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کارنامه عملکرد تجارت خارجی در 7 ماهه امسال منتشر شد

۵۲ میلیارد دالر
تجارت ایران با جهان

براساس کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در هفت ماهه امسال، مجموع تجارت خارجی ایران با 3میلیارد 
و 59 میلی��ون دالر افزای��ش و 2,6 درصد رش��د به 52 میلیارد و 527 میلیون دالر رس��ید.  به گزارش »فرصت 
امروز« از گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مهرماه ماه امس��ال نس��بت به ش��هریورماه یک درصد 
بهبود یافته و واردات کاال به ایران در س��ومین ماه از فصل تابس��تان نس��بت به ماه قبل هم نیم درصد کاهش 
داشته است.  بر این اساس، حجم تجارت خارجی ایران در سال  جاری تا ابتدای آبان ماه نسبت به مدت مشابه ...

سخنگوی دولت در نشست هفتگی عنوان کرد 

 ارائه تسهیالت برای استفاده
از سرمایه ایرانیان خارج از کشور
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 چالش های پیش روی »رنو«
برای فعالیت در ایران

رضایت شغلی کارمندان با 6 راهکار ساده و موثر
ارتباطات ارزشمند، برگ برنده پیشرفت کسب و کار

سرعت و قدرت در هزاره!
حمایت از حامیان مشتری  در بازاریابی

برندسازی در اینستاگرام
طراحی و خلق تبلیغ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تصاویر پارک واقعیت مجازی 
میلیارد دالری چین را ببینید
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بانـک مرکزی در حال بررسـی طرح جدیـدی از کارت های 

اعتباری اسـت که فقـط برای خریـد کاالی ایرانی 
بوده و برخالف طرح شکست خورده دوره...

از سوی بانک مرکزی اعالم شد

ویژگی های کارت  جدید 
خرید کاالی ایرانی

یادداشت

یادداشت

دگماتیسم ارزی

برق��راری تعرف��ه ترجیح��ی 
تقوی��ت  روش ه��ای  از  یک��ی 
روابط تج��اری ایران ب��ا دیگر 
کشورهاس��ت. در مورد تجارت 
با کش��ورهایی مثل روس��یه و 
ترکیه برقراری تعرفه ترجیحی 
برای  موثری  راه ح��ل  می تواند 
تقوی��ت روابط باش��د،  اما این 
به تنهای��ی کاف��ی نیس��ت. در 
مورد خ��اص ترکیه باید به این 
مس��ئله مهم توجه کرد که هر 
نوع تقویت رواب��ط تجاری چه 
اثری بر تراز تجاری ایران با این 

کشور خواهد گذاشت. 
برای اینکه...

مناب��ع  از مهم تری��ن  یک��ی 
درآمد دولت ها مالیات 
6است. براساس قانون...

 نکاتی کلیدی
درباره مالیات
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سیدرضی 
حاجی آقا میری

 عضو هیأت 
نمایندگان اتاق تهران

مهدی پازوکی
استاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول اعالم ک��رد پیش بینی 
می شود کشور های تولید کننده نفت خاورمیانه تا پنج 
س��ال آینده به دلیل قیمت پایین این حامل انرژی با 
32۰میلیارد دالر کسری بودجه روبه رو شوند. تقریبا 
نیمی از این کس��ری بودجه که معادل ۱6۰ میلیارد 
دالر اس��ت بین سال های 2۰۱۸ تا 2۰22 میالدی به 
کش��ور های عربی حوزه خلیج فارس برمی گردد. البته 
این مقدار کس��ری بودج��ه کمتر از کس��ری بودجه 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، 
عم��ان و بحرین در س��ال 2۰۱5 میالدی اس��ت که 

قیمت نفت به کمترین سطح خود رسیده بود. 
صندوق بین المللی پول رش��د اقتصادی کشور های 
عرب��ی حوزه خلیج فارس را در س��ال 2۰۱7 میالدی 
نیم دهم درصد اعالم کرد که این موضوع روی تمایل 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در این منطقه 

تاثیر منفی گذاشته است.
 در گ��زارش صن��دوق بین الملل��ی پ��ول آمده که 
درگیری ها در یمن، لیبی، س��وریه و عراق چشم انداز 

اقتص��ادی این منطقه را تحت الش��عاع خود قرار داده 
است. به عنوان نمونه نرخ تورم در یمن در سال 2۰۱5 
میالدی به ۴۰ درصد رسید و پیش بینی می شود این 

رقم برای سال 2۰۱۸ میالدی 3۰درصد باشد. 
صندوق بین المللی پول به کش��ور های وارد کننده و 
صادرکنن��ده نفت توصیه کرد ت��ا هزینه های خود را 
کاهش و منابع دیگری را با معرفی مالیات های جدید 

و برداشتن یارانه در پیش گیرند.
 صن��دوق بین المللی پ��ول اعالم کرد کش��ور های 
ای��ران، امارات  متحده عربی و قط��ر با توجه به تولید 
ناخال��ص داخلی خود از کس��ری بودج��ه کمتری به 
نس��بت عربس��تان س��عودی، عراق و عمان برخوردار 
هس��تند و علت آن این اس��ت که ایران به وابستگی 
کمت��ری به نفت در مقایس��ه با عربس��تان برخوردار 
است. ارزیابی صندوق بین المللی پول در مورد کسری 
بودجه کش��ور ها با محاس��به قیمت نفت، تقریبا 5۰ 
دالر در هر بش��که برای امسال و سال آینده میالدی 

تخمین زده شده است. 

صندوق بین المللی پول اعالم کرد 

کسری بودجه 320 میلیارد دالری خاورمیانه از نفت

وزیر نفت گفت با تکمیل فازهای جدید پارس جنوبی، 
ظرفیت تولید گاز طبیعی ب��ه ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
رس��یده است که در یک سال آینده به یک هزار میلیون 
مترمکع��ب افزایش خواه��د یافت. »بی��ژن زنگنه« روز 
سه ش��نبه در هفتمین همایش و نمایش��گاه دوس��االنه 
خودروهای گازس��وز آس��یا و  اقیانوسیه )آنگوآ( در محل 
برج میالد، افزود: 97درصد جمعیت شهری و 7۰درصد 
جمعیت روستایی از گاز طبیعی استفاده می کنند یعنی 
در مجم��وع بیش از 9۰ درص��د جمعیت از گاز طبیعی 
بهره مند هستند. وی با یادآوری اینکه وزارت نفت از اوایل 
دهه ۸۰ خورشیدی تالش کرده سهم سوخت جایگزین 
بنزین را در س��بد س��وخت کش��ور افزایش دهد، اظهار 
داش��ت: اکنون 2۴ میلیون خودروی گازس��وز در جهان 
تردد می کنند که س��هم آس��یا و اقیانوسیه ۱7 میلیون 
خودرو اس��ت. زنگنه با ی��ادآوری اینکه ب��ا 3۴تریلیون 
مترمکع��ب ذخی��ره گازی، بزرگ تری��ن دارن��ده ذخایر 
گازی جهان اس��ت، اظهار داشت: در نظر داریم صادرات 
گاز ایران را طبق برنامه شش��م توس��عه بدون احتساب 
ال.ان.جی، به ۴۰ میلیارد مترمکعب در س��ال برسانیم. 
وی افزود: همایش انگوا زمینه س��از معرفی توانمندی ها 
و دستاوردهای کش��ور در زمینه گاز طبیعی، گسترش 
تعامل با ش��رکت های بین الملل در این حوزه و تشکیل 

شبکه اطالع رس��انی تولیدکنندگان صنایع خودروهای 
گازس��وز کشور است. وی بهینه س��ازی مصرف انرژی را 
یکی از برنامه های این وزارتخانه طبق س��ند چشم انداز 
2۰ س��اله عنوان کرد و با بی��ان اینکه بیش از ۱6درصد 
خودروهای گازس��وز جهان در ای��ران وجود دارد، گفت: 
با تالش نیروه��ای متخصص داخل��ی توانایی صادرات 
تحهی��زات مربوط ب��ه صنع��ت س��ی.ان.جی را داریم. 
زنگنه تاکید کرد: به منظور افزایش س��هم گاز در س��بد 
س��وخت خودروها باید تعداد جایگاه های سوخت رسانی 
گاز و همچنی��ن خودروهای گازس��وز باکیفیت را ارتقا 
 دهیم که در نتیجه دسترس��ی و میل به مصرف سوخت 
»سی.ان.جی« نیز توس��ط مردم افزایش یابد. وزیر نفت 
الزم��ه افزایش مصرف س��وخت گاز به عنوان س��وخت 
خودرو را در گرو تغییر دیدگاه دانست که الزمه این امر 
تولید خودروهایی با پیمایش باال و همچنین دسترسی 
آس��ان به محل سوختگیری است.  وی با اشاره به حجم 
باالی ذخایر گازی کش��ور و اینکه ایران گس��ترده ترین 
ش��بکه گاز رس��انی دنیا را در اختیار دارد، گفت: مصرف 
گاز به عنوان سوخت خودرو، باید سوخت بومی ما تلقی 
شود. هفتمین همایش و نمایشگاه دوساالنه خودروهای 
گازسوز آسیا و  اقیانوسیه آنگوآ از روز سه شنبه تا ۱۱ آبان 

ماه در برج میالد تهران برگزار می شود. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت: 

ظرفیت تولید گاز طبیعی به هزار میلیون مترمکعب افزایش می یابد

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در حکم��ی »فرزانه 
دهن��ادی« را به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اس��تان تهران منصوب کرد که در تاریخ این وزارتخانه 
بی س��ابقه اس��ت. به گ��زارش »فرصت ام��روز« از این 
وزارتخان��ه، با این حکم مس��عود کرباس��یان، دهنادی 
نخس��تین زنی است که از تاریخ تشکیل وزارت اقتصاد 
و دارای��ی تاکنون توانس��ته در کس��وت مدی��ر یکی از 
استان های کشور قرار گیرد. در حکم این انتصاب آمده 
اس��ت: نظر به تعهد، تخصص، دان��ش و توانمندی های 
ارزنده س��رکار، به موجب این حکم به سمت »مدیرکل 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی اس��تان ته��ران« منصوب 

می شوید. 
مدی��رکل جدی��د اقتصاد و دارایی اس��تان تهران که 
از سابقه 2۰ س��ال خدمت در وزارت اقتصاد برخوردار 
اس��ت، پی��ش از این مس��ئولیت های حرف��ه ای چون 
ریاس��ت گروه کارشناس��ان هماهنگی امور استان ها با 
واحدهای س��تاد مرک��زی، معاون مدی��رکل دفتر امور 
اس��تان ها و مش��اور معاون توس��عه و مدیری��ت منابع 
وزارت اقتص��اد را در کارنامه خ��ود دارد. وی همچنین 

تجربه فعالیت کارشناس��ی در حوزه هایی مانند آمار و 
تحلی��ل صورت های مالی، بیمه، ش��رکت های دولتی و 

حسابرسی را دارا بوده است. 
دهن��ادی ک��ه همزمان و با حکم دیگری از س��وی 
وزیر اقتصاد، مس��ئولیت مدیریت »شورای هماهنگی 
مدی��ران اس��تانی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در 
اس��تان ته��ران« را بر عه��ده خواهد داش��ت، دارای 
تج��ارب و س��وابق متع��ددی در ح��وزه مدیریتی و 
اقتصادی اس��ت که از جمله آنها می توان به عضویت 
در انجم��ن حس��ابداران خبره، نماین��ده وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در امور زن��ان در معاونت زنان و 
خان��واده ریاس��ت جمهوری، عضو ش��ورای فرهنگی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو س��تاد صیانت از 
حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت امور 

اقتصادی و دارایی اشاره کرد. 
وی مدتی نیز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در کمیته تخصصی راهبردی س��تاد ملی س��اماندهی 
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان، عضو ش��ورای 
سیاس��ت گذاری نخستین همایش ملی ارتقای سالمت 

زن��ان در محیط کار، عضو ش��ورای مدیریت راهبردی 
معاونت توس��عه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی و نماینده وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در 
کارگ��روه خانواده و حمایت ه��ای اجتماعی – معاونت 
برنامه ریزی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بوده اس��ت. 
دهنادی که اکنون در مرحله دفاع از دانشنامه خود در 
مقطع دکترای کارآفرینی، گرایش کسب و کار قرار دارد، 
تحصیالت خود در دوره کارشناس��ی ارشد را در رشته 
مدیریت دولتی، گرایش مالی و مقطع کارشناسی را در 

رشته حسابداری به انجام رسانده است. 
ب��ا صدور ای��ن حکم فرزان��ه دهن��ادی ضمن آنکه 
نخس��تین زنی اس��ت ک��ه در تاریخ تش��کیل وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارای��ی به عنوان مدی��رکل یکی از 
اس��تان های کش��ور منصوب می ش��ود، دومین مدیر 
ارش��د زن در وزارت اقتصاد در دوره مدیریت مسعود 

کرباسیان است. 
پی��ش از این خان��م یکتا اش��رفی با حکم مس��عود 
کرباس��یان به عنوان نخس��تین زن، ریاست پژوهشکده 

امور اقتصادی را بر عهده گرفته بود. 

حس��ین صبوری، مدیرکل توزیع نی��روی برق تهران 
بزرگ با اشاره به افزایش مشترکان برق در تهران اظهار 
کرد که شهر تهران ۴ میلیون و 5۰۰ هزار مشترک برق 
دارد که ۱5درصد از کل مشترکین تنها ۱۰درصد برق 
کشور را مصرف می کنند، بنابراین ساالنه شاهد ۴درصد 
افزایش مشترکین هستیم. صبوری تصریح کرد: میزان 
تلفات انرژی برق تهران در سال 92، 2/9 درصد بود که 
در س��ال 96 به 2/7 درصد کاهش یافته است و انتظار 
می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته در پایان س��ال 
۱۴۰۰ به ۴/6 برس��د. مدیرکل توزیع برق شهر تهران با 
بی��ان اینکه میزان مصرف در بخ��ش غیرمولد و رفاهی 
س��ه برابر میانگین جهانی اس��ت، افزود: قیمت برق در 
ایران ارزان ترین قیمت را نسبت به سایر کشورها جهان 

دارد. 
وی ادام��ه داد: ش��بکه توزیع ب��رق در بحث خدمات 
غیرحضوری پیش��رفت های بس��یار خوبی داشته است. 
در ته��ران نی��ز ف��روش انش��عاب از طری��ق اینترنت و 
پیش��خوان های دولت انجام می شود که کمک بسیاری 
در صرفه جویی در زمان و هزینه مشترکان خواهد کرد. 
صبوری در خصوص اتوماسیون شبکه توزیع بیان کرد: 
در بحث هوشمندسازی شبکه با اتوماسیون های کنترل 
ش��بکه، مدیریت لحظه ای از روند برق رسانی داریم که 

کوچک ترین مشکل به سرعت برطرف شده و از اختالل 
در شبکه جلوگیری می شود. مدیرکل توزیع برق تهران 
تصریح کرد: بیش��ترین پیک مصرف کشور را در تهران 
شاهد هستیم، به طوری که تابستان امسال پیک مصرف 
ب��ه 5۰۰۰ مگاوات رس��ید که با وج��ود افزایش دما و 
افزایش مص��رف با همراهی و کمک م��ردم، ۱5درصد 

خاموشی کمتری داشتیم. 
وی ب��ا تاکید بر کمبود منابع مالی گفت: صنعت برق 
کشور با محدویت منابع مالی روبه رو است. شبکه توزیع 
برق تهران نزدیک به 3۰۰ میلیارد بدهی از مش��ترکین 
خ��ود اعم از خانگ��ی، تجاری و دولت��ی دارد که عمده 
بدهی ها از ش��هرداری تهران اس��ت که با صحبت های 
انجام ش��ده در ح��ال تعامل برای دریاف��ت این بدهی 
از س��ازمان مربوطه هس��تیم. دریافت ای��ن بدهی ها و 
واقعی ش��دن قیمت برق کمک بسیاری برای بهسازی 
و نوسازی شبکه توزیع می شود. صبوری ادامه داد: عمر 
ش��بکه توزیع برق در تهران به باالی 3۰ سال می رسد 
که با وجود محدودیت های مالی، ساالنه نزدیک به 3۰۰ 
میلیارد تومان هزینه نگهداری و نوس��ازی آن می شود. 
مدی��رکل توزیع برق تهران بی��ان کرد: در تهران حدود 
7۰۰۰ هزار انش��عاب برق غیرمج��از وجود دارد که 7۰ 
درصد آن مربوط به س��کونتگاه غیررس��می است که با 

تصویب قانون به این مش��ترکین انش��عاب موقت داده 
می ش��ود تا پس از برطرف کردن مشکالت انشعاب آنها 
دائمی ش��ود. به گفته وی، 5۰ درصد مشترکان تهران 
از کنتورهای هوش��مند اس��تفاده می کنند که با کمک 
بخ��ش خصوص��ی دس��تگاه های اندازه گی��ری مصرف، 

دیجیتال می شوند. 
صبوری در خصوص جایگاه مهم انرژی های در وزارت 
نیرو، یادآور شد: انرژی های نو به دلیل توجیه اقتصادی، 
اثرات منفی بر محیط زیس��ت و بحث اتمام انرژی هایی 
فس��یلی در دس��تور کار وزارت نی��رو ق��رار گرفت و با 
سیاست های تش��ویقی مانند خرید با ضمانت 2۰ ساله 
هر کیلووات ۸۰۰ توم��ان زمینه را برای فعالیت بخش 

خصوصی باز کرده است. 
مصوبه دولت نیز در سال 95 تمام دستگاه های دولتی 
را مکلف ک��رد تا 2۰ درصد از برق مورد نیاز س��ازمان 
خود را از طریق انرژی های نو مانند صفحات خورشیدی 
تهیه کنند که نش��ان از اهمیت ای��ن موضوع در دولت 
دارد. صب��وری در پایان گفت: به دلیل ارتباط تنگاتنگ 
ح��وزه برق با مردم، تالش مجموع��ه توزیع برق تهران 
این است که خدماتی در شأن پایتخت کشور ارائه دهد 
که این مهم در سایه همکاری و مشارکت مردم محقق 

می شود. 

سکان اقتصاد کالن پایتخت به یک بانوی حسابدار سپرده شد

مصرف برق در ایران سه برابر میانگین جهانی است

قیمت برق ایران، ارزان تر از سایر کشورها



براس��اس کارنام��ه عملک��رد 
در  کش��ور  خارج��ی  تج��ارت 
امس��ال، مجم��وع  هفت ماه��ه 
ب��ا  ای��ران  خارج��ی  تج��ارت 
3میلی��ارد و 59 میلی��ون دالر 
افزای��ش و 2,6 درصد رش��د به 
52 میلیارد و 527 میلیون دالر 

رسید. 
به گزارش »فرصت امروز« از 
صادرات  ارزش  ای��ران،  گمرک 
غیرنفتی ای��ران در مهرماه ماه 
امسال نس��بت به ش��هریورماه 
ی��ک درص��د بهب��ود یافت��ه و 
واردات کاال به ایران در سومین 
ماه از فصل تابس��تان نسبت به 
م��اه قبل هم نیم درصد کاهش 

داشته است. 
بر این اس��اس، حجم تجارت 
خارج��ی ایران در س��ال  جاری 
تا ابت��دای آبان ماه نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل 2,6 
درص��د بزرگ تر ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن در هف��ت ماهه اول 
 87 گمرکی  تش��ریفات  امسال 
میلیون و 990 هزار تن کاال در 
به صورت  تماما  کشور  گمرکات 
الکترونیکی و ب��ا کنترل کامل 
انجام شده  به روش هوش��مند 
که از این مق��دار 19 میلیون و 

932 هزار تن س��هم واردات و 
68 میلیون و 58 هزار تن سهم 
کاالهای صادراتی غیرنفتی بود. 
و  ص��ادرات  ارزش  مجم��وع 
واردات ایران در مدت یادش��ده 
به 52 میلی��ارد و 527 میلیون 
رق��م  ای��ن  ک��ه  رس��ید   دالر 
2,6 درص��د بیش��تر از م��دت 
اس��ت.   1395 س��ال  مش��ابه 
مجموع تج��ارت خارجی ایران 
 در هفت ماه��ه س��ال گذش��ته

 49 میلی��ارد و 468 میلی��ون 
دالر بود. این گزارش می افزاید؛ 
در هفت ماهه اول س��ال جاری 
ب��ه میزان 27 میلی��ارد و 817 
وارد  کاال  ان��واع  میلی��ون دالر 
کش��ور ش��د که در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل 14 
و 89 ص��دم درص��د افزای��ش 
نش��ان می دهد. این رقم در ماه 
گذش��ته 15 و 37 صدم درصد 
بود. عمده تری��ن دالیل افزایش 
اساس��ی،  ب��ه کاالهای  واردات 
قطعات منفصله خودرو، خودرو 
و کااله��ای س��رمایه ای مربوط 
می شود. همچنین در مدت یاد 
کاالهای  قیمت  متوس��ط  شده 
وارداتی کش��ورمان به ازای هر 
تن به ی��ک ه��زار و 396 دالر 

افزای��ش یافت که در مقایس��ه 
با پارس��ال 8 و 89 صدم درصد 

افزایش داشته است. 
مجم��وع ص��ادرات غیرنفتی 
ایران در هفت ماهه س��ال جاری 
ب��ه 24میلی��ارد و 710میلیون 
دالر رس��ید که در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال قبل به میزان 
2 و 17 ص��دم درص��د کاهش 
داش��ته اس��ت. این رقم در ماه 
گذش��ته 3 و 20 ص��دم درصد 
بود. همچنین متوس��ط قیمت 
هر ت��ن کاالی صادراتی نیز در 
م��دت یادش��ده ب��ه 363 دالر 
رس��ید ک��ه 8 و 4 صدم درصد 

افزایش داشت. 
در مجموع صادرات کاالهای 
ایران��ی به چی��ن در هفت ماهه 
نخست امسال نس��بت به سال 
گذشته 12 درصد افزایش یافته 
است. در بازار عراق هم عملکرد 
بهتری داش��تیم و رش��د 12 و 
54 ص��دم درصدی ثبت ش��د. 
ص��ادرات غیرنفتی ایران به کره 
جنوبی و افغانستان به ترتیب با 
افزایش 24 و 79 صدم درصدی 
درص��دی  ص��دم   11 و   16 و 
همراه شد و تنها شاهد افت 16 
و 11 صدم درص��دی صادرات 

متحده  ام��ارات  به  کش��ورمان 
عربی بوده ایم. 

عمده ترین کاالهای صادراتی
اق��ام عمده صادرات��ی ایران 
در م��دت یادش��ده ب��ه ترتیب 
ش��امل میعانات گازی به ارزش 
4 میلیارد و 115 میلیون دالر، 
پروپ��ان مایع ش��ده ب��ه ارزش 
809 میلی��ون دالر، پلی اتیل��ن 
گری��د فیل��م ب��ا 750 میلیون 
دالر، س��ایر روغن های سبک و 
فرآورده ها به جز بنزین با 725 
میلی��ون دالر و متانول با 661 

میلیون دالر بوده است. 

اقالم عمده وارداتی
در  واردات��ی  عم��ده  اق��ام 
هفت ماهه امسال نیز به ترتیب 
ش��امل برنج یک میلیارد دالر، 
 882 ارزش  ب��ه  دام��ی  ذرت 
میلی��ون دالر، قطعات منفصله 
جهت تولید خودروی سواری با 
738 میلیون دالر، وسایل نقلیه 
موتوری با حجم سیلندر 1500 
ت��ا 2000 سی س��ی ب��ه ارزش 
لوبی��ای  و  625 میلی��ون دالر 
س��ویا با 536 میلیون دالر بوده 

است. 

عمده ترین خریداران 
کاالهای ایرانی

خ��ریداران  ع��مده ت�ری��ن 
کاالهای ایران��ی در هفت ماهه 
س��ال  جاری به ترتیب ش��امل 
چی��ن ب��ه ارزش 5 میلی��ارد و 
22 میلی��ون دالر، ع��راق با 4 
میلی��ارد و 13 میلی��ون دالر، 
 3 ب��ا  عرب��ی  امارات متح��ده 
میلی��ارد و 471 میلیون دالر، 
جمهوری کره ب��ا 2 میلیارد و 
444 میلیون دالر و افغانستان 
با ی��ک میلیارد و 584 میلیون 

دالر بوده است. 

کشورهای عمده 
صادرکننده کاال به ایران

کشورهای عمده صادرکننده 
کاال به ایران در مدت یاد شده 
ترتیب ش��امل کش��ورهای  به 
چی��ن ب��ا 6 میلی��ارد و 820 
امارات متح��ده  دالر،  میلی��ون 
عرب��ی ب��ا 4 میلی��ارد و 678 
میلی��ون دالر، ترکی��ه ب��ا یک 
میلی��ارد و 933 میلیون دالر، 
جمهوری کره ب��ا یک میلیارد 
و 844 میلی��ون دالر و آلم��ان 
با ی��ک میلیارد و 540 میلیون 

دالر بوده است. 

کارنامه عملکرد تجارت خارجی در 7 ماهه امسال منتشر شد

۵۲ میلیارد دالر؛ تجارت ایران با جهان

بانک مرکزی در حال بررس��ی 
کارت ه��ای  از  جدی��دی  ط��رح 
اعتب��اری اس��ت که فق��ط برای 
و  ب��وده  ایران��ی  کاالی  خری��د 
برخ��اف طرح شکس��ت خورده 
دوره قب��ل قرار نیس��ت از منابع 
این بانک استفاده شود. همچنین 
با وجود اینک��ه تامین منابع این 
کارت ه��ا صرف��ا از مح��ل منابع 
خود بانک ها اس��ت، اگر توافقات 
ب��ه نتیج��ه برس��د ن��رخ س��ود 
بازپرداخ��ت کمتر از س��ود رایج 
تس��هیات خواهد بود. براس��اس 
بانک  اعتب��ارات  مدی��رکل  آنچه 
مرکزی گفته است، بانک مرکزی 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ای��ن رابطه را به دلیل 
وجود نقایصی ک��ه مهم ترین آن 
به ع��دم تجهی��ز تولیدکنندگان 
به س��امانه معتبر اس��ت در حال 
بررس��ی دارد و باید مشکات آن 

برطرف شود. 
به گزارش ایس��نا، بعد از اینکه 
طرح کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی در حدود س��ه سال پیش 
و در قالب بس��ته تس��ریع رونق 
اقتص��ادی به اج��را درآمد و قرار 
بود تا با مش��ارکت بانک مرکزی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

)صم��ت( ت��ا س��قف 10 میلیون 
تومان و با سود 12درصد و البته 
با تامین اعتبار 4200 میلیاردی 
از مناب��ع بانک مرک��زی به اجرا 
درآید، در نهایت به دلیل مسائل 
مختلفی از جمله مناس��ب نبودن 
کاالهای انتخابی رس��ما شکست 
آن از س��وی رئی��س کل بان��ک 
مرک��زی و حت��ی وزارت صمت 

اعام شد. 
گرچ��ه ای��ن ط��رح در س��ال 
گذش��ته متوقف ش��د، ولی طبق 
اقتصاد  فرماندهی  س��تاد  مصوبه 
مقاومت��ی بار دیگر طرح جدیدی 
از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد 
ش��د، ولی طولی نکشید که این 
بان��ک پیش��نهاد مطرح ش��ده را 
به ظاه��ر متوق��ف ک��رد و طرح 
دیگ��ری را خود در دس��تور کار 
قرار داد. براس��اس آنچه پیگیری 
موضوع از مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی به عنوان مس��ئول بررسی 
طرح نش��ان می ده��د، این بانک 
در ح��ال برطرف ک��ردن نقایص 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بوده و برنامه های جدیدی 

در این رابطه دارد. 
بنا بر گفته میرمحمد صادقی، 

مهم ترین نقصی که در پیش��نهاد 
ط��رح  ب��رای  صم��ت  وزارت 
کارت های اعتب��اری وجود دارد، 
این اس��ت که بای��د بتوان تمامی 
سامانه هایی  به  را  تولید کنندگان 
مجهز کرد که از واریز پول ناشی 
از خرید به حس��اب  آنها مطمئن 
شد. این در حالی است که اکنون 
به غیر  از چند تولید کننده معتبر 
مابقی به چنین س��امانه ای مجهز 
نیس��تند و باید وزارت صمت در 
این باره بررسی های الزم را انجام 

داده و بازنگری کند. 
نقص پیشنهاد وزارت صمت

بتوانی��م  اگ��ر  داد:  ادام��ه  او 
به  را  بیش��تری  تولید کنن��دگان 
س��امانه معتبر وارد ک��رده و در 
ای��ن ب��اره هماهنگی ه��ای الزم 
انجام ش��ود، در نهایت نتیجه در 
کنار سایر مس��ائل مورد تصویب 
کمیسیون اعتباری قرار گرفته و 

اعام خواهد شد. 
ام��ا در رابط��ه ب��ا اینک��ه چه 
ویژگی ه��ای در کارت اعتب��اری 
مدی��رکل  دارد،  وج��ود  جدی��د 
اعتب��ارات بانک مرک��زی عنوان 
کرد ک��ه هنوز بررس��ی ها نهایی 
نیس��ت و در مورد برخی مسائل 
ب��ه توافق نرس��یدیم ولی به طور 

حتم باید این کارت ها برای خرید 
کاالی ایرانی تجهیز شود. 

وی در م��ورد اینک��ه در دوره 
قبل هم خرید کاالی ایرانی صرفا 
از طری��ق کارت ه��ای اعتب��اری 
امکان پذی��ر ب��ود، ام��ا در نهایت 
دلیل شکس��ت این کاالها وجود 
بی کیفیت عنوان ش��د،  کاالهای 
پس در این شرایط چرا همچنان 
ب��ر خری��د تنها براس��اس کاالی 
ایرانی تاکید می ش��ود، گفت: ما 
معتقدیم در حال حاضر بسیاری 
از کااله��ای ایران��ی ب��ا کاالهای 
خارج��ی رقابت می کنن��د و اگر 
این اتفاق بیفتد می تواند سرمایه 
ما برای رون��ق اقتصادی و تولید 
خودمان صرف ش��ود و از سویی 
دیگ��ر مردم ه��م ک��ه در موارد 
زی��ادی متمایل ب��ه خرید کاالی 
از  می توانن��د  هس��تند،  ایران��ی 
کاالهای باکیفیت استفاده کنند. 
وی در ای��ن ب��اره ادام��ه داد: 
کاس��تی های  برخی  امیدواری��م 
موج��ود در طرح خری��د کاالی 
ایرانی را با تجهیز تولید کنندگان 
ب��ه س��امانه و ثبت مش��خصات 
خریدار و همچنی��ن اطمینان از 
واریز پول به حس��اب فروش��نده 
برطرف ک��رد ک��ه در این حالت 

قابلی��ت  بیش��تری  برنده��ای 
استفاده داشته و مردم می توانند 
به کاالهایی ک��ه تمایل به خرید 

آن دارند، وارد شوند. 
 سود احتماال کمتر از

 ١٨ درصد
بان��ک  اعتب��ارات  مدی��رکل 
در رابط��ه ب��ا مبل��غ کارت ه��ا و 
همچنی��ن س��ود متعلق��ه به آن 
و از س��وی دیگ��ر نح��وه تامین 
اعتب��اری ک��ه در دوره قب��ل از 
طریق بانک مرکزی انجام ش��ده 
بود توضیحاتی ارائ��ه کرد. بنا به 
گفته میرمحمد صادقی، در طرح 
جدی��د کارت های اعتب��اری قرار 
نیس��ت منابعی تحت عنوان خط 
اعتب��اری بانک مرکزی اختصاص 
پیدا کند و صرف��ا از محل منابع 
بانک ه��ا خواه��د ب��ود. در رابطه 
با نرخ س��ود نیز باید یادآور ش��د 
که به ظاه��ر مذاکرات��ی در حال 
انج��ام اس��ت و اگ��ر توافقات به 
نتیجه برس��د، آنگاه سود متعلقه 
ب��ه کارت های اعتب��اری کمتر از 
نرخ س��ود رایج بانکی که اکنون 
18 درصد اس��ت، خواهد شد. او 
این را هم گفت که س��قف مبلغ 
کارت های اعتباری هنوز مشخص 

و نهایی نشده است. 

از سوی بانک مرکزی اعالم شد

ویژگی های کارت  جدید خرید کاالی ایرانی

گزارش2

دریچه

ایده ها به سختی به دست می آیند
اقتصاد خسته به روایت اکونومیست

بشر ادعا می کند که یافتن ایده های نو در عصر حاضر 
نسبت به گذش��ته بسیار دشوار شده  است؛ انسان های 
پیش از ما، ایده های نو را کشف کرده اند و چیزی برای 
کشف باقی نمانده  اس��ت.  »اکونومیست« در گزارشی 
به گره اصلی برای کشف ایده های نو پرداخته است. در 

این گزارش به نقل از »آینده نگر« می خوانیم: 
این روزها ایده های کشف نش��ده کمتری نس��بت به 
دوران گذشته وجود دارد؛ آن زمان همه چیز یکی یکی 
ابداع یا کش��ف می ش��د، از ب��رق گرفته ت��ا دی ان ای 
)DNA(  و بشر به مرور غنی تر می شد، اما هرچه بشر 
بیشتر کشف می کند، چیزهای کمتری برای کشف در 
آینده باق��ی می ماند. برخی عائم نیز نش��ان می دهد 
چش��مه قدرت تخیل بشری خشکیده  است. بررسی ها 
نشان می دهد که هرچند بشر تاش های بسیاری برای 
دست یافتن به ایده های جدید دارد، اما باز هم جریان 
ایده های نو با سرعتی بسیار پایین پیش می رود. با این 
همه اینکه ایده های بشری به انتها رسیده به این معنا 

نیست که بشریت به پایان درک خود رسیده  است. 
توس��عه ایده های نو )به معنای کشف حقایق علمی 
یا نوآوری های هوش��مندانه( برای اقتصادهای مختلف 
مجالی فراهم می کند تا با س��رعتی بیش��تر نسبت به 
س��ال گذشته رش��د کنند. هرچه به تعداد کارگران یا 
ماش��ین های فعال در یک اقتصاد اضافه می شود، رشد 
تولید ناخالص داخلی بیش��تر می ش��ود، اما این اتفاق 
ب��رای مح��دوده زمانی مش��خصی رخ می ده��د. برای 
مث��ال، وقتی تع��داد زیادی از مردان ب��ا بیل و کلنگ 
ب��ه جان یک زمین زراعی می افتن��د، تنها برای مدتی 
محدود از محصوالت بهره مند می ش��وند. در واقع، آنها 
اگر بخواهند از دل همان خاک بهره برداری کنند باید 
کاره��ای دیگری نیز انج��ام بدهند؛ مث��ا باید میزان 
زی��ادی کود به آن اضاف��ه کنند. تنه��ا در یک حالت 
می ت��وان به چیزی غیر  از این امیدوار بود؛ اینکه بش��ر 
ابداعاتی داشته  باشد که بتواند با همان حجم از نیروی 
کار و س��رمایه، رش��دی چند برابر ایجاد کند و درآمد 

بیشتری در اختیار افراد درگیر قرار بدهد. 
کاهش تدریجی رش��د درآمده��ا الزاما توصیف بدی 
از آنچه در چند دهه اخیر بر س��ر جهان صنعتی آمده، 
نیس��ت. اکثر اف��راد در دوران انق��اب صنعتی تصور 
می کردند چیزهای کشف نش��ده بس��یاری وجود دارد 
که با کش��ف آنها می توانند پیشرفت کنند، اما در حال 
حاض��ر اکثر افراد بر این باورند ک��ه دیگر چیزی برای 
کشف باقی نمانده  است. روبرت گوردن در کتاب خود 
با عنوان »ظهور و افول رشد آمریکایی« به این دوره از 

انقاب اقتصادی اشاره می کند. 
پایان عصر اورکاها

نیکاس بلوم، چارلز جونز و مایکل وب از دانش��گاه 
اس��تنفورد در مقال��ه ای ب��ه بررس��ی ای��ن پرس��ش 
پرداخته ان��د که آی��ا لحظه های ن��اب اورکا)یافتم!(ی 
بش��ریت به پایان رس��یده یا خیر؟ آنها به این نتیجه 
رس��یده اند که دسترس��ی به ایده های خ��وب و نوین 
قدری دش��وار شده  اس��ت و عاوه بر آن، هزینه بر نیز 
اس��ت. البته نویس��نده های این مقاله تاکید دارند که 
هرچند پرتقال های قدیمی، کاما خش��ک ش��ده اند، 
ام��ا می توان پرتقال های جدیدی را برای چیدن و آب 
گرفت��ن آماده ک��رد؛ این یعنی هر بار که بخش��ی از 
پژوهش ها به پایان می رس��د، راه را برای پژوهش های 
ن��و باز می کن��د. به هر حال، یک م��ورد کاما قطعی 
به نظر می رس��د: هزینه ایده ه��ای نو در حال افزایش 
است. از دهه 30میادی تاکنون، میزان پژوهش های 
موثر 23برابر شده، اما رشد ساالنه تولید کاهش یافته 

 است. 
هرچند ش��رایط کمی س��خت به نظر می رس��د، اما 
برای ناامیدی کمی زود اس��ت. هن��وز هم می توان به 
دنب��ال ایده هایی برای رش��د اقتصادی ب��ود. هرچند 
یافت��ن این ایده ه��ا قدری پیچیده ش��ده اما هنوز هم 
ج��ای امید وج��ود دارد. برای مثال، ب��ا هزینه کردن 
روی یک آزمایش��گاه می ت��وان ب��ه نتیجه های خوبی 
دست یافت و بخش��ی از این ماجرا به توفان مغزهایی 
بس��تگی دارد که در آن پروژه به کار گرفته ش��ده اند. 
بس��یاری از کش��ورهایی که در اقتصاد جهانی حضور 
فعال دارند، این روزها از ایده های قدیمی ش��رکت های 
خود بهره برداری می کنند. به این ترتیب، مش��کل این 
نیس��ت که پرتقال های تازه و آبدار ب��رای آب گرفتن 
وج��ود ن��دارد؛ مش��کل اینجاس��ت ک��ه از 10 کارگر 
فع��ال در این زمین��ه، تنها یک نفر ی��اد گرفته چطور 
آب پرتق��ال را بگی��رد؛ ایده ها وجود دارند، اما کس��ی 
نمی داند چطور از آنها بهره برداری کند. به این ترتیب، 
بشر به س��رمایه گذاری نیاز دارد. کمی سرمایه گذاری 
روی تحصی��ات و آموزش، می توان��د برای بهره گیری 
از ایده های موجود بس��یار موثر باش��د. در واقع، افراد 
بای��د یاد بگیرند به ش��کلی موث��ر از ایده های موجود 

بهره برداری کنند. 
اگر ش��رایط را از س��مت ابتکارات و نوآوری ها مورد 
بررس��ی و تحلیل قرار بدهی��د، احتماال گمراه خواهید 
ش��د. بای��د به تقاض��ا ب��رای ایده های ن��و و همچنین 
انگیزه های ایجاد آن نیز توجه داشته  باشید. بررسی ها 
نش��ان می ده��د فاکتورهای��ی نظی��ر س��واد و حقوق 
مالکیت نیز نقش��ی مهم در ای��ن جریان ایفا می کنند. 
سخت ترین اتفاقی که رخ داده این است که افراد ابتدا 
بای��د حجم عظیمی از دان��ش را وارد مغز خود کنند و 
سپس براساس آن دانش��ی که آموخته اند به ایده های 

نو برسند. 

یادداشت

دگماتیسم ارزی

برقراری تعرفه ترجیحی یکی از روش های تقویت روابط 
تجاری ای��ران با دیگر کشورهاس��ت. در م��ورد تجارت با 
کش��ورهایی مثل روسیه و ترکیه برقراری تعرفه ترجیحی 
می تواند راه حل موثری برای تقویت روابط باش��د،  اما این 
به تنهایی کافی نیس��ت. در مورد خاص ترکیه باید به این 
مس��ئله مهم توجه کرد که هر نوع تقوی��ت روابط تجاری 
چه اثری بر تراز تجاری ایران با این کشور خواهد گذاشت. 
ب��رای اینکه صادرات ایران ب��ه ترکیه را افزایش دهیم و به 
واردکنن��ده ص��رف محصوالت ترک از این کش��ور تبدیل 
نش��ویم به یک برنامه درازمدت و هوشمندانه نیاز داریم تا 
معادله را به نفع تجارت ایران تغییر دهیم.  البته هر تاشی 
در این زمینه منجر به نتیجه برد-برد خواهد ش��د، چراکه 
کشور مقابل هم بیکار نخواهد نشست. در دهه های گذشته 
بارها از توسعه روابط تجاری با کشورها حرف زدیم، اما نباید 
در دوره پیش رو اشتباهات گذشته را تکرار و با مانع تراشی 
برای ص��ادرات، راه واردکننده خارجی به کش��ور را هموار 
کرد. برقراری تعرفه ترجیح��ی با حمایت از صادرات موثر 
خواهد بود، چراکه ممکن اس��ت محصول صادراتی ایران با 
وجود تعرفه تجاری توان رقابت در بازار خارجی را نداشته 
باشد. یکی از اهرم های حمایت از صادرات، افزایش نرخ ارز 
اس��ت. در یک ماه گذشته رشد نرخ ارز احتمال تک نرخی 
کردن را افزایش داد اما در اظهارنظرهای اخیر مس��ئوالن 
دولتی بر ثبات نرخ ارز تاکید ش��ده است. به نظر می رسد 
دولت در مورد ارز دچار دگماتیسم شده و نمی توان در مورد 
تک نرخی کردن ارز به آن امید بس��ت. دولت عدم کاهش 
ارزش پول ملی را یک اصل تغییرناپذیر در نظر گرفته است. 
به نظر می رس��د نظر دولت در مورد ثبات این اصل قطعی 
اس��ت درحالی که اساس این اصل غلط است و سال ها بعد 
پیامده��ای ناگوار آن دامن اقتص��اد ایران را خواهد گرفت. 
تکرار این مطالبه از س��وی بخش خصوص��ی در مذاکرات 
متعدد با دولت نتیجه بخش نبوده است و این نشان می دهد 
ک��ه دولت تا چه اندازه در م��ورد نرخ ارز و ارزش پول ملی 
دچار دگماتیسم شده است. پافشاری دولت در نگه داشتن 
ن��رخ ارز در یک نقطه ب��دون در نظر گرفتن فواید افزایش 
ن��رخ برای صادرات با توجه به افزایش قیمت نفت بیش از 
گذشته تقویت می شود، اما نکته ای که در این بین مغفول 
مان��ده، خطر جهش نرخ ارز اس��ت. به نظر نمی رس��د که 
اقتصاد ای��ران از این خطر رهیده باش��د. زیان این جهش 
به طور حتم اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد همان طور که 
درگذشته تجربه  شده است. دولتی که روی نگه داشتن نرخ 
ارز پافشاری می کند، باید به عاقبت به  زور نگه  داشتن فنر و 

آزاد شدن این انرژی به طور ناگهانی فکر کند. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران

وزیری که برای آب نگاه ملی دارد

فرآین��د معرفی و رأی اعتم��اد به وزیر پیش��نهادی نیرو از 
لحاظ حساس��یت و حجم حاشیه ها و هجمه ها، قطعا بی سابقه 
و تامل برانگیز است. برای نخستین بار، انتخاب وزیر نیرو به عنوان 
یک وزارتخانه تخصصی و فنی، حتی در مقایسه با وزرای سیاسی 
دولت از حواشی و حساسیت های بیشتری برخوردار بود. جالب تر 
آنکه جدال موجود هیچ کدام منبع و منش��اء سیاس��ی نداشت 
و تقریبا همه حواش��ی، ریش��ه در مس��ئله حیاتی آب دارد که 
مخاطرات آن به بدنه جامعه و از آن طریق به نمایندگان منتقل 
شده است. شاهد دیگر آنکه دیگر زمینه های کاری وزارت نیرو، 
نظیر برق یا انرژی های جدی��د، هیچ جایگاهی در دغدغه های 
مطرح ش��ده از اهمیت و جایگاهی در رس��انه ها، ش��بکه های 
اجتماعی یا بیان و رأی نمایندگان مجلس برخوردار نبود. اگرچه 
اصالت یزدی وزیر نیز اندکی بر حساس��یت موج��ود به ویژه از 
سوی محافل، مطبوعات و نمایندگان ناحیه جنوب غربی کشور 
افزوده بود، اما همین نوع از حساس��یت نیز مجددا به دغدغه و 

دلواپسی هایی بازمی گردد که ریشه در ماجرای آب دارد. 
این برای نخس��تین بار است که وزیر محترم پیشنهادی 
نیرو تحت تاثیر مطالبات مردمی و فش��ارهای ناشی از افکار 
عمومی، با ادبیات زیست محیطی صحبت کرده و برنامه های 
خ��ود را در حوزه آب با محوریت علوم اجتماعی و مس��ائل 
مرتبط با حکمرانی آب ارائه می دهد. این نش��ان دهنده آن 
اس��ت که مس��ئله آب به دغدغه ای مل��ی و عمومی تبدیل 
ش��ده و راهکارهای برون رفت از بن بست موجود را نیز باید 
در حوزه ه��ای حکمرانی و اجتماعی جس��ت وجو کرد. این 
اقبال و جنبش و حساس��یت عمومی چنانچه دس��تخوش 
تندروی های غیر اصولی یا سیاس��ت ورزی و مصلحت سنجی 
نش��ده و از مسیر مردمی و کارشناسانه خود منحرف نشود، 
می تواند رویکردی مبارک و موثر قلمداد ش��ود. رای اعتماد 
باالی مجلس��یان به اردکانیان، بیش از هر چیز نشان دهنده 
آن اس��ت که همه اقوام و حتی س��ایق گوناگون سیاسی، 
به  رغم اختافات احتمالی، مشی کارشناسی و تصمیم سازی 
مبتنی بر اصول عالمانه را راه حل موضوع آب می دانند. رأی 
به اردکانیان، که دارای سوابق روشن علمی در داخل و خارج 
از کشور اس��ت، رأی به تخصص و کارشناسی است و قطعا 
هیچ توجیه و تفس��یر دیگری برای رأی باالی نمایندگان به 
ایش��ان نمی توان داش��ت. اکنون انتظار بر آن است که وزیر 
نی��رو به دور از روزمرگی معمول و آس��یب زننده و برکنار از 
فشارهای سیاسی و منطقه ای، موضوع حیاتی آب را از نگاهی 
ملی دنبال کرده و این مهم جز با اقتدار کارشناسی و اجرایی 

این سازمان بزرگ ملی محقق نخواهد شد. 
منبع: خبرآنالین
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فرص�ت ام�روز: محمدباق��ر نوبخت، 
در  سه ش��نبه  روز  دول��ت  س��خنگوی 
نشس��ت هفتگی خب��ری خود ک��ه این 
هفت��ه در نمایش��گاه مطبوع��ات برگزار 
ش��د از اختص��اص 200 میلی��ارد تومان 
بودج��ه ج��اری و 200 میلی��ارد تومان 
بودجه عمرانی برای مقابله با آسیب های 
اجتماع��ی خبر داد. وی گف��ت: با وجود 
مش��کالت ف��راوان بودجه ای در کش��ور، 
برنامه ریزی 100درصد  سازمان مدیریت 
ای��ن اعتب��ار را تخصی��ص داده اس��ت. 
س��خنگوی دول��ت در پاس��خ ب��ه اینکه 
ترامپ رق��م دارایی های آزادش��ده ایران 
را 100 میلی��ارد دالر اع��الم کرده بود و 
مع��اون اول رئیس جمهوری نیز این رقم 
را اش��تباه دانست، رقم دقیق دارایی های 
آزادش��ده ای��ران چق��در اس��ت، گفت: 
موضوع دارایی های ای��ران نزد بانک های 
خارج��ی را بای��د ب��ا ذخای��ر ارزی بانک 
مرکزی، س��پرده صندوق توس��عه ملی و 
مبال��غ ارزی در حس��اب های بانک های 
خارج��ی تفکی��ک قائل ش��ویم. نوبخت 
افزود: در کن��ار این منابع س��پرده هایی 
ک��ه از بانک ه��ای ایرانی ن��زد بانک های 
خارجی وج��ود دارد هم باید مورد توجه 
قرار گیرد که س��ر جمع اعداد برای همه 
این موضوعات بیش از میزان اعالم ش��ده 
اس��ت. وی ادامه داد: اینکه گفته ش��ده با 
رفع تحریم ها رقم 100 میلیارد دالر وارد 
کشور ش��ده تلقی عامیانه از ذخایر ارزی 
اس��ت که تحت عنوان پ��ول نقد مطرح 
شده است. س��خنگوی دولت اظهار کرد: 
به طور مس��تمر روزانه نفت می فروش��یم 
و پول ه��ای آن در حس��اب های خارجی 
مربوط به بانک مرکزی واریز می شود که 
باید براس��اس نوع موضوع برای هر کدام 

تعریفی جداگانه صورت گیرد. 

موضع دولت درباره طرح کاتسا
س��خنگوی دولت در پاس��خ ب��ه اینکه 
خزان��ه داری آمریکا اجرای طرح کاتس��ا را 
اعالم کرده است موضع دولت در این زمینه 
چیست، گفت: موضع کشور در این زمینه 
روشن است و براساس توافق صورت گرفته 
ش��ورای عالی امنیت ملی کارگروه ویژه ای 
را برای تش��خیص این مس��ائل فعال کرده 
است. نوبخت افزود: گزارشات این کارگروه 
براساس موضوعات به شورای عالی امنیت 
ملی ارائه می شود و این کارگروه همچنین 
نسبت به کنش های اقتصادی نیز موضوعات 
را پیگیری می کند و تصمیم گیری های الزم 
ص��ورت خواهد گرفت که مورد توافق همه 
مسئوالن ارشد است. وی در پاسخ به اینکه 
رئیس کمیته امداد اعالم آمادگی کرده اند 
تا مشکل یارانه ها را مرتفع کنند، نظر دولت 
در این زمینه چیس��ت؟ گفت: پیش��نهاد 
آقای فتاح را ش��نیدیم و دیگ��ران هم اگر 
پیش��نهادی دارن��د ماه آین��ده در مجلس 
تصمیم گیری خواهد شد. اگر نظر مجلس 
جامعه هدف باش��د دولت هم با اعالم نظر 

کارشناسی موضوع را اجرا خواهد کرد. 

بودجه ریزی براساس واقعیات
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت 
چه برنامه ای برای وضعی��ت زاینده رود در 
اصفهان دارد با توجه به مصوبه ای که اخیرا 
در زمینه س��هم آب به استان چهارمحال و 
بختیاری داده شده اس��ت، گفت: نباید به 
این موضوع به صورت اس��تانی نگاه کنیم. 
نوبخت افزود: اینکه دولت برای تامین آب 
طرح هایی را اجرا کند طبیعی اس��ت و در 
جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
گزارشاتی نس��بت به بهینه مصرف کردن 
آب ارائ��ه و منابعی هم برای این مس��ائل 
تخصیص داده ش��د. اگر در جغرافیای یک 
استانی س��رمایه گذاری صورت گیرد، نباید 
آن را مخت��ص یک اس��تان بدانیم چراکه 
نظر و وظیفه دولت تامین آب کش��اورزان 
و ش��رب مردم اعم از استان اصفهان یا هر 
استان دیگری اس��ت. وی ادامه داد: دولت 
در نظ��ر دارد همه طرح ه��ای آبی را بدون 
بروز تنش های اجتماعی انجام دهد و برای 
اس��تان اصفهان نیز هیچ چیزی را فروگذار 
نخواه��د کرد. البته باید الگوی کش��ت در 
کش��ور اصالح شود و کشور نیازمند کشت 
فراآبی اس��ت و اینکه کج��ا چه محصولی 
بکاریم باید مورد توجه قرار گیرد. محمدباقر 
نوبخت درباره بدهی دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس اظهار کرد: دولت بدهی این دو 
باشگاه را تقبل می کند و نخواهیم گذاشت 
این دو باشگاه کشوری دچار مشکل شوند. 
س��خنگوی دولت درب��اره افزایش بودجه 

دفاعی کشور در سال آینده نیز گفت: هنوز 
پیش نویس بودجه س��ال 97 تهیه نشده و 
اگر تهیه شد- که در حال تهیه پیش نویس 
آن هس��تیم- اول در دولت مطرح و سپس 
در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه 
می شود و پس از دریافت نظرات نمایندگان 
به صورت الیحه به مجلس ارائه خواهد شد. 
نوبخت خاطرنش��ان کرد: سازمان برنامه و 
بودجه تصمیم دارد در سال آینده براساس 
واقعیات، بودجه ری��زی را انجام دهد و این 
بودجه ریزی براس��اس عملکرد خواهد بود، 
یعنی دس��تگاه هایی که عملکرد بیشتری 
داشته باشند، بودجه بیشتر خواهند گرفت. 

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان  رئی��س 
همچنی��ن درب��اره اجرای قانون کاتس��ا 
و عملکرد ش��ش ماه��ه دوم دولت برای 
مقابله با تحریم ها گفت: ما همیش��ه غیر 
 از بودجه مص��وب، هزینه ای را در اختیار 
داریم و وظیفه داریم براس��اس ش��رایط 
خ��اص و گمانه زنی ه��ا برنام��ه مدونی را 
داشته باش��یم. نوبخت افزود: البته امروز 
ضرورتی ندارد در مورد بودجه های سایه 
متمرکز ش��ویم ولی نباید نگران بود زیرا 
کش��ور ما فراز و و فرودهای مختلفی در 
زمینه تحریم را پش��ت س��ر گذاش��ته و 
حتی زمانی آمریکایی ها به ظن خودشان 
تحریم های هوش��مند فلج کننده را اجرا 
کردند. البته مزاحمت هایی هم توانستند 
برای ما ایجاد کنند ولی اقتصاد ما رش��د 
کرد و تورم کاهش یافت. وی خاطرنشان 
ک��رد: این گونه نیس��ت ک��ه تصمیماتی 
بگیرند و بتوانند در اقتصاد کش��ور تحول 
ایج��اد کنن��د. ای��ن حرف ه��ا از نظر ما 
توخالی است، ما کشوری باتجربه هستیم 
و قطعا از تجارب گذش��ته خود استفاده 
می کنیم و مطمئن باش��ید قطعا کنشی 
خواهیم داشت که منافع ملی ما را تامین 
کند. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به س��وال دیگری درباره جذب س��رمایه 
ایرانیان خارج از کش��ور و حضور آنها در 
داخل که با تصمیم س��ران سه قوه اتخاذ 
شد، اظهار کرد: این تصمیمات بی سابقه 
نیست ولی چون به تصویب سران سه قوه 
رسید، نمی توانیم به سرعت دستورالعملی 
داش��ته باش��یم. نوبخت یادآور شد: ولی 
س��ازمان برنامه و بودجه تسهیالتی برای 
استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور 
در نظر گرفته و این تس��هیالت براساس 
دستورالعمل خاصی است که وجود دارد. 

نشست سه جانبه رئیسان جمهوری 
ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

نوبخت همچنین درباره نشست سه جانبه 
رئیسان جمهوری ایران، روسیه و جمهوری 
آذربایج��ان ک��ه در تهران برگزار می ش��ود، 
اظه��ار ک��رد: در سیاس��ت های منطقه ای و 
روابط خارجی، تحکیم روابط با همس��ایگان 
اصل اول است و در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی بر گس��ترش روابط تاکید ش��ده و 
جلس��ات مختلفی برای هماهنگی با س��ه 
رئیس جمهوری ایران، روس��یه و جمهوری 
آذربایجان برگزار شده است. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه درب��اره کولبران و امتیازات 
خاصی که ب��رای آنها در نظر گرفته ش��ده 
است، گفت: س��تاد ویژه ای در وزارت کشور 
در این زمینه فعال است و تصمیمات به روز 
اتخ��اذ می کنند و این س��تاد این موضوع را 
ب��ه دقت پیگی��ری می کند. مع��اون رئیس 
جمه��وری همچنین در پاس��خ به س��وال 
دیگ��ری درباره اعالم نش��دن نرخ تضمینی 
محصوالت کشاورزی گفت: در سال گذشته 
ن��رخ تضمینی برای اینکه بتواند در س��طح 
قابل قبولی باشد و به سطح خاصی برسد که 
پیش از دولت یازدهم حدود 400 تومان بود، 
برنامه خاصی را اجرا کردیم ولی امروز قیمت 

تمام ش��ده محصوالت کشاورزی برای دولت 
بیش از 1300 تومان اس��ت و تا امروز بیش 
از 8 و نیم میلیون تن گندم خریده ایم و 11 
هزار و 560 میلیارد تومان پرداخت داشتیم. 
نوبخ��ت افزود: تاکن��ون 80درصد پول های 
محصوالت خریداری ش��ده پرداخت ش��ده 
اس��ت و من به عنوان رئیس سازمان برنامه و 
بودجه قول می دهم تمامی پرداخت ها برای 
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی را تا 
پیش از 25 آبان تسویه کرده و گزارش آن را 

به افکار عمومی ارائه دهم. 

امنیت اقتصادی برآیندی از 
مولفه های مختلف

وی در پاس��خ به اینکه رئیس جمهوری 
در جلس��ه س��ران قوا از امنیت اقتصادی 
سخن به میان آورده اند منظور ایشان چه 
بوده اس��ت، یادآور ش��د: امنیت اقتصادی 
برآین��دی از مولفه ه��ای مختلف اس��ت 
ک��ه یکی از آنها بهبود فضای کس��ب و کار 
می شود که خودش 10 آیتم دارد و دولت 
از هفدهم شهریورماه سال 92 این موضوع 
را در س��ه س��طح آغاز کرد. س��خنگوی 
دول��ت تصریح کرد: فک��ر می کنم میزان 
س��رمایه گذاری قاب��ل توجه��ی طی یک 
سال و نیم گذش��ته در کشور انجام شده 

است و باید به این مس��ئله ادامه دهیم و 
ممکن اس��ت در گفت و شنود های برجام 
تحوالتی هم به وجود آید که بحث دیگری 
است که هر اتفاقی بیفتد نسبت به حفظ 
آن اقدام خواهیم کرد. نوبخت در پاس��خ 
به اینکه ن��گاه دولت به مطبوعات چگونه 
اس��ت، تصریح کرد: همانطور که در سال 
گذش��ته بودجه مطبوعات را 100درصد 
افزای��ش دادیم دولت وظیفه خود می داند 
تا این بخش را تقویت کند. وی در پاس��خ 
به اینکه باوجود اینکه منطقه خوزس��تان 
قطب نفتی کش��ور اس��ت، ولی مردم این 
منطقه از ریزگردها و مشکالت منابع آبی 
رنج می برند، دول��ت برای این منطقه چه 
برنام��ه ای دارد، با تایی��د اوضاع ریزگردها 
که مردمان ش��ریف این اس��تان را آزرده 
می کند، تاکید کرد: دولت متاس��ف است 
مردمانی ک��ه خدمات ش��ایانی در دوران 
دفاع مقدس داش��تند از این مس��ئله رنج 
می برن��د. س��خنگوی دولت اضاف��ه کرد: 
دول��ت برای این منطق��ه طرح هایی را در 
دس��ت اجرا دارد، از جمله طرح 550هزار 
هکتاری ک��ه 300 هزار هکت��ار آن احیا 
ش��ده و مابقی در دس��ت اجرا است و در 
سفر رئیس جمهوری به این استان ایشان 
متعهد شدند که منابع مالی مشکل آب و 
فاضالب این استان را تامین کند. نوبخت 
با یادآوری اجرای ط��رح قدیر و کارون 3 
گفت: ش��ورای اقتصاد مناب��ع مالی مورد 
درخواس��ت برای مشکالت آب و فاضالب 
این استان را تایید کرده و طی هفته های 
آین��ده پروژه بزرگ تامی��ن آب را در این 
استان آغاز می کنیم. وی خاطرنشان کرد: 
دولت برای اجرای آبرس��انی 100میلیارد 
توم��ان بودجه تخصی��ص داد که با انتقاد 
برخی از نمایندگان استان ها مواجه شد که 
چرا این مبلغ تنها به استان های سیستان 
و بلوچستان و خوزستان تخصیص یافته و 
به دیگر استان ها منابعی داده نشده است 
که نش��ان می دهد دول��ت موضوعات این 

استان ها را مورد توجه دارد. 

سخنگوی دولت در نشست هفتگی عنوان کرد 

ارائه تسهیالت برای استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور
فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات تاکید کرد 
از برخوردهای سلیقه ای با فضای 

مجازی خودداری شود
وزی��ر ارتباطات ب��ا بیان اینک��ه بای��د از برخوردهای 
س��لیقه ای با فض��ای مجازی خ��ودداری ش��ود، گفت: 
امیدواری��م ق��وه قضایی��ه از برخورده��ای س��لیقه ای با 
پیام رس��ان های داخلی جلوگیری کند که اگر این اتفاق 
نیفت��د تالش های ما به هیچ جا نمی رس��د. ب��ه گزارش 
ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی - وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - در همایش نکوداش��ت هفته پدافند 
غیر عام��ل در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
 IOT اینکه باید در آینده وارد عرصه های اینترنت اش��یا
و بیگ دیتا ش��ویم، گفت: اگر در س��رویس های ابری یا 
IOT خوب رشد نکنیم، اندازه گیری مصرف دیتای برق 
در کش��ور ما همچنان از خارج از کشور باید انجام شود. 
دیتای IOT متفاوت از اطالعات دیگر اس��ت چرا که با 
داده های نام اقتصادی س��ر و کار دارد. او درباره تهدیدات 
سایبری گفت: ما در این زمینه پرونده های اثبات شده ای 
مانند استاکس نت را داریم که مشخص شده است آنها کار 
کرده اند. ح��اال اینکه عده ای بیایند و زیر بغل ما بگذارند 
که ما قدرت پنجم س��ایبری دنیا هس��تیم، من می دانم 
که این گونه نیس��ت. ما تا به حال در ای��ن حوزه قربانی 
بوده ایم و آنه��ا در این عرصه مظلوم نمایی می کنند. وی 
با بیان اینکه امروزه س��ازمان هایی مانن��د ثبت احوال و 
اسناد یا بانک ها اطالعات شان را در دیتاسنترهایی ذخیره 
می کنند که احتمال خرابکاری در آن می رود، تاکید کرد: 
اگ��ر در هر کدام از این حوزه ها اتفاقی برای این اطالعات 
بیفتد، با مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد اما از طریق 
زیرساخت داده ای که توسط وزارت ارتباطات فراهم شده 
اس��ت، ما دیتاس��نترهایی خواهیم س��اخت که در برابر 
موشک ها هم مقاوم هستند و 200 متر زیر زمین ذخیره 
ش��ده اند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
یکی از تهدیدات همیش��گی ما تحریم ها بوده اند، تصریح 
کرد: امروز بیش از 60درصد تجهیزات شبکه ما در اختیار 
یک تامین کننده قرار دارند. ما پیشنهاد کردیم تا واردات 
21 قلم کاال را در جهت حمایت از تولید داخل و اقتصاد 
مقاومتی متوقف کنیم. وی ب��ا بیان اینکه برای حمایت 
از پیام رسان های بومی به زودی بسته های حمایتی اعالم 
خواهیم کرد، گفت: باید سعه صدر داشته باشیم. نمی شود 
بگوین��د به وزارت ارتباطات که مس��ئولیت ش��بکه های 
اجتماع��ی با شماس��ت و بع��د برخوردهای س��لیقه ای 
خودشان را از نهادهای دیگر انجام دهند و بعد بگویند که 

وزارت ارتباطات عرضه نداشت کار را انجام دهد. 

حمل و نقل ریلی

مدیرعامل راه آهن: 
 جذابیت راهگذرهای بین المللی را 

با مدیریت تعرفه افزایش دهیم
مدیرعامل راه آهن ایران در نشست پنج جانبه راه آهن 
ای��ران، جمهوری آذربایجان، لهس��تان، گرجس��تان و 
اوکراین سازمان مدیریت تعرفه ها و ایجاد شرکت های 
مش��ترک بین کشورهای واقع بر س��ر راه راهگذرهای 
بین المللی را خواس��تار ش��د. س��عید محمدزاده روز 
سه شنبه در ساختمان شرکت راه آهن، افزود: جذابیت 
استفاده از راهگذرها را باید با مدیریت تعرفه ها افزایش 
دهیم و در زمان های مش��خص بتوانیم درباره تعرفه ها 
تصمیم بگیریم تا بیش��ترین جذابیت در این مسیرها 
ایجاد ش��ود. محمدزاده اضافه کرد: باید سازمانی برای 
مدیریت راهگذرها داشت تا هر گونه مشکل احتمالی 
از سوی این سازمان ها پیگیری شود. وی همچنین بر 
اهمیت ایجاد شرکت های مشترک بین کشورهای عضو 
راهگذره��ای بین المللی تاکید کرد و گفت: بخش های 
خصوص��ی می توانن��د در کن��ار یکدیگر ق��رار بگیرند 
و از مب��دا تا مقصد جابه جای��ی کاال را مدیریت کنند. 
مدیرعامل راه آهن ایران بهره برداری از راهگذر جنوب-

غ��رب را در جابه جای��ی کاال موثر دانس��ت و یادآوری 
کرد که تهران میزبان رئیس��ان جمهوری آذربایجان و 
روسیه است و راهگذرهای بین المللی یکی از محورهای 
مهم گفت وگوی س��ه جانبه س��ران به ش��مار می رود. 
محمدزاده ادامه داد: راه آهن قزوین- رش��ت بخشی از 
راهگذر جنوب- غرب اس��ت که در ح��ال طی کردن 
قسمت های نهایی برای بهره برداری قرار داریم. به گفته 
وی، س��رمایه گذاری جمهوری آذربایجان برای تکمیل 
مس��یر راه آهن قزوین-رش��ت- آس��تارا به زودی آغاز 
می ش��ود. وی گفت: تا سه ماه آینده و حداکثر تا پایان 
س��ال می توانیم از راه آهن قزوین- رش��ت بهره برداری 
کنیم.  سعید محمدزاده در حاشیه نشست پنج جانبه 
راه آهن ایران، آذربایجان، لهستان، گرجستان و اوکراین 
در جمع خبرنگاران، افزود: این اجالس در گروه کاری 
حمل و نقل بین المللی در کریدور خلیج فارس به دریای 
س��یاه )جنوب-غرب( تشکیل شده اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: وضعیت ایران در منطقه به گونه ای اس��ت که 
برای اتصال ش��مال به جنوب و جنوب به غرب س��هم 
باالی��ی دارد. وی توضیح داد: برای ارتباط کش��ورهای 
آس��یای جنوب شرقی، روسیه، اس��کاندیناوی و شمال 
اروپا مس��یر جذابی را در اختی��ار داریم و عبور از ایران 
بخش قابل توجهی اس��ت که بای��د تالش جدی برای 
بخش فعال س��ازی داشته باشیم. وی ادامه داد: بخشی 
از این کریدور در ایران و بخش��ی در کشور آذربایجان 
است، س��پس به س��مت گرجس��تان، دریای سیاه و 
اوکراین یک اتصال ارزش��مند بین جنوب و مرکز اروپا 
خواهیم داش��ت. محمدزاده اظهار داش��ت: همچنین 
می توانی��م از طریق ایران ارتباط بین جنوب و ش��رق 
خزر و شرق روسیه را داشته باشیم. وی گفت: با فعال 
شدن کریدور، کاال از جنوب شرقی آسیا به سمت اروپا 
جابه جا می شود. نشست در مورد بحث های کارشناسی 
و ساختارهای تعرفه ای بود. وی تاکید کرد: امیدواریم با 
پیگیری بتوانیم، بیشترین استفاده را ببریم. تمام تالش 
و پیگیری نظام فعال س��ازی و تشویق برای استفاده از 
کریدور اس��ت. محمدزاده در خصوص ظرفیت حمل 
بار در این کریدور گفت: مطالعات انجام ش��ده نش��ان 
می دهد که ظرفیت بار ترانزیت برای سال 1400 برای 
ایران 30 تا 100 میلیون تن پیش بینی ش��ده اس��ت، 
پتانسیل برای 30تا40 میلیون تن حمل کاال به شکل 
ترانزیت دست یافتنی است و تالش می کنیم این تقاضا 
محقق ش��ود. وی با بیان اینکه هم اکنون مس��یر عبور 
جنوب به ش��مال طوالنی و مس��یری است که توسط 
دریا 45 تا 55 روز طول می کشد، گفت: مسیر جنوب 
به ش��مال از طریق راه آهن 14 روزه است و جنوب به 
غ��رب از طریق دریایی 40 تا 50 روز طول می کش��د، 
درحالی که از طریق این کری��دور  )راه آهن( 15 تا 21 
روز اس��ت. وی یادآور ش��د: در نشست هماهنگی بین 
کش��ورها صورت  گرفته است و تصمیم اتخاذ شده که 
کریدور را به بهره برداران و صاحبان کاال معرفی کنیم، 
قرار است نشستی در کشور هند برای صاحبان کاال و 
کسانی که می توانند کاال صادر یا دریافت کنند، برگزار 
کنیم. وی بیان داشت: همچنین برای کریدور جنوب به 
غرب سایت مشخصی توسط کشورهای عضو راه اندازی 
ش��ده است که کاربران می توانند اطالعات مورد نیاز را 
از آن کسب کنند. وی گفت: هم اکنون کریدورها فعال 
هستند، کریدورجنوب-غرب شناخته شده است تمام 
تالش به کار گرفته می ش��ود که این کریدور را رقابتی 
کنیم. محمدزاده با تاکید بر اینکه سال 2018 میالدی 
به شکل جدی از این کریدور بهره برداری خواهیم کرد، 
بیان داش��ت: کاالیی که بین هند و اروپا در حال رد و 
بدل شدن است، 5میلیارد دالر است. اگر کریدور فعال 
شود ما از این سهم 5 میلیاردی، 10درصد را می توانیم 
درآمد ارزی داشته باشیم. وی پتانسیل کاال بین جنوب 
و ش��مال را 7میلیون تن عنوان کرد و افزود: 50درصد 
این میزان قابلیت عبور دارد اما به دلیل عدم هماهنگی 
و نبود زیرساخت ها این کریدورها فعال نبود. در آستارا 
در حال ایجاد بارانداز برای تس��هیل استفاده از کریدور 
هستیم و با راه اندازی راه آهن قزوین- رشت می توانیم 
به شکل زیادی از این کریدور بهره برداری کنیم. برای 
سال های آتی رقم قابل توجهی از این کریدورها حاصل 
اقتصاد کش��ور خواهد شد. وی گفت: هم اکنون حدود 
12 میلیون تن ظرفیت جابه جایی کاال داریم و در سال 
97 در صورتی که تالش شود می توانیم این حجم را به 

20میلیون تن برسانیم. 



فرص�ت ام�روز: هفت��اد و یکمی��ن 
نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخش خصوصی ب��ا حضور وزی��ر اقتصاد 
برگزار ش��د و مسعود کرباس��یان در این 
نشس��ت، خبره��ای مهمی درب��اره نظام 
بانک��ی داد. او از دس��تور رئیس جمه��ور 
برای ف��روش ام��وال و دارایی های مازاد 
بانک ها س��خن گف��ت و در عین حال از 
اهرم برکن��اری مدیران بانک��ی و برنامه 
وزارت اقتصاد ب��رای الزام نظام بانکی در 

این زمینه خبر داد. 
او تغییر در سطح مدیران عامل بانک ها 
را ب��ه هیچ وجه دور از انتظار ندانس��ت و 
درباره فروش ام��وال مازاد بانک ها گفت: 
ب��ه بانک ها اب��اغ کرده ایم ک��ه در یک 
برنامه زمان بندی مش��خص باید این نوع 
دارای��ی خود را واگذار کنند و در این راه 
در صورت��ی که برنامه تعیین ش��ده اجرا 
نش��ود، از ابزارهای قانونی خود که یکی 
از آنه��ا برکن��اری مدیران بانکی اس��ت، 

استفاده خواهم کرد. 

او ادام��ه داد: ای��ن اق��دام قانون��ی و 
دس��تور رئیس جمه��وری اس��ت. یکی از 
اولویت های��ی که در ضمیم��ه حکم وزیر 
اقتصاد از طرف رئیس جمهور اباغ شده، 
اص��اح نظام بانکی بوده که این دس��تور 
به بانک ها اباغ ش��ده است. البته بانک ها 
نگرانی هایی دارند که اگر این کار یکباره 
انجام ش��ود، قیمت ها در بازار پایین آید، 

بنابراین از آنها زمان بندی خواسته ایم. 
اقتص��اد همچنین س��اماندهی  وزی��ر 
نرخ های س��ود به وی��ژه در صندوق های 
سرمایه گذاری را خواستار شد و با تأکید 
ب��ر اینکه این صندوق ها نباید س��ودهای 
باالت��ر از س��پرده های بانک��ی بدهند، به 
آنها هشدار داد در صورت رعایت نکردن 
دس��تورالعمل نرخ ها، از اختیارات قانونی 
خود استفاده کرده و س��ودهای باالتر را 
مشمول مالیات خواهد کرد و پای حرف 

خود ایستاده است. 
کرباس��یان برخی اظهارنظره��ا درباره 
پرداخت تنه��ا یک درصد بودجه عمرانی 

امس��ال را نیز رد و اعام کرد که تاکنون 
نزدی��ک به 300 ه��زار میلی��ارد ریال از 
بودج��ه عمرانی کش��ور پرداخت ش��ده 
اس��ت. او گفت که البت��ه بخش عمده ای 
از این پرداخت ها از محل اوراق و اس��ناد 
خزانه اس��امی بوده، اما چون نقد نبوده، 
عده ای این میزان پرداختی را نمی بینند. 
او همچنین برخ��ی اظهارنظرها مبنی بر 
اینکه ن��رخ این اوراق در ب��ازار به حدود 
40درصد رسیده است، را رد کرد و گفت 
که آخرین بررس��ی ها نشان می دهد نرخ 

آن بین 16 تا 18درصد بوده است. 

وصول ۵ هزار میلیارد تومان منابع از 
درآمد فراریان مالیاتی

همچنین رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در این نشس��ت از وصول ۵هزار 
میلی��ارد توم��ان مناب��ع از کس��انی که 
مالی��ات پرداخ��ت نکرده اند خب��ر داد و 
گف��ت: ۷0درصد تراکنش ه��ای گزارش 
ش��ده بانکی مربوط به کس��انی است که 

فاق��د هویت مالی هس��تند ک��ه در این 
خص��وص مقرر ش��د که هر گون��ه اقدام  
برای شناسایی درآمدهای آنها و فرارهای 
مالیاتی از طرف س��ازمان ام��ور مالیاتی 
انجام ش��ود تا مالیات حقه دولت وصول 
ش��ود.  محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: 
براس��اس اقدامات انجام ش��ده در حدود 
پنج ماه اخیر ۵هزار میلیارد تومان منابع 
از کسانی که تاکنون حتی یک بار مالیات 
پرداخ��ت نکرده اند وصول ش��ده اس��ت 
و در جلس��ه مقرر ش��د همه پرداخت ها 
اقتص��ادی در  فع��االن  و دریافتی ه��ای 
حس��اب های بانکی از سال 13۹۵ به ریز 
برای س��ازمان امور مالیاتی افشا شود، اما 
از سال 13۹0 تا 13۹4 بررسی دریافتی 
و پرداخت��ی در حس��اب های بانک��ی زیر 
۵میلیارد تومان فعاالن اقتصادی منتفی 
و مق��رر ش��د فق��ط در این ب��ازه زمانی 
پرداختی و دریافتی در حساب های بانکی 
ب��االی ۵میلیارد تومان س��االنه توس��ط 

سازمان امور مالیاتی بررسی شود. 

بعد از توق��ف چند ماه��ه پرداختی ها 
ب��ه س��پرده گذاران فرش��تگان و توقیف 
اموالی که برای مؤسس��ه کاسپین اتفاق 
افتاده بود، تازه ترین اظهارنظر رئیس کل 
بانک مرکزی با وعده های جدیدی همراه 
بوده اس��ت. به گفت��ه وی، طی مذاکرات 
انجام شده توقیف ها حل شده و به زودی 
پرداخ��ت وج��وه تا س��قف ۲00 میلیون 

تومان از سرگرفته می شود. 
به گزارش ایسنا، هرچند تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران تعاونی منحله فرش��تگان 
به عنوان بزرگ ترین زیرمجمومه مؤسسه 
اعتباری کاس��پین به ط��ور مرحله ای در 
ح��ال انجام بود و تا س��قف ۲00میلیون 
توم��ان هم پیش رفت، ام��ا در حدود دو 
ماه گذش��ته کاما متوقف شد. دلیل این 
توقف نیز توقیف اموال و مس��دود شدن 
حساب های مؤسسه کاسپین عنوان شده 

بود. 
ام��ا تازه تری��ن اع��ام ولی اهلل س��یف، 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی در رابطه با 
جریان پرداختی ها در مؤسسه کاسپین با 
توضیحاتی همراه شده که نشان می دهد 
به زودی پرداختی ها آغاز خواهد شد. آن 
طور که سیف درباره آخرین وضعیت این 
پرداختی اعام کرده است پرداخت وجوه 
تا سقف ۲00میلیون تومان در حال انجام 
بود، ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل 
برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که 
در ادامه با انجام مذاکرات و ورود مقامات 
ارشد قوه قضاییه این توقیف ها حل شده 
است، بنابراین ظرف روزهای آینده شاهد 
آن خواهیم بود که تا سقف ۲00 میلیون 
توم��ان قابلی��ت پرداخت ب��رای تمامی 

سپرده گذاران ایجاد شود. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش 
س��قف پرداخ��ت نی��ز گفت ک��ه بعد از 
پرداخ��ت س��پرده های ت��ا ۲00 میلیون 
توم��ان اولویت های بعدی به شناس��ایی 
ام��وال و دارایی ها بس��تگی دارد هرچند 
این اق��دام نیز به س��رعت تحت نظارت 

مرج��ع قضای��ی در حال پیگی��ری بوده 
و ب��ا نتای��ج حاصل از آن بان��ک مرکزی 

تصمیم گیری می کند. 
در ش��رایطی توقی��ف اموال مؤسس��ه 
کاسپین و مس��دودی حساب آن صورت 
گرفت که قوه قضاییه در این رابطه اعام 
ک��رد اگر این کار را انجام نمی داد ممکن 
بود س��رانجام خوبی منتظ��ر باقی مانده 
اموال این مؤسس��ه نباش��د و باید در این 

باره تعیین تکلیف می شد. 
با این حال طی روزهای اخیر جلسه ای 
در قال��ب کمیته نظارت تش��کیل ش��د 
و در آن ب��ا آخری��ن گزارش��ی ک��ه در 
رابطه با شناس��ایی ام��وال و دارایی های 
فرشتگان ارائه ش��د، این امیدواری برای 
س��پرده گذاران فرش��تگان ایجاد شده تا 
با افزای��ش منابع، دس��تگاه های ذی ربط 
بتوانند تعیین تکلیف سپرده گذاران حتی 
تا مبالغ کان تر راتس��هیل کنند، چرا که 
در حال حاضر پرداختی به سپرده گذاران 
در مقاب��ل خط اعتباری که بانک مرکزی 
به مؤسس��ه کاس��پین پرداخت می کند، 
انجام می ش��ود و البت��ه گرفتن این خط 
اعتباری منوط ب��ه در وثیقه رفتن اموال 

فرشتگان در بانک مرکزی خواهد بود. 
این در حالی اس��ت که در جلسه اخیر 
کمیت��ه نظ��ارت اعام ش��ده 68 فقره از 
اماک فرشتگان شناسایی و مورد ارزیابی 
قرار گرفته اس��ت. بر این اس��اس هیأت 
تصفیه مکلف به تقس��یم بندی این اموال 

و رسیدگی هر چه سریع تر به آن شد. 
طی این تصمیم دسته اول اموالی است 
که در ح��ال حاض��ر دارای خریدار بوده 
و ام��کان فروش آنها ب��ه باالترین قیمت 
وج��ود دارد. این ام��وال باید فروش رفته 
و وج��وه حاصل از ف��روش این اماک با 
نظارت مرج��ع قضایی و بانک مرکزی به 
حساب س��پرده گذاران واریز شود. دسته 
دوم اموالی اس��ت که درباره قیمت آنها، 
هی��أت تصفیه تعاون��ی ب��ا هیأت مدیره 
مؤسسه اعتباری کاس��پین توافق دارد و 

باید برای تسریع در پرداخت سپرده های 
سپرده گذاران به مؤسسه مذکور منتقل 
کند. همچنین دس��ته س��وم آن دس��ته 
اموالی است که هیأت تصفیه قیمت آنها 

را بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری می داند، از 
این رو باید برای بررسی به کمیته نظارت 

ارائه کند. 

وعده جدید رئیس کل بانک مرکزی برای سپرده گذاران کاسپین

پرداخت ها شروع می شود

در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

هشداروزیراقتصادبهبانکهاوصندوقهایسرمایهگذاری کاهش نرخ سودبانکی؛ زهر یا پادزهر

در نخس��تین روزه��ای ش��هریور ۹6، بانک مرکزی 
از اجب��اری بودن رعایت نرخ س��ود 1۵درصدی بعد از 
یازدهم شهریور ماه خبر داد. اعام بانک مرکزی مدت 
زمانی طوالنی بین اعام و اجرای این سیاس��ت باعث 
یک مس��ابقه وس��یع بر سر جذب س��پرده قبل از 11 
شهریور ماه ش��د. حاصل این مسابقه، مهاجرت حجم 
بزرگی از س��پرده از بانک های دولت��ی و خصوصی به 

بخش خاصی از بانک های خصوصی بود. 
ابتدا مقامات بانک مرکزی اظهار کردند که این مدت، 
زمان طایی برای اباغ حکم به همه ش��عب و نبودن 
بهانه بوده است. بعدتر ولی اظهار شد که هدف از تعیین 
این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده بلند مدت در سبد 
سرمایه گذاری بازار پول است. گزاره های بسیاری قابل 
طرح اس��ت که نتیجه بخش ب��ودن طرح کاهش نرخ 
سود سپرده بانکی را در چارچوب اهداف بانک مرکزی 

با ابهام مواجه می کند. 
1- ب��ا ایجاد یک بازه زمانی ده روزه، بخش مهمی از 
سپرده ها با نرخ های باال، بعضا باالتر از نرخ سود سپرده 
در ماه های قبل، برای یک دوره یک ساله در سپرده های 
یک ساله آرام گرفت. این حقیقت باعث شده تا اثر این 
طرح بر ترازنامه بانک ها تا یک سال به تأخیر بیفتد. به 
بیان دیگر سود پرداختنی به بخش مهمی از سپرده ها 
ب��رای یک دوره یک س��اله عددی باالت��ر از ۲0درصد 
خواهد ب��ود. پس این نگاه که با اتخ��اذ برنامه جاری، 
فش��ار بر ترازنامه بانک ها کاهش معناداری یافته است 

دست کم تا یک سال محل ابهام جدی است. 
۲- در یک تحلیل کیفیت دارایی که توسط یک نهاد 
پژوهشی انجام شده است، برای پوشش شکاف دارایی- 
بدهی بانک ها نیاز به یک فاصله 10درصدی بین سود 
س��پرده و س��ود تس��هیات برای یک دوره بلند مدت 
وجود دارد. از این نگاه اینکه با کاهش نرخ سود سپرده 
می توان متعاقبا سود تسهیات را کاهش داد هم لزوما 

قابل دفاع نیست. 
با رصد وقایع بازار پول می توان نش��ان داد مهاجرت 
رخ داده نه از بانک های دولتی به بانک های خصوصی، 
بلک��ه از بانک ه��ای دولتی و خصوصی ب��ه بانک های 
خصوص��ی با ضریب کفایت س��رمایه و ریس��ک های 
ترازنامه ای قابل توجه بوده اس��ت. چنان که پیش روی 
این مس��ابقه، اکنون یکی از بزرگ ترین اهرم های مالی 
بازار پول را به کار گرفته اس��ت. این امر یک نمونه بارز 
از عمومی کردن ریس��ک خصوصی است و شکنندگی 

نظام بانکی ایران را کاهش نمی دهد. 
اگر هدف بانک مرکزی افزایش س��هم س��پرده های 
یک س��اله و باالتر برای کنت��رل چرخش نقدینگی در 
بازار ارز بوده اس��ت، باید توجه داش��ت، نرخ پرداختی 
برای حبس س��پرده به اندازه خود عملیات مهم است. 
وقتی چنین حجمی از سپرده با نرخی باال از چرخش 
باز داشته می شود، س��ودپرداختی به آن در دوره های 
ماهان��ه به خودی خود رقمی قاب��ل توجه خواهد بود. 
چنان که پرداخت س��ودی 100هزار میلیارد تومانی تا 
دی ماه امس��ال که نقطه اوج تح��والت بازار ارز چه به 
لحاظ عوامل بنیادی و چه به لحاظ عوامل فصلی است، 

کاما قابل پیش بینی است. 
با برنامه کاهش نرخ سود اجرا شده از شهریور، عما 
سپرده گذاری مجدد این سود دریافت شده گزینه اول 
صاحبان سپرده نخواهد بود. این عدد به نوبه خود آنقدر 
بزرگ اس��ت که در کنار عوام��ل واقعی می تواند باعث 
معرفی نرخ بازده تعدیل شده به ریسک جذابی در بازار 
ارز ش��ود، به نحوی که اصل س��پرده هم برای تحمل 
ریسک خروج از قرارداد سپرده و دسترسی نداشتن به 
نرخ سود باال قانع شود. به بیان دیگر یک سناریوی دو 
مرحله ای در رابطه نقدینگی و بازار ارز قابل تصور است. 
ممکن است گفته شود در صورت بروز وضعیت ویژه 
در بازار ارز، می توان نرخ پرداختی به سپرده ها را مجددا 
به تناس��ب افزای��ش داد. در این گ��زاره اوال باید توجه 
داشت که افزایش پسینی و منفعا نه نرخ سود ممکن 
است اثر دلخواه را در کنترل شدت سفته بازی در بازار 
ارز نداشته باشد. همچنین اعتبار مقام ناظر بازار پول در 
چنین س��ناریویی به طور جد محل خدشه خواهد بود. 
تعیین نرخ هدفی بسیار پایین تر از واقعیات بازار پول و 
بعد رها کردن آن هدف ظرف چند ماه، فرسایش جدی 
برای اعتبار مقام ناظر به همراه خواهد داشت. این امر 
تکرار هر برنامه کاهش نرخ سود دستوری ای را تقریبا از 

روی میز حذف خواهد کرد. 
یک پیشنهاد بهتر که می توانست به جای سناریوی 
جاری مورد توجه قرار گیرد، کنترل - و نه کاهش- 
نرخ سود س��پرده بود. نرخ س��ود هدف می توانست 
دفعت��ا روی ع��ددی، کمی کمت��ر از رقم های قبلی 
ولی واقعی تر، تنظیم ش��ود )به عنوان مثال بین 18 
تا ۲0درصد(. در این سناریو اوال نرخ به اندازه کافی 
برای س��پرده گذاری مجدد سود دریافتی در ماه های 
آتی جذاب می ماند و ریس��ک چرخش نقدینگی در 
بازار ارز بهتر پوشش داده می شد. در ثانی با انتخاب 
یک هدف کوچک تر ولی در دسترس، ضمن افزایش 
اعتبار مقام ناظر، زمین��ه برای اجرای مراحل بعدی 
به تناسب تحوالت بازار ارز فراهم می  شد. ثالثا اعام 
ناگهانی ای��ن تغییر، مانع از پیش��تازی بانک های با 

ریسک باالتر در چنین مسابقه ای بود. 
منبع: مهر 
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تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
کاهش چک های برگشتی شهریورماه

با وجود برگش��ت بی��ش از 1.4 میلیون فقره چک با 
مبلغی تا مرز 13هزار میلیارد تومان، چک های برگشتی 
با کاهش همراه ش��ده اس��ت.  به گزارش ایسنا، چک 
به عنوان یک��ی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تس��ویه 
معادالت خرد و کان محس��وب می شود که البته طی 
سال های گذش��ته با برخی مش��کات نیز مواجه بود. 
به ویژه برگش��ت چک ها و کش��یدن چک های بامحل 
یکی از این مسائل محسوب می شود.  تازه ترین گزارشی 
که بانک مرکزی از مبادالت چک منتش��ر کرده، نشان 
می دهد که در ش��هریورماه امسال بالغ بر ۹.1 میلیون 
فق��ره چک به مبلغی بیش از ۵8ه��زار و ۹00 میلیارد 
تومان مبادله ش��ده است. این ارقام از نظر تعداد نسبت 
به مردادماه تا 6.۷ درصد و همچنین از لحاظ مبلغی تا 
6.۲ درصد کاهش دارد. از چک های مبادله شده حدود 
۵۲.3 درصد در س��ه اس��تان تهران با 34.3، اصفهان با 
۹.۵ و خراس��ان با 8.۵ درصد ب��وده که باالترین حجم 
را نس��بت به سایر اس��تان ها به خود اختصاص داده اند. 
از لح��اظ مبلغی نیز ۷0درص��د چک های مورد معامله 
در همین س��ه اس��تان بوده اس��ت.  ام��ا از چک هایی 
که مبادله می ش��ود بخش��ی وصول و بخشی برگشت 
می خورد. آمارها نش��ان می دهد که چک های وصولی 
بالغ ب��ر ۷.۷میلیون فقره از مجم��وع چک های مبادله 
شده را تشکیل داده اند که این رقم حدود 6.۵درصد در 
مقایسه با مردادماه کاهش دارد. از سوی دیگر چک های 
وصولی مبلغی حدود 46هزار میلیارد تومان بوده که در 
ی��ک دوره یک ماهه تا ۵.۹ درصد کاهش یافته اس��ت. 
در مجموع در ش��هریورماه در کل کشور 84.4درصد از 
کل تعداد چک های مبادله ای و ۷8.۲درصد از کل مبلغ 

چک های مبادله ای وصول شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.0۵6دالر آمریکا

4.۷۹0یورو اروپا

۵.400پوند انگلیس

1.11۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵3۵.۷00مثقال طا

1۲3.6۵0هر گرم طای 18 عیار

1.۲۷۷.000سکه بهار آزادی

1.314.۷00سکه طرح جدید

6۷1.000نیم سکه

381.000ربع سکه

۲۵4.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
نه��م  روز سه ش��نبه  معام��ات  پای��ان  در 
 آبان ماه 96 ب��ا افزایش 172 واحدی معادل
 0.20 درص��د به رقم 87 هزار و 649 واحد 
رس��ید. در معام��ات روز سه ش��نبه نم��اد 
 گروه مپنا با 83 واح��د، نماد ایران  خودرو با
 44 واح��د، نماد پاالیش نف��ت بندرعباس 
با 30 واحد، نماد س��ایپا ب��ا 28 واحد، نماد 
پ��ارس  خودرو با 17 واحد، نماد ملی  صنایع  
م��س  ایران ب��ا 15 واحد، نماد پتروش��یمی 
پردیس با 11 واحد، نماد پتروشیمی شیراز و 
نم��اد بانك ملت با 10 واحد و نماد زامیاد با 
4 واحد افزایش بیش��ترین تاثیر مثبت را در 
رش��د شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، 
نماد فوالد مبارکه اصفهان با 26 واحد، نماد 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با 15 واحد، 
نماد س��رمایه گذاری غدیر با 14 واحد و نماد 
س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و پتروش��یمی 
تامی��ن با 12 واحد کاهش، بیش��ترین تاثیر 

منفی را در برآورد نماگر بورس داشتند. 
سبزپوشی بازار سهام با معامالت 

درون گروهی
ب��ازار س��هام در حالی با پرحجم ش��دن 
نماده��ای  برخ��ی  در  س��هام  معام��ات 
معاماتی به پیش��روی گروه خودرویی ها و 
قطعه س��ازها روبه رو بود که اغلب معامات 
س��هام در مح��دوده صف��ر تابلو ی��ا همان 
قیمت پایانی نوس��ان کردند.  در این بین، 
بازارگردانی نوبتی در نمادهای شاخص ساز 
بازار باعث ش��ده ت��ا روند معام��ات رو به 
رشد باش��د و همچنان بازار سهام روزهای 
سبزپوش��ی را تجرب��ه کن��د. در معامات 
درون گروهی بازار سهام 156 میلیون سهم 
بانك ملت به ارزش 15میلیارد تومان میان 
س��هامداران عمده این س��هم ب��ا معامات 
 انتقال��ی روب��ه رو ش��د.  هم زم��ان بیش از
 156 میلی��ون برگه اختی��ار فروش تبعی 

بان��ك ملت به ارزش بی��ش از 15 میلیارد 
تومان کد به کد شد.  در بانك انصار نیز 70 
میلیون سهم به ارزش کمتر از 14 میلیارد 
توم��ان ب��ا معامات ک��د به  کد از س��وی 
سهامدار عمده همراه بود.  همچنین کمتر 
از 16 میلیون سهم سرمایه گذاری بوعلی با 
ارزش بی��ش از یك و نیم میلیارد تومان به 
کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال 
یافت و کمتر از 15میلیون س��هم گسترش 
 نف��ت و گاز پارس��یان ب��ه ارزش بی��ش از

 3 میلیارد تومان کد به کد ش��د.  در عین 
حال 12 میلیون س��هم ریل س��یر کوثر به 
ارزش بی��ش از 3.5 میلی��ارد تومان کد به 
کد شد و 8.5 میلیون سهم سیمان کرمان 
ب��ه ارزش بی��ش از 1.5 میلی��ارد توم��ان 
به کده��ای درون گروهی س��هامدار عمده 
انتقال یافت.  در کش��ت و صنعت شهداب 
ناب خراس��ان، اما بیش از 5 میلیون سهم 

ب��ه ارزش بیش از یك میلی��ارد تومان کد 
به کد ش��د.  همچنین 4.5 میلیون س��هم 
پاالیش نفت بندرعب��اس به ارزش بیش از 

2.5 میلیارد تومان کد به کد شد. 
تداوم رشد نماگرهای فرابورسی

معام��ات فراب��ورس ای��ران روز جاری 
در حال��ی پایان یافت که ش��اخص کل به 
سبزپوشی خود ادامه داد و ارزش معامات 
روز  دادوس��تدهای  در  یاف��ت.  افزای��ش 
سه ش��نبه 9 آبان ماه بیش از 261 میلیون 
ورق��ه به ارزش حدود 2 هزار و 10 میلیارد 
ریال در بازارها دس��ت به دست شد که از 
کاهش حجم معامات در مقابل ارزش آن 
حکایت داشت. س��هامداران در مجموع دو 
ب��ازار اول و دوم نی��ز بیش از 126 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 356 میلی��ارد ری��ال را 
خریدوفروش کردند که برای چندمین روز 
متوالی نماد معامات��ی ذوب آهن اصفهان 

باالتری��ن حجم معامات��ی را به میزان 33 
میلیون س��هم در اختیار گرفت. همچنین 
این نماد همانن��د دیروز در صدر نمادهای 
پربازدی��د ق��رار گرف��ت با این تف��اوت که 
معامات را با رش��د قیم��ت پایانی خاتمه 
داد. همچنین در جریان بازار چند توقف و 
بازگشایی نماد نیز رقم خورد. بدین ترتیب 
نمادهای معامات شرکت های فرآورده های 
غذایی و قند چهارمح��ال، فوالد هرمزگان 
زنج��ان  پتروش��یمی  صنای��ع  و  جن��وب 
بازگش��ایی و در مقابل نماد ش��رکت های 
بیم��ه آرم��ان و صنایع ف��والد آلیاژی یزد 
متوقف شدند. در ادامه سبزپوشی آیفکس 
نیز ش��اهد رشد ش��اخص کل به میزان 3 
واحد بودیم که عمده این افزایش از جانب 
نمادهای »میدک��و«،  »ذوب«،  »بمپنا« و 
»مارون« تا س��طح حداکثر 1.5 واحد رقم 
خورد.  بدین ترتیب آیفکس با رشد دیروز 
در ارتف��اع 972 واح��دی یعن��ی باالترین 
ارتف��اع از آغ��از فعالیت خود ق��رار گرفت. 
نگاهی به معامات ب��ازار پایه فرابورس در 
هر س��ه تابلو معاماتی در این بازار نش��ان 
می دهد س��هامداران اقدام به خریدوفروش 
131 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 
227 میلیارد ریال کردن��د و نماد  »لکما« 
و »کیس��ون« به ترتی��ب باالترین حجم و 
ارزش معاماتی را در ب��ازار تجربه کردند. 
س��رمایه گذاران بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
فراب��ورس نیز ش��اهد جابه جای��ی بیش از 
ی��ك میلیون ورق��ه ب��ه ارزش یك هزار و 
342 میلیارد ری��ال بودند. پس از چندین 
روز صدرنش��ینی اسناد خزانه در این بازار، 
روز جاری اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا 
بیشترین حجم و ارزش معامات را در این 
ب��ازار در اختیار گرف��ت. در نهایت در تابلو 
اوراق تس��هیات مس��کن هم خریداران و 
فروش��ندگان اقدام به مبادله 68 هزار ورقه 
تس��ه به ارزش بی��ش از 51 میلیارد ریال 
کردند. تس��ه مهر ماه 96 باالترین حجم و 
ارزش معامات را در این تابلو شاهد بود. 

خودرویی ها و قطعه سازها پیشرو شدند

بازارگردانی نوبتی در نمادهای شاخص ساز بازار سهام
یادداشت

4 متغیر تاثیر گذار بازار سرمایه

یک��ی از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر بازار س��هام 
گزارش های شش ماهه است. طیف وسیعی از صنایع 
در بازار س��رمایه حاضر هستند که گزارش های شش 
ماه��ه متنوعی ب��ا تفاوت های قابل توج��ه مثبت تا 
منفی و ش��رایط مس��اعد تا نامس��اعد منتشر کنند. 
دو گ��روه معدنی و پتروش��یمی متاث��ر از تغییرات با 
اهمی��ت قیمت های جهانی و رش��د نرخ ارز ش��اهد 
رش��د قیمت س��هام و البته رشد س��ودآوری شدند، 
گزارش های ش��ش ماهه این ش��رکت ها ب��رای بازار 
س��رمایه قابل قب��ول و مثبت بود. نقط��ه مقابل این 
گروه، گروه خودرو است. آمار شرکت های خودرویی 
امیدواری های کمتری داش��ت، این در حالی بود که 
خودرویی ه��ا با حجم قاب��ل توجهی از اخبار مثبت و 
امیدوار کننده در ماه های گذش��ته مواجه ش��دند که 
انتظار افزایش حاشیه سود و کاهش بهای تمام شده 
در آنها وجود داشت و گزارش های عملکرد شش ماهه 
این گروه گوی��ای عدم موفقیت بود. چنین تغییراتی 
نش��ان می دهد برخ��ی گزارش ها مح��رک مثبت و 
برخی محرک منف��ی برای بازار بودن��د که البته در 
هم��ه صنایع این موضوع وجود داش��ت. به جز گروه 
فلزات اساس��ی، معدنی و پتروشیمی ها سایر صنایع 
بازار بودجه های خ��ود را در محدوده های پیش بینی 
ش��ده محقق کردن��د. گزارش های ش��ش ماهه عامل 
درون��ی تاثیر گذار بر بازار اس��ت و همچنان ش��اهد 
برخ��ی اتفاق های تاثیر گذار در محی��ط بیرونی بازار 
سرمایه هستیم. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز برای 
سرمایه گذاران ابهام ایجاد کرده و زمان یکسان سازی 
ن��رخ ارز اق��دام بس��یار ج��دی و مهمی اس��ت که 
س��رمایه گذاران در انتظار آن هس��تند. در عین حال 
تاثی��ر خبرهای سیاس��ی بر بازار س��رمایه به ش��دت 
کاهش یافته و س��رمایه گذاران آگاهانه تر از گذش��ته 
نسبت به این گونه اخبار واکنش نشان می دهند. اگر 
س��رمایه گذاران این اطمینان را پیدا کنند که کنترل 
شبکه بانکی و کاهش نرخ سود بانکی توسط مسئوالن 
پایدار و ادامه دار است، به واسطه ورود نقدینگی های 
 جدید به بازار س��رمایه می توان امیدوار به روند رشد

 با ثبات بازار سهام بود. 
منبع: سنا

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
بورس کاالی ایران و هند

تفاهم نام��ه هم��کاری میان ب��ورس کاالی ای��ران و 
 ب��ورس کاالیی و مش��تقه ملی هند در حاش��یه کیش
 اینوکس 2017 به امضا رس��ید که برای نخس��تین بار 
یك هزار تن قیر تولیدی شرکت نفت جی از طریق وب 
سرویسی که مقدمه راه اندازی سکوی مشترک معاماتی 
بی��ن دو بورس اس��ت، م��ورد مبادله ق��رار گرفت. این 
تفاهم نامه جهت تسهیل معامات کاالیی بین دو کشور از 
طریق سکوی مشترک معاماتی بین بورس کاالیی ایران 
و هند منعقد ش��د که در مرحله نخست این تفاهم نامه، 
 امکانی ایجاد ش��ده اس��ت ت��ا تجار دو کش��ور از طریق 
وب سرویسی به طور مس��تقیم قیمت های کشف شده 
قی��ر را روی تابلوی بورس های خ��ود ببینند. در همین 
راس��تا دیروز 2 هزار تن قیر تولیدی ش��رکت نفت جی 
از طریق این وب سرویس در مقابل دیدگان معامله گران 
و تج��ار هندی قرار گرفت و در اس��تقبال آنها یك هزار 
ت��ن از محصول ایرانی توس��ط تجار هن��دی خریداری 
ش��د. حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران 
در مراس��م امضای تفاهم نامه با بورس کاالیی و مش��تقه 
ملی هند گفت: ایده همکاری مش��ترک با بورس کاالیی 
هند ریش��ه در ش��کایاتی دارد که تجار بزرگ هندی از 
دریاف��ت قیر بی کیفیت از بازار ایران را داش��تند، این در 
حالی اس��ت که قیر تولید ش��ده در ایران به خصوص در 
دو ش��رکت نفت جی و پاس��ارگاد از باالترین کیفیت در 
س��طح جهانی برخوردار اس��ت. وی افزود: در این راستا 
و در ط��ول چند م��اه گذش��ته مذاکراتی بی��ن این دو 
بورس صورت گرفت و مقرر ش��د دو تی��م نرم افزاری از 
بخش آی تی هر دو بورس، کارگروهی تش��کیل دهند تا 
زیرس��اخت های الزم برای شکل گیری سکوی معاماتی 
مشترک ایجاد شود. سلطانی نژاد اظهار داشت: دستاورد 
ای��ن کارگروه به وجود آمدن وب سرویس��ی اس��ت که 
کاالهای هر دو بورس به صورت جداگانه روی صفحه وب 
برای هر دو بورس به نمای��ش درآورد. مدیرعامل بورس 
کاالی ایران گفت: به واس��طه وجود این وب س��رویس 
تاج��ران هندی و ایرانی می توانند به ش��کل مس��تقیم 
در فضایی که قیمت عادالنه تر کش��ف ش��ده و کیفیت 
تضمین می ش��ود به تبادل کاالیی بپردازند. در ادامه این 
مراسم نیز راجش س��ینها، مدیرعامل بورس الکترونیك 
کاالی��ی هن��د گفت: ای��ن تفاهم نامه آغ��از راه ارتباط با 
 بورس کاالی ایران اس��ت و پس از عملیاتی ش��دن این

 وب سرویس، در مسیر راه اندازی کامل سکوی مشترک 
قدم برمی داریم. 

بـورس کـــاال

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

علی اسالمی بیدگلی 
رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی



 نشست بررسی افزایش تعامل
 و بهبود فضای کسب و کار در اراک

در نشس��ت بررس��ی افزای��ش تعامل و بهب��ود فضای 
کس��ب و کار که با حض��ور رئیس، هیأت رئیس��ه و هیأت 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اراک با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 
علی اکبر کریمی و سیدمهدی مقدسی و جمعی از فعاالن 
اقتصادی اس��تان صورت گرفت، منوچهر توسطی، رئیس 
ات��اق بازرگان��ی اراک با اش��اره به مزی��ت صنعتی بودن 
استان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، صنایع و 
کارخانجات ما دچار مشکل شده اند و این مشکالت فقط 
با یک سیاست و استراتژی کلی در زمینه توسعه صنعتی 
و اقتصادی رفع خواهد شد که این سیاست کلی نیز باید 
در مجلس تدوین شود، لذا باید با تدوین قوانین خوب در 
اجرای آن هم نظارت دقیق وجود داش��ته باش��د و اجازه 
انحراف یا توقف در اجرای قوانین به دس��تگاه های اجرایی 
 داده نش��ود. منوچهر توس��طی ضمن اش��اره به انتخابات

 میان دوره ای اتاق بازرگانی اراک گفت: در راستای تعالی 
و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و به ویژه 
رش��د و توسعه اقتصادی در حوزه اس��تان با تمام توان و 
پتانسیلی که در اتاق بازرگانی وجود دارد تالش می کنیم 
زیرا توسعه صادرات غیرنفتی بدون حمایت از تولید داخلی 
و افزایش آن صورت نخواهد پذیرفت، لذا به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی و مش��اور سه قوه از توان و پتانسیل کلیه 

دستگاه های اجرایی و مرتبط بهره خواهیم برد. 
س��پس س��یدمهدی مقدس��ی، نماینده مردم اراک در 
مجلس شورای اسالمی گفت: سطح انتظارات از این اتاق 
بسیار باالست و همه ما باید در امر نقش آفرینی و ارتقای 
جای��گاه آن نهایت تالش خ��ود را به کار گیریم و در همه 

عرصه ها حضور بهتر و برجسته تری داشته باشیم. 
وی گفت: با توجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی 
حاک��م بر کش��ور نق��ش بخش خصوص��ی در همه 
عرصه ه��ا یک ضرورت اجتناب ناپذی��ر بوده و باید با 
افزایش مبادالت تجاری و تحکیم روابط، خاصیت و 
اثربخشی خود را بیش از پیش نمایان کند. علی اکبر 
کریم��ی، نماینده م��ردم اراک در مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز در ادامه گفت: حضور اتاق بازرگانی در 
جلسات، شوراها و در کنار مدیریت استان در فرآیند 
توسعه و پیشرفت و س��رمایه گذاری می تواند بسیار 
مؤثر باشد، چراکه اعضای این اتاق موانع، مشکالت و 
مسائل را از نزدیک لمس کرده اند. سپس حمیدرضا 
مهدی نیا، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک ضمن 
ارائه گزارش مختص��ری از عملکرد اتاق گفت: برای 
مدت زمان باقی مانده از ای��ن دوره برنامه ای تدوین 
کردی��م و تمام ابع��اد کار و فعالیت های��ی را که در 
رسالت اتاق های بازرگانی است در نظر گرفتیم. وی 
گفت: تقویت امور بین الملل یکی از اهداف اصلی ما 
اس��ت که تصمیم داریم برای جلوگیری از پراکنده 
کاری کمیته مشترک امور بین الملل با محوریت اتاق 
بازرگانی با هدف افزایش فعالیت های خارجی، توسعه 
تجارت و جذب س��رمایه گذاری خارجی را تشکیل 

دهیم. 

 بهره برداری 1166طرح صنعتی 
در سال 96

معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت از ابتدای سال جاری تاکنون، 1166 طرح 
صنعتی به بهره برداری رس��یده اند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی خوزس��تان، فرشاد مقیمی در 
حاشیه گردهمایی معاونان برنامه ریزی شرکت شهرک های 
صنعتی سراسر کشور در خوزستان، با اشاره به پروژه هایی که 
در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با مشارکت سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در دست اجرا هستند، اظهار کرد: پروژه های 
مذکور شامل پیگیری طرح رونق تولید و راه اندازی واحدهای 
صنعتی در حال ساخت و س��از اس��ت که به همین منظور از 
طرح ها و واحدهای صنعتی سراسر کشور که از ویژگی مذکور 
برخوردار هستند قریب به 2 هزار بازدید به عمل آمده است 
و 1166 طرح صنعتی نیز از ابتدای س��ال جاری تاکنون به 
بهره برداری رسیده  اس��ت. وی شناسایی واحدهای مستعد 
راکد شدن و پیشگیری از بروز چنین اتفاقی را حائز اهمیت 
برش��مرد و افزود: چنانچه موانع و چالش ها شناسایی شده و 
راهکارهایی برای پیشگیری از توقف تولید واحدها اتخاذ شود، 
مدیری��ت منابع و زمان به نحو مطلوب تری صورت می گیرد 
زیرا راه اندازی مجدد واحدهای راکد به مراتب مستلزم صرف 
زمان و هزینه بیش��تری اس��ت به خصوص که 20 درصد از 
واحدها در سراسر کشور کاماًل متوقف هستند و حتی بیش از 

10 سال از توقف نیمی از این 20درصد می گذرد.
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ام��روز چهارش��نبه والدیمی��ر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه و الهام علی اف، 
رئیس جمه��وری آذربایج��ان ب��ه تهران 
س��فر می کنن��د. بهانه این س��فر، حضور 
در نشس��ت س��ه جانبه تهران، مس��کو و 
باکو برای بررس��ی فرصت های همکاری 
سه جانبه اس��ت. ایران و روس��یه تعامل 

تجاری خوبی باهم دارند. 
اتاق  رئی��س  اس��داهلل عس��گراوالدی، 
مش��ترک ایران و روس��یه در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران از اهمیت روابط 
ایران و روس��یه می گوی��د: رابطه ایران و 
روس��یه، رابطه قابل قبولی است اما حجم 
مب��ادالت از نظر ص��ادرات خیلی پایین 
است. ما سال گذشته حدود 400 میلیون 
دالر صادرات به روس��یه داشتیم و حجم 
واردات ما از این کشور حدود یک میلیارد 
و 500میلی��ون دالر اس��ت؛ این نس��بت 
یعنی 20درصد از حجم مبادالت ما سهم 
ص��ادرات و 80 درصد آن س��هم واردات 
اس��ت که این رقم اصاًل رق��م قابل قبولی 

نیست. 
روس��یه  می گوی��د:  عس��گراوالدی 
در اروپ��ای ش��رقی بزرگ تری��ن کش��ور 
مصرف کننده مواد غذایی اس��ت و از نقاط 
مختلف دنیا واردات دارد، اما ایران در این 
زمینه جایگاه خوبی ندارد. مبادالت ما با 

روس��یه در مقایسه با کشورهای همسایه 
از همه کمتر است. 

رئیس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه 
در مورد مش��کالت توسعه روابط تجاری 
با روس��یه گفت: ش��رایط بانک��ی، مالی، 
حمل ونقل و همچنین مش��کالت صدور 
روادید بر سر راه توسعه روابط تجاری دو 
کشور است؛ به ویژه صدور روادید تجاری 
که بارها این مشکالت را در حضور وزرای 

روسی گفته ایم اما حل نشده است. 
نمایندگان  هیأت  عضو  عس��گراوالدی 
ات��اق تهران از چهار مش��کل اصلی تجار 
با روسیه می گوید: مشکل بانکی، مشکل 
مالی، سیستم حمل ونقل و ویزا همچنان 
مهم ترین مشکل تجار ایرانی با این کشور 

است. 
ب��ه گفته عس��گراوالدی، تج��ار ایرانی 
ب��ا ش��هرهای جنوبی روس��یه در ارتباط 
هس��تند؛ ش��هرهایی چون آس��تراخان، 
کالینینگ��راد،  لنینگ��راد،  س��اراتوف، 
ولگوگ��راد و مس��کو ب��ازار کاالی ایرانی 
هس��تند. البته اگر ش��رق روسیه شامل 
جنوب ش��رقی هم باشد، شهر آستراخان 
در آنج��ا در این محدوده ب��رای ما مهم 

است. 
او می گوی��د: م��ا معتقدی��م بای��د ب��ه 
کارآفرینان و تجار ایرانی ویزای یک ساله 

بدهن��د ولی هن��وز روس ه��ا هیچ کاری 
انجام نداده اند. البته آنها ویزای توریستی 
را راح��ت می دهند ولی وی��زای تجاری 

دشوار است. 
عضو هی��أت نماین��دگان ات��اق ایران 
مهم تری��ن چالش تجار را سیاس��ت های 
گمرکی روس��یه می داند و معتقد اس��ت 
مهم تری��ن ای��ن چالش ه��ا عبارتن��د از 
سیس��تم ارزش گ��ذاری ب��االی کاالهای 
ایران��ی در گم��رک روس��یه، ضع��ف در 
بازاریابی و شناسایی ظرفیت های بازاری 
بهداشتی  اس��تانداردهای  روسیه، فقدان 
مشترک، مشکالت مربوط به اخذ روادید، 
کشش تقاضای مصرف کنندگان روسی به 
کاالهای اروپایی و عدم اعتماد دوس��ویه 

بین تجار دو کشور. 
به گفت��ه عس��گراوالدی در چهار نوع 
یعن��ی سیس��تم  سیس��تم حمل ونق��ل 
هوایی، دریایی، ریلی و کامیونی ایرانیان 
برای سفر به روس��یه مشکل  دارند. خط 
کش��تیرانی ایران از انزلی به آس��تراخان 
ممکن اس��ت و تجار بای��د کاالی خود را 
به انزل��ی منتقل کرده و بعد به روس��یه 

صادر کنند.
 رانن��ده کامیون ه��ا مش��کل دریافت 
وی��زا دارن��د. خط��وط ریل��ی در ای��ران 
در خدم��ت تجارت نیس��ت و سیس��تم 

هوای��ی م��ا مش��کالتی دارد. از طرف��ی 
ایران هواپیمای باری به روس��یه ندارد و 
هواپیمای مس��افربری هم فقط به مسکو 
پرواز می کند درحالی که تجارت با روسیه 
فقط در ش��هر مس��کو انجام نمی شود. ما 
باید بتوانیم به ش��هر آستراخان و جنوب 

روسیه پرواز مستقیم داشته باشیم. 
او تصری��ح می کن��د: درحالی که حجم 
مناسبات ما با کشورهای همسایه جنوبی، 
عراق و افغانستان بیشتر از روسیه است، 
اعتم��اد بهتری میان ما با آنها وجود دارد 
اما هنوز در گمرکات استان های مختلف 

روسیه به تجار ایرانی اعتماد نمی شود. 
عس��گراوالدی خواس��تار تعامل و رفع 
موانع ش��د و اف��زود: باید تالش کنیم که 
حجم مناسبات بین ایران و روسیه نه تنها 
بیشتر شود بلکه در مقایسه با کشورهایی 
مانن��د چی��ن و اروپا به رق��م باالتری از 

هدف گذاری انجام شده برسیم. 
او به س��فر والدیمیر پوتی��ن به تهران 
اش��اره می کند و می گوید: ق��رار بود در 
دیداره��ای پوتی��ن با مقام��ات ایرانی از 
بخش خصوصی هم حضور داشته باشند، 
اما هن��وز رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران دعوت نش��ده 
اس��ت. حتم��ا باید در جلس��ه دی��دار با 

بخش خصوصی طراحی شود.

چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی س��ازی و نهمین 
فرصت های س��رمایه گذاری  نمایش��گاه 
کش��ور در آیینی در مرکز همایش های 
بین الملل��ی کیش فعالی��ت خود را آغاز 

کرد. 
افتتاحی��ه این نمایش��گاه  در آیی��ن 

محمد ابراهی��م انص��اری الری، رئیس 
منطق��ه آزاد کی��ش، ش��اپور محمدی 
رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
و عبدالناص��ر همت��ی رئی��س کل بیمه 

مرکزی سخنرانی کردند. 
در این نمایش��گاه 180 شرکت کننده 
از  خارج��ی  40ش��رکت  و  داخل��ی 

کش��ورهای آلم��ان، س��وییس، ژاپ��ن، 
فرانس��ه، مالزی، روس��یه، هنگ کنگ، 
انگلس��تان، یونان، ترکیه، هند، عمان و 

قزاقستان حضور دارند. 
س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع 
ایران به همراه شرکت های تابعه خود در 
این نمایشگاه برای عرضه توانمندی های 

صنعتی و مهندس��ی خ��ود حضور دارد. 
ضمن آنک��ه همزمان همای��ش معرفی 
توانمن��دی ای��درو ب��ا موض��وع جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی و داخل��ی در 
ح��وزه صنعت در روز چهارش��نبه دهم 
آبان ماه )ام��روز( در مرکز همایش های 

بین المللی کیش برگزار می شود. 

۲۲۰شرکت در چهارمین نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰1۷ 

رئی��س هیأت عام��ل ایمیدرو در نخس��تین روز از 
کنفران��س بین المللی معدن و منابع در اس��ترالیا، با 

مدیران شرکت های بزرگ معدنی دنیا دیدار کرد. 
 مهدی کرباس��یان که ب��رای ارائه فرصت های مالی 
وس��رمایه گذاری بخش مع��دن و صنایع معدنی ایران 
در چهارمین کنفرانس IMARC حضور یافته، صبح 
دی��روز به وقت ملب��ورن – مرکز ایال��ت ویکتوریا- با 
مدیرعامل شرکت فورتسکیو متال گروپ )اف .ام.جی( 
 که از بزرگ ترین ش��رکت های س��نگ آهن استرالیا و 

جهان است، دیدار کرد. 
 ،)NevillePower( در دیدار کرباسیان و نِویل پاور
برنامه های توسعه ای زنجیره فوالد ایران به ویژه بخش 

س��نگ آهن، برشمرده شد. مدیرعامل FMG در این 
دیدار درباره نحوه سرمایه گذاری در حوزه سنگ آهن 

ایران با کرباسیان گفت وگو کرد. 
در روز نخست این رویداد بین المللی، رئیس هیأت 
عام��ل ایمی��درو همچنی��ن از نمایش��گاه جانبی این 
کنفرانس دی��دن کرد و گفت وگویی نی��ز با صاحبان 
ش��رکت های ایرانی و خارجی در بخش های تولیدی، 
صادراتی، خدماتی و بخش ماش��ین آالت و مالی انجام 
داد.  مهدی کرباس��یان و سیدحس��ین هاشمی عضو 
هی��أت عامل ایمی��درو، همچنین ب��ا حضور در جمع 
وزرا و مقامات پارلمان دولت محلی ویکتوریا، دیداری 
نی��ز درباره فرصت های همکاری معدنی دو کش��ور با 

مقامات این مهم ترین ایالت استرالیا انجام داد. 
در ای��ن دیدار ها رئیس کمیس��یون اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کش��اورزی ای��ران و برخی مدیران 
ش��رکت های معدنی، فوالدی،  روی از ایران نیز حضور 

داشتند. 
رئیس هی��أت عامل ایمیدرو امروز چهارش��نبه نیز 
س��خنانی را ب��ا موضوع،»فرصت های تأمی��ن مالی و 
س��رمایه گذاری« در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی 

ایران ارائه می کند. 
این کنفرانس )IMARC( طی روزهای سه ش��نبه 
تا پنجش��نبه هفته جاری  )31 اکتبر تا 2 نوامبر( در 

شهر ملبورن برگزار می شود. 

کرباسیان در چهارمین کنفرانس  ای مارک

 مشکالت توسعه روابط تجاری ایران با روسیه 
اتاق شهرستان

صنعت

یادداشت

خبر

نکاتی کلیدی درباره مالیات

یک��ی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها مالیات اس��ت. 
براساس قانون برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم بودجه 
جاری کش��ور باید از محل مالیات تأمین ش��ود نه نفت و 
درآمدهای نفتی. باید برای مس��ائل زیربنایی و بین نسلی 
مثل بندرگاه و راه آهن، جاده و پل ها و مس��ائل مربوط به 
منابع آب و محیط زیست سرمایه گذاری شود، اما در حال 
حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در 
ایران 7.5 درصد اس��ت. این نسبت در حالی کسب  شده 
که در ترکیه در همس��ایگی ما آن را به 20 درصد رسانده 
است. در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، نروژ و فنالند، 
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی 50 درصد 
است. چرا این نس��بت در ایران پایین است؟ دلیل اصلی 
تع��داد زی��اد فرارهای مالیات��ی و معافیت ه��ای مالیاتی 
 قابل توجه اس��ت. براس��اس برآوردهای کارشناس��ی تنها
 40 درص��د اقتصاد ایران مالیات می ده��د، 20 درصد از 
اقتص��اد از مالیات معاف اس��ت و 40 درصد دیگر مالیات 
نمی دهد. راهکار افزایش نس��بت مالیات و تولید ناخالص 
ملی چیس��ت؟ طراحی یک سیس��تم مالیات��ی کارآمد با 
کمک گرفت��ن از تجربه کش��ورهای توس��عه یافته برای 
طراحی یک سیستم جامع مالیاتی به اداره منطقی کشور 
کمک می کند. مالیات ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی 
است. کسانی که درآمد بیش��تری دارند مالیات بیشتری 
می دهن��د و در کنار ایجاد یک سیس��تم تامین اجتماعی 
کارآم��د می توان به اقش��ار نیازمند با ب��از توزیع پول در 
کش��ور کمک کرد. جریان یافتن سیستم کارآمد مالیاتی 
و تامین اجتماع��ی ب��ه کاهش ضریب جین��ی و درنهایت 
متعادل شدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه می انجامد؛ 
تجربه ای که کشورهای اسکاندیناوی از آن امروز به خوبی 
نفع می برند. مردم ساالری و تحکیم دموکراسی یکی از آثار 
مثبت اجرای سیستم کارآمد مالیاتی است. اگر خودروی 
یک شهروند ایرانی خراب ش��ود، پلیس هم آن خودرو را 
هل می دهد چراکه بخش��ی از حقوق آن پلیس از مالیات 
مردم است که تأمین می شود. باید در مورد اجرای سیستم 
جامع مالیاتی در ایران به چند نکته مهم توجه کرد. نکته 
اول فاصله گرفتن از روش های س��نتی و اتکای بیشتر به 
تکنولوژی اطالعات است. نکته دیگر هماهنگی مجموعه 
حاکمیت ب��رای دریافت مالیات اس��ت. در این زمینه به 
هم��کاری جدی مجلس، قوه قضاییه و دولت نیاز داریم تا 
به هدف غایی اخذ مالیات یعنی عدالت اجتماعی برسیم و 
البته به نظر من نقش قوه قضاییه به دلیل مقابله با فرارهای 
مالیاتی پررنگ تر اس��ت. در اقتص��اد آمریکا ضرب المثلی 
اس��ت که می گوید از مرگ می شود فرار کرد اما از مالیات 
هرگز. این نشان می دهد که یک سیستم مالیاتی کارآمد تا 

چه اندازه می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
 ای��ن در حالی اس��ت که در ای��ران در بعضی زمینه ها 
هیچ تعادلی بین درآمده��ا و مالیات ها وجود ندارد. برای 
مثال هزاران میلیارد هزین��ه درمان خانوارهای متکی به 
بخش خصوصی در ایران است درحالی که مالیات دریافتی 
از پزشکان هیچ تناسبی با این میزان هزینه ندارد و بسیار 

اندک است. 
 

 
بازاریابی اتاق ایران در 5 نقطه از 

جهان 
در هفتاد و یکمین نشست ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی ضمن بررس��ی مشکالت ناشی از حفظ 
قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی، وضعیت تجارت ایران با 
همسایه های شمالی به خصوص روسیه و موضوع تأسیس 
دفاتر بازاریابی اتاق ایران در پنج نقطه از جهان مورد توجه 
قرار گرفت. در این نشست غالمحسین شافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران از جمع بندی 
هیأت رئیس��ه اتاق در خصوص تأسیس دفاتر بازاریابی در 
خارج کشور خبر داد و تشریح کرد: ایران نیز می تواند مانند 
جت��رو در ژاپن و کترا در کره جنوبی، دفاتر بازاریابی را در 
خارج از کشور ایجاد کند. به همین منظور راه اندازی پنج 
دفتر در پنج نقطه از دنیا در هیأت رئیسه اتاق ایران مصوب 
ش��ده است. در مرحله بعد فرآیند شناسایی بهترین نقاط 
برای تأسیس این دفاتر نهایی و اطالع رسانی خواهد شد. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با نگاه به تأکیداتی 
که دولت نس��بت به صادرات دارد، از تأس��یس دو دپارتمان 
در اتاق با محتوای صادراتی خبر داد. به اعتقاد وی تأس��یس 
دپارتمانی با موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی و دیگری با 
محتوای ساماندهی ظرفیت قابل توجه ایرانیان خارج از کشور 

می تواند در بهبود شرایط صادراتی کشور اثرگذار باشد. 
نبود سازمان اجرایی دقیق در صادرات کشور

در ادامه مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتص��اد و دارایی از 
نبود مدیری��ت واحد در مقوله صادرات انتقاد کرد و از آن 
به عنوان مان��ع اصلی صادرات یاد کرد. ب��ه باور این مقام 
مسئول کشورهای همس��ایه به ویژه روسیه، ظرفیت های 
خوبی هس��تند که در اختیار ایران قرار دارند اما به دلیل 
نبود س��ازمان اجرایی درست و منطقی، نمی توانیم از آنها 
بهره ببریم. وی ادامه داد: قرار است امروز والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه وارد ایران شود. خوشبختانه مذاکرات 
خوبی هم از قبل با ایش��ان صورت گرفته اس��ت. تجار و 
فعاالن اقتصادی ایران باید از ظرفیت هایی که شکل گرفته 
بهترین استفاده را ببرند. براساس اظهارات کرباسیان، قرار 
است در مذاکرات روز آینده دولت با روسیه موضوع سوآپ 
ارزی برای مبادله از طریق پول های ملی دو کش��ور نهایی 

شود. 

مهدی پازوکی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی



چابهار، قطب سوم خودروسازی با 
مدیریت بخش خصوصی

بعد از آنکه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که 
»فقط ایران خودرو و س��ایپا در عالم خلق نشده اند، بلکه 
بخش خصوصی اتاق بازرگانی با تجمیع سرمایه های خود 
می تواند یک شرکت خودروسازی ایجاد کند و سومین آن 

باشد که بنده نیز از آن حمایت می کنم« .
به گزارش پدال نیوز، این س��خنان واکنش های بسیاری 
را به دنب��ال داش��ت و هر کس��ی از ظن خود، نس��بت به 
تحلیل این سخنان پرداخت، این در حالی است که برخی 
معتقدند منظور وزیر این نبوده اس��ت ک��ه اتاق بازرگانی 
ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، خود خودروسازی 
ایجاد کند، بلکه اتاق با توجه به جایگاهی که در س��اختار 
ایران دارد، باید در این باره دعوت از سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی و ایجاد جوینت ونچر های قوی و کارآمد و بزرگ 
با خودروسازان بزرگ جهان، تسهیل فضا و ایجاد شرایط 
برای جذب س��رمایه گذاری خارجی را سرلوحه کار خود 

قرار دهد. 
از س��ویی ایجاد قطب س��وم هم��راه با انتق��ال دانش، 
تکنول��وژی و س��رمایه گذاری خارجی خواه��د بود که با 
مدیریت بخش خصوصی همراه است و با نگاه افزایش توان 
صادراتی، متنوع ک��ردن محصوالت، کم کردن هزینه های 

سربار تولید و افزایش نگاه بهره ور همراه خواهد شد.
 از س��ویی یکی از مزیت های مدیریت بخش خصوصی 

افزایش بهره وری خواهد بود. 
براساس این گزارش، حال فارغ از این موضوع که بخش 
خصوصی عهده دار مدیریت قطب سوم خودروسازی شود، 
موضوع ایجاد مکان قطب س��وم خوروسازی چهار سالی 

است که از سوی اکبر ترکان مطرح شده است. 
وی که در دولت گذش��ته عهده دار مس��ئولیت دبیری 
ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی بود، چابهار 
را ب��ا توجه به موقعی��ت جغرافیایی، منطق��ه آزاد بودن، 
زیرس��اخت های موجود و نیروی کار ارزان، واجد شرایط 
برای احداث قطب س��وم دانس��ت. حال در همین رابطه 
مرتضی بانک، مش��اور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی در گفت وگو ب��ا »دنیای 

خ��ودرو« با اش��اره به اینکه م��ا به عنوان مناط��ق آزاد از 
پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با احداث 
قطب سوم خودروسازی استقبال می کنیم، اظهار داشت: 
»چابهار با توجه  به مزایا و زیرساخت هایی که دارد، مکانی 
مناسب برای احداث قطب س��وم خودروسازی است و ما 

آمادگی انجام این کار را داریم.«
یک��ی از موضوعاتی که در این بی��ن وجود دارد، نیاز به 
وجود جوینت ونچر برای ایجاد قطب س��وم خودروسازی 
اس��ت، چراک��ه از یک س��و بای��د تولی��دات قطب س��وم 
خودروس��ازی توان رقابت صادراتی را دارا باشد و از سوی 
دیگر قیمت تمام شده تولید خودرو نیز اقتصادی باشد، که 
این موضوع فقط با مشارکت خودروسازان معتبر خارجی 
میسر خواهد ش��د. حال باید به انتظار نشست و مشاهده 
ک��رد در آینده چ��ه اتفاقاتی پیرامون ایجاد قطب س��وم 
خودروسازی با محوریت بخش خصوصی و مکانی که برای 

این امر در نظر گرفته می شود، خواهد افتاد. 
ذک��ر این نکته ضروری اس��ت که ای��ن کار باید با یک 

برنامه ریزی درست و اصولی اجرایی شود. 

خودروسازی ایران نیازمند همکاری 
با مجموعه های بزرگ

مدیرعامل سابق شرکت س��ایپا با بیان اینکه درست 
ک��ردن بدنه خودرو، ایجاد خط رن��گ و خطوط مونتاژ 
به منزله خودروس��از بودن ایران نیست، گفت: ساختار 
فعل��ی، ایران را خودروس��از نمی کن��د و البته دردی از 

دردهای ما هم دوا نمی شود. 
ای��ران نیازمند هم��کاری با مجموعه ه��ای بزرگ در 
طراحی، موت��ور، گیربکس و. . . به منظور خودروس��از 

شدن است.
 سعید مدنی با بیان اینکه اگر پایشی در قراردادهای 
خودرویی صورت نگیرد، رنو و پژو هم الزامی به اجرایی 
ک��ردن داخلی س��ازی ۴۰درصد و ص��ادرات ۳۰درصد 
نمی بینن��د، اظه��ار کرد: در س��ایر کش��ورها زمانی که 
قراردادی امضا می ش��ود مرتبا مورد رصد قرار می گیرد 
تا تعهدات اجرایی ش��ود. اگر ب��ه هر دلیلی آن تعهد به 

مرحله اجرا نرسد جلوی آن گرفته می شود. 
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دولت  احتمالی  دخالت ه��ای 
در ق��رارداد رنو، دلی��ل حضور 
مس��تقل رنو در ایران، محدوده 
قیمتی خودروه��ای جدید رنو، 
رقابت با پ��ژو و همچنین نقش 
در  آمریکا  دولت  سیاس��ت های 
سرنوش��ت قرارداد رنو، از جمله 
پرسش ها و چالش هایی به شمار 
می روند که خودروساز فرانسوی 
ب��رای فعالیت در ای��ران با آنها 

روبه رواست. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
قرارداد رنو و س��ازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( 
تابستان امس��ال در شرایطی به 
امضا رس��ید که این خودروساز 
اوای��ل  دارد  قص��د  فرانس��وی 
س��ال ۲۰۱۸ میالدی )زمستان 
امس��ال(، وارد ف��از اجرای��ی و 
تولی��د محص��والت جدی��د در 
کشور ش��ود. از آنجا که قرارداد 
رنو شرایط خاص خود را داشته 
و به نوعی حکم حضور مس��تقل 
این خودروساز را در ایران دارد، 
چند پرس��ش و ابه��ام در مورد 
فعالی��ت جدید این ش��رکت در 
کش��ور ایجاد ش��ده و برخی از 
این م��وارد حت��ی نگرانی هایی 
را مبنی بر درس��ت اجرا نش��دن 
ق��رارداد موردنظر پدی��د آورده 
اس��ت. از همین رو گفت و گویی 
کوتاه را با پاس��کال فلتن، مدیر 
منطق��ه ای رنو در ای��ران، انجام 
داده  و ابهام��ات و پرس��ش های 
موردنظ��ر را ب��ا وی در می��ان 

گذاشته ایم. 
گفت و گ��و  ای��ن  در  فلت��ن 
پاس��خ هایی کلی داده و چندان 
وارد جزییات نش��ده اس��ت، با 
این ح��ال می توان از اظهاراتش 
این ط��ور نتیج��ه گرف��ت ک��ه 
رنویی ه��ا برنام��ه ای گس��ترده 

برای بازار ایران در نظر گرفته و 
قصد دارند ضمن رقابت در آن، 
محصوالت��ی در رده های قیمتی 
مختل��ف تولی��د و در اختی��ار 

مشتریان ایرانی قرار دهند. 
و  پرس��ش ها  بی��ن  در  ام��ا 
ابهام��ات مطرح ش��ده، مس��ئله 
دخالت ه��ای احتمال��ی دول��ت 
در رون��د اجرایی ق��رارداد رنو، 
نگرانی های��ی را مبنی ب��ر پیاده 
فرهنگ  و  سیاس��ت ها  نش��دن 
جهانی خودروس��از فرانسوی در 
ای��ران، ایجاد کرده اس��ت. این 
نگرانی ها از این جهت است که 
بیم آن می رود با توجه به سهم 
ایدرو در قرارداد رنو، اجرای آن 
در مسیری نامناسب پیش برود. 
به عبارت بهتر، چون قرار اس��ت 
رنو به عنوان رقیب خودروسازان 
داخلی در ای��ران فعالیت کند و 
ای��درو یکی از س��هامداران آنها 
است، این نگرانی وجود دارد که 
در صورت اوج گیری خودروساز 
فرانس��وی، ترم��ز آن از س��وی 

دولت کشیده شود. 

کارشناس��ان بر این باورند که 
اگر رن��و بتواند ای��ن موضوع را 
کنترل کرده و استقالل خود را 
در ش��رایط مختلف حفظ کند، 
قطب  یک  به عن��وان  می توان��د 
بازار  جدید در خودروس��ازی و 
ایران مطرح و سهم قابل توجهی 
از تقاضا را به دست بیاورد. البته 
قطع��ا رنویی ها کار س��ختی در 
داش��ت،  ای��ن مس��یر خواهند 
داخلی  آنکه خودروس��ازان  چه 
ارش��د  فرزندان  به نوع��ی حکم 
ایدرو را دارند و بسیار بعید است 
این س��ازمان اجازه دهد برندی 
خارج��ی )حت��ی رن��و به عنوان 
ش��ریکش( در روند تولیدی آنها 

اخالل ایجاد کند. 
اما پرس��ش مه��م دیگری که 
درباره رنو مطرح می شود، دلیل 
حض��ور مس��تقل این ش��رکت 
در ای��ران اس��ت. همان طور که 
پاس��کال فلتن، مدیر منطقه ای 
رنو در ایران نیز عنوان کرده، این 
ش��رکت می خواهد کل زنجیره 
تولی��د، ف��روش و خدمات پس 

از فروش محص��والت جدیدش 
را در کشور خود به دست گیرد. 
در واق��ع مدل��ی که رن��و برای 
دور جدی��د فعالیت ه��ای خود 
در ایران لحاظ ک��رده، »حضور 
مس��تقل« اس��ت؛ به نحوی ک��ه 
این ش��رکت قص��د دارد بدون 
مشارکت با خودروسازان داخلی 
و ب��ا مدیریت خ��ود، در صنعت 

خودروی کشور حضور یابد. 
ای��ن خودروس��از فرانس��وی 
عمال کس��ب و کاری مس��تقل را 
در خودروس��ازی کش��ور به راه 
خواهد انداخت تا الگوی جهانی 
خ��ود را در یک��ی از بزرگ ترین 
بازاره��ای خاورمیان��ه نیز پیاده 
کرده باشد. الگوی جهانی رنو اما 
در واقع سرمایه گذاری مستقیم 
ای��ن خودروس��از در بازاره��ای 
به نحوی ک��ه  اس��ت؛  نوظه��ور 
رنویی ها ب��ه روش های مختلف 
از جمل��ه خری��د کارخانه ه��ای 
ی��ا  خودروس��ازی  ورشکس��ته 
حتی احداث س��ایت های جدید 
در برخ��ی کش��ورها، فعالی��ت 

خود را به صورت مس��تقل پیش 
می خواهد  رن��و  ح��اال  می برند. 
به واس��طه ق��راردادی ک��ه ب��ا 
سازمان گس��ترش منعقد کرده 
و با تکیه بر استقالل مدیریتی، 
در  خ��ود  موف��ق  تجربه ه��ای 
برزیل  ترکیه،  مانند  کشورهایی 
و رومان��ی را در ایران نیز تکرار 

کند. 
اما از استقالل رنو که بگذریم، 
مسئله دیگر به محدوده قیمتی 
محصوالت جدید این شرکت در 
آن طور  می ش��ود.  مربوط  ایران 
ک��ه رنویی ه��ا اع��الم کرده اند، 
در  دارد  قص��د  ش��رکت  ای��ن 
مختلف،  قیمت��ی  محدوده های 
محصوالت��ی را ب��ه ب��ازار ایران 
عرضه کن��د. بر این اس��اس، تا 
ب��ه ام��روز تولید و عرضه س��ه 
محصول رنو ش��امل س��یمبول، 
داس��تر و کوئید به ایران تقریبا 
قطع��ی ش��ده و در ای��ن بین، 
کوئی��د می توان��د ب��رگ برنده 
خودروس��از فرانس��وی در بازار 

خودروی کشور باشد. 
این محصول به ظاهر با قیمتی 
زیر ۴۰ میلیون تومان روانه بازار 
ایران خواهد ش��د و رنو امیدوار 
اس��ت بتواند آن را با مش��ارکت 
یک��ی از دو خودروس��از بزرگ 
کشور به تولید برساند. در مورد 
داستر و سیمبول نیز مسئوالن 
رنو عنوان کرده اند که مدل های 
جدید این دو خودرو را در ایران 
به ص��ورت اختصاص��ی تولید و 
عرض��ه خواهند ک��رد. به عبارت 
بهتر، سیمبول و داستر تولیدی 
در ایران، در هیچ س��ایت دیگر 
رن��و تولی��د نخواهن��د ش��د و 
بنابرای��ن می توان روی صادرات 
آنه��ا ب��ه بازاره��ای جهانی رنو 

امیدوار بود. 

عضو ناظر شورای رقابت با توجه به افزایش 
حاش��یه قیمت در بازار برخی از خودروهای 
داخل��ی گفت: امروز ش��اهد افزایش داللی و 
ایجاد حاشیه قیمت در بازار برخی از خودروها 
هس��تیم؛ این موض��وع ارتباطی ب��ه وظایف 
شورای رقابت نداشته و ناشی از برهم خوردن 
تعادل بازار اس��ت. ولی ملکی اظهار داش��ت: 
ش��ورای رقابت در راس��تای رقابت پذیری در 
بازار به وظایف خود عم��ل کرده و با نظارت 
درست، میزان افزایش قیمت ها را اعالم کرده 
اس��ت. به گ��زارش خبر خ��ودرو، وی گفت: 
در صورت��ی که ش��رکت های خودروس��از از 
قیمت های مصوب عدول کنند و قیمت ها را 
افزایش دهند تخلف از مصوبه شورای رقابت 
کرده اند و شورا موظف به برخورد الزم با این 

اقدام شرکت هاس��ت. وی همچنین با اشاره 
به اینکه ایجاد حاشیه قیمت با گران فروشی 
در بازار متفاوت اس��ت، تصریح کرد: افزایش 
حاش��یه قیمت در بازار برخی از خودروهای 
داخلی به وجود برخ��ی دالل بازی ها در بازار 
بازمی گردد، البته گاهی این جریان به کاهش 
تولید در برخی از خطوط تولید خودروسازان 
نیز ارتباط دارد ک��ه به جهت کاهش عرضه 
و برهم خوردن تعادل در بازار ش��اهد افزایش 
حاش��یه قیمت در بازار هس��تیم. وی تاکید 
کرد: البته نظارت ب��ر قیمت خودروهای زیر 
۴5 میلیون تومان باید وجود داشته باشد، اما 
خودروهایی با بی��ش از این قیمت، تابع بازار 

خودروهای خارجی می شوند. 
عضو ناظر شورای رقابت همچنین بخشی 

از تغیی��رات قیمتی در خودروها را ناش��ی از 
افزایش نرخ جهانی برخی مواد اولیه اساسی 
دانست و گفت: در شرایطی که نرخ فوالد در 
ب��ازار جهانی به ازای هر تن ۱5۰دالر افزایش 
قیمت داش��ته اس��ت و در ایران نیز استفاده 
می ش��ود و گاهی قطعات برخی از خودروها 
به صورت س��ی کی دی وارد می شود بالطبع 

بر قیمت خودرو در بازار نیز تاثیر می گذارد. 
ملکی همچنین با اش��اره به تاثیر مدیریت 
عرضه توسط خودروس��ازان بر ایجاد حاشیه 
قیم��ت در بازار گفت: اینکه عنوان می ش��ود 
خودروس��ازان ب��ا عرضه کم به ب��ازار تالش 
می کنن��د قیمت را در ب��ازار مدیریت کنند، 
صحت ندارد چرا که خودروس��ازان به جهت 
فشار نقدینگی خواس��تار انباشت خودرو در 

پارکینگ ها نیستند و تالش می کنند با عرضه 
بیشتر، نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند. 

وی اف��زود: ع��دم تعادل در ب��ازار عرضه و 
تقاضا شرایط موجود در بازار قیمت برخی از 
خودروها را دامن زده اس��ت. مسلما هر کجا 
قانون عرضه و تقاضا حاکم نباش��د این اتفاق 

رخ خواهد داد. 
جری��ان  از  انتق��اد  ب��ا  همچنی��ن  وی 
قیمت گذاری خودرو، اظهار داش��ت: چرا باید 
در ای��ن جریاناتی مثل ب��ازار خودرو موضوع 
نظ��ارت دولت مطرح ش��ود در حالی که این 

مسئله به قانون عرضه و تقاضا بازمی گردد. 
وی افزود: امروز یکی از مش��کالت کش��ور 
نوس��انات نرخ ارز است و تا این شرایط حاکم 

است امیدی به بهبود اوضاع بازار نیست. 

تاثیر مدیریت عرضه توسط خودروسازان بر افزایش حاشیه قیمت در بازار صحت ندارد

چالش های پیش روی »رنو« برای فعالیت در ایران
اخبار اخبار

تولیدات داخلی در بازار قطعات 
بی کیفیت سهمی ندارند

س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی 
اتومبیل و ماش��ین آالت می گوید بخش زیادی از قطعات 
بی کیفیت در بازار قطعات یدکی، وارداتی است و در داخل 

تولید نمی شوند. 
سیدمهدی کاظمی با توجه به سهم ۲۰درصدی قطعات 
بی کیفیت در بازار، اظهار داشت: البته عمده قطعات یدکی 
بی کیفیت در بازار، غیر قابل استفاده نیست بلکه عمر این 
قطعات نسبت به سایر قطعات در خودروها، بسیار پایین 
است.  وی با اشاره به خطرات ناشی از عرضه و استفاده از 
قطعات خاص بی کیفیت در خودروها تاکید کرد:  متاسفانه 
عرضه و اس��تفاده از قطعات فوق فاقد کیفیت و استاندارد 
الزم در خودروها خطرات جانی را برای خریداران به همره 
دارن��د، از ای��ن رو مقابله با عرضه این قطع��ات در بازار از 
اهمیت بیشتری نسبت به سایر قطعات یدکی که چنین 

شرایطی را ندارند، برخوردار است. 
وی با اش��اره ب��ه آمادگی اتحادیه ل��وازم یدکی جهت 
برخورد با عرضه کنندگان این نوع قطعات گفت: کمیسیون 
ش��کایات اتحادیه ل��وازم یدکی آماده دریافت ش��کایات 
ش��هروندان از عرضه کنندگان قطعات بی کیفیت در بازار 
اس��ت و این مسئله در اغلب مصاحبه ها به طور مرتب به 
مردم اطالع رسانی شده که در صورت بروز مشاهده هرگونه 

مشکل به اتحادیه مراجعه کنند. 
وی افزود: متاسفانه روزانه شکایاتی در خصوص عرضه 
قطعات بی کیفیت به اتحادیه ارجاع می شود و اتحادیه نیز 
در ای��ن زمینه با عرضه کنندگان این قطعات برخورد الزم 
را داشته و جرایمی را در این راستا برای متخلفان در نظر 

گرفته است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ت��الش اتحادیه در کس��ب رضایت 
مصرف کنندگان قطعات یدکی، اظهار داشت:  خوشبختانه 
با اقدامات به موقع اتحادیه در برخورد با متخلفان و تالش 
در جهت کس��ب رضایت خریداران، امروز بخش زیادی از 
مصرف کنندگان بدون دغدغه نسبت به خرید قطعات به 

بازار مراجعه می کنند. 
س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی 
اتومبیل و ماشین آالت تاکید کرد: البته همواره مشکالت 
موجود در قطعات یدکی، مربوط به عرضه کنندگان قطعات 
در بازار نیس��ت بلکه برخی از تعمیرکاران به دلیل اشتباه 
در نص��ب قطعات و خرابی زودرس قطعه، مش��تریان را با 

مشکل مواجه می کنند. 
کاظمی در ادامه با اش��اره به اهمی��ت اجرای طرح کد 
رهگیری روی قطعات پرمص��رف در بازار، گفت: با وجود 
تالش های صورت گرفته در تدوین طرح نصب کد رهگیری 
روی قطعات پرمصرف در وزارت صنعت و معدن، تاکنون 
این طرح اجرایی نشده است و دلیل این امر در حال حاضر 

مشخص نیست. 
وی در ادام��ه در خص��وص تغییر قیمت قطعات یدکی 
اظهار داشت: به دلیل افزایش عرضه و افت تقاضا، در سال 
جاری، قیمت قطعات در بازار تغییری نداشته و گاهی در 

برخی قطعات نیز شاهد افت قیمت نیز بوده ایم.

کمیته ای مامور به بررسی افزایش 
قیمت خودرو شد

 به رغم آنکه خودروسازان امید داشتند در دولت جدید، 
ش��ورای اقتصاد، خودرو را از انحصار خارج کرده و دست 
شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو کوتاه کند، اما حاال 
دولت با تشکیل کمیته ای حتی به قیمت خودروهای باالی 

۴5 میلیون تومان نیز ورود کرده است. 
به گزارش کارپ��رس، افزایش بیش از دو برابری قیمت 
خودروه��ای تولید داخ��ل در دوره تش��دید تحریم های 
بین المللی یعنی از اواخر س��ال ۹۱ منجر به ورود شورای 
رقابت به قیمت گذاری محصوالت زیر ۴5 میلیون تومان 
شد. هرچند نظارت ش��ورای رقابت بر قیمت محصوالت 
شرکت های خودروساز از طریق دستورالعمل قیمت گذاری 
صورت می گیرد و س��االنه می��زان افزایش قیمت خودرو 
تعیین می ش��ود، اما به طور متوسط شاهد افزایش قیمت 
برخی از محصوالت خودروسازان خارج از چارچوب نظارت 

شورای رقابت هستیم. 
 بر همین اس��اس نی��ز محمود نوابی، رئیس س��ازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تش��کیل 
کمیته ای برای بررس��ی افزایش قیم��ت خودرو خبر داده 
است. از آنجا که افزایش قیمت خودروهای زیر ۴5 میلیون 
براس��اس مجوز ش��ورای رقابت صورت گرفت��ه و رئیس 
س��ازمان حمایت نیز از قانونی بودن این موضوع سخن به 
میان آورده است، بنابراین به نظر می رسد این کمیته قصد 
دارد به افزایش قیمت خودروهای باالی ۴5 میلیون تومان 

ورود کند. 
ای��ن موض��وع در حالی اس��ت که خودروس��ازان امید 
داش��تند در دوره پس��اتحریم به دنبال تغیی��ر چهره بازار 
خودرو، ش��ورای اقتصاد خودرو را از شمول انحصار خارج 
کند و بر این اس��اس قیمت گذاری نی��ز به عنوان یکی از 
عوامل محدودکننده فعالیت تولیدکنندگان در بازار از بین 
برود تا بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد. در شرایطی 
این موضوع مطرح ش��ده است که خودروسازان بیم آن را 
دارن��د که این کمیته به نح��وه تعیین قیمت خودروهای 

پسابرجامی نیز ورود کند. 
از آنجا که یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودروی 
ای��ران برای جذب س��رمایه گذار خارجی در پس��اتحریم 
بحث قیمت گذاری عنوان شده است، بنابراین بسیاری از 
کارشناس��ان ورود این کمیته به بحث قیمت خودروها را 

ناشی از بی توجهی به بازار رقابتی عنوان می کنند. 

تازه های خودرو

شاسی بلند کانسپت »میتسوبیشی« در توکیو رونمایی شد.



س��اعاتی پیش سامس��ونگ گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال 
جاری میالدی را منتش��ر کرد که براس��اس آن، این کمپانی کره ای سود 

عملیاتی ۱۲.۹ میلیارد دالری کسب کرده است. 
به گزارش زومیت، سامسونگ گزارش مالی 
مربوط به سه ماهه سوم سال جاری میالدی را 
منتش��ر کرده است که براساس آن، کره ای ها 
موفق شده اند به سود عملیاتی ۱۲.۹ میلیارد 
دالری و سود خالص ۹.۸میلیارد دالری دست 

پیدا کند. 
سامس��ونگ اعالم کرده اس��ت که در طول 
تابس��تان س��ال جاری میالدی موفق ش��ده 

درآمد ۵۵.۳ میلیارد دالری به جیب بزند. 
سرمایه گذاری سامس��ونگ در حوزه تولید 
تراش��ه و همچنین صفحه نمایش اولد نتیجه 
داده و تقریباً سامس��ونگ در این دو حوزه به 
یکی از اصلی ترین بازیگران در س��طح جهان 

بدل شده است. 
بزرگ ترین تولیدکننده تراش��ه حافظه در جه��ان پس از اعالم گزارش 
مالی سه ماهه سوم سال جاری که همراه با رکوردشکنی است، اعالم کرد 

که با افزایش س��ود س��هام پرداختی به س��هامداران طی سه سال آینده، 
مجم��وع پرداختی س��االنه را ب��ه ۸.۶ میلیارد دالر افزای��ش خواهد داد. 
همچنین سامس��ونگ اعالم کرده که هزینه  های س��رمایه ای این کمپانی 
در سال ۲۰۱۷ از مرز ۴۱ میلیارد دالر عبور 

کرده است. 
پس از آنکه سامس��ونگ با عرضه گلکسی 
نوت ۷ به مشکل برخورد، سرمایه گذاری در 
دو حوزه نمایش��گر اولد و تراش��ه  باعث شد 
این کمپانی با تجدیدنظر در بازار گوشی های 
هوشمندش دوباره به روزهای خوب بازگردد. 
پس از انتش��ار گزارش مالی سامس��ونگ، 
ارزش س��هام ای��ن کمپانی ب��ا افزایش ۱.۹ 
درص��دی هم��راه ش��د. جزیی��ات گزارش 
مالی سامسونگ نش��ان دهنده این است که 
سود عملیاتی ثبت ش��ده توسط کسب و کار 
نیمه هادی ه��ای سامس��ونگ ۸.۸ میلی��ارد 
دالر ب��ود که عددی فوق العاده برای این کمپانی اس��ت. اصلی ترین عامل 
س��وددهی باالی این بخش را باید در افزایش قیمت تراش��ه های حافظه 

NAND در سه ماهه تابستان جست وجو کرد. 

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علمی 
فن��اوری چاپ ایران در بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه بین المللی مطبوعات 
تفاهم نام��ه همکاری امضا کردند. به گزارش مهر به نقل از دانش��گاه صنعتی 

امیرکبیر، تاسیس و راه اندازی انستیتو چاپ ایران 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسعه شرکت های 
دانش بنیان در حوزه چاپ و استقرار آنها در مرکز 
رشد فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری 
انجمن چاپ، همکاری در زمینه توسعه دانش و 
علوم و فناوری توس��عه سیستم های مدیریت و 
فرآیند توانمندس��ازی و توجه به موضوع صنعت 
و عل��وم و فناوری چاپ در نقش��ه جامعه علمی 
کش��ور و ایجاد رش��ته های فنی و مهندس��ی با 
گرای��ش چ��اپ از محور های اساس��ی همکاری 
دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر و انجم��ن علمی 
فناوری چاپ ایران است. دکتر مرتضی ابراهیمی، 
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین یک 
دانشگاه و یک تشکل علمی و فناوری گام مهمی برای توسعه صنعت چاپ در 
ابعاد مختلف علمی، پژوهش��ی و آموزشی و همچنین کارآفرینی است، گفت: 

خوشحالیم که تشکل ها و بخش خصوصی در حال حاضر در کنار دانشگاه برای 
توسعه کشور و ارتباط دانشگاه و صنعت توجه می کند. محمد بیطرفان، رئیس 
انجمن علمی فناوری چاپ با اش��اره به امض��ای این تفاهم نامه این حرکت را 
گامی در راس��تای توجه به اقتصاد مقاومتی و 
ارتباط بین دانش��گاه و صنعت عن��وان کرد و 
اظهار داشت: صنعت چاپ یکی از پنج صنعت 
مهم دنیاست و باید علوم و فناوری این صنعت 
با همکاری دانشگاه ها و بخش صنعت در کشور 
بومی ش��ود. وی راه اندازی انس��تیتو را یکی از 
آرزوهای انجمن با همکاری دانش��گاه صنعتی 
امیرکبی��ر عنوان ک��رد و گفت: این انس��تیتو 
بسیاری از مشکالت و چالش های صنعت چاپ 
را برطرف خواهد کرد. بیطرفان یکی از برکات 
ای��ن تفاهم نامه را همکاری آنها برای توس��عه 
کارآفرینی و اش��تغال در صنع��ت چاپ و ورود 
فارغ التحصیالن به این بخش اش��تغال زا عنوان 
کرد و یادآور ش��د: با وجود همه ظرفیت ه��ا و توانمندی های صنعت چاپ در 
کش��ورمان، در چهار دهه گذش��ته با وجود توجه جهانی به صنعت چاپ هم 
دانشگاه و هم صنعت از توجه به توسعه همه جانبه این صنعت غافل مانده است.

مش��اور معاونت پژوهش و فناوری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
علوم با اش��اره به گردش ۳ هزار میلی��ارد تومانی پارک های علم و فناوری 
گفت به منظور ساماندهی رویدادهای استارت آپی شیوه نامه ای در این زمینه 

تدوین شده است. 
به گزارش ایس��نا، مهدی غالمی در نشست 
بررسی اجرایی ش��دن راهبرد کالن سه نقشه 
جامع علمی کشور گزارشی از عملکرد وزارت 

علوم در تحقق اقتصاد دانش بنیان ارائه داد. 
وی با اش��اره جزیی��ات این گ��زارش افزود: 
اه��داف منت��ج از راهب��رد کالن ۳ در ۹ بن��د 
گس��ترش پژوهش تقاضامحور و تجاری  سازی 
نتای��ج تحقیق��ات، اش��تغال فارغ التحصیالن، 
ایجاد واحدهای فناور و ش��رکت های زایش��ی، 
تروی��ج فرهن��گ فن آفرینی، کاهش ریس��ک 
ب��ازار محصوالت دانش بنی��ان، تکمیل چرخه 
نوآوری، توس��عه منطقه ای نوآوری، ساماندهی 

پارک های علم و فناوری و ثبت اختراعات و گس��ترش حمایت از مالکیت 
فکری محصوالت تعریف شده است. 

وی ماموری��ت وزارت علوم در راهبرد کالن چهار نقش��ه جامع علمی را 

حمایت از زیرس��اخت های توسعه علمی دانست و اظهار کرد: در این راستا 
اهدافی چون ایجاد و توس��عه پارک های علم و فناوری، ارتقای سطح کمی 
و کیفی پارک های علم و فناوری، توس��عه و تعمیق تعامالت بین دانشگاه، 
صنعت و جامعه و ارتقا و بهبود نظام نوآوری 
پیگیری می ش��ود. غالمی اضافه کرد: بر این 
اساس سیاست ها و برنامه ریزی ملی فناوری 
را مدون کردیم که ش��امل ی��ک برنامه پنج 
ساله تدوین شده در دفتر امور فناوری وزارت 

علوم است. 
وی تأیید نهایی برنامه راهبردی ۱۲ پارک 
علم و فناوری را از دیگر اقدامات این وزارتخانه 
نام برد و یادآور ش��د: عالوه بر آن نس��بت به 
تدوین س��ند آمایش فناوری پارک های علم 
و فناوری اقدام ش��د که تاکنون پیشرفت ۶۰ 
درصدی داشته است. مشاور معاونت پژوهش 
و فناوری دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تهیه 
و تدوین مدل همکاری پارک های علم و فناوری در راستای ایجاد دانشگاه 
نس��ل س��وم را از دیگر اقدامات وزارت علوم در تحقق اقتصاد دانش بنیان 

عنوان کرد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک، بیست و سومین 
نمایش��گاه مطبوعات تحت پوش��ش اینترنت عمومی این ش��رکت قرار دارد. 
شرکت آسیاتک در این دوره از نمایشگاه اقدام به ارائه خدمات اینترنت جهت 

اطالع رسانی و استفاده غرفه ها و خبرنگاران کرده 
است و اینترنت اصلی نمایشگاه را تامین می کند. 
۳۰۰ مگابی��ت پهنای باند اینترنت آس��یاتک 
ب��ه ۱۵۰غرفه به صورت کابل��ی و ۲۰۰۰ اکانت 
 ،WiFi کاربری برای ۵۰۰ غرفه دار روی بس��تر
از جمله خدمات آسیاتک به شرکت کنندگان در 

بیست و سومین نمایشگاه است. 
تاکنون مطبوع��ات و خبرگزاری ها از اینترنت 
ارائه شده آسیاتک در بیست و سومین »نمایشگاه 
مطبوعات« رضایت کامل داش��ته اند و این مهم 
را از طریق مجاری رس��می و غیر رس��می اعالم 

کرده اند. 
همچنی��ن ای��ن ش��رکت در خدمات��ی دیگر 

وای فای همگانی )Public wifi( ب��رای عموم بازدیدکنندگان ارائه می کند. 
در نمایش��گاه مطبوعات به هر کاربر یک اکانت تعلق می گیرد که می تواند به 
م��دت ۶۰ دقیقه و حجم ۱۰۰ مگابایت از اینترنت رایگان آس��یاتک بهره مند 

شود. بازدیدکنندگان بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات می توانند از طریق 
ش��رکت آسیاتک، اکانت خود را ش��ارژ کرده و به میزان مورد نیاز از اینترنت 
بهره برداری کنند. نکته دیگر آنکه بیش از یک میلیون نفر کاربر شرکت آسیاتک 
می توانند با شناسه کاربری و کلمه  عبور خود با 
همان س��رعت و حجمی که انتخاب کرده اند با 
اتصال به پابلیک وای فای نمایشگاه مطبوعات از 

اینترنت بهره مند شوند. 
ش��رکت آس��یاتک اکن��ون در فضایی بیش 
از ۱.۲۰۰.۰۰۰ مت��ر مرب��ع اق��دام ب��ه ارائ��ه 
 )Public wifi( خدمات وای ف��ای همگان��ی
در اماکنی مانن��د فرودگاه ه��ای بین المللی و 
 داخلی، ایستگاه های راه آهن سراسری و مراکز

 تفریحی-تجاری )از قبی��ل مگامال، کوروش، 
مرکز تجارت جهانی فردوسی( می کند. 

 شرکت آسیاتک در ارزیابی سازمان تنظیم 
ارتباط��ات و مقررات رادیویی در س��ال ۱۳۹۵ 

موفق به کسب رتبه اپراتور برتر ارتباطات ثابت کشور شده است. 
بیس��ت و سومین نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها از جمعه ۵ آبان در 

مصالی تهران آغاز شده است و تا روز ۱۲ آبان ماه ادامه دارد. 

در راستای انعقاد یک تفاهم نامه سود عملیاتی ۱۲.۹ میلیارد دالری سامسونگ در تابستان ۲۰۱۷

شرکت های دانش بنیان حوزه چاپ حمایت می شوند
اقدامات وزارت علوم در تحقق اقتصاد دانش بنیان تشریح شد

رویدادهای استارت آپی ساماندهی می شوند
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تحت پوشش برترین اپراتور 

اینترنت ثابت کشور

هنگام��ی که به عنوان کارآفرین ش��روع به کار ک��ردم، هرگز به 
مسئله »تنهایی« فکر نکرده بودم. 

کارآفرینی تجربه ای هیجان انگیز اس��ت. همانطور که ش��ادی و 
هیج��ان در کارآفرینی وجود دارد، چالش های مهمی هم به همراه 
دارد. یکی از این چالش ها »تنهایی« اس��ت؛ احساس مشترکی که 

در زندگی اغلب کارآفرینان تجربه می شود. 
ب��ه گ��زارش مدی��ر اینفو، 
تنهای��ی  ب��ار  نخس��تین 
برای  وقت��ی  را  کارآفرینان��ه 
کارم به خارج از ش��هر رفته 

بودم، تجربه کردم.
هت��ل  در  دیروق��ت  ت��ا   
مان��ده بودم و پیش��نهادهای 
ط��رح کس��ب و کار را ب��رای 
جدیدم  ش��رکت  راه ان��دازی 
کارآفرینی  می کردم.  بررسی 
می توان��د ح��س در قرنطینه 
بودن یا مجزا بودن از دیگران 
را ب��ه فرد الق��ا کن��د. البته 
راه هایی برای غلبه بر تنهایی 
کارآفرینان��ه وج��ود دارد. در 
ادامه مطلب ای��ن روش ها را 

با هم مرور می کنیم. 
از  جامع�ه ای  ب�ه   -۱

کارآفرینان بپیوندید
انجام اقدام��ات کارآفرینانه 
کارایی  نمی توان��د  به تنهایی 
زیادی داش��ته باش��د. یافتن 
کارآفرین��ان،  از  جامع��ه ای 
در  را  دوس��تی  و  تعام��ل 
میان آنها تقوی��ت می کند و 
می تواند راه حل��ی برای غلبه 
بر تنهایی کارآفرینانه باش��د. 
را  احس��اس  این  کارآفرینان 
به خوبی درک می کنند. شما 
می توانید دوستانی پیدا کنید 

ک��ه در کنار آنها ب��ر تنهایی تان غلبه  کنید و در عین حال به تعهد 
خود نسبت به کسب و کارتان نیز پایبند باشید. 

۲- روابط    تان را اولویت بندی کنید 
به عنوان کارآفرین، درحالی که س��عی در دوستی با افراد دارید، 
نمی توانید اهمیت تعادل در روابط را نادیده بگیرید. از روابطی که 
در بلند مدت برای تان ارزش��مند هس��تند به خوبی مراقبت کنید. 
شما با حفظ گروهی ارزشمند از دوستان و سرمایه گذاری در حفظ 

این روابط، رضایت بیشتری خواهید داشت. 
برق��راری مجدد روابطی که عمیقا از دس��ت رفته هس��تند فقط 

می تواند به کسب و کارتان آسیب بزند.
3-  »نه« گفتن را شروع کنید 

م��ن تا به حال تعهدات اجتماعی زیادی داش��تم و س��عی کردم 
به طور منظم در اجتماعات حضور داشته باشم، اما »بله« گفتن به 
هر چیز نشان می دهد مردم در زندگی شما اهمیت بیشتری دارند 
و در نتیجه فرصت های پیش��رفت زیادی را از دس��ت خواهید داد. 
»نه« گفتن را یاد بگیرید تا زمان کافی برای رش��د و پیشرفت تان 

داشته باشید. 
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کنید 
هنگام��ی ک��ه به عن��وان 
کارآفری��ن ب��رای غلب��ه بر 
نیاز  کمک  ب��ه  تنهایی تان، 
دارید، با مربی خود صحبت 

کنید. 
مربی��ان می توانند منبعی 
موضوع��ات  ب��رای  عال��ی 
باشند.  کارآفرینی  تاکتیکی 
ب��ه احتمال زی��اد، آنها هم 

تنها بوده اند . 
درب��اره  مربیان ت��ان  ب��ا 
اس��تراتژی هایی برای حفظ 
تع��ادل و س��المت زندگی  
کارآفرینانه تان در محل کار 
و خارج از آن صحبت کنید. 
س��فر کارآفرینی می تواند 
به تنهایی صورت پذیرد، اما 
همیشه به یاد داشته باشید 
که ارزش هایی در این مسیر 

وجود دارد. 
در زندگی کارآفرینانه تان 
بدون شک باید طرز فکری 
را برگزینی��د ک��ه ش��ما را 
ب��ه س��مت ایج��اد روابطی 
س��رگرمی های  س��الم، 
مهیج، س��المت روانی و در 
در  تعادل  برق��راری  نهایت 

زندگی تان هدایت کند. 
ب��ه این نکته توجه داش��ته باش��ید که روزه��ای تعطیلی که در 
دفتر کارتان هس��تید و زمان تان را صرف پیش��رفت کسب و کارتان 
می کنید، ممکن اس��ت روزی تبدیل به ارزش ش��ود؛ ارزش��ی که 
دردی را از صنعت��ی دوا کن��د، نیاز میلیون ها نفر را پاس��خ  دهد و 

حتی زندگی ای را نجات بخشد. 
در جری��ان کس��ب و کار، تنهایی نوع��ی بحران وجودی اس��ت. 
بسیاری از کارآفرینان این احساس را تجربه کرده اند. به آنچه انجام 
می دهید باور داش��ته باشید، تعادلی س��الم را پیدا کنید و همیشه 
به یاد داشته باشید که »ساعت های تنهایی شما بیهوده نیستند.«

مدیرانی وجود دارند که در کنار مدیریت، مربی   )Coach( نیز هستند 
و برخی از مدیران این نقش را بر عهده ندارند. نمی توان گفت مدیران دسته 
دوم لزوما مدیران بدی هس��تند، اما آنها عماًل خود را از یک ابزار کارآمد 
برای پرورش استعدادها در سازمان شان محروم کرده اند. ما در پژوهش های 
خود مدیرانی را مورد مطالعه قرار دادیم که به مربیگری کارکنان خود نیز 
می پرداختن��د و به دنبال آن بودیم تا دریابیم چه چیزی این مدیران را از 
بقیه متمایز می س��ازد. از ماحصل صده��ا مصاحبه ای که با مدیران مربی 
انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که عامل تمایزبخش این مدیران مدل 
ذهنی  )Mindset( آنها است، آنها اهمیت مربیگری  )Coaching( را 
باور دارند و نگرش آنها به جایگاه خود به عنوان یک مدیر به گونه ای است 
که مربیگری را به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی می  دانند. بسیاری 
از این افراد، مربیان حرفه ای با آموزش های تخصصی نبودند، بلکه مدیران 
صف و س��تاد سازمان ها و انسان هایی پرکار و س��ختکوش بودند. اما چه 
چیزی باعث می شد که این مدیران مربیگری را جدی بگیرند و آن را در 
برنامه روزانه خودشان بگنجانند؟ در ادامه به نقل از ویوان نیوز، چهار دلیل 

اصلی استفاده از ابزار مربیگری از سوی مدیران مربی را آورده ایم. 
 ۱- آنه�ا به مربیگری به عنوان یک ابزار مهم برای دس�تیابی به 
اه�داف کاری می نگرن�د: این مدیران صرفاً به ای��ن دلیل که آدم های 
خوبی بودند به مربیگری کارکنان ش��ان نمی پرداختند، بلکه آنها پرورش 
اس��تعدادهای کارکنان را به عنوان یک فعالیت کلیدی برای رس��یدن به 
موفقیت در کارش��ان در نظر می گیرند. بس��یاری از مدی��ران این بهانه را 
می آورن��د که وقت کافی برای برگزاری جلس��ات مربیگری با کارکنان را 
ندارن��د، اما اگر به مربیگری به عنوان یک  »ض��رورت« و نه به عنوان یک 
»انتخ��اب« بنگریم دیگر  »وقت« بهان��ه قابل قبولی نخواهد بود. مدیران 
مرب��ی با اهداف مختلفی رویکرد مربیگ��ری را برگزیده اند، از جمله اینکه 
در حال رقابت با دیگر س��ازمان ها برای جذب استعدادها هستند، در یک 
بازار به شدت متغیر و متالطم فعالیت می کنند، در حال تالش هستند تا 
رهبران نوپای ش��ان را در س��ازمان نگه دارند یا قصد دارند بازیگران قابل 
اعتماد )Solid Players( را در سازمان ش��ان پرورش بدهند. دو فرضیه 
وجود دارد که باور مدیران مربی را پشتیبانی می کند؛ اول اینکه افراد بسیار 
بااس��تعداد را بسیار س��خت می توان پیدا و جذب کرد. اگر شما به عنوان 
مدیری شناخته شوید که به بالندگی افراد کمک می کنید، آنها خود به خود 
به سوی ش��ما جذب می شوند. دوم اینکه یک سازمان نمی تواند صرفاً به 
اتکای تعدادی از افراد بااستعداد به موفقیت دست پیدا کند. شما عالوه بر 
س��تاره ها به بازیگران قابل اعتماد نیز نیاز دارید و آنها نیز به مدیری نیاز 
دارند که به آنها کمک کند مهارت های شان را شکل بدهند و با واقعیات در 

حال تغییر بازار کنار بیایند. 
۲- آنه�ا از پ�رورش دادن اف�راد لذت می برند: مدی��ران مربی به 
هنرمندانی ش��باهت دارند که به چیزی نگاه می کنند و با خودش��ان فکر 
می کنن��د از درون آن چیز، می تواند چیزی بهتر، جالب تر، ارزش��مندتر و 
زیباتر خلق ش��ود. این مدیران با خود می اندیش��ند افرادی که برای آنها 
کار می کنند صبح ها بر سرکارشان حاضر نمی شوند که صرفا وظایف شان 
را انجام بدهند، بلکه اغلب کارکنان دل شان می خواهد یاد بگیرند و رشد 
کنند تا هم به خوبی از عهده ایفای نقش های شان برآیند و هم خود را با 

محیط در حال تغییر بازار کار وفق دهند. مدیران مربی، مربیگری کارکنان 
را به عنوان بخش الینفکی از حرفه خود می بینند. آنها باور دارند که افراد با 
باالترین پتانسیل که اغلب می توانند بیشترین سهم را در موفقیت سازمان 
داش��ته باشند، به کمک مدیران ش��ان نیاز دارند تا جاه طلبی های سازنده 

خود را بشناسند. 
3- مدیران مربی کنجکاو هس�تند: مدیران مربی س��واالت زیادی 
می پرس��ند. آنها به طور خالصانه عالقه مند هستند دریابند که امور کاری 
چگونه پیش می رود، کارکنان ش��ان با چه نوع مس��ائلی مواجه هس��تند، 
خأل ها و فرصت ها کجاس��ت و کدام نیازها را بهت��ر می توان برآورده کرد. 
به طور مرسوم این مدیران نیاز ندارند راجع به چگونه سوال کردن آموزش 
ببینند زیرا این یکی از توانمندی های ذاتی آنها است. کنجکاوی مثبت این 
مدیران به آنها کمک می کند که گفتمان مربیگری را بهتر پیش ببرند و 
بده بستان بین مربی و کارمند تسهیل شود. در نتیجه این کارمند می تواند 
تفکرات، تردیدها، اش��تباهات و موفقیت هایش را بدون نگرانی با مربی در 
می��ان بگذارد تا آنها بتوانند با یکدیگر درب��اره آنچه در حال اتفاق افتادن 

است تبادل نظر کنند. 
4- آنها به برقراری ارتباطات عالقه مند هس�تند: یکی از مدیران 
مربی به ما گفت: »دلیل اینکه افراد به من گوش می دهند این اس��ت که 
باور دارند زمانی که با هم گفت وگو می کنیم، در حال تالش هستم تا خودم 
را جای آنها بگذارم.« این همدلی به یک مدیر مربی اجازه می دهد به درکی 
صحیح از نیازهای کارکنانش برس��د و سبک مربیگری اش را متناسب با 
آن نیاز ها تنظیم کند. برخی از کارکنان با روحیه  »مس��تقیم به من بگو، 
می توانم قبولش کنم« س��راغ مدیرش��ان می آیند. برخی دیگر نیاز دارند 
که در خلوت ش��ان فکر کنند و خودشان به جمع بندی برسند. یک رابطه 
مس��تحکم و مبتنی بر اعتماد متقابل ب��ه مدیران مربی کمک می کند تا 
بفهمند در مسیر مربیگری باید چه رویکردی اتخاذ کنند. همچنین مدیران 

مربی چندان تالش نمی کنند که خودشان را درگیر سلسله مراتب کنند. 
همان گون��ه که یکی از مدی��ران مربی به ما گفت:  »همه ما کاری برای 
انجام دادن داریم، همه ما مهم هستیم و همه ما ممکن است با فردی دیگر 
جایگزین شویم. پس در نهایت، هیچ کس واقعاً باالتر از دیگری نیست. ما 
فقط نیاز داریم با یکدیگر کار کنیم تا ببینیم می توانیم به چه دستاوردهایی 
برسیم.« برای مدیرانی که می خواهند یک مدیر مربی باشند گام اول آن 
است که فردی را در سازمان بیابند که خود یک مربی توانمند است و از او 
بخواهند آنها را در این مسیر یاری کند. در گام دوم مدیران باید بپذیرند 
که برای ش��روع فرآیند مربیگری باید فضایی از اعتماد و رابطه مستحکم 
بین آنها و کارکنان شان برقرار باشد. در صورتی که کارکنان احساس کنند 
در این فرآیند در معرض مورد قضاوت قرار گرفتن یا حتی به خطر افتادن 
موقعیت شغلی شان هستند، با فرآیند مربیگری ارتباط برقرار نخواهند کرد. 
گام س��وم آن است که مدیر اصول پایه ای مربیگری را بیاموزد. مربیگری 
درباره این نیس��ت که به افراد پاس��خ ها را بگوییم، بلکه مهم تر آن اس��ت 
که بتوانیم با آنها گفت وگوی س��ازنده ای داشته باش��یم و از آنها سواالت 
پایان باز بپرس��یم تا آنها بتوانند درباره کارش��ان و اینکه چطور می توانند 
آن  را به نحوی متفاوت و اثربخش تر انجام بدهند، بیندیش��ند و خودشان 
پاسخ ها را پیدا کنند. در پایان باید توجه داشت که مدل ذهنی یک مدیر 
مربی همواره باید متمرکز بر کارکنانش و بهبود عملکرد آنها باش��د و نه 

موفقیت های شخصی خودش. 
HBR :منبع

تصور کنید وارد محیطی می ش�وید که با پوش�یدن یک کاله، می توانید به آینده سفر کنید، 
ب�ا اژدها بجنگید یا موجودات بیگانه فضایی را از نزدیک ببینید. چین قصد دارد این رؤیا را با 
س�اخت پارک ویژه ای فراهم کند. مجموعه مذکور که قرار اس�ت به زودی افتتاح شود، تجربه 
واقعی�ت مجازی بی نظیری را ب�رای بازدیدکنندگان فراهم خواه�د آورد.  به گزارش دیجیاتو، 
این مجموعه پس از بازگشایی، می تواند برای طرفداران فیلم های علمی-تخیلی و نیز گیمرها 
بسیار هیجان انگیز باشد.   این پارک که در جنوب غربی چین و در منطقه گوییژو ساخته شده، 

»دره شرقی علمی و فانتزی« )East Valley of Science and Fantasy( نام دارد. مساحت 
مجموعه مذکور، ۱.3 کیلومتر مربع اس�ت.   س�اخت این پارک، یک میلیارد دالر هزینه در بر 
داشته است. البته در آینده بخشی از این سرمایه گذاری، صرف ساخت مرکز تحقیق و توسعه 
فناوری های مرتبط با رسانه ها، به منظور تولید فیلم های مبتنی بر واقعیت مجازی خواهد شد. 
 فاز اول پارک مذکور، به نام »پایگاه بیگانه« )Alien Base( قرار اس�ت آذر تا دی ماه س�ال 
ج�اری افتتاح ش�ود.   در این پارک می توانید با اژدها بجنگید، به فضا س�فر کنید، زندگی در 

کنار موجودات فضایی را تجربه کنید یا سوار بر سفینه فضایی بیگانگان، در فضا گردش کنید. 
 یک�ی از جذاب تری�ن بخش ه�ای ای�ن پ�ارک مجس�مه ب�زرگ یک�ی از روبات ه�ای فیلم  
»Transformers«  اس�ت که 53 متر ارتفاع دارد.   در س�اخت این مجس�مه، به اندازه وزن 
دو هواپیم�ای بوئینگ ۷4۷، یعنی ۷5۰ تن فوالد به کار رفته و هزینه آن ۱۱ میلیون دالر بوده 
اس�ت.   س�خنگوی این پارک اعالم کرده است به منظور تجربه واقعیت مجازی، پس از افتتاح 

مجموعه مذکور، یک کاله ویژه، در اختیار هر فردی که وارد شود، قرار می گیرد. 

تنهایی کارآفرینان و راهکارهای غلبه بر آن چرا مدیران باید زمان بیشتری را به مربیگری اختصاص 
دهند؟ 

تصاویر پارک واقعیت مجازی میلیارد دالری چین را ببینید
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یادداشـتنگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت جامعه دانشگاهی باید به جای 
روش های معمول کسب ثروت، به سمت ایده پردازی برای تولید ثروت حرکت 
کنند. محمودرضا مرادی در گفت وگو با مهر، اظهار داش��ت: علم و دانش باید 

منجر به تولید ثروت، کارآفرینی، رفاه و فناوری شود تا مطلوب واقع شود. 
مرادی در ادامه بیان کرد: جامعه دانشگاهی باید به جای روش های معمول 
کسب ثروت، به سمت ایده پردازی برای تولید ثروت حرکت کنند. وی با اشاره 
به اینکه حرکت به س��مت دانشگاه نس��ل سه با فناوری میسر می شود، افزود: 
در مراکز تحقیقاتی مقاالت بعضا جایی برای کاربرد ندارند و فقط برای ارتقای 

فرد و امتیاز دانشگاه مهم است و دیگر برای جامعه و مردم مفید نیست. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 

جامعه دانشگاهی باید به سمت 
ایده پردازی برای تولید ثروت حرکت کنند

همایش »خالقیت و نوآوری با رویکرد تولید و اشتغال جوان ایرانی« توسط 
س��ازمان دانشجویان جهاد دانش��گاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار شد. به 
گزارش مهر به نقل از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، در راس��تای ارتقای روحیه 
خالقی��ت، نوآوری و کارآفرینی در دانش��جویان، همایش »خالقیت و نوآوری 
با رویکرد تولید و اش��تغال جوان ایرانی« از س��وی سازمان دانشجویان جهاد 
دانش��گاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این همایش، دانشجویان با 
نح��وه راه اندازی کس��ب و کار با بهره گیری از نگرش متف��اوت و خلق ایده  های 
کاربردی آش��نا ش��دند. همچنین بر نق��ش کار گروهی در تبدی��ل ایده  های 

کاربردی به یک کسب و کار ارزان و مقرون به صرفه تاکید شد. 

در دانشگاه امیرکبیر 

دانشجویان با نحوه راه اندازی 
کسب وکارهای نوین آشنا شدند

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی tnuH .M semaJ .buartnieW .R hpesoJ :نویسندگان

مترجم: سیدساجد متولیان



در  فع��ال  کارب��ر  میلیون ه��ا  وج��ود 
اینس��تاگرام آن را ب��ه دومی��ن ش��بکه 
اجتماع��ی محبوب )بع��د از فیس بوک( 
تبدیل س��اخته اس��ت. در همین راستا 
اس��تفاده از آن در راس��تای کس��ب وکار 
تصمیمی هوش��مند محسوب می شود. با 
ای��ن حال در این رابط��ه تنها ایجاد یک 
صفح��ه مالک نب��وده و باید ب��ه طریق 
حرف��ه ای عم��ل ک��رد. اگرچ��ه امروزه 
ش��بکه های اجتماع��ی زی��ادی وج��ود 
دارند، با این حال میزان جذابیت ش��بکه 
مذکور به قدری باال است که بسیاری از 
کارشناسان آن را محبوب ترین می دانند. 
درواقع در حال حاض��ر فیس بوک صرفا 
به علت قدم��ت طوالنی تر خود در صدر 
ق��رار گرفته اس��ت و پیش بینی ها حاکی 
از آن اس��ت ک��ه ت��ا چند س��ال آینده 
اینس��تاگرام به غول بی رقیب این عرصه 
تبدی��ل خواهد ش��د. در همین راس��تا 
ضروری اس��ت تا صفحه ای برای شرکت 
خود داشته باشید تا برند شما به بهترین 
شکل شناخته شود. با این حال فراموش 
نکنید که تقریبا تمامی رقبای ش��ما نیز 
ای��ن کار را انجام خواهند داد و به همین 
خاط��ر الزم اس��ت تا به بهترین ش��کل 
ممکن در این رابطه عمل کنید تا بتوانید 
به شهرت الزم دست یابید. در این رابطه 
خان��م لیزا ایلم��ان )از افراد مش��هور در 
زمینه توسعه کسب وکار( هفت مرحله را 
برای رسیدن به ش��هرت در اینستاگرام 
مطرح کرده است که در ادامه به بررسی 

آنها خواهیم پرداخت. 

1- پروفایلی مشخص داشته باشید
در ابت��دای کار خ��ود الزم اس��ت یک 
شناس��ه کاربری  برای خود تعریف کنید. 
در ای��ن رابط��ه بهت��ر اس��ت از عبارات 
طوالن��ی همراه ب��ا جزییات زی��اد نظیر 
اس��تفاده از نقطه و خط فاصله و مواردی 
نظیر آن خ��ودداری کنید. ب��ا این اقدام 
کاربر ق��ادر خواهد بود ب��ا حتی یک بار 
شنیدن به راحتی آن را به خاطر بسپارد. 
در ادامه نیاز اس��ت بخ��ش توضیحات را 

پ��ر کنید. در این رابطه توصیه می ش��ود 
اطالعات ش��ما مختص��ر و در عین حال 
جامع باش��د. همچنین الزم است آدرس 
س��ایت و س��ایر پل های ارتباطی در آخر 
بخش توضیحات اضافه ش��وند. توجه به 
این نکته ضروری است که در اینستاگرام 
ام��کان کپی برداری از متن وجود ندارد و 
به همین خاطر الزم اس��ت آدرس سایت 
به شکل تگ شده اضافه شود تا دسترسی 

کاربر به شکلی راحت تر انجام شود. 

2- از اهمی�ت عکاس�ان حرفه ای 
غافل نشوید

با توج��ه به این امر ک��ه تمرکز اصلی 
اینس��تاگرام روی ارسال عکس است، به 
همین خاطر الزم اس��ت ک��ه به بهترین 
ش��کل در این رابطه اقدام کنید. در واقع 
کارب��ران در ابتدا تصویر مطالب ش��ما را 
مش��اهده و سپس شرح ش��ما را مطالعه 
می کنن��د. ب��ه همین خاطر الزم اس��ت 
ت��ا از همان ابت��دا با عکاس��ی حرفه ای 
ق��رارداد امضا کنی��د. فراموش نکنید که 
صفحه ش��ما به نوعی اعتبار و شخصیت 
شرکت محسوب شده و ارسال مطالب با 
تصاویر بی کیفیت و معمولی بدون تردید 
مخاط��ب را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. 
همچنی��ن در رابطه ب��ا مدیریت صفحه 
خود، بهتر است از فردی حرفه ای در این 
رابطه استفاده کنید. اگرچه این اقدامات 
هزینه ب��ر خواهد بود، با ای��ن حال نتایج 
آن کامال ارزش این کار را خواهد داشت. 
همچنی��ن الزم اس��ت از تمامی امکانات 
این ش��بکه محبوب نظیر پس��ت موقت 
و ارس��ال فیلم نیز در راستای شناساندن 
بهتر محصول و برند خود استفاده کنید.

 
3- س�بک مخصوص خود را داشته 

باشید
یکی از موارد بس��یار مهم این است که 
به هر طریقی که ممکن اس��ت خود را از 
سایرین متمایز سازید. این امر در رابطه 
با نوع تصاویر، ادبیات متن ها و همچنین 
تعداد و تنوع پس��ت ها صدق می کند. در 
این رابط��ه بهتر اس��ت محصوالت خود 
را با پس زمینه ای یکس��ان معرفی کنید 

ت��ا بیننده به محض دی��دن آن حتی در 
اف��راد دیگر، بتواند تش��خیص  پیج های 
دهد ک��ه تصویر گرفته ش��ده متعلق به 
برند شماس��ت. همچنین ادبیات شما در 
بخش توضیحات باید ساختاری شبیه به 
هم داشته باشد تا بهتر با مخاطب ارتباط 
برقرار کند. با این حال این امر به معنای 
عدم اس��تفاده از تنوع نبوده و الزم است 
همواره س��ورپرایزی برای مخاطبان خود 
داشته باشید تا آنها رغبت مراجعه مجدد 

به صفحه شما را داشته باشند. 

4- تعداد هش�تگ های خود را باال 
ببرید

استفاده از هشتگ در پایین توضیحات 
ش��ما باعث خواهد شد تا مطلب ارسالی، 
در دس��ته بند هایی قرار گی��رد که خود 
منجر به بیش��تر دیده شدن شود. با این 
حال اس��تفاده از هشتگ های نامرتبط به 
بهانه افزایش تعداد آن، امری اس��ت که 
شخصیت برند شما را پایین خواهد آورد. 
به همین خاطر الزم است مجموعه ای از 
هشتگ های مورد نیاز را در اختیار داشته 
باش��ید تا در هر پس��ت از آنها اس��تفاده 
کنی��د. فرام��وش نکنید که بهتر اس��ت 
هشتگ های شما به ترتیب اهمیت باشد 
و نیز همواره از عناوینی یکسان استفاده 
کنید تا یکپارچگ��ی و هماهنگی بهتری 

صورت گیرد. 

ب�رای  مناس�بی  زمان بن�دی   -5
ارسال پیام ها داشته باشید

ارس��ال مطال��ب بس��یار در درازمدت 
مخاطب را خسته خواهد کرد، به همین 
خاطر الزم اس��ت ت��ا در این رابطه طبق 
نظمی مش��خص عمل کنید. با این حال 
در این رابطه الگوی یکسانی وجود ندارد 
و هر برند باید ب��ا توجه به نیازش تعداد 
مطالب ارس��الی روزانه خود را مش��خص 
کند. با ای��ن حال به ط��ور معمول نباید 
پیام ه��ای ش��ما بیش از دو عدد باش��د. 
توجه داش��ته باش��ید که در ای��ن رابطه 
موارد اس��تثنا هم وجود دارد. برای مثال 
برگزاری نشس��تی مهم باید با پوشش��ی 
مناس��ب همراه باش��د و این ام��ر بدین 

معناس��ت که تعداد مطالب روزانه ش��ما 
افزایش چش��مگیری خواهد داش��ت. در 
رابطه ب��ا دیگر قابلیت های اینس��تاگرام 
نظیر ارس��ال تصاوی��ر و فیلم های موقت 
نیز الزم است به همین شکل عمل کنید. 

6- با سایرین تبادل داشته باشید
یکی از اقدامات س��ودمند این اس��ت 
که بخواهید س��ایر پیج های مشهور شما 
را تبلی��غ کنن��د. ای��ن امر بدون ش��ک 
هزینه های��ی را در پی خواهد داش��ت، با 
این حال ش��ما را به هدف تان که بیشتر 
دیده ش��دن اس��ت، نزدیک خواهد کرد. 
همچنی��ن الزم اس��ت ب��ا همکارانی که 
اه��داف مش��ترک دارید ارتب��اط برقرار 
س��ازید. این بدون تردید در آینده کمک 

بسیاری به شما خواهد کرد. 

7- بازار هدف خود را بشناسید
در ای��ن مرحل��ه الزم اس��ت محدوده 
فعالیت خود را مش��خص کنید. بسیاری 
از ش��رکت ها بن��ا به دالیل��ی نظیر عدم 
توانای��ی ، تمای��ل چندانی ب��رای جهانی 
شدن نداش��ته و به بازار ش��هر یا کشور 
خود قانع هس��تند. این دس��ته از برند ها 
باید ضمن شناسایی درست ویژگی های 
م��ردم جامعه خ��ود، اقدامات��ی را انجام 
دهن��د که منج��ر به نارضایت��ی عمومی 
نش��ود. با این حال ش��رکت های جهانی 
بای��د محدوده فعالیت خود را گس��ترش 
دهن��د. در ای��ن رابطه مهم تری��ن نکته 
این اس��ت که از زب��ان انگلیس��ی برای 
متون خود اس��تفاده کنید ت��ا بتوانید با 
تمام��ی مخاطبان ارتباط برقرار س��ازید. 
همچنین فراموش نکنید که بهتر اس��ت 
در شبکه های اجتماعی دیگر نیز حضور 
داشته باش��ید. با این حال تمرکز اصلی 
خود را معطوف به اینستاگرام نگه دارید. 
در آخر این نکته را فراموش نکنید که 
حتی جذب یک مش��تری نیز از اهمیت 
بس��یار باالی��ی برخوردار خواه��د بود به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت از امکانات در 
دس��ترس خود در راس��تای رس��یدن به 

اهداف خود استفاده کنید. 
www. forbes. com :منبع

برندسازی در اینستاگرام
کارگاه برندینگ

رابطه بین ارزش برند و مشتریان یک 
قدم در نورومارکتینگ

برندهای��ی وجود دارند که مش��تریان ب��ه آنها اعتماد 
می کنند. برندهایی هم وجود دارند که مش��تریان عاشق 
آن هس��تند. به دست آوردن این عشق به هیچ وجه ساده 
نیس��ت. برای داش��تن آن، باید محرک مثبتی را در مغز 
مش��تری ایجاد کنید. این تصور که صرفا با ایجاد برتری 
و تمایز برای مش��تریان، می توانید برندتان را در قلب آنان 
قرار دهید، کامال اشتباه است. با تأمین ترجیحات شخصی 
فرد، نمی توانید آنها را مجبور کنید تا برندتان را دوس��ت 

داشته باشند. 
به گزارشimarketor  احس��اس عشق در انسان ها با 
منافع شخصی منافات دارد. برعکس، عشق کامال هم تراز 
از خودگذش��تگی است. مدل س��ابقی که با ایجاد منافع 
ش��خصی برای مشتری بنا ش��ده بود، هیچ وقت قادر به 
توضی��ح این امر نبود که چرا انس��ان ها تصمیم می گیرند 
بچه دار ش��وند و چگون��ه برای فرزندان ش��ان این همه از 
خودگذش��تگی انجام می دهند. عش��ق یک انگیزه دهنده 
ناخودآگاه است که بسیار بیشتر از منافع شخصی، انسان ها 
را به سوی آگاهی اجتماعی و انتخاب های شان در زندگی 

هل می دهد. 
George Akerlof وRachel Kranton، برندگان 
جای��زه نوبل اقتصاد، در فرضیه خود مفهوم حقیقی رفتار 
و هویت اقتصادی را زیر س��وال بردند. آنها متوجه شدند 
که متعلقات و ارزش های یک جامعه، هسته اصلی هویت 
انسان هاست. در واقع وقتی به قوانین و ارزش های درونی 
کسی تجاوز شود، شخص دچار اضطراب زیادی می شود. 

این مس��ئله به این معنی اس��ت که مغز انسان اگر در 
موقعیت��ی قرار گیرد ک��ه به ارزش  ها و اه��داف درونی او 
خدش��ه وارد ش��ود، نگران��ی بیش��تری را در خود حس 
می کند. این ارزش های اصلی مس��تقیما با قدرتمندترین 

انگیزه دهنده در مغز انسان مرتبط هستند، یعنی عشق!  
بیایید با مثال صحبت کنیم: 

چطور در صنعت اتومبیل س��ازی، م��ا می توانیم از این 
نکات استفاده کنیم؟ برای مش��تری، ارزش های کارخانه 
س��ازنده اتومبیل از خصوصیات و مزایای آن مهم تر است. 
اف��راد عمال عمده نیازهای خود را در مقاومت و ایمنی آن 
ماش��ین در برابر تصادفات نمی بینند، هرچند این مسئله 
بس��یار مهم اس��ت، ولی کارخانجات خودروس��ازی برای 
افزای��ش ارزش برند خود، حتما بای��د این نکته را مدنظر 

قرار دهند. 
ش��اید به نظر شما خنده دار باش��د که یک برند، عشق 
بی ش��ائبه ای را به مشتریان خود نش��ان دهد. برای مثال 
تبلیغ کمپانی Subaru را در نظر بگیرید. در این تبلیغ، 
وقت��ی یک نوج��وان بعد از تصادف با ماش��ین مادرش را 
می بین��د، از او عذرخواهی می کن��د و مادر در یک جمله 

می گوید:»حالت خوبه؟ فقط همین برای من مهمه.«
وقتی Subaru امنیت ماش��ین را در قالب یک عشق 
بی حد و حصر نش��ان داد، لذا گفتن این جمله از س��وی 
این برند، چیز چندان عجیبی نیست:» عشق همان چیزی 

است که Subaru را به Subaru تبدیل کرده است.«
نیم کره چپ مغز انس��ان با احساس��ات درگیر اس��ت و 
ب��ه خوبی آن را درک می کند. ب��ه همین دلیل، یک برند 
 Subaru نمی تواند ارزش های غیرواقعی را تبلیغ کند. اگر
ب��ه این امر اش��اره می کرد که این ماش��ین و این کمپانی 
بچه های ش��ما را دوس��ت دارد، آیا باز هم توجه مشتریان 
را ب��ه خود جلب می کرد؟ اما در ای��ن تبلیغ، Subaru با 
نش��ان دادن عشق خانواده به فرزند و احتیاط این کمپانی 
در س��اخت ماش��ین هایی که حتی در صورت تصادف نیز 
فرزندان را سالم به خانه بازمی گرداند، بهترین کار را انجام 
داد. در واقع مشتریان به دنبال پاسخگویی به بخش »چه 
می خواهم« مغز هستند، بدون اینکه به قسمت »چه کسی 
هستم« مغزشان آسیبی وارد شود. امروزه، بیش از هر زمان 
 CSR دیگری، برندها در حوزه های مس��ئولیت اجتماعی
وظیفه غذا دادن و لباس پوش��اندن به مشتریان نیازمند را 
برعه��ده دارند. برندهایی که به س��رعت اعتبار خود را نزد 
مش��تری افزایش دهند، بس��یار قدرتمندتر در کنار سایر 
برندها ظاهر می شوند و مشتریان را با خود همراه می کنند. 

این چهار نکته را حتما در ذهن داشته باشید: 
1- راهنم�ای ارزش برن�د خود را مش�خص کنید  

)حداقل سه مورد(
تع��دادی اصول و ارزش اخالقی ب��رای برندتان تعریف 
کنید تا راهنمای کمپانی و کارمندان تان باش��د، حتما به 
این نکته دقت کنید که ارزش بسیار فراتر از اهداف است 
و ای��ن دو مورد را با هم اش��تباه نگیری��د. رعایت ارزش و 
اخالقی��ات در برن��د، در ای��ن دوره که اکث��ر برندها تنها 

براساس پول تعریف شده اند، بسیار حائز اهمیت است. 
2- عش�ق را به عنوان بزرگ تری�ن ارزش در نظر 

بگیرید 
عش��ق یک ارزش جهانی اس��ت که اگر شما تعریف از 
خودگذش��تگی و عش��ق بی ش��ائبه را در برندتان در نظر 

بگیرید، به خوبی می توانید از آن استفاده کنید. 
3- س�رویس های اجتماعی بر سرویس شخصی 

ارجحیت دارند 
در مطالعات جدید، جایگاه برند با سرویس های اجتماعی 
ارتب��اط تنگاتنگ��ی دارد. ب��ه همین دلیل مدت هاس��ت 

اپلیکیشن های موبایل بسیار پرکاربرد هستند. 
4- عمل باالتر از حرف است 

این بدان معنی است که نشان دادن امکانات شما بسیار 
کاربردی تر از متن ها و اعالمیه هاست. پس تنها به صحبت 
در م��ورد برند خ��ود در تبلیغات اکتفا نکنی��د و به مردم 

خصوصیات واقعی محصول را نشان دهید. 
برند شما چیزی جز تعهد نیس��ت که بارها و بارها آن 

را ارائه می دهید. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

طراحی و خلق تبلیغ
فرآیند گام به گام طراحی و خلق تبلیغ به اختصار به 

نقل از هورموند بدین شرح است: 
1- با اجرای تحقیق بازاریابی، روی نیازها و شرایط 

بازار هدف مطالعه کنید. 
2- برای طراحی و خلق تبلیغ، استراتژی تبلیغات 
خ��ود را با توجه به وضعیت ب��ازار طراحی و مکتوب 

کنید. 
3- مزیت های خدمات یا محصوالت خود را بررسی 
کرده، س��پس باارزش ترین آنها را از دید مش��تریان 

به عنوان مزیت رقابتی خود تعریف کنید. 
4- با اب��زار ایده پردازی ایده ه��ای منحصربه فرد و 
غیرمنتظ��ره را ب��رای تبلیغات خود بیابید و س��پس 
بهتری��ن آنه��ا را انتخ��اب کنی��د. برای ای��ن اقدام 
بیش ازح��د الزم زمان صرف نکنید. ایده های خالقانه 

باید به سرعت پیاده سازی و اجرا شوند. 
5- ب��رای آگهی تبلیغاتی خود یک ش��عار یا تیتر 

اصلی تعریف کنید. 
6- افزون بر تیتر و ش��عار اصلی، واژگان و عبارات 
موردنیاز برای توضیح امتیازها و مزیت های اس��تفاده 

از محصول خود را برای مشتریان تهیه کنید. 
7- رویکرد گرافیکی در نمایش ایده تبلیغاتی خود 
را شناس��ایی و طراحی کنید. برای این کار به کمک 

متخصصان گرافیک و طراحی تبلیغات نیاز دارید. 
8- صدا یا موس��یقی، یک��ی از عوامل تأثیرگذار بر 
پیام تبلیغ در میان مش��تریان است. این عنصر را با 
یاری متخصصان تبلیغات به ش��یوه ای طراحی کنید 
که با هویت برند و سبک تبلیغات شما منطبق باشد. 
9- از ای��ده تبلیغات خ��ود کپی برداری کنید و آن 
را در طرح ه��ای مختلف در کنار هم ق��رار داده و با 

یکدیگر مقایسه کنید. 
10- تمام��ی جزییات تبلیغ را اصالح کرده و آن را 

برای تحلیل و ارزیابی مشتریان آماده کنید. 
11- طرح و ای��ده نهایی تبلیغ خود را به دیگران، 
به وی��ژه به خریداران بالقوه نش��ان دهید. مش��تریان 
بالقوه، هدف نهایی ش��ما هس��تند. ازاین رو، ارزیابی 
آن��ان از تبلی��غ ب��رای ش��ما کلیدی ت��ر از ارزیاب��ی 

متخصصان تبلیغات است. 

12- پ��س از ارزیاب��ی مخاطب��ان، ط��رح و ای��ده 
به دس��ت آمده را با اس��تراتژی تبلیغاتی خود مقایسه 
کنید. این کار به ش��ما کم��ک می کند تا در صورت 
وجود تضاد میان این دو، آن را شناس��ایی و برطرف 

کنید. 
13- ط��رح تبلیغاتی خود را در س��طح کارکنان و 
س��هامداران ارزیابی کنید. اجازه دهید اگر ذی نفعان 
شما ایده ای برای بهتر شدن طرح به ذهن شان خطور 

می کند، با شما در میان بگذارند. 
14- طرح نهایی تبلیغ را از سوی افراد و گروه های 
مس��تقل و خارج از صنعت فعالیت خ��ود، ارزیابی و 

ایده آنها را در این زمینه شناسایی کنید. 
15- تمام��ی جزیی��ات تبلیغ، نظی��ر تیتر اصلی، 
تیتره��ای فرعی، ای��ده گرافیکی یا صوت��ی را بهبود 

بخشید و نهایی سازید. 
16- نمایش تصویری و شیوه ارائه تبلیغ در رسانه 
ه��دف خود را با اس��تفاده از متخصصان آن رس��انه 

ارزیابی کنید و ارتقا دهید. 
17- پس از نهایی ش��دن تبلیغ، ط��رح گرافیکی 
آن را در ی��ک مجله  )برای نخس��تین بار( به تصویر 
بگذارید و احساسات و دیدگاه مخاطبان را نسبت به 
تبلیغ با توجه به محیط و ش��رایط بازار را شناس��ایی 

کنید. 
18- در صورت کس��ب پاس��خ مثبت در گام های 
پیش، ایده خود را در س��طح یک مب��ارزه تبلیغاتی 
گسترده توس��عه دهید. تالش کنید تا از طرح خود، 
تبلیغات تلویزیونی و رس��انه ای تهیه کنید. برای این 
گام ب��ه برنامه ریزی و زمان بندی اج��رای تبلیغ نیاز 

دارید. 
19- رس��انه هایی را انتخ��اب کنی��د ک��ه بتوانند 
نزدیک ترین ارتباط را با مخاطبان هدف ش��ما ایجاد 
کنن��د. بدین ترتی��ب، مطمئن می ش��وید که تبلیغ 
نهایی ش��ده، به روش��نی برای مخاطب��ان قابل  درک 

خواهد بود. 
20- در تحلی��ل نق��اط ق��وت و ضع��ف تبلیغات 
ارائه ش��ده با خود صادق باش��ید. از دی��دن ضعف ها 
چشم پوش��ی نکنید. بدانید که هدف نهایی ش��ما از 
اجرای تمامی 20 گام ذکرشده، خلق سودآوری است 

و با رودربایستی به آن دست نخواهید یافت. 

BRAND

مترجم:  امیرآل علی
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هزاره! ای��ن اصطالح بی��ن بچه های 
دهه 40 و 50 شمس��ی م��د بود. برای 
یه چیزهایی که خیلی عالی و باحال و 
شگفت انگیز بودند. بعدها این اصطالح 
به »آخرش« تغییر ک��رد. اون موقع ها 
موت��ور ه��زار ب��ا اون ص��دای خاص و 
مهیب��ش دل جوان ها را می برد و هنوز 
یاد و خاطرش در ذهن ه��ا باقی مانده 
اس��ت. هنوز هم اگر یک موتور 1000 
در خیابان ها حرکت کند همه نگاه ها را 
به خودش جلب می کنه. عالوه بر این، 
1000 در فرهنگ فارس��ی نشانه عدد 
بزرگی اس��ت که در مکالم��ات روزانه 
اس��تفاده می ش��ود و حاکی از مقدار یا 

تعداد زیاد است. 
همین موضوع دستمایه ای شده است 
ت��ا همراه اول برای طرح بازاریابی خود 
که از مرداد ماه آغاز ش��د از عدد هزار 
اس��تفاده کند و نام ط��رح را »محدوده 
1000« بگذارد و جالب اینجاس��ت که 
در ای��ن طرح از س��مبل موتور 1000 
ه��م اس��تفاده کرد. به ای��ن ترتیب که 
از نخستین ش��نبه مرداد ماه 1396 به 
مدت زمان 12 هفته، به صورت هفتگی 
همه مشترکین سیم کارت های دائمی 
و اعتب��اری ک��ه در ط��ول هفته حتی 
ی��ک روز دارای ی��ک بس��ته اینترنتی 
آلفا پ��الس بودن��د، در هفت��ه بعد در 
قرعه کشی یک دستگاه موتور 1000به 
ارزش هزار میلیون ریال ش��رکت داده 
می ش��دند. ش��رکت در این قرعه کشی 
نیازی به ثبت نام یا فعال سازی نداشت 
و هم��ه مش��ترکین واجد ش��رایط در 
آن ش��رکت داده می ش��وند. اس��تفاده 
از یک موتور 1000 ک��ه تداعی کننده 
س��رعت و قدرت اس��ت، انتخاب بسیار 
هوش��مندانه ای بوده اس��ت، چراکه با 
دیدن موتور 1000 مش��تری در وهله 
اول ی��اد س��رعت و ق��درت می افتد و 

دقیقا ای��ن همان چیزی که همراه اول 
تمایل دارد مش��تری ب��ه آن فکر کند. 
ش��رکت همراه اول در طرح »محدوده 
1000« که از مرداد آغاز ش��د عالوه بر 
قرعه کش��ی موتور 1000 به مشترکین 
خود چهار پیش��نهاد شگفت انگیز دیگر 

نیز می داد: 
1- مکالمه درون شبکه، دقیقه ای 

15 تا 16 تومان
همراه اول در طرح مکالمه همراهی، 
هماهن��گ ب��ا الگوی مص��رف هر یک 
دائمی  از مش��ترکین س��یم کارت های 
و اعتب��اری، بس��ته مکالم��ه یک ماهه 
شامل دقایق مشخصی از مکالمه درون 

قیمت  با  شبکه 
 15 دقیق��ه ای 
ت��ا 16 توم��ان 
د  پیش��نها
 . د ا م��ی د
کین  مش��تر
اول  هم��راه 
با  می توانستند 
ه گیری  ر ش��ما

ک��د 
 *1000 *1 #
مکالمه  بس��ته 

همراه��ی خ��ود را مش��اهده و بعد از 
تأیی��د و فعال س��ازی، از تخفیف بیش 
از 70درصد در مکالمات خود استفاده 

کنند. 

2- قرعه کش�ی 1000 تلفن همراه 
هوشمند نسل 4.5

از تاری��خ اول  م��رداد تا پای��ان مهر 
م��اه س��ال 1396، تمامی مش��ترکین 
اعتب��اری  و  دائم��ی  س��یم کارت های 
جدی��د هم��راه اول و همچنی��ن همه 
س��یم کارت های غیر فعالی ک��ه دراین 
مدت زمان دوباره فعال می ش��دند، در 
قرعه کش��ی 1000 عدد گوش��ی تلفن 
همراه نسل 4.5شرکت داده می شدند. 

قرعه کشی یک بار و بعد از پایان مدت 
زمان س��ه ماهه )ابتدای م��رداد ماه تا 
انته��ای مهر( و در نیم��ه اول آبان ماه 

صورت می گیرد. 

3- بسته خوش آمد 1000
از تاری��خ اول  م��رداد، 1000 دقیقه 
مکالمه داخل ش��بکه، 1000 عدد پیام 
کوتاه داخل ش��بکه و حج��م نامحدود 
اینترن��ت به مدت اعتب��ار یک هفته به 
مش��ترکین س��یم کارت های دائم��ی و 
اعتب��اری جدی��د واجد ش��رایط هدیه 
داده می ش��د. در این طرح مش��ترکین 
س��یم کارت دائمی جدید، مش��ترکین 
ت  ر س��یم کا
اعتب��اری جدید 
و مشترکینی که 
همراه  شبکه  به 
تراب��رد  اول 
از  می کردن��د، 
خوشامد  بس��ته 
بهره مند   1000

می شدند. 

تعوی�ض   -4
به  س�یم کارت 

یوسیم
مش��ترکان  اول  م��رداد،  تاری��خ  از 
می توانس��تند ب��ا تعویض س��یم کارت 
خود به یوس��یم، 15 ت��ا 20 گیگابایت 
اینترن��ت هدی��ه دریافت کنن��د. همه 
مش��ترکین س��یم کارت های دائم��ی و 
اعتب��اری همراه اول که دارای گوش��ی 
با قابلیت پش��تیبانی از ش��بکه 4G و 
4.5G هس��تند و در حال حاضر اقدام 
به تعویض یوس��یم نکرده اند، می توانند 
با مراجعه به دفاتر خدمات مش��تریان 
یا فروش��گاه های زنجیره ای همراه اول 
نس��بت به تعوی��ض س��یم کارت خود 
اقدام کرده و ضمن استفاده از اینترنت 
مش��ترکین   4.5G و   4G پرس��رعت 

اعتب��اری 15 گیگابای��ت  س��یم کارت 
مش��ترکین  و  ماه��ه  ی��ک  اینترن��ت 
سیم کارت دائمی 20گیگابایت اینترنت 
ی��ک ماه��ه به عن��وان هدی��ه دریافت 

می  کنند. 
مش��ترکان س��یم کارت های دائمی و 
اعتب��اری هم��راه اول ک��ه دارای تلفن 
همراه با قابلیت پش��تیبانی از ش��بکه 
4G و 4.5G هس��تند، اگر کد پس��تی 
محل سکونت خود را به صورت پیامکی 
به سرشماره 8962 ارسال کنند، همراه 
اول یوس��یم هدیه را به ط��ور رایگان از 
طریق پست به آدرس محل کد پستی 

پیامک شده ارسال خواهد کرد. 

بازاریابی منسجم
پارس��ا امیری کارش��ناس بازاریابی و 
فروش درباره طرح بازاریابی »محدوده 
هزار« هم��راه اول به خبرنگار »فرصت 
امروز« می گوی��د: از زاویه بازاریابی نام 
این طرح بس��یار مناسب و هماهنگ با 
ویژگی های طرح انتخاب ش��ده است و 
قرار دادن موتور هزار نیز به عنوان یکی 
از جوایز این طرح زیرکانه بوده است. 

تخفیف 70درص��دی برای مکالمات، 
ب��ه هم��راه قرعه کش��ی جوای��ز نی��ز 
هوش��مندانه اس��ت. برخ��ی از اف��راد 
عالقه ای به قرعه کشی و جایزه ندارند و 
ترجیح می دهند اگر در طرحی شرکت 
می کنند منافع آن به صورت مش��خص 
نصیب آنها ش��ود. از طرف دیگر برخی 
عالقه به جوایز بزرگ دارند. براس��اس 
همی��ن دیدگاه روان شناس��ی طراحان 
این بسته هر دو گروه را راضی می کنند. 
وی اف��زود: اس��تفاده از عدد 1000 
ه��م در ج��ای ج��ای این ط��رح قابل 
توجه اس��ت. 1000 گوشی هوشمند، 
1000 دقیق��ه مکالمه، جای��زه موتور 
 *1000*1# 1000، شماره گیری کد 
و... همگ��ی تحریک کننده و با نام طرح 

هماهنگی زیبایی دارند. 

طرح  »محدوده 1000« همراه اول زیر ذره بین »فرصت امروز«

 حمایت از حامیان مشتری سرعت و قدرت در هزاره! 
در بازاریابی

»اولوی��ت در همه جا با مش��تریان اس��ت« این 
یک شعار بازاریابی نیست، بلکه واقعیتی است که 
غالب ش��رکت های بزرگ و برندهای موفق دنیا به 
آن پی برده اند و س��رلوحه هم��ه برنامه ریزی ها و 

اقدامات شان قرار داده اند. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، مشتری مداری 
در تمام جنبه های مختلف بازاریابی یک ش��رکت 
باید نمود داشته باش��د تا بتواند به عنوان عملکرد 
اصلی آن شرکت شناخته شود. از جمله این موارد 
می توان به حمایت از کارکنان و کارمندان حامیان 
مشتریان در درون ش��رکت ها یا بازاریابی داخلی 
اش��اره کرد. ممکن است برخی کارکنان شما چه 
در اعتق��اد و چ��ه در عمل، افرادی مش��تری مدار 
باش��ند که رعایت حقوق مش��تریان را در اولویت 
کارها و عملکردش��ان قرار می دهند. این کارکنان 
نباید از دید ش��ما مورد غفلت ق��رار بگیرند، زیرا 
آنها حامیان مش��تریان شما هس��تند و می توانند 
سطح عملکرد س��ازمان یا شرکت ش��ما را باالتر 
ببرند. از آنجایی شناس��ایی این دسته از کارکنان 
بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل در ادامه 
این مقاله ش��ما را با اقداماتی که جهت شناسایی 
این کارکنان می توان انجام داد آشنا خواهیم کرد.

 
1- سنجش سطح عملکرد کارکنان

س��عی کنید عملکرد کارکنان خود را همیش��ه 
مورد ارزیابی قرار دهید. ارزیابی مس��تمر عملکرد 
کارکنان به ش��ما ی��ک دید دقی��ق و کلی درباره 
سطح عملکرد هر یک از افراد می دهد. این آگاهی 
به شما کمک می کند تا آن دسته از کارکنان خود 
را که فعالیت های مش��تری مدارانه بیشتری دارند 
به راحتی تشخیص دهید و بتوانید از آنها به موقع 
تقدی��ر ب��ه عمل آورید ت��ا رفتاره��ای مثبت آنها 
تقویت ش��ود. این کار، نه  نها رفتارهای مثبت این 
کارکنان را تقویت می کند، بلکه سایر کارکنان نیز 
از این رفتارها الگوبرداری کرده و آنها را س��رلوحه 
عملک��رد خود قرار می دهند.  بدین طریق، کم کم 
تمام فضای کاری شما تبدیل به شرکتی می شود 
که در تمام��ی جوانب آن مانند: برنامه ها، مدیران 
شرکت و کارکنان، مش��تری مداری یکی از اصول 

مهم و اساسی آن در بازاریابی است. 

2- شناس�ایی نح�وه عملک�رد کارکن�ان 
مشتری مدار

پ��س از اینکه بخش��ی از کارکنان خ��ود را که 
به عنوان کارکنان حامیان مشتری یا مشتری مدار 
شناسایی کردید، به شناسایی این عامل بپردازید 
که ای��ن افراد چگونه با مش��تریان رفتار می کنند 
ک��ه می توانند نظر آنها را جل��ب کنند و به عنوان 
یک فرد مش��تری مدار شناخته ش��وند. شناسایی 
نح��وه عملک��رد آنها ب��ا مش��تریان می تواند این 
فرص��ت را ایجاد کن��د که از رفتاره��ای آنها الگو 
بگیرید و این رفتارها را در کل س��ازمان یا شرکت 
خود گس��ترش دهید تا بتوانی��د الگوهای رفتاری 
مناسبی را در شرکت خود رواج دهید که به هدف 

مشتری مداری خود نزدیک تر شوید. 

3- جلسه هم اندیشی برگزار کنید
ب��ا کارکنانی که عملک��رد مناس��بی در زمینه 
بازاریاب��ی )مش��تری مداری( دارن��د و به عن��وان 
س��ازمان تان  در  مش��تری  حامی��ان  کارکن��ان 
شناخته ش��ده هستند، جلس��اتی را تشکیل دهید 
که به بیان تجربیات خ��ود بپردازند. پرداختن به 
تجربیات این دس��ته از کارکنان به ش��ما و دیگر 
کارکنان شرکت یا س��ازمان تان کمک می کند تا 
بتوانی��د از تجربیات آنها اس��تفاده کرده و رفتار و 
عملکرد مناسبی را انتخاب کنید این خود بخشی 

از بازاریابی محتوایی محسوب می شود. 
 

بازاریابی میکرو، نتایج ماکرو 
با توجه به رش��د فزآین��ده هزینه ه��ای تبلیغاتی 

بازاریابی میکرو اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
پیش بینی می ش��ود ت��ا س��ال 2018 هزینه های 

تبلیغاتی به 662 میلیارد دالر برسد. 
متأسفانه بیشتر این هزینه هدر رفته است. 

برنده��ا  اغل��ب   ،ibazaryabiگ��زارش ب��ه 
ب��رای افزای��ش آگاه��ی از برن��د خ��ود روش های 
س��وپرقهرمان ها، پست های ش��بکه های اجتماعی و 

ترافیک بات ها استفاده می کنند. 
مثال نایک��ی 3 میلیارد دالر س��االنه برای  »خلق 
تقاضا« هزینه می کند،  این کار اما مؤثر نخواهد بود. 
کس��ب و کارهای هوش��مند می بایس��ت صمیمی 

باشند. 
برای ش��رکت های چ��ه کوچک و چ��ه بزرگ که 
می خواهند رش��د را تجربه کنن��د، بازاریابی میکرو 

بهترین گزینه است. 
مش��تریان هدف را ش��کار ک��ن و از تأثیرگذارها 

استفاده کن
امروزه باید برای یافتن گستره بزرگی از مشتریان 
از تکنولوژی های جدید اس��تفاده کرد؛ رس��انه های 

هوشمند با مخاطبان گسترده. 
از  اس��تفاده  ب��دون  گ��وگل  ادوردز  از  اس��تفاده 
بخش بندی مش��تریان چندالیه ه��در دادن بودجه 

است. برای سلبریتی ها همین طور است. 
هزینه ه��ای تبلیغات امروزه بیش��تر ب��ه بازاریابی 
فوق متمرکز روی مشتریان با استفاده از شبکه های 

اجتماعی انجام می شود. 
می توان از تکنیک کوبرندینگ اس��تفاده کنید و از 
بالگره��ای حرفه ای و تکنیک های��ی مانند ویدئو در 

یوتیوب برای تأثیرگذاری بیشتر استفاده کنید. 
اشباع کردن بازار

airbnb و Uber به شهرهای مختلف می روند و 
در هر کدام از شهرها برای خودشان غولی در صنعت 

خود می شوند. 
روش فرا محلی آنها نیاز به اجرای دقیق و شناخت 

عمیق از بازار دارد. 

ب��رای uberاین سیاس��ت منجر ب��ه هدف گیری 
تأثیرگذاره��ا و مش��ارکت های اس��تراتژیک محلی 

می شود. 
رس��انه همچنی��ن می توان��د ه��ر دوی برن��د و 
خرده فروشی برای برند را به خوبی به نتیجه برساند. 
یک راهکار ساخت و پاخت با رسانه و کانال زدن با 

خبرنگاران و گرفتن مشاوره از آنان است. 
داشتن گوشه بازار یا درست کردن آن

ی��ک  تقریب��ا   Hubspot  ،2008 س��ال  در 
استارت آپ ناش��ناخته بود. روش خاص این کمپانی 
بازاریابی داخلی بوده و به خاطر آن ش��ناخته ش��ده 

است. 
پیغام های شرکت به خوبی در میان کسب و کارهای 
کوچک و متوس��ط ش��ناخته می ش��ود و احتیاج به 
هزینه ه��ای کالن ب��رای تبلیغ��ات نداش��ت. اعتبار 

فوق العاده کمپانی به بازاریابی داخلی آن بود. 
انتش��ار کت��اب، برقراری کنفرانس و توس��عه یک 
محیط آکادمیک که تمرکزش روی بازارایابی داخلی 

بود. 
Hubspot در این مورد فقط به گوش��ه بازارهای 
موجود بسنده نکرد، بلکه یکی را برای خود ساخت. 
از طرف دیگر، بس��یاری شرکت ها به موفقیت های 
خارق العاده از طریق واردشدن به جوامع آماده دست 

یافته اند. 
 مث��ال Newegg ی��ک صفحه فع��ال در رددیت

 r/buildapc داش��ته و در آن ش��دیدا فعال بوده 
اس��ت. GoPro و RedBull در وقای��ع مه��م و 
ورزش��ی ش��رکت فعاالنه داش��ته اند. با این کار برند 

خود را به خوبی گسترش داده اند. 
از طری��ق رهب��ری اف��کار و تولی��د محت��وا، این 
ش��رکت ها ب��ه خوبی پیغ��ام برند خ��ود را در میان 
مخاطب��ان پخش کرده ان��د. با معروفی��ت در میان 
 جوام��ع کوچ��ک ولی ب��ا تبلیغات دهان ب��ه دهان،

توانس��ته اند   Newegg، RedBull، GoPro  
به خوبی توجه محیط بیرون خود را جذب کنند. 

این به دلیل این است که وقتی از کسی در رددیت 
می پرس��ید س��خت افزار کامپیوت��ر را از کج��ا تهیه 

 .Newegg. com می کند، می گوید
کسب و کارهای نس��بتا کوچک به سمت بازاریابی 
تأثیرگذارها حرکت کرده اند. هدف گذاری فوق محلی 
و بازارهای گوش��ه وقتی بدانید مخاطبان اصلی شما 
چه کسانی هستند و کجا زندگی می کنند، می تواند 

برای شما راحت باشند. 
 enterpreneur :منبع

کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

از زاویه بازاریابی نام 
این طرح بسیار مناسب 
و هماهنگ با ویژگی های 

طرح انتخاب شده است و 
قرار دادن موتور هزار نیز 

به عنوان یکی از جوایز این 
طرح زیرکانه بوده است

علیرضا روغنیان



 راهکارهایی ساده برای غلبه بر 
ترس از سخنرانی در جمع 

سخنرانی مقابل جمع، برای بسیاری از ما ترسناک 
و طاقت فرسا است. براساس آمارها از هر چهار انسان، 
س��ه نف��ر از این موضوع ه��راس دارند. خوش��بختانه 
روانشناس��ان راهکارهایی برای غلبه بر این ترس ارائه 
داده ان��د. در ادامه به نقل از دیجیاتو، 12 راهنمایی را 
ارائ��ه می دهیم که به لطف آنها می توانید س��خنرانی 
بعدی ت��ان را در کمال آرامش و به بهترین نحو برگزار 

کنید: 
1- به زبان بدن خود توجه کنید

همواره به حرکات بدن تان که در نحوه ارتباط شما 
با دیگ��ران تاثیر می گذارد، توجه کنی��د. برای بهبود 
زب��ان بدن، نفس عمیق پی��ش از آغاز صحبت، صاف 
ایس��تادن و باال نگه داش��تن س��ر، به افزایش میزان 

اعتماد به نفس تان کمک می کند. 
2- ب�ه جای اس�تفاده از ضمایر اول ش�خص، 

مخاطبان را خطاب قرار دهید
هرچه شما بیش��تر تاکیدتان را روی مخاطبان قرار 
دهی��د، تاکید بر خودت��ان را کمتر کرده اید و توجه ها 
به اینکه صدای تان چگونه است یا ظاهرتان چطور به 
نظر می آید را کاهش می دهید و در نتیجه استرس تان 

کاهش می یابد. 
3- آماده پاسخ باشید

همواره به یاد داش��ته باش��ید که شما روی صحنه 
می روید و در مقابل دیگران س��خنرانی می کنید تا در 
نهایت مخاطبان از شما سواالتی بپرسند. پس، از قبل 

برای این موارد آماده باشید تا دستپاچه نشوید. 
4- عدم استفاده زیاد از حد از اسالید

با نمایش اسالیدهای بیش از حد، مخاطبان خود را 
گیج نکنید، زیرا این مسئله در نهایت موجب می شود 
به واس��طه واکنش های آنها، ش��ما نیز دچار استرس 

شوید. 
5- در مورد سخنرانی موفق خود رویا پردازی 

کنید
در مورد س��خنرانی پرش��ور و جذاب خ��ود تخیل 
کنی��د؛ ولی به یاد داش��ته باش��ید که ب��ه آنچه قرار 
اس��ت بگویید، فکر کنید؛ نه آن م��واردی که نباید از 
آنها صحبت کنید. ای��ن رویا پردازی مثبت، به اجرای 

راحت تر شما کمک می کند. 
6-عکس العمل ه�ای بدنی ناش�ی از اس�ترس 

خود را اصالح کنید
عکس العمل های بدنی خود به اس��ترس را بررس��ی 
و اص��الح کنی��د. به عنوان مثال، اگر هنگام اس��ترس 
ناگهان تُن صدای تان عوض می شود، سعی کنید تاثیر 

تنش ها بر صدای تان را اصالح کنید. 
7- زمان سخنرانی خود را تنظیم کنید

بهترین ارائه ها در 10 تا 20 دقیقه تمام می ش��وند، 
اگر صحبت های شما بیش از این زمان طول می کشد، 
خالصه گوی��ی را تمرین کنید. اگ��ر باز هم هیچ راهی 
ب��رای کاهش زم��ان س��خنرانی تان نب��ود، می توانید 
به مخاطبان، فرصت اس��تراحت دهی��د و پس از آن، 

مجددا ادامه دهید. 
8- با ترس های خود روبه رو شوید

روبه رو ش��دن با ترس های تان می تواند وحش��تناک 
باش��د! ولی در نهایت به ش��ما کمک می کند. به عنوان 
مثال، پیش از رفتن روی صحنه سخنرانی، به این فکر 
کنید که چطور می خواهید صحبت های خود را شروع 
کنید و چگونه در نخس��تین مالق��ات با حضار، خود را 
کنت��رل می کنید؟ یا حتی اگر مخاطبان خود را از قبل 
می شناس��ید، می توانید از بدترین آنها بنویسید و بدین 
ترتیب بخشی از نگرانی های فکری خود را تخلیه کنید. 

9- به پرسش های ذهنی خود پاسخ دهید
آی��ا افکارتان به ش��ما می گویند »ت��و نمی توانی«، 
»ت��و عصبی به نظر می رس��ی« یا »ب��ه محض اینکه 
برای س��خنرانی، مقابل دیگران قرار بگیری، همه چیز 
خراب می ش��ود«. در این صورت راه حل ساده است. با 
خودت��ان صحبت کنید و جواب اف��کار منفی تان را با 

جمالت مثبت بدهید. 
10- مخاطبان را با خود همراه کنید

اگ��ر اش��تباهی را در حی��ن صحبت ه��ا مرتک��ب 
ش��دید، نهراسید. کافی اس��ت حضار را با خود همراه 
کنید. به عنوان مثال اس��الیدتان درست نمایش داده 
نمی ش��ود و کامپیوترتان هنگ کرده؛ به جای نگرانی، 
بگویی��د »بیایید یک بار دیگر با هم امتحان کنیم«. با 
این کار به نظر می رسد که مخاطبان را با خودتان در 

یک تیم قرار داده اید.
 11- خودتان باشید

نیازی نیس��ت برای اینکه دیگران را به صحبت های 
خود جذب کنید، ادای فرد دیگری را دربیاورید؛ بلکه 
کافی اس��ت خودتان باشید و س��عی کنید رفتارهای 

بدنی جذاب مخصوص به خود را داشته باشید. 
12- در ص�ورت از دس�ت رفت�ن تمرک�ز، به 

کلمات کلیدی یا هدف نهایی تان فکر کنید
اگ��ر حی��ن صحب��ت، تمرک��ز خود را از دس��ت 
می دهی��د، ب��ه ی��اد کلم��ات کلی��دی بیفتی��د یا 
می توانی��د در ذهن تان در خصوص هدف نهایی تان 
تصویر سازی کنید. مثال در حال سخنرانی در مورد 
گ��زارش مالی اخیر ش��رکت هس��تید ک��ه ناگهان 
پ��رواز پرنده ای از کنار پنج��ره، تمرکزتان را به هم 
می زند. کافی اس��ت از قبل تمرین کرده باش��د که 
در ص��ورت وقوع چنین حواس پرتی هایی، به آینده 
پرسود شرکت تان فکر کنید یا به یاد کلمه کلیدی 

»گزارش مالی« بیفتید. 
Inc :منبع
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موفقیت در کس��ب وکار امری 
اس��ت ک��ه ب��ه عوامل بس��یاری 
بس��تگی دارد و همین امر باعث 
می شود هیچ مدیری نتواند صرفا 
با تکی��ه بر یک اقدام، در مس��یر 
پیش��رفت گام بردارد. با این حال 
این ام��ر یک واقعیت اس��ت که 
نمی توانید هم��واره چند اقدام را 
به طور همزمان و با کیفیت عالی 
انج��ام دهی��د. به همی��ن خاطر 
توصیه می ش��ود هم��واره تمرکز 
خود را روی یک بخش قرار داده و 
با به سروسامان رسیدن آن اقدام 

به بهبود ضعف های دیگر کنید. 
ب��دون تردید رضایت ش��غلی 
امری اس��ت ک��ه باع��ث خواهد 
ش��د افراد از تمام��ی توانایی های 
خود اس��تفاده کنند. ای��ن امر به 
ق��دری مهم اس��ت که نب��ود آن 
همواره عامل اصلی ترک شرکت 
محسوب می ش��ود. نتایج در این 
رابطه حاکی از آن اس��ت که تیم 
کاری ش��ما تنها زمانی می تواند 
تعامل درس��تی با یکدیگر داشته 
باش��ند که هر یک از شرایط خود 
رضایت کافی را داشته باشند. در 
غی��ر  این صورت تص��ور رقابت با 
سایر ش��رکت ها و قدم نهادن در 
مسیر پیشرفت امری کامال دور از 
ذهن و غیرممکن به نظر می رسد. 
در همین راستا در ادامه به معرفی 
و بررسی راهکارهایی در رابطه با 

این موضوع خواهیم پرداخت. 

1- نح�وه انج�ام وظایف را 
برعهده خ�ود کارمندان قرار 

دهید
ای��ن امر که همه اف��راد باید به 
یک ش��کل عمل کنن��د، اگرچه 
منجر ب��ه ایج��اد یکپارچگی در 
ش��رکت خواهد ش��د با این حال 
این امر در صورتی که بر عملکرد 
افراد تاثیر منفی داش��ته باش��د، 
محس��وب  هوش��مندانه  اقدامی 
نخواهد ش��د. ب��رای مثال ممکن 
است کارمندی خواهان آن باشد 

تا برخ��ی از کارهای خود را از راه 
دور و زمانی که در شرکت حضور 
ندارد انجام دهد. تحت این شرایط 
نباید مخالفتی از خود نشان دهید. 
در واقع الزم اس��ت به کارمندان 
خود اعتماد داش��ته باشید و آنها 
را در نحوه انج��ام کارهایی که از 
آنها می خواهید، آزاد بگذارید. در 
بسیاری از شرایط نیز احتمال دارد 
ش��رایطی به وجود بیاید که فرد 
خواهان ترک زودهنگام محل کار 
خود باشد. برای مثال تولد فرزند 
بدون تردید کارمند شما را درگیر 
شرایط جدیدی خواهد ساخت که 
الزم اس��ت به نحوی نشان دهید 
که شرایط وی را درک می کنید. 
فرام��وش نکنید که الزم اس��ت 

پرسنل  با  ارتباط خوبی 
خود داش��ته باش��ید تا 
در آنها احس��اس خوبی 
ش��کل گیرد. اگرچه در 
کارمندان  ب��ا  گذش��ته 
برخورد خش��ک و صرفا 
مطابق قوانین می شد، با 
این حال فراموش نکنید 
ک��ه روش ه��ای قدیمی 
نخواهند  پاسخگو  دیگر 
در  اس��ت  الزم  و  ب��ود 
شیوه های مدیریتی خود 

تغییراتی اعمال ک��رده و خود را 
به روز کنید. 

2- شرایط پیشرفت را مهیا 
سازید

بدون تردید همه افراد خواهان 
پیشرفت هستند و تصور این امر 
ک��ه تا آخر در یک موقعیت فعلی 
خ��ود باش��ند، انگی��زه کار را در 
درازمدت از آنها خواهد گرفت. در 
این راستا الزم است برای افرادی 
ک��ه خواه��ان موفقی��ت و ترقی 
هستند، مس��یر را هموار سازید. 
این امر نه تنها منجر به هرج و مرج 
در شرکت نخواهد شد، بلکه باعث 
به وجود آمدن رقابت نیز می شود 
که خود باعث باالرفتن سطح کار 
افراد خواهد ش��د. در این راس��تا 
الزم اس��ت جایگاه افراد براساس 

عملکرد آنها باشد. این عمر باعث 
خواهد ش��د یک کارمن��د عادی 
هم ش��انس حض��ور در رده های 
ب��اال را پیدا کرده و این سیس��تم 
چرخشی در نهایت به شما تیمی 
همه فن حریف خواهد داد که خود 
به ارتقای س��طح ش��رکت کمک 
کرده و ش��ما را در رقابت با سایر 
شرکت ها در موقعیت بهتری قرار 

خواهد داد. 

3- تبعیض های بیجا را کنار 
بگذارید

همواره این احتمال وجود دارد 
که فردی را اس��تخدام کنید که 
نسبتی با ش��ما داشته باشد. این 
امر اگرچه چندان توصیه نمی شود 

با این ح��ال در صورتی که باعث 
تغیی��ر در رفت��ار ش��ما و اعطای 
امتیازات ویژه به فرد مذکور نشود، 
بالمانع است. همچنین الزم است 
به نحوی عمل کنید همه پرسنل 
بدانن��د که اقدام��ات غیراخالقی 
و خودش��یرینی آنه��ا تاثیری بر 
تصمیم گیری های ش��ما نخواهد 
داشت. توصیه می  شود به افرادی 
که از شما انتقاد درستی می کنند 
پاداش بدهید. در واقع این گفته ها 
به شما کمک خواهند کرد ضمن 
آگاهی نسبت به ضعف های خود 
بتوانید آنه��ا را برطرف کرده و به 
درستی در مس��یر پیشرفت قرار 
گیری��د. به همی��ن خاطر اگرچه 
همه اف��راد تش��ویق و تعریف را 
دوس��ت دارند، با این حال باید از 

موارد بیجا جلوگیری کنید.

 4- استراحت های بیشتر و 
با کیفیت باالتری را در اختیار 

کارمندان قرار دهید
این امر یک واقعیت اس��ت که 
تمامی کارکنان شما از یک سطح 
توانایی و آس��تانه تحمل یکسان 
برخوردار نیستند. همین امر باعث 
خواهد شد انتظارات بیش از حد 
منجر به نارضایتی ش��دید شود. 
در همین راس��تا امروزه بیش��تر 
ش��رکت ها ورزش  را در س��اعات 
کار اف��راد قرار می دهند تا توانایی  
بدنی و اعتم��اد به نفس کارکنان 
در سطح مطلوبی قرار گیرد. با این 
حال این امر به تنهایی کافی نبوده 
و الزم اس��ت زمان های مشخصی 
برای استراحت افراد داشته باشید. 
مقدار و مدت زمان آن نیز برای 
ه��ر بخش با توج��ه به حجم 
کاری آنها متفاوت بوده با این 
حال تمامی بخش ه��ا باید از 
آن برخوردار باشند. همچنین 
بهتر اس��ت نحوه اس��تراحت 
را نیز ب��ا خالقیت هایی همراه 
س��ازید. ب��رای مث��ال پخش 
موزی��ک همراه با س��رو قهوه 
اگرچه هزین��ه خاصی را دربر 
نخواهد داش��ت ب��ا این حال 
حس فوق العاده ای را در آنها به 
وج��ود خواهد آورد. در واقع نباید 
کارکنان خود را برده خود دانسته 
و هم��واره باید این دید را که آنها 
همراهان شما در مسیر موفقیت 

هستند، داشته باشید. 

5- اهداف ش�رکت را برای 
کارکنان خود تشریح کنید

مهم تری��ن عاملی ک��ه تیم را 
خسته می کند، عدم وجود برنامه 
نبوده و بدون شک آگاهی نداشتن 
نس��بت به دلیل کارها در نهایت 
فرد را در نقطه ای متوقف خواهد 
س��اخت. در واقع این امر که افراد 
ندانند در آینده چه می شود، خود 
منجر به اس��ترس در آنها خواهد 
ش��د که خود روح و جسم آنها را 
به ش��دت تضعیف خواهد کرد. به 
همین خاطر پس از استخدام الزم 

است نس��بت به کارهایی که قرار 
اس��ت انجام دهی��د و اهدافی که 
در س��ر دارید، کارکنان خود را به 
خوبی تفهیم کنید تا با به دس��ت 
آوردن چارچوبی منطقی، خارج از 

محدوده ای که باید عمل نکنند. 

6- انج�ام کار مرب�وط ب�ه 
محیط کار نیست

ب��دون تردید کارمن��دی تنها 
نقش اف��راد نبوده و تصور این امر 
که می توانند ساعات بیشتری به 
کار خود بپردازند، امری است که 
دی��ر یا زود با اعتراض افراد همراه 
خواهد شد. اگرچه راهکار مدیران 
در ای��ن رابطه تهدید ب��ه اخراج 
کردن است، با این حال جایگزین 
کردن، امری زمان بر بوده و همواره 
راهکار آخر ش��ما باید محس��وب 
ش��ود. همچنین رفتار نادرست با 
حتی یک نفر این تصور را در سایر 
افراد به وجود خواهد آورد که نفر 
بعدی بوده و ای��ن خود منجر به 
ایجاد تنش خواهد شد. در همین 
راس��تا الزم اس��ت ضمن احترام 
به س��اعات غی��راداری اف��راد، در 
صورتی که نیاز به فعالیت بیشتر 
دارید، خواس��ته خود را دوستانه 
مطرح کرده و برای آن امتیازاتی 
قائ��ل ش��وید. با این ح��ال تحت 
هیچ ش��رایطی نباید این تصور به 
وجود بیاید که مجبور به قبول آن 

هستند. 
در آخر توجه داشته باشید که 
به هر میزان که توجه بیش��تری 
نس��بت به کارمندان خود نشان 
دهید، به هم��ان میزان نیز تعهد 
و میل به سخت کوشی را در آنها 
باالتر خواهید ب��رد. در این رابطه 
الزام��ی وج��ود ندارد ک��ه حتما 
اقدام��ات س��خت و هزینه بری را 
انجام دهید. تنها کافی است این 
نکته را به اثبات برس��انید که آنها 
مورد توجه ش��ما قرار دارند، این 
خود ب��ه تنهایی رضایت ش��غلی 

افراد را در پی خواهد داشت. 
 www. :منبع
businessinsider. com

رضایت شغلی کارمندان با 6 راهکار ساده و موثر
ارتباط دریچه

 ارتباطات ارزشمند، برگ برنده 
پیشرفت کسب و کار

کیفیت روابط ش��ما، هم روی س��المت شخصی  تاثیر 
می گذارد و هم روند پیشرفت شغلی  را تعیین می کند. چه 
انسان هایی را به زندگی شخصی و کاری خود راه داده اید؟ 
به گزارش زومیت، ارتباطات در همه کسب وکارها نقشی 
ضروری دارند. مسئله فقط روابط مشتریان و فروشندگان 
نیست، بلکه به طور کلی، ارتباطات و تماس های مستقیم 
می توانند یک کس��ب وکار را به موفقیت برسانند یا آن را 
از نقطه اوج به پایین بکش��ند. روابط س��الح مخفی شما 
هستند. افرادی که ش��ما را احاطه کرده اند، می توانند به 
ش��ما کمک کنند کارهای غیر ممکن��ی انجام دهید. آنها 
می توانند الهام بخش ش��ما باش��ند و دیدگاه تان را نسبت 
به مس��ائل عوض کنند. جیس��ن آلبانیز ه��م  بنیانگذار و 
مدیرعامل شرکت سنتریک دیجیتال، معتقد است روابط 

موفق به سه گروه تقسیم می شوند: 
روابط شخصی

مزایای روابط محکم و قوی در زندگی ش��خصی، قابل 
ارزش گذاری نیست. طبق مطالعات موسسه گالوپ، افرادی 
که می گویند بین خانواده و آشنایان ش��ان دوستانی دارند 
که در مواقع س��ختی می توانند روی آنها حساب کنند، از 
سالمت ش��خصی بهتری برخوردارند. دکتر لیزا برکمن، 
استاد دانش��گاه هاروارد نیز می گوید: افرادی که به لحاظ 
اجتماعی منزوی هستند، بیشتر استرس های فیزیولوژیک 
را تجربه می کنند، عملکرد سیستم ایمنی بدن  شان ضعیف 
است و با ریسک های بیولوژیک بیشتری مواجهند. اگر به 
استرس شدید مبتال باشید یا احساس کسالت و ناخوشی 
کنی��د، چطور می توانی��د در کس��ب وکارتان به موفقیت 
برسید؟ به همین دلیل است که ایجاد روابط شخصی قوی، 
بسیار مهم است؛ زیرا می تواند به طور مستقیم روی زندگی 
کاری ش��ما تاثیر بگذارد.  )البت��ه برعکس این قضیه هم 
صادق است و در مقاالت دیگری به آن پرداخته می شود.( 
طرف مقابل ش��ما در این روابط ممکن اس��ت همسرتان، 
برخ��ی از اعضای خانواده، دوس��تان یا همکالس��ی های 
سابق تان باشند. مهم نیست با چه کسی دوستی پایداری 

ایجاد می کنید، بلکه کیفیت این روابط اهمیت دارد. 
ب��ه روابط ش��خصی زندگی  خود نگاه��ی بیندازید. آیا 
اف��رادی را که برای معاش��رت نزدیک و صمیمی انتخاب 
کرده اید، ش��ما را به چالش می کش��ند؟ الهام بخش شما 
هستند؟ ش��ما را صادقانه تشویق می کنند؟ زمانی  که در 
روابط ش��خصی مان شاد و خش��نودیم، می توانیم انرژی و 
اشتیاق مان را روی کسب وکارمان متمرکز کنیم، اما وقتی 
ای��ن روابط خوب پیش نمی روند، این ناامیدی و اضطراب 

به طور مستقیم روی کار ما اثر می گذارد. 
روابط حرفه ای

رواب��ط حرفه ای زندگی کاری، به طور مس��تقیم ش��انس 
موفقیت ت��ان را تحت تاثی��ر قرار می دهند. جیس��ن آلبانیز 
می گوید: من و هم بنیانگذار دیگر ش��رکت، همیشه تعامل با 
شرکت های رقیب را بین خودمان تقسیم می کنیم. وقتی تازه 
سنتریک دیجیتال را تاس��یس کرده بودیم، یک هفته برای 
اس��تخدام کارمندان وقت گذاش��تیم و یک هفته هم به آنها 
آموزش دادیم. آن زم��ان یک قرارداد ۴ میلیون دالری امضا 
کرده بودیم. ما فهرس��ت کارها را تقس��یم کردیم و در مدتی 
کوتاه موفق ش��دیم یک تیم فوق العاده بس��ازیم که به خوبی 
پ��روژه قرارداد را به انجام رس��اندند. موفقیت مان باعث ش��د 
شرکت را مقیاس دهی کنیم. این تجربه، اهمیت یک مشارکت 
قاب��ل  اعتماد و همچنین تکیه کردن ب��ه تخصص و مهارت 
دیگران را به من ثابت کرد. اگر از چنین روابط حرفه ای خوبی 
بی بهره بودیم، س��نتریک دیجیتال هرگز به چنین رش��دی 
دس��ت نمی یافت. این مفهوم باید در کل سازمان شما اعمال 
ش��ود. آیا نوع روابط حرفه ای شما یا همه اعضای تیم یکسان 
است؟ آیا می توانید به بازیکنان کلیدی خود اعتماد کنید که 
با تمام مهارت شان، آنچه ش��ما نیاز دارید، با همان کیفیتی 
که می خواهید، انجام دهند؟ اگر این طور نیست، شاید وقتش 
رسیده است که روابط حرفه ای جدیدی را شروع کنید و روی 

برخی از اعضای تیم، تجدید نظر داشته باشید. 
روابط مشاوره ای

ب��رای موفقیت یک کس��ب وکار، ارتباط ب��ا افرادی نظیر 
مش��اوران، مربیان، منتورها یا تیمی از افرادی که می توانند 
حرکت و پیشرفت شغلی شما را هدایت کنند، ضروری است. 
اگر مسئولیت باالیی در یک شرکت یا سازمان به عهده  دارید، 
باید از راهنمایی افرادی که از شما باتجربه تر و آگاه تر هستند 
استفاده کنید و ایده ها، برنامه ها و استراتژی های خود را ارتقا 
دهید. اگر این افراد خارج از س��ازمان تان هستند باید با آنها 
رابطه برقرار کنید، در غیر  این صورت هرگز رشد نمی کنید، 
چیزی ی��اد نمی گیرید و به اش��تباهات تان ادامه می دهید. 
به عالوه ارتباط با مشاورانی که در صنایع دیگر کار می کنند، 
به ش��ما کمک می کن��د افق دید خود را در مورد مس��ائل، 
گس��ترش دهید. آنها می توانند راه حل های منحصربه فردی 

برای چالش های فعلی به شما پیشنهاد دهند. 
حرف آخر

جیم راهن، کارآفرین و سخنران انگیزشی، می گوید شما 
معموال با پنج نفر بیش از دیگران معاشرت دارید. پس بهتر 
است نگاهی دوباره به روابط شخصی، حرفه ای و مشاوره ای 
خود داش��ته باشید. آیا این روابط به شما کمک می کنند 
رش��د کنید و بهترین خودتان باش��ید؟ آیا به شما قدرت 
می دهن��د؟ آیا با افرادی در ارتباط هس��تید که احترامی 
عمیق و متقابل برای شما قائلند؟ اگر پاسخ تان منفی است، 
باید به رازی که پشت این سالح مخفی، یعنی ارتباطات، 
وج��ود دارد رجوع کنید: شبکه س��ازی. اگ��ر می خواهید 
اطراف تان با افراد ش��گفت انگیز، بااس��تعداد و قابل اعتماد 
احاطه  ش��ده باشد، باید از انزوا بیرون بیایید و با ذهنی باز 
شبکه سازی را ش��روع کنید؛ چراکه شما هرگز نمی دانید 

ارتباطات ارزشمند، از کجا و چه زمانی شروع می شوند. 
INC :منبع

به هر میزان که توجه بیشتری 
نسبت به کارمندان خود نشان دهید 

به همان میزان نیز تعهد و میل 
به سخت کوشی را در آنها باالتر 

خواهید برد، کافی است این نکته را 
به اثبات برسانید که آنها مورد توجه 
شما قرار دارند، این خود به تنهایی 
رضایت شغلی افراد را در پی خواهد 

داشت

مترجم: امیر آل علی

پیشنهاد کسب وکار 

در یک فروشگاه اینترنتی جنس بفروشید - شما می توانید هر چیز و همه چیز را با کمک بازارهای اینترنتی بفروشید. شما می توانید با 
مقدار اندکی از یک محصول شروع کنید و آن را تحت برند خودتان مجددا بفروشید. اجناسی را انتخاب کنید که حمل و نقل آسانی 

داشته باشند مانند عینک آفتابی، لباس، لوازم التحریر و اقالم زینتی.
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- مسئوالن شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در راستای ارائه گزارش عملکرد و ترویج فرهنگ مصرف صحیح 
و حفاظت از منابع آب با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی و 
در حاشیه نهمین نمایشگاه مطبوعات استان به سواالت اصحاب رسانه 
و خبرنگاران و بازدیدکنندگان پاسخ دادند  .به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی، معاون بهره برداری، مجری طرح فاضالب تبریز، مجری مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز و مدیر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این ویژه برنامه که با عنوان 
نشست تخصصی "نقش رسانه در مدیریت مصرف آب" و با مشارکت 
اصحاب رسانه و خبرنگاران و همچنین بازدیدکنندگان در محل برپایی 
نهمین نمایشگاه مطبوعات استان آذربایجان شرقی برگزار شد، حضور 
داشتند. در این ویژه برنامه که با دعوت و برنامه ریزی خانه مطبوعات 
اس��تان انجام گرفت، مهندس حس��ین اخگری معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب استان شمه ای از عملکرد شرکت را در بخش 
تامین و توزیع آب و سختی های فرا روی تامین آب آشامیدنی تبریز 
را بیان کرد و بر صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکین تاکید 
کرد. وی خواس��تار همکاری  و همراهی اصحاب رسانه با  شرکت آب 
و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی در راستای تبیین فرهنگ صرفه 
جویی در مصرف ش��د .در ادامه مهندس عباسی مجری طرح احداث 

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز نیز در خصوص احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز و مشخصات آن به ایراد سخن 
پرداخت و ماموریت این تصفیه خانه را برای اطالع  بیشتر خبرنگاران 
و حاضران در نشس��ت بیان کرد .در این نشست، همچنین  مهندس 
محمد باقرزاده مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اظهار 
کرد: با توجه به اینکه منابع آب در کشور ما محدود می باشد ضروری 
است از این نعمت الهی به درستی استفاده کنیم، از این رو آموزش و 
ترویج فرهنگ صحیح آب در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آبفا آذربایجان شرقی 
افزود: ش��رکت آب و فاضالب استان، سعی دارد تا نگاه جامعه و مردم 
را به موضوع حیاتی آب معطوف کند و امیدواریم شهروندان با مصرف 

صحیح آب از هدر رفت بیش��تر مایه حیات جلوگیری نمایند. وی بر 
نقش رس��انه ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف صحیح آب تاکید و 
خواستار آگاهی رسانی عمومی در این زمینه شد . در پایان این نشست 
مهن��دس باقرزاده از رئیس هیئت مدیره و دیگر ارکان و اعضای خانه 
مطبوعات اس��تان که باعث ایجاد فرصت مناسب برای شرکت آب و 
فاضالب اس��تان شدند تا مسئوالن شرکت آبفا استان بتوانند در این 
محیط فرهنگی با خبرنگاران رسانه ها و مردم سخن بگویند، تشکر و 
قدردانی کرد .الزم به ذکر اس��ت در حاشیه برگزاری این ویژه برنامه، 
روابط عمومی ش��رکت آبفا استان نس��بت به توزیع اقالم فرهنگی و 
آموزشی در راستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در بین مراجعان 

اقدام کرد که با استقبال شایان توجه همراه بود.

اصفهان – قاس�م اس�د -  مهندس موسی رضایی مدیر عامل 
ش��رکت  برق منطق��ه ای اصفهان و رئیس کارگ��روه انرژی پدافند 
غیر عامل استان اصفهان در یک گفت وگوی خبری با صدا و سیما 
ب��ه جایگاه و اهمی��ت پدافند غیر عامل در صنعت ب��رق پرداخت . 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت برق منطق��ه ای اصفهان  در این 
گفت وگو مهندس موس��ی رضای��ی به اهمیت پدافن��د غیر عامل 
 اش��اره نم��ود که برخی از سیاس��ت ه��ای کل کش��ور عبارتند از: 
1- سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل ابالغی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(،2- چش��م انداز 20 س��اله جمهوری 
اس��المی ایران در افق 3،1404- سیاست های کلی نظام در تدوین 
برنامه های 5 س��اله توسعه جمهوری اسالمی ایران، 4- مواد 198، 
199، 201، 215 و 231 قان��ون برنامه 5 س��اله توس��عه جمهوری 
اس��المی ایران،5 - سیاست های کلی نظام در امنیت فضای تبادل 
اطالعات،6-  بند 15 ماده )1( سند ملی آمایش سرزمینی می باشد  .  
ایشان در ادامه این مصاحبه به هدف پدافند غیر عامل در حوزه انرژی 
و بویژه در صنعت برق وشرح وظایف کارگروه انرژی و اقدامات شرکت 
برق دراین  زمینه پرداخت  و بیان داشت  : اهم  برنامه ها و اقدامات 

پدافن��د غیر عامل در صنعت برق عبارتند از: برنامه ریزي چگونگي 
پوشش دهي پدافند غیرعامل در خصوص نقاط حساس سیستم برق 
رساني در منطقه ، تصمیم گیري وسیاست گذاري در مورد مدیریت 
به حداقل رساندن خسارات، ترمیم خرابي ها و بازگرداندن شبکه برق 
رساني به حالت عادي در مواقع بحراني از قبیل سیل ، زلزله و سایر 
حوادث غیر مترقبه، باالبردن ضریب ایمنی و کاهش آسیب پذیری 
مراک��ز مهم صنعت برق ، افزایش پایداری ش��بکه در جهت تامین 
انرژی الکتریکی پایدار و مطمئن در شرایط اضطراری و بحران، تهیه 

تجهیزات کلیدی با هدف استمرار خدمات از جمله خرید مولدهای 
برق اضطراری، پس��ت های کمپکت )سیار( و... ،حفاظت هوشمند 
مراکز مهم ،  توسعه نیروگاه های تولید پراکنده )شامل خورشیدی، 
DG و ...(،مدیریت مصرف ،برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی 
و همایش های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ،برگزاری 
مانورهای پدافند غیر عامل و مدیرت بحران متناس��ب با تهدیدات 
است. مهندس موسی رضایی در پایان  افزود : صنعت برق در مواقع 
بحران از حساسیت های خاصی برخوردار است چرا که پایداری برق،  
امنی��ت، آرامش و امید به آینده را به ارمغان می آورد. بنابراین همه 
فعالیت هایی که در راس��تای پایداری هر چه بیش��تر شبکه برق و 
کاهش خاموش��ی ها در این صنعت انجام می ش��ود باید منطبق با 
راهکارهایی برای پیش بینی، پیشگیری، مقابله و آمادگی متناسب 
با تهدیدات باش��ند و به ق��ول فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( "باید کاری کنیم مصونیت در صنعت به وجود آوریم و این با 
پدافند غیر عامل تحقق پیدا می کند" و تمام تالش بنده و همکارانم 
 در مجموعه شرکت برق منطقه ای اصفهان و کارگروه انرژی پدافند 

غیر عامل استان در راستای تحقق مطلوب این هدف است.

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز - شرکت گاز استان بوشهر بیش 
از هشت هزار و 100 کیلومتر از خطوط گازرسانی این استان را طی 
سال جاری نشت یابی کرده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر 
در گفت وگو با خبرنگار این ش��رکت ، مهم ترین هدف از نشت یابی 
این خطوط را جلوگیری از به وجود آمدن سوانح، بهره برداری ایمن از 
گاز طبیعی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی عنوان و اظهار کرد: 
پارسال با ارائه آموزشهای صحیح و برخورداری از نیروی انسانی کارآمد 
و دستگاه های پیشرفته، سعی کردیم این مهم با دقت و کیفیتی باال 
انجام ش��ود.   غالمعباس حسینی افزود: مطابق با برنامه ریزی های 
صورت گرفته ، کلیه خطوط گازرسانی شهرها و روستاهای استان طی 
س��ال جاری با دقت مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته اندکه این 
فرآیند همزمان با برنامه زمان بندی شده اجرا گردیده است. وی اضافه 
نمود:  نش��تی در خطوط لوله و تاسیس��ات گازی به دالیل مختلفی 
شامل خوردگی، س��ایش، آس��یبهای مکانیکی، عیبهای باقیمانده 

از زم��ان س��اخت و بالیای طبیعی به وجود می آی��د و این موضوع، 
پایش و ارزیابی نشت گاز از خطوط لوله و تاسیسات گاز را الزم می 
 نماید.  مهندس حسینی همچنین بیان داشت: با انجام دقیق عملیات 
نشت یابی و بررسی مستمر تاسیسات، ضمن افزایش راندمان و حفظ 
یکپارچگی خط��وط گاز، از به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدررفت 

این سرمایه ملی نیز جلوگیری می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشهر در همین رابطه از تسریع در فرآیند عملیات بازرسی خطوط 
گازرسانی خبر داده و افزود : یکی از اقدامات قابل توجه در این زمینه 
کاهش زمان نش��ت یابی خطوط گازرسانی استان با توجه به حجم 
باالی پروژه های اجرا شده و در دست اجرا می باشد که در این زمینه 
عالوه بر س��رعت بخش��ی به امور ، تمام توان خود را به منظور انجام 
عملیاتی دقیق و با کیفیت بکار گرفته ایم. وی اضافه نمود :عالوه بر 
اقدامات یادشده ، بازرسی از کلیه ایستگاه های تقلیل فشارگاز استان 
و نیز کنترل کیفی تمامی اقالم پروژه ای با هدف ارزیابی کیفیت و نیز 
بررسی رعایت استانداردهای الزم در اجرای پروژه ها انجام شده است. 
به گفته حسینی، در این بررسی و بازدیدها، با هدف ارتقا و اطمینان 
از صحت تجهیزات فنی بکار گرفته شده در لوله های انتقال و توزیع 
گاز استان ضمن برگزاری جلسه با پیمانکاران، نیازهای موجود را به 

سرعت بررسی و پیگیری می  کنیم.

تبریز - ماهان فالح- در پی ابالغیه تفاهم نامه همکاری آموزشی 
بین ش��رکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور بررسی 
همکاری های آموزشی ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی با اداره 
کل فنی و حرفه ای اس��تان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  به 
گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، در پی ابالغی��ه تفاهم نامه همکاری 
آموزشی بین شرکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور، 
جلسه بررسی همکاری های آموزشی و عملیاتی سازی این تفاهمنامه 
در اس��تان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان، 
مدیرکل س��ازمان فنی و حرفه ای  استان و کارشناسان هر دو طرف 
در ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی تش��کیل یافت. مدیرعامل 
 شرکت گاز استان در این خصوص گفت: با توجه به نقش و اهمیت 
آموزش های مهارتی و حرفه ای در توانمندسازی نیروهای کارآمد در 

حوزه منابع انس��انی و وجود بیش از 1400 نیروی پیمانکاری طرف 
قرارداد شرکت گاز استان که نیازمند به روزرسانی مهارتی می باشند، 
 لذا همکاری فی مابین شرکت گاز استان و سازمان فنی و حرفه ای 
می تواند خأل های آموزشی شرکت گاز استان را برطرف نماید. سیدرضا 

رهنمای توحیدی افزود: تدوین استانداردهای آموزش مصوب سازمان 
در حرفه های مورد نیاز صنعت گاز بر اساس نیازسنجی، ارائه خدمات 
آموزشی مهارتی بر اساس استانداردهای بین المللی مصوب سازمان، 
برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت در خصوص استانداردهای 
آموزش مصوب سازمان در حرفه های مورد نیاز صنعت گاز از جمله 
اقداماتی است که این دو دستگاه باید در راستای این تفاهم نامه از اول 
آذر ماه امسال عملیاتی نمایند. وی در خاتمه آموزش های مهارتی را 
در توانمندسازی و کارایی نیروی انسانی بسیار مهم ذکر کرد و افزود: 
توانمندسازی نیروی انس��انی می تواند در تحقق اهداف شرکت گاز 
نقش بسزایی داشته باشد و با به کارگیری امکانات و افزایش تعامالت 
بیشتر، می توان آذربایجان شرقی را به قطب مرکز آموزش شمال غرب 

در حوزه صنعت گاز تبدیل کرد.

ساری – دهقان - مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه 
خط لوله دامغان – نکا گازدار ش��ده اس��ت، افزود: باید از این خط به 
بهترین نحو ممکن بهره برداری ش��ود. به گزارش خبرنگار مازندران، 
مهندس سعید توکلی مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ایران و هیئت 
همراه طی جلسه ای با هیئت رئیسه منطقه 9 دیدار کردند. توکلی 
در این جلس��ه با اشاره به سرمای شدید زمستان سال گذشته اظهار 
کرد: توانستیم با همت مضاعف و تدابیر اندیشیده شده از این وضعیت 
سربلند بیرون آییم. وی به تزریق گاز به استان های شمالی از طریق 
خط لوله دامغان – کیاسر – نکا اشاره کرد و گفت: با این حال باز هم 
باید تالش الزم در این زمینه انجام ش��ود تا شرایط امسال گازرسانی 
وضعیت خوبی داشته باشد. مدیرعامل انتقال گاز ایران با بیان اینکه 

خط لوله دامغان – نکا گازدار ش��ده اس��ت. افزود: باید از این خط به 
بهترین نحو ممکن بهره برداری شود. این مقام مسئول با اعالم اینکه 
بحث آماده بودن خط مهمترین بحث است بیان کرد: هماهنگی های 

الزم در ارتباط با ایستگاه شیر در تاکام انجام شود. داوودی نژاد با اشاره 
به پروژه های در دس��ت اقدام منطقه 9 اظهار کرد: برای اولین باردر 
کشور تعمیرات اساسی توسط نیروهای منطقه 9 در تاسیسات تقویت 
فشار گاز نکا صورت گرفته است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز با 
بیان اینکه برخی از پروژه ها در مراحل پایانی قرار دارند و 90 درصد 
پیشرفت داشته اند بیان کرد: 205 مورد رودخانه طغیانی در محدوده 
منطقه 9 در3 استان شمالی داریم که ایمن سازی در بحث رودخانه ها 
توس��ط منطقه صورت می پذیرد و در صورت لزوم و ش��رایط سخت 
پیمان سپاری انجام می شود. در این جلسه معاونین و روسای ادارات 
منطقه 9 نیز به بیان گزارش��ات و عملکردها پرداخته و نقطه نظرات 

مدیرعامل انتقال گاز ایران و هیئت همراه اخذ شد. 

به همت خانه مطبوعات آذربایجان شرقی و با همکاری شرکت آب و فاضالب استان

ویژه برنامه نشست تخصصی »نقش رسانه در مدیریت مصرف آب« 
در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

مصاحبه رئیس کارگروه انرژی پدافند غیرعامل استان اصفهان 

طی سال جاری انجام شد 

نشت یابی بیش از ۸100 کیلومتر از خطوط گاز استان بوشهر 

در نشست مشترک مدیران شرکت گاز و اداره کل فنی و حرفه ای استان عنوان شد

آموزش های مهارتی در توانمندسازی و کارایی نیروی انسانی بسیار مهم است

بازدید مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از منطقه 9 عملیات انتقال گاز

در جلسه اختتامیه ارزیابی شرکت گاز استان در جایزه تعالی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز عنوان شد
شرکت گاز استان سمنان؛ سازمانی پویا، خالق و چابک است

سمنان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر تعالی شرکت گاز استان سمنان 
گفت: شرکت گاز استان سمنان با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات خود 
و در راستای انجام هرچه بهتر ماموریت های مورد نظر، چندین سال است 
که با تعریف و اجرای پروژه های بهبود، در مسیر تعالی گام برداشته و طی 
سال جاری نیز حرکت در این مسیر را با حضور در اولین دوره جایزه تعالی 
و بهبود مس��تمر شرکت ملی گاز، پیگیری نمود. جعفر شعبانی با اشاره به 
اقدامات شایسته شرکت گاز استان برای کسب موفقیت در این جایزه گفت: از آنجایی که حرکت در مسیر تعالی یک فعالیت تیمی 
است که می بایست جامعیت آن به اندازه کل سازمان باشد، لذا نزدیک به نیمی از کارکنان در ارکان و الیه های مختلف شرکت در 
چارچوب کارگروه های تعریف شده بصورت مستقیم در آماده سازی و تدوین اظهارنامه و انعکاس عملکرد شرکت به تیم های ارزیابی 

نقش داشته و سایر کارکنان نیز در قالب تیم های پشتیبان و در بخش های وظیفه ای نقش آفرین بوده اند. 

مصاحبه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین در خصوص اقدامات 
صورت گرفته توسط گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین، همزمان با آغاز هفته 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل عملکرد این ش��رکت در حوزه یاد شده را تشریح کرد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در ابتدای این مصاحبه مهندس پویا پدافند غیرعامل را 
ظرفیتی مهم در ارتقاء توان الزم برای مدیریت بحران برشمرد و عنوان داشت: مهمترین ابزار جهت 
فرهنگ سازی بحث پدافند غیرعامل در جامعه، آموزش و آگاهی بخشی می باشد که در این راستا 
حرفه ای گرایی و افزایش تعامل با س��ازمان های امدادی نظیر هالل احمر و آتش نش��انی می تواند 
کارایی و توان شرکت برای مقابله با حوادث را ارتقاء بخشد.     ایشان در بخش دیگری از صحبتهای خود رعایت اصول پدافند غیرعامل 
را در جهت اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه پدافند زیستی کشور در حفظ امنیت تاسیسات و زیر ساخت های طرح های آبی 
اس��تان ضروری دانس��ت و آموزش کارشناسان و دست اندرکاران طرحهای در دست اجرا را به عنوان نخستین و مهم ترین گام در 

رسیدن به اهداف مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت برشمرد. 

۴۸۳ واحد در شهرک های صنعتی استان گلستان در حال فعالیت است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: در حال حاضر از 688 واحد صنعتی 
به بهره برداری رس��یده، 483 واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این استان در حال فعالیت است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: اشتغال این تعداد واحد صنعتی فعال  8630 نفر و سرمایه گذاري 
انجام ش��ده  5493 میلیارد ریال اس��ت.وی افزود:  این بدین معنی است که در زمان حاضر حدود ۷0 درصد واحدهاي به بهره برداري 
رسیده شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان  در حال فعالیت مي باشند.به گفته وی همچنین از تعداد 3۷6 طرح صنعتي درحال 
ساخت و ساز در شهرکها و نواحي صنعتي 198 طرح بصورت فعال درحال تکمیل ساخت و ساز بوده که پیش بیني مي شود در صورت 
به بهره برداري رسیدن 3412 نفر اشتغال با سرمایه گذاري 8820 میلیارد ریال ایجاد کند.خلیل زاده ادامه داد:  1۷8 طرح صنعتي نیز 
بصورت غیرفعال یا نیمه فعال بوده که درصدد هستیم تا با پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاري نسبت به فعالسازي آن اقدام  کنیم.

مانور امدادرساني جاده اي در استان گلستان برگزار مي شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان از برگزاري مانور امداد جاده اي در استان 
گلستان در راستاي هماهنگي بیشتر سایر دستگاه هاي عضو کمیسیون اجرایي مدیریت ایمني حمل و نقل جاده اي خبر داد.به 
گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان:مهندس" حسین محبوبي" سرپرست اداره کل راه و شهرسازي 
استان گلستان گفت: هدف از برگزاري مانور امداد جاده اي را ارزیابي توان و قابلیت هاي دستگاه هاي امدادي در آیتم هاي مختلف 
اطالع رساني، هماهنگي ، سرعت عمل، تجهیزات ، امکانات و نیروي انساني مجرب و آماده عنوان نمود و افزود: از دیگر اهداف اجرایي 
این مانور تدوین معیار و شاخص هاي معین براي بررسي آسیب ها و چالش هاي موجود ، مدیریت صحنه تصادف و در نهایت افزایش 

هماهنگي بین دستگاه هاي امداد رسان در جهت کاهش صدمات مالي و جاني در سطح راههاي استان گلستان مي باشد.

اجرای دموکراسی اقتصادی در منطقه آزاد قشم 
اعضای هیات مدیره جامعه فعاالن اقتصادی جزیره انتخاب شدند

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- انتخابات هیات مدیره جامعه فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد قشم با حضور 110 تن از اعضای 
مجمع نمایندگان این جامعه اقتصادی در سالن مرکز بین المللی رشد با معرفی 9 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، امیر سلکی نماینده سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس هیات نظارت جامعه فعاالن اقتصادی طی 
سخنانی گفت: این انتخابات در حقیقت آغاز دموکراسی اقتصادی در منطقه آزاد قشم است. وی ادامه داد: این انتخابات در راستای تحقق 
دستورالعمل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای مشارکت جدی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود در 
حوزه های گردشگری، صنعت، تولید و بازرگانی پس از شش ماه برنامه ریزی و تهیه اساسنامه و اخذ مجوزات قانونی برگزار شده است. 
پس از ارائه این گزارش و تقدیر از هیات موسس جامعه فعاالن اقتصادی قشم، انتخابات آغاز و در نهایت 9 نفر با باالترین رای به عنوان 

اعضای اصلی هیات مدیره جامعه فعاالن اقتصادی و 2 نفر هم به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
 اتمام پوشش عایقی پست برق ۴00 کیلوولت اصلی ماهشهر 

اهواز - شبنم قجاوند:  مدیرامور بهره برداری ناحیه جنوب شرق معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
عملیات پوشش عایقی پست برق 400 کیلوولت اصلی ماهشهر که در شرایط سخت آب و هوایی شروع شده بود با موفقیت به پایان 
رسید. حمیدرضا زرین جویی اظهار کرد: با توجه به شرایط بهره برداری بسیار سخت به لحاظ دمای محیط، پدیده های شرجی و 
گرد و خاک که بطور مستمر در این ناحیه حاکم است و به جهت جلوگیری از بروز حوادث گسترده شبکه برق ، عملیات پوشش 
عایقی پست برق 400 کیلوولت اصلی ماهشهر از تیر ماه سال جاری در منطقه شروع و در مهرماه به پایان رسید. وی ادامه داد: انجام 
پوشش عایقی )RTV ( ایستگاه یادشده به لحاظ پایداری شبکه برق ناحیه و همچنین رینگ400 کیلوولت استان از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است که این عملیات بدون هیچ گونه حادثه تجهیزاتی و یا اشتباه عملیاتی در ایمنی کامل با موفقیت خاتمه یافت.  

کسب رتبه اول مخا برات منطقه مرکزی درترابردپذیری
اراک - خبرنگار فرصت امروز- مخا برات منطقه مرکزی درارزیابی شرکت ارتباطات سیار در ترابرد مشترکین اپراتورهای رقیب 
موفق به کسب رتبه اول کشوری گردید. برپایه این گزارش درطبق ارزیابی شرکت ارتباطات سیار ،مخا برات منطقه مرکزی در ارزیابی 

شش ماهه اول سال 96 در ترابرد پذیری موفق به کسب رتبه اول کشوری گردید .

دوره آموزشی مدیریت استرس در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد
کرمانش�اه - دش�تی - با تالش و توجه خاص مدیریت منابع انسانی جناب آقای کمریان بر لزوم برگزاری دوره هاي آموزشی 
هدفمند در جهت ارتقاء انگیزش و ایجاد محیط کاري با نشاط و با همت واحد آموزش شرکت، دوره آموزشی مدیریت استرس به 
مدت دو روز در س��الن کنفرانس و آمفي تئاتر جهت رؤس��ا و کارشناسان برگزار شد. آقای کامران چقازردی گفت: با رویکرد دانش 
 محور مدیریت شرکت دوره هاي آموزشي گروه روانشناسي در ستاد و مناطق عملیاتی در حوزه های مختلف خصوصا منابع انسانی 
برنامه ریزی شده و انشااهلل با تداوم این حمایت ها و استقبال همکاران برگزاري این دوره ها نیز ادامه خواهد داشت . وی گفت: مدیریت 
استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن جایی که شرایط کار دائماً درحال تغییر است، 
این بحث همواره با درجات مش��خصی در رابطه با مس��ائل مرتبط با کار در سازمان ها وجود دارد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر 
آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحوالت در دنیای کار به صورت جدی تری خود نمایی نموده است، بنابراین با توجه 
به شاخصه های مذکور، شرایط فعلی سازمان ها و خصوصاً شرکت های نفتی، یکی از چالش هاي مدیران سازمان است که تا حدود 

زیادی بازدهی و بهره وری را کاهش داده و سبب مشکالت رفتاری کارکنان در سطوح مختلف شده است.



رواب��ط عمومی که گاهی اوق��ات با نام اختصاری 
PR نیز خوانده می ش��ود، از تکنیک هایی ا ست که 
به طور غیرمس��تقیم در مصرف کنن��دگان احتمالی، 
آگاهی، میل، ترجیح یا تقاضای خرید ایجاد می کند. 
و در تعریفی دیگر، همانطور که در مقاله »روابط 
عمومی چیس��ت؟ « گفتیم: رواب��ط عمومی یعنی 
مدیریت کردن جریان اطالعات بین افکار عمومی و 

سازمان شما، به صورت دو سویه.
ح��ال ببینیم که چ��ه زمانی و چگون��ه از روابط 
 Modirعمومی استفاده کنیم؟ در ادامه به نقل از

TV این موضوع را مرور می کنیم. 
معموال در چه شرایطی از روابط عمومی استفاده 

می کنیم؟ 
در بسیاری از ش��رایط، نمی توان به طور مستقیم 
در م��ورد یک کاال اطالع رس��انی ی��ا تبلیغات کرد، 

مانند: 
- حال��ت 1: هنگامی که قوانین جامعه و مقررات 

دولت��ی اج��ازه تبلیغات مس��تقیم را نده��د، مثل 
اطالع رسانی در مورد سیگار در ایران. 

- حال��ت 2: در مواقعی که ماهیت کاال به گونه ای 
باشد که تبلیغات مستقیم در مورد آن موفق نباشد، 

مثل اطالع رسانی در مورد یک نوع داروی جدید. 
- حال��ت 3: در صورتی که اخ��الق و ارزش های 
حاکم بر جامعه با اطالع رسانی  در مورد یک کاال یا 
خدمات تعارض داشته باشد، مانند اطالع رسانی در 
مورد قرص ه��ای جلوگیری از بارداری یا لباس های 

شب. 
- حال��ت 4: وقتی ک��ه بنگاه بخواه��د ذهنیت و 
عقیده رایج در مورد یک کاال یا بنگاه را عوض کند 

یا بهبود بخشد. 
- حالت 5: در ش��رایطی که فق��ط فروش مطرح 
نیس��ت بلک��ه اعتبار بن��گاه و باال ب��ردن منزلت و 

موقعیت آن در سطح ملی مطرح است. 
چگونه از روابط عمومی استفاده می کنیم؟ 

در این ش��رایط با اجرای برنامه هایی مانند موارد 
زیر، می توان ذهنیت افراد جامعه را نسبت به کاال یا 
خدمت خاصی تغییر داد و شهرت و معروفیت برای 

آن کاال یا خدمات ایجاد کرد. 
- ایراد سخنرانی های علمی

- برگزاری سمینارها
- برگزاری کنگره ها

- انتشار گزارش های تحقیقی
- انتشار نشریات مخصوص )بولتن ها(

- حمایت از مسابقات ورزشی به صورت پرداخت 
هزینه های آنها

- توجه به امور خیریه
- توجه به امور اجتماعی 

- و...
همچنی��ن می توان ب��ا خلق زمینه های مناس��ب 
فکری و عاطفی نس��بت به یک بنگاه یا کاال امکان 

موفقیت آن را در آینده فراهم کرد. 

چه زمانی و چگونه از روابط عمومی استفاده کنیم؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 823 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

 پاس�خ کارش�ناس: از اینکه به فکر کسب و کار اینترنتی 
هستید بسیارعالی است و نشان می دهد که برای آینده خود 
هدف گذاری مش��خصی دارید. بی تردید دنی��ای آینده از آن 
کس��ب و کار اینترنتی است و کسانی که بتوانند در این زمینه 

فعالیت کنند موفق خواهند بود. 
 اما موفقیت فقط مرهون کسب و کار نیست یعنی نمی توان 
گفت چون کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردید موفق هستید 
یا نیس��تید یا چون ش��ما ایده خوبی در زمینه اشیاء گمشده 
دارید موفق می شوید یا نمی شوید. موفقیت در کسب و کار به 

عوامل مختلفی بستگی دارد. قبل از هر چیز به عالقه خود به 
موضوع کس��ب و کار و لذت خوش��ی که از پیدا کردن اشیاء و 
رساندن آن به دست صاحبان آنها دارید فکر کنید و این لذت 
را درونی کنید، در این صورت هر گام خود را با شوق و عالقه بر 
می دارید و سعی می کنید روزانه ده ها و صدها اشیای گمشده 

را به دست صاحبان آنها برسانید. 
 اشیای گمشده موضوع خوبی برای یک کسب و کاراینترنتی 
است و قطعا ش��ما قبل از راه اندازی، مدل کسب و کار را برای 
خ��ود طراح��ی کردید که از کجا آغاز و به کجا ختم ش��ود و 
طبعا مدل درآمدی آن هم برای شما مشخص است. اما برای 
اینکه در این کار موفق شوید باید سازوکارهای کسب و کارهای 

اینترنتی را هم رعایت کنید و از افراد توانا در کارتان استفاده 
کنید. 

موضوع شما تکراری نیست و افراد زیادی در این زمینه کار 
نمی کنند، اما باید همه فرصت ها و تهدیدها را کاماًل آنالیز کنید 

تا فردای کسب و کارتان کاماًل روشن و آفتابی باشد. 
بی تردید مطالعات بازار ش��ما در زمینه اش��یای گمش��ده 
می تواند به ش��ما در رسیدن به هدف غایی بسیار کمک کند. 
در مطالعات بازار شما فرصت های مناسب در این کسب وکار را 
دیدید و احیانا تهدیدها را شناسایی کردید، بنابراین می توانید 
با اعتماد به نفس باال گام بردارید و آرام آرام به سمت موفقیت 

بروید. 

استارت آپ اشیای گمشده

پرس�ش: جوانی 25 ساله ام و درصدد راه اندازی یک اس�تارت آپ در زمینه اشیای گمشده هستم. به نظر شما می توانم 
موفق شوم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )55(
باور و نوع شغل 

تو االن به فکر کس��ب و کاری و نمی دانی چه کسب و کاری 
راه اندازی کنی که بتوانی در مدتی معین به سودآوری برسی. 
این دغدغه همه کس��انی اس��ت که در ابتدای راه هستند و 
مایلند کسب و کاری راه اندازی کنند و بتوانند به موفقیت مالی 

برسند. 
بی تردید نوع کس��ب و کار در موفقیت و کسب ثروت شما 
هیچ تأثیری ندارد. بنابراین تو نباید چشم و گوش و حواست 
به کار و کاسبی دیگران باشد که آنها چه می کنند و اگر آنها 
موفق ش��دند تو هم همان کار را راه بیندازی. جواد دوس��ت 
من اس��ت و از دوره دبیرس��تان به کار عالقه داشت و حتی 
تابستان ها هم کار می کرد. یکی از تابستان های گرم سال های 
دور او به فکر فروش یخ در س��واحل ش��مالی افتاد. بعضی از 
دوس��تان و آشنایان به او اعتراض کردند که یخ سودی ندارد 
و اگر نتوانی بفروش��ی همه آب روان می شود و تو سرمایه ات 
را هم از دس��ت می دهی اما می گفت مردم در تابس��تان به 
ی��خ نیاز دارند و من فکر می کنم اگر واقعا به دنبال کس��ب 
درآمد باشم این شغل هم درآمد خوبی دارد. او چندین سال 
تابس��تان ها یخ می فروخت و در سال های آخر دبیرستان یخ 
بسیاری از رستوران ها و فروشگاه ها را تأمین می کرد و تقریبا 
درآم��د خوبی هم داش��ت. او االن همچن��ان یک یخ فروش 
اس��ت اما با دس��تگاه های بزرگ و مکانیزه ان��واع یخ ها را در 
قالب های مختل��ف طراحی و تولید می کند و ده ها نفر برای 
او کار می کنند. اما دوس��ت مش��ترک دیگر ما علیرضا تمام 
تابس��تان ها دنبال این بود که کدام شغل مناسب تر است تا 
آن کار را انج��ام دهد و االن هم تقریباً هر دو س��ال یک بار 

شغل عوض می کند. 
اگر تو به کسب و کارت باور داشته باشی مهم نیست که چه 
کس��ب و کاری را راه اندازی می کنی. برای اینکه برکت را خدا 
باید به کارت بدهد و خدا به هر کس��ی که خوب و درس��ت 
کار می کند برکت می دهد. اگر نگاهی به بازار و کس��انی که 
کار می کنند بیندازی متوجه می ش��وی که در همه شغل ها 
یک سری افراد موفق و یک سری افراد ناموفق هستند و این 
موفقیت و عدم موفقیت ربطی به نوع شغل ندارد. یک دامدار 
می تواند موفق باش��د و یک دام��دار دیگر ناموفق. یک فرش 
فروش می تواند موفق باشد و یک فرش فروش ناموفق. یکی 
می شود احد عظیم زاده و یکی می شود آقا رضا فرش فروش 
که هنوز مغازه استیجاری دارد. زندگی افراد موفق را بخوان 
تا بدانی عامل اصلی موفقیت باور درونی خودت به کسب و کار 
است. اگر احد عظیم زاده به کارش باور نداشت نمی توانست 
س��ال ها فرش به دوش پای پیاده از این محله به آن شهر و 

روستا برود تا بزرگ ترین تاجر فرش ایران شود. 
بنابراین نوع کس��ب و کار در موفقیت مالی شما هیچ نقش 
مؤثری ندارد. تو می توانی با تکیه بر ذوق و سلیقه و عالقه و 
توانایی خودت کسب و کاری را راه اندازی کنی و با باور درونی 
به موفقیت برس��ی. وقتی به فرش فروش یا طالفروشی باور 
قلبی نداش��ته باش��ی و همواره باورت به تو بگوید تو در این 
کس��ب وکار موفق نیس��تی، حتی اگر صدها شمس طال هم 
داشته باشی در بازار موفق نیستی و بر عکس اگر یک کتاب 
فروش��ی راه بیندازی و به کارت باور داشته باشی شک نکن 
که در مدت کوتاهی به موفقیت مالی دس��ت می یابی، پس 
مهم نوع کس��ب و کار نیس��ت. چون اگر کسب و کار مهم بود 
طبعا برخی از کس��ب و کارها باید رون��ق می گرفت و برخی 

کسب و کارها هیچ وقت رونق نمی گرفت. 
 تو باید به دنبال خلق فرصت از دل کسب و کارت باشی و 
وقتی به کارت باور داری ایده های نو به س��راغ تو می آیند و 
راه های جدید کسب درآمد خودشان را به تو نشان می دهند. 
تاریخ بازار نش��ان می دهد که تمامی شغل ها برای موفقیت 
مالی مناسب هستند زیرا در هر شغل و کسب و کاری عده ای 
از افراد بسیار موفقند و عده ای در وضعیت متوسط قرار دارند 
و عده ای بسیار وضعیت مالی بدی دارند. اینها نشان می دهد 
که شغل نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای موفقیت مالی 
تو باشد. تو باید راه خود را براساس باور درونی ات تعیین کنی. 
یک ویزیتور ساده در خیابان های تهران امروز به بزرگ ترین 
پخش کننده مواد غذایی تبدیل شده و فروشگاه های زنجیره ای 
راه انداخته است. یک بس��تنی فروش دوره گرد خیابان های 
تهران در ده��ه 40 امروز صاحب بزرگ ترین برند بس��تنی 
است. اگر قبول ندارید لطفا زندگی نامه ایوب پایداری، مالک 
بستنی میهن را بخوانید که چگونه به کار خود باور داشت و 
توانست از یک بستنی فروش دوره گرد خیابان های تهران به 
بزرگ ترین تولید کننده و برترین برند بستنی در ایران تبدیل 
ش��ود. آن چیزی که تو را به موفقیت می رس��اند و می تواند 
آین��ده مالی خوب را ب��رای تو فراهم کند نوع کس��ب و کار 
نیس��ت بلکه باور تو به موفقیت در آن کس��ب و کار است. تو 
به کارت باور داش��ته باش آن وقت همه چیز برای رش��د و 
توسعه کسب و کارت به یاری خدا فراهم می شود و هیچ چیز 
نمی تواند مانع رش��د و موفقیت تو شود. کاری را که دوست 
داری همین امروز شروع کن و با تکیه بر باور درونی ات محکم 

و استوار به سوی موفقیت گام بردار. 
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تخته سیاه

چگونه با اطمینان خاطر ایده استارت آپی 
خود را به دیگران بگوییم؟ 

ش��ما به عنوان صاحب یک ایده استارت آپی، باید محتاطانه 
عمل کنی��د. در این مطلب به چهار نکت��ه ضروری که پیش 
از به اش��تراک گذاش��تن ایده خود باید در نظر داش��ته باشید 
می پردازیم.  قبل از اش��تراک گذاری ایده اس��تارت آپ خود با 
دیگران باید چه کار کنیم؟ این موضوع ش��اید س��وال بسیاری 
از افرادی اس��ت که می خواهند کسب و کار نوینی را راه اندازی 
کنند. شاید نخستین پاسخی که به ذهن می رسد جست و جوی 
راه حل مناس��ب در س��ایتی به نام کورا )Quora( باشد. این 
س��ایت محلی برای کس��ب و به اش��تراک گذاش��تن دانش، 
توانمند س��اختن مردم برای یادگیری از دیگران و درک بهتر 
 ،)Raad Ahmed( جهان اس��ت. به گزارش نوپانا، احمد راد
مدیرعامل ش��رکت الو تریدس )LawTrades(، در س��ایت 
)Quora( به س��والی که در ابتدای مطلب عنوان شد، پاسخ 
می دهد:  »قبل از اش��تراک گذاش��تن ایده استارت آپ خود با 
دیگران باید چه کار کنیم؟« این، یک سوال بسیار عالی و البته 
مهم اس��ت. در حال حاضر ایده شما تحت یک مفهوم معروف 
به نام مالکیت معنوی قرار دارد. بسته به ایده ای که در ذهن تان 
داری��د، برخی از موارد قانونی وج��ود دارد که می توانید آنها را 
انجام دهید. ممکن است شما درباره عالمت تجاری، حق ثبت 
اختراع یا حق نسخه برداری فکر کنید. با این حال تمامی این 
موارد از لحاظ مالی مبهم هستند و برای دریافت آنها باید سایر 
معیارها را نیز رعایت کنید، بنابراین پاسخ من حول راه حل هایی 

می چرخد که هرکسی می تواند آنها را انجام دهد: 
تمام جزییات ایده خود را فاش نکنید

رعای��ت ای��ن نکته یکی از بهتری��ن راه های محافظ��ت از ایده 
محس��وب می شود. ممکن است شما ایده کلی خود را با کسی در 
میان بگذارید اما قطعاً مایل نیستید گام به گام، به او تمام جزییات را 
ارائه دهید. البته اگر شما با سرمایه گذاران یا وام دهندگان در تعامل 
بودید، مطمئن باش��ید که آنها جزییات ایده را از شما می خواهند 
و این کار کاماًل درست است. با این حال، اگر شما فقط در مرحله 

طرح ایده هستید، باید از شیوه  اجرای آن محافظت کنید. 
)NDA(   استفاده از توافق نامه عدم افشا

این توافق نامه با منع دیگران برای به اشتراک گذاری ایده  طی 
م��دت زمانی معین، در حفظ آن، به ش��ما کمک می کند. به یاد 
داشته باشید که این توافق نامه باید با قوانین کشور مطابقت داشته 
باش��د. اگر در این مسیر گام برمی دارید، مطمئن شوید که وکیل 

مدافع شما این توافق نامه را جهت امکان اجرا، بررسی می کند. 
با شهامت و جدیت ادامه دهید

به بصیرت و آگاهی خود اعتماد کنید. اگر قصد دارید درباره 
ایده خود با کسی صحبت کنید اما احساس می کنید که ممکن 
است اتفاق ناگواری رخ دهد، بهتر است دست نگه  دارید. وقتی 
صحبت حفاظت از ایده اس��تارت آپی به میان می آید، بهترین 

دوست شما خودتان هستید. 
کالم آخر

گزینش گر باشید
ایده اس��تارت آپ شما باید براس��اس دانستن و خودآگاهی 
باش��د. من می دانم که شما هیجان زده هس��تید. در واقع این 
موضوع تنها چیزی است که شما می توانید درباره آن صحبت 
کنی��د، اما فراموش نکنید ش��ما باید گزینش گر باش��ید. این 

موضوع، نخستین درس در مشارکت استراتژیک است. 
forbes :منبع

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بار خود را آسان جابه جا کنید
نام استارت آپ: آسان بار
asanbar.ir :وب سایت

سال تأسیس: 13۹5
موضوع: تکنولوژی و حمل و نقل

توضیح بیش�تر: با اس��تفاده از آس��ان بار به راحتی 
می توانید بار خ��ود را جابه جا کنید. بدین صورت دیگر 
نیازی نخواهد بود که به صورت سنتی و حضوری اقدامات 
الزم را ب��رای جابه جایی بار انج��ام دهید. از بزرگ ترین 
مزایای استفاده از آس��ان بار می توان به صرفه جویی در 
وقت و زمان، س��هولت اس��تفاده از آن، امکان ارسال بار 
به سراس��ر کشور، امنیت باال به دلیل عضویت رانندگان 
دارای کد شناسایی از اتحادیه و همچنین پیگیری آنالین 

وضعیت بار از مبدا تا مقصد اشاره کرد. 

 بسته بندی خالق
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