
نفتکش سانچی پس از ۹ روز سوختن در آتش در نهایت 
در دل دریا فرو رفت و رنگ سفید امیدواری زنده بودن ۲۹ 
پرس��نل آن در س��یاهی دود غلیظی که بدنه کشتی را در 

لحظات آخر در آغوش گرفته بود گم شد.
از ۳۲ پرسنلی که در این حادثه مفقود شدند، ۳۰ ایرانی 
و دو بنگالدشی، تنها پیکر سه پرسنل پیدا و برای تشخیص 
هویت به ش��انگهای منتقل ش��د. البته عملیات تشخیص 
هویت هنوز انجام نش��ده است. پیکر یکی از پرسنل داخل 
دریا و پیکر دو پرس��نل دیگر در جریان جست و جوی نیم 

ساعته تیم چینی به همراه جعبه سیاه کشتی پیدا شد.
جعبه سیاه این کشتی  برای بازخوانی فعال به بندر شانگهای 
چین منتقل ش��ده است. البته جعبه سیاه سانچی با توجه به 
قوانین ثبت شده در کنوانسیون های بین المللی مبنی بر اینکه 
جعبه سیاه موجود در کشتی ها و شناورهای موجود در فضای 
بین المللی به کش��وری که کشتی در آن به طور رسمی ثبت 
شده تحویل داده شود، با  توجه به اینکه شناور مذکور در یکی 
از بنادر پاناما به ثبت رس��یده است باید به این کشور تحویل 
داده شود. البته مسئوالن پاناما طبق قوانین موظفند اطالعات 
ثبت شده در این جعبه را به طور کامل به ایران ارائه کنند و 
در این زمینه تردیدی وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که 

این جعبه در شانگهای بازخوانی شود.

مرور 9 روز بیم و امید
یکی از نادرترین اتفاقات دریایی شنبه، 16 دی ماه، ساعت 
۲۰ به وقت محلی در آب های ساحل شرق چین با برخورد 
یک نفتکش ایرانی به نام سانچی و کشتی فله بر چینی که 
حری��ق نفتکش و مفقود ش��دن ۳۲ پرس��نل آن را در پی 

داشت رقم خورد.
  س��انچی حامل 1۳6 هزار تن معیانات گازی متعلق به 
شرکت ملی نفت ایران)معادل حدود یک میلیون بشکه به 
ارزش ح��دود 6۰ میلیون دالر بر مبنای قیمت های کنونی 
نفت خام در بازار جهانی( و درحال حرکت به س��مت کره 
جنوبی بوده اس��ت، اما هرگز با به مقصد نرس��ید و آخرین 
اخب��ار حاکی از آن اس��ت که وزش ب��اد باعث حرکت این 

نفتکش به سمت مرزهای آبی ژاپن شده است.

آغاز ماجرای نجات دریانوردان
پ��س از وق��وع ای��ن حادث��ه، کمیته وی��ژه اضطراری 
با حضور مدیران ارش��د ش��رکت مل��ی نفتکش ایران در 
محل این ش��رکت در تهران تشکیل و اطالع رسانی های 
الزم ب��ه س��ازمان های ذی رب��ط دریان��وردی و امداد و 
نجات بین المللی انجام ش��د. مقامات دفتر ش��رکت ملی 
نفتک��ش در چین با حضور در س��ازمان ام��داد و نجات 
Salvage، هماهنگی ه��ای  و ش��رکت های  ش��انگهای 

الزم را به منظور اعزام س��ریع 
کشتی های تجسس و نجات و 
عملی��ات امداد از طریق دریا و 
هوا انجام دادند. از سوی دیگر 
نماینده ش��رکت ملی نفتکش 
در چین همراه با سرکنس��ول 
ای��ران به ماج��را ورود کرده و 
هماهنگی ه��ای الزم را ب��رای 
نج��ات ۳۲ پرس��نل نفتک��ش 

انجام دادند.
در هم��ان س��اعات نخس��ت 
گمان های��ی مبن��ی ب��ر اینکه 
پرس��نل کش��تی فرار کرده اند 
بر س��ر زبان ها افت��اد که با نبود 
یکی از قایق های نجات پررنگ تر 
می ش��د. دو روز بع��د از حادثه 
پیکر بی جان یکی از پرسنل پیدا 
و به بندر شانگهایی منتقل شد. 

لباس نجاتی که تن پیکر بود حاکی از وقت کافی برای فرار 
پرس��نل بوده و کورسوی امید برای زنده بودن سایر خدمه 
را زنده نگه داشت، به طوری که محسن بهرامی، سخنگوی 
ش��رکت ملی نفتکش اعالم کرد که احتمال دارد پرس��نل 

کشتی در موتورخانه محبوس شده باشند.

این چشم بادامی های کارشکن
درحالی ک��ه در روزهای اول مس��ئوالن بر همکاری 
چی��ن در اطفای حریق تاکید می کردند، عدم همکاری 
چینی ه��ا پنهان نماند و اختالف نظ��ر ایران و چین در 
اطفای حریق نمایان ش��د. ایران ک��ه احتمال محبوس 
شدن پرسنل در موتورخانه نفتکش را می داد بر تسریع 
عملیات اطفای حریق تاکید داش��ت اما چینی ها که به 
بهانه های مختل��ف اعم از تاریکی هوا، نامس��اعد بودن 

آب و هوا و حریق های کوچکی که روی عرش��ه نفتکش 
رخ م��ی داد از انجام عملیات به صورت مداوم خودداری 
می کردند. البته کارش��کنی چینی ه��ا به همین جا ختم 
نش��د و با اینکه ق��رار بود تحقیق و مصاحبه با پرس��نل 
کش��تی فله بر چینی پس از رسیدن به ساحل آغاز شود، 

مس��ئوالن ایرانی اعالم کردن��د از آنجایی که بحث بیمه 
و مقص��ر تص��ادف مطرح اس��ت ممکن اس��ت چینی ها 
اطالعات خود و همچنین جعبه س��یاه کشتی خود را در 

اختیار ایران قرار ندهند.

اقدامات ایران برای تسریع عملیات اطفای حریق
مقام��ات ایرانی که ب��ا کم توجه��ی چینی ها مواجه 
ش��دند، از آنجایی ک��ه اعزام نی��روی دریایی به محل 
حادثه ب��ه ۲۲ روز زمان نیاز 
داش��ت، مذاکره ب��ا ژاپنی ها 
را برای مش��ارکت در اطفای 
حری��ق آغ��از کردن��د. البته 
چینی ه��ا عملی��ات را آغاز و 
بع��د از چند س��اعت متوقف 
کردن��د، روندی ک��ه در چند 
روز گذشته بارها و بارها تکرار 

شده است.
از س��وی دیگر در پی دستور 
س��ه  ب��ه  جمه��وری  رئی��س 
وزارتخان��ه خارجه، نف��ت و راه 
به منظور رسیدگی به وضعیت 
و  ایران��ی  نفتک��ش  کارکن��ان 
خان��واده آنان، کمیت��ه ویژه ای 
متش��کل از نمایندگان این سه 
وزارتخانه و شرکت ملی نفتکش 
تشکیل شد. مجلس نشینان نیز 
تقاض��ای خ��ود را از مقامات دولت برای تاکید بر تس��ریع 
 عملی��ات و درخواس��ت کم��ک از کش��ورهای نزدیک به
 آتش س��وزی مطرح کردند. همچنین علی ربیعی از سوی 
حس��ن روحانی به عنوان مس��ئول کمیته ویژه رسیدگی 

حادثه نفتکش سانچی برگزیده شد.

پایان تلخ ماجرا
با اینکه عملیات اطفای حریق سانچی با حضور تیم های ژاپنی 
و چینی در س��ه الی چهار روز اخیر تس��ریع شده بود اما شدت 
آتش با جرقه ای روی سطح کشتی بیشتر می شد و به درجه ای 
رس��ید که با اینکه 1۲ تکاور ایرانی برای تجسس مفقودین به 
منطقه اطفای حریق اعزام شده بودند هرگز نتوانستند وارد آن 
ش��وند. آخرین اخبار و تصاویر حاک��ی از آن بود که آتش همه 
طول س��انچی را در بر گرفته و باعث غرق ش��دن تدریجی آن 
شد. در این راستا رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جان باختن 
۳۲ پرس��نل نفتکش »سانچی« در آب های چین را تایید کرد. 
محمد راستاد - معاون وزیر راه و شهرسازی - که برای پیگیری 
وضعیت نفتکش ایرانی به چین سفر کرده است، اظهار کرد: بر 
این اساس جان باختن ۲۹ پرسنل دیگر که احتماال در نفتکش 
بودند، تایید می شود. با اینکه به گفته راستاد به علت تاریکی هوا 
در چین و محل حادثه امکان دیدن بدنه کش��تی وجود ندارد و 
فقط شعله های آتش و دود غلیظ قابل مشاهده است اما به نظر 

می رسد کشتی به طور کامل غرق شده است.

پیام تسلیت رئیس جمهور
حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز در پیامی درگذشت 
ش��هادت گونه تمامی خدمه و پرس��نل زحمتکش نفتکش 
س��انچی را تس��لیت گفت: در متن این پیام آمده: »وقوع 
سانحه  ناگوار و دلخراش آتش سوزی برای کشتی نفتکش 
کش��ورمان در سواحل ش��رقی چین که موجب درگذشت 
ش��هادت گونه تمامی خدمه و پرس��نل زحمتکش آن شد، 
قلوب آحاد ملت ایران را محزون کرد. هم اکنون الزم است 
اولویت اصلی بر شناس��ایی و تعیین هویت جان باختگان و 
کاهش آالم خانواده های این عزیزان متمرکز باشد. در عین 
حال از همه دس��تگاه های ذی ربط از جمله وزارتخانه های 
راه و شهرس��ازی، نفت و امور خارج��ه می خواهم با انجام 
اقدامات کارشناسی، علت وقوع این سانحه تأسف  بار را به 
دقت بررس��ی و پیگیری قانونی الزم را برای پیشگیری از 
حوادث مشابه و نیز احقاق حقوق ملت ایران و خانواده های 

آسیب دیده به  عمل آورند«. روح شان شاد. 
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3 چالش مهم پیش روی افزایش انتشار اوراق مالی

 مسیر جدید
تسویه بدهی دولت

بدهی های دولت اگر مهم ترین چالش نباشد، حتما یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور است؛ هرچند 
اقتصاددانانی هم هس��تند که معتقدند بدهی های دولت به پیمانکاران یا بانک ها به نس��بت تولید ناخالص داخلی 
عدد بزرگی نیس��ت و دولت می تواند با آن مدارا کند، اما بخش��ی از این بدهی ها موجب ش��ده تا روند پروژه های 
عمران��ی را کندتر کند، چنانچه مطابق با محاس��بات صورت گرفته برمبن��ای گزارش های دولت و داده های بانک 

مرکزی، در پایان سال 1۳۹5 نسبت کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی...

 پایان تلخ تراژدی سانچی
نفتکش ایرانی غرق شد

 قهرمانان
نمی میرند

پایان تلخ تراژدی سانچی؛ نفتکش ایرانی غرق شد

1

2

5

سود سهام عدالت
مشمول مالیات و بیمه نیست

چرا باید در محل کار بیشتر مخالفت کنیم؟
درس های کارآفرینی از کارآفرینان برتر دنیا

37راه قدرتمند برای خالق تر شدن کارآفرینان
روان شناسی مشتریان پروپاقرص 

خمیازه، فریاد بی صدایی برای درخواست قهوه
ساخت کلیپ تبلیغاتی در هفت گام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل کوالکام از توافق با 
اپل در آینده می گوید

4

نرخ دالر یکباره از صبح دیروز سیر صعودی شدیدی را آغاز 
کرد تا جایی که دالر در بازار آزاد به 4450تومان رسـید که 

علت اصلـی این گرانی آغاز کار بـازار با نرخ باالی 
بانک مرکزی بود.  به گزارش مشرق...

دالیل افزایش یکباره قیمت دالر چیست؟ 

اوج گیری دوباره دالر



اگ��ر  دول��ت  بدهی ه��ای 
مهم ترین چالش نباش��د، حتما 
یک��ی از مهم تری��ن چالش های 
اقتصادی کش��ور است؛ هرچند 
اقتصاددانان��ی هم هس��تند که 
معتقدن��د بدهی ه��ای دولت به 
پیمانکاران یا بانک ها به نس��بت 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی عدد 
بزرگی نیس��ت و دولت می تواند 
ب��ا آن م��دارا کند، اما بخش��ی 
ای��ن بدهی ها موجب ش��ده  از 
تا رون��د پروژه ه��ای عمرانی را 
کندت��ر کن��د، چنانچ��ه مطابق 
ب��ا محاس��بات ص��ورت گرفته 
برمبن��ای گزارش ه��ای دول��ت 
و داده ه��ای بان��ک مرکزی، در 
پایان س��ال 1395 نس��بت کل 
بدهی های دولت و ش��رکت های 
دولتی به تولید ناخالص داخلی 

بالغ بر 50درصد است. 
مجید  خبرآنالین،  گزارش  به 
ش��اکری اقتص��اددان می گوید: 
از  دول��ت،  بده��ی  از  بخش��ی 
جنس بدهی حاکمیت است که 
می توان آن را تس��ویه کرد، کما 
اینکه در مصوبه اخیر کمیسیون 
تلفیق شیوه تهاتر برای این نوع 
بدهی ه��ا مصوب ش��ده اس��ت. 
ش��اکری می گوی��د: بده��ی که 
دولت به ارث ب��رده بود، بزرگ 
ب��ود، اما این بده��ی حاکمیتی 
بود؛ به این معنا که بخش بزرگی 
از ای��ن بدهی یا ب��ه بخش های 
دولت��ی، بانک ه��ای دولت��ی یا 
موسسات حاکمیتی مثل تأمین 
 اجتماعی بود. یعنی اثر مستقیم 
رکودی بر جامعه نداش��ت. جز 
ناشی  اثر رکودی غیرمس��تقیم 
از ناکارآم��دی عملک��ردی مثل 
س��ازمان های تأمی��ن  اجتماعی 
که نمی توانس��تند خود را اداره 
کنن��د، ی��ا اینکه بان��ک دولتی 
توانایی تسهیالت دهی نداشت. 

بدهی های 50 درصدی! 
تبصره 5 الیحه بودجه س��ال 
1397 ب��ه انتش��ار اوراق بهادار 
اختص��اص دارد. در این تبصره، 
به دولت، ش��رکت های دولتی و 
اوراق  انتشار  اجازه  شهرداری ها 

مال��ی ریالی مع��ادل 73.5هزار 
میلیارد تومان داده ش��ده است 
ک��ه 65.5 هزار میلی��ارد تومان 
آن ب��ه دول��ت و ش��رکت های 
دولتی اختص��اص دارد و 8هزار 
میلیارد تومان سهم شهرداری و 

سازمان های وابسته است. 
اوراق  مجم��وع  همچنی��ن 
ریالی انتشاریافته توسط دولت 
با سررس��ید بیش از یک سال 
براب��ر 43.5هزارمیلیارد تومان 
اس��ت که در ج��داول الیحه، 
آن  تومان  میلی��ارد  38.5هزار 
منعکس شده اس��ت. بار مالی 
ناش��ی از اص��ل و س��ود اوراق 
سررس��ید شده در سال 1397 
نی��ز ح��دود 35ه��زار میلیارد 
تومان ب��دون در نظ��ر گرفتن 
3ه��زار میلی��ارد ری��ال اوراق 

تسویه خزانه خواهد بود. 
مرک��ز  گ��زارش  براس��اس 
پژوهش ه��ای مجل��س، مطابق 
ب��ا محاس��بات ص��ورت گرفته 
برمبن��ای گزارش ه��ای دول��ت 
و داده ه��ای بان��ک مرکزی، در 
پایان س��ال 1395 نس��بت کل 
بدهی های دولت و ش��رکت های 

دولتی به تولید ناخالص داخلی 
)GDP( بال��غ ب��ر 50درص��د 
است. این نسبت به میزان قابل 
توجهی از س��قف تعیین ش��ده 
در برنامه شش��م توسعه بیشتر 
اس��ت. مقدار باالی این نس��بت 
در کنار س��هم قابل توجه سایر 
بدهی های دولت و ش��رکت های 
دولتی، غیر از اوراق، لزوم توجه 
بیش��تر به بدهی های غیراوراقی 
را در کنار کنترل انتش��ار اوراق 

نشان می دهد. 
در ای��ن می��ان، 7درص��د از 
بدهی های دولت و ش��رکت های 
دولتی تا پایان س��ال 1395 در 
قالب اوراق مالی است. در نتیجه 
93درصد از بدهی های دولت و 
ش��رکت های دولت��ی خ��ارج از 
در  اکث��را  و  اوراق  چارچ��وب 
سال های قبل ایجاد شده است. 
این بخ��ش از بدهی ها در خارج 
از بودجه دولت بوده و گاه دارای 

نظارت دقیق نیستند. 

تسویه از مسیر جدید
 1397 بودج��ه  الیح��ه  در 
نس��بت به الیحه بودجه 1396 

یک مس��یر جدید برای تسویه 
بدهی دولت پیشنهاد شده است 
که ش��امل بانک ها نیز می شود. 
این زنجی��ره به این معناس��ت 
طلبکاران��ش  ب��ه  دول��ت  ک��ه 
اوراق تس��ویه خزان��ه بده��د و 
ای��ن اش��خاص اوراق را به جای 
بدهی ش��ان به بانک ه��ا بدهند 
و بانک ها نی��ز بدهی خود را به 

دولت بپردازند. 
عامل محدودکننده این روش، 
بدهی بانک ها به دولت است، به 
ای��ن معنا ک��ه با وج��ود بدهی 
هزار هزار میلی��ارد ریالی دولت 
ب��ه بخش خصوص��ی و بده��ی 
110هزار میلیارد تومانی دولت 
به نهاده��ای عمومی غیردولتی 
و انب��وه بدهی این اش��خاص به 
بانک ه��ا، تنها به می��زان بدهی 
بانک ه��ا به دولت که حتما از 3 
هزار میلیارد تومان کمتر است، 
امکان تسویه بدهی دولت میسر 
خواهد بود، بنابراین تنها بخش 
کوچک��ی از بدهی های دولت به 
بخ��ش غیردولتی قابل تس��ویه 

است. 
اولین چالش مهم پیش روی 

افزایش انتشار اوراق مالی، عدم 
ش��فافیت عملک��رد ای��ن اوراق 
اس��ت. برمبنای بند »پ« ماده 
یک قان��ون رفع موان��ع تولید، 
دولت مکلف بوده است همزمان 
با ارائ��ه الیحه بودج��ه، جدول 
بدهی ها و مطالبات قطعی شده 
و تعه��دات دولت به اش��خاص 
حقوق��ی خصوص��ی و تعاونی و 
موسس��ات عمومی غیردولتی و 
بانک ها و موسس��ات اعتباری و 
تعهدات آنه��ا به دولت را که به 
تأیید سازمان حسابرسی کشور 
رسیده است، به مجلس شورای 
اس��المی ارائ��ه کن��د.« این در 
حالی است که در الیحه 1397 
چنین جدولی ارائه نشده است. 
اوراق  انح��راف  دوم  چال��ش 
بدهی از فلس��فه اولی��ه خود و 
تبدیل ش��دن به اب��زاری برای 
ایجاد بدهی، تس��ویه بدهی های 
قبل��ی ب��ا بدهی ه��ای جدید و 

تأمین هزینه های جاری است. 
چال��ش س��وم، رقاب��ت میان 
دولت و بانک ه��ا در جذب منابع 
سرمایه گذاران است که منجر به 
افزایش نرخ سود اوراق و سپرده ها 
ش��ده و هزینه تأمین مالی برای 

بنگاه ها را افزایش خواهد داد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، به منظ��ور 
جلوگیری از تعمیق و گس��ترش 
چالش های مذکور الزم اس��ت در 
بودج��ه س��ال 1397 تمهیدات 
مقتضی پیش بینی شود. برخی از 
این اقدامات و راهکارها عبارتند از: 
1- اضافه کردن بانک مرکزی 
بدهی های  تهات��ر  ب��ه چرخ��ه 
در  بخش خصوص��ی  و  دول��ت 
بند »و« تبص��ره 5 که می تواند 
از فش��ار بدهی ه��ای دول��ت بر 
بخش غیردولتی به میزان قابل 

توجهی بکاهد. 
2- جلوگیری از انتشار اوراق 
برای بدهی جدید؛ به طوری که 
دولت نس��بت به س��ال 1396 

بدهکارتر نشود. 
3- تعیین سقف برای نسبت 
انتش��ار اوراق به منابع عمومی، 
به طوری که از مقدار این نسبت 

در سال 1396 بیشتر نشود. 

3 چالش مهم پیش روی افزایش انتشار اوراق مالی

مسیر جدید تسویه بدهی دولت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
)OPEX( در نشس��تی خب��ری، 
مهم ترین موضوع��ات دوازدهمین 
همایش س��االنه ای��ن اتحادیه را 
که در تاری��خ 26 دی ماه در محل 
همایش های صدا و س��یما برگزار 

می شود، تشریح کرد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
حمید حس��ینی با ابراز تاس��ف 
نس��بت به حادثه انفجار نفتکش 
ایرانی و تس��لیت به خانواده های 
دوازدهمی��ن  گف��ت:  داغدی��ده 
همای��ش س��االنه ای��ن اتحادیه 
»بخش خصوص��ی،  ش��عار  ب��ا 
حکمران��ی مل��ی و دیپلماس��ی 
اقتص��ادی« و ب��ا هدف بررس��ی 
و تب��ادل نظر چالش ه��ا و موانع 
ص��ادرات فرآورده های نفت و گاز 
و پتروش��یمی توس��ط جمعی از 
مدی��ران وزارت نف��ت، اتاق های 
بازرگانی و مدیران ش��رکت های 
فعال در صنایع پتروشیمی برگزار 

می شود. 
حس��ینی در خصوص س��هم 
ص��ادرات مش��تقات نفت��ی نیز 
گفت: طی سال های اخیر سهم 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
و فرآورده های نفتی که توس��ط 
بخش خصوصی و عمومی صادر 
می ش��ود، نزدیک به 12میلیارد 
دالر ب��وده که ح��دود 8میلیارد 
پتروش��یمی  محص��والت  آن 

اتیلن،  شامل گاز مایع، متانول، 
اوره، پل��ی اتیل��ن و 4میلی��ارد 
آن فرآورده ه��ای نفتی ش��امل 
قی��ر، هیدروکربور، روغن پایه و 

موتور، پارافین و. . . است. 
دبی��رکل اتاق بازرگان��ی ایران 
و عراق، ریش��ه مش��کالت را در 
حکمرانی نامطلوب، عدم استقرار 
نظام مس��تقل تنظی��م قوانین و 
صدور  )رگوالت��وری(،  مق��ررات 
بی رویه و ب��دون ضابطه موافقت 
اصولی و صدور مجوز صادرات به 
واحدهای بلندینگ و. . . دانس��ته 
و در انتق��اد از تصمی��م مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: در سال 
جاری با تصمیم مجلس ش��ورای 
اسالمی مبنی بر توزیع 4میلیون 

تن قیر مجانی ب��ه وزارتخانه ها و 
نهادها و محاس��به مواد اولیه قیر 
صادراتی با ارز آزاد با چالش جدی 
مواج��ه ش��ده و ارزش صادراتی 
آن ب��ه ح��دود 400میلیون دالر 
محدود ش��ده است. همچنین از 
طرف دیگر صادرات هیدروکربور 
با ابهام قاچاق مواجه ش��ده و اگر 
اتحادیه اق��دام جدی جهت رفع 
ابه��ام و شفاف س��ازی ب��ه عمل 
نیاورد اعضا با چالش جدی مواجه 

خواهند شد. 
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
اضاف��ه ک��رد: در همی��ن رابطه، 
هیأت مدیره اتحادیه با بررسی همه 
جوانب، راهکارهایی را برای حمایت 

از اعضا و روان سازی صادرات اتخاذ 
کرده و امید است با همکاری ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق و ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش اجرایی ش��ود. 
خوش��بختانه با پیگیری اتحادیه، 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
دس��تور بازنگری در ن��رخ ارز قیر 
صادراتی را ابالغ کرده و امید است 
که دستگاه ها از تصمیمات مقطعی 
و غیر سیس��تمی خودداری کنند 
و بازار صادراتی کش��ور را با چالش 

مواجه نسازند. 
حس��ین منی��ری از اعض��ای 
هی��أت مدیره کمیس��یون روغن 
نیز در این نشس��ت با اش��اره به 
ایجاد س��امانه جامع جمع آوری 
روغن کارک��رده، الزمه راه اندازی 

این سامانه را مشوق های مالیاتی 
دولت برای تعوی��ض روغنی ها و 
مراکز جمع آوری روغن کارکرده 
برش��مرد  تولیدی  واحده��ای  و 
و گف��ت: جلوگی��ری از اختالط 
مواد یارانه ای ب��ا روغن کارکرده، 
سهمیه بندی خوراک کارخانه های 
روغن تصفی��ه دوم و حفاظت از 
محیط زیست از جمله مشخصه ها 

و ویژگی های مفید آن است. 
همچنین وحید ش��یخی عضو 
هیأت مدیره و رئیس کمیس��یون 
قی��ر نی��ز در خص��وص اهمی��ت 
تنظی��م بازار قیر گفت: بر اس��اس 
تصمیم گی��ری ص��ورت گرفته در 
کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ 
خوراک قیرس��ازی )وکیوم باتوم( 
با ن��رخ ارز آزاد در دو ماه گذش��ته 
شاهد تعطیلی واحدهای قیرسازی 
پاس��ارگاد در اراک، ته��ران، تبریز 
و ش��یراز بوده و واحد آبادان نیز با 
کمتری��ن ظرفیت به فعالیت خود 
ادامه می دهد. همچنین ش��رکت 
نفت جی تولید خ��ود را به حدود 
20درص��د کاه��ش داده و مابقی 
شرکت های تولیدی و بازرگانی این 

صنعت نیز تقریبا تعطیل شده اند. 
ارز  ن��رخ  محاس��به  ش��یخی 
آزاد ب��رای خ��وراک وکیوم باتوم 
توس��ط پخش فرآورده های نفتی 
و افزای��ش هزینه های صادرات را 
از جمل��ه مش��کالت این صنعت 
برشمرد و خواستار اصالح آن شد. 

با شعار »بخش خصوصی، حکمرانی ملی و دیپلماسی اقتصادی«

دوازدهمین همایش ساالنه اتحادیه OPEX فردا برگزار می شود

گزارش2

دریچه

تازه ترین پیش بینی بانک جهانی
رشد 4 درصدی ایران در سال 2018

بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 
2018 و 2019 می��الدی را ب��ه ترتی��ب چه��ار و 
4.3درص��د پیش بینی کرد که نس��بت به پیش بینی 
قبلی آن در ژوئن سال گذشته تغییر چندانی ندارد. 
به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارش »چشم انداز 
اقتصادی جهان« اعالم کرد: انتظار می رود، نرخ رشد 
اقتصادی جمهوری اس��المی ایران - دومین اقتصاد 
منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا )من��ا( - به دلیل 
خنثی شدن کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی 
به بازارهای تأمین مالی با افزایش س��رمایه گذاری ها 
در این کش��ور در س��ال 2020 به 4.3 درصد برسد. 
بانک جهانی، همچنین نرخ رش��د اقتصادی ایران در 
سال 2017 را 3.6 درصد تخمین زد که از پیش بینی 

قبلی این بانک 0.4 درصد کمتر است. 
این نه��اد مال��ی بین المللی، نرخ رش��د اقتصادی 
منطق��ه خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا در س��ال های 
2018، 2019 و 2020 را ب��ه ترتی��ب س��ه، 3.2 و 
3.2درصد پیش بینی و اعالم کرد: نرخ رشد اقتصادی 
منطقه منا به ش��دت کاهش می یابد و از پنج درصد 
در س��ال 2016 ب��ه 1.8 درص��د در س��ال 2017 
می رس��د، اما در سال های 2018 و 2019 با توجه به 
سیاس��ت اصالحات، کاهش تعدیالت مالی و افزایش 

فعالیت های منطقه ای بار دیگر افزایش می یابد. 
بانک جهانی، تداوم تنش ها در منطقه، پایین بودن 
قیمت ه��ای نف��ت و موانع موجود بر س��ر راه فرآیند 
اصالحات را خطرات تهدید کننده رش��د اقتصادی در 

منطقه منا برشمرد. 
بن��ا به پیش بین��ی بانک جهانی ب��ه دلیل افزایش 
س��رمایه گذاری و تجارت، نرخ رشد اقتصادی جهان 
که در س��ال 2016 معادل 2.4 درصد بود، در س��ال 
2017 ب��ه 3درص��د افزایش می یابد و در س��ال های 
2018، 2019 و 2020 نی��ز به ترتیب به 3.1، س��ه 

و 2.9درصد می رسد. 
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا 
و پاس��یفیک در س��ال 2017 را 6.4 درصد تخمین 
زد و اعالم کرد بیش��ترین نرخ رشد اقتصادی جهان 
در س��ال 2017 متعلق به این منطقه است. این نهاد 
مالی بین المللی، نرخ رشد اقتصادی منطقه یاد شده 
در س��ال های 2018، 2019 و 2020 را ب��ه ترتیب 
6.2، 6.1 و 6 پیش بینی کرد که نسبت به پیش بینی 

قبلی آن تغییری ندارند. 

11 هواپیمای پسابرجامی وارد شد
سرنوشت 33۷ هواپیمای دیگر 

ایران چه می شود؟ 
با وجود تمام شایعات بار دیگر کاخ سفید مجبور شد 
به اصول تصریح ش��ده در توافق هسته ای میان ایران و 
شش کش��ور قدرتمند جهان پایبند بماند و نسبت به 
تمدید حضور خ��ود در این توافق حکم کند، اما با این 
وجود هنوز این ابهام بر سر جای خود باقی  است که آیا 
ترامپ قصد دارد یکی  دیگر از تصمیمات دیوانه وار خود 

در عرصه سیاسی را در رابطه با برجام بگیرد یا خیر. 
به گزارش ایس��نا، هرچند اتحادیه اروپا تاکنون بارها 
تأکید کرده که به توافق هس��ته ای با ایران پایبند است 
و ایران نیز در تمام بررس��ی های انجام ش��ده به توافق 
کامال پایبند بوده، اما خروج آمریکا از این توافق می تواند 
مش��کالتی را در برخی از توافق های پس��ابرجامی و به 

خصوص صنعت هواپیمایی به وجود آورد. 
ب��ا توجه به این که آمریکا در بس��یاری از عرصه های 
هوایی جهان به فناوری های ش��به انحصاری دسترسی 
دارد و پی��ش از ای��ن نیز اع��الم کرده ک��ه فروش هر 
هواپیمایی به ایران که حداق��ل 10درصد از تجهیزات 
آن به شرکت های آمریکایی مرتبط باشد نیاز به صدور 
مجوز جداگانه از سوی این دولت دارد، در صورت تغییر 
در رویکرد فعلی کاخ سفید توافق های ایران برای خرید 

هواپیما با اما و اگرهای جدیدی مواجه می شود. 
ایرالین های ایرانی در قراردادها و توافق های جداگانه 
تاکنون در رابطه با 348 فروند هواپیما با هواپیماسازان 
بزرگ مذاکره داش��تند که از این رق��م 260 فروند که 
مربوط به ش��رکت های ایران ایر و آس��مان می شود به 
مرحله قرارداد نهایی رس��یده و دیگ��ر توافق ها نیاز به 

نهایی شدن در مراحل بعدی دارد. 
از تم��ام قراردادهای امضا ش��ده تاکن��ون 11 فروند 
هواپیمای جدید شامل سه فروند ایرباس و هشت فروند 
ATR وارد ایران شده و دیگر هواپیماها در صف انتظار 
هس��تند.  در چنین ش��رایطی با وجود آن که اوفک – 
وزارت خزانه داری آمریکا – مجوزهای الزم برای فروش 
هواپیما به ایران در قال��ب این قراردادها را اعالم کرده، 
ام��ا تغییر رویکرد دولت آمری��کا در پایبندی به برجام 
می تواند سرنوش��ت 337 هواپیمای باقی مانده ایران در 

صف خرید را نامعلوم کند. 
هرچند مقام های ایرانی باره��ا اعالم کرده اند آمریکا 
توان خروج از برج��ام بدون پرداخت هزینه ای گزاف را 
ندارد و با صدور مجوزهای الزم قراردادهای فعلی برای 
طرفین الزم االجرا هستند، اما تهدیدهای ترامپ شاید 
پای هواپیماسازانی که به ایران آمده اند را سست کند، از 
این رو باید دید که آیا می توان انتظار داشت که ایران در 
مجامع بین المللی نسبت به این تهدیدات واکنش نشان 
می دهد یا اینکه باید ش��اهد تغییرات��ی در برنامه ریزی 

برای آینده  ایرالین های ایرانی بود. 

یادداشت

تله بی اعتمادی در اقتصاد

در کش��ورهایی که اقتصاد دولتی ب��زرگ دارند، به ویژه 
اقتصادهایی که تک محصولی هس��تند و اقتصاد آنها حول 
ص��ادرات یک محصول عمده می چرخد، توجه چندانی به 
بخش خصوصی و خصوصی س��ازی نداشته و همین سبب 
ش��ده تا تصمیمات و سیاس��ت های آنها با اختالل مواجه 
ش��ود. آنچه ما در فضای اقتصادی حاکم بر جامعه امروزی 
شاهد آن هس��تیم وجود همین تصمیمات شتابزده، یک 
ش��به، کارشناس��ی نش��ده در متغیرهای کالن اقتصادی 
کش��ور است که به ش��دت فرآیندهای تولیدی و بازرگانی 
کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.  از طرفی، وجود قوانین 
و مقررات پیچیده و دس��ت و پاگیر که اکثر آنها منجر به 
ایجاد فساد می شوند و یا حتی دادن امتیاز و رانت به برخی 
افرادی که انحصار یک یا چند بازار به خصوص را در دست 
دارند، گله و شکایت بیش��تر فعاالن اقتصادی است. آنچه 
امروز گریبانگیر اقتصاد کش��ور ما شده است عدم شفافیت 
در تمامی بخش هاس��ت. این عدم شفافیت می تواند ناشی 
از رعای��ت نکردن حق��وق مالکی��ت بخش خصوصی، باال 
بودن هزینه به دس��ت آوردن اطالعات، باال بودن ریس��ک 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی، پایین بودن می��زان اطمینان 
فعاالن اقتصادی به درست بودن تصمیمات خود و متعدد 
بودن نهادها و قوانین اقتصادی در داخل محیط اقتصادی 
باش��د.  تمام��ی عوامل فوق در نهایت منج��ر به باال رفتن 
هزینه های معامالتی در کس��ب وکار ها خواهد شد و انگیزه 
س��رمایه گذاری در بخش مولد را کاهش خواهد داد. وقتی 
ی��ک فعال اقتصادی از صحت آم��ار و اطالعات موجود در 
بازار اطمینان نداشته باشد و در کنار آن مرتبا شاهد صدور 
بخشنامه ها و دستورالعمل هایی باشد که بعضا ضدونقیض 
نیز هستند، نمی تواند پیش بینی درستی از وضعیت فعالیت 
خود در آینده داش��ته باش��د که در نتیجه منجر به افول و 
ن��زول عملکرد بالقوه آن خواهد ش��د. همین جریان برای 
س��رمایه گذاران نیز قابل تعمیم است. س��رمایه گذاری که 
ش��اهد نوس��انات متعدد در نرخ ارز، بازارهای مالی و پولی 
و ترس از عدم بازگشت سرمایه خود باشد، هیچگاه دست 
به سرمایه گذاری نخواهد زد. بی اعتمادی اقتصادی یکی از 
مولفه های مهم س��رمایه اجتماعی است که عدم توجه به 
آن روند توس��عه در کش��ور را با اخالل روبه رو خواهد کرد. 
س���طح کافی اعتماد به ویژه اعتماد سیس�تمی و نهادینه، 
نقش�ی اساس�ی در ثبات و حفظ نظام اجتماعی، سیاس�ی 
و اقتصادی ایفا می کند و از آنجایی که کارآمدی دولت ها و 
نهادهای حکومتی نیز تا اندازه زیادی به اعتماد مردم به آنها 
بستگی دارد، توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است. 

آنچه امروز اقتصاددانان از آن به عنوان تله بی اعتمادی 
ن��ام می برند که اقتصاد کش��ور و روابط اجتماعی حاکم 
بر جامع��ه را تحت تأثیر قرار داده، اگر به درس��تی حل 
و فصل نش��ود باعث می شود سیس��تم در کلیت خود به 
شدت درگیر موازی کاری و اتالف منابع شود و ساختار به 
گونه ای پیش رود که مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات 
اش��تباه کاهش و فس��اد و دور زدن قان��ون به فرآیندی 
معمول تبدیل ش��ود. وجود مش��کالت بیکاری، گرانی، 
نبود رفاه اجتماعی و ش��کاف عمیق طبقاتی از مهم ترین 
مسائلی است که مردم از دولت انتظار کاهش یا رفع آنها 
را دارند. اما آمار و اطالعات حاکی از آن اس��ت که اعتماد 
اقتصادی و سیاس��ی اکثریت مردم نس��بت به سال های 
گذشته کاهش چشمگیری داشته است. رضایت کلی از 
زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دولت 
یا حکومت دارد. هر چه این رضایت بیشتر باشد اعتماد به 
نظام بیشتر است که خود سطح اقتصادی کشور را تحت 
تأثیر قرار می دهد. این الگو در کشورهای توسعه یافته تر 
از لحاظ رضایت سیاسی - اقتصادی، اعتماد به یکدیگر و 

دیگر عناصر بیشتر به چشم می خورد. 
اعم��ال تحریم ه��ای بین الملل��ی در س��ال های اخیر 
ضربه ای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرد و انتظار مردم 
از ش��رایط بعد از برجام این بود که وضعیت معیشتی و 
تولیدی بهبود نسبی پیدا کند. با وجود اینکه رشد تورم 
به ط��ور قابل مالحظ��ه ای کاهش یافت ام��ا در کنار آن 
رکودی حاکم شد که دولت بر خالف وعده هایی که داده 
بود نتوانست، وضعیت اقتصادی را آن گونه که مردم توقع 
داشتند بهبود بخشد.  شاید از نظر بسیاری از اقتصاددانان 
مداخله دولت در اقتصاد مناس��ب نباشد، اما برای حفظ 
نظم و استقرار حاکمیت قانون ضروری است. نظارت بر 
عملکرد صحیح این قوانین می تواند بر باال بردن اعتماد 
در فضای اقتصادی تأثیر گذار باش��د. شاید اولین راهکار 
برای تحقق این هدف این باشد که دولت باید بار خود را 
سبک کند و از پرداختن به حوزه هایی که در آنها مهارت 
ندارد پرهیز کند. دولت باید بپذیرد که توان ثروت آفرینی 
را ن��دارد و ناکارآم��د عمل و این خ��ود میانبری را برای 
فساد ایجاد می کند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش 
حکمرانی و مش��ارکت همه ذی نفعان اس��ت که دولت 
پیش از انجام هر کاری باید به یک دیدگاه مش��ترک در 
زمینه هایی مانند توس��عه، پیشرفت و خصوصی سازی با 
بخش خصوصی برس��د. نکته ای که بارها به تأکید شده 
ایجاد ش��فافیت در تمامی بخش های اقتصادی اس��ت. 
راه اندازی مکانیس��م های اعتماد س��ازی مل��ی، برقراری 
عدال��ت اقتص��ادی و توجه ویژه به شایسته س��االری در 
تمام��ی ارکان دولتی از عواملی اس��ت ک��ه می تواند به 
اعتمادس��ازی اقتصادی کمک کند. با استفاده از عوامل 
فوق  می توان امید داشت مجالی برای بهبود شفافیت و 

ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود  آید. 
منبع: خبرآنالین
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در نهمین جش��نواره بین المللی فارابی 
)ویژه تحقیقات علوم  انسانی و اسالمی(، 
انجم��ن مدیریت ایران به ریاس��ت دکتر 
مجید قاس��می، به عن��وان انجمن علمی 

برتر شناخته  شد.
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز«، مراس��م 
اختتامی��ه نهمین جش��نواره بین المللی 
روحان��ی  دکت��ر  حض��ور  ب��ا  فاراب��ی 
رئیس جمه��ور، دکتر غالم��ی وزیر علوم 
و فن��اوری، مع��اون علم��ی و فن��اوری 
ادب��ا،  از  جمع��ی  و  ریاس��ت جمهوری 
پژوهشگران، مدیران و اندیشمندان صبح 
یکش��نبه در س��الن اجالس سران برگزار 

شد.
در ای��ن جش��نواره انجم��ن مدیریت 
ایران به ریاس��ت دکتر قاس��می به عنوان 
انجمن علمی برتر، از میان بیش از 377 
انجمن علمی، به س��بب اقدامات شایسته 
و تالش ه��ای موث��ر در عرص��ه دان��ش، 
پژوهش، توس��عه و تعالی علوم  انس��انی، 
موفق ب��ه دریافت ل��وح تقدیر و تندیس 

شد.
جش��نواره بین الملل��ی فاراب��ی، وی��ژه 
تحقیقات علوم انس��انی و اسالمی توسط 
وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری، به 
صورت س��االنه برگزار می شود و موضوع 
جشنواره، تحقیقات حوزه علوم  انسانی و 

اسالمی است.

علوم  انسانی، قطب نمای مسائل 
اجتماعی

اما رئیس جمهور در مراس��م اختتامیه 
نهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی فارابی با 

تاکید ب��ر اینکه علوم حقوق و سیاس��ت 
توانس��ت در مذکرات س��خت بین المللی 
برای ملت ای��ران موفقیت کس��ب کند، 
گفت: علوم  انس��انی س��رلوحه همه علوم 
اع��م از م��ادی و معنوی اس��ت. در این 
زمینه باید دانش��جویان را تشویق کنیم 
و محی��ط دانش��گاه ها و تحقیقات را آزاد 
بگذاریم. این علوم انس��انی است که باید 
جامع��ه را هدایت کند نه آنکه عده ای در 
ی��ک اتاق بنش��ینند و به دنب��ال هدایت 

علوم  انسانی باشند.
روحانی با بیان اینکه اگر خدایی نکرده 
ملی م��ان  و  دین��ی  ارزش ه��ای  روزی 
ن��زد جوانان کمرنگ ش��ود، مس��ئوالن، 
فرهیختگان و دانشگاهیان مقصر هستند، 
خاطرنشان کرد: علوم  انسانی قطب نمای 
مس��ائل اجتماعی در کش��ور است و باید 
بگذاریم که این قطب نما به درس��تی کار 
کند تا به آن نگاه کرده و از آن اس��تفاده 
کنی��م؛ با ش��عار ش��مال و جن��وب این 
قطب نما تغیی��ر نمی کند، بلکه ما باید به 
جه��ت آن نگاه و ب��ا بهره گیری از آن در 

مسیر صحیح حرکت کنیم.
با تاکید ب��ر اهمیت  رئیس جمه��وری 
علوم انس��انی و تاثیرگذاری این علوم در 
س��ایر عرصه های علمی و همچنین حل 
مشکالت مختلف اظهار کرد: علوم انسانی 
جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و چنانچه 
بنا بر این اس��ت که اص��الح اداری انجام 
ش��ود یا برنامه ریزی حرکت برای کشور 
تدوین و یا تحولی در جامعه ایجاد شود، 
ابتدا باید در حوزه علوم انسانی و فرهنگ 

جامعه این اتفاق بیفتد.

روحان��ی ادام��ه داد: در دوران��ی علوم 
انس��انی و اس��المی با نوعی مظلومیت و 
محرومیت مواج��ه بودن��د؛ چراکه علوم 
صنعتی، تجربی و مهندسی با اکتشافات، 
اختراع��ات و آثار عملی و زرق و برقی که 
داش��ت بس��یاری از جوامع را تحت تاثیر 
خود قرار داده بود و این موضوع تا جایی 
پیش رفت ک��ه در ذهن جوان��ان ما نیز 
تاثیر گذاش��ت و در دورانی گفته می شد 
که نف��رات برتر باید به رش��ته های علوم 
تجربی و مهندس��ی بروند و س��ایرین به 
ناچار در رشته های علوم انسانی تحصیل 

کنند.
وی افزود: امروز خوش��حال هستم که 
این دوران بس��یار س��ریع س��پری شد و 
دیگ��ر تردیدی برای کس��ی وجود ندارد 
که توسعه کش��ور بدون رشد و پیشرفت 
علوم انس��انی امکان پذیر نیس��ت. امروز 
سیاس��تمداری و سیاست ورزی جایگاهی 
بسیار تاثیرگذار در سرنوشت یک جامعه 
دارد و همچنین اقتص��اد، حقوق و علوم 
اجتماع��ی از جمل��ه رش��ته های مهم و 
تاثیرگذار هس��تند و چنانچ��ه مجموعه 
علوم انس��انی در کنار س��ایر عل��وم قرار 
نگیرد، ممکن است علوم دیگر نیز به ضد 

خود تبدیل شوند.
رئیس جمه��وری ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
اس��تفاده نادرس��ت از علم حتی می تواند 
باعث انهدام بش��ریت ش��ود، خاطرنشان 
کرد: ام��روز مش��اهده می کنی��م که در 
منطق��ه م��ا گروهک ه��ای تروریس��تی 
مختلف��ی از جمل��ه داع��ش از صنعت و 
تکنول��وژی برای انح��راف جامع��ه و به 

آشوب کشاندن منطقه استفاده نادرست 
می کنند.

روحان��ی همچنین با تاکی��د بر اینکه 
علوم انس��انی را نمی توان مهندسی کرد، 
اظه��ار کرد: تح��ول در علوم انس��انی با 
مهندس��ی درست نمی شود، علوم انسانی 
با پ��ول و س��فارش پیش��رفت نمی کند 
و متح��ول نمی ش��ود بلکه بای��د به جای 
اینگون��ه مس��ائل فض��ای آزاد در اختیار 
اندیش��مندان و دانش��مندان ق��رار داده 
ش��ود تا در این فضا عالم��ه طباطبایی ها 

و مطهری ها به وجود بیایند.
رئیس جمه��وری با انتق��اد از وضعیت 
آزادی در برخی علوم گفت: ما چارچوبی 
می گذاری��م و می گوییم ک��ه اگر چپ یا 
راس��ت بروی کج رفته ای. در این شرایط 
چگونه دانش��مندان بدون تض��ارب آرا و 
نق��د و انتقاد و رویاروی��ی دقیق اخالقی 

می توانند رشد یابند؟
اخت��الف  رسمیت ش��ناختن  ب��ه  وی 
فک��ری و نظری و ایجاد فضای مناس��ب 
نق��د و انتقاد از جمل��ه اقدامات موردنیاز 
برای پیشرفت علوم به ویژه علوم انسانی 
عنوان کرد و گفت: تفکر انس��ان ها مانند 
کارخانه ماشین س��ازی نیست که از یک 
ط��رف ب��ه آن آه��ن بدهید و از س��مت 
دیگر ماش��ین بیرون بیاید؛ باید به تنوع 
و اختالف نظر انسان ها احترام بگذاریم و 
بدانیم که اختالف نظری که در چارچوب 
نظریه باش��د می تواند ب��ه وحدت جامعه 
منجر ش��ود و فشار برای وحدت ماشینی 
می تواند برای انس��جام جامعه خطرناک 

باشد.

توزیع س��ود س��هام عدالت پس از 11 
س��ال از آغاز اجرای ای��ن طرح در حالی 
از 19 دی م��اه ج��اری کلید خ��ورد که 
تاکنون نخس��تین قس��ط آن به حساب 
33.5میلی��ون نفر مش��مول واریز ش��ده 

است. 
به گزارش ایرنا، از جمعیت 81 میلیون 
نف��ری ای��ران، بی��ش از 49 میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت هستند و اطالعات 
آنها در س��امانه س��هام عدالت گردآوری 
شده است که حدود 2 میلیون نفر از این 

افراد اکنون در قید حیات نیستند. 
با این اوصاف از 47 میلیون س��هامدار 
این ط��رح، 14میلیون نفر هنوز ش��ماره 
ش��بای حساب خود را برای واریز سود به 
سازمان خصوصی س��ازی اعالم نکرده اند؛ 
برخی نیز در گذش��ته دعوت نامه ثبت نام 
س��هام عدال��ت دریافت ک��رده بودند اما 
فرآین��د ثبت ن��ام را تکمی��ل نکرده ان��د 
و اکن��ون ای��ن س��وال وج��ود دارد ک��ه 
جاماندگان از سهام عدالت چه سرنوشتی 

خواهند داشت. 
س��هامداری  آینده  روشن ش��دن  برای 
اف��رادی ک��ه از برنامه س��هام عدالت جا 
مانده اند، خواندن نکات زیر خالی از لطف 

نیست. 
1- حدود یک میلیون و 800 هزار نفر 

در گذش��ته دعوت نامه ش��رکت در طرح 
توزی��ع س��هام عدال��ت را دریافت کردند 
اما به هر دلیل پرونده آنها تکمیل نش��د 
و ثبت ن��ام آنه��ا نیمه تمام مان��د؛ اکنون 
سازمان خصوصی سازی اولویت کار را بر 
تعیین تکلیف 49میلیون س��هامدار فعلی 
ق��رار داده اس��ت و پس از پایان پروس��ه 
پرداخت س��ود به آنها، تعیین تکلیف این 
افراد را در دس��تور کار قرار می دهد تا به 

حق خود برسند. 
2- حدود 14 میلیون نفر شماره شبای 
خ��ود را به س��امانه س��هام عدالت اعالم 
نکرده اند؛ از آنجا که تنها راه واریز س��ود 
اعالم ش��ماره شبا اس��ت، انتظار می رود 
مش��موالن هرچ��ه س��ریع تر به س��امانه 
 www. samanese. مذکور به نش��انی
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خود را اعالم کنند. 
3- ممکن اس��ت برخی از مش��موالن 
فعل��ی خود را مس��تحق دریافت س��هام 
س��ازمان خصوصی سازی  ندانند؛  عدالت 
ضمن احترام و استقبال به نظر این افراد، 
در آینده درباره افرادی که شماره شبای 
خود را اع��الم نکرده اند، با اخذ مصوبه از 

مراجع ذی ربط تصمیم گیری می کند. 
4- پرداخ��ت س��ود س��هام عدالت به 
مش��موالنی که فوت شده اند، در ماه های 

آین��ده و پ��س از واری��ز کام��ل س��ود 
س��هامداران در قید حیات آغاز می شود؛ 
ب��رای ای��ن کار الزم اس��ت ورث��ه ف��رد 
مش��مول، امور مربوط ب��ه انحصار وراثت 
را انج��ام داده و برگه حص��ر وراثت را در 
اختیار داشته باشند تا طبق آن به حساب 
وراث واریز شود که جزییات آن در موعد 

مقرر اعالم می شود. 
اطالع��ات  به روز رس��انی  آخری��ن   -5
در س��امانه س��هام عدالت مربوط به 31 
مرداد اس��ت و مشموالنی که پس از این 
تاریخ ف��وت کرده و پیش از آن ش��ماره 
حس��اب خ��ود را اع��الم کرده اند، س��ود 
واریزی را دریاف��ت کرده اند؛ در غیر این 
ص��ورت باید ورثه منتظر اعالم س��ازمان 
خصوصی س��ازی درباره تعیین  تکلیف این 

دسته از مشموالن باشند. 
6- آن دس��ته از افرادی که نتوانستند 
باقیمانده بدهی خود بابت سهام عدالت تا 
سقف یک میلیون تومان را در موعد مقرر 
به دولت پرداخت کنند، دیگر امکان واریز 
این مبلغ را ندارند زیرا سقف سبد سهام 
عدالت در شرکت های مشمول این طرح 
بس��ته ش��ده و به تصویب ش��ورای عالی 
قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون 

اساسی رسیده است. 
7- حدود 650 هزار نفر از مش��موالن 

س��هام عدالت کس��انی هس��تند که یک 
ب��ار ش��ماره ش��بای بانکی به س��ازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کردند ولی شماره 
ش��بای آنان به تایید بانک ها نرسید؛ الزم 
اس��ت این مشموالن بار دیگر یک شماره 
شبای جدید از حساب های غیرمسدود و 
یا حس��اب های غیربلندمدت بانکی خود 
را که امکان واریز وجه داش��ته باش��د، به 

سامانه سهام عدالت معرفی کنند. 
8- برخی بانک ها در جریان واریز سود 
به حساب مشموالن سهام عدالت، پیامک 
واریز وجه به مش��موالن ارسال نکرده اند، 
بنابرای��ن اگر مش��موالن قص��د اطالع از 
واریز وجه به حس��اب خ��ود را دارند باید 
صورت حس��اب دریافت وجه حساب خود 
را کنت��رل کنند و از واریز س��ود س��هام 

عدالت اطالع یابند. 
9- ب��ه مش��موالن س��هام عدالت که 
شماره شبای بانکی تاییدشده قبلی آنان 
با اشکال و مسدودی مواجه شده است و 
به هر علت امکان واریز سود سهام عدالت 
به شماره شبای آنان فراهم نشده، اجازه 
داده می ش��ود یک شماره ش��بای بانکی 
جدید به سامانه سهام عدالت اعالم کنند. 
10- سازمان خصوصی سازی برنامه ای 
ب��رای آغاز دور جدید س��هام عدالت و یا 

جذب مشموالن جدید ندارد. 

جاماندگان از سود سهام عدالت بخوانند
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انجمن مدیریت ایران، انجمن علمی برتر شد
دریچه

گمرک

 »منشور اقتصادی«
 حال کسب وکار پایتخت را خوب 

می کند؟ 
دس��تور تدوی��ن منش��ور اقتص��ادی مقاومت��ی 
اختصاصی برای استان تهران توسط وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  به منظور اتصال اقتصاد تمرکزگرا 
در پایتخ��ت به نقاط پیرامون��ی می تواند از عمده 
راهکارهایی تلقی ش��ود که بر روند کسب وکار در 

کشور تاثیر جدی  خواهد گذاشت. 
به گزارش ایس��نا، اس��تان تهران یک��ی از نقاط 
اس��تراتژیک کشور به ش��مار می آید که بخشی از 
اقتصاد کش��ور در آن خالصه شده و سالیان سال 
است که مسئوالن قصد دارند اقتصاد تمرکزگرا را 

از این استان به نقاط پیرامونی متصل کنند. 
ب��ه تازگی محمد ش��ریعتمداری - وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - خواستار نگارش مجهول اقتصاد 
مقاومتی برای اس��تان تهران ش��ده و اعالم کرده 
ک��ه اگر قصد داری��م اقتصاد تمرکزگ��رای خود را 
به نقاط پیرامونی کش��ور متص��ل کنیم، می توان 
مدیریت مربوطه را در تهران مستقر کرد تا بخش 
نرم افزاری در این اس��تان مدنظر قرار گیرد و سایر 

بخش ها به نقاط مختلف کشور منتقل شود. 
باید بدانیم که حجم عظیمی از جمعیت کش��ور 
در اس��تان تهران گردهم آمدن��د و وضعیت حوزه 
کس��ب وکار در ای��ن اس��تان تاثیر ج��دی  بر روند 
کسب وکار به کش��ور دارد، بنابراین باید به صورت 

ویژه در این رابطه تصمیم گیری شود. 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی، فعالی��ت در 
بخش ه��ای دانش بنی��ان و تحقی��ق و آم��وزش از 
پتانس��یل های اقتص��ادی اس��تان تهران به ش��مار 
م��ی رود؛ هرچن��د که مس��ائل زیس��ت محیطی و 

آالینده ها از محدودیت های این استان است. 

ع��الوه بر این در اس��تان ته��ران 17 هزار واحد 
صنعت��ی وج��ود دارد ک��ه 5000 واح��د آنها در 
ش��هرک های صنعتی مستقر ش��ده اند؛ واحدهایی 
که ب��ا مش��کل نقدینگ��ی و س��رمایه در گردش 
روبه رو هس��تند و چش��م امیدش��ان ب��ه دریافت 
تس��هیالت بانکی دوخته شده است. مشکالتی که 
ب��ه گفته وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 70درصد 
آن با حل مش��کالت بانکی برطرف می شود و اگر 
بتوان در این رابطه چاره اندیش��ی کرد بسیاری از 
واحد های تولیدی در مس��یر رونق قرار گرفته و از 

گرفتاری های خود گذر می کنند. 

گمرک ابالغ کرد
بخشنامه ضوابط جدید صادرات و 

واردات میوه
گم��رک ای��ران در بخش��نامه ای، مصوبه هیأت 
وزی��ران ب��رای واردات و صادرات میوه بر اس��اس 
ضواب��ط جدی��د را ابالغ ک��رد. گمرک ای��ران در 
بخش��نامه ای، مصوبه هیأت وزیران برای واردات و 
صادرات میوه بر اس��اس ضوابط جدید را برای اجرا 
به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابالغ کرد. در این 

بخشنامه آمده است:
س��ایر  و   96  .8  .30 م��ورخ  بخش��نامه  پی��رو 
بخش��نامه های مربوط��ه، ب��ه پیوس��ت تصوی��ر نام��ه 
م��ورخ4. 10. 96  مدی��رکل محت��رم دفت��ر مق��ررات 
 واردات و ص��ادرات منض��م ب��ه تصوی��ر نام��ه م��ورخ
25. 9. 96 وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعالم می دارد: 
1- ب��ا توجه ب��ه بند 5 مندرجات ذیل یادداش��ت 
فص��ل 8 کتاب مقررات ص��ادرات و واردات و مصوبه 
مورخ 22. 8. 96  هیأت وزیران به ازای صادرات یک 
کیلو و نیم س��یب درختی با یک کیلوگرم کش��مش 
ی��ا دو کیلوگرم پرتقال حق��وق ورودی یک کیلوگرم 
موز وارداتی معادل 5درصد ارزش محاسبه می گردد. 
2- چنانچه پروانه پرتقال صادراتی قبل از صدور 
مصوبه فوق االشاره  صادر و کاال از قلمرو گمرکی 
خارج شده باشد، پروانه موصوف مشمول استفاده 

از تخفیف جهت موز وارداتی نخواهد بود. 
3- پروانه ه��ای صادرات��ی س��یب درخت��ی که 
محموله آن قبل از مصوبه فوق االش��اره از کش��ور 
خارج شده است مش��مول تسهیالت ماقبل یعنی 
به ازای ی��ک کیلوگرم س��یب صادراتی، ترخیص 
ی��ک کیلوگرم موز با تعرفه 5درصد حقوق ورودی 
امکان پذیر اس��ت. علی ایحال مقتضی است دستور 
فرمایید کلیه پروانه های صادراتی ارائه شده جهت 
اس��تفاده از تس��هیالت حقوق ورودی 5درصد در 
گم��رکات مراکز اس��تان ها بررس��ی و مجوزهای 
مربوط به نام گمرکات ترخیص کننده موز صادر و 
نظ��ارت الزم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق 

دولت اعمال گردد. 

تجارت

نفت

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
حال اقتصاد خوب نیست؛ بر 

اقدامات گذشته پافشاری نکنیم
رئی��س ات��اق بازرگانی ایران معتقد اس��ت بس��تر 
نامناس��ب اقتص��اد باع��ث س��لب تصمیم گیری های 
درست ش��ده اس��ت و نمی توان با نادیده گرفتن این 
مسائل، بر اقدامات گذشته پافشاری کرد و باید برای 

حل مسائل به سمت شفاف سازی حرکت کنیم. 
به گزارش ایس��نا، غالمحسین ش��افعی روز گذشته 
در نشس��ت هیأت نمایندگان گف��ت: این روزها نگاهی 
به اقتصاد کشور نش��ان می دهد که حال اقتصاد خوب 
نیس��ت و ناکارآمدی  بس��یاری در حوزه های اقتصادی 
وجود دارد که ای��ن ناکارآمدی ها خود را به حوزه های 
اجتماع��ی و محیط زیس��ت کش��انده و اعتم��اد را ب��ه 
مس��ئوالن کاهش داده اس��ت. وی افزود: ام��ا اینها به 
معنای ناامیدی نیست و مطمئنا می توان به یمن وجود 
کارشناسان فداکار و فعاالن اقتصادی با اراده کشورمان 
و با فراهم کردن ابزارها، افق بلندمدت و بهینه تری برای 
اقتصاد ترسیم کرد و بر مشکالت فائق آمد و در یک بازه 
زمانی 10 س��ال اقتصاد کشور را جزو اقتصادهای برتر 
قرار داد.  رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط فعلی 
و تلنبار شدن مشکالت در گذر زمان موجب نارضایتی 
شده و نمی توان با نادیده گرفتن آن بر اقدامات گذشته 
پافش��اری کرد و در ش��رایط کنونی شفاف سازی الزمه 
برون رفت از مش��کالت اس��ت و باید واقعیت ها را دید 
و از آنه��ا س��خن گفت که در غیر این ص��ورت در دام 
مش��کالت باقی خواهیم ماند و ش��اهد افزایش فس��اد، 
فق��ر و عقب ماندن از توس��عه اقتص��ادی خواهیم بود.  
ش��افعی اضافه کرد: بستر نامناس��ب اقتصادی موجب 
س��لب تصمیم گیری درست شده اس��ت و این ساختار 
و روش نمی تواند موجب برون رفت از مش��کالت ش��ود 
ضمن اینکه قوانین متعدد و تفس��یرهای مختلف از آن 
موجب مشکالت بسیار ش��ده است. برای حل پایدار و 
ریشه ای مس��ائل اقتصادی باید واقعیت های موجود در 
جامعه را پذیرفت و به صورت ش��فاف و روش��ن از آنها 
س��خن گفت، چراکه اگر این طور عمل نکنیم همچنان 
در مش��کالت باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده تر 
و غیرقابل ح��ل خواهی��م ک��رد.  ش��افعی تصریح کرد: 
افزای��ش فس��اد و نابرابری های فراوان، فق��ر و بیکاری 
و کاه��ش س��طح درآمد واقعی، عقب ماندن از توس��عه 
اقتصادی از س��ال ها پیش مس��ائلی بوده که پیامدهای 
آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی 
بارها پیش بینی و بیان ش��ده بود. با توجه به تجربیات 
موفق س��ایر کشورها پیشنهاد می ش��ود نهاد فراقوه ای 
برای توس��عه کش��ور برای بازه زمانی پنج تا 10 ساله 
ایجاد ش��ود تا شاهد عبور از بحران باشیم.  رئیس اتاق 
بازرگانی ای��ران اظهار کرد: مهم ترین مش��کل اقتصاد 
ای��ران تصمیم های مقطعی و جزیره ای اس��ت.  ازاین رو 
فداکاران��ه باید تصمیم گرفت و نگاه به نس��ل های آتی 
داش��ت. در ش��رایط کنون��ی قوانین دس��ت و پاگیر و 
پوسیده مانع از پیش��رفت و توسعه است که باید مورد 

بازبینی قرار بگیرد. 
 

چرا نفت به ۷۰ دالر نمی رسد؟
صعود موقتی نفت به 70 دالر در هر بشکه که هفته 
گذشته برای نخستین بار در سه سال اخیر اتفاق افتاد، 
حاصل محدودشدن عرضه و بهبود تقاضا بود با این همه 
معامله گران بسیاری را تحت تاثیر قرار نداد زیرا دالیل 
متع��ددی برای افت قیمت ها وج��ود دارند. به گزارش 
ایس��نا به نقل از بلومبرگ، فش��ارهای منف��ی زیادی 
همچنان وجود دارند و ممکن است حفظ رشد قیمت را 
برای نفت دشوار کنند. عواملی که مانع از صعود نفت به 

این سطح قیمت می شوند عبارتند از:
رشد دوباره ذخایر

موضوعی که پیش بینی کنندگان برجسته درباره آن 
توافق نظر دارند این است که ذخایر نفت پس از کاهش 
چش��مگیر در سال 2017، دوباره افزایش پیدا خواهند 
ک��رد. تقاضای جهانی برای نفت همچنان که نیاز برای 
سوخت های زمس��تانی کمتر می شود برمبنای فصلی 
کاهش پیدا می کند و آم��ار اوپک و آژانس بین المللی 
انرژی نش��ان می دهد که این امر ب��ازار را در نیمه اول 
سال میالدی جاری دچار مازاد عرضه خواهد کرد. طبق 
آمار این دو نهاد، میزان ذخایر در نیمه دوم سال دوباره 

کاهش پیدا خواهند کرد.
بازگشت مازاد عرضه نفت

پیش بینی هر دو سازمان اوپک و آژانس بین المللی 
انرژی نشان می دهد میزان ذخایر در نیمه اول امسال 
دوباره رش��د خواهد کرد. اگرچه آمار هفتگی آمریکا 
نشان می دهد که میزان ذخایر رو به کاهش است، اما 
چند ماه طول خواهد کشید تا تصویر واضحی درباره 

وضعیت سایر مصرف کنندگان به دست آید.
کاهش اختالالت عرضه

اخت��الالت عرضه که به دنب��ال تعطیلی خط لوله 
بزرگ دریای ش��مال در اوایل دس��امبر و همچنین 
انفج��ار یک خط لوله نف��ت در لیبی در اواخر همین 

ماه روی داد، از افزایش قیمت ها پشتیبانی کرد.
توقف فعالیت سیستم خط لوله ای فورتیز که یکی از 
بزرگ ترین اختالالت دریای ش��مال از دهه80 میالدی 
بوده است، تا پایان ماه گذشته حل شد و تعمیرات خط 
لول��ه نفت منتهی به پایانه اس س��یدر لیبی در همین 
مدت کامل شد. با این همه رفع مشکل این دو خط لوله 

تاثیر چندانی در پایین بردن قیمت ها نداشت.



ن��رخ دالر یکباره از صبح دیروز س��یر 
صعودی شدیدی را آغاز کرد تا جایی که 
دالر در بازار آزاد به ۴۴۵۰تومان رس��ید 
که علت اصلی این گرانی آغاز کار بازار با 

نرخ باالی بانک مرکزی بود. 
به گزارش مش��رق، بازار ارز درحالی از 
صب��ح دیروز فعالیت خود را آغاز کرد که 
فعاالن ارزی و صراف ها را با شوک همراه 
کرد، چراکه قیمت ها نس��بت به دیروز با 

اختالف باالیی همراه بود. 
بانک مرکزی نرخ پای��ه ارز تزریقی به 
صرافی ه��ا را ۴399 توم��ان اعالم کرد، 
آن ه��م درحالی ک��ه بانک دی��روز قیمت 
دالر را ۴329 توم��ان به بازار اعالم کرده 
ب��ود، اما به دنبال افزای��ش قیمت دیروز 
ارز تزریق��ی از س��وی بان��ک مرکزی به 
بازار، س��یر صعودی قیمت ها در خیابان 

فردوسی آغاز شد. 
صراف ه��ا و فع��االن ب��ازار ارز عل��ت 
مش��خصی برای گرانی ه��ای دیروز دالر 
پیدا نمی کنند و می گویند همه چیز روز 
شنبه آرام بود، ولی نمی دانیم یکباره چه 
شد که بانک مرکزی نرخ را افزایش داد؟ 
یکی از فعاالن این بازار با تعجب سؤال 
می کند که از ش��نبه شب تا دیروز اتفاق 
خاص��ی رخ داده که بانک مرکزی قیمت 
را افزایش داد. وی می گوید: موضع گیری 
ترامپ ه��م که افتاد برای ماه های آینده؛ 
به خاطر  بگویی��م  نمی توانی��م  بنابرای��ن 
مسائل خارجی و آمریکا دالر مجدد گران 

شده است. 
صراف دیگری در تشریح چرایی گران 
شدن دالر از صبح دیروز با تأکید براینکه 
بازار س��ورپرایز ش��ده اس��ت، می گوید: 
نمی دانیم بگوییم دالر ارزان می ش��ود یا 
گران! مهم این است که ما ضرر سنگینی 
از ش��نبه تا دیروز متحمل شدیم. یکی از 
صراف ها که سال هاس��ت در این بازار به 
خرید و فروش ارز می پردازد، می گوید: از 
صبح دیروز صراف ها مدام با بانک مرکزی 
تماس می گیرند تا بتوانند ارز بگیرند ولی 

هنوز بانک ارز به صراف ها نداده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بان��ک مرکزی به 
برخی صرافی ها ارز می دهد، ولی میزانش 
خیلی کم است، می گوید: دیروز هم بانک 
مرکزی عرضه چندانی در بازار نداش��ت، 
اما دیروز این وضعیت بدتر ش��ده چراکه 

تاکنون ارزی به صرافی ها نداده است. 
گرانی یکباره دالر ک��ه علت اصلی آن 
افزایش قیمت پایه از سوی بانک مرکزی 
اس��ت، موجب ش��د تا بار دیگ��ر خیابان 

فردوسی، روز متالطمی را سپری کند. 
دالل ه��ای این بازار می گویند هر زمان 
قیمت ه��ا یکب��اره جهش پی��دا می کند، 
خیابان منوچهری مقابل پاساژ افشار هم 
ش��لوغ تر از روزهای قبل می شود، چراکه 
همه می خواهند بدانند در این مرکز چه 

قیمت هایی برای دالر ثبت می شود. 
خیابان منوچهری، مقابل پاس��اژ افشار 
که پاتوق اصلی دالرفروشان تهران است 
دیروز هم روز ش��لوغی را سپری می کند 
و از صبح ش��اهد افزای��ش قیمت بوده تا 
جای��ی که دالر از ۴ ه��زار و 38۰ تومان 

دیروز به ۴ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. 
ارز ک��ه  ب��ازار  از واس��طه های  یک��ی 
شغلش خرید و فروش دالر برای یکی از 
صراف های بزرگ اس��ت، می گوید: ارز در 
بازار کم اس��ت و دالرهای نقدی را سریع 

می خرند. 
گفتن��ی اس��ت، مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجل��س در گزارش��ی اعالم کرده اس��ت 
که ش��رایط فعلی تعامل ب��ازار تعادلی و 

بازار غیررس��می به گونه ای نیست که در 
صورت ثبات اقتصادی و اوضاع سیاسی تا 
انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود 
که بتوان نام جهش را به آن اطالق کرد. 
ب��ا این ح��ال بای��د توجه داش��ت که 
صرف نظر از رابطه نرخ ارز تعادلی و بازار، 
همیش��ه و ب��رای همه اقتصاده��ا امکان 
وق��وع جه��ش ارزی به واس��طه حادث 
شدن ش��وک های غیرمنتظره اجتماعی، 
سیاس��ی و بین المللی وجود دارد. در این 
باره تهدیدات اخیر در رابطه با بازگش��ت 
تحریم ها می توان��د از عوامل بروز جهش 

باشد. 
بعد از اغتش��اش های اخیر در کش��ور 
ب��ازار ارز و س��که متالطم ش��د و قیمت 
دالر و البته س��که رکورده��ای باالیی به 
ثبت رس��اند، ولی بعد از آن تنها دو س��ه 
روز س��یر نزولی در این بازار آغاز شد اما 
مجددا در روزه��ای بعد دالر اوج گرفت، 
بنابراین به نظر می رسد افراد پشت پرده 

اجازه نمی دهند قیمت ها شکسته شود. 

تجار چه می گویند؟ 
تس��هیل  کمیس��یون  رئی��س  نای��ب 
کس��ب وکار اتاق بازرگان��ی تهران معتقد 
است نگاه دولت ها در ایران نسبت به نرخ 
ارز هم��واره اینگونه بوده که باید این نرخ 
پایین نگه داش��ته ش��ود تا قدرت خرید 
مردم تحت تأثیر قرار نگیرد و تورم ایجاد 
نشود، اما اگر دولت دخالت خود را تبدیل 
به نظ��ارت در بازار ارز کن��د، مطمئنا به 
نف��ع تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان 

خواهد بود. 
احمد کیمیایی اس��دی درباره افزایش 
ن��رخ دالر که به بی��ش از ۴۴۰۰تومان و 
تأثیر آن در بخش تجارت گفت: در چند 
س��ال اخیر بع��د از روی کار آمدن دولت 
یازدهم تا همین چند ماه پیش در بیشتر 
مقاطع زمانی، نرخ ارز حدود 3۷۰۰تومان 
بود که نش��ان می دهد این نرخ به شکل 

مصنوعی کنترل می شود. 
وی افزود: در خیلی  از مواقع این اقدام 
به صادرات م��ا لطمه وارد می کرد. وقتی 
ن��رخ دالر به این ش��کل مصنوعی پایین 
نگه داش��ته می ش��ود واردات ب��ه صرفه 

می شود و صادرات آسیب می بیند. دولت 
بای��د حداقل قان��ون را رعای��ت می کرد؛ 
قان��ون مجلس که بر اس��اس آن نرخ ارز 
باید هر س��اله به اندازه تفاضل نرخ تورم 

داخلی و تورم جهانی تعدیل شود. 

نرخ ارز جهشی غیرمعمول داشت
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ای��ران ادام��ه داد: متأس��فانه دول��ت در 
سال های اخیر این راهکار را پیش نگرفته 
است و نرخ ارز را سرکوب کرده است. به 
هر حال وقتی به شکل مصنوعی نرخ ارز 
پایین نگه داش��ته می شود، در یک جایی 
س��ر باز می کند و جهش پیدا می کند. در 
دو - س��ه ماه اخیر نرخ ارز یک جهش��ی 

داشت که غیر معمول بود. 
وی ب��ا بیان اینکه نرخ ارز در یک روند 
منطقی افزایش قیمت پیدا نکرده اس��ت، 

گفت: اگر نرخ ارز در چند س��ال گذشته 
روند طبیعی خود را طی می کرد ش��اید 
طی چند س��ال به قیم��ت ۴۴۰۰ تومان 
فعل��ی می رس��یدو یکباره جه��ش پیدا 
نمی ک��رد. دولت باید دخال��ت خود را از 
بازار ارز بردارد و این دخالت را تبدیل به 
نظارت کند. این دخالت ها ممکن اس��ت 
باع��ث ش��ود اتفاقی که در س��ال ۱39۱ 
افتاد و طی چند روز نرخ ارز سه برابر شد 

مجددا تکرار شود. 

قابلیت پیش بینی نرخ ارز را از تجار 
گرفته اند

کیمیایی اضافه کرد: دولت با دخالت های 
خ��ود در نرخ ارز، ب��ازار را تحت تأثیر قرار 
داده است و در این شرایط فعاالن اقتصادی 
نمی توانند برنامه ریزی داشته باشند و عمال 
قابلی��ت پیش بینی را از اقتص��اد ما گرفته 
اس��ت. بارها بانک مرک��زی و دولت اعالم 
کرده ان��د که می خواهن��د ارز را تک نرخی 
کنند، اما تاکنون انجام نشده است و همین 
دو نرخی بودن در خیلی موارد باعث رانت 

و فساد شده است. 
تس��هیل  کمیس��یون  رئی��س  نای��ب 
بازرگانی درب��اره تأثیر  اتاق  کس��ب وکار 
افزایش ن��رخ ارز روی ص��ادرات تصریح 
ک��رد: قطع��ا افزای��ش ن��رخ ارز در همه 
کشورها یا به تعبیری زمانی که ارزش پول 
ملی  کاهش پیدا می کند میزان صادرات 
این کشورها افزایش پیدا می کند و کشور 
ما ه��م از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. 
به طور  تولیدکنندگان  و  صادرکنن��دگان 
طبیعی بهتر می توانن��د در زمینه قیمت 
تمام شده با رقبای منطقه ای خود رقابت 
کنند. واقعی ش��دن ن��رخ ارز همواره به 

تولید و صادرات کمک می کند. 
وی اضافه کرد: هم��ه دولت ها تاکنون 
نگاه ش��ان این بوده که نرخ ارز ثابت باشد 
و افزایش پیدا نکند، چرا که تصورشان بر 
این بوده اس��ت که ق��درت خرید مردم و 
تورم به این عامل بستگی دارد. اگر دولت 
بخواه��د نظارت معمولی خود را داش��ته 
باش��د و تعیین ن��رخ ارز را بر عهده خود 
بازار بگذارد در نهایت به نفع تولیدکننده 

و صادرکننده خواهد بود. 

دالیل افزایش یکباره قیمت دالر چیست؟ 

اوج گیری دوباره دالر پیشینه درخشان، علت حضور موفق بانک 
صنعت و معدن در عرصه های بین المللی

حضور موفق بانک صنعت و معدن 
در عرصه های بین المللی

بزرگ تری��ن ق��رارداد خط اعتباری می��ان ایران و 
ایتالی��ا ب��ه ارزش ۵میلیارد یورو روز پنجش��نبه 2۱ 
دی م��اه ۱396 )۱۱ ژانویه 2۰۱8( و دو س��ال پس 
 Invitalia از اجرای��ی ش��دن برجام بین مؤسس��ه
Global Investment و دو بانک ایرانی »صنعت 
و مع��دن« و »خاورمیانه« با حضور معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 

ایران و وزیر اقتصاد ایتالیا در این کشور امضا شد. 
این خط اعتباری، مسیر تعامالت اقتصادی بین دو 
کشور را توس��عه داده و زمینه را برای همکاری های 
اقتصادی و اجرای پروژه های زیربنایی با مش��ارکت 
طرفی��ن فراه��م می کن��د. همچنین ق��رارداد خط 
اعتب��اری میان ای��ران و ایتالیا جه��ت تأمین مالی 
تجهی��زات، ماش��ین آالت، قطعات یدک��ی، خدمات 
س��اخت و سایر خدمات از تأمین  کنندگان ایتالیایی 
 Master و در قال��ب یک ق��رارداد عمومی با ن��ام
Credit Agreement )MCA( تنظی��م و ب��ه 

امضا رسید. 
بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای 
در زمینه حمایت از صنعت و معدن کش��ور و تأمین 
مال��ی پروژه های بزرگ صنعتی، تالش کرده اس��ت 
تا در راس��تای انطباق با استانداردهای بین المللی و 
کاهش ریس��ک اعتباری تغییراتی در س��اختار خود 
طی دوسال گذشته انجام دهد که تهیه صورت های 
مالی برمبنای استانداردIFRS، ایجاد واحد تطبیق، 
تدوین و بازنگری دس��تورالعمل  های مرتبط با روابط 
کارگزاری، مبارزه با پولش��ویی و اجرای آنها از جمله 

اقدامات این بانک محسوب می شود. 
ای��ن بانک از زم��ان اجرایی ش��دن برجام تاکنون 
قرارداده��ای فاینان��س بس��یاری را با کش��ورهای 
هندوس��تان، چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک و 
روسیه امضا کرده و با توجه به پیشینه درخشان در 
زمین��ه تأمین مالی طرح های ب��زرگ صنعتی جهت 
واردات ماش��ین آالت و تجهیزات از شرکت های مهم 
ایتالیای��ی مانن��د Sacmi, Danieli و همچنی��ن 
مذاک��رات موفق با بانک های ایتالیایی، توانس��ت به 
عن��وان یک��ی از بانک های منتخ��ب در امضای این 

قرارداد معرفی شود. 
کشور ایتالیا همواره یکی از شرکای مهم اقتصادی 
ایران به ش��مار می آید و در سال 2۰۱۰ بزرگ ترین 
شریک تجاری ایران در بین سایر کشورهای اروپایی 
محسوب می شد، اما پس از اعمال تحریم ها بر ایران 
تب��ادالت بین المللی اقتصادی این کش��ور به نصف 
کاه��ش یافت و پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها و 
در نیم��ه اول س��ال 2۰۱۷ حجم مب��ادالت بین دو 
کشور نسبت به سال 2۰۱6 سه برابر شد و ضرورت 

گسترش روابط اقتصادی و بانکی پدید آمد. 
از سوی دیگر یک ش��رکت سرمایه گذاری جهانی 
به نام اینویتالیا برای کمک به شرکت های ایتالیایی 
عالقه من��د به کار با ایران تأس��یس ش��ده اس��ت تا 
اعتب��ارات بانکی را در اختی��ار بانک های ایرانی قرار 
ده��د و متقاضیان دریافت تس��هیالت خط اعتباری 
اینویتالیا می توانند به بانک صنعت و معدن مراجعه 
کنن��د و طرح توجیهی خ��ود را در اختیار این بانک  
ق��رار دهند و پ��س از تأیی��د این بان��ک و دریافت 
مجوزهای الزم از بان��ک مرکزی، قرارداد فرعی بین 

بانک و مؤسسه یاد شده امضا می شود. 
پرداخ��ت و بازپرداخ��ت این تس��هیالت به یورو 
و از طری��ق یک��ی از بانک های تج��اری ایتالیا انجام 
خواهد گرفت و امکان اس��تفاده از این خط اعتباری 
ب��رای بخش دولتی نیازمند مجوز ش��ورای اقتصاد و 
بخش خصوصی نیز براس��اس اولویت طرح، نیازمند 

تأیید وزارتخانه مربوطه است. 
مزیت هزینه  ای که قرارداد مذکور برای بازار ارز ایران 
دارد، استفاده از واحد پول یورو است که به عنوان یکی 
از مهم ترین ارز های بین المللی در مراودات تجاری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد و در قرارداد یادشده نیز از این 
حوزه استفاده می ش��ود. بالطبع چنین سازگاری بین 
ارز مورد مبادله و موقعیت مکانی کشور طرف تجارت، 
مزیت های هزین��ه ای را برای ب��ازار ارز ایران به همراه 

خواهد داشت. 
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خبرنــامه

پرویزیان مطرح کرد 
همکاری بانک های خصوصی در 
پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج

رئی��س کان��ون بانک ه��ا و موسس��ات خصوصی 
از آمادگ��ی بانک ه��ای خصوص��ی ب��رای پرداخت 
تس��هیالت ۱۵میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج 
خب��ر داد. وی اف��زود: عمده بانک های��ی که دارای 
حساب های قرض الحسنه هستند، بانک های دولتی 
هس��تند، ولی بانک های خصوصی نی��ز که با بانک 
مرک��زی در این زمینه همکاری می کنند، مطابق با 
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها در این زمینه اقدام 

می کنند. 
ک��وروش پرویزی��ان در گفت وگ��و با ایبن��ا درباره 
افزایش وام قرض الحس��نه ازدواج گف��ت: بانک های 
خصوصی مطابق با بخش��نامه ها و دستورالعمل های 
بان��ک مرکزی درباره وام قرض الحس��نه ازدواج عمل 

خواهند کرد. 
وی ادام��ه داد: بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های 
بان��ک مرک��زی درب��اره پرداخت وام قرض الحس��نه 
ازدواج مربوط به بانک هایی می ش��ود که حساب های 
قرض الحس��نه دارند و می توانن��د از منابع خود این 

تسهیالت را پرداخت کنند. 

در بازار آزاد تهران
نرخ دالر از 44۰۰ تومان هم گذشت

در بازار آزاد تهران، نرخ دالر از ۴۴۰۰ تومان عبور 
کرد و ۴۴۰۵ تومان رس��ید، ضمن اینکه س��که تمام 
بهار آزادی ط��رح جدید نیز با ۷ هزار تومان افزایش 
مواجه ش��د.  در جریان معامالت روز یکش��نبه بازار 
آزاد ته��ران، قیمت ه��ر دالر آمریکا ب��ا عبور از مرز 
۴۴۰۰ تومانی به ۴۴۰۵ تومان رس��ید، ضمن اینکه 
ه��ر ی��ورو ۵۴2۰ تومان، پون��د 6۱2۰ تومان، درهم 
امارات ۱32۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱9۰ تومان است. 
هر س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید با ۷ هزار 
تومان افزای��ش، طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش، 
نیم س��که و ربع سکه هر یک با 2هزار تومان افزایش 
و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش مواجه شد. 

بر این اس��اس، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و ۵۰۵هزار و ۵۵6تومان، طرح قدیم یک 
میلیون و ۴۵۷هزار و ۵39تومان، نیم سکه ۷2۰هزار 
و 266تومان، ربع سکه ۴2۱هزار و ۱۵۵تومان و سکه 
یک گرمی 282هزار و ۱۰۴تومان اس��ت.  هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱328دالر و ۱8 سنت و هر 

گرم طالی ۱8 عیار ۱۴۰هزار و 88۱تومان است. 
 

نرخنــامه

بانکنامه
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در دومی��ن روز معامالت بورس تهران 
در این هفته ش��اخص کل بار دیگر وارد 
کانال ۹۷هزار واحدی شد. امروز قیمت 
س��هام فرآورده ه��ای نفت��ی افزای��ش و 

خودرویی ها با کاهش مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه شاخص 
کل بازده نق��دی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهران ۶۰۱ واحد رش��د کرد و به 
رقم ۹۷ هزار و ۲۲۸ رسید. شاخص کل 
ه��م وزن نیز با رش��د ۱۱ واحدی تا رقم 

۱۷ هزار و ۴۱۰ باال رفت.
شاخص آزاد شناور در مدت معامالت 
دی��روز ۶۲۸ واحد افزای��ش یافت و رقم 
۱۰۴ هزار و ۷۸۹ را تجربه کرد. شاخص 
ب��ازار اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتیب 

۵۸۲ و ۴۶۶ واحد رشد کردند.

ف��والد مبارکه اصفه��ان، پاالیش نفت 
اصفه��ان، معدن��ی و صنعت��ی چادرملو 
ه��ر یک ب��ه ترتیب ب��ا ۱۴۶، ۶۳ و ۵۹ 
واح��د تاثیر، بیش��ترین نقش افزایش��ی 
را در دماس��نج ب��ازار س��رمایه داش��ت. 
در ط��رف مقابل س��رمایه گذاری غدیر، 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و سایپا 
ب��ه ترتیب ب��ا ۳۰، ۱۸ و ۱۸ واحد نقش 
کاهنده سعی کردند نماگر بازار سرمایه 

را به سمت پایین هدایت کنند.
دیروز در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای ش��اهد رشد 
یکدست قیمت س��هم ها بودیم. تعدادی 
از نمادهای این گروه در روند افزایش��ی 
دماس��نج بازار س��رمایه تاثیر بس��زایی 
داشتند. در این گروه بیش از ۶۷ میلیون 

س��هم به ارزش نزدیک به ۳۹ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار 
گرفت.در گروه فلزات اساس��ی اما روند 
قیمت س��هم ها عمدتا کمتر از ۲ درصد 
 به س��مت باال یا پایین بود. در این گروه 
۱۰۵ میلیون سهم به ارزش ۳۱ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان دس��ت به دس��ت 
ش��د.در گروه خودرو و س��اخت قطعات 
عمدت��ا ش��اهد کاهش قیمت س��هم ها 
بودیم. در این گروه ۱۰۹میلیون س��هم 
به ارزش بیش از ۱۴میلیون تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت.  
و  داد  در  معامل��ه  ارزش  بیش��ترین 
س��تدهای مربوط به معدن��ی و صنعتی 
گل گه��ر ب��ود که تنه��ا در ی��ک نوبت 
 بی��ش از ۱۵۰میلیون س��هم ب��ه ارزش

 ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله 
ش��د. همچنین بیش��ترین حجم معامله 
مربوط به حق تقدم لیزینگ رایان سایپا 
با حجم ۱۷۹ میلیون و ۲۸۶ هزار سهم 
بود. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 
۲۸۸ میلیارد و ۸۳۸ میلیون تومان بالغ 
شد که این رقم ناشی از دست به دست 
ش��دن یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم 
و اوراق مال��ی در ۶۹ هزار و ۱۳۶ نوبت 

داد و ستد بود.
آیفک��س نیز ب��ا ۰.۹ واحد افت تا رقم 
۱۰۸۶.۳ اف��ت ک��رد. ارزش معام��الت 
فراب��ورس ایران ب��ه رق��م ۱۷۱میلیارد 
 توم��ان رس��ید و حجم معام��الت عدد 
۳۷۹ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه 

کرد.

س��ود س��هام عدالتی که این روزها در 
حال واریز شدن به حساب دارندگان آن 
اس��ت، مش��مول مالیات، کارمزد، بیمه و 

سایر عناوین نمی شود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بازار 
سرمایه )س��نا( و به نقل از ایبنا، طرحی 
تحت عنوان توزیع سهام عدالت در سال 
۱۳۸۵ به تصویب رسید که بر اساس آن 
قرار ش��د در مدت ۱۰ س��ال، سود سهام 
اعطایی به مش��موالن به جای پرداخت به 
آنها بابت اقس��اط سهام ش��ان کسر شود 
و پس از آن س��هامداران بتوانند س��هام 

عدالت خود را خرید و فروش کنند.
 در ای��ن راس��تا از س��ال ۸۵ تاکن��ون

 ۴۹ میلی��ون و ۲۲۶ ه��زار نف��ر از افراد 
جامعه به عنوان مش��موالن سهام عدالت 
شناس��ایی ش��ده و به آنها س��هام تعلق 

گرفته است.
ب��ه همین دلیل در ۱۷ اس��فند س��ال 
گذش��ته نی��ز س��امانه ای ب��رای آگاهی 
و اط��الع مش��موالن س��هام عدال��ت از 

راه اندازی  صورت حساب ش��ان  جزئی��ات 
ش��د که مش��موالن با مراجعه ب��ه آن از 
میزان اقس��اط پرداخت ش��ده سهام خود 
و همچنی��ن میزان بدهی ش��ان به دولت 

اطالع پیدا کنند.
همچنین از اواخر فروردین ماه امس��ال 
ای��ن ام��کان در س��امانه س��هام عدالت 
به وجود آمده اس��ت تا مش��موالن سهام 
عدالت با ثبت ش��ماره ش��بای حس��اب 
 بانکی خود در این س��امانه، از سود سال 
مالی ۹۵ ش��رکت های حاضر در پرتفوی 
سهام عدالت در ماه های پیش رو بهره مند 

شوند.
بر ای��ن اس��اس از هفته گذش��ته نیز 
مرحل��ه نخس��ت س��ود س��هام عدال��ت 
مشموالن به حس��اب آنها در حال واریز 
ش��دن اس��ت که مطابق آن مش��موالنی 
که میزان س��هام عدالت آنها یک میلیون 
تومان اس��ت )شامل مشموالن مددجوی 
کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی و نیز 
اف��رادی ک��ه از مح��ل آورده نقدی خود 

اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام 
خود نموده اند( بابت عملکرد س��ود سال 
مالی ۹۵ ش��رکت های سرمایه پذیر، ۱۵۰ 
هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که 
البته این س��ود به مرور و طی دو یا س��ه 
مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد که 
در مرحل��ه اول، این افراد ۵۰ هزار تومان 
س��ود می گیرند. همچنین افرادی هم که 
س��هام عدالت آنها کمت��ر از یک میلیون 
تومان ارزش دارد، به نس��بت ارزش سهام 
خود سود س��هام عدالت دریافت خواهند 
کرد. بر این اس��اس سود س��هام عدالت 
افرادی که مالک ۵۳۲ هزار تومان س��هام 
عدالت هس��تند، در مرحله اول ۲۶۶۰۰ 
تومان است. البته مجموع سود پرداختی 
به این افراد در س��ال ج��اری حدود ۷۹ 
ه��زار تومان اس��ت. ب��ر این اس��اس در 
روزهای گذش��ته مبلغ واریزی به حساب 
برخی مش��موالن بابت سود سهام عدالت 
از کف تعیین ش��ده ۲۶۶۰۰تومان کمتر 
بوده که بخشی از آن به دلیل کسر سود 

پرداختی توسط سازمان خصوصی سازی 
به این دس��ته از مشموالن در چند سال 
گذش��ته اس��ت. ضمن این که سقف سهام 
 عدالت اختصاص داده ش��ده ب��رای هر نفر 
یک میلیون تومان و برای هر خانوار حداکثر 
تا س��قف ۵میلیون تومان اس��ت؛ بنابراین 
افرادی که در زمان اختصاص سهام عدالت 
در خانواده های��ی بی��ش از ۵ نف��ر زندگی 
می کرده اند، سهام عدالت ۵ میلیون تومانی 
میان آنها تقس��یم شده است. بر این اساس 
سهام عدالت آنها از ارزش کمتری برخوردار 
است و سود اختصاص یافته به این دسته از 
مشموالن نیز از حداقل مبلغ ۲۶۶۰۰ ریال، 
کمتر اس��ت. به همین منظور در خصوص 
 این دسته از مشموالن باید گفت کسر مبلغ 
ص��ورت گرفت��ه از س��ود س��هام عدالت 
آنها بابت این موارد اس��ت و س��ود سهام 
عدالتی که این روزها در حال واریز شدن 
به حس��اب دارندگان آن اس��ت، مشمول 
مالی��ات، کارم��زد، بیمه و س��ایر عناوین 

نمی شود.

سود سهام عدالت مشمول مالیات و بیمه نیست

رشد نفتی ها و کاهش خودرویی ها

بورس تهران بار دیگر کانال شکنی کرد

یک��ی از موضوع��ات م��ورد توج��ه در 
خص��وص ب��ازار س��هام بهبود ش��رایط 
اقتصادی کشور و گذر آن از دوران رکود 
اس��ت که تأثیر خود را بر صنایع مختلف 

خواهد گذاشت.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
چند ماه گذش��ته عوامل��ی چون افزایش 
نرخ دالر، رشد قیمت جهانی نفت، بهبود 
وضعی��ت جهان��ی کاال ه��ا و کاهش نرخ 
سود بانکی موجب ورود نقدینگی جدید 
به بازار س��هام و در پی آن رشد شاخص 

بورس شد.
یک��ی از موضوع��ات م��ورد توج��ه در 
خص��وص ب��ازار س��هام بهبود ش��رایط 
اقتص��ادی کش��ور و گ��ذر آن از دوران 
رکود است که تأثیر خود را نیز بر صنایع 

مختلف خواهد گذاشت.
همایون دارابی، کارش��ناس بازار سهام 
در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار بورس،بانک 
و بیمه  با اش��اره به بهبود ش��رایط بازار 
س��رمایه با گذر اقتصاد از رک��ود، اظهار 

کرد: بخش عمده شاخص بورس، وابسته 
ب��ه بازار ه��ای جهانی اس��ت و همچنین 
فروش آن وابس��ته به دالر اس��ت که این 

امر می تواند بر شاخص ها تأثیر گذارد.
وی با اش��اره به اینکه ش��رکت فوالد، 
ش��رکت معدن��ی و پتروش��یمی از ن��رخ 
جهانی رش��د کرده اس��ت، تصریح کرد: 
اکثر این ش��رکت ها، چون با نرخ دالر به 
فروش می رس��ند، می توانند در روند بازار 

تاثیرگذار باشند.
دارابی در ادامه یادآور ش��د: گزارش ها 
حاکی از آن اس��ت که تغیی��ر قیمت در 
کاال ها می تواند بر روند ش��اخص ها تأثیر 
گ��ذارد. ب��ه عنوان مثال س��نگ آهن در 
گذش��ته ۵۵ دالر ب��ود و اکن��ون به ۷۷ 

رسیده است.
این کارش��ناس بازار س��هام با اشاره به 
اینکه هم اکن��ون بیش��ترین بهبود روی 
دالر و قیمت اس��ت، اذع��ان کرد: این دو 
صنایع در بازار سهام نقش بسزایی دارند 
و ه��ر تغییری در آنه��ا می تواند در بازار 

اثرگذار باشد.
داراب��ی با بیان اینکه روند بهبود بازار و 
خروج از رکود به ش��رایط و مصوبه هایی 
که به مجلس ارس��ال شده بستگی دارد، 
افزود: اگر این مصوبه ها به تصویب برسد 
به مراتب می تواند در بازار س��هام تأثیرات 

مثبتی به همراه داشته باشد.
 ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��هام افزود: 
هر چند شاخص بورس می تواند به عنوان 
یکی از مولفه های نش��ان دهنده وضعیت 
کلی بازار س��هام مورد توج��ه قرار گیرد، 
اما برای خرید و فروش سهام، سهامداران 
باید وضعی��ت جهانی صنای��ع، وضعیت 
صنعت در داخل کش��ور و شرایط تولید 
و گزارش های ش��رکت ها را مورد بررسی 

قرار دهند.

وضعیت بازار روند مثبتی را نسبت به 
ماه های آتی خواهد داشت

در ادام��ه عل��ی عباس��ی، کارش��ناس 
ب��ازار س��هام گف��ت که رش��د قیمت در 

ب��ازار می تواند بر بازار تأثیرگذار باش��د و 
هر تغییری می توان��د تأثیرات خود را به 

همراه داشته باشد.
وی با بی��ان اینکه خ��روج از رکود در 
ب��ازار هنوز به صورت ملم��وس در بورس 
مش��اهده نش��ده اس��ت، اظهار کرد: این 
امر بس��تگی به شرایط شرکت ها دارد که 
روز ب��ه روز در حال تغییر هس��تند، این 
درحالی اس��ت که همیشه خروج از رکود 

تأثیری بر بازار ندارد.
عباس��ی در ادامه از پیش بینی بازار در 
ماه ه��ای آتی خب��ر داد و تصریح کرد: به 
ط��ور قطع، وضعی��ت بازار رون��د بهتر و 
مطلوبی را نسبت به ماه های آینده خواهد 
داش��ت که البته این امر منوط به تغییر 

شرکت ها در بازار است.
ب��ه گفته این کارش��ناس بازار س��هام، 
امیدواری��م وضعی��ت بازار رون��د مثبتی 
را درپی��ش گی��رد، چ��را که ای��ن روند 
می تواند در خرید سهامداران و همچنین 

شرکت ها تأثیرگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد

خروج از رکود تأثیری بر بازار سهام ندارد

اخبار

زمان واگذاری سهام 3 شرکت 
بیمه ای مشخص شد

زمان واگذاری سهام سه شرکت بیمه ای از سوی 
سازمان خصوصی سازی اعالم شد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، 
این س��ازمان در نظر دارد تا بلوک ۱۷.۳۴ درصدی 
بیمه البرز را روز ۱۶ بهمن، بلوک ۱۸.۸۴ درصدی 
بیم��ه آس��یا را روز ۱۷ بهم��ن و بل��وک ۱۱.۴۴ 
درصدی اتکای��ی امین را روز ۱۸ بهمن  در بورس 

واگذار کند.
همچنی��ن بلوک ۱۸.۸۴ درصدی بیمه آس��یا  با 
س��رمایه ۲۳۰۰ میلیارد ریالی، مش��تمل بر  بیش 
 از ۴۳۳ میلی��ون س��هم  ب��وده که ب��ه قیمت پایه

 ۱۹۲۰ ریال��ی ه��ر س��هم و ارزش بی��ش از ۸۳۲ 
میلیارد ریال، در بورس عرضه می شود.

افزون بر این با اعالم س��ازمان خصوصی سازی، 
 بل��وک ۱۷.۳۴ درص��دی بیم��ه البرز با س��رمایه
  ۴۰۰۰ میلی��ارد ریال��ی، مش��تمل ب��ر  بی��ش از
  ۶۹۳ میلی��ون س��هم  ب��وده ک��ه به قیم��ت پایه 
۱۲۷۵ ریال��ی ه��ر س��هم و ارزش بی��ش از ۸۸۴ 

میلیارد ریال، در بورس به فروش خواهد رفت.
همچنی��ن ب��ر اس��اس برنام��ه اع��الم ش��ده، 
بل��وک ۱۱.۴۴درص��دی اتکایی امین با س��رمایه 
۲۵۰۰میلیارد ریالی، مش��تمل ب��ر  بیش از ۲۸۵ 
میلیون س��هم  بوده که به قیمت پایه ۱۴۳۲ ریالی 
هر س��هم و ارزش بی��ش از ۴۰۹ میلیارد ریال، در 

بازار فرابوس عرضه می شود.

 بورس منطقه ای هرمزگان 
12 ساله شد

در راس��تای اش��اعه ه��ر چ��ه بیش��تر فرهنگ 
س��رمایه گذاری و س��رمایه پذیری در بورس اوراق 
 به��ادار تهران، تاالر منطق��ه ای هرمزگان در مورخ

 ۲۲ دی ماه ۱۳۸۴ افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل 
از ت��االر منطقه ای بندرعباس، در  بورس منطقه ای 
هرمزگان در ۱۲ س��ال گذشته، بیش از ۶ میلیارد 
س��هم و حق تقدم به ارزش بیش از ۲۰ هزار و ۸۲ 

میلیارد ریال معامله شده است.
 از ای��ن می��زان ۱۰ه��زار و ۱۰۱ میلی��ارد ریال 
معادل ۵۰درصد معامالت را خرید و ۵۰درصد کل 
معامالت مع��ادل ۹ هزار و ۹۸۱ میلی��ارد ریال را 
فروش سهام به خود اختصاص داده است. در طول 
این مدت کاری میانگین ارزش روزانه داد و س��تد 

به ۷ میلیارد ریال رسیده است.  
همچنین در ۱۲ س��ال گذشته تعداد ۱۷ هزار و 
۳۷۲ کد معامالتی جدید توس��ط کارگزاران فعال 

در بورس منطقه ای هرمزگان صادر شده است.
 ب��ورس منطقه ای هرمزگان به منظور آش��نایی 
عموم افراد در س��طوح مختلف س��نی و تحصیلی 
و ش��غلی با ب��ازار س��رمایه، نحوه س��رمایه گذاری 
در بورس اوراق بهادار و آش��نایی ب��ا مفاهیم بازار 
سرمایه، اقدام به برگزاری جلسات مختلف آموزشی 
اعم از کالس ی��ا کارگاه های آموزش��ی، دوره های 
آموزش��ی ترمیک، بازدید و سمینار  و همایش های 

تخصصی کرده است.

۸۰ هزار میلیارد ریال ارزش 
ETF صندوق های

درح��ال حاض��ر ۳۱ صن��دوق قاب��ل معامله در 
ب��ازار س��رمایه ایران فعال هس��تند ک��ه صندوق 
س��رمایه گذاری پروژه آرمان پرن��د مپنا با ۳۱ هزار 

میلیارد ریال بزرگ ترین صندوق ETF است.
ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )س��مات(، ارزش صندوق های قابل 
معامله)ETF(  در بازار س��رمایه را حدود ۸۰ هزار 

میلیارد ریال اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه 
)س��نا( به نقل از روابط عمومی س��مات، بر اساس 
جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله 
در پای��ان آذرماه امس��ال به رق��م ۸۰ هزار و ۴۵۳ 

میلیارد ریال رسید.
درح��ال حاض��ر ۳۱ صن��دوق قاب��ل معامله در 
ب��ازار س��رمایه ایران فعال هس��تند ک��ه صندوق 
س��رمایه گذاری پروژه آرمان پرن��د مپنا با ۳۱ هزار 

میلیارد ریال بزرگ ترین صندوق ETF است.
صندوق س��رمایه گذاری اعتمادآفرین پارس��یان 
ب��ا ۹هزار و ۲۹۰ میلیارد ری��ال، صندوق های قابل 
معامل��ه آرمان آت��ی کوثر۷ ه��زار و ۲۷۵ میلیارد 
ریال، امین یکم فردا با ۵ هزار و ۸۰ میلیارد ریال، 
صندوق پاداش س��هامداری توس��عه یکم با ۵ هزار 
و ۶۶میلی��ارد ریال و پارند پایدار س��پهر با ۵ هزار 
و ۶۵میلیارد به ترتیب در رتبه های دوم تا شش��م 
بزرگ تری��ن صندوق های ETF بازار س��رمایه قرار 

دارند.
همچنی��ن صندوق های س��رمایه گذاری س��پهر 
اندی��ش نوی��ن، توس��عه اندوخته آین��ده، تجارت 
شاخصی کاردان و درآمد ثابت کیان در مکان های 
 ETF هفتم تا دهم جدول بزرگ ترین صندوق های

ایستاده اند.

محمود حجتی خبر داد
بخشی از گندم کشور از سال آینده 
در بورس کاال خرید و فروش می شود

محمود حجتی در خص��وص خرید گندم تولیدی 
کش��ور گفت س��ال آینده در راس��تای اصالح نظام 
خرید تضمینی گام بزرگی برداش��ته خواهد ش��د و 
آن، عرض��ه بخش��ی از گندم تولیدی کش��اورزان از 
طریق بورس کاال اس��ت. وزیر جهاد کش��اورزی در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما از 
اصالح نظام خرید تضمینی با اس��تفاده از مکانیسم 

بورس کاال خبر داد.
به گزارش ب��ورس کاالی ای��ران، محمود حجتی 
در خصوص خرید گندم تولیدی کش��ور گفت: سال 
آینده در راس��تای اصالح نظ��ام خرید تضمینی گام 
بزرگی برداش��ته خواهد ش��د و آن، عرضه بخشی از 

گندم تولیدی کشاورزان از طریق بورس کاال است.
حجت��ی با بی��ان اینکه تامی��ن گندم م��ورد نیاز 
نانوایی ه��ای آزادپز و صنایع مرتب��ط با حوزه گندم 
و آرد باید از طریق بورس کاال خرید و فروش ش��ود، 
اظه��ار ک��رد: آنچه در ب��ورس کاال خری��د و فروش 
نمی ش��ود و مازاد اس��ت، توس��ط دول��ت خریداری 
خواه��د ش��د؛ اقدامی که طی دو س��ه س��ال اخیر 
نی��ز درب��اره دو محص��ول ذرت و جو انجام ش��ده و 
موفقیت آمیز بوده است. وی عملیاتی شدن سیاست 
قیمت تضمینی از طری��ق بورس کاال را عاملی مهم 
در کاه��ش حجم حضور دولت عنوان کرد و گفت: با 
این اقدام گرفتاری های کش��اورزان نیز کاهش پیدا 
خواه��د کرد و ای��ن نگرانی برای کش��اورزان وجود 
ندارد که گندم تولیدی روی دس��ت آنها باقی بماند 
چراکه دولت تحت هر ش��رایطی گندم تولیدی را از 
کش��اورزان خواهد خرید. وی در ادامه واس��طه گری 
را یکی از مش��کالت عمده در چرخه تولید و توزیع 
محصوالت کشاورزی دانس��ت و افزود: کوتاه کردن 

دست واسطه ها نیازمند نهادسازی است.
حجتی گف��ت: زنجیره تولید تا توزی��ع باید تعریف 
شود و تعاونی های کارآمد و توانمند اقتصادی در بخش 
کشاورزی باید ایجاد و تقویت شوند تا دست واسطه ها 
کوتاه شود. وزیر جهاد کش��اورزی افزود: وزارت جهاد 
کشاورزی وظیفه تولید و تأمین محصوالت کشاورزی را 
به عهده دارد و توزیع این محصوالت با هماهنگی دیگر 

دستگاه ها و اصناف صورت می گیرد.

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران معرفی شدند

رئیس، نایب رئیس و اعضای هیات مدیره ش��رکت 
مخابرات ایران از س��وی صاحبان سهام و مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات ایران از سوی اعضای هیات مدیره 

انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
مخاب��رات ایران، طی اح��کام جداگانه ای از س��وی 
صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، آقایان مهدی 
صفری، حمیدرضا رفیعی، محمد شهسواری، ابراهیم 
یافتیان و ساس��ان جباری به عن��وان اعضای هیات 

مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.
هیات مدیره ش��رکت مخابرات ای��ران، همچنین 
آقایان مهن��دس مهدی صفری را ب��ه عنوان رئیس 
هیات مدیره، مهندس حمیدرضا رفیعی را به عنوان 
نایب رئی��س هی��ات مدی��ره و مهندس س��یدمجید 
صدری را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 

انتخاب و معرفی کردند.
مهندس مهدی صفری پیش از این مسئولیت هایی 
چون، معاون توس��عه و مهندسی ش��رکت مخابرات 
ایران، فعالیت در وزارت امور خارجه، مدیریت عامل 
ش��رکت توس��عه اعتماد مبین ، س��فیری ایران در 

روسیه، اتریش و چین را عهده دار بوده است.
وی همچنین معاون استانداری بوشهر، مدیرعامل 
و رئی��س هیات مدی��ره صنایع الکترونیک ش��یراز، 
معاون وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، کاردار 
سفارت جمهوری اس��المی ایران در آلمان، نماینده 
ویژه در امور دریای خزر و مدیرکل مشترک المنافع، 
معاون آسیا - اقیانوسیه و مشترک المنافع و معاون 

اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بوده است.
مهن��دس س��ید مجیدص��دري، مدیرعامل جدید 
ش��رکت مخابرات ایران، دارای مدرک کارشناس��ی 
مهندس��ی کامپیوتر با گرایش نرم افزار از دانش��گاه 
ش��هید بهشتی و  از خانواده معظم شهدای گران قدر 
دفاع مقدس که با نظر  هیات مدیره جدید ش��رکت 
مخابرات ایران س��کان مدیرعاملی این شرکت را به 
دس��ت گرفته، تجربه و سابقه فعالیت گسترده ای در 
مدیریت بخش های خصوصی و دولتی داشته است.

وی ب��ه عن��وان یک��ی از مع��دود مدی��ران حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات که س��ابقه کار در اکثر 
بخش ه��ا و اپراتورهای مختل��ف  از جمله مخابرات 
ای��ران را داش��ته، همواره  با رویک��ردی تخصصی و 
اش��رافی همه جانبه به تحوالت این حوزه و حمایت 
از ورود ICT کش��ور به نس��ل های جدی��د فناوری 
نگریس��ته اس��ت. مهندس صدری در اپراتور رایتل 
به عنوان اولین اپرات��ور ارائه دهنده دیتا، نقش قابل 
 توجهی در ۹ برابر ش��دن تعداد س��یم کارت، رش��د

 ۲۱ برابری مشترکین فعال، رشد ۴۴ برابری درآمد 
دیتا و تجاری س��ازی و گس��ترش فن��اوری اینترنت 

همراه در سطح کشور ایفا کرد.

نگاه

اخبار
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اتحادیه های صنایع پوش��اک ایران اعالم کرد 
ک��ه عدم اقدام ف��وری و توجه به هش��دارهای 
تولیدکنندگان این صنعت تبعات خوبی به دنبال 
نداش��ته و با تهدید واحدهای تولید پوشاک به 
جهت هجمه واردات بی رویه و قاچاق به تعطیلی 

اجباری واحدهای تولید منجر خواهد شد. 
پنجمی��ن جلس��ه دبیرخان��ه مش��ترک 
تش��کل های صنعتی و صنفی پوشاک ایران 
با حضور نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های 
صنایع پوشاک ایران، صنایع نساجی ایران، 
کش��باف و جوراب تهران، پیراه��ن دوزان، 
صنای��ع همگن نس��اجی و پوش��اک البرز، 
همگن صنایع نس��اجی و پوشاک مازندران، 
طراح��ان م��د و لب��اس، تولید و ص��ادرات 
نساجی و پوشاک ایران و کفاشان دست دوز 
تهران ب��ا حضور افس��انه محرابی مدیرکل 
محت��رم صنایع نس��اجی، پوش��اک و چرم 
وزارت صم��ت در روز دوش��نبه م��ورخ 18 

دی ماه 96 برگزار شد. 
پ��س از بحث و بررس��ی مس��ائل موجود 
پیرامون اجرای دستورالعمل واردات پوشاک، 
دس��تورالعمل کدهای شناسه کاال و ضرورت 
مبارزه جدی با قاچاق پوشاک موارد زیر مورد 

تایید حاضرین قرار گرفت. 
بند 1 - درباره اجرای دستورالعمل ثبت 

نمایندگی برندهای خارجی در ایران
1- کلی��ه اعضای حاضر در جلس��ه ضمن 
انتقاد مجدد از روند کند اجرای دستورالعمل 
واردات پوش��اک، خواس��تار اج��رای هرچه 

سریع تر دستورالعمل با اولویت قرار دادن ماده 
16 و 17 آن هستند. 

2- نظر به مصوبات کارگروه دستورالعمل 
مربوط��ه درخص��وص برخورد ب��ا واحدهای 
عرضه کنن��ده پوش��اک وارداتی غی��ر برند، 
اعضای دبیرخانه خواس��تار مشخص ش��دن 
مجری برخورد با این واحدهای عرضه کننده، 
مش��خص بودن ش��رح وظایف مجری و نحوه 

پایش فعالیت ایشان هستند. 
3- نظر به اعت��راض نمایندگان دبیرخانه 
در کارگروه دس��تورالعمل نس��بت به فقدان 
ت��وان اجرایی مرکز امور اصن��اف و بازرگانان 
و رون��د بس��یار کن��د فعالیت ه��ای اجرایی، 
اعضای دبیرخانه خواستار پیگیری مطالبات 
مطرح ش��ده از سوی ایش��ان و تعیین تکلیف 
جایگاه کارگروه دس��تورالعمل می باش��ند و 
معتقدن��د مبارزه با قاچاق می بایس��ت اولین 

اولویت کارگروه باشد. 
4- نظ��ر ب��ه ل��زوم پای��ش و بازرس��ی 
فعالیت های انجام ش��ده در کارگ��روه و ثبت 
برخ��ی برندهای خارجی، اعض��ای دبیرخانه 
خواستار اعالم رسمی میزان واردات پوشاک 
از س��وی دارندگان گواهی فعالیت و مقایسه 
با میزان موج��ودی در انبارها و مراکز عرضه 

ایشان می باشند. 
بند 2 - درب�اره نامه اعضای دبیرخانه 

و تولیدکنندگان پوشاک به وزیر صنعت
نظر به ارس��ال نامه شماره 96509 مورخه 
96/9/28 اعضای دبیرخان��ه به وزیر محترم 

صنعت و ارسال به دفتر مقام معظم رهبری، 
روسای محترم قوا و دبیر محترم شورای عالی 
امنیت مل��ی، اعض��ای دبیرخانه خواس��تار 
پاس��خگویی فوری وزیر محت��رم صنعت در 
این رابطه می باش��ند. همانط��ور که در متن 
نامه نیز آمده، عدم اقدام فوری و توجه کافی 
به هشدارهای تولیدکنندگان و دلسوزان این 
صنعت مسلما تبعات خوبی به دنبال نخواهد 
داشت و با تهدید واحدهای تولید پوشاک به 
جهت هجمه واردات بی رویه و قاچاق، عالوه 
ب��ر تعطیلی اجب��اری واحده��ای تولیدی و 
افزوده شدن گسترده تعداد بیکاران، اعتراضات 

شکل دیگری به خود خواهد گرفت. 
بند 3 - درباره دستورالعمل کدهای شناسه 

کاال و رهگیری در صنایع نساجی و پوشاک
نظر به ابالغ دس��تورالعمل کدهای شناسه 
کاال و رهگیری برای گروه منسوجات و پوشاک 
در س��ال 95 و عدم پیگیری الزم برای اجرای 
این دستورالعمل برای پوشاک وارداتی، موارد 
ذیل مورد تایید دبیرخانه مشترک قرار گرفت. 
1- با توجه به آغاز طرح شناسه گذاری برای 
برندهای پوش��اک وارداتی، اعضای دبیرخانه 
خواستار ملزم شدن تمام مبادی ورودی کاال 
به کشور نسبت به اجرای دستورالعمل شناسه 
کاال بوده و خواس��تار عدم ترخیص پوش��اک 
بدون شناسه از یکسو و عدم ترخیص پوشاک 
فاقد احراز مفاد دستورالعمل ثبت نمایندگی 

برندهای خارجی از سوی دیگر می باشند. 
2- ب��ا توجه به مش��خص نب��ودن مجری 

در دس��تورالعمل ثبت شناس��ه کاال، اعضای 
دبیرخان��ه خواس��تار اعالم هرچه س��ریع تر 
مجری این دس��تورالعمل ب��وده و معتقدند 
تبعیت س��ایر دس��تگاه های متولی باالخص 
گمرک از این دستورالعمل و با سخت گیری و 
تشدید برخورد با متخلفینی که واردات عمده 
پوشاک به کشور دارند، حجم قاچاق و واردات 
غیرقانونی به خص��وص از مناطق آزاد کاهش 

قابل توجهی خواهد داشت. 
3- اعض��ای دبیرخان��ه معتقدن��د اجرای 
دس��تورالعمل ثبت شناسه کاال برای پوشاک 
وارداتی و همچنین تشدید برخورد با پوشاک 
وارداتی بدون شناس��ه، نبای��د منوط به لزوم 
ثبت شناسه از س��وی تولیدکنندگان داخلی 
بوده و با توجه به گذش��ت بیش از یک س��ال 
از ابالغ این دستورالعمل، فرصت دیگری برای 
کاالهای وارداتی تحت عنوان مشکوک الورود 
جایز نیست. مس��لما با بهبود فضای کسب و 
کار و مبارزه موثر با قاچاق پوش��اک، به ایجاد 
فضای سالم جهت تولید پوشاک کمک نموده 
و تولیدکنندگان از اجرای این دس��تورالعمل 
برای واحدهای تولیدی استقبال خواهند نمود.

4- طبق توافق انجام ش��ده با س��رکارخانم 
محرابی، مدیرکل صنایع نس��اجی و پوشاک 
وزارت صنعت مقرر ش��د کمیته مشترکی از 
نمایندگان دبیرخانه و دفتر نس��اجی نسبت 
به تدوین دستورالعمل های ذیل دستورالعمل 
کدهای شناس��ه کاال و رهگی��ری همکاری 

نمایند. 

رئیس س��ازمان غذا و دارو با اشاره به همکاری های 
ایران و قرقیزستان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
گف��ت که قرقیزس��تان می توان��د دروازه ورود دارو و 
تجهیزات پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

ایرانی به کشورهای حوزه اوراسیا باشد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، رئیس س��ازمان غ��ذا و داروی 
قرقیزستان که برای بازدید از صنایع دارویی و غذایی 
و گس��ترش همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران به 
کشورمان سفر کرده است، با دکتر غالمرضا اصغری، 
مع��اون وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان غذا و دارو 

دیدار کرد. 
در این دیدار که دکتر مفید، مدیرکل فرآورده های 
غذایی س��ازمان غذا و دارو نیز حضور داشت، طرفین 
ب��ر گس��ترش همکاری ه��ا در ح��وزه غ��ذا و دارو و 
فرآورده های آرایش��ی و بهداش��تی و تبادالت فنی و 

علمی تاکید کردند. 
دکتر اصغری، رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو در این 
دیدار گفت: قرقیزس��تان می تواند دروازه ورود دارو و 

تجهیزات پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
ایرانی به کش��ورهای حوزه اوراسیا باشد و با توجه به 
توافقات قبلی بین وزرای بهداش��ت دو کشور، شرایط 
برای توس��عه روابط فی مابی��ن چه در بخش دولتی و 

چه خصوصی فراهم است. 
رئیس س��ازمان غذا و دارو در این دیدار با اش��اره 
به پیشرفت های چش��مگیر علمی و فناوری ایران در 
حوزه ساخت انواع دارو از جمله داروها و فرآورده های 
بیولوژیک و ایمنی و کیفیت مواد غذایی و نیز پیشینه 
روابط و پتانسیل های دو طرف، اظهار امیدواری کرد 
روابط و تعامالت رو به رشد دو کشور در حوزه غذا و 

دارو، با جدیت بیشتری ادامه یابد. 
سرپرس��ت سازمان غذا و داروی قرقیزستان نیز در 
این دیدار با برشمردن امکانات و شرایط بازار سالمت 
و مواد غذایی قرقیزس��تان و موقعیت این کش��ور، با 
اظهار خرس��ندی از ثبت چن��د داروی ایرانی در این 
کش��ور، اظهار امی��دواری کرد که قرقیزس��تان بیش 
از گذشته هدف س��رمایه گذاری و توجه شرکت های 

تولیدکننده ایرانی قرار گیرد. 
رئیس س��ازمان غ��ذا و داروی قرقیزس��تان که در 
رأس هیاتی به کشور سفر کرده است، دیروز از برخی 
کارخانجات و صنایع دارویی ایران بازدید و با مدیران 

و متخصصان صنایع دارویی دیدار کرد.
بناب��ر اعالم وب دا، در س��ال های اخی��ر، اصالحات 
س��اختاری، ایج��اد محی��ط مس��اعد برای توس��عه 
بخش خصوص��ی از جمل��ه تش��ویق س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی خارج��ی و از بی��ن بردن سیاس��ت 
انحص��اری بازاره��ا از جمله سیاس��ت های اقتصادی 
دولت قرقیزس��تان را تش��کیل می ده��د که می تواند 
ب��رای بخش خصوصی ایرانی بس��تری مناس��ب برای 

حضور فعال در این منطقه را فراهم کند. 
قرقیزس��تان عضو بانک اروپایی توسعه و بازسازی، 
صندوق توس��عه کش��اورزی بین الملل��ی، کنفرانس 
تجارت و توسعه س��ازمان ملل متحد و بانک جهانی 
ترمیم و توسعه است و درخواست عضویت در سازمان 

تجارت جهانی )WTO( را نیز مطرح کرده است. 

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
گفت به رغم افزایش 100 میلیارد تومانی سرمایه این صندوق، 
باید این رقم به 1500 میلیارد تومان برس��د. فرید دهقان در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه توسعه معادن کوچک و متوسط 
یکی از وظایف اصلی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی اس��ت، اظهار کرد: این صندوق جزو معدود ارگان های 
حاکمیتی اس��ت که به صورت مس��تقیم ملزم به حمایت از 
بخش خصوصی ش��ده اس��ت و از این بابت می توان گفت که 
نقش بس��یار مهمی در موضوع توس��عه مع��دن، به خصوص 
معادن کوچک و متوس��ط دارد.  مدیرعامل تازه منصوب شده 
صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه داد: با 

توجه به ابعاد بخش معدن، ارقامی که برای موضوع حمایت از 
معادن مطرح می شود، باید متناسب باشد و حاال باید دید که 
حتی با افزایش 100 میلیارد تومانی س��رمایه این صندوق آیا 
می توان اهداف مشخص شده در این زمینه را محقق کرد یا نه. 
وی در این باره افزود: جواب س��وال طرح شده مشخص است 
و بای��د گفت در این حوزه کمبود وجود دارد که باید با یافتن 
راهکارهای ش��دنی بررسی ش��ود که به چه صورت می توان 
تامین مالی را از طرق مختلف انجام داد، چراکه اعتقاد داریم 
باید بحث تامین مالی به گونه ای باشد که کمترین وابستگی به 
منابع عمومی دولت به وجود آید. دهقان با اشاره به برنامه های 
خ��ود در صندوق بیمه فعالیت های معدنی بیان کرد: موضوع 

کاهش بوروکراسی اداری برای صدور ضمانت نامه ها به معادن 
از جمله برنامه هایی است که برای این صندوق در نظر گرفته 
ش��ده و باید گفت با وجود اقداماتی که در خصوص اس��تقرار 
میزهای صندوق بیمه در دفاتر استانی سازمان نظام مهندسی 
مع��ادن صورت گرفته اعتقاد داریم که باید با ایجاد یک بیس 
مش��ترک کلیه مراجعه به مراک��ز و صندوق را جهت دریافت 
ضمانت نامه های تسهیالت کاهش دهیم. وی با اشاره به دیگر 
برنامه های خود در صن��دوق بیمه فعالیت های معدنی گفت: 
موضوع مهمی که در نظر داریم حتما مورد توجه قرار بگیرد، 
شفاف سازی در امور صندوق است تا مشتریان ما به طور شفاف 

در جریان امور و اقدامات صورت گرفته باشند. 

قرقیزستان دروازه ورود داروی ایرانی به کشورهای حوزه اوراسیا

سرمایه صندوق سرمایه گذاری معدنی باید 1۵ برابر شود

صنعتپوشاکزیرفشاروارداتبیرویه
اخبار

توسعه صادرات با دیوار تعرفه 
امکان پذیر نیست

محمدحسین روش��نک، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران گفت که ما در کشور در همه امور نیاز به شفافیت 
داریم و در این بخش فقیر هستیم، در اقتصاد، مدیریت 

و سیاست باید شفافیت ایجاد شود. 
به گزارش ایسکانیوز، وی افزود: از بدی ها سخن بسیار 
گفته شده و باورمان شده است که خوبی در کشور وجود 

ندارد درحالی که این طور نیست. 
عضو کمیسیون توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: چه اشکالی دارد که لیست دارندگان کارت 
بازرگانی توس��ط اتاق منتش��ر ش��ود چرا که اتاق خانه 
اقتصاد و س��رمایه کش��ور اس��ت و وقتی گفته می شود 
یک هزار و 700 کارت بازرگانی باطل ش��ده س��وال این 
است که چه کس��ی با چه مجوزی صادر کرده که حال 

می گویند باطل شده است. 
او تاکید کرد: چه کسی گفته گمرک نمی داند خودرو، 
چ��وب و دارو به نام چه کس��ی وارد می ش��ود پس چرا 

جلوی آن را نمی گیرد؟ 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تصریح کرد: 
اتاق بای��د در رابطه با این بخش تصمیم جدی بگیرد و 
شفافیت را بیش��تر کند. در کشوری که بلندترین دیوار 
تعرفه را به بهانه حمایت از تولید دارد و س��االنه بیش از 
20 میلیارد دالر قاچاق وارد کشور می شود دیگر صادرات 

معنی ندارد. 
عض��و هیأت نمایندگان گفت: تعرفه باید اخذ و تولید 
صادرات محور شود نه اینکه در خزانه کشور ریخته شود. 

 قیمت زغال سنگ
 13درصد افزایش یافت

دبیر انجمن زغال س��نگ ایران ب��ا بیان اینکه در حال 
حاضر هر تن زغال س��نگ با قیمت 450 هزار تومان به 
فروش می رس��د، گفت: در جلس��ه اخیر وزیر صنعت با 
فعاالن زغال سنگ قیمت هر تن زغال سنگ در سال 96 

با تاخیر 9 ماهه 13درصد افزایش یافت. 
س��عید صمدی در گفت وگو با تس��نیم، در خصوص 
جلس��ه اخیر فعاالن زغال س��نگ با وزیر صنعت که به 
منظور بررسی مشکالت صنعت زغال سنگ برگزار شده 
بود، اظهار داشت: در این جلسه مباحث مختلفی در مورد 
صنعت زغال س��نگ عنوان و در نهایت قرار شد با تاخیر 

9 ماهه قیمت زغال سنگ برای سال 96 تعیین شود. 
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر هر تن زغال س��نگ 
با قیمت 450 هزار تومان به فروش می رس��د، افزود: در 
این جلسه فعاالن زغال سنگ معتقد به افزایش قیمت ها 
بودند، اما مسئوالن ذوب آهن بر کیفیت زغال سنگ های 
داخلی اعتراض داشته و فاصله کیفیت آن را با زغال های 
بین المللی بیش از 40درصد می دانستند. از طرف دیگر 
تولیدکنندگان زغال س��نگ با رد ای��ن موضوع اختالف 

کیفیت را فقط 15درصد عنوان کردند. 
دبیر انجمن زغال سنگ ایران اضافه کرد: در پایان این 
جلس��ه قرار شد قیمت هر تن زغال سنگ در سال 96 با 

رشد 13درصدی 510 هزار تن شود. 
صمدی با بیان اینکه براس��اس توافقات قیمت جدید 
زغال سنگ از اول مهرماه امسال اجرایی می شود، افزود: 
ذوب آه��ن باید پرداخت مطالبات زغال س��نگی ها را در 
مهرماه امسال براساس قیمت های جدید پرداخت کند. 

صنعتگران به فکر ضمانت  
سرمایه های شان افتادند

با صدور و تمدی��د 1800 میلیارد ریال ضمانت برای 
صنایع کوچک در 9 ماهه س��ال 1396 ش��اهد رش��د 
82درصدی در این بخش نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل هستیم. 
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 
س��ال 1396، 1880 میلیارد ریال ضمانت برای صنایع 
کوچک صادر و تمدید ش��ده است که در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل که معادل 1000میلیارد ریال بود، رشد 

82درصدی در این بخش را نشان می دهد. 
گفتن��ی اس��ت در 9 ماه��ه س��ال 1396 بی��ش از 
43درصد ضمانت های صادرشده برای طرح های ایجادی 
صنایع کوچک به مبل��غ 530 میلیارد ریال و 38درصد 
ضمانت نامه ه��ای صادره به منظور س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی کوچک ب��ه ارزش 470میلیارد ریال 
بوده اس��ت. همچنین صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچ��ک در این مدت به لحاظ تعداد 147 فقره 
ضمانت نامه صادر و 115مورد ضمانت نامه را نیز تمدید 

کرده است. 
براس��اس اطالعاتی که در اختیار ایس��نا قرار گرفته 
اس��ت، استان های خراس��ان رضوی، گیالن، خوزستان، 
ایالم و کرمانشاه پیشتاز دریافت ضمانت نامه برای صنایع 
کوچک بودند و استان های زنجان، چهارمحال و بختیاری 
کمتری��ن ضمانت نامه را در این م��دت دریافت کردند و 
در همین رابطه بانک های سینا، ملی، کشاورزی، صنعت 
و معدن و انصار، بیش��ترین ضمانت نامه را برای صنایع 

کوچک دریافت کرده اند. 
همچنی��ن صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک تا مبلغ 30 میلی��ارد ریال که 70درصد اصل و 
سود تسهیالت )مناطق محروم تا 85درصد( برای صنایع 
کوچک اس��ت را نزد نظام بانکی، موسسات مالی و سایر 

ذی نفعان ضمانت می کند. 

اخبار

سهم ایران در بازار سنگ آهن 
چین از نصف هم کمتر شد! 

ب��ا وجود اینکه تا س��ال های پیش ایران س��هم 
مناس��بی از صادرات سنگ آهن به چین را به خود 
اختصاص داده بود، اکنون این سهم کمتر از نصف 
ش��ده اس��ت که البته می توان گفت سیاست های 
محدود کننده صادرات س��نگ آهن ای��ران در این 

رابطه بی اثر نبوده است. 
به گزارش ایسنا، بررسی بازارهای جهانی نشان 
می دهد ک��ه اکنون رقابت برای به دس��ت آوردن 
س��هم بیشتر در بازار س��نگ آهن چین، به عنوان 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده ای��ن 
محصول در جهان افزایش پیدا کرده و کشورهای 
قدرتمندی مانند استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، 
هند، کانادا و اوکراین در حال رقابت برای توس��عه 
سهم خود در این بازار هستند. با این وجود اکنون 
ایران هفتمین کشور تامین  کننده سنگ آهن چین 
به ش��مار می رود. درحالی که براساس آمار رسمی 
تا س��ال 2013 صادرات سنگ آهن ایران به چین 
مقدار قاب��ل توجهی بوده و عمال ایران حدود 2.3 
تا 2.5درصد از کل واردات سنگ آهن این کشور را 

تامین می کرده است. 
با وجود اینک��ه اکنون وضعیت قیمت گذاری در 
بازارهای جهانی به گونه ای ش��ده که ایران مجبور 
به تبعیت از قیمت های جهانی اس��ت، اما تا سال 
2013 قیمت های جهانی از صادرات س��نگ آهن 
ایران حمایت ه��ای الزم را انجام م��ی داد و ایران 

توان صادراتی خوبی به دست آورده بود. 
طی س��ال های 2014 و 2015 میالدی در پی 
افت ش��دید قیمت های جهانی محصوالت معدنی، 
به خص��وص افت 70درصدی قیمت س��نگ آهن، 
بس��یاری از مع��ادن بخش خصوصی ب��ه تعطیلی 
کش��یده ش��دند و این امر موجب کاهش صادرات 
نیز ش��د ک��ه در نهایت مجموع این عوامل س��هم 
ای��ران در ب��ازار صادرات س��نگ آهن ب��ه چین را 

کاهش داد. 
اکنون آمار نش��ان می دهد که سهم ایران از کل 
بازار س��نگ آهن چین به حدود یک درصد رسیده 
که به طور مش��خص ایران س��هم خود را در بازار 
چین به طور قابل توجهی از دس��ت داده اس��ت و 
کش��ورهایی که پیش از ای��ن در بازار بزرگ چین 
مدعی بودند بیشتر سنگ آهن آن کشور را تامین 

می کنند. 
البت��ه باید گفت که در این بین سیاس��ت هایی 
ک��ه در راس��تای تکمیل زنجیره ف��والد و اولویت 
مص��رف داخلی س��نگ آهن به کار گرفته ش��د و 
سیاست  وضع عوارض صادراتی برای موادی مانند 
س��نگ آهن که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن 
را م��اده خام می دان��د، در فرآیند کاهش صادرات 
ای��ن محص��ول و احتم��اال کاهش س��هم ایران از 
بازار س��نگ آهن چین بی تاثیر نبوده است. این در 
حالی است که اکثر فعاالن اقتصادی معتقدند که 
نباید بازارهای صادراتی را از دس��ت داد و فرصت 

ارزآوری کشور را نادیده گرفت. 

 تعرفه صادرات محصوالت لبنی
 به عراق همچنان باالست

دبی��ر انجمن صنایع لبنی گفت که کارخانه های 
لبنی تا پایان مذاکرات با ستاد تنظیم بازار موظف 
به بازگش��ت قیم��ت محصوالت ب��ه ارقام مصوب 

هستند. 
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، با اشاره به 
اینکه نرخ تعرفه صادرات محصوالت لبنی به عراق 
تغیی��ری نخواهد کرد، اظهار ک��رد: چندی پیش 
دول��ت عراق به منظور حمای��ت از تولیدکنندگان 
خ��ود تعرفه واردات محصوالت لبنی از ایران را به 

40درصد افزایش داد. 
به گفته وی، پس از مذاکرات اولیه برای کاهش 
تعرفه صادرات محصوالت لبنی، مس��ئوالن دولت 
ع��راق به صراحت اع��الم کردند که به مدت چهار 

سال میزان تعرفه تغییری نخواهد داشت. 
باکری ادامه داد: براس��اس قوانین مصوب برنامه 
شش��م توس��عه، انجمن صنایع لبنی به مسئوالن 
دولتی پیش��نهادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت 
تعرفه جدید و قدیم را به صادرکنندگان داده است 
تا شرکت های لبنی بتوانند به صادرات و رقابت با 

سایر رقبا در این بازار ادامه دهند. 
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه ساالنه 
ارزش ص��ادرات محصوالت لبنی ب��ه عراق حدود 
600میلیون دالر است، بیان کرد: با توجه به آنکه 
کارخانه های لبنی بیش از 15 س��ال در این بازار 
حضور دارند، هم اکنون برای از دس��ت ندادن این 
بازار، به زیان، مش��غول صادرات هستند به طوری 
که پیش بینی می ش��ود ارزش صادرات محصوالت 

لبنی تا پایان سال به 900 میلیون دالر برسد. 
وی در بخ��ش دیگر س��خنان خود با اش��اره به 
درخواس��ت س��ازمان حمایت بر بازگش��ت قیمت 
محص��والت لبنی ب��ه ارقام مص��وب، تصریح کرد: 
هم اکن��ون با س��تاد تنظیم ب��ازار در حال مذاکره 
هس��تیم و کارخانه های لبنی تا پایان مذاکرات و 
اعالم نتایج موظف به بازگش��ت قیمت محصوالت 

به ارقام مصوب هستند. 
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یکی از بخش هایی که از برداشته شدن تحریم ها 
توانس��ت خود را احیا کند، صنعت خودروس��ازی 

است. 
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو به نق��ل از روزنامه 
ای��ران، خودروس��ازان وطنی به واس��طه تحریم ها 
مجبور بودند ضمن کاه��ش تولید به خودروهای 
فعلی شان بسنده کنند و برای تنوع تولیدات دست 
روی دست بگذارند، اما با کمرنگ شدن تحریم ها 
شرایط تغییر کرد و شرکت های خودروسازی برای 

حضور در ایران ابراز تمایل کردند. 
ش��اگرد اول این همکاری های پژو فرانس��ه بود 
ک��ه با س��رعت گفت و گوه��ای خ��ود را تبدیل به 
ق��رارداد ک��رد. ای��ن مجموعه در مورد س��ه مدل 
خودرو 2008، 301 و 208 با ایران خودرو تفاهم 
کرد. خودرو 2008 با تمام کم و کاس��تی ها روی 
خط تولید قرار گرفت و گفته می شود در مجموع 
50 دس��تگاه این خودرو توس��ط آبی پوشان جاده 

مخصوص تولید شده است. 
خودروی 301 هم اواخر امس��ال به خط تولید 
می رس��د و سال آینده هم می توان منتظر سوگلی 
فرانس��وی ها یعنی 208 بود. در این میان رنو هم 
با سازمان گس��ترش و نوس��ازی مذاکراتی انجام 
داده اس��ت ولی هنوز مدل خودروه��ا و جزییات 
آن نهایی نش��ده اس��ت. آن طور که شنیده شده، 
رنو به سمت تولید خودروهای ارزان قیمت خواهد 
رف��ت. در گفت و گوه��ای نهایی که بین س��ازمان 
گسترش و ش��رکت رنو صورت گرفته، در فاز اول 
رنو سیمبل و داستر تولید خواهد شد. سایپایی ها 
هم با س��یتروئن به تفاهم رس��یدند و قرار است از 

سال آینده خودرو C3 را تولید کنند. 

فولکس واگ��ن ه��م بی��کار نمان��د و ب��ا یکی از 
ش��رکت های خصوصی ایران وارد مذاکره شد. این 
ش��رکت نیز قرار است پاس��ات و تیگوان را تولید 
کند. هیوندای هم با ش��ریک جدید خود در ایران 
در زمینه تولید دو خودروی پرفروش در بازار ایران 
به تفاهم رسید. طبق مذاکرات صورت گرفته قرار 
است النترا و توس��ان در ایران تولید شود. همین 
مجموعه بع��د از برجام آ ی 20 و اکس��نت را هم 
تولی��د کرد. ب��ا این تفاس��یر تع��داد خودروهای 
پس��ابرجامی به 12 خودرو رس��ید و این تعداد در 
سال آینده هم افزایش خواهد یافت. در این میان 
شرکت های دیگری هم هستند که می خواهند در 

تولید مشترک همکاری های خودرا شروع کنند. 
البته در لیس��ت عنوان شده ما چین هم وجود 
دارد ول��ی ش��رکت های چین��ی به جه��ت اینکه 
نمی خواهند انتقال تکنولوژی صورت گیرد اس��م 
آنه��ا در همکاری مش��ترک نیس��ت. در مورد دو 
خودرو پرفروش هیوندای در ایران اعالم ش��د که 
اقدامات الزم برای س��اخت داخل کردن النترا در 
حال انجام بوده و نیمه اول سال 13۹۷ این خودرو 
به تولید انبوه می رسد. بر این اساس النترا ساخت 
داخل با قیمت کمتر از 150 میلیون تومان عرضه 
خواهد ش��د. این قیمت حدود 25درصد پایین تر 
از نمونه وارداتی این خودرو اس��ت، زیرا س��اخت 
داخل کردن باعث کاهش هزینه های تمام ش��ده 

خودرو می شود. 
خودروی توس��ان ه��م در ابتدای س��ال 13۹8 
 ب��ه تولید می رس��د. در حال حاض��ر دو خودروی
  آی 20 و اکس��نت از محصوالت هیوندای ساخت 
داخل شده اند و درصد داخلی سازی آنها حدود 30 
درصد اس��ت ضمن آنکه مذاکراتی صورت گرفته 
است تا درصد داخلی س��ازی این محصوالت را به 

حدود 50 درصد افزایش دهیم. 
براس��اس تعرفه های جدید واردات خودرو که از 
۴0 و 55 به ۷5 و ۹5 درصد افزایش یافته اس��ت، 
قیم��ت خودروهای وارداتی افزایش چش��مگیری 
پیدا می کند لذا یکی از راه ها برای کنترل قیمت و 
پاسخ به درخواست مردم، تولید خودرو است. این 
همان هدفی اس��ت که دولت در تنظیم آیین نامه 
واردات خ��ودرو دنب��ال می کرد. یک��ی از اهداف 
دول��ت در افزای��ش تعرف��ه، ترغیب ش��رکت های 
خودروس��ازی جهان به همکاری و تولید مشترک 
بود که در نخس��تین گام شرکت هیوندای این امر 

را پذیرفته است.  
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ب��ه گفت��ه برخی مس��ئوالن 
اقتصادی کش��ور دلی��ل توقف 
ثبت س��فارش واردات بسیاری 
از کاالها از جمله خودرو، لزوم 
مدیریت منابع ارزی بوده است، 
ح��ال این ال��زام در ش��رایطی 
مط��رح می ش��ود ک��ه صنعت 
خودرو با افزای��ش مونتاژکاری 
نه تنها نقش مهمی در ارزآوری 
به کش��ور ن��دارد، بلک��ه بیش 
از پی��ش به درآمده��ای نفتی 

وابسته شده است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، هر 
چند سه س��ال پیش در دولت 
یازدهم سیاست های منسجمی 
برای توس��عه صنعت خودرو در 
راس��تای کاهش وابس��تگی به 
درآمده��ای نفتی تدوین ش��د 
تا این صنع��ت نقش مهمی در 
ارزآوری به کش��ور ایفا کند، اما 
ای��ن برنامه ریزی ن��ه در دولت 
یازده��م رنگ و ب��وی واقعیت 
ب��ه خود گرفت و ن��ه در دولت 
دوازدهم وقعی به آن گذاش��ته 
شد، به این ترتیب خودروسازی 
در ش��رایط کنونی ب��ه یکی از 
مصرف کنن��دگان  بزرگ تری��ن 

ارز ناش��ی از درآمده��ای نفتی 
تبدیل شده است. 

 آنچه مش��خص است صنعت 
دومی��ن  کش��ور  خ��ودروی 
صنع��ت مه��م پ��س از نف��ت 
به  ش��مار می رود؛ ای��ن صنعت 
به دلی��ل گردش مال��ی نزدیک 
ب��ه 15میلی��ارد دالری نق��ش 
بس��یار مهمی در شاخص های 
اقتصادی کشور ایفا می کند؛ با 
توجه به نق��ش اثرگذار صنعت 
خ��ودرو ب��ر اقتصاد کش��ور در 
کنار انواع حمایت ها و توجهات 
ویژه ای که در سال های گذشته 
ب��ه این صنعت ص��ورت گرفته 
اس��ت، این انتظ��ار وجود دارد 
به عن��وان  خودروس��ازی  ک��ه 
عالوه ب��ر  مس��تقل  صنعت��ی 
تأمی��ن تقاضای داخلی و تولید 
با کس��ب  باکیفیت  خ��ودروی 
ت��وان رقابتی، نی��از ارزی خود 
را از طریق صادرات محصوالت 
باکیفی��ت در س��طح جهان��ی 
تأمی��ن کن��د و حت��ی قابلیت 
ارزآوری نیز داش��ته باش��د. از 
آنجا که در شرایط کنونی یکی 
از نگرانی ه��ای دولت مدیریت 

اس��ت؛  کش��ور  ارزی  مناب��ع 
بنابراین صنعت خودرو می تواند 
نقش پررنگ تری در درآمدهای 

ارزی کشور ایفا کند. 
 ول��ی واقعیت این اس��ت که 
این صنعت، امروزه در س��طحی 
پایین تر از آنچ��ه انتظار می رود 
قرار گرفته است؛ چراکه بررسی 
آمارهای مرتبط نش��ان می دهد 
که همس��و ب��ا کاه��ش میزان 
خ��ودروی  ص��ادرات  ارزش��ی 
کشور به بازارهای هدف، شاهد 
قطع��ات  واردات  در  افزای��ش 
منفصله به کشور بوده ایم. روند 
افزایش��ی  و  صادرات  کاهش��ی 
واردات قطعات منفصله در دوره 
پس��اتحریم نیز نمود بیش��تری 
نس��بت به گذشته داشته است؛ 
به ط��وری که بررس��ی آمارهای 
تجارت خارجی کش��ور نش��ان 
می ده��د در ۹ ماه��ه نخس��ت 
س��ال ج��اری 18۹1 دس��تگاه 
خ��ودرو از گم��رکات مختل��ف 
به مقاصد خارجی صادر ش��ده 
اس��ت که این موضوع نش��ان از 
افت جدی ص��ادرات خودرو به 
از  دارد؛  منطق��ه ای  بازاره��ای 

س��وی دیگر اما واردات قطعات 
تولی��د  منظ��ور  ب��ه  منفصل��ه 
خودروی سواری تنها در بخش 
قطعات منفصله به منظور تولید 
 خودروی سواری با داخلی سازی
رش��د درص��د،   30 ت��ا   1۴   

 ۹/ 10۴ درص��دی را به لحاظ 
ارزش��ی در مقایس��ه ب��ا مدت 
مشابه سال گذشته داشته است. 
ای��ن   هرچن��د در چرای��ی 
از کارشناسان  بسیاری  موضوع 
به پایین ب��ودن ارزش دالر در 
کاه��ش جذابی��ت ص��ادرات و 
افزایش واردات تأکید دارند، اما 
کارشناسان به کم کاری صنعت 
خ��ودرو در بح��ث ارزآوری نیز 
اش��اره می کنند، چراکه صنعت 
خودرو طی س��ال های گذشته 
تالش��ی در راس��تای افزای��ش 
صادرات محص��والت و قطعات 
به بازارهای هدف خود نداشته 
اس��ت. این موضوع در شرایطی 
کش��ورهایی  تجربه  که  اس��ت 
همچون ترکیه حکایت از نقش 
در  زنجیره خودروس��ازی  مهم 
ارزآوری ب��ه این کش��ور دارد. 
زنجیره خودروس��ازی ترکیه از 

طریق جذب س��رمایه خارجی 
و قوانی��ن حمایت  کننده نه تنها 
ص��ادرات  و  مونت��اژکاری  ب��ا 
در  مهم��ی  نق��ش  توانس��ت 
ارزآوری به این کشور ایفا کند، 
بلکه ای��ن موضوع اثر جدی در 
رش��د اقتصادی ترکیه نیز ایفا 
کرده اس��ت. به گفته بس��یاری 
از کارشناس��ان، خودروس��ازی 
ترکی��ه حت��ی از مونت��اژکاری 
به��ره ب��رده و آن را تبدیل به 
فرصتی برای ارزآوری به کشور 
خود کرده اس��ت، حال آنکه در 
ایران صنعت خ��ودرو به عنوان 
یکی از پیش��ران های اقتصادی 
کش��ور نه تنه��ا ارزآوری ندارد 
بلکه با اس��تفاده از درآمدهای 
نفت��ی ناتوان تر از گذش��ته به 
فعالیت خ��ود ادامه می دهد. به 
این ترتیب این پرس��ش وجود 
خ��ودروی  صنع��ت  ک��ه  دارد 
کش��ورمان با در نظ��ر گرفتن 
تجربه کش��ورهای دیگر چگونه 
می توان��د در تأمی��ن نیاز ارزی 
خود نقش ایفا کند و از س��وی 
دیگر به اقتصاد کشور نیز کمک 

جدی کند؟ 

در ش��رایطی که ح��دود یک دهه از 
حضور جدی چینی ها در خودروسازی 
وزارت  آماره��ای  می گ��ذرد،  ای��ران 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
در این مدت، داخلی سازی چندانی در 

محصوالت آنها صورت نگرفته است. 
اواس��ط  پدال نی��وز،  گ��زارش   ب��ه 
دهه 80 بود که خودروس��ازان چینی 
به طور جدی در صنع��ت خودرو ایران 
حض��ور یافتند و اگرچ��ه در ابتدا چند 
ش��رکت محدود روانه کشور شدند، با 
این حال رفته رفته بر تعداد آنها اضافه 
ش��د. هرچن��د مقصد اولی��ه چینی ها، 
بخش خصوصی صنعت خودرو کش��ور 
بود، با این حال در ادامه توانس��تند با 
وج��ود انتقادهایی که در حوزه کیفیت 
و داخلی س��ازی به آنها وارد می شد، به 
خودروس��ازان بزرگ نی��ز نفوذ کرده و 
بخشی از سبد محصوالت ایران خودرو 
و س��ایپا و پارس خودرو را هم نصیب 

خود کنند. 
 در ح��ال حاض��ر نیز طب��ق آخرین 
آم��ار اعالم��ی، ح��دود 11درص��د از 
تیراژ س��االنه صنعت خودروی کش��ور 
در اختی��ار ش��رکت های چین��ی قرار 
دارد و پیش بینی می ش��ود این س��هم 
در آین��ده ای نه چن��دان دور، بیش��تر 
نیز بش��ود. این در ش��رایطی است که 
و  مع��دن  وزارت صنع��ت،  آماره��ای 

تجارت نش��ان می دهد خودروس��ازان 
چینی چندان به داخلی سازی در ایران 
پایبند و متعهد نبوده و بیشتر قطعات 
م��ورد نیازش��ان را از طری��ق واردات 
تأمین ک��رده و می کنند. اگر نگاهی به 
آماره��ای واردات قطعه طی این چند 
س��ال بیندازیم، متوجه می شویم ورود 
قطعه به کشور روندی به شدت صعودی 
داش��ته و طبعا بخ��ش قابل توجهی از 
آنها متعلق به خودروسازان یا به عبارت 
بهتر مونتاژکاران چینی بوده و اس��ت. 
داخلی س��ازی  نهای��ت  رو  همی��ن   از 
ص��ورت گرفت��ه در خودروهای چینی 
کشور طی این سال ها، ۴0 درصد بوده 
و بیشتر محصوالت چشم بادامی حاضر 
در خودروسازی ایران، تنها 20 درصد 

ساخت داخل تا به امروز داشته اند. 

آمار رسمی از داخلی سازی 
چینی ها 

رس��می آم��ار  ب��ه  نگاه��ی  ام��ا    
داخلی س��ازی  از  ش��ده  منتش��ر   
خودروهای چینی در کش��ور بیندازیم 
تا مش��خص شود چش��م بادامی ها طی 
حدود یک دهه فعالیت جدی در ایران، 
چه کارنامه ای را در حوزه بومی س��ازی 

از خود به جا گذاشته اند. 
 بنابر آماری که به نظر می رسد برای 
اولین بار منتش��ر ش��ده، ب��ه جز یک 

مورد، س��ایر خودروهای چینی حاضر 
در کشور با داخلی سازی اندکی مونتاژ 

می شوند. 
بر این اس��اس، به جز دانگ فنگ که 
۴0درصد داخلی س��ازی به نام آن ثبت 
شده، سایر خودروهای مونتاژی چینی 
در کش��ور تنه��ا از 20درصد س��اخت 
داخ��ل برخوردارند. دان��گ فنگ مدل 
اچ س��ی ک��راس ک��ه در ایران خودرو 
مونت��اژ می ش��ود، محصول��ی متعل��ق 
به ش��رکت دانگ فنگ چین اس��ت و 
آبی های جاده مخص��وص از حدود دو 
س��ال و نیم پی��ش مونت��اژ آن را آغاز 
 کرده اند. هرچند دقیقا اعالم نشده این

 ۴0 درصد داخلی س��ازی، چه قطعاتی 
را در برمی گی��رد، با این حال پر واضح 
اس��ت که حدود 1۴درصد آن ش��امل 
رنگ و مونتاژ می شود. احتماال بخشی 
از 2۶درص��د باقیمان��ده را نیز قطعاتی 
مانن��د تایر، بات��ری و ش��اید صندلی 
تش��کیل می دهند که جزو ساده ترین 
قطع��ات صنعت خ��ودرو به حس��اب 
می آیند. اما ای��ران خودرویی ها به جز 
دانگ فنگ، ی��ک محصول چینی دیگر 
به نام هایما را نیز در س��ایت خراسان 
خود مونت��اژ می کنند؛ شاس��ی بلندی 
ک��ه تنه��ا 20درص��د س��اخت داخل 
دارد. از 1۴درص��د رن��گ و مونتاژ که 
بگذری��م، مش��خص می ش��ود هایم��ا 

 فق��ط ۶ درص��د قطعه داخل��ی دارد و
 80 درصد باقیمانده از مس��یر واردات 
تأمی��ن می ش��ود. هایم��ا البت��ه جزو 
چینی های تازه وارد خودروسازی کشور 
به ش��مار می رود و بای��د منتظر ماند و 
دید در آینده به حجم داخلی سازی آن 

افزوده خواهد شد یا نه. 
 ام��ا عالوه ب��ر ای��ران خ��ودرو، دو 
خودروساز بزرگ دیگر کشور )سایپا و 
پارس خودرو( نیز محصوالت چینی را 
در س��بد تولیدات خود جای داده اند و 
این در شرایطی است که داخلی سازی 
آنها از مرز 20 درصد تجاوز نکرده است. 
در ای��ن بین، برلیانس که در مدل های 
مختلف مونتاژ می شود و از تیراژ باالیی 
در مقایس��ه با دیگر چینی های حاضر 
در خودروسازی کشور برخوردار است، 
20 درصد ساخت داخل دارد. طبعا از 
این 20درصد، 1۴درصد رنگ و مونتاژ 
را شامل می شود. دیگر محصول چینی 
 S 300گروه خودروس��ازی س��ایپا اما
یا همان آریو اس��ت ک��ه این محصول 
از 20درص��د  بی��ش  نتوانس��ته  نی��ز 
داخلی س��ازی داشته باش��د. همچنین 
چانگان هم در همین حدود از قطعات 
داخلی اس��تفاده می کند، درست مانند 
وانت ری��چ که آن نیز تنه��ا 20درصد 
س��اخت داخل را در کارنام��ه خود به 

ثبت رسانده است. 

درصد ساخت داخل خودروهای چینی در ایران اعالم شد

چرا دومین صنعت بزرگ کشور ارزآوری ندارد؟ 
اخبار

1۳ شرکت مجوز واردات و پیش فروش 
خودرو گرفتند

و  مصرف کنن��دگان  حق��وق  از  حمای��ت  س��ازمان 
تولیدکنندگان اسامی 13 بنگاه مجاز واردات و پیش فروش 

خودرو را اعالم کرد. 
به گزارش تس��نیم، بر این اس��اس تنها ش��رکت های 
ایران خودرو، س��ایپا )پ��ارس خودرو(، جه��ان نوین آریا، 
ایرتویا، آرین موتور پویا، کرمان موتور، آسان موتور، رامک 
 خودرو، آرین موتور تابان، نگین خودرو، خودروسازان راین، 
مدیران خودرو و صنعت خودروی آذربایجان شرکت های 
مجاز اعالم ش��ده از سوی سازمان حمایت و نیز اداره کل 
صنای��ع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنع��ت،  معدن و 

تجارت در زمینه پیش فروش و واردات خودرو هستند. 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
همچنی��ن اعالم کرد ضوابط و مق��ررات جاری در فرآیند 
واردات خ��ودرو از جمل��ه ضرورت رعایت الزامات ناش��ی 
از م��اده 5 آیین نام��ه اجرای��ی قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودرو و بر اس��اس تصویب نامه هیأت 
وزیران به صراحت موضوع اخذ مجوز پیش فروش خودرو 

توسط عرضه کنندگان را اعالم کرده است. 
وی ادامه داد: به رغم این اعالم برخی بنگاه های اقتصادی 
بدون طی مراحل قانونی ضمن بازاریابی به طرق مختلف 

اقدام به تبلیغ و پیش فروش خودرو می کنند. 
ای��ن س��ازمان با ی��ادآوری این موضوع که ت��داوم این 
نحوه عملکرد بروز مش��کالت آتی را برای طیف وس��یعی 
از مصرف کنندگان به دنبال دارد، خواستار انجام اقدامات 
قانونی و پیشگیرانه از س��وی مقام قضایی دادستانی کل 

کشور شد. 

۶ هزار خودرو با رانت یا مجوزهای 
خاص وارد کشور شد

رئی��س انجم��ن وارد کنن��دگان خ��ودرو از افزایش 
38.5درصدی قیم��ت خودروهای وارداتی در بازار خبر 
داد و گف��ت بیش از ۶ هزار دس��تگاه خ��ودرو با رانت، 
مجوز خودروس��ازان یا مجوزهای خاص به کش��ور وارد 

شده است. 
به گ��زارش پدال نی��وز، فرهاد احتش��ام زاد دیروز در 
 نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:

 در س��ال ۹5 در مرداد و اسفند تقاضا برای خودرو باال 
ب��وده اما در س��ال ۹۶ در خرداد ماه این تقاضا بیش��تر 

شده است. 
 وی اف��زود: در دی م��اه ۹5 غی��ر نمایندگی ه��ا اجازه 
واردات خودرو نداش��تند و این موجب نابس��امانی در امر 
واردات و افزایش واردات ش��د و پس از آن ثبت س��فارش 
ب��رای نمایندگی ها هم در تیرماه ممنوع ش��د و 13۷00 
دس��تگاه خودرو در انبارها مانده شد و مشکالت بسیاری 

برای واردکنندگان به وجود آمد. 
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 
پس از آن بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو تعطیل 
ش��د و ما پیگیری های بسیاری به عنوان بخش خصوصی 
کردیم. در نهایت در ۹ دی ماه س��ال جاری رس��یدیم به 
جایگاه س��ال گذش��ته با این ش��رایط که ضوابط واردات 

خودروتغییر کرد و قفلی بر واردات زده شد. 
 رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به واردات 
8 ماهه خودرو گفت: 55 هزار دستگاه خودرو در مدت یاد 
شده به کشور وارد شد که بیش از ۶ هزار دستگاه مربوط 

به خودرو سازان و مجوزهای خاص بوده است. 
 احتشام زاد ادامه داد: در این بین سهم بخش خصوصی 

از بازار خودروهای وارداتی تنها 5 درصد از بازار است. 
 رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو ادام��ه داد: این 
تصمیمات یک شبه موجب شد که در خودروهای بنزینی 
5. 38 و در هیبریدی ۴2 درصد افزایش قیمت ایجاد شود 

وهمچنین هزار میلیاردتومان هزینه به مردم وارد شد.  
 او با اشاره به رانت ایجاد شده از بسته شدن سایت ثبت 
س��فارش گفت: در این مدت ۴۷00 دستگاه خودرو بدون 

رعایت ضوابط از گمرک ترخیص شد. 
 رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: واردات 
خودروهای هیبریدی قبال معافیت واردات داش��تند و در 
حال حاضر گرانتر ش��ده اند و جذابیت خ��ود را در بازار از 
دس��ت داده است. همچنین س��رمایه گذاران خارجی که 
م��ا در بخش خ��ودرو در حال رایزنی ب��ا آنها بودیم اعالم 
نارضایتی کردند و گفتند در کشور شما شبانه قوانین تغییر 

می کند و از ادامه همکاری منصرف شدند. 

حذف ارز مبادله ای چالش جدی 
تولیدکنندگان قطعات خودرو 

نماین��ده م��ردم ورزقان و خاروان��ا در مجلس گفت در 
صورت ح��ذف ارز مبادله ای، ع��دم افزایش قیمت خرید 
 قطعات توس��ط تولیدکنندگان خ��ودرو و افزایش قیمت

 تمام ش��ده محصوالت، تولیدکنندگان با آس��یب جدی 
مواجه می شوند. 

به گزارش فارس، رضا علیزاده در خصوص احتمال حذف 
ارز مبادله ای صنعت قطعه سازی کشور طی روزهای آینده، 
اظهار داشت: باید دید حذف ارز مبادله ای تا چه میزانی بر 
قیمت این محصوالت تأثیرگذار است و چه میزان از مواد 
اولیه این قطعات با استفاده از ارز تهیه می شود.نایب رئیس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با 
بیان اینکه با توجه به مشخص شدن اثرگذاری حذف ارز 
مبادله ای روی محصوالت تولیدی ش��اهد افزایش قیمت 
تمام ش��ده آنها می شویم، گفت: افزایش قیمت تمام شده 
قطعات خودرو با توجه به حاش��یه سود کمی که برخی از 

آنها دارند تولیدکنندگان را دچار مشکل می کند. 

اخبار



ب��ا افزایش جمعیت زمین، ما نیازمند یافتن منابع پایدار طبیعی هس��تیم تا 
بتوانی��م ضمن کاوش در فضا، رفاه را روی زمین و برای همگان فراهم کنیم. بر 
همین اس��اس، برخی محققان معتقدند استخراج منابع سیارک ها، یک اقتصاد 

تریلی��ون دالری ایج��اد خواهد ک��رد. به گزارش 
مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، آمارها نشان می دهند 
س��رمایه گذاری در فضا، توانایی سودآوری بسیار 
باالیی را در درازمدت و کوتاه مدت برای کش��ورها 
ب��ه دنبال دارد و به همین دلیل اس��ت که نه تنها 
کشورهای ثروتمند و توسعه یافته، بلکه کشورهای 
درحال توس��عه نیز با هدف بهبود اوضاع اقتصادی 
خود، در فضا س��رمایه گذاری کرده و نتایج بسیار 
مطلوبی نیز گرفته اند. از آنجایی که فناوری فضایی 
امروزه به عنوان عامل بهبود وضع اقتصادی، رشد 
و افزایش توانمندی بس��یاری از بخش ها از جمله 
حمل ونقل، بانکداری، ارتباطات و خدمات اینترنت، 

س��المت، کشاورزی و انرژی شناخته می ش��ود، کشورهای در حال  توسعه برای 
پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی به طور قابل مالحظه ای از ابزارهای این فناوری 
بهره می گیرند. هر روز سیارک های بیشتری در نزدیکی زمین کشف می شوند، 

این س��یارک ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یکی سیارک های غنی از پالتین 
که می تواند حاوی فلزات گروه پالتین باش��د. سیارک های دارای آب نیز دسته 
دوم سیارک های کشف شده هستند که سیارک های دارای آب می توانند سوخت 
الزم برای تمام موشک های پرتاب شده در طول 
تاریخ را تامین کنند. براساس این گزارش، یک 
س��یارک غنی از آب با قط��ر ۵۰۰ متر می تواند 
آبی به ارزش ۵ تریلیون دالر برای اس��تفاده در 
فض��ا تولید کند. امروزه ارس��ال یک لیتر آب به 
اعم��اق فضا ۲۰هزار دالر هزینه دربر دارد و یک 
س��یارک غن��ی از پالتین با قط��ر ۵۰۰ متر نیز 
ارزش��ی معادل ۲.۹ تریلیون دالر دارد که ۱۷۴ 
برابر بیشتر از استخراج ساالنه پالتین در جهان 
اس��ت. امروزه یک اونس پالتین بیش از ۱۵۰۰ 
دالر ارزش دارد. استخراج منابع سیارک ها، یک 
صنعت تریلیون دالری را راه اندازی کرده و منابع 
تقریبا نامحدود آب و فلزات گروه پالتین را برای 
پش��تیبانی از رش��د انس��ان ها در زمین و فضا برای ما فراهم می کند. از کاربرد 
فلزهای گروه پالتین در زمین نیز می توان به هزینه پایین تر قطعات الکترونیک، 

حمل و نقل برقی، به پیش راندن نوآوری و ایجاد زمینی سبزتر اشاره کرد. 

نخستین سکوی تعاملی بومی برای حل چالش های نوآوری در کسب وکارهای 
نوپا )استارت آپ( با همکاری دانشگاه تهران راه اندازی شد.

ب��ه گ��زارش مهر، علیرض��ا یاری مج��ری طرح جویش��گر بوم��ی در این 
آدرس ب��ه  »نوآوی��د«  س��امانه  گف��ت:   ب��اره 
  www.noavid.ir ب��ه عنوان اولین س��کوی 
تعاملی بومی اس��ت که برای ح��ل چالش های 
ن��وآوری در کس��ب وکارها با همکاری دانش��گاه 
تهران راه اندازی ش��ده و هم اکنون در اولین گام، 
ش��ش مورد از چالش های نوآوری ش��رکت های 
ح��وزه محتوا و جویش��گرهای بوم��ی روی این 
سامانه قرار گرفته است.وی افزود: با راه اندازی این 
سامانه کلیه متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی 
و غیردانشگاهی از سراسر کشور می توانند برای 
حل نوآوری در کس��ب و کاره��ای نوپا با هم به 
رقاب��ت پرداخت��ه و از پاداش ه��ای مالی در نظر 

گرفته شده برای حل چالش ها بهره مند شوند.
یاری خاطرنشان کرد: در این راستا برای توانمندسازی کسب وکار شرکت های 
فعال در حوزه محتوا و خدمات بومی در کشور، مرحله نخست فراخوان ثبت نام 
و ش��رکت در »رویداد چالش نوآوری در جویشگرهای بومی« شروع شده که 

این فراخوان در سامانه »نوآوید« انتشار یافته است. وی گفت: هدف از برگزاری 
مسابقات چالش نوآوری از یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکت های فعال 
در ای��ن حوزه جهت افزایش نوآوری در خدمات جویش��گرها مبتنی بر نیازها 
و ذائقه جامعه کاربران ایرانی اس��ت و از طرف 
دیگ��ر افزایش نقش و مش��ارکت مردمی و نیز 
بهره گیری از دانش و توانمندی های متخصصان 
در دانش��گاه های سراس��ر کش��ور ب��رای حل 
چالش های جویشگرها خواهد بود. مجری طرح 
جویش��گر بومی افزود: برگزاری این مسابقات 
مبتنی بر دو رویکرد نوآوری باز و جمع سپاری 
است. برای این منظور تالش شده مسائل کلی 
و مبهم ش��رکت های فعال در طرح جویش��گر 
بومی به پنج دسته خرده چالش تفکیک شود. 
ای��ن خرده چالش ه��ا عبارتن��د از: چالش های 
پژوهشی، ایده  پردازی، توسعه محصول، دولتی 
و استارت آپی. یاری توضیح داد: هر شرکتی که 
در حوزه محتوا و خدمات بومی در کش��ور در حال فعالیت باش��د می تواند با 
ارس��ال درخواست خود روی س��امانه نوآوید و معرفی چالش های نوآوری در 

محصوالت و کسب وکارش از حمایت های الزم برخوردار شود.

مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی با 
هدف توس��عه صادرات محصوالت دانش بنیان، در نظر دارند هیأتی متش��کل 
از شرکت های دانش بنیان ایرانی را یکم تا پنجم اسفندماه سال جاری به شهر 

آدیس آبابا کشور اتیوپی اعزام کنند. 
 ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، اع��زام هی��أت فن��اوری متش��کل از 
ش��رکت های دانش بنیان ایرانی به کشور اتیوپی 
پیرو سفر دو هیأت از مقامات بازرگانی و فناوری 
این کشور به ایران صورت می گیرد که منجر به 
انعقاد دو تفاهم نامه صادرات محصوالت و فناوری 
با شرکت های دانش بنیان ایرانی حوزه سالمت و 

کشاورزی شد. 
 »دی��دار با مقامات دولتی و وزارت بهداش��ت 
اتیوپ��ی«،  »برگزاری جلس��ات با کمیس��یون 
س��رمایه گذاری اتیوپ��ی«، »هلدین��گ اف��ورت 
موسس��ات س��رمایه گذاری در اتیوپی«، »دیدار 

 با مس��ئولین وزارت صنای��ع اتیوپی« و همچنین »برگزاری نشس��ت های رو
 در رو با شرکت های متناظر اتیوپی«، »بازدید از نمایشگاه بازرگانی آدیس آبابا 
)بزرگ ترین نمایشگاه تجاری اتیوپی(« و »بازدید از نمایشگاه تخصصی سالمت 

آدیس آبابا« از برنامه های این سفر است. 
کش��ور اتیوپی با بیش از ۱۰۴ میلیون نفر جمعیت، پتانسیل مناسبی برای 
صادرات محصوالت و فناوری های حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی و کشاورزی 
دارد. هرچند اتیوپی در س��ال های اخیر دارای 
نرخ رش��د اقتصادی حدود 6درصد بوده  است، 
ولی حجم تجارت ایران با کشور اتیوپی بسیار 

پایین و در حدود ۲.۵ میلیون دالر است. 
تحقیقات بازار صورت گرفت��ه حکایت از آن 
دارد که در حوزه های فناورانه »تولید تجهیزات 
ب��رق و آب«،  »فرآوری محص��والت غذایی به 
وی��ژه روغن خوراکی«،  »تجهیزات نوین حوزه 
دامپروری و مرغداری«،  »تولید ماش��ین آالت 
صنعتی، کش��اورزی، راهسازی و حمل و نقل، 
 ،»SKD/CKD ل��وازم خانگی و. . . ب��ه روش
»تولید منسوجات و پوشاک )با توجه به تولید 
محلی پنبه و امتیازات دولت اتیوپی برای صنایع 
مزبور(«، »صادرات و تولید قطع��ات یدکی« و »صدور لوازم خانگی )یخچال، 
اج��اق برقی، آبگرمکن های برقی، مبلمان و تجهی��زات اداری و. . .(« از جمله 

زمینه هایی است که در این کشور پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری دارد.

معاون وزیر کار گفت که هدف اصلی شیوه نوین تامین مالی جمعی حمایت 
از کارآفرینان و نوآوران اس��ت.به گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما، عیسی 
منصوری در بخش خبری ۲۱ ش��بکه یک سیما با اشاره به اینکه تامین مالی 

جمعی، بیش��تر برای ش��رکت های نوپا استفاده 
می شود، افزود: این روش تامین مالی در حوزه های 
کارآفرینی اجتماعی هم استفاده می شود از جمله 
اینکه خی��ران می توانند از آن ب��رای حمایت از 
تحصیل کودکان و گروه  های آسیب پذیر استفاده 
کنند.معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایجاد امکان 
اس��تفاده از تامین مالی جمعی را به گونه ای که 
مردم تامین کننده سرمایه برای شرکت های نوپا 
باشند از اهداف دیگر این طرح برشمرد و اضافه 
کرد: برای قاعده مند کردن این طرح، قاعده این 
کار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت 
می ش��ود و معموال مجوزهای مربوط هم توسط 

این س��ازمان ارائه می ش��ود . منصوری با اشاره به اینکه چهار نوع تامین مالی 
جمعی داریم، افزود: نوع نخست » اهدا « است که برمبنای آن مردم منفعت 
خاصی را دنبال نمی کنند و هدیه و هبه می کنند. نوع دوم »پاداش « است و 

نوع بعدی » وام « یا »قرض « است که بنا بر نظر بانک مرکزی از آن استفاده 
نکردیم . وی ادامه داد: نوع چهارم، »مش��ارکت « اس��ت که براساس آن مردم 
در آن مش��ارکت می کنند و زمانی که طرح به نتیجه می رسد در منافع آن به 
نسبت آورده خود می توانند شریک شوند.معاون 
توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان اینکه این دستورالعمل در 
مدت دو هفته آینده در شورای عالی بورس به 
تصویب می رس��د و رسما ابالغ می شود، گفت: 
مردم برای کس��ب اطالعات بیشتر و مشارکت 
می توانند از طریق نهادهای مالی و عاملین که 
مورد تایید سازمان بورس هستند، اقدام کنند.
منصوری اف��زود: عاملین، وبگاه��ی را معرفی 
می کنند که متقاضیان استفاده از منابع تامین 
مالی اجتماعی می توانند ط��رح خود را ارائه و 
مشارکت کنند.وی افزود: اطالعات این طرح ها 
و ایده ها در س��ایت های مربوط به اندازه کافی 

قرار داده می شود و مردم می توانند بررسی، انتخاب و سپس مشارکت کنند.
منصوری اضافه کرد: کوشش ما این است که امکان مشارکت با منابع مالی 

محدود در طرح های بزرگ و نوآورانه برای مردم فراهم شود.

سکوی تعاملی حل چالش های استارت آپ ها راه اندازی شدتوان باالی اقتصاد فضایی در سودآوری اقتصادی معاون وزیر کار تشریح کرداعزام هیات فناوری متشکل از شرکت های دانش بنیان ایرانی به کشور اتیوپی

جزییات طرح تامین مالی جمعی برای حمایت از نوآوران

مدل های کسب وکار، برای پابرجا ماندن، باید انعطاف داشته باشند. اگر گرایش 
اجتماعی که به راه اندازی محصول ش��ما کمک کرده است، به مشکل بخورد، به 

راه دیگری فکر کنید. 
۱۱ سال از زمانی که TechShop، یک فضای کاری عضویتی، برای اولین بار 
مشتریان را پذیرفت، می گذرد. آن زمان برای یک دستمزد ساالنه ۱۱۰۰۰ دالری، 
اعضای TechShop می توانستند از ماشین های دوزندگی، وسایل جوشکاری و 
تجهیزات نجاری شرکت استفاده کنند، اما اخیراً تمام شعب کشور را تعطیل کرده 
است. با آن که ممکن است در نگاه اول، حقوق ساالنه باال به نظر برسد، اما وجوه 
عضویت برای پوش��ش دادن هزینه های عملیاتی کس��ب وکار کافی نبودند. تمام 
ش��عب TechShop، به دلیل ورشکستگی شرکت، در ماه نوامبر تعطیل شدند. 
مش��تریان TechShop کاهش یافتند و مدل کس��ب و کار آن نتوانست برای 

موفقیت بلند مدت مناسب باشد. 
شکس��ت خوردن به دلی��ل نداش��تن انعطاف پذیری، ب��رای TechShop و 
ش��رکت هایی مانند آن، شر م آور است: هر کس��ی که مسئولیت استارت آپ را بر 
عهده دارد، می داند که توجیه کردن تمام تصمیمات برای همه مخصوصا آنهایی 
که توانایی مالی دارند، چه کار طاقت فرسایی است، اما عالئم هشداردهنده را نباید 
نادیده گرفت. گاهی وقت ها، تغییر دادن مسیر بهترین راه برای نجات کشتی در 

حال غرق شدن تان است. 
ساختن یک کشتی مستحکم

زمانی که اس��تارت آپ ها به آن س��ال پنجم نمادین و مهم می رس��ند، رهبری 
منصفانه، برای عبور از ش��رایط سخت اهمیت دارد و مدل های کسب وکار بدون 
قابلیت تغییر در خطر می مانند. انعطاف نداشتن- به معنای اتکا یک مشتری خاص 
یا گروهی از قوانین- باعث می ش��ود یک کس��ب و کار، قبل از اولین درآمد خود، 
نابود شود. اگر کس��ب و کاری، جایی برای تغییر یک محصول یا خدمات نداشته 

باشد، ممکن است برای جبران سال مالی آینده از رقابت عقب بیفتد. 
مشتریان انتظار دارند کسب و کارها مهیای تغییر باشند؛ با استناد به آمار شرکت 
Salesforce، ۵۱درصد مشتریانی که مورد مطالعه قرار داده بود، معتقد بودند تا 
س��ال ۲۰۲۰، شرکت ها قادر خواهند بود آن چیزی را که می خواهند پیش بینی 
کرده و قبل از اینکه با مش��تریان ارتباط پیدا کنند، گزینه ها را پیش��نهاد دهند. 
همچنین اگر اس��تعداد نوآوری یک کس��ب و کار، فق��ط به یک محصول خاص 
محدود باشد، این احتمال وجود دارد که گرایشی که تولید محصول را آغاز کرد 
و همچنین فروش، از بین برود. کارآفرینان باید آماده برداش��تن قدم های بعدی 
در تولید محصوالت شان باشند تا با رقابت و نیازهای مشتریان هماهنگ بمانند. 
زمانی که مالک Quote. com شدم، می خواستم این توانایی را به مشتریان بدهم 
ک��ه برای هر چیزی، از بیمه گرفته تا اقامت هت��ل، نقل قول کنند و با این کار، 

ترافیک را به سمت سایت ببرم. 
هدف��م بزرگ بود اما خیلی زود فهمیدم که ص��رف زمان و هزینه برای حفظ 
طرح اولیه، منطقی نبود. باید صبور می بودم، با یک نوآوری ش��روع می کردم، آن 
را با س��طح درس��تی از منابع بر عهده می گرفتم، سپس زمانی که توسعه یافتیم، 
 به س��مت دیگر خدمات می رفتم. می دانستم توانایی مالی نداریم، بنابراین طرح 
کس��ب و کارمان را تغییر دادم و یک مسیر کاماًل جدید را شروع کردم. اگر شما 
هم می خواهید کشتی خود را روی آب نگه دارید، به این حرکات مهم توجه کنید. 

مسیری را برای موفقیت تعیین کنید
همه این به این معناست که شرکت ها باید برای کارمندان خود وقت بگذارند تا 
خالقانه فکر کنند و برای مش��کالت مشتریان، تالش ها و راه حل های جدید داشته 

باشند. زمان، یک منبع قابل سنجش است که بازنمی گردد. اگر مدل های کسب وکار، 
برنامه ریزی زمانی را در اولویت قرار ندهند، آن کس��ب وکار آینده ای نخواهد داشت. 
نح��وه صرف زمان، می تواند نش��ان دهنده موفقیت در آینده باش��د. حتی اگر یک 
کارآفرین روی توس��عه یک مدل کسب وکار سازگار تمرکز نکرد، باز هم این امکان 

وجود دارد که کسب و کار را در سخت ترین شرایط نیز سر پا نگه دارد: 
۱- حضور کامل داشته باشید 

جدی بگویم هیچ وقت آفالین نیس��تم. برای نظارت بر اینکه ش��ر کت تان در 
مس��یر درست است یا به سمت مسیرهای نامشخص در حرکت است، باید تمام 
جوانب کس��ب و کار را بدانید و مش��کل را از چند کیلومتری تش��خیص دهید. 
خیلی کم پی��ش می آید که ۱۰۰درصد و به طور کامل درگیر یک پروژه نش��وم 
تا به کنترل اتفاقات مهم کمک کنم. گرنت کاردون، مولتی میلیونر و نویس��نده 
پرفروش نیویورک تایمز، به CNBC گفته که خودش را از زیر بار بدهی رها کرده 
و با تالش و تمرکز به دارایی رسیده است؛ »بیشتر مردم ۵ تا ۹ کار می کنند. من 
۹۵ س��اعت در هفته کار می کنم«. کاردون، تنها شخص نیست. دیگر میلیونرها، 
مانند گری وینرچاک نیز از همین اصل پیروی می کند، بیش از ۱۲ س��اعت در 
روز کار می کند تا که کنترل مس��ائلی را که برای شرکت های ش��ان پیش می آید 

در دست داشته باشد. 
۲- وقتی مشتری مناسب نباشد، متوجه می شوید

موفق بودن یک صنعت به این معنا نیست که هر شرکت موجود در آن صنعت 
  Walmart و Target نیز همین ش��رایط را دارد. سر پا بودن و رونق داش��تن
دلیل دارد. هر فروش��گاه بزرگی مش��تری خاص خود را دارد. هر کارآفرین باید 
مصرف کننده ایده آل خود را بشناس��د. این کار، توس��عه محصوالت، گس��ترش 
کمپین ها و مش��خص ش��دن اهداف را آس��ان می کند. زمانی که جیل سادیس، 
Licensario  را تأسیس کرد، هدفش تکمیل برنامه های قیمت گذاری، تقویت 
مکالمات و بهبود جریان های درآمد برای شرکت های نرم افزاری بود، اما استارت آپ 

شکست خورد زیرا سادیس گفت» پیام رسانی ما خیلی وسیع بود.«
او گفت تیمش می ترسید که اگر پیام رسانی اش آنقدر وسیع نباشد که به دست 
همه برسد، مشتری ها را از دست بدهد، بنابراین باید بدانید کدام مشتری مناسب 

است و از رویگردانی از آنهایی که مناسب نیستند نترسید. 
۳- بدانید چه زمانی کم به معنای زیاد است

مهم نیست تجهیزات اس��تارت آپ ها چقدر شگفت انگیز است، کارمندان شان 
چقدر خالقند و محصول ش��ان چقدر عالی اس��ت، آنها نمی توانند خطر کنند و 
بگذارند تیم های نوآوری و توسعه محصول شان عقب بمانند. این ممکن است به 
معنای ارزیابی مجدد باشد که ۵۰۰ آیا واقعاً به ۵۰۰ کارمند نیاز است درحالی که 

۲۵۰ نفر از آنها نصف روزشان را صرف رسانه اجتماعی می کنند. 
برای مثال، استارت آپ Beepi، با یک ماموریت بزرگ شروع کرد؛ فراهم کردن 
بازاری برای مشتریان که ماشین های استفاده شده را خرید و فروش کنند. برای 
مدتی، Beepi  به دلیل خدمات مشتری که داشت سرپا بود، اما مدل کسب و کار 
شرکت با شکست مواجه شد. این شرکت کار خود را با ارزش ۵6۰ میلیون دالر 
و با سرمایه هایی از ۳۵ سرمایه گذار شروع کرد، اما پس از خرج کردن ۷ میلیون 
دالر در ه��ر ماه برای ۳۰۰ کارمند، در فوریه ۲۰۱۷ شکس��ت خورد. همچنین، 
TechShop  با ایده ای بزرگ شروع شد که مشتریان را مسحور می کرد اما مدل 
کسب و کار آن در رشد و توسعه، کاماًل شکست خورد. به فهرست این شرکت های 

شکست خورده ملحق نشوید. با موانع بجنگید و در مسیر بمانید. 
یک کس��ب وکار منعطف اجازه می دهد هر اس��تارت آپی- از جمله استارت آپ 
شما- سرپا باقی بماند؛ فقط برای رسیدن به موفقیت، این سه قدم را دنبال کنید. 
entrepreneur :منبع

بیش��تر کس��ب و کارها را افراد بس��یار باهوش اداره می کنند ام��ا وقتی این 
کسب و کارها با شکس��ت مواجه می شوند، دلیل آن معموالً اشتباه های همین 
راهب��ران باهوش اس��ت ول��ی چرا این افراد موفق موجب شکس��ت ش��رکت 
می شوند و چگونه می توان از این شکست ها جلوگیری کرد؟ آیا این شکست ها 
اجتناب ناپذیرن��د یا می توانیم از تجربه های ناموفق این افراد درس بگیریم و از 
به وجود آمدن شرایط سخت جلوگیری کنیم؟ در این مقاله به بررسی نمونه هایی 
از ش��رکت های ناموفق و ویژگی های مشترک مدیرانی می پردازیم که با وجود 
هوش و توانایی های باالی خود موجب شکس��ت و حتی ورشکستگی شرکت 
خود شده اند. نمونه های بس��یار زیادی از این شرکت ها وجود دارد و نمی توان 
همه آنها را فهرست کرد، ولی در میان آنها می توان به شرکت ُکداک و زیراکس 

اشاره کرد. 
شرکت کداک، شرکتی است که فناوری عکاسی دیجیتالی را اختراع کرد و 
س��پس آن را کنار گذاش��ت زیرا راهبر آن نگران بود که عکاسی دیجیتالی در 
کس��ب و کار اصلی آنها اختالل ایجاد کند. درنهایت این شرکت ورشکست شد. 
نمونه دیگر، ش��رکت زیراکس )Xerox(  است. این شرکت از سرمایه گذاری 
در یک��ی از تأثیرگذارترین محصوالت تاریخ )رایانه  ای رومیزی با رابط کاربری 
گرافیک��ی( اجتن��اب کرد و عالوه  بر آن اج��ازه داد کارکنان اپل از تجهیزات و 
امکانات شرکت بازدید و از فناوری آنها کپی برداری کنند. نیازی نیست بگویم 

کار این شرکت به کجا رسید! 
ممک��ن اس��ت به راحتی بگویی��د این راهب��ران بی توجه بوده ان��د و چنین 
شکست هایی هرگز برای ما اتفاق نخواهد افتاد ولی حقیقت این است که این 
راهبران افراد باهوش��ی بودند و س��ابقه عالی و درخشانی داشتند و می توانید 
مطمئن باش��ید که به اندازه کافی به مس��ائل توجه داشته اند و این اشتباهات 

نتیجه بی توجهی آنها نبوده است. پس واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ 
سیدنی فینکلشتاین )Sydney Finkelstein(  از اساتید مدرسه کسب و کار 
 ،)Dartmouth’s Tuck School of Business( ت��اک در کالج دارتم��وت
برای یافتن پاسخ این پرسش شش سال تحقیق و جست وجو کرد. او و همکارانش 
۵۱مورد از بدنام ترین شکست های دنیای کسب و کار را بررسی و با مدیران اجرایی 
و افرادی از تمام س��طوح مصاحبه کردند. فینکلش��تاین تالش کرد سازوکارهای 
درونی این کس��ب و کارها را درک کند، در ذهن مدیران اصلی آنها کاوش کند و 
بفهمد که چه چیزی موجب شد آنها تصمیم های فاجعه آمیز بگیرند. او و گروهش 
دریافتن��د که تصمیم های ضعیف این راهبران باهوش گاه عمدی و گاه تصادفی 
بوده  اس��ت، ولی آنها همیشه الگوی روشنی از غرور را دنبال کرده اند، الگویی که 
حتی می تواند موفق ترین شرکت ها را نیز زمین بزند. ویژگی های مشترک راهبران 

بررسی شده در مطالعه فینکلشتاین شامل موارد زیر است: 
۱- خود و شرکت شان را دست نیافتنی می دانستند

داشتن اهداف بلندپروازانه یا غرور سالم هیچ اشکالی ندارد، ولی این راهبران 
موفقیت کسب و کار خود را بدیهی می دانستند. آنها چنان شیفته ایده های خود 
بودند که باور داشتند رقبای آنها هرگز نمی توانند به آنها برسند، شرایط هرگز 
تغییر نخواهد کرد و هیچ اختاللی در کار آنها ایجاد نخواهد شد. این انتظارات 
و تصورات غیرواقعی، شکس��ت آنها را اجتناب ناپذیر کرد. راهبران همیشه باید 

جایگاه خود را بررسی کنند، به ویژه زمانی که در اوج هستند. 
۲- نمی توانستند بگویند در کجا متوقف شدند و شرکت کار خود را 

از کجا شروع کرد
راهبران شرکت های بررسی شده توسط فینکلشتاین، مورد توجه عموم مردم 
قرار داشتند و در اعتبار و شهرت شرکت خود غرق بودند. آنها به اندازه ای درگیر 
شهرت و اعتبار شرکت بودند که نتوانستند آن را به شکل مؤثر اداره کنند. این 

مسئله عالوه  بر رکود، موجب عدم صداقت و فساد شد، زیرا راهبری که شرکت 
را متعلق به خود می داند، تالش می کند هر چیزی را که تصویر ایجادش��ده از 
ش��رکت را مخدوش می کند، پنهان کند و از پنهان کردن آمار و ارقام پایین یا 

محصوالت معیوب واهمه ای ندارد. 
۳- فکر می کردند باهوش ترین فرد شرکت هستند

بسیاری از راهبران باهوش به خوبی می دانند که چقدر باهوش هستند. هویت 
آنها به اندازه ای به هوش آنها گره خورده اس��ت که فکر می کنند به مش��ورت با 
دیگران و پرسیدن نظرات آنها نیاز ندارند. آنها به سرعت تصمیم گیری می کنند و 
وقتی سوءتفاهمی پیش  می آید، به سواالت دیگران پاسخ نمی دهند. اگرچه این 
رفتار با تصویر تلویزیونی راهبران قوی مطابقت دارد، ولی تصمیم گیری های سریع 
و بدون فکر و احتیاط، معموالً به اشتباه های بزرگ منجر می شود. وقتی به نظرات 

و افکار دیگران اهمیت نمی دهید، احتمال شکست شما نیز بیشتر خواهد بود. 
۴- افراد بله قربان گو را اطراف خود جمع می کنند

بعضی راهبران چنان در وفاداری اطرافیان خود غرق می ش��وند که در تمام 
تصمیم ه��ای خود انتظار حمایت بدون  فکر و بی چون وچرا دارند. این مس��ئله 
موجب به انزوا کشیده ش��دن کارکنان ارزشمند و ساکت  شدن تمام صداهایی 
می شود که می توانند به موفقیت سازمان کمک کنند. وقتی راهبری مخالفت 
را به معنی بی وفایی و ناسپاس��ی یا حتی بدتر از آن، زیرپاگذاشتن اقتدار خود 

می داند، دیگر کسی نمی تواند در مواقع ضروری به او هشدار بدهد. 
۵- از پرچم های قرمز و نشانه های هشداردهنده عبور می کنند

بعضی راهبران چنان مش��تاق تصورات ش��خصی خود هستند که حاضرند 
به خاطر آنها ش��رکت را در پرتگاه بیندازند. بس��یاری از آنه��ا با وجودی که از 
دیگران می خواهند نظرات و پیش��نهادهای خود را بگویند، حاضر نیس��تند از 
عقاید و تصورات خود دست  بردارند. اصرار و پافشاری از ویژگی های بارز راهبر 

به شمار می رود، ولی نه زمانی که به معنی نادیده گرفتن حقایق باشد. 
۶- بیش ازحد بر آنچه در گذشته کارآمد بوده تکیه می کنند

درس��ت اس��ت که ارزیابی موفقیت ها و شکست های پیشین به پیشرفت و رشد 
کس��ب و کار کمک می کند، ولی گذشته نباید نیروی محرکه آینده شرکت باشد. 
گروه تحقیق فینکلشتاین متوجه شد بسیاری از راهبران شکست خورده بر دوره مهم 
و سرنوشت سازی از دوران حرفه ای خود تکیه می کنند و همواره تالش می کنند آن 
را تکرار کنند، حتی وقتی اس��تراتژی های گذشته آنها دیگر کارایی و کاربرد ندارد. 
درحالی که نیازهای مشتریان، فناوری و چشم انداز رقابتی به راحتی تغییر می کند. 

بنابراین راهبران موفق همواره باید خود را با دنیای پیرامون وفق  بدهند. 
جمع بندی نهایی

پژوهش فینکلش��تاین نش��ان می ده��د که به راحت��ی می توان از بیش��تر 
شکس��ت های تجاری اجتناب کرد. باهوش ترین راهبران کسانی هستند که به 
رفتارها و عملکرد خود توجه و مشکالت بالقوه را پیش از آنکه دیر شود، برطرف 

می کنند. 
بسیاری از راهبران باهوش به خوبی می دانند که چقدر باهوش هستند. هویت 
آنها به اندازه ای به هوش آنها گره خورده اس��ت که فکر می کنند به مشورت با 
دیگران و پرسیدن نظرات آنها نیاز ندارند. آنها به سرعت تصمیم گیری می کنند 
و وقتی سوءتفاهمی پیش  می آید، به سواالت دیگران پاسخ نمی دهند. اگرچه 
این رفتار با تصویر تلویزیونی راهبران قوی مطابقت دارد، ولی تصمیم گیری های 
سریع و بدون فکر و احتیاط، معموالً به اشتباه های بزرگ منجر می شود. وقتی 
به نظرات و افکار دیگران اهمیت نمی دهید، احتمال شکس��ت شما نیز بیشتر 

خواهد بود. 
  chetor :منبع

کوالکام و اپل در سال گذشته درگیر منازعات قضایی بی پایانی بوده اند، 
با این حال مدیرعامل کوالکام اطمینان دارد که این دو کمپانی در آینده 

مسائل شان را حل کرده و با یکدیگر کنار خواهند آمد. 
به گزارش دیجیاتو، درگیری های قانونی این دو کمپانی آمریکایی زمانی 
آغاز شد که اپل در سه کشور آمریکا، بریتانیا و چین به بهانه استفاده از 

تاکتیک های انحصارطلبانه و دریافت حق امتیازهای بیش از حد از کوالکام 
شکایت کرد. 

کمپانی سازنده چیپست نیز متقابال شکایتی را از اپل تنظیم کرد و به بهانه 
عدم پرداخت حق پتنت هایش به دنبال ممنوعیت فروش آیفون بود. 

در ادامه این چرخه بی پایان اپل در اقدامی متقابل، علیه کوالکام پرونده 
تشکیل داده و این شرکت را به نقض حقوق حداقل هشت پتنت در زمینه 
مدیریت انرژی در چیپست های اسنپدراگون 800 و 8۲0 متهم کرده است. 

با این حال »استیو مالنکوف«، مدیرعامل کوالکام در کنفرانس D. Live وال 
استریت ژورنال با اشاره به سابقه طوالنی این کمپانی در حل منازعاتی از این 

دست، تأکید کرد که آنها در نهایت با اپل به توافق رسیده و به همکاری با 
یکدیگر ادامه خواهند داد. 

از نظر او تمام این مشکالت به پرداخت هزینه فناوری هایی مربوط می شود 
که اساسا وجود آیفون به آنها وابسته است. او پیش از این در کنفرانس 

Brainstorm Tech  کلرادو هم از احتمال حصول توافق سخن گفته بود: 
وضعیت ما داستان جدیدی نیست. این مشکالت معموال خارج از دادگاه حل 
می شود و هیچ دلیل وجود ندارد که باور کنیم این بار چنین راه حلی ممکن 

نباشد. 
مالنکوف در این کنفرانس تأکید کرد که از نظر او هزینه های اپل برای 

استفاده از فناوری های کوالکام نوعی سرمایه گذاری است و اپل باید درباره 
میزان این سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. 

پیش از این خبرهایی مبنی بر احتمال واگذاری سهم کوالکام در تولید 
چیپست های آیفون به مدیاتک منتشر شده بود که در صورت به واقعیت 

پیوستن لطمه بزرگی را به این کمپانی وارد می کند. 
احتماال این خبرها به گوش مالنکوف نیز رسیده و او به همین دلیل تالش 

دارد زمینه های مصالحه با اپل را فراهم کند. 
 

 گام هایی که باید بردارید 
تا از غرق شدن استارت آپ خود جلوگیری کنید

چرا راهبران باهوش کسب وکار شکست می خورند؟ 

 مدیرعامل کوالکام
 از توافق با اپل

در آینده می گوید
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یادداشـتنگاه

نخستین جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی به منظور پرورش ایده های 
نو و خالقیت  در حوزه هوایی و هوانوردی، بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. 
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، نخستین جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی 
به منظور پرورش ایده های نو و خالقیت  در حوزه هوایی و هوانوردی، حرکت به 
س��مت کاربردی سازی ایده های خالقانه و تجاری سازی و ایجاد ارتباط پویا بین 
نیازهای روز کش��ور و فعالیت های نخبگان در دانشگاه، به همت ستاد هوایی و 
هوانوردی و با همکاری اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تدوین 
ش��ده است.هدف از راه اندازی جش��نواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی، ایجاد 
پیوند بین صاحبان ایده، دانش��گاه ها، صاحبان سرمایه و فعاالن صنعت و ایجاد 

زیرساخت جهت تجاری سازی ایده های کاربردی در صنعت هوانوردی است.

نخستین جشنواره ایده پردازی 
هوایی و هوانوردی برگزار می شود

 
 ۱۷ و ۱8 بهمن ماه س��ال جاری نخس��تین همایش بین المللی دانش��گاه س��بز با 
حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی برگزار می شود تا با برپایی فن بازار و 
استارت آپ سبز، فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان فراهم شود. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین 
همایش بین المللی دانشگاه سبز با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت 
علمی ۱۷ و ۱8 بهمن ماه س��ال جاری در دانش��گاه فردوسی مشهد برگزار می شود. 
تجربی��ات ملی و بین المللی، انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت آب و پس��اب، مدیریت 
مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطالعات و ارتباطات سبز و 

طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار محورهای این همایش است.

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی انجام می شود

 تعامل و همکاری ایده پردازان
 فن بازار و استارت آپ های سبز

مترجم: مژگان گوران



هنگامی که صحبت از س��اخت 
ویدئوهای خالقان��ه و تأثیرگذار به 
منظور افزایش مخاطب می ش��ود، 
بای��د دانس��ت ک��ه هی��چ فرمول 
جادویی وجود ن��دارد. با این حال 
المان ه��ای  برخ��ی  از  اس��تفاده 
س��اخت  فرآین��د  در  مش��خص 
کلیپ های تبلیغاتی دس��تیابی به 
موفقی��ت را آس��ان تر خواهد کرد. 
در این مقاله امیلی کوپ به بررسی 
هف��ت گام مؤثر در راس��تای خلق 
ویدئوهای مناس��ب برای بارگذاری 
در ش��بکه های اجتماعی پرداخته 
اس��ت. این هفت مرحل��ه باتوجه 
ب��ه تجربه ش��خصی امیلی کوپ و 
همچنین س��ایت Hootsuite به 

رشته تحریر درآمده است. 
بازآفرین�ی  نخس�ت:  گام 

محتوای موفق
نخستین نکته ای که در ساخت 
ویدئوه��ای باکیفی��ت باید مدنظر 
داش��ت، هزین��ه موردنیاز اس��ت. 
تولی��د محت��وای باکیفیت به هیچ 
وجه ارزان نیس��ت، برهمین اساس 
توصیه م��ن در اینجا اس��تفاده از 
محتوای موفق سایر کلیپ هاست. 
از نظر اقتصادی سرمایه گذاری روی 
بازآفرین��ی طرحی که پیش از این 
امتحان خ��ود را پس داده از تالش 
برای خلق مجموع��ه ای نامطمئن 

مقرون به صرفه تر است. 
در Hootsuite ب��رای طراحی 
ویدئوهای تبلیغات��ی از فرآیند دو 
مرحله ای استفاده می شود. به این 
ترتیب ابتدا ایده موردنظر در وبالگ 
سایت به نمایش گذاشته می شود. 
در مرحله بعد در صورت اس��تقبال 
مناس��ب مخاطب ه��ای س��ایت از 
محتوای تولید شده، پروژه وارد فاز 
تولید خواهد ش��د. در واقع نسخه 
اولیه وبالگ یک طرح ساده است. 
تنها هدف در اینجا آزمایش نتیجه 
احتمالی ی��ک ایده پیش از تبدیل 
آن ب��ه کلیپ��ی واقعی اس��ت. این 
فرآیند موضوع سخنرانی نمایندگان 
 TED Talks شرکت در مراس��م
نیز بود که منجر به استقبال وسیع 

افراد از الگوی مان شد. 
اگر ام��کان راه اندازی س��ایت یا 
وبالگ��ی ب��رای آزمای��ش ایده تان 
ندارید، اس��تفاده از دیگر پلتفرم ها، 
جایگزین خوبی خواهد بود. با این 
حال بای��د توجه کرد ک��ه پلتفرم 
انتخابی تعداد کاربران مناس��بی را 

در اختیارتان قرار دهد. 
ی��ا  ایده پ��ردازی  منظ��ور  ب��ه 
الگوب��رداری از اثر دیگ��ران باید به 
چند معیار توجه کرد. این معیارها 

به شرح زیر هستند: 
- محتوا و موضوع اصلی ویدئوی 
ش��ما باید واضح و فه��م آن راحت 

باشد. 
- طرح ابتدایی ب��رای بارگذاری 
در وبالگ نباید از یک دقیقه بیشتر 

باشد. در غیر این صورت شانس مان 
برای جذب مخاطب کافی کاهش 

خواهد یافت. 
- ایده مان باید آزادی عمل کافی 
به طراح ه��ای گرافیکی بدهد. این 
ام��ر به معنای طراحی ب��از ایده به 
منظور تغییر احتمالی اش در آینده 
اس��ت. هدف اصلی در این مرحله 
دریاف��ت بازخوردهای مخاطب در 
مواجه��ه با ایده اس��ت. نی��ازی به 
طراحی کلی��پ یک دقیق��ه ای با 
اس��تفاده از جلوه های بصری ویژه 
نیست، تنها طرح کلی را به صورت 
س��اده و واضح در اختیار مخاطب 

قرار دهید. 
انتخ�اب  دوم:  گام 
برای  ش�بکه اجتماعی مناسب 

بارگذاری ویدئو
هر ش��بکه اجتماع��ی فرصت ها 
و محدودیت های خاص��ی را برای 
س��اخت ویدئو در اختی��ار کاربران 
ق��رار می دهد. باتوجه ب��ه ماهیت 
کلی��پ و مخاط��ب ه��دف باید از 
میان پلتفرم های گوناگون دس��ت 
به انتخاب زد. براین اساس بررسی 
ش��بکه های اجتماع��ی مختلف از 
نظر ی��ک کاربر معمول��ی اهمیت 
ویژه ای دارد. به این ترتیب نس��بت 
به ویژگی ها و کاس��تی های شبکه 
موردنظ��ر آگاهی کاف��ی خواهیم 

یافت. 
هنگامی که Hootsuite قصد 
طراح��ی کلیپ کوتاه��ی پیرامون 
سخنرانی اش در TED Talks را 
داشت، با توجه به محتوای کلیپ، 
از فیس بوک و اینستاگرام استفاده 
کرد. علت این انتخاب تعداد باالی 

کاربران فعال این رسانه ها و عالقه 
آنها ب��ه مش��اهده ویدئ��و در این 

شبکه های اجتماعی بود. 
زاوی�ه  انتخ�اب  س�وم:  گام 

فیلمبرداری مناسب
هنگامی که نوبت به ضبط کلیپ 
می رس��د، انتخاب ه��ای وس��یعی 
منظره،  پرتره،  ماس��ت:  پیش روی 
چش��م انداز چهارگوش و همچنین 
تم��ام صفح��ه. هرک��دام از ای��ن 
زوایه های فیلمب��رداری مزیت های 
خ��اص خ��ود را دارد. انتخ��اب ما 
بای��د براس��اس ن��وع ویدئویی که 
در ح��ال ضبط، جزیی��ات فیلم و 
اجتماعی  ش��بکه های  همچنی��ن 
موردنظرمان باشد. به عنوان مثال 
اگر بیش��تر کاربران ما از موبایل یا 
لپ تاپ استفاده می کنند، استفاده 
از چش��م انداز چهارگوش )به دلیل 
نمای��ش بهتر در ای��ن دو پلتفرم( 

توصیه می شود. 
اغل��ب ویدئوهای ارس��الی برای 
مراسم TED Talks از زاویه دید 
پرتره استفاده می کنند. این به دلیل 
نمایش عالی چنین چشم اندازی در 
گوشی های هوش��مند است. با این 
حال برای نمایش روی پرده سینما 
یا نمایش��گرهای بزرگ استفاده از 
چشم انداز تمام صفحه بهتر خواهد 

بود. 
گام چه�ارم: اهمی�ت تداوم 

سبک کلیپ سازی
هن��گام طراحی یک کلیپ برای 
بارگذاری در ش��بکه های اجتماعی 
بای��د مه��ر خ��ود را روی آن درج 
کنید. به عبارت س��اده، کلیپ  شما 
بای��د ویژگی های بص��ری خاصی 

داش��ته باش��د. به ای��ن ترتیب با 
رعای��ت ای��ن ویژگی ه��ا در طول 
زمان س��بک خ��اص خ��ود را در 
شبکه های اجتماعی رواج خواهید 
داد. استفاده از فیلترها و جلوه های 
وی��ژه اختصاصی به ش��ما در این 
راس��تا کمک زی��ادی خواهد کرد. 
همچنین زاویه فیلمبرداری که در 
گام قبلی بدان اش��اره ش��د نیز در 

همین فهرست جای می گیرد. 
هنگامی ک��ه ویژگی های خاص 
خود را در یک کلیپ به کار بردید، 
آن را در سری های بعدی نیز رعایت 
کنید. تالش برای تغییر مداوم این 
خصوصی��ات باعث کاه��ش تعداد 
مخاطب های وفادارتان خواهد شد. 
گام پنجم: معجزه انیمیشن و 

موسیقی
استفاده از انیمیشین و موسیقی 
در کلیپ ه��ا یک��ی از راهکارهای 
عمده جذب مخاطب است. در این 
زمینه هیچ نرم اف��زاری به کیفیت 
  Adobe Creative Cloud
نیست. این نرم افزار امکان ایجاد یا 
افزودن صحنه های انیمیش��ینی به 
ویدئوها را در اختی��ار کاربران قرار 
می دهد. امکان طراحی افکت های 
دو و سه بعدی از جمله ویژگی های 
منحص��ر ب��ه ف��رد ای��ن محصول 

Adobe است. 
در زمینه اس��تفاده از موس��یقی 
 Adobe Creative مت��ن نی��ز
Cloud حرف ه��ای زی��ادی برای 
گفت��ن دارد. به این ترتیب ش��ما 
امکان تولید موس��یقی موردنظر یا 
افزدون فایل مشخصی به کلیپ تان 

را خواهید داشت. 

 Adobe محص��ول  اگرچ��ه 
امکان��ات گس��ترده ای در اختی��ار 
کاربران قرار می دهد، اما گزینه های 
دیگری نی��ز برای اس��تفاده وجود 
 Final Cut دارد. ن��رم افزاره��ای
Pro X و Premiere ب��ا محیط 
کارب��ری متفاوت امکاناتی مش��ابه 
را در اختی��ار عالقه من��دان ق��رار 

می دهند. 
زمان ساخت ویدئوها با استفاده 
از نرم افزارهای معرفی شده بستگی 
به عوامل مختلف��ی دارد. به عنوان 
 Ted Talks مراس��م در  مث��ال 
س��اخت اغلب ویدئوه��ا بین دو تا 
چه��ار روز زمان برد. ای��ن تفاوت 
زمان��ی به دلیل ماهی��ت گرافیکی 
برخ��ی از کلیپ ها در مقایس��ه با 
الگوهای س��اده و بی آالیش برخی 

دیگر از شرکت ها بود. 
هدف گ�ذاری  شش�م:  گام 

هوشمندانه مخاطب
حت��ی بهترین ویدئوه��ا نیز اگر 
در اختی��ار مخاطب های مناس��ب 
قرار نگی��رد، موفقیتی ب��ه ارمغان 
 Hootsuite نخواهد آورد. کلیپ
 TED Talks برای س��خنرانی در
ب��ه دنبال مخاطب های��ی رفت که 

ویژگی های زیر را داشته باشند: 
- عالقه من��د به س��خنرانی های 

TED Talks
- فعالیت در کسب وکاری مرتبط 

با شبکه های مجازی
از  یک��ی  مش��اهده حداق��ل   -

Hootsuite ویدئوهای قبلی
این معیاره��ا پلتفرم  براس��اس 
مدیریت آنالی��ن Hootsuite در 
اینس��تاگرام و فیس بوک به دنبال 
مخاطب های موردنظرش گش��ت. 
اط��الع دقیق از مخاط��ب هدف و 
در  موردعالقه شان  شبکه اجتماعی 
کسب بهترین نتیجه ممکن تأثیر 

غیرقابل انکاری دارد. 
گام هفت�م: بازبین�ی نهای�ی 

پیش از انتشار
در گام پایانی و پیش از انتش��ار 
کلیپ در شبکه های اجتماعی باید 
بازبین��ی نهایی را انجام داد. در این 
مرحل��ه نی��ازی به تغیی��ر ماهوی 
ساختار ویدئو نیست. تنها باید روی 
رفع کاس��تی های ظاه��ری تمرکز 
ک��رد. به عنوان مث��ال ناهماهنگی 
فیلم ضبط شده با فیلتر یا موسیقی 
انتخاب شده در این گام مورد توجه 
قرار می گیرد. دوگانه ای که در اینجا 
با آنها دس��ت وپنجه نرم می کنیم، 
وفاداری به المان های گذش��ته در 
عین تالش ب��رای ارتقای خروجی 
برندمان است. به عبارت بهتر باید 
بی��ن ایجاد تغییر در ش��یوه تولید 
کلی��پ و حفظ نکات مثبت به کار 
رفت��ه در ویدئوهای قبل��ی توازنی 
برق��رار کنی��م. پ��س از بازبین��ی 
نهایی محصول شما آماده ورود به 
شبکه های اجتماعی و تأثیرگذاری 

روی بازاریابی تان خواهد بود. 
hootsuite :منبع

چگونه برای اکانت مان در شبکه اجتماعی ویدئو بسازیم؟ 

ساخت کلیپ تبلیغاتی در هفت گام
کارگاه برندینگ

 چرا برندسازی برای بازاریابی
 مهم است؟ 

درباره مفهوم برندس��ازی س��ردرگمی زیاد است و تعاریف 
فراوانی از آن وجود دارد، با این حس��اب برندسازی چیست؟ 
دهه ها پیش، برند را نام، شعار تبلیغاتی، نشان، نماد، طرح یا 
ترکیبی از این عناصر می دانس��تند که محصوالت یا خدمات 
یک ش��رکت را معرفی می کن��د. برن��د از روی ویژگی هایی 
شناسایی می ش��د که کاال یا خدمت یک شرکت را از کاال و 

خدمات رقیب متمایز می ساخت. 
امروزه مسئله برند کمی پیچیده تر شده، با این حال اهمیت 

آن در بازاریابی امروز جهان بیشتر هم شده است. 
برند، درک و دریافتی است که با شنیدن یا فکر کردن درباره 
نام، محصول یا خدمات ش��رکت شما در ذهن مصرف کننده 
ش��کل می گیرد. گفته می ش��ود واژه »برند« یا »برندسازی« 
هدفی تأثیرپذیر اس��ت که متناسب با رفتار مصرف کنندگان 
تغییر و تحول می یابد؛ این واژه تصویری ذهنی اس��ت که از 
شما به عنوان یک شرکت برای مصرف کننده ترسیم می شود 
و تحت تأثی��ر ویژگی ها، واژگان و خالقیت های پیرامون خود 

قرار می گیرد. 
یک برند باید چه کار کند؟ 

برندس��ازی فقط این نیس��ت که بازار هدف خ��ود را وادار 
کنید ش��ما را به رقبای تان ترجیح دهد، بلکه باید کاری کند 
تا مش��تری های تان شما را تنها راهگشای مشکل یا نیازشان 

بدانند. 
یک برند خوب به اهداف زیر دست خواهد یافت: 

- پیام را به روشنی انتقال می دهد؛ 
- بر اعتبار شما صحه می گذارد؛ 

- بین مش��تریان آینده و محصول یا خدمت شما ارتباطی 
حسی برقرار می کند؛ 

- خریدار را تحریک به خرید می کند؛ 
- موجب وفاداری کاربر می شود. 

برندسازی و درک مشتری
برای توفی��ق در برندس��ازی، باید نیازها و خواس��ته های 

مشتریان و خریداران بالقوه را درک کنید. 
این امر وقتی محقق می ش��ود ک��ه راهبردهای برند خود 
را در سراس��ر ش��رکت در هر نقطه ای از ارتباط های عمومی 
بگنجانید. این طور در نظر بگیرید که برندس��ازی توصیفی از 
ش��ما به عنوان یک ش��رکت یا سازمان و آن چیزی است که 
ارائه می دهید. به نظرتان دشوار است؟ پس این طور فکرکنید، 

اگر برند می توانست حرف بزند، می گفت: 
- من. . . هستم؛ 

- من به این دلیل وجود دارم که. . . . 
- اگ��ر بدانید من چه هس��تم و چرا وجود دارم، ش��اید از 
من خوش ت��ان بیاید، من را بخرید و به دیگ��ران هم درباره 
من بگویید. وقتی مصرف کنندگان کم کم با ش��ما احس��اس 
نزدیکی کنند، برند شما جای خود را در دل و ذهن مشتریان، 
خریداران و خریداران بالقوه باز خواهد کرد. این حاصل جمع 
تمامی تجربیات و ادراکات آن هاست، که شما بر برخی از آنها 

می توانید تأثیر بگذارید و بر برخی نمی توانید. 
اهمیت برندسازی

از آن جایی که نبرد برای جلب مش��تری روزبه روز ش��دت 
می گیرد، داش��تن یک برند قدرتمند بس��یار ارزشمند است. 
صرف زمان و س��رمایه گذاری برای پژوهش، تعریف و ساخت 
برند مهم است. در هر حال، برند شما نقطه سرآغاز تعهدتان 
به مصرف کننده است. برند شما قطعه ای بنیادی از ارتباطات 
بازاریابی شماس��ت، همان قطعه ای ک��ه نمی خواهید بدون 
آن ادامه دهید. برندس��ازی امری راهبردی و بازاریابی امری 
تاکتیکی اس��ت و آن چیزی است برای رسیدن به برند خود 
در نزد مصرف کنندگان از آن اس��تفاده می کنید. درس��ت به 
همین دلیل اس��ت که برند در یک کسب وکار یا سازمان هم 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. برند نقش راهنمایی را بازی 
می کن��د که به درک اهداف یک کس��ب وکار کمک می کند. 
برند شما را قادر می سازد تا در راستای آن اهداف، یک طرح 
بازاریابی را ترتیب دهید و راهبرد غالب آن را تحقق بخشید. 
تأثیرگذاری برند فقط مربوط به پیش از خرید نیس��ت، بلکه 
مربوط به عمر برند در تجربه ای که نصیب یک مصرف کننده 
می کند نیز هس��ت. آیا عملکرد محص��ول یا خدمت مطابق 
انتظار بوده اس��ت؟ آیا کیفیت آنقدر که وعده داده شده بود 
خوب یا بهتر از آن بود؟ تجربه خدمات چطور بود؟ اگر بتوانید 
پاسخ مثبتی در قبال این سواالت دریافت کنید، یک مشتری 
وفادار ساخته اید. برند نه فقط مشتریان وفادار، بلکه کارکنان 
وفاداری نیز می س��ازد. برند به آنها چیزی می دهد که به آن 
باور داش��ته باشند، چیزی که پش��تش بایستند. برند به آنها 
کمک می کند که هدف سازمان یا کسب وکار را درک کنند. 

فهرست اولیه بازبینی برای ارزیابی برند
برندسازی می تواند کار سردرگم کننده ای باشد، بنابراین از 
کجا متوجه می شوید برندتان از قدرت کافی برای بخشیدن 
ارزش داخل��ی و خارجی ک��ه در بازاریابی ب��ه آن نیاز دارید 

برخوردار است؟ 
- آیا برند شما پیوندی با مخاطب هدف تان برقرار می کند؟ 
آیا مخاطب می تواند سریع و بدون زیاد فکر کردن آن را دریابد؟ 
- آیا برند شما در خصلت منحصربه فرد آنچه ارائه می دهید 

و دلیل اهمیت آن سهیم است؟ 
- آی��ا بازتاب دهنده تعهد برندی که ب��ه مخاطب هدف و 

همچنین مخاطب داخلی خود می دهید هست؟ 
- آیا برند شما ارزش هایی را که می خواهید به عنوان یک 

مشتری نمایش دهید بازتاب می دهد؟ 
بگذارید این پرس��ش ها راهنمای ش��ما در توسعه برندتان 
باشند. اگر پاسخ روش��نی برای این پرسش ها ندارید ممکن 
است بخواهید به میز کارتان برگردید و فرآیند برندسازی خود 
را تصحیح کنید. برند باید به صورت یک برداشت آنی باشد و 

به تفکر و تعمق بسیار کمی نیاز داشته باشد. 
www. thebalance. com :منبع
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ایستگاه تبلیغات

9لوگوی جدید سال 2017
    

 Design Week تحلیل��ی  خب��ری  وب س��ایت 
محبوب ترین داس��تان های rebrand  از س��ال گذشته 
میالدی را در قالب 10 لوگوی جدید برتر سال 2017 گرد 

آورده که در ادامه به آنها اشاره می کنیم: 

1- فانتا با هدف افزودن عنصر سرگرمی و جنب و جوش 
به لوگوی خود، به rebrand و در کنار آن طراحی جدید 

بطری نوشیدنی در انگلستان دست زد.  

Rebrand -2 شرکت س��وپرمارکت Aldi برای پیدا 
کردن ظاهر امروزی تر از گذش��ته، شامل استفاده از پالت 

رنگ روشن تر و چهره سه بعدی تر از قبل می شود. 

اژده��ای  نم��اد  مج��دد  طراح��ی  ب��ا  ول��ز   -3
در  آن  از  اس��تفاده  و  خ��ود  پرچ��م  روی  موج��ود 
برندین��گ ب��ه  کس��ب و کار  و  گردش��گری   بخش ه��ای 

 جایگاه جدید این کشور و در نتیجه اجرای عدالت می پردازد. 

4- باشگاه یوونتوس با طراحی برند جدید خود قصد گام 
نه��ادن فراتر از دنیای فوتبال و تبدیل ش��دن به یک برند 

جهانی فعال در بازار ها و بخش های جدید را دارد. 

 BBC Sport -5 در راستای کمک به کاهش هزینه های 
این پلت فرم خبری و ایجاد فونتی خوانا تر از گذشته، اقدام به 
rebrand و حذف فونت قریمی خود با 100 سال سابقه کرد.  

6- تیم خالقیت داخلی Calvin Klein در همکاری 
با پیتر ساویل، طراح گرفیک، به تغییر لوگو و بازگشت به 

حال و هوای لوگوی اصلی خود پرداخت. 

 7- هیوالی کرکی و زرد مش��هور پفک های ش��یرین    
Honey Monster  طی یک فرآیند rebrand، با پیدا 
کردن یک ظاهر طبیعی تر در مقایس��ه با گذشته، بازتابی 
از ط��رز تهیه جدید خود و در نتیجه مصرف کمتر قند در 

مقایسه با مرز موجود را ارائه می دهد. 

 South West Trains شرکت ریلی rebrand 8- در پی 
 ،South Western Railway انگلس��تان و تغییر نام آن به
پس از پیروزی دو اپراتور ریلی موس��وم ب��ه FirstGroup و 
MTR با ریشه هنگ کنگی در قرارداد و مقاطعه فرانشیز اوایل 
سال 2017 میالدی، ش��رکت طراحی Forpeople در قالب 

دیزاین لوگو از هویت و ظاهر جدید آن رونمایی کرد. 

 9- شرکت شکالت سازی Green & Black’s  با هدف 
بخشیدن ظاهری جدید به شکالت و در قالب یک پیشنهاد، 
تبدیل شکالت لوکس به چیزی دوست داشتنی تر و دلپذیر تر 
از گذش��ته برای یک مخاط��ب ام��روزی، از آژانس دیزاین 

بسته بندی   Bulletproof  استفاده کرد.
mbanews/designweek :منبع

BRAND

مترجم: نسیم حسینی
مترجم: مرضیه فروتن
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مش��تریان قادرند کسب وکار شما 
را رون��ق داده یا به آن خاتمه دهند. 
در حقیقت می توان گفت این اتفاق 

امری همیشگی است. 
ب��ه عن��وان بازاری��اب و صاح��ب 
کس��ب وکار، پیش فرض ه��ای ما در 
مورد مش��تریان و انگیزه خریدشان، 
تأثی��ر ش��گرفی بر س��امت کار ما 
دارد. ب��ه عنوان نمونه، یک باور غلط 
در مورد مشتریان در گذشته هزاران 
ه��زار دالر به م��ن ض��رر وارد کرد.

)نویسنده متن اصلی( 
در ح��ال حاضر نیاز مش��تری به 
من مهم تر از نیاز من به آن هاس��ت؛ 
موضوعی که وقت و منابعم را به آن 

اختصاص داده ام. 
پروپاقرص  روان شناسی مشتریان 
در فروش بس��یاری از ش��رکت ها به 
کار گرفته شده است، پس با دقت به 

خواندن مطلب ادامه دهید. 
اگ��ر در ذه��ن خود فهرس��تی از 
بانفوذترین برندهای جهان ترس��یم 
کنید متوجه می ش��وید که موفقیت 
بزرگ آنها در گرو رضایت مش��تری 
اس��ت. ش��رکت هایی مانن��د اپ��ل، 
و   IKEA دیزن��ی،  اس��تارباکس، 
BMW  سیل عظیمی از طرفداران 
وف��ادار و متعص��ب را به خود جذب 
می کنند و این اش��تیاق به اطرافیان 
آنها هم س��رایت می کند، در نتیجه 
دوام موفقی��ت این برندها در بازار به 
موجب حمایت ع��ده ای از هواداران 

راستین آنهاست. 
ب��ه عبارت��ی دیگر، ی��ک تحقیق 
نش��ان داد ک��ه تقریب��ا 90درص��د 
مصرف کنن��دگان به دلیل داش��تن 
تجربه  تلخ ش��ان از یک ش��رکت به 
خرید از برند رقیب تشویق می شوند 
و با این کار میلیون ها دالر به شرکت 
ضرر می رس��انند. این بدان معناست 
که این شرکت نه تنها درآمد خود را 
از دست داده، بلکه فرصت های پیش 
رو را هم از خود س��لب کرده اس��ت. 
هیچ صاحب کسب وکاری نمی خواهد 

چنین اتفاقاتی رخ دهد. 
انجم��ن خیری��ه بانوان ه��م در 
کسب وکارهای خانگی یا فری لنس 
با وجود ش��رایط سخت تر باز هم به 

همین شیوه عمل می کنند. 
هیچ کس حتی به عنوان صاحب 
کس��ب وکاری کوچک هم نمی تواند 
اعتبار برند خود را کوچک بش��مارد، 
زیرا حفظ آبروی یک برند از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 
همانطور که برنده��ای معروف از 
واکن��ش اعتراضی مش��تریان مطلع 
هستند، کس��ب وکارهای کوچک تر 
هم قادر نیستند بهای هر اشتباه خود 

را در ارتباط با مشتریان بپردازند. 
 یافتن مشتری و بستن قراردادی 
سودآور در کسب وکار مخصوصا برای 
ارائه دهندگان خدمت مشکلی بسیار 

بزرگ است. 

بنابراین برای ایجاد جذابیت یک 
برند چ��ه کارهایی بای��د انجام داد؟ 
چ��ه کارهایی بای��د انجام ش��ود تا 
مشتری بتواند به محصول، خدمات 
و پیش��نهادهای شما اهمیت دهد و 

بخواهد آنها را امتحان کند؟ 
چرا خودخواهی در کسب وکار 

منجر به شکست می شود؟ 
بیایید این مس��ئله را طور دیگری 
ببینیم. چطور می شود که مشتریان 
اعتب��ار ش��ما را به عن��وان صاحب 
کسب وکار و کارش��ناس در صنعت 

خودتان نادیده می گیرند؟ 
خب به زودی این قضیه روش��ن 

می شود. 
می گویند یک سرهنگ چینی به 
نام »سان زو« که منبع الهام بسیاری 
از فرمانده��ان نظامی و مدیران بوده 
عقیده داش��ته اس��ت که تنه��ا راه 
پیروزی در جنگ، شناخت خودتان 
اس��ت. یقینا، این یک باور مشترک 
اس��ت که ف��رد بای��د در زمینه کار 
خود توانمند و با مهارت باش��د، قادر 
به شناخت نقاط قوت و ضعف خود 
باش��د و بتواند به ط��ور جدی ارزش 
خدمات خود را به مش��تریان بالقوه 

انتقال دهد. 
بنابراین اگر می خواهید وقت خود 
را ص��رف به روز رس��انی وب  س��ایت 
ش��خصی تان، ایجاد قس��متی برای 
پروژه های گذشته که در هنگام نیاز 
بتوانید به آن رجوع کنید و ساختن 
تبلیغات بص��ری از محصوالت خود 
بکنید، کاری بس��یار منطقی انجام 

داده اید. 
ام��ا این تنه��ا یک ط��رف قضیه 
اس��ت. ارائ��ه خدم��ات مناس��ب به 
مشتری موردنظر می تواند مسئله ای 
بس��یار مهم تر از تثبیت جایگاه خود 
به عن��وان فردی دارای کس��ب وکار 
در بازار باشد. متأس��فانه بسیاری از 
صاحبان کس��ب وکار یا فری لنسر ها 

از این نکته غافل هستند. 
س��ان زو ب��اور دارد که ش��ناخت 
دش��من باعث پیروزی همیش��گی 
در جن��گ می ش��ود. واژه  دش��من 
ب��رای فردی که به عنوان مش��تری 
می خواهید با او در ارتباط باش��ید و 
به او خدمت کنید کلمه  مناس��بی  
نیست، ولی این واژه به شما در درک 
بهت��ر موقعیت کمک می کند. با این 
وج��ود، س��ان زو در همین مبحث 

اش��اره می کند که خود شناسی تنها 
در نیمی از مواقع باعث پیروزی شما 
می شود. اگر می خواهید همیشه در 
جنگ ها پیروزی را از آن خود کنید 
)و مشتریان را به خود جذب کنید( 
باید از خود فراتر بروید تا به شناخت 

بهتری از مشتریان تان برسید. 
شما باید از مشتریان خود شناخت 
کافی داشته باش��ید. حتی بیشتر از 
آنکه خود را بشناسید و در اینجا راز 
عجیب جذب مش��تریان پروپاقرص 
نهفته است. ابتدا باید واقعا بخواهید 
آنها را خوب بشناسید و برای رسیدن 
به این هدف، گام هایی تعیین کننده 
و ملم��وس بردارید تا از انگیزه خرید 

آنها باخبر شوید. 
در اینجا می توانید از اش��تباه من 
درس بگیرید: صحبت از خود بدون 
اب��راز همدل��ی با نیازهای مش��تری 
می تواند وی را به س��مت ش��رکتی 
مش��تری مدارتر س��وق دهد، حتی 
اگر ش��ما در کارتان بهتر باشید. در 
آخر، ما به عنوان انسان تمایل داریم 
با اف��رادی کارکنیم که به ما اهمیت 
می دهن��د. اگر ش��خصی م��ا را در 
رسیدن به اهداف مان کمک نکند از 
او فاصله می گیریم و به سراغ دوستان 

دیگری می رویم. 
استفاده از روان شناسی برای 

جذب مشتری و کشاندن 
آنها به سمت خود

به مقال��ه جالبی از لی��و ویدریچ، 
مدیر اجرایی و یک��ی از بنیانگذاران 
ک��ه  برخ��وردم  »باف��ر«  ش��رکت 
درخصوص جذب بیشتر مشتری از 
طریق روان شناسی سخن می گفت. 
این مقاله دارای گرافیک اطاع رسان 
بسیار جالبی است. من برای توضیح 
بیش��تر از دی��دگاه لی��و و تج��ارب 

شخصی خود استفاده می کنم. 
ممکن اس��ت خود ش��خص سان 
زو ه��م متعجب ش��ود، ام��ا جذب 
مش��تری در بعضی مواقع به جنگی 
میان ش��رکت های آمریکایی تبدیل 
می ش��ود. منظور ما این نیس��ت که 
شما و مش��تری تان سعی می کنید 
یکدیگر را بترس��انید ی��ا یکدیگر را 
وادار به ترک موضع بکنید )از طریق 
دادن مزایایی در ن��رخ، برنامه ریزی، 
تعیین وقت، مش��خصات پروژه و...( 
بلکه این یک جن��گ بر مبنای علم 
روان شناس��ی اس��ت که شما هنگام 

تصمیم گیری های مه��م، خود را به 
جای مشتری می گذارید. 

برخاف یک جنگ واقعی، رابطه  
میان مشتری و ارائه دهنده خدمت بر 
این پایه اس��ت که قراردادهای میان 
آنها برای هر دو طرف سودمند باشد. 
هرچند ممکن اس��ت نتیجه  خوبی 
از این رابطه حاصل نش��ود اما هدف 
ایده آل در اینجا کاما با جنگ واقعی 
که تنها در پی نابودی و تخریب است 

متفاوت است. 
هفت روش که جذب مش��تری را 
به ش��رایطی ایده آل و سودمند برای 

طرفین تبدیل می کند: 
1- تحقیق کنید: زمان بیشتری 
را صرف تحقیق درباره مشتریان خود، 

فرهنگ، نیاز و انتظارات آنها بکنید. 
2- مشریان خود را صدا بزنید: 
ب��ه مش��تریان خ��ود نش��ان دهید 
شناخت کافی از کسب وکارتان دارید 
و با ترسیم نقشه راه برای مشتریان به 
آنها ثابت کنید به اهداف آنها اهمیت 
می دهی��د و می توانی��د در ح��وزه  

مشخصی کمک شان کنید. 
3- درمورد تاکتیک ها صحبت 
کنید: به مشتریان خود کمک کنید 
تا متوجه شوند چگونه استراتژی های 
ش��ما )مانن��د فرآین��د، فاکتورهای 
کاری و غی��ره( به آنها در رس��یدن 
به اهداف ش��ان کم��ک می کند. در 
مکاتبات و اس��ناد خود با زبان عمل 
حرف بزنید تا مش��تریان از مهارت و 
دانش ش��ما در این زمینه اطمینان 

حاصل کنند. 
4- قوانین جذب مشتری خود 
را مش�خص کنید: قوانینی وضع 
کنی��د تا به واس��طه آنه��ا بتوانید از 
میزان تمایل خود برای بستن قرارداد 
با مشتری مطلع شوید. خود را دست 
ب��اال نگیرید و در مقاب��ل از ارزش و 

اعتبار خود هم غافل نشوید. 
را  خری�داران  ان�واع   -5
بشناسید: س��ه نوع مشتری داریم 
که هرکدام بنا بر اولویت های ش��ان، 
ش��یوه متفاوتی در انتخاب محصول 
ب��ه  را  مش��تریان  »لی��و«  دارن��د. 
دسته های مختلفی طبقه بندی کرد: 
از  )15درص�د  ولخرج ه�ا   -
مشتریان را تشکیل می دهند(: هر 
صاحب کسب وکار یا فریلنسری این 
دسته از خریداران را ترجیح می دهد. 
بهتر اس��ت ولخرج ها را همیش��ه در 

جریان کار خود قرار دهید تا بتوانند 
اطاع��ات به روزی از خدمات ش��ما 
داش��ته باش��ند. به مش��تریان خود 
خدمات ارتباطی مناسبی ارائه دهید. 
- خسیس ها )25درصد(: این گروه 
توجه زیادی به بودج��ه خود دارند، 
پس بسته های خدماتی ویژه ای برای 
آنها در نظر بگیرید و در قیمت بندی 

خود منعطف باشید. 
- خریداران محت��اط )61درصد(: 
این دسته از خریداران بین دو گروه 
باال قرار دارند و قس��مت عمده ای از 
فروش ش��ما را تش��کیل می دهند. 
ب��رای ایجاد رغب��ت در آنها بر نتایج 
و دستاوردهای کسب وکارتان تاکید 

کنید. 
در  زمان�ی  نظ�ر  از   -6
بیفتی�د:  جل�و  کس�ب وکارتان 
هن��گام برنامه ریزی و تعیین آخرین 
مهلت ها و سایر عوامل زمانی جوری 
رفت��ار کنید که گویی وقت بس��یار 
اندکی باقی مانده است. مشتری در 
این ب��ازه زمانی یک ت��ا دو هفته ای 
مهلت پاس��خگویی به پیشنهادها را 
دارد. ب��رای مثال من در وب س��ایتم 
بر این نکته تأکید ک��رده ام که تنها 
قراردادهای مش��خص و محدودی را 
با کارشناسان و شرکت های نوپای رو 

به رشد می پذیرم. 
7- ب�رای اهداف ب�زرگ خود 
بجنگید: نش��ان دهید که ش��ما با 
ش��رکت های دیگر متفاوت هستید، 
زی��را تنه��ا ب��ه خودت��ان اهمی��ت 
نمی دهی��د، بلکه ایده ه��ا، عائق و 
س��ازمان های دیگر هم برای ش��ما 
مهم هستند. حتی می توانید تخصص 
خود را تنها معط��وف به یک زمینه 
مش��خص کنید و با این کار مهارت 
خ��ود را ب��ه مش��تری در آن زمینه 
شغلی نش��ان دهید. در صورتی که 
شما و مش��تریان تان هر دو ارزش ها 
و عائق مش��ترکی داش��ته باشید، 
کسب وکارتان به طرز معجزه آسایی 
رونق می گی��رد. عاوه ب��ر این کار، 
می توانید از خیریه ها و سازمان های 
س��ازمان  مانن��د  غیرانتفاع��ی 
محیط زیست یا تحقیقات سرطان نام 
ببرید. به این نکته توجه داشته باشید 
که زمانی نیت خیرخواهانه شما قابل 
قبول است که بخشی از درآمدتان را 
به این سازمان های خیریه اعطا کرده 
بایش��د. به طور خاصه، مش��تریان 
شما می توانند داورهای خوبی برای 
ارزیابی موفقیت شما باشند. داشتن 
رفتار مناس��ب ب��ا آنه��ا و آگاهی از 
خاس��تگاه و اهداف آنها ش��ما را به 

قله های ترقی نزدیک تر می کند. 
و دوباره به قس��مت هیجان انگیز 
داس��تان برمی گردیم. متاسفم سان 
زو! اما زمانی ک��ه از هنر جنگ برای 
جذب مشتری استفاده می کنم تنها 
نتیجه ای که می گیرم این است: برای 
پیروزی باید خالصانه به مش��تریان 

خود عشق ورزید. 
thebalance :منبع

لیست 136 نوع بازاریابیروان شناسی مشتریان پروپاقرص 
انواع بازاریابی که باید بشناسید)2(

در ای��ن مقال��ه ان��واع بازاریابی ه��ا را برای ش��ما 
جمع آوری کردیم تا یک دید کلی از بازاریابی داشته 
باشید. قبا نیز خود بازاریابی را تعریف کرده بودیم. 
در ش��ماره قبل به 26 مورد اش��اره کردیم و در این 

شماره تعدادی دیگر را مرور خواهیم کرد. 
لیس��تی که در ادامه می بینید خیلی کامل نیست 
و برای تکمیل ش��دن نیاز به تاش و بسط و توسعه 
بسیار زیادی دارد. برای اینکه تا حدودی این لیست 
قابل مدیریت شود، سعی شده تنها به عباراتی اشاره  
شود که به کلمه »بازاریایی« ختم می شدند، بنابراین 
مواردی از قبیل تبلیغات، برندسازی، روابط عمومی، 
بس��ته بندی و بسیار دیگر از حوزه های وابسته به آن 
حذف ش��ده اس��ت. چون بازاریابی خیلی وسیع تر از 
تصورات شماست و نمی شود در یک پست به صورت 

کامل توضیح داد. 
 :)content marketing( 2۷- بازاریابی محتوا

تهیه محتوای مفید و سرگرم کننده برای مخاطبان
 contextual( متن��ی  بازاریاب��ی   -2۸
marketing(: ارائه پیام ها/پیش��نهادهای مرتبط و 

بهینه
 controversial( 29- بازاریاب��ی بحث برانگی��ز
marketing(: جلب توج��ه از طریق ایجاد بحث یا 

تضاد
 conversational( مح��اوره  بازاریاب��ی   -۳0
marketing(: وارد ش��دن فعاالنه در گفت وگویی 

دوطرفه با مشتریان
 conversion )rate( ۳1- بازاریابی نرخ تبدیل
marketing(: بهینه س��ازی نرخ تبدیل درفروش و 

بازاریابی آناین
 conversion( ۳2- بازاریاب��ی محتوای تبدی��ل
بازاریاب��ی  از  ترکیب��ی   :)content marketing

محتوا و بازاریابی نرخ تبدیل
 corporate( ۳۳- بازاریابی ش��رکت های بزرگ
marketing(: بازاریاب��ی در س��طح ش��رکت های 
بزرگ و اس��تانداردهای مربوط ب��ه آنها خصوصا در 

شرکت های چند محصولی
 CPA( ۳۴- بازاریاب��ی پرداخت به ازای هر عمل
marketing(: نوعی از بازاریابی که در آن به افراد 
ب��ه ازای ترغیب مخاطبان به انج��ام کاری مانند پر 

کردن یک فرم پرداختی صورتی می گیرد. 
 :)cross-marketing( بازاریابی متقاب��ل   -۳5
همکاری در بازاریابی، ارائ��ه چند محصول در قالب 
ی��ک محصول، تروی��ج چند محص��ول در کنار هم، 

اعطای لیسانس و …
 :)culture marketing( ۳6- بازاریابی فرهنگی

محتوای برند، فصل مشترک فرهنگ و بازاریابی
 data )web(( داده ه��ا-وب  بازاریاب��ی   -۳۷
marketing(: اس��تفاده از اطاع��ات به عنوان یک 

کانال بازاریابی
 database( داده  کان��ال  بازاریاب��ی   -۳۸
marketing(: استفاده از پایگاه های داده، از قبیل 
سیس��تم های مدیریت روابط مش��تری برای هدایت 

برنامه های بازاریابی
 data-driven( ۳9- بازاریابی اطاعات مح��ور
اطاع��ات، خصوص��ا  از  اس��تفاده   :)marketing

تحلیل ها، برای هدایت تصمیم های بازاریابی
 :)digital marketing( ۴0- بازاریابی دیجیتال
بازاریاب��ی از طری��ق کانال های دیجیت��ال، خصوصا 

اینترنت
 :)direct marketing( ۴1- بازاریابی مستقیم
بازاریابی مستقیم با هدف مخاطب، بدون استفاده از 

تلویزیون، رادیو و تبلیغات چاپی
 direct( مس��تقیم  پاس��خ  بازاریاب��ی   -۴2
response marketing(: بازاریابی مس��تقیم که 
به گونه ای طراحی شده باشد که در لحظه پاسخی از 

مخاطب دریافت کند. 
 disruptive( مخ��رب  بازاریاب��ی   -۴۳
marketing(: ب��ه کار بردن ن��وآوری مخرب برای 

ایجاد بازارهای جدید
 :)diversity marketing( ۴۴- بازاریابی تنوع

بازاریابی باهدف گروه های فرهنگی مختلف
 door-to-door( درب��ه در  بازاریاب��ی   -۴5
marketing(: مراجعه فروشندگان به خانه ها و در 

زدن و معرفی محصول
 :)drip marketing( ۴6- بازاریاب��ی قط��ره ای
ارسال پیام های از قبل برنامه ریزی شده به مشتریان 

بالقوه بر اساس یک برنامه زمانی
 :)email marketing( ۴۷- بازاریابی ایمیل��ی
ارس��ال ایمی��ل به مش��تریان بالق��وه ی��ا از طریق 
فهرس��ت های کرایه شده یا بر اس��اس فهرست های 

تهیه شده از طریق اجازه گرفتن از افراد
 entrepreneurial( کارآفرینانه  بازاریابی   -۴۸
و  اس��تارت آپ ها  در  بازاریاب��ی   :)marketing

سرمایه گذاری های جدید، اغلب به روش چریکی
 :)ethical marketing( ۴9- بازاریابی اخاقی
اخاقی��ات بازاریابی ب��رای مس��ئولیت پذیر بودن از 

لحاظ اخاقی و اجتماعی
 :)event marketing( 50- بازاریاب��ی روی��داد
برگ��زار ک��ردن رویداده��ا از قبی��ل نمایش��گاه ها، 

کنفرانس ها و سمینارها و …
ادامه دارد. . . 
 bigwallet :منبع

 خمیازه، فریاد بی صدایی برای 
درخواست قهوه

مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی
یک��ی از کمپین ه��ای تبلیغات��ی م��ورد توج��ه 
ش��رکت های تبلیغاتی در آمریکای ش��مالی که در 
پاییز سال 201۷ اجرا شد مربوط به شرکت تولید 
 )VAN HUTTE( و ف��روش قه��وه ون ه��وت
اس��ت که به زعم نویسنده شیوه نگرش در کمپین 
بازاریابی مربوطه دارای ارزش در ابعاد خاقیت های 

هنری و محتوا سازی بوده است. 
ای��ن کمپان��ی حدود 100س��ال پیش توس��ط 
فردی فرانس��وی با نام آلب��رت لوییز ون هوت، در 
ش��هر مونتریال کانادا تأس��یس و امروزه به یکی از 
برندهای مش��هور دنیای قهوه تبدیل ش��ده است 
و اساس��ا آنچ��ه  ارائه می کن��د از کیفیتی خوب و 
س��طح باال برخوردار اس��ت. کمپانی ون هوت که 
س��ال ها پیش توس��ط ش��رکت ب��زرگ آمریکایی 
کوری��گ )KEURIG( خریداری ش��د، مجموعه 
کوری��گ خود تولید کننده ماش��ین های قهوه س��از 
خانگی و صنعتی است و به جز برند مزبور، صاحب 
ش��رکت های تولید و بس��ته بندی قهوه با برندهای 

دیگر هم هست. 
در واق��ع یک��ی از علل برپایی ای��ن برنامه جامع 
بازاریابی، نزدیک ش��دن به صدمین سال تأسیس 
کمپانی ون هوت بوده اس��ت. در این راستا آژانس 
طراحی ه��ای   )SID LEE( س��یدلی  بازاریاب��ی 
تبلیغات��ی مربوط به کمپی��ن تبلیغاتی ون هوت را 
به انجام رس��اند. این م��وارد در برگیرنده تبلیغات 
محیط��ی اس��تاتیک اع��م از تابلوه��ای خیابانی و 
طرح های مربوط به نقطه فروش، تیزر تلویزیونی و 
تبلیغات آناین بوده است. باید گفت که این آژانس 
دارای س��وابق همکاری با برندهای مشهوری است. 
برای افرادی که در حوزه ه��ای مرتبط با بازاریابی 
و تبلیغات فعالیت کرده اند کاما ش��فاف است که 
ارائه طرح، محتوا و متون جذاب تبلیغاتی، خصوصا 
آنجا که نام برند نش��ات گرفته از نام شخص )یا نام 

خانوادگی شخص( است بسی دشوارتر است. 
 ایده ج��ذاب و به زعم نگارنده »درخش��ان« به 
کار رفته در طرح ها اس��تفاده از بخش��ی از نام این 
برند و مقایس��ه آن با افراد برجس��ته ای اس��ت که 
دارای همان بخش از نام هس��تند. محتوی س��از با 
اشاره به این اش��خاص می خواهد با افتخار و غرور 
به بینن��ده اینگونه تلقین کند که ون هوت، همان 
کار را در همان سطح )سطح افراد برجسته جهانی( 
به صورت مش��ابه، منتها در دنی��ای قهوه به انجام 

می رساند. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه برن��د مزبور به لح��اظ لغوی 
 از دو بخ��ش تش��کیل یافت��ه اس��ت ون ه��وت 
) )VAN HUTTE لذا خود را با افرادمشهوری 
که بخش��ی از نام آنها ون )VAN( بوده مقایس��ه 

کرده است. 
گ��وگ ون  ب��ا  را  خ��ود  جای��ی   در 
ب��ا  را  خ��ود  درجای��ی   ،)VAN GOGH(  
)VAN BEETHOVEN( بته��وون  ون 
دام  ون  ب��ا  همچنی��ن  و  ک��رده   مقایس��ه 
هال��ن ون  ب��ا  )VAN DAMMEو   ( 

 .)VAN HALEN( 
 می خواه��د بگوی��د که ون ه��وت آنگونه اس��تادانه 
قه��وه را روس��ت ی��ا برش��ته می کن��د ک��ه ون گوگ 
بته��وون  ون  و  نقاش��ی خل��ق می کن��د  ب��وم،  روی 
دام ون  و  می آفرین��د  س��مفونی   چیره دس��ت، 
 )JEAN-CLAUDE VAN DAMME(  
قهرمان ورزش های رزمی، در تبلیغ مشهور ولوو به نام 
اسپلیت )SPLIT(  به صورت ماهرانه و با حفظ تعادل 
خود در فاصله بین دو تریلی ولووی درحال حرکت قرار 
می گی��رد و نیز ون هالن نوازنده بزرگ گیتار الکتریک، 
به صورت خاقانه و فی البداهه قطعات مشهور موسیقی 
جاز و یا قطعات ابتدایی موسیقی هارد راک را می نوازد. 
در تبلیغات آناین که به صورت تیزر تهیه ش��ده بود 
از مقایس��ه با هر چهار ش��خصیت مزبور استفاده شد و 
در تبلیغات چاپی محیطی یا اس��تاتیک، در هر طرح به 
صورت مجزا این برند با یکی از نام های برجسته ای که در 
باال بیان گردید مقایسه شد، طرح ها به گونه ای ارائه شده 
بود که ضمن واداشتن مخاطب به اندکی تفکر، بافاصله 
با درک موضوع حس جالبی را به مخاطب القا می کرد. 

الزم به توضیح اس��ت آنچه به عنوان تیتر مقاله 
استفاده شده یکی از متون جالب موجود در فضای 
مجازی مربوط به کمپانی ون هوت اس��ت که البته 
به دلیل ترجمه به فارس��ی حال��ت روان کلمات و 

معنی، دستخوش کمی تغییر شده است. 
 Insta: Leila_Shirazi_m. counselor

ایستگاه بازاریابینگاه
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درس های کارآفرینی از کارآفرینان 
برتر دنیا )2(

در ش��ماره قبل ب��ه دو درس از کارآفرین��ان برتر دنیا 
پرداختیم و در این شماره به سه مورد دیگر اشاره خواهیم 

کرد: 
۳- ایده های کسب وکار به تنهایی شما را به جایی 

نمی رسانند
درس کس��ب وکار: ب��رای موفقی��ت کس��ب وکار، باید 
مش��کالتی را که برای مخاطبان ت��ان اهمیت دارند  واقعا 
ح��ل کنید. اینکه چگونه ایده کس��ب وکار خود را به یک 

راه حل واقعی تبدیل کنید، بسیار اهمیت دارد. 
گای کاوازاکی، نویس��نده و مبلغ برت��ر برند می گوید: 
»بهترین نکته کس��ب وکار من این اس��ت که بر یک الگو 
تمرک��ز کنید. روی اس��الیدهایی که درباره کس��ب وکار 
ساخته اید، طرح کسب وکار یا پروژه های مالی خود تمرکز 
نکنید... اگر یک الگو داش��ته باش��ید و افراد زیادی از آن 
استفاده کنند، نیازی نیست که طرح کسب وکار بنویسید، 
پیش بینی انجام دهید ی��ا از این کارها انجام دهید. الگو، 
جایی اس��ت که مدارک تحصیلی ت��ان را از واقعیت جدا 

می کنید. 
کارآفری��ن س��ریالی و Loka CEO، باب��ی موکرجی 
نیز معتقد اس��ت، ایده ها ارزش��ی ندارند و ش��ما نباید از 
این بترس��ید که کسی تفکر کسب وکار ش��ما را بدزدد. 
دلیلش اینجاس��ت: » اجرای فراتر از ایده است که باعث 
س��ود می ش��ود، بنابرای��ن، روی بیرون رفت��ن و مالقات 
با افراد تمرکز کنید که به تیم ش��ما بپیوندند، به ش��ما 
بازخورد بدهند و مس��یر درست را به شما نشان بدهند. 
هر کارآفرینی موفق، مجموعه ای از یک تیم بزرگ است 
که به ش��کلی جادویی دور هم جمع آمده اند. سعی کنید 

تیم خود را بسازید.« 
۴- امروز شروع کنید

درس کس��ب وکار: هم می توانید ایده کسب وکار خود 
را عمل��ی کنید، ه��م اینکه بهانه های بی ش��مار بیاورید: 
مثال س��رمایه ندارید، تجربه نداری��د، نمی توانید خودتان 
استارت آپ را ادره کنید، برای کارآفرینی ساخته نشده اید 
و .... با نشستن و منتظر ماندن برای اینکه اتفاقی بیفتد، 

چیزی یاد نمی گیرید و کار خاصی نمی کنید. 
 CD درک سیورز، موس��یقیدان، کارآفرین و موسس
Baby، معتقد است که برای شروع یک ایده کسب وکار، 
نیازی نیست که منتظر سرمایه باشید. او می گوید:» برای 
اینکه یک ایده بزرگ شود، باید مفید باشد و مفید بودن به 
سرمایه نیاز ندارد. اگر می خواهید مفید باشید، می توانید 
همیش��ه با یک درصد آن چیزی که در ذهن دارید، کار 
را ش��روع کنید. الگوی س��اده ای از چشم انداز بزرگ شما 
خواهد بود اما کار را ش��روع کرده اید. به دنبال باقی کارها 
می روید، زیرا زمانی که دیگران منتظر بودند نقطه پایان از 
نقطه شروع مشخص شود، شما واقعا کار را شروع کردید.«
 ،Examine. com کارآفرین س��ریالی، سول اورول از
معتقد است که بیکاری، بدترین اشتباهی است که کسی 
که قصد تولید محصول یا خدماتی دارد می تواند مرتکب 
شود. او گفت:» خیلی به چیزهایی که اهمیت ندارند فکر 
نکنی��د. فقط کار را انجام دهید. حداقل ها را انجام دهید، 
با بعضی دوستان صحبت کنید و ببینید آیا به آن عالقه 
دارن��د یا نه. اگر دارند، حرکت س��ریعی کنی��د و از آنجا 

بروید.«
۵. سریع شروع کنید و سازگار شوید

درس کسب وکار: منتظر نشوید تا ۱۰۰درصد آمادگی 
پیدا کنید. خیلی دیر می ش��ود. بس��یاری از کارآفرینان 
موفق توصیه می کنند که کمال گرایی، جلوی موفقیت را 
می گیرد. اگر منتظر بمانید تا محصول یا خدمات تان کامل 
شود، ش��خص دیگری راه حلی برای مشکالت مشتریان 

شما پیدا خواهد کرد. 
وقت��ی درباره اینکه چه چی��زی کارآفرینان آینده را 
از رس��یدن به موفقیت بازمی دارد سؤال پرسیدیم، تارا 
جنتایل، نویس��نده، سخنران و استراتژیست کسب وکار 
پاس��خ داد: »آنها برای ش��روع منتظر می مانند. منتظر 
می مانند تا زمانی که اطالعات، تجربه، پول بیشتر و شکل 
کامل تری از چیزی که خلق کرده اند داشته باشند. این 
انتظار به این معناست که آنها واقعا یاد نمی گیرند. وقتی 
یک کارآفرین هس��تید، بهترین راه برای یادگیری این 
است که کاری انجام دهید، ایده خود را در دستان کسی 
بگذارید، یا با افرادی که می خواهید به آنها خدمت کنید، 

حرف بزنید. دست از انتظار بکشید و کاری کنید.« 
نویس��نده پرفروش و مجری پادکس��ت، لوئیس هاوز، 
درب��اره کمال گرای��ی چنین گفته اس��ت: »کمال گرایی، 
بس��یاری از کارآفرینان را فلج می کن��د. آنها تا زمانی که 
فکر کنند همه چیز کامل ش��ده است، کار خود را شروع 
نمی کنند یا محصول خود را به فروش نمی گذارند که در 
واقع هدر دادن زمان اس��ت. هیچ وقت قرار نیست کامل 

شود.«
موس��س Teachable و CEO، آنکور ناگپال، گفت 
این مس��ئله که افراد به جای انجام کارها، به دنبال کمال 
هس��تند، او را آزار می دهد. توصیه او در اینجا آمده است: 
»بیرون بروید و کار را شروع کنید. زمانی که یک کسب وکار 
را ش��روع می کنید، عذرخواهی از اجازه گرفتن راحت تر 
است. تنها راهی که پروژه شما، ایده کسب وکارتان یا هر 
چیزی که در ذهن شماس��ت بهتر می شود این است که 
مردم در دنیای واقعی از آن اس��تفاده کنند. به آنها گوش 
دهید و کار را تا زمانی که محصولی درستی به دست بیاید، 

تکرار کنید.«
ادامه دارد. . . 
theballance :منبع
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در بخش نخس��ت مقاله به 
بحث  تش��ویق  اهمیت  بی��ان 
ارائ��ه نظره��ای مخالف در  و 
فعالی��ت گروه��ی ش��رکت ها 
پرداختی��م. در ای��ن بخش به 
بررسی بیشتر مزیت ها و فواید 
توسعه چنین الگویی به عنوان 
یک کارمند خواهیم پرداخت. 

بهبودی روابط
با هم��کاری در یک منازعه 
افراد درگیر احس��اس نزدیکی 
خواهند  بیشتری  صمیمیت  و 
یاف��ت، همچنین پ��س از یک 
بح��ث طوالن��ی نس��بت ب��ه 
اولویت ها و زوایایی مورد توجه 
همکاران م��ان آگاهی مطلوبی 
کسب می کنیم. همچنین شما 
درس مهم��ی را در این ماجرا 
خواهی��د آموخ��ت: می توان با 
کس��ی وارد بحث و نزاع شد و 
به طور مسالمت آمیز آن را حل 
و فصل کرد، ب��دون اینکه در 
این میان کسی ناراحت شود. 

از نظر روان ش��ناختی بحث 
و مش��اجره می��ان اف��راد ب��ه 
نزدیکی شان کمک می کند. به 
عنوان مثال دختر ۱۰س��اله ام 
تابستان سال گذشته را همراه 
ب��ا دوس��ت صمیم��ی اش در 
کم��پ تفریح��ی گذراند. پس 
از پای��ان کمپ هنگامی که به 
بحث ها  خاطره  بازگشت  خانه 
و دعواهایی را که با دوس��تش 
داش��ت برای م��ن بازگو کرد. 
نتیجه حی��رت آور بود؛ آن دو 
اکنون بهترین دوست  یکدیگر 
هس��تند. درست اتفاقی که در 
محی��ط کار انتظار می رود رخ 

دهد. 

رضایت بیشتر از شغل مان
هنگام��ی که در محل کار از 
ترسی  مخالف مان  عقیده  ابراز 
نداشته باشیم، احساس بهتری 
نس��بت ب��ه کارم��ان خواهیم 
داش��ت. احس��اس رضای��ت و 
ل��ذت از فعالی��ت روزانه برای 
هر فردی که قصد پیش��رفت 
در کسب وکار را دارد، ضروری 
آکادمیک  تحقیق��ات  اس��ت. 
نی��ز موی��د این نظریه اس��ت. 
کارمن��دان  روی  مطالع��ه ای 
آمریکای��ی و چین��ی در پکن 
نش��ان می ده��د ک��ه ت��الش 
برای کس��ب نتیج��ه مطلوب 
از دل ی��ک بح��ث حرف��ه ای 
ب��ه نوعی منجر ب��ه معامله ای 
برد-ب��رد ب��رای طرفین بحث 
می ش��ود. به ای��ن ترتیب هر 
ک��دام از ما به درک باالتری از 

توانایی های خود، نحوه تعامل 
مطلوب با دیگران و همچنین 
وضعی��ت  از  رضایتمن��دی 

شغلی مان خواهیم رسید. 
مح��ل  در  ک��ه  هنگام��ی 
واکنش  نگ��ران  کار همیش��ه 
منف��ی دیگ��ران نس��بت ب��ه 
دی��دگاه مخالف مان هس��تیم، 
روی زمین��ی ی��خ زده حرکت 
می کنی��م. ب��ه ای��ن ترتی��ب 
همیشه نگران لغزش و سقوط  
خواهی��م بود. با ای��ن حال به 
آنکه نگرش مان نسبت  محض 

به محیط کار را تغییر 
دهی��م، مح��ل کار از 
تل��ه ای خطرن��اک به 
عرصه ارائ��ه نظرات و 
تبدیل  ایده های م��ان 

می شود. 

محیط کار وسیع و 
خالق تر

اگ��ر مایل به حضور 
ب��ا  مختل��ف  اف��راد 
عقای��د گوناگ��ون در 

بای��د  س��ازمان مان هس��تیم، 
آماده مخالفت باش��یم. آنس��ا 
الیزابت  پارکر، کارمن مدینا و 
اسکیل در مقاله شان در مورد 
اهمیت فضای متنوع شرکت ها 
اینگون��ه اس��تدالل کرده ان��د: 
همگن  گروه های  »درحالی که 
و دارای اف��رادی ب��ا باوره��ا و 
عقاید یکس��ان هماهنگ  عمل 
می کنن��د، ام��ا موفقیت از آن 
گروه های��ی خواه��د ب��ود که 
اختالفات درون��ی و همچنین 
اف��کار و ایده ه��ای متفاوت��ی 

نویس��ندگان  ای��ن  دارن��د«. 
معتقدند که حتی در تیم های 
به ظاهر یکدس��ت نیز افرادی 
مخال��ف ب��ا روند ج��اری امور 
وجود دارند. ب��ا این حال این 
اف��راد س��کوت و همراه��ی با 
دیگران را بر اظهارنظر ترجیح 
می دهند. به این ترتیب تنها از 
نمایی بیرونی این تیم ها دارای 
همبستگی باال هستند. همین 
عام��ل نیز در نهای��ت موجب 
ناکام��ی گروه ه��ای همگن در 
دس��تیابی به نتایجی مش��ابه 

تیم هایی با اختالف نظر فراوان 
می شود. 

بناب��ر آنچه پارک��ر، مدینا و 
بیان کرده اند، تالش  اس��کیل 
ایجاد گروهی یکدس��ت  برای 
و همگن ش��اید در ابتدا موید 
همکاری بیشتر و روان تر اعضا 
باش��د، ام��ا در نهای��ت نتیجه 
مورد انتظ��ار را فراهم نخواهد 
کرد. براین اساس تشویق افراد 
به بروز مخالفت های ش��ان در 
نهای��ت به پیش��برد بهتر امور 
و تضمین دس��تیابی به نتایج 

دلخواه منجر خواهد ش��د. به 
نظر من آنچه این نویسندگان 
در پی اثباتش هس��تند، کامال 
صحیح است. در واقع مدیری 
که در تالش ب��رای جلب نظر 
موافق کارمندانش است، بیش 
از آنکه حرفه ای باشد در حال 
نمایش ضعف درونی اش است. 
در ط��رف مقاب��ل ی��ک مدیر 
حرفه ای به خوبی از وظیفه اش 
آگاهی دارد. در واقع او مسئول 
کارمندانش  به  عقیده  تحمیل 
نیس��ت. مس��ئولیت وی تنها 
مدیریت جریان هاست. ارائه 
فرصت بحث و طرح راهکار 
مطلوب ب��ه کارمندان یکی 
از مهم تری��ن ویژگی ه��ای 
حس��اب  به  مدرن  مدیران 

می آید. 

تمایل به تأیید به شیوه 
درست

بیشتر مردم دوست  دارند 
از سوی دیگران تأیید شوند. 
این یک نیاز طبیعی است. 
نویس��نده  گارفینکل،  جوئ��ل 
کتاب گفت وگوی س��خت، در 
ای��ن م��ورد معتقد اس��ت که 
اگرچه تمایل به تأیید از سوی 
دیگران یک نیاز طبیعی است، 
اما نبای��د آن را مهم ترین امور 
برش��مرد. وی معتقد است که 
به ج��ای تمرکز روی کس��ب 
تأیید دیگ��ران باید به دریافت 
احترام توجه کنیم. البته نباید 
بدون  احترام  دریاف��ت  انتظار 
ارائه آن به دیگران را داش��ته 
فرآیندی  به  بنابراین  باش��یم، 

می رس��یم ک��ه در آن افراد به 
یکدیگر احترام متقابل خواهند 
گذاش��ت. ای��ن احت��رام حتی 
در هن��گام بحث و گفت وگوی 
تنش آمیز هم باید حفظ شود. 
ب��ه این ترتی��ب با احت��رام و 
دیدگاه های  منصفان��ه  داوری 
دیگ��ران به هن��گام بحث های 
درون گروهی چنین فضایی را 
تقویت خواهیم کرد. در چنین 
الگویی همه طرف های درگیر 
بحث احس��اس رضایت خاطر 
خواهند داشت. به عالوه دیگر 
خبری از تمایل به تأیید خود 
از طریق تحمیل عقیده مان به 
دیگ��ران نخواهد بود. کس��ب 
احت��رام دیگران در واقع نوعی 
تأیید از س��وی آنها نیز هست. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب در حقیقت 
از ای��ن ان��گاره که به کرس��ی 
با  نش��اندن نظرمان مس��اوی 
برت��ری در بحث اس��ت عدول 
کار  نتیج��ه  ک��رد.  خواهی��م 
احس��اس اعتماد ب��ه نفس و 
محترم شمرده شدن حتی در 
زمانی اس��ت که در یک بحث 

شکست می خوریم. 

توجه به تصویر بزرگ تر
امی جن سو به عنوان یکی 
از نویس��ندگان کتاب مشهور 
»ات��اق را تصاح��ب کن« که 
در زمین��ه نح��وه مدیری��ت 
بهینه شرکت هاس��ت، معتقد 
است مخالفت و بحث بیشتر 
پیشروی  گزینه های  پیرامون 
کسب وکار ما را متوجه منافع 
ش��رکت ب��ه عن��وان اولویت 
فعالیت تج��اری خواهد کرد: 
»هنگام��ی ک��ه پیرامون یک 
در  می کنیم  بح��ث  مس��ئله 
واقع چیزی فراتر از خواس��ت 
داریم.  مدنظ��ر  را  خودم��ان 
نیازمندی ها  بزرگ تر  امر  این 
و منافع ش��رکت ب��ه عنوان 
ی��ک کل ب��ه همه پیوس��ته 
و منس��جم اس��ت. اینکه در 
بحث ش��خصی هرکدام از ما 
خواس��ته مان را تعدیل کرده 
و به دیگ��ران توجه می کنیم 
تنه��ا ب��ه دلی��ل آگاه��ی از 
ضرورت اخذ بهترین تصمیم 
ام��ور  پیش��برد  زمین��ه  در 
این  به  اس��ت«.  کس��ب وکار 
ترتی��ب ما به ج��ای توجه به 
گوشه ای از تابلوی کسب وکار 
که ش��امل عقایدمان است به 
تصویر بزرگ و کامل شرکت 
ب��ه عن��وان ی��ک مجموع��ه 
کرد،  نگاه خواهیم  منس��جم 
برهمین اساس آماده پذیرش 
و  ایده های مان  کاس��تی های 

اصالح شان خواهیم بود. 

هاروارد بیزینس بررسی می کند 

چرا باید در محل کار بیشتر مخالفت کنیم؟ )بخش دوم(
دیدگاه کارآفرینی

۳7راه قدرتمند برای خالق تر 
شدن کارآفرینان )2(

م��ن )نویس��نده اصلی مت��ن( بر اس��اس آنچه 
امتح��ان کردم و آنچه برایم مؤثر بوده اس��ت، 37 
راه قدرتمند برای خالق تر ش��دن کارآفرینان پیدا 
کردم. همه  این راه ها برای ش��ما مؤثر نیس��تند، 
ولی اگر تعدادی از این تاکتیک ها را امتحان کنید، 
در مدتی کوت��اه دوباره می توانید خالقیت خود را 
به دست آورید. در شماره قبل به 6 مورد اول اشاره 
کردیم و در مطلب حاضر به تعدادی دیگر خواهیم 

پرداخت. 
7- به خاطرات خوب فکر کنید

الزم نیس��ت اف��کار مثب��ت خ��ود را صرفا روی 
مش��کل فعلی تان متمرکز کنید. اگ��ر به لحظات 
شاد و موفقیت آمیز گذش��ته فکر کنید، دستیابی 
به ایده ها و نکات خالقانه بس��یار ساده تر می شود. 
اگر خاطرات خوب��ی از موفقیت های خالقانه خود 
در گذشته داشته باشید، رسیدن به ایده های ناب 

و بکر بسیار راحت تر خواهد بود. 
8- مدیتیشن

مدیتیش��ن یک راه بسیار خوب برای آرام کردن 
ذهن است. بعضی از مزایای آن عبارتند از افزایش 
تمرکز، صبر، آرامش، ایجاد نظم فکری، بصیرت و 
روشن بینی. با پیشرفت در این زمینه ها می توانید 

خالقیت خود را به شدت افزایش دهید. 
9- ارزش های خود را معلوم کنید

ما همگی به ط��ور خودآگاه یا ناخ��ودآگاه، یک 
سری ارزش های ش��خصی داریم. با افزایش سن، 
سیس��تم ارزش های ما نیز پیشرفت می کند و این 
در واق��ع نگاه م��ا به زندگی )و به ط��ور کلی دنیا( 
را ش��کل می ده��د. زمان��ی را به تفک��ر در مورد 
ای��ن ارزش ها اختص��اص دهید. ارزیابی سیس��تم 
ارزش های ش��خصی به شما در کوتاه مدت کمک 

می کند تا خالق تر شوید. 
10- کمی از زندگی روزمره فاصله بگیرید

اگر زندگی شما با برنامه و روتین است، احتماال 
بازدهی بسیار باالیی دارید. با این حال، این برنامه 
به خالقیت ش��ما اصال کمکی نمی کند. اگر ذهن 
ش��ما خالی اس��ت، از زندگی روتی��ن خود فاصله 
بگیری��د. کاری متفاوت انجام دهید. مس��یر رفتن 
به مح��ل کار خود را تغییر دهی��د. با افراد جدید 
آشنا ش��وید، غذاهای جدید بخورید. کاری را که 
قب��ال انجام ن��داده بودید انجام دهی��د. فقط یک 
روز متفاوت باش��ید. این »انسان جدید« احتماال 

ایده های جدیدی هم خواهد داشت. 
11- ایده آل گرا نباشید

همانط��ور که قبال گفتم، ایده آل گرا بودن نه تنها 
برای سالمتی، بلکه برای خالقیت هم مضر است. 
افراد ایده آل گرا زمان زیادی را به تصحیح جزییات 
اختصاص می دهند و به ندرت در مورد راه حل های 
جدی��د و خالقانه ای که خارج از منطقه امن ش��ان 
ق��رار دارد فکر می کنند. اگر نگ��ران ایده آل گرایی 
هس��تید، مغزت��ان فضای کم��ی برای پ��ردازش 
ایده ه��ای خالقانه دارد. یک ای��ده را قبل از آنکه 
کامال ش��کل بگیرد ب��ه اش��تراک بگذارید و برای 

بهبود آن تالش کنید. 
12- تماشای فیلم های انگیزشی

س��خنرانی های ت��د در دس��ترس ترین مناب��ع 
هستند، ولی ویدئوهای زیادی نیز در یوتوب وجود 
دارند که می توانند به خالقیت ش��ما کمک کنند. 
فقط مراقب باش��ید که تماش��ای ویدئو به کاری 

حاشیه ای تبدیل نشود. 
1۳- زندگینام�ه افراد خالق و تأثیرگذار را 

مطالعه کنید
راه دیگ��ر تحریک مغز، مطالعه در مورد س��ایر 
افراد خالق است. من چیزهای زیادی از این افراد 
یاد گرفتم، ش��ما نیز می توانید ب��ا مطالعه زندگی 
این انس��ان های خالق، با روش های مورد استفاده 
آنها در زمان خالی ش��دن ذهن ش��ان از ایده های 
خالقان��ه، آش��نا ش��وید. چطور مش��کل خالقیت 
خود را حل می کردند؟ آیا چیزی از شکس��ت ها و 

موفقیت های شان می آموزید؟ 
1۴- اهداف خود را تعیین کنید

تعیین هدف ی��ک راه عال��ی و فوق العاده برای 
آزاد کردن ذهن اس��ت. تعیین هدف به من اجازه 
می ده��د ک��ه تعهدهایم به زمان را که مس��تقیما 
ب��ه اه��داف کوتاه مدت��م مرتبط نیس��تند، از بین 
بب��رم. زمان��ی را به فک��ر کردن در م��ورد اهداف 
بلندمدت تان اختصاص دهید و سپس این اهداف 
را به آیتم های کوچک و کوتاه مدت تقسیم کنید. 
متوجه خواهید ش��د که در ط��ول انجام این کار، 
ذهن ش��ما خالق ت��ر خواهد ش��د و دقیقا متوجه 
خواهید ش��د که روی چ��ه چیزی باید و روی چه 
چیزی نباید تمرکز کنید. البته، ممکن است هدف 
داش��ته باشید – مثل س��ایر افراد موفق – در این 
صورت، باید میزان پیش��رفت در راستای رسیدن 
به آن ه��دف را ارزیابی کنی��د و در صورت لزوم، 
فعالیت هایی را برای آینده و پس از دس��تیابی به 
اهداف فعلی تان برای حرکت مؤثر به سمت اهداف 

طوالنی مدت طراحی کنید. 
ادامه دارد. . . 
theballance :منبع

درحالی که گروه های همگن و 
دارای افرادی با باورها و عقاید 
یکسان هماهنگ  عمل می کنند، 

اما موفقیت از آن گروه هایی 
خواهد بود که اختالفات درونی 

و همچنین افکار و ایده های 
متفاوتی دارند

ترجمه: علی آل علی

مترجم: نیما جوادیمترجم: نیما جوادی
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اخبار

 اه�واز – ش�بنم قجاون�د: کارگاه آموزش��ی سیس��تم ه��ای 
فتو ولتائیک )انرژی خورش��یدی( ویژه بانوان شرکت برق منطقه ای 
خوزستان ، مشاوران امور زنان و خانواده فرمانداری ها، دستگاههای 
اجرایی و ادارات با حضور س��یده فرانک موسوی مدیرکل امور بانوان 
 و خانواده اس��تانداری خوزس��تان در س��الن جلس��ات شرکت برق 

منطقه ای خوزستان در اهواز برگزار شد.
مش��اور مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در امور زنان 
و خانواده در این کارگاه آموزش��ی گف��ت: پایان پذیری انرژی حاصل 
از س��وخت های فس��یلی به ویژه نفت خام، جهان ام��روز را نیازمند 
اس��تفاده از منابع دیگر برای جایگزینی آن می نماید، در واقع امروزه 
کارشناسان بر این اعتقاد هستند که بحران آینده که حیات بشریت را 
تهدید می کند، بحران انرژی است.شهناز احمدی روزبهانی ادامه داد: 
با نزدیک ش��دن به اتمام یافتن منابع تجدید ناپذیر، ضرورت کشف و 
اس��تفاده از منابع انرژی جدید بیش از پیش اهمیت می یابد که یکی 
 از آنها اس��تفاده از منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورش��یدی 
می باشد.وی اضافه کرد: ایران از جمله کشورهایی است که در کمربند 
تابش��ی انرژی خورش��یدی قرار دارد و از این لحاظ پتانسیل باالیی از 
انرژی خورشیدی در کش��ور وجود دارد، در حال حاضر نیز بر اساس 
گزارش س��ازمان ان��رژی های نو ایران، اقدام های گس��ترده ای برای 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در سراس��ر کشور به خصوص تامین 
انرژی پایدار و قابل دسترس برای مناطق محروم انجام شده و در حال 
گسترش روزافزون است.مدیر دفتر مدیریت انرژی شرکت برق منطقه 

ای خوزس��تان نیز در این کارگاه آموزش��ی با ارائ��ه گزارش وضعیت 
تولید و مصرف برق در اس��تان و رش��د مصرف طی س��ال های اخیر 
به بررس��ی وضعیت بارش ها و تاثی��ر آن بر میزان تولید نیروگاههای 
 ب��رق آب��ی پرداخ��ت و گفت: کاه��ش 70 ت��ا 80 درص��دی میزان
  بارش ها در بسیاری از حوزه های بارش اصلی و فرعی باعث کاهش

 30 درصدی حجم آب ورودی به س��دهای کش��ور نس��بت به سال 
قبل ش��ده ، این کاهش درحالی رخ داده که بدانیم از مجموع 8220 
مگاواتی پیک مصرف ش��بکه برق خوزستان در پیک بار سال 1396، 
تولید 5700 مگاوات توس��ط نیروگاههای برق آبی خوزس��تان تامین 
شده و باید به فکر راه حلی اساسی برای این مورد باشیم. محسن ارفاق 
راه حل موجود را در مدیریت مصرف و تولید دانست و افزود: در بحث 
مدیریت مص��رف مواردی همچون اس��تفاده از تجهیزات کم مصرف 

ب��ار راندمان باال، مبحث 19 س��اختمان و... مطرح اس��ت و در بحث 
مدیری��ت تولید مواردی مانند افزایش راندم��ان نیروگاههای موجود، 
مش��ارکت بخش خصوصی در اح��داث نیروگاههای بزرگ، س��اخت 
مولدهای کوچک گازی و نیروگاههای تجدید پذیر مطرح اس��ت. وی 
با برشمردن چالش سرمایه گذاری و مشارکت در نیروگاههای بزرگ 
گفت: این نیروگاهها نیاز به س��رمایه گذاری بسیار باال، تخصص های 
ف��راوان ، هزین��ه های تعمی��ر و نگهداری ب��اال )هزینه س��وخت....(، 
آلودگی محیط زیس��ت و فاصله تا مراکز مصرف دارد در حالی که در 
نیروگاههای کوچک نیاز به سرمایه گذاری کم و ریسک پذیری پایین، 
ع��دم نیاز ب��ه تخصص های باال و متمرکز، هزین��ه تعمیر و نگهداری 
بس��یار پایین، تولید درنزدیکترین نقطه به مرکز مصرف، فضای مورد 
نیاز کم و اش��تغال زایی و درآمد زایی ب��رای خانوارها دارد.مدیردفتر 
مدیریت انرژی شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: از مزایای 
اس��تفاده از انرژی خورشیدی می توان به پاک و بدون آلودگی بودن، 
نامحدود، رایگان و در دس��ترس بودن ، کاهش مصرف س��وخت های 
فس��یلی، هزینه کم تولید در طوالنی م��دت و هزینه کم نگهداری و 
 امن بی خطر بودن اش��اره ک��رد.در ادامه این کارگاه آموزش��ی، انواع 
سیستم های خورشیدی، پنل های خورشیدی و انواع آن، تاثیر تامین 
نیاز مصرف خانگی از محل نصب سیستم خورشیدی در منازل، نقش 
تولید نیروگاههای خورش��یدی در کاهش پیک بار ش��بکه و حمایت 
دولت از س��رمایه گذاری در بخش اح��داث نیروگاههای تجدیدپذیر 

مورد بررسی قرار گرفت.

 توسط امور زنان و خانواده شرکت برق منطقه ای خوزستان

کارگاه آموزشی سیستم های فتو ولتائیک )انرژی خورشیدی( ویژه 
بانوان دستگاه های اجرایی برگزار شد 

 ارومی�ه – خبرن�گار فرص�ت امروز - ب��ه گ��زارش خبرنگار 
فرصت امروز  در مراس��می که به منظور مسائل ومشکالت آبرسانی 
به روس��تا های دلودر بند این شهرستان ترتیب یافته بود،مدیر امور 
آب وفاضالب روستایی شهرستان ارومیه با ارائه گزارشی از وضعیت 
آبرسانی به روستاها اظهار داشت :مطالعات فاز یک و دو آبرسانی به 
روس��تاهای دلودربند به اتمام رسیده که با مشخص شدن پیمانکار 

ونیز تخصیص اعتبار،عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

صابر خس��روزاده افزود:اعتبارات الزم برای اجرای طرح آبرس��انی به 
این دو روستا از محل اعتبارات توازن منطقه ای پیش بینی شده است.
وی گفت:روس��تاهای دلودر بند دارای 186خانوار با 817 نفر جمعیت 
است ودر حال حاضر آب آشامیدنی این روستاها از محل چشمه موجود 
تامین وتوسط دهیاری اداره می شود.نادر قاضی پور یکی از نمایندگان 
مردم ارومیه درمجلس شورای اسالمی نیز با تقدیر از تالش های صورت 

گرفته بر تسریع در آبرسانی به روستاها تاکید کرد.

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز - رییس س��ازمان 
مدیریت پسماند ش��هرداری بندرعباس گفت: با اجرای طرح 
نصب GPS روی خودروهایی که در کار حمل نخاله و خاک 
برداری مشغول هس��تند، از تخلفات در این زمینه جلوگیری  

می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل ش��هرداری 
بندرعب��اس، پطرس ترابی در نشس��ت خبری ضمن تش��ریح 
عملکرد این س��ازمان پس از ادغام با سازمان خدمات موتوری 
ش��هرداری بندرعب��اس، اظهار کرد: ح��دود دو م��اه از ادغام 
سازمان خدمات موتوری شهرداری با سازمان مدیریت پسماند 
می گذرد که این ادغام به منظور رفع مشکالت سازمان خدمات 
موتوری و افزایش کارآیی آن صورت گرفته اس��ت.وی با اشاره 

به اص��الح قرارداده��ای تنظیف مناطق س��ه گانه ش��هرداری 
بندرعباس در راس��تای افزایش به��ره وری و کاهش هزینه ها، 
همراه با حفظ و ارتقای کیفیت کار، افزود: با اعمال تصمیمات 
جدی��د، ماهیان��ه ح��دود 10 میلیارد ری��ال در بخش تنظیف 

معابر و جمع آوری زباله ها صرفه جویی برای ش��هرداری صورت 
می گیرد.رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس 
با اش��اره به برگزاری نشس��ت روسای س��ازمان های مدیریت 
پسماند ش��هرداری های کالنشهرها و مراکز استان ها در جزیره 
کیش، گفت: در این نشس��ت نمایندگانی از ش��ش کالنشهر و 
دو ش��هرداری  مرکز استان جهت تدوین دستورالعمل مدیریت 
پسماند کشور انتخاب شدند که در این نشست بندرعباس نیز 
به عنوان یک ش��هر س��احلی و مهم، در بین تصمیم گیرندگان 
ق��رار گرفت.ترابی ادامه داد: بر این اس��اس، طی س��ال آینده 
اعتبارات خوبی از محل صندوق توس��عه مل��ی برای مدیریت 
پس��ماند سراسر کش��ور در نظر گرفته ش��ده که امیدواریم با 

تخصیص آن، اقدامات خوبی در این بخش صورت پذیرد.

باحضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت

بررسی ومشکالت آبرسانی به روستاهای دلودر بند شهرستان ارومیه

ترابی خبر داد

جمع آوری روزانه 360 تن زباله از سطح شهر

اصفهان – قاس�م اسد: ش��هردار اصفهان گفت مدیریت شهری 
 اصفه��ان به وج��ود خیراني چون محمد صیرفیان در ش��هر به خود

 می بالد. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان،  
ق��درت اهلل نوروزي در دیدار با محمد صیرفیان این خیر اصفهانی را 
منش��أ خیر و برکت برای اصفهان و اصفهانیان دانس��ت و اظهارکرد: 
این فرد همواره در امر خیر ش��رکت داشته و یکی از خیران دانشگاه 
س��از محسوب می شود. وی با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان به 
وجود چنین افرادی در ش��هر به خ��ود می بالد، تصریح کرد: تمامی 
ت��الش خود را برای هموار کردن مس��یر فعالیت های آنها انجام مي 
دهیم. نوروزی با تاکید بر اینکه اقدامات بنیاد محمد صیرفیان نتایج 
 بس��یار خوبی برای اصفهان در برداشته است، گفت: ممکن است در

 دوره های گذش��ته، مش��کالتی برای این مجموعه ایجاد شده باشد 
که در دوره جدید ش��هرداری اصفهان با انجام کارهای کارشناس��ی 
ب��رای رفع آنها قدم برمي داریم. پرداختن به امور عام المنفعه عالوه 
بر آنکه یاد و خاطره واقفان را زنده نگه می دارد، ثمرات مستمری را 

برای توسعه شهر در پی خواهد داشت.
 هدفم ازبافت فرش براي سازمان ملل نشان دادن 

نوع دوستي ایرانیان بود
محم��د صیرفی��ان، خیر اصفهانی نیز در این دی��دار با بیان اینکه 
همیش��ه به فکر ساخت دانش��گاه بوده ام، اظهارکرد: خوشبختانه با 

پیگیری های مس��تمر توانستیم دانشکده ای در خیابان گلستان در 
ش��مال ش��هر اصفهان احداث کنیم که هم اکن��ون بیش از دو هزار 
دانش��جو در آن مش��غول به تحصیل هس��تند. به تازگی نیز زمینی 
ب��ه متراژ چهار هزار مت��ر همجوار با این دانش��کده برای ایجاد یک 
فضای آموزش��ی دیگر در نظر گرفته ش��ده ک��ه امیدواریم به زودی 
عملیات اجرایی آن آغاز ش��ود. این خیر اصفهانی تاکیدکرد: در طی 
این س��الها عده زیادی مراجعه و درخواس��ت کردند تا این زمین به 
کاربری دیگری اختصاص یابد، اما به همه آنها یادآور ش��دم که این 
زمین برای تحصیل وقف ش��ده است.وی با اشاره به بافت فرش پنج 
در پنج متری که در تاالر پذیرایی س��ران سازمان ملل آویزان است، 
گفت: تنه��ا هدفم از بافت این فرش این بود ک��ه ایرانیان به ایرانی 

ب��ودن خود افتخار کنند. در تمامی س��الهای عم��رم تالش کردم تا 
بهترین تولیدات را در اختیار مشتریان قرار دهم. صیرفیان در مورد 
چگونگی ارس��ال این فرش به س��ازمان ملل تصریح کرد: یونس��کو 
مکاتبات زیادی برای ارس��ال این فرش داش��ت، اما همه سقف های 
س��ازمان ملل کوتاه بود تا اینکه با برنامه ریزی های انجام ش��ده، در 
نهای��ت فضای مناس��بی به این اثر اختصاص یاف��ت که امروزه همه 
جه��ان به دیدار آن می روند. این خیر اصفهانی یادآور ش��د: با نصب 
این فرش در س��ازمان ملل که ابیاتی از س��عدی ب��ر روی آن نقش 
بس��ته اس��ت به خوبی توانس��تیم صلح جویی و نوع دوس��تی مردم 
ای��ران را به جهانیان نمایش دهیم.به گزارش اداره ارتباطات رس��انه 
اي ش��هرداري اصفهان، صیرفیان 96 س��اله، به گفته خودش از 18 
س��الگی به طراحی و بافت فرش مشغول ش��ده و در طی این سالها 
 توانس��ته آث��ار گرانقدری از خ��ود به جای بگذارد ک��ه از جمله آنها 
می ت��وان به فرش پنج در پنج متری اش��اره کرد که در رنگ آمیزی 
بافت های آن از رنگ های گیاهی اس��تفاده شده که در طی قرن ها 
و تاب��ش آفتاب بدون تغییر باقی خواهند ماند. این فرش که حاصل 
تالش های بی وقفه این استاد است، در حال حاضر در تاالر پذیرایی 
س��ران س��ازمان ملل قرار دارد.  آثار گرانبهای دیگری از این استاد 
طراح فرش اصفهانی در موزه های بزرگ ایران و جهان نصب شده و 

در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در دیدار شهردار اصفهان با خیر اصفهاني مطرح شد

سازمان ملل عرصه هنر و نوع دوستي خیر اصفهاني

س�اری – دهقان : مهدي عبوري در جلسه شوراي اداري شهرداري 
ساري به اقدامات انجام شده در زمینه روان سازي ترافیک اشاره کرد و 
گفت که معضل ترافیک با اجراي دقیق قوانین شهرسازي و اجراي طرح 
جامع ترافیک مرتفع خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
از روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري ساري ، جلسه شوراي اداري 
این نهاد با حضور شهردار ، معاونان ، مدیران عامل سازمانها و مسئوالن 
واحدهاي مختلف در پارک جنگلي ش��هید زارع برگ��زار گردید.در این 
جلسه مهدي عبوري با اشاره به  لزوم کنترل نامحسوس ترافیک در سطح 
شهر اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دوربین هاي کنترل ترافیک نصب 
شده در سطح شهر ، گام موثري در روان سازي ترافیک و اعمال قوانین 
راهنمایي و رانندگي خواهد بود. وي ساماندهي مسافربرهاي شخصي را 
از دیگر عوامل تاثیرگذار در تس��هیل عبور و مرور شهروندان عنوان کرد 
و اف��زود: تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومي ، شناس��ایي و س��اماندهي 
ایس��تگاههاي مسافربري خارج و حومه شهري و جلوگیري از سد معبر 
در معابر و نصب تابلوهاي راهنمایي و رانندگي راهکارهاي مناسبي براي 

روان سازي  ترافیک است.این مسئول آموزش و فرهنگ سازي در زمینه 
ترافیک را س��رمایه بزرگي براي آینده ترافیکي  مرکز اس��تان دانست و 
گفت: همگام با آموزش و فرهنگ سازي ، اجراي طرح جامع و تفصیلي و 
نیز قوانین شهرسازي براي حل معضل ترافیک ضروري است.وي اولویت 
پروژه هاي مدیریت شهري در سال آینده را اقدامات ترافیکي عنوان کرد 
و ادامه داد: بازگش��ایي معابر ، تامین پارکینگ هاي مناسب ، جلوگیري 
از سد معبر ، ساماندهي دستفروشان و فرهنگ سازي و آموزش پایه اي 

به ش��هروندان مي تواند سهم موثري در کاهش ترافیک و رفع گره هاي 
ترافیکي داشته باشد.این مسئول بازگشایي معابر را مورد توجه قرار داد 
و افزود: با شناسایي گره هاي ترافیکي و نگاه ویژه به طرح جامع ترافیک 
و نیز بازگش��ایي معابر مي توان در مناطق مختلف ش��هر نسبت به رفع 
معضل ترافیک اقدامات اساسي را اجرایي نمود.شهردار ساري در بخش 
دیگري از سخنان خود الحاق پارک جنگلي شهید زارع به شهرساري را 
ظرفیت مناس��بي براي جذب گردشگر دانست و گفت: با پیگیري هاي 
معاونت شهرس��ازي شهرداري این پارک با وسعت بیش از 60 هکتار در 
اس��فند ماه 95 به محدوده شهري اضافه گردید و در این مدت اقدامات 
مطلوبي براي بهسازي و بازپیرایي این پارک جنگلي عملیاتي شد.عبوري 
احداث مجموعه تفریحي توریس��تي در این پارک جنگلي را از اقدامات 
مدیریت شهري براي جذب گردشگر عنوان کرد و اظهار داشت: احداث 
کمپ هاي اقامتي ،آالچیق مناسب ، امکانات رفاهي ، مسیر پیاده روي ، 
نورپردازي و تامین پارکینگ و نصب وسایل بازي در این پارک جنگلي در 

دستور کار قرار داشته و عملیات اجراي آن آغاز گردیده است.

شهردار ساري در جلسه شوراي اداري شهرداري ساري:
اجراي طرح جامع و طرح تفصیلي براي حل معضل ترافیك ضروري است

  توسط معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
تقدیر از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان  

اه�واز – ش�بنم قجاوند: هوش��نگ فالحتیان ، معاون وزیر نیرو در امور برق و ان��رژی طی نامه ای به مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان از روابط عمومی این شرکت به خاطر پوشش رسانه ای گسترده سفر ایشان و انجام 
فضاسازی های محیطی و تبلیغاتی و هماهنگی های انجام شده در جریان افتتاح و کلنگ زنی پروژه های این شرکت 
در شهرهای اهواز، ایذه و باغملک تقدیر کرد.درهفته دوم دی ماه ساِل جاری هوشنگ فالحتیان  در سفری دو روزه به 
خوزستان با حضور مسئوالن استانی، پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان را با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد 
تومان در شهرهای اهواز، باغملک و ایذه مورد افتتاح و کلنگ زنی قرار داد.گفتنی است ، پروژه هایی که در روزهای 
ده��م و یازده��م دی ماه با حضور معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی مورد افتتاح و کلنگ زنی قرارگرفت به دلیل 
حجم باال و پراکندگی مکانی که داشت موجب بازتاب خبری باالیی در بین رسانه های جمعی محلی و سراسری شد، 
به همین واس��طه هوشنگ فالحتیان از هماهنگی های به عمل آمده و اطالع رسانی به موقع در شهرهای اهواز، ایذه 
و باغملک توس��ط روابط عمومی این شرکت و همچنین اقدامات و پیگیری های انجام شده توسط مدیرعامل شرکت 

برق منطقه ای خوزستان در رفع محرومیت های شهرهای ایذه و باغملک تقدیر کرد .

بازدید استاندار و هیات همراه از واحدهای فناور پارک علم و فناوری 
استان قزوین

قزوین – خبرنگار فرصت امروز - عبدالمحمد زاهدی، اس��تاندار قزوین 
به همراه مهن��دس حبیبی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع 
اس��تانداری قزوین، دکتر نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
و س��ید محمد علی قاس��می نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
قزوین روز پنجشنبه 21 دی ماه، به منظور آشنای با واحدهای فناور در پارک 
علم و فناوری اس��تان حضور یافتند و از نزدیک در جریان فعالیت و دس��تاوردهای شرکت ها قرار گرفتند. به گزارش 
رواب��ط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری اس��تان قزوین، در ابت��دای این بازدید دکتر گرجی رئیس پارک 
علم و فناوری ضمن خوش��امدگویی به اس��تاندار محترم و هیئت همراه با اش��اره به توانمندی های پارک برای توسعه 
کارآفرینی و فناوری خواس��تار مشارکت بیشتر و همکاری کامل اس��تانداری و دستگاه های مربوطه برای حل مسائل 
پارک علم و فناوری اس��تان ش��د.عبدالمحمد زاهدی اس��تاندار قزوین اش��تغال و کارآفرینی را اولویت نخست استان 
دانست و خواستار فعال شدن همه ظرفیت ها و توانمندی های تمام دستگاهها در این راستا گردید.وی افزود: طبیعتاً 
در ابت��دای راه بای��د برای تولیدات واحدهای فناور فکری ش��ود و با حمایت دس��تگاه های مربوطه به تولید انبوه نائل 
گردیم. همچنین نیازمند برنامه ریزی بهتر در سطح استان و کشور برای معرفی محصوالت هستیم. در حوزه صادرات 
نیز این موضوع باید در کارگروه صادرات مطرح ش��ود تا در این بخش نیز موفق باش��یم. شرکت شهرک های صنعتی 
نیز می توانند با یک ارتباط سازنده ما بین مراکز علمی و صنعتی، در پیشبرد اهداف عالی کشور گامی مؤثر بردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در مرکز سامد استان حضور خواهند یافت
گ�رگان – خبرنگار فرصت امروز - مهندس صفر علی جمال لیوانی مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان گلس��تان 
به همراه معاونین ، به منظور پاسخگویی مستقیم و بالواسطه به سواالت ، درخواست ها ومشکالت مطرح شده از سوی 
شهروندان گلستانی در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( مستقر در استان گلستان  از ساعت 9 الی 11/30    
روز سه شنبه  مورخه 96/10/26 پاسخگو خواهند بود. به گزارش روابط عمومی ،در همین رابطه هم استانیهای عزیز 
می توانند س��واالت مورد نظر خود را پیرامون  مباحث گازرس��انی ،خدمات رسانی ، نصب انشعاب ، اشتراک پذیری، 
امداد رس��انی ، اداری و یا هرگونه مش��کل، نظر یا پیش��نهاد خود در هر نقطه از استان را با برقراری ارتباط با شماره 
تماس  111 کد 2   با مدیرعامل گاز گلستان مطرح نموده تا بصورت مستقیم  پاسخ خود را دریافت و راهنمایی های 
الزم  انجام پذیرد .ش��ایان ذکر اس��ت س��امانه الکترونیکی مردم و دولت  )سامد( سیستم ارتباطی موثری میان مردم 
و مس��ووالن بوده  که از طریق این س��امانه ش��هروندان می توانند براحتی و بدون مراجعه حضوری درخواس��ت ها و 

مشکالت خود را با مسووالن استان مطرح و پیگیری نمایند.

 دیدار معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان
 با  فرماندار ترکمن

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان به همراه رئیس 
اداره بندرترکم��ن، بندرگز، کردکوی و گمیش��ان با فرماندار جدید بندرترکمن دی��دار کرد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در این دیدار گفت: شرکت آب منطقه ای گلستان در 
مدیریت، توسعه و حفاظت و بهره برداری در سه بخش منابع آب، مجاری و تاسیسات آبی فعالیت می کند.وی تصریح 
کرد: شهرس��تان ترکمن دارای چاه های مجاز عمیق و نیمه عمیق و تعدادی چاه غیر مجاز اس��ت و در نظر اس��ت با 
اقدامات پیش رو این شهرستان نیز مانند شهرستان گمیشان از لحاظ چاه های غیر مجاز به شهرستان پاکی تبدیل 
ش��ود.مهندس حس��ینی افزود: در بخش سواحل دریای خزر حدود 110 کیلومتر س��احل داریم که بخشی از آن در 
شهرستان ترکمن است که سواحل خلیج گرگان  را تشکیل می دهند که  این خلیج به علت نوسانات تاریخی دریای 
خزر هم اکنون وضعیت مناس��بی ندارد و کارگروه طرح نجات خلیج در حال حاضر با محوریت ش��رکت آب منطقه 
ای گلس��تان در حال فعالیت اس��ت.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه با اشاره به 
اینکه در این شهرستان تنها یک رودخانه وجود دارد، گفت: طول این رودخانه در شهرستان بندرترکمن 35 کیلومتر 
است و نقشه برداری و مطالعات حد بستر در آن انجام شده است. این رودخانه همچنین هر سه سال یک بار نیاز به 
الیروبی دارد و سازه های تقاطعی و پل های غیر اصولی در مسیر رودخانه باید تخریب شود.مهندس حسینی با بیان 
این که در حوزه تاسیسات آبی نیز مجموعه سازه انحرافی، کانال وسد کوچک مخزنی سیجوال در این شهرستان قرار 
 دارد، گفت:  بخشی از طرح زهکشی اراضی اولویت دار استان در این شهرستان در حال انجام است و انجام این طرح 
می تواند کمک شایانی در راستای بهبود اراضی این منطقه و کاهش شوری آن نماید.فرماندار شهرستان ترکمن نیز 
در این دیدار با بیان این که در مس��اله آب در وضعیت بحران هس��تیم، گفت: مجموعا در کل اس��تان به علت همسو 
نش��دن همه مردم جامعه در بخش مهار بحران آب نتوانس��تیم مدیریت مناس��بی در بهینه سازی مصرف منابع آبی 
داش��ته باش��یم.الیاس هیوه چی افزود: در موضوع کشت شالی با اس��تفاده از آب زیرزمینی به دلیل اینکه برخوردها، 
بازدارنده نبوده اس��ت در س��ال جاری نیز ادامه داشت والبته به علت بحران آب کشاورزان خسارات زیادی دیدند.وی 
تصریح کرد: با کاهش بارش ها و خشکس��الی های پیاپی الزم اس��ت آگاهی و اطالع رسانی به جامعه بیشتر شود تا با 

مدیریت بهتر و اطالع رسانی صحیح تر بتوانیم آسیب ها را کم کنیم.  

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :
98 پروژه برق  رسانی توزیع نیروی برق مازندران در دهه مبارک فجر افتتاح می شود

س�اری – دهقان : مهندس قاس��م شهابی مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
مازندران از بهره برداری 98 پروژه برق رس��انی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد 
ریال در دهه مبارک فجر امس��ال در مبارک خبر داد و گفت با بهره برداری از 

این پروژه ها 28 هزار و 392خانوار از مزایای آن برخوردار می ش��وند.
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق مازن��دران افزود: این پروژه ها ش��امل تأمین 
برق مس��کن مهر، احداث و توسعه و اصالح و بهینه س��ازی شبکه های فرسوده 
روس��تایی و شهری، رفع ضعف ولتاژ، تقویت ش��بکه و برق رسانی به روستاها و 
افتتاح چند پروژه س��اختمانی اس��ت.این مس��ؤول تصریح کرد: از 98 پروژه ای که در دهه فجر امس��ال به بهره برداری 
می رسد 12 پروژه در بابل جنوب، ساری شمال 4 پروژه ،  بابلسر 16 پروژه ، نکا 8 پروژه، بابل شمال 6 پروژه، سوادکوه 
13 پروژه، آمل 11 پروژه، جویبار 8 پروژه، س��یمرغ 5 پروژه، میاندورود و گلوگاه هر کدام دو پروژه، س��اری جنوب و 
قائمش��هر هر کدام 3 پروژه ، سوادکوه شمالی و بهش��هر 1 پروژه  به بهره برداری قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران با بیان اینکه بهره برداری 98 پروژه برق رس��انی دهه فجر با اعتبار 100 میلیارد و س��یصدو چهل و هشت 
میلیون ریال می باش��د، افزود: کلنک زنی س��اختمان س��تاد این ش��رکت با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در دهه 
مبارک فجر انجام می ش��ود.وی پرداخت به موقع و غیرحضوری صورت حس��اب های برق مصرفی را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، درآمد حاصل از فروش انرژی برق به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی از 
منابع تأمین پرداخت یارانه ها محس��وب می ش��ود و شرکت های توزیع برق به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف 
به وصول بهای برق و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه هستند.مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: عالوه بر 
این ش��رکت های توزیع از همین محل باید هزینه های اصالح و بهینه س��ازی شبکه ها، پرداخت دیون پیمانکاران، حقوق 
و دس��تمزد پرس��نل، بیمه و مالیات و ... را تأمین کند.این مسوول خاطرنشان کرد: هدف این شرکت از پیگیری وصول 
مطالب��ات فراهم ک��ردن نقدینگی دولت برای پرداخت یارانه ها و س��پس تأمین هزینه های مرتبط با خدمت رس��انی به 
مش��ترکان  برق است.مهندس شهابی ماه های پایانی سال را از پردغدغه ترین ماه ها در ضرورت وصول مطالبات دانست 
و تصریح کرد: در ماه های منتهی به پایان س��ال این ش��رکت با پرداخت های مضاعف حقوق و عیدی، فش��ار پیمانکاران 
و طلبکاران فروش��نده لوازم و تجهیزات برقی به همان نس��بت با فشار بیش��تر مقامات باالدستی برای تأمین نقدینگی 

یارانه ها نیز مواجه اس��ت.



 ام��روزه به راحت��ی قبل نمی ت��وان مخاطبان را با 
تبلیغ��ات تلویزیون��ی و مطبوعاتی ج��ذب کرد، چرا 
که با داش��تن DVR، به راحتی تبلیغات تلویزیونی 
را رد می کنن��د و غالبا هم تبلیغات مجله ها را نادیده 
می گیرند. البته با گسترش روز افزون جست و جو های 
اینترنتی، دیگر کس��ب اطالع��ات درباره هر مطلبی، 

بدون نیاز به بنر ها و پوستر ها آسان هم شده است. 
به گ��زارش isfehanplus ، بازاریابی محتوا، راه 
برون رفت از این مسئله برای بازاریابانی است که به 
خوبی متوجه این تغییر روند توجه مخاطب شده اند. 
بازاریابی محتوا در واقع به کار گیری یک استراتژی 
برای خلق محتوای مناس��ب، ارزش��مند و سازگار به 
ص��ورت منظم اس��ت که با هدف ج��ذب مخاطب و 

تبدیل وی به مشتری انجام می شود. 
بازاریابی محتوا در واقع به کار گیری یک استراتژی 
برای خلق محتوای مناس��ب، ارزش��مند و سازگار به 
ص��ورت منظم اس��ت که با هدف ج��ذب مخاطب و 

تبدیل وی به مشتری انجام می شود. 

اساس��ا این نوع بازاریابی، هنر برق��راری ارتباطی 
بی وقف��ه با م��ردم، بدون فروش محصول به ایش��ان 
اس��ت. در ای��ن روش ب��ه جای هدای��ت محصول یا 
خدم��ات، تنه��ا اطالع��ات در اختیار مش��تری قرار  
می گیرد. هس��ته اصلی این بازاریابی حول این فرض 
ش��کل گرفته ک��ه اگر به ص��ورت منظ��م، اطالعاتی 
ارزش��مند در اختیار مخاطبان قرار گیرد، در نهایت، 
آنه��ا قدردانی خود را با خرید محصول و وفاداری به 

آن، نشان  خواهند  داد. 
ش��اید بتوان استفاده گس��ترده شرکت های بزرگ 
 P&G, Microsoft, Cisco چ��ون  بازاریاب��ی، 
Systems و John Deere را از بازاریاب��ی محتوا، 
نش��انی از صحت این فرض در  نظر  گرفت. البته این 
استراتژی به وفور توس��ط کسب و کار های کوچک تر 

هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
ش��اید س��ؤال ش��ود که چه تفاوتی بی��ن تحویل 
اطالع��ات در بازاریاب��ی محت��وا و حج��م ه��ر روزه 
آوار اطالعاتی اس��ت ک��ه تبلیغات بر س��ر مخاطب 

می ریزن��د؟ پاس��خ در تمایز باری��ک بازاریابی محتوا 
از بازاریاب��ی »فله ای« اس��ت: بازاریاب��ی محتوا فقط 
اطالعاتی »مناس��ب و ارزشمند« در اختیار مخاطب 
قرار  می دهد؛ بازاریابی محتوای خوب، مخاطب را به 
توق��ف، خواندن، فکر کردن و در نهایت، عمل کردن، 
وا م��ی دارد. در واق��ع در انواع بازاریابی، داش��تن ته 
رنگی از بازاریابی محتوا ضروری اس��ت. برای مثال، 
در بازاریابی در ش��بکه  های اجتماعی، الزم است که 
بازاریابی محتوا بر اس��تراتژی ش��بکه های اجتماعی، 
مقدم باش��د. در بازاریابی به کمک س��ئو، داش��تن 
محتوایی با کیفیت، ش��رطی اساس��ی ب��رای بهبود 
رتبه کس��ب و کار در جس��ت و جوی گوگل اس��ت. یا 
اس��تراتژی های موفق روابط عمومی، بر دغدغه های 
خوانن��دگان مان��ور می دهن��د و ن��ه الزاما ب��ر ارائه 
اطالعاتی در مورد کس��ب و کار خودش��ان. از طرفی، 
ش��رط موفقیت در اس��تراتژی بازاریابی پرداخت به 
ازای کلی��ک هم، داش��تن محتوایی ق��وی و مرتبط 

است. 

اهمیت بازاریابی محتوا

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 882 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: به هیچ عنوان به گذشته فکر 
نکنید و قصد مقابله به مثل نداشته باشید. 

به جای اینکه دائم به ایده های قبلی و فرصت های 
از دست رفته بیندیش��ید، روی کار خودتان تمرکز 
کنید. نقاط ضعف رقبا از جمله ش��ریک قبلی تان را 
بیابید و س��عی کنید با برطرف ک��ردن آنها در کار 

خودتان نس��بت به دیگران متمایز شوید. از تخریب 
دیگران نهراس��ید. اگر ش��ما کار خودتان را درست 
انجام دهید، مشتریان شما را انتخاب خواهند کرد و 
در این شرایط حتی تخریب دیگران برای شما تبلیغ 
و برای آنها ضدتبلیغ به حس��اب خواهد آمد. توصیه 
دیگر ما این اس��ت که یک مش��اور خوب استخدام 
کنید یا اگر توانش را دارید یک اتاق تشکیل دهید و 
به دنبال یافتن ایده های جدیدی در همه زمینه های 

کاری خودتان باش��ید. ایده ه��ای جدید اجرای کار، 
برخورد با مشتری، بازاریابی و... در این شرایط شما 
ی��ک گام جلوتر از رقب��ا خواهید ب��ود و اگر بعد از 
شما رقیب تان بخواهد از شما کپی برداری کند، یک 
کار دس��ت دوم به حس��اب خواهد آمد و مشتریان 
ای��ن موضوع را درخواهند یافت. این موضوع مجددا 
موج��ب تثبیت ش��ما و ضعف رقبایتان و ش��ریک 

قدیمی شما خواهد شد.

پیامدهای شراکت شکست خورده

پرس�ش: چند سال پیش کس�ب و کاری را با یک ش�ریک راه اندازی کردم و به خاطر مشکالت متعدد، عمر شراکت ما 
بسیار کوتاه بود. حاال این فرد کسب و کاری را در حوزه کاری من به راه انداخته و با پیاده  سازی ایده های من، مشکالتی 

را برای کسب و کارم ایجاد کرده است و از هر فرصتی برای تخریب من استفاده می کند. می گویید چه کار کنم؟
کلینیککسبوکار

 تعیین مهلت زمانی خالقیت شما 
را افزایش نمی دهد

افرادی که کارهای زیادی را در مدت زمانی محدود 
انجام می دهن��د، برخالف آنچه تصور می کنند به مرور 

پویایی و خالقیت خود را از دست می دهند. 
آی��ا تا به  حال فکر کردن به زمان سررس��ید تحویل 
کار، ش��ما را از کار کردن بازداش��ته اس��ت؟ مقاالت 
زی��ادی در مورد فوای��د برنامه ری��زی و زمان بندی و 
متعهد ماندن به آن نوشته شده است؛ مخصوصا وقتی 
تازه کسب وکاری را شروع کرده اید. اما تحقیقات اخیر 
دانش��گاه ه��اروارد می گوید زمانی ک��ه در حال انجام 
فعالیت های خالقانه هس��تید، باید به خودتان فرصتی 

هم برای تنفس و استراحت بدهید.
 در غی��ر این ص��ورت به جای اینک��ه واقعا نوآوری 
داش��ته باش��ید، وقت تان را صرفا با برنامه های شلوغ 

هدر می دهید. 
پروفس��ور ت��رزا آمابی��ل در پادکس��ت کار و دانش 
نش��ریه کس��ب وکار ه��اروارد می گوی��د در طول یک 
روز پرمش��غله، ممکن اس��ت آدرنالین خون باال برود 
و احس��اس کاذب��ی از انرژی خالق در ف��رد به وجود 
آورد. او توضی��ح می دهد: افرادی که تحت فش��ار کار 
زیاد قرار دارند، حس می کنند بس��یار مفید و خالقند، 
اما واقعیت این اس��ت که ایده های خالقانه آنها، بسیار 
کمتر از چیزی اس��ت که فکر می کنند و کارایی ش��ان 
هم در حل مسائل، پایین تر است. آنها کارهای زیادی 

انجام می دهند، ولی لزوما خالق نیستند. 
آمابیل همچنین اظهار می کند افرادی در تحقیقات 
او بیشترین خالقیت را از خود بروز دادند که تحت فشار 
کم یا متوس��ط کار می کردند. بنابراین اگر می خواهید 
برای اج��رای ایده های تان، برنامه ریزی زمانی داش��ته 

باشید، بهتر است به خودتان سخت نگیرید. 
کار بی وقفه، ش��بیه به راه رفتن روی تردمیل است. 
شما انرژی زیادی صرف می کنید، ولی درواقع به جلو 
حرکت نمی کنید. ذهن ش��ما راکد اس��ت و هیچ گونه 

پویایی ندارد.
 به گفت��ه آمابیل، ش��ما حتی س��خت تر می توانید 
معن��ا و هدفی در کارتان بیابی��د. پس مدیران چگونه 
می توانن��د اطمین��ان حاصل کنند که کارمندانش��ان 
همیش��ه برای نوآوری وقت دارند؟ پاس��خ این سؤال 
ساده است: با فراهم کردن فضایی که کارمندان آرام، 

متمرکز و بدون مزاحمت در آن کار کنند.
 آمابی��ل می گوید: اجازه بدهی��د کارمندان، اهمیت 
کاری را ک��ه انج��ام می دهند، درک کنن��د و بفهمند 
اعمال فردی ش��ان چگونه به رفع نیازهای مش��تریان، 
نیازهای جامعه یا حتی ش��رکت کمک می کند. سعی 
کنید برای هر پروژه، به کارمندان وقت کافی بدهید تا 
بتوانند جست وجو کنند و اطالعاتی را که می خواهند 
به دس��ت آورند و ت��ا حدی با این اطالعات س��رگرم 

شوند. 
منظور این نیست که کارها هیچ سررسیدی نداشته 
باشند، بلکه مهلت زمانی بیشتری نسبت به پروژه های 

معمول در اختیارشان بگذارید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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مسیر موفقیت

فالو کردن هشتگ در اینستاگرام، 
ابزاری مهم برای بازاریابان

ش��اید روزی که شبکه های اجتماعی پا به زندگی ما 
گذاش��تند، جایگاه مش��خصی برای آن در بین فعاالن 
ح��وزه بازاریابی متصور نبودیم و بعضا در بس��یاری از 

موارد طرد نیز شد. 
اما ام��روز نه تنه��ا این موض��وع از بین رفت��ه، بلکه 
نظرات��ی در این میان هس��ت که نفوذ ش��ادی در بین 
اس��تفاده کنندگان از ش��بکه های اجتماعی بیش��تر از 
دیگران اس��ت. بدین صورت که ش��بکه های اجتماعی 
موجب شده تا اوقات تنهایی کمتر شود و آدم ها بتوانند 
در موقیعت های دیگران شریک باشند و به نحوی خود 
را بیشتر در جمع ببینند. حال آنکه در این بین نیز افراد 
موافق و هم عقیده با خود را پیدا و دایره دوستان خود 

را بزرگ تر کنند. 
با این مقدمه می خواهم به این موضوع بپردازم که هر 
ابزار جدید که در شبکه های اجتماعی معرفی می شود 
بیش��تر از همه برای فعاالن حوزه بازاریابی مهم باشد و 

سعی کنیم در استفاده از آن پیشرو باشیم. 
مگر نه اینکه همیشه به دنبال آن هستیم که رسانه ای 
جدید برای تبلیغات ایجاد کنیم. پس موقعیت شناسی 
و خلق آن از مهم ترین خصلت های یک بازاریاب موفق 

است. 
ابزار جدید اینس��تاگرام که به زودی معرفی می شود 
امکان فالو کردن هش��تگ را به کاربران می دهد. یعنی 
دیگر شما الزم نیست برای دنبال کردن یک  ترند تمام 
کسانی را که در آن موضوع مطلب به اشتراک می گذارند 
فال��و کنید و به زودی با فالو کردن هش��تگ می توانید 
تمام موضوعاتی را که در شبکه های اجتماعی ترند شده 

است دنبال کنید. 
اولین بهره وری از این ابزار ایجاد یک موقعیت اس��ت 
که برندها برای همراه شدن با یک موج  ترند شده، قبل 
از انتش��ار هر محتوایی، چن��د روز این موضوع را رصد 
کنن��د و در صورت نبودی تهدیدی ب��رای برند، بر این 

موج سوار شوند. 
imarketor :منبع

محیطی مناسب برای کسب وکار
نام استارت آپ: کاریشه

karishe. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: کسب و کار

توضیح بیشتر: 
کاریش��ه با حذف واسطه ها و در نظر گرفتن گروه های 
کاری متنوع، محیطی مناس��ب برای کس��ب وکار فراهم 
س��اخته است. اگر توانایی و دانش خاصی دارید، کاریشه 
این امکان را برای ش��ما فراهم می س��ازد تا به راحتی از 
توانای��ی و دانش خود اس��تفاده و کس��ب درآمد کنید. 
همچنین اگر به دنبال ف��ردی با مهارت و دانش خاصی 
هس��تید، کاریش��ه مرجعی ب��ه روز برای برون س��پاری 
کارهای ت��ان در تمامی زمینه هاس��ت. تعمیر و نگهداری 
ماش��ین آالت، فناوری اطالعات، تای��پ و ترجمه و تولید 
محتوا، منزل و ساختمان و بسیاری گروه های کاری دیگر 

از جمله دسته بندی های قابل دسترس برای شماست. 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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