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مهم ترین الزامات تصمیم گیری در الیحه بودجه سال 97 چیست؟

بودجه سال 97
از پاستور تا بهارستان

آذرماه فصل بودجه نویس��ی در اقتصاد ایران اس��ت و الیحه بودجه کش��ور هر س��ال در آذرماه، مسیر پاستور تا 
بهارس��تان را طی می کند تا مهم ترین سند سیاست گذاری ساالنه دولت ها از داالن قانونگذاری کشور بگذرد. این 
روزها مردان دولت در پاستور در حال برنامه ریزی و نهایی کردن بودجه سال آینده هستند تا الیحه بودجه کشور 
سپس در انتهای آذرماه از سوی رئیس جمهور تقدیم نمایندگان مجلس شود، اما مهم ترین الزامات تصمیم گیری 

در الیحه بودجه سال 97 چیست؟ در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در مطالعه ای...

رونمایی از کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد(

 اولین کیف پول الکترونیک
در خاورمیانه 
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واردات خودرو در چه شرایطی ممنوع می شود؟

زمان احتمالی باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو

وقتی زمان فروش کسب وکار فرا  می رسد
روش های بازاریابی برای محیط های نوین

الهام بخش مشتری خود هستید؟
مدیریت تجربه مشتری

رازهای تبلیغات در پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی دنیا
بار دیگر H&M می گوید که مد به همه تعلق دارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ارتباط پیچیده لی جون
 با بیت ماین

3

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت آمارها از افزایش 
خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال جاری و رشد حدود 

10درصـدی قیمت ها خبر می دهد. حسـام عقبایی  
افزود: در این مدت با افزایش...

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران: 

قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری 
حدود 10درصد افزایش می یابد

یادداشت
 یک خطای
استراتژیک

یک خطای استراتژیک

شمارش معکوس تا پایان چشم انداز 1404 

نفت 50 دالری اقتصاد ایران را متحول می کند؟ 

فعل��ی  اس��تراتژی های 
ایران  ان��رژی در  مدیری��ت 
در  را  بلندمدت��ی  اه��داف 
نظر ن��دارد. این یک خطای 
ک��ه  اس��ت  اس��تراتژیک 
مناف��ع مالی کش��ورمان را 
در آین��ده تهدی��د می کند.  
ایران  مس��ئله  اصلی تری��ن 
در ص��ادرات ان��رژی و عدم 
مطالبات  دریافت  در  توفیق 
از  از کش��ورهای همس��ایه 
جمله عراق، بیشتر داخلی و 
مرب��وط به دخالت دولت در 
این زمینه است. تا زمانی که 
ص��ادرات ان��رژی در اختیار 
دولت باشد و بخش خصوصی 
نق��ش کمت��ری در آن ایفا 
کند، مش��کل ع��دم وصول 
مطالبات مربوط به صادرات 
دولت  پابرجاس��ت.  ان��رژی 
تاجر خوبی نیست و توفیقی 
در صادرات ن��دارد. در حال 
حاضر بی��ش از یک میلیارد 
دالر ب��رق توس��ط دولت به 
عراق فروخته شده، اما هنوز 
مطالبات مربوط به آن باقی 

است.
ادامه در همین صفحه

حمیدرضا 
صالحی

در راس��تای اج��رای بخش��نامه بان��ک مرکزی 
درباره کاهش نرخ س��ود بانک��ی، افتتاح و تمدید 
س��پرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه، شش ماهه و 
9ماهه در بانک ها و موسس��ات اعتب��اری تا پایان 
س��ال ممنوع ش��د. بان��ک مرکزی روز سه ش��نبه 
در اطالعی��ه ای اع��الم ک��رد که افتت��اح و تمدید 
س��پرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه، شش ماهه و 
9 ماهه در بانک ها و موسس��ات اعتب��اری تا پایان 
سال ممنوع اس��ت. این در حالی است که سه ماه 
از زمان ابالغ بخش��نامه هشت بندی بانک مرکزی 
درباره کاهش نرخ س��ود در حس��اب های س��پرده 

گذشته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، از ۱۱ ش��هریورماه امس��ال 
بانک ه��ا موظف ش��دند حس��اب های س��پرده را 
به طور علی الحس��اب و براس��اس نرخ های مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار که در تیرماه س��ال گذشته 
مصوب ش��ده ب��ود افتت��اح کنند. بر این اس��اس، 
برای س��پرده های م��دت دار بای��د حداکثر به طور 
علی الحس��اب ۱۵درصد و برای روزش��مار حداکثر 
۱۰درصد س��ود تعیین می ش��د، اما در بخش��نامه 
هش��ت  بندی بانک مرک��زی به ش��رایط و ضوابط 
سود در حساب های مدت دار کوتاه مدت یعنی سه، 
ش��ش و 9 ماهه اشاره ای نش��ده و بانک ها براساس 
تصمی��م خود اقدام کردند؛ در عین حال که ظاهرا 
برخی با ابهاماتی در رابطه با تعیین نرخ س��ود در 

این حساب ها مواجه بودند. 
ام��ا بانک مرکزی در تازه تری��ن ابالغ خود اعالم 
کرده اس��ت ک��ه افتتاح چنین حس��اب هایی را تا 
پایان امس��ال ممنوع می کند. دلی��ل این موضوع 
به این برمی گردد که بانک ها باید مش��خص کنند 
مبنای آنها برای تعیین نرخ س��ود در حساب های 
کوتاه مدت سه، ش��ش و 9 ماهه چه بوده و چگونه 
قرار اس��ت سود پرداخت کنند ولی تاکنون چنین 
اعالمی به بانک مرکزی نداشته و براساس شرایط 
خ��ود در این ب��اره اق��دام کرده اند؛ از ای��ن رو تا 
زمانی که ضوابط بانک ها مش��خص و اعالم نش��ود 
افتتاح و تمدید چنین حس��اب هایی تا پایان سال 
جاری ممنوع است. به عبارتی اگر مشتریان اکنون 
حس��اب های کوتاه مدت غیرروزش��مار در بانک ها 
دارن��د، در صورتی که ت��ا پایان امس��ال مدت آن 
سررسید شود، به هیچ عنوان افتتاح و یا تمدیدی 
در مورد آن صورت نمی گیرد و این حس��اب ها به 
مدت دار یک ساله یا روزشمار منتقل خواهد شد. 

این در حالی اس��ت که در س��ال ۱۳9۴، بعد از 
کاهش نرخ س��ود مدت دار و روزش��مار در شورای 
پول و اعتبار، بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها 

را مکلف کرد که نرخ سود علی الحساب سپرده های 
س��رمایه گذاری مدت دار )س��ه، شش و 9 ماهه( را 
بر اس��اس تحلیل ها و برآوردهای خود از ش��رایط 
اقتص��ادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه 
ب��ه وضعیت ش��بکه بانکی و س��ایر بازارهای مالی 
تعیین کنند، اما در ادامه مش��اهده شد که بانک ها 
در این مورد انضباط چندانی نداش��ته و حتی سود 
روزش��مار و س��ه ماهه تا مرز نرخ س��ود مدت دار 

یک ساله پرداخت می شد. 
 ای��ن بار بان��ک مرکزی به بانک ه��ا تاکید کرده 
که ش��بکه بانکی برای تعیین نرخ س��ود س��پرده 
کوتاه مدت باید ابتدا س��ود مورد انتظار ناش��ی از 
کل سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار در پایان 
دوره را پیش بین��ی ک��رده و س��پس ب��ا توجه به 
میزان هر یک از انواع س��پرده های سرمایه گذاری 
مدت دار، نرخ س��ود علی الحس��اب آن س��پرده ها 
را تعیی��ن کنن��د. در واق��ع، بانک ها و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار 
ساالنه را به عنوان س��ود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری تعیین و اعالم کنند؛ به گونه ای که 
در پایان سال مالی، سود علی الحساب پرداختی به 
س��پرده گذاران، بخشی از س��ود قطعی پایان دوره 

باشد نه بیش از آنچه که محقق می شود. 
این در حالی اس��ت که در حال حاضر براس��اس 
آنچه مقامات بانک مرکزی اعالم می کنند، س��ود 
علی الحس��اب پرداختی توس��ط برخ��ی بانک ها و 
موسس��ات اعتباری بیشتر از س��ود واقعی حاصله 
اس��ت؛ به نحوی که حتی پاس��خگوی حق الوکاله 

بانک هم نخواهد بود. 
بر این اساس قرار شده در راستای کاهش هزینه 
تمام شده پول در بانک ها و افزایش دوره  ماندگاری 
س��پرده های س��رمایه گذاری و از سوی دیگر برای 
ممانع��ت از ق��رار گرفت��ن بانک ه��ا در وضعی��ت 
زیان ده��ی و ورشکس��تگی تا پایان  س��ال جاری، 
فقط امکان افتتاح حساب س��پرده سرمایه گذاری 
مدت دار یک س��اله و کوتاه مدت عادی با ش��رایط 
و نرخ های مورد تاکید در بخش��نامه ش��هریورماه 
امسال یعنی حداکثر ۱۵درصد در سپرده یک ساله 
و حداکثر ۱۰درصد در روزشمار وجود داشته باشد 
تا بعد از مشخص شدن ش��رایط برای سال ۱۳97 
مجددا افتتاح سپرده های سه، شش و 9 ماهه از سر 
گرفته ش��ود، اما برای سال بعد هم اینگونه نیست 
که سود تعیین ش��ده برای حساب های کوتاه مدت 
برای تمامی بانک ها یکسان باشد، بلکه در فضایی 
رقابتی بوده و پیش��نهادهای بانک ها بعد از بررسی 

و تایید در بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. 

از سوی بانک مرکزی و تا پایان امسال

افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد

ادامه از همین صفحه
 اگر بخش خصوصی این میزان برق را صادر کرده بود، به هر نحو پول آن را دریافت 
می کرد، اما دولت در این زمینه دچار محدودیت هایی اس��ت. با این وجود اما متأسفانه 
در مواردی مثل تجارت با ترکمنس��تان و صادرات انرژی به این کش��ور، دولت با کنار 
 زدن بخش خصوصی، امور را به دس��ت گرفت. صادرات گاز به ترکیه، عراق، ارمنس��تان 
و. . . ه��م به همین ترتیب در جریان اس��ت.  هرچند ای��ران این ظرفیت را دارد که به 
هاب انرژی تبدیل شود، اما این مهم باید با محور قراردادن بخش خصوصی انجام پذیرد. 
در زمینه انرژی، تنها نباید محدود به منابع الکتریس��ته ماند، چراکه منابع قابل توجه 
گاز در ای��ران از جمله میادین پارس جنوبی فرصتی اس��تثنایی در زمینه صادرات گاز 

را برای کش��ورمان فراهم کرده اس��ت و تبدیل منابع گاز به گاز مایع به رونق صادرات 
آن کمک می کند. 

در این باره به س��رمایه گذاری نیاز داریم، درحالی ک��ه دولت برای تأمین منابع مالی 
در پروژه های عمرانی هم دچار مشکل است چه برسد به تأمین مالی طرح های توسعه 
صادرات��ی خارج از کش��ور. با توجه ب��ه این وضعیت، دولت باید زمینه فعالیت بیش��تر 
بخش خصوص��ی را فراهم کند. اکن��ون در مرز تولید 8۰۰میلی��ون متر مکعب گاز در 
روز هس��تیم و بای��د ب��رای مدیریت این حج��م از تولید برنامه ریزی کنیم. متأس��فانه 
استراتژی های فعلی مدیریت انرژی در ایران اهداف بلندمدتی را در نظر ندارد. این یک 

خطای استراتژیک است که منافع مالی کشورمان را در آینده تهدید می کند. 

اواخر هفته گذشته، اوپکی ها در حالی طرح کاهش تولید 
نفت را برای سومین بار تمدید کردند که مذاکرات عربستان 
و روسیه برای ادامه این طرح نگران کننده شده بود، اما حاال 
با تصمیم تازه، کش��ورهای نفت خیز شرایط باثبات تری را 

برای بودجه های خود در سال آینده پیش رو دارند. 
به گزارش خبرآنالین، بازار نفت یکی از پرچالش ترین 
بازاره��ای تجاری دنیاس��ت. نوس��ان قیمت ه��ا تقریبا 
اقتصاد همه کش��ورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ خاصه 
کش��ورهای نفت خیز، چه آنکه اکثر کشورهای نفت خیز 
به دلیل س��اختار بودجه ای خود وابسته به نفت هستند 
و هرگون��ه کاهش قیمت، اقتصاد این کش��ورها را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
 از عربس��تان که تولید نفت ۱۰ میلیون بشکه ای دارد 
ت��ا ونزوئال که در دوس��ال اخیر به دلی��ل کاهش بهای 
نف��ت، اقتصادی ورشکس��ته را یدک می کش��د، همگی 
چش��م به قیمت نفت در بازار سال آینده میالدی دارند. 
حتی کش��ورهایی مثل چین با نرخ رش��د اقتصادی دو 
رقمی ه��م برایش قیمت نفت به عنوان موتور توس��عه، 

سرنوشت ساز است. 
از همین رو، وقتی اوپک برای س��ومین بار در آستانه 
تصمیم برای تمدید طرح کاهش تولید قرار گرفت، بازار 
به شدت واکنش نشان داد. قیمت نفت در یک ماه اخیر، 
وضعیت رو به رش��دی را در بازار به نمایش گذاش��ته و 
همی��ن موضوع تولیدکنندگان روس��ی را برآن داش��ته 
بود تا مقامات کشورش��ان را برای خروج از پیمان طرح 
کاهش تولی��د نفت با اوپک ترغیب کنند؛ درخواس��تی 
که در نهایت با پافش��اری عربستان و چراغ سبز مقامات 
روس به این توافق به نفع هواخواهان طرح کاهش تولید 

منجر شد. 
چش��م انداز ب��ازار نفت حاال در آس��تانه س��ال جدید 
می��الدی، مثب��ت اس��ت. قریب ب��ه اتف��اق تحلیلگران 
اقتص��ادی می گوین��د قیمت نفت برپای��ه ۵۰ تا 6۰دالر 
خواه��د چرخید. چنین چش��م انداز قیمتی نس��بت به 
چهارس��ال پیش در همین زم��ان، یک گام به جلو برای 

رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز به شمار می رود تا با 
خیال آس��وده تری نسبت به برنامه های میان مدت و بلند 

مدت خود تصمیم گیری کنند. 

قیمت نفت، ایران و بودجه های وابسته
ای��ران ه��م از این دای��ره خ��ارج نیس��ت. اگرچه در 
سال های گذش��ته تالش دولت کاهش وابستگی بودجه 
به نفت بوده، اما هنوز تبعات نوس��ان قیمت نفت، دامن 

اقتصاد کشور و بودجه های ساالنه را گرفته است. 
همین چندماه پیش بود که محمدباقر نوبخت، رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه از تأثیرکاه��ش بهای نفت بر 
بودجه امس��ال س��خن گفته بود. بنا به گفته محمدباقر 
نوبخ��ت، »قیمت نفت در بودجه ۵۰ دالر در نظر گرفته 
ش��ده بود، اما با توجه به اف��ت قیمت نفت به حدود ۴7 
دالر بودجه س��ال جاری عمال تحقق نمی یابد و از ۳۴6 
ه��زار میلی��ارد تومان در حد ۳۰9 ه��زار میلیارد تومان 
تحق��ق می یابد. پیش بینی ما این اس��ت که قیمت نفت 
پایین ت��ر از این هم بیاید. « او اعالم کرده بود که قیمت 
نفت از ۱۰۴ دالر در سال 92 به ۴۴ دالر به طور متوسط 
در سال 9۵ رسید. بنابراین می توان گفت که قیمت نفت 
بیش از ۵8 درصد کاهش داشته است. از سال 92 تا 9۵ 
درآمدهای نفتی ۱۵7 میلیارد دالر بود که در مقایسه با 
س��ال های 88 تا 9۱ که 2۵۱ میلیارد دالر بود، نش��انگر 

کاهش ۳7 درصدی است.
قیم��ت نفت در بودجه س��ال 96 هر بش��که بین ۴6 
تا ۵۰دالر در دولت پیش��نهاد ش��د، ام��ا در نهایت نفت 
۵۰دالری ب��ه تصوی��ب رس��ید. ب��ا این ح��ال بخت با 
بودجه ریزان یار نشد و قیمت نفت در سال گذشته کمتر 

از قیمت پیش بینی شده در بودجه رسید. 
این روزه��ا بودجه 97 در مراحل پایان��ی تدوین قرار 
دارد. هرچن��د هن��وز از قیمت نف��ت در بودجه رونمایی 
نش��ده، ام��ا س��ناریوهای مختلفی هم مطرح می ش��ود. 
خبره��ای غیر رس��می حکایت از تصمی��م بودجه ریزان 
برای نفت ۵۰ تا ۵۰دالر خبر می دهد. با این حال برخی 

کارشناس��ان هم هش��دار می دهند که دولت باید قیمت 
نفت را در بودج��ه پایین تر از قیمت های جهانی در نظر 
بگیرد.   سیدحمید حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
تهران به خبرآنالین می گوید: »روند بازار نفت تا ش��ش 
م��اه آینده قابل پیش بینی اس��ت و ش��اهد این خواهیم 
ب��ود که با همی��ن روندی که در هفته ه��ای اخیر اتفاق 
افتاد، بازار نفت در همین مسیر به کار خود ادامه بدهد. 
بنابراین کاهش قیمت در بازار رخ نخواهد داد و قیمت ها 
بر روی ۵۵ دالر الی 6۰ دالر خواهد چرخید. پیش بینی 

می شود که قیمت ها باالتر از میانگین ۵۵ دالر باشد.«
او اضافه کرد: » اوضاع ونزوئال، اوضاع خوبی نیس��ت؛ این 
کشور پیش از این روزانه 2میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
نفت تولید می کرد، اما در حال حاضر به زور یک میلیون و 
8۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. همه این عوامل 
نش��ان می دهد که هیچ دلیلی برای اینکه قیمت ها کاهش 
پی��دا کند در بازار وجود ندارد و می توانیم امیدوار باش��یم 
که نفت در کانال 6۰ دالر می ماند. می توانیم بودجه آینده 

کشور را بر ۵۵ دالر ببندیم.«
هنوز مش��خص نیس��ت که دول��ت در بودجه س��ال 
آین��ده چه تصمیم��ی برای نف��ت می گیرد، ام��ا بنا به 
گفته کارشناس��ان قیمت نفت ۵۰دالری در بودجه 97 
قیمت معقولی اس��ت. باالتر از این رقم، احتمال ریسک 
محقق نش��دن برنامه های عمرانی دول��ت را باال می برد 
و در مقاب��ل ارق��ام پایین ت��ر با توجه به هزینه بر ش��دن 
طرح ه��ای نیمه تمام برای کش��ور، می توان��د برنامه های 
دول��ت را به لحاظ زمانی ب��ه تعویق بین��دازد. از طرف 
دیگر پیش بینی هایی که موسس��ات مطالعات بین المللی 
از قیم��ت نفت جهان��ی در س��ال 2۰۱8 میالدی اعالم 
می کنند، حکایت از نفت بشکه ای بیش از ۵۵ دالر دارد. 
دولت روحانی چهارس��ال فرصت دارد که در ش��رایط 
متعادل قیمت نفت، برنامه های عمرانی و اصالحی خود 
را اجرایی کند. شاید این فرصت دیگر قابل تکرار نباشد، 
چه آنکه تا پایان چش��م انداز ۱۴۰۴ کمتر از هشت سال 

فرصت باقی است. 



آذرم��اه فصل بودجه نویس��ی 
در اقتصاد ایران اس��ت و الیحه 
بودجه کشور هر سال در آذرماه، 
مس��یر پاس��تور تا بهارستان را 
طی می کند تا مهم ترین س��ند 
سیاس��ت گذاری ساالنه دولت ها 
کش��ور  قانونگ��ذاری  داالن  از 
بگذرد. ای��ن روزها مردان دولت 
در پاس��تور در حال برنامه ریزی 
و نهایی کردن بودجه سال آینده 
هس��تند تا الیحه بودجه کشور 
سپس در انتهای آذرماه از سوی 
نمایندگان  تقدیم  رئیس جمهور 
مجل��س ش��ود، ام��ا مهم ترین 
در الیحه  تصمیم گیری  الزامات 
بودجه س��ال 97 چیس��ت؟ در 
همین زمینه، مرکز پژوهش های 
مجل��س ش��ورای اس��امی در 
مطالعه ای با به تصویر کش��یدن 
ش��رایط اقتصاد کان ایران در 
س��ال ج��اری و آین��ده، برخی 
الزامات اساس��ی و سرفصل های 
مهم را که الزم است در تدوین 
و تصویب بودجه سال 97 مورد 
توجه قرار بگیرد بررس��ی کرده 

است. 
بودجه ساالنه، مهم ترین سند 
دولت هاس��ت  سیاس��ت گذاری 
و تصمیم گی��ری درب��اره آن از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. 
از همی��ن رو، گ��زارش مرک��ز 
می تواند  مجل��س  پژوهش های 
در ط��رح برخی ن��کات مهم و 
درباره  تصمیم گی��ری  الزام��ات 
الیح��ه بودجه س��ال 97 کمک 

بسیاری کند. 
از جمله ن��کات مهم گزارش 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س، 
بررس��ی نرخ ارز اس��ت و بازوی 
پژوهش��ی مجل��س به بررس��ی 
این مس��ئله پرداخته اس��ت که 
آیا در س��ال جاری شوک ارزی 
خواهیم داش��ت یا نه؟ چنانچه 
از مهم ترین مس��ائل در  یک��ی 
بودجه ریزی کشور که به مسئله 
وابس��تگی بودجه ب��ه نفت نیز 
مرتبط است، نرخ ارز محاسباتی 
بودجه است. به رغم توصیه های 
کارشناس��ی و تاکیدهای قانونی 
مبنی بر ضرورت اصاح فرآیند 
ورود مناب��ع حاص��ل از نفت به 
و ض��رورت جداکردن  بودج��ه 
سیاس��ت های پول��ی و ارزی از 
سیاس��ت های مالی، درآمدهای 
ریال��ی نفت��ی متاث��ر از قیمت  

دالری نفت و نرخ ارز است. 
این موضوع باعث ش��ده است 
در دوره هایی ک��ه به هر دلیلی 
قیمت ی��ا میزان تولی��د نفت و 
در نتیج��ه درآم��د دالری نفت 
کاهش یابد، انگیزه برای افزایش 
نرخ ارز وجود داشته باشد و این 

امر به معنی متاثرشدن سیاست 
ارزی کش��ور از نیازه��ای مالی 
دولت اس��ت. در ح��ال حاضر، 
کشور با دو دغدغه اصلی درباره 
نرخ ارز روبه رو است: جلوگیری 
از وق��وع مجدد ه��ر نوع جهش 

ارزی و یکسان سازی نرخ ارز. 
مطالعات مرک��ز پژوهش های 
مجل��س نش��ان می ده��د ک��ه 
در ح��ال حاضر، ن��رخ ارز بازار 
اخت��اف چندان��ی با ن��رخ ارز 
تعادل��ی )ک��ه ب��ا متغیره��ای 
بنیادی��ن اقتص��اد ای��ران مانند 
حج��م تج��ارت، ورود و خروج 
س��رمایه و. . . متناس��ب است( 
ندارد؛ بنابراین می توان گفت در 
شرایط فعلی و در صورت ثبات 
و سیاس��ی،  اقتصادی  ش��رایط 
بعید است تا انتهای سال شوکی 
به بازار ارز وارد ش��ود که بتوان 
نام جهش را به آن اطاق کرد. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
ارز  ن��رخ  درباره یکسان س��ازی 
نیز معتقد اس��ت که محاسبات 
می ده��د  نش��ان  انجام ش��ده 
درص��د واردات کاالهایی که ارز 
مبادله ای به آنها تعلق می گیرد 
نس��بت به کل واردات کمتر از 
8درصد اس��ت. از س��وی دیگر، 
ش��کاف نرخ ارز ب��ازار و نرخ ارز 
مبادله ای در فصل دوم سال 92 
)زمان راه اندازی ارز اتاق مبادله( 
بیش از 37درصد بوده اس��ت و 
در این دوران، این ش��کاف روند 
نسبتا کاهشی را طی کرده است 
و به 17درص��د در زمان جاری 
تقلی��ل یافت��ه اس��ت، بنابراین 
در ص��ورت وج��ود ذخایر ارزی 

کافی ن��زد بانک مرک��زی برای 
کنترل نوس��انات ناشی از اتخاذ 
این سیاست و همچنین کاهش 
تنش ه��ای موج��ود سیاس��ی، 
قاعدتا نباید حذف ارز مبادالتی 
شوک قابل توجهی بر بازار وارد 

کند. 

 سرفصل های گزارش 
مرکز پژوهش ها

ام��ا از جمل��ه س��رفصل های 
مهم گزارش مرکز پژوهش های 
الزام��ات  درب��اره  مجل��س 
تصمیم گی��ری در الیحه بودجه 
س��ال 97، توجه به حجم منابع 
عموم��ی قاب��ل تصمیم گیری و 
لزوم کنت��رل هزینه های دولت 
و اس��تفاده صحی��ح از مفه��وم 
بر عملکرد،  بودجه ریزی مبتنی 
توجه ب��ه وضعی��ت بدهی های 
دول��ت و بازار بده��ی، وضعیت 
اعتب��ارات عمران��ی و الزام��ات 
برنامه شش��م برای بودجه ریزی 

در سال 97 است.
 مهم تری��ن نکات��ی که بازوی 
پژوهش��ی مجل��س در مطالعه 
خود آورده اس��ت، به این شرح 

است: 
-براس��اس پیش بین��ی مرکز 
پژوهش ها، در س��ال 96 رش��د 
اقتص��ادی ح��دود 3.7درصد و 
نرخ ت��ورم ح��دود 11.2درصد 
خواهد بود که مبنای محاسبات 
مالیات��ی و س��ایر  درآمده��ای 

درآمدها قرار گرفته است. 
پژوهش ها  مرکز  -برآوردهای 
حداکثر  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
مناب��ع عموم��ی در دس��ترس 

 325 ح��دود   ،97 س��ال  در 
هزار میلی��ارد تومان اس��ت. از 
دیگر س��و، اعتب��ارات هزینه ای 
اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 
280 هزار میلیارد تومان است. 
این ارق��ام حکای��ت از آن دارد 
که حداکث��ر منابع موجود برای 
بودج��ه ای  تصمیم گیری ه��ای 
در بودجه س��ال 1397، حدود 
45 ه��زار میلیارد تومان خواهد 
ب��ود. به عبارت دیگ��ر، حداکثر 
منابعی که می توان صرف تامین 
بار مال��ی تصمیم هایی از قبیل 
افزایش حق��وق کارکنان دولت 
بازنشس��تگان،  بازپرداخ��ت  و 
اج��رای  و  دول��ت  بدهی ه��ای 
طرح های عمرانی کرد، از محل 
ای��ن 45 ه��زار میلی��ارد تومان 

خواهد بود. 
1- در ص��ورت ع��دم کنترل 
منابع مورد  هزینه های دول��ت، 
نی��از بای��د از طری��ق افزای��ش 
قیم��ت  افزای��ش  مالیات ه��ا، 
حامل های ان��رژی، افزایش نرخ 
ارز و یا افزایش بدهی های دولت 
تامین ش��ود که آث��ار تبعی آن 
مانن��د آثار تورم��ی و رکودی و 
اث��ر بر قدرت خری��د مردم باید 

مدنظر قرار گیرد. 
اوراق  نامت��وازن  انتش��ار   -2
افزای��ش  مال��ی می توان��د ب��ه 
غیرقابل کنت��رل تعهدات دولت 
برای پرداخت اصل و سود اوراق 
منتشرش��ده بینجامد. به عاوه 
این موضوع می تواند به کس��ری 
بودجه های باالتر در س��ال های 

آتی منجر شود. 
3- در م��اده )7( قانون برنامه 

اعتبارات  توسعه، س��قف  ششم 
مج��از جه��ت تصوی��ب بودجه 
مشخص ش��ده اس��ت که الزم 

است مورد توجه قرار گیرد. 
4- در م��اده )8( قانون برنامه 
ششم، نس��بت بدهی های دولت 
ب��ه تولی��د ناخال��ص داخلی تا 
س��قف 40درصد مجاز دانس��ته 
شده اس��ت که الزم است مورد 

توجه قرار گیرد. 
5- در ماده )39( قانون برنامه 
شش��م، دول��ت مکلف ب��ه درج 
جدول مناب��ع و مصارف اجرای 
لوایح  یارانه ه��ا در  هدفمن��دی 

بودجه سنواتی شده است. 
6- در م��اده )7( قانون برنامه 
ششم توس��عه، س��هم صندوق 
توسعه ملی و شرکت ملی نفت 
از منابع حاصل از صادرات نفت، 
میعانات گازی و خالص صادرات 
گاز ب��ه ترتی��ب مع��ادل 32 و 
14.5درصد مشخص شده است. 
با توجه به محدودیت شدید 
منابع الزم است سیاست هایی 
برای افزای��ش منابع عمومی و 
کنترل هزینه ها به طور همزمان 
در پیش گرفته شود. شناسایی 
حوزه ه��ای پرهزینه و حرکت 
به س��مت کنترل هزینه ها در 
این بخش ه��ا، توقف طرح های 
عمرانی فاق��د اولویت و فروش 
دارایی های آنها، تشدید مبارزه 
با قاچ��اق و در نتیجه افزایش 
تاش  گمرک��ی،  درآمده��ای 
در جهت افزای��ش درآمدهای 
مالیاتی بدون فشار بر مودیان 
از  اس��تفاده  و  خوش حس��اب 
رویک��رد تس��هیم عواید جهت 
مشارکت  و  هماهنگی  افزایش 
ذی نفعان از جمل��ه این موارد 
هس��تند. همچنین الزم است 
الیحه بودجه س��ال 1397 از 
نظر شفافیت نس��بت به لوایح 
بودجه سال های گذشته بهبود 
یابد. در این راستا الزم است تا: 
-براساس اصول پنجاه و دوم، 
پنجاه و س��وم و پنجاه و پنجم 
قان��ون اساس��ی، هم��ه اعداد و 
ارق��ام بودجه در س��قف بودجه 

لحاظ شود. 
- ردیف هایی که در آن وجوه 
متمرک��زی درج ش��ده اند و در 
عمل بین مصارف متعدد، هزینه 
خواهند شد )مانند جداول 19 و 

20 الیحه( حذف شوند. 
- درب��اره اعتبارات ردیف های 
ض��رورت  ضم��ن  متفرق��ه، 
مختلف  مجوزهای  شفاف سازی 
مالی جهت پیش بینی اعتبار در 
ردیف های درج شده، ردیف هایی 
که دستگاه یا محل مصرف آنها 
مش��خص نیس��ت حذف شده و 
همه آنها ذیل دس��تگاه و محل 
مص��رف مربوطه )تح��ت عنوان 

کد فرعی( درج شوند. 

مهمترین الزامات تصمیم  گیری در الیحه بودجه سال 97 چیست؟

بودجه سال 97، از پاستور تا بهارستان

مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان 
معتق��د اس��ت یک��ی از دالیلی 
نوس��ان  ش��اخص  باالرفتن  که 
سرمایه گذاران را گرفتار طرح ها 
و تصمیمات کوتاه مدت می کند، 
تارشدن آینده است.  به گزارش 
»فرصت ام��روز«، این اقتصاددان 
در کانال تلگرام موسسه »بامداد« 
نوشته اس��ت که امروزه خبری از 
نگاه های استراتژیک در بازار ایران 
نیس��ت و همه مدیران دارند هر 
روز را با منطق همان روز سپری 
بیشتر تاش می کنند  می کنند. 
با مع��ادالت روزانه حرکت کنند 
ت��ا اینکه خ��ود را درگیر افق و یا 
دورنم��ا کنند. ب��رای آنها دورنما 
مه آلوده است و بنابراین ریسکش 
باال اس��ت. این گونه روزمرگی ها 
ناشی از بی ثباتی در بازارها است. 

در  داد:  ادام��ه  ایمان��ی راد 
بازارهای مال��ی جهان همه روزه 
برای کاالها، ارزها، اوراق قرضه 
و س��هام، ش��اخص های متعدد 
 volatility index نوس��ان 
محاسبه و اعام می شود. در این 
میان، معروف ترین شاخص بازار 
 CBOE Volatility س��هام 
Index اس��ت که ب��ه اختصار 
و  می ش��ود  خوان��ده   VIX
نش��ان دهنده میزان نوس��ان در 
بازاره��ای بورس آمریکا اس��ت؛ 
میزان��ی که این ش��اخص ها باال 
می روند، نش��ان می دهد که چه 
میزان بی ثبات��ی در بازار وجود 
دارد. ام��ا وقتی ای��ن اصل را در 
ایران پی��اده می کنیم، می بینیم 
که قیمت ها نوسان ندارند، نرخ 
ارز نیز کم نوسان است و بعضی 

از متغیرهای دیگر نیز به همین 
ترتی��ب، بنابراین پرسش��ی که 
مطرح می ش��ود، این اس��ت که 
پس چرا رفتار راهبران و مدیران 
اقتصادی همانند وضعیتی است 
اقتصاد  کلی��دی  متغیرهای  که 
دارای نوس��ان باالیی هس��تند، 
به  نیس��ت.  این طور  درحالی که 
عبارت دیگر، اگر شاخص نوسان 
متغیره��ای  از  بس��یاری  در  را 
ای��ران محاس��به کنیم  کلیدی 
به عدد بزرگی نمی رس��یم. پس 
چرا مدیران و راهبران اقتصادی 

گرفتار روزمرگی شده اند؟ 
ایمان��ی راد در پاس��خ به این 
س��ؤال معتقد اس��ت که دلیل 
چنی��ن مس��ئله ای را بای��د در 
تاربودن و مه آل��ود بودن آینده 
دانس��ت؛ یک��ی از دالیل��ی که 

نوس��ان  ش��اخص  باالرفت��ن 
سرمایه گذاران را گرفتار طرح ها 
و تصمیمات کوتاه مدت می کند 
تارش��دن آینده است ولی علت 
این تارش��دن در اقتص��اد ایران 
عمدت��ا عملکرد سیاس��ت و اثر 
آن ب��ر اقتصاد ایران اس��ت، نه 
تغیی��رات باال در ش��اخص های 
نوسان. وقتی وظیفه اقتصاد در 
ایران س��رویس دادن به سیاست 
باش��د، هرگونه نوس��ان و ابهام 
سیاس��ی به حوزه های اقتصادی 
کش��یده می شود و ش��رایط را 
و  نوآوران��ه  تصمیم��ات  ب��رای 

استراتژیک، محدود می کند. 
پای��ان  اقتص��اددان در  ای��ن 
اف��زوده اس��ت: اگر بت��وان دو 
ش��اخص را در ایران محاس��به 
ک��رد، این ادع��ا را می ت��وان با 

آم��ار و ارق��ام نیز تایی��د کرد. 
یکی ش��اخص نوسانات سیاسی 
و دیگ��ری می��زان تاثیر پذیری 
از  اقتص��ادی  متغیره��ای 
سیاس��ت. ب��ا محاس��به این دو 
ش��اخص می توان دید که علت 
ابهام های اس��تراتژیک، نوسانات 
کش��ور  سیاس��ی  ش��رایط  در 
اقتصادی،  نوس��ان های  تا  است 
بنابرای��ن آنچ��ه در ای��ن زمینه 
می توان نتیجه گرفت این است 
ک��ه متوجه باش��یم هزینه های 
در  نه تنها  تصمیمات سیاس��ی، 
حوزه سیاس��ی اثرگذار اس��ت، 
بلکه می تواند موج عدم اطمینان 
را در جامعه اقتصادی گسترش 
دهد. این تصمیمات می توانند با 
برای  هزینه های بس��یار بزرگی 

اقتصاد همراه باشند. 

دالیل روزمرگی مدیران اقتصاد ایران به روایت مرتضی ایمانی راد

چرا رهبران اقتصادی گرفتار روزمرگی شده اند؟ 

گزارش2

دریچه

بانک جهانی در مظان اتهام
ارزش من چقدر سبز است؟ 

اکونومیس��ت در گزارش��ی ب��ه انتق��ادات فعاالن 
محیط زیست از بانک جهانی پرداخته و گزارش داده 
اس��ت که بانک ها و موسس��اتی مانند بانک جهانی از 
پروژه های توسعه ای حمایت می کنند، اما آنها وظیفه 
دارند از پروژه هایی حمایت کنند که به محیط زیست 
آسیبی وارد نمی کند. از همین رو، این روزها فعاالن 
محیط زیس��تی بان��ک جهانی را به ع��دم حمایت از 

محیط زیست متهم کرده اند. 
در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 

 بانک جهانی به توپ بس��ته می شود. کشورهای در 
حال توسعه حسابی سروصدا به پا کرده اند و می خواهند 
نقش پررنگ تری در مدیریت آن داش��ته  باشند. دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا از جانب دولت خودش 
در این کشور، بانک جهانی را حسابی مورد نقد قرار داده  
است. حرف حسابش هم این است که بانک جهانی بیش 
از اندازه به چین وام می دهد. کارکنان این س��ازمان نیز 
تقریبا همگی علیه جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی 
هس��تند. هر لحظه امکان دارد علیه او ش��ورش کنند، 
اما حاال دس��ته جدیدی به منتقدان بزرگ این سازمان 
اضافه شده  است: طرفداران محیط زیست. درواقع موج 
جدیدی علیه بانک هایی راه افتاده که کش��ورها را برای 
توسعه ملی به لحاظ مالی تامین می کنند. اکنون بانک 
جهانی و بسیاری دیگر از  موسسه های مشابه در مظان 
اته��ام قرار دارند و دلیل اصلی ه��م ردپای کربنی آنها 

است. 
این واقعا س��خت و دردناک است. جالب اینجاست 
که موسس��ه ها و بانک هایی که برای توس��عه تامین 
دوس��تداران  طای��ه داران  ج��زو  می کنن��د  مال��ی 
محیط زیست هستند و سعی دارند ابتدا موسسه هایی 
را تامی��ن مالی کنند که قدمی برای کاهش تغییرات 
آب وهوای��ی برمی دارن��د. 10 س��ال پی��ش بان��ک 
س��رمایه گذاری اروپایی نخستین اوراق سبز جهان را 
منتشر کرد تا طرح های حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
را تقویت کند. بانک جهانی از سال 2010 تاکنون از 
هیچ تاسیس��ات زغال سنگی حمایت نکرده  است. در 
فاصله سال های 2011 تا 2016، بانک جهانی و پنج 
وام دهنده منطقه ای دیگر در آمریکا، آس��یا، آفریقا و 
اروپا 158میلیارد دالر به کش��ورهای در حال توسعه 
دادند تا مقابل تغییرات آب وهوایی بایستند و تاثیرات 
آن را به حداقل برس��انند. آنها میزان انتش��ار کربن 
خ��ود را به صورت روزانه منتش��ر می کنند؛ از تامین 
نور دفترهای کاری ش��ان گرفته تا هر آنچه که منجر 
به انتش��ار اندکی کربن در سرتاس��ر جهان می شود. 
اما اخیرا فعاالن محیط زیس��ت ادعا کرده اند که این 
بانک ها و موسس��ه ها بدون نگرانی از توسعه هایی که 

آلوده کننده هوا هستند، حمایت کرده اند. 

اعداد دردسرساز
اوی��ل چین��ج اینترنش��نال ی��ک گ��روه مداف��ع 
محیط زیس��ت اس��ت که برآورد ک��رده بانک جهانی 
به جز س��رمایه گذاری روی پروژه ه��ای کم کربن اما 
ویرانگر، برای هر دالری که در س��ه س��ال گذش��ته 
ب��رای انرژی س��بز مانند انرژی خورش��یدی و بادی 
س��رمایه گذاری ک��رده، دس��ت کم 99س��نت روانه 
سوخت های فسیلی و آنها را تقویت کرده  است. هلنا 
رایت یکی از کارشناس��ان در لندن معتقد اس��ت در 
فاصله سال های 2013 تا 2015، حدود 1.5میلیارد 
دالر روی انرژی های س��بز سرمایه گذاری شده  است. 
مثا بانک اروپایی بازسازی و توسعه، سهم 9درصدی 

در این بخش داشته  است. 
یافته ه��ای کارشناس��ان محیط زیس��تی به محل 
بحث بانک ها تبدیل می شود. وام هایی هستند که به 
وام های قهوه ای موس��وم شده اند. این وام ها نیز محل 
بحث هستند. به هر حال بانک ها باید بین پروژه هایی 
ک��ه ب��ه س��وخت های فس��یلی اولوی��ت می دهند و 
پروژه ه��ای پرهزین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر، یکی 
را انتخ��اب کنند. اکثر اوقات آنه��ا چیزی را انتخاب 
می کنند که س��اده تر و کم هزینه تر اس��ت. به همین 

خاطر این بحث ها به میان می آید. 
در میان تمامی موسس��ه ها و بانک هایی که در این 
زمین��ه فعالیت می کنند، در حال حاضر بانک جهانی 
بی��ش از بقیه م��ورد بحث قرار گرفته  اس��ت. رئیس 
بان��ک جهانی اخیرا گزارش های��ی در زمینه مجموع 
دی اکس��یدکربن تولیدی منتشر کرده، اما باز هم به 
پروژه های��ی که این بانک بودج��ه آنها را تامین کرده 
هیچ اش��اره ای نکرده  اس��ت. به همین خاطر اس��ت 
که فعاالن محیط زیس��ت می گوین��د باید چارچوبی 
مشخص ش��ود و فعالیت های موسسه ها و بانک ها از 
طریق آن رصد ش��ود. در واقع آنها به دنبال شفافیت 
هس��تند. با این کار می توانند بفهمند هر سازمانی از 
چه پروژه هایی حمایت کرده و تا چه میزان در تولید 
کربن نقش داش��ته  است. جنبشی که در زمینه بانک 

جهانی به راه افتاد به همه دنیا سرایت کرده  است. 
بانک های چینی به تازگی وارد عرصه ای ش��ده اند 
که بانک جهانی س��ال ها پیش به آن قدم گذاش��ته 
و چ��ون می خواهند پیروز میدان باش��ند، این قضیه 
را در م��ورد بان��ک جهان��ی پیگیری می کنن��د. آنها 
همزم��ان از پروژه های��ی می گویند ک��ه تمرکزش را 
روی زیرساخت های پایدار گذاشته  است. در حقیقت 
چشم بادامی ها سعی دارند در این زمینه با بانک های 
غربی رقابت کنند و با شعارهایی که می دهند به نظر 

می رسد در این زمینه موفق نیز باشند. 

اقتصاد کالن

جلوی هزینه های غیرضرور را بگیرید
فصل تغییر در بودجه 97

دولت دوم حس��ن روحانی قرار اس��ت نخستین سند 
دخل و خرجش را برای س��ال پیش رو، 19 آذر به مجلس 
ارائه دهد؛ بودجه ای که البته این روزها با دس��ت اندازهای 
زیادی مواجه شده و دولت ناگزیر از حذف هزینه های زائد 
دستگاه های بودجه خوار و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 
اس��ت، اما آیا قوای دیگر ب��ه دولت برای پاالیش بودجه و 

تغییر مسیر هزینه ها و درآمدها کمک خواهند کرد؟ 
به گ��زارش پایگاه خب��ری اتاق ای��ران، رئیس جمهور 
برای اجماع س��ازی به منظ��ور دگرگون ک��ردن بودجه از 
مدت ها پیش، رایزنی هایش را با نهادهای تصمیم س��از و 
تصمیم گیر آغاز کرده و امیدوار اس��ت دست کم همراه با 
روس��ای قوای مقننه و قضاییه جلوی ریخت و پاش ها را 
بگیرد. او راهی دش��وار در پیش دارد؛ دشوار از این حیث 
که حداکثر بودجه ای که دولت و مجلس باید بر س��ر آن 
تصمیم بگیرند، 45هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد؛ 
یعنی 14درص��د از کل بودجه چراکه بقیه بودجه صرف 
پرداخت حق��وق، یارانه های نقدی و غیرنقدی، پوش��ش 
کس��ری بودجه صندوق های بحران زده تامین  اجتماعی و 

نظایر آن خواهد شد. 
پیام صریح دولت به دستگاه های بودجه خوار این است 
که کمربندها را س��فت تر ببندی��د چراکه درآمدها کفاف 
هزینه ه��ا را نمی دهد و کس��ری بودجه به مرز هش��دار 
رس��یده، آن هم در ش��رایطی که بدهی های دولت سر به 
فلک گذاش��ته اس��ت. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه ایران، از س��ال آینده بودجه ها 
به جای اینکه در اختیار دس��تگاه های ملی قرار گیرد در 

اختیار استان ها قرار خواهد گرفت. 
گزینه پیش روی دول��ت، کم کردن هزینه ها و افزایش 
درآمدهاس��ت. در بخ��ش هزینه ها به نظ��ر گزینه اصاح 
سیاس��ت در مح��دود س��اختن بودجه برخ��ی بخش ها 
همچنین پرداخت نق��دی یارانه ها و اص��اح تعرفه های 
حوزه س��امت، مهم ترین گزینه ها به شمار می رود و در 
بخش بودجه عمرانی هم چاره ای نیست مگر اینکه فرمان 
ایس��ت به اجرای پروژه های عمرانی فاقد اولویت و توجیه 
اقتصادی داده شود.  افزایش درآمد دولت هم از دو مسیر 
ممکن خواهد بود؛ نخس��ت مبارزه واقع��ی با قاچاق کاال 
برای افزایش درآمدهای گمرکی و دوم افزایش درآمدهای 
مالیات��ی با کاه��ش دامن��ه معافیت های غیرض��روری، 
جلوگی��ری از فرار مالیاتی و گس��ترش پایه های مالیاتی 
برای کسب درآمد از اقتصاد زیرزمینی. دولت بدهکار است 
و خرجش بسیار س��نگین؛ فصل تغییر فرا  رسیده است. 
شنیده ها حاکی از آن است که این تغییر در الیحه بودجه 
97 گنجانده شده است.  در همین زمینه، مهدی پازوکی، 
اقتصاددان می گوید: براس��اس سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و همچنین برنامه شش��م توس��عه، باید بودجه 
جاری دولت متکی به درآمدهای مالیاتی شود درحالی که 
بخش زیادی از هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای 
نفتی تامین می شود. وی با اشاره به معافیت 20درصدی 
اقتصاد ای��ران از پرداخت مالی��ات می افزاید:40درصد از 
فعالیت های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی اس��ت و به 
همین دلیل کشور ایران در ردیف بزرگ ترین کشورهای 
دنی��ا از حی��ث فرار مالیات��ی ق��رار دارد. همچنین روش 
مالیات گیری در ایران همچنان سنتی است و نباید انتظار 
داش��ته باشیم که با روش های منس��وخ و سنتی بتوانیم 
از اقتصاد صنعتی مالیات دریافت کنیم.  پازوکی نس��بت 
مالیات به تولید ناخالص در ای��ران را 7.5درصد برآورد و 
یادآوری می کند: در اقتصاد ترکیه این نس��بت 20درصد، 
مالزی 21درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر 

نروژ و سوئد 50درصد است. 
پازوکی با اشاره به ضرب المثلی که در برخی کشورهای 
پیشرفته از جمله آمریکا استفاده می شود مبنی بر اینکه 
»می ش��ود از مرگ فرار ک��رد، اما از مالیات نه!« می گوید: 
از زمان اجرای قانون برنامه س��وم توسعه تاکنون، همواره 
تاکید شده که باید وابستگی بودجه جاری به نفت کمتر 
و به مالیات بیش��تر شود، این مهم در گرو همکاری قوای 
س��ه گانه است و دولت نباید از فش��ارها و رانت جویان در 
وصول مطالبات بترس��د، درحالی ک��ه برخی رانت جویان 
ب��ه قدری قدرت دارند که رئیس س��ازمان مالیاتی را هم 
ع��وض می کنن��د.  پازوکی با تاکید بر ای��ن اصل جهانی 
که در هیچ کج��ای دنیا محرمانه ب��ودن اطاعات بانکی 
و درآم��دی افراد در برابر س��ازمان مالیات��ی معنا ندارد، 
می افزاید: سازمان مالیاتی به عنوان یک ارگان حاکمیتی 
بای��د به تمامی اطاعات اقتصادی و به ویژه درآمدی افراد 
دسترس��ی داش��ته باش��د تا بتواند جلوی فرار مالیاتی را 
بگیرد و بهتر است از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته 
جهان در زمینه وصول مالیات اس��تفاده کند.  این استاد 
دانشگاه با وحش��تناک توصیف کردن هزینه های جاری 
دولت خاطرنش��ان کرد: براس��اس بودجه امسال، بودجه 
ج��اری دولت 254هزار میلیارد توم��ان و بودجه عمرانی 
نیز 71هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده که دس��ت دولت 
برای کم کردن بودجه جاری به دلیل س��هم باالی حقوق 
کارکنان دولتی، کشوری، لش��کری و بازنشسته ها بسته 
است و متاسفانه شاهد بزرگ تر شدن دولت در سال های 
اخیر هس��تیم.  وی یکی از راهکارهای پیش روی دولت 
را فاصله گرفتن از رویکردهای پوپولیستی در بودجه ریزی 
عنوان و تصریح کرد: رویکرد دولت گذشته در بودجه ریزی 
باعث ش��د تا تعداد دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی 
از 51مرک��ز به بیش از 150مرکز افزایش یابد درحالی که 
علم جهانی در این مدت سه برابر نشده، اینها مصداق های 
آش��کاری از ات��اف بودجه عمومی اس��ت؛ به گونه ای که 
در تمامی استان ها دانش��گاه فرهنگیان راه اندازی شده و 

تحصیلکرده های آن از بدو ورود حقوق می گیرند. 
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وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
ایران روز سه ش��نبه گفت مجموع تولید 
ناخالص داخلی کش��ورهای عضو سازمان 
هم��کاری اقتصادی - اکو - س��االنه بالغ 
بر 5تریلیون دالر اس��ت که این ظرفیت 
عظی��م اقتص��ادی ب��ه رواب��ط متقاب��ل 
کش��ورهای حوزه اکو تحرک می بخشد. 
محمد جواد آذری جهرمی طی س��خنانی 
در ای��ن اج��الس اف��زود: 500 میلی��ون 
جمعیت در 10کش��ور عض��و اکو زندگی 
می کنن��د و ای��ن منطق��ه بازار وس��یعی 
 برای فعالی��ت و عرضه خدمات مرتبط با

  آی س��ی ت��ی - ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات - اس��ت. وی اف��زود: دومین 
اج��الس وزی��ران ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات س��ازمان هم��کاری اقتصادی 
)اکو( یک بس��تر مکمل برای آش��نایی با 
خدمات و ظرفیت های کش��ورهای عضو 
اس��ت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشورمان همچنین این اجالس را فرصت 
خوبی برای بررس��ی چشم انداز طرح های 
مش��ترک و نیز همکاری ه��ای منطقه ای 
عن��وان ک��رد. وی با اش��اره ب��ه ضرورت 
گس��ترش هرچ��ه بیش��تر همکاری های 
منطق��ه ای، آمادگی ایران ب��رای تقویت 
روابط با کشورهای منطقه را اعالم کرد. 

انحصار برخی کشورها در اقتصاد 
دیجیتال تهدیدی برای کشورهای 

منطقه است
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
گفت: کش��ورهای منطقه ب��ا یک تهدید 
اقتصاده��ای  آن  و  هس��تند  روب��ه رو 
انحصاری دنیا در عرصه دیجیتال اس��ت 
و همکاری ه��ای منطق��ه ای می تواند این 
تهدید را کاهش ده��د. »آذری جهرمی« 
در پایان دومین اجالس وزیران ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات کش��ورهای عض��و 

سازمان همکاری اقتصادی )اکو( در باکو 
در گفت وگ��و ب��ا ایرنا افزود: کش��ورهای 
عضو س��ازمان هم��کاری اقتص��ادی اکو 
می توانن��د بازارهای خود را به اش��تراک 
بگذارند و یک بازار بزرگ تر ایجاد کنند و 
به این ترتی��ب می توانیم انحصاری را که 
اکنون در اختیار برخی کش��ورها اس��ت 
تا حدودی کنترل کنی��م. وی افزود: راه 
مقابله با این تهدید این است که بازارهای 
منطقه ای را در مقابل بازارهای انحصاری 
توس��عه دهیم. وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشاره به اهمیت همکاری های 
منطقه ای ب��رای ایران گف��ت: در نتیجه 
همکاری ه��ای منطقه ای هم کش��ور ما و 
هم همه کشورهای عضو اکو می توانند به 
بازار بزرگ منطقه دسترس��ی پیدا کنند 
و از ای��ن ظرفیت بزرگ بهره مند ش��وند. 
آذری جهرمی در خص��وص نتایج دومین 
اج��الس وزی��ران ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات س��ازمان هم��کاری اقتصادی 
اک��و گف��ت: در بیانیه ای��ن اجالس روی 
اس��تفاده از فرصت های اقتصاد دیجیتال 
برای کمک به توس��عه کش��ورهای عضو 
اک��و تاکید ش��د. همچنین س��ند تبیین 
ش��رایط و برنام��ه اقدامات پی��ش رو نیز 
تهیه ش��د که براس��اس بندهای ششم و 
هفتم این س��ند، ایران در زمینه استفاده 
از فن��اوری اطالع��ات در کش��اورزی و 
امنی��ت فضای مج��ازی نق��ش محوری 
دارد. همچنین در این بیانیه چش��م انداز 
کشورهای عضو اکو تا 2025 تعیین شده 
اس��ت و بر این اس��اس فناوری اطالعات 
یک��ی از محورهای اساس��ی توس��عه در 
این کش��ورها خواهد بود. وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات گف��ت: در مالقات با 
رئیس جمه��وری و وزی��ران کش��ورهای 
روس��یه، ترکیه و جمه��وری آذربایجان، 
آنها نیز بر همکاری متقابل تاکید داشتند 

چ��ون بخش عم��ده اقتصاد آین��ده دنیا 
اقتص��اد دیجیتال خواهد ب��ود و همه به 
دنبال س��هم خود هس��تند. وی با اشاره 
به برگ��زاری نمایش��گاه بین المللی باکو 
تل همزمان با برپایی این اجالس، گفت: 
10 ش��رکت نوپای موف��ق در حوزه های 
گردشگری، گردشگری سالمت، حمل و 
نق��ل و صوت و تصوی��ر برخط با حمایت 
وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در 
این نمایشگاه حضور پیدا کردند و وزیران 
کش��ورهای عضو اک��و هن��گام بازدید از 
غرفه ش��رکت های ایرانی از پیشرفت های 

کشورمان ابراز شگفتی می کردند. 

اعالم آمادگی ایران و روسیه برای 
همکاری مشترک در حوزه ارتباطات 

و فناوری اطالعات
وزی��ران ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
ای��ران و روس��یه ب��رای همکاری ه��ای 
ت��ی«  مش��ترک در ح��وزه »آی س��ی 
)ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات( اعالم 
آمادگی کردند. محمدجواد آذری جهرمی 
و نیک��والی نیکیفوروف وزیران ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات ایران و فدراس��یون 
روسیه روز سه ش��نبه در حاشیه اجالس 
وزی��ران ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
هم��کاری  س��ازمان  عض��و  کش��ورهای 
اقتصادی اکو دیدار کردند. وزیر ارتباطات 
و فناوری کش��ورمان در دیدار با همتای 
روس��ی خود در باکو گف��ت: ایران آماده 
ایجاد ش��رکت های مشترک در حوزه  آی 
س��ی تی )ارتباطات و فناوری اطالعات( 
با روس��یه اس��ت. در این دی��دار طرفین 
در خص��وص همکاری در زمینه توس��عه 
رواب��ط  اطالع��ات، گس��ترش  فن��اوری 
ش��رکت های دو کش��ور در محوره��ای 
موت��ور جس��ت وجوگر، امنی��ت و تولید 
قطع��ات الکترونیک تبادل نظ��ر کردند. 

نیک��والی نیکیفوروف، وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات روس��یه در این دیدار 
گفت: سعی داریم درک روشنی از محیط 
حقوقی و فنی دو کشور را به شرکت های 
بخش خصوص��ی انتقال دهی��م و از آنها 
مش��ترک  همکاری های  توس��عه  ب��رای 
حمای��ت کنی��م. وی در ادامه س��خنان 
خ��ود آمادگ��ی روس��یه برای تش��کیل 
ش��رکت مش��ترک در راس��تای توس��عه 
فعالیت ه��ای فناوری اطالع��ات را اعالم 
ک��رد. آذری جهرمی هم ضمن اس��تقبال 
از ای��ن پیش��نهاد همتای روس��ی گفت: 
ما هم آماده ایجاد ش��رکت های مشترک 
در ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات با 
روس��یه و دیگر کشورها همچون چین و 
هند هستیم. در ادامه این دیدار دوجانبه 
طرفین ب��رای تعیی��ن نمایندگانی از دو 
کش��ور برای ایجاد ابزاره��ای تکنولوژی 
پیش��رفته ارتباطات تواف��ق کردند و قرار 
ش��د در این زمین��ه پیگیری ه��ای الزم 
صورت گی��رد. در دومین اجالس وزیران 
اکو، وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات 
ای��ران، ترکی��ه و جمه��وری آذربایجان 
حض��ور دارن��د، س��ایر کش��ورهای عضو 
اک��و در س��طح معاونین وزی��ر و مدیران 
ارش��د در ای��ن اجالس حض��ور یافته اند. 
ای��ن اجالس با س��خنرانی خلیل ابراهیم 
آکچ��ا، دبی��رکل اک��و و رامی��ن قلی اف، 
وزی��ر ارتباطات و فناوری های پیش��رفته 
جمه��وری آذربایجان آغاز ش��د. دومین 
اج��الس وزی��ران ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات کشورهای عضو اکو در دو سطح 
کارشناس��ان و وزیران به مدت دو روز - 
13 و 14 آذرم��اه - در باکو برگزار  ش��د. 
هیات های کارشناس��ی از 10 کشور عضو 
اکو گردهم آمدند تا مقدمات این نشست 
را که با حضور وزیران ارتباطات و فناوری 

اطالعات برگزار  شده فراهم کنند. 

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران 
گف��ت آماره��ا از افزایش خری��د و فروش 
مس��کن در نیمه دوم س��ال جاری و رشد 
ح��دود 10درصدی قیمت ها خبر می دهد. 
حسام عقبایی روز سه شنبه در گفت وگو با 
ایرن��ا، افزود: در این مدت با افزایش خرید 
و فروش مسکن زمینه برای رشد قیمت ها 
فراه��م خواهد ش��د، ام��ا ش��اهد افزایش 
قیمت های افسارگس��یخته در بازار مسکن 
نخواهیم بود. وی با بیان اینکه در نیمه دوم 
س��ال 96 قیمت مس��کن حدود 10درصد 
افزای��ش خواهد یافت، گفت: وضعیت بازار 
نیز نش��ان می دهد به مرور شاهد افزایش 
معامالت خرید و فروش مس��کن در تهران 
خواهی��م بود. رئی��س اتحادیه مش��اوران 
ام��الک تهران با اش��اره ب��ه وضعیت بازار 
اجاره بها اظهار داش��ت: رش��د اجاره بها در 
نیمه دوم س��ال جاری کمت��ر خواهد بود، 
زی��را جابه جای��ی اجاره نش��ین ها در فصل 
پاییز و زمس��تان بسیار کاهش می یابد. به 
گفته وی، با وج��ود افزایش قیمت تراکم، 
عوارض صدور پروانه س��اختمانی و مصالح 
ساختمانی، قیمت مسکن در بازار افزایش 
پیدا نکرده و رشد قیمت ها به مرور در حد 

کمت��ر از ن��رخ تورم ادامه خواهد داش��ت. 
بر اس��اس آمارهای بانک مرک��زی، تعداد 
معام��الت آپارتمان های مس��کونی ش��هر 
ته��ران در آبان ماه امس��ال ب��ه 14 هزار و 
800 واحد مسکونی رس��ید که نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل 18.5درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در این ماه متوسط قیمت 
خری��د و فروش ی��ک متر مرب��ع زیربنای 

واح��د مس��کونی معامله ش��ده از طری��ق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران در 
ماه آبان 48.9 میلیون ریال بود که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 10.9درصد افزایش 

نشان می دهد. 
همچنی��ن در مهرماه گذش��ته 13 هزار 
و 815 واح��د مس��کونی در ش��هر تهران 
معامله ش��د که در مقایس��ه با ماه مشابه 

سال قبل 34.4درصد افزایش داشته است. 
در آبان ماه میانگی��ن قیمت یک مترمربع 
زیربن��ای واحد مس��کونی معامله ش��ده از 
طری��ق بنگاه ه��ای معامالت ملکی ش��هر 
تهران 48.9 میلیون ریال بود که نسبت به 
ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 
2.1درص��د و 10.9درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. در مهرماه نی��ز میانگین قیمت 
ی��ک مترمرب��ع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران 47.9 میلیون ریال بود 
که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 
قب��ل به ترتی��ب 0.7درص��د و 8.7درصد 
افزای��ش نش��ان می ده��د. در مجم��وع از 
ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 113 هزار و 
800 واحد مسکونی در شهر تهران معامله 
ش��ده است که در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال قبل افزایش 7.7درصدی را نش��ان 
می دهد. در این مدت متوس��ط قیمت یک 
مترمربع بنای واحد مس��کونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
ته��ران 46.5 میلیون ریال بوده اس��ت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.1درصد 

افزایش دارد. 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران: 

قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری حدود 10درصد افزایش می یابد

آذری جهرمی در نشست وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات اکو در باکو مطرح کرد

ظرفیت های اقتصاد حوزه اکو با 5تریلیون دالر تولید ناخالص داخل 
حمل و نقل

هیات ایرانی از روند احداث راه آهن 
خواف-هرات در افغانستان بازدید کرد

مش��اور مدیرعام��ل راه آهن ایران ب��ه اتفاق هیأت 
همراه از روند پیش��رفت کار اجرایی خط آهن خواف 
- هرات در ایستگاه غوریان افغانستان بازدید کردند. 
در جری��ان این بازدید که عصر روز سه ش��نبه انجام 
شد؛ هیاتی متش��کل از مس��ئوالن راه آهن و وزارت 
راه و شهرس��ازی دو کشور و پیمانکاران مجری طرح 
راه آه��ن خواف - ه��رات حضور داش��تند. »ابراهیم 
محم��دی« مش��اور مدیرعام��ل راه آهن کش��ورمان 
در ای��ن بازدید گف��ت که ایران متعه��د به همکاری 
در زمینه ه��ای مختلف با کش��ور دوس��ت و همزبان 
افغانس��تان اس��ت و آمادگی کامل دارد تا مشکالت 
موجود فراروی طرح راه آهن خواف - هرات را بردارد 
و به روند ریل گذاری س��رعت بیش��تری ببخشد. وی 
افزود که تا محل ایستگاه غوریان که احداث آن تعهد 
ای��ران بود؛ ط��رح تکمیل و آماده بهره برداری ش��ده 
است و تالش می کنیم تا به زودی اولین قطار حامل 
بار سیمان را از طریق مرز »شمع تیغ« تخلیه کنیم. 
محمدی به برخ��ی از اقدامات مورد نی��از برای رفع 
موانع عملیاتی شدن بهره برداری از این مسیر راه آهن 
اش��اره کرد و از عدم امضای توافقنامه مرزی از سوی 
افغانس��تان برای رسمیت بخشیدن به مرز شمع تیغ 
به عن��وان یک چالش مهم فرا روی این طرح نام برد. 
او همچنین از مشکالت گمرکی برای واردکردن مواد 
الزم به منظور اجرای این طرح از س��وی پیمانکاران 
در ای��ن نشس��ت خبر داد و از س��وی هی��أت افغان 
وعده همکاری و پیگیری و رفع این موانع داده ش��د. 
»س��یدعبدالکریم زاهد« فرماندار شهرستان غوریان 
افغانستان نیز در جریان این بازدید گفت: طرح خط 
آهن خواف - ه��رات همدلی بین دو ملت جمهوری 
اس��المی ای��ران و جمهوری اس��المی افغانس��تان را 
مضاع��ف خواهد کرد. وی گفت: این پروژه از اهمیت 
باالیی برخوردار است و در اولویت های دولت وحدت 
ملی اس��ت و امیدواریم هرچه زودتر قطعه س��وم تا 
ایس��تگاه جینو تکمیل و افتتاح ش��ود. زاهد گفت: با 
افتتاح ای��ن خط آهن تحولی در اقتصاد افغانس��تان 
رخ خواه��د داد و باعث رش��د و پیش��رفت کش��ور و 
افزایش صادرات و واردات بین دو کشور خواهد شد. 
نماینده اداره راه آهن افغانستان نیز در این دیدار ابراز 
امیدواری کرد کار ریل گذاری تس��ریع ش��ود و گفت 
که دولت افغانستان برای ساخت و ادامه خط آهن از 
ایستگاه جینو تا فرودگاه هرات به طول 87 کیلومتر 
مطالع��ات اولی��ه را انجام داده اس��ت و به زودی کار 
قطعه چهارم آغاز خواهد شد. استان هرات در شمال 
غرب افغانس��تان و هم مرز استان خراسان رضوی در 
ایران اس��ت و راه آهن خواف - هرات نخس��تین خط 
آهن میان دو کش��ور است که از سال 1384 اجرای 
آن ش��روع ش��د. احداث این خ��ط در چهار قطعه به 
طول 191 کیلومتر برنامه ریزی شده که ساخت 139 
کیلومت��ر آن را ایران برعه��ده گرفته و احداث قطعه 
چهارم نیز برعهده افغانس��تان است که با کمک مالی 
کش��ورهای خارجی ساخته می ش��ود. این راه آهن از 
منطقه خواف در استان خراسان رضوی تا مرز شمع 
تیغ و از آنجا تا شهرس��تان غوریان افغانستان ساخته 
شده و ادامه آن از روستای روزنک غوریان تا فرودگاه 

هرات در دست ساخت از سوی طرف افغان است. 

رئیس سازمان هواپیمایی: 
جابه جایی مسافران هوایی 19درصد 

رشد یافته است

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
س��ال گذش��ته جابه جایی مس��افر در بخش هوایی 
کش��ور 19درصد رشد داش��ت، گفت: صنعت هوایی 
مسیر رقابتی شدن را طی می کند. به گزارش »فرصت 
امروز« از س��ازمان هواپیمایی کشوری، علی عابدزاده 
به مناس��بت روز جهانی هواپیمایی کشوری در جمع 
دانشجویان صنعت هواپیمایی افزود: شبکه داخلی در 
برخی مس��یرها قابلیت افزایش چند برابری را داراد؛ 
به عنوان مثال مس��یر پروازی کی��ش اکنون به 14 
نقطه متصل است و قابلیت اتصال به 50 نقطه هوایی 
کش��ور را دارد. وی با اشاره به رفع برخی موانع پیش 
رو برای ارتقای صنعت حمل و نقل هوایی خاطرنشان 
کرد: ساختار اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی در 
گذشته س��اختار بیمارگونه ای بود و اجازه شکوفایی 
اس��تعدادها را نمی داد، اما خوش��بختانه با آزادسازی 
نرخ بلیت و ش��بکه پروازی زمینه های سرمایه گذاری 
واقعی در صنعت فراهم ش��ده است. عابدزاده با بیان 
اینک��ه صنع��ت هوایی مس��یر رقابتی ش��دن را طی 
می کن��د، افزود: مدل اداره س��ازمان، خطوط هوایی، 
فرودگاه ها در حال تغییر است به گونه ای که در سال 
گذشته شاهد رشد 19درصدی جابه جایی مسافر در 

بخش هوایی بودیم. 

اقتصاد کالن

مسکن

دهمین جلسه فوق العاده هیأت دولت 
در ادامه بررسی الیحه بودجه سال 

1397کل کشور
دهمی��ن جلس��ه هی��أت دولت ب��ه منظور بررس��ی 
الیح��ه بودج��ه س��ال 1397 کل کش��ور، بعدازظه��ر 
سه ش��نبه به ریاس��ت دکت��ر جهانگیری، مع��اون اول 
 رئیس جمهوری برگزار ش��د. به گزارش »فرصت امروز«

 از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیأت وزیران در این جلسه، 
تعداد دیگری از تبصره  های الیحه بودجه س��ال 1397 
را به تصویب رس��اند. همچنین در نهمین جلسه هیأت 
وزیران، با بررسی الیحه بودجه، نوآوری های بودجه سال 
97 و رویکردهای جدید را به تفصیل مورد بحث و بررسی 
ق��رار داده بود. در این جلس��ه همچنین وضعیت اعتبار 
پیش��نهادی س��ازمان برنامه و بودجه برای دستگاه های 
اصلی کشور ش��امل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی 
ارائه شد و اعضا به تبادل نظر درباره رویکردها و اعتبارات 

پیش بینی شده پرداخته و تصمیم گیری شد. 

24642 واحد مسکن مهر در پردیس 
تحویل شده است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت با 
تحویل 3 هزار و 6 واحد مس��کن مهر مجموع واحدهای 
مسکن مهر تحویلی در این شهر به 24هزار و 642 واحد 
رس��ید. سعید غفوری روز سه ش��نبه در مراسم افتتاح 3 
هزار و 6 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، افزود: 
از 81 هزار و 733 واحد مس��کن مهر در فازهای مختلف 
ش��هر جدید پردیس، 24 هزار و 642 واحد به متقاضیان 
واگذار ش��ده است. به گفته وی، هم اکنون 57 هزار و 91 
واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس در دست تکمیل 
اس��ت که حدود 40 هزار واحد آن به مرحله نازک کاری 
رس��یده، ضمن اینکه 7 هزار واحد مس��کن مهر در این 
ش��هر آماده شده، اما متقاضیان برای تحویل آن مراجعه 
نکرده اند. وی با اش��اره به افتتاح 3 هزار و 6 واحد مسکن 
مه��ر در فازهای 11، 8 و 5 ش��هر جدید پردیس اظهار 
داشت: عالوه بر این واحدها، 2 مدرسه بزرگ 18 کالسه 
مجهز در محله پردیسان فاز 3 این شهر با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت شهرهای جدید 
به بهره برداری رس��ید. غفوری یادآور ش��د: پیش از این 
در دو مرحل��ه 18 و 8 مدرس��ه در ش��هر جدید پردیس 
به بهره برداری رس��یده و هم اکنون س��اخت 25 مدرسه 
دیگر در این ش��هر برای تحصیل آینده س��ازان کشور در 
دس��ت اقدام است. وی با اشاره به اهمیت تامین خدمات 
زیر و روبنایی واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس 
بیان کرد: در ص��ورت وصل گاز واحدهای موجود در فاز 
9 جدید و قدیم ش��هر جدید پردیس انجام می شد امروز 
می توانستیم واحدهای بیشتری را افتتاح کنیم. مدیرعامل 
ش��رکت عمران شهر جدید پردیس اظهار داشت: تا آخر 
س��ال 94 حدود 7 هزار و 721 واحد، در سال گذشته 6 
هزار و 758 واحد و در س��ال 96 تاکنون 7 هزار و 157 
واحد مسکن مهر در ش��هر جدید پردیس به متقاضیان 
واگذار ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه تقریبا یک س��وم 
واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پردیس به متقاضیان 
واگذار شده است، گفت: دو سوم آن نیز در دست تکمیل 
است و در تالش هس��تیم با تکمیل خدمات زیربنایی و 
روبنایی باقیمانده واحدهای یادشده به مردم واگذار شود. 

وضعیت انشعاب های آب به کجا می رسد؟ 
غیرقانونی ها قانونی می شوند

در حال حاضر قریب به 300 هزار انشعاب غیرمجاز 
آب در کش��ور وجود دارد که بر اس��اس بررسی های 
انجام شده حدود 954میلیارد ریال بابت آب مصرفی 
و همچنین 3175میلیارد ریال بابت انش��عاب آب و 
فاضالب خسارت به کشور وارد می شود که بر اساس 
آخرین مصوبه مجلس افرادی که انش��عاب غیرمجاز 
آب دارن��د، می توانند با مراجعه به ش��رکت های آب 
و فاض��الب بناب��ر ضوابطی نس��بت به مج��از کردن 
انش��عاب خود اقدام کنند.  به گزارش ایسنا، مصوبه 
مجلس درصدد حل چند مش��کل اس��ت که با خالء 
قانونی مواجه شده، مشکل نخست تصرف غیرقانونی 
برخی اراضی اس��ت که استفاده کنندگان غیرمجاز از 
انشعابات نس��بت به تصرف غیرقانونی اقدام کرده اند. 
مسئله دیگر دستکاری وسایل سنجش و اندازه گیری 
خدمات اس��ت، ضمن اینکه افرادی هم وجود دارند 
که به صورت قانونی این خدمات را دریافت کرده اند، 
اما از پرداخ��ت بهای مصرفی خودداری می کنند که 

این مصوبه به دنبال حل این مشکالت است. 
در مجموع حدود 12ه��زار و 769میلیارد ریال به 
دلیل خالء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی 
که از انش��عابات غیرمجاز در تمام بخش ها اس��تفاده 
می کنند خسارت به کشور وارد می شود و افرادی که 
از این نوع تخلفات مرتکب می ش��وند عموما از قش��ر 
آسیب پذیر و محروم نیستند، بلکه افرادی هستند که 

غیرقانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده اند. 
در همین راستا ش��اهین پاکروح، معاون راهبردی 
و نظارت بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب کش��ور 
گف��ت: بر اس��اس قانونی که مجل��س تصویب کرده، 
اف��رادی که انش��عاب غیرمج��از دارن��د، می توانند با 
مراجعه به ش��رکت های آب و فاضالب بنابر ضوابطی 

نسبت به مجاز کردن انشعاب خود اقدام کنند. 



ب��رای نخس��تین بار در کش��ور، کی��ف پول 
همراه پاسارگاد)کیپاد(، جهت سهولت در انجام 
تراکنش های پرداخت خ��رد، همزمان با والدت 
پیامبراک��رم )ص( و امام جعفر ص��ادق )ع(، در 

مشهد مقدس رونمایی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در 
این مراسم که با حضور مهندس فالح جوشقانی 
معاون وزیر و رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، دکتر براری معاون امور دولت، 
مجلس و اس��تان ها، مهندس رشیدیان استاندار 
خراس��ان رض��وی، مهندس تقی زاده خامس��ی 
شهردار مشهد مقدس، مهندس آل شیخ معاون 
شهردار مش��هد، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بان��ک پاس��ارگاد و مدی��ران وزارت ارتباط��ات 
و فن��اوری اطالع��ات، مس��ئوالن اس��تانداری و 
ش��هرداری، اعضای شورای شهر، مقامات محلی 
و مدیران بانک پاس��ارگاد و ش��رکت ایرانسل، در 
محل تاالر شهرداری برگزار شد، کیف پول همراه 

پاسارگاد معرفی شد. 
مهندس تقی زاده خامس��ی، ش��هردار مشهد 
مقدس با ارائه توضیحاتی پیرامون هوشمندسازی 
ش��هر مش��هد عنوان کرد: امروز اولین گام را به 
س��وی شهر هوش��مند برداش��ته ایم و این اقدام 
توس��ط یکی از قوی ترین بانک های کشور، بانک 
پاس��ارگاد و با همکاری اپراتوری مطرح و وزارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته  است. 
بال دیگر این ش��هر هوشمند شهروندان هستند 
که آموزش ش��هروندان، به عنوان گام دیگری در 
جهت تأمین زیرساخت های دیگر شهر هوشمند 

مورد توجه ماست. 
وی در ادامه با تش��کر از آقای دکتر قاس��می 
گف��ت: مدیرعام��ل بان��ک پاس��ارگاد یک��ی از 
توانمندترین مردان بانکی ایران است که همواره 
با جذب نیروهای مستعد و خالق، نوآوری هایی 
را ایجاد کرده اس��ت. باعث افتخار است که شهر 
مش��هد به عنوان اولین ش��هر انتخاب ش��ده و 

امیدواریم توسعه خدمات ادامه یابد. 
مهندس آل ش��یخ، معاون شهرداری مشهد، 
در ادامه با اش��اره به همکاری سه مجموعه بانک 
پاس��ارگاد، شرکت ایرنسل و ش��هرداری مشهد 

در به ثمر رس��اندن کیپاد گفت: بانک پاسارگاد 
مجموعه ای پیشرو است که از هفت سال پیش با 
پروژه هوشمندسازی شبکه حمل و نقل و بلیت 
الکترونیکی با ایش��ان همکاری داشته ایم و این 
مجموعه به عنوان پیش��گام خدمات الکترونیک 
کشور، با ۴میلیون کارت صادر شده و ۲.۵میلیون 
کارت فعال، حدود۴۰۰ میلیون تراکنش ساالنه را 
راهبری می کند و این عملیات بدون خطا پیش 
رفته  اس��ت. همچنین مجموعه ایرانسل با ارائه 
زیرساخت ارتباطات و تنوع خدمات متناسب با 
حوزه ش��هری همکاری خوبی دارد و شهرداری 
مشهد نیز با شعار شهر هوشمند فعالیت می کند. 
وی ادامه داد: هوشمندس��ازی ش��هر فعالیتی 
ناظر بر چالش های محوری شهر را شامل می شود 
که عمدتاً پاسخ هایی متناسب با تکنولوژی های 
روز را می طلب��د. خط��ای کمتر، دقت بیش��تر 
و تس��هیل فرآینده��ا از مزایای اس��تفاده از این 
تکنولوژی هاس��ت و ما در نظ��ر داریم ۶۰درصد 
مراجعات را از طریق اپ شهروندی انجام بدهیم 
و عمده فعالیت ها را از این طریق به سامان کنیم. 
وی در پایان با اشاره به مزایای راه اندازی روش 
پرداخ��ت در چند بخش، تصریح کرد: تس��هیل 
حضور زائران )برای اس��تفاده از خدمات ناوگان 
ش��هری(، در کل ناوگان خدمات شهری مشهد 
فعال شده است. همچنین امروز کیف پول همراه 

پاسارگاد برای تمامی ورودی های مراکز تفریحی 
و خدماتی که پیش از این از من کارت اس��تفاده 

می کردند، فعال شده است. 
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
با اش��اره به پیش��ینه هفت س��اله ارائه خدمات 
من کارت در ش��هر مشهد، اظهار داشت: خدمات 
کیپاد برای اولین ب��ار در ایران و خاورمیانه ارائه 
می شود و این خدمت می تواند به عنوان تحولی 

در عرصه پرداخت خرد مطرح شود. 
وی با اش��اره به امکان توسعه این خدمت در 
دیگر شهرها با وجود فراهم شدن زیرساخت ها، 
افزود: البته خدمات کیپاد فقط برای مردم مشهد 
نیست و این خدمات برای تمام مردم ایران است، 
چرا که هر ایرانی س��االنه یک یا دو بار به ش��هر 
مش��هد س��فر می کند و به نوعی این خدمات به 

تمام مردم کشور ارائه می شود. 
دکتر قاس��می در ادامه تصریح کرد: در س��ال 
138۴ اولی��ن ش��عبه بانک پاس��ارگاد در جوار 
بارگاه حرم مطهر امام رضا )ع( افتتاح ش��د و ما 
همواره با توسل به آن حضرت در کمال تواضع و 
فروتنی کوشیده ایم که بهترین خدمات را مطابق 
با تکنولوژی های روز به مردم ش��ریف ایران ارائه 
کنیم.  وی با تأکید بر لزوم توجه به فناوری های 
نو ادامه داد: بحث نوآوری و اس��تفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات می تواند سطح زندگی مردم 

را ارتقا دهد و ما بر این اساس در شعبه های بانکی 
خود نیز تحول ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 
9۶ درصد تراکنش های بانک پاسارگاد به صورت 
پرداخت مجازی انجام می ش��ود و این نش��ان از 

عملکرد موفق ما در این زمینه دارد. 
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به افتخارات 
متعدد این بانک خاطرنشان کرد: بحث آموزش 
همواره از اولویت های ما بوده اس��ت و با توجه به 
ضرورت آموزش کارآمد، تمامی شعبه های بانک 
پاسارگاد به ویژه در حوزه خدمات الکترونیک و 

بانکداری مجازی در این زمینه فعال هستند. 
خانم مهندس میرحس��ینی، مع��اون فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد، ضمن اشاره 
به خدمات الکترونیکی جدید بانک پاسارگاد، به 
عنوان بانکی تحول آفرین، گفت: در استراتژی های 
کالن بانک پاس��ارگاد، راهبرد مبتنی بر خدمات 

بانکی، در زنجیره ارزش کامل دیده شده است. 
وی با ارائه آمارهایی در خصوص تراکنش های 
آنالین ادام��ه داد: 1.۲ میلیارد تراکنش خرید از 
طری��ق کارتخوان های فروش��گاهی در ماه مهر 
و ماهانه 8۰۰میلی��ون تراکنش با مبلغ کمتر از 
۲۵ هزار تومان از طریق بسترهای آنالین بانک ها 
پردازش می ش��ود. ۶۵ درصد تراکنش ها مبلغی 
کمت��ر از ۲۵ هزار تومان دارن��د و تراکنش های 
آنالی��ن هزینه زی��ادی را بر اقتص��اد ملی وارد 
می کنند، بنابراین ما ب��ا ورود به این حوزه 
در جهت رشد اقتصاد ملی گام برمی داریم. 

مهن��دس میرحس��ینی ضمن اش��اره به 
مزایای کیف پ��ول آفالین موبایلی از جمله 
س��رعت باالتر، امنیت و س��هولت بیش��تر 
افزود: با کیف پول آفالین الکترونیک انجام 
تراکنش های پرداخت خرد با حداکثر مبلغ 

۵۰ هزار تومان صورت می پذیرد و این کیف پول 
جایگزین اسکناس، سکه و کارت بانکی می شود 
و این امر مطابق با الزامات بانک مرکزی به ویژه 
قوانین مبارزه با پولشویی و سپرده قانونی انجام 
می ش��ود. وی تصریح ک��رد: هم اکن��ون ۲۲۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس، 1۰۵ گیت قطار شهری و ۴۶ 
گیت BRT برای استفاده از کیپاد تجهیز شده اند 
و همچنین 3۵۰ کارتخوان فروشگاهی در مشهد 
برای این منظور فعال هستند و در نظر داریم تا 
پایان سال 9۶، بیست هزار کارتخوان فروشگاهی 
در مراکز خرده فروش��ی ب��ه این مجموعه افزوده 
ش��ود.  وی در پایان توس��عه پذیرندگی حمل و 
نقل در سایر شهرها، توسعه پذیرندگی در اماکن 
عمومی، افزایش کارتخوان های فروش��گاهی در 
هر ش��هر و افزایش خدمات و اس��تفاده از بستر 
ایجاد ش��ده برای توس��عه خدمات به مشتریان 
را از توس��عه های آتی برشمرد. کیف پول همراه 
پاس��ارگاد با نام تجاری کیپاد در هر شهری که 
امکان آن فراهم شود به عنوان یکی از حلقه های 
زنجیره تحول دیجیتال ایفای نقش خواهد کرد 
و ب��رای اولین بار در س��طح ملی بر روی موبایل 
انج��ام می گیرد.  مهندس باقر صمدی، مدیرکل 
بازاریابی ایرانسل، با اشاره به توسعه خدمات این 
ش��رکت بر مبنای نیازهای مش��تریان، به حوزه 
NFC پرداخ��ت و گفت: NFC فناوری ارتباط 
بی سیم از راه نزدیک است و ما با اختصاص یک 
فضای امن و قابل برنامه ریزی در س��یمکارت، با 
ارائه این فضا به بانک پاسارگاد و شهرداری مشهد 
در این پ��روژه همکاری داش��ته ایم. وی مزایای 
NFC را اینچنین برشمرد: کمک به اقتصاد ملی 
از طریق کاهش کارمزدهای تحمیلی به بانک ها، 
کاه��ش هزینه ه��ای خرید و چ��اپ کارت های 
پالس��تیکی، عدم نیاز به باجه ها و دستگاه های 
فیزیکی به منظور ش��ارژ کیف پول الکترونیکی، 
کاهش هزینه های تقلبات احتمالی به علت عدم 
خرید بلی��ت و... . او ادامه داد: کیف پول همراه، 
دسترس��ی به کاربران جهت اطالع رس��انی و یا 
تدوین برنامه های وفاداری را امکان پذیر می کند. 
در صورت مفقودی کارت های پالس��تیکی، پول 
شارژ ش��ده درحس��اب کاربر نیز از بین خواهد 
رفت، در صورتی که در کیف پول موبایلی امکان 
بازگشت پول وجود خواهد داشت.  وی در پایان 
با اش��اره به اقدامات ایرانس��ل در حوزه فناوری 
اطالع��ات گفت: راه اندازی خدم��ات پرداخت از 
طریق سیم کارت NFC برای اولین بار در سطح 
خاورمیانه توسط ایرانس��ل و مجموعه پاسارگاد 

انجام گرفته و در سطح کشور قابل اجراست. 

رونمایی از کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد(

اولین کیف پول الکترونیک در خاورمیانه 
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صورت های مالی سال 95 تصویب شد
آغاز دریافت کارمزد از برخی 

خدمات بانک ملی ایران
بان��ک ملی ای��ران مطاب��ق بخش��نامه های صادره 
از س��وی بان��ک مرکزی، اخذ سیس��تمی کارمزد در 

تعدادی از خدمات خود را عملیاتی خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، این 
اقدام در راس��تای پیاده سازی نظام منصفانه، منطقی و 
سیستماتیک کارمزدمحور با هدف توسعه زیرساخت ها، 
افزایش کیفیت خدمات، کاهش س��ود تسهیالت و در 
نهای��ت رونق اقتصادی کش��ور انجام می ش��ود.  در فاز 
اول طرح، ای��ن کارمزده��ا در تراکنش های مبتنی بر 
کارت با کارمزد ۲۵۰ ریال به زودی اعمال خواهد شد.  
تراکنش های منتخب مبتنی بر کارت )ملی کارت( که 
از طریق خودپرداز، سامانه سبا، همراه بانک، کیوسک، 
تلفن بانک و س��امانه بام انجام شود، مشمول اخذ این 
کارمزد خواهند ب��ود.  همچنین مجمع عمومی عادی 
ساالنه بانک ملی برگزار و صورت های مالی سال 9۵ این 
بانک تصویب شد. در این مجمع، مسعود کرباسیان وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، عبدالرحمن ندیمی بوش��هری 
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد 
حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، س��یدحمید پور 
محمدی معاون س��ازمان برنام��ه و بودجه، مدیرعامل، 
اعض��ای هیأت مدیره و مدیران ارش��د بانک ملی ایران 

حضور داشتند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۲دالر آمریکا

۵.113یورو اروپا

۵.8۵۶پوند انگلیس

1.1۶۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۶۵.8۰۰مثقال طال

13۰.۶۰۰هر گرم طالی 18 عیار

1.37۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۴1۴.۰۰۰سکه طرح جدید

713.۰۰۰نیم سکه

۴۰7.7۰۰ربع سکه

۲۶8.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

آگهی مزایده عمومی
شرکت س��رمایه گذاری تدبیر فرهنگیان )س��هامی خاص( در 
نظ��ر دارد ی��ک واحد آپارتمان با مش��خصات من��درج در ذیل، 
واقع در تهران، خیابان ش��هید کالهدوز، خیابان شهید غالمرضا 
رحمان��ی، نش خیابان یش��می، روبه روی ورزش��گاه کوثر، پروژه 
نگی��ن دایباجی را از طری��ق مزایده عمومی به فروش برس��اند. 
ل��ذا از کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده دع��وت بعمل می آید 
جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین هماهنگی برای بازدید و 
دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی مزایده به مدت 3 روز 
به نش��انی تهران، خیابان ولیعص��ر، باالتر از میدان ونک، خیابان 

عطار، پالک1۰، طبقه7، واحد حقوقی مراجعه نمایند.
1 - یک دس�تگاه آپارتمان به مت�راژ 201/85 متر مربع، واقع در 

A66بلوک غربی، طبقه6، شماره166، تیپ

88936651
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در چهارمین روز معامالت بورس تهران 
در ای��ن هفت��ه ش��اخص کل ۱۵۶ واحد 
رش��د کرد. در ای��ن روز اکث��ر نمادهای 
خودروی��ی و اس��تخراج کانه ه��ای فلزی 
شاهد رشد قیمتی بودند اما فرآورده های 
نفتی و محصوالت ش��یمیایی بیش��ترین 
تأثیر کاهنده را روی دماس��نج بازار سهام 
داشتند. در معامالت روز سه شنبه، نماد 
گ��روه مپنا ب��ا 73 واحد، نم��اد معدنی  و 
صنعت��ی  چادرمل��و ب��ا 37 واح��د، نماد 
معدن��ی و صنعتی گل گه��ر با 34 واحد، 
نم��اد ایران خودرو با 3۱ واحد، نماد داده 
گس��ترعصرنوین های وب ب��ا 23 واحد، 
نم��اد البراتوارداروس��ازی  دکترعبیدی با 
۱7 واحد، نماد کش��تیرانی ای��ران با ۱۶ 
واحد، نم��اد پارس  خودرو ب��ا ۱2 واحد، 
نم��اد آلومینیوم ای��ران  و همچنی��ن نماد 
گروه صنعتی پاکش��و با ۱0 واحد افزایش 
بیش��ترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نماد پاالیش 
نفت بندرعباس با 28 واحد، نماد پاالیش 
نف��ت تهران با 20 واحد، نماد گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان و نم��اد ملی  صنایع  
مس  ایران  با ۱۵ واحد، نماد پاالیش نفت 
اصفهان ب��ا ۱2 واحد و نماد پاالیش نفت 
تبریز با ۱۱ واحد کاهش بیش��ترین تأثیر 
منفی را در برآورد نماگر بورس داشتند. 

تحرک بازارگردان ها در نمادهای 
شاخص ساز

بازار س��هام در حالی نظاره گر معامالتی 
متعادل در اغلب نماده��ای معامالتی بود 
ک��ه تح��رک بازارگردان ه��ای حقوقی در 

گروه معدنی ها و درعین حال به پش��توانه 
مپنا ش��اهد سبزپوش ش��دن شاخص کل 
ب��ورس بودند. هم زم��ان بازگش��ایی نماد 
معامالتی های وب در فضای پرابهام به  رغم 
انتش��ار گزارش  شفاف س��ازی این ناشر در 
کدال باعث شد تا ارزش کل بازار سهام این 
ش��رکت برخوردار از سرمایه 400 میلیارد 
تومان��ی به 2ه��زار و ۱3میلی��ارد و ۶00 
میلیون تومان افزایش یابد. این روزها اگر 
گذر سهامداری به بازار بیفتد، مصداق این 
کنایه اس��ت که باید به اصطالح دو دستی 
کاله خ��ود را نگه دارد ت��ا باد غفلت آن را 
نبرد؛ بازاری که در رکود بزرگ مالی شاهد 
عنکبوت های درشت برای به دام انداختن 
سهامداران است. در معامالت روز سه شنبه 
عمده سهم ها در گروه فرآورده های نفتی، 

کک و س��وخت هس��ته ای که بیش��ترین 
تأثیر کاهنده را بر دماس��نج بازار س��رمایه 
داش��ت، روند کاهش��ی در قیمت پایانی را 
تجرب��ه کردند. در این گ��روه ۱7 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 8میلی��ارد تومان 
مورد داد و س��تد قرار گرفت. همچنین در 
گروه محصوالت ش��یمیایی نیز 2۵میلیون 
س��هم به ارزش بی��ش از 7 میلیارد تومان 
مورد داد و س��تد قرار گرفت. در این گروه 
نیز روند قیمتی س��هم ها عمدتا کاهش��ی 
بود، اما در گروه اس��تخراج کانه های فلزی 
ح��دود نیمی از س��هم ها توانس��تند روند 
افزایشی در قیمت پایانی داشته باشند. در 
این گروه ۱38میلیون سهم به ارزش بیش 
از 2۶میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 
گرفت. گروه خودرو نیز در عمده س��هم ها 

روند افزایش قیمتی را در پیش گرفت. در 
این گروه ۱7میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 23میلی��ارد توم��ان در ۱4هزار و 4۱۶ 

نوبت معامله شد. 

افت 7 واحدی شاخص کل فرابورس
 ش��اخص کل فراب��ورس پس از صعود 
آرام دوش��نبه در معامالت روز سه شنبه 
هفت واحد افت کرد که بیش��ترین تأثیر 
منف��ی از جانب نماد پتروش��یمی مارون 
وارد ش��د. آخرین روز معامالتی فرابورس 
در هفت��ه ج��اری ب��ا مبادل��ه بی��ش از 
2۱2میلیون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر 
یک هزار و 3۶7میلیارد ریال خاتمه یافت. 
نماد معامالتی ذوب آهن همچنین امروز 
در ص��در نمادهای پربیننده فرابورس��ی 
ایستاد و ش��اهد معامله 2۵میلیون سهم 
ب��ه ارزش ح��دود 20میلیارد ری��ال بود. 
در بازار اوراق تس��هیالت مس��کن )تسه( 
نی��ز بی��ش از ۶2ه��زار ورقه تس��ه را به 
ارزش افزون ب��ر 4۶میلیارد ریال جابه جا 
ش��د که در این تابلو نماد تس��ه آبان ماه 
9۶باالتری��ن حج��م و ارزش معامالتی را 
به خود اختص��اص داد. قیمت این اوراق 
کماکان در روند متعادلی قرار داش��ته در 
ب��ازه 72۵هزار تا 74۶ه��زار ریال مبادله 
می ش��ود. در بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
نیز که یکش��نبه هفته آت��ی عرضه اولیه 
اسناد خزانه با نماد »اخزا۶02۱« با تاریخ 
سررسید۱2 ش��هریورماه سال 97 انجام 
می شود، شاهد جابه جایی نزدیک به 84۶ 
هزار ورق��ه ب��ه ارزش 804میلیارد ریال 
بودیم. اس��ناد خزانه در نماد »سخاب7« 
ب��ا معامله ۱22هزار ورقه به ارزش حدود 
۱0۱میلی��ارد ری��ال بیش��ترین حجم و 

ارزش معامالتی را در اختیار گرفت. 

تحرک بازارگردان ها در نمادهای شاخص ساز

بازار سهام در مسیر صعود دوباره

کاه��ش  مانن��د  گوناگون��ی  عوام��ل 
قیم��ت فل��زات و نگرانی ه��ای مرب��وط به 
چی��ن،  در  پول��ی  سیاس��ت گذاری های 
حال وهوای پر ریس��ک بازار را به اوج خود 
رساند و سهام آسیایی به پایین ترین سطح 
دو ماه اخیر خود رس��ید. به گزارش مهر به 
نقل از رویترز، روز چهارش��نبه درحالی که 
عوامل گوناگونی مانند کاهش قیمت  فلزات 
و نگرانی های مربوط به سیاست گذاری های 
پولی در چین، حال وهوای پر ریس��ک بازار 
را به اوج خود رساند، سهام آسیایی در کل 
منطقه با نوساناتی همراه شد. افرادی که از 
پیش بینی قیمت ها به دنبال کسب سود در 
بازار هس��تند متوجه شدند که حال وهوای 

کاه��ش قیمت ها به اروپا خواهد رس��ید و 
پیش بینی کردند فوتس��ی انگلس��تان 0.۵ 
درصد پایین تر باز ش��ود، ش��روع ش��اخص 
داکس آلمان با افت��ی 0.۶ درصدی همراه 
باش��د و کاک فرانس��ه ه��م معامالت خود 
را ب��ا 0.۵ درصد کاهش قیم��ت آغاز کند. 
گس��ترده ترین ش��اخص ام اس س��ی آی از 
س��هام آسیا - اقیانوس��یه در خارج ژاپن به 
پایین ترین س��طح دو ماهه خود رسید و تا 
لحظه نگارش این خبر ۱.۵ درصد س��قوط 
داش��ت. این ش��اخص در ابتدا تحت تأثیر 
افت های ش��بانه وال اس��تریت ق��رار گرفت 
ک��ه علت آن هم س��قوط ادام��ه دار بخش 
تکنولوژی بود. سپس با افت بازارهای سهام 

آسیایی این شاخص بیش��تر پایین آمد. با 
نگرانی های ش��دید از اینک��ه بانک مرکزی 
چین نقدینگی را محدودتر کند، ش��اخص 
سهام اس اس آی سی به کمترین میزان سه 
ماهه خود سقوط کرد و در هنگ کنگ هم 
شاخص هانگ سنگ به کمترین میزان یک 
ماهه خود دس��ت یافت. پ��س از اینکه در 
معامالت ش��بانه قیمت مس به پایین ترین 
میزان دو ماهه خود رس��ید، در بازار سهام 
ژاپ��ن تولیدکنندگان آلیاژه��ای غیرآهنی 
ب��ا ضرره��ای س��نگینی مواجه ش��دند و 
ش��اخص نیکی22۵ ژاپن ت��ا به این لحظه 
2درصد س��قوط کرده اس��ت. ب��ا تصمیم 
رئیس جمهور آمری��کا، دونالد ترامپ، برای 

به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان 
پایتخت اس��رائیل در اواخر روز چهارشنبه، 
ریس��ک های ژئوپولیتیکی تقویت شدند. با 
بازگشت ریسک ها به بازارهای ارز، دالر هم 
افت کرد. ش��اخص دالر در برابر ش��ش ارز 
مهم جهان با افتی 0.2 درصدی روبه رو شد 
و به نرخ 93.2۱3 رس��ید. دالر در برابر ین 
ژاپن هم 0.4 درصد از ارزش خود را از دست 
داد و به نرخ ۱۱2.۱۱0 ین در برابر هر دالر 
رسید. قیمت مس در بازار فلزات گران بهای 
لندن، پس از س��قوط به پایین ترین قیمت 
دو ماهه ۶۵07.۵0 دالر برای هر تن، 0.3۵ 
درصد ب��اال آمد و در قیمت ۶۵۶۵.۵0 دالر 

برای هر تن بسته شد. 

بورس یورونکس��ت منطق��ه پان-اروپا از 
ادغام ۱00درصدی با بورس ایرلند به مبلغ 
۱37میلیون یورو معادل ۱۶2.48 میلیون 
دالر خبر داد. این معامله موجب می ش��ود 
بورس ایرلند همکاری خود را با بورس اصلی 
اروپا بیشتر کند تا بورس یورونکست موجب 
افزایش می��زان درآم��د و موقعیت بورس 
ایرلن��د )ISE(  در خص��وص صندوق های 
سرمایه گذاری و اوراق مشتقه شود. دیردری 
س��امرز، مدیر اجرایی بورس ایرلند در این 
خصوص به شبکه سی ان بی سی گفت: این 

معامله به صورت استراتژیک از سوی بورس 
ایرلند پیشنهاد شده است و هدف اصلی آن 
نیز ارتقای اهداف و همچنین برندسازی و 
دستیابی به تکنولوژی هایی است که سابق 
بر این بورس ایرلند از داش��تن آنها محروم 
بود. در ب��ورس ایرلند 30هزار کارگزاری از 
80 کش��ور مختلف و 4هزار ناش��ر فعالیت 
می کنن��د. وی در این خص��وص ادامه داد: 
برگزیت برای ایرلند دو تأثیرگذاری متفاوت 
دارد. تأثی��ر ابتدایی این قضی��ه بر اقتصاد 
ایرلند اس��ت و دومین تأثیر آن این اس��ت 

که باید با کش��ورهای اروپایی غیر بریتانیا 
روابط خود را به گونه ای دیگر تعریف کند. 
بریتانیا یک متحد بسیار قدیمی برای ایرلند 
در بحث خدمات مالی و فاینانس محسوب 
می ش��ود، بنابراین این ادغام، در واقع یک 
چرخش به سمت اتحادیه اروپا و باقی اعضا 
در این اتحادیه خواهد بود. اس��تفان بوژنا، 
مدیر اجرایی یورونکست این معامله را یک 
معامله استراتژیک نامید و در این خصوص 
اظهار داش��ت: این ادغام امکان دسترسی 
بیش��تری به ب��ورس ایرلن��د در خصوص 

صندوق های بادرآمد ثابت و اوراق مش��تقه 
خواه��د داد و از س��وی دیگر به جغرافیای 
جدیدی پس از مس��ئله خ��روج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا دسترس��ی خواهیم داش��ت. 
بورس یورونکس��ت قصد دارد با این ادغام، 
بورس ایرلند را ب��ه مرکزی برای معامالت 
صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های 
ب��ا درآمد ثابت تبدیل کن��د، این در حالی 
است که بورس یورونکست تصمیم دارد تا 
رواب��ط و موقعیت خود را در بورس دویچه 

آلمان و بورس لندن نیز ارتقا دهد. 

ب��رای نخس��تین بار س��هام ش��رکت 
ایران��ی پلی پروپیلن جم در تاالر بورس 
اس��تانبول عرضه خواهد شد. به گزارش 
بازتاب، مصطف��ی زه تابیان، مدیر تأمین 
مالی ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کش��وری )هلدینگ انرژی( 
ب��ا اع��الم این مطل��ب اف��زود: پذیرش 
متقابل س��هام »ش��رکت پلی پروپیلن 
جم« در ب��ورس اوراق به��ادار تهران و 
بورس استانبول، توس��عه عملیات بازار 
سرمایه کش��ور در س��طح بین الملل را 
تس��ریع می کند. وی ادام��ه داد: فرآیند 
پذی��رش متقاب��ل س��هام ش��رکت پلی 

پروپیل��ن ج��م در ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران و ب��ورس اس��تانبول ب��ا تعامل 
سهامداران ش��رکت، بورس اوراق بهادار 
ته��ران و ب��ورس اس��تانبول در جریان 
بوده و پذیرش توام س��هام این ش��رکت 
می تواند به عنوان پیش��ران در عملیاتی 
کردن پذیرش س��هام و س��رمایه گذاری 
در بازاره��ای بین المللی عمل کند. وی 
تاکی��د کرد: ب��ورس اوراق بهادار تهران 
و ب��ورس اس��تانبول پس از برج��ام، با 
هدف توسعه روابط فیمابین تفاهمنامه 
مش��ترک همکاری منعقد کرده اند و لذا 
فرصت مناس��بی برای عملیاتی ساختن 

پذی��رش متقابل س��هام ش��رکت ها در 
دو بورس فراهم ش��ده اس��ت. مصطفی 
زه تابیان با بیان اینکه بورس اس��تانبول 
س��ال 20۱۵ را با متوسط ارزش بازاری 
برابر با 224میلیارد دالر به پایان رساند، 
افزود: کشور ترکیه از رتبه چهار درمیان 
بازارهای نوظهور از نظ��ر ارزش معامله 
بازار س��هام برخوردار اس��ت. همچنین 
در س��ال های 2003 تا 20۱۵، متوسط 
سهم سرمایه گذاران خارجی در ترکیب 
س��رمایه بازار ۶4درصد بوده است. وی 
ادامه داد: نس��بت P/E ب��رای کل بازار 
بورس اس��تانبول در پایان سال 20۱۵ 

مع��ادل ۱4/۵ مرتبه و در س��ال 20۱۶ 
برابر ۱0/۵ بوده اس��ت. ع��الوه بر موارد 
مذکور، مزایایی نیز برای پذیرش ثانویه 
در بورس استانبول قابل تعریف است که 
میزان اندک حق پذیرش دریافتی )برای 
شرکت های خارجی مورد پذیرش، حق 
درج س��االنه نص��ف حق درج س��االنه 
ش��رکتهای داخلی است(، اس��تفاده از 
سیس��تم معامالتی نزدک ب��رای امکان 
معامل��ه از سرتاس��ر جه��ان از ابت��دای 
س��ال 20۱3 می��الدی و فراهم س��ازی 
زیرس��اخت های فناوری مناسب توسط 

دولت از جمله این مزایا هستند. 

عرضه سهام پلی پروپیلن جم در بورس استانبول

افت شدید بازارهای آسیایی با افزایش ریسک های بین المللی

بورس ایرلند و یورونکست ادغام شدند 

گشایش جغرافیای جدید به روی بورس ایرلند

خبر

آمار واگذاری های امسال دولت به 
298میلیارد تومان رسید

از ابتدای امسال تاکنون 2980میلیارد ریال سهم 
و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار 
ش��ده که از ای��ن میان ۱02میلیارد ری��ال از طریق 
بورس و 2878میلیارد ری��ال از طریق مزایده انجام 
شده اس��ت. همچنین از واگذاری های صورت گرفته 
در این مدت، 2849میلیارد ریال به صورت بلوکی و 
۱3۱میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته 
اس��ت. افزون بر این، از ۱۱44میلیارد ریال واگذاری 
ص��ورت گرفته در ای��ن م��دت، 287۵میلیارد ریال 
متعل��ق به گروه یک واگذاری ها و ۱0۵میلیارد ریال 
متعلق به گروه دو واگذاری ها بوده اس��ت. بر اساس 
فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، 
قرار اس��ت در س��ال جاری 337 بنگاه واگذاری شود 
ک��ه از این می��ان تعداد 230 بن��گاه در گروه یک و 
۱07 بن��گاه در گروه دو ق��رار دارند. همچنین طبق 
قانون س��ال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری 
شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در 
س��ال های 94، 9۵ و 9۶ تمدید ش��ده است. گفتنی 
اس��ت: به اس��تناد ماده دو فصل دوم سیاس��ت های 
اجرایی اصل 44 قانون اساس��ی دولت مکلف اس��ت 
تا ۱00درصد سهام ش��رکت های »گروه یک« را به 
بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره های 
ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص ش��رکت های 
»گروه دو« آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ 
س��هم بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده 2، 
همچنان 20درصد از س��هام ش��رکت های حاضر در 
گروه دو را در اختیار داش��ته باش��د و مکلف اس��ت 
80درص��د باقی مان��ده را به بخش ه��ای خصوصی، 

تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. 

عرضه بیش از 2۱۳ هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ای��ران میزبان عرض��ه 2۱3هزار و 849ت��ن انواع قیر، 
وکی��وم باتوم، گوگرد و مواد پلیم��ری بود. ۱00هزار و 
3۶0تن انواع قیر و یک هزار تن لوب کات نیز در تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز 
عرضه20هزار تن ش��مش بلوم و 30ه��زار تن تختال
C ش��رکت فوالد خوزستان، یک هزار تن شمش هزار 
پون��دی و ۵00تن بیلت آلومینیوم ش��رکت ایرالکو را 
تجربه کرد. بر اس��اس این گزارش، 344هزار تن گندم 
خوراک��ی، 4هزار تن گندم دوروم، ۱0 هزار تن کنجاله 
سویا، ۵هزار و ۵00 تن شکر سفید، یک هزار تن روغن 
خام و 200هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی نیز در 
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. بازار فرعی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه یک هزار تن 

روغن از کشور مالزی بود. 

نخستین عرضه گاز مایع در رینگ 
داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

در جریان معامالت بازار فیزیکی، بورس انرژی ایران 
میزبان عرضه کاالهای ریفورمیت پتروش��یمی بوعلی 
سینا، برش سنگین پتروشیمی شازند، قطران ذوب آهن 
اصفهان، پنتان، س��وخت کوره سبک و برش سنگین 
پتروش��یمی تبریز، ح��الل 400، 402، 40۶، 4۱0 و 
آیزوریسایکل پاالیش نفت اصفهان، متانول پتروشیمی 
زاگرس، حالل 402 پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ 
داخل��ی و گاز مایع پاالیش گاز س��رخون و قش��م در 
رین��گ بین الملل بود. اما در آخری��ن روز کاری هفته 
)۱4 آذر 9۶(، کاالهای، پروپیلن و س��ی اس او پاالیش 
نفت شازند، متانول پتروش��یمی شیراز، آیزوریسایکل 
پاالیش نفت ش��یراز، برش سنگین پتروشیمی جم و 
گاز مایع پاالیش نفت آبادان در رینگ داخلی و حالل 
402 پاالی��ش نف��ت تبریز و نفتای س��نگین پاالیش 
نفت الوان در رینگ بین الملل عرضه ش��دند. گفتنی 
است این نخس��تین عرضه گاز مایع در رینگ داخلی 
بود. در جریان معامالت روز دو ش��نبه نی��ز، بازار برق 
بورس انرژی ایران ش��اهد معامله 2میلیون و ۵70هزار 
قرارداد معادل 48میلیون و ۵90هزار کیلووات ساعت 
ب��ه ارزش ۱3میلیارد و 89۶میلی��ون ریال بود. در روز 
دوش��نبه، نمادهای بارپای��ه، میان ب��اری و بارپیک با 
متوس��ط قیم��ت 280، 320 و 34۶ ریال بر کیلووات 
ساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطرنشان می شود در 
آغاز جلسه معامالتی این روز نمادهای بارپیک روزانه، 
بارپایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه ۱3 
دی 9۶ گش��ایش یافتند. همچنین نمادهای بارپیک 
روزان��ه، بارپایه روزان��ه، میان باری روزان��ه و کم باری 
روزان��ه ۱7 آذر 9۶ در پایان جلس��ه معامالتی این روز 
متوقف ش��ده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. همچنین 
در این روز در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس 
انرژی ایران، در بازار گواهی های سرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری پروژه و در نماد پرند بالغ بر یک میلیون 
و 2۶۵هزار گواهی از گواهی های این صندوق با ارزش 
4میلیارد و 23۶میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. 

 

بورسبینالملل

دریچه

»وبوعلی« 262 ریال سود 
شناسایی کرد

شرکت سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه ثبت شده 
یک هزار و ۶00 میلیارد ریال اطالعات و صورت های 
مال��ی میاندوره ای 9 ماه��ه منتهی ب��ه پایان آبان 
امسال را منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری بوعلی 
صورت های مالی 9 ماهه را برای س��ال مالی منتهی 
به پایان اس��فند امس��ال منتش��ر ک��رد. »وبوعلی« 
گزارش 9 ماهه امس��ال اعالم کرده اس��ت به ازای 
هر س��هم 2۶2 ریال س��ود شناس��ایی کرده است. 
این ش��رکت در 9 ماهه س��ال گذش��ته به ازای هر 
سهم 30ریال سود محقق کرده بود. سرمایه گذاری 
بوعلی در گزارش 9 ماهه امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل س��ود را 773درصد افزایش داد. 
همچنین این ش��رکت در پایان دوره ۱2 ماهه سال 
مالی قبل به ازای هر سهم ۱90ریال سود شناسایی 
کرد. »وبوعلی« س��ود انباشته پایان دوره را برای 9 
ماه��ه منتهی به پایان آبان ماه 44۵میلیارد و ۶۱7 
میلیون ریال اعالم کرده که نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل ۶47درصد افزایش یافته است. »وبوعلی« 
در پای��ان ای��ن گزارش اع��الم کرده اس��ت دالیل 
تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان آبان ماه امسال 
نسبت به اطالعیه قبلی س��ایر درآمدهای عملیاتی 

مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری است. 

»ثفارس« شفاف سازی کرد
شرکت عمران و توسعه فارس با سرمایه ثبت شده 
یک هزار میلیارد ریال اقدام به افش��ای اطالعات با 
اهمیت کرد. ش��رکت عمران و توسعه فارس درباره 
انعقاد یا هرگونه تغییرات اساس��ی قراردادهای مهم 
شفاف س��ازی کرد. »ثفارس« اعالم کرده اس��ت با 
توجه ب��ه خرید کل س��هم پروژه باران از ش��رکت 
رویال س��اختمان آریا ب��ه ارزش 38۵میلیارد ریال 
در تاری��خ 28 مردادماه امس��ال که اطالعات آن در 
تاریخ مزبور به اطالع سهامداران رسید، این شرکت 
جهت افزایش س��طح کیفیت پ��روژه و افزایش زیر 
بن��ای مازاد بر مقدار مندرج در پروانه س��اختمانی، 
ق��رارداد جدی��دی با س��ازنده )ش��ریک( ب��ه مبلغ 
200میلیارد ریال منعقد کرد. بر این اس��اس مقرر 
ش��د بهای معامله به ص��ورت پرداخت ۱00میلیارد 
ری��ال نقدی و مابقی به ص��ورت فروش 80 واحد از 
واحد های پروژه آس��مان صدرا تهاتر ش��ود. الزم به 
ذکر اس��ت که تعداد 80 واحد پروژه آس��مان صدرا 
به ارزش ۱4۱میلیارد با س��ازنده )ش��ریک( تهاتر و 
فروخته شده است و مازاد بر مبلغ قرارداد به شرکت 
پرداخت می ش��ود. همچنین با توجه به موارد فوق 
برآورد می شود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 3۱ شهریور ماه ۱397 از مبلغ 340 ریال 
ب��ه 400 ریال افزایش یابد ک��ه مراتب فوق متعاقبا 

اعالم خواهد شد. 

 ارزش بازار »سرچشمه«
کاهش یافت

ش��رکت س��رمایه گذاری مس سرچش��مه صورت 
وضعی��ت پرتف��وی س��رمایه گذاری ها در دوره ی��ک 
ماه��ه منتهی به 30 آبان ماه 9۶ را با س��رمایه 2هزار 
میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچش��مه در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان 
آبان ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را 
با بهای تمام شده 2۶4 میلیارد و 89۱ میلیون ریال و 
ارزش بازار 384 میلیارد و 424 میلیون ریال در سبد 
س��هام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این 
شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ تغییری نکرد. 
همچنین ارزش بازار این ش��رکت ط��ی همین دوره 
40میلیارد و ۱8میلیون ریال کاهش یافت و در پایان 
دوره معادل 344 میلیارد و 40۶میلیون ریال محاسبه 
ش��د. »سرچش��مه« در دوره یک ماهه منتهی به 30 
آبان ماه 9۶ سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد. 
همچنین این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده سهام 

هیچ شرکتی را خریداری نکرد. 

گزارش 6 ماهه میدکو منتشر شد
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه با سرمایه ثبت شده 23هزار و 7۶0میلیارد 
ریال اطالعات و صورت های میاندوره ای ش��ش ماهه 
منتهی به پایان ش��هریور س��ال مالی منتهی به پایان 
اسفند امسال را منتش��ر کرد. شرکت مادر تخصصی 
توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه گزارش 
عملکرد شش ماهه را منتشر کرد. »میدکو« در شش 
ماهه منتهی به ش��هریور امسال 2ریال زیان را محقق 
کرد. همچنین این شرکت در شش ماهه سال گذشته 
نیز 2ریال زیان شناس��ایی کرد. این ش��رکت در ۱2 
ماهه س��ال مالی گذشته ۱20 ریال سود محقق کرد. 
»میدکو« سود انباشته پایان دوره شش ماهه را ۶79 
میلی��ارد و 832 میلیون ریال اعالم کرد و این رقم در 
شش ماهه امسال نسبت به س��ال گذشته 30درصد 
افزایش یافت. این شرکت سود انباشته شش ماهه سال 
گذشته را ۵23میلیارد و 878 میلیون ریال اعالم کرد. 

شرکتهاومجامع

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com
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وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
راس��تای اس��تقرار اقتص��اد دانش بنیان 
عالوه بر اج��رای دو طرح پس��ادکترای 
صنعت��ی و فرص��ت مطالعات��ی اعضای 
هی��أت علم��ی در بخش ه��ای صنعتی، 
حمایت از 150بنگاه صنایع پیش��رفته و 
شرکت های دانش بنیان را در دستور کار 

خود قرار داده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در راهب��رد کالن 3 
ب��ر جه��ت دادن ب��ه چرخه عل��م، فناوری 
و ن��وآوری به ایفای نقش مؤث��ر در اقتصاد 
تأکید ش��ده اس��ت و در این راس��تا وزارت 
راس��تای  و تج��ارت در  صنع��ت، مع��دن 
نقش��ه   3 راهب��رد کالن  اه��داف  تحق��ق 
جام��ع علمی کش��ور، برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی، طرح پسا دکترای صنعتی، طرح 
فرصت های مطالعات��ی اعضای هیأت علمی 
 در صنع��ت، برنامه های ترویج��ی در زمینه 
آین��ده پژوهش��ی، تخصی��ص کرس��ی در 
دانش��گاه ها به خب��رگان صنعت��ی و تغییر 
از  دانش��گاه  اس��اتید  ارتق��ای  آیین نام��ه 
مقاله محوری به انجام پژوهش های کاربردی 

را در دستور کار خود قرار داده است. 

 اجرای دو طرح ارتباط دانشگاه
 و صنعت

ط��رح  صنعت��ی  پس��ادکترای  ط��رح 
مش��ترکی میان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بوده اس��ت که به استناد بند »الف« ماده 
16 قانون برنامه پنجم توس��عه و بند 25 
تفاهم نامه همکاری میان دو وزارتخانه و 
ب��ه منظور تقوی��ت مهارت های عملی در 
محی��ط واقعی کار برای اعضا و داوطلبان 
عضویت در هیأت علم��ی مراکز آموزش 

عالی تدوین شد. 
 ای��ن ط��رح ک��ه ش��امل ی��ک دوره 
یک ساله است، با هدف گسترش ارتباط 
دانشگاه و صنعت، کمک به افزایش توان 
مهارت های عمل��ی متقاضیان فعالیت در 
مراکز آم��وزش عالی در محی��ط واقعی، 
دانش��گاهی  ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده 
موجود در کش��ور برای حل مسائل فنی 
مورد نیاز بنگاه ه��ای اقتصادی و ارتقای 
توانمندی ه��ای علم��ی و دانش کارکنان 

بنگاه های اقتصادی اجرایی شد. 
اعضای  مطالعات��ی  فرصت ه��ای  طرح 

هی��أت علمی در صنعت نیز در راس��تای 
ایجاد و تعامل تقویت ارتباط بین صنعت 
و دانش��گاه و به منظ��ور عملیاتی کردن 
دان��ش و یافته های اعض��ای هیات علمی 
دانش��گاه ها و موسس��ات آم��وزش عالی 
و پژوهش��ی در بخش صنع��ت، معدن و 
تجارت و آشنایی دانش��گاهیان با فضای 
کار و تولید، آیین نامه اس��تفاده از فرصت 
مطالعاتی داخلی در صنعت برای اعضای 
هی��أت علم��ی دانش��گاه ها، موسس��ات 

آموزش عالی و پژوهشی اجرایی شد. 
این نوع فرصت مطالعات��ی، ماموریتی 
اس��ت که به اعضای هی��أت علمی واجد 
ش��رایط منتخب یک مرکز آموزشی داده 
می ش��ود که برای مدتی معین به منظور 
انجام مطالعات و تحقیقات مش��ترک در 

واحدهای صنعتی حضور یابند. 

 توسعه واحدهای تحقیق و توسعه 
در بخش صنعت

از س��ال 68 تا 91 تنه��ا 91 گواهی و 
پروانه تحقیق و توس��عه از س��وی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت صادر ش��د که 

این تعداد در س��ال 92 به 123 رس��ید، 
 ول��ی این میزان در س��ال 93 ب��ا تعداد

 89 پروان��ه و گواه��ی کاه��ش یافت. با 
اعمال مش��وق هایی چ��ون معافیت برای 
بنگاه های دارای واحد تحقیق و توس��عه 
این میزان مجددا رشد نشان می دهد، به 
گونه ای که در سال 95 به 503 گواهی و 
پروانه رسید. این آمارها نشان از 12 برابر 
شدن میانگین ایجاد واحدهای تحقیق و 
توسعه در سال 95 نسبت به سال های 68 
تا 91 دارد. ضمن آنکه س��االنه در حدود 
20 جواز و پروانه پژوهش از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صادر می ش��ود. 
ای��ن وزارتخانه همچنین راه اندازی مراکز 
پژوهش��ی، صنعت��ی و معدن��ی را نیز در 
دس��تور کار دارد. ای��ن مراک��ز به منظور 
انجام پژوهش های کاربردی و توس��عه ای 
در زمینه های صنعتی و معدنی و با لحاظ 

معیارهای ویژه ایجاد می شوند. 
هدف از ایجاد این مراکز، ارائه خدمات 
پژوهش��ی به بنگاه های صنعتی و معدنی 
اس��ت و متقاضیان ایج��اد این نوع مراکز 

می توانند حقیقی باشند یا حقوقی. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک تأکید کرد ک��ه برای رونق بخش��یدن به 
صنعت و اقتصاد کشور باید در بخش صنایع کوچک 

تحرک بیشتری رخ دهد. 
محمدحس��ین مقیس��ه در گفت وگو با ایس��نا، با 
اشاره به اینکه بیش از 90درصد صنعت در ایران در 
بخش صنایع کوچک است و برای ایجاد اشتغال که 
هم اکنون مهم ترین موضوع در کشور تلقی می شود 
باید توجه ویژه تری به صنایع کوچک ش��ود، اظهار 
کرد: صنایع کوچک از چند مشکل رنج می برند که 
بخش��ی از آن باید توس��ط دولت و بخش دیگر آن 

توسط فعاالن صنایع کوچک حل شود. 
وی ادام��ه داد: مش��کل نقدینگ��ی و تأمین مالی 
از مهمترین مس��ائل روز صنایع کوچک اس��ت که 
در این بخش دولت بای��د اقدامات جدی تری انجام 
دهد. عالوه بر این شناخت بازار و توجه به نیازهای 

مصرف کننده از موضوعاتی است که فعاالن صنعتی 
باید بیش از پیش آن را مورد توجه قرار دهند. 

مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک با بیان اینکه کس��ب وکارهای نوین 
و اس��تارت آپ ها از دیگ��ر موضوعاتی هس��تند که 
س��رمایه گذاران جدی��د صنایع کوچ��ک باید آن را 
لحاظ ک��رده و با مطالعه بیش��تری وارد این عرصه 
ش��وند، خاطرنش��ان کرد: در 100روزه آغاز دولت 
دوازدهم اقداماتی برای بهبود فضای کس��ب و کار و 

حل مشکالت صنعت صورت پذیرفته است. 
ضمان��ت  صن��دوق  اینک��ه  بی��ان  ب��ا   مقیس��ه 
س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک در طول 100 روز 
آغ��از دولت دوازده��م 116 ضمانت نام��ه به ارزش 
900میلی��ارد ریال ب��رای صنایع کوچ��ک صادر و 
تمدید کرده اس��ت، بیان ک��رد: در این مدت برای 
31 واح��د صنعت��ی کوچ��ک در حال اح��داث به 

مبلغ 386میلیارد ری��ال و برای ۴1 واحد به ارزش 
3۷1میلیارد ریال جهت س��رمایه در گردش و برای 
هش��ت واحد صنعتی جهت طرح های توسعه ای به 
مبلغ 52میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده است. 
ب��ه گفته وی، در هش��ت ماهه س��ال جاری این 
صندوق به رش��د ب��االی 100درص��دی در صدور 
ضمانت نامه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
دس��ت یافته و امیدوار است این رشد تا پایان سال 

ادامه داشته باشد. 
عالوه بر این، راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور 
ضمانت نام��ه و همچنی��ن تن��وع در وثایق دریافتی 
ب��ه منظور س��هولت در روند ص��دور ضمانت نامه از 
مهم ترین اقدامات صندوق در ماه های گذشته بوده 
است که با افزایش س��رمایه صندوق در بودجه 9۷ 
می توانیم خدمات خود را به صنایع کوچک توس��عه 

دهیم. 

مدی��رکل دفت��ر ترانزی��ت س��ازمان راه��داری و 
حمل ونق��ل جاده ای کش��ور گفت: در هش��ت ماهه 
نخست امس��ال بیش از 6میلیون و 55هزار تن کاال 
از 32 مرز فعال زمینی و آبی کش��ور ترانزیت ش��د 
که نسبت به مدت مشابه پارسال 21درصد افزایش 

داشته است. 
به گ��زارش ایرنا از س��ازمان راه��داری و حمل و 
نقل جاده ای، رضا نفیس��ی روز چهارشنبه افزود: در 
ماه های گذشته به دلیل برخی موضوعات منطقه ای، 
س��بب توقف ترانزیت ورودی کاال از مرزهای غربی 
ش��ده بود که بخشی از این مش��کل با پیگیری های 
این س��ازمان و س��ایر دس��تگاه های ذی رب��ط و نیز 
هم��کاری بخش خصوصی فع��ال در زمینه حمل و 
نق��ل بین المللی به ویژه در بخش ترانزیت س��وخت 

رفع شد. 
وی افزود: از مجموع کاالهای ترانزیت شده در این 
مدت، بیش از یک میلیون و ۷۷2 هزار تن مربوط به 
مواد نفتی و حدود ۴میلیون و 281 هزار تن ش��امل 
م��واد غیرنفتی بوده اس��ت و مازوت، ان��واع پارچه، 

قطع��ات اتومبیل، برنج، گازوئیل، الس��تیک و پنبه 
عمده ترین کاالهای عبوری از خاک ایران بوده است. 
مدیرکل دفتر ترانزی��ت و حمل و نقل بین المللی 
افزود: در هشت ماهه نخست امسال از میان مرزهای 
کش��ور بندر ش��هید رجایی با 2میلیون و 19۴ هزار 
تن مع��ادل 36.2 درصد، فعال تری��ن مرز در زمینه 
ترانزی��ت ورود کاال ب��ه ش��مار می رود، پ��س از آن 
مرزه��ای پرویزخان با وجود غیرفع��ال بودن آن در 
ماه گذشته با این حال به واسطه فعالیت قابل توجه 
این مرز در ش��ش ماهه ابتدایی سال با 1۷درصد و 
بازرگان 10.8 درصد در رده های بعدی قرار دارند. 

نفیسی بیش��ترین حجم تردد کامیون های حامل 
بار ترانزیتی را همانند ماه های گذش��ته سال جاری 
از مبداء عراق به مقصد امارات اعالم کرد که به طور 

عمده برای ترانزیت فرآورده های نفتی بوده است. 
وی ب��ا قدردان��ی از تالش ه��ای بخش خصوص��ی 
مرتب��ط با امر ترانزیت کاال در کش��ور، خاطرنش��ان 
کرد: از س��رگیری ترانزیت فرآورده های سوختی از 
مس��یر جمهوری اس��المی ایران و تالش و فعالیت 

بخش خصوص��ی و تش��کل های صنف��ی در ح��وزه 
حمل ونقل بین المللی در کنار اقدامات و رایزنی های 
بین المللی و منطقه ای گس��ترده  حاکمیتی از دالیل 

عمده افزایش میزان ترانزیت از کشور بوده است. 
نفیس��ی ابراز امی��دواری کرد، با توج��ه به حادثه 
ناگوار زلزله در استان کرمانشاه و وابستگی زندگی و 
معیشت مردم این استان مرزی و ترانزیتی کشور به 
کس��ب و کار پایدار در پایانه های مرزی این استان، 
هرچه زودتر با صالحدید مس��ئوالن و لحاظ کردن 
مالحظات اقتص��ادی در کنار مالحظات امنیتی، بار 
دیگر ش��اهد فعالیت مرزهای این استان بوده و روند 
صعودی ترانزیت برای ماه های آتی نیز حفظ شود. 

به گزارش ایرنا، جمهوری اس��المی ایران به دلیل 
موقعیت اس��تراتژیک و ژئوپلیتیک خ��ود به عنوان 
چه��ار راه ترانزیتی آس��یا و اروپا دارای ظرفیت های 
زیادی برای افزایش ترانزیت کاال و مسافر با استفاده 
از ش��یوه های مختلف حم��ل  و نقل بوده و دولت در 
صدد اس��ت برای افزایش درآمدهای ارزی، ترانزیت 

کاال و مسافر در کشور بیش از پیش تقویت شود. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:

 رونق صنعت نیازمند تحرک صنایع کوچک است

رشد 21درصدی ترانزیت کاال از ایران طی 8 ماهه امسال

برنامه  ملی اقتصاد دانش بنیان در دستور کار  وزارت صنعت
معدن

صدور پروانه اکتشاف معدن در 
 نیمه نخست امسال بیش 

از 30درصد رشد کرد
دفتر آم��ار و ف��رآوری داده ه��ای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گزارشی اعالم کرد: صدور پروانه 
اکتشاف معادن در نیمه نخست امسال 30.5 درصد 

نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. 
به گ��زارش ایرنا و بر اس��اس گ��زارش دفتر آمار 
و ف��رآوری داده های معاونت ط��رح و برنامه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در ش��ش ماهه نخس��ت 
امس��ال ۴۷5 فق��ره پروان��ه اکتش��اف صادر ش��د، 
درحالی که این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته، 

36۴ فقره پروانه اکتشاف بود. 
همچنی��ن از ابت��دای فروردین تا پایان ش��هریور 
امس��ال، 36۴ فق��ره پروانه بهره برداری صادر ش��د 
 که در مقایس��ه به رقم مدت مش��ابه س��ال گذشته 

)۴0۴ فقره(، 9.9 درصد کاهش نشان می دهد. 
میزان اشتغال ناش��ی از صدور پروانه بهره برداری 
283۷ نفر بود که نس��بت به آمار مدت مشابه سال 
گذش��ته )۷8۴نف��ر(، حاکی از رش��د 262درصدی 

است. 
س��رمایه پروانه بهره ب��رداری نیز در ش��ش ماهه 
نخس��ت امس��ال ب��ه 10ه��زار و 910میلی��ارد و 
900میلیون ریال رس��ید، درحالی که میزان سرمایه 
مدت مشابه س��ال قبل، ۴11میلیارد و 500میلیون 
ریال بود؛ این ارقام بیانگر رش��د بیش از 26 برابری 

در این زمینه است. 
همچنین در شش ماهه امسال، 2۴2 فقره گواهی 
کشف صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال 
گذش��ته )2۷8 فق��ره(، 12.9 درصد کاهش نش��ان 

می دهد. 
هزین��ه عملی��ات اکتش��اف مرب��وط ب��ه گواهی 
اکتش��اف نیز در شش ماهه امس��ال، 2۷5میلیارد و 
500میلیون ریال بود. رقم مدت مشابه سال گذشته 
2۴۷ میلیارد و 200میلی��ون ریال بود که حاکی از 

رشد 11.۴درصدی است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، از ابت��دای فروردین تا 
پایان شهریور امس��ال، ۴هزار و 1۷0میلیارد و 565 
میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد که در 
مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذشته )یک هزار 
و 219میلی��ارد و 18۷ میلیون ریال(، 2۴2.1درصد 

رشد نشان می دهد. 
به گ��زارش ایرنا، توس��عه بهره ب��رداری از معادن 
و جلوگی��ری از خام فروش��ی در ای��ن عرص��ه، از 
اولویت ه��ای دولت تدبیر و امید بوده اس��ت که در 
سایه این سیاس��ت، در دولت یازدهم موفق شد در 
حوزه اکتشاف نزدیک به 2.5 برابر تاریخ معدن ایران 

اقدام کند. 
بنا ب��ر آم��ار اعالمی مه��دی کرباس��یان، رئیس 
سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی، 
طی 80س��ال گذشته کل اکتش��اف در حوزه معدن 
ح��دود 100هزار کیلومتر مربع بود اما از س��ال 93 
ت��ا امروز بیش از 250 هزار کیلومتر مربع اکتش��اف 

شده است. 
آغاز صادرات هند به روسیه از طریق ایران

ص��ادرات محمول��ه کانتینری هند به روس��یه از 
طری��ق ایران و جمه��وری آذربایجان در گامی برای 
عملیات��ی کردن کری��دور حمل و نق��ل بین المللی 
شمال- جنوب از ماه میالدی آینده آغاز خواهد شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس استاندارد، اس 
کومار، کمیس��ر اداره گمرک هند اظه��ار کرد: این 
اق��دام زمان حمل محمول��ه را نیمی کاهش خواهد 
داد و با استفاده از مسیر دریایی، از 35روز به حدود 

1۷ روز کاهش پیدا می کند. 
ب��ه گفته وی، هند مس��یر صادرات به روس��یه از 
طری��ق بندرعباس را برای نخس��تین بار از اواس��ط 
ژانویه آغ��از خواهد کرد و محموله ه��ای کانتینری 
احتماال از ایران و آذربایجان ترانزیت ش��ده و سپس 

به روسیه می رسد. 
این کمیسر گمرک هندی گفت: دپارتمان گمرک 
درخواست های زیادی را از بخش های پوشاک و دارو 
برای استفاده از این مسیر دریافت کرده و این مسیر 
به صرفه جویی در هزینه و زمان کمک خواهد کرد. 
در حال حاضر برای ارسال محموله های صادراتی 
ب��ه روس��یه از بندر روتردام یا یک مس��یر زمینی از 
طریق چین برای رسیدن به روسیه و آسیای مرکزی 
استفاده می شود. این مسیرها طوالنی، گران و زمانبر 
هس��تند. کری��دور حمل و نقل بین المللی ش��مال- 
جنوب یک ش��بکه متش��کل از راه ه��ای مواصالتی 
دریایی، ریلی و ج��اده ای برای حمل بار میان هند، 
روس��یه، ایران، اروپا و آس��یای مرکزی است. انتظار 
می رود این کریدور پیش��نهادی به مس��افت ۷200 
کیلومتر ارتباط تجاری میان شهرهای بزرگ بمبئی، 
مس��کو، تهران، باکو، بندرعباس، آستاراخان و بندر 

انزلی را افزایش دهد. 
ب��ه گفته کومار، هن��د هفتاد و یکمین کش��وری 
اس��ت که معاهده TIR س��ازمان مل��ل متحد را با 
هدف افزایش تج��ارت و یکپارچگ��ی منطقه ای در 
سراسر آسیای جنوبی و فراتر از آن و تبدیل سریع تر 
پتانسیل این منطقه به یک قطب تجاری استراتژیک 
تصویب می کند. معاهدهTIR )حمل و نقل جاده ای 
بین المللی(، استاندارد جهانی برای ترانزیت گمرکی 
کاالها بوده که توس��ط اتحادی��ه بین المللی حمل و 

نقل جاده ای مدیریت و طراحی شده است. 

اخبار

وزیر صنعت خبر داد
تعیین تکلیف 11 معدن فاقد 

ارزیابی زیست محیطی روی میز 
دولت

وزی��ر صنعت ب��ا نویدبخش توصیف ک��ردن نتایج 
هماهنگی های ب��ه عمل آمده با محیط زیس��ت برای 
بخش معدن، گفت: تصمیمات مثبت اتخاذ ش��ده در 
خصوص 11 واحد معدنی فاقد ارزیابی زیست محیطی 

تقدیم هیأت وزیران شد. 
به گزارش مهر به نقل از شاتا، محمد شریعتمداری 
گف��ت: س��ازمان محیط زیس��ت در ص��ورت رعای��ت 
اس��تانداردها از س��وی معدنکاران و مکتشفین تقریبا 
هیچ محدودیت مهمی برای فعالیت های معدنی ندارد. 
وی ب��ا بیان اینکه رعایت اس��تانداردها برای ما نیز 
ب��ه عن��وان متولیان صنعت��ی و معدنی کش��ور حائز 
اهمیت است، افزود: خوش��بختانه در مورد 11 واحد 
معدن��ی بالتکلیف که بدون بررس��ی و ارزیابی اثرات 
زیس��ت محیطی در گذش��ته آغاز ب��ه کار کرده بودند 
مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، 
مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان 
واپال پارس��یان و 10فعالیت صنعت��ی ومعدنی دیگر 

تصمیمات مثبتی اتخاذ و تقدیم هیأت وزیران شد. 

گندم با وجود ممنوعیت واردات، تا 
پشت دروازه گمرکات آمد

مس��تندات حاکی اس��ت حجم زیادی گندم مدتی 
است به گمرکات وارد شده و صاحبان این محموله ها 
در تالش��ند با زیرس��وال بردن کیفیت گندم داخلی، 
اجازه ترخیص محموله های شان از گمرکات را بگیرند. 
به گ��زارش خبرنگار مهر، درحالی که ورود گندم به 
کشور ممنوع است و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم می کنند تا اوایل سال 98 بدون تولید سال بعد 
و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم در کش��ور وجود 
دارد، برخی مستندات حاکی از ورود این محصول به 

گمرکات کشور است. 
روز سه شنبه، گمرک ایران بخشنامه ای به گمرکات 
کشور ارسال و در این بخشنامه با تأکید بر ممنوعیت 
واردات گن��دم، اع��الم کرد: گندم های وارد ش��ده به 
گمرکات، ب��ا توجه به تولید مکف��ی این محصول در 
داخل، اج��ازه ترخیص ندارد. در بخش��نامه مدیرکل 
گمرک آمده است:» به پیوس��ت تصویب نامه شماره 
96/501/۴0۴5 معاون محترم وزیر جهاد کش��اورزی 
در خصوص تحقق خودکفایی گندم و مواجهه با مازاد 

تولید و ذخایر کاالی مزبور ارسال می گردد. 
با توجه ب��ه مفاد نامه فوق االش��اره، واردات گندم 
)ب��ه جز ورود موقت که طبق مق��ررات گمرکی صرفا 
برای صادرات اس��ت( امکان پذیر نمی باشد. لذا دستور 
فرمایی��د از هر گونه ترخیص گن��دم اکیدا خودداری 

نمایند.«
نکته قابل توجه در این میان آن اس��ت که با وجود 
ممنوعی��ت واردات گن��دم، چگونه اجازه داده ش��ده 

گندم های وارداتی تا پشت گمرکات کشور بیایند. 
در همی��ن زمین��ه علیقل��ی ایمانی، رئی��س بنیاد 
توانمندسازی گندمکاران کش��ور در گفت وگو با مهر 
اظهار داش��ت: وقتی گفته می ش��ود نیازی به واردات 
نداریم، کش��ور در زمینه تولید گندم خودکفا شده و 
ثبت س��فارش واردات نیز انجام نمی شود، چرا عده ای 

گندم را تا پشت گمرکات کشور آورده اند؟ 
وی با بیان اینکه افراد مذکور مدتی فضای کش��ور 
را با مطرح کردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن 
گندم داخلی، آغش��ته بودن آن به خ��اک و مواردی 
از ای��ن قبی��ل درگیر کردن��د، گف��ت: واردات چی ها 
می خواس��تند از این طریق روزنه امیدی برای واردات 

باز کنند. 
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح 
 کرد: وزارت جهاد کش��اورزی براس��اس وظیفه ای که 
بر عهده دارد، اعالم کرده کس��ی مجاز نیس��ت تحت 
هیچ ش��رایطی حتی یک کیلوگرم گندم وارد کش��ور 

کند. 
ایمان��ی اضافه کرد: گندمی ک��ه در گمرکات وجود 
دارد یا باید به کش��ور مبدا، عودت داده شود یا اینکه 
آنق��در بماند تا از بین ب��رود و امیدواریم مس��ئوالن 
قاطعان��ه پای این ممنوعیت بایس��تند و اجازه ندهند 
واردکنندگان این بار با دس��تاویز قرار دادن یک بهانه 
دیگر، به دولت برای واردات محموله های ش��ان فشار 
واردکنند. وی تصریح کرد: بنده واقعا نمی دانم که این 
کاالها در نهایت وارد بازار داخل خواهند ش��د یا خیر، 

اما امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد. 
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و  دانش��گاه  اس��تاد  ی��ک 
دبی��ر علمی دهمی��ن همایش 
موتوره��ای درونس��وز و نف��ت 
گفت ک��ه بزرگ ترین مش��کل 
تولی��د ی��ا واردات خودروهای 
ایران،  برق��ی و هیبری��دی در 
مش��خص نب��ودن متول��ی آن 

است.
به گزارش »عصر خودرو« به 
نقل از ایرن��ا، وحید اصفهانیان 
اف��زود: آلودگی های موجود در 
کالنشهرها را باید از مبداء قطع 
کرد و نباید اج��ازه داد که این 

آلودگی ها تولید شوند.
تولی��د  خص��وص  در  وی 
خودروهای برق��ی و هیبریدی 
در کش��ور، ی��ادآوری کرد: اگر 
بخواهیم برق مورد نیاز ش��ارژ 
ای��ن خودروه��ا را ب��ا افزایش 
نیروگاهی  واحده��ای  ظرفیت 
تامی��ن کنیم، به دلی��ل پایین 
ب��ودن بازده��ی ای��ن واحدها 
در کش��ور آالیندگی ه��ا تداوم 
خواهد داش��ت، اما اگر از محل 
دیگری تامین ش��ود، اس��تفاده 
از خودروه��ای هیبری��دی ت��ا 
30درص��د در کاه��ش مصرف 
س��وخت و ت��ا 60 درص��د در 
کاه��ش آلودگی ها موثر خواهد 
ب��ود. اص�فهانی��ان ادام��ه داد: 
مطاب��ق بررس��ی های به عمل 
آم��ده، نزدیک ب��ه 30 درصد 
آلودگی های ش��هر تهران ناشی 
از ت��ردد موتورسیکلت هاس��ت 
و اگ��ر بتوانیم فق��ط پیک های 
موت��وری را برقی کنی��م، این 
آلودگی ها تا 15 درصد کاهش 

خواهد یافت.

وی بی��ان داش��ت: حتی اگر 
را  ته��ران  هم��ه خودروه��ای 
گازسوز کنیم، باز هم آلودگی ها 

ادامه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به 
آغاز حرکت هایی در این زمینه 
از س��وی دول��ت، تصریح کرد: 
بزرگ تری��ن مش��کل در مقوله 
خودروه��ای برقی و هیبریدی، 
مش��خص نب��ودن متول��ی آن 
در کش��ور اس��ت، هرچند هیچ 
چاره ای جز حرکت به س��مت 
ذکر  خودروه��ای  از  اس��تفاده 

ش��ده نداریم. وی خاطرنش��ان 
کرد: با توجه به حجم س��نگین 
ترافیک تهران، ش��اید استفاده 
هیبری��دی  خودروه��ای  از 
چاره ساز نباشد و در این زمینه 
خودروهای برقی بهتر پاسخگو 
خواهد بود؛ این در حالی است 
برقی  تامی��ن خودروه��ای  که 
نیازمن��د زیرس��اخت الزم و به 
مراتب دش��وارتر از خودروهای 

هیبریدی است.
اصفهانیان ب��ا تاکید بر اینکه 
باید این مس��یر ج��دی گرفته 

شود، یکی از مشکالت فرآوری 
آن را تامی��ن باتری عنوان کرد 
و خواستار آن شد که دولت در 
صورت امکان به این مقوله نیز 

ورود کند.
برخ��ی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
تجارب جهان��ی در این زمینه، 
اظه��ار داش��ت: دول��ت بای��د 
 ب��ه اعط��ای برخی مش��وق ها 
و تس��هیالت ب��رای تولی��د یا 
و  برق��ی  خودروه��ای  واردات 
هیبری��دی برای تش��ویق عامه 
مردم به اس��تفاده از آنها اقدام 

کن��د. دبی��ر علم��ی دهمی��ن 
همایش موتورهای درونس��وز و 
نفت همچنین خواستار تدوین 
اس��تاندارد این خودروها شد و 
هشدار داد: در غیر این صورت 
واردات این خودروها به صورت 
افسارگس��یخته و بدون نظارت 
انجام می ش��ود و حتی در ارائه 
خدم��ات پ��س از ف��روش آنها 

مشکل ایجاد می شود.
پیش��تر »منص��ور معظمی« 
س��ازمان  عامل  هی��ات  رئیس 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ای��ران )ای��درو( در اظهار نظری 
تولی��د  ب��ود:  ک��رده  اع��الم 
خودروه��ای برقی به تنهایی از 
بنگاه های خودروسازی  س��وی 
ممکن نیس��ت و ب��ه دخالت و 

حمایت حاکمیت نیاز است.
موتورهای  دهمین همای��ش 
درونس��وز و نف��ت 24 ت��ا 26 
بهمن ماه امس��ال در پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار خواهد شد.

تدوی��ن راهب��رد س��وخت و 
ق��وای محرک��ه، س��وخت های 
نوین و پاک، فناوری های نوین 
موت��ور، احت��راق در موتورهای 
درونس��وز و مه��ار آالیندگ��ی 
ناشی از آن، دینامیک سیاالت 
و  درونس��وز، صدا  موتوره��ای 
ارتعاش��ات، مدیری��ت و تنظیم 
تطاب��ق  روان��کاری،  موت��ور، 
موت��ور با خ��ودرو، علل خرابی 
و فرآینده��ای بهبود قطعات و 
طراح��ی و س��اخت موتورهای 
درونسوز و قطعات آن، از جمله 
محورهای اصل��ی این همایش 

است.

با رس��یدن ب��ه نیمه دی م��اه مهلت 
ش��ش ماهه واردات خ��ودرو از طری��ق 
پای��ان  ب��ه  قبل��ی  ثبت س��فارش های 
می  رس��د و دیگر عمال حتی روی کاغذ 
نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت.

ب��ه گزارش پ��دال نیوز، ای��ن روزها 
وارد کنن��دگان  دغدغ��ه  مهم تری��ن 
خودرو و همچنین نیروی انسانی آنها، 
بازشدن ثبت سفارش هاست اما تا امروز 
نزدیک به شش ماه از بسته بودن سایت 
ثبت س��فارش واردات خودرو گذشته و 
این اتفاق به رغم وعده مکرر مسئولین 

رخ نداده است.
در ای��ن اوضاع و اح��وال پیش بینی 
زمان بازش��دن ثبت سفارش ها به یکی 
از بحث ه��ای معمول در ش��رکت های 
واردکننده خودرو تبدیل ش��ده است، 
اما به نظر می  رس��د با توج��ه به افکار 
درخواس��ت  همچنی��ن  و  عموم��ی 

وارد کنن��دگان خ��ودرو و نمایندگی ها 
و از آن مهم ت��ر نیروی انس��انی آنها و 
البته حجم باالی خودروهای دپو ش��ده 
در گمرک، سرانجام ثبت سفارش ها در 
آینده نزدیک باز شود اما این بازگشایی 

دقیقا چه زمانی اتفاق می افتد؟
طب��ق اعالم ه��ای مکرر مس��ئولین 
وزارت صمت، ثبت س��فارش ها تا قبل 
از اعالم آیین نامه جدید واردات خودرو 
باز گشایی نخواهد ش��د . این موضوعی 
اس��ت ک��ه هم��گان آن  را ب��اور دارند 
و درب��اره آن به ن��درت بحث��ی صورت 
می  گی��رد، با ای��ن وجود آنچ��ه بازهم 
نامشخص به نظر می رسد، زمان قطعی 
بازش��دن ثبت سفارش هاست اما اگر به 
ش��واهد و قوانی��ن موجود ن��گاه کنیم 
ب��ه نظ��ر نزدیک ترین زم��ان نیمه اول 
 دی ماه اس��ت زیرا در این تاریخ مهلت 
قبل��ی  ثبت س��فارش های  ش��ش ماهه 

به پایان می  رس��د و بع��د از این تاریخ 
دیگر هی��چ ش��رکتی ام��کان واردات 
خودرو را نخواهد داش��ت، چه آنکه در 
طول شش ماه گذشته شرکت هایی که 
اقدام به ثبت س��فارش خودرو، قبل از 
بسته ش��دن در نیمه  اول تیر ماه س��ال 
جاری ک��رده بودن��د، ام��کان واردات 
خ��ودرو را داش��تند و توانس��تند ب��ا 
ثبت سفارش های خود اقدام به واردات 

کنند.
 اما حال با رس��یدن به نیمه دی ماه 
از  واردات خ��ودرو  مهل��ت ش��ش ماه 
طریق ثبت سفارش های قبلی به پایان 
می  رس��د و دیگر عمال حتی روی کاغذ 
نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت.

 بدی��ن ترتی��ب اگ��ر وزارت صمت 
بعد از این تاریخ نیز همچنان س��امانه 
ثبت سفارش را بازگش��ایی نکند عمال 
می  توان گف��ت که واردات خ��ودرو را 

ممنوع کرده است.
ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��ه نظر 
می  رس��د وزارتخانه عالق��ه ای ندارد تا 
عنوان ممنوع کنن��ده واردات خودرو را 
دریافت کند لذا باید قبل از رسیدن به 
نیمه دی ماه ثبت س��فارش های خودرو 

باز شود.
البت��ه این امکان وج��ود دارد که در 
هفت��ه آینده ی��ا هفته های بع��د از آن 
و قب��ل از رس��یدن ب��ه نیم��ه دی ماه 
س��ال جاری ثبت س��فارش ها باز شود 
ام��ا اگر ای��ن اتفاق رخ نده��د به نظر 
می  آی��د که قطعا تا نیمه دی ماه س��ال 
ج��اری این اتف��اق خواهد افت��اد زیرا 
اگر ت��ا بع��د از 15 دی م��اه همچنان 
ثبت س��فارش ها مسدود باشد، می  توان 
 گفت عم��ال و حتی کتبا وزارت صمت

 ثبت س��فارش خ��ودرو را ملغی کرده 
است .

سرپرس��ت مرکز ملی ه��وا و تغییر 
اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست 
گف��ت ت��ا زمانی ک��ه محیط زیس��ت 
استاندارد خودروهای وارداتی را تایید 
نکند، ای��ن خودروها وارد چرخه تردد 

نمی شوند.
ب��ه گزارش »عصر خ��ودرو« به نقل 
از باش��گاه خبرنگاران، مس��عود زندی 
سرپرس��ت مرکز مل��ی ه��وا و تغییر 
اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به کیفیت خودروهای وارداتی 
اظهار کرد: خودروه��ای وارداتی باید 
دارای اس��تاندارد ی��ورو 5 باش��ند و 
سازمان محیط زیست با بررسی هایی 
که روی ای��ن خودروها انجام می دهد 
موافق��ت یا عدم موافقت خود را اعالم 
می کن��د و در نهای��ت ای��ن خودروها 
از طری��ق گمرک و با تایید س��ازمان 
محیط زیس��ت وارد چرخ��ه تردد می 

شوند.
وی افزود: در حال حاضر سوخت با 
اس��تاندارد یورو 4 در هشت کالنشهر 
کشور  توزیع می شود که این سوخت 

با سوخت اس��تاندارد یورو 5 اختالف 
چندانی ندارد.زندی ب��ا بیان اینکه با 
خودروهایی با سوخت بنزین مشکلی 
نداریم، گف��ت: پارامترهای آالیندگی 

که ما بیش��تر به آنها توج��ه داریم از 
جمل��ه بن��زن و گوگرد تقریبا ش��بیه 
یکدیگر هس��تند و اخت��الف چندانی 
با ه��م ندارند و اس��تفاده خودروهای 

وارداتی از این سوخت ها بدون اشکال 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه تاکنون 
هی��چ ش��کایتی مبنی بر اس��تفاده از 
این سوخت ها در خودروهای وارداتی 
نداش��تیم، اف��زود: اس��تفاده از ای��ن 
وارداتی  خودروهای  برای  س��وخت ها 
در تهران و کالنش��هرها هیچ مشکلی 

ندارد. 
همچنین در س��ایر شهرهای کشور 
تاکنون هیچ ش��کایتی مبنی بر از بین 
رفتن سیس��تم های کنترل آالیندگی 
ناش��ی از استفاده از س��وخت بنزینی 

ثبت نشده است. 
سرپرس��ت مرکز ملی ه��وا و تغییر 
اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: ب��رای خودروهایی با س��وخت 
دیزل��ی ممکن اس��ت مش��کل از بین 
رفت��ن سیس��تم آالیندگی را داش��ته 
باش��یم، اما ب��رای خودروهای بنزینی 
چنین مش��کلی وجود ن��دارد، چراکه 
کاتالیس��ت های نصب ش��ده روی این 
خودروه��ا پیش��رفته اس��ت و توانایی 

کارکرد بیش از حد انتظار را دارند.

وارداتخودرودرچهشرایطیممنوعمیشود؟

زماناحتمالیبازشدنسایتثبتسفارشوارداتخودرو

ورودخودروهایوارداتیبهچرخهتردددرگروتاییدمحیطزیست

خودروهای برقی و هیبریدی در ایران متولی مشخصی ندارد
اخبار

قیمتسوخت،افسارتلفات
جادهایراخواهدکشید؟

افزایش قیمت س��وخت جزو س��ه سناریویی است 
که قرار اس��ت طی 10 س��ال آینده به عنوان یکی از 
راهکار های کاهش تلفات جاده ای به کار گرفته شود.

 ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، آمار تلفات ج��اده ای در 
کشور همواره موردتوجه مردم و رسانه ها بوده است. 
گرچه خوش��بختانه این آمار طی سال های گذشته با 
روندی نزولی همراه بوده است اما به عقیده بسیاری 
از کارشناس��ان، طی یک دهه آین��ده مجددا روندی 
صع��ودی به خ��ود خواهد گرفت تا در س��ال 1406 
با افزایش 3هزارنفری کش��ته های ج��اده ای روبه رو 
باشیم.کارشناس��ان از عواملی چ��ون خودرومحورتر 
شدن کش��ور، افزایش بار صنعت و معدن بر جاده ها 
و کمبود بودج��ه ارتقای کیف��ی و کمی حمل و نقل 
عموم��ی در ش��کل گیری ای��ن رون��د صع��ودی یاد 
می کنن��د. بدی��ن ترتیب، قرار اس��ت چن��دی دیگر 
طرحی در رابطه با افزایش قیمت سوخت در اختیار 
رئیس جمهور قرار گیرد تا به نوعی از این اهرم فش��ار 

به عنوان افسار توقف تلفات جاده ای استفاده شود.
در ادام��ه نگاهی خواهیم داش��ت به آم��ار تلفات 
جاده ای کشور، مقایسه آن با شاخص های بین المللی، 
پیش بینی تلفات در 10سال آینده، کاهش سهم آمار 

حمل ونقل عمومی و رشد تولید خودرو.
بیشترینوکمترینآمارتلفاتدر۱۵سال

گذشته
آمار تلفات تصادفات جاده ای در ایران، طی 10سال 
اخیر با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده اس��ت. سال 
13۸4 با ثبت آمار 2۷،۷46کشته جاده ای بیشترین 
و سال 13۹5 با 15،۹32کشته، کمترین آمار تلفات 

جاده ای را به خود اختصاص داده اند.

جنگپرتلفاتجادهای
اما این آمار زمانی تعجب برانگیز می شود که تلفات 
کلی س��ال های 13۸0 ت��ا 13۹5 را به صورت یک جا 
محاس��به می کنی��م و در کنار جنگ ه��ای بزرگ و 

ویران کننده منطقه خاورمیانه قرار می دهیم.
و شهرس��ازی،  راه  وزارت  رس��می  آم��ار  طب��ق 
در 15س��ال اخی��ر، تلفات ج��اده ای کش��ور به رقم 
34۷،۷66نف��ر می رس��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
براس��اس آماره��ای بین الملل��ی، کل تلف��ات ایران 
در جن��گ هشت س��اله با ع��راق، رقم��ی در حدود 

262هزارنفر بوده است.
همچنین، براساس آمارهای س��ازمان ملل، تعداد 
کشته ها در جنگ داخلی شش ساله سوریه به بیش از 
320هزارنفر از تمام طرف های س��وری و غیرسوری 

رسیده است!

شاخصتلفات
طب��ق آخری��ن آم��ار وزارت راه و شهرس��ازی که 
ترکیبی از آمار ارائه ش��ده از سوی سامانه مرکز آمار 
ایران و س��ازمان پزشکی قانونی است، سال 13۸4 با 
ثبت رقم 40 و س��ال 13۹5 با ثب��ت رقم 1۹،۹نفر، 
کمترین و بیشترین آمار مربوط به شاخص تلفات به 
یکصدهزارنفر جمعی��ت را به خود اختصاص داده اند. 
البته، ش��ایان ذکر اس��ت این ش��اخص در پنج سال 
گذش��ته روند نزولی قابل توجهی را به ثبت رس��انده 

است.

مقایسهایرانباسایرکشورها
سال 13۹5 در حالی ش��اخص 1۹،۹نفری تلفات 
ب��ه یک صده��زار نفر جمعی��ت در کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت که نگاهی ب��ه آمار بین المللی 
نش��ان می دهد کشورهای س��وئد با 2،۸، انگلیس با 
2،۹، س��وئیس ب��ا 3،3، هلند ب��ا 3،4 و دانمارک با 
3،5نفر توانس��ته اند بهترین ش��اخص ها در دنیا را به 

نام خود ثبت کنند.

شورایرقابتقراردادهایفروش
واردکنندگانرابررسیمیکند

رئی��س ش��ورای رقاب��ت با اع��الم اینکه ب��ه تمام 
واردکنن��دگان اعالم کرده ایم ت��ا قراردادهای فروش 
خود را به ش��ورا ارس��ال کنند، گفت: متاس��فانه در 
قال��ب قراردادهای نامعقول هزینه های س��نگینی از 

خریداران دریافت می شود.
ب��ه گ��زارش کار پرس، رضا ش��یوا با بی��ان اینکه 
نابس��امانی ب��ازار خودروهای وارداتی باعث ش��ده تا 
تعدادی از این شرایط سوء استفاده کرده و خودروها 
را در قالب قراردادهای غیر عادالنه به فروش برسانند، 
اظه��ار کرد: اگ��ر اف��راد از وضعیت اقتصاد مس��لط 
سوء اس��تفاده کرده و قرارداده��ای غیر متعارفی را به 
خریداران تحمیل کنند، شورای رقابت براساس ماده 
45 قانون اصل 44 به موضوع ورود پیدا کرده و مانع 

این گونه اقدامات خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ر همین اس��اس ب��ه تمام 
واردکنن��دگان اعالم کرده ایم ت��ا قراردادهای فروش 
خود را به شورای رقابت ارسال کنند، افزود: متاسفانه 
در قال��ب قراردادهای نامعقول هزینه های س��نگینی 
از خریداران دریافت می ش��ود و در آخر هم کس��ی 
پاس��خگوی تضییع حقوق مصرف کنندگان نیست به 
همین دلیل ش��ورا مانع این کار شده و تالش خواهد 
کرد تا قراردادهای منصفانه ای در فروش خودروهای 

وارداتی تنظیم شود.

اخبار

حذفسفارشیسازیخودروهای
وارداتیبادستورالعملجدید

 سومین دس��تورالعمل واردات خودرو در کمتر از یک 
س��ال اعالم شد؛ خبری که از سخت تر شدن روند واردات 
خ��ودرو حکای��ت دارد. بر اس��اس آخرین دس��تورالعمل 
ابالغ��ی از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اعتبار 
س��فارش های ثبت ش��ده به نص��ف تقلی��ل خواهد یافت 
و ب��ه این طریق به گفته فعاالن صنع��ت خودرو در کنار 
س��خت تر ش��دن واردات خودرو، امکان سفارشی سازی با 
توجه به آپشن های موردنیاز از واردکنندگان گرفته خواهد 
ش��د. به گزارش »عصرخودرو«، اواخر س��ال گذشته و در 
اولین گام اواخر سال گذشته و در راستای ساماندهی بازار 
خودروه��ای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام 
به حذف شرکت های واردکننده متفرقه خودرو که در بازار 
خودرو به عنوان گری مارکت ش��ناخته می شوند از لیست 
واردکنن��دگان خودرو کرد و به ای��ن طریق مجوز واردات 
خودرو تنها به نمایندگی رس��می داده شد. اما این مجوز 
نیز چندان دوام نداشت، به طوری که از تیرماه سال جاری 
ثبت س��فارش به روی واردکنندگان رسمی نیز بسته شد 
تا به این طریق به طور کامل ش��اهد توقف ثبت س��فارش 
واردات خودرو به کش��ور باش��یم. حال با نزدیک شدن به 
آخرین روزهای اعتبار س��فارش های ثبت ش��ده متولیان 
تجاری اقدام به انتش��ار دستورالعمل جدیدی کردند و بر 
اساس آن اعتبار ثبت سفارش واردات خودرو را از 1۸0 روز 
)شش ماه( به نصف رساندن و به این طریق واردکنندگان 
تنها از زمان ثبت س��فارش ۹0 روز )سه ماه( مهلت  دارند 
نس��بت به ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده اقدام 
کنند و پرداخت کارمزد حداکثر ظرف ۷2 س��اعت بعد از 
ثبت سفارش باید انجام شود. این خبر در حالی اعالم شد 
که با به شماره افتادن مهلت واردکنندگان برای ترخیص 
خودروهای ثبت سفارش ش��ده )دی م��اه(؛ واردکنندگان 
منتظر خبر باز شدن سایت ثبت سفارش بودند،  اما ظاهراً 
هنوز خبری از باز شدن سایت ثبت سفارش نیست و دست 
واردکنندگان تا اطالع ثانوی از سایت ثبت سفارش کوتاه 
خواهد بود. از سوی دیگر واردکنندگان در حال حاضر باید 
منتظر تعرفه های جدید واردات خودرو نیز باشند و با این 
شرایط می توان گفت داستان ثبت سفارش همچنان ادامه 
دارد. اما با توجه به دس��تورالعمل جدید این سؤال مطرح 
می ش��ود که کوتاه ش��دن مدت زمان اعتبار ثبت سفارش 
واردات خودرو چه تأثیری در واردات خودرو خواهد داشت.  
در این خصوص فربد زاوه یکی از کارشناس��ان صنعت 
خودرو با اش��اره به اینکه پروسه ثبت سفارش ساخت به 
شرکت های خودروساز زمان بر اس��ت، می گوید: از لحاظ 
تکنیکی ثبت سفارش ساخت به شرکت خودروساز بیش 
از سه ماه زمان می برد و با این شرایط امکان ثبت سفارش 
س��اخت از خودرو از واردکنندگان گرفته خواهد شد، که 
این به معنی آن اس��ت که واردکنندگان باید به موجودی 
شرکت های خودروساز برای واردات بسنده کنند. به گفته 
این کارش��ناس صنعت خودرو، پیش  از این و با توجه به 
اینکه مهلت اعتبار س��فارش های ثبت شده شش ماه بود، 
واردکنندگان می توانس��تند اقدام به ثبت سفارش ساخت 
خودرو به ش��رکت های خودروس��از با توجه به آپشن های 
موردنیاز کنن��د، اما با توجه به دس��تورالعمل جدید این 

امکان از واردکنندگان گرفته  شده است.

مجارستاندرایراناتوبوس
برقیمیسازد

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت با توافق صورت 
گرفته با مجارستان بستر های الزم جهت تولید مشترک 
اتوبوس ه��ای برقی و انتقال دانش فن��ی تولید این گونه 
خودرو ها در ایران فراهم می ش��ود. ب��ه گزارش پدال نیوز، 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس 
از دیدار با  وزیر اقتصاد مجارس��تان گفت: در دیدار امروز 
در خص��وص همکاری های صنعتی و س��اخت در داخل 
ایران مذاکرات خوبی انجام شد و قرار است به زودی تولید 
مش��ترک اتوبوس های برقی در ایران آغاز ش��ود.  محمد 
شریعتمداری همکاری های اقتصادی ایران و مجارستان را 
رو ب��ه جلو خواند و افزود: مبادالت تجاری دو کش��ور در 
سال گذشته 100 درصد رشد داشته و امیدواریم این روند 
تا رس��یدن به حجم مبادالت قبل از تحریم ها ادامه یابد.  
وی با اش��اره به توانمندی های مجارستان در زمینه رشد 
اقتص��ادی و کاهش نرخ بیکاری افزود: همکاری در زمینه 
تبادل اطالعات در خصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری 
و توسعه صنعتی از دیگر محورهای این گفت وگو بود. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به عالقمندی طرف 
مجاری جهت س��رمایه گذاری در معادن ای��ران افزود: با 
مذاکرات انجام ش��ده قرار شد ش��رکت ایمیدرو از طرف 
ایران توسعه همکاری های معدنی دو کشور را دنبال کند. 
 پ��س از این دیدار همچنین وزیر اقتصاد مجارس��تان 
گفت: امکانات زیادی در ارتقای همکاری های دو کش��ور 
وج��ود دارد و م��ا توافقات بس��یاری در زمین��ه ترابری، 
اتوبوس سازی، پزشکی و داروسازی امضا کرده ایم و اکنون 
نی��ز عالقه مندیم در زمینه پتروش��یمی و صنایع معدنی 
همکاری های خود با ایران را افزایش دهیم.  میهای وارگا 
با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری در ایران 
و افزایش همکاری های دو جانبه وجود ندارد، گفت: توسعه 
گردشگری بین دو کشور یکی دیگر از محورهای همکاری 
اس��ت که م��ا آن را دنبال خواهیم کرد.  وی با اش��اره به 
امضای توافقنامه دفاع از حقوق س��رمایه گذاری با همتای 
ایرانی خود افزود: مجارستان در زمینه تولید اتوبوس های 
برقی به دستاوردهای فنی و تخصصی خوبی دست یافته 
و ما مشتاقیم اتوبوس های برقی مجاری در جاده های ایران 

به حرکت درآید.



به گفته مهدی تقوی، مشكل اصلی استارت آپ ها،  تامین سرمایه تخصصی است؛  
البته سرمایه ای که در قالب وام یا تسهیالت نباشد،  چراکه در این صورت،  مشكالت 
پیچیده تر خواهند ش��د. این  استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی،  در خصوص 

کس��ب وکارهای نوپا به نوپانا، گفت:   »استارت آپ ها 
موتور محرکه تولید و فناوری هستند.  این روزها کمتر 
کسی است که از اثرات مثبت اقتصادی کسب وکارهای 
نوپا اطالعی نداشته باشد.  این شرکت ها توانسته اند با 
خالقیت بنیان گذاران و سرمایه های بخش خصوصی 
ب��ه موفقیت های بزرگی دس��ت یابند.«تقوی افزود: 
»مش��كل اصلی ایجاد استارت آپ های دانش بنیان و 
فناورمحور،  »تامین سرمایه تخصصی« است؛  البته 
س��رمایه ای که در قالب وام یا تسهیالت نباشد،  چرا 
که ارائه تس��هیالت به ش��كل مالی نه تنها نمی تواند 
مشكلی از اس��تارت آپ ها حل کند،  بلكه مشكالت 
را پیچیده تر خواهد کرد.  به عبارت دیگر بهتر است 
از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها و شرکت های 

سرمایه گذاری جسورانه،  به طور غیرمستقیم استارت آپ ها را یاری داد؛  چرا که این 
صندوق ها تخصص و دانش کافی را دارند و با موانع احتمالی که استارت آپ ها حین 
کار با آن مواجه می شوند آشنایی دارند.«مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی بیان کرد:  

»اواخر آذرماه،  الیحه بودجه در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی می شود و 
باید منتظر بمانیم و ببینیم که در این بررسی ها مجلس چطور به چالش بسیار مهم 
تامین سرمایه کسب وکارهای نوپا خواهد پرداخت.  آنچه به نظر ضروری می آید این 
اس��ت که حجم بودجه اختصاص داده شده به این 
بخش نسبت به س��ال های قبل افزایش یابد؛  چرا 
که توس��عه این مشاغل نس��بت به سال های قبل 
بیشتر شده است و با شناخت بیشتر از این حوزه،  
فعالیت های آنان توسعه می یابد و در این راستا نیاز 
به بودجه بیشتری است.«تقوی در پایان خاطرنشان 
کرد:  »مدل تأمین مالی کسب و کارهای دانش بنیان 
و فناور محور با تسهیالت همخوان نیست و اگر قرار 
است از منابع مالی کشور مثل صندوق توسعه ملی 
به شكل تسهیالت در شهرها و روستاهای کوچك،  
س��رمایه اختصاص داده ش��ود،  ممكن است افراد 
سودجویی به اسم راه اندازی استارت آپ اقدام کنند 
تنها با این هدف که وام کم بهره بگیرند. بنابراین الزم 
است مجلس روی تامین مالی صندوق های تخصصی مثل صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر که متخصص راه اندازی و توسعه این نوع کسب وکارها هستند تمرکز کند تا 

از چنین مشكالتی جلوگیری شود.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست صندوق های سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر گفت یكی از بحث های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در 
آن ضعف دارد،  نبود س��رمایه گذاری جس��ورانه  )VC(  اس��ت. ما باید به این 

برس��یم که وام دادن به استارت آپ ها خیانت به 
آنهاست. به گزارش ایسنا،  دکتر سورنا ستاری در 
نشست صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
ک��ه با حضور اعضا و نمایندگان ش��بكه انتقال و 
تبادل فن��اوری D8 در پارک فن��اوری پردیس 
برگزار ش��د، اظهار کرد:  روزهای اولی که در نظر 
داشتیم استارت آپ ها را آغاز کنیم، مطالعه ای را 
به جوانان فعال در سیلیكون ولی سفارش دادیم، 
این مطالعه نتیجه نسبتاً منسجمی داشت که چرا 
سیلیكون ولی تنها در کالیفرنیا است؟ چرا در اروپا 
نیس��ت؟  حتی چرا دوبی با وجودی که 30 سال 
قبل بنا داشت سیلیكون ولی راه اندازی کند، هنوز 
این اتفاق نیفتاده است؟ وی بیان کرد:  پاسخ تنها 

این بود که ما احتیاج به یك زیس��ت بوم داریم و البته این به معنای سیس��تم 
دولتی داشتن نیست.  همه باید در این بازی حضور داشته باشند. نیروی انسانی، 
جوان بودن، زیرساخت های س��رمایه گذاری،  زیرساخت های علمی، خالقیت، 

پارک ها، مراکز رش��د، ش��تاب دهنده ها و... هرکدام یك فاکتور مهم هس��تند. 
س��تاری با بیان اینكه یكی از بحث های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران 
در آن ضعف دارد،  نبود سرمایه گذاری جسورانه  )VC( است، تصریح کرد:  ما 
باید به این برسیم که وام دادن به استارت آپ ها 
خیانت به آنهاست. ستاری پیش  از این از طریق 
صندوق های وابس��ته به بیش از 2 هزار شرکت 
وام داده اس��ت اما ام��روز اثرات آن را می بینیم.  
بسیاری از این ش��رکت ها شكست  خورده اند و 
ام��روز باید پول هایی را که به عنوان وام دریافت 
 کرده اند، پس بدهند. وی ادام��ه داد:  وام برای 
شرکتی است که از آب و گل درآمده و می تواند 
بازار، قیمت رقبا و ریسك ها را پیش بینی کند، 
ام��ا ای��ن در اختیار یك اس��تارت آپ نیس��ت. 
هیچ کس نمی داند یك ماه بعد چه اتفاقی برای 
یك استارت آپ و ش��رکت نوپا می افتد. معاون 
 ICT علمی و فناوری رئیس جمهور رشد حوزه
را زمینه ای برای رش��د قابل قبول استارت آپ های این حوزه در ایران دانست و 
گفت: این ش��رکت ها هفته ای 10 تا 15 درصد رشد دارند. قطعاً سرمایه گذاران 

هم خوشحال خواهند شد در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 

کسب و کار یكی از شاخص های توسعه در اقتصاد کشورها محسوب 
می شود، اما بررسی ها از عملكرد چهارسال گذشته نشان می دهد تنها 
تغییری که در زمینه کسب و کار انجام شده،  در زمینه امید به آینده 

بوده اس��ت. در واقع عملیات امیدوارکننده 
در پنج س��ال گذش��ته انجام نشد و فضای 
کسب و کار برای بخش  خصوصی محدودتر 
شد، درحالی که برای س��ایر بخش ها مانند 
خصولتی ها و شرکت هایی که بند ناف آنها 
به دولت وصل است،  تغییرات حاصل شد.  
برنامه ریزی ه��ای دول��ت و اقدامات دولت 
ب��رای عملیاتی ش��دن نقطه امید بس��یار 
ضعی��ف بود.  به دلیل مناب��ع مالی محدود 
اج��رای فعالیت ه��ای توس��عه ای ص��ورت 
نگرفت و نسبت سهم درآمدهای توسعه ای 
و عمرانی در کشور در مقایسه با رشدی که 
مناب��ع مالی جاری و حفظ وضعیت موجود 

برای اداره کش��ور بود اصاًل نس��بت معقولی نبود. اقتصاد برای بخش 
 خصوصی زمانی به رش��د و توسعه می رسد که کشور در مسیر توسعه 
قرار بگیرد.  مسیر توسعه یعنی اجرای طرح های توسعه است.  ساختار 

سیاس��تی و اقتصادی ما دچار تحول دگرگونی شد ولی عماًل حمایت 
همه جانب��ه که بخش  خصوصی به آن نیاز دارد ایجاد نش��د،  تنها در 
مقطع اول که طرح های دهه اول انقالب بود،  سیاست گذاری درستی 
انجام ش��د. در دوره س��ازندگی نیز کشور 
توانست به طرح های توسعه ای دست پیدا 

کند. 
ب��ه گزارش خبرآنالین،  از س��وی دیگر 
توس��عه اقتص��اد مقاومت��ی در حقیق��ت 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای پنه��ان داخلی 
بود اما ما هنوز از این ظرفیت ها اس��تفاده 
نكردیم و ظرفیت های ما خالی است. یكی 
از کارهایی که باید حتماً صورت می گرفت 
و دولت در آن ضعیف عمل کرده، توسعه 
صادرات است.  بخش  خصوصی به عنوان 
پیش��انی فعالی��ت هرم اقتصادی کش��ور،  
توس��عه صادرات اس��ت. دولت در توسعه 
صادرات و مش��وق های صادراتی خساس��ت به خرج داد و نگذاش��ت 
بخش خصوصی رشد کند.  طی ۴0 سال اقتصاد دولتی موجب محدود 

شدن فعالیت و حضور بخش خصوصی در کشور شد. 

مدیرکل دفتر آموزش های کار دانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای 
برنامه جامع توس��عه کارآفرینی که از جمله تكالیف س��ند تحول بنیادین است، 
گفت نیازمند ورود خیرین به عرصه مهارت آموزی و تأمین تجهیزات هنرستان ها 

هس��تیم. س��یدمصطفی آذرکیش در گفت وگو با 
ایسنا،  با بیان اینكه از همه ظرفیت هایی که کمك 
می کند تا اس��تانداردهای آموزش��ی ارتقا  یافته و 
دسترسی به اولویت های آموزشی با کیفیت بیشتر 
امكان پذیر شود استفاده می کنیم، اظهار کرد:  در 
همین راستا برنامه جامع توسعه کارآفرینی را که 
تكلیف سند تحول بنیادین اس��ت در دست اجرا 
داری��م. وی افزود:  ب��ه عنوان نمونه مرکز رش��د 
کارآفرینی در خراسان رضوی را راه اندازی کردیم 
و کلی��ه فعالیت هایش را به مدت یك س��ال تحت 
حمایت،  هدایت، پش��تیبانی، مش��اوره و آموزش 
برای هنرجویان فعلی و فارغ التحصیالن قرار دادیم. 
مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش 

و پرورش با اشاره به روش های مختلف تأمین تجهیزات برای هنرستان ها اظهار 
کرد: اس��تفاده از منابع دولتی و برون سپاری خدمات از جمله راهكارهای تأمین 
تجهیزات و اداره هنرستان ها هستند اما در کنار آن نیازمند ورود خیرین به این 

عرصه هس��تیم. البته نمونه های خوبی از ورود خیرین به عرصه تأمین تجهیزات 
هنرستان ها وجود دارد و استان ها با عناوینی از کمك خیران استفاده می کنند؛ 
به عنوان مثال ش��كل گیری و فعالیت»خیرین تأمین تجهیزات هنرس��تانی« در 
استان خراسان رضوی و »خیرین هنرستان یار« 
را در استان مازندران ش��اهدیم. آذرکیش ادامه 
داد:  خوشبختانه خیران به تدریج در کنار ساخت 
م��دارس در ح��ال ورود به تجهیز هنرس��تان ها 
هس��تند. اخیراً خی��ری در رامهرمز س��وله ای را 
ایجاد ک��رده و بیش از 20 چ��رخ خیاطی برای 
اس��تفاده هنرجویان تهیه کرده ب��ود. مواردی از 
این دست کم نیس��ت و با توجه به اجماعی که 
در حال شكل گیری است آینده خوب و روشنی 
برای شاخه کاردانش متصوریم. وی با بیان اینكه 
الزمه ایجاد اشتغال پایدار،  عملیاتی شدن اقتصاد 
مقاومتی و تقویت تولید ملی و توجه به رشته های 
مهارتی اس��ت، اظهار کرد:  آموزش های مهارتی 
نیاز جامعه امروز اس��ت و اگر بخواهیم نرخ اشتغال پایدار را افزایش دهیم باید به 
این سیاست بیش از پیش توجه کنیم. کمااینكه موفقیت هایی در این زمینه کسب 

شده و امسال شاهد رشد بیش از ۴ درصدی ثبت نام در شاخه کاردانش بودیم.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:  

مشکل اصلی کسب وکارهای نوپا،  تأمین سرمایه تخصصی است
ستاری در نشست صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: 

وام دادن به استارت آپ ها خیانت به آنهاست شکل گیری تشکل »خیران هنرستان یار«امید به آینده در کسب و کار

اجرای برنامه جامع توسعه کارآفرینی

مهارت و س��رعت دو عامل مهمی هس��تند که از اج��داد ما به ارث 
رسیده اند و در تمام مراحل تصمیم گیری،  ساخت،  اجرای استارت آپ 

و ورود آن به بازار استفاده می شوند. 
 »افراد مناس��ب را اس��تخدام کنید.« یكی از جمالتی اس��ت که هر 
کارآفرین��ی تا به حال چندین بار به عنوان نصیح��ت از اطرافیان خود 
شنیده است.  سؤالی که پیش می آید این است که کلمه مناسب دقیقا 
به چه ویژگی هایی اشاره می کند و این فرد در کدام بخش استارت آپ 

باید مشغول به کار شود؟ 
به گزارش زومیت، س��امی اینكینن،  مدیرعامل و بنیان گذار چندین 
ش��رکت است. او تا به حال سه اس��تارت آپ را از مراحل اولیه هدایت 
کرده و بیش از 500 کارمند اس��تخدام کرده است. در ادامه این مقاله 
زومیت، به بررس��ی توصیه های او برای اس��تخدام ف��رد جدید از زبان 

خودش می پردازیم: 
فكر می کنم همه موافق باش��یم که نیروی کار باهوش و قوی، باعث 

موفقیت شرکت با هر اندازه ای 
می ش��ود اما مهارت های مورد 
نیاز در هر مرحله ای متفاوت از 
یكدیگر هس��تند.  با این حال 
بعد از چند س��ال تجربه کار و 
اس��تخدام افراد مختلف به این 
نتیجه رس��یده ام که وجود یك 
نوع ش��خصیت خاص در صف 
اس��تخدام اول ش��رکت الزم و 
ض��روری و در مرحله ای مفید 
خواه��د ب��ود. من ب��ه این نوع 
شخصیت ها رنسانس می گویم. 
رنس��انس ها چ��ه ویژگی هایی 
دارند؟  در تمام بخش های یك 
سازمان،  افراد هر تیم باید سه 
باشند  داش��ته  اساسی  ویژگی 
تا عملك��رد تأثیرگذارتری ارائه 

دهند: 
- گرفتن تصمیم های جدی

ی��ا  - س��اختن سیس��تم ها 
فرآیندهایی برای تسهیل اجرا

- انجام دادن کارها
اکث��ر م��ردم تنها در یك��ی از موارد گفته ش��ده مه��ارت دارند؛  اما 
رنس��انس ها در تمامی این مهارت ها خبره هس��تند و قادرند شرکت را 
رو به جلو هدایت کنند.  در ادامه بیش��تر به توضیح دلیل مفید بودن 
رنسانس ها و علت ضروری بودن حضور آنها در استارت آپ می پردازیم. 

سرعت اجرا
س��رعت اجرای یك اس��تارت آپ، اصلی ترین مزی��ت رقابتی آن در 
مقایس��ه با شرکت های بزرگ محسوب می ش��ود و تیم شما باید برای 
بهره ب��رداری از این مزیت آماده باش��د. افراد رنس��انس با ویژگی های 
ش��خصیتی که دارند،  بخشی از معادله س��رعت را حل می کنند. این 
افراد کس��انی هستند که می توانند با ابتكار عمل،  عواقب منفی ناشی 
از تصمیم گیری های اش��تباه را از بین ببرند.  عالوه بر این رنس��انس ها 
اولویت ه��ای غیرض��روری را از بی��ن می برند و روی م��واردی تمرکز 

می کنند که برای پیش بردن فرآیند ضروری هستند. 
سرعت یادگیری

اس��تارت آپ هایی که به دنبال ساختن و مسلط شدن روی بازارهای 
جدید هس��تند معموالً ب��ه موفقیت نخواهند رس��ید. رقابت کردن در 
چنی��ن بازارهای��ی نیازمند یادگیری س��ریع و پیش��رفت اس��ت. اگر 
شخصیت های ذکرشده در سه فرد متفاوت وجود داشته باشند،  تكرار 
هر مرحله از کار به یكی از این اش��خاص وابس��ته است و زمان زیادی 
در انتق��ال کار از ی��ك فرد به فرد دیگر هدر خواه��د رفت.  در نتیجه 
س��رعت یادگیری پایین می آید و موفقیت استارت آپ در معرض خطر 
قرار می گیرد، درحالی که یك ش��خص رنس��انس می تواند اطالعات را 
تحلیل کند و با اس��تفاده از بازخوردهایی که می گیرد، راه حل مناسب 
را پیدا کند.  این فرد از اشتباه های بحرانی دوری می کند و وارد مسیر 

اشتباه نمی شود. 
استفاده از سرمایه

مطمئناً اس��تخدام یك نفر 
ب��ه جای س��ه نف��ر از لحاظ 
برای  سرمایه  در  صرفه جویی 
به صرفه ت��ر  اس��تارت آپ ها 
اف��راد  همچنی��ن  اس��ت.  
رنس��انس می توانند مش��كل 
نبود مناب��ع کافی را در زمان 
وق��وع تغیی��رات ناخواس��ته 
حل کنن��د. آی��ا می خواهید 
و  خالقان��ه  راه حل ه��ای  از 
جدید استفاده کنید و نگران 
ایده آل هستید؟ جایی  منابع 
برای نگرانی نیس��ت زیرا این 
زیادی  نرم افزاره��ای  روزه��ا 
وجود دارند ک��ه تقریباً همه 
کار انجام می دهند.  بسیاری 
از رنس��انس ها نی��ز روی این 
موضوع س��رمایه گذاری کرده 
برنامه نویس��ی  زبان ه��ای  و 
گرفته ان��د  ی��اد  را   SQL و 
ابزاره��ای جدید  بتوانن��د  تا 
اخت��راع کنند، تصمیم های مهم بگیرند و بدون داش��تن مهارت باال در 
برنامه نویسی به زبان های پایتون و ++C،  تست های مختلف اجرا کنند.  
این دقیقا همان روشی است که می تواند کارها را با سرعت زیاد پیش 
ببرد. درنهایت می توان این طور نتیجه گیری کرد که یك فرد رنسانس، 
بنیان گذاری اس��ت که می تواند استراتژی خلق کند،  سیستم بسازد و 
پردازش کند.  وجود چنین فردی باعث می ش��ود یك محصول بتواند 
جایگاه��ش را در بازار پی��دا کند، اما وجود رنس��انس های دیگر برای 
بخش فروش، بازاریابی و عملیات نیز ضروری اس��ت تا بتوانند سرعت 
کار و درنتیج��ه موفقیت اس��تارت آپ را تضمین کند.  درواقع می توان 
این گون��ه نتیجه گیری کرد که وجود یك فرد رنس��انس با مهارت هایی 
که دارد،  می تواند بس��یاری از مشكالت اس��تارت آپ ها را در کمترین 

زمان ممكن حل کند. 
INC :منبع

میرواح��دی: »اقتص��اد دیجیتال کش��ور در س��ال های اخی��ر، روند 
روبه رشد و موفقیت آمیزی داشته است و تنها روزنه  امیدی است که به 

کمك آن می توان اقتصاد را به شكوفایی رساند.«
میرواح��دی در گفت وگ��و ب��ا نوپانا، گف��ت: »اقتص��اد دیجیتال یا 
الكترونیك در حوزه اس��تارت آپ ها، به دلیل داشتن بسترهای مناسب 
که در س��ال های اخیر به خوبی فراهم شده اند، توانسته است برعكس 
دیگر حوزه های کس��ب وکار که نیاز خاصی به روندها و مراحل س��نتی 
ایجاد یك کسب وکار جدید دارند، روند رو به رشدی داشته باشد و تنها 
روزنه  امیدی که به کمك آن می توان اقتصاد را به ش��كوفایی رس��اند، 

حوزه دیجیتال است. 
همچنین از آنجایی که نس��ل جوان ارتب��اط خوبی با دنیای مجازی 
برقرار کرده  اس��ت، تح��رک و پویایی خاصی در کس��ب وکارهای این 
حوزه ایجاد ش��ده اس��ت. امروزه این باور برای اکثر مش��اغل س��نتی 
ایجاد ش��ده است که چنانچه خود را با دنیای دیجیتال همگام نكنند، 
ضرر قابل توجهی خواهند کرد. از س��وی دیگر دولت باید س��اماندهی 
کسب وکارهای دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهد؛ البته به نحوی 

که با ایجاد مانع ، راه بر فعالیت  آنها بسته نشود.«
او در رابطه با تش��ویق صندوق های نوآوری و شكوفایی،صندوق های 
بازنشس��تگی، نهادهای عموم��ی و بنیادها برای س��رمایه گذاری روی 
شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر گفت: »هیچ تشویقی 
برای اقتصاد بهتر از این نیس��ت که یك طرح سودآور باشد و خود این 
امر سرمایه گذاری را تسهیل خواهد کرد. دلیل اینكه نهادهای مالی به 
س��مت کارآفرینی تمایل کمتری دارند این اس��ت که اوال اطمینان از 
سودآوری طرح ها وجود ندارد؛ ثانیا افرادی که در آنها مشغول فعالیت 
هس��تند باید توانایی تش��خیص طرح های مناسب و پرسود کارآفرینی 
اس��تارت آپی را از دیگر طرح ها داشته باشند. استارت آپ ها باید در یك 
محیط پویا و حمایت ش��ده به ارائه طرح ه��ای خود بپردازند و از اینكه 
طرح های شان محفوظ می مانند اطمینان خاطر داشته باشند تا موجب 

شود صندوق های سرمایه گذاری به این سمت حرکت کنند.«
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره تقویت سرمایه ای 
و حمایت های اصولی و حرفه ای از شرکت های سرمایه گذاری جسورانه 
گف��ت: »تجربه من در ح��وزه کارآفرین��ی در ش��هرداری و مطالعات 
طوالنی مدت نش��ان داده اس��ت که وام های کوتاه م��دت و تأمین مالی 
طرح ه��ای اس��تارت آپی خیلی نمی  توانند باعث موفقیت آنها ش��وند و 
باید بررس��ی کرد که چن��د درصد از اس��تارت آپ های موفق، از وام یا 
تس��هیالت مالی برخوردار بوده اند؟ جواب این س��ؤال و تحقیق درباره 
اس��تارت آپ های موفق می تواند مش��خص کننده این باشد که آیا ورود 
دولت و فراهم کردن وام ها برای تأمین سرمایه مالی و تضمین موفقیت 

استارت آپ ها کافی است یا خیر؟«
او ادامه داد: »موضوع اصلی این اس��ت که ش��رکت های استارت آپی 
باید بخش عظیمی از مس��یر را خودش��ان طی کنن��د و دنیای رقابتی 
عصر حاضر منتظر این نمی شود که نهادی از استارت آپ حمایت کند. 
درس��ت اس��ت که ارائه تس��هیالت مالی ایده خوبی اس��ت، اما با روح 
کارآفرین��ی که مبتنی بر طرح های مبتكرانه اس��ت در تضاد اس��ت و 
چنانچ��ه قرار بر این باش��د که همه اس��تارت آپ ها متك��ی به وام ها و 
تأمی��ن مالی نهادهای مختلف باش��ند موجودیت کارآفرینی با س��ؤال 
مواجه می ش��ود. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ طرحی 

در ای��ن زمینه به امید تأمین س��رمایه نبوده و ای��ن وام ها را صرفاً در 
موارد خاصی اس��تفاده کرد نه به عنوان عاملی برای شكست یا موفقیت 

استارت آپ ها.«
میرواحدی گفت: »برای تأمین س��رمایه گذاری از س��وی خارجی ها 
بای��د به چند نكته توجه کرد؛ اول اینكه طی هش��ت س��ال تحریم  که 
ارتب��اط ما با نهاده��ای مالی بین المللی قطع ب��ود ضربه های زیادی از 
این تحریم عاید اقتصاد شد، به طوری که از دور رقابت ها در بسیاری از 
زمینه ها خارج شدیم. در صورت تأمین سرمایه ها توسط سرمایه گذاران 
خارجی، تزریق درآمد برای اقتصاد ملی فراهم می شد اما در آن شرایط 

چنین امكانی برای اقتصاد وجود نداشت. 
نكته دوم این اس��ت که وقتی ش��رکت های بزرگ خارجی به کشور 
می آیند باید امنیت اقتصادی داش��ته باش��ند نه آنكه به واسطه قوانین، 
مقررات و تحریم های ظالمانه ای که آمریكا نس��بت به دیگر کش��ورها 
وضع می کند، حس امنیت از سرمایه گذارهای خارجی سلب شود. این 
س��رمایه گذاران با ترس و لرز از عواقب این کار به ایران سفر می کنند 
و ب��ه طرح های ما نگاه می کنند که این امر با روح س��رمایه گذاری که 

داشتن اطمینان خاطر است در تناقض است.«
او در ای��ن زمین��ه ادام��ه داد: »اینكه 51درصد و مابقی س��رمایه را 
بتوانی��م از طریق س��رمایه های داخلی تأمین کنیم ایده بس��یار خوبی 
اس��ت، اما توان داخلی ما نقاط ضعف��ی دارد و قطعا دولت و نهادهای 
حاکمیت��ی نمی توانند در تمام طرح های س��رمایه گذاری ورود کنند و 
از هم��ه آنها حمایت کنند و چنانچه تحریم ها برداش��ته ش��ود و ورود 
س��رمایه گذاران خارجی بدون ترس از فشارهای آمریكا صورت پذیرد 
بس��یاری از مش��كالت پیش روی طرح های کارآفرینی برطرف خواهد 

شد.«
عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه عالمه طباطبایی بیان ک��رد: »اینكه 
بای��د ت��الش کنیم تا س��ال 1۴00، 100 اس��تارت آپ و 5 یونیكورن 
استارت آپی با ارزش حداقل یك میلیارد دالر داشته باشیم، چشم انداز 
فوق العاده ای است که برای رسیدن به آن می توان برنامه ریزی و تالش 
کرد، اما به عقیده من، مش��كل اصلی اس��تارت آپ ها برای رسیدن به 
چنین افقی، س��رمایه نیست بلكه مشكل اصلی همان ساختار، قوانین 
و مقررات و تحریم های ظالمانه بین المللی اس��ت که علیه کشور ما در 
حال اجرا اس��ت و این تحریم ها اجازه سرمایه گذاری خارجی و تزریق 
پ��ول به اقتص��اد را نمی دهند و باید برای رفع آن چاره ای اندیش��یده 
ش��ود.« او افزود: »درست است که بخش اصلی سرمایه است و همین 
بخش تأثیرگذاری باالیی دارد، اما باید در ابتدا زیرساخت های مناسب 
ب��رای ش��كل گیری یونیكورن ها ایجاد ش��ود. برای مث��ال بزرگ ترین 
هواپیم��ا ک��ه ایرب��اس A38 ن��ام دارد را نمی توان در ف��رودگاه یك 
شهرس��تان فرود آورد و نیاز به باند اختصاصی دارد. همین مثال قابل 
تعمیم به یونیكورن ها اس��ت. اینكه فقط به تأمین مالی س��رمایه فكر 
کنیم و به فكر ایجاد زیرس��اخت ها نباش��یم مانند داشتن A38 است 

بدون فرودگاه مناسب!«
میرواحدی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: »امیدوارم روز به روز با تدابیر 
دول��ت و مجل��س و امنیتی ک��ه قوه قضاییه برای صاحب��ان طرح های 
اس��تارت آپی در کشور ایجاد می کند، طرح ها از نظر سقف حمایتی در 
حداکث��ر قرار بگیرند و در بلندمدت بتوانیم به اقتصاد جهانی بازگردیم 

و شاهد شكوفایی اقتصاد در کشور باشیم.«

برخی اسناد تازه منتشر شده حاکی از ارتباط لی جون، مدیر عامل شیائومی با بزرگ ترین 
تولید کننده ابزار استخراج بیت کوین یعنی بیت ماین است. 

به گزارش زومیت، خبر ها حاکی از آن است که لی جون،  بنیان گذار و مدیرعامل شیائومی با 
یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید ابزار استخراج بیت کوین در ارتباط بوده است. این موضوع 

 Paradise در دومین افشاگری بزرگ اطالعات و پس از بررسی های انجام گرفته در اسناد
Papers  مشخص شده است. در این افشاگری بزرگ ۱.۴ ترابایت اطالعات و ۱۳.۴ میلیون 
صفحه سند دیجیتالی محرمانه در یکی از خبرگزاری های آلمانی منتشر شده است.  مدتی 

پیش این اطالعات توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران برای عموم منتشر شد. 
اسناد منتشر شده،  جزییات پیچیده ای از سرمایه گذاری برون مرزی برخی افراد و 

شرکت های سرویس دهنده سرمایه محور نظیر Appleby و Asiaciti Trust را نشان می دهد. 
 Red و Colorful Mi Ltd طبق این اسناد مدیر عامل شیائومی، اداره دو شرکت به نام های
Better Ltd را برعهده دارد. فعالیت این شرکت ها زیر نظر یک هلدینگ چینی تبار به نام 

Beijing Changtong Wuxian Consulting انجام می گیرد. 
این مجموعه اداره شرکت Wi Ji Han & Co Ltd را نیز برعهده دارد که گفته می شود 

مالک آن همان بنیان گذار Bitmainیعنی جان وو  )Jihan Wu( است.  در این بین نام یکی 
دیگر از بنیان گذاران Bitmain به نام  Micree Zhan نیز در میان است.  این فرد مدیر دو 

شرکت Bitmain Cowin Inc و DivaIPTV Ltd است و در لیست افراد مرتبط به هلدینگ 
نیز مشاهده می شود. عالوه بر این افراد و شرکت های دیگری به عنوان سهامداران این 

مجموعه وجود دارند که وجود آنها تأیید شده است اما بنا به دالیلی هویت نامعلومی دارند. 
الزم به ذکر است ارتباط پیچیده مدیرعامل شیائومی با بیت ماین به دلیل حمایت نکردن 

رسمی او از ارزهای رمزگذاری شده از اهمیت خاصی برخوردار است؛  حال آنکه لی جون 
به طور مستقیم با چندین شرکت فعال در حوزه بیت کوین در ارتباط است. احتمال می رود در 

آینده شاهد انتشار خبرهایی از حمایت موسس شیائومی از ارزهای رمزنگاری شده و سازو کار 
مربوط به این حوزه باشیم. 

در نهایت باید گفت بیت ماین یکی از امن ترین سرمایه گذاری ها در صنعت ارز دیجیتالی 
شناخته می شود. این شرکت یکی از سودآورترین مجموعه های فعال در حوزه تولید ابزار 

استخراج بیت کوین است. این شرکت خدمات خود را به دیگر سازمان ها نیز ارائه می کند که در 
نهایت سود سرشاری را روانه این مجموعه خواهد کرد.  

 

چه نوع شخصیتی باید در همه استارت آپ ها استخدام شود عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبایی:

اقتصاد دیجیتال، تنها روزنه امید توسعه اقتصادی است

رابطه بنیان گذار شیائومی با بزرگ ترین تولید کننده ابزار استخراج بیت کوین فاش شد

 ارتباط پیچیده لی جون
 با بیت ماین

پنجشنبه8
16 آذر 1396
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دریچهنگاه

اپل دیروز بر سر پرداخت 13 میلیون یورو  )15.۴ میلیون دالر( مالیات معوقه خود 
به ایرلند که پارسال ملزم به پرداخت آن شده بود، با اتحادیه اروپا به توافق رسید. فشار 
به اپل برای پرداخت مالیات 15.۴ میلیارد دالری پس از آن اعمال شد که اتحادیه اروپا 
به مقابله با سیاست فرار مالیاتی و نگهداری نقدینگی در خارج از خاک آمریكا پرداخت.  
به گزارش زومیت، با وجود اینكه این قانون بیش از یك سال قبل )اوت 201۶( تصویب 
شده بود،  ایرلند از گرفتن پول امتناع می کرد. این کشور با اهداف استراتژیك از مالیات 
پایین برای ترغیب شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایرلند استفاده می کند ولی 
این کار باعث شده بود کمپانی هایی چون اپل به صورت مؤثر از ایرلند به عنوان پناهگاه 
مالیاتی استفاده کنند و فقط میزان کمی از سود کسب شده در کشور های اروپایی را 

به عنوان مالیات پرداخت کند.

اپل با پرداخت مالیات ۱۵.۴ میلیارد 
دالری به ایرلند موافقت کرد

بر اس��اس جدیدترین تحلیل ها،  پنل های اولد س��اخت چین به زودی سهم 
قابل توجهی از بازار این نوع نمایشگر را به خود اختصاص خواهند داد. 

به گزارش زومیت، بر اس��اس تحقیق انجام ش��ده توس��ط شرکت نام آشنای 
IHS، ت��الش  چینی ها در فناوری اولد می تواند طی پنج س��ال آینده منجر به 
افزایش چشمگیر س��هم این نوع پنل  در بازار شود.  طبق پیش بینی ها، گفته 
می ش��ود سهم بازار شرکت های چینی در این حوزه تا سال 2022 احتماال به 
حدود 35 درصد خواهد رس��ید و این در حالی اس��ت که سهم فعلی پنل های 
اول��د چین��ی در بازار فقط ۷ درصد اس��ت. با این وجود انتظار می رود س��هم 
 بازار ش��رکت های ک��ره ای تولیدکننده پنل  اولد تا پنج س��ال آینده به حدود

 ۶3 درصد کاهش یابد.  

پنل های اولد چینی تا سال ۲۰۲۲ سهم قابل 
توجهی از بازار را تصاحب خواهند کرد



امروزه اینستاگرام به پرمخاطب  ترین شبکه 
اجتماعی تبدیل گشته که همین امر توجه ها 
را به س��مت آن متمرکز ساخته است. بدون 
تردید تحت این شرایط شرکت ها در صورتی 
که از این فرصت در راس��تای اهداف تجاری 
خود اس��تفاده نکنند، با مش��کالت بسیاری 
مواجه خواهند ش��د و قادر به رقابت با سایر 
برندها نخواهند بود. با توجه به جهانی بودن 
اینستاگرام، این فرصت فراهم است که بدون 
محدودیت و اعم��ال تبعیض در هر نقطه ای 
از جهان بتوانید ت��ا از امکانات فوق العاده آن 
اس��تفاده کنید. به همین خاط��ر در ادامه به 
بررس��ی برخی از موارد تأثیر گذار در راستای 
یک تبلی��غ اینس��تاگرامی موف��ق خواهیم 
پرداخت. ب��ا این حال ب��رای درک بهتر این 
موضوع در ابتدا ان��واع تبلیغ در این رابطه را 

معرفی خواهیم کرد. 
در یک دس��ته بندی کلی در اینستاگرام با 

سه نوع تبلیغ مواجه خواهیم بود.
 1-عک�س: توجه به این نکت��ه ضروری 
است که محور اصلی اینستاگرام بر پایه ارسال 
عک��س بوده و به همین خاطر الزم اس��ت تا 
به عن��وان مهم ترین بخش م��ورد توجه قرار 
گیرد. در این رابطه استفاده از عکاس حرفه ای 
ضروری است. با این حال توجه داشته باشید 
که تحت هر ش��رایطی باید آرم تجاری خود 
را نی��ز درج کنی��د. درواقع به ه��ر میزان که 
مخاطب برند شما را بیشتر مشاهده کند، به 
همان میزان نیز بهتر ب��ه خاطر خواهد آورد 
ک��ه خود امری مهم در راس��تای تبلیغات به 

حساب می  آید.
 2-کلیپ: اگرچه تمرکز اصلی اینستاگرام 
روی ارس��ال عکس است، با این حال این امر 
باعث نشده است تا خود را محدود به این امر 
کنند. درواقع مهم ترین عامل محبوبیت این 
شبکه اجتماعی در ارائه خدمات و قابلیت های 
متن��وع و گوناگون اس��ت. از دیگ��ر امکانات 
جذاب اینس��تاگرام امکان ارس��ال ویدئو های 
یک دقیقه ای اس��ت. اگرچ��ه این امر ممکن 
است برای برخی از کلیپ های تبلیغاتی بسیار 
کم باش��د، با این حال توجه داشته باشید که 
در نسخه های جدید این اپلیکیشن شما قادر 
به ارسال 10 کلیپ یک دقیقه ای در قالب یک 

پست خواهید بود. به همین خاطر نباید خود 
را در این رابطه محدود کنید. با این حال توجه 
داشته باشید که نوع تبلیغ شما باید با توجه 
ب��ه ویژگی های منطقه ای که درآن مش��غول 
فعالیت هستید، باشد. درواقع سرعت اینترنت 
منطقه شما عاملی تعیین کننده است و آمارها 
حاکی از آن اس��ت که اف��راد چندان تمایلی 
به دیدن کلیپ های تیلیغاتی نداش��ته و بهتر 
است تمرکز خود را بر ارسال عکس بگذارید. 
همچنی��ن در پایین هر تصوی��ر امکان درج 
توضیحات بیش��تر وجود دارد. این امر به این 
خاطر است که در بسیاری از موارد نمی  توان با 
توجه به تصویر محصول، تمامی سؤاالت خود 
را پاسخ داد. تحت این شرایط ارائه توضیحات 
بیش��تر ضروری به نظر می  رسد. با این حال 
در ای��ن رابطه نوع چیدمان مطالب خود را به 
نحوی سازماندهی کنید که مخاطب با متنی 

طوالنی و گیج کننده مواجه نشود.
 3-اس�تفاده از قابلیت اس�توری: در 
به روز رس��انی های اخیر این شبکه، قابلیتی 
تحت عنوان اس��توری اضافه ش��ده است که 
به کاربران این ام��کان را می  دهد که تصاویر 
و ویدئوهای 24 س��اعته ارسال کنند. این امر 
اقدامی هوشمندانه محسوب می شود و باعث 
خواهد شد تا حجم پیام های ارسالی بیش از 
حد نش��ود و در تعادل��ی منطقی باقی بماند. 
درواقع ارس��ال پس��ت های مکرر از اقدامات 
نادرست برخی صفحه ها محسوب می شود که 
الزم است با توجه به آستانه تحمل مخاطبان 
صورت گیرد. در رابطه با این امر بهتر اس��ت 
تا نظرسنجی ای برای آگاهی نسبت به مدت 
زمان مناس��ب ارسال هر مطلب، ایجاد کنید. 
با ای��ن حال به طور معمول توصیه می ش��ود 
این تعداد به بیش از دو پس��ت در روز تجاوز 
نکند. همچنین در رابطه با استوری بهتر است 
مطالبی را در آن درج کنید که دوست دارید 
با مخاطبان به اش��تراک گذاشته شود با این 
حال ارزش خبری خود را خیلی زود از دست 

خواهد داد. 
با این حال همواره این امکان وجود دارد که 
پیج شما با استقبال خوبی مواجه نشود. تحت 
این ش��رایط الزم است از پیج های محبوب و 
پرطرفدار در این رابطه استفاده کنید. درواقع 
بس��یاری از این صفح��ات در زمینه تبلیغات 
ب��رای س��ایر برندها فعال ب��وده و تنها کافی 

است با توجه به بودجه خود، بهترین گزینه را 
انتخاب کنید. توصیه آخر در این مبحث اینکه 
در صورتی که تجربه حضور در این ش��بکه را 
نداشته اید بهتر است مدیریت آن را به فردی 

باسابقه واگذار کنید. 
ح��ال ب��ا ارائ��ه توضیحات��ی در رابط��ه با 
اینستاگرام و انواع تبلیغات موجود در آن، به 
بررسی راهکارهای موفقیت در راستای تبلیغ 
موفق در این این ش��بکه محبوب اجتماعی 

خواهیم پرداخت. 
1-مخاطبان خود را بشناسید

همواره باید به این س��وال پاسخ مشخص 
دهید که برای چه کس��انی قرار است تبلیغ 
را انج��ام دهی��د. برای مث��ال در صورتی که 
جامعه مورد هدف ش��ما قشر مسیحی نشین 
و با آداب و فرهنگ خاصی اس��ت الزم است 
تا سیاس��ت کاری خ��ود را در این رابطه را با 
توجه به موارد ذکر شده ایجاد کنید. این امر 
اگرچه ش��ما را محدود خواهد ساخت با این 
حال چارچوب به دست آمده در صورتی که به 
خوبی مورد توجه قرار گیرد، ضامن موفقیت 
ش��ما خواهد بود. همچنین الزم است به پیج 
خود ش��خصیت دهید و آن را منحصر به فرد 
کنید. برای مثال برخی از برندها عکس های 
محصوالت خ��ود را در پس زمینه ای خاص و 
ثابت تهیه کرده و آن را ارسال می  کنند. این 
امر باعث خواهد ش��د چشم مخاطب به این 
قالب ع��ادت کرده و در ه��ر جایی به راحتی 
تعلق محصول به برند شما را تشخیص دهد 
که این خود گامی مثبت در راستای موفقیت 
تبلیغ محسوب می شود. توجه داشته باشید 
که این اپلیکیشن مرتبا به روز رسانی خواهد 
شد و الزم اس��ت قابلیت های جدید آن را به 
خوب��ی درک و از آن در راس��تای تبلیغ بهتر 

استفاده کنید. 
2-از اعجاز نوشته ها غافل نشوید

کپش��ن به مطالبی اطالق می شود که در 
زیر هر پست نوشته شده و در آن توضیحات 
درج خواهند ش��د. بدون تردی��د نوع ادبیات 
شما عامل تعیین کننده ای در میزان جذابیت 
پیام ها خواهد داش��ت و الزم است با توجه به 
نوع کسب وکار و مخاطب صورت گیرد. برای 
مثال در صورتی که حوزه فعالیت شما شعر و 
ادبیات است، متن ها باید به زبانی ادبی باشد با 
این حال این امر برای یک برند پوشاک الزامی 

نبوده و الزم اس��ت به زبان مح��اوره صورت 
گیرد. با این حال در این قسمت الزم است به 
مختصر بودن نوشته و در عین حال جامعیت 
توضیحات توجه کافی نشان داده شود. در این 
راس��تا بررس��ی برندهای رقیب در این رابطه 
می  تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد، با 
این حال در این رابطه سعی در کپی برداری از 
پیج فرد دیگر را نداشته باشید. در واقع هدف 
از این کار تنها الگوبرداری برای انجام درست 

کارها به شیوه ای متفاوت خواهد بود. 
3-از هش�تگ به تعداد زیاد استفاده 

کنید
هش��تگ در واق��ع نوعی دس��ته بندی در 
جس��ت  و جوی مطالب محسوب می شود و به 
مخاط��ب این امکان را خواه��د داد تا اهداف 
خود را با س��رعت بیش��تری به دست آورند. 
در همین راستا ضروری است مطالب ارسالی 
خود را در دسته بندی های متعدد قرار دهید 
تا شانس دیده ش��دن برند شما افزایش پیدا 
کند. اگرچه این امر ممکن اس��ت زمان  بر به 
نظر برس��د، با این حال واقعیت این است که 
ه��ر اقدام��ی را باید با توجه ب��ه فناوری های 
موجود انجام دهید تا به موفقیت های بیشتر 
ظرف مدت کمتر دس��ت پی��دا کنید. دراین 
رابطه نیز نرم  افزار و اپلیکیشن های متعددی 
وجود دارند که به ارائه هش��تگ های رایج در 
موضوعات مختلف می پردازند. این امر بدون 
شک کمک شایانی برای شما محسوب خواهد 
شد. با این حال الزم است چالش هایی را برای 
مخاطب تعیین کنید تا به نوعی ارتباط شما با 
آنها افزایش پیدا کند و احتمال دنبال نکردن 
ش��ما نیز کاهش یابد. درواقع با این کار شما 
مخاطب��ان خود را دعوت ب��ه تعامل خواهید 
کرد که خود امری مطلوب محسوب شده و به 
افزایش محبوبیت برند شما منجر خواهد شد. 
 درآخر توجه به این نکته ضروری است که 
میانگین جمعیتی اینستاگرام از سن کمتری 
به نسبت فیس بوک برخوردار است که غالب 
آن را زنان و نوجوانان تش��کیل می  دهند. به 
همین خاطر اگرچه اینستاگرام در حال حاضر 
متعلق به فیس بوک اس��ت، ب��ا این حال نوع 
تبلیغ در هر یک تفاوت چش��مگیر داشته و 
الزم است قالب مخاطبان هر یک مورد توجه 

قرار گیرند. 
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تبلیغات در اینستاگرام

رازهای تبلیغات در پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی دنیا
کارگاه برندینگ

 برندینگ چیست
2۹ تعریف از 2۹ صاحب نظر )2(

برندها کاربرده��ای متنوعی برای کس��ب وکارها، 
محص��والت و افراد در چش��م انداز پوی��ای بازاریابی 
امروز دارند؛ جایی که در آن اطالع رس��انی و انتشار 
پیام، دیگر به نهادهای رس��انه ای محدود نمی ش��ود. 
هر مصرف کننده ای از طریق اس��تفاده از رسانه های 
اجتماعی می تواند ناش��ر برند محبوب خودش باشد 
و آن را ترویج دهد. برندها بر س��ر زمان و توجه )دو 
منب��ع کمیاب( با ه��م رقابت می کنند ت��ا بر حجم 
عظی��م تبلیغات غلب��ه و با مخاطب )ی��ا مخاطبان( 
رابط��ه برق��رار کنند. ی��ک برن��د به خودی خود یک 

استراتژی بازاریابی نیست. 
در ش��ماره قب��ل به نق��ل از بازده، هف��ت تعریف 
برندین��گ را از زب��ان بازاریاب ها و رهب��ران دنیای 
تصویر نقل کردیم و در این ش��ماره به تعدادی دیگر 

از این تعاریف خواهیم پرداخت: 

۸. برندین��گ خالص��ه ای از مأموری��ت، اهداف و 
روحیه جمعی یک شرکت است که با در نظر گرفتن 
عقاید ش��رکت و اصول زیبایی شناسی بیان می شود.  

»مارگی کلِیمان«
۹. برندها پیام های بازاریابی مختصری هستند که 
س��بب ایجاد پیوندهای عاطفی ب��ا مصرف کنندگان 
می شوند. آنها ش��امل عناصر محسوس و نامحسوس 
هستند، عناصر نامحسوس با وعده خاص، شخصیت 
و موقعی��ت برند ارتب��اط دارند و عناصر محس��وس 
نش��انه های قابل شناس��ایی از قبیل لوگو، گرافیک، 
رنگ و صدا دارند. یک برند از طریق ش��خصیت خود 
به گونه ای نزد مش��تریان صاحب ارزش می ش��ود که 
س��بب تمایز و برتری آن نسبت به محصوالت مشابه 
دیگر می شود. داستان برند با ظرافت با ادراک مردم 
می آمیزد و همواره به مصرف کنندگان این احس��اس 
امنیت را می دهد که می دانند برای چه چیزی، پول 
پرداخت می کنند. در دنیایی که هر فردی یک هویت 
رسانه ای دارد، برند شما در تملک مشتریان تان است 

)همانطور که همیشه بوده است(. »هایدی کوِهن«
10. برندین��گ از نظ��ر من هوی��ت محصوالت یا 
خدمات اس��ت. مردم از نام، لوگو، طراحی یا ترکیبی 
از همه اینها برای شناس��ایی چیزی که در آس��تانه 
خری��دش هس��تند، اس��تفاده می کنند. ی��ک برند 
خوب باید پیام واضحی برس��اند، قابل اعتبار باش��د، 
با مش��تریان رابط��ه عاطفی برقرار کن��د، به خریدار 
انگیزه خرید بدهد و س��بب ایجاد حس وفاداری در 

مصرف کننده شود. »گینی دیتریک«
11. برندس��ازی جمع ِ جزئی از تمام »تجربیاتی« 
است که مشتریان شما با کسب وکار شما دارند. برای 
داش��تن یک برند موفق باید اص��ول »ایوان پاولوف« 
را درک کنی��د ک��ه م��ن و برادرم ِجف��ری در کتاب 
»Waiting For Your Cat to Bark« معرفی 
کرده ایم. برای مؤثر واقع ش��دن برندینگ باید ثبات، 

تکرار و تکیه گاه را رعایت کنید. 
 Waiting for Your Cat to« نکت��ه: کت��اب
Bark« چگونگی تضعیف سودمندی مدل های رایج 
بازاریابی انبوه توس��ط رس��انه های در حال ظهور را 

بررسی می کند. 
 - ثبات: »پاول��وف« هرگز بدون به صدا درآوردن 
زن��گ، غذا نیاورد و هرگز ب��دون آوردن غذا، زنگ را 

به صدا درنیاورد. 
 - تکرار: زنگ هر روز چندین بار به صدا درمی آمد. 
 - تکی��ه گاه: پاول��وف ای��ن آزمای��ش را با چیزی 
درآمیخت که س��گ را احساس��اتی می ک��رد. تکرار 
و ثبات تنه��ا زمانی برندینگ را خل��ق می کنند که 
پیام ش��ان به یک تکیه گاه عاطفی وابسته باشد. این 
س��خت ترین و ضروری ترین عنصری اس��ت که باید 

اصالح شود. 
با وجود این، به یاد داش��ته باش��ید که »پاولوف« 
تجربه آس��انی تری داشت، چون س��گ ها را انتخاب 
ک��رده ب��ود که بهت��ر از ه��ر حی��وان دیگ��ری، از 
صاحب ش��ان حرف شنوی دارند. مش��تریان امروزی 
بیشتر شبیه گربه هستند و به راحتی نمی توان آنها را 

ترغیب کرد. »برایان آیِزنِبرگ«
12. در دنی��ای اجتماعی و مشتری س��االر امروز، 
بازاریاب ها ممکن اس��ت پول شان را صرف خلق یک 
برند کنند، اما مالک آن نخواهند شد. »شارلین لی« 
و »ج��اش بِرن��وف« در کتاب تأثیرگ��ذار خود به نام 
»Groundswell« می گویند: »برند ش��ما چیزی 
اس��ت که مشتریان شما می گویند«. این گفته به آن 
معناست که شاید یک برند رابطه بین مصرف کننده 
و محصول باشد، اما شما به عنوان یک بازاریاب، باید 
با مصرف کنندگان رابط��ه برقرار کنید و درخصوص 
برندی ک��ه خلق کرده اید، تداعی ه��ای مثبت ایجاد 
کنی��د. هرچه این رابطه عمیق تر باش��د، ارزش برند 

بیشتر خواهد شد. »نِیل فاینستاین«
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بار دیگر H&M می گوید که مد 
به همه تعلق دارد

 آژانس UM در کلمبیا تصمیم گرفته بود تفکر 
کس��انی را که فکر می کردند مد فق��ط برای افراد 
ثروتمند جذاب اس��ت، تغییر دهد و با تبدیل آنها 
به بخش��ی از مد می خواست برند را به آنها نزدیک 
کند؛ زیرا مد به همه تعلق داش��ت و نه به بخش��ی 

از جامعه. 
اجرا

ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، H&M براس��اس 
برنامه رس��انه اش که آن هم ب��ه نوبه خود با توجه 
به موقعیت مکانی افراد ش��کل گرفته بود، توانست 
خ��ود را به مردم نزدیک تر کند و به آنها بگوید مد، 

با قیمت های مناسب در دسترس همه است. 
آژان��س از رس��انه های محیط��ی و موبای��ل در 
ترکی��ب با اپلیکیش��ن WAZE کمک گرفت. در 
این فعالیت هم مردمی که نزدیک به فروشگاه های 
H&M بودن��د مورد هدف ق��رار می گرفتند و هم 
کس��انی که در مسافت های دورتری از مراکز خرید 
بودند، آنها می خواس��تند همه به مراسم افتتاحیه 

بیایند. 
موبای��ل و دنی��ای دیجیت��ال ارتباط زی��ادی با 
مخاطب هدف داش��تند پس UM تصمیم گرفت 
از این نقاط تماس برای برقراری ارتباط با مخاطب 
استفاده کند. مسابقه ای با عنوان »رقابت« VIPدر 
شبکه های اجتماعی )فیس بوک و توییتر( طراحی 
ش��د، هدف این مس��ابقه هم در مع��رض دید قرار 
گرفتن و هم هدایت مردم به خبرنامه H&M بود. 
 مس��ابقه VIP  ب��ا حضور اینفلوئنس��رهایی در 
حوزه ه��ای مختل��ف اجرا ش��د؛ 12 ش��خصیت از 
میان DJه��ا، VJها )مجریانی که موزیک ویدئوها 
را در برنامه ه��ای زنده معرف��ی می کنند(، مدل ها، 
عکاس��ان، وب الگ نویس��ان حوزه م��د و بازیگران 
انتخاب شدند و لباس های H&M را به تن کردند. 
ح��ال مردم باید انتخ��اب می کردند که لباس ها به 
کدام یک از این افراد بیش��تر می آید. مردم با رأی 
دادن ش��ان مجوز ورود به میهمان��ی VIP برند را 
 H&M به دس��ت می آوردند. جایزه 200 دالری
را نباید فراموش کنی��م؛ این جایزه برای خرید در 
فروشگاه های H&M مورد استفاده قرار می گرفت. 
همزمان ب��ا این کار، H&M مس��ابقه ای را در 
ایس��تگاه های اصلی رادیوی کشور راه انداخت که 
برندگان آن می توانس��تند ب��ه Coachella)یک 
فستیوال هنر و موس��یقی در کالیفرنیا( بروند. این 
مسابقه بسیار مورد توجه قرار گرفت. میزان آگاهی 
از برند افزایش یافت و افراد زیادی برای حضور در 

رویداد برند تمایل پیدا کردند. 
نتیجه

ه��دف کمپی��ن ج��ذب ۳۹۹0 نف��ر در رویداد 
افتتاحیه برند بود و این تعداد به ۸000 نفر رسید. 

 
نیمه گمشده یک گوسفند جوان 

در تبلیغ فولکس واگن
 یک آگهی سرگرم کننده در انگلستان، محصول 
آژانس تبلیغاتی Adam & Eve / DDB لندن، 
برای تبلی��غ کامیون م��دل T-Roc بر روی یک 
گوسفند نر جوان دلیر و شجاع متمرکز است که با 
پشم زیاد و مش��کی و اعتماد به نفس زیاد به دنیا 
می آید و با رش��د کامل ظاهر یک گوسفند بالغ را 

پیدا می کند. 
گوس��فند در زندگی خود به سگ گله، کشاورز، 
گاو نر و غیره متعهد است اما با قرار گرفتن جلوی 
خ��ودروی م��دل T-Roc SUV نیمه گمش��ده 
 خ��ود را پیدا می کن��د. همگام با ترانه کالس��یک
 Are you gonna gomy way  اثر خواننده و 
ترانه سرای آمریکایی، لنی کریویتز، کارگردان این 
آگهی تبلیغاتی با فضای ش��اد یعنی نیک گوردون، 

از شرکت فیلمسازی Somesuch آمده است. 
در این ش��رایط عجیب و شگفت انگیز، شخصیت 
گوسفند به طور کلی در فضای گرافیک کامپیوتری 
به وس��یله ش��رکت تولیده کنن��ده جلوه های ویژه 
MPC خلق گردید. ب��ه گفته کارگردان خالقیت 
3D ش��رکت MPC، نیاز به یک گوس��فند جوان 
با ویژگی ه��ای واقعی و قاب��ل درک و پایبندی به 
آناتومی فیزیکی احس��اس می شد. ایجاد یک حس 
واقع��ی، زیرکانه و با لطافتی ب��ه معنای واقعی در 
این میان نکته کلیدی به شمار می رفت. انیمیشن 
و صحنه ه��ای بیش از حد رویایی باعث از دس��ت 
 رفت��ن ح��س باورپذیری می ش��ود. احساس��ات و 
داستان س��رایی در این آگهی تبلیغاتی با موضوع 
»اعتماد ب��ه نفس باال در بدو تولد« از ظاهر زیبا و 
قدرتمن��د قهرمان ما بدون نیاز به عضالت پرورش 

یافته و بیش از حد بزرگ سرچشمه می گیرد. 

مترجم: امیرآل  علی

BRAND
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به طور معمول همه مقاله ها لزوم 
حض��ور و فعالیت در ش��بکه های 
مجازی به عنوان یکی از محیط های 
جدید بازاریابی را امری بدیهی تلقی 
می کنند. به این ترتیب همیشه با 
مقاالتی مواجه هس��تیم که از ابتدا 
ش��روع به ذک��ر نکاتی ب��ه عنوان 
راه های دستیابی به اهداف بازاریابی 
کرده اس��ت. همین امر سبب شده 
مارک ش��نکر به عنوان کارشناس 
ش��بکه های اجتماع��ی و بازاریابی 
آنالی��ن در مقاله حاضر ابتدا دالیل 
اهمی��ت حض��ور در ای��ن فضا را 
مورد بررس��ی قرار دهد و س��پس 
ش��گردهای طالیی برای موفقیت 
در بازاریاب��ی آنالین با تمرکز روی 
شبکه های اجتماعی را تحلیل کند. 
پی��ش از ه��ر صحبت��ی باید از 
خودمان این س��وال را بپرسیم که 
چرا فض��ای مج��ازی؟ در عصری 
که نظریه های علمی روانشناس��ی 
روی اهمیت تعامالت انسانی تاکید 
دارد، هجوم به شبکه های اجتماعی 
به عنوان زمین بازاریابی عجیب به 
نظر می رس��د. در این زمینه حتی 
نگاهی ب��ه آمار خیره کنن��ده 2.5 
میلیارد کاربر شبکه های اجتماعی 
نی��ز چنگی ب��ه دل نخواه��د زد. 
پاسخی که در اینجا روی آن تاکید 
دارم، تنوع بس��یار زیاد کاربران در 
این محیط و امکان خلق محتوای 
واقع گرایانه اس��ت. در گام نخست 
بای��د پذیرفت ک��ه در هیچ محیط 
دیگری مانند ش��بکه های مجازی 
افرادی با ملیت ه��ای گوناگون در 
کن��ار هم قرار نمی گیرن��د. در این 
زمینه حتی ش��بکه های تلویزیونی 
جهان��ی نی��ز فاصله معن��اداری با 
اپ ه��ای م��درن دارن��د. مهم تر از 
این نکت��ه، تفاوت فضای مجازی با 
آن چیزی اس��ت که معموال مقابل 
روابط انس��انی به تصویر کش��یده 
می ش��ود. جس��ت وجویی ساده در 
میان اکانت های رس��می برندهای 
گوناگ��ون ب��ه خوب��ی از خالقیت 
شگرف گرداننده های این حساب ها 
حکایت دارد. توجه به این نکته نیز 
خالی از لطف نیست که شبکه های 
اجتماع��ی هیچ هزینه ای را از افراد 
بابت عضویت دریافت نمی کنند. به 
این ترتیب با کمترین هزینه )هزینه 
تولید محتوا( بیشترین کارایی را در 
زمینه جذب مشتریان، فروش بهتر 
و در نهایت کس��ب س��ود بیش��تر 

تجربه خواهید کرد. 
اگ��ر تا به حال به این فضای بکر 
بازاریاب��ی توجه نکرده اید یا حضور 
کمرنگی در آن دارید، گمان می کنم 
زمان حضوری قدرتمند فرا  رسیده 
باش��د. با این فضا به عنوان محیط 
نوی��ن بازاریاب��ی و همچنین آن را 

بستری برای تعامل با مشتریان تان 
پس از فروش محصول تان قلمداد 
کنید. در اینجا به صفر تا صد حضور 
موف��ق در ش��بکه های اجتماع��ی 
خواهیم پرداخت. بدیهی است که 
الگوی م��ن در اینجا نحوه عملکرد 
اکانت های برتر و گردانندگان شان 

بوده است. 

گام اول: برنامه
به عنوان نخس��تین حرکت باید 
برنام��ه منس��جمی را ب��رای خود 
طراح��ی کنید، در اینجا به معرفی 
یک برنامه س��ه مرحله ای خواهیم 
پرداخت. با این حال به یاد داش��ته 
باشید که در صورت نیاز می توانید 
به این برنامه ش��اخ وبرگ بیشتری 

نیز بدهید. 
تعیین اه��داف برنامه مهم ترین 
مرحل��ه در پیگیری ی��ک راهکار 
بر  منسجم کس��ب وکاری اس��ت. 
همی��ن اس��اس اه��داف خ��ود را 
واقع گرایانه و متناسب  میان مدت، 
با امکان��ات موجود در نظر بگیرید. 
س��پس باید ن��ام مناس��بی برای 
اکانت تان در نظر بگیرید. باید بدین 
نکته توجه داشت که نام حساب تان 
به راحتی قابل دسترسی و همچنین 
هماهنگ با کسب وکار و نام برندتان 
باش��د. در مرحله پایانی هم توصیه 
من اس��تفاده از یک جدول زمانی 
به منظور ارزیابی نتایج اس��تراتژی 
بازاریابی تان اس��ت. به این ترتیب 
به راحتی در موارد موردنیاز قادر به 
تغییر استراتژی یا اصالح برنامه تان 

خواهید بود. 
پیش از رجوع به گام بعدی ذکر 
یک نکته در تهی��ه برنامه ضروری 
اس��ت و آن یافت��ن نمونه های��ی 
ب��رای الهام گی��ری در زمینه تولید 
محتواس��ت. به این ترتیب بهترین 

اکانت ه��ای  ب��ه  راه��کار رج��وع 
رقبای ت��ان در کس��ب وکار اس��ت. 
گاه��ی اوق��ات افراد ب��ه صفحات 
برندهایی با زمین��ه کاری متفاوت 
رفت��ه و آنه��ا را الگوی خ��ود قرار 
می دهن��د. در این موارد باید توجه 
داش��ت که تفاوت در کس��ب وکار 
تاثیر بس��یار برجسته ای در تهیه و 
تولید محتوای رسانه ای و اجتماعی 

دارد. 

گام دوم: انتخاب پلتفرم
با توجه به اهدافی که در مرحله 
قبل انتخ��اب کرده ای��د، در اینجا 
نوبت به گزینش از میان شبکه های 
مختلف می رسد. شاید این نکته در 
نگاه نخست عجیب به نظر برسد. به 
هر حال اغلب افراد تصور می کنند 
حض��ور در ش��بکه های اجتماعی 
بیش��تر با موفقیت بیش��تر همراه 
است. در این مورد باید خاطرنشان 
کرد که هر ش��بکه  اجتماعی که به 
شهرت و کاربران باال دست می یابد، 
ویژگی منحصر به فردی را توسعه 
داده اس��ت. بر همین اس��اس باید 
باتوجه به اهداف م��ان از میان آنها 
گزینه ای ک��ه بیش��ترین امکانات 
موردنی��از را در اختیارم��ان ق��رار 

می دهد، انتخاب کنیم. 
-فیس بوک: محبوب ترین شبکه  
اجتماعی دنیا با بیش از 2 میلیارد 
کارب��ر در سراس��ر جه��ان گزینه 
جذابی برای هر کسب وکاری است. 
با این تعداد از کاربران اغلب برندها 
به فکر توس��عه ارزش های خود در 
آن هس��تند. با این حال باید توجه 
داش��ت که کاربران در این ش��بکه 
بیش��تر به دنبال برقراری ارتباط با 
دوس��تان و آشنایان شان هستند و 
کمتر عالقه منسجمی به اکانت های 
تج��اری ی��ا حتی ش��خصیت های 

مشهور نش��ان می دهند. بر همین 
اساس ش��اید بهتر باشد به عنوان 
مدیرعامل یا صاحب کسب وکارتان 
در این فضا مش��غول ب��ه فعالیت 
شوید تا کاربران بیشتری را جذب 

کنید. 
-اینس��تاگرام: ش��بکه  مج��ازی 
مبتن��ی ب��ر تصاوی��ر و فیلم های 
کوت��اه که از س��ال 2011 فعالیت 
خود را ش��روع کرده اس��ت. شاید 
باورش س��خت باش��د اما براساس 
پیش بینی ها تا س��ه س��ال آینده 
تع��داد  زمین��ه  در  اینس��تاگرام 
کارب��ر از فیس بوک جل��و خواهد 
زد. اگ��ر به دنب��ال فضای��ی برای 
به اش��تراک گذاری نم��ای بیرونی 
برندتان هستید، اینس��تاگرام این 
فرص��ت را به ش��ما می دهد که در 
فضایی مناس��ب به ط��ور آزادانه با 
مخاطب��ان ارتباط برق��رار کرده و 
در رقابت با س��ایر برندها به دنبال 

افزایش فالوئرهای تان باشید. 
-لینکدین: اگر به دنبال فعالیت 
کامال حرفه ای هستید، این شبکه 
بهترین فضاس��ت. البته باید توجه 
داشت که در این محیط با نزدیک 
به 500 میلیون کاربر متخصص در 
زمینه های گوناگون مواجه هستید. 
بر همین اس��اس دیگ��ر نیازی به 
خ��رج هزینه ب��رای تولی��د محتوا 
نیس��ت. پیام تان را به صریح ترین 
ش��کل ممکن در این شبکه اعالم 

کنید. 
-یوتی��وب: بهتری��ن محل برای 
ک��ه  کس��ب وکارهایی  فعالی��ت 
عالقه مند به بارگ��ذاری ویدئوهای 
طوالن��ی هس��تند. در این ش��بکه 
مهم ترین چیز توانایی شما در خلق 
ویدئوهای چشم نواز و جذاب است. 
مشهور  به کارگیری شخصیت های 
کلیپ های جذاب  جهت س��اخت 

ش��یوه ای اس��ت که هن��وز هم در 
یوتیوب قابل اجراست. 

-اس��نپ چت: اگر قادر به تولید 
محتواهای کوتاه مدت به طور مداوم 
هس��تید، اس��تفاده از شبکه ای که 
پس��ت هایش در عرض 24 ساعت 
محو می ش��وند، گزینه مطلوبی به 
نظر می رس��د. باید توجه داش��ت 
که در اس��نپ چت خبری از ثبات 
نیست و از همه مهم تر بیشتر مورد 
عالقه نس��ل جوان بین 17 تا 23 

سال است. 

گام سوم: شناخت مخاطب 
هدف

شناسایی مخاطب هدف هم در 
تحلی��ل بازاریابی آنالین و هم در 
تهیه محتوا نقش��ی اساسی دارد. 
بدون در اختیار داشتن اطالعات 
هیچ کس قادر به طراحی برنامه ای 
برای تعامل با کاربران نخواهد بود. 
اطالعاتی از قبیل سن، جنسیت، 
مح��ل زندگی، درآمد متوس��ط، 
زندگی  و س��بک  عالقه مندی ها 
از جمله نیازمندی های ش��ما در 
راستای شناسایی مخاطب هدف 
اس��ت. این مرحله وقت گیرترین 
گام مورد بحث در این مقاله است. 
اگر در این مرحله اندکی حوصله 
ب��ه خرج دهی��د، س��ایر مراحل 
به هدف نهایی که کس��ب س��ود 
بیشتر است نزدیک تر و جذاب تر 
خواهد بود. همچنین اگر فرصت 
کاف��ی به منظور تهی��ه اطالعات 
موردنظ��ر را ندارید، کمک گیری 
از ی��ک آژان��س بازاریابی معقول 
به نظر می رس��د، اگرچه ش��اید 
لزوما کیفیت گردآوری شخصی 

را نداشته باشد. 

گام چهارم: ارزیابی مداوم 
عملکرد

به عن��وان گام پایان��ی، ارزیابی 
عملک��رد بازاریابی ت��ان در فواصل 
زمانی معی��ن اهمیت ویژه ای دارد. 
به این ترتیب توصیه من بررس��ی 
وضعیت تان در شبکه های اجتماعی 
در ه��ر دو هفته اس��ت. مهم ترین 
بحث در این می��ان انتخاب معیار 
داوری عملکرد است. اگر بخواهیم 
براس��اس میزان افزای��ش فالوئرها 
همه چی��ز را ارزیابی کنیم، آنگاه به 
همان ویروسی مبتال می شویم که 
در ابتدای مقاله مورد بررس��ی قرار 
گرفت: فعالیت مکانیکی در فضای 

انسانی. 
ب��ر همین اس��اس اس��تفاده از 
معیارهای ترکیبی نظیر افزایش یا 
کاه��ش فالوئرها و تحلیل بازخورد 
نتیج��ه  رس��انه ای تان  محت��وای 
منطقی تری در اصالح یا ادامه خط 

مشی موجود خواهد داشت. 
Hootsuite. com :منبع

آیا آماده رقابت در محیط های جدید بازاریابی هستید؟ 

الهام بخش مشتری خود روش های بازاریابی برای محیط های نوین
 هستید؟ 

با این تست جواب را پیدا کنید
 م��ردم عموم��ا در تحقیق��ات مختل��ف اعالم 
می کنن��د که دوس��ت ندارند هدف ف��روش واقع 
ش��وند، دوس��ت ندارند به چش��م یک مشتری یا 
منبع درآمد برای یک کس��ب و کار دیده ش��وند، 

اما حقیقت چیز دیگری است. 
به گزارشibazaryabi، حقیقت این است که 
م��ردم عموما عالقه دارند از اف��رادی خرید کنند 
که با عالقه و دانش درباره محصول مورد فروش، 

موجب الهام بخشی به مشتریان می شوند. 
مشتری از احساس یادگیری چیزی جدید لذت 
می برد؛ خصوصا اگر آن چیز جدید، موجب بهبود 

یا ارتقا در زندگی آنها شود. 
خودم ش��خصا زمانی به این نتیجه رسیدم که 
ب��رای خرید یک محصول به فروش��گاه یک برند 

معروف مراجعه کرده بودم. 
فروش��نده دائم از این سوی مغازه به آن سو در 
حرکت بود تا محصولی را که فکر می کرد مناسب 

نیاز من باشد بیابد. 

هر محصولی که می آورد را به طور دقیق توضیح 
می داد، ب��رای من چاره ای ج��ز لبخندی از روی 

رضایت باقی نمی گذاشت. 
در نهای��ت من که ب��رای خرید یک قلم کاال به 
این فروش��گاه مراجعه کرده بودم، فروش��گاه این 
برند با کیفی مملو از محصوالت مختلف و جدید 
و تعداد بس��یاری محصوالت رایگان و نمونه ترک 

کردم. 
ام��ا مس��ئله ای که ام��روزه با آن در کس��ب و 
کارهای مختلف دست و پنجه نرم می کنیم، عدم 

التزام به الهام بخشیدن به مشتری است. 
ب��ه عنوان نمون��ه از یک نفر بپرس��ید در مورد 
آخری��ن تجربه خ��وب و به یادماندنی خرید خود 

چیزی بگوید. 
مطمئنا شاهد چیزی غیر از سکوت آن مشتری 

نخواهید بود. 
آی��ا تاکنون فک��ر کرده اید که ب��ا ارائه خدمات 
مش��تری در حدی که به سختی می تواند در حد 
مکفی ارزیابی ش��ود، چقدر از س��ودآوری ممکن 
از آن مشتری را روی میز مذاکره رها می کنید؟ 

تستی کوتاه برای تعیین چگونگی 
الهام بخشیدن به مشتریان

سعی کنید با پاسخ دادن به این تست مشخص 
کنی��د ک��ه چگون��ه می توانی��د بهتری��ن تجربه 

الهام بخش را برای مشتریان خود فراهم آورید: 
گام اول: 

مهارت و دانش��ی را پی��دا کنید که منحصرا در 
اختیار شماست، مهارت و دانشی که هیچ یک از 

رقیبان شما قادر به ارائه آن نیستند. 
گام دوم: 

چی��زی را پی��دا کنید که خدمت ارائه ش��ده از 
طرف شما را در نزد مشتری حائز ارزشی می کند 

که درباره آن با دوستانش صحبت کند. 
تصور کنید مشتری شما در حال صحبت کردن 
در م��ورد محص��ول و خدمات ش��ما ب��ا یکی از 

دوستان خودش است: 
»باید حتما و حتما از این برند )نام برند شما را 

می آورد( خرید کنی، چون. . . «
 )س��عی کنید جای خالی را با گزینه ای غیر از 

قیمت های پایین تر پر کنید.(
گام سوم: 

حداقل س��ه ویژگی یا راه و روش را پیدا کنید 
ک��ه محصول یا کس��ب و کار ش��ما از آن طریق 

زندگی مشتریان تان را بهبود می بخشد. 
برای هر ش��خصی که در ح��وزه فروش فعالیت 
می کند، همیشه فاکتورهایی خارج از کنترل وی 

برای موفقیت مطرح است. 
اما خوشبختانه احساس مشتری شما از تعامل 

و خرید از شما 100درصد در کنترل شماست. 
پس سعی کنید این تجربه، برای وی تجربه ای 

الهام بخش باشد. 
ایجاد تجربه الهام بخش برای مشتری استراتژی 
ایجاد تبلیغات ده��ان به دهان، ارجاع دیگران به 

شما و تکرار خرید است. 
ام��ا مهم ترین نکت��ه اینکه، اغل��ب ایجاد حس 
خوب برای مش��تری می تواند ب��دون کوچکترین 

هزینه ای برای شما صورت پذیرد. 

مدیریت تجربه مشتری
سیس��تم مدیریت تجربه مش��تری شرکت های 
ب��زرگ به منزل��ه گ��وش و چش��م آنها هس��تند. 
ب��ا  مش��تری،  تجرب��ه  مدیری��ت  سیس��تم های 
طراحی ه��ای خ��وب ب��رای ش��رکت های بزرگ 
الزم و ضروری هس��تند. به گ��زارش هورموند، در 
ش��رکت هایی که دارای دپارتمان ه��ای متعدد و 
شعب مختلف هستند و به سادگی با عدم مدیریت 
درس��ت می توانند زیر س��یل نظرس��نجی ها فرو 
بروند، مدیریت تجربه مش��تری به درک درس��ت 
واکنش ه��ای مش��تریان در طول نق��اط ارتباطی 

مختلف کمک می کند. 
فوای��د سیس��تم های مدیریت تجربه مش��تری 
 Customer Experience Management(
System(  به ش��دت آشکار اس��ت. به شرکت ها 
اج��ازه می دهد که می��زان و عل��ت رضایتمندی 
مش��تریان را بدانند. مدیریت تجربه مش��تری در 
داخل ش��رکت ارزش های بیشتری ایجاد می کند 
ک��ه در واقع همان تعه��د و رضایتمندی کارکنان 
اس��ت. عالوه بر تم��ام آنچه گفته ش��د مدیریت 
تجربه مش��تری، ش��رکت ها را در مسیر یادگیری 
سریع تر و توس��عه فرآیندها با سرعتی بیشتر قرار 
می دهد و آنها را سریع تر به تمایز رقابتی نسبت به 
رقبا می رساند. در آخر مدیریت تجربه مشتری، به 
نگهداشت و حفظ مشتری کمک کرده و بهره وری 
بیش��تر، افزایش س��ود و کاهش هزین��ه را در پی 

خواهد داشت. 

سیستم مدیریت تجربه مشتری موارد زیر را 
شامل خواهد شد: 

-واکنش های به موق��ع را از ذی نفعان کلیدی یا 
شامل مش��تریان بالقوه، شرکا و کارکنان دریافت 
می کنند و رضایت، نیات و نگرش آنان نس��بت به 
شرکت را جمع آوری می کنند و اغلب این داده ها 
را با مدیریت ارتباط با مش��تریان و سیس��تم های 

فناوری اطالعات تلفیق می کنند. 
-با گزارش ه��ا و تحلیل ه��ای قدرتمند، داده ها 
را قاب��ل اس��تناد کرده و بالفاصل��ه در اخبار افراد 
مربوط��ه ش��رکت می دهن��د؛ ب��ا ابزارهایی مثل 
پیام های الکترونیکی هشداردهنده و سایر ابزارها. 
-ش��رکت را در مدیری��ت اقدامات پاس��خگویی 
توانمند می س��ازند. سیس��تم های مدیریت تجربه 
مش��تری که صرفا شامل اس��تراتژی ها و فناوری 
نیس��ت بلکه، آمارها، نمونه ها، تحقیق��ات بازار و 

رفتار انسانی را نیز شامل می شود. 

مقایسه تجربه مشتری و ارتباط با مشتریان
س��اده ترین راه تعریف مدیریت تجربه مشتری، 
مقایس��ه آن با مدیریت ارتباط با مشتریان است. 
مدیری��ت ارتباط با مش��تریان عالوه ب��ر ارتباط و 
کس��ب اطالع��ات از مش��تریان به بررس��ی رفتار 

مشتریان می پردازد.
 در مقاب��ل، مدیریت تجربه مش��تری، با نگرش 
مش��تری س��روکار دارد. درواقع تمرک��ز مدیریت 
ارتب��اط با مش��تریان بر گذش��ته و حال اس��ت. 
جمع آوری داده های مدیریت ارتباط با مشتریان، 
نسبتا کار س��اده ای اس��ت. تمام آنچه باید انجام 
ش��ود نظارت و ضبط رفتار مش��تری اس��ت، ولی 
جمع آوری داده های مدیریت تجربه مشتری بسیار 
مشکل است و باید نظرات، ادراکات و نگرش های 
مش��تری در طی آن جمع آوری ش��وند و در عمل 
آنچه مش��تریان ارائه می دهند، نماینده ای قطعی 
از کل گروه نیس��ت و برای جمع آوری این نظرات 

پرتعداد معموال از نظرسنجی استفاده می شود. 
ترکی��ب مدیری��ت تجربه مش��تری و مدیریت 
ارتباط با مش��تریان می تواند قدرت فوق العاده ای 
ایجاد کند. مدیریت ارتباط با مش��تریان به ش��ما 
می گوید که مش��تری چه کرده اس��ت و مدیریت 

تجربه مشتری علت ها را بازگو می کند. 
مدیری��ت تجربه مش��تری، مدیری��ت ارتباط با 
مش��تریان را در پیش بینی رفتارهای آتی توانمند 
می س��ازد. معموال این فکر وجود دارد که مشتری 
که اکن��ون از ما خرید می کند این روند را در 10 
س��ال آتی نیز حفظ می کند، اما اگر مش��تری از 
حالت امن و مطمئن خارج شود و ما را ترک کند، 

تکلیف چیست؟ 
داده های مدیریت تجربه مش��تری، هشدارهایی 
ازاین دس��ت به م��ا می دهن��د. تجارب مش��تری 
می توانند در هر یک از نقاط ارتباطی با س��ازمان 
جداگانه بررس��ی ش��وند، برای مثال مراکز تماس 
تلفنی، وب س��ایت، محل استقرار محصول، بخش 
خدمات یا بخش مدیریت روابط و… نظرس��نجی 
از نقاط ارتباطی اولین کاری است که باید صورت 
بگیرد. نظرسنجی رابطه ای برای درک برند، تعهد 
و اعتم��اد و در مرحل��ه بعد برای فراهم س��اختن 
دیدگاهی مفهومی از چگونگی دید مشتری نسبت 

به برند ما است. 
برای دریافت واکنش های س��ریع الزم است که 
نظرس��نجی به مش��تری ها امکان بازسازی تجربه 
در ذه��ن را بدهند. به این معن��ی که نه آنقدر از 
مدت زمان آن گذشته باشد که امکان پاسخگویی 
مشتری وجود نداشته باشد و نه آنقدر تجربه تازه 
باش��د که داده های منت��ج از آن ناقص و غیرقابل 

استناد باشد. 

ایستگاه بازاریابیمشتریان ابدی

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی  



با این روش زمان بندی متفاوت، 
بهره وری خود را افزایش دهید

اکثر افراد زمان های تلف ش��ده بسیاری در بین 
س��اعات کاری خود دارند؛ درحالی که برنامه ریزی 
صحیح فعالیت های روزانه می تواند این وقت های 
بیهوده را به حداقل برساند و بهره وری را افزایش 

دهد. 
به گزارش دیجیاتو، رویکرد »زمان بندی تقویم 
بر اس��اس صفر« که توس��ط دو کارآفرین موفق  
»کاترین لِوری« و  »آلن براِور« ارائه شده، روشی 
است که بر اس��اس آن برای تک تک ساعت های 
روز برنامه ریزی می شود.  بدین ترتیب هیچ زمان 

بیهوده ای در طول روز باقی نمی ماند. 
اگر تالش کنید با این روش زمان بندی خود را 
انجام دهید، می توانید اوقات بی فایده را به حداقل 
برسانید و کارایی خود را افزایش دهید.  در ادامه 
با دیجیاتو همراه باش��ید تا شرح دهیم که چطور 
می توان به بهتری��ن نحو برای انجام فعالیت ها در 

طول روز برنامه ریزی کرد. 

هر موردی را رزرو کنید
معم��والً همه ما ع��ادت داری��م از تقویم برای 
برنامه ریزی وظایفی که باید در مدت مش��خصی 
انجام ش��وند، اس��تفاده کنیم.  از جمله این موارد 
می توان به قرار های مالقات، یادآوری برای تماس 

تلفنی و...  اشاره کرد. 
ول��ی برای از بین بردن زمان ه��ای بیهوده باید 
تمامی فعالیت های مربوط به زندگی یا ش��غل را 
در تقویم زمان بندی کرد. این موارد ش��امل مدت 
فعالیت ورزش��ی در باش��گاه، معاشرت با دوستان 
یا خانواده یا حتی ش��ام خ��وردن و دوش گرفتن 

می شود. 

این نح��وه برنامه ریزی موجب می ش��ود دقیقاً 
بدانید چه کاری قرار است انجام دهید.  همچنین 
در آینده می توانید میزان پیشرفت خود را بررسی 
کنی��د.  بدی��ن ترتیب به مرور ی��اد می گیرید که 
چطور به بهترین نحو از زمان خود استفاده کنید 
و در عین حال از میزان وقت های بی فایده بکاهید. 

زمان های مرده را کاهش دهید
وقت��ی تم��ام روز خ��ود را ب��ه مکالم��ات ی��ا 
مالقات های پراکن��ده اختصاص دهید، زمان های 
مرده 30 تا 60 دقیقه ای بین آنها ایجاد می ش��ود. 
این اتفاق سبب می شود تمرکز بر فعالیت های تان 

را از دست بدهید. 
اگ��ر زمان بن��دی وظایف خ��ود را به درس��تی 
انجام دهید، بلوک های خال��ی کمتری در برنامه 
زمان بندی تان ایجاد می شود و میزان اوقات مرده 
نی��ز کاهش می یاب��د. در نتیجه در مدت مش��ابه 

می توانید کارهای بیشتری را انجام دهید. 

به دقت زمان را تخمین بزنید
ش��اید باره��ا این جمل��ه را ش��نیده باش��ید: 
»کارها به ان��دازه ای که برای ش��ان زمان در نظر 
می گیرید، طول می کش��ند«. ای��ن موضوع کاماًل 
درست اس��ت و به خصوص برای فعالیت هایی که 
مستعد بی نظمی و طوالنی شدن هستند، اهمیت 
بیشتری پیدا می کند؛  به عنوان مثال می توان به 
ارائه درخواست استخدام برای گرافیست از طرف 
ش��رکت اش��اره کرد.  اگر برای ای��ن گونه موارد، 
زمان شروع و پایان دقیقی مشخص نکنید، قطعاً 
انجام آنه��ا بیش از مدت پیش بینی ش��ده طول 

خواهد کشید. 

به زمان بندی خود پایبند باشید
حتماً برای ش��ما هم پیش آمده که وقتی برای 
زمان تان برنامه ریزی می کنید، به س��ادگی هنگام 
انج��ام وظایف از مدت تخصیص داده ش��ده فراتر 
می روید و بدین ترتیب فعالیت های بعدی تان نیز 
عقب می افتد. در این صورت برای خود یا دیگران 
بهانه می آورید که س��رتان شلوغ است و به همین 

دلیل از همه کارهای تان عقب افتاده اید. 
دلیل این اتفاق ساده است. شما حد و مرز بین 
فعالیت های تان را به درس��تی مشخص نکرده اید. 
در واقع نباید به خود اجازه دهید که از مرز زمان 
تعیین ش��ده برای یک فعالیت بگذرید و وارد مرز 

کار بعدی شوید. 
Inc :منبع

چگونه شرکت های بزرگ را به سمت 
استارت آپ جذب کنیم

جذب مشتری یکی از چالش های عمومی استارت آپ ها 
است.  در این میان جذب شرکت های بزرگ به کار کردن 

با استارت آپ،  دشوارتر است. 
اس��تارت آپ ها در ش��روع کار برنامه ای مشخص برای 
جذب مش��تری ندارن��د.  آنها روی خدم��ات و محصول 
تمرک��ز ک��رده و تنها به حل کردن چالش مدنظرش��ان 
توجه می کنند. نکته مه��م پس از آماده کردن محصول 
یا س��رویس،  جذب مش��تری ب��رای آن اس��ت.  برخی 
اس��تارت آپ ها از ابتدا روش تجارت خ��ود را می دانند و 
محصول و س��رویس را ب��رای ش��رکت های دیگر آماده 
می کنن��د.  ای��ن اس��تارت آپ ها در دس��ته B2B  قرار 

می گیرند. 
پی��دا ک��ردن ی��ک ش��رکت معتب��ر و ب��زرگ برای 
اس��تارت آپ های B2B حکم یک س��کوی پرش بسیار 
قوی دارد. وقتی این ش��رکت های نوپا بتوانند مش��تری 
ب��زرگ خ��ود را راضی کنند،  مش��تری های بعدی تنها 
با تکیه بر اعتبار مش��تری قبلی،  به س��مت استارت آپ 
جذب می شوند. به بیان دیگر نیاز به تبلیغات و بازاریابی 

تا حدودی از بین می رود. 
البته جذب شرکت یا مشتری بزرگ و معتبر،  چالشی 
دوچندان است. شرکت های بزرگ در انتخاب پیمانکاران 
با حساس��یت بیش��تری عمل می کنند.  آنها با وجود در 
اختیار داش��تن مناب��ع زیاد و بعضاً نامحدود،  وس��واس 
زیادی برای سپردن کارها به دست دیگران دارند. در این 
مقاله به نقل از زومیت به بررس��ی روش ها و راهکارهایی 
می پردازی��م که مدیران اس��تارت آپ با اس��تفاده از آنها 
می توانند مشتریان بزرگ را به سمت خود جذب کنند. 

۱- شجاع باشید
در ارائ��ه پیش��نهاد،  ت��رس را کنار گذاش��ته و حتی 
بلندپرواز باش��ید.  البته این ش��جاعت نباید باعث ارائه 

پیشنهاداتی ش��ود که توانایی انجام آن را ندارید.  به یاد 
داشته باش��ید که برخی اوقات ش��جاعت و تالش برای 
بیرون آمدن از منطقه امن در شروع کار استارت آپ،  تنها 
راه حل شما برای پیروزی در رقابت جذب مشتری است. 

۲- شفاف باشید
اگر با خودتان صادق باش��ید می دانید که در بسیاری 
از کارها و پروژه ها شفافیت الزم را نداشته اید.  مشتریان 
هم عموم��ا چنین رفت��اری خواهند داش��ت.  از همان 
برخوردهای اول،  صداقت و شفافیت خود را نشان دهید.  
تمامی جزیی��ات کار را تا جایی که به کس��ب و کارتان 
ضرر نزند توضیح دهید. به یاد داشته باشید که شفافیت،  
اعتماد می س��ازد و در نهایت، اعتماد ب��ه احترام تبدیل 
می شود. اگر بتوانید اعتبار و اعتماد را در ابتدای کار ایجاد 
کنید،  این ویژگی ها تا انتهای پروژه ها در خدمت ش��ما 

خواهند بود. 
۳- به خودتان باور داشته باشید

در قدم اول توانایی ها و مهارت های خودتان و تیم تحت 
رهبری را بشناس��ید. در قدم بعدی مواردی را که در آنها 
ضعیف هستید تقویت کنید. حتی می توانید بخش هایی 
از پروژه ها را برون س��پاری کنید.  نکته اساسی این است 
که خودتان به این درک برسید که می توانید پروژه را به 
خوب��ی انجام دهید.  مطمئنا در ادامه کار با چالش  هایی 
روبه رو می ش��وید که همین درک و اعتماد به خود،  در 

حل آنها به شما کمک خواهد کرد. 
۴- کسب و کار مشتریان را بشناسید

پیش از جلس��ات اولیه،  در مورد کس��ب وکار،  اهداف 
و چالش های ش��رکت هدف تحقیق کنید. در جلس��ات 
به گونه ای ش��رکت کنید که گویی مش��کالت مشتری،  
مشکالت شما نیز هس��ت. درک متقابلی که شما نشان 
می دهید، رد کردن س��فارش را برای مش��تری س��خت 

خواهد کرد. 
۵- چرایی خدمات خود را درک کنید

وقتی شما به عنوان مدیر اس��تارت آپ بدانید که چرا 
ش��رکت خود را تأسیس کرده اید،  توضیح خدمات برای 
مشتری ها آس��ان خواهد شد. ش��ما باید دلیل وجودی 
شرکت و خدمات خود را درک کنید. باید بدانید که چرا 
مشتریان شما را ترجیح خواهند داد و چرا خدمات شما 
جذاب خواهد بود. درک این دالیل،  ش��ناخت ش��رکای 

تجاری را نیز آسان تر می کند.  
به عنوان نکته پایانی به یاد داش��ته باشید که ریسک 
کردن،  خ��ط تمایز کارآفرینان برجس��ته با کارآفرینان 
معمولی است.  ریسک کردن به شما این امکان را می دهد 
که هدف بزرگ خود را به اولین مش��تری معتبر تبدیل 

کرده و مسیر موفقیت را محکم شروع کنید. 
INC :منبع
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ش��اید هنگام مطالع��ه مجالت 
یا جس��ت وجو  حوزه کس��ب وکار 
اغل��ب  مختل��ف  س��ایت های  در 
انتظ��ار مواجهه با مطالبی پیرامون 
چگونگی بهبود اوضاع کس��ب وکار 
یا داس��تان های موفقیت برندهای 
بزرگ را داش��ته باش��یم. آنچه در 
این میان کمتر بدان پرداخته شده 
اس��ت، زمان مناس��ب برای پایان  
بخشیدن به کس��ب وکار است. در 
واقع جست وجویی ساده در اینترنت 
ما را ب��ه خیل عظیمی از اطالعات 
پیرامون شیوه مدیریت کسب وکار 
می رس��اند، با این ح��ال در زمینه 
چگونگی فروش یک کسب وکار یا 
برند تقریبا هیچ مطلبی در فضای 
مج��ازی وج��ود ندارد. ب��ر همین 
 Entrepreneur اس��اس مجل��ه
در جدیدترین نس��خه خود بخشی 
 را به بررس��ی این موض��وع کمتر 
شناخته شده، اختصاص داده است. 
اگر در زمینه کسب وکار فعالیتی 
هرچن��د کوت��اه و محدود داش��ته 
باش��ید، احتماال اطالع از وضعیت 
وحشتناک شکس��ت موسسات در 
ابتدای کارشان شما را وحشت زده 
خواهد کرد. براس��اس آمار سایت 
90درص��د  ح��دود    CNN
کس��ب وکارهای نوپ��ا در هم��ان 
س��ال ابتدایی با شکس��ت مواجه 
می ش��وند. نگاهی به سرگذش��ت 
آنالین  بزرگان عرصه کس��ب وکار 
نی��ز به خوبی از احتمال شکس��ت 
حکای��ت  هنگف��ت  ضرره��ای  و 
دارد. در این میان ش��اید شکست 
 جف بیس��وس در پیش��برد سایت
 Diapers. com جال��ب توج��ه 
باش��د. ص��رف نظ��ر از جزیی��ات 
ماجرا، شکست بزرگ ترین مدیران 
حوزه اینترنت نشان دهنده اهمیت 
خروج به موقع از کسب وکارهاست. 
در اینجا فرض اصلی عدم ضرورت 
ادام��ه یک کس��ب وکار در صورت 
زیان های میان مدت اس��ت. بدین 
معنا برخالف بسیاری از توصیه هایی 
که تا به حال ش��نیده اید، اکنون با 

زمان بندی مناس��ب ب��رای فروش 
اینترنتی تان آشنا خواهید  شرکت 
ش��د. در ای��ن می��ان بای��د توجه 
داش��ت که فروش یک کسب وکار 
لزوما ب��ه دلیل زیان ه��ای حاصله 
نیس��ت. در واق��ع هنگام��ی که به 
الگوی اینس��تاگرام مراجعه کنیم، 
نه ضررهای پیاپی بلکه پیش��نهاد 
اصلی  عامل  وسوسه کننده موجود 

فروش بوده است. 
هنگام��ی که چند س��ال پیش 
ش��کیر آکورد ش��روع به بحث در 
مورد فروش برند در زمان مطلوب 
کرد، بس��یاری از کارش��ناس ها و 
همکاران منتق��د چنین رویکردی 
بودند. با این ح��ال در حال حاضر 
دیگ��ر با م��وج مخالف��ت با چنین 
رون��دی مواجه نیس��تیم. برهمین 
اساس شکیر به عنوان مقاله نویس 
Entrepreneur  در ادام��ه ب��ه 
بررس��ی زمان های مناس��ب برای 
فروش کسب وکار اینترنتی پرداخته 

است. 
زمانی که کسب وکارتان 
بزرگتر از توان شماست

سرمایه گذارها همیشه مشتاق به 
حضور در عرصه های پرسود هستند. 
بر همین اساس اگر کسب وکاری به 
س��رعت پله های ترقی را طی کند، 
سر و کله خریدارهای دست به نقد 
به سرعت پیدا خواهد شد. این امر 
بدان معناس��ت که کسب وکار شما 
با هیچ ضرری مواجه نیس��ت و در 
آستانه فتح قله های موفقیت بیشتر 
و بیش��تر اس��ت. در این ش��رایط 
صحب��ت از فروش کمی عجیب به 
نظر می رسد. در هر صورت هنگامی 
که کس��ب وکارمان رونق دارد، چرا 
بای��د به فکر فروش باش��یم؟ نکته 
مهمی ک��ه در اینج��ا باید مدنظر 
داش��ت، ناتوانی در مدیریت بهینه 
اس��ت. به این ترتیب شاید شما در 
حال حاضر با شرکتی پرسود مواجه 
باش��ید، اما توسعه کس��ب وکارتان 
نیازمن��د مدیریت بهین��ه و تغییر 
سازوکارهای بیش��تر است. به این 
ترتیب برخی صاحبان کس��ب وکار 
تصمی��م به واگذاری برندش��ان در 

شرایط ایده آل موجود می گیرند. 
ف��رض کنید کس��ب وکار ش��ما 
به حدی از ش��کوفایی رس��یده که 
بای��د بخش های تخصص��ی نظیر 
بازاریابی، تحلی��ل محتوای برنامه، 
مدیری��ت ش��بکه های مج��ازی و 
حس��ابداری دقیق تأسیس کنید. 
بحث توانایی اداره چنین موقعیتی 
تنها مح��دود به اختص��اص زمان 
کافی نیس��ت. گاهی توسعه بیشتر 
یک اس��تارت آپ نیازمند س��رمایه 
بیش��تر و از همه مهم تر تخصص و 
توانایی فنی باالتر است. در چنین 
ش��رایطی یا باید تحم��ل کافی در 
راس��تای مهارت افزای��ی در کن��ار 
جذب سرمایه بیش��تر را داشت، یا 
اینک��ه برند را به باالترین قیمت به 
فروش رساند. نکته مهم در چنین 
الگویی از فروش انجام آن در زمان 
اوج موفقیت و ش��هرت کسب وکار 
اس��ت. در این مورد اشاره به مثال 
اینستاگرام مطلوب به نظر می رسد. 
این برند در سال 2011 و با قیمتی 
سرسام آور به فیس بوک واگذار شد. 

سود سهام و مسئله 
جست وجوی موقعیت های 

جدید
ب��ه عقیده ج��ان کوتر، اس��تاد 
کسب وکار دانشگاه آکسفورد، هیچ 
برند یا شخصی قادر به حضور موفق 
در عرصه کس��ب وکار آن هم برای 
دهه ه��ای متمادی نیس��ت. حتی 
برندهایی که امروزه بسیار محبوب 
و موف��ق به نظر می رس��ند نیز در 
دوره هایی رکود و حاشیه نش��ینی 
در دنی��ای کس��ب وکار را تجرب��ه 
کرده اند. ماجرای فولکس واگن در 
پی رس��وایی اخیر در م��ورد اعالم 
آمار غلط پیرامون میزان آالیندگی 
بحران های  از  یک��ی  خودروهایش 
بزرگ در زمینه کس��ب وکار مدرن 
اس��ت. همچنی��ن انفج��ار مک��رر 
در س��ال  محص��ول سامس��ونگ 
گذش��ته نیز بحران بزرگی را برای 

این برند کره ای رقم زد. 
 اگ��ر ه��دف کس��ب وکار ش��ما 
کوتاه مدت یا میان مدت است، این 
امر به معن��ای حفظ آمادگی برای 

مواجهه با پیشنهادهای قابل تأمل 
اس��ت. در این مدل از کس��ب وکار 
صاح��ب موردنظ��ر همیش��ه ب��ه 
دنبال موقعیت مناس��ب به منظور 
واگذاری کس��ب وکارش به قیمت 
مناسب است. به این ترتیب اساساً 
همه چی��ز حول مح��ور برنامه ای 
کوتاه مدت شکل می گیرد. آنچه در 
این الگو اهمیت بسیار دارد، حضور 
در بازار سهام و ارائه سهم به صورت 
منظم اس��ت. به این ترتیب تغییر 
قیمت س��هم های شرکت سیگنال 
نسبتا مطمئنی در مورد چشم انداز 
برندتان در اختیار شما قرار خواهد 
داد. در بسیاری از مواقع افراد نسبت 
به اینکه در کدام مقطع برندشان در 
اوج موفقیت است، آگاهی چندانی 
ندارند. برهمین اس��اس بازار سهام 
گزارش��ی دقیق و روزانه به شما در 

مورد وضعیت تان خواهد داد. 
یکی دیگ��ر از دالی��ل اصلی در 
واگ��ذاری یک کس��ب وکار آنالین 
به باالترین پیشنهاد جست وجوی 
موقعیت های متفاوت و بهتر است. 
باید پذیرفت که همه چیز در دنیای 
الکترونیک و اینترنت خالصه نشده 
است. خستگی از فعالیت مداوم در 
یک حوزه می تواند دلیل محکمی 
در راستای خروج از آن باشد. با این 
حال آنچه بیش��تر افراد را به سوی 
خروج از یک ح��وزه وادار می کند، 
نه خستگی مفرط از آن کسب وکار، 
موقعیت های  جس��ت وجوی  بلکه 
جس��ت وجوی  اس��ت.  بهت��ر 
موقعیت های بهتر و خروج از شغل 
فعلی پارادوکسی را پیش روی فرد 
قرار می دهد. یک روی سکه همان 
چیزی است که کنسول بین المللی 
کارآفرینان ج��وان در مقاله اش آن 
را این گون��ه تش��ریح کرده اس��ت: 
»اش��تباه رایج کارآفرین��ان از این 
شاخه به آن ش��اخه پریدن است. 
بسیاری گمان می کنند با موفقیت 
در ی��ک حوزه ام��کان موفقیت در 
حوزه های دیگر نیز وجود دارد. باید 
توجه داش��ت که اگر شما در یک 
حوزه مشخص موفق هستید، این 
امر لزوما به معنای موفقیت تان در 

حوزه های دیگر نیس��ت«. برخالف 
کنس��ول  محافظه کارانه  رویک��رد 
کارآفرین��ان جوان، انگیزه موفقیت 
در حوزه ه��ای دیگ��ر و نمونه های 
مش��ابهی که در ای��ن زمینه وجود 
دارد، س��االنه بس��یاری از اف��راد را 
به س��وی حوزه های جدی��د روانه 
می کن��د. در ای��ن میان اش��اره به 
سرنوش��ت برند BMW جالب به 
نظر می رس��د. این شرکت ابتدا در 
زمینه تولی��د موتورهای هواپیما و 
سپس موتورسیکلت فعالیت داشت 
و پس از آن به حوزه اتومبیل سازی 
  BMW وارد ش��د. همین پرسش
ب��ه ح��وزه  از صنع��ت هواپیم��ا 
موتورسیکلت و سپس خودروسازی 
مبین احتمال کس��ب موفقیت در 

میدان های تازه است. 
کلیشه ضرر فراوان

ب��ه عن��وان گام پایان��ی بای��د 
ب��ه ش��رایط نه چن��دان مطل��وب 
کسب وکارها نیز اشاره کرد. صحیح 
نیست همیشه انتظار داشت فروش 
ی��ک برند از س��وی صاحبانش به 
معنای مثبت و نتیجه رونق بسیار 
زیاد آن باشد. گاهی یک مجموعه 
با ناکامی در جذب مشتری، سرمایه 
بیشتر و در نهایت مدیریت بهینه 
کسب وکار مواجه است. در چنین 
شرایطی واگذاری برند موردنظر به 
تیمی که توان نج��ات آن را دارد، 
معقول ترین اقدام به نظر می رسد. 
با ای��ن حال نباید تص��ور کرد که 
فروش کامل کسب وکار در چنین 
شرایطی بهترین گزینه است. گاهی 
واگذاری بخشی از سهام شرکت به 
منظور تامی��ن مالی ی��ا کمک از 
آژانس ه��ای بازاریابی و مش��اوره، 

اقدام معقولی به نظر می رسد.
 با این ح��ال در مورد ضررهای 
س��نگین دیگر جایی برای تالش 
بیش��تر وجود نخواهد داش��ت. در 
این مواقع توجه داش��ته باشید که 
برندت��ان را پی��ش از اینکه اوضاع 
به قدری نامس��اعد ش��ود که هیچ 
ب��ه خرید  س��رمایه گذاری حاضر 
شرکت تان شود، به فروش رسانید. 
Entrepreneur. com  :منبع

چه زمانی باید برند خود را به فروش برسانیم؟ 

وقتیزمانفروشکسبوکارفرامیرسد
استارتآپ کارآفرینی

ترجمه:  علی آل علی 

پیشنهادکسبوکار

 خرده فروشی اقالم خاص - اداره ی فروشگاه هایی که در آنها اقالم خاصی به فروش می رسند نیاز به دانش خاصی دارد. اگر چنین دانشی 
را داشته باشید، می توانید یک فروشگاه برخط )آنالین( تاسیس کنید و به همه ی مشتری هایی دسترسی بیابید که به دنبال محصوالت 

خاص تان هستند. برای هر چیزی یک مخاطب وجود دارد؛ خواه لوازم ساخت خانه های عروسکی باشد یا تولید غذاهای ارگانیک. 



13 کـــسـبوکــار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
16 آذر 1396

شماره 946

مطمئن��اً همه م��ا روزانه ده ها ایمی��ل تبلیغاتی دریافت 
می کنی��م. خیلی از آنه��ا را باز نمی کنیم، بس��یاری را دور 
می ریزیم و اش��تراک خود را در فهرس��ت ایمیل بس��یاری 
از آنه��ا لغو می کنیم. اما هنوز هم هس��تند ایمیل هایی که 
ترغیب می شویم بازش��ان کنیم یا حتی برای دریافت شان 
لحظه ش��ماری می کنیم. در این مقاله می کوش��یم به شما 
یاد بدهیم چگونه چنین تبلیغات ایمیلی موفقی را طراحی 

کنید. 
ب��ه گ��زارش chetor ، از روزگارانی ک��ه ایمیل ابزاری 
ناش��ناخته بود و مس��یر پرپیچ و خم جهان وب گستر هنوز 
هموار نشده بود، زمان زیادی گذشته است. امروز می توانیم 
خدا را شکر کنیم که تبادل نامه های الکترونیک تا این حد 
ساده شده است. با وجود توییتر، اینستاگرام، تلگرام و مابقی 
سرویس های مشابه که امکان ارسال پیام را مهیا می کنند، 
وابستگی ما به ایمیل کم نشده است. اتفاقا به دلیل آشفتگی 
حاکم بر رس��انه های اجتماعی، ایمی��ل به مکان امنی بدل 
ش��ده که ما را از س��روصدای فضای مجازی دور می کند و 

امکان استفاده حرفه ای از محیطی امن را فراهم می کند. 
به همین دلیل برخ��ی کارآفرینان معتقدند هیچ زمانی 
ب��رای اجرای یک کمپین تبلیغات ایمیل��ی موفق، بهتر از 
اکنون نیست. مشکل اینجاست که برخی شرکت ها یا افراد 
نمی دانند چطور از این ابزار به درستی استفاده کنند. پس 
بیایید ببینیم ی��ک کمپین تبلیغات ایمیلی از صفر تا صد 

چطور طراحی می شود. 

شما در خانه آنها هستید
مردم ب��ه هرجایی نگاه کنن��د زیر انبوه��ی از تبلیغات 
دفن می ش��وند. ممکن اس��ت با خود فکر کنید تبلیغ شما 
تافته جدابافته اس��ت، اما در اکثر مواقع برای خواننده ها یا 
بیننده ها، تبلیغ  ش��ما با تبلیغات دیگر هیچ فرقی ندارد. به 
همین دلیل بس��یار مهم است ش��رایط و موقعیت خود را 
بشناسید و با توجه به آن، رفتاری مناسب در پیش بگیرید. 
وقتی وارد صندوق پستی یا اینباکس افراد می شوید مثل 
این اس��ت که مهمان خانه آنان شده باشید. وقتی مهمان 
کس��ی هس��تید، اگر صاحب خانه از ش��ما بخواه��د دم در 
کفش هایتان را درآورید، حتماً این کار را انجام می دهید. در 

ایمیل هم باید رفتاری شایسته داشته باشید. 

مرحله اول: کسب اجازه
قطع��اً هیچ کمپین تبلیغات ایمیلی نباید بدون کس��ب 
اجازه از مخاطبان آغاز ش��ود. پس در مرحله اول فهرستی 
بسیار بزرگ از ایمیل ها بسازید. راه های متفاوتی برای تهیه 
این فهرس��ت وج��ود دارد. برخی ترجی��ح می دهند وعده 
هدی��ه ای رایگان بدهند، در صورتی که اکثر ش��رکت ها، از 
افراد و شرکت های دیگر می خواهند ایمیل شان را در اختیار 
آنان قرار دهند تا بتوانند خبرنامه خود را برایشان بفرستند 

و محصوالت جدید را به آنها معرفی کنند. 
نمی توان گفت کدام روش درس��ت و کدام غلط اس��ت. 
ام��ا در هر صورت باید دلیل واضح��ی برای دریافت ایمیل 
مخاطب��ان ارائه دهید. خالقیت در این بخش مهم اس��ت. 
پیش از درخواست ایمیل به پرسش های احتمالی زیر پاسخ 

دهید: 
- اگر ایمیلم را بدهم چه به دست می آورم؟ 

- آیا قرار است برای من اسپم یا هرزنامه بفرستید؟ 
- هر چند وقت یک بار ایمیل می فرستید؟ 

- اگه ایمیلم را بدهم به من تخفیف می دهید؟ 
- آی��ا اولی��ن نمون��ه از محص��ول جدی��د را ب��رای من 

می فرستید؟ 
- آیا حراج ها و پیشنهادات را برایم می فرستید یا مطلب 

بی فایده؟ 
اگر می خواهید در مرحله اول موفق باش��ید، باید به این 

پرس��ش ها پاس��خ بدهید. اگر در فرم خود صرفاً بنویسید 
»ایمیل خود را وارد کنید« یا »برای کسب اطالعات بیشتر، 
ایمیل خود را وارد کنید« به هیچ وجه کافی نیست و هیجان 

و عالقه ای در مشتری ایجاد نمی کند. 
باید »فراخوانی ب��رای اق��دام«  )Call to Action( را 
واضح و دقیق طراحی کنید. به مش��تری بگویید چه موقع 
)چه روزهایی( از شما ایمیل دریافت می کند. به این ترتیب 

همه چیز دقیق تر، مؤثرتر و حرفه ای تر است. 
تجربه من می گوید پیشنهاداتی که شخص من را ترغیب 
کرده تا ایمیلم را جایی وارد کنم، شامل موارد زیر می شود: 
- مجموعه ایمیل ه��ا  )مثاًل یک مقاله ۲۰ مورد دارد که 

برای خواندن موارد ۱۳ به بعد باید ثبت نام کنید( 
- امکان دانلود رایگان 

- بهره مندی از کتاب الکترونیک رایگان 
- ایمیل های به روزرس��انی اطالعات  )اعالم انتشار نسخه 

جدید کتاب، یا معرفی محصوالت جدید و …(. 
آمازون از تبلیغات ایمیلی به خوبی استفاده می کند. فقط 
حواس تان باشد که با دریافت کنندگان ایمیل   با احترام رفتار 
کنید. در مرحله دوم در این مورد بیشتر صحبت می کنیم. 

قرار گرفتن در فهرست دوستان
اکثر مراکز ارس��ال تبلیغات ایمیلی که از اعتبار و تجربه 
کافی برخوردار هس��تند، دقت می کنند ت��ا  ای اس پی های 
اصلی و بزرگ، ایمیل ش��ما را مسدود نکنند، اما این امکان 
وجود ندارد که همیش��ه بتوانند کاری کنند ایمیل شما به 
جای پوشه اینباکس، از بخش اسپم یا هرزنامه سر درنیاورد. 
با اینکه در این زمینه تا حد امکان به شما مشاوره می دهند، 
اما اگر می خواهید مطمئن ش��وید ایمیل  تان به درستی به 
دست مخاطبان می رسد، بهتر است دریافت کنندگان ایمیل 

شما را در فهرست دوستان خود قرار دهند. 
وقتی در فهرست دوستان باشید جزو نزدیکان مخاطبان 
در نظر گرفته می شوید. بهترین راه برای دستیابی به چنین 
هدفی این اس��ت ک��ه مخاطب ایمیل ش��ما را در دفترچه 
آدرس مخاطبان وارد کند. برای این کار، در تمام ایمیل هایی 
که به مخاطبان تان می زنید به آنها مرحله به مرحله آموزش 
دهید چگونه ایمیل شما را وارد دفترچه آدرس خود کنند. 

مرحله دوم:  بازی با اعداد
با ایمیل پیگیری، به کسانی که ثبت نام کرده اند توضیح 
دهید چه  نوع خدماتی را به چه ترتیبی به آنها ارائه می دهید. 
تبلیغات ایمیلی با توقعات در ارتباط اس��ت. فرض کنید 
هدف ت��ان از کمپین تبلیغات ایمیل��ی گرفتن اطالعاتی از 
مشتری است پس انتظار دارید مخاطبان تان به ایمیل شما 
پاسخ دهند. اگر هر روز ایمیل یادآوری برایشان بفرستید، در 
واقع به حریم  خصوصی آنان لطمه زده اید، یا اگر قول داده 
بودید هفته ای یک بار ایمیل بفرستید ولی هر لحظه مطالب 
بی ارزش برایشان ارس��ال کنید، کمپین تان موفق نخواهد 
بود. به عکس، اگر فروشگاه پرطرفداری هستید که همیشه 
بر س��ر اجناس حراجی تان جنگ و دعواست و به افرادی که 
در خبرنامه ثبت نام کرده اند قول داده اید هر روز فهرس��ت 
کاالهای تخفیفی را برایشان می فرستید اما بعد این کار را 
انج��ام ندهید، به قول خود وفا نکرده اید. پس مش��تری که 
جنس دلخواهش به فروش رفته، با عصبانیت، عضویتش در 

خبرنامه را لغو می کند. 
ب��ه همی��ن دلی��ل ارس��ال اولی��ن ایمیل پیگی��ری در 
موفقیت بازاریابی ایمیلی بسیار ضروری است. تقریباً تمام 
س��رویس های تبلیغات ایمیلی به ش��ما امکان می دهند تا 
به طور خودکار پاس��خی ازپیش تعیین ش��ده برای مشتری 
بفرستید. استفاده از این امکان، مزایای بسیاری برای تجارت 

شما دارد. 
وقتی کسی در سرویس ش��ما ثبت نام کرد، برنامه ریزی 

کنید که بالفاصله به طور اتوماتیک برای او ایمیلی ارس��ال 
ش��ود که عالوه بر تش��کر، توضیح دهد ایمیل های آتی در 
چه موردی خواهند بود و چه زمان هایی ارس��ال می شوند. 
اش��کالی ندارد که این توضیحات مفصل باشند. توضیحات 
را ب��ا تیتر توضیح دهید تا کس��انی که فرص��ت ندارند، با 
خواندن سرتیترها متوجه کلیت فعالیت شما شوند. با این 
کار انتظ��ارات آنها را مدیریت کرده اید و متوجه می ش��وند 
قرار است در آینده چه نوع ایمیلی و با چه کیفیتی دریافت 

کنند. 
آمازون در ایمیل هایی که برای مش��تری می فرستد یک 
گام فراتر گذاش��ته و بر اساس پیشینه فعالیت کاربران در 
س��ایت، برای هر کاربر ایمیل های مرب��وط به عالقه  هایش 

می فرستد. 
موضوع بعدی افزودن ارزش به ایمیل است. سایتی مثل 
آمازون می تواند با پیشنهادات تخفیفی خود به ایمیل هایش 
ارزش مادی بدهد. اگر س��ایت ش��ما فروش��گاهی نیست، 
ب��ا ارس��ال خبرنامه های غنی یا لینک ک��ردن به وبالگ یا 
رس��انه ای خاص این کار را بکنید. هر کسب و کاری شرایط 
خاص خود را دارد و نمی توان فرمولی همگانی برای موفقیت 

در تبلیغات ایمیلی ارائه داد. 
ش��رکت یا سایتی را سراغ دارید که با آغوشی باز منتظر 
ایمیل هایش باش��ید؟  ببینید دلیل انتظارتان چیس��ت و 
سعی کنید در تبلیغات ایمیلی خود ارزش های شمابه برای 

مخاطبان خود ایجاد کنید. 
بیایید بررسی کنیم در ایمیل های محتوایی )نه تخفیفی( 
چه مواردی موفق و چه مواردی ناموفق محسوب می شوند. 
بدترین موقعیت این است که مخاطب به خاطر نیاورد چه 
زمانی برای دریافت ایمیل درخواست داده بود. اگر فرستنده 
دیر به دیر مطلب بفرستد، از ذهن مخاطب خارج می شود. یا 
ممکن است فرستنده بدون کسب اجازه از گیرنده، براساس 
فهرس��ت ایمیلی که به دستش رس��یده، به ارسال ایمیل 

بپردازد که این کار، دور از اخالق است. 
از نظر من بهترین خبرنامه ها می توانند به بهترین شکل 
ترکیبی از پیام ها و به روز رسانی ها را در کنار هم قرار دهند، 
هم زم��ان از عکس های خوب اس��تفاده می کنن��د، متون 
جذاب ارائه می دهند و پیام ه��ای تبلیغاتی را البه الی آنها 
می گنجانند. سعی کنید از طریق خبرنامه خود با مشتری یا 

خواننده ارتباطی عمیق تر برقرار کنید. 
از پاس��خگوی خودکار استفاده کنید. بازاریاب ها معموالً 
تنها زمانی با مخاطبان مجازی خود ارتباط برقرار می کنند 
که بخواهند محصول یا خدماتی را به آنها بفروشند، اما این 
کار به هیچ وجه درس��ت نیس��ت. این پاسخگوهای خودکار 
کمک می کنند این معضل رفع شود زیرا هرازگاهی به طور 
خودکار برای مخاطبان ایمیل هایی می فرستند. حواس تان 
باش��د از طریق این پاس��خگوها، ایمیل های پشت س��رهم 
برای مخاطبان نفرس��تید. مثاًل اگر روزی دو مرتبه ایمیل 

می فرستید، مطمئن باشید مخاطبان را کالفه کرده اید. 

مرحله سوم:  بخش بندی و تحلیل
تجزیه و تحلیل آمار

بررس��ی و تحلیل آمار در هر اب��زاری که به کار می برید، 
ضروری اس��ت، برای مثال، آمار تحلیلی ایمیل ها به ش��ما 
نشان می دهد چند نفر ایمیل ش��ما را باز کرده اند. تحلیِل 

سه نوع آمار اهمیت دارد: 
۱- تعداد ایمیل های باز شده 

 )CTR(  ۲- نرخ کلیک یا سی تی آر
۳- تعداد لغو اشتراک ها

تعداد ایمیل های باز ش��ده به شما می گوید تا چه اندازه 
توانس��ته اید با مخاطبان تان رابطه برق��رار کنید. اگر تعداد 
ایمیل های باز شده کم باشد پس دریافت کنندگان آن را به 
محض دیدن ایمیل تان، از همان صفحه اصلی پاک می کنند 

یا باز نمی کنند. بنابراین باید ارزش بیشتری به ایمیل های 
خود بیفزایید یا سطح توقعات مخاطبان  را تعدیل کنید. 

اگر سی تی آر پایین باشد، یعنی پیام شما به اندازه کافی 
هدفمند یا تأثیرگذار نیس��ت. بنابراین س��عی کنید بیشتر 

خالق باشید. 
اگر تعداد لغو اش��تراک ها نس��بت به تع��داد افرادی که 
ثبت نام کرده بودند، باالست، پس نتوانسته اید ارزش آفرینی 
و خالقیت را به درستی به کار ببرید. اگر در چنین وضعیتی 
قرار دارید، بهتر است ببینید چه زمانی و تحت چه شرایطی 
تعداد لغو اش��تراکات بیش��تر اس��ت تا بتوانید از این اتفاق 
جلوگیری کنید. اگر آنها بعد از دریافت یک ایمیل اتوماتیک 
اشتراک  خود را لغو می کنند، این نوع ایمیل را به کار نبرید. 
اگر بعد از دریافت تبلیغات ایمیلی، ش��ما را ترک می کنند، 
نحوه ارائه پیش��نهادات  را تغیی��ر دهید. اگر از همان لحظه 
اشتراک ترک تان می کنند، باید  »فراخوان اقدام« خود را به 

نحو دیگری طراحی کنید. 
بررس��ی آمار تحلیلی نقش بسیار مهمی در تجارت دارد. 
از این طریق می توانید متوجه ش��وید کجای راه را اش��تباه 

رفته اید و مسیرتان را اصالح کنید. 

بخش بندی
اگر با این اصطالح بیگانه اید، باید بگوییم بخش بندی به 
معنی خرد کردن بازار مخاطب��ان  به گروه های هدفمندتر 
اس��ت. مثاًل روش زیر روش��ی برای خرد کردن فهرس��ت 

مخاطبان به فهرستی همگن تر است: 
-   فهرس��ت مشتریان )در مقایس��ه با فهرست مشتریان 

احتمالی( 
- فهرست به روز رسانی محصوالت  )در مقایسه با فهرست 

مشتریان( 
- خبرنامه 

- فهرس��ت ایمیل های روزانه)در مقایس��ه با ایمیل های 
هفتگی، دو هفته یک بار، ماهانه و…( 

- اچ تی ام ال. 
با تقسیم بندی لیست خود می توانید با مخاطبان  ارتباط 
هدفمند تری داشته باش��ید. بعضی مشتریان می خواهند 
اطالع��ات محصوالت جدی��د و نیز اطالع��ات محصوالت 
تخفیف��ی را دریاف��ت کنند، در صورتی که ممکن اس��ت 
دیگران فق��ط به حراجی ها عالقه مند باش��ند. اگر به آنها 
قدرت انتخاب ندهید، ممکن است هر دو دسته را از دست 

بدهید. 
با بخش بندی مناس��ب می توانید برای کسانی که ایمیل 
قبلی تان را باز نکرده بودند ایمیل بفرستید و از آنها جویای 
دلیل ش��وید. یا به کس��انی که از خود عالقه نشان داده اند 
ایمی��ل دیگری بزنید و بیش��تر ترغیب ش��ان کنید. حتی 
می توانید ایمیل های آزمایشی متفاوت به گروه های مختلف 

بفرستید تا ببینید بهترین روش کدام است؟ 
همانطور که می بینید بخش بندی »شکس��تن شاخ غول 
نیس��ت«، اما اطالعات کاربردی در اختیارتان قرار می دهد. 
از آنج��ا که اکث��ر افراد فرصت نمی کنند ای��ن کار را انجام 
دهند، اگر شما آمار بخش بندی شده خود را تحلیل کنید و 
بر اساس نتایج آن تصمیم  بگیرید، به سرعت از رقبا پیشی 

خواهید گرفت. 

ارزش فهرست شما
فهرس��ت ایمیل ه��ای ش��ما یک��ی از ارزش��مند ترین 
دارایی هایتان است. وقتی بدانید چطور از آن استفاده کنید، 
ارزش خود را به شما نش��ان می دهد. اگر ارزش هر آدرس 
ایمیلی که در اختیار دارید را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیرید، 
با یک حساب سر انگشتی به سرعت می فهمید لغو اشتراک 

۱۰۰۰ نفر چه ضرری به شما می رساند. 
kissmetricsمنبع

راهنمای کامل پیاده سازی تبلیغات ایمیلی  ریشه ها و راه حل های
 مشکل عدم تمرکز

اخت��الل یا ناتوان��ی در تمرکز، علل و ریش��ه های مختلفی 
دارد، ول��ی خوش��بختانه برای همه آنه��ا، راه حل هایی مؤثر و 
علمی وج��ود دارد. به گزارش زومیت، ب��رای کارآفرینانی که 
برنام��ه کاری آنها از انواع وظایف و مس��ئولیت های مختلف و 
مهم پرش��ده، هیچ چیز س��خت تر از این نیس��ت که حتی در 
همان فرصت و زمانی که در اختیار دارند، نتوانند روی کارشان 
تمرکز کنند. البته این مش��کل فقط منحص��ر به کارآفرینان 
نیس��ت، همه ما گاهی از مشکالت ناش��ی از عدم تمرکز رنج 
می بریم. جاناتان اسکولر محقق کانادایی می گوید ذهن انسان 
حتی هنگام کارهای ساده تری مثل مطالعه کردن، ۲۰ تا ۳۰ 
درصد اوقات متمرکز نیس��ت و به موضوعات متفرقه سرگرم 
است. اما تصدیق این موضوع که اغلب کارآفرینان، کارشناسان 
و متخصصان با عوارض جانبی عدم تمرکز مواجهند، مشکلی 
را از ما حل نمی کند. اگر می خواهیم تمرکزمان را بهبود دهیم 
و تا حد ممکن از حواس پرتی های مختلف اجتناب کنیم، باید 
پیش از هر کاری ریشه های مشکل مان را پیدا کنیم. به گفته 
متخصصان و روان شناسان، ریشه عدم تمرکز در اغلب مردم به 

یکی از این موارد برمی  گردد.
کمبود خواب

جای تعجب نیس��ت که بی خوابی یا اختالالت خواب باعث 
کاهش تمرکز در طول روز می ش��ود. ش��ما باید هر شب بین 
هفت تا ۹ س��اعت خواب خوب داشته باشید که البته تحقق 
چنین نیازی برای کارآفرینان و بس��یاری از مشاغل دیگر، کار 
آس��انی نیست. نتیجه این روال هم مشخص است: ناتوانی در 
تمرکز کردن حین وظایف. مطالعات دقیق تر انجمن مرکزی 
روان شناسی و عصب شناسی آمریکا نشان می دهد که تأثیرات 
بی خوابی )یا بدخوابی( به عدم تمرکز انتخابی منجر می شود. به 
این معنی که وقتی شما می خواهید روی یک موضوع متمرکز 
ش��وید، تمرکزتان را روی موضوع دوم از دس��ت می دهید. یا 
بازهم به بیانی دیگر، قادر نیس��تید دو منب��ع اطالعاتی را از 
یکدیگر متمایز کنید. آیا این مش��کل به نظرتان آشنا است؟ 
پس بهتر اس��ت برنامه خواب خودت��ان را دوباره اولویت بندی 

کنید و سعی کنید در طول شب کامالً بخوابید! 
عوامل حواس پرتی

ممکن اس��ت ریشه مشکل شما این باش��د که انواع منابع 
حواس پرتی را در اطراف خود جمع می کنید. حتی مستعدترین 
متخصصان هم با مش��کالت حواس پرتی دست به گریبان اند. 
 Salary. ۸۹درصد از کارمندان حاضر در نظرسنجی مؤسسه
com تصدی��ق کرده اند که هرروز هفته، به حواس پرتی دچار 
می شوند. منابع اصلی این مشکل هم عبارت اند از صحبت های 
تلفنی، ارسال و دریافت پیام های متنی، چک کردن اینترنت و 
البته پلتفرم های شبکه های اجتماعی. شما می توانید با استفاده 
از ی��ک مرورگر اینترنتی، که س��ایت های متفرقه را غیرفعال 
می کند یا درنهایت با خاموش کردن گوشی تان، به این مشکل 

پایان بدهید. 
عدم اولویت بندی

یکی از دالیلی که باعث می شود با مشکل عدم تمرکز مواجه 
شوید این اس��ت که نمی دانید باید به کدام یک از کارهای تان 
بپردازید. بیشتر کارآفرینان معموال در یک بازه زمانی مشخص، 
وظایف مهم و مختلف زی��ادی را به عهده  دارند. اگر مطمئن 
نباشید که کار بعدی تان چیست، مدادم از یک شاخه به شاخه 
دیگر می پرید، وظایف تان را نیمه کاره رها می کنید و نمی توانید 
روی یک موضوع تمرکز کنید. اگر با چنین مشکلی مواجهید، 
باید سیستم اولویت بندی قوی تری برای خودتان تنظیم کنید. 

استرس
دکتر جان کابات زین، اس��تاد دانش��کده پزشکی دانشگاه 
ماساچوس��ت معتقد است که اس��ترس و تمرکز، روی  هم اثر 
مستقیم و متقابلی دارند. هنگامی که ما چندین کار را هم زمان 
انجام می دهیم یا می خواهیم روی مسائل زیادی تمرکز کنیم، 
مضطرب می شویم. از طرفی هرچه استرس و اضطراب بیشتری 
داش��ته باشیم، تمرکز کردن دشوارتر می ش��ود. برای افزایش 
تمرکز باید زمانی را به آرام کردن ذهنمان اختصاص دهیم و از 

ذهن آگاهی و مدیتیشن کمک بگیریم. 
سبک زندگی

برخ��ی از فاکتورهای س��بک زندگی روزان��ه، روی تمرکز 
تأثیر می گذارند. س��عی کنید غذاهای س��الم بخورید و رژیم 
غذای��ی متعادلی را در پیش بگیرید که به میزان کافی حاوی 
کربوهیدرات های پیچیده، پروتئین و چربی های س��الم باشد. 
همچنین تمرین های ورزشی ساده ای را در برنامه روزانه خود 
بگنجانید. این اصول س��طح تمرکز و بهره وری شما را افزایش 
می ده��د. اگر ورزش را جدی نگیرید و رژیم غذایی تان مبتنی 
بر غذاهای آماده کارخانه ای و فست فودها باشد، انرژی الزم را 

برای تمرکز روی کارهای روزانه، به دست نمی آورید. 
محیط بی نظم و شلوغ

محی��ط کار یا زندگی ش��لوغ و به هم ریخته هم یکی از علل 
عدم تمرکز به ش��مار می رود. مثال اگر هر بار که پشت میزتان 
می نش��ینید یکی از همکاران تان سراغ شما می آید و شروع به 
حرف زدن یا س��ؤال پرس��یدن می کند، احتم��اال فرصت پیدا 
نمی کنید توجه تان را به کار معطوف کنید. برای برطرف کردن 
این معضل، استانداردهای ارتباطی جدی تری را به محیط کارتان 
حاکم کنید و روی حریم فضای کاری تان، تأکید داشته باشید. 

ADHD
اگر با هیچ کدام از فاکتورهای فوق روبه رو نیستید، احتمال 
دارد به اختالل کم توجهی- بیش فعالی مبتال باش��ید. امروزه 
حدود پنج تا ۱۰درصد کودکان و چهار درصد از بزرگس��االن، 
از ADHD رنج می برند. بااین حال کمتر از ۲۰درصد از افراد 
مبتال به ADHD، به بیماری خود واقف و در حال درمان آن 
هستند. اگر دائما از اختالل حواس، عدم تمرکز، بی توجهی و 
بی قراری رنج می برید و استفاده از راهکارهایی پیش ازاین ذکر 
شد به ش��ما کمکی نمی کند، بهتر است با پزشک متخصص 

صحبت کنید. 
ENTREPRENEUR منبع

نگاه
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اخبار

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت توزیع برق 
آذربایجان غربی اظهار داشت: تمامی مشترکین برق به اندازه قدرت 
انشعاب خود تا ۱۰۰ کیلووات می توانند سیستم خورشیدی و یا بادی 
نصب کرده و نسبت به فروش برق اقدام نمایند. مثال اگر یک مشترک 
دارای یک انشعاب ۲۵ آمپر تکفاز باشد، می تواند به اندازه ۵ کیلووات 
سیستم خورشیدی و یا بادی نصب کند و شرکت به خریداری برق 
اقدام خواهد نمود. اکبر حسن بکلو تصریح کرد : مشترکین صنعتی 
و تجاری که قدرت انشعاب بیشتری دارند، می توانند نسبت به نصب 
 و به��ره برداری از این سیس��تم ها به اندازه قدرت انش��عاب خود تا
 ۱۰۰ کیلووات اقدام نمایند. وی ضمن اش��اره به اقدامات شرکت در 
راس��تای انرژی های تجدید پذیر گفت : ش��رکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی در راستای سیاس��ت های وزارت نیرو ایجاد انگیزه 
در جهت سرمایه گذاری استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید 
برق را مدنظر قرار داده است در همین راستا در شرکت بخشی به نام 
مجری طرح های تولید پراکنده و انرژی های نو وجود دارد که وظیفه 
این قسمت اخذ مشارکت مردم در سرمایه گذاری در این حوزه می 

باشد. حسن بکلو افزود: در سال جاری چندین واحد مسکونی اقدام به 
 نصب سیستم های خورشیدی جهت تولید برق و فروش آن به دولت 
نموده اند که سه مورد قرارداد منعقد و سه مورد دیگر در حال انعقاد 
قرارداد می باشد .در زمینه نیروگاهی نیز سه مورد پروانه احداث صادر 
ش��ده اس��ت که از این موارد یک نیروگاه ۷ مگاواتی درارومیه و یک 
نیروگاه ۷ مگاواتی در مهاباد و یک نیروگاه ۵ مگاواتی در نقده در حال 
احداث می باشد که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد 

ش��د . مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ضمن اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبه هیئت وزیران جهت استفاده 
ش��رکت های دولتی و نه��اد های عمومی از انرژه��ای تجدیدپذیر و 
همچنین دالیل عدم اجرای آن به صورت کامل گفت: در این خصوص 
به ادارات اطالع رس��انی ش��ده و به صورت مداوم نیز به مراجعین و 
همچنین مکاتبات پاسخ داده می شود .  ایشان از دالیل عمده عدم 
اجرای این مصوبه، ب��ه عدم پیش بینی اعتبار الزم جهت انجام این 
مصوبه در بودجه س��الجاری اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود مسائل 
و مشکالت موجود در این مورد به مرور زمان حل شود. وی با اشاره 
به اهمیت سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در آبادانی 
صنعتی زمین های بایر با احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی گفت: 
 در این خصوص نیز س��رمایه گذاران محترم می توانند برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی و بادی و سایر انرژی های تجدید پذیر اقدام 
نمایند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد که در این راس��تا 
متقاضیان محترم می توانند با ثبت نام در س��ایت ساتبا، مجوز های 

الزم را برای تامین زمین مورد نیاز اخذ کنند .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشهر با اشاره به رشد حداکثری گازرسانی در استان بوشهر، از اعالم 
زمان تقریبی اتمام گازرسانی در این استان خبر داد و افزود : بوشهر 
در یک قدمی تبدیل شدن به استان سبز قرار دارد و ان شااهلل با اتمام 
اقدامات در دس��ت اجرا ، این مهم  تا س��ال آینده محقق می گردد. 
ب��ه گفته مهندس غالمعباس حس��ینی در حال حاضر 36 ش��هر و 
 3۵8 روس��تای استان گاز دار می باشند که این میزان معادل 98.۷ 
دهم درصد جمعیت شهری و 86 درصد از جمعیت روستایی تحت 
پوش��ش گاز استان می باشد. وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد 
از گاز مصرفی کش��ور از استان بوش��هر منتقل می شود، یادآور شد: 
تا کنون بیش از 6 هزار کیلومتر ش��بکه گازرس��انی در سطح استان 
اجرا و افزون بر ۱۷۰ هزار انشعاب نیز نصب گردیده است. مدیرعامل 

ش��رکت گاز استان بوشهر در ادامه اضافه نمود : در حال حاضر تنها 
شهر بدون گاز استان جزیره خارگ است که در این رابطه امیدواریم 
با بهره برداری از طرح در دست اجرای ان جی ال ، امکان گازرسانی 

به این شهر نیز فراهم گردد. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در 
ادامه اشاره ای نیز به افزایش روز افزون وصل به گاز روستاهای استان 
نموده و افزود : با اتمام طرح های گازرسانی روستایی ، تا پایان سال 
آتی ضریب نفوذ گاز روس��تایی استان با رش��دی ده درصدی به 9۵ 
درصد خواهد رسید. وی در ادامه تصریح نمود: سال گذشته ۲4 هزار 
انشعاب در سطح استان اجرا و امسال نیز نصب ۲۵ هزار انشعاب در 
دستور کار قرار گرفته است که در حال حاضر در نقاط مختلف استان 
در دست اجرا می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین 
در خصوص وضعیت فروش گاز نیز بیان داش��ت : در شش ماهه اول 
امسال ، شرکت گاز استان بوشهر ، جایگاه دوم فروش گاز کشور را در 
اختیار داشت که  بیش از 99 درصد از گاز مصرفی این استان متعلق 

به بخش صنعت می باشد.

س�اری – دهقان - مدیر منطقه نه عملی��ات انتقال گاز گفت: 
 شش عدد RTU در ایستگاه های خطوط لوله دامغان / ساری و نور
 / رامسر نصب ش��ده است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از 
رواب��ط عمومی منطقه نه عملیات انتقال گاز، رس��ول داوودی نژاد با 
اعالم این خبر اظهار کرد: سه عدد RTU در ایستگاه های خط لوله 
دامغان / ساری و سه عدد در خط نور  / رامسر نصب شده است. وی با 
بیان اینکه خط 4۲ اینچ دامغان – کیاسر – ساری در سال جاری به 
بهره برداری رسیده است افزود: به منظور پایش و پایداری جریان گاز 
 RTU و حصول اطمینان از عملکرد شیرهای خودکار بین راهی، سه
در ایستگاه های بین راهی خط لوله مذکور نصب شد. مدیر منطقه نه 
عملیات انتقال گاز با اشاره به اینکه با نصب این سه RTU در صورت 

عملکرد، امکان حضور به موقع نفرات شیرهای خودکار و در سرویس 
قرار دادن آنها نیز فراهم می شود خاطرنشان کرد: این سه RTU در 

ایستگاه های شیر باالکوال، دیدو و ایول در بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری نصب شده است. داوودی نژاد با اشاره به اهمیت خط لوله 3۰ 
اینچ نور- رامسر یادآور شد: سه RTU در ایستگاه های شیر رامسر 
غربی، شرقی و مازوپشته نصب شد. وی ادامه داد: امکان ایجاد شوک 
در شیرهای بین راهی در ایستگاه های رامسر غربی و شرقی به علت 
مجاورت با تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر در زمان استارت و استاپ 
وجود دارد که با نصب سیستم RTU عملکرد شیرهای مذکور تحت 
کنترل قرار می گیرد. مدیر منطقه نه عملیات انتقال گاز با اشاره به 
اینکه ایستگاه مازو پش��ته به دلیل صعب العبور و برف گیر بودن از 
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت خاطرنشان کرد: در این ایستگاه نیز 

یک سیستم RTU وصل شده است.

اهواز - شبنم قجاوند- نخستین دستگاه مقره شوی 
خریداری ش��ده ش��رکت ب��رق منطقه ای خوزس��تان در 
نمایش��گاه هفته پژوهش اهواز به نمایش گذاش��ته شد. با 
توجه به ش��رایط آب و هوایی خاص استان و وقوع پدیده 
گ��رد و غبار، تجهی��زات صنعت برق در مع��رض آلودگی 
مداوم قرار گرفته و نیازمند شستش��وی مس��تمر هستند. 
به همین دلیل این ش��رکت در سال جدید خرید چندین 

دس��تگاه مقره شوی مختلف را در دس��تور کار خود قرار 
داده که از اولین آنها در نمایش��گاه هفته پژوهش اس��تان 
رونمایی ش��د. دس��تگاه خریداری ش��ده یک کامیون بنز 
تولید داخل با قابلیت شستش��وی خط گرم و س��رد است 
که جهت شستش��وی مقره های س��رامیکی و سیلیکونی 
مورد بهره برداری ش��رکت برق منطقه ای خوزستان قرار 

خواهد گرفت.

کرم�ان- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- در نشس��ت ۱3 آذر  
میان مس��ئوالن دانش��گاه های علوم پزش��کی کرم��ان و مدیترانه 
شرقی)EMU( بر همکاری بیشتر و موثر این دانشگاه ها تاکید شد.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی کرمان در نشست روز ۱3 آذرماه با مسئوالن 
دانشگاه مدیترانه شرقی گفت: از حدود شش سال قبل میان این دو 
دانش��گاه ارتباط هایی برقرار شد و امیدوارم این همکاری به صورت 
موثر و جدی تر ادامه داش��ته باشد.  دکتر" حمیدرضا رشیدی نژاد" 
افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمان می تواند در زمینه های آموزشی، 
درمان، بهداش��ت و تحقیقات همکاری هایی را با دانشگاه مدیترانه 
ش��رقی داش��ته باش��د.  وی بیان کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم 
پزش��کی کرمان در رشته داروس��ازی با دانشگاه مدیترانه شرقی کار 
مش��ترک و تبادل دانش��جو دارد و ما می توانیم در رشته های علوم 
پایه، فیزیولوژی، فارماکولوژی و بیوشیمی نیز این کار مشترک را ادامه 

دهیم.  رئیس دانشگاه مدیترانه شرقی)EMU ( نیز در این نشست 
 ضم��ن ابراز ناراحتی و همدردی بواس��طه بروز زلزل��ه های اخیر در
 استان های کرمانش��اه و کرمان، گفت: برای ابراز همدردی و کمک 
به زلزله زدگان کمپینی را تشکیل داده ایم.  پروفسور"نجدت اوسام"  
در ادامه به ارتباط انجام ش��ده میان دانشگاه مدیترانه شرقی و علوم 
پزشکی کرمان گفت: دانشگاه مدیترانه شرقی هر کمکی که بتواند در 

زمینه بین المللی سازی انجام می دهد.  وی با بیان اینکه دانشکده 
داروس��ازی این دانشگاه در سال گذشته اولین فارغ التحصیل داشته 
اس��ت، اظهار داشت: دانشگاه مدیترانه شرقی در سال گذشته موفق 
ش��د در ۲۱ رش��ته اعتبار بین المللی کسب کند و تمام برنامه های 
این دانشگاه دارای اعتبار سنجی بین المللی هستند.  پروفسور اوسام 
ادامه داد: دانشگاه بین المللی مدیترانه شرقی از ۱۰6 کشور دانشجو 
در مقاطع تحصیلی مختلف پذیرش کرده که دانشکده پزشکی آخرین 
دانشکده ای است که در این دانشگاه تاسیس شده است و تیرماه سال 
آینده اولین دانشجویان رشته پزشکی این دانشگاه دانش آموخته می 
شوند. وی گفت: برای بین المللی شدن دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

نیاز است تبلیغات بین المللی در این زمینه انجام شود.
 وی ادامه داد: دانش��گاه مدیترانه شرقی رابطه اقتصادی و مالی با 
کرمان نمی خواهد داشته باشد بلکه این رابطه برادرانه است و ما بر 

این موضوع اهمیت بسیار ویژه داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خبر داد

 خرید تضمینی برق تولیدی مشترکین برق از مولدهای خورشیدی و بادی

با تالش شرکت گاز استان بوشهر محقق شد

رشد حداکثری گازرسانی در استان بوشهر 

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد

نصب شش عدد RTU در ایستگاه های خطوط لوله دامغان - ساری و نور - رامسر 

رونمایی از نخستین دستگاه مقره شوی شرکت برق منطقه ای خوزستان در سال جدید 

تاکید دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و مدیترانه شرقی بر همکاری بیشتر و موثر

 رشت-مهناز نوبری- مهندس ظهیري مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز گیالن و هیئت همراه با حضور در ش��رکت گاز با مهندس اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کردند.در این دیدار صمیمی، 
مهندس اکب��ر ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان به بیان وضعیت 
گازرسانی در استان پرداخت و از برنامه بلند مدت گاز گیالن درجهت 
افزایش سطح کیفی خدمات شرکت سخن گفت.وی صدا و سیما را 

بزرگترین پل ارتباطي میان مسئولین و مردم عنوان نمود و بر همکاري 
و تعامل بیشتر دو سازمان در جهت خدمت رسانی به مردم عزیز استان 
تاکید نمود.مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن از نقش مهم صدا و 
سیما در جهت فرهنگ سازی مصرف انرژی در کشور سخن گفت و 
اظهار داش��ت: صدا و سیما می تواند با آگاه ساختن مردم درخصوص 
اهمیت مسئله انرژی، سبب تغییر نگرش مردم و به تبع آن کاهش قابل 

توجه مصرف بی رویه سوخت در کشور شود.در ادامه مهندس ظهیری 
مدیر کل صدا و س��یماي مرکز گیالن با تش��کر از خدمات گسترده 
شرکت گاز به مردم استان، بر گسترش همکاري بیشتر با شرکت گاز 
تاکید نمود.وی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به توان و امکانات موجود، 
زمینه هاي الزم براي تعامل هرچه بیش��تر این دو س��ازمان و اشاعه 

فرهنگ مصرف و بهینه و ایمن گاز طبیعی مهیا گردد.

سمنان - خبرنگار فرصت امروز- سرپرست سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری س��منان  گفت : هفتمین هفته از 
رقابت های والیبال قهرمانی لیگ والیبال استان بین دو تیم شهرداری 

سمنان و سامان اسپیرال شاهرود  در شهرستان شاهرود برگزار شد.
 جواد نجاریانی عنوان کرد : در هفته هفتم تیم شهرداری سمنان و 

سامان اسپیرال شاهرود به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری 
س��منان توانس��ت  با نتیجه سه بر یک از س��د تیم سامان اسپیرال 
شاهرود عبور کند . وی افزود : تیم والیبال شهرداری سمنان متشکل 
از ایمان ضیائی، پژمان رشیدی ،محمد شاهی ،علیرضا بابان، مجتبی 
آرو ، مهران بیگی ، مرتضی خیرخواهان ، عطاء ا..مداح ،صالح حاجیان،  

علیرضا طاهری ،،محمد جواد اصغری ،متین کاشی، محسن سالمی 
هس��تند .و اعضای کادر فنی تیم هم��زه دادگر ،آقا محمد جعفریان 
،سید سجاد حسینی می باشند. : شهرداری سمنان جمعه ۱۷ آذر ماه 
ساعت ۱4:3۰ در سالن انقالب اسالمی سمنان به مصاف تیم سیمان 

شاهرود می رود .

تاکید مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای گیالن بر گسترش روابط فی مابین 

عبور والیبالیست های شهرداری سمنان از سد تیم سامان اسپیرال شاهرود 

به روزرسانی و راه اندازی ماشین آالت راهداری گلستان برای فصل سرما
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره ماش��ین آالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلس��تان با 
اعالم اینکه در حال آماده س��ازی برای راهداری زمس��تانه هستیم، گفت: امسال ۱۰۰۰ میلیون تومان اعتبار برای به روز 
رسانی و راه اندازی ماشین آالت راهداری استان در نظر گرفته شده است.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، "یعقوبعلی تبرائی" در گفت و گویی خبری گفت: با این اعتبار 4۰دستگاه ماشین 
آالت س��بک، سنگین و نیمه سنگین راهداری که متوقف بودند در حال تعمیر و راه اندازی هستند.به گفته وی، تعمیر 
و س��رویس ۱۰دس��تگاه نمک پاش موجود در اس��تان با اعتبار حدود ۷۰ میلیون تومان از فعالیت های دیگر اداره کل 
 برای راهداری زمستانه می باشد.تبرائی اضافه کرد: جهت پیشبرد اهداف سازمانی در استان عالوه بر تعمیر و راه اندازی 
ماشین آالت راهداری موجود، از 8 دستگاه گریدر بخش خصوصی به مبلغ 48۰ میلیون تومان برای فصل سرما و یخبندان 
اس��تان بهره مند خواهیم ش��د.وی با اشاره به آغاز رسمی راهداری زمستانی از اول دی ماه، اظهارکرد که ماشین آالت و 

تجهیزات راهداری استان برای فعالیت های راهداری در راهدارخانه ها و مناطق صعب العبور استان مستقر خواهند شد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با همکار مدافع حرم
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه گلستان با علی اصغر بذرافشان از همکاران مدافع حرم دیدار 
کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی به اتفاق هیئت همراه با حضور در منزل علی اصغر بذرافشان از همکاران اداره مخابرات 
شهرستان آزادشهر با ایشان دیدار کرد.این دیدار که به مناسبت هفته بسیج انجام شد ابتدا مهندس شهمرادی با تاکید 
بر اینکه فرهنگ بسیجی در هر جایی ورود پیدا کرد منشا تحول شده است، گفت: بسیجیان در عرصه های مختلف پیروز 
بوده و شاهد هستیم که جبهه مقاومت توانسته است بر تروریست های ملعون که توسط استکبار چندین بار کشورهای 
اس��المی را در معرض تعرض قرار دهند، به پیروزی های زیادی دس��ت پیدا کنند.وی افزود : مدافعان حرم ایثارگرانی 

هستند که درس ایثار و آزادی را به ما می آموزند.

تشکیل نخستین جلسه بررسی تشکیل کارگروه ورزش ، جوانان و بانوان 
در شورای اسالمی شهر ایالم

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص تشکیل کارگروه ورزش ،جوانان و بانوان 
شهر ایالم جلسه ای با حضور ریاست شورای اسالمی شهر ایالم و سرکار خانم دکتر مریم جانبخشی رییس کمیسیون 
ورزش ،جوانان و بانوان و دیگر اعضای ش��ورای اس��المی شهر، مدیران وکارشناس��ان در حوزه بانوان شاغل در ادارات 
ایالم در محل سالن جلسات شورای شهر برگزار گردید . در این جلسه سرکار خانم دکتر جانبخشی به اهمیت ورزش 
بانوان پرداخت و گفت: برای بانوان شاغل در ادارت سالمت جسم و روان از ضروریات زندگی شهری می باشد. ایشان 
افزودند :اگر این کارگروه تشکیل گردد در واقع قدم مهمی برای ساماندهی ورزش بانوان برداشته می شود .در ادامه جلسه 
آقای پورخلیل ریاست شورای اسالمی شهرایالم نیز به لزوم روحیه نشاط در بانوان اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم 
مشغولیت های زندگی شهری اگرتنوع و تغییرات فرهنگی و ورزشی وجود نداشته باشد انسان به خمودگی و کسالت 
می رسد . ایشان اضافه کردند: تشکیل کارگروه ورزش و سالمت بانوان به ما کمک می کند تا بهتر بتوان به حوزه ی 

توانمند سازی فرهنگی و ورزشی بانوان در ادارات توجه کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:
کمک های غیرنقدی آموزش فنی و حرفه ای بوشهر راهی کرمانشاه شد

 بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیر کل آم��وزش فنی و 
حرفه ای بوشهر گفت: به دنبال حادثه دلخراش زلزله ۷.3 ریشتری در 
مناطق غرب کشور و کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیز، کارکنان 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر کمک های غیر نقدی 
خود را به اس��تان کرمانشاه ارس��ال کردند. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان بوشهر، عبدالرسول کازرونی 
 ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان زلزله، هدف از این کار را حس
 انسان دوستانه اعالم کرد و اظهار داشت: این کمک ها توسط همکاران پرتالش آموزش فنی و حرفه ای درسطح استان 
به صورت داوطلبانه و خود جوش صورت گرفته و به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شده است. وی با اشاره 
به اینکه این کمک ها در قالب دو دستگاه کانکس مجهز و انواع کنسرو، آب معدنی، پتو،تخت خواب،تشکچه، البسه 
گرم،لباس زنانه ،مردانه و بچه گانه، خرما و سایر اقالم مورد نیاز آسیب دیدگان از زلزله است، ابراز کرد: این اقالم  با یک 
دس��تگاه تریلی روانه اس��تان کرمانشاه شد تا بار دیگر مهر و همدلی مردم خونگرم و نوع دوست استان بوشهر، مأمن و 
مأوایی گرم برای هموطنان داغدار و آسیب دیده شان در غرب کشور رقم بزند. کازرونی از ثبت نام و اعزام مربیان فنی و 
حرفه ای به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: مربیان رشته های تاسیسات،برق و جوشکاری جهت کمک به زلزله زدگان 
با هماهنگی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کرج بر اساس نیاز شهرها و روستاهای استان کرمانشاه 
به این استان جهت رفع نیاز های آنها اعزام خواهند شد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در پایان تصریح کرد: 
از آنجا که سایر سازمان ها مردم نهاد و دستگاه  اجرایی در سطح کشور، مسئولیت کمک رسانی به زلزله زدگان استان 
کرمانشاه را بر عهده گرفته اند،از همت و تالش دلسوزانه و نوع دوستی مردم استان در راستای حمایت از زلزله زدگان 

غرب کشور تقدیر و تشکرمی کنم.         

دکتر سید سعید آرام، مدیرکل بهزیستی مازندران: 
مهمترین و اساسی ترین گام در جهت توانمند سازی معلولین ، مشارکت 

فعال جامعه عنوان کرد
ساری – دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی 
 اداره کل بهزیس��تی مازندران ، همایش 4 هزار نفری روز جهانی معلولین 
) ۱۲ آذر( با حضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی معاون محترم وزیر و 
رئیس سازمان بهزیستی کشور ، مهندس محمد اسالمی استاندار مازندران ، 
دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای 
اسالمی ، مهندس  محمد دامادی نماینده مردم شریف ساری و میاندرود 
در مجلس ش��ورای اسالمی ، خانم دکتر عباسی مشاور رئیس سازمان در 
امور بانوان ، دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران ، جمعی از مدیران کل دستگاهها و مسئولین استانی 
و شهرستانی در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری گزار شد . دکتر انوشیروان محسنی بند پی در همایش روز 
جهانی معلولین ضمن تبریک هفته وحدت ،روز ۱۲ آذر را نماد روشنگری دانست و گفت : این روز یادآوری می کند که 
معلولیت محرومیت نیست و با دور نگه داشتن یأس و ناامیدی از این عزیزان شرایط حضور هرچه بیشتر آنها در جامعه را 
فراهم می کند . وی با اشاره به روز جهانی نابینایان وبرگزاری المپیاد های جشنواره قرآنی  افزود : نابینایان ما ثابت کردند 
که این ظرفیت را در جهان اسالم دارند که حافظ قرآن باشند . معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  در خصوص 
سه استراتژی  مهم سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید خاطر اظهار داشت : به کار گیری همه روش های تخصصی 
و علمی برای پیشگیری از بروز معلولیت اهمیت ویژه ای دارد. دکتر محسنی با بیان این مطلب که 8۰ درصد نوزادان در 
بدو تولد و 8۵ درصد کودکان در سنین سه تا شش سال تحت غربالگری بینایی قرار می گیرند  تصریح کرد : در برنامه 
ششم توسعه بحث اجباری کردن غربالگری  ژنتیک  یکی دیگر از اقدامات مهم برای جلوگیری از تولد کودکان معلول 
است. وی با اشاره به اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در مازندران شروع 
شده است. مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: امروز ۵۰ واحد مسکونی با حضور دکتر محسنی بندپی رئیس  بهزیستی 
کشور به خانوارهای واجد شرایط تحویل داده می شود و  همچنین ۱۲8خانوار روستایی و ۱3۵خانوار شهری نیز تا امروز 
شناسایی شده اند. در ادامه با حضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی از دستگاه ها ، سازمان های مردم نهاد و معلولین 

موفق تجلیل بعمل آمد و اجرای زنده رضا صادقی هنرمند مطرح کشور پایان بخش این مراسم بود .

پروژه تحقیقاتی خازن گذاری در شبکه توزیع توسط شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین تکمیل و منتشر شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهندس  مس��عود خواجه وند  معاونت مهندس��ی و برنامه ریزی ش��رکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: پرو ژه تحقیقاتی بررسی واقتصادی امکان سنجی و جایابی بهینه و تعیین 
الزمات نصب خازن در ش��بکه  توزیع با رویکرد کاهش تلفات و افزایش ظرفیت ش��بکه توزیع قزوین از سال  9۵ 
با هزینه ای بالغ بر 3۲۷ میلیون  ریال ش��روع و در مهرماه 96پایان یافت و هدف از انتخاب  این پروژه توس��ط 
این ش��رکت تهیه یک نرم افزار هوش��مند جهت تعیین بهینه مکان و ظرفیت خازن ها در شبکه فشار متوسط و 
 فشار ضعیف  بوده است و کتابچه گزارش نهایی پروژه مذکور توسط این شرکت  به چاپ رسیده  و در دسترس 
عالقه مندان اس��ت . وی در ادامه افزود : پروژه مذکور در قالب یک طرح تحقیقاتی برون دانش��گاهی در دانشگاه 

شهید بهشتی  انجام شده است .



اگر عاش��ق کارتان هس��تید و از آن ل��ذت می برید، 
قطع��ا نمی خواهید به هر دلیلی، حت��ی ذره ای از این 
عالقه کم شود. به گزارش دیجیاتو، در این راستا الزم 
اس��ت راهکارهایی را به کار برید که توسط آنها نه تنها 
اش��تیاق خود به کارتان را حف��ظ کنید، بلکه به مرور 

آن را بهبود دهید.
شغل تان را ادامه دهید

به ش��غل خود ادامه دهید، از آن لذت ببرید و اجازه 
دهید بخش��ی از زندگی تان ش��ود. لذت از کار موجب 

می شود، صادقانه در شغل خود تالش کنید.
از کار خود دفاع کنید

 گاهی اطرافیان، شغل ش��ما را مسخره می کنند یا 
آن را کوچ��ک و بی فای��ده می بینند. اگ��ر از کار خود 

لذت می بری��د، از آن در مقابل بدگویی های این افراد 
دفاع کنید. زیرا اگر گفته های آنها را بپذیرید، به مرور 
موجب می ش��ود عالقه و شوق خود به کار را از دست 

بدهید.
همواره به فکر بهبود باشید

اگر شغل خود را دوست دارید، پس حتما می توانید 
وظایف کاری تان را بهتر به پایان برسانید. سعی کنید 
وظایف انجام شده خود را بررسی کنید و هر بار تالش 

کنید آنها را بهتر از قبل انجام دهید.
فعالیت های انجام شده خود را مستندسازی 

کنید
کارهای خود را ارزیابی کنید و از آنها مستنداتی 
)حتی تنه��ا برای خودتان( تهیه کنید. این راهکار 

موجب می ش��ود کارهای بزرگ خ��ود را فراموش 
نکنید و با مرور آنها در آینده، همواره به یاد داشته 
باش��ید که تالش های تان در گذش��ته چ��ه نتایج 

مفیدی را به دنبال داشته است.
شرایط را قبول کنید

قب��ول کنید این مس��ئله که به علت عش��ق به 
ش��غل تان زمان زیادی را برای آن صرف می کنید، 

طبیعی است.
 از س��وی دیگر اگ��ر از دید خودت��ان کاری که 
می کنید مهم نیس��ت ی��ا اهداف کوچک��ی دارد، 
بپذیرید که ش��غل تان در جایگاه خ��ود، گرانبها و 

مفید است.
Forbes:منبع

با این راهکارها عشق خود به شغل تان را افزایش دهید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 849 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ش��رکت های ب��زرگ در حالی که 
س��عی در حفظ منافع خود و شرکایشان دارند، برای جلب 
اعتماد مش��تریان هم تالش می کنند. برقراری تعادل میان 
این دو مس��ئله کار دشواری اس��ت. گاه شرکت ها دست به 
ه��ر کاری می زنند تا منافع خود را حتی به بهای از دس��ت 
دادن مشتریان و کارمندانشان حفظ کنند. بنابراین نه تنها 
اعتماد خود را از دس��ت می دهند، بلکه ضوابط اخالقی شان 

هم کاهش پیدا می کند.

 این مس��ئله بیش��تر خاص دوران رکود اقتصادی است. 
بهترین روش برای کسب اعتماد، نشان دادن اعتماد است. 
برای کس��ب اعتماد بیرونی، محیط درونی شما باید سرشار 

از اعتماد باشد. 
برخی از ش��رکت ها به جای آنکه کارمندان خود را برای 
ایجاد ارتباطی دوستانه تشویق کنند، تمام تالش شان را در 
جهت بهبود تصویرش��ان در ذهن مشتری به کار می گیرند 
که بعضا نتیجه معکوس می دهد. یکی از راه های مهم کسب 
اعتماد این اس��ت که مدیران رده باال با برخی از مش��تریان 
خ��ود ارتباط کامل برقرار کنند. هر چه ارتباط با مش��تری 

کمتر باشد، احتمال شیوع شایعات بیشتر خواهد بود. 
تیم اجرایی ش��ما باید فعاالنه با افراد در هر س��طحی در 
ارتباط باش��د و نظریات مثب��ت و منفی آنها را جمع آوری و 

منعکس کند و به آنها پاسخ بگوید. 
ای��ن پاس��خگویی می توان��د از طریق ارتباط مس��تقیم، 
سخنرانی زنده یا پیام ویدئویی انجام شود. این رویکرد حسن 
نیت شما را به مشتریانتان اثبات می کند و دغدغه های آنها 

را کاهش می دهد. 
تاکید می کنیم که صراحت، صداقت و ش��جاعت پذیرش 

اشتباهات، به خلق اعتماد و حفظ آن منجر خواهد شد. 

بازگرداندن اعتماد مشتری

پرس�ش: کسب و کاری دارم که نه به دلیل بروز اش�تباهی در عملکرد شرکت، بلکه صرفا به خاطر حوزه فعالیتش دچار 
بحران اعتماد مصرف کنندگان شده است. چطور می توانم اعتماد مشتریان را به کسب و کارم برگردانم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )81(
تا می تونی کتاب بخون

مطالع��ه کتاب می تواند یک��ی از فعالیت های خوب 
و مناس��ب برای رس��یدن به موفقیت در کسب و کار 
باش��د. بزرگ تری��ن صاحبان کس��ب و کار دنیا هم با 
دارایی های میلیاردی هنوز همچنان کتاب می خوانند. 
ت��و برای اینک��ه  به قله موفقیت دس��ت یابی باید  با 
دنیای آدم های موفق آش��نا ش��وی و چون دسترسی  
به این افراد به راحتی ممکن نیس��ت  یکی از بهترین 
راه ه��ا  مطالع��ه زندگ��ی آنها و آش��نایی ب��ا دنیای 

موفق شان از طریق مطالعه کتاب است.
همچنین می توانی بسیاری از اصول و قواعد مدیریت 
و کس��ب و کار را با خوان��دن کتاب های موثر و مفید 
فراگیری. بیل گیتس یکی از مشهورترین انسان های 
جهان است که مدت هاس��ت لقب ثروتمندترین مرد 
دنی��ای تکنول��وژی را به خ��ود اختص��اص داده و با 
تاس��یس بزرگ ترین بنیاد خیریه دنی��ا تحت عنوان 
موسس��ه بیل و ملیندا گیتس، س��عی کرده از ثروت 

خود در امور بشردوستانه استفاده کند.
بی��ل گیت��س، هر س��ال در حدود 50جل��د کتاب 
مطالع��ه می کند ک��ه نظرات خود راجع به بس��یاری 
از آنه��ا را نی��ز در صفحات اجتماعی ش��خصی اش به 

اشتراک می گذارد.
 ج��ورج ارماتی��ن جمله بس��یار زیبای��ی دارد که 
می گوید: کس��ی که کتاب می خواند هزاران زندگی را 
قبل از مرگش زندگی می کند. کس��ی که هرگز کتاب 

نمی خواند فقط یک بار زندگی می کند.
تو ب��رای موفقیت در کس��ب و کار نی��از به تجربه 
دیگران داری و اگر قرار باش��د با همه افراد موفق  از 
نزدیک دی��دار و گفت و گو کنی و ب��ا راز و رمزهای 
موفقیت آنها در کس��ب و کار آشنا شوی شاید نیاز به 
ده ها س��ال داشته باشی، اما خواندن کتاب این مسیر 
را ب��رای تو کوتاه می کند. ی��ک کتاب 200صفحه ای 
می تواند حاوی بس��یاری از تجربیات ارزشمند مردان 

موفق در کسب و کارشان باشد.
همه ما نیاز به یک الگو داریم وقتی از طریق کتاب 
متوجه می ش��وی که اس��تیو جابز در ی��ک وضعیت 
خانوادگی نامناس��ب بزرگ شد این باور نادرست را از 
ذهن��ت پاک می کنی که پس خانواده نمی تواند عامل 
موثری در موفقیت باش��د. یا وقتی متوجه می ش��وی 
که غالمعلی س��لیمانی صاحب برند کاله برای فروش 
یک مواد غذایی  در س��الیان ابتدایی کارش، دو سال 
تم��ام هر هفته و آن هم دوبار به یک نفر زنگ می زد 
تا باالخره رضایت او را برای خرید فراهم کند متوجه 
می ش��وی که یکی از عوامل موفقیت می تواند پشتکار 

باشد.
مث��ال وقت��ی  زندگینامه جک ما، مال��ک علی بابا را 
می خوان��ی متوج��ه می ش��وی او  در هانگژوی چین 
متولد و در فقر تمام بزرگ شد. وی موفق به دریافت 
شغل در رستوران های محلی نشد و امتحان های کالج 

را یکی پس از دیگری خراب کرد.
س��پس، در سال 1995، اولین بار به ایاالت متحده 
آمریکا س��فر کرد و برای اولین ب��ار اینترنت را تجربه 

کرد. 
خیل��ی زود متوج��ه ش��د ک��ه محت��وای آنالی��ن 
 چین��ی بس��یار اندک اس��ت و همین باعث ش��د که 
China Pages  را راه ان��دازی کند، یک فهرس��ت و 
راهنما که قاعدتا اولین اس��تارت آپ وب چینی بود و 

طولی نکشید که زمین خورد.
در س��ال 1999، علی بابا افتتاح شد. امروز، وی دو 
براب��ر آمازون کاال به مش��تریانش می رس��اند و طبق 
اطالعاتی که اخیرا منتشرش��ده، جک ما، پولدارترین 

فرد چینی است.
پس فقر نمی تواند عاملی برای موفق نش��دن باشد. 
نمونه های زی��ادی در ایران و جه��ان وجود دارد که 
افراد موفق در فقر مطل��ق کار خود را آغاز کردند اما 
توانس��تند با صبر و مقاوم��ت امروز جزو مردان موفق 

کسب وکار ایران و جهان شوند.
وقتی کتاب می خوانی متوجه می ش��وی که شهید 
خان، یکی از پولدارترین انس��ان های روی کره خاکی 
است اما زمانی که وی از پاکستان به آمریکا آمد تا در 
دانشگاه ایلینویز تحصیل کند مشغول به ظرف شستن 
 ،Flex-N-Gate برای کس��ب درآمد ش��د، اما حاال
یکی از بزرگ ترین کمپانی های خصوصی آمریکا از آن 
اوس��ت و باش��گاه فولهام و یک تیم در لیگ NFL را 
هم مدیریت می کند و  دارایی اش بالغ بر 4.4 میلیارد 

دالر است.
پس الزم اس��ت ت��و برای موفقیت ب��ا زندگی افراد 

موفق  آشنا شوی.
 باید بدانی کس��انی مانند اح��د عظیم  زاده صاحب 
برند ف��رش عظیم زاده، مرتضی س��لطانی بنیانگذار و 
رئیس هیأت مدیره گروه توس��عه صنعتی و پژوهشی 
زر) زرم��اکارون( ، ای��وب پای��داری صاحب بس��تنی 
میهن، حاج رضا ابراهیمی مالک ش��رکت زرین غزال، 
دایت��ی و لبنیات آپادا، مجید قن��ادان بنیانگذار گروه 
صنایع غذایی مجید، فاطمه دانش��ور مالک هلدینگ 
ذغالس��نگ و صدها ف��رد دیگر چگونه  ب��ه موفقیت  

رسیدند.
ایرانی های زیادی هم  در خارج از کشور به موفقیت 
رسیدند که زندگی آنها می تواند الگوی مناسبی برای 
کس��ب درآمد  از طریق کس��ب و کاره��ای مختلف 
باش��د مثل پی یر امیدیار، اردوان فرهاد مشیری، امید 
کردستانی ، حسن خسروشاهی ، مانی مشعوف، آرش 

فردوسی و....
ب��رای موفقیت، آش��نایی با زندگی م��ردان و زنان 
موف��ق  در ایران و جهان می تواند به تو انگیزه الزم را 
بدهد که  تو هم می توانی یکی از مردان موفق  باشی.

پارسا  امیری
روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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تخته سیاه

چرا وجود جایگاه روابط عمومی در 
استارت آپ ها بسیار ضروری است؟

روابط عمومی نه تنها رابطه ش��ما با بیرون س��ازمان 
را گسترش می دهد، بلکه روابط درون سازمانی را نیز 

بهبود می بخشد.
 شاید بیشتر استارت آپ ها در شروع کار خود نیاز به 
واحد روابط عمومی نداش��ته باشند و یا این وظیفه را 
به یکی از افراد فنی خود بسپارند، اما باید توجه کنید 
که واحد روابط عمومی تعیین کننده جایگاه ش��ما در 

میان رقبا خواهد بود. 
هرچه این واحد را قوی تر و فعال تر نگه دارید شانس 
ش��ما برای موفقیت و دریافت موقعیت های بهتر باال تر 

می رود.
در واقع روابط عمومی پل ارتباطی مش��تریان شما 
با س��ازمان است. مردم توس��ط این واحد با شما آشنا 
می ش��وند و به نوعی روابط عمومی نمایانگر شخصیت 

سازمان شما است.
 این واحد اس��ت که بر تصمیمات کلی ش��ما بسیار 
تاثیر می گذارد. یک واحد روابط عمومی خوب توانایی 
جذب بازخورد از مخاطبان و تحلیل آنها در کوتاه ترین 

زمان را دارد.
ب��ه گ��زارش نوپان��ا، در بس��یاری از مواق��ع روابط 
عمومی است که اهداف ش��ما در نسخه بعدی سایت 
و ی��ا نرم افزارتان را تغییر می دهد. همچنین این واحد 
وظیف��ه پایش روابط بین فردی و کنترل آنها در زمان 

بروز بحران را دارد.
اگ��ر واح��د رواب��ط عمومی خوبی داش��ته باش��ید 
کارمندان شما حس خوبی در سازمان خواهند داشت 
زی��را این واح��د همواره بر اتح��اد و یکدلی کارمندان 
تاثیر می گذارد و آنها را برای رس��یدن به هدف واحد 

تشویق می کند.
یک��ی از تعریف ه��ای مهم در م��ورد روابط عمومی 
این اس��ت که: »رواب��ط عمومی، مدیری��ت ارتباطات 
بین س��ازمان و گروه های اجتماعی مرتبط است.« بر 
این اس��اس، رواب��ط عمومی، میانجی بین س��ازمان و 
گروه های اجتماعی داخل سازمان و یا خارج آن است.

مس��ئول واحد رواب��ط عمومی بای��د بتواند بهترین 
تحلیل ها از افراد را در کوتاه ترین زمان به دس��ت آورد 
تا ب��ا ایجاد انگیزه در آنها به نس��بت شخصیت ش��ان 

سازمان را در راه پیشرفت و توسعه یاری کند.
نکت��ه مه��م در هر س��ازمان این اس��ت ک��ه رابطه 
مدیریت با روابط عمومی یک رابطه افقی و همس��طح 
اس��ت. اگر این رابطه عمودی و از باال به پایین باش��د 

روابط عمومی نمی تواند معجزه کند
. مدی��ر باید با مس��ئول روابط عموم��ی خود رابطه 
خوب و دوس��تانه ای داش��ته باش��د و او را در جریان 

جزییات اهداف خود قرار دهد.

نام استارت آپ: زیپ
 zip.st:وب سایت

سال تاسیس: 1۳9۶
موضوع: کوتاه کننده لینک

توضیح بیشتر:
زی��پ پلتفرمی اس��ت ب��رای کوتاه ک��ردن و مدیریت 

لینک ها.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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