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تغییر ساختار دولت از سوی دفتر رئیس جمهور تکذیب شد

رد توافق ٣ رئیس
بسیاری از رسانه ها در ابتدای هفته از توافق سه رئیس در زمینه تغییر ساختار دولت خبر دادند و همین باعث 
ش��د تا دفتر رئیس جمهور به   س��رعت به این خبر واکنش نش��ان داده و هرگونه توافق درباره تغییر ساختار دولت 
در نشس��ت سران سه قوه را تکذیب کند. روز ش��نبه و پس از نشست سران قوا، عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم 
شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای گفته بود که »در این جلسه سران قوا 
به بحث و بررس��ی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در این باره رسیدند.« 

براساس آنچه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از جزییات این توافق سه گانه خبر داده بود...
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  نقشه راه برای ارتباطات
بین المللی اقتصادی طراحی شود

6

2

7

اثرات نظام تعرفه ای جدید
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  25میلیارد دالر فروش
در یک روز  
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اگرچه هنـوز بانک های مرکزی دنیـا، بیت کوین را به عنوان 

واحـد پول رایـج نپذیرفته انـد، اما اکنـون ردپای 
خریدوفروش های بیت کوینی را می توان با سودای...

ردپای بیت کوین در معامالت ایرانی ها

 سودای سود
با ارزهای دیجیتال

یادداشت

یادداشت

کسب درآمد ارزی
با توسعه حمل ونقل ریلی

کیلومت��ر   ۵۷۰۰ از  بی��ش 
خط راه آهن در دس��ت احداث 
اس��ت و در مجلس به خصوص 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم، 
ت��الش کردی��م ت��ا اعتب��ارات 
خوب��ی برای کمک به توس��عه 
شود.  تصویب  ریلی  حمل و نقل 
م��ا می توانیم حم��ل کاالهای 
کش��ورهای همسایه را بر عهده 
بگیریم و درآمد قابل توجهی را 
از این بخش برای کشور کسب 
کنیم. این بخش از درآمدها در 

برنامه ریزی  ب��ا  آینده 
می تواند جای بخش...

اعمال حاکمیت شرکتی در 
بازار سرمایه کشورهای 
5توسعه یافته مفهومی...

 حاکمیت شرکتی
 چتر امنیت بازار سرمایه
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محمد 
خدابخشی

عضو کمیسیون برنامه 
 و بودجه مجلس

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت 

مشاور سرمایه گذاری 
آوای آگاه

گف��ت:  ش��کوفایی  و  ن��وآوری  صن��دوق  رئی��س 
وزارتخانه ه��ای بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، س��ازمان مدیری��ت 
فرهنگ��ی و ام��ور مناط��ق آزاد با مش��ارکت صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی در حال راه ان��دازی صندوق های 
خطرپذیرند.  به گزارش یکشنبه پایگاه خبری مناطق 
آزاد،  »بهزاد س��لطانی« افزود: اعالم کرده بودیم همه 
وزارتخانه ها می توانند برای ایجاد صندوق خطرپذیر با 

مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند. 
به گفته وی، سهم هر وزارتخانه در صندوق خطرپذیر 
می تواند بیشتر از مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی 
باش��د و صندوق آمادگی دارد حتی به صورت مساوی 
نی��ز به ه��ر می��زان ک��ه وزارتخانه ها س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر انجام دهند، با آنها مش��ارکت کند.  رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی راه اندازی صندوق ه��ای خطر پذیر مطرح 

ش��د تا در کنار آن، روی طرح های فناورانه با ریس��ک 
باال س��رمایه گذاری شود.  س��لطانی ارزش افزوده این 
طرح ها را در صورت موفقیت بس��یار باال ارزیابی کرد.  
به گزارش ایرنا، سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح های 
دانش بنیان، سرمایه ای اس��ت که به همراه کمک های 
مدیریت��ی، در اختی��ار ش��رکت های ج��وان، کوچک، 
به س��رعت در حال رش��د و دارای آتی��ه اقتصادی قرار 
می گیرد. در واقع صندوق خطرپذیر، واسطه مالی میان 
مؤسس��ه های س��رمایه گذار اصلی )صندوق های دارای 
امکان س��رمایه گذاری نظیر صندوق های بازنشستگی، 
بانک ه��ا، مؤسس��ه های بیم��ه و…( و ش��رکت های 
به س��رعت در حال رش��د نوآوری محور است. صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی، نهادی با ش��خصیت حقوقی و 
دارای استقالل استخدامی و اداری و مالی و معامالتی 
است که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیأت 

وزیران رسید. 

صندوق خطرپذیر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در راه است

نماینده یونی��دو در ایران از تدوی��ن برنامه ای برای 
توس��عه پایدار ایران تا س��ال 2۰2۱ خبر داد و گفت: 
این برنامه براس��اس سند پنجم و ششم توسعه تدوین 
ش��ده است. مریم جوان شهرکی در افتتاحیه پنجمین 
نمایش��گاه فناوری و نوآوری ربع رش��یدی با تأکید بر 
اینکه توس��عه پایدار نیازمند تغییر در ذهن ها اس��ت، 
افزود: تا چند دهه قبل تصور می ش��د صنعتی ش��دن 
به معنی وارد کردن ماش��ین آالت اس��ت. از این رو در 
بسیاری از صنایع کش��ورهای در حال توسعه اقدام به 
واردات ماش��ین آالت به منظور صنعتی سازی شد. وی 
اضافه کرد: اما از چند دهه قبل متوجه ش��دیم توسعه 
پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و مشارکت همه 
ذی نفع��ان، دولت ها، گروه ها و ش��بکه های اجتماعی و 
بین المللی اس��ت. ش��هرکی با بیان اینکه کش��ورها به 
میزان و س��طح توس��عه یکسان نرس��یده اند و به تبع 
آن ت��وان رفاه��ی متفاوتی دارن��د، ادام��ه داد: بر این 
اس��اس یونیدو در چارچوب اه��داف پایدار برای ایجاد 
زیرس��اخت های توس��عه صنعتی کش��ورهای در حال 
توسعه کمک می کند. وی با بیان اینکه این برنامه ها در 
راستای دس��تیابی کشورها به فناوری نوین و جسارت 
و تمایل آنها برای استفاده از روش های توسعه فناوری 
اس��ت، یادآور شد: بر این اساس یونیدو از سال 2۰۱6 
در کنار ایران و براس��اس برنامه های توس��عه پنجم و 
ششم برنامه هایی را در راس��تای توسعه پایدار تدوین 
کرده اس��ت. نماینده یونیدو در ایران با بیان اینکه این 
برنام��ه تا س��ال 2۰2۱ میالدی در ای��ران با همکاری 
دول��ت و بخش های خصوص��ی و جامعه مدنی اجرایی 

می ش��ود، اضافه کرد: این برنامه ها ش��امل مولفه های 
مختلفی اس��ت که از آن جمله می توان به سیاس��ت و 
خط مش��ی برای کمک به ایران در راس��تای گسترش 
توس��عه صنعت پایدار، ایجاد شبکه به اشتراک گذاری 
دانش ه��ای منطق��ه ای و بین الملل��ی، ترویج توس��عه 
صنعتی پایدار از طریق توس��عه صنعت س��بز و ایجاد 
فرصت های اش��تغال پایدار اشاره کرد. شهرکی با بیان 
اینکه در ایران بیش از 6۰درصد افراد باالی ۳۰س��ال 
فاق��د ش��غل پایدار هس��تند، ادام��ه داد: در این میان 
وضعیت زن��ان تحصیلک��رده نگران کننده اس��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: س��ازمان یونیدو تاکنون ۳6۰پروژه 
توس��عه صنعتی در اس��تان های کش��ور اجرایی کرده 
که برخی از آنها ش��امل برنامه های کیفی بهره برداری 
ان��رژی در ش��رکت های صنعت��ی، برنامه مل��ی برای 
کاه��ش گازه��ای گلخانه ای برای ش��رکت هایی چون 
یخچال س��ازی و آبگرمکن های خانگ��ی و برنامه طرح 
ملی اش��تغال ب��رای ایجاد کارآفرینی ب��رای زنان پنج 
استان بوده است. شهرکی، طرح و توسعه منطقه ویژه 
بوش��هر و تولید کیت های تش��خیصی برای سرطان ها 
ب��ا همکاری وزارت بهداش��ت را از دیگ��ر اقدامات این 
س��ازمان در راس��تای توس��عه پایدار نام برد. نماینده 
سازمان توس��عه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در ایران 
با تأکید بر اینکه استان آذربایجان شرقی قطب مهمی 
در توس��عه صنعتی کشور اس��ت، ادامه داد: این استان 
ظرفی��ت باالیی برای تبدیل ش��دن به توس��عه پایدار 
صنعتی دارد و این س��ازمان همکاری های خود را برای 

توسعه این منطقه اعالم می کند. 

نماینده یونیدو در افتتاحیه نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی خبر داد

اجرای برنامه های توسعه پایدار در ایران با همکاری  »یونیدو« تا سال 2021
رئیس مجلس تأکید کرد باید از ظرفیت رفع تحریم ها 
اس��تفاده شود و در راستای منافع کشور نسبت به جذب 

سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد. 
به گزارش »فرصت امروز« از خانه ملت، علی الریجانی 
در نشست فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس که با 
حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن، تجارت 
برگزار ش��د، این مطلب را اعالم ک��رد. وی با بیان اینکه 
بخش معدن در کش��ور جدی است، گفت: همه مسئوالن 
از جمله مقام معظ��م رهبری و مجلس به موضوع معدن 
توجه وی��ژه و تأکید دارند، چرا ک��ه این بخش پیش راه 
توسعه آینده کشور محسوب می شود، بنابراین باید موانع 
و زمینه های توس��عه آن مش��خص و نظرات مشورتی در 
این زمینه دریافت ش��ود. رئیس مجلس با بیان اینکه در 
این جلس��ه پیشنهادات س��ازنده ای ارائه شد، گفت: باید 
در زمینه جذب س��رمایه گذاری خارجی سرعت بیشتری 
ایجاد کرد تا از تکنولوژی بهره مند شویم، باید از ظرفیت 
رفع تحریم ها اس��تفاده کرد و در راس��تای منافع کش��ور 
نس��بت به جذب س��رمایه گذاری خارج��ی اقدامات الزم 
انجام ش��ود. الریجانی به مدل جدید قراردادها اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: مدل جدید برای قراردادها دردس��رها را 
کم خواهد کرد؛ الزم است هرچه زودتر روی این موضوع 
کار کنی��م چرا ک��ه از این منظر به منافع کش��ور کمک 
خواه��د ش��د و اگر نیاز به حمایت و تس��هیالت الزم بود 
مجلس نیز کمک خواهد کرد. وی با اشاره به نگرانی های 
بخش خصوص��ی در زمینه بازرس��ی ها عن��وان کرد: باید 
نگرانی در زمینه بازرس��ی ها روشن تر شود، بنابراین باید 
به طور دقیق و مکتوب موضوع به مجلس شورای اسالمی 
ارائ��ه ش��ود تا یا به روش رف��ع موانع قانون��ی وارد عمل 
ش��ویم یا جلساتی با س��ازمان بازرسی کشور برگزار شود 
و براس��اس مالحظات کش��ور در این زمینه اقدام کنیم. 
وی همچنین به صندوق بیمه معادن اش��اره کرد و گفت: 
برای صندوق بیمه معادن بودجه ای در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت که باید به طور جدی به آن پرداخت. این صندوق 
می تواند حمایت کننده بخش های معدنی باش��د، بنابراین 
باید در بودجه امسال از طریق الیحه موضوع مطرح شود، 

چرا که می تواند س��نگر و پش��تیبان خوب��ی برای معادن 
محسوب ش��ود. رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین 
از بخش ه��ای خصوص��ی ک��ه در زمینه مع��ادن فعالیت 
می کنن��د خواس��ت ایرادات قانون��ی را به مجل��س ارائه 
کنند تا در فراکس��یون یا کمیس��یون موضوعات بررسی 
و اصالح��ات آن در اولویت قرار گی��رد. الریجانی با بیان 
اینکه توصیه ای برای بخش معدنی کشور دارد، گفت: اگر 
در زمینه صادرات کار نکنیم در کش��ور با مشکل مواجه 
می شویم، بنابراین باید استراتژی صادرات را به طور جدی 
دنبال کنیم ک��ه این موضوع در معدن ه��م وجود دارد. 
وی ادامه داد: در صادرات دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه 
ش��رکت های بزرگ ب��رای صادرات در نظر گرفته ش��وند 
و در ادام��ه بای��د رقابت ها در بخش ه��ای مختلف منفی 
نباشد، بنابراین نیازمند س��اماندهی رقابت های صادراتی 
هس��تیم. رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
باید مشوق های صادراتی مداوم شود، اظهار داشت: دولت 
تأکید دارد که برای پرداخت بودجه جاری مجبور اس��ت 
از بخش های دیگر برداش��ت کند، بنابراین الزم است در 
قانون پیش بینی شود که 2درصد از صادرات در صندوقی 
برای پش��تیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته ش��ود و 
پیش��نهاد می کنم که این موضوع به صورت دائمی انجام 
شود تا بخش های مختلف صادرات دغدغه عدم حضور در 

سال بعد را نداشته باشند. 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این جلسه اظهار کرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا 
نیس��ت، با این ح��ال این وزارتخانه برای اجرای دس��تور 
مجلس و تعیین اولویت های معدنی فهرس��تی تهیه کرده 
اس��ت که اعتقاد داریم این فهرس��ت باید براساس سند 
آمایش س��رزمینی تهیه می ش��د، با این حال براس��اس 
اطالعات ناقص خود تا حدودی فهرستی از اولویت ها تهیه 
ش��ده است. وی با اشاره به پیش نویس نقشه راه معدن و 
صنایع معدنی عنوان کرد: دو هفته گذش��ته پیش نویسی 
از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای چهار سال آینده 
در ۹ فصل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد 
تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع آوری و در نهایت 

نهایی ش��ود. این عضو کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به 
اینکه سند راهبردی صنایع معدنی به عنوان کتابی منتشر 
شده اس��ت، اظهار داش��ت: از آنجایی که وفاق کامل در 
زمین��ه مطالب این کتاب وجود ن��دارد، از ارائه اطالعات 
آن در کمیسیون های متعدد مجلس خودداری کرده ایم، 
با این حال تالش ش��ده جلس��ات مختلفی با بخش های 
متعدد صنایع و معادن کشور برگزار شود تا گزارش هایی 
از مش��کالت دریاف��ت کنیم. ش��ریعتمداری از بررس��ی 
الیحه ای در زمینه معادن و مغایرت های آن در بخش های 
مختلف خبر داد و گفت: الیحه مزبور به کمیسیون فرعی 
دول��ت ارجاع داده ش��د تا نظرات آنجا جم��ع آوری و در 
نخس��تین فرصت برای تصویب به مجلس ارس��ال شود، 
اما انتظار داریم با همکاری مجلس تا پایان س��ال جاری 
این الیحه نهایی ش��ود تا قانون معدن دارای مش��خصات 
الزم باش��د. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در 
بخش اکتشاف باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا 
ش��اهد ایجاد صنایع فوالدی در بخش های مختلف کشور 
نباشیم، لذا در ابتدا الزم است روش کار اکتشاف را تغییر 
دهیم، بنابراین باید اکتشاف از حالت سنتی خارج و تولید 
ب��رای صادرات انجام ش��ود نه آنکه تنها با خام فروش��ی، 
درآمدزایی کنیم. وی همچنین عنوان کرد: در نظر داریم 
چارچوبی برای قراردادهای بین المللی مش��خص کنیم تا 
بتوانیم در ع��رض دو ماه آینده س��رمایه های خارجی را 
برای حضور در کش��ور پرزنت کنیم و به نوعی می توانیم 
هم��ان الگ��وی IPC را در زمین��ه معادن پی��اده کنیم. 
ش��ریعتمداری با اش��اره به وضعیت مع��ادن کوچک در 
کش��ور گفت: باید وضعیت معادن کوچک اصالح شود و 
ت��ا آن زمان انتظار می رود که معادن بزرگ از این معادن 
مراقبت و به عبارتی پدری کنند و در این خصوص اخیرا 
با ۷۰نفر از مسئوالن برای برنامه داشتن در بخش معادن 
کوچک جلس��اتی داش��تیم. وی ادامه داد: ۵ هزار و ۹۰۰ 
واحد فعال معدنی و 4 هزار و 2۰۰ واحد معدنی در حال 
تجهیز یا رکود داریم، همچنین مشخص شد تا در بخش 
ساختمانی رونق ایجاد نشود، نمی توانیم در زمینه صنایع 

و معادن رونقی ایجاد کنیم. 

در نشست فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس

الریجانی: از ظرفیت رفع تحریم ها برای جذب سرمایه گذاری استفاده شود
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بسیاری از رسانه ها در ابتدای 
هفت��ه از توافق س��ه رئیس در 
زمین��ه تغیی��ر س��اختار دولت 
خبر دادند و همین باعث ش��د 
تا دفتر رئیس جمهور به   سرعت 
به این خبر واکنش نش��ان داده 
و هرگون��ه توافق درب��اره تغییر 
نشس��ت  در  دول��ت  س��اختار 
سران س��ه قوه را تکذیب کند. 
روز ش��نبه و پ��س از نشس��ت 
س��ران قوا، عبدالرض��ا عزیزی، 
نماینده مردم ش��یروان و رئیس 
اجتماع��ی مجلس  کمیس��یون 
شورای اس��امی در مصاحبه ای 
گفته ب��ود که »در این جلس��ه 
س��ران ق��وا به بحث و بررس��ی 
پیرام��ون ایج��اد تغیی��رات در 
س��اختار دول��ت پرداختند و به 
توافق��ات ضمن��ی در ای��ن باره 

رسیدند.«
رئی��س  آنچ��ه  براس��اس 
مجلس  اجتماعی  کمیس��یون 
از جزییات  اس��امی  ش��ورای 
ای��ن توافق س��ه گانه خبر داده 
ب��ود، ق��رار ب��ود »وزارت راه و 
وزارتخانه  دو  ب��ه  شهرس��ازی 
مس��کن و شهرس��ازی و امور 
راهداری تقسیم شود و سازمان 
شهرداری ها از وزارت کشور به 
وزارت مس��کن منتقل ش��ود. 
این توافق  همچنین براس��اس 
بن��ا بود ام��ور مرب��وط به برق 
از وزارت نی��رو جدا ش��ده و به 
وزارت نفت ملحق ش��ود و نام 
وزارت نف��ت ب��ه وزارت انرژی 

تغییر کند.«
البته دامن��ه این تغییرات در 
ساختار وزارتخانه ها به همین جا 
براس��اس  و  نمی ش��ده  خت��م 

 این توافق س��ه گانه  »قرار بود
 وزارتخان��ه ای ایجاد ش��ود که 
تنه��ا ب��ه ام��ورات مرب��وط به 
رسیدگی  کش��ور  روس��تاهای 
کن��د و ح��وزه عملک��ردش به 
ای��ن بخ��ش معط��وف باش��د. 
عاوه  بر  آن، س��ازمان حفاظت 
محیط  زیس��ت و منابع طبیعی 
و بخش آب  و فاضاب ش��هری 
و روستایی و آب  منطقه ای نیز 
وزارتخان��ه دیگری را تش��کیل 
می دهن��د و همچنی��ن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به 
دو وزارتخانه توسعه صادرات و 
بازرگانی تقس��یم شده و درباره 
نی��ز  و جوان��ان  وزارت ورزش 
حوزه جوان��ان از وزارت ورزش 
منفک و در قالب س��ازمان ملی 
جوانان به کار خود ادامه خواهد 

داد.« 
تغیی��رات  ای��ن  واق��ع،  در 
س��اختاری در نه��اد دول��ت، 
الیحه  به  بس��یاری  ش��باهت 
دارد  وزارتخانه ها«  »تفکی��ک 
ک��ه چن��دی پیش از س��وی 
دولت یازده��م تهیه و تدوین 
و س��پس به مجلس ش��ورای 
اس��امی ارسال شد. به اعتقاد 
دول��ت روحانی، ادغ��ام چهار 
وزارتخان��ه و دو معاون��ت در 
زمان دولت ده��م کاری بس 
اش��تباه بود و به همین دلیل 
وزارتخانه ها  تفکیک  خواستار 
در ادام��ه کار ش��د و بس��یار 
ه��م امیدوار ب��ود ت��ا قبل از 
معرفی کابینه و تشکیل دولت 
دوازدهم این الیحه در مجلس 

به سرانجام برسد. 
با این هم��ه از همان ابتدا نیز 
ش��ک و ش��بهه زیادی نس��بت 
به توافق سران س��ه قوه درباره 

»ایج��اد تغیی��رات در س��اختار 
دول��ت« وج��ود داش��ت و این 
س��وال مطرح می ش��ود که آیا 
تصمیم گی��ری  ج��ای  اساس��ا 
درباره تغییر س��اختار دولت در 
نشس��ت سران س��ه قوه است؟ 
ش��رایطی  در  اینک��ه  دیگ��ر  و 
ک��ه دول��ت در پرداخت حقوق 
و همچنین  کارمندان خوی��ش 
در پرداخ��ت یارانه ه��ای نقدی 
دچار عس��رت و س��ختی است، 
چگون��ه به ج��ای کوچک کردن 
حجم خود به عن��وان هدفی که 
در برنامه های پنج س��اله توسعه 
و همین طور س��ند چش��م انداز 
١٤٠٤ آمده اس��ت، به توس��یع 
خ��ود  ابع��اد  بزرگ   ک��ردن  و 

می پردازد؟! 

تکذیبدفتررئیسجمهور
ح��اال ب��ا گذش��ت ی��ک روز 
دفت��ر  ای��ن خب��ر،  انتش��ار  از 
رئیس جمه��ور نیز روز گذش��ته 
ای��ن توافق را رد ک��رده و گفته 
اس��ت که در جلسه اخیر سران 
ق��وا اص��ا بحثی درب��اره تغییر 

ساختار دولت نشده است. 
مع��اون  اس��ماعیلی،  پروی��ز 
ارتباطات و اطاع رس��انی دفتر 
رئیس جمهور با تکذیب اظهارات 
یکی از نمایندگان مجلس مبنی 
بر »بررس��ی ایجاد تغییرات در 
س��اختار دولت در جلسه اخیر 
س��ران قوا و توافق ضمنی روی 
آن« گفت: در جلسه اخیر سران 
محترم س��ه قوه، هیچ بحثی در 
خص��وص تغییرات در س��اختار 
دولت مطرح نش��ده و ادعاهای 
بیان ش��ده در ای��ن زمین��ه نیز 

صحت ندارد. 
معاون ارتباطات و اطاع رسانی 

ادامه  در  رئیس جمه��ور  دفت��ر 
تاکید کرد: در جلس��ات روسای 
قوا مهم ترین مس��ائل کش��ور و 
اولویت های کان و مرتبط بین 
قوا، برای تصمیم گیری سریع تر 
و هماهنگی بیش��تر در مس��یر 
اج��رای برنامه ه��ا و خدمت به 
مردم مورد بحث قرار می گیرد. 
پیگی��ری مربوط به س��اختار یا 
مس��ائل درونی هر ی��ک از قوا، 
روال و قاعده قانونی خود را دارد 
و طبعا موضوع جلسه سران قوا 

نبوده است. 
او در پایان از رسانه ها خواست 
ک��ه در براب��ر رواج گمانه ه��ا و 
ش��ایعات به وی��ژه در خص��وص 
جلسه سران قوا حساس باشند 
و اطاع��ات مربوطه را از مراجع 
رسمی و مسئول پیگیری کنند. 
ب��ه گفت��ه مع��اون ارتباطات و 
اطاع رسانی دفتر رئیس جمهور، 
اطاع رس��انی جلسات سران قوا 
روال خاص خود را دارد و اعام 
نادرست هرگونه مطالب یا ادعا 
به عنوان جزییات جلسه سه نفره 
س��ران قوا، آن هم بافاصله بعد 
از جلس��ه و از سوی کسانی که 
حض��ور نداش��ته و مس��ئولیتی 
در ای��ن زمینه ندارن��د، موثق و 

پذیرفتنی نیست. 

تصمیمگیرندهنهایی،مجلس
است

در همی��ن زمینه، نایب رئیس 
مجل��س ش��ورای اس��امی در 
واکنش ب��ه مباحثی که پس از 
نشست س��ران قوا درباره تغییر 
وزارتخانه ه��ا  برخ��ی  س��اختار 
مطرح ش��ده گفت: ب��ا توجه به 
تغیی��رات جدی��دی ک��ه برای 
اص��اح س��اختار وزارتخانه ه��ا 

مط��رح ش��ده، دول��ت ی��ا باید 
الیحه جدید به مجلس ارس��ال 
کند یا پیش��نهادات خود را در 
مطرح  تخصصی  کمیسیون های 

کند. 
عل��ی مطه��ری در گفت وگو 
ب��ا خان��ه ملت، ب��ا اش��اره به 
نشس��ت س��ران س��ه ق��وه و 
طرح مباحث��ی همچون ایجاد 
برخی  س��اختار  در  تغیی��رات 
وزارتخانه ه��ا تاکید ک��رد: اگر 
قرار است تغییراتی در ساختار 
باید  ایجاد ش��ود،  وزارتخانه ها 
این موضوع در کمیسیون های 
تخصصی مجلس مورد بررسی 
ق��رار گی��رد و گ��زارش آن به 
صح��ن علنی ارائه ش��ود و در 
نهای��ت، نماین��دگان در ای��ن 

خصوص تصمیم بگیرند. 
نایب رئی��س مجلس ش��ورای 
تصمی��م  داد:  ادام��ه  اس��امی 
درب��اره تغیی��ر س��اختار برخی 
وزارتخانه ها نمی تواند در جلسه 
س��ران ق��وا گرفته ش��ود، بلکه 
این تغیی��رات به نظ��ر مجلس 
بس��تگی دارد و ه��ر تصمیمی 
که در نشس��ت س��ران قوا اخذ 
ش��ده باش��د، در نهایت مجلس 

تصمیم  گیرنده است. 
او در پای��ان ب��ه الیحه ای که 
حدود ش��ش ماه پیش از سوی 
دولت برای ایج��اد تغییرات در 
برخ��ی وزارتخانه ه��ا به مجلس 
ارائه ش��د، اشاره کرد و گفت: با 
توجه به تغیی��رات جدیدی که 
برای اصاح ساختار وزارتخانه ها 
مطرح شده، دولت یا باید الیحه 
جدید به مجلس ارس��ال کند یا 
پیشنهادات جدید خود را برای 
الیحه قبلی در کمیس��یون های 

تخصصی مطرح کند. 

تغییرساختاردولتازسویدفتررئیسجمهورتکذیبشد

رد توافق ٣ رئیس

در حالی بودجه س��ال آینده 
با هدف گذاری وابس��تگی یک 
سومی بودجه به نفت در حال 
تدوی��ن اس��ت که بررس��ی ها 
نش��ان می ده��د در س��الیان 
گذش��ته، در برخی ادوار حتی 
بی��ش از دو س��وم درآمدهای 
به  بودجه  در  پیش بینی ش��ده 

نفت وابستگی داشت. 
 ب��ه گ��زارش خبرآنای��ن، 
وابس��تگی ب��ه نفت یک��ی از 
مهم ترین معض��ات اقتصادی 
تلق��ی می ش��ود ک��ه  ای��ران 
هدف گ��ذاری برای کاهش آن 
به 2٠درص��د در پایان برنامه 
شش��م توس��عه صورت گرفته 
و مق��رر اس��ت س��ال ١٤٠٠ 
 این وابس��تگی با رس��یدن به 
ی��ک پنج��م بودج��ه ای��ران، 
کمتری��ن می��زان ممکن برای 
دولت در سال های اخیر باشد. 

چنان  نف��ت  ب��وی  زمان��ی 
از الب��ه الی اوراق بودج��ه در 
سال های گذشته بیرون می زد 
که ه��ر اتفاقی در ب��ازار نفت 
می توانس��ت بودجه ای��ران را 
تحت تاثیر ش��دید خ��ود قرار 

دهد. 
ای��ن در حالی اس��ت که با 
تشدید تحریم ها و قطع خرید 
نف��ت ایران از س��وی اتحادیه 
اروپا در سال 9١ که به کاهش 
ش��دید درآمدهای نفتی ایران 
منج��ر ش��د، ناگزی��ر کاهش 
وابس��تگی به نفت در دس��تور 
کار ق��رار گرفته و شناس��ایی 
منابع جدی��د درآمدی اولویت 

اصلی دولت است. 
از این روس��ت که »مالیات« 
به مس��ئله ای مهم در ادبیات 
سیاسی، اقتصادی ایران تغییر 
ک��رده و افزای��ش درآمدهای 

مالیاتی از طریق رش��د تعداد 
مودی��ان و شناس��ایی مناب��ع 
جدید مالیاتی در دس��تور کار 

دولت ها قرار گرفت. 

وقتیدرآمدیسهلالوصول
است

نیز  پیش��ین  دوره ه��ای  در 
بازار  هرگاه قیم��ت نف��ت در 
جهان��ی دس��تخوش کاه��ش 
می شد، افزایش اتکا به مالیات 
در دس��تور کار قرار می گرفت 
اما ب��ه محض باال رفتن قیمت 
نف��ت در بازاره��ای جهان��ی، 
این  س��هل الوصولی  وسوس��ه 
درآمدها، بار دیگر مالیات را به 
حاشیه می راند تا جادوی نفت 
همچن��ان پابرجا باق��ی بماند. 
این بار ام��ا دولت تاش کرده 
این جادو را به حداقل کاهش 
ده��د و مالی��ات را همچن��ان 

به عنوان طلسم ش��کن این اغوا 
به کار ببرد. 

اقتص��اد ایران در س��ال های 
اخی��ر ب��ا کاهش قاب��ل توجه 
وابستگی به نفت روبه رو شده 
است، اما هنوز با نقطه مطلوب 
فاصله دارد. با این حال دولت 
روحانی در س��ال های تصدی 
خ��ود، در فراز و ف��رود نفت، 
میزان وابستگی را در محدوده 
25 تا 35درصدی نگه داش��ته 
است. البته کاهش وابستگی به 
نفت تنها آرزوی دولت یازدهم 
و دوازدهم نیس��ت؛ نگاهی به 
عملکرد دولت ها در این حوزه 
نش��ان می دهد پ��س از پایان 
هدف گذاری  تحمیل��ی  جنگ 
در ای��ن حوزه در دس��تور کار 

دولت قرار گرفته است.
 س��هم نفت در بودجه، طی 
برنامه دوم توس��عه، 55,٤، در 

برنامه س��وم، 5٠.۷، در برنامه 
چهارم 3١.٤ و در برنامه پنجم 

٤3.2درصد بوده است. 
ب��ه ای��ن ترتیب مش��خص 
درآمدهای  افزایش  با  می شود 
نفت��ی در س��ال های اج��رای 
برنامه پنجم توس��عه بار دیگر 
افزایش وابستگی به نفت اتفاق 
افتاده اس��ت و اقتص��اد ایران 
در این س��ال ها یعن��ی فاصله 
ت��ا ١39٤  س��ال های ١39٠ 

نفتی تر شده است. 
بای��د توج��ه داش��ت بخش 
عمده ای از افزایش وابس��تگی 
به نفت در دو سال اول اجرای 
این برنامه یعنی در س��ال های 
١39٠ و ١39١ رخ داده است، 
چراک��ه پ��س از آن ب��ود که 
تحریم ه��ا صادرات نفتی ایران 
را به ش��دت دستخوش کاهش 

کرد. 

نفتیترینبودجهایراندرکدامسالتدوینشد؟

ایراندرسال1400ازنفتعبورمیکند

گزارش2

دریچه

ازاولآذرماهاجرامیشود
بستن8هزارمیلیاردریالحساب

راکدبانکی
مدیرکل مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعام 
کرد که مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی 8 هزار 
میلیارد ریال است که دستورالعمل بستن آنها در بانک ها 

از اول آذر اجرایی می شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از خبرگزاری ها، 
عبدالمهدی ارجمندن��ژاد با بیان این مطلب گفت: مبلغ 
حساب های راکد در کل شبکه بانکی 8هزار میلیارد ریال 
اس��ت که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم 

حساب های راکد زیاد است. 
او ادامه داد: حس��اب راکد به حس��اب سپرده ای گفته 
می ش��ود که نزد یکی از بانک ها یا موسس��ات حدود دو 
سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2میلیون تومان 

یا کمتر است. 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، 
خارج کردن آنها از باتکلیفی است چون این وجوه منشاء 
پرسش های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن 

حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد. 
وی ادامه داد: بانک مرکزی با اباغ این دس��تورالعمل 
تاش کرده است عاوه بر اینکه حساب ها را از باتکلیفی 
خارج می کند، وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند. 
ارجمندنژاد گفت: نگهداری این حساب های راکد برای 
بانک ها هزین��ه دارد و بانک نمی داند این پول ها را تحت 

چه عناوینی باید نگهداری کند. 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای ش��فافیت 
در بانک ها اس��ت که ١۷مرداد در ش��ورای پول و اعتبار 
تصویب و 3٠مرداد به بانک ها اباغ ش��ده اس��ت و از اول 
آذر در بانک ها اجرایی می شود و هیچ مشکلی برای مردم 

ایجاد نمی کند. 
وی اف��زود: با این اق��دام مردم انگی��زه پیدا می کنند 
حساب های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی کنند، 

ببندند یا آنها را منظم تر کنند. 
ارجمندنژاد گفت: حساب های س��پرده قرض الحسنه 
بدون گردش مالی برای حداقل س��ه س��ال، حساب های 
س��پرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق 
ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک س��ال، حس��اب 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی 

برای حداقل دو سال، مشمول این قانون می شود. 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرک��زی گفت: ابتدا بانک ه��ا موظفند با صاحبان 
حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف 
حس��اب خود اق��دام کنند و اگر صاحب حس��اب را پیدا 
نکنند یا بعد از اطاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد 
از یک مدتی بانک می تواند آن حس��اب را به حساب های 

باتکلیف منتقل کند. 
ارجمندنژاد اف��زود: هر فرد حقیقی فقط می تواند یک 
حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه 
جاری، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب 

مشترک داشته باشد. 
او با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف نظم بخشیدن 
در حس��اب افراد انجام می ش��ود، گفت: ای��ن اقدام برای 
خود افراد هم مفید اس��ت و آنها می توانند خود را از شر 
حساب هایی که خیلی زیاد است و امکان نگهداری از آنها 
وجود ندارد یا امکان سوء اس��تفاده از آنها وجود دارد، رها 

کنند. 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی گفت: طبق این دستورالعمل هر شعبه باید 
هر ش��ش ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش 
دهد که ش��امل حساب س��پرده قرض الحسنه پس انداز 
راکد با موجودی ١٠ هزار تومان، حس��اب قرض الحسنه 
جاری راکد با موجودی ٤٠ هزار تومان و حس��اب سپرده 
س��رمایه گذاری کوتاه م��دت راکد با موج��ودی 2٠ هزار 
تومان است و براساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها 
موظفند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب 
حس��اب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطاع 

دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند. 
او در پای��ان تاکید ک��رد: اگر فرد م��ورد نظر به بانک 
مراجع��ه نکند وجوه او به س��رفصل وجوه تعیین تکلیف 

نشده یا باتکلیف منتقل می شود. 

اخذسفتهبهعنوانوثیقهتعهدات
ارزیازمشتریانبالمانعاست

اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی 
تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعایت سایر ضوابط و 
مقررات بامانع است. به گزارش »فرصت امروز« از بانک 
مرکزی، بانک ها هم��واره باید به منظور وصول مطالبات 
ارزی آتی، با تش��خیص، مسئولیت و صرفه و صاح پس 
از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و سایر عوامل موثر 
در چارچ��وب ضوابط و مقررات مربوطه، نس��بت به اخذ 
وثایق معتبر الزم و کافی، سهل البیع، بامعارض و با درجه 
نقدش��وندگی باال تمهی��دات الزم را پیش بینی و اعمال 
کنند. بر همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان 
وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی  )تسهیات ارزی اعطایی، 
گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت نامه های 
ارزی و. . .( از مش��تریان، با رعایت سایر ضوابط و مقررات 
بامانع اس��ت. ضمنا حق تمبر انواع سفته معادل نیم در 
هزار بوده و بانک ها باید در رابطه با نحوه وصول و پرداخت 
آن راسا هماهنگی الزم را با سازمان امور مالیاتی کشور در 

چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند. 

نفت

چشماندازاقتصادایرانتاسال
۲040بهروایتدانشگاهاستنفورد

درآمد نفتی ایران تا 2٠ سال آینده چقدر می شود؟ 
محتمل ترین سناریو درباره آینده اقتصاد ایران این 
اس��ت که ظرفیت تولید نفت با ش��یب مایمی طی 
دهه های آتی افزایش خواهد یافت و تا قبل از س��ال 
2٠2٠ و 2٠3٠ به ترتیب به ٤و ٤.٤ میلیون بش��که 
در روز خواهد رس��ید. همچنی��ن چنانچه پروژه های 
افزایش ضریب بازیافت به طور کامل به اجرا برس��ند، 
به طور بالقوه ش��اهد تداوم این روند تا س��ال 2٠٤٠ 
خواهی��م ب��ود. ب��ا اس��تفاده از برآوردهای س��ازمان 
اطاعات ان��رژی آمری��کا )EIA( از قیمت نفت خام 
به عن��وان ارقام مبن��ا، انتظار م��ی رود ناخالص درآمد 
س��االنه ایران از فروش نفت خام تا اواسط دهه بعدی 
به س��طح س��ال های١2-2٠١١ خود یعنی در حدود 
١5٠ میلیارد دالر  )با فرض ثبات دالر سال 2٠١۶(، 

برسد. 
به گزارش ایس��نا، »چش��م انداز اقتص��اد ایران در 
س��ال 2٠٤٠« عنوان گزارش��ی اس��ت که »دانشگاه 
اس��تنفورد« تهیه ک��رده و »هلدینگ بان��ک، بیمه و 
سهام صندوق بازنشستگی« آن را منتشر کرده است. 
در ای��ن گزارش آم��ده: ایران یک��ی از متنوع ترین 
اقتصادها را در میان کش��ورهای صادرکننده نفت در 
خاورمیانه دارد. با این وجود، درآمد نفتی این کش��ور 
هنوز به طور تقریبی 3٠درصد از درآمد دولت و بیش 
از 2٠درصد از ارزش افزوده ناخالص واقعی را تشکیل 
می دهد. صنع��ت نفت و گاز ایران به ش��دت نیازمند 
جذب فناوری نوین و س��رمایه خارجی اس��ت. برای 
نیل به این ه��دف، دولت ایران در نظر دارد از طریق 
ارائه حدود 5٠ پروژه نفتی و گازی به سرمایه گذاران 
خارجی و ش��رکت های نفتی بین المللی، برای صنایع 
باالدس��تی خود در برنامه پنج س��اله شش��م توسعه 
اقتصادی رقم 2٠٠-١5٠ میلیارد دالر سرمایه جذب 
کند. از این رو سرمایه گذاری در این بخش تا به امروز 
با بس��تن قراردادهای »بیع متقابل« که توسط ایران 

در سال ١989 معرفی شد انجام می شده است. 
بناب��ر چنین قراردادهایی پس از س��اخت میادین، 
مالکیت پروژه به ش��رکت ملی نفت ایران برمی گردد. 
به ج��ای قراردادهای بیع متقابل، ش��رکت ملی نفت 
ایران تاش می کند ق��رارداد نفتی ایران را به گونه ای 
معرفی کند تا برای س��رمایه گذاران، جذاب تر به نظر 
برس��د. یکی از موانع اصلی در جذب س��رمایه گذاری 
خارجی از س��وی بخش نف��ت ایران قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت ک��ه در آن مالکیت 
خارجی بر منابع طبیعی را ممنوع کرده اس��ت. البته 
اعام ش��ده اس��ت که مدل های جدید IPC به طور 

بالقوه می توانند این مشکل را حل کنند. 
ع��اوه بر افزای��ش قابل توجی��ه در هزینه بازیافت 
نف��ت، تامی��ن تقاضای در ح��ال رش��د داخلی برای 
نفت و فرآورده های آن نیز س��ربار دیگری بر صنعت 
نفت ایران تحمیل می کند. همانند دیگر کش��ورهای 
صادرکنن��ده نف��ت در خاورمیانه، اقتص��اد ایران نیز 
به ش��دت به مصرف نفت و فرآورده های آن وابس��ته 
اس��ت. همچنین میانگین بازدهی چاه های نفت ایران 
طی دهه های گذش��ته به ش��دت کاهش یافته است. 
در ح��ال حاضر، میانگین تولی��د روزانه یک چاه نفت 
در ایران ١.5 هزار بش��که است که تقریبا هم سطح با 
امارات متحده عربی )١.۷ هزار بش��که(، کویت )۶.١ 
هزار بشکه( و عراق )١.5 هزار بشکه( به نظر می رسد، 
اگرچه نس��بت به عربستان سعودی )2.9 هزار بشکه( 

به مراتب پایین تر است. 
در بخش نتیجه گیری این گزارش نیز آمده اس��ت: 
عاوه بر پیش��رفت اخیر در متغیرهای اساس��ی بازار 
ان��رژی در جهان که تاثیر معکوس��ی ب��ر اقتصادهای 
وابس��ته به نفت گذاشته است، ایران )با وجود داشتن 
ذخایر وس��یع( ب��ا موانع قابل توجهی ب��رای افزایش 
تولید نفت خام خود در میان مدت و بلندمدت روبه رو 
بوده اس��ت. با تولید بیش از ۷2 میلیارد بش��که نفت 
تاکن��ون، صنعت نفت ایران به س��مت دوره جدیدی 
در حرک��ت اس��ت که در آن جب��ران کاهش طبیعی 
در میادی��ن بالغ آن صرفا از طریق اس��تخراج نفت از 
منابع��ی که به آس��انی قابل بازیافت نیس��تند )مانند 
نفت س��نگین، EOR و آب ژرف( امکان پذیر اس��ت. 
س��رعت روند این دگرگونی از اواسط دهه  بعد بسیار 
بیشتر خواهد شد. برآورد شده است که میانگین نرخ 
کاهش س��االنه میادین نفتی ایران )با در نظر گرفتن 
تاثی��ر تعمیر و نگهداری( ۶درص��د، میانگین بازدهی 
چاه جدید در س��ال 2٠١۶ برابر با ١.۷ هزار بشکه در 
روز با نرخ کاهش س��ال به سال 3.2درصد و میانگین 
بازده تزریق گاز ٤ هزار بشکه به ازای هر میلیون متر 
مکعب باش��د. با توجه به چشم انداز تولید هر کدام از 
میادین نفت��ی در آینده، انتظار می رود ایران به زودی 
بتوان��د ظرفیت تولید نفت خ��ام خود را افزایش داده 
و ب��ه ٤ میلی��ون بش��که در روز برس��اند. پیش بینی 
می ش��ود تا قبل از سال 2٠3٠، ظرفیت تولید تا ٤.٤ 
میلیون بش��که در روز رش��د کند و تا سال 2٠٤٠ در 
همان سطح باقی بماند، مش��روط بر آنکه پروژه های 
افزای��ش ضریب بازیافت و اس��تخراج نف��ت در آینده 
ب��ا موفقیت به اجرا درآیند. با اس��تفاده از برآوردهای 
س��ازمان اطاعات انرژی آمری��کا از قیمت نفت خام، 
انتظار می رود درآمد ناخالص س��االنه ایران از فروش 
 نفت خام، در اواس��ط دهه بعدی، به سطح سال های 
١2-2٠١١ یعنی ١5٠ میلی��ارد دالر )با فرض ثبات 

دالر سال 2٠١۶( برسد. 
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در حالی که ناظران بازار مسکن انتظار 
داش��تند نرخ اجاره بهای امالک به دلیل 
وضعیت رک��ودی حاکم بر فروش به ویژه 
در ش��هرهای ب��زرگ و نی��ز برنامه نظام 
بانکی برای کاهش نرخ س��ود س��پرده ها 
افزایش یاب��د، اما آمارها نش��ان می دهد 
که به��ای اجاره مس��کن همپ��ای تورم 
رشد نکرده اس��ت. متوسط نرخ تورم در 
تابستان امس��ال به 8.9 درصد رسید اما 
ش��اخص بهای اجاره مس��کن در مناطق 
ش��هری ایران در س��ه ماهه دوم سال 96 
ع��دد 106.3 را ثبت کرد یعنی نس��بت 
به س��ه ماه��ه بهار امس��ال 1.7 درصد و 
نس��بت به تابستان پارس��ال 7.4 درصد 
افزای��ش یافت. متوس��ط ش��اخص بهای 
اجاره مس��کن در ش��ش ماهه نخس��ت 
امسال نس��بت به دوره مشابه سال پیش 
نیز 7.5 درصد افزایش نشان می دهد. این 
شاخص در 12 ماه منتهی به شهریور 96 
نس��بت به 12 ماه منتهی به شهریور 95 
معادل 8.1 درصد افزایش داش��ته است. 
به گ��زارش ایرنا، س��هم هزینه مس��کن 
شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی 
و غیرش��خصی در محاسبات شاخص کل 

بهای کاال و خدمات مصرفی بر پایه سال 
100=1395 معادل 1. 33 درصد است. 

شاخص بهای اجاره مسکن در 
استان های مختلف

بررس��ی های بانک مرک��زی بیانگر آن 
است که ش��اخص بهای اجاره مسکن در 
تابستان امس��ال نسبت به سه ماهه پیش 
در همه اس��تان های کشور افزایش یافت؛ 
بیشترین میزان افزایش متعلق به استان 
ای��الم مع��ادل 2.8 درصد بود و اس��تان 
مازن��دران ب��ا 2.3 درصد و اس��تان های 
مرکزی و سیستان و بلوچستان هر یک با 
2.1 درصد افزایش در رده های بعدی قرار 
گرفتند. کمترین می��زان افزایش مربوط 
به اس��تان کرمانش��اه معادل 0.8 درصد 
بود و اس��تان های بوش��هر و کهگیلویه و 
بویراحمد هر یک ب��ا 1.1 درصد در رده 
بعدی قرار گرفتند. این شاخص در استان 

تهران معادل 2 درصد افزایش یافت. 

اجاره مسکن در شهرهای بزرگ
در  مس��کن  اج��اره  به��ای  ش��اخص 
 شهرهای بزرگ در تابستان امسال به عدد

 106.3 رس��ید که نس��بت به تابس��تان 
پارس��ال 1.8 درصد و نسبت به سه ماهه 
مشابه سال قبل 7.3 درصد افزایش نشان 
می دهد. این ش��اخص در 12 ماه منتهی 
به ش��هریور 96 نسبت به 12 ماه منتهی 
به شهریور 95 معادل 7.9 درصد افزایش 
داشته اس��ت. در این بررس��ی شهرهای 
ب��زرگ ش��امل اراک، اردبی��ل، ارومی��ه، 
بندرعباس،  اهواز،  اصفهان،  اسالمش��هر، 
تبری��ز، تهران، خرم آباد، رش��ت، زاهدان، 
زنجان، ساری، سنندج، ش��یراز، قزوین، 
قم، ک��رج، کرم��ان، کرمانش��اه، گرگان، 

مشهد، همدان و یزد است. 

اجاره مسکن در شهرهای متوسط
شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای 
متوسط در س��ه ماهه دوم امسال به عدد 
107 رسید که نسبت به بهار امسال معادل 
1.8 درصد و نس��بت به تابستان پارسال 
8.2 درص��د افزایش یافت. این ش��اخص 
در 12 ماهه منتهی به شهریور 96 نسبت 
 به 12 ماه منتهی به ش��هریور 95 معادل 
8.6 درصد افزایش را نشان می دهد. ایالم، 
آبادان، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، 

بندربوش��هر، بیرجن��د، ترب��ت حیدریه، 
جه��رم، خوی، دزفول، رفس��نجان، زابل، 
س��اوه، س��بزوار، سقز، س��منان، شهرضا، 
ش��هرکرد، کازرون، کاشان، گنبدکاووس، 
مراغه، مالی��ر، مهاباد و یاس��وج در زمره 

شهرهای متوسط کشور قرار می گیرند. 

شاخص بهای اجاره مسکن در 
شهرهای کوچک

در ش��هرهای کوچک ش��اخص بهای 
اج��اره مس��کن در تابس��تان امس��ال به 
عدد 107 رس��ید که نس��بت به سه ماهه 
قب��ل مع��ادل 1.4 درص��د و نس��بت به 
تابس��تان پارس��ال 8.3 درص��د افزایش 
یافت. این ش��اخص در 12 ماه منتهی به 
 شهریور 96 نس��بت به 12 ماه منتهی به 
ش��هریور 95 مع��ادل 9درص��د افزایش 
داشته اس��ت. ش��هرهای کوچک شامل 
ابه��ر، اردکان، اقلی��د، الیگ��ودرز، اه��ر، 
برازج��ان، بروجن، بم، بهبهان، بهش��هر، 
چالوس،  تویس��رکان،  تنکابن،  تاکستان، 
دامغ��ان، دوگنب��دان،  داراب،  خلخ��ال، 
دهلران، س��راب، سنقر، ش��یروان، قائن، 
گلپایگان، الهیجان، ماکو و میناب است. 

موافقت کمیسیون عمران تفکیک حوزه راه از بخش مسکن را تقویت کرده است

مسکن از راه جدا می شود؟ 
سودهای نجومی شبه دولتی ها ریشه بخش  خصوصی را می خشکاند! 

پتروشیمی های شبه دولتی علیه بخش خصوصی

مطالعه بازار مسکن در تابستان امسال نشان می دهد

رشد بهای اجاره مسکن از نرخ تورم جا ماند
حمل و نقل ریلی

معاون راه آهن: 
دو سوم پل های محور ریلی جنوب 

مقاوم سازی شد
مع��اون فنی و زیربنایی راه آهن ایران گفت تاکنون 
2ه��زار و 703 پل یعنی دوس��وم پل های موجود در 
محور جنوب مقاوم سازی شده است. مازیار یزدانی با 
بیان اینکه س��طح عرشه مقاوم سازی شده این مسیر 
به بیش از 83 هزار و 399 مترمربع رس��یده اس��ت، 
افزود: مقاوم س��ازی یک سوم پل های باقیمانده نیز در 
دس��تور کار است تا با این کار سرعت سیر قطارها در 
این محور پرت��ردد افزایش یابد. معاون راه آهن ایران 
 اظهار داش��ت: در مجموع در مح��ور جنوب تاکنون 
یک هزار 361 کیلومتر از این مسیر ریلی مقاوم سازی 
ش��ده و مقاوم سازی بقیه مس��یر نیز در دست اقدام 
است. یزدانی با اش��اره به اهمیت محور جنوب برای 
تردد قطارهای باری و مس��افری یادآور ش��د: محور 
ریلی جن��وب یکی از قدیمی ترین مس��یرهای ریلی 
کش��ور اس��ت و مقاوم س��ازی و بهس��ازی این مسیر 
به عن��وان یک��ی از اولویت ه��ای ش��رکت راه آهن در 
دس��تور کار ما قرار گرفته و پس از اتمام مقاوم سازی 
پل های این مس��یر، مقاوم س��ازی تونل ه��ا نیز آغاز 
می ش��ود. وی تاکید کرد: در راس��تای اجرای اقتصاد 
مقاومتی، توس��عه، حفظ و نگهداش��ت ش��بکه ریلی 
ب��رای ما اهمیت زیادی دارد و دسترس��ی حداکثری 
مراکز عمده بار و مس��افر ریلی در کش��ور در دستور 
کار راه آهن قرار دارد تا بخش زیادی از بار و مس��افر 
در کشور از حمل و نقل جاده ای به شبکه ریلی منتقل 

شود. 

توسعه شبکه به منظور دسترسی مراکز عمده 
بار و مسافر

مع��اون فنی و زیربنایی راه آهن اظهار داش��ت: در 
راس��تای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اکنون 
طرح های مختلفی در ش��رکت راه آهن در دستور کار 
ما قرار گرفته و توس��عه ش��بکه به منظور دسترسی 
مراک��ز عمده بار و مس��افر به خصوص ب��رای افزایش 
ترانزیت و ص��ادرات در رأس برنامه های ما قرار دارد. 
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه در توس��عه ش��بکه 
ریلی کشور نیازی به استفاده از شرکت های خارجی 
نداریم، گفت: با ایجاد ارتباط بیش��تر بین بخش های 
مختل��ف حمل و نقل و با توس��عه ظرفیت ش��بکه در 
محوره��ای مهم، کاهش زم��ان س��فر و هزینه ها از 
مهم تری��ن اولویت های ما در جابه جایی بار و مس��افر 
 )TOD( است تا با ایجاد ایستگاه های چندی بعدی

شرایط مناس��ب برای استفاده بیش��تر از این شبکه 
برای هموطنان فراهم ش��ود. معاون فنی و زیربنایی 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران با اشاره به مزیت های 
توس��عه ش��بکه ریلی و افزایش س��هم جابه جایی بار 
و مس��افر توس��ط قطار یادآور ش��د: مص��رف کنونی 
 گازوییل در بخش حمل و نقل کش��ور س��االنه حدود
 20 میلیارد لیتر اس��ت و اگر این توسط شبکه ریلی 
انجام ش��ود تنها با 3 میلی��ارد لیتر گازوییل مصرفی 

می توان خدمت رسانی کرد. 

راه آهن؛ مصداق واقعی در صرفه جویی مصرف 
انرژی

یزدانی گفت: کاهش 17میلیارد لیتری در مصرف 
س��وخت، ساالنه بیش از 9 میلیارد دالر صرفه جویی 
ارزی برای کشور دارد. وی تاکید کرد: بدون شک در 
صرفه جویی مصرف انرژی مصداق واقعی آن راه آهن 
اس��ت که یک هفتم جاده سوخت مصرف می کند و 
هرچه از سفرهای جاده ای کاسته و به سفرهای ریلی 
اضافه شود ضمن کاهش سوانح جاده ای در کشور از 
انتش��ار آالینده های زیست محیطی نیز کاسته شده و 
در بخش حمل ونقل امنیت بیشتری حاکم می شود. 
یزدانی افزود: تمرکز ب��ر افزایش ایمنی برای کاهش 
س��وانح و نگاه ویژه به پدافند غیر عامل، اس��تفاده از 
مش��ارکت س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد 
اش��تغال مستقیم و غیرمس��تقیم با ارتقای بهره وری 
از مولفه ه��ای مهم ح��وزه فنی و زیربنای��ی راه آهن 
در راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتصادی مقاومتی 
در این بخش اس��ت. مح��ور ریلی جن��وب به دلیل  
صعب العبور و کوهس��تانی بودن در طول 70 س��الی 
که از احداث آن می گذرد، بازسازی و بهسازی کامل 
نش��ده اس��ت و اکنون راه آهن طبق برنامه ریزی های 
انجام ش��ده بهس��ازی و مقاوم سازی بخش��ی از این 
محور فرس��وده را در اولوی��ت کاری خود قرار داده تا 
این مس��یر ریلی پرتردد کشور مسدود نشود. نزدیک 
ب��ه 300 کیلومت��ر از محور ریلی جن��وب در منطقه 
زاگرس قرار دارد و این مس��یر کوهس��تانی، خشن و 
س��خت به ش��مار می رود که دارای پل ها و تونل های 
متعدد است و فرسودگی مسیر ضمن کاهش سرعت 
حرک��ت قطارها، می تواند منجر به بروز حوادث ریلی 

در این منطقه شود. 

یادداشت

کسب درآمد ارزی با توسعه 
حمل ونقل ریلی

بی��ش از 5700 کیلومت��ر خط راه آهن در دس��ت 
اح��داث اس��ت و در مجلس به خصوص کمیس��یون 
تلفیق برنامه شش��م، تالش کردیم تا اعتبارات خوبی 
برای کمک به توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شود. 
 ما می توانیم حمل کاالهای کش��ورهای همس��ایه را 
بر عهده بگیریم و درآمد قابل توجهی را از این بخش 
برای کش��ور کس��ب کنیم. این بخش از درآمدها در 
آینده با برنامه ریزی می تواند جای بخش قابل توجهی 
از درآمدهای نفتی را بگیرد. همچنین این امر موجب 
صرفه جویی در مصرف س��وخت و کاهش بار جاده ها 
می شود و قیمت نهایی تولید کاال را کاهش می دهد. 
مجلس درصدد اس��ت تا حدی که امکانش باش��د به 
توسعه راه آهن کمک کند و تالش می کنیم در بودجه 
س��ال 97 راه آهن به خوبی دیده ش��ود. کمیس��یون 
برنامه وبودجه نگاه کالنی به این امر و توس��عه کشور 
دارد و نمایندگان عضو آن تنها به پیش��رفت راه آهن 
در ح��وزه انتخابیه خود فکر نمی کنند، بلکه مایل به 
توس��عه آن در سراسر کشور هس��تند. امیدواریم که 
وزارت راه و شهرس��ازی هدف گذاری های مشخص و 
روش��ن و منطقی در ای��ن زمینه به خصوص در مورد 
حمل کاالی ترانزیتی کش��ورهای همسایه با راه آهن 
داش��ته باش��د و با پیش��نهاد آنها به مجلس، نه تنها 
کمیس��یون برنامه وبودجه بلکه همه نمایندگان از آن 

حمایت خواهند کرد. 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 فقط 54.3 درصد سیم کارت ها 
فعال است

دفت��ر بررس��ی های فن��ی و اقتص��ادی معاونت 
برنامه ری��زی وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
شمار س��یم کارت های واگذار ش��ده در کشور را تا 
پایان ش��هریورماه 156 میلیون و 548 هزار و 511 
م��ورد اعالم کرد که فق��ط 85میلیون و 64 هزار و 
46 خ��ط فعال اس��ت. پیش از ای��ن آمارهای دفتر 
بررس��ی های فنی و اقتص��ادی معاونت برنامه ریزی 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ت��ا پایان 
خردادماه امس��ال حاکی از واگ��ذاری 156 میلیون 
و 11 ه��زار و 283 س��یم کارت به ش��هروندان بود 
که 83میلی��ون و 224هزار و 134م��ورد آن مورد 
اس��تفاده قرار می گرفت. بر پای��ه گزارش تازه دفتر 
بررس��ی های فنی و اقتص��ادی معاونت برنامه ریزی 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، ت��ا پایان 
ش��هریورماه ضری��ب نفوذ مش��ترکان فع��ال تلفن 
همراه کشور 106.43 درصد شد؛ در حالی که این 
ضری��ب تا پایان خردادم��اه 104.13 درصد بود. تا 
پایان ش��هریورماه 47 میلیون و 332 هزار و 555 
مشترک پهن باند س��یار داشتیم؛ در حالی که این 
آمار تا پایان خردادماه 41 میلیون و 57هزار و 746 
مشترک بود. بهره برداری از نخستین مرحله شبکه 
تلفن هم��راه کش��ور در مردادماه س��ال 1373در 
 ش��هر تهران با 24 س��ایت بی.تی.اس و با ظرفیت

 9 هزار و 200 شماره آغاز شد. گرچه روند واگذاری 
س��یمکارت در آن سال ها با فراز و فرودهایی همراه 
بود اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم س��رعت 
توس��عه این بخش شتاب بیش��تری به خود گرفت. 
اردیبهش��ت ماه سال 1393 و در مراسم روز جهانی 
روابط عمومی، رئیس جمهوری از شرایط پهنای باند 
اینترنت در کش��ور ابراز نارضایتی کرد و گفت: قرار 
ما با وزارت ارتباطات این اس��ت که هرچه زودتر به 
نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای 
خانه ها و تجارتخانه ها  بلکه حتی برای موبایل هایی 
که در دست مردم است، افزایش پیدا کند. پارسال 
تالش برای راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات به ثمر 
نشس��ت و مرحله سوم این ش��بکه نیز امسال وارد 

مرحله اجرایی شد. 
مرحله نخس��ت دولت الکترونیک و دولت همراه 
نی��ز در آخری��ن ماه ه��ای کاری دول��ت یازده��م 
راه اندازی ش��د تا مردم بتوانند ب��ا تلفن های همراه 
خود خدمات دس��تگاه های اجرایی را دریافت کرده 
و به مراجعه حضوری نیازی نداشته باشند. در طرح 
دولت الکترونیک قرار اس��ت 51 دس��تگاه اجرایی 
440 خدم��ت خود را به طور الکترونیک در اختیار 
مردم قرار  دهند. توس��عه زیرس��اخت های ارتباطی 
اکنون فرصت��ی فراهم کرده تا همه دس��تگاه های 
اجرایی بتوانند خدمات خود را بی واسطه در اختیار 
83 میلیون دارنده سیم کارت فعال قرار داده و طعم 
خدمت رسانی با کیفیت و سریع را بعد از سال ها به 

آنان بچشانند. 
همچنین بسیاری از کسب و کارهای نوپا می توانند 
در این بستر خدماتی را به مردم ارائه کنند که ضمن 
ایج��اد رف��اه و آس��ایش در زندگی ایرانی��ان، میزان 

اشتغال را در کشور افزایش دهد. 
اکنون زیرساخت های الزم فراهم است؛ فقط همت 
جوانان��ی را می طلبد که از ای��ن فرصت گرانبها برای 

تولید ثروت و اشتغال در کشور بهره گیرند. 
 

محمد خدابخشی
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از 
دومی��ن پیچ خود در مجلس عبور کرد. 
تیرماه س��ال جاری بود که کمیس��یون 
»بودج��ه« مجل��س ب��ه ط��رح انتزاع 
وزارت راه و شهرس��ازی رأی مثبت داد 
اما کمیس��یون »صنایع« ب��ا این طرح 
مخالفت کرد، اما روز یکشنبه 16 مهرماه 
کمیسیون عمران مجلس نیز به موضوع 
تفکی��ک رأی مثبت داد. موضوع تلفیق 
وزارت راه و ترابری با وزارت مس��کن از 
جریان یک استیضاح در سال 1389 در 
دولت احمدی نژاد شروع شد؛ زمانی که 
مجلس قصد داش��ت حمید بهبهانی را 
اس��تیضاح کن��د و او در مجلس حاضر 
نش��د. به دنبال آن مجلس به استیضاح 
وزی��ر راه و ترابری وقت رأی مثبت داد 
و رئی��س دولت قبل نی��ز در واکنش به 
این مس��ئله برای هر دو وزارتخانه راه و 
ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی 
کرد و ب��ه نوعی ای��ن دو وزارتخانه در 
هم ادغام ش��دند. سپس عنوان »وزارت 
راه و شهرس��ازی« را به خود گرفت که 
ای��ن روند تاکنون هم ادامه دارد. با آغاز 
به کار دولت یازده��م، عباس آخوندی 
عهده دار س��مت وزارت راه و شهرسازی 
ش��د؛ وزارتخانه ای که با رکود مس��کن 
درگی��ر بود و طبیعتا مش��کالت هر دو 
بخ��ش مس��کن و راه ب��ه یکدیگر گره 
خورد. ب��ه گزارش ایس��نا، البته تمرکز 
وزارتخان��ه روی طرح های حوزه هوایی 
و راه ب��ا خرید هواپیماه��ای برجامی و 
احداث بی��ش از 10ه��زار کیلومتر راه 
ش��هری و روس��تایی باع��ث دلخ��وری 
فعاالن بخش مس��کن ش��د. ب��ا اینکه 
گفته می ش��ود بعضی افراد در دولت به 

طور جد خروج از رکود بخش مس��کن 
را به عنوان بخش پیش��رو و اش��تغال زا 
دنبال می کنند و به همین دلیل موافق 
بحث انتزاع هس��تند، جدایی پیکره راه 
از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی 
ک��ه معتقدند به دلیل نگاه جزیره ای در 
دو حوزه راه و مس��کن ک��ه قبال وجود 
داش��ت، خطوط ج��اده ای و ریلی بعضا 
ده ها کیلومتر با ش��هر فاصله داش��تند 
که در این دوره آن رویکرد اصالح شده 
است. محسن پورسیدآقایی � مدیرعامل 
سابق راه آهن و معاون فعلی حمل و نقل 
و ترافیک ش��هرداری ته��ران � معتقد 
اس��ت: مبح��ث شهرنش��ینی و مبحث 
حمل و نقل چه از بعد درون شهری و چه 
برون ش��هری دو مفهوم به هم پیوس��ته 
هس��تند و نمی ت��وان ای��ن دو مقوله را 
از یکدیگ��ر ج��دا کرد؛ ل��ذا یکی بودن 
وزارت راه و شهرس��ازی بهترین فرصت 
را ایج��اد ک��رد که بح��ث حمل و نقل و 
بحث شهرس��ازی با یکدیگ��ر یکپارچه 
ش��ود و اتفاقا رویکرد اش��تباه گذش��ته 
 کنار گذاش��ته شد. در روزهای اخیر نیز 
محس��ن نریمان � قائم مقام وزیر راه و 
شهرس��ازی � با بیان اینک��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی نصف دولت است، گفت: 
در ش��رایط فعلی تفکی��ک وزارت راه و 
شهرس��ازی از یکدیگر نیازمند پرداخت 
هزینه های هنگفتی است و باید در این 
زمینه کار کارشناس��ی صورت گیرد. اما 
از ابتدای س��ال جاری طرح تفکیک راه 
از مس��کن در مجلس دنبال شد که بنا 
به دالیلی دو فوری��ت آن رأی نیاورد و 
با یک فوریت به کمیسیون های مجلس 

رفت. 

خرید خوراک پتروش��یمی ب��ا نرخ ارز 
مبادله ای و فروش به نرخ ارز آزاد توس��ط 
برخی واحدهای پتروش��یمی شبه دولتی 
بستر سودهای نجومی را فراهم کرده، به 
طوری که برخی بر این باورند این سودها 
انقالب پتروش��یمی های شبه دولتی علیه 
بخ��ش خصوصی ب��وده و به م��رور زمان 
تیشه به ریش��ه بخش خصوصی می زند. 
براس��اس اطالع��ات اس��تخراج ش��ده از 
 سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار

 )codal.ir(، صورت های مالی حسابرسی 
ش��ده شرکت پتروش��یمی »پ« در سال 
1395 نش��ان دهنده ف��روش بی��ش از 5 
هزار میلیارد تومان و س��ود ناویژه 1800 
میلیارد تومانی اس��ت و با توجه به کسب 
س��ایر درآمدهای غیر عملیاتی ناش��ی از 
سود سهام دریافتنی، سود خالص شرکت 
بالغ ب��ر 2500 میلیارد تومان می ش��ود. 
سودآوری شرکت ناشی از خرید مواد اولیه 
با نرخ ارز مبادله ای و فروش آن به صورت 
ارز آزاد است. میزان سودآوری شرکت در 
س��ال جاری بیش از چهار برابر کل ارزش 
دفتری دارایی های ثابت شرکت و نیز بیش 
از چهار برابر کل س��رمایه پرداخت شده 
س��هامداران است. براس��اس بررسی های 
صورت گرفته نس��بت سود ناویژه شرکت 
به ف��روش مع��ادل 35درصد و نس��بت 
 س��ود خالص ش��رکت به ف��روش معادل

 48 درصد بوده اس��ت. این نس��بت ها در 
سال گذشته نیز به ترتیب 35 و 51 درصد 
بوده است. به گزارش ایسنا، شاخص های 
ارزیابی براساس صورت های مالی شرکت 
نشان دهنده سود آوری غیر متعارف ناشی 
از اس��تفاده از خ��وراک دولت��ی و فروش 
محصوالت به نرخ غیر دولتی بوده اس��ت. 

ش��رکت پتروش��یمی »آ« نیز که یکی از 
ش��رکت های زیرمجموع��ه و وابس��ته به 
ش��رکت پتروش��یمی »پ« اس��ت از این 
موض��وع بی بهره نبوده و با در نظر گرفتن 
اخذ خوراک به ن��رخ ارز مبادله ای از این 
ش��رکت و فروش به قیمت ه��ای نرخ ارز 
آزاد به س��ود آوری بس��یار غیر متعارف تر 
در صنعت پتروش��یمی دست یافته است. 
براس��اس صورت ه��ای مالی حسابرس��ی 
ش��ده س��ال 1395 ش��رکت پتروشیمی 
مع��ادل ش��رکت  ف��روش  می��زان   »آ« 
 3300 میلیارد تومان، سود ناویژه بالغ بر 
1800 میلیارد تومان و س��ود خالص بالغ 
بر 2800 میلیارد تومان اس��ت. همچنین 
نسبت سود ناویژه به فروش شرکت بالغ بر 
55 درصد و نسبت سود خالص به فروش 
ش��رکت 86 درصد است که این نسبت ها 
نش��ان دهنده س��ودآوری قابل توجه این 
مجموعه وابس��ته به ش��رکت پتروشیمی 
»پ« را نش��ان می ده��د. هر دو ش��رکت 
جزو واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی 
منطق��ه وی��ژه اقتصادی عس��لویه بوده و 
براس��اس رویه و بخش��نامه های شرکت 
صنایع ملی پتروشیمی نرخ ارز مبادله ای 
روابط تجاری خ��ود را تنظیم کرده اند. به 
نظر می رسد استفاده از رویه فوق در تضاد 
کامل با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
ابالغ��ی مق��ام معظم رهب��ری و تبعیض 
آش��کار در خصوص سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اس��ت. ضمن اینک��ه هیچ گونه 
س��هم بری عادالنه )بند 4 سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومت��ی( در این خصوص 
و  ش��به دولتی  پتروش��یمی های  بی��ن 
وجود  بخش خصوصی  پتروش��یمی های 

ندارد. 

فناوری اطالعات



اگرچه هنوز بانک های مرکزی 
دنیا، بیت کوین را به عنوان واحد 
پ��ول رای��ج نپذیرفته ان��د، ام��ا 
ردپای خریدوفروش های  اکنون 
بیت کوینی را می توان با سودای 
سود بیشتر در ارزهای دیجیتال 

یافت. 
به گ��زارش مهر، بیت کوین ها 
اگرچ��ه هن��وز ه��م به عن��وان 
ارزهای قاب��ل معامله در دنیا از 
مرکزی  بانک های  تمامی  سوی 
به رسمیت شناخته نشده اند، اما 
به هرحال ت��ا این جای کار هم 
جای خود را در میان بسیاری از 
معامله گران باز کرده اند؛ هرچند 
هنوز حج��م باالی��ی از آنها در 
بازار قابل معامله نیس��ت و برای 
روی  نمی توان  کالن  خریدهای 
آنها حس��اب کرد. ام��ا این تنها 
نیس��ت،  بیت کوین ها  داس��تان 
بلکه ارزه��ای دیجیتالی که این 
با نوسانات شدید قیمتی  روزها 
مواجه هستند، مدت ها است که 
برای بس��یاری ب��ه محلی برای 

درآمدزایی تبدیل شده اند. 
ای��ران هم از ای��ن قافله عقب 
نمان��ده و ردپ��ای بیت کوین ها 
برخ��ی  در  می ت��وان  را 
ایرانی ها  خریدوفروش های خرد 
هم ب��ه راحتی مش��اهده کرد. 
ش��اید همین هم باشد که بانک 
مرکزی ایران را به فکر انداخته 
که از این پتانس��یل اس��تفاده و 
ابع��اد قانون��ی و غیرقانونی آن 
را بررس��ی کند. ناصر حکیمی، 
ه��م  مرک��زی  بان��ک  مع��اون 
می گوید که قرار اس��ت تا سال 
۹۷، بان��ک مرک��زی تصمیمات 
مهم��ی در ح��وزه بیت کوین ها 
بگیرد و ش��اید هم روال قانونی 
را برای آن تدوین و این ارزهای 
دیجیتال را به رسمیت بشناسد. 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در این 
خری���دوف���روش های  م�یان، 
فض��ای  ی��ک  در  بیت کوین��ی 
مج��ازی و البته ب��ا دیدگاه های 
سوداگرانه اس��ت که این روزها 

برای برخ��ی در اقتص��اد ایران 
هم جذاب ش��ده است. هستند 
س��ایت ها و گروه های��ی که در 
فض��ای مج��ازی، ب��ه تبلیغ در 
با  مرتبط  خص��وص س��ودهای 
بیت کوین می پردازند و مردم را 
تحریک می کنند که بیت کوین 
بخرند و از س��ودهای سرش��ار 
آن بهره مند ش��وند، به خصوص 
اینک��ه قیمت آن ای��ن روزها با 
روند صعودی و با سرعت نسبتا 
جذابی برای برخی س��وداگران، 
در بازاره��ای جهان��ی در حال 

افزایش است. 

بیت کوین چیست و چطور 
کار می کند؟ 

از دی��د کارب��ر، بی��ت کوین 
چی��زی بیش از ی��ک اپ روی 
گوشی تلفن همراه یا یک برنامه 
کامپیوتری که ی��ک کیف پول 
برایش  بی��ت کوینی ش��خصی 
تهی��ه ک��رده و به کارب��ر اجازه 
می دهد ت��ا با آن به ارس��ال یا 
دریافت بی��ت کوین ها بپردازد، 
نیس��ت. برای بیش��تر کاربران، 
روش کار بی��ت کوین در همین 

حد است. 
در پش��ت این پرده، ش��بکه 
بیت کوین یک دفتر کل عمومی 
به ن��ام »زنجیره ب��الک« را به 
اشتراک گذاشته است. این دفتر 
کل شامل تمامی تراکنش هایی 
اس��ت که تاکنون پردازش شده 
است و به کامپیوتر کاربر اجازه 
می دهد تا درس��تی هر تراکنش 
را بیازماید. اعتبار هر تراکنش به 
وسیله امضای دیجیتالی مربوط 
ارسال، محافظت  به آدرس های 
می ش��ود و ب��ه هم��ه کاربران 
اج��ازه می ده��د ت��ا بر ارس��ال 
بی��ت کوین ه��ا از آدرس ه��ای 
بیت کوینی خود، کنترل کامل 
داشته باشند. افزون بر این، هر 
کس��ی می توان��د تراکنش ها را 
با اس��تفاده از توان محاس��باتی 
س��خت افزاری که ویژه این کار 

است، پردازش کرده و برای این 
را هم  بیت کوین هایی  سرویس، 
به عنوان جایزه به دست آورد. به 
این کار اصطالحا »اس��تخراج« 

می گویند. 
روزافزون��ی  تع��داد  اکن��ون 
از  اف��راد  و  کس��ب و کارها   از 
بی��ت کوین اس��تفاده می کنند. 
این کس��ب و کارها ممکن است 
به ص��ورت  وکارهای��ی  کس��ب 
باش��د،  مش��تری  ب��ا  رودررو 
مانند رس��توران ها، آپارتمان ها، 
س��رویس های  یا  حقوقی  دفاتر 
 Namecheap، آنالی��ن مانند
ی��ا   WordPress، Reddit

 .Flattr
اگرچ��ه پدیده ای  بیت کوین 
نس��بتا جدید به ش��مار می آید، 
اما به س��رعت رو به رشد است. 
براس��اس آمارهای رس��می، در 
پای��ان آگوس��ت ۲۰۱۳، ارزش 
در  کوین ه��ای  بی��ت  تمام��ی 
گ��ردش بال��غ ب��ر ۱.۵ میلیارد 
ارزش  و  ب��ود  آمری��کا  دالر 
بیت کوین هایی که روزانه مبادله 
دالر  میلیون ه��ا  ب��ه  می ش��د، 

می رسید. 

بازارهای سوداگرانه برای 
قیمت بیت کوین

البت��ه به��ای بی��ت کوین با 
قان��ون عرض��ه و تقاض��ا معلوم 
می ش��ود. با افزایش تقاضا برای 
بیت کوین، بهای آن نیز افزایش 
ب��ا کاه��ش تقاضا،  می یاب��د و 
از به��ای آن کاس��ته می ش��ود. 
تعداد بیت کوین های در گردش 
محدود اس��ت و بیت کوین های 
جدید با نرخ��ی کاهنده و قابل 
پیش بینی تولید می شوند که به 
این معنی اس��ت که تقاضا باید 
تابعی از این سطح تورم باشد تا 
بتواند قیم��ت را ثابت نگه دارد. 
چون بازار بیت کوین در مقایسه 
با آنچه باید باشد، هنوز کوچک 
است، بنابراین، برای باال و پایین 
رفتن قیم��ت بازار نیاز به مقدار 

چش��مگیری پول نیس��ت و در 
نتیجه قیم��ت بیت کوین هنوز 

بسیار متغیر است. 
به��ای بی��ت کوین ب��ا قانون 
عرضه و تقاضا معلوم می ش��ود. 
ب��ا افزای��ش تقاضا ب��رای بیت 
کوی��ن، به��ای آن نی��ز افزایش 
می یاب��د و با کاه��ش تقاضا، از 
 بهای آن کاسته می شود. تعداد 
بی��ت کوین ه��ای در گ��ردش 
محدود اس��ت و بیت کوین های 
جدید با نرخ��ی کاهنده و قابل 
پیش بینی تولید می شوند که به 
این معنی اس��ت که تقاضا باید 
تابعی از این سطح تورم باشد تا 
بتواند قیم��ت را ثابت نگه دارد. 
چون بازار بیت کوین در مقایسه 
با آنچه باید باشد، هنوز کوچک 
است، بنابراین، برای باال و پایین 
رفتن قیم��ت بازار نیاز به مقدار 
چش��مگیری پول نیس��ت و در 
نتیجه قیم��ت بیت کوین هنوز 

بسیار متغیر است. 
ای��ن افزای��ش س��ریع قیمت 
نیست که حباب ایجاد می کند، 
بلکه ارزش بیش از حد گذاردن 
اس��ت که  به ص��ورت مصنوعی 
موج��ب تصحی��ح ناگهان��ی رو 
ب��ه پایین ش��ده و به تش��کیل 
گاه  ه��ر  می انجام��د.  حب��اب 
صدها هزاران نفر از مش��ارکت 
انتخاب هایی  بازار،  کنندگان در 
بر مبنای عملکرد فردی داشته 
 باش��ند باعث می شود که قیمت 
بی��ت کوین ه��ا زمانی که قیمت 
بازار درحال تعیین شدن است، 
نوس��ان کن��د. دلی��ل تغییرات 
اعتماد  احساسی می تواند سلب 
از بیت کوین، اختالف زیاد بین 
ارزش و قیم��ت که ب��ر مبنای 
اقتص��اد بی��ت کوینی نباش��د، 
فزاین��ده  پوش��ش مطبوعات��ی 
ک��ه موج��ب تحری��ک تقاضای 
از  ترس  س��وداگرانه می ش��ود، 
ع��دم قطعیت و ش��ور و ش��وق 
غیرمنطقی خارج از عرف روز و 

حرص و طمع باشد. 

پیشنهادات بیت کوینی از 
هنگ کنگ

خبرنگار  میدانی  بررسی های 
مه��ر نش��ان می ده��د: اکنون 
برخ��ی در فضای مجازی اقدام 
به رواج خری��د بیت کوین ها و 
مرتبط  پاداش های  تبلی��غ  نیز 
با این خریده��ا می کنند؛ این 
س��ایت ها کام��ال فارس��ی زبان 
هستند و تالش دارند تا مردم را 
ج��ذب خرید این بیت کوین ها 
کنند.  ۴۰درصدی  سودهای  با 
در واق��ع، فرآین��د خری��د این 
اس��ت که فرد متقاض��ی وارد 
خریدوف��روش  س��ایت  ی��ک 
برای تب��ادل ارزهای دیجیتالی 
می شود و ژتون هایی را دریافت 
می کند؛ پس ف��رد دارنده این 
ژتون ها در بخشی از درآمد آن 
سایت س��هیم می شود؛ در این 
میان ۲۰درص��د درآمد حاصل 
از این سایت به صورت خودکار 
به دارندگان ژتون ها می رس��د 
ک��ه در واقع، مقدار س��هم هر 
دارن��ده از کل مق��دار ژتون ها، 

سود را تعیین می کند. 
آنگون��ه ک��ه در توضیحات 
معامله برای یک خریدار آمده 
است؛ درآمد ماهانه آن خریدار 
مس��اوی با ۲۰درصد درآمدی 
اس��ت که به وسیله سایت در 
ی��ک ماه گذش��ته به دس��ت 
آم��ده در مقدار ژتون های فرد 
در زمان پرداخت ضرب ش��ده 
و در تع��داد تمام��ی ژتون ها 
تقس��یم می ش��ود. در واق��ع، 
از  پ��س  بالفاصل��ه  ژتون ه��ا 
خرید رزرو می ش��وند و وجوه 
پرداختی ب��ه کیف پول طرف 
خریدار هم به حس��ابش واریز 

می شود. 
این س��ایت های  از  برخ��ی 
ب��رای  ک��ه  فارس��ی زبان 
جذب م��ردم به خری��د بیت 
 کوین ه��ا طراحی ش��ده اند، از 
هنگ کنگ و دوبی ساماندهی 

می شوند. 

در حالی روز ش��نبه مؤسس��ه 
ک��ه  ک��رد  اع��الم  کاس��پین 
سپرده گذاران فرشتگان براساس 
برنامه زمان بندی شده می توانند 
ب��ه ش��عب مؤسس��ه مراجعه و 
وضعی��ت س��پرده های خ��ود را 
مشخص کنند که طولی نکشید 

زمان بندی اعالم شده لغو شد. 
به گزارش ایسنا، از روز شنبه 
بیستم آبان ماه پرداخت مطالبات 
در  فرش��تگان  س��پرده گذاران 
تمامی سقف ها در شعب مؤسسه 

کاس��پین آغاز شد. در اواخر روز 
بود که مؤسس��ه کاس��پین طی 
زمانبندی  ج��دول  اطالعی��ه ای 
منتش��ر کرد که س��پرده گذاران 
بتوانن��د براس��اس آن مراجعه و 
تعیی��ن تکلیف ش��وند. ب��ر این 
اساس قرار بود از بیستم آبان ماه 
تا هفتم آذرماه به مدت ۱۴ روز 
کاری و براس��اس ح��روف الفبا 

مراجعات انجام شود. 
ب��ا این ح��ال طولی نکش��ید 
که مؤسس��ه کاسپین زمانبندی 

انج��ام ش��ده و نح��وه  مراجعه 
را  تقس��یم بندی  براس��اس 
حذف کرد. دلی��ل این موضوع 
تس��ریع در پرداخ��ت مطالبات 
تعاون��ی منحل  س��پرده گذاران 
ش��ده  اعالم  فرش��تگان  ش��ده 
اس��ت. ب��ر ای��ن اس��اس کلیه 
سپرده گذاران مشمول می توانند 
ب��دون در نظر گرفت��ن جداول 
زمانبن��دی و محدودیت زمانی 
به شعب کاسپین مراجعه کنند.  
طبق برنامه ریزی انجام ش��ده از 

قب��ل، قرار بر این ش��ده تمامی 
س��پرده گذاران ام��کان مراجعه 
برای تعیین تکلیف حساب های 
خود را داش��ته باش��ند. در این 
ش��رایط همه سپرده گذارانی که 
پیش تر تا س��قف ۲۰۰ میلیون 
پیش رفته بودن��د، می توانند با 
مراجعه به شعب، ۱۰درصدی را 
که در مراحل قبلی از حس��اب 
آنها کس��ر ش��ده و تحت عنوان 
ذخیره احتیاطی باقی مانده بود 

دریافت کنند. 

تا  س��پرده گذاران  همچنی��ن 
۲۰۰میلیونی که تعیین وضعیت 
مراجعه  ام��کان  بودن��د  نش��ده 
همچنی��ن  داش��ت.  خواهن��د 
سپرده گذاران باالتر از این سقف 
که ارقام کالن را در بر می گیرند 
نیز می توانند با مش��خص کردن 
تا  ش��رایط حس��اب های خ��ود 
حداکث��ر ۲۰۰میلی��ون تومان را 
فع��ال دریافت کنن��د، از این رو 
تمام س��پرده گذاران فرش��تگان 
فرصت مراجعه خواهند داشت. 

با هدف سرعت دادن به پرداخت مطالبات
زمان بندی مراجعه سپرده گذاران فرشتگان لغو شد

ردپای بیت کوین در معامالت ایرانی ها

سودای سود با ارزهای دیجیتال اندر مصائب صندوق های 
بازنشستگی

از قرار درد و غصه قرار نیس��ت یکی، دو تا باشد و اگر 
ش��اعر »از آسمان تیر بال می بارد« می بود و وضعیت ما 
و صندوق ها را می دید ش��عر دیگری می سرود. سخن بر 
سر گواه و شاهدی است از بیماری نظام تصمیم گیری و 
عیب بسیار مهلک و نقص بسیار مخرب در نظام تدبیر 
کشور.  در تقابل دیدگاه ها و در تضاد رویکردها و در تنافر 
برخوردها، اما اعداد و ارقام بس��ان سنگ سفت و محکم 
و البت��ه گویا و مفید جای خویش دارند. وقتی س��خن 
از بح��ران به میان می آید، آن ه��م بحرانی درخصوص 
نهادهایی چندکارکردی و چند مأموریتی که دس��ت بر 
قضا گس��تره پوشش جمعیتی و نفوذ جغرافیایی بسیار 
زی��ادی دارن��د، می توان ارقام و اع��داد و جداول متعدد 
ردیف و خود و مخاطب را با ارقامی مفصل درگیر کرد، 
اما به اقتضای مجال و ب��ه قاعده رعایت اختصار، چون 
س��خن از بحران و آن هم از منظری کالن و کلی است، 

تنها به چند عدد گویا تکیه می شود. 
در حال حاضر در ایران ۱8صندوق بازنشستگی فعالیت 
دارند ؛ س��ازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 
کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عش��ایر، س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مس��لح، 
صندوق کارکن��ان بانک ها، صن��دوق کارکنان صنعت 
نفت، صندوق وکالی دادگستری، صندوق کارکنان صدا 
و سیما، صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک مرکزی، 
صندوق ویژه کارکنان بیمه ایران و 8 صندوق دیگر. در 
میان اینها چهار صندوق نخس��ت صندوق های اصلی و 
بزرگ محسوب و سایر صندوق ها با عنوان صندوق های 
اختصاصی یاد می ش��وند. این صندوق ها به ارقام س��ال 
۱۳۹۳، اندکی بیش از ۱6 میلیون بیمه ش��ده دارند که 
هرماهه حق بیمه بازنشس��تگی به صندوق ها پرداخت 
می کنند و در برابر آن، قریب ۴.۵ میلیون نفر بازنشسته 
دارند که هرماهه به ایش��ان مس��تمری بازنشس��تگی 
پرداخت می کنند. البته باید گفت فقط در مورد صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری این دو رقم کلی��دی در پایان 
به��ار ۱۳۹6 برابر بوده با ۱۳۲688۷ نفر بازنشس��ته و 
۱۲6۰۰۰۰ نفر کسورپرداز. این دو رقم کلیدی در مورد 
سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۳ میلیون بیمه شده و 

بیش از ۳ میلیون مستمری بگیر است. 
اما فارغ از این ارقام، آنچه نش��ان از بحران دارد شاید 
بتوان در این واقعیات جس��ت وجو کرد: وابستگی بیش 
از ۷۰درصدی صندوق بازنشس��تگی کشوری به بودجه 
دولت؛ وابستگی ۱۰۰درصدی صندوق نیروهای مسلح 
به بودجه دولت؛ اختصاص حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
از بودج��ه دولت به این صندوق؛ ارزش خالص کس��ری 
سازمان تامین اجتماعی در 6۰ سال آینده معادل بیش 
از دوبرابر GDP کش��ور در سال ۱۳۹۵ است.  در یک 
کالم، براس��اس برآوردها طی دهه آتی، کمک دولت به 
صندوق ه��ا به ارقام هنگفتی مع��ادل ۴۰درصد بودجه 
خواهد رسید. زمانی این رقم بیانگر بحران است که دقت 
ش��ود در حال حاضر نیز دولت برای تأمین هزینه های 
ج��اری و مصرفی خود در تکاپوس��ت و ماه هاس��ت که 
خب��ری از اعتبارات و بودجه عمرانی نیس��ت! این همه 
یعنی تهی ش��دن دولت از نقش توسعه ای و راهبری در 
اقتصاد و از منظری دیگر به معنای از دست رفتن توان و 
ظرفیت سرمایه گذاری که همین تک کلمه کافی است تا 
به بیکاری و سپس به انواع مصیبت های اقتصادی دیگر 

و انواع فجایع اجتماعی راه برد. 
ناگفت��ه پیدا و هویداس��ت که نمی ت��وان در زمین 
قضاوت و داوری راه به جایی برد، پیش از آنکه تکلیف 
ش��اخص و مالک داوری روشن شده باشد. با تکیه بر 
چنین منطقی می توان گفت در چارچوب تالش برای 
یافت��ن راه گری��ز از بحران صندوق ه��ا، می توان چهار 
مالک و معیار پایه و بنیادین را پیش کشید؛ این چهار 
شاخص عبارتند از کارایی، جامعیت، فراگیری و کفایت. 
مراد از کارایی پاس��خ به این پرس��ش است که ارائه 
خدمت توس��ط صندوق ها با چه هزینه ای اس��ت و آیا 
با کمترین هزینه ممکن انجام می شود. جامعیت ناظر 
به تنوع خدمات اس��ت، چرا که براساس ادبیات حوزه 
بازنشس��تگی، خدمات متعددی مانند بازنشس��تگی، 
ازکارافتادگی ناش��ی از کار و غیر ناش��ی از کار، غرامت 
ایام بیماری، مس��تمری بازماندگان، کمک هزینه های 
خان��واده، زایمان، بیمه تکمیلی درمان و نظایر اینها را 
می توان در نظر داشت. شاخص جامعیت در مورد تنوع 
سبد خدمت ارائه شده بحث می کند. در قاعده یا مالک 
فراگیری س��خن از میزان پوشش خدمت است. اینکه 
چند درصد از جامعه  )جمعیت( تحت پوشش هستند 
و چه تعداد از جامعه ه��دف از این خدمت بی بهره اند 
و در پایان مالک کفایت اثربخش��ی خدمت را ارزیابی 
می کند. به بیان دیگر آیا خدمت ارائه ش��ده برای رفع 

نیازهای تعریف شده و منتخب کافی است یا خیر. 
به نظر می رسد هرچند بحث نقدینگی و فرآیند تأمین 
منابع مالی برای پرداخت مستمری های ماهانه از اهمیت 
و ضرورت ویژه ای برخوردار است، اما نمی توان بر مباحث 
بنیادینی که آینده نزدیک را رقم می زنند و تکلیف آتیه 
را روشن می کنند، چشم پوشید. در این چارچوب به نظر 
می رسد هر گزینه و هر پیشنهادی برای مقابله با اصالح 
وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی باید بتواند از 
آزمون چهار قاعده یادشده پیروز بیرون آید، وگرنه جایی 

برای لنگیدن باقی خواهد ماند و استخوانی در زخم. 
منبع: آینده نگر
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یادداشت

امکان غیر فعال کردن رمز دوم 
کارت های بانک پاسارگاد

کارت  اطالع��ات  امنی��ت  افزای��ش  به منظ��ور   
مش��تریان، امکان غیر فعال سازی رمز دوم کارت های 

بانک پاسارگاد فراهم شد. 
به  گزارش رواب��ط  عمومی بانک پاس��ارگاد، امکان 
غیر فعال س��ازی رمز دوم کارت )رمز خرید اینترنتی 
کارت( ، از طری��ق درگاه ه��ای بانک پاس��ارگاد فراهم 
ش��د و مش��تریان می توانند در صورت تمایل نسبت 

به غیرفعال کردن رمز دوم کارت خود اقدام کنند. 
براس��اس این خبر، مش��تریان می توانند از طریق 
 PinPad بانکداری مجازی پاس��ارگاد، دستگاه های
ش��عبه ها، دس��تگاه های خودپرداز بانک پاس��ارگاد و 
همچنین مراجعه به ش��عبه های بانک پاسارگاد، رمز 
دوم کارت خ��ود )رمز خرید اینترنت��ی( را غیرفعال 

کنند. 
گفتنی اس��ت هم میهنان عزیز می توانند از طریق 
تماس با مرکز اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 
8۲8۹۰ یا مراجعه به سیس��تم بازخورد در س��ایت 
بانک به نشانی www. bpi. ir نظرات، پیشنهادها و 

سواالت خود را مطرح کنند. 

حضور بیمه پاسارگاد
در همایش بین المللی حمل و نقل

و لجستیک ایران
 همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران 
با پش��تیبانی دولت، وزارت راه و شهرس��ازی، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران 
و سایر نهادهای ذی ربط صنفی سرمایه گذاری ملی 
و بین المللی، ش��رکت های حمل و نقل در حوزه های 
مختل��ف هوای��ی، زمین��ی، دریای��ی، ریل��ی و… 
شرکت های مشاوره ای، نهادهای علمی و آموزشی، 
بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی، در روزهای ۱۴ و 

۱۵ آبان ماه برگزار شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه پاس��ارگاد، این 
ش��رکت بیمه در این همایش ب��ا اختصاص فضایی 
جهت ارائ��ه مش��اوره های الزم در زمینه بیمه های 
باربری و حمل و نقل پذیرای ش��رکت کنندگان بود. 
همچنین نگاه این ش��رکت به صنعت حمل و نقل و 
لجس��تیک کش��ور به عنوان صنعتی پویا، کارآفرین 
و دارای ارزش اف��زوده فراوان برای کش��ور، نگاهی 

جدی و حرفه ای است. 
بیمه پاس��ارگاد اعتق��اد دارد با برق��راری ارتباط 
مناس��ب با صنعت حمل و نقل و لجس��تیک، ایجاد 
اعتم��اد متقابل س��ازنده و ارائه خدمات مناس��ب 
بیم��ه ای؛ ضمن آنک��ه از مش��تریان توانمند، قابل 
اعتماد و وفادار برخوردار می شود؛ بخشی از رسالت 
اجتماعی خود در توسعه کشور از طریق این صنعت 

حیاتی را ایفا می کند. 
 حاصل این نگاه جدی و حرفه ای بیمه پاسارگاد 
به صنع��ت حمل و نقل و لجس��تیک، عرض��ه انواع 
محص��والت و خدمات بیمه ای عمومی و اختصاصی 
مرتبط با این صنعت است. برخی از این محصوالت 
مانند »بیم��ه تضمین تعهدات تحوی��ل  گیرندگان 
کانتین��ر در قبال مال��کان آن« منحصر به فرد بوده 
و تنها توس��ط این شرکت بیمه به متقاضیان عرضه 

می شود. 
 در این رویداد مهم عالوه بر دستیابی به آخرین 
اطالعات، ب��ر فرصت های حضور و س��رمایه گذاری 
در حمل و نق��ل ایران با اط��الع از آخرین تحوالت و 

رویداد ها تأکید شد. 
کاربرده��ای حمل و نقل و تجربیات لجس��تیکی، 
لجس��تیک تجاری و ترانزیت، لجس��تیک و صنایع 
توانمند س��ازی  حمل و نق��ل،  اقتص��اد  مختل��ف، 
لجس��تیک و حمل و نق��ل از محوره��ای اصلی این 

همایش به شمار می رود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۹۲دالر آمریکا

۴.8۲۳یورو اروپا

۵.۴۹۰پوند انگلیس

۱.۱۲۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۲.۰۰۰مثقال طال

۱۲۵.۱۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۲۹6.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۵۰.۵۰۰سکه طرح جدید

68۳.۰۰۰نیم سکه

۳8۷.۷۰۰ربع سکه

۲۵۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

میکائیل عظیمی
 مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
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ش��اخص کل ب��ورس که روز ش��نبه با 
افت 0,11درصدی مواجه ش��ده بود، در 
دومی��ن روز معامالتی هفت��ه نیز به روند 
کاه��ش خ��ود ادامه داد و تا س��طح 87 
ه��زار و 744 واحد افت کرد. با این حال 
در بازار فرابورس ایران، ش��اهد رشد 6,9 
واحدی شاخص کل بودیم. بدین ترتیب 
آیفک��س طی دومی��ن روز معامالت این 
هفت��ه با حدود هفت واحد رش��د مواجه 
ش��د و در ت��راز 989,7 نشس��ت. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم ۲08 
میلیارد تومان بالغ شد و حجم معامالت 
عدد ۲81 میلیون س��هم و اوراق مالی را 
تجربه کرد. در پایان معامالت روز شنبه، 
نماد س��ایپا با ۲7 واحد، نماد ملی  صنایع  
مس  ایران با 18 واحد، نماد پتروش��یمی 
مبین با 13 واحد، نماد بانک ملت با 1۲ 
واحد، نماد ای��ران  خودرو و نماد پاالیش 
نفت بندرعباس با 10 واحد، نماد پاالیش 
نفت تهران با 7 واح��د، نماد نفت  بهران 
و نم��اد پارس  خ��ودرو و همچنی��ن نماد 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر ب��ا 6 واحد 
کاهش بیش��ترین تاثیر منفی را در افت 
ش��اخص کل بورس داش��تند. در مقابل، 
نماد پاالیش نفت اصفه��ان با ۲۲ واحد، 

نماد گ��روه مپنا با ۲1 واحد، نماد صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس ب��ا 15 واحد، 
نماد پتروش��یمی جم ب��ا 13 واحد، نماد 
پتروشیمی  شیراز با 11 واحد، نماد بانک 
انص��ار با 10 واحد و نم��اد فوالد مبارکه 
اصفهان با 9 واحد افزایش بیشترین تاثیر 
مثب��ت را در برآورد نماگ��ر بورس تهران 

داشتند. 

عوامل افت این روزهای بازار سهام
ب��ورس ته��ران در حال��ی معامالت��ی 
متعادل را در اغل��ب نمادهای معامالتی 
به نظاره نشس��ت ک��ه خرید س��هام در 
تاالر شیش��ه ای این روزه��ا کاهش یافته 
اس��ت. جدای از معام��الت درون گروهی 
حامی��ان ب��ازار س��هام در صندوق ه��ای 
توس��عه و تثبیت بازار، بررس��ی وضعیت 
کنونی تاالر شیش��ه ای نشان می دهد که 
اغلب معامله گران همزمان با انتظار برای 
پدیدار شدن روزنه ای از دورنمای اقتصاد 
سیاس��ی ایران، نیم نگاهی به بودجه سال 
آین��ده دارند.  از س��وی دیگ��ر انتظارها 
برای نوسان دوباره فلزات اساسی تا قبل 
از پای��ان س��ال میالدی ج��اری در کنار 
بودجه ه��ای خوش بینانه  ارائ��ه  احتمال 
در س��ال مالی 97 باعث شده تا شاخص 
بورس تهران برای عبور از سقف تاریخی 
88 هزار واحدی با اما و اگرهای مختلفی 

مواج��ه باش��د، هر چند تش��نگی بورس 
تهران برای ج��ذب نقدینگی، این روزها 
همه فعاالن این بازار را متوجه خود کرده 
اس��ت.  بدین ترتیب بورس تهران پس از 
طی یک دوره رشد و رونق قابل توجه که 
به بازده��ی بیش از 14 درصدی آن طی 
هفت م��اه و نیم اخیر و از ابتدای س��ال 
تاکنون منجر ش��د، اینک خیال اصالح و 
اس��تراحت و افت دارد و از گرمای بازار و 
رشد هیجانی قبلی آن، خبری نیست. از 
طرفی رشد قیمت کامودیتی ها در جهان 
متوقف شده و ریس��ک سیاسی بازار باال 
رفته اس��ت. به این عوام��ل مهم، کاهش 
شدید نقدینگی در بازار را می توان اضافه 
کرد تا ح��ال و روز ای��ن روزهای بورس 
تهران بی��ش از پیش قابل درک باش��د. 
البته س��هام ارزنده با دی��د میان مدت و 
بلند مدت در بازار بس��یارند و می توان در 
ای��ن میان به نمادهایی که صادرات محور 
و ارزآور هس��تند، اش��اره کرد، چراکه با 
افزایش نرخ ارز در بازار، ش��اهد افزایش 

حاشیه سود این شرکت ها نیز هستیم. 

با گروه های بازار سهام
در دومین روز معامالت تاالر شیشه ای 
در ای��ن هفته روند قیمت اکثر س��هم ها 
کاهشی بود. در گروه فرآورده های نفت، 
کک و س��وخت هس��ته ای تمام نمادها 

غی��ر از دو نماد روند کاهش��ی در قیمت 
را تجرب��ه کردن��د و در عم��ده س��هم ها 
این روند کاهش��ی کمت��ر از یک درصد 
ب��ود. در این گروه 17 میلیون س��هم به 
ارزش 7 میلی��ارد و 500 میلیون تومان 
مورد دادوس��تد ق��رار گرف��ت. در گروه 
خ��ودرو نیز 73 میلیون س��هم به ارزش 
نزدی��ک به 10میلیارد توم��ان در 7هزار 
و 50 نوبت دادوس��تد شد. در این گروه 
نیز روند قیمت سهم ها رو به کاهش بود. 
مقدار خرید حقیقی ها در سهم سایپا در 
این گروه که بیش��ترین تاثیر کاهنده را 
روی دماس��نج بازار سهام داشت، حدودا 
70درص��د ب��ود. همچنی��ن حقوقی ه��ا 
کمی بیش��تر از 11درص��د از عرضه ها را 
در این س��هم بر عهده داشتند. اما روند 
قیمت ها در گروه محصوالت ش��یمیایی 
و فلزات اساس��ی نسبت به دو گروه قبل 
افزایش��ی تر بود و تعداد بیش��تر نمادها 
توانستند با روند افزایش در قیمت پایانی 
مواجه ش��وند هر چند در مجموع در این 
دو گ��روه نیز تعداد زی��ادی از نمادها با 
افت قیمت مواجه ش��دند. در عین حال 
ارزش معام��الت ب��ورس ته��ران به رقم 
بی��ش از 130 میلی��ارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت عدد 516 میلیون سهم و 
اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد معامالت 
نیز به عدد 48 هزار و 547 نوبت رسید. 

شاخص کل در مسیر نزولی قرار گرفت
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اعم��ال حاکمی��ت ش��رکتی در بازار 
سرمایه کشورهای توسعه یافته مفهومی 
نهادینه ش��ده اس��ت. شایسته س��االری 
و توس��عه بخ��ش خصوص��ی واقعی در 
کشور اصل اول اعمال حاکمیت شرکتی 
اس��ت. عن��وان حاکمیت ش��رکتی، یک 
اصطالح مه��م بین المللی اس��ت که به 
فضای ادبی��ات اقتصادی کش��ور ما نیز 
وارد شده اس��ت. این مفهوم با این امید 
ک��ه بین مدیریت و مالکیت ش��رکت ها، 
پاس��خگویی ب��ه دیگر س��هامدارانی که 
در مدیری��ت دخالت��ی ندارن��د، جاری 
ش��ود طراحی ش��ده، اما در عمل هنوز 
ش��اهد آن نیس��تیم. در اقتص��اد و در 
شرکت های بورس��ی ما عنوان حاکمیت 

شرکتی بسیار پررنگ است. با این حال، 
س��هامداران خرد عمال نتوانس��ته اند در 
ایف��ای حقوق خ��ود در ش��رکت موفق 
باش��ند. درس��ت اس��ت که اکنون بحث 
حاکمیت شرکتی برای اکثر شرکت های 
ایرانی در نظر گرفته ش��ده است ولی در 
کل این مس��ئله از سیاس��ت گذاری های 
دولت��ی نش��أت می گی��رد. در واق��ع با 
اجرای حاکمیت ش��رکتی باید استقالل 
بخش خصوصی تضمین شود. همچنین 
برای س��رمایه گذاران خرد این اطمینان 
که بخش پاس��خگو وج��ود دارد، از پول 
آنه��ا در مقابل تصمیمات خلق الس��اعه 
حفاظت می ش��ود و در مقابل فساد ها و 
لغزش های احتمالی گزارشگری به موقع 
وجود دارد، حاصل می ش��ود. حاکمیت 
شرکتی عنوانی بس��یار مهم با محتوایی 
بسیار سنگین است. سرمایه گذاران خرد 
همواره بای��د اهرمی در اختیار داش��ته 

باشند تا مطمئن ش��وند شرکتی شفاف 
و پاس��خگو در جهت حداکثرسازی سود 
آنها کار می کند ولی متاس��فانه تاکنون 
چ��ه در نظ��ام بانک��ی، چ��ه در صنعت 
پتروش��یمی و چه در پاالیش��گاه ها فقط 
با نام حاکمیت ش��رکتی مواجه بوده ایم. 
اعمال حاکمیت شرکتی چتر امنیت بازار 
سرمایه است. حاکمیت شرکتی تنها در 
صورتی به شکل واقعی آثار خود را نشان 
خواهد داد که دولت ه��ا تصمیم بگیرند 
به صورت ش��فاف در اقتصاد حضور پیدا 
کنن��د، رانت اقتصادی در کش��ور حذف 
ش��ود و مبنای طبقه بندی ش��رکت ها و 
افراد، شایسته س��االری باشد. کشورهای 
توسعه یافته، موضوع حاکمیت شرکتی را 
از ابتدا در ساختار سازمانی و کشورداری 
خود لح��اظ می کنن��د. کش��ورهای در 
حال توس��عه مانن��د اندون��زی و مالزی 
حت��ی در ص��ورت جلس��ه های مجامع 

خود و نحوه اطالع رس��انی شرکت ها به 
بازاره��ای مال��ی و بازار س��رمایه، بحث 
حاکمی��ت ش��رکتی را وارد کرده اند. در 
اقتصاد های دولتی انتصاب مدیر از سوی 
دولت انجام می ش��ود؛ لذا این مدیر هیچ 
احس��اس و تعصبی نس��بت به مالکیت 
آن ش��رکت ندارد ک��ه بخواهد به خاطر 
حداکثرس��ازی س��ود آن کاری کند، لذا 
یکی از الزامات توس��عه اقتصادی تقویت 
بخش خصوصی است. آثار سوء ناشی از 
خأل بحث حاکمیت ش��رکتی در برخی 
مجموعه های بزرگ کشور قابل مشاهده 
اس��ت. به عبارتی چون ش��اکله اقتصاد 
دولتی ب��وده و دولت ها هم ب��ه فراخور 
زم��ان و بس��یار کوتاه م��دت در اقتصاد 
برنامه ریزی کرده اند، آثار س��وء مدیریتی 
آن در ان��واع صندوق های بازنشس��تگی 

قابل مشاهده است. 
منبع: سنا

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی 
از برنامه ه��ای وزارت نی��رو برای توس��عه 
معام��الت ب��رق در بس��تر ب��ورس انرژی 
خبر داد. هوش��نگ فالحتیان در خصوص 
وضعی��ت معامالت برق در ب��ورس انرژی 
گفت: با همکاری مسئوالن در بورس انرژی 
ما در چهار س��ال گذشته ش��اهد چندین 
برابر ش��دن معامالت برق در بورس انرژی 

بودیم. وی با اشاره به اینکه معامالت برق 
در بورس انرژی سال گذشته هم به رکورد 
خوبی دست یافت، افزود: در تالش هستیم 
که تولید کنندگان برق خصوصی را ترغیب 
کنیم تا برق خودش��ان را از طریق بورس 
عرضه کنن��د. به گفته این مقام مس��ئول 
برای حضور هر چه بیش��تر تولیدکنندگان 
ب��رق خصوص��ی در ب��ورس ان��رژی باید 

معامالت برق به صورت نقدی انجام ش��ود 
و نرخ برق در ب��ورس به طور نقدی کمتر 
از بازار برق اس��ت. فالحتی��ان تاکید کرد: 
در جهت س��اماندهی بازار برق اگر قیمت 
تمام شده این محصول را از مصرف کننده 
دریافت کنیم، باعث می شود معامالت برق 
بیش��تری در ب��ورس انرژی انجام ش��ود و 
حجم معامالت ای��ن کاال در بورس انرژی 

افزایش یابد. معاون وزیر نیرو در امور برق 
و ان��رژی تاکید کرد: هدف م��ا در وزارت 
نیرو این است که با برنامه ریزی و تالش به 
روزی برسیم که 100 درصد برق تولیدی 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی از طری��ق بورس 
انرژی عرضه ش��ود و ش��رکت های توزیع 
برق و س��ایر متقاضیان برق، نیاز خود را از 

طریق بورس انرژی تامین کنند.  

حاکمیت شرکتی، چتر امنیت بازار سرمایه

توسعه معامالت برق در بستر بورس انرژی

خبر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 
اقدامات تنبیهی سازمان بورس برای 
صندوق های سرمایه گذاری متخلف

رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از اقدامات 
تنبیهی این سازمان برای صندوق های سرمایه گذاری 
که بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی را رعایت نکنند، 
خبر داد. به گزارش ایبنا، شاپور محمدی با اشاره به 
تفاه��م بانک مرکزی و س��ازمان بورس برای کاهش 
نرخ س��ود سپرده صندوق های سرمایه گذاری، اظهار 
داش��ت: س��ازمان ب��ورس پیگیر کاهش نرخ س��ود 
س��پرده ها در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری اس��ت. 
وی ادام��ه داد: س��ازمان بورس در همین راس��تا بر 
فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری نظارت دارد تا 
سپرده گذاری ها با نرخ های باالتر از نرخ شورای پول 
و اعتبار س��رمایه گذاری نشود. رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار با بی��ان اینکه بانک مرکزی همراهی 
مناسبی با این س��ازمان در حوزه های مختلف دارد، 
اظهار داش��ت: تمام��ی صندوق هایی که خواس��تار 
تمدید مجوزها و افزایش سقف هستند تحت نظارت 
س��ازمان ب��ورس ق��رار می گیرند و نصاب ه��ای آنها 
بررسی می شود. دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان 
ک��رد: اگر صندوق ه��ای س��رمایه گذاری نصاب های 
بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی را رعایت نکنند، 
با افزایش سقف و تمدید مجوز آنها موافقت نمی شود. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا تاکنون با موارد تخلف در این زمینه 
برخورد شده یا خیر؟ تصریح کرد: سازمان بورس در 
مواردی با تخلف هایی در این بخش مواجه و مقررات 
به آنها برای اجرا اعالم شده است. سخنگوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار درباره موارد تنبیهی س��ازمان 
بورس برای صندوق های سرمایه گذاری که نرخ سود 
بخش��نامه بانک مرکزی را رعای��ت نمی کنند، اظهار 
داش��ت: س��ازمان بورس عالوه بر جریم��ه مدیران، 
مجوز آنها را تا زمان اصالح نرخ سود صادر نمی کند. 

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و 
اوراق بهادار: 

تسویه یک روزه معامالت بورس های 
اوراق بهادار ضروری است

حمیدرضا مهرآور گفت در صورت یکسان شدن 
زمان تسویه س��هام با بازار بدهی عالوه بر افزایش 
نقدش��وندگی بازار، انصاف در معامالت نیز رعایت 
ش��ده و باعث هماهنگی و همراهی بیشتر بازارها 
می ش��ود. به گ��زارش فارس، حمیدرض��ا مهرآور، 
رئی��س هیات مدیره کان��ون کارگ��زاران بورس و 
اوراق به��ادار گفت: در حال حاضر فرآیند تس��ویه 
در معام��الت اوراق به��ادار به این ش��کل اس��ت 
ک��ه خریدار پول خ��ود را قبل یا حی��ن خرید به 
حس��اب کارگزاران واریز می کند. وی افزود: نحوه 
معام��الت برای اکثر خری��داران به صورت نقدی و 
تس��ویه کامل است، اما فروشندگان پس از فروش 
س��هام خ��ود، بع��د از 3 روز کاری پ��ول خود را 
دریافت می کنند. این موضوع باعث بروز مس��ائل 
و مش��کالتی می ش��ود، از جمله اینکه با توجه به 
تس��ویه پول خریدار بعد از سه روز کاری از سوی 
کارگزاران با شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه عمال خریداران س��هام نیز 
خواه��ان پرداخت این مبلغ در روز س��وم پس از 
معامالت هستند. فروش��ندگانی هستند که سهام 
خود را ب��ه قصد خروج وجه می فروش��ند که این 
س��هامداران با حس عدم انصاف مواجه می شوند. 
این مقام مسئول با بیان اینکه کاهش زمان تسویه 
به عنوان یک پیش��نهاد از س��وی کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار به س��ازمان بورس ارائه شده 
اس��ت، تصریح کرد: در صورت یکسان شدن زمان 
تس��ویه با بازار بدهی، عالوه بر اینکه نقدشوندگی 
بازار بیش��تر می شود، عمال انصاف در معامالت نیز 
رعایت ش��ده و باعث هماهنگی و همراهی بیشتر 

اوراق بدهی و سهام می شود. 

تنوع عرضه در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی

تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاالی 
ایران روز یکشنبه ۲1 آبان ماه میزبان عرضه 5 هزار 
تن آهن اسفنجی، ۲0 هزار تن مس کم عیار، 110 
ت��ن میلگرد، ۲50 تن س��ولفور مولیبدن و 1۲ تن 
کنس��انتره فلزات گرانبها ب��ود. همچنین ۲1 هزار 
و 130 ت��ن قیر و عایق رطوبت��ی در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران عرضه ش��د. این گزارش حاکی 
اس��ت 90 ه��زار و 360 تن مواد ش��یمیایی، مواد 
پلیم��ری، وکیوم بات��وم، قی��ر و ل��وب کات در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. براساس 
این گزارش، 9 هزار تن گندم خوراکی، 68 تن مرغ 
منجم��د رنج دو، 100 تن روغ��ن خام آفتابگردان، 
100 ت��ن برنج وارداتی و 384 ه��زار قطعه جوجه 
یک روزه نیز در تاالر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ایران عرضه ش��د. ب��ازار فرعی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۲ هزار و 691 تن 

نخ پلی استر بود. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
تراکتورس��ازی ای��ران در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن منگنز 

ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲,6584.98تایرا

5,3۲74,7۲کمنگنز

۲,3۲74,3تکنو

۲,8034,08کطبس

1,5153,41وپترو
۲,6703,41شیراز
1,1093,۲6ولیز

 بیشترین درصد کاهش
پشم شیش��ه ایران صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. توریستی و رفاهی آبادگران ایران در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. لبنیات کالبر هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.57(5,134کپشیر
)4,4(۲,476ثاباد

)4,36(1,515غالبر

)4,09(1,۲65ما

)3,8۲(۲,9۲3حفارس
)3,77(1,53۲دکوثر

)3,07(۲,053سصوفي

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. ماشین سازی اراک 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

58.737 1408فایرا

۲0,796 105۲خساپا
18,199 1437فاراک
16,593 ۲658تایرا

13,947 ۲۲88فوالد
13,396 1۲74ولساپا
1۲,148 ۲6۲5خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران 
ب��ه خود اختصاص داد. تراکتورس��ازی ایران رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. کارتن ای��ران هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
8۲.730 1408فایرا
44,10۲ ۲658تایرا

34,141 6808چکارن
31,909 ۲۲88فوالد

31,888 ۲6۲5خودرو
30,179 3596شپنا
۲6,148 1437فاراک

بیشترین سهام معامله شده
ماش��ین س��ازی اراک در حال��ی رتب��ه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که عمران 
و توس��عه فارس در این گروه دوم ش��د و فوالد کاوه جنوب 

کیش در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1437۲764فاراک
۲341۲۲77ثفارس
۲۲11۲006کاوه
14081867فایرا

105۲15۲8خساپا
31191۲85کسرا
1۲741036ولساپا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیش��ه به دست آورد. کاش��ی و سرامیک حافظ در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

14447۲۲کساپا
3401680کحافظ
1۲01600خکمک
۲359590خمحور
1951488شپارس
۲1334۲7قثابت
3399309خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. 

سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

36661.54کگاز
76۲۲.03وخارزم
1499۲.78واعتبار
9833.۲5وصنا

11413.4۲پردیس
18443.5۲وبانک

16713.57پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
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وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
گف��ت طراح��ی نقش��ه راه و اج��رای 
از  یک��ی  بین الملل��ی  ارتباط��ات 
مهم ترین اقدام هاس��ت تا برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و اس��تفاده از 
فناوری برای تقویت بخش  خصوصی، 
واس��پاری ام��ور ب��ه ای��ن بخ��ش و 
توانمندسازی آن برنامه داشته باشیم. 
ب��ه گ��زارش شبکه پیام رس��ان وزارت 
محم��د  تج��ارت،  و  مع��دن  صنع��ت، 
ش��ریعتمداری در نشس��ت هم اندیشی با 
مدیران ش��رکت ها و انجمن های معدن و 
صنایع معدنی، تأکید کرد هنوز به لحاظ 

منابع و فناوری محدودیت داریم. 
وی افزود: باید فناوری را به روز کنیم و 
در این مس��یر برقراری ارتباط با شرکای 

خارجی ضروری است. 
ش��ریعتمداری تصریح کرد: سیاس��ت 
خارجی کشور در دوره چهار ساله بر پایه 
توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده 

و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود. 
وی افزود: همه تالش ما این است که در 
مجموعه دولت، بخش سیاست خارجی و 
فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات 
نگه داریم، تصمیم عجوالنه نگیریم و نگاه 

ما با در نظر گرفتن منافع و آس��یب ها بر 
پایه عقالنیت باشد. 

شریعتمداری تأکید کرد: شایسته است 
ی��ک میثاق ملی برای حرکت به س��مت 
جلو داش��ته باش��یم. در سال های پس از 
انقالب با اینکه مبن��ای کار صدور مجوز 
بود ام��ا درباره فن��اوری روز جهت گیری 
معینی نداش��تیم و واحدهای بسیاری بر 
پایه تأمین نیاز داخل تأس��یس شدند که 
نگاه شان به بازارهای صادراتی کمتر بود. 
وی گف��ت: یک��ی از دالی��ل راه اندازی 
س��تاد زنجیره فوالد نیز فقدان چراغ راه 
بود. پس باید سند روشن داشته باشیم تا 
مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم. 

اصالح ساختار مالکیت بنگاه ها 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تأکید 
کرد س��اختار مالکیت بنگاه ها باید اصالح 
شود؛ به گونه ای که همه در سود زنجیره 

ارزش سهیم شوند. 
وی گف��ت: 6.5درص��د صنایع معدنی 
و 1.2درص��د بخ��ش مع��دن در مجموع 
7.7درص��د تولی��د ناخال��ص داخل��ی و 
23درص��د ص��ادرات غیرنفتی ای��ران را 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت، بنابراین 
بای��د هم��ه زمینه ها را فراه��م کنیم که 

بخش خصوصی س��ود بب��رد و در نتیجه 
انفاق، اش��تغال و س��رمایه گذاری صورت 

دهد. 
از  یک��ی  داد:  ادام��ه  ش��ریعتمداری 
معدن��ی  فع��االن  ج��دی  کمک ه��ای 
حمای��ت  و  ج��ذب  بخش خصوص��ی 
کم��ک  و  خارج��ی  س��رمایه گذاری  از 
 ب��ه دس��تیابی ب��ه اه��داف صادراتی از 
6.6 میلی��ارد دالر ب��ه 7.7 میلیارد دالر 
و افزای��ش 30درص��دی مق��دار کم��ی 
صادرات غیرنفتی اس��ت، البته در ش��ش 
ماهه نخس��ت امس��ال همه اع��داد کمی 

هدفگذاری شده، محقق شد. 
 برای رس��یدن به رش��د 8.8 درصدی 
بخ��ش مع��دن و 9.3 درص��دی بخ��ش 
صنعت باید سرمایه های قابل مالحظه ای 
را به این س��مت س��وق دهی��م و بدین 
منظور بی��ش از 15 میلی��ارد دالر مورد 
نیاز اس��ت. همچنین به 22 میلیون متر 
مکع��ب گاز، 3ه��زار و 300 مگاوات برق 
جدید و 360 هزار متر مکعب روز آب در 

واحدهای جدید نیاز داریم. 
به گزارش ایرنا، پانزدهم آبان ماه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: امس��ال از 
مجموع 6بیلیارد ریال  )600 هزارمیلیارد 

توم��ان( مناب��ع بانک��ی ک��ه در اختی��ار 
فعالیت ه��ای اقتصادی قرار می گیرد باید 
40 درص��د ب��ه بخش صنع��ت و معدن 
اختصاص یابد که امروز 32درصد از این 

سهم را در اختیار داریم. 
ش��ریعتمداری اضاف��ه ک��رد: ظرفیتی 
ح��دود 4ه��زار میلی��ارد ری��ال منابع و 
ضمانتنام��ه ب��رای فعالیت ه��ای معدنی 
کش��ور در زمینه تأمین ماش��ین آالت و 
تجهی��زات ب��رای فعالیت ه��ای معدنی و 
طرح ه��ای مرتبط با عملی��ات معدنی در 
اختیار این بخش قرار دارد که این عالوه 
بر س��ایر اعتب��ارات و منابعی اس��ت که 
سیس��تم بانکی به طور طبیعی در اختیار 

این بخش قرار می دهد. 
ح��دود  دول��ت  وی،  گفت��ه   ب��ه 
500 هزارمیلیارد ریال در س��رفصل های 
مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی 
صنعتی کش��ور اختصاص داده است که 
آن را از طری��ق منابع بانک��ی در اختیار 

واحدهای تولیدی کشور قرار می دهد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
هم��ان روز اعالم ک��رد: در دولت یازدهم 
254 ضمانتنام��ه و بیمه نام��ه معدنی به 

ارزش 3هزار میلیارد ریال صادر شد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی بر لزوم توسعه 
کس��ب و کارهای اینترنتی و نو تأکید کرد 
و گفت رشد استارت آپ ها نیازمند تقویت 

زیرساخت های قانونی و فنی است. 
به گزارش ایلنا، سیدحس��ن حس��ینی 
ش��اهرودی درباره توس��عه کسب و کارهای 
اینترنتی و نو، اظهار داشت: طبق گزارش ها، 
بخ��ش قابل توجهی از تج��ارت جهانی در 
حوزه فناوری اطالعات بوده و در این راستا 
استارت آپ ها با توسعه قابل قبولی در چند 
سال گذش��ته همراه بوده اند.  عضو هیأت 

رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: براساس گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، رش��د 
استارت آپ ها به صورت ماهانه بوده که این 
نکته مهمی است چرا که با توجه به ظرفیت 
نیروی انسانی تحصیلکرده می توان در این 

زمینه بیشتر پیشرفت کرد. 

توسعه استارت آپ ها نیازمند توسعه 
زیرساخت ها

حس��ینی ش��اهرودی با تأکید بر لزوم 
توس��عه  از  ارتباط��ات  وزارت  حمای��ت 

استارت آپ ها تصریح کرد: کسب و کارهای 
اینترنت��ی و ن��و ی��ک ح��وزه فرامرزی و 
بین المللی محس��وب می شود و می تواند 
ارزآوری مناس��بی برای کش��ور به همراه 

داشته باشد. 
وی تصری��ح کرد: در فض��ای اینترنت، 
جوان��ان تحصیلک��رده کش��ور می توانند 
ب��ه تمامی جهان خدم��ات ارائه و درآمد 
کسب کنند، البته انجام این مهم نیازمند 

توسعه زیرساخت هایی است. 
حسینی ش��اهرودی ادامه داد: مجلس 
این آمادگ��ی را دارد تا زیرس��اخت های 

قانونی توسعه کسب و کارهای اینترنتی و 
نو را در چارچوب سیاست های کلی نظام 
جمهوری اس��المی فراهم کند تا از محل 
اقتصاد نوآورانه و دانش بنیان زمینه رشد 

بیشتر تولید ناخالص ملی فراهم شود. 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: موضوع 
تدوی��ن طرح جامع اقتص��اد دانش بنیان 
از موارد مهمی اس��ت که در کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی در 
قال��ب کمیته اقتصاد دانش بنیان در حال 

رسیدگی است. 

رشد سریع استارت آپ ها در ایران؛ توسعه کسب و کارهای نو

رئی��س ات��اق ایران در نشس��ت ش��ورای رؤس��ای 
اتاق های سراس��ر کش��ور از رویه های غیرضروری در 
فضای کس��ب و کار انتق��اد و بر ض��رورت الکترونیکی 

شدن صدور مجوزها تأکید کرد. 
غالمحس��ین ش��افعی، رئی��س اتاق ای��ران در این 
نشست گفت: بزرگ ترین مشکل محیط کسب وکار ما 
رویه ها و کسب مجوزهای غیرضروری است. حتی این 
موضوع بیشتر از مشکالت مالی، فضای کسب وکار در 

کشور را دچار آشفتگی می کند. 
به گفته غالمحس��ین ش��افعی، فع��االن اقتصادی 
برای هر قدم��ی که برمی دارند بای��د گواهی و مجوز 
بگیرند و همین رویه ه��ای غیرضروری گاهی افراد را 
از انج��ام امور منصرف می کند. اگر الکترونیکی کردن 
ام��ور به خوبی پیش ب��رود و به نتیجه برس��د، فضای 

کسب وکار رونق می گیرد. 
ش��افعی همچنین با اشاره به برنامه اتاق ایران برای 
اح��داث پنج دفتر تجاری در نقاط مختلف دنیا گفت: 
ما به دنبال این هس��تیم تا دفات��ر بازاریابی در نقاط 

مختل��ف دنیا ایجاد کنیم؛ در حال حاضر هم در حال 
بررسی و شناس��ایی مکان های مناسب برای تأسیس 
این دفاتر هس��تیم و به کمک و نظر اتاق های استانی 
برای انتخاب این کشورها نیاز داریم.  رئیس اتاق ایران 
همچنین با تأکید بر سیاس��ت های اتاق برای حمایت 
از اس��تارت آپ ها به ویژه در اتاق های استانی گفت: در 
نشس��ت اخیر با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در ات��اق ایران، ب��ر ارتباط هر چه بیش��تر اتاق و این 
معاونت تأکید ش��د. بر همین اساس اتاق های استانی 
ه��م باید ارتباط خ��ود را ب��ا دفاتر این س��ازمان در 
اس��تان ها افزایش دهند.  شافعی افزود: سیاست اتاق 

ایران حمایت از کسب وکارهای نوین است. 
رئی��س اتاق ای��ران در بخش دیگری از س��خنانش 
گفت: برای اینکه ایج��اد پایانه های صادراتی در نقاط 
مرزی به اتاق ها واگذار ش��ود با وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مذاکراتی داش��ته ایم و از همه رؤسای اتاق ها 
می خواه��م که این مورد را بررس��ی و نظرات خود را 
ارائه کنند.  در بخش��ی از نشست شورای رؤسا، مدیر 

فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران توضیحاتی در 
مورد طرح اس��تعالم الکترونیکی بدهی مفاصا حساب 

تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی عنوان کرد. 
محمدمهدی کاش��ف اف��زود: با راه اندازی س��امانه 
استعالم الکترونیکی مفاصا حس��اب تامین اجتماعی، 
س��امانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سازمان 
تامین اجتماعی متصل شده است. به این ترتیب فردی 
که می خواهد کارت بازرگانی بگیرد نیازی به مراجعه 
حضوری به س��ازمان تامین اجتماع��ی ندارد و زمان و 

انرژی کمتری از فعاالن اقتصادی گرفته می شود. 
به گفته کاشف، واحد فاوای اتاق ایران به دنبال این 
اس��ت که در نهایت هیچ فرآین��د کاغذی برای صدور 
کارت نباشد تا امور سریع تر و با شفافیت بیشتر پیش 

برود و امکان نظارت کامل بر فرآیندها باشد. 
کاش��ف افزود: بع��د از تامین اجتماع��ی، مذاکره با 
گمرک و س��ازمان امور مالیاتی هم دنبال می شود تا 
امور مربوط به این س��ازمان ها نیز به طور الکترونیکی 

انجام شود. 

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران: 

مجوزهای غیرضروری فضای کسب و کار را آشفته کرده است

وزیر صنعت: 

 نقشه راه برای ارتباطات بین المللی اقتصادی طراحی شود
اخبار

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد 
افزایش بهره وری تولید و کاهش 

مصرف انرژی با فناوری های نوین و 
هوشمند کشاورزی

وزی��ر جه��اد کش��اورزی ب��ر ل��زوم به کارگی��ری 
فناوری های نوین و هوشمندس��ازی کشاورزی برای 
افزای��ش بهره وری تولید و کاه��ش مصرف انرژی در 

بخش کشاورزی تأکید کرد. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، محم��ود حجتی وزی��ر جهاد 
کش��اورزی در نشس��ت »به کارگیری سیس��تم های 
هوش��مند در بخش کشاورزی« با حضور محمد جواد 
آذری جهرمی، وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
ک��ه روز گذش��ته در محل وزارت جهاد کش��اورزی 
برگزار ش��د، بر لزوم به کارگی��ری فناوری های نوین 
و هوشمندسازی کش��اورزی برای افزایش بهره وری 
تولی��د و کاهش مصرف انرژی در بخش کش��اورزی 

تأکید کرد. 
در این نشس��ت مهن��دس حجت��ی، بهره گیری از 
فناوری ه��ای نوین ب��رای توزیع هدفمن��د کاالهای 
کش��اورزی را از جمل��ه اولویت ه��ای وزارت جه��اد 
کش��اورزی عن��وان و تصری��ح ک��رد: به کارگی��ری 
فناوری های هوشمند به منظور کاهش فاصله عرضه 

و تقاضا ضروری است. 
وی، هوشمندس��ازی آبیاری در بخش کش��اورزی 
در کنار توس��عه س��امانه های نوین آبیاری را از دیگر 
اولویت ه��ای وزارت جهاد کش��اورزی اع��الم کرد و 
گفت: بهره گیری از سیس��تم های هوش��مند موجب 
بهره وری در مصرف آب و افزایش تولیدات کشاورزی 

با استفاده از منابع موجود می شود. 
وزیر جهاد کش��اورزی، مدیریت آنالین عرصه های 
کش��اورزی از نظر میزان س��طح زیر کش��ت، انجام 
عملیات داشت و برداش��ت و همچنین کنترل آفات 
را از دیگ��ر اولویت های بخش کش��اورزی برش��مرد 
و خاطرنش��ان ک��رد ک��ه می توانیم ب��ا به کارگیری 
سیس��تم های نظارت و کنترل از راه دور )اسکادا( از 
جمله تصاویر ماه��واره ای، وضعیت تولید محصوالت 

کشاورزی را بهتر کنترل کنیم. 
در این نشس��ت، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز با اشاره به اجرای دو طرح پایلوت هوشمندسازی 
آبی��اری در ب��اغ 60 هکت��اری در اس��تان ف��ارس و 
همچنین مدیریت هوش��مند اراضی زراعی کشت و 
صنعت مغان توس��ط این وزارت اظهار داش��ت: این 
طرح ها ب��ه منظ��ور به کارگیری فناوری ه��ای نوین 
در بخش کش��اورزی اجرا ش��ده و نتیجه آن کاهش 
مص��رف آب و ان��رژی و همچنی��ن افزای��ش تولید 

محصوالت زراعی و باغی بوده است. 
مهن��دس آذری جهرمی بر لزوم تش��کیل کارگروه 
مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات و 
فناوری اطالعات به منظور بررسی دقیق و کاربردی 
نتایج طرح های یاد ش��ده تأکید ک��رد و افزود: الزم 
است سند اقدام مشترک دو وزارت برای به کارگیری 

فناوری های نوین در بخش کشاورزی تدوین شود. 
در این نشست که معاونان وزرای جهاد کشاورزی 
و ارتباط��ات و فناوری اطالعات حضور داش��تند، در 
مورد طرح ها و فناوری های هوشمندسازی فرآیندها 
در بخش کش��اورزی بحث و تبادل نظر ش��د و مقرر 
ش��د معاونان ذی ربط دو وزی��ر ضمن بازدید میدانی 
از مراح��ل اجرای طرح، نس��بت به تهی��ه و تدوین 
س��ند همکاری های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 

ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام کنند. 

مودودی:
 صادرات به دالر یارانه می دهد

معاون س��ازمان توس��عه تجارت گفت صادرکننده 
باید بتواند براس��اس تعهدی که در خارج از کش��ور 
داده اس��ت، یارانه به دالر نده��د و به راحتی مطابق 

شرایط اقتصادی کشور برنامه ریزی کند.
محمدرضا م��ودودی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین، 
درب��اره تغییرات نرخ ارز، اظهار داش��ت: به طور کلی 
بحث نرخ ارز ممکن اس��ت در کوتاه مدت روی روند 
صادرات تأثیر مثبت بگ��ذارد؛ به ویژه برای کاالهایی 
که قبال مواد اولیه شان با نرخ ارز پایین تر تأمین شده 

و در حال حاضر در انبارها آماده صادرات هستند.«
وی اف��زود: واقعی��ت ای��ن اس��ت که ن��رخ ارز در 
درازم��دت نمی تواند خیلی تعیین کننده باش��د؛ کما 
اینکه ما تجربه س��ه برابر ش��دن نرخ ارز را داشتیم، 
ولی از س��ال 90 تا س��ال 95 که نرخ ارز س��ه برابر 
رش��د کرد، آیا صادرات س��ه برابر تغیی��ر کرد؟ این 
اتفاق نیفتاد. معاون س��ازمان توس��عه تجارت تصریح 
کرد: موضوع این نیس��ت که نرخ ارز باعث جهش در 
صادرات می شود، بلکه بحث بر سر این است که وقتی 
نرخ ارز را کنترل می کنید، یعنی نس��بت به تغییرات 
تورمی که عماًل بر همه اجناس اعمال می شود، بر ارز 
اعمال نشود، ما جذابیت صادرات را نسبت به مصرف 
داخل کاهش می دهی��م. این یعنی اینکه ما یارانه به 

دالر می دهیم، بنابراین برای واردات کمک می شود.
م��ودودی متذک��ر ش��د: نکت��ه اینجاس��ت که ما 
می خواهیم نرخ ارز منطقی باش��د؛ نه اینکه افزایش 
پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: صادرکننده باید بتواند 
براساس تعهدی که در خارج از کشور داده، یارانه به 
دالر ندهد و به راحتی مطابق شرایط اقتصادی کشور 

برنامه ریزی کند.

اخبار

رئیس خانه معدن ایران اعالم کرد
بخش معدن فقیر در حوزه 

استارت آپ ها
به اعتقاد کارشناسان، با تولد استارت آپ های معدنی، 
هم اش��تغال زایی در کل کشور افزایش می یابد هم برای 

بخش معدن اشتغال زایی باالیی شکل خواهد گرفت.
ایران یکی از کشورهای بزرگ معدنی در سطح جهان 
محس��وب می ش��ود و ذخایر غنی معدنی  )سنگ آهن، 
مس، روی و. . .( کشورمان را به یکی از 15 کشور نخست 
معدنی جهان تبدیل کرده اس��ت؛ موضوعی که می تواند 
یکی از پتانسیل های اصلی اقتصادی کشور و چرخ توسعه 
و اش��تغال زایی در کشور باشد؛ ویژگی ای که حتی از آن 
به عنوان جایگزینی برای نفت یاد می ش��ود ولی تاکنون 
آنچنان که باید از آن بهره برده نش��ده اس��ت، ولی حاال 
باتوجه به رشد شرکت های استارت آپی در کشور و حضور 
پر شور جوانان در این عرصه می تواند به فرصتی مناسب 

تبدیل شود. 
ب��ه اعتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان، ح��وزه معدن 
ظرفیت ه��ای بس��یاری دارد که می توان��د فرصتی برای 
حضور شرکت های استارت آپی محسوب شود تا فعالیت 
خود را در آن ش��روع کنند؛ موضوع��ی که تاکنون اصاًل 
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و شرکت های چندانی در 
آن فعال نش��ده اند ولی حضورشان می تواند تحولی مهم 
در این بخش ایجاد کند. نکته ای که محمدرضا بهرامن، 
رئیس خانه معدن هم بر آن تأکید دارد. او هفته گذشته 
و در پنل تخصصی که با موضوع اس��تارت آپ در معدن 
و صنایع معدنی ایران برگزار ش��د، گفت: »اس��تارت آپ 
بخش معدن را متحول می کند. انجمن اس��تارت آپ در 
خانه معدن تشکیل می شود.« او گفت: »مدیران قدیمی 
صنعتی امروزه نیاز به یادگیری مهارت کوچینگ و ورود 
به حوزه اس��تارت آپ دارند و وقت آن رسیده به مدیران 
نس��ل جدید جوان اعتماد کنند. طبعا با استفاده از این 
دانش ها فضای فعالیت شرکت های معدنی تغییر می کند 
و چشم انداز روشنی در انتظار بخش معدن کشور خواهد 
بود.« میرحیدری، کارش��ناس بخش معدن در همایش 
گرامیداش��ت هفته معدن که هفته گذش��ته برگزار شد 
پیش��نهاد داد: با توجه ب��ه نیاز امروز بش��ر به اطالعات 
جدید و تحلیل کارشناس��ی آنها و کاربرد این داده ها در 
صنایع معدنی، استارت آپ ها می توانند با تهیه اطالعات 
و داده ه��ای معدنی به کمک پروژه های معدنی بیایند تا 
دانشگاهیان و مهندسان معدن از این اطالعات استفاده 
کنند.« رشد حوزه معدن و صنایع جانبی آن )باالدستی، 
میان دس��تی و پایین دس��تی( و داشتن چرخه تولید در 
این زمینه می تواند حتی مانند آب روی آتش عمل کند 
و در بس��یاری از مناطق محروم )بخش زیادی از معادن 
کش��ور در اس��تان ها و مناطق محروم کش��ور همچون 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و. . . جای 
گرفته ان��د( نرخ بیکاری را به صورت محسوس��ی کاهش 
دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 68 
نوع ماده معدنی ازجمله سنگ  آهن، کروم، منگنز، مس، 
طال، س��رب، روی و. . . در کش��ور وجود دارد. همچنین 
میزان ذخایر کش��ور در ح��دود 43 میلیارد تن تخمین 
زده می شود و در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم 
دارای منابع معدنی غنی قرارگرفته است که ارزش آن در 
حدود 700 میلیارد دالر تخمین زده می شود. همچنین 
ایران با تولید 34 میلیون تن س��نگ آهن، 16.7 میلیون 
تن فوالد خام، 191 هزار تن کاتد مس، 58.7 میلیون تن 
سیمان و 298 هزار تن شمش آلومینیوم در سال 94، در 

جایگاه ویژه ای در منطقه قرارگرفته است. 
در نشس��تی که هفته گذشته کمیته دانشجویی خانه 
معدن ای��ران برگزار کرد، مدرس��ان دانش��گاه و فعاالن 
اس��تارت آپ های موفق تجربیات ش��ان را با فعاالن حوزه 
معدن در میان گذاشتند. رضا شیرازی، مجری پروژه های 
تجارت الکترونیک گفت: شرکت های معدنی برای ورود به 
تجارت الکترونیک باید ذهنیت سنتی خود را تغییر دهند 
و با بازاریابی محتوایی برای مخاطبان اعتمادسازی کنند. 
کیوان جعف��ری طهرانی، تحلیلگ��ر بازارهای بین الملل 
فوالد و سنگ آهن نیز گفت: شرکت های معدنی با ورود 
به حوزه اس��تارت آپ خود را با استانداردهای به روز دنیا 
همگام کنند و تجارت را با بهترین فاکتورها از نظر زمان 

و هزینه انجام دهند. 
 

معاون وزیر صنعت خبر داد
امکان حضور رایگان خوشه های 
صنعتی در نمایشگاه های خارجی

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی اع��الم کرد اگر خوش��ه های صنعتی در قالب 
کنسرسیوم در نمایشگاه های خارجی شرکت کنند، همه 
هزینه های آن توسط این سازمان پرداخت می شود.  به 
گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، علی یزدانی گفت: 
مدیران استان باید با ریسک پذیری اقدامات الزم را برای 
احیای قابلیت های بخش صنعت و معدن استان فراهم 
کنند.  وی اعالم کرد: اگر خوشه های صنعتی استان در 
قالب کنسرسیوم برای شرکت در نمایشگاه های خارجی 
اقدام کنند، همه هزینه های مربوط به آن توس��ط این 

سازمان پرداخت می شود. 
یزدانی ایجاد زیرس��اخت ها در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: همه 
اختیارات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران به استان ها تفویض شده است و یکشنبه آینده با 
همه دستگاه ها و سازمان های مربوط برای کمک به رفع 

مشکالت صنعتگران استان مکاتبه خواهد شد. 
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حق��وق  افزای��ش  پیش��نهاد 
ورودی خ��ودرو موج��ب ش��د 
بار  وارداتی  ب��ازار خودروه��ای 
دیگ��ر قربانی حمای��ت از تولید 
داخ��ل ش��ود و به ای��ن طریق 
دس��ت متقاضیانی که به دنبال 
رنج  ب��ا  واردات��ی  خودروه��ای 
حداقلی بودند از این بازار کوتاه 

شود. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
اق��دام  خ��ودرو«،  »عص��ر 
صورت گرفته در حالی است که 
از تیرماه سال جاری سایت ثبت 
س��فارش واردات خودرو به روی 
واردکنندگان رسمی بسته شده 
و امکان ثبت س��فارش واردات 
خ��ودرو از واردکنندگان گرفته 
شده اس��ت؛ اقدامی که کاهش 
عرض��ه خ��ودرو در ب��ازار را به 
همراه داش��ته و موجب ش��ده 
قیمت وارداتی ها بعضا رش��دی 
چندمیلیون��ی را تجرب��ه کن��د. 
پیشنهاد افزایش حقوق ورودی 
خودرو هرچند هنوز رأی موافق 
هی��أت وزیران را کس��ب نکرده 
موفقیت آمیز  عب��ور  اس��ت،  اما 
ای��ن ط��رح از کمیس��یون امور 
زیربنای��ی دول��ت ب��رای ایجاد 
تنش جدی��د در بازار وارداتی ها 
کافی اس��ت؛ به طوری که برخی 
از فعاالن بازار خودرو پیش بینی 
می کنند ب��ا توجه ب��ه موافقت 
اولی��ه مبنی ب��ر افزایش حقوق 
ورودی، ش��یرفلکه ورود خودرو 
به بازار سفت تر خواهد شد و به 
عرضه  واردکنندگان  طریق  این 
خ��ودرو به بازار را بیش از پیش 
کاهش خواهند داد؛ اقدامی که 
احتماال افزای��ش بیش از پیش 
قیمت خودروهای وارداتی را به 

همراه خواهد داشت. 
مطرح شده  پیشنهاد  براساس 

و در ص��ورت موافق��ت هی��أت 
وزی��ران خودروه��ای وارداتی با 
حج��م موت��ور 1000 تا 1500 
سی س��ی افزای��ش 15درصدی 
حقوق ورودی را تجربه خواهند 
ک��رد و تعرف��ه آنه��ا از 40 ب��ه 
تعرفه  55درصد خواهند رسید. 
موتور  ب��ا حج��م  خودروه��ای 
1500 ت��ا 2000 سی س��ی نیز 
که تا پیش از این حقوق ورودی 
با  می کردند  پرداخت  40درصد 
افزایش چش��مگیر 55درصدی 
ب��ه 95درص��د خواهد رس��ید 
ورودی  حق��وق  نهای��ت  در  و 
با حجم  خودروه��ای واردات��ی 
موتور 2000 تا 2500 سی سی 
نی��ز از تعرفه 55 به 130درصد 

خواهد رسید. 
اما آنچه در فهرس��ت اعالمی 

جل��ب توجه می کند باز ش��دن 
مس��یر واردات خودروه��ای ب��ا 
حج��م موتور 2500 سی س��ی 
به ب��اال اس��ت؛ خودروهایی که 
چند س��الی اس��ت دست ش��ان 
از ب��ازار خ��ودرو کوت��اه ش��ده 
و ح��ال ب��ا توجه به فهرس��ت 
جدید ش��رایط ب��رای ورود این 
خودروها به کش��ور فراهم شده 
است. در صورت تصویب نهایی 
نظ��ام تعرفه ای جدی��د، واردات 
 2500 ب��االی  خودروه��ای 
سی س��ی ب��ا تعرف��ه باالت��ر در 
راس��تای حمایت از تولید داخل 
میسر می شود و همچنین تعرفه 
واردات خودروه��ای ب��ا حج��م 
ب��االی 1000 سی س��ی  موتور 
نیز افزایش قابل توجهی خواهد 

داشت. 

ب��ا توجه ب��ه لیس��ت حقوق 
ورودی جدی��د، فع��االن ب��ازار 
خودرو ع��الوه بر افزایش قیمت 
خ��ودرو در ب��ازار خودروه��ای 
می کنند  پیش بین��ی  واردات��ی 
ک��ه ب��ازار خودروه��ای داخلی 
نیز از افزای��ش قیمت بی نصیب 
نماند. ساسان قربانی، کارشناس 
صنع��ت خودرو در این خصوص 
می گوید: منطق بازار به افزایش 
قیمت است و آنچه مسلم است 
با اجرایی شدن این دستورالعمل 
ش��اهد اخت��الف قیم��ت میان 
کارخان��ه و بازار خواهیم بود که 
ای��ن امر می تواند تعادل در بازار 

را از بین ببرد. 
از س��وی دیگر با وجود اثرات 
افزای��ش حق��وق  ک��ه  منف��ی 
خواه��د  هم��راه  ب��ه  ورودی 

داش��ت، قربان��ی معتقد اس��ت 
ک��ه در صورت هدایت درس��ت 
مناب��ع به وجود آم��ده از طریق 
افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو 
شاهد رش��د صنعت خودرو در 
کش��ور خواهی��م بود. ب��ه گفته 
خودرو  کارش��ناس صنعت  این 
تصمیم اخذشده به طور حتم در 
راستای تامین بخشی از بودجه 
دول��ت صورت گرفت��ه و این به 
معنای آن است که دولت سعی 
دارد بخش��ی از بودج��ه خود را 
از ای��ن طریق تامی��ن کند، اما 
اج��رای ای��ن روش در صورتی 
نتیجه بخ��ش خواه��د ب��ود که 
این منابع صرف صنعت خودرو 
کشور شود. قربانی معتقد است 
منابع حاص��ل از افزایش حقوق 
ورودی بای��د ص��رف توس��عه و 
انتقال  تولید،  نوس��ازی خطوط 
تکنولوژی و دستیابی به طراحی 
پلتفرم های جدید ش��ود. وی در 
ادامه یادآور می شود که اگر تنها 
هدف دولت تامین بودجه بدون 
حتم  به طور  باش��د  برنامه ریزی 
ش��اهد بروز مشکالت جدی در 

صنعت خودرو خواهیم بود. 
اظهارات مطرح ش��ده از سوی 
این کارشناس خودرو در حالی 
است که صنعت خودرو سال ها 
زی��ر چت��ر حمایت��ی تعرفه ای 
ام��ا حمایت های  داش��ت،  قرار 
رش��د  نتوانس��ت  صورت گرفته 
ای��ن صنع��ت را رقم بزن��د، در 
این خصوص نیز این کارشناس 
صنع��ت خ��ودرو معتقد اس��ت 
حرکت  برنام��ه  ب��دون  وقت��ی 
می کنیم ش��اهد این مش��کالت 
خواهی��م ب��ود، ام��ا در صورتی 
ک��ه هوش��مندانه عم��ل کنیم، 
می توانی��م صنع��ت خ��ودرو را 

رونق دهیم. 

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران گفت که صنعت 
خودرو بدون صنعت قطعه سازی مفهوم 

ندارد. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، رئیس 
هی��أت عام��ل س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران در آس��تانه آغاز 
ب��ه کار دوازدهمین نمایش��گاه قطعات 
خ��ودرو با اش��اره ب��ه موقعیت بس��یار 
مناسب ایران در منطقه گفت: ایدرو در 
افق 1404 ارتباط قطعه س��ازان داخلی 

را به زنجی��ره تامین جهانی پیش بینی 
کرده اس��ت. منصور معظم��ی تصریح 
کرد: وجود شبکه گسترده قطعه سازی 
در ایران جذابیت تولید قطعات خودرو 
را با توجه ب��ه ارزانی نیروی کار و مواد 
اولی��ه بیش از پیش مورد اقبال و توجه 

قرار می دهد. 
معظمی ب��ا بی��ان اینکه مش��ارکت 
بین المللی با خودروسازان و قطعه سازان 
معتب��ر خارج��ی عامل توس��عه کمی 
و کیف��ی صنع��ت خ��ودرو خواهد بود، 

عنوان کرد: خوشبختانه صنعت خودرو 
موفق ترین صنعت در استفاده از فضای 
ایجادش��ده در دوران پسابرجام بوده و 
فرصت بسیار خاصی است که صاحبان 
برند در ایران س��رمایه گذاری مشترک 
کنند چون این س��رمایه گذاری به رشد 

قطعه سازان نیز کمک خواهد کرد. 
رئیس هیأت عامل ایدرو بیان داشت: 
می خواهیم خودرویی را با اس��تفاده از 
بیش��ترین ت��وان داخلی کش��ور تولید 
کنی��م، ت��وان داخل��ی در ای��ن بخش 

عبارت اس��ت از اینکه ظرفیت صنعت 
قطعه س��ازی را توس��عه دهیم. در حال 
حاض��ر حدود 1200 قطعه س��از داریم 
که این مهم نش��ان دهنده ل��زوم ادغام 

قطعه سازان کشور است. 
دوازدهمین نمایش��گاه قطعات، لوازم 
 و مجموعه ه��ای خ��ودرو از دوش��نبه

 22 تا 25 آبان 9۶ با حضور شرکت های 
معتبر داخلی و خارجی در محل دائمی 
نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار 

خواهد کرد. 

ارتق��ای اس��تاندارد آالیندگی  برنامه 
خودروه��ای داخلی با تاخی��ر در حال 
اجراس��ت ام��ا خودروس��ازان و وزارت 
نفت هیچ کدام مس��ئولیت عقب بودن از 
اس��تانداردهای جهانی را قبول نکرده و 

تنها یکدیگر را متهم می کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، موض��وع ارتقای 
اس��تاندارد آالیندگی خودروهای سبک 
 و س��نگین تولی��د داخ��ل ب��ه س��طح
 یورو 4 در اواخر دولت دهم مورد توجه 
قرار گرفت و برنامه زمان بندی برای این 
موضوع تدوین ش��د، اما خودروس��ازان 
در موع��د مق��رر اس��تاندارد آالیندگی 
محصوالت خ��ود را ارتقا نداده و تقصیر 
را ب��ه گردن وزارت نف��ت انداختند که 
توزیع سراس��ری سوخت یورو 4 را آغاز 

نکرده است. 
ب��ا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
این موضوع مجددا در دس��تور کار قرار 
گرفته و مقرر ش��د از ابتدای شهریورماه 
تم��ام  آالیندگ��ی  اس��تاندارد   1393
خودروهای س��بک تولید داخل )شامل 

سواری و وانت( به یورو 4 ارتقا یابد. 
خودروس��ازان اگرچ��ه در این موعد 
 برخ��ی خودروه��ای به روز خ��ود مانند 

تن��در 90 را ب��ه ی��ورو 4 ارتق��ا دادند، 
اما ش��ش ماهی ط��ول کش��ید تا همه 
خودروه��ای س��بک تولی��د داخ��ل به 
اس��تاندارد آالیندگی یورو 4 ارتقا یابند 
و س��رانجام از ابتدای سال 1394 تمام 
خودروهای س��بک به استاندارد یورو 4 
تجهیز ش��دند. اما در حوزه خودروهای 
سنگین نیز خودروسازان در اواخر دولت 
دهم در ارتق��ای اس��تاندارد آالیندگی 
به یورو 4 تاخیر داش��تند و سرانجام از 
ابتدای سال 1394 استاندارد آالیندگی 
تم��ام خودروهای س��نگین تولیدی به 
ی��ورو 4 ب��ا DPS  )فیلت��ر دوده( ارتقا 
یافت. در حال حاضر که به پایان س��ال 
139۶ نزدیک می شویم نیز خودروهای 
س��بک و س��نگین داخل��ی همچنان با 
اس��تاندارد یورو 4 تولید می ش��وند. این 
وضعی��ت در حالی اس��ت ک��ه در اروپا 
س��ال ها اس��ت اس��تاندارد آالیندگ��ی 
خودروه��ا ب��ه ی��ورو 5 و ی��ورو ۶ ارتقا 
یافته، ام��ا هنوز خودروس��ازان داخلی 
اقدامی برای ارتقای استاندارد آالیندگی 

محصوالت خود انجام نداده اند. 
ب��ا ای��ن ح��ال طب��ق دس��تورالعمل 
آالیندگ��ی  اس��تاندارد  تدوین ش��ده، 

خودروهای سبک از ابتدای سال 139۸ 
باید ب��ه ی��ورو 5 ارتقا یاب��د. همچنین 
استاندارد آالیندگی خودروهای سنگین 
نی��ز از ابتدای س��ال 139۸ باید برابر با 
اس��تاندارد روز اروپا باش��د که در حال 

حاضر یورو 5 و ۶ است. 
عقب ب��ودن صنعت خ��ودروی ایران 
زمین��ه  در  اس��تانداردهای جهان��ی  از 
اس��تاندارد آالیندگی خودروها در حالی 
اس��ت ک��ه خودروس��ازان مس��بب این 
وضعیت را وزارت نف��ت می دانند که از 
توزیع سراسری س��وخت مناسب برای 
ارتق��ای اس��تاندارد آالیندگی خودروها 

خودداری کرده است. 
انجم��ن  دبی��ر  زمین��ه  ای��ن  در 
خودروس��ازان ای��ران می گوی��د: طبق 
مصوبه دولت دهم ش��ش م��اه قبل از 
آالیندگی  اس��تاندارد  ارتق��ای  موع��د 
خودروه��ای داخلی به ی��ورو 4، وزارت 
 نف��ت باید س��وخت بنزی��ن و گازوییل 
ی��ورو 4 را به ط��ور سراس��ری توزی��ع 
می کرد که ای��ن اتفاق نیفتاد به همین 
دلی��ل خودروس��ازان نی��ز در ارتق��ای 

استاندارد تاخیر داشتند. 
احم��د نعمت بخ��ش ب��ا بی��ان اینکه 

حتی در حال حاض��ر نیز هنوز بنزین و 
گازوییل یورو 4 به طور کامل و سراسری 
در کشور توزیع نمی شود، اظهار می کند: 
به عنوان مثال در گازوییل یورو 4 میزان 
س��ولفور باید کمتر از PPM 50 باشد، 
اما در ح��ال حاضر در م��واردی میزان 
سولفور گازوییل به 50 هزار PPM نیز 
می رسد که باعث تخریب موتور خودرو 

و فیلتر آن می شود. 
آی��ا  اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
خودروس��ازان ب��ا وج��ود عق��ب بودن 
از اس��تانداردهای جهان��ی در موع��د 
تعیین ش��ده از ابت��دای س��ال 139۸ 
استاندارد آالیندگی محصوالت خود را 
به یورو 5 ارتق��ا خواهند داد، می گوید: 
خودروسازان اقدامات الزم برای ارتقای 
اس��تاندارد آالیندگی به یورو 5 را آغاز 
کرده ان��د و برخی نمونه های خودرو نیز 
با این اس��تاندارد تولید شده است، اما 
مشکل این است که اگر وزارت نفت در 
موعد مقرر اس��تاندارد آالیندگی بنزین 
و گازویی��ل را ب��ه ی��ورو 5 ارتقا ندهد، 
ارتق��ای اس��تاندارد خودروه��ا تاثیری 
نداش��ته و حتی باعث تخریب خودرو و 

آالیندگی بیشتر هوا خواهد شد. 

معاون وزیر صنعت مطرح کرد 

برنامه ریزی »ایدرو« برای ارتباط قطعه سازان داخلی با زنجیره جهانی

گام های لرزان خودروسازان برای ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها

خودروسازان وزارت نفت را متهم می کنند! 

اثرات نظام تعرفه ای جدید در صنعت خودرو
اخبار

علت ایجاد بازار دونرخی خودرو 
چیست؟ 

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو معتقد 
اس��ت هنگامی که خودروسازی که وظیفه اصلی 
آن تولید است وارد جریان خریدوفروش می شود 

طبعا از تولید و کیفیت دور می شود. 
س��عید موتمن��ی در گفت وگو با خب��ر خودرو 
اظهار داش��ت: متاس��فانه امروز خودروسازان به 
میزان��ی وارد جریان پیش فروش ها و ارائه س��ود 
به خریداران ش��ده اند که از وظیفه ذاتی شان دور 
ش��ده اند و نتیجه آن شرایط حاکم بر بازار خودرو 

شده است. 
وی تاکی��د کرد: چ��را باید هنگام��ی که بانک 
مرک��زی 1۸درص��د س��ود پرداخ��ت می ک��رد 
خودروس��ازان 27 تا 31درصد سود به متقاضیان 
پرداخت کنند، اما خوشبختانه بانک مرکزی ورود 
کرد و جلوی این اقدام شرکت های خودروساز را 

گرفت. 
وی افزود: خودروسازان یا باید بنگاه داری کنند 

یا بانک داری یا تولیدکننده خودرو باشند. 
وی با اش��اره ب��ه انتقاد برخی فع��االن صنعت 
نس��بت به طرح موض��وع رکود در ب��ازار خودرو 
توس��ط اتحادیه گفت: رکود در ش��رایطی مطرح 
می ش��ود که تقاضا در بازار افت کرده و مش��تری 
از محصوالت شرکت های داخلی در بازار استقبال 
نمی کن��د، هرچند بنا به گفته فعاالن این صنعت 
در زمانی که تولیدات به فروش می رس��د رکودی 
در بازار وجود ندارد، اما س��والی که اینجا مطرح 
می ش��ود اینکه چه می��زان از تولی��دات در بازار 

داخل و چه تعداد صادر می شود؟ 
وی تاکی��د ک��رد: در ش��رایطی که مش��تری 
اس��تقبالی از تولیدات داخلی نمی کند برداش��ت 
ب��ازار رکود تقاضا در بازار اس��ت، هرچند در این 
وضعیت بخش��ی از اقشار ضعیف جامعه ناگزیر به 
خرید برخی خودروهای ک��م کیفیت با توجه به 
بودجه و امکان مالی هس��تند. در واقع این تعداد 
از خریده��ا ناش��ی از تقاضای اجب��اری در بازار 
اس��ت درحالی که در دنیا به این دید به مشتری 
ن��گاه نمی ش��ود و چنانچه خودروی��ی 100هزار 
 دالر ی��ا ه��زار دالری باش��د ب��ه لح��اظ کیفیت 
قطعات مساوی اس��ت و تنها تفاوت آن به لحاظ 

تعداد آپشن ها است. 
وی اف��زود: بای��د قب��ول کرد که ب��ازار خودرو 
رک��ود دارد و اگر خودرویی نیز در بازار به فروش 

می رسد نه از سر عالقه که روی اجبار است. 
وی همچنی��ن با توجه به قیمت های غیر واقعی 
برخ��ی از خودروه��ای جدید در ب��ازار گفت: هر 
خودرویی قیمت جهانی دارد و در دنیا هم رقابت 
تعیین کنن��ده قیمت اس��ت؛ به ط��وری که امروز 
مصرف کننده برای خرید هر کاالیی ابتدا کیفیت 
و سپس قیمت را مورد ارزیابی قرار داده و سپس 

اقدام به خرید می کند. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران در ادامه وجود 
ش��رایط کنونی بازار را ناش��ی از نب��ود نظارت بر 
ب��ازار خ��ودرو دانس��ت و تاکید کرد: متاس��فانه 
همچنان ش��رکت ها با عرضه مح��دود و مدیریت 
بر این جریان تالش می کنند تا محصوالت به زیر 
قیمت رسمی شرکت نرسد چرا که در این صورت 
بس��یاری از متقاضیانی که اق��دام به پیش خرید 
کردند، با افت قیمت خودرو به زیر قیمت شرکت، 

پول های خود را مطالبه خواهند کرد. 
موتمنی با اشاره به استقبال مشتریان از عرضه 
خودروه��ای جدید در بازار گفت: البته این اقبال 
در صورتی است که این خودروها قیمت متناسبی 
داشته باش��د؛ به عنوان مثال خودرویی مانند پژو 
200۸ ک��ه قیم��ت جهانی آن ح��دود ۶5 تا 70 
میلیون اس��ت قیمت واقعی آن در بازار ایران 90 
میلیون اس��ت و با هر گون��ه افزایش غیر منطقی 

قیمت در بازار مسلما تقاضایی نخواهد داشت. 
وی افزود: چرا شرکت ها به اندازه کافی خودرو 
وارد ب��ازار نمی کنند تا مش��تری که امروز نیاز به 
خودرو دارد اقدام ب��ه خرید فوری کرده و همان 
روز خودرو را با س��ند تحویل بگیرد این در حالی 
است که در دنیا، حتی برندهای معروف متقاضی 
ک��ه خودروی��ی را درخواس��ت می کند ب��ا تمام 
آپش��ن های دلخواه ظرف یکی دو روز به خریدار 

تحویل می دهند. 
وی گفت: هم اکنون برخی ش��رکت های داخلی 
به واس��طه تخلفاتی که در جری��ان خریدوفروش 
جم��ع آوری  ص��دد  در  می گی��رد،  ص��ورت 
نمایندگی ه��ای فروش هس��تند. زمانی که قیمت 
خ��ودرو در ب��ازار دونرخی ش��ود، 100درصد به 

دنبال آن فساد ایجاد می شود. 
موتمنی معتقد اس��ت وقتی خ��ودرو به اندازه 
کافی به بازار تزریق نمی شود مسئله دونرخی در 

بازار خودرو به وجود می آید. 
وی تاکید کرد: تا زمانی که شرکت ها خودشان 
را به روز نکنند و موضوع پیش فروش ها برداش��ته 
نش��ود، این گرفتاری ه��ا در بازار خ��ودرو وجود 

داشته و شاهد بازار سالمی نخواهیم بود. 
بای��د  خودروس��از  ش��رکت های  گف��ت:  وی 
ویترین های ش��ان را پر کنند تا مشتری در موقع 
نیاز و بدون معطلی خودروی دلخواه را خریداری 

کند. 

اخبار

2 نکته مهم مغفول مانده از سوی 
خودروسازان

یک عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس دهم 
می گوید رقابت و س��ختگیری در استانداردها عامل رشد و 
توسعه همه جانبه صنعت خودرو است، درحالی که توجه به 

این مهم در این صنعت مغفول مانده است. 
محمدرض��ا منصوری در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظهار 
داش��ت: تا زمانی  که در میان خودروس��ازان رقابتی ایجاد 
نشود و حق انتخابی برای مشتریان وجود نداشته باشد طبعا 

کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش نخواهد یافت. 
وی تصریح کرد: امروز نبود رقابت در تولید موجب شده 
خودروها به هر قیمتی در بازار فروخته شود و مردم مجبور 
به خرید کاالیی ش��وند که ارزش واقع��ی آن کاال، مبلغی 
نیست که می پردازند. وی با اشاره به اینکه متاسفانه کیفیت 
خودروهای داخلی عموما در نازل  ترین س��طح کیفی قرار 
دارد، اف��زود: تا زمانی ک��ه مدیریت ها در این صنعت دولتی 
باش��د و متولی این صنعت باق��ی بمانند، کیفیت صنعت 
خودروس��ازی کشور روز به روز افت خواهد کرد. وی تاکید 
ک��رد: معموال با عنوان حمایت از تولید صحبت های خوبی 
مطرح می شود، درحالی که هر سال کیفیت محصوالت افت 
و قیمت ها باال می رود، بنابراین تا زمانی که جریان فعالیت در 
این صنعت دولتی است و خصوصی سازی به درستی انجام 

نشود روال کیفیت و قیمت همین خواهد بود. 
وی گف��ت: وجود انحصار در فرآین��د تولید خودرو، عدم 
توجه به مشتری  مداری و انجام هزینه های الزم برای ارتقای 
کیفیت، از دالیل پایین ب��ودن کیفیت برخی خودروهای 
تولیدی در کش��ور است. نماینده س��اوه و زرندیه در خانه 
ملت با اشاره به اینکه قیمت خودرو در داخل کشور بیش از 
قیمت جهانی به متقاضیان عرضه می شود، اظهار داشت: اگر 
بازار خودروی کشور رقابتی شود، مردم می توانند خودروی 

متنوع، باکیفیت و با قیمت مناسب تهیه کنند. 
منصوری همچنین با توجه به اهداف چش��م انداز 1404 
صنعت خودرو و لزوم تولید 3 میلیون دستگاه خودرو، تاکید 
کرد: در شرایطی که صنعت خودروی ایران با این رقم فاصله 
زی��ادی دارد، باید فضای تولید را برای ورود س��رمایه های 
خارج��ی باز ک��رد و نباید جری��ان تولید خ��ودرو را به دو 
خودروسازی بزرگ کشور محدود کرد، بلکه باید نسبت به 

ایجاد قطب جدید توسط بخش خصوصی اقدام شود. 
به گفته وی، دولت باید با در نظر گرفتن سیاس��ت های 
کالن در صنعت خودرو، ساماندهی این صنعت را در دستور 
کار خود قرار دهد هرچند تا زمانی که صنعت خودروی ایران 
دولتی اس��ت، نمی توان انتظاری در حوزه رقابت پذیری در 

تولید، کیفیت و قیمت داشت. 

تولید یک سوپراسپورت بی صدا 
توسط »مرسدس بنز«! 

اگر یک روز تصمیم به آرامش و رانندگی در س��کوت را 
دارید، مرسدس بنز یک فکر اساسی برای شما کرده است 
و آن هم طراحی و س��اخت یک دوچرخه منحصربه فرد با 
الهام از خودروی سوپر اسپورت AMG GT R خواهد بود. 
AMG GTR به گزارش پرشین خودرو، مرسدس بنز

یک سوپر اسپورت وحشی تمام عیار است که با سود جستن 
از یک پیشرانه هشت سیلندر چهار لیتری، می تواند 577 
اسب بخار قدرت و 700 نیوتن متر گشتاور داشته باشد که 
آن را با سروصدای زیاد به سمت چرخ های اتومبیل هدایت 
می کن��د. اما اگر یک روز تصمیم ب��ه آرامش و رانندگی در 
س��کوت را دارید، مرسدس بنز یک فکر اساسی برای شما 
ک��رده اس��ت و آن هم طراحی و س��اخت ی��ک دوچرخه 
 AMG منحصربه فرد با الهام از خودروی س��وپر اسپورت
GT R خواهد بود که در ادامه س��عی داریم ش��ما را با این 
وسیله بی صدا، اما پرسروصدا در رسانه های مختلف خبری 
آشنا کنیم. اول از همه می توان گفت که ریشه این دوچرخه 
 ROTWILD منحصربه فرد به ش��رکت دوچرخه س��از
برمی گردد که کمپانی خودروسازی مرسدس بنز برای انجام 
پروژه خود، نس��خه RS.2 آن را انتخاب کرده و ش��روع به 
اعم��ال تغییرات الزم روی آن کرده اس��ت تا این دوچرخه 
منحصربه فرد را به اتومبیل س��وپر اسپورت چند صد هزار 
دالری خود شبیه کند که حتی در قیمت گذاری هم شاهد 
قیمت باالی آن درس��ت همانند قیمت ۶ رقمی مرسدس 
AMG GTR هس��تیم ک��ه در این خص��وص، کمپانی 
خودروسازی مرسدس بنز اعالم کرده است که برای فروش 
هر یک از آنان، مبلغ ۸290 دالر از مشتریان دریافت می کند 

که چیزی حدود 33 میلیون تومان می شود! 
قطعا این دوچرخه یکی از گران قیمت ترین نمونه های موجود 
در بازار خواهد بود، اما شرکت دوچرخه ساز ROTWILD و 
همچنین مرس��دس بنز به صاحبان ای��ن دوچرخه اطمینان 
می دهد که درس��ت همانند محصول س��وپر اسپورت خود، 
یک راحتی و اس��تحکام بی نظیر برای آنان داشته باشد، زیرا 
در ساخت شاسی یا حتی رینگ های این دوچرخه از قطعات 
فیبرکربنی استفاده ش��ده است که نشان می دهد دارای وزن 
کافی و استحکام کافی است، اما در مجموع پس از مونتاژ کامل، 
وزن نهایی این دوچرخه به چیزی حدود 11 کیلوگرم می رسد 
که در مقایسه با دیگر رقبای خود همچون دوچرخه فراری یا 
اخیرا دوچرخه 5.9 کیلوگرمی استون مارتین چندان سبک 
نیست. در پایان الزم به ذکر است که این دوچرخه نخستین 
محصول مرس��دس بنز نخواهد بود، زیرا پیش از این در سال 
2013 می��الدی با الگوبرداری از خودروی G کالس، کمپانی 
خودروسازی مرسدس بنز دوچرخه R. X45 AMG را تولید 
کرد و سپس در سال 2015 میالدی یک دوچرخه دیگر تحت 
عنوان GT S-inspired طراحی کرد و حاال پس از گذشت 
دو سال، شاهد طراحی و ساخت دوچرخه جدید این شرکت 
هس��تیم که به تعداد محدود 50 عدد تولید شده و به قیمت 

۸290 دالر به مشتریان عرضه می شود. 



بان��ک ملی ایران قص��د دارد در اقدامی نو، همزمان با حمایت از 
نخب��گان دارای ای��ده، از آنها برای ارائه خدم��ات نوین برای مردم 

کمک بگیرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی 
ای��ران، گرچ��ه ایده ه��ای زی��ادی میان 
جوانان نخبه کشورمان وجود دارد که هر 
کدام می تواند ب��ه محصولی مهم تبدیل 
ش��ود، اما بس��یاری از آنها به دلیل نبود 
س��رمایه الزم برای تجاری سازی تنها در 

حد یک ایده باقی می ماند. 
و  دانش��مند  جوان��ان  بس��یار  چ��ه 
توانایی ه��ای  ک��ه  تحصیلک��رده ای 
تهی��ه  در  را  خ��ود   ذهن��ی 
و تدوی��ن یک ایده ب��ه کار گرفته اند و به 
ظن خود می توانند مش��کلی از مشکالت 
کش��ور را حل کنند، اما نمی توانند آن را 

عملیاتی کنند. 
از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی، بانک ها و سازمان ها 
با مش��کالتی مواجهند که این مشکالت در یک نگاه خالقانه و نو، 

قابل حل است. 
ب��ر این اس��اس بانک ملی ای��ران قصد دارد به منظور اس��تفاده 
از توانایی ه��ای جوان��ان دارای ای��ده و نیز تس��ریع در برخی امور 
بان��ک از این ظرفیت اس��تفاده کند؛ به 
همی��ن منظ��ور جش��نواره ای در حوزه 

استارت آپ ها در دست طراحی است. 
بان��ک تصمی��م دارد نیازه��ای خود 
اختی��ار  در  را  آن  و  کن��د  مط��رح  را 

ایده پردازان قرار دهد. 
آنها نیز طی یک فرآیند مشخص، این 
خواس��ته ها را بررسی و ایده های خود را 

طرح می کنند. 
هی��أت داوران نی��ز پس از بررس��ی، 
طرح های برت��ر را انتخ��اب و آنها را به 

بانک معرفی می کند. 
بانک ملی ای��ران در نهایت به منظور 
اس��تفاده از ایده های منتخب، روی آنها سرمایه گذاری خواهد کرد 
تا هم صاحب ایده حمایت شود و هم با این روش، بخشی از مسائل 

موجود در بانک با استفاده از توان نخبگان حل شود. 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از آماده سازی نخستین استارت آپ 
فکتوری کشور توسط بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد. 

به گزارش ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال، 
سورنا ستاری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه 
اظهار داش��ت: ما هر س��اله در نمایشگاه شاهد 
اتفاقات جدیدی هس��تیم که در این زمینه و در 
پی رش��د استارت آپ ها فضای اطراف ما را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
ستاری در ادامه درخصوص طرح شامد تأکید 
کرد: در حوزه فضای مجازی یکی از مش��کالت 
بزرگ بحث تعداد مجوزها و محیط کس��ب وکار 
اس��ت. این طرح وارد بحث مجوزدهی ش��ده و 
جنبه سلبی آن بسیار پایین است. خوشبختانه در 
طرح شامد بسیاری از این مسائل دیده شده که 
می تواند در بهبود فضای مجازی مؤثر واقع شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه این جای��گاه هم اکنون به 

صورت توانی در حال رشد و گسترش است، ابراز داشت: نگرش جدیدی که در 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در حوزه تقویت استارت آپ وجود دارد بسیار 
مفید و ارزشمند است و باید انعطاف الزم را در این باره داشته باشیم تا خود را 

با وضعیت پیش رو تطبیق دهیم، چراکه این یک فضای جدید است و قابلیت 
رشد ۱۰ برابری دارد. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم تقویت 
حوزه کس��ب و کار به واس��طه بهره گیری از خدمات و حضور بخش خصوصی 
تأکید کرد و افزود: بدون شک زمانی  که حوزه 
کس��ب و کار از طری��ق بخش خصوصی تقویت 
و منتقل ش��ود می تواند با اثرات بسیار مثبتی 
همراه باش��د باید توجه داش��ت که این امر در 

گذشته وجود نداشت. 
س��تاری ب��ه برنامه ه��ای ای��ن معاونت در 
آینده پیش رو در خصوص ش��هر تهران اشاره 
کرد و بیان داش��ت: برای توس��عه شهر تهران 
برنامه های مفصلی داریم و باید توجه داش��ت 
که آینده این ش��هر در برج سازی و مال سازی 
نیس��ت، بلکه آینده این شهر در حوزه فناوری 
تعریف می شود. معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری همچنین به آماده س��ازی نخستین 
استارت آپ فکتوری توسط بخش خصوصی در آینده نه چندان دور اشاره کرد و 
گفت: در این باره باید محیط کسب و کار فراهم شود باید گفت هم اکنون مشکل 

اشتغال، محیط و اکوسیستم کسب و کار است. 

س��ازمان تامین اجتماعی و ۱۱ اس��تارت آپ و شرکت و مجموعه کسب وکار نوین 
برای برقراری پوشش بیمه ای نیروی انس��انی شاغل در آنها وارد مذاکره شده اند. به 
گزارش مهر، معاون بیمه ای س��ازمان تامین اجتماعی، با اعالم این خبر گفت: ده ها 

جلسه با مدیران و مسئوالن شرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنتی برگزار شده و در آینده ای نزدیک، 
پوش��ش بیمه ای تامین اجتماعی برای پرس��نل این 
ش��رکت ها برقرار می شود. محمدحس��ن زدا با بیان 
اینکه رابطه اشتغالی رانندگان آژانس های اینترنتی 
با صاحبان این کس��ب وکارها، نوعی جدید از رابطه 
مزدی است، گفت: رانندگان شاغل در این آژانس ها، 
نیروی انسانی مستقیم کارفرمایان خود نیستند، اما 
ارتباطی ارگانیک با ش��رکت یا مجموعه مادر دارند. 
مث��ال حقوق بگیر نیس��تند، اما پورس��انت دریافت 
می کنن��د. این موضوع باعث ش��ده که ما با ش��کل 
جدیدی از اشتغال روبه رو باشیم. وی با تأکید بر الزام 
قانونی تامین اجتماعی برای برقراری حمایت بیمه ای 

از رانندگان شاغل در این شرکت ها گفت: سازمان تامین اجتماعی، براساس اصل ٢٩ 
قانون اساس��ی موظف است آحاد مردم را زیر پوشش خدمات بیمه ای ببرد و به طور 
قطع، رانندگان آژانس های اینترنتی و دیگر کسب وکارهای نوین بیمه خواهند شد و 

از مزایای قانونی تامین اجتماعی بهره مند خواهند شد. وی از شناسایی ۱۱ مؤسسه و 
کسب وکار نوین و آغاز انجام مذاکرات اولیه درباره بیمه پرسنل آنها خبر داد و گفت: 
بیمه رانندگان آژانس های اینترنتی و کارکنان دیگر کسب وکارهای نوین، مطالبه ای 
جدی است و سازمان تامین اجتماعی این آمادگی 
را دارد که با توافق دو یا چند جانبه نس��بت به زیر 
پوشش بردن افراد شاغل در این کسب وکارها اقدام 
کند. صحبت های اولیه با مسئوالن این شرکت ها 
انجام شده و بناست از طریق بیمه توافقی، پوشش 
بیم��ه ای را برقرار کنیم. معاون بیمه ای س��ازمان 
تامین اجتماع��ی، در پاس��خ به این س��وال که اگر 
مذاکرات به نتیجه نرسید، سازمان تامین اجتماعی 
چ��ه راهب��ردی را در پیش خواه��د گرفت، اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعی، مایل است در قالب 
بیمه های توافقی، ش��رایط را ب��رای رانندگان این 
آژانس ها و دیگر شرکت هایی که نیروی انسانی آنها 
به صورت غیرمستقیم با آنها کار می کنند، فراهم 
کند. پیشنهاد تامین اجتماعی به موسسان این کسب وکارها فراهم کردن شرایط برای 
استفاده کارکنان از بیمه توافقی است. به همین دلیل بر حصول توافق از طریق مذاکره 

امیدواریم، اما اگر به توافق نرسیم، به ناچار در قالب بیمه اجباری ورود خواهیم کرد.

یازدهمین نمایش��گاه بین المللی رسانه های دیجیتال از ٢۰ آبان  در مصالی 
تهران آغاز به کار کرد. ش��رکت »آس��ان بار« در قسمت استارت آپ ها حضور 
دارد و برای نخس��تین بار نس��خه صادراتی خود را به نام فریت گرام رونمایی 

کرده است. 
محمد حس��ینی، مدیرعامل مجموعه آس��ان 
بار در این خصوص گفت: ش��رکت فرتاک رایانه 
با بازخورد خوبی که از مش��تریان آسان بار طی 
مدت زمان کوتاهی دریافت کرده و با بررسی های 
فراوانی که در آمریکای شمالی انجام شده است، 
تصمیم به ص��ادرات این محصول به این منطقه 
گرفته  و این اتفاق برای نخستین بار است که در 

ایران رخ می دهد. 
اس��تارت آپ هایی که در ایران فعال هس��تند 
معم��وال از کانس��پت های تک��راری و تقلی��دی 
کش��ورهای پیش��رفته اس��تفاده می کنند. ایده 
»آس��ان بار« به قدری جدید و نو اس��ت که در 

این کش��ورها هم هنوز عملیاتی نش��ده و این اتفاق برای نخس��تین بار به نام 
freightgram توس��ط این شرکت انجام ش��ده و برای نخستین بار در این 
نمایشگاه رونمایی شده اس��ت. مقدمات راه اندازی فریت گرام در کشور کانادا 

انجام شده و دفتر کار مناسبی به این امر اختصاص یافته و مراحل ثبت قانونی 
آن در این کشور در حال انجام است. 

حس��ینی، اضافه کرد »آسان بار« یک برند ثبت شده از شرکت فرتاک رایانه 
اس��ت که به عنوان یک اس��تارت آپ و بازارگاه 
الکترونیکی حمل و نقل بار فعالیت می کند و در 
فاز اول، حمل و نقل بار بین شهری را مدنظر قرار 

داده است. 
 »آس��ان بار« از ٢6 آذر سال ۱3٩5 مصادف 
با روز ملی حمل و نقل، فعالیت خود را ش��روع 
و نخس��تین محصولmvp خود را در بس��تر 
تلگرام به صورت یک ربات و کانال تلگرامی در 

اسفندماه همان سال به بازار عرضه کرد. 
ای��ن محصول به ص��ورت کام��ال رایگان به 
ش��رکت های حمل و نقل و رانندگان س��رویس 
می دهد، به ش��کلی که ب��ا دکمه های طراحی 
شده در روبات، ش��رکت ها به راحتی می توانند 
بارهای خود را ثبت کنند و سپس بار تعریف شده پس از تأیید واحد پشتیبانی 
به کانال »آسان بار« ارسال می شود و راننده ها با عضویت در این کانال می توانند 

به تمام بارها دسترسی پیدا کنند. 

معاونعلمیرئیسجمهورخبرداددستیاریبانکملیایرانبهسمتاستارتآپها

آمادهسازینخستیناستارتآپفکتوریکشورتوسطبخشخصوصی
معاونبیمهایتامیناجتماعیخبرداد

دورجدیدمذاکراتبیمهایبااستارتآپها
نخستیناستارتآپیکهازایرانبهآمریکایشمالیصادرشد

تعداد بس��یار کمی از اس��تارت آپ ها موفق می شوند از شرایط سخت 
عبور کنند و به موفقیت برس��ند. چه اش��تباه هایی باعث شکس��ت آنها 

می شود و راه حل چیست؟ 
تحقیقات نش��ان می دهد تنها حدود ٢۰درصد از کسب و کارهای نوپا 
یک س��ال بعد از زمان راه اندازی دوام می آورن��د و بیش از نیمی از آنها 
به دلیل کمبود بودجه و نرسیدن به سوددهی نمی توانند به فعالیت های 
خود ادامه دهند. مطمئناً همه  بنیان گذاران دوس��ت دارند کس��ب و کار 
پایداری داشته باشند و این موضوع تنها با جذب مشتری، فروش و سود 
زیاد امکان پذیر می شود. یک کسب و کار باید در طول زمان توسعه یابد و 
از مراحل زیادی عبور کند تا رشد یکنواخت داشته باشد، اما تعداد کمی 
از صاحبان کس��ب و کار قادر به انجام چنین کاری هستند. دالیل زیادی 
باعث به وجود آمدن چنین مشکالتی می شوند. ما در این مقاله  به نقل از 
زومیت به بررسی چهار اشتباه عمومی می پردازیم که منجر به شکست 

استارت آپ  می شوند. 
ارزش آوردن پایی�ن -1

کسبوکار
بسیاری از کارآفرینان هنگام 
صحبت ک��ردن با مش��تری ها، 
پایی��ن  را  خ��ود  ارزش ه��ای 
زمانی که  مخصوص��ا  می آورند، 
مرحل��ه   در  کسب و کارش��ان 
اس��تارت آپ ق��رار دارد. گاهی 
اوقات نرس��یدن به س��وددهی 
باع��ث قبول ک��ردن ه��ر نوع 
قراردادی می شود و این موضوع 
چیزی جز پش��یمانی به همراه 
بس��یاری  داش��ت.  نخواه��د 
و  موقعیت ه��ا  ش��رکت ها  از 
قراردادهای بس��یاری خوبی را 
رد می کنند تا از مس��یر اصلی 
منحرف نش��وند. زمانی که شما 
اس��تانداردهای کسب و کار خود 
را پایی��ن نمی آورید، درواقع در 
حال جذب فرصت ها هس��تید، 
اما زمانی که احساس درماندگی 

می کنید، مشتری های تان نیز این موضوع را متوجه می شوند و در نهایت 
مجبور می شوید به شرایطی پایین تر از حد تصورتان قانع شوید. 

2-استفادهازنامنامناسب
نام کس��ب و کار، نخس��تین چیزی اس��ت که به مش��تری ها، شرکا و 
سرمایه گذاران شناخت ضمنی از کسب و کارتان می دهد. نام شرکت شما 
دارای مفاهیم بازاریابی اس��ت و بنابراین باید با دقت انتخاب ش��ود. نام 
ش��رکت، نماینده  شما اس��ت و باید در ذهن ها ماندگار باشد، همچنین 
فراموش نکنید که کسب و کار ش��ما به وب سایت و اپلیکیشن نیاز دارد. 
پس، از نام مناسب برای تبلیغ و معرفی کردن برند خود استفاده کنید. 
انتخاب نام مناس��ب برای کس��ب و کار چالش بزرگی است. ابزارهایی 
مانند Namobot به شما کمک می کنند که یک نام مناسب، خاص و 
مرتبط با برند خود پیدا کنید. اگر می خواهید مردم عاشق کسب و کارتان 

شوند، یک نام کوتاه، با معنی و جذاب برای برند خود انتخاب کنید. 
3-دیدنرقبابهچشمدشمن

برخی کارآفرینان به طور طبیعی، رقبای خود را به چش��م دشمن نگاه 
می کنند. ای��ن افراد به اندازه ای روی رقابت های تجاری تمرکز می کنند 
که نمی توانند از مزایای رقابتی برای وارد شدن به مراحل بعدی استفاده 
کنن��د. بعضی از مردم واقعا به کمک رقبای خود احتیاج دارند تا بتوانند 
در کارشان حرفه ای شوند. حتی بسیاری از شرکت های بزرگ، رویدادی 
برگزار می کنند و برخی خدمات خود را در اختیار رقبای کوچک تر قرار 
می دهند تا همه برای یک هدف واحد تالش کنند. البته این به این معنا 
نیست که رقبا را نادیده بگیرید و با همه روابط دوستانه برقرار کنید. باید 
ببینید که کدام تیم از شما پشتیبانی می کند و کدام تیم می خواهد شما 
را تخریب کند. اگر یک رقیب خوب داشته باشید می توانید در کنار هم 
به موفقیت های بزرگی دس��ت پیدا کنید. مخصوصا استارت آپ ها که به 
یک نقش سوم برای معامالت 
تجاری و به رسمیت شناخته 

شدن نیاز دارند. 
4-ع�دمآمادگ�یبرای
روبهروییبابدتریناتفاقها

عض��و  ک��ردن  ریس��ک 
ج��دایی ن��اپ��ذی��ر ه��م��ه 
گاهی  اس��ت.  کس��ب و کارها 
اوقات همه چی��ز عالی پیش 
می رود و گاهی اوقات این طور 
نیس��ت. برخی کس��ب و کارها 
برخی  و  می خورند  شکس��ت 
دیگ��ر دوام می آورن��د و ب��ه 
موفقیت های بزرگ می رسند. 
الزمه موفقیت یک کسب و کار 
این اس��ت که رهب��ر آن باید 
خودش را برای روبه رو ش��دن 
با بدترین ش��رایط آماده کند. 
آم��اده ش��دن ب��رای بدترین 
ش��رایط درحالی ک��ه ت��الش 
می کنید بهتری��ن خروجی را 
داشته باش��ید، کمک می کند 
که یک نقشه دوم برای نجات پیدا کردن از شرایط بحرانی تهیه کنید. 

 Wilding Wallbeds دنی��س ویلدین��گ، مدیرعام��ل ش��رکت
می گوید: »ما شرکت مان را در حیاط پشتی منزل راه اندازی کردیم و بعد 
از گذشت مدتی برای توسعه کس��ب و کارمان احتیاج به فضای تولیدی 
داش��تیم. بنابراین فضایی حدود ٢۷۰۰ مترمربع تهیه کردیم. متأسفانه 
بع��د از نقل مکان به فضای جدید متوجه ش��دیم ک��ه این محیط برای 
ما بس��یار کوچک اس��ت. بنابراین مجبور شدیم ٩ ماه ساخت و ساز را در 
محیط کار جدیدمان تحمل کنیم تا بتوانیم به ش��رایط مطلوب برسیم. 
این اتفاق باعث ش��د در کارمان اختالل ایجاد ش��ود و همچنین مجبور 
شدیم هزینه اضافه ای بابت آن پرداخت کنیم، اما توانستیم این دوران را 

پشت سر بگذاریم و دوباره به مسیر اصلی بازگردیم.«
ENTREPRENEURمنبع

مش��اور راهبردی اتاق تعاون ایران معتقد است حمایت از تعاونی های فعال 
در حوزه کارآفرینی نیازمند رفع موانع فعالیت در همه خوش��ه های کسب و کار 
اشتغال زا است. او تأکید دارد که جمعیت کارآفرین کشور به جای تولید بیشتر 

جذب بخش خدمات شده اند. 
محمدباقر ظهراب بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای عملی بخش 
تعاون برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه کارآفرینی، اظهار کرد: در س��ند 
توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر ایجاد و 
گس��ترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل های تعاونی، 
توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیالن دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و 
حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطالعات 
کارآفرین��ی در بخش تعاون، ایجاد و توس��عه ش��رکت های تعاونی تحقیقاتی، 

طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است. 
مش��اور راهبردی رئیس اتاق تعاون ای��ران افزود: رفع موانع فعالیت در همه 

خوشه های کس��ب و کار اشتغال زا 
در گرایش های صنعت، کشاورزی 
و خدم��ات مطابق با پتانس��یل و 
مزیت ه��ای نس��بی اس��تان های 
کشور، تس��هیل فرآیند دستیابی 
به مناب��ع، اطالعات، فن��اوری و 
ارتباطات، ضرورت اعطای تخفیف 
ب��رای کارآفرینان  کامل مالیاتی 
بخش تعاون، اعطای تس��هیالت 
وج��وه اداره ش��ده در م��اده ٢۰  
»س��ند توس��عه بخش تعاون«، 
اولویت در واگذاری س��هام بخش 
دولتی و بنگاه های مورد واگذاری 
به کارآفرینان، ایجاد ش��هرک ها 
اس��تقرار  تعاونی،  و مجتمع های 
تعاونی های نوپ��ای کارآفرینان و 
افزایش س��رمایه و منابع صندوق 
تعاون  ضمان��ت س��رمایه گذاری 
از جمل��ه س��ازوکارهای حمایت 
از تعاونی ه��ای فع��ال در ح��وزه 

کارآفرینی است. 
ظهراب بیگی گفت: کارآفرینی نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام 
اقتصادی اس��ت که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو اعم از مادی یا معنوی با 
بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص یا تبدیل ایده های حاصله از پژوهش و 

تحقیق به محصول، کاال و خدمات تعریف کرد. 
او افزود: سیاس��ت تحری��م اقتصادی علیه ایران به عن��وان اصلی ترین حربه 
اس��تکبار جهانی و کشورهای استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقالب 
بوده که با توسل به آن سعی بر تضعیف پایه های نظام و ضربه زدن به انقالب 

را داشته اند. 
مش��اور راهبردی رئی��س اتاق تعاون ای��ران یادآور ش��د: مهم ترین وظیفه 
مسئوالن کشور که بر کرسی های مدیریتی و اجرایی کشور تکیه زدند گرفتن 
این حربه از دست دشمنان و تالش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. 
ظهراب بیگی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخ ۸٩.6.۱6 در 
جمع کارآفرینان سراسر کشور، گفت: ایشان »اقتصاد مقاومتی« را مفهومی از 

کارآفرینی تلقی و توسل به کارآفرینی در شرایط روز کشور با تمرکز بر منابع 
و ظرفیت های بومی و ملی را تنها راه خالصی از »فشار اقتصادی دشمنان« و 
»آمادگی کشور برای جهش و حرکت پرسرعت« در مسیر اهداف و سیاست های 
ترس��یمی در قالب برنامه های توسعه ای تعریف شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ 
معرفی کردند. وی کارآفرینی پایدار و موفق را نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی 
امور مرتبط با مقوله کارآفرینی یا ارزش آفرینی دانس��ت و گفت: متأسفانه در 
ایران طی س��الیان متمادی نتوانس��ته ایم به پارامترها یا شاخص های درخور 
اکتفای��ی در این زمینه دس��ت یافته و عملکرد موفق��ی را رقم بزنیم. به گفته 
مش��اور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران، تبدیل ایده به یک فعالیت در ایران 
توأم با ریسک های حقوقی، اجرایی و سرمایه ای است و همین امر سبب شده 
که جمعیت کارآفرین کشور بیش از بخش تولید، جذب بخش های خدماتی در 
قالب فعالیت های واسطه گری، کارمندی و مشاغل خرد غیرمتشکل شوند که 

هیچ گاه شرایط الزم برای بروز و ظهور را پیدا نمی کنند. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
کارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور 
محرک��ه اقتصاد کش��ور در ابعاد 
اجتماعی و فرهنگی هس��تند که 
در اکثر کشورها جزو طبقات ویژه 
و دارای رتبه محسوب می شوند و 
مورد حمایت نظام های مدیریتی 
و اجرای��ی ق��رار می گیرن��د، این 
در حالی اس��ت که در ایران این 
طیف اف��راد از حداقل بضاعت ها 
برخوردارن��د و در اکث��ر م��وارد 
نسبت به آنها کم توجه یا بی توجه 
هس��تند مگر در شرایط خاص و 
برای مدتی معین آن هم به شرط 
ارتب��اط و امکان ارائ��ه ظرفیت، 
مورد حمایت دستگاه های متولی، 
نهادها و افراد ذی صالح قرار دارند. 
ظه��راب بیگ��ی، نب��ود بانک 
وع��دم  کس��ب و کار  اطالع��ات 
دسترس��ی به اطالع��ات فعاالن 
اقتص��ادی، از ه��م گس��یختگی 
بنگاه های اقتصادی، نبود س��ازوکارهای الزم برای ثبت ایده و برند و صیانت از 
حقوق کارآفرینان، نرخ باالی س��ود بانکی، ضعف بنیه مالی، مالیات و عوارض، 
نرخ دستمزد باالی نیروی انسانی، حق بیمه و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر 

را دلیل عدم ظهور و بروز ایده های نو در حوزه کسب و کار عنوان کرد. 
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان، کارآفرینی را مستلزم 
ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن شرایط خاص کارآفرینان دانست و گفت: 
در فاز نخس��ت، محورهای هفت گانه اقتصاد مقاومتی باید با شناس��ایی 
ظرفیت های اقلیمی و محیطی در داخل کش��ور و احصاء و احیاء تمامی 
مناب��ع توأم با ظرفیت س��نجی و فراهم کردن مش��ارکت عام��ه مردم در 
گروه ها و طیف های مختلف در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مقدمات ش��روع برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون 
اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیر این صورت تمامی اقدامات در دس��تور کار 

عقیم خواهد ماند. 

روزشنبهدرجریانخریدروزمجردها،فروشگاهاینترنتی
علیبابابادوبرابرمجموعفروشجمعهسیاهودوشنبه

سایبریدرآمریکا،بهرکوردفروش2۵.3میلیارددالردست
یافت.

بهگزارشزومیت،یکدههپیش،یازدهمنوامبرروز
گرامیداشتافرادمجرددرچینمحسوبمیشد.درسال

2۰۰۹،علیبابا،غولخردهفروشیچینی،اینروزرابهنسخه
بومیحراججمعهسیاهتبدیلکردوهشتسالبعد،فروش

اینفروشگاهآنالینچینیازاینرویدادساالنه،بهحدوددوبرابر
مجموعفروشجمعهسیاهودوشنبهسایبریدرایاالتمتحده

رسید.
علیباباروزگذشتهگزارشدادکهفروششازروزمجردهابا4۰درصد
افزایشنسبتبهسالگذشته،بهرقم2۵.3میلیارددالررسیدهاست.

اینمجموعفروشخارقالعادهتنهامختصبهروزشنبهاستوفروشاین
فروشگاهازابتدایهفتهگذشتهدرگرامیداشتاینرویداددرآنلحاظنشده

است.عالوهبراین،علیباباروزشنبهدرعرضتنها13ساعتبهرکورد1۸
میلیارددالردستیافتورکوردسالگذشتهخود)فروش1۷.۸میلیارددالردر
24ساعت(راجابهجاکرد.تحلیلگرانبازارمدعیهستنداینرشدعظیمناشیاز

رقابتخردهفروشانبرایکسبسهمازهزینههایمصرفکنندگانچینیدراقتصادروبهرشد
اینکشوراست.درطرفمقابل،فروشایاالتمتحدهبینروزهایشکرگزاریودوشنبهسایبری

درسالگذشته،12.۸میلیارددالربرآوردشدهاست.
درستهمانندمدلهایآمریکاییروزهایتعطیلبرایخرید،علیباباتخفیفهایمتنوعیروی

اجناسگوناگونازلوازمخانگیتاوسایلالکترونیکیتاپوشاکولوازمزیباییارائهمیدهد.
اقالمعجیبوغریبیکهماهیتروزمجردهارابهشوخیمیگیرندنیزبهشدتگسترشیافتهاند.

برایمثالیکشرکتچینیباپرداختیکباره11هزارو111یوان)تقریبًا1۶۷2دالر(،تأمین
مادامالعمرباجی،نوعینوشیدنیچینیرابرایمشتریبرعهدهمیگیرد.همچنینخردهفروشان

درقالب»فضایسبدخریدمجازی«،جاییکهمشتریانبرایافزایشظرفیتسبدخرید
میتوانندهزینهکنند،بهکسبدرآمدمیپردازند.وبسایتسیکستنگزارشمیدهدکه

خردهفروشانچینیبهمنظور»سهولتدرعملیات«،درانتخابتعداداقالمبرایقرارگیریدر
سبدخریدآنالینمحدودیتقائلمیشوندوبااینکارخریدارانراتشویقمیکنندبهجای
تراکنشهایمتعددیکهنیازمندپردازشبیشتریاست،یکسفارشخریدبهثبتبرسانند.

جکما)بنیانگذارعلیبابا(بهمنظورگرامیداشتاینرویداد،جشنیباحضورافرادمشهوری
چونفارلویلیامز،نیکولکیدمن،جسیجیوماریاشاراپووابرگزارکرد.اینمراسمازطریق

سرویسویدئوییعلیباباوسهشبکهتلویزیونیچینیپخششد.اینغولخردهفروشیچینی
پیشازاینرویداد،نزدیکبه1۰۰هزارفروشگاهخودرادرسراسرچینبهفناوریتشخیصچهره

برایانجامفرآیندپرداختتجهیزکردهبود.


4دلیلعمومیشکستاستارتآپها
مشاورراهبردیرئیساتاقتعاونایران:

کارآفرینانجذببخشخدماتشدهاند
فروشعلیبابادرروزمجردها

 ۲۵میلیارد دالر 
فروش در یک روز  
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دریچهنگاه

به گزارش ایسنا، علی جهانگیری، دبیر اجرایی پنجمین جشنواره نوآوری و 
فناوری ربع رش��یدی روزگذشته در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: ربع رشیدی به عنوان یکی از پنج منطقه ویژه علم و فناوری کشور است 

که با مصوبه شورای عالی عتف تأسیس شد. 
وی با بیان اینکه از س��ال ٩٢ هر ساله نمایشگاه و جشنواره برگزار می شود، 
اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف گذر از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد 

دانش بنیان متکی بر علم و فناوری و نوآوری برگزار می شود. 
جهانگیری با اش��اره به برگزاری پنج دوره این نمایش��گاه، خاطرنشان کرد: 
این نمایش��گاه از ٢۰ تا ٢۴ آبان ماه در س��ه بخش ایده های فناوری، توسعه و 

تجاری سازی فناوری و فروش محصوالت و خدمات برگزار شده است. 

مشارکت۷۰درصدیدانشگاهها
درجشنوارهربعرشیدی

امسال بیش از ۱۱۰ استارت آپ در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
حضور دارند و انتظار می رود یکی از بخش هایی باش��د که مورد اس��تقبال قرار 
گی��رد.  به گزارش ایران اکونومیس��ت، آموزش و تروی��ج کارآفرینی از اهداف 
استارت آپ ها است.  در این استارت آپ ها داوران و سرمایه گذاران حضور دارند 
که با توجه به پتانسیل هر ایده برای کسب و کار،  روی آن ایده سرمایه گذاری 

می کنند و ایده های برتر انتخاب می شوند.  
در این استارت آپ ها بررسی می شود که چگونه ایده یک فرد منابع مالی را 

در بازار هدف جذب می کند و به سوددهی می رسد.  
جامعه ما اکنون با رشد بیکاری مواجه هست و برپایی چنین استارت آپ هایی 

می تواند خیلی از مسائل مربوط به کارآفرینی جامعه را رفع کند.  

ایدهپردازانکسبوکارنو
دریازدهمیننمایشگاهرسانههایدیجیتال



روش ه��ای  در خص��وص  ش��نبه  روز 
تعیین بودجه تبلیغات توضیحاتی دادیم. 
پس از اینکه ش��رکت بودجه تبلیغات را 
مش��خص کرد، باید تصمی��م بگیرد این 
پ��ول را کجا هزینه کند؛ قطعا گزینه های 
بس��یاری از جمل��ه رس��انه های چاپ��ی 
)روزنامه ه��ا، مجله ه��ا و پس��ت( رادیو، 
تلویزیون )آگهی ه��ای ۳۰ ثانیه ای تا ۳۰ 
دقیق��ه ای( و اینترنت را پی��ش رو دارد. 
ترکیب رس��انه هایی ک��ه در نهایت برای 
انتقال پی��ام انتخاب می ش��وند، در واقع 
قلب استراتژی تبلیغات است. در ادامه به 
نقل از chetor، درخصوص برنامه ریزی 

و انتخاب رسانه خواهیم گفت. 

انتخاب رسانه
مصرف کننده هدف، محصول یا خدمات 
تبلیغ ش��ده و هزینه، س��ه عام��ل اصلی 
در تعیین ابزارهای انتقال پیام هس��تند. 
عوام��ل دیگر اه��داف کلی کس��ب وکار، 
پوشش منطقه دلخواه و میزان دسترسی 

به گزینه های رسانه ای هستند. 
کیم ت��ی گ��وردون، مرب��ی بازاریابی و 
سخنران رسانه، برای انتخاب ابزار انتقال 
پیام در تبلیغات، سه قانون عمومی را در 
مقال��ه ای به نام »انتخاب بهترین رس��انه 

برای تبلیغ« بیان می کند. 
1 - به دردنخورها را حذف کنید: کلید 
انتخاب رس��انه درس��ت، انتخاب منبعی 
اس��ت که بیش��ترین مخاط��ب هدف و 
کمتری��ن ات��اف را دارد. دسترس��ی به 
افراد زی��اد زمانی مفید اس��ت که تعداد 
زیادی از آنها مشتریان بالقوه شما باشند. 
ش��اید بهتر باش��د در روزنامه یا مجله ای 
با تیراژ کمتر تبلیغ کنید به ش��رط آنکه 
درصد باالیی از خوانن��دگان آن مجله یا 
روزنامه، جزو مشتریان هدف محصوالت 

یا خدمات شما باشند. 
2 - مش��تری را دنبال کنید: اینجا نیز 
هدف، پیدا کردن منابعی اس��ت که بازار 
هدف ش��ما بیشترین اس��تفاده را از آنها 
می برد؛ مخصوصا منبعی که مخاطب در 
آن به دنبال محصول و خدماتی از جنس 
محص��ول و خدمات شماس��ت. گوردون 
می گوی��د: »تبلیغ��ات در صفحات زرد و 

سایر فهرس��ت های راهنما اغلب راه حلی 
ارزان و به صرفه اس��ت. اینها رسانه هایی 
هستند که مشتریان هنگام تصمیم گیری 
درباره خری��د به آنها رج��وع می کنند.«  
)کت��اب اول، یلوپیج ی��ا صفحات زرد، به 
فهرستی از شماره تلفن های کسب وکارها 
اش��اره دارد که در صفحاتی به رنگ زرد، 

چاپ شده اند.(
۳ - به مقدار کافی تکرار کنید: امروزه 
تبلیغ��ات و تصاوی��ر دائم��ا بمباران مان 
می کنند. ب��رای آنکه بتوانی��د به آگاهی 
دیگ��ران نف��وذ کنی��د، بای��د ب��ا تناوب 
مش��خصی دیده ش��وید. گوردون تأکید 
در  و  پیوس��ته  اس��ت  »الزم   می کن��د: 
م��دت  زمان��ی طوالن��ی تبلی��غ کنید تا 

پیام تان را به مقصد برسانید.«

معیار برنامه ریزی
مدت زم��ان  و  تبلیغ��ات  زمان بن��دی 
برپایی کمپین تبلیغات��ی، دو عامل مهم 
در طراح��ی کمپین��ی موف��ق هس��تند. 
به طورکلی برای برنامه ریزی تبلیغات سه 

روش وجود دارد: 
1 - پیوس��ته: در این ن��وع زمان بندی، 
تبلیغ��ات با س��طحی یکس��ان در طول 
دوره )ماه یا س��ال و گاهی هفته( پخش 
می ش��ود و بیشتر زمانی استفاده می شود 
که تقاضا برای محصول تقریباً ثابت است. 
زمان بن��دی  ن��وع  ای��ن  2 - دوره ای: 
هنگامی اس��تفاده می ش��ود ک��ه میزان 
تقاض��ای محص��ول همیش��ه یکنواخت 
نیس��ت و ب��ا ف��راز و فرودهای��ی همراه 
اس��ت. برای هماهنگی با این تقاضاهای 
به صورت  بای��د  تبلیغات  غیریکنواخ��ت، 
دوره ای انجام ش��ود. توجه داشته باشید 
در ای��ن روش، تبلیغ��ات همیش��ه انجام 
می ش��ود فق��ط س��طح آن در دوره های 
مختل��ف، متف��اوت اس��ت. ن��وع دیگ��ر 
زمان بندی دوره ای، روش پالس��ی اس��ت 
که به پالس ه��ا یا جهش های ناگهانی در 

روند های پایدار فروش وابسته است. 
۳ - ت��وده ای: در این ن��وع زمان بندی، 
تبلیغ��ات فق��ط در دوره های��ی خاص و 
زمانی ک��ه تقاض��ا فصل��ی اس��ت، انجام 

می شود. 

مذاکرات و تخفیف ها در تبلیغات
بودج��ه،  تخصی��ص  روش  از  ف��ارغ 
رس��انه و اس��تراتژی کمپین، روش هایی 
وج��ود دارد که کس��ب وکارهای کوچک 
می توانن��د تبلیغات ش��ان را تا حد امکان 
مقرون به صرف��ه انج��ام بدهن��د. ویلی��ام 
کوه��ن در کت��اب  »کارآفری��ن و حال 
مشکات کس��ب وکار  کوچک«، فهرستی 
خ��اص  تخفیف��ات  و  »احتم��االت  از 
مذاکره« را نوش��ته که ممکن است برای 

کسب وکارهای کوچک مفید باشد. 
- تخفیف سفارش پس��تی: بسیاری از 
مجات به کسب وکارهایی که از تبلیغات 
پس��تی اس��تفاده  می کنند، تخفیف های 

چشمگیری می دهند. 
- پرداخت ب��ه ازای تماس: گاهی  اوقات 
تلویزی��ون، رادیو و مج��ات تنها به ازای 
تبلیغات��ی ک��ه واقع��اً منجر به پاس��خ یا 

فروش شده اند، پول دریافت می کنند. 
- تخفیف فراوانی: برخی  رسانه ها ممکن 
است به کسب وکارهایی که مقدار مشخصی 

تبلیغ از آنها می خرند، تخفیف بدهند. 
- آماده ب��اش: برخی کس��ب وکارها این 
حق را می خرن��د و صبر می کنند تا برنامه 
رسانه ای خالی شود. این کار عدم قطعیت 
باالیی دارد زیرا معلوم نیست چه زمانی لغو 
برنامه های دیگر یا سایر اتفاقات باعث خالی 
ش��دن برنامه می ش��ود، اما این نوع خرید 

اغلب ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر است. 
- کمک )در صورت نیاز(: در این توافق 
شرکت  تبلیغ کننده پستی آنقدر تبلیغات 
را ادامه می دهد ت��ا تبلیغ کننده به نقطه 

سر به سر برسد. 
- فضا ه��ای باقی مانده در تبلیغ محلی: 
فض��ای تبلیغ��ات منطق��ه ای در مجات 
اغلب فروش نمی رون��د بنابراین می توان 

آنها را با مبلغ کمتری خرید. 
- مبادله: برخی کسب وکارها می توانند 
محصوالت یا خدماتی را در ازای تبلیغات 

ارزان تر پیشنهاد بدهند. 
از  بس��یاری  فصل��ی:  تخفیف ه��ای   -
رس��انه ها هزینه تبلیغات را در زمان های 

خاصی از سال کاهش می دهند. 
- تخفیف ه��ای مرب��وط ب��ه تبلیغات 
گس��ترده: برخی مجات ش��اید دوست 

داشته باش��ند به افرادی که به طور دائم 
فضای بزرگی )دو یا سه صفحه( می خرند، 

نرخ های پایین تری پیشنهاد کنند. 
- دس��تیار خانگ��ی: اگر کس��ب وکاری 
خودش وارد باشد، می تواند آژانس تبلیغاتی 
خودش را ایجاد کند و دیگر مجبور نیست 

به دیگر آژانس ها کارمزد بپردازد. 
- تخفی��ف در پرداخ��ت هزین��ه: برخی 
رس��انه ها مخصوص��ا رس��انه های کوچک ، 
ب��ه کس��ب وکارهایی که هزین��ه تبلیغات 
را به ص��ورت نق��دی می پردازن��د، تخفیف 

می دهند. 
صاحبان کس��ب وکارهای کوچک باید از 
 انتخاب رس��انه  های تبلیغاتی تنها به خاطر

 ارزان ب��ودن، اجتن��اب کنن��د. ع��اوه بر 
ایجاد ارزش خوب، رس��انه باید بتواند پیام 
تبلیغ دهنده را به مش��تریان فعلی و آینده 

برساند. 

رابطه تبلیغات با سایر ابزارهای 
ترویج محصول

تبلیغ��ات یک��ی از ابزاره��ای تروی��ج 
محصول است که شامل شهرت، پیشبرد 
فروش و فروش شخصی می شود. هنگام 
مشخص کردن بودجه تبلیغات، مبلغی که 
صرف ابزارهای دیگر می شود نیز باید در 
نظر گرفته شود. ترکیب ابزارهای مناسب 
همچون ترکیب رسانه ها برای دسترسی 
ب��ه مخاطب  های هدف بیش��تر، ضروری 

است. 
انتخاب ابزار مناس��ب به این بستگی 
دارد که صاحب کس��ب وکار قصد دارد 
چ��ه پیامی برای مخاط��ب هدف خود 
ارس��ال کند. برای مث��ال ابزارهایی که 
در جهت روابط عمومی هستند ممکن 
است در س��اختن اعتبار بین جوامع یا 
بازار مؤثرتر از تبلیغات باشند. پیشبرد 
فروش به صاحب کسب وکار این امکان 
را می دهد که همزمان مصرف کننده و 
خرده ف��روش را هدف بگی��رد که برای 
انبار کردن کاالهای کسب وکار ضروری 
اس��ت. فروش ش��خصی این امکان را 
فراهم می کن��د که بازخوردی فوری از 
میزان پذیرش محصول به دست آورید. 
inc :منبع

برنامه ریزی رسانه

رسانه ها قلب استراتژی تبلیغات
کلید

105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها )2(

در شماره قبل به نقل از سایت بازده به 1۰ ترفند اول اشاره 
کردیم. در این شماره به تعدادی دیگر از این ترفندها می پردازیم. 

11- به کسب و کارتان شخصیت دهید
ال��ف( از عکس های خ��ود و کارمندان تان ب��رای تبلیغات 

استفاده کنید. 
ب( نقل قولی از فردی که در تصویر حضور دارد صمیمیت 
را منتق��ل کرده و باعث ایجاد اعتماد دیگران به ش��رکت تان 

می شود. 
پ( وقتی در سمینارها و برنامه ها از تصاویر استفاده شود، 

پاسخ به آنها به حد چشمگیری افزایش می یابد. 
12- از ضرب االجل استفاده کنید

الف( حتماً برای تبلیغات تان محدودیت زمانی تعیین کنید. 
ب( مراقب تاریخ های انقضا باش��ید. )پیشنهاد ویژه  تان چه 

روزی به پایان می رسد؟(
13- از نداشتن محصول تان بترسید

الف( برای محصوالتی که امنیت، ایمنی یا سامت شخصی 
را افزای��ش می دهند، ت��رس می تواند یک ابزار تقویت کننده 

مؤثر در کسب وکار باشد. 
ب( اگر االن محصول شما را نخرند، ضرر خواهند کرد. مثًا 
یک تخفیف یا یک هدیه ویژه را از دست خواهند داد. ترس از 

دست دادن از انتظار به دست آوردن قوی تر است. 
14- از رسانه ها استفاده کنید

الف( به انتشارات محلی، نامه هایی حاوی موضوعات مرتبط 
با کسب وکارتان بفرستید. 

ب( محصول یا کسب وکارتان را به رویدادهای جدیدی که 
در صدر اخبار هستند پیوند بزنید. 

پ( اگر نام ش��ما و کسب وکارتان چاپ شده باشد احتماال 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

ت( به عنوان متخصصی در حوزه خود شناخته خواهید شد. 
ث( شما این اطاعات را به خاطر یک وب سایت اینترنتی یا 

یک تبلیغ محلی یا ملی در اختیار دارید. 
15- تبلیغات طوالنی بسازید

الف( تبلیغاتی بخرید که ماه ها طول بکش��د، نه فقط چند 
دقیقه. )نشریات زرد محلی یا آناین(

ب( عائم مغناطیسی برای خودروها یا ون ها بسازید. پشت 
اتومبیل تان را فراموش نکنید. عائمی را روی شیشه عقب و 
پشت کامیون ها بچسبانید. بیشتر مشتری ها با رانندگی کنار 
وسیله شما آدرس یا شماره تلفن را برنمی دارند. احتمال این 

کار پشت چراغ قرمز بیشتر است. 
پ( از برچسب های س��پر یا تیشرت هایی با طرح زیرکانه 

استفاده کنید. 
ت( اگ��ر یک تبلیغ رنگ گران قیم��ت را چاپ می کنید از 

مسئول آن بخواهید قیمت چاپخانه را نیز درج کند. 
ث( بیرون بروش��ور را طوری طراحی کنید که ثابت بماند 
و در آین��ده فقط داخ��ل آن را تغییر دهید. ب��ه این ترتیب 
می توانید بروش��ورهای خالی را چاپ کنید و دم دس��ت نگه 
دارید. س��پس با تغییر پیام های تبلیغاتی تان فقط داخل آنها 

را چاپ کنید. 
ج( با چاپ تعداد زیادی در همان ابتدای کار، در هزینه های 
خود صرفه جوی��ی خواهید کرد. بعدها نیز تنها با چاپ آنچه 
متناس��ب با تغییرات ش��رکت تان نیاز داری��د، صرفه جویی 
بیش��تری خواهید کرد. از بروشورهای قدیمی و از مد افتاده 

پرهیز کنید. 
16- مواد تبلیغاتی را بررسی کنید

الف( حتماً از مواد بس��ته بندی درجه یک برای کارت های 
تبلیغاتی، سربرگ ها، بروشورها و... استفاده کنید. 

ب( رقبای تان از چه موادی برای تبلیغات استفاده می کنند؟ 
پ( اگر نمی توانید از پس هزینه بروش��ورهای چهار رنگ 
برآیید، از دو یا سه رنگ استفاده کنید. استفاده از رنگ پاسخ 

به آن را تا 26درصد افزایش می دهد. 
ت( اگر نمی توانید تبلیغات دو رنگ چاپ کنید، از اسکرین 

استفاده کنید. 
توجه: اس��کرین نام دیگری است برای سایه  )تاریک تر( یا 
ته رنگ )روشن تر(. برای مثال یک گل فروش برای حاشیه های 
بروشور گل های قرمز و برای متن آن رنگ مشکی را انتخاب 
می کن��د، یعنی دو رنگ. رنگ صورتی ۵۰درصد ته رنگ قرمز 
دارد، پ��س یک رنگ دیگر محس��وب نمی ش��ود. می توانید 
تعدادی گل صورتی را هم به آن اضافه کنید و هزینه اضافی 
اندک��ی برای آن بپردازید یا اصًا هزینه ای برای تان نداش��ته 
باشد. به این ترتیب در ظاهر سه رنگ قرمز، صورتی و مشکی 
را دارید. با اس��تفاده از رنگ خاکستری )ته رنگی از مشکی(، 
می توانید با هزینه یک بروشور دو رنگ، بروشوری چهار رنگ 
داشته باشید. گران به نظر می رسد درحالی که این طور نیست. 

17- یک کارت ویزیت به یاد ماندنی درست کنید
الف( از کارت ویزیت تان یک بروشور کوچک بسازید. اگر به 
نقشه یا اطاعات دیگر نیاز دارید از پشت کارت استفاده کنید. 

وقتی خودتان نیستید کارت تان نماینده شماست. 
ب( ه��زار کارت ویزی��ت دو رنگ ح��دود ۳۰ الی 6۰ دالر 

هزینه برمی دارد اما ارزشش را دارد. 
پ( کارت های رقبای تان چه ش��کلی است؟ چه پیامی به 

شما منتقل می کنند؟ 
ت( به شرکای کاری که ممکن است بتوانند کسب و کارتان 
را تبلیغ کنن��د، چندین کارت ویزیت بدهید. به هر کس��ی 
ک��ه ماقات می کنی��د کارت بدهید و در ه��ر نامه )و حتی 

صورتحساب ها( نیز کارت بگذارید. 
توجه: جو گیرارد، فروشنده اتومبیل معروف، عادت داشت 
در مسابقات فوتبال از صندلی های قسمت باالیی یک مشت 
کارت ویزیت را مانند کاغذ رنگی به هوا بیندازد تا روی س��ر 
کسانی بیفتد که روی صندلی های گران قیمت پایین نشسته 
بودند. پش��ت هر کارت برای خرید هر ماش��ین در دوشنبه 

بعدی، تخفیفی در نظر گرفته شده بود. 
ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

کمپین

بررسی یک کمپین
سایز برای موش ها خیلی اهمیت 

دارد
بازار خرده فروش��ی غذا در س��وئد دو بازیگر اصلی 
دارد. City Gross ، یک��ی از این بازیگران با کمی 

کسری بودجه در بازار بود. 
در اوای��ل دس��امبر 2۰16، ی��ک هنرمن��د بی نام، 
رس��توران و آجیل فروش��ی کوچکی در مرکز ش��هر 
مالمو برای موش ها س��اخت. بله، برای موش ها. این 
س��ازه زیبا یک ش��به به موضوع صحبت در رسانه ها 
تبدیل ش��د. ش��هروندان مالمو که انگار به یک نگاه 
عاشق ش��ده بودند، عش��ق این مغازه را به قلب ها و 

اکانت های اینستاگرام خود بردند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، آژانس Starcom پیش 
از هر کس دیگر متوجه این فرصت بازاریابی مناسب 
ش��د و به این نتیجه رس��ید که می تواند از هیجان و 
س��روصدایی که ایجاد ش��ده، برای رسیدن به هدف 
City Gross ، یعن��ی تبدیل ش��دن ب��ه برندی با 
ویژگی های انسانی و مرتبط با زندگی مردم، استفاده 

کند. 
اخب��ار رس��توران خیلی زود از طریق ش��بکه های 
 BBC، مث��ل  س��نتی  رس��انه های  و  اجتماع��ی 
Huffington Post  و برنام��ه جیم��ز کوردون بر 
س��ر زبان ها افتاد و به یکی از رس��توران های ش��لوغ 
و پرطرفدار در س��وئد تبدیل ش��د. م��ردم از طبقات 
اجتماع��ی مختل��ف ب��ه ای��ن رس��توران می آمدند؛ 
خانواده ها، گروه های پرس��تاران، بازنشسته ها، تجار، 
صاحبان کسب و کار و... به عبارت دیگر بخش بزرگی 
از جامعه ه��دف City Gross آنج��ا بودند. خیلی 
طول نکش��ید که مردم با گذاشتن ساخته های خود 
مثل کرواس��ان های کوچک، تکه ه��ای پنیر و حتی 
یک دوچرخه کوچک کنار رس��توران، س��عی کردند 
رستوران را زیباتر کنند. هیجان داشت بیشتر می شد! 

استراتژی
اس��تراتژی ارتباطی اصل��ی City Gross، اقدام 
س��ریع بود. برند باید به مخاطبان نش��ان می داد که 
غذا، محیط و مردم برایش اهمیت دارد. این مس��ئله 
اغلب از طریق محتوای منتشرش��ده در رس��انه های 
خریداری ش��ده و رسانه های تحت مالکیت خود برند 
ص��ورت می گیرد، اما همیش��ه ای��ن آرزو وجود دارد 
ک��ه برند بتواند از طریق رس��انه هایی که از آن خود 

می کند نیز خودنمایی کند. 
آژانس متوجه ش��د که تم��ام عکس هایی که افراد 
با س��ازه می گیرند، از زاویه پایین است و بین عکاس 
و س��ازه ج��ای خال��ی ب��رای City Gross وجود 
داش��ت تا بتواند کمپین کریسمس خود را آغاز کند. 
Starcom  همچنین براساس فیلم کارتونی راتاتوی 
می دانس��ت که جوندگان از غ��ذا و پنیر خوب لذت 
می برند. ایده اصلی از همین جا متولد شد؛ موشی که 
غذایش را در رس��توران کوچک می خورد و آجیل را 
در این فروشگاه می خرد، اما نمی داند که پنیر خوب 

برای کریسمس را باید از کجا تهیه کند! 
نباید وقت تلف می کردن��د؛ خیلی زود باید فضای 
 )City Gross(  رس��انه ای مناسب را برای مشتری
ایجاد می کردند. مش��تری باید در تمام تصاویری که 
رسانه های انبوه از رستوران منتشر می کردند و مردم 
در شبکه های اجتماعی شان به اشتراک می گذاشتند، 
حض��ور پی��دا می کرد. تصاوی��ر کمپین بای��د مقابل 
چشمان مردم زیادی )از جمله موش( قرار می گرفت. 
قرار بود مردم بتوانند City Gross را به عنوان یک 
فروشنده مواد غذایی بشناسند که به حس خوشحالی 
  Starcom .و محب��ت بین م��ردم اهمیت می ده��د
می خواست تبلیغات محیطی را به این کمپین اضافه 
کن��د، بنابراین کوچک ترین کمپی��ن محیطی تاریخ 

شکل گرفت. 
اجرا

آژان��س ب��ا انجام کم��ی اصاح��ات، از آگهی های 
کریس��مس موج��ود City Gross اس��تفاده کرد 
تا پیام آن برای موش مناس��ب باش��د؛ »قیمت های 
خیلی خیلی کوچک ب��رای پنیر.« همچنین از کاغذ 
معمولی نوش��ته ای برای ی��ک تابلوی کوچک تهیه و 
لمینیت کرد و آن را با چس��ب به مقوا چسباند. پایه 
 این تابلو از آهنربای یخچال س��اخته ش��ده بود. این 
تابلو/ بیلبورد خیلی کوچک در پیاده روی رس��توران 
موش گذاشته شد؛ به شکلی که در تمام عکس هایی 

که مردم مقابل رستوران می گرفتند، دیده شود. 
نتیجه

تابلوی کوچ��ک City Gross خیل��ی زود دیده 
ش��د و م��ردم ش��هر درب��اره اش ح��رف زدن��د و در 
وب س��ایت های خبری از آن نوشته ش��د. مقاله های 
زیادی در مورد این تابلو در نشریات آناین و آفاین 
نوش��ته شد. دو سلبریتی بس��یار مشهور سوئدی هم 
در یکی از برنامه های پرمخاطب س��وئد در این مورد 

سخن گفتند. 
مهم تر از همه اینکه بازدیدکنندگان این س��ازه، به 
عک��س گرفتن ادامه دادند و عکس ه��ای خود را در 
شبکه های اجتماعی شان به اشتراک گذاشتند و این 

تابلو بارها و بارها دیده شد. 
ب��ه ای��ن ترتیب کن��ار تم��ام ع��دد و رقم های به 
دس��ت آمده توس��ط برن��د، City Gross  در یکی 
از زمان های تاریک و پراس��ترس توانس��ت لبخند به 
لب های مردم بنش��اند و تمام ای��ن کارها را با نصب 
 ی��ک تابلوی کوچ��ک برای موش ها انج��ام داده بود. 

مترجم: نازنین کی نژاد
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چالش ه��ای  از  یک��ی  مش��تری مداری 
همیشگی شرکت هاس��ت. هزاران مقاله برای 
حفظ و نگهداری مشتریان نگارش شده است. 
در این مطلب قصد داریم به هفت اقدام موثر 

در این خصوص اشاره کنیم. 
1- ادبیات خود را تغییر دهید

تا به حال به این نکت��ه توجه کرده اید که 
چگونه با مش��تریان خود صحبت می کنید؟ 
بدون تردید نوع رفتار ش��ما ب��ا افراد، بیانگر 
شخصیت برند ش��ما خواهد بود و این امر را 
نمی توان به وسیله تبلیغات و صرف هزینه های 
کالن ب��ه باور قلب��ی مخاط��ب تبدیل کرد. 
در همین راستا بس��یاری از مدیران به علت 
عدم آگاهی نسبت به این امر باعث می شوند 
کارمندان به هر طریقی که تصور می کنند با 
مخاطبان خ��ود به گفت وگو بپردازند. همین 
امر باعث از دست رفتن مشتریان شما خواهد 
ش��د. بدون تردید نباید کوچک ترین تفاوتی 
می��ان نمایندگی ه��ای فروش ش��ما وجود 
داش��ته باش��د و در این رابطه نوع ادبیات نیز 
تعیین کنن��ده خواهد بود. ب��ه همین خاطر 
توصی��ه می ش��ود دوره های آموزش��ی برای 
تمامی کارکنان خود تعیین کنید تا هر یک 
به شکلی یکسان عمل کنند. با این حال صرفا 
یکسان بودن نحوه مکالمه کافی نبوده و الزم 
است ادبیات افراد نیز سازماندهی شود. با این 
ح��ال در رابطه با کش��ورهای خارجی به چه 

شکل باید اقدام کرد؟ 
پاس��خ بسیار ساده اس��ت. شرکت شما در 
هر نقطه از جهان باید به یک شکل شناخته 
ش��ود. در واق��ع در صورتی ک��ه بخواهید در 
کشوری دیگر طبق اصول رایج در مکالمه ها 
جلو بروی��د، صرفا وقت و هزین��ه خود را به 
علت انجام کاری تک��راری هدر خواهید داد. 
به همین خاطر الزم است همواره اصول ثابتی 
در این رابطه داش��ته باشید و نیم نگاهی نیز 
به فرهنگ کشور مقصد خود داشته باشید تا 

اقدامات ضد آن صورت نگیرد. 
2- اهدافی بزرگ در سر داشته باشید 

و آن را در معرض نمایش قرار دهید
اگرچه بس��یاری از افراد عقی��ده دارند که 
اقدامات ش��ما ت��ا قبل از اجرایی ش��دن باید 
مخفی نگه داش��ته ش��وند. با این حال توجه 

داشته باشید در صورتی که در اندیشه انجام 
کارهای بزرگ هستید، در معرض نمایش قرار 
دادن آن به نوعی قدرت نمایی محسوب شده 
و می تواند ش��ما را در جایگاه باالتری نسبت 
به س��ایر رقبا قرار دهد. همچنین این امر که 
شما با مشتریان خود صادق هستید و آنها را 
از اقدامات آتی خود باخبر می س��ازید، باعث 
به وجود آمدن حس��ی خوب و دوس��تانه در 
آنها خواهد ش��د و تمایل به کمک به شما در 
مس��یر رسیدن به هر یک از اهداف را در آنها 
تقویت خواهد ک��رد. در این رابطه می توانید 
خالقیت های جذابی نیز داش��ته باشید. برای 
مثال می توانید روی یک بنر بزرگ اهداف را 
مش��خص کرده و آن را داخل فروش��گاه های 
خود نصب کنید و زیر آن صندوقی قرار دهید 
تا افراد پیش��نهادات یا حتی انتقادات خود را 
نس��بت به موارد معرفی ش��ده، مطرح کنند. 
این امر که مشتری را چیزی فراتر از خریدار 
محص��ول بدانید، پیوندی قوی میان ش��ما و 
جامعه هدف ایجاد خواهد کرد که خود گامی 
مهم در راس��تای تبدیل آنها به مشتری دائم 

شما خواهد بود. 
3- به کارمندان خود فضا برای رش�د 

اختصاص دهید
ب��ه همان میزان ک��ه نحوه رفتار ش��ما با 
مشتریان بیانگر سطح ش��رکت شما خواهد 
بود، به همان می��زان نوع تعامل با کارمندان 
نیز تعیین کننده اس��ت. با ای��ن حال در این 
رابطه نباید اقداماتی مش��ابه را صورت دهید. 
در ابتدا به این سوال پاسخ دهید که کارمندان 
خ��ود دقیقا چه می خواهند. بن��ا بر آمارهای 
منتشرشده بیش��تر کارمندان اولویت خود را 
امکان رش��د و ترقی می دانن��د. این امر که تا 
پایان کار خود تنها در جایگاه فعلی باش��ند، 
بدون تردید آزار دهنده خواهد بود و از انگیزه 

فعالیت آنها خواهد کاست. 
در همین راس��تا الزم اس��ت ب��رای همه 
کارمندان مس��یری روش��ن را در راس��تای 
پیش��رفت و ترقی ترس��یم کنید. تحت این 
ش��رایط دیگر نی��ازی به اعمال فش��ار برای 
بهب��ود راندمان کاری نخواه��د بود و هر فرد 
تمام تالش خود را برای رس��یدن به جایگاه 
باالتر، خواهد کرد. با این حال اختصاص فضا 
به کارمندان صرفا در رابطه با ارتقای موقعیت 
شغلی نبوده و دخالت های بیجا را نیز شامل 

می شود. اگرچه تقریبا تمامی مدیران عالقه  به 
داشتن اشراف کامل نسبت به همه چیز دارند، 
با این حال فراموش نکنید که این امر نه تنها 
کارمندان را با مشکل مواجه خواهد ساخت، 
بلکه زمان زیادی را نیز از شما خواهد گرفت. 
به همین خاطر الزم اس��ت اعتماد خود را در 
س��طح مطلوبی نگه داشته و صرفا وظایف را 
ش��رح دهید و هر فرد را در نح��وه انجام آن 
آزاد بگذارید. تحت این شرایط است که امکان 

ایجاد خالقیت فراهم خواهد شد. 
4-محور اقدامات خود را مشتری قرار 

دهید
توج��ه ب��ه این نکت��ه ضروری اس��ت که 
مشتری ضامن بقا و رشد شرکت خواهد بود. 
به همین خاطر در تمامی تصمیمات توجه به 
آنها نیز ضروری اس��ت. با این حال بسیاری 
از ش��رکت ها خود را درگیر آمارها کرده و در 
تصمیم��ات خود توجه چندانی به مخاطبان 
خود نداشته و بر این باور هستند که مشتری 
خود را با ش��رایط ب��ازار وفق خواهد داد. این 
امر تنها زمانی می تواند درس��ت باشد که با 
بازاری تک قطبی مواجه باشید که خود شما 
در رأس آن قرار دارید. با این حال در فضای 
کس��ب وکار حال حاضر که به شدت رقابتی 
شده است، تصمیمات شما باید مشتری محور 
باشد. در این راستا ش��ناخت کامل و جامع 
مش��تری از اهمی��ت باالیی برخ��وردار بوده 
و باید همواره مکتوب ش��وند. در آخر توجه 
داشته باش��ید که آمارهای شما باید همواره 
به روز رس��انی ش��ده تا بتوانید تغییرات را به 
خوبی درک کنید. همچنین پرسش از خود 
مشتری نیز می تواند به تکمیل اطالعات شما 

کمک بسیار کند. 
5- همه افراد را درگیر کنید

ام��روزه بازار بیش از هر زمان دیگر تش��نه 
خالقی��ت اس��ت و تح��ت این ش��رایط تنها 
برندهایی قادر به رشد خواهند بود که به این 
امر توجه ویژه داش��ته باشند. یکی از مواردی 
که نی��از اس��ت در رابطه با آن به ش��یوه ای 
خالقانه عمل کنید، نوع اس��تفاده از مشتری 
اس��ت. در واقع نیاز ش��ما به مش��تری صرفا 
در راس��تای فروش محصول اگرچه سودآور 
خواهد بود، با این حال تحت هیچ ش��رایطی 
کافی نیست. در این راستا الزم است برخی از 
اقدامات خود را برعهده آنها قرار دهید. برای 

مثال می توانید از مشتری در راستای فروش 
محصوالت خود استفاده کنید. این امر بدون 
تردید توجیه اقتصادی بهتری به نسبت ایجاد 
نمایندگی های فروش متعدد خواهد داشت. 
همچنی��ن نیازی نیس��ت آنها را اس��تخدام 
کنید و صرف��ا اعطای تخفیف های ویژه برای 
خرید های آینده آنها کافی خواهد بود. این امر 
بدون تردید مورد رضایت مش��تری نیز بوده 
و باعث افزایش رضایت از برند ش��ما خواهد 
شد. در واقع با این اقدام شما با یک تیر به دو 
هدف دس��ت پیدا خواهید کرد. همچنین در 
صورتی که نمی توانید به شکلی مطلوب اصول 
مشتری مداری را اجرایی کنید، بهتر است از 
یک تیم تشریفات در این رابطه کمک گرفته 
تا اقدامات شما شکلی حرفه ای به خود گیرد. 
6- کارمندانی شاد، مشتریانی شاد را 

به وجود خواهند آورد
بدون تردی��د افراد تفاوت رفت��ار واقعی و 
مصنوعی را خیلی زود متوجه خواهند ش��د. 
بسیاری از ش��رکت ها صرفا به این امر توجه 
دارند که اف��راد کار خود را ب��ه بهترین نحو 
انج��ام دهند. با این حال نس��بت به این امر 
صرفا متکی به برخی قوانین خشک و قدیمی 
هستند. بدون تردید افراد باید ارتباط دوستانه 
با مشتری برقرار کنند تا بتوانند آنها را تحت 
تاثیر قرار دهند. این ام��ر با وجود کارمندی 
ناراحت و غیرقابل انعطاف ممکن نخواهد بود. 
در همین راستا الزم است محیط کاری را به 

فضایی شاد تبدیل کنید. 
ب��دون تردید اف��راد ان��رژی دریافتی را به 
مخاطب انتقال خواهند داد. در این رابطه هر 
شرکت باید با توجه به توانایی  و امکانات خود 
عمل کرده و از اختصاص اقداماتی که ممکن 
است بار مالی سنگینی به همراه داشته باشد 

خودداری کند. 
7-رضایت مش�تری از هر ف�رد را در 

اولویت قرار دهید
همواره از مش��تریان خ��ود بخواهید تا به 
عملک��رد تک تک افراد ش��رکت رأی دهند و 
همان را مبنای حقوق افراد قرار دهید. با این 
حال توجه داشته باشید که باید نظارت کافی 
در این رابطه وجود داش��ته باشد زیرا همواره 
ه��م، حق با مش��تری نبوده و ممکن اس��ت 

کارمند شما بی تقصیر باشد. 
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مراحل افزودن محتوای ویدئویی به 7اقدامدرراستایارتقایسطحمشتریمداری
استراتژی بازاریابی

ویدئو اب��زار قدرتمندی در بازاریابی محتوا محس��وب 
می ش��ود، ولی تولید ویدئوی مناس��بی ک��ه با مخاطبان 

به خوبی ارتباط برقرار کند، به کمی تخصص نیاز دارد. 
به گزارش زومیت، محتوای ویدئویی محبوبیت خود را 
از آنجا به دس��ت آورد که درآمدزایی باال و هزینه تولیدی 
کمی داشت. همچنان که روندهای فناوری رو به گسترش 
هستند، هزینه تولید ویدئو نیز پایین تر می آید. نکته مهم 
این است که ساخت ویدئوی موفق، بیش از آنکه مستلزم 
تخصیص بودجه باش��د، به استراتژی خوب بازاریابی نیاز 

دارد. 
پیش از تولید ویدئو، خوب فکر کنید

درس��ت مثل همه محص��والت تجاری دیگ��ر که باید 
مرحله تس��ت و آزمایش اولیه را بگذرانند، استراتژی شما 
هم نباید بدون بررسی و تحلیل دقیق، ویدئو را اولویت اول 
سرمایه گذاری های بازاریابی  قرار دهد. هرچند موتورهای 
جس��ت وجو و رس��انه های اجتماع��ی بی��ش از هر زمان 
دیگری مردم را به سمت ویدئو سوق می دهند و به خرید 
پلتفرم های مخصوص تشویق می کنند، ولی یک رویکرد 

متفکرانه، هرگز سریع و نامطمئن پیش نمی رود. 
محتوای شما تنها در صورتی تاثیرات گسترده ای خواهد 
داش��ت که به خوبی طراحی  شده باش��د، با قوانین دنیای 
تجارت س��ازگاری داشته باشد و پیام پرمفهومی را ارسال 
کند.س��عی کنید در گروه شرکت هایی قرار نگیرید که با 
ویدئوه��ای نازل و بی کیفیت فراوان، این بازار را پرازدحام 
کرده ان��د. ب��ه چهار مرحل��ه ای که در ادام��ه مطلب ذکر 
می کنیم توجه کنید و این نکات را در استراتژی بازاریابی 

خود لحاظ کنید. 
استراتژی بازاریابی خود را به روز کنید

هر زمان که بخواهید یکی از عناصر استراتژی بازاریابی 
محتوا را اضافه یا حذف کنید، باید این تغییر را مس��تند 
کنید. این کار به شما کمک می کند پیش از اینکه به تولید 
محتوا دس��ت بزنید، جایگاه خ��ود را درک کنید. به عالوه 
باعث می شود متوجه شوید چه نوع محتوای خاص، شما 

را به موفقیت می رساند. 
هنگامی که ویدئو را به اس��ناد بازاریابی  اضافه می کنید، 
دلیل تصمیم خود را برای اختصاص منابع بیشتر به ویدئو 
توضیح دهید. چه عاملی ش��ما را به س��مت این تصمیم 
سوق داده اس��ت؟ از این اس��تراتژی چه هدفی را دنبال 

می کنید؟ برنامه دقیق شما چیست؟ 
همه چیز را با جزییات بنویسید. اهداف، پارامترها، نتایج 
مورد انتظار از آزمایش ها، مخاطبان، استراتژی توزیع و. . . 
. این کار را حتما پیش از شروع ضبط ویدئو انجام دهید. 
به  این  ترتیب راحت ت��ر با چالش های غیر منتظره روبه رو 

می شوید. 
مخاطبان خود را بشناسید و شرایط آنها را 

درک کنید
آیا مخاطبان هدف از رس��انه های اجتماعی اس��تفاده 
می کنند؟ معموال از چه پلتفرمی بیشتر استفاده می کنند؟ 
به جز ویدئو، با چه محتوایی بهتر ارتباط برقرار می کنند؟ 

محتوای پیش��ین خود را بررس��ی کنید. چ��ه آنها که 
موفقیت آمیز بوده اند و چه مواردی که شکست  خورده اند. 
با ارزیابی رفتار مخاطبان، می توانید اطمینان حاصل کنید 
که ویدئوهای شما توس��ط افرادی که در دایره هدف تان 

قرار دارند، دیده می شوند. 
با قدم های کوچک شروع کنید

هرگز در یک روز، تعداد زیادی ویدئو پشت سرهم پست 
نکنید! در عوض، فیلم ها را به محتوای نوش��تاری موجود 
)مثل پس��ت هایی که کارایی باالیی داشته اند یا صفحات 
خدمات و پشتیبانی وب سایت تان( اضافه کنید. صفحات 
فعلی س��ایت را ارتقا دهید و با مقایس��ه عملکرد حال و 
گذشته، دید بهتری نس��بت به تغییرات جدید به دست 

آورید. 
فیلم ه��ای اولیه را کوتاه نگ��ه  دارید؛ مثال در حد ۱۵ تا 
۳۰ ثانیه برای ش��بکه های اجتماعی. ممکن اس��ت اوایل 
کار اصال نیازی به فیلم برداری نداش��ته باشید و بتوانید با 
استفاده از عکس ها و تصاویر )و گاهی چند جمله متنی( 
یک ویدئوی ساده تولید کنید. ممکن است مخاطبان شما 
از یک اسالیدشو لذت ببرند، ولی برای موفقیت استراتژی 

بازاریابی، نیازی نیست با اسپیلبرگ قرارداد ببندید! 
تست، تست و تست

فرض کنیم شما از ویدئوهای کوتاه شروع کرده  و حاال 
چندین ویدئ��وی باکیفیت تولید کرده اید که مورد عالقه 
مخاطبان قرار گرفته اند. تبریک می گوییم، ولی هنوز کار 
به پایان نرس��یده اس��ت. فقط به این دلی��ل که برخی از 
ویدئوهای شما با استقبال مشتریان مواجه شده اند به این 
معنی نیست که همیشه همه فیلم های تان کارآمد خواهند 
ب��ود. به جای تکیه ب��ر موفقیت های موق��ت و نامطمئن، 
به طور م��داوم رویکرد خود را ارزیاب��ی و در صورت لزوم 
کارتان را اصالح کنید. عملکردتان را بررس��ی کنید، روی 
محتوای جدیدتان تست A/B انجام دهید و هر زمان که 
فاکتورهای مورد آزمایش به شما اشاره می کنند، تغییرات 
الزم را اعم��ال کنید. طرحی را که در مرحله اول نوش��ته 
بودید ب��ه یاد دارید؟ با به روزرس��انی این طرح، تایم الین 
موفقی��ت محت��وای ویدئویی خود را مش��اهده می کنید. 
اگ��ر ویدئوهای ش��ما موفق به نظر می رس��ند ولی هنوز 
نتوانسته اید به اهداف اصلی دس��ت پیدا کنید، داده ها را 
چک کنید و در صورت لزوم، روش کارتان را عوض کنید. 
محتوای ویدئویی می تواند ابزار قدرتمندی برای بازاریابی 
ش��ما باشد، ولی مثل همه ابزارهای موثر، به تخصص نیاز 
دارد. ش��ما با پیروی از این مراحل ساده، می توانید درآمد 

بازاریابی تان را در این بخش به حداکثر برسانید. 
FORBES :منبع

بازاریابی مقاله ای
بازاریاب��ی مقال��ه ای می تواند به س��ادگی به عنوان 
نوش��تن مقاالت کوتاه برای برخی از کسب و کارهای 
آنالین با هدف بازاریابی آنها تعریف شود. دلیل اصلی 
نوش��تن مقاالت، ارائه نوعی بازاریابی برای صاحبان 
وب سایت است. هنگامی که مقاالت در وب سایت های 
دیگ��ر قرار می گیرن��د، می توان دریاف��ت که افرادی 
وج��ود دارند ک��ه اطالعاتی در رابط��ه با محصوالت 
سایت های مشخصی کس��ب می کنند. این اطالعات 
به ط��ور معم��ول با ی��ک لینک در وب س��ایت مالک 
گنجانیده ش��ده اس��ت. به  این  ترتیب، کس��ی که به 
وب س��ایت نظر می افکند، قادر ب��ه دریافت اطالعات 
بیش��تر از محصوالت توس��ط لینک ارائه شده خواهد 
ب��ود. تا زمانی که مقاالت خوبی نوش��ته ش��وند، آنها 
ام��کان افزایش ترافیک وب س��ایت مال��ک را فراهم 

می کنند. 
به گ��زارش هورمون��د، دو نوع اصل��ی از بازاریابی 
مقال��ه ای وجود دارد؛ یکی بازاریابی مقاله ای س��نتی 

و دیگری آنالین. 

بازاریابی مقاله ای سنتی
بازاریاب��ی مقال��ه ای س��نتی، اس��تفاده از مجالت، 
روزنامه ها و هر رسانه چاپی دیگری برای تبلیغ مقاله 
اس��ت. این روش برای مدت زمان طوالنی در جریان 
بوده است. در مفهوم کلی، بازاریابی مقاله ای سنتی، 
هنوز هم متداول اس��ت و نتایجی برای کس��ب و کار 
آفالین تولید می کند. روندی ک��ه بازاریابی مقاله ای 
س��نتی دنبال می کند، بسیار ساده است. آنچه اتفاق 
می افتد آن اس��ت که صاحب تجارت به محل تجارت 
یک رس��انه چاپی به انتخاب خ��ود خواهد رفت. آنها 
می توانن��د انتخاب کنند که از روزنامه، مجله یا حتی 
بروشور اس��تفاده کنند. هنگامی که آنها رسانه چاپی 
را انتخ��اب کرده ان��د، گام بعدی، مذاک��ره در مورد 
عب��ارات مقاله ای که چاپ خواهد ش��د، خواهد بود. 
در اغلب موارد، شرکت، مقاله ای با مشخصات خاص 
که توس��ط رسانه چاپی انتخاب  ش��ده است، خواهد 
نوش��ت. هنگامی  که مقاالت نوش��ته شدند، شرکت 
رس��انه چاپی، مقاله را چاپ و منتش��ر خواهد کرد. 
مزایای چنین س��رمایه گذاری ای متقابل است. رسانه 
چاپی، محتوا را برای محصوالت آنها دریافت خواهد 
کرد و شرکت، تبلیغات برای کاالها یا خدمات آنها را 

دریافت خواهد کرد. 

بازاریابی مقاله ای اینترنتی
بازاریابی مقال��ه ای اینترنتی، اس��تراتژی بازاریابی 
اینترنتی اس��ت که برای س��وق دادن به س��ایتی که 
از ای��ن اس��تراتژی اس��تفاده می کند، کارب��رد دارد. 
فکر اصلی پش��ت این ایده، آن اس��ت که خدمات و 
محصوالت ش��رکت در اینترنت آگهی شود. این کار 
به طور معم��ول با اس��تفاده از دایرکتوری های مقاله 
آنالی��ن انج��ام می ش��ود. دایرکتوری ه��ای بازاریابی 
آنالین به طور غیرمستقیم به بازاریابان مقاله ای سود 
خواهد رس��اند. دلیل اصلی این اس��ت که بس��یاری 
از ای��ن دایرکتوری ه��ا، حج��م باالی��ی از ترافیک را 
خواهند داش��ت. در عین  حال، موتورهای جست وجو 
به طور معم��ول آنها را به عنوان پیش��رو در اطالعات 
م��د نظر می گیرند و در نتیج��ه آنها را مقدم بر همه 

وب سایت های دیگر قرار می دهند. 
این مس��ئله این امکان را به مقاالت داده اس��ت تا 
ترافیک رای��گان از این وب س��ایت ها دریافت کنند. 
هنگامی که موتور جست وجو در تماس با دایرکتوری 
اس��ت، نتیجه نهایی، ارسال رتبه صفحه به نویسنده 
وب سایت اس��ت. عالوه بر این، ترافیک دریافت شده 
از خوانندگان نیز ارس��ال می شود. با در نظر داشتن 
این نکت��ه، بازاریابان اینترنتی س��عی در به حداکثر 
رس��اندن ترافیک خ��ود با ارس��ال هم��ان مقاله به 
بس��یاری از دایرکتوری ه��ا خواهند ک��رد. این کار، 
اث��ر تولید محتوای یکس��ان را هنگام جس��ت وجوی 
موتورهای جس��ت وجو برای محتوا خواهد داش��ت. 
برای جلوگیری از این وضعیت، موتورهای جست وجو 
دارای فیلتری هس��تند که تضمین می کند محتوای 
مش��ابه تکرار نشده اس��ت. در حال حاضر، برخی از 
بازاریاب��ان اینترنتی، راهی برای تغیی��ر این مقاالت 
به منظور ارس��ال آنها به بس��یاری از دایرکتوری های 
مقال��ه کش��ف کرده اند. ای��ن تغییر به ط��ور معمول 
به عنوان چرخش مقاله نامیده می شود. هنگام تغییر 
ی��ک مقاله، از مت��رادف کلمات ب��رای تغییر کلمات 
اما حفظ معنا اس��تفاده می ش��ود. این روش تضمین 
می کند که یک مقاله از لحاظ نظری می تواند هنگام 

ارسال، از چند دایرکتوری ترافیک به دست آورد. 

ساختار متداول مقاله
س��اختار مقاله ب��رای تولید موف��ق ترافیک مورد 
نی��از مهم اس��ت. هنگامی  که ش��خصی چیزی را در 
اینترنت منتش��ر می کند، رایج ترین روش برای تولید 
ترافی��ک، حصول اطمینان از اس��تفاده از یک عنوان 
جالب و جذاب اس��ت. متن مقاله باید به طور متوسط 
8۰۰-۵۰۰ کلمه باش��د. دلیل اس��تفاده از بازاریابی 
مقال��ه ای، به طور عمده، ایج��اد ترافیک برای صاحب 
وب سایت اس��ت. این بدان معنی است که مقاله باید 
شامل کلمات کلیدی باشد که با ضوابط جست وجوی 
کارب��ران اینترنتی مطابقت داش��ته باش��د. به محض 
انج��ام این کار، ش��ما از گرفتن ترافی��ک از مقاالت 

مطمئن می شوید. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

مترجم: امیر آل علی



 تمرکز خود در محیط کار را
 با این ۸ روش افزایش دهید

اگر به ط��ور همزمان روی چندی��ن پروژه کار 
می کنید و مجبوری��د فرآیندهای کاری مختلفی 
را تحت نظ��ر بگیرید حتما متوجه ش��ده اید که 
تمرکز روی تک تک آنها کاری بس دش��وار است، 
چراک��ه در مواقعی نی��از دارید ام��ور کوچکی را 
روی هرکدام ش��ان انج��ام داده و آنها را به صورت 

همزمان با هم پیش ببرید. 
ممکن اس��ت به همی��ن خاطر به ای��ن نتیجه 
رس��یده باش��ید که پرداختن به چندین وظیفه 
می توان��د بهره وری ت��ان را تح��ت تاثی��ر ق��رار 
 ده��د، در حال��ی که تاکنون هیچ گونه ش��واهد و
 مدارک علمی موید این موضوع به دست نیامده 

است. 
در ادام��ه ای��ن مطلب به نق��ل از دیجیاتو با ما 
باشید تا نکاتی را را برای بهبود تمرکز در محیط 

کاری با شما در میان بگذاریم. 

۱- زمان تان را بخش بندی کنید
تحقیقات نش��ان داده مغز انس��ان در بازه های 
زمان��ی کوت��اه بهت��ر می توان��د روی موضوعات 

مختلف تمرکز کند.
 پس زمان تان را به بخش های کوچک تر تقسیم 
کرده و اس��تراحت های کوت��اه مثال پنج دقیقه را 
بی��ن این بخش ها در نظر بگیرید، س��پس در هر 
بازه زمانی تمرکز خ��ود را روی یک موضوع قرار 

دهید. 

۲- از اپلیکیش�ن های دنبال کنن�ده زمان 
استفاده کنید

ای��ن اپ ها مجهز ب��ه نوعی تایمر هس��تند که 
براس��اس فعالیتی که باید انج��ام دهید زمانی را 
به آنها اختصاص می دهند و به نوعی زمان ش��ما 

مدیریت می کنند.
 Toggl و DeskTime را می توان مهم ترین 

اپ های ساخته شده برای این منظور دانست.
 

۳- بهترین زمان ب�رای کار کردن خود را 
بیابید

برخی اف��راد صبح ها انرژی و تمرکز بیش��تری 
برای کار ک��ردن دارند و بعضی ش��ب ها را برای 
این منظ��ور ترجیح می دهند. گرایش��ات درونی 

بدنی تان را بیابید. 

۴- فهرستی از وظایف تان تهیه کنید
فهرس��تی از وظایف مختلف خود را روی کاغذ 
بنویسید تا مغزتان مجبور نباشد همزمان وظایف 
مه��م و کم اهمیت را مورد بررس��ی ق��رار داده و 

پردازش کند.
 

۵- از فعالیت های زمانبر دوری کنید
برنامه ه��ای  از  اس��تفاده  اداره ه��ا  برخ��ی  در 
غیرکاری یا اجرای بازی های آنالین ممنوع است 
و ب��ه همین خاطر برخ��ی مکانیزم های بازدارنده 
نیز روی سیس��تم های کامپیوتری این شرکت ها 
نصب می ش��ود تا مانع از دسترس��ی کارکنان به 

آنها شوند.
 با این حال برخی افراد مرتبا به فکر اس��تفاده 
از ابزارهای ارائه شده برای دور زدن این مکانیزها 
هس��تند، حال آنکه این کار جز ض��رر برای آنها 

نتیجه دیگری ندارد. 

۶- اعالن ها را بی صدا کنید
اف��رادی که مرتب��ا از طریق تلفن همراه ش��ان 
پیامک دریافت می کنند یا از طریق ش��بکه های 
اجتماع��ی مختلفی چ��ون توییتر و اینس��تاگرام 
با دوس��تان خ��ود در تعام��ل هس��تند هیچ گاه 
نمی توانن��د تمرکز خوبی روی کارش��ان داش��ته 

باشند.
م��دت  ب��رای  می ش��ود  توصی��ه  ل��ذا    
حداقل یک ساعت تمامی این اعالن ها را بی صدا 
کنند و تمام توجه ش��ان را ب��ه کار خود معطوف 

کنند. 

۷- از دشوارترین بخش ها شروع کنید
بنابر توصیه کارشناس��ان بهتر اس��ت کارتان را 
با دش��وارترین بخش ها آغاز کنید و به یاد داشته 
باش��ید که اگر موفق به انجام آن نشدید تا ادامه 

روز هم این امر محقق نمی شود. 

۸- از عکس العم�ل بی درن�گ به مس�ائل 
بپرهیزید

اگر قرار باش��د که هر بار ب��ا دریافت ایمیل از 
همکاران ت��ان هر آنچه را انج��ام می دهید زمین 
بگذارید و به آنها پاسخ دهید از انجام اصلی ترین 

کارهایتان باز می مانید. 
در نظر داشته باش��ید بهبود بهره وری مستلزم 

تغییر در ذهنیت است. 
ب��ه  بی درن��گ  دادن  ج��واب  از  پ��س 
تلفن��ی  تماس ه��ای  پیام ه��ا،  ایمیل ه��ا، 
 بپرهیزی��د و تنه��ا ام��ور مه��م را در اولوی��ت

 قرار دهید. 
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این جمله ای است که بسیاری از 
مدیران در موقع رویارویی با مسائل 
و مش��کالت به وجود آمده از درون 
یا برون ش��رکت از خود می پرسند 
تا بتوانند با ایجاد اس��تراتژی های 
بازدارنده و کنترلی از به وجود آمدن 
بحران در شرکت جلوگیری کنند. 
باید بدانید ش��رکت شما بسته به 
بزرگی یا کوچکی آن از بخش ها یا 
واحدهای مستقلی تشکیل شده که 
هر کدام وظایف و کارهای مشخص 
شده خودش��ان را انجام می دهند 
و در تعام��ل ب��ا دیگ��ر بخش ه��ا 
و واحده��ای دیگ��ر ب��رای تبادل 
اطالعات ی��ا کامل کردن اطالعات 
برای رسیدن به هدفی مشترک که 
همان فروش بیشتر و سودآوری در 
شرکت اس��ت هستند و شما مدیر 
شرکت به عنوان ناخدای این کشتی 
وظیف��ه راهنمایی و کنت��رل این 

کشتی را به عهده دارید.
 شما باید کامال هوشیار، مدیر و 
مدبر باشید و تمام زوایای کار را در 
نظر داشته باشید تا مورد یا نکته ای 
از نظر شما بدون بررسی گذر نکند. 
ش��رکت ش��ما از واحدهای مالی، 
اداری، انبار، خدمات پس از فروش، 
بازاریاب��ی، ف��روش و. . . تش��کیل 
شده اس��ت که این واحدها اجزای 
تشکیل دهنده شرکت شما هستند.

 شما با نگاهی عقالنی باید تمام 
حرکات این واحده��ا را در کنترل 
خود داشته باش��ید، در ضمن باید 
استراتژی های عمومی و مدیریتی 
را نی��ز در حیط��ه کاری خود قرار 
دهید تا این پازل تکمیل شود. همه 
مدیران نگاه متفاوتی به واحد مالی 
و حس��ابداری ش��رکت خود دارند 
بدین جهت که تمام تراکنش های 
مالی ورودی و خروجی از این واحد 
گ��ذر می کند و کنترل این واحد از 

حساسیت خاصی برخوردار است.
 حال سوال اینجاست که چگونه 
به ص��ورت حرفه ای ای��ن واحد را 
کنترل کن��م، حتی اگر تحصیالتم 
مالی نیس��ت یا از حرفه مالی زیاد 

معلوم��ات ن��دارم تا ای��ن کنترل، 
کنترلی حرفه ای باش��د تا کارکنان 
واح��د مالی به ش��ما به عنوان یک 
مدیر توانا، دقیق و عالم به امور نگاه 
کنند، پس هم��راه باهم تعدادی از 
م��وارد کنترلی و نظ��ارت بر واحد 
مالی شرکت ها را بررسی می کنیم. 
ش��ما به عنوان مدیر ش��رکت باید 
نظارت بر فعالیت های حس��ابداری 
ش��رکت و روش ها و خط مشی ها و 
برنامه های مرب��وط به فعالیت های 
حس��ابداری  مال��ی،  حس��ابداری 
اعتبارات اس��نادی و حس��ابداری 
کاالی امانی داشته باشید. بررسی 
آیین نامه ه��ا و سیس��تم های مالی 
ش��رکت و ارائه راهکارهای مناسب 
به منظور حصول بیش��ترین منافع 
ب��رای ش��رکت- نظارت ب��ر دفاتر 

قانونی شرکت )دفاتر روزنامه 
و کل( بای��د گرفت��ن دفاتر 
س��ال آینده توسط کارکنان 
واحد مالی در زمان مناسب 
انج��ام گی��رد ت��ا در پایان 
س��ال دچ��ار س��ردرگمی و 
ب��رای گرفتن  زمان  کمبود 
و  نش��وید  قانون��ی  دفات��ر 
همچنین نظارت بر نوشتن 
دفاتر قانونی تا به مش��کلی 
از لح��اظ مالیات��ی برخورد 
نکنید_کنترل موجودی های 

نق��دی و غیرنق��دی )وج��وه نقد، 
 بس��تانکاری ها، بدهکاری ها، وجوه 
سررسیدشده و... (_ نظارت بر بسته 
شدن حساب ها در پایان سال مالی 
که قبال تعیین و تصویب شده است 
و نیز آمادگی شرکت برای هرگونه 
ممیزی ساالنه یا دوره ای _ نظارت 
اجرای صحی��ح تصویب نامه ها،  بر 
مق��ررات و روش ه��ای مالی مورد 
عمل در شرکت و هماهنگ کردن 
کلیه فعالیت های مالی و حسابداری 
ش��رکت با توجه به مقررات جاری 
و تصویب  نامه های فوق _ نظارت بر 
انجام کلیه فعالیت های برنامه ریزی 
مالی بودجه شرکت شامل بررسی 
وام ه��ا و کنترل مناب��ع و مصارف 
مالی _ نظارت بر تنظیم بودجه های 
کنت��رل هزینه های س��رمایه ای و 

اج��اره ای_ نظارت بر برنامه ریزی و 
تجزیه و تحلیل های آماری_ نظارت 
بر تهیه آمار و گزارش های تلفیقی 
مالی و بررس��ی قیمت ها_ نظارت 
بر حس��ابداری طرح ه��ا و کنترل 
روندهای جاری در شرکت_ نظارت 
ب��ر تدوی��ن، کنت��رل و هماهنگی 
مقررات مالی _ نظارت و بررس��ی 
مسائل مالیاتی شرکت_ نظارت بر 
امور طراحی، اجرا و کاربرد روش ها 
و سیس��تم های یکنواخ��ت مالی و 
صنعتی در سطح شرکت_ نظارت، 
بررسی و ارائه راهکار بهبود سیستم 
بودجه شرکت_ نظارت بر چگونگی 
جریان نقدینگی و مخارج شرکت و 
ارائه پیشنهادات در جهت استفاده 
بهینه از منابع ش��رکت_ بررسی و 
نظارت بر تنظیم گزارش��ات مالی 

مهم ش��رکت _ بررس��ی و نظارت 
بر ارس��ال اظهارنامه های مالیات بر 
ارزش اف��زوده و ص��ورت معامالت 
فصلی_ بررسی و نظارت بر ارسال 
اظهارنامه مالیات بر عملکرد ساالنه 
شرکت مواردی هس��تند که برای 
ش��رکت ش��ما از اهمی��ت حیاتی 

برخوردار است. 
بررس��ی و نظارت بر تهیه لوایح 
مالیات��ی جه��ت ارائ��ه در مراحل 
مختل��ف حل اخت��الف مالیاتی _ 
نظ��ارت و مدیریت ب��ر جلوگیری 
از تعل��ق جرایم پیش بینی ش��ده 
در قوانی��ن مالیات��ی_ بررس��ی و 
نظارت بر تعیی��ن مغایرات بودجه 
و عملکرد، ریش��ه یابی مغایرت ها و 
ارائه پیش��نهاد اقدامات اصالحی_ 
بررس��ی و نظارت بر تدوین بودجه 

بر مبنای فعالیت شرکت_ نظارت 
ب��ر برنامه ریزی می��زان تعهد قابل 
پذی��رش )پیش دریاف��ت(، تعیین 
و پیش��نهاد ترکی��ب بهینه فروش 
ساالنه از منظر کسب باالترین سود 

برای شرکت. 
نظارت و بررس��ی بر گزارشات و 
اقدام��ات مرتبط ب��ا الزامات قانون 
مالیات ها و ارزش افزوده_ بررسی و 
نظارت بر تدوین دستورالعمل های 
سنجش اعتبار در مورد مشتریان 
اعتباری با فرآیند پیگیری، فرآیند 
تعیین مطالبات معوقه، مش��کوک 
و سوخته ش��ده و دس��تورالعمل 
پیگی��ری و وصول مطالبات معوقه 
و نح��وه تعیین ذخای��ر مربوطه_ 
نظارت و بررس��ی مستمر در مورد 
اطمینان دهی در خصوص اقدامات 
مرب��وط  کنترل ه��ای  و 
ب��ه وج��وه نق��د و بانک _ 
نظارت بر مدیریت س��رمایه 
از  اس��تفاده  و  در گ��ردش 
ص��ورت گردش وج��وه نقد 
)Cash Flow( _نظ��ارت 
بر ارزیابی ریسک های درون 
و برون س��ازمانی مرتب��ط با 
وجوه نقد ش��امل س��طوح 
ریس��ک قابل قبول و نحوه 
دس��تیابی به آن_ بررسی و 
نظارت بر تدوی��ن بودجه و 
برنامه ریزی خرید کاال و خدمات_ 
نظارت و بررس��ی بر تعیین میزان 
بهین��ه حداقل موج��ودی و نقطه 
تجدید س��فارش )مواد و کاال این 
موارد را به صورت مس��تمر از واحد 
مالی درخواس��ت کنی��د تا خللی 
در انج��ام این ام��ور از جانب واحد 
مال��ی متصور نش��ود( بررس��ی و 
نظارت بر پیگیری و به روز رس��انی 
مانده حس��اب های س��نواتی را از 
یاد نبرید- بررس��ی دقیق هزینه ها 
و س��عی در کاه��ش منطقی آنها 
در جه��ت ب��اال بردن ت��وان مالی 
شرکت، درخواس��ت ارائه تجزیه و 
تحلیل صورت ه��ای مالی از واحد 
مال��ی )این مورد دید وس��یعی در 
عملیات و تبادالت شرکت به شما 
خواهد داد( گزارش گیری از میزان 

ضایع��ات تولید و تصمیم گیری در 
رابطه با آنها _ بررسی و نظارت بر 
میزان تولید ایده آل با تولید انجام 
شده و پیگیری تحلیل تفاوت بین 
آنها_ بررس��ی و نظ��ارت بر میزان 
ذخی��ره کاال در انبارها و مدیریت 
آنها_ بررسی و نظارت بر هزینه ها 
و ایجاد ارزش آفرینی در سازمان _ 
درخواست ارائه از واحد مالی مبنی 
بر تجزیه و تحلیل حاش��یه سود و 
حاشیه سود هر واحد و برنامه ریزی 
جه��ت افزایش ف��روش کاالهایی 
که حاش��یه سود بیش��تری برای 
س��ازمان ایجاد می کنند_ بررسی 
و نظ��ارت ب��ر هزین��ه حمل و نقل 
کااله��ا و محص��والت_ بررس��ی 
و نظارت ب��ر کنت��رل هزینه های 
س��ربار، تجزیه و تحلیل و فعالیت 
در جهت کاهش قیمت تمام شده 
محص��والت تولیدی ی��ا وارداتی و 
باال بردن س��ود سازمان_ نظارت و 
بررس��ی بر هزینه های انجام شده 
در نمایش��گاه ها و تجزیه و تحلیل 
بازخ��ورد آن _ نظارت و بررس��ی 
بر هزینه ه��ای تبلیغات و بازاریابی 
و تجزی��ه و تحلیل بازخ��ورد آن و 
ت��الش در جهت بهبود مس��تمر 
آن _ نظ��ارت و بررس��ی ب��ر روند 
گرفتن چک از مش��تریان و نحوه 
اعتبارس��نجی آنها )این م��ورد از 
اهمیت بس��زایی برخوردار است(، 
ارائ��ه راه��کار در جه��ت کاهش 
و  مش��کوک الوصول  مطالب��ات 
الوصول، بررس��ی رون��د واگذاری 
اسناد پرداختی یا چک های شرکت 
ب��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
نمونه هایی از مواردی است که شما 
مدیر توانا برای کنترل واحد مالی 
شرکت خود باید در برنامه کاریتان 
قرار داده تا از به وجود آمدن بحران 
در واحد مالی شرکت تان جلوگیری 
به عمل آورید. نظ��ارت و پیگیری 
دقیق ش��ما باعث بلوغ واحد مالی 
ش��ما خواهد ش��د و از هدر رفتن 
نقدینگ��ی و س��رمایه در گردش 
ش��رکت جلوگیری به عمل خواهد 
آمد و درنهایت س��ودآوری شرکت 

را به ارمغان خواهد آورد. 

کـارآفرینی مهارتچگونه شرکتم را کنترل کنم؟ 

مهارت های ویژه کارآفرینان موفق
اگر می خواهی��د کارآفرین باش��ید، احتماال این 
سوال برای تان به وجود آمده است: چه مهارت هایی 
باع��ث ش��ده کارآفرینان ب��زرگ از دیگ��ران مجزا 

باشند؟ 
به گزارش زومیت، یکی از سوال های پرطرفداری 
که اخیرا در وب س��ایت کورا منتشر شده مربوط به 
مهارت های کارآفرینی است و این مضمون را دارد: 
مهم تری��ن مهارت های��ی که بای��د به عنوان یک 
کارآفرین داش��ته باشید، چیس��ت؟ ماریو پشوف، 
 SME Digitalو DevriX مدیر عامل ش��رکت
Consultant، پاسخ این سوال را در کورا می دهد: 

۱- کنجکاوی
کارآفرینان بزرگ وظیفه دارند مش��کالت جدید 
را کش��ف کنن��د، فرصت های پنهان را شناس��ایی 
کنند، فرآیند کس��ب وکار خود را بهبود ببخشند و 
نوآفرینی داشته باشند. مشخصا تحقق این مقاصد 
بس��ته به شور و اش��تیاق کارآفرینان برای مطالعه 
وتحقیق در زمینه  ه��ای مختلف و رغبت آنها برای 

آزمودن کسب وکارهای سخت است. 

۲- مدیریت زمان
برنامه ری��زی دقیق و اولویت بندی ش��ده، تعیین 
مراحل اصلی و مهم کار، اجرا کردن و اس��تمرار در 
کارها، همه مهم هستند؛ اما هیچ یک از اینها بدون 
مدیریت صحی��ح پروژه و الگ��وی تخصیص زمان، 

عملی نخواهند شد. 

۳- تفکر استراتژیک
کارآفرین��ان موفق می دانند چگونه یک مش��کل 
را موش��کافی کنند تا به سرمنش��أ آن دس��ت پیدا 
کنن��د. آنها از این طریق فرصت های رش��د و ترقی 
را از دل مش��کالت بیرون می کش��ند، راه حل های 
خالقانه کشف می کنند و آسان ترین و نزدیک ترین 
مس��یر ب��رای نیل ب��ه آن را پی��دا می کنن��د. آنها 
همچنین طرحی نهایی ب��رای تولید یک محصول 
رضایت بخش و همچنین آزمودن آن، در مدت زمان 

و بودجه محدود ایجاد می کنند. 

۴- کارایی
ب��رای حل یک مش��کل نی��از به کارای��ی باالیی 
خواهید داش��ت. قانون ۲۰-۸۰ )مع��روف به اصل 
پارتو ک��ه می گوید ۸۰درصد وقایع تنها ناش��ی از 
۲۰درصد علل هس��تند. این قانون در کس��ب وکار 
نیز صادق است. برای مثال ۸۰درصد خریدها تنها 
توسط ۲۰درصد از مشتریان انجام می شود.( و سایر 
قوانین��ی که کمک می کنند در زمان کمتری نتایج 
بهتری به دس��ت بیاورید باید مورد اس��تفاده قرار 
بگیرن��د. جابه جایی بین کارهای مختلف و تکراری 
روزان��ه، برای افزایش کارایی موث��ر و مفید خواهد 

بود. 
۵- انعطاف پذیری

رس��یدگی به درخواست ها، اس��ترس، فرسودگی 
ناش��ی از کار، عدم تمرکز و کند ش��دن پیشروی، 
م��واردی هس��تند ک��ه از هم��ان ابت��دای کار، به 
انعطاف پذیری و جنگندگی شما در قبال مشکالت 

بستگی دارند. 

۶- روابط عمومی
ارتب��اط موثر برای تعامل با مش��تریان، ش��رکا و 
همکاران برای بهبود چش��م انداز کسب وکار بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. همچنین رواب��ط عمومی باال 
می تواند بس��یاری از مش��کالتی احتمالی بین شما 

و مشتریان تان را برطرف کند. 

۷- شبکه سازی
گسترش ش��بکه کس��ب و کار فرصت های زیادی 
در دس��ترس کس��ب وکارها قرار داده است. از این 
جمله می توان به آسان شدن معامالت، پیدا کردن 
کارفرما و کارمند اش��اره ک��رد. همچنین اینترنت 
افق های روابط عمومی را گس��ترش داده اس��ت و 
کمک می کن��د پیام های درس��ت در همه حوزه ها 

به آسانی مخابره شود. 

۸- امور مالی
مدیری��ت مالی می توان��د منجر ب��ه تقویت یا از 
هم پاشیدگی یک کسب وکار شود. مدیریت درست 
منابع و ارزیابی دقیق س��رمایه گذاری و محاس��به 
ROI )ن��رخ بازگش��ت س��رمایه(، الزم��ه هرگونه 

کارآفرینی است. 

۹- برند سازی
س��اخت یک برند مناس��ب و درخ��ور مخاطبان 

کسب وکارتان، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

۱۰- فروش
راحت انجام پذیرفت��ن کارها و خلق فرصت های 
جدی��د ب��رای کس��ب وکارتان در گرو پی��دا کردن 
کانال ه��ای فروش خوبی اس��ت ک��ه تبدیل پذیری 
بیش��تری دارند و س��رمایه  توس��ط آنها با سرعت 
بیشتری رش��د پیدا می کند. این مزایای کانال های 
ف��روش باع��ث خل��ق فرصت ه��ای جدی��دی در 

کسب وکارتان می شود. 
INC :منبع

 

شما به عنوان مدیر شرکت 
باید نظارت بر فعالیت های 

حسابداری شرکت و روش ها و 
خط مشی ها و برنامه های مربوط 
به فعالیت های حسابداری مالی، 
حسابداری اعتبارات اسنادی و 
حسابداری کاالی امانی داشته 

باشید

پیشنهاد کسب وکار 

فروشگاه اینترنتی - شما می توانید در این فروشگاه هر نوع جنسی را بفروشید، از تی شرت گرفته تا زیورآالت و کفش. اگر محصولی 
دارید که می خواهید آن را بفروشید، همیشه فردی در اینترنت یافت می شود که تمایل به خرید آن را داشته باشد.

پیمان احمدی
DBA  با گرایش برنامه ریزی استراتژیک
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 زمانی ک��ه تمرک��ز از تولید ب��ه بازاریاب��ی و فروش منتقل ش��د، 
تحقیقات بازار تبدیل به یک��ی از ابزارهای مهم و قدرتمند بازاریابان 
برای ش��ناخت عکس العمل بازار پیش از معرفی یک محصول به بازار 
بود. با ای��ن وجود، تعدادی فاکتور و معیار وج��ود دارد که همچنان 

تعیین کننده اهمیت تحقیقات بازار است. 
هدف اصلی برنامه تحقیقات بازار، پاس��خ دادن به تک سوالی است 
که توسط مدیریت سازمان مطرح می شود. این پرسش در واقع تبدیل 
به هدف تحقیق ما می شود. با این وجود، هدف هر تحقیق می تواند از 
تحقیق دیگر متفاوت باشد و هر هدف تحقیق می تواند سوال متفاوتی 
را ط��رح کند. این وظیفه تحقیقات بازار اس��ت که اطالعات مختلفی 

را جمع آوری، نتایج را تحلیل کند و به این پرسش ها پاسخ دهد. 
در ادامه به نقل از ibazaryabi، 12 پرسش��ی را با هم می خوانیم 

که یک کسب و کار ممکن است از تیم تحقیقات بازار خود بپرسد. 
 

1- آیا ما اطالعات کامل از بازار مورد نظر را داریم؟ 
یکی از دالیل انجام دادن تحقیقات بازار زمانی اس��ت که ش��رکت 
به اطالعات کمی یا کیفی بیش��تری نیاز دارد. به طور کلی تحقیقات 
بازار قادر به وارد کردن اطالعات بیش��تر از هر بخش دیگر به داخل 

شرکت است. 
 2- آی�ا ما نیاز ب�ه تحقیقات اولیه بازار داری�م یا تحقیقات 

ثانویه؟ 
زمانی ک��ه فهمیدیم که به اطالعات بازار نیاز داریم، باید ببینیم که 
آیا این اطالعات به راحتی از طریق تحقیقات بازار ثانویه در دسترس 
اس��ت یا برای به دس��ت آوردن آنها نیاز به تحلیل اولیه داریم؟ مزیت 
تحقیقات بازار این اس��ت که ای��ن تحقیقات هر یک از انواع اطالعات 

نام برده شده در باال را در اختیار ما بگذارد. 
خوب حاال که متوجه ش��دیم که تحقیقات بازار می تواند اطالعات 
مه��م و حیاتی را برای س��ازمان پی��دا کند و این کار ه��م از طریق 
تحقیق��ات اولی��ه و هم ثانویه قابل اجرا اس��ت، از ای��ن پس اهمیت 
تحقیقات بازار می تواند توس��ط 10 مرحله بع��دی که در آنها بخش 
بازاریابی س��واالت مناس��ب را به منظور بهتر روش��ن شدن اطالعات 

جمع آوری شده مطرح می کند، مشخص شود. 
 3- در بازار چه خبر است؟ 

اطالعات جمع آوری ش��ده می تواند بسیار زیاد و جامع باشد. از این 
رو، این وظیفه بخش تحقیقات بازار اس��ت که آنها را تحلیل کند، با 
یکدیگر ترکیب و طبقه بندی کند و نتایج مناس��ب کسب شده از آنها 
را ارائه دهد. به عنوان مثال، محیط کسب و کار فعلی شبیه چیست؟ و 
اینکه آیا صنعت در حال رش��د اس��ت یا اینکه نسبت به قبل در حال 
پس رفتن اس��ت. اینکه حاشیه سود ایجاد شده توسط دیگر رقبا چه 
مقدار اس��ت؟ مزیت تحقیقات بازار این اس��ت ک��ه می تواند تحلیلی 

عمیق و قابل استناد برای تمام بازیگران صنعت ارائه دهد. 
4- نیازها، تقاضا ها و خواسته های مشتریان ما چیست؟ 

هر زمانی که فرآیند توسعه یک برند جدید را آغاز می کنید، مطمئنا 
خواهان اطالع از این موضوع هستید که مشتری به چه چیزهایی نیاز 
دارد و خواس��ته های او چیس��ت؟ در همین حین، اگر برند شما یک 
برند لوکس باش��د، خواهان اطالع از تقاضا و عالقه مشتری نسبت به 

آن هم هستید. تحقیقات بازار می تواند در یافتن هر سه 
دسته از این مشتریان به شما کمک کند. 

 5- مش�تریان ما چگونه تصمیمات خرید خود 
را اتخاذ می کنند؟ 

تحقیق��ات ب��ازار در ح��وزه خرده فروش��ی و تجارت 
الکترونیک ب��ا تغییر فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده 
و هم��واره داینامیک ش��دن آن و تغییر ک��ردن آن در 
هر دقیقه ای که می گذرد، از اهمیت بس��یار بیش��تری 
برخوردار می ش��ود. اهمیت تحقیقات بازار از آنجایی که 
به بازاریاب کمک می کند تا فاکتورهایی را تحلیل کند 
که به محقق ش��دن فروش منجر شده و از طرف دیگر 
به مش��تری در فرآیند تصمیم گی��ری کمک می کند، از 

اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. 
 6- رقیب ما در حال ارائه چه پیشنهادی است؟ 
ن��ه، من فق��ط در رابطه با محصوالت��ی که از طرف 
رقی��ب عرضه می ش��وند، صحب��ت نمی کن��م. یافتن 
اطالعات محص��والت رقیب نیازی ب��ه تحقیقات بازار 
ندارد و از طریق وب س��ایت رقیب و با استفاده از یک 

تحقیقات ثانویه نیز ممکن است. 
در این بخش منظور یافتن روش های تخفیف دهی و 

تجارت رقیب است.
 می خواهی��م ببینی��م رقی��ب از چ��ه تکنیک هایی 
در فرآیند ه��ای خودش اس��تفاده می کن��د. اینکه چه 
پیش��نهادهایی قرار است به مش��تریان خودش بدهد؟ 
آی��ا قصد عرضه و معرفی ی��ک محصول جدید به بازار 
را دارند؟ اگر چنین اس��ت، ما نس��بت به این محصول 
جدید چه عکس العملی را باید نشان دهیم؟ این دست 
از اطالع��ات را که به طور عمومی منتش��ر نمی ش��وند 
می توان از طریق تحقیقات رقابتی که خود بخش��ی از 

تحقیقات بازار است، کسب کرد. 
 7- مش�تریان ما چه نظری نس�بت ب�ه برند ما 

دارند؟ 
در دنیای م��درن امروزی، بس��یاری از تصمیم های 
مش��تریان حت��ی پی��ش از ورود آنه��ا به فروش��گاه و 
نمایش��گاه اتخاذ می ش��ود. دلیل این ه��م چیزی جز 
اهمی��ت در حال افزایش ارزش برند نیس��ت. پس باید 
ببینیم مشتریان از برند چه انتظاراتی دارند؟ آیا انتظار 
خدمات مش��تریان خ��وب و ایده آل دارن��د؟ یا اینکه 
می خواهن��د مث��ال دیگران بدانند که آنه��ا از این برند 
خاص خرید کرده اند؟ آیا مس��ئله اعتبار و عزت نفس 
یا حتی مس��ئله ارزش محصول و… است؟ اینکه چرا 
مش��تری از برند ما خرید می کند یا چرا از برند رقیب 
نی��از خود را برآورده می س��ازد، چیزی اس��ت که تنها 

تحقیقات بازار قادر به پاسخگویی به آن است. 

 8- چه کار بیشتری می توانیم در بازار انجام دهیم؟ 
آیا قادر به راه اندازی یک کمپین تخفیف ویژه هستیم؟ می توانیم 

ب��ازار خودمان را توس��عه دهی��م؟ می توانی��م تخفیف 
بیش��تری بدهیم؟ س��اختار قیمت گذاری خود را تغییر 
دهیم؟ یا مثال کانال های توزیع خود را گسترش دهیم؟ 
گزینه ه��ای بس��یار زی��ادی در این رابط��ه در برابر یک 
بازاریاب وجود دارد ک��ه تحقیقات بازاریابی می تواند در 
تصمیم گیری در رابطه با آن به ما کمک کند. از این رو، 
اهمیت تحقیقات بازار نیز در نوع و ش��یوه تصمیم گیری 

نهفته است. 

 9- سبد محصول ما باید چگونه باشد؟ 
امروزه اغلب ش��رکت ها مجموع گسترده ای از محصوالت را برای عرضه 

به بازار در اختیار دارند. مثال برند اپل یا مایکروسافت، گوگل، سامسونگ، 
فیس بوک یا بس��یاری از دیگر شرکت های بزرگ و مطرح دنیا را ببینید. 
این ش��رکت ها هم��واره از طری��ق تحقیقات بازار س��بد محصول خود را 
گسترش می دهند، محصوالت مختلف و جدیدی را پیدا می کنند که قادر 
به عرضه آن به بازار بوده و البته به مشتری نیز کمک ویژه ای می کنند. 

 10- چگونه می توانیم کسب و کار خود را توسعه دهیم؟ 
ش��رکت های برتری از قبیل AC Nielson، مکنزی و گروه مشاوران 
بوس��تون در رابطه با توانایی های خود جهت س��ازماندهی یک سازمان و 
پیش��نهاد عملیات بهینه به منظور توس��عه توانایی های سازمان در زمینه 
تجارت و کس��ب و کار شناخته ش��ده فعالیت دارند. بنابراین معمول ترین 
مس��ئله و مشکل توسعه یک کس��ب و کار خیلی راحت می تواند از طریق 

یک شرکت تحقیقات بازار حل و فصل شود. 
 11- ارتباطات بازاریابی ما باید به چه صورتی باشد؟ 

از هر ش��رکت برتر و با تجربه در حوزه تبلیغات که درباره اس��تراتژی 
تبلیغات خودش��ان بپرس��ید، مطمئن��ا در نخس��تین گام در مورد حجم 
تحقیقات بازاری که انجام داده اند به ش��ما خواهند گفت، حجم تحقیقات 
ب��ازاری که برای هر یک از اس��تراتژی های خالقانه خ��ود انجام داده اند. 
در واق��ع می توان گف��ت پیش از معرفی اصلی محص��ول، فازهای متعدد 
آزمایش��ی در معرفی محصول وجود دارد ک��ه در رابطه با هر یک از آنها 
باید تحقیقات مختلف و گسترده ای انجام بپذیرد و در واقع متوجه شد که 
مصرف کننده چه عکس العملی نس��بت به معرفی محصول نهایی از خود 
نش��ان می دهد. عالوه بر این، ارتباطات بازاریابی می تواند ارتباطات بسیار 
گس��ترده ای با مشتری شکل دهد، بنابراین تحقیق به منظور درک کامل 
اینکه مشتری چه احساسی نسبت به برند ما دارد، الزم و ضروری است. 
 12- از چ�ه فرصت های دیگ�ری همچنان می توانیم اس�تفاده 

کنیم؟ 
اهمی��ت تحقیقات ب��ازار زمانی مورد تأکید بیش��تر ق��رار می گیرد که 
موجب آش��کار ساختن فرصت های بی شماری می ش��ود که در برابر یک 
ش��رکت و کس��ب و کار قرار دارد، البته یکی از راه ه��ای اصلی و اولیه آن 
تجزیه و تحلیل فاصله موجود بین وضعیت موجود و وضعیت هدف است. 
همچنی��ن یافتن این فاصله ها در عملیات جاری س��ازمان اهمیت زیادی 
دارد. عالوه بر این، تحلیل وضعیت و تحلیل مصرف کننده نیز می تواند به 

سازمان در اتخاذ بهترین تصمیم کمک کند. 
بنابرای��ن اهمیت تحقیقات ب��ازار فقط محدود به طراحی و معرفی یک 
محصول یا خدمت جدید به بازار نیس��ت، بلکه جنبه های بس��یار مختلف 
و متفاوت��ی از تحقیقات بازار وج��ود دارد که به هر یک از آنها در یکی از 
مراح��ل دوازده گانه باال پرداخته ایم. عالوه بر این، ممیزی بازار و یادآوری 
برن��د نیز حوزه هایی هس��تند ک��ه در آنها به خوبی می ت��وان از تیم های 

تحقیقات بازار استفاده کرد. 

12پرسشیکهبراهمیتتحقیقاتبازارتأکیدمیکند



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی دوشنبه14
22 آبان 1396

شماره 929



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
دوشنبه
22 آبان 1396

شماره 929

اخبار

اصفهان - قاسم اسد - نخستین همایش علمی کاربردی شرکت 
انتقال گاز ایران با شعار انسان، تجهیز و محیط سالم طی دو روز در 
تاالر پیامبر اعظم )ص( دانشگاه اصفهان به میزبانی منطقه 2 عملیات 
انتقال گاز )اصفهان( با حضور مسئوالن، مدیران و رؤسای شرکت های 
انتقال گاز کل کش��ور برگزار شد. مدیر منطقه 2 عملیات انتقال گاز 
به عنوان میزبان این همایش با خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: 
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز کش��ور، در ابتدای سال جاری مشعل 
این همایش را روش��ن کرد و همه مناطق با توان علمی- فنی خود 
برای برگزاری آن به میدان آمدند. سید مجتبی گلستانه با بیان اینکه 
ش��رکت انتقال گاز امروز حرف های زیادی برای گفت��ن دارد، افزود: 
ش��رکت انتقال گاز ایران، دارای انواع دستگاه های پیچیده گاز بوده و 
خود دانشگاه به شمار می رود. وی ادامه داد: منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز یکی از مناطق دهگانه و اس��تراتژیک عملیاتی، مسئولیت انتقال 
گاز را در محدوده هفت استان کشور شامل استان های اصفهان، یزد 
و چهارمح��ال و بختیاری به طور کامل و بخش هایی از اس��تان های 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان و مرکزی به عهده گرفت. 
مدیر منطقه 2 عملی��ات انتقال گاز گفت: منطقه 2 عملیات انتقال 

گاز ای��ران، گاز طبیعی خروجی پاالیش��گاه های فجر جم، بیدبلند، 
پارسیان و فازهای پارس جنوبی را به وسیله شش خط لوله سراسری 
دریاف��ت می کند و با انجام فرآیند تراکم و انتق��ال، آن را به مناطق 
3 و 7 عملیات و س��ایر مصرف کنن��دگان صنعتی، تجاری و خانگی 
محدوده حوزه اس��تحفاظی تحویل می دهد. گلستانه اظهار داشت: 
مأموریت این مجموعه عظیم، بهره ب��رداری، نگهداری و تعمیرات از 
تأسیسات تقویت فشار، خطوط لوله فشار قوی و تجهیزات ارتباطی 

و مخابراتی شبکه انتقال گاز، براساس استانداردها و الزامات بین المللی 
به منظور دریافت و انتقال بهینه گاز اس��ت. مدیر منطقه 2 عملیات 
انتقال گاز گفت: صنعت انتقال گاز، صنعت بسیار پیچیده ای بوده و 
دارای کارکنان علمی است و 60 درصد دارایی شرکت ملی گاز کشور 
را ما در اختیار داریم. مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران نیز با قدردانی 
از میزبانی منطقه 2 عملیات گاز، این منطقه را از مناطق عملیاتی در 
س��طح بین المللی و جهانی خواند و گفت: امروز با دانش کارشناسان 
و کارکنان ش��رکت انتقال گاز کشور، 330 قطعه ساخته شده است. 
س��عید توکلی ارسال بیش از 400 مقاله کاربردی به این همایش را، 
دانش محوری بدنه آن دانست و گفت: این همایش قرار است هر سه 
س��ال یک بار برگزار ش��ود و در نظر است دبیرخانه دایمی برای این 
همایش داشته باشیم. مشاور علمی و فناوری ریاست جمهور هم گفت: 
اگر مردم بدانند با چه عشق و محبت، علم و دانش، بستر تأمین انرژی 
پایدار مهیا می شود در صرفه جویی آن بیش از پیش می کوشند. علی 
وطنی، حرفه یک متخصص انتقال گاز را همچون پزش��ک خواند و 
گفت: یک متخصص انتقال گاز باید آسیب های خطوط لوله را بشناسد 

تا آن را رفع کند، بنابراین ارزش کار خود را بدانید.

شاهرود - حسین بابامحمدی - مهندس منصور شریف مدیر 
عامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی شاهرود ضمن تسلیت اربعین 
حسینی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: چهارمین دوره آموزش عملی 
مدیریت ریس��ک در ایمنی و بهداشت حرفه ای معدن کاری؛ ویژه 
معادن زغال سنگ، با حدود 30 نفر از مدیران و کارشناسان ایمنی 
و بهداشت و کارشناسان بهره برداری ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی و معادن زغال س��نگ کشور تشکیل گردید. مهندس 
منصور ش��ریف درادامه افزود:  پرفس��ور سیگفرید زون، مدیر گروه 
ایمنی دانش��گاه بوخ��وم آلمان و والف گانگ تراود، مدیر پیش��ین 
معادن زغال سنگ آلمان، مدرسان عملی این دوره آموزشی بودند. 
 پرفسور سیگفرید زون، مدیر گروه ایمنی دانشگاه بوخوم آلمان در 
جمع بندی دوره آموزش��ی گفت: بازدید از معدن و سواالت مطرح 
شده، اطالعات زیادی به ما داد تا روی پروژه ای در آلمان کار کنیم. 
تجربه های مختلف کارشناس��ان با برگزاری دوره های آموزشی به 
 نتایج بهتری می رس��د و با همفکری بیشتر، این نتایج ملموس تر 
می شود. وی ادامه داد: معرفی معادن خوب بود و شفافیت داشت. 

در بحث ایمنی کار شده بود اما جای پیشرفت دارد. زون خاطرنشان 
کرد: اس��تفاده از تصاویر به جای نوشته در مسیر معدن، تاثیرگذار 
تر اس��ت. همچنین، استفاده از دس��تورالعمل های مختلف در هر 
زمینه معدنی، موجب یادگیری بهتر و به کار بس��تن آن راحت تر 
می شود. تراود، مدیر پیشین معادن زغال سنگ آلمان گفت: تجربه 
های کارشناسان در کنار دوره های آموزشی نظری و عملی موجب 
نتایج بهتر با همفکری بیشتر می شود. هدف از این دوره، پیشرفت 

فعالیت های ایمنی است. وی ادامه داد: اگر اطالعات موجود در مسیر 
معادن همراه با آمار حوادث مربوطه درج ش��ود تاثیرگذارتر اس��ت. 
مهندس میثم فریدی، مدیر منطقه معدنی َطَزرِه با بیان اینکه این 
منطقه از قدیمی ترین و گسترده ترین معادن زغال سنگ شاهرود 
است، گفت: در بحث ایمنی معادن 2 نگرش شامل اعمال ناایمن و 
شرایط ناایمن است. وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای ایمنی باید 
مستقل باش��ند، افزود: در بحث شرایط ناایمن، متاسفانه تجهیزات 
معادن مربوط به 40 تا 50 س��ال پیش است و به سمت فرسودگی 
رفته است و نیاز است در این زمینه فکری شود. در ادامه، مهندس 
کرامت قنبری، مدیر HSE ش��رکت زغال س��نگ البرز شرقی به 
بیان قوانین و مقررات و دس��تورالعملهای HSE معادن زغالسنگ 
پرداخته و دوره آموزشی کوتاه مدت ایمنی را برگزار نمودند. دکتر 
امیر یوسفی، مدیر دفتر فنی گفت: تولید نیمه اول سال ۹6 امسال 
در شرکت زغال سنگ البرز شرقی، زغالسنگ خام۹3هزا ر تن بود 
و در کل سال ۹5، تولید زغالسنگ خام 180هزار تن بود. همچنین 

تولید کنسانتره نیمه اول سال ۹6  ، 56 هزارو ششصد تن بود. 

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز - مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ارومیه ضمن حضور در محل کار مدیرکل 
صدا و س��یمای مرکز اس��تان آذربایجان غربی از تعامل و همکاری 
شایس��ته این مرکز قدردانی نمود. احمد مجرد. مدیر منطقه ارومیه 
گفت: تعامل و همدلی با اصحاب رسانه و خصوصا رسانه ملی نقش 
مهمی در تحقق اهداف سازمانی دارد. وی گفت: زمستان سال گذشته 
متوسط میزان جابجایی انواع فرآورده های نفتی به 30 میلیون لیتر 
در روز رس��ید و هیچ مشکل کمبود س��وختی گزارش نشد.  مدیر 
کل صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان غربی نیز ضمن قدردانی 
از عملیات بسیار وسیع سوخترسانی در سطح استان به نقش مهم 
مسئولیت اجتماعی شرکت نفت اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی 
از موقعیت اقلیمی ،جغرافیایی و سیاسی خاصی برخوردار بوده که باید 

مدیران دستگاههای اجرایی با هوشیاری کامل و با تکیه بر توان علمی 
و فنی منابع انسانی در تسهیل ارائه خدمات به مردم تالش بیشتری 
کنند. این مقام مسئول ضمن تاکید بر مدیریت تولید محتوا و خبر در 

امر سوخترسانی از همکاری و تعامل بیشتر معاونت اطالعات و اخبار 
صدا و سیمای استان در پوشش خبری اقدامات مستمر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی خبرداد.   مقدس��ی رئیس روابط عمومی 
منطقه ارومیه نیز ضمن قدردانی از تعامل دوسویه ایجاد شده با روابط 
عمومی از تغییر محسوس پوشش اخبارنفتی خبرداد و افزود:براساس 
ارزیابی صورت گرفته از س��وی روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در سال ۹5 امتیاز ارتباط با رسانه ملی این 
منطقه 100 از 100 بوده اس��ت.  در حاشیه این دیدار با اهدای لوح 
س��پاس از اقدامات مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان 
غربی تجلیل به عمل آمد. برپایه این گزارش معاونین بازرگانی، فنی 
و عملیاتی و روس��ای برنامه ریزی، حراست و روابط عمومی در این 

مالقات حضور داشتند.

اراک - مینو رس�تمی - مدیرعامل شهرک های صنعتی استان 
مرکزی گفت: کلینیک های صنعتی س��یار به منظور توانمندس��ازی 
صنایع کوچک شهرستان های استان راه اندازی می شود.  مصطفی آمره 
با اش��اره به اقدامات شرکت 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 بررس��ی مشکالت آنها و اقداماتی در راستای برطرف سازی 
این مش��کالت است. وی افزود: بنابراین احساس می کنیم که درحال 
حاضر بحث خدمات نرم افزاری که در دس��تورکار ش��رکت شهرک ها 
قرار گرفته به مراتب پراهمیت تر از خدمات س��خت افزاری و تکمیل 
زیرس��اخت ها باشد و خیلی از مش��کالت واحدهای صنعتی ناشی از 
مشکالت حوزه مدیریتی، تکنولوژی، بازاریابی و بحث ارتقای تکنولوژی 
و تامین مالی اس��ت. مدیرعامل ش��رکت  شهرک های صنعتی استان 

مرکزی تصریح کرد: بنابراین به منظور برطرف س��ازی 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 
مش��کل بپردازند. آمره بیان کرد: عالوه بر این ش��اید برای واحدهای 
صنعتی برخی از شهرستان  مراجعه به این مرکز سخت باشد که به این 

منظور هم بحث کلینیک صنعتی سیار را در دستور کار قرار داده ایم 
تا مجموعه ای از مشاوران را هماهنگ کنیم تا در یک روز مشخص در 
یکی از ش��هرک ها به ارائه مشاوره بپردازند و قبل از اطالع رسانی هم 
می شود که واحدها نسبت به دریافت خدمات مشاوره ای اقدام کنند. 
وی ادام��ه داد: یکی از این کلینیک ها هم زمان با برگزاری نمایش��گاه 
صنعتی در اراک برپا می ش��ود زیرا برگزاری نمایشگاه به لحاظ اینکه 
شرکت هایی از شهرستان های مختلف در آن نمایشگاه حضور می یابند 
فرصت مناسبی برای ارائه خدمات مشاوره ای است. مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی استان مرکزی عنوان کرد: کلینیک سیاری هم 
برای شهرستان های ساوه و زرندیه در ماه های باقیمانده تا پایان سال 
درنظر داریم و عالوه بر بحث کلینیک های صنعتی عارضه یابی واحدها 
هم درحال انجام بوده که اقدام خوبی برای شناسایی مشکالت واحدها 

و تالش برای برطرف کردن این مشکالت است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز- اولین پروانه بهره برداری 
صنعت، پیشرفته در استان هرمزگان صادر شد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ، خلیل قاسمی با  اعالم این 
خبر افزود: شرکت پتروصنعت گامرون، تولیدکننده محصوالت شیمیایی 
فرمالین ، هگزامین و رزین اوره فرمالدئید متیله توانست با دانش فنی، 

تحقیق و توس��عه به احیاء کاتولیس��ت نقره با خلوص باال دست پیدا 
 کند. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: فرآیند و 
ماشین آالت با دانش فنی، نوآوری خالقیت و نیروی انسانی متخصص 
سهم قابل توجهی در ایجاد و توسعه صنایع پیشرفته خواهند داشت. وی 
ارزش افزوده باال را از ویژگی های بارز این صنایع دانست و تصریح کرد: 

شرکت پتروصنعت گامرون به عنوان اولین واحد صنعتی استان موفق به  
دریافت پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته در زمینه احیای کاتولیست 
نقره شده است. قاسمی ظرفیت سالیانه تولید این محصول توسط این 
شرکت را 5.6 تن اعالم کرد و افزود: این شرکت تنها در زمینه فعالیت 

احیای کاتولیست نقره توانست 20 نفر اشتغالزایی ایجاد نماید.

ساری - دهقان : رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه 
جمعی از اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه از مرکز آموزشی ، درمانی 
و تحقیقاتي فاطمه زهرا )س( ساري و مرکز قلب مازندران  و مرکز 
جامع درمان بیماران کلیوي ش��هروند در ساري بازدید کرد . دکتر 
س��ید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ابتدا با 
حض��ور  در مرکز آموزش��ی ، درمانی و تحقیقاتی فاطمه زهرا )س( 
ساری و مرکز قلب مازندران  ساری، ضمن بازدید از بخشهاي مختلف 
و گفت و گو با مسئولین و کادر درماني،  تجهیزات بخشها و مشکالت 
و کمبوده��اي این مرکز را مورد بررس��ي قرار داد. رئیس دانش��گاه 

علوم پزش��کی مازندران همچنین با حض��ور در  مرکز جامع درمان 
بیماران کلیوی شهروند در ساری ،  تجهیزات بخشها و مشکالت و 
کمبودهای این مرکز را مورد بررسی قرار داد. مرکز بیماران کلیوی 
ش��هروند در زمینی با زیر بنای تقریب��ی 3000 متر مربع به همت 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 4 طبقه شامل بخش های دیالیزبا 
47 تحت دارای بخش های مختلف ش��امل آزمایشگاه ،رادیولوژی 
،س��ونوگرافی،کلینیک های تخصصی و ف��وق تخصصي ویژه بعد از 
خریداري و بازسازي کامل بیمارستان مهر سابق با نام مرکز بیماران 

کلیوي شهروند راه اندازي شد .

همایش علمی کاربردی شرکت انتقال گاز ایران در اصفهان برگزار شد

 برگزاری دوره عملی مدیریت ریسک توسط کارشناسان آلمانی 
در شرکت زغال سنگ البرز شرقی شاهرود

در مالقات با مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی تاکید شد 

مدیریت تولید محتوا و خبر در امر سوخت رسانی نقش مهمی در ایفای مسئولیت اجتماعی دارد 

مدیرعامل شهرک  های صنعتی استان مرکزی: 

کلینیک های صنعتی سیار در استان مرکزی راه اندازی می شود 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

صدور اولین پروانه بهره برداری صنعت پیشرفته در استان

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز درمانی شهرستان ساری

مجری طرح های خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان:
 پروژه احداث خط 132 کیلو ولت میانگران - دهدز آغاز شد 

اهواز - شبنم قجاوند - مجری طرح های خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز اول احداث پروژه خط 132 کیلو 
ولت میانگران- دهدز به طول 20 کیلومتر به صورت دو مداره به تعداد 70 دستگاه دکل فلزی مشبک با استفاده از هادی دریک شروع 
شد. امیر قائدی اظهار کرد: فاز اول این پروژه تا محل پست آنزان در محدوده جغرافیایی شهرستان ایذه است و هدف از اجرای آن 
افزایش پایداری و ضریب اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه، کاهش محدودیت و تامین برق صنایع و متقاضیان می باشد. وی ادامه داد: 
مدت زمان انجام این پروژه هفت ماه است و هزینه اجرای فاز اول 120 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان پرداخت می شود. مجری طرح های خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: کلیه مراحل طراحی و خدمات 

مهندسی و همچنین ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت های داخلی انجام خواهد گردید.

۴۸3 واحد در شهرک های صنعتی استان گلستان در حال فعالیت است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: در حال حاضر از 688 واحد 
صنعتی به بهره برداری رسیده، 483 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان در حال فعالیت است.به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: اشتغال این تعداد واحد صنعتی فعال  8630 نفر و 
سرمایه گذاري انجام شده  54۹3 میلیارد ریال است.وی افزود:  این بدین معنی است که در زمان حاضر حدود 70 درصد واحدهاي 
به بهره برداري رسیده شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان  در حال فعالیت مي باشند.به گفته وی همچنین از تعداد 376 طرح 
صنعتي درحال ساخت و ساز در شهرکها و نواحي صنعتي 1۹8 طرح بصورت فعال درحال تکمیل ساخت و ساز بوده که پیش بیني 
مي شود در صورت به بهره برداري رسیدن 3412 نفر اشتغال با سرمایه گذاري 8820 میلیارد ریال ایجاد کند.خلیل زاده ادامه داد:  
178 طرح صنعتي نیز بصورت غیرفعال یا نیمه فعال بوده که درصدد هستیم تا با پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاري نسبت 
به فعالسازي آن اقدام  کنیم.وی کمبود نقدینگي و مشکل تأمین سرمایه درگردش واحدهاي تولید، تعدد و تکثر قوانین و مشکالتي 
نظیر مالیات، بیمه تأمین اجتماعي، کمبود نقدینگي و مشکل بازار فروش محصوالت، باال بودن نرخ سود بانکي و عدم حمایت بانک ها 
از س��رمایه گذاري تولیدي و برگش��ت سرمایه با مدت زمان باال در بازار را از عمده موانع و مشکالت واحدهاي صنعتي بهره بردار نام 
برد.مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گلستان اضافه کرد: همچنین فرسودگي ماشین آالت و پایین بودن تکنولوژي 
کارخانجات داخلي، کمبود دانش فني و  نداشتن اهلیت برخي از سرمایه گذاران جهت مدیریت واحدهاي تولیدي و اختالف شرکاء 
از دیگر موانع و مشکالت واحدهاي صنعتي بهره بردار است. مساحت کل شهرکها و نواحي صنعتي به همراه منطقه ویژه اقتصادي – 
صنعتي اترک 2041 هکتار بوده که از این میزان 836 هکتار بصورت صنعتي و قابل واگذاري زمین مي باشد. بالغ بر 481 هکتار از این 

اراضي به متقاضیان سرمایه گذاري واگذار شده است.

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

در این زمینه کمک بزرگی می باشد.

مدیرعامل گاز گیالن: 
اجراي عملیات شبکه گذاري در بیش از 100 روستاي استان 

 رشت- زینب قلیپور- مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجرای 285 کیلومتر شبکه گذاری گاز از ابتداي 
سال جاري تاکنون خبرداد.وي با اعالم این خبر افزود: این مقدار شبکه گذاري در 103 روستاي استان صورت پذیرفته و بیش از 18 
کیلومتر از این میزان مربوط به اجراي حفرات خالي شهرها  و روستاها مي باشد.مهندس اکبر در ادامه درخصوص نصب انشعابات 
گاز در استان گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون بالغ بر 10 هزار انشعاب گاز در استان نصب شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن  اظهار داشت: هم اکنون مجموع شبکه گذاري انجام شده در استان به حدود 20 هزار کیلومتر رسیده است  و بالغ بر 570 
هزار انشعاب در گیالن نصب شده است.وي اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تعداد زیادی از روستاهای باالی 20 
خانوار تا دهه مبارک فجر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.مهندس اکبر در پایان ابراز امیدواري نمود تا با گازرساني به روستاهاي 
موجود در فاز دوم پروژه بند »ق«، تا پایان سال ۹7 کلیه روستاهاي باالي 20 خانوار استان که قابلیت گازرساني را دارا مي باشد از 

نعمت گاز بهره مند شوند.

افتتاح بزرگترین بازار هفتگی در عالیشهر استان بوشهر 
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: بزرگترین بازار هفتگی استان با بیش از 
700غرفه در عالیشهر افتتاح شد   به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی عالیشهر؛محل جدید و دائمی بازار هفتگی عالیشهر با بیش از 700 غرفه 
افتتاح و به بهره برداری رسید. قائدی شهردار عالیشهر با بیان اینکه این بازار پس 
از س��الهای متمادی که در روز های سه ش��نبه و درنقاط مختلف عالیشهر، در 
زمین هایی با کاربری غیر تشکیل می شده است افزود: اکنون این بازار در مکانی با 
همین کاربری و با امکانات الزم از قبیل آسفالت، خط کشی، 15000مترمربع پارکنیگ عمومی، سرویس بهداشتی و روشنایی مناسب 
استقرار یافته است. وی با اشاره به اینکه درعالیشهر بازار مرکزی وجود ندارد افزود: بازار هفتگی عالیشهر با بیش از 700غرفه بزرگترین 
بازار هفتگی استان بوشهر می باشد که همواره بدلیل وجود اجناس متنوع و قیمت مناسب مورد استقبال مردم عالیشهر و اطراف بوده 
است. قائدی اظهار داشت اولویت ما در بازار هفتگی با فروشندگان و کسبه عالیشهری است و سعی داریم تا بازار هفتگی را برای کسبه 
این شهر به فرصت تبدیل نمائیم و مردم نیز بتواند مایحتاج خود را با قیمت مناسب در محیطی بهداشتی تر از محل قبل تهیه نمایند. 

بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی از هیچ خدمتی محروم نشده اند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهرگفت: 
بیمه شدگان صندوق بیمه س��المت همگانی از هیچ خدمتی محروم نشده اند 
و تمامی خدمات س��المت مورد نیاز را دریافت می نمایند. دکتر پرویز رمضانی 
در دومین نشس��ت خبری خود در سال جاری با اصحاب رسانه در بوشهر اظهار 
داشت: 4۹0 هزار و 854 نفر از جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری جمعیت 
استان بوشهر تحت پوشش بیمه سالمت در استان بوشهر قرار دارند که 47 درصد 
جمعیت استان را شامل می شود. وی افزود: 70 درصد از جمعیت بیمه شده این سازمان در استان به میزان 340 هزار نفر در قالب 
صندوق بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر ، 7۹ هزار نفر از کارکنان دولت و 54 هزار نفر از بیمه سالمت همگانی 
مشمول حمایت های بیمه سالمت در سطح استان بوشهر هستند. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با اعالم این که بیشترین 
جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت در شهرستانهای دشستان و بوشهر و کمترین آن در شهرستانهای دیلم و جم است، تصریح کرد: 

بیش از 500 مؤسسه تشخیصی و درمانی در سطح استان با بیمه سالمت طرف قرارداد هستند. 

پس از اتمام تعمیرات سالیانه؛
واحد 6 نیروگاه مسجدسلیمان به شبکه سراسری پیوست

اهواز - قجاوند- واحد 6 نیروگاه مسجدسلیمان پس از اتمام تعمیرات سالیانه به شبکه سراسری متصل شد. مدیرعامل سد و 
نیروگاه مسجدسلیمان، با اشاره به بررسی و تحلیل شرایط فنی مربوط به واحد 6 پیش از شروع تعمیرات سالیانه افزود: در مدت 
خروج این واحد، به منظور ارزیابی سرعت پاسخگویی تجهیزات، بررسی و تست کلیه فرامین کنترلی و حفاظتی با موفقیت انجام شد. 
فرهاد علیدوستی ادامه داد: بررسی اتصاالت  سیم پیچ، هسته ژنراتور وتمیزکاری آن، تعویض کنتورهای مربوط به سیستم کنترل، 
اصالح الجیک سیستم جوکی پمپ گاورنر، ارزیابی مجدد تنظیمات مربوط به تجهیزات ابزار دقیق، رفع اشکال از سیستم آب بندی 
تجهیزات مکانیکی و رفع اشکال از سیستم ارتعاش سنجی این واحد، از جمله اقداماتی مهمی بود که در این تعمیرات سالیانه صورت 
گرفت. وی خاطرنشان کرد: با پیش بینی و تامین به موقع متریال در زمان خروج این واحد و همت همه متخصصان نیروگاه، تعمیرات 

سالیانه این واحد در موعد زمانبندی شده با موفقیت به اتمام رسید.

انتصاب مهندس نصرت زاده به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی
ایالم- خبرنگار فرصت امروز: طی حکمی از سوی مهندس هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم، مهندس 
ماجد نصرت زاده به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب شد. گفتنی است مهندس نصرت زاده در کارنامه 

خود  سابقه معاونت بهره برداری و مدیریت چند  امور و در نهایت  مدیریت  دفتر کنترل لوازم اندازه گیری را دارد.
الزم به ذکر است طی مراسمی از زحمات خلیل شهبازی که پیش از این عهده دار این معاونت بود و به مقام فرزانگی )بازنشستگی( 

رسید تقدیر به عمل آمد.



پرس��یدن س��وال کلیدی ترین روش کسب دانش و 
درنتیجه پیشرفت اس��ت. در ادامه به نقل از دیجیاتو، 
قصد داریم به بهترین روش های مطرح کردن س��وال 
بپردازی��م. ای��ن متد ها عالوه بر کس��ب دانش موجب 
می ش��وند در نظ��ر دیگ��ران باه��وش جلوه ک��رده و 

همچنین احترام دیگران را کسب کنید. 
ازقانونگوگلتبعیتکنید؛»جستوجو«

از جست وجو در اینترنت نهراسید. از سوی دیگر اگر 
نتوانستید جواب خود را بیابید، سوال تان را از دیگران 
بپرسید. ممکن اس��ت همین مسئله برای دیگران هم 
مطرح شده باشد و پرس��یدن آن توسط شما، فرصت 

حل پرسش های دیگران را نیز فراهم آورد. 
پرهیزازبهکاربردنعباراتبیارزش

وقتی س��والی را مط��رح می کنید، گفت��ه خود را با 
عذرخواهی یا تحقیر خود همراه نکنید. به عنوان مثال 

عبارات زیر را به کار نبرید: 
- عذر می خواهم. . . 

- ببخشید. . . 
- می دانم سوال احمقانه ای به نظر می رسد ولی. . . 

- یک سوال کوتاه دارم... 
این نحوه مطرح کردن پرسش موجب می شود شما 
دس��ت کم گرفته ش��وید یا با اعتماد به نفس پایین به 
نظر برس��ید. همچنین از عبارات��ی همچون »غیره«،  
»در ه��ر حال« یا  »به هر نحو« اس��تفاده نکنید زیرا 
اینها فقط کلمات پر کننده متن هس��تند و در واقع به 

سوال شما هیچ ارزشی اضافه نمی کنند. 
هرباریکوحداکثردوسوالبپرسید

وقت��ی تعداد زیادی س��وال می پرس��ید، احتمال از 
دس��ت دادن مخاطب��ان ی��ا پاس��خ دهندگان خود را 
افزایش می دهید. همچنین اگر می خواهید دو س��وال 

بپرس��ید، مهم ترین را آخر مطرح کنی��د زیرا معموالً 
ش��نوندگان آخرین مورد را بهتر به یاد می آورند و در 
نتیجه اول به آن پاس��خ می دهند، حتی ممکن اس��ت 
اصاًل فرصتی برای پاس��خ به سوال اول باقی نماند. اگر 
س��واالت بیش��تری دارید، تک تک پیش بروید، یعنی 
یک س��وال را مطرح کنید و منتظر پاسخش باشید و 

سپس سواالت بعدی را یک به یک بپرسید. 
بعدازعالمتسوالتوضیحاتخودرامتوقف

کنید
حتماً بارها با اشخاصی که پس از پرسیدن سوال نیز 
توضیح می دهند روبه رو شده اید. همواره سوال خود را 
مختصر و مفید بپرس��ید و بعد از جمله سوالی متوقف 
ش��وید و اج��ازه دهید که طرف مقابل پاس��خ خود را 

ارائه دهد. 
Forbes:منبع

چطورسوالخودراهوشمندانهمطرحکنیم؟
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پاسخکارشناس: جلسه، یک نشست دو یا چند نفره 
برای تحلیل و ارزیابی و تبیین موضوع مش��ترک طرفین 
اس��ت و دارای اصول و قواعد مشخصی است که اگر آن را 
رعایت نکنید طبعا به نتایج خوبی دست نمی یابید. شاید 
الزم باشد قبل از تعیین زمان جلسه شما ضرورت برگزاری 
آن را مشخص و سپس برای جلسه موضوع مشترکی را با 
اهداف مشخص تعیین کنید. مثاًل شما یک بار در جلسه 

ارزیابی شرکت می کنید و بار دیگر در جلسه گزارش دهی 
یا تصمیم گیری. در این صورت ش��ما از قبل می دانید که 
برای چه در جلس��ه ش��رکت دارید و نقش شما چیست. 
همین طور زمان جلس��ه و مدت آن را از قبل تعیین کنید 
تا بتوانید جلس��ه را مدیریت کنید. در جلس��ات رس��می 
یک نفر مدیر جلس��ه یک نفر دبیر جلسه است که نقش 
مهمی دارد. در جلسات، صورت جلسه بسیار اهمیت دارد 
درصورت جلسه موضوع و مباحث مطرح شده و نظر اعضا، 
پیش��نهادها و نتیجه گیری و مصوبات و تصمیات مکتوب 

می شود. 
ش��ما می توانی��د اول از هر چیز به ض��رورت و اهمیت 
برگزاری جلسه توجه کنید و در پایان از طریق دبیر جلسه 
تصمیات و مصوبات را پیگیری کنید تا از فرسودگی رهایی 
یابی��د و نتیجه ثمربخش آن را احس��اس کنید. بنابراین 
قبل از اینکه در جلس��ات رس��می یا عمومی حضور یابید 
به اهمیت موضوع و نقش خود در آن جلسه فکر کنید. گاه 
بسیاری از این جلسات کاماًل فرمایشی و فرسایشی است. 

مدیریت حضور در جلسات با شماست. 

مدیریتجلسات

پرسش:مدیرروابطعمومییکشرکتبزرگبخشخصوصیهستموبرگزاریجلساتمتعددروزانهوهفتگیبسیار
فرسودهامکردهاست.شماچهراهکاریبرایمدیریتاینموضوعپیشنهادمیکنید؟ کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییککارآفرین)64(
باوروانسانهایمنفی

در اطراف همه ما آدم هایی هستند که بی آنکه وجود و 
حضور آنها سودی به حال ما داشته باشد مدام با تفکرات 
منفی باورهای منفی می س��ازند و سعی می کنند ما را از 

کسب و کار بازدارند. 
این دس��ته از اف��راد عموم��ا از افعال منفی اس��تفاده 
می کنن��د و در براب��ر هر طرح یا پیش��نهاد تازه ای س��از 
مخالف کوک می کنند و می گویند نمی شود، امکان ندارد، 

نمی توانی یا موفق نمی شوی. 
هنگامی که این افراد چنین افعالی را به کار می برند اگر 
به خودتان و کس��ب و کارتان باور نداشته باشید آرام آرام 
کالم آنها در ضمیر ناخودآگاه شما می نشیند و تبدیل به 
باور می شود و آن وقت تو فکر می کنی واقعا نمی شود، اما 
اگر به کس��ب و کارت و خودت ایمان و باور داش��ته باشی 
صده��ا نفر اگر بگویند نمی ش��ود و نمی توانی تو کارت را 

انجام می دهی و موفق می شوی. 
اگ��ر زندگینام��ه افراد موف��ق را مطالع��ه کنی متوجه 
می شوی اینها در ابتدا با چالش های زیادی روبه رو بودند 
ک��ه از جمله چالش با افراد منفی ب��ود، اما مردان موفق 
کس��انی بودند که گوش آنها بدهکار این دس��ته از افراد 
نبود، حتی اگر این افراد نزدیک ترین کس��ان به آنها بوده 

باشند. 
موفقیت در کس��ب و کار در دس��ت توست و هیچ کس 
نمی توان��د در موفقیت ی��ا عدم موفقی��ت مانند تو نقش 
داش��ته باش��د. تو کارگ��ردان اصلی زندگی ات هس��تی، 
بنابراین اگر کارگردان قرار باشد حرف این یا آن را گوش 

کند نتیجه مشخص است. 
البت��ه این ب��دان معنا نیس��ت که برای کس��ب و کارت 
مشورت کنی و با افراد مثبت اندیش و دانا همکالم شوی. 
افراد منف��ی عموما افراد ناموفق هس��تند و اگر خوب به 
زندگی درونی آنها نگاه کنی چیزی جز مصیبت و بدبختی 
ندارند و س��عی می کنند با فرکانس های منفی همه را به 
رنگ خود بیاورند. تا ش��ما می گویی��د من می خواهم در 
فالن زمینه کسب و کار سرمایه گذاری کنم شروع می کنند 
به وا اس��فا گفتن و اینکه مگر می شود در این دوره رکود 
اقتصادی کس��ب و کاری راه انداخت؟ خودش��ان نیز هیچ 
وقت فرصت خوب نگریس��تن ب��ه زندگی را ندارند، چون 
همیشه به سطح رویی کسب و کار و زندگی نگاه می کنند، 
بنابراین اگر به دنبال موفقیت هس��تی پیش��نهاد می کنم 
هیچ گاه به س��مت این دس��ته از افراد بدبین و منفی باف 

نرو و اگر به سمت تو هم آمدند کالم آنها را باور نکن. 
دوس��ت عزیزی در رش��ت دارم که چند سال قبل بعد 
از بازنشس��تگی می خواس��ت به اتفاق همس��رش در باغ 
خودش پرورش زنبور عس��ل راه بیندازد. شبی ما مهمان 
آنه��ا بودیم و جمع دوس��تان و اقوام جمع بودند. ش��اید 
باورتان نشود که 90درصد افراد او را از چنین کاری منع 
کردند. یکی می گفت حاال خونه پیش زن و بچه ات بشین 
استراحت کن. دیگری می گفت تو کارت رو کردی و االن 
وق��ت تفریحه. یکی هم می گفت تو چی کم داری؟ خونه 
و زندگی و ماشین و حقوق بازنشستگی داری چرا خودتو 
به دردس��ر می اندازی و جالب تر اینکه ب��رادر بزرگ تر با 
تمس��خر می گفت تو زنبور رو می بینی فرار می کنی، اون 
وقت چه جوری می خوای زنبوردار بش��ی. خالصه تقریبا 
همه نگاه منفی داش��تند و فقط خانم ایشان که اسطوره 
امید و مثبت اندیش��ی ب��ود با قاطعیت و ب��ا همان لهجه 
ش��یرین ش��مالی می گفت آق��ا منصور ه��ر کاری بخواد 
می تونه انجام بده، زنب��ورداری که کار راحتیه. اگر بخواد 
می تونه فانتوم هم بس��ازه. بعد به ش��وخی و جدی همه 
براش دس��ت زدند و خندیدند. آقا منصور عزیز ما بعد از 
هفت س��ال یکی از بزرگ ترین زنبورداران منطقه اس��ت 
و محصوالتش را حتی به ارمنس��تان و گرجس��تان صادر 

می کند. 
اگر قرار بود آقا منصور با این حرف های منفی آن شب، 
کسب و کارش را راه اندازی نکند امروز نه کارآفرین بود نه 
تولیدی داشت و نه ده ها نفر برای او کار می کردند. باورت 
را تقوی��ت کن. اگر باورت قوی باش��د ت��و می توانی کوه 
آهنی��ن را از میان راه برداری و به س��وی موفقیت بروی. 
اما اگر باورت ضعیف باش��د با ی��ک جمله آدم منفی باف 

مأیوس می شوی و کسب و کارت را رها می کنی. 
اف��راد منفی با فرکانس های منفی بدبختی و شکس��ت 
و تهیدس��تی و فقر و بیچارگی را برای تو هدیه می آورند 
و آدم ه��ای مثبت اندیش با کالم خود موج خوش��بختی 
و ث��روت و س��عادت و موفقیت و پیروزی را با کالم ش��ان 
برایت به ارمغان می آورند. این دس��ته از افراد همواره در 
همه ج��ا حضور دارند و ب��ا دعوت و بی دع��وت برای تو 
نس��خه می پیچند و با اعتماد به نفسی کاذب خودشان را 
کارش��ناس تمام عیار اقتصاد و کسب و کار می دانند. تو به 
ندای درون توجه کن و برای موفقیت در کسب و کارت از 

آدم های منفی دوری کن. 

پارساامیری
روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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تخته سیاه

5گامابتدایی
روابطعمومیموفق

در روابط عمومی موفق پنج گام ابتدایی وجود دارد 
و ج��دای از اینکه آیا س��ردبیر روزنام��ه محلی یا یک 
نشریه سراسری را هدف گیری کرده باشید یا نه، باید 
اینه��ا را بیاموزید و پیگیری کنید. این موارد به نقل از 

هورموند به شرح زیر است. 
1- کار را برای س��ردبیران، گزارش��گران و مدیران 
برنامه ه��ا راحت کنید. اطالعات را در قالبی مناس��ب 
بفرستید و به گونه ای باشید که بتوانند با شما به راحتی 

تماس بگیرند. 
2- به  وق��ت روزنامه ن��گاران احت��رام بگذارید. آنها 
افرادی پرمش��غله و تماما زمان بندی ش��ده هس��تند. 
نسخه رسانه ای خود را برای شان بفرستید و یک هفته 
بع��د با ایمیلی آن را پیگیری کنید. همه ماجرا همین 
است. آنها را تعقیب نکنید و برای شان مزاحمت ایجاد 

نکنید. 
3- بیاموزی��د که س��ردبیران و روزنامه نگاران به چه 
چیزی نیاز دارند. با نشریه ها و شبکه رادیو و تلویزیون 
مح��دوده خود آش��نا ش��وید. بدین ترتی��ب خواهید 
فهمید که معموالً روی چه نوع مواردی کار می کنند. 
درنهایت برای ش��ان تنها چیزهایی بفرستید که به آن 

نیاز دارند. 
4- ارزش خبرس��ازی داش��ته باش��ید. ی��ک ن��وع 
کس��ب وکار، یک محصول یا خدم��ت جدیدی ایجاد 
کنید؛ چیزی که پوشش ارزش خبری را داشته باشد. 
5- متفاوت باشید. روزنامه ها هر هفته ده ها یا صدها 
نس��خه آماده برای انتشار در رسانه ها و بسته چاپی به 
دس��ت می آورند. بعضی از آنها سنتی و کسل کننده اند 
و در خاط��ر نمی مانن��د. راهی بیابید تا ب��دون اینکه 
غیرحرفه ای به نظر برسید، توجه یک سردبیر را جلب 

کنید. 
س��رانجام، هم��ه آنچه ه��ر س��ردبیر و تولیدکننده 
برنامه های رادیو و تلویزیونی می خواهد، این است که 
یک گزارش خوب باش��د و بتواند در کمترین زمان و 
به راحتی ضبط شود. اگر بتوانید به طور مستمر چنین 
گزارش هایی را فراهم کنید، بدانید که مهم نیست چه 
کسی هستید چون مطمئنا پوشش داده خواهید شد. 

 

 

خونتوراحتترپیداکن
ناماستارتاپ: مانیشن

manishen.com :وبسایت
سالتأسیس: 1394

موضوع: امالک و مستغالت
توضیحبیشتر: 

مانیش��ن سرویس��ی اس��ت که در ح��وزه امالک و 
مس��تغالت ب��ه خریداره��ا کم��ک می کنه ت��ا بتونن 
راحت تر خونه ای رو که موردنظرشون هست پیدا کنن 
و مش��اورین ام��الک هم می تونن معامالت بیش��تری 

داشته باشن. 
 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

 بسته بندی خالق
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