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 به گفته وزیر راه و شهرسازی
بازآفرینی شهری مهم ترین مسئله امروز ایران است

۱۹ میلیون بدمسکن
وزیر راه و شهرس��ازی از بازآفرینی ش��هری به عنوان مهم ترین مسئله بخش مسکن یاد کرد و حرکت به سمت 
محله مح��وری را اصلی تری��ن و صحیح ترین اقدام در بازآفرینی ش��هری دانس��ت.  به گ��زارش »فرصت امروز« از 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، عباس آخوندی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی و رؤسای عمران 
و بهس��ازی ش��هری اس��تان ها درباره توجه به رویکرد بازآفرینی شهری گفت: بدون ش��ک فکر بازآفرینی شهری،  
مهم ترین مس��ئله ایران به ش��مار می رود که متأس��فانه در خصوص آن اجماعی در کشور وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه نیاز به حفظ یکپارچگی هویتی به ش��دت در کش��ور احساس می شود، گفت: قطعا تمامیت ارضی تنها یک 
بحث فیزیکی نبوده و اگر یکپارچگی هویتی وجود نداشته باشد، بحث تمامیت ارضی نیز معنایی نداشته و همه...

 بررسی وضعیت بازار سهام
در سه ماهه سوم امسال نشان می دهد

پاییز درخشان بورس
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رئیس مرکز تجارت جهانی ایران هشدار داد

 تیک تاک بمب ساعتی »بیت کوین«
به صدا درآمده است

استارت آپ هایی که در سال ۲01۷ شکست خوردند
نکاتی برای ایجاد یک کسب و کار خانوادگی

10 گام در راستای بهبود طرح بازاریابی
تصمیم گیری درباره نحوه چیدمان فروشگاه

نام ها سخن می گویند
چگونه بهترین نام را برای شرکت تان انتخاب کنید؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مقر تازه گوگل در سان ولی
 4500 کارمند را در خود جای می دهد

۲
ارمغان سـال آینده برای اقتصـاد جهانی و بازارهای مختلف 

چه خواهد بود؟ این سوالی است که معموال در ایام 
پایانی هر سال مطرح می شود و تعداد زیادی...

نظرسنجی موسسه ASR  از ۲۲9 مدیر سرمایه گذاری

 اقتصاد جهان در سال 20۱8 
به کدام سو می رود؟

یادداشت

یادداشت

چرا شاخص ملی فضای 
کسب وکار عقبگرد داشت؟ 

شناخت وضعیت جاری محیط 
کس��ب و کار کش��ور و تغییرات 
آن ب��ه صورت فصلی و س��االنه 
می توان��د به ش��کل مؤث��ری به 
بهبود پارامترهای مؤثر بر فضای 
کشور منجر ش��ود. از همین رو، 
ملی  پایش ش��اخص  های  طرح 
محی��ط کس��ب وکار کش��ور در 
راس��تای اجرای م��اده ۴ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار 
مصوب ۱۳۹۰ مجلس ش��ورای 
اس��امی و وظیف��ه اتاق ها در 

زمینه تدوین، سنجش 
و اعام شاخص های...

اقتصاد  در  ک��ه  سال هاس��ت 
جهان��ی، صنع��ت لیزین��گ به 

عنوان یکی از ابزارهای 
5مؤثر تامین مالی بازار...

 تفاوت صنعت لیزینگ
در ایران و جهان
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یلدا راهدار
 عضو هیأت 

نمایندگان اتاق ایران

حسین سلیمی
 نایب رئیس کمیسیون 

بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران



برنامه  دولت در حالی اجرای 
جامع کاهش فقر در سال آینده 
را در دستور کار قرار داده است 
ک��ه بررس��ی ها نش��ان می دهد 
فقر  نرخ  کاهش  دس��تاوردهای 
در ایران طی س��ال های 1384 
ت��ا 1392 از بی��ن رفته اس��ت. 
در حقیق��ت،  فق��ر در حال��ی 
بحث مهم��ی در ادبیات اقتصاد 
که  می شود  محس��وب  سیاسی 
ایران طی س��ه دهه اخیر شاهد 
توس��عه ای  برنامه  پن��ج  اجرای 
بوده اس��ت و شش��مین برنامه 
توس��عه ای ای��ران نی��ز اولی��ن 
س��ال اجرای خود را پش��ت سر 
می گذارد.  واکاوی دستاوردهای 
برنام��ه اجرای��ی در برنامه های 
توس��عه ای نشان می دهد به رغم 
رو به کاهش بودن فقر در برنامه 
دوم و سوم توسعه، فقر در ایران 
همزمان ب��ا دوره اجرای برنامه 
چه��ارم و پنجم توس��عه یعنی 
سال های اس��تقرار دولت نهم و 

دهم افزایش داشته است. 
به گزارش خبرآنالین،  افزایش 
نرخ فقر در حالی رخ داده است 
که در فاصله این س��ال ها س��ه 
ب��ا هدف گس��ترش  سیاس��ت 
عدالت و توزیع متوازن تر ثروت 
در ایران اجرایی شده است، اما 
به نظر می رسد دستاورد عملی 
سیاس��ت های مذکور توزیع فقر 
به جای ایجاد ت��وازن در توزیع 
ثروت بوده است. پرداخت یارانه 
نق��دی، اج��رای طرح مس��کن 
مه��ر و تخصیص س��هام عدالت 
به مردم، س��ه سیاستی بود که 
دولت نهم و دهم با هدف ایجاد 
عدال��ت و حمای��ت از طبق��ات 
پایین درآمدی در ایران اجرایی 

کرد.
 

برنامه اول؛ آمیختگی با 
سیاست تعدیل

برنامه اول توسعه در سال های 
1368 ال��ی 1373 اج��را ش��د. 
بررس��ی های مرکز پژوهش های 
نشان  اس��المی  مجلس شورای 
می دهد با محاسبه شاخص فقر 
طی این س��ال ها میزان شاخص 
فق��ر چندبع��دی ب��ه ج��ز یك 
سال- یعنی س��ال 1371 برای 
خانوارهای روس��تایی- برای هر 
دو خانوار روس��تایی و ش��هری 

روند افزایشی دارد.
یکی از رخداده��ای مهم آن 
تعدیل  برنام��ه  اج��رای  زم��ان 
ساختاری بود. این برنامه شامل 
تثبیت  آزادسازی،  سیاست های 
دس��تمزدها  انقب��اض  کااله��ا، 
اعم��ال  محدودک��ردن  و 
سیاس��ت های دولت��ی ب��ود که 
براساس آن بازارهای مالی، کاال، 
خدم��ات و بخش ه��ای واردات 
و ص��ادرات بای��د به مکانیس��م 
بازار واگذار می ش��د. پیامدهای 
حاص��ل از اج��رای ای��ن برنامه 

نرخ ت��ورم را از17.4 به 35.2 و 
نرخ ارز رسمی را از 72 ریال به 
1750 ری��ال افزایش داد. البته 
نرخ ارز بازار غیررس��می تا رقم 
2667 ری��ال افزای��ش را تجربه 
کرد. روند افزایش��ی تورم و نرخ 
ارز بعد از برنام��ه اول نیز ادامه 
داشت به طوری که نرخ تورم در 
س��ال 1374 به رقم قابل توجه 

49.4درصد رسید. 
ن��رخ ارز غیررس��می نی��ز در 
س��ال 1374 ب��ه 4036 ری��ال 
رس��ید و روند افزایشی خود را 
ادامه داد. رش��د اقتص��ادی نیز 
از ح��دود 12.3درصد در س��ال 
1370 به 0.9 در س��ال 1373 

تقلیل یافت. 
رشد  مذکور،  س��ال های  طی 
کاه��ش  و  پایی��ن  اقتص��ادی 
ارزش پ��ول و ت��ورم و ب��ه تبع 
ب��ر  بی��کاری  افزای��ش  اینه��ا 
اقش��ار کم درآم��د و حقوق بگیر 
فش��ارهایی درآمدی و هزینه ای 
را وارد ساخت که کاهش قدرت 
خرید مردم را به همراه داشت. 

پیرو آن سبد غذایی خانوارها 
نسبت به قبل کوچك تر شد و 
ای��ن به دریافت کالری کمتر از 
اس��تاندارد جهانی منجر ش��د. 
طی این س��ال ها محرومیت از 
تغذیه مناسب به شدت افزایش 
یافت. البت��ه محرومیت از برق 
و آب لوله کش��ی و همچنی��ن 
مناسب  از مس��کن  محرومیت 
نی��ز ط��ی برخی از س��ال های 
را  افزای��ش  مورداش��اره  دوره 
اینها  مجموعه  کردن��د.  تجربه 
را  چندبع��دی  فق��ر  افزای��ش 

موجب شد.
 

برنامه دوم؛  عقبگرد از 
سیاست تعدیل

نتیج��ه حاصل ش��ده در قالب 
سیاست تعدیل سبب شد برنامه 
دوم توسعه بر محوریت سیاست 

تثبیت اقتصادی باشد. 
 عقب نش��ینی از این سیاست 
وضعیت را تا حدودی بهتر کرد. 
در س��ال های اجرای برنامه دوم 
توس��عه یعن��ی س��ال 1374 تا 
1378 علل تغییرات فقر را باید 
در س��ه متغیر اصلی تورم، رشد 
اقتصادی و نرخ ارز جس��ت وجو 
ک��رد. در این دوره ه��م تورم تا 
حدی کنترل ش��د و هم رش��د 

اقتصادی افزایش یافت. 
نرخ ارز در س��ال های اجرای 
برنامه دوم تقریبا ثبات داش��ت. 
غیررس��می  ارز  ن��رخ  اگرچ��ه 
رقم ه��ای باالت��ر و باالتر را طی 
دوم  توس��عه  برنامه  س��ال های 
تجرب��ه ک��رد، اما تثبی��ت نرخ 
ارز رس��می و واردات کااله��ای 
ضروری،  مواد اولیه و سرمایه ای 
با این نرخ تاثیرات رش��د قیمت 
ارز در ب��ازار آزاد را ت��ا ح��دی 

خنثی می کرد. 

کاهش نس��بی ن��رخ تورم در 
قیاس با سال های پایانی برنامه 
اول و س��ال های نخست برنامه 
دوم و مثبت ب��ودن ن��رخ رش��د 
اش��اره  که  همان طور  اقتصادی 
ش��د اتف��اق مهم��ی در بهبود 
معیش��تی  و  اقتصادی  وضعیت 

تلقی می شد. 
دولت  حمایتی  سیاست های   
و اج��رای پروژه ه��ای عمرانی و 
زیرس��اختی در مناط��ق فقیر و 
دانش��گاه ها  و  مدارس  توس��عه 
سبب ش��د وضعیت محرومیت 
در عموم ابعاد فق��ر بهبود یابد. 
مناسب  تغذیه  محرومیت  حتی 
ک��ه در س��ال های برنام��ه اول 
افزایش زیادی یافته بود، کاهش 

قابل توجهی را تجربه کرد.
 

 برنامه سوم؛  دوره اصالحات 
ساختاری

براس��اس تجارب حاصل شده 
دوم،   و  اول  برنامه ه��ای  از 
تنظی��م برنام��ه س��وم توس��عه 
از  برنام��ه  اه��داف  تعیی��ن  و 
برخ��وردار  بیش��تری  جامعیت 
بود. گرایش روش��ن این برنامه 
خصوصی سازی و کاهش تصدی 
دولت است. به عبارتی می توان 
ه��دف اصل��ی برنامه س��وم را 
اصالح ساختارها  و  نهادس��ازی 
موفق  نس��بتا  ط��رح  دانس��ت. 
یکسان س��ازی نرخ ارز و تمهید 
ب��رای  ارزی  ذخی��ره  حس��اب 
اجتناب از تاثیر نوس��ان درآمد 
نفت بر اقتصاد، ش��روع فعالیت 
بخ��ش خصوصی در بانکداری و 
دستاوردهای  مهم ترین  از  بیمه 

اقتصادی این دوره است. 
این برنامه در سال های 1379 
تا 1383 به اجرا درآمد و نتیجه 
اقتص��ادی  افزای��ش رش��د  آن 
بود، به طوری ک��ه اقتصاد ایران 
متوس��ط نرخ رشد 5/7درصدی 
را در این دوره تجربه کرد. حتی 
نرخ رش��د برای سال 1382 به 
رق��م 7/5درصد رس��ید که رقم 

بسیار قابل توجهی بود. 
از 20.1درص��د  ت��ورم  ن��رخ 
در س��ال پایانی برنام��ه دوم به 
 1380 س��ال  در  11.4درص��د 
کاه��ش یاف��ت، اما پ��س از آن 
و همزم��ان با اجرای سیاس��ت 
ب��ه  ارز  ن��رخ  یکسان س��ازی 
15درص��د نزدی��ك ش��د و ت��ا 
پای��ان برنام��ه س��وم در همین 
ح��دود باق��ی ماند. بررس��ی ها 
نش��ان می ده��د تاکی��د برنامه 
سوم بر بخش کشاورزی، مسائل 
اجتماع��ی و صنای��ع کوچ��ك، 
نه تنها فقر روس��تایی را کاهش 
داد، بلکه کوچك ش��دن شکاف 
فقر میان خانوارهای ش��هری و 

روستایی را نیز سبب شد.
 

برنامه چهارم؛ دوره عقبگرد
در  توس��عه  چه��ارم  برنام��ه 

س��ال های 1384 ت��ا 1388 به 
اجرا درآمد و اولین برنامه شروع 
دوره سند چش��م انداز 20 ساله 

محسوب می شود. 
در این برنامه اهدافی از جمله 
رشد مس��تمر و پایدار،  اقتصاد 
یك رقمی ش��دن  و  دانایی محور 
نرخ بیکاری و تورم، تعامل فعال 
ب��ا اقتص��اد جهان��ی و امنیت و 
توس��عه قضایی و تعادل و توازن 
منطقه ای مورد توجه قرار گرفته 
بود که متاس��فانه عدم پایبندی 
دولت وقت به اجرای آن مس��یر 

برنامه را تغییر داد. 
اوج گرفت��ن درآمدهای نفتی 
طی این سال ها سیاست تزریق 
درآمدهای نفتی برای دستیابی 
ب��ه رش��د اقتص��ادی باالتر را 
دوره  ای��ن  در  ش��د.  موج��ب 
مختلف  قالب های  در  اعتبارات 
قال��ب  از هم��ه مهم ت��ر در  و 
بسیار رشد  زودبازده  بنگاه های 
یافت ک��ه ای��ن در نهایت نرخ 
نقدینگی  49/6درصدی  رش��د 
ب��رای س��ال 1385 را به ثبت 

رساند. 
و  انبس��اطی  بودجه ه��ای 
وام های تبص��ره ای و تکلیفی از 
جمله مسکن مهر از ویژگی های 
این دوره بود. روابط خارجی نیز 
در این س��ال ها تاحدودی تیره 
و بحث ه��ای مربوط ب��ه پرونده 
هسته ای کش��ور پررنگ تر شد. 
به  رغ��م تزریق درآمدهای نفتی 
و افزایش اعطای تس��هیالت، در 
پی افزایش نرخ تورم، محرومیت 
تغذیه مناس��ب از س��ال 1386 

شروع به افزایش می کند. 
به موج��ب آن ش��اخص فقر 
چندبعدی برای ه��ر دو خانوار 
ش��هری و روس��تایی افزای��ش 
می یاب��د. البته کاهش نرخ تورم 
برای سال های 1388 و 1389 
و افزایش نرخ رش��د برای سال 
1389باعث می ش��ود تا هر دو 
محرومی��ت تغذی��ه مناس��ب و 
ش��اخص فقر برای سال 1389 
یابد. اگرچه این کاهش  کاهش 
دوره  ب��رای  و  نم��ی آورد  دوام 
برنام��ه پنج��م به ش��دت روی 

افزایش می بینید.
 

برنامه پنجم؛ توزیع یارانه با 
طعم فقر

هدفمن��دی  قان��ون  اج��رای 
یارانه ه��ا ک��ه قابل تفس��یر به 
ش��وك عرضه ش��دید ب��ود، در 
کن��ار تزریق درآمده��ای نفتی 
 1390 و  س��ال های 1389  در 
تورم  نرخ  اوج گرفت��ن  موجبات 
را فراه��م کرد، ب��ه گونه ای که 
ن��رخ ت��ورم از 12/4درص��د در 
سال 1389 به 21/5 درصد در 
سال 1390 افزایش یافت و نرخ 
رشد اقتصادی نیز از 5/8درصد 
در س��ال1389 ب��ه 3درصد در 
س��ال 1390 کاه��ش یافت، اما 

تحریم ه��ای  اجرایی ش��دن  ب��ا 
اقتص��ادی و اوج گرفتن آنها در 
س��ال 1391 و 1392 نرخ تورم 
ب��ه 30/5 برای س��ال 1391 و 
34/7 برای سال 1392 افزایش 

یافت. 
ن��رخ رش��د اقتص��ادی نی��ز 
رقم غیرقابل ب��اور- 6/8 و 1/9 
-را ب��رای س��ال های 1391 و 
1392 به ثبت رس��اند. نرخ ارز 
نیز ط��ی این س��ال ها افزایش 
قاب��ل توجهی یافت، به گونه ای 
ک��ه نرخ ارز غیررس��می که در 
ابتدای برنامه با رقم حدود هزار 
تومان ش��روع ش��ده بود، اواخر 
س��ال های 1391 و اوایل سال 
1392 رقم های 3800 تومان را 
نی��ز تجربه کرد. اگرچه افزایش 
نرخ ارز همزمان با اجرای قانون 
ش��روع  یارانه ها  هدفمندکردن 
شده بود، اما با اعمال تحریم  ها 

اوج گرفت. 
افزایش قابل توجه نرخ تورم و 
نرخ ارز در کنار کاهش غیرقابل 
تصور نرخ رش��د اقتصادی باعث 
شد محرومیت در تغذیه مناسب 
به شدت افزایش یابد، به گونه ای 
که افزایش فقر چندبعدی برای 
هر دو خانوار شهری و روستایی 

را موجب شود. 
ب��ا تغیی��ر دول��ت در س��ال 
1392 و بهب��ود روابط خارجی 
مذاک��رات  موضوعیت یافت��ن  و 
مربوط به توافق هسته ای و عدم 
افزایش مجدد قیمت حامل های 
انرژی، نرخ تورم از 34/7درصد 
در س��ال 1392 به 15/6درصد 
در س��ال 1393 کاه��ش یافت. 
 رش��د اقتص��ادی نی��ز از رق��م
منف��ی 1/9به 3درص��د افزایش 
یافت. نرخ ارز نیز کاهش را تجربه 
کرد و مجموعه این عوامل باعث 
تغذیه  ش��د وضعیت محرومیت 
خانوارهای روس��تایی در س��ال 
1393 کاهش یابد، اما کاهش��ی 
در محرومی��ت تغذیه خانوارهای 

شهری تجربه نشد. 
درخص��وص فق��ر چندبعدی 
نیز خانوارهای روستایی کاهش 
فق��ر را تجربه کردن��د، اما برای 
خانوارهای شهری این گونه نبود. 
باالبودن نرخ بیکاری در شهرها 
و برقراری تحریم های اقتصادی 
به رغم شروع مذاکرات مهم ترین 

علت این موضوع بودند. 
در این س��ال ها اما ب��ا تداوم 
ت��ورم،  نرخ  سیاس��ت کنت��رل 
وضعی��ت بهبودی قابل مالحظه 
را تجرب��ه ک��رده اس��ت و حاال 
دولت آماده می ش��ود با اجرای 
اهداف پیش بینی شده در بودجه 
س��ال آینده رخت فقر را از تن 
اقتصاد ایران بی��رون آورد. باید 
دی��د ش��اخص های تاثیرگ��ذار 
ب��ر فقر، در س��ال های پیش رو 
ام��کان تحق��ق ای��ن برنامه را 

خواهند داد؟ 

نگاهی به برنامه های توسعه در ایران

رخت فقر از تن اقتصاد ایران خارج می شود؟ 
دریچه

گزارش اکونومیست از عوامل دخیل در توسعه 
اقتصادی

سرمایه انسانی چگونه محور اقتصاد 
جهانی شد؟

وقتی صحبت از س��رمایه گذاری به میان می آید، توس��عه 
دارایی های س��رمایه ای س��خت و فیزیکی مانند کارخانه ها و 
ماش��ین آالت )برای بخش خصوصی(، تاسیس��ات زیربنایی 
)ب��رای بخش دولتی( و امالك و مس��تغالت )برای خانوارها( 
در ذه��ن اغلب اف��راد نقش می بن��دد.در جه��ان کنونی اما 
سرمایه گذاری تنها به دارایی های ملموس و فیزیکی محدود 
نمی ش��ود و نوع دیگری از س��رمایه گذاری نیز وجود دارد که 
در بس��یاری از موارد بیش از سرمایه گذاری فیزیکی اهمیت 
می یابد و آن س��رمایه گذاری در زمینه دانش و مهارت است. 
امروزه ش��رکت ها تالش می کنند دان��ش و مهارت کارکنان 
خود را به صورت مس��تمر بهبود دهند؛ دولت ها برای تقویت 
سرمایه انسانی کش��ورهای خود می کوشند و خود مردم نیز 
برای یادگیری مهارت های جدید هزینه و وقت صرف می کنند. 
همان طور که س��رمایه گذاری در ساختمان یا جاده در نهایت 
به تشکیل سرمایه های فیزیکی می انجامد، سرمایه گذاری در 
دانش و مهارت نیز به تشکیل سرمایه انسانی منجر می شود.

اگرچه برخ��ی منتقدان بر این باورند که س��رمایه گذاری در 
آموزش با هدف کس��ب بازدهی مادی در آینده، شأن آموزش 
 و پ��رورش را پایین می آورد، ام��ا در عین  حال نباید فراموش 
کرد مفهوم سرمایه انسانی یك مفهوم ارزشمند برای تحلیل 

و سیاست گذاری است.
نظریه سرمایه انسانی حدود نیم قرن پیش برای اولین بار 
مطرح ش��د. اگرچه قبل از آن نیز اقتصاددانان پیرو مکتب 
کالسیك عالوه بر زمین و تجهیزات، از توانایی های نیروی 
کار نی��ز به عنوان عاملی حیات��ی در فرآیند تولید نام برده 
بودن��د اما مفهوم واقعی آن کمتر بررس��ی ش��ده بود. در 
 ده��ه 50 میالدی یك اقتصاددان ج��وان آمریکایی به نام 
»گری بکر« هنگام مطالعاتش در زمینه ارتباط بین آموزش 
و س��طح درآمد، به این خأل پی برد و چندی بعد در سال 
1964 مفهوم س��رمایه انسانی را در قالب کتابی به همین 
عنوان معرف��ی کرد. پیش از آن بس��یاری از اقتصاددانان 
ف��رض می کردند اقتصاد همواره با کمبود نیروی کار ماهر 
مواجه است زیرا شرکت ها از اینکه باالرفتن دانش و مهارت 
کارکنان موجب خروج آنها از ش��رکت ش��ود بیم دارند و 
به همی��ن دلیل جانب احتیاط را رعایت می کنند؛ فرضی 
که ب��ا واقعیات اقتصاد آن دوره همخوانی نداش��ت.در آن 
زم��ان در آمریکا به لطف قانون GI ک��ه برای حمایت از 
س��ربازان بازگشته از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیده 
بود، میلیون ها نفر توانسته بودند تحصیالت خود را تکمیل 
کنند. از طرفی ش��رکت های خصوصی که در بخش های 
صنعت��ی و خدمات��ی گوناگون مش��غول فعالی��ت بودند، 
ب��رای ارائ��ه آموزش های تخصصی الزم به کارکنان ش��ان 
هزینه ه��ای هنگفت  کردند.برای توجی��ه آنچه در جامعه 
آمریکا می گذش��ت، گری بکر بین س��رمایه انسانی خاص 
و سرمایه انس��انی عمومی تمایز قائل شد. سرمایه انسانی 
خاص )مختص شرکت( وقتی تشکیل می شود که کارکنان 
یك شرکت مهارت های خاص مربوط به آن شرکت را فرا 
بگیرند؛ این نوع س��رمایه معموال غیرقابل انتقال است و به 
همین جهت شرکت های خصوصی با کمال میل حاضرند 
ب��رای تقویت آن هزینه بپردازند. در مقابل، ش��رکت های 
خصوصی تمایل بس��یار اندکی برای سرمایه گذاری جهت 
تش��کیل سرمایه انس��انی عمومی از خود نشان می دهند، 
چراکه آموزش های عمومی می تواند برای مشاغل متفاوت 
در شرکت های مختلف کاربرد داشته باشد و فقط مختص 
یك شرکت نیس��ت.با توجه به اینکه بنگاه های اقتصادی 
اغلب تمایلی به حمایت از تشکیل سرمایه انسانی عمومی 
ندارن��د، افراد باید بخش زی��ادی از هزینه موردنیاز جهت 
کس��ب آموزش های عمومی را خود عهده دار ش��وند؛ این 
هزین��ه می تواند به صورت مس��تقیم )ش��هریه تحصیلی( 
و یا غیرمس��تقیم )کارکردن با دس��تمزد کمتر به منظور 
کارآم��وزی( پرداخ��ت ش��ود. البته دولت ها نی��ز با درك 
صحیح مفهوم سرمایه انسانی و منافع آن برای کل جامعه 
می توانند از طریق توس��عه نظام آموزش همگانی، بخشی 
از هزینه تش��کیل سرمایه انسانی عمومی را تقبل نمایند. 
ش��اید امروز مفهوم سرمایه انسانی برای ما کامال روشن و 
قابل درك باشد اما در دهه 60 میالدی معرفی این مفهوم 
توس��ط گری بکر، کشفی بس��یار بزرگ محسوب می شد؛ 
کش��فی که مقوله فراگیری دانش و مه��ارت را در کانون 
تحلیل های اقتصادی قرار داد.نظریه گری بکر به رغم ظاهر 
ساده اش طیف وس��یعی از بینش های قوی و تاثیرگذار را 
دربر می گرفت. این نظریه دلی��ل کاهش اندازه خانواده ها 
در کش��ورهای ثروتمند را به خوبی مشخص کرد: با توجه 
به اهمیت روزافزون س��رمایه انس��انی، والدین باید هزینه 
و وقت بیش��تری ب��رای آموزش هر ی��ك از فرزندان خود 
صرف کنند و به همین دلیل داش��تن خانواده ای بزرگ با 
تعداد فرزندان زیاد، بس��یار پرهزینه خواهد بود. از طرفی 
ب��ه کمك این نظریه می توان نش��ان داد افراد کوته بین تا 
چه حد در معرض خطر س��رمایه گذاری روی مهارت های 
نامتناس��ب هس��تند که در بازار کار هی��چ کمکی به آنها 
نمی کنند.براساس نظریه سرمایه انسانی، اگرچه شغل های 
خوب )پردرآمد( تعداد ثابت و مش��خصی ندارند اما هرچه 
تعداد فارغ التحصیالن ماهر و باکیفیت در یك کشور بیشتر 
باش��د، نوآوری و به تبع آن تعداد ش��غل های پردرآمد نیز 
بیشتر خواهد بود. گری بکر که در سال 1992 جایزه نوبل 
اقتصاد را دریافت کرد و تا سال 2014 یعنی زمان مرگش 
در س��ن 83سالگی همچنان در دانشگاه شیکاگو مشغول 
تدریس بود، برای اثبات ادعای خود به تحوالت اقتصادی 
دو کشور آسیایی کره جنوبی و چین اشاره کرده است؛ دو 
کشوری که آموزش را به عنوان نیروی محرکه ای برای رشد 

اقتصادی خود به کار گرفتند.

اقتصاد کالن

ASR نظرسنجی موسسه 
 از 229 مدیر سرمایه گذاری

 اقتصاد جهان در سال 2018 
به کدام سو می رود؟

ارمغان س��ال آینده ب��رای اقتصاد جهان��ی و بازارهای 
مختلف چه خواهد بود؟ این سوالی است که معموال در ایام 
پایانی هر سال مطرح می شود و تعداد زیادی از تحلیلگران 
و مدیران س��رمایه گذاری  نظرات خود را در پاس��خ به این 
س��ؤال بیان می کنند. در همین راستا موسسه تحقیقات 
راهبردی ASR لندن که یك موسس��ه مستقل فعال در 
زمینه مطالعات کالن و راهبردی است اقدام به نظرسنجی 
از 229 مدیر سرمایه گذاری کرده و دیدگاه های آنها را در 
مورد چشم انداز اقتصاد و بازارهای جهانی در سال 2018 
جویا شده است. مدیران شرکت کننده در این نظرسنجی 
اغلب در هلدینگ ها و ش��رکت های سرمایه گذاری بزرگ 
مش��غول کار هس��تند و در ح��ال حاضر مجم��وع ارزش 
دارایی های تحت مدیریت آنها حدود 6 تریلیون دالر برآورد 
می شود.به گزارش اتاق ایران، از بین مدیران شرکت کننده 
در نظرس��نجی موسس��ه ASU حدود 61درصد معتقد 
بوده اند که در س��ال 2018 ارزش حقوق صاحبان س��هام 
شرکت ها افزایش خواهد یافت و 70درصد نیز بر این باور 
بوده اند که بازدهی بازارهای سهام در سال آینده میالدی 
از بازدهی بازار اوراق قرضه بیشتر خواهد بود. از طرفی آنها 
تنه��ا 27درصد احتمال می دهند که در س��ال آینده یك 
رک��ود جهانی رخ دهد و نگران��ی چندانی از بابت احتمال 
افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، در بین آنها 
مشاهده نمی شود.البته در این میان چند تناقض در نظرات 
مدیران شرکت کننده در نظرسنجی موسسه ASU دیده 
می شود؛ اول اینکه بسیاری از آنها انتظار دارند در سال آینده 
نوس��ان پذیری بازارهای سهام افزایش یابد و این مسئله با 
پیش بینی آنها مبنی بر رش��د بازارهای س��هام همخوانی 
ندارد زیرا افزایش نوس��ان پذیری بازار معموال عرصه را بر 
س��هامداران تنگ می کند و به رکود در ب��ازار می انجامد. 
دومین تناقض نیز به خوش بینی آنها به آینده بازار سهام 
در عی��ن بدبینی ب��ه ادوار تجاری )چرخ��ه رونق و رکود 
کسب وکار( مربوط می ش��ود. تناقض سوم را نیز می توان 
در دیدگاه آنها نسبت به اوراق قرضه بنجل )اوراق قرضه ای 
که درج��ه اعتباری پایین و بازدهی باال دارند( جس��تجو 
کرد؛ آنها تمایلی به خرید اوراق قرضه بنجل از خود نشان 
نمی دهند، اما خرید اوراق قرضه دولتی اقتصادهای نوظهور 
برای آنها جذاب اس��ت. این در حالی اس��ت که این اوراق 
معموال جهت یکس��انی را در بازار دنبال می کنند. دیوید 
باورز و یان هارنت، بنیانگذاران موسس��ه ASR معتقدند 
مدیران ش��رکت کننده در نظرسنجی موسسه آنها ممکن 
اس��ت در محاس��بات خود در مورد چین یك نکته مهم 
را در نظر نگرفته باش��ند؛ این مدیران پیش بینی می کنند 
رش��د اقتصادی چین در سال آینده 6.1درصد خواهد بود 
و این رقم را نس��بت به نرخ 6.7درصدی پیش بینی ش��ده 
از س��وی کارشناس��ان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد 
نمی کنند، در حالی که همین تفاوت 0.6درصدی می تواند 
نرخ رش��د اقتصادی جه��ان را از 3.5درصد به 3.3درصد 
برس��اند. عالوه بر این، سرعت افزایش نرخ بهره در آمریکا 
ممکن است کمی باالتر از انتظارات مدیران شرکت کننده 
در نظرس��نجی ASR باش��د. دیوی��د ب��اورز در این مورد 
می گوید: »اغلب این مشتق دوم است که بازارها را به جلو 
یا عقب می راند؛ مش��تق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و 
نه خود تغییر.« کاهش نرخ رش��د انتظ��اری از 3.5درصد 
ب��ه 3.3درصد به معنی کاه��ش در تولید ناخالص جهان 
نیس��ت، بلکه به معنی کندترشدن س��رعت رشد اقتصاد 
جهان است، اما همین کاهش سرعت می تواند به رکود در 
بازارهای جهانی منجر شود.موسسه ASR با اشاره به اینکه 
دولت چین در س��ال جاری اقدام به اجرای سیاست های 
پول��ی انقباضی در قالب افزایش نرخ به��ره و کاهش نرخ 
رش��د حجم پول کرده است، خاطرنش��ان می سازد که با 
ف��رض وقفه نرمال )مدت زمانی که طول می کش��د اثرات 
یك سیاس��ت در اقتصاد مشاهده ش��ود( به احتمال زیاد 
در س��ال 2018 ش��اهد تاثیرات این سیاست انقباضی در 
اقتص��اد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود؛ 
کما اینکه حتی در ماه اکتبر س��ال جاری قیمت مس��کن 
در پکن و ش��انگهای نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش 
نش��ان داده است. از س��وی دیگر شرکت های آمریکایی و 
اروپایی که در سال های اخیر با مشاهده نشانه های بهبود 
در اقتصاد جهانی اقدام به افزایش مخارج سرمایه ای خود 
کرده اند، ممکن اس��ت در س��ال 2018 به نتیجه دلخواه 
خود دس��ت پیدا نکنند.در این میان چشم انداز بلندمدت 
اقتصاد جهانی بسیار بیش��تر از چشم انداز کوتاه مدت آن 
جای نگرانی دارد. اجرای سیاس��ت های پولی انبس��اطی 
طوالنی مدت از س��وی بانك های مرکزی باعث  شده است 
سبد دارایی های سرمایه گذاران دستخوش تغییرات جدی 
ش��ود. سرمایه گذارانی که قبال در سبدهای خود جایی را 
ب��رای اوراق قرضه در نظر می گرفتند اکنون دیگر تمایلی 
به خرید آنها از خود نشان نمی دهند و این رویکرد باعث 
شده است بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. 
اکنون س��رمایه گذاران به بازارهای س��هام به عنوان منبع 
اصل��ی درآمد خود نگاه می کنن��د؛ درآمدی که به صورت 
سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی باالتر نصیب 
آنها می شود.سرمایه گذاران حتی برای پرکردن جای خالی 
اوراق قرضه در سبدهای خود به خرید دارایی هایی مانند 
س��هام شرکت های س��هامی خاص )که در بورس رسمی 
معامل��ه نمی ش��وند( روی آورده اند. این قبی��ل دارایی ها 
معموال از لحاظ نقدش��وندگی وضعیت مطلوبی ندارند و 
در صورت بروز بحران مالی و هجوم س��رمایه گذاران برای 
نقدکردن آنها به هر ترتیب ممکن، وقوع یك ش��وك در 

بازار دارایی ها دور از انتظار نخواهد بود. 
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وزی��ر راه و شهرس��ازی از بازآفرین��ی 
ش��هری به عنوان مهم ترین مسئله بخش 
مس��کن ی��اد ک��رد و حرکت به س��مت 
محله محوری را اصلی ترین و صحیح ترین 

اقدام در بازآفرینی شهری دانست. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« از پایگاه 
خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، عباس 
آخوندی در نشس��ت با مدی��ران کل راه 
و شهرس��ازی و رؤسای عمران و بهسازی 
شهری اس��تان ها درباره توجه به رویکرد 
بازآفرینی ش��هری گفت: بدون شک فکر 
بازآفرینی شهری،  مهم ترین مسئله ایران 
به شمار می رود که متأسفانه در خصوص 

آن اجماعی در کشور وجود ندارد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نی��از ب��ه حفظ 
یکپارچگی هویتی به ش��دت در کش��ور 
احس��اس می ش��ود، گفت: قطعا تمامیت 
ارضی تنها یک بحث فیزیکی نبوده و اگر 
یکپارچگی هویتی وجود نداش��ته باشد، 
بحث تمامیت ارضی نیز معنایی نداش��ته 

و همه به دنبال استقالل طلبی هستند. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود: وضعیت 
فعلی پیرامون ح��رم مطهر امام رضا )ع( 
یکی از مثال های بارز این مس��ئله است، 
مکانی که مظهر دیانت و تشیع در کشور 
بوده ولی ام��روزه هیچ هویت مذهبی در 
آن دیده نمی ش��ود، از سویی دیگر تهران 
ب��ا آن هم��ه س��ابقه تاریخی ام��روز چه 
حال��ی دارد، آیا چی��زی از آثار تاریخی و 
یکپارچگی هویتی در آن دیده می شود؟ 
آخون��دی کیفی��ت زندگی ش��هری و 
ث��روت در ش��مال و جن��وب ته��ران را 
به هیچ وج��ه قاب��ل مقایس��ه ندانس��ت و 
افزود: توجه به بافت های تاریخی و میانی 
شهرها راه حل اصلی رفع عدم یکپارچگی 
موجود در شهرها اس��ت. جامعه شناسان 
همواره درخصوص بی توجهی به مس��ائل 
اجتماعی هش��دار داده و معتقدند تداوم 
ای��ن روند به مش��کالت امنیتی نیز ختم 

خواه��د ش��د،  بنابراین بای��د بگوییم که 
اگر خواس��تار جلوگی��ری از بحران های 
امنیتی در کش��ور هس��تیم باید به بافت 
میانی، فرس��وده و حاش��یه ای موجود در 

شهرهایمان توجه کنیم. 
وی بیان کرد: مناطق فرس��وده از دید 
اقتصاد کالن دارای مفهوم بهره وری بوده 
و از بعد اقتصاد خرد نیز اماکنی هس��تند 
که با ارزان ترین قیم��ت می توان زندگی 
امن و همراه ب��ا خدمات را در آنها ایجاد 

کرد. 
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 
امروز ش��اهد ۱۹ میلیون بدمس��کن در 
کش��ور هس��تیم، گفت: توج��ه به این 
مطلب نش��ان می دهد که سیاست های 
گذشته و بخشی نگری، کیفیت زندگی 
را ارتقا نخواهد داد بلکه باید از این پس 
زندگی و انس��ان ها را به جای پروژه در 
مح��الت هدف ق��رار داده و ب��رای آنها 

تالش کنیم. 
وی حرک��ت ب��ه س��مت محله محوری 
را اصلی تری��ن و صحیح تری��ن اق��دام در 
بازآفرینی ش��هری دانست و افزود: توجه 
به بخش مس��کن و توسعه آن به صورت 

مکرر در شرایط امروز اعالم می شود، من 
نیز ب��ا این امر موافق هس��تم، ولی نکته 
مهم آن است که در این راستا قصد داریم 
همچنان برای توس��عه مس��کن،  شهر را 
گسترش دهیم یا آنکه می خواهیم آن را 

در مفهوم بازآفرینی حل کنیم؟ 
وی با تأکی��د بر اینکه ام��ر بازآفرینی 
بای��د همراه با س��اکنان در محالت انجام 
پذی��رد، گفت: بدون ش��ک ک��وچ دادن 
م��ردم از محالت به معنای رانده ش��دن 
آنها به سمت زاغه نش��ینی است؛ اقدامی 
که متأس��فانه طی س��نوات گذش��ته به 
وسیله تخریب و احداث مجدد،  مکرراً در 
بافت های قدیمی و فرسوده شهرها انجام 

گرفته است. 
عض��و کابینه دول��ت تدبی��ر و امید با 
بیان اینکه پرداختن به مفهوم بازآفرینی 
ش��هری در ح��وزه فرهنگ نی��ز ارتباط 
تنگاتنگ��ی ب��ا مفهوم صل��ح دارد، گفت: 
بس��یاری از اف��راد معتقدن��د جنگ های 
فعلی موجود در منطقه ریشه در ناآرامی 
و گم گش��تگی هویتی افراد دارد،  به واقع 
نام نیروهای تکفیری چه معنایی برای ما 
دارد؟  این افراد کس��انی هس��تند که در 

جریان مدرنیته آمده و در لحظه ای دچار 
تضاد شدید درونی ش��دند که در نهایت 
ب��ه تکفیر وضع موجود و هجرت به وضع 

گذشته پرداخته اند. 
آخون��دی ب��ا تأکی��د مجدد ب��ر اینکه 
از مردم شناس��ان ریشه اصلی  بس��یاری 
جنگ های موجود را گم گش��تگی هویت 
می دانند، اظهار داش��ت: ما نمی توانیم از 
ح��وزه فرهنگ فاصل��ه بگیریم،  به تصور 
م��ن اگر در زندگ��ی مدرن ب��ه فرهنگ 
توجهی نکنیم دچار شکاف های اجتماعی 
و گس��ل های اجتماعی بس��یار س��ختی 
خواهیم ش��د که مانع از توسعه بوده و ما 
را با گرفتاری های زیادی روبه رو می کند. 
آخون��دی با تأکید بر اینکه متأس��فانه 
هم��واره  شهرس��ازی  و  راه  ادارات 
پروژه مح��ور بوده و به س��اکنان توجهی 
ندارند، افزود: هرچند کار با مردم بس��یار 
دشوار است ولی راه حل اصلی نیز همین 
ب��وده و در صورت بی توجه��ی به آن بار 

دیگر با شکست روبه رو خواهیم شد. 
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد: قطعاً 
وزارت راه و شهرسازی بدون همکاری با 
شهرداری ها نیز در این راه موفق نخواهد 
ب��ود،  این دو س��ازمان باید ب��ا یکدیگر 
هماهنگ بوده تا استخوان بندی محالت،  

ایجاد و حفظ شود. 
وی ضمن تأکید ب��ر اهمیت بازآفرینی 
و حف��ظ رودخانه های ش��هری نیز افزود: 
رودخانه ها عناصر شاخصی بوده که قادر 
به زنده کردن ش��هرهای ما هستند، پس 
درخواس��ت ما از مس��ئوالن مربوطه آن 
اس��ت که تا به این نکته توجه بیش��تری 

کرده و طراوت شهرها را حفظ کنند. 
ک��رد:  تأکی��د  پای��ان  در  راه  وزی��ر 
رئیس جمه��ور مهم ترین مأموریت وزارت 
راه و شهرس��ازی را امر بازآفرینی شهری 
قرار داده که باید در تمامی اس��تان ها به 

شدت مورد توجه قرار گیرد.  

مدیرعام��ل راه آه��ن ای��ران گفت در 
الیح��ه بودج��ه س��ال آین��ده ۱۱ هزار 
میلی��ارد ریال اعتب��ار عمرانی در حوزه 
راه آهن پیش بینی ش��ده اس��ت که اگر 
بخ��ش کارگ��ری از آن ح��ذف ش��ود، 
اعتبارات توس��عه آن به 3500 میلیارد 

ریال می رسد. 
به گزارش »فرصت ام��روز« از روابط 
عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
سعید محمدزاده در نشست هم اندیشی 
ب��ا بخش خصوصی و انجمن های صنعت 
ریلی با بیان اینکه توس��عه حمل  و نقل 
ریلی نیازمند عزم جدی بخش خصوصی 
است، خواس��تار تشکیل کسب وکارهای 
نو )اس��تارت آپ ها( توس��ط انجمن های 
حم��ل ونقل ریلی ب��رای افزایش حمل 

کاال در کشور شد. 
محمدزاده با اش��اره به اینکه توس��عه 
حمل ونق��ل ریل��ی نیازمن��د عزم جدی 
بخش خصوصی اس��ت، گفت:  راه آهن و 
بخش خصوصی از یکدیگر جدایی ندارند 
و بسیاری از متصدیان بخش  خصوصی 
صنع��ت حمل ونق��ل ریلی س��ال ها در 
شرکت راه آهن مشغول به خدمت رسانی 

بودند.  
او با اش��اره به اینکه هن��وز صاحبان 
ش��رکت های ریلی به دولت وابس��ته و 
درصد کم��ی بخش غیردولت��ی واقعی 
را تش��کیل می دهند،  افزود:  متأسفانه 
در ح��ال حاضر در صنعت ریلی مدیران 
دولتی حضور دارند ک��ه ضوابط دولتی 
بر آنها حاکم نیس��ت و این امر آس��یب 
زیادی را به صنعت حمل ونقل ریلی زده 

است.  
مدیرعام��ل راه آه��ن ب��ا تأکی��د ب��ر 
به ش��رط  را  خصوصی س��ازی  اینک��ه 
خصوصی س��ازی واقعی اقدامی بس��یار 
مفید و مؤثر می دانم، اظهار داش��ت: در 
چنین شرایطی بخش  خصوصی هر ضرر 

و زیانی را متعلق به خود می داند.  
وی ب��ا بیان اینکه یکی از مش��کالت 
راه آه��ن این اس��ت که صاحب  س��هم 
اصلی حاضر به حل مسئله خود نیست، 
تصری��ح کرد: بای��د بپذیری��م که بیش 
از ۷0درص��د ش��رکت های خصوص��ی، 

خصولتی و حاکمیتی است.  
محم��دزاده خواس��تار ت��الش هم��ه 
ش��رکت های فع��ال در صنع��ت ریل��ی 
به منظ��ور رس��یدن ب��ه حداکث��ر بازده 
ش��ده و اثربخشی ش��د و درعین حال از 
تأخیر در اطالع رسانی در موضوع تعرفه 
عذرخواه��ی ک��رد و گفت: متأس��فانه 
همی��ن رفتار نیز از جانب ش��رکت های 

خصوصی با راه آهن انجام می شود.  
از  انتق��اد  ب��ا  راه آه��ن  مدیرعام��ل 
ش��رکت های  پرداخت ه��ای  دیرک��رد 
بخش خصوص��ی افزود: س��هم ش��رکت 
راه آه��ن از حمل ونقل بار کش��ور حدود 
۲0 درصد بوده اس��ت که این سهم در 
س��ال ۹۲ به ح��دود ۹.۸ درصد تقلیل 
پیدا کرد، همچنین تناژ حمل ش��ده در 
س��ال ۹۲،  3۲ میلیون تن بوده اس��ت، 
این در حالی اس��ت که سال های زیادی 

از خصوصی سازی می گذرد.  
وی با اش��اره بر اینکه اوضاع مدیریت 
راه آهن مانند مدیریت هوای شهر تهران 
اس��ت،  اظهار داشت:  همه ما می دانیم 
که در این وضعیت و نتیجه کار س��هیم 

هستیم.  
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
اینکه راه آهن در سال ۹۲،  3۲ میلیون 
تن بار و در س��ال۹5، ۴0 میلیون تن بار 
حمل ش��ده است، تصریح کرد:  از سال 
۹۲ به قبل رنج بار حمل شده روی 3۲ 
تا 33 میلیون تن حمل بار بوده اس��ت،  
که درنتیجه زحم��ات همکاران صنعت 

ریلی ۸ میلیون تن افزایش یافت.  
وی متوس��ط س��هم حق دسترس��ی 
راه آه��ن در بخش ب��اری را 5۷ درصد 
عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
متوسط س��هم دسترس��ی ما در بخش 

باری به زیر ۲0 درصد رسیده است.  
محمدزاده افزود:  همچنین بر اساس 
تمام گزارش های مستند طی چهار سال 
گذش��ته درآمد راه آهن ثابت بوده است. 
ع��الوه بر ای��ن هزینه ه��ای راه آهن که 
اکثراً کارکنانی است، متوسط بر اساس 
قوانی��ن کش��وری س��الی ۱۹.۴ درصد 

افزایش یافته است.  
مدیرعامل راه آهن با اش��اره به اینکه 

ما حق دسترس��ی را از دولت گرفته ایم، 
گفت: بر اس��اس گزارش های س��ازمان 
راه آه��ن   ،۹5 س��ال  در  حسابرس��ی 
۷۹0 میلیارد تومان در حوزه مس��افری 
هزینه کرده اس��ت، در غیر این صورت 
برای هر مسافرکیلومتر ۶3.5 تومان باید 

اضافه کنیم.  
محم��دزاده از زی��ان 300 میلی��ارد 
تومان��ی راه آهن در بخش ب��ار خبر داد 
و ب��ا تأکید ب��ر اینکه در ش��رایط فعلی 
کش��ور باید نس��بت به دول��ت واقع بین 
باش��یم، گفت: اعتبارات عمرانی راه آهن 
جمهوری اس��المی،  در پیوست بودجه 
ح��دود ۱۶00 میلی��ارد توم��ان اس��ت 
ک��ه از این س��هم ح��دود ۷00میلیارد 
تومان آن اعتب��ارات طرح های کارگری 
و ۸00 میلی��ارد تومان ب��رای طرح های 

توس��عه ای باقی می مان��د که تخصیص 
نقدی راه آهن از آن زیر ۲0درصد و غیر 

نقدی 50درصد بوده است.  
وی اف��زود: اعتب��ارات عمران��ی ما در 
سال ۹۷ به ۱۱00 میلیارد رسیده است 
که اگر بخش کارگری از آن حذف شود 
اعتب��ارات توس��عه ما ب��ه 350 میلیارد 

تومان رسیده است.  
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی  ب��ا 
اش��اره به اینک��ه در م��اده ۷0 به عنوان 
قانون رس��می مجلس ۱0 درصد از حق 
فروش گازوئیل به حق دسترسی راه آهن 
اختصاص یافته اس��ت، گفت: متأس��فانه 
تاکنون یک ریال از این مبلغ را دریافت 
نکرده ای��م، بنابرای��ن اگر چش��م مان به 
دست دولت باشد،  کماکان به نتیجه ای 

نمی رسیم.  

مدیرعامل راه آهن از پیش بینی 11هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی راه آهن در سال 97 خبر داد

ورود انجمن های حمل و نقل ریلی به حوزه استارت آپ

به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری مهم ترین مسئله امروز ایران است

۱۹ میلیون بدمسکن
دریچه

مقرراتی مثل ژاپن و آمریکا داریم اما. . . 
خانه های پایتخت چقدر در برابر 

زلزله مقاومند؟ 
م��ردم ب��ه خانه هایی که در آن زندگ��ی می کنند،  
اعتم��اد چندان��ی ندارند؛ این اس��تداللی اس��ت که 
می ت��وان از عکس العم��ل تهرانی ه��ا ب��ه زمین لرزه 
5.۲ریش��تری مالرد داش��ت که ته��ران را نیز کمی 
لرزان��د و بخ��ش زیادی از س��اکنان پایتخ��ت را به 
پارک ها و بوستان ها کشاند، اما محسن بهرام غفاری،  
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان دراین باره 
می گوید: آن قدرها هم وضع خراب نیست و تاب آوری 
ساختمان ها نس��بت به ارزیابی ۱۹سال پیش آژانس 
همکاری ه��ای بین الملل��ی ژاپن، حداق��ل 50درصد 

بیشتر شده است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری ات��اق ای��ران، آژانس 
همکاری ه��ای بین الملل��ی ژاپن )جای��کا( در حوالی 
ته��ران  در  مطالعات��ی   ۱3۷۷ و   ۱3۷۶ س��ال های 
انج��ام داده و در س��ناریوهای مختلف ب��رآورد کرده 
ب��ود در زلزله احتمالی تهران بی��ن 35 تا 55 درصد 

ساختمان ها فرو بریزند. 
زلزله در ایران آوار و خرابی و تلفات انس��انی را به 
ذهن متبادر می کند درحالی که سال هاس��ت رعایت 
مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان که بر 
اساس ش��اخص های نوین مهندس��ی تدوین شده در 
کش��ور الزامی اس��ت و بر پایبندی سازندگان به این 

مقررات نظارت می شود. 
از س��وی دیگر آیین نامه طرح ساختمان مقاوم در 
براب��ر زلزله یا به اصطالح اس��تاندارد ۲۸00نیز کاماًل 
به بحث ایمن س��ازی بنا در برابر زمین لرزه اختصاص 
دارد که تاب آوری سازه را در برابر زلزله های هولناک 
تضمین می کند و باید در ساخت وسازهای مهندسی 

رعایت شود. 
در همین زمینه، عضو شورای تدوین مقررات ملی 
س��اختمان می گوید: مقررات س��اختمان ملی ایران 
جزو اس��ناد کاماًل علمی بوده و ب��ا مقررات،  ضوابط 
و کدهای مورد عمل در پیش��رفته ترین کش��ورهای 
لرزه خی��ز از جمل��ه ژاپن و آمری��کا برابری می کند و 
ب��ا رعایت آنها حتماً س��اختمان های مق��اوم در برابر 

زلزله های شدید خواهیم داشت. 
به��رام غف��اری تصری��ح می کن��د: اگ��ر مباح��ث 
بیس��ت و دوگانه مقررات ملی س��اختمان و استاندارد 
۲۸00 در ساخت وس��ازها رعایت ش��ود، ساختمانی 
خواهید داش��ت که طبق قرار ای��ن مباحث، در برابر 
زلزله با ش��دت ۷درج��ه »مرکال��ی اصالحی« هیچ 
آس��یبی نمی بین��د و در زلزله ه��ای ب��االی ۹درجه 
مرکالی اصالحی نیز سازه آن فقط اجازه آسیب دارد 

و باز هم آوار نمی شود. 
او در تشریح گفته های خود درباره شدت لرزه هایی 
که یک ساختمان مهندسی ساز می تواند تحمل کند،  
می افزای��د: بزرگی زلزله در مقیاس ریش��تر،  واحدی 
اس��ت که میزان انرژی آزادش��ده در لحظه گسست 
زمی��ن در کانون زلزله را نش��ان می ده��د اما درجه 
مرکال��ی اصالحی،  میزان تأثیری اس��ت که از طرف 
این زلزله به سازه های دست بشر وارد می شود که هر 
چه به کانون زلزله نزدیک باش��د،  شدیدتر و هر چه 

از آن فاصله بگیرد کمتر خواهد بود. 
گفتنی اس��ت زلزله اخیر که در مرز البرز و تهران 
روی داد، به ان��دازه 3 درج��ه مرکال��ی اصالح��ی بر 

سازه های تهران تأثیر داشته است. 
همچنی��ن مباحث بیس��ت و دوگانه مق��ررات ملی 
س��اختمان،  برای هر آنچه در یک ساخت وس��از رخ 
می دهد یا در فرآیند بهره برداری از آن وجود دارد را 
زیر نظر گرفته و برای آن استاندارد و مقرراتی تدوین 
کرده اس��ت؛ از جنس مصالح گرفته تا شیوه درست 
در ساخت وساز، پی ریزی، س��تون بندی، نماسازی و 
ایمن سازی آن در مقابل آتش س��وزی، زلزله و دیگر 

یادداشت

چرا شاخص ملی فضای کسب وکار 
عقبگرد داشت؟ 

ش��ناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار کشور 
و تغیی��رات آن به صورت فصلی و س��االنه می تواند به 
شکل مؤثری به بهبود پارامترهای مؤثر بر فضای کشور 
منجر شود. از همین رو، طرح پایش شاخص  های ملی 
محیط کسب وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱3۹0 مجلس 
ش��ورای اس��المی و وظیفه اتاق ها در زمین��ه تدوین، 
س��نجش و اعالم شاخص های ملی محیط کسب  وکار 
در ایران انجام می شود. در این طرح اطالعات مختلفی 
بر مبنای ۲۸ مانع اصلی در محیط کس��ب وکار کشور 

گردآوری و آنالیز می شود. 
اتاق بازرگانی ایران از پاییز سال گذشته مجموعاً چهار 
بار به جمع آوری اطالعات و محاسبه شاخص های ملی و 
استانی فضای کسب وکار پرداخته است. در تحلیل نتایج 
این ش��اخص باید توجه داشت که هرچه این شاخص 
مقدار کمتری را نشان دهد به معنی کمتر شدن موانع 
کس��ب وکار تلقی شده و از سوی دیگر نزدیک شدن به 
عدد ۱0 بیانگر بدتر شدن وضعیت فضای کسب و کار 
خواهد بود. بر این اساس، شاخص ملی فضای کسب و 
کار در پاییز ۹5 برابر 5/۸۶،  زمس��تان ۹5 برابر 5/۸3،  
بهار ۹۶ برابر 5/۶۹ و تابستان ۹۶ برابر 5/۷۷ بوده است. 
تغییرات شاخص ملی فضای کسب و کار تا پیش از 
تابستان ۹۶ از یک روند کاهشی و با ثبات برخوردار بوده 
اس��ت، اما بر اس��اس نتایج آخرین پایش اتاق بازرگانی 
ایران، در تابس��تان امسال شاخص ملی با یک عقبگرد 
معنادار عدد ۷۷/5 را نشان می دهد.  با بررسی جزییات 
این ش��اخص از حیث بخش های اقتصادی مش��خص 
می ش��ود که وضعیت شاخص فضای کسب وکار در هر 
س��ه بخش کش��اورزی،  صنعت و خدمات نس��بت به 
فصل بهار بدتر شده است و در این میان بخش صنعت 
بیشترین عقبگرد را تجربه کرده است. علت این مسئله 
را می توان از دو منظر خوشبینانه و بدبینانه مورد تحلیل 

قرار داد. 
دی�دگاه خوش�بینانه: پایان کار دول��ت یازدهم و 
تغییرات مختلف در س��طوح مدیریت��ی می تواند تا حد 
محسوسی روندهای جاری دستگاه های دولتی را تحت 
تأثی��ر قرار دهد و انعکاس این مس��ئله می تواند فضای 
کسب و کار را نیز متأثر سازد. در هر حال پس از پایان 
انتخابات تا زمان تشکیل دولت جدید ممکن است روال 
عادی بس��یاری از امور مختل ش��ود.  بر این اس��اس با 
تشکیل کابینه جدید و استقرار مدیران تازه، با توجه به 
دیدگاه کلی دولت در زمینه حمایت از بخش  خصوصی 
و بهبود فضای کس��ب و کار، از فصل پاییز مجدداً شاهد 
بهبود تدریجی و پیوسته فضای کسب و کار خواهیم بود. 
دی�دگاه بدبینان�ه: طوالنی ش��دن رک��ود و تداوم 
وضعیت نامطلوب تولید، ش��رایط را به سمت دشواری 
پیش می برد. ب��ا توجه به اینکه هیچ اقدام ملموس��ی 
در جهت رفع مهم ترین موانع فضای کس��ب وکار انجام 
نشده،  دش��واری های تأمین مالی از طریق بانک ها در 
کنار نشانه های بی ثباتی در قیمت ها، بسیاری از فعاالن 
اقتصادی را در خطر ورشکستگی نگاه داشته است. در 
این شرایط با توجه به تالطم بازارهای مهمی همچون 
نرخ ارز در فصل پاییز، نش��انه های بدتر شدن وضعیت 
ش��اخص فضای کسب وکار در فصول بعدی محتمل به 

نظر می رسد. 
البته باید توجه داشت که پایان تیرماه موعد تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی اس��ت و ممکن است بخشی از 
عقبگرد شاخص ملی فضای کسب و کار را بتوان با این 
عامل مرتبط دانست، زیرا موضوع رویه های غیرمنصفانه 
و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات،  به عنوان سومین 
عامل نامطلوب از سوی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 

در این پایش فصلی معرفی شده است. 
اما مهم ترین عامل موضوع دش��واری تأمین مالی از 
طریق بانک هاس��ت. این عام��ل در تمامی چهار فصل 
گذشته جایگاه نخست را در بین مهم ترین موانع فضای 
کس��ب و کار به خ��ود اختصاص داده اس��ت.  طبیعتاً 
دشواری در تأمین منابع مالی با گذشت زمان، عالوه بر 
اینکه فشار بیشتری را به فعاالن اقتصادی دچار مشکل 
وارد می کند، بنگاه های تازه ای را نیز به صف متقاضیان 
تس��هیالت می افزاید.  سیاس��ت های بانک مرکزی در 
دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی انضباطی نظام 
پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر 
بس��یار محدودکننده ای را روی بانک ها اعمال کرد،  اما 
در س��ال جاری با تدوین و ابالغ بسته اشتغال فراگیر و 
همچنین سایر طرح های اعطای تسهیالت از قبیل طرح 
رونق تولید، دولت در تالش است تا قدری از مشکالت 
تأمین مال��ی را برای فعاالن اقتصادی کاهش دهد.  اما 
شاید بی اطالعی یا عدم خوشبینی نسبت به مختصات 
این طرح ها،  زمینه های عقبگرد ش��اخص ملی فضای 

کسب و کار را مهیا کرده باشد. 
فارغ از میزان موفقیت آمیز بودن بسته های تسهیالتی 
دول��ت بای��د در فصول آتی در انتظار فع��ل و انفعاالت 
مختلفی در فضای کس��ب وکار باشیم.  وجود نوسانات 
قاب��ل توجه در نرخ ارز،  در کن��ار ارائه الیحه بودجه از 
س��وی دولت به مجلس و نهایتاً اجرای طرح اش��تغال 
فراگیر، وضعیت آتی ش��اخص ملی فضای کسب و کار 
را برای دو فصل باقیمانده از سال ۹۶ مبهم تر می کند. 

منبع:  ایلنا 

یلدا راهدار
 عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران



تج��ارت جهانی  مرکز  رئیس 
ای��ران معتق��د اس��ت پولی که 
دلیل��ی  بی هی��چ  آن  ارزش 
یک ش��به چند هزار دالر رش��د 
می کن��د، قطعا بی هی��چ دلیلی 
هم ارزش آن یک شبه چند هزار 
دالر سقوط می کند و عده ای را 
به ج��ای اینکه یک ش��به پولدار 
نابود  برعکس یک ش��به  کن��د، 

می کند. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
به نق��ل از مرکز تجارت جهانی 
ای��ران، محمدرضا س��بزعلیپور 
گف��ت: هنوز برای م��ردم دنیا و 
همچنین مردم ایران مش��خص 
نیس��ت که بیت کوی��ن، فرصت 
اس��ت یا تهدی��د و همین ابهام 
موجب ش��ده تا غالبا با ترس و 
اس��ترس و با گفتن یا شانس و 
یا اقبال، جه��ت خرید و فروش 
این پول اینترنتی قدم به میدان 
بگذارند. بیت کوین هیچ پشتوانه 
پولی ن��دارد و متعل��ق به هیچ 
کشوری نیس��ت؛ با وجود آنکه 
اشخاص و ش��رکت های زیادی 
در ایران از بیت کوین اس��تفاده 
کرده ان��د، اما از ترس س��کوت 
قان��ون مالیات درب��اره این پول 
مج��ازی و اینترنتی از افش��ای 

هویت خود پرهیز می کنند. 
تج��ارت جهانی  مرکز  رئیس 
ای��ران ب��ا بی��ان اینک��ه گفته 
می شود همه کسانی که تاکنون 
روی بیت کوین س��رمایه گذاری 
کرده اند به ش��دت از آن س��ود 
برده ان��د، ادامه داد: سرنوش��ت 
تیره وتار  ای��ران  در  بیت کوی��ن 
است. با توجه به اینکه این پول 
هن��وز در ایران قانونی نیس��ت 
و قانون��ی ه��م ب��رای مبادالت 

بیت کوی��ن تعری��ف نش��ده، از 
همی��ن رو دولت ای��ران معامله 
با ای��ن ارز را فعال به رس��میت 
بنابرای��ن  اس��ت،  نش��ناخته 
انتظاری هم نداریم که اثری بر 

اقتصاد ایران داشته باشد. 
س��بزعلیپور خاطرنشان کرد: 
جه��ان  کش��ورهای  اکثری��ت 
رس��میت  ب��ه  را  بیت کوی��ن 
س��کوت  ی��ا  و  نمی شناس��ند 
بنابرای��ن خیلی کار  کرده ان��د، 
دارد و خیل��ی زم��ان می ب��رد 
ت��ا بیت کوی��ن و س��ایر ارزهای 
اینترنتی و رمز پایه بتوانند روی 
اقتصاد کشورها اثر گذار باشند. 

سایتهافیلترمیشوند
ای��ران  ب��ه  اگ��ر  اف��زود:  او 
برگردی��م، به عینه می بینیم که 
دولت به طور اجرایی سایت هایی 
را که بیت کوین معامله می کند 
می بندد یا آنها را فیلتر می کند 
و این نش��ان می ده��د که بیت 
کوین به سادگی نمی تواند برای 

خود در ایران جا باز کند، فلذا با 
این ش��رایط نمی تواند اثری هم 

بر اقتصاد ایران داشته باشد. 
تج��ارت جهانی  مرکز  رئیس 
ایران گفت: با این وجود عده ای 
در حاشیه، خریدهای خود را با 
بیت کوین انجام می دهند و فکر 
می کنم تع��دادی از ایرانیان هم 
درح��ال معامله بی��ت کوین در 
یکی  هستند.  بین المللی  فضای 
از دالی��ل آن هم این اس��ت که 
آنان به راحت��ی می توانند وارد 
بازار ارزهای رمز پایه شوند، این 
در حالی اس��ت که ورود به بازار 
معامل��ه ارزهای جهان��ی )بازار 
فارکس( به این سادگی نیست. 
از این رو برای ایرانیان که ورود 
به ب��ازار فارکس غی��ر قانونی و 
بازار  است،  بسیار محدود کننده 
بیت کوین به رغ��م غیر قانونی 
بودنش، یک فرصت به حس��اب 

می آید. 
او اضافه ک��رد: ولی باز تأکید 
می کن��م ک��ه ای��ن فعالیت ه��ا 

محدودند و بنابراین در ش��رایط 
فعلی ارزه��ای رمز پایه اثری بر 

اقتصاد ایران ندارند. 

ارزمندرآوردیقابلاعتماد
نیست

او گف��ت: بی��ت کوی��ن پول 
رس��می و دارای پشتوانه جهان 
نیست و به همین خاطر چنین 
ارز  اصال قابل اعتماد نیس��ت و 
عوامل مختلفی بر مبهم بودن و 
تی��ره و تار بودن آینده این پول 

مجازی دامن می زند. 
س��بزعلیپور خاطرنشان کرد: 
به دلیل رشد نجومی و فزاینده 
متأس��فانه  بیت کوی��ن،  ارزش 
اعم  از هموطنان م��ان  ع��ده ای 
از تحصیلک��رده و ع��وام ط��ی 
ماه ه��ا و روزه��ای گذش��ته به 
قصد یک ش��به پولدار شدن به 
خری��د بیت کوی��ن روی آورده 
و پول ه��ای خ��ود را در این راه 
هزین��ه کرده اند، به ط��وری که 
پول های سرمایه گذاری شده در 

این تجارت مجازی طی روزهای 
گذشته بس��یار زیاد و چشمگیر 

بوده است. 
او اضاف��ه کرد: ام��ا به جرأت 
می توان��م بگوی��م ک��ه کار این 
ع��ده در خرید کالن بیت کوین 
چی��زی جز قمار و التاری نبوده 
و احتم��ال ف��رود ارزش بی��ت 
کوی��ن طی روزهای آینده بیش 

از فراز قیمت آن است. 
تج��ارت جهانی  مرکز  رئیس 
ای��ران تأکی��د ک��رد: هرچن��د 
فعالیت در زمینه بیت کوین در 
کشورمان از طرف بانک مرکزی 
ایران ممنوع است، اما به فرض 
اینکه این ممنوعیت رفع ش��ود 
باز هم اصال و ابدا صالح نیست 
ک��ه مردم عزیزم��ان پولی را در 
این مسیر سرمایه گذاری کنند، 
زیرا بیت کوی��ن همچون بمبی 
اس��ت ک��ه در ص��ورت انفجار، 
خراب��ی زی��ادی را در جهان و 
همچنین در کش��ور ما به وجود 
خواهد آورد و در کمال تأس��ف 
باید هش��دار دهم که تیک تاک 
بم��ب س��اعتی »بیت کوین« به 

صدا درآمده است. 
او گف��ت: ب��ه لحظ��ه انفجار 
م��ردم  پ��س  ش��ده  نزدی��ک 
جوانان  علی الخصوص  عزیزمان 
تا می توانند بای��د از آن دوری 
کنن��د ت��ا کمتر آس��یب بینند 
در غیر این صورت باید ش��اهد 
ایام��ی همچ��ون روزهای پس 
ک��ه  باش��یم   598 قطعنام��ه 
عده ای به خاک س��یاه کشیده 
و زندگی ش��ان نابود ش��د. پس 
دول��ت نی��ز باید آگاه باش��د و 
مردم را با اطالع رسانی به موقع 

از خطر برحذر کند. 

رئیسمرکزتجارتجهانیایرانهشدارداد

تیک تاک بمب ساعتی »بیت کوین« به صدا درآمده است معاونبانکمرکزیخبرداد
دریافتکارمزدازکارتخوانها

جدیشد
مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی از نهایی 
شدن سیاس��ت دریافت کارمزد تا پایان امسال خبر 
داد و گفت: حداقل سیاس��ت اجرا، در س��ال جاری 
جمع بن��دی می ش��ود، ول��ی زمان اجرا بس��تگی به 
سیاست های س��ال آینده دارد.  به گزارش »فرصت 
امروز« از پژوهش��کده پول��ی و بانکی، ناصر حکیمی 
درب��اره برنام��ه بانک مرکزی ب��رای دریافت کارمزد 
از تراکن��ش کارتخوان های فروش��گاهی تأکید کرد: 
سیاست کلی در مورد اینکه از ذی نفع واقعی کارمزد 
را دریاف��ت کنیم و در یک بازه زمانی مش��خصی به 
قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی 
معقولی همراه باش��د. بنابراین اینک��ه از کدام نقطه 
ش��روع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم 
و مخاطب مان چه کس��انی باشند، موضوعات مهمی 
هس��تند ک��ه پیچیدگی ه��ای خاص خ��ود را دارد.  
حکیم��ی با تأکید بر اینک��ه بانک مرکزی به تنهایی 
نمی تواند این سیاس��ت را اجرا کند، تصریح کرد: در 
جلس��ات متعدد از بانک ها، ش��رکت های ارائه دهنده 
دیگ��ر  و   )psp( الکترونی��ک  پرداخ��ت  خدم��ات 
واحدهایی که درگیر هس��تند، دعوت می کنیم و هر 

کدام نظرات خود را در این باره مطرح می کنند. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ابراز امیدواری 
ک��رد ت��ا قبل از پایان س��ال با جمع بن��دی نظرات به 
سیاس��ت مش��خصی در حوزه کارمزدها برسند.  او در 
پاس��خ به اینکه امکان اجرای سیاس��ت اخذ کارمزد از 
تراکنش های فروش��گاهی امسال در س��ال 96 وجود 
دارد، گفت: سیاس��ت اجرا در س��ال جاری جمع بندی 
می ش��ود، ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال 
آینده دارد.  حکیمی در پاسخ به اینکه آیا در این طرح 
هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس 
می گیرن��د، کارمزد دریاف��ت می ش��ود، تصریح کرد: 
ذی نفع، بسته به نوع سرویسی که می گیرد، مشخص 
می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند، 
ولی ممکن اس��ت در ان��دازه تراکنش ها یکی از عوامل 
کارمزد را پرداخت نکند.  وی با تأکید بر اینکه گزینه ها 
و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در 
اطالعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، 
گفت: البته در زمان نهایی ش��دن سیاست دریافت از 

کارمزدها تمام این موارد اعالم می شود. 
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دریچــه

باتأمینمالیبانکصنعتومعدن
دوفروندهواپیمایATRبه

ناوگانهواییکشورافزودهمیشود
هفتمین و هشتمین هواپیمای ATR متعلق به شرکت 
هواپیمای��ی هما با تأمین مال��ی بانک صنعت و معدن از 
محل صندوق توسعه ملی وارد تهران می شود.  به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن، دو هواپیمای 
EP- و EP-ITG به رجیس��تر نامب��ر ATR72-600

ITH پس از انجام گراند تس��ت های مورد نظر در شهر 
تولوز فرانسه و انجام اکسپتنس فالیت مورد نظر شرکت 
هما، با خلبانان ایرانی به زودی تحویل مدیران ش��رکت 
هما خواهد شد.  یادآور می شود اصغر فخریه کاشان، قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی اوایل سال جاری ضمن اشاره 
به اینکه برای ورود هر هواپیما یک هزار شغل مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد می شود، گفته بود: خرید هواپیماهای 

جدید مصداق واقعی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

4.190دالر آمریکا

5.014یورو اروپا

5.718پوند انگلیس

1.163درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

560.200مثقال طال

129.300هر گرم طالی 18 عیار

1.361.000سکه بهار آزادی

1.397.300سکه طرح جدید

688.000نیم سکه

395.700ربع سکه

262.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنـامه
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ب��ورس ته��ران طالیی تری��ن 
روزهای خود را در پاییز امسال 
رقم زد و بر همین اس��اس این 
ب��ازار با رب��ودن گوی س��بقت 
نسبت به دیگر بازارهای رقیب،  
بازدهی بالغ بر 11درصدی را به 
ثبت رس��اند. همچنین شاخص 
کل که در آخرین روز تابس��تان 
در سطح 85 هزار واحدی جای 
داش��ت،  اینک در محدوده 95 
هزار واح��د قرار دارد. بررس��ی 
تمام این مولفه ها،  نشان دهنده 
افزایش جذابی��ت روزافزون این 
ب��ازار اس��ت؛ موضوع��ی که در 
رقم حج��م و ارزش معامالت به 

خوبی قابل مشاهده است. 
به گ��زارش س��نا، آخرین روز 
کاری از فصل پایی��ز درحالی به 
پای��ان رس��ید که ب��ورس تهران 
پاییزی سراس��ر طالی��ی را رقم 
زد. بررس��ی بازده��ی ای��ن بازار 
طی م��دت مزبور حاک��ی از آن 
است که بورس بیشترین ره آورد 
را در می��ان بازارهای رقیب برای 
س��رمایه گذاران داش��ته است و 
ش��اخص کل که در آخرین روز 
ش��هریورماه در کان��ال 85 هزار 
واح��دی قرار داش��ت، در انتهای 
پاییز ب��ا صعودی چش��مگیر در 
کانال 95 ه��زار واحد جا خوش 
کرد.  بررسی ها حاکی از آن است 
ک��ه بازدهی بورس در س��ه ماهه 
سوم سال به 11.3درصد رسیده 
اس��ت. در ای��ن میان آذرم��اه را 
می ت��وان س��رآمد رش��د بورس 
دانست، به طوری که بازده ماهانه 
بورس به بیش از 7درصد رس��ید 
که این رقم در دو س��ال گذشته 

بی سابقه بود. 

سه گانه های اصلی رشد 
بورس

در این بین در میان بازار های 
دیگر ش��اهد رش��د ن��رخ دالر 
نی��ز بودیم. دالر ک��ه از ماه های 
ابتدایی س��ال رون��د صعودی را 
آغاز کرده اس��ت، در مدت سه 
ماه��ه اخیر با رش��د بیش از 7 
درص��دی همراه ب��ود. از این رو 
افزای��ش ن��رخ ارز را می ت��وان 
ب��ه عن��وان یک��ی از اهرم های 
اصلی رش��د ب��ورس در صنایع 

صادرات محور دانست. 
اما حجم قابل توجهی از رشد 
بورس را می توان مربوط به روند 
کامودیتی ها  جهانی  قیمت های 
و نف��ت دانس��ت. م��س، روی، 
آلومینیوم و س��نگ آهن از یک 

سو و از س��وی دیگر رشد قابل 
مالحظ��ه متان��ول در صنای��ع 
ش��یمیایی تأثی��ر بس��زایی ب��ر 
صنایع فلزی- معدنی و پاالیشی 

داشت. 
بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند ک��ه در می��ان کاالهای 
پایه، یکی از بازارهای مهمی که 
می تواند سمت و سوی بسیاری 
از بخش ه��ای اقتصادی و حتی 
اقتص��اد جهان را نش��ان بدهد، 
ب��ازار م��س اس��ت.  از آنجا که 
مس در بیش��تر صنایع کاربرد 
دارد، هر گونه کاهش یا افزایش 
مصرف آن نش��ان دهنده ضعف 
یا قدرت اقتصاد اس��ت. مس از 
ابت��دای س��ال 2017 روزهای 
پررونقی را تجربه کرد، به طوری 
ک��ه نرخ آن در اواس��ط مهرماه 
از 7ه��زار دالر در هر تن عبور 
کرد و در این مدت در محدوده 
6ه��زار و 500 تا 7هزار دالر در 
نوس��ان بود.  نفت نیز به عنوان 
اهرم دیگر رشد بازار سهام طی 
این مدت رش��د قابل توجهی را 
به ثبت رساند. این کاال در سال 
جاری به لطف ت��الش اوپک و 
مازاد  کاهش  ب��رای  متحدانش 
عرضه، مس��یر رو به رش��دی را 
طی کرد و از متوس��ط ۴۴دالر 

در هر بش��که در سال 2016 به 
متوس��ط 5۴دالر درسال جاری 
میالدی رسید. با این وجود در 
آخرین روز آذر ماه قیمت نفت 
برن��ت ح��دود 63دالر و قیمت 
نفت وست تگزاس اینترمدییت 
به ح��دود 57 دالر رس��ید که 
رقم��ی قاب��ل توجه به ش��مار 

می رفت. 
عام��ل دیگ��ر بنیادی رش��د 
بزرگ ترین  ب��ه  بورس مرب��وط 
رقی��ب ای��ن ب��ازار یعن��ی بازار 
پ��ول اس��ت. کاهش نرخ س��ود 
سپرده های بانکی به عنوان یکی 
از دغدغه های اصلی فعاالن بازار 
س��رمایه طی س��ال های اخیر، 
از جمل��ه تصمیمات��ی ب��ود که 
اث��ر قاب��ل توجهی ب��ر جذابیت 
بازار س��هام داش��ت. ب��ا توجه 
به اینک��ه طی س��ال های اخیر 
حج��م عظیم��ی از نقدینگ��ی 
اقتصاد کشور در بازار پول راکد 
می ماند، برنامه کاهش نرخ سود 
س��پرده ها توانس��ت تا حدی از 
بانکی  نقدینگ��ی بخش  انجماد 
کش��ور بکاهد و به س��مت بازار 
سرمایه روانه کند. گواه این نکته 
نیز افزایش حجم ورود نقدینگی 
به بازار س��هام ط��ی مدت اخیر 
است. ارزش معامالت بورس که 

در ش��ش ماهه ابتدایی سال در 
مح��دوده 100 میلی��ارد تومان 
قرار داش��ت،  در سه ماهه اخیر 
به 200 میلیارد تومان رسید. بر 
همی��ن اس��اس ارزش معامالت 
ب��ورس از ابتدای س��ال تاکنون 
رشدی بالغ بر 18درصد داشته 
اس��ت. همچنین مولفه دیگری 
که نش��ان دهنده کوچ نقدینگی 
ملموس به بورس اس��ت مربوط 
به افزایش حجم معامالت است.  
حجم معام��الت نیز ط��ی این 
مدت رش��د قابل قبولی داشت،  
در همین زمینه متوس��ط حجم 
معام��الت که در آبان ماه حدود 
ب��ود در  600 میلی��ون س��هم 
آذرم��اه به رق��م 1100 میلیون 

سهم رسید. 

 رکوردشکنی تاریخی 
بورس

 بزرگ تری��ن رویداد بورس��ی 
اخی��ر را می ت��وان مرب��وط به 
ورود ش��اخص کل به کانال های 
جدید دانست. در چهارم آذرماه 
ش��اخص کل ب��ورس ته��ران با 
جهش 1130 واحدی توانس��ت 
قل��ه تاریخی خ��ود را فتح کند.  
بر همین اس��اس ش��اخص کل 
ب��ا رس��یدن ب��ه رق��م 90هزار 

کان��ال  آغ��از  ۴70واح��دی  و 
برای  را  ش��کنی های جدی��دی 
این ب��ازار رق��م زد.  ط��ی این 
مدت ش��اخص 5 کانال ش��کنی 
دیگ��ر را ب��ه ثب��ت رس��اند که 
عم��ده آن به مدد رش��د قیمت 
س��هم ها در صنایع��ی همچون 
فل��زی – معدن��ی و پاالیش��ی 
صورت گرف��ت.  البته طی این 
مدت خودرو نی��ز بار دیگر وارد 
مدار رش��د شد.  خبرهای خوب 
در خص��وص ای��ن صنع��ت در 
زمین��ه همکاری های مش��ترک 
ب��ا ش��رکت های خودرو س��ازی 
خارج��ی و همچنی��ن برنام��ه 
بهب��ود  ب��رای  ش��رکت ها 
صورت ه��ای مالی در این زمینه 
تأثیر بس��زایی داشت. در نهایت 
ب��ورس ته��ران در آخرین روز 
کاری فصل پاییز در س��طح 95 

هزار و 508 واحد قرار گرفت. 

پول های تازه در راه بورس
ام��ا در بحث تغیی��ر مالکیت 
نیز حضور برجس��ته سهامداران 
خرد قابل توجه است؛ موضوعی 
ک��ه حاک��ی از ورود پول ه��ای 
ت��ازه نف��س به ب��ازار از س��وی 
س��هامداران جدی��د اس��ت. در 
این بی��ن بیش��ترین خرید این 
آبان  ب��ه  مرب��وط  س��هامداران 
م��اه اس��ت ک��ه بی��ش از ۴3 
درص��د از خرید س��هام به این 
س��هامداران تعل��ق دارد. رون��د 
تغییر مالکیت ها به خوبی نشان 
می ده��د که بورس ای��ن روزها 
س��رمایه گذاران  ورود  جوالنگاه 
جدید ش��ده اس��ت و حال این 
بازار را می تواند جذاب ترین بازار 
سرمایه گذاری  برای  ایران  مالی 

نام برد. 

صنایع پیشتاز بورسی
 در س��ه ماهه س��وم س��ال از 
37 صنع��ت بورس��ی صنایع��ی 
ش��یمیایی،  محصوالت  همچون 
فل��زات اساس��ی و معدنی ه��ا از 
ش��رایط بهتری نس��بت به دیگر 
صنایع برخ��وردار بودند. با توجه 
به اینکه ای��ن صنایع حجم قابل 
توجهی از ارزش بازار را در اختیار 
دارند، رش��د این صنایع مسبب 
اصلی جهش ه��ای متعدد بورس 
بوده اس��ت. در این بین صنایعی 
همچون رایانه و خودرو نیز رشد 
قابل توجهی داش��تند و به دلیل 
جذابیت ت��ک نمادها مورد توجه 

سهامداران قرار گرفتند.  

ش��اخص کل بورس تهران روز ش��نبه 
با رش��د بیش از ه��زار و270واحدی در 
جریان معامالت توانست خود را به حوالی 
رق��م 96هزار و 800واحدی برس��اند، اما 
بررس��ی ها نش��ان می دهد وضعیت کلی 
این بازار چندان مساعد نیست و پرتفوی 
سهامداران بورس تهران چنین رشدی را 
تجربه نکرده  و رکوردشکنی های شاخص 
مدی��ون معامالت     20ش��رکت بزرگ و 
شاخص س��از در بازه مثبت بوده است. در 
واقع ش��اخص کل بورس تهران در حالی 
با رش��د بیش از ه��زار و 270واحدی در 
جریان معامالت روز شنبه توانسته  است 
خود را ب��ه رقم 96ه��زار و 800واحدی 
برساند که وضعیت کلی این بازار مساعد 
ارزیاب��ی نمی ش��ود و رکوردش��کنی های 
شاخص نیز مدیون معامالت شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز در بازه مثبت است. 
به گزارش اتاق ایران،  بررسی وضعیت 
شاخص کل بورس تهران در سال جاری 
نش��ان می دهد ای��ن ش��اخص در حالی 
اولی��ن روز معامالتی س��ال ج��اری را از 
رق��م 77هزار و 230 واح��د آغاز کرده و 
در حدود 9 ماه توانس��ته اس��ت با رش��د 
بی��ش از 25 درص��دی ب��االی 96ه��زار 
800واح��د قرار بگیرد ک��ه کلیت بازار از 
چنین رشدی محروم بوده است و چنین 
رشدی در پرتفوی فعاالن بورس مشاهده 

نمی شود و حتی برخی سهامداران دارای 
سبد متشکل از سهام گروه های مختلف، 

شاهد افت سرمایه خود نیز بوده اند. 

تاکنون افزایش قیم��ت جهانی فلزات 
در ماه ه��ای گذش��ته اصلی تری��ن عامل 
رش��د قیمت��ی س��هام ش��رکت های این 

گ��روه در ب��ازار س��رمایه ب��وده و پس  از 
آن بهبود چش��م انداز قیمتی محصوالت 
معدن��ی به وی��ژه س��نگ آهن و وضعیت 
مناسب فروش محصوالت پتروشیمی نیز 
موجب اقبال بازار به س��هام این گروه ها 
شده اس��ت.  کارشناس��ان معتقدند بازار 
سرمایه،  دماسنج وضعیت اقتصاد کشور 
تلقی می ش��ود و تغییرات آن یا ناشی از 
وضعیت موج��ود اقتصاد تلقی می ش��ود 
یا چشم اندازی که س��هامداران در آینده 
میان م��دت برای آن متصور هس��تند اما 
رشد فعلی بازار نمی تواند بیانگر هیچ کدام 

از این دو سناریو باشد. 
در جری��ان معام��الت روز ش��نبه بازار 
س��رمایه،  ش��اخص کل تا لحظه تنظیم 
این گزارش حدود هزار و 265واحد رشد 
داش��ته که بیش از ه��زار و 100واحد از 
این میزان مدیون رش��د قیمت در سهام 

15 شرکت بزرگ بازار بوده است. 
بر اس��اس این گزارش،  ش��رکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان به تنهای��ی 195واحد از 
رشد ش��اخص کل را متقبل شده و پس 
 از آن،  شرکت ملی صنایع مس ایران نیز 
توانس��ته اس��ت 175واحد از این رشد را 
تقبل کند. همچنین پتروشیمی خارک و 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز به 
ترتیب 135 و 96واحد از رش��د شاخص 

کل بورس تهران را عهده دار بوده اند. 

نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در نخستین روز هفته

20 ابرشرکت یدک کش شاخص بورس شدند

بررسی وضعیت بازار سهام در سه ماهه سوم امسال نشان می دهد

پاییز درخشان بورس
یادداشت

 تفاوت صنعت لیزینگ
در ایران و جهان

سال هاست که در اقتصاد جهانی، صنعت لیزینگ به 
عنوان یکی از ابزارهای مؤثر تامین مالی بازار مورد توجه 
قرار گرفته  اما هنوز نقش لیزینگ در اقتصاد ایران بسیار 
کم اس��ت که علت اصلی آن را نیز باید در پایین بودن 
کفایت سرمایه شرکت های لیزینگ جست وجو کرد. از 
آنجایی که شرکت های فعال در عرصه لیزینگ فقط در 
حد س��رمایه خود می توانند تامین مالی کنند و مانند 
بانک ها اجازه ندارند س��پرده بگیرند و با تجهیز منابع، 
پاسخ گوی متقاضیان باشند، دایره فعالیت و اثرگذاری 
لیزینگ ها محدود به ارقامی است که به عنوان سرمایه  
اولی��ه در اختیار دارند و تا تس��هیالت قبلی را وصول 
نکنند، نمی توانند تسهیالت لیزینگ جدید اعطا کنند. 
البته در ای��ران،  بخش قابل توجهی از لیزینگ های 
فعال متعلق به بانک هاس��ت اما همین لیزینگ ها نیز 
بیش از س��رمایه خود قادر نیستند خدمات ارائه کنند 
چراکه مکلف به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و 
اعتبار هستند و گرفتن تسهیالت از بانک و تخصیص 
آن ب��ا همان ن��رخ به لیزینگ صرفه اقتص��ادی ندارد. 
این در حالی اس��ت که در کشورهای دیگر لیزینگ ها 
اجازه دارند با بانک هایی که تس��هیالت با بهره مناسب 
می پردازن��د قرارداد ببندن��د و در ازای دریافت کارمزد 
جزئی،  تس��هیالت دریافت��ی از بان��ک را به لیزینگ 
اختصاص دهند ام��ا در ایران،  لیزینگ ها به دلیل باال 
بودن نرخ بهره، هم برای گرفتن تسهیالت از بانک های 
داخل��ی محدودیت دارند و هم امکان دریافت اعتبار از 

بانک های خارجی را ندارند. 
لیزینگ ها در کشورهای دیگر از بانک های داخلی یا 
خارجی با بهره های 3 تا ۴درصد تسهیالت می گیرند و 
فعالیت های لیزینگی خود را توس��عه می دهند؛ اما در 
ایران اگر یک ش��رکت لیزینگ بخواهد از بانک داخلی 
تس��هیالت بگیرد باید با همان نرخ سودی که از بانک 
وام می گیرد به مشتریان تسهیالت بدهد.  در این حالت 
گرچه به نظر می رسد وام گرفتن از بانک های خارجی 
صرفه اقتصادی داشته باشد، اما گرفتن وام خارجی در 
ایران عالوه بر مشکالت اخذ مجوز و جلب نظر مساعد 
دولت و بانک  مرکزی،  ریس��ک تغییر نرخ ارز را نیز به 

دنبال دارد. 
در حقیق��ت لیزینگ های ایرانی در این حوزه با یک 
مش��کل جدی مواجه هس��تند که عماًل دست آنها را 
از منابع مناس��ب بانک های بین المللی کوتاه می کند؛  
چراکه با وجود تغییراتی که ن��رخ ارز در اقتصاد ایران 
دارد اگر یک شرکت لیزینگ وام ارزی بگیرد،  ریسک 
اینک��ه جهش ن��رخ ارز ت��ا سررس��ید بازپرداخت این 
وام،  عماًل س��ود عملکرد لیزین��گ را کامال محو کند 
و هزینه های هنگفت اضافه ای نیز به این ش��رکت وارد 

کند،  بسیار باالست. 
از س��وی دیگر وقتی س��قف نرخ س��ود تسهیالت 
بانک های داخلی 18درصد تعیین شده و فعاالن حوزه 
لیزین��گ نیز موظف هس��تند به مح��دوده این نرخ ها 
پایبند باش��ند، گرفتن تس��هیالت از بانک های داخلی 
و تخصیص آن به متقاضیان لیزینگ معقول نیس��ت؛  
کما اینکه لیزینگ های بانکی نیز چنین اقدامی انجام 
نمی دهن��د. در این حالت، ش��رکت لیزینگ��ی تقریباً 
همان س��ود بانکی را می گیرند و از محل سرمایه خود 
تسهیالت لیزینگ اعطا می کنند و تنها مزیت استفاده از 
این تسهیالت برای متقاضی،  در مدت زمان طوالنی تِر 
بازپرداخت اس��ت که البته باعث باال رفتن مبلغ نهایی 

بازپرداخت نیز می شود. 
در حوزه مس��کن اما، گرچه بدون احتس��اب بانک 
مسکن، جای نظام بانکی برای تامین مالی متقاضیان 
خالی است و میدان فعالیت گسترده ای برای لیزینگ ها 
فراهم آمده ولی در این حوزه نیز به واسطه طوالتی مدت 
بودن تس��هیالت اعطایی و باال بودن ریسک تغییراِت 
نرخ س��ود و نوسان قیمت های بازار، در مجموع زمینه 
برای حضور لیزینگ ها مساعد نیست.  البته در گذشته 
به صورت محدود لیزینگ مسکن اجرایی شده و اتفاقا 
نتیج��ه آن نیز نامطلوب نبوده، ام��ا در آن دوران نرخ 
سود تسهیالت بانکی باال بود و لیزینگ ریسک افزایش 
نرخ س��ود در آینده نزدیک را متحمل نمی ش��د و در 
مقابل قیمت مس��کن نیز در روند افزایشی قرار داشت 
و خری��داران با وجود خرید مس��کن و پرداخت س��ود 
س��نگین به تسهیالت بلندمدت متضرر نمی شدند. در 
آن شرایط بازگشت اقساط تسهیالت اعطایی لیزینگ با 
مشکلی مواجه نمی شد و کارها طبق روالی طبیعی در 
جریان بود اما فرض کنید اگر در سال های 90 و 91 که 
نرخ سود بانکی باالی 25 درصد بود و قیمت مسکن نیز 
به سقف رسیده  بود لیزینگی تسهیالت بلندمدت خرید 
مسکن می پرداخت، با توجه به کاهش قابل توجه نرخ 
سود بانکی،  و عدم افزایش قیمت مسکن در پنج سال 
اخیر، خریدار چه وضعیت��ی پیدا می کرد و چه هزینه 

گزافی می پرداخت. 
در مجم��وع، گرچه فعالیت لیزینگ ه��ا در ایران با 
ریسک های متنوعی هم برای استفاده کننده و هم برای 
شرکت لیزینگ مواجه است اما توسعه صنعت لیزینگ 
می تواند هم از این ریس��ک ها بکاه��د و هم به اقتصاد 
کمک کند؛ چراکه اندازه صنعت لیزینگ در ایران بسیار 
کوچک مانده در حالی که نیازهای اقتصاد کش��ور به 
تسهیالت لیزینگ چند ده برابر توان این صنعت است 
و باید تقویت شوند.                     منبع:  آینده نگر

مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران خبر داد
 عرضه 5 شرکت جدید

تا پایان سال
مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران می گوید آمادگی 
س��هامدار و ش��رایط بازار دو عاملی اس��ت که تعیین 
می کند تعداد عرضه های اولیه در بورس چقدر باش��د.  
او پیش بینی می کند تا پایان سال 1396، پنج شرکت 
دیگر عرضه شوند.  اس��ماعیل درگاهی در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به اینکه تا پایان سال چند شرکت دیگر 
عرضه خواهد ش��د، بیان کرد: ما باید برای تصمیم در 
مورد عرضه های اولیه ش��رایط ب��ازار را در نظر بگیریم. 
عامل دیگر آمادگی ش��رکت ها و سهامدار عمده است. 
از ابتدای س��ال تا به امروز توانس��ته ایم پنج شرکت را 
بورسی کنیم. امیدواریم با توجه به کلیت شرایط تا پایان 
س��ال پنج ش��رکت دیگر را نیز در بورس عرضه کنیم.  
مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران در پاس��خ به اینکه 
اجرایی ش��دن دس��تورالعمل جدید بازگشایی و توقف 
نمادها چه تاثیری می تواند در کلیت بازار داشته باشد، 
گفت: اگر دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها 
اجرایی ش��ود، این کار می تواند پول های بلوکه شده را 
آزاد کند و نقدینگی در بازار باال رود. البته این موضوع 

می تواند سرمایه گذاران را نیز به نوعی تحریک کند.
 

نخستین عرضه اولیه فرابورس 
امروز انجام می شود

عرضه اولیه 15درصد سهام شرکت عطرین نخ قم با 
نماد »نطرین« امروز در فرابورس ایران انجام می شود.  
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان،  عرضه اولیه 
15درصد سهام ش��رکت عطرین نخ قم روز یکشنبه 
سوم دی ماه به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت 
در بازار دوم فرابورس ایران انجام می ش��ود.  همچنین 
تعداد کل س��هام شرکت عطرین نخ قم 100 میلیون 
و ۴3 هزار س��هم است و قرار است برای این واگذاری 
حدود 15 میلیون سهم معادل 15درصد کل سهام این 
ش��رکت در روز عرضه اولیه توسط شرکت کارگزاری 
رضوی به عموم عرضه ش��ود.  این گزارش می افزاید: 
برای این عرضه اولیه حداکثر سهمیه هر کد حقیقی 
و حقوقی 125 سهم و کف و سقف قیمتی به ترتیب 
۴780 ریال تا 5019 ریال تعیین شده است. متعهدان 
خرید ای��ن عرضه نیز ش��رکت کارگ��زاری رضوی و 
شخص حقیقی هس��تند که از 50درصد سقف تعهد 
خری��د، 3۴.3۴درص��د به عهده کارگ��زاری رضوی و 

16.66درصد نیز برعهده شخص حقیقی خواهد بود. 
بر اس��اس این گزارش، فروش خالص سال 95 این 
شرکت ۴36 میلیارد و 7۴9 میلیون ریال و پیش بینی 
فروش خالص برای سال 96 رقم ۴96میلیارد و 872 
میلیون ریال اعالم ش��ده که در سه ماهه نخست سال 
مالی منتهی به 30 اس��فند 96، بیش از 126 میلیارد 
ریال یعنی 25درصد تحقق یافته است. همچنین سود 
خالص عطرین نخ در سال گذشته بیش از 50 میلیارد 
ریال بوده و این سود برای سال 96 بیش از 59 میلیارد 
ریال پیش بینی ش��ده که شرکت در سه ماهه نخست 

سال مالی موفق شده 28درصد آن را پوشش دهد. 
گفتنی اس��ت بازار سرمایه در حالی در سومین روز 
زمس��تان امسال شاهد عرضه اولیه 15درصد از سهام 
ش��رکت عطرین نخ قم اس��ت که نماد این ش��رکت  
»نطرین« در خردادماه امس��ال در گروه منسوجات و 
زیرگروه آماده س��ازی و ریسندگی نخ و پارچه بافی در 
بازار دوم درج شده است.  همچنین پس از عرضه اولیه 
س��هام ش��رکت های »به پرداخت ملت«، »داده گستر 
عصر نوی��ن«، »فوالد کاوه جن��وب کیش« و »تامین 
سرمایه امید« در بورس اوراق بهادار و نیز عرضه اولیه 
سهام شرکت های »مبین وان کیش«، »هتل پارسیان 
کوث��ر اصفه��ان«، »تولیدی چدن س��ازان«، »تولید و 
صادرات ریشمک«، »لیزینگ ایران و شرق« و »آسیا 
سیر ارس« و »شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی« 
در فراب��ورس ایران،  روز یکش��نبه دوازدهمین عرضه 
اولیه امسال بازار سرمایه با کشف قیمت سهام شرکت 

عطرین نخ قم در فرابورس انجام می شود. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
خرید و فروش بیت کوین در 

کارگزاری ها تخلف است
رئی��س س��ازمان ب��ورس گفت ک��ه خریدوفروش 
بیت کوی��ن در کارگزاری ه��ا تخلف اس��ت.  ش��اپور 
محمدی در گفت وگو با سنا، درباره بیت کوین گفت: 
سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت 
بیت کوین برای ورود به اقتصاد کش��ور است و هنوز 
در این مورد به نتیجه نرس��یده اس��ت، بنابراین اگر 
کارگزاری ه��ا اقدام ب��ه خرید و ف��روش محصوالت 
کنن��د، تخلف کرده اند.  او ادام��ه داد: هر ابزار مالی یا 
کاالیی که بخواهد وارد بازار س��رمایه ایران ش��ود، باید 
از نظ��ر نحوه عرضه و میزان کنترل��ی که بر آن اعمال 
می ش��ود، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ از این رو، س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در حال حاضر ش��رایط این پول 
مجازی را بررس��ی و نتایج آن  را به شورای عالی بورس 
می رساند.  سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تش��ریح تئوری ارزش در اقتصاد بی��ان کرد: یکی از 
مهم ترین نکات، خلق ارزش��ی است که هر ابزار مالی 
باید در اقتصاد داشته باشد تا مورد تایید سازمان قرار 
بگی��رد، بنابراین در صورتی  ک��ه بیت کوین متکی بر 
ارزش آفرینی نباشد، ابهام داشته و مورد تایید نیست.

خبر

حسین سلیمی
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
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شماره 960

انجمن  هیأت مدی��ره  رئی��س س��ابق 
س��نگ آهن ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه 
در قان��ون رف��ع موانع تولید س��از و کار 
ص��ادرات مواد معدنی پیش بینی ش��ده 
اس��ت، بی��ان کرد ک��ه وضع ع��وارض 
صادراتی بر محصوالت سنگ آهنی فقط 
باعث خروج سرمایه گذاران از این حوزه 

می شود. 
قدیر قیاف��ه در گفت وگو با ایس��نا، با 
اش��اره به ط��رح افزایش پلکان��ی تعرفه 
ص��ادرات س��نگ آهن ب��ه ۱۵درصد تا 
۱۳۹۸ در ش��ورای عالی مع��ادن گفت: 
در ای��ن رابط��ه حتی ش��ایعاتی از قول 
معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مطرح ش��ده بود که به زودی 
روی کنس��انتره س��نگ آهن نیز عوارض 
صادراتی وضع خواهد ش��د که البته در 
گفت وگویی که با آقای سرقینی، معاون 
معدنی وزیر داش��تم، وی این صحبت را 

تکذیب کرد. 
وی اف��زود: مجموعه صحبت ها و البته 
تصمیمات��ی از این قبی��ل، عالمت های 
منفی اس��ت که به سرمایه گذاران بخش 
مع��دن داده می ش��ود و س��بب خروج 

ایشان از این حوزه خواهد شد. 
عض��و کمیس��یون مع��دن و صنای��ع 
معدن��ی اتاق ای��ران با بی��ان اینکه یک 
س��رمایه گذار باید بتواند برای س��رمایه 

خ��ود تصمیم گی��ری کند، اظه��ار کرد: 
وقت��ی س��رمایه گذار ع��دم پش��تیبانی 
بانک های داخلی در اعطای تس��هیالت 
ارزان قیمت و مناسب به تولیدکنندگان 
را مش��اهده نمی کن��د و هزین��ه تولید 
هم هر س��ال باالت��ر م��ی رود، تنها راه 
پی��ش روی خ��ود برای تامی��ن مالی را 
ص��ادرات محصول خ��ود یافت��ه و نیاز 
دارد با صادرات س��نگ آهن دانه بندی به 
بازارهای صادراتی و اس��تفاده از درآمد 
ارزی حاصل��ه ب��ه خری��د تجهی��زات و 
ماشین آالت به ایجاد واحد فرآوری خود 
بپردازد. قیافه در خصوص کش��ش بازار 
 داخلی برای مص��رف محصوالت معدنی 
به خصوص س��نگ آهن گفت: با بررسی 
س��نگ آهن  ص��ادرات  س��االنه  آم��ار 
محس��وس  کاه��ش  دانه بندی ش��ده، 
صادرات این محصول مش��هود اس��ت و 
می ت��وان گفت ترکیب ص��ادرات بخش 
س��نگ آهن ایران امروز شامل کنسانتره 
س��نگ آهن و بخش کوچکی سنگ آهن 
دانه بندی می ش��ود و این نشان می دهد 
ک��ه خ��ود تولیدکنن��دگان کوچ��ک و 
متوس��ط س��نگ آهن به س��مت عرضه 

محصول به بازار داخلی می روند. 
تولیدکنن��دگان  وقت��ی  اف��زود:  وی 
کوچک و متوس��ط س��نگ آهن بی هیچ 
فش��اری به س��مت عرض��ه محصول به 

داخ��ل کش��ور حرکت می کنن��د، هیچ 
دلیل��ی وجود ن��دارد که وض��ع عوارض 
صادراتی اتف��اق بیفتد و پالس منفی در 

فضای سرمایه گذاری انتشار یابد. 
انجمن س��نگ آهن  عضو هیأت مدیره 
ای��ران با اش��اره ب��ه عرض��ه محصوالت 
س��نگ آهن و بورس کاال گفت: تمام این 
بحث ها در حالی است که طبق ماده ۳۷ 
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، 
فهرس��ت کااله��ای پیش��نهادی جهت 
وض��ع ع��وارض کمیته م��اده ۳ مطرح 
ش��ده اس��ت، که در همان جلسات این 
کمیته برخی دوس��تان با وضع عوارض 
دانه بندی ش��ده  س��نگ آهن  صادرات��ی 
مخالف��ت کردن��د، اما با فش��اری که از 
طرف معاونت معدنی وارد ش��د، در آخر 
جلس��ه وضع عوارض ۵ و ۱۰درصدی بر 
صادرات س��نگ آهن به تصویب تعدادی 
از حاضران رس��ید که البته خود من به 
عنوان نماینده اتاق ایران اس��تدالل های 
خ��ود را در مخالفت ب��ا وضع عوارض به 
ص��ورت ش��فاهی بیان ک��رده و در ذیل 
صورتجلس��ه مربوطه اعتراض و مخالفت 

خود را به صورت کتبی اعالم کردم. 
وی ادامه داد: اما در قانون راهکارهایی 
پیش بینی شده است که موضوع صادرات 
به شکل شفاف قابل تصمیم گیری باشد 
چراک��ه در یکی از بنده��ای همان ماده 

۳۷ ذکر ش��ده که برای تش��خیص نیاز 
س��نگ آهن، این محصول باید در رینگ 
داخل��ی ب��ورس کاال عرض��ه ش��ود که 
قیمت آن هم براس��اس کسری از قیمت 
جهانی محاسبه قیمت پایه تعیین شده 
و بس��ته به شرایط طی س��ه مرحله در 
ب��ورس کاال عرضه و به ف��روش خواهد 
رس��ید. با توجه به ساز و کارهای شفاف 
بورس در پرداخت ارزش معامله یکی از 
بهترین روش های فروش مواد معدنی و 
به ویژه س��نگ آهن اس��ت.  قیافه افزود: 
اما اگر در فرآین��د عرضه در بورس کاال 
مش��تری برای محصول پیدا نشد، مازاد 
محصول عرضه ش��ده در ب��ورس کاال به 
عنوان محصولی که امکان صادرات دارد، 
مشخص می شود که باید بدون هیچ گونه 

عوارضی قابلیت صادرات داشته باشد. 
وی با بیان اینکه نباید با وجود قوانین 
فعل��ی دوب��اره کاری ک��رد، تصریح کرد: 
تمام اینها مواردی اس��ت ک��ه قانونگذار 
م��ورد تاکید ق��رار داده و تکلیف کار را 
مش��خص کرده اس��ت و ح��اال نباید ما 
خودم��ان دوباره ب��ا ایج��اد فرآیندهای 
اضاف��ی و تصمیم ه��ای خ��ارج از قانون 

ع��وارض وضع کرده و 
به صاحبان کس��ب و 
بازار  و  کار سنگ آهن 

شوک وارد کنیم. 

ش��رکت  مدیرعام��ل 
س��رمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات از آمادگی اس��ترالیایی ها 
همکاری ه��ای  توس��عه  ب��رای 

معدنی با ایران خبر داد. 
به گ��زارش ایرنا، وجود ذخایر 
معدنی ف��راوان، انرژی، موقعیت 
انرژی  ایران،  ممتاز جغرافیای��ی 
به نس��بت ارزان، زیرساخت های 
حمل و نقل و ارتباطی گسترده 
و فراگیر و نیز س��رمایه انس��انی 
ف��راوان )از نظر کم��ی و کیفی( 
از مهم تری��ن مولفه های موثر بر 
مزیت  پایدار بخش های معادن و 
صنایع معدن��ی در اقتصاد ایران 

است. 
و  معدن��ی  صنای��ع  توس��عه 
ف��والد برای تحقق هدف س��ند 
اف��ق ۱4۰4 در  چش��م انداز در 
طرح جامع فوالد کش��ور تصریح 
شده است؛ این طرح در راستای 
ب��رای  ف��والد  توس��عه  مس��یر 
دس��تیابی به تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد و نی��ز ایجاد توازن در 

زنجیره فوالد تدوین شد. 
اگرچه در این بخش از صنعت، 
پیشرفت چشمگیری در رابطه با 
فناوری ساخت و بهره  برداری از 
صنایع فوالدی و معدنی در کشور 
حاصل شده، اما برای رسیدن به 
اهداف پیش بینی ش��ده در طرح 

جام��ع ف��والد، الزام هایی وجود 
دارد ک��ه در میان آنه��ا ارتباط 
مس��تمر و فع��ال با کش��ورهای 
پیش��رو در زمینه صنایع معدنی 
و فوالدی با هدف ارتقای دانش 
فن��ی، توس��عه زنجی��ره ارزش، 
هم  افزایی و مشارکت بین المللی 
و  توس��عه ای  برنامه ه��ای  در 
تجارب  قابلیت های  از  اس��تفاده 
و ارتباطات بنگاه های صنعتی و 
معدنی در دستور کار قرار داشته 
و از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 

بوده است. 
در مقایس��ه بین کش��ورها از 
ارتباط  اولویت گس��ترش  منظر 
صنای��ع  و  مع��دن  زمین��ه  در 
معدنی، کشور استرالیا به دالیلی 
همچون دارا بودن رتبه نخس��ت 
ذخای��ر و ص��ادرات س��نگ آهن 
جه��ان، برخ��ورداری از فناوری 
پیش��رفته در صنای��ع معدنی و 
پیشینه مناسبات مثبت سیاسی 
و اقتص��ادی با ایران از مهم ترین 

گزینه ها به شمار می رود. 
پیون��د، »عزیزاهلل  در همی��ن 
ش��رکت  مدیرعامل  عص��اری« ، 
معادن  توس��عه  س��رمایه گذاری 
و فل��زات ب��ا اش��اره به جلس��ه 
هفته گذش��ته با »ای��ان بیگز«، 
س��فیر اس��ترالیا در ای��ران ب��ه 
همراه چن��د نف��ر از نمایندگان 

بلندپایه اقتصادی آن کش��ور در 
مح��ل هلدینگ س��رمایه گذاری 
توس��عه معادن و فل��زات افزود: 
اقتصاد  در سیاس��ت های کل��ی 
اس��تفاده  کن��ار  در  مقاومت��ی، 
و  پتانس��یل ها  از  حداکث��ری 
منابع داخلی به م��واردی چون 
تولید،  عوام��ل  بهره  وری  رش��د 
بهبود فرآیند به کارگیری عوامل 
کار(،  نی��روی  )به وی��ژه  تولی��د 
اقتصاد،  رقابت پذی��ری  ارتق��ای  
تشویق س��رمایه گذاری خارجی، 
اقتصادی  پیوند های  تنوع  بخشی 
و  توس��عه یافته  ب��ا کش��ورهای 
بهبود سهم بازار جهانی تولیدات 

داخلی اشاره  شده است. 
به گفت��ه وی، تحق��ق اهداف 
تقوی��ت  ض��رورت  یادش��ده، 
مناسبات و همکار ی های فنی و 
اقتصادی را با کشورهای مذکور 
ب��رای ارتقای فن��اوری، آموزش 
گس��ترش  و  انس��انی  نی��روی 
را  مش��ترک  س��رمایه گذاری  

اجتناب ناپذیر ساخته است. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  عص��اری 
گ��روه توس��عه مع��ادن و فلزات 
به عن��وان ی��ک هلدین��گ فعال 
فل��زی و معدنی به ای��ن نتیجه 
رس��یده  ک��ه تولی��د و توس��عه 
مجموع��ه را با اس��تفاده از همه 
ظرفیت ه��ا و توانمن��دی داخلی 

و بین الملل��ی با جدی��ت دنبال 
کند؛ ب��رای سرعت بخش��یدن و 
بهب��ود فعالیت گروه گس��ترش 
در  بین الملل��ی  همکاری ه��ای 
 بخش های فنی، سرمایه گذاری و 
تامی��ن مال��ی ضروری ب��ه نظر 

می رسد. 
وی ادامه داد: در این راس��تا، 
رایزنی هایی با نمایندگی استرالیا 
توسعه یافته  کشور  یک  به عنوان 
در زمینه معدن و صنایع معدنی 
انجام ش��د و با استقبال خوبی از 

سوی آنان مواجه شدیم. 
ای��ن فع��ال معدن��ی و فل��زی 
بیان داش��ت: موضوعات و اهداف 
گش��ایش  راس��تای  در  متعددی 
راهکارهای پایدار، موثر و کارآمد 
همکاری ه��ای  ارتق��ای  ب��رای 
شرکت های معدنی و فوالدی گروه 
بین المللی  بزرگ  با ش��رکت های 
مطرح اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
حض��ور و همکاری ش��رکت های 
زمینه ه��ای  در  اس��ترالیایی 
مختل��ف دانش فن��ی، تجهیزات، 
اکتش��اف،  س��رمایه گذاری، 
استحصال معادن و . . . می تواند با 
تس��ریع بیشتر این حرکت، منافع 
بسیار خوبی برای دو طرف در پی 
 داش��ته باش��د و ما از شکل  گیری

 و توسعه این همکاری ها استقبال 
می کنیم. 

اعالمآمادگیاسترالیاییها
برایهمکاریهایمعدنیباایران

عوارضصادراتسنگآهنسرمایهگذارانرافراریمیدهد
اخبار

جذبتنها3میلیارددالرسرمایه
دربخشمعدن

در حال��ی وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از تصویب ۲.۷ 
میلیارد دالر پروانه جذب س��رمایه گذاری خارجی در حوزه 
مع��دن طی دول��ت دوازدهم خب��ر می دهد ک��ه به گفته 
مدیرعامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم 
و دوازده��م در بخش معدن ۳میلیارد دالر بوده اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، موضوع س��رمایه گذاری یکی از اصلی ترین 
مواردی اس��ت که بخ��ش معدن با آن مواجه بوده اس��ت؛ 
چراکه اکنون بعد از پایان اکتش��افات معدنی و شناس��ایی 
منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر 
نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای 
رس��یدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز 
دنیا که می تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و 
ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی 
و نیاز حیاتی سرمایه گذاری در این بخش احساس می شود. 
تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعاالن معدنی 
و متصدیان بخش معدن مطرح ش��ده است؛ به گونه ای که 
مهدی کرباس��یان، رئیس هیأت عامل س��ازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی )ایمیدرو(، در کنفرانس 
خبری خ��ود اعالم کرد ک��ه تاکنون بع��د از آغاز فعالیت 
ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به ۳میلیارد دالر سرمایه 
خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است. 
این رقم در حالی اعالم ش��د که محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت  از تصویب ۲.۷میلیارد دالر پروانه 
س��رمایه گذاری خارجی در شورای س��رمایه گذاری بخش 
معدن در چند ماه��ی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، 
خبر داد. شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دالر پروانه 
س��رمایه گذاری را در س��ال جاری اعالم می کند که تقریبا 
این رقم نزدیک به کل س��رمایه گذاری معدنی انجام شده تا 
پی��ش از این ب��وده و در صورتی که تمام این مقدار محقق 
ش��ود، می تواند رکورد قابل مالحظه ای باش��د. اما با وجود 
اعالم تم��ام این ارقام به نظر می رس��د هنوز بخش معدن 
عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی 
دارد، چراکه برنامه ریزی های بلندمدت در این زمینه نشان 
می دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به 
۵۰ میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی دست پیدا کند. 
در این زمینه می توان گفت که ایران هنوز زیرس��اخت های 
الزم را به لحاظ قانونی و بانکی ایجاد نکرده اس��ت تا بتواند 
ش��رایط را برای ورود س��رمایه گذاران به طور کامل تسهیل 
کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره 
دارند عمال روند جذب س��رمایه برای حوزه معدن و صنایع 
معدنی را کند کرده است. عدم ثبات قوانین سرمایه گذاری 
و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه ای و مواردی از این دست 
باعث شده است برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاران 
میس��ر نباش��د و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی 
بانک های خارجی جهت نقل و انتقاالت مالی ضریب ریسک 
س��رمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای 
معدنی باال برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی 
اما سرمایه گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می آیند. 

اخبار

60درصدوارداتباارزمبادلهایانجام
میشود

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد 
اس��ت این ضرورت وجود دارد که دولت در بودجه س��ال 
آینده به س��مت تک نرخی کردن ارز پیش برود و اگر این 
کار را انجام نمی دهد نس��بت واردات با ارز مبادله ای و ارز 
آزاد را منطقی کند. نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، ۳۵۰۰ 
تومان در نظر گرفته ش��ده است؛ رقمی که با انتقاداتی از 
طرف فعاالن اقتصادی روبه رو ش��ده است و معتقدند که 
این نرخ با واقعیت های بازار چندان س��ازگار نیست. رضا 
پدیدار در گفت وگو با ایس��نا، گفت: شرایطی که در حال 
حاضر برای دالر وجود دارد این است که دو نرخ برای دالر 
وج��ود دارد؛ یک دالر مبادله ای و ی��ک دالر آزاد. در حال 
حاضر براساس اطالعاتی که وجود دارد ۶۰درصد واردات 
ب��ا ارز مبادله ای صورت می گیرد و 4۰درصد از واردات نیز 
با ارز ب��ازار آزاد انجام می ش��ود. وی ادامه داد: با توجه به 
تفاوت ن��رخ دالر آزاد و دالر مبادل��ه ای که عددی حدود 
۶۰۰ تومان است پیش بینی می شود در طول سال رقمی 
در حدود ۱۶هزار میلیارد تومان نصیب استفاده کنندگان 
ارز مبادله ای  ش��ود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران ب��ا بیان اینکه موضوع دونرخی ب��ودن دالر باید در 
بودجه ۹۷ حل ش��ود، اظهار کرد: اگر تک نرخی کردن ارز 
در بودجه س��ال آینده اجرایی شود موضوع دالر ۳۵۰۰ و 
4۲۰۰ تومانی حل خواهد شد. به هر حال دولت می خواهد 
با اختص��اص دادن ارز مبادله ای به بخش هایی کمک کند 
ام��ا راه حل این کمک کردن این نیس��ت که به برخی ارز 
مبادله ای داده شود و به بعضی دیگر ارز آزاد داده شود. این 

موضوع خود باعث عدم شفافیت می شود. 
پدی��دار تصریح کرد: باید یک ش��فافیتی در نرخ ارز در 
بودجه سال ۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است که به 
سمت ارز تک نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد همچنان 
سیستم دونرخی ارز را اجرایی کند و ارز را تک  نرخی نکند 
باید فاصله واردات به وسیله ارز مبادله ای و ارز آزاد را از بین 
بب��رد. وقتی ۶۰درصد واردات ب��ا ارز مبادله ای و 4۰درصد 
با ارز آزاد انجام می ش��ود باعث ایجاد رانت می ش��ود و این 

مسئله یک ابهامی است که باید حل شود. 

وارداتLNGچینرکوردماهانهزد
واردات گاز طبیع��ی مای��ع )LNG(  چین در نوامبر که 
تقاضای صنعتی و مسکونی به دنبال سوییچ پکن از گاز به 
زغال سنگ برای کاهش آلودگی زمستانی افزایش یافت، به 

رکورد ماهانه جدیدی صعود کرد.
 به گزارش ایس��نا، آمار گمرکی چین نش��ان داد واردات 
LNG در نوامب��ر ۵۳درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته افزایش یافت و به 4.۰۶ میلیون تن رسید. 
رکورد قبلی ۳.۷۳۳ میلیون تن بود که در دس��امبر س��ال 
۲۰۱۶ به ثبت رس��ید. واردات LNG چین از ابتدای سال 
ج��اری میالدی تاکنون ۳۳.۱۳ میلیون تن در مقایس��ه با 
۲۶.۱۵میلیون تن در مدت مش��ابه سال ۲۰۱۶ بوده است 
که نش��ان می دهد واردات س��ال ۲۰۱۷ رکورد س��االنه بر 
جای خواهد داش��ت. کمبود گاز در دسامبر شدیدتر شد و 
بعضی از شهرها برای خرید مسکونی سهمیه تعیین کردند 
و کارخانه های ش��یمیایی در استان های جنوبی به منظور 
مقابله با کمبود عرضه تعطیل شده اند. به گفته تحلیلگران، 
محدودیت ها در زیرساخت مانند پایانه های دریافت کننده 
LNG  و تاسیس��ات ذخیره س��ازی به معنای آن است که 
 LNG چین فضای محدودی برای افزایش بیش��تر واردات
داش��ته است. براساس گزارش رویترز، در این بین صادرات 
دیزل چین در نوامبر نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
۳۷.۶درصد رشد کرد و به ۲.۰۳میلیون تن رسید. صادرات 
بنزین چین در نوامبر نس��بت به نوامبر س��ال گذش��ته، با 

۱۱.۲درصد افزایش، به ۱.۰4میلیون تن رسید. 

بحرانکاغذ،مثلزلزلهنیست
مدیر مسئول روزنامه »عصر اقتصاد« به بحران کاغذ در 
کشور اشاره کرد و گفت مسئله کاغذ یک بحران در روابط 
مصنوع بشر است و تا زمانی که عواملش را متعادل نکنند، 
این داس��تان وجود دارد. س��یف اهلل یزدانی در گفت وگو با 
ایس��نا، بیان کرد: ما نباید در مس��ئله کاغذ دنبال متهم 
بگردیم. در هر مسئله ای اگر صاحب کار و سوژه، مدیریت 
نداش��ته باشند و بعد با نگاهی مرکانتیلیستی و کالسیک 
بگوییم س��ود، انگیزه فعالیت های اقتصادی است بنابراین 
می توان گفت تجار کاغذ، حق داشتند که کاغذ را در انبار 
نگه دارند. ما عناوینی را تعریف کرده ایم که می گوید زمانی  
که ش��ما اموال خود را مراقب��ت نکنید دیگران حق دارند 
به انگیزه س��ود در آن بازار ش��نا کنند که این کار را هم 
انجام داده اند. او ادامه داد: موضوع س��ر این مس��ئله است 
که ارزش رس��انه را نمی دانیم و برای مدیریت س��الم این 
رس��انه برنامه ریزی منطقی نداریم. مدیر مسئول روزنامه 
»عصر اقتصاد« درب��اره وضعیت کاغذ در بازار اظهار کرد: 
دو کارخانه در چین، یک کارخانه در روسیه و یک کارخانه 
هم در ایران بسته شده اند. همه این مسائل موجب کمبود 
کاغذ در بازار می ش��ود. زمانی هم که کمبود وجود داشته 
باش��د هر فردی ت��الش می کند نیاز خ��ود را از این بازار 

محدود تامین کند بنابراین کاغذ نایاب می شود. 
یزدانی به وضعیت صنف مطبوعات و برنامه ریزی کالن 
مدیریتی کشور اش��اره و اضافه کرد: اما اصل داستان این 
اس��ت که صنف مطبوعات منسجم نیس��ت که بتواند از 
نهادهایش مراقبت کند. همچنی��ن در برنامه ریزی کالن 
مدیریتی کش��ور برای رسانه ارزشی را که باید قائل شوند 

نمی شوند تا آنها بتوانند از بازار خود مراقب کنند. 



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
3 دی 1396

شماره 960

دو  س��هامداران  ترکی��ب 
این  بزرگ کش��ور  خودروس��از 
روزه��ا ب��ه محلی ب��رای انتقاد 
جدی به س��اختار این شرکت ها 
تبدیل شده اس��ت؛ به طوری که 
مدیرعامل س��ازمان گس��ترش 
ای��ران  صنای��ع  نوس��ازی  و 
چن��دی پیش واگذاری  س��هام 
خودروسازان را عجیب و غریب 
خوان��د که س��رمایه مل��ی را به 

سمت انهدام کشانده است. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
حال��ی  در  خ��ودرو«  »عص��ر 
واگذاری های  معظم��ی  منصور 
در صنعت خودرو  صورت گرفته 
را مضر دانس��ته که این پرسش 
مطرح اس��ت که چه مس��یری 
در خودروس��ازی بای��د دنب��ال 
ش��ود ت��ا خصوصی س��ازی ب��ه 
معنای واقعی در این ش��رکت ها 
دیگر  و خودروس��ازان  محق��ق 
س��هامدار خود نباشند؟ در این 
زمینه برخی کارشناس��ان فشار 
برای  به خودروس��ازی ها  دولت 
اولین  را  واگ��ذاری سهام ش��ان 
مس��یر خصوصی سازی  در  گام 
واقعی می دانن��د و برخی دیگر 
عن��وان می کنن��د، همانطور که 
ش��رکت های خودروس��از ط��ی 
چند س��ال گذش��ته با توجه به 
برای  دولتی،  عدم حمایت ه��ای 
به  مجب��ور  نقدینگ��ی  تأمی��ن 
فروش اموال مازاد خود ش��دند، 
هم اکن��ون نی��ز ب��ا صرف نظ��ر 
از کم��ک دول��ت بای��د س��هام 
خود را ب��رای پیش��برد اهداف 
خودروسازی به فروش برسانند. 

2 مسیر خروج خودروسازان 
از سهامداری

پیش از این عم��ده نگرانی ها 
در م��ورد می��زان دخالت دولت 

در امور دو ش��رکت خودروساز 
ب��ود و اینکه با وج��ود واگذاری 
بخش خصوص��ی،  ب��ه  س��هام 
اداره دو ش��رکت همچن��ان ب��ا 
نظر مستقیم مس��ئوالن وزارت 
صنعت ص��ورت می گی��رد. این 
در ش��رایطی اس��ت که با وقوع 
برخی تحوالت، به نظر می رس��د 
هم اکنون معضل اصلی به خرید 
از سوی  سهام خودروس��ازی ها 
خ��ود ش��رکت ها بازمی گ��ردد. 
ب��ه اعتقاد برخی کارشناس��ان، 
هزینه ای که بابت خرید س��هام 
ش��ده،  ش��رکت ها صرف  ای��ن 
اگ��ر بابت توس��عه محص��ول یا 
ارتقای کیف��ی خودروها هزینه 
می ش��د صنعت خودروی کشور 
ح��ال و روز بهت��ری از وضعیت 
کنونی داش��ت. بر این اس��اس 
به رغم آنکه تاکنون ادعا می شد 
دولت حداکثر 32درصد س��هام 
دو شرکت خودروس��ازی را در 
اختیار دارد و مابقی را به بخش 
 خصوصی واگذار کرده است، اما 

بررس��ی س��هام این دو شرکت 
نش��ان از نقش پررنگ دولتی ها 
و ش��به دولتی ها در این صنعت 

دارد. 
در حال حاضر س��هام سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ای��درو( در دو ش��رکت بزرگ 
خودروس��از در مجموع 31/32 
به طوری ک��ه  اس��ت؛  درص��د 
س��هام ای��درو در ایران خ��ودرو 
02/ 14 درصد و س��ایپا 3/ 17 
درص��د اس��ت. هرچن��د میزان 
س��هام دول��ت در دو ش��رکت 
خودروس��از نش��ان می دهد که 
درص��د زیادی از س��هام این دو 
شرکت در اختیار دولت نیست، 
ام��ا حاکمیت و مدیریت در این 
ش��رکت ها بر عهده دولت است. 
در ای��ن میان ام��ا موضوع مهم 
دیگ��ر مالکیت پیچی��ده در دو 
ش��رکت بزرگ خودروساز است 
که ضمن ایجاد مشکالت عدیده 
مالی، بر مباحث توس��عه ای این 
ش��رکت ها نی��ز تأثیر گذاش��ته 

است. بررس��ی ترکیب سهام  دو 
ش��رکت بزرگ خودروساز نشان 
می دهد، خودروس��ازان هرچند 
مدع��ی واگ��ذاری س��هام خود 
اما  هس��تند  بخش خصوصی   به 
این ش��رکت ها سهامدار خود به 
حس��اب می آیند. به عنوان مثال 
ش��رکت های  ایران خ��ودرو  در 
بازرگانی  سمند،  سرمایه گذاری 
س��پهر ایرانیان کیش و نگارنصر 
س��هم مجموعا 87/ 25 درصد 
ب��ه  را  ایران خ��ودرو  س��هام  از 
خ��ود اختص��اص می دهن��د. با 
بررس��ی س��هامداران این س��ه 
می ش��ود  مش��خص  ش��رکت 
مالکیت دو ش��رکت ن��گار نصر 
س��هم و س��رمایه گذاری سمند 
تماما در اختی��ار ایران خودرو و 
زیرمجموعه ه��ای این ش��رکت 
اس��ت. هرچند حدود 30درصد 
س��پهر  ش��رکت  س��هام  از 
ایرانیان کی��ش نی��ز در اختی��ار 
شرکت کروز است، اما مدیریت 
آن به علت س��هام بیشتر، تحت  

ایران خودرو  شرکت های  اختیار 
اس��ت و کروز تنها یک صندلی 
در  موج��ود  صندل��ی  س��ه  از 
هیأت مدیره این ش��رکت را در 
اختیار دارد. در خصوص شرکت 
س��ایپا اما وضعیت بسیار حادتر 
اس��ت. این گروه خودروس��ازی 
دارد  در حال حاضر 12 سهامدار 
که س��هام عمده آنها بیشتر در 
س��ایپا  زیرمجموعه های  اختیار 
اس��ت. در این بین شرکت های 
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، 
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، 
ش��رکت س��رمایه گذاری سایپا، 
تجارت الکترونیک خودرو تابان، 
نیوان  س��رمایه گذاری و توسعه 
ابتکار و ش��رکت توسعه سرمایه 
رادین در مجموع 42/95درصد 
از س��هام ش��رکت س��ایپا را در 
اختی��ار دارن��د. ای��ن موض��وع 
در حال��ی اس��ت ک��ه مالکیت 
بخ��ش عم��ده این ش��رکت ها 
و  س��ایپا  ش��رکت  اختی��ار  در 
زیرمجموعه های��ش اس��ت و از 
این طریق سهامداری چرخه ای 
به ش��کلی بسیار گس��ترده در 
ش��رکت س��ایپا ص��ورت گرفته 
اس��ت؛ به طوری ک��ه 55  درصد 
از سهام ش��رکت سرمایه گذاری 
گ��روه صنعت��ی رن��ا در اختیار 
زیرمجموعه ه��ای س��ایپا ق��رار 
حاکمی��ت  همچنی��ن  دارد. 
مدیریتی شرکت های پیشگامان 
ستاره تابان، تجارت الکترونیک 
خ��ودرو تابان و س��رمایه گذاری 
ابتکار  و توس��عه صنعتی نیوان 
در اختیار س��ایپا اس��ت و بیش 
از 73 درصد از س��هام ش��رکت 
سرمایه گذاری سایپا و 98درصد 
از س��هام شرکت توسعه سرمایه 
رادین در اختیار شرکت سایپا و 

زیرمجموعه های آن است. 

2 مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
دریچه

ترک ها برای شکوفایی صنعت 
خودرو خود چه کردند؟! 

زنجیره خودروس��ازی ترکیه در سال های اخیر 
توانسته اس��ت به خوبی مسیر رش��د و شکوفایی 
را در پی��ش گی��رد؛ درحالی ک��ه 15 س��ال قبل 
کش��ورهای اروپایی وجود خودروسازی در ترکیه 
را جدی نمی گرفتند، امروز بخش اعظم تولیدات 
کارخانه ه��ای تولید خ��ودرو در ترکیه به اتحادیه 
اروپا صادر می ش��ود. به گ��زارش کارپرس، جذب 
س��رمایه های خارج��ی و  تأس��یس ش��رکت های 
س��رمایه گذاری مشترک، در کنار س��از وکارهای 
از سیاس��ت های  اقتص��ادی و پرهی��ز  مناس��ب 
حمایت گرایانه، کلید موفقیت ترکیه در این مسیر 

بوده است. 
این پیش��رفت تا جایی ادام��ه دار بوده که امروز 
شاهد هستیم خودروسازی ترکیه رکورد تاریخی 

تولید و صادرات را شکسته است. 
طبق آمارهای منتش��ر ش��ده برای نخستین بار 
س��طح تولید خودرو ی س��واری در ترکیه از یک 
میلیون دس��تگاه گذش��ت. به ای��ن ترتیب تولید 
خودرو نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
24درص��د افزای��ش یافته اس��ت. ارزش صادرات 
خ��ودرو در 11 ماه س��ال جاری ب��ه 2۶میلیارد و 

500 هزار دالر رسیده است. 
خبرگزاری رویترز هم تابستان سال جاری اعالم 
ک��رد در نیمه نخس��ت س��ال جاری تولید خودرو 
در ترکیه ح��دود 20درصد افزایش یافته اس��ت. 
گرچ��ه فروش خ��ودرو در بازار های داخلی ترکیه 
با افت 9 درص��دی مواجه بوده، اما افزایش تولید 
افزایش صادرات را در پی داشته است. طبق آمار 
ارائه ش��ده از س��وی اتحادیه خودروسازان ترکیه، 
خودروس��ازان این کش��ور در مجم��وع)در تولید 
انواع خودروها( یک میلیون و ۶00 هزار دس��تگاه 
خودرو تولید کرده اند، این صنایع با صادرات بیش 
از ی��ک میلیون و 400 هزار دس��تگاه خودرو در 
س��ال 201۶، بزرگ ترین صادرکنن��دگان ترکیه 
بودن��د. ارزش خودروه��ای صادرات��ی ترکیه در 
سال گذشته بیش از 24 میلیارد دالر بوده است. 
پیش بینی می شود سطح تولید این خودروسازان 
تا پایان سال جاری به 1/7 میلیون دستگاه برسد. 
به این ترتیب درآمد ناش��ی از صادرات خودرو در 
ترکیه به رقمی بی��ش از 28 میلیارد دالر خواهد 

رسید. 

نگاه

نگاهی به پدیده خودروهای قاچاق! 
این روزها بار دیگر بحث ورود خودروی قاچاق داغ ش��ده 
و اظه��ارات ضدونقیض در مورد مج��اری ورود خودروهای 
قاچاق به کش��ور صورت می گیرد. به گزارش کارپرس، در 
همین حال گمرک جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای 
قاچاق خ��ودرو را کاری ناممکن خوان��د. قاچاق خودرو به 
کش��ور هرچند پدیده ای نادر و عجیب به نظر می رسد، اما 
به دنبال اظهارات شنبه گذش��ته رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی مجلس شورای اس��المی درباره ورود 
غیرقانونی ۶هزار دستگاه خودروی قاچاق به کشور این سوال 
مطرح ش��د که این خودروها چگونه و از چه مسیری وارد 
کشور شده اند؟ اصال قاچاق خودرو امری امکان پذیر است؟ 
این پرس��ش در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز 
خبر قاچاق 13 خودروی لوکس به کش��ور از طریق مبادی 
رسمی خبرساز شد. هرچند ورود این تعداد خودرو به کشور 
به دلیل تخلفات صورت گرفت��ه در برخی نهادها بود که در 
نهایت نیز این تخلفات کش��ف شدند اما اخبار منتشرشده 
کنونی درباره خودروهای وارداتی قاچاق حکایت از واردات 
تعداد زیادی خودرو به صورت غیرقانونی دارد. در این مورد، 
امیر خجس��ته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفته است، 5 هزار و 3۶2 خودروی 
لوکس ش��امل پورش��ه، ولوو، بی ام و، بنز، تویوتا، نیسان و 
هیوندا به صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات رس��می 
طی س��ال 95 تا مهرماه 9۶ وارد کشور شده است. درحالی 
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی از قاچاق خودرو از 
مبادی رس��می خبر می دهد که بس��یاری از کارشناسان 
تاکید دارند، خودرو کاالیی س��بک و کوچک مانند موبایل 
و پوش��اک نیست که قابلیت قاچاق به صورت غیرقانونی را 
داشته باشد، بنابراین اگر خودرویی به صورت قاچاق به کشور 
وارد ش��ود، قطعا از مبادی رس��می و با دور زدن قوانین و 
جعل اسناد به کش��ور وارد می شود. از سوی دیگر گمرک 
نیز نس��بت به این اظهارات واکنش نش��ان داد و خبر ورود 
خودروی قاچاق به کشور را تکذیب کرد. گمرک جمهوری 
اسالمی در اطالعیه ای با تشریح ضوابط فنی واردات خودرو 
تاکید کرده که خودرو کاالیی قاچاق پذیر نیس��ت و امکان 
ورود خودرو به کشور از گمرکات بدون طی مراحل قانونی 
و ش��ماره گذاری در پلیس راهور وجود ن��دارد. در اطالعیه 
گمرک تشریح شده اس��ت: درحال حاضر اطالعات تمامی 
خودروهای ترخیص شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی 
و پنجره واحد تج��ارت فرامرزی ثبت و به تفکیک تمامی 
پروانه های گمرکی صادرش��ده موجود اس��ت و حتی یک 
دس��تگاه خودروی وارداتی هم بدون اخذ مجوزها و حقوق 

ورودی و سود بازرگانی از گمرکات ترخیص نشده است. 



مدیرعامل فرابورس ایران در »همایش تحلیل مس��ائل و تامین منابع 
مالی در آموزش عالی« که با محورهایی همچون بررسی تجارب داخلی 
و بین الملل��ی در مدیری��ت منابع در دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش 

عالی، تامین منابع مالی برای تجاری س��ازی 
ایده های نوین )اقتصاد دانش بنیان( و بررسی 
جای��گاه فناوری های نوی��ن در تامین منابع 
مالی آموزش برگزار ش��د، به ارائه نکاتی در 
حوزه آموزش عال��ی و مالکیت پرداخت. به 
گزارش س��نا، امیر هامون��ی در این همایش 
با اش��اره به اینکه دانش��گاه ها باید به سمت 
کارآفرین��ی حرکت کنند ک��ه در این حوزه 
نقش صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه 
بس��یار مهم اس��ت، گفت: در مقاالت زیادی 
اثر ثروت آفرینی واحدهای تحقیق و توسعه 
ب��ا صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه 
مقایس��ه ش��ده که در نهایت مشخص شده، 

صندوق های VC نسبت به واحدهای R&D سه برابر ارزش اقتصادی 
بیش��تری دارند. به گفت��ه هامونی، از بین 20 صندوق س��رمایه گذاری 
جس��ورانه که به فرابورس درخواس��ت پذیره نویس��ی داده اند، تنها یک 

صندوق دانش��گاهی به نام دانشگاه تهران وجود دارد که نشان می دهد 
سهم دانش��گاه در این حوزه بسیار کم است در حالی که پتانسیل های 
زی��ادی در دانش��گاه ها برای تاس��یس VCها وج��ود دارد. وی با بیان 
اینکه فرابورس ایران آمادگی خود را برای 
واگذاری س��هام شرکت های دانش بنیان به 
سرمایه گذاران نهادی یا عموم در تابلوهای 
رشد و دانش بنیان بازار شرکت های کوچک 
و متوسط یا بازار سوم اعالم می دارد، افزود: 
قطعا ب��ازار SME می توان��د حلقه اتصال 
دانش��گاه و صنعت و شرکت ها باشد که به 
نوعی به تامین مالی دانش��گاه ها نیز کمک 
می کند. مدیرعامل فراب��ورس با طرح این 
سوال که آیا رتبه علمی خوبی که طی 20 
سال گذشته با نهضت تولید علم در کشور 
آغاز شده و جایگاه ویژه ای که در منطقه و 
آس��یا از نظر تولید علم و تولید مقاالت به 
دست آمده، به مسائل اشتغال و وضعیت بیکاری ما کمک کرده و اثرات 
آن را در اقتصاد کش��ور می بینیم یا خیر، گفت: بدیهی است پاسخ این 

سوال منفی است و تاکنون چنین اثری را مشاهده نکرده ایم.

براساس گزارش بلومبرگ، شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی 
گلدمن مش��غول راه اندازی یک اتاق معامله جدید با تمرکز بر بیت کوین 
و دیگ��ر ارزهای رمزپایه اس��ت.  ب��ه گزارش زومیت، گلدمن س��اکس، 

غ��ول ارائه دهنده خدمات مال��ی، در مراحل 
اولی��ه راه ان��دازی اتاق معامل��ه ای مخصوص 
بیت کوی��ن و به کارگیری و ب��رآورد تدارکات 
الزم برای ای��ن کار، از جمله چگونگی حفظ 
این س��رمایه و ایمن نگاه داش��تن آن به سر 
می برد. بلومبرگ ادع��ا می کند هدف نهایی 
این ش��رکت، ش��روع مبادله  با بیت کوین در 
ژوئ��ن 20۱۸ اس��ت.  این ش��رکت خدمات 
مالی در بیانیه ای که برای بلومبرگ ارس��ال 
کرده اس��ت، می گوی��د: در واکنش به تمایل 
مشتریان به ارزهای رمزپایه، در حال بررسی 
بهترین ش��یوه برای ارائه آنها هس��تیم.  این 
تصمیم، گلدمن را به اولین ش��رکت بزرگی 

تبدی��ل می کند که با رش��د سرس��ام آور بیت کوین در س��ال 20۱۷، به 
اس��تفاده از ای��ن ارز و دیگر ارزه��ای رمزپایه روی آورده اس��ت. ارزش 
بیت کوین پیش از سقوط روز گذشته، به مرز 20 هزار دالر رسیده بود و 

براساس گزارش وب سایت کوین مارکت کپ، اکنون با قیمت ۱۳,۳20 
دالر مبادله می شود که در مقایسه با ارزش ۹۹۸ دالری این ارز در یکم 
ژانویه امسال، یک جهش عظیم محسوب می شود.  با این اقدام، گلدمن 
از جمل��ه معدود س��ازمان های ارائه دهنده 
خدمات مالی به ش��مار خواهد رفت که به 
ارائه بیت کوین برای فهرس��تی از مشتریان 
منتخب می پردازد. CBOE، اولین شرکتی 
ب��ود که ده��م دس��امبر، گزین��ه مبادله با 
بیت کوین را ارائه داد و چندی پیش، گروه 
  )CME( بورس بازرگانی و کاالی شیکاگو
نی��ز به اس��تفاده از بیت کوین روی آورد. با 
این حال، مخالفت هایی از س��وی برخی از 
بانک ها وجود داش��ته است. این بانک ها به 
علت فقدان ش��فافیت و قاعده مندی آینده 
بیت کوی��ن ب��ه اظه��ار نگرانی درب��اره آن 
پرداخته ان��د.  ورود س��ازمان های خدمات 
مالی به حوزه بیت کوین، منجر به بروز دردس��رهایی برای صاحبان این 
ارز رمزپایه شده و قیمت آن را از حوالی 20 هزار دالر در هفته گذشته 

به زیر ۱۵ هزار دالر رسانده است. 

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت که تا 
پایان امس��ال ۱00 هزار س��رباز جوان تحت عنوان »س��رباز مهارت« 
آموزش مهارت��ی می بینند. به گزارش ایس��نا، محمدمهدی تندگویان 

در س��تاد س��اماندهی امور جوانان اس��تان 
س��منان با بیان اینکه طرح س��رباز مهارت 
مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری اس��ت، 
اظهار کرد: حوزه جوانان وزارت ورزش، جدا 
از برنامه هایی که در حوزه سمن ها و برخی 
طرح ه��ای دیگر پیش بینی ک��رده، آمادگی 
دارد با ارائ��ه تفاهم نامه ای در این زمینه به 
حوزه جوانان و اشتغال و مهارت آموزی آنها 

کمک کند. 
 وی با اش��اره به اهمیت ای��ن طرح بیان 
کرد: در س��ال های آتی هر س��ال بر میزان 
جذب س��ربازان مهارت در س��طح کش��ور 
افزوده خواهد ش��د. تندگویان ضمن دعوت 

از جوانان به حوزه کارآفرینی افزود: چنانچه تفاهم  نامه ای در این زمینه 
امضا ش��ود ما می توانیم در زمینه کسر خدمت س��ربازی و اخذ امریه 

برای انجام خدمت سربازی در مراکز کارآفرینی به آنها کمک کنیم. 

 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از حمایت مالی 
از تشکل های فعال حوزه جوانان در این بخش خبر داد و اضافه کرد: اگر 
طرح های خوبی از س��وی تشکل های جوانان در این بخش عرضه شود تا 
س��قف ۱00میلیون تومان تسهیالت با نرخ 
4درصد در اختیار آنها قرار می دهیم. وی به 
نقش مهم تش��کل های مرتبط با جوانان در 
کاهش آس��یب های اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: براساس پایش واقعی که در وزارتخانه 
انجام شده هر ش��هر و استان به میزانی که 
در زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد 
ح��وزه جوانان فعالیت کرده به همان میزان 
موفق به کاهش آس��یب های اجتماعی نیز 
شده اس��ت؛ به عبارتی میزان افزایش ثبت 
تشکل های مردم نهاد جوان ارتباط مستقیم 
با کاهش آس��یب های اجتماعی دارد. وی با 
بیان اینکه جوان با ش��کل گیری تشکل های 
مردم نهاد یک پایگاه پیدا می کند، خاطرنش��ان کرد: هرچه این پایگاه ها 
بیش��تر ش��ود طبیعتا با کاهش محسوس آس��یب هایی همچون طالق، 

اعتیاد، نزاع و . . . روبه رو خواهیم بود. 

ش��رکت فنالندی نوکیا، قرارداد جدیدی با هوآوی برای همکاری در 
زمینه صدور مجوز برای ثبت پتنت گوشی های هوشمند امضا کرد. 

به گزارش زومیت، در روز های گذش��ته نوکیا قرارداد چند س��اله ای 
برای حق ثبت پتنت گوشی های هوشمند با 
بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی 
یعنی ه��وآوی امض��ا کرد. هن��وز جزییات 
زیادی از این همکاری منتش��ر نشده است، 
اما درآمد حاص��ل از این همکاری در پایان 
سه ماهه چهارم سال  20۱۷ در اختیار نوکیا 
قرار خواهد گرفت. گفتنی است فنالندی ها 
در زمینه تولید گوش��ی  هوش��مند با دیگر 
بزرگان این عرصه همچون اپل، سامسونگ، 

ال جی و شیائومی نیز همکاری می کنند. 
نوکیا در مجموعه پتنت های خود به دنبال 
کاهش وابستگی به سخت افزار، افزایش طول 
عمر باتری و آنتن دهی گوشی  هوشمند است. 

۹0درص��د از درآمد نوکیا را فروش تجهیزات مخابراتی تش��کیل می دهد 
و افت محس��وس این صنعت سبب شده اس��ت نوکیا به کسب درآمد از 
صنعت سودآور مجوز ثبت پتنت روی آورد. همچنین سهام نوکیا در ماه 

مه  س��ال جاری با رش��د 2.۱درصدی همراه بود، اما در نهایت سهام این 
ش��رکت ۱4درصد کاهش یافت.  میکاییل راونتن��ن، یکی از تحلیلگران 
ای��ن حوزه، کس��ب درآمد نوکیا از مجوز ثبت پتن��ت را بهترین راه برای 
جب��ران خس��ارت های مالی ناش��ی از افت 
فروش تجهی��زات مخابرات��ی می داند. وی 
بر ای��ن عقی��ده اس��ت هم��کاری نوکیا با 
تولیدکنندگان برتر گوشی  هوشمند منافع 
زیادی برای این ش��رکت ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. طبق گفته این تحلیلگر، نوکیا در 
همکاری با اپل درآمد س��االنه 2۵0 میلیون 
یورویی خواهد داشت. همچنین درآمد این 
ش��رکت از همکاری با هوآوی، ساالنه ۱00 
میلیون یورو تخمین زده می شود.  پیش از 
این نوکیا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
گوشی تلفن همراه به شمار می رفت، اما پس 
از سال 20۱4 بیشترین تمرکز این شرکت 
در تولید تجهیزات مخابراتی و بی سیم خالصه شده است. در سوی دیگر 
میدان هوآوی به عنوان برترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و سومین 

تولیدکننده گوشی هوشمند جهان شناخته می شود. 

 ارزش اقتصادی چندبرابری صندوق های جسورانه
گلدمن به استفاده از بیت کوین روی می آوردنسبت به واحدهای تحقیق و توسعه

تندگویان خبر داد

نوکیا قرارداد همکاری جدیدی با هوآوی امضا کردپیش بینی کسر خدمت سربازی و امریه برای خدمت در سمن های کارآفرین

تیم فریس، کارآفرین و نویس��نده، با ش��رح راهکارهایی برای مشکالت 
روحی کارآفرینان نظیر اضطراب و افس��ردگی، بازگشت پرانرژی به زندگی 

را دور از دسترس نمی داند. 
هیچ کس هرگز نگفته که کارآفرینی کار س��اده ای است و اگر هم کسی 
چنین اظهاری کرده باشد،  مشخصا در زندگی اش کارآفرینی را تجربه نکرده 

است. 
به گزارش زومیت، به لحاظ روان شناسی کارآفرینان با چالش های سختی 
مواجه هستند. حتی در خوش بینانه ترین حالت، صرف راه اندازی کسب وکار 

شخصی، بسیار استرس زا است. 
ی��ک محی��ط کار س��نگین و چالش آفری��ن، کارآفرین��ان را در معرض 
افس��ردگی قرار می دهد و در برخی شرایط حتی تمایالت خودکشی را در 

آنها افزایش می دهد. 
تیم فری��س به عنوان یک جوان، س��رمایه گذار تکنول��وژی، کارآفرین و 
نویس��نده، در دوران دانشجویی اش در دانش��گاه پرینستون، با افسردگی و 
افکار خودکشی مبارزه کرد. سختی های زندگی، مشکالت دانشگاه، مسائلی 
که در زندگی عاطفی اش پیش آمده بود، اعتمادبه نفس پایین و چش��م انداز 
ناخوش��ایند ش��غلی، فریس را به پایان راه رس��انده بود. او در س��خنرانی 

معروفش درTed Talk، همین چالش ها را موضوع بحث خود قرارداد. 
اما فریس مانند بسیاری از کارآفرینان، با این مشکالت روحی مبارزه کرد 

و به موفقیت و شکوفایی حرفه ای دست یافت. 
این افراد چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی می توانند دوباره تمرکزشان 

را به دست آورند و بر چالش های طاقت فرسای کارآفرینی، غلبه کنند؟ 
فریس در وب سایت خود، همه تالش ها و مبارزاتش را یادآوری می کند و 
چند پیشنهاد برای غلبه بر استرس ذهنی ارائه می دهد. برخی از راهکارهای 

موردعالقه او را باهم می خوانیم: 
مهم ترین منابع استرس زا را پیدا کنید

فریس توصیه می کند س��ه تا چهار موضوعی را ک��ه به طور مداوم باعث 
ناراحتی شما می شوند پیدا کنید. معموال این موضوعات، کارهایی هستند 
که از لیست وظایف یک روز، به  روز بعد منتقل می شوند. هنگامی که آنها را 

شناسایی کردید، این دو سؤال را از خودتان بپرسید: 
- اگر این تنها کاری بود که امروز به پایان می رساندم، حاال خشنود بودم؟ 
- آیا تکمیل این کار باعث می شود سایر امور ساده تر انجام شود یا اهمیت 

کمتری پیدا کند؟ 
اگر پاس��خ تان حتی به یکی از این دو س��ؤال مثبت است، این کار را در 
اولویت برنامه های تان قرار دهید. روزی دو تا س��ه س��اعت را فقط برای این 
کار کنار بگذارید و محیطی فراهم کنید که بدون هیچ مزاحمتی، با تمرکز 

و عمیق روی این مسئله کار کنید. 
ب��ه همین ترتیب تک تک عوامل اس��ترس زا را بس��نجید و برای برطرف 
کردن ش��ان، یا کار روی آنها، برنامه ریزی کنید. بعد از مدتی ش��ما عواملی 
را ک��ه بیش از همه به زندگی تان اس��ترس وارد می کنند و بهر  ه وری تان را 

کاهش می دهند، از بین می برید. 
برای خودتان زمان بگذارید

حس می کنید بار زیادی روی دوش تان اس��ت؟ کار س��خت تر همیش��ه 
بهترین راه حل نیس��ت. در حقیقت ممکن اس��ت عکس این قضیه صادق 

باشد. 
فریس متوجه شده اس��ت که ارتباطات خارج از کار برای حفظ سالمت 
ذهن��ی ضروری اس��ت. او توصیه می کند هر هفته الاقل یک بار ش��ام را با 
دوستان تان صرف کنید تا دوباره از ارتباطات غیرکاری لذت ببرید. بهترین 

حالت این اس��ت که با سه یا چهار نفر از دوس��تان تان دورهم جمع شوید 
و ش��ام بخورید، ولی اگر ش��رایط مهیا نیست، حضور دو نفر از دوستان هم 

کافی است. 
مؤلفه دوم، وقت گذاشتن برای تمرین های فیزیکی و ورزشی است. هرروز 
حداقل 20دقیقه فعالیت فیزیکی داش��ته باشید. او می گوید یک راه خوب 
این اس��ت که در باشگاه ثبت نام کنید و پیش��اپیش پول دوره را بپردازید. 
به این ترتیب به احتمال بیش��تری خودتان را موظف می دانید در جلسه های 

ورزش شرکت کنید. 
اگر کمی از مش��کل فعلی فاصله بگیرید، ذهن ش��ما باز می ش��ود و دید 

تازه ای برای بررسی این چالش پیدا می کنید. 
درست غذا بخورید

ی��ک رژیم غذایی نامناس��ب زندگ��ی را از این هم س��خت تر می کند. به 
غذاهایی رو بیاورید که مانع از نوس��انات قند خون می شوند، یعنی مصرف 
کربوهیدرات های تصفیه ش��ده را کاهش دهید. رژی��م غذایی تان را بر پایه 
گوشت، س��بزیجات تازه و چربی های سالم تنظیم کنید. اجازه ندهید بین 
وعده ه��ای غذایی تان زیاد فاصله بیفت��د، چراکه در این صورت روال بدن و 

ذهن تان به هم می خورد. 
قدردانی تان را ابراز کنید

هنگامی که ح��س و حال خیلی بدی دارید، برای بهبود روحیه هیچ چیز 
مؤثرتر از این نیست که در جایگاه شکرگزاری قرار بگیرید. شما می توانید از 

این دو راه برای تغییر نگرش خود استفاده کنید: 
- به همه چیزهایی که بابت آنها راضی و قدردان هستید فکر کنید و ۱0 

مورد از آنها را بنویسید. 
- با یک نفر تماس بگیرید/ ایمیل بفرستید/ پیام بدهید و یک نکته یا پیام 
مثبت را با او به اشتراک بگذارید. همچنین قدردانی و خشنودی خودتان را 

از این موضوع اظهار کنید. 
با ابراز قدردانی، یا هدایت ذهن تان به حمایت از یک فرد دیگر، مشکالت 
فعلی تان، به مسائل ثانویه تبدیل می شود. شما با کمک به دیگران در نهایت 

به خودتان کمک می کنید و این یک بازی برد- برد است. 
به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید

هرگاه زندگی تان به عنوان یک کارآفرین سخت می شود، به یاد بیاورید که 
تنها نیستید. باید درک کنید که افسردگی و اضطراب، شکست های شخصی 
نیستند. آنچه شما تجربه می کنید، بخشی از جریان زندگی است و با کمی 

کار روی آن، می توانید دوباره به مسیر زندگی برگردید. 
تیم فریس، تنها کسی نیست که این تجربه ها را پشت سر گذاشته است. 
در حقیقت بس��یاری از کارآفرینان طی دوران حرفه ای خود، با مش��کالت 
س��المت روان مواجه می شوند. خوش��بختانه در این سال ها، آن طرز تفکر 
سنتی منفی نس��بت به چالش های روحی تا حد زیادی از بین رفته است. 
امروزه بس��یاری از مردم در مورد مش��کالت افس��ردگی و اضطراب خود با 
دیگران صحبت می کنند و اگرچه معضالت روحی کارآفرینان، مس��ئله ای 
اس��ت که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، ولی توانایی صحبت کردن در 

مورد آن، به تنهایی یک قدم بزرگ مثبت به شمار می رود. 
وقتی دوره های س��ختی را تجربه می کنید، با خودتان مهربان تر باش��ید. 
ب��رای انرژی گرفت��ن و باال بردن روحیه خود وقت بگذارید. اهداف نس��بتا 
راحتی را تنظیم کنید که دس��تیابی به آنها مش��کل نباشد و بتوانید سریع 
نتیج��ه کارتان را ببینید؛ اهدافی که به دور از پروژه های بزرگ، ش��ما را در 

رهایی از استرس یاری می دهند. 
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کارآفرینی مزایای وسوسه انگیزی دارد که می تواند آرزوی خیلی ها باشد. قبل از 
ش��روع کردن کار، باید ایده ای داشته باشید. سپس نوع کسب وکارتان را مشخص 
کنید و با توجه به توانایی و قابلیت های تان مدل کسب وکاری را که مناسب است 
انتخاب کرده و کارآفرین ش��وید. به گ��زارش دیجیاتو، در زیر مراحل انتخاب نوع 

کسب وکار به طور جامع آورده شده است: 
ایجاد ایده

 عالیق تان را لیست کنید
نکته کلیدی در ایجاد کس��ب وکار این اس��ت که کاری را شروع کنید که به آن 
عالقه دارید. اولین قدم نوش��تن لیستی از عالیق تان است. برای مثال می توانید از 
کارهایی که دوست دارید در تعطیالت آخر هفته انجام دهید شروع کنید. آیا اهل 

کتاب خواندن هستید؟ ورزش یا کوهنوردی می کنید؟ 
یک قدم به عقب برگردید. در گذش��ته به چه کارهایی عالقه داشته اید؟ شاید 

هنوز هم به بافتنی، شعر و نویسندگی و. . . عالقه دارید. 
 مهارت های تان را لیست کنید

پ��س از اینکه عالیق تان مش��خص ش��د نوبت به لیس��ت ک��ردن مهارت ها و 
توانایی های تان می رسد. افراد زیادی مانند جان استوارت که فوتبالیست حرفه ای 
بوده وجود دارند که مهارت های ش��ان متفاوت از رشته درسی یا کاری شان است. 

شما چطور؟ آیا مهارتی دارید که بتوان از آن یک مدل کسب وکار درست کرد؟ 
عالوه بر آن لیستی از مهارت های انتزاعی تان نیز فراهم آورید. برای مثال ممکن 
است شما در حل مشکالت خوب باشید، روابط اجتماعی خوبی برقرار کنید یا در 

بحران ها خونسردی خود را حفظ کنید. 
 به دنبال چیزی بگردید که در بازار وجود ندارد

موفق ترین کسب وکارها آنهایی هستند که نقوص یا کاستی های موجود در بازار 
را رفع می کنند. به دنبال مش��کلی باش��ید که مردم را کالفه کرده یا راهی برای 

راحت تر کردن زندگی مردم. 
لیس��تی از محصوالت یا خدماتی بنویسید که برای شما مفید است، اما وجود 
ندارد. برای یافتن این موارد می توانید در زندگی خود جست وجو کنید. آیا محصول 
یا خدماتی وجود دارد که راحتی را به آش��پزخانه، رانندگی و. . . ش��ما بیاورد؟ آیا 

همیشه آرزوی وجود دستگاهی را می کردید که وجود ندارد؟ 
این فرآیند ممکن است روزها از شما وقت بگیرد. 

 به دنبال الهامات باشید
اکثر ایده های موفقیت آمیز ناگهانی به ذهن کارآفرینان برجس��ته رسیده است. 
مثال نت فلیکس زمانی ایجاد شد که رید هستینگز )مدیرعامل( برای دیر تحویل 
دادن فیلمی به ویدئو کلوب اجاره فیلم، 40 دالر جریمه شد. او از این اتفاق ناراحت 
شد و به این فکر افتاد که یک شرکت آنالین فیلم کرایه ای به راه بیندازد که هر ماه 

هزینه ای را گرفته و کاربران هر چه می خواهند در ماه فیلم ببینند. 
شما نیز به جهان اطراف تان بنگرید. سعی کنید زندگی خود و دیگران را بهبود 
دهید. هستینگز هرگز به این فکر نکرد که ایده اش چقدر پول ساز شود، اما به خوبی 

می دانست زندگی مردم را راحت تر می کند. 
مبانی را لحاظ کنید

 خودشناسی
در ش��غل کنونی تان آیا ش��ما فردی هستید که پشت میز نشس��ته و کارها را 
هماهنگ می کند یا فردی که روی صحنه کارها را مدیریت و به خوبی با دیگران 

تعامل می کند؟ 
کارتان چه ویژگی ای دارد که عالقه شما را به خود جلب کرده است؟ افرادی که 
به کارشان عالقه دارند بسیار موفق تر از دیگران می شوند. آیا به برپایی همایش ها 
و مدیریت افراد عالقه مندید؟ یا ترجیح می دهید کارهای اداری را در آرامش انجام 

دهید؟ 
راه دیگر خودشناسی این است که خود را از چشم دیگران ببینید. از افرادی که 

مورد اعتمادتان هستند بخواهید نقاط قوت و ضعف تان را به شما بگویند. 
 چقدر می توانید به کسب وکارتان متعهد باشید؟ 

آیا به دنبال کاری هستید که در کنار شغل روزانه تان جریان داشته باشد و درآمد 
بیش��تری نسبت به قبل کس��ب کنید؟ یا کاری که کامال جایگزین کار روزانه تان 

شود؟ کسب وکار خاص خودتان قطعا زمان بیشتری از شما را خواهد گرفت. 
 آموزش ببینید

اگر به کسب وکاری عالقه دارید که دانش آن را ندارید حتما در دوره آموزشی آن 
شرکت کنید. حتی اگر دانش آن را دارید، شرکت در چند کالس و کسب تجربه 

دیگران چیزی از شما کم نمی کند. 
تعیین مدل کسب وکار

 مالکیت یگانه
این نوع س��اده ترین مدل کسب وکار اس��ت. در مالکیت یگانه، مدیرعامل شما 
هس��تید و همه س��ودها و ضررها به پای شما نوشته می ش��ود. اولین مزیت مدل 
مالکیت یگانه این است که کنترل شرکت به عهده خود فرد است و از آنجایی که 
شخصی برای این کار استخدام نمی شود همه حقوق آن به مدیرعامل داده می شود، 
پس روشی ارزان و پر سود است. از معایب این مدل می توان به این مورد اشاره کرد 

که بار سنگین همه مسئولیت ها به گردن یک نفر می افتد. 
 شراکت

اگر از پذیرفتن بار مسئولیت به تنهایی هراس دارید، شریکی برای خود انتخاب 
کنید. با این کار درآمدزایی نیز آسان تر می شود. 

در شرکت تضامنی مسئولیت کار به عهده شما و شریک تجاری تان است. البته 
در یکی از انواع این شراکت، می توان مسئولیت بیشتر را متوجه یکی از شرکا کرد. 
این روش بسیار ارزان است، زیرا مسئولیت ها تقسیم شده و شما می توانید کسی را 
برای شراکت انتخاب کنید که مکمل تان باشد. از معایب این نوع می توان به عدم 

تفاهم میان دو شریک و تقسیم شدن سود اشاره کرد. 
 ابرشرکت

شرکت زدن فرآیند پیچیده ای است، اما بار مسئولیت شما را کمتر می کند. از 
طرف دیگر کار به وجود ش��ما وابسته نیست و شما را محدود نمی کند. از معایب 
آن می توان به قوانین س��ختی که برای ش��رکت ها و ابرش��رکت ها قرار داده شده 

اشاره کرد. 
انتخاب نوع کسب وکار

 خرید حق امتیاز
آس��ان ترین راه برای شروع کس��ب وکار می تواند خرید حق امتیاز شرکت های 
معروف باشد. مثال مک دونالد این امتیاز را به راحتی به خواهان این شرکت می دهد. 
قبل از خرید حق امتیاز تحقیق کنید که آیا محلی که می خواهید در آنجا کار 

کنید به محصول یا خدماتی که ارائه می دهید نیاز دارد یا خیر؟ 
باید بدانید که آزادی شما در این نوع بسیار کم است. طراحی، قیمت ها، اصول 
کار و همه جوانب کار باید به نظر صاحب برند باشد. قرارداد خرید حق امتیاز را به 

دقت بخوانید. معموال این قراردادها بیشتر به نفع مالک برند است تا شما. 
 کسب وکار آنالین

این نوع کس��ب وکار خالقیت و ساعات کار بیش��تری از شما را می طلبد. برای 
شروع باید طراحی وب سایت بدانید، دامین انتخاب کنید، بازاریابی و تبلیغ کنید. 

 خرده فروشی
در این نوع شما محصوالتی را به مردم می فروشید یا خدماتی را ارئه می دهید. 
از آنجایی که اکثر فروشگاه ها آنالین کار می کنند، خرده فروشی رو به کاهش است. 
البته از این نوع می توان برای کاالهایی که نیاز به امتحان کردن دارند مانند کفش 
و لباس، استفاده کرد. از معایب آن می توان به این اشاره کرد که جریان یافتن کار 

به وجود شما بستگی دارد. 
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توصیه های تیم فریس برای غلبه بر استرس و افسردگی کارآفرینی چه نوع کسب وکاری می توانید ایجاد کنید؟ 
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عب��اس پرداختی، رئیس مرکز نوآوری اس��تان کرمان، ۳0 آذر در مراس��م 
آغاز به کار چهاردهمین همایش علمی- پژوهشی و نخستین استارت  آپ  ویکند 
صنعت توزیع برق کشور گفت: استارت  آپ های زیادی در مرکز نوآوری استان 
کرمان برگزار کرده ایم. وی افزود: ساالنه ۶۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی 
دارو و تجهیزات پزش��کی در کشور اس��ت که سهم استان کرمان حدودا صفر 
اس��ت، 200 تن گیاه دارویی س��االنه از اس��تان خارج می شود و دانش آموزان 

کرمانی در جشنواره خوارزمی رتبه های برتر را کسب می کنند.
پرداختی تصریح کرد: اما چرا کرمان یک استان صنعتی و کارآفرین نیست 
و میزان بیکاری در این خطه باال است، زیرا تفکر ما کارآفرینی نیست و مرکز 

نوآوری برای ایجاد تفکر کارآفرینی شکل گرفته است.

 مرکز نوآوری کرمان
جایی  برای ایجاد تفکر کارآفرینی

رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری گفت که 
س��ه فروش��گاه اینترنتی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد. نعیم امامی 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به راه اندازی سه فروشگاه اینترنتی در چهارمحال 
و بختیاری،  اظهار داش��ت: این سه فروش��گاه اینترنتی مجوز خود را در سال 
ج��اری دریافت کرده اند. وی عنوان کرد: در س��ال ج��اری مجوز ۷00 واحد 
صنفی، پنج فروشگاه بزرگ و سه فروشگاه اینترنتی صادر شده است که زمینه 
اش��تغال 2 هزار و ۵۵0 نفر را فراهم می کنند. رئیس س��ازمان صنعت،  معدن 
و تجارت چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: بهره گیری از ایده های کارآفرینی 

برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است. 

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری: 

 ۳ فروشگاه اینترنتی در چهارمحال 
و بختیاری راه اندازی شد

مقرتازهگوگلدرسانولی۴۵۰۰کارمندرادرخودجایمیدهد
در خبرها خواندید که گوگل قصد دارد پروژه ای تازه را در س��ان ولی کالیفرنیا و چندین کیلومتر 

آن طرف تر از مقر اصلی اش در مانتین ویو کلید بزند. 
به گزارش دیجیاتو، پروژه پیشنهادی این کمپانی که اسناد مربوط به آن چهارشنبه هفته گذشته 
ثبت ش��ده به دو س��اختمان پاک مربوط می ش��ود که مجموعا حدود یک کیلومتر مساحت دارند و 
می توانند بالغ بر 4۵00نفر را درون خود جای دهند. عالوه بر این، گوگل بیش از 2هزار پارکینگ را 

هم برای این دو بنا در نظر گرفته است. 
در تصویرس��ازی های صورت گرفته پیرامون کمپ های پیشنهادی همچنین به مسیرهای شیب دار 

بیرونی نیز اشاره شده که به کارکنان امکان خواهد داد میان هرکدام از پنج طبقه دو ساختمان تردد 
کنند.  ساخت و ساز این بنا قرار است در منطقه ای به نام Moffett Park انجام بگیرد تا گوگل به 
لطف آن تازه ترین تالش هایش برای تبدیل کردن سان ولی به مرکز کسب وکارهای خود را رقم بزند. 
این شرکت طبق گزارشی که اخیرا نشریه مرکوری منتشر کرده در سال 20۱۷ میالدی بالغ بر ۵0 

ملک را به ارزش بیش از یک میلیارد دالر خریداری کرده است. 
گ��وگل ای��ن پروژه را »کارائیب« نام گذاش��ته، زیرا یکی از س��اختمان های آن در منطقه ای به نام 
Caribbean Drive قرار دارد. این پروژه بخش��ی از چش��م انداز گس��ترده تر گوگل برای سان ولی 

محسوب می شود که در واقع اسکان کارکنان این شرکت را نیز دربرمی گیرد. 
مس��کن و حمل و نقل دو مش��کل بسیار بزرگ در سان ولی محس��وب می شوند و گوگل نیز که دفتر 
اصلی اش در این منطقه واقع شده به این خاطر با مشکالت زیادی روبه روست. بنابراین آن طور که مارک 
گولن مدیر جهانی واحد امالک و مستغالت این کمپانی در مصاحبه اش با نشریه مرکوری اعالم کرده یکی 
از بهترین راه ها برای این کار ایجاد مجتمع های مسکونی است تا کارکنان بتوانند در نزدیکی محل کارشان 

زندگی کنند و به این ترتیب قطعا با مشکل حمل و نقل نیز روبه رو نخواهند بود. 
در انتها اشاره کنیم طبق برنامه ریزی های گوگل ساخت این بناها تا سال 202۱ تکمیل نمی شود. 



انتخ��اب نام ب��رای یک برن��د مهم ترین 
بخش از فرآیند برندس��ازی است. در واقع 
هدف اصلی از برندس��ازی نمایش ظاهری 
موج��ه و مطل��وب ب��ه مش��تریان اس��ت. 
برهمین اس��اس نخس��تین رویارویی شما 
و مخاطب های ت��ان اهمیت ن��ام برندتان را 
دوچن��دان خواهد کرد. در این مقاله مایک 
پیل به عنوان نویس��نده ای ماهر که تجربه 
تدری��س دانش��گاهی در ح��وزه بازاریابی 
و برندین��گ را داش��ته به بررس��ی اهمیت 
نام گ��ذاری برند ب��ا اس��تفاده از ایده های 
شخصی صاحبان کسب وکار پرداخته است. 
پیش از ظهور شبکه گس��ترده اینترنت 
اگر فردی قصد نام گذاری برندش را داشت، 
تفکر شخصی یا در غیر این صورت مراجعه 
به آژانس های بازاریابی فرآیند این انتخاب 
را تش��کیل م��ی داد. ب��ا این ح��ال اکنون 
اینترنت خالقیت افراد در زمینه ابتدایی و 
مهم ترین امور را هم گرفته است. به خوبی 
خاطرم هس��ت هنگام برگ��زاری کارگاهی 
آموزش��ی در س��ال 1992 از یک دانشجو 
پرس��یدم در صورت راه اندازی کس��ب وکار 
قهوه ه��ای آماده چه نام��ی را برای برندش 
انتخ��اب خواهد ک��رد. ب��ه وی 20دقیقه 
فرصت پاس��خگویی دادم. در نهایت پاسخ 
وی ترکیبی از نامش و شغلی که برای وی 
انتخاب کردم، بود: »آلفرد جی. کافی من«. 
این ن��ام در عین س��ادگی معیارهای الزم 
برای ی��ک نام خ��وب را داش��ت. در واقع 
یک نام تجاری باید هویت کس��ب وکارتان 
را نشان دهد. امروزه شاهد نام گذاری هایی 
هس��تیم که به هیچ وجه مناسب شرکتی 
که قصد حضور فعال در بازارهای محلی یا 

بین المللی را دارد، نیست. 
اگرچ��ه برای ضع��ف اف��راد در انتخاب نام 
تجاری مطلوب دلیل ه��ای متفاوتی می توان 
ذکر کرد، با این حال گس��ترش اس��تفاده از 
اینترن��ت به عنوان یگانه منبع دسترس��ی به 
اطالعات در این موض��وع نقش انکارناپذیری 
داش��ته اس��ت. در واق��ع اف��راد دیگر زحمت 
خالقیت را به خود نمی دهند. از تهیه پایان نامه 
تحصیلی گرفته تا انتخاب نام، لوگو و ش��عار 

برند همگی در اینترنت خالصه شده است. 

در ای��ن مقال��ه ف��رض اصل��ی م��ن بر 
مطلوبی��ت انتخاب نام برند از س��وی افراد 
و بدون مراحعه مس��تقیم ب��ه منابع دیگر 
از قبیل اینترنت و یا حتی دوس��تان است. 
شاید در ابتدا این نظر عجیب به نظر برسد، 
با این حال در ادامه تالش خواهم کرد این 

دیدگاه را موجه جلوه دهم. 

چرا آژانس های معتبر نه؟ 
بدون ش��ک هم��ه آژانس های مش��اوره 
کس��ب وکار در یک سطح نیس��تند. برخی 
مهارت و تجربه بیشتری داشته و از پرسنل 
مجربی س��ود می برند. برخی نیز تازه شروع 
به فعالی��ت کرده و از اف��راد کم تجربه تری 
استفاده می کنند. در صورتی که قصد هزینه 
مقدار اندکی پول را داشته باشیم، شاید در 
نهایت یک نام برای برندمان دست وپا شود، 
ام��ا حقیقتا در طول این فرآیند چه خواهد 
گذش��ت؟ در بهتری��ن حالت فرد مس��ئول 
پروژه ش��ما بی��ن 10 تا 20 دقیق��ه برای 
ش��رکت تان وقت خواهد گذاشت. اوضاع در 
آژانس های لوکس نیز بهتر از اینها نیس��ت. 
در واقع مشکل اصلی عدم آگاهی این دسته 
از افراد و ش��رکت ها نس��بت ب��ه تاریخچه، 
اه��داف، نوع کس��ب وکار و نح��وه فعالیت 
قبلی تان در بازار کس��ب وکار اس��ت. اطالع 
از گذش��ته یک ش��رکت پیش نیاز اساسی 
در نام گذاری اش است. در برندسازی امکان 
تغییر نام های انتخاب ش��ده در کوتاه مدت 
وجود ندارد. برهمین اس��اس یک نام، لوگو 
یا شعار تبلیغاتی را حداقل برای 10 تا 25 
سال باید حفظ کنید تا در ذهن مخاطب به 

خوبی ثبت شود. 

استراتژی خاصی برای نام گذاری 
وجود ندارد

برخی از افراد معتقدند فرآیند یکس��ان 
و ثابتی برای نام گذاری برندها وجود دارد. 
براین اس��اس همه آنچه بای��د انجام دهیم 
رعای��ت برخی اصول ثابت در زمینه تعیین 
نام یک برند اس��ت. برخی از افراد برندشان 
را ب��ه نام خ��ود ثب��ت می کنن��د. در این 
زمینه مک دونالد نخس��تین و مشهورترین 
مث��ال ممکن اس��ت. این ش��رکت آنچنان 
مرزهای موفقیت را جابه جا کرده که دیگر 

کس��ی به یاد ندارد این نام در واقع اس��م 
بنیانگذارش بوده اس��ت. گاه��ی اوقات نیز 
ما با نام ش��رکت مس��تقیما در پی انتقال 
پیام مان هستیم. برند المبورگینی به تولید 
اتومبیل ه��ای لوک��س ش��هرت دارد. نام و 
لوگوی این ش��رکت در همان برخورد اول 
اقت��دار و چابکی گاوهای جنوب اروپا را در 
ذهن بازسازی می کند. همچنین در برخی 
موارد نام گذاری ی��ک برند حاصل تصادف 
اس��ت. مرس��دس بنز اکنون نامی شناخته 
شده برای همه دوس��تداران ماشین است. 
با این حال ش��اید اگر مالک اصلی شرکت 
قصد جذب سرمایه بیشتر را نداشت، هرگز 
بخش اول نام شرکت بدان اضافه نمی شد. 
هم��ه آنچه در اینجا به آن اش��اره ش��د، 
نشان دهنده بی توجهی بسیاری از صاحبان 
برنده��ای بزرگ جهان نس��بت ب��ه آنچه 
اس��تراتژی نام گذاری برند نامیده می شود، 
اس��ت. برهمین اس��اس ش��اید بهتر است 
ش��ما نیز مانند این کارآفرینان موفق عمل 
ک��رده و هیچ قاعده خاصی برای نام گذاری 

برندتان مدنظر قرار ندهید. 

رای گیری و نتیجه نامطلوب
در شرکت هایی که توسط چند سهامدار 
اداره می شود، فرآیند نام گذاری معموال به 
شیوه ای دموکراتیک و از طریق رای گیری 
میان اعضا ص��ورت می پذیرد. گاهی اوقات 
نی��ز همه اف��راد نام های پیش��نهادی را در 
صن��دوق ریخته و ب��ه قید قرع��ه یک نام 
انتخاب می ش��ود. بدون ش��ک قرعه کشی 
راهکاری نیس��ت که اف��راد حرفه ای آن را 
انتخ��اب کنند. منظ��ور م��ن اهمیت این 
فرآیند اس��ت. در واقع واگذاری این امر به 
قرعه مانند اع��الم کم اهمیتی این موضوع 

در سرنوشت کسب وکارتان است. 
اگرچ��ه در این مقال��ه روی انتخاب نام 
برند به صورت ش��خصی تأکید شده است، 
با این حال در ش��رایطی ک��ه خبر از چند 
سهامدار و هیأت مدیره است باید به دنبال 
راهکاره��ای جایگزین رف��ت. در اینجا دو 
راه حل تقریبا متفاوت مدنظر است. نخست 
اینکه در یک جمع رسمی به بحث پیرامون 
ایده ه��ای مختلف پرداخت��ه و در نهایت با 
اجم��اع طرفین نامی را که بیش��ترین رای 

را آورد، انتخ��اب کنی��م. در ای��ن راه��کار 
احتم��ال اینکه ه��ر فرد تنها ب��ه نام خود 
رأی دهد، بسیار زیاد است. برهمین اساس 
راهکار دوم مبتنی بر نظرس��نجی عمومی 
از افراد اس��ت. البته باید توجه داش��ت که 
نظرسنجی تنها برای شرکت هایی مناسب 
اس��ت که پس از چند سال فعالیت در پی 
انتخاب نامی تجاری برای خود هستند. اگر 
در همان ابتدا از م��ردم نظرخواهی کنیم، 
به دلیل ناش��ناختگی برندمان پاس��خ های 

مطلوبی دریافت نخواهیم کرد. 

نام برند باید شامل چه عناصری 
باشد؟ 

اگرچ��ه امکان تعیین اس��تراتژی خاصی 
برای نام گ��ذاری برند وجود ن��دارد، با این 
ح��ال برخی المان هایی که باید در انتخاب 
ی��ک نام مناس��ب مورد توجه ق��رار داد به 

شرح زیر است: 
- نام ی��ک برند باید ارائه دهنده محتوای 
کلی یک ش��رکت به طور خالصه و فشرده 
باش��د. حداقل پیامی ک��ه در این بین باید 
منتقل ش��ود، زمینه کس��ب وکارتان است. 
به عن��وان مثال به نام گذاری گوش��ی های 
آیفون توجه کنید. با ش��نیدن این نام شما 
بدون ش��ک متوجه حوزه تلفن های همراه 
خواهید ش��د. برهمین اس��اس باید سعی 
کنید تا جای ممکن نام برند یا محصول تان 
حوزه کسب وکارتان را منتقل کند. البته در 
صورتی که برندتان از اعتبار الزم برخوردار 
است، اشاره مستقیم نام محصول به حوزه 

کسب وکارتان ضروری نیست. 
- در کس��ب وکارها معم��وال ب��ه معنای 
ن��ام موردنظر در س��ایر فرهنگ ه��ا توجه 
نمی ش��ود. برهمین اس��اس این نکته را در 
نظر داشته باش��ید که شاید نامی که برای 
برندتان انتخاب کرده اید در سایر فرهنگ ها 
معنای نامناس��بی را منتقل کند. نگاهی به 
لغت نامه ه��ا این مش��کل را ب��ه کلی حل 

خواهد کرد. 
- به عنوان توصیه آخر، نام برندتان باید 
ب��ا لوگوی ش��رکت هماهنگ باش��د. البته 
در ه��ر دو م��ورد بای��د تا ج��ای ممکن از 

پیچیدگی های بی مورد پرهیز کرد. 
Allbusiness. com :منبع

چرا باید نام برندمان را خودمان انتخاب کنیم؟ 

نامهاسخنمیگویند
کلید

چگونه بهترین نام را برای 
شرکت تان انتخاب کنید؟ 

اس��م ش��رکت در زمینه های زیادی از تجارت 
اثرگذار اس��ت. ش��رکتی که اس��م گیرایی داشته 
باشد هرگز از ذهن مردم پاک نمی شود و مشتری 
را به خود جذب می کند. از این رو نکاتی که برای 
انتخاب اسم مناسب نیاز دارید در ادامه به نقل از 

دیجیاتو آمده است: 
جست وجو بازار هدف

- تحقیقی راجع به بازار هدف انجام دهید
مش��تری هدف تان چه کسی اس��ت؟ آیا کاال یا 
خدماتی که ارائه می کنید آنقدر گران قیمت است 
که تنها افراد ثروتمن��د از پرداخت آن برمی آیند 
یا کس��انی که درآمد پایین��ی دارند نیز می توانند 
از خدمات ش��ما اس��تفاده کنند؟ می��زان درآمد 
مشتری اثر زیادی بر اسمی می گذارد که انتخاب 

می کنید. 

- چه پیامی مدنظرتان است؟ 
اس��م منتخب می تواند حاوی پیام باش��د. مثال 
برای ش��رکتی که برای کمک به محیط زیست یا 
مردم فقیر ایجاد ش��ده باید اسمی انتخاب کنید 

که این پیام را به آنها برساند. 
ی�ا  محص�ول  ویژگی ه�ای  از  لیس�تی   -

خدمات تان بنویسید
محص��ول ش��ما چ��ه برتری های��ی نس��بت به 
محص��والت رقبای تان دارد؟ ارزان تر، آس��ان تر یا 
س��ریع تر اس��ت؟ یا گارانتی طوالنی مدتی دارد؟ 
پس از یادداش��ت ک��ردن ویژگی هایش، به دنبال 

کلمات هم معنی آن بگردید. 
- با افزودن صفت، اسم شرکت را جذاب کنید

خالق باشید و با افزودن صفتی به اسم شرکت 
یا ترکیب بخشی از چند کلمه، اسمی بسازید که 
از ی��اد هیچکس نرود. مراقب باش��ید اس��می که 
نهایتا انتخاب می کنید نباید آنقدر ناآش��نا باش��د 

که به سختی بتوان به معنی آن پی برد. 
- واج آرایی کنید

اگر اسم شرکت مرکب از چند کلمه باشد بهتر 
اس��ت حرف اول کلمات مش��ابه هم باشند. مثال 

Jamba Juice  از یاد کسی نمی رود. 
- از کلمات خاطره انگیز استفاده کنید

از ترکیب کلماتی که برای مردم خاطره انگیزند 
اس��تفاده کنید. مثال به جای ش��هر بازی می توان 

شهر اسرارآمیز را به کار ببرید. 
اصول

- اصول SMILE را رعایت کنید
بر اساس اصول SMILE یک اسم باید در عین 
س��ادگی بامعنی باشد و با شنیدن آن تصویری به 
ذهن مخاطب برس��د و احساس خوشایندی در او 

ایجاد کند. 
- اصول SCRATCH را رعایت کنید

SCRATCH ب��ه این معنی اس��ت که اس��م 
انتخاب ش��ده نباید به س��ختی ادا شود، بی معنی 
باشد یا مشابه شرکت های دیگر باشد. برای مثال 
IVM را هرگز انتخاب نکنید، زیرا بسیار نزدیک 

به IBM است. 
اس��می که انتخاب می کنید باید واضح باش��د. 
مثال ش��رکت قرمز ابهام دارد. با شنیدن این اسم 
فرد نمی داند محصولی که شرکت یاد شده تولید 

می کند رنگ مو است یا رنگ روغن. 
نکات بازاریابی

- اس�می انتخاب کنید که در اول لیس�ت 
الفبا قرار گیرد

عموما لیست ش��رکت ها به ترتیب حروف الفبا 
نوشته می شوند. اگر شخصی اسمی را در اینترنت 
جس��ت وجو کند و زمان کمی نیز داش��ته باش��د 
شرکتی را انتخاب می کند که در اول لیست است. 

- کوتاه باشد
اسامی بلند به سختی در ذهن ها می مانند. 

- از انتخاب اسامی مکان ها اجتناب کنید
ممکن اس��ت در آینده ش��رکت تان رشد یابد، 
از این رو بهتر اس��ت اس��م منتخب تان شامل نام 
شهری نباش��د، چرا که ش��ما را محدود می کند. 
مثال مصالح س��اختمانی مازندران ش��ما را به یک 

منطقه محدود می کند. 
- اسم را آزمایش کنید

نظ��ر فامی��ل ی��ا خان��واده را در م��ورد اس��م 
انتخابی تان بپرس��ید. هر چه تحقیقات بیش��تری 

کنید اسم بهتری را انتخاب خواهید کرد. 
wikihow :منبع
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تبلیغات خالق

دریچه

5 نکته در ایجاد برند »مدرن و 
مترقی« برگر مک دونالد

 مدتی اس��ت که دیگر مک دونالد چندان محبوب 
نیس��ت؛ فروش ای��ن مجموعه رس��توران ها در حال 
کاهش اس��ت، سود س��هام آنها کاهش یافته است و 
رس��توران های زنجیره ای فس��ت فودها به سرعت در 
حال گسترش هس��تند. تصور مردم از این مجموعه 
رس��توران ها نیاز به یک بازس��ازی واقع��ی دارد. به 
همین دلیل، این غول ب��زرگ غذاهای فوری، دیروز 
افسر ارشد بازاریابی جهانی جدید خود یعنی سیلویا 
الگنادو را معرفی کرد که قبال در س��مت افسر ارشد 
بازاریاب��ی جهانی باکاردی فعالیت کرده بود. اس��تیو 
استربروک، مدیرعامل مک دونالد که از ماه مارس به 
این شرکت پیوسته است الگنادو را به عنوان مسئول 
تثبی��ت موقعیت مک دونالد به عنوان یک »ش��رکت 

برگر مدرن و مترقی« انتخاب کرد. 
ح��اال خانم الگنادو چ��ه باید بکند؟ م��ا در اینجا 
نظرات کارشناسان بازاریابی را در مورد فعالیت هایی 
ک��ه الگنادو بای��د در مک دونالد رهب��ری و مدیریت 

کند، ارائه می کنیم: 
1- در آغوش کشیدن نوآوری

دیوید گاس��پار، مدیرعام��ل دی دی جی که یک 
شرکت مشاوره ای با محوریت ایجاد استارت آپ هایی 
در ش��رکت های فورچن 500 اس��ت، اظهار داش��ت:  
»مک دونال��د قربانی فرهنگ س��ازمانی ترس و عدم 
اطمینانی ش��د که به یک هنجار جدید تبدیل ش��د. 
افس��ر ارش��د بازاریابی جهان��ی جدید بای��د در برابر 
تمایالت این ش��رکت برای پس��رفت مقاومت کند و 
راه را برای ن��وآوری در محصوالت، خدمات، فناوری 
و خدمات به مش��تریان و نیز ایجاد ایده ها و کسب و 
کارهای جدید باز کند تا هم ارزش سهام مک دونالد 
را باال ببرد و هم مک دونالد را با قرن 21 آشنا کند. 

2- ایجاد شفافیت
اال کونوپولوسکی، مدیر برنامه ریزی شرکت جهانی 
Havas در نیویورک گفت: »مک دونالد ممکن است 
واقعا با مس��ئله کیفیت غذا مواجه باشد یا نباشد، اما 
روشن است که مسئوالن آن با ادراک کیفیت مشکل 
دارند. سال گذشته کمپینی با شعار »مواد غذایی ما، 
سواالت ش��ما« در جهت شفاف سازی برگزار شد که 
یک گام اس��تراتژیک در مسیر درست بود، اما به نظر 
می رسید بیشتر یک جلس��ه پرسش و پاسخ باشد و 
خب��ری از تغییر واقعی نبود و فقط مس��ئله را بازتر 

کرد.«
3- بازسازی وفاداری

دیوید مک اینی��ش، نایب رئیس بخش بازاریابی در 
آکوئیس��یو گفت: »مک دونالد همیش��ه موفقیتش را 
مدیون وفاداری مش��تری هایش است. این رستوران 
در روزهای اولیه با شعار »بیش از X میلیارد فروش« 
و موفقیت فوق العاده اش در مسابقات بازی مونوپولی 
)انحصاری( فعالی��ت می کرد. حال این مجموعه باید 
روی فناوری آغوش بگش��اید و به س��وی برنامه های 
وفاداری تلفن همراه گام بردارد که به مشتریان خود 

پاداش می دهند.«
گونوپولس��کی در این زمینه هشدار داد و گفت که 
بای��د این حرکت به س��وی فناوری را درس��ت انجام 
داد. در جش��ن های 1000 س��اله »دروغ س��نج هایی 
پیدا می شود که به دقت و برای کار بازاریابی تنظیم 

شده اند.«
4- نام تجاری در سطح جهانی

گونوپولس��کی گف��ت: »البته لیس��ت های غذایی 
مک دونالد در سراس��ر جهان متفاوت هستند، اما من 
فکر می کنم ضروری اس��ت که م��ردم بدانند اهداف 
یک برند چیس��ت و هم در س��طح شخصی و هم در 
س��طح جامعه با آن اهداف ارتباط برقرار کنند. قطعا 
مک دونالد از لحاظ دسترسی یک نام تجاری انبوه در 
سطح جهانی است اما از نگاه مصرف کنندگان، بخش 
مرک��زی آن یک نام تجاری آمریکایی اس��ت که هم 

مایه نعمت است و هم باعث لعنت است.«
5- به برگر افتخار کنید

هم��ه قبول دارن��د ک��ه مک دونالد باید لیس��ت 
غذاهای��ش را ارتق��ا دهد، ام��ا مارتی��ن مک نالتی، 
مدیرعامل شرکت فوروارد تری دی که یک فروشگاه 
بازاریابی جس��ت و جویی و بازاریابی نمایشی است، 
می گوید فروش��گاه های زنجی��ره ای مک دونالد باید 
حت��ی درحالی که به س��وی م��واد غذایی س��الم و 
باکیفیت تر حرکت می کنند، هویت برگری ش��ان را 
بپذیرند. او گفت: »به نظر می رسد زمانی  که دیگران 
از خط تولید خود دف��اع نمی کنند، مک دونالد باید 
از خ��ط تولیدش دف��اع کند. مثال کس��ی در مورد 
محتوای چربی برگره��ای Shake Shack از آنها 
س��وال نمی کن��د و یا کس��ی فایو گای��ز را به خاطر 
نداشتن س��االد در میان لیست غذایی اش سرزنش 

نمی کند.«
او بر این باور اس��ت که مک دونال��د به گزینه های 
تش��ویقی در مورد برگر هایش نی��از دارد تا به رقابت 
با رقب��ای جدیدتر خود بپ��ردازد. او گفت: »مطمئنا 
برگرها مثل کلم پیچ برای بدن شما مفید نیستند اما 
هرگز قرار بر این نبوده که برگر سالم تر از کلم باشد. 
اگر افسر ارشد بازاریابی جهانی جدید بخواهد کاری 
انج��ام ده��د آن کار باید بازگرداندن غ��رور به وعده 
غذایی مورد عالقه این کشور یعنی برگر باشد و نباید 
دیگر به خاطر اینکه کار اصلی این رس��توران ها ارائه 

برگر است عذرخواهی کند.«
 brandabout/adweek :منبع

ترجمه: علی آل علی
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در مقاله گذشته به پنج گام نخست 
در راس��تای بهب��ود ط��رح بازاریاب��ی 
پرداختی��م و در ادامه باق��ی موارد را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

6- از جدول سوات برای آگاهی 
نس�بت به اوضاع شرکت استفاده 

کنید
در مورد آخر مقاله گذش��ته به طور 
جامع در رابطه ب��ا این جدول و نحوه 

تشکیل آن بحث شد. 
ب��ا ای��ن ح��ال نح��وه اس��تفاده از 
آن نی��ز مه��م اس��ت. درواقع س��وات 
کاربردهای گوناگ��ون و متنوعی دارد، 
 با این ح��ال در زمینه اقتصاد ضروری

 اس��ت تا به ش��کل مقایس��ه ای عمل 
کنید. 

درواق��ع با توجه به ای��ن امر که این 
جدول دارای چه��ار رکن اصلی نقاط 
ق��وت، ضع��ف، فرصت ه��ا و تهدیدها 
اس��ت، می ت��وان ب��ا مقایس��ه هریک 
اقدامات خود را ارزیابی کرده و در آخر 

به اوضاع شرکت امتیاز دهید.
 این ام��ر درواقع مش��خص خواهد 
س��اخت که قدم بعدی ش��ما چه باید 

باشد. 
درواقع در صورتی ک��ه نقاط ضعف 
بسیاری دارید، می توانید با کاهش آن 
به جایگاه بهتری در بازار دس��ت پیدا 

کنید.
 همچنین این ج��دول را می توانید 
ب��رای رقبای خود نیز تهی��ه و در امر 

رقابت هوشمندانه تر عمل کنید. 

7- ب�رای تبلیغات خ�ود طرح و 
برنامه دقیق داشته باشید

درواقع ش��ما باید بدانید که هدف از 
تبلیغات��ی که قصد ایج��اد آن را دارید 

چیست. 
این امر درواقع طرح تبلیغاتی ش��ما 
خواهد بود که سیاس��ت کاری شرکت 
را تبیی��ن خواهد ک��رد. در این بخش 
الزم اس��ت بدانید که یک طرح جامع 
تبلیغات��ی در ابتدا باید به این پرس��ش 
که چ��ه زمان��ی در کجا و چ��ه نوعی 
تبلیغی را انجام دهید، پاس��خ مناسب 

دهد. 
ب��رای مثال اس��تفاده از ی��ک تبلیغ 
رادیویی در روز رسمی آن می تواند یک 

سیاست درست و جالب توجه باشد. 
فراموش نکنید که اگ��ر برنامه ریزی 
دقیقی برای تبلیغات کسب و کار خود 
نداشته باشید ممکن است تا ۹۰درصد 
را ه��در  تبلیغات��ی خ��ود  بودج��ه  از 
بدهی��د. در واقع بهتر اس��ت بدانید که 
برنامه ریزی کلی��د موفقیت یک برنامه 

تبلیغاتی است.
 در آخر توجه داشته باشید که اینکه 
بدانید ش��ما برای افزایش آگهی و باال 
بردن ش��ناختن مردم از کس��ب و کار 
ش��ما )تقویت برند و یا افزایش آگاهی 
مخاطب از برند شما( تبلیغ می کنید یا 
به افزایش فروش مقطعی فکر می کنید 
در برنامه ریزی تبلیغات ش��ما به شدت 

تأثیر خواهد گذاشت. 
لطف��ا اهداف دقیق خ��ود را مکتوب 
و بع��د اس��تراتژی تبلیغات��ی خ��ود را 

طرح ریزی کنید. 
همچنی��ن می��زان بودج��ه از جمله 

مواردی اس��ت که محدوده عملکردی 
شما را مشخص خواهد ساخت. 

8- روش های کم هزینه دیگری را 
مدنظر قرار دهید

در زمین��ه تبلیغات اف��راد همواره به 
دنب��ال جنج��ال به پا کردن هس��تند. 
درواقع آنها قصد دارند صرفا س��روصدا 
به پا ک��رده و به نوعی خود را در میان 

سایر رقبا توانمند تر نشان دهند. 
با ای��ن حال فرام��وش نکنید اگرچه 
یک صدای بلند توجه تمامی افراد را در 
پی خواهد داشت با این حال تضمینی 
وجود ندارد که همه آنها از اقدام ش��ما 

استقبال کنند. 
تمام��ی  در  تبلی��غ  مث��ال  ب��رای 
س��ریال های ی��ک ش��بکه تلویزیون��ی 
اگرچه ش��ما را با بینن��دگان میلیونی 
مواجه خواهد ساخت، با این حال اقدام 
شما ممکن اس��ت به علت تأخیری که 
در پخ��ش به وجود م��ی آورد، منجر به 

نفرت از برند شما نیز شود. 
با این ح��ال حمای��ت از یک رخداد 
فرهنگی اگرچه ممکن اس��ت شما را با 
مخاطبان میلیونی مواجه نسازد، با این 
حال می توانید اطمینان داش��ته باشید 
که حاضران همگی حسی خوب نسبت 
به ش��رکت ش��ما پیدا خواهند کرد که 
خ��ود می تواند زمینه س��از فروش های 
بسیار و تبدیل هر یک به مشتری های 

دائم شما شود. 
در همی��ن راس��تا ض��روری اس��ت 
تبلیغات��ی  اقدام��ات  از  فهرس��تی 
ارزان قیم��ت را تهی��ه ک��رده و همواره 

مورد توجه خود قرار دهید. 

در ای��ن رابط��ه فرام��وش نکنید که 
معی��ار کم هزین��ه بودن هم��واره ثابت 
نبوده و ممکن است در منطقه ای دیگر 
کامال متفاوت باشد که این امر خصوصا 
برای ش��رکت های زنجیره ای از اهمیت 

بیشتری برخوردار خواهد بود. 

9- تبلیغات خود را شکل داده و 
در صورت نیاز آن را به شرکت های 
فعال در این زمینه اختصاص دهید

این تصور که همواره باید در بهترین 
ش��رایط ممکن قرار داش��ت تا طرحی 
را ش��روع کرد، از جمل��ه تصورات غلط 
مدیران محسوب و باعث می شود تا در 
رقابت با س��ایر برنده��ا دور بمانند. در 
همین راستا ضروری است گام نخست 
را هرچ��ه زودتر برداری��د. بدون تردید 
در طول زمان و با کس��ب تجربه بیشتر 
قادر خواهید بود س��طح خود را به نحو 

چشمگیری افزایش دهید.
 

و  تجزی�ه  م�ورد  را  نتای�ج   -10
تحلیل قرار دهید

ما فرض را بر ای��ن گرفته ایم که این 
اولین طرح تبلیغاتی ش��ما اس��ت و به 
همین خاط��ر کامال ضروری اس��ت تا 
برای ارتقای س��طح م��واردی آینده و 
بهبود روند کار نتایج را مورد بررس��ی 

و تحلیل قرار دهید. 
درواقع این امر به شما کمک خواهد 
کرد ت��ا از یکنواختی فاصل��ه بگیرید و 
هم��واره مخاط��ب را در انتظار چیزی 

جدید و به مراتب بهتر قرار دهید. 
 www. :منبع
leightonbroadcasting. com

چه روش هایی در جذب 10 گام در راستای بهبود طرح بازاریابی )2(
مشتری های جدید مؤثر هستند؟ 

ش��اید به راه انداختن کس��ب و کار به نظر سخت  آید 
اما س��خت تر از آن نگه داشتن و رشد کار در عصر مدرن 
و س��ریع امروز اس��ت که روز ب��ه روز مغازه های جدید با 
پیش��نهادهای جدی��د باز می ش��وند. از این رو اگر ش��ما 
نیز صاحب کس��ب وکار  باش��ید به خوبی می دانید جذب 
مش��تری های جدی��د به محص��ول یا خدماتی ک��ه ارائه 
می دهید کار س��ختی اس��ت. در ادامه به نقل از دیجیاتو، 
راهکارهایی برای جذب مش��تری های جدید آورده شده 

است: 
- نیاز مشتری را بشناسید

یکی از امور مهم در بازاریابی ش��ناخت مشتری است. 
محصول زمانی به فروش می رس��د که نظر مشتری را به 
خود جلب کند. از این رو شناخت نظر مشتری برای رشد 
و بق��ای کارتان اهمیت دارد. عواملی مانند س��ن، میزان 
درآمد، موقعیت جغرافیایی و میزان تحصیالت در سالیق 
اف��راد تفاوت هایی را ایجاد می کند. مش��تری هدف تان را 
مش��خص کنید و با توجه به نیاز او محصول مورد نظر را 

در اختیارش بگذارید. 

- مشتری های وفادارتان را نگه دارید
ب��ا دادن تخفیف یا امتیازات ویژه به مش��تری هایی که 
وفاداری ش��ان را به ش��ما ثابت کرده اند، قدردانی خود را 
نش��ان دهید. چه کسی بیشتر از مشتری وفادار می تواند 
دیگران را به خرید از ش��ما تشویق کند؟ مطمئن باشید 
مش��تری ها از حق عضویت، امتی��از و تخفیفی که به طور 
خاص به آنها داده می شود خوشحال شده و این کار یکی 
از قدیمی ترین و کاربردی ترین روش های بازاریابی است. 

- قدرت رسانه های اجتماعی را دست کم نگیرید
امروزه اینترنت به س��رعت همه چی��ز را به همه جای 
جهان می رس��اند. این قابلیتی اس��ت که ب��رای معروف 
ش��دن برند ارزشمند اس��ت. در هر جایی که بتوان توجه 
مشتری های هدف را جلب کرد ظاهر شوید و اجازه دهید 

چشم آنها با نام تان آشنا شود. 
از هر رس��انه با توجه به مزایایش اس��تفاده کنید. مثال 
می توانی��د از اینس��تاگرام برای پس��ت تصاوی��ری که از 
محصوالت تان گرفته اید و از ایمیل برای اعالم تخفیف ها 

استفاده کنید. 
به عالوه از طریق اینترنت می توانید کامال در دسترس 
مشتری های تان باش��ید و این ویژگی باعث تداوم ارتباط 

شما با آنها می شود. 

- کانال های فروش جایگزین داشته باشید
معموال شرکت های بزرگ از روش های گوناگونی برای 
بازاریابی و خدمات رسانی اس��تفاده می کنند، اما این امر 
دلیل موجهی برای محدود کردن کسب وکارهای کوچک 
نمی شود. پس اگر شما تنها یک دفتر فروش در یک شهر 
دارید می توانید با ایجاد وب سایت، فروش آنالین نیز داشته 

باشید و گستره مشتری های تان را افزایش دهید. 

- روابط مؤثری با دیگر شرکت ها برقرار کنید
گاهی برای معروف ش��دن باید با ش��رکت های بزرگی 
رابطه برقرار کنید که مردم به خوبی می شناسند. برای این 
کار پس از بستن قرارداد می توانید توانایی هایی را که دارید 
با تمام جزیی��ات به آنها بدهید تا ادامه بازاریابی به عهده 
آنها گذاش��ته ش��ود و بتوانند برند شما را به مشتری های 

هدف برسانند. 
successstory :منبع

تصمیم گیری درباره نحوه چیدمان 
فروشگاه

محیط فروش خرده فروش��ی فیزیک��ی )فضاهای بزرگ 
مانن��د هایپرمارکت ها ی��ا مناطق انحص��اری کوچک در 
فروش��گاه های بزرگ( همچ��ون صدف خالی اس��ت، اما 
اگ��ر به صورت صدف خال��ی باقی بماند، ب��ه هیچ هدفی 
خدمات رسانی نمی کند. غیرممکن خواهد بود تا عالقه ای 
در ذهن خریداران ایجاد ش��ود؛ در ایج��اد هر نوع حال و 
هوا یا محیط فروشگاهی شکست خواهد خورد؛ در فراهم 
آوردن ه��ر تابل��وی اعالن ی��ا راهنمایی ب��رای خریداران 
شناس��ایی رده های مرتبط با توانایی حرکت با سهولت در 

فضای فروش شکست خواهد خورد. 
به گ��زارش هورمون��د، چیدمان فروش ب��رای خریدار، 
انسجام و منطق فراهم می کند. ازنظر فراهم آوردن نقطه 
مرجع و ایجاد نوعی آشنایی درباره بازدید مجدد متعاقب 
به اوت لت، مشابه هدایت ماهواره ای عمل می کند. در ادامه 
به بیان چند راهنمایی درباره تصمیم گیری درباره چیدمان 

فروشگاه می پردازیم؛ 
1- اثرگذاری اولیه فروش��گاه را از طریق انتخاب دقیق 

موقعیت یابی بخش آغازین منتقل کنید. 
2- کاالهای��ی را که جذب باالیی دارند دورتادور محیط 

فروشگاه قرار دهید. 
3- مکان های برجسته را برای کاالهای خرید لحظه ای 

باال و حاشیه سود باال به کار ببرید. 
4- آن هایی را که به عنوان کاالی قدرتی شناخته ش��ده 
هستند در هر دو طرف راهرو توزیع و آنها را پخش کنید تا 

امکان دیدن سایر کاالها را افزایش دهند. 
5- از کالهک های انتهای راهروه��ا برای نرخ باالی در 

معرض دید بودن استفاده کنید. 
اص��ول ذکرش��ده ب��رای فروش��گاه های ب��زرگ مانند 
س��وپرمارکت ها یا هایپرمارکت ها مناس��ب هس��تند. این 
موضوع بسیار به ماهیت کاالی فروخته شده و انگیزه های 

خرید مشتریان بستگی دارد. 
تصمیم ه��ای چیدمان فروش��گاه به ش��دت تحت تأثیر 
کاالی فروخته ش��ده هستند. مثال س��وپرمارکت ها تمایل 
دارن��د محصوالتی بفروش��ند ک��ه عمدت��ا مصرف گرایانه 
هستند. این مشخص می کند که بسیاری از این محصوالت 
خریدهای��ی با درگی��ری پایین هس��تند، همچون غالت 
صبحانه، لوبیای پخته و قهوه. مش��تریان از طریق چنین 
خریدها یا بازدیدهایی به دنبال یا در انتظار سطح باالیی از 
لذت یا تفریح نیستند. واضح هست که رده های محصول 
معینی در س��وپرمارکت ها هستند که ممکن است سطح 
باالتر رفتار لذت جویانه را ایجاد کنند همچون بخش لوازم 

الکتریکی و پوشاک. 
بااین حال خرید تجربه ای است که بر اساس راحتی شکل 
می گیرد. بسیاری از خریداران بازدید هفتگی از سوپرمارکت 
را فعالیتی کاربردی می بینند. راحتی دسترسی به فروشگاه، 
تابلوی اعالنات واضح برای بخش های مختلف محصوالت، 
راحتی پرداخت و راحتی خروج همیش��ه در فرآیند خرید 
برای اکثری��ت خریداران مهم بوده اس��ت. در پایین ترین 
انتهای مقی��اس رویکردی، خرده فروش ه��ای تخفیف دار 
را می بینی��م مانند آلدی و لیدل. بازدی��د از اوت لت های 
چنین خرده فروشی هایی نشان می دهد که وقتی چیدمان 
ش��بکه ای باشد، کاال به روش ساده و ابتدایی نمایش داده 
می شود. در برخی موارد کاالها در جعبه های شان چندتایی 
گذاش��ته می شوند و خریدار باید کاالهای تکی را از داخل 
آن بردارد. تأکید کمی بر نشانه های بصری مانند نورپردازی 
و مواد کف زمین ش��ده اس��ت. در اولین حس، تمرکز بر 
سادگی و هزینه است. در موقعیت هایی که تمرکز بر تجربه 
خرید فایده باور است، تصمیم های چیدمان باید موضوعاتی 
مانند جریان پاخور فروشگاه، مدیریت صف ها در صندوق ها 
و دسترسی سریع به بخش های مختلف فروشگاه را بررسی 
کنند. عموما در چنین موقعیت های خریدی، به مرور فقدان 
تمرکز روی تشویق خریداران ایجاد می شود. راهروها باید 
به اندازه کافی پهن باشند تا ازدحام و تأخیر را کاهش دهند. 
بسیاری از خرده فروش ها در چنین موقعیت هایی سیستم 

شبکه ای را پذیرفته اند. 
مزیت اصلی رویکرد ش��بکه ای به طراحی چیدمان در 
رویکرد منطقی آن نهفته است. هر راهرو یا قایق برچسب 
خورده اس��ت ک��ه تابلو اعالن��ات واضحی ب��رای خریدار 
فراهم م��ی آورد. همچنین اطمینانی ایجاد می کند که در 
بازدی��د مجدد کاالهای دلخواه را می توان به راحتی از نظر 
مکان شان در فروشگاه ردگیری کرد. خریدار با جایگیری 
کاال آشنا می شود و می تواند به سرعت به مناطق مرتبط در 
فروشگاه دسترس��ی پیدا کند. از معایب رویکرد شبکه ای 
این است که ازلحاظ رویکرد مکانیکی است و ممکن است 
حس تکرار و خستگی را در مورد تجربه خرید منتقل کند. 
بااین ح��ال همانطور که پیش تر ذکر کردیم، خریدار لزوما 
به دنبال تجربه خرید لذت جویانه نیست، بنابراین چنین 
رویکرد عمل گرایانه ای به چیدمان با انتظارات خرید برای 

اکثریت خریداران سوپرمارکت سازگار است. 
در س��ایر موقعیت ها خرده فروش در بخش بندی سطح 
باال ی��ا تجمالتی ب��ازار موقعیت یابی می ش��ود. چیدمان 
فروش��گاه باید ای��ن رویکرد را تقویت کن��د، باید عالقه و 
کنجکاوی ایجاد کن��د. باید خریدار را برانگیزد و تجربه را 
ب��اال ببرد. باید دکور و محیط را کامل کند که مناس��ب با 
تصویر دلخواه فروش��گاه و راهبرد موقعیت یابی باش��د. از 
ماهیت لذت جویانه این تجربه  خرید نباید غافل شویم. در 
چنین موقعیت هایی سطح انتظار در میان خریداران باالتر 
است. آنها رفتار لذت جویانه در این رابطه نشان می دهند: 
لذت و درگیری با برند خرده فروشی تقریبا در انتظارشان 
است. همه عناصر محیط فروش باید به این معیارها توجه 
داشته باشند. چیدمان فروشگاه به ویژه باید همدلی با نیازها 

و ملزومات خریدار را انعکاس دهد. 

مشتریان ابدیکلید

بازاریابی خالق

مترجم: امیرآل علی



نکاتی برای ایجاد یک کسب و کار 
خانوادگی

امروزه نق��ش کس��ب وکارهای خانوادگی بیش 
از هر زمان دیگری پررنگ ش��ده اس��ت و اقتصاد 
کش��ورهای بس��یاری از آس��یا تا اروپا تحت تأثیر 
کس��ب وکارهای  شرکت هاس��ت.  ای��ن  فعالی��ت 
خانوادگ��ی فعالیت ه��ای تج��اری را ب��ا تعهدات 
عاطف��ی در خانواده تلفیق کرده و بس��تری برای 
رش��د ایجاد کرده اند. اما راه ان��دازی موفقیت آمیز 
این نوع کس��ب وکارها نیز نیازمند توجه به نکات 
و فنونی اس��ت که در ادامه به نقل از مدیراینفو به 

آنها خواهیم پرداخت: 

قوانینی برای ایج�اد فرهنگ مورد نظرتان 
تنظیم کنید

مجموعه ای از قوانین درس��ت کمک می کند تا 
صاحبان شرکت ها، کسب وکارهای خانوادگی شان 
را توس��عه دهند. »برای پرورش تیم ش��اد، موفق، 
پرانرژی و پرش��ور، همه اعضا باید در هماهنگی و 
اتحاد باش��ند« لذا مشاورانی را برای ایجاد قوانین 
و دس��تورالعمل های مناسب اس��تخدام کنید. این 
مجموعه از دس��تورالعمل ها باید برای حفاظت از 
کل تیم و حفظ فرهنگ شرکت در نظر گرفته شده 
باش��د. یکی از قواعدی که باید مدنظر قرارگرفته 
شود؛ به منظور ارتقای عدالت و جلوگیری از تقلید 
اس��ت، البته در این مورد اس��تثنایی وجود ندارد. 
به عنوان مثال، دختر مالک کس��ب وکار که امسال 
فارغ التحصیل شده است باید طبق قوانین دو سال 
در جای دیگری کار کند تا بتواند جایگاه اصلی اش 

را در کسب وکار خانوادگی اخذ کند
 .

افراد خود را پرورش دهید
 این مهم اس��ت که به عنوان یک رهبر دغدغه 
کمک به افراد تیم را داشته باشید و فکر کنید که  
آنها چگونه می توانند کارش��ان را گسترش دهند. 
از کارکنان ت��ان س��ؤاالت زیر را بپرس��ید: اهداف 
ش��ما چیس��ت؟ چگونه می خواهید با این شرکت 
رش��د کنید؟ در 5 تا 10 س��ال آینده خود را کجا 
می بینید؟ س��عی کنی��د با 100درصد ش��فافیت 
عم��ل کنی��د، در این صورت بس��تری از اعتماد و 
حساسیت مثبت ایجاد می کنید که زمینه را برای 
رشد و پیشرفت تجارت خانوادگی تان مهیا خواهد 

کرد. 

اعضای غیر خانوادگی را ارتقا دهید
یکی از کلیدهای ایجاد یک سیستم رأی دهی و 
مشارکت پایدار این اس��ت که اعضای غیرخانواده 
را ب��ه نقش ه��ای ارش��د ارتق��ا دهید. اس��تخدام 
کارمندان غیرخانوادگی در س��طح مدیریت ارشد، 
یک اس��تراتژی کلیدی کس��ب وکار است. البته به 
عنوان یک عنصر عالی برای کمک به کس��ب وکار 
خانوادگی در انتقال به س��طح بعدی نیز شناخته 
می شود. با اس��تخدام مدیران غیرخانوادگی عالوه 
بر ارائه چش��م انداز جدید، تصمیم گیری عاطفی را 

نیز کاهش می دهید. 

با مشتریان مانند خانواده رفتار کنید
 ش��رکت های خانوادگ��ی ی��ک مزی��ت رقابتی 
منحصربه ف��رد دارند. خانواده های��ی که با یکدیگر 
همکاری می کنن��د، تمایل به ایج��اد یک میراث 
خانوادگ��ی دارن��د که قطع��ا با قص��د درآمدزایی 
از کس��ب وکار متف��اوت اس��ت. »س��طح م��داوم 
مراقبت های��ی ک��ه خان��واده از کس��ب وکار انجام 
می ده��د، واقعا به فروش ش��ما منجر می ش��ود.« 
اعض��ای خان��واده هم��واره از مش��تریان مراقبت 
می کنند، به وفادار سازی مش��تریان می پردازند و 
به همین ترتیب فروش م��ا را به طورکلی افزایش 
می دهند. کسب وکار خانوادگی می تواند این سطح 
مراقبت را به جامعه گس��ترش دهد و این امر را با 

همکاری با چندین سازمان خیریه تکمیل کند. 

ارزش های هسته ای را القا کنید
»کسب وکارهای جدید سخت شروع به فعالیت 
می کنند و س��خت تر رش��د می کنند. فقط کسانی 
باید یک کس��ب وکار خانوادگی را شروع کنند که 
قادر ب��ه ایجاد یک پایه ق��وی از ارتباط و اعتماد 
باشند. همچنین اس��تعدادها و نقاط قوت آنها نیز 
مکمل یکدیگر باش��د. تش��ویق و ترغیب فرزندان 
برای ملحق شدن به کسب وکار نیز موضوع بسیار 
مهمی اس��ت. برای مثال می توانید کودکان تان را 
از س��نین نوجوانی به صورت پاره وقت در ش��رکت 

مشارکت دهید. 
در نهایت توصیه می ش��ود ک��ه صاحبان اصلی 
کس��ب وکار در صورت ام��کان باق��ی بمانند. آنها 
زم��ان زی��ادی را صرف ش��کل دادن ب��ه فرهنگ 
شرکت و برقراری ارتباط با تیم عملیاتی کرده اند. 
هنگامی که به استراتژی جانشینی برای کسب وکار 
خ��ود می پردازن��د، صرفا بر اس��اس ش��انس جلو 
نمی رون��د، بلک��ه با س��فر به مکان ه��ای مختلف 
اطالعات جمع آوری ک��رده و به دنبال راهی برای 

بهبود محصوالت و برند هستند. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار یکشنبه12
3 دی 1396
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اس��تارت آپ ها با مش��کالت 
و  هس��تند  روب��ه رو  زی��ادی 
نداش��تن س��رمایه تنها دلیل 

شکست نیست.
 گاهی اوقات اس��تارت آپ ها 
با وجود س��رمایه زیاد باز هم 

نمی توانند موفق شوند. 
هرجا زندگی وجود داش��ته 
باشد مرگ معنا پیدا می کند و 
سیلیکون  ولی نیز از این قاعده 
مس��تثنا نیس��ت. ای��ن روزها 
حس��ابی  اس��تارت آپ ها  بازار 
داغ شده اس��ت و به هر مرکز 
ش��تاب دهنده ای ک��ه مراجعه 
کنی��د، می بینی��د ه��ر تیم با 
لباس های یکسان مشغول کار 
کردن روی ایده خود هستند. 
البت��ه در این می��ان تیم هایی 
نیز وجود دارن��د که به دالیل 
مختل��ف نتوانس��ته اند به کار 
خود ادامه دهند و با گذاشتن 
خداحافظی  یادداش��ت  ی��ک 

محل کار را ترک کرده اند. 
نق��ل  ب��ه  مقال��ه   ای��ن  در 
معرف��ی ب��ه  زومی��ت   از 

 10 اس��تارت آپی می پردازی��م 
که ب��ا وج��ود جذب س��رمایه 
ب��اال، بازهم به دالی��ل مختلف 
نتوانسته اند در سال ۲01۷ دوام 
بیاورند و شکست خوردند. این 
ش��رکت ها در مجم��وع 1.۶۹5 
میلی��ارد دالر بودج��ه ج��ذب 
آن  اما س��رمایه گذاران  کردند، 
دیگر هیچ امیدی به بازگش��ت 

پولشان ندارند. 

از   :Beepiاستارت آپ  -1
سال ۲01۳ تا فوریه ۲01۷

 150 جذب شده:  سرمایه 
میلیون دالر

باالترین ارزش استارت آپ: 
5۶0 میلیون دالر

اس��تارت آپ  وب س��ایت 
و  Beepi در زمین��ه خری��د 
فروش ماش��ین فعالیت داشت 
فروش��ندگان  و  و خری��داران 
ماشین  دس��ت دوم را در کنار 
یکدیگر جم��ع می کرد. هر دو 
 DGDG و   fair ش��رکت 
قصد داش��تند این استارت آپ 
را خریداری کنن��د، اما بعد از 
تصمیم شان عوض شد.  مدتی 
در نهایت بودجه استارت آپ به 
پایان رس��ید و به فعالیت خود 

پایان داد. 

 :Quixeyاستارت آپ  -2
از سال ۲00۹ تا فوریه ۲01۷

 1۳۳ جذب شده:  سرمایه 
میلیون دالر

باالترین ارزش استارت آپ: 
۶00 میلیون دالر

موت��ور  اس��تارت آپ  ای��ن 
ب��رای  جس��ت وجویی 

اپلیکیشن ها ارائه داده بود. این 
موتور جست وجوی موبایل که 
را  نی��ازش  م��ورد  اطالع��ات 
جم��ع آوری  اپلیکیش��ن ها  از 
می کرد، مجبور ش��د تا پایان 
ماه فوریه اغلب کارمندان خود 

را اخراج کند.
 این شرکت مدیرعامل خود 
را در مارس ۲01۶ عوض کرد، 
جایگاه خودش  نتوانس��ت  اما 
را پی��دا کند و به درآمد ثابتی 

برسد. 

 Yikاس�تارت آپ  -۳
Yak: از سال ۲01۳ تا آوریل 

۲01۷
 ۷۳ جذب ش�ده:  سرمایه 

میلیون دالر
باالترین ارزش استارت آپ: 

۴00 میلیون دالر
استارت آپ  این  اپلیکیش��ن 
در زمینه شبکه های اجتماعی 
فعالیت می کرد. این اپلیکیشن 
با اینکه توانس��ته بود در میان 
دانش��جویان چن��د دانش��گاه 
محبوب ش��ود، در م��اه آوریل 
ب��ه فعالی��ت  خود پای��ان داد. 
ظاهرا این اپلیکیشن نتوانست 
کارب��ران را برای طوالنی مدت 

راضی نگه دارد.
 چن��د روز قب��ل از بس��ته 
ش��دن این اس��تارت آپ، یک 
ش��رکت مرتبط با ام��ور مالی 
تیم مهندس��ی آن را به مبلغ 
۳میلیون دالر خریداری کرد. 

 :Maple۴- اس�تارت آپ
از سال 2۰1۴ تا مه 2۰1۷

 ۲۹ جذب ش�ده:  سرمایه 
میلیون دالر

باالترین ارزش استارت آپ: 
115 میلیون دالر

در   Maple اس��تارت آپ 
نیوی��ورک راه ان��دازی ش��د و 
در زمین��ه تحوی��ل غ��ذا ب��ه 
فعالی��ت می کرد.  مش��تری ها 
آغ��از  در  اس��تارت آپ  ای��ن 
فعالی��ت خود از ط��رف دیوید 
چنگ، سرآش��پز و بنیان گذار 
و  زنجی��ره ای  رس��توران های 
 Momofuku س��طح باالی
بس��یار  و  می ش��د  حمای��ت 
پرطرفدار بود. این اپلیکیش��ن 
خدمات خاصی داشت و امکان 
پرداخت انع��ام و هزینه حمل 
را نیز برای کاربران مهیا کرده 
بود، همچنین همراه سفارش، 
خوش��مزه  ش��یرینی  نوع��ی 
رای��گان برای کاربران ارس��ال 

می شد.
 مش��تری ها زمان��ی متوجه 
اساس��ی ش��دند که  تغییرات 
مش��اهده کردند شیرینی های 
واقعی جای خود را به تصویری 

از ش��یرینی داده اند. برخی از 
تیم های این استارت آپ توسط 
Deliveroo، خدمات تحویل 
غ��ذای انگلیس��ی خری��داری 

شدند. 
از   :Sprig۵- استارت آپ

سال ۲01۳ تا مه ۲01۷
 5۷ جذب ش�ده:  سرمایه 

میلیون دالر
باالترین ارزش استارت آپ: 

110 میلیون دالر
این استارت آپ نیز در زمینه 
تحوی��ل غذا فعالی��ت می کرد. 
هدف اس��تارت آپ ارائه غذای 
باکیفیت در کمتر از 15 دقیقه 
به مشتری و استفاده از منابع 
غذای��ی محلی ب��ود، اما مدل 
در  استارت آپ  این  کسب و کار 
با رقبای خود مانند  مقایس��ه 
پای��داری  از   ،Seamless
ب��ود.  برخ��وردار  کمت��ری 
مدیرعامل این استارت آپ بعد 
از پای��ان دادن به فعالیت های 
خ��ود در وب س��ایت نوش��ت: 
»فرآیند تولید م��واد غذایی و 
تحویل به موقع و منظم چالش 

بزرگی برای ما بود.«

۶- استارت آپHello: از 
سال ۲01۲ تا ژوئن ۲01۷

 ۴0 جذب ش�ده:  سرمایه 
میلیون دالر

باالترین ارزش استارت آپ: 
۳00 میلیون دالر

این استارت آپ دستگاه هایی 
به ن��ام Hello به مش��تریان 
عرضه می کرد تا الگوی خواب 
آنها را زیر نظر داش��ته باش��د. 
دستگاه ها طوری طراحی  این 
ش��ده بودند که نیازی نبود به 
مچ دست بسته شوند و با قرار 
گرفت��ن در اتاق، الگوی خواب 
کارب��ر را دریاف��ت می کردند. 
این اس��تارت آپ نیز نتوانست 
خریدار پی��دا کند و در نهایت 
ب��ه فعالیت ه��ای خ��ود پایان 
در   Hello اس��تارت آپ  داد. 
راه ان��دازی   Kickstarter
ش��د و حتی محص��ول آن در 
خرده فروشی ها عرضه شد، اما 
این موفقیت ها هم نتوانس��تند 
اس��تارت آپ کمکی  ب��ه دوام 

کنند. 

اس�تارت آپ   -۷
Jawbone: از س��ال 1۹۹۷ 

تا جوالی ۲01۷
یک  س�رمایه جذب شده: 

میلیارد دالر
باالترین ارزش استارت آپ: 

۳ میلیارد دالر
 Jawbone اس��تارت آپ 
پیشگام در عرضه دستگاه های 
پوش��یدنی ب��ود و در زمین��ه 

و  ان��دام  تناس��ب  ردیاب های 
بلندگوهای قابل حمل فعالیت 
پرداخ��ت  در  ام��ا  می ک��رد، 
موفق  فروش��ندگان  به  هزینه 
در  اس��تارت آپ  ای��ن  نب��ود. 
م��اه ج��والی امس��ال تعطیل 
ش��د و دارایی ه��ای خ��ود را 
فروخ��ت. بع��د از ای��ن ماجرا 
حس��ین رحمان، بنیان گذار و 
مدیرعام��ل این اس��تارت آپ، 
ش��رکت دیگری را با نام مرکز 
سالمتی Jawbone در زمینه 
نر اف��زار  و  ارائ��ه س��خت افزار 
راه اندازی  با س��المتی  مرتبط 

کرد. 

اس�تارت آپ   -۸
Juicero: از س��ال ۲01۳ تا 

سپتامبر ۲01۷
جذب ش�ده:  س�رمایه 

11۸.5 میلیون دالر
باالترین ارزش استارت آپ: 

۲۷0 میلیون دالر
دس��تگاه های  ش��رکت 
در   Juicero آب میوه گی��ری 
س��ال ۲01۳ س��رمایه جذب 
کرد، اما محص��ول خود را در 
س��ال ۲01۶ به بازار ارائه داد. 
ی��ک س��ال بع��د از ورود این 
دستگاه به بازار، سرمایه گذاران 
به بزرگ ترین راز این ش��رکت 
پ��ی  دالری  میلی��ون   ۲۷0
بردن��د و متوج��ه ش��دند که 
 ۴00 آب میوه گیری ه��ای 
دالری ای��ن ش��رکت عملکرد 
موفق��ی در خالی کردن پاکت 
ندارند و با فش��ار دست خالی 
می ش��وند، بنابرای��ن ش��رکت 
از  نتوانست س��رمایه جدیدی 
طرف س��رمایه گذاران دریافت 
کند و از نظر مالی با مش��کل 

روبه رو شد. 

۹- استارت آپRaptr: از 
سال ۲00۸ تا سپتامبر ۲01۷

 ۴۴ جذب ش�ده:  سرمایه 
میلیون دالر

باالترین ارزش استارت آپ: 
1۷0میلیون دالر

خدمات این اس��تارت آپ به 
کاربر نش��ان می داد که کدام 
بازی را چه مدت زمانی انجام 
از  بع��د   Raptr اس��ت.  داده 
گذش��ت تقریبا ی��ک دهه، به 
مخصوص  اجتماع��ی  ش��بکه 
عاش��قان ب��ازی تبدیل ش��ده 
بود. خدمات این اس��تارت آپ 
ب��ه کاربر نش��ان م��ی داد که 
بازی های��ی  چ��ه  دوس��تانش 
انجام می دهند و به آنها کمک 
می کرد که از راه دور با یکدیگر 
ب��ازی کنن��د. بعد از گذش��ت 
مدت��ی ش��رکت های دیگر نیز 
خدمات مش��ابهی ارائه دادند. 

 Raptr از طرفی اس��تارت آپ
خودش  هم��کاری  نتوانس��ت 
را با ش��رکت AMD سازنده 
پردازنده کامپیوتر ادامه دهد و 

در نهایت شکست خورد. 

اس�تارت آپ  -1۰
از س��ال   :Doppler Labs

۲01۳ تا نوامبر ۲01۷
 51 جذب ش�ده:  سرمایه 

میلیون دالر
 ۲۳5 ارزش:  باالتری�ن 

میلیون دالر
ارائه  ب��ا  اس��تارت آپ  ای��ن 
هدف��ون  هوش��مند و وایرلس 
توانست نظر سرمایه گذاران را 

به خود جلب کند.
 ای��ن هدفون  س��ر و صدای 
اما  ش��هری را حذف می کرد، 
مکالمات عادی به راحتی برای 

کاربر قابل شنیدن بودند. 
حریف��ان  محص��ول  ای��ن 
 AirPods مانن��د  بزرگ��ی 
 Pixel Buds ش��رکت اپل و
ش��رکت گ��وگل داش��ت، اما 
س��رعت فروش پایی��ن بود و 
 ش��رکت نتوانس��ت ماندگاری 
بازار کس��ب و کار  خ��ود را در 

تضمین کند. 

 :Luxeاس�تارت آپ  -11
بعد از بس��ته ش��دن دوباره به 

زندگی بازگشت
 ۷5 جذب ش�ده:  سرمایه 

میلیون دالر
 110 ارزش:  باالتری�ن 

میلیون دالر
استارت آپ Luxe در زمینه 
ارائه خدمات پارکینگ فعالیت 
می ک��رد و امس��ال نتوانس��ت 

عملکرد خوبی ارائه دهد.
 این شرکت بعد از خریداری 
چند گاراژ پارکینگ اپلیکیشن 
خود را در ماه آوریل بس��ت و 
به طور موقت خدمات س��نتی 
دیگری را به کاربران خود ارائه 

می داد.
 این شرکت با تغییر موضوع 
و  اصل��ی  فعالی��ت محص��ول 
دام��ن زدن ب��ه ش��ایعه هایی 
مانند خریداری ش��دن توسط 
اوبر مش��تری ها را به س��مت 
خ��ود جذب کرد ت��ا اینکه در 
سپتامبر امسال توسط شرکت 

سوئدی ولوو خریداری شد.
از  بیش��تری  اطالع��ات   
جزییات معامله منتش��ر نشده 
اس��ت، اما مطمئنا شرایط آن 
ب��ه ان��دازه ای خوب ب��وده که 
توانسته است س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری  ب��ه   را 
۷5 میلی��ون دالری تش��ویق 

کند. 
INC :منبع

نگاهاستارت آپ هایی که در سال ۲۰۱۷ شکست خوردند کارآفرینی

 ۵ نکته ای که قبل از شروع 
کسب وکارتان باید بدانید

ش��روع کس��ب وکار آرزوی خیلی هاس��ت. عواملی 
مانن��د رئیس خود بودن، انعطاف س��اعت های کاری 
و تغییر دادن زندگی مردم، انگیزه افراد زیادی برای 
کارآفرینی اس��ت. با اینکه خیل��ی از مردم ایده های 
بس��یار خوبی دارن��د ک��ه می توانند به وس��یله آنها 
کسب وکار خودشان را به راه بیندازند، عواملی مانند 
عدم آگاهی از روال کار و نقطه شروع باعث دلسردی 

آنها می شود. 
از ای��ن رو در ادام��ه به نق��ل از دیجیاتو، قدم های 
ابتدایی ایجاد کسب وکار برای شما آورده شده است: 

- ایده تان را محک بزنید
اولی��ن کاری که باید بکنید این اس��ت که نظرات 
مش��تری را درباره ایده های مش��ابه به ایده خودتان 
را بدانی��د. برای ای��ن کار می توانید وب س��ایت های 
رقبای ت��ان را چک کنید و ببینید مردم چقدر از آن 
ایده اس��تقبال می کنند؟ س��پس از خود سؤال های 

مهمی بپرسید: 
- آیا مردم به محصول��ی که من ارائه می کنم نیاز 

دارند؟ 
- ویژگ��ی منحصر به فرد محصول من چیس��ت؟ 
آیا این ویژگی آنقدر عالی اس��ت که من را از رقیبانم 

متمایز کند؟ 
- آیا محصول من مش��کلی از مردم را حل می کند 

که هنوز در بازار ارائه نشده باشد؟ 
عالوه ب��ر اینکه نی��از کنونی مش��تری تان را باید 
بشناس��ید، نیازهای آینده ای را که او خواهد داشت 
نی��ز باید پوش��ش دهید ت��ا بتوانید در ب��ازار پایدار 
بمانید. بهترین راه برای اینکه بفهمید محصول شما 
چقدر مورد استقبال دیگران قرار گرفته این است که 
از خود مشتری سؤال کنید. یقین بدانید پاسخ هایی 
دریاف��ت خواهید کرد که تا به حال از کس��ی دیگر 

نشنیده اید. این پاسخ ها واقعی هستند. 

- اسم انتخاب کنید
اس��م مناس��ب باید آس��ان و به یاد ماندنی باشد. 
به ط��ور  را  محصول ت��ان  ویژگی ه��ای  همچنی��ن 
هوش��مندانه ای بیان کند. قدم بعدی جس��ت وجوی 
اینترنتی اس��ت. ش��ما باید مطمئن ش��وید شخص 
دیگری وب س��ایتی را با نام شرکت شما ایجاد نکرده 
باشد. خوشبختانه دامنه ها متفاوت هستند و احتمال 
بودن دو وب سایت با یک ترکیب الفبایی و یک دامنه 

وجود ندارد. 
اسم گذاری کار سختی است، زیرا اولین چیزی که 
مردم از ش��ما می بینند و می ش��نوند نام شرکت تان 
اس��ت و اگر به خوبی انتخاب ش��ده باش��د هرگز از 

ذهن ها پاک نمی شود.
 

- برنامه ریزی کنید
شاید فکر کنید نوشتن طرح کسب وکار یا بازاریابی 
زمان گیر اس��ت، ام��ا زمانی  که ب��رای آن اختصاص 
می دهید در مقایس��ه ب��ا مزایایی که برای ش��ما به 
ارمغان می آورد قابل ش��مارش نیست. در یک طرح 
بازاریابی و کسب وکار مسائل کاری، مالی و بازاریابی 

به خوبی مشخص می شود. 
به هنگام نوش��تن طرح واقع بین باشید. حقوق تان 
باید به اندازه ای باش��د که ب��رای زندگی الزم دارید. 
باقیمان��ده پول بای��د برای اه��داف بزرگ تری مانند 

تبلیغات و گسترش کنار گذاشته شود. 

- سرمایه گذار پیدا کنید
ق��دم نهایی عملی کردن کارهایی اس��ت که روی 
کاغذ آورده اید. برای این کار به س��رمایه نیاز دارید. 
راه ه��ای زیادی ب��رای یافتن س��رمایه گذاران وجود 
دارد ک��ه البته هر کدام به ن��وع محصول یا خدماتی 
بستگی دارد که ارائه می دهید. برای مثال می توانید 

از سرمایه گذاران ریسک پذیر استفاده کنید. 
س��رمایه گذار فرش��ته یا ریس��ک پذیر می تواند در 
تصمیم گی��ری به ش��ما کمک کن��د و مهم تر از آن 
بودج��ه مورد نیاز برای تش��کیل تیم��ی را که ایده 
منحصر به فردت��ان را به بهترین نح��و عملی کند در 

اختیارتان قرار دهد. 
س��رمایه،  ج��ذب  راه ه��ای  بهتری��ن  از  یک��ی 
س��رمایه گذاری جمع��ی اس��ت. برای ای��ن کار باید 
ویدئوی عالی از کاری که انجام می دهید بس��ازید و 
پخش کنید. با این کار با یک تیر دو هدف را خواهید 
زد. اول اینکه اگر توجه مردم را جلب کند س��رمایه 
الزم را به دست خواهید آورد. دوم اینکه با جلب نظر 
م��ردم از موفقی��ت محصول تان مطمئن می ش��وید، 
زیرا مردم حاضرند برای ایده ش��ما پول بپردازند. راه 
آخر این اس��ت که خودتان هزینه س��رمایه گذاری را 
پرداخت کنید. اگر محصول تان موفق شود می توانید 
توج��ه س��رمایه گذاران را جلب ک��رده و محکم تر به 
راه تان ادامه دهید. در صورت شکست حتما برنامه ای 

را از قبل تعیین کنید تا ورشکست نشوید. 

- کارهای اداری را انجام دهید
بعد از انتخاب اس��م ش��رکت بای��د آن را به ثبت 
برس��انید و البته کارهای اداری آن زمان گیر خواهد 
بود، اما تنها مرز میان ش��ما و ش��کل گیری ایده تان 

است. پس با صبوری این قدم ها را بردارید. 
inc:منبع

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی
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اخبار

تبریلز - ماهلان فلاح- وزیر نی��رو از 
تالش ه��ای ش��بانه روزی و همت س��تودنی 
مدیرعامل و همکاران ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان ش��رقی در برطرف نمودن 
بخش��ی از مش��کالت هموطنان زلزل��ه زده 
استانهای غربی کش��ور با اهدای لوح سپاس، 
قدردان��ی کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی، دکتر اردکانیان وزیر 
نیرو با اهدای لوح تقدیر از تالش های بی دریغ 
و همت ستودنی و ارزشمند مهندس علیرضا 

ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
و همکاران ایش��ان در خصوص مرتفع نمودن بخش عمده ای از 
مشکالت هموطنان استانهای غربی کشور در ساعات اولیه رخداد 

زلزله، تشکر و قدردانی کرد .در این لوح آمده است:
مدیری��ت و هم��کاران گرامی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 

آذربایجان شرقی
وقوع حادثه تلخ و تاسف بار زلزله، عالوه بر آسیب جدی به جمع 

زیادی از هموطنان در استانهای غربی 
کشور، موجب وارد آمدن خسارت های 
گسترده ای به زیرساخت های صنعت 
آب و ب��رق این مناط��ق گردید و روند 
خدمت رسانی را با وقفه مواجه کرد .با 
این حال با تالش و همت ستودنی شما 
همکاران ارزشمند و ساعی، بخش عمده 
ای از مشکالت در ساعات اولیه رخداد 
زلزله برطرف گردیده و کوشش ها برای 
دس��تیابی به وضعیت ع��ادی و پایدار 
همچنان ادامه دارد .اینجانب از یکایک 
شما عزیزان که عزم خود را جزم نموده  و به وظیفه حیاتی و مقدس 
خود در قبال مردم ش��ریف و مصیبت دیده عمل کرده و می کنید، 
صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و تاکید می کنم من و سایر همکارانتان 
در وزارت نیرو همچنان پشتیبان و یاور شما در راستای رفع مشکالت 
و خدمات رسانی مطلوب و هرچه بهتر به مردم مصیبت دیده مناطق 

زلزله زده هستیم .
اردکانیان - وزیر نیرو 

اهواز- شلبنم قجاوند- معاون برنامه ریزی 
و تحقیقات ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان 
گفت: ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق اس��تان 
خوزس��تان برابر 13196 مگاوات ساعت می باشد 
که ظرفیت منصوبه در بخش آبی 8169 مگاوات 
و در بخش حرارتی 5027 مگاوات می باش��د که 
با توجه به نیاز شبکه سراسری و همچنین برنامه 
تعمیرات واحدهای تولیدی ،کل تولید برق استان 
در هشت ماهه امس��ال 26831 گیگاوات ساعت 
بوده اس��ت . مهندس بالدی موسوی افزود: سهم 
نیروگاههای برق آبی از ابتدای س��ال تا پایان آبان 
م��اه 9368 گیگاوات س��اعت مع��ادل 35 درصد 
و س��هم نیروگاههای حرارتی و س��یکل ترکیبی 
17463 گیگاوات س��اعت مع��ادل 65 درصد کل 
انرژی تولیدی بوده اس��ت. بالدی همچنین افزود: 
نیروگاههای حرارتی وگازی اس��تان شامل رامین، 

زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان ، ماهشهر و فجر 
هستند که در هشت ماهه س��ال جاری 17463 
گیگاوات س��اعت تولید داشته اند که از این میزان 
51 درصد توس��ط بخش دولتی )نیروگاه رامین و 
ماهش��هر( و 49 درصد توسط نیروگاههای بخش 
خصوصی تولید و به شبکه تحویل گردیده است. 
وی اظهارداش��ت: نیروگاهه��ای حرارتی و گازی 
استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش 
از 71 گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل 
داده اند. بالدی تصریح کرد: پیک آبان ماه س��اِل 
جاری 4134 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در 
مدت مشابه سال قبل حدود هفت درصد افزایش 
داشته است.  وی ادامه داد: ضمناً انرژی مصرفی در 
هشت ماهه امسال 30487 گیگاوات ساعت بوده 
که نش��ان دهنده حدود 7/8 درصد رشد مصرف 
انرژی نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل می 

باشد. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان با تقدیر از مردم شهید پرور 
خوزستان بابت همکاری در مدیریت مصرف انرژی 
الکتریکی طی سالیان اخیر گفت : به منظور تامین 
انرژی الکتریکی مطمئن برای کلیه مش��ترکان و 
تامین رفاه عمومی ضروری است تا استفاده بهینه از 
انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار جامعه به طور 
جدی َمد نظر قرار گیرد. وی افزود: گرچه شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان تمهیدات الزم جهت 
تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکان 
درتمامی فصول س��ال فراهم نموده اما به منظور 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از 
ان��رژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی 
کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت مصرف 
برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج 
مصرف ساعت) 21 الی 23 ( به سایر ساعات شبانه 

روز توس��ط کلیه مصرف کنن��دگان امری الزم و 
ضروری می باشد.

اصفهان- قاسلم اسد- چهارمین برنامه از طرح آموزش ضمن 
خدمت معلمان مقطع کالس اول ناحیه 5 اصفهان با حضور بیش از 

200 نفر از معلمان در تصفیه خانه آب باباشیخعلی برگزارشد.
در این برنامه آموزش��ی گرجی زاده مدیر تصفیه خانه آب با اشاره 
به چگونگی فرآیند تصفیه آب در تصفیه خانه آب باباشیخعلی گفت: 
برای تأمین، تصفیه  و توزیع آب زحمات و هزینه های زیادی صرف 
می شود تا آب شرب بهداشتی و سالم در اختیار مشترکین در سطح 
استان قرار گیرد این درحالیست که در سالهای اخیر به دلیل خشکی 
هوا و عدم بارندگی مناسب موجب کمبود منابع آبی شده به گونه ای 
که حجم س��د زاین��ده رود که حدود یک میلی��ارد و 400 میلیون 
مترمکعب است هم اکنون به کمتر از 140 میلیون مترمکعب رسیده 
است و می توان گفت در حال حاضر 10 درصد حجم سد زاینده رود 
آب دارد پس مصرف صحیح آب در این شرایط بحرانی بسیار ضروری 

به نظر می رسد. وی با تأکید بر اهمیت مصرف صحیح آب عنوان کرد: 
اگر روزانه هر نفر حداقل یک لیتر آب صرفه جویی نماید می توان آب 
شرب بالغ بر 40 هزار نفر در سطح استان را تأمین نمود البته ناگفته 
نماند که مصرف سرانه آب در اصفهان کمتر از میانگین کشوری است 

و حدود 151 لیتر در شبانه روز است در حالی که این رقم در برخی از 
استانهای دیگر به بیش از 180 و 200 لیتر در شبانه روز رسیده است. 
مدیر تصفیه خانه آب به برخی از راههای مصرف بهینه آب اش��اره و 
اعالم نمود: جلوگیری از نشت شیرآالت و لوله ها، استفاده از سایبان 
کولر و کوتاهترین زمان استحمام از بعضی از راههای مصرف صحیح 
آب می باش��د. در ادامه این برنامه آموزش��ی محمد هاشمی معاون 
پرورشی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان گفت: طرح آموزش ضمن 
خدمت معلمان مقطع اول دبستان که با هدف آشنایی آموزگاران با 
چگونگی فرآیند تصفیه آب از نزدیک می باش��د و نیز معلمان را از 
وضعیت منابع آبی مطلع می کنید بس��یار مؤثر بوده است و مطالب 
بسیار ارزنده ای در این دوره آموزشی به سمع و نظر معلمان رسیده 
است که قطعاً معلمان با فراگیری این مطالب دانش آموزان را بیشتر و 

بهتر از گذشته ترغیب به مصرف صحیح آب می نمایند.

دکتر اردکانیان از مهندس ایمانلو قدردانی کرد

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان :

نیروگاه های خوزستان در هشت ماهه امسال 26831 گیگاوات ساعت برق تولید کردند 

برگزاری چهارمین برنامه از طرح آموزش ضمن خدمت معلمان پایه اول ناحیه 5 اصفهان در تصفیه خانه آب

  تبریز - اسلد فاح- رئیس اداره امور ش��عب بانک مهر 
اقتصاد آذربایجان شرقی گفت: طی 20 ماه گذشته حدود 14 
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای بیش از 36 هزار نفر پرداخت 

شده است. 
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، دکتر امی��ر بهبودی در 
گفت و گ��و با خبرنگاران افزود: از این مق��دار بیش از 8 هزار و 
500 میلیارد ریال در س��ال گذشته  و 5 هزار و 400 میلیارد 

ریال در سال جاری پرداخت شده است.
70 درصد تسهیات پرداختی این بانک در حوزه 

تولید و صنعت بوده است
وی با اشاره به اینکه 70 درصد تسهیالت پرداختی این بانک 
در ح��وزه تولید و صنعت بوده، ادامه داد: دو طرح مولد مهر و 
حامی ویژه تولید کنندگان داخلی است که با استقبال خوب 

آنان مواجه شده است.
800 هزار نفر در شعب بانک مهر اقتصاد آذربایجان 

شرقی دارای حساب می باشند
بهبودی اظهارکرد: بانک مهر اقتصاد 12 میلیون مش��تری 
در کش��ور دارد که از این تعداد 800 هزار نفر در شعب بانکی 

آذربایجان شرقی دارای حساب می باشند.

7.5 درصد از منابع شبکه بانکی آذربایجان شرقی 
در اختیار بانک مهر اقتصاد قرار دارد

وی اضافه کرد: 7.5 درصد از منابع شبکه بانکی آذربایجان 
شرقی در اختیار بانک مهر اقتصاد قرار دارد.

رتبه ششم کشوری بانک مهر اقتصاد در حوزه جذب 
منابع و ارائه تسهیات

رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد آذربایجان شرقی گفت: 
در حوزه جذب منابع و ارائه تس��هیالت در کشور در بین شعب 
استانی بانک مهر اقتصاد آذربایجان شرقی رتبه ششم را داراست.

رشد 10 درصدی منابع بانک مهر اقتصاد در 
آذربایجان شرقی

وی همچنین از رشد 10 درصدی منابع بانک مهر اقتصاد در 
آذربایجان شرقی نسبت به ابتدای سال جاری خبر داد.

بانک مهر اقتصاد در آذربایجان شرقی دارای 37 
شعبه بانکی است

الزم به ذکر اس��ت، بانک مهر اقتصاد در آذربایجان ش��رقی 
دارای 37 ش��عبه بانکی است که 21 شعبه آن در تبریز و 16 

شعبه دیگر در شهرستان های استان فعال است.

بانک مهر اقتصاد 12 میلیون مشتری در کشور دارد

بهبودی: 7.5 درصد از منابع شبکه بانکی آذربایجان شرقی در اختیار بانک مهر اقتصاد قرار دارد

ساری - دهقان - مهدی عبوری، از آغاز به کار شهربازي 
ساری در پارک جنگلی زارع خبر داد و گفت: عملگرایي برای 
توسعه شهر ادامه خواهد داشت و متوقف نمي شود. به گزارش 
خبرنگار »فرصت امروز« از ساری و به نقل از  روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری ساری، مهدی عبوری، شهردار ساری 
از آغاز به کار ش��هربازي این شهر در پارک جنگلی زارع خبر 
داد و گفت: عملگرایي برای توسعه شهر ادامه خواهد داشت و 
متوقف نمي شود. عبوری، به واگذاری جنگل زارع به شهرداری 
ساری و استفاده مجموعه مدیریت شهری از فرصت هایی که 
برای توسعه ساری بوجود آمده است، مطالبه احداث شهربازی 

از س��وی شهروندان اش��اره نمود و اظهار داشت: اقدامات الزم 
برای خرید تجهیزات مناس��ب احداث شهربازی در این مکان 

عملیاتی ش��ده است. بخش��ی از این تجهیزات نصب شده و 
قسمتی نیز خریداری و پس از ترخیص گمرک، به محل پروژه 
منتقل خواهد شد. وی باقدردانی از حمایت های شهروندان از 
تیم مدیریت شهری خاطرنشان کرد: عملگرایی برای توسعه 
شهر س��اری ادامه خواهد داشت و هرگز متوقف نخواهد شد؛ 
چراکه عملگرایی برای پیشرفت یا راهی می سازد یا راهی می 
یابد و امروز، مسیر توسعه ریل گذاری شده است. شایان ذکر 
اس��ت، سینما شش بُعدی، تونل وحشت، زیپ الین، سورتمه 
سواری، پیست موتور چهارچرخ و پیست کارتینگ، برخی از 

امکانات تعریف شده در شهربازی پارک جنگلی زارع است.

شهردار ساری خبر داد

احداث شهربازی در پارک جنگلی زارع

با حضور معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و موسسه آرمان شهرسازان بوتیا برگزار شد
جشن شب یلدا در منطقه زلزله زده هجدک کرمان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- معاونت امور اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کرمان و موسسه آرمان شهرسازان بوتیا شب یلدا در منطقه زلزله زده هجدک روستای 
گورک جشن گرفتند. این جشن با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و توجه به سالمت روان 
مردم زلزله زده هجدک، با مشارکت معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
موسسه آرمان شهرسازان بوتیا و با همکاری و حضور گرم اهالی منطقه برگزار شد.  حسن 
غنی پور، دهیار روس��تای گورک، ضمن قدردانی از زحمات خیرین، سازمان های مردم 
نهاد، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه های دولتی در خدمت رسانی به مردم زلزله زده منطقه گفت: با توجه به پس لرزه های 
شدید در منطقه، برگزاری چنین جشنی باعث ایجاد روحیه با نشاط و شب ماندگار و به یادماندنی خواهد شد.  در ادامه اهالی روستای 
گورک با مشارکت در شعر خوانی، خاطره گویی، اجرای نمایش و مسابقه همراه با اهدا جوایز این شب را جشن گرفتند. گفتنی است؛ 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان راور ، بخشدار منطقه، بهورز خانه بهداشت روستای گورک ، مسئول واحد سمعی و بصری مرکز 
بهداشت شهرستان کرمان، بهورز خانه بهداشت حرجند همکاری و هماهنگی های الزم را بعمل آوردند. الزم به ذکر است این جشن 

با حمایت مادی و معنوی خیرین معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و موسسه آرمان شهرسازان بوتیا  برگزار شد.

مدیرعامل آبفای شهری استان آذربایجان غربی خبر داد
کسب رتبه برتر آبفای شهری استان

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب کشور  
که با محوریت مدیریت مصرف ، هدر رفت واقعی در ش��بکه های توزیع آب ، هدر رفت ظاهری در 
ش��بکه های توزیع آب ، مصارف مجاز بدون درآمد ، هوش��مند سازی شبکه های توزیع آب و آسیب 
شناسی تجربیات  برگزار شد ، شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی در  ارزیابي عملکرد سال 
1395 شرکت هاي آب و فاضالب شهري، این شرکت  به عنوان شرکت برتر در مدیریت مصرف و 
کاهش آب بدون درآمد معرفي شد.   لوح تقدیر این موفقیت در اولین همایش ملي مدیریت مصرف و 
هدررفت آب در تاریخ 29 آذرماه توسط قائم مقام محترم وزیر نیرو و مدیرعامل محترم شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور به آقاي 
مهندس اکبري رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای شهری استان آذربایجان غربی  اعطا گردید. در آیین پایانی این همایش که در 

دانشگاه شهید عباسپور برگزار شد از شرکت های برتر در ارائه مقاالت و تجارب تقدیر به عمل آمد.

پایش سامت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان اجرا شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طرح سنجش سالمت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان با هدف سالمت کارکنان، 
اقدامات پیشگیرانه- درمانبخشی و توانبخشی و در نهایت ارتقای سالمت افراد اجرا گردید.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای گلستان، معاون منابع انسانی ومالی پشتیبانی شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که اجرای 
طرح س��نجش س��المت در کاهش هزینه های سازمانی دارد و با عنایت به بخشنامه های ابالغی مربوطه از سوی وزارت نیرو و 
شرکت مدیریت منابع آب ایران، این طرح نیز در شرکت آب منطقه ای گلستان اجرا شد که 134 نفر از کارکنان این شرکت 
در حوزه س��تادی و شهرس��تان های تابعه شامل 11 زن و 123 مرد مورد سنجش سالمت قرار گرفتند.مهندس حیدر داودیان 
تصریح کرد: در پایان طبق نتایج آزمایشات به عمل آمده وغربالگری انجام شده در زمینه وضعیت کلسترول، قند، نوار قلب، فشار 
خون و bmi همکاران نتایج زیر به دست آمد و  طبق نتایج به عمل آمده 32 درصد کارکنان شرکت تری گلیسیرید باالتر از 
حد نرمال ،17  درصد کارکنان قند خونی باالتر از حد نرمال و همچنین 20 درصد از کارکنان فشار خون بیشتر از حد مرزی 

تعیین شده و البته همه کارکنان نوار قلبی نرمال داشتند.

در نشست مهندس غامعلی شهمرادی با مدیرعامل شرکت پگاه گلستان
 ارائه جدیدترین سرویس های مخابراتی به شرکت پگاه گلستان توسط 

مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با مهدی پاکدل مدیرعامل شرکت 
پگاه گلستان دیدار کرد.در این دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مهم ارزیابی کردن تاثیر ارتباطات و مخابرات در صنعت و نقش 
بسزای آن در پیشرفت صنایع و تولید محصوالت با کیفیت افزود: مخابرات منطقه گلستان آمادگی خود را به منظور ارائه جدیدترین 
سرویسهای مخابراتی به شرکت پگاه گلستان اعالم کرده و در این زمینه تمام تالش خود را خواهد کرد. همچنین مهدی پاکدل با 
تشریح نیازهای مخابراتی شرکت پگاه گلستان ابراز امیدواری کرد مخابرات گلستان همچون گذشته با ارائه خدمات به روز و متنوع 

توانسته است در رشد و پیشرفت استان نقش بسیار زیاد ایفا نماید.

بازدید گروه ارزیابی عملکرد و تکریم ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان از منابع آب شهرستان بستک

بندرعباس- خبرنلگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب 
منطقه ای هرمزگان ، تیم ارزیابی عملکرد و تکریم ارباب رجوع شرکت در چند حوزه 
کاری شامل فرآیندهای انجام کار ، نظام آراستگی محیط کسب و کار ، تکریم مردم و 
جلب رضایت ارباب رجوع و بررسی شکایات و پیشنهادات مردمی به صورت حضوری 
از اداره منابع آب شهرس��تان بس��تک بازدید بعمل آوردند. در این بازدید تعدادی از 
کارشناسان به همراه رئیس گروه بازرسی مدیریت عملکرد و بازرسین طرح تکریم مردم 
و جلب رضایت ارباب رجوع به صورت تخصصی عملکرد همکاران اداره منابع آب شهرستان بستک را در چند حوزه کاری مورد بررسی 
قرار دادند و در این بین نقاط قوت و زمینه های بهبود را به صورت دقیق و مستدل بیان و  به منظور اجرای برنامه های پیشنهادی  

به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر به ارباب رجوع ارائه نمودند.
 

تقدیر از اداره کل امور اقتصادی و دارایی قزوین در سومین اجاس نماز و فضای مجازی
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با سومین اجالس استانی نماز با موضوع 
» نماز در فضای مجازی« از اداره کل امور اقتصادی و دارایی اس��تان قزوین به عنوان 
دستگاه شایسته تقدیر ویژه در ترویج و توسعه فرهنگ اقامه  نماز ، با اهدای لوح تقدیر، 
تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ، در 
این مراسم که با حضور حمید ضیایی پرور معاون مرکز فن آوری اطالعات ورسانه های 
دیجیتال کشور ، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین ، حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه قزوین و جمعی از مسووالن برگزار شد، سخنرانان پیرامون اهمیت برپایی اقامه نماز، ترویج فرهنگ اقامه به موقع نماز و تولید 
محتوا پیرامون اقامه نماز ، مطالبی را بیان کردند. گفتنی است با توجه به اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی استان قزوین در اجرای 
برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، طی سال گذشته و توسط هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قزوین مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گرفته بود،اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به عنوان دستگاه برتر معرفی شد. براساس این ارزیابی؛ اداره کل 

امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از سوی هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قزوین موفق به کسب عنوان برتر تقدیر ویژه شد.

 برگزاری همایش آشنایی با سرویس های جدید مخا براتی )نورنتا (
در مخابرات منطقه مرکز ی

اراک - مینو رستمی- همایش آشنایی  با سرویس های جدید مخابراتی ویژه ادارات با عنوان نورنتا در مخابرات منطقه مرکزی 
برگزار ش��د . بر پایه این گزارش این همایش با حضور مهندس ملک حس��ینی مدیر  مخابرات منطقه مرکزی  وجمعی ازمدیران 
وکارشناسان با نک ها وموسسات مالی واعتباری استان مرکزی با عناوین : تشریح فنی سرویس های اداری - تشریح سرویس های 
س��ازمانی همراه اول وتشریح س��رویس از نظر تجاری وقیمت محصوالت   با همت مدیریت تجاری وهمکاری اداره روابط عمومی 

مخابرات منطقه مرکزی در محل سالن اجتماعات شهدای مخا برات برگزار گردید.

برگزاری جلسه استقرار مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز - شلبنم قجاوند- جلس��ه استقرار مدیریت دانش در ش��رکت برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل، معاونان و 
کارشناسان با سخنرانی افشار جلیلی عضو شورای راهبردی مدیریت دانش وزارت نیرو و مشاور مدیریت دانش شرکت توانیر برگزار 
شد. کارگروه تخصصی مدیریت دانش در راستای اجرای بند 16 سیاست های نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( مبنی بر بکارگیری اصول مدیریت دانش و با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت نیرو و شرکت توانیر تشکیل شده است. افشار 
جلیلی در این جلسه با بررسی های ویژگی های دانش گفت: مدیریت دانش متناسب با هر سازمان تعریف می شود و قابل کپی کردن 
نیست، بلکه این دانش متناسب با افراد است که از دارایی های ناملموس سازمان محسوب می شود. سوال کلیدی آن است که آیا اگر 
گروهی جایگزین یک گروه دیگر شود باز همین عملکرد به دست می آید و یا به سمت منفی شدن حرکت می کند و این همان دانش 
است. عضو شورای راهبردی مدیریت دانش وزارت نیرو ادامه داد: اختالف دانش باعث شده برخی سازمان ها پیشرو باشند و برخی 

دیگر در روزمرگی گرفتار شوند، در واقع این دانش با افراد گره خورده و خیلی جدا پذیر نیست.



نقش بازی کردن، اقدام به فروش، پیش از آموزش 
دیدن آن اس��ت؛ نقش بازی کردن یعنی سعی کنیم 
مانند فروش��نده ها عمل کنیم درحالی که نمی دانیم 
برای فروش��نده ش��دن باید چه کنیم؟ نمی دانیم آیا 
مش��تری می فهم��د ما در ح��ال نقش ب��ازی کردن 
هس��تیم یا نه؟ در دنیای سرسخت فروش نقش بازی 
کردن به مثابه این است که لباس دلقک ها را بپوشیم 
و ب��ا گاوی که 200پون��د وزن دارد به داخل میدان 

گاوبازی بدویم. 
به گزارش هورموند، برای بیش��تر فروشنده ها نقش 
ب��ازی کردن زمانی آغاز می ش��ود که در اولین حرفه 
ف��روش خود اس��تخدام می ش��وند. از آن روز به بعد 
فروشنده ها بدون اینکه چیزی در مورد فروش موفق 
بدانند، لباس فروش��ندگی به تن می کنند و خانه به 
خان��ه دنبال فروش می روند. به طورمعمول یک س��وم 
از فروش��نده ها فقط چند م��اه در حرفه فروش دوام 
می آورند. هرچند درصد بیش��تری هم فقط با ش��کل 
و ش��مایل فروش��نده ها کار فروش را ادامه می دهند 
و فک��ر می کنند اگر به مش��تریان چیزی بگویند که 

آنها دوس��ت دارند، آنها بیش��تر به حرف شان گوش 
می دهن��د. همچنی��ن اگر طوری ظاهرس��ازی کنند 
که پی��ش مش��تری اعتبار داش��ته باش��ند، در این 
ص��ورت اف��راد را به خری��د ک��ردن وا می دارند. آنها 
تص��ور می کنن��د اگر ط��وری رفتار کنن��د که گویی 
مهم تری��ن محص��ول موجود در بازار را می فروش��ند 
مش��تریان )خواه به محصول آنها نیاز داش��ته باشند 
یا نه( می خواهند اطالعات بیش��تری در مورد آن به 
دس��ت آورند. به این ترتیب لباس مبدل فروش ابداع 
می ش��ود و نقش بازی کردن طبیعت دوم بسیاری از 

فروشندگان می شود. 
فیلم اتاق دیگ بخار )Boiler Room( که در سال 
2000 ساخته ش��د، توصیفی خشن و ناراحت کننده 
در م��ورد نحوه عملکرد نقش ب��ازی کردن در دنیای 
فروش اس��ت. این فیلم داس��تان »س��ت« 19 س��اله 
اس��ت که زمانی که با »گرگ« )کارگزار شرکت النگ 
آیلند( آش��نا می ش��ود فرصت این را می یابد که نظر 
پدرش را جلب کند. س��ت وسوسه می شود که سهام 
این ش��رکت را بفروشد. به فروش��ندگان این شرکت 

وعده های زیادی از قبیل پول زیاد، ماشین های مدرن 
و … داده می شد البته درصورتی که قوانین شرکت را 
اجر کنند و سهام آن را بیشتر از همیشه بفروشند. 

اولی��ن چیزی ک��ه س��ت نمی داند این اس��ت که 
کارگ��زاری ش��رکت الن��گ آیلن��د فقط یک نقش��ه 
کالهب��رداری اس��ت. در آنجا هیچ ک��س حقیقت را 
نمی گوی��د. هیچ کارم��زدی وجود ن��دارد. هیچ یک 
از س��ودهای محاسبه ش��ده وج��ود ندارن��د. درواقع 
محصوالتی که س��هام آنها فروخته می ش��وند تقلبی 
و تأیید نش��ده هس��تند و این امر باعث می ش��ود که 
س��هام ش��رکت نیز ب��رای س��رمایه گذاران بی ارزش 
باشد. در بازی پرسود و گسترده حقه بازی فروش، از 
فروش��نده های این شرکت فقط به عنوان دام استفاده 
می ش��ود و از همه بدت��ر، این موضوع برای بیش��تر 
آنها مهم نیس��ت و برای همی��ن هم فکر می کنند که 
ثروتمند خواهند ش��د. اگر ش��ما فیلم را دیده باشید 
می دانید ک��ه درنهایت کارگزاری م��ورد هجوم قرار 
می گیرد. فروش��نده های حریص بازداش��ت می شوند 

و زندگی مشتریان در اوضاع آشفته ای رها می شود.

یک اشتباه مهم در فروش
مدرسه مدیریت

برای مطالعه 863 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ابتدا باید بازارهای منطقه را به دقت 
بررسی کنید. رقابت در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی 
در سطح بین المللی بسیار دشوار است. باید برندهای رقیب و 
قیمت ها و کیفیت آنها را در هر کشور مورد بررسی قرار دهید، 
همچنین باید مقررات گمرک��ی در زمینه واردات محصوالت 
آرایشی و بهداش��تی هر کشور را مطالعه کنید. عالوه بر این، 
مزایایی که دولت برای صادرات در نظر گرفته اس��ت می تواند 

روی قیمت صادراتی شما تأثیر بگذارد. در این مرحله شما با 
یک بررس��ی جامع درخواهید یافت که آیا امکان رقابت برای 
شما در بازارهای منطقه وجود دارد یا خیر. اگر پاسخ منفی بود 
که فعال مس��ئله صادرات را فراموش کنید یا بررسی کنید که 
تحت چه شرایطی توان رقابت برای شما فراهم خواهد شد و 

برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنید.
اگر توان رقابت وجود داش��ت، مرحله بعدی آن اس��ت که 
با خریداران آن کش��ورها ارتباط برقرار کنی��د. باید کاالهای 
خودتان را معرفی و یک برنامه بازاریابی مناس��ب تهیه کنید. 

شناس��ایی واردکنندگان کش��ورهای منطقه به ش��یوه های 
مختلف امکان پذیر است. از اتاق بازرگانی آن کشورها در ایران 
می توانید استفاده کنید. مراجعه به اینترنت و یافتن سایت های 
رسمی شرکت های واردکننده در آن کشورها نیز مفید است. 

س������ایت  از   اس��ت����فاده 
Alibab.com و معرف��ی خودتان و محصوالتتان در آن هم 

بسیار موثر خواهد بود.
این موارد همگی مقدمات کار هستند. بعد از آن راه طوالنی 

در پیش است که بررسی آن در این نوشتار نمی گنجد.

برنامه ریزی برای صادرات محصول

پرسش: صاحب یک شرکت تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی هستم و تصمیم دارم محصوالتم را به کشورهای 
منطقه صادر کنم. برای فراهم کردن مقدمات این مسئله باید چه کار کنم؟ کلینیککسبوکار

 عاداتی که برای رسیدن به موفقیت 
در زندگی کاری باید ترک شوند

اکثر جوانان دهه دوم زندگی ش��ان را در عدم اعتماد به خود 
سپری می کنند و حتی اگر موفقیت جلوی چشمان شان باشد 
آن را نمی بینند. آنها همیش��ه فکر می کنند که به اندازه کافی 
عالی نیس��تند. اغلب رش��ته ای را می خوانند که به آن عالقه 
ندارند و چون مجبورند نهایتا در شغل های مرتبط یا غیرمرتبط 

مشغول به کار می شوند. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، ای��ن اش��تباهات اجتناب ناپذیرند، اما 
خوش��بختانه موفقیت در گ��رو ارتکاب این خطاه��ا و درس 
گرفتن از آنهاست. نهایتا اگر از تالش دست برندارید با کوله بار 
موفقیتی که کس��ب خواهید کرد وارد شغلی می شوید که به 

آن عالقه دارید. 
اگر می خواهید موفق شوید باید افکار منفی را که شما را از 
رسیدن به موفقیت باز می دارد حذف و افکار مثبت را جایگزین 
آنه��ا کنید. برای این کار باید ع��ادات بدی را که در زیر وجود 

دارند ترک کنید: 

- عذاب وجدان برای اتخاذ تصمیمات دلخواه خود
ش��ما تنها یک بار زندگ��ی می کنید. آیا دوس��ت دارید آن 
را به خاطر عالی��ق دیگران صرف کنید؟ مطمئن باش��ید اگر 
عالیق تان را به درس��تی ش��ناخته باش��ید بعد از مش��ورت و 
س��نجیدن جوانب کار تصمیمی بگیرید ک��ه دلخواه خودتان 

است، یقین بدانید موفقیت در پس آن خواهد آمد. 

- جنگیدن با افکار منفی
به جای جنگیدن با افکار منفی و تحمل عذاب وجدان ناشی 
از آن، بهتر است افکار منفی تان را بشناسید تا بتوانید راه رفع 

آنها را بیابید. 

- اهمیت ندادن به سالمتی
آیا قدرت »نه« گفتن را دارید؟ زمان، انرژی و احساسات تان 
ب��ه خودتان تعلق دارند نه دیگران. اگ��ر بیش از حد زمان تان 
پر باش��د و چون نمی توانس��تید به دوس��ت تان »نه« بگویید 
کار دیگری را قبول کنید، ع��الوه بر اینکه از اهداف تان دورتر 
می ش��وید خیلی زود مستهلک شده و س��المتی تان به خطر 

می افتد. 

- محدود کردن رویاها
درست است که باید از قدم های کوچک شروع کنید اما این 
کار هیچ منافاتی با رویاپردازی معقوالنه ندارد. آینده خود را به 

تصویر بکشید و بهترین ها را بخواهید. 

- عدم اعتماد به نفس
چه فکری درباره خودتان می کنید؟ آیا خود را کمتر از آنچه 
هستید می بینید؟ برای اینکه متوجه پاسخ این سؤال شوید یا 
می توانید از دوست قابل اعتماد یا اعضای خانواده تان بخواهید 
نقاط ضعف و قوت تان را به شما بگوید یا خودتان اینها را روی 

کاغذ بیاورید. 

- عدم هدف گذاری
دکتر Wayne Dyer متخصص بهبود ش��خصیت بر این 
باور است که ما همان چیزی می شویم که کل روز به آن فکر 
می کنیم. اگر هنوز هدف گذاری نکرده اید نشان دهنده این است 

که از قدرت نیت آگاهی ندارید. 
زندگی م��ورد عالقه تان را روی کاغذ بنویس��ید و آن را در 

جایی قرار دهید که هر روز ببینید. 

- مقروض بودن
ت��ا می توانید وام نگیرید و با ذخیره کردن حقوق س��رمایه 

آینده تان را افزایش دهید. 

- عدم برنامه ریزی
هر شب برنامه فردای خود را بنویسید. کارهای مهم را در اول 
روز قرار داده و اولویت بندی کنید. برنامه ریزی فقط مختص روز 
نیس��ت، بلکه باید برای ماه ها و فصل های سال نیز برنامه ریزی 

کنید. 

- کوته فکری
فقط به امروز یا فردای خود فکر نکنید، بلکه برنامه  خود را تا 
یک و سه سال آینده نیز مشخص کنید. با این کار زندگی تان 

رنگ بهتری به خود می گیرد. 

کالم آخر
اولین قدم برای رسیدن به موفقیت خودسازی است. تا افکار 
منفی را از ذهن خود بیرون نکنید نمی توانید به زندگی ای که 

می خواهید برسید. 
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مسیر موفقیت

متولدین موفق قرن 21 در زمان 
استراحت به چه کارهایی می پردازند؟ 
در مقایس��ه ب��ا مقاالت بی ش��ماری ک��ه درب��اره بایدها و 
نبایدهای��ی که متولدین قرن 21 برای رس��یدن به موفقیت 
باید انجام دهند نوش��ته ش��ده، مقاالت کمتری درباره نحوه 
استراحت آنها بیان شده است. به گزارش دیجیاتو، متولدین 
موف��ق قرن 21 از زمان اس��تراحت خود به خوبی اس��تفاده 

می کنند: 
- ورزش می کنند

با اینک��ه افراد زیادی وجود دارند ک��ه هنوز درگیر روتین 
کردن ورزش هس��تند، این متولدی��ن موفق قرن 21 ورزش 
را به شکل جدی تری به بخشی از زندگی خود بدل کرده اند. 

- دائما در حال یادگیری هستند
متولدین قرن 21 همیشه در حال یادگیری هستند و هرگز 
از آن دست برنمی دارند. این روحیه باعث می شود زندگی پویا 

و موفقی داشته باشند. 
- با خانواده و دوستان شان وقت می گذرانند

امروزه ارتباط برقرار کردن با عزیزان خود، بدون تکنولوژی 
هنر محسوب می شود. این افراد همیشه برای انرژی گرفتن از 
افراد مثبت و دوست داشتنی پیرامون خود زمانی را اختصاص 

می دهند. 
- خودسازی می کنند

خودسازی بدون فکر کردن ممکن نیست. فرد باید زمانی که 
تنهاست با خود فکر کند. توانایی ها و ضعف هایش را بشناسد. 
س��عی در رفع یا تقویت آنها کند تا بتواند شخصیت محکم و 
قدرتمندی را از نظر هوش هیجانی بسازد. چراکه ثابت شده 

افرادی موفقند که هوش هیجانی باالیی داشته باشند. 
- در مهارت ها خبره می شوند

متولدی��ن موفق ق��رن 21 خیلی زود به مهارت های ش��ان 
ایمان پیدا کرده و آنقدر بر آن کار می کنند تا خبره می شوند. 

- به طبیعت می روند
متفک��ران قدیم بهترین راه برای فکر کردن را رفتن به دل 
طبیعت می دانستند. سفر، کوهنوردی، کمپ زدن و کارهای 
زیاد دیگری می توان در طبیعت کرد که فرصت بی نظیری را 

برای یک متولد قرن 21 ایجاد کند تا فکر کند. 
- مسافرت می کنند

مسافرت کردن و آشنایی با فرهنگ مردم کشورهای دیگر، 
شیوه زندگی و کار آنها می تواند گنجینه غنی از دانش برای 
متولدین قرن 21 باش��د. از این رو این جوانان از هر فرصتی 
که به دست شان برسد استفاده می کنند تا از مشاهده مردم 
س��رزمین های دیگر الهام بگیرند. چه کس��ی می داند؟ شاید 
ایده ه��ای خوبی برای به کار گیری در ش��هر خودش��ان نیز 

بیابند. 
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پزشکی آنالین
نام استارت آپ: بقراط

boghrat. com :وب سایت
سال تأسیس: 1۳9۴

موضوع: نرم افزار
توضیح بیشتر: نرم افزار مدیریت مطب آنالین بقراط، 
این امکان را برای پزشکان فراهم می آورد تا در هر زمان 
و مکانی )مس��افرت، اتاق عم��ل و…(، تنها با اتصال به 
اینترن��ت از طری��ق کامپیوتر، تبلت و ی��ا تلفن همراه به 
آس��انی تمام��ی اطالعات مط��ب خود همچ��ون پرونده 
الکترونی��ک س��المت بیماران، عکس ه��ا و آزمایش های 
آرشیو ش��ده، داروهای تجویز شده، مباحث مالی مطب، 
س��اعات حضور و غیب��ت در مطب و... را مش��اهده و با 

استفاده از هر نوع قلم نوری و تایپ ویرایش کنند. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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