
تقوی��ت بخش حمل و نقل با ه��دف کاهش هزینه های 
ت��ردد کاال و مس��افر و بهبود دسترس��ی بخش تولید به 
بازاره��ای مصرف داخلی و خارج��ی یکی از راهبردهای 
دولت دوازدهم برای پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی است؛ 
ام��ری که در کنار خود افزایش عم��ق قراردادهای بیمه 
را می طلب��د. ایران با قرارگیری در منطقه غرب آس��یا با 
توجه به دسترس��ی به شرق آسیا، آسیای مرکزی، اروپا، 
آفریق��ا و آب ه��ای آزاد، موقعیت راهب��ردی کم نظیری 
دارد. در چنین ش��رایطی، اقدام های ص��ورت گرفته در 
زمینه تقویت زیرس��اخت های حمل و نق��ل در دو بخش 
کاال و مس��افر کم کم آث��ار خود را نمای��ان می کند. این 
اقدام ه��ا در کنار گام های دولت برای تقویت قراردادهای 

دوجانب��ه منطقه ای و بین المللی زمینه را برای 
از راهگذرهای بین المللی ش��مال-  بهره گیری 
جنوب و شرق- غرب فراهم می کند. به گزارش 
ایرن��ا، این ام��ر به پررنگ س��ازی نقش کلیدی 
ای��ران در زمینه ترانزی��ت جهانی و انتقال کاال 
و مس��افر به بخش های مختل��ف می انجامد که 
از منظ��ر ارزآوری، گردش��گری، رونق صادرات 
و بازصادرات و... می تواند بس��تر تحقق اهداف 
اقتص��اد مقاومتی را در این بخش مهیا س��ازد. 
بر پایه آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال در 
مجموع یک میلیون و 8هزار تن کاالهای نفتی 
و غیرنفتی از مرزهای زمینی وارد و 3میلیون و 
171 هزار تن کاال از مرزهای کش��ور صادر شد 
که نسبت به مدت مشابه پارسال حجم واردات 
از مرزهای جاده ای 12درصد افزایش و صادرات 
2درصد افزای��ش یافت. در این مدت 513هزار 
مس��افر از مرزه��ای زمینی کش��ور رفت و آمد 
کردن��د. همچنین ترانزیت کاال در این مدت از 
32 مرز زمین و آب��ی 27درصد افزایش یافت. 
کش��تیرانی ایران با بیش از 150 فروند کشتی 
تجاری با ظرفیت بیش از 5میلیون و 200هزار 

تن یکی از بزرگ ترین ش��رکت های کشتیرانی در جهان 
است. در ش��ش ماه نخست امس��ال در مقایسه با مدت 
مشابه پارس��ال، حمل فله با ناوگان کشتیرانی 50درصد 
افزایش یاف��ت که در بخش محموالت کانتینری رش��د 
33.3 درصدی ثبت ش��د. همچنین اکنون طول راه آهن 
در کش��ور به بیش از 11هزار کیلومتر رس��یده اس��ت و 
دول��ت در نظ��ر دارد در افق چش��م انداز توس��عه طول 
خط آهن کش��ور را به 25هزار کیلومتر برس��اند. س��هم 
ری��ل در جابه جای��ی کاال در بندرهای کش��ور نیز کمتر 
از 10درصد اس��ت و باید به 45درص��د افزایش یابد. آن 
گون��ه که نه��م آبان م��اه مدیرعامل راه آه��ن جمهوری 
اس��امی ایران در حاش��یه نشس��ت پنج جانب��ه راه آهن 
جمهوری اس��امی ایران، جمهوری آذربایجان، لهستان، 

گرجستان و اوکراین اعام کرد با راه اندازی راهگذرهای 
ش��مال-جنوب و جنوب-غرب س��االنه تا 2میلیارد دالر 
درآمد ارزی برای کش��ور حاصل می شود. از سوی دیگر، 
با ورود هش��تمین و نهمین هواپیمای برجامی به کشور 
نی��ز در مجموع بی��ش از 1200 صندلی ن��و به ظرفیت 
ناوگان حمل و نقل هوایی اضافه ش��ده و برای 5هزار نفر 

اشتغال زایی شده است. 

نقش بیمه 
در چنین شرایطی، تمهیدها و اقدام های اطمینان بخش 
مانن��د تأمین بیمه های گوناگ��ون و افزایش عمق آن به 
بخش های مختلف حمل و نقل، به افزایش اعتماد جهانی 

به بهره گیری از مسیرهای موجود در ایران می انجامد. از 
این رو، ایران در پی این است که از بیمه به عنوان یکی از 
مهم تری��ن ابزارهای کاهش اصطکاک های متعدد، متنوع 
و پیچیده مالی در معامات داخلی و بین المللی کشورها 
بهره گیرد. بیمه نقش کلیدی در روان سازی، مدیریت و 
کاهش ریس��ک و ایجاد ثب��ات در فعالیت های اقتصادی 
و در نتیجه توس��عه تجارت در س��طح ملی و بین المللی 
دارد. اکن��ون صنعت بیمه با ح��ق بیمه ای بالغ بر 4هزار 
و 800میلیارد دالر، باالی 6درصد تولید ناخالص جهانی 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و ایران نیز می کوش��د 
س��هم خود را از این ب��ازار جهانی افزای��ش دهد؛ امری 
که از نظ��ر قائم مقام بیمه مرکزی ب��رای تحقق اقتصاد 
مقاومتی ضروری است. به نوشته تارنمای بیمه مرکزی،  

پرویز خسروش��اهی اعام کرد: ضریب نفوذ بیمه در کل 
بخش ها 2.1درصد است، اما در بخش حمل و نقل حدود 
5درصد برآورد می ش��ود که در بخش حمل و نقل زمینی 
ح��دود 5.5 درصد و در رش��ته های باربری و کش��تی و 
هواپیما حدود 2.6 درصد اس��ت. وی اف��زود: اکنون در 
زمینه های��ی چون حم��ل کاال، حوادث مرب��وط به بدنه 
کشتی و هواپیما و مسئولیت های مرتبط در برابر شخص 
ثالث، انواع مسئولیت های مرتبط با متصدیان حمل و نقل 
داخلی و بین المللی، مس��ئولیت راننده در برابر ش��خص 
ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل به بخش حمل و نقل، 
خدمات بیمه ای ارائه می شود. به گفته وی، بیمه مرکزی 
آمادگ��ی دارد تقاضای محصوالت بیم��ه ای جدید را به 
س��رعت بررسی کند و در صورتی که معیارهای 
بیمه پذیری را داش��ته باش��ند و امکان ارزیابی 
ریس��ک در مورد آنها فراهم باشد مجوز عرضه 

آن محصوالت بیمه ای را صادر کند. 

بیمه و حمل و نقل؛ 2 بخش کلیدی اقتصاد
یکی از زمینه هایی که در س��ال های گذشته 
با تحریم های هس��ته ای علیه ایران گره خورد، 
بخ��ش بیمه ای و حمل و نقل بود. در پی اجرای 
توافق هس��ته ای برج��ام )برنامه جام��ع اقدام 
مش��ترک( بس��یاری از این تحریم ها لغو و راه 
تعامل های کش��ور با دیگ��ران در این بخش ها 
گشوده شد. قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این 
زمینه ی��ادآوری کرد: یک��ی از کانال های وارد 
کردن ش��وک به اقتصادهای ام��روزی، تحریم 
معام��ات بین الملل��ی آن اقتصاد اس��ت. وی 
تحری��م معامات بیمه ای را یک��ی از ابزارهای 
مه��م و راهب��ردی وارد ک��ردن ش��وک به هر 
اقتصادی دانست و از بخش حمل و نقل به سبب 
نقش حیاتی در ارتباطات بین المللی کش��ورها 
به عنوان یک��ی دیگر از کانال ه��ای اصلی وارد 
کردن شوک به اقتصادها یاد کرد. خسروشاهی 
گفت: بیمه  یکی از ابزارهایی اس��ت که بدون آن صنعت 
حمل و نقل زمین گیر می ش��ود. بنابراین یکی از مهم ترین 
روش های وارد کردن ش��وک به بخش حمل و نقل، تاش 
برای متوقف کردن معامات بیمه ای است. وی از اهمیت 
و نقش بیمه در رونق صنعت حمل و نقل و مقاوم س��ازی 
اقتصاد کش��ور در برابر تهدیدهای بیرونی گفت و افزود: 
اقتصاد مقاومتی اشاره به اقتصادی دارد که قادر است در 
مقابل شوک های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تعادل 
خود را حفظ کند و با کمترین نوسان و اخال به حیات 
طبیع��ی خود ادامه دهد. تقوی��ت تولید داخلی با نگاهی 
درون زا و برون نگر و بهبود زیرساخت ها با هدف افزایش 
صادرات از بندهای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی است 

که در سال 1392 اباغ شد. 
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فاصله بازار آزاد و ارز دولتی کاهش می یابد

 نرخ مطلوب ارز
برای بودجه سال 97 

ارسال پیش نویس الیحه بودجه سال آینده به دولت همزمان با عبور قیمت دالر مبادله ای از مرز 35هزار ریال، 
بر گمانه زنی فعاالن اقتصادی درباره چشم انداز آتی نرخ این ارز افزوده است. دولت یازدهم از زمان اجرای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( در دی ماه 1394 اعام کرده اس��ت قصد دارد برنامه یکسان سازی ارز را اجرا کند، 
به این معنی که هیچ فاصله ای بین نرخ ارز دولتی و بازار نباشد تا به این وسیله ضمن حمایت از تولید داخلی در 

برابر واردات، فسادهای محتمل نیز به حداقل برسد. با این حال و با گذشت نزدیک به...

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

  عمق بیکاری
روبه افزایش است
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نقشه راهی برای سرمایه گذاری 30 میلیارد دالری در بخش انرژی ایران

اهداف شراکت انرژی روسیه با ایران چیست؟ 

چرا اتوماسیون برای کسب و کار مفید است
چرا کارآفرینی یک شیوه زندگی جایگزین است؟ 

مشکل ارتباط با مشتریان
استفاده از ایمیل در برندینگ

ابعاد فرهنگ برند 
آشنایی با روش های تعیین بودجه تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

برنامه ریزی اوبر برای عرضه 
اولیه سهام خود در سال 2019 

3 مسـکن در حالی دوره پیشارونق را سپری می کند 
که بررسی کارنامه قیمتی در این بازار نشان...

 دولت یازدهم؛ تنها دولتی که جهش قیمت مسکن را
در کارنامه اش ندارد

کاالیی با رکوردهای میلیونی 
در اقتصاد ایران

یادداشت

یادداشت

فساد، عامل پایین ماندن نرخ 
بهره وری در اقتصاد

و  ران��ت  دولت��ی،  اقتص��اد 
مقاوم��ت مدی��ران میانی برای 
عمده تری��ن  خصوصی س��ازی 
عواملی اس��ت که سبب ایجاد 
می ش��ود.  اقتص��اد  در  فس��اد 
اصلی تری��ن نکت��ه ای ک��ه در 
خص��وص فس��اد اقتص��ادی یا 
بس��ترهایی که موجب فس��اد 
اقتصادی در کشورهایی مشابه 
م��ا ایج��اد می ش��ود، می توان 
گفت این است که فعالیت های 
یا  نیس��ت  اقتص��ادی ش��فاف 

قوانین و آیین نامه ها را 
طوری تنظیم...

بخ��ش خصوص��ی تاکن��ون 
سهم  است  نتوانس��ته 

3شایسته ای در...

 بخش خصوصی
یا بخشک های خصوصی

2

هادی 
حق شناس

کارشناس اقتصادی

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران

در بررسی راهبردهای دولت دوازدهم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مطرح شد

لزوم افزایش ضریب نفوذ 5درصدی بیمه حمل و نقل 
بانک توس��عه صادرات ایران اعام کرد برای س��هولت 
انجام کار یک مس��یر ویژه برای بررسی درخواست های 
ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته اس��ت که یک 
کمیته فنی با کارش��ناس های متخصص در هر موضوع 
را ش��امل می شود. سیدحسین حس��ینیان، رئیس اداره 
صادرات و س��رمایه گذاری داخلی بانک توسعه صادرات 
در خصوص سازوکار حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در بانک توسعه صادرات گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری متولی اصلی بررس��ی و تش��خیص و 
حمایت از ش��رکت ها و محص��والت دانش بنیان بوده و 
طرح ه��ای خاص و برنامه های وی��ژه ای برای حمایت از 
این شرکت ها در نظر گرفته است. حسینیان افزود: بانک 
توسعه صادرات نیز بنا به رسالتی که دارد و با اعتقاد به 
این مهم که شرکت های دانش بنیان بخشی از اقتصاد را 
راهبری می کنند، سازوکار خاصی را برای حمایت از این 
حوزه در نظر گرفته اس��ت. وی گفت: تأسیس صندوق 
پژوه��ش و فناوری توس��عه صادرات و فناوری ش��ریف 
از طرف بانک توس��عه صادرات با مش��ارکت دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف یکی از این برنامه ها بوده است. از سال 
1390، یک خط اعتباری به مبلغ 100میلیارد ریال به 
منظور تأمین مالی ش��رکت های دانش بنیان در اختیار 
این صندوق قرار گرفت. حس��ینیان گفت: به علت عدم 
آش��نایی این قبیل شرکت ها با فرآیند اعطای تسهیات 
بانکی، تنها بخش اندکی از متقاضیان موفق به دریافت 
تس��هیات شدند و در س��نوات بعد با توجه به رفع این 
نقیصه، سقف اس��تفاده از تس��هیات یاد شده افزایش 
یافت به نحوی که هیأت مدیره بانک مبلغ خط اعتباری 
را به دو برابر افزایش داد و البته برای افزایش این مبلغ 
ب��ا توجه به حجم تقاض��ا تدابیر الزم پیش بینی ش��ده 
است. رئیس اداره صادرات و سرمایه گذاری داخلی بانک 
توس��عه صادرات در ادامه گفت: بانک توس��عه صادرات 
برای س��هولت انجام کار یک مس��یر ویژه برای بررسی 
درخواست های ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته 
اس��ت که یک کمیته فنی با کارش��ناس های متخصص 
در هر موضوع را ش��امل می ش��ود. در واق��ع با دریافت 
تقاض��ا در بخش های مختلف اع��م از آی تی، مخابرات، 
صنایع دارویی و صنایع مختلف، کارش��ناس های فنی با 
تکی��ه بر توان علم��ی و فنی خود بررس��ی های الزم را 
انجام می دهن��د و بعد از این مرحل��ه تصمیم گیری در 
م��ورد مباحث اعتباری برای پرداخت های ش��رکت های 
دانش بنیان انجام گرفته و برای اجرا به ش��عب منتخب 
بانک اباغ می شود که با فراهم شدن شرایط مصوبه، این 
شرکت ها می توانند از تسهیات بانک استفاده کنند. به 
منظور حمایت بیش��تر از این ش��رکت ها نرخ تسهیات 
اعطای��ی به این ش��رکت ها، دو درصد کمت��ر از حداقل 
نرخی اس��ت که برای تس��هیات معمول بانک در نظر 
گرفته ش��ده است. حس��ینیان اذعان داشت: در صورت 

در اختیار بودن منابع صندوق توس��عه ملی شرکت های 
دانش بنی��ان نیز می توانند با ن��رخ اعامی صندوق )در 
حال حاضر 12درصد( از منابع یادش��ده استفاده کنند. 
وی اع��ام ک��رد: طبق آم��ار معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، 3ه��زار و 800 ش��رکت دانش بنیان 
در کش��ور وج��ود دارد و بانک توس��عه ص��ادرات اوایل 
مهرماه طی نامه ای فهرست این شرکت ها را به تفکیک 
در س��ه بخش»نوپ��ا« 1757،  »دانش بنی��ان صنعتی« 
595،  »تولیدکنن��دگان کاال و خدم��ات دانش بنیان« 
829 شرکت را به شعب اباغ کرد تا شعب مختلف این 
ش��رکت ها را برای آشنایی با خدمات بانک دعوت کرده 
و با مذاکره اولیه و گفت وگو، امکان تأمین مالی را برای 
آنها فراهم آورند. طی این محدوده زمانی کوتاه، تعدادی 
از این ش��رکت ها جذب ش��ده و درخواست هایشان در 
دس��ت بررس��ی اس��ت تا از این طریق به آنها خدمات 
ارائه ش��ود. حس��ینیان در ادامه نقطه ضعف شرکت های 
دانش بنیان را برش��مرد و گف��ت: به دلیل اینکه مدیران 
ش��رکت های دانش بنی��ان صاحب ایده های ن��و بوده و 
ماهیتا به دنبال نوآوری و خاقیت هستند از بحث بازار 
و بازاریابی غافل می مانند. درحالی  که ش��ما اگر بهترین 
کاال را با بهترین کیفیت حتی به صورت انحصاری تولید 
کنید مادامی که نتوانید آن را در بازار به فروش برسانید 
و وجوه حاصل از فروش را مجددا در چرخه تولید به کار 
بگیرید، فعالیت ناقص است. وی افزود: بحث دیگر عدم 
وجود یک متخصص مالی برای سامان دهی به امور مالی 
شرکت هاست. این نقص ضررهایی را متوجه این دست 
شرکت ها می کند. حس��ینیان گفت: توصیه ما به عنوان 
بانک این اس��ت که یک متخصص مالی را در تیم خود 
تعری��ف کنن��د، البته الزم به ذکر اس��ت مادامی که این 
ش��رکت ها به بانک ها مراجعه نکردن��د این نواقص زیاد 
خودش را نش��ان نمی دهد. هنگامی که به بانک مراجعه 
می کنن��د درس��ت در جایی که بای��د صورت های مالی 
را در اختی��ار بانک قرار دهند به مش��کل برمی خورند. 
وی ادامه داد: مخصوصا ش��رکت هایی که نوپا هس��تند، 
سیستم های حسابداری برایش��ان تعریف نشده است و 
عمدتا خیلی س��اده و سنتی هستند. الزام این است که 
صورت ه��ای مالی این ش��رکت ها به نح��وی که قابلیت 
تطابق با قوانین و قواعد بانک را داش��ته باش��د، تنظیم 
ش��ود. لذا ضروری است که یک متخصص مالی در این 
ش��رکت ها وجود داش��ته باشد. حس��ینیان در ادامه به 
موضوع وثائق پرداخ��ت و گفت: نکته دیگر بحث وثائق 
است. ش��رکت های دانش بنیان در ارائه وثیقه به مشکل 
برمی خورند که الزم اس��ت تدابیر الزم در این خصوص 
اندیشیده شود. وی اضافه کرد: خوشبختانه کشور ما از 
ظرفیت دانش بنیانی باالیی برخوردار است و اگر حمایت 
الزم از آنها انجام ش��ود، می توانند یکی از مصادیق بارز 

تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی باشند.

رئیس اداره صادرات کاال و سرمایه گذاری داخل کشور بانک توسعه صادرات ایران خبر داد

مسیر ویژه برای شرکت های دانش بنیان
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تازگی  به  مدیرعامل روس نفت 
و در س��فر اخی��ر رئیس جمه��ور 
روس��یه به تهران، نقشه راهی را 
برای س��رمایه گذاری ۳۰ میلیارد 
دالری در بخ��ش ان��رژی ای��ران 
اعالم کرده اس��ت. پرواضح است 
س��رمایه گذاران  ترامپ  اگ��ر  که 
غرب��ی را از ای��ران دور نمی کرد 
و در نتیج��ه، ای��ن کش��ور را به 
روس��یه نزدیک ت��ر نمی کرد، این 
برای  انرژی  دیپلماس��ی  شاهکار 
روس��یه ممک��ن نبود. سیاس��ت 
خارج��ی پیش رونده روس��یه در 
واقع پیشرفت سریعی در پیشبرد 
ه��دف اس��تراتژیک ب��زرگ قرن 
۲۱ مس��کو برای قرار گرفتن در 
موقعیت یک نیروی متوازن عالی 
در ابرقاره اوراس��یا داش��ته که به 
نوب��ه خ��ود گذر جهان��ی به یک 
نظم جهانی چند قطبی را تسریع 
می کند. براس��اس گ��زارش اویل 
پرایس، برای روشن شدن اهمیت 
ژئواس��تراتژیکی که مسکو  اقدام 
اخی��راً انج��ام داده اس��ت، الزم 
است چهار هدفی که با نقشه راه 
پیش برده  ایرانی-روس��یه  انرژی 

می شوند، بررسی شوند: 

رونمایی خط لوله ترانس 
آذری

روسیه قصد دارد یک خط لوله 
تران��س آذری به ای��ران احداث 
کن��د که نه تنها روابط روس��ی-

ایران��ی دوجانب��ه و گس��ترش 
روابط س��ه جانبه با آذربایجان را 
تحکیم خواهد کرد، بلکه مهم تر 
از هم��ه، موفقیت نزدیکی اخیر 
روس��یه و آذربایج��ان طی یک 
سال گذش��ته را نشان می دهد. 
مس��کو، باک��و را به عن��وان یک 
می بیند  یکپارچه کنن��ده  عامل 
ک��ه ه��دف ابرقاره کش��ورهای 
روس��یه و چی��ن ب��رای مرتبط 
وس��یعی  س��رزمین های  کردن 
ب��ه یکدیگر را تس��هیل می کند 
متحد  که  ارمنستان  درحالی که 
سنتی روس��یه بوده است، یک 
مان��ع متمای��ل به غ��رب دیده 
می ش��ود که به یک باره به یک 
تبدیل شده  ش��ریک س��رکش 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، نقطه 
عطف جدید در روابط روسیه و 
آذربایجان که درست چند هفته 
پی��ش از امض��ای برنامه ری��زی 
ش��ده توافق جدید ارمنستان با 

اتحادی��ه اروپ��ا روی داد، نباید 
تصادف��ی تعبی��ر ش��ود. انتظار 
آذربایج��ان  نزدیک��ی  م��ی رود 
به روس��یه همزمان با کش��ش 
ارمنس��تان ب��ه س��وی غ��رب، 
فرآیند  ب��رای  پیامدهای جدی 
باغ داش��ته  ناگورنو-قره  صل��ح 
باش��د زی��را نش��ان می دهد که 
مس��کو احتماال از راهکار مورد 
نظر آذربایج��ان در این منازعه 
مطاب��ق ب��ا قان��ون بین المل��ل 
حمایت خواهد کرد، درحالی که 
ادامه  از  غ��رب ممک��ن اس��ت 
اشغال این منطقه توسط ایروان 

حمایت کند. 

آغاز جریان آسیای جنوبی
نتیجه مهم دیگر نشست سه 
جانبه اخیر میان ایران، روس��یه 
و جمه��وری آذربایج��ان ای��ن 
است که روسیه اعالم کرد قصد 
دارد ی��ک خط لوله میان ایران، 
پاکستان و هند بسازد که ممکن 
است نش��ان دهد روسیه موفق 
شده هند را وادار کند حمایتش 
از تروریس��م علیه پاکس��تان را 
ب��ه دلیل منفع��ت جدید دهلی 

ن��و در ثب��ات ای��ن منطق��ه به 
دلیل جری��ان آس��یای جنوبی 
کاهش دهد. اگر این استراتژی 
مس��کو  باش��د،  موفقیت آمی��ز 
می تواند ثاب��ت کند که در واقع 
متعادل کننده ای  ق��درت  تنه��ا 
اس��ت که قادر به حف��ظ ثبات 
در منطقه محوری خاورمیانه و 

آسیای جنوبی است. 

خنثی کردن ایران به عنوان 
یک رقیب اروپایی

داش��ت  اوبام��ا قصد  دول��ت 
از س��رمایه گذاری غرب��ی برای 
تبدیل ایران به یک رقیب جدی 
برای روس��یه در ب��ازار اروپایی 
اس��تفاده کن��د. ام��ا کل ای��ن 
نقش��ه اکنون به دلی��ل رویکرد 
تخاصم��ی ترامپ در قبال ایران 
خنثی ش��ده و ماموریت نجاتی 
ک��ه س��رمایه گذاری های انرژی 
روس��یه وارد آن ش��ده اس��ت، 
نج��ات اقتصاد ای��ران از قلدری 
ضدایرانی آمریکا برای ش��رکای 
غربی این کش��ور و تحریم های 
قریب الوقوع علی��ه بخش منابع 
چنی��ن  تح��ت  اس��ت.  ای��ران 

شرایطی که استراتژی های چند 
ساله همه طرفین را تغییر داده 
است، هدایت ایران برای تبدیل 
شدن به یک رقیب جدید برای 
روسیه در اروپا غیرممکن شده، 
بنابراین این سناریو عقیم مانده 

است. 

اطمینان خاطر به ایران 
درباره نزدیکی روسیه و 

عربستان
ای��ران نگ��ران نزدیکی  اگ��ر 
ب��ود،  عربس��تان  و  روس��یه 
س��رمایه گذاری  اع��الم 

 ۳۰ میلی��ارد دالری روس نفت 
در بخ��ش انرژی ایران باید مایه 
آس��ودگی خاطر ته��ران ش��ود. 
اکن��ون می تواند مطمئن  ایران 
ش��ود که مس��کو ته��ران را به 
س��عودی ها نمی فروشد بلکه در 
واقع ت��الش می کند روابط بین 
را  پیچیده خاورمیانه  کش��وری 
متع��ادل کن��د. بنابراین ش��اید 
نتیجه موفقیت آمیز سفر پوتین 
ب��ه ای��ران اثبات این ب��وده که 
شکل گیری استراتژی روسیه تا 

چه موفق بوده است. 

نقشه راهی برای سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری در بخش انرژی ایران

اهداف شراکت انرژی روسیه با ایران چیست؟ 

تجربه موفق 5۰ کشور جهان 
پول��ی  پیمان ه��ای  انعق��اد  در 
دوجانبه راهکاری برای دور زدن 
و کمرنگ ک��ردن آثار تحریم ها 
علیه ایران است؛ تحریم هایی که 
طی هفته های گذش��ته از سوی 
واشنگتن در قالب قوانین کاستا 
علیه ای��ران تعری��ف و طراحی 
شده بار دیگر این واقعیت را به 
اثبات رس��اند که برای مقابله و 
مبارزه ب��ا تحریم های اینچنینی 
ک��ه به احتمال قری��ب به یقین 
در آین��ده نیز اس��تمرار خواهد 
داش��ت  باید درص��دد تعریف و 
طراح��ی اقدام��ات و طرح های 
مؤثر، هوش��مندانه و کارآمد در 
راستای خنثی س��ازی تحریم ها 
بود. در طول س��الیان گذش��ته، 
به کرات به موضوع مقاوم سازی 
اقتصاد کش��ور تأکید شده و در 
اصل یکی از دالیل اصلی تعریف 
و تدوین سیاست های موسوم به 
اقتص��اد مقاومتی به تحریم های 
غ��رب و به خصوص آمریکا علیه 
ایران باز می گردد. قطع به یقین 
در صورت ت��الش و اهتمام هر 
چه بیش��تر برای دس��تیابی به 
اه��داف از پی��ش تعیین ش��ده 
در ای��ن خصوص، بس��یاری از 

مش��کالت اقتصاد کشور مرتفع 
می ش��د، امری که امید است از 
ای��ن پس با ت��الش مضاعف هر 
چه بیشتری پیگیری و عملیاتی 
شود. در این میان، اتخاذ برخی 
تدابی��ر هوش��مندانه، در کن��ار 
حمای��ت از تولید داخلی، مقابله 
با قاچاق، رف��ع رکود اقتصادی، 
ش��غلی  فرصت ه��ای   توس��عه 
و. . .  )به عنوان اصلی ترین ارکان 
دس��تیابی به اهداف پیش بینی 
می توان��د  عرص��ه(،  در  ش��ده 
به عنوان عناص��ری مکمل برای 
خنثی س��ازی تحریم ها و مقابله 

با آن، مدنظر قرار گیرد. 

دور زدن تحریم ها با 
پیمان های پولی

حس��ن تق��وی، کارش��ناس 
اقتصادی در گفت وگو با باشگاه 
با اش��اره به  خبرنگاران جوان، 
لزوم گسترش پیمان های پولی 
دو جانب��ه میان ای��ران با دیگر 
ش��رکای اقتصادی کش��ورمان 
و دولت ه��ای ه��دف، به عنوان 
راس��تای  در  تدبیری س��ازنده 
دور زدن و ک��م اثر ش��دن آثار 
تحریم ه��ا اظه��ار ک��رد: ک��م 
نیستند صاحب نظران اقتصادی 

که معتقدند یکی از اصلی ترین 
کردن  بی اث��ر  ب��رای  راهکارها 
تحریم ه��ای بانک��ی، به خروج 
از نظام پرداخ��ت دالر و یورو، 
تعریف و تأمی��ن پیش نیازهای 
مناسب پولی دو جانبه معطوف 
می ش��ود. وی افزود: این اقدام، 
تجربه جدیدی نیست و به واقع 
ش��یوه و رویک��ردی اس��ت که 
در س��الیان گذش��ته از س��وی 
برخی کش��ورها در دستور کار 
ق��رار گرفته و با ات��کای به این 
رویه، به صورت آهس��ته و نرم، 
فاصله خود را ب��ا دالر افزایش 
داده اند. تقوی گفت: براس��اس 
ارزیابی ها و بررس��ی های انجام 
شده تاکنون بیش از 5۰ کشور 
جه��ان ب��ه انعق��اد پیمان های 
مب��ادرت  دو جانب��ه  پول��ی 
ورزیده ان��د و ایران نیز می تواند 
با حرکت مستمر در این مسیر، 
از توفیقات حاصل��ه از رویکرد 
این  مذک��ور بهره من��د ش��ود. 
کارشناس اقتصادی مطرح کرد: 
اقداماتی  البته در سالیان اخیر 
در ای��ن خصوص انجام ش��ده 
که تفاهم نامه ه��ای میان ایران 
اس��لواکی، عراق،  با کشورهای 
قزاقستان، رسیه، چین،  لبنان، 

مال��زی، ویتن��ام، آذربایجان از 
نمونه های آن به ش��مار می رود 
اما همچنان این توافق ها جنبه 
اجرای��ی و عملیاتی ملموس به 
خود نگرفته اس��ت. وی افزود: 
بزرگی  ب��ا کش��ورهای  ای��ران 
همچون کره جنوبی، روس��یه، 
هندوستان، چین و. . . مراودات 
و مناسبات اقتصادی دارد و در 
ص��ورت تحقق این ام��ر میان 
ای��ران و ُدَول مذکور بس��یاری 
از فش��ارهای ناشی از تحریم ها 
که با اتکای به ابزار دالر اِعمال 
می ش��ود، دفع و کنترل خواهد 

شد. 

گسترش پیمان های پولی 
توام با مدیریت صادرات و 

واردات
کارشناس  ش��یرازی،  محمد 
حوزه اقتصادی با اشاره به نقش 
بسیار سازنده این اقدام )توسعه 
و گس��ترش پیمان ه��ای پولی 
دو جانبه(گف��ت: این رویکردی 
اس��ت که پی��ش از انقالب نیز 
در مقاطعی در دس��تورکار قرار 
گرفت و از قضا، حامل و حاوی 
نتایج مثبت و سازنده نسبی نیز 
بود. کارش��ناس اقتصادی بیان 

چین  کش��ور  هم اکنون  ک��رد: 
به عنوان یکی از سردمداراِن این 
روی��ه و روش در جهان مطرح 
است و نه تنها در راستای انعقاد 
تفاهم نامه ه��ای پولی دوجانبه، 
چندجانب��ه،  به ص��ورت  بلک��ه 
سیاست اشاره شده را پیگیری 
و اجرای��ی می کن��د. ش��یرازی 
گفت: البته نبای��د این نکته را 
از نظر دور داش��ت ک��ه عنصر 
مکمل این سیاست به مدیریت 
هوش��مندانه صادرات و واردات 
معطوف می ش��ود و در صورت 
ادامه سیاس��ت خام فروش��ی و 
نبود تالش برای توسعه اقالم و 
محصوالتی که از ارزش افزوده 
دستیابی  برخوردارند،  مناسبی 
به توفیق های شایس��ته در این 
خص��وص امکان پذی��ر نخواهد 
ی��ادآور  ب��ود. وی در خاتم��ه 
ش��د: به تعبیر دیگر، با افزایش 
ص��ادرات غیر نفتی و جلوگیری 
از ورود کااله��ای مصرف��ی که 
امکان تولید آن در داخل وجود 
دارد، می ت��وان بنی��ه اقتصادی 
کش��ور را در براب��ر تحریم های 
و  کش��ورها  دیگ��ر  و  آمری��کا 
دولت ه��ای معان��د ب��ا ای��ران 

اسالمی تقویت کرد. 

پیمان های پولی ایران و شرکای اقتصادی نفوذ دالر را کم خواهد کرد

راهکاری برای بی اثر کردن تحریم های احتمالی

گزارش2

سرمایه گذاری خارجی

همکاری با اروپایی ها برای اجرای 
پتروشیمی با مالکیت مشترک

مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: انتظار 
این اس��ت که صنعت پتروش��یمی و باالدستی حرکت 
مناس��بی انجام دهد و با همکاری ش��رکت های خارجی 
و اروپای��ی پروژه هایی با مالکیت مش��ترک اجرا ش��ود. 
علی محمد بس��اق زاده، مدیر تولید ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی در گفت وگو با آنا، گفت: اکنون مذاکرات آغاز 
و مطالعات اولیه نیز صورت گرفته  اس��ت و امیدواریم در 
آینده ای نزدیک به قرارداد تبدیل ش��ود. وی ادامه داد: با 
توج��ه به تصمیماتی که وزارت نف��ت برای آغاز زنجیره 
پتروشیمی از باالدس��تی گرفت، بیدبلند ۲ به هلدینگ 
خلیج فارس واگذار شد. بساق زاده افزود: همچنین ان جی 
ال ۳۲۰۰ به پتروش��یمی بندر امام واگذار شد تا از محل 
جمع آوری گازهای همراه نفت، خوراک پایدارتری برای 
پتروشیمی ها تامین شود. وی تاکید کرد: اکثر هلدینگ ها 
محصول صادراتی دارند ک��ه این زمینه را برای دریافت 
وام فراه��م می کند. به طور مثال صندوق بازنشس��تگی 
نفت توانس��ت ۳ هزار میلیارد دالر از یک شرکت کره ای 
فاینانس دریافت کند. مدیر تولید ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی گفت: هلدینگ خلیج فارس با اس��تفاده از 
فاینانس ک��ره و ژاپن برای پروژه های بیدبلند ۲ و الفین 
ایالم حرکت خوبی داشته است. وی ادامه داد: همچنین 
پتروشیمی باختر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای 
تکمیل پروژه خود استفاده کرد. بساق زاده افزود: از آنجا 
که مجتمع های پتروشیمی خصوصی هستند و با توجه 
به اینکه محصول صادراتی دارند، آس��ان تر می توانند از 
فاینانس اس��تفاده کنند. وی ادام��ه داد: در مجموع ۳ تا 
5 میلیارد دالر تامین مالی تعهدی امضا شده، همچنین 
مقداری جذب منابع نیز داش��ته ایم. بساق زاده افزود: در 
خصوص چین نیز گش��ایش اعتبار در این کشور قبل از 
تحریم شروع شده بود و اکنون نیز ادامه دارد. مدیر تولید 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش 5 تا 6 
میلیون تنی تولید پتروشیمی تا پایان سال گفت: با توجه 
به اقداماتی که انجام گرفته خوشبختانه طی برنامه ریزی 
امسال باید تعدادی از پروژه ها به تولید برسند که شامل 
پردیس ۳، پتروش��یمی مرجان و پتروشیمی کاوه است. 
وی ادامه داد: احتماال تا پایان سال پتروشیمی بوشهر نیز 
به بهره برداری خواهد رس��ید که شامل سه واحد تصفیه 
گاز، اتان ریکاوری و متانول پتروشیمی بوشهر است که 
در مجموع باالی 9۲درصد پیش��رفت دارد. بس��اق زاده 
تاکید کرد: پتروشیمی دماوند با توجه به تصمیم سازمان 
خصوصی سازی واگذار خواهد شد که خریدار آن شامل 
۲5درصد گس��ترش و بهره برداری پارس��یان، ۲5درصد 
ساتا، ۳۰درصد هلدینگ خلیج فارس و ۲۰درصد هم در 
اختیار ش��رکت ملی صنایع ملی پتروشیمی خواهد بود. 
وی افزود: با تصمیم جدید مبنی بر واگذاری، پشتیبانی 
مالی از پتروش��یمی دماوند بهتر ش��ده است. بساق زاده 
ادامه داد: با توجه به اینکه برق تولید پتروشیمی دماوند 
بیش��تر از نیاز است، برق تولیدی مازاد خود را به شبکه 

تزریق خواهد کرد. 

تعرفه واردات ترانس ۳۰درصد شد
استفاده سرمایه گذاران خارجی از 

ترانس های ایرانی
عضو س��ندیکای صنعت برق ای��ران گفت: به منظور 
جلوگیری از واردات ترانس های خارجی، تعرفه گمرکی 
ای��ن کاال از ۲4 ب��ه ۳۰درص��د افزایش یاف��ت؛ در این 
شرایط، سرمایه گذاران خارجی  )فاینانسورها( به جای 
وارد کردن ترانس های کشور خود، ترانس های ایرانی را 
خریداری می کنند.  »ارسالن فتحی پور« روز پنجشنبه 
در جمع خبرنگاران افزود: ایران جزو ۱۰ کش��ور بزرگ 
س��ازنده ترانسفورماتور در جهان اس��ت و هم اکنون از 
نظر کیفیت در جایگاهی ق��رار دارد که می تواند عالوه 
بر تجهیزات، دانش فنی خود را به دیگر کشورها صادر 
کند. به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به این سوال ایرنا که 
»در این ش��رایط چرا پارس��ال ۱۰ میلیون دالر ترانس 
وارد کشور شده است؟«، گفت: در مقابل صادرات ۱۲۰ 
میلیون دالری ترانس )فقط توس��ط یک شرکت ایرانی 
به خارج از کش��ور(، ۱۰ میلیون دالر عدد قابل توجهی 
نیست. این فعال اقتصادی اضافه کرد: البته با توجه به 
افزایش تعرفه واردات ترانس، به نظر می رس��د امسال و 
سال های آینده میزان واردات این کاال به کشور روندی 
کاهشی به خود بگیرد. عضو سندیکای صنعت برق ایران 
از امضای دو قرارداد با سرمایه گذاران چینی که با ایران 
قرارداد فاینانس امضا کرده اند خبر داد و گفت: با توجه به 
افزایش تعرفه گمرکی واردات انواع ترانسفورماتور، ورود 
این کاال به کش��ور صرفه اقتصادی نخواهد داش��ت؛ به 
همین سبب تولیدکنندگان داخلی ترانس های مورد نیاز 
این سرمایه گذاران را تامین خواهند کرد. در قراردادهای 
فاینانس، یک بانک یا موسسه تجاری خارجی تسهیالتی 
را به منظور عملیاتی معین به کشور یا شرکتی مشخص 
پرداخت می کند؛ از تس��هیالت فاینانس برای خرید و 
احداث پروژه های س��رمایه ای و تجهیزات، ماشین آالت 
خطوط تولی��دی و خدمات اعم از نص��ب و راه اندازی، 
آموزش و دانش فنی اس��تفاده می ش��ود؛ در فاینانس، 
معموال کشور فاینانسور به دنبال عرضه تجهیزات خود 
به کشور تسهیالت گیرنده است. عضو سندیکای صنعت 
برق با اشاره به تاکید دولت به صادرات غیرنفتی عنوان 
کرد: تاکنون قراردادهایی با شرکت های عمان، آفریقای 
جنوب��ی، آذربایجان و عراق به منظ��ور صادرات ترانس 

منعقد شده است. 

یادداشت

انرژی

فساد، عامل پایین ماندن نرخ 
بهره وری در اقتصاد

اقتصاد دولتی، رانت و مقاومت مدیران میانی برای 
خصوصی س��ازی عمده ترین عواملی اس��ت که سبب 
ایجاد فساد در اقتصاد می ش��ود. اصلی ترین نکته ای 
ک��ه در خصوص فس��اد اقتصادی یا بس��ترهایی که 
موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد 
می ش��ود، می توان گفت این اس��ت که فعالیت های 
اقتصادی ش��فاف نیس��ت یا قوانی��ن و آیین نامه ها را 
ط��وری تنظی��م کرده اند که ش��فافیتی در آن ایجاد 
نمی شود. یکی از مش��کالت امروز نظام مالیاتی این 
اس��ت که به درستی مشخص نیست مودیان مالیاتی 
چه میزان درآمد دارند. یکی از دالیلی که دهک های 
پردرآمد در کشور شکل می گیرد، نبود بستر مناسب 
اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش 
گروه های دیگر می افتد که مانع ش��فافیت اقتصادی 
می ش��ود. بس��یاری از بنگاه ه��ای اقتص��ادی بعد از 
اجرای قانون خصوصی س��ازی شفافیت کامل ندارند. 
مشخص نیست بنگاه هایی که واگذار شده اند، دولتی 
هس��تند یا خصوصی؛ هرچند با اعداد می توان گفت 
که بیش��تر دولتی هستند. از میزان بودجه کل کشور 
که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اس��ت، سهم تولید 
ناخال��ص داخلی یک ۱.6 هزار میلیارد تومان اس��ت 
که این رقم نشان می دهد بیش از 8۰ درصد اقتصاد 
ایران در اختیار دولت اس��ت. بسیاری از شرکت هایی 
ک��ه در پیوس��ت بودجه ق��رار گرفته ان��د، به بخش  
خصوصی واگذار ش��ده اند یا آنکه ۲۰ درصد از سهام 
ممت��از آنها در اختیار دولت اس��ت؛ س��هام ممتاز به 
این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت 
انجام می ش��ود، در نتیجه شفافیتی در اقتصاد وجود 
ندارد و این موضوع بس��تر فساد را فراهم کرده است. 
نوع مجوزهایی که داده می شود، انحصار ایجاد کرده 
اس��ت. همه می دانند مجوزهایی ک��ه برای صادرات 
و واردات ب��ه بخش��ی از تجار داده می ش��ود؛ زمینه 
ایجاد فس��اد و رانت را در کش��ور به وج��ود می آورد؛ 
مث��اًل همین ارزی که بانک مرک��زی با دو نرخ اعالم 
می کن��د، هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار 
آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این 
بدان معناس��ت که موفق به دریافتی ارزی ش��ده که 
نس��بت به بازار آزاد ارزان تر اس��ت. روزنه های فساد 
به راحتی قابل شناس��ایی اس��ت. با این حال بستن 
این روزنه ها ص��ورت نمی گیرد؛ مثال وقتی که دولت 
اعالم می کند قصد داریم شرکت های دولتی را واگذار 
کنیم، اما در بدنه دولت می بینیم مقاومت هایی دیده 
می شود. این مقاومت ها همان روزنه های فساد است. 
در شش برنامه توسعه ای رشد 8درصدی و بهره وری 
۲.5درصدی هدف گذاری ش��د، اما ام��روز می بینیم 
ک��ه بهره وری بنگاه ه��ای ما به نیم هم نمی رس��د و 
طبیعی اس��ت که ریش��ه پایین بودن بهره وری فساد 
در اقتصاد اس��ت. وقتی به هر دلیلی سازمانی کارآمد 
نباشد، بهره وری مناس��ب نباشد، مسلم است که آن 
س��ازمان به دنبال بس��تری برای سودآوری می گردد 
ت��ا هزینه های خود را توجیه کند و این موضوع خود 

فسادزاست. 
منبع: خبرآنالین

۱.۲میلیون بشکه نفت خام سوآپ 
به تهران رسید

مدیر ش��رکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران از 
س��وآپ یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار بش��که نفت خام 
س��وآپ به منطقه تهران خبر داد. حس��ن باقریان با 
اشاره به از س��رگیری سوآپ از مردادماه سال جاری 
اظهار کرد: تاکنون ح��دود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بش��که نفت خام س��وآپ به منطقه تهران وارد و به 
پاالیش��گاه های ته��ران و تبری��ز تحویل داده ش��ده 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه ظرفیت خط لوله س��وآپ 
5۰۰ هزار بش��که در روز اس��ت، افزود: قبل از اینکه 
س��وآپ متوقف ش��ود روزانه حدود ۱۲۰ هزار بشکه 
نفت خام سوآپ می شد، درحال حاضر هم خط لوله 
پاس��خگوی روزانه 5۰۰ هزار بش��که است اما میزان 
س��وآپ بس��تگی به سیاس��ت های کالن وزارت نفت 
دارد. س��وآپ باعث صرفه جویی انرژی می ش��ود زیرا 
برای انتق��ال نفت خام از جنوب ب��ه تهران باید ۱4 
تلمبه خانه در س��رویس قرار داشته باشد اما اگر این 
نفت خام از شمال که همان کشور ترکمنستان است 
وارد تهران ش��ود چهار تلمبه خانه باید در س��رویس 
قرار داشته باشد. به گزارش ایسنا، مدیر شرکت لوله 
مخاب��رات نفت منطقه تهران با تأکید بر اینکه میزان 
س��وآپ نفت خام تا پایان سال افزایش خواهد یافت، 
گفت: امضای قراردادهای جدید و اجرای آن زمان بر 
است اما آمادگی سوآپ روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت 
خام ادامه پیدا می کند. براس��اس این گزارش، اوایل 
ش��هریورماه س��ال جاری، پس از هفت سال وقفه در 
س��وآپ نفت کش��ور، ۳6۰ هزار بش��که نفت خام از 
طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، س��اری، ری س��وآپ و 

به پاالیشگاه تهران وارد شد. 
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مسکن در حالی دوره پیشارونق را سپری 
می کند که بررسی کارنامه قیمتی در این 
بازار نش��ان می دهد طی 24 سال اخیر با 
وجود باور عمومی، مس��کن همواره بازاری 
سودده برای س��رمایه گذاران نبوده است. 
بررس��ی های صورت گرفته نشان می دهد 
هرچند مسکن در این دوره زمانی نه چندان 
کوتاه، پنج بار جهش قابل توجه قیمتی را 
تجربه کرده و به آمال سرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری تبدیل شده اما دو دوره نیز 
با ریزش قیمت ها روبه رو بوده است.  بر این 
اس��اس دوره ریزش قیمت ها غالبا بین دو 
تا چهار س��ال دوام آورده و بار دیگر در اثر 
رشد تورم، قیمت ها به حالت قبل بازگشت 
داش��ته اس��ت. در ای��ن می��ان از 5 دوره 
افزایش انفجاری قیمت مس��کن، یکی در 
دوره س��ازندگی رخ داد و دیگری در دوره 
اصالحات اتفاق افتاده اس��ت. اما بیشترین 
افزایش قیمت مسکن مربوط به دولت های 
نهم و دهم اس��ت. به گزارش خبرآنالین، 
س��ه افزایش قاب��ل توجه قیم��ت در این 
ب��ازار در دوره ریاس��ت جمهوری محمود 
احمدی نژاد موس��وم به دوره »مهرورزی« 
رخ داده اس��ت. در دولت یازدهم که شعار 
تدبیر و امید را برای خود برگزید، افزایش 
انفجاری قیمت مسکن را در کارنامه خود 
ثبت نک��رد و دوره دوم ریاس��ت جمهوری 
حس��ن روحانی نیز تاکنون جهش قیمتی 
در مس��کن رخ نداده است. بنابراین دولت 
یازدهم تنها دولتی اس��ت که طی دو دهه 
گذشته جهش قیمت مسکن را در کارنامه 
خود ندارد.  آخرین آمارهای ارائه ش��ده از 
سوی بانک مرکزی نشان می دهد متوسط 

قیمت مسکن در تهران در شرایطی بیش 
از 4 میلی��ون و پانصد ه��زار تومان در هر 
مترمربع است که 24 سال قبل، یعنی در 
س��ال 1372 هر متر مربع واحد مسکونی 
در این کالنشهر نزدیک به 52 هزار تومان 
قیمت داش��ت.  اگر مبنا مقایس��ه قدرت 
خرید عمومی در کشور باشد، باید این نکته 
مدنظر قرار گیرد که قیمت مسکن در سال 
1372 نیز ناچیز نبود و »اجاره نش��ینی« و 
»قشر مستضعف و آسیب پذیر«، واژه هایی 
بود که در ادبیات سیاسی - اقتصادی این 

دوره به وفور یافت می شد. 

متهمی به نام تعدیل
قیمت مس��کن ب��ه تبع رش��د عمومی 
قیمت ه��ا در س��ال های 1374 و 1375 
افزایش��ی قاب��ل توج��ه را ش��اهد ب��ود. 
تراکم فروش��ی و رونق ساخت و س��از عامل 
اصلی رشد قیمت ها در این سال ها عنوان 
می ش��ود. آغاز به کار دولت هفتم با ثبات 
بازار مسکن در ایران همراه بود. برنامه سوم 
توسعه در این سال ها در سازمان عریض و 
طویل برنامه و بودجه نگاشته شد و در دل 
آن م��اده ای بود که بعدها به قانونی دائمی 
بدل ش��د. تاس��یس بانک ه��ا و بیمه های 
خصوصی در این برنامه دیده ش��د. ش��اید 
مهم ترین تاثی��ر اولیه بانک های خصوصی 
نوپا را بت��وان بر بازار مس��کن ایران رصد 
کرد. بانک های خصوصی اعطای تسهیالت 
50میلیون تومانی مسکن را در این سال ها 
در دستور کار قرار دادند و بهای مسکن در 
سال های 1381 و 1382 افزایشی شگرف 
را ش��اهد بود.  در این س��ال ها و س��الیان 

پس از آن بخش��ی از فعالی��ت بانک های 
خصوصی و موسس��ات مالی و اعتباری به 
بازار مسکن معطوف شد. تاثیر چرخش به 
سمت مسکن را امروز می توان در سیستم 
بحران زده بانکی مشاهده کرد به طوری که 
آغ��از رکود در این بازار ب��ا آغاز بحران در 
بسیاری از موسسات همراه بود. موسساتی 
که ح��اال اموال غیر منقول و امالک ش��ان 
تحت تاثیر رکودی که به جان بازار مسکن 

افتاده است، فروش نمی رود. 

هر متر تهران چه زمانی میلیونی شد؟ 
 بررسی متوس��ط قیمت های ارائه شده 
برای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 
نش��ان می دهد هر چند مس��کن همواره 
دغدغه س��اکنان این شهر بزرگ و در کل 
ایرانیان است، اما تا زمان ریاست جمهوری 
دولت نهم روی میلیونی ش��دن را به خود 
ندیده بود.  بازار مس��کن ته��ران از آن رو 
حائز اهمیت اس��ت که به نوعی پیش��ران 
بازار مس��کن در کش��ور تلقی می ش��ود و 
تغییرات قیمت��ی در این بازار س��یگنالی 
برای سایر شهرها، خصوصا شهرهای بزرگ 
تلقی می ش��ود. قیمت هر متر مربع واحد 
مس��کونی تهران که در زم��ان آغاز به کار 
دولت نهم یعنی س��ال 1384 برابر با 586 
هزار تومان بود، درس��ت دو سال بعد روی 
ی��ک میلیون و 357 هزار تومان را به خود 
دی��د. رئیس دولت وقت اما افزایش قیمت 
مس��کن را توطئه ای علیه دولتش دانست 
و تاکی��د کرد ک��ه اط��الع دارد برخی در 
اس��تخری در شمال ش��هر تصمیماتی را 
برای افزایش قیمت مسکن اتخاذ کرده اند. 

ای��ن اما تنه��ا تجرب��ه رش��د انفجارگونه 
قیمتی در بازار مس��کن، طی دوره ریاست 
جمهوری وی نبود و نه تنها س��ال 1387 
که در سال های 1391 و 1392 نیز قیمت 
مسکن رشدی ش��گفت انگیز را شاهد بود. 
رش��د تورم در س��ال های 1391 و 1392 
ش��اید یک��ی از مهم ترین دالی��ل افزایش 
ش��دید قیمت مس��کن در عین رکود در 

سرمایه گذاری در این بازار باشد. 

بازاری با طعم رکود
دول��ت یازده��م در نخس��تین روزهای 
فعالیت خود قول کنترل نرخ تورم را داده 
بود. این سیاس��ت تاثیر خود را در تمامی 
بازاره��ای از جمل��ه ب��ازار مس��کن به جا 
گذاشت. بسیاری از بازارها در این دوره طعم 
گ��س رکود را در زیر دن��دان خود مزه مزه 
کردند اما بررس��ی ها نش��ان می داد رکود 
در بازار مس��کن دالیل دیگری جز اجرای 
سیاست کنترل تورم دارد. سرمایه گذاری 
در این بازار از سال 1386 با کاهش روبه رو 
بود و رش��د قیمت ها در س��ال های 1391 
و 1392، چن��ان بن��ای مس��کن را بلن��د 
کرده بود که طبقه متوس��ط با ایس��تادن 
روی انگش��تان نیز یارای رس��یدن به آن 
را نداشت. در س��ایه از دست رفتن قدرت 
خرید، تحت تاثیر تورم لجام گسیخته این 
سال ها، رکود قدرت نمایی بیشتری داشت 
با این حال بس��یاری از کارشناس��ان دوره 
کنونی را دوره پیشارونق ارزیابی می کنند؛ 
هر چند مقامات وزارت راه و شهرسازی بر 
این اعتقادند که دولت تدابیری برای رونق 

غیر تورمی بازار مسکن اندیشیده است. 

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماعی از تعیین شاخص های 
کل��ی بودج��ه س��ال 1397 در 
هی��أت دولت خب��ر داد و گفت 
باید دهک های پایی��ن از یارانه 
ش��وند.  برخ��وردار  بیش��تری 
درب��اره چگونگی  ربیع��ی  علی 
توزیع یارانه ها در بودجه س��ال 
1397 اف��زود: هن��وز دولت در 
ای��ن زمین��ه بحث و جلس��ه ای 
نداشته اس��ت که هیأت وزیران 
بتواند تصمیمی اتخاذ کند. وی 
تصریح کرد: هن��وز پیش نویس 
بودجه س��ال آین��ده در دولت 
مطرح نش��ده اس��ت، ولی بحث 
ش��اخص های  درب��اره  کل��ی 
کل��ی و عمده بودجه مش��خص 
ش��ده ک��ه درب��اره فقرزدایی و 
مب��ارزه با فقر مطلق، اش��تغال 
و جهت گیری بودجه به س��مت 
بودجه  افزای��ش  اش��تغال زایی، 
عمران��ی و بحث تامین آب بوده 
که این موارد و جهت گیری های 
عم��ده بودج��ه در س��ال آینده 
اس��ت. وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی با بی��ان اینکه درباره 
توزی��ع یارانه ها دی��دگاه خاص 
و ش��خصی دارد، افزود: به نظر 
م��ن باید یارانه اف��راد کم درآمد 

جامع��ه  پایی��ن  دهک ه��ای  و 
بیش��تر شود و افرادی که دارای 
حداق��ل دس��تمزدند بتوانند از 
یارانه بیش��تری برخوردار شوند. 
به گزارش ایرن��ا، وی ادامه داد: 
م��ا بای��د بتوانیم ک��ف حمایت 
اجتماع��ی را داش��ته باش��یم و 
براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، هم برنام��ه خروج را در 
مدت دوسال برای توانمندسازی 
دهک های پایین اجرایی کرده و 
ه��م بتوانیم اف��راد کم درآمد را 
ب��ا افزایش مبلغ یارانه پوش��ش 
بیشتری دهیم. به گزارش ایرنا، 
دول��ت هر م��اه ب��رای پرداخت 
یاران��ه نق��دی ح��دود 34هزار 

میلیارد ریال اختصاص می دهد. 
در مقابل زیاده خواهی های 

اقتصادی خواهم ایستاد
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماع��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
در مقاب��ل فش��ارهای بیرونی، 
غیرکارشناس��ی  تحمیل ه��ای 
و زی��اده خواهی های سیاس��ی 
ایس��تاد،  خواه��د  اقتص��ادی 
دس��تورات نه گانه ای را خطاب 
هلدینگ ه��ای  مدی��ران  ب��ه 
تامین  س��رمایه گذاری  شرکت 
اجتماع��ی )شس��تا( ابالغ کرد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« از 
رواب��ط عموم��ی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی، ابالغ این 

دس��تورات توس��ط علی ربیعی 
ب��ا  چندس��اعته  نشس��تی  در 
مدیران شستا در سالن شرکت 
اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری 
صورت گرفت. دستورات نه گانه 

ربیعی به این شرح است: 
- کاهش تصدی گری بنگاه ها 
در راس��تای مصوبات جلس��ات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

- اص��الح و ارتقای بهره وری 
ش��رکت ها با تمرکز بر تکمیل 
زنجیره ارزش و افزایش بازدهی 

از دارایی ها
- تقویت انضباط مالی و نظارت 

مستمر بر هلدینگ های تابعه
- پایبن��دی ب��ه ش��فافیت و 

گ��ردش صحی��ح اطالع��ات و 
پاسخگویی به افکار عمومی 

- اتکا به مدیری��ت باثبات و 
شایس��ته س��االر، اقتص��ادی و 

مشورت پذیر 
- اولوی��ت ق��راردادن جذب 
خارج��ی  س��رمایه گذاری 
فعالیت ه��ای  گس��ترش  و 
ابع��اد  در  بین الملل��ی 

سرمایه گذاری، سرمایه پذیری
-  به کارگیری نخبگان علمی، 
به وی��ژه  گمن��ام  شایس��تگان 
نخبگان دانش��گاهی در سطوح 

مدیریتی و هیات مدیره ها 
- جلوگیری از اتالف سرمایه 
توسط ذی نفعان من غیرالحق 

- پرهی��ز از انتص��اب اق��وام، 
خویش��اوندان  و  نزدی��کان 
ذی نفوذان سیاسی اقتصادی به 

سمت های مدیریتی. 
در این دیدار »مرتضی لطفی« 
»اکب��ر  و  شس��تا  مدیرعام��ل 
و  هیات مدیره  رئی��س  ترکان« 
مدی��ران هلدینگ ه��ای نه گانه 
شستا حضور داشتند. همچنین 
پی��ش از صحبت ه��ای ربیعی، 
مدی��ران هلدینگ ها گزارش��ی 
از وضعیت، چالش ها و مس��ائل 

شرکت ها ارائه دادند. 

توضیح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی توزیع یارانه ها در بودجه سال 1397 

باید دهک های پایین از یارانه بیشتری برخوردار شوند

دولت یازدهم؛ تنها دولتی که جهش قیمت مسکن را در کارنامه اش ندارد

کاالیی با رکوردهای میلیونی در اقتصاد ایران
حمل و نقل ریلی

مشاور وزیر راه و شهرسازی: 
روش های تامین مالی پروژه های 

راه آهن تغییر می کند
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه 
روش های تامین منابع مالی س��اخت راه آهن در کشور 
تغییر خواهد کرد، گفت خطوط جدید یا درحال احداث 
ازجمل��ه راه آهن چابه��ار– زاهدان با روش ب��ی. اُ. تی 
)BOT( تامین مالی می شود. روش ساخت، بهره برداری 
و واگ��ذاری )Build Operate-Transfer( یک��ی 
از روش های پذیرفته ش��ده به منظور مشارکت بخش 
خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان 
است و دولت ها از این روش به عنوان یک روش مناسب 
برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی 
استفاده می کنند. به گزارش ایرنا، در این روش ساخت و 
بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت 
عنوان»ش��رکت پروژه« انجام و انتقال طرح به کارفرما 
پس از گذشت مدتی معین و بعد از تحصیل درآمد الزم 
محقق می شود. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
غالمرضا سالمی مش��اور وزیر راه و شهرسازی در امور 
حس��ابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی، در 
جلس��ه مجمع عمومی ش��رکت ویژه بررسی بودجه و 
اهداف س��ال 97، اتصال پنج اس��تان به شبکه ریلی را 
از دس��تاوردهای مهم دولت و شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل و نقل کشور ذکر کرد. 

تکمیل کریدورهای کشور، اولویت وزارت راه و 
شهرسازی در سال 97

خی��راهلل خادم��ی، مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی 
و مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل نیز در تشریح عملکرد این شرکت در حوزه 
پروژه های اقتصاد مقاومتی گفت: با تمرکز و تخصیص 
منابع به پروژه های اقتصاد مقاومتی تا شهریورماه بیش 
از 62 درصد پیش��رفت فیزیک��ی در مجموع 89 پروژه 

اقتصاد مقاومتی حاصل شده است. 
 وی به س��رانجام رس��اندن پروژه های اولویت دار و 
تکمی��ل کریدورهای کش��ور را از اولویت های س��ال 
آینده برش��مرد و افزود: اح��داث 418 کیلومتر خط 
ریل��ی، 401 کیلومت��ر آزادراه و هزار و 132 کیلومتر 
بزرگراه از جمله برنامه هایی اس��ت که در سال آینده 
دنبال خواهیم کرد. خادمی همچنین به اضافه شدن 
س��اخت و توسعه راه های روس��تایی به حوزه وظایف 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اشاره 
کرد و گفت: این مس��ئله در پیش��برد، برنامه ریزی و 
تسریع احداث زیرس��اخت ها وظایف ما را دوچندان 
کرده اس��ت اما مشکل اینجاست که با وجود توسعه 
وظایف شرکت و افزایش مسئولیت های محول شده، 
بودجه جاری افزایش چندانی نداشته است که این امر 
باید توسط مجمع عمومی مورد بررسی و تجدیدنظر 

قرار گیرد. 

آژانس اخبار فدرال روسیه: 
ایران زیرساخت هایش را برای 

 توسعه راهگذر بین المللی
 شمال - جنوب گسترش می دهد

آژانس اخبار فدرال روس��یه نوش��ت: ایران عالقه مند 
به توس��عه راهگذر بین المللی شمال - جنوب از هند تا 
اروپای شمالی است و به همین منظور زیرساخت های 
خود را گس��ترش می دهد. آژانس اخبار فدرال روسیه 
افزود: ایران عالقه مند به توسعه راهگذر ترانزیتی جدید 
از هند به اتحادیه اروپا از طریق خاک روس��یه اس��ت و 
آماده حمایت از آن است.  در گزارش این آژانس به نقل 
از »محمد راستاد« رئیس س��ازمان بنادر و کشتیرانی 
ایران آمده اس��ت: میزان مبادالت محموله ای در بنادر 
ایران رشد قابل مالحظه ای داشته است اما با این وجود 
در ایران تالش هایی برای توسعه زیرساخت های بندری 
که باید به یکی از اجزای مهم راهگذر بین المللی شمال- 

جنوب تبدیل شود، صورت می گیرد.
 راس��تاد اظهار داشت که برای تحقق این طرح ایران 
از هن��د تجهیزات بندری را به مبل��غ 85 میلیون دالر 

سفارش داده است. 
 آژان��س اخب��ار ف��درال روس��یه در ادامه نوش��ت: 
گزارش های آماری مسئولین ایرانی گویای احیای عالقه 
ای��ران به راهگذر بین المللی ش��مال - جنوب از طریق 
خاک روسیه و آمادگی هند جهت ارسال محموله های 
خود به اتحادیه اروپا با دور زدن کانال سوئز و کشورهای 

حوزه بالتیک است. 
بین الملل��ی  راهگ��ذر   ط��رح 
شمال-جنوب در راس��تای تکمیل راهگذر هلسینکی 
پایتخت فنالند و بمبئی در هندوستان است که ارتباط 
ترانزیتی کش��ورهای ش��مال اروپا و روسیه را از طریق 
ایران و جمهوری آذربایجان به کشورهای حوزه اقیانوس 

هند و جنوب شرق آسیا برقرار می کند. 
 افزون بر مسیر 7200 کیلومتری اصلی، شاخه های 
انشعابی این گذرگاه بین قاره ای به طول هزاران کیلومتر 
ده ها کش��ور دورت��ر را در آس��یا و اروپا ب��ه هم پیوند 
خواهد داد و یکی از اقتصادی ترین مس��یرهای جاده ای 

بین المللی می شود.  
روز گذش��ته چهار کشور ایران، روس��یه، بالروس و 
جمهوری آذربایجان در پایان نشست دو روزه مسئوالن 
راه آهن ها در باکو، تفاهم نامه توسعه ظرفیت های راهگذر 
شمال – جنوب و افزایش قابلیت رقابت آن و همکاری ها 

را امضا کردند. 

یادداشت

بخش خصوصی یا بخشک های 
خصوصی

بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته ای 
در اقتصاد داشته باشد، زیرا نیاموخته که راه رشد و بالندگی 
از پیوس��تگی و همبس��تگی می گذرد و به جای کمک به 
یکدیگر، ترجیح می دهد کوره راهی برای رساندن بار خود 
به مقصد داشته باشد. اینکه چرا بخش خصوصی ما تاکنون 
نتوانسته است سهم شایس��ته ای در اقتصاد کشور داشته 
باشد همه اش به دلیل نفت و اقتدار دولت ها و سهم باالی 
دولت و شبه دولتی ها در اقتصاد نیست. گرچه این دالیل و 
ده ها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف 
ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، که درست است، اما 

نباید دالیل درونی این پس ماندگی را نادیده گرفت. 
بخش خصوصی ایران چند ضع��ف بنیادین دارد؛ یکم 
اینکه به دانش روز مدیریت مجهز نیست. دانش تخصصی 
بخش خصوصی در مدیریت راهبردی، مالی، منابع انسانی، 
بازاریابی و فروش، عملیات، ریسک و سایر اجزای مدیریت 
پایین اس��ت. البته نس��ل جدید ما در این زمینه در حال 
پیش��رفت اس��ت. دوم اینکه خالقیت و نوآوری در بخش 
خصوصی ایران پایین اس��ت. همه منتظرند دالوری پیدا 
شود و دست به کار جدیدی بزند و سپس آنان فوج فوج از 
پی او روان شوند و آن قدر آن کار را تکرار کنند تا ظرفیت 
تولی��د چند برابر مصرف ش��ود و بعد یکی پس از دیگری 
کرکره ها را پایین بکش��ند. و بازهم روزنه امید اینکه نسل 
جوان خالق تر و در نوآوری جس��ورتر اس��ت. سوم اینکه 
بخش خصوصی ایران جهانی نیست. مهارت ها و انگیزه های 
بخش خصوصی ایران برای تعامل جدی، پویا و کنشگرانه 
با همتایان خود در دنیا پایین اس��ت. این چنین است که 
بخش خصوصی حتی در زمان��ی که دولت به این نتیجه 
رسید که باید از جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی 
آورد، هن��وز در پی تولید برای بازار داخ��ل بود و هنوز از 
سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک، تولید برون مرزی 
و انواع روش های جهانی شدن پرهیز داشت. و چهارم اینکه 
بخش خصوصی از یکپارچگی گریزان است و آن را به ضرر 
خود می داند. بخش خصوصی ایران مجمع الجزایری است 
که هر کدام سعی دارند پرچم خود را باالتر از دیگری نگه  

دارند و در نفی یکدیگر داد سخن بدهند. 
این مجمع الجزایر این چنین است: 

- واردات: عموم��ا واردکننده مذموم اس��ت. او مقصر 
ناکامی های تولید ملی و بیکاری کشور شناخته می شود. در 
این میان گروهی از واردکنندگان سعی می کنند به عنوان 
»واردکنندگان مواد اولیه و ماش��ین آالت« دامن خود را از 

دیگر واردکنندگان منزه نگه  دارند. 
- ص�ادرات: صادرکنن��دگان در ب��ادی ام��ر گ��روه 
موجه تری اند اما در میان شان گروهی به نام »پیله وران« به 
خراب کردن بازار صادراتی و صدور کاالی بنجل متهمند. 
گروهی دیگر، یعنی »صادرکنندگان مواد خام«، در عمل 
آورده ای برای کش��ور ندارند و ثروت ملی را به بهای اندک 
می فروش��ند و گروه بعدی که »صادرکنندگان محصوالت 
نفتی و پتروش��یمی« باشند از رانت نفت و گاز ارزان بهره 

می برند.
-  خدم�ات: در بخ��ش خدمات عده زی��ادی »دالل« 
نامیده می ش��وند که هیچ ارزش��ی برای اقتصاد به وجود 
نمی آورن��د و مته��م اصل��ی گرانی اند. عده زی��اد دیگری 
در کار »خدمات غیر مولد« هس��تند که کس��ب وکارهای 
کاذب و مخرب اقتصاد ملی قلمداد می شوند. گروهی هم 
»سوداگر« نامیده می شوند که از ناکارآمدی های بازار بهره 

می جویند و به »سفته بازی« مشغولند.
-  تولید: تولیدکنندگان برترین گروه از بخش خصوصی 
ش��ناخته می شوند اما فقط کسری از ایشان. زیرا در میان 
تولیدکنندگان نیز گروه��ی به عنوان »تولیدکننده کاالی 
بنجل و بی کیفی��ت« در مظان اتهامند و گروهی دیگر به 
دلی��ل عمق کمتر تولید، »مونتاژکار« نامیده می ش��وند و 

کارشان واجد ارزش واقعی نیست. 
این چنین است که بخش خصوصی یا در حال برچسب 
زدن به خودش است یا برچسب هایی را که از بیرون به او 

می زنند می پذیرد و ترویج می کند. 
بخش خصوصی ما مرتب از بزرگ تر ش��دن سهم دولت 
در اقتصاد و س��یطره بخش عمومی غیردولتی بر اقتصاد 
انتق��اد می کند اما به این نکت��ه توجه نمی کند که این دو 
بخش- آرام و بدون ستیز درونی و بدون اختالف- سرشان 
به کارشان گرم اس��ت و در عین بهره وری کمتر از بخش 
خصوصی اما با فراغت از تضاد درونی بیشتر و بیشتر رشد 
می کنن��د و در محافل خود به مطایبه از هم می پرس��ند: 

»کدام بخش خصوصی؟!«
و چون بخش خصوصی ما جهانی هم نش��ده، درنیافته 
است که همتایانش در دنیا خود را در این کلیشه ها گرفتار 
نکرده ان��د و هرکس��ی که در چارچ��وب »قانون« فعالیت 
کند محترم و مقبول اس��ت. آنه��ا همه زیر پرچم »بخش 
خصوص��ی قانونمند« یک دل و یک ص��دا کار و همکاری 
می کنن��د. داس��تان بخ��ش خصوصی ما یا م��ای بخش 

خصوصی، داستان غریب اما قریبی است. 
ما همچون فرزندان خلف این ملت هیچ کدام یکدیگر را 
قبول نداریم. چ��ون در فرهنگ خود از تفاوت های قومی، 
زبانی، دینی و مذهبی س��رمایه نساخته ایم بلکه دستاویز 
اختالف و نزاع به وجود آورده ایم، بیش��تر در جست و جوی 
مایه های اختالفیم. نیاموخته ایم که راه رشد و بالندگی از 

پیوستگی و همبستگی می گذرد. 
ازای��ن رو، به ج��ای اینکه با کمک یکدیگ��ر بزرگراهی 
برای رشد و توسعه بس��ازیم، ترجیح می دهیم کوره راهی 

اختصاصی برای رساندن بار خود به مقصد داشته باشیم. 
منبع: ایرنا

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



ارس��ال پیش نویس الیحه بودجه س��ال 
آینده به دولت همزمان با عبور قیمت دالر 
مبادله ای از مرز 35هزار ریال، بر گمانه زنی 
فعاالن اقتصادی درباره چشم انداز آتی نرخ 
این ارز افزوده است. دولت یازدهم از زمان 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
در دی م��اه 1394 اعالم کرده اس��ت قصد 
دارد برنامه یکسان س��ازی ارز را اجرا کند، 
به ای��ن معنی که هیچ فاصل��ه ای بین نرخ 
ارز دولتی و بازار نباش��د تا به این وس��یله 
ضم��ن حمای��ت از تولید داخل��ی در برابر 
واردات، فس��ادهای محتمل نیز به حداقل 
برس��د. با این حال و با گذش��ت نزدیک به 
دو سال از وعده های مکرر دست اندرکاران، 
هنوز یکسان سازی ارز در کشور اجرا نشده 
است و بانک مرکزی ترجیح می دهد با یک 
ش��یب مالیم و متناسب با نرخ تورم و دیگر 
عوام��ل مؤثر در تعیین ن��رخ برابری دالر و 
ری��ال، فاصل��ه قیمت ارز مبادل��ه ای و آزاد 
را ب��ه حداقل ممکن برس��اند. تالش بانک 
مرکزی برای اس��تقرار نظام یکسان س��ازی 
ارز در دهه های گذشته تجربه های شکست 
و پی��روزی را توامان دارد؛ یکب��ار در دهه 
70 خورش��یدی که به دالی��ل متعددی از 
جمله ب��اال ب��ودن بدهی ه��ای کوتاه مدت 
خارجی شکس��ت سختی خورد اما با درس 
گرفتن از اشتباه گذشته از فروردین 1381 
ب��ا موفقیت آن را مس��تقر کرد ت��ا اینکه با 
اوج گی��ری تحریم ه��ای بین المللی و بانکی 
علیه کشورمان و لزوم صیانت از منابع ارزی 
 در سال های 1390 و 1391، بار دیگر نظام 
چند نرخ��ی به اقتصاد ایران بازگش��ت. به 
گ��زارش ایرنا، نگاهی به نرخ مبادله ای دالر 
از ابتدای امس��ال تا نیمه آبان ماه امس��ال، 
نم��ای روش��نی از حرک��ت نظ��ام بانکی و 
اقتصاد ایران به س��مت واقعی ش��دن نرخ 
ارز را نش��ان می دهد؛ دالر بانکی فروردین 
امس��ال را با نرخ 32420 ریال آغاز کرد و 
در پایان فصل بهار به 32495 ریال رس��ید 
یعنی در س��ه م��اه تنها 75 ری��ال افزایش 
داش��ت. با ای��ن همه در فصل تابس��تان به 
دلیل اثرگ��ذاری متغیرهای مؤثر بر تعیین 
نرخ دالر نظیر تغییر در نرخ برابری ارزهای 

جهانروای دیگری چ��ون یورو و تغییر نرخ 
تورم داخلی، شاهد رشد شتابان آن بودیم؛ 
به ش��کلی که قیم��ت آن از 32493 ریال 
در ابتدای تیرماه به 33570 ریال در پایان 
ش��هریور رس��ید یعنی اینکه در این فصل 
1077 ری��ال رش��د کرد. در نیمه نخس��ت 
فصل پاییز بر ش��دت ای��ن افزایش قیمت 
دالر مبادل��ه ای اف��زوده ش��د و اگرچه این 
فص��ل را با رق��م 33605 ری��ال آغاز کرد، 
ام��ا در میانه آبان به 35057 ریال رس��ید، 
یعنی فقط در 45روز توانس��ت 1452 ریال 
رش��د کند. با این اوصاف قیمت دالر بانکی 
از ابتدای امس��ال تاکنون 2637 ریال رشد 
کرده اس��ت، درحالی که پارسال در همین 
 م��دت )ابت��دای فروردی��ن تا نیم��ه آبان( 
1555 ریال رش��د کرده ب��ود یعنی اینکه 
رش��د امس��ال نرخ دالر 41درصد بیشتر از 

پارسال بوده است. 

وضعیت بازار ارز از آغاز امسال
اگر مبنای نرخ ارز آزاد را س��امانه نظارت 
ارز )سنا( در نظر بگیریم که میانگین موزون 
فروش ارزهای عم��ده در صرافی های مجاز 
سراس��ر کشور درج می ش��ود، دالر در آغاز 
امس��ال )پنجم فروردین( ب��ا نرخ 37556 
ه��زار ریال به فروش رف��ت که این عدد در 
15 آبان ماه به 40611 ریال رس��ید. با این 
اوصاف در 30 هفته ای که از سال ،گذشته 
اس��ت، قیمت دالر در بازار ارز 3055 ریال 
افزایش داش��ته اس��ت؛ درحالی که پارسال 
در همین مدت 1496 ریال رش��د داشت، 
بنابراین در مدت مورد محاس��به دالر 7.5 
درصد در بازار آزاد رش��د کرد، درحالی که 
پارس��ال در این مدت فقط 4درصد افزایش 

قیمت را تجربه کرده بود. 

مابه التفاوت نرخ ارز در بازار بین 
بانکی و بازار آزاد

نگاهی به ارقام اعالم ش��ده بانک مرکزی 
درب��اره مابه التفاوت ن��رخ ارز در بازار بین 
بانک��ی و ب��ازار آزاد بیانگ��ر آن اس��ت که 
هرچن��د این فاصل��ه در فصل به��ار رو به 
کاهش نه��اد و از 5339 ریال در فروردین 

ب��ه 5159 ری��ال در اردیبهش��ت و 4902 
ریال در خرداد ماه رس��ید ام��ا در ماه های 
 تی��ر و م��رداد بار دیگر افزای��ش یافت و به 
و  تی��ر  م��اه  در  ری��ال   5219 
5303 ریال در مردادماه رسید. با این حال 
دس��ت اندرکاران ارزی کش��ور از وضعی��ت 
کنون��ی اب��راز رضای��ت می کنن��د؛ در این 
پیون��د اکب��ر کمیج���ان��ی، ق����ائم مقام 
بانک مرک��زی. این هفته در نشس��تی که 
در دانش��گاه الزهرا  )س( برگزار شد، اعالم 
کرد: بانک مرکزی با هدف یکسان س��ازی، 
به کاهش تدریجی ش��کاف نرخ ارز رسمی 
ب��ا نرخ ارز بازار آزاد اق��دام کرده که در اثر 
آن این ش��اخص از 112.6 درصد در سال 
1391 ب��ه 16.2 درص��د در هف��ت ماه��ه 
امس��ال کاهش یافته اس��ت. ب��ا این وجود 
انتظ��ار نم��ی رود در ماه ه��ای باقیمانده از 
س��ال نرخ دالر روند کاهشی در بازار بگیرد 
 زیرا در آذرماه تقاضای ارزی به دلیل فصل

 تس��ویه  حس��اب ش��رکت های واردکننده 
با طرف ه��ای خارجی خ��ود رو به افزایش 
می نهد که این افزایش تقاضا، بازار را تحت 
تأثیر قرار می دهد. هرچند با فروکش کردن 
تب تقاضا، در س��ال های اخی��ر در ماه های 
دی و بهمن، قیم��ت دالر در بازار بار دیگر 

تعدیل می شود. 

گزینه های مختلف برای آینده نرخ 
دالر

گزینه ه��ای  بودجه ری��زی،  فص��ل  در 
مختلفی ب��رای آینده ن��رخ دالر و به ویژه 
قیمت هر بش��که نفت مطرح می شود زیرا 
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، 
ای��ن نرخ گ��ذاری را اجتناب ناپذی��ر کرده 

است. هرچند برای قطعی شدن نظر دولت 
درباره نرخ تس��عیر ارز و قیمت هر بش��که 
نفت باید تا زمان تقدیم الیحه بودجه کل 
کش��ور به مجلس منتظر ماند اما عملکرد 
پارس��ال دولت در این زمینه قابل بررسی 
است. نیمه آذر ماه پارسال درحالی که نرخ 
دالر دولت��ی در 15 آذر ماه 31120 ریال 
و قیمت ف��روش آن در بازار آزاد 38943 
ریال بود، دولت بودج��ه خود را بر مبنای 
 دالر 33 هزار ریالی بست، یعنی پیش بینی

 1880 ریال افزایش را داش��ت. اکنون که 
قیم��ت دالر مبادله ای ب��ه 35 هزار و 57 
ریال رس��یده اس��ت، با توجه ب��ه تثبیت 
نرخ ت��ورم در مح��دوده 10درصدی، باید 
به همان می��زان نی��ز آن را در قیمت ارز 
م��ورد نظ��ر دول��ت دخیل ک��رد، هرچند 
ن��رخ ت��ورم داخلی تنه��ا عام��ل مؤثر در 
قیمت گذاری ارزهای عمده نیس��ت و باید 
در کنار عوامل سیاس��ی، عل��ل اقتصادی 
دیگ��ری چ��ون تفاضل نرخ ت��ورم داخلی 
و خارج��ی، نرخ براب��ری ارزهای عمده در 
برابر ارزهای منطقه ای، تحوالت مربوط به 
رشد اقتصادی ایران و تقویت ریال و منابع 

کشور را نیز در نظر گرفت.
 ب��ه گفت��ه صمد کریم��ی، مدی��ر اداره 
ص��ادرات بانک مرک��زی، هرگونه تغییر در 
ن��رخ برابری می��ان ی��ورو و دالر بر تعیین 
ن��رخ مبادله ای دالر اثر گذار اس��ت که این 
مس��ئله نیز خود از سیاست های اقتصادی 
بانک ه��ای مرک��زی جه��ان، ن��رخ رش��د 
اقتص��ادی در کش��ورهایی چ��ون آمریکا و 
 حتی تغییر نرخ بهره کلیدی در این کشور
 و نیز تنش ها و مباحث سیاس��ی در عرصه 

بین الملل اثر می پذیرد.  

فاصله بازار آزاد و ارز دولتی کاهش می یابد

نرخ مطلوب ارز برای بودجه سال 97  ابالغیه بانک مرکزی برای افزایش 
سود وام مسکن مهر لغو شد

گرچه درخواس��ت برای تصویب یارانه سود تسهیالت 
مازاد مس��کن مهر و گنجاندن آن در بودجه س��االنه، در 
نوب��ت طرح در هیأت دولت قرار گرفته و تاکنون یارانه ای 
در این رابطه تأمین نش��ده، اما بانک مرکزی تأکید دارد 
که با هماهنگی ای که با بانک مسکن داشته تاکنون بانک 
مس��کن قراردادی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار 
و غیر یارانه ای با مشتریان خود منعقد نکرده است.  این در 
حالی اس��ت که اوایل هفته اخیر قائم مقام بانک مرکزی 
دستور لغو بخش��نامه پرداخت تسهیالت با سود مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار را به بانک مس��کن صادر کرده بود 
ولی ظاهرا این بانک نس��بت به ابالغ آن اقدام کرده است. 
به گزارش ایس��نا، به دنبال ابالغیه مهرماه بانک مرکزی 
به بانک مس��کن در رابط��ه با انعق��اد قراردادهای جدید 
برای تس��هیالت 40 میلیون تومانی مسکن مهر حواشی 
نیز ایجاد ش��د. این ابالغیه در حالی رسانه ای شد و تأکید 
داش��ت که نرخ سود تسهیالت مس��کن مهر با توجه به 
افزایش��ی که از 25 به 40 میلیون داش��ته با عدم تأمین 
یارانه س��ود تا س��ه برابر افزایش یافته که ظاهرا این تمام 
ماجرا نبود. در ادامه مش��خص شد که بعد از اینکه بانک 
مرکزی پیشنهاد تأمین یارانه سود تسهیالت جدید مسکن 
مهر را به هیأت دولت ارائه کرده اس��ت به بانک مس��کن 
در مهرم��اه اعالم می کند که می تواند فعال براس��اس نرخ 
سود مصوب ش��ورای پول و اعتبار که تا 12 درصد است 
قرارداد های جدید را منعقد کند، اما وقتی تضمین یارانه 
س��ود از دولت آمد مجدد نرخ ها کاهش خواهد داش��ت، 
اما بعد از ای��ن ابالغیه مجدد بانک مرکزی به دنبال نامه 
مهرماه خود به بانک مس��کن دستور لغو این بخشنامه را 
داده و تأکید می کند که قراردادها براس��اس سود مصوب 
ش��ورا نبوده و حتی تس��هیالت جدید 40 میلیونی نیز با 
همان روال قبل منعقد شود. بانک مرکزی در اعالم خود 
به ایسنا توضیحاتی دیگر در این رابطه نیز ارائه کرده و از 
این حکایت دارد که تاکنون وامی با س��ود مصوب ش��ورا 
پرداخت نش��ده و به زودی پیش��نهاد تأمین یارانه سود و 
ب��ه عبارت��ی کمک مالی دول��ت برای کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت مش��تریان مسکن مهر در هیأت دولت بررسی 
 و تصویب خواهد شد. طبق اعالم بانک مرکزی، کمیجانی
 -قائ��م مقام بان��ک مرکزی- اوایل هفته جاری، دس��تور 
عدم صدور بخش��نامه افزایش نرخ س��ود تسهیالت مازاد 
مسکن مهر را به مدیرعامل بانک مسکن داده بود، با این 
وجود، این بانک نس��بت به ابالغ بخش��نامه مربوط اقدام 
کرد. همچنین بانک مرکزی روز چهارش��نبه 17آبان، به 
صورت کتبی نیز دس��تور لغو بخشنامه صادر شده توسط 
بانک مس��کن به واحدهای خود در سراسر کشور را ابالغ 
کرده اس��ت. این موضوع همزمان با درخواس��ت از دولت 
برای تصویب یارانه سود تسهیالت مازاد وام مسکن صورت 
گرفته است. بنابر این توضیحات، هر چند درخواست بانک 
مرکزی مبنی بر تصویب یارانه سود تسهیالت مازاد مسکن 
مه��ر و منظور کردن رقم آن در بودجه س��االنه، در نوبت 
طرح در جلسه دولت قرار داشته است، با این وجود بانک 
مس��کن با هماهنگی بانک مرکزی ظ��رف ماه های اخیر، 
بیش از 500 هزار فقره قرارداد تس��هیالت متمم مسکن 
مهر از 25 به 40میلیون تومان را با همان نرخ های یارانه ای 
گذشته تفاهم یا منعقد کرده است؛ بنابراین تاکنون بانک 
مس��کن قراردادی با نرخ های اعالم شده و غیر یارانه ای با 
مش��تریان خود منعقد نکرده اس��ت. بانک مرکزی تأکید 
کرد که با تصویب یارانه س��ود تس��هیالت مازاد و متمم 
مسکن مهر در نخستین جلسه پیش روی دولت، موضوع 
به صورت قانونی نیز به بانک مرکزی و بانک مسکن ابالغ 
خواهد شد و تسهیالت مس��کن مهر کماکان با نرخ های 
قبلی در اختیار مش��تریان گرامی قرار خواهد گرفت و از 

این نظر، نگرانی وجود نخواهد داشت. 

رئیس سازمان خصوصی سازی: 
مشکلی برای پرداخت سود سهام 

عدالت نداریم
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره به تعیین 
تکلیف س��هام 49 ش��رکت برای واگذاری به مردم گفت 
 هم اینک برای پرداخت س��ود سهام مشکلی وجود ندارد. 
میرعلی اشرف پوری حس��ینی در خصوص آینده سهام 
عدالت گفت: اخیراً شورای عالی اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 تشکیل جلسه داده و یک ماه اجازه داده شده که 
اگر کسی خواست آورده نقدی خود را تأمین کند، قادر به 
این کار باش��د. وی ادامه داد: 49 شرکت که دارای قیمت 
قطعی طرح بودند، تصویب ش��د که متعلق به  مشموالن 
بوده و از س��هام دولتی خارج می شود و باقی مانده سهام 
از محل س��ود و آورده طبق مقررات و قوانین اصل 44 به 
دولت باز می گردد. پوری حسینی با بیان این مطلب افزود: 
هم اینک برای پرداخت سود سهام مشکلی وجود ندارد و 
در هیأت وزیران نیز این مسئله مطرح شده و با توجه به 
اینکه سود در اختیار دولت بود، مصوبه شورای عالی اصل 
44 مبنی بر توزیع سود بین مشموالن مورد تأیید هیأت 
وزیران بوده است. وی گفت: حلقه آخر هنوز باقی مانده؛ 
ما باید روزی قادر باش��یم ورقه های فیزیکی سهام را نیز 
در اختیار مردم قرار دهیم که قادر به اعمال حق مالکیت 
باشند. این مسئله به دفعات در هیأت وزیران مطرح شده 
و ابهامات تا حد زیادی بر طرف شده است. پوری حسینی 
ادامه داد: امیدواریم آن روز دور نباشد که ورقه سهم را در 
اختیار مردم قرار دهیم که خودشان اعمال مدیریت کنند 

و سازمان خصوصی سازی از این زنجیره کنار رود.
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دریچه

رئیس سازمان فام خبر داد 
برگزاری ۸ مزایده فروش اموال 

مازاد بانک ها تا پایان سال
رئیس سازمان فروش اموال مازاد بانک ها )فام( 
از فروش 20 ملک مربوط به بانک س��په به ارزش 
تقریب��ی 20 میلیارد تومان در دوازدهمین مزایده 
ف��روش اموال بانک ها در هفته گذش��ته خبر داد. 
حس��ن یمنی با بیان این مطل��ب افزود: از ابتدای 
س��ال تاکنون 12 مزایده برای فروش اموال مازاد 
بانک ه��ا برگزار ش��ده و بنا داریم تا پایان س��ال 
 هش��ت مزایده دیگر نیز برای رس��یدن به اهداف 

تعیین شده برگزار کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: مزایده بعدی فروش اموال 
مازاد بانک ها مربوط به ف��روش اموال مازاد بانک 
رفاه می شود که این مزایده بعد از 28 صفر برگزار 

خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه رئیس ف��ام، در مزایده بان��ک رفاه و 
براس��اس توافق��ات انجام ش��ده 250 ملک برای 

فروش به مزایده گذاشته می شود.
 یمنی از برنامه ریزی این س��ازمان برای افزایش 
تعداد مزای��ده فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد 
و اظهارداش��ت: بع��د از برگ��زاری مزایده فروش 
ام��وال م��ازاد بانک رف��اه، مزایده ای ب��رای بانک 
 ملی برگزار می ش��ود؛ همچنین مقدم��ات انعقاد

 قرارداد برای فروش اموال بانک مسکن نیز انجام 
ش��ده و بانک س��په نیز مزایده ای دیگ��ر خواهد 

داشت. 
وی خاطرنش��ان کرد: بنا داریم یک مزایده کلی 
برای فروش اموال مازاد بانک های صنعت و معدن، 

توسعه صادرات و کشاورزی نیز برگزار کنیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.074دالر آمریکا

4.785یورو اروپا

5.436پوند انگلیس

1.118درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

543.200مثقال طال

125.406هر گرم طالی 18 عیار

1.291.000سکه بهار آزادی

1.358.200سکه طرح جدید

682.000نیم سکه

386.700ربع سکه

254.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران 
در سیزدهمین روز آبان ماه با روند مثبت 
23 واح��دی معامالت خود را آغاز کرد و 
در ارتفاع 87 ه��زار 868واحدی متوقف 
ش��د. به ع��الوه در چهاردهمی��ن روز از 
آبان ماه ش��اخص کل ب��ه روند صعودی 
ادام��ه داد و با رش��د 36 واح��دی به پله 
87 ه��زار و 905 واحدی رس��ید. این در 
حالی است که در پانزدهمین روز از آبان 
ماه ش��اخص کل بورس وارد مدار منفی 
شد و با کاهش 61 واحدی به ارتفاع 87 
هزار و 844واحدی رس��ید. براساس این 
گزارش، ش��اخص کل بورس در پنج روز 
کاری هفته گذشته با رشد 55 واحدی از 
ارتف��اع 87 هزار و 844 واحدی به کانال 
87 هزار و 897 واحدی رس��ید. گفتنی 
اس��ت روند نس��بتا مثبت شاخص کل و 
توق��ف در م��رز کانال 88 ه��زار واحدی 
در هفته گذش��ته حاک��ی از تأثیر مثبت 
گروه های پاالیش��ی و آی تی بر ش��اخص 

کل بازار بورس بوده است. 

افت شاخص صنعت در پنج روز 
کاری بورس

گذش��ته  هفت��ه  کاری  روز  پن��ج  در 
ش��اخص آزاد ش��ناور تا رق��م 94 هزار و 
656 واحد پایین رفت. شاخص بازار اول 
نیز در این مدت با افت 51 واحدی همراه 
ش��د و در تراز 61 هزار و 471 نشس��ت، 
اما ش��اخص بازار دوم با 577 واحد رشد 
کانال 192 هزار و 225 واحدی را تجربه 
کرد. ش��اخص صنعت نیز در این مدت با 
افت 39 واحدی همراه ش��د و تا عدد 76 
ه��زار و 866 پایین رفت. معامالت بورس 

تهران در پنج روز کاری گذش��ته ش��اهد 
حج��م کمی بود و ارزش معامالت نیز در 
آخری��ن روز کاری به رق��م 179 میلیارد 

تومان بالغ شد. 

بازدهی بیش از 11درصدی شاخص 
کل فرابورس از آغاز سال

معام��الت هفت��ه منتهی ب��ه 19 آبان 
ماه، با رش��د شاخص کل فرابورس ایران، 
افزای��ش حجم مب��ادالت و کاهش اندک 
ارزش مب��ادالت فراب��ورس هم��راه بود. 
ش��اخص کل فراب��ورس ک��ه در روزهای 
نخست هفته جاری روند کاهشی را طی 
کرده بود، در آخرین روز معامالتی هفته 
9 واحد خیز برداش��ت و در ارتفاع 977 
واحدی قرار گرفت؛ بدین ترتیب آیفکس 
ب��ه ترتیب بازده��ی 3.6 و 11.6 واحدی 
را از ابتدای ماه و س��ال ج��اری به ثبت 
رس��انید. در پنج روز مبادالتی این هفته، 
ی��ک ه��زار و 345 میلیون ورق��ه بهادار 
در 206 نوبت دادوس��تدی میان فعاالن 
بازار دس��ت به دست ش��د که ارزش این 

مبادالت به رقم 8 ه��زار و 265 میلیارد 
ریال رس��ید. در پی این دادوس��تدها در 
حال��ی حج��م کل مبادالت در مقایس��ه 
به هفته گذش��ته 8 درصد افزایش یافت 
ک��ه ارزش معامالت فراب��ورس با کاهش 
4 درصدی روبه رو ش��د. همچنین ارزش 
مبادالت بازارهای اول و دوم به یک هزار 
و 233 میلیارد رس��ید که این رقم ناشی 
از نقل وانتقال 530 میلیون س��هم در 79 
هزار نوبت معامالتی در این دو بازار بود. 

رشد حجم و ارزش مبادالت بازار 
پایه

تابلوه��ای »ال��ف«، »ب« و »ج« بازار 
پایه نی��ز در هفته س��وم آبان ماه میزبان 
جابه جایی 761 میلیون س��هم به ارزش 
یک ه��زار و 241 میلیارد ریال بودند که 
این ارقام نش��ان دهنده رشد 31درصدی 
ارزش  9درص��دی  افزای��ش  و  حج��م 
مبادالت��ی این ب��ازار نس��بت هفته دوم 
آبان ماه است. در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس نی��ز اوراق بدهی با بیش��ترین 

استقبال از سوی معامله گران روبه رو شد، 
به گونه ای که نقل وانتقال این اوراق میان 
معامله گران به دادوس��تد 5 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش 4 ه��زار و 833 میلیارد ریال 
انجامی��د. در همین ح��ال صندوق های 
اوراق  و  معامل��ه  قاب��ل  س��رمایه گذاری 
تسهیالت مسکن، جایگاه های دوم و سوم 
را ب��ه لحاظ حج��م و ارزش مبادالتی در 
بازار ابزارهای نوین مالی به دست آوردند. 
بدین ترتی��ب 48 میلیون ورقه ETF به 
ارزش 700 میلیارد ریال و 34 هزار ورقه 
تسه به ارزش 259 میلیارد ریال در طول 
هفته جاری خریدوفروش ش��د. از جمله 
رویداده��ای مهم این هفت��ه نیز می توان 
ب��ه عرضه عمده 26.37 درصد از س��هام 
کنترلی ش��رکت گسترش سرمایه گذاری 
ایرانی��ان در نم��اد »وگس��تر2« و عرضه 
عم��ده 42.15 درص��د از س��هام همین 
ش��رکت در نماد »وگستر4« در بازار اول 

فرابورس ایران اشاره کرد. 

تسویه کامل سود اوراق شهرداری ها 
در فرابورس

در این هفته مدیرعامل فرابورس ایران 
از تسویه کامل س��ود اوراق شهرداری ها 
در فراب��ورس خب��ر داد و گف��ت ک��ه با 
پیگیری های صورت گرفته، تمامی س��ود 
اوراق ش��هرداری ها تا پایان هفته گذشته 
به حس��اب دارن��دگان ای��ن اوراق واریز 
شده اس��ت. رویداد مهم خارجی مربوط 
به فرابورس در هفته ای که پش��ت س��ر 
گذاش��تیم نیز برگزاری جلس��ات کمیته 
کاری فدراس��یون بورس ه��ای اروپایی-

آسیایی )فیاس( با حضور 18 عضو کامل 
و وابسته در ایروان ارمنستان بود که طی 
آن فرابورس ایران به عن��وان نایب رئیس 

این کمیته کاری انتخاب شد. 

رشد 55 واحدی شاخص کل در سومین هفته آبان ماه

تأثیر مثبت گروه های پاالیشی و آی تی بر معامالت بازار سهام

افزایش قیمت ارز ط��ی روزهای اخیر 
روی فروش ش��رکت هایی که درآمدهای 
آنه��ا مبتنی بر درآمد ارزی اس��ت، تأثیر 

مثب��ت دارد اما حتماً ای��ن افزایش روی 
ش��رکت هایی ک��ه کاال ه��ای واردات��ی و 
م��واد اولی��ه وارد می کنن��د، تأثیر منفی 
دارد. در مجم��وع آنچه در بازار ارز اتفاق 
افتاده به نفع بورس است. در صورتی که 
ریس��ک های سیاس��ی هم کنترل شود، 
می توان امیدوار بود که بازار سرمایه طی 

ماه های آینده با رشد مواجه خواهد شد. 
افزایش قیمت ارز ب��ه نفع اقتصاد و بازار 
س��رمایه اس��ت. صنایع صادرات محور با 
فرصتی ک��ه افزایش قیمت ارز در اختیار 
آنها قرار می دهد می توانند به درآمد ارزی 
بیش��تری دس��ت یابند و البته کلیت این 
موضوع به نفع اقتصاد کش��ور خواهد بود 

و درآمد های صادراتی افزایش می یابد، اما 
باید توجه داش��ت که این رشد منوط به 
این خواهد بود که ریس��ک های سیاسی 
برای کش��ور کمتر ش��ود، البته تحوالت 
منطقه ای هم در ش��رایط کنونی بس��یار 

مهم و تأثیر گذار است. 
منبع: خبرآنالین

یک کارشناس بازار س��رمایه شفافیت 
در عملک��رد، قوانین و مقررات مش��خص 
و اختی��ارات الزم نظارتی را س��ه مولفه 
اساسی برای اس��تقرار حاکمیت شرکتی 
دانس��ت. س��جاد س��یاح در گفت وگو با 
س��نا گف��ت: تحقیق��ات نش��ان می دهد 
استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت 
تخصی��ص  و  ج��ذب  س��بب  ش��رکتی 
بهین��ه منابع، افزایش کارای��ی عملیاتی، 
اس��تیفای حق��وق ذی نفع��ان مختلف و 
رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب 
اعتماد س��رمایه گذاران می ش��ود. وی در 
پاسخ به سوالی در خصوص تعریف روشن 
حاکمیت شرکتی و اهدافی که از اجرای 
آن در بازار سرمایه دنبال می شود، گفت: 
جدای��ی مدیری��ت از مالکیت باعث تضاد 
منافع بی��ن مدیران به عنوان گردانندگان 
واحده��ای تجاری و س��ایر ذی نفعان )و 
از هم��ه مهم ت��ر س��هامداران و مال��کان 
بنگاه های تجاری( می شود، لذا حاکمیت 
ش��رکتی یا راهبری شرکتی یا حاکمیت 
سازمانی را می توان بسان چتری در نظر 
گرفت که روابط و تعامالت هیأت مدیره، 
ممی��زان،  قانونگ��ذاران،  س��هامداران، 
مش��تریان، کارکنان، طلبکاران و س��ایر 
ذی نفع��ان را به گونه ای پوش��ش می دهد 
تا همه این ذی نفعان در راس��تای اهداف 
اصلی بنگاه اقتصادی یعنی حداکثر کردن 
ثروت س��هامدار  گام بردارند. سیاح افزود: 
بر این اساس در بازار سرمایه هم می توان 
گفت راهبری ش��رکتی به مجموعه ای از 
روش ها، سیاس��ت ها، قوانی��ن و مقررات 
ناظر بر هدایت، راهبری و کنترل صحیح 
شرکت اطالق می شود تا با تعریف بهینه 

رواب��ط بین ذی نفعان، به فرهنگ صحیح 
پاس��خگویی، ش��فافیت در ارائه اطالعات 
و گزارش��گری مناسب دس��ت یابیم. این 
کارش��ناس بازار س��رمایه، ه��دف نهایی 
حاکمیت شرکتی را اوال کاهش تهدیدات 
و مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی از طریق 
بهبود و ارتقای پاس��خگویی و شفافیت و 
ثانی��اً بهب��ود کارایی بلندمدت س��ازمان 
از طری��ق ایجاد عدال��ت و رعایت حقوق 
ذی نفع��ان دانس��ت. وی اظهار داش��ت: 
براس��اس اصول و رهنمودهای حاکمیت 
ش��رکتی، هیأت مدیره باید دارای ترکیب 
و اندازه اثربخش باش��د تا مس��ئولیت ها 
و وظای��ف خود را به بهتری��ن نحو انجام 
ده��د و در واقع، تأکید اساس��ی بر تعداد 
و ترکیب اس��ت. س��یاح افزود: منظور از 
»تعداد مناسب« آن است که متناسب با 
اندازه و حجم فعالیت های شرکت، تعداد 
اعضای هیأت مدیره تعریف ش��وند و نیز 
منظور از ترکیب، یعنی تنوع مناس��بی از 
اف��راد حرف��ه ای در تخصص های مختلف 
م��ورد نی��از اداره و راهبری کس��ب و کار 
بنگاه )ش��امل تخصص ه��ای مالی، فنی، 
حقوق��ی، بازاریابی و. . .( حضور داش��ته 
باشند. وی با بیان اینکه یک هیأت مدیره 
باید بتوان��د وظایف محول��ه را مطابق با 
قوانین و مصوب��ات به گونه ای انجام دهد 
که برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند، 
افزود: اعضای هیأت مدیره باید اوالً درک 
درس��تی از وضعی��ت ش��رکت در عرضه 
اقتصادی داشته باشند، از دانش و تجربه 
کافی برای ایفای وظایف برخوردار باشند 
و بتوانند راهکار مناس��بی برای مشکالت 
ج��اری و آتی مرتبط با عملیات ش��رکت 

بیابن��د. ثانیا بتوانن��د به گونه ای اثربخش 
عملک��رد مدیری��ت و چالش ه��ای پیش 
روی ارزیابی و قضاوت مس��تقلی در این 
زمینه داشته باش��ند. این استاد دانشگاه 
ادام��ه داد: بدین منظ��ور معموالً توصیه 
می ش��ود که اکثریت اعضای هیأت مدیره 
باید از مدیران مس��تقل باش��ند و رئیس 
هیأت مدی��ره از بی��ن مدیران مس��تقل 
انتخ��اب ش��ود؛ ضم��ن آنک��ه رئی��س 
هیأت مدیره و مدیرعام��ل نباید یک نفر 
باشند. س��یاح گفت: نباید فراموش کنیم 
که توس��عه پایدار نیازمند تأمین مالی و 
پس انداز در س��طح جامعه است و بخش 
مهم تأمین مالی در کشورهای بازار محور، 
از طریق نظام بازار سرمایه انجام می شود 
که خ��ود ای��ن نیازمند اعتم��اد و حفظ 
حق��وق بازیگ��ران مختلف جامعه اس��ت 
که باید به یک الزام سیاس��ی و اقتصادی 
تبدیل ش��ود. وی در پاسخ به این سوال 
که پیاده س��ازی نظام حاکمیت ش��رکتی 
به عن��وان یک��ی از س��رحلقه های مه��م 
مناسبات اقتصادی با چه چالش هایی در 
کشور مواجه است، گفت: به نظر می رسد 
وج��ود قوانین و مقررات مدون و دقیق و 
البته غیر زائد، سنگ بنای اصلی استقرار 
حاکمیت ش��رکتی اس��ت؛ ع��دم وجود 
قوانی��ن و دس��تورالعمل های یکپارچه و 
منسجم، پیاده س��ازی و اجرای حاکمیت 
شرکتی را تقریبا ناممکن می کند؛ ضمن 
 اینک��ه در این مق��ررات، نه تنه��ا باید از

 best practices های دنیا استفاده کرد 
بلک��ه باید با ش��رایط محیطی و محاطی 
بومی ای��ران نیز تطبی��ق و چکش کاری 
الزم انجام ش��ود. سیاح سپس با اشاره به 

برخی موانع ساختاری و نهادی در مسیر 
استقرار حاکمیت ش��رکتی گفت: به طور 
کلی فقدان فرهنگ سازمانی مناسب برای 
ایجاد بستر ش��فافیت و نگرانی از افشای 
اطالع��ات، فقدان نظام آم��ار و اطالعات 
یکپارچ��ه در کش��ور، تس��لط رویه ه��ا و 
س��اختارهای ناکارآم��د دولت��ی در نظام 
اقتصادی، دخالت های خارج از نظام اداره 
کسب و کار، مداخالت و انتصابات سیاسی 
و همچنی��ن فقدان حاکمی��ت مدیریت 
ریسک از جمله موانع ساختاری و نهادی 
بر س��ر راه تحقق حاکمیت ش��رکتی در 
بنگاه های اقتصادی ایرانی هس��تند. وی 
یکی از اصول مهم حاکمیت ش��رکتی را  
شناسایی نظام مناسب مدیریت ریسک با 
هدف ایجاد سیس��تم مناسب شناسایی و 
مدیریت ریسک و کنترل داخلی دانست 
و افزود: در این راس��تا کمیته حسابرسی 
و کمیت��ه مدیری��ت ریس��ک در اکث��ر 
بنگاه های اقتصادی ش��کل گرفته است. 
ب��ا این حال چارچوب و چگونگی فعالیت 
کمیته مدیریت ریس��ک چندان روشن و 
مشخص نیس��ت. به گفته این کارشناس 
بازار سرمایه، از ابهام و تعدد در تعاریف و 
مصادیق انواع ریسک گرفته تا مدلسازی 
و نحوه گزارش��گری آن ابهامات و مسائل 
عدیده ای وجود دارد که دستیابی به یک 
منشور متحدالشکل و هماهنگ به عنوان 
س��رلوحه کار کمیته ریسک را با چالش 
و دش��واری مواجه می کن��د. ضمن آنکه 
داده ه��ا و اطالعات و نی��ز چارچوب های 
مناسب سنجش، اندازه گیری، شناسایی 
و تاریخچه وقایع نی��ز چالش دیگری در 

مسیر پیش رو قرار می دهد. 

بورس چگونه از افزایش قیمت دالر سود می برد؟ 

شفافیت؛ رکن مهم حاکمیت شرکتی

خبر

 در گردهمایی استارت آپ ها و
 شتاب دهنده های بازار سرمایه عنوان شد
معرفی استارت آپ ها، رسالت 

فعاالن بازار سرمایه است
و  اس��ت��ارت آپ ها  »م��عرف��ی  گ��رده��مای��ی 
ش��تاب دهنده های ب��ازار س��رمایه« ب��ا حضور 26 
اس��تارت آپ، بعد از ظهر روز سه ش��نبه 16 آبان به 
هم��ت کانون کارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار در 
س��الن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد. در ابتدای 
ای��ن گردهمایی س��یدروح اهلل میرصانعی، دبیر کل 
کان��ون کارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه ایراد 
سخن پرداخت و ضمن خوش��امدگویی به حاضران 
گف��ت: اس��تارت آپ ها معم��وال ش��رکت های نوپای 
تکنولوژی محور هس��تند و نهالی محسوب می شوند 
که می توانند به درختی تنومند تبدیل ش��وند. وی با 
بیان اینکه این شرکت ها با چالش هزینه و مشکالت 
گوناگون��ی برای بقا روبه رو هس��تند، گفت: نیمی از 
اس��تارت آپ ها معم��وال نمی توانند موفق باش��ند و 
با توجه به آس��یب پذیری ش��رکت های دانش بنیان 
و اهمیت آنه��ا در اقتصاد، حمای��ت از آنها ضروری 
اس��ت. دبیر کل کانون کارگزاران با اش��اره به اینکه 
رتبه ایران از نظر اس��تارت آپ های ثبت شده در دنیا 
پنجاهم اس��ت، عن��وان کرد: اقتصاد دنیا با س��رعت 
زیادی به فعالیت ش��رکت های دانش بنیان وابس��ته 
ش��ده و اقتصاد ایران نیز باید به این س��مت حرکت 
کند. میرصانعی افزود: معرفی استارت آپ های فعال 
کش��ور، به ویژه آن دسته که قابلیت حضور در بورس 
را دارند رس��الت فعاالن بازار س��رمایه اس��ت. وی با 
اشاره به اینکه برخی استارت آپ ها در مدت کوتاهی 
ب��ه ارزش یک میلی��ارد دالری رس��یدند، گفت: در 
س��ال های 2014 و 2015 میالدی 13 استارت آپ 
در اروپا و 11 استارت آپ در آمریکا توانستند به این 
جایگاه دست یابند. دبیر کل کانون کارگزاران بورس 
و اوراق بهادار، با تأکید مجدد بر اهمیت شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها و نقش آنها در توس��عه 
اقتصادی، ابراز امیدواری کرد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، فعاالن بازار س��رمایه و همه نهاد های مرتبط 
با این ش��اخه مهم اقتصادی با همکاری، زمینه رشد 
بیش��تر اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان 
را فراه��م کنن��د. وی تأکید کرد: اس��تارت آپ ها به 
اطالعات پایه و ابتدایی نیاز دارند و عدم دسترس��ی 
به این اطالعات مش��کالتی را برای آنها ایجاد کرده 
و ارکان بازار س��رمایه می توانند در این زمینه به آنها 
کمک کنند. خاطرنشان می شود در این همایش 10 
اس��تارت آپ به مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق 
بهادار و فعاالن بازار س��رمایه معرفی شدند. در پایان 
نیز با حضور حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها 
و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، سیدروح اهلل 
میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق 
بهادار و حمیدرضا مهرآور، رئیس هیأت مدیره کانون 
کارگزاران جوایزی به سه استارت آپ برتر اهدا شد. 

سرمایه گذاری ها  رکورددار بیشترین 
تعداد سهامدار در بورس تهران

اس��امی 20 ش��رکت بزرگ بورسی از نظر بیشترین 
تعداد س��هامدار در پایان مهر ماه س��ال 96 اعالم شد. 
تعداد ی��ک میلیون و 936 هزار و205 کد، س��هامدار 
20 ش��رکت پذیرفته شده در بورس تهران هستند که 
33.46 درصد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری این 
فهرست هستند. بر این اساس، شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه صنعتی ای��ران با 239 هزار و 513 س��هامدار 
براب��ر ب��ا 38.12 درص��د، در پایان مه��ر 96 در صدر 
بزرگ ترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد 
و فوالدکاوه جنوب کیش با 151 هزار و 109 سهامدار 
و ایران خودرو با 142 هزار و907 س��هامدار به ترتیب 
با 80.7 درصد و 38.7درصد رتبه های دوم و س��وم را 
به خود اختصاص دادند. همچنین شرکت های توسعه 
مع��ادن روی ای��ران، س��رمایه گذاری نورکوثرایرانیان، 
س��رمایه گذاری صنعت نفت )هلدینگ(، سایپا، بانک 
انصار، توسعه صنایع بهشهر )هلدینگ( و سرمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی در جایگاه سوم تا دهم بزرگ ترین 
شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار قرار گرفتند. 
شایان ذکر است شرکت های سیمان فارس و خوزستان، 
س��رمایه گذاری غدی��ر )هلدین��گ(، س��رمایه گذاری 
توسعه آذربایجان، بانک پارسیان، سرمایه گذاری نیرو، 
سیمان تهران، س��رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
)هلدینگ(، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، بانک پاسارگاد 
و سرمایه گذاری سپه در رده های بعدی فهرست برترین 

شرکت های بورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 

 شفاف سازی 5 شرکت بورسی
 و فرابورسی

در آخری��ن روز هفت��ه پن��ج ش��رکت بورس��ی و 
فرابورسی درخصوص صورت های مالی، سود و زیان 
و واگذاری ها شفاف س��ازی کردند. به گزارش بورس 
پ��رس، در آخری��ن روز هفته، اطالع��ات مالی پنج 
شرکت بورسی و فرابورس��ی افرانت، سرمایه گذاری 
آتیه دماوند، بانک اقتصاد نوین، بیمه و رینگ سازی 

مشهد در کدال منتشر شد. 

نگاه

یادداشت

شرکت بورسی سرمایه گذاری آتیه 
دماوند

س��رمایه گذاری آتیه دماوند با س��رمایه 450 میلیارد 
تومان��ی و زیرمجموع��ه 65.7 درص��دی بانک صنعت و 
معدن، در راستای واگذاری شرکت های تابعه با واگذاری 
96 درصد از س��هام شرکت الس��تیک پارس که در شهر 
صنعتی کاوه ق��رار دارد به مجموع بیش از 154 میلیون 
س��هم معادل 38.96 درصد و جمعاً به ارزش پایه 83.1 
میلیارد تومان از طریق مزایده عمومی با شرایط 10 درصد 
نقد و مابقی طی پنج سال با اقساط سه ماهه و نرخ سود 
ساالنه 16 درصد موافقت کرد. این شرکت سرمایه گذاری 
درخصوص پیامد های این واگ��ذاری اعالم کرده در حال 
حاضر آثار مالی اطالعات افشا شده فوق مشخص نیست و 
نیاز به بررسی های بیشتر دارد. لذا به محض روشن شدن، 

موضوع در اسرع وقت اطالع رسانی می شود. 
بیمه فرابورسی دی

بیمه دی با س��رمایه 250 میلیارد تومانی درخصوص 
ابهام��ات موج��ود در صورت ه��ای مال��ی ش��ش ماهه  
)حسابرس��ی نش��ده( منتشر ش��ده اطالع رس��انی کرد. 
تفاوت بهای تمام شده و ارزش روز 1.46 میلیارد تومان 
شناسایی ش��ده که با توجه به تعدیل در دسته صندوق 
س��رمایه گذاری و سایر ش��رکت ها، ذخیره کاهش ارزش 
صحی��ح 264.1 میلیون تومان اس��ت که با توجه به کم 
بودن )معادل یک درصد( تأثیر آن نس��بت به کل س��ود 
خالص 26.4 میلی��ارد تومانی ش��رکت، در صورت های 
مالی شش ماهه منظور نشده است. بیمه دی درخصوص 
پیش بینی عملکرد س��ال مال��ی جاری نیز با اش��اره به 
افزایش 42 درصدی سود خالص نسبت به آخرین بودجه 
ارائه ش��ده، اعالم کرد: عمده تغیی��رات موجود به دلیل 
انعقاد قرارداد بنیاد در یکم مهر سال جاری بوده که تعداد 
افراد تحت پوشش در این قرارداد 1.7 میلیون نفر با حق 

بیمه سرانه ماهانه90 هزار و 600 تومان بوده است. 
شرکت فرابورسی افرانت

شرکت افرانت با سرمایه 50 میلیارد تومانی درخصوص 
برنامه فروش دارایی ثابت اعالم کرد: ساختمان موردنظر 
در س��ال 95 خریداری شده و ارزش دفتری آن در تاریخ 
مزایده 23 میلیارد تومان است. با توجه به اینکه بازگشایی 
پاکت های مزایده در 24 آبان جاری انجام خواهد ش��د، 
درصورت وجود برن��ده قیمت فروش نیز در همان زمان 
مشخص می شود و بنابراین آثار سود و زیانی ملک مذکور 
بالفاصله بعد از تعیین برنده و قیمت فروش اعالم خواهد 
ش��د. این ساختمان نوس��از اداری در خیابان سهروردی 
ش��مالی، هویزه غربی با متراژ 1700 متر مربع زیربنای 
مفی��د در هفت طبقه با هفت س��ند اداری مجزا و 575 
مترمرب��ع پارکینگ در دو طبقه با ن��رخ پایه فروش 22 
میلیارد تومان به فروش می رس��د. همچنین از ش��رایط 
مزایده می توان به هزینه خرید اسناد مزایده معادل 100 
هزار تومان و مبلغ سپرده 440 میلیون تومانی به صورت 
ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت از یکی از بانک های تحت 
نظارت بانک مرکزی بدون قید و ش��رط اش��اره کرد که 

شرکت در رد یا قبول هر پیشنهادی مجاز است. 
بانک بورسی اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین با س��رمایه 1.313 هزار میلیارد 
تومان��ی درخصوص اظهارنظر حس��ابرس مس��تقل و 
بازرس قانونی نس��بت به صورت های مالی حسابرسی 

شده منتهی به سال گذشته توضیح داد.
 1- صورت های عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، 
تغییرات در حقوق صاحبان س��هام، جریان وجوه نقد 
و برخی یادداشت های صورت های مالی براساس الزام 
بانک مرکزی و آخرین صورت های مالی نمونه ابالغی 

ابن بانک تهیه و ارائه شده است.
 2- شناس��ایی مبلغ 22.8 میلیارد تومان مطالبات 
از س��ازمان مالیات��ی به عنوان درآمد دوره و س��نوات 
گذش��ته براس��اس آرای بدوی و تجدی��د نظر صادره 

توسط دیوان عدالت اداری به نفع بانک است.
 3- روی��ه بانک در طبقه بندی تس��هیالت، لحاظ 
الزام��ات بانک مرک��زی با توج��ه به نتای��ج ارزیابی 
وضعیت مالی مش��تری، کیفیت وثایق و دیگر عوامل 
تأثیرگذار مربوط است و احتساب ذخایر نیز بر همین 

اساس صورت گرفته است. 
4- در تعیین تکلیف بخش اعظم تسهیالت مربوط 
)تملیک، تسویه/تصفیه و. . .( به شناسایی درآمد وجه 
التزام سه ماهه پایانی س��ال 94، آثار مالی تبعی آن 
در سود انباش��ته لحاظ یا در هزینه های دوره منظور 
ش��ده است. عدم شناسایی به موقع درآمدهای آتی و 
هزینه های 79 میلیارد تومانی ناش��ی از اختالف نظر 
زمان شناسایی هزینه های سال 94 بوده، اما در سال 
مذکور شناسایی نشده و به سال 95 تسری یافته بود. 
از س��وی دیگر برخی درآمد های محقق شده در سال 
95 که در س��ال 96 وصول ش��ده، با رعایت الزامات 

تعدیلی در صورت مالی 95 منظور شده است. 
شرکت بورسی رینگ سازی مشهد

رینگ سازی مشهد با سرمایه با سرمایه 44.5میلیارد 
تومانی درخصوص دالیل کاهش نرخ فروش رینگ های 
س��واری و رام زیر موتور در بودجه نس��بت به عملکرد 
ش��ش ماهه اول س��ال توضیح داد. در این راستا، علت 
کاهش نرخ میانگین فروش در پیش بینی سال جاری، 
برآورد فروش 70 هزار حلقه رینگ برلیانس و 25 هزار 
حلقه رینگ صادراتی در شش ماهه دوم سال است که 
باعث افزایش تیراژ فروش در مدت مذکور و کاهش نرخ 
میانگین فروش سایر رینگ ها شده است. همچنین دلیل 
کاهش نرخ فروش »رام زیر موتور« نیز نهایی شدن نرخ 
قرارداد فروش با س��اپکو اس��ت و مقرر شد کاهش نرخ 
مذکور از محل افزایش نرخ فروش ضایعات به س��اپکو 

تأمین شود. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

سیدحمید میرمعینی 
کارشناس بازار سهام
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در حالی 
سهم تولید منبع محور ایران بالغ بر 90 درصد 
اس��ت که این آمار در کشورهای توسعه یافته 
تنها 33 درصد را به خود اختصاص داده است. 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت در گفت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، 
تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان 
اظه��ار کرد: س��یزدهمین کنفران��س منابع 
انس��انی با مضمون توجه به جانشین پروری 
برگزار ش��د. مح��ور این کنفران��س یکی از 
مهم ترین موضوعاتی اس��ت که امروزه کشور 
ما از نبود آن رن��ج می برد. موضوع دوم مورد 
بحث در کنفرانس امس��ال مربوط به ارتقای 
س��طح حض��ور جوان��ان و زن��ان در عرصه 
مدیریتی کش��ور بود که این مسئله نیز یکی 
از مهم ترین مفاهیمی است که ضرورت توجه 

به آن به شدت احساس می شود. 
وی تأکی��د ک��رد: توجه به توس��عه منابع 

انس��انی به عنوان عنص��ر اساس��ی در ایجاد 
رش��د پایدار و مت��وازن یک��ی از موضوعاتی 
است که باوجود سخنرانی های متعدد درباره 
آن همچنان در نظ��ام اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی ایران مغفول مانده است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت ادامه داد: 
احزاب، گروه های سیاسی، دولت ها و بنگاه ها 
نه تنها بر توس��عه منابع انسانی و انباشت این 
سرمایه درکشور اهتمام نداشته  بلکه در زمینه 

حفظ آن نیز عملکرد ضعیفی داشته اند. 
ش��ریعتمداری بی��ان ک��رد: حاص��ل نگاه 
فوق منجر ش��ده تولید صنعتی کشور تا حد 
بسیاری زیادی متکی به منابع طبیعی موجود 
در کشور باشد، به عبارتی هم اکنون تولید ما، 

منبع محور است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه هیچ افتخ��اری برای 
تولید منبع محور وجود ن��دارد، افزود: امروزه 
س��هم تولید منبع محور در کشور ما بالغ بر 

90درصد اس��ت، درحالی که این میزان سهم 
در کش��ورهای توس��عه یافته ب��ه 33 درصد 
می رسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
بنابراین 67درصد از ثروت آفرینی کشورهای 
توسعه یافته به دانش، توسعه سرمایه انسانی 
و استفاده از نرم افزارها متکی است که منجر 
به ایجاد و افزایش ارزش افزوده در آن کشورها 

می شود. 
شریعتمداری بیان کرد: هم اکنون به علت 
گسترش س��طح دانش��گاه ها، مراکز آموزش 
عالی و تحصیالت تکمیلی در کش��ورمان، با 
نیروی انس��انی فرهیخته ای روبه رو هستیم، 
این درحالی است که عمق بیکاری در کشور 
ما نیز به همین میزان رو به افزایش است؛ این 
دو موضوع نشان از وجود یک حلقه مفقوده به 
نام بی توجهی به مهارت و زبده کردن نیروی 

انسانی دانش آموخته دارد. 
وی ادامه داد: اگر نیروی انس��انی ما، دانش 

آموخت��ه و صاحب مهارت و زبدگی باش��د، 
ع��الوه ب��ر رش��ته ای ک��ه در آن تحصیالت 
آکادمیک را گذرانده در سایر حوزه ها نیز قطع 
به یقین به عن��وان یک کارآفرین ایفای نقش 

خواهد کرد. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت تصریح 
کرد: امروزه در س��طح کش��ور، شاهد ظهور 
استارت آپ ها با حضور جوانان فرهیخته، زبده 
و دارای مهارت هس��تیم، به طوری که تاکنون 
بیش از 3 هزار و 500 ش��رکت دانش بنیان، 
مورد تأیید مراکز علمی مرتبط در این بخش 

قرار گرفته اند. 
ش��ریعتمداری در پای��ان گف��ت: تولی��د 
شرکت های مذکور مبتکی به مغز انسان های 
فرهیخته و دانشمندی است که دارای زبدگی 
و مهارت هستند، بنابراین معتقدم با وجود این 
میزان از جوانان با پتانسیل، این مسیر باید با 

قوت بیشتری تعقیب شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 عمق بیکاری رو به افزایش است
خبر

پذیرش گواهی استاندارد ایران در 
بیش از ۱۰۰ کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت گواهینامه ما در چهار 
سیستم مدیریتی کیفیت، زیست محیطی، ایمنی غذایی و 

انرژی در 70 کشور پذیرفته می شود. 
به گزارش مهر به نقل از س��ازمان ملی اس��تاندارد، نیره 
پیروزبخ��ت گف��ت: در اوزان و مقیاس ه��ا گواهینامه این 

سازمان در بیش از ۱00 کشور قابل قبول است. 
وی افزود: برای توسعه فرهنگ استاندارد به هماهنگی و 
همکاری سایر دستگاه ها و همچنین بهره گیری از ظرفیت ها 

و توانمندی های مراکز علمی کشور نیاز داریم. 
رئیس س��ازمان ملی استاندارد به عضویت سازمان ملی 
اس��تاندارد ای��ران در مجامع مختلف بین المللی اش��اره و 
اظهار کرد: این سازمان در میان ۱63 کشور عضو سازمان 
بین المللی استاندارد )ISO( در هیأت مدیره فنی، رتبه ۲3 

و در شورای ایزو رتبه ۲7 را دارد. 
پیروزبخت عضویت در مجامع اعتباردهی بین المللی را از 
دستاوردهای مهم سازمان ملی استاندارد خواند و تصریح 
کرد: عضویت در هیأت مدیره مؤسس��ه استانداردسازی و 
اندازه شناسی کشورهای اسالمی  )سمیک( و ورود یکی از 
نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران در هیأت مدیره فنی 
سازمان بین المللی استاندارد هم از دستاوردهای بین المللی 

سازمان ملی استاندارد ایران است. 

مناطق آزاد در تیررس چکش کاری 
مقررات صادرات و واردات

در حال��ی آیین نام��ه اجرایی قانون مق��ررات صادرات و 
واردات با چکش کاری توس��ط دولت دچار اصالح شد که 
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی محور اصلی 

این اصالحیه هستند. 
به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه هیأت دولت به منظور 
تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر 
و زیان برای فعاالن اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها 
آیین نام��ه اجرایی قانون مقررات ص��ادرات و واردات دچار 
اصالح شد تا از این به بعد کاالهای وارد شده به مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ش��رایط جدیدی را پذیرا 
باشد. به موجب اصالح این آیین نامه، کاالهای وارد شده به 
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی 
ک��ه قبض انبار کاال مورد تفکی��ک، تجمیع یا معامله قرار 
نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور 
در گمرک اظهار شود، زمان ورود کاال به قلمرو گمرکی از 

تاریخ ورود کاال به کشور محسوب می شود. 

خبـر

عسگراوالدی: 
صادرات به روسیه کم شد

براس��اس آخرین آمارها، واردات روس��یه از ایران 
کاهش  یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده 
اس��ت. از س��وی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تالش است که در 
زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو 
و دالر در معام��الت، ریال و روبل را در آینده نزدیک 

جایگزین کند. 
به گزارش ایس��نا، فراز و نشیب های روابط تجاری 
ای��ران و روس��یه اکنون به اینجا رس��یده اس��ت که 
واردات روس��یه از ایران کاهش  یافت��ه، اما صادرات 
روس��یه به ایران افزایش  داش��ته است؛ به طوری که 
ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴00 میلیون دالر 
رس��یده اما واردات از روس��یه یک میلی��ارد و 600 
میلی��ون دالر برآورد ش��ده اس��ت، چراک��ه به گفته 
توانس��ته اند  روس  دس��ت اندرکاران، صادرکنندگان 
بانک های  کشورش��ان را برای کم��ک به صادرکننده 
قانع کنند، اما ایران در صادرات به روس��یه تغییری 
نداشته و بانک مرکزی اعتبار الزم را برای حمایت از 

صادرکننده ایرانی در نظر نمی گیرد. 
اس��داهلل عس��گر اوالدی، رئی��س اتاق مش��ترک 
بازرگانی ایران و روسیه در این باره می گوید مسائل 
تجارت ایران و روس��یه را در س��فر اخیر والدیمیر 
پوتین به کش��ورمان دوباره پیگیری کردیم. س��فر 
پوتین به ای��ران آثار مثبت و خوبی در روابط کالن 
ایران و روس��یه داش��ته و روابط بانکی و گمرکی و 
کری��دور ش��مال به جن��وب مهم تری��ن موضوعات 
اقتصادی مطرح  ش��ده در سفر اخیر پوتین به ایران 

بوده است. 
ب��ه گفت��ه وی، ه��ر دو ط��رف معتقد به توس��عه 
فعالیت های دوجانبه هس��تند، اما دو مش��کل بزرگ 
در این زمینه  داریم؛ مش��کل اول، موانع بانکی است. 
بانک های روس��یه هنوز با ما کار نمی کنند و مسئله 
دوم، واحد پولی اس��ت که در تالش��یم با مذاکره به  
جای اس��تفاده از یورو و دالر از ریال و روبل استفاده 
و هر ش��ش ماه یک بار حس��اب ها را تسویه کنیم که 
این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کش��ور ممکن 

خواهد بود. 
رئی��س ات��اق مش��ترک بازرگانی ایران و روس��یه 
معتقد اس��ت که ضعف شورای عالی صادرات نیز در 
حل وفصل مشکالت صادرکنندگان به ادامه این روند 

دامن زده است.
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برنام��ه  و  چش��م انداز  نب��ود 
درازم��دت و غالب ب��ودن تفکر 
فروش حداکثری به جای تولید 
باکیفیت، مشکالت زیادی برای 
صنعت خودروی ایران به وجود 

آورده است. 
به گزارش پرشین خودرو، در 
سایه توافق هسته ای و برداشته 
ش��دن تحریم خودرویی کشور 
ب��ه ج��ز ورود برنده��ای معتبر 
ب��رای تولید محص��والت جدید 
و مش��ارکت با ای��ران خودرو و 
س��ایپا، ش��اهد افزای��ش تعداد 
واردکنندگان خودرو نیز بودیم؛ 
شرکت هایی که هر کدام خود را 
نماینده رس��می یک یا دو برند 
خارجی معرفی کرده و دس��ت 
ب��ه واردات بی س��ابقه خ��ودرو 
به داخل کش��ور زدن��د. کیفیت 
پایین تولی��دات داخلی یکی از 
دالیل اقبال جامعه به وارداتی ها 
بود و متاسفانه این مهم از چشم 
مدیران ارش��د صنعت خودروی 

کشور مغفول ماند. 
وه��اب عقیق��ی، کارش��ناس 
صنعت خ��ودرو در مورد چرایی 
ای��ن افزای��ش به کش��ور گفت: 
بازار خ��ودروی ایران برای همه 
می تواند  جهانی  خودروس��ازان 
ی��ک فرصت عالی باش��د از این 
رو واردکنندگان سعی می کنند 
با تبلیغ روی همین بازار کار را 

پیش ببرند. 
وی ادام��ه داد: ب��ازار خودروی 
ایران آش��فته است و شرکت های 
متعددی س��عی در اس��تفاده از 
این آش��فته بازار دارن��د. از این رو 
نمایندگی های رسمی، غیر رسمی 
و حتی گری مارکت های مختلف 
در ای��ن س��ال ها پدید آم��ده تا 
س��ودی 100درص��دی از فروش 

خ��ودرو در ای��ران را نصیب خود 
کنند.  این مدیر سابق خودرویی 
که  مس��ئله ای  ک��رد:  تصری��ح 
بای��د به آن دقت ک��رد واکنش 
خریداران به این حضور اس��ت؛ 
یعن��ی چنی��ن ب��ازاری ب��رای 
ش��ده  نیز جذاب  مصرف کننده 
است به شکلی که هر خودرویی 
ب��ا هر قیمت��ی به ب��ازار عرضه 
می ش��ود، تقاضا و مشتری برای 
آن وجود دارد و از آن استقبال 
می شود و مصرف کننده از دیدن 
محص��والت جدی��د خارجی در 

بازار به وجد می آید. 
چ��را  اینک��ه  م��ورد  در  وی 
ب��ا  ای��ن ح��وزه  در  ص��ادرات 
دش��واری اتفاق می افتد، گفت: 
در خص��وص بحث ص��ادرات و 
نگاه دول��ت به این مس��ئله، ما 
باید پی��ش از هر چی��ز بتوانیم 
بازار داخلی کش��ور را س��امان 
ش��رایطی  چنی��ن  در  دهی��م. 

مش��خص نیس��ت این اصرار در 
مورد ص��ادرات خ��ودرو به چه 

دلیل است. 
عقیق��ی تاکید ک��رد: صنعت 
هنوز  و خودروس��ازی  خ��ودرو 
به ط��ور ریش��ه ای با مش��کالت 
متع��ددی دس��ت و پنچ��ه نرم 
مصرف کننده  هن��وز  می کن��د. 
داخ��ل م��ا طع��م اس��تفاده از 
خ��ودروی داخل��ی باکیفیت را 
نچش��یده و خودروه��ای تولید 
داخ��ل ب��ا س��طح کیفی��ت و 
اس��تانداردهای جهان��ی حت��ی 
ب��ه ب��ازار خ��ود کش��ور عرضه 
وضعی��ت  ای��ن  در  نمی ش��ود. 
ای��ن  می خواهی��م  چگون��ه 

محصوالت را صادر کنیم؟ 
وی در مورد قراردادهای صنعت 
خودرو در پسابرجام اظهار داشت: 
ما در زمینه قراردادهای خودرویی 
که می بندیم همچنان با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم. برای مثال 

شرکت فولکس واگن به ایران آمد 
تا با هم��کاری نماینده رس��می 
خود، شرکت ماموت، محصوالت 
خود را به بازار کشور عرضه کند. 
مدت ها این موض��وع مطرح بود 
که فولکس واگن با خط تولید به 
کشور می آید و خط مونتاژ خودرو 
تاسیس می کند اما حاال صحبت 
از واردات به صورت س��ی کی دی 

مطرح است. 
این مدی��ر خودروی��ی افزود: 
تواف��ق  از  پ��س  همچنی��ن 
برجام صحب��ت از حضور دیگر 
شرکت های اروپایی مانند سئات 
بود که هی��چ گاه اتفاق نیفتاد و 
بحث همکاری با این ش��رکت ها 
در نطفه خفه شد. بر این اساس 
از قراردادهای  باید گفت خیلی 
خودروی��ی م��ا در جزیی��ات با 
مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت 
چرا که ش��رکت های خارجی از 
موضع قدرت با صنعت خودروی 

ایران مواجه می شوند. 
وی در م��ورد س��ایر دالی��ل 
قرارداده��ای  ناموفق ب��ودن 
خودرویی و صنع��ت خودرو در 
داخل گفت: یکی دیگر از مسائل 
کش��ور  خودروس��ازی  عم��ده 
این اس��ت که زیرس��اخت های 
ق��وی و مناس��ب در این زمینه 
وج��ود ن��دارد. بای��د ب��ه ای��ن 
موض��وع توجه داش��ته باش��یم 
که در ح��ال حاضر بیش��ترین 
محص��والت داخلی توس��ط دو 
خودروس��از بزرگ کشور، یعنی 
تولی��د  س��ایپا  و  ایران خ��ودرو 
می ش��ود. به این ترتیب موانعی 
مانن��د به روز نب��ودن تکنولوژی 
تولی��د، مش��کالت موج��ود در 
متناس��ب  نهای��ی،  محص��ول 
با  نب��ودن کیفی��ت خودروه��ا 
قیمت تعیین ش��ده ب��رای آنها، 
نارضایت��ی مصرف کننده داخلی 
و. . . نمی توان بر بحث صادرات 

تاکید کرد. 
این کارشناس صنعت خودرو 
سال های  در  کرد:  خاطرنش��ان 
نه چندان دور ما با شرکت هایی 
روبه رو بودیم که قصد داشتند از 
طراحی تا تولید یک خودرو در 
کش��ور را بومی کنند، اما موفق 
نبودند و ش��اید دلیل اصلی این 

اتفاق بی برنامه بودن آنها بود. 
ای��ن  واق��ع  در  اف��زود:  وی 
ابت��دا  از  معم��وال  ش��رکت ها 
اصول اولی��ه بازاریابی و فروش، 
نیاز مش��تری، بازه زمانی تولید 
محصول و مواردی از این دست 
را در نظ��ر نمی گیرن��د. چنین 
شرکت هایی در یک برهه زمانی 
به شکلی پررنگ ظاهر می شوند 
و خیل��ی زود هم حضورش��ان 

فراموش می شود. 

در توس��عه صنعتی در کش��ور معموال 
ب��ه مزای��ای جغرافیای��ی و ژئوپولیتیک 
مناط��ق کمت��ر توج��ه می ش��ود. اتصال 
مناط��ق تولی��دی ب��ه بازار ه��ای بالقوه 
صادراتی و مزایای ذاتی مناطق در تولید 
و لجستیک، عامل مهمی در اقتصادی تر 
بودن طرح های توسعه ای است. متاسفانه 
آگاهان��ه ی��ا ناآگاهان��ه در بس��یاری از 
طرح های کالن صنعتی، روابط سیاس��ی 
حاک��م، ج��ای خ��ود را به بررس��ی های 

کارشناسی داده است. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، 
موقعی��ت واحدهای صنعتی بزرگ عمدتا 
ب��ه می��زان فش��ار سیاس��ی در دولت یا 
س��ایر قوا ارتباط پیدا می کند. این نحوه 
تصمیم گی��ری گاهی به س��رمایه گذاران 
خارجی هم تسری داده می شود و معدود 
پروژه های س��رمایه گذاری مش��ترکی که 
در کش��ور اجرا شده اس��ت فارغ از توجه 
ب��ه بازاره��ای بین المللی و تحت فش��ار 
تصمیم س��ازی های نادرست سیاسی، در 
نقاطی اجرا ش��ده اس��ت که پیوس��تگی 
به زنجی��ره جهانی را ب��رای تولید کننده 
خارجی دش��وار کرده اس��ت، ل��ذا تولید 

صرف��ا در مقیاس داخلی مح��دود مانده 
است و ارزش افزوده این طرح ها محدود 

شده است. 
اخیرا اخباری به گوش می رسد که حاکی 
از تمرد س��ایپا در تحویل کارخانه بن رو به 
شرکت مش��ترک رنو ایدرو دارد که سبب 
ش��ده اس��ت رنو مطالعاتی را برای احداث 
کارخانه مستقل جدید در کشور آغاز کند. 
این مطالعات عمدتا بر مبنای اطالعاتی که 
از س��وی ش��ریک ایرانی تامین شده است 
جهت دار ش��ده و ف��ارغ از توجه به زنجیره 
جهانی رنو، نقاطی کاندیدای کارخانه جدید 
رنو ش��ده اند که ممکن است ارزش افزوده 
واقعی نداشته باشند. در این بین، عدم توجه 
به حضور پررنگ رنو و مس��ائل و مشکالت 
وی در ب��ازار بزرگ روس��یه و کش��ورهای 
مش��ترک المنافع CIS بس��یار قابل تامل 
است. رنو از س��ال 2008 با سرمایه گذاری 
و خرید 25درصد س��هام ش��رکت آفتو واز، 
س��ازنده خودروهای الدا در روسیه، برنامه 
بلند مدتی را در روسیه آغاز کرده است. طی 
10 سال گذش��ته، رنو سرمایه گذاری های 
کالنی در این خودروساز انجام داده و تقریبا 
کنترل کامل این شرکت را بیش از دو سال 

است در دس��ت دارد. برنامه های توسعه ای 
این خودروساز توس��عه محصوالت جدید 
برمبنای پلتفرم های ارزان قیمت رنو بوده که 
با استقبال نسبی بازار هم مواجه شده است. 
تولید نزدیک به نیم میلیون خودرو یکی از 
دستاوردهای مهم رنو در این شراکت است 
هرچند اتصال ب��ه جمعیت نیم میلیاردی 
کشورهای مشترک المنافع و بازار بزرگ تر 
اروپا، پتانس��یل افزایش حجم بازار را برای 
ای��ن کارخانه نوید می دهد. این دس��تاورد 
البته یک پتانس��یل بزرگ برای دستیابی 
به ارزش افزوده بیش��تر در شراکت رنو در 
ای��ران را هم ایجاد می کند. محصوالتی که 
رنو بنا دارد در ایران تولید کند، مشترکات 
فنی زی��ادی ب��ا محص��والت کارخانجات 
آفت��وواز دارد؛ موضوعی که باید بس��یار به 
آن توجه کرد. این مش��ترکات و مشکالت 
عدی��ده تولید قطع��ه در داخل روس��یه و 
س��هم ب��االی هزینه های لجس��تیکی در 
تولید خودرو در روس��یه، می تواند به عنوان 
یک فرصت اس��تثنایی برای این ش��راکت 
در ایران باش��د. تولید قطعات مشترک در 
تیراژ باال برای کارخانج��ات رنو در ایران و 
روس��یه می تواند عالوه به اقتصادی کردن 

سرمایه گذاری های آتی قطعه سازان ایرانی، 
هزینه های لجستیکی تامین قطعات را هم 

مدیریت کند. 
توج��ه به موض��وع ف��وق و برنامه های 
بلندپروازان��ه رن��و در ای��ران و روس��یه، 
توجه به موقعی��ت جغرافیایی پایگاه رنو 
در ای��ران را پررنگ تر می کن��د. به واقع، 
اس��تان گیالن و مناط��ق نزدیک به بندر 
انزلی، پتانس��یل بی نظیری برای میزبانی 
این س��رمایه گذاری مشترک را به صورت 
ذاتی دارا هس��تند. اتصال ایران و روسیه 
از طری��ق خزر، روش��ی ارزان و س��ریع 
و مطمئن اس��ت. در عین حال، حاش��یه 
دری��ای خزر میزبان بیش از پنج کش��ور 
اس��ت که امکان صادرات مستقیم به این 
مناطق را تسهیل می کند. در عین حال، 
آب و ه��وای معت��دل در کنار پتانس��یل 
عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده در این 
منطقه و مزایای ذاتی اس��تفاده از قوانین 
مناط��ق آزاد ب��رای س��رمایه گذاری های 
صنعت��ی و صادراتی، فرص��ت بی نظیری 
برای شراکت رنو و ایدرو در گیالن پدید 
خواهد آورد که ارزش افزوده آن به تمام 

کشور تسری می یابد. 

مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا 
ب��ا تاکی��د ب��ر اهمی��ت س��رمایه گذاری 
ش��رکت های خارجی در ایران، گفت: بر 
همین اساس مذاکرات با شرکت چانگان 

باید با جدیت بیشتری دنبال شود. 
به گزارش مهر به نقل از سایپا، مهدی 
جمالی در دیدار قائم مقام کمیته توس��عه 
اقتصادی صنایع ش��هر چونگ چینگ از 
کش��ور چین گفت: به نظر می رس��د که 
هر دو ش��رکت چانگان و س��ایپا تصمیم 
استراتژیکی برای همکاری اتخاذ کرده اند 
و دول��ت ایران از این هم��کاری حمایت 

می کند. 
وی اف��زود: توضیحات��ی ک��ه مع��اون 
کمیته اطالعات اقتصادی ش��هر چونگ 
چین��گ ارائه دادن��د نش��ان دهنده این 
اس��ت که این موضوع جزو سیاست های 

دول��ت چی��ن و منطقه چون��گ چینگ 
نیز اس��ت که از این هم��کاری حمایت 
خواهند کرد.  جمال��ی گفت: ۴0درصد 
از ب��ازار خودروی ای��ران متعلق به گروه 
سایپا است و برنامه این گروه خودروساز 
برای سال 2025 افزایش ظرفیت تولید 
به دو برابر ظرفیت فعلی اس��ت. در حال 
حاضر تولید گروه سایپا نزدیک به ۷00 
هزار دس��تگاه در سال است و طی شش 
س��ال آینده این ظرفیت به یک میلیون 
و 500 ه��زار دس��تگاه افزای��ش خواهد 
یاف��ت.  مدیرعامل س��ایپا تصریح کرد: 
سیاست گروه س��ایپا در افزایش تولید، 
این اس��ت که 50درصد از محصوالت با 
برند گروه س��ایپا تولید شود و 50درصد 
مابقی را در مشارکت با شرکای خارجی 
ب��ه تولید برس��انیم.  وی افزود: در حال 

حاضر شرکت سیتروئن نخستین شریک 
خارجی گروه س��ایپا اس��ت و نزدیک به 
۳00ه��زار دس��تگاه از تولی��دات گروه 
سایپا، به محصوالت سیتروئن اختصاص 

داده شده است. 
جمال��ی گفت: با ش��رکت رن��و هم از 
گذش��ته ش��راکت تجاری داش��ته ایم و 
نزدیک به 200 هزار دس��تگاه از تولیدات 
گروه سایپا، به شرکت رنو اختصاص یافته 
اس��ت. همچنین با شرکت برلیانس چین 
هم برای تشکیل شرکت مشترک مذاکره 

کرده ایم. 
وی اف��زود: در برنامه های مان ش��رکت 
چانگان به عنوان شریک جدی گروه سایپا 
تلقی می ش��ود و در حال حاضر محصول 
CS35 چانگان در ایران تولید می شود و 
برنامه ریزی سایپا برای تولیدات چانگان، 

اختص��اص ظرفی��ت حداق��ل 200 هزار 
دستگاه طی سه سال آینده است. 

مدیرعامل گروه س��ایپا گفت: با توجه 
به ظرفیت ب��ازار خودروی کش��ورمان و 
حض��ور خوب خ��ودرویCS35 در بازار 
ای��ران و در صورت حمایت دولت چین و 
تحقق پیشنهاد های گروه سایپا در زمینه 
همکاری بیش��تر با چانگان، ظرفیت های 
تولیدی مناسبی را در اختیار چانگان قرار 
خواهیم داد.  جمالی گفت: مدل همکاری 
با سیتروئن را می توانیم با شرکت چانگان 
به اج��را بگذاریم و مذاکرات با ش��رکت 
چان��گان باید با جدیت بیش��تری صورت 
گیرد ب��ه دلیل اینک��ه تقاضاهای زیادی 
برای س��رمایه گذاری مش��ترک با سایپا 
وجود دارد چراکه ایران از بازار مطمئنی 

برخوردار است. 

اثر شراکت رنو در روسیه بر سرمایه گذاری در ایران

تاکید مدیرعامل سایپا بر پیگیری جدی سرمایه گذاری مشترک با چین

آسیبصنعتخودروازنبودیکبرنامهبلندمدت
نگاه

خبر

با تصویب تعرفه های جدید، خودروهای 
وارداتی چقدر گران می شوند؟ 

 خیلی زیاد! متاس��فانه باید گف��ت با تصویب این 
تعرفه ها موجی از گرانی به زودی خودروهای وارداتی 
را در خواه��د نوردی��د. در جلس��ه هی��أت وزی��ران 
تعرفه های جدیدی مورد بررس��ی قرار گرفتند که در 
ص��ورت ابالغ ب��رای اجرا موجی از گران��ی وارد بازار 
خودروه��ای وارداتی خواهد ش��د. البته الزم به ذکر 
اس��ت این تعرفه ها هنوز ابالغ نشده اند و لذا کماکان 
نمی ت��وان به صورت صددرصد گفت که این تعرفه ها 
حرف نهایی برای واردات خودرو است، اما با توجه به 
اصالحات تعرفه ای، ب��ه احتمال زیاد همین تعرفه ها 
ب��رای واردات خودرو در نظر گرفته می ش��ود. حال 
اج��ازه دهید کمی راحت ت��ر صحبت کنیم تا ببینیم 
بعد از چند ماه بس��ته شدن س��ایت ثبت سفارش و 
شایعات و اما و اگرهای بسیار زیاد در مورد چگونگی 
قوانین جدید واردات، با این تصویب دولت چه بالیی 

بر سر خودروهای وارداتی خواهد آمد! 
تعرفه خودروهای وارداتی که تا به حال براس��اس 
حجم موتور متغیر بوده اند -از حقوق گمرک و س��ود 
بازرگان��ی ک��ه در ح��دود ۴0 تا 55 درص��د بودند- 
حال ب��ا تصویب جدید کم��اکان برپایه حجم موتور 
پیاده س��ازی ش��ده اند و باز هم خبری از دسته بندی 
قیمتی خودروها نیس��ت. نکت��ه بعدی که باید گفت  
اینک��ه حق��وق گمرک و س��ود بازرگان��ی به صورت 
ریزتری دس��ته بندی ش��ده و تعرفه ها نیز به صورت 
چش��مگیری افزایش یافته اند. اجازه دهید یک مثال 
س��اده بزنیم. تعرف��ه خودروهایی که حج��م موتور 
آنها بین 2000 تا 2500 سی س��ی اس��ت تابه حال 
55درص��د ب��وده ولی ح��ال تعرف��ه آن 1۳0درصد 
ش��ده اند، اما معنای این تعرفه جدید چقدر اس��ت و 
چ��ه مقدار از قیمت یک خودروی وارداتی این تعرفه 
ب��وده و با این افزای��ش در عمل قیمت این خودروها 

چه مقداری افزایش پیدا می کند. 
قبل از آن باید یک موضوع را شفاف س��ازی کنیم 
ک��ه یک خودروی وارداتی بع��د از خرید در خارج از 
کش��ور، تعرفه ها و هزینه ه��ای مختلفی از آن گرفته 
می ش��ود که شاید لیس��ت کردن ریز آنها از حوصله 
خارج باش��د، ام��ا تعرفه واردات واقع��ی یک خودرو 
بیش از 90درصد است و تنها 55درصد از آن تعرفه 
واردات گم��رک بوده اس��ت. حال ای��ن 55درصد به 
1۳0درصد افزایش یافته است. یعنی یک خودرویی 
که ت��ا دیروز با 90درصد هزینه ه��ای مختلف اجازه 
ترخی��ص و دریاف��ت پ��الک ملی را پی��دا می کرده، 
حال باید 165درص��د عوارض و حقوق و هزینه های 
مختلفی را پرداخت کند تا پالک ملی دریافت کند. 
با یک مثال س��اده، یک خودروی شاس��ی بلند که 
قیمت جهانی آن حدود ۳0 هزار دالر اس��ت همانند 
مدل پایه تویوتا راو۴ یا هیوندای س��انتافه )مدل های 
واردشده به کشور کامل تر از مدل پایه هستند(، تا به 
امروز در حدود 250 میلیون تومان قیمت داشته اند، 
ام��ا حال با این افزایش تعرف��ه ای، قیمت نهایی آنها 
حداقل به بیش از ۳20 میلیون تومان خواهد رسید! 
ی��ا خودرویی مثل بی ام و س��ری ۷ ک��ه این روزها با 
قیمتی در ح��دود ۷00 میلیون تومان خریدوفروش 
می ش��ود، قیمت آن با تعرفه جدید خودروهای بین 
1500 تا 2000 سی سی، به مرز یک میلیارد تومان 
خواهد رسید؛ قیمت هایی باورنکردنی که فاکتورهای 
ب��ازار را به کل��ی به هم خواهد ریخت! و اینجاس��ت 
دلیلی که م��ا از کلمه »موج« ب��رای افزایش قیمت 
وارداتی ها اس��تفاده کردیم! تنها نکته مثبت در مورد 
این تعرفه ها، بازش��دن راه واردات خودروهای باالی 
2500 سی سی است که تعرفه آنها 150درصد اعالم 
ش��ده اس��ت. با این تصویب پ��ای خودروهایی چون 
تویوتا لندکروز، پورش��ه پانامرا و نیس��ان ماکس��یما 
مجددا به کشور باز می شود ولی می توان قیمت هایی 

نجومی را برای آنها پیش بینی کرد! 
در پایان باید گفت که این مقاله تنها یک حس��اب 
سرانگش��تی خودروبانک از اتفاق پیش رو برای بازار 
وارداتی ها اس��ت و هن��وز راه تا ابالغ ای��ن تعرفه ها، 
اجرایی نهایی و حتی ام��کان بندهای تکمیلی برای 
ای��ن تعرفه ها نیز وجود دارد! ل��ذا تا ابالغ نهایی این 
مصوبه و بازش��دن ثبت س��فارش هن��وز باید صبور 

باشیم! 

تولید اتوبوس افزایش یافت
مهرماه امس��ال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین 
109.5درصد افزایش یافت.  به گزارش ایسنا، در این 
مدت تولید انواع اتوبوس از 8۴ دس��تگاه در مهرماه 
1۳95 به 1۷6 دستگاه رس��ید.  تولید این محصول 
در ایران خودرو دیزل از یک دستگاه در مهرماه سال 

گذشته به 21 دستگاه افزایش یافت. 
تولی��د انواع اتوبوس در عقاب افش��ان نیز صعودی 
ب��وده و از 65 دس��تگاه در مهرم��اه 1۳95 به 1۴5 
دس��تگاه رسید.  مهرماه امس��ال تولید این محصول 
در پیشرو دیزل آسیا ثابت مانده و مانند مهرماه سال 
گذشته 10دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شد. 
برخالف این ش��رکت ها ام��ا تولید ان��واع اتوبوس 
در یاوران خودروی ش��رق متوقف ش��ده و از هشت 

دستگاه در مهرماه 1۳95 به صفر رسید. 

اخبار

قیمت 20 میلیارد تومانی در بازار 
سیاه برای خودروی بنز

 بازار سیاه همیشه برای محصوالت خاص وجود 
داش��ته و هیچ قانون��ی هم نمی توان��د آن را برای 
همیشه از بین ببرد. پیش از این شاهد ایجاد بازار 
س��یاه برای بلیت بازی های فوتبال بودیم اما حاال 
این بازار به دنیای خودرو هم کشیده شده است. 

ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، مرس��دس بن��ز طرح 
اس��تثنایی خ��ود ب��ه ن��ام Project one را ماه 
گذش��ته رونمایی ک��رد. این خ��ودرو آنقدر خاص 
و گران قیمت اس��ت که هر کس��ی نمی تواند آن را 
خریداری کند و این در حالی اس��ت که تنها 2۷5 

دستگاه از آن ساخته خواهد شد. 
مرس��دس بنز قیمت این خودرو را 2.۷ میلیون 
دالر اعالم ک��رده ولی اکنون این خ��ودرو با ورود 
ب��ه بازار س��یاه قیمتی دوبراب��ر را پیش روی خود 
می بین��د. پیش از این اعالم ش��ده ب��ود که تمام 
خودروهای این ش��رکت فروخته شده اند، اما حاال 
یک نفر از آنه��ا تصمیم گرفته خودرو را وارد بازار 

سیاه کند. 
طبق اعالمیه فروش رزرواس��یونی که به تازگی 
 Project one منتش��ر ش��ده، یکی از خریداران
قص��د دارد خودروی خود را به قیمت 5 میلیون و 
220 هزار دالر  )حدود 20 میلیارد و 800 میلیون 
توم��ان( به فروش برس��اند. این قیم��ت تقریبا دو 
برابر آن چیزی اس��ت که کارخانه برای محصولش 

دریافت می کند. 
ب��رای آنکه با ارزش این خودروی خاص بیش��تر 
آش��نا ش��وید الزم اس��ت بدانید که مرسدس بنز 
Project one یک موتور هیبرید با قدرت تولید 
1000 اسب بخار دارد که صفر تا 100 کیلومتر را 

تنها در 2.۷ ثانیه طی خواهد کرد. 

 همکاری شرکت تسال
با شرکت های ترکیه

مدیرعامل تس��ال ب��ا رئیس جمه��وری ترکیه و 
وزی��ران صنع��ت و حمل و نق��ل این کش��ور دیدار 
ک��رده و درباره گس��ترش همکاری ه��ا در زمینه 
خودروسازی و فضایی به گفت وگو پرداخته است. 
 به گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز، س��خنگوی 
ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد که ایالن ماسک 
– مدیرعامل و موس��س شرکت تس��ال - با رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه 
دیدار کرده و درباره گس��ترش همکاری های میان 
ش��رکت های ترکیه و تس��الی آمریکا به گفت وگو 

پرداخته اند. 
به گفته وی، ایالن ماس��ک که برای ش��رکت در 
نمایشگاه بین المللی SatShow در شهر استانبول 
ترکی��ه حضور پی��دا کرده بود، ب��ا رئیس جمهور و 
وزی��ران حمل و نق��ل و صنعت این کش��ور در کاخ 

ریاست جمهوری آنکارا مالقات کرده است. 
وی در ادامه توضیحات این دیدار افزوده اس��ت 
ک��ه ایالن ماس��ک درباره همکاری های مش��ترک 
میان ش��رکت های ترکیه و ش��رکت دانش بنیان و 
نوآور تس��ال ب��ا رجب طیب اردوغ��ان به گفت وگو 
پرداخته اس��ت. آنها همچنین در خصوص ماهواره 
5A و 5B ترک س��ت ترکیه که قرار است تا سال 
2020 و 2021میالدی به فضا ارسال شوند نیز به 

بحث و گفت وگو نشسته اند. 
شرکت تسال که در ایاالت متحده آمریکا مستقر 
است، مدعی شده که دیگر زمانه تولید خودروهای 
آالینده بنزینی و دیزلی به س��ر آمده اس��ت و باید 
ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی روز جه��ان، برای حفظ 
محی��ط زیس��ت و کاه��ش آلودگی ه��وا چاره ای 
اندیش��ید. شرکت نوآور و دانش بنیان تسال تاکنون 
خودروه��ای برقی و الکتریکی لوکس بس��یاری را 
طراح��ی و تولید کرده اس��ت. البت��ه در رقابت با 
تس��ال، سایر غول های خودروس��ازی در جهان نیز 
از خودروه��ای برقی خود رونمای��ی کرده و آنها را 

وارد بازار کرده اند. 
کشورهای بس��یاری از جمله انگلستان، اسپانیا، 
فرانسه، نروژ، یونان، چین و هند تصمیم گرفته اند 
در نهای��ت تا حدود س��ال 20۴0 میالدی تولید و 
فروش خودروهای بنزین��ی و دیزلی را که موجب 

آلودگی هوا می شوند، ممنوع اعالم کنند. 
ش��رکت اس��پیس ایک��س SpaceX  متعلق به 
ایالن ماس��ک قصد دارد در س��ال 2022 میالدی 
نخستین سفر خود را به مریخ رقم بزند. البته الزم 
به ذکر است این س��فر بدون حضور انسان خواهد 
بود و سفر به مریخ به همراه انسان در سال 202۴ 

میالدی انجام خواهد گرفت. 
ایالن ماس��ک و اردوغ��ان همچنین در خصوص 
آغاز و گس��ترش هم��کاری در خص��وص صنعت 
خودروسازی و تولید خودروهای برقی و الکتریکی 
پاک نیز گفت وگو کرده اند. این در حالی اس��ت که 
چن��د روز پیش بود که ترکی��ه از برنامه های خود 
ب��رای طراحی و تولید خودروه��ای تمام برقی در 
این کشور تا سال 2021 خبر داده و رونمایی کرده 
بود، بنابراین انتظار می رود ش��رکت تسال به عنوان 
بزرگ ترین تولید کنن��ده خودروهای برقی لوکس 
برای ورود به بازار ترکیه در کنار استقبال دولت و 

مردم این کشور راهی یافته باشد. 

محسن آل طه 



شرکت Parity که یکی از بزرگ ترین مجموعه های کیف پول الکترونیکی  
)wallet( برای ارزهای دیجیتال را در اختیار کاربران قرار می دهد، به مشکلی 
عجیب برخورده و باعث شده یک میلیون واحد اتریم  )ETH( در حساب های 

کاربران مس��دود ش��ود؛ این رقم در حال حاضر 
مع��ادل 280 میلیون دالر آمریکا می ش��ود. به 
گزارش دیجیاتو، در بین تمامی ارزهای رمزپایه 
که پس از محبوبیت و رشد بی سابقه بیت کوین 
س��ر برآوردن��د، اتری��م یک��ی از محبوب ترین و 
موفق ترین نمونه ها به ش��مار می رود. متاسفانه 
همانن��د دیگ��ر ارزه��ای دیجیت��ال، اتریم هم 
بی نقص نیس��ت و مش��کل اخیر را در کیف های 
الکترونیکی چند امضایی تجربه کرده است؛ یعنی 
حساب هایی که به تایید چند نفر برای انجام یک 
تراکنش نیاز دارند. اگرچه این نوع حس��اب ها و 
تراکنش ها برای افزایش ایمنی نقل و انتقال پول 
 escrow(  یا پرداخت های تضمینی غیر متمرکز

payment( طراح��ی ش��ده، اما به خاطر نقص در پیاده س��ازی، فرد دیگری 
خودش را به عنوان یکی از اشخاص تایید کننده تراکنش به تمام کیف پول های 
چند امضایی اضافه کرده است و طبیعتا بدون تایید او انجام هرگونه تراکنشی 

ممکن نخواهد بود. به همین دلیل صاحبان این حس��اب ها توانایی جابه جایی 
پول را نداشته و عمال با حساب مسدود روبه رو هستند. 

البته ظاهرا این مشکل فقط در کیف پول هایی ایجاد شده که از 20 جوالی 
به بعد )29 تیر( ساخته شده اند، اما حجم باالی 
اتریم های مسدود شده نشان می دهد کاربران 
زیادی با این وضعیت روبه رو هس��تند. شرکت 
Parity در توضی��ح ای��ن مش��کل می گوی��د 
»شخص ثالثی« که نقص سیستم را پیدا کرده، 
در نهایت کیف پول خود را از بین برده و دیگر 

به آن دسترسی ندارد. 
وب س��ایت ars هم با ف��ردی که خودش را 
عامل اصلی بروز این مشکل می داند، گفت وگو 
کرده است. این شخص می گوید هیچ اطالعی 
از این نقص فنی نداش��ته و تازه ب��ه حوزه ارز 
دیجیتال اتریم وارد شده است. او هنگام ساخت 
کیف پول جدید تصادفا باگ را فعال کرده و در 
نهایت کیف پول خودش را حذف کرده، اما نمی دانسته با این کار حساب تعداد 
زی��ادی از کاربران، از جمله حس��اب 90 میلی��ون دالری  »گوین وودز« یکی 

از موسسان شرکت Parity و توسعه دهنده پیشین اتریم را مسدود می کند. 

با عب��ور ارزش بازار اپل از رقم 900 میلیارد دالر، انتظار می رود نش��ان 
افتخار نخس��تین کمپانی یک تریلیون دالری جه��ان نصیب این کمپانی 

آمریکایی شود. 
به گ��زارش زومیت، پس از انتش��ار گزارش 
مالی موفقیت آمیز و پیش بینی ثبت رکوردی 
حیرت انگی��ز در فصل مالی پی��ش رو، ارزش 
بازار اپ��ل طی معام��الت روزانه بازار س��هام، 
رقم هنگفت 900 میلیارد دالر را پش��ت س��ر 
گذاشت. به گزارش س��ایت مارکت واچ، با این 
اتفاق، اپل نخس��تین ش��رکت تجاری سهامی 
عام ایاالت متحده اس��ت که توانسته به چنین 

رکوردی دست یابد. 
در هفت��ه گذش��ته ارزش ب��ازار اپ��ل طی 
معامالت س��اعات آغازین بازار سهام به رکورد 
900 میلیارد دالر رس��ید، اما دیروز این اتفاق 
برای نخس��تین بار در معامالت روزانه رخ داد و 

ارزش بازار اپل بر فراز قله 900 میلیارد دالر تثبیت شد. 
انتش��ار گزارش مالی سه ماهه چهارم سال مالی 20۱۷ اپل در پنجشنبه 
گذش��ته، اکثر س��رمایه گذاران و صاحبان سهام را بس��یار خوشحال کرد. 

مطابق این گزارش، اپل توانس��ته اس��ت بسیار بیش��تر از آنچه پیش بینی 
می شد آیفون بفروشد. البته این گزارش مربوط به بازه زمانی است که هنوز 
کوپرتینونشین ها گل سرسبد محصوالت خود یعنی آیفون ۱0 را روانه بازار 
نک��رده بودند. با ورود آیفون ۱0 به بازار قطعا 
فصل مالی پررونقی در انتظار اپل خواهد بود 
و پیش بینی ها هم حاکی از آن هستند که با 
نزدیک شدن به تعطیالت سال نوی میالدی، 
درآمد اپل از تمامی فصل های گذشته باالتر 
خواهد رفت و به رقمی بین 8۴ تا 8۷ میلیارد 

دالر خواهد رسید. 
در حال حاضر، نماد اپل در بازار س��هام یا 
AAPL ب��ا قیمت ۱۷۶.2۴ دالر دادوس��تد 
می شود. به این ترتیب، اپل نخستین شرکت 
تجاری سهامی عام ایاالت متحده خواهد بود 
که به ارزش بازار یک تریلیون دالری دس��ت 
می یاب��د. آلفابت )کمپانی م��ادر گوگل( نیز 
به تازگی توانست ارزش بازار ۷00میلیارد دالر را پشت سر بگذارد. بسیاری 
از تحلیلگران پیش بینی کرده اند اپل بسیار زودتر از آنچه انتظار می رود، از 

ارزش بازار یک تریلیون دالری عبور خواهد کرد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت که با وجود قوانین دس��ت و پاگیر در 
محیط کسب و کار اس��تعداد ملی در حال فرسایش و انرژی ما در حال از بین 
رفتن اس��ت. محمدرض��ا انصاری در گفت وگو با ف��ارس، با بیان اینکه محیط 

کس��ب و کار تابع پارامتره��ای مختلفی از جمله 
تعدد بخشنامه ها، قوانین و مقررات است و وقتی 
این مقررات در کش��وری زیاد باش��د یک فعال 
اقتصادی بای��د از البه الی آن عب��ور کند تا کار 
ساده ای انجام دهد، گفت: باید محیط کسب و کار 
پاالیش ش��ود و الزم اس��ت در این راستا برخی 
قوانین حفظ و برخی قوانین حذف یا اصالح شود. 
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به 
قانون حمایت از محیط کس��ب و کار و قانون رفع 
موانع تولید گفت: قوانین خوبی در کشور وجود 
دارد، اما اجرا نمی ش��ود درحالی که اجرای قانون 
فضای کسب و کار را روان می کند. وی با اشاره به 
گزارش بانک جهانی و سقوط چهار پله ای فضای 

کسب و کار جهانی ایران گفت: سقوط رتبه کسب و کار یک کشور این عالمت را 
می دهد که تولید و توس��عه در آن کشور با مشکل مواجه است. انصاری اظهار 
داش��ت: کش��ورهایی که رتبه باال و خوبی در محیط کسب و کار جهانی دارند، 

فعالیت اجتماعی آنها روان اس��ت درحالی که ما نگاه کنترلی نس��بت به همه 
قضایا داریم غافل از اینکه بس��ته ش��دن فضای کسب و کار موجب رشد فساد 
می شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی 
بای��د براس��اس قانون بخش��نامه ها و مصوبات 
را کاه��ش دهند، گفت: فضای کس��ب و کاری 
که در آن رقابت ایجاد ش��ود خ��ود به خود از 
فساد فاصله می گیرد و به سمت سالمت پیش 
می رود. انصاری اف��زود: هیچ فعال اقتصادی از 
فس��اد سود نمی برد و ذی نفع محیط فسادآلود 
اقتصادی عده اندکی هستند. نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه برای بهبود فضای 
کسب و کار باید شرایط تولید روان را با کاهش 
مقررات دست و پاگیر فراهم آورد، گفت: بعد از 
آن باید تولید کننده و بنگاه های تولیدی مورد 

حمایت قرار گیرند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه حض��ور نمایندگان 
اتاق های بازرگانی و نمایندگان تشکل ها در وضع و تدوین مقررات واجب است، 
گفت: قطعا با وضع مقررات و قوانینی که تولید را روان می کند رتبه کسب و کار 

جهانی ایران صعود خواهد کرد. 

اچ تی س��ی، گزارش مالی ماه اکتبر س��ال 20۱۷ را منتش��ر کرده که بر 
اساس آن، کمپانی تایوانی موفق شده است 200 میلیون دالر درآمد داشته 

باشد. 
به گزارش زومیت، اچ تی س��ی گزارش مالی 
ماهانه خود را برای اکتبر منتش��ر کرده است 
که نش��ان می دهد این س��ازنده موفق ش��ده 
اس��ت در ماه اکتبر، ۶.0۶ میلیارد دالر جدید 
تای��وان )200 میلی��ون دالر آمری��کا( درآمد 
کسب کند. در مقایسه با ماه سپتامبر، درآمد 
شرکت اچ تی سی نزدیک به ۶.8درصد کاهش 
یافته است؛ چراکه تایوانی ها طی ماه سپتامبر 
درآمدی 2۱۵ میلیون دالری کسب کردند. در 
مقایسه با اکتبر سال 20۱۶، درآمد اچ  تی سی 

نزدیک به 2۵.۷9درصد افت کرده است. 
با احتساب درآمدی که شرکت اچ تی سی از 
ماه ژانویه تا ماه اکتبر به  دس��ت آورده اس��ت، 

می توان گفت مجموع درآمد این کمپانی در ۱0 ماه نخس��ت سال جاری 
میالدی به ۱.۷ میلیارد دالر می رسد که در مقایسه با درآمد اچ تی سی در 
۱0 ماه نخست س��ال 20۱۶، از افت ۱8.۱8درصدی خبر می دهد؛ آنطور 

که در گزارش مالی سال 20۱۶ اچ تی سی آمده، این کمپانی توانسته است 
در ب��ازه زمانی بین ماه ژانویه تا اکتب��ر 20۱۶ نزدیک به 2.۱ میلیارد دالر 

درآمد داشته باشد. 
البته ش��رکت اچ تی سی نس��بت به آینده 
اچ تی س��ی  گوش��ی های  اس��ت؛   امی��دوار 
یو ۱۱ پالس و یو ۱۱ الیف می توانند درآمد 
تایوانی  ه��ا را در دو ماه پایانی س��ال افزایش 
دهند. گوشی یو ۱۱ پالس که به عنوان نسخه 
ارتقایافته اچ تی سی یو ۱۱ معرفی شده است، 
از طراحی بدون حاشیه بهره می گیرد و با اتکا 
به مشخصات سخت افزاری قدرتمند خود، با 
پرچمداران عرضه شده در سال 20۱۷ رقابت 
خواهد کرد؛ البته این مدل برخالف بسیاری 
از پرچمداران امس��ال، فاقد دوربین دوگانه 
است. اچ تی س��ی یو ۱۱ الیف نیز یک مدل 
میان  رده محسوب می شود که با بهره گیری 
از قابلیت های دوست داشتنی اچ  تی سی یو ۱۱ مانند فریم حساس به فشار 
)اج سنس( در دو مدل با نسخه خالص سیستم عامل اندروید و رابط  کاربری 

شخصی سازی شده سنس به فروش می  رسد. 

ارزش بازار اپل در مرز یک تریلیون دالرنقص فنی اتریم، 280 میلیون دالر پول دیجیتالی را در حساب کاربران مسدود کرد افت 25درصدی درآمد اچ  تی سی در اکتبر 20۱۷ قوانین دست  و  پا گیر استعداد ملی را فرسوده می کنند

اختالف طبقاتی در کشور آمریکا باعث شده که تحلیلگران به ثروت باالی 
تعدادی از ثروتمندان واکنش نشان  دهند و انحصار حجم عظیمی از ثروت در 

دست آنها را ناعادالنه بدانند.
به گزارش زومیت، موسسه پالِسی استادیز درباره یک بحران اخالقی هشدار 
می  دهد و می گوید پیشنهادهای ترامپ درباره تغییر شرایط پرداخت مالیات 

اختالف ها را تشدید خواهد کرد. 
پس از آنکه نش��ریه فوربس ۴00، در ماه گذش��ته منتش��ر شد، نرخ سهام 
آمازون تا بیش از ۱0درصد افزایش یافت که منجر به باال رفتن ثروت بزوس 
تا حدود 9۵ میلیارد دالر شد. این دارایی او را به ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل 

کرده است. 
س��ه تن از ثروتمندان ایاالت متحده، بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافت، 
به  اندازه بخش فقیر جمعیت آمریکا یا به عبارت دیگر ۱۶0 میلیون نفر ثروت 

دارند. 
ی��ک تحلی��ل از دارایی ه��ای 
ثروتمندترین مردم آمریکا نش��ان 
داد ک��ه گیت��س، ب��زوس و بات 
در مجم��وع دارای 2۴8 میلی��ارد 
دالر )۱90 میلی��ارد پوند( ثروت 
هستند. طبق گفته موسسه پالسی 
استادیز، شکاف در حال رشد بین 
افراد فقیر و ثروتمند یک »بحران 

اخالقی« را به وجود آورده است. 
»بیلینیر  پژوهش��ی  س��ازمان 
بونانزا« در گزارش��ی اعالم کرد از 
تغییر  پیش��نهادهای  که  آنجایی 
مالی��ات دونالد ترام��پ 80درصد 
از س��ود های مالیاتی را در جهت 
منافع یک درص��د از خانواده های 
 ثروتمند قرار می دهد، اختالف های 
طبقات��ی موجود تش��دید خواهد 
ش��د. چاک کالین��ز، اقتصاددان و 
از دس��تیاران این گ��زارش گفت: 
نابراب��ری ثروت در ح��ال افزایش 
اس��ت. حاال زمان آن رسیده است 

که اقداماتی در جهت کاهش نابرابری انجام شود نه اینکه مالیات ثروتمندان 
کم شود. 

این مطالعه نشان داد که میلیاردر های موجود در لیست ۴00 ثروتمند مجله 
فورب��س در ایاالت متحده در مجموع ثروتی براب��ر 2.۶8 تریلیون دالر دارند 

که این مبلغ بیش از تولید ناخالص داخلی  )GDP( کشور انگلستان است. 
براساس این گزارش، ۴00 تن از ثروتمندترین افراد، در  حال  حاضر ثروتی 
بیش از ۶۴درصد طبقه پایین جمعیت آمریکا، ش��امل 80 میلیون خانوار یا 
20۴ میلیون نفر دارند. این تعداد بیش از مجموع جمعیت کش��ور های کانادا 

و مکزیک است. 
براس��اس این گزارش »طبقه میلیاردر ها« با باالترین سرعت در مقایسه با 
گذشته در حال جدا کردن خود از بقیه مردم عادی هستند. ما از ابتدای عصر 
طالیی یک قرن پیش ش��اهد چنین سطوح وسیعی از تمرکز قدرت و ثروت 

در دس��ت عده ای خاص نبوده ایم. از آنجایی که نرخ ورود به لیس��ت باش��گاه 
منحصر به فردترین ها با افزایش تقریبی ۱8درصد به 2 میلیارد دالر رس��یده 
است، فوربس سال 20۱۷ را به عنوان سالی ثبت شده برای ثروتمند ترین مردم 
آمریکا جش��ن گرفت؛ این در حالی اس��ت که این نرخ ۱0برابر بیش از مبلغ 
مورد نیاز برای ورود به این لیس��ت در سال ۱982 است. جاش هاکسی یکی 
دیگر از نویس��ندگان گزارش پژوهش��ی گفت: تمرکز مبلغ زیادی از پول در 
دستان عده ای محدود درحالی که بسیاری از مردم دچار چالش های اقتصادی 
هس��تند، تنها یک بحران اقتصادی نیس��ت، بلکه یک بحران اخالقی اس��ت. 
براساس این گزارش بسیاری از آمریکایی ها در حال پیوستن به یک »جنبش 
نوظهور ضد نابرابری« هس��تند. یک قرن پیش، یک قیام مشابه ضد نابرابری 
به علت توزیع درآمد و ثروت نابرابر در آمریکا به وجود آمد و طی مدت کمی 
بیش از یک نس��ل، یک آمریکای متعادل تر را ساخت. افزایش ثروت در میان 
ثروتمندان جامعه در حالی  است 
که یک خان��واده از پنج خانواده 
آمریکایی در ش��رایطی زندگی 
می کنن��د که نویس��ندگان این 
گزارش آنه��ا را »ملت زیر آب« 
می نامند؛ یعنی ثروت آنها صفر 
یا منفی است. نابرابری حتی در 
میان اقلیت ها بیشتر است. سه 
خانواده از ۱0خانواده سیاه پوست 
خانواده ه��ای  از  2۷درص��د  و 
التین در مقایسه با ۱۴درصد از 
خانواده های سفید پوست، ثروت 

صفر یا منفی دارند. 
تنها دو آفریقایی آمریکایی به 
 نام های اپرا وینفیری  )ش��ماره 
و  دالر(  میلی��ارد   ۳ ب��ا   2۶۴
س��رمایه گذار فن��اوری راب��رت 
اس��میت  )ش��ماره 22۶ با ۳.۳ 
میلی��ارد دالر( در لیس��ت ۴00 

نفری فوربس قرار دارند. 
پنج ت��ن از اعضای ۴00 نفره 
لیست ریش��ه ای التین دارند از 
جمله ج��ورج پریز، امالک دار بزرگ، آرتورو مورنو، مالک تیم بیس��بال ال ای 
انجلز و سه تن از اعضای خانواده خولیو ماریو سنتو دامینگو که در حال حاضر 
از سهامداران عمده ساب میلر هستند. 2۵ نفر اول این لیست همه سفید پوست 
هستند. بیل گیتس، موس��س مایکروسافت، با 89 میلیارد دالر ثروتمندترین 
آنها است. پشت سر او بزوس مدیر عامل آمازون با ثروت 89.۵ میلیارد دالر، نفر 
سوم وارن بافِت با ۷8 میلیارد دالر و چهارمین نفر مارک زاکربرگ مدیر عامل 

فیس بوک با ۷۱ میلیارد دالر ثروت قرار دارد. 
از آنجایی که نشریه فوربس ۴00، در ماه گذشته منتشر شده است، پس از 
آن نرخ سهام آمازون تا بیش از ۱0درصد افزایش یافت که منجر به باال رفتن 
ثروت بزوس تا حدود 9۵ میلیارد دالر ش��د. این موضوع به طور موقت او را به 

ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل کرده است. 
THEGUARDIAN: منبع

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات تاکید کرد 
اس��تارت آپ نیاز ب��ه وام ندارد، بدترین فعالیت ب��رای جوانان تخصیص پول به 
منظور انجام فعالیت و کار است. جنس حمایت از استارت آپ نباید مالی باشد 
و دولت باید به سمت کمک به استارت آپ ها با رفع موانع، رفع قوانین دست و 
پاگیر و کمک های آموزشی برود تا دیگر جوانان نگاه شان به صندوق های مالی 
نباش��د. مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از س��رمایه گذاری وزارت ارتباطات در 
گفت وگو با ایلنا، درباره فعالیت دولت در حوزه استارت آپ ها گفت: در صورتی که 
دولت قصد تصدیگری در حوزه استارت آپ داشته باشد، استارت آپ ها به دولت و 
سرمایه های دولتی وابسته و در نهایت در حالت اجرایی تضعیف می شوند. یکی 
از نمونه های این وضعیت، مرکز تسهیلگری کسب و کار در حوزه فناوری اطالعات 
است که اگر رویکرد تصدیگری و مداخله مستقیم در فرآیندها داشته باشد خود 
این س��ازمان می تواند یک عامل بازدارنده ش��ود. ما باید با توجه به انتظارمان 

از چنین س��ازمانی، تغییر رویه ای 
ایج��اد کنیم ت��ا  از بازخوردهای 
منفی در ایجاد و توسعه کسب وکار 

جلوگیری شود. 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت 
از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات 
ب��ا بیان اینک��ه اعتق��اد داریم در 
ح��وزه کس��ب و کارهای نوپا باید 
موان��ع را حذف کنی��م و بگذاریم 
تا جوانان خودش��ان مسیر را طی 
کنند، اظهار داشت: ما قرار نیست 
جاده بس��ازیم و به جوانان کشور 
بگوییم حاال بیایی��د از این جاده 
حرکت کنی��د. دول��ت در حوزه 
اس��تارت آپ وظایف��ی از جمل��ه 
کمک به اس��تارت آپ ها در حوزه 
بازارس��ازی دارد،  تجاری سازی و 
اما دولت در ای��ن موارد نیز نباید 

به صورت مس��تقیم وارد شود و باید برای انجام این فعالیت ها از شتابدهنده ها 
برای شتابدهی استارت آپ ها استفاده کند و کمک به تدوین مدل های موثر در 
شتابدهی یک ضرورت جدی است. وی افزود: در حقیقت دولت باید پارامترهایی 
در حوزه اس��تارت آپ تعریف و مش��کالت را حل کند تا بازار استارت آپی ایران 
راحت تر شکل بگیرد و نباید به سمت و سوی تصدیگری و اجرا در این حوزه برود 
چراکه دخالت های هیجانی و بی برنامه می تواند به ضرر اکوسیستم استارت آپی 
تمام ش��ود.احمدیان با بیان اینک��ه هم اکنون نیاز داریم تا مرکز ملی توس��عه 
کسب و کار به منظور هماهنگی با تمامی ذی نفعان دولتی در حوزه استارت آپ 
ایجاد شود تا مشکالت فضای کسب و کار کسب و کارهای نوپا در ایران حل شود، 
تصریح کرد: برای نمونه اگر استارت آپ ها در حوزه مالیات و بیمه مشکل دارند، 
توسط پیگیری و با مذاکره این سازمان و هماهنگی دستگاه های دولتی در حوزه 
اس��تارت آپ رفع شود و بپذیریم که این یک وظیفه و مسئولیت ملی است.وی 
با تاکید بر اینکه استارت آپ نیاز به وام ندارد، ابراز داشت: بدترین فعالیت برای 
جوان��ان تخصیص پول به منظور انجام فعالیت و کار در مراحل آغازین اس��ت. 
جنس حمایت از استارت آپ نباید صرفا مالی باشد و دولت باید به سمت کمک 
به اس��تارت آپ ها با رفع موانع موجود، رفع قوانین دس��ت و پاگیر و کمک های 
آموزش��ی برود تا دیگر جوانان نگاه ش��ان به صندوق های مالی نباشد و بتوانند 

با آموزش صحیح در این حوزه اکوسیستم استارت آپی را لمس و تجربه کنند. 
احمدیان اضافه کرد: اینکه دولت از کسب و کارهای نوپا حمایت نکند، اشتباه 
است اما حمایت مس��تقیم دولت می تواند نتیجه معکوس  دهد و دولت باید با 
تدوین سیاست های حمایتی ملی به صورت غیر مستقیم از استارت آپ ها حمایت 
کن��د. این مقام مس��ئول درباره حمایت های مالی دولت بی��ان کرد: دولت باید 
حمایت مالی انجام دهد، اما هدف این حمایت باید ش��تابدهنده باشد و توصیه 
اکید می ش��ود که استارت آپ ها به صورت مس��تقیم حمایت مالی نشوند، این 
مسئله در تمام دنیا رایج است. حضور شرکت های دولتی می تواند باعث تحرک 
بیشتر این حوزه شود. شرکت های دولتی باید با پذیرش ریسک سرمایه گذاری، 
در حوزه استارت آپی سرمایه گذاری هایی  انجام دهند تا در کسب و کارهای نوپا 
مشارکت کنند، اما یکی از مشکالت عدم ریسک پذیری شرکت های دولتی این 
است که می گویند چرا ما باید در  استارت آپ سرمایه گذاری کنیم که در نهایت 
ممکن است تعدادی از آنها یا همه 
آنها موفق نشوند و سرمایه  از بین 
ب��رود؛ در صورت��ی ک��ه این بیان 
می تواند با برنامه ه��ای راهبردی 

کم اثر یا بی اثر شود. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  احمدی��ان 
ح��وزه قوانی��ن و مق��ررات برای 
استارت آپ ها در ایران یادآور شد: 
هر چقدر به س��مت وضع قوانین 
و مقررات در حوزه اس��تارت آپی 
می رویم برای جوانان مش��کالت 
بیش��تری ایجاد می کنی��م، باید 
موان��ع برای رش��د و گس��ترش  
کشور  اس��تارت آپی  زیس��ت بوم 
برطرف ش��ود و تجربه کشورهای 
موف��ق در این موض��وع می تواند 
بهتری��ن درس آموخت��ه برای ما 
باش��د.  مدیرکل دفت��ر نوآوری و 
حمایت از س��رمایه گذاری وزارت ارتباطات با بیان اینکه درآمد اس��تارت آپ ها 
در ای��ران را تخمینی حس��اب می کنند، عنوان کرد: هم اکن��ون درباره درآمد 
اس��تارت آپ های ایرانی اطالعات دقیقی وجود ندارد و اطالعات منتشرش��ده 
از جمله درآمد ۵میلیون دالری این کس��ب و کارهای نوپا در پنج س��ال اخیر 
تخمینی است اما می توان با توجه به فرآیندهایی درآمد استارت آپ ها در ایران 
را محاسبه کرد تا شفافیت ایجاد شود. وی با اشاره به ورود حوزه های دیگر به 
اکوسیستم استارت آپی ایران گفت: یکی از نگرانی های فعاالن استارت آپی در 
ایران، تک قطبی شدن استارت آپ ها در حوزه هایی با محوریت فناوری اطالعات 
بوده است، اما خوشبختانه با تالش های صورت گرفته می توان گفت که در حال 
حاضر ش��اهد تالش و فعالیت استارت آپ ها در سایر حوزه ها از جمله سالمت، 
آموزش و. . . هس��تیم که این مسئله باعث بزرگ ش��دن بازار استارت آپ ها و 
ایجاد اس��تارت آپ هایی پویا با ارائه خدماتی نس��ل جدید بوده است و پیشران 
ب��ودن فناوری اطالعات و ارتباطات یک فاکتور راهب��ردی در نوآوری و ایجاد 

اشتغال در این عرصه است. 
احمدیان تاکید کرد: البته اس��تارت آپ های حوزه فناوری اطالعات زودتر به 
بازار می رسند، اما استارت آپ ها در سایر حوزه ها به دلیل طوالنی تر بودن انجام 

امور مطالعاتی و تجاری سازی، زمان بیشتری برای رسیدن به بازار نیاز دارند. 

بنابه گفته مدیرعامل جدید اوبر، دارا خسروشاهی، این کمپانی 
برنامه دارد عرضه اولیه سهام خود را در سال 20۱9 میالدی به 

انجام برساند. مدیرعامل 48ساله و ایرانی االصل اوبر هنگامی که 
مسئولیت تازه خود را در ماه آگوست برعهده گرفت اعالم کرد 
عرضه اولیه سهام اوبر، برای سال 2020 برنامه ریزی شده است، 

اما وی در سخنان اخیر خود می گوید اوبر دقیقا مانند یک کمپانی 
عمومی، دوراندیش و ژرف نگر است، اما از این رویکرد خود هیچ 

نفعی نمی برد؛ دلیل اصلی سرعت گرفتن برنامه ها برای عرضه اولیه 
سهام نیز همین موضوع است. 

دارا خسروشاهی در بخشی دیگر از صحبت هایش، به مذاکرات 
اوبر با سافت بانک و سرمایه گذاری عظیم آن روی استارت آپ 

زیر نظرش اشاره کرده و می گوید که جاه طلبی های اوبر در عرضه 
اولیه سهام، به هیچ وجه تاثیری بر قرارداد احتمالی آن با کمپانی 
ژاپنی نمی گذارد. برنامه ریزی اوبر برای عمومی شدن ممکن است 
در نظر سرمایه گذاران سافت بانک به عنوان یک مزیت تلقی شود 

زیرا به عنوان یک استارت آپ »تک شاخ« که بیش از یک میلیارد 
دالر می ارزد، اوبر با عرضه اولیه سهام فرصتی برای برداشت پول 

سرمایه گذاران فراهم می کند. 
با ارزشی معادل ۷0 میلیارد دالر، اوبر قطعا شانس زیادی برای 

موفقیت دارد؛ با این همه یکی از دالیل اصلی مذاکره سافت بانک با 
اوبر، تالش کمپانی ژاپنی برای خرید بخش قابل توجهی از سهام 

اوبر با تخفیف است که در نهایت به کاهش ارزش تجارت این 
سرویس هم سفری آنالین منجر می شود. 

یکی دیگر از دالیلی که به طوالنی شدن مذاکرات اوبر و 
سافت بانک دامن زده، اصرار تسلیم ناپذیرانه سرمایه گذاران ژاپنی 

برای محدود کردن اختیارات  »تراویس کاالنیک« است؛ مدیرعامل 
پیشین اوبر کماکان یک کرسی در هیأت مدیره داشته و بسیاری 

از مدیران را نیز کنترل می کند. گفته می شود این پافشاری، به 
کشمکشی میان کاالنیک و سافت بانک منجر شده و حتی امکان 

دارد سافت بانک کامال از امضای قرارداد صرف نظر کند. 
در نهایت گفتنی است عرضه عمومی سهام، هیچ وقت جزو 

اولویت های کاالنیک نبوده است، اما مدیرعامل جدید اوبر، 
برنامه های متفاوتی دارد. خسروشاهی اخیرا با درخواست های 

استخدام برخی مدیران اوبر مخالفت کرد و نشان داد که دوران 
صرف هزینه های کالن از سوی اوبر به پایان رسیده است. وی 

همچنین به دنبال یک مدیر مالی تازه برای اوبر است و احتماال 
به زودی وی را معرفی می کند. 

 

بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافت از نیمی از فقرای 
آمریکا ثروتمند تر هستند

استارت آپ در ایران نیاز به وام ندارد

برنامه ریزی اوبر برای 
 عرضه اولیه سهام خود
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دریچهنگاه

انتش��ار اسناد موسوم به Paradise Papers نشان از این دارد که اپل برای فرار 
مالیاتی، 2۵0 میلیارد دالر پول نقد خود را به جزیره ای در کانال مانش انتقال داده 
 ،Paradise Papers اس��ت. اطالعات موجود در اسناد جدید فاش شده موسوم به
نش��ان از این دارد که اپل مکان جدیدی برای گریز از قوانین مالیاتی س��ختگیرانه 
اتحادیه اروپا پیدا کرده اس��ت. اطالعات ارائه ش��ده نشان از این دارد که این کمپانی 
2۵0میلیارد دالر پول نقد حاصل از فروش محصوالتی نظیر آیفون و سرویس هایش 
را به جزیره ای با عنوان جرزی که در کانال مانش قرار دارد، انتقال داده اس��ت. اپل 
پس از تحت فش��ار قرار گرفتن دولت ایرلند برای تغییر قوانین مالیاتی اش، تصمیم 
گرفته اس��ت در سیاس��ت هایش تجدیدنظر کند و مکان نگهداری از سرمایه نقدی 

خود را تغییر دهد.

فرار مالیاتی اپل با انتقال 250 میلیارد دالر 
پول نقد به جزیره ای در کانال مانش

گزارش مالی انویدیا برای س��ه ماهه س��وم س��ال مالی این کمپانی، نشان از 
کس��ب سود 8۳8 میلیون دالری از درآمد 2.۶ میلیارد دالری دارد که حاکی 

از موفقیت سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی است. 
به گزارش زومیت، انویدیا گزارش مالی مربوط به س��ه ماهه سوم سال مالی 
خود را منتش��ر کرده که بس��یار باالتر از انتظارات و پیش بینی کارشناس��ان 
وال اس��تریت اس��ت. در طول یک دهه اخیر انویدی��ا موفقیت باالیی در حوزه 
تولی��د پردازن��ده گرافیکی برای گیمره��ا، پردازنده  برای پ��ردازش موازی در 
دیتاسنترها و همچنین پردازش هوش مصنوعی و خودروی هوشمند به دست 

آورده است. 

 افزایش ۶0درصدی سود  انویدیا
 در سه ماهه سوم سال مالی این کمپانی



زیرمجموعه ای  معموال  تبلیغات  بودجه 
از بودج��ه فروش و آن نی��ز زیرمجموعه 
بودجه بازاریابی اس��ت. تبلیغات بخشی از 
فعالیت های فروش و بازاریابی است. پولی 
را که در تبلیغات خرج می ش��ود، می توان 
س��رمایه گذاری برای س��اخت کسب و کار 
محس��وب کرد. در همین راس��تا در این 
مقال��ه ب��ه نق��ل از chetor، ب��ا بهترین 
روش های تخصیص بودجه تبلیغات آشنا 

می شوید. 
برای آنک��ه بودجه تبلیغ��ات با اهداف 
پیش��بردی و بازاریابی هم راس��تا باش��د، 
صاحب کس��ب وکار باید به چندین سوال 

مهم پاسخ بدهد: 
1-مصرف کنن��ده هدف کیس��ت؟ چه 
کس��ی عالقه مند ب��ه خری��د محصول یا 
دریافت خدمات اس��ت و مش��خصه های 
دموگرافیک این مصرف کننده چیس��ت؟  
)مش��خصه های دموگرافیک ب��ه مواردی 
همچون سن، وضعیت اشتغال، جنسیت، 
نگرش ه��ا و... اش��اره دارد(. در بس��یاری 
م��وارد، س��اختن پروفای��ل مصرف کننده 
کمک می کند به ایده ای انتزاعی همچون 
»مصرف کننده هدف« شخصیت ببخشید 
تا بعدا بتوانید در شکل دهی پیام  تبلیغاتی 

از آن استفاده کنید. 
2-بهترین رس��انه  برای دسترس��ی به 

مشتری چیست؟ 
3-چ��ه کارهایی بای��د انجام ش��ود تا 
مش��تری هدف راضی ب��ه خرید محصول 
ش��ود؟ محصول، احساس��ات مشتری را 
هدف می گیرد یا منطق او را؟ چه چیزی 
مشتری هدف را به خرید محصول ترغیب 

می کند؟ 
4-رابطه هزینه های پرداخت شده برای 
تبلیغات و می��زان تاثیر کمپین تبلیغاتی 
ب��ر خرید محص��ول یا دریاف��ت خدمات 
چگونه اس��ت؟ ب��ه بیانی دیگ��ر، به ازای 
ه��ر هزارتومانی که ب��رای تبلیغات خرج 
می ش��ود، قرار اس��ت چقدر سود به دست 

آید؟ 
با پاسخ دادن به این سواالت، می توانید 
شرایط بازاِر پیش بینی شده را بهتر تعریف 
کنید و اهدافی را که ش��رکت می خواهد 
از طری��ق کمپین تبلیغاتی به آن دس��ت 

یابد، بشناسید. هنگامی که تحلیل شرایط 
بازار کامل شد، شرکت باید میزان بودجه 

کارها را مشخص کند. 
شیوه های تخصیص بودجه تبلیغات

برای مش��خص ک��ردن می��زان بودجه 
تبلیغ��ات از روش ه��ای زیادی اس��تفاده 
می شود. باید توجه داشته باشید بسته به 
موقعیت، اغلب آن روش ها به ش��یوه های 
مختلفی با هم ترکیب می شوند. به همین 
دلیل، نباید آنه��ا را قطعی و تغییرناپذیر 
بپنداری��د بلک��ه بای��د آنه��ا را همچ��ون 
بلوک هایی در نظ��ر بگیرید که می توانید 
ترکیب شان کنید، تغییرشان بدهید یا در 
صورت لزوم ردش��ان کنید. به یاد داشته 
باش��ید کس��ب وکار باید منعطف باش��د، 
یعن��ی هروقت ب��ازار و مش��تری خواهان 
تغییر باش��ند، کسب وکار هم آماده تغییر 

مسیر و اهدافش باشد. 
روش ه��ای  مهم تری��ن  زی��ر،  م��وارد 

تخصیص بودجه تبلیغات هستند: 
۱- روش درصدی از فروش

به دلیل سادگی، کسب وکارهای کوچک 
از ف��روش«  از روش »درص��دی  اغل��ب 
اس��تفاده می کنند. در این روش، مسئول 
تبلیغات درصدی از فرو ش های گذش��ته 
یا فروش ه��ای پیش بینی ش��ده آینده را 
برمی دارد و به تبلیغات اختصاص می دهد. 
منتقدان این روش می گویند اس��تفاده از 
فروش گذشته برای تهیه بودجه تبلیغات 
بیش ازحد محافظه کارانه اس��ت و ممکن 
اس��ت مانع رشد ش��ود. بااین حال، شاید 
این روش برای کس��ب وکارهای کوچکی 
که مالکان شان گمان می کنند نمی توانند 
درآمدهای آینده را با اطمینان پیش بینی 
کنند، مطمئن تر باش��د. از ط��رف دیگر، 
الگوهای  با  کسب وکارهای س��اختاریافته 
س��ود مش��خص، هنگام محاس��به هزینه 
تبلیغات معموال از فروش پیش بینی شده 
اس��تفاده می کنند. ای��ن روش مخصوصا 
زمانی می تواند مفید باش��د که ش��رکت 
هن��گام برآورد بودج��ه، در صورت امکان 
فروشش را با فروش رقبایش مقایسه کند. 

۲- روش اهداف و کارها
به دلیل اهمیت اهداف در کس��ب وکار، 
اس��تفاده از روش »اه��داف و کاره��ا« از 

دید بس��یاری افراد معنادارتر اس��ت و به 
همین دلیل بیشتر کسب وکارهای بزرگ 
از آن اس��تفاده می کنند. مزیت این روش 
آن اس��ت که مس��ئول تبلیغات می تواند 
هزینه ه��ای تبلیغ��ات را به اه��داف کلی 
بازاریاب��ی مربوط کند. ای��ن ارتباط مهم 
اس��ت زیرا موجب می ش��ود تمرکز اصلی 

روی اهداف کسب وکار باقی بماند. 
در این روش، ابتدا باید اهداف بازاریابی 
واضحی که اغلب در »پیش��نهاد فروش« 
بی��ان ش��ده اند، تعیین و س��پس اهداف 
تبلیغاتی مکمل ک��ه در »بیانیه جایگاه« 
ذکر ش��ده اند، مش��خص ش��وند. پس از 
تعیین اهداف، مس��ئول تبلیغات مشخص 
می کند که رس��یدن به آنها چقدر هزینه 
دارد. البته در این روش باید واقعیت های 

مالیاتی هم در نظر گرفته شوند. 
هزینه های دس��تیابی به برخی اهداف 
)برای مثال گسترش سهم بازار منطقه ای 
به میزان 1۵ درصد در یک س��ال( ممکن 
اس��ت فرات��ر از ظرفیت کس��ب وکارهای 
کوچک باشد، در چنین مواردی صاحبان 
کسب وکار باید اهداف کوچک تری تعیین 
کنند تا با موقعیت مالی شان سازگار شود. 

۳- روش برابری با رقبا
خ��وب اس��ت کس��ب وکارها ضمن در 
نظر داش��تن اه��داف خ��ود، هزینه های 
تبلیغاتی ش��ان را نی��ز ب��ا رقبا مقایس��ه 
کنن��د. در ای��ن روش ف��رض می ش��ود 
اگ��ر کس��ب وکاری از می��زان هزینه  های 
مربوط ب��ه تبلیغ محص��والت و خدمات  
رقبایش آگاه باش��د، ممکن اس��ت برای 
اینک��ه در عرص��ه رقاب��ت باق��ی بماند، 
بخواهد ب��ه همان میزان ب��رای تبلیغات 
خودش هزینه کند. البته تقلید از رقیب، 
همیش��ه خردمندانه ترین روش نیست و 
پا جای پای دیگر ش��رکت ها گذاش��تن، 
دقیقا همان خروج��ی را نتیجه نمی دهد 
و بیش��تر بس��تگی دارد که پول ها چگونه 
خرج می شوند اما، تعیین بودجه تبلیغات 
متناسب با بودجه ای که سایر رقبا به این 
کار اختصاص می دهند، ش��روعی منطقی 

است. 
۴- روش سهم بازار

مانن��د روش برابری ب��ا رقبا، این روش 

نیز بر روندهای بازار بنا ش��ده اس��ت. در 
این روش، کس��ب وکارها س��هم بازارشان 
را براب��ر ب��ا هزینه ه��ای تبلیغ��ات ق��رار 
می دهن��د. منتق��دان ای��ن روش اعتقاد 
دارند شرکت هایی که برای تعیین بودجه 
تبلیغات از س��هم بازار استفاده می کنند، 
تبلیغات شان را بر مسیری تصادفی پیش 
می برند که به اندازه کافی در جهت اهداف 

آینده نیست. 
۵- روش فروش واحد

در این روش ش��رکت ها هزینه تبلیغات 
یک محصول خاص را در تعداد محصوالتی 
که می خواهند بفروشند، ضرب می کنند. 
البته این روش فقط زمانی موثر است که 
هزین��ه تبلیغ ی��ک واح��د به تنهایی و به 

شکلی منطقی، قابل محاسبه باشد. 
در  س�رمایه های  هم�ه  روش   -۶

دسترس
در این روش هجومی، همه س��ودهای 
در دسترس به اهداف تبلیغاتی اختصاص 
داده می ش��وند. این کار ممکن است برای 
کس��ب وکارها خطرناک باش��د زیرا عمال 
هیچ پولی صرف کمک به رشد کسب وکار 
در زمینه هایی مانن��د خرید فناوری های 
جدید، گسترش نیروی کار و... نمی شود. 
ب��ا این حال ای��ن روش هجوم��ی  گاهی 
اوقات )مثال زمانی که کس��ب وکاری نوپا 
تالش می کند ت��ا آگاهی مصرف کننده از 
محصول یا سرویس��ش را افزایش بدهد( 
مفید اس��ت. اما کس��ب وکاری که از این 
روش استفاده می کند، باید مطمئن باشد 
که اس��تراتژی تبلیغاتی موث��ری را به کار 
می گیرد و سرمایه ای را که می تواند صرف 
گسترش کسب وکار کند، هدر نمی  دهد. 

۷- روش توانایی
در ای��ن روش گروه تبلیغ��ات، بودجه 
را طب��ق توانای��ی  اش در پرداخت تنظیم 
می کن��د. البت��ه فهمی��دن اینک��ه ی��ک 
کس��ب وکار کوچ��ک چق��در می تواند در 
قلمروی تبلیغات هزینه کند، معموال کار 
دشواری اس��ت که نیاز به در نظر گرفتن 
هدف ه��ای باالتر، رقب��ا، میزان حضور در 
ب��ازار، واحد فروش، روند ف��روش، هزینه 

عملیات و... دارد. 
Inc :برگرفته از

آشنایی با روش های تعیین بودجه تبلیغات
کارگاه برندینگ

ابعاد فرهنگ برند 

براس��اس تحقیقات انجام شده، فرهنگ سازمانی، 
ویژگی های محصول، ش��خصیت برند و دلبس��تگی 
)وابس��تگی یا عالقه(، ابع��اد چهارگانه فرهنگ برند 
هس��تند. اگرچه فرهنگ برند در فرهنگ س��ازمانی 
ریش��ه دارد ولی فرهنگ شرکت مفهومی پیچیده تر 
از ویژگی های سطح شرکت و سطح محصول است. 
عالوه ب��ر این، فرهن��گ برند با تاکی��د بر رابطه 
احساسی بین برند و استفاده کنندگان از آن، نشان 
می دهد که ایجاد دلبس��تگی هدف نهایی مدیریت 
برند اس��ت. بازارها براس��اس رقابتی که در صنایع 
ش��کل می گیرد به بلوغ رسیده و رشد می کنند ولی 
شرکت ها صرفا براساس کاال ها و خدماتی که عرضه 

می کنند موفق نمی شوند. 
وظایف اصلی کس��ب و کار بدون ش��ک هنوز هم 
بس��یار حیاتی هستند، ولی جنبه های دیگر همانند 
فرهنگ و برند در تعیین اهمیت نس��بی در تعیین 
قابلیت رقابت کس��ب و کارها افزایش یافته است.  از 
اوایل دهه  80 میالدی با قرار گرفتن برند به عنوان 
یکی از دارایی های نامشهود که در صورت های مالی 
بس��یار تاثیر گذار ش��د، اهمیت ویژه ای نزد مدیران 
و صاحبان کس��ب وکار پیدا ک��رد. در همان زمان 
فرهن��گ یک��ی از موضوع��ات مه��م در تحقیقات 
مدیریت بود. یافته های به دست آمده بیانگر تفاوت 
در ارزش ه��ا و باورها ب��ا جهت گیری س��ازمان در 
کشورهای مختلف است )هافستد 1991، 2001(. 

فرهن��گ س��ازمانی می تواند بر ای��ن نکته تاکید 
کند که مردم چگونه فکر می کنند، درک می کنند، 
احساس کرده و عمل می کنند، همچنین آن به نوبه 
خود می تواند نفوذ قابل توجهی در سازمان ها داشته 
باشد، به ویژه در زمینه هایی مانند عملکرد و تعهد. 

در این سال ها برند و فرهنگ همواره مورد بررسی 
ق��رار گرفته اند ولی مطالعه فرهنگ در س��طح برند 
به طور سیس��تماتیک م��ورد مطالعه ق��رار نگرفته 
است، اگرچه فرهنگ برند در سال های اخیر بیشتر 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. فرهنگ برند، دارای 
مفهومی بسیار نزدیک و مرتبط با مفاهیم دیگر برند 
 مانند تصویر برند وش��خصیت برند است، اگرچه در 
هی��چ یک از تعاریف توافقی حاصل نش��ده اس��ت. 
براساس دیدگاه انسان شناس��ان، برندها به گونه ای 
خودش��ان را نش��ان می دهن��د ک��ه به هی��چ مرز 
جغرافیای��ی و اجتماعی محدود نمی ش��وند. تصویر 
برن��د و ش��خصیت برن��د نمی توانند به عن��وان پایه 
و اس��اس شناس��ایی گروه و تجربیات همبس��تگی 
اجتماعی و به عن��وان فرهنگ برند از این منظر کار 

کنند. 
ش��رودر و همکاران معتقدن��د فرهنگ برند نیز از 
فرهنگ سازمانی متفاوت است. آنها یادآور می شوند 
که فرهنگ برند عمدتا به دلیل تفاوت های فرهنگ 
ملی است که در فرآیند جهانی شدن ظاهر می شود. 
با این وج��ود، تفاوت های فرهنگ ملی به س��ختی 
می تواند به فرهنگ س��ازمانی تبدیل ش��ود. عالوه 
بر ای��ن، گرچه فرهنگ س��ازمانی می تواند فرهنگ 
برن��د را تحت تاثیر قرار دهد،  ولی قدرت های دیگر 
نیز می توانند بر فرهنگ برند تاثیر داش��ته باش��ند. 
هولت معتقد اس��ت فرهنگ برن��د حاصل تاریخچه 
برند،  شرکت،  فرهنگ عمومی و اجتماعی، نظرات 
و دیدگاه های متفاوت و تاثیرگذار و ترکیب مشتری 
بوده و خلق می شود. عالوه بر این،  مصرف کنندگان 
ممکن است اهمیت خالقی - سیاسی قابل توجهی 

را به ترجیحات برند خود نسبت دهند. 
از آنجای��ی که بحث ه��ای قبلی درب��اره فرهنگ 
برند اساس��ا توصیفی و مفهومی است، اندازه گیری 
فرهنگ برن��د و اندازه گیری آن در تحقیقات جامع 

کمی است. 
برنده��ا، در گس��تره وس��یعی، بای��د نیازه��ای 
عملک��ردی و عاطفی را ب��رآورده کنند. تصویر برند 
مربوط ب��ه درک مصرف کنن��ده از برند می ش��ود. 
مصرف کنندگان تصویر برند را براس��اس موقعیت ها 
و تداعیات��ی که ب��ا توجه به برند به ی��اد می آورند، 
ش��کل می دهند. بعضی از مطالعات نش��ان داده اند 
تداعیات برند، گره های اطالعاتی هستند که با گره 
برند در حافظه ارتباط داش��ته و حاوی معنای برند 

برای مصرف کنندگان هستند.  
هویت برند ناش��ی از قصد ش��رکت برای تمایز از 
دیگر همتایان است. یک شرکت اغلب از استراتژی 
برند به عنوان وس��یله ای برای انتقال هویت و ارزش 
ب��ه مصرف کنن��دگان و س��ایر ذی نفعان اس��تفاده 
می کن��د. طبق نظر هری��س و د چناتونی )1999، 
2001(، هوی��ت برند از اجزایی تش��کیل ش��ده که 
عبارت اس��ت از:  دیدگاه یا ماموریت برند، فرهنگ 

برند، موقعیت و جایگاه، شخصیت، روابط و ارائه. 
 شخصیت برند یکی دیگر از مفهوم های شایع است. 
گرچه ش��خصیت برند را تنها جزیی از هویت برند در 
نظر می گیرن��د، ولی عده ای دیگر آن را به عنوان یک 
مفهوم مس��تقل همراه با توضیحات بیشتر از برند در 
بیانیه شخصیت برند در نظر گرفته اند. شخصیت برند 
به عنوان مجموعه ای از ویژگی های انس��انی مرتبط با 
برند تعریف ش��ده اس��ت. این تداعیات ممکن است 
منعکس کننده گرایش عمومی تر ویژگی های انس��انی 

به وجود غیر انسانی باشد. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

"BREEZE؛ کثیف بودن
 لباس= انجام یک کار خوب

  در فیلیپین تبلیغ��ات زیادی برای محصوالت 
شست و ش��وی لباس ساخته می ش��ود. آگهی های 
بس��یاری فیلم های محصوالت جدید را به نمایش 
می گذارن��د و س��لبریتی های زیادی ه��م در این 
تبلیغات ش��رکت می کنند. Breeze  که در این 
رده تازه کار بود، باید کار متفاوتی انجام می داد تا 
بتواند در فضای آنالین تاثیر قابل توجهی بگذارد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز کمپین جهانی »کثیفی 
خوب است« که توسط این برند اجرا شده بود، به 
سختی توانست با فیلیپینی ها ارتباط برقرار کند. 
مزایای ش��وینده های لباس به طور س��نتی خیلی 
کارب��ردی بوده اند؛ برجس��ته ک��ردن مزیت های 
محص��ول، مانند از بین بردن لک��ه و پرداختن به 
عط��ر خوش محص��والت. از این گذش��ته کثیفی 
و لکه در شست و ش��وی لب��اس هیچ وقت به عنوان 
نکات مثب��ت در نظر گرفته نش��ده اند، به ویژه در 
ش��رایطی که مادرها وظیفه انج��ام این کار را به 

عهده داشته اند. 
در توضی��ح مادران فیلیپینی بای��د بگوییم این 
م��ادران فرزندان ش��ان را به عن��وان جزئی از خود 
می بینن��د؛ موفقیت ه��ا و شکس��ت های کودکان 
انعکاس��ی از مادران ش��ان اس��ت. کودک��ی که به 
دیگران احترام می گذارد آیینه ای از فرآیند رش��د 
و تربی��ت خود را به نمایش می گذارد و این ماجرا 
در مورد کثیفی و تمیزی هم صادق است: کودکی 
با لباس های کثیف، ناکارآمدی مادرش را نش��ان 

می دهد. 
ب��ه ای��ن ترتیب ب��رای Breeze مه��م بود که 
مادران بتوانند داس��تان پش��ت لباس های کثیف 
را ببینند؛ برند می خواس��ت مادرها متوجه شوند 
که لکه های روی لباس های فرزندان شان در واقع 
دلیلی بر خوبی ذاتی کودکان اس��ت؛ خوبی ای که 
مادران ش��ان به آنها آموخته ان��د، بنابراین خوبی 
تنه��ا به کودک برنمی گردد و در نهایت به مادران 

می رسد. 

استراتژی
در فیلیپی��ن، 80درص��د م��ادران هن��وز ه��م 
لباس ه��ای خان��واده را ب��ا دس��ت می ش��ویند. 
ب��رای همی��ن هم با دی��دن لکه ه��ای لباس های 
فرزندان ش��ان ناراحت یا عصبانی می ش��وند، زیرا 
می دانند که از بین بردن این لکه ها زمان و انرژی 

زیادی از آنها می برد. 
توضیح مفهوم »کثیفی خوب اس��ت« س��خت 
بود. چطور ممکن بود کثیفی معنای خوبی داشته 
باشد، وقتی کار زیادتری را برای مادران به دنبال 

داشت؟ 
آژانس می خواست تفکر مادران را به این سمت 
س��وق بدهد که لکه روی لباس ک��ودک در واقع 
مدالی از خوبی اس��ت، درس��ت مانن��د مدالی که 
از مدرس��ه به همراه آورده اس��ت و پیش از آنکه 
مادر از کثیف بودن لباس فرزندش عصبانی شود، 
باید قضاوتش را کنار بگذارد و از او در مورد علت 
کثیف ش��دن لباس بپرس��د و تنها در این صورت 
اس��ت که می تواند بفهمد پش��ت این لکه کثیف، 

ممکن است داستان خوبی نهفته باشد. 

اجرا
کمپین: تجربه خوب

ب��رای ایجاد تاثیر و س��روصدا ک��ردن در میان 
ای��ن همه آگه��ی موجود، کمپین از ش��کل رایج 
کمپین های مش��کل- راه حل، فاصله گرفت. ایده 
خالقه این ب��ود که موقعیت ه��ای واقعی نمایش 
داده ش��ود ک��ه م��ادران بتوانند با آنها احس��اس 

نزدیکی کنند. 
هی��چ فیلم نامه ای ب��رای این تجربه ها نوش��ته 
نش��د. 10 دوربین مخفی، یک سرایدار پیر و پنج، 
ش��ش کودک 4 تا ۶ ساله با مادران شان. مادرها و 
فرزندان هیچ کدام از این تجربه ای که قرار بود در 

مدرسه اتفاق بیفتد خبر نداشتند. 
هر ک��دام از این بچه ها از جایی عبور می کردند 
که بتوانند س��رایدار را با فرغون و وسایل باغبانی 
گلی اش ببینند. دوربین ها از کمک کردن بچه ها به 
س��رایدار پیر فیلم می گرفتند. بچه ها خیلی سریع 
و بدون تردید برای کمک به س��رایدار می رفتند و 

نگران کثیف شدن لباس شان نبودند. 
نخس��تین عکس العم��ل مادرانی که ب��ه دنبال 
کودکان شان آمده بودند، تعجب بود. بعضی از آنها 
از دیدن س��ر و صورت و لباس های کثیف بچه ها 

شوکه می شدند. 
بع��د از عکس العمل های اولیه، ویدئوی کودکان 
را ب��ه آنها نش��ان می دادند. کام��ال معلوم بود که 
مادران این بچه ها انتظار نداش��تند با این داستان 
مواجه ش��وند. آنها به شدت احساساتی می شدند و 
از اینکه فرزندان شان را قضاوت کرده بودند، خود 
را س��رزنش می کردند. در ه��ر صورت همه آنها از 
رفتار فرزندان ش��ان احس��اس غرور می کردند، از 
اینکه بدون اینکه از آنها خواس��ته شود کار خوبی 

انجام داده بودند. 
در پایان آنها متوجه ش��دند ک��ه کثیفی اگر به 
معنای خوب بودن فرزندان ش��ان باش��د، مشکلی 

نیست. 

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

BRAND
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ای��ن واقعی��ت ک��ه کس��ب وکارها در هر 
حوزه ای با حضور پرش��ور مش��تریان به جلو 
رانده می ش��وند بر هیچ کس پوشیده نیست. 
برهمین اس��اس وجه مش��ترک شرکت های 
ام��روزی، ت��اش برای جذب هرچه بیش��تر 
مش��تریان اس��ت. اغلب اوقات آنچه فرآیند 
جذب مش��تریان از سوی برندها را با مشکل 
مواج��ه می کن��د، معضات بخ��ش خدمات 
مش��تریان اس��ت. به قول جان کوتر، استاد 
کسب وکار دانشگاه آکسفورد، حیطه خدمات 
مشتریان گام نهایی و بسیار تأثیرگذاری است 
که اغلب ش��رکت ها افتضاح اصلی را در آنجا 
به بار می آورند. بررسی های بخش کسب وکار 
دانش��گاه آکس��فورد حاکی از رضایت 68.2 
درصدی خریداران انگلیسی از خدمات پس از 
فروش و امور مشتریان شرکت های این کشور 
است. برهمین اساس سامی کاراما در مقاله 
تازه اش به بررس��ی راهکاره��ای بهبود رابطه 

میان مشتریان و خریداران پرداخته است. 
بحث اصلی کاراما مبتنی بر مصاحبه وی 
با جان کوتر به عنوان یک متخصص آکادمیک 
حوزه کسب وکار و جسیکا آلبا، بازیگر مشهور 
آمریکای��ی، به عن��وان مدیرعامل و موس��س 

شرکت Honest است. 
 در گام نخس��ت ه��ر دو این اف��راد روی 
اهمیت ماقات مش��تریان در محل مناسب 
تأکی��د دارند. ب��ه گفت��ه کوتر، ماق��ات با 
مش��تریان امروزه دیگر مح��دود به فضاهای 
فیزیکی و رس��می نیس��ت؛ »امروز می توان 
گوش��ی های هوش��مند را به دست گرفت و 
ش��روع به گشت وگذار در دنیایی پر از محتوا 
کرد. آمار باالی کاربران شبکه های اجتماعی 
حکای��ت از ظهور فضاهای گفت وگوی جدید 
دارد. برهمین اس��اس حض��ور در این فضاها 
برای کسب وکارهای امروزی اهمیت فراوانی 

پیدا کرده است.« 
نگاهی به آمار حضور شخصیت های مشهور 
مانند بازیگران و ورزش��کاران سراسر دنیا در 
شبکه هایی نظیر اینستاگرام و توییتر به خوبی 
حاک��ی از تح��ول دنیای ارتب��اط با مخاطب 
است. برهمین اساس به عنوان یک شرکت و 
به منظور تسهیل فرآیند ارتباط با مشتریان 

حضور در این فضاهای نوین ضروری به نظر 
می رس��د. با این حال حض��ور در این فضاها 
یک بحث اس��ت و تعامل سازنده با مخاطب 
بحثی دیگر. ش��اید به همین دلیل است که 
اغلب برندهای بزرگ از یک آژانس تخصصی 
ب��ه منظ��ور اداره صفح��ات اجتماعی ش��ان 
اس��تفاده می کنن��د. در ه��ر ص��ورت هدف 
اصل��ی از راه اندازی چنین صفحاتی در حوزه 
کسب وکار تقریباً شبیه حوزه خصوصی است. 
به عبارت س��اده، با بررس��ی هدف عضویت 
کاربران معمولی در این ش��بکه ها می توان به 
ش��یوه مناسب فعالیت و تولید محتوا در این 
شبکه ها دس��ت یافت. اطاع رسانی در مورد 
زندگی روزمره و حوادث پرطرفدارترین علت 
حضور در شبکه های اجتماعی است. در کنار 
این مورد می توان یافتن دوستان جدید را نیز 
اضافه کرد. هرچه باشد به عنوان یک شرکت 
هدف ش��ما هم ارائه گزارش��ی از بخش های 
کمتر دیده شده برندتان و هم جذب مشتریان 

جدید است. 
یافتن مش��تریان جدید لزوم��ا به معنای 
فروش محصوالت به همه ش��ان نیست. این 
مشکلی اس��ت که به گفته کوتر، بسیاری از 
کس��ب وکارها در بدو ورود به دنیای تعامات 
مجازی دچارش می ش��وند: »گاه��ی اوقات 
هدف تنها معرفی ش��رکت به دیگران اس��ت 
و گاهی فروش محص��والت. در مورد حضور 
در ش��بکه های اجتماعی هدف فقط فروش 
محصوالت نیس��ت. اج��ازه دهی��د صریح تر 
بگویم، ه��دف اصًا فروش نیس��ت. نمایش 
محصوالت و روند تولید کاال یا ارائه محصوالت 
تنها دیگران را نس��بت به حضورتان در حوزه 
مشخصی از کس��ب وکار آگاه می کند.« رمز 
موفقی��ت در ح��وزه آناین خروج از ش��یوه 
رس��می و اداری است. در واقع اینستاگرام یا 
اسنپ چت دفتر ش��رکت نیست که نیازمند 
رعایت روال های مشخصی باشد. تاش برای 
صمیمی س��ازی روابط منجر به جلب هرچه 
بیشتر توجه مخاطب خواهد شد. با این حال 
ش��اید این کار به تنهایی کافی نباشد. شاید 
 هن��وز برای عبور کام��ل از ارزش های تعامل

 رو در رو با مشتریان زود است. 
به عن��وان ف��ردی ک��ه س��ال ها در زمینه 
بازاریابی و خدمات مشتریان قلم زده ام، تصور 

انتقال تمام بخش خدمات مشتریان به پشت 
صفحه ه��ای کامپیوتر ی��ا موبایل غیرممکن 
است. در واقع گمان نمی کنم هیچ چیز جای 

تعامل رو در رو را بگیرد. 
احتم��ال  رو  در  رو  صحب��ت  هن��گام 
کج فهمی های زبان شناختی به شدت کاهش 
می یاب��د. این یک��ی از نقطه ضعف های حوزه 
آناین اس��ت که به کارگیری امکاناتی نظیر 
مکالم��ه تصویری و بارگ��ذاری ویدئو نیز آن 
را حل نکرده اس��ت. آلبا در این زمینه معتقد 
اس��ت که رویاروی��ی با مش��تریان اطاعات 
ب��ه مراتب ارزش��مندتری را به ف��رد منتقل 
خواهد کرد؛ »من عاقه دارم که مش��تری ام 
را بشناس��م. گفت وگو از مجرای ش��بکه های 
مج��ازی ح��س واقع��ی چنی��ن ارتباطی را 
 به طرفی��ن الق��ا نمی کن��د. در ماقات های 
رو در رو ام��کان ط��رح طی��ف متنوع��ی از 
پرسش های وجود دارد و بدین ترتیب فرصت 
ارائ��ه خدمات مطل��وب به مش��تری فراهم 
می شود. پرسش اصلی اینجاست که از پشت 
کیبوردهای کامپیوت��ری نیز می توان چنین 

کاری کرد یا خیر؟« 
بحث ه��ای مربوط ب��ه ایجاد تع��ادل در 
حضور مج��ازی تنها بخش مه��م خدمات 
مشتریان نیست. یکی از بحث های جنجالی 
که اخیرا در حوزه مدیریت مطرح ش��ده و 
ارتب��اط نزدیکی ب��ا حوزه امور مش��تریان 
دارد، س��طح اختیارات و استقال عمل تیم 
پشتیبانی مصرف کنندگان است. شاید برای 
شما هم پیش آمده باشد که پس از مراجعه 
به بخش پیگیری ش��کایات با عبارتی نظیر 
»این مس��ئله در حیطه اختیارات ما نیست 
و ش��کایت تان به مدیران باالدستی منتقل 
خواه��د ش��د« مواجه ش��ده باش��ید. جان 
کوتر علت بروز چنین مش��کاتی را نگرانی 
س��طوح عالی مدیریتی شرکت ها از ناکامی 
و ناکارآم��دی بخش های مختلف س��ازمان 
می داند. به بیان وی، چنین مشکاتی تنها با 
تغییر ذهنیت مدیران حل خواهد شد: »اگر 
فضای بی اعتمادی در یک شرکت حکمفرما 
باشد، کارمندان و مدیران به یکدیگر اعتماد 
متقابل نداشته و به تبع آن گروه کارمندان 
احساس تعلق و یگانگی با شرکت را نخواهند 
داشت. این مشکلی است که تنها با اعتماد 

بیشتر مدیران حل خواهد شد. اگر کارمند 
بخش امور مش��تریان از حمایت شما آگاه 
باشد، در مواقع ضروری اقدامات مناسب را 

انجام خواهد داد.« 
مش��کل بعدی که حوزه امور مش��تریان با 
آن دس��ت وپنجه نرم می کند، احس��اس نیاز 
شرکت ها به تأیید از س��وی مشتریان است. 
البته این نی��از تا حدود منطقی و ناش��ی از 
طبیعت کسب وکارهاست. با این حال تأکید 
بی��ش از اندازه روی ای��ن عامل به بی هویتی 
کارمندان در برابر مشتری منجر خواهد شد. 
در برخی شرکت ها در تمام موارد ناکامی این 
کارمندان هستند که مورد اتهام و بازخواست 
قرار می گیرند. اگر قرار اس��ت تجربه مطلوبی 
از رس��یدگی به تقاضاه��ای مصرف کننده را 
به وی منتق��ل کنیم، مواجهه ب��ا کارمندان 
دارای هوی��ت و جای��گاه معی��ن و همچنین 
مدیران مس��ئول در برابر اقدامات کارمندان 
و به طور کلی تمام ش��رکت ضروری اس��ت. 
به عنوان یک مشتری اینکه شاهد بازخواست 
کارمندان باشیم، نشان دهنده توجه شرکت به 
عملکرد کارمندانش است. با این حال اگر این 
بازخواست ها تنها معطوف به کارمندان بوده 
و مدیران میان��ی یا عالی رتبه را در بر نگیرد، 
احساس مطلوب را به مخاطب منتقل نخواهد 
کرد. چنین روندهای س��طحی تنها یک پیام 
مش��خص را به خریدار منتقل می کند و آن 
نب��ود عزم ج��دی برای مقابله با اش��تباهات 

سازمان است. 
گام پایانی در راه خلق تجربه ای به یادماندنی 
در حوزه امور مشتریان برای خریدارها نمایش 
احترام تان است. هدف در این مرحله مشخص 
اس��ت؛ راه��ی ب��رای نمای��ش احترام تان به 
مشتری پیدا کنید. یکی از راهکارها برخورد 
حرفه ای و احترام آمیز با مشتری است. با این 
حال امروزه ش��رکت ها ب��ا تعیین جایزه های 
وسوس��ه کننده خری��داران را به س��وی ارائه 
مشکات حوزه های مختلف کسب وکارشان 
تش��ویق می کنند. این راهکار در عین انتقال 
مقدار ارزشمندی مشتریان در نگاه شرکت به 
آنها این اطمینان را نیز می دهد که ش��ما به 
راستی در پی ایجاد تغییری شگرف در روند 

کسب وکارتان هستید. 
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گام های ایجاد تجربه پشتیبانی مطلوب مشتریان

استفاده از ایمیل در برندینگمشکل ارتباط با مشتریان
در حقیق��ت، آنچ��ه ایمیل مارکتین��گ را در 
برنامه ریزی ه��ا مطرح کرده نه تنها دسترس��ی به 
ابزارهای س��نجش، بلکه قابلیت تلفیق با س��ایر 

کانال های مارکتینگ نیز بوده است. 
به گ��زارش هورموند، ایمیل مارکتینگ، تلفیق 
چه��ار مبنای ارائ��ه دیجیت��ال مارکتینگ یعنی 
جست وجو، رسانه های اجتماعی، ایمیل و موبایل 

با طراحی وب سایت را ساده تر کرده است. 
می توانی��د لینک ه��ای مربوط به س��ایت های 
اجتماعی ت��ان را در ایمیل قرار دهید و متن های 
مناس��بی را ک��ه دارای کلیدواژه ه��ای متعدد و 
مرتبط هس��تند در پیام های ایمیلی یا وب سایت 

خود قرار دهید.
 یک��ی از متداول تری��ن س��ناریوها این اس��ت 
ک��ه اف��راد را از طری��ق ایمیل یا وب س��ایت به 
فیس بوک یا دیگر س��ایت های اجتماعی هدایت 
کرده، اطاعات مش��تریان را جمع آوری کنیم و 
ارتباطات مستمر را به همین شکل ادامه دهیم. 
ایمیل از طریق ارائه پیام مناس��ب و سازگار به 
مش��تری، تصویر ذهنی از برند ما را نزد مشتری 

تقویت می کند. 
برندینگ به اش��کال مختلفی صورت می گیرد. 
اصلی ترین تعریف برای برندینگ نش��ان می دهد 
که این اقدام، درواقع تعهدی اس��ت به مش��تری 
در م��ورد اینک��ه محصول ما چه ارزش��ی را ارائه 

می دهد. 
چه آن محصول یک ش��وینده کف اتاق باش��د 
یا نرم اف��زار کامپیوتری پیش��رفته، درهرصورت 

برندین��گ جنب��ه مهم��ی از برق��راری ارتباط با 
مشتری است.

 در حقیقت، در دنیایی که ارتباط با مش��تری 
روزبه روز دش��وارتر می شود، برندینگ را می توان 
روش��ی برای رسیدن به مشتری از البه الی انبوه 
پیام های موج��ود در صن��دوق ورودی ایمیل او 
دانست تا به واسطه آن پیام منحصربه فردی ارائه 

شود که مشتری به آن پاسخ دهد. 
پیام ه��ای  ب��رای  ایمی��ل  از  به طورمعم��ول، 
تبلیغاتی اس��تفاده می ش��ود. بااین ح��ال به طور 
مؤثر قابل اس��تفاده در راهبرد مارکتینگ مبتنی 
بر محتوا نیز اس��ت که برای تقویت تصویر ذهنی 

از برند کاربرد دارد. 
به عنوان مث��ال، یک ش��رکت فع��ال در زمینه 
توسعه وب س��ایت واقع در شیکاگو برای افزایش 
ترافیک به وب سایت خود و تقویت تصویر ذهنی 
مش��تری از برند، ه��ر دو ماه، پس��ت هایی را در 

سایت خود قرار می دهد. 
هدف این ش��رکت این است که با تصویری که 
از خ��ود به عنوان رهبر در ارائه خدمات مربوط به 

وب سایت ایجاد کرده است، شناخته شود.
 پس��ت های وباگ در وب سایت ترویج شده و 
مشتریان احتمالی به اشتراک در سیستم تشویق 

می شوند.
 س��پس این پس��ت های وباگ هرم��اه برای 
جذب خوانندگان بیش��تر، از طریق ایمیل ارسال 

می شوند.
 فرم��ت ایمی��ل نی��ز می تواند در انتش��ار این 
پس��ت ها میان افراد و گس��ترش آنه��ا به تعداد 

بیشتری از مخاطبان مؤثر باشد. 
بااین ح��ال، برخ��ی مارکتره��ا معتقدن��د که 
دیجیتال مارکتینگ روش��ی برای برندینگ ارائه 

نداده است. 
گروه »گارتنر« نشان داده است که رسانه های 
اجتماع��ی، مارکتینگ موبایل��ی، تجزیه وتحلیل 
داده ها و تجارت الکترونیکی شناخته ش��ده ترین 

ابزار دیجیتال مارکتینگ هستند. 
تمرک��ز م��ا بر چه��ار مبن��ای ارائ��ه دیجیتال 
مارکتینگ )جس��ت وجو، رس��انه های اجتماعی، 
ایمیل و موبایل( بوده اس��ت ک��ه طراحی اصلی 

وب سایت ما را پشتیبانی می کنند.
 اص��ا تعجب آور نیس��ت که ای��ن مجموعه از 
پلتفرم ه��ای تولی��د محت��وا به عنوان اب��زار مؤثر 

برندینگ در نظر گرفته نشوند.
 این ابزارها می توانن��د تصویر ذهنی از برند را 
تقویت کنند ام��ا به خودی خ��ود نمی توانند این 

تصویر ذهنی را ایجاد کنند. 
به طورکلی، هنوز مؤثرتری��ن روش برای ایجاد 
یک تصویر ذهنی از برند، از طریق اشکال مختلف 

تبلیغات است؛ چه کاسیک و چه دیجیتال. 

ویژگی های شخصیتی بهترین 
فروشندگان

اگر در پی اس��تخدام یک فروش��نده هس��تید، 
هم��واره یک ویژگی ش��خصیتی وج��ود دارد که 
بای��د در جس��ت وجوی آن در ف��رد م��ورد نظ��ر 
باش��ید؛ اس��تعداد فروش، ک��ه در واق��ع می توان 
گفت هر کس��ی از این اس��تعداد برخوردار نیست. 
 البت��ه باید گفت این ادعایی اس��ت که جان آش��ر
عن��وان  ب��ا  کتاب��ی  نویس��نده   John Asher  
»مذاکرات خود را س��ریع تر به نتیجه برسانید: 15 
راه میانبر از روش روش فروش آشر« آن را مطرح 

کرده است.
 به گزارشibazaryabi ، برای مشخص کردن 
وجود داش��تن یا نداشتن این استعداد در یک نفر، 
آشر از ش��رکت های مش��تری خودش می خواهد 
تا برای اس��تخدام از یک تس��ت شخصیت شناسی 
اس��تفاده کنن��د که ب��ه بررس��ی و اندازه گیری 9 

ویژگی شخصیتی در آنها می پردازد. 
ویژگی ش��خصیتی بهترین فروش��ندگان از نظر 

آشر
1-  شدت / عاقه

2-  نیاز به استقال
3-  قدرت استدالل
4-  قدرت شناخت
5-  نیاز به تحلیل

6-  حفاظت از خود
7-  نیاز به خدمت

8-  اعتماد

9-  خوش بینی.
به اعتقاد آش��ر، یک ویژگی شخصیتی مهم که 
نبود آن در یک فروش��نده موفق نکته مناسبی در 
نظر گرفته می شود، ش��دت و عاقه کم به فروش 
یا همان ویژگی شخصیتی اول از لیست فوق است 
که در واقع اش��اره به دس��تیابی به نتیجه سریع و 

کوتاه مدت دارد.
 اف��راد با ش��دت و عاق��ه کمت��ر در واقع زمان 
بیش��تری را به مش��تری و بررس��ی و مطالعه وی 

سپری می کنند.
 ه��ر چند این خصوصیت در بس��یاری از موارد 
نکته خوب و مناس��بی در نظر گرفته می شود، اما 
اگر واقعا می خواهید سابقه خوبی پس از یک دوره 
زمانی مشخص در فروش از خود به جای بگذارید، 
بای��د از ش��دت و عاقه زیادی برای کس��ب نتایج 

برخوردار باشند. 
وقتی که افراد بالقوه ای با شدت و عاقه مناسب 
برای فروش و کس��ب نتیج��ه پیدا کردی��د، باید 
توجه کنید که این اف��راد به خوبی درک کنند که 
تصمیم ه��ای خریداران مبتنی بر مغ��ز قدیم آنها 
اتخاذ می ش��ود )به عبارتی ترکیبی از مغز خزنده 
و مغز احساس��ی(، به این معنا که مردم براس��اس 
احساس دست به خرید می زنند و خرید خود را با 

منطق توجیه می کنند. 
به عبارتی فروش��ندگان بای��د خدمت و کیفیت 
را هم��راه ب��ا قیمت مناس��بی عرضه کنن��د تا در 
هماهنگی با منطق خریداران قرار داشته باشد. اما 
وقتی این خریداران نیاز به انتخاب از بین چندین 
و چند پیش��نهاد مختلف داشته باشند – براساس 
منطقی یکسان – در واقع براساس احساس و مغز 

قدیم خود دست به انتخاب می زنند. 
به ط��ور کلی ش��ش مح��رک مختل��ف موجب 
تحری��ک فرآیند تصمیم گیری احساس��ی در مغز 

قدیم می شود: 
1-  تمرک��ز بر من، من و م��ن )مغز قدیم فقط 
به این موضوع توجه دارد که محصوالت ش��ما چه 

کاری می توانند برای آن بکنند.(
2-  ایده هایی که فرآیند درک آنها ساده باشد. 

3-  ابتدا و آغاز )همیش��ه معرفی محصوالت را 
ب��ا ی��ک کام کوبنده و اثرگذار ش��روع کرده و به 

پایان ببرید.(
4-  تضاد آشکار )مغز قدیم همواره عاقه زیادی 

به تفاوت های روشن، قوی و رک دارد.(
5-  کلم��ات در برابر تصوی��ر )تصاویر به منظور 

تطابق الگوها توسط مغز قدیم ذخیره می شوند.(
6- جذابی��ت / هیجان )داس��تان های مش��تری 

بزرگ ترین مولد احساسات است.(
آش��ر اعتقاد دارد هر قدر فروش��ندگان بیشتر از 
این محرک ها ب��ه منظور بیدار ک��ردن مغز قدیم 

خریدار استفاده کنند، بهتر است. 

بازاریابی نوینکارگاه فروش

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی



چه افرادی راحت تر می توانند 
دیگران را متقاعد کنند؟ 

انس��ان هایی که توانایی متقاع��د کردن دیگران 
را دارند، از گروه های ش��خصیتی مختلفی بوده و 
رویکرده��ای متفاوتی را به کار می گیرند، اما اکثر 
این اف��راد در چند ویژگی ش��خصیتی با یکدیگر 
 اش��تراک دارند که در ادام��ه به نقل از دیجیاتو به 

9 مورد از آنها اشاره می کنیم. 

نگرش مثبت دارند
اگ��ر در می��ان دو محص��ول که یک��ی کاهش 
خستگی و دیگری افزایش انرژی را تبلیغ می کند 
حق انتخاب داش��ته باشید، کدامیک را خریداری 
می کنید؟ اکثر مصرف کنندگان در این ش��رایط به 
دنبال ویژگی مثب��ت )افزایش انرژی( می روند که 
چنی��ن مثالی، دلیل موفقیت افراد مثبت نگر را در 

متقاعد کردن دیگران به روشنی نشان می دهد. 

اعتماد به نفس باالیی دارند
افراد معموال نسبت به اعتماد به نفس دید خوبی 
دارند و انس��ان های متقاعد کننده نیز با استفاده از 
این ویژگ��ی )بدون القای ح��س خودبرتربینی یا 
غرور( دیگران را به انج��ام امور یا پذیرش نظرات 

مجاب می کنند. 

همدلی می کنند
اهمی��ت دادن ب��ه دیگ��ران یک��ی از مهم ترین 
اص��ول ارتباطی برای جلب نظ��ر و متقاعد کردن 
افراد است. در این باره یک ضرب المثل مدیریتی 
وجود دارد که می گوید: »مردم تا زمانی که ندانند 
چقدر به آنها اهمیت می دهید، به دانسته های شما 

اهمیت نخواهند داد.«

شنوندگان فعالی هستند
پرس��یدن سواالت درس��ت و گوش دادن دقیق 
به پاس��خ افراد از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
اس��ت. برای متقاعد کردن دیگران باید از نیازها، 

دیدگاه ها و مشکالت آنها آگاه باشید. 

وجدان کاری دارند
همراه کردن دیگران با خود زمانی که به وعده ها 
عمل کرده  مثال اس��ناد را س��ر موقع ارسال کنید 
و نکات و موارد مربوطه را به خاطر داش��ته باشید، 

بسیار راحت تر خواهد بود. 

سازش پذیر هستند
فرمانده��ان بزرگ برای پی��روزی در جنگ، در 
بعضی از عملیات ها دست به عقب نشینی می زنند. 
افراد متقاعد کننده نیز در موارد پر اهمیت بر نقطه 
نظر خود پافشاری می کنند، اما هرجا که بتوانند، 

گذشت کرده و با طرف مقابل سازش می کنند. 

در مواقع الزم سکوت می کنند
صحبت کردن همیشه بهترین راه برای متقاعد 
کردن دیگران نیست، بلکه گاهی اوقات بهتر است 
پس از طرح نظرات منطقی و پرس��یدن سواالتی 
ک��ه به پایان مباحثه می انجامند، س��کوت کرده و 
اج��ازه دهیم طرف مقابل خ��ود به نتیجه مطلوب 

دست پیدا کند. 

قابل اعتماد هستند
برای جل��ب اعتم��اد دیگ��ران و متقاعد کردن 
آنها در موضوع م��ورد نظر، باید از گفته های خود 
اطمینان کامل داشته باشید؛ هیچ کس به سخنان 
فردی که به گفته های خود اطمینان ندارد، اعتماد 

نخواهد کرد. 

انعطاف پذیری باالیی دارند
یک فروش��نده پرانرژی ممکن اس��ت به راحتی 
بس��یاری از مردم را به خری��د کاالی خود مجاب 
کن��د، اما در برخورد ب��ا افراد درونگرا با مش��کل 
مواجه شده و آنها را به الک دفاعی فرو ببرد. برای 
متقاعد کردن دیگران، باید رویکرد خود را با توجه 

به مخاطب تنظیم کنید. 
inc :منبع

چرا کارآفرینی یک شیوه زندگی 
جایگزین است؟ 

اگ��ر تا به ح��ال کس��ب و کاری را اجرایی کرده 
باش��ید ، احتم��اال برای ت��ان پی��ش آم��ده که در 
مهمانی ها با افراد در مورد ظرفیت ریسک پذیری 
باالی تان صحبت کرده باش��ید یا اعتراف کنید تا 
زمانی که اف��راد به حقوق ماهان��ه و بیمه درمانی 
ناشی از کار کارمندی چش��م دارند، نباید انتظار 
اتفاق ش��گفت انگیزی را در زندگی خود داش��ته 

باشند. 
اما چ��را کارآفرین��ی مقوله ای پیچی��ده به نظر 
می رسد؟ احتماال ش��ما هم در مورد این موضوع 

کنجکاو باشید. 
ب��ه گزارش مدی��ر اینفو، ش��اید به ای��ن دلیل 
باش��د که بسیاری از س��ازمان های بزرگ از تفکر 
»پای��داری« اس��تفاده می کنن��د و آن را بهترین 
گزینه برای همه اف��راد می دانند. اگر کارکنان بر 
این باور باش��ند که در شغل های شرکتی و دولتی 
امنی��ت بیش��تری دارند، پس با اس��تعداد ترین و 
س��ختکوش ترین افراد برای کس��ب این مشاغل 
ب��ا ه��م رقاب��ت خواهند ک��رد. در همی��ن حال، 
کارفرمای��ان قادرند در صورت تقاضای بیش��تر و 
بیشتر کارمندان، دستمزد دلخواه خود را پیشنهاد 
دهن��د. دلیلش هم واضح اس��ت؛ تقاض��ا بیش از 
عرضه اس��ت. اگر افراد متقاضی شغل نمی توانند 
کار تم��ام وقتی پیدا کنن��د، کارفرمایان به راحتی 
می توانند با اتخاذ جایگزین هایی همچون قرارداد 
پاره  وقت با حداقل ی��ا حتی بدون هیچ مزایایی، 

آنان را جذب کنند. 
درعین ح��ال کارمندانی که این توهم جمعی- 
مش��اغل س��نتی امن تر و پایدارتر از خوداشتغالی 
اس��ت- را باور دارند، مصرف کنندگان ایده آلی هم 

هستند. 
هنگام��ی ک��ه م��ا دارای این احس��اس امنیت 
مزمن هس��تیم که البته نادرس��ت است، هزینه  ها 
و میزان پرداخت های مان به ط��ور نامحدود ادامه 
می یابد، چراکه ح��س راحتی و امنیت کاذب مان 
باعث می ش��ود به صورت اقساط یا از طریق کارت 
اعتباری اقدام به خرید ل��وازم غیر ضروری کنیم. 
یا به دنب��ال گرفتن وام برای خرید ماش��ین بهتر 
یا خانه ای بزرگ تر باش��یم. هم��واره این اطمینان 
را داری��م ک��ه می توانیم چنی��ن هزینه هایی را از 
طری��ق حقوق ثابت مان پرداخ��ت کنیم. اما اصال 
فکر نمی کنیم که هیچ تضمینی وجود ندارد که با 
ادغام شرکت یا موج ضعیفی از رکود، شرکتی که 
در آن مشغول به کار هستیم، می تواند تعدیل نیرو 

کرده و عمال از کار برکنار شویم. 
اما افرادی که کس��ب و کار خودش��ان را ش��روع 
ک��رده یا در حال توس��عه آن هس��تند، به خوبی 
می دانند که هیچ اطمینانی از جریان نقدی ش��ان 
وج��ود ندارد، بنابرای��ن اگر بخواهند س��رپا باقی 
بمانند، باید به ش��یوه ای متفاوت در مورد ش��یوه 
خرید و مصرف ش��ان فکر کرده و تصمیم بگیرند. 
بقای اقتصادی آنها بس��تگی به اجتناب از چرخه 

بی پایان هزینه  ها و بدهی های غیر ضروری دارد. 
اگ��ر در م��ورد چگونگ��ی تغیی��ر الگوه��ای 
هزینه های ت��ان فک��ر کنید، متوجه می ش��وید 
که در س��بک زندگی کارآفرینانه ت��ان مایل به 
صرفه جویی بیشتری هس��تید، زیرا همواره این 
حس در ش��ما وجود دارد که باید کار مهم تری 
ب��رای کس��ب و کارتان انجام دهید. ای��ن تغییر 
ذهنی��ت در مصاحبه ب��ا کارآفرین��ان متفاوت 
کامال مش��هود اس��ت. آنها متوجه می شوند که 
پولی که در دس��ت دارند، نج��ات دهنده آنها و 
کسب و کارش��ان در برابر تغییرات اجتناب ناپذیر 

شرایط اقتصادی است. 
طبیعت��ا هزینه ه��ای مصرف��ی پ��س از رک��ود 
اقتص��ادی کمت��ر خواه��د ش��د. همانط��ور ک��ه 
کارفرمایان ش��غل های دائمی را ب��ا موقعیت های 
کار نیم��ه وقت یا پاره وق��ت جایگزین می کنند، 
بس��یاری از کارکن��ان ه��م داوطلبان��ه تبدیل به 
کارآفرین می ش��وند. در نخس��تین گام آنها برای 
حفظ وضعیت مالی  فعلی ش��ان، توجه بیش��تری 
ب��ه نحوه خرج کردن و صرفه جویی در هزینه های 
خ��ود دارند. آنها مانند کارآفرینان فکر می کنند و 
کمتر احتمال دارد که در دسته الگوهای پرهزینه 

مصرفی قرار گیرند. 
منافع این کارکنان در آن اس��ت که خودش��ان 
به دنبال راه اندازی کس��ب و کاری برای خودش��ان 
باش��ند. این کار باعث می ش��ود آنه��ا تصمیمات 
متنوع و س��ودآور بیشتری نسبت به کارهایی که 
انتخاب می کنند، بگیرند. بعضی از افراد که در حال 
حاضر در مش��اغلی با دس��تمزد کم و ساعت های 
غیرقابل پیش بینی مشغول به کار هستند، ممکن 
اس��ت در کسب و کار خودش��ان، خدمات بیشتر و 
بهتری را ارائه کنند. بسیاری از کارکنان از میزان 
درآمدزایی کسب و کارهای خدماتی آگاه نیستند. 
حت��ی اگر این نوع کس��ب و کارها نتوانند به عنوان 
شغلی نیمه وقت برای بعضی کارکنان درآمدزایی 
کنند، می توانن��د مکملی خوب ب��رای کارآمدی 

اقتصادی محسوب شوند. 
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اتوماسیون و توسعه ماشین ها با 
سرعت باالیی در حال وقوع است. 
کارآفرینان چگونه می توانند از این 
موض��وع به نفع کسب وکارش��ان و 

جامعه استفاده کنند؟ 
ب��ه گ��زارش زومیت، ای��ن روزها 
تکنولوژی با س��رعت باالیی در حال 
پیش��رفت است و شغل شما هر چه 
باشد، مطمئنا روزی توسط ماشین ها 
بهتر از ش��ما انجام می ش��ود. طبق 
تحقیقات منتشرشده، تقریبا نیمی 
از کارهایی که کارگ��ران آمریکایی 
انج��ام می دهند می توان��د در آینده 
نزدی��ک به ص��ورت اتوماتیک انجام 
ش��ود. این تحقیق همچنین نشان 
داده اس��ت که شغل های کم درآمد 
آس��یب پذیری بیش��تری نسبت به 
ای��ن موضوع دارن��د. در حال حاضر 
فعالیت های  ب��ا  مرتب��ط  مش��اغل 
فیزیکی در خطر بیشتری نسبت به 
مش��اغل مرتبط با دانش قرار دارند. 
البته مشاغلی که نیازمند مهارت  یا 
تخصص هستند نیز در معرض خطر 
قرار دارند و حتی برخی از آنها همین 

حاال با روبات ها جایگزین شده اند. 
ارزش کار سخت

پ��ر بیلون��د، اس��تاد دانش��کده 
کارآفرینی اوکالهاما، در این رابطه 
می گوی��د: »من اس��تاد دانش��گاه 
هستم و بیشتر س��اعات روزم را به 
مطالعه، نوش��تن و فکر کردن روی 
تئوری ه��ای مختل��ف اختص��اص 
می دهم. حتی گاهی اوقات احساس 
می کنم که انگشتانم تنها عضوی از 
بدنم هس��تند که ورزش می کنند، 
بنابراین تصمیم گرفتم آخر هفته ها 
زم��ان بگ��ذارم و روی زیباس��ازی 
حیاط منزل��م کار کن��م. یک روز 
کامل را به این کار اختصاص دادم 
و حی��اط جلوی��ی منزل��م را تمیز 
کردم. تمام آش��غال ها و علف های 
ه��رز را از بین ب��ردم و درخت ها را 
هرس کردم. این کار نه تنها ورزش 
خوبی بود، بلکه اجازه داد فکرم به 
شیوه غیر منتظره ای آزاد شود و به 
موضوعاتی مانند اتوماس��یون فکر 

کند. 
من از کار ک��ردن در هوای آزاد 
ل��ذت می برم، اما این را هم اعتراف 
می کنم که گاهی اوقات دوست دارم 

یک نفر در انجام کارهای سخت به 
من کمک کند. می توانم برای انجام 
این کار ش��خصی را استخدام کنم، 
اما بازهم همان مقدار زمان خواهم 
گذاشت تا مطمئن شوم همه چیز 
به  خوبی زمانی پیشرفته است که 
خودم همه کارها را انجام می دهم. 
راه حل دیگر این است که روی تهیه 
ابزارهایی س��رمایه گذاری کنم که 
کارها را منظم و دقیق برایم انجام 
دهند. بنابراین پیغام واضح اس��ت، 
به جای اینکه شخصی را استخدام 
کنیم و از او بخواهیم برای مان کار 
باکیفیت  ابزارآالت  کند، می توانیم 
تهیه کنیم و کارهای سختی مانند 

چمن زنی را به آنها بسپاریم.«
اقتصاد از مهندسان و کارآفرینان 
چنی��ن  ت��ا  می کن��د  اس��تفاده 
ماش��ین های پیشرفته ای را بسازند 
تا مش��تری ها برای انجام کارهای 
خود دیگر نیازی به افراد متخصص 
نداش��ته باش��ند. حتی گزارش ها 
نش��ان داده اند که اکنون اس��تفاده 
از این ماشین ها بیشتر از هر زمانی 
مقرون به صرفه اس��ت، اما مشکل 
این است که بس��یاری از انسان ها 
حذف مشاغل را یک موضوع منفی 
در نظ��ر می گیرند. اکث��ر ما از این 
موضوع وحش��ت داریم و احساس 
می کنیم اگر هم��ه چیز اتوماتیک 
ش��ود، پایان دنیا نزدی��ک خواهد 
بود. مانن��د بس��یاری از فیلم های 
تخیلی که روبات ها جای انس��ان ها 
را می گیرن��د. اما در واقعیت تکامل 
ماشین  ها به پیشرفت جامعه کمک 
می کند. ش��رکت آمازون از هزاران 
روبات برای انجام بسیاری از کارها 
در انبارها اس��تفاده می کند، اما هر 
س��ه ماه هزاران نیروی انسانی نیز 
اس��تخدام می کن��د، بنابراین افراد 
تحصیلکرده و متخصص می توانند 
روی توس��عه ای��ن ماش��ین ها کار 
کنند و کارمن��دان با مهارت کمتر 
نی��ز می توانند از ای��ن ابزارها برای 
افزایش به��ره وری خود اس��تفاده 
کنن��د. این باعث می ش��ود که در 
بیشتری  یکس��ان، خروجی  مدت 
حاصل شود و انسان ها نیز از انجام 
دادن کارهای سخت و طاقت فرسا 

رهایی پیدا کنند. 

ایجاد اختالل در همه صنایع
ظه��ور ماش��ین های هوش��مند 
نه تنها ی��ک تهدید نیس��ت، بلکه 
فرصت��ی ب��رای ایج��اد اختالل در 
وضعی��ت فعلی اقتصاد اس��ت. در 
ادامه این مقاله زومیت به بررس��ی 
اس��تراتژی هایی می پردازیم که به 
کارآفرینان کمک می کند ایده های 
جدی��د را ب��ا راه حل ه��ای فعلی 

جایگزین کنند. 
1- به ارزش ها بیشتر از قیمت 

بها دهید
کارآفرین��ان زمانی ب��ه موفقیت 
می رس��ند که بتوانند راه جدیدی 
برای انج��ام دادن کارها پیدا کنند. 
برای جایگزین ک��ردن فرآیندهای 
تولید الزم اس��ت ساختن ارزش ها 
بیشتر از کم کردن قیمت یا مدیریت 
هزینه ها مورد توجه قرار بگیرد. شما 
با ارزان تر انجام دادن کارها نس��بت 
به رقبا، نمی توانی��د یک صنعت را 
مخت��ل کنید. چنین ب��اوری برای 
شروع یک کسب و کارجدید منطقی 
نیس��ت و مطمئن باش��ید دیگران 
نی��ز در آینده همین کار را خواهند 
ک��رد. در عوض تمرکز خود را روی 
پیدا کردن شیوه های جدیدی برای 
انجام دادن کارها بگذارید. بسیاری 
از مردم تصور می کنند شرکت هایی 
مانن��د آمازون به ای��ن دلیل موفق 
هس��تند که توانسته اند محصوالت 
را با قیمت کمتری نس��بت به رقبا 
 عرضه کنند. طبق گزارش س��ایت
 Motley Fool، ش��رکت آمازون 
هر س��ال ۲۵درصد رش��د می کند، 
زی��را راه حل کامال جدی��دی برای 
تحوی��ل کاال و ارائ��ه خدم��ات به 
مش��تری ها پی��دا کرده اس��ت. به 
این فک��ر کنید که چه کس��انی از 
بهره مند  ارزش هایی که ساخته اید 
می ش��وند. ش��ما تنها زمانی سود 
می برید که مشتری های تان راضی 
باشند و اگر می خواهید مشتری های 
خ��ود را راضی نگه دارید باید آنها را 
بشناس��ید. اگر بتوانید بازار مناسب 
ب��رای محصول یا خدم��ات جدید 
را شناس��ایی کرده و ب��ه آن ارزش 
دهی��د، م��ردم حاضر هس��تند که 
بابت آن هزینه کنن��د. تا زمانی که 
ارزش های شما بیش��تر و بزرگ تر 

باش��ند، هزینه ها مشکلی نخواهند 
داشت. 

2- مشکل خودتان را اختراع 
کنید

کارآفرین��ان فک��ر می کنند که 
برای رسیدن به موفقیت باید یک 
مشکل را حل کنند و از بین ببرند، 
بنابراین بس��یاری از کارآفرینان به 
فکر می افتن��د که دنب��ال راه حل 
مناسبی برای از بین بردن مشکالت 
فعلی باشند. درصورتی که اگر واقعا 
می خواهید در صنعت اختالل ایجاد 
کنید، باید خودتان مشکل جدیدی 
که هنوز وجود ندارد مطرح کنید. 

به عن��وان مثال ش��رکت اپل را 
در نظ��ر بگیری��د. این ش��رکت در 
سال گذش��ته ۲۱۱میلیون آیفون 
فروخت و بدون ش��ک این دستگاه 
روزانه مشکالت بسیار زیادی را حل 
می کند، اما زمانی که اس��تیو جابز 
این محصول را برای نخس��تین بار 
معرفی کرد، هیچ مش��کلی را حل 
نمی کرد. م��ردم در س��ال ۲۰۰۷ 
هی��چ نیازی به وج��ود اینترنت در 
تلفن های همراه ش��ان نداشتند، اما 
اپل طرز تفکر م��ردم را تغییر داد. 
امروزه بعد از گذش��ت یک دهه از 
این اتفاق، بیشتر مردم نمی توانند 
دیگ��ر  و  آیف��ون  وج��ود  ب��دون 
گوشی های هوشمند مسیر خود را 

پیدا کنند و گم خواهند شد. 
3- کاره�ای انجام ش�ده در 

حال حاضر را نادیده بگیرید
بسیار آسان و وسوسه کننده است 
که ش��خصی بخواه��د محصوالت 
موجود را امتحان کن��د و به نوعی 
س��عی کند که آنها را بهبود دهد، 
نتیج��ه چنین ط��رز فک��ری این 
می ش��ود که به جای ارزش سازی، 
س��عی می کند قیمت ه��ا را پایین 
بی��اورد. درواقع ش��ما با داش��تن 
چنین ط��رز تفک��ری وارد عرصه 
ش��رکت های معتب��ر می ش��وید و 
س��عی می کنید که آنها را در بازی 
خودشان شکس��ت دهید. آیا واقعا 
فکر می کنی��د کارمن��دان چنین 
شرکت هایی تا به حال به راه هایی 
ب��رای بهبود محصوالت ش��ان فکر 
نکرده ان��د؟ مطمئنا چنین کاری را 
انج��ام داده اند و در آینده نیز انجام 

خواهند داد. مزیت ش��ما در ایجاد 
ارزش های جدید است و این اتفاق 
زمانی می افتد که تمرکز خود را از 
روی ش��رکت های دیگر بردارید و 
ب��ه این فکر کنید که در عوض چه 

کاری می توانید انجام دهید. 
زمان��ی  ک��ه  مث��ال  به عن��وان 
آریان��ا هافینگت��ون تصمیم گرفت 
وب س��ایت متمایزی داشته باشد، 
می دانس��ت که باید یک کار کامال 
جدید و بی همتا ارائه دهد. بنابراین 
پیش از اینکه ش��خص دیگری به 
ای��ن فکر بیفتد، تخص��ص خود را 
در زمینه بهینه س��ازی موتورهای 
جس��ت وجو ب��اال ب��رد. زمانی ک��ه 
وب سایت های دیگر کار خودشان را 
با حدس و گم��ان پیش می بردند، 
هافینگت��ون از روش ه��ای مبتنی 
بر داده  اس��تفاده ک��رد. در نتیجه 
توانس��ت دقیقا هم��ان چیزی که 
خوانندگان دنبالش بودند ارائه دهد. 
همین موضوع باعث ش��د سایت او 
در صدر سایت هایی با زمینه کاری 

مشابه قرار بگیرد. 
اتوماسیون و اس��تفاده کردن از 
ماش��ین ها، پدیده جدیدی نیست 
و خب��ر از پای��ان دنی��ا نمی دهد. 
ایالن ماس��ک در مورد این موضوع 
 ۲۰۱۷ س��ال  در  کنفرانس��ی  در 
صحبت کرد و گفت: »ش��غل های 
بس��یار بس��یار کمی وج��ود دارند 
ک��ه روبات ه��ا نمی توانن��د بهتر از 
انس��ان ها انجام دهن��د.« اما حتی 
در دنیای��ی ک��ه ایالن ماس��ک از 
آن ح��رف م��ی زد و معتقد بود که 
روبات ها شغل انسان ها را می گیرند، 
بازهم پیش بین��ی او بر این بود که 
افزای��ش اتوماس��یون کمک ه��ای 
زیادی به بهبود و پیشرفت جامعه 
خواهد کرد. نکته مهم این اس��ت 
که هر نوآوری، بهره وری ما را باالتر 
می ب��رد و ای��ن به این معنا اس��ت 
که می توانیم کارهای بیش��تری را 
با کارای��ی باالتری انج��ام دهیم و 
کیفیت زندگی خود را باالتر ببریم. 
کارآفرینان می توانند از این فرصت 
استفاده کنند و با ایجاد اختالل در 
صنعت، آینده بهت��ری برای مردم 

جامعه به ارمغان آورند. 
ENTREPRENEUR :منبع

چرا اتوماسیون برای کسب و کار مفید است
کارآفرینی کلید

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

پیشنهاد کسب وکار 

اخبار استارت آپ ها - در حوزه  استارت آپ ها فضای کافی برای فعالیت وجود دارد. شما می توانید داستان ها را از زوایای مختلف بررسی 
کنید. می توانید با مؤسسان استارت آپ ها در یک حوزه  خاص مصاحبه کنید.
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اخبار

خرم آب�اد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر ش��رکت ملی پخش 
 ف��رآورده ه��ای نفت��ی منطقه لرس��تان خب��ر داد: مجم��وع مصرف

 فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال جاری در استان به۵۳۹ 
میلیون لیتر رسیده است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه لرس��تان، مهندس پیمان بهرامی مدیر این 
شرکت درخصوص مصرف ۴ فراورده اصلی نفتی درشش ماهه نخست 
سال جاری استان گفت : در این شش ماه شاهد افزایش ۱۱ درصدی 
بنزین ، افزایش ۴ درصد ی نفتگاز ، کاهش ۶  درصد ی نفت س��فید 
و کاهش ۱۸ درصدی نفتکوره  نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل در 
استان  بوده ایم . مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
لرس��تان با اش��اره به اینکه در ۶ ماهه اول س��ال جاری مصرف بنزین 
موتور۲۳۹میلیون و۸۰۴ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۱ درصد رشد صعودی داشته است  افزایش تردد در مسیرهای 

اصلی مواصالتی و افتتاح چند باب جایگاه عرضه سوخت در استان را 
عامل افزایش مصرف این فرآورده دانست . به گفته بهرامی ، در شش 
ماهه نخس��ت امسال،۱۲میلیون و ۱۹ هزار لیتر نفت سفید در استان 
مصرف ش��ده که این میزان با کاهش ۶درصدی مصرف این س��وخت 

نس��بت به مدت مشابه یادش��ده در سال گذش��ته همراه شده است. 
مهندس بهرامی، دررابطه با نفت کوره مصرفی این منطقه نیز یادآور شد: 
کاهش عمده مصرف درشش  ماه نخست امسال مربوط به نفتکوره بوده  
که مصرف این فرآورده نفتی در بازه زمانی یادشده، به بیش از ۳میلیون 
و ۶۷۵ هزار لیتر رسیده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال پیش 
۱۸ درصد کاهش یافته اس��ت. وی ادامه توسعه شبکه گاز شهری در 
صنایع ، شهرها و روستاهای فاقد گازطبیعی و مدیریت مصرفه بهینه 
مصرف کنندگان را از دالیل اصلی کاهش مصرف نفت سفید و نفتکوره 
برشمرد. مدیر منطقه لرستان علت کاهش مصرف نفت سفید در استان 
را افزایش سطح گازکشی در روستاهای استان و افزایش مصرف بنزین 
در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل را افزایش خودرو و شروع زود 
هنگام مسافرتهای تابستانی بدلیل گرمای هوا در استانهای جنوبی کشور 

و  افزایش تردد در مسیرهای اصلی مواصالتی دانست.

تبریز - ماهان فالح- پرداخت غیرحضوری قبوض آب بهاء شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی درسال جاری نسبت به سالهای گذشته 
از افزایش چشمگیری برخورداربوده و به بیش از ۹۸ درصد رسیده است 
.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب 
وفاضالب آذربایجان ش��رقی، مهندس خانی معاون خدمات مشترکین 
و درآمد ش��رکت طی گفتگویی با اعالم این خبر گفت: ش��رکت آب و 
فاضالب آذربایجان ش��رقی به منظور بهبود فرآیندهای خدمات آب و 
فاضالب ش��هری و همچنین به منظور ارائه خدمات در فضای مجازی 
در جهت تکریم ارباب رجوع اقدام به رویت قبض الکترونیک به صورت 
آنالین و پرداخت از طریق اینترنت یا خودپردازها نموده است. وی اضافه 
کرد : این شرکت همچنین خدمات دیگری از جمله راه اندازي سیستم 
اطالع��ات مکاني با اس��تفاده از تمامي الیه هاي مرب��وط به واحدهاي 
مش��ترکین در سطح کالنشهر تبریز نموده است .مهندس خانی افزود: 
این ش��رکت با تحت پوش��ش قراردادن حدود ۲۴۰ هزار مش��ترک با 
سیس��تم صدور قبض در محل عالوه بر صرف��ه جویی در هزینه های 
چاپ قبوض ، موجب تسهیل در امورات شهروندان عریز گردیده است. 

همچنین با حذف بایگاني فیزیکي در س��طح ش��هر تبریز و چند شهر 
بزرگ اس��تان منجر به افزایش فضاي اداري و همچنین کاهش اثرات 
زیست محیطي شده است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان همچنین اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب استان 
با رس��اندن پرداخت هاي الکترونیکي به ۹۸ درصد در س��طح استان و 
تشویق مشترکین به پرداخت صورت حساب های خود از طریق تلفن 
۱۵۲۲ و سایر امکانات غیرحضوری  موجود گامی بلند در پرداخت های 

غیرحضوری توس��ط مشترکین برداش��ته است .همچنین این شرکت 
نسبت به تشویق مشترکین به استفاده از پورتال خدمات مشترکین )۲۲ 
خدمت( اقدام نموده بطوریکه ۸ درصد خدمات انجام یافته در سال ۹۶ 
از این طریق صورت گرفته است .مهندس خانی اضافه کرد: این شرکت 
امکانات فراوانی را برای تحقق مشتری مداری فراهم نموده و با بکارگیری 
فناوری های جدید به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات عمومی ، تسریع 
در ارائه خدمات ، پاسخگوترش��دن و شفافیت اطالعات ، کاهش فاصله 
میان شرکت ومشترکین محترم ، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری 
های عمومی و تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها کمک می کند. وی 
در ادامه افزود: دراین راستا شرکت آب و فاضالب استان بمنظور سهولت 
در ارائه خدمات برای مشترکین گرامی اقدام به عقد قرارداد با ۱۷۰ دفتر 
پیشخوان دولت نموده است و همچنین تهیه لوازم انشعاب و همچنین 
نصب انش��عاب آب به بخش خصوصي در سطح کالنشهر تبریز واگذار 
نموده اس��ت .شایان ذکر است این شرکت در صدد راه اندازي سیستم 
فروش آنالین انشعاب از طریق تلفن بوده که مراحل طراحي آن به اتمام 

رسیده و در حال کدنویسي مي باشد.

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- هی��ات بازرگانی و 
اقتصادی کش��ور عمان در جریان س��فر به مرکز استان هرمزگان، 
از منطق��ه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی به عنوان بزرگترین 
و مه��م ترین بندر بازرگانی ای��ران بازدید کرد. ب��ه گزارش واحد 
اطالع��ات و اخب��ار روابط عموم��ی اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
اس��تان هرمزگان، هیات اقتصادی کشور عمان متشکل از ۱۵ نفر 
 از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران استان الظاهره عمان با همراهی 
"عماد بن خمیس الش��کیبی" مدیر دفتر اقتصادی کنس��ولگری 
کش��ور عم��ان در بندرعب��اس از پایانه ها و اس��کله های تخلیه و 
بارگیری کاالی کانتینری، فله و نفتی بندر شهید رجایی و اراضی 
پسکرانه نگهداری کاال در این بندر دیدن کردند. "صالح الکلبانی" 
رییس اتاق بازرگانی اس��تان الظاهره عمان )قس��مت شمالی این 
کشور( در حاشیه این بازدید، خاطرنشان کرد: به دلیل همجواری 
جغرافیایی و اش��تراکات فرهنگی و اقتصادی، روابط بین دو کشور 
ایران و عمان همواره احترام آمیز و دوستانه بوده است. وی از بندر 

ش��هید رجایی به عنوان یک شهر بزرگ بندری و دریایی یاد کرد 
که برای توسعه آن پشتکار، انرژی و هزینه زیادی صرف شده است. 
رییس اتاق بازرگانی اس��تان الظاهره عمان همچنین تصریح کرد: 
همانند ایران، کش��ور عمان نیز پروژه های بزرگی را برای توس��عه 
زیرس��اخت های تجارت دریایی این کش��ور در دست اجرا دارد و 
مجموعه های بزرگ بندری در حال پاگرفتن است.  کلبانی هدف از 
بازدید و سفر این هیات به بزرگترین بندر تجاری ایران را گسترش 

 تجارت بین المللی و آشنایی فعاالن بخش خصوصی این کشور با 
ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری بندر شهید رجایی دانست. 
گفتنی اس��ت، کش��ور عمان روابط سیاسی و اقتصادی مناسبی با 
ایران دارد و بازار این کشور از جمله بازارهای هدف تجار هرمزگانی 
است که فاصله نزدیک و کاهش هزینه های حمل و نقل ، اشتراک 
فرهنگی و مذهبی ، عالقه مندی مردم عمان به محصوالت تولیدی 
ای��ران ، تجربه موف��ق بازرگانان هرمزگان در این کش��ور، اهمیت 
گس��ترش تعامالت تجاری بین دو کش��ور را بیش��تر کرده است. 
شایان ذکر است، بندر شهید رجایی طی سال جاری شاهد حضور 
گروه های تجاری و سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای اروپایی و 
آسیایی به منظور بررسی شرایط سرمایه گذاری در این بندر بوده 
اس��ت. یادآور می شود، بندر ش��هید رجایی بزرگترین و پیشرفته 
ترین بندر کانتینری ایران اس��ت که ۵۳ درصد صادرات و واردات، 
۷۰ درص��د ترانزیت وتخلیه وبارگیری ح��دود ۸۵ درصد کاالهای 

کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

اهواز- ش�بنم قجاوند- مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت برنامه های مهمی در هفته پدافند غیر عامل توسط این 
شرکت انجام شد . تورج فتاحی اظهار کرد: برای حفظ یکپارچگی در برنامه 
های هفته پدافند غیر عامل، برنامه هایی از قبیل تهیه و نصب پالکارد و بنر 
و ... ، برگزاری جلسات هفتگی و نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، برگزاری 
دوره های آموزشی و توجیهی، برگزاری مسابقه علمی در زمینه پدافند غیر 
عامل و .. متناسب با نیاز در این شرکت برگزار شد. وی درتعریف پدافند 

غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است 
که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات 
می گردد. فتاحی اضافه کرد: هدف از پدافند غیرعامل ایجاد امنیت در برابر 
تهدیدات و عوامل خطر آفرین، ایجاد و حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات 
محتمل، حفظ جان افراد جامعه و کم کردن آسیب پذیری )کاهش تلفات و 
خسارات ( است، طبیعی است که این اهداف متناسب با راهبرد و نوع کارکرد 

شرکت برق منطقه ای تعریف می شود. مدیر روابط عمومی شرکت برق 
 منطقه ای خوزستان هفته پدافند غیر عامل را فرصتی برای شناخت انواع 
آسیب پذیری های شرکت دانست و افزود: هفته پدافند غیر عامل فرصتی 
اس��ت تا توانایی ش��رکت را در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران 
افزایش دهیم، این آمادگی ش��امل جمع آوری اطالعات، پژوهش، برنامه 
ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزشی، تامین منابع، تمرین و مانور 

است .

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اس��تان بوشهر گفت تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری کانتینری در 
بندر بوشهر در ۷ ماه امسال ۵۴ درصد افزایش یافت. به گزارش روابط 
عمومی ،محمدمهدی بنچاری ، مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوشهر با اشاره به توسعه زیر ساخت های بندری در استان بوشهر اظهار 
داشت: برای فراهم کردن تسهیالت الزم در راستای تخلیه و بارگیری 
کاال امس��ال در حوزه زیرساخت های بندری طرح های مهمی تدوین 
و اجرایی ش��ده است. وی با اشاره به اینکه بندر بوشهر از نقاط مهم 
بندری در عرصه تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری اس��ت،  افزود: 
حمل کاالهای تجاری کانتینری به عنوان مهم ترین روش در صادرات 

و واردات محس��وب می ش��ود که در این راستا بندر بوشهر از جایگاه 
مهمی در این حوزه برخوردار اس��ت. بنچاری، بندر بوشهر را دومین 
بندر کانتینری کش��ور دانست و گفت:با توجه به اینکه  بندر بوشهر 
به عنوان دومین بندر کش��ور در تخلیه و بارگیری کانتینر محسوب 
می شود، توجه به توسعه زیرساخت ها این بخش در اولویت قرار دارد. 
وی، از اجرای پایانه کانتینری جزیره نگین بوش��هر خبر داد و گفت: 
با تکمیل این پایانه ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینر دربندر بوشهر 
ساالنه به یک میلیون تی.ایی.یو کانتینر افزایش می یابد. مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر از افزایش میزان تخلیه و بارگیری کاالهای 
تجاری کانتینری در بندر بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: تخلیه و 

بارگیری کاالهای تجاری کانتینری در بندر بوشهر در ۷ ماه امسال ۵۴ 
درصد افزایش یافت. بنچاری با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۱۰۲ 
هزار و ۶۰۰ تی.ایی.یو کاالهای تجاری کانتینری در بندر بوشهر تخلیه 
و بارگیری شده است تصریح کرد: از این میزان تخلیه و بارگیری، بیش 
از ۵۰ هزار و ۸۷۳ تی.ایی.یو کانتیتر آن صادرات بوده که نسبت به ۲۷ 
هزار کانتینر سال گذشته افزایش حدود ۲ برابری دارد. وی با اشاره به 
اینکه بندر عسلویه در عرصه تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری دارای 
جایگاه مهمی اس��ت تصریح کرد:تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری 
کانتینری در بندر عسلویه در ۷ ماهه امسال ۱۵درصد افزایش یافت و 

به ۱۰۳ هزار و ۶۵  تی.ایی.یو کانتینر رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان خبر داد

افزایش ۷ درصدی مصرف فرآورده های نفتی درشش ماهه اول سال در منطقه لرستان

در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

بیش از 98 درصد از قبوض آب و فاضالب از طریق پرداخت غیرحضوری است

فعاالن اقتصادی کشور عمان از دروازه طالیی اقتصاد ایران دیدن کردند

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان :
 پدافند غیر عامل فرصتی برای افزایش توانایی های شرکت برق منطقه ای خوزستان در مدیریت بحران 

تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری کانتینری در بندر بوشهر 5۴ درصد افزایش یافت

تبری�ز - اس�د ف�الح- رئی��س اداره امور ف��ن آوری های 
مکانیزه کش��اورزی سازمان جهادکشاورزی اس��تان آذربایجان 
 ش��رقی آخری��ن اقدامات انج��ام یافت��ه در امر پ��الک گذاری 
ماشین آالت کشاورزی شامل تراکتورها و کمباین ها را تشریح 
ک��رد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز ب��ه نقل از روابط عمومي 
س��ازمان جهادکشاورزي اس��تان، مهندس جواد زینالی مهر در 
گفتگو ب��ا خبرنگاران ضمن بیان این مطل��ب افزود: با توجه به 
اینکه در مرحله اول پالک گذاری طبق تفاهم نامه فقط تراکتور 
و کمباین های با عمر زیر ۱۳ س��ال را ش��امل می ش��د، لذا در 
استان آذربایجان شرقی از مجموع ۳۳ هزار و ۱۳۸ دستگاه انواع 
تراکتور موجود، تعداد تراکتورهای زیر ۱۳ س��ال ۱۲ هزار و ۵۳ 
دس��تگاه می باشد که از این تعداد ۶ هزار و ۹۹۶ دستگاه انواع 
تراکتور بصورت نو پالک از سال ۱۳۸۶ لغایت تا شش ماهه اول 

س��ال ۱۳۹۶ از طریق شرکت تراکتورسازی ایران پالک گذاری 
و روانه روس��تاها ش��ده اس��ت.  وی افزود: تعداد یکهزار و ۱۶۷ 
دس��تگاه در قالب تفاهم نامه با همکاری پلیس راهور اس��تان و 
سازمان جهادکشاورزی اس��تان آذربایجان شرقی به نمایندگی 
اداره ام��ور فن آوری های مکانیزه کش��اورزی، تش��کیل پرونده 

و نص��ب پالک بعمل آمده اس��ت ک��ه در مجموع با احتس��اب 
 تراکتوره��ای ن��و پالک ب��ه اضافه پالک های نصب ش��ده طی 
تفاهم نامه در مجموع تعداد ۸ هزار و ۱۶۴ دستگاه از ۱۲ هزار و 
۵۳ دستگاه تراکتور موجود در سطح استان پالک گذاری انجام 
ش��ده اس��ت و بقیه تراکتورهای باقی مانده در صورت همکاری 
صاحبان تراکتور اق��دام الزم بعمل خواهد آمد. مهندس زینالی 
مه��ر تعداد کمباین های زیر ۱۳ س��ال را ۵۳۸ دس��تگاه اعالم 
کرد و افزود: از این تعداد ۷۶ دس��تگاه تاکنون نصب پالک شده 
است. رئیس اداره امور فن آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان در پایان گفت: متقاضیان نصب پالک 
می توانند در شهرس��تانها به نمایندگان سازمان نظام مهندسی 
کش��اورزی و نظام صنفی کش��اورزی مراجعه و تشکیل پرونده 

نمایند.

رئیس اداره امور فن آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان:

تعداد 8 هزار و 16۴ دستگاه از تراکتورهای موجود در سطح استان آذربایجان شرقی پالک گذاری شد

مدیرعامل شهرک  های صنعتی استان مرکزی: 
کلینیک های صنعتی سیار در استان مرکزی راه اندازی می شود 

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: کلینیک های صنعتی سیار به منظور توانمندسازی 
صنایع کوچک شهرس��تان های اس��تان راه اندازی می ش��ود.  مصطفی آمره با اشاره به اقدامات ش��رکت شهرک های صنعتی برای 
توانمندسازی صنایع کوچک اظهار داشت: اقداماتی که شرکت شهرک های صنعتی در ارتباط با صنایع کوچک انجام می دهد بحث 
توانمندسازی واحدهای صنعتی و بررسی مشکالت آنها و اقداماتی در راستای برطرف سازی این مشکالت است. وی افزود: بنابراین 
احس��اس می کنیم درحال حاضر بحث خدمات نرم افزاری که در دس��تورکار شرکت شهرک ها قرار گرفته به مراتب پراهمیت تر از 
خدمات سخت افزاری و تکمیل زیرساخت ها باشد و خیلی از مشکالت واحدهای صنعتی ناشی از مشکالت حوزه مدیریتی، تکنولوژی، 
بازاریابی و بحث ارتقای تکنولوژی و تامین مالی است. مدیرعامل شرکت  شهرک های صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: بنابراین به 
منظور برطرف سازی این مشکالت شرکت شهرک ها اقدامی انجام داده و در شهرک شماره یک اراک، در مرکز کسب و کار تعدادی 

از مشاوران در حوزه های مختلف صنعتی را گردهم آورده تا به ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی دارای مشکل بپردازند. 

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران 
دکتر فرزاد گوهردهی به عنوان سرپرست جدید مدیریت  روابط عمومي و 

امور بین الملل این دانشگاه منصوب شد
ساری - دهقان - طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
 مازندران دکتر فرزاد گوهردهی به عنوان سرپرس��ت جدید مدیریت  روابط عمومي و امور

 بین الملل این دانشگاه منصوب شد. دکتر سید عباس موسوی در حکم  صادره خطاب به 
دکتر فرزاد گوهردهی آورده اس��ت: از جنابعالی انتظار دارم در چهارچوب سیاستهای کلی 
سالمت ابالغی مقام  معظم رهبری ، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های وزارت بهداشت 
، در پاسخگویي به مردم شریف استان و تکریم خدمت گیرندگان و تعامل مستمر با اصحاب 
محترم رسانه و تقویت امر اطالع رساني و اطالع یابي با توسعه ارتباط با دیگر حوزه ها و کارکنان دانشگاه و ارتقای فرهنگ عمومي 
و سواد سالمت جامعه و همچنین توسعه روابط بین المللي به منظور ارتقای جایگاه منطقه اي و بین المللي دانشگاه علوم پزشکي 

مازندران اهتمام جدي بعمل آورید . 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین:
دفاع سایبری و حفاظت از زیرساخت های استان قزوین را جدی گرفته ایم

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت فرارسیدن هفته پدافندغیرعامل در جمع خبرنگاران 
رس��انه های گروهی در اس��تانداری گفت: در شرایط کنونی با تهدیدات جدیدی مواجهیم که شکل 
آنها فرق کرده که باید برای مقابله در برابر همه آنها آماده شویم. وی بیان کرد: رویکردهای آمریکا، 
صهیونیستها و برخی کشورهای منطقه در تهدید ایران هم تغییر یافته و به تهدیدات مرکب و هیبریدی 
تبدیل شده است. افشار تصریح کرد: تهدیدات اقتصادی، سایبری، علم و فنآوری و در نهایت تهدید 
نظامی در ش��رایط کنونی مطرح اس��ت و در یک دو قطبی امنیتی و اقتصادی تهدیدات قرار داریم 
که نیازمند یک طرح دفاعی و اقتصادی هستیم. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین یادآورشد: در پی رهنمودهای رهبری 
 برای داشتن راهبرد دفاعی ما نیز تهدیدات سایبری را جدی گرفته ایم و در اولویت برنامه های کشور قرار داده ایم و برای آن تدبیر 
کرده ایم. وی اضافه کرد: بررسی های ما نشان می دهد دشمنان از فضای سایبری برای آسیب رساندن به زیرساختهای مهم کشور 
استفاده خواهند کرد لذا دفاع سایبری را در اولویت برنامه های پدافندغیر عامل قرار داده ایم و در این زمینه در استان هم اقدامات 
خوبی تاکنون صورت گرفته است. وی اظهارداشت: شرایط به گونه ای است که امکان جاسوسی هم برای دیگران وجود دارد که از این 
ابزارها برای مهندسی افکار عمومی در زمینه اطالعات فضای مجازی استفاده می کنند تا به ما آسیب برسانند. افشار گفت: از منظر 
پدافندغیرعامل، کنترل و نظارت بر شبکه های اجتماعی یک ضرورت است که باید مورد توجه مدیران دستگاههای مرتبط قرار گیرد 
لذا نظارت بر فضای سایبری در اولویت قرار دارد. وی اضافه کرد: در حوزه تهدید سخت در فضای سایبری که در چند الیه دستگاههای 
اجرایی ما را تهدید می کند باید کارهای زیادی انجام دهیم و زیرساختها را تقویت کنیم و اولویت دیگر ما صیانت از زیرساختهاست. 
مدیرکل پدافندغیرعامل یادآورشد:حادثه خوزستان و قطع خدمات زیربنایی آب و برق برای مدیران استان قزوین نیز تجربه ارزشمندی 
است که باید خود را آماده کنیم تا در مواقع بحران با کمترین آسیب روبرو شویم. وی بیان کرد: یکی از حوزه های مهم ما انرژی است 
که با برگزاری مانور تاب آوری انرژی ویژه دستگاههای اجرایی تعداد ۸۲ دستگاه شناسایی شد و ۶۲ دستگاه در مانور شرکت کردند 

و برای ۲۴ ساعت برق آنها قطع شد تا آمادگی آنها ارزیابی شود. 

برگزاری چهارمین جلسه کمیته توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز - شبنم قجاوند- چهارمین جلسه کمیته توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل شرکت، معاونان، 
مشاوران شرکت و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد. در ابتدای این جلسه مکوندی مشاور مدیریت عملکرد 
شرکت، توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در پروژه استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی ارائه داد و سپس گزارش عملکرد 
شرکت برق منطقه ای خوزستان درجشنواره شهید رجایی) سال ۹۵ ( تشریح و وضعیت کلی شرکت به ازای محورها، شاخص ها و زیر 
شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدیر عامل شرکت با تاکید بر اهمیت جشنواره شهید رجایی بر لزوم حفظ ارتقای 
جایگاه این شرکت تاکید کرد. این نشست مصوباتی به همراه داشت که براساس آن مقرر شد بر اساس نتایج ارزیابی جشنواره شهید رجایی 
)سال ۹۵ (، متولیان شاخص ها نسبت به اجرای برنامه های بهبود پیشنهادی مشاور، برنامه ریزی الزم را ظرف مدت یک هفته انجام داده 
و سپس برنامه های بهبود پیشنهادی آنان توسط کمیسیون توسعه مدیریت شرکت مورد تایید قرارگیرد، هریک از متولیان شاخص ها 
پس از ابالغ برنامه توسط کمیسیون توسعه مدیریت نسبت به اجرای آن اقدام نموده و گزارش پیشرفت اجرای برنامه های خود را بصورت 
ماهیانه به دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت تحویل نمایند و پس از ابالغ شاخص های ارزیابی عمومی )سال ۹۶( توسط سازمان 

اداری و استخدامی ، متولیان شاخص ها مجدداً تعیین شده و نسبت به مستندسازی عملکرد براساس توصیه های مشاور اقدام نمایند. .

نگاه ارزیابان تعالی به شرکت گاز استان گیالن
شرکت گاز گیالن، شرکتی خالق و صف شکن 

 رشت- زینب قلیپور- مراسم اختتامیه ارزیابی تعالی  و سرآمدی سازمانی شرکت گاز استان گیالن در سالن اجتماعات روابط 
عمومی این شرکت برگزار شد. در این مراسم حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از تیم ارزیابی تعالی بجهت نگاه دقیق و 
کارشناسانه  به بخش های مختلف سازمان تشکر و قدردانی نمود و اظهار داشت: هدف شرکت گاز ارائه خدمات صادقانه به مردم است و 
در این ارزیابی همه مدیران و کارکنان شرکت درجهت انعکاس واقعی و درست اقدامات و عملکرد شرکت همانند گذشته تالش نمودند.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود تا با اجرای هرچه بهتر و خالقانه تر امور، شرکت گاز استان گیالن روز به روز در جهت پیشرفت و 
رسیدن به هدف نهایی خود یعنی جلب رضایت حداکثری ذینفعان بویژه مشترکین عزیز گام بردارد.در این مراسم دکتر حاجی میرعرب،  
سرپرست گروه ارزیابی ضمن قدردانی از میهمان نوازی مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان گیالن، به بیان اهم نتایج ارزیابی های 
صورت گرفته پرداخت.وی با اشاره به اقدامات گسترده صورت گرفته توسط شرکت گاز استان گیالن درجهت نیل به تعالی و سرآمدی 
سازمانی، این شرکت را نماد صف شکنی خالقانه و اقدامات فعاالنه معرفی نمود.وی ادامه داد: در طی ۴ روز ارزیابی از شرکت گاز استان 
گیالن، بخش های مختلف شرکت بصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. وی در پایان به تشریح ارزش ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی 

سازمانی پرداخت و هدف ارزیابی صورت گرفته در شرکت گاز گیالن را تحقق این ارزش ها و اهداف عنوان نمود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد
 استان مازندران، یکی از پیشرو ترین استان های کشور در زمینه اجرای 

طرح ملی »شبکه سیر حمل و نقل عمومی« 
ساری - دهقان - علی نصیری افزود: با عنایت به اجرایی شدن طرح "شبکه سیر" از تاریخ 
اول مهرماه س��الجاري  با پیگیری های اداره حمل و نقل مسافر این اداره کل موارد مربوط به 
اجرای این طرح اعم از ،ثبت قرارداد شرکتها با شرکتهای سرشبکه، تغییر بغل نویسی ناوگان، 
تغییر تابلوی ش��رکتها، ثبت قرارداد ناوگان و رانندگان در سامانه مربوط به طور کامل و دقیق 
اجرا ش��د. همچنین با توجه به حجم باالی س��فرها به استان مازندران، امید است با همکاری 
انجمن ها و ش��رکتهای اتوبوس��رانی استان، همچون گذشته به بهترین نحو از پتانسیل آنها به 

منظور خدمات رسانی بهینه و مناسب به مسافرین عزیز استفاده نماییم. 

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی توسط گلزار شهدای شهری شهرمالرد
مالرد- مژگان علیقارداش�ی - دانش آموزان شهرستان مالرد در قالب کاروانی  عازم مناطق هشت سال دفاع مقدس شدند. 
درادامه برنامه فرهنگی به همت سازمان گلزار شهدای شهرستان مالرد، اعزام دانش آموزان مدارس به اردوهای راهیان نور، درقالب۴۰۰ 
نفر از دانش آموزان پسرمدارس مالرد با همکاری آموزش و پرورش شهرستان ، سپاه ناحیه مالرد و واحد فرهنگی گلزارشهدای مالرد ، 
توسط ۸ اتوبوس بعد از زیارت مزارشهداء و تجدید میثاق با آرمانهای شهداء ، با بدرقه مسئولین وخانواده هایشان راهی مناطق عملیاتی 
شدند. اردوی راهیان نور دانش آموزی با هدف حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت دربین 

دانش آموزان و آمادگی دفاعی دانش آموزان برای مقابله با جنگ نرم دشمن برگزار می شود.



تا االن در خصوص تعاریف اولیه فروش و ضرورت ها 
و اهمی��ت آن به صورت کلی صحبت کردیم. من دیگر 
الزم نمی بین��م در خص��وص اهمیت ای��ن موضوع در 
زمانی ک��ه در آن زندگ��ی می کنیم صحب��ت کنم. ما 
متوجه ش��دیم یکی از مشکالت اصلی هر انسانی کنار 
آمدن با مردم اس��ت. این مردم می تواند شامل همسر 
فرزن��دان و حتی خان��واده هر فردی بش��ود. در ابتدا 

بیایید یک اصل اشتباه در فروش را بررسی کنیم: 
من منم، تو تویی  )من فروشنده ام تو خریدار(: 
مهم اس��ت که بدانید همه ما دیگ��ران را با معیار ها 
و دیدگا های خود قضاوت می کنیم )اس��تر هاردینگ(، 
همه ما توق��ع داریم اطرافیان مان مانند ما رفتار کنند 
و مهم تر اینکه توق��ع داریم همه مانند ورژن خوب ما 
رفتار کنند. ورژن خوب ما عصبی نمی ش��ود، همیشه 
منطقی اس��ت، ادب را رعایت می کند، به همه احترام 
می گ��ذارد، قوانین را رعایت می کن��د و...  این یکی از 
بزرگ ترین اش��تباهات در ارتباط با دیگران اس��ت. در 

مرحله اول ما باید خود را در سطح دیگران قرار دهیم 
و از زبان آنها برای انتقال نظرات مان اس��تفاده کنیم، 
در سطح دیگران ظاهر شدن و از زبان قابل درک آنها 
صحب��ت کردن مفید اس��ت و ما را ب��ه نتیجه دلخواه 
می رس��اند. یادمان باش��د یافتن عیب آسان تر از پیدا 
کردن حس��ن اس��ت و از آن مهم تر صحبت کردن در 
مورد آنچه خود می خواهیم طبیعی تر از صحبت کردن 

درباره  چیزی است که طرف مقابل می خواهد. 
اینها همان اش��تباهاتی اس��ت که ما به طور روزمره 
انجام می دهیم و من اس��مش را گذاشتم من منم، تو 

تویی. 
راه حل: در زمان مذاکره )ارتباط با دیگران( س��نگ 
محک را خودتان قرار ندهید. این کار همان اشتباهات 
قبلی اس��ت چون ش��ما خواه ناخواه ورژن خوب خود 
را س��نگ محک قرار می دهید، بلکه بالعکس از زاویه 
دید ط��رف مورد مذاکره ب��ه صحبت های خود گوش 
دهید؟ باز هم برای تان منطقی اس��ت؟ اگر بله، حتما 
نامه معروف پدر فراموش می کند از دبلیو لیونیگستون 

الرند را مطالعه کنید. 
مث��ال: زمانی که یک کودک 5س��اله در حال انجام 

فعالیتی اس��ت ک��ه از دیدگاه ش��ما کاری زش��ت یا 
غیر عاقالنه ای  اس��ت، ش��ما در ابتدا او را وادار به عدم 
انج��ام آن کار می کنی��د و س��پس تنبی��ه او، وی را 
غیر عاقل می نامید. این همان اش��تباه قبلی است. شما 

او را با خط کش سال های عمر خود می سنجید. 
ی��ک فروش��نده حرفه ای چ��ه می کن��د؟ او خود را 
در مق��ام خریدار قرار می دهد، می بین��د از زاویه دید 
خریدار به خدماتش نگاه و براساس میزان فهم، درک 
و شرایطش شیوه ای برای پرزنت خود انتخاب می کند. 
یک فروش��نده حرفه ای سعی می کند تمام حرف های 
مش��تری خود را درک کن��د و راه حلی منطقی از دید 
درک مش��تری خود ارائه دهد. او هی��چ گاه در جواب 
مش��تری که می گوید جنس تان گران است نمی گوید 
تو احمقی و اطالعاتت کم اس��ت؛ این قیمت منطقی 
اس��ت! یک فروش��نده حرفه ای در قال��ب آن خریدار 
س��عی می کند ببیند چه چیز باعث شده مشتری اش 

این گونه سخن بگوید... 
بیایید به جای عیب جوی��ی، ایجاد ارتباط غیر مؤثر و 
محکوم کردن اطرافیان مان آنه��ا را درک کنیم. ابتدا 
بیایید دریابیم که چرا آنها بدان گونه رفتار می کنند. 

نخستین اصل اشتباه در فروش من منم، تو تویی  

من فروشنده ام تو خریدار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 830 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: استارت آپ در زمینه خدمات شهری 
می تواند موضوع جالبی باش��د. ای��ن روزها که تب راه اندازی 
استارت آپ ها باالست کمتر کسی به این موضوع به طور جدی 

پرداخته است. 
ایده جالب شما می تواند عامل مهمی برای موفقیت باشد 
و بخش زیادی از کمبود س��رمایه مالی را تأمین کند  زیرا با 
کمی مقاومت و موفقیت ابتدایی ده ها شرکت سرمایه گذاری 
حاضر می ش��وند با ش��ما ب��رای ادامه فعالی��ت همکاری و 

س��رمایه های الزم را تأمین کنند. گرچه ش��ما می توانید از 
همین حاال هم با یک یا چند شتاب دهنده در زمینه مسائل 
مالی وارد بحث و گفت وگو ش��وید و آنها بخشی از هزینه ها 
را تأمین کنند. به هر صورت س��رمایه مالی در اس��تارت آپ 
چندان مهم نیست. در این کسب و کار اینترنتی حرف اول را 
ایده خوب و مناس��ب می زند و در وهله دوم سرمایه انسانی 
بسیار مؤثر است. شما می توانید با حداکثر سرمایه مالی شروع 
کنید، اما فقر سرمایه انسانی باعث می شود کل سرمایه مالی 
ش��ما بر باد رود، بنابراین بیش از آنکه نگران س��رمایه مالی 
باش��ید با این ایده خوب به فکر جذب نیروهای انسانی فعال 

و باتجربه و متعهد باش��ید تا در کنار همکاری شایسته را به 
انجام برس��انید. ایده خود را با سرمایه های انسانی موفق در 
میان بگذارید و به بس��ط و گس��ترش این ایده فکر کنید تا 
بتوانی��د در هم��ان روزها و ماه ه��ای اول گام های بزرگی به 
سوی موفقیت بردارید. سرمایه مالی تنها بخشی از نیاز یک 
اس��تارت آپ است که حتی با نبود او باز هم کسانی هستند 
که در این زمینه همکاری کنند. شما اصال نگران نباشید و با 
جدیت و باور قلبی کار خود را شروع کنید و مطمئن باشید 
اگر ایده ش��ما به خوبی اجرایی ش��ود می تواند ثمرات مالی 

خوبی برای شما فراهم کند. 

خدمات شهری

پرسش: جوانی 28 ساله ام و قصد دارم یک استارت آپ در زمینه خدمات شهری راه اندازی کنم اما سرمایه مالی الزم را 
ندارم. شما چه پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )62(
باور و اعتماد به نفس

 موفقی��ت در کس��ب و کار ب��ه اعتم��اد ب��ه نف��س تو 
بر می گردد. تو باید برای موفقیت آماده باشی و به خودت 
اعتماد داشته باشی. اعتماد به نفس باعث می شود باورت 

قلبی شود و تو را در راه موفقیت قرار دهد. 
یکی ازدالیل شکس��ت های افراد در کسب و کارها نبود 
اعتماد به نفس کافی اس��ت. این دس��ته از افراد باوجود 
ایده های خوب و س��رمایه های انسانی و مالی مناسب در 
کسب و کار موفق نیستند، چون همیشه در شک و تردید 
زندگی می کنند و نمی توانند با قاطعیت تصمیم بگیرند، 
ب��ه همین دلی��ل موفقیت نیز در هال��ه ای از اما و اگرها 

گم می شود. 
ت��و اگر به خودت باور داری باید از همین حاال خودت 
را یک کارآفرین موفق بدانی. کسانی که اعتماد به نفس 
باالی��ی دارند زودتر به نتیجه می رس��ند، چون در طول 
راه ب��ه اما و اگره��ای درون خودش��ان و دیگران گوش 
 نمی کنن��د، بلک��ه ب��ا اراده ای ق��وی در راه موفقیت گام 

برمی دارند. 
در جوانی دوستی داشتم که پس از فوت پدرش ارثیه 
زی��ادی به او رس��ید و قرار ش��د با این ارثی��ه مالی زیاد 
کس��ب و کاری راه اندازی کند. اما چ��ون اعتماد به نفس 
کافی نداش��تند با وج��ود تحصیالت عالی��ه در برابر هر 
پیشنهاد کاری سکوت می کرد و خود را ناتوان از اجرای 
آن می دانست. پس از چند وقت او خانه و کارخانه پدر را 
فروخت و به دیار غربت رفت تا تفریح و استراحت کند. 
تو اگر می خواهی در کس��ب و کارت موفق ش��وی و به 
درآمد خوب دس��ت یابی، باید قدرت اعتماد به نفس��ت 
را ب��اال ببری و بتوانی با نگاهی مثبت اندیش��انه کارت را 
ش��روع کنی. کس��انی که اعتماد به نفس ندارند هیچ گاه 
در هیچ کسب و کار موفق نمی ش��وند، چون به خودشان 
باور ندارند. برای اینکه اعتماد به نفس��ت را برای ش��روع 
کسب و کار باال ببری نگاه خوش بینانه به کار داشته باش 
و ب��ه درونت تلقین کن که ت��و موفقی و می توانی از این 

کار میلیاردها تومان درآمد کسب کنی. 
وقت��ی تو مثبت فکر می کنی و فعل منفی به کار نبری 
موفق می ش��وی، ولی اگ��ر ندایی از درون ب��ه تو نهیب 
می زن��د که ت��و توانایی الزم را نداری، ت��و نمی توانی، تو 
لیاقت نداری و تو شرایط الزم را برای موفقیت نداری آن 
وقت باید روی اعتماد به نفست کار کنی تا موفق شوی. 
ت��ا زمانی که اعتماد به نف��س الزم را پیدا نکردی هیچ 
کاری را ش��روع نکن. اول باید به خود باور داش��ته باشی 
که می توانی، آنگاه می توانی تمام سنگ ها را از جلوی راه 
موفقی��ت برداری، اما اگر از ابتدا با ش��ک و تردید کار را 
آغاز کنی با شکست روبه رو می شوی، حتی اگر میلیاردها 

سرمایه ثابت داشته باشی. 
ب��اور می تواند ت��و را ب��ه اوج قله موفقیت برس��اند یا 
برعک��س تو را در قعر بدبخت��ی و بیچارگی فرود بیاورد. 
مهم این اس��ت که تو به خودت باورخوب و مثبت داشته 
باش��ی و این ب��اور با اعتماد به نفس به دس��ت می آید و 
اعتم��اد به نفس با تمرین و تک��رار و خوب نگاه کردن و 

جور دیگر نگریستن فراهم می شود. 
ش��اید در اطراف تو دوس��تانی باش��ند که همواره در 
گ��وش تو زمزمه کنند و تو را نس��بت به کس��ب و کارت 
نا امید س��ازند و اعتماد تو را از بین ببرند، بنابراین سعی 
ک��ن تا جایی که می توانی برای باال بردن اعتماد به نفس 
و موفقیت در کسب و کارت از افراد بدبین و ناامید دوری 
کنی، چرا ک��ه آنها مثل خرمگس مدام وز وز می کنند و 
تمام اخبار و افعال منفی را به ذهن تو می فرستند و این 
اخبار و افعال منفی باعث می ش��ود تو آرام آرام در طول 

زمان اعتماد به نفس خود را از دست بدهی. 
اگر به آینده روش��ن و آفتابی فردایت می اندیش��ی و 
می خواه��ی کاری کارس��تان بکنی و در کس��ب و کارت 
موف��ق ش��وی و از تو به عنوان ی��ک کارآفرین موفق یاد 
کنن��د باید روی باورهای��ت کار کنی و یکی از چیزهایی 
ک��ه باورت را می تواند محکم یا سس��ت کند، اعتماد به 
نفس اس��ت. تو هر چه قدر به کس��ب و کارت و موفقیت 
خود اعتماد داش��ته باش��ی این اعتماد درونی می شود و 
مانند یک ایمان عمل می کند، آنگاه تو به آس��انی همه 
مش��کالت و سختی ها را پشت سر می گذاری و به سوی 

موفقیت می روی. 
برخ��ی از افراد وقتی کس��ب و کارکوچکی را راه اندازی 
کردند از خود پرس��ش های منفی دارن��د. می می توانم؟ 
من موفق می ش��وم؟ من توانایی اجرای این کار را دارم؟ 
دیگران م��را قبول دارند؟ من شکس��ت نمی خورم؟ من 
س��رمایه ام را از دس��ت نمی ده��م؟ این س��وال ها باعث 
می ش��ود که تو اعتماد به نفس خود را از دس��ت بدهی، 
بنابراین وقتی با خودت خلوت کردی حتما پرسش های 
مثب��ت طرح کن ت��ا اعتماد به نفس تو ب��اال برود و باور 

درونی ات شکل بگیرد و موفق شوی. 
کسانی که در کسب و کار موفق شدند آدم های متفاوتی 
نبودند. همه مثل هم بودند، اما روی خودشان کار کردند 
و باورش��ان رابا اعتماد به نفس باال تقویت کردند و موفق 

شدند. 

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی
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تخته سیاه

سه اشتباهی که موجب کاهش 
بهره وری در کار و زندگی می شود

هم��ه ما مای��ل هس��تیم در ه��ر روز زندگی خود، 
بیش��ترین کار را در کمترین زم��ان انجام دهیم و در 
واق��ع بهترین میزان به��ره وری را در فعالیت های مان 

داشته باشیم. 
ولی برخ��ی رفتارها می توانن��د کارایی مان را تحت 
تأثیر منفی ق��رار دهند. جالب تر اینکه همین رفتارها 
ممکن است از دید کارفرمایان یا مدیران به بهره وری 
 بهت��ر کس��ب و کار منجر ش��ود. درحالی ک��ه در واقع 

این طور نیست.
 در ادام��ه ب��ه نق��ل از دیجیات��و، به س��ه موردی 
می پردازیم که به منظور کارایی بهتر در کار و زندگی، 

باید از آنها دوری کرد. 

1- انجام وظایف کاری در سفر
بسیاری از افراد کارهای اداری شان را با خود به سفر 
می برند. این کار می تواند موجب کاهش بهره وری کار 
و نی��ز لذت از تعطیالت ش��ود. در واقع علت س��فر را 
نباید فراموش کرد؛ مس��افرت موجب می شود از کار 

جدا شویم و ذهن خود را خالی کنیم. 

2- برقراری ارتباطات کاری حین تعطیالت
برخ��ی اف��راد در تعطیالت نیز دس��ت از ارتباطات 
کاری خود بر نمی دارند. تلفن های کاری و ایمیل های 
همکاران را پاس��خ می دهند و به آنها پیام فرستاده و 

به پیام های شان جواب می دهند.
 اگر ش��ما نیز این گونه هستید باید بدانید که وقتی 
در تعطی��الت به همکار خود پی��ام می دهید، در واقع 
می گویی��د »م��ن انتظ��ار دارم االن تو مش��غول کار 
باش��ی.« این عمل نیز به��ره وری را کاهش می دهد و 
باید هم��واره به خود و دیگران احترام گذاش��ت و از 
ارس��ال پیام ی��ا برقراری تماس با س��ایر همکاران در 

طول تعطیالت خودداری کرد. 

3- انجام چند وظیفه به طور همزمان
انجام موازی چندین وظیفه، موجب می شود کارایی 
به می��زان زیادی کاهش و از س��وی دیگر اس��ترس 

افزایش یابد. 
درحالی که اگر ابتدا کار اول انجام ش��ود و س��پس 
وظیفه بعدی ش��روع ش��ود، به��ره وری افزایش پیدا 
می کن��د و در نهای��ت وظایف بهتر و س��ریع تر انجام 

می شوند. 
Inc :منبع

 

 

بستری برای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی

نام استارت آپ: مهمه
Moheme. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موض�وع: ن��وآوری اجتماعی – ش��بکه اجتماعی 

مسئولیت اجتماعی
توضیح بیشتر: بستری برای ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی ف��ردی و س��ازمانی در ابع��اد، موضوعات، 

مناطق و شهرهای مختلف.
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

 بسته بندی خالق
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