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 معاون وزیر نیرو از 1.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خبر داد

 اشتغال زایی موثر
با انرژی های تجدید پذیر

فرصت امروز: س��یدمحمد صادق زاده، رئیس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق  )س��اتبا( 
روز یکش��نبه در نشستی خبری در هفدهمین نمایش��گاه بین المللی برق گفت تاکنون 4.1 میلیارد دالر تقاضای 
س��رمایه گذاری خارج��ی در انرژی ه��ای تجدید پذیر در وزارت اقتصاد به ثبت رس��یده ک��ه 1.5 میلیارد دالر آن 
عملیاتی شده و 400 میلیون دالر نیز به بهره برداری تجاری رسیده است. وی اضافه کرد: سیاست ما این است که 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر، هم از منابع داخل کشور و هم منابع خارج از کشور استفاده کنیم. معاون وزیر...

 آفت های دخالت دولت در نظام قیمت گذاری
در بخش حمل ونقل به روایت عباس آخوندی

 بازار مکاره
 مداخله دولت
در قیمت ها
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FATF مهلت 3 ماهه ایران برای انجام تعهدات

بیانیه جدید FATF درباره ایران

رفتارهایی که در بهبود کار تیمی موثرند
مدل های مختلف برند

Cadbury: نجات محیط زیست با شکالت
انواع مدل های شایستگی و اهمیت به کارگیری آنها

روابط عمومی بد
متن و تصویر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جف بزوس بیش از 1.1 میلیارد دالر
از سهام خود در آمازون را فروخت

7

از جملـه مهم تریـن موضوعاتی که باید در دسـتور کار آینده 
خودروسازی کشـورمان قرار بگیرد، حرکت روی ریل دانش و 

فناوری است. به گزارش پدال نیوز، یکی از مهم ترین 
نکاتی که در رابطه با سخنان محمد شریعتمداری...

 راه اندازی قطب سوم خودروسازی
با تولید خودروهای برقی

یادداشت

یادداشت

عبور از زندگی شهری

در اقتص��اد از پس س��ال ها 
داده  رخ  مختلف��ی  بحران های 
که از بس��یاری از آنها به آسانی 
گذش��تیم و برخی از آنها برای 
بودند.  عبرت آم��وزی  درس  ما 
بحران ه��ای اقتص��ادی ب��رای 
کشور ما بر دو قسم بود؛ برخی 
بحران ه��ای مالی جهانی که به 
ایران  اقتصاد  دلیل بسته بودن 
با تاخیر به داخل ایران رسیدند 
و برخی بحران هایی که مختص 
ما بوده که در بسیاری از موارد 

تحریم ه��ای  پ��س  از 
یک سویه به وجود...

و  رقابت��ی  بازاره��ای  در 
غیر انحصاری، با رش��د 

3و توسعه صنایع و...

 ادغام شرکت ها
بایدها و نبایدها
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سیدعلی 
عباسی

 کارشناس اقتصادی

فریدون 
قاسم زاده 

عضو هیأت علمی 
دانشگاه

مورد عجیب تورم جهانی
چند س��ال قبل اخباری که از اقتصاد منطقه یورو به گوش می رس��ید بی نهایت بد بود، اما این روزها به ش��کل 
کس��الت باری تنها آمار مثبت منتش��ر می شود. به گزارش ایسنا، آماری که هفته گذش��ته در منطقه یورو منتشر 
ش��د، نش��ان داد که تولید ناخالص داخلی 0.۶ درصد در سه ماهه دوم منتهی به سپتامبر )نرخ ساالنه ۲.4 درصد( 
افزایش یافت. ش��اخص رضایت اقتصادی به باالترین س��طح در 1۷ س��ال گذشته صعود کرد. با این همه زمانی که 
ش��ورای سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا در ۲۶ اکتبر گرد هم آمدند، تصمیم گرفتند که این شورا نرخ های بهره 
را بدون تغییر نزدیک به صفر حفظ کند و برنامه خرید اوراق قرضه خود را به مدت ۹ ماه دیگر تمدید کرد. بانک 
مرک��زی اروپ��ا اعالم کرد روند خرید اوراق قرضه را هر ماه کمتر می کند و از ژانویه به ۳0میلیارد یورو می رس��اند. 
اما ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا حاضر نش��د یک تاریخ مش��خص برای پایان برنامه خرید اوراق قرضه 
تعیین کند. وی اس��تدالل کرد تا زمانی که تورم به هدف حدود ۲درصد بانک مرکزی رش��د نکند، تدابیر سیاست 
پولی آسان ضروری هستند. طبق آماری که چند روز بعد پس از نشست بانک مرکزی اروپا منتشر شد، نرخ تورم 
که شامل قیمت های غذا و انرژی نمی شود، از 1.1 به 0.۹درصد در اکتبر کاهش یافت. بدبختی ها در منطقه یورو 
در فاصله س��ال ۲010 تا ۲01۲ منحصر بودند، اما در وضعیت کنونی که تورم اندک مانده و سیاس��ت پولی آسان 
اجرا می ش��ود، مانند بس��یاری از اقتصادهای بزرگ دیگر است. پس از یک دهه که نرخ های بهره در رکورد پایینی 
قرار داشتند، بانک های مرکزی که حاضر نیستند سیاست پولی را تحکیم کنند، توجهات را به خود جلب کرده اند. 
کمیته سیاس��ت پولی بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره مبنا را از 0.۲5 درصد به 0.5 درصد در دوم نوامبر افزایش 
داد که نخس��تین افزایش از سال ۲00۷ بود. همان روز بانک مرکزی جمهوری چک نرخ های بهره را برای دومین 
بار در سال جاری افزایش داد. بانک مرکزی آمریکا که در ماه های مارس و ژوئن نرخ های بهره را افزایش داده بود، 
هفته گذشته نرخ های بهره را تغییر داد، اما احتمال افزایش نرخ های بهره در دسامبر وجود دارد. ترکیه شاید تنها 
اقتصاد بزرگی باش��د که دچار داغی بیش از حد ش��ده است و بانک مرکزی این کشور در ۲۶ اکتبر تصمیم گرفت 
نرخ های بهره را ثابت نگه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که معتقد است نرخ های بهره باال تورم زا 
بوده، از بانک مرکزی انتقاد کرده اس��ت. با این همه در اکثر اقتصادهای بزرگ تورم پایین هدف مورد نظر مانده و 
سیاست پولی تسهیلی بوده است. براساس گزارش اکونومیست، بانک مرکزی برزیل نرخ های بهره را در ۲5 اکتبر 
از ۸.۲5 درصد به ۷.5 درصد کاهش داد. دو روز بعد بانک مرکزی روس��یه نرخ بهره اصلی خود را به ۸.۲5 درصد 
کاهش داد. بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته تصمیم گرفت نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد و به خرید اوراق 
به میزان ۸0 تریلیون ین )۷00 میلیارد دالر( در س��ال ادامه دهد. این اقتصادها در حال قوت گرفتن هس��تند. در 

چنین شرایطی پایین ماندن تورم جهانی یک معما است. 

بن��در راهبردی چابهار با موقعیت مناس��ب و همجوار 
با آب های اقیانوس��ی از پل های مهم ارتباطی کشورهای 
آس��یای میانه و جنوب شرق آسیا برای ورود به آب های 
آزاد و بازارهای جهانی است. به گزارش ایرنا، بندر شهید 
بهش��تی چابهار پس از تکمیل فاز نخست آن و رسیدن 
ب��ه ظرفیت تخلی��ه و بارگیری ۸.5میلی��ون تن کاال در 
س��ال می تواند ع��الوه بر ایجاد هزاران ش��غل به رونق و 
توس��عه اقتصادی سیستان وبلوچستان و مناطق همجوار 
کمک ش��ایانی نماید. از چابهار به عن��وان حلقه تکمیلی 
زنجیره محور ترانزیت شرق کشور یاد می شود که در بعد 
ملی به عنوان نقطه اتکا )توس��عه محور ش��رق( و در بعد 
فراملی مس��یر تجاری چابهار- میلک- افغانس��تان است 
که می توان��د ترانزیت کاالهای افغانس��تانی به بازارهای 
جهانی به ویژه حاش��یه اقیانوس هند را فراهم کند.  ورود 
110هزار تن گندم اهدایی هندوس��تان به افغانستان در 
بندر چابهار و حمل آنها به نوعی اس��تارت فعالیت بندر 
شهید بهش��تی را زده است. سه بخش از تجهیزات بندر 
ش��هید بهشتی نیز حمل و تخلیه شده است که در حال 
نصب و راه اندازی هس��تند. معاون اس��تاندار سیس��تان و 
بلوچس��تان و فرمان��دار شهرس��تان ویژه چابه��ار نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت: چابهار با داش��تن بندر و منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی نقش مهمی در توس��عه سواحل مکران 
ایفا می کند. ایوب درویش��ی افزود: در منطقه آزاد بیش 
از ۳هزار ش��رکت س��رمایه گذاری داخلی و خارجی ثبت 
شده است که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند. وی 
اح��داث کارخانه های فوالد و پتروش��یمی را در صادرات 
محصوالت آنها و اش��تغال مفید ارزیابی کرد و افزود: به 
زودی فازهایی از این دو کارخانه تکمیل خواهند ش��د و 
تولیدات را آغاز می کنند. وی گفت: دستگاه های اجرایی 
شهرس��تان چابهار برای س��هولت در س��رمایه گذاری و 
کمک به سرمایه گذاران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. 
مدیرکل بنادر ودریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان نیز 
گفت: با توجه به ن��گاه ویژه مقام معظم رهبری و دولت 
تدبیر و امید به سواحل مکران و چشم انداز طرح توسعه 
بن��در چابهار در پی لغو تحریم ها و در س��ایه فرصت به 
وجود آمده در دوران پس��ابرجام، تاکنون س��ه بخش از 
تجهیزات پیش��رفته بندری خریداری و وارد بندر چابهار 
ش��ده است. بهروز آقایی افزود: ورود 110 هزار تن گندم 
اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار و صادرات 
ای��ن محموله همگرایی میان هند، افغانس��تان و ایران را 
نش��ان می دهد و به جریان تجارت و بازرگانی بدون مانع 
در منطقه کمک می کن��د. وی ادامه داد: بندر چابهار به 
علت موقعیت اس��تراتژیک و دس��تیابی به آب های آزاد 
بین الملل��ی جایگاه وی��ژه ای در مبادالت ایران با س��ایر 
کش��ورهای منطقه دارد. وی تصریح کرد: بندر چابهار به 
علت نزدیکی به کش��ورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و 
آسیای میانه، در آینده ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی 

کش��ور اهمیت ویژه ای در ترانزیت کاال به این کش��ورها 
خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه چابه��ار به عنوان تنها 
بندر اقیانوس��ی ایران، یکی از نقاط کلیدی در حاش��یه 
خلی��ج ف��ارس و دریای عمان بوده و در کریدور ش��مال 
– جن��وب نقش مهم��ی ایفا خواهد کرد، اظهار داش��ت: 
این بندر در مس��یر ترانزیتی ش��رق – غرب قرار گرفته 
و فوریت ها و موقعیت مناس��ب اقتص��ادی و جغرافیایی 
در زمین��ه ترانزی��ت و ترانش��یب دارد. وی گف��ت: بندر 
چابه��ار به دلی��ل موقعیت راهب��ردی بهترین فرصت را 
برای جابه جایی کاال و پهلوگیری بزرگ ترین کشتی های 
جهان دارد که دیگر بنادر کشور از نظر کاهش هزینه های 

واردات و ص��ادرات نمی توانن��د با آن رقاب��ت کنند. وی 
اف��زود: بندر چابه��ار از لحاظ ارزش اف��زوده، تخفیف ها، 
ع��وارض و انبارداری قابلیت های زیادی دارد که برای هر 
س��رمایه گذاری سودآور اس��ت. وی تخفیف ۳0درصدی 
در کلی��ه ردیف های حق��وق و عوارض بن��دری وارد بر 
کشتی های کانتینری، تخفیف ۷5درصدی در انبارداری 
کانتینرهای وارداتی و تخفیف ۸5درصدی در انبارداری 
کانتینرهای صادراتی، ارائه تخفیف پلکانی در thc )نرخ 
تخلیه و بارگیری( کانتینری وارده بر خطوط کش��تیرانی 
و تخفیف ۳0درصدی در هزینه باربری و انبارداری وارد 
بر کاالهای غیر کانتینری نسبت به سایر بنادر کشور را از 
جمل��ه مزایای بندر چابهار عنوان کرد.  وی با بیان اینکه 
 ،)CIS( جمعیت پسکرانه ای کشورهای مشترک المنافع
آسیای میانه و افغانستان که همجوار بندر چابهار هستند 

بی��ش از 400میلیون نفر اس��ت، اف��زود: چابهار بهترین 
نقط��ه اتصال ب��ه آب های اقیانوس��ی برای کش��ورهای 
محصور در خش��کی اس��ت. وی ادامه داد: این کشورها 
ب��رای جابه جایی کاال نیاز به ایران و بندر چابهار دارند تا 
با ارزان ترین قیمت کاالها را به نقاط مختلف دنیا انتقال 
دهند. وی گفت: طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار 
از سال 1۳۸۷ آغاز شده است و تاکنون یک میلیارد دالر 
برای فاز نخست آن سرمایه گذاری شده است.  وی ادامه 
داد: طرح توس��عه بندر شهید بهشتی یکی از بزرگ ترین 
پروژه های کش��ور است که تاکنون 15میلیون مترمکعب 
الیروبی، ۳0کیلومتر موج ش��کن و ۳00 هکتار حوضچه 
انجام شده اس��ت. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچس��تان بیان کرد: ایمن ترین، عمیق ترین و بهترین 
حوضچه کش��ور در بندر چابهار ایجاد شده است. آقایی 
ادام��ه داد: همچنین هزار و ۷00 متر اس��کله با بهترین 
کیفی��ت در بندر چابهار ایجاد ش��ده و ای��ن بندر آماده 
بهره ب��رداری اس��ت. وی بیان کرد: بیش از ۳5ش��رکت 
متقاضی س��رمایه گذاری در بندر چابهار هس��تند. وی با 
تشریح بخشی از برنامه های اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیس��تان و بلوچس��تان در س��ال 1۳۹۶ خاطرنش��ان 
کرد: در س��ال آینده تمامی تالش ه��ای ما در خصوص 
سرمایه گذاری خواهد بود تا این بندر به توسعه و جایگاه 
واقعی خودش نزدیک ش��ود. وی گف��ت: تمام تالش ما 
در خصوص ترافیک ب��ار، کاال، ترافیک دریایی و ارتقای 
ایمنی خواهد بود. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان 
و بلوچس��تان بیان کرد: نیروهای انس��انی فعال در بندر 
چابهار باید به روز باشند و بتوانند همگام با طرح توسعه 
بندرچابه��ار حرک��ت کنند. آقایی اف��زود: برای موفقیت 
در کارها باید برنامه داش��ته باش��یم و براساس اهداف و 
مسیر تعیین ش��ده حرکت کنیم. وی با بیان اینکه یکی 
از اه��داف اصلی رون��ق گرفتن بندر نوپا و توس��عه پیدا 
کرده چابهار ترافیک بار و کاال اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
در س��فر به کش��ورهای همجوار نظیر افغانستان و عمان 
هماهنگی ها و دیدارهای��ی انجام و نقش موثر چابهار در 
جابجایی کاال ب��ه نقاط مختلف دنیا برای آنان تش��ریح 
ش��د. وی گفت: راه اندازی خط کشتیرانی چابهار- عمان 
و آماده سازی ترمینال مسافرت دریایی از اقدامات خوب 
در بندر چابهار است که نقش مهمی برای توسعه روابط 
و رون��ق منطق��ه دارد. وی ب��ا بیان اینکه ش��یک ترین، 
مجهزتری��ن و بزرگ ترین ترمینال مس��افری بین المللی 
کش��ور در بندر ش��هید کالنتری راه اندازی ش��ده است، 
خاطرنش��ان کرد: انتظار می رود در آینده خط کشتیرانی 
چابهار به پاکس��تان، کشورهای حاش��یه اقیانوس هند، 
حاشیه خلیج فارس و بنادر داخلی کشور راه اندازی شود. 
چابه��ار در ۶45کیلومتری جنوب زاهدان مرکز اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان و در س��احل دریای عمان واقع 

شده است. 

چابهار پل ارتباطی کشورهای آسیای میانه برای ورود به بازارهای جهانی
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فرصت امروز: تبعات دخالت 
دول��ت در نظ��ام قیمت گذاری! 
این ش��اکله صحبت ه��ای وزیر 
راه و شهرس��ازی در نخس��تین 
همای��ش بین المللی حمل ونقل 
و لجس��تیک ایران ب��ود. عباس 
در  دول��ت  دخال��ت  آخون��دی 
نظ��ام قیمت گذاری را مهم ترین 
توس��عه بخش حمل ونقل  مانع 
و ترانزی��ت در ایران دانس��ت و 
تعبیر »ب��ازار م��کاره« را برای 
مداخل��ه دول��ت در قیمت ها به  
کار ب��رد. او از ض��رورت حضور 
بخش خصوصی و ایجاد شرایط 
رقابتی برای توس��عه حمل ونقل 
ایران صحبت ک��رد و بازاری را 
که دولت در آن دخالت و اقدام 
به قیمت گذاری کند فاقد امکان 

رشد تعریف کرد. 
وزیر راه و شهرس��ازی فضای 
کنونی را فضای رقابتی ندانست 
و گف��ت رقابت ناق��ص، ما را به 
اهداف مان نخواهد رس��اند، زیرا 
در س��ایه رقابت است که امکان 
رش��د به وجود خواه��د آمد. از 
همین رو، او از بخش خصوصی 
خواس��ت تا به جای درخواست 
تس��هیالت و کمک از دولت بر 
ایجاد ش��رایط رقابت��ی متمرکز 

شود. 
به گفت��ه آخوندی، این تغییر 
انگاره ذهنی در بخش حمل ونقل 
ایران هنوز در مراحل آغازین به 
سر می برد و در این میان، بخش 
خصوصی یک محیط کسب و کار 
۱۰۰ درصد رقابتی اس��ت که از 
ای��ن طریق بهترین خدمت را با 
کمترین قیم��ت به بهره برداران 
ارائه می کند، ام��ا این در حالی 
اس��ت ک��ه قیمت ها در کش��ور 
ما به ش��دت دس��تکاری ش��ده 
و همچن��ان صداوس��یما بحث 
چگونگی قیمت گذاری و کنترل 
آنها از س��وی دول��ت را ترغیب 

می کند. 
ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش 
راه  وزی��ر  صحبت ه��ای  از 
همای��ش  در  شهرس��ازی  و 
و  حمل ونق��ل  بین الملل��ی 
لجس��تیک ای��ران را در ادام��ه 

می خوانید. 

مزایای فضای رقابتی با 
كریدورهای بین المللی

افزای��ش  آخون��دی  عب��اس 
مزیت ه��ای رقابت��ی ای��ران در 
کن��ار مزیت ه��ای نس��بی را از 
و  راه  وزارت  سیاس��ت های 
جدی��د  دوره  در  شهرس��ازی 
برش��مرد و گفت: باید به دنبال 

مزیت های رقابتی بوده و شرایط 
را ب��رای ایج��اد رقابت با س��ایر 
فراهم  بین المللی  کریدوره��ای 
کنی��م. زمان��ی ک��ه به س��مت 
حرک��ت  رقابت��ی  مزیت ه��ای 
می کنیم تمام ش��اکله ذهنی و 
منط��ق تصمیم گی��ری ما تحت 
تاثی��ر قرار گرفت��ه و باید تغییر 
کن��د. بنابرای��ن م��ا در کن��ار 
فیزیکی  زیرس��اخت های  ایجاد 
اع��م از بن��در، جاده، ری��ل و... 
باید به س��مت زیرس��اخت های 
نرم اف��زاری همچ��ون قوانی��ن، 
مقررات باثب��ات، تعهد به ایفای 
قوانین،  به  پای��داری  قراردادها، 
حاکمی��ت قان��ون، ع��دم تغییر 
آم��وزش و  متوال��ی مق��ررات، 
داشتن توانایی کارکرد در سطح 
جهانی که مسائل واقعی و اصلی 

ما هستند برویم. 
آخوندی با اش��اره ب��ه اینکه 
ای��ن تغیی��ر ان��گاره ذهنی در 
بخ��ش حمل ونقل ای��ران هنوز 
در مراحل آغازین به سر می برد 
گفت: همچنان ش��اهد هستیم 
که آمارهای به دس��ت آمده در 
بخش ترانزیت به میزان زیربناها 
برمی گردد. من با ساخت زیربنا 
مخالفتی ندارم ولی تجربه به ما 

آموخته اس��ت که ایجاد زیربنا 
به تنهای��ی کفایت نمی کند. در 
این حوزه از بی��ن  بردن قوانین 
دس��ت و پاگی��ر ایج��اد بنادر و 
س��ایر زیرس��اخت های فیزیکی 
هوش��مند، رقاب��ت در قیم��ت، 
رقابتی بودن فضای بازار، کنترل 
بخش ه��ای انحصارگ��ر و ایجاد 
فضا برای استارت آپ ها در حوزه 
حم��ل ونقل اس��ت ک��ه دارای 

اهمیت خواهد بود. 
او با اش��اره به ایجاد معاونت 
حمل و نق��ل در وزارتخانه گفت: 
ای��ن معاونت جه��ت تمرکز بر 
نرم افزاری،  امور  شبکه س��ازی، 
بررس��ی  قوانی��ن،  بازنگ��ری 
فرآینده��ا، توج��ه ب��ه زنجیره 
تامی��ن و شناس��ایی حلقه های 
و  زنجی��ره  ای��ن  در  ضعی��ف 
همچنی��ن توج��ه ب��ه بخ��ش 
خصوصی راه اندازی شده و این 

مسیر را رهبری می کند. 
وزیر راه و شهرسازی رسیدن 
به ی��ک اتف��اق نظ��ر در حوزه 
رقابت در کشور را امری ضروری 
در بخ��ش حمل و نقل دانس��ت 
و گفت: در کش��ور م��ا از بخش 
خصوصی بسیار صحبت می شود 
ولی به واقع باید به دنبال معنای 

حقیقی این واژه بگردیم. بخش 
خصوصی به معنای یک محیط 
رقابتی  ۱۰۰درصد  کس��ب و کار 
اس��ت که از این طریق بهترین 
خدمت را ب��ا کمترین قیمت به 
بهره ب��رداران ارائه می کند، ولی 
این در حالی است که در کشور 
ما قیمت ها به ش��دت دستکاری 
ش��ده و همچنان صدا و س��یما 
بحث چگونگ��ی قیمت گذاری و 
کنت��رل آنها را از س��وی دولت 

ترغیب می کند. 

آزادسازی قیمت ها در قانون
وزیر راه و شهرس��ازی درباره 
آزادس��ازی قیمت ه��ا در قانون 
گفت: خوش��بختانه اخیرا بحث 
آزادس��ازی قیمت ه��ا در قانون 
م��ورد توج��ه قرار گرفت��ه و در 
حمل و نق��ل ج��اده ای و هوایی 
نیز به مرحله اجرا رسیده است 
ول��ی همچن��ان ش��اهد وجود 
مخالفت های��ی نس��بت به آن از 
س��وی افکار عمومی هس��تیم، 
بای��د بگویی��م که این مس��ئله 
م��ورد اجماع ملی ق��رار نگرفته 
و بس��یاری از اف��راد هن��وز به 
دنبال مداخ��الت دولت در بازار 
امری که  قیمت گذاری هستند؛ 

به شدت با اهداف شکل گیری و 
فعالیت بخش خصوصی مغایرت 

دارد. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  آخون��دی 
مداخل��ه دولت در قیمت ها تنها 
ب��ازار مکاره ای اس��ت که دارای 
ذی نفع��ان متعدد ب��وده، گفت: 
همواره ب��ا ورود دول��ت به این 
بخ��ش برخ��ی فع��االن بخش 
خصوص��ی و م��ردم س��ود برده 
و برخ��ی دیگر زی��ان می بینند 
ب��ه همی��ن دلی��ل ای��ن اقدام 
به عن��وان مانع اصل��ی در جهت 
توس��عه و ترانزیت عمل کرده و 
بدون ش��ک امکان رشد بخش 
خصوصی را نیز به صورت جدی 

می گیرد. 
او خ��روج دول��ت از بخ��ش 
قیمت گ��ذاری و ایجاد ش��رایط 
بخ��ش  پیش��رفت  ب��رای  الزم 
خصوصی را مهم ترین خواس��ته 
ای��ن بخ��ش دانس��ت و گفت: 
بدون شک بخش خصوصی باید 
این گونه فکر ک��رده و از رقابت 
کامل حمایت کند چراکه رقابت 
ناقص در بلند مدت به نفع بخش 

خصوصی نخواهد بود. 
وی وج��ود یک فضای رقابتی 
را الزمه اصلی ایجاد حمل و نقل 
و  دانس��ت  کش��ور  در  پای��دار 
ادام��ه داد: م��ا در وزارت راه و 
شهرس��ازی در کن��ار مباح��ث 
مربوط به توسعه زیرساخت های 
بح��ث حمل و نقل  ب��ه  فیزیکی 
و لجس��تیک به مفهوم زنجیره 
تامی��ن، شبکه س��ازی، محی��ط 
حقیقی کسب و کار، شبکه تبادل 
اطالع��ات، مه��ارت، حمایت از 
مناف��ع معرف کنن��ده و عرض��ه 
کننده، س��رعت، دقت و امنیت 
زیرساخت های  بحث های  از  که 
نرم اف��زاری ب��ه ش��مار می روند 
نی��ز توجه داش��ته و امید داریم 
بتوانیم ب��ه کمک فعاالن بخش 

خصوصی آن را پیش ببریم. 
آخون��دی در پای��ان درب��اره 
اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
در ح��وزه حمل و نق��ل گف��ت: 
خوشبختانه امکان گسترده ای از 
روابط را در بندر چابهار )سواحل 
مک��ران( ایج��اد ک��رده و امروز 
محموله  دومی��ن  ورود  ش��اهد 
باری از سمت هند به افغانستان 
بودیم، هرچند به تصور من این 
اتفاق و بندر چابهار کافی نبوده 
و ما باید ضم��ن توجه به تداوم 
این زنجیره تامین، شرایط الزم 
ب��رای ورود فع��االن اقتص��ادی 
در زنجیره لجس��تیک را فراهم 

کنیم. 

آفت های دخالت دولت در نظام قیمت گذاری در بخش حمل ونقل به روایت عباس آخوندی

بازارمکارهمداخلهدولتدرقیمتها

تاکن��ون 78 مرحل��ه یاران��ه 
نقدی به حس��اب سرپرس��تان 
خانوار براساس قانون هدفمندی 
یارانه ها واریز شده است. این در 
حالی اس��ت که از ابتدای دولت 
یازدهم ب��ه دنبال کاهش منابع 
درآمدی دول��ت در بودجه های 
سنواتی، دو طرح فراخوان برای 
انص��راف داوطلبان��ه از دریافت 
یارانه نقدی اجرا ش��د که یکی 
از سوی دولت و دیگری از سوی 
فعاالن اجتماعی صورت گرفت، 
ام��ا هیچ ک��دام از طرح ها موفق 

نبود. 
در  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  به 
اواخ��ر س��ال 94 دولت تصمیم 
گرفت با راستی آزمایی وضعیت 
درآمدی افراد یارانه بگیر، نسبت 
به ح��ذف دهک ه��ای پردرآمد 
از گردون��ه یارانه بگی��ران اقدام 
کند، ام��ا به دنبال حذف حدود 
4 میلی��ون نف��ر اعتراض ها باال 
گرف��ت. س��امانه ای ب��رای ثبت 

اعتراض ه��ا فعال ش��د و آنطور 
که احمد می��دری، معاون رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون می گوید 
ح��دود 3۰۰ اعت��راض در این 

سامانه ثبت شد. 
اعتراض ها  ای��ن  دنب��ال  ب��ه 
دولت تصمیم گرفت کار حذف 
کند.  متوق��ف  را  یارانه بگی��ران 
اگرچه در قانون بودجه سال 95 
پیش��نهادی از سوی نمایندگان 
مجلس به قان��ون بودجه الحاق 
شد که بر مبنای آن 24 میلیون 
نف��ر از یارانه بگی��ران از دریافت 
ماهان��ه 45ه��زار و 5۰۰ تومان 
حذف ش��وند، اما این طرح هم 

اجرایی نشد. 
هرچند در بودجه امسال برای 
الزامی دیده  حذف یارانه بگیران 
نش��ده، اما مطابق برنامه ششم 
توس��عه ک��ه قانون باالدس��تی 
محسوب می ش��ود، حذف یارانه 
دهک ه��ای پردرآم��د بای��د در 
دس��تور کار دولت ق��رار بگیرد. 

ب��ا این حال، حاال احمد میدری 
می گوی��د ک��ه دول��ت تصمیم 
جدیدی در ای��ن رابطه نگرفته 

است. 
برنامه حذف، فعال حذف! 

احمد می��دری در پاس��خ به 
این س��وال ک��ه آیا ب��ا توجه به 
کس��ری بودج��ه ای ک��ه رئیس 
س��ازمان برنام��ه وبودجه از آن 
س��خن گفت��ه، برنام��ه ای برای 
حذف اقش��ار پردرآم��د از صف 
یارانه بگی��ران وجود دارد، گفت: 
از ابتدای س��ال تاکن��ون یارانه 
هیچ کس حذف نش��ده اس��ت. 
دول��ت هم درب��اره ادامه حذف 
یارانه بگیران پردرآمد، مصوبه ای 
نداشت که اقدام جدیدی درباره 

حذف یارانه داشته باشیم. 
او درباره نقدهای کارشناسان 
به ادام��ه روند پرداخ��ت یارانه 
گف��ت: اینک��ه تع��داد زی��ادی 
نیازمند  داریم ک��ه  یارانه بگی��ر 
نیس��تند و دول��ت هم ب��ه این 

بحث های  دارد؛  احتی��اج  منابع 
رایج��ی اس��ت چ��ون از ابت��دا 
پرداخت  برای  روش��نی  ضوابط 
یارانه وجود نداشت، وقتی فردی 
حذف می شود، اعتراض ها شروع 
می شود. رسیدگی به اعتراض ها 
آنقدر زمانبر و مش��کل است که 
ادامه کار را به این ش��کل برای 

وزارتخانه غیرممکن می سازد. 
میدری با اش��اره به حذف 4 
میلیون نفر که در سال گذشته 
انجام ش��د، ادامه داد: بعد از 4 
میلیون نفر که حذف شد، بیش 
از 3۰۰ هزار نفر اعتراض کردند. 
این اعتراض ها در س��امانه ثبت 
ش��د، بعد با آنها تم��اس گرفته 
ش��د. برخی ها راضی ش��دند و 
برخی هم عودت داده ش��د. کار 
بررس��ی این تعداد در یک  سال 
کار سنگینی اس��ت و نمی شود 
به این ش��کل ادامه داد؛ هرچه 
جلو می روی��م میزان اعتراض ها 

افزایش می یابد. 

جمعیت یارانه بگیران افزایش 
می یابد

معاون رف��اه اجتماعی وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
در پاس��خ ب��ه تع��داد جدی��د 
یارانه بگیران هم گفت: س��االنه 
ح��دود ی��ک میلی��ون و 3۰۰ 
هزار نفر تولد داریم. با احتساب 
فوتی ه��ا، س��الی ح��دود ی��ک 
میلی��ون نف��ر به ط��ور خودکار 
یارانه بگی��ران  جمعی��ت  ب��ه 
اضاف��ه می ش��وند. یعنی در این 
چهارس��ال به هم��ان میزان که 
ح��ذف کردیم به هم��ان میزان 
پیوسته اند و به همان میزان هم 

بودجه اضافه شده است. 
او درب��اره تصمیم دولت برای 
یارانه بگیران  تعیین تکلیف خیل 
گفت: رسیدگی به این موضوع، 
تصمیم��ی اس��ت که بای��د در 
هیأت دولت گرفته ش��ود، چون 
ابع��اد اجتماع��ی دارد و ما تابع 

تصمیم دولتیم. 

افزایش ساالنه یک میلیون نفر به جمعیت یارانه بگیران

خط پایان پرداخت یارانه نقدی كجاست؟ 

گزارش2

دریچه

آخرین خبرها از رصد تراكنش های بانکی
سقف سركشی به 5 میلیارد تومان 

افزایش می یابد
ی��ک کارش��ناس حسابرس��ی می گوی��د موض��وع 
سرکش��ی به حس��اب ها ب��رای بس��یاری از فراریان 
مالیاتی و افرادی که عالقه ای به اظهار اموال و دارایی 
خود ندارند ناخوش��ایند اس��ت و حواشی ای را ایجاد 
کرده است. با این حال سازمان امور مالیاتی نیز باید 
برخورد مناس��ب تری اتخاذ می کرد و به حساب های 
پیش از فروردین ماه س��ال ۱395 سرکشی نمی کرد 
تا این ش��ائبه ایجاد نشود که دولت به دنبال کاهش 
درآمدهایش به سرکش��ی به حساب ها و تالش برای 

افزایش درآمد مالیاتی روی آورده است. 
غالمحس��ین دوان��ی در گفت وگو با ایس��نا درباره 
موضوع سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های 
بانکی که این روزها حاشیه ساز شده است، ادامه داد: 
خوشبختانه در هفته گذشته بین مسئوالن مالیاتی، 
نماین��دگان مجل��س و نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
جلس��اتی برگزار ش��د و تفاهم نامه ای به عمل آمد تا 
به موجب آن دس��تورالعملی برای موضوع سرکش��ی 
به حس��اب های بانکی تعیین ش��ود. ب��ه موجب این 
تفاهم نامه س��قف سرکشی به حس��اب های بانکی به 
5میلیارد رس��ید و قرار بر این ش��د که آیین نامه ای 
نوش��ته ش��ود که س��ازمان امور مالیاتی به هر پولی 

سرکشی نکند. 
دوانی افزود: البته سازمان امور مالیاتی نیز تاکنون 
به هر پولی سرکشی نمی کرد و واقعیت این است که 
به پول هایی سرکش��ی شده است که تاکنون مشکل 
داش��ته اند و تفاهم��ی ب��ه عمل آم��ده و احتماال در 
هفته جاری بخش��نامه ای صادر شود که سرکشی به 
حس��اب ها از 5۰۰ میلیون تومان به 5 میلیارد تومان 
افزایش یابد و قرار بر این شد برای بنگاه های تولیدی 
کمتر حساس��یت به خرج داده ش��ود و بیشتر برای 
تراکنش های بانکی مش��کوک به پولشویی حساسیت 
به خرج داده ش��ود. به نظر می رس��د ب��ه این ترتیب 

معضالت کمتر شود. 
این اقتصاددان اضافه کرد: به هرحال در کش��وری 
که فرار مالیاتی در س��طح گسترده ای وجود داشته و 
افراد بسیاری هستند که عالقه ندارند دارایی خود را 
اظهار کنند، طبیعی است هر نوع سرکشی برای این 
افراد ناخوش��ایند اس��ت و تا جایی که ما در جریان 
هس��تیم، اغلب کس��انی که م��ورد بازخواس��ت قرار 
گرفتند، افرادی بوده اند که دالیل قانع کننده ای برای 
حس��اب های خود نداشتند و اگر پاسخ قانع کننده ای 

داشتند مشکل شان حل می شد. 
دوانی در ادامه سخنانش گفت: فراموش نکنید اگر 
شما ملکی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان داشته باشید 
و آن را بفروش��ید و پولش را به حس��اب خود بریزید 
کسی با شما کاری ندارد چرا که شما مالیات ملک را 
داده اید و اگر سهمی در بورس خریده و ۱۰۰۰ تومان 
فروخته باش��ید یا ارث کالنی برده باشید باز کسی با 
ش��ما کاری ندارد. البته ممکن است مورد سوال قرار 
گیرید ولی در صورتی که مش��خص شود مالیات های 
مربوط به آنها را پرداخت کرده اید کسی با اموال شما 

کاری نخواهد داشت. 
او اضافه کرد: به طور کلی، بخشی از حواشی اخیر 
به دلیل جریان س��ازی علیه س��ازمان ام��ور مالیاتی 
بود و بخش��ی دیگر نی��ز البته به برخورد نامناس��ب 
برخ��ی ماموران مالیاتی مربوط بوده اس��ت. ماموران 
مالیاتی باید بیاموزند که نباید با افراد از شیوه ارعاب 
اس��تفاده ش��ود. برخی از افرادی که اخیرا نسبت به 
این مس��ئله اعتراض داشتند گفتند ماموران مالیاتی 
از آنها اقرارنامه گرفته اند یا مامور با دستبند ایستاده 
و آنها ترس��یده اند. این مواردی است که نباید صورت 
گیرد. البته باید هر ش��هروندی یاد بگیرد که در این 
گونه موارد به وکیل مراجعه کند چون ممکن اس��ت 
بس��یاری از قوانین را نداند و اگر قرار باشد اتهامی به 
آنها تفهیم ش��ود باید ب��ه آنها بگوید که برگه را امضا 

کند یا خیر. 
ای��ن اقتص��اددان اضاف��ه ک��رد: در ای��ران فعاالن 
اقتصادی عموما نه مشاور حقوقی و نه مشاور مالیاتی 
دارند، بنابراین طبیعی است که مامور مالیاتی ممکن 

است از این ضعف استفاده کرده باشد. 
دوانی این را هم گفت که مراجعه به حس��اب های 
بانکی حداقل از اصالحیه سال ۱38۰ تاکنون طبق 
قانون وجود داشته، ولی سازمان امور مالیاتی به آن 
عمل نکرده اس��ت. البته خوب بود که عمل به آن از 
تاریخ یکم فروردین ماه س��ال ۱395 انجام می ش��د 
و به گذش��ته برنمی گش��ت چون به رغم اینکه این 
موضوع مس��بوق به س��ابقه بوده، ولی سازمان امور 
مالیاتی خود مراجعه نکرده است و اکنون این شائبه 
پیش آمده که چ��ون درآمدهای دولت کاهش پیدا 
کرده س��ازمان ام��ور مالیاتی این اقدام��ات را انجام 

می دهد. 
این کارش��ناس حسابرس��ی در پای��ان گفت: البته 
اکنون خوش��بختانه تفاهم نامه ای امضا شده است که 

چارچوب ها را بهتر کرده است. 
گفتنی اس��ت در هفته های اخیر حواشی و مسائلی 
پیرام��ون موضوع سرکش��ی س��ازمان ام��ور مالیاتی 
به حس��اب های مش��کوک پی��ش آم��د و در نهایت 
در هفته ای که گذش��ت توافقی میان س��ازمان امور 
مالیاتی، نمایندگان مجل��س و اعضای اتاق بازرگانی 
برقرار ش��د تا برای سرکش��ی به حس��اب های بانکی 

حدودی تعیین شود. 

یادداشت

عبور از زندگی شهری

در اقتص��اد از پس س��ال ها بحران ه��ای مختلفی 
رخ داده که از بس��یاری از آنها به آس��انی گذش��تیم 
و برخ��ی از آنها برای م��ا درس عبرت آموزی بودند. 
بحران های اقتصادی برای کش��ور ما بر دو قسم بود؛ 
برخ��ی بحران ه��ای مالی جهانی که به دلیل بس��ته 
بودن اقتصاد ایران با تاخیر به داخل ایران رسیدند و 
برخی بحران هایی که مختص ما بوده که در بسیاری 
از موارد از پس تحریم های یک س��ویه به وجود آمده 

است. 
جالب است بدانیم با تمام اوصافی که در پنج سال 
اخیر طرح های مختلف برای خرید مس��کن توس��ط 
بانک ه��ا آن ه��م بانک ه��ای مختلف به م��ردم ارائه 
می ش��ود؛ رغبت مردم به خرید مس��کن در شهرها، 
به ویژه ش��هرهای بزرگ کمتر است و هجوم مردم به 
خرید مسکن در حاش��یه شهرها و مناطق توریستی 
بیشتر مش��هود است. این اتفاق نشان از یک موضوع 
مهم دارد و آن رغبت مردم به عبور از زندگی شهری 

است. 
شهرنش��ینی و چرایی به وجود آمدن آن در دهه ها 
م��ورد نظر عام��ه مردم ب��وده و از مزایای بس��یاری 
برخوردار بوده اس��ت؛ کارخانه های بزرگ که نیازمند 
کارگران بس��یار بودن��د باعث مهاجرت بس��یاری به 
سمت ش��هرها ش��دند و انقالب صنعتی خود آغازی 
بر شهرنش��ینی بود. با هجوم کارگران به کارخانجات 
چرخه تامین نیازهای آنان هم بس��یاری را به سوی 
ش��هر کش��اند تا انواع مختلف نیازه��ای کارگران را 

تامین کنند. 
بدون ش��ک فرصت های ش��غلی و آموزشی فراوان 
و نزدیک��ی محل کار تا محل س��کونت که با کاهش 
هزینه حمل و نقل همراه بود، جذابیت فراوانی را برای 
عامه مردم به وجود آورد و میل به شهر نشینی را هر 
روز بیش از قبل افزایش داد. وجود زیرس��اخت های 
خ��وب، مانن��د جاده ه��ا، فاضالب ها و خط��وط برق 
شهرها را تبدیل به آهنرباهای ثروت، پول و خدمات 

برای مردم کرد. 
این جذابیت ه��ا برای مردم ادامه داش��ت و روزها 
از پ��س روزها بر عالقه مردم به شهرنش��ینی افزوده 
شد تا اینکه فناوری های جدید به زندگی مردم وارد 
شد؛ فناوری هایی که برخی از آنها مانند تلفن همراه 
در ابتدای ورودش��ان مورد تمس��خر مردم بودند، اما 
تلفن همراه بس��یار زودتر از تص��ور در زندگی مردم 
تاثیر گذاش��ت و در بس��یاری م��وارد جایگزین دید 
و بازدیده��ای خانوادگ��ی ش��د و با وج��ود اینترنت 
و ش��بکه های مختل��ف ارتباطی س��طح جدیدی از 
ارتباطات پا به عرصه گذاش��ت ت��ا جایی که واقعیت 
مجازی حتی در نظام آموزشی هم رسوخ کرد و نیاز 
ب��ه حضور دائم در کالس ها را از بین برد و در برخی 
موارد کل دوره های آموزشی را به صورت آنالین انجام 

می دهند. 
فناوری های جدید حتی به بیمارستان ها رسیدند 
و چ��ه بس��یار جراحی هایی ک��ه از راه دور مدیریت 
می ش��وند و خرید هایی که به جای حضور فیزیکی 
در فروش��گاه ها به صورت آنالین انجام می ش��وند و 
دولت هایی که به س��مت الکترونیکی شدن حرکت 
می کنن��د و ب��رای دریافت قبض های خود مس��یر 
آنالین را جایگزین حض��ور فیزیکی مردم کرده اند؛ 
فناوری هایی که باعث شد فاضالب ها بازیافت شوند 
و دوب��اره به چرخه کش��اورزی برگردند و برق هایی 
از پانل ه��ای خورش��یدی و توربین های بادی تولید 
می ش��وند که جایگزین س��وخت های فسیلی با آن 
هم��ه هزینه ش��وند و در همه جا قاب��ل تولید و به 
راحت��ی در دس��ترس هس��تند. فن��اوری خانه های 
هوش��مند که س��ال های اخیر در ای��ران هم مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفتند، حت��ی باز و بس��ته کردن 
پنج��ره خانه ها را برای س��رمایش و گرمایش خانه 
نی��ز به صورت هوش��مند و بدون نیاز انس��ان انجام 

می دهند. 
مش��اغل جدید که از وج��ود فناوری های جدید به 
وجود آمدند؛ مش��اغلی مانند تدری��س که دیگر نیاز 
به حضور مدرس بر سر کالس ها نیست و ساماندهی 
مش��اغل قدیم با فناوری های جدید مانند اسنپ که 
تاکسیرانی را در شهر بزرگی مانند تهران ساماندهی 
کرده پنجره ای جدید از مشاغل را به سوی مردم باز 

کرده است. 
به نظر با افزایش روزافزون استفاده از فناوری های 
جدی��د، فضای زندگ��ی و دور و نزدیک��ی در فضای 
جغرافیای��ی کم ک��م بی مفهوم می ش��ود و به عدالت 
ش��رایط یکس��انی را ب��رای همگان خل��ق می کند و 
اینجاس��ت که به نظ��ر باید به این نظری��ه با نگاهی 
ژرف تر نگریست و آن اینکه سونامی بعدی اقتصادی 
باید گریبانگیر شهرها شود و آنها را به چالش بزرگی 
بکش��د. مثال آن هم دور از دس��ترس نیس��ت؛ شهر 
دیتروی��ت بزرگ ترین ش��هر صنعتی آمری��کا که در 
س��ال 2۰۱3 اعالم ورشکستگی کرد، نمونه ای از این 
اتفاق بزرگ اس��ت. بدیهی است مسئوالن امر باید از 
هم اکن��ون به فکر چاره ای ب��رای اتفاق غیر قابل انکار 
باش��ند تا با یک مدیریت کارآمد از این بحران بزرگ 

جهانی عبور کنیم. 
منبع: خبرآنالین 
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31 طرح جدید سرمایه گذاری 
خارجی تصویب شد

س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتصادی و 
فن��ی ای��ران از تصوی��ب 21 طرح جدی��د و 10 مورد 
طرح فنی س��رمایه گذاری خارجی خبر داد. به گزارش 
»فرصت امروز« از این س��ازمان، در جلسه اخیر هیأت 
سرمایه گذاری خارجی که نهم آبان ماه جاری تشکیل 
ش��د، در مجموع 31 طرح س��رمایه گذاری خارجی به 
ارزش حدود 712 میلیون دالر آمریکا بررس��ی ش��د و 
به تصویب رس��ید. بنا بر اعالم محم��د خزاعی، رئیس 
کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی، 
بیش از 21 میلیارد و 800 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی از ابتدای دولت یازدهم به تصویب رس��یده که 
از این میزان 14میلیارد دالر جذب ش��ده است. عالوه 
بر این دولت تدبیر و امید پس از اجرای برجام توانسته 
اس��ت خطوط اعتباری و فاینانس از کش��ورهای هند، 
روس��یه، کره جنوبی، چین، اتری��ش و دانمارک جذب 
کند، از جمله می توان به خط اعتباری 8میلیارد یورویی 
 اگزیم بانک کره جنوبی و نیز موافقتنامه سرمایه گذاری
10 میلیارد دالری خط اعتباری با مؤسسه مالی سیتیک 
چین اشاره کرد. همچنین قرارداد اعتباری یک میلیارد 
یورویی با بزرگ ترین بان��ک اتریش ) اوبر بانک( و خط 
اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک 
به ارزش 500 میلیون یورو از دیگر دستاوردهای مالی و 
بانکی برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود. به گفته 
معاون وزیر اقتصاد، طبق برنامه ششم و بودجه امسال، 
 وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف ش��ده اند س��االنه

3 میلیارد دالر سرمایه از منابع خارجی جذب کنند. 

مدیرعامل شرکت توتال: 
در قرارداد توسعه صنعت گاز ایران 

به آسانی تسلیم نمی شویم
 »پاتری��ک پویانه« مدیرعامل توت��ال گفت با وجود 
مواضع سختگیرانه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا علیه ایران، این شرکت در قرارداد توسعه صنعت 
گاز ایران به آسانی تسلیم نمی شود. به گزارش تارنمای 
گلف تایمز، مدیرعامل توتال در سخنانی در اندیشکده 
»چت��م هاوس« در لندن گفت: حت��ی با وجود تهدید 
ترامپ برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران و خروج 
از توافق چندجانبه ای که کار را برای فعالیت تجاری در 
این کشور آسان تر کرد، این شرکت به دنبال توصیه های 
قانون��ی قبل از تصمیم گیری برای ه��ر اقدامی خواهد 
ب��ود. وی گفت: ما منتظر تصمیم کنگ��ره و چارچوب 
جدید تحریم ها هس��تیم. اگر نتوانیم این موضوع را به 
ش��کل قانونی دنبال کنیم، مجبور خواهیم ش��د کار را 
متوقف کنیم اما ما تس��لیم نخواهیم ش��د. گلف نیوز 
ادامه داد: توتال ژوئیه گذشته قراردادی را برای توسعه 
فاز 11میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد و نس��بت 
به س��رمایه گذاری یک میلیارد دالری متعهد است. به 
نوشته این تارنما، ترامپ ماه گذشته با وجود خودداری 
از تأیی��د پایبن��دی ایران به توافق هس��ته ای از لغو آن 
اجتناب کرد. گلف نیوز نوشت: شرکت های مهمی چون 
توتال تاکنون تالش کرده اند به برخی تحریم های آمریکا 
احترام بگذارند که شامل ممنوعیت استفاده از دالر در 
مراودات تجاری است. اما به گفته پویانه، توتال توانسته 
با استفاده از دارایی هایش )یا همان وجوه سرمایه گذاری 
شده از سوی صاحبان شرکت( دریافت فاینانس را دور 
بزند. پویانه همچنین گفت که توتال خطرات بازگشت 
ب��ه ای��ران را ارزیابی کرده و بر این باور اس��ت از اینکه 
نخستین شرکتی بوده که پس از لغو تحریم ها در ژانویه 
س��ال گذش��ته فعالیت در ایران را آغاز کرده، منفعت 
خواه��د برد. وی گفت: این یک تصمیم بُرد- بُرد بود و  
وقتی نخس��تین باشید، این فرصت را دارید که نوآوری 

داشته باشید و بهترین قراردادها را از آن خود کنید. 

رئیس فدراسیون لجستیک ایران: 
ایران در لجستیک با 16 پله ارتقا به 

رتبه 96 رسید
رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران گفت 
ایران در زمینه لجس��تیک با 16 پل��ه ارتقا به رتبه 96 
جهان دست یافته است، اما به لحاظ عملکرد لجستیکی 
فاصله بسیاری با چشم اندازهای ما دارد. مسعود پل  مه 
افزود: بانک جهانی کش��ورها را از نظر شاخص عملکرد 
ترانزیتی به گروه هایی به شرح کشورهای برتر لجستیکی، 
کش��ورهای دارای لجس��تیک منس��جم، کش��ورهای 
دارای عملکرد نس��بی و کشورهای ضعیف طبقه بندی 
می کند. وی اظهار داشت: موقعیت سوق الجیشی ایران 
در منطقه خاورمیانه به لح��اظ قابلیت تبدیل به مرکز 
)هاب( لجستیکی به منظور برقراری ارتباط تجاری بین 
آس��یا - آفریقا - اروپا و ارتباط زمین��ی و دریایی ایران 
با 15 کش��ور موقعیت ممتازی را برای ایران در منطقه 
به وجود آورده اس��ت. رئیس فدراس��یون حمل و نقل و 
 لجس��تیک ایران یادآور ش��د: طبق برآوردهای مستند،

90 درصد زمان گردش کاال در فرآیندهای لجستیکی انجام 
می شود و این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک 
 و به خصوص رقابت پذیری خدمات لجس��تیکی اس��ت.

پل مه بیان داشت: ترانزیت در واقع تنها یکی از مهم ترین 
مصادیق وابسته به مسائل پیش گفته است که می تواند 
درآمدزایی و اشتغال زایی را برای کشور دربر داشته باشد. 
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شماره 924

فرصت امروز: سیدمحمد صادق زاده، 
رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
و به��ره وری ان��رژی ب��رق  )س��اتبا( روز 
یکشنبه در نشستی خبری در هفدهمین 
نمایش��گاه بین المللی برق گفت تاکنون 
4.1 میلیارد دالر تقاضای سرمایه گذاری 
خارج��ی در انرژی ه��ای تجدید پذیر در 
وزارت اقتص��اد به ثبت رس��یده که 1.5 
میلی��ارد دالر آن عملیاتی ش��ده و 400 
میلیون دالر نیز ب��ه بهره برداری تجاری 
رس��یده اس��ت. وی اضافه کرد: سیاست 
ما این اس��ت ک��ه در بخ��ش انرژی های 
تجدیدپذی��ر، هم از منابع داخل کش��ور 
و ه��م مناب��ع خارج از کش��ور اس��تفاده 
کنی��م. معاون وزیر نی��رو ادامه داد: برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرایطی 
کام��ال مس��اوی در نظ��ر گرفته ایم. یک 
س��رمایه گذار خارجی می تواند با مالکیت 
100 درصد نیروگ��اه تجدیدپذیر احداث 
کند که این شرایط باعث شده تقاضاهای 
خوبی ب��رای س��رمایه گذاری خارجی در 

این بخش شکل بگیرد. 

انحراف تخصیص عوارض برق از 
انرژی های تجدیدپذیر 

صادق زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینک��ه آیا نصب انرژی های تجدیدپذیر از 
برنامه عقب اس��ت؟ گفت: با عقب بودن 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر از برنامه 

مواف��ق نیس��تم. در قانون برنامه شش��م 
توس��عه موظف ش��ده ایم 5هزار مگاوات 
نیروگاه را در طول برنامه توس��عه ششم 
نصب کنیم، درحالی که در چند ماهی که 
از نخستین س��ال برنامه ششم می گذرد، 
ظرفیت انرژی ه��ای تجدیدپذیر به بیش 
از 400 م��گاوات رس��یده اس��ت. معاون 
وزی��ر نیرو با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا ادامه 
روند کنونی به طور قط��ع برنامه تکلیفی 
محقق می ش��ود، گفت: اکن��ون 2 هزار و 
100 مگاوات ق��رارداد خری��د تضمینی 
ب��ا احداث کنندگ��ان نیروگاه های  ب��رق 
خصوصی امضا کرده ایم که 700 مگاوات 
آن در حال احداث اس��ت. وی ادامه داد: 
متقاضیان بخش خصوص��ی برای احداث 
8هزار م��گاوات ظرفی��ت، پروانه احداث 
دریافت کرده اند که این آمار نشان دهنده 
استقبال بخش خصوصی است. صادق زاده 
ب��ا تأکید بر اینکه ب��ا روندی که در چند 
ماه اخیر شکل گرفته است، تعهد 5هزار 
مگاوات��ی محقق می ش��ود، گف��ت: مگر 
اینک��ه اتفاق غیرمترقب��ه ای بیفتد؛ یکی 
از نگرانی ه��ای ما این اس��ت که عوارض 
ب��رق که از ط��رف مجلس برای توس��عه 
تجدیدپذیرها و برق رس��انی به روس��تاها 
در نظر گرفته ش��ده است، از مسیر خود 
منحرف ش��ود. معاون وزی��ر نیرو گفت: 
مجلس بسته ای قانونی برای این موضوع 
تصوی��ب کرده اس��ت؛ در بند س��ه ماده 

12 قانون اساس��نامه سازمان انرژی های 
تجدید پذی��ر و م��اده 5 قان��ون حمایت 
از صنع��ت ب��رق، مقرر ش��ده اس��ت که 
مبلغی به عنوان عوارض برق برای توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر و برق رس��انی به 
روستاها از مش��ترکان برق دریافت شود. 
رئیس ساتبا با اش��اره به اینکه این مبلغ 
اکن��ون از مش��ترکان دریافت می ش��ود، 
گفت: امسال مبلغ 11هزار میلیارد ریال 
)یک هزار و 100 میلیارد تومان( از محل 
این قانون از مش��ترکات دریافت خواهد 
ش��د و از ابتدای امس��ال تاکنون 5هزار 
میلیارد ریال )500 میلیارد تومان( از آن 
دریافت شده و نزد خزانه نگهداری شود، 
ام��ا فق��ط 340 میلیارد ری��ال به بخش 
یافته  اختصاص  تجدیدپذی��ر  انرژی های 
اس��ت. وی گفت: موض��وع نگران کننده 
این اس��ت که این منابع به جای مجرای 
قانونی خود، از مس��یر منحرف شده و در 
موضوعات دیگر پرداخت شود. صادق زاده 
تصریح کرد: تاکن��ون 340 میلیارد ریال 
از سوی خزانه به س��ازمان انرژی های نو 
تخصیص یافته که نس��بت به رقم 5 هزار 
میلی��ارد ریال مبلغ دریافت ش��ده، مبلغ 

ناچیزی است. 

ظرفیت 5هزار مگاوات انرژی های 
تجدیدپذیر تا پایان برنامه ششم

داود توکلی، رئیس مؤسس��ه آموزش 

عال��ی - علمی کارب��ردی صنعت آب و 
برق در نشس��تی خبری در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی برق میزان ظرفیت 
ایجاد ش��ده در انرژی های تجدیدپذیر 
را 500 ت��ا 600 م��گاوات عنوان کرد و 
گف��ت: این ظرفیت تا پایان امس��ال به 
یک هزار مگاوات می رس��د و قرار است 
تا پایان برنامه ششم توسعه، این رقم به 
5هزار مگاوات برس��د. وی از راه اندازی 
مرک��ز آموزش انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
در ای��ن مؤسس��ه خب��ر داد و گفت: به 
ازای ایج��اد هر یک هزار مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر، 3تا 4هزار فرصت ش��غلی 
ایجاد می ش��ود. وی ادامه داد: در تولید 
ب��رق حرارتی، ب��ه ازای هر ی��ک هزار 
مگاوات ظرفیت، 500 نفر فرصت شغلی 
در س��ایت تولیدی و س��ه تا چهار برابر 
ای��ن ظرفیت در بخش تولید تجهیزات، 
نگهداری، تعمیرات اش��تغال زایی ایجاد 
می شود. رئیس مؤسس��ه آموزش عالی 
علم��ی - کاربردی صنع��ت آب و برق 
افزود: س��ایت های تولی��دی انرژی های 
و  )انرژی های خورش��یدی  تجدیدپذیر 
بادی( نسبت به س��ایت های تولید برق 
حرارتی نیاز کمتری به نیروی انس��انی 
دارد، ام��ا در بخ��ش تولی��د تجهیزات، 
باتری ه��ا  خورش��یدی،  پنل ه��ای 
اش��تغال زایی قاب��ل توجهی ب��ه همراه 

خواهد داشت. 

رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
گف��ت قرارداده��ای خری��د هواپیم��ا از 
شرکت های اروپایی و آمریکایی همچنان 
ب��ه قوت خود باقی اس��ت. علی عابدزاده 
اف��زود: ش��رکت های س��ازنده هواپیم��ا 
ک��ه قراردادهای فروش به ش��رکت های 
ایران��ی منعقد کرده اند هن��وز هم اجرای 
این قراردادها را دنب��ال می کنند. معاون 
وزی��ر راه و شهرس��ازی اظه��ار داش��ت: 
محدویت ه��ای جدی��د کنگ��ره آمریکا و 
دولتمردان این کشور، قراردادهای خرید 
هواپیماه��ا را تح��ت تأثیر ق��رار نداده و 
هیچ مقام رس��می در دول��ت آمریکا در 
ای��ن خصوص اع��الم نظر نکرده اس��ت. 
عابدزاده با بی��ان اینکه آن چیزی که در 
خرید هواپیم��ا برای م��ا اهمیت زیادی 
دارد، تأمی��ن هزینه ه��ای آن از مناب��ع 
مالی بین المللی اس��ت، گفت: باید تالش 
کنیم منابع مالی آن را از طریق فاینانس 
خارجی تأمین کنی��م اما در حال حاضر 

شرایط سخت شده است. 

خرید 15 فروند هواپیمای بویینگ 
۷3۷-۸۰۰

مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی قشم ایر 
نی��ز آخری��ن وضعی��ت مذاک��رات این 
ش��رکت با هواپیماس��از بویین��گ برای 
ورود 15 فرون��د هواپیم��ای جدی��د به 
ایران را تش��ریح کرد. محمود ش��کرآبی 
اظه��ار کرد: نخس��تین صحبت های ما با 
بویینگ مربوط به اجالس چند ماه قبل 
یاتا در مکزیک می ش��ود ک��ه در جریان 
آن صحبت ه��ای ابتدای��ی مطلوبی میان 
دو طرف ش��کل گرف��ت. وی ادامه داد: 
پس از آن نمایندگان شرکت بویینگ به 
ایران آمدند و با نهایی ش��دن فاز نخست 
برای  توافق نام��ه ای  دوجانبه  مذاک��رات 

خرید 15 فروند هواپیمای بویینگ 800-
737 به امضا رس��ید و بنا ش��د بویینگ 
گام های بعدی ب��رای دریافت مجوزهای 
الزم را پیگیری کند. به گزارش ایس��نا، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم ایر با 
بی��ان اینکه در حال حاضر این توافق در 
مرحله اخذ مجوزهای الزم از دولتمردان 
ای��االت متحده آمریکا ق��رار دارد، تأکید 
ک��رد: بویینگ اع��الم کرده خ��ود تمام 
فرآیندهای مرب��وط به دریافت مجوز در 
حوزه ف��روش هواپیما و کلیه برنامه های 
آموزشی و پشتیبانی را پیگیری می کند 
و از ای��ن رو ما منتظر نهایی ش��دن این 
مرحل��ه از کار خواهی��م بود. ش��کرآبی 
درباره زمان بندی احتمالی نهایی ش��دن 
این تواف��ق و تبدیل آن به ق��رارداد نیز 
توضیح داد: آنچه در برنامه های دو طرف 
قید شده مربوط به ژانویه 2018 می شود 
و م��ا امیدواریم در صورتی که مش��کل 
خاص��ی به وجود نیاید، ای��ن قرارداد در 
همان زمان به مرحله نهایی خود برس��د. 
وی درب��اره امکان س��نگ اندازی دولت 
آمریکا در فرآیند فروش هواپیما به ایران 
نیز تصریح کرد: با توجه به نیاز ش��رکت 
بویینگ برای نهایی ک��ردن قراردادهای 
جدی��د و مش��کالت اقتصادی ک��ه این 
شرکت با آن مواجه است، قطعاً استفاده 
از بازارهای��ی مانند ای��ران اولویت جدی 
به حس��اب می آید و ش��انس آن بس��یار 
پایین اس��ت که سیاستمداران آمریکایی 
بتوانند س��نگ اندازی جدی��دی در این 
رابطه داش��ته باش��ند. ما فک��ر می کنیم 
ک��ه بویینگ ب��ا توجه به نی��ازی که به 
این عرص��ه دارد، خود پیگیری های الزم 
را انجام خواه��د داد و این قرارداد طبق 
زمان بندی ه��ای ص��ورت گرفت��ه نهایی 

می شود. 

تاریخچه خرید هواپیما در دوران 
پسابرجام

ب��ه اعتقاد تحلیلگ��ران، دولتم��ردان و 
قانونگذاران آمریکایی در یک تقس��یم کار 
برنامه ریزی ش��ده، تالش دارن��د تا بدون 
لغو یا آسیب رس��اندن به توافق هسته ای 
و برجام از مس��یری دیگ��ر و با بهانه هایی 
متفاوت، رویکرد تحریم و فش��ار بر تهران 
را پیگی��ری کنند. ای��ن تحریم ها نگرانی 
بس��یاری از کارشناس��ان و سیاستمداران 
میانه روی آمریکایی درب��اره تعهد آمریکا 
ب��ه برجام را در پی داش��ته اس��ت.   پیش 
از ای��ن برخ��ی سیاس��تمداران آمریکا از 
جمله جان ک��ری، وزیر خارجه پیش��ین 
ای��ن کش��ور و تعدادی از اعض��ای کنگره 
درباره اعم��ال  تحریم های تازه علیه ایران 
هشدار داده بودند.   با اجرایی شدن برجام 
و لغو تحریم های ظالمانه همزمان با س��فر 
دکتر حس��ن روحانی اواخر س��ال 94 به 
پاریس، پیش ق��رارداد خرید 100 فروند 
هواپیمای ایرباس در فرانس��ه بین ایرباس 
و ایران ایر منعقد ش��د. به گزارش ایرنا، با 
امضای نهایی ق��رارداد ایران ایر با ایرباس 
ب��رای خرید 100 فروند هواپیما در تهران 
نخس��تین فروند از هواپیماهای خریداری 
ش��ده اواخر دی ماه 95 و پس از آن یک 
فروند هواپیمای 330 در اسفندماه و یک 
فرون��د دیگر در اوایل فروردین ماه س��ال 
96 وارد کشور شد تا در مسیرهای داخلی 
و بین الملل��ی پروازهای خود را آغاز کنند. 
همزم��ان با امضای این ق��رارداد، ایران ایر 
ق��رارداد دیگ��ری را ب��ا ش��رکت بویینگ 
آمری��کا در ته��ران منعقد کرد ت��ا از این 
ش��رکت نیز 80 فروند هواپیما خریداری 
کند که نخستین فروند آن در سال 2018 
به ایران ایر تحویل خواهد شد. در سومین 
قراردادی که ایران ایر با شرکت ای.تی.آر 

زیرمجموعه ایرباس منعقد کرد قرار است 
از این ش��رکت 20 فرون��د هواپیمای 72 
نفره خریداری ش��ود و با ورود چهار فروند 
آن ب��ه ناوگان هوایی ای��ران ایر هم اکنون 
ای��ن هواپیماها پروازه��ای عملیاتی خود 
کم برخ��وردار  فرودگاه ه��ای  بی��ن  در  را 
آغ��از کرده اند. پس از ش��رکت هواپیمایی 
ایران ایر، ش��رکت هواپیمایی آس��مان نیز 
قرارداد خرید )30+ 30( فروند هواپیمای 
بویینگ 737 مک��س را امضا کرد و طبق 
ق��راردادی که به امضا رس��یده ش��رکت 
هواپیمایی آس��مان برای خرید 60 فروند 
هواپیم��ا بای��د مبل��غ 3 میلی��ارد دالر به 
شرکت بویینگ پرداخت کند که 5 درصد 
آن را ش��رکت هواپیمایی آسمان پرداخت 
خواهد ک��رد و 95درصد دیگ��ر از طریق 
فاینانس خارجی تأمین خواهد ش��د. قرار 
اس��ت تحویل نخس��تین هواپیما بویینگ 
737 مکس در س��ال 2022 آغاز ش��ود و 
ظرف دو س��ال بویینگ باید همه این 30 
فروند هواپیما را به شرکت آسمان تحویل 
ده��د. در اقدامی دیگ��ر، در اوایل تیرماه 
96، شرکت هواپیمایی قشم ایر در حاشیه 
نمایش��گاه بین الملل��ی هوای��ی پاری��س، 
پیش قرارداد خری��د 10 فروند هواپیمای 
بویینگ 737 مکس را با ش��رکت بویینگ 
امض��ا کرد و پ��س از آن ش��رکت هوایی 
ایران ایر تور نیز در این نمایش��گاه موفق 
شد تفاهم نامه خرید 45 فروند هواپیمای 
ایرب��اس از خان��واده 320 را به مبلغ 4.5 
میلیارد یورو با ش��رکت ایرب��اس به امضا 
برس��اند. طب��ق ای��ن قرارداده��ا تاکنون 
ایرباس س��ه فروند و  ای.تی.آر شش فروند 
هواپیم��ای جدید به ایران ایر تحویل داده 
اس��ت که هم اکن��ون ای��ن هواپیماها در 
مس��یرهای داخل��ی و خارج��ی در حالی 

سرویس دهی به مسافران هستند. 

قراردادهای خرید هواپیما همچنان به قوت خود باقی است

جزییات فرآیند ورود 15 فروند بویینگ جدید به ایران

معاون وزیر نیرو از 1.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خبر داد

اشتغالزاییموثرباانرژیهایتجدیدپذیر
اقتصاد کالن

حمل و نقل

یادداشت

ادغام شرکت ها؛ بایدها و نبایدها

در بازارهای رقابتی و غیر انحصاری، با رشد و توسعه 
صنای��ع و افزایش تعداد ش��رکت های فع��ال در آنها، 
س��هم بازار )Market Share( می��ان تعداد زیادی 
از ش��رکت ها تقسیم ش��ده و در نتیجه حجم فروش 
و س��ودآوری این ش��رکت ها که خدم��ات باکیفیت و 
قیمت های مشابهی را ارائه می کنند، کاهش می یابد. 
همچنین این ش��رکت ها به دلیل عدم امکان استفاده 
 Economy of( از مزای��ای حاصل از صرفه ان��دازه
Scale( که شرکت های بزرگ از آن بهره مند هستند 
توان رقابت با شرکت های خارجی در بازارهای داخلی 
و بین المللی را از دست می دهند. صرف نظر از موارد 
فوق، عوام��ل متعدد دیگری نیز از قبیل صدور مجوز 
بیش از کش��ش بازار، ایجاد فش��ار رقابتی از س��وی 
خدمات جایگزین به دالی��ل تعرفه ای یا تکنولوژیکی 
)مانن��د اس��تفاده از 3G,4G/LTE ی��ا فیبرن��وری 
FTTH ب��ه جای ADSL( زمینه تش��دید بحران را 
در این قبیل موارد فراهم می آورد. یکی از راهبردهای 
طبیعی و متداول برای مقابله با این وضعیت، تجمیع 
بازار  )Market Consolidation( اس��ت که در 
آن تع��داد محدودی ش��رکت ب��زرگ از طریق ادغام 
)Merger( یا خرید  )Acquisition(  شرکت های 
کوچک تر )M&A(، تش��کیل شده و بخش عمده ای 
از س��هم ب��ازار ی��ا کل آن را در اختی��ار می گیرن��د. 
تجمی��ع ب��ازار غالبا ب��ا اهدافی از قبیل ه��م افزایی، 
افزایش س��هم بازار، نفوذ به بازارهای جدید و کاهش 
تعرفه ها انجام ش��ده و در ش��کل مطلوب آن می تواند 
موجب افزایش توان رقابت با ش��رکت های خارجی یا 
همکاری با آنها و نفوذ به بازارهای بین المللی ش��ود. 
ب��ا توجه به اهمی��ت این موض��وع و فراگیر بودن آن 
در جوام��ع پیش��رفته صنعتی، مراجع و س��ایت های 
متع��ددی در جه��ان اخبار مربوط ب��ه ادغام و خرید 
ش��رکت ها و س��ایر اخبار مرتبط با آن در این صنایع 
را مرتبا رصد کرده و اطالع رس��انی می کنند. به عنوان 
مثال سایت TMTFinaceآخرین اخبار و اطالعات 
مربوط به عرضه اولیه در بورس)IPO(، ادغام و خرید  
)M&A(، مقررات)Regulation(، س��رمایه گذاری  
ش��رکت های   )Deals( معام��الت  و   )Finance(
و   )Media( رس��انه ای   ،)Telecom(مخابرات��ی
 TMT را که اصطالحا )Technology(  تکنولوژی
خوانده می شوند در اختیار فعاالن و عالقه مندان قرار 
می دهد. به رغم مزایای زیاد ادغام شرکت ها و مثال های 
متعددی که برای آن مانند ادغام موفق ش��رکت های 
دیسنی و پیکسار و... وجود دارد، عدم اجرای صحیح 
این فرآیند می تواند مشکالت و مخاطرات جدی برای 
ش��رکت ها ایجاد کند که نمونه ای از آن ادغام ناموفق 
شرکت های کرایسلر و بنز است که در آن عدم توجه 
به عوامل فرهنگی منجر به شکس��ت این ادغام ش��د. 
ب��رای افزایش احتمال موفقیت ش��رکت ها در فرآیند 
ادغام که به ناچار تعداد آن در کش��ور ما نیز به زودی 
اضافه خواهد شد، ابتدا باید اهداف مورد نظر از ادغام 
توس��ط ش��رکت های درگیر به دقت تعریف و تبیین 
شده و جهت کاهش ریس��ک برخورد میان کارکنان 
و مدیران ش��رکت های ادغام شده که سال ها به عنوان 
رقیب یکدیگر فعالیت کرده ان��د، هرگونه برنامه ریزی 
ب��رای ادغام با در نظ��ر گرفتن مالحظ��ات فرهنگی 
انج��ام ش��ود. همچنین الزم اس��ت انج��ام مذاکره و 
بس��تن قرارداد در ای��ن قبیل معامالت اس��تراتژیک 
 مانن��د س��ایر کش��ورها توس��ط نهاده��ای تخصصی
ط��رف  از  نیاب��ت  ب��ه    )Investment Bank(
معامله کنندگان و با اعالم قبلی انجام ش��ود. ش��روع 
مذاک��رات خرید یا ادغام میان این ش��رکت ها باید از 
چن��د ماه قب��ل و به نحو مطلوب و از مس��یر صحیح 
ب��ه اطالع ذی نفعان اصلی از جمل��ه دولت، کارکنان، 
مش��تریان و بورس )در مورد ش��رکت های س��هامی 
عام( رس��انده شود تا اوال دس��تگاه های رگوالتوری و 
نظارتی فرصت کافی برای بررسی ابعاد مختلف ادغام 
جه��ت صدور ب��ه موقع مجوز با حص��ول اطمینان از 
عدم شکل گیری انحصار و تداوم رقابت سالم و مقابله 
 )Price Fixing( با تبانی، دامپن��گ، تثبیت قیمت
و... را در بازار داش��ته باش��ند. ثانیاً مس��ئوالن بورس 
از اطالع رس��انی ش��فاف و به موقع و از مسیر صحیح 
و قانون��ی )س��ایت ب��ورس( در مورد ادغ��ام به جای 
انتش��ار آن از طریق سایت های شخصی و شبکه های 
اجتماع��ی )که تنها تعداد مح��دودی از ذی نفعان به 
آنها مراجعه می کنند( و عدم ایجاد شوک در بازار، به 
دلیل نوس��انات قیمتی شدید ناشی از پخش ناگهانی 
اخبار ادغام یا نقص اطالعات از قبیل روش��ن نبودن 
تأثی��رات ادغام بر س��ودآوری )EPS( ش��رکت های 
مزب��ور، مطمئن ش��وند تا مجبور به بس��تن نماد این 
ش��رکت ها که آثار نامطلوبی بر رتبه شفافیت و ارزش 
سهام و اعتماد سهامداران به سهام شرکت های مزبور 
آن هم در زمان شروع ادغام برجای می گذارد، نشوند. 
ثالثا آمادگی الزم در کارکنان شرکت های ذی نفع که 
به طور طبیعی آینده ش��غلی خود را بر اثر ادغام مبهم 
یا در معرض خطر می بینند، ایجاد ش��ود تا شرکت ها با 
موج��ی از نارضایتی و اس��تعفای کارکنان که معضالت 
مدیریتی ایجاد می کند مواجه نش��وند. و باالخره از بروز 
س��ردرگمی و نگرانی در مش��تریان در مورد نحوه تداوم 
س��رویس پ��س از ادغام از نظر کیفیت، قیمت و س��طح 
خدمات دریافتی جلوگیری شود.                منبع: ایسنا 

فریدون قاسم زاده 
عضو هیأت علمی دانشگاه



مقامات FATF طی بیانیه ای 
پس از نشس��ت مشترک با گروه 
اق��دام مالی مش��ترک آمریکای 
التین اع��ام کردند که این گروه 
همچنان نس��بت به ایران نگران 
اس��ت و ایران تا ماه نخست سال 
بهمن ماه  یازده��م  یعنی   ۲۰۱۸
امسال وقت دارد به تعهدات خود 

در قبال FATF عمل کند. 
ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از
مال��ی  اق��دام  FATF، گ��روه 
مش��ترک و گ��روه اق��دام مالی 
التی��ن  آمری��کای  مش��ترک 
نشستی را طی روزهای گذشته 
برگزار کردن��د. در بیانیه پایانی 
ای��ن نشس��ت آمده اس��ت که 
FATF همچن��ان نس��بت ب��ه 
ای��ران در حال��ت هش��دار قرار 

داش��ته و نگرانی ها در این باره 
همچنان پابرجا هستند. 

در این بیانیه تأکید شده است 
 FATF ،۲۰۱6 ک��ه در س��ال
تعهدات ایران را برای پیوس��تن 
به این گروه اقدام مالی مشترک 
پذیرفت و تصمیم گرفت به این 
کش��ور در اج��رای برنامه ه��ای 
FATF کم��ک فن��ی کند. در 
س��ایه تاش ه��ای ای��ران برای 
اجرای برنامه های تعیین شده از 
س��وی FATF این گروه اقدام 
مال��ی تصمیم گرف��ت تا اجرای 
اقدامات علی��ه ایران را در ژوئن 
۲۰۱7 ب��ه حالت تعلیق درآورد. 
در همین راس��تا به ایران مهلت 
داده شد تا روز 3۱ ژانویه ۲۰۱۸ 
اصاح��ات مدنظ��ر FATF را 

به طور کامل اجرایی کند. 
FATF در بیانیه خود تأکید 
کرده است ایران باید برنامه های 
 FATF س��وی  از  اباغ ش��ده 
را اجرای��ی کند. قرار اس��ت در 
فوریه سال FATF ،۲۰۱۸  در 
نشس��ت خود رون��د اجرای این 
سیاست ها از سوی ایران را مورد 
ارزیاب��ی قرار داده و متعاقب آن 
سیاست های خود در قبال ایران 

را تبیین کند. 
FATF اع��ام کرده اس��ت 
تا آن زمان ای��ران همچنان در 
 FATF لیس��ت اعان عمومی
باقی خواه��د ماند و تا زمانی که 
ایران به طور کام��ل به تعهدات 
خ��ود در قب��ال FATF عمل 
اق��دام مالی  کن��د، این گ��روه 

مشترک نس��بت به ایران نگران 
ب��وده و در حالت هش��دار باقی 

خواهد ماند. 
FATF ب��ه همی��ن دلیل از 
اعضا و تمام مؤسس��ات قضایی 
مرتب��ط ب��ا ای��ن گ��روه مالی 
خواس��ته اس��ت تا به مؤسسات 
مال��ی زیرمجموعه خ��ود اعام 
کنند که در معامل��ه با هرگونه 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی 
مرتبط با ایران حداکثر احتیاط 

و نظارت را اتخاذ کنند. 
 FATF اس��ت  گفتن��ی 
 Financial عب��ارت   مخف��ف 
 Action Task Force on
ب��ه   Money Laundering
معنی کارگروه اقدام مالی علیه 
پولش��ویی اس��ت. FATF یک 

نهاد مالی بین المللی اس��ت که 
ذیل گ��روه G7 ش��کل گرفته 
و کار وی��ژه خ��ود را پیگی��ری 
ش��فافیت مب��ادالت مالی اعام 
کرده اس��ت. این نهاد در س��ال 
۲۰۱۲ می��ادی، 49 توصیه را 
خود  اس��تانداردهای  به عن��وان 
اب��اغ ک��رد. تمام کش��ورهایی 
ک��ه ب��ا ای��ن نه��اد هم��کاری 
 می کنند، باید نس��بت به رعایت 
49 رهنم��ود اصلی این نهاد که 
به ادع��ای آنها باعث ضابطه مند 
ش��دن فعالیت های مالی و ورود 
و خ��روج پ��ول از یک کش��ور 
به کش��ور دیگر می ش��ود قول 
مس��اعد بدهند و مکانیسم هایی 
را با توج��ه به ش��رایط داخلی 

خودشان تعریف کنند. 

از حدود ۱۵7 ه��زار میلیارد 
تومان چک وصول شده هرچند 
تا بی��ش از 9۰درصد تعداد آن 
را چک ه��ای ع��ادی تش��کیل 
داده ان��د، ول��ی 7۰درص��د این 
مبل��غ ب��ه چک ه��ای رم��زدار 

اختصاص دارد. 
به گزارش ایس��نا، از مجموع 
چک ه��ای مبادله ش��ده که به 
بیش از 9 میلیون فقره می رسد 
تا ۸.4 میلیون آن وصول ش��ده 
و مابقی برگش��ت خورده است. 
از چک های وصول��ی عمده آن 
را چک ه��ای ع��ادی و رمزدار 
تازه ترین  می دهن��د.  تش��کیل 
آمارها از ای��ن حکایت دارد که 
از مجم��وع چک ه��ای وص��ول 
و 7میلی��ون  از  بی��ش   ش��ده 

م��ورد چک ه��ای  7۰۰ ه��زار 
ع��ادی و تا 7۰۰هزار فقره برای 

چک های رمزدار بوده است. 
از رق��م ۱۵7ه��زار میلیاردی 
بیش  چک ه��ای وصول ش��ده 
از 7۰درص��د آن مرب��وط ب��ه 
اس��ت که  چک ه��ای رم��زدار 
تومان  میلیارد  حدود ۱۱۱هزار 
را در برمی گی��رد، این در حالی 
اس��ت که چک ه��ای رم��زدار 
فق��ط ۸.3درص��د از کل تعداد 
چک ه��ای وصولی را تش��کیل 
داده اند. اگرچه تعداد چک های 
رمزدار در شهریورماه امسال در 
قیاس ب��ا مردادماه ۱۰.3درصد 
کاهش داش��ته ولی مبلغ آن تا 

4.3درصد رشد دارد. 
چک ه��ای  اس��تانی  توزی��ع 

می دهد  نش��ان  نی��ز  وصول��ی 
ک��ه اس��تان ته��ران بال��غ ب��ر 
۲۵۵هزار فق��ره چک رمزدار به 
مبلغی حدود ۸۰ه��زار میلیارد 
توم��ان داش��ته ک��ه در ص��در 
 اس��تان ها قرار دارد. در مجموع

۵۰.۵ درصد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در س��ه اس��تان 
تهران با 36.۵، خراسان رضوی 
7.3 و اصفه��ان ب��ا 6.7درص��د 
ب��وده اس��ت. از نظ��ر مبلغ��ی 
نی��ز 79.3درص��د از چک های 
 رم��زدار در اس��تان ته��ران ب��ا
7۲.4، اصفهان 3.7 و خراس��ان 
رضوی با 3.۲درصد وصول شد. 
اما در م��ورد چک های عادی 
درص��د   9۱.7 کش��ور  کل  در 
از تع��داد چک ه��ای وصولی را 

چک های عادی تشکیل داده اند 
که از مجموع ۱۵7هزار میلیارد 
تومان مبل��غ این چک ها حدود 
46ه��زار میلیارد توم��ان آن را 
عبارتی  ب��ه  می دهد.  تش��کیل 
از کل مبل��غ وصولی ه��ا فق��ط 
۲9.3درصد آن خاص چک های 
عادی است آن هم در شرایطی 
ک��ه عمده تع��داد وصولی را به 

خود اختصاص داده اند. 
چک های عادی به چک هایی 
اطاق می ش��ود که اشخاص به 
حساب جاری خود صادر کرده 
و دارنده آن تضمینی جز اعتبار 
صادرکننده آن ن��دارد. گیرنده 
وجه چ��ک ممکن اس��ت خود 
صادرکننده یا حام��ل آن بوده 
یا چک در وجه ش��خصی معین 

یا به حواله کرد آن صادر ش��ده 
باشد. 

همچنی��ن چک ه��ای رمزدار 
چک هایی هس��تند ک��ه بنا به 
درخواس��ت مش��تری و به نام 
اش��خاص حقیق��ی ی��ا حقوقی 
توس��ط بانک به عه��ده همان 
بانک یا ش��عب آن و همچنین 
می تواند بر عهده س��ایر بانک ها 
تح��ت عن��وان چ��ک رم��زدار 
بی��ن بانکی ص��ادر ش��ود. این 
قبی��ل چک ها جهت تس��هیل 
انتق��ال  و تس��ریع در نق��ل و 
وجوه بین بانکی صادر ش��ده و 
پرداخت وجه آن توس��ط بانک 
صادرکننده تضمین می ش��ود و 
تضمین ش��ده بودن آنها عامل 
عدم برگشت این چک ها است. 

تازهترینآمارهایبانکینشانمیدهد
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FATFمهلت3ماههایرانبرایانجامتعهدات

بیانیه جدید FATF درباره ایران بیتکویندراقتصادایرانبهروایت
والاستریتژورنال

چراایرانتصمیمبهاستفادهاز
بیتکوینگرفتهاست؟

بازار ارزهای مجازی در س��ال های اخی��ر در دنیا رواج 
زیادی پیدا کرده و ارزش معامات در این بازارها با سرعت 
زیادی رش��د کرده است، ولی س��هم این بازار در اقتصاد 
 ایران چش��مگیر نیست.  به گزارش خبرآناین، به نقل از
وال استریت ژورنال، در هفته آخر ماه اکتبر متوسط ارزش 
هر بیت کوی��ن در بازار جهانی برابر با 6393 دالر آمریکا 
بود که 4.۸3درصد نس��بت به هفته قبل از آن رشد کرده 
بود. در انتهای این هفته ارزش سرمایه بازار بیت کوین ها 
براب��ر با ۱۰6.۱ میلیارد دالر آمریکا بود و روزانه 33۰هزار 
بیت کوین در بازار مبادله ش��د. در ژانویه امس��ال ارزش 
ه��ر بیت کوین در ب��ازار 96۵ دالر آمریکا بود و طی ۱۰ 
ماه ارزش آن ش��ش برابر شد.  رشد ارزش بیت کوین در 
ب��ازار جهانی و افزایش اس��تفاده از آن در مبادالت باعث 
ش��د تا دولت ایران هم به این بازار توجه ویژه نشان دهد. 
اگرچه هنوز بازار بیت کوین در ایران غیر قانونی است ولی 
مقامات اقتصادی ایران دستور مطالعات زیربنایی و اولیه 
برای قانونی کردن اس��تفاده از بیت کوین ها در اقتصاد را 
صادر کرده اند تا با داش��تن اطاعات دقیق بیت کوین را 
وارد اقتصاد کش��ورکنند. حال دو س��وال مهم وجود دارد 
که پاس��خ آنها می تواند هم س��رمایه گذاران و هم فعاالن 
اقتصادی را در م��ورد تصمیم گیری های خود مطمئن تر 
کند.   نخس��تین سوال این است که چرا ایران تصمیم به 
اس��تفاده از بیت کوین گرفته است؟ وال استریت ژورنال بر 
این باور اس��ت که ایران درصدد جایگزین کردن ارزهای 
مجازی به جای دالر است. کاهش وابستگی اقتصاد ایران 
به دالر یکی از اهدافی اس��ت که در سال های اخیر مطرح 
ش��ده اس��ت. روس��یه و چین هم در تاش برای کاهش 
وابس��تگی اقتصادی خود به دالر و کاهش س��هم این ارز 
در اقتصاد خود هس��تند، زیرا می دانند حذف دالر از سبد 
ذخیره ارزی دو اقتصاد بزرگ و مطرحی مانند روس��یه و 
چین می تواند فشار اقتصادی زیادی را به آمریکا وارد کند. 
ایران هم در این مسیر با کشورهای روسیه و چین همراه 
است و انتظار می رود بیت کوین  را به عنوان جایگزینی برای 
دالر در مب��ادالت نفتی اس��تفاده کند.  ام��ا این نظریه با 
انتقادهایی هم همراه اس��ت. سال استاین یکی از فعاالن 
بازار ارزهای مجازی به فایننشال تایمز گفت: در سال های 
اخیر بازار ارزهای مجازی در دنیا با س��رعت زیادی رشد 
کرده است. این بازار در تمامی کشورها وجود دارد و ایران 
هم درصدد است با دنیا در این مسیر همراه شود. بنابراین 
نمی توان از تاش ایران برای اس��تفاده از ارزهای مجازی 
به عن��وان راهکاری برای دور زدن بازار دالر نام برد و آن را 

تهدیدی برای اقتصاد آمریکا دانست. 
سوال دوم این است که سهم بازار بیت کوین در اقتصاد 
ایران چقدر اس��ت و این بازار ت��ا چه اندازه قدرت نفوذ در 
اقتصاد ایران را دارد؟ هم اکن��ون ارزهای مجازی در ایران 
رواج زیادی ندارد و س��هم این بازار در اقتصاد ایران بسیار 
کم است. البته بازار ارزهای مجازی ایرانی و ارزهای مجازی 
استرالیایی نسبت به دیگر ارزهای مجازی گرم تر است، ولی 
هنوز هم س��هم قابل توجهی در اقتصاد ندارند. یک دلیل 
مهم، غیر مجاز بودن این ارزها در ایران است و دلیل دیگر 
مشخص نبودن نظام مالیاتی مرتبط با معامله یا نگهداری 
ارزهای مجازی است.   از طرف دیگر دسترسی ایرانیان به 
بازارهای فروش بین المللی ارزهای مجازی بسیار کم است 
و همین باعث محدودیت سهم بیت کوین و دیگر ارزهای 
مجازی در ایران شده است. یک دلیل این محدودیت هم 
عدم اتصال ش��بکه بانکی ایران به نظ��ام مالی دنیا و عدم 
ام��کان پرداخت در بازارهای بین المللی اس��ت.   در میان 
فعاالن اقتصادی ایرانی هم هنوز استفاده از بیت کوین رواج 
زیادی ندارد. ولی بدون شک به دلیل محدودیت های بازار 
دالر، بعد از قانونی شدن بیت کوین در کشور و تنظیم نظام 
قانونی و مالیاتی مناسب، می توان انتظار داشت که سهم آن 

در اقتصاد با سرعت زیادی رشد کند. 
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دریچه

صدورواحدهایسرمایهگذاری
صندوقهاازطریقبانکهاممنوعشد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس 
روز گذش��ته اباغیه ای صادر و طی آن اعام کرده 
که ص��دور واحدهای س��رمایه گذاری صندوق ها از 
طریق ش��عب بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 

از امروز ممنوع می شود. 
به گزارش ایس��نا، مدیریت نظ��ارت بر نهادهای 
مالی س��ازمان بورس با صدور اباغی��ه ای به کلیه 
نهادهای مالی اعام کرده است که صدور واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری از امروز ممنوع می شود. 
در متن این اطاعیه آمده اس��ت: به اس��تحضار 
می رس��اند مص��وب��ه تاری��خ ۱۰ آبان م��اه ۱396 
خص��وص  در  س��ازمان  محت��رم  هیأت مدی��ره 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به ش��رح ذیل اباغ 

می گردد: 
۱- از تاری��خ اباغ این مصوب��ه، صدور واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ها از طریق ش��عب بانک ها 
ی��ا مؤسس��ات مالی و اعتب��اری ممنوع اس��ت. لذا 
آن دس��ته از صندوق ه��ای س��رمایه گذاری که در 
حال حاض��ر بانک ها یا مؤسس��ات مالی و اعتباری 
عهده دار س��مت رک��ن مدیر ثبت آنها هس��تند یا 
از ش��عب مربوط��ه جهت دریافت درخواس��ت های 
ص��دور و ابطال واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 
اس��تفاده می کنن��د، موظفن��د بدون نی��از به طی 
تش��ریفات اصال��ح اساس��نامه و امیدنام��ه، ضمن 
معرفی ش��خص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر 
ثبت، رویه پذیره نویس��ی، صدور و ابطال واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه ای اصالح 
نماید ک��ه دریافت درخواس��ت ص��دور واحدهای 
س��رمایه گذاری صرف��ا به روش��ی غی��ر  از مراجعه 
س��رمایه گذار به ش��عب بانک ها یا مؤسسات مالی و 

اعتباری امکانپذیر باشد. 
الزم به ذکر است ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
توسط ش��عب بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری 

باالمانع است. 
۲- ام��کان تص��دی س��مت رکن مدی��ر ثبت در 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری توس��ط بانک ه��ا و 

مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

4.۰۵3دالر آمریکا

4.76۸یورو اروپا

۵.3۵۸پوند انگلیس

۱.۱۱۵درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵3۸.3۰۰مثقال طا

۱۲4.۲۵۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۲7۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.3۱9.9۰۰سکه طرح جدید

676.۰۰۰نیم سکه

3۸۲.7۰۰ربع سکه

۲۵3.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
طی معامالت دومین روز هفته تا محدوده 
87 ه��زار و 974 واحد پیش��روی کرد و 
 در نهایت ب��ا رش��د 0.04 درصد معادل 
36 واح��د ب��ه کار خود پای��ان داد و در 
س��طح 87 هزار و 905 واحدی ایس��تاد. 
پتروش��یمی  صنای��ع  خ��ودرو،  ای��ران 
خلیج ف��ارس و گ��روه مپنا ب��ه ترتیب با 
45، 38 و ۱9 واح��د تأثی��ر، بیش��ترین 
نقش افزاینده را روی دماسنج بازار سهام 
داش��تند. در طرف مقاب��ل پاالیش نفت 
اصفه��ان، پاالیش نفت بندرعباس و ملی 
 صنای��ع مس ایران به ترتیب با 34، 33 و 
33 واحد تأثیر کاهنده سعی کردند شاخص 

کل را به سمت پایین هدایت کنند. 

اصلی ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار 
بر بورس تهران

روز یکش��نبه بورس ته��ران در حالی 
ب��ود ک��ه  معامالت��ی متع��ادل  ش��اهد 
معامله گ��ران اغل��ب حقیقی بازار س��هام 
درون گروه��ی  معام��الت  ب��ا  همزم��ان 
و ک��د ب��ه ک��د در نمادهای��ی همچون 
ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری صنایع 
پتروش��یمی و سایپا ش��اهد پیشرو شدن 
گروه خودرویی ها به رهبری ایران خودرو 
ب��ود. انتش��ار گزارش ه��ای عملکردی با 
اهمی��ت ش��ش ماهه اغلب ش��رکت های 

بورسی در کنار تالش شاخص کل بورس 
 تهران ب��رای شکس��تن س��قف تاریخی 
89 هزار واحدی باعث ش��ده معامله گران 
بازار س��هام، خود را برای روزهای آینده 
در بازار س��هام آماده کنند. این در حالی 
اس��ت که نوس��ان قیمت ها در بازارهای 
جهان��ی و انتظار برای افزای��ش نرخ ارز، 
اصلی تری��ن متغیرهای بنیادی اثرگذار بر 
بورس تهران اس��ت. با این همه، تصمیم 
برای کوتاه کردن دوره تس��ویه معامالت 
اعتباری از س��ه روز به یک روز، س��رعت 
فروش سهام و خروج نقدینگی از بازار را 
به گمان برخی فعاالن بازار سهام افزایش 
داده اس��ت. از سوی دیگر در حال حاضر 
دول��ت و مجلس آمری��کا در حال رایزنی 
بر وض��ع تحریم های جدید ب��رای ایران 
هس��تند و همین موضوع موجب ش��ده 
است که برخی سرمایه گذاران با احتیاط 
معام��الت را دنبال کنن��د و برخی دیگر 
صرفا نظاره گر بازار باشند تا شرایط تأیید 

برجام به طور کامل تعیین شود. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز معامالت بورس تهران 
در ای��ن هفته به رغم رش��د خودرویی ها، 
گروه فلزات اساس��ی و فرآورده های نفتی 
با کاهش در قیمت پایانی مواجه ش��دند. 
در دادوس��تدهای ب��ورس اوراق به��ادار 
ته��ران اکثر نماده��ای قریب ب��ه اتفاق 
نمادهای خودرویی با رقم های افزایش��ی 
روب��ه رو ش��دند و نماد ای��ران خودرو که 

بیش��ترین تأثی��ر را روی ش��اخص کل 
داش��ت، با صف خرید همراه شد. در این 
 گروه ۲37 میلیون سهم به ارزش بیش از 
40 میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت، اما در گروه نفت��ی تعداد زیادی 
از نمادها کمت��ر از ۱.5 درصد در قیمت 
پایان��ی اف��ت کردن��د و نمادهای��ی نیز 
ب��ا ح��دود ۱.5 درص��د رش��د در قیمت 
مواجه ش��دند، اما همانطور که گفته شد 
نمادهای پاالیشی در این گروه بیشترین 
تأثیر کاهنده را روی دماسنج بازار سهام 
داش��تند. در گ��روه اس��تخراج کانه های 
فلزی و فلزات اساسی روند قیمت سهم ها 
عمدتا کاهشی بود. حجم معامالت گروه 
فلزات اساس��ی نیز به ۱۱7 میلیون سهم 
و اوراق مالی رس��ید و ارزش معامالت به 

کمتر از ۲۲ میلیارد تومان افت کرد. 

افت 2 واحدی آیفکس
مب��ادالت  هفت��ه  کاری  روز  دومی��ن 
انتق��ال  و  نق��ل  ب��ا  ای��ران   فراب��ورس 
۲73 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش بیش از 
یک ه��زار و 559 میلیارد ری��ال به پایان 
 رس��ید. در جری��ان ب��ازار روز یکش��نبه 
۱4 آبان ماه، معامالت در مجموع دو بازار 
اول و دوم نیز به نقل و انتقال ۱35میلیون 
سهم به ارزش ۲67 میلیارد ریال منتهی 
 شد و نماد ذوب آهن با خریدوفروش حدود 
86 میلیون س��هم ب��ه ارزش 68 میلیارد 
ری��ال در ص��در این بازار ب��ه لحاظ ثبت 
باالترین حجم و ارزش مبادالت ایس��تاد. 

نم��اد »ذوب« همچنی��ن پربیننده ترین 
نماد فرابورس��ی بازار س��هام نیز شناخته 
ش��د و با رش��د قیمت پایانی مبادالت را 
خاتم��ه داد. س��هامداران همچنی��ن در 
 مجموع س��ه تابل��وی بازار پای��ه بیش از 
۱30 میلیون سهم به ارزش ۲۱9 میلیارد 
ری��ال را خریدوفروش کردند. از س��وی 
دیگر ش��اخص کل فرابورس روز یکشنبه 
با افت دو واحدی روبه رو ش��د تا آیفکس 
نشانگر رقم 97۲ واحدی شود. نمادهای 
»م��ارون«، »سرچش��مه«، »میدک��و« و  
»بساما« تا سطح س��ه واحد تأثیر منفی 
بر ش��اخص داشتند و در مقابل نمادهای 
»شاوان«، »دماوند« و  »شرانل« تا سطح 
0.6 واحد تأثیر مثبت بر این نماگر داشته 
و از اف��ت بیش��تر آن جلوگی��ری کردند. 
خریداران و فروشندگان اوراق تسهیالت 
نیز اقدام به دادوس��تد بی��ش از 69 هزار 
ورقه تس��ه ب��ه ارزش 53میلی��ارد ریال 
کردند. اوراق تس��ه مهر ماه 96 با مبادله 
۲8 هزار ورقه به ارزش ۲۲ میلیارد ریال 
بیش��ترین حجم و ارزش معامالت را در 
ای��ن تابل��و تجربه کرد. در ب��ازار اوراق با 
درآمد ثاب��ت هم که نماد  »س��خاب۲« 
به منظ��ور واریز وجه اس��می این اوراق 
در سررسید متوقف شد، اسناد خزانه در 
نماد  »سخاب4« در صدر ایستاد. در این 
نم��اد بیش از ۱4۱ ه��زار ورقه به ارزش 
بالغ بر ۱37 میلیارد ریال دست به دست 
شد که بیش از س��ایر اوراق مورد مبادله 

در این بازار بود. 

با وجود تأثیر کاهنده پاالیشی ها بر دماسنج بازار سهام

شاخص کل بورس به فتح کانال ۸۸ هزار واحدی نزدیک تر شد

تعامالت،  افزایش  دوس��ویه،  دسترسی 
باال ب��ردن اس��تانداردها و رف��ع موانعی 
مثل نقل و انتق��االت مالی و تعیین رتبه 
اعتباری کشور مهم ترین موضوعاتی است 
که برای بین المللی ش��دن بازار س��رمایه 
باید محقق ش��ود. بهادر بیژنی، جانشین 
رئیس س��ازمان بورس در امور بین الملل 
در گفت وگو با سنا درخصوص راهکارهای 
بین المللی شدن بازار سرمایه گفت: بحث 
بین المللی ش��دن بازار سرمایه موضوعی 
فرات��ر از حضور ی��ا جذب س��رمایه گذار 
خارجی است. وی افزود: بین المللی شدن 
ب��ازار س��رمایه فرآیندی اس��ت که برای 
تکمیل آن باید قدم هایی برداش��ته شود؛ 
یکی از گام ها دسترسی دو جانبه است. به 
این ترتیب ک��ه ما به بازارهای بین المللی 
دسترس��ی داشته باش��یم و برعکس این 
موضوع نیز رخ ده��د. همچنین تعامل و 
باال بردن استانداردها مهم است. نقش ما 
در تصمیم گیری ه��ای بین المللی جهانی 
نی��ز نکته دیگری اس��ت. عالوه ب��ر اینها 
برای بین المللی شدن بازار سرمایه باید به 
صورت فعاالنه در این مهم گام برداش��ت. 
این مقام مس��ئول در س��ازمان بورس با 
تأکی��د بر اینکه باید در فرآیند بین المللی 
ش��دن ب��ازار س��رمایه عالوه بر س��ازمان 
بورس، چهار بورس، س��پرده گذاری و دو 
کانون نیز فعال باش��ند، گفت: همچنین 
الزم اس��ت ش��رکای م��ا یعن��ی وزارت 
اقتص��اد، بانک مرک��زی، ات��اق بازرگانی 
ایران، س��ازمان خصوصی سازی، سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی 
و مرکز مالی ایران هم در این مهم دخیل 

شوند. وی در ادامه، نوآوری در محصوالت 
جدید با رویکرد بین المللی را برای جذب 
س��رمایه های خارج��ی مه��م دانس��ت و 
گف��ت: یکی از مهم ترین ای��ن نوآوری ها، 
محصوالت مالی اس��المی اس��ت که باید 
برای آنها برنامه هایی وجود داش��ته باشد، 
به طوری ک��ه برای عالقه من��دان به بازار 
س��رمایه ایرانی، اسالمی بودن این ابزارها 
محرز ش��ود. بیژنی بهبود اس��تانداردها را 
نکته مه��م دیگر برای بین المللی ش��دن 
ب��ازار س��رمایه دانس��ت و اف��زود: برای 
بین المللی ش��دن بازار س��رمایه تعامل با 
نهاده��ای بین المللی نی��ز موضوع مهمی 
اس��ت. وی س��پس در خصوص تعامالت 
بین المللی س��ازمان ب��ورس توضیح داد 
و گفت: در این راس��تا ت��الش کردیم در 
آیسکو عضویت سازمان بورس را از حالت 
پیوس��ته به حالت عادی تغییر دهیم. در 
این خصوص جلس��ات متعدد و مکاتبات 
زیادی انجام شده و در حال حاضر هم در 
تعامل با آیسکو هستیم تا عضویت ما ارتقا 
یابد. بیژنی درخصوص جذب سرمایه گذار 
خارج��ی به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن 
اه��داف بین المللی ش��دن بازار س��رمایه 
گفت: حجم س��رمایه گذاری خارجی پس 
از اج��رای برجام به می��زان قابل توجهی 
افزای��ش یافته و حدود چهار برابر ش��ده 
است که نش��ان می دهد با بهبود شرایط 
خارجی  سرمایه گذاران  توجه  بین المللی، 
به بازار سرمایه ایران افزایش یافته است. 
جانش��ین رئیس س��ازمان بورس در امور 
بین الملل، ارتباط با نهادهای ناظر س��ایر 
بازاره��ای بین الملل��ی را یک��ی دیگ��ر از 

راهکارهای بین المللی شدن بازار سرمایه 
دانس��ت و گفت: س��ازمان بورس در این 
راستا چند بازار س��رمایه را هدف گذاری 
ک��رده که یک��ی از آنها آلمان اس��ت. در 
س��پتامبر سال گذش��ته با نهاد ناظر بازار 
س��رمایه آلم��ان تفاهم نام��ه ای امض��ا و 
جلس��ات متعدی برگزار شد. دو ماه قبل 
نیز جلس��ه ای با مس��ئوالن بورس آلمان 
برگ��زار کردیم. بیژنی همچنین از امضای 
تفاهم نامه با نهاد ناظر بازار س��رمایه هند 
خبر داد و گفت: در مذاکرات با نهاد ناظر 
هن��د موفق به تعریف پروژه هایی ش��دیم 
ک��ه یکی از آنها تعریف پلتفرم مش��ترک 
بورس کاالی ای��ران و بورس کاالی هند 
بود که در نمایش��گاه بورس کیش افتتاح 
ش��د. وی در ادامه ب��ه چالش های پیش 
روی بین المللی شدن بازار سرمایه اشاره 
کرد و افزود: بس��یاری از این چالش ها به 
بحث ه��ای بانکی مربوط می ش��ود که با 
همکاری بانک مرکزی قابلیت حل شدن 
دارن��د. جانش��ین رئیس س��ازمان بورس 
در ام��ور بین الملل با اش��اره ب��ه موضوع 
کاس��تودین ادامه داد: ی��ک بحث بانکی 
موضوع کاس��تودین اس��ت ک��ه در حال 
حاضر سپرده گذاری مرکزی در این رابطه 
وارد مذاک��ره با برخ��ی بانک های داخلی 
شده و درصدد هستند هرچه سریع تر این 
پ��روژه را اجرایی کنند. به گفته بیژنی، با 
اجرای پروژه کاس��تودین که اتصال بازار 
س��رمایه ایران به یونان را دنبال می کند، 
بازار س��رمایه ایران به بی��ش از 30 بازار 
مهم دنیا متصل می ش��ود. سپرده گذاری 
این پروژه را ب��ا تعریف کردن نقش بانک 

کارگزار و بحث های کاس��تودین پیگیری 
می کن��د. وی با اش��اره به اینک��ه چنین 
برنامه هایی باعث تحول بازار سرمایه ایران 
می ش��ود، گفت: از دیگر چالش های پیش 
روی بین المللی شدن بازار سرمایه ایران،  
عدم تعیین رتبه اعتباری کشور است که 
تحقق این موضوع همکاری در سطح کل 

نهادهای مالی کشور را نیاز دارد. 
بیژن��ی، نب��ود رتبه اعتباری کش��ور را 
یک��ی از موانع اصلی انتش��ار اوراق ارزی 
ارزی  اوراق  انتش��ار  گف��ت:  و  دانس��ت 
یکی از برنامه های س��ازمان بورس اس��ت 
ول��ی یکی از ل��وازم این مس��ئله، تعیین 
رتبه اعتباری کش��ور اس��ت که بعدها از 
تعیی��ن رتبه اعتباری کش��ور ب��ه تعیین 
رتب��ه اعتباری ش��رکت ها و اوراق خواهد 
رس��ید. این بحث در کنار تعیین نوع ارز، 
نحوه انتقال به کش��ور، نحوه بازپرداخت 
اصل و س��ود اوراق نکاتی اس��ت که باید 
با همکاری مس��ئوالن بانک مرکزی حل 
ش��ود و می تواند در جذب سرمایه گذاری 
خارجی بس��یار تأثیر گذار باشد. این مقام 
مسئول سازمان بورس، در خصوص بحث 
پوش��ش ریسک س��رمایه گذاری خارجی 
نیز توضیح داد: ابزارهای پوش��ش ریسک 
نوسان نرخ ارز یکی از مهم ترین ابزارهایی 
اس��ت که برای س��رمایه گذاری بیشتر در 
بازار سرمایه ایران باید بررسی شود. یکی 
از پیش ش��رط های این موضوع تک نرخی 
ش��دن ارز اس��ت که اگر حل شود بورس 
کاال تم��ام زیرس��اخت ها و پلتفرم الزم را 
ب��رای این کار آماده کرده و آمادگی برای 

پوشش این ریسک را دارد. 

جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل خبر داد 

اتصال بازار سرمایه ایران به بیش از 30 بازار مهم دنیا

اخبار

پرداخت بیش از ۴۸۶ میلیارد ریال 
انواع سود به سرمایه گذاران

معاونت عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در 
هفته گذش��ته بیش از 486 میلیارد ریال انواع س��ود 
به ۲49 س��رمایه گذار پرداخت ک��رد. معاونت عملیات 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی در هفته گذشته، تعداد 
70 مورد اصالح مشخصات انجام داده است. همچنین 
در معامالت هفته گذشته فرابورس ایران 5500 نفر با 
استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند 
دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند. حجم معامالت 
حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به ۱۲ آبان 
م��اه بیش از 3۱8 هزار برگ��ه اوراق بود. معامالت حق 
تقدم تسهیالت مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس 
ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از ۲0 نماد حق 
تقدم تسهیالت مسکن در این شرکت معامله می شود. 
براس��اس بخشنامه بانک مس��کن، نرخ سود تسهیالت 
خرید خانه، فروش اقس��اطی و جعاله تعمیر مس��کن 
از ۱8.5 ب��ه ۱7.5درص��د کاهش یافت��ه و مدت زمان 
بازپرداخت آن ۱۲سال تعیین شده است. سقف فردی 
تس��هیالت خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز 
اس��تان ها و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر500 میلیون 

ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 
کل زنجیره فوالد در بورس کاال 

عرضه شود
س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران گفت 
شفاف س��ازی تنها نباید مخصوص صنایع باالدس��تی 
باش��د، بلکه باید صنایع پایین دستی نیز با شفافیت، 
در حوزه تولیدش��ان گام بردارند. حامد سلطانی نژاد با 
اشاره به شفافیت فعالیت های اقتصادی در بورس کاال 
اظهار داشت: اگر می خواهیم در حوزه صادرات شفاف 
باشیم، باید واردات شفاف داشته باشیم. همچنین نحوه 
قیمت گذاری و نحوه تخصیص محصوالت وارداتی هم 
باید مشخص باشد که به طور حتم این اتفاق می تواند 
در بورس کاال بیفتد. س��لطانی نژاد با اش��اره به اینکه 
طی چند س��ال اخیر شاهد عرضه محصوالت فوالدی 
در ب��ورس کاال بودیم، اف��زود: رعایت منافع واحدهای 
باالدستی و پایین دس��تی هر دو در بورس امکان پذیر 
اس��ت و ما می توانیم با ی��ک روش میانه ای که منافع 
هر دو طرف رعایت ش��ود به یک مدل کش��ف قیمت 
مناسب در بورس برس��یم. وی خاطرنشان کرد: حتی 
مدتی اس��ت که امکان عقد قراردادهای بلندمدت در 
بورس کاال برقرار ش��ده و چه در فرآیندهای داخلی و 
چه در فرآیندهای بین المللی، مثل صادرات و واردات، 
انعقاد قراردادهای بلندمدت امکان پذیر ش��ده اس��ت. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه بیان کرد: بهتر 
آن است که کل زنجیره فوالد در بورس کاال عرضه شود 
و شفاف سازی تنها بخشی از ساختار زنجیره تولید به 
صالح زنجیره تولید نیست، بلکه باید کل زنجیره شفاف 
باشد و فرآیند کشف قیمت آن هم مشخص باشد و این 

در بورس کاال می تواند اتفاق بیفتد. 

عرضه ۸5 هزار تن مواد پلیمری، 
شیمیایی، قیر، لوب کات و وکیوم باتوم

ت��االر فرآورده ه��ای نفت��ی و پتروش��یمی بورس 
کاالی ایران روز یکشنبه ۱4 آبان ماه میزبان عرضه 
85ه��زار و 873 تن مواد پلیمری، مواد ش��یمیایی، 
قی��ر، لوب کات و وکیوم باتوم بود. همچنین ۱4 هزار 
و ۱00 تن قی��ر و گوگرد در ت��االر صادراتی بورس 
کاالی ای��ران عرضه ش��د. این گزارش حاکی اس��ت 
۲80 ت��ن م��س مفتول، 440 تن م��س کاتد، 300 
ت��ن مس کاتد۲، ۲0 هزار تن مس کم عیار، ۱۲ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها و ۱90 تن سولفور مولیبدن 
در ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
 3-A 10 همچنی��ن میزبان عرضه ۱۱0 تن میلگرد
شرکت فوالد کرمان بود. تاالر محصوالت کشاورزی 
ب��ورس کاالی ایران در این روز ش��اهد عرضه 3۲0 
هزار قطعه جوجه یک روزه، ۱00 تن برنج وارداتی و 
93 هزار تن گندم خوراکی و دوروم بود. بازار فرعی 
بورس کاالی ای��ران نیز عرضه 4 تن لوله پلی اتیلن 

تک جداره سنگین را تجربه کرد. 

دستگیری شاهزاده متمول عربی، 
شاخص تداول را زمین زد

ولید بن طالل، ش��اهزاده مع��روف و متمول عربی 
و مالک ش��رکت سرمایه گذاری هلدینگ کینگ دام، 
س��هامدار عمده توییتر، جنرال موتورز، اپل و سیتی 
گروپ به منظور انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد. 
براساس این گزارش، ده ها تن از وزرا و شاهزاده های 
س��عودی به دلیل انجام تحقیقات بیشتر و بازجویی 
به دلیل فساد مالی بازداشت شدند. ابراهیم العساف، 
وزیر س��ابق اقتصاد در این کشور نیز از دیگر وزرای 
بازداش��تی اس��ت. دس��تگیری های اخیر در حاشیه 

عرضه اولیه آرامکو، غول نفتی سعودی است. 

نگاه

بیشترین درصد افزایش
المیران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد که گروه صنعتی پاکش��و در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5,9954.95فالمي

۱۱,۲3۲4,9۲پاکشو

4,6934,9۲بنیرو

۲,۱404,9قثابت

۲,8874,87وبیمه
6,۱8۲4,78مرقام
۲,۱364,76قشکر

 بیشترین درصد کاهش
فرآورده های تزریقی ایران صدر نش��ین جدول بیشترین 
درص��د کاهش ش��د. فرآورده ه��ای نس��وز آذر در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. کاش��ی الوند هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)3.۱9(8,5۲9دفرا
)3,08(۲,074کاذر

)۲,89(۲,047کلوند

)۲,73(۲,635کترام

)۲,5۱(۲7,599قشرین
)۲,۱7(3,744شدوص

)۲,۱(۲,374ثاباد

پرمعامله ترین سهم
ایران خودرو پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته 
ش��د. آلومینیوم ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. سایپا 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

70.39۱ ۲7۲7خودرو

68,3۱۲ ۱46۱فایرا
37,77۲ ۱۱03خساپا
33,45۱ ۱540وپترو

۲۲,3۲9 8۲0خپارس
۱9,776 9۱9خزر
۱8,544 409۱مبین

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو به 
خ��ود اختصاص داد. آلومینیوم ایران رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. پتروشیمی مبین هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱9۱.960 ۲7۲7خودرو
99,783 ۱46۱فایرا
75,868 409۱مبین
53,6۲0 839۲جم

5۱,5۲6 ۱540وپترو
4۱,674 ۱۱03خساپا
39,۱46 ۲۲۱3کاوه

بیشترین سهام معامله شده
ای��ران خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که آس��ان پرداخت 
پرش��ین در این گروه دوم شد و سرمایه گذاری پتروشیمی 

در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲7۲73699خودرو
۱4۲۲۱۲837آپ

۱540۲747وپترو
۱۱03۲744خساپا
۲۲۱3۲593کاوه
۱46۱۲563فایرا

۲3۲0۱554ثفارس

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. کمک فنر ایندامین در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۱49۲746کساپا
۱408704خکمک
3۱67633کحافظ
۲30۱575خمحور
۱980495شپارس
۲۱404۲8قثابت
4۲69۲85ددام

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته شیش��ه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
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شماره 924

و  تولی��د، ص��ادرات  مع��اون 
ش��ورای عالی  دبیرخانه  فناوری 
مناط��ق آزاد اعالم کرد: مناطق 
آزاد کشور در اجرای برنامه های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی، عملکرد 
چش��مگیری را در هفت ماه��ه 

نخست سال ثبت کردند. 
دبیرخان��ه  گ��زارش  ب��ه 
و  آزاد  مناط��ق  ش��ورای عالی 
وی��ژه اقتصادی، مع��اون تولید، 
صادرات و فناوری این دبیرخانه 
اعالم کرد: مناطق آزاد کشور در 
اجرای برنامه های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی، عملکرد چش��مگیری 
را در هفت ماهه نخس��ت سال 
ثبت کردند. این عملکرد بیانگر 
تحق��ق ۱۳۴درص��د اه��داف از 
پیش تعیین شده در دوره هفت 
ماه ابتدای س��ال۹۶ است. طبق 
برنام��ه ابالغی از س��وی س��تاد 
اقتصادمقاومتی، مقرر بوده است 
۵۸درصد اهداف کمی کل سال 
۱۳۹۶ در ای��ن دوره هفت ماهه 
تحقق یابد، حال آنکه به صورت 
میانگین ۶۹درصد اهداف کمی 
کل س��ال در ای��ن دوره محقق 

شده است. 

استقرار شرکت های 
دانش بنیان و فناور

مهدی بازارگان از رش��د قابل 
ش��رکت های  اس��تقرار  توج��ه 
ماه��ه  هف��ت  در  دانش بنی��ان 
مناطق  در  س��ال جاری  نخست 
آزاد کش��ور خب��ر داد و گف��ت: 
اس��تقرار این شرکت ها در هفت 
ماهه نخس��ت س��ال نسبت به 
عملک��رد ت��ا انتهای س��ال ۹۵، 
حدود ۳۱درصد رش��د را نشان 
می دهد و این رقم فراتر از برنامه 
ابالغی ب��ا هدف ۲۰درصدی در 
برنامه اس��ت و انتظ��ار می رود 
بخ��ش  ای��ن  در  آزاد  مناط��ق 
ت��ا پایان س��ال نس��بت به کل 
ه��دف تعیین ش��ده عملکردی 

۲۰۰درصدی را تجربه کنند. 
ای��ن  عملک��رد  اف��زود:  وی 
مناط��ق در بخ��ش حمای��ت از 
و  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
فناور نش��ان می دهد ت��ا پایان 
س��ال ۹۵ تعداد ۲۰۰ ش��رکت 
در این مناطق تأس��یس ش��ده 
ب��وده )عملکرد س��ال ۹۵ برابر 
تعیی��ن  برنام��ه  و  ۹۰ واح��د( 

ش��ده در س��ال جاری، تأسیس 
۴۰ش��رکت دانش بنیان و فناور 
جدید در این مناطق اس��ت. تا 
انتهای مهرماه س��ال ۹۶ ایجاد 
بود،  ۲۲شرکت پیش بینی شده 
درحالی ک��ه عملکرد هفت ماهه 
اول نش��ان می دهد ۶۲ش��رکت 
دانش بنیان یعن��ی ۳برابر تعداد 
هدف گذاری ش��ده، در این بازه 
زمان��ی در مناط��ق آزاد جذب 
ش��ده اند و مجم��وع واحدهای 
دانش بنی��ان و فن��اور مس��تقر 
در مناط��ق آزاد ب��ه ۲۶۲واحد 

افزایش یافته است. 

افزایش صادرات
بازارگان به پیش��رفت مناطق 
آزاد کش��ور در بخ��ش صادرات 
و ص��ادرات مجدد اش��اره کرد 
و اف��زود: گ��زارش اخیر نش��ان 
می دهد صادرات کاالی تولیدی، 
خدم��ات و ص��ادارت مجدد در 
این مناطق نیز پیشرفت خوبی 
را تجربه کرده است. مناطق آزاد 
در صادرات و صادرات مجدد تا 
انته��ای مهرم��اه س��ال جاری 
توانس��تند از رش��د ۳۰درصدی 

عبور کنند و پیش بینی ها نشان 
می دهد در پایان س��ال مجموع 
مج��دد  ص��ادرات  و  ص��ادرات 
نس��بت به کل هدف سال بیش 
از اهداف ابالغی را محقق کنند. 
براس��اس وظایفی  وی گفت: 
ک��ه س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومتی بر عه��ده مناطق آزاد 
گذاش��ته اس��ت، عملک��رد این 
مناطق در ص��ادرات و صادرات 
مجدد در سال ۹۵ رقمی حدود 
۸۱۴میلی��ون دالر ب��ود که در 
سال جاری بیش از یک میلیارد 
دالر هدف گذاری ش��ده اس��ت. 
رقم هدف گذاری شده در هفت 
ماهه نخس��ت س��ال جاری در 
۵۱۲میلیون  ص��ادرات  مجموع 
دالر ب��ود و عملکرد این مناطق 
نش��ان می ده��د رقم��ی حدود 
۵۲۳ میلی��ون دالردر این دوره 

زمانی محقق شده است. 
با رش��د ۳۱درصدی نس��بت 
به دوره مشابه س��ال گذشته و 
همچنی��ن تحق��ق ۵۰درصد از 
اهداف کل س��ال تا انتهای مهر 
ماه، پیش بینی می شود تا پایان 
س��ال ج��اری مناط��ق آزاد در 

صادرات و صادرات مجدد نیز به 
دست  دالری  یک میلیارد  هدف 

پیدا کنند. 

افزایش صادرات به 
کشورهای همسایه

و  ص��ادرات  تولی��د،  مع��اون 
فن��اوری دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناطق گف��ت: مناط��ق آزاد در 
سال ۹۵ به کشورهای حوزه تأثیر 
خ��ود ۲۱۹ میلی��ون دالر کاال و 
خدمات صادر کردند )از سرجمع 
صادرات و صادرات مجدد( و رقم 
هدف گذاری شده در این مناطق 
در سال جاری ۲۶۴ میلیون دالر 
اس��ت.  براساس این گزارش رقم 
۱۴۱میلی��ون دالری ت��ا انتهای 
مهرماه پیش بینی ش��ده بود که 
عملک��رد مناطق نش��ان می دهد 
مناط��ق آزاد در این ب��ازه بیش 
از ای��ن رقم و حدود ۱۵۴میلیون 
دالر کاال و خدمات با کشورهای 
ح��وزه تأثیر مبادله کردند که در 
مقایس��ه با مدت مشابه در سال 
گذش��ته ۳۴درصد رشد را نشان 

می دهد. 
افزایش گردشگر خارجی

رش��د  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
۳۴درص��دی حض��ور گردش��گر 
خارج��ی در مناطق آزاد کش��ور 
و  ک��رد  اش��اره  در س��ال جاری 
افزود: عملکرد مناطق آزاد کشور 
در س��ال ۹۵، بی��ش از ۳۹هزار 
گردش��گر خارجی با حداقل یک 
ش��ب اقامت از این مناطق دیدن 
کردند و رقم هدف گذاری شده در 
سال ۹۶ با رشد ۱۰درصد بیش از 

۴۳هزار نفر است. 
رق��م هدف گذاری ش��ده برای 
ج��ذب گردش��گران خارجی در 
این مناط��ق تا انته��ای مهرماه، 
۲۳هزار نفر تعیین ش��ده بود که 
گ��زارش عملکرد مناطق نش��ان 
می دهد بیش از ۲۸هزار گردشگر 
خارج��ی در این مدت در مناطق 
آزاد اقامت داشته اند که این رقم 
۳۴درصد رشد را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد 
اه��داف  از ۶۵درص��د  بی��ش  و 
مشخص شده جهت کل سال تا 
انتهای مهرماه محقق شده است. 

برگزاری نمایشگاه های ارائه 
محصوالت و توانمندی ها

مع��اون تولی��د، ص��ادرات و 
فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
پایان از برگزاری ۴۴نمایش��گاه 
تخصص��ی ت��ا انته��ای مهرماه 
سال جاری در مناطق آزاد کشور 
خبر داد و گفت: مناطق آزاد در 
س��ال ۹۵، تعداد ۶۱ نمایشگاه 
که  رقم��ی  کرده ان��د؛  برگ��زار 
باید براس��اس هدف گذاری های 
تعیین شده تا پایان سال جاری 
به ۷۶ نمایش��گاه برسد.  تعداد 
برگزاری نمایشگاه هدف گذاری 
ش��ده برای ب��ازه هف��ت ماهه 
س��ال ۹۶، ۳۸ نمایش��گاه ب��ود 
مناط��ق  عملک��رد  گ��زارش  و 
نش��ان می دهد ۴۴نمایشگاه در 
این مدت برگزار ش��ده اس��ت، 
درحالی ک��ه در نیمه اول س��ال 
برگزار  ۱۸نمایش��گاه  گذش��ته 
ش��ده، مقایس��ه این دوره های 
را  رش��د  ۱۴۴درص��د  مش��ابه 
نشان می هد. با توجه به تحقق 
۵۸درصد از کل هدف س��االنه 
در نیم��ه نخس��ت، مناطق آزاد 
در تحق��ق اهداف این پروژه نیز 

موفق خواهند بود. 

مدیر تامین منابع مالی و س��هام ایدرو 
در همای��ش معرفی توانمندی س��ازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران کیش 
اینوک��س ۲۰۱۷ فعالیت ه��ای اقتصادی 

ایدرو را تشریح کرد.
به گزارش ایدرو نیوز، مژگان قش��قایی 
در ای��ن همایش در تش��ریح فعالیت های 
اقتصادی ایدرو گفت: ایدرو ۳۷ ش��رکت 
 تابع��ه و وابس��ته دارد که از ای��ن تعداد
۱۵ شرکت تابعه )۱۰۰درصد سهام(و ۲۲ 
شرکت وابسته )کمتر از ۵۰درصد سهام( 

هستند. 
قش��قایی گفت: با توجه به آمار س��ال 
۲۰۱۶ مجم��وع دارایی های ای��درو بالغ 

بر ۳ هزار میلی��ارد دالر و فروش خالص 
در همین س��ال حدود ۴۰۰ میلیون دالر 

است. 
قشقایی با تش��ریح اینکه صنایع هدف 
ایدرو صنای��ع انرژی ش��امل نفت، گاز و 
پتروش��یمی در حوزه های باالدس��تی و 
پایین دس��تی و تاسیس��ات و تجهی��زات 
انرژی ه��ای  نی��ز  و  آنه��ا  ب��ه  وابس��ته 
تجدیدپذی��ر، صنعت حمل و نقل ش��امل 
خ��ودرو، دریایی و ریل��ی و صنایع نوین 
اس��ت، گف��ت: آنچ��ه ای��درو را از دیگر 
می کند،  متمایز  توس��عه ای  سازمان های 
تداوم خدمات و فعالیت ها در همه شرایط 

و عرصه های مختلف است. 

قشقایی با اش��اره به اینکه ایدرو عالوه 
بر اینکه س��ازمان دولتی است، اساسنامه 
قانون��ی خ��ود را دارد و تابع بخش��ی از 
قوانین دولتی نیست، گفت: این موضوعی 
است که سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

را ترغیب به همکاری با ما می کند. 
روش ه��ای  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
س��رمایه گذاری ایدرو اشاره کرد و گفت: 
در تامین منابع مالی پروژه های داخلی یا 
تامین سرمایه برای پروژه های خارجی ما 

دو روش اصلی داریم. 
ی��ک بحث س��رمایه گذاری با ش��رکت 
خارجی اس��ت که از روش FBI استفاده 
می کنی��م و دوم اینک��ه اگر ش��ریک ما 

داخلی باش��د با ش��ریک داخلی تشکیل 
ش��رکت می دهیم. ای��درو محدودیتی در 
درصد مش��ارکت ها ن��دارد، اما ترجیح ما 
این اس��ت که بین ۱۹ تا ۴۹درصد سهام 

سازمان باشد. 
حض��ور ای��درو در نهمین نمایش��گاه 
در  فرصت ه��ای س��رمایه گذاری  معرفی 
فضایی به متراژ ۲۰۰مترمربع، بسترس��از 
بخش خصوصی  س��رمایه گذاران  تعام��ل 
جهت توس��عه همکاری و سرمایه گذاری 
تجاری س��ازی  ج��ذاب،  پروژه ه��ای  در 
و اتص��ال صاحب��ان ای��ده و محص��والت 
ش��رکت های  معرف��ی  و  دانش بنی��ان 

دانش بنیان است. 

مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو در همایش معرفی توانمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در کیش: 

حضور ایدرو در این نمایشگاه، بسترساز تعامل سرمایه گذاران است

 مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت تسهیل و تسریع ارائه 
اس��ناد مالکیت به واحدهای مس��تقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور می تواند گام مؤثری در حمایت 
از تولید و اش��تغال کش��ور در س��ال اقتصاد مقاومتی 

باشد. 
به گزارش ایس��نا، فرش��اد مقیمی روز  یکشنبه در 
همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های 
صنعتی سراسر کش��ور در اصفهان اظهار کرد: انتقال 
س��ند مالکیت به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور از اولویت های 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 

است. 

 وی افزود: با توجه به بانک محور بودن فعالیت های 
اقتصادی کش��ور و نی��از فعاالن اقتص��ادی به ترهین 
اس��ناد در ن��زد نظام بانک��ی جهت اخذ تس��هیالت، 
تس��هیل و تس��ریع ارائه اس��ناد مالکیت به واحدهای 
مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور می تواند 
گام مؤثری در حمایت از تولید و اش��تغال کش��ور در 
سال اقتصاد مقاومتی باشد.   همچنین مدیر حقوقی و 
امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ای��ران اظهار کرد: واحده��ای حقوقی و امور 
قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان ها، 
در دفاع از حقوق س��ازمان و کمک به رفع مش��کالت 
واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور 
نقش حیاتی دارند.   محمد لطفی معز ادامه داد: هدف 

از برگ��زاری این همایش تخصصی، بررس��ی عملکرد 
مدیران حقوقی شرکت ش��هرک های صنعتی سراسر 
کش��ور و پیگیری مس��ائل مرتبط با مدیریت حقوقی 
سازمان و واحدهای حقوقی و امور قراردادهای شرکت 

شهرک های صنعتی استان ها است. 
 وی اضاف��ه ک��رد: پیگی��ری مش��کالت حقوق��ی 
واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی 
کش��ور، اخ��ذ بازخ��ورد از عملکرد مدی��ران حقوقی 
ش��هرک های اس��تان، شناس��ایی چالش های حقوقی 
پیش روی س��ازمان و ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان ها و پیش بین��ی برنامه های واح��د حقوقی در 
س��ال آتی بخش دیگ��ری از اهداف ای��ن همایش را 

شامل می شود. 

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: 

ارائه اسناد مالکیت گام مؤثری در حمایت از تولید ملی است

در یک گزارش رسمی اعالم شد

عملکرد مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶

اخبار

شرکت های ایالت باسک اسپانیا 
به دنبال فرصت های جدید 

سرمایه گذاری در ایران
نمایندگ��ان از  متش��کل  تج��اری  هی��أت   ی��ک 
۲۰ ش��رکت فع��ال بازرگانی و صنعتی ایالت باس��ک 
اسپانیا، روزهای دوش��نبه تا پنجشنبه  )۱۸-۱۵ آبان 
ماه( با هدف بررسی فرصت های سرمایه گذاری به ایران 
سفر خواهند کرد.  به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه 
اسپانیایی نوتیسیاس ده گیپوزکوا، اتاق های بازرگانی 
بیلبائو و آالوا که با حمایت دولت محلی باس��ک این 
هیأت را س��ازماندهی کرده ا ند، اعالن کردند که این 
هیأت بازرگان��ی می خواهد از جذابیت های اقتصادی 

جمهوری اسالمی استفاده کند. 
براس��اس بیانیه اتاق بازرگانی بیلبائو، ایران نیاز به 
پیکربن��دی مدل تولیدی متنوع تری داش��ته و قصد 
دارد در تجدید صنعتش س��رمایه گذاری کند که این 
کش��ور را به مقصد بسیار جذابی برای سرمایه گذاری 
تبدی��ل می کند.  س��ازمان دهندگان هی��أت تجاری 
باس��ک معتقدند فرصت های جالبی  در زیرساخت ها، 
صنعت پتروش��یمی، انرژی های تجدیدپذیر و اضافه 
کردن فناوری های نوین به بخش های صنعتی ایران 
وج��ود دارد و ش��رکت های باس��ک در این بخش ها 

می توانند فرصت های کسب و کار پیدا کنند. 
ات��اق بازرگانی بیلبائو در بیانیه خ��ود در این باره 
افزود: لغو تحریم ها و اصالحات برنامه ریزی ش��ده در 
بازاره��ای کاال و خدمات، وضعیت ایران را به اقتصاد 

باز روی تجارت بین المللی تبدیل می کند. 
براس��اس ای��ن بیانی��ه، عالقه من��دی ای��ران در 
تنوع بخش��ی به فعالیت تولیدی خود، آن را به کشور 

جالبی  برای شرکت های باسک تبدیل می کند. 
ایالت باس��ک با بی��ش از ۲۰ه��زار کیلومتر مربع 
مساحت، در شمال اسپانیا واقع است و ۳ میلیون نفر 
جمعیت دارد. داشتن بنادر، کارخانه ها و شرکت های 
مهم که نقش بس��زایی در تولی��دات ناخالص داخلی  
و اقتص��اد اس��پانیا دارند، ای��ن ایالت را ب��ه یکی  از 
ثروتمندترین و مدرن ترین ایالت های اس��پانیا تبدیل 
کرده اس��ت. این ایالت ۶.۲ درصد تولیدات ناخالص 
داخل��ی ، ۱۰.۴۵درص��د تولی��دات ناخال��ص داخلی  
صنعت��ی و ۹.۲ درصد ص��ادرات اس��پانیا را به خود 

اختصاص داده است. 
 

رئیس خانه معدن: 
موفقیت در بخش معدن در گرو 

بازار فروش است
رئیس خانه معدن ایران، موفقیت در بخش معدن 
و تحق��ق برنامه های پیش بینی ش��ده در افق ۱۴۰۴ 
را در گرو س��رمایه گذاری خارجی و عرضه تولیدات 
به بازارهای مصرف برش��مرد.  »محمدرضا بهرامن« 
روز یکش��نبه در حاش��یه دومی��ن روز از برگ��زاری 
س��یزدهمین نمایش��گاه ایران کان می��ن ۲۰۱۷ در 
گفت وگو با ایرنا افزود: استفاده از ظرفیت های فعلی 
و جدید معدنی کش��ور نیازمند س��رمایه گذاری های 
جدید اس��ت. به گفته وی، در برخی موارد شاهدیم 
از ظرفیت ه��ای بخش معدن و صنایع معدنی به طور 

کامل استفاده نشده است. 
رئی��س خانه معدن ای��ران اظهار ک��رد: در بخش 
اکتش��افات، ن��گاه ع��ده ای منحص��ر و مح��دود به 
اکتش��افات اولیه اس��ت اما گاهی اکتش��افات حین 
بهره برداری نیاز است که خود نیازمند سرمایه گذاری 
جدید است. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های 
جدی��د از طری��ق نقدینگ��ی، درآمده��ای واحدها، 
تس��هیالت بانک��ی، تس��هیالت س��ازمان ب��ورس یا 
س��رمایه گذاری خارجی قابل تأمین است که بهترین 
آنها س��رمایه گذاری خارجی است. بهرامن ادامه داد: 
این مهم حتی ش��امل اکتش��افات حین بهره برداری 
نیز می شود؛ یعنی می توان از سرمایه گذاری خارجی 
برای توسعه اکتشافات حین بهره برداری بهره جست. 
وی تأکید کرد ک��ه باید فضایی برای ورود هر چه 
س��هل تر س��رمایه گذاری خارجی که با خود ارتقای 
فناوری را نیز می تواند به همراه داش��ته باشد، فراهم 
کرد. این مقام مسئول تصریح کرد: مهم ترین شاخص 
در س��رمایه گذاری خارجی، بازار است؛ موضوعی که 

امروز در کشور در این زمینه مشکل داریم. 
وی با بیان اینکه موفقیت بخش معدن کشور در گرو 
فروش در بازار اس��ت، گفت: سرمایه گذاری خارجی با 
رسانیدن تولیدات معدنی به بازارهای مصرف، می تواند 
ما را به اهداف و برنامه های پیش بینی ش��ده در س��ند 

چشم انداز ۲۰ ساله کشور نزدیک کند. 
س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی معدن، صنایع 
معدن��ی، ماش��ین آالت، تجهیزات و صنایع وابس��ته  
)ای��ران کان مین ۲۰۱۷( روز  ش��نبه از س��وی خانه 
معدن ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
۱۴۶ ش��رکت و واحد تولیدی داخلی و ۱۳۹ شرکت 
خارجی یا نمایندگی های آنها در محل نمایشگاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد. 
ای��ن نمایش��گاه در فضای��ی به وس��عت ۱۶ هزار 
مترمربع با حضور ۱۳ کش��ور خارجی شامل اسپانیا، 
اس��ترالیا، اتری��ش، ایتالیا، آفریق��ای جنوبی، آلمان، 
تایوان، ترکیه، چین، س��نگاپور، سوئیس، جمهوری 
کره و لهس��تان در ح��ال برگزاری اس��ت که در آن 
کش��ورهای آلمان، ایتالیا و چین به صورت گروهی و 

رسمی مشارکت دارند. 

خبـر

کرباسیان خبر داد
افتتاح سه کارخانه فرآوری سنگ آهن 

در سنگان توسط رئیس جمهور
رئی��س هیأت عام��ل ایمیدرو از افتتاح س��ه کارخانه 
فرآوری س��نگ آه��ن )گندله و کنس��انتره( در منطقه 
س��نگان توسط رئیس جمهوری طی هفته های آتی خبر 
داد.   به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در نشست 
تخصصی استراتژی معدن و چالش های ساختاری اجرایی 
آن ضمن بیان این مطلب اظهار داش��ت: در سنگان سه 
کارخانه گندله و کنس��انتره در حال��ی به مرحله افتتاح 
رس��یده اند ک��ه قبل از اج��رای این طرح ه��ا، به معنای 
واقعی متروکه بود و اکنون این توسعه، لذت بخش است. 
امیدوارم این آبادانی سرتاسر مناطق معدن خیز کشور را 
در بر گیرد. در این منطقه اکنون ۶ هزار نفر نیروی انسانی 
به کار گرفته شده اند.  وی ادامه داد: اگر به معدن سنگان 
بروید عظمت ذخایر سنگ آهن کشورمان را می بینید؛ در 
حال حاضر باالی یک میلیارد و ۲۰۰ تن ذخیره معدنی 
دارد و با اکتشافات بیشتر ذخایر آن افزایش می یابد. این 
در حالی اس��ت که در ابتدای دول��ت یازدهم حجم این 

ذخایر حدود ۹۰۰ میلیون تن بود. 
کرباس��یان با بی��ان اینکه ما از تکنول��وژی روز دنیا در 
حوزه مع��دن و صنایع معدنی فاصله داریم، تصریح کرد: 
متأس��فانه س��ایه نفت در اقتصاد ما سنگین شده و بقیه 
حوزه ها را تحت پوشش قرار داده و از رشد بقیه بخش ها 
کاس��ته اس��ت.  وی ادامه داد: با توجه ب��ه دغدغه مقام 
معظم رهبری بر تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، 
از طریق ظرفیت های بخ��ش معدن می توانیم در تحقق 
این سیاس��ت ها عمل کنیم.  کرباس��یان گفت: بسیاری 
از مع��ادن در اختیار بخش خصوصی اس��ت و آن بخش 
غیر دولتی بزرگ س��هامی عام است اما در حوزه اکتشاف 
که حوزه پرریس��کی است دولت به طور جدی ورود کرده 
و ن��گاه ویژه ای دارد و در این زمینه، ایمیدرو و س��ازمان 
زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی حس��ب دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، کارگروه مش��ترکی را تش��کیل 
داده و در تعامل هستند تا کار اکتشافی را وسعت دهیم.  
وی افزود: ما باید کار وس��یعی را در بخش اکتشاف انجام 
دهیم. این برنامه ۲۵۰ هزار کیلومتر مربعی را آغاز کردیم 

و به بیش از ۴۰۰ محدوده امیدبخش شناسایی شد. 
 آمادگی ورود ایمیدرو به بحث

تامین ماشین آالت
رئی��س هیأت عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه باید 
به س��مت اس��تخراج، فرآوری و انتق��ال تکنولوژی 
برویم، گفت: بحث تأمین ماش��ین آالت معدنی یکی 
از ضروری��ات به ش��مار م��ی رود که در ای��ن زمینه، 
متأس��فانه از نظر اعتباری در تأمین ماش��ین آالت با 
مش��کل مواجه هس��تیم. ایمیدرو آمادگ��ی دارد در 
تأمین ماش��ین آالت معدن��ی ورود پی��دا کند.  وی 
افزود: معدن این امکان را فراهم می س��ازد که سهم 
۱۶ درص��دی در جی دی پی پی��دا کند که ما برای 
تحقق آن باید به بحث اکتشاف، بهره برداری با حفظ 
محیط زیس��ت بیش��تر توجه کنی��م. همچنین باید 

تالش کنیم در دولت خام فروشی نداشته باشیم. 
افزایش سرمایه صندوق بیمه از 10 به 110 

میلیارد تومان
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در بخش دیگر سخنان 
خ��ود گفت: صن��دوق بیمه معدن به عن��وان یکی از 
واحدهای اساس��ی ما به ش��مار م��ی رود. در دولت 
دهم سرمایه آن ۱۰ میلیارد تومان بود که در دولت 
یازده��م به ۱۱۰ میلیارد توم��ان افزایش یافت. قرار 
اس��ت صندوق بیمه با بانک صنع��ت و معدن تفاهم 
کند تا س��رمایه خ��ود را ۳ تا ۴ براب��ر کند. صندوق 
بیمه به عن��وان حامی فعاالن معدنی فعالیت می کند 
تا از فعاالن معدنی کوچک و متوسط حمایت کند. 

صادرات چند برابری مواد معدنی با برجام
کرباس��یان تصریح کرد: با توجه به موقعیت خوب ما 
در منطقه منا و دس��تیابی به بازار ۴۵۰ میلیون نفری و 
دسترسی به آب های آزاد، فرصت مناسبی برای صادرات 
محصوالت معدنی و پوشش نیاز منطقه داریم.  وی ادامه 
داد: خوش��بختانه با به سرانجام رسیدن برجام، صادرات 
م��واد معدن��ی چند برابر ش��د و به اروپا، آس��یا و کانادا 
صادرات داشتیم، درحالی که بخش مسکن ما طی چند 
سال اخیر رونقی نداشت اگر داشت رونق بیشتر می شد. 

واگذاری 45 طرح بدون حاشیه
رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: به عنوان سازمان 
توس��عه، از ابت��دای دول��ت یازدهم بدون حاش��یه 
۴۵ط��رح به بخش خصوصی واگذار یا مدیریت آن به 
این بخش واگذار ش��د یا قراردادهای ۱۵ تا ۲۰ ساله 
منعق��د کردیم و این بدان معنی اس��ت که ایمیدرو 
از حالت بنگاهداری خارج می ش��ود.  وی ادامه داد: 
ش��خص وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن 
و صنای��ع معدنی را در اولویت خود قرار داده اس��ت. 
نقشه راهی را با محوریت بخش خصوصی در ۷۱ بند 

تهیه کرد که در آن گلوگاه ها شناسایی شدند. 
تشکیل ستاد زنجیره فوالد در آینده نزدیک

کرباسیان اذعان کرد: ستاد زنجیره فوالد در آینده 
نزدیک تش��کیل خواهد ش��د و ما باید از درون کار 
اصالح زنجیره ها را ش��روع کنیم.  وی ادامه داد: باید 
به س��مت یکسانی دیدگاه های دولتی و خصوصی در 
حوزه معدن و صنایع معدنی پیش رویم و از ظرفیت 
انجمن ها بهره ببریم.  رئیس هیأت عامل ایمیدرو در 
ادامه س��خنان خود تأکید کرد: اگر به سمت فرآوری 
مس، لیتی��وم و روی نرویم در آینده با بحران جدی 

مواد اولیه مواجه خواهیم شد. 
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از جمله مهم ترین موضوعاتی 
که بای��د در دس��تور کار آینده 
قرار  کش��ورمان  خودروس��ازی 
بگی��رد، حرکت روی ریل دانش 

و فناوری است.
به گزارش پ��دال نیوز، یکی از 
مهم ترین نکاتی ک��ه در رابطه با 
س��خنان محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر صنع��ت در مورد لزوم ایجاد 
قطب سوم خودروسازی از سوی 
بخش خصوصی عنوان شد، این 
اس��ت که بخش خصوصی دست 
بازتری دارد و می تواند س��ریع تر 
تصمیم گیری ک��رده و به اهداف 
تعیین ش��ده دست پیدا کند، این 
در حالی اس��ت که حضور بخش 
خصوص��ی در صنعت خودرو نیز 
باید همراه با الزاماتی باشد، در غیر 
این صورت این مسئله با شکست 

کامل مواجه خواهد شد. 
 در صورت��ی  ک��ه می خواهیم 
قطب س��وم بتواند فضای صنعت 
خودرو را رقابت��ی کند، باید فضا 
را به س��مت تولی��د محصوالت 
باکیفیت و متنوع سوق دهیم، در 
غیر  این صورت با مشکالت بسیار 

فراوانی مواجه خواهیم شد. 
 از سویی در حال حاضر یکی 
از مهم ترین موضوعاتی که باید 
به آن توجه کامل شود، استفاده 
خودروس��ازی  روز  دان��ش  از 
جه��ان برای تولی��د محصوالت 
به روز اس��ت. یکی از عمده ترین 
انتقادات��ی که به خودروس��ازی 
کش��ورمان وارد می ش��ود ای��ن 
اس��ت که محص��والت تولیدی 
خودروس��ازان ایرانی چند نسل 
عقب ت��ر از تولیدات ب��ه روز در 
خودروس��ازی جهان است و در 
این  باره الزم اس��ت قطب سوم 

خودروس��ازی بتواند محصوالت 
متنوعی را به تولید برساند. 

موض��وع  دیگ��ر  س��وی  از   
مه��م در ای��ن رابط��ه، ضرورت 
بزرگ  خودروسازان  با  همکاری 
جهان به منظ��ور انتقال دانش و 

تکنولوژی روز خودروسازی برای 
تولید مش��ترک اس��ت، در غیر 
این  ص��ورت نمی توان به اهداف 
ترسیم شده برای موفقیت قطب 
سوم خودروسازی دست یافت. 

 برخی کارشناس��ان معتقدند 

قط��ب س��وم بای��د به س��مت 
تکنولوژی ه��ای جدی��د حرکت 
کند که خودروس��ازان به دلیل 
هزینه های سربار و دیگر مسائل 
توان آن را نداشته اند، اما اگر قرار 
باشد خودروساز جدید با همان 

رویک��رد خودروس��ازان قبل��ی 
به راه خ��ود ادامه ده��د، قطعا 
شکس��ت می خ��ورد، در همین 
خودروهای  به کارگی��ری   رابطه 
برقی به جای خودروهای بنزینی 
در راهب��رد بلندم��دت تمام��ی 
خودروس��ازان بزرگ قرار گرفته 
است، در صورتی  که قطب سوم 
بخش  محوریت  با  خودروسازی 
خصوص��ی در همان ابتدای کار 
بتواند تولید خودروهای برقی را 
در دس��تور کار خود قرار دهد، 
به ط��ور قطع می ت��وان به نتایج 
بس��یار مثبتی در این راه دست 

یافت. 
 ای��ن در حال��ی اس��ت که از 
جمل��ه مهم تری��ن موضوعات��ی 
که بای��د در دس��تور کار آینده 
قرار  کش��ورمان  خودروس��ازی 
بگی��رد، حرکت روی ریل دانش 
و فناوری اس��ت، در حال حاضر 
نی��ز مهم ترین فن��اوری که در 
بین خودروس��ازان بزرگ جهان 
بیش��ترین تمرکز روی آن قرار 
دارد، تولی��د خودروه��ای برقی 
اس��ت. در ای��ن زمین��ه برخی 
کش��ورهای صاحب س��بک در 
خودروس��ازی اع��الم کرده ان��د 
را  بنزینی  خودروه��ای  تولی��د 
تا چن��د س��ال آین��ده متوقف 
خواهن��د ک��رد و خودروه��ای 
آنه��ا خواهند  برق��ی جایگزین 
شد. با این اوصاف خودروسازی 
کش��ورمان باید هرچه زودتر از 
خواب غفلت بیدار شده و مسیر 
جدیدی را ب��رای ادامه فعالیت 
خ��ود برگزین��د. پی��ش گرفتن 
راه��ی جز ای��ن، ممکن اس��ت 
خسارات بس��یار جبران ناپذیری 

را به دنبال داشته باشد. 

پی��ش  هفت��ه  س��ه  ک��ه  حال��ی  در 
ش��رکت س��ئات اس��پانیا به عنوان یکی 
از زیرمجموعه ه��ای گ��روه فولکس واگن 
آلمان، به طور رس��می خ��روج و انصراف 
خود از س��رمایه گذاری در ب��ازار ایران را 
اعالم کرده اس��ت، تا به حال هیچ یک از 
مس��ئوالن دولتی موضع گیری رسمی در 
قبال این فرصت س��وزی انج��ام نداده اند؛ 
ام��ری ک��ه می توان��د زمینه س��از خروج 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های  دومین��ووار 

فولکس واگن از بازار ایران باشد. 
به گ��زارش »عصر خ��ودرو«، با وجود 
آنکه جذب سرمایه گذاری های بین المللی 
و ورود ش��رکت های ب��زرگ جهانی برای 
مش��ارکت و تولید خودرو در ایران یکی 
از اصلی تری��ن اهداف برج��ام در صنعت 
خودروس��ازی اس��ت، مس��ئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئوالن 
رده باالی کش��ور تا به حال هیچ واکنشی 

در قب��ال اعالم رس��می انصراف س��ئات 
اسپانیا از حضور و سرمایه گذاری در بازار 

ایران نشان نداده اند. 
این بی تفاوتی و س��کوت در حالی رخ 
می دهد که حضور این ش��رکت به عنوان 
عض��وی از خانواده ب��زرگ فولکس واگن 
می توانس��ت محکی جدی برای ش��رایط 
کسب وکار در صنعت خودروی کشورمان 
باشد و بعید نیس��ت تصمیم سئات برای 
خ��روج از ب��ازار ایران در آینده به س��ایر 
اعضای خانواده فولکس واگن نیز تس��ری 
پیدا کند؛ امری که براساس شنیده ها در 
حال روی دادن اس��ت و به زودی ممکن 
است شاهد خروج یکی دیگر از غول های 
تولیدکننده خودروهای س��نگین اروپایی 

از بازار ایران باشیم. 
روزه��ا  ای��ن  ک��ه  دوازده��م  دول��ت 
لحظه به لحظه فش��ار رأی دهندگان خود 
را بیش��تر از گذش��ته احس��اس می کند، 

هی��چ حرکت هوش��مندانه ای در صنعت 
خ��ودروی ای��ران از خ��ود نش��ان نداده 
است. در این میان توسعه شرقی صنعت 
خودروی ایران به س��رعت ب��رق و باد در 
ح��ال انجام اس��ت و ش��رکت های غربی 
به جز فرانسوی ها پس از برجام همچنان 

پشت درهای ایران گیر کرده اند. 
تعداد ش��رکت های غربی که جس��ارت 
حضور در بازار ایران را دارند بسیار محدود 
اس��ت و دلیل واضح این ام��ر بازار بزرگ 
این ش��رکت ها در ای��االت  متحده آمریکا 
است. ش��رکت های غربی به دلیل منافع 
مالی گس��ترده در بازار آمریکا با احتیاط 
بس��یار، حضور در بازار ایران را بررس��ی 
می کنند و معموال ه��م ترجیح می دهند 
این حض��ور غیررس��می و بی س��روصدا 
باش��د. در چنین ش��رایطی اعالم رسمی 
حضور در بازار ایران از س��وی س��ئات و 
فولکس واگن می توانس��ت باعث شکسته 

ش��دن تابوی حضور در بازار کش��ورمان 
ش��ود؛ امری که به نظر می رسد با خروج 
سئات در حال کمرنگ شدن است و بدتر 
آنکه مس��ئوالن نیز ب��دون هیچ توجهی 
به عواقب خروج این ش��رکت اسپانیایی، 
نه تنها تالشی برای تغییر تصمیم مدیران 
سئات از خود نشان نمی دهند، که حتی 
حاضر به بررسی دالیل و صحبت در این 

زمینه هم نیستند. 
این در حالی اس��ت که ش��رکت هایی 
همچون س��ئات و این غول خودروس��از 
تجاری اروپا مدت ها اس��ت که مشتاقانه 
ب��ه دنبال رفع موانع حضور در بازار ایران 
هس��تند و برای جلب اعتماد ما حاضرند 
بارها و بارها حس��ن نیت خود را نش��ان 
دهن��د. در ای��ن می��ان تکلی��ف چنین 
شرکت هایی چیس��ت؟ مگر هدف ما بعد 
از برجام برگرداندن تکنولوژی و س��رمایه 

نیست؟ 

دومین قربانی پسابرجامی بعد از سئات، در آستانه فرار از ایران

راه اندازی قطب سوم خودروسازی با تولید خودروهای برقی
اخبار

ترمز اختالف قیمت در بازار 
خودروهای داخلی کشیده می شود؟! 
ب��ا وج��ود برخ��ی تغیی��رات جزئ��ی در قیم��ت 
خودروه��ای داخلی، وضعیت بازار خ��ودرو در هفته 
ج��اری حاک��ی از تثبیت قیمت در بازار بس��یاری از 
خودروه��ای داخلی اس��ت، به طوری ک��ه به گفته 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران، ع��دم تغییر جریان 
خری��د و ایج��اد تعادل در ب��ازار عرض��ه و تقاضای 
خودروهای داخلی، موجب ش��رایط کنونی بازار شده 
اس��ت.  س��عید موتمنی در گفت وگو با خبر خودرو 
 GIX 405 اظهار داش��ت: در این هفت��ه قیمت پژو
تغییری نس��بت به هفته گذشته نداشته و همچنان 
ب��ا قیمت 29 میلی��ون و 700 در بازار خریدوفروش 
می ش��ود در حالی که قیمت پژو 405 دوگانه سوز با 
100ه��زار تومان افزایش ب��ه 31 میلیون و 800 در 
بازار رس��یده اس��ت.  وی افزود: همچنین پژو 206 
V8 بدون تغییر نس��بت به هفته گذش��ته، با قیمت 
38 میلیون و 900 در بازار اس��ت، پژو پارس نیز که 
به 38 میلیون و 700 رسیده بود طی روز گذشته با 
کاهش قیمت به 36 میلیون و 900 در بازار رس��یده 
اس��ت این در حالی است که پژو پارسTU5 کالس 
15 با 200 هزار تومان افزایش با قیمت 41 میلیون و 
600 در بازار خریدوفروش می شود.  وی همچنین با 
توجه به قیمت ال 90 در بازار گفت: تندر 90 پارس 
هم اکنون با قیمت 50 میلیون و 300 در بازار اس��ت 
در حالی ک��ه تندر E2 با 200هزار تومان کاهش به 
39 میلیون و 200 در بازار رسیده است.  وی با توجه 
به افزایش اختالف قیمت پراید 111 طی هفته های 
اخیر اظهار داش��ت: البته قیمت پراید 111 از هفته 
گذش��ته تاکنون تغییری نداشته و همچنان با قیمت 
23 میلی��ون و 900 در بازار خریدوفروش می ش��ود.  
وی همچنی��ن با توجه به ادامه اختالف قیمت یک و 
نیم تا 2 میلیونی برخی از خودروهای زیر 44میلیون 
در بازار، یادآور ش��د: همچنان این اختالف قیمت در 
تع��دادی از خودروهای زیر 44 میلیون تومان وجود 
دارد، به ط��وری که اختالف قیم��ت پراید 111 در 
حال حاضر به یک میلیون و 700 در بازار رس��یده و 
اخت��الف پژو پارس TU5 حدود 2 میلیون و 200 و 
پ��ژو 207 دنده ای نیز در ب��ازار با اختالف یک و نیم 
میلیون با قیمت 43 میلیون و 700 معامله می شود. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران ب��ا توجه به افزایش 
قیمت پژو 207 اتومات طی یکی دو هفته اخیر در بازار 
گف��ت: با وجود افزایش قیمت پژو 207 طی هفته های 
گذش��ته در بازار و افزایش ای��ن اختالف به 8 میلیون 
تومان، خوش��بختانه طی هفته جاری این جریان سیر 
کاهشی داشته، اما همچنان اختالف قیمت این خودرو 

در بازار 5/5 میلیون تومان است. 

سفارش اینترنتی دریافت سوخت 
امکان پذیر شد

طرح آزمایش��ی توزیع س��وخت با سفارش اینترنتی 
صبح روز ش��نبه در حی��اط وزارت نفت با حضور بیژن 
زنگنه، وزیر نف��ت، علیرضا صادق آب��ادی، معاون وزیر 
در ام��ور پاالیش و پخش و جمعی دیگر از مس��ئوالن 
رونمایی شد.  به گزارش »عصر خودرو« به نقل از ایران 
آنالین، نرم افزار مربوطه که قابلیت نصب در گوشی های 
تلفن اندروید، ios و ویندوز را داراست، می تواند به افراد 
در راه مان��ده در ام��ر توزیع س��وخت کمک کند.  این 
اپلیکیشن دارای دو نرم افزار برای کاربر و سوخت رسان 
اس��ت؛ در صورتی که کاربر درخواست خود را از طریق 
اینترنت اعالم کند، نزدیک ترین ماشین سوخت رسان 
می توان��د به آن پاس��خ دهد و پ��س از اینکه قیمت و 
مس��افت آن مش��خص ش��د، کاربر نیز می تواند دکمه 
تایید یا انصراف را انتخاب کند.  براس��اس این گزارش، 
قیمت بنزین معمولی و سوپر به ترتیب لیتری 1000 
و 1200 تومان اس��ت و تنه��ا هزینه حمل و نقل به آن 
افزوده می شود.  این طرح هم اکنون آماده شده و مورد 
  )HSE( تایید اداره بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست
وزارت نفت اس��ت، اما برای راه اندازی به صورت پایلوت 
در شهر تهران به یک ماه زمان نیاز دارد؛ این اپلیکیشن 

را شرکت پتروآیریک ساخته است. 

به موضوع واردات خودرو ورود 
خواهیم کرد

پنج ماه از حذف رس��می واردکنندگان غیررسمی 
توس��ط وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در بازار 
خودروهای وارداتی می گذرد؛ تصمیمی که بسیاری 
از کارشناس��ان و حتی واردکنندگان رس��می به آن 
انتقاد داش��ته و آن را عاملی برای انحصاری ش��دن 
ای��ن بازار می دانس��تند. اکن��ون رضا ش��یوا، رئیس 
ش��ورای رقاب��ت می گوید در صورت ادام��ه دار بودن 
این روند، ش��ورای رقابت به بازار خودروهای وارداتی 
ورود خواه��د کرد.  به گزارش پ��دال نیوز به نقل از 
خودروکار، س��ه س��ال پیش بود ک��ه وزارت صنعت 
ب��ا هم��کاری س��ازمان حمای��ت و ش��ورای رقابت، 
دس��تورالعملی را برای س��اماندهی بازار خودروهای 
وارداتی به تصویب رس��اند که در آن نمایندگی های 
رسمی خودروهای وارداتی موظف به فروش خدمات 
پس از فروش به واردکنندگان غیر رس��می ش��دند تا 

بازار خودروهای وارداتی به سامان برسد. 

اخبار

انتقاد شدید انجمن خودروسازان از 
تولیدکنندگان تایر 

با توجه ب��ه تولیدات روزاف��زون صنعت خودروی 
کشور باید انتظار داشت تولیدات قطعات و ملزومات 
خودرو نیز به همین نس��بت افزای��ش یابد تا بتوانند 
نیاز خودروس��ازان را ب��رای تولید تامی��ن کنند. در 
 همین  رابطه محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دیروز در مصاحبه ای میزان تولیدات 
خ��ودرو در هفت ماه گذش��ته را ح��دود 900 هزار 
دس��تگاه اع��الم کرد ک��ه طبق این آم��ار باید گفت 
تقریبا در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد 

چشمگیری داشته است. 
همچنی��ن صالحی نیا درب��اره میزان تولی��دات تایر 
اتومبیل اعالم کرد این صنعت به نس��بت دیگر صنایع 
کشور تولیدات بیشتری دارد و در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال گذش��ته رش��د 9درصدی را تجربه کرده 
است، اما در این بین مهم ترین موضوعی که مورد بحث 
قرار می گیرد، این اس��ت که آیا میزان تولیدات قطعات 
و همچنی��ن تایر خودرو پاس��خگوی می��زان تولیدات 

خودروسازی کشور خواهد بود یا خیر؟ 
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو ب��ه نق��ل از دنیای 
خ��ودرو، در ای��ن رابط��ه مصطفی تنها، س��خنگوی 
انجم��ن تولیدکنندگ��ان تای��ر بر این عقیده اس��ت 
خودروس��ازان در تولیدات هفت ماه گذشته قانون را 
زیر پا گذاشته اند و به صورت کامل از تایرهای ایرانی 
استفاده نکرده اند. همچنین وی معتقد است آمارهای 
به دس��ت آمده از س��وی گمرک های کش��ور خبر از 
وارداتی می دهد که به اس��م خودروسازان تمام شده 
اس��ت. در واقع آنها در این راه قدم هایی برداشته اند 
و به  همی��ن  دلیل به  صورت کامل از تایرهای ایرانی 

توسط خودروسازان استفاده نمی شود. 
البت��ه باید گف��ت این موض��وع باع��ث نارضایتی 
تولیدکنندگان و انجمن صنفی تایر نیز ش��ده است. 
حال باید دید در صورت درس��ت بودن این موضوع، 
خودروس��ازان چه دلیلی برای این اقدام خود دارند؟ 
چ��را این اتف��اق با وجود قانون اس��تفاده از تایرهای 

تولید داخل توسط خودروسازان رخ می دهد؟ 
مهم تری��ن بخش ای��ن بحث این اس��ت که احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان به ش��دت از 
صحبت های تایرس��ازان انتقاد می کن��د و می گوید:  
»چرا تایرس��ازان خود را از دیگ��ر صنعتگران باالتر 
می دانند؟ مگر تولیدکنندگان تایر در کش��ور چه کار 
مهمی را انجام می دهند که بیشتر از تولیدکنندگان 
دیگر قطعات در کشور از وزارت صنعت توقع دارند؟«

نعمت بخش در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا 
نظر تایرسازان درباره واردات تایر توسط خودروسازان 
درس��ت اس��ت یا خی��ر؟ می گوید: »انج��ام این کار 
توس��ط خودروس��ازان از طرف انجمن خودروسازان 
بررس��ی نمی ش��ود، اما باید گفت که در چند س��ال 
اخی��ر تایرس��ازان نتوانس��تند نیاز خودروس��ازان را 
برآورده کنند. هر زمان که خودروس��ازان نیاز مبرم 
ب��ه تایرهای ایرانی داش��تند، این نی��از از طرف آنها 

برآورده نشده است. 
با این حال با توجه به آمار و ارقام، رش��د تولیدات 
خودرو نس��بت به سال گذش��ته که 20 درصد اعالم 
ش��د، ولی به گفته معاون وزی��ر صنعت تولیدات تایر 
نسبت به سال گذشته تنها 9درصد رشد داشته است 
که این آمار ضعیف نش��ان از ناتوانی تایرس��ازان در 
تامین تای��ر مورد نیاز خودروس��ازان دارد و این امر 
می تواند مهم ترین دلیل خودروس��ازان برای واردات 

تایر از دیگر کشورها باشد. 

صرفه جویی ۳ هزار میلیارد تومانی 
در مصرف سوخت با اجرای طرح 

پایش پیمایش
رئیس کارگ��روه پایش پیمایش گفت که در مدت 
اج��رای طرح پای��ش پیمایش و تخصیص س��وخت 
به ناوگان باری و مس��افری عموم��ی دیزلی درون و 
برون ش��هری، نزدی��ک به 3 هزار میلی��ارد تومان در 

مصرف سوخت )گازوییل( صرفه جویی شد.
به گزارش »عصر خ��ودرو« به نقل از فارس،  امیر 
جعفرپور در نشس��ت خبری که با موضوع بررس��ی 
ط��رح اج��رای پایش پیمای��ش ناوگ��ان حمل و نقل 
درون ش��هری و تخصیص س��وخت براساس عملکرد 
ناوگان دیزلی باری و مس��افری درون ش��هری برگزار 
ش��د، با اش��اره به اجرای این طرح براس��اس مصوبه 
هیأت وزیران در 14 بهمن ماه س��ال 93 و اجرای آن 
برای ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای از س��ال 94 
و همچنین آغاز اجرای ای��ن طرح برای خودروهای 
حمل و نق��ل عمومی دیزلی درون ش��هری از 6 بهمن 
95 گف��ت: س��تاد اجرای��ی ط��رح پای��ش پیمایش 
ب��ه طور منظم هر هفته جلس��ات خ��ود را با حضور 
چهار دس��تگاه اصلی شامل وزارت نفت، وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
وزارت کشور در بخش سازمان همیاری شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور و وزارت اطالعات و همچنین 
چند دستگاهی که بعدا به آن اضافه شد شامل ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مدیریت حمل و نقل 
و س��وخت، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، پلیس 
راه��ور ناج��ا و بیمه مرکزی برای شناس��ایی ناوگان 
ب��دون بیمه و ح��ذف آنها از طرح دریافت س��وخت 

برگزار می کند. 

تازه های خودرو

گیا، گران ترین محصول تاریخ کرایسلر خواهد بود



معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، 
در راستای توس�عه صادرات و همکاری ها و تعامالت علمی، فناورانه و نوآورانه 
بین المللی ش��رکت های دانش بنیان، پاویون مل��ی محصوالت دانش بنیان در 

نمایشگاه Europort 2017را برگزار می کنند.  
این پاویون با همکاری س��تاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی برای حمایت از حضور 
شرکت های دانش بنیان در عرصه های بین المللی 
و معرفی دستاوردها و توانمندی های کشور برپا 
می شود.  سی و هش��تمین نمایشگاه دوساالنه 
Europort، در تاری��خ 16 ت��ا 19 آبان 1396 
)November 2017 7-10( در شهر رتردام 
هلند برگزار می شود. دوره گذشته نمایشگاه در 
س��ال 2015 با بیش از 30 هزار ش��رکت کننده 
از 40 کش��ور جه��ان برگزار ش��د، ک��ه در نوع 
خود بی نظیر اس��ت.  نمایشگاه یوروپورت هلند 
محلی را برای نمای��ش تجربیات جهانی و بروز 

فناوری های مختلف در زمینه های دریایی و دریانوردی برای بازدیدکنندگان 
و مشارکت کنندگان فراهم آورده است. ساختار نمایشگاه یوروپورت به گونه ای 
تعریف شده که تمامی متخصصان و نمایندگان بخش های مختلف، فروشندگان 

و خری��داران، اپراتورها و مال��کان و کلیه بخش های صنعت دریایی را گردهم 
آورده ان��د تا محل مناس��بی برای مالقات، دادوس��تد و افزایش دانش در این 
حوزه و کسب و کار فراهم شود.  به طور کلی یوروپورت در زمینه ها و حوزه های  
»بنادر و کشتیرانی«، »توسعه و ساخت بنادر و 
تاسیسات بندری«، »کشتیرانی«، »نفتکش و 
بانکرینگ«، »ساخت و تعمیر کشتی«، »انواع 
شناورهای کانتینری«، »شناورهای حمل گاز 
و فرآورده های نفتی«، »شناورهای مسافربری 
و تفریحی«، »ش��ناورهای الیروب، یدک کش 
و سوخت رس��ان«، »ش��ناورهای صی��ادی و 
ماهیگی��ری«،  »ش��ناورهای نظام��ی، صنایع 
فراساحلی، سکوها و تاسیس��ات نفت و گاز«، 
»تجهیزات انتقال و نصب سکوها«، »خدمات 
دریای��ی و بن��دری«، »تجهی��زات مخابراتی، 
رادارها و سیستم های مانیتورینگ«،  »هدایت 
و ناوبری دریایی«، »ساخت و تعمیر ژنراتورها«، 
»ترانس��فورماتورها«، »تعمی��ر، تجهی��ز و نگهداری موتورها«، »ش��فت ها«، 
»پروانه ها و پیش��رانه های دریایی«، »طراحی، مهندسی و مدیریت پروژه های 

دریایی«، »ساخت انواع شناورها« و . . . فعالیت می کند. 

ش��رکت تس��ال اعالم کرد برخالف پیش بینی ها، تنها 260 دستگاه 
خودروی تس��ال مدل 3 را طی سه ماه تابستان تولید کرده و از این رو 
ب��ا ضرری 619 میلیون دالری مواجه ش��ده اس��ت.به گزارش زومیت، 

ش��رکت تس��ال به تازگی طی بیانیه ای آمار 
و ارق��ام مرب��وط به تولی��د خود ت��ا پایان 
تابس��تان را اع��الم ک��رد که برخ��ی از این 
اعداد، بس��یار نگران کننده هس��تند. به نظر 
می رس��د گفته  ای��الن ماس��ک، مدیرعامل 
ش��رکت خودروسازی تس��ال مبنی بر ورود 
این ش��رکت به یک بحران تولید در مهرماه 
س��ال جاری به حقیقت پیوس��ته اس��ت و 
به واس��طه مش��کالتی که در زمینه تامین 
قطع��ات مورد نیاز خودروی س��دان تس��ال 
مدل 3 وجود دارد، این ش��رکت نوآور وارد 
بحرانی سخت شده است.عجیب ترین رقمی 
که در این گزارش به آن اش��اره شده، زیان 

619 میلیون دالری تس��ال است. هرچند شرکت تسال در حال توسعه  
فعالیت ها و ایجاد تنوع در محصوالت خود اس��ت، اما این میزان ضرر 
حتی برای ش��رکت در حال توسعه ای مانند تسال نیز رقم قابل توجهی 

به ش��مار می رود. در حقیقت این زیان مالی، در مقایس��ه با رقم 336 
میلیون دالری 3 ماهه دوم س��ال جاری میالدی، نشانه  دو برابر شدن 
هزینه های تسال است و زمانی که بدانیم سال گذشته و در همین بازه 
زمانی این ش��رکت نه تنها ضرری نداشت، 
بلکه 21.9 میلیون دالر نیز س��ود داشت، 
بیش��تر به اهمیت ماجرا پی خواهیم برد و 
بحرانی را که در نتیجه  عدم تولید کافی و 
موفقیت آمیز تس��ال مدل 3 برای ماسک و 
همکارانش ایجاد شده است درک خواهیم 
کرد.تولی��د م��دل 3 به عن��وان خودروی 
سدان الکتریکی و کوچک تسال در تیرماه 
آغاز و پس از گذش��ت س��ه ماه تنها 260 
دس��تگاه از این خودرو عرضه شده است. 
این در حالی اس��ت که پیش از این بنا به 
پیش بینی های انجام شده قرار بود تا پایان 
شهریورماه، بیش از 1500 دستگاه از این 
خودرو به تولید برسد.تس��ال در نامه ای به سهامداران، مقصر اصلی این 
وضعیت را عدم تامین تعداد کافی باتری  مورد نیاز برای خودروی تسال 

مدل 3 در کارخانه  باتری سازی این شرکت اعالم کرد.

با کاه��ش فروش تبلت ، این دس��تگاه  محبوبیت گذش��ته خود را از 
دست داده ، اما سهم آمازون از بازار تبلت  به لطف سیاست جسورانه این 
شرکت افزایش یافته است.  به گزارش زومیت و براساس گزارش موسسه 

تحقیقاتی IDC، سهم آمازون از بازار تبلت  
در س��ه ماهه سوم 201۷ در مقایسه با مدت 
مش��ابه پارس��ال، 3۸.۷درصد افزایش یافته 
اس��ت. اکنون س��هم کل��ی این ش��رکت با 
3.4درصد رش��د نسبت به س��ال 2016، به 
10.9درصد رس��یده است. آمازون همچنین 
در سه ماهه سوم 201۷، 4.4 میلیون دستگاه 
تبلت به بازار عرضه کرده اس��ت. این رقم در 
مدت مشابه سال قبل، 3.1 میلیون دستگاه 
بود.  طبق گزارش IDC، در س��ه ماهه سوم 
201۷ در مجموع 40 میلیون دستگاه تبلت 
عرضه ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با سال 
گذش��ته، کاهش��ی 5.4درصدی به حس��اب 

می آید.  جدول حاوی بازیگران برتر بازار تبلت، نش��ان دهنده سیاس��ت 
جس��ورانه آمازون در حوزه س��خت افزار اس��ت. عالوه ب��ر طیف متنوع 
دستگاه های اکو، آمازون به عرضه مدل های به روزشده از تبلت های خود 

نیز ادامه می دهد. آم��ازون همچنین تبلت های هفت اینچی خود را در 
ف��روش ویژه پرایم دی با قیمت کمتر از 30 دالر به دس��ت مش��تریان 
رس��انده اس��ت.  هرچند سیاست س��خت افزاری آمازون بر پایه کاهش 
قیمت برای جذب مش��تری است، اما این 
دس��تگاه ها در نهایت موفق ب��ه ایجاد یک 
رابط��ه بلندم��دت ب��ا مش��تریان، افزایش 
فروش محتوا و فروش بیشتر اشتراک  پرایم 
می ش��وند. تبلت های آم��ازون همچنین به 
گجت های دیگری برای اس��تفاده از الکسا، 
دس��تیار صوتی این شرکت تبدیل شده اند.  
در ط��رف دیگر، اپل با افزایش فروش آیپد، 
همچن��ان به صدرنش��ینی در ب��ازار تبلت 
ادامه می دهد. س��هم اپل در سه ماهه سوم 
س��ال 2016، 21.9درصد ب��ود و اکنون به 
25.۸درصد رس��یده اس��ت.  تی��م کوک، 
مدیرعامل اپ��ل در کنفرانس گزارش مالی 
این شرکت در ماه سپتامبر اعالم کرد که فروش آیپد برای دومین فصل 
متوالی، رشدی دورقمی تجربه کرده است. بنا بر ادعای اپل، فروش آیپد 

در سه ماهه چهارم سال مالی 11درصد افزایش داشته است. 

 مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت کار، گفت تمام 
وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های دولت��ی موظفند »مقرری بگی��ران بیمه 
بیکاری« را جهت اخذ مجوز کس��ب و کار و موافقت اصولی، در اولویت 

ق��رار دهند.  به گزارش گروه اقتصادی آنا از 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، کریم 
یاوری، مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه 
بی��کاری وزارت کار اعالم کرد: چتر حمایت 
اجتماعی از کارگران بیکار شده قبال شاغل، 

گسترده تر شده است. 
وی افزود: حدود 220 هزار نفر از کارگران 
که بدون میل و اراده از کار بیکار ش��ده اند، 
زیر چت��ر حمایت مقرری بیمه بیکاری قرار 
دارن��د؛ ضمن اینکه باوج��ود افزایش تعداد 
و هزینه های مقرری بگی��ران بیمه بیکاری، 
با اتخ��اذ تدابیر راهب��ردی از جمله هدایت 
مقرری بگی��ران بیم��ه بیکاری به اش��تغال 

مجدد، صرفه جویی در منابع بیمه بیکاری حاصل شده است. 
مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه 
نس��بت تعداد کل مقرری بگی��ران بیمه بیکاری ب��ه کل بیمه پردازان 

اجب��اری، کمی بی��ش از 2درصد اس��ت، گفت: بیمه ش��دگانی که به 
علت تغییرات س��اختار اقتص��ادی بنگاه، از کار بیکار ش��وند، با تایید 

شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. 
این مقام مس��ئول در وزارت کار افزود: 
هرگون��ه تغییر یا بازس��ازی خ��ط تولید، 
جابه جایی کارگاه و ماشین آالت به منظور 
کاهش وابس��تگی و بهینه کردن تولید در 
راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
دولت، تغییر س��اختار تلقی می ش��ود و با 
تایی��د ش��ورای عالی کار، کارگ��ران تحت 

پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. 
و  وزارتخانه ه��ا  تم��ام  داد:  ادام��ه  وی 
س��ازمان های دولتی که به نحوی از انحاء، 
پروانه کسب و کار و موافقت اصولی و اجازه 
تاس��یس واحد ه��ای تولی��دی و صنعتی 
و کش��اورزی و خدم��ات فن��ی را ص��ادر 
می کنند، موظفند بیمه شدگانی را که »مقرری بیمه بیکاری« دریافت 
می کنند، براس��اس معرفی واحد ه��ای کار و امور اجتماعی جهت اخذ 

مجوز کسب و کار و موافقت اصولی در اولویت قرار دهند. 

ضرر ۶20 میلیون دالری تسال در ۳ ماهه سوم 2017برگزاری پاویون ملی محصوالت دانش بنیان در نمایشگاه  »یورو پورت2017« یک مقام مسئول وزارت کار خبر داد افزایش سهم آمازون از بازار در حال سقوط تبلت 

مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت مجوز کسب و کار

دنیای اس��تارت آپ ها امروز بیشتر از هر زمان دیگری برای ایرانیان 
جذاب است و توس��عه یافتگی این شرکت ها در چند سال گذشته به 
خاطر اس��تقبال مردم از آنها بسیار باال بوده. براساس آمار ارائه شده از 
س��وی مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای نوپا فاوا، این 
کسب وکارها اکنون در مقایسه با سال 92، تا 32 برابر رشد کرده اند. 
به گزارش دیجیاتو، در ادامه این آمار به افزایش 60درصدی تعداد 
س��رمایه گذاران نیز اشاره می کند که به خاطر حضور آنها و همچنین 
پویا بودن تیم های اس��تارت آپی از 130 مورد تعداد کس��ب وکارهای 
نوین در چهار س��ال پیش به بیش از 41130 اس��تارت آپ در شش 

ماهه اول جاری رسیده  است. 
البته باید توجه داشت که این آمار شامل استارت آپ هایی می شود 
که یا شکس��ت خوردند یا در حد ای��ده باقی ماندند. این آمار چندان 
ه��م عجیب نیس��ت چرا که با گش��ت و گذار در بی��ن صفحات وب با 
انبوه س��ایت های خدماتی تحت عنوان اس��تارت آپ مواجه می شوید 
که مدت هاست آپدیت نشده اند و کم کم در حال محو شدن هستند. 
آموزش  و راهنمایی های مش��اوران کس��ب وکار و فناوری می تواند 
نقش مهمی در موفقیت یک اس��تارت آپ داش��ته باش��د. در همین 
راس��تا »س��حر افاضلی«، بنیانگذار آژانس روابط عمومی  ای سین که 
س��ابقه همکاری با استارت آپ های موفقی را در کارنامه خود نیز دارد 
به دیجیاتو درباره اس��تارت آپ ها، رش��د و موانع آنها توضیحاتی ارائه 

می دهد. 
او معتقد است که اس��تارت آپ ها در ایران بیشتر افزایش داشته اند 
تا رشد، چرا که مفهوم رشد، یک مفهوم کیفی است و با شاخص های 
مختلف��ی ارزیابی می ش��ود. نمی ت��وان تنها با افزایش تع��داد از لفظ 
رش��د برای همه آنها اس��تفاده کرد، اما می توان گفت طی س��ه سال 
اخیر با ورود برخی س��رمایه گذاران و البته استارت آپ های موفق این 
ب��ازار رش��د کرده و همچنان در مس��یر صعود ق��رار دارد. افاضلی به 
دیجیاتو می گوید: »شاید یکی از دالیل عالقه جوانان ایرانی به فضای 
استارت آپ و به طور ویژه کسب وکارهای مرتبط با تکنولوژی، افزایش 
ضریب نفوذ اینترنت در ایران باش��د. ورود اینترنت و گسترش آن، به 
ارتباط و کسب اطالع از تجربیات کشورهای دیگر منجر شده است و 
در نهایت باعث ش��ده این فضا برای جوانان جذاب شود. عالقه مندی 
همیشه با هیجان و احساسات آمیخته است که البته ایرادی هم ندارد 
ولی باعث می شود بسیاری از جوانان با رویاهای بزرگ و بدون اینکه 
بدانند چه س��ختی هایی در انتظارشان است، وارد این فضا شوند و در 

نهایت هم شکست بخورند.«
او درباره احتمال شکس��ت استارت آپ ها توضیح می دهد: »شکست 
خ��وردن به نظر یک امر عادی اس��ت. طبق آمارهای منتشرش��ده از 
هر 10اس��تارت آپ در سیلیکون ولی 9 استارت آپ محکوم به شکست 
هستند. بیش��تر آنها نیز در ش��ش ماه اول شکست می خورند. حتی 
می ت��وان گف��ت یکی از وظایف ش��تاب دهنده ها و مربی��ان کمک به 

شکست هرچه سریع تر استارت آپ های محکوم به شکست است.«
او ب��ه س��ه بازیگر اصل��ی در این ح��وزه یعنی دولت، دانش��گاه و 
س��رمایه گذار خصوص��ی برای ایجاد ش��رایط مناس��ب جهت رش��د 
استارت آپ ها اشاره می کند و می گوید: »بدون همکاری تنگاتنگ این 
س��ه گروه، اکوسیستم کارآفرینی رش��د نخواهد کرد. دولت می تواند 
ب��ا تدوین قوانین حمایتگرانه، دانش��گاه ها با آم��وزش اصول و ایجاد 

فضایی ب��رای تفکر کارآفرین��ی و بخش خصوصی با س��رمایه گذاری 
خطر پذیر می توانند این مثلث طالیی را برای رشد اقتصادی و افزایش 

کارآفرینی شکل دهند.«
افاضلی درباره پیاده سازی تجربیات موفق استارت آپی خارج کشور 
در ای��ران موافق اس��ت و در این باره می گوید: »اس��تفاده از تجربیات 
اس��تارت آپ های خارجی یک��ی از بهترین فرصت هایی اس��ت که در 
نهایت به رشد و بلوغ فضای استارت آپی ایران منجر می شود. استفاده 
از هم افزایی به جای رقابت و ایجاد فضای کار مش��ترک در قالب یک 
تیم منس��جم عاملی اس��ت که خیلی از اس��تارت آپ های ایرانی فاقد 
آن هس��تند و الزم اس��ت آن را بیاموزند. تجربه ثابت کرده است که 
تمرکز روی این هم افزایی به رشد، ثبات و موفقیت استارت آپ منجر 

شده است.«
او یک��ی دیگر از دالیل رش��د س��ریع برخ��ی از اس��تارت آپ ها را 
مقیاس پذی��ری )scalability( می دان��د و معتق��د اس��ت: »نتیجه 
نش��ان داده استفاده از پتانس��یل های بازار سنتی و پیوند دادن آن با 
ویژگی های بازارهای تازه موفق ترین استارت آپ ها را شکل داده است. 
نمونه های زیادی برای این مس��ئله وج��ود دارد، مثل Amazon یا 
Airbnb در اصل تکنولوژی در این استارت آپ ها در خدمت نیازهای 
مش��تریان و پتانس��یل های بازار قرار گرفته است. در ایران هم تقریبا 

استارت آپ های موفق در همین مسیر حرکت می کنند.«
اما برای شکل گیری یک استارت آپ موفق چه شرایطی الزم است؟ 
او در پاس��خ به این سوال می گوید: »وقتی نمونه های موفق را بررسی 
می کنیم چن��د عامل اصلی به چش��م می خورد. عوامل��ی مانند تیم 
کارآمد، س��رمایه و نحوه اجرای درس��ت. برعکس آن چیزی که همه 
تصور دارند ایده های بدیع و درخش��ان الزاما اس��تارت آپ های موفقی 
نمی س��ازند. برای اینکه یک کس��ب و کار نوپا بتواند دوام بیاورد الزم 
اس��ت نیاز جامعه را بشناس��ند و بدانند که چطور باید آن را به مردم 
معرف��ی کنند. یا باید به یک نیاز پاس��خ داد یا ی��ک نیاز برای مردم 

طراحی کرد. 
ه��ر جامعه ای به یک کس��ب و کار متفاوت واکنش نش��ان می دهد. 
ش��اید اگر اسنپ 10 سال پیش همزمان با دیجی کاال راه اندازی شده 
ب��ود تا این حد مورد توج��ه قرار نمی گرفت چون در آن زمان ضریب 
نفوذ اینترنت و تلفن هوش��مند اینقدر باال نبود. باید ش��رایط را برای 
راه اندازی کس��ب و کار سنجید و بعد عمل کرد. در ضمن شیوه اجرا و 
البته معرفی درس��ت یک خدمت یا محصول تازه به جامعه موضوعی 

است که نباید از آن غافل شد.«
امروزه بسیاری از استارت آپ ها با ایده ای خام مسیر را آغاز می کنند 
و سپس در مراحل اولیه از توسعه جا می  مانند. افزایش روزافزون آنها 
بر کسی پوشیده نیست ولی همانطور که در فوق به آن اشاره شد این 

افزایش لزوما به معنای رشد و توسعه آنها نیست. 
رش��د اس��تارت آپ ها جدا از عواملی مثل زمان و . . . به بسیاری از 
موارد دیگر بستگی دارد که با تجمیع آنها در کنار یکدیگر می توان به 
بهره وری کاملی از آن رس��ید. ورود برندهای مطرحی چون گوگل به 
حوزه اس��تارت آپ ها و آموزش افراد بااستعداد در آن نشان از اهمیت 
موضوع در بازار جهانی تجارت الکترونیک می دهد؛ بازاری که س��هم 
ایران هنوز در آن بس��یار پایین اس��ت و با بهبود آن می توان اقتصاد 

ایران را متحول ساخت. 

مدیریت یک کسب وکار، بسیار مشکل و چالش برانگیز است، اما روش ها 
و نکات س��اده ای وجود دارد که با به کارگیری آنها می توانید این موقعیت 
سخت را برای خود آسان تر کنید. مدیریت واقعا کار سختی است. برخی 
افراد با فراموش کردن چند نکته  اساسی و ساده، این کار را برای خودشان 
سخت تر می کنند. با به کارگیری 9 نکته  زیر به نقل از زومیت، مدیریت را 

برای خود آسان تر کنید و تبدیل به مدیر بهتری شوید.
1- زندگی را برای تیم خود ساده تر کنید

نقش یک مدیر، افزایش تاثیر و بهره وری گروه های ش��رکت است تا 
بتوان اوضاع را بهبود داد، اما بوروکراسی های بی فایده، جلسات طوالنی 
و خس��ته کننده و درخواست گزارش های بی پایانی که هیچ کس آنها را 

نمی خواند، فقط اوضاع را بدتر می کند.
گوردون ترگولد در این باره می گوید: »یکی از رئیس های س��ابق من 
عادت داشت که از ساعت دو بعدازظهر، جلسه برگزار کند. این جلسات 
اغلب تا پس از س��اعت هشت شب طول می کشیدند. او در تمام طول 
این س��اعات ح��رف می زد و این جلس��ات هیچ نتیج��ه مثبتی اعم از 
جهت دهی، تصمیم گیری یا پش��تیبانی نداشتند. بدتر از همه این بود 
که او همراه داش��تن لپ تاپ در جلسه ها را ممنوع کرده بود تا همه به 
او توج��ه کنند. نتیجه آن بود که همه باید تا دیروقت کار می کردند تا 

کاری را انجام دهند که عصر نتوانسته بودند انجام دهند.«
2-تیم متخصصان شما بهتر از شما در مورد کارشان می دانند. به 

آنها نگویید که چگونه کارشان را انجام دهند
انتظار نمی رود شما به عنوان یک مدیر در همه چیز تخصص داشته 
باش��ید. در حقیقت، انتظار می رود که شما در مدیریت و دسترسی به 
بهترین بهره وری از گروه تان تخصص داش��ته باش��ید. از بهترین راه ها 
برای انجام این کار، این اس��ت که به گروه خود بگویید چه می خواهید 
و به دنبال چه نوع خروجی هستید. آنگاه آنها را به حال خود بگذارید 

تا خودشان بهترین راه دستیابی به این هدف را بیابند.
اگر کارمندان احساس کنند که ارزشمندی آنها نادیده انگاشته شده 
است، اش��تیاق خود را برای پیشرفت و انجام کارها از دست می دهند. 
ش��ما نباید به عنوان رئیس آنها، همکاری را نادیده بگیرید و آنها را به 

پیروی از دستورالعمل ها محدود کنید.
۳- مهم نیس�ت چق�در باالی س�ر کارمند خود بایس�تید؛ آنها 

سریع تر از این کار نمی کنند
مدیریت میکرو، بهینه بودن کار را از بین می برد. مخصوصا اگر شما 
به این خصوصیت مش��هور شوید، دیگر کس��ی مایل نخواهد بود برای 
شما کار کند و کارمندان فعلی تان نیز به دنبال راه خروج خواهند بود.

به گروه خود، فضا، زمان و آزادی بدهید تا موفق شوند. ایرادی ندارد 
که بررس��ی کنید کار آنها چطور پیش م��ی رود، اما این کار را هر 15 

دقیقه انجام ندهید.
۴- اگر کاری را به کسی محول کنید که مهارت، زمان یا ابزار آن 

را ندارد، آنگاه شما مقصر شکست هستید
شما باید به عنوان یک مدیر، گروه ها را در پست هایی قرار دهید که 
ضامن موفقیت آنها اس��ت. اگر گروه ابزار کلیدی را نداشته باشد، باید 
آن را فراهم کنید. انس��ان ها اگر احس��اس کنند ک��ه نمی توانند کار را 
انجام دهند یا چیزهایی که برای انجام کار الزم است، در اختیار ندارند، 
مسئولیت آن را قبول نخواهند کرد. اگر آنها خود را در چنین موقعیتی 

می بینند، آنگاه شما کار خود را درست انجام نداده اید.

۵- اشتباه ها رخ می دهند و یادگیری این گونه انجام می شود. اگر 
همه را تنبیه کنید، دیگر تالش نخواهند کرد

اشتباه ها همیشه در روند کاری رخ می دهند. شما باید تشخیص دهید 
که این اشتباه ها از سر اهمال کاری رخ داده اند یا دلیل دیگری در پس آن 
وجود دارد. تجربه به من نشان داده است که اشتباه های از سر اهمال کاری 
بسیار کم هستند. شما باید محیط امنی به وجود آورید تا کارمندان بدون 
ترس از بازخواست، نکات جدید را امتحان کنند. در غیر این صورت شما 

ابتکار و ریسک پذیری را که دو جزء اصلی رشد هستند، از بین برده اید.
۶- تعادل کار و زندگی هم برای مدیریت مهم است و هم کارمندان

ش��ما باید به س��المت و رضایت گ��روه خود توجه کنی��د، بنابراین 
حواس تان به ساعت های کاری اضافی و کار در آخر هفته باشد.

برنامه های��ی نریزید که برای انج��ام آنها نیاز به اضافه کاری یا کار در 
آخر هفته ها باشد. وقتی ساعات کاری تمام شده است و دارد دیروقت 
می ش��ود، کارمندان خود را تش��ویق کنید که به خانه های شان بروند، 
مخصوصا وقتی خود ش��ما هم در حال ترک محیط کار هس��تید. هیچ 
چیز مانند رئیسی که ساعت 6-5 دفتر را ترک می کند، اما تیم او برای 
عقب نماندن از زمان بندی باید تا دیروقت کار کنند، رنج آورتر نیس��ت. 

کارمندان شما توجه شما به تعادل کار و زندگی شان را ارج می نهند.
7- تش�کر کردن و تحسین کارمندان برای شما هزینه ای ندارد، 

آنها را تشویق کنید
به رس��میت ش��ناختن تالش کارمندان، یکی از بهترین ابزارهای در 
دست مدیرها است. این کار سه فایده دارد: اول، هزینه ای ندارد؛ دوم، 
انجام آن آس��ان است؛ س��وم، کارمندان انگیزه پیدا می کنند تا باز هم 
کار خود را بهتر انجام دهند. همه ما احتیاج داریم که احس��اس کنیم 
کار خود را به خوبی انجام داده ایم و تشکر کردن باعث می شود چنین 
احساس��ی پیدا کنیم. ابتدا از تالش های کارمندان خود قدردانی کنید. 
وقت��ی از تالش های آنها قدردانی می کنید، زمان زیادی نخواهد برد تا 

از آنها به سبب دستاوردهای شان قدردانی کنید.
۸- کار شما با دستوردادن به پایان نمی رسد، بلکه در واقع آغاز می شود

مدیریت به معنای دستوردادن نیست. مدیریت یعنی چگونه گروه های 
زیردست خود را در موقعیت هایی قرار دهید که به موفقیت آنها ختم شود. 
آنها را در طول مس��یر حمایت کنید و موانع س��ر راه شان را بردارید و در 

نهایت از آنها به خاطر دستاوردهای شان سپاسگزاری کنید.
۹- اگر قس�مت عم�ده  کار را انجام ندهید، اعتب�ار عمده کار را 

نمی گیرید
دزدیدن اعتبار کاری که خوب انجام ش��ده اس��ت، ارتباط بین مدیر 
و گروهش را از بی��ن می برد. من به صورت عمدی از لغت »دزدیدن« 
اس��تفاده کرده ام. چرا که تیم ش��ما دقیقا به همین شکل این قضیه را 
می بین��د. این کار پیامده��ای مخربی برای رابطه  ش��ما با گروه تان به 
دنبال خواهد داش��ت. به یاد داشته باش��ید که شما مدیر هستید و نه 
یک دزد دریایی، بنابراین بیش��ترین س��هم از اعتبار دستاورد گروه به 
شما تعلق نمی گیرد. در حقیقت، من شما را تشویق می کنم که تمامی 
اعتبار کار انجام شده را به گروه خود بدهید که باعث می شود از شما به 

عنوان یک مدیر، قدردانی کنند و به شما احترام بگذارند.
 مدیریت را از آنچه هس��ت، سخت تر نکنید. این یادآوری های ساده، 
به راحتی پیاده سازی می شوند و تاثیری بسیار مثبت بر نتایج و اعتبار 

شما دارند.

 افزایش تعداد استارت آپ ها در ایران
با موفقیت آنها همخوانی ندارد

بر چالش های مدیریت استارت آپ خود غلبه کنید

جف بزوس بیش 
از 1.1 میلیارد دالر 
از سهام خود در 
آمازون را فروخت
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دریچـــهنگــــاه

عض��و هیأت علمی دانش��گاه آزاد اس��المی گناباد گفت دانش��گاه ها باید برای 
ایج��اد فرصت های ش��غلی مهارت های کارآفرین��ی را به دانش��جویان بیاموزند.  
ابوالقاسم شفیعی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اشتغال 
فارغ التحصیالن بیش از هر زمان دیگر در شرایط کنونی اهمیت داشته و در صدر 

دغدغه های مسئوالن، مردم و خانواده ها قرار دارد.
وی افزود: این مهم مستلزم تقویت مهارت های کارآفرینی و متناسب با نیاز های 
بازار کار طی دوران تحصیل در دانش��گاه است. امروزه دانشگاه ها وظیفه دارند به 

آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار، کمک کنند.  

عضو هیأت علمی دانشگاه گناباد: 

 مهارت های کارآفرینی
باید در دانشگاه ها تقویت شود در راس��تای توانمند س��ازی مجموعه ه��ای صنعت��ی اس��تان چهارمحال  و  

بختیاری و رفع مش��کالت فنی این مجموعه ها با مش��ارکت مستعدان  برتر و 
مراکز آموزش  عالی اس��تان و اداره صنعت، معدن و تجارت، رویداد »متنا« با 
محوریت مشکل گش��ایی، توانمندسازی، نوآوری و اقدام از آذرماه سال جاری 
تا پایان س��ال به همت بنیاد نخبگان استان برگزار می شود.  در این رویداد با 
بهره گیری از ایده های س��رآمدان، متخصصان و مس��تعدان  برتر در جهت رفع 
مش��کالت بخش صنعت تالش خواهد شد.  در گام نخست این رویداد، ضمن 
عارضه یابی از مجموعه های صنعتی، مش��کالت و معضالت صنعت دسته بندی 
ش��ده و با توجه به آنها، از اجتماعات نخبگانی برای ش��رکت در رویداد و ارائه 

ایده های خود در جهت رفع موانع این مسائل، دعوت به عمل خواهد آمد. 

 آغاز ثبت  نام در رویداد »متنا«
با محوریت توانمندسازی و نوآوری

همانطور که می دانید جف بزوس، مدیرعامل آمازون اکنون رسما ثروتمند ترین فرد 
دنیا به شمار می رود، اما بخش اعظم ثروت او که اکنون رقمی بالغ بر ۹۵میلیارد دالر 
می شود با سهام کمپانی تحت اداره اش گره خورده است. 
به گزارش دیجیاتو، به همین دلیل او هر از گاهی بخشی از سهام خود را به پول نقد 
تبدیل می کند و تازه ترین اقدام او در این راستا به اواخر هفته گذشته برمی گردد، با 
این تفاوت که این بار رقمی بیشتر از همیشه را شاهد هستیم. برای نخستین بار، بزوس 
سهامی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر را فروخته است. 
بزوس طی شش سال گذشته معموال ۹00 هزار تا یک میلیون سهم خود را به صورت 
دوره ای به فروش می رساند )او هنوز تقریبا۸0 میلیون سهم در آمازون دارد(. با این 
حال افزایش فوق العاده ارزش سهام این کمپانی در سال جاری باعث شده دارایی 
بزوس نیز به مراتب بیشتر از قبل شود. 
البته اینکه بزوس دقیقا با این حجم از نقدینگی چه کار می کند هنوز مشخص 
نیست، چون او برخالف بیل گیتس یا مارک زاکربرگ، چندان درگیر فعالیت های 
بشردوستانه و خیرخواهانه نیست، هرچند پدر و مادرش )جکی و مایک بزوس( یک 
بنیاد آموزشی را با سرمایه نه چندان باال مدیریت می کنند. 
مدیرعامل آمازون چند ماه قبل اعالم کرد که دوست دارد بیشتر در کارهای خیر 
شریک شود و از دنبال کنندگانش در توییتر خواست ایده ها و نظرات شان را برای او 
ارسال کنند. با این حال، شاید بزوس قصد دارد بخشی از این سرمایه نقدی هنگفت را 
به شرکت فضایی خودش یعنی »بلو اوریجین« تزریق کند تا از رقابت فضایی اخیر در 
میان شرکت های خصوصی عقب نماند. 
 



ت��ا به امروزه مقاالت زیادی در رابطه با 
برند به رش��ته تحریر درآمده، با این حال 
در هیچ یک دس��ته بندی درستی از انواع 
آن ص��ورت نگرفته اس��ت. ب��دون تردید 
عدم آگاهی نس��بت به ای��ن قضیه منجر 
به کلی نگری خواهد ش��د که در راستای 
ایج��اد برن��دی موفق، افراد را با مش��کل 
مواج��ه خواه��د س��اخت. توجه داش��ته 
باشید که برند از الزامات هر کسب وکاری 
محس��وب می ش��ود و به همین خاطر در 
این مقال��ه به معرف��ی 19 مدل مختلف 

برند خواهیم پرداخت. 
1-برند شخصی

هنگامی که برخی ویژگی های یک نام 
تج��اری را به فردی ارتب��اط دهیم، آنگاه 
صاح��ب یک برند ش��خصی خواهیم بود. 
درواق��ع ای��ن امر برای اف��رادی که قصد 
کسب ش��هرت به هر دلیل دارند، به کار 
م��ی رود. درواقع تحت این ش��رایط برند 
ش��ما وجهه انس��انی به خود گرفته و به 
نوعی کمک به افزایش اعتبار شما خواهد 
کرد. توجه داش��ته باش��ید ک��ه این برند 
را افراد برای خود س��اخته و در راس��تای 
تقویت یا گسترش آن نیز الزم است فرد 
اقدامات الزم را صورت دهد. در این رابطه 
اس��تفاده از حداقل یک مشاور باتجربه به 

شما در این رابطه کمک خواهد کرد. 
2-برند محصول

برند کاالی مصرفی در اثر ایجاد ارتباط 
مش��تری با محصوالت شکل می گیرد. با 
این حال این امر تنها ش��امل آن دسته از 
محصوالت می شود که در ذهن ها جاودان 
می ش��وند. به همین خاطر اطالق این امر 
به تمامی آنها اقدامی نادرس��ت محسوب 
می ش��ود. با این ح��ال این ن��وع برند از 
متداول تری��ن نوع از می��ان تمامی انواع 

محسوب می شود. 
3-برند خدمات

تقریبا ش��بیه به نوع قبل��ی بوده با این 
حال ادراک افراد از آن صرفا به واس��طه 
محصول��ی ک��ه ارائ��ه می دهند نیس��ت. 
درواق��ع در این رابطه نوع خدمتی که در 
حال انجام است نیز مدنظر قرار می گیرد. 
موسسات آموزشی و نظافتی از مثال های 

بارز این امر محسوب می شوند. 
4-برند شرکتی

 این مفهوم تحت عنوان برند سازمانی 
نیز شناخته می ش��ود که به یک شرکت 
اطالق می شود. درواقع تحت این شرایط 
دیگر یک فرد یا افراد خاص مطرح نبوده، 
و تمام��ی اقدام��ات در راس��تای افزایش 
اعتبار مجموعه ش��رکت خواه��د بود. با 
توجه ب��ه افزای��ش تعداد ش��رکت ها در 
تمامی حوزه های کس��ب وکار، وجود نام 
تجاری س��ازمانی قوی از الزامات مهم هر 
شرکت محسوب شده که الزم است برای 
ش��کل گیری و پرورش آن مطالعات الزم 

را داشته باشید. 
5-برند سرمایه گذار

این امر ب��ه طور معمول برای برندهای 
س��هامدار یا فع��ال در حوزه های مرتبط 
ب��ه خدمات س��رمایه گذاری و مالی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ای��ن نام تجاری 
وطیفه دارد مانند یک آیینه عمل کرده و 

به خوبی ارزش سهام خود را به مخاطب 
نشان دهد. 

6-برند غیرانتفاعی
ای��ن ن��وع برنده��ا در راس��تای اهداف 
اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این 
مدل از انواع نوظهور و جدید محسوب شده 
و به همین خاطر بس��یاری از کش��ورها با 
مفاهیم و اصول آن بیگانه هستند. به همین 
دلیل با به کار ب��ردن آن می توانید اقدامی 
نوین را ص��ورت دهید که خ��ود منجر به 

مزیت رقابتی خواهد شد. 
7-برند عمومی

ن��ام دیگر آن برند دولت��ی بوده که در 
رابطه با نهادهای وابسته به دولت به کار 
می رود. با توجه به حوزه فعالیت بس��یار 
گس��ترده نهادهای دولتی، اط��الق واژه 
عمومی برای آن کامال درس��ت بوده و از 

مخاطبان بسیار زیادی برخوردارند.
در همی��ن راس��تا هدف اصل��ی آن را 
کس��ب اطمینان مخاطب معرفی کرده و 
اعتقاد دارند که کس��ب ش��هرت با توجه 
ب��ه این امر که افراد باید با آنها در ارتباط 
باش��ند و به نوعی گزینه دیگری ندارند، 
از اهمیت چندانی برخ��وردار نبوده و به 
همی��ن خاطر به آن توجه خاصی نش��ان 

داده نمی شود. 
8-برند خصوصی

این ن��وع برندها برای اه��داف خاص 
به کار برده می ش��ود. ب��ه همین خاطر 
مخاطب��ان آن نی��ز قش��ری مخصوص 
خواهن��د ب��ود. در همی��ن راس��تا نحوه 
تبلیغات و س��ایر اقدامات در این رابطه 
با م��وارد دیگ��ر تفاوت خواهد داش��ت.  
از مثال ه��ای بارز این امر ش��رکت هایی 
هس��تند که محصولی را تولید کرد، اما 
نام تجاری مشتری خود را روی آن درج 

می کنند. 
9-برند مکان

بس��یاری از افراد با اه��داف مختلف به 
نق��اط مختلف جه��ان س��فر می کنند و 
همی��ن امر موقعیت و ب��ازاری مطلوب را 
در راستای اقدامات تجاری ایجاد خواهد 
ک��رد که تنها زمانی می توانید به ش��کلی 
هدفمند موفقیت خ��ود را تضمین کنید 

که منطقه مورد نظر خود را تحت عنوان 
ی��ک برند مطرح کنی��د. از این امر تحت 
عنوان برن��د مقصد و برند ش��هر نیز یاد 
می ش��ود. همچنین فرام��وش نکنید که 
در این رابطه ش��عار انتخابی شما از لوگو 
انتخابی مهمتر بوده و الزم اس��ت بیانگر 

ویژگی بارز و خاص آن باشد. 
10-برند ملی

این مفهوم درواقع نوع گسترده  تر مدل 
قبلی بوده و به ویژگی یک کش��ور اشاره 
دارد. برای مثال سراسر جهان آلمان را به 
سختکوش��ی می شناسند. فراموش نکنید 
که این امر با توجه به نوع عملکرد ش��ما 
بوده و الزم اس��ت برای در اختیار داشتن 
نام تجاری خوب، اقدامات شایس��ته ای را 
انجام دهی��د تا در دنیا با نامی مناس��ب 
م��ورد خطاب قرار گیرید. فراموش نکنید 
که این برند بیانگر بارزترین ویژگی کشور 
شما خواهد بود. به همین خاطر نمی توان 

در رابطه با آن سلیقه ای عمل کرد. 
11-برند اخالقی

ای��ن مقوله ب��ه دوطریق ب��ه کار برده 
می ش��ود؛ نخس��ت توصیف��ی از این امر 
که برند به چ��ه نحوی عمل می کند، آن 
ام��ر خصوص��ا در رابطه ب��ا تکنیک هایی 
که ب��ه کار برده می ش��ود و تعهداتی که 
در حوزه هایی مانن��د امنیت نیروی کار، 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت )CSR(  و 
م��واردی از این دس��ت دارن��د، به عنوان 
برندی اخالقی ش��ناخته می شوند. مورد 
دیگر آن ک��ه، بیانگر مح��دوده کیفیتی 
اس��ت که مش��تریان باید توقع داش��ته 
باش��ند. این اق��دام باعث می ش��ود تا از 
ای��ن طری��ق اطمینان حاص��ل کنید که 
برند انتخاب ش��ده، مسئولیت پذیر است. 
می ت��وان ب��ا اطمینان عنوان داش��ت که 
موفق تری��ن برنده��ای اخالق��ی، آنهایی 
هستند که تجارت منصفانه ای دارند. این 
نوع نام های تج��اری عموما تحت عنوان 

NGO ها شناخته می شوند. 
12-برند افراد مشهور

س��لبریتی به افرادی اطالق می ش��ود 
ک��ه غالب مردم حداقل ی��ک جامعه آنها 
را بشناس��ند. همین امر باعث می شود تا 

این افراد تمایل داش��ته باشند از شهرت 
خود در راستای اهداف اقتصادی استفاده 
کنند که نتیجه آن ایجاد برند آنها است. 
تحت این ش��رایط دیگر اهمیت چندانی 
ن��دارد ک��ه در چ��ه ح��وزه ای از اقتصاد 
قصد فعالیت دارید، ش��هرت شما ضامن 

موفقیت و فروش محصول خواهد بود. 
13-برند عوامل سازنده

این برند در ارتباط با محصوالتی به کار 
می رود که در راس��تای تکمیل محصولی 
دیگر به کار برده می شود. درواقع مشتری 
هیچ گ��اه از ای��ن دس��ته از محص��والت 
به صورت جدا اس��تفاده نکرده با این حال 
وجود آن در محصول خریداری ش��ده از 
اهمیت بسیاری برای شان برخوردار است. 
درس��ت همانند وجود پردازنده اینتل در 
لپ تاپ ها ک��ه از معیاره��ای خرید افراد 

محسوب می شود. 
14-برند جهانی

این دس��ته از برندها برای شرکت های 
جهانی به کار برده می ش��ود و مهم ترین 
ویژگ��ی آن ای��ن اس��ت که از ش��عاری 
ثابت برخوردار نب��وده و همین امر باعث 
می ش��ود ت��ا در مواجهه ب��ا قومیت های 

مختلف بتواند موفق عمل کند. 
15-برند چالشی

این ن��وع برندها با ه��دف ایجاد تغییر 
شکل می گیرند. این برندها همواره نوآور 
بوده و رویکردی متفاوت با س��ایر رقبای 
خود دارند. همی��ن اقدامات متفاوت نیز 
باعث می ش��ود تا همواره مورد توجه قرار 

گیرند. 
16-برند عام

در صورت��ی که برای محص��ول وجهه 
تمایزی وجود نداشته باشد این نوع برند 
شکل خواهد گرفت که در سه قالب کلی 
بهداش��ت و درمان، محاوره و عملکردی 

قرار خواهند گرفت. 
17-برند لوکس

به واس��طه اقداماتی که دارند مععموال 
برای اقشار ثروتمند و مورد استفاده قرار 
می گیرن��د. درواقع ماموری��ت این برندها 
این اس��ت که نش��ان دهن��د محصوالت 
از فضایی متفاوت نس��بت به س��ایر رقبا 

برخوردار هستند. 
18-برند دینی

این نوع برندها درواقع به دنبال مشتری 
نبوده و خواهان پیرو هستند. رویکرد آنها 
نیز تجاری نبوده و شناخته شدن اهداف 
و آرمان ه��ا، اهداف اصلی آنها محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر در به کار بردن 
نام برند برای آنها تردیدهایی وجود دارد. 
از ویژگی های آن می توان عدم دوستی یا 
یکدیگ��ر و ایجاد ی��ک فرهنگ خاص در 

زندگی مخاطب اشاره کرد. 
19-برند کارفرما

این امر در ارتباط با برند س��ازمانی به 
کار می رود و به این موضوع اش��اره دارد 
ک��ه به عنوان کارفرما ب��ه قدری جذابیت 
داش��ته باشید که هدف اصلی افراد ایجاد 
فرصت��ی برای حضور در ش��رکت ش��ما 
باش��د. تحت این شرایط مس��ائلی مانند 
دس��تمزد و ساعات کاری چندان اهمیت 
پیدا نکرده و این از نظر اقتصادی به نفع 

شرکت خواهد بود. 
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مدل های مختلف برند
ایستگاه تبلیغات

"Cadbury: نجات محیط زیست
با شکالت

بازاریاب��ی س��ببی یا هم��ان بازاریابی به واس��طه، 
فعالی��ت تبلیغاتی اس��ت که در آن کس��ب و کارها و 
خیریه ها  )یا سازمان های غیرانتفاعی( برای بازاریابی 
محصول یا خدمت با ه��م همکاری می کنند و البته 
در نهایت قرار اس��ت به س��ودی دوطرفه دست پیدا 
کنند. بازاریابی س��ببی با فراهم ک��ردن منابع مالی 
از یک طرف به مس��ائل اجتماع��ی روز می پردازد و 

از طرف دیگر اهداف مهم کاری را دنبال می کند. 
در ای��ن مطل��ب به نق��ل از  ام بی ای نی��وز، قصد 
داریم ایده جذاب  )Yowie( را در اس��ترالیا بررسی 
و آن را به عن��وان یک نمونه موفق بازاریابی س��ببی 
 معرفی کنیم. کس��ی نیس��ت که با ش��کالت شیری
نباش��د. آش��نا   )Dairy Milk( Cadbury"

Cadbury Schweppes در سال 199۷روشی تازه 
برای افزودن ارزش به شکالت شیری اش پیدا کرد. 

این کار با توجه به عالقه مندی  مخاطب و با تغییر 
بسته بندی شکالت به شکل کاراکترهای جذابی مثل 
Yowie ص��ورت گرفت. عالوه بر این با همراه کردن 
محصول با محتوای آموزشی مثل اسباب بازی ، کتاب  
و س��ی دی های تم دار، محصول به اطالع رس��انی در 
مورد محیط زیس��ت پرداخت که دل مش��غولی اصلی 

مخاطبان بود. 
Cadbury Schweppes ش��رکتی است بر پایه 
فعالیت ه��ای بازاریابی. موفقی��ت این برند از برآورده 
کردن نیازهای مخاطبانش به دس��ت آمده اس��ت و 
برند ای��ن کار را با گوش دادن دائمی به مخاطبان و 
توجه به تغییر نیازهای آنان به بهترین ش��کل انجام 
می دهد. بر همین اساس، برند همواره سرگرم تولید 
محص��والت جدید و یافتن راهی برای افزودن ارزش 

به این محصوالت بوده است. 
یک��ی از مهم ترین اهداف بازاریابی کس��ب و کارهای 
ب��زرگ، تمرکز بر فرصت ه��ای س��ودآور در محدوده 
محصوالت ویژه ش��ان در بازارهای جهانی اس��ت. این 
فعالیت می تواند به شکل تولید ارزش یا افزایش حجم 
تولید یا ترکیبی از هر دو ظاهر ش��ود و در تمام اشکال 
محصوالت پرمصرف از ش��امپو و خمیردندان گرفته تا 
ش��یرینی جات و نوشیدنی ها دیده می شود. منطق این 
کار س��اده اس��ت؛ با در معرض دید بودن، سوددهی و 
حجم تولی��د در ب��ازار جهانی، کس��ب و کارها فرصت 
مناسبی برای فراهم کردن کاالی باکیفیت و ارائه ارزش 

در ازای پول دریافتی را به دست می آورند. 
ح��وزه  دو  در  ه��م   Cadbury Schweppes
نوش��یدنی و شکالت و ش��یرینی متمرکز بوده است 
و در س��ال های 199۲ و 199۷ در ای��ن دو حوزه به 
ترتیب ۲۵و ۲0درصد افزایش تولید داش��ته اس��ت. 
ه��دف دیگر بازاریابی افزایش حجم فروش و س��هم 
ب��ازار با ن��وآوری در محصول و بس��ته بندی اس��ت. 
نوآوری برنده��ا را در رقابت همیش��گی با برندهای 
دیگ��ر، در ردیف برنده قرار می دهد و برندهای نوآور 
و خ��الق می توانند با شناس��ایی تغییرات در محیط 
کار و ارزیابی اطالعات به دست آمده از تحقیقات، از 

فرصت های تازه بهره برداری کنند. 
Yowie محصول موفقی اس��ت که برند در س��ال 
199۷ به بازار معرفی کرد. محصول در همان س��ال 
لقب بهترین محصول بخش شیرینی و شکالت را در 
نش��ریه خواربار جهانی به دس��ت آورد. در سال اول 
معرفی این محص��ول، ۳1 میلیون Yowie فروخته 

شد. 
Yowie فامیل دوِر برخی شخصیت های افسانه ای 
استرالیایی اس��ت و هر کدام از آنها محدوده مربوط 
به خود و شخصیت خود را دارد. شش کاراکتری که 

خلق شد عبارتند از: 
Rumble: محافظ صحراها 

Ditty: محافظ گل ها
Nap: محافظ درختان

Squish: محافظ رودخانه ها
Boof: عاشق حشرات و پروانه ها
Crag: محافظ زمین های باتالقی

در واقع Yowieها چی��زی بیش از یک محصول  
ش��کالت بودند؛ آنها یک مجموعه کامل را تش��کیل 
می دادن��د. ه��ر بس��ته بندی Yowie ی��ک حیوان 
اس��باب بازی با قابلیت سرهم بندی س��ریع را شامل 
می ش��د. حیوان داخل جعبه کپ��ی دقیق یک نمونه 
واقع��ی در جنگل های اس��ترالیا بود. ب��ه این ترتیب 
کودکان با خرید این ش��کالت ها می توانس��تند این 

حیوانات را جمع کنند. 
عالوه بر این، برند برای مش��تریان نقشه ای از قلمرو 
Yowieه��ا را می فرس��تاد ت��ا بچه ه��ا بتوانند جهان 
Yowie خود را بس��ازند. آنها در واقع بس��ته ای حاوی 
اطالعات و ب��ازی را دریافت می کردند و به این ترتیب 
در مورد Yowie و محیط زیست بیشتر می دانستند. 
کتاب ها و سی دی ها هم مکمل این اطالع رسانی بودند. 
Yowie محصول��ی اس��ت که به ک��ودکان درباره 
محیط زیست و ارزش آن در زندگی آموزش می داد. 
اس��ترالیا از پاک ترین طبیعت دنیا برخوردار اس��ت؛ 
تمیزترین آب، تمیزترین س��واحل، تمیز ترین محیط 
زیس��ت و به این ترتیب هدف بسیاری از جهانگردان 
اس��ت. Cadbury ب��ا درک این مس��ئله و با هدف 
 Yowie آموختن این مسئله به کودکان، به درستی
را به عنوان قهرمان کمپین خود معرفی کرده است. 

در عی��ن ح��ال Yowie نی��ز کم��ک زی��ادی ب��ه 
Cadbury برای رسیدن به اهداف بازاریابی اش کرد. 

 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ دوشنبه10
15 آبان 1396

شماره 924

تبلیغات خالق

تبلیغات نوین

چرا باید بازاریابی برند را جایگزین 
تبلیغات تجاری کنید

ب��ا  ارتب��اط حس��ی  بازاریاب��ی برن��د به واس��طه 
مصرف کنندگان، ارزش��ی فرات��ر از ویژگی های یک 
محصول ایجاد می کند و باعث می ش��ود داستان برند 

به مزیتی رقابتی تبدیل شود. 
ب��ه گزارش زومی��ت، آنچه اپل را ب��ه برترین برند 
جه��ان ب��ا ارزش 1۷0 میلی��ارد دالر و ارزش ب��ازار 
۸1۴ میلی��ارد دالر تبدی��ل کرد، صحب��ت در مورد 
قدرت پردازش یا تعداد پیکس��ل های کامپیوترهای 
ای��ن ش��رکت نب��ود، بلکه ای��ن ش��رکت روی یک 
تمای��ل همگانی برای ابراز فردیت دس��ت گذاش��ت. 
 تبلیغ��ات اپل از ویدئ��وی »19۸۴« گرفته تا آهنگ

 Drake Vs. Bench Press، همه همین احساس 
را تداعی می کنند. 

کوکاک��وال، پنجمی��ن برن��د ارزش��مند جه��ان با 
۵۶ میلی��ارد دالر و ارزش ب��ازار 19۷ میلیارد دالر، 
هرگ��ز در تبلیغات��ش در مورد مواد تش��کیل دهنده 
نوش��ابه ها صحبت نمی کند؛ حتی به این موضوع که 
نوش��یدنی ها چ��ه طعمی دارند هم اش��اره نمی کند. 
کمپین ه��ای بازاریابی کوکاکوال همیش��ه به »لذت 
دورهم جمع ش��دن« می پردازد، شعاری که از سال 
19۷1 ب��ا ویدئوی »می خواهم هم��ه دنیا را به کوکا 

دعوت کنم« شروع شد. 
بازاریابی برند اگر به ش��یوه درس��تی اجرا ش��ود، 
می تواند ارزش��ی پایدار خلق کند. اما زمان مناس��ب 
ب��رای این کار چه وقتی اس��ت و چگون��ه باید به آن 

پرداخت؟ 
تبلیغات تج��اری باید مخاطب را ب��ه انجام کاری 
تش��ویق کنند. این امر معموال ب��ا انتقال یک پیام از 
طریق ایمیل، یا آگه��ی دیجیتال صورت می گیرد و 
برخی از ویژگی های محصول را به تصویر می کشد. 

ح��اال برنده��ا به ج��ای آنک��ه توضی��ح دهند یک 
محصول را چطور تولید می کنند، سعی می کنند یک 
ارتباط حس��ی هدفمند با مشتریان برقرار کنند ولی 
چرا شرکتی باید سرمایه گذاری روی بازاریابی برند را 
در اس��تراتژی کلی خود لحاظ کند و چه زمانی برای 

این کار مناسب تر است؟ 
جذب مخاطبان جدید

هر ش��رکتی، با هر محدوده توزیع، در ابتدای کار 
خود به واسطه خالقیت و نوآوری محصولش، سطحی 
از مخاطبان را جذب می کند. اما بعد از مدتی ش��ور 
و اش��تیاق استقبال از محصول جدید فرو می نشیند. 
پس ش��رکت باید راهی بیابد که دسترسی خود را به 

مخاطبان بیشتر امکان پذیر کند. 
ش��ما می توانید در کوتاه مدت روی مشتریان هدف 
تمرکز کنید، اما برای اینکه جمعیت زیادی را هوادار 
خود س��ازید، باید برای هویت برندتان اعتبار کسب 

کنید. 
مدل بازاریابی شما دیگر مقیاس پذیر نیست

اگ��ر اه��داف بلندپروازان��ه ای برای رش��د س��ریع 
کس��ب وکار خود دارید اما ب��ازده بازاریابی معامالتی 
ش��ما کاهش  یافته اس��ت )یعنی شما مجبورید برای 
جذب هر مش��تری جدید پول بیش��تری بپردازید(؛ 
احتماال زمان آن فرا  رس��یده اس��ت که برند خود را 
برای مشتریان جذاب تر کنید و هواداران بالقوه خود 

را افزایش دهید. 
محصول تان بازار خوبی دارد اما برندتان 

ناشناخته است
شاید تعجب آور باش��د ولی ممکن است شرکت 
ش��ما 90 درصد بازار یک محص��ول را در اختیار 
داش��ته باش��د و هم زم��ان ع��ده کم��ی برندتان 
را بشناس��ند. بهتر اس��ت یک تس��ت ب��ازار روی 
مخاطبان موردنظرتان انجام دهید تا متوجه شوید 
مردم برند شما را تا چه حد نسبت به یک شرکت 
شناخته ش��ده در این صنعت، می شناس��ند. شاید 
زمان آن رس��یده اس��ت که روی معرفی برندتان 

سرمایه گذاری کنید. 
خط تولید خود را توسعه داده اید

وقت��ی فقط یک محصول را عرض��ه می کنید، تنها 
ی��ک پیام را به مخاطبان تان ارس��ال می کنید: اینکه 
چرا مش��تری باید به این محص��ول توجه کند و این 

خدمات چگونه زندگی او را بهتر می کند. 
ام��ا هنگامی ک��ه محصوالت دیگ��ری را ب��ه بازار 
اولیه می افزایید، تش��خیص این پیام کمی س��خت تر 
می ش��ود. در این زمان شما باید داستان خود را ارتقا 
دهید و در مورد موضوع مش��ترکی صحبت کنید که 
همه این محصوالت را زی��ر یک چتر جمع می کند؛ 

یعنی همان حس هدف سازمان. 
بازار صنعت شما بازیگران زیادی دارد

اگر تعداد رقبای ش��ما در بازار بیش از انگش��تان 
دس��ت اس��ت، احتماال ب��رای تمایز بخش��یدن به 
محصول ت��ان در این بازار با مش��کل مواجه خواهید 
ش��د. در چنین ش��رایطی تبلیغ ب��رای ویژگی های 
محص��ول، ص��دای برن��د ش��ما را به گ��وش مردم 
نمی رس��اند. ضم��ن اینک��ه آخرین چی��زی که در 
چنی��ن بازاری نیاز دارید این اس��ت که روی قیمت 
محص��ول با دیگران به رقابت بپردازید. پس راه  حل 

نجات بخش شما چیست؟ 
یک داس��تان برند منحصربه فرد برای مشتریان تان 
تعریف کنید که براس��اس مجموعه ای از ارزش های 
مش��ترک محصوالت ت��ان، ارتب��اط حس��ی خوبی با 

مخاطبان برقرار کند. 
INC :منبع

 

مترجم: امیرآل علی



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
دوشنبه
15 آبان 1396

شماره 924

اگ��ر نگاهی ب��ه اطراف م��ان بیندازیم، 
تبلیغ��ات  از  پ��ر  ش��هرها  گوش��ه وکنار 
برنده��ای کوچک وب��زرگ اس��ت. برخی 
از ای��ن نام ها مدت ه��ا در ذهن مخاطب 
باق��ی خواه��د ماند. این در حالی اس��ت 
ک��ه لوگو و نام برنده��ای دیگر تنها چند 
س��اعت ی��ا دقیق��ه در ذهن اف��راد باقی 
می مان��د. در واق��ع نام گ��ذاری و انتخاب 
لوگو مناس��ب برای یک شرکت آنقدرها 
هم ساده نیس��ت.  هنگام نام گذاری یک 
برن��د باید به موارد متنوع��ی توجه کرد. 
یک��ی از المان های مهمی ک��ه به تازگی 
موسس��ه تحقیقاتی Data Hero مورد 
بررسی قرار داده اس��ت، اهمیت اختصار 
ن��ام برن��د و تناس��ب آن در قال��ب یک 
آدرس ایمیل اس��ت. همچنین باید توجه 
داشت که تلفظ چنین نامی در بازارهای 
هدف گوناگون چ��ه معنایی از خود بروز 
می ده��د. گاهی اوقات برخی اس��امی در 
فرهنگ ه��ای مختلف معان��ی گوناگون و 
بعض��ا توهین آمیز دارند. تیم پژوهش��ی 
موسسه هاروارد بیزینس نام حداکثر 10 
کلمه ای را برای برندها مناس��ب می داند. 
نگاهی ب��ه نام هایی نظیر گ��وگل، یاهو، 
استارباکس و از این قبیل به خوبی بیانگر 
اهمیت تلفظ راحت نام های تجاری است. 
انتخ��اب یک نام جذاب تنها بخش��ی از 
مرحله بنای برندی خوش س��اخت اس��ت. 
آنچه پی��ش از همه در نگاه مخاطب جلوه 
خواهد کرد، لوگوی برندتان است. در واقع 
لوگو نخس��تین محصول فروخته شده هر 
برندی به مشتریانش خواهد بود. موفقیت 
در انتخاب لوگوی همس��و با نام و ماهیت 
برند گام بلندی در راستای سهم خواهی از 
بازار اس��ت.  در این مقاله به قلم س��اموئل 
ادواردز و گراه��ام وینفری نحوه نام گذاری 
و طراحی لوگو مناس��ب مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. در ادامه مراحل این فرآیند 
پیچیده به شیوه ای ساده بیان خواهد شد. 

حوصله، راه گشای مشکالت آتی
کس��ب وکارها  صاحب��ان  از  بس��یاری 
طراحی لوگ��و و نام گذاری برندش��ان را 
به عن��وان آخرین گام فرآیند برندس��ازی 

محسوب کرده و به تبع آن وقت چندانی 
ب��دان اختصاص نمی دهند. اگر تنها چند 
منبع نه چندان معتبر در حوزه برندسازی 
را نی��ز مطالع��ه ک��رده باش��ید، اهمیت 
نام گ��ذاری و همچنی��ن طراحی لوگو در 
ج��ذب مش��تری را درک خواهی��د کرد. 
در واقع این دو مرحله س��ازنده س��یمای 
بیرون��ی ش��رکت تان هس��تند. خری��دار 
خان��ه تنها م��واردی را انتخ��اب می کند 
ک��ه ظاهری زیب��ا دارن��د؛ حکایت حوزه 

کسب وکار نیز به همین ترتیب است. 
هنگام صحبت از نام گذاری برند باید به 
چارلی ماینر، موسس شرکت تولید لوازم 
WorkOf، اش��اره ای هرچند  خانگ��ی 
کوتاه ک��رد. وی که جوایز متعددی برای 
نام گ��ذاری هوش��مندانه برندش کس��ب 
ک��رده، در م��ورد فرآیند انتخ��اب نام و 
لوگو این گونه اظهارنظر می کند: »هویت 
حرفه ای شما و کارمندان تان در یک متن 
و تصویری نس��بتا ساده خالصه می شود. 
هنگام مش��اهده تبلیغات بازرگانی لوگو 
مهم ترین جلوه بصری اس��ت که چش��م 
مخاط��ب را می ربای��د. همچنین صدای 
تبلیغات که نام برندتان را زمزمه می کند 
نیز از محتوای تیزرتان بسیار با اهمیت تر 
خواه��د بود«. برهمین اس��اس چارلی به 
اختص��اص حداقل دو هفته ب��رای بنای 

پایه های یک برند تاکید دارد. 

سادگی و سودآوری
اغلب به اشتباه حوزه تبلیغات و بازاریابی 
را مبتن��ی ب��ر فعالیت ه��ای پر س��روصدا 
می دانند. با این ح��ال پژوهش های بخش 
توسعه وتحقیقات برند کادیالک استفاده از 
المان های س��اده در طراحی لوگو را عاملی 
موثر در جذب بیشتر مخاطب عنوان کرده 
اس��ت. این ادعا مبتنی ب��ر یافته های اخیر 
روانشناس��ان اجتماعی مبنی ب��ر توانایی 
سیستم شناختی انسان در حذف خودکار 
محتوای پرتکرار محیط پیرامون اس��ت. بر 
این اس��اس تبلیغات مرس��وم مانند آنچه 
پپسی در دهه نخس��ت سده 21 با حضور 
طیف گس��ترده ای از س��تارگان هالیوود و 
قهرمانان ورزش��ی ارائه می کرد، به تدریج 
توجه کمتری را به خود جلب خواهد کرد. 
آنچ��ه از ای��ن بحث به ح��وزه نام گذاری و 

طراحی لوگو مربوط است، تاکید بر سادگی 
اس��ت. نیازی به طراحی لوگویی پیچیده و 
دربرگیرنده رنگ ها و ش��کل های گوناگون 
نیس��ت. کاربرد لوگو معرفی اجمالی حوزه 
فعالیت برندتان است و با چند المان ساده 
نیز این هدف دست یافتنی است.  در مورد 
انتخاب نام نیز اس��امی ساده و تک بخشی 
هم ماندگاری بیشتری در ذهن دارند و هم 
قدرت مانور بیشتری در تبلیغات برای شما 

به ارمغان خواهد آورد. 

هدف پشت پرده
اگ��ر لوگ��و و ن��ام برن��د را ب��ه صحنه 
تئاتر تش��بیه کنیم، نمایش��نامه تان باید 
دربرگیرن��ده کارکرد هم��ه اجزا و هدف 
نهایی از راه اندازی چنین ضیافتی باش��د. 
نه تنها در دو س��طح موردنظ��ر، بلکه در 
تمامی س��طوح به گونه ای عمل کنید که 
مفهوم عمل ت��ان به راحت��ی قابل درک 
 BMW باش��د. به عنوان مثال لوگو برند
اش��اره به ش��روع کس��ب وکار این غول 
آلمان��ی از حوزه هواپیمای��ی دارد. درک 
این مطلب با نگاهی س��اده به لوگوی این 
شرکت چندان دش��وار به نظر نمی رسد. 
برهمین اس��اس نامی مانن��د فِِدکس نیز 
ب��ه راحتی قابل درک و معنای از س��وی 
مخاطب اس��ت. این ن��ام در واقع خالصه 
عب��ارت ف��درال اکس��پرس ب��ه معنای 

حمل ونقل سریع فدرال است. 
توصیه می ش��ود ک��ه مفاهی��م اصلی 
برندتان را در قالبی فهم پذیر به مخاطب 
ارائه دهید. شاید گاهی اوقات اصال نیازی 
ب��ه طراحی لوگوی خاصی نباش��د. برای 
مثال برند سامس��ونگ یا س��ونی لوگوی 
چندان مشخصی ندارند و از نام برندشان 
به عن��وان لوگو س��ود می برن��د. این نوع 
طراح��ی لوگو در واق��ع بیانگر صراحت و 

سادگی یک برند است. 

توجه به المان های تاثیرگذار
در اینج��ا ب��ه بررس��ی دو المان مهم 
در طراح��ی لوگو و نام گ��ذاری خواهیم 
پرداخت؛ مورد نخست سهولت یادآوری 
اس��ت. پی��ش از انتش��ار رس��می لوگو 
را در جامع��ه  آم��اری  ش��رکت تان آن 
مح��دود مورد بررس��ی ق��رار دهید. اگر 

بازخورده��ای جامعه  آماری تان در مورد 
ی��ادآوری راح��ت لوگوتان مثب��ت بود، 
انتشار وسیع اش اهداف پیش بینی شده 
را برآورده خواهد کرد. در مورد نام برند 
نیز باید توجه داش��ت که تلفظ ساده ای 
داش��ته و در صورت امکان اش��اره ای به 
یک پدیده یا مفهوم ملموس و نام آش��نا 

داشته باشد. 
الم��ان حیاتی دوم ترکی��ب طرح های 
اولی��ه با خالقی��ت اس��ت. در واقع الزم 
نیس��ت نام برندتان حتما در پایین لوگو 
و به صورت خمیده درج ش��ود. می توانید 
از چن��د فون��ت متف��اوت و صورت های 
متنوع نوش��تاری اس��تفاده کنی��د. این 
نکت��ه در تض��اد با س��ادگی که پیش��تر 
بدان اش��اره ش��د، نیس��ت. در واقع مرز 
باریک��ی میان س��ادگی و خالقیت وجود 
دارد. ش��ما می توانی��د لوگوی��ی س��اده 
ام��ا خالقان��ه را به ب��ازار معرف��ی کنید. 
ب��ر این اس��اس به جنبه های��ی که کمتر 
ب��دان پرداخته می ش��ود، توج��ه کنید. 
ی��ک نمونه مناس��ب در این م��ورد لوگو 
تیم فوتبال بارسلوناس��ت. ای��ن لوگو در 
برگیرنده مفاهیم سیاسی و جدایی طلبانه 
مشخصی اس��ت. اهمیت کار این باشگاه 
هنگامی بیش��تر مش��خص می ش��ود که 
بدانیم اغلب تیم های ورزش��ی لوگوهای 
غیرسیاسی و تا حدی غیر اجتماعی برای 

خود انتخاب می کنند. 

گام پایانی: هماهنگی
انتش��ار  از  پی��ش  مرحل��ه  آخری��ن 
رس��می لوگو و ن��ام برندت��ان اطمینان 
از هماهنگی ش��ان ب��ا یکدیگر اس��ت. در 
اینج��ا اولویت با نام برند اس��ت. این امر 
ب��دان معناس��ت که لوگو طراحی ش��ده 
باید با نام برند هماهنگی داش��ته باش��د. 
به عنوان مث��ال اگر در صنعت هواپیمایی 
فعالیت دارید، نام برندتان باید به گونه ای 
با این صنعت در ارتباط باش��د. همچنین 
لوگوی طراحی شده نیز همسو با تداعی 
معن��ای پرواز در ذه��ن مخاطب طراحی 
شود. این کار به شما در راستای طراحی 
کمپین های تبلیغات��ی با کمترین هزینه 

کمک خواهد کرد. 
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همه آنچه برای نام گذاری و طراحی لوگو برندتان باید بدانید

چند تمرین مهم برای بهتر شدن متن و تصویر
ارتباط فروشنده ها با مشتریان

نوع ارتباطی که ش��رکت ها و برندها با مشتریان 
خود برقرار می کنند به روند فروش و بازاریابی آنها 

بسیار کمک می کند. 
این مس��ئله به خوبی روشن است و دلیل آن هم 
این اس��ت که فروش و فروش��ندگی، توانایی جلب 
موافقت و قانع کردن مشتریان است. در صورتی که 
فروش��نده یا برندی به اندازه کافی توانایی برقراری 
ارتباط و مهارت های ارتباطی را نداشته باشد تحت 
هیچ ش��رایطی نمی تواند نظر مش��تریان را جلب و 
آنها را قانع کند. یک فروشنده و بازاریاب قدرتمند 
قادر است تمامی راهبردها و استراتژی هایی که در 
زمینه کسب و کار خود فراگرفته است به خواسته ها 
و نیازهای مش��تریان ارتب��اط دهد و این فکر را در 
ذهن مش��تریان تداع��ی کند که ج��ای هیچ گونه 
نگرانی نیس��ت و آنها به هدف و نی��ازی که دارند 
خواهند رسید. از نظر مشاوره بازاریابی برای اینکه 
بازاریاب یا فروشنده ای بتواند به این توانایی دست 
پیدا کند، عالوه بر اینکه باید مطالعه و دانش کافی 
در این زمینه داشته باشد بلکه مهم تر از آن، تجربه 
اس��ت. تنها تحت ش��رایط تمرین و تجربه اس��ت 
که ش��ما می توانید چنین توانایی را کس��ب کنید. 
بنابراین بهتر اس��ت به تمرینات��ی که در ادامه این 
مقاله به نقل از پارک بازاریابی ایران اشاره می شود 
دقت کافی داش��ته باش��ید و آنها را به اندازه کافی 

تمرین کنید. 
1- حواس تان جمع باشد

نخس��تین و کلیدی تری��ن نکت��ه ای ک��ه هنگام 
برقراری ارتباط با مش��تریان باید به آن توجه کنید 
این اس��ت که ش��ما بای��د تمامی رفتاره��ا و کالم 
مش��تریان و خودتان را به دقت تحت نظر داش��ته 
باش��ید و کامال حواس تان باشد که مشتری از شما 
چه انتظاری دارد و نوع تعاملی که شما با آن برقرار 

می کنید آیا یک ارتباط مناسب است یا نه. 
2- به دقت به سخنان مشتری خود گوش 

دهید
از نظر مشاوره بازاریابی وقتی مشتری با شما در 
حال صحبت کردن اس��ت بای��د تمامی حواس تان 
به مش��تری و صحبت هایی که می کند باشد. شما 
در صورتی می توانید به درس��تی نیاز مش��تریان را 
برطرف کنید که بدانید دقیقا او به دنبال چیست؟ 
و ای��ن به دس��ت نمی آید مگ��ر اینکه ب��ا دقت به 
س��خنان او گوش داده باش��ید و بدانید او به دنبال 
چه محصول یا خدماتی است. عالوه بر این، زمانی 
که ش��ما به س��خنان مش��تری خود با دقت گوش 
می دهی��د او خیالش از این بابت راحت اس��ت که 
می توان��د نیاز و خواس��ته خود را به ش��ما بگوید و 

انتظار داشته باشد که نیازش برآورده شود. 
3- سوال پرسیدن

همزمان با اینکه به سخنان مشتریان خود گوش 
می دهید، هر جا احساس کردید که متوجه منظور 
او نمی شوید یا اینکه نیاز به توضیح بیشتر است تا 
بدانید دقیقا او به دنبال چیس��ت و چه هدفی دارد 
بهتر اس��ت از او سوال کنید. س��وال کردن نه تنها 
نشان می دهد که شما به سخنان او گوش می دهید 
و گفته های او برای تان مهم اس��ت، بلکه اطالعات 
کامل ت��ری نیز به دس��ت می آورید تا نی��از او را به 

درستی برآورده کنید. 
4- به حرکات یا همان زبان بدن مشتری 

خود توجه کنید
اف��رادی که در برقراری ارتباط ها موفق هس��تند 
اکثرا جزو افرادی هس��تند ک��ه به خوبی می توانند 
زب��ان بدن دیگران را درک و متناس��ب با آن رفتار 
کنند. از نظر مش��اوره بازاریابی شما باید به گونه ای 
روی ح��رکات و رفتار خ��ود کار و تمرین کنید که 
بتوانید با زبان بدن خود به مش��تریان نشان دهید 

که:
1( به سخنان او گوش می دهید. 

2( می تواند به شما اطمینان کند. 
۳( شما متوجه صحبت های او شده اید. 

۴( ش��ما نیز عالقه مند هس��تید ت��ا محصول یا 
خدمات مورد نظر او را برایش فراهم کنید. 

5- توجه به زیر و بمی صدا
نوع صدای��ی که از دیگران می ش��نویم می تواند 
روی نگرش ما تاثیر مثبت یا منفی داش��ته باش��د. 
س��عی کنید ی��ک تن ص��دای متوس��طی را برای 
صحبت ک��ردن با مش��تریان خود تمری��ن کنید. 
صدایی که نه خیلی بلند و نه خیلی پایین باش��د، 
همچنین شمرده شمرده و کامال قابل فهم صحبت 

کنید. 
6- در زمینه فعالیت خود تخصص کسب 

کنید
س��عی کنید در هر زمینه ای که مشغول فعالیت 
فروش��ندگی هس��تید اطالعاتی را به دست آورید. 
معموال انس��ان ها به ف��ردی اعتم��اد می کنند که 
بدانند او براس��اس مس��تندات و اطالعاتی که دارد 

صحبت می کند. 
7- هدف و نیت خیر داشته باشید

ش��ما به عنوان یک فروش��نده اگ��ر می خواهید 
ارتباط موثر و خوبی با مش��تریان خود برقرار کنید 
باید نیت خیر داش��ته باش��ید و واقعا به دنبال این 
باشید که نیاز مش��تری را برطرف کنید. مشتریان 
شما به خوبی متوجه نیت خیر شما خواهند شد. 

 

روابط عمومی بد

گاه��ی بیان می ش��ود هیچ چیز مث��ل تبلیغات بد 
نیس��ت، اما این گفته حقیقت ندارد. روزنامه نگارانی 
مث��ل »مکس کلیفورد« بخش زیادی از درآمدش��ان 
ناش��ی از نگران��ی جش��ن های ب��زرگ ب��رای حفظ 
داس��تان های اش��تباه در مورد مطبوعات اس��ت. در 
گذش��ته نه چندان دور،  »تایگرز وودز« مشهورترین 
ورزش��کار جهان بعد از اینک��ه زندگی خصوصی اش 
فاش ش��د از چرخه گل��ف بیرون رف��ت. پس از آن 
چند نفر از حامیان مالی اش از او خواس��تند در نقش 

تبلیغ کننده برندهای شان شود. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، از جمل��ه محصوالتی که 
ب��ا تبلیغات ب��د ضربه خ��ورده بودن��د »پرییر« بود 
که ش��هرتش در س��ال 1۹۹0 از بی��ن رفت، آن هم 
زمانی که در آزمایش��گاه کارولینای شمالی، در چند 
بطری بنزن پیدا ش��د. »پرییر« سعی کرد وجود آنها 
را توضیح دهد و درنهایت گفت اش��تباه کارگر باعث 
این کار بوده اس��ت. این حادثه تصادفی باعث از بین 
رفت��ن 1۶0 میلیون بطری ش��د و هرگ��ز این ضرر 
جبران نش��د. از میان رفتن دارویی به نام »تایلنول« 
هم قابل توجه بود.  »تایلنول« برند آمریکای ش��مالی 
برای داروی تسکین درد، کاهش تب و عالئم آلرژی، 
سرماخوردگی، س��رفه و آنفلوآنزا است. 2۹ سپتامبر 
1۹۸2 هفت نفر در ش��یکاگو ب��ه خاطر مصرف این 
دارو که عمدتا به »س��یانید« آلوده شده بود، مردند. 
مش��کل این دارو حل نش��د و برای مدت��ی این برند 
معلق ماند اما چند س��ال بعد دوباره این برند ساخته 
ش��د. با ابداع کپس��ولی جدید این برند نجات یافت. 
ای��ن حادثه و بیم ناش��ی از اتفاق و رویدادی ش��بیه 
به این، منجر به معرفی شفاف س��ازی در بسته بندی 

صنعت دارو شد. 
تبلیغات بد درباره محصوالت، همیشه از مشکالت 
کیفیتی یا دس��ت کاری های جنایی نشات نمی گیرد. 
گاهی هم از واکنش های مختلف مردم برای س��اخت 
محصول ایجاد می ش��ود. در اواسط دهه  ۸0میالدی 
تبلیغ��ات منفی زیادی درباره ش��ماره های »ای« در 
محصوالت غذایی به خصوص غذای بچه وجود داشت. 
برخی ترکیبات مثل طعم دهنده ها و رنگ ها واکنش 
بدی در بدن بچه داش��تند. ب��رای ما که تولیدکننده 
مواد غذایی بودیم، خیلی بد بود. بعد با »پلیس بری« 
کار ک��ردم و بعد از آن مس��ئول کس��ب وکار ترکیب 
کی��ک »گرینز برایتون« ش��دم. ش��ماره های »ای« 
رده بندی افزودنی ه��ای مواد غذایی بودند که جامعه 
اروپایی برای تهیه غذا، آنها را مجاز می ش��مرد، چون 
س��الم بودند. برخی ش��ماره های »ای« به ترکیبات 
غذای��ی تخصیص داده  ش��ده بود و برخ��ی دیگر به 
ویتامین ها، مثل ویتامین»سی« یا »لیکوپن« موجود 
در گوجه فرنگ��ی اختص��اص داش��ت. رژی��م، بدون 
ترکیباتی که ش��ماره »ای« دارند غیرممکن اس��ت. 
تولیدکنن��ده مواد غذایی مجبور ب��ود همه ترکیبات 
موج��ود در غذا را لیس��ت کن��د. تولیدکنن��ده بین 
اس��تفاده از شماره »ای« و واژه تکنیکی باید یکی را 
انتخاب می کرد. انتخاب س��ختی بود چون واژه فنی 
باید واژه ای شیمیایی و غیرقابل نفوذ باشد و از طرفی 
همه مردم، شماره های »ای« را محصوالت مصنوعی 
و بد می پنداش��تند. برخی تولیدکننده ها ادعا کردند 

که محصوالت شان عاری از شماره »ای« است. 
در این موقعیت دولت در س��طح اروپایی به عموم 
مردم کمک می کرد تا از انتخاب ها آگاه تر ش��وند اما 
این کار باعث سوءتفاهم شد. در مواقع دیگر دولت ها 
به دنبال مداخله در کس��ب وکار تاسیس شده اند. در 
اواخر دهه70میالدی دولت کارگر، قوانینی را معرفی 
کرد. من این قوانین را برای نش��ان دادن س��ودهای 
»م��ارس« در انگلیس به کار گرفتم. بعد از بررس��ی 
موضوع به توافق رس��یدیم که این بخش��ی از قانونی 
اس��ت که بازده مثبت ندارد. همیش��ه کارشناس��ان 
مارکتینگ ارشدی از بخش کسب وکار شیرینی پزی 
ب��ه نام »پ��ل کارتیس« م��زاح می ک��رد و می گفت:  
»خوب، می توانیم حداق��ل دولت را تغییر بدهیم؟«. 
چن��د ماه بع��د دولت »کاالگان« س��قوط کرد و این 

قانون وارد کتب نشد. 
 

کارگاه فروشارتباط

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی  



ویژگی های اساسی کارآفرینان 
برای رسیدن به موفقیت

انسان ها هر روز عالوه بر کار کردن و داشتن خواب 
کافی، مقداری زمان اضافه دارند. تفاوت کارآفرینان 
موفق با دیگران این اس��ت که از زمان خود به صورت 

بهینه استفاده می کنند. 
انس��ان هایی در زندگی خود موفق هس��تند که کار 
س��خت را در اولویت قرار می دهند و بعد از آن ش��روع 
ب��ه رویاپ��ردازی می کنند. این اصل اگر پایه و اس��اس 
زندگی قرار بگیرد به منبعی از دلگرمی تبدیل می شود 
و ش��ما را به اهداف تان نزدیک می کند. این روزها همه  
می خواهیم کارها س��ریع تر و با حداقل خروجی انجام 
ش��وند. در صورتی  که یک کارآفرین بدون کار سخت 
و تحمل ش��رایط دش��وار نمی تواند به موفقیت برسد. 
جرارد آدامز، کارآفرین و سرمایه گذاری موفق است که 

به عنوان مربی جوانان شناخته می شود. 
در ادام��ه این مقاله  به نقل از زومیت، به بررس��ی 
ویژگی هایی می پردازیم که از نظر آدامز هر کارآفرین 

موفقی باید داشته باشد. 

۱- با ناراحتی احساس راحتی کنید
اگر می خواهید در زندگی فردی تاثیرگذار باش��ید 
و به اهداف خود برس��ید، باید با چیزهایی که ش��ما 
را ناراح��ت می کنند کن��ار بیایید و کارهایی را انجام 
دهید که از آنها وحش��ت دارید. آدامز می گوید: »من 
خیل��ی زود یاد گرفتم که برای پ��اداش گرفتن باید 
ریسک کنم. یکی از سخت ترین مکالمات من زمانی 
بود که به پدرم گفتم می خواهم مدرسه را ترک کنم. 
او در پاسخ گفت تو خودت مسئول کارهایی که انجام 
می دهی هس��تی و اگر شکست خوردی، خودت باید 
مس��ئولیت آن را بپذیری و مشکل را حل کنی. این 
احساس عدم اطمینان من را بسیار ناراحت کرد، اما 
از طرفی به من انگیزه ای داد که بتوانم شرایط سخت 
را تحمل کنم. من یاد گرفتم که ایستادن و مقاومت 
کردن در ش��رایط عدم قطعیت بهترین راهی اس��ت 
که شما را وارد مرحله بعدی می کند. به یاد می آورم 
زمانی  که می خواستم کسب و کار خودم را راه اندازی 
کنم، احس��اس شک و تردید و ریسک کردن تبدیل 
به یک��ی از واقعیت های زندگی من ش��ده بود. مهم 
نیس��ت در کدام مرحله از زندگی خ��ود قرار دارید. 
مهم این است که بپذیرید برای پیشرفت کردن باید 
ریس��ک کنید و رو به جلو قدم بردارید.« بنابراین از 
خودتان بپرس��ید چه چیزی شما را عقب می کشد؟ 

یا اینکه چه چیزی را برای پیشرفت باید رها کنید.
 

۲- یک شبکه قدرتمند بسازید
شبکه شما مهم ترین دارایی تان است. آدامز در این 
رابط��ه می گوید: »در یکی از کتاب هایی که خواندم، 
نوش��ته شده بود کار کردن با افرادی که عالقه مندی  
و ارزش های مش��ابه ش��ما دارند کمک می کند یک 
مجموعه قوی بسازید و به مراحل باالتری از موفقیت 
دس��ت پیدا کنید.« بهتر است شما هم به عنوان یک 
کارآفرین ب��ا دیگر کارآفرینان در ارتباط باش��ید، از 

تجارب یکدیگر بهره ببرید و از هم حمایت کنید. 

۳- سخت کار کردن کلید اصلی موفقیت است
شما به عنوان یک کارآفرین باید هر روز به سختی 
کار کنی��د و از مهارت ه��ای خود نهایت اس��تفاده را 
ببری��د. آدام��ز می گوی��د: »من عاش��ق کار کردن و 
سختی کش��یدن هستم. اگر ش��بکه ای از بهترین و 
باهوش ترین افراد را هم در کنار هم داش��ته باشید، 
نمی توانید بدون کار کردن به نتیجه برس��ید. ش��ما 
بین شش تا هشت ساعت در روز می خوابید و بین ۸ 
تا ۱۰ ساعت کار می کنید. یعنی در یک روز بین ۶ تا 
۱۰ ساعت زمان اضافه دارید. این مقدار، زمان بسیار 
زیادی است و می توان اس��تفاده های متفاوتی از آن 
ک��رد. تفاوت بین کارآفرینان موفق و دیگران در این 
اس��ت که این زمان اضافه را چگونه سپری می کنند. 
نتیجه تفریح کردن و خوشگذرانی متفاوت از تالش 

کردن و سخت کار کردن است.«
INC :منبع

 

 رفتارهایی که
در بهبود کار تیمی موثرند

کار تیمی مفید و موث��ر بیش از همه به گفت وگو 
و انتقاد سازنده بستگی دارد. به همین دلیل اعضای 

تیم باید به راحتی در مباحثات شرکت کنند. 
به گ��زارش زومی��ت، مباحث��ات کاری معموال به 
س��ه قس��م تبدیل می ش��وند؛ ن��وع اول، اس��تدالل 
سیاستمدارانه اس��ت که در آن مهم ترین موضوعات 
مورد نقد و بررس��ی قرار نمی گیرند. جلسات مکرری 
برگزار می ش��وند، ولی کسی از سوژه اصلی سخن به 
می��ان نمی آورد. ش��ما بیش از اینک��ه روی نتیجه و 
خروجی مباحثات متمرکز باشید، مواظب هستید که 
چه  حرف هایی را »نباید« بزنید. دسته دوم، منازعات 
مخرب هس��تند که در آنها همه چیز حالت شخصی 
و احساس��ی به خود می گی��رد. اعضای تیم به حرف 
یکدیگ��ر گوش نمی دهند. افراد بیش از اینکه به یک  
راه حل مفید فکر کنند، روی محق ش��ناخته شدن و 

برنده بودن متمرکز هستند. 
نوع س��وم، برخوردها و مباحثات سازنده است که 
از کار تیم��ی موثر و خالقان��ه حمایت می کند. هیچ 
مسئله ای ش��خصی تصور نمی شود، هر موضوعی که 
به زبان می آید یا اتفاق می افتد، فقط به همان جلسه 
مربوط اس��ت. اطالعات روشن و شفاف هستند و در 
اختیار همه قرار می گیرن��د. همه افراد در مباحثات 
ش��رکت می کنن��د. در این جلس��ات، تواف��ق نهایی 
نتیج��ه ای نیس��ت که به اجبار حاصل  ش��ده باش��د. 
چنان که ارس��طو می گوید: »ای��ن عالمت یک ذهن 
عالم و بالغ است که از آرا و تفکرات مختلف استقبال 

می کند، بی آنکه لزوما آنها را بپذیرد.«
برای اینکه به این نوع از مباحثات برسیم، اعضای 

تیم باید سه ویژگی شخصیتی داشته باشند: 
درهای ذهن تان را باز بگذارید و سواالت 

احمقانه بپرسید
ش��ما باید به خودتان اجازه دهید سواالت احمقانه 
بپرس��ید و ایده های احمقانه ای مطرح کنید. مسلما 
زمانی می توانید چنین کاری کنید که به همه اعضای 
تیم اعتماد داشته باشید و بدانید که از این بابت شما 
را مسخره نمی کنند و مهم تر اینکه این مسائل خارج 
از این جلسه کاری، جایی مطرح نمی شود. شما هرگز 
نمی دانید که یک سوال یا ایده احمقانه، ممکن است 
ای��ده فوق الع��اده ای را به دیگران الهام کند و ش��اید 
اصال آنچه می خواهید بگویی��د برخالف تصور، اصال 
بی ربط و سبک س��رانه نباشد. معموال ایده های بزرگ 
از حواشی دانش حاصل می شوند؛ یعنی همان جایی 

که اغلب ایده های احمقانه پرسه می زنند. 
به راحتی دیگران را به چالش بکشید

هنگامی که یک س��وال یا ایده احمقانه می شنوید، 
باید آنقدر احس��اس راحتی کنید که بتوانید آن را به 
چالش بکش��ید. بگویید این ای��ده بی ربط و بی معنی 
اس��ت. از آن انتقاد کنید. بازخورد خ��ود را صادقانه 
و ب��دون اینک��ه بخواهید ب��ه  طرف مقابل آس��یبی 
بزنی��د، اظهار کنی��د، ول��ی بیش ازح��د خودتان را 
مقید به س��ازگاری نکنید. تمایل شما به ارائه چنین 
بازخوردی، فرد مقابل را قادر می س��ازد که ایده خود 

را بهبود دهد. 
برای دریافت بازخورد، اعتمادبه نفس کافی 

داشته باشید
ش��ما باید آنقدر اعتمادبه نفس داش��ته باشید که 
چنین انتقادی را از س��مت دیگ��ران بپذیرید؛ بدون 
اینک��ه مس��ئله را ش��خصی ی��ا احساس��ی کنید یا 
بخواهید حالت تدافعی به خودتان بگیرید. شما باید 
به بازخوردها به خوبی گوش فرا  دهید. حتی اگر فقط 
۱۰درصد از انتقاد وارده درست باشد، بازهم از ادراک 
یک انسان ناشی شده است. مسئله را از نگاه مخاطب 
ببینید، ایده خود را براساس این بازخوردها تصحیح 
کنید و اجازه ندهید مورد انتقاد قرار گرفتن، آسیبی 

به شما بزند. 
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که ای��ن س��ه ویژگی، دو 
پیش نی��از اصلی دارن��د: اعتماد بین اعض��ای تیم و 

تمایل همه افراد تیم به این خصوصیات. 
INC: منبع
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درک  موف��ق  س��ازمان های 
کرده ان��د که طراح��ی و اجرای 
ب��رای  مناس��ب  فرآین��دی 
اس��تخدام، آم��وزش و تدوی��ن 
مس��یر ش��غلی کارکنان ش��ان، 
اهمیت بس��یاری دارد. تدوین و 
حف��ظ این فرآین��د نه تنها روند 
اس��تخدام را برای بخش منابع 
انس��انی س��اده تر و کارآمدت��ر 
می کند، بلکه به کارکنان کنونی 
سازمان برای شناسایی و کسب 
مهارت های��ی کمک می کند که 
ب��ه افزای��ش به��ره وری آنها در 
جایگاه فعلی یا آتی ش��ان منجر 
می ش��ود، بنابراین اجرایی شدن 
مدل شایس��تگی، در پیش��رفت 
و موفقیت سازمان نقش مهمی 
دارد. در ای��ن مطل��ب به نقل از 
chetor، ب��ا ان��واع مدل ه��ای 
شایس��تگی و اهمیت آنها آشنا 

می شوید. 

مدل شایستگی چیست؟ 
مدل شایس��تگی با گردآوری 
داده های��ی درب��اره مهارت ه��ا، 
توانمندی ه��ا و نیازمندی ه��ای 
الزم ب��رای موفقی��ت کارمند یا 
کارگر در جایگاهی ش��غلی آغاز 
می شود. مهارت ها و قابلیت های 
کارمند فعلی یا متقاضی ش��غل 
که به عنوان عوامل شایس��تگی 
ش��ناخته می ش��وند نیز به این 
مدل افزوده می شوند. شرکت ها 
ب��رای  را  شایس��تگی  م��دل 
فرآیند  تصمیم گیری در ط��ول 
استخدام، شناسایی آموزش های 
اولیه الزم و تصمیم های مربوط 
ب��ه برنامه جایگزین��ی کارکنان 

به کار می گیرند. 

انواع مدل های شایستگی
در می��ان مدل های گوناگون 
م��دل  انتخ��اب  شایس��تگی، 
مناسب برای شرکت یا سازمان 
مهم اس��ت. ش��ناخت کارکرد 

ان��واع مدل های شایس��تگی و 
اینک��ه ک��دام مدل ب��ا اهداف 
است،  س��ازگارتر  ش��رکت تان 
انتخ��اب مدل شایس��تگی  به 
مناسب برای سازمان تان کمک 

می کند. 

۱- مدل شایستگی های 
اساسی

س�����ازمان ها  از  بس���یاری 
برخ��ورداری از مجموع��ه ای از 
مهارت ه��ای پای��ه ای را ب��رای 
هم��ه کارکنان ش��ان ض��روری 
می دانند. با مدل شایستگی های 
این  اساسی سازمانی، می توانید 
مهارت ه��ای پای��ه ای ض��روری 
را شناس��ایی و ردیاب��ی کنید و 
به دنبال نیروی کاری باشید که 
از این مهارت ها برخوردار باشد. 
اساسی  از شایس��تگی   نمونه ای 
برای س��ازمان ها برخورداری از 
است.  پایه  ارتباطی  مهارت های 
عناصر  شایس��تگی  عام��ل  این 
مهارت ه��ای  تش��کیل دهنده 
ارتباط��ی را مش��خص و ب��رای 
خبرگی در این مهارت ها اهداف 

آموزشی ارائه می کند. 

۲- مدل شایستگی های 
عملکردی

شایس��تگی های  کن��ار  در 
اساس��ی یک س��ازمان، هر فرد 
شایس��تگی های  برخی  نیازمند 
عملک��ردی اس��ت ت��ا بتوان��د 
به خوبی از عهده شغلش بربیاید. 
عملکردی  شایس��تگی های  این 
معم��وال فن��ی  هس��تند. برخی 
عملک��ردی  شایس��تگی های 
عبارتند از: دانش برنامه نویسی، 
داده،  تحلی��ل  مهارت ه��ای 
مهارت های ثب��ت داده، مهارت  
تهی��ه ط��رح توجیه��ی ب��رای 
و...  تس��هیالت  و  وام  دریاف��ت 
دس��ته  در  ک��ه  مهارت های��ی 
شایس��تگی های عملکردی قرار 

تنها  اس��ت  ممکن  می گیرن��د، 
مرب��وط به بخ��ش ی��ا اداره ای 

خاص باشند. 

۳- مدل شایستگی های 
شغلی

شایس��تگی های  برخ��الف 
شایس��تگی های  عملک��ردی، 
مجموع��ه  ش��امل  ش��غلی 
  مهارت هایی اس��ت ک��ه به طور 
 ویژه برای ش��غل ی��ا جایگاهی 
خاص الزم اس��ت. ای��ن مدل 
هم��ه توانمندی ه��ای ضروری 
کارمن��د را ب��رای انجام کارش 
ب��ه بهترین ش��کل مش��خص 
می کند. مجموعه این مهارت ها 
بر مبن��ای مهارت های کس��ی 
آن  ک��ه  می ش��وند  تعری��ف 
ش��غل خاص را به  خوبی انجام 
مهارت های ش��غلی  می ده��د. 
الزم ب��رای اف��راد گوناگون در 
یک سازمان و حتی یک بخش 

متفاوت است. 

۴- مدل شایستگی رهبری
ب��رای ب��ه کار گرفت��ن فردی 
در جای��گاه مدیری��ت و رهبری 
س��ازمان، برخی شایستگی های 
ض��روری  به ش��دت  کلی��دی 
شایس���تگی های�ی  هس����تند؛ 
نظی��ر خود مدیریتی و توس��عه 
هدایتگری  توانای��ی  ش��خصی، 
اخالق م��داری  و  مربیگ��ری  و 
نمونه هایی از مهارت هایی است 
که ف��ردی در جای��گاه رهبری 
س��ازمان باید از آنه��ا برخوردار 
باش��د. برای تضمین پیش��رفت 
باید  همیشه  رهبران  س��ازمان، 
یک گام جلوتر باشند و پیوسته 
مهارت ه��ای ارزش��مند رهبری 
را بهبود ببخش��ند. با اس��تفاده 
رهب��ری  م��دل شایس��تگی  از 
می ت��وان از ج��ذب و حفظ این 
مطمئن  کلیدی  شایستگی های 

شد. 

۵- مدل شایستگی 
سفارشی

و ش����رکت ها  س����ازمان ها 
مانند هم نیس��تند. ب��ر مبنای 
ی��ا  ش��رکت  ویژگی ه��ای 
اس��ت  ممک��ن  س��ازمان تان، 
الزم باش��د م��دل شایس��تگی 
مناس��ب تان را خلق کنید. فارغ 
از اینک��ه ک��دام مدل  )ه��ا( را 
انتخاب می کنی��د، مدل  )های( 
انتخابی ت��ان بای��د در راس��تای 
اهداف و شایستگی های اساسی 

سازمان باشد. 

اهمیت به کارگیری انواع 
مدل های شایستگی

ب��رای  گوناگون��ی  دالی��ل 
مدل های شایستگی  از  استفاده 
وجود دارد. ش��رکت های موفق 
سخت کوش��انه به دنبال راه حلی 
پایدار برای اس��تخدام، آموزش، 
جایگزین��ی کارکن��ان و افزودن 
ارزش نیروی کارش��ان هستند. 
در ادام��ه به برخ��ی از عواملی 
اهمیت  اش��اره می کنی��م ک��ه 
شایس��تگی  مدل  اجرایی کردن 
را برای رشد کس��ب وکار نشان 

می دهند. 

۱- استخدام کارآمدتر
انس��انی،  مناب��ع  بخ��ش 
سپاس��گزار داده هایی خواهند 
بود که گردآوری و تحلیل  آنها 
برآمده از مدل های شایستگی 
باش��د. در این م��وارد نه تنها 
شرح ش��غلی دقیق تری وجود 
خواهد داش��ت که کار را برای  
ای��ن بخش آس��ان تر می کند، 
بلکه ب��ه آنها اج��ازه می دهد 
و  درخواس��تی  مهارت ه��ای 
مهارت های ض��روری را از هم 
تش��خیص بدهند و در نتیجه 
بهترین افراد را برای مصاحبه 
انتخاب کنند. ب��ه  این  ترتیب 
اب��زار و روند اس��تخدام برای 

کارآمدتر  اس��تخدام کنندگان 
می ش��ود. همچنی��ن مدیران 
کمت��ری  زم��ان  رده باالت��ر 
و  رزومه ه��ا  بررس��ی  ص��رف 
بی نتیج���ه  مصاحبه ه����ای 

می کنند. 

۲- گوناگونی و جامعیت
برخ��ورداری از نی��روی کار 
دربرگیرن��ده  ک��ه  متنوع��ی 
ویژگی های ض��روری و ممتاز 
باش��د، امتیاز ویژه ای اس��ت. 
داده ان��د  نش��ان  پژوهش ه��ا 
نسبت  دارای  که  شرکت هایی 
براب��ری از کارکنان زن و مرد 
هس��تند، تا ۴۱درصد بیش��تر 
درآمد کسب می کنند. نیروی 
درآم��د  نه تنه��ا  متن��وع  کار 
بیش��تری ایجاد می کند، بلکه 
افکار و ایده های گوناگون تری 
کار  نی��روی  می کن��د.  ارائ��ه 
پس زمینه ه��ای  ب��ا  متن��وع 
شخصیتی گوناگون، مشکالت 
را از زاویه های مختلف بررسی 
می کن��د. با اس��تفاده از مدل 
شایس��تگی، مدیران می توانند 
با تعیین چندین عامل کلیدی 
مانند حساسیت های فرهنگی، 
مذاک���ره و گره گش������ایی، 
یادگی��ری پیوس��ته و پویایی 
گروه ه��ای مختل��ط، نی��روی 
داش��ته  متنوع ت��ری  کاری 

باشند. 

۳- اهداف و مقاصد سازمانی
پیاده س��ازی م��دل  از  پ��س 
شایس��تگی، دستیابی به اهداف 
سازمانی بسیار س��اده می شود. 
مدل ه��ای شایس��تگی به همه 
افراد س��ازمان کم��ک می کنند 
در مسیری مشترک قرار بگیرند 
و همچنی��ن ب��رای تصمیم های 
داده ه��ای  ب��ه  روزمره ش��ان 
داش��ته  دسترس��ی  ارزش��مند 

باشند. 

انواع مدل های شایستگی
و اهمیت به کارگیری آنها در سازمان ها

کارآفرینی کلید

پیشنهاد کسب وکار 

به دانش آموزان در امتحان ریاضی کمک کنید - ساده ترین راه برای شروع یک کسب و کار اینترنتی این است که دانش تان را با 
دیگران به اشتراک بگذارید. اگر در زمینه ریاضیات تبحر دارید می توانید به دانش آموزان در انجام تکالیف ریاضی شان کمک کنید. 

ریاضیات برای اکثر افراد یک موضوع سخت محسوب می شود و شما می توانید از این فرصت استفاده کنید.
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مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی

ایجاد س��بک زندگی کارآفرینانه آن قدرها 
هم که به نظر می رس��د آس��ان نیست. برای 
دس��تیابی هر کس��ب و کار - چه آنالین و چه 
آفالین- به اهدافش کارهای زیادی باید انجام 
ش��ود. برای به حداکثر رساندن بهره وری تان 
به  عنوان کارآفرین، عادت های خاصی وجود 
دارن��د که باید به صورت روزان��ه اتخاذ کنید. 
این عادت ها به ش��ما امکان می دهد تا وقت 
صرف شده برای کس��ب و کارتان را )بدون به 
خطر افتادن رش��د و موفقیت تان( به حداقل 
برس��انید و برای ل��ذت ب��ردن از ابعاد دیگر 

زندگی تان هم وقت بگذارید. 
9 عادت��ی که در ادامه به نقل از مدیراینفو 
بیان ش��ده است، ش��یوه زندگی کارآفرینان 
مولد و موفق را از کس��انی که هنوز در حال 
تالش برای ایجاد کس��ب و کاری س��ودآور و 

پایدار هستند، جدا می کنند: 

1- تنظیم و بررسی اهداف روزانه 
برای موفقیت در هر کس��ب و کار، تنظیم و 
بازبین��ی اهداف امری مهم و کلیدی اس��ت. 
در حال حاض��ر اغلب کارآفرین��ان هدف گرا 
هستند، اما بسیاری، اهداف شان را به صورت 
اهداف کوتاه مدت درآورده و آنها را به صورت 
نوش��تاری تنظیم کرده اند. در اغلب مواقع به 
پیش��رفت های خوبی هم دست  می یابند. در 
انتهای دیگر طیف، کارآفرینانی هس��تند که 
اهداف بلند مدت��ی - بیش از حد معمول- را 
تعیی��ن می کنند که به دلیل تعویق انداختن 
کارها در مس��یر دس��تیابی به اهداف ش��ان 

پیشرفت واقعی را کسب نمی کنند. 
بررس��ی  و  تنظی��م  ب��رای  راه  بهتری��ن 
اهداف تان هر 90روز اس��ت. ب��رای هر دوره 
90روزه، مهم تری��ن پ��روژه ی��ا اولویت تان را 
مش��خص کنید. س��پس، ای��ن پ��روژه را به  
اهداف کوتاه مدت )اهداف ماهانه یا هفتگی( 
بخش بن��دی کنی��د. این اه��داف کوتاه  مدت 
به عن��وان معیارهایی عمل می کند که ش��ما 
به راحتی می توانید پیشرفت خود را در مسیر 

مناسب پیگیری کنید. 
همچنین توصیه می شود که روزانه اهداف 
خود را بنویس��ید )به عنوان مثال زمانی که از 
خواب بیدار می ش��وید یا شب قبل از خواب 
زمان خوبی ا ست(. این به شما کمک خواهد 
ک��رد که ب��ه مجموعه ای از اه��داف متمرکز 
ش��وید تا زمانی  که اهداف دیگری جایگزین 
آنه��ا ش��وند. هنگامی ک��ه هر روزت��ان را با 
مهم ترین اولویت های خود شروع کنید، قطعا 
می توانی��د اقداماتی انجام دهید که ش��ما را 
در جهت رس��یدن به اهداف ت��ان یاری کند. 
هرگون��ه وظیف��ه ای که تأثیر مس��تقیمی بر 
پیشرفت تان در رسیدن به این هدف نداشته 

باشد باید در اولویت دوم قرار گیرد. 

۲- بیش فعال بودن در جست وجوی 
ایده ها و گرایش های جدید 

طبق ش��یوه زندگ��ی کارآفرین��ان موفق، 
آنه��ا به دنب��ال یافتن ایده ه��ای جدید برای 
رش��د کسب و کارش��ان هس��تند. آنها به طور 
منظ��م محتوای��ی را به وج��ود می آورند که 
ب��ه آنان آم��وزش می دهد و در رس��یدن به 
موفقیت های بهتر و واالتر بس��یار الهام بخش 
اس��ت. با هزاران کتاب، وبالگ و پادکس��تی 
که ام��روز در دس��ترس اس��ت، قطعا بحث 
کمب��ود محتوا مطرح نیس��ت. اگر قبال آن را 
امتحان نکرده اید، س��عی کنید با گوش دادن 
و خوان��دن مقاالت؛ کت��ب و محتوای صوتی 
جذاب در سایت های مطرح دنیا، ذهن تان را 
در ای��ن زمینه تغذیه کنی��د. با این کار خود 
را در مع��رض بهتری��ن ایده ه��ا و تجربیات 
کارآفرینان موفق قرار می دهید که به ش��ما 
کمک می کند در بهترین ش��رایط در صنعت 
خود باقی بمانید و رقابت کنید. عالوه بر این، 
راهبردهای جدیدی را برای کمک به رش��د 

کسب و کار خود بیاموزید. 

3- حفظ سطح باالیی از انرژی 
ص��رف نظر از اینکه ممکن اس��ت در حال 
حاض��ر تنها چن��د س��اعت در هفت��ه روی 
کس��ب و کارتان کار کنید؛ احتماال زمانی فرا  
می رس��د که مجبورید س��اعت ها، ش��ب ها و 
حتی تعطیالت آخر هفته هم در ش��رکت تان 
س��خت کار کنی��د. البته این رون��د در طی 
مراح��ل رش��د اولی��ه کس��ب و کارتان کامال 
طبیعی اس��ت. هی��چ جایگزینی جز تالش و 

سختکوشی برای کارآفرینان وجود ندارد. 
به این ترتیب، برای اجتناب از خستگی یا 

کس��الت ناشی از کار، باید از سالمت جسمی 
خود مراقبت کنید. س��المت جس��مانی شما 
تأثیر مستقیمی روی سطح انرژی تان دارد و 
سطح انرژی هم تأثیر مستقیمی بر خالقیت، 
تمرکز، انگیزه و بهره وری تان خواهد داشت. 

اطمین��ان حاصل کنید ک��ه به طور منظم 
ورزش و به ان��دازه کافی غذای س��الم مصرف 
می کنید. اگر بیش��تر وقت ت��ان را صرف کار 
ب��ا رایان��ه می کنید، ه��ر 60 ت��ا 90 دقیقه 
استراحت کنید، کمی آب بخورید، تمرینات 
کشش��ی انجام داده و سپس ادامه دهید. اگر 
دائما سطح انرژی تان پایین است، نمی توانید 
انتظار داشته باش��ید به کارآفرینی با کارایی 

باال تبدیل شوید. 

۴- تعهد به استانداردهای کیفیت و 
یکپارچگی 

در دنی��ای آنالی��ن، کارآفرین��ان زی��ادی 
می آیند و می روند. موانع ورود به کارآفرینی 
در فضای مجازی زیاد نیس��ت. عمال هرکس 
با داش��تن یک لپ تاپ می تواند محصوالت یا 
خدمات آنالینش را بفروش��د و پول درآورد. 
بس��یار س��خت اس��ت که خ��ود را به عنوان 
متخص��ص معرف��ی کنی��د، زیرا متأس��فانه 
بسیاری با مش��اوره های تقلبی کسب درآمد 
کرده اند و راه را برای ارائه خدمات تخصصی 

دشوار کرده اند. 
کارآفرینان��ی در بلندمدت موفق هس��تند 
که در ارزش دادن به مشتریان خود وسواس 
خاصی دارند. آنها خود را به اس��تانداردهای 
باالتر می رس��انند. این کارآفرینان منس��جم 
عمل و وقت ش��ان را برای ایجاد کسب و کاری 
پایدار ص��رف می کنند. آن��ان کورکورانه هر 
فرصتی را که منجر به پول زایی می ش��ود به 
دست نمی آورند. تعهد به حفظ استانداردهای 
باالی حرفه ای در کارتان، کم کم ش��ما را به 
کسی تبدیل می کند که دارای اعتماد به نفس 
باالیی است و به این ویژگی شهرت می یابید. 

5- تمرکز بر فعالیت های درآمدزا 
وظای��ف متع��ددی در اجرای کس��ب و کار 
وج��ود دارد، ام��ا هم��ه آنه��ا ایج��اد درآمد 
نمی کنن��د. ی��ک فعالی��ت درآم��دزا تأثی��ر 
مستقیمی بر کسب و کارتان دارد. نمونه هایی 
از فعالیت ه��ای درآمدزا عبارتند از س��اخت 
محصول، ارائه خدمات مش��اوره به مشتری و 
میزبانی وبینار با ارائه پیش��نهاداتی در پایان 

کار. 
کارآفرین��ان موف��ق بیش��تر زمان ش��ان را 
ص��رف فعالیت های��ی می کنند ک��ه به ایجاد 
درآم��د می انجامد. وظای��ف دیگر را که برای 
انجام کسب و کارشان ضروری است، اما تأثیر 
مس��تقیمی بر درآمد آنها ندارند به ش��خص 
دیگ��ری مح��ول می کنند  )اس��تخدام یک 
دستیار مجازی راه بسیار خوبی برای تفویض 
بعضی از وظای��ف و فعالیت های غیردرآمدزا 
اس��ت(. وظایف��ی مانند طراح��ی گرافیکی، 

حس��ابداری، ویرایش، قالب بن��دی و ثبت و 
ضب��ط اطالعات؛ نمونه های بس��یار خوبی از 
وظایف زمان بر اس��ت که اگر چه الزم است، 
مستقیما باعث ایجاد درآمد بیشتر نمی شود. 
اگر ش��ما هنوز هم این نوع کارها را خودتان 
انج��ام می دهید، به خودت��ان کمک کنید و 
کس��ی را استخدام کنید که بتواند برای شما 

کار کند. 

۶- سازماندهی روزمرگی ها 
چند ساعت اول روز بسیار ارزشمند است. 
متأسفانه اغلب کارآفرینان از لحظه ای که از 
خواب بیدار می ش��وند، ابتدا پاس��خ به نیازها 
و درخواس��ت های دیگران را در اولویت قرار 
می دهند  )مثال پی��ش از اینکه از رختخواب 
بی��رون بیایند، به تلفن پاس��خ می دهند.( در 
نتیج��ه نیازها و اولویت های خ��ود را نادیده 

می گیرند. 
برای اینکه هر روزتان را برای دستیابی به 
موفقیت تنظیم کنید، باید برنامه صبحگاهی 
خاصی طراحی کنید که به ش��ما امکان دهد 
اولویت های  خودتان را پیش از پاس��خ گویی 
به نی��از دیگ��ران در نظر بگیرید. در ش��یوه 
زندگی موفق ترین کارآفرینان، ابتدای هرروز 
صبحان��ه ای مخصوص وج��ود دارد که قبل 
از ش��روع روز کاری ش��ان میل می کنند. این 
صبحان��ه معموال ترکیبی از مراقبه، توس��عه 
ش��خصی )خوان��دن کتاب، گ��وش دادن به 
پادکست و...(، قدردانی و نوشتن اهداف برتر 

و اولویت های آن روز است. 

۷- پاسخ گویی و تمرکز 
کلی��دی  عادت ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
کارآفرین��ان، توانای��ی آنه��ا در تمرکز بر آن 
چیزی اس��ت که برای کسب و کارش��ان مهم 
اس��ت، به همین دلیل داشتن کسی که شما 
را به پاس��خگویی در برابر اهداف تان مشغول 
کند، می تواند بس��یار مؤثر باشد. می توانید با 
یک مربی کار کنید. کس��ی ک��ه با او به طور 
مرتب در ارتباط باش��ید و به شما کمک کند 
تا در مس��یر صحیح کس��ب و کارتان حرکت 
کنی��د. بعض��ی از موفق تری��ن کارآفرین��ان 
جه��ان، از راهنمایی های مربی��ان زیادی در 
زمینه های مختلف زندگی و کسب و کارش��ان 

بهره می برند. 
یکی دیگر از گزینه ها پیوس��تن به گروهی 
متخصص و خالق است. با گروهی از اساتید 
و متخصص��ان می توانی��د اهداف ت��ان را ب��ه 
اش��تراک بگذارید و نظر چند متخصص را در 
یک زمان در اختیار داش��ته باشید. در چنین 
گروه��ی، روحی��ه کار تیمی وج��ود دارد که 

می تواند برای تان مفید باشد. 
گزین��ه س��وم ای��ن اس��ت ک��ه ش��ریک 
ش��ریک  کنی��د.  پی��دا  مس��ئولیت پذیری 
مس��ئولیت پذیر کس��ی اس��ت که نسبت به 
انجام کارهایی که به او محول ش��ده متعهد 
می شود و در عوض انتظار دارد شما هم برای 

او همی��ن کار را بکنید. بعضی از کارآفرینان 
به ط��ور هم زمان از هر س��ه روش اس��تفاده 

می کنند تا به اهداف شان دست یابند. 

۸- ارزیابی شاخص های کلیدی 
همیش��ه در هر کس��ب و کاری، شاخص های 

خاص��ی وج��ود دارد ک��ه باید به ط��ور مرتب 
ارزیابی و نظارت ش��وند. برای زندگی کردن به 
س��بک کارآفرینان موفق باید بدانید که کدام 
ش��اخص برای کس��ب و کار خاص ش��ما مهم 
است و سیستم و ابزار موجود برای ارزیابی آن 
کدام است. برنامه ها و ابزارهایی بسیاری وجود 

دارن��د که می توانند به ش��ما در این امر کمک 
کنند  )مانند گوگل آنالیتیک که برای ارزیابی 
وب سایت یا آمار برنامه های تلفن همراه است(، 
همچنین الزم است گزارش های خاصی را تهیه 
کنید.  )مایکروس��افت اکسل یک برنامه عالی 
برای این کار اس��ت( داده هایی که برای ش��ما 
مهم هس��تند می توانند وارد اکسل و به عنوان 

سندی نزد خودتان نگهداری شوند. 
معیارهای دیگر کسب و کار آنالین عبارتند 
از ن��رخ تبدی��ل صفحه فروش، لیس��ت آمار 
ایمیل )تعداد مش��ترکین، تعداد ایمیل های 
ب��از ش��ده، تع��داد کلیک ها و غی��ره( و آمار 
رس��انه های اجتماعی )تعداد دنبال کنندگان؛ 
غی��ره(.  و  مج��دد  توییت ه��ای  دوس��تان، 
اندازه گیری این ش��اخص های کلیدی ش��ما 
را در درک روند رشد، پیش بینی درآمدهای 
ب��رای  مه��م  تصمیم گیری ه��ای  و  آین��ده 

کسب و کارتان کمک می کند. 

۹- بهبود مستمر 
ع��ادت نهای��ی ک��ه کارآفرین��ان دارن��د، 
تعهدش��ان به بهبود مداوم و بی پایان اس��ت. 
ایج��اد بهب��ود مس��تمر به وی��ژه در دنی��ای 
کس��ب و کار آنالی��ن مه��م اس��ت، جایی که 
م��ا تغیی��رات تکنولوژیکی و پیش��رفت های 
روزانه را تجرب��ه می کنیم. برنامه های جدید، 
نرم افزار، ابزار و سیس��تم عامل همیش��ه در 
حال ایجاد هس��تند، به همین دلیل است که 
تاکتیک ها و استراتژی های جدید برای رشد 

کسب و کارتان بسیار مهم هستند. 
کس��ب و کارهای زی��ادی صرفا ب��ه خاطر 
اینک��ه با تغیی��رات در صنعت و ب��ازار خود 
س��ازگار نبوده اند، با شکست مواجه شده اند. 
پیش بینی تغییرات الزم است و هر زمان که 
ضروری اس��ت باید از رشد پایدار کسب و کار 
خود اطمینان یابید. به چشم اندازتان پایبند 
باش��ید، اما هرگز نوآوری را متوقف نکنید و 
درصورت لزوم آماده باشید که استراتژی تان 

را تغییر دهید. 

9 عادت در سبک زندگی کارآفرینان کارآمد
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اخبار

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- امجدی پور در نشست 
پایانی بازدید بازرس��ان ش��رکت ملی گاز ایران  از ش��رکت 
گاز اس��تان آذربایج��ان غربی بر موضوع س��امت اداری در 
سیاست های کلی نظام تاکید کرد و اظهار داشت : شفافیت 
و پاسخگویی دو رکن اصلی سامت نظام اداری است. رئیس 
بازرسی ش��رکت ملی گاز ایران تصریح کرد : رعایت این دو 
رکن از بیماری نظام اداری از جمله ارتشا و فساد پیشگیری 
خواهد کرد. امجدی پور رئیس سازمان بازرسی شرکت ملی 
گاز ایران در ابتدای این نشست گفت: ارتقاء سطح پاسخگویی 

شرکتها و متعاقبا افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از اهداف 
این بازدیدها اس��ت. علیرضا شیخی مدیر عامل شرکت گاز 
استان آذربایجان غربی در سخنانی کوتاه با اشاره به اهمیت 
رس��یدگی به ش��کایات مردمی در مجموع��ه تصریح کرد: 
رس��یدگی به ش��کایات و تقاضای مردمی از اهمیت باالیی 
برخوردار است چون با رضایتمندی مردم در ارتباط مستقیم 
قرار دارد.  بازرسین شرکت ملی گاز ایران از چند روز پیش در 
شرکت گاز استان آذربایجان غربی حضور داشته و از نواحی و 

ادارات گاز در سطح استان بازدید کردند.

اهواز – شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مارون در نشست خبری نهمین نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت. 
مهندس پورهنگ نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت را 
نقطه اتصال صنعت نفت، دانش ورزان و صنعتگران دانست و گفت: از 
آنجائي که صنعت نفت در ایران عزیز به عنوان بزرگترین صنعت و پایه 
افتصاد کشور به حساب مي آید، همواره تحت تاثیر شرایط خاص قرار 
داشته و به همت کارکنانش، هیچ گونه خللي در روند فعالیتش ایجاد 
نش��ده است.  وی افزود: در س��الهاي اخیر، به اشتراك گذاري دانش 
فني صنعت نفت با ش��رکت هاي دانش بنیان و س��ازندگان مستعد 
داخلي، زمینه خودکفایي این صنعت از محصوالت خارجي را فراهم 
آورده است و نمایشگاه هاي تخصصي ساخت تجهیزات صنعت نفت 
، کانون این همکاري و تس��هیم دانش است که در نتیجه آن، بخش 
عظیمي از قطعات مورد نیاز براي ماشین آالت و تجهیزات فرآیندي ، 

ساخته و بومي سازي گردیده است. مهندس پورهنگ به تولید شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون در شش ماه نخست سال 96 اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه  در نیمه اول سال 96 ، با تولید روزانه  بیش از 570 
هزار بشکه نفت، توانس��تیم برنامه تولید را به میزان 109 درصد در 
بخش افزایش دبي نفت محقق سازیم. مدیر عامل شرك بهره برداری 

نف��ت و گاز مارون افزود: تحق��ق 107 و 110 درصدي به ترتیب در 
تولید گاز خامي و نفتا  حاصل شد و موفق شدیم در مقطع مذکور، 
107700 بش��که نفت را با استفاده از MOT  و MOS استحصال 
کنیم که نس��بت به مدت مشابه در س��ال گذشته، 8 درصد افزایش 
داش��ته است.  پورهنگ افزایش ظرفیت 20 هزار بشکه در روز را در 
توان تزریق پساب بسیار اثر بخش ارزیابی کرد که به موجب آن روزانه 
98.6 درصد پساب هاي نمکزدایي به چاه هاي دفعي تزریق مي گردد. 
وی در پایان به عملکرد شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون درحوزه 
ساخت پرداخت و گفت: از فروردین تا شهریور امسال، 197 قطعه را با 
هزینه 7.7 میلیارد ریال با مشارکت صنعتگران داخلي ساختیم و 265 
قطع��ه را با هزینه 2.4 میلیارد ریال تعمیر کردیم و عاوه بر آن  13 
پمپ ساخت داخل  را خریدیم و الکتروپمپهاي قدیمي  را بهسازي 
کردیم  که آن 20 هزار بش��که افزایش در تزریق پساب نمك زدایي ، 

نتیجه این اقدام به موقع بود.

تبریز - ماهان فالح- جلس��ه هماهنگی و آمادگی زمس��تانی به 
منظور بررسی شرایط و اطمینان از آمادگی تأمین گاز طبیعی مشترکین 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل، معاونین، رؤسای 
بهره برداری، نواحی و مناطق و واحدهای س��تادی این ش��رکت برگزار 
ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شرقی در ابتدای این جلسه ضمن اباغ نتایج جلسات هم اندیشی مدیران 
عامل شرکت های گازرسانی با حضور مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران و مدیران و روس��ا توصیه کرد؛ ضمن شناس��ایی نقاط حساس و 
بحران زا با رفع موارد احتمالی راه های مقابله با بحران های احتمالی را 
با رعایت دس��تور العمل های HSE مورد بررسی قرار دهند. سیدرضا 
رهنمای توحیدی استفاده از تکنولوژی ها و سیستم های نرم افزاری و 
سخت افزاری جدید و به روزرسانی آنها را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
نباید سازمان دچار دگماتیسم س��ازمانی گردد لذا توصیه می گردد از 

سیستم های جدید نرم افزاری و سخت افزاری در تمامی سطح سازمان 
در راستای خدمت رسانی مطلوب  و سریع به مشترکین مورد استفاده 
قرار گیرد. وی بر حفظ آمادگی شرکت گاز استان جهت مقابله با زمستان 
امسال تاکید کرد و اظهار داشت: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام 
گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت شرکت برای تامین گاز پایدار و 

مستمر و ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم کرد .وی با بیان اهمیت 
تأمین س��وخت جایگزین از سوی سازمان های خدمات رسان، صنایع 
پرمصرف و خدمات عمومی افزود: تمامی س��ازمان های خدمات رسان 
و صنایع پرمصرف و خدمات عمومی از قبیل نانوایی ها و بیمارستان ها 
بایستی به سوخت دوم مجهز گردند و ادارات گاز استان هماهنگی های 
الزم را انجام و اطاع رسانی نمایند. وی همچنین مدیریت مصرف گاز از 
سوی مشترکین را خواستار شد و افزود: مدیریت مصرف گاز یکی از مهم 
ترین موضوعاتی است که در صورت رعایت آن از سوی مشترکین، عاوه 
بر صرفه اقتصادی برای مش��ترکین از بروز مش��کات در پیك مصرف 
جلوگیری می کند. مدیرعامل شرکت گاز استان دانش، اخاق و مهارت 
را از اصول مدیریتی عنوان کرد وافزود: بهبود ارتباط با مردم و پیمانکاران  
با حفظ کرامت انس��انی و وفاداری سازمانی از سوی مدیران و کارکنان 

مورد انتظار است.

یاس�وج- خبرن�گار فرصت ام�روز- مدیرعامل ش��رکت گاز 
کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت: یك ه��زار و 920 میلیارد ریال اعتبار 
برای توس��عه زیرساخت های گاز این اس��تان در سال های 96و97 
پیش بینی ش��ده است. رحمان خادم افزود: از این میزان اعتبار یك 
ه��زار و 500 میلی��ارد ریال از محل بند )ق( بودجه برای گس��ترش 
شبکه گازرس��انی در س��ال های 96 و 97، 150 میلیارد ریال برای 
خرید تجهیزات ایس��تگاه های تقلیل فشار، 140 میلیارد ریال برای 
اجرای طرح ممبی و سرآسیاب با 38 روستا، احداث ساختمان های 
 اداری و پس��ت های ام��داد با 120 میلیارد ریال و اجرای سیس��تم

آی��اس، ام، اس ب��ا 10 میلیارد ریال در نظر گرفته اس��ت. وی برنامه 
ریزی برای اس��تفاده از 35 هزار کنتور ارتقا یافته در س��ال های 96 
و 97 را از دیگر برنامه های شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

ذکر کرد. خ��ادم گفت: بهره وری از کنتوره��ای ارتقا یافته با هدف 
کاهش تلفات گاز انجام می ش��ود. مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: گچساران نخستین شهرستان سبز این استان 
در زمینه گازرسانی است. خادم بیان کرد:میزان بهره مندی مناطق 

روستایی این استان از نظر بعد خانوار باشت 87درصد، دنا 86درصد، 
بویراحم��د 81 درصد،لنده 67درصد و بهمئی 62درصد اس��ت. وی 
گفت: شهرس��تان های کهگیلویه و چرام با 48 و 38درصد کمترین 
میزان بهره مندی از گازرس��انی را از نظر بعد خانوار در این اس��تان 
دارند که تاش می ش��ود تا پایان س��ال 1397 به 80درصد افزایش 
یابد. مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: با برنامه ریزی 
انجام ش��ده. 302 روستای این استان تا پایان سال 97 از نعمت گاز 
بهره مند می شوند. خادم تصریح کرد: تاکنون 75 درصد روستاهای 
باالی 20خانوار این استان گازرسانی شده است. کهگیلویه و بویراحمد 
یك هزار و 700 روستای دارای سکنه دارد. هم اکنون بیش از 170 
هزار مشترك شرکت گاز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که بیش 

از 52 هزار مشترك در مناطق روستایی سکونت دارند.

تبریز - ماهان فالح- به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور 
قطع سراس��ری برق، به منظور و بررس��ی و ارزیابی آماده به کاری 
مولد های اضطراری ادارات، سازمان ها و شرکت ها توسط شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز با اعام این خبر افزود: 
هدف از برگزاری این مانور حفظ آمادگی مراکز حیاتی، حس��اس، 
مهم و ضروری در شرایط اضطراری می باشد. مهندس عادل کاظمی 
با اشاره به اینکه این مانور به صورت سراسری در بین کلیه شرکت 
های برق در هفته پدافند غیرعامل اجرا می ش��ود، افزود: براساس 
دستورالعمل ها و ضوابط وزارت نیرو دستگاه های خدمت رسان در 

شهر تبریز شناسایی  و براساس اعام شرکت توانیر برق این مراکز 
ب��ه صورت همزمان قطع و وضعیت آمادگ��ی مولدها مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه همکاری بسیج با 
دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر، کلیه نیروهای 
بسیجی ش��رکت در این مانور نسبت به انجام ارزیابی مولدها اقدام 
نمودند.  وی تصریح کرد: عملکرد سازمان ها براساس سرعت به مدار 
آمدن مولدهای اضطراری و براساس چك لیست های استاندارد، در 
کمیته های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارزیابی و تحلیل شده 
و گزارش نتایج به واحدها و مس��ئولین مربوطه گزارش خواهد شد. 
وی تاکید کرد: مراکز حس��اس می بایست آمادگی داشته باشند تا 
در ص��ورت بروز حوادث احتمالی، اختالی در خدمت رس��انی آنها 

ایجاد نشود.

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- برنامه هاي مفرح آموزشي 
ویژه روز دانش آموز توس��ط فرهنگس��راي بانو حضرت زهرا )س( 
سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزش��ي 
ش��هرداري قزوین؛ ابوالفضل اکبري، مدیر مراکز آموزشي سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزش��ي ش��هرداري با اعام این خبر گفت: 
ساخت روزنامه دیواري در قالب یك کار تیمي با هدف آموزش کار 

گروهي با موضوع روز دانش آموز از جمله برنامه هایي است که در 
فرهنگسراي بانو حضرت زهرا )س( انجام شد. اکبري افزود: برپایي 
نمایش عروسکي در فرهنگس��راي بانو حضرت زهرا )س( از دیگر 
برنامه هایي اس��ت که به مناس��بت روز دانش آموز برگزار شد. وي 
اظهار کرد: برگزاري مس��ابقه نقاشي به مناسبت روز دانش آموز از 
دیگ��ر برنامه هایي بود که در فرهنگس��راي بانو حضرت زهرا )س( 

برگزار و به نفرات برگزیده جوایزي اهدا شد.

رئیس سازمان بازرسی شرکت ملی گاز ایران:

شفافيت و پاسخگويي دو ركن اصلي سالمت نظام اداري است 

مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون عنوان کرد

تحقق 109 درصدی در بخش افزایشی برنامه تولید نفت ، نتیجه تعامل با صنعتگران و سازندگان

مدیرعامل این شرکت خبر داد

آمادگی شرکت گاز آذربایجان شرقی برای رویارویی با فصل سرد سال

پیش بینی1920 میلیارد ریال برای طرح های گاز در کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری مانور آمادگی مولدهای اضطراری توسط برق تبریز 

به همت سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین صورت گرفت

اجراي ویژه برنامه هاي روز دانش آموز در فرهنگسراي بانو حضرت زهرا )س(

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاض��اب روس��تایی هرمزگان ب��ه همراه 
معاونت مهندس��ی و توسعه و رییس اداره روابط عمومی و 
آموزش همگانی این شرکت از بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوع��ات در ته��ران دیدن کردن��د. به گ��زارش روابط 
عموم��ی ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی هرمزگان، در 

ای��ن بازدید مهندس عبدالحمی��د حمزه پور ضمن بازدید 
از این نمایش��گاه با حضور در غرفه های رسانه ای استان 
هرمزگان به گفت وگو با مدیران مسئول و سر دبیران این 
نش��ریات پرداخت که در این نشست ها رسانه های استان 
هرمزگ��ان را پویا، فع��ال و عملکرد آنها را در تعامل با این 

شرکت و سایر ارگان ها رضایتبخش عنوان کرد.

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
HSE باید به یك فرهنگ در سازمان تبدیل شود 

 رشت- زینب قلیپور- دومین نشست کارگروه تخصصي بازنگري مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام کار )PTW( با 
حضور حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان و مسئولین HSE شرکت  ملي گاز و شرکت هاي تابعه در زیباکنار انزلي 
برگزار شد.در این جلسه مهندس اکبر ضمن عرض خوشامد به مدیران حاضر در این نشست، از بروز حادثه پاالیشگاه نفت تهران 
و دکل نفتي 95 شرکت ملي حفاري ابراز تاسف نمود و بر لزوم رعایت نکات ایمني در انجام کلیه امور تاکید کرد.وي اظهار داشت: 
HSE باید به یك فرهنگ در سازمان تبدیل شود و براي تحقق این مهم، نیازمند به تاش و همکاري همه شما رؤساي محترم 
امورHSE و یکایك کارکنان شرکت هاي گاز هستیم.وي با اشاره به ورود شرکت گاز به پنجاه سال دوم فعالیت خود، از راه اندازي 
پروژه هاي کیفي درجهت افزایش سطح رضایتمندي مشترکین عزیز خبر داد. مهندس اکبر درخصوص مصرف گاز در  گیان اظهار 
داشت: هدف شرکت گاز استان گیان تحویل 6.9 میلیارد مترمکعب گاز به مشترکین گاز در استان مي باشد که تاکنون و پس از 
گذشت 7 ماه از سال، 3 میلیارد مترمکعب از آن محقق شده است.وي ابراز امیدواري نمود تا در جهت تحقق شعار اصلي وزارت نفت" 
اول ایمني، بعد کار"، نتایج این نشست منجر به رعایت بیشتر مقررات و ایمني در اجراي کارها در جهت کاهش اتفاقات و حوادث شود.

حضور شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان در نمایشگاه پدافند غیر عامل 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته پدافند غیر عامل نمایشگاهی در راستای فرهنگ سازی ارائه دستاوردها و 
توانمندیهای صنعت آب و برق استان گلستان درمحل مدیریت آب و فاضاب منطقه گرگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضاب روستایی استان گلستان، بهزاد هرمزی سرپرست اداره بحران ، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست این شرکت 
گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده کارگروه آب و انرژی  این نمایشگاه با حضور شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی شرکت 
توزیع برق و شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شدکه آخرین دستاوردها، فعالیت ها و تجهیزات این صنعت به نمایش گذاشته 
شد.وی تصریح کرد : این نمایشگاه یك روزه که  با استقبال خوب مسئوالن و مردم همراه بود بازدید کنندگان از نزدیك با مقوله 

پدافند غیرعامل در حوزه آب و فاضاب روستایی  آشنا شدند.

کارکنان و فعاالن بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان به 
کمپین»سه شنبه های بدون خودرو« پیوستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اعام کرد: کارکنان و فعاالن بخش راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان با پیوستن به کمپین"سه شنبه های بدون خودرو" قصد دارند برای فرهنگ سازی استفاده بهینه از 
منابع ملی، کاهش آلودگی هوا، مدیریت زمان در حمل و نقل درون شهری و برون شهری و حمایت از سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در صنعت حمل و نقل عمومی، تاش و همتی عمومی داشته باشند.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان گلستان،"مهدی میقانی" به پایگاه اطاع رسانی اداره کل اظهارکرد: این کار پسندیده و شایسته همکاران و 
فعاالن حمل و نقل جاده ای استان بیانگر توجه به مسئولیت های اجتماعی هریك از افراد جامعه در قبال منافع و سرمایه های ملی 
کشور و حفاظت از آنان برای نسل های آینده است.وی در ادامه افزود: در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری در سال 96 شاهد 
سرمایه گذاری قابل توجه هستیم که استمرار توسعه ناوگان عاوه بر نوسازی و ارتقاء خدمات بر پایداری اشتغال ایجاد شده کمك 
قابل توجهی خواهد کرد.میقانی همچنین از تمام مردم و مسئوالن استان دعوت کرد که با پیوستن به این کمپین سراسری، از حرکت 

مدنی ایجاد شده حمایت کرده تا شاهد سرزمینی پاك و با کمترین آلودگی زیست محیطی باشیم.

برگزاری همایش الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه و عمران شهری
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری، مدیر معماری 
و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، 
اس��اتید، کارشناسان و مهندسان، س��ومین همایش الزامات و ماحظات پدافند غیر عامل در طرح 
های توس��عه و عمران شهری در سالن اجتماعات اس��تانداری قزوین برگزار گردید. به گزارش اداره 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، این همایش توسط اداره کل راه و شهرسازی 
با همکاری س��ازمان نظام مهندس��ی و اداره کل پدافند غیر عامل استانداری برگزار گردید. محسن 
اسماعیلی مدیر معماری و شهرسازی این اداره کل در این مراسم گفت: تاش ما این است که موضوع پدافند غیر عامل در کلیه طرح 
ها و برنامه های در دست اقدام در نظر گرفته شود. اسماعیلی افزود: تهیه و تدوین مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان با 
موضوع پدافند غیر عامل نشان از  اهمیت این امر داشته و جدیت وزارت راه و شهرسازی را در لزوم بکارگیری قوانین و دستورالعمل 

های آن در طرح و پروژه های در دست اقدام نشان می دهد. 

معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یك ساله شد
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- مراسم یك سالگی معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکشنبه 14 آبانماه 
در محل معاونت امور اجتماعی دانشگاه برگزار شد. معاونت امور اجتماعی در سال 1395 به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در وزارتخانه شکل گرفت و به دنبال آن در همان سال، معاونت امور اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان فعالیت خود را 
آغاز کرد.هدف از تشکیل معاونت اجتماعی خدمت برتر و بهتر به جامعه و تاش جهت رفع مشکات سامت جامعه می باشد. دکتر 
ابوسعیدی معاون اموراجتماعی ضمن بیان و تشریح عملکرد حوزه های مختلف معاونت از زحمات و همکاری های کلیه کارکنان 
تشکر و خواستار پیگیری و ممارست در پیشبرد اهداف تعیین شده معاونت شد. در ادامه مراسم با اهداء لوح سپاس و هدایایی از 
علیرضا کرمانی زاده قائم مقام اس��بق معاونت تقدیر و تش��کر بعمل آمد  و همچنین دکتر دهقانی به عنوان قائم مقام معاونت امور 

اجتماعی دانشگاه معرفی شد.

آیین معارفه شهردار قدس برگزار شد
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- طی آیینی با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگر؛ 
مدیرکل امور ش��هری و روستایی استانداری تهران، امام جمعه شهرستان، فرماندار، بخشدار، اعضای 
شورای شهر، شهرداران شهرستان های تابعه، روحانیون و سایر شهروندان مسعود مختاری به عنوان 
ش��هردار قدس معارفه ش��د  در این مراس��م مس��عود مختاری ش��هردار قدس اظهار داشت: بسیار 
خرسندم که بارأی اعتماد اعضای شورای اسامی دوره پنجم هم اکنون برای مسند شهرداری قدس 
انتخاب شده ام و امیدوارم به خوبی بتوانم پاسخ این اعتماد را در عمل بدهم وی افزود: شهر موجودی 
زنده است و احتیاج به رسیدگی دارد که دراین بین شهروندان به عنوان رکن اصلی شهر نقش مهمی را در جهت پویایی و نشاط شهر 
دارند شهردار قدس بابیان اینکه شهر قدس دارای مشکات عدیده ای در حوزه زیرساخت ها است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با 
برنامه ریزی و سرعت بخشیدن درروند پروژه های عمرانی، در مسیر پیشرفت حرکت نماییم. مختاری بابیان اینکه خدمت در نظام 
مقدس جمهوری اسامی غنیمت نیست، بلکه یك فرصت و حرکت جهادی است که به افراد واگذار می شود ،بیان کرد: باید سعی 

نماییم تا در این فرصت باقی  مانده نهایت تاشمان در راستای جلب رضایت شهروندان باشد. 

52 درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر  مقاوم سازی شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت : 52 درصد واحدهای 
مسکونی روستایی استان بوشهر  مقاوم سازی شدند به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر 
حیدری افزود: در نشست بررسی روند اجرای پروژه های بنیاد مسکن در روستاها با اشاره به آسفالت 
معابر روستایی در دو سال گذشته با واگذاری 28 هزار تُن قیر رایگان بیش از 110 کیلومتر معابر و 
خیابان  روستاهای استان بوشهر آسفالت شده است. در ادامه به بازسازی و مقاوم سازی منازل روستائیان 
پرداخت و با اشاره به شناسایی 74 هزار و 234 واحد مسکونی روستایی برای بهسازی و مقاوم سازی 
افزود: در برنامه پنجم و ششم توسعه، بیش از 52 درصد منازل روستاهای استان بوشهر مقاوم سازی شده و این در حالی است که این 
پروژه در سال جاری ادامه دارد. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به مقاوم سازی 38 هزار و 805 واحد مسکونی روستایی 
اس��تان بوشهر خاطر نش��ان کرد: اکنون 35 هزار واحد مسکونی روستایی در این استان غیر مقاوم است که تا سال 1406 بیش از 
70 درصد منازل مسکونی روستایی بهسازی و مقاوم سازی می شوند. در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود 40 درصد واحدهای 

مسکونی روستایی در کشور مقاوم سازی شده است که این میزان در استان بوشهر 52 درصد می باشد.



در ای��ن مطل��ب به نق��ل از هورمون��د وظایف یک 
کارآفرین را با هم مرور می کنیم. 

1 - موقعیت ه�ای اقتص�ادی: کارآفری��ن قاطعانه 
نس��بت ب��ه موقعیت ه��ای محیط عکس العمل نش��ان 
می ده��د. دیگ��ران ممکن اس��ت موقعی��ت را ببینند، 
بش��نوند، یاد بگیرند و حتی تا اندازه ای تجربه کنند، اما 
فقط کارآفرین از آن به نحو مطلوب اس��تفاده می کند. 
کارآفرین با زیرکی، محیط اطراف خود را تحت نظارت 
دارد و به دنبال ایده ها و موقعیت ها برای سوددهی است. 
2 - از خطر نمی هراسد: کارآفرین خطرات یک کار 
را محاسبه می کند و ش��انس موفقیت یا شکست را در 
نظر می گیرد. براساس این تخمین ها او تصمیم می گیرد 
ک��ه کار را ادامه داده یا از آن صرف نظر کند. کارآفرینان 
برخالف مردم عادی خط��ر را می پذیرند، توجه خود را 
معطوف به شانس موفقیت می کنند و از شکست ترسی 
ندارن��د. درعین حال از امکان شکس��ت آگ��اه بوده و به 

همین خاطر کار برای شان جذاب تر می شود. 
3 - تولید س�رمایه: کمبود س��رمایه هرگز مانع 
پیش��روی کارآفرین واقع��ی نمی ش��ود. کارآفرین به 
روش ه��ای مختلف ایجاد س��رمایه می کن��د. ممکن 
اس��ت به دنبال سرمایه دارانی باش��د که طرح های او 
را باور داش��ته باش��ند و خطر را با دوستان و آشنایان 

نزدیک تقس��یم کرده یا از منابع پول��ی مثل بانک ها 
و… استفاده می کند. 

4 - ن�وآوری: یک��ی از عالئ��م کارآفرینی نوآوری 
اس��ت. به همین دلیل اس��ت که می گویند کارآفرین 
کار را به س��مت پیش��رفت و توسعه س��وق می دهد. 
نوآوری کارآفرینان، همواره موجب انقالب در زندگی 
روزمره می ش��ود. آنها به روش هایی فکر می کنند که 
بتوانند محصولی با اس��تفاده خاص برای استفاده های 
دیگر تطبیق دهند، اصالح، جایگزین یا ترکیب کنند. 
5 - نظم در کار: کارآفرین کس��ی اس��ت که فکر 
می کن��د چگونه، چطور، کجا، چ��ه موقع و چه تعداد 
م��واد، کارگر، س��رمایه و… برای تبدی��ل ایده ها به 
محصول، موردنیاز اس��ت. کارآفرین فعالیت های افراد 
اع��م از تولید، ف��روش، اداری، مالی و… را هماهنگ 
می کند. او مراقب است که سفارش ها به موقع تحویل 
داده ش��وند، کیفیت محصوالت خوب باشد و تمامی 

نقل و انتقاالت به خوبی ثبت شوند. 
6 - تصمیم گی�ری: کارآفری��ن تمام��ی جوانب را 
برای حل مشکالت در نظر گرفته و بنا بر تناسب شان، 
آنه��ا را طبقه بندی می کن��د و بهتری��ن راه حل ها را 
انتخاب می کند و همواره در جست وجوی راه حل های 
جایگزین است. وقتی که مؤسسه کوچک و نوپا است، 

تصمیم گی��ری باید توس��ط کارآفرین انجام ش��ود و 
نمی ت��وان این تصمیم گیری ها را ب��ه افراد و کارکنان 
ارج��اع داد، ام��ا وقتی مؤسس��ه بزرگ تر می ش��ود، 
می ت��وان بعضی از ای��ن تصمیم ها را به سرپرس��تان 
مح��ول کرد، ول��ی تصمیم های اصل��ی همچنان باید 

توسط خود کارآفرین گرفته شود. 
7 - برنامه ری�زی: کارآفری��ن در ص��ورت نی��از 
می تواند ناگه��ان تصمیم گیری کند. ب��رای این کار، 
او بای��د حوادث��ی را که ممکن اس��ت در آینده اتفاق 
بیفت��د پیش بین��ی کن��د و از عواقب آن آگاه باش��د. 
ماهیت شغلی کارآفرین، سرمایه گذاری طوالنی مدت، 
پیش بین��ی جایگزین ها و عواقب آنها قب��ل از اتفاق، 
پیش بینی تغییرات و آمادگی تطبیق با این ش��رایط، 

امر مهم برنامه ریزی را ایجاب می کند. 
8 -کسب س�ود: کارآفرین مواظب است تولیداتش 
فروش داشته و پولساز باشد. او با مشتریان خود ارتباط 
ش��خصی برقرار می کن��د و عامل عرض��ه محصوالت و 
خدمات خود اس��ت. س��ود یکی از عوامل مهم برای بقا 
است؛ سود یکی از شاخص های تعیین کننده در چگونگی 
اداره یک ش��غل در شروع آن اس��ت؛ سود نشان دهنده 
پذیرش یا عدم پذیرش محصول در بازار است؛ سود در 

کارآفرینی هم پاداش است و هم ایجاد انگیزه می کند. 

وظایف یک کارآفرین چیست؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 827 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: اگرچه اس��تارت آپ به دنیای 
اینترنت وابس��ته اس��ت و بس��یاری از خدماتی که 
نیروی انس��انی فعال در شرکت ها به عهده می گیرند 
در کس��ب و کارهای اس��تارت آپی ای��ن وظیف��ه را 
نرم افزاره��ا انج��ام می دهن��د، اما تحقیقات نش��ان 
می دهد که نیروی انس��انی توانمند می تواند یکی از 

ارکان بایسته موفقیت به شمار آید. 
برخی تصور می کنن��د چون در دنیای الکترونیک 

می توانن��د با ابزارهای مختلف خدمات متفاوتی ارائه 
کنند نیازی به نیروهای انسانی ندارند، اما باید قبول 
کنیم که اس��تارت آپ های موفق دنیا برای به دست 
آوردن نیروی انس��انی ماه��ر و باتجربه رقابت جدی 
دارند و حتی برای نگهداشت آنها حاضرند میلیون ها 
دالر هزینه کنند تا ازاین طریق بر ارزش سهام خود 
بیفزایند.  نیروهای انس��انی ماهر و خالق می توانند 
به طور مستقیم در رشد و توسعه استارت آپ ها کمک 
کنند و زمینه ها را برای جهانی شدن و افزایش سهم 
جهانی فراهم س��ازند. ش��رکت های استارت آپی که 
نیروی انس��انی ماهر ندارند عموما پس از یک دوره 

کار کردن از گردونه فعالیت خارج می شوند. 
بنابرای��ن اگ��ر ش��ما ب��ه ماندگ��اری و پای��داری 

استارت آپ خود عالقه مند هستید حتما نیروی های 
خوب و ماهر و با تجربه جذب کنید تا ارزش شرکت 
ش��ما افزایش یابد. متأس��فانه در ایران منابع انسانی 
در اس��تارت آپ چندان جدی تلقی نمی شود و چند 
ج��وان و نوجوان دور هم جمع می ش��وند و به ناگاه 
تصمیم به راه اندازی یک اس��تارت آپ می گیرند، اما 
به دلیل نبود نیروی انس��انی ماه��ر و خالق پس از 
چندی مجبور به عقب نش��ینی می شوند.  استفاده از 
نرم افزارها برای پیش��برد امور استارت آپی یک فصل 
مشترک میان همه کس��انی است که در این زمینه 
کار می کنند، اما به کار گیری نیروی انس��انی فعال و 
باتجربه می تواند یک مزیت رقابتی محس��وب شود و 

شما را در پله باالتری از رشد و توسعه قرار دهد. 

 نقش نیروی انسانی
در استارت آپ

پرسش: به نظر شما نیروی انسانی در استارت آپ ها نقش مؤثری در روند موفقیت دارند؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )59(
اهمیت باور و امکانات 

وقت��ی ذهن ت��و موفقیت را باور ک��رد همه مقدمات و 
تمهی��دات الزم برای موفقیت فراهم می ش��ود. موفقیت 
ابتدا در ذهن ش��کل می گیرد و س��پس در بیرون عملی 
می ش��ود. تمام کس��انی که در کس��ب و کار موفق شدند 
آدم هایی بودند که به کس��ب و کار خود و موفقیت در آن 

باور درونی داشتند. 
تو نمی توانی ب��ه دلیل نبود امکانات یا کمبود امکانات 
کسب و کار را رها کنی. اگر به کسب و کار خود باور داشته 
باش��ی تمامی امکانات برای تو از طریق ایجاد موقعیت و 
رویدادها و آدم ها فراهم می ش��ود، اما اگر به موفقیت در 
کس��ب و کار باور نداشته باش��ی هزاران امکانات و ابزار و 

وسایل نمی تواند تو را موفق کند. 
تو برای موفقیت در کس��ب و کار بی��ش از هر چیز نیاز 
داری تا در ذهن خود یک بار موفقیت در آن کس��ب و کار 
را تجس��م کنی. آقای هیلتون س��رایدار یک هتل بود و 
تمام جوانی و نوجوانی اش س��رایدار بود اما االن ٨۴ هتل 
هیلت��ون تو دنی��ا دارد! او یکی از بزرگ تری��ن هتلداران 

زنجیره ای دنیاست. 
حاال هیلتون آدم مس��نی ش��ده، در ی��ک مصاحبه از 
ایش��ون س��وال می ش��ه: تمام نوجوانی و جوانی سرایدار 
بودی چی ش��د که این ش��دی؟ جواب می��ده: من هتل 
بازی کردم! آق��ای هیلتون هتل بازی چیه بگو ما هم به 

جای خاله بازی هتل بازی کنیم؟! 
در جواب می گ��ه: تمام اون جوانی و نوجوانی که همه 
می دونند من س��رایدار بودم و کیف مشتریان رو جابه جا 
می کردم، اما ش��ب ها که رئیس هتلم می رفت خونه من 
می رفتم تو اتاقش لباس��امو در می آوردم لباسای رئیس 
هتل رو می پوشیدم پشت میزش می نشستم و هتل بازی 
می ک��ردم! م��دام تصور ذهن��ی من این بود ک��ه یکی از 

بزرگ ترین هتلداران دنیا هستم. 
بنابرای��ن اگر هیلتون منتظر می مان��د تا همه امکانات 
برای هتل او فراهم شود شاید هیچ وقت هتلدار نمی شد 
بلک��ه با بازی ذهنی و باور به موفقیت امکانات نیز فراهم 
ش��د و توانست پس از چند س��ال آن بازی را به واقعیت 

تبدیل کند. 
اما در گوش��ه و کنار همه ما ش��اهد هستیم که فالن 
جوان به بهانه های واهی ازجمله نبود امکانات خود را آدم 
ناموفق می داند. اگر ق��رار بود امکانات عامل موفقیت در 
کس��ب و کار یا زندگی شود طبعا کسانی که در شهرهای 
بزرگ و با امکانات زیاد زندگی می کردند باید موفق تر از 
فالن روس��تایی باشند که دس��ت بر زانوی خود گذاشت 

یا علی گفت و بلند شد و از هیچ همه چیز ساخت. 
ت��و برای موفقی��ت نیاز داری در ذهن��ت این موفقیت 
را مرور کنی. اگر با ش��ک و تردید روبه رو هس��تی اصاًل 
شروع نکن و بعد نبود یا کمبود امکانات را بهانه نکن. تو 
بهتر است به جای تهیه امکانات ذهنت را برای موفقیت 
آم��اده کنی. وقتی ذهن تو برای موفقیت در کس��ب و کار 
آماده ش��ود تو ب��رای تأمین امکانات هم��ه کار می کنی. 
امکانات، ابزار و وس��ایل کار هس��تند نه عامل موفقیت. 
برخ��ی از کارخانه های ایران با دارا ب��ودن همه امکانات 
تعطیل  هستند برای اینکه فرد باورمندی نیست تا از این 

امکانات برای موفقیت استفاده کند. 
باور فکری اس��ت که ش��ما مدام در ذه��ن خود آن را 
پ��رورش می دهی��د و آن را به عنوان ی��ک اصل حتمی و 
قطعی می پذیرید. اگر قرار اس��ت ش��ما کس��ب و کاری را 
راه ان��دازی کنید با کس��انی صحبت کنید ک��ه باورهای 
مثبت به زندگی و کار دارند زیرا آدم های منفی به دنبال 
بهانه برای کار نکردن هس��تند و یکی از بهانه های افراد 
منف��ی اندیش نداش��تن امکانات الزم برای کس��ب و کار 
اس��ت. در صورتی ک��ه آدم های موف��ق در ایران و حتی 
جهان کسانی بودند که از هیچ همه چیز ساختند و ثابت 
کردند که وجود امکانات نمی تواند عامل موفقیت باشد. 

در چند س��ال قبل دوست عزیزی به من مراجعه کرد 
تا به او پیشنهاد راه اندازی یک کسب و کار را بدهم. وقتی 
با او هم کالم ش��دم متوجه ش��دم که او به اصرار پدر و با 
سرمایه تقریباً مناس��ب و با در اختیار داشتن یک مغازه 
در منطق��ه خ��وب ته��ران می خواهد کار و کاس��بی راه 
بیندازد اما نمی داند چه کاری بکند. بعد از چند جلس��ه 
مش��اوره به او گفتم تو قبل از هر چیز باید به کار کردن 
و موفقیت باور داش��ته باش��ی. اما او اصرار داشت که من 
چند قدم نس��بت به دوستانم جلوتر هس��تم چون بابام 
س��رمایه اولیه و یک مغازه در اختیارم گذاشته. آن زمان 
هر چه می خواس��تم او را قانع کنم که اینها فرع بر اصل 
است قبول نمی کرد. در کسب و کار اصل خود شما و باور 
شماس��ت که می تواند شما را موفق کند اما او به دارایی 
خود اش��اره می ک��رد. او کارش را در زمینه فروش لوازم 
خانگی ش��روع کرد اما هیچ گاه موفق نش��د وحتی چند 
س��ال بعد برای پرداخت بدهی های��ش مجبور به فروش 
مغازه ش��د. می دانید چرا؟ برای اینک��ه او فکر می کرد با 
داش��تن امکانات می توان کس��ب و کار موفقی راه اندازی 
کرد. موفقیت در کس��ب و کار نی��از به باور درونی دارد نه 

امکانات آنچنانی. 
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تخته سیاه

چگونه به ارزش برند خود واقعیت 
ببخشید؟ 

»برندینگ شناس��ایی چیزهایی است که به دنبال آن 
هستید و آوردن آنها به زندگی.«

نویسنده این جمله معروف ناشناس است، اما به راحتی 
می توان آن را به هر شخصی نسبت داد که با موفقیت در 

ایجاد و توسعه یک برند همکاری داشته است. 
به گزارشimarketor ، این جمله در واقع برند را از ابعاد 
ملموس آن مانند نام و لوگو به سمت و سویی سوق می دهد 
که توسط کارکنان، سفیر برند و اجرای موفق کاراکتر برند 
تعریف می ش��ود. امروزه برندها به ط��ور فزاینده ای خواهان 
اطمینان از این موضوع هس��تند ک��ه همه جنبه های برند 
از نام و لوگو ت��ا کارکنان و مصرف کنندگان، در چارچوب 
اخالق، تأثیرگ��ذار بوده و ارزش برند افزایش پیدا کند.  اما 
چگونه برندها می توانند اطمینان پیدا کنند که اجزای الزم 
برای ارزشمند بودن در زندگی روزمره افراد را دارا هستند؟ 
برند را اولویت اصلی خود قرار داده و به آینده آن 

فکر کنید
وقتی صحبت از برند می ش��ود، ای��رادی ندارد اگر ندانید 
که اکنون برندتان چه مفهومی را قرار است منتقل کند، اما 
یافتن این موضوع باید اولویت اصلی شما باشد. سعی کنید 
حتماً در این زمینه آینده نگر باشید و فقط به وضعیت حال 
حاضر خود اکتفا نکنید.  ب��ه زودی خواهید دید که تقریباً 
همه جنبه های برند در پروس��ه پیشرفت و توسعه کارتان 
تکمیل خواهد شد. پس باید بدانید که برندتان چگونه قرار 
است با مشتریان ارتباط برقرار کند. از خودتان بپرسید که 
چه ویژگی خاصی را در برند مدنظر دارید و سپس آن را با 

اهداف بلند مدت برندتان تطبیق دهید. 
ارزش ها را براساس خصوصیات شخصی بنا کنید

اینکه ش��ما خواه��ان چه چیزی هس��تید، چگونه رفتار 
می کنید و چه چیز برای تان مهم است، همگی ویژگی های 
شخصی هستند که در هنگام توس��عه و تکامل استراتژی 
برند، به عنوان اس��اس ارزش گذاری برند فعالیت می کنند.  
ای��ن عناصر می توانن��د در کنار هم باش��ند، چرا که هدف 
مش��خصی را تأمین می کنند. مانن��د قطعات یک پازل که 
در نهایت تصویر یک ش��خص یا در این حالت، تصویر یک 
برند را می س��ازند، بنابراین زمانی که می خواهید ارزش پایه 
برای ساخت برندتان را ایجاد کنید، باید بدانید کدام ویژگی، 
ش��خصیت برند را توصیف می کند. سپس مهم ترین آن را 
به عنوان اس��تراتژی توس��عه برند خود در نظر بگیرید. این 

همان چیزی است که به برندتان واقعیت می بخشد. 
به کارکنان خود ارزش بدهید

کارکنان ش��ما مهم ترین حامالن برند ش��ما هس��تند. این 
افراد کامال در دید عموم هس��تند و قابلیت قدرتمند ساختن 
یا تضعیف برندتان در دستان آنهاست.  بنابراین جایگاه برند و 
آموزش آن را باید در زودترین زمان ممکن آغاز کنید. این گونه 
از همان ابتدا بذر برند کاش��ته ش��ده و این زم��ان را دارید تا 
ویژگی های اصلی برند به تدریج جوانه زده و رشد کنند. با این 

کار همه ابعاد برندتان به خوبی شکوفا خواهد شد. 
 

بانک اطالعات شهری و گردشگری
نام استارتاپ: شهرایران

irancity. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: بانک اطالعات شهری و گردشگری
توضیح بیشتر: 

خیل��ی وقت ها پیدا کردن یه کافه خوب یا یه رس��توران 
بهتر یا حتی خرید یک محصول عالی با قیمت پایین سخت 
می شه. با اومدن شبکه های اجتماعی و ارتباطی مثل تلگرام 
و اینس��تاگرام نیاز است که محصوالت و خدمات مون رو به 
مشتریان بیشتری برس��ونیم و مشتریان با خرید و نظرات 

مثبت شون باعث بیشتر شدن فروش مون بشن. 
حاال اگه جایی باش��ه که بش��ه کانال تلگرام یا صفحه 
اینس��تاگرام فروش��گاه مون رو معرف��ی و حتی آدرس و 
ش��ماره های تماس فروشگاه رو روی یک نقشه اینترنتی 
ثبت کرد خیلی راحت می شه پل ارتباطی دنیای مجازی 

و واقعی رو به هم وصل کرد. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

 بسته بندی خالق
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