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افزایش قیمت سکه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز

 24آبان

رکورد شکنی دالر ادامه دارد

1396

رکوردشکنیهای دالر در بازار ارز ایران همچنان ادامه دارد
و ای�ن ارز در بازار آزاد طی روزه�ای اخیر در جهت افزایش
قیم�ت حرکت کرده اس�ت ،بهطوری ک�ه طی یک
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سرمقاله

چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد خاورمیانه

پیشبینی رشد پایدار
برای اقتصاد ایران

تعدد مراکز نظارت و کنترل
بازار؛ فرصت یا تهدید

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

امروزه با گس��ترش جوامع و
تنوع نیازها ب��رای امرار معاش
و رف��ع حوائج ج��اری زندگی
موضوع��ات و مباحث مرتبط با
این موضوع نیز از گس��تردگی
و تنوع زیادی برخوردار ش��ده
است .با توجه به میزان توسعه
یا عدم توس��عه یافتگی جوامع
این قانونمندی و رعایت ضوابط
نیز از اهمیت و اعتبار بیشتری
برخوردار خواهد شد.
در حوزه رسیدگی به شکایات
مطروحه در حوزه بازار نش��ان
میدهد ک��ه نهادهای مختلفی
برای هدایت ،مدیریت ،نظارت
و کنت��رل بازار ایجاد ش��دهاند
ول��ی ب��ه دالیل��ی به��رهوری
مناس��بی از آنه��ا در ح��وزه
کاهش زمینههای وقوع تخلف
و رعایت قانون در س��طح بازار
مش��اهده نمیش��ود .در حوزه
رسیدگی به تخلفات صنفی در
حال حاضر امکان ارائه شکایت
ب��ه چندی��ن س��اختار و نهاد
دولتی و غیردولت��ی بهصورت
مس��تقیم و غیرمستقیم فراهم
شده اس��ت و در خصوص یک
تخل��ف میت��وان یک
6
شکایت...

صن��دوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود درباره رش��د پایین اقتص��ادی و تبعات منفی آن در خاورمیانه و
ش��مال آفریقا هش��دار داد .به گزارش خبرآنالین ،خاورمیانه منطقهای بسیار پرتنش است و در تمامی دورههای
تاریخی ،جنگ یا تحول منفی منطقهای در این کشورها وجود داشته است .یک دلیل مهم برای این تنشها وجود
منابع نفت و گاز طبیعی در این منطقه اس��ت که باعث هجوم نیروهای مختلف برای تصاحب آن ش��ده اس��ت .از
طرف دیگر اقتصادهای نفتخیز هم آسیبپذیرتر هستند ،زیرا اقتصادشان وابسته به یک کاال است و افت قیمت
نفت یا تنش در بازار میتواند روی اقتصاد آنها تاثیر بگذارد .به همین دلیل است که صندوق ...
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مدیر بازاریابی گروه آرینموتور:

رنو قطب سوم خودروسازی ایران میشود
7

سرعت  ۱۶مگ با  ۸۰هزار تومان

تعرفههایجدید
اینترنتثابت
اعالم شد
1

راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و پاکستان
بررس��ی و یافتن راهکارهای توس��عه مبادالت تجاری
بی��ن تهران و اس�لام آباد از جمله موضوعاتی اس��ت که
این روزها بس��یاری از بازرگانان و تحلیلگران پاکستانی
ب��ه آن پرداخته و نظرات خ��ود را در این باره با خبرنگار
ایرنا در میان گذاش��تهاند .به گزارش ایرنا ،آمار رس��می
موج��ود در خصوص حجم صادرات و واردات میان ایران
و پاکس��تان ،حاکی است در س��ال  ،1394کل مبادالت
تجاری رس��می میان دو کش��ور تنها  861میلیون دالر
بود که این رقم در س��ال  1395س��یر صعودی خود را
آغ��از کرد .اع��داد و ارقام مربوط به س��ال  1395حاکی
است حجم تجارت دوسویه بین ایران و پاکستان در این
سال ،به بیش از یک میلیارد و  150میلیون دالر افزایش
یافت .انتظار میرود در پایان س��ال جاری ،تجارت میان
دو کش��ور نسبت به سال گذشته نیز افزایش یابد .ارزش
اقالم صادراتی ایران به پاکستان در سال  1395بیش از
 795میلیون دالر و واردات از این کشور همسایه حدود
 365میلیون دالر بود .اگرچه مقامات هر دو کش��ور عزم
خ��ود را برای افزایش مبادالت تجاری بین دو کش��ور تا
 5میلی��ارد دالر که مورد توافق دو کش��ور اس��ت ،جزم
کردهاند ،تحقق این مهم با مشکالتی مواجه است.
مشکالت بازرگانان پاکستانی برای توسعه تجارت
با ایران
بازرگان��ان و فعاالن اقتصادی ات��اق بازرگانی و صنایع
اسالم آباد پاکس��تان ،نبود ارتباط بانکی و وجود مشکل
در گشایش اعتبار اسنادی را از موانع توسعه تجارت ایران
و پاکستان عنوان میکنند .تنظیم توافقنامه تجارت آزاد
امضا شده بین دو کشور براساس منافع برد  -برد و سود
متقابل از دیگر خواس��تههای اعضای اتاق اس�لام آباد از
مس��ئوالن ایرانی بود .بازرگانان پاکستانی میگویند نبود
ارتباط بانکی و وجود مش��کل در گشایش اعتبار اسنادی
(ال س��ی) از مش��کالت عمده تجارت با ایران اس��ت که
باید در اس��رع وقت حل و فصل شود .نوید احمد ،معاون
ات��اق بازرگانی و صنایع اس�لام آباد پاکس��تان اخیرا در
دیدار س��فیر کشورمان در پاکستان اعالم کرد که فعاالن
اقتصادی این کش��ور عالق��ه فراوانی به توس��عه تجارت
ب��ا ای��ران دارند و در این خصوص برای گس��ترش روابط
تج��اری در همه بخشها با ای��ران تبادل نظر و گفتوگو
میکنند .وی توس��عه تجارت بین دو کشور را عامل مؤثر
بهبود معیشت مردم ایران و پاکستان و عامل رفع بیکاری
جوانان عنوان کرد و گفت :امید است با همکاری و تعامل
بیش��تر بازرگان دو کش��ور ،زمینه معرفی توانمندیهای
تجاری ایران و پاکستان و توسعه تجارت فراهم شود.
اقدامات ایران برای رفع موانع تجارت بین
ایران و پاکستان
مهدی هنردوس��ت ،سفیر کش��ورمان در پاکستان نیز

در دی��دار ب��ا اعضای اتاق بازرگانی و صنایع اس�لام آباد
پاکس��تان با تش��ریح روابط حس��نه و دوس��تانه بین دو
کش��ور همسایه و مسلمان گفت :با توجه به ظرفیتهای
غنی دو کش��ور برای تاجران و فع��االن اقتصادی ،حجم
تبادالت تجاری بین اس�لام آباد و تهران بسیار پایینتر
از پتانس��یل موجود بین دو کشور است ،به همین دلیل
تالشها برای س��رعت بخش��یدن به این تب��ادالت باید
افزایش یابد .س��فیر کش��ورمان در پاکستان همچنین با
بیان توافقهای صورت گرفته بین مسئوالن بلند پایه دو
کشور برای رس��اندن سطح تبادالت تجاری به 5میلیارد
دالر گفت :در حال حاضر حجم تبادالت به یک میلیارد
و  200میلیون دالر رس��یده است ،اما همچنان تا هدف
مورد نظر فاصله زیادی وجود دارد .هنردوس��ت در ادامه
با بیان اینکه گس��ترش روابط تجاری بین دو کش��ور به
یک وظیفه برای ما تبدیل ش��ده است ،گفت :اگر بتوانیم
روابط تجاری و اقتصادی دو کش��ور را گس��ترش دهیم
در واقع توانس��تهایم فرصتهای ش��غلی درست کنیم و
ایجاد فرصتهای ش��غلی به نوبه خود به کاهش تجارت
غیرقانونی و قاچاق کاال در مرزهای مشترک میانجامد.
وی با تشریح جوان بودن جمعیت دو کشور گفت :بخش
عظیمی از جمعیت دو کشور همسایه را جوانان تشکیل
میده��د و این امر میطلبد که دولتهای دو کش��ور به
استفاده بهینه از منابع انسانی توجه ویژهای کنند .سفیر
جمهوری اسالمی ایران در پاکستان همچنین با تشریح
اهمیت نقش مضاعف اتاق صنعت و تجارت اسالم آباد در
گس��ترش روابط بین دو کشور مسلمان گفت :با بررسی
ص��ورت گرفته ات��اق صنعت و تجارت دیگر ش��هرها در
پاکس��تان در تجارت با ایران نس��بت ب��ه اتاق صنعت و
تجارت اس�لام آباد فعالتر عمل میکنند .وی با اش��اره
به برخ��ی تحریمهای آمریکا علیه ای��ران گفت :درهای
جمهوری اس�لامی ای��ران به روی تاجران پاکس��تان باز
اس��ت و ما آمادهایم تا مش��کالت فع��االن اقتصادی این
کش��ور را حل و فصل کنیم .قطعا مش��کالتی در تجارت
با ایران در حوزه دادوس��تد براساس دالر وجود دارد ،اما
تاجران دو کش��ور میتوانند با واحده��ای پولی یکدیگر
دادوس��تد کنند .هنردوس��ت همچنین ب��ا بیان اهمیت
امضای معاهده تجارت آزاد بین دو کش��ور گفت :تاجران
از فرص��ت پیش آمده باید اس��تفاده بهین��ه کنند ،البته
توافقنام��ه تجارت ترجیحی نیز بین دو کش��ور به امضا
رسیده است ،اما باید تعداد کاالهایی را که در این اسناد
ذکر شده ،افزایش دهیم.
تحلیلگر پاکستانی :توسعه اهداف تجاری تهران
و اسالم آباد دست یافتنی است
دیپلمات پیش��ین پاکس��تان و مدیر مرکز بینالمللی
مطالعات راهبردی پاکستان ( )CISSنیز در گفتوگو با
ایرنا ،بر لزوم افزایش روابط تجاری بین دو کش��ور تأکید

کرد .سرور علی نقوی گفت که هر دو کشور باید ارتباط
و همکاری بیشتری برای توس��عه تجارت بین بازرگانان
و فعاالن اقتصادی داش��ته باش��ند .وی خاطرنشان کرد:
می��زان تجارت ایران و پاکس��تان در حال حاضر بس��یار
پایین اس��ت ،ولی با همکاری بیشتر میتوان این میزان
را فراتر از هدف مش��خص ش��ده محقق کرد .مدیر مرکز
بینالمللی مطالعات راهبردی پاکس��تان با تأکید بر لزوم
معرفی بازارهای صادراتی دو کشور برای فعاالن اقتصادی
کشور دیگر ،گفت :پاکس��تان محصوالتی دارد که مورد
نیاز ایران است و بهطور حتم بسیاری از کاالهای تولیدی
در ایران نیز میتواند در پاکستان عرضه شود .علی نقوی
گفت :پاکستان میتواند گاز را از ایران که یک برخوردار
از این نعمت اس��ت وارد کند و بسیاری از کاالهای خود
نظی��ر برن��ج و پنبه و دیگ��ر کاالهای خ��ود را به ایران
عرضه کند .این تحلیلگ��ر تصریح کرد :بنابراین من فکر
میکنم که دامنه وس��یعی از تجارت دوجانبه بین ایران
و پاکس��تان وجود دارد که باید برای بهبود تجارت مورد
اس��تفاده قرار گیرد .این دیپلمات بازنشس��ته و تحلیلگر
سیاسی پاکس��تان تصریح کرد :اگر فشاری نیز بر اسالم
آب��اد برای اجرا نکردن طرح خط موس��وم به «خط لوله
صلح» وجود دارد ،دولت پاکستان باید برای تحقق منافع
ملی خود ،این فش��ارها را نپذیرد .س��رور نقوی در پایان
س��خنانش با بیان اینکه اجرای خط لوله صلح به نفع دو
کشور است ،گفت :اجرای این طرح ،بخش زیادی از نیاز
ان��رژی پاکس��تان را تأمین ک��رده و در زمینههای دیگر
نظیر تأمین زیرساختهای خط لوله گاز ،زیرساختهای
جادهای و حتی خطوط راهآهن نیز به ما کمک میکند،
لذا این طرح در مجموع به نفع دو کشور خواهد بود.
تحلیلگر سیاسی پاکستان :افزایش مبادالت
تجاری ایران و پاکستان عزم دوجانبه میخواهد
رئیس پژوهش��کده مطالعات راهبردی اس�لام آباد و
سفیر پیش��ین پاکس��تان در ایران نیز در این خصوص
گفت :اگر دو کش��ور ع��زم کنند و هم��ه اقدامات برای
تحق��ق افزایش مب��ادالت تجاری انجام ش��ود ،افزایش
سطح تجارت قابل تحقق است.
خال��د محم��ود با بیان پیش��ینه فرهنگ��ی و تاریخی
همکاری تهران و اسالم آباد طی  70سال گذشته ،گفت:
ایران و پاکس��تان مانند اعضای یک خان��واده بودهاند و
اگرچ��ه در برخی مقاطع تاریخی اختالفاتی داش��تهاند،
روابط دو کشور هیچ وقت قطع نشده است.
این تحلیلگر سیاس��ی و سفیر پیش��ین اسالم آباد در
تهران ،رفع موانع بانکی بین تجارت بازرگانان دو کشور
و معرف��ی توانمندیهای تولید و صادرات دو کش��ور به
بازرگان��ان طرف مقاب��ل را از راهبرده��ای ضروری در
افزایش س��طح مبادالت تجاری ایران و پاکستان عنوان
کرد.

بوکار
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برندسازی رسانهای

اکوسیستم فرهنگ برند
 8تا 16

بیل گیتس برای درمان آلزایمر
پیشقدممیشود

در نشست «نقش گردشگری در اشتغال و کارآفرینی دانشجویان» مطرح شد

تنها ۳درصد از بودجه اشتغال به گردشگری میرسد
نشس��ت «نقش گردشگری در اش��تغال و کارآفرینی
دانشجویان» در حالی برگزار شد که با انتقادهایی نسبت
به بیتوجهی درباره اشتغال دانشجویان و فارغالتحصیالن
گردش��گری و ضعف آموزش در ای��ن صنعت همراه بود.
به گزارش ایسنا ،محمدصادق بیجندی ـ رئیس سازمان
تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان ـ با بیان
اینکه ۵۰درصد معضل اش��تغال در کش��ورهای در حال
توسعه از محل گردش��گری قابل رفع است ،افزود۵۰۰ :
هزار ش��غل از  ۹۷۰هزار ش��غلی که دول��ت قول تامین
آن را داده اس��ت ،میتوان��د از طریق گردش��گری حل
شود ،اما متاسفانه در بخش تخصیص بودجه در مبحث
اش��تغال ،تنها 3درصد از این بودجه به گردش��گری در
کش��ور اختصاص یافته است .وی با ابراز تاسف از جایگاه
گردش��گری ایران ،اظهار کرد :گردش��گری ایران از ۱۴۱
کش��ور در دنیا ،رتبه  ۹۷و در میان  ۱۶کشور خاورمیانه
و ش��مال آفریقا در رتبه ۱۲قرار گرفته اس��ت ،در حالی
که ایران از لحاظ برخورداری جاذبههای گردشگری جزو
پنج کش��ور برتر دنیا اس��ت و این نشاندهنده ضعف در
برنامهریزی و مدیریت صحیح و نبود بسترسازی مناسب
است.
دانش��یار دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد :کشور چین با
برپایی تور صنعت و بازدید از کارخانههای معتبر خودروسازی
برای تورلیدرهای ورودی ،محصوالت خود را به دنیا معرفی
میکند .چینیها در صنعت فرش نیز وارد شدهاند و حرف
برای گفتن دارند ،ولی ما چه کردهایم؟ در این چند س��ال
صنایع دس��تی ما به نس��بت رش��د کرده و رقم این رشد،
اکنون به ۴۳درصد رس��یده ،اما ما نتوانستیم این صنایع را
با گردش��گری تطبیق دهیم ،ما هنوز نتوانستیم بعد از ۳۱
سال برخی مشکالت در برنامههای گردشگر خارجی را در
شهرهای مختلف حل کنیم .رئیس سازمان تجاریسازی
فناوری و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهی با تاکید

بر میداندادن به بخشخصوصی در حوزه گردشگری ،اظهار
کرد :اشتغال وقتی میتواند در حوزه گردشگری رخ دهد که
همه حوزههای درگیر به میدان بیایند ،به بخشخصوصی
آموزش داده شود و باید خیلی از ساختارها را کنار بگذاریم،
دانشگاهها ،هتلها و  . . .به میدان بیایند ،بخشخصوصی فعال
شود و سیستم دولتی از تصدیگری خارج شود و بر فعالیتها
نظارت کند .بیجندی با بیان اینکه چینیها و ترکیهایها از
رویداد اربعین استفاده کردهاند ،اظهار کرد :اربعین یک رویداد
بزرگ ( )Mega Eventدر دنیاس��ت ،ما چه اس��تفادهای
کردهایم و چه طرحی برای این رویداد داشتهایم؟ جای کار
زیاد اس��ت ،هر فردی در حد توانش میتواند در این رویداد
سهیم ش��ود ،تنها الزم است کارگروههایی تشکیل شود و
به یکدیگر لینک ش��وند ،همانگونه که ما در سازمان این
کارگروهها را مانند مد و لباس ،گردش��گری و  . . .داریم که
اگر اینها به هم لینک شوند ،اتفاقات خوبی خواهد افتاد .وی
همچنین بیتوجهی به ظرفیتهای گردش��گری کشور را
عامل روزمرگی خواند و گفت :میز دولتی خیلی وقت است
تمام شده ،افراد باید به سمت کارآفرینی بروند .برنامههای ما
مقطعی و کوتاهمدت است ،برنامههای بلندمدت و میانمدت
است که منجر به اتفاقات خوب میشود و پیشرفت کشور را
تسهیلمیکند.
در ادامه میالد محقق ـ پژوهش��گر حوزه گردشگری
و مش��اور اس��بق رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگی،
صنایعدس��تی و گردشگری کش��ور ـ با اشاره به دیگر
مش��کالت در این حوزه ،اظهار کرد :نیازهای استانها
در حوزه گردشگری برای توسعه ،با بودجهای که برای
آنه��ا در این زمینه در نظر گرفته میش��ود ،تناس��بی
ندارد ،الزم اس��ت بر س��رمایهگذاری بخشخصوصی،
چ��ه داخلی و چه خارجی تمرکز کنیم که نبود امنیت
س��رمایهگذاری ،عاملی است که س��رمایهگذاران را به
عقب میراند.

سرعت  ۱۶مگ با  ۸۰هزار تومان

تعرفههای جدید اینترنت ثابت اعالم شد
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات مصوبه جدید
سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی در صفحه
اینستاگرام خود با انتشار جدول جدید تعرفههای اینترنت
ثابت ،نوشت :این تعرفه سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر
یک مصرف منصفانه ( )Fair Usage Policyبنا شده
و سقف مصرف منصفانه در بین  ۱۸شرکت فعال در ارائه
سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد .شرکتها موظفند
جزیی��ات مصرف منصفانه خود را به اطالع مش��ترکین
برس��انند .طبیعتا فض��ای رقابتی به نف��ع مصرفکننده
نهایی فراهم اس��ت .وی تاریخ اجرای این مصوبه را پیش
از دهم آذرماه اعالم کرده و گفت :این س��رویس حجمی

نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادالنه،
شرکتها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه
( ۱۲۸کیلو بیت در ثانی��ه) تا پایان دوره ماهانه خواهند
بود .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با تاکید
بر اینکه این تعرفهها صرفا برای دسترس��ی ثابت است،
اظهار کرد :در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو
برابر ترافیک بینالملل لحاظ میشود.
جهرمی در پایان نیز خاطرنشان کرد :از همه عزیزانی
که با اشتراک نظرات ما را در تدوین و تصویب این نظام
جدید تعرفه یاری کردند تشکر میکنم .اطالعات بیشتر را
امروز سازمان تنظیم مقررات به اطالع عموم مردم شریف
کشورمان خواهند رساند.
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مسکنمهر ،مرثیهای برای یک رویا
اکبر رحمتی

کارشناس مسکن

ن مهر از شروع اجرای
با وجود اینکه متولیان طرح مسک 
توسازهای مسکن
این طرح تاکنون معتقد بودند که ساخ 
مهر در برابر ش��دیدترین زلزلهها نیز مقاوم اس��ت ،اکنون
ن مهر
با وقوع زلزله در غرب کش��ور شاهد نامهربانی مسک 
دولتمهربان هس��تیم .در واقع ،زلزله اخیر ثابت کرد که
ن مهر نهتنها به لحاظ استانداردهای سکونتی
طرح مسک 
نتوانس��ته اس��ت انتظارات متقاضیان آن را برآورده سازد،
بلکه مرثیهای ش��د برای رویای همیش��گی خانهدار شدن
هموطن��ان درمانده از بیمهری طبیع��ت و دولت .دولتی
ک��ه با وجود تمامی انتقادات وارده به طرح مس��کنمهر،
رهاورد اجرای این طرح را توانمندسازی پیمانکاران ،ورود
فناوریهای جدید ساختوساز به کشور و مهمتر از همه،
ارتقای کیفیت ساختوس��از میدانس��ت و مقاومس��ازی
را امتی��ازی جه��ت تمای��ز ای��ن س��اختمانها از س��ایر
ساختوسازها برمیشمرد .در واقع ،دولت وقت مدعی بود
که ساختوسازهای مسکنمهر براساس آییننامه 2800
انجام شده است و با توجه به نظارتهای مداوم ،بهکارگیری
مصال��ح باکیفیت و همچنی��ن رعایت قان��ون و مقررات
ن مهر در برابر شدیدترین
ساختوس��از ،واحدهای مس��ک 
زلزلهها نیز مقاوم هس��تند .حتی برخی مس��ئولین مانند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم
در گذشته مدعی شدند که مسکنمهر در برابر  ۸ریشتر
زلزله نیز مقاوم است.
زمین مفت ،گنجشک مفت ،مسکن مفت
ن مهر در راستای سیاست زمین
در حقیقت ،طرح مسک 
صفر پا به عرصه ظهور گذاشت؛ سیاستی که دولت معتقد
ب��ود با صفر کردن هزینه تامین زمین میتوان هزینه تمام
ش��ده ساخت مسکن را بهصورت محسوسی کاهش داد .تا
به اینجا مش��کلی وجود ندارد ،ولی مش��کل از آنجا شکل
گرفت که دولت وقت با سیاس��ت زمین مفت ،گنجش��ک
مفت و مس��کن مف��ت ،بدتری��ن نقاط ممک��ن را جهت
ن مهر انتخاب کرد .نمونه بارز آن ،مسکن
مکانیابی مسک 
مهر آس��یبدیده کرمانشاه اس��ت که بنا به گفته شریفی
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان کرمانش��اه ،روی گسل
س��اخته شده است .از س��وی دیگر ،اجرای سیاست زمین
صفر نهتنها موجت کاهش قیمت تمامش��ده مسکن نشد،
بلکه هزینههای باالی زیربنایی و محوطهس��ازی مس��کن
مهر به علت مکانیابیهای نادرست ،بیشتر از هزینه زمین
شد ،بنابراین سیاست زمین صفر که تقریبا مدل موفقی در
دنیا است ،با شکست مواجه شد و تاثیر آنچنانی در کاهش
قیمت تمامش��ده مسکن نداش��ت .واقعا اندوهناک است،
ن مهر که بع��د از مدتهای مدید انتظار
متقاضیان مس��ک 
خانهدار شدن را کشیده بودند ،سرپناهی را تحویل گرفتند
که حتی نتوانست جانپناه آنها باشد .چهبسا که تحمل آوار
خشت و گل و چوب بیمنت خودشان ،قابل تحملتر از بتن
و آجر و آهن با منت دولت بود .س��خن آخر اینکه مطمئنا
زلزلههای طبیع��ی پس از اندک زمان��ی خاتمه مییابند؛
حال آنکه ما شاهد زلزلههای انسانی هستیم که در نتیجه
سیاستهای اشتباه دولت نهم و دهم شکل گرفته و هنوز
هم با گذشت نزدیک به نیم دهه پایانی ندارند.
منبع :خبرآنالین
رئیسجمهور در جمع مردم سرپل ذهاب اعالم کرد

کمک بالعوض دولت به زلزلهزدگان

رئیسجمه��ور گفت  ۱۱هزار خانه روس��تایی و حدود
 ۴۵۰۰خانه ش��هری در این زلزله تخریب ش��ده و نیاز به
ساخت  ۳۰هزار مسکن جدید داریم.
ب��ه گزارش «فرص��ت امروز» ،حس��ن روحانی پیش از
ظه��ر دیروز در جمع مردم س��رپل ذهاب ب��ا قدردانی از
مردم اس��تان کرمانشاه و سراس��ر ایران که در این حادثه
همچون همیش��ه در کن��ار هم بوده و به ی��اری یکدیگر
پرداختن��د ،گفت :باید همچنی��ن از تالشهای نیروهای
امدادرس��ان و نیروهای مس��لح برای کمک و امدادرسانی
به زلزل��ه زدگان قدردانی کرد .دول��ت همه امکانات خود
را برای کاهش س��ریع مش��کالت مردم بسیج کرده است.
روحانی با اش��اره به نیاز مردم ب��ه چادر و امکانات زندگی
موقت در مناطق زلزلهزده گفت :عصر امروز س��تاد بحران
در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و جبران
خسارتهای وارد شده به مردم اختصاص داده خواهد شد.
همچنین بنیاد مس��کن انقالب اسالمی تمام توان خود را
برای بازس��ازی منازل مردم ب��ه کار خواهد گرفت و همه
دستگاههای مسئول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد.
روحانی با اش��اره به اینکه حوادث طبیعی مانند زلزله،
سیل و توفان آزمایش الهی برای بندگان در مسیر یاری و
کمک به همنوعان است ،افزود :دولت تالش میکند در این
آزمایش موفق باشد ،کما اینکه از ساعتهای اولیه وقوع این
حادثه تالش ما بر حل مشکل مردم بوده و همه دستگاهها
و مس��ئولین در این راستا بسیج شدهاند .رئیسجمهور با
تاکید بر اینکه بهطور مس��تمر روند امدادرسانی و جبران
خس��ارات مردم این منطقه را پیگیری خواهد کرد ،ادامه
داد :بیمارس��تانهای تهران ،کرمانشاه و استانهای معین
ب��رای ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه
بسیج هس��تند .روحانی با اش��اره به اینکه در این حادثه
برخی ساختمانهایی که بهصورت تعاونی و دولتی ساخته
ش��ده و از عمر احداث آنها زمان کمی میگذرد ،تخریب و
دچار حادثه ش��دهاند ،گفت :باید اشکاالت و کاستیهای
موجود در س��اخت این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا
این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم
معرفی خواهد کرد.

پیشبینی رشد پایدار برای اقتصاد ایران
صن��دوق بینالملل��ی پول در
گزارش اخیر خود درباره رش��د
پایی��ن اقتصادی و تبعات منفی
آن در خاورمیانه و شمال آفریقا
هشدار داد.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن،
خاورمیان��ه منطق��های بس��یار
پرتن��ش اس��ت و در تمام��ی
دورهه��ای تاریخ��ی ،جن��گ یا
تحول منف��ی منطقهای در این
کش��ورها وجود داش��ته است.
یک دلیل مهم برای این تنشها
وج��ود منابع نفت و گاز طبیعی
در ای��ن منطقه اس��ت که باعث
هج��وم نیروه��ای مختلف برای
تصاحب آن شده است .از طرف
دیگ��ر اقتصاده��ای نفتخی��ز
هم آس��یبپذیرتر هستند ،زیرا
اقتصادش��ان وابسته به یک کاال
است و افت قیمت نفت یا تنش
در ب��ازار میتوان��د روی اقتصاد
آنها تاثیر بگذارد .به همین دلیل
اس��ت که صن��دوق بینالمللی
پ��ول در گ��زارش اخی��ر خود
درباره رش��د پایین اقتصادی و
تبعات منفی آن در خاورمیانه و
شمال آفریقا هشدار داده است.
طبق ای��ن گزارش در س��ال
 ۲۰۱۷می�لادی ،ن��رخ رش��د
اقتص��ادی خاورمیانه و ش��مال
آفریقا ب��ه همراه افغانس��تان و
پاکس��تان براب��ر ب��ا  ۲.۶درصد
خواهد بود؛ در حالیکه در سال
گذش��ته اقتصاد ای��ن منطقه با
سرعت  ۵درصد رشد کرده بود.
نصف ش��دن نرخ رشد اقتصادی
در این منطق��ه میتواند تبعات

مخربی روی بازار کار و اشتغال
و در نتیج��ه فض��ای اجتماعی
داش��ته باش��د .ام��ا دلی��ل این
مسئله چیست؟
چرا نرخ رشد کمتر میشود؟
صن��دوق بینالملل��ی پول دو
عامل را ب��رای افت نرخ رش��د
اقتصادی منطقه در سال جاری
ذک��ر میکن��د؛ اول وضعی��ت
اقتصادی ایران و افت نرخ رشد
اقتصادی آن در سال جاری .این
کشور در سال  ۲۰۱۶میالدی با
سرعت بسیار باالیی رشد کرده
بود .برداش��ته شدن تحریمهای
اقتص��ادی علی��ه ای��ران ،فض��ا
را ب��رای کار و کس��ب درآم��د
باثباتت��ر ک��رده و این کش��ور
توان افزایش تولید و صادرات را
بهدست آورده بود ولی وضعیت
در س��ال جاری تغیی��ر کرد .از
یک ط��رف تنشهای سیاس��ی
بین ایران و آمریکا و تهدیدهای
آمری��کا مبن��ی بر بره��م زدن
برج��ام وج��ود دارد و از طرف

دیگر ،ایران بعد از تجربه رش��د
تولید در س��ال  ۲۰۱۶میالدی
و عدم جذب سرمایههای کالن
در صنعت نفت ،ت��وان افزایش
معنادار تولید و ص��ادرات نفت
را ندارد.
طب��ق گزارشه��ای موجود،
اقتص��اد ایران در س��ال ۲۰۱۶
میالدی با س��رعت  ۱۲.۵درصد
رش��د کرد که اصلیترین دلیل
آن افزایش ص��ادرات نفت بود.
ام��ا در خوشبینانهترین حالت،
س��رعت رش��د اقتصادی ایران
در س��ال جاری ب��ه  ۳.۵درصد
میرس��د و در سالهای ۲۰۱۸
تا  ۲۰۲۱میالدی هم این کشور
رش��دی بین  ۳.۸تا  ۴.۱درصد
را تجربه خواهد کرد .البته این
پیشبینیه��ا بر مبن��ای حفظ
ش��رایط کنون��ی و ع��دم برهم
خوردن توافق هس��تهای ایران
و کش��ورهای غربی اس��ت ،زیرا
ایران با استفاده از منافع همین
توافق اس��ت که توانس��ته وارد

بازارهای بینالمللی نفت ش��ود
و درآمد حاص��ل از فروش نفت
خود را دریافت کند.
پیدرپ��ی
تهدیده��ای
رئیسجمه��وری ت��ازه آمری��کا
مبن��ی ب��ر خ��روج از تواف��ق
هس��تهای باعث ش��ده است تا
س��رمایهگذاران خارجی تردید
بیش��تری برای ورود ب��ه ایران
داشته باش��ند و فاکتور ریسکی
ک��ه در تصمیم س��رمایهگذاری
خود لحاظ میکنن��د ،بزرگتر
ش��ود .در نتیجه س��رعت ورود
س��رمایهگذاران خارج��ی ب��ه
بازاره��ای پرپتانس��یل ایران و
حتی شمار س��رمایهگذاران در
این بازار کمتر خواهد بود.
دومی��ن مس��ئله ه��م ب��ه
وضعیت بازار نفت باز میگردد.
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت
به رهبری عربس��تان س��عودی
ب��رای ممانعت از کاهش قیمت
نفت ،اق��دام به کاه��ش تولید
کردن��د .کاه��ش تولی��د نفت

در این کش��ورها در ش��رایطی
ک��ه قیمت نفت هم در س��طح
باالی��ی ق��رار نداش��ت ،باع��ث
کاه��ش درآم��د و س��ودآوری
این کشورها ش��د و در نتیجه،
زمین��ه را برای افت نرخ رش��د
اقتصادی کشورهای خاورمیانه
فراه��م ک��رد؛ کش��ورهایی که
اغل��ب اقتصادهای وابس��ته به
نفت دارند و تحوالت بازار نفت
در اقتصاد آنها به خوبی نمایان
است.
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸
چگونه خواهد بود؟
انتظ��ار م��یرود اوض��اع در
س��ال  ۲۰۱۸می�لادی اندکی
بهبود پیدا کند .در این س��ال
رش��د اقتص��ادی خاورمیانه و
ش��مال آفریقا ب��ه  ۳.۵درصد
میرس��د .البته این پیشبینی
در شرایطی محقق میشود که
تقاضا در کشورهای واردکننده
نفت افزایش یابد و کشورهای
صادرکنن��ده نفت ه��م تولید
خود را بیشتر کنند.
البت��ه وزیر نفت عربس��تان
س��عودی م��اه گذش��ته اعالم
ک��رد در صورت��ی که روس��یه
با کش��ورهای اوپک همکاری
کن��د ،کش��ورش آمادگی الزم
ب��رای تمدی��د تواف��ق کاهش
تولی��د نفت ت��ا انتهای س��ال
 ۲۰۱۸می�لادی را دارد؛
مس��ئلهای که میتواند باز هم
فش��اری دیگر ب��ه اقتصادهای
نفتخیز وارد کند و بازار نفت
را نیز متاثر سازد.

گزارش2
زلزله کرمانشاه زنگ خطر را به صدا درآورد

افکار عمومی منتظر برخورد مسئوالن با متخلفان مسکن مهر
ح��اال دیگر میتوان به خوبی درک کرد
که چ��را م��ردم حاضر نیس��تند در ۱۱۷
ه��زار واحد مس��کن مهر ب��دون متقاضی
زندگ��ی کنند .اگر ت��ا دی��روز بحث دور
ب��ودن از مراک��ز ش��غلی ،نب��ود خدمات،
وسایل حملونقل ،پارک ،مدرسه ،مسجد،
درمانگاه و ...در س��ایتهای مس��کن مهر
مطرح ب��ود ،حاال دیگر ایمنی این واحدها
عالمت سوال شده و دیگر کسی نمیتواند
پز اس��تحکام و احداث براساس آییننامه
 ۲۸۰۰را بدهد.
به گزارش ایس��نا ،کس��ی ه��م جوابگو
نیس��ت .دولتمردان دیروز س��کوت پیشه
کردهاند و مس��ئوالن ام��روز حرفی برای
گفتن ندارند .مهندس��ان ناظ��ر هم قطعا
راهی برای فرار از مسئولیت پیدا میکنند.
ش��اید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت
یکدیگر نشانه بروند ،اما هیچ کس بهتر از
آن کودکی که بادکنکهای جشن تولدش
از پش��ت دیوارهای فروریخته مسکن مهر
کرمانش��اه نمایان ش��ده ،معنی ناامنی را
نمیفهمد.
کوش��ش برای پاس��خ ندادن ب��ه تلفن
خبرن��گاران در این روزها به مس��ابقهای
بین مس��ئوالن دیروز و امروز تبدیل شده
تا ش��اید بتوانن��د در این مارات��ن ،تقصیر
را ب��ه گ��ردن یکدیگ��ر بیندازن��د .تالش
خبرنگار ایس��نا برای ارتباط با س��ه تن از
مس��ئوالن مربوطه بینتیجه ماند تا فقط
مدیرکل دفتر نوس��ازی و بهس��ازی بنیاد
مس��کن پاس��خگو باش��د و بگوید که این
واحدهای تخریب ش��ده مس��کن مهر در
حیطه اختیارات دستگاه متبوعش نیست
و اینکه پیریزی اینها در زمان دولت قبل
انجام شده است .البته راست هم میگوید،
ام��ا این س��خنان کمکی به دهها س��وال
بیجواب ذهن مردم نمیکند.
آنها که کلنگ مس��کن مهر را در س��ال
 ١٣٨٦به زمین زدند ،میخواستند ساالنه
یک میلیون واحد مسکونی بسازند که بعد
از  6س��ال تنها  ۶۹۰ه��زار واحد را بدون
آس��فالت و پارک و مدرس��ه و مس��جد و
درمان��گاه و ...تحویل دادن��د .البته برایش
 ۵۰هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه
چ��اپ کردند ک��ه از دالیل ت��ورم ۴۰.۴

درص��دی بود .بع��د کار به دس��ت دولت
یازده��م افت��اد که هیچ اعتق��ادی به این
طرح نداش��ت ،اما باید حداق��ل  ۹۰هزار
میلیارد تومان دیگر خرج زیرس��اختهای
آن میکرد .انتقادات تا حدودی درس��ت
بود ،اما عمده بحثها بر سر اثرات تورمی
این ط��رح بود و ب��ا عبارات «ش��لخته»،
«مزخ��رف» و «اقتص��اد بران��داز» به این
طرح تاختند .ش��اید به همی��ن دلیل بود
که هیچکس سراغی از ایمنی این واحدها
نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل ۴۳۰
نفر و مجروح ش��دن  ۷۱۵۰تن براس��اس
آخرین آمارها در زلزله غرب کش��ور زنگ
خط��ر به ص��دا دربیای��د و زن��گ موبایل
مسئوالن روی حالت بیصدا برود.
میگوین��د  ۱۲ه��زار واحد مس��کونی
ش��هری و روس��تایی در جری��ان زلزل��ه
کرمانش��اه تخریب ۱۰۰درصدی شده که
بیش��ترین خس��ارات در بخش روستایی
بوده ،اما میزان خس��ارات به مس��کن مهر
بس��یار بیش از س��ایر نقاط ش��هری بوده
و ای��ن در حالی اس��ت که ق��رار بود این
واحدهای نوس��از  ۱۰۰سال برایمان عمر
کنن��د .احتم��اال در روزهای آین��ده بنیاد
مس��کن کار بازس��ازی را آغ��از میکند و
دوباره باید منابع کش��ور را صرف نوسازی
کنیم ،چ��ون حتما از اول ی��ک نفر ،یک
جای��ی میخواس��ته از کار بزند تا س��ود
بیشتری ببرد.
کارشناس��ان عن��وان میکنند ش��انس
آوردی��م اطراف قصرش��یرین ک��ه کانون
زلزله بوده و انرژی حداکثری آزاد ش��ده،
تراکم جمعیتی پایین بوده و این موضوع،
مهمترین دلیل پایین بودن تلفات جانی و
خسارتهای این زلزله بوده است .حاال اگر
یکی از سایتهای  ۱۰یا  ۲۰هزار واحدی
مس��کن مهر در آن نقطه احداث میش��د
االن بای��د خ��دای ناکرده ب��رای مرثیهای
غمانگیزتر از بم گریه میکردیم.
شاید اگر راه خالفهای بعضی مهندسان
بس��ته میش��د ی��ا از همدس��تی برخی
بازرس��ان با پیمانکاران مس��کن مهر پرده
برداشته میش��د ،کار به اینجا نمیرسید.
س��وال این است :چرا پروانه مهندس ناظر
چندش��غلهای که هیچ وقت پای پروژهها

نیس��ت ،ابطال نمیشود؟ چرا اجازه دادیم
امضافروشی به امری مرسوم تبدیل شود؟
به چه علت باید شرایطی ایجاد کنیم که با
امضای مردگان داللی ساختوساز صورت
گی��رد؟ چرا یک بار برای همیش��ه قانونی
س��فت و س��خت برای ساختوساز وضع
نمیش��ود تا هزاران میلیارد تومان ثروت
کش��ور به پای س��اختمانهای بیکیفیت
ه��در نرود تا کس��ی نتوان��د از تو در توی
قوانین نصفه و نیمه حوزه ساختمان برای
خ��ود رانت ایج��اد کند ،تا کس��ی نتواند
آییننام��ه  ۲۸۰۰را به س��خره بگیرد ،تا
هیچ مهندسی به خود اجازه ندهد با خون
دهها تن از هموطنانمان معامله کند؟
در ای��ن ش��رایط باید وزارت مس��کن و
شهرس��ازی بهعنوان کارفرما ،پیمانکار یا
پیمانکاران مس��کن مهر در سرپل ذهاب

را احض��ار کند و آنه��ا را بابت بیتوجهی
به اص��ول اولی��ه ساختوس��از و به بازی
گرفت��ن جان ه��زاران انس��ان بیگناه که
با هزار مش��قت اقدام به خرید س��رپناهی
برای خان��واده خود کردهاند ،بازخواس��ت
کند .حاال باید س��ازمان نظام مهندس��ی
الاقل ب��رای التیام اف��کار عمومی هم که
ش��ده اق��دام به احض��ار مهندس��ان ناظر
ای��ن س��اختمانها کن��د و از آنه��ا بابت
بیتوجهی به وظایف اولیه خودش��ان که
تامین امنیت سازههاس��ت ،پاسخ بخواهد؛
ش��اید ای��ن اقدام��ات عاملی ش��ود برای
جلوگی��ری از تکرار این اتفاقات در آینده.
به راس��تی ،اگر زمین لرزهای با این شدت
در کالنشهرهای ایران و بهویژه تهران رخ
دهد چه سرنوش��تی در انتظارمان خواهد
بود!؟

دریچه
بیمه ساختمانها را جدی بگیریم

تاخیر 15ساله در تاسیس صندوق
بیمه همگانی حوادث طبیعی

یک کارشناس ارش��د صنعت بیمه با اشاره به
زلزل��ه اخیر در اس��تانهای غربی ایران میگوید
باید از این گونه حوادث درس بگیریم و اینطور
نباش��د که وقتی زلزله آمد پرونده صندوق بیمه
همگانی ح��وادث را باز کنیم و بعد از مدتی این
پرون��ده بایگانی ش��ود .او معتقد اس��ت که باید
درباره خطرات ناشی از زلزله و گسلهای موجود
در ایران به عامه مردم اطالعرسانی شود تا مردم
موضوع بیمه و بیمهگری را جدی بگیرند.
مجید صف��دری در گفتوگو با ایس��نا ،درباره
زلزل��ه اخیر کرمانش��اه و وظیفه صنعت بیمه در
قبال آن گفت :کشور ما روی گسلهای مختلفی
قرار دارد و از نظر حوادث طبیعی جزو  ۱۰کشور
اول دنیاست.
طی  ۱۰۰س��ال گذش��ته زلزلهه��ای بزرگی
همچ��ون زلزله کرمانش��اه در کش��ور ب��ه وقوع
پیوسته و نقش صنعت بیمه در این موارد بسیار
اثرگذار است .او ادامه داد :صندوق بیمه همگانی
ح��وادث طبیعی نقش مهم��ی در اینگونه بالیا
دارد.
حدود  ۱۵سال اس��ت که درباره تاسیس این
صن��دوق صحبتهای��ی میش��ود و در دولت و
مجلس هم پیگیریهایی درباره آن انجام ش��ده
است.
بیمه مرکزی بهشدت پیگیر این موضوع است.
ب��ه نظر من ،ای��ن صندوق هرچه س��ریعتر باید
اجرایی و عملیاتی ش��ود تا هن��گام وقوع بالیای
طبیعی بخش��ی از مشکالت روحی و مالی مردم
جبران ش��ود .در زلزلهای که به وقوع پیوس��ت
متاسفانه خیلی از خانهها بیمهنامه آتشسوزی و
پوشش زلزله نداشتند؛ حال چه کسی میخواهد
خس��ارات مادی و معنوی مردم را جبران کند؟
متاس��فانه در ش��رایطی قرار داریم ک��ه مردم از
لحاظ اقتصادی مش��کل دارند و نقش بیمهها در
این شرایط بسیار پررنگ است.
صفدری با تاکید بر اینکه ملت ایران باید بدانند
که گسلهای زیادی در ایران وجود دارد و خطر
زلزل��ه مناطق مختلف را تهدی��د میکند ،گفت:
انش��اءاهلل تمام دس��تگاههای اجرایی و رسانهها
اطالعرسانی کنند تا مردم بدانند که ایران روی
تعداد زیادی گس��ل ق��رار دارد و با اطالع از این
موضوع به فکر بیمه کردن داراییش��ان باشند تا
در زم��ان وقوع حادثه ،مش��کالت مالی بر دیگر
مشکالتشان اضافه نشود.
عالوه بر اطالعرسانی ،ش��رکتهای بیمه باید
رسیدگی س��ریع و دقیقی به خسارتهای ایجاد
شده داشته باشند.
خواهش من این اس��ت که همه ش��رکتهای
بیمه هرچه س��ریعتر خسارتهای مالی و جانی
را پرداخت کنند و ش��رکتهایی که بیمه درمان
تکمیل��ی ص��ادر کردهان��د ،هزینهه��ای درمانی
بیمهش��دگان خود را پرداخت کنند .او با اش��اره
به تعویق افتادن تاس��یس صندوق بیمه همگانی
ح��وادث طبیعی ادامه داد :ما باید از این حوادث
درس بگیریم .اگر قرار باش��د هر بار که زلزله رخ
میدهد پرونده صندوق بیمه حوادث را باز کنیم
و بع��د از زلزل��ه پرونده را ببندی��م و به بایگانی
بفرس��تیم به نتیجه نخواهیم رسید .شرکتهای
بیمه برای خدمترس��انی به بیمهگ��ذاران باید
اکیپهایی را مس��تقر کنند که خسارتها سریع
ارزیاب��ی ش��ود و چ��ک خس��ارتها در محل به
خسارتدیدگان پرداخت شود.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

اقتصاد کالن
عضو هیأت تجاری اتحادیه اروپا:

تحریمها عامل رشد ایران شد

عضو هی��أت تجاری اتحادیه اروپ��ا گفت تحریمهایی
که به ایران تحمیل ش��ده یادآور ش��رایط اقتصادی دهه
 ۷۰اروپا اس��ت که نتیجه آن رش��د و توس��عه اروپا بود.
پیرو حضور هی��أت  70نفره و بلندپای��ه اتحادیه اروپا و
فعاالن اقتصادی همراه در کشورمان این هیأت از برخی
بخشهای کش��اورزی و صنایع تبدیلی آن در کشورمان
بازدید کردند و حتی تفاهمنامههای اقدام مش��ترکی در
بخشهایی مانند صنایع لبنی به امضا رس��اندند .هیأت
تجاری اتحادیه اروپا در برنامه س��فر خود از قدیمیترین
ش��رکتهای تولیدکننده روغنهای خوراک��ی در ایران
بازدید ک��رد .به گزارش آنا ،پ��س از این بازدید برینتون
عضو هیأت تجاری اتحادیه اروپا تصریح کرد :آنچه امروز
دیدم نش��انگر آن اس��ت که بعضی از ظرفیتهای ایران
از اس��تانداردهای اروپا نیز باالتر اس��ت پس برای بحث
صادرات باید به دنبال کشف ویژگیهای محصوالت ایرانی
باشیم و این نکته مثبتی است .وی افزود :تحریمهایی که
به ایران تحمیل شده یادآور ش��رایط اقتصادی دهه 70
اروپا است که در نتیجه منجر به رشد و توسعه اروپا شد،
همچنین وی حمایت اروپا از برقراری ارتباط دوجانبه با
ایران را مهمترین هدف حضور این هیأت در ایران دانست.

امضای ۳۰میلیارد دالر قرارداد برای
تامین مالی پروژهها از منابع خارجی

یک عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت که
طبق گزارشهای ارائهش��ده برای تامین مالی پروژهها از
منابع خارجی تاکنون  ۳۰میلیارد دالر قرارداد امضا شده
اس��ت .محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
جلسه روز سهشنبه کمیسیون برنامه و بودجه گفت :در
این جلس��ه درخصوص چگونگی تامین مالی پروژهها از
منابع خارجی تکلیفشده در قانون برنامه توسعه ششم
و قانون بودجه سال  ۹۶بحث و بررسی به عمل آمد .این
نماین��ده مجلس ادامه داد :در این نشس��ت که با حضور
رئیس کل بانک مرک��زی و معاونین ذیربط ،همچنین
مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،دکتر
س��یف روند تعامالت درخصوص تامین اعتبارات ارزی از
کشورهای آسیایی و اروپایی را که ابتدا کند بود ،رو به رشد
و رضایتبخش دانست .وی افزود :در این جلسه عنوان شد
که برای تامین مالی پروژهها از منابع خارجی تاکنون ۳۰
میلیارد دالر قرارداد امضا ش��ده و برای  ۴۰میلیارد دیگر
نیز توافق اولیه انجام و منابع در دسترس است .تابش در
پایان تصریح کرد :طرحها و پروژههای معرفیشده عمدتا
مربوط به سازمان بنادر ،راهآهن ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها،
بیمارستانسازی ،کاغذسازی و  . . .است که توسط بخش
دولت��ی و خصوصی ب��ا ضمانت وزارت ام��ور اقتصادی و
دارایی به مرحله اجرا درمیآید .همچنین در ادامه جلسه
دکتر عدل ،معاونت س��ازمان برنامه و بودجه گفت :طبق
قانون اختصاص ۱/۵میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی
برای ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی و محروم کشور
و آییننام��ه آن که در هیأت دولت به تصویب رس��یده،
۴۵درصد این منابع به کش��اورزی۱۰ ،درصد به معادن،
۱۵درصد به مشاغل خدماتی و تبادل اطالعات۱۰ ،درصد
به گردشگری۱۰ ،درصد به صنایعدستی و فرش دستباف
و ۱۰درصد برای تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای
تولیدی اختصاص مییابد.
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انرژی

در 7ماهه نخست امسال رقم خورد

افزایش  2.1میلیارد دالری درآمد صادرات پتروشیمی ایران
تواف��ق کش��ورهای عض��و و
غیرعض��و اوپک بر س��ر تمدید
تواف��ق کاهش تولی��د نفت در
حال��ی منجر ب��ه جهش قیمت
نفت به بشکهای بیش از  60دالر
شده که درآمد و ارزش صادرات
پتروشیمی ایران را هم در هفت
ماهه نخست امسال بیش از 2.1
میلیارد دالر افزایش داده است.
همزمان ب��ا جهش قیمت نفت
خام به بش��کهای بی��ش از 60
دالر پ��س از توافق کش��ورهای
عضو و غیرعضو اوپک به منظور
تمدید توافق کاهش تولید نفت
در سال  2018میالدی ،قیمت
اکثر محص��والت پتروش��یمی
و پلیمری ه��م در بازار به تبع
جهش قیمت نفت افزایش یافته
است.
در طول هفت ماهه نخس��ت
س��ال ج��اری ارزش ص��ادرات
محصوالت پتروشیمی ایران به
بازارهای جهانی متاثر از افزایش
قیمت نفت بال��غ بر 2میلیارد و
 130میلیون دالر افزایش یافته
است.
حج��م ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی ای��ران در هف��ت
ماهه نخس��ت امسال حدود 12
میلیون و  966هزار تن بوده که
نس��بت به مدت مشابه پارسال
افزایش��ی حدود یک میلیون و
 223میلی��ون تنی داش��ته که

بهرهبرداری از چند طرح جدید
پتروش��یمی و افزای��ش عرضه
خوراک یکی از مهمترین دالیل
افزای��ش صادرات پتروش��یمی
کشور به شمار میرود.
به گزارش نیپنا ،بر این اساس
با افزایش حج��م ،ارزش فروش
و صادرات پتروش��یمی کش��ور
هم افزایش یافت��ه بهطوریکه
در  217روز نخس��ت امس��ال
در مجم��وع بالغ ب��ر  6میلیارد
و  540میلی��ون دالر محص��ول
پتروش��یمی صادر ش��ده که در
مقایس��ه با مدت مشابه پارسال
افزایشی حدود 2میلیارد و 131
میلیون دالری داشته است.

دالیل افزایش ارزش صادرات
محصوالتپتروشیمی
مهمترین دلیل افزایش ارزش
صادرات محصوالت پتروش��یمی
ایران جهش قیمت نفت خام به
سطوح باالتر از بشکهای 60دالر
ب��وده و در کنار باال رفتن قیمت
نفت ،افزایش تولید از دیگر دالیل
تاثیرگذار در باال رفتن درآمدهای
ایران از مح��ل فروش و صادرات
محصوالت پتروشیمی بوده است.
در هفتماهه نخس��ت امس��ال
تولی��د محصوالت پتروش��یمی
کش��ور به بی��ش از  31میلیون
و  100ه��زار تن رس��یده که با
توجه به پایان تعمیرات اساس��ی

پاالیش��گاههای گاز و افزای��ش
عرضه خوراک پیشبینی میشود
تا پایان اسفندماه امسال با ثبت
ی��ک رکورد جدی��د حجم تولید
پتروش��یمی ایران ب��ه  55تا 56
میلیون تن افزایش یابد .همسو با
افزای��ش تولید ،صادرات و درآمد
صادرات محصوالت پتروش��یمی
ای��ران ،در هفت ماهه نخس��ت
امس��ال رکورد جدی��دی هم در
عرض��ه محصوالت پتروش��یمی
و پلیم��ری در ب��ازار داخلی و با
هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی
پتروشیمی و تکمیل زنجیرههای
ارزش در صنع��ت پتروش��یمی
حاصل شده است.

افزایش یک میلیون و 293
هزار تنی در بازار داخل
در  217روز نخس��ت امس��ال
حج��م عرض��ه محص��والت
پتروش��یمی در ب��ازار داخل��ی به
رقم بیس��ابقه 10میلی��ون و 21
هزار تن رس��یده که در مقایس��ه
با مدت مشابه پارس��ال افزایشی
حدود یک میلی��ون و  293هزار
تنی داشته اس��ت .از سوی دیگر
به موازات افزای��ش حجم عرضه،
ارزش محصوالت پتروش��یمی به
فروش رفته در بازار داخلی کشور
با ثب��ت  5ه��زار و  118میلیارد
تومان به بالغ بر  20هزار میلیارد
تومان رسیده است .براساس برنامه
تعریفشده امسال قرار است تولید
محصوالت پتروش��یمی در ایران
با ثبت یک رک��ورد جدید به 56
ت��ا  58میلیون ت��ن افزایش یابد
و همس��و با افزای��ش تولید حجم
صادرات محصوالت پتروشیمیایی
کش��ور هم امس��ال بای��د به 23
میلیون و  500ه��زار تن و ارزش
محص��والت صادراتی ب��ه حدود
 11میلی��ارد و  700میلیون دالر
افزایش یابد .پیشبینی میش��ود
در ادامه س��ال جاری با آغاز تولید
آزمایش��ی از چند طرح جدید در
صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید،
ف��روش و ص��ادرات محص��والت
پتروش��یمی ای��ران ب��ا افزای��ش
بیشتری همراه شود.

معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان عنوان کرد

بررسی نقش آلمان در برنامههای ترانزیتی و لجستیکی ایران با حضور آخوندی
معاون وزیر اقتص��اد و انرژی آلمان در
نشس��ت مش��ترک با مدیرعامل راهآهن
جمهوری اس�لامی ایران گفت :در س��فر
وزی��ر راه و شهرس��ازی ایران ب��ه آلمان،
راهکارهای برنامهریزی بهتر برای ارتقای
زیرس��اختها از چین تا خاورمیانه برای
تحقق اهداف ترانزیتی ،چگونگی همکاری
ش��رکتهای آلمانی در ایران و ایجاد یک
مرز لجستیک در نزدیکی فرودگاه و نقش
آلم��ان در تحقق این ای��ده مورد بحث و
بررس��ی قرار گرف��ت .به گزارش ایس��نا،
رودلف براون ،معاون وزیر اقتصاد و انرژی
آلمان در نشست مش��ترک با مدیرعامل
راهآه��ن جمهوری اس�لامی ایران ضمن
اش��اره به اینکه این نشس��ت پیرو س��فر

///////

وزیر راه و شهرسازی ایران به آلمان شکل
گرفته اس��ت ،اظهار داشت :در آن جلسه
راهکارهای برنامهریزی بهتر برای ارتقای
زیرس��اختها از چین تا خاورمیانه برای

تحقق اهداف ترانزیتی به عالوه چگونگی
همکاری ش��رکتهای آلمان��ی در ایران
مورد بررسی قرار گرفت .وی افزود :دومین
مسئله مورد بحث با وزیر راه و شهرسازی
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ایران در مورد هم��کاری برای ایجاد یک
مرز لجستیک در نزدیکی فرودگاه و نقش
آلم��ان در تحق��ق این ایده ب��ود .معاون
وزیر اقتص��اد و انرژی آلمان جلس��ه روز
گذشته با مدیرعامل شرکت راهآهن ایران
را مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت :مالقاتی با
عالقهمندان برای همکاری با شرکتهای
ایرانی صورت گرفت و جلس��ه دیروز نیز
به منظور تقویت صحبتهای پیرامون آن
مالقات محسوب میشود .رودلف براون با
اشاره به قدمت ۲۰۰س��اله صنعت ریلی
آلمان بیان داشت :این صنعت تولیدات با
کیفی��ت باال و خدمات درجه یک تولید و
عرض��ه میکند تا بتوان��د از این طریق از
صنعت و مشتریان خود حمایت کند.

پس از حدود  8سال توقف

سوآپ نفت در منطقه شمال
به پایداری رسید

با انجام پنجمین مرحله سوآپ (معاوضه) و انتقال یک
میلیون و 800هزار بش��که نفت خام از مردادماه امس��ال
تاکن��ون از خط لوله نفت ش��مال ،انجام ای��ن کار پس از
حدود هشت سال توقف ،به مرحله پایداری رسیده است.
ش��یرافکن بابایی ،معاون عملیات خطوط لوله و مخابرات
نفت منطقه ش��مال روز سهش��نبه در گفتوگ��و با ایرنا
از س��وآپ ماهانه 580هزار بش��که نفت خام کش��ورهای
حاشیه دریای خزر به پاالیش��گاه تهران خبر داد و گفت:
خط 32اینچ انتقال در ش��رایط فعل��ی هر ماه دومرحله و
متوس��ط در ش��ش روز فعالیت میکند .وی با بیان اینکه
تاکنون 38کشتی نفت خام در منطقه پایانه نفتی نکا پهلو
گرفته است ،اضافه کرد :با افزایش حجم نفت خام تحویلی
شرکتهای سوآپکننده خارجی و با توجه به برنامهریزی
انجامشده در سطح وزارت نفت ،میتوان به افزایش ظرفیت
این طرح تا  200هزار بشکه در روز در سال میالدی آینده
امیدوار بود .قربانی ظرفیت فعلی تاسیسات و خطوط لوله
منطقه شمال را  370هزار بشکه در روز اعالم کرد و افزود:
این ظرفیت با برخی تغییرات قابلیت افزایش به  500هزار
بش��که در روز را نیز دارد .دولت یازدهم در روزهای پایانی
کار خود توانس��ت به وعده خود برای احیای این امر عمل
کند تا جایگاه کش��ور را در ب��ازار جهانی انرژی ارتقا دهد.
ایران از طریق س��وآپ ،نفت تولیدی کش��ورهای حاشیه
دریای خزر مانند قزاقس��تان و ترکمنستان را در پایانه نکا
(استان مازندران) تخلیه و به ازای آن در پایانههای جنوبی
کشورمان ،نفت تحویل مشتریان میدهد.

خبـر

وزیر ارتباطات تعرفههای جدید را تشریح کرد

کاهش ۳۰درصدی هزینه اینترنت در
قیاس با تعرفه قبلی

وزی��ر ارتباطات با اش��اره به کاه��ش هزینه حداقل
۳۰درص��دی در قیاس با تعرفه قبل��ی اینترنت ثابت،
گف��ت :حتی با وجود مفهوم مص��رف منصفانه بیش از
۸۰درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت
هزینه اضافه نخواهند داشت .محمدجواد آذریجهرمی
در صفحه اینس��تاگرام خود با اشاره به تالش برای حل
ابهامات درباره تعرفههای جدید اینترنت ثابت ،نوشت:
به نظر میرسد ابهامات زیادی درباره طرح تعرفه ایجاد
شده است که ذکر چند نکته دیگر را ضروری دیدم .در
قیاس با تعرفه قبل��ی ،حداقل حدود ۳۰درصد کاهش
هزین��ه با اجرای ای��ن طرح برای کارب��ران پیشبینی
میشود .وی در ادامه خاطرنشان کرد :اطمینان داشته
باش��ید حتی با وج��ود مفهوم مص��رف منصفانه بیش
از ۸۰درص��د کارب��ران دیگر نیازی ب��ه خرید حجم یا
پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت .همچنین سرعت
خریداریش��ده باید بهوسیله ش��رکتها تضمین شود
و اش��تراک بین تعداد زیاد کارب��ر در اینجا معنا ندارد.
جهرم��ی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات
بومی بیان کرد :نمیشود از دولت انتظار اشتغال داشت
و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد .جوانان ایرانی
همواره در عرصه سرویسهای نوین خوش درخشیدهاند
و الیق حمایتهای ما و شما هستند.
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بانکنامه
تصمیمات جدید درباره تعاونی افضل توس
به روایت رئیس کل بانک مرکزی

آخرین وضعیت سپردهگذاران
کاسپین

پولوبانـک

تلفن مستقیم86073274 :

افزایش قیمت سکه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز

رکورد شکنی دالر ادامه دارد

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تصمیمات
جدید درباره تعاونی منحله وحدت و افضل توس،
از پرداخت  ۱۰درصد کسر شده از سپردهگذاران
زیر  ۲۰۰میلیون تومان موسسه کاسپین خبر داد.
به گزارش «فرصت امروز» ولی اهلل س��یف ،رئیس
کل بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری خانه
ملت گفت :مبلغ ۱۰درصدی که از سپردهگذاران
زی��ر  ۲۰۰میلیون تومان کاس��پین کس��ر ش��ده
بود ،در حال بازپرداخت به س��پردهگذاران است.
سیف در تش��ریح آخرین وضعیت سپردهگذاران
کاسپین ادامه داد :براساس آخرین تصمیم مبلغ
200میلیون تومان به تمامی س��پردهگذاران اعم
از س��پردهگذارانی که زی��ر  200میلیون تومان و
بیش از این ارقام سپردهگذاری کردهاند پرداخت
میش��ود .رئیس کل بانک مرک��زی با بیان اینکه
مبلغ 10درصدی که از س��پردهگذاران زیر 200
میلیون تومان کسر شده بود در حال بازپرداخت
به سپردهگذاران است ،افزود :در حال حاضر شعب
کاس��پین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز
کرده است ،پاسخگوی سپردهگذارانی هستند که
برای دریافت س��پرده خود مراجعه میکنند و به
تدریج تمامی سپردهگذاران را در نظر میگیرد.
او ادامه داد :مابقی س��پرده مشتریان که باالی
 200میلیون تومان س��پردهگذاری کردهاند پس
از شناسایی اموال جدید پرداخت میشود .سیف

با بیان اینکه ق��وه قضائیه از طرق مختلف تالش
میکند تا با بررس��ی صورتهای مالی موسس��ه
مال��ی – اعتباری فرش��تگان شناس��ایی کند که
داراییهای ایجاد شده در چه مسیری قرار گرفته
اس��ت ،یادآور ش��د :قوه قضائیه بررس��ی میکند
که آیا داراییها ب��دون حق به افراد دیگر منتقل
ش��ده یا خی��ر و داراییهایی که شناس��ایی کند
بازمیگردان��د و ظرفیت جدی��دی برای پرداخت
سپرده مشتریان ایجاد میشود.
رئی��س کل بانک مرکزی در پایان تصریح کرد:
جلس��اتی بهصورت منظ��م با نمایندگان س��ران
س��ه قوه برگزار میش��ود که یک��ی از تصمیمات
جدی��د در این جلس��ات درب��اره تعاونی وحدت
و افض��ل توس ب��ود که پیشبینی ش��ده تا مبلغ
 100میلیارد تومان پرداخت شود که البته هنوز
تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است،
البته سپرده مشتریان تا 3میلیون تومان پرداخت
ش��ده و حدود  76درصد مشتریان این تعاونیها
تسویه حساب شدهاند.

نرخنــامه
عنوان

نرخ سکه و طال

قیمت

(تومان)

نوسان



مثقال طال

543.700

هر گرم طالی  18عیار

125.500



سکه بهار آزادی

1.314.000



سکه طرح جدید

1.388.000

نیم سکه

698.000



ربع سکه

396.700



سکه گرمی

258.000



نوع ارز

نرخ ارز نقدی

قیمت

(تومان)

نوسان

دالر آمریکا

4.118



یورو اروپا

4.894



پوند انگلیس

5.548



درهم امارات

1.136



دریچه
نان از اول آذرماه گران میشود

رکوردشکنیهای دالر در بازار
ارز ایران همچن��ان ادامه دارد و
این ارز در بازار آزاد طی روزهای
اخی��ر در جه��ت افزایش قیمت
حرکت کرده است ،بهطوری که
ط��ی یک هفته اخی��ر با افزایش
بیش از  ۶۰تومانی از مرز 4هزار
و  130توم��ان عبور ک��رد تا به
رکورد جدیدی در س��ال جاری
رسیده باشد.
به گزارش ایس��نا ،ن��رخ دالر
در هفتهه��ای گذش��ته با تغییر
و نوس��اناتی همراه بوده اس��ت،
بهط��وری که از اواس��ط مهر ماه
از  ۴۰۰۰تومان عب��ور کرد و به
باالتری��ن قیمت خود در س��ال
ج��اری در آن مقط��ع رس��ید.
پ��س از رس��یدن دالر به ۴۰۰۰
توم��ان تحلیله��ای متفاوتی از
وضعیت بازار ارز ارائه شد .برخی
کارشناس��ان معتق��د بودند که
دولت در نهای��ت مانند آنچه در
دفعات گذش��ته رخ داد با تزریق
دالر به ب��ازار آزاد جلوی افزایش
ن��رخ را خواهد گرف��ت و مجددا
قیم��ت را ب��ه کمت��ر از ۴۰۰۰
تومان میرس��اند .از سوی دیگر

برخ��ی دیگ��ر از ناظ��ران بر این
اعتق��اد بودند ک��ه دولت مجبور
اس��ت در جهت واقعیس��ازی و
یکسانسازی نرخ ارز عمل کند،
ب��ه همی��ن منظور جل��وی فنر
قیمت دالر را نخواهد گرفت.
از جمله دالیل��ی که برای این
موضوع عنوان میشود ،نیاز دولت
به درآمدهای ارزی است و اینکه
در شش ماهه اول امسال صادرات
غیرنفت��ی افت محسوس��ی پیدا
کرده اس��ت و برای همین دولت
برای حمای��ت از صادرکنندگان
بهویژه صادرکنندگان محصوالت
غیرنفتی مجبور اس��ت که اجازه
واقعی شدن نرخ ارز را بدهد.
از س��وی دیگر ،بررسی قیمت
دالر مبادل��های در روزهای اخیر
نشان میدهد که این ارز با شیب
نس��بتا تندی در جه��ت افزایش
قیم��ت حرک��ت ک��رده اس��ت؛
بهطوری ک��ه وارد کانال ۳۵۰۰
تومان ش��ده است و اختالفش با
دالر ب��ازار آزاد به کمترین مقدار
در یک سال اخیر رسیده است.
در ب��ازار آزاد نیز در یک هفته
اخی��ر قیمته��ا همچن��ان ب��ه

صعود خ��ود ادام��ه داده و بیش
از  ۶۰تومان افزایش یافته است،
بهگون��های که این نوع ارز در روز
دوش��نبه  ۲۲آبانماه به 4هزار و
 136تومان رس��ید که باالترین
ن��رخ دالر در س��ال ج��اری ب��ه
حساب میآید.
البته مس��ئله تک نرخی شدن
نرخ ارز موضوع جدیدی نیست و
از ابتدای دولت یازدهم بهعنوان
یکی از اهداف اصل��ی اقتصادی
تعریف ش��ده بود ،اما این هدف
تح��ت عن��وان فراه��م نب��ودن
بس��ترهای الزم ب��رای ای��ن کار
تاکنون به تعویق افتاد .از س��وی
دیگ��ر ،بخشخصوصی و اعضای
ات��اق بازرگان��ی تأکی��د ویژه بر
واقعیسازی و یکسانسازی نرخ
ارز دارن��د و آن را یکی از راههای
برونرفت از مش��کالت اقتصادی
و چالشه��ای تج��ارت خارجی
عنوان میکنند.
به هر ح��ال ،این امیدواری در
میان فع��االن اقتصادی و بهویژه
صادرکنندگان وجود دارد که نرخ
دالر تا پایان س��ال یک نرخی و
واقعی شود.

چرا سکه گران شد؟
ام��ا در رابط��ه با بازار س��که،
وضعیت چن��دان متفاوت از بازار
ارز نیست و افزایش قیمت سکه
در روزه��ای اخیر تحتالش��عاع
افزای��ش ن��رخ ارز اتف��اق افتاده
اس��ت .در واق��ع ،ط��ی روزهای
اخی��ر قیمتها در بازار س��که و
ارز نهتنه��ا صعودی ش��ده ،بلکه
میزان افزایش قیمتها چشمگیر
اس��ت ،بهگونهای که سکه تمام
روز دوشنبه ۲۰هزار تومان و روز
سهشنبه ۱۵هزار تومان افزایش
قیمت داش��ته و به یک میلیون
و ۴۰۰هزار تومان رسیده است.
در همین زمینه ،محمد کشتی
آرای ،رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران معتقد اس��ت که افزایش
قیمت س��که تحت تأثیر افزایش
نرخ ارز اتفاق افت��اده و وضعیت
ب��ازار در چن��د روز اخیر با توجه
به افزایش قیم��ت ارز ناخودآگاه
با التهاب همراه ش��ده و س��بب
افزایش قیمت سکه شده است.
او ب��ا بیان اینکه ای��ن افزایش
قیم��ت در حال��ی رخ داده ک��ه
قیمت جهانی طال تغییر چندانی

نداشته است ،گفت :قیمت سکه
روز سهش��نبه تا ی��ک میلیون و
 ۴۰۰هزار توم��ان افزایش یافته
اس��ت که ای��ن افزای��ش قیمت
س��که ناشی از افزایش قیمت ارز
و التهاباتی اس��ت که این روزها
ایجاد شده و در واقع ،هیچ اتفاق
دیگری در بازار نیفتاده است.
رئی��س اتحادی��ه ط�لا وجواهر
تهران ادامه داد :با توجه به افزایش
چن��د روز گذش��ته قیمت س��که
که قیم��ت آن از ی��ک میلیون و
۳۱۸هزار تومان در هفته گذش��ته
با ح��دود ۸۰هزار توم��ان افزایش
ب��ه یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان
در روز سهش��نبه رس��یده است،
خریدوفروشها در بازار با حاش��یه
ریسک باال انجام میشود.
به گفته کشتی آرای ،تعدادی
از واحده��ا ب��ا تف��اوت قیم��ت
بیش��تری س��که را میفروشند،
زیرا این تصور برایش��ان به وجود
آمده است که اگر بخواهند خرید
کنند دچار زیان میشوند .با این
همه ،به نظر میرسد با التهاباتی
که ایجاد ش��ده قیمتها واقعی
نیست.

خبرگزاری میزان به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنتی خبر
داد که با توجه به اینکه سه سال است قیمت نان تغییر نکرده
اس��ت ،افزایش  ۱۵درصدی مص��وب میتواند تنها هزینههای
کارگری را پوش��ش بدهد و بهزودی طرح یکسانسازی گندم،
آرد و نان در دس��تور کار قرار گرفته و اجرا میش��ود .قاس��م
زراعتکار در خصوص زمان اعمال افزایش 15درصدی نرخ نان
بیان کرد :با موافقت س��تاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵درصدی
قیمت نان ،قیمتهای جدید در اس��تانهای کش��ور براساس
تصمیمگیری اس��تانداریها و فرمانداریها مشخص شده و از
اول آذر ماه جاری اجرایی میش��ود .وی در توضیح تغییر وزن
چانهه��ای نان تصریح کرد :با توجه به عدم افزایش قیمت نان
در س��ه س��ال اخیر و از طرفی افزایش هزینههای تولید مانند
هزینههای کارگری قیمت نان س��تاد تنظیم بازار مصوب کرد
در کش��ور  ۱۵درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و
با شرایط کنونی تولید ،افزایش یابد که این قیمتها از ابتدای
آذرماه اجرایی میشود .رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در ادامه
افزود :قیمت نان در تهران با تصمیمگیری در اتاق اصناف و در
شهرستانها و استانهای دیگر با تصمیمگیری استانداریها و
فرمانداریهاتغییرمیکند.

بانک مرکزی و موسسه بیمه صادراتی
جمهوری چک تفاهمنامه امضا کردند

ی بی��ن بانک مرکزی و موسس��ه بیمه
تفاهمنام��ه همکار 
صادراتی جمهوری چک (ا ِگاپ) با هدف تسهیل روابط تجاری
و ارتقای س��طح س��رمایهگذاری ،روز سهشنبه در محل بانک
مرکزی منعقد ش��د .به گزارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی،
همکاری مش��ترک بانک مرکزی ،وزارت امور

این تفاهمنامه با
اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی و توس��ط
حسین یعقوبی میاب ،مدیرکل بینالملل بانک مرکزی و آقای
«مارک دلوهی» ،نایبرئیس و معاون مدیرعامل موسسه اگاپ
امضا شد.

بــــورس

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار
راهاندازی نسخه جدید
سامانه نت کلیر

مدیر امور ناش��ران شرکت س��پردهگذاری مرکزی
اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه (س��مات) از افزایش
قابلیتهای س��امانه نت کلیر در بازار س��رمایه خبر
داد .مری��م شاهحس��ینی از راهاندازی نس��خه جدید
س��امانه نت کلیر در بازار س��رمایه خبر داد و گفت:
اضافه ش��دن کد مل��ی س��هامداران روی اعالمیه و
گواهینامهه��ای بازار س��رمایه برای نخس��تین بار،
ام��کان درج و گزارشدهی هزین��ه انبار گواهیهای
س��پرده کاالیی و مالیات س��پرده کاالی��ی بر ارزش
اف��زوده آن و گزارشدهی مالیات ب��ر ارزش افزوده
معام�لات از قابلیتهای جدید این س��امانه اس��ت.
وی ب��ا تأکید بر تالشه��ای انجام گرفت��ه در چند
س��ال اخیر برای تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران،
ناش��ران و س��هامداران اظه��ار داش��ت :س��امانه
نت کلیر جهت تس��ویه و پایاپ��ای انواع اوراق بهادار
و همچنین ب��رای ارائه گواهینامهه��ای غیرکاغذی
ب��ه س��رمایهگذاران ،از س��ال  90راهاندازی ش��ده
اس��ت .مدیر امور ناش��ران س��مات با بیان اینکه نت
کلیر دارای دو س��امانه مجزاس��ت ،ادام��ه داد :این
س��امانه توسط شرکت س��پردهگذاری مرکزی ایران
توس��عه داده ش��ده ک��ه گزارشه��ای الکترونیک و
غیرکاغذی را که منش��اء آن سامانه پس از معامالت
بازار س��رمایه اس��ت ،ایجاد کرده و آن را در اختیار
ذینفعان خود قرار میدهد .وی اضافه کرد :س��امانه
اول برای انتقال دادههای معامالت و گواهینامهها از
سامانه پس از معامالت به وب سایت نت کلیر است.
سامانه دوم برای انتشار گواهینامههای الکترونیک و
گزارش��ات اختصاصی برای کارگزاران ،اتاق پایاپای
و س��ایر ذینفعان ،استفاده میش��ود و اعالمیههای
الکترونیکی و گواهینامهه��ای معامالت را به کمک
یک سیس��تم گزارشگی��ری الکترونیک ایجاد کرده
و ق��ادر ب��ه تهی��ه گزارشهای سفارش��ی تس��ویه،
کارمزد و صورتحس��اب مالی اس��ت .شاه حسینی با
تأکی��د بر افزای��ش امنیت و اعتب��ار گواهینامههای
س��پرده کاالیی یا درج کدملی افزود :برای نخستین
بارکد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی
روی گواهینامههای صادره برای کلیه ابزارهای مالی
درج ش��ده اس��ت که این امر باعث افزایش اعتبار و
س��هولت اعتبارس��نجی گواهینامههای بازار سرمایه
ش��ده است .وی افزود :ناش��ران میتوانند با استفاده
از نرماف��زار  ،Cert Reporterگواهینامهه��ای
س��هامداران خود را چاپ کنند .برخی از ویژگیهای
این س��امانه را میتوان به کاربرد آن در اوراق سلف
نفتی ،اوراق مش��ارکت ارزی ،بورس ارز ،قابلیتهای
تس��ویه اوراق با واحدهای پ��ول متفاوت و همچنین
قابلیت تعری��ف پویای ارزهای جدید ،تهاتر با بورس
و فرابورس ،س��رعت ب��اال  20000معامله در دقیقه،
غیرکاغذی ش��دن گزارشهای کارمزده��ا ،پایاپای
روزانه ،اعالمیهها ،گواهینامه و . . .نام کرد.

 ۳۹هزار میلیارد ریال ارزش
صندوقهای ETF

ش��رکت س��پردهگذاری مرک��زی اوراق به��ادار و
تس��ویه وج��وه (س��مات) ارزش صندوقهای قابل
معامل��ه ( )ETFدر بازار س��رمایه را حدود 39هزار
میلیارد ریال اعالم کرد .براساس جدیدترین آمارها،
ارزش صندوقهای قابل معامله درمهرماه امس��ال به
رق��م 39هزار میلی��ارد ریال رس��ید .در حال حاضر
20صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه ایران فعال
هستند .براساس این گزارش ،صندوق اعتماد آفرین
پارس��یان با ارزش��ی معادل  9،012میلی��ارد ریال
بزرگترین صندوق  ETFاس��ت .صندوقهای قابل
معامل��ه آرمان آت��ی کوثر7،057میلیارد ریال ،امین
یکم فردا با  ،5،094پایدارس��پهر ب��ا 5،069میلیارد
ری��ال ،صندوق پ��اداش س��هامداری توس��عه یکم
ب��ا  5،021و صن��دوق توس��عه اندوخت��ه آین��ده با
1،252میلی��ارد ریال به ترتی��ب در رتبههای دوم تا
شش��م بزرگترین صندوقهای  ETFبازار سرمایه
قرار دارند.

بورس کاال

عرضه بیش از  34هزار تن میلگرد
و تیرآهن شرکت ذوبآهن
اصفهان

ش��رکت ذوبآه��ن اصفه��ان روز سهش��نبه
 23آب��ان م��اه  11هزار ت��ن تیرآه��ن  14تا 18
و23ه��زار و  122ت��ن س��بد میلگ��رد و تیرآهن
تولی��دی خ��ود را در تاالر محص��والت صنعتی و
معدنی بورس کاالی ای��ران عرضه کرد .همچنین
37هزار و  477تن ان��واع قیر ،وکیوم باتوم و مواد
پلیمری در تاالر فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی
عرضه شد.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت15 ،هزار ت��ن گندم
خوراک��ی و دوروم 100 ،ت��ن روغ��ن خام س��ویا و
253ه��زار قطع��ه جوجه یک روزه گوش��تی نیز در
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد .تاالر صادراتی
ب��ورس کاالی ایران نی��ز در این روز ش��اهد عرضه
4ه��زار و  950تن قیر ،عای��ق رطوبتی و لوب کات
سبک بود .بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این
روز شاهد عرضه  100تن روغن از کشور مالزی بود.

چهارشنبه
 24آبان 1396
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نماگر بازار سهام

شاخص کل بورس بار دیگر به یک قدمی کانال  88هزار واحد رسید

سبزپوشی بازار سهام همگام با تداوم افزایش نرخ ارز
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بیشترین درصد افزایش
سیمان غرب در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش
را از آن خود کرد که المیران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
نام شرکت

قیمت

درصد نوسان

سغرب

3,081

4.97

فالمي

6,468

4.86

سهگمت

2,319

4.7

سكرد

899

4.66

رتكو

12,710

4.65

حفارس

2,962

4.55

ساروم

2,862

4.41

بیشترین درصد کاهش
س��رما آفرین صدر نشین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد.
سیمان بهبهان در رده دوم این گروه ایستاد .کشت و صنعت پیاذر
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

سیدمحمدصدرالغروی

sadrolgharavi@yahoo.com

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران
ک��ه دو روز ابتدایی هفته را با روند نزولی
س��پری کرده بود ،روز دوش��نبه روند رو
به رش��د خود را دوباره شروع کرد و پس
از افزای��ش  87واح��دی ،روز سهش��نبه
نیز توانس��ت رش��د  117واحدی را ثبت
کند و بار دیگ��ر به کانال باالتر نزدیکتر
ش��ود .همچنی��ن در ب��ازار فراب��ورس،
ش��اهد رش��د اندک  1.6واحد ش��اخص
کل و رس��یدن به رقم  989واحد بودیم.
روز سهش��نبه معام�لات س��هام در نماد
فوالد مبارکه ب��ا  41واحد ،پاالیش نفت
اصفهان ب��ا 22واحد و پ��ارس خودرو با
 18واحد افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت
را بر محاسبه ش��اخص کل بورس به نام
خود ثب��ت کردند .در مقاب��ل ،معامالت
س��هام در نماد معامالتی پتروشیمی جم
با  11واحد ،س��رمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تأمین با  8واحد و بانک ملت
با  7واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را
در برآورد این نماگر به دوش کش��یدند.
ارزش کل معامالت روز سهش��نبه بورس
ته��ران در حالی به بیش از  179میلیارد

تومان رس��ید که ناشی از دست به دست
ش��دن بی��ش از  784میلی��ون س��هم و
اوراق مالی قاب��ل معامله طی  46هزار و
 240نوبت دادوستد بود.
تکاپوی معاملهگران برای یافتن
سهمهای کوچک
روز سهشنبه بازار سهام بازاری متعادل
بود که همس��و با معامالت درونگروهی
حقوقیه��ا و بازارگردانه��ای حام��ی
ش��اخص کل ب��ورس ،ش��اهد تکاپ��وی
معاملهگ��ران ب��رای یافت��ن س��همهای
کوچ��ک و برخ��وردار از ظرفیت رش��د
باال بود؛ ش��رکتهایی که ف��ارغ از تأثیر
برج��ام میتوانن��د با س��رعت باالیی به
لح��اظ س��ودآوری و اج��رای طرحهای
توسعهای برخوردار شوند .در این شرایط
بس��یاری از کارشناسان و صاحبنظران،
عم��ده دالی��ل حرکت مج��دد صعودی
بازار س��هام را تداوم افزای��ش نرخ ارز و
همچنین انتش��ار اخباری غیررس��می از
الیح��ه بودجه س��ال  97توس��ط دولت
عنوان کردهاند؛ جایی که قرار اس��ت نرخ
ارز مبادالتی در بودج��ه  97احتماال در
مح��دوده  3800تومان��ی باش��د .لذا در
ص��ورت مبنا قرار دادن ای��ن نرخ جدید

ب��رای دالر در محاس��بههای بودجهای،
ام��کان افزایش قیم��ت دالر تا محدوده
 4200تومان��ی دور از ذهن نخواهد بود.
این در حالی است که سهام شرکتهای
کوچ��ک و بازار پایهای ،از رونق و رش��د
قیمت��ی قابل توجهی برخوردار بوده و به
نظر میرسد حرفهایهای بازار به سمت
این شرکتهای کوچک و زود بازده روی
آوردهان��د .در عین ح��ال حجم و ارزش
معامالت نیز دلگرمکننده و در حد قابل
قبولی بود .از نکات قابل توجه بازار سهام
اقبال معاملهگران به سهمهای خودرویی
اس��ت ،چنان که بررس��ی روند شاخص
صنعت خ��ودرو طی ماههای اخیر حاکی
از رفت و برگش��ت ش��اخص این صنعت
در سطوحی معین اس��ت .بر این اساس
ش��اخص صنعت خودرو ط��ی این مدت
بع��د از رس��یدن ب��ه قیمت ارزن��ده ،بار
دیگر رش��د ک��رد و فضا برای دادوس��تد
در ای��ن گروه تا حد زیادی مثبت ش��د.
گزارشه��ای ش��ش ماهه ش��رکتهای
خودروی��ی نیز در نیمه نخس��ت س��ال
عملکردی متعادل داش��تند .در این بین
ایران خودرو نس��بت به دیگر ش��رکتها
عملکرد بهتری را به ثبت رساند.

معامالت درون گروهی زیر ذرهبین
در ب��ازار دوم ب��ورس ته��ران ک��ه ب��ا
معام�لات درون گروه��ی س��هامداران
عم��ده اختص��اص دارد 199.5 ،میلیون
س��هم گروه پتروشیمی س��رمایهگذاری
ایرانی��ان ب��ه ارزش کمت��ر از 30میلیارد
تومان میان س��هامداران عمده این سهم
با معامالت انتقالی روب��هرو بود .در نماد
معامالت��ی معدنی و صنعت��ی گلگهر نیز
کمتر از 58میلیون س��هم به ارزش کمتر
از 14میلی��ارد تومان میان س��هامداران
عمده این س��هم منتقل شد .در پاالیش
نف��ت اصفهان ام��ا بی��ش از 23میلیون
س��هم ب��ه ارزش 8.5میلی��ارد تومان کد
به کد ش��د .همچنین بیش از 22میلیون
س��هم ریلپرداز س��یر به ارزش بیش از
 3.5میلی��ارد تومان کد به کد ش��د .در
صنایع پتروشیمی زنجان نیز 18میلیون
سهم به ارزش بیش از  1.5میلیارد تومان
کد به کد ش��د .اندکی بیش از 7میلیون
سهم بیمهدانا به ارزش بیش از 2میلیارد
تومان کد به کد ش��د .در گ��روه مپنا اما
کمتر از 4میلیون سهم به ارزش بیش از
3میلیارد تومان با معامالت انتقالی میان
سهامداران عمده روبهرو بود.

دریچه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

پنجاهمین سالگرد بازار سرمایه ،فرصت مهم فرهنگسازی
صب��ح روز سهش��نبه  ۲۳آبانم��اه
چهارمین جلس��ه ش��ورای اطالعرسانی
وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با حضور
ش��اپور محمدی ،رئیس س��ازمان بورس
و اوراق بهادار ،یاس��ر ف�لاح ،مدیر روابط
عمومی و امور بینالملل س��ازمان بورس
و اوراق به��ادار ،س��یدمالک حس��ینی،
مش��اور وزی��ر و رئی��س مرک��ز رواب��ط
عمومی و اطالعرس��انی وزارت اقتصاد و
همچنی��ن مدیران رواب��ط عمومی ارکان
این وزارتخانه در س��ازمان بورس و اوراق
بهادار برگزار شد .در ابتدای این نشست،
یاس��ر فالح ،مدیر رواب��ط عمومی و امور
بینالملل س��ازمان بورس و اوراق بهادار
گفت :این جلس��ه تقریبا ب��ا پنجاهمین
سالگرد حیات بازار سرمایه مصادف شده
اس��ت .مدیرعامل ش��رکت اطالعرسانی
و خدم��ات بورس ادام��ه داد :نیم قرن از
فعالیت بازار سرمایه کشور گذشته است
و امیدواریم این رکن اقتصادی بالندهتر از
گذشته در مسیر توسعه اقتصادی کشور
گام بردارد .مش��اور رئیس سازمان بورس
ابراز امیدواری کرد بازار س��رمایه کش��ور
منش��ا خی��ر و برکت برای آح��اد جامعه
باشد.
س��یدمالک حس��ینی ،مش��اور وزیر و
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت اقتصاد نیز گفت :قطعا پنجاهمین
س��الگرد فعالیت ب��ازار س��رمایه یکی از
رویدادهای مهم اقتصادی کشور است.
نقش پررنگ بیمهها در اقتصاد
در ادامه این نشس��ت ،شاپور محمدی
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به
ای��راد س��خن پرداخت .رئیس س��ازمان

بورس و اوراق بهادار ابراز داش��ت :ارکان
اقتص��ادی از جمل��ه بانکه��ا و بیمهها
بهعنوان ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در
بورس اوراق به��ادار ،اهمیت باالیی برای
بازار سرمایه دارند و از سوی دیگر ،وزارت
اقتصاد ،ریاست مجمع بانکها را بر عهده
دارد .وی در ادامه به نقش پررنگ بیمهها
در اقتصاد اشاره کرد و افزود :در صورتی
که هر کدام از ارکان اقتصادی کش��ور با
مش��کالتی روبهرو ش��وند ،همه نهادهای
اقتص��ادی بای��د کمک کنند تا مش��کل
برطرف شود .دبیر شورای عالی بورس با
تأکید بر اینکه هیچکدام از مجموعههای
مرتب��ط با وزارت امور اقتصادی و دارایی،
قصد ندارند مش��کالت یا مس��ائل پیش
روی خود را پنهان کنند ،ادامه داد :آنچه
برای مجموعه اقتصادی کشور مهم است،
نقد منصفانه و ارائه پیشنهاد برای بهبود
عملکرد است.

اهمیت بازار سرمایه و نقش آن در
توسعه اقتصادی کشور
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با
اشاره به پنجاهمین سالگرد فعالیت بازار
س��رمایه خاطرنشان کرد :همگی مدیران
حاضر در این نشس��ت ،ب��ه اهمیت بازار
س��رمایه و نقش آن ،در توسعه اقتصادی
کشور واقف و با عملکرد آن آشنا هستند.
محم��دی ادام��ه داد :اکنون 50س��ال از
فعالیت بازار س��رمایه ای��ران میگذرد .از
س��ال  1346فعالیت این ب��ازار اقتصادی
آغاز شد و س��پس در سال  1384قانون
جدید ب��ازار اوراق به��ادار در مجلس به
تصویب رسید و اصالحات الزم انجام شد.
ای��ن قانون ،با تغییرات عم��دهای روبهرو
ش��د .وی با اش��اره به احتم��ال برگزاری
جش��ن پنجاهمین س��الگرد فعالیت بازار
س��رمایه ابراز داش��ت :ما در این مراسم،
قص��د داریم ب��ازار س��رمایه را آنگونه که

هس��ت ،معرفی ک��رده و ابزارها ،امکانات
و مش��کالت ب��ه ش��کل کامل و ش��فاف
برای آحاد جامعه مش��خص شود .رئیس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره
ب��ه اینکه برای ورود به ای��ن بازار باید از
دانش و تخص��ص کافی برخ��وردار بود،
گفت :برای فعالیت در بازار سرمایه ،باید
امکانات ،توانمندیه��ا ،ابزارها و خطرات
ذات��ی این فعالی��ت اقتصادی روش��ن و
ش��فاف باش��د .در این راه نی��ز ،کمک و
هم��کاری همه اصحاب رس��انه از جمله،
مدیرانی که امروز در این نشس��ت حضور
دارند ،ضروری است.
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه
گرمی از همراهی متخصصان فرهنگساز
جامع��ه اس��تقبال میکن��د .وی تصریح
کرد :ضروری اس��ت همه م��ردم جامعه
بهوی��ژه فعاالن اقتص��ادی حاضر در بازار
س��رمایه از گذش��ته این نه��اد اقتصادی
آگاه ب��وده و از وضعیت فعلی اطالع الزم
را داش��ته باش��ند تا بتوانند در خصوص
آینده پیشبینیهای منطقی کنند .دبیر
ش��ورای عالی ب��ورس با تأکی��د بر اینکه
پنجاهمین س��الگرد فعالیت بازار سرمایه
فرص��ت خوبی ب��رای فرهنگس��ازی و
آش��نایی مردم با بورس است ،ادامه داد:
ه��دف ما ش��فافیت بیش��تر این ب��ازار و
توس��عه کمی و کیفی آن است .محمدی
با بیان اینکه اعتماد به بازار سرمایه خط
قرمز سازمان بورس و اوراق بهادار است،
گف��ت :نقدپذی��ری و پذی��رش منصفانه
مش��کالت بازار س��رمایه در دس��تور کار
سازمان بورس قرار دارد و همواره در این
راه تالش خواهیم کرد.

نام شرکت

قیمت

درصد نوسان

لسرما

3,751

()4.94

سبهان

14,878

()4.9

غاذر

5,181

()4.16

كمنگنز

5,305

()3.93

قثابت

2,035

()3.69

پدرخش

3,693

()3.35

قمرو

4,271

()2.76

پرمعامله ترین سهم
پارس خودرو پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته
ش��د .حق تقدم س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی
تامین در رده دوم این گروه ایس��تاد .حق تقدم سایپا آذین
هم در رده های باال قرار گرفت.
نام

قیمت

تعداد دفعه

شپنا

3690

56.822

خپارس

849

56.217

فوالد

2352

38.596

رتكو

12710

34.593

خساپا

1062

25.383

كاوه

2264

16.885

خودرو

2670

16.785

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت
اصفه��ان به خود اختصاص داد .پ��ارس خودرو رتبه دوم را
به دس��ت آورد .فوالد مبارک��ه اصفهان هم در باالی جدول
بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
نام

قیمت

جمع معامالت

پرداخت

22607

45.683

فوالد

1672

39.842

خزاميا

798

29.495

فباهنر

6268

28.968

خاهن

3091

23.191

خودرو

2579

21.205

كپارس

7377

19.020

بیشترین سهام معامله شده
پارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که حق تقدم سرمایه
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این گروه دوم شد
و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
نام شرکت
خپارس

قیمت

تعداد سهام معامله شده

849

3556

تاپیکوح

185

2285

خساپا

1062

1806

آپ

14588

1227

شپنا

3690

1214

کاوه
فوالد

2264
2352

1019
972

باالترین نسبت P/E
رده نخس��ت باالترین نسبت  P/Eرا در روز گذشته سایپا شیشه
به دست آورد .کاشی و سرامیک حافظ در جایگاه بعدی قرار گرفت.
نام شرکت

قیمت

P/E

کساپا

1419

710

کحافظ

3398

680

خمحور

2507

627

خکمک

1198

599

شپارس

1935

484

قثابت

2035

407

خشرق

3355

305

کمترین نسبت P/E
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول
کمترین نس��بت  P/Eایستاد .س��رمایه گذاری اعتبار ایران
جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.
نام شرکت

قیمت

P/E

وخارزم

749

2.00

واعتبار

1488

2.76

وصنا

965

3.20

پردیس

1141

3.42

وبانک

1844

3.52

پارسیان

1655

3.54

وصنعت

1016

3.91
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خبـر
قانون  ۸۵ساله تجارت؛  ۱۲سال در
انتظار نسخه جدید

قانون تجارت ایران که  ۸۵س��ال از تدوین آن میگذرد
و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز اقتصاد کشور نیست،
 ۱۲سال اس��ت در انتظار تدوین نس��خه جدید خود ،به
مجلس و شورای نگهبان چشم دوخته است.
به گزارش مهر ،تجارت موضوعی است که نقش مهم و
مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا و دولتمردان همیشه
در صدد ارتقای آن به نفع کشور و مردمشان هستند .برای
انجام تجارت در هر کشور قوانین خاصی تدوین شده و از
آن پیروی میش��ود .در کشور ما نیز قانون تجارتی وجود
دارد که ش��رکتها و تجار در چارچوب آن قانون فعالیت
میکنند.
قان��ون تج��ارت فعلی ایران بس��یار قدیمی اس��ت .در
اردیبهشت س��ال  ۱۳۱۱در  ۶۰۰ماده و عمدتا با الهام از
قانون تجارت ۱۸۰۷فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین
شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید ،البته در سال
 ۱۳۴۷با توجه به تغییر س��اختارهای اقتصادی کشور ،در
قانون تجارت بخش شرکتهای سهامی اصالح و در ۳۰۰
ماده ،مقررات جدیدی برای ش��رکتهای س��هامی عام و
خاص وضع شد.
از سال  ۱۳۴۷شاهد تعییرات زیادی در خصوص قانون
تج��ارت نبودیم ت��ا اینکه باالخره با توج��ه به تحوالت و
تغییرات گستردهای که در مبادالت تجاری جهان و ایران
رخ داده بود ،دولت در سال  ۱۳۸۴قانون جدید تجارت را
تدوین و در قالب یک الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی
کرد .این الیحه پس از اصالحاتی در کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس -به علت وجود  ۱۲۶۱ماده امکان بررسی
در صحن علنی مجلس وجود نداش��ت و با توجه به اصل
 ۸۷قانون در کمیس��یون تخصصی بررس��ی شد -تأیید و
در تاریخ  ۱۳۹۱ /۱ /۲۱در صحن علنی مجلس ش��ورای
اسالمی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.
گفتنی است براساس اصل  ،۸۵مجلس نمیتواند اختیار
قانونگذاری را به ش��خص یا هیات��ی واگذار کند ،ولی در
م��وارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با
رعایت اصل  ۷۲به کمیس��یونهای داخلی خود تفویض
کن��د؛ در این ص��ورت این قوانی��ن در مدتی که مجلس
تعیین میکند ،به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب
نهایی آنها با مجلس خواهد بود .همچنین مجلس شورای
اس�لامی میتواند تصویب دائمی اساس��نامه سازمانها،
شرکتها ،موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت
اصل  ۷۲به کمیس��یونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه
تصویب آنها را به دولت بدهد.
ام��ا ش��ورای نگهب��ان در دو مرتب��ه در تاریخه��ای
 ۱۳۹۱ /۲ /۲۴و  ۱۳۹۳ /۳ /۲۷پ��س از بررس��ی الیح��ه
مزبور ،با ای��راد برخی ابهامات به این مصوبه ،اس��تناد به
اصل  ۸۵قانون اساس��ی را درخصوص تصویب این قانون
ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسالمی ارجاع
داد .در نتیج��ه الیحه قانون تج��ارت کماکان در مجلس
ش��ورای اسالمی جهت بررس��ی و تصویب جزء به جزء از
سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای
تصویب معطل مانده است.
در این خصوص علیرضا عالی پناه ،معاون س��ابق دفتر
معاون��ت حقوق��ی مرک��ز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اس�لامی به مهر گفت :مجل��س هفتم این الیح��ه را به
فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف
در دستگاهها بررس��ی کرد .تصویب حدود  ۲۰۰ماده آن
از س��ال  ۱۳۸۴تا س��ال  ۱۳۸۶به ط��ول انجامید ،وقتی
نماین��دگان مجلس دیدن��د که اکثر م��واد الیحه اصالح
میش��ود و به نوعی محتوای الیحه دولت بس��یار ضعیف
است ،تصمیم گرفتند که الیحه و تدوین پیشنویس قانون
را ب��ه مرکز پژوهشهای مجلس ارج��اع کنند و از مرکز
پژوهشها خواس��تند که با کنار گذاشتن الیحه دولت در
قوانین موج��ود ،اصالحاتی را انجام داده و به نوعی الیحه
از نو نوشته شود.
وی ادام��ه داد :در همین ای��ام ،اصالحیه قانون در حال
جمعبن��دی بود ک��ه دوره مجلس هفتم در خ��رداد ماه
 ۱۳۸۷به اتمام رسید؛ با این اوصاف با توجه به ماده ۱۴۰
آیی��ن نامه داخلی مجلس ،در صورت اتمام زمان مجلس،
تمام��ی طرحها و لوایح و کارهای نیمهکاره معلق میماند
که مجلس هش��تم تش��کیل و در این اثنا دولت الیحه را
دوباره به مجلس ارائه و مجل��س آن را اعالم وصول کرد.
پس برنامههای مرکز پژوهشها لغو ش��د تا الیحه دوباره
مورد بررسی قرار گیرد .جامعه حقوقدانان با کلیات الیحه
مخال��ف بودند ،اما در مجلس هش��تم الیحه اعالم وصول
ش��د و در پاییز  ۱۳۸۷در کمیس��یون اقتصادی بررسی و
درنهایت کمیس��یون به این نتیجه رسید که بررسی ماده
به م��اده الیحه در صحن مجلس امکان ن��دارد و باید در
چارچوب اصل  ۸۵قانون اساسی آزمایشی اجرا شود.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت :تش��کیل جمع
کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی ارائه
شود .در سال  ۱۳۸۸همه شرکتها و اساتید و کارشناسان
 ۱۰الی  ۱۵دستگاه ،جلساتی تشکیل دادند و نگارش یک
متن جدید را البته با نگاهی به قانون تجارت جدید شروع
کردند .در نتیجه تالش این کارگروه ،بخشی از متن را در
 ۵۰۰ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپردیم ،اما این
کمیس��یون فرصت نکرد جلسات خود را به صورت منظم
تشکیل دهد و به این ترتیب از سال  ۸۸تا شهریور  ۸۹تنها
 ۳۰ماده در این کمیسیون به تصویب رسید.
وی تصریح کرد :شورای نگهبان که افرادی دغدغهمند
و باارزش��ی هس��تند در این مورد بهخصوص باید همت و
تعاملی بیشتری با مجلس به عمل بیاورند تا قانون تجارتی
که برای  ۸۰س��ال قبل است و بس��یاری از مادههای آن
دیگر قابلیت استفاده در زمان کنونی را ندارد اصالح و برای
استفاده عموم ابالغ شود.

صنعت،معدن،تجارت
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تعدد مراکز نظارت و کنترل بازار؛ فرصت یا تهدید

اخبار
در پیام وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان شد

باید مثال «کاسب حبیباهلل» احیا
شود

معاون اقتصادی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دهمین
اجالس سراسری نمایندگان اتاق اصناف کشور ،پیام وزیر
را برای حاضران در این اجالس قرائت کرد.
ب��ه گزارش ایلنا ،س��ینکی با بیان اینکه ق��رار بود وزیر
در این اجالس حضور داش��ته باش��د اما به علت جلس��ه
پیشبینی نشده نتوانست حضور پیدا کند ،به نمایندگی
از وی متن نامه را قرائت کرد.
در ای��ن نام��ه خطاب به اصن��اف آمده اس��ت :اصناف
آینه تمامنمای اقتصادی ایران هس��تند و کنترل تکانهها
و حوادث کوتاهمدت اقتصادی با کمک و توس��ط اصناف
ص��ورت میگیرد .خوش��بختانه در ح��ال حاضر تخلفات
صنفی بیش از ه��ر زمان دیگری کاهش پیدا کرده و این
اتفاق خوش��ایندی است که امیدواریم با رعایت امانتداری
و نظارت مس��ئوالن اتاق و رؤسای اتحادیهها مثال کاسب
حبیباهلل دوباره احیا شود.
در بخ��ش دیگری از این نامه آمده اس��ت :با توس��عه
شبکههای صنفی و تولیدی میتوان به اشتغال کشور نیز
کمک کرد و دولتمحور ش��دن صنوف تولیدی و نظارتی
که بر آنها صورت میگیرد قابلیت گسترش فوقالعادهای
دارد و شایس��ته است برای رسیدن به برنامههای ششم و
افزایش صادرات غیرنفتی ،برنامهریزی عملی و گس��ترش
نمایشگاهها اهتمام ویژه شود.
شریعتمداری در پایان نامه تأکید کرده است که نظارت
دقیق اتحادیههای صنفی سراس��ر کش��ور و جلوگیری از
هرگونه فس��اد در آن از مهمترین وظیفههای اتاق اصناف
به حساب میآید.
غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

امروزه با گسترش جوامع و تنوع نیازها
برای ام��رار معاش و رف��ع حوائج جاری
زندگی موضوعات و مباحث مرتبط با این
موضوع نیز از گس��تردگی و تنوع زیادی
برخوردار ش��ده اس��ت .با توجه به میزان
توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع این
قانونمندی و رعایت ضوابط نیز از اهمیت
و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد.
در حوزه رسیدگی به شکایات مطروحه
در حوزه بازار نشان میدهد که نهادهای
مختلفی برای هدایت ،مدیریت ،نظارت و
کنترل بازار ایجاد شدهاند ولی به دالیلی
بهرهوری مناسبی از آنها در حوزه کاهش
زمینههای وقوع تخلف و رعایت قانون در
سطح بازار مش��اهده نمیشود .در حوزه
رس��یدگی ب��ه تخلفات صنف��ی در حال
حاض��ر امکان ارائه ش��کایت ب��ه چندین
س��اختار و نه��اد دولت��ی و غیردولت��ی
بهصورت مس��تقیم و غیرمستقیم فراهم
ش��ده اس��ت و در خصوص ی��ک تخلف
میتوان یک شکایت را در مراکز مختلفی
مانند واحدهای بازرسی و نظارت اصناف،
س��ازمانهای صنعت ،مع��دن و تجارت،
اتحادی��ه صنف��ی ،تعزی��رات حکومتی،
س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان ،انجمنه��ای حمایت از
حق��وق مصرفکنندگان و احتماال برخی
نهادهای تخصص��ی مانن��د معاونت غذا
و دارو وزارت بهداش��ت ،س��ازمان مل��ی
اس��تاندارد و . . .مطرح ک��رد و هریک از
این دس��تگاهها نی��ز بخشهای عریض و
طویلی مانند ستاد خبری ،واحد بازرسی
رس��یدگی به ش��کایات و ...را رس��یدگی
به این ش��کایتها طراح��ی کردهاند .این
درحالی اس��ت که ماهیت کار بس��یاری
از ای��ن س��اختارها اصال نبای��د ورود به
موضوع رس��یدگی به شکایات تلقی شود
ولی ب��ه دالیل��ی هماکنون ب��ه این کار
مش��غولند .نتیجه این تع��دد مراکز الزما
ب��ه معنای کاه��ش وقوع تخلف نیس��ت
بلک��ه ای��ن نهادها تح��ت مقررات��ی و با
عناوین مختلفی تحت عنوان رس��یدگی
تحصصی ،مرتبط ،تفویض امور بازرس��ی
و ...هماکنون فعالیت میکنند.
واقع امر این اس��ت که رس��یدگی به
ش��کایات مردم و احقاق حقوق آنها یک

وظیفه حاکمیتی اس��ت و فقط در حوزه
صالحیت حاکمی��ت ق��رار دارد و اینکه
مردم امکان��ی برای ارائه ش��کایات خود
داش��ته باش��ند در ب��دو امر ش��اید یک
موضوع مثبت تلقی ش��ود ولی با نگاهی
به پراکندگ��ی عملکردهای ای��ن نهاد و
ع��دم بازدارندگی احکام ص��ادره ،صدور
حک��م در بازه زمانه��ای طوالنی و عدم
اثربخش��ی جزای تخلف در زمان و مکان
وق��وع تخلف ،ع��دم کاه��ش زمینههای
تخلفات حوزه بازار و حتی رشد برخی از
شاخصهای تخلف مانند گرانفروشی و...
نشان میدهد که نتیجه دریافتی با توجه
به امکان��ات اختصاص یافت��ه به موضوع
هیچ گونه تناس��بی ندارد .حتی اگر این
نهادها مدعی باشند که در حوزه نظارت و
کنترل بازار بهصورت شبانه روزی درحال
فعالیت هس��تند ،چراکه بهرغم همه این
کارها زمینههای ارت��کاب تخلفات حوزه
ب��ازار کاهش نیافته و در مواردی ش��اهد
اجحافات بیش��تری هم از س��وی برخی
افراد فرصت طلب به جامعه هس��تیم .لذا
اگر به ج��ای وجود مراکز متعدد دریافت
و رس��یدگیکننده به شکایات حوزه بازار
فقط ی��ک مرکز منظم و منس��جم برای
رس��یدگی ب��ه تظلم��ات مصرفکنن��ده
وجود داش��ت و میتوانس��ت نس��بت به
دریافت و رس��یدگی ش��کایت اقدام کند
بسیار مناس��بتر از دهها مرکزی بود که
بهصورت غیرمؤث��ر در این بخش فعالیت
میکنند ،چرا که ما به جای اس��تفاده از
یک نگاه و بینش کارشناس��ی و علمی به
موضوع تخلفات رایج در بازار کس��ب کار
فقط ب��ه پیگیری و رس��یدگی صرف به
تخلف و برخورد احتمالی و نیم بند به آن
پرداختهایم .از منظر کارشناس��ی ،وقوع
یک تخلف ش��روع یک آسیب و بیماری
اقتص��ادی اس��ت که در یک س��اختار یا
زنجیره تولید تا مصرف ایجاد شده است.
بنابراین الزم است برای عالج این آسیب،
موض��وع از ابعاد مختلف مورد بررس��ی و
کارشناس��ی دقیق قرار گیرد و براس��اس
آن اقدامات مختل��ف و متنوعی از قبیل
شناس��ایی عامل یا عوامل آس��یب ،انجام
اقدامات مراقبت��ی و کنترلی برای حذف
یا کاهش مشکل ،شناخت عوامل مؤثر بر
وقوع تخلف ،انجام اقدامات کنترلی برای
جلوگی��ری از گس��ترش آن و در نهایت
امر انجام عملیات رس��یدگی به ش��کایت

صورت گی��رد .این اقدام��ات باید دریک
زمان و در راس��تای یک هدف ،که همان
حل یک مش��کل اقتصادی است ،صورت
گی��رد لذا ه��ر ی��ک از ارکان ذیمدخل
باید فقط به انج��ام وظیفه خود بپردازند
و از تداخ��ل کاری در وظای��ف دیگ��ران
خودداری کنند.
بهعن��وان نمونه ،دریاف��ت یک گزارش
گران��ی در واق��ع یک آالرمی اس��ت که
نش��ان میده��د یک کاال ی��ا خدمت در
ب��ازار دچار مش��کل ش��ده اس��ت .برای
ح��ل ای��ن موض��وع حوزهه��ای مختلف
در فرآین��د مانند س��ازمانهای صنفی و
صنعت��ی ،اتحادیهها ،تش��کلهای حامی
مصرفکنن��ده ،حوزهه��ای تعزی��ری و
بازرس��ی به فراخور جای��گاه و نقش خود
بای��د به ایفای نقش بپردازند نه اینکه هر
یک از این حوزهها مستقل از هم مسئول
بازرس��ی و رس��یدگی به تخلف باش��ند
ک��ه در این صورت هیچگونه مش��کلی از
جامعه حل نش��ده و فقط موضوع در حد
یک رس��یدگی نیم بند به ش��کایت باقی
خواه��د ماند و زمینه و بس��ترهای وقوع
تخل��ف اصال شناس��ایی نش��ده و از بین
نخواهد رفت.
در واقع میت��وان گفت با انعکاس یک
ش��کایت به مرکز رس��یدگی به شکایات،
مرحله انج��ام یک عملیات کارشناس��ی
و اجرایی برای آسیبشناس��ی ،بررس��ی
و رس��یدگی ب��ه تخل��ف آغاز میش��ود.
تش��کلهای م��ردم نه��اد موظفند عالوه
ب��ر اینک��ه مطالبهگ��ر احق��اق حق��وق
مصرفکننده باش��ند ،با اطالعرس��انی و
ش��یوههای تبلیغی س��عی کنن��د جامعه
را در مقاب��ل مص��رف کاالهای زیانآور و
خطرناک واکس��ینه کنند .ل��ذا کاالهای
مض��ر و خطرن��اک و بیکیفی��ت را برای
مصرفکنندگان شناس��ایی ک��رده و آنها
را نس��بت به خرید آنها برحذر داش��ته و
برعکس به سمت خرید قانونمند هدایت
میکنند .تشکلهای صنفی نیز عالوه بر
انجام وظایف ذاتی خود در مطالبه حقوق
اصن��اف تحت تکفل ،با ارائ��ه برنامههای
متنوع و آموزشه��ای الزم آنها را جهت
ارائه خدمت صادقانه به مصرفکنندگان
مهیا میکنن��د .در ضمن به محض وقوع
یک اش��کال در زنجیره توزیع ،آالرم الزم
را به نهادهای ذیربط برای رفع اش��کال
در زنجی��ره میدهن��د .ای��ن س��اختارها

مس��ئولیتپذیری عالی از پاسخگویی به
مصرفکنن��ده را بهعن��وان راهبرد اصلی
ب��رای واحده��ای صنف��ی خود ترس��یم
کردهاند.
در حوزه تولید نیز با توجه به اطالعات
حوزههای مرتبط با مشتری ،بنگاه تولید
بینش و ش��ناخت کاف��ی و کاملی از نوع
و می��زان نیاز مصرفکننده اخذ و جریان
تولید را به سمت نیاز واقعی و متناسب با
خواست مشتری هدایت میکند.
جریان نظارتی و حاکمیتی نیز در این
فرآیند ضمن پیشبینی قوانین و مقررات
الزم و بازدارنده ،نسبت به رصد و کنترل
بهین��ه ب��ازار و تظلم خواه��ی احتمالی
از طری��ق اعمال قانون و برخورد س��ریع
و قاط��ع با متخلف احتمال��ی که در این
فرآیند ب��ه حداقل کاهش یافته اس��ت،
اقدام میکن��د .در حقیقت زنجیره تولید
تا مصرف در راستای یک هدف با تقسیم
وظای��ف به مراقب��ت و فعالیت در تنظیم
ب��ازار میپردازن��د و هیچگونه مداخلهای
در حدود و اختیارات همدیگر نمیکنند.
تفکیک وظایف و اختیارات و پرداختن به
وظایف تخصصی هر حوزه راهکار مهمی
اس��ت در آسیبشناسی و حل مشکالت
موج��ود در زنجیره تولی��د تا مصرف ،لذا
هر میزان این تفکیک وظایف مشخصتر
باشد حصول به نتیجه بیشتر خواهد بود.
ب��ا عنایت ب��ه مطالب پی��ش گفته به
نظر میرس��د ک��ه باید دو رک��ن اصلی
رسیدگی به تخلفات یعنی وزارتخانههای
دادگس��تری و صنعت ،مع��دن و تجارت
ب��ا همکاری نهادهای مرتبط ،نس��بت به
تدوین و تقس��یم نقش��ه راهی متناسب
ب��ا وظای��ف و اختیارات قانون��ی خود در
حوزه احقاق حقوق مصرفکننده با هدف
افزایش سالمت زنجیره تولید تا مصرف،
تدابیر الزم را اتخ��اذ و اجرایی کنند .در
این نقش��ه راه همه اجزای مرتبط تالش
خواهن��د ک��رد ت��ا در یک راس��تا با یک
تقس��یم وظایف زمینه وق��وع تخلف را تا
حد بسیار زیادی کاهش دهند.
تنه��ا درصورت��ی میت��وان ب��ه
آسیبشناس��ی و درم��ان تخلف��ات رایج
در ح��وزه کنترل ب��ازار امی��دوار بود که
س��اختارهای متناظر ب��ا زنجیره تولید تا
مصرف ب��دون ورود غیرهدفمند به حوزه
رسیدگی به تخلفات فقط به ایفای نقش
قانونی خود در این حوزه اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف:

به چه حقی به حسابهای مردم سرکشی میکنند؟!
رئی��س ات��اق اصناف ضم��ن گالی��ه از قوانین و
برخورده��ای مالیاتی ب��ا اصناف ،تصری��ح کرد در
پاس��خ ب��ه برخورده��ای مالیاتی به م��ا میگویند
 ۲۵۰۰حس��اب بهعنوان نمونه بررسی شده است،
که س��وال ما این است به چه حقی به حسابهای
مردم سرکشی میکنند؟!
ب��ه گزارش ایس��نا ،عل��ی فاضلی روز سهش��نبه

در جم��ع نماین��دگان اصناف اظهار ک��رد :متوجه
نمیش��وم چرا برخی سیاس��تها از س��وی دولت
اعمال میش��ود .بهعنوان مثال ما در حوزه مالیات
مس��تقیم تا حدی مسائل را حل کردیم و در حوزه
مالی��ات بر ارزش اف��زوده نی��ز تالشهایی صورت
گرفت ،اما ب��ه یکباره بحث تراکنش حس��ابهای
مالی مطرح میشود.

وی ادام��ه داد :اگر تم��ام دنی��ا را بگردید ،هیچ
کج��ا نخواهید دید که چنین برخوردی با صاحبان
س��رمایه صورت گیرد .ما در جلسات نسبت به این
موضوع انتقاد میکنیم و در پاس��خ به ما میگویند
 ۲۵۰۰حس��اب بهعنوان نمونه بررسی شده است.
ح��ال س��وال ما این اس��ت ک��ه به چ��ه حقی به
حسابهای مردم سرکشی میکنند.

در شش ماهه اول امسال صورت گرفت

رشد  ۱۳درصدی ارزش صادرات فرش
ایران

رئیس مرکز ملی فرش ایران ارزش صادرات فرش ایران
در ش��ش ماهه امس��ال را  ۱۵۳میلی��ون دالر اعالم کرد
و گفت این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رشد
 ۱۳درصدی را نشان میدهد.
به گزارش ایس��نا ،حمی��د کارگ��ر در همایش اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال فرش دستباف که در مجموعه
تالش برگزار ش��د ،اظهار کرد :در س��ال گذش��ته ارزش
ص��ادرات فرش ایران  ۳۵۹میلی��ون دالر بود که این رقم
نسبت به  ۳۰۰میلیون دالر سال قبل رشد خوبی را نشان
میدهد.
وی ادام��ه داد :ش��خصا معتق��دم اینکه ف��رش را یک
محصول صادرات غیرنفت��ی و منبع ارزآوری تلقی کنیم،
درست نیس��ت چون نمیتوان اش��تغالزایی و بهرهوری
باالی آن را نادیده گرفت و باید همه مزیتها و ویژگیهای
صنعت فرش را در نظر آورد.
رئی��س مرکز ملی فرش ایران با انتقاد از س��ازمان امور
مالیاتی در حذف معافیت مالیاتی فرش دس��تباف اظهار
کرد :بهرغم اصرار وزیر س��ابق صنع��ت و معدن مبنی بر
معافیت مالیات فرش دس��تباف متأسفانه س��ازمان امور
مالیاتی در تدوین الیحهای که به مجلس فرستاده ،معافیت
مالیات بر درآمد فرش دستباف را حذف نکرده که امیدوارم
نمایندگان مجلس با برگرداندن این الیحه نس��بت به آن
موضعگیری کنند.
کارگر با طرح این پرسش که با حذف مالیات بر درآمد
فرش دس��تباف چقدر درآمد نصیب کش��ور خواهد شد،
گفت :بسیاری از نهادها باید این همکاری را با حوزه فرش
داش��ته باش��ند و تعاونیهای فرش و تشکلهای مربوطه
نیز سس��تی و کاهلی خود را کنار بگذارند تا با همراهی و
همدلی بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
وی در ادامه با اش��اره به ظرفیت باالی اشتغال صنعت
فرش خاطرنش��ان کرد :حوزه فرش دستباف مقاوم است
و ما نیازی به سرمایهگذاریهای کالن خارجی و دانش و
مهارت فنی آن س��وی آبها نداریم .بهترین دانش فنی و
مهارت در حوزه فرش و همه رس��تههای شغلی وابسته به
آن را در اختیار داریم و بخش عمده مواد اولیه ما در داخل
کشور قابل تأمین است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد :در حال حاضر
هیچ بخشی مش��ابه و همتراز با فرش دستباف نمیتوان
یافت که تا این حد مقاوم باش��د و با س��رمایهگذاری کم
اشتغالزایی باالیی ایجاد کند.
به گفته کارگر ،فرآیند تولید فرش دس��تباف کمترین
آسیب را به محیط زیست وارد میکند و محصول تولیدی
آن با س�لامت انسان سازگار اس��ت و چنین صنعتی که
پیش��ینه غنی و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و ارزآوری
باالیی دارد ،میتواند دولت را در تولید شغل یاری دهد.
وی در عین حال با اشاره به نقش مؤثر صنعت فرش در
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی گفت :اگر قرار است در اقتصاد
مقاومتی گام عملی و اجرایی برداریم ،باید به صنعت فرش
توجه کنیم چرا که تبلور اقتصاد مقاومتی در فرش است و
در حوزه ارائه تسهیالت و خدمات فرهنگسازی ،پژوهش
و آموزش فرش میتواند به صنعت فرش کمک کند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت :در چند س��ال اخیر
روند ص��ادرات فرش مطلوب بوده ولی عدد صادرات قابل
قبول نبوده اس��ت .اگرچه روند کاهش صادرات متوقف و
روند افزایش جایگزین آن شده ولی انتظار میرود با اجرای
برجام و بعد از شش سال وقفه ،صادرات فرش ایران توسط
تجار ایرانی با قدرت و گستردگی بیشتری انجام شود.
کارگ��ر در پایان گفت:ای کاش صدا و س��یمای ایران
ب��ه نگاه تجاری خود به جای تبلیغ فرشهای ماش��ینی،
فرشهای دستباف تولیدی را نشان میداد.

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

خبـر
بازار خودروهای وارداتی بیش از
این کشش افزایش قیمت ندارد

بازار خودرو در حالی روزهای س��رد پاییز را س��پری
میکن��د که برخ�لاف هفتههای اخیر از نوس��انات
قیمتی در این بازار کاسته شده و طی هفته جاری جز
تغییرات بسیار محدود ،بازار اغلب خودروهای داخلی و
وارداتی با تثبیت در قیمت همراه بوده است.
ب��ه گفته رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاهداران تنها
خودرویی که طی دو هفته گذش��ته بیشترین تغییر
قیمت را تجربه کرده ،تندر  90اتومات بوده است که
به نظر میرس��د کاهش عرضه به بازار علت افزایش
قیمت این خودرو در بازار است.
س��عید موتمنی در گفتوگو با خبر خودرو ،اظهار
داش��ت :هرچند طی هفته گذش��ته قیم��ت تندر
اتومات به  48میلیون و  100هزار در بازار رس��ید اما
ط��ی دو روز اخیر این خودرو ب��از هم روند صعودی
قیم��ت را ادام��ه داد و به  49میلی��ون و  300هزار
تومان در بازار رس��ید در حالی که قیمت این خودرو
درب کارخان��ه  47میلیون و  485میلیون اس��ت و
در ح��ال حاضر اختالف قیمتی در حدود  2میلیون
را در بازار دارد.
وی تاکید کرد :هنگامی که خودرویی با محدودیت
عرضه مواجه میشود طبعا قیمت آن در بازار افزایش
مییابد البته شرکتها با محدودیت عرضه ،به دنبال
حفظ اختالف قیمت خودروها در بازار هستند.
وی گفت :هماکنون انواع رنو ساندرو ،دنا پالس ،پژو
 207اتومات نیز همچنان بیشترین اختالف قیمتها
را در می��ان خودروهای داخلی دارند ،بهطوری که در
حال حاضر قیمت ساندرو استپ وی در بازار نسبت
به قیمت کارخانه به حدود  7میلیون ،ساندرو اتومات
به بیش از  4میلیون ،دنا پالس حدود 4میلیون و پژو
 207اتومات به باالی  5میلیون رسیده است.
وی افزود :قیمت س��ایر خودروهای داخلی در بازار
تغییر چندانی نداش��ته و قیمت اغلب خودروها بین
 100تا  200هزار تومان نوسان داشته است.
به گفته وی ،هماکنون تنها متقاضی واقعی به بازار
مراجعه میکند و براساس نیاز اقدام به خرید میکند.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاهداران خ��ودرو
همچنی��ن از تثبیت قیم��ت وارداتی در ب��ازار خبر
داد و گف��ت :ط��ی هفت��ه گذش��ته تاکنون ب��ازار
وارداتیه��ا تغیی��ری در قیم��ت نداش��ته و به نظر
میرس��د ب��ازار خارجیه��ا بی��ش از این کش��ش
افزایش قیمت را ندارد.
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مدیر بازاریابی گروه آرینموتور:

رنو قطب سوم خودروسازی ایران میشود

خواس��ت دول��ت و وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت حضور
ی��ک برن��د فرانس��وی بهعنوان
قطب سوم اس��ت و شاید بتوان
اینطور گف��ت که قرارداد تولید
محص��ول رنو در ای��ران و بدون
حضور ایران خودرو و س��ایپا به
همین دلیل نهایی شد.
علی ش��کوهی ،مدیر بازاریابی
آرینموت��ور در گفتوگ��و ب��ا
پرش��ین خودرو ،در مورد ورود
قطب س��وم خودرو ب��ه ایران و
ش��انس برندهای مختلف برای
قرار گرفتن در این جایگاه گفت:
گرایش دول��ت و وزارت صنعت
به سوی فرانسویها است و این
روند از وزارت صنعت دولت قبل
آغاز شده بود .وی ادامه داد :رنو
قرار گذاشته است تا اواخر سال
 97تولید در ایران را آغاز کند و
بیشک تمرکز دولت برای قطب
س��وم هم براس��اس همکاری با

یکی از ش��رکتهای فرانس��وی
خواه��د ب��ود .مدی��ر بازاریابی
آرینموت��ور ،ش��راکت ای��ران
خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن
را مورد توجه ق��رار داد و افزود:
این دو ش��رکت به قطب س��وم

تبدیل نمیش��وند زی��را قرارداد
هم��کاری مش��خصی داش��ته و
نیازی ب��ه قطب ش��دن ندارند،
اما رنو بیشک اهداف دیگری را
از تولید مستقل در ایران دنبال
میکند که قطب س��وم ش��دن

ش��اید یکی از آن اهداف باش��د.
وی تصری��ح کرد :رنو در قرارداد
خود تاکید کرده است که در فاز
اول سیمبل و داستر را در ایران
مونت��اژ و در بازارهای صادراتی
خود عرض��ه کند و این میتواند

راهی برای تبدیل ش��دن ایران
بهعنوان هاب منطقهای تولید و
عرضه خودروهای رنو باشد.
ش��کوهی در م��ورد س��ایر
برنده��ای عالقهمن��د به حضور
در ب��ازار ای��ران گفت :س��ئات،
فولکسواگ��ن ،میتسوبیش��ی و
برخی دیگ��ر از برندهای معتبر
آس��یایی و اروپای��ی میتوانن��د
در ایران دس��ت ب��ه تولید بزنند
و ای��ن عالقه در ایش��ان وجود
دارد ،اما ش��رایط سرمایهگذاری
باید برای این ش��رکتها فراهم
ش��ود تا آنها به ای��ن مهم ورود
کنند .وی تاکید کرد :با ش��رایط
فعل��ی و ب��ه دلیل نب��ود ثبات
قوانین ،هیچ برند معتبری برای
س��رمایهگذاری در داخل ایران
پیشق��دم نخواهد ش��د زیرا هر
س��رمایهگذاری به دنبال کسب
ارزش افزوده است و عالقهای به
ضرر کردن ندارد.

یک کارشناس مطرح کرد

روند تولید خودروهای چینی در ایران معکوس است!
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه
مونتاژ خودرو مزیت اقتصادی برای کشور به
هم��راه ندارد ،گفت در س��طح جهانی تولید
ابتدایی خودرو در کش��ور مادر و تولید انبوه
در چین انجام میشود اما در ایران این فرآیند
کامال برعکس است.
ابوالفضل خلخالی در گفتوگو با ایس��نا،
اظهار کرد :توس��عه زنجیره تامین خودرو در
داخل کش��ور یک هدف بسیار مناسب است
و به نظر میرس��د در شرایط فعلی همکاری
قطعهس��از و مجموعهس��از ایرانی با شرکای
بینالمللی خروجی مناس��بتری نس��بت به

جوینت ش��دن خودروس��از دارد .او افزود :با
پیوستن قطعهس��از و مجموعهساز ایرانی به
هم��کاران بینالمللی میتوان ب��ه بازارهای
صادراتی طرف خارجی دس��ت پی��دا کرد و
از س��وی دیگر کیفیت قطع��ات داخلی ارتقا
مییابد که در توس��عه و س��اخت محصوالت
برند ملی تاثیر بس��زایی دارد .وی خاطرنشان
کرد :یکی از اصلیترین مشکالت خودروهای
ملی نداش��تن زنجیره تامین اس��ت و زمانی
صنعت خودرو به مزیت اقتصادی کامل دست
پیدا میکند که خودروهایی با برند ملی تولید
شود .عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

اظهار کرد :در سطح جهانی ایده ،طرح ،تولید
ابتدایی و تس��تهای نهایی در کش��ور مادر
صورت میگیرد و تولید انبوه در کشور چین
انجام میشود که در حال حاضر این مورد در
ایران کامال برعکس صورت میگیرد .خلخالی
گفت :باید به س��متی حرکت شود که تولید
خ��ودرو برای کش��ور ارزش اف��زوده و مزیت
اقتصادی داش��ته باشد که با طراحی و تولید
اولیه میتوان به این مهم دس��ت پیدا کرد و
تولید انبوه محصوالت دیگر کشورها همچون
چی��ن مزیت اقتصادی ب��رای صنعت خودرو
و اقتصاد کش��ور ندارد .او بی��ان کرد :قیمت

تمامش��ده محص��والت در ایران به واس��طه
نبود بهرهوری باال است و این موضوع عاملی
شده تا ش��رکای خارجی آنچنان عالقهای به
صادرات محصوالت تولید مش��ترک در ایران
نداشته باشند و تنها به بازار داخلی ایران فکر
کنند .این کارش��ناس صنعت خودرو یادآور
ش��د :با توجه به تفاس��یر بیانشده پیشنهاد
میش��ود به ج��ای توجه به تولی��د و مونتاژ
خودرو در زمینه زنجیره تامین سرمایهگذاری
صورت گیرد ،زیرا س��رمایهگذاری بر زنجیره
تامین عاملی خواهد بود تا محصوالت داخلی
بسیار باکیفیت در کشور تولید شود.

چهارشنبه
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خبـر

رئیس ایدرو خطاب به مجریان نمایشگاه
خودروی تهران:

خودروسازان برتر را به نمایشگاه
بیاورید

رئیس هیأت عامل س��ازمان گسترش در دیدار
برگزارکنن��دگان نمایش��گاه خودرو ب��ا تایید این
حرکت تصریح کرد که آنه��ا برای حضور برترین
خودروسازان دنیا در این نمایشگاه تالش کنند و
تولیدکنن��دگان داخلی نیز توان صنعت خودرو را
به نمایش بگذارند.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو ،منص��ور معظمی
گف��ت ۵۰۰ :هزار دس��تگاه ظرفی��ت خالی تولید
خودرو در ایران اس��ت که میتوانیم مجوز بدهیم
تا برای تولید مشترک در ایران همکاری کنند.
وی ب��ا تصریح اینکه ای��درو آمادگی همکاری و
کمک ب��ه عالقهمندان این ح��وزه را دارد ،گفت:
شرکتهای بینالمللی با حضور در این نمایشگاه
و بررسی بازار ایران میتوانند با شناخت این بازار
در ایران سرمایهگذاری کنند.
در این جلس��ه گزارش��ی از رون��د و برنامههای
پی��شروی فعالیته��ای نمایش��گاه خ��ودروی
ش��رکتکنندگان توس��ط خانم ثابت ،مدیرعامل
شرکت هرمس ارائه شد.
دومین نمایشگاه بینالمللی خودروی تهران ،از
تاریخ  ۶ال��ی  ۱۰آذرماه  ۹۶در محل نمایش��گاه
بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود.

تحول در صنعت خودروسازی كشور

طراحی پلتفرم ایران خودرو توسط برترین شركتهای دنیا
نخس��تین و بزرگترین قرارداد بینالمللی صنعت
خودروی ایران با ش��ركتها و برندهای معتبر جهانی
چند م��اه پیش در تهران امضا ش��د و براس��اس آن
جمعی از برترین ش��ركتهای دنیا طراحی پلتفرم و
تولید محص��والت جدید ایران خ��ودرو را به رهبری
شركت پینین فارینای ایتالیا آغاز كردند.
برمبن��ای این قرارداد ،پلتف��رم جدید ایران خودرو
ش��امل طیف كاملی از خودروهای بنزینی ،هیبریدی
و الكتریكی در كالسهای سدان ،هاچبك ،كراساوور
و وانت خواهد بود.
گروه صنعتی ایران خودرو كه خودروساز واقعیشدن
را ه��دف اصلی خ��ود ق��رار داده ،دان��ش و فناوری
طراحی پلتفرم را بهعنوان یكی از س��رفصلهای مهم
این هدف دنبال میكند .بر همین اس��اس به منظور
تحقق پیشبینیها در بخش طراحی پلتفرم و توسعه
محصول ،نخستین نشست مشترك سازندگان پلتفرم
جدید با حضور نمایندگانی از ش��ركت پینین فارینا و
نمایندگان ش��ركتهای طراح و س��ازندگان داخلی و
خارجی برگزار شد.
در این نشس��ت كه بی��ش از 80س��ازنده توانمند
داخل��ی در كن��ار س��ازندگان معتب��ر جهانی حضور
داش��تند ،فرصتی فراهم ش��د تا طرفین ،اهداف فنی
و برنام��ه زمانی پروژه پلتفرم جدی��د ایران خودرو را
تشریح كنند.
نقش مهم زنجیره تامین در پروژه پلتفرم جدید
مدیرعامل س��اپكو اولین سخنران این نشست بود.
وی درباره طرفهای ق��رارداد طراحی پلتفرم جدید
ایران خودرو گفت :پینین فارینا از شركتهای مطرح
در بخش طراحی خ��ودرو ،هیوندای پاورتك كره در
طراحی و تولید گیربكس اتوماتیك و ماهله آلمان در
طراحی موتور خودرو از ش��ركای اصلی ایران خودرو
در پروژه طراحی پلتفرم جدید هستند كه با همراهی
سازندگان بنام خارجی و بیش از  100سازنده داخلی
مسئولیت اجرای پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را
برعهده دارند.
حس��ین نجاری هدف پروژه طراحی پلتفرم جدید
را ارتقای ن��ام ایران خودرو در بازاره��ای بینالمللی
دانس��ت و ضمن وس��یع خواندن طیف آن از مرحله
مفهوم��ی و كانس��پت تا تولی��د انبوه خ��ودرو گفت:
طراحی ،مهندس��ی ،اجرا ،تولی��د و ارزیابی در طیف
اجرای این پروژه قرار دارند.
نجاری افزود :شركت ایتالیایی پینین فارینا طراحی
پلتف��رم م��اژوالر ب��رای خودروهای��ی در كالسهای

اس��ت و به همین دلیل از نمونههای س��ادهتر شروع
كردیم .ضمن اینكه ماهله در بخش سی .ان .جی هم
تجربیات زیادی دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسیلهای همكاری
با ایران خودرو گفت :ش��ركت ما در بخش پیش��رانه
كنسرس��یوم طراح��ی و تولی��د پلتفرم جدی��د ایران
خودرو فعالی��ت میكند و با توجه به پتانس��یلهای
موجود اطمینان داریم ك��ه این همكاری چندملیتی
نتیجه بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.
وی اف��زود :میدانی��م ك��ه در س��الهای آین��ده
برقیس��ازی و رانندگی اتوماتیك تا سال ٢٠٣٠و بعد
از آن نق��ش مهمی در صنعت خودروی جهان خواهد
داش��ت ،از این رو باید فناوریهایی را به كار بگیریم
كه در س��ال  ٢٠٣٠ش��یب اس��تفاده از پیشرانههای
درونسوز كمتر شود.

س��دان ،هاچبك ،كراساوور و وانت را برعهده خواهد
داشت و شركت ماهله نیز طراحی پیشرانه با احتراق
بنزینی را انجام خواهد داد.
مدیرپروژه طراحی پلتفرم جدید ایران خودرو تاكید
كرد :محصوالت در دو بخش مش��خصات سطح باال و
معمولی طراحی خواهد ش��د كه پیشرانه محصوالت
در هر دو بخش موتور س��ه سیلندر توربو شارژ است.
وی ادامه داد :پروژههای صنعتیس��ازی نیز همزمان
در بخشهای بدنهسازی ،پرس ،مونتاژ و  . . .در حال
انجام است.
مدیرعامل س��اپكو زمان عرضه اولین محصول این
همكاری را دو س��ال و نی��م آینده اعالم كرد و گفت:
قیمت محصوالت در دو بخش س��طح باال و معمولی
رقابت��ی خواه��د ب��ود .وی ص��ادرات 30درصدی و
بومیس��ازی بیش از 70درص��د قطعات و مجموعهها
را از دیگر اهداف پروژه عنوان كرد و گفت :در صورت
تحقق اهداف داخلیس��ازی ،قیم��ت محصول رقابتی
خواهد بود.
زیرساختهای مطلوب عامل مهم سرمایهگذاری
دیگر س��خنران نشس��ت س��ازندگان پلتفرم جدید
ایران خودرو ،معاون طراحی و توسعه محصول جدید

ایران خودرو ب��ود .وی گفت :با اجرای پروژه طراحی
پلتفرم جدید ایران خودرو و عرضه محصوالت جدید،
سهم بازار افزایش یافته و اهداف صادراتی نیز محقق
میشود.
كام��ران س��پهری ب��ا اش��اره ب��ه رش��د اقتصادی
ای��ران در ش��رایط لغو تحریمه��ای بینالمللی گفت:
زیرس��اختهای موجود در ایران نسبت به كشورهای
منطقه در ش��رایط مطلوبی قرار دارد ،نیروی انسانی
جوان در دس��ترس با سطح دانش و تخصص مناسب
نیز یكی از مزایای سرمایهگذاری به شمار میرود.
وی اف��زود :ای��ران ب��ا جمعی��ت  84میلیونی خود
تقاضای باالیی برای خودرو در آینده خواهد داش��ت
كه این فرصت و مزیتی اس��ت كه س��رمایهگذاران به
آن توجه دارند.
س��پهری به میزان ب��االی فروش خ��ودرو در بازار
ایران اشاره كرد و گفت :در سال  2016با فروش یك
میلیون و نیم خودرو رتبه  13فروش از آن بازار ایران
بوده است كه پیشبینی میشود با عرضه محصوالت
متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.
وی ای��ران خ��ودرو را بزرگتری��ن و مش��هورترین
خودروس��از ای��ران توصیف ك��رد و گفت :با اش��باع
بازار خودروس��ازان بزرگ در غرب ،این ش��ركتها به

سرمایهگذاری و تولید در ایران روی آوردهاند.
س��پهری ظرفی��ت تولید در ایران خ��ودرو ،قابلیت
طراحی و توس��عه ،نیروی انسانی متخصص و كارآمد
را مزی��ت رقابتی برای ایران خودرو دانس��ت و گفت:
این ش��ركت بزرگترین شبكه فروش و خدمات پس
از فروش را در ایران دارد كه امكانات مناس��بی را در
اختیار شركای خارجی قرار خواهد داد.
مع��اون طراح��ی و توس��عه محص��ول جدی��د
ای��ران خودرو تولید بی��ش از یك میلیون خودرو در
سال ،حفظ سهم بازار ،افزایش تنوع تولیدات با معرفی
محصوالت جدید و همچنین صادرات 30درصدی را
از اهداف میانمدت ایرانخودرو عنوان كرد.
موتور بسیار كممصرف برای محصوالت آینده
عضو هیأتمدیره ش��ركت ماهله آلمان نیز در این
نشس��ت با بیان اینكه همكاری ما با ایران خودرو در
مس��یر پیش��رفت و توس��عه قرار دارد ،گفت :یكی از
پروژههای مش��ترك ایران خودرو و ماهله تولید یك
نمونه پیش��رانه سهسیلندر است كه بسیار كممصرف
خواهد بود.
مارتی��ن برگر اظه��ار كرد :افزایش اس��تانداردهای
پیش��رانهها و رفتن به س��مت هیبریدیه��ا پرهزینه

تولید خودروهای مختلف روی پلتفرم جدید
نماینده مدیرعامل ش��ركت پینی��ن فارینای ایتالیا
بهعنوان یكی از طرفه��ای اصلی قرارداد ،پروژه این
شركت در همكاری با ایران خودرو را طراحی پلتفرم
آینده این خودروس��از اعالم ك��رد و گفت :طراحی و
توس��عه خودروه��ا و موتوره��ای احت��راق داخلی با
همكاری دیگر شركتهای حاضر در این كنسرسیوم
از جمله فعالیتهای ما خواهد بود.
جینو موزاكو اظهار كرد :اس��تراتژی اصلی ما سبك
جدی��دی دارد كه تنها ش��امل طراح��ی یك خودرو
نمیش��ود و مباحث��ی مثل مصرف س��وخت ،رقابتی
بودن ،ایمنی و محیط زیست را نیز در نظر دارد.
وی گف��ت :تولید خ��ودرو در كالسه��ای مختلف
هاچب��ك ،س��دان ،ك��راساوور و اس .ی��و .وی روی
ای��ن پلتفرم پیشبینی ش��ده اس��ت ،ضم��ن اینكه
تولی��د خودروهای هیبری��دی و الكتریكی نیز در این
كنسرسیوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاكو در ادامه ضمن معرفی شركت پینین فارینا
گفت :ش��ركت ما یك ش��ركت طراحی و مهندس��ی
است كه محصوالتی مثل فراری از جمله خودروهایی
هستند كه توسط این شركت طراحی میشوند.
وی اف��زود :پینی��ن فارین��ا عالوه ب��ر كار طراحی،
در بخش پیش��رانه هم فعالی��ت دارد و قادر به تولید
خودروهای خاص به صورت محدود است.
مسئول امور فنی و مهندسی پینین فارینا در ادامه
گفت :پینین فارینا تنها ش��ركتی اس��ت كه میتواند
همه تس��تهای مورد نیاز را همراه با آنالیزها خودش
انجام دهد.
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مرکز نوآوری فرهنگی امید؛ شتابدهنده
استارتآپ در زمینه رسانه
مرکز نوآوری فرهنگی امید یکی از شرکتهای شتابدهنده استارتآپهایی
اس��ت که در زمینه رس��انه یا چند رس��انهای فعالیت میکن��د .این مرکز در
جشنواره رسانههای دیجیتال امسال شرکت کرد.
به گزارش گ��روه علم و فناوری آنا ،ش��تابدهندهها حمایتکننده مادی و
معنوی تیمهایی هستند که ایده جدید دارند و قصد دارند کسب وکار جدیدی
را راهان��دازی کنند .این حمایتها در قالب آموزش (نوش��تن برنامه تجاری)،
مشاوره (آموزش تجاری سازی) ،سرمایه نقدی (تا سقف  40میلیون تومان)،
س��رمایههای غیرنقدی (تا سقف  90میلیون تومان) ،مربیگری تا یک سال و
امکان اس��تقرار در فضای اداری تا یک سال در اختیار تیمهای ایدهپرداز قرار
میگیرد.

دریچه

بوکار
 ۱۳گام اصالحی برای بهبود شاخص کس 
پارلم��ان بخشخصوصی پایتخت مهمترین گامهای ایران در راس��تای
بوکار طی سالهای ( ۲۰09تا  )۲۰17را بررسی کرد.
تسهیل محیط کس 
بوکار  ۲۰۱۸نشان میدهد
گزارش بانک جهانی از ش��اخص سهولت کس 
ایران با سقوط چهارپلهای نسبت به سال  ،۲۰۱۶از میان  ۱۹۰کشور ،رتبه
 ۱۲۴را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،حجم منابع و ظرفیتهای ایران گواه
این است که این رتبه شایسته کشوری مانند ایران نیست و بهبود وضعیت
آن تالش بیش از پیش دولت و بخشخصوصی و همکاری آنها را میطلبد.
بوکار در آن
این سطح از رتبه یعنی محیطی که فضای مناسب برای کس 
وجود ندارد ،نشان میدهد باید برای بهبود آن چارهاندیشی کرد.
نامساعد بودن فضای کس��بوکار بر عملکرد مدیران بنگاههای تولیدی
و در نتیجه نیروی کار ،س��رمایهگذاران ،روند تولید و فروش محصول و ...
آث��ار نامطلوبی برجای میگذارد .افزایش هزینههای بنگاه و س��لب قدرت
رقابتپذیری ،ش��کلگیری و گس��ترش اقتصاد زیرزمین��ی ،جلوگیری از
پیوند بنگاههای کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاهها برای اس��تفاده از صرفه
اقتصادی و ...از جمله پیامدهای منفی نامناس��ب بودن فضای کس��بوکار
اس��ت .به گزارش دنیای اقتصاد ،در مقاب��ل ،کاهش هزینههای مبادلهای،
کاهش ریسک اقتصادی ،ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن
بستر جذب سرمایهگذاری خارجی را میتوان از نتایج مساعد بودن فضای
کسبوکار برشمرد.
معاونت بررس��یهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ،همزمان با انتش��ار
گزارش  ۲۰۱۸بانک جهانی از وضعیت بینالمللی ش��اخص سهولت انجام
بوکار ایران ،به بررسی مهمترین اقدامات ایران در روند تسهیل شروع
کس 
بوکار در بازه زمانی  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۸پرداخته است .این تحلیل نشان
کس 
میدهد که ایران در این بازه زمانی ،در هشت زیرشاخص «تسهیل شروع
بوکار»« ،تسهیل دسترسی به برق»« ،تسهیل اخذ اعتبار»« ،حمایت
کس 
از س��رمایهگذار خرد»« ،تس��هیل تج��ارت فرامرزی»« ،تس��هیل اجرای
قراردادها»« ،اخذ مجوز س��اخت» و «پرداخ��ت مالیات» اقدامات مؤثری
بوکار بهبود یابد.
انجام داده تا رتبه ایران در شاخص فضای کس 
اما در همین بازه زمانی در دو زیرشاخص «ثبت مالکیت» و «حل و فصل
ورشکستگی» اقداماتی از سوی ایران که در گزارش بانک جهانی قابل ثبت
و ارائه باشد ،انجام نشده است .در این میان ،بررسی عملکرد سایر کشورها
حاکی از این است که بدون تردید انتخاب رویکرد بلندمدت در برنامههای
اصالح��ی یک دولت ،ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی
و بس��نده نکردن به رش��دهای باالی کم دوام ،از جمله مواردی اس��ت که
عقبماندگی و درجازدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منسجمی را
که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت
آنها در جوامع بینالمللی حاکم است داللت و پشتیبانی میکند.
براس��اس آخرین اطالعات بانک جهانی ،مهمترین اقداماتی که ایران در
بوکار طی سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۸صورت
راس��تای تسهیل محیط کس 
داده در هش��ت زیرشاخص تقسیم شده اس��ت .در زیرشاخص نخست که
بوکار» جانمایی ش��ده ،چهار اقدام مؤثر در فاصله
«تس��هیل شروع کس�� 
بوکار
س��الهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴انجام ش��ده اس��ت« .سادهس��ازی کس 
استارتآپها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی» نخستین اقدامی است که
بوکار به آن پرداخته
ایران در س��ال  ۲۰۰۹در راستای تقویت محیط کس 
اس��ت .اما در س��ال  ۲۰۱۰ایران از طریق ایجاد پورتالهای وب که امکان
جس��ت وجو و ذخیره نام انحصاری ش��رکت را برای موسس��ان آن فراهم

بوکار را آسان کرده اس��ت .در سال  ۲۰۱۲نیز ایران
میکند ،ش��روع کس 
موسسان ش��رکتها را ملزم به اخذ عدم سوءپیش��ینه کیفری برای ثبت
بوکار در
ش��رکت کرد؛ ش��رطی که به گفته فعاالن اقتصادی ،شروع کس 
ایران را بسیار دشوار کرده و در گزارش بانک جهانی ،این موضوع بهعنوان
اقدامی در جهت تضعیف وضعیت ایران درج ش��ده اس��ت« .ش��روع یک
بوکار سادهتر با ساده کردن رزرو اس��امی و مراحل ثبت شرکت» از
کس�� 
جمله اقدامات دیگری بود که ایران در س��ال  ۲۰۱۴برای تسهیل استارت
بوکار در کشور به آن اهتمام ورزید.
یک کس 
اما در زیرش��اخص دوم ،اقدامات ایران در راس��تای «تسهیل دسترسی
به برق» مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .ایران در سال  ۲۰۱۴از طریق از
بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق ،دسترسی صاحبان
بوکار به انرژی برق را آسان کرده اس��ت« .تسهیل اخذ اعتبار» که
کس�� 
بوکار بوده ،در سالهای  ۲۰۱۰و
تنها منجی ایران در تقویت محیط کس 
 ۲۰۱۷با دو اقدام از س��وی تصمیمسازان محقق شده است .تسهیل دفتر
جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات
اعتباری ش��ود یکی از روشهایی بود که در س��ال  ۲۰۱۰کسب اعتبار در
ای��ران را تقویت کرد ،ام��ا در اقدام بعدی گزارشگیری از خردهفروش��ان
خ��ودرو در زمینه پرداختهای اعتباری به منظور تس��هیل دسترس��ی به
اطالعات اعتباری در سال  ۲۰۱۷صورت گرفت؛ نقطه عطفی که باعث شد
بوکار ایران به
تنها رنگ سبز افزایشی جداول زیرشاخصهای جهانی کس 
آن اختصاص یابد.
در س��ال  ۲۰۱۲نی��ز تصمیمس��ازان دولت ای��ران در راس��تای تقویت
زیرش��اخص چهارم یعنی «حمایت از س��رمایهگذار خرد» افش��ای فوری
اطالعات طرفین معامله در ایران که بهبود وضعیت حمایت از سرمایهگذار
را به همراه خواهد داشت ،الزامی کردند.
ایران در پنجمین زیرش��اخص هم که به «تس��هیل تجارت فرامرزی»
اختصاص دارد ،اقداماتی در سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۶اجرایی کرده است.
بر این اساس در س��ال « ۲۰۰۹کاهش زمان صادرات و واردات از طریق
نصب و راهاندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر
گمرکی برای جداسازی بازرسی کاالهای خاص (پتروشیمی و شیمیایی)
از کااله��ای عمومی» و در س��ال  ۲۰۱۶هم «توس��عه و بهبود خدمات
صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی» از جمله گامهایی بوده که
برای تس��هیل تجارت فرامرزی برداشته شده است .ششمین زیرشاخص
هم به «تس��هیل اجرای قراردادها» بازمیگردد .ایران در س��ال  ۲۰۱۰از
طریق ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکتریکی ،بایگانی الکترونیکی برخی
اس��ناد و آگاهی از پیامهای متنی بهصورت الکترونیکی اجرای قراردادها
را آسان کرده است.
«ش��رایط و مقررات اخذ مجوز س��اخت» هفتمین زیرش��اخصی است
بوکار خود گامهایی برای آن
که ایرانیها در جهت تس��هیل محیط کس�� 
برداش��تهاند .بر این اساس در س��ال « ،۲۰۰۹شرایط اخذ مجوز ساخت از
طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران»« ،تسهیل فرآیند کسب
تأییدیه محل»« ،مجوزهای س��اخت و گواهیهای تکمیل س��اختمان» و
«کاهش زمان اتصاالت آب و برق» تسهیل شده است .آخرین و هشتمین
بوکارها روی
زیرشاخصی که تصمیمسازان ایران برای تسهیل در امور کس 
آن تمرکز داش��تهاند« ،پرداخت مالیات» بوده اس��ت .این زیرش��اخص در
کشور ،با تسهیل پرداخت مالیات از سوی شرکتها از طریق تبدیل مالیات
بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده تقویت شده است.

بوکارهای نوین
شبکههای اجتماعی گنج طالی کس 
بوکار دیجیتال گفت شبکههای اجتماعی گنج طالی
کارشناس حوزه کس�� 
بوکاری در حوزه دیجیتال محس��وب میش��ود .به گزارش ایبِنا ،فرزاد
هر کس�� 
عباسی در کارگاه تخصصی بازاریابی دیجیتال در یازدهمین نمایشگاه رسانههای
دیجیتال ضمن ارائه توضیح مختصری در خصوص
رایان��ش اب��ری ( )cloud computingاظهار
داش��ت :این امکان اتمس��فر جدی��دی را برای ما
ایجاد کرده که براس��اس این قابلیت نوین و بسیار
کارآمد ،دسترس��ی تمام کاربران فضای مجازی به
تم��ام اطالعات و دادههای ذخیره ش��ده آنها فارغ
از موقعیت مکانی و زمانی امکانپذیر اس��ت .این
بوکار دیجیتال ادامه داد :این
مشاور توسعه کس�� 
قابلیت در کنار وجود شبکههای اجتماعی و وجود
امکان دستهبندی و شخصیسازی اطالعات سبب
ش��ده که ابزارهای متعدد ،کارا و خالقانهای برای
تحقق ایدههای مختلف بازاریابی در دسترس قرار
بگیرند .وی فضای مجازی را فرصت مغتنمی برای
بازاریابی دیجیتال معرفی کرد و افزود :اما این فرصت تنها با داشتن آگاهیهای
الزم و براس��اس نیازس��نجی از گروه مخاطبان میتواند کارآمد باشد .وی فضای
بوکار دانست و
اینستاگرام را فرصت بس��یار خوبی برای تبلیغات و معرفی کس 

گفت :اینستاگرام با داشتن بیش از  ۷۰۰میلیون کاربر قابلیت معرفی و شناساندن
بوکاری را به تمام مخاطبانش در سراس��ر دنیا دارد و با ش��ناخت
هر نوع کس�� 
این ش��رایط در صورت ارائه محصول یا خدمت منحصربهفرد و خالقانه ،میتوان
زنجیره قدرتمندی از خدم��ات طالیی را ارائه و
گ��روه گس��تردهای از مخاطبان را ج��ذب کرد.
عباس��ی خاطرنش��ان ک��رد :مهمتری��ن بخش
بازاریابی دیجیتال پس از مبحث ابزار ،داش��تن
اس��تراتژیهای مدون و حس��اب شده محتوایی
اس��ت و در این زمینه باید از هر نوع کپیکاری
جلوگیری کرد .وی ادامه داد :یکی از بزرگترین
مزای��ای فضای مجازی این اس��ت که ش��ما به
راحتی میتوانید ب��ه دور از تقلید و کپیبرداری
م��دل کاری خودتان را ب��ه گروه مخاطبان خود
ارائه دهید .عباسی ضمن معرفی نمونههای موفق
اجرا شده رایانش ابری توسط ایرانیهای سراسر
دنیا ،بزرگترین س��رمایه در این زمینه را نیروی
انسانی عنوان کرد و بیان داشت :نیروهای انسانی در دستهبندیهای مختلفی قرار
میگیرند اما نقطه اشتراک تمامی این دستهبندیها وجود ظرفیت باالی کودکان
و نوجوانان در خلق و ابداع استارتآپهای خالقانه و نوین و در سراسر دنیاست.

www.forsatnet.ir

رقابت  ۴۰تیم در رویداد دوروزه ماراتن
تولید محتوای دیجیتال
 ۴۰تیم طی دو روز در ماراتن تولید محتوای دیجیتال در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی
رسانههای دیجیتال به رقابت خواهند پرداخت .به گزارش ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی رسانههای دیجیتال ،چهارشنبه و پنجشنبه؛  24و  25آبان ،رویداد تولید محتوای
دیجیتال در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال برگزار خواهد شد و طی
دو روز  40تیم به رقابت با یكدیگر خواهند پرداخت .ماراتن تولید محتوای دیجیتال در دو
بخش دانشآموزی و بخش آزاد برگزار خواهد شد و طی دو روز افراد به ایدهپردازی و تولید
محصول خواهند پرداخت و نتایج آن اعالم میشود .این ماراتن در پنجمین و ششمین روز
از برگزاری یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال از ساعت  10صبح تا  20بهطور یكسره
برگزار میشود .در این ماراتن ،موضوعات فرهنگی ،هنری و اجتماعی انتخاب و به چالش
كشیده و در نهایت راهحلی برای آن از سوی افراد ارائه میشود.

بیل گیتس
برای درمان آلزایمر
پیشقدم میشود

نگـاه

تقلید و شناخت ناکافی از بازار
ویروسهای کشنده استارتآپها

رواج ،رش��د و حمای��ت نهاده��ای دولت��ی در س��الهای اخی��ر از
اس��تارتآپها جوانان خالق و تحصیلکرده را به داشتن شغل مناسب
امیدوار کرده اس��ت ،اما به نظر میرس��د تقلید و ش��ناخت ناکافی از
ب��ازار به مرگ زودرس بس��یاری از این گروهه��ا میانجامد .به گزارش
ایرنا ،اس��تارتآپ یا شرکتهای نوپا شرکتهایی هستند که با بررسی
بازار و نیاز مش��تری برای حل یک مشکل ،خدمات یا محصولی را ارائه
میکنند ،رش��د سریعی دارند ،معموال از گروههای چند نفره متخصص
تشکیل شدهاند و ریس��کپذیر هستند .این شرکتها که در سالهای
اخیر در بازار ایران رش��د خوبی داش��تهاند و به گفت��ه معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری ،در ابتدای این دولت جایگاه کس��بوکارهای
ن��و در جه��ان  121بوده که اکنون به  75رس��یده اس��ت .نمایش��گاه
امس��ال از بخشه��ای مختلفی ش��امل کت��ب تخصصی دانش��گاهی،
همراه هوشمند ،نشر دیجیتال ،ش��بکههای اجتماعی ،کسبوکارهای
نو ،خانواده و س��بک دیجیتال ،دانش دیجیت��ال ،پایگاههای اینترنتی،
بازیه��ای رایانهای و ش��بکه ملی فرهنگ تش��کیل ش��ده اس��ت و از
مجم��وع  400غرفه یازدهمین نمایش��گاه رس��انههای دیجیتال بیش
از  120اس��تارتآپ از  20ت��ا  26آبان ج��اری در مصالی بزرگ امام
خمینی (ره) حضور دارند .حضور اس��تارتآپها در حوزه رس��انههای
دیجیتال در نمایش��گاه ،فرص��ت خوبی برای اط�لاع از محدودیتها،
مشکالت و نقاط ضعف و قوت آنها به دست میدهد؛ بهویژه که بیشتر
استارتآپها یا در حوزه دیجیتال فعال هستند یا خدمات و محصولی
ارائه میدهند که با فناوری ارتباطات رابطه تنگاتنگ دارد .همس��خن
ش��دن با بس��یاری از استارتآپها در نمایش��گاه این سوال را به ذهن
میآورد که چرا بسیاری خدمات مشابهی ارائه میدهند یا خدماتی که
پیش از این برای نخس��تین بار ارائه و از آنها استقبال شده است .برای
نمونه نسخههای مختلفی از انواع نرمافزارهای خدماترسان در زمینه
خریدوفروش ،رهن و اجاره منزل یا اپلیکیشنهای مناسب درخواست
خدمات خودروهای باری و مس��افربری ،همچنی��ن ارائه نرمافزارهای
خریدوفروش برخط که هر کدام به ش��کلی پیش از این معرفی شده و
محبوب بودهاند و حتی همان نخستین نرمافزارهای ایرانی هم تقلیدی
از نمونه خارجی هستند ،درنمایشگاه دیده میشود.
دورانگذار را طی میکنیم ،حباب استارتآپها بزرگ شده است
موس��س یک ش��بکه اجتماعی در این مورد به ایرنا میگوید :اکنون
در مرحلهای هس��تیم که گروههای استارتآپی دیجیتالی برای توسعه
نرمافزار بیش��تر به نرمافزارها و استارتآپهای خارجی چشم دارند ،به
واقع این دوران گذار است .سعید بیدرنگ با تأکید بر ضرورت شناخت
بازار ادامه داد :حباب اس��تارتآپها به اندازه کافی بزرگ ش��ده و در
پارهای موارد بیش از حد توهم وجود دارد که فضای استارتآپی ایران
خیلی خوب است ،درحالیکه اینطور نیست .اگر بعضی استارتآپها
موفق بوده و خدمات مناس��ب را در زمان درس��ت ارائ��ه دادهاند ،این
یعنی ش��ناخت کافی از بازار داش��تهاند .طراح نرمافزار چارگوشه برای
خری��د ،فروش ،رهن و اجاره در مورد این نرمافزار گفت :با اینکه پیش
از این نرمافزارهای مشابهی برای این کار معرفی شده است ،ما خدمات
بیشتری ارائه میدهیم .هدایت تفضلی که تنها ایده نرمافزار چارگوشه
را داده ،با اش��اره به ش��ناخت مشکالت بازار مسکن گفت :این نرمافزار
را با توجه به مشکالت طراحی کردهایم و برای نمونه خدمات آموزشی
غیر از خریدوفروش ،ش��امل بانک اطالع��ات حقوقی ملکی ،ذکر نکات

همانطور که میدانید «بیل گیتس»
بنیانگذار مایکروسافت ،در سالهای
اخیر و پس از بازنشستگی به انجام امور
خیرخواهانه روی آورده و میلیونها دالر
از پول خود را صرف کمک به ارتقای سطح
زندگی انسانهای محروم در نقاط مختلف
دنیا کرده است.
به گزارش دیجیاتو ،اکنون میلیاردر
آمریکایی در اقدامی تازه 50 ،میلیون دالر
از حساب بانکی شخصی خود را در بنیاد
« »DDFلندن سرمایهگذاری کرده تا در
پژوهشهای مربوط به درمان زوال عقل و
آلزایمر مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته گیتس ،مسئله زوال عقل موضوع
فراگیر و البته خطرناکی است که به توجه
ویژه نیاز دارد ،هرچند تئوریهای موجود
در بهترین حالت  10سال دیگر به وهله
عمل میرسند؛ با این حال هر حرکت رو به
جلویی در حال حاضر بسیار مؤثر خواهد
بود.
وی همچنین از یک سال پیش مطالعات
خود در حوزه آلزایمر و زوال عقل را آغاز
کرده و طی این مدت پنج زمینه اصلی
برای پژوهش را مشخص کرده که عبارتند
از :درک فرآیند رشد آلزایمر ،شناسایی و
تشخیص بیماری ،رویکردهای متوقفسازی
بیماری ،تسهیل مشارکت در آزمایشات
انسانی و استفاده بهتر از دادهها.
الزم به ذکر است که بیل گیتس تصمیم
دارد  50میلیوندالر دیگر را هم در
استارتآپهای فعال حوزه ،که رویکردهای
نوآورانهای نسبت به درمان آلزایمر و زوال
عقل دارند ،سرمایهگذاری کند.
گفتنی است آلزایمر (که هنوز درمان
قطعی برای آن پیدا نشده) ششمین
عامل مرگومیر در آمریکا بوده و بنا بر
پیشبینیها ،تا سال  2050میالدی 131
میلیون نفر در سراسر دنیا به آن دچار
خواهند شد.

جشنوارهای برای هوشمند شدن مرزبانی
جش��نواره انتخاب برترین طرح مرزبانی هوش��مند با هدف شناسایی ایده
و طرحهای��ی که در حوزه مرزبانی هوش��مند همزمان با پنجمین جش��نواره
ربعرشیدی  20تا  24آبانماه در تبریز برگزار میشود.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالعرس��انی
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری،
جشنواره انتخاب برترین طرح مرزبانی هوشمند
با هدف شناسایی ایده و طرحهایی که در حوزه
مرزبانی هوشمند در پنجمین نمایشگاه شرکت
میکنند و تجلیل از آنها و حمایت از نمونهسازی
و تولید صنعت��ی طرحهای مذک��ور همزمان با
پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربعرشیدی
RINOTEX2017برگزار خواهد شد.
در این جش��نواره ،طرحهای شرکتکننده در
جش��نواره توسط هیأت داوری مورد ارزیابی قرار
گرفت��ه و به طرحه��ای اول تا س��وم به ترتیب،
30میلیون ریال 20 ،میلیون ریال و  10میلیون
ریال جایزه اعطا میشود .همچنین طرحها و ایدههای برتر برای نمونهسازی و
تجاریسازی مورد حمایت قرار میگیرند.
هدف از برگزاری این جش��نواره گردآوری اس��اتید ،متخصصان ،محققان و

دانشجویان در زمینه سامانههای هوشمند مرزی و ایجاد یک محیط صمیمی
و علمی برای تبادل اطالعات و نظرات پیرامون موضوع یاد ش��ده اس��ت .این
جش��نواره در دو محور اصلی کاربرد س��امانههای هوش��مند مرزبانی (حال و
آینده) و هوشمندسازی در سامانههای مرزبانی
برگزار میشود.
محورهای مرزبانی و امنیت (دریایی ،خاکی
و هوای��ی) ،عملیات نجات ،بازرگانی ،بازرس��ی
س��ازهها و تأسیس��ات ،مخابرات ،اکتش��افات،
محیط زیس��ت ،چشمانداز و نقش��ه راه کاربرد
سامانههای هوش��مند مرزبانی در قالب محور
کاربرد س��امانههای هوشمند مرزبانی (حال و
آینده) تعریف شده است.
محوره��ای الگوریتمه��ای هوش��مند در
هدایت ،کنترل ،مدلسازی ،خطایابی ،بازرسی،
شبکههای ارتباطی هوش��مند در سامانههای
مرزی ،سنس��ورهای هوش��مند در سامانههای
مرزبانی ،الگوریتمهای اجتناب از مانع ،نرمافزارهای پردازش ،چشمانداز و نقشه
راه روشهای هوشمندی در سامانههای دریایی در قالب محور هوشمندسازی
در سامانههای مرزبانی تعریف شده است.
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فارادی فیوچر ۹۰۰ ،میلیون دالر سرمایه جذب کرد
براساس گزارشهای منتشر ش��ده در خبرگزاریهای چین ،فارادی فیوچر
از ش��رکت خودروس��ازی هندی تاتا موتورز ۹۰۰ ،میلیون دالر سرمایه جذب
کرده است.
ب��ه گ��زارش زومیت ،ش��رکت تازه تأس��یس
فارادی فیوچر ( )Farady Futureدر س��الی
که گذش��ت با مس��ائل متعددی روبهرو شد که
کمبود بودجه ،فقط بخش��ی از مشکالت فراوان
این اس��تارتآپ واقع در کالیفرنیا بود .طی سال
 ،۲۰۱۷تعدادی از مقامات ارش��د این شرکت را
ترک کردند و حتی برنامه س��اخت کارخانه یک
میلیارد دالری آنها در نوادای آمریکا متوقف شد.
با مروری بر مش��کالت این اس��تارتآپ ،تصور
آیندهای موفق برای آن مشکل است؛ اما براساس
گزارشهای منتشرش��ده ،فارادی فیوچر از یک
غول شناختهشده فعال در صنعت خودروسازی
دنیا ،سرمایه دریافت کرده است.
ش خبرگزاری چینی گازگو ،بزرگترین شرکت خودروسازی
براس��اس گزار 
هند ،تاتا موتورز ( )Tata Motorsبا خرید ۱۰درصد از سهم فارادی فیوچر،
 ۹۰۰میلیوندالر در این تولیدکننده خودروهای الکتریکی سرمایهگذاری کرده

است؛ براساس این خبر ،استارتآپ فارادی فیوچر۹ ،میلیارد دالر ارزش خواهد
داشت.
ش��رکت خودروس��ازی هندی تاتاموتورز ،مالک برندهای بریتانیایی جگوار
و لندرور اس��ت .در صورت صحت داشتن این
خبر ،گروه جگوارلندرور میتواند از فناوریهای
فارادی فیوچر همچون سیس��تمهای ارتباطی
بی��ن خودروها که با همکاری ش��رکت چینی
لیاکو ( )LeEcoتوس��عه داده ش��ده اس��ت،
بهره برد .پیش از این نیز مقامات جگوارلندرور،
آمادگ��ی خ��ود را ب��رای خری��د ی��ک برن��د
خودروسازی با فناوری باال اعالم کرده بودند.
ف��ارادی فیوچر بهعنوان رقی��ب تازه و البته
قدرتمند شرکت تسال شناخته میشود .مدیران
فارادی ادعا میکنند با مجهز کردن ابرخودروی
خانوادگی  FF 91به  ۱۰۵۰اسب بخار قدرت،
این م��دل تمام برقی در زم��ان  ۲.۳۹ثانیه به
س��رعت  ۱۰۰کیلومتر بر س��اعت میرس��د FF 91 .از فناوری مبدل اشلون
( )Echelon Inverterاس��تفاده میکند که با اش��غال فضای کمتر ،انرژی
بیشتری انتقال میدهد.

معامالت��ی در قرارداد برای طرفین ،مباحث و نکات نظام مهندس��ی و
اخبار به روز از بانک مسکن را نیز در اختیار کاربران قرار میدهیم.
وی از گروه برنامهنویس برای طراحی این اپلیکیشن استفاده کرده و
معتقد است نرمافزارهای مشابه پیشین در این زمینه نواقصی داشتهاند
و به همین دلیل نیاز به طراحی یک اپلیکیشن جدید بوده است.
مدی��ر بازرگانی اس��تارتآپ خوانا نیز در این م��ورد میگوید :وقتی
برترینهای بازاری موفقیتی در آن کس��ب میکنند ،طبیعی است که
افراد زیادی در زمینه مشابه فعالیت میکنند.
عل��ی غی��وری در مورد اپلیکیش��ن خوانا محصول این اس��تارتآپ
توضیح داد :این نرمافزار برای استفاده از کتابهای گویا و متنی است
و امکاناتی از جمله یادداش��ت کردن در متن و جس��ت وجو در متن را
در اختیار کاربر قرار میدهد.
وی در م��ورد تکراری بودن این اپلیکیش��ن معتقد اس��ت :ما با این
آگاهی که پیش از این اپلیکیش��نهایی در این حوزه معرفی شده وارد
ش��دیم ولی معتقدیم بازار خألهایی دارد و میتوانیم در این زمینه کار
کنیم .ضمن اینکه بازار کتاب به س��مت دیجیتال ش��دن میرود و اگر
افق  10س��اله را در نظر داشته باش��یم باید در بازار دیجیتال فعالیت
کنیم.
مسیر پرآزمون و خطا و قوانین غیرشفاف
ه��ادی علیپ��ور ،یکی از اعض��ای گروه اس��تارتآپی رابط گس��تر
نواندیش��ان یزد در م��ورد محیط کس��بوکار برای اس��تارتآپهای
دیجیتالی گفت :محیط تا حد زیادی بکر است و بسیاری استارتآپها
به دلی��ل اینکه رقبای خارج��ی امکان کار در ای��ران ندارند به خوبی
در ابتدا رش��د میکنند ،ولی قوانین و مقررات روش��ن نیس��ت؛ گاه به
دلی��ل کوچکترین مش��کلی یک س��ایت یا نرمافزار فیلتر میش��ود و
وقتی س��ایتی که تعداد زیادی کاربر دارد دو س��اعت فیلتر شود قطعا
ش��رایط سختی را تجربه میکند .غیوری نیز معتقد است کسب مجوز
برای انتش��ار محتوای دیجیتال را دش��وار میداند و میگوید :دریافت
مجوز برای اپلیکیش��ن حدود دو تا س��ه ماه زمان میبرد ،ولی دریافت
مجوز برای انتش��ار محتوای دیجیتال س��خت اس��ت .علیپور یکی از
مش��کالت را نبود و کمبود آموزش برشمرد و افزود :ما به شکل آزمون
و خطا جلو رفتیم .اگر آموزشها بیش��تر بود مس��یر س��ریعتر و بدون
دشواریها طی میش��د .معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز
در بازدید از نمایشگاه به نکتهای اشاره کرد و گفت :برای شرکتهایی
که نمیتوانند مکانیزمهای دانشبنیان را داش��ته باشند بهزودی بحث
شرکتهای خالق را تعریف میکنیم و آموزشها را برای این شرکتها
توسعه میدهیم؛ خصوصا حمایت از شتابدهندهها زیرا هر چه بتوانیم
ش��تابدهنده را توس��عه دهیم موفقتر هس��تیم .بنابر این غیراز ارائه
آموزشهای مستمر به موسسان و اعضای استارتآپها و تسهیل ارائه
مجوزه��ا و حمایته��ا از آنها ،جل��ب توجه آنها به ای��ن نکته ضروری
است که تقلید صرف از استارتآپهای موفق سالهای اخیر به معنای
شکست خواهد بود و همواره باید متوجه حباب استارتآپی باشند.
یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال در بیش از  300غرفه و در
صحن اصلی شبستان مصالی امام خمینی (ره) برگزار میشود .در این
نمایش��گاه که از  20تا  26آبان برپاس��ت ،بازدیدکنندگان میتوانند از
نزدیک با تولیدکنندگان نرمافزار و دیگر تجهیزات رسانههای دیجیتال
در فضای مجازی آشنا شوند.

 3300شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارد
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیسجمهوری گف��ت  3هزار و  300ش��رکت
دانشبنیان در کش��ور وجود دارد که بیش از  90درصد آنها در دولت یازدهم
ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا ،س��ورنا س��تاری روز دوشنبه
در نشس��ت با نخبگان صنعتی و دانش��گاههای
کهگیلوی��ه و بویراحم��د در گچس��اران اف��زود:
حمایته��ای دولت از ش��رکتهای دانشبنیان
ریسک سرمایهگذاری در این شرکتها را کاهش
داده است.
وی اضافه کرد :متوس��ط رشد در شرکتهای
دانشبنیان در جهان هفتهای 10درصد اس��ت و
در صورتی که کشوری این رشد را نداشته باشد
در آن مشکل ایجاد شده است.
س��تاری اظهار کرد :توس��عه پارکهای علم و
فناوری در کشور از مهمترین دستاوردهای دولت
یازدهم بوده است.
به گفته وی ،عمده جوانان زیر  30س��ال در پارکهای علم و فناوری کشور
مشغول فعالیت هستند.
س��تاری افزود :کهگیلویه و بویراحمد در ح��وزه نفت ،گاز و گیاهان دارویی

دارای ظرفیتهای بسیار مناسبی دارد و تنوع گیاهان دارویی در کهگیلویه و
بویراحمد به دلیل آب و هوای آن از اروپا بیشتر است.
مع��اون علمی و فناوری رئیسجمهوری اظه��ار کرد :در صورتی که صنایع
تبدیلی در این زمینه در استان راهاندازی شود
این استان رشد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دانش��گاهها مبدأ تحرک و
پویای��ی در حوزهها مختلف هس��تند ،گفت :با
ایجاد بسترهای مناسب میتوان برای بیش از
 6هزار دانش��جوی شهرستان گچساران شغل
ایجاد کرد .ستاری با بیان اینکه دانشگاهها نباید
متکی به شهریه باشند ،افزود 60 :تا  70درصد
بودجه دانش��گاهها باید از محل فروش فناوری
تأمین شود.
معاون رئیسجمهوری با اشاره به نقش بخش
خصوصی در کارهای پژوهشی گفت :نوآوری با
ش خصوصی پدیدار خواهد شد.
توانمندی بخ 
س��تاری گفت :ارائه تس��هیالت با س��ود پایین و برخورداری ش��رکتهای
دانشبنیان از معافیتهای مالیات��ی و گمرکی ،از جمله حمایتهای معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری از این گونه شرکتها است.
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کلید
 105ترفند بازاریابی و تبلیغات برای
بوکارها ()4
کس 

در ش��مارههای قبل به نقل از س��ایت ب��ازده ،به
27ترفن��د بازاریاب��ی و تبلیغات برای کس��بوکارها
اش��اره کردیم .در این شماره به تعدادی دیگر از این
ترفندها میپردازیم.
 -۲۸لقمههای کوچک بردارید
الف) اس��کیموها و موریانهها ،نهنگها و خانههای
عظی��م را به یک صورت میخورن��د… با لقمههای
کوچک.
ب) ش��روع یک ش��رکت یا معرف��ی یک محصول
جدی��د را اگر انجام ش��ده در نظر بگیرید کار بزرگی
اس��ت .جنرال موتورز هنگام تأس��یس به اندازه االن
بزرگ نبود و بدون هیچ مشتریای در نخستین روز
کاری درهایش را باز کرد ،درست مانند شما.
پ) مدیری��ت خ��وب ،موقعیتیابی درس��ت یک
محصول و نگرش «هرگز تسلیم نشو».
ت) حتی با لقمههای کوچک هم یک وعده ممکن
است بیشتر از توان شما شود.
توجه :مس��ئله مجله موفقیت ،داستان هرب وست
اس��ت که در س��پتامبر ۱۹۹۲اتفاق افتاد .او شرکتی
را تأس��یس کرد که ضد قوانین  CPAدر هر ایالتی
بود .او کسبوکارش را با کارت اعتباری شخصیاش
اداره میکرد .در برههای  ۴۰۰،۰۰۰دالر بدهکار بود
و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود .بانک اتومبیلش
را مصادره کرد ،اما او هرگز تس��لیم نشد .او میگوید
«من همیشه میدانستم موفق میشوم».
 9سال بعد  ۹ایالت قوانینشان را تغییر داده بودند
و وست ،مدیرعامل یک ش��رکت  ۳۶میلیارد دالری
ب��ود .این نوع قاطعیت ،انگیزه و نگرش اس��ت که به
موفقیت منجر میشود… شما آن را دارید؟
 -29از کتابخانه عمومی استفاده کنید
الف) کتابخانه بیش از هر کسی راجع به کسبوکار
اطالعات دارد.
ب) کتابدارها اطالعاتی را که نیاز دارید جستوجو
و پیدا میکنند .با این کار واقعا در زمان صرفهجویی
میکنید.
پ) دو هفت��ه کتابها را بررس��ی کنی��د و آنهایی
را که میخواهید ،به کتابخانه کس��بوکارتان اضافه
کنید.
 -۳۰از یک رسانه برای هدایت مشتریتان به
مشتری دیگر استفاده کنید
اگ��ر بهترین راه برای رس��یدن به ب��ازار هدفتان
(مث�لا نوجوانان) رادیو اس��ت ،اما قصه طوالنی برای
گفتن دارید ،با اس��تفاده از موضع رادیوییتان درباره
تبلیغات حراج بزرگتان بگویید.
 -۳۱دع�وت ب�ه ط�رح ش�کایات درب�اره
کسبوکار یا محصولتان
الف) شکایت از کس��ب وکارتان را برای مشتریان
آس��ان کنید .پ��س از فروش با آنها تم��اس بگیرید.
کارت پستالی با مضمون «همه چیز روبهراه بود؟» یا
«کارمان چطور بود؟» برای آنها بفرستید.
ب) اگر محصولتان مشکلی داشته باشد چطور از
آن مطلع میشوید؟ بهتر نیست به جای آنکه منتظر
بمانید صدها مشتری ناراضی گیرتان بیاید ،بالفاصله
بازخورد و شکایت مشتریان را دریافت کنید.
 -32مشکل 100درصد بینقص
الف) اگر به اندازه کافی روی یک تبلیغ ،بروشور یا
ایمیل کار کنید در نهایت بینقص میش��ود ،اما این
امر حقیقت ندارد.
ب) واقعیت آن اس��ت که هیچ پ��روژه ارتباطی به
بیش از 90درصد کمال نمیرس��د و همیشه چیزی
هست که باید بازبینی شود و بهبود یابد.
پ) بهتر است به جای دنبال کردن هدف موهوم
رس��یدن به یک پروژه 100درص��د بینقص ،پروژه
90درصد تکمیل ش��ده را قبول و آن را تمام کنید،
ب��ه این ترتی��ب میتواند تأثیرگذاریاش را ش��روع
کند.
ت) اگ��ر یک محصول یا کس��بوکار جدید دارید،
نکت��ه مهم آن اس��ت که ب��ه دیگران ی��ک نوع پیام
برسانید .شما به مشتری یا ارباب رجوع نیاز دارید و
بهتر است هرچه س��ریعتر آنها را بهدست آورید .هر
روز ک��ه کار را به تأخیر بیندازید ،رقبایتان ش��انس
بهتری برای رس��یدن به مش��تریهای شما خواهند
داشت.
 -۳۳یک فایل الگو بسازید
فایل الگو مجموعهای از تبلیغات و بروشورها است
ک��ه نویس��ندگان تبلیغات و هنرمن��دان جمعآوری
میکنند یا از هنرمندان دیگر میگیرند و تا هنگامی
که به ایده خوبی نیاز دارند از آنها استفاده کنند.
میت��وان از آنها ایدههای خ��وب زیادی گرفت اما
آنها را کامال کپی نکنید.
 -۳۴ب�رای م�ا مه�م اس�ت ،پس بای�د برای
مشتریهایمان هم مهم باشد
ال��ف) فقط صرف آنکه در یک س��ازمان مس��ائل
مهم��ی وجود دارد ،باعث نمیش��ود ک��ه به صورت
خودکار به مشتریها نیز مربوط باشد.
ب) ای��ن یکی از محص��والت جانبی تفکر fuzzy
اس��ت و این مس��ئله به مدیرانی برمیگردد که فاقد
تجربه کافی هستند.
پ) وقت��ی هر پروژهای را در نظر میگیرید ،از دید
مشتریها به آن نگاه کنید ،نه از دید شرکت .قاعده
آن اس��ت که «هوای مشتری را داشته باش تا هوای
شرکت را داشته باشد».

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073279 :

کارگاه برندینگ

گزارش اختصاصی  INCاز اصول برندسازی در عصر مدرن

ترجمه :علی آلعلی
عصر حاضر با تحوالت گسترده
و سریع ش��ناخته میشود .اگر
زمان��ی اس��تراتژی برندها برای
توسعه کسبوکارش��ان تا چند
س��ال تداوم داش��ت ،اکنون در
برخ��ی حوزهها ب��ا تغییر ماه به
ماه ش��یوههای بازاریابی مواجه
هستیم .دش��واریهای مدیریت
کس��بوکار در چنین شرایطی
بر هیچکس پوشیده نیست .در
این مقاله آلیسون فاس بهعنوان
گزارشگر ویژه مجله  ، INCبه
گفتوگو با دِیو کرپن ،پژوهشگر
و کارآفری��ن موف��ق آمریکایی
پرداخته است.
هنگام��ی ک��ه با دِی��و روبهرو
ش��دم ،بیهیچ مقدمهای گفت
ک��ه پی��ش از ش��روع مصاحبه
باید سه نکته را بهعنوان مقدمه
به یاد داش��ته باش��یم .او از من
خواس��ت که این س��ه مورد را
بهعن��وان مقدم��ه در ابت��دای
مقالهام درج کنم.
 ش��ناخت محیط رس��انهایاهمی��ت وی��ژهای دارد .مش��ابه
همه حوزههای زندگی اجتماعی
در رس��انه نیز کمتر دستاوردی
بهطور رایگان حاصل میشود.
 ش��اید برخی اس��تراتژیهازود بازده باش��ند ،ب��ا این حال
انتخ��اب ح��وزه رس��انههای
اجتماع��ی بهطور غیرمس��تقیم
حاک��ی از صب��ر و تحمل باالی
شماس��ت .در واقع قلمرو رسانه
نیازمند صبر و ش��کیبایی برای
دستیابی به موفقیت است.
 انتظار معجزه عجیبوغریباز رس��انه نداش��ته باش��ید .اگر
کیفیت محصول موردنظر بسیار
پایین باش��د ،برترین شبکههای
اجتماعی و بازاریابهای رسانهای
نیز در راس��تای فروش بیشتر به
ش��ما کمکی نخواهند کرد .اگر
موارد ف��وق را قب��ول دارید ،این
مقاله شما را در راستای دستیابی
بهتر به اهدافت��ان یاری خواهد
ک��رد .در ادامه به بررس��ی وجوه
مختل��ف برندس��ازی رس��انهای
خواهیم پرداخت.
بشنوید و صحبت کنید
چند س��ال پیش هنگامی که
دِیو برای شرکت در گردهمایی
کارآفرین��ان برت��ر آمری��کا در
السوگاس ب��ه س��ر میب��رد،
تأخی��ر در تأیید رزرو اتاق هتل
اعصابش را به هم ریخت .شاید
بس��یاری از اف��راد در چنی��ن
ش��رایطی به مشاجره با مسئول
هتل بپردازند .با این حال کرپن
هوشمندانهتر از اینها عمل کرد.
وی لپتاپ خود را روشن کرده
و توییت��ی با این عنوان پس��ت
کرد« :حضور در هتل آریا تجربه
تلخی است .به هیچ وجه ارزش

تبلیغات خالق

برندسازی رسانهای

پولی را که پرداختم نداش��ت».
اگرچه دِیو در همان هتل اقامت
کرد و هیچ بازخورد منفی بابت
توییت��ش از س��وی مدیر هتل
دریافت نکرد ،اما پیامی جالب از
سوی رقیب آریا برای وی ارسال
ش��د .هتل ریو با تنها دو دقیقه
فاصله از محل اقامت دِیو چنین
کامنتی برای او فرس��تاد« :واقعا
باعث تاس��ف اس��ت .امیدواریم
ادامه س��فرت به وگاس بهتر از
این باشد».
اگرچ��ه دِی��و ب��ه هت��ل ریو
نرف��ت ،ب��ا این حال اگ��ر دفعه
بع��د به ای��ن ایالت س��فر کند،
بدون ش��ک یکی از نخس��تین
گزینهها هتل ری��و خواهد بود.
به بیان کرپ��ن ،دریافت چنین
بازخوردهای��ی ب��رای تمام��ی
مش��تریان لذتبخش است« :از
آن زم��ان ت��ا به ح��ال من در
فیسبوک و توییتر صفحه ریو را
دنبال میکنم و به دوستانم در
مورد اقامت در آنجا توصیههایی
ک��ردهام .دلیل این ام��ر واضح
است؛ هتل ریو به صدای اطراف
گ��وش ک��رد و س��پس گام��ی
مؤثر در راس��تای جلبنظر من
برداش��ت .گاهی اوق��ات فضای
فعالی��ت در فضای مج��ازی به
همی��ن اندازه س��اده و در عین
حال نیازمند هوشمندی است».
اهمیت پاسخگویی
کرپن معتقد است با نگاهی به
آمارها متوجه عدم پاس��خگویی
 60درص��د از برنده��ا (حت��ی
برندهای بزرگ) به کامنتهای
کاربرانش��ان در ش��بکههای
اجتماع��ی خواهی��م ش��د .ب��ه
این ترتی��ب اگر بهعن��وان یک
شرکت در حس��اب کاربریتان

پاس��خگوی مخاطبها باش��ید،
مزیت رقابت��ی فوقالعادهای به
دست خواهید آورد.
اگ��ر کارب��ری زیر پس��تتان
به بی��ان دیدگاهه��ای انتقادی
پرداخت ،به جای حذف کامنت
وی آن را بهعن��وان فرصتی در
راس��تای بیان پاس��خگوییتان
ببینی��د .همچنین باید پذیرفت
که ح��ذف انتقادات چ��اره کار
نیس��ت .اگر پاس��خی معقول و
حاکی از رس��یدگی به مش��کل
به طرف مقاب��ل دهید ،احتمال
کاه��ش نارضایتیه��ا در آینده
وج��ود خواه��د داش��ت .در
غیرای��ن ص��ورت ه��ر روز باید
وقت بیش��تری برای پاکس��ازی
صفحهت��ان اختص��اص دهی��د:
«همه ما میدانیم که اشتباه در
دنیای کسبوکار امری طبیعی
اس��ت .مش��تریان از اینکه شما
اشتباه میکنید ناراحت نیستند،
بلکه عدم عذرخواهیتان آنها را
خشمگین میسازد».
دِی��و روی پاس��خگویی ب��ه
افراد چه زیر پس��تها و چه به
ص��ورت خصوصی تأکی��د دارد.
در واق��ع اگ��ر پی��ام خصوصی
مبنی بر پرسش یا اعتراض یکی
از مش��تریان دریاف��ت کردید،
پاسخگویی کامل راهکاری برای
جلوگی��ری از عمیقت��ر ش��دن
بحران است .در این مورد کرپن
ارائه پاس��خ به صورت مستقیم
را تنها راه��کار موجود میداند:
«مخاطب را به هیچ وجه شوت
نکنید .پاس��خهایی نظیر ارسال
پیام ب��ه بخش امور مش��تریان
هیچ مش��کلی را ح��ل نخواهد
ک��رد .این وظیفه شماس��ت که
س��وال وی را به بخش موردنظر
منتقل کرده و پاس��خ مناسب را

برای او تهیه کنید».
البت��ه بای��د در نظر داش��ت
که پاس��خ ب��ه هم��ه کامنتها
ض��روری نیس��ت .همچنی��ن
حذف پیامهای ح��اوی توهین
ی��ا المانه��ای نژادپرس��تانه
امری رایج و اخالقی محس��وب
میشود .پاس��خگویی در فضای
مج��ازی فرآیند برندس��ازی را
به وسیله ارس��ال سیگنالهای
معین تسهیل میکند.
فروش مستقیم ممنوع
رس��انههای اجتماع��ی و
ش��بکههای مجازی بدون شک
اب��زاری قدرتمند برای توس��عه
هر کسبوکاری هستند .با این
حال باید توجه داش��ت که این
فضا محلی برای تعامل اجتماعی
اس��ت ،ن��ه ف��روش محصوالت
بهطور مس��تقیم .بهعنوان مثال
نگاهی به صفحه رس��می گروه
اینس��تاگرام در همین ش��بکه
مجازی بیندازید .در این صفحه
هیچ تبلیغ مستقیمی از امکانات
نوی��ن ای��ن برنام��ه مش��اهده
نمیش��ود .آنچه اینس��تاگرام را
تبدیل ب��ه بزرگتری��ن صفحه
رس��انه ساخته اس��ت ،اشتراک
داس��تانهای متنوع از سراس��ر
دنیاست .به این ترتیب شما نیز
در صفحهتان چنین کار ویژهای
را خواهی��د داش��ت .بهعن��وان
مث��ال نمای��ش پش��تصحنه
کسبوکارتان یکی از گزینههای
مطلوب است .در این مورد شما
بهطور مستقیم محصوالتتان را
تبلیغ نکردهای��د و به جای آن،
هرچند غیرمستقیم ،پیچیدگی
و دقتتان در تولید را به نمایش
درآوردهاید.
داستانس��رایی یک��ی از

اکوسیستم فرهنگ برند
مهمترین خوراکهای محتوایی
ش��رکتها در فضای رسانهای را
تش��کیل میدهد .به این ترتیب
از پوش��اک و خوراکی گرفته تا
صنعت خودروس��ازی به دنبال
ارائه داس��تانهایی ج��ذاب در
مورد محصوالتشان به مخاطب
هس��تند .نمونه مناسب در این
م��ورد جنجاله��ای هرس��اله
در مراس��م انتخ��اب بهتری��ن
بازیکن��ان فوتبال جهان اس��ت.
در ای��ن مراس��م لباسه��ای
تمامی شرکتکنندگان معروف
از س��وی اسپانس��رهای خاصی
تهی��ه میش��ود .ش��اید در نگاه
اول این یک هزین��ه نه چندان
مفید باش��د ،ابا ی��ن حال فرض
کنی��د بازیکنی که کتوش��لوار
برند شما را بر تن دارد ،برترین
بازیک��ن س��ال ش��ود .در ای��ن
صورت ش��ما ب��رای چندین ماه
یا حتی سالها خوراک رسانهای
خود را مهیا خواهید ساخت.
خودتان باشید
ش��بکههای مجازی ب��ا همه
خوبیهای��ی که دارن��د ،افراد را
از سطح زندگی روزمرهشان جدا
ساخته و شخصیتی غیرحقیقی
به آنه��ا میدهند .اگ��ر تا چند
س��ال پیش این موضوع تنها در
مورد تصویرس��ازی رس��انههای
جمع��ی از هنرمن��دان هالیوود
مص��داق داش��ت ،اکن��ون افراد
عادی نیز ب��ه دو بخش حقیقی
و مج��ازی تقس��یم ش��دهاند.
کرپ��ن ب��اور دارد ک��ه ت�لاش
برای ارائه تصوی��ری غیرواقعی
یا بهبود یافته از کس��بوکارتان
نتیجهای عکس خواهد داش��ت:
«ش��اید این راهکار برای مدتی
کوت��اه تصوی��ری کال از ش��ما
ب��رای مخاطب تهیه کند .با این
حال دیر یا زود ماهیت حقیقی
برندتان رو خواهد شد .اینجاست
که دیگر به هیچ وجه افتضاح به
بار آمده را نمیتوان جمعوجور
کرد ».نگاهی به سرنوشت برند
فولک��س واگن ب��ه خوبی موید
ادعای دِیو اس��ت .این برند پس
از افشاگریهای اخیر ،مبنی بر
تخل��ف در حوزه اع�لام میزان
آالیندگ��ی خودروهای��ش هنوز
هم نتوانسته جایگاه قبلی خود
را بازپس گیرد.
نکت��ه دیگری ک��ه کرپن در
موردش بح��ث میکند ،اهمیت
حفظ فاصله با مش��تریان است.
به بیان بهتر ،الزم نیس��ت تمام
مشخصات ش��خصی کارمندان
ی��ا مدی��ران ش��رکت را در
صفحاتت��ان بارگ��ذاری کنید.
تنها اطالعات حرفهای و رعایت
س��طح پاس��خگویی مطلوب به
مشتریان برای دریافت بازخورد
مناسب کافی است.
منبعINC.COM :

احمدرضامعماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

فرهنگ برند ،یک فرهنگ ش��رکتی اس��ت که در
آن کارکن��ان «با ارزشهای برن��د» زندگی میکنند.
آنها برای حل مش��کالت و تصمیمگیریهای داخلی
و همچنین ارائه تجربیات مشخص شده به مشتریان
خارج از س��ازمان از چارچوبهایی که تعریف شده،
اس��تفاده میکنن��د .این نتیج��های دلخ��واه از برند
داخلی ،هماهنگی با برند داخلی یا تالش مش��ارکت
کارکنان است که فراتر از ارتباطات و آموزش است.
یک برند به منظور ارتباط با مصرفکنندگان و در
ط��ول زمان باید همانند یک فرهنگ عمل کند .یک
ش��رکت باید یک اخالق و دیدگاه جهانی ایجاد کند
و کامال به آن اعتقاد داش��ته باش��د ،سپس مطابق با
آن عمل کند .همه چیز این شرکت  -هر محصول یا
خدمتی که ارائه میدهد ،هر بیانیه عمومی ،تبلیغات،
وبسایت ،سیاست داخلی ،یادداشتها و تصمیمات
کس��بوکار که اتخاذ میش��ود -باید با آن اخالق و
جهانبینی مطابقت داشته باشد.
اگر برند نش��اندهنده یک اخالق و جهانبینی است
که برای مصرفکنندگان جذاب اس��ت ،همین مسئله،
برند را بهعنوان بخش��ی از هویت خود در بر میگیرد.
آنها به فرهنگ برند ملحق شده و در آن فرهنگ شرکت
خواهند کرد ،بهعنوان راهی برای بیان خود به دیگران
که چه کسی هستند و به چه چیزی اعتقاد دارند.
بهعنوان مثال طراحان باید ب��رای توانایی درک این
مسئله ،که برند در نقطه تماس با مشتری چه چیزی را
میخواهد ،داشته باشند .آنها برای فهم ارتباط ،در ابتدا
باید فرهنگ برند را درک کنند .بهطور مثال آنها وقتی
با فرهنگ برند آشنا باشند میتوانند گرافیک محیطی،
وسایل نقلیه ،مبلمان و تجهیزات ،رنگها و نشانهها را به
درستی طراحی و ترسیم کنند .طبیعتا درک این مفهوم
برای تمامی ذینفعان داخلی باید مهم باشد.
مدیران شرکتها باید به صورت جزیی بر برندشان
متمرکز شوند .آنها باید بدانند چه چیزی میخواهند
و چگونه آن را میتوانند بیان کنند .هر فرد با تعریف
مفاهی��م ،کلم��ات و عملکردی که خل��ق میکند بر
فرهنگ برند تأثیر میگذارد.
ه��ر برندی اهداف و مقاص��دی دارد .اهداف دارای
معانی هس��تند و معانی تولی��د ارزش میکنند و در
نهای��ت ارزشها برن��د را هدایت ک��رده و آن را جلو
میبرند .بنابراین فرهنگ برند از داخل سازمان شروع
میش��ود؛ جایی که اکوسیس��تم برند ساخته شده و
فرهنگ برند نهایی میشود.
هرکدام از م��ا برندهایی را میشناس��یم و به آنها
عالقهمند هس��تیم ،خیلی وقتها درباره آنها صحبت
میکنیم .چه برندهای��ی ما را جذب میکنند؟ کدام
خصوصی��ات آنها ما را جلب ک��رده و از چه طریق با
م��ا ارتباط برقرار میکنند؟ برندها دارای خصوصیات
مشترک هس��تند .آنها حقیقت ،اعتبار و شفافیت را
به تصویر میکش��ند و این ویژگیها را به س��ادگی و
ب��ه وضوح بهکار میگیرند .این را در برند TTASC
(Truth, Transparency, Authenticity.
 )Simplicity, Clarityحقیق��ت ،وضوح ،اعتبار،
سادگی و شفافیت مینامند.
بسیاری از شرکتها  TTASCرا در جایی قرار داده
و بهرهای از آن نمیبرند ،ولی تعداد کمی از ش��رکتها
از آن در طراح��ی برند خود اس��تفاده میکنند ،زیرا با
اس��تفاده از آن میتوانن��د یک فرهن��گ در اطراف آن
ایجاد کنند .این دقیقا همان چیزی است که برندهای
معمول��ی را از برنده��ای بزرگ جدا میکن��د .در واقع
برندهای بزرگ این توانای��ی را دارند تا واژهها و اهداف
کیفی را در داخل سازمان و محصول طراحی کرده و به
حقیقت ،وضوح ،اعتبار ،سادگی و شفافیت معنا بخشند.
آنها مفاهی��م را در  DNAبرند قرار داده و مدیران از
روز اول آن را در همهجا منتش��ر و منعکس میکنند.
ارزشها اگر تعریف نش��وند و در بطن و ذات س��ازمان
و برند قرار نگیرند هم��واره با برندهای معمولی مواجه
هس��تیم .اگر درباره برندی صحبت میش��ود یا به آن
عالقهمند میش��ویم ،قطعا کدها و نشانهها به درستی
رمزگشایی شدهاند.
حقیقت برای درک ش��دن ،به ندرت نیاز به صفات
دارد .داستانس��رایی در پیرام��ون حقیق��ت برن��د
میتوان��د بس��یار رضایتبخش و پر از طعم باش��د.
داس��تانها این امکان را فراه��م میکنند تا با درکی
عمیقت��ر ارتباط برقرار کرده و احس��اس تعلق ایجاد
کنند .ایجاد وابستگی به برند از طریق داستان باعث
میشود ما خود را درون خانواده احساس کنیم و این
زمانی اتفاق میافتد که اکوسیس��تم برند درست کار
کن��د .این باعث ایجاد معان��ی ،ارزشها و ترجیحاتی
میشود که مردم آن را دوست دارند.
ح��ال چگونه ممکن اس��ت که برن��د ،فرهنگی را
که از داخل ش��کل گرفته ،توس��عه داده و مخاطبان
را متقاع��د کن��د؟ چگون��ه این فرهن��گ ،ارزشها و
ترجیحات برند را افزایش میدهد؟
برندها ب��ا دو محیط در ارتباط هس��تند؛ افکارعمومی،
مرب��وط به محی��ط خارج هس��تند و محی��ط داخل ،که
خصوصی س��ازمان و برند اس��ت .برای نف��وذ اجتماعی و
ارتباط س��الم ب��ا افکار عمومی و مخاطب��ان باید الیه الیه
داخل سازمان را نشان داد تا اعتبار ،حقیقت و وضوح درون
سازمان منعکس شود .هر الیه باید تجربهای باشد که بیشتر
و بیشتر حقیقت را نشان دهد .بیان معتبر و صحیح بسیار
اثربخش است و این داستانی است که باید گفته شود.

تلفن مستقیم86073279 :

ایستگاه بازاریابی

اشتباه این برندها در بازاریابی خود چه بوده؟
مس��ئله مهم در رابطه با این برندها نحوه تفکر
مدیران آنهاس��ت که عموما از داخل به خارج فکر
میکنن��د (من ،م��ن ،من … به م��ن ،به من ،به
م��ن … مال من ،مال من ،مال من … ش��رکت
من ،شرکت من ،ش��رکت من) و بهطور کل تمام
قربانی��ان و مخاطب��ان ه��دف خ��ود را فراموش
میکنند.
قربانی��ان حادث��ه دیده عموما هی��چ توجهی به
این ش��رکتها نداش��ته و اصال باز بودن یا جریان
درآم��دی این کس��بوکارها برایش��ان اهمیتی
ندارد ،اما این ش��رکتها فراموش میکنند که در
درجه اول وجود دارند تا نیازهای مش��تریان خود
را برآورده سازند .یعنی اگر به مشتریان خود توجه
داشته باشند ،جریان درآمدی آنها برقرار میماند،
اما اگر فقط بهدنبال پول باشند ،در نهایت مشتری
خود را از دس��ت داده و جریان درآمدی خودشان
هم متوقف میشود.
اما این شرکتها باید چکار کنند؟
در واقع موضوع این است که مدیران این برندها
بای��د طرز تفکر خود را تغییر دهند و در عوض از
بیرون به داخل بیندیش��ند و نس��بت به نیازهای
قربانیان این بالیای طبیعی حس��اس باش��ند و با
آنها همدردی کنند.
مثال به منظ��ور کمک به قربانی��ان این حادثه
در این دوران س��خت ،برن��د… تمام محصوالت
خ��ودش را ب��ا تخفی��ف 20درصد به مش��تریان
عرضه کرده و بخش��ی از س��ود حاصله را به …
اهدا میکند.
در دورانه��ای س��خت رخداد بالی��ای طبیعی،
شرکتهای خوب این بالیا را بهعنوان فرصتی برای
رشد و ترقی خود در آینده در نظر میگیرند و سعی
در ایجاد رابطهای نزدیک و دوستانه با مشتریان خود
دارند .آنها بهخوبی متوجه میشوند که باید تمرکز
خود را روی ایجاد حس��ن نیت برند خود و تقویت
اعتماد مصرفکننده قرار دهند.
از طرف��ی دیگر برخی برندهای تازهکار که درگیر
چالش بازاریابی هستند ،با تنگ نظری و کوتهبینی،
س��ود کوتاهمدت را انتخاب ک��رده و اقدام به گران
کردن محصوالت و خدمات خ��ود در این بازههای
زمان��ی میکنند .اینگونه این تصوی��ر را از خود در
ذه��ن مصرفکننده به جای میگذارند که فقط در
پی سوءاستفاده از قربانیان هستند.
به هر حال نباید فراموش کرد که در زمان نیاز
ش��دید ،مردم همواره حافظه بس��یار قوی دارند.
بهخوب��ی آنهایی که ب��ه کمک ش��تافتند به یاد
میآورند و آنهایی را که س��عی در سود جستن از
آنها داشتند فراموش نمیکنند.

بازاریابی نوین

همه آنچه باید برای فروش باال در مناسبتها بدانیم

رستگاری در مناسبتها

بازاریابی بعد از یک بالی طبیعی

همچن��ان ک��ه میدانی��د زلزلهای س��خت چند
اس��تان کشورمان را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری
از هموطنانمان را داغدار کرده است.
ضمن اب��راز همدردی با این عزی��زان ،از آنجایی
که کم��ک کردن به کس��بوکارهای مختلف برای
بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات خودش��ان
رس��الت مجموع��های بازاریابی اس��ت ،در این بین
تصمیم گرفتیم مطلبی را به نقل از ،ibazaryabi
با موضوع بازاریاب��ی و فعالیتهای مرتبط با آن در
این دوره زمانی منتشر کنیم.
پیش از هر چیز میخواهم به این مسئله بپردازم
که آیا اصال فکر کردن به بازاریابی و فروش در این
بازه زمانی کاری درست و عاقالنه است یا خیر؟
بدیهی اس��ت که هر کسبوکاری با وجود مواجه
ش��دن با حوادث اینچنینی ،حت��ی در صورت کند
ش��دن فرآیند تولید و فروش خ��ودش ،به هر حال
چارهای جز تأمین هزینهها و مخارج خود به منظور
باق��ی ماندن در بازار ندارد ،اما س��ودآوری مس��ئله
دیگری است که میتواند بسته به تصمیم مدیریت
حتی برای مدتی به تعویق بیفتد.
ام��ا در این بین نکت��ه مهم ش��یوه پرداختن به
تبلیغ��ات و فعالیته��ای ترفیعی اس��ت ک��ه باید
به ج��ای ب��ه اصط�لاح نمک پاش��یدن ب��ر زخم
حادثه دیدگان بتواند حتی به اعتبار شرکت و برند
در ذهن حادثه دیدگان بیفزاید.
بهعن��وان مثال دوس��ت دارم در ای��ن بین به دو
نمونه تبلیغات شرکتهای آمریکایی در زمان توفان
سندی  Sandyاشاره کنم.
 یک برند آمریکایی پوش��اک پس از این توفانبرای تبلیغ خودش نوش��ته بود «حاال که به خاطر
توفان چارهای جز در خانه ماندن ندارید ،در صورت
خس��ته و بیحوصله ش��دن میتوانید از 20درصد
تخفی��ف روی همه محصوالت ما طی  36س��اعت
آینده استفاده کنید».
 ی��ا ی��ک برن��د دیگ��ر پوش��اک ب��ا ن��ام Urban Outfittersدر تبلیغ��ات خود عنوان
کرده بود که «این توفان میوزد و خس��ارت میزند
و تمام میش��ود ،اما حمل رایگان سفارش��ات شما
تمام شدنی نیست!»
و نمونههای بسیار دیگری از این دست که شاید
اش��اره به همه آنها در ای��ن مقاله نگنجد و هر یک
موج��ب جنجالهایی در بین مخاطبان خودش��ان
شدند.

بازاریابیوفروش
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ترجمه:علیآلعلی
عالق��ه افراد و خانوادهه��ا به خرید در
روزه��ای تعطیل ب��ر هیچ فع��ال حوزه
بازاریاب��ی پوش��یده نیس��ت .براس��اس
آمارهای رس��می در انگلس��تان بیش از
68.4درص��د فروش خردهفروش��یها در
روزه��ای تعطی��ل صورت گرفته اس��ت.
چنی��ن موقعی��ت ناب��ی باع��ث ترغیب
فروش��ندگان ب��ه اعم��ال تخفیفه��ای
وی��ژه در روزهای پایان هفته میش��ود.
حال فرض کنی��د روز تعطیل مورد نظر
یک مناس��بت ملی یا مذهبی باش��د .در
مناس��بتهایی مانند کریس��مس ،یا هر
عید محلی دیگری ،بازار کس��بوکارهای
مختلف رونق محسوسی پیدا میکند .در
مورد کریسمس اغلب خانوادهها دستکم
هدیه سال نو فرزندانشان را جزو مخارج
عم��ده لح��اظ خواهن��د کرد .براس��اس
پیشبینی س��ازمان ملی خردهفروش��ی
آمریکا امس��ال نزدیک ب��ه  680میلیارد
دالر در بازه زمانی کریس��مس به درآمد
خردهفروشیها افزوده خواهد شد .چنین
رقمی برای س��ال نو چینیه��ا تقریبا دو
برابر است.
آنچه در ای��ن مقاله پائوال فرناندز بدان
پرداخته ،نحوه آمادگی برای کسب درآمد
رویای��ی در روزهای مش��ابه کریس��مس
اس��ت .در تهیه این گزارش تمرکز اصلی
روی تهیه اصول کلی بوده اس��ت .بدین
ترتیب امکان استفاده از این توصیهها در
موقعیتهای متفاوت مهیاست .در ادامه
به بررس��ی این اص��ول و بایدها خواهیم
پرداخت.
هدفهای فصلی ،شاهکلید پیروزی
برنامهری��زی و تعیین اه��داف یکی از
ضرورته��ای هر کس��بوکاری اس��ت.
بدون شک تا به حال مقالههای مختلفی
در م��ورد اهمی��ت چنی��ن برنامههای��ی
مطالع��ه کردهاید .با این ح��ال هنگامی
ک��ه در موقعی��ت وی��ژهای ق��رار دارید،
برنامهریزیه��ای معمولی چندان کارآمد
نخواهند بود .اگر امسال نخستین برنامه
وی��ژه مناس��بتیتان را تهی��ه میکنید،
بهترین نقطه ش��روع بررسی آمار فروش
فصل و س��ال گذشته اس��ت .این آمارها
اطالع��ات بس��یار مهمی در م��ورد نقاط
ضعف و مزیتهای شما به دست خواهند
داد.
اس��تفان لوینگ��ر ،مدیرعام��ل یکی از
عجیبوغریبتری��ن اس��تارتآپهای
تاریخ کارآفرینی اس��ت .ش��رکت جوراب
رویای��ی( )Sock Fancyب��ا ه��دف
افزایش ق��درت ابتکار و شخصیس��ازی
مشتریان در سفارش جوراب پا به عرصه
صنعت پوش��اک گذاش��ته اس��ت .شاید
در ن��گاه اول چنین ای��دهای تنها در حد
ش��وخی بیمزهای باش��د که دانشجویان
رشته کس��بوکار انجام میدهند .با این
ح��ال نگاهی ب��ه وبس��ایت و صفحات
ج��وراب رویایی در ش��بکههای مجازی

بازاریابی خالق

گ��واه موفقی��ت ایده فوق اس��ت .لوینگر
در مورد نقش مناس��بتهای مختلف در
توسعه کسبوکارش معتقد است اگر این
موقعیتهای رویای��ی نبودند ،وی اکنون
کارمن��دی معمول��ی بود« :تم��ام هویت
و ش��خصیت برند ما مبتنی بر اس��تفاده
صحیح و هوشمندانه از تعطیالت مختلف
اس��ت .نکته مهم در مورد تعیین اهداف
انتخ��اب م��وارد معقول و دس��تیافتنی
اس��ت .اگر کل گردش مالی مؤسسهتان
200هزار دالر در ماه است ،انتظار درآمد
100ه��زار دالری در ع��رض چن��د روز
خیالی خام بیش نخواهد بود».
عالوه بر برنامهریزی برای مناسبتهای
پیشرو ،نگاهی اجمالی به استراتژیهای
رقب��ا نیز خالی از لطف نیس��ت .در واقع
الگوبرداری از شیوه بازاریابی سایر برندها
به هیچ وجه مایه سرشکس��تگی و تنزل
جایگاه برند شما نیست.
تکنولوژی را فراموش نکنید
فعالی��ت اقتص��ادی در عص��ر حاضر
بدون استفاده مطلوب از تکنولوژیهای
نوین امکانپذیر نیس��ت .شاید در نگاه
نخس��ت اس��تفاده از تکنولوژیه��ای
نوین چندان تأثی��ری در نتیجه نهایی
کس��بوکارها نداش��ته باش��د .به بیان
کریس فرانس��یس ،نایب رئیس شرکت
 ،WorldPlayچنی��ن ش��یوه نگرش
به ماجرا به دلیل س��لطه نگاه س��نتی
به کس��بوکار در افراد اس��ت« :بیشتر
ما کریس��مس یا هر عی��د دیگری را با
فروش��گاههای ممل��و از جمعیت به یاد
میآوری��م .ای��ن کلیش��ه دهههای 80
و  90می�لادی ب��ود و اکن��ون چندان
کاربردی در عرصه عمل ندارد» .نگاهی
به نحوه کسبوکار آمازون یا  eBayبه
خوبی بیانگر چنین تحول ش��گرفی در
ماهیت کسبوکارهاست.

یک��ی از مثالهای مناس��ب در زمینه
اس��تفاده بهین��ه از تکنولوژیهای جدید
مربوط به شرکت  EAاست .این شرکت
در زمینه تهیه بازیهای رایانهای فعالیت
دارد و س��االنه سود بسیار باالیی از تولید
و ارائ��ه بازیه��ای باکیفی��ت به دس��ت
م��یآورد .اگر تنه��ا آش��نایی اجمالی با
صنعت بازیس��ازی داشته باشید ،مسئله
هک محصوالت این عرص��ه و بارگذاری
رایگانش��ان در اینترن��ت ب��رای ش��ما
ماجرایی تازه نخواهد بود .بر این اس��اس
تا چند س��ال پیش هر بازی مش��هور در
عرض چند روز یا حتی چند ساعت هک
ش��ده و به ص��ورت رای��گان روی فضای
مجازی به اش��تراک گذاش��ته میش��د.
استفاده از قفلهای الکترونیکی پیچیده
و چند مرحلهای از سوی  EAبه افزایش
چشمگیر فروش س��ری بازیهای فیفا و
 BattleFieldکمک شایانی کرد.
مسئله برای فروشگاههای آنالین بسیار
جدیت��ر از تولیدکنن��دگان بازیه��ای
رایانهای است .در این موارد اختاللهای
چند دقیقهای هم برخی اوقات ضررهای
هنگفت��ی به هم��راه دارد .براین اس��اس
ماهانه ش��اهد ارائ��ه به روزرس��انیهای
متعدد از سوی توس��عهدهندگان چنین
برنامههایی هستیم.
زنگها را به صدا درآورید
بازاریاب��ی تنه��ا مبتنی بر اس��تفاده از
کمپینهای مناسبتی و ارائه تخفیفهای
گس��ترده نیس��ت .بهعنوان یک مؤسسه
تج��اری بای��د مش��تریان بالقوهت��ان را
از حض��ور خ��ود آگاه کنید .ب��ه منظور
دس��تیابی به این هدف راههای مختلفی
پیش روی شماست .با این حال آنچه در
اینجا مورد تأکید من واقع شده ،استفاده
از ابزارهای اینترنتی است .ایمیل یکی از
مهمترین اهرمهای این حوزه را تش��کیل
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شبکه اجتماعی در بازاریابی
شرکتها

میدهد .با این ح��ال محتوای ایملها از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .معموال
در چنین ش��رایطی توصیه کارشناس��ان
تهی��ه ایمیله��ای اختصاصی ب��رای هر
مخاطب است .با این حال استفاده از این
شیوه در کس��بوکارهای بزرگ یا حتی
محلی چندان معقول به نظر نمیرس��د.
گزینه پیش��نهادی من اس��تفاده از چند
الگ��وی محتوایی متن��وع و در عین حال
مشخص است .بر این اساس برای هر 20
نفر یک متن متفاوت تهیه کرده و همراه
با ذکر نام آنها ارسال کنید.
گاهی اوقات ناکامی در کس��ب درآمد
مطلوب در پنجرههای مناس��بتی ناش��ی
از کیفیت نازل محصوالت نیس��ت ،بلکه
مش��تریان از وج��ود چنی��ن محصوالتی
بیاط�لاع هس��تند .ب��ه همی��ن منظور
فعالی��ت مؤث��ر در ش��بکههای مج��ازی
راهکاری مناس��ب برای ع��رض اندام در
می��ان بزرگان کس��بوکار اس��ت .ایجاد
صفحه ش��خصی در شبکههای اجتماعی
امکان رقابت با س��ایر برنده��ا به منظور
سهمخواهی از بازار را بهطور رایگان برای
شما فراهم خواهد کرد.
مشتریان وفادار ،اهدافی در دسترس
و ساده
بدون ش��ک ج��ذب مش��تریان جدید
نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار زیادی
اس��ت .با ای��ن حال تک��رار فرآیند خرید
مش��تریان دائمی به س��ختی مورد اشاره
ش��ده نیس��ت .در چنین ش��رایطی شما
اطالع��ات دقیقتری از س��لیقه و میزان
تمایل ب��ه پرداخت مش��تریان قبلیتان
دارید .برهمین اساس برنامهریزی جذب
مجددشان کار چندان پیچیدهای نخواهد
بود .برهمین اساس کار اصلی شما ارسال
س��یگنالهایی مبنی بر تمای��ل به دیدار
مجدد با آنهاس��ت .مناس��بهایی مانند
تولد بهترین فرصت در راس��تای ارس��ال
ای��ن سیگنالهاس��ت .هدف م��ن از این
بحث ارسال یک پیام معمولی نیست .در
واقع دریافت هدیه تولد از سوی شرکتی
که چند هفته قبل از آن خرید کردهاید یا
ب��رای چند ماه بهطور دائم به آن مراجعه
داشتهاید ،تأثیر روانی قابل توجهی دارد.
گم��ان میکن��م ذکر مثال��ی در مورد
برند آمازون به خوبی گویای اهمیت این
ح��وزه از بازاریابی باش��د .این برند عالوه
بر ارائه تخفیفهای ویژه در سالروز تولد
کاربران وفادارش ،بس��تههای ترکیبی به
مشتریان پیشنهاد میکند .این بستههای
ترکیبی شامل ارائه محصوالتی مشخص
به افراد معین است .برای مثال اگر اغلب
خریدهای م��ن در حوزه لوازم ورزش��ی
باش��د ،آمازون تخفیفهای ویژهای برای
من در این حوزه لح��اظ میکند .اگرچه
این ش��یوه نیازمند جمعآوری اطالعات
وس��یعی اس��ت ،با این حال سود سرشار
حاص��ل از آن ارزش چنی��ن تالش��ی را
خواهد داشت.
منبعBusiness News Daily :

از س��ال  ۱۳۹۱تاکن��ون هر هفته یک رس��انه
اجتماعی جدید وارد بازار میشود و رشد میکند
تا کلیه نیازهای بازاریابی در شرکتهای مختلف
بهخصوص شرکتهای کوچک را حل کرده و در
کنار آن مش��اورانی هستند که کاربرد هر کدام را
ارزیابی کردهاند.
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریابی ای��ران ،مدیر هر
شرکتی قبل از اینکه هزینهای در بخش بازاریابی
تخصی��ص ده��د بای��د بفهمد چه چی��زی آن را
متفاوت س��اخته اس��ت .باوجود توضیحی که به
دیگران در م��ورد برندتان میدهی��د باید بدانید
چه عاملی ش��ما را متمایز کرده اس��ت؛ این قدم
اول است.
موض��وع دیگری که یک مدیر باید به آن توجه
کند این اس��ت که نخس��تین حس و هویتی که
میخواه��د دیگران از ش��رکت و برن��د در فضای
بازار داشته باشند با تصویری که ترجیح میدهند
مشتریان از شما داشته باشند متناسب باشد.
اج��ازه دهید اول کمی موض��وع را باز کنیم تا
نقطه مغفول شده بازاریابی را شناسایی کنیم .این
روزها هر ماه یک شبکه بازاریابی اینترنتی جدید
ظهور میکند که در راس آنها فیسبوک و پس از
آن گوگل پالس ،توییتر ،پینترست ،مای اسپیس،
اتسی و  ...هستند .راهبردها و استراتژیهایی که
بتوانند بازگشت سرمایه را از این شبکه اجتماعی
تضمین کنند ،باید یافت.
معم��وال مدی��ران زمان��ی بهطور مس��تقیم به

فیسب��وک و امثال آن ایمان میآورند که بتوانند
از طری��ق آن کاالی��ی را به فروش برس��انند .اما
به نظر مش��اوران پارک بازاریاب��ی ایران ،مدیران
بازاریابی یا روابط عمومی باید با رسانههای جدید
کار کنن��د تا عرصههای جدی��دی در بازار ایجاد
کنند.
اما واقعیت اینجاس��ت که وقتی پای بازگش��ت
سرمایه به میان میآید توجیه کار برای مدیرعامل
مش��کل میشود .برای اینکه پایگاههای اجتماعی
مفید را از پایگاههای غیرمفید تش��خیص دهیم،
بای��د بتوانیم با یک آزمایش در مقیاس کوچکتر
از بازخورد آن مطمئن شویم.
بعد دیگر حضور برندها در رسانههای اجتماعی
این اس��ت که ه��م به روز بمانیم .ام��روزه به روز
ماندن از نگاه مش��تریان مهم ش��ده اس��ت .البته
نبای��د همه امید ما به این رس��انهها باش��د .چه
کس��ی میداند پنج س��ال آینده مردم چه نگاهی
به رسانههای اجتماعی خواهند داشت.
ب��ه اعتقاد مش��اوران پ��ارک بازاریاب��ی ایران،
اگ��ر امروز مدی��ری نگاه خود را به حوزه ش��بکه
اجتماعی تغیی��ر و کاربرد اینترن��ت در بازاریابی
و ف��روش تغییر ندهد قطعا محکوم به شکس��ت
خواهند بود.
هیچ زمانی به ان��دازه االن در بازارهای ایران
رقاب��ت نبوده و از س��وی دیگر هی��چ زمانی به
اندازه االن ش��بکههایی که بت��وان از طریق آن
تبلیغات داشت وجود نداشته است؛ حاال سوال
اینجاس��ت ک��ه چگونه ای��ن ش��بکهها را برای
مش��تریان انتخ��اب میکنیم تا ای��ن فرآیند به
درستی مدیریت شود.
در م��ورد ش��بکه اجتماع��ی بای��د بفهمید که
مش��تریان چه عادتهای اینترنتی دارند ،چه نوع
مواردی برایشان جالبتر است ،به چه چیزهایی
اهمیت بیشتری میدهند و چگونه این موضوعات
و برندها را جست وجو میکنند .پیشنهاد میشود
مس��ئوالنی برای ای��ن کار در ش��رکتها در نظر
گرفته شود که برخی وظایف آنها عبارت است از:
ق��راردادن تصاویر ویدئوی��ی از محصوالت درزمان آزمایش
 ق��راردادن عکسه��ای ب��زرگ و ج��ذاب ازمحصوالت جدید
 تصاویری از مشتریان و مصرفکنندگانی کهبه روند مصرف عالقه دارند.
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رموز موفقیت در کسبوکار

دریچه

برقراری ارتباط
نداش��تن ارتباط متقاب��ل با گروهها ی��ا بین اعضا
نخس��تین گام برای منزوی و جدا شدن گروه است.
اگ��ر گروهه��ا ندانند که ه��ر یک چ��ه کاری انجام
میدهند ،بس��یاری از چالشهایی ک��ه با آن روبهرو
میش��وند در نهای��ت ب��دون راهحل باق��ی میماند.
درحالیک��ه آنها میتوانند با برنامهریزی و چارهیابی،
راهحل��ی مفید برای این مش��کالت بیابن��د .هر چه
اعضای گروه بیش��تر در رابطه ب��ا فعالیت و نیازهای
دیگران اطالعات داشته باشند بیشتر میتوانند برای
کار خودشان روی آنها حساب کنند.

گردن تردگل��د میگوید« :به یاد میآورم هنگامی
که در جس��توجوی کار جدید بودم ،با دو دپارتمان
ک��ه باید در ارتب��اط با یکدیگر کار میکردند آش��نا
ش��دم .از رهبر یکی از تیمها خواس��تم یک مهمانی
ش��ام به همراه رهبران دپارتمانه��ای دیگر ترتیب
ده��د .هنگامی که او به م��ن گفت« :اگر امکان دارد
اس��م آنها را به من بگ��و تا بتوانم ای��ن کار را انجام
دهم» شگفتزده شدم .این اتفاق نشانه واضحی بود
از اینکه دو گ��روه نهتنها باهم ارتب��اط ندارند ،بلکه
یکدیگر را نمیشناسند».
همکاری
ش��ما باید اطمین��ان حاصل کنید ک��ه در مواقع
نی��از ،زمان کافی برای کمک ب��ه دیگران در اختیار
اعض��ای گروهتان ق��رار میدهید .اگ��ر کار زیادی بر
عه��ده آنها بگذارید ،باعث میش��وید که تنها به کار
خودش��ان مشغول شوند و زمان کمی برای کمک به
یکدیگر داش��ته باشند .در نهایت هنگامی که اعضای
یک گروه زمان کافی برای همکاری نداش��ته باش��د،
نمیتوانن��د بهخوب��ی تعامل کنن��د و در پروژههای
مختلف شریک شوند.
تعاون و همدردی
هنگامی که در رابطه با تعاون و همدردی صحبت
میش��ود ،منظور س��طحی باالتر از همکاری اس��ت.
با وجود هم��دردی و تعاون ،اعضای تی��م نهتنها به
درخواس��تها احترام میگذارند و پاس��خ میدهند،
بلک��ه در ب��ه دس��ت آوردن فرصت ب��رای کمک به
همکارانشان و به اشتراک گذاشتن ایدهها و بهترین
تجربیاتشان پیشقدم هستند .یکی از راهها برای باال
بردن تعاون و همدردی ،داش��تن کارهای متقاطع و
اهداف و پروژههای انفرادی است که بتوانند در کنار
یکدیگر کار کنند .این کار ممکن اس��ت باعث ش��ود
یکدیگر را بهتر بشناسند و با میزان قدرت ،ویژگیها
و س��بک کاری سایرین آشنا شوند و از این اطالعات
برای کمک گرفتن از دیگران استفاده کنند.
اگر میخواهید عملکرد اجرایی را بهبود ببخشید،
رضایت مش��تریان را باال ببرید و سودتان را افزایش
دهید باید گروهی ایجاد کنید که ارتباط ،همکاری و
همدردی و تعاون داشته باشند.
منبعINC :

نگاه

()2

نکاتی که رهبران برای کسب
موفقیت باید بدانند

موفقیت نتیج��ه تالش همه اعضای گروه اس��ت،
داش��تن کارمندان متعهد خوب اس��ت اما داش��تن
گروهی متعهد و وفادار بهتر اس��ت و شما را یک گام
به کسب موفقیت نزدیک خواهد کرد.
به گ��زارش زومیت ،در اکثر س��ازمانهای موفق،
کار گروهی خوب سطح س��ازمان را تعیین میکند.
گروههای متعهد ،مشتریان متعهد را ایجاد میکنند
و مش��تریان متعه��د مش��تریهای س��ودآور باق��ی
میمانند .یک چشمانداز خوب و احساس هدفمندی
میتوان��د کمک کند تا گروهها نس��بت به ش��رکت
متعهد و وفادار ش��وند ،اما برای کس��ب پیش��رفت و
ت بیشتر الزم است که اعضای گروه نیز نسبت
موفقی 
به یکدیگر متعهد باشند.
گردن تردگلد ،مؤس��س ،مدیرعامل و رهبر سایت
 goldentredgoldگفته اس��ت« :ممکن است با
تعداد زیاد س��ازمانهای ناکارآم��دی که من دیدهام
ش��گفتزده شوید ،مشکل اینجاس��ت که واحدهای
مش��اغل به ص��ورت منفرد کار میکنن��د که نهتنها
همکاری خوبی ندارند ،بلکه اغلب مشکالتی به وجود
میآورند و مخل کارایی دیگران نیز میشوند».
تعه��د و وف��اداری گروهه��ا با ش��انس و بهصورت
اتفاق��ی رخ نمیدهد ،بلک��ه باید برای آن تالش کرد
و همچنین رهبران باید نس��بت به اجرای نکاتی که
در زیر بیان میشود اطمینان حاصل کنند تا بتوانند
نتایج بهتری کسب کنند.

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

مترجم :امیر آلعلی
در مقاله گذش��ته به بررس��ی
راهکارهایی عملی در راس��تای
دس��تیابی ب��ه موفقی��ت در
کس��بوکار اش��اره کردی��م که
در ادامه ب��ه معرفی باقی موارد
خواهیم پرداخت .ذکر این نکته
ضروری اس��ت که موارد موجود
در این مقاله براساس گفتههای
آرون یونگ (بازاریاب مش��هور)
گردآوری شده است.
-9پیام خود را واضح بیان
کنید
در صورتی که اف��راد قادر به
درک اقدام��ات ش��ما نباش��ند،
همواره عملکرد شما در هالهای
از ابه��ام باق��ی خواه��د مان��د.
بس��یاری از ش��رکتها وج��ود
دارن��د که با ص��رف هزینههای
کالن در مس��یری ق��دم
میگذارن��د که دلی��ل آن برای
مخاطبان قانعکننده نیست .به
همی��ن خاطر الزم اس��ت قبل
از انجام ه��ر کاری روی پیامی
که میخواهید اقدام ش��ما برای
بازار هدف داش��ته باشد ،تمرکز
کرده و آن را شفافسازی کنید.
همچنی��ن این نکت��ه را همواره
مدنظر داشته باشید در صورتی
که بخواهید مح��دوده عملکرد
خود را جهانی کنید ،الزم است
اف��ق پیام خود را نیز گس��ترش
دهی��د .برای مث��ال در صورتی
که پیام ش��ما حاوی اصطالحی
محلی باشد ،بدون تردید مفهوم
آن توس��ط مخاطب��ان س��ایر
کشورها به خوبی درک نخواهد
شد .به همین خاطر باید همواره
نقطه پایان عملک��ردی خود را
نیز مدنظر داشته باشید.
-10استراتژیهای نوین را در
دستور کار خود قرار دهید
ب��دون تردی��د ه��ر تصمیم و
اقدام��ی مح��دوده زمانی خاص
خود را دارد .تحت این ش��رایط
ب��ه کار ب��ردن اس��تراتژیهای
قدیمی ب��رای ش��رایط جدید،
اقدام��ی ناکارآم��د خواهد بود.
در همین راس��تا الزم است در
ابت��دای کار اطالعات خود را در
رابطه با استراتژیهای نوین باال
ب��رده و ه��ر یک را ب��ا توجه به
شرایط خاص خود به کار گیرید.
فرام��وش نکنید ک��ه در جایگاه
مدیریت ،دیگر ش��ما نسبت به
رفتارهای شخصی خود قضاوت
نخواهید ش��د و نح��وه عملکرد
ش��رکت ،مع��رف ش��ما خواهد
ب��ود .تحت این ش��رایط باید به
نحوی عمل کنید تا وجهه شما
خدشهدار نش��ود .در این راستا
توجه داش��تن به اقدامات سایر
اف��راد موفق در حوزههای کاری
مختلف ،میتواند راهنمای عمل

بسیار مناس��بی محسوب شود.
با این ح��ال در این رابطه نباید
هم��واره نگاه به بیرون داش��ته
باش��ید .در واقع خ��ود نیز باید
ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط بازار
و نحوه عملکرد مشتریان ،اقدام
به ارائه راهکارهای جدید کنید.
-11به صورت دورهای از
کارشناسان مجرب استفاده
کنید
یکی از اقدامات نادرست افراد
اس��تفاده از مش��اوران محدود
اس��ت .بدون تردید هر فردی از
محدوده قابلیت و دانش خاصی
برخوردار بوده و این امر که صرفا
با تکیه بر یک نف��ر جلو بروید،
نمیتواند تصمیمی هوشمندانه
محسوب ش��ود .به عقیده آقای
یونگ بهتر اس��ت در این رابطه
ارتباطات خود را گسترده کنید
و سیس��تمی چرخش��ی ب��رای
کارشناس��ان خود داشته باشید.
این امر باعث میش��ود تا اوضاع
را از دیدگاهه��ای مختلف مورد
بررسی قرار داده و عملکردی به
مراتب بهتر در راستای موفقیت
داشته باشید.
-12همواره مدافع کسبوکار
خود باشید
اس��تفاده از لباس رس��می و
لوازم تبلیغاتی ش��رکت توسط
باالترین رده سازمان ،به نحوی
ای��ن ح��س را منتق��ل خواهد
ک��رد ک��ه ش��ما کام�لا متعهد
ب��ه کس��بوکار خود هس��تید.
بس��یاری از ش��رکتها ام��روزه
کارمن��دان خود را به اس��تفاده
از محص��والت خ��ود ترغی��ب
میکنند .برای مثال در صورتی
ک��ه در صنع��ت تولی��د خودرو
فعالیت دارید ،بهتر است تمامی
پرسنل شما به صورت یکپارچه

وس��یله نقلیه خ��ود را از میان
برند ش��ما انتخاب کنن��د .این
ام��ر که خودت��ان از محصوالت
خود اس��تفاده میکنید ،اقدامی
موثر در راس��تای اعتمادسازی
مش��تری محسوب شده و باعث
خواه��د ش��د تبلیغات انس��انی
جذابی داش��ته باشید .منظور از
تبلیغات انس��انی این اس��ت که
افراد اقدام به ترویج محصوالت
شما نکنند و در این رابطه بدون
تردی��د کارمن��دان ش��رکت از
صالحیت و محدوده تواناییهای
باالت��ری نس��بت ب��ه س��ایرین
برخوردار هس��تند .با این حال
در ای��ن رابطه هم��واره مدیران
در معرض توجه بیش��تری بوده
و به همی��ن خاطر به هر میزان
که زندگی خ��ود را با برند خود
پیون��د دهید ،به هم��ان میزان
باعث بیش��تر دیدهشدن شرکت
خود و باال رفتن وجهه خودتان
بهعن��وان ی��ک مدی��ر موفق و
وفادار به شرکت ،خواهید شد.
-13همواره روی پیشرفت
تاکید داشته و وعدههای
خود را فراموش نکنید
اگر خواه��ان گام نه��ادن در
مس��یر موفقی��ت هس��تید الزم
اس��ت ب��رای تواناییه��ای خود
ح��د معینی را تعری��ف نکرده و
هم��واره بر س��طح دان��ش خود
بیفزایی��د .با این ح��ال بهعنوان
رهب��ر تی��م کاری ،نباید تنها به
فک��ر خود باش��ید .در واقع الزم
اس��ت در این رابطه ب��رای تیم
کاری خود نی��ز برنامهای عملی
اتخاذ کرده و پ��س از اطمینان
از کارایی آن ب��دون فوت وقت،
در دس��تور کار خود قرار دهید.
ب��دون تردید هیچچیز برای یک
شرکت بهتر از در اختیار داشتن
تیم��ی هماهن��گ ب��ا محدوده

توانایی باال نخواهد بود .با توجه
به این امر که دانش و تکنولوژی
با س��رعتی چش��مگیر در حال
پیشرفت اس��ت ،در صورتی که
همواره بهروز نباشید ،در نهایت
با مش��کل مواجه خواهید شد .با
این حال ش��رکتهای خالق در
این رابطه تنها به افزایش دانش
خود و تیم کاری توجه نداشته و
مشتریان را نیز درگیر میکنند.
ب��رای مث��ال ایج��اد ش��بکهای
آموزش��ی ب��رای مخاطب��ان،
ب��دون تردید منجر ب��ه افزایش
رضایتمندی از برند شما خواهد
ش��د و ب��ه نوع��ی قدرتنمایی
محس��وب میش��ود .همچنین
در ص��ورت اجرای مناس��ب این
ط��رح در نهای��ت میتوانی��د از
آن اس��تفاده اقتص��ادی کرده و
به س��ودهای کالن دس��ت پیدا
کنید .ب��رای مث��ال در صورتی
که در ح��وزه تکنولوژی فعالیت
دارید ،ب��دون تردید اصطالحات
و عب��ارات بس��یاری وجود دارد
که برای مخاطب بیگانه اس��ت.
به همین خاطر ضروری است تا
کارگاهی آموزشی در این رابطه
ایجاد کنی��د .همچنین با توجه
به رش��د تکنولوژی بهتر اس��ت
در این رابطه رسانهای تصویری
ایجاد کنید .در این رس��انه باید
مق��االت و کلیپه��ای متنوعی
وجود داش��ته باش��د تا افراد هر
آن چی��زی را ک��ه الزم دارند به
راحتی بیابن��د .همچنین ایجاد
پ��ل ارتباطی می��ان مخاطب با
کارشناسان نیز از دیگر اقدامات
خالقان��ه و موثر در ای��ن رابطه
خواهد بود.
-14اتحادهای استوار ایجاد
کنید
بسیاری از شرکتها سیاست
اقدام تنه��ا را در پیش گرفته و

بوکار
 5نوع مختلف کس 
را بشناسید

همین امر باعث میشود در بازار
پررقیب حال حاضر عمال بدون
هیچگونه پش��توانهای و صرفا با
تکیه ب��ر تواناییهای خود عمل
کنند .با این حال توجه داش��ته
باشید که ش��رایط بازار در حال
حاضر به ش��کلی کامال متفاوت
از گذش��ته ب��وده و در صورتی
که بخواهید ش��خصا به اهداف
خود برسید ،این احتمال وجود
دارد ک��ه با کندی س��رعت در
انجام کارها مواجه شده و تحت
این ش��رایط فرصتهای ش��ما
نصیب سایر ش��رکتها خواهد
ش��د .در همی��ن راس��تا امروزه
اکثر ش��رکتها با برندهایی که
اهداف مش��ترک با خود دارند،
پیمانه��ای هم��کاری ایج��اد
ک��رده و ب��ا هم برای رس��یدن
ب��ه موفقی��ت ت�لاش میکنند.
ای��ن امر در صورت��ی که تمامی
جنبهه��ا ب��ه خوبی ذکر ش��ده
باشد ،اقدامی فوقالعاده سودآور
و مطلوب محسوب شده و نتایج
فوقالعادهای را به همراه خواهد
داش��ت که بای��د م��ورد توجه
تمامی شرکتها قرار گیرد.
-15نوآوری را بهعنوان ابزار
عمل خود حفظ کنید
اقدامات ش��ما بای��د به نحوی
باش��د که عنصر ن��وآوری در آن
به خوبی حفظ شده باشد .بدون
تردید انجام کاری که مش��ابه آن
در بازار یافت میش��ود نمیتواند
منج��ر ب��ه نتیج��های فوقالعاده
ش��ود .در ای��ن رابط��ه مطالع��ه
توصیهه��ای اف��راد صاحبنظ��ر
در ای��ن رابطه اگرچ��ه میتواند
ثمربخ��ش و مفید باش��د ،با این
حال توجه داش��ته باشید که این
ام��ر نیازمند اختص��اص واحدی
مجزا است تا تمرکز خود را بر آن
قرار دهند .در واقع اگر بخواهید
در تمامی اقدامات حضور داشته
باش��ید ،تنه��ا زمان را از دس��ت
خواهی��د داد .به همین خاطر در
اختیار داشتن تیم طراحی خالق
با ایدههای نوین ضروری به نظر
میرس��د .با این حال الزم است
ای��ن تفک��ر را در خ��ود پرورش
دهی��د که ه��ر تصمی��م جدید
نوآوری محس��وب نش��ده و باید
نس��بت به پیامدهای آن آگاهی
و اطمینان الزم را داشته باشید.
همچنین بسیاری از ایدهها وجود
دارند که توانای��ی اجراییکردن
آن ب��رای ش��ما وجود ن��دارد .با
این ح��ال احتمال عملیش��دن
آن بس��یار قوی است .تحت این
شرایط بهتر است با شرکتهای
قدرتمن��د در این رابطه همکاری
کرده و تحولی را در عرصه کاری
خود ایجاد کنی��د .در واقع نباید
هی��چ اقدامی را ب��ه بهانه کمبود
امکانات کنار گذاشت.
منبعwww. forbes. com :

پیشنهادکسبوکار

مربیگری  -افراد زیادی در سرتاسر جهان وجود دارند که به کمک و هدایت نیاز دارند .شما میتوانید از طریق اینترنت به آنها کمک
کنید .از آنجا که مربیگری در اینترنت به هیچگونه مدرکی نیاز ندارد و قانونی در این زمینه نیست ،انقالب عظیمی در این زمینه رخ
داده است .شما میتوانید از تخصصتان استفاده و به دیگران کمک کنید.

بوکار دارای اشکال و اندازههای گوناگونی است؛
کس�� 
بوکارها و دستکم
در این مقاله به نقل از بازده انواع کس 
بوکار را معرف��ی میکنیم که
پنج ن��وع مختلف کس�� 
میتوانید برای خود راه بیندازید.
 -۱کاسب انفرادی (با مالکیت فردی)
در انگلیس��ی به آن  Sole proprietorsمیگویند،
یعنی فقط شما مالکش هستید!
بوکار است که
تعریف :موسس��ه انفرادی نوعی کس�� 
تحت تملک و اداره یک فرد حقیقی قرار دارد .موسس��ه
بوکار اس��ت .موسسه
انفرادی س��ادهترین ش��کل کس 
بوکار
انفرادی فاقد ش��خصیت حقوقی اس��ت .این کس 
هیچگون��ه موجودیت جداگان��های از مال��ک آن ندارد.
SARS
کاسبهای انفرادی معمولی دارای مشاغل تکنفرهای
نظیر لولهکش��ی یا برقکاری هس��تند .با وجود این ،این
اصط�لاح همچنی��ن میتواند به آدمهایی نس��بت داده
بوکارهای کوچک اینترنتی را از خانه اداره
شود که کس 
میکنند .موسسه انفرادی سادهترین و رایجترین گونه در
بوکارها شناخته میشود .کاسب انفرادی
بین انواع کس 
بوکاری است که در
مسئول همه مسائل مربوط به کس 
حال انجام آن است .این فرد بدون جداسازی داراییها و
بدهیه��ا ،تحت نام خودش تجارت میکند .یعنی اینکه
بوکار
فرد شخصا مسئول هرگونه بدهی است که این کس 
متحمل آن میشود.
 -۲شراکت
در انگلیس��ی به آن  Partnershipمیگویند .آیا به
بوکار هستید؟
دنبال شریک کس 
تعریف :شراکت نوعی رابطه موجود میان دو یا چند نفر
بوکار به یکدیگر
است که برای انجام یک معامله یا کس 
ملحق میشوند .هر کدام از آنها در زمینههای پول ،اموال،
نی��روی کار یا مهارت به این ش��راکت کمک میکنند و
بوکار
انتظ��ار دارن��د در س��ودها و زیانهای این کس�� 
مشارکت داشته باشندIRS .
شراکت معموال در خدمات حرفهای از قبیل حسابداری،
وکالت ،پزشکی ،دندانپزشکی و  . . .وجود دارد که شرکا
میتوانند تخصصها و مهارتها را با یکدیگر به اشتراک
بگذارن��د .آنها همچنی��ن میتوانند حج��م کار را نیز به
اشتراک بگذارند و شیفتهای کاری را سازماندهی کنند
تا زمانهای مرخصی و تعطیالت از پیش مشخص شوند.
شراکت از دو یا چند نفر تشکیل میشود و هرگونه سود،
بوکار بین آنها به اشتراک
قرض و تصمیم مربوط به کس 
گذاشته میشود.
 -۳شرکت
تعریف :شرکت ( )companyیک شخصیت حقوقی
اس��ت که از پیوس��تن چند ف��رد به یکدیگر تش��کیل
میش��ود ،که ممکن اس��ت این افراد دارای ش��خصیت
حقوق��ی ،حقیقی ،ی��ا ترکیبی از این دو باش��ند و برای
انجام امور صنعتی یا تجاری به یکدیگر پیوس��ته باشند.
Wikipedia
شرکتها تحت تملک س��هامدارانی قرار دارند که هر
یک از این س��هامداران ،مبلغی پول را در خزانه مرکزی
قرار میدهند .بعدها ،این مخزن س��رمایه با استقراض و
دیگر اش��کال تامین مالی افزای��ش مییابد .مدیران ،این
شرکتها را از جانب سهامدارانی اداره میکنند که سهمی
از سودها را دریافت میکنند .هر سهامدار معادل بخشی
– س��همی – از شرکت را دریافت میکند که پیشتر به
همان اندازه در خزانه قرار داده است .یک شرکت بهعنوان
یک ش��خصیت حقوقی تلقی میش��ود که بهطور کلی
دارای موجودیتی جداگانه از سهامداران است.
 -۴فرانشیز
تعریف :فرانش��یز ( )Franchiseدر سادهترین شکل
خ��ود ،تواف��ق یا مجوزی اس��ت که بین دو ط��رف وارد
میش��ود؛ فرانش��یزدهنده و فرانش��یزگیرندهWhich .
Franchise
فرانش��یز عبارت است از ترتیبات صدور مجوزی که از
طریق آن ،یک فرد یا گروه میتواند حق تجارت یا تولید
را تحت برند مشهوری در یک موقعیت خاص خریداری
بوکار – و نام
کند .فرانش��یز شامل استفاده از مدل کس 
بوکار دیگر
– موفق سایر شرکتها برای ایجاد یک کس 
است .فرانشیزگیرنده دارای این مزیت است که در عین
حال که برای خودش کار میکند ،دارای امتیاز و شهرت
بوکار بزرگی نیز است.
مربوط به گروه کس 
 -۵بدهی محدود
تعریف :بدهی محدود ( )Limited liabilityنوعی
بدهی است که از مبلغ سرمایهگذاریشده در یک شراکت
( )partnershipی��ا ش��رکت با مس��ئولیت (بدهی)
مح��دود ( )limited liability companyتج��اوز
نمیکند .ای��ن ویژگی بدهی محدود ،یکی از بزرگترین
فواید سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی عام به شمار
میآیدInvestopedia .
بده��ی مح��دود با نی��ت بهرهمندی از ش��راکتهای
حرفهای از قبیل وکالت ،پزش��کی ،و  . . .ایجاد میشود.
بدهی محدود برای س��هامداران شرکت و برخی شرکای
بوکار
محدود به صورت یک سپر محافظتکننده از کس 
عم��ل میکند .ب��رای این قبیل اف��راد ،حداکثر مجموع
زیانهای��ی که ممکن اس��ت تحت یک س��رمایهگذاری
بوکاری متحمل شوند ،مجموع پولی است که آنها
کس 
در یک شرکت خاص سرمایهگذاری کردهاند.
بدهی محدود به این اف��راد امکان میدهد در صورت
بوکار ،بدهی شخصیشان را محدود
بروز مشکل در کس 
نگه دارند.
منبعentrepreneurmag :
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اخبار

اعزام 2دستگاه ناوگان تانکر سیار شرکت آبفار گلستان به مناطق زلزله زده غرب کشور

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ،مهندس شکیبافر
در پی وقوع زلزله در غرب کشور گفت  :این شرکت نسبت به اعزام  2دستگاه تانکر ناوگان سیار و یک دستگاه خودروی آزمایشگاه
سیار به مناطق آسیب دیده اقدام نموده است.مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ضمن عرض
تس��لیت و اظهار همدردی با هموطنان آس��یب دیده اظهار داش��ت همکاران اعزامی از سوی این شرکت با تمام توان خود برای
خدمات رسانی به مردم روستای آسیب دیده از هیچ کوششی دریغ نکرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند خدمات رسانی
شایسته ای را انجام دهند.

دیدار مهندس شهمرادی با مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -دردیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیرحوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان خدمات
ارائه شده توسط مخابرات گلستان تشریح شد.دراین دیدار مهندس شهمرادی ضمن تاکید بر تالش مضاعف در واگذاری خدمات
به روز و نوین افزود :مخابرات منطقه گلستان آمادگی دارد خدمات متنوع و بهتری را به حوزه علمیه گرگان ارائه دهد.وی همچنین
به تشریح خدمات و سرویسهایی که هم اکنون توسط مخابرات منطقه گلستان ارائه می شود پرداخت و ادامه داد ما به دنبال
ارائه خدمات مناسب با تکنولوژیهای جدید می باشیم.همچنین حجت االسالم مزرعی مدیر حوزه علمیه گرگان نیز ضمن تشکر
از خدمات مخابرات  ،توسعه و تامین زیرساختهای ارتباطی را به منظور تحقیقات و پژوهش های علمی و دینی ضروری دانست و
افزود مخابرات در این زمینه کمک بزرگی می باشد.

معرفی سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن

رشت -زینب قلیپور -جلسه معارفه سرپرست جدید اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن با حضور مهندس آموئی
مدیر منطقه ،در سالن اجتماعات مخابرات برگزار گردید.مهندس آموئی با حضور در جمع کارکنان و روسای ادارات حوزه مدیریت
اداری و منابع انسانی ،با تشریح وضعیت عملکردی مخابرات منطقه گیالن در طی  8ماه گذشته ،از اقدامات صورت گرفته ابراز
رضایت کرد و نیروی انسانی را یکی از سرمایه های پایدار و مداوم مخابرات برشمرد.وی در خصوص وضعیت مالی شرکت،با اشاره
به تسویه  12میلیارد تومانی اقساط بانکی گفت :مبالغ سنگینی از بانکها ،تسهیالت گرفته شده بود که برای بازنشستگان هزینه
ش��ده است.مهندس آموئی افزود:خوشبختانه تاکنون در پرداخت حقوق کارکنان ،مشکل جدی نداشتیم این در حالی است که
در بعضی از استان ها ،حقوق پرسنل را هر  15روز یکبار پرداخت می کنند یعنی امکان پرداخت حقوق بصورت یکپارچه برای
آنها میسر نیست.مدیر مخابرات گیالن با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مخابرات افزود:تغییر ،عامل ارتقاء و رشد است  .باید
تالش کنیم در مقابل تغییر،کمترین آس��یب را ببینیم ولی بدون تغییر،ادامه حیات مقدور نیس��ت.تغییرات مشکالت خودش را
دارد ،ولی مخالفت در برابر آن،هیچ توجیهی ندارد.وی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران را در تمام س��طوح بس��یار مهم ارزیابی
کرد و اظهار داشت:ارزیابی بهترین شاخص عملکرد است و در این مسیر می توان نیروهای جوان را استعدادیابی کرد و با آموزش
صحیح و اصولی ،آینده ش��رکت را تضمین نمود.مهندس آموئی با اش��اره به اولویت قرار دادن در ساماندهی حوزه های نگهداری
،توسعه،آموزش و نظام پیشنهادات افزود:مدیریت منابع انسانی باید به تمام امور شرکت حاکمیت داشته باشد.مهندس آموئی در
ادامه با معرفی مهندس توفیقی بعنوان سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی  ،ایشان را فردی متعهد ،پیگیر با پشتکار
بسیار باال و همسو معرفی کرد و اظهار امیدواری نمود:ساماندهی وضعیت نیروی انسانی در حوزه های نگهداری ،شبکه ،آموزش
و برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح نظام پیشنهادات در اولویت های کاری مدیریت جدید قرار گیرد.وی همچنین از زحمات
مهندس طیبه خدادادی تقدیر و تشکر بعمل آورد.در ادامه مهندس توفیقی ضمن ابراز تشکر از اعتماد مدیریت محترم منطقه
گفت:همه امور در مدیریت منابع انسانی ،بر این است که برای عموم همکاران آسایش و آرامش روانی ایجاد شود و اعتقاد دارم
که منابع انسانی ،حافظ منافع کارکنان است و همکاران نیز باید برای نیل به این هدف مهم ،همراهی و همدلی داشته باشند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه خبر داد

هم اكنون آب سرپل ذهاب ،قصرشيرين ،تازهآباد ،هرسين ،داالهو و
گيالنغرب قطع است

کرمانشاه  -دشتی  -مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه از قطع آب در شش شهر استان به دلیل کدورت
ناشی از شدت زلزله خبر داد به گزارش روابط عمومی؛عليرضا تخت شاهي مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه
اظهار كرد :هم اكنون آب سرپل ذهاب ،قصرشيرين ،تازه آباد ،هرسين ،داالهو و گيالنغرب قطع است .وي ادامه داد :در تمامي شهرها
بهجز تازه آباد قطع آب به دليل كدورت آب ناش��ي از زلزله رخ داده و ما آب كدر را از مدار خارج كرديم تا وضعيت آن بهتر ش��ود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه دلیل قطع آب شهر تازه آباد را نیز قطع برق دانست .تخت شاهي عنوان كرد:
به محض رفع كدورت ،آب دوباره وارد شبكه خواهد شد و مشكلي براي تامين آب مردم نداريم .وي خاطر نشان کرد :در صورت آرام
شدن پس لرزه ها ،كدورت آب به زودي مرتفع مي شود و آب اين چند شهر وصل خواهد شد .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
تصریح کرد :در اين مدت آبرساني سيار با تانكر براي مردم انجام مي شود و از استان هاي همجوار نيز براي تامين تانكرهاي بيشتر
درخواست كمك كرديم .تخت شاهي يادآوري كرد :عالوه بر آبرساني سيار ،توزيع آب معدني بسته بندي نيز بين آسيب ديدگان انجام
مي شود .وی خاطر نشان کرد :هنوز برآوردی از خسارت احتمالی تاسیسات آب و فاضالب استان نداریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

وجود  284واحد صنایع غذایی در استان قزوین ،نشانگر جایگاه خاص این
استان در تولید مواد غذایی است

قزوین -خبرنگار فرصت امروز  -دکتر منوچهر مهرام ،رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین که
در جمع مسئوالن فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی در استان قزوین ،سخن می گفت ،ضمن تبریک
روز جهانی غذا و تقدیر از فعالیت ها در زمینه تولید مواد غذایی سالم اظهار کرد :در استان قزوین 284
واحد درگیر در موضوع تهیه و تولید مواد غذایی هستند که از این تعداد 222 ،واحد بطور مستقیم در
صنایع مولد غذایی فعالیت می کنند و این موضوع نشانگر جایگاه خاص این استان در تولید مواد غذایی
است .دکتر مهرام ،در بخش دیگر از صحبت های خود با اشاره به عادات غذایی نادرست مردم گفت:
شرایط زندگی امروز ،عادات غذایی ما را مورد تاثیر قرار داده است و در حالی که بدن ما به چیزی دیگر نیاز دارد ،شرایط و فرهنگ ،ما
را به سمت دیگری برده است .متولی سالمت استان قزوین برای این تغییر عادت ،یک مثال عینی را ذکر کرد و ادامه داد :بدن ما در
 24ساعت به سه تا پنج گرم نمک نیاز دارد ،در حالی که سرانه مصرف نمک در استان قزوین ،بین 10تا  12گرم است و این مصرف
زیاد باعث شده است تا آمار بیماری های قلبی  -عروقی و فشار خون باال برود .دکتر مهرام که متخصص اطفال است ،خطر غذاهای
شور برای کودکان را یادآور شد و افزود :ما با خوراندن غذاهای شوری مثل چیپس ،پفک و مصرف بی رویه خیارشور ،در حقیقت
بیماری های قلبی  -عروقی ،س��رطان ها و فش��ار خون را به آنان هدیه می دهیم .رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،مصرف زیاد
شکر را یکی دیگر از عوامل بیماری ها در کشور و همچنین استان قزوین دانست و گفت :سرانه مصرف شکر در کشور  30کیلوگرم
است که در برابر سرانه جهانی پنج کیلوگرم ،شش برابر بیشتر مصرف می کنیم و نتیجه آن شیوع بیماری دیابت در سن  40سالگی
است .آمار دیگری که دکتر مهرام با تأکید و تأسف ،به بیان آن پرداخت ،مصرف  17کیلوگرمی روغن در برابر مصرف  12.5کیلوگرمی
جهانی آن بود و این مصرف زیاد را ناشی از فرهنگ نادرست غذای چرب ،دانست و عنوان کرد :ما غذای لذیذ را غذایی می دانیم که
روی آن روغن حرکت کند و پُر باشد.
رئیس اتاق اصناف اراک:

تعامل پليس و اصناف در ايجاد امنيت بيشتر در جامعه موثر است

اراک -مینو رستمی -تعامل پليس و اصناف در ايجاد امنيت بيشتر در جامعه موثر است
رئيس اتاق اصناف مرکزاستان مرکزي با اشاره به اينکه اصناف استان تعامل خوبي را با نيروهاي
نظامي و انتظامي دارند ،افزود :تعامل پليس و اصناف در ايجاد امنيت بيشتر در جامعه موثر است.
جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکزاستان مرکزي گفت :نيروي انتظامي به عنوان نهادي آگاه
و بيدار تالش دارد تا در عرصههاي مختلف ،نظم و امنيت عمومي را در جامعه حکم فرما کنند
تا ميزان رضايتمندي مردم را افزايش دهد .زند اظهار کرد :در همين راستا نيروي انتظامي با
اقتدار در مقابل اخالل گران نظم و امنيت در جامعه ايستاده است تا ارمغان آور امنيت براي مردم باشد .وي با اشاره به اينکه
امنيت ،سالمت و شادابي را در بين آحاد مردم جامعه افزايش مي دهد بيان کرد :بايد قدر دان نيروي انتظامي باشيم که در
کنار ساير نيرهاي نظامي و امنيتي امنيت بي نظيري را در کشور برقرار کرده است .رئيس اتاق اصناف مرکزاستان مرکزي با
اشاره به اينکه اصناف استان تعامل خوبي را با نيروهاي نظامي و انتظامي دارند افزود :تعامل پليس و اصناف در ايجاد امنيت
بيشتر در جامعه موثر است لذا بسياري از واحدهاي صنفي با به کار گيري هشدارهاي پليسي نقش بسيار مهمي را در ارتقاي
امنيت ايفا مي کنند .زند مردمي بودن و داشتن معنويت را وجه تمايز نيروهاي نظامي ايران با ساير کشورها عنوان کرد و
گفت :پش��تيباني اصناف و مردم از نيروهاي نظامي در ايران بي نظير اس��ت به طوري که در هيج جاي دنيا نظير آن وجود
ندارد .وي با اشاره به اظهارات احمقانه رئيس جمهور آمريکا عليه سپاه پاسداران اظهار کرد :بخشي از اين اظهارات به ناداني
و احمقي ترامپ برمي گردد چرا که سپاه و بسيج از بطن جامعه و مايه افتخار ملي هستند و همه مردم کشور پشتيبان آنها
هستند .زند ادامه داد :سپاه با اقتدار تمام عالوه بر تامين امنيت داخلي ،امنيت را کيلومترها دورتر از مرزهاي کشور تامين کرده
است .در پايان رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با اهداء لوح سپاس از خدمات سردار کيومرث عزيزي فرمانده نيروي
انتظامي استان مرکزي تقدير کرد.
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سهلآبادی در دیدار با سفیر هند در ایران :

ارتباطاتاتاقهایبازرگانیاصفهانوهنددربخشهایصنعتیوگردشگریتقویتمیشود

اصفهان  -قاس�م اس�د  -رییس ات��اق بازرگانی اصفهان گفت:
اتاق های بازرگانی اصفهان و هند می توانند با توسعه تجارت و تبادل
کاال و خدمات بر روابط سیاس��ی و فرهنگی دو کش��ور تاثیر بسزایی
داشته باشند  .سید عبدالوهاب سهل آبادی در دیدار با سوراب کومار
سفیر هند در تاالر تشریفات اتاق بازرگانی اصفهان خواستار همکاری
نزدیک اتاق بازرگانی هند با اتاق بازرگانی اصفهان ش��د و گفت:اتاق
های بازرگانی س��فیران صلح و دوستی بین کشورهایند و می توانند
با تبادل کاال و خدمات بین دو کش��ور صلح و دوس��تی ایجاد کنند.
وی اف��زود :اتاق بازرگانی اصفهان آماده اس��ت اطالعات بنگاه های
اقتصادی استان را با هدف توسعه روابط اقتصادی با بنگاههای اقتصادی
هندوستان در اختیار سفارت هند در ایران قرار دهد تا زمینه برقراری
ارتباطات تجاری فراهم ش��ود .سهل آبادی در بخشی از سخنان خود
اصفهان را صنعتی ترین اس��تان ایران برشمرد و گفت:فعالیت  8هزار

واحد صنعتی و  150هزار واحد صنفی نش��ان از جایگاه اثرگذار این
استان در اقتصاد کشور دارد و می تواند نقش موثری در توسعه روابط
اقتصادی بین ایران و هند ایفا کند .وی با اشاره به اقامت چندین هندی

در اصفهان و فعالیت یک رستوران هندی در این شهر گفت:گردشگری
می تواند هند و اصفهان را بیش از پیش به هم نزدیک کند  .سوراب
کومار سفیر هند در ایران در این دیدار گفت:ایران و هند دارای رابطه
بلندمدت تجاری،فرهنگی و هنری در طول تاریخ اس��ت که اصفهان
همواره نقش مهمی در تقویت این رابطه داش��ته اس��ت  .وی حجم
تجارت هند و ایران را  13میلیارد دالر برشمرد و گفت:حجم تجارت
کشور تا  30میلیارد دالر ظرفیت دارد و از این رو باید راه های توسعه
روابط بررس��ی ش��ود  .وی از گشایش دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی
هن��د در تهران خبر داد و گفت:این دفتر می تواند در اس��تان هایی
مانند اصفهان نمایندگی داشته باشد و ارتباط نزدیک بین بازرگانان دو
کشور را فراهم سازد .کومار از همکاری هند درتوسعه بندر چابهار ایران
خبر داد و گفت:همکاری در تولید فوالد و ریل می تواند گام موثری در
همکاریهای اقتصادی دو طرف داشته باشد.

پیام تسلیت دکتر جاللی در پی درگذشت جمعی از هموطنان در حادثه زلزله کرمانشاه
ریی��س مرک��ز پژوه��ش ه��ای مجلس درگذش��ت
جمع��ی از هموطن��ان در حادث��ه زلزله کرمانش��اه را
تس��لیت گف��ت .ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکز
پژوهشه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر کاظم
جالل��ی ط��ی پیامی درگذش��ت جمع��ی از هموطنان
در حادثه زلزله اس��تان کرمانش��اه را تس��لیت گفت.
متن پی��ام رییس مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اس�لامی به ش��رح زیر اس��ت؛
اناهلل و انا الیه راجعون
خب��ر ناگوار فق��دان و مصدومیت جمع��ی از هموطنان

عزیزمان در اس��تان کرمانش��اه براثر زلزل��ه موجب تأثر و
تأل��م خاطر فراوان گردی��د .اینجانب درگذش��ت ناگوار و

اندوهناک این عزیزان را به ملت بزرگ ایران اس�لامی به
ویژه مردم شریف استان کرمانش��اه و خانوادههای داغدار
ایشان تس��لیت عرض مینمایم و از درگاه ایزدمنان برای
درگذش��تگان این حادثه رحمت و غفران واس��عه الهی و
ب��رای بازماندگان صب��ری عظیم و اج��ری جزیل و برای
آسیب دیدگان ،صحت و سالمت کامل را خواستارم .امید
اس��ت تا مسئوالن مربوطه به تس��ریع با یاری رساندن به
آسیب دیدگان و برآورد خسارات وارد شده در جهت رفع
آالم و دردهای خانوادههای داغدار و خسارت دیده ،تالش
و همتی مضاعف نمایند.

مدیریت مصرف توزیع برق آذربایجان غربی :

طرح بهسامان در مدارس آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه -خبرنگار فرصت امروز -به گزارش خبرنگار فرصت امروز
در آئی��ن آغاز بکار این طرح که با حضور کارکن��ان اداره کل آموزش
و پرورش اس��تان در محل سالن اندیش��ه اداره کل آموزش و پرورش
اس��تان برگزار شد ،نادر اش��رف پور مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع
برق آذربایجان غربی گفت :بر اس��اس تفاهم نامه صورت گرفته مابین
آموزش و پرورش و ش��رکت توزیع نیروی برق استان ،طرح بهسامان
یا مدیریت مصرف انرژی در مدارس اس��تان اجرا می شود .وی گفت:
با آغاز سال تحصیلی جدید این طرح در  22مدرسه استان آغاز شده
اس��ت و هر دو ماه یکبار برای پایه های تحصیلی مختلف اجرا خواهد
شد .اش��رف پور ادامه داد :اعتبار اختصاص یافته برای طرح بهسامان
از س��وی این ش��رکت در س��الجاری  500میلیون ریال می باشد که

در س��ال آینده افزایش خواهد داش��ت .اشرف پور اذعان کرد :در قالب
طرح بهس��امان فعالیتهای آموزش��ی همچون توزیع کتب ،بروش��ور،
پوس��تر ،فیلم و س��خنرانی ،..فعالیتهای فرهنگی همچون مس��ابقه،

بوش�هر -خبرنگار فرصت امروز  -مهندس محمد رضا اله یار،
عضو هیات عامل و معاون مهندس��ی و توسعه امور زیربنایی سازمان
بن��ادر و دریانوردی ب��ه همراه هیاتی ،از بندر بوش��هر بازدید کرد .به
گ��زارش روابط عمومی ،مهندس اله یار با حضور در مجتمع بندری
نگین در خصوص طرح و توسعه بندر بوشهر گفت :بندر بوشهر یکی
از قدیمی ترین و مهم ترین بنادر در عرصه تجارت دریایی و بارگیری
کاال در کش��ور بش��مار میرود  .وی افزود :در راستای توسعه خدمات
بندری در بوش��هر ،طرح بندری در مجتمع نگین اجرایی ش��ده که
ب��ا تکمیل آن تحول مهمی در این عرصه ایجاد خواهد ش��د .معاون
مهندسی و توسعه امور زیربنایی س��ازمان بنادر و دریانوردی عنوان

کرد :بندر بوشهر دومین بندر کانتینری کشور می باشد که با تکمیل
پایانه کانتینری مجتمع بندری نگین  ،میزان تخلیه و بارگیری کانتینر
در بندر بوشهر به  ۲برابر افزایش مییابد .محمدرضا اله یار ضمن اشاره

مقاله نویس��ی ،نقاشی ،شعار نویس��ی ،بازدید از نمایشگاه و طراحی و
فعالیته��ای تحقیقاتی اجرا خواهد ش��د  .مدیر دفتر مدیریت مصرف
توزیع برق آذربایجان غربی افزود :دانش آموزان ،مربیان و اولیاء آنها در
مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف انرژی نقش مهمی دارند .وی اقتصاد
مقاومتی در صنعت برق را داش��تن روحیه قناعت و پرهیز از اس��راف
قلمداد کرد و افزود :بر اساس مصوبه دولت باید دستگاههای دولتی و
عمومی  10درصد از مصرف انرژی خود را کاهش دهند و  20درصد از
انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی
خورشیدی تامین نمایند .اشرف پور اظهارامیدواری نمود با اجرای طرح
بهسامان و آموزش دانش آموزان و ایجاد فرهنگ درست مصرف از منابع
ملی ،از انرژی به نحو شایسته و منطقی استفاده شود .

بازدیدمعاونمهندسیوتوسعهامورزیربناییسازمانبنادرودریانوردیازبندربوشهر

به تصویب دو طرح الیروبی در بندر بوشهر ،بیان کرد :یکی از دو طر ح
تصویب ش��ده الیروبی بندر بوشهرکانال مقابل مجتمع بندری نگین
می باش��د که اعتب��ار اجرای��ی آن از منابع داخلی س��ازمان بنادر و
دریانوردی تامین شده و بزودی اجرا خواهد شد .اله یار اضافه کرد :طول
الیروبی کانال اصلی بندر بوشهر  ۱۵کیلومتراست که اجرای این طرح
نقش مهمی در پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت باال را در بندر بوشهر
دارد و این مهم نیز بعد از مراحل تامین اعتبار ،اجرایی میشود عضو
هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه و امور زیر بنایی سازمان بنادر و
دریانوردی ،گفت :برای ارتقای ایمنی بنادر و مقابله با بحران آتشسوزی
در دریا ،بنادر و سواحل کشور به شناور آتشخوار مجهز میشوند.

تاکید مدیران عامل برق منطقه ای خوزستان و توزیع برق اهواز بر یکسان سازی ولتاژ شبکه فشار متوسط برق اهوا ز
اهواز  -ش�بنم قجاوند -جلسه هماهنگی شرکت برق منطقه
ای خوزس��تان با ش��رکت توزیع نیروی برق اهواز برای بررسی نحوه
یکسان س��ازی ولتاژ شبکه فشار متوسط برق ش��هر اهواز با حضور
مدیران عامل و معاونان فنی این شرکت ها برگزار شد .محمود دشت
بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این جلسه گفت:
با توجه به پیک بار برق شهر اهواز و چگالی باالی بار در واحد سطح
و رتبه دوم آن بین سایر کالنشهرهای کشور ،لزوم تقویت شبکه برق،
بهبود ش��اخص های برق رس��انی و ایجاد زیرساخت های الزم طی
پنج سال آینده و یکسان سازی سطح ولتاژ شبکه فشار متوسط برق
در ش��هر اهواز و سایر شهرهای استان ضروری است .حسن کریمی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز ضمن تشکر و قدردانی

از مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص تشکیل
این نشس��ت و ضرورت تداوم برگزاری جلس��ات هماهنگی بین دو
شرکت اظهار کرد :با توجه به پرباری فیدرهای تغذیه کننده بار مناطق
مختلف ش��هر اهواز و همچنین مشکالت اجرای خطوط جدیدبرق،
یکس��ان سازی ولتاژ شبکه فشار متوس��ط و تبدیل ولتاژ شبکه 11
به  33کیلوولت در افزایش قابلیت مانور و پایداری تداوم برقرس��انی
به مشترکان حائز اهمیت است .همچنین در این جلسه هماهنگی،
گزارشی از وضعیت آماری تعداد ترانسفورماتورهای فوق توزیع شهر
اهواز ارائه شد و در خصوص سطح ولتاژ پست های برق  132کیلوولت
کمربندی اهواز ،پست های فوق توزیع درحال احداث رفاه ،کوکبی و
فلسطین نیزبحث و تبادل نظرگردید .الزم به توضیح است ،در حال

حاضر ش��بکه فش��ار متوسط شهر اهواز با دو س��طح ولتاژ  11و 33
کیلوولت تغذیه می شود و طی سالهای گذشته مطابق سیاست های
اتخاذ شده و با توجه به مزایای نسبی ولتاژ  33کیلوولت در مقایسه
با سطح  11کیلوولت ازجمله قابلیت انتقال توان بیشتر ،تلفات کمتر
و ،...ش��بکه  33کیلوولت در س��طح استان توسعه یافته است .با این
وجود بافت قدیمی شهرهایی که قبال توسط شبکه  11کیلوولت تغذیه
ش��دهاند کماکان تغییر نیافته و ضروری است ضمن نوسازی شبکه
اینگونه مناطق با ارتقاء ولتاژ آن ،عالوه بر افزایش ظرفیت انتقال توان
خطوط ،قابلیت مانور و انتقال بار بین پست های برق فوق توزیع در
شرایط عادی و اضطراری افزایش یافته و هزینه های تعمیر و نگهداری
شبکه نیز کاهش یابد.

با حضور معاون بهداشتی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

نشست اعضای دبیرخانه امور بین الملل کالن منطقه یک کشوردر ساختمان مرکزی وزارت بهداشت

س�اری  -دهقان  -با حض��ور مدیر روابط عموم��ی و امور بین
الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،نشست اعضای دبیرخانه امور
بی��ن الملل کالن منطقه یک کش��وردر س��اختمان مرکزی وزارت
بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی در تهران برگزار ش��د .در این
جلسه که با حضور معاون قائم مقام وزیر بهداشت درحوزه امور بین
الملل وزارت  ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مدیر
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار
ش��د فعالیتهاي اين دبيرخانه بررسي و برنامه هاي آينده طرح ريزي
شد .در این جلس��ه با تاکید بر اهمیت تقویت روابط بین المللی در
حوزه آموزش��ی و تبادل اطالعات و امکانات و ارائه خدمات دو جانبه

بهداش��تی ،درمانی بین ايران و کشورهاي مجاور  ،تشکيل کارگروه
بين الملل با مش��ارکت معاونتهاي وزارت بهداشت و درمان  ،تدوين

ديپلماسي سالمت وبرنامه ريزي براي برگزاري نشست دانشگاههاي
کالن قطب به تصويب رس��يد .همچنین توس��عه خدمات سرپایی
گردش��گران سالمت به عنوان یکی دیگر از فعالیتهای این دبیرخانه
مصوب شد  .بر اساس اين مصوبه سطح همکاريهاي دو کشور جهت
ارائه خدمات بيمارس��تاني سرپايي به گردشگراني که با هدف تفريح
و درمان بيماري و دريافت خدمات درماني به بيمارس��تانهاي طرف
قرارداد در اين طرح مراجعه مي کنند ارزيابي و تاييد مي شود .تهیه
بوکلت معرفی ظرفیتهای همکاری با کشورهای هدف وپذیرش هیات
های بازدید کننده از کش��ورهاي هدف از مصوبات این دبیرخانه بود
که در راستای افزایش همکاری در حوزه روابط بین الملل می باشد.

مدیر عامل آبفاي هرمزگان :

تبصره  ۳مندرج در قبوض آب برای توسعه طرح های فاضالب و شبکه آبرسانی است

بندرعب�اس -خبرن�گار فرصت امروز  -مدی��ر عامل آبفاي
هرمزگان با اش��اره به برخی حواش��ی ايجاد شده در خصوص آيتم
ه��اي مندرج در قبوض آب ،اظهار داش��ت :با توجه به هزينه هاي
كالن ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری،
جم��ع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب ش��هرها ،تبصرههای قانونی
ذکر ش��ده در قبوض آب ،صرف توس��عه و ساماندهی شبکه آب و
فاضالب ش��هرها و ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت تامين و توزيع
آب مي ش��ود .امين قصمي در توضيح تبصره  ۳گنجانده شده در

قبضهاي آب مش��تركين ،گفت :اين تبصره ،قانون جديدي نبوده
و از س��ال  77بر اساس مصوبه مجلس ش��وراى اسالمي اجرا شده
اس��ت اما با اج��راي طرح هدفمن��دي يارانه ها در س��ال  ،89اين
تبصره از قبوض آب حذف و مجددا در س��ال  95بر اساس مصوبه
ابالغ��ى وزير نيرو ،به قبوض آب اضافه ش��د .وي با تاكيد بر اينكه؛
اضافه شدن تبصره  3در چارچوب قانون بوده است ،اظهار كرد :اين
تبصره بر اس��اس مصارف مشترك در طبقات مصرف ،براي توسعه
طرح هاي فاضالب و بازس��ازي شبكه هاي آب شهري و تاسيسات

آب شهرها مي باشد .به گفته وي؛ علي رغم اضافه شدن اين تبصره
به قبوض آب ،كماكان كمتر از  50درصد هزينه واقعي آب از سوي
مش��تركين پرداخت مي ش��ود .مديرعامل آبفاي استان با اشاره به
فاصله معنادار قيمت تمام ش��ده آب با قيمت فروش آن ،افزود :در
بخش مسكوني فقط يك سوم ،معادل  35درصد قيمت واقعي آب از
سوي مشتركين پرداخت مي شود .به طوري كه متوسط آب بهاء در
بخش مسكوني  390تومان بوده اما قيمت تمام شده هر متر مكعب
آب بالغ بر  1200تومان است.
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نوشدارو
بازارهای نوظهور و تکرار مدلهای
کسبوکار

طراحی تبلیغات آنالین

نام استارتآپ :بنر دیزاین
وب سایتBanner-Design. ir :
سال تأسیس۱۳۹۲ :
موضوع :طراحی گرافیک و تبلیغات آنالین
توضیح بیشتر:
س��امانه طراحی بنر تبلیغاتی (بنر دیزاین) با بررسی سطح
کیفی و نیاز در موضوع گرافیک و تبلیغات اینترنتی فعالیت
حرفهای خود را در س��ال  ۱۳۹۱آغاز کرد و در آغاز فعالیت
خود با ارائه طرحهای زیبا و اس��تاندارد توانس��ت طی مدت
بسیار کوتاهی نظر بسیاری از برندهای مطرح کشور را جلب
و به لیس��ت مش��تریان خود اضافه کند .از جمله ویژگیهای
گرافیک حرفهای ،قیمتهای بس��یار پایین ،تحویل سریع و
به موقع و ارتباط قوی با مش��تریان است که توانسته تیم بنر
دیزاین را بهعنوان یکی از بهترینهای این حوزه تبدیل کند.
کیفیت نمونه کارها و جلب اعتماد شرکتهای بزرگ کشور
نشان از حرفهای بودن تیم بنر دیزاین دارد.

علی قناعت

معرفی استارتآپ

| فرصت امروز|

تجرب��ه فعالیت در میان خأله��ای نهادی ،غولهای
نوظه��ور را در جایگاهی قرار میدهد که میتوانند در
سایر بازارهای نوظهور با موانع ساختاری مشابه فعالیت
کنند .درس��ت مانند شرکتهای چندملیتی برآمده از
بازارهای توس��عهیافته که مدلهای کسبوکار خود را
در بخشهای��ی از بازارهای نوظهور تکرار میکنند که
بیشترین شباهت را به بازار داخلیشان دارد.
به گزارش هورموند ،غولهای نوظهور برای گسترش
خ��ود میتوانند مدلهایی را ک��ه در بازارهای داخلی
خود پی��اده کردهاند به بازارهای جدید بس��ط دهند.
ش��رکتهایی که اساس مدل کس��بوکار آنها ،دانش
منحصربهف��رد درب��اره مش��تری اس��ت ،میتوانند به
بخشه��ای مش��ابه در س��ایر کش��ورهای دارای بازار
نوظهور گسترش یابند.
بسیاری از ش��رکتهای برآمده از بازارهای نوظهور
مناب��ع الزم برای ارائه یک محص��ول به بازار یا اجرای
ابت��کارات عملیات��ی در بازارهای توس��عهیافته را در
اختیار ندارن��د .بااینوج��ود ،تجربه تأمی��ن نیازهای
مصرفکنن��دگان بازاره��ای نوظه��ور ،مخصوص��ا با
قیمتهای پایین ،مزیتی برای آن دسته از شرکتهای
برآمده از بازارهای نوظهور اس��ت که با ش��رکتهای
چندملیت��ی بال��غ در بازارهای درحالتوس��عه رقابت
میکنند.
همچنین ،ش��رکتهای برآمده از بازارهای نوظهور
ک��ه مدلهای کسبوکارش��ان ب��ر بازاره��ای عوامل
تولید بوم��ی و منحصربهفرد متکی اس��ت ،میتوانند
مدلهایشان را در سایر بازارهای نوظهوری که دارای
عناصری مش��ابه با بازار داخلیشان هستند نیز تکرار
کنن��د .برای مثال ،بس��یاری از ش��رکتهای فناوری
اطالعات هندی که در ابتدای کار به دنبال مشتریانی
در بازارهای توس��عهیافته بودن��د ،در ادامه کار ،مراکز
توس��عه نرمافزار را در س��ایر بازاره��ای نوظهور مانند
چی��ن و تعدادی از کش��ورهای اروپای ش��رقی ایجاد
کردند.

برای مطالعه  824پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار میتوانید به سایت  clinic.forsatnet.irمراجعه کنید.

کلینیک کسبوکار

پرسش :برای دومین بار استارتآپ ما با شکست روبهرو شد .بار اول در زمینه بستهبندی میوه و سبزی وارد شدیم و یک
سال قبل هم در زمینه اشیا گمشده استارتآپی را راه انداختیم ،اما استقبال نشد .چرا هر دو بار با شکست روبهرو شدیم؟

علت شکست استارتآپ

بوکارهای
پاسخ کارشناس :این روزها راهاندازی کس 
اینترنتی سرعت بیشتری گرفته و هر روز ما با تعداد زیادی
بوکارهای ب��ه اصطالح اس��تارتآپی روبهرو
از این کس�� 
بوکارها مشکالت
هس��تیم .با توجه به نوپا بودن این کس 
آنها نیز به دلیل نبود تجربه کافی ،زیاد است .شاید نتوانیم
بهطوردقیق شکس��ت ش��ما را آنالیز کنیم ،اما با توجه به
اینکه شما طی چند سال اخیر دو تجربه شکست را پشت
سر گذاشتید میتوانیم به چند نکته اشاره کنیم:
یکی از دالیل شکست میتواند عدم شناخت دقیق بازار

باش��د .آیا شما بازار میوه و اشیای گمشده را میشناختید
و آیا با مطالعه بازار به سمت این نوع از فعالیت رفتید؟
دوم اینک��ه آیا ش��ما برای فعالیت خ��ود بیزنس مدل
داش��تید و میدانستید منابع درآمدی شما چگونه تأمین
میشود؟
سومین نکته شما چه حجمی از بازار را خواستار بودید.
آیا به فکر بازار تهران بودید ،اما کار را در سطح ملی شروع
کردید یا بر عکس .چون هر کدام از این نوع تقاضاها فواید
و عوارض خود را دارد.
چهارمین نکته آیا تیم ش��ما با فرهنگ کار تیمی آشنا
بودید و آیا شما در طراحی و اجرا با یکدیگر توافق حتمی

و قطعی داشتید یا با تعارضات آشکار روبهرو میشدید؟
پنجمی��ن نکته اینکه آیا روی ایده خ��ود به خوبی کار
کردید و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار دادید؟
آیا استارتآپهای شما دارای استراتژی سازمانی و اهداف
تعیین شده مکتوب بود؟
شش��مین نکته آیا منابع مال��ی الزم را برای فعالیت در
اختیار داشتید؟
هر کدام از این موارد میتواند عامل شکست استارتآپ
ش��ما باشد یا شاید عوامل دیگری مؤثر بودند .شما با یک
مشاور متخصص مشورت کنید تا با آنالیز دقیق به علت یا
علتهای شکست شما پی ببرد؟

مدرسه مدیریت

عالئمی که نشان میدهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید
پیشنهاد پس��ت مدیریتی جدید ،معموال برای همه
کارمندان وسوسهکننده اس��ت ،ولی تصمیم به قبول
یا رد آن نیز بس��یار پیچیده به نظر میرسد .به منظور
ارائه راهکارهایی که به تصمیم درس��ت در این موارد
منجر ش��ود ،پیش��تر در مقالهای جداگانه به عالئمی
پرداختیم که نشان از آمادگی پذیرش پست مدیریت
داشتند.
اکنون قصد داریم به نقل از دیجیاتو  10نشانهای را
بررسی کنیم که به معنی عدم آمادگی پذیرش سمت
مدیریت است.
-1اگر به منظور راحت ش��دن فعالیتهایتان قصد
قبول پس��ت مدیریت را داری��د ،در این صورت باید از
پذیرفتن آن خودداری کنید.
 -2اگر تنها دلیل ش��ما برای پذیرش سمت جدید،
دریافت حقوق بیش��تر باش��د ،در این صورت آمادگی
الزم برای پذیرش پست جدید را ندارید.
 -3در صورتی که به خاطر عنوان پست شغلی قصد

تصدی سمت جدید را دارید ،باید بدانید که جاهطلبی
مانع موفقیت در مدیریت میشود.
 -4آیا تصور میکنید به محض اینکه مدیر ش��وید،
باید برخی از کارمندان را توبیخ کنید؟ در این صورت
االن زمان مناسبی برای قبول جایگاه مدیریت توسط
ش��ما نیس��ت ،زیرا ترفیع ش��ما ممکن است منجر به
تسویه حسابهای فردی در سازمان شود.
 -5اگر برای فخر فروش��ی س��مت ش��غلی خود به
دیگران ،قصد قبول پیش��نهاد مدیریت را دارید ،نباید
آن را بپذیرید.
 -6در صورت��ی ک��ه اظهارنظر در م��وارد مرتبط با
کسبوکار سازمان برایتان سخت است ،پس جایگاه
پیش��نهادی برایتان مناسب نیست ،زیرا در آینده نیز
نمیتوانی��د در مورد امور مهم س��ازمانتان اظهار نظر
کنید.
 -7ش��اید تصور کنید سایر کارمندان تنبل هستند
و میخواهند از فعالیتهایشان شانه خالی کنند ،در

این حالت نیز پذیرفتن س��مت مدیریت از جانب شما،
تصمیم درستی نیست ،زیرا ممکن است از جانبشان
این گونه برداشت شود که آنها را دست کم گرفتهاید.
 -8در صورت��ی که به افراد گ��روه کاری که در آن
فعالی��ت میکنید ،اعتماد ندارید ی��ا نمیتوانید با آنها
ارتباط برقرار و مش��کالت را با هم حل کنید ،به سوی
پست مدیریت قدم بر ندارید.
 -9آی��ا تصور میکنید که مدیران ارش��د س��ازمان
بیکفایت و بینزاکت هس��تند؟ در این صورت سمت
مدیری��ت را قبول نکنید ،زیرا ممکن اس��ت در حین
فعالیت در پست جدید ،با مدیران ارشد روبهرو شوید
و احترام دو طرفه بینتان از بین برود.
 -10اگ��ر تص��ور میکنید که س��مت مدیریت آتی
ساده است ،مطمئن باشید که از کار فعلیتان سادهتر
نخواهد بود .در صورت سادهانگاری پست پیشنهادی،
باید از پذیرش آن خودداری کنید.
منبعForbes :

قوانین کس��بوکار در ایران در مقایس��ه با کشورهای
پیشرفته کمی دست و پا گیر است و هر کس به راحتی
نمیتواند در مدت کوتاهی کس��بوکار خود را راهاندازی
کند.
دررس��انهها هم در باره این قوانین دس��ت و پا گیر هر
روز صحبت میشود و تو هم حتما ذهنت پر از حرفهای
آدمهایی میش��ود ک��ه مدام به تو میگوین��د راهاندازی
کسبوکار در ایران کار دشواری است.
در ن��گاه اول همه حرفها درس��ت اس��ت و اگر طبق
قان��ون و قاعده جهانی هم نگاه کنیم رتبه ایران بس��یار
اس��فناک است ،اما من میخواهم از زاویه دیگری به این
ماجرا نگاه کن��م .من میدانم که راهاندازی کس��بوکار
در یک کش��ور پیش��رفته اروپای��ی به مرات��ب راحتتر
و آس��انتر از ایران اس��ت و تو باید رن��ج زیادی متحمل
بش��وی تا کس��بوکارت را راه بیندازی ،اما میخواهم از
ب��اورت بگویم که تو چه قدر به راهاندازی کس��بوکارت
باور داری .اگر باورت درونی اس��ت طبیعی است که این
مراحل س��خت را نیز را میگذرانی و همچنان که دهها و
صدها کارآفرینی که طی چند دهه اخیر کسبوکار خود
را با همین قوانین دس��ت و پ��ا گیر راه انداختند و امروز
صاحب کارخانههای بزرگ هس��تند تو هم میتوانی؛ اما
اگر به کس��بوکارت باور نداش��ته باشی نخستین جمله
کارمند اداره ثبت یا س��ازمان مربوط��ه تو را از ادامه کار
باز میدارد.
آنچه موج��ب راهاندازی و کس��ب درآم��د و موفقیت
میش��ود باور توس��ت و اگر باور تو عمیق و درونی باشد
قانونهای دس��ت و پ��ا گیر و مزاحم نمیتوان��د تو را از
جرای اهدافت بازدارد .چرا که تو آرمانهایی در سر داری
که برای رس��یدن به این آرمانها باید قلههای زیادی را
فتح کنی ،بنابراین اگر در ابتدا با یک یا دو چاله ناهموار
روبهرو شدی نگران و ناامید نمیشوی.
م��ن امیدوارم که هر چه زودتر قوانین دس��ت و پاگیر
ح��ذف یا اصالح ش��ود ،اما بر این باورم ک��ه این قوانین
کس��بوکار نمیتوان��د مانعی ج��دی برای رس��یدن به
هدف کس��ی باش��د که از دل و جان به موفقیت خود در
کسبوکار باور دارد.
مطالعه زندگی کارآفرینان ایرانی طی این 30 ،20سی
س��ال کامال تو را با واقعیتها آشنا میکند که چگونه با
هم��ه ناهمواریها و توفانها س��رخم نکردند و یک تنه
در برابر این نامهربانی روزگار ایس��تادند تا مردان و زنان
موفقی در کسبوکار شوند.
خانم فاطمه دانش��ور یکی از زنان موف��ق و کارآفرین
ایرانی اس��ت که ام��روز چندین هلدینگ م��واد معدنی
دارد .میگوید :س��ال  81و  82بود که اوج بدهکاری من
ب��ود .حول و حوش 30میلیون تومان بدهکار بودم و این
بدهکاری را تا س��ال  83با خودم کش��یده بودم .وقتی از
س��فر حج برگشتم ،از لحاظ قلبی اعتماد به نفس خوبی
پیدا کردم و رفتم پیش کس��ی که از او میترسیدم .شما
آدمی را که در دوران گرفتاری روز و ش��ب به شما زنگ
میزند دوس��ت ندارید ببینید ،اما من با حالت اطمینان
خاص��ی خطرش را پذیرفت��م و پیش او رفتم .ممکن بود
یک مام��ور بیاورد و همانجا مرا به زن��دان ببرد .رفتم با
ایشان صحبت کردم.
مشکل بدهکاری من سه سال طول کشیده بود و شاید
خیلیها وقتی در این شرایط قرار بگیرند دست به تخلف
بزنند ،اما من به خدا توکل و صبر کردم .صبوری ،س��عه
صدر و امیدوار بودن و تحت هیچ شرایطی تخلف نکردن
نتیجه تربیت است.
وقتی دعا میکنید ،خلوص��ی الزم دارد که خداوند به
آن دعای ش��ما پاس��خ بدهد .خالصه آنکه وقتی از سفر
برگشتم ،نزد کسی رفتم که بیشترین طلبکاری را از من
داش��ت و خیلی اذیتم کرده بود .برای ایشان شرایطم را
توضی��ح دادم و گفتم االن خیلی محکمتر ش��دم ،تالش
میکنم و پول ش��ما را تهیه میکن��م .خیلی عجیب بود
که الش��ه چکم را به من برگرداند و گفت برو یک س��ال
دیگ��ر بیا پولت را پرداخت کن .بعد از من پرس��ید االن
میخواهی چکار کنی؟ گفتم میروم فکر میکنم .ش��اید
هم��ان کار قبل��یام را مجددا ش��روع کنم و ش��اید هم
بخواهم یک کار جدید را ش��روع کنم .گفت دفتر داری؟
گفت��م ن��ه .گفت بیا یک��ی از دفاتری را که م��ن مبله و
آماده دارم بردار .من رفتم یکی از شیکترین دفاترش را
برداشتم و کلیدش را به من داد .یعنی وقتی از دفترشان
بیرون میآمدم،الشه چکم را داشتم با یک سال فرصت
به اضاف��ه کلید دفتری که مبله بود و حتی نیاز نبود که
من یک مداد بخرم .یک سال هم مهلت داشتم که در آن
دفتر کار کنم و سر یک سال اجارهاش و بدهکاریاش را
یک جا پرداخت کنم.
تو اگر به کس��بوکارت باور قلبی داش��ته باش��ی خدا
کمک میکند تا قوانین دس��ت و پاگیر کس��بوکار را از
میان برداری و به موفقیت برسی.

