالم شد.مهندس بیرنوندی  
با تاكید بر اينکه  بايد برای چاههای آسیب ديده و حوضچه های ترسیب تمهیداتی انديشیده شود گفت:با وجود همه مشکالت سعی 
ش��ده آب ش��بکه پايدار بماند. مدير عامل شركت در مورد میزان خسارات وارده نیز گفت: برآورد اولیه نشان می دهد تا كنون 83.5 
میلیارد ريال خسارت به تاسیسات وارد گرديده است. مهندس لطیفی  معاون سازمان مديريت كشور، در اين  بازديد ضمن  قدردانی 

از تالشهای انجام شده جهت تامین آب استان در جريان خسارت وارده قرار گرفت.

همزمان با آغاز هفته بسیج:
نشست فرهنگی بصیرتی بسیج در منطقه قزوین برگزار شد

 قزوی�ن- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- به مناس��بت آغ��از هفته بس��یج نشس��ت فرهنگی بصیرت��ی با حضور 
حجت االس��الم والمس��لمین طهماس��بی و فرماندهان پايگاه بسیج ادارات اس��تان و همچنین با حضور مديريت و 
كاركنان پخش منطقه قزوين در محل نمازخانه انبار نفت برگزار شد. بنابر گزارش روابط عمومی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قزوين، به مناس��بت آغاز هفته بس��یج نشس��ت فرهنگی بصیرتی با حضور حجة االسالم 
والمس��لمین طهماس��بی، امام جمعه محترم شهر الوند و فرماندهان پايگاه بسیج ادارات استان و همچنین با حضور 
مديريت و كاركنان پخش منطقه قزوين در محل نمازخانه انبار نفت برگزار ش��د.  گفتنی اس��ت در اين نشس��ت 
فرهنگی حجت االسالم طهماسبی با موضوع هفته بسیج به ايراد سخنرانی پرداختند. اين نشست فرهنگی با حضور 
مديريت و كاركنان منطقه قزوين و مش��اركت فرماندهان پايگاه بس��یج ادارات استان بعد از اقامه نماز جماعت ظهر 
و عصر توس��ط حجت االس��الم والمسلمین طهماسبی، امام جمعه محترم شهر الوند در نمازخانه منطقه برگزار شد. 

همچنین پايگاه بسیج منطقه نیز با حضور شركت كنندگان در اين نشست افتتاح شد. 



برای نخس��تین بار، مارکتینگ انب��وه یا بازاریابی 
ط��رف  از    MASS MARKETING انب��وه 
ش��رکت هایی که به تولید مایحت��اج ضروری مردم 
می پرداختند و محصوالت شان توسط اکثریت افراد 

مورد استفاده قرار می گرفت مطرح شد. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، زمانی که 
ش��رکت ها دس��ت به تولید انبوه زدند بخش های 
مختل��ف ب��ازار را از دس��ت دادند. ب��ه این معنی 
ک��ه افراد مختلف، س��لیقه های مختلف��ی دارند و 
تولید یک محصول برای تمامی افراد و مش��تریان 
نمی توان��د در فرآین��د ف��روش و بازاریابی چندان 

کارایی داشته باشد.
 همین باعث ش��د تا افرادی که در بازار فعالیت 
می کردن��د به این فک��ر بیفتند که قس��مت های 
دقیق تر و مش��خص تری برای ب��ازار ایجاد کنند. 
بنابراین، ش��روع ب��ه ایجاد تف��اوت در بخش ها و 

محصوالت مختلف خود کردند. 
در کل می ت��وان گف��ت، مواقع��ی که ش��رکت ها 
ب��ا انبوهی از مخاطب��ان مواجه هس��تند می توانند 
استراتژی های بازاریابی انبوه زیر را در پیش بگیرند: 

1- بازاریابی همگانی
می توانی��د ب��ه تولید انب��وه خود ادام��ه دهید و 
ب��ا همان یک محصول��ی که تولی��د می کنید همه 
مش��تریان تان را مخاطب قرار بدهید بدون اینکه به 

سلیقه های مختلف آنها توجه کنید. 
2- بازاریابی اختصاصی

می توانید محصول خود را متناسب با قسمت های 
مختلف ب��ازار تولی��د کنید و س��لیقه های مختلف 

مخاطبان خود را در نظر بگیرید. 
3- بازاریابی متمرکز

شما می توانید خودتان را در یک زمینه متخصص 
نش��ان دهید و فقط در این زمینه خاص به تجارب 
خود اضافه کنید و مش��تریان خود را در این زمینه 
مدنظر قرار دهید. در کل می توان گفت، مارکتینگ 
انبوه زمان طوالنی اس��ت که از بی��ن رفته و کمتر 
شرکتی را می توان پیدا کرد که هنوز به تولید انبوه، 
بدون در نظر گرفتن گروه ه��ای مختلف مخاطبان 
بپ��ردازد. ب��ازاری که هم��ه بخواهن��د محصوالت 
مشابهی را وارد آن کنند ناچارا قیمت محصوالت در 
آن پایین خواهد آمد و در درازمدت سودی نخواهد 

داش��ت. بنابراین، بهتر اس��ت برای اینکه در بازار و 
در عرص��ه رقابت ب��رای خودتان جایگاهی داش��ته 
باش��ید و بتوانید ب��ه رقابت بپردازی��د، محصوالت 
خ��ود را تخصصی ت��ر و روی یک گ��روه یا محصول 
خاصی تمرکز کنید. امروزه به قدری تولیدکنندگان 
و صاحب��ان ش��رکت ها ب��رای تخصصی ت��ر کردن 
محصوالت خود تحت فش��ار هستند که نمی توانند 
حتی در ش��بکه های پربیننده و شبکه های مجازی 
نی��ز ب��ه مش��تریان و مخاطبانی ک��ه در نظر دارند 
دسترس��ی داشته باش��ند. در نتیجه، می توان گفت 
امروزه ماکتینگ انبوه در حال از بین رفتن اس��ت و 
در بسیاری از شرایط و مکان ها به طور کامل از بین 
رفته است. تنها می توان در مناطق جغرافیایی که از 
نظر کانال های ارتباطی چندان پیشرفته نیستند رد 
پای مارکتینگ انبوه را دید. س��ناریوی مارکتینگ 
انب��وه، با توجه به جای��گاه اختصاصی که هر یک از 
محصوالت و برندها باید برای خودش��ان پیدا کنند 
در حال اتمام است و تنها شرکت هایی می توانند در 
این ش��رایط به حیات خود ادام��ه دهند که بتوانند 

وجه تمایز و مزیت رقابتی ایجاد کنند. 

پایان سناریوی مارکتینگ انبوه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 841 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: صددرص��د. هوش مال��ی یعنی 
توان محاس��بات مالی کس��ب و کار. یعنی شما با شناسایی 
فرصت ها، ایده ها را به پول تبدیل می کنید. علت شکست 
بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک، نداشتن هوش 

مالی است. 
هوش مالی باعث می ش��ود ش��ما با تصمیم های درست 
به موفقیت برس��ید، زیرا شما با داشتن هوش مالی پایین 
قدرت تحلیل و انتخاب ندارید و طبعا نمی توانید در گردونه 

رقابت های مالی حضور داشته باشید. شما باید دقیقا بدانید 
که با پول و س��رمایه خود چه کاری می توانید انجام دهید 
و به چه نتایج مالی دس��ت می یابید. مثال گرفتن وام برای 
شروع یک فعالیت اقتصادی نیاز به یک هوش مالی دارد تا 
بتواند سود و ضرر را طبق عدد و رقم محاسبه کند. کسی 
که هوش مالی ندارد نمی تواند آینده مالی را پیش بینی کند 
از ای��ن رو کلیه فعالیت ه��ای او در حالت تعلیق و تعطیل 
قرار می گیرد، زیرا نمی داند در برابر حرکت بعدی اقتصادی 
او باید به چه مهره ای دس��ت بزند. هوش مالی به شما در 
خری��د و ف��روش کاال، تولید کاال، صادرات کاال و مس��ائل 

مربوط به مالیات بس��یار کمک می کند. هوش مالی باعث 
کسب درآمد بیشتر، حفظ سرمایه اولیه، بودجه بندی پول، 
اهرم سازی برای پول و بهبود اطالعات مالی می شود. در این 
صورت شما در یک بازی برد – برد قرار می گیرید، اما اگر 
توان محاس��باتی شما برای تعیین اعداد و ارقام دریافتی و 
خروجی ها اندک باشد نمی توانید برآوردی دقیق و خوب از 

مسائل مالی شرکت داشته باشید. 
بنابراین اگر صاحب کسب و کار مفهوم جریان مالی، بدهی 
و سرمایه را با داشتن هوش مالی درک کند میزان موفقیت 

او چندین برابرمی شود. 

اهمیت هوش مالی 

پرسش: هوش مالی در موفقیت یک کسب و کار تا چه اندازه مؤثر است؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )73(
باور و عمل 

برای موفقیت در کسب و کار باور بسیار حیاتی است اما 
باور به تنهایی تو را به موفقیت نمی رس��اند گرچه باور به 
کسب و کارت مقدمه موفقیت اس��ت، اما تا زمانی که این 
ب��اور را به اقدام و عمل درنی��اوری و نتوانی آن را محقق 

کنی در مرحله همان باور می ماند. 
 دوس��تی ب��ه من زن��گ زد و گف��ت م��ن االن چهار 
ماه��ه روی باوره��ای موفقیت خ��ود کار می کن��م، اما 
هیچ نتیجه ای برای کس��ب درآمد بیش��تر حاصل نش��د 
آیا باورهای من اش��کال دارد؟ ش��ما اگ��ر نتوانید باوری 
درس��ت در مس��یر موفقیت بردارید بی تردید محکوم به 
شکس��ت هس��تید، اما گاهی افراد باوجود اینکه باورها، 
مس��یر موفقیت را به افراد نش��ان می دهند و فرصت ها و 
موقعیت های زیادی را جلوی چشم خود می بینند، هیچ 
اقدامی برای رس��یدن به موفقی��ت نمی کنند و در واقع 

انگار روی تردمیل راه می روند. 
برای پیش��رفت باید از باور درونی جهت رشد و توسعه 
کسب و کار اس��تفاده کنی. باور نگاه تو را به جهان تغییر 
می ده��د ای��ن تغییر باع��ث ب��روز فرصت ه��ا، ایده ها و 
موقعیت های تازه ای در زندگی و کس��ب و کارت می شوند 
ک��ه تو بای��د از این فرصت ها برای رش��د کس��ب و کارت 
اس��تفاده کن��ی. فرضا اگر تو ی��ک آرایش��گاه داری و با 
تقویت باورها می خواهی به درآمد بیشتر برسی باید همه 
فرصت ه��ا و موقعیت ها را خوب ن��گاه کنی. اگر یک روز 
یک مدیر مدرس��ه به آرایش��گاه تو آم��د باید این را یک 
فرصت بدانی که ناش��ی از باورمندی تو به کسب و کارت 
اس��ت، بنابراین در این موقعیت به او پیشنهاد همکاری 
می دهی تا بتوانی موهای بس��یاری از بچه های مدرسه را 
اصالح کنی، اما اگر در برابر این ش��خص سکوت اختیار 
کنی و هیچ واکنش��ی از خود نشان ندهی طبیعی است 

که جهان نیز به تو پاداشی نمی دهد. 
دنی��ای کس��ب و کار مانند جهان مادی م��ا دارای یک 
قانون اس��ت و باید اصل دادوستد و بازاریابی و فروش و 
مش��تری مداری را بلد باشی. بسیاری از افراد با باور قوی 
توانس��تند صاحب سرمایه های کالن شوند اما همواره در 
حال تغییر و تبدیل بودند و از هر فرصتی برای رش��د و 
توسعه کسب و کار اس��تفاده می کردند تا به قله موفقیت 

دست یابند. 
ب��رای اینکه به قله موفقیت برس��ی، باورهایت تو را از 
جای��ت بلند می کند به تو انگی��زه می دهد، انرژی زیادی 
در تو به وجود می آید، حال خوبی به تو دس��ت می دهد 
و. . . اما همه اینها زمانی به عدد و رقم مالی می رسد که 
ت��و با هوش مالی و کاری ات بتوانی از ظرفیت های پیدا و 

پنهان کارت استفاده کنی. 
ش��اید این س��وال مطرح ش��ود ک��ه اگر قرار اس��ت 
از موقعیت ه��ا و فرصت ها اس��تفاده کن��م چه نیازی به 
تقوی��ت باورهای درونی اس��ت؟ باوره��ای درونی تو را 
آماده می کند و تو را در مس��یر موفقی��ت و ثروت قرار 
می دهد و اال صدها س��ال دیگر ن��ه فرصت را می توانی 
ببین��ی و ن��ه موقعیتی ب��رای تو به وج��ود می آید و نه 
ایده ای به ذهنت می رس��د. زمانی  ک��ه خودت را آماده 
کردی در مسیر موفقیت قرار می گیری. یک فوتبالیست 
خوب کس��ی اس��ت که از فرصت های به دست آمده در 
زمی��ن بازی بهترین اس��تفاده را می کن��د و راه را برای 
گل زدن فراه��م می کند، اما همین فرد باید مقدماتی را 
برای فوتبالیست شدن بگذراند تا سرمربی او را به عنوان 
بازیک��ن قب��ول کند. کس��ی ک��ه در مقاب��ل 100هزار 
تماش��اگر استرس بگیرد و نتواند بازی خوبی از خود به 
نمایش بگذارد طبعا حتی اگر وارد زمین هم شود موفق 
نیس��ت. تو هم برای کسب و کارت باید آمادگی ذهنی و 

روحی داشته باشی. 
 باوره��ا مجموع��ه ای از رویدادهای ذهنی اس��ت مثل 
اعتم��اد به نفس، گذش��ت، بخش��ایش، سپاس��گزاری، 
دع��ا و نیایش و مراقبه، تجس��م و تخی��ل خالق، محبت 
 و دوست داش��تن، اعتماد به نفس، صب��ر، توکل، آرامش 
و. . .ک��ه اگر اینها را در درونت فراهم کنی می توانی وارد 
زمین بازی ش��وی و اال داشتن کفش استوک و توپ طال 
و زمی��ن چمن اختصاصی نمی تواند تو را به قله موفقیت 

برساند. 
برای اینکه در کسب و کارت موفق شوی داشتن انگیزه 
و ب��اور، اصلی حتمی و قطعی اس��ت و این باور باید باور 
کامال درونی تو باش��د. این باور س��بب بروز بس��یاری از 
اتفاق های خوش��ایند در زندگی ات می ش��ود. یک مثال 
ساده می زنم؛ اگر تو براس��اس باورت مهربان و بخشنده 
باشی افرادی که در کنار تو قرار می گیرند آدم های خوب 
و مثبتی خواهند بود و مانند تو س��عی دارند به رش��د و 
پیشرفت دیگران کمک کنند، بنابراین در همین دیدارها 
گاه یک پیشنهاد فوق العاده در زمینه تخصص و تجربه ات 
ب��ه تو داده می ش��ود و با این پیش��نهاد زندگی مالی ات 

دگرگون می شود. 
برای رس��یدن به قله موفقیت کس��ب و کار نیاز به باور 

مثبت و عمل به ایده های ذهنی و باورهایت داری. 
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تخته سیاه

موقع بازاریابی، زنان خود یک شبکه 
اجتماعی هستند

 زنان عموما در اکثر شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک بیش 
از مردان فعالیت دارند. با توجه به این واقعیت که از لحاظ تاریخی 
زنان محرک ارتباطات اجتماعی بین همسایگان، دوستان، اقوام و 
دیگر گروه ها در جمع های غیر آنالین بوده اند، تعجبی نیست که 

این رفتار به فضای آنالین هم انتقال پیدا کرده باشد. 
ب��ه گ��زارشibazaryabi، در این ب��اره می توانید به نتایج 

تحقیقی در این رابطه توجه کنید: 
- 83درصد از زنان آنالین نسبت به 73درصد از مردان آنالین 

از فیس بوک استفاده می کنند. 
- 45درصد از زنان آنالین در مقابل 17درصد از مردان آنالین 

از پینترست استفاده می کنند. 
- 38درصد از زنان آنالین در برابر 26درصد از مردان آنالین از 

اینستاگرام استفاده می کنند. 
- 25درصد از زنان آنالین در برابر 24درصد از مردان آنالین از 

توییتر استفاده می کنند. 
- در شبکه اسنپ چت هم 70درصد کاربران را زنان تشکیل 

می دهند. 
 ،female factor همچنین براساس تحقیقات ما در مجموعه
در ادامه نکات ساده ای را برای شما عنوان می کنیم که در زمان 
تولید محتوا با هدف جذب زنان در ش��بکه های اجتماعی باید 

مدنظر قرار دهید: 
1- دان�ش و آگاهی از نظر زنان واحد پول ش�بکه های 

اجتماعی است
در فرهن��گ زنانه بحث کردن و پرداخت��ن به هر محصول و 
خدمتی کامال عادی است و ریشه از »ارشد خرید بودن« خانم ها 
در خانواده ها دارد. زنان از منبع اطالعات مفید و کاربردی برای 
خانواده، دوس��تان و هم��کاران بودن به خود می بالند. با در نظر 
داش��تن این موضوع، ش��ما باید همواره در محتوای خود برای 
مش��تریان و مخاطب��ان راهکارهایی را عرضه کنی��د که ارزش 
اشتراک گذاری داشته باشند. زنان تمایل دارند همواره در تطابق 

با سالیق، عالیق و … نزدیکان خود باشند. 
2- هیجانات الهام بخش رفتارهاست

خواه موجب خنده، گریه یا به فکر فرورفتن مردم به ش��کلی 
متفاوت از گذش��ته می ش��وید یا خیر؛ بدانید ک��ه هیجانات و 
احساسات خصوصا در ش��بکه های اجتماعی موجب تحرک و 

تعامل می شود. 
وقتی محتوایی تولید می کنید، از خودتان بپرسید: 

- به دنبال تحریک و بیرون کشیدن چه احساساتی هستم؟ 
برندها عموما براس��اس احساس��ات ساخته ش��ده اند و البته 
خریدکردن هم اینچنین اس��ت. احساسات و هیجانات عامل و 

محرک عمل و حرکت هستند. 
3- یک کار بصری فوق العاده هر چیزی را میخکوب می کند

فراموش نکنیم که جلوه های بصری، اگر به درستی انتخاب و 
مورد استفاده قرار بگیرند، رسانه خوبی هستند. حرکت تصاویر 
متح��رک یا همان ویدئو قدرت مس��خ ک��ردن بیننده در جای 

خودش را دارد، حتی اگر به صورت صامت باشد. 

اعالم کد تخفیف و پیشنهادهای ویژه
نام استارت آپ: تخفیفیو

takhfifio. com :وب سایت
سال تأسیس: 13۹6

Affiliate Marketing :موضوع
توضیح بیش�تر: تخفیفیو نخس��تین وب س��ایت در 
زمین��ه اعالم کد تخفیف و پیش��نهادهای ویژه از تمامی 
فروش��گاه ها و خدمات آنالین ایران است. شما با بازدید 
روزان��ه از تخفیفی��و می توانی��د بی��ش از 100 تخفیف، 
کدتخفیف و پیشنهادهای ویژه هر یک از این فروشگاه ها 
با خبر شوید. در تخفیفیو تمامی اقشار جامعه می توانند 
از تخفی��ف و کدهای تخفیف در دس��ته بندی های مورد 
عالقه خودش��ان زودتر از همه باخبر ش��وند. در تخفیفو 
ش��ما می توانی��د از کد تخفی��ف و تخفیف های��ی نظیر 
فروشگاه آنالین، تاکسی اینترنتی، تلفن همراه، اینترنت، 
رزرو هتل، خرید بلیت، سفارش غذا، سینما، تائتر، کتاب، 
موس��یقی، فرهنگ و هنر و م��د و لباس زنانه و مردانه با 

خبر شوید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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