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معاون وزیر نیرو در تشریح الیحه بودجه 97 عنوان کرد

 عزم دولت
در خصوصی سازی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یکی از ویژگی های شاخص الیحه بودجه 1397 کل کشور را عزم دولت در واگذاری 
امور به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: طرح های صنعت آب و برق می توانند از این رویکرد الیحه بودجه منتفع شوند.  »محسن 
بختیار« اضافه کرد: تبصره 19 الیحه بودجه 1397 کل کش��ور، عزم جدی دولت را برای اجرای طرح ها به روش مش��ارکت با 
بخش خصوصی و تعاونی به خوبی نشان داده است. براساس تبصره 19 الیحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می شود به منظور 

جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و...

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد 
همه شهرهای کشور در دهه فجر امسال 

تحت شبکه 3G و 4G  قرار می گیرند
1

3

2

گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت بنزین ادامه دارد

گرانی بنزین؛ هدف یا ضرورت

پس انداز یا درآمدزایی؟ 
با یک راه حل ساده ذهن تان  را تقویت کنید

کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری
راهکارهایی برای بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی
استراتژی برند، نقشه راه برند و اساسنامه برند چیست؟ 

تبلیغاتی که برای خودمان خیلی جذاب است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  راه اندازی دفتر تلگرام 
در دوبی

4

بـا وجـود مانـدگاری قیمـت دالر در کانـال 4200 تومان و 
افزایشـی که به طـور روزانه گاهـا در آن اتفـاق می افتد و 

همچنیـن پیش بینی هایـی کـه برای رشـد دوباره 
قیمت دالر وجود دارد، سیاستگذار ارزی...

پیش بینی نرخ دالر در سال های آتی

آیا دالر 4200 تومانی می ماند؟

یادداشت
اخبار خوب بودجه 97

برای بازار سرمایه

بودجه سال 97 اخبار خوبی 
ب��رای ب��ازار س��رمایه دارد که 
می تواند نقدینگی های جدیدی 
را وارد ای��ن ب��ازار کن��د. بازار 
س��رمایه ایران کامودیتی محور 
اس��ت و از قیمت ه��ای جهانی 
تأثیر زیادی می گیرد. عالوه بر 
این موضوع، بخشی از بازار نیز 
تحت تأثیر تصمیم های پولی و 
مالی اس��ت که در بخش کالن 
اقتصاد گرفته می ش��ود. بخش 
صادرات محور بازار از نرخ دالر 
تأثیر می گی��رد. تحلیلگران در 
این بخ��ش انتظار نرخ دالر در 
محدوده ه��ای 3700 تا 3750 
توم��ان را ب��رای بودج��ه 97 
داش��تند و رق��م اعالمی کمتر 
از پیش بین��ی آنها بود. اما نفت 
در بودجه س��ال آین��ده باالتر 
انتظ��ارات  و  پیش بینی ه��ا  از 
بود. به نظر می رس��د دولت به 
این اطمینان رس��یده است که 
با توج��ه به توافق ه��ای اوپک 
نفت را می تواند در قیمت های 
مناس��بی ب��ه فروش برس��اند. 
همین موضوع تأثیر مثبتی در 
گروه پاالیش��ی ها دارد و باعث 

تحرکاتی در نمادهای 
5این گروه...

علی اصغر 
ضیاچی

مدیر سرمایه گذاری 
شرکت امین توان 

آفرین ساز

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت اکنون بیش از ۸00 
ش��هر تحت پوشش شبکه 4G هس��تند که تا پایان ماه این 
تعداد به 900 ش��هر می رسد و می توان گفت که در دهه فجر 
همه شهرهای کشور تحت شبکه 3G و 4G قرار می گیرند. 
به گ��زارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
 فناوری اطالعات در چهاردهمین اجالس سراس��ری فناوری 
رس��انه با اش��اره به جمله معروفی از حضرت امام )ره( مبنی 
بر اینکه س��الح تبلیغات از سالح جنگ بُرنده تر است، گفت: 
تبلیغ��ات دو  محور دارد نخس��ت محور محت��وا و دوم محور 
فن��اوری برای توزیع محتوا که رس��انه هم بخش��ی از حوزه 
فناوری محس��وب می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تأکید بر فناوری رسانه ادامه داد: فناوری رسانه در پیشبرد 
اهداف و تأثیرگذاری بسیار مهم است و اقسام مختلفی دارد که 
شامل فناوری در نحوه تولید محتوا، فناوری در توزیع محتوا 
و فناری حوزه های مختلف می شود. آذری جهرمی با اشاره به 
اینکه مطابق فرمایش امیرالمومنین اکنون دنیا در حوزه خبر 
به س��مت کوتاه و  گزیده گویی رسیده است، اظهار کرد: امروز 
م��ردم خیلی حوصله برنامه های مفصل را ندارند و باید تالش 
ش��ود مطالب کوتاه و  در ی��ک کالم از نظر مفهوم به هم ربط 
پیدا کنند و پردازش نهایی در ذهن افراد شکل بگیرد. وی با 
بیان اینکه تکنولوژی چیزی به نام توییتر را به وجود آورده که 
در کوتاه ترین حالت پیام را ارس��ال کند و تأثیرگذاری داشته 
باش��د، تصریح کرد: شاید خیلی ها ندانند که اولین استادیوی 
تولی��د محتوای رادیوی��ی در عمارت کاله فرنگ��ی در وزارت 
ارتباطات اس��ت که هم اکنون به صورت موزه درآمده است و 
تاریخچه صنعت رادیوی کشور را می توان آنجا دید. باالترین 
مقام مسئول حوزه ICT کشور با اشاره به ظهور تلویزیون های 
آنالوگ و دیجیتال در دنیا، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 
91 درصد پوشش جمعیتی کشور تحت پوشش سیگنال های 
تلویزیونی کش��ور قرار دارند. وزیر ارتباطات با مهم دانس��تن 
نوع تکنولوژی در تأثیرگذاری بیش��تر افزود: هرچقدر محتوا 
با کیفیت باش��د، ام��ا فناوری ارائه و انتقال آن خوب نباش��د 
 4K تأثیرگذاری چندانی نخواهد داش��ت، کمااینکه فناوری
و HD تأثیرگذاری بیش��تری نس��بت به فناوری های قبل تر 
داش��تند. آذری جهرمی با اش��اره به آمار ارائه ش��ده در این 
اجالس مبنی بر اینکه هر ایرانی به طور میانگین س��ه ساعت 
و ۲5 دقیقه پای تلویزیون است، گفت: تلویزیون رسانه نهایی 
اس��ت و می توان از طریق آن محتوای صداوس��یما، ماهواره و 
IPTV را پخش کرد ولی در دنیا اس��تفاده از تلویزیون های 
سنتی در حال کاهش است و خدمات بر پایه پهن باند درحال 
رشد اس��ت. وی درباره علت رش��د خدمات بر پایه پهن باند 
اظه��ار کرد: از نظر تولید محتوا ب��ا فناوری های قبلی تفاوتی 
وج��ود ن��دارد و همان که محت��وا و خدم��ات روی ماهواره یا 
سیگنال های زمینی ارس��ال می شده در حال حاضر به دلیل 
موضوع اقتصاد و  هزینه کمتر نگهداری و سرمایه گذاری تغییر 
شکل رسانه داده است. محمد جواد آذری جهرمی خاطر نشان 
کرد: امروز 100میلیون گوش��ی و  تبلت فعال در کشور وجود 

دارد که از این تع��داد ۴۲ میلیون کاربر به خدمات پهن باند 
دسترس��ی دارند که حال اگر ای��ن تعداد کاربر را از جمعیتی 
که به دلیل س��ن نمی توانند از گوشی و  تبلت استفاده کنند 
جدا کنیم، ضریب نفوذ باالیی به دس��ت می آید که در کشور 
وج��ود دارد. وزیر ارتباطات با اع��الم اینکه از مجموع 1۲۴1 
شهری که در تقسیمات کشوری وجود دارد 1۲00 شهر تحت 
پوش��ش شبکه 3G قرار دارند و تا دو هفته آینده این پوشش 
نهایی می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸00 شهر 
تحت پوشش شبکه 4G هس��تند که تا پایان ماه این تعداد 
به 900 ش��هر می رسد و می توان گفت که در دهه فجر همه 
شهرهای کشور تحت ش��بکه 3G و 4G قرار می گیرند. وی 
راه اندازی و نگهداری شبکه را برای صدا و سیما بسیار پرهزینه 
و همراه با مخاطرات س��المتی ناش��ی از قرارگرفتن در کنار 
امواج دانس��ت و افزود: فناوری این ش��بکه را بدون هزینه در 
اختیار شما قرار می دهد و  رسانه از هزینه فناوری رها می شود. 
بنابراین برای صداوس��یما که همواره درگیر بودجه است این 
فرصت تاریخی اس��ت تا هزینه های خود را کاهش دهد. وزیر 
ارتباطات و  فناوری اطالعات با بیان اینکه رفتن به سوی پهن 
باند نیازمند الزاماتی اس��ت، گفت: زمانی فرهنگ در رس��انه 
این طور بود که مطلبی که تولید می ش��د به صورت هرمی در 
بین مردم توزیع می شد، اما امروز با توسعه فناوری این فرهنگ 
عوض شده است، به طوری که در دنیا صحبت از این است که 
هر فرد یک رس��انه اس��ت که مفهوم شهروند خبرنگار نیز در 
صداوس��یما استفاده می شود. آذری جهرمی با اشاره به اینکه 
مطابق قانون اساسی تلویزیون به صورت انحصاری در اختیار 
صداوسیماس��ت، اظهار کرد: درحالی ک��ه در حوزه پهن باند 
توزیع هرمی محتوا مفهومی ندارد، می خواهیم ضمن رعایت 
قانون اساس��ی، صداوسیما را نیز داشته باشیم. باالترین مقام 
مسئول حوزه ICT کشور با بیان اینکه یک راه حل این است 
که همه فناوری را مخصوص صداوسیما بدانیم و با بقیه مقابله 
کنیم که در این صورت با تکنولوژی درگیر می شویم، تصریح 
کرد: راه حل دوم رفتن به دنبال خالقیت و استفاده از ظرفیت 
موجود در این عرصه است. وی با اعالم اینکه بناست در عرصه 
رس��انه حرف حق خودمان را به گوش دنیا برس��انیم، افزود: 
تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بر حفظ مقاومت است و اگر 
رسانه ملی در این عرصه حضور نداشت صدای مقاومت مردم 
مظلوم یمن، سوریه، افغانس��تان و عراق و واقعیات گروه های 
تکفیری را چه کسی به گوش دنیا می رساند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات ضمن تأکید بر اینکه اگر در عرصه رسانه های 
نوین سیاست مان درس��ت نباشد، نه تنها حرف حق خودمان 
را نمی توانیم بزنیم، بلکه عرصه را نیز واگذار می کنیم، گفت: 
صداوس��یما فاخرترین محت��وای موجود در جهان اس��الم را 
تولید می کند و سریال هایی که س��اخته، در بیان واقعیات و 
تحریف ها تأثیرگذار بوده اس��ت و این فرصت در رس��انه های 
نوین فراهم اس��ت تا حرف خودمان را به گوش دنیا برسانیم. 
آذری جهرمی با طرح این سؤال که وقتی شبکه العالم به خاطر 
بحران های برخی از کش��ورها بسته شد، به اندازه کافی برای 

رساندن مطالب به فناوری های نوین پرداختیم، تصریح کرد: 
براساس گزارش های بین المللی در دنیا کف ترافیک مصرفی 
شبکه های ملی کشورها بر پایه مصرف 60 درصد ویدئو است 
و در ایران این میزان 10 درصد اس��ت که دو واقعیت را نشان 
می دهد؛ نخست اینکه بازار بکر و قابل توسعه ای داریم و دوم 
اینکه موانع در این حوزه زیاد اس��ت. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اس��تفاده از رسانه را مهم ذکر کرد و ادامه داد: وقتی 
کاربری یک ویدئوی خانگی را که براس��اس مجوزهای قانونی 
ساخته شده از طریق سوپرمارکت ها در قالب سی دی با قیمت 
حدود 3هزار تومان می خرد، اگر قرار باشد با استفاده از شبکه 
تنها یک گیگ را برای دیدن آن فیلم صرف کند باید 3600 
تومان را بپردازد که معلوم است هیچ کس برای دیدن فیلم از 
 ICT شبکه اس��تفاده نمی کند. باالترین مقام مسئول حوزه
کشور درباره ش��بکه ملی اطالعات گفت: برای محقق کردن 
ش��بکه ملی اطالعات که بای��د 60درصد ترافیک مصرفی آن 
ترافیک صوت و تصویر باش��د، مدل حجمی را برداشتیم که 
بنابه اعالم مدیر یکی از سرویس های ویدئویی، فقط در سه روز 
نخست 13درصد ترافیک استفاده آنها رشد داشته است. اگر 
صداوسیما به عنوان نیمی از درآمد IPTV هایی را که به آنها 
مجوز داده بگیرد پس چیزی برای آنها باقی نمی ماند و رش��د 
نمی کنن��د، لذا باید در مدل اقتصادی خود تجدید نظر کنند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه باید با استفاده 
از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی تعریف صوت و تصویر 
فراگیر را با صداوس��یما مشخص کنیم، گفت: بحث مالکیت 
معنوی و حقوقی آثاری که در این عرصه تولید می ش��ود در 
دولت درحال پیگیری اس��ت تا با کمک صداوسیما و استفاده 
از ظرفیت مجلس تولیدات دیجیتال فضای الزم را از آن خود 
کنند. آذری جهرمی با اشاره به عالقه ایرانیان خارج از کشور 
برای دیدن محتوای صداوس��یما اظهار کرد: در ویدئو استریم 
تأخیر در دریافت اطالعات باید کمتر از 100 میلی ثانیه باشد 
که اگر سرورها در داخل کشور باشد، تأخیر دریافت اطالعات 
در خارج از کش��ور باتوجه به بعد مسافت به 300 میلی ثانیه 
می رس��د، لذا ظرفیت اس��تفاده از محتوای داخل در خارج از 
کش��ور از میان می رود. انحصار صداوس��یما مربوط به حوزه 
تولیدات اس��ت و اگر در حوزه فناوری بتوانیم بخش های فنی 
را در صداوس��یما برون س��پاری کنیم و انحصارات به سمت 
تولی��دات برود و با خ��روج از تصدیگری با ق��درت در عرصه 
جهانی حاضر شویم، در این صورت بازده آن 10 برابر می شود 
و این راهکار استراتژیک برای خروج از شرایط پرزحمت فعلی 
اس��ت. وی با بیان اینکه جای تغییر بزرگی احساس می شود، 
خاطرنشان کرد: سیاست صداوسیما باید برای فعاالن مجازی 
داخل کش��ور به سیاس��ت درکناری تبدیل شود و با راندمان 
باالتری این ظرفیت را به مردم عرضه کنیم که طبیعتا مشکل 
اش��تغال هم حل می شود. وی درآمد کل سازمان صداوسیما 
را از تبلیغات س��االنه 1300 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
کل تبلیغات محیطی در کشور نیز 600 میلیارد تومان است 
درحالی که فقط در تبلیغات فضای مجازی برآورد ما این است 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد 

همه شهرهای کشور در دهه فجر امسال تحت شبکه 3G و 4G  قرار می گیرند
وزیر نفت از ارائه فرصتی شش ماهه به شرکت روسی 
گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی خبر داد. به 
گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه پس از امضای تفاهم نامه با 
ش��رکت گازپروم برای انجام مطالع��ات پروژه ال ان جی 
در جمع خبرن��گاران با تأکید بر اینکه مذاکرات مذکور 
بس��یار مفید بود، گفت: وزارت نفت با ش��رکت گازپروم 
در یک س��ال اخیر تفاهم نامه ه��ای متعددی امضا کرده 
اس��ت. این ش��رکت باید برنامه و طرح توس��عه خود را 
 B و A ب��رای میدان های کیش، پارس ش��مالی، فرزاد
ارائ��ه کند. وی افزود: این توس��عه ها به ط��ور طبیعی با 
برنامه ص��ادرات همراه خواهد بود، زی��را هزینه ها باید 
از مح��ل صادرات بازپرداخت ش��ود. وزیر نفت با تأکید 
ب��ر اینکه ش��رکت گازپروم ش��رکت باتجربه ای اس��ت، 
تصریح کرد: این ش��رکت چه در قالب احداث خط لوله 
و چ��ه در مورد احداث واحده��ای ال ان جی برنامه های 
خ��ود را پیش بین��ی ک��رده اس��ت. زنگنه با اش��اره به 
امضای یادداش��ت تفاهم نامه ب��رای مطالعه پروژه ایران 
 ال ان ج��ی بی��ن وزارت نف��ت و گازپروم، گف��ت: امروز 
یادداشت تفاهم جدیدی بین وزارت نفت و صندوق های 
نفت که مالک ایران ال ان جی هستند با شرکت گازپروم 

امضا شد. کارخانه ال ان جی با ظرفیت حدود 10میلیون 
تن در سال نیمه تمام است که شرکت گازپروم فرصت 
دارد ظ��رف مدت حداکثر ش��ش م��اه مطالعات مالی و 
فنی خود را انجام و پیش��نهاد خود را برای مش��ارکت 
سهمی و سرمایه ای در این کارخانه ارائه بدهد. این یک 
قدم مهم برای حضور گازپروم در طرح های توس��عه ای 
گازی ایران و پتروش��یمی های متکی به گاز است. وی 
در ادام��ه با بیان این که ایران و روس��یه اولین و دومین 
دارندگان گاز جهانی هستند، تأکید کرد: همکاری این 
دو کش��ور در بازارهای جهانی گاز بس��یار تعیین کننده 
اس��ت. وزیر نفت در مورد هزینه م��ورد نیاز برای اتمام 
پروژه ایران ال ان جی توضیح داد: طرح ال ان جی نیاز به 
حدود ۴میلیارد دالر سرمایه برای اتمام دارد، اما این که 
چطور مش��ارکت بعدی صورت بگی��رد باید در ماه های 
آتی تعیین شود. به طور کلی نمی توان در این مورد عدد 
داد اما ده ها میلیارد دالر برای آن الزم اس��ت. زنگنه در 
پاسخ به این سؤال که گازپروم شریک ایران در صادرات 
خواهد بود یا ایران گاز را به واس��طه این شرکت صادر 
می کن��د، گفت: همه این موارد می تواند صورت بگیرد و 

این موضوع بستگی به قراردادهای آتی دارد. 

مدیرعامل شرکت گازپروم با اشاره به مطالعه میادین 
گازی کیش، پارس شمالی، فرزاد A و فرزاد B توسط 
این ش��رکت گف��ت: نتایج مطالعات طی س��ه ماه اول 
سال آینده میالدی به وزارت نفت ایران ارائه می شود. 
الکس��ی میلر پس از امضای یادداشت تفاهم نامه برای 
مطالعه پروژه ایران ال ان جی بین وزارت نفت و شرکت 
گازپروم با تأکید بر این که مذاکرات مذکور بسیار مفید 
ب��ود، اظهار کرد: ایران و گازپروم گام مهمی رو به جلو 
برداش��تند. جزییات تفاهم نامه ای ک��ه در مورد پروژه 
ای��ران ال ان جی امضا ش��د مورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت و پیگیری خواهد شد. ما امکانات پروژه ای را که 
مربوط به انتقال گاز اس��ت بررسی خواهیم کرد. وی با 
اشاره به امضای تفاهم نامه برای مطالعه میادین کیش، 
پارس شمالی، فرزاد A و فرزاد B، گفت: اطالعات این 
پروژه ها در حال بررس��ی است و در حال آماده کردن 
گزارش توسعه میادین مذکور هستیم و نتایج گزارش 
را طی س��ه ماه اول سال آینده ارائه خواهیم کرد. میلر 
در پایان اظه��ار کرد: امروز در مورد امکانات توس��عه 
همکاری دوجانبه در زمینه های دیگر گازی تبادل نظر 

داشتیم. 

زنگنه خبر داد

فرصت 6 ماهه به گازپروم برای مطالعه پروژه ال ان جی

مدیرعامل گازپروم خبر داد

ارائه نتیجه مطالعه چهار میدان گازی در سه ماه



ح��دود ۲۰میلی��ون خ��ودرو 
می کنن��د؛  ت��ردد  کش��ور  در 
خودروهایی که برای کالنشهرها 
آلودگی ایج��اد می کنند و برای 
اقتص��اد کش��ور هزین��ه دارند. 
بررسی ها نشان می دهد، قیمت 
بنزین��ی ب��رای ای��ن خودروها 
عرضه می ش��ود، کمتر از نیمی 
از قیم��ت واقع��ی آنهاس��ت. به 
گزارش خبرآنالین، آمارها نشان 
می دهد مصرف روزانه بنزین در 
کش��ور حدود ۲۷میلی��ون لیتر 
اس��ت؛ یعنی ماهانه ۸۱میلیون 
لیتر. نتایج یک بررسی حکایت 
از آن دارد ک��ه خودروهایی که 
در داخل کش��ور تردد می کنند، 
روزان��ه ۲لیتر  به طور متوس��ط 
از خودروهایی  بیش��تر  بنزی��ن 
اروپای��ی  کش��ورهای  در  ک��ه 
تردد دارن��د، مصرف می کنند و 
درس��ت به همین نسبت میزان 
آالیندگی آنها هم بیش��تر است. 
همی��ن دو هفته قب��ل بود که 
اطالع��ات مرک��ز پای��ش هوای 
تهران نش��ان داد ک��ه از ابتدای 
س��ال تاکن��ون ۳۲ روز آل��وده 
به ثبت رس��یده اس��ت. هرچند 
تعداد روزهای آلوده به نس��بت 
س��ال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ رون��د 
کاهش��ی داش��ته، اما هنوز هم 
آلودگی هوا معضل اصلی کشور 
است. رشد روزافزون این میزان 
مصرف در کنار پیش بینی تولید 
خودرو در س��ال جاری، نش��ان 
از افزای��ش بار هزینه های دولت 
دارد. آن طور که وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت پیش بین��ی 
کرده، امس��ال باید یک میلیون 
و ۵۰۰هزار دستگاه انواع خودرو 
به تولید برس��د، حال آنکه سال 
گذشته یک میلیون و ۳۴۰هزار 
دس��تگاه خودرو تولید شد. این 
آم��ار در کن��ار واردات خ��ودرو 
ک��ه تا نیمه س��ال جاری حدود 
۳۰هزار دستگاه به ثبت رسیده، 
نش��ان می دهد که ایران بهشت 
خودروه��ا برای مص��رف بنزین 

ارزان است. 
باری که بر دوش اقتصاد است

بررس��ی ها نش��ان می ده��د 
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین 
برای دول��ت ۲۷۰۰تومان تمام 
می ش��ود، یعن��ی دول��ت ناچار 
هر  روی  اس��ت ۱۷۰۰توم��ان 
لیتر بنزین یارانه پرداخت کند. 
لیتر  ۹۶میلی��ون  احتس��اب  با 
بنزین��ی که هر ماه در کش��ور 
مصرف می ش��ود، دولت ماهانه 
یک ه��زار و ۳۵۰میلیارد تومان 
یارانه بنزی��ن پرداخت می کند 
ک��ه این رق��م در س��ال حدود 
۲۰هزار میلی��ارد تومان هزینه 
اضافه برای دول��ت در بر دارد. 
اگرچه تولید بنزین در کش��ور 

یک��ی از برنامه ه��ای بلندمدت 
ب��وده و در س��ال های اخیر نیز 
اهتمام ویژه ای برای خودکفایی 
آن صورت گرفته، اما براس��اس 
آمارهای رس��می کشور، دولت 
ماهانه ۱۲میلی��ون لیتر بنزین 
وارد می کند. آن طور که منصور 
ملی  شرکت  مدیرعامل  ریاحی 
پخش فرآورده های نفتی چندی 
پیش اعالم کرد، در حال حاضر 
میانگین تولید بنزین در کشور 
۶۵ ت��ا ۶۶میلیون لیتر اس��ت 
و میانگی��ن مص��رف بنزین در 
کشور ۷۹میلیون لیتر است؛ به 
عبارتی دیگر اختالف بین تولید 
۱۴میلیون  بنزی��ن  مص��رف  و 
لیتر بوده که ب��رای جبران آن 
وارد  بنزی��ن  لیتر  ۱۲میلی��ون 
کش��ور و ۱.۵ میلیون لیتر نیز 
از ذخایر موجود تأمین می شود. 
حاال در نظر بگیرید که امس��ال 
با افزایش میزان تولید خودرو، 
میزان مصرف هم روند افزایشی 
داشته است. مثال مصرف بنزین 
در تیرماه سال جاری نسبت به 
تیرماه سال گذشته ۱۰میلیون 
لیتر افزایش داش��ته اس��ت. به 
تولی��د داخلی،  افزای��ش  ج��ز 
خودروه��ای با عم��ر ۲۰ تا ۲۵ 
سال هم رقم قابل توجهی است 
که هم مصرف را باال برده و هم 

منبعی برای آلودگی است. 

دالیل اقتصادی و اجتماعی
می گوین��د  اقتصاددان��ان 
بنزی��ن، یک  قیمت  افزای��ش 
تصمی��م اقتصادی اس��ت. در 
ح��ال حاضر ی��ک لیت��ر آب 
معدن��ی برابر ب��ا قیمت بنزین 
کاالی  ای��ن  عرضه می ش��ود. 

مهم در کش��ورهای همس��ایه 
چندین برابر قیمتی اس��ت که 
در کش��ور ما عرضه می ش��ود. 
 در ترکی��ه ه��ر لیت��ر بنزی��ن

 ۵ لی��ر اس��ت، یعن��ی بی��ش 
بنزی��ن  از  توم��ان  از ۴ه��زار 
ای��ران ارزان ت��ر اس��ت. به جز 
دالیل اقتص��ادی، اجتماعی و 
زیست محیطی قانون هم اجازه 
افزای��ش قیمت بنزی��ن را به 
دولت داده است. طبق قانون، 
بای��د قیمت بنزین بر اس��اس 
فوب خلیج فارس تعیین شود؛ 
یعنی قیمت بنزین باید ۹۰ تا 
۹۵ درص��د ف��وب خلیج فارس 
باش��د و از آنجای��ی در ح��ال 
حاض��ر قیم��ت جهان��ی نفت 
۶۵دالر است، ادامه قیمت های 
کنونی به زیان اقتصاد کش��ور 
اس��ت. در دوس��ال گذشته به 
دلی��ل کاه��ش به��ای جهانی 
نفت، دولت ه��م قیمت بنزین 
را ثابت نگه داشت، اما حاال که 
رفته،  ب��اال  جهانی  قیمت های 
ثبات این قیمت مساوی است 
اضافی  هزینه ه��ای  تحمیل  با 
به اقتصاد کش��ور. از س��ویی، 
از  گزارش های جهانی حکایت 
آن دارد که قیمت بنزین سوپر 
در فوب خلیج فارس در ابتدای 
س��ال جاری )م��ارس ۲۰۱۶( 
به ازای هر بش��که ۵۱/۵ دالر 
بوده که با توجه به دالر ۳۵۰۰ 
تومان��ی، قیمت هر لیتر بنزین 
س��وپر در ف��وب خلیج ف��ارس 
ج��اری س��ال  ابت��دای   در 

در  هزین��ه  توم��ان   ۱۸۰۰  
برداش��ته اس��ت، این در حالی 
است که بنزین سوپر در داخل 
کشور ۱۲۰۰ تومان به فروش 

می رسد. 
افزایش قیمت بنزین و قانون 

هدفمندی یارانه ها
تصمیم دولت ب��رای افزایش 
قیمت بنزی��ن در حالی صورت 
می گی��رد که بر اس��اس قانون 
هدفمندی یارانه ها مقرر بود در 
پایان ۵س��اله دوره اجرای این 
قان��ون یعنی در س��ال ۱۳۹۴، 
در  ان��رژی  حامل های  قیم��ت 
ای��ران با افزای��ش قدرت خرید 
و رقابتی تر ش��دن ب��ازار، آزاد 
ش��ود. این در حالی اس��ت که 
اهداف پیش بینی ش��ده در این 
قانون نتوانس��ت جامه حقیقت 
را بر تن کند. از آنجا که قیمت 
بنزین در س��ال ۱۳۹۵ تغییری 
را تجرب��ه نکرده، بهترین حالت 
ممکن که کارشناس��ان توصیه 
کرده اند، این اس��ت که قیمت 
در حوال��ی ۱۵۰۰ توم��ان در 
ه��ر لیتر برس��د. هرچند مجوز 
افزایش قیم��ت بنزین در قالب 
قانون بودجه س��ال جاری برای 
دول��ت صادر ش��ده اس��ت، اما 
نوبخت  آن طور ک��ه محمدباقر 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
گفته ای��ن تصمیم با هماهنگی 
انج��ام خواهد ش��د.  مجل��س 
دول��ت در خص��وص  مصوب��ه 
حامل ه��ای  قیم��ت  افزای��ش 
ان��رژی تنه��ا بنزی��ن را در بر 
ندارد و بهای گازوییل نیز طبق 
پیش بینی های صورت گرفته به 
۴۰۰ تومان در هر لیتر خواهد 
قیم��ت گازویی��ل در  رس��ید. 
ش��رایط کنونی به ازای هر لیتر 
پیش بینی  اس��ت.  تومان   ۳۰۰
شده اس��ت بار تورمی ناشی از 
رش��د قیمت بنزین و گازوییل 

حدود ۱.۲درصد باشد. 
 ۱۰ تغییر قیمت بنزین، از 

بازرگان تا روحانی
 از ابت��دای پی��روزی انق��الب 
تاکنون ۹ بار قیمت بنزین تغییر 
کرده است. اولین تغییر در سال 
۱۳۵۹ اتف��اق افتاد و در صورت 
افزایش نرخ بنزین دهمین تغییر 
در س��ال ۱۳۹۶ رق��م خواه��د 
خ��ورد. هر لیتر بنزین در س��ال 
۱۳۵۷ براب��ر با ی��ک تومان بود، 
ام��ا در س��ال ۱۳۵۹ قیمت این 
فرآورده نفتی به ۳ تومان افزایش 
یاف��ت. طوالنی تری��ن دوره عدم 
تغییر قیمت در س��ال های دهه 
۶۰ اتف��اق افت��اد. در این دوران 
قیمت ه��ا تغییری را تجربه نکرد 
تا اینک��ه باالخره پ��س از پایان 
 جن��گ تحمیلی قیمت بنزین به 
۵ توم��ان در ه��ر لیتر رس��ید. 
در ده��ه ۶۰ بنزین ب��ه صورت 
س��همیه ای و از طری��ق کوپ��ن 
توزیع می ش��د. بار دیگر در سال 
بار دیگر تجربه ای  ۱۳۸۶ بنزین 
بس��یار مهم را از س��ر گذراند و 
با س��همیه بندی و کارتی شدن 
مصرف بنزین، روند رو به رش��د 
آن مهار شد. بخش مهمی از سبد 
سوختی کشور در حال حاضر به 
بنزی��ن اختصاص دارد. بنزین به 
حدی در وادی سیاس��ت سکنی 
گزی��ده اس��ت که حت��ی وقتی 
غرب درصدد فش��ار ب��ر اقتصاد 
ایران برآمد نس��بت ب��ه تحریم 
فروش بنزین به ایران اقدام کرد. 
قیم��ت بنزین در س��ال ۱۳۹۴ 
تک نرخی ش��د و به هزار تومان 
رسید. پیش از تک نرخی شدن 
بنزی��ن، خرید بنزی��ن از طریق 
کارت سوخت صورت می گرفت، 
اما هر چند کارت س��وخت هنوز 
حذف نشده است، اما با این حال 
با ت��ک نرخی ش��دن قیمت ها، 
دارندگان خودرو کمتر اقبالی به 
اس��تفاده از کارت سوخت نشان 
می دهن��د. س��وخت گیری اغلب 
از طریق کارت ه��ای موجود در 
جایگاه های سوخت گیری صورت 
می گیرد، این در حالی است که 
طرح هایی مبنی بر تفاوت قیمت 
س��وخت در صورت سوختگیری 
ب��ا کارت جای��گاه نس��بت ب��ه 
استفاده از کارت سوخت خودرو 
پیش تر در مجلس مطرح ش��ده 
بود که نتوانس��ت نظر مس��اعد 
نمایندگان را با خود همراه کند. 
دهمی��ن تغیی��ر قیمت��ی بنزین 
در چه��ار ده��ه اخی��ر در حالی 
ص��ورت می گیرد ک��ه همچنان 
 معض��ل مص��رف ب��االی بنزین، 
توس��عه نیافتگی ناوگان حمل و 
نقل عموم��ی و آالیندگی باالی 
خودروه��ای پرمص��رف ایران��ی 

پابرجاست. 

گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت بنزین ادامه دارد

گرانی بنزین؛ هدف یا ضرورت

هواپیمایی  س��ازمان  نماینده 
کشوری در شهر فرودگاهی امام 
خمین��ی )ره( گفت بر اس��اس 
آماره��ای معتب��ر جهانی، ایران 
بین س��ال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۴۰ 
میالدی رتبه س��وم جهان را در 
هوانوردی  رش��د صنعت  زمینه 
به خود اختص��اص می دهد که 
این موض��وع نویدبخش افزایش 
ظرفی��ت حم��ل و نق��ل هوایی 
کش��ور اس��ت. محمدرضا بلبلی 
 در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا، گفت: 
بر اس��اس پیش بینی و آمارهای 
قابل اس��تناد جهان��ی، ایران در 
س��ال های آینده پس از ویتنام 
و هندوس��تان، دارای بیشترین 
هوان��وردی  رش��د در صنع��ت 
خواه��د بود. وی ب��ا بیان اینکه 
آینده  نویدبخ��ش  آم��ار،  ای��ن 

روش��ن صنعت هوانوردی ایران 
اس��ت، اف��زود: امیدواری��م ب��ا 
اقدامات انجام شده و برنامه های 
در دس��ت اج��را، ای��ن اهداف 
محقق شود. بلبلی همچنین در 
پاسخ به پرسش��ی در خصوص 
پیش بین��ی  و  جام��ع  ط��رح 
ش��ده ب��رای ش��هر فرودگاهی 
 ام��ام خمین��ی )ره( نی��ز گفت: 
ب��ر اس��اس برنام��ه راهب��ردی 
مصوب برای فرودگاه بین المللی 
ظرفی��ت  خمین��ی)ره(،  ام��ام 
پ��روازی این فرودگاه در س��ال 
۲۰۴۶ به ۹۰ ت��ا ۱۱۰ میلیون 
مس��افر افزای��ش می یاب��د. این 
مس��ئول در صنعت هواپیمایی 
کش��ورمان اضافه کرد: در واقع 
این طرحی اس��ت که براس��اس 
ب��رای مقطع  برنام��ه راهبردی 

میان م��دت و بلندمدت در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت ک��ه بر این 
اس��اس، ت��ا س��ال ۲۰۴۶ این 
ف��رودگاه به ۹۰ تا ۱۱۰ میلیون 
مس��افر خدمات و سرویس ارائه 
کند. وی با بیان جزییات و روند 
اجرای این طرح جامع نیز گفت: 
بین المللی  فرودگاه  جامع  طرح 
امام خمینی)ره( در چند سطح 
مختلف بررس��ی و تصویب شده 
و ب��ه زودی از س��وی وزارت راه 
و شهرس��ازی برای اج��را ابالغ 
و پیش بین��ی می ش��ود تا پایان 
امسال حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون 
مس��افر از ف��رودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( ت��ردد کنند. 
نماین��ده س��ازمان هواپیمای��ی 
کشوری در شهر فرودگاهی امام 
خمین��ی )ره( در خصوص روند 

اجرا و تکمیل طرح های افزایش 
ظرفیت مس��افر در این فرودگاه 
نی��ز گفت: پیش بینی می ش��ود 
ترمینال » س��الم« این فرودگاه 
تا پایان فصل پاییز س��ال آینده 
تکمیل ش��ود که این ترمینال، 
ح��دود ۳.۵ ت��ا ۴میلی��ون نفر 
ظرفیت اسمی دارد و همچنین 
ب��ا بهره ب��رداری از فاز نخس��ت 
ترمینال ۳ یا ایرانشهر، ظرفیت 
این ف��رودگاه چند برابر افزایش 
می یابد. این مسئول در فرودگاه 
بین الملل��ی ام��ام خمینی )ره( 
در خص��وص برخی مش��کالت 
معطل��ی مس��افران ک��ه قص��د 
دارن��د از این ف��رودگاه به دیگر 
نقاط جهان عزیم��ت کنند نیز 
گف��ت: این مش��کالت در آینده 
بسیار نزدیک با راه اندازی پایانه 

سالم و ایرانش��هر رفع می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، فاز نخس��ت 
فرودگاه امام خمینی )ره( دارای 
فعال  مس��افربری  ترمینال  یک 
با ظرفی��ت جابه جایی ۴میلیون 
مس��افر و ۱۲۰هزار ت��ن بار در 
س��ال بوده و فاز ۲ فرودگاه نیز 
در حال س��اخت است. شهریور 
۹۳ نیز پل ارتباطی فاز ۱ و ۲ با 
تغییر کاربری به عنوان ترمینال 
بهره برداری  مورد  حجاج  موقت 
قرار گرف��ت. نماینده س��ازمان 
در ش��هر  هواپیمایی کش��وری 
خمینی)ره(  ام��ام  فرودگاه��ی 
به منظور ش��رکت در نشس��ت 
شرکت های  مسئوالن  تخصصی 
هواپیمای��ی عض��و »اک��و« ب��ه 
پاکس��تان  پایتخت  اس��الم آباد 

سفر کرده است. 

بر اساس آمارهای معتبر جهانی بین سال های 2۰۱7 تا 2۰4۰ میالدی اتفاق می افتد

رشد صنعت هوانوردی ایران تا رتبه سوم جهانی

گزارش2

اقتصاد کالن

وزیر نفت، بخش خصوصی چین را به 
سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد

وزی��ر نف��ت، روابط ایران و چی��ن را در بخش انرژی 
گس��ترده دانس��ت و از بخش خصوص��ی چی��ن برای 
سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد. به گزارش »فرصت 
ام��روز« به نق��ل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، ش��امگاه 
سه ش��نبه در دیدار با »ونگ یانگ گئ��و«، رئیس اتاق 
بازرگان��ی بین الملل��ی چین اظهار ک��رد: ایران و چین 
روابط گس��ترده و بس��یار مس��تحکمی در بخش های 
مختلف بخش انرژی با ش��رکت های چینی دارند. وی 
ابراز امیدواری کرد این سفر سبب توسعه و تحکیم این 
روابط شود و در کنار افزایش سطح مبادالت تجاری دو 
کشور، شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی شرکت های 
چینی در ایران باش��یم. همچنین رئیس اتاق بازرگانی 
بین المللی چین در این دیدار به روابط گسترده ایران و 
چین اشاره کرد و افزود: چین دارای کمبود منابع انرژی 
است و این در حالی است که ایران، دوست قدیمی مان 
منابع غنی نفت و گاز دارد که این می تواند به گسترش 
روابط دو کشور کمک کند. وی با بیان اینکه روابط روبه 
رش��د ایران و چین با همه سختی ها ادامه یافت، افزود: 
ای��ران و چین می توانند در زمینه های س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در ایران، نفت و پتروشیمی با یکدیگر 
همکاری کنند. مبادالت تجاری ایران و چین پارس��ال 
۳۱ درصد رشد داشته است. در دیدار روسای جمهوری 
 دو کش��ور قرار بر این ش��د تا س��طح مبادالت تجاری 
تهران-پک��ن ت��ا ۶۰۰ میلیارد دالر در س��ال برس��د. 
شرکت های چینی در توسعه برخی از میدان های نفتی 

مهم ایران مانند آزادگان و یادآوران مشارکت دارند. 

ایرانی ها سال آینده چقدر جریمه 
رانندگی می دهند؟ 

دول��ت پیش بین��ی کرده اس��ت که در س��ال آینده 
درآم��دی برابر با ۳هزار میلی��ارد تومان از محل جرایم 
رانندگی به دس��ت بیاورد. به گ��زارش خبرآنالین، این 
درآمد که در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت 
در قانون بودجه س��ال گذش��ته برابر با ۲ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود. آخرین آمارها نشان 
می دهد در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون خودرو و 
۱۲ میلیون موتورس��یکلت در ایران وجود دارد به این 
ترتیب جمع خودروها و موتور س��یکلت ها ۳۱ میلیون 
وسیله نقلیه را تش��کیل می دهد. بر این اساس به نظر 
می رس��د طبق محاس��بات صورت گرفته، پیش بینی 
شده اس��ت به طور متوس��ط راننده هر وس��یله نقلیه 
نزدیک به ۱۰۰ هزار توم��ان جریمه تخلفات رانندگی 
را پرداخت کند. رقم دقیق سرانه مذکور برابر با ۹۶هزار 
و ۷۷۴ تومان اس��ت. به ای��ن ترتیب در اثر عدم رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی ه��ر روز جریمه ای برابر با 
۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان از س��وی 
رانندگان پرداخت خواهد شد. به نظر می رسد این بند 
درآمدی پیش بینی ش��ده در الیحه بودجه سال آینده 
 یکی از معدود بندهایی اس��ت که ع��دم تحقق درآمد 
پیش بینی شده آن می تواند نشان دهنده توسعه یافتگی 
کش��ور و بهبود وضعیت در حوزه حمل و نقل باش��د. 
میزان باالی جرایم رانندگی در ایران یکی از مهم ترین 
معضالتی اس��ت ک��ه در عرصه حمل و نقل به چش��م 
می خ��ورد. در قالب الیحه بودجه همچنین پیش بینی 
شده است یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز درآمد از 
محل جرایم معوق حاصل شود. این رقم در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۶ برابر با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. 
بررسی ها نشان می دهد عدم پایبندی به قوانین رانندگی 
یکی از مهم ترین دالیل باال بودن آمار تصادفات در ایران 
اس��ت. باال بودن نرخ تصادفات فشاری شدید بر اقتصاد 
ملی و جامعه ایران وارد می کند. برخی محاسبات نشان 
از آن دارد که خس��ارت ناشی از تصادفات رانندگی در 

ایران برابر با ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. 

براساس آمار 8 ماهه گمرک
صادرات ایران به مالزی 5 برابر شد

صادرات ایران به مالزی در هش��ت ماهه س��ال جاری 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته بیش از پنج برابر 
شده است. بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی هشت ماهه نخست س��ال جاری، در این مدت 
۴۳۴ هزار و ۶۷۵ ت��ن انواع کاال از ایران به مالزی صادر 
ش��ده که ۵۵ صدم درص��د از وزن کل صادرات ایران به 
مال��زی را به خود اختصاص می ده��د. همچنین ارزش 
کااله��ای صادراتی ایران به این کش��ور در مدت مذکور 
۱۶۰ میلی��ون و ۴۶۲ ه��زار و ۷۹۱ دالر بوده که از این 
حی��ث نیز ۵۶ صدم درص��د از کل ارزش صادراتی ایران 
مربوط به صادرات کاال به کشور مالزی است. آمار گفته 
 ش��ده در حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته در همین 
م��دت زمان تنه��ا ۱۰۱هزار و ۶۹۴ ت��ن کاال از ایران به 
مالزی صادر ش��ده بود که به ای��ن ترتیب صادرات وزنی 
ایران به مالزی از سال گذشته تاکنون ۳۲۷ درصد رشد 
را نشان می دهد. از سوی دیگر ارزش کاالهای صادر شده 
از ایران به مقصد مالزی در هش��ت ماهه س��ال گذشته 
۳۰ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۹۵۱ دالر بوده که با توجه به 
مقایسه این آمار با ارزش صادرات ایران به مالزی در سال 
جاری، رش��د ۴۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران به این 
کش��ور در آمار مشاهده می شود. به این ترتیب صادرات 
ایران به مالزی در مدت مذکور در سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر شده است. 
 

نگاه

چینی ها و مبادالت 27 میلیارد 
دالری با ایران

همکاری ه��ای تجاری تهران و پکن در س��ال های 
گذشته بر اساس آمارها و اسناد موجود گمرک ایران 
و وزارت بازرگان��ی چین تا س��ال ۲۰۱۴ میالدی هر 
س��اله رشد داشته اس��ت اما در س��ال های ۲۰۱۵ و 
۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده اس��ت ولی در سال ۲۰۱۷ 
مج��ددا افزای��ش یافته اس��ت که بیانگر چش��م انداز 
مناس��ب دو کشور اس��ت. گس��تره همکاری های دو 
کش��ور در س��ال های اخیر به ق��دری قابل توجه بود 
که چی��ن به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت ایران 
در س��ال ۲۰۱۶ میالدی لقب گرفت و در این س��ال 
۶۳درص��د از کل ص��ادرات ای��ران به چی��ن را نفت 
تش��کیل داد. به ط��ور حتم چین و ای��ران را باید دو 
شریک استراتژیک دانست؛ ش��رکایی که در شرایط 
نابسامان بین المللی در کنار یکدیگر بوده اند اما نکته 
مهم در این بین گسترش روابط و مناسبات اقتصادی 
در چه��ار س��ال اخیر اس��ت، زمانی ک��ه دولت های 
عملگرای دو کشور بر سر کار آمدند. به گزارش ایرنا، 
در سال ۲۰۱۶ میالدی حجم مبادالت تجاری ایران 
و چین از لحاظ وزنی ۴۱۰ هزار تن نس��بت به سال 
۲۰۱۵ افزایش یافت و از لحاظ ارزشی نیز این رقم به 
بیش از ۳۱.۲۴ میلیارد دالر رس��ید، اگرچه این رقم 
نتوانست رکورد ۵۰ میلیارد دالری دو کشور در سال 
۲۰۱۴ را تک��رار کند، اما در ۹ ماه س��ال ۲۰۱۷ و بر 
اساس جدیدترین آمار گمرک چین، ارزش مبادالت 
تج��اری ایران و چین از م��رز ۲۷ میلیارد دالر فراتر 
رفته اس��ت که تراز تجاری ۵۴۰ میلیون دالر به نفع 
کش��ورمان را نش��ان می دهد. یعنی ایران در ۹ ماهه 
اخیر ۱۳.۸۸ میلی��ارد دالر کاال به چین صادر کرده 
است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳میلیارد دالر افزایش داش��ته و این در حالی اس��ت 
که س��ال گذشته تراز تجاری دو کشور ۹۴۰ میلیون 
دالر ب��ه نفع چین ب��ود. برخی این می��زان افزایش 
ص��ادرات را به افزایش قیمت نفت نس��بت می دهند 
درحالی که سفیر ایران در چین معتقد است با توجه 
ب��ه اینکه از لحاظ وزنی نیز ص��ادرات ایران به چین 
در ای��ن دوره ۹ ماهه ۷میلیون تن نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل افزایش داشته اس��ت این تفسیر 
نمی تواند درس��ت باشد. همچون سال های قبل نفت 
خام مهم ترین کاالی صادراتی ایران به چین اس��ت. 
می��زان صادرات نف��ت خام ایران ب��ه چین در مدت 
ای��ن ۹ ماه برابر ب��ا ۸.۷۴ میلی��ارد دالر بود و چین 
با واردات روزانه ۶۳۳ هزار بش��که نفت از کشورمان 
بزرگ ترین خریدار نفت ایران محس��وب می شود. بر 
اس��اس آمار گمرک چین، در ۹ ماهه گذشته افزون 
ب��ر ۲۲.۷۴ میلیون تن کاال ب��ه ارزش ۵.۱۴ میلیارد 
دالر ص��ادرات غیرنفت��ی به چین داش��ته ایم که این 
می��زان از لحاظ وزنی ش��اهد افزایش ۲۸.۱ درصدی 
و از لح��اظ ارزش، افزایش��ی مع��ادل ۲۷.۸ درص��د 
داش��ته اس��ت. »وو بینگ بینگ« کارشناس و استاد 
دانش��گاه پکن در مصاحبه اختصاص��ی با ایرنا گفت 
جایگاه ایران در برنامه راه ابریش��م چین ویژه اس��ت 
و در دو سال گذش��ته ایران نقش بسزایی در توسعه 
این برنامه چین داش��ته است. وی می گوید انرژی و 
تجارت اساس مهمی در مناسبات دارد. چین می داند 
که ایران دارای منابع بس��یار غنی انرژی است و باید 
خ��ود را در میادین نفت و گاز ای��ران فعال تر کند و 
طرح ه��ای بیش��تری را در اختیار بگی��رد. وی حتی 
گفت دو کش��ور نباید خود را محدود به منابع سنتی 
انرژی کنن��د بلکه باید در مناب��ع تجدید پذیر انرژی 
از جمله انرژی هس��ته ای و باد و خورش��ید همکاری 
نزدیک داش��ته باش��ند. وو بر این باور است که چین 
می تواند در طرح های زیرس��اختی ایران فعال ش��ود 
و برای ای��ران بندر، فرودگاه و تأسیس��ات مخابراتی 
و اطالع رس��انی تأس��یس کند. او ایران را یک کشور 
دارای استعدادهای بس��یار جوان معرفی کرده است 
ک��ه با چین به عنوان کش��وری با کوله باری از تجربه 
فنی می تواند مکمل خوب پیش��رفت باشد. از دیدگاه 
اس��تاد دانش��گاه پکن، ایران دارای محصوالت بسیار 
خوب غذایی و خش��کبار نظیر زعفران و پسته است 
که باید در این زمینه هم همکاری دو کش��ور بیشتر 
ش��ود. وو بینگ بینگ پیش بینی کرده اس��ت که در 
عص��ر فرابرجام رواب��ط چین و ای��ران در زمینه های 
مالی و سرمایه گذاری و مشارکتی راهبردی گسترش 
چش��مگیری خواهد داشت. به هر حال اگرچه ارزش 
مب��ادالت تجاری ایران با چین در دو - س��ه س��ال 
اخیر نس��بت ب��ه س��ال ۲۰۱۴ کاهش یافته اس��ت 
اما به اعتقاد کارشناس��ان روند اف��ت مبادالت ایران 
با چین بس��یار متوازن با روند کل��ی افت صادرات و 
واردات این کش��ور با جهان بوده اس��ت. بر اس��اس 
آم��ار ۶۷.۱۴ درصد ترکیب ص��ادرات ایران به چین 
را نف��ت و میعانات گازی، ۲۰.۹ درصد پتروش��یمی، 
۴.۳ درصد س��نگ آهن، ۱.۷ درصد کنسانتره مس و 
حدود ۵درصد بقیه را آلومینیوم، کروم، انواع س��نگ 
مرمر و کنس��انتره سرب تشکیل داده است. از همین 
منظر صادرات چین به کش��ورمان نی��ز عمدتا اقالم 
مختلف ش��امل تجهی��زات و ماش��ین آالت صنعتی، 
ورقه های فوالدی، پلی اس��تر و مواد شیمیایی، بنزین 
و افزودنی های مربوطه، الستیک، تجهیزات و قطعات 
خودرو، کفش، پوشاک، منس��وجات، انواع یخچال و 
س��ردکننده های صنعتی، تجهیزات کشاورزی، ریلی، 
ظروف چینی، اکس��یدآلومینیوم، موبایل و تجهیزات 

مخابراتی بوده است. 
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معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یکی 
از ویژگی های ش��اخص الیح��ه بودجه 1397 
کل کش��ور را عزم دول��ت در واگذاری امور به 
بخش خصوص��ی ذکر ک��رد و گفت طرح های 
صنعت آب و ب��رق می توانن��د از این رویکرد 
الیحه بودجه منتفع شوند.  »محسن بختیار« 
اضاف��ه کرد: تبصره 19 الیح��ه بودجه 1397 
کل کش��ور، عزم جدی دول��ت را برای اجرای 
طرح ها به روش مش��ارکت با بخش خصوصی 
و تعاونی به خوبی نش��ان داده است. براساس 
تبصره 19 الیحه بودجه 1397، به دولت اجازه 
داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه 
بیش��تر بخش خصوصی و تعاون��ی در اجرای 
طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام 
)با اولویت طرح های نیمه تمام( و بهره برداری 
از طرح ها و پروژه های تکمیل ش��ده یا در حال 
بهره ب��رداری، در قالب س��از و کار مش��ارکت 
عمومی - خصوصی، نس��بت به انعق��اد انواع 
قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و 
بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و 
تعاونی اقدام کند و همه یا بخش��ی از وظایف 
و مس��ئولیت های خ��ود در تامی��ن کاالها و 
خدم��ات در حوزه هایی از قبی��ل پدیدآوری، 
طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری 
و تعمیر و نگه��داری را در چارچوب مقرراتی 
ب��ه بخش خصوصی و تعاونی واگ��ذار کند. به 
گزارش ایرنا، مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزیر نیرو با اش��اره به اینک��ه اجرای طرح ها با 
مشارکت بخش خصوصی از سال 1386 به طور 
جدی در وزارت نیرو در دستور کار قرار داشته 
است، اظهار کرد: البته پیش از آن هم ماهیت 
خدم��ات ش��رکت های وزارت نی��رو از جنس 
مشارکت با بخش غیردولتی بود اما در الیحه 
بودجه 1397، ساز و کارهای جدی برای این 
بخش پیشنهاد شده است. بختیار اضافه کرد: 
در الیحه پیش��نهادی دولت در کنار موضوع 
واگذاری امور ب��ه بخش خصوصی، می توان به 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملک��رد به خصوص 
در حوزه صنع��ت آب و برق به عنوان یکی از 

ویژگی های الیحه بودجه 97 اشاره کرد. 
استفاده از ظرفیت های اسناد خزانه 

اسالمی برای پرداخت مطالبات 
تولیدکنندگان برق

مع��اون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزیر نیرو 
ادامه داد: در احکام الیحه بودجه س��ال 97، 
اس��تفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسالمی 
از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات 
تولیدکنندگان برق م��ورد توجه قرار گرفته 
است؛ س��رجمع این منابع در بند)ه( تبصره 
5 ماده واحده الیحه بودجه 97 آمده اس��ت 
که س��هم ه��ر ک��دام از بخش ه��ا در دولت 
مشخص می ش��ود. در بند )ه( تبصره 5 ماده 
واحده الیحه بودجه 97 آمده اس��ت: »دولت 
اس��ناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و 
با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید 
تضمینی محصوالت استراتژیک کش�اورزی، 
مابه التف��اوت قیمت تضمین��ی محصوالت با 
قیمت فروش، تادیه بدهی های س��ازمان های 
بیمه پایه سالمت و مطالبات تولیدکنندگان 
برق تا س��قف 95 هزار میلی��ارد ریال واگذار 
کن��د. به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی 

وزی��ر نی��رو، در الیحه بودج��ه 1397 به 

مسئله رفع مشکل برق خوزستان و مشکالتی 
که ریزگرده��ا در این زمینه ایجاد می کردند 
نیز توجه ویژه شده است. معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزیر نیرو در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره تعرفه های آب و برق در س��ال آینده، 
گفت: قانون برنامه شش��م توس��عه، در ماده 
39 درخص��وص قیمت های آب و حامل های 
ان��رژی تعیین تکلیف ک��رده اس��ت. بختیار 
ادام��ه داد: به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، 
افزایش به��ره وری در مصرف آب و انرژی در 
جهت افزایش تولید و توس��عه نقش مردم در 
اقتصاد، در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه 
به دولت اجازه داده شده است که قیمت آب 
و حامل های انرژی و س��ایر کاالها و خدمات 
یاران��ه ای را ب��ا رعایت مالحظ��ات اجتماعی 
و اقتص��ادی و حفظ مزیت نس��بی و رقابتی 
برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 
1400 اصالح کند. وی گفت: در الیحه بودجه 
97 برای آبرسانی روستایی 300میلیون دالر 
از محل صندوق توسعه ملی، 200ریال برای 
عوارض آب شرب مصرفی شهروندان به ازای 
هر مترمکعب و 6 ه��زار میلیارد ریال اعتبار 
ردیف تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی 

شده است. معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر 
نی��رو در تش��ریح الیحه بودجه س��ال 97 و 
بودجه های مصوب در این الیحه برای صنعت 
آب و برق اظهار داش��ت: در دولت یازدهم و 
از ابتدای س��ال 93 به منظور تبیین و اجرای 
طرح های آبرسانی روستایی در قوانین بودجه 
س��نواتی از سه محل اعتبارات ویژه ای به این 
منظور اختصاص پیدا کرد که شامل »منابع 
عمومی دولت و ایجاد ردیف ملی برای تکمیل 
مجتمع های آبرسانی روس��تایی«، »استفاده 
از مناب��ع صن��دوق توس��عه مل��ی« و »اخذ 
عوارض از هر مترمکع��ب آب مصرفی« بوده 
اس��ت. وی افزود: در ادامه ای��ن نگاه ویژه در 
نخس��تین الیحه بودجه دول��ت دوازدهم نیز 
برای آبرسانی روستایی این اعتبارات تقویت 
ش��ده که ش��امل 300 میلیون دالر صندوق 
توس��عه ملی، 200 ریال عوارض به ازای هر 
مترمکعب آب مصرفی شهروندان و 56 هزار 
میلیارد ریال اعتب��ار طرح تملک دارایی های 

سرمایه ای است. 
اعتبار 82 هزار میلیارد ریالی وزارت 

نیرو در الیحه بودجه 97
به گزارش ایرنا، در الیحه بودجه س��ال 97 
حدود 82هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو 
و مجموعه ه��ای تابعه ای��ن وزارتخانه اعتبار 
مصوب ش��ده اس��ت. در الیحه بودجه سال 
97 برای وزارت نیرو و دس��تگاه های اجرایی 
زیرمجموعه ح��دود 47 هزار و 300 میلیارد 
ری��ال برای تکمیل و اجرای طرح های تملک 
دارایی های س��رمایه ای پیش بینی شده است 
که نش��ان می دهد اعتبارات طرح های تملک 
دارایی های س��رمایه ای این وزارتخانه حدود 
40درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش 
یافته اس��ت. این اعتبارات به ط��ور عمده در 
طرح ه��ای فصل منابع آب به میزان 29 هزار 
400 میلیارد ریال، فصل انرژی 4هزار و 200 
میلیارد ریال و فصل آب و فاضالب 13 هزار و 

300 میلیارد ریال توزیع شده است. 

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان 
توس��عه و تج��ارت گف��ت تفاهم نامه 
تجاری ایران و کشورهای حوزه اوراسیا 
در مرحله نهایی امضا توس��ط رؤسای 
جمهوری کش��ورهای این اتحادیه قرار 
دارد و از بهمن م��اه اجرایی می ش��ود. 
به��روز حس��ن الفت، ب��ا بی��ان اینکه 
از  اتحادیه اقتصادی اوراس��یا متشکل 
پنج کشور ارمنستان، روسیه، بالروس، 
قزاقستان و قرقیزس��تان است، افزود: 
کش��ورهای عضو این اتحادیه تبادالت 
تجاری خ��ود را ب��دون تعرف��ه انجام 
می دهن��د و درواقع پیم��ان اقتصادی 
در ای��ن منطقه وج��ود دارد و اعضای 
ای��ن اتحادیه تس��هیالتی ب��رای خود 
قائل ش��ده اند. وی توضی��ح داد: عمده 
این تس��هیالت مربوط به تس��هیالت 
گمرکی همچون فعالیت ش��بانه روزی 
گمرک و دادن پیش پرداخت به کاالها 
برای جلوگیری از تعلل انجام عملیات 
گمرکی است. مدیر دفتر اروپا و آمریکا 
اظهار کرد: پیش نوی��س آیین نامه این 
تس��هیالت هن��وز تصویب نش��ده، اما 
بع��د از تصویب اجرایی خواهد ش��د و 
رویکرد این س��اختارهای جدید برای 
س��هولت تجاری بین کشورهای حوزه 
اوراسیاس��ت. وی تصریح ک��رد: نکته 
مثب��ت تصوی��ب آیین نامه تس��هیالت 
تجاری کشورهای حوزه منطقه اوراسیا 
خب��ر خوبی برای تجار ایرانی اس��ت و 
ب��ا توجه  به اتمام مذاک��رات بین ایران 
و منطقه اوراس��یا، در ح��وزه کاالهای 
صنع��ت، معدن و کش��اورزی اس��ت و 
ش��رایط برای تجار ایرانی نیز تس��هیل 
می ش��ود. الفت ادامه داد: منتها تفاوت 
این اس��ت که کش��ورهای عض��و این 
اتحادی��ه در تمام ردیف ه��ای کاالیی 
خدم��ات را دریافت می کنند و ما تنها 
در کااله��ا و اقالمی ک��ه توافق کردیم 
تسهیالت دریافت می کنیم. به گزارش 
ایسنا، وی در رابطه با تبادالت تجاری 
ایران با کشورهای حوزه اوراسیا گفت: 
در هفت ماهه امس��ال نزدیک به 500 

میلیون دالر ص��ادرات و حدود 800 
میلی��ون دالر واردات به کش��ورهای 
این حوزه داش��تیم. این مقام مسئول 
گف��ت: عم��ده ص��ادرات ما ش��امل 
محصوالت کش��اورزی در بخش میوه 
و صیفی جات، خشکبار به ویژه پسته 
و کش��مش و بخش��ی در زمینه دارو 
و تجهی��زات پزش��کی و همچنی��ن 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی است. 
وی در رابطه با اقالم وارداتی از حوزه 
اوراس��یا نیز گف��ت: نهاده های دامی 
همچون گندم های دامی، ذرت دامی، 
کنجاله، سویا و یکس��ری مصنوعات 
محص��والت  همچنی��ن  و  فل��زی 
پتروش��یمی ک��ه تولی��د نداری��م یا 
ظرفی��ت تولید م��ا در این بخش کم 
است از کش��ورهای این منطقه وارد 
می ش��ود. الف��ت درب��اره گس��ترش 
تج��ارت ب��ا ای��ن منطقه گف��ت: ما 
اقدامات مؤثری برای توس��عه تجارت 
با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که 
جزو کشورهای همس��ایه و در حوزه 
دریای خزر ق��رار دارند، انجام دادیم. 
وی توضیح داد: برای توس��عه تجارت 
با این کشورها نیاز به زیرساخت هایی 
داش��تیم که پیمان اوراس��یا یکی از 
آن زیرس��اخت ها بود ک��ه مذاکرات 
آن از دو س��ال پی��ش شروع ش��ده و 
در تابس��تان امس��ال بخش صنعت و 
معدن و در پاییز بخش کشاورزی به 
اتمام رسیده است. به گفته این مقام 
مس��ئول، امتیاز تبادل 200 تا 250 
قل��م گ��روه کاالیی در ای��ن تبادالت 
گرفته ش��ده است و با توجه به اینکه 
این تفاهم نامه برای دوره زمانی س��ه 
سال است می تواند به توسعه تجارت 
بی��ن ایران و ح��وزه اوراس��یا کمک 
کند. الف��ت اظهار کرد: کش��ورهایی 
تفاهم نامه هایی  نی��ز  ویتنام  همچون 
با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا 
امض��ا و اجرایی کرده ان��د که با توجه 
به پایش های انجام ش��ده از این روند 

راضی هستند. 

 اجرای تفاهم نامه تجاری
 ایران و اوراسیا از بهمن

معاون وزیر نیرو در تشریح الیحه بودجه 97 عنوان کرد

عزمدولتدرواگذاریاموربهبخشخصوصی
فناوری اطالعات

 تاثیر سرعت اینترنت
 بر رشد اقتصادی کشور

یک کارش��ناس حوزه تجارت الکترونیک با اش��اره 
به تاثی��ر افزایش س��رعت اینترنت در افزایش رش��د 
تولی��د ناخال��ص داخلی در کش��ورها ب��ر نقش مهم 
اقتصاد دیجیتالی در تقویت جایگاه اقتصادی کشورها 
تاکی��د ک��رد. مصطفی امی��ری - کارش��ناس تجارت 
الکترونیک-  در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه در 
ابتدا اینترنت بس��تری برای بازاریابی تولیدات مرتبط 
با دیگر حوزه های اقتصادی ب��ود، اظهار کرد: اینترنت 
می تواند نرخ بهره وری اقتصادی را در کش��ور افزایش 
و همین ط��ور هزینه ف��روش و بازاریاب��ی محصوالت 
مختل��ف را کاهش دهد ک��ه در نهایت می تواند حتی 
باعث کاهش قیمت آنها هم بشود. وی با اشاره به رابطه 
رونق اقتصاد دیجیتال و اش��تغال در کش��ورها، اظهار 
کرد: س��رانه ایجاد اشتغال در کسب وکارهای اینترنتی 
نسبت به کسب وکارهای سنتی یک پنجم است. به این 
معنی که مثال برای راه ان��دازی یک کارخانه اگر 150 
میلیون تومان سرمایه نیاز اس��ت، برای راه اندازی یک 
کسب وکار اینترنتی با همان ابعاد سودآوری 30 میلیون 
تومان الزم اس��ت که با توجه به مزیت  ش��فافیتی که 
در اینترن��ت وجود دارد می تواند قیمت های کمتری را 
هم برای مش��تریان فراهم آورد. این کارش��ناس حوزه 
تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر می خواهیم جایگاه 
سازنده تری در اقتصاد جهانی ایفا کنیم، باید شرایطی 
را ایجاد کنیم تا تحریم ها ش��کنندگی کمتری داشته 
باشند، گفت: اگر در حوزه ای همانند اقتصاد دیجیتال 
توان خود را باال ببریم، خود به خود می توانیم بسیاری 
از تحریم ه��ا را بی اثر کنیم همانطور که کش��ورهایی 
همانند هند، چین و روس��یه به رغم مس��ائل سیاسی 
موجود اما به دلیل قدرت اقتصادی و مخصوصا جایگاه 
باالیی که در اقتصاد دیجیتال کسب کرده اند همچنان 
جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کرده اند و هیچ 
تحریمی هم نمی تواند باعث تزلزل آنها شود. او با بیان 
اینکه یکی از نتایج بردن اقتصاد در بس��تر دیجیتالی، 
کاهش مصرف انرژی اس��ت، خاطرنشان کرد: یکی از 
کوچک ترین پیامدهای رونق اقتصاد دیجیتال کاهش 
رفت وآمدهای ش��هری و حتی بین شهری است که در 
نهایت باعث صرفه جویی در انرژی خواهد شد. در بستر 
اقتصاد دیجیتال شهروندان می توانند در خانه یا محل 
کار خود با اتصال به شبکه اینترنت بسیاری از مبادالت 

و نقل و انتقاالت خود را انجام دهند. 

دریچه

حمل و نقل

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
نمی توانیم چشم هایمان را روی 

مشکالت مسکن مهر ببندیم
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه باید 
وضعی��ت مس��کن های مهر بررس��ی ش��ود، گفت 
مس��کن های مهر دارای مش��کل بای��د از جمعیت 
تخلیه شوند، زیرا نمی توان مشکالت آنها را نادیده 
گرفت و چش��م هایمان را روی این موضوع ببندیم. 
محمد ش��کرچی زاده روز چهارش��نبه در س��مینار 
آموزش��ی مدیری��ت بح��ران و پدافند غی��ر عامل 
اظهار کرد: در هر دهه زلزله های بیش از 7ریش��تر 
در کش��ور رخ می دهد و خوش��بختانه تاکنون این 
زلزله ها در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت 
رخ داده اس��ت. وی افزود: حرکت لغزشی در زلزله 
کرمانش��اه، از س��مت ازگله به سمت سرپل ذهاب 
بوده اس��ت و آث��ار جابه جایی زمی��ن در این زلزله 
وجود دارد. این زلزله را 102 دستگاه شتاب نگار تا 
بجنورد ثبت کرده اند. معاون وزیر راه و شهرسازی 
افزود: باید براس��اس ثبت شتاب نگارها و خاستگاه، 
»ش��یک مپ ها« را به س��رعت ایجاد کنیم و باید 
پاسخ س��ریع بدهیم و وضعیت ساختمان ها را نیز 
مورد بررس��ی قرار دهیم. ش��کرچی زاده ادامه داد: 
تخریب س��اختمان های مس��کن مهر سرپل ذهاب 
روی سیمای ش��هری تأثیرگذار است. باید بررسی 
کنی��م آیا این مس��کن ها همچنان قابل س��کونت 
اس��ت؟ باید در ساختمان های بیش از هشت طبقه 
قاب س��اختمانی محکم بس��ته ش��ود. وی تصریح 
کرد: خاک مسکن مهر سرپل ذهاب، خاک دستی 
بوده اس��ت و این خاک مناس��ب ساختمان سازی 
نیس��ت. باید روی بتن ها تمرکز بیش��تری داش��ته 
باش��یم، همچنی��ن باید ت��الش کنی��م تخریب را 
در مسکن س��ازی کاه��ش دهیم و موض��وع چند 
نقش��ه ای را از ادارات جم��ع کنی��م. مع��اون وزیر 
راه و شهرس��ازی اظهار کرد: ام��روز باید وضعیت 
مس��کن های مهر را دوباره بررس��ی ک��رد. اگر این 
مسکن ها همچنان دارای مشکل هستند حتی اگر 
ساکن دارند باید از جمعیت تخلیه شوند. نمی توان 
مشکالت مسکن مهر را نادیده گرفت و چشم ها را 
روی این موضوعات بست. شکرچی زاده خاطرنشان 
کرد: امروز و پس از زلزله کرمانشاه متوجه شده ایم 
در اجرا مشکل داریم و باید وارد این موضوع شویم. 

وضعیت اصفهان از نظر زلزله سفید است
مدیر سازمان زمین شناسی اصفهان گفت اصفهان، 
یزد، اراک و همدان اس��تان های سفید از نظر زلزله 
هس��تند، ام��ا اصفهان ب��ا پدیده فرونشس��ت زمین 
دس��ت به گریبان است و از 37 دشت ممنوع استان 
وضعیت 12 دشت آن بحرانی است. اگر در کاشان و 
شهرضا زلزله رخ دهد، فرونشست به افزایش تخریب 
آن کمک می کند، البته وضعیت در میناب هرمزگان 
نی��ز همین طور اس��ت. وی افزود: داس��تان هارپ و 
اعالم آن منتفی است، زیرا هارپ نمی تواند زلزله ای 
به اندازه 7.3 ریشتر ایجاد کند و این موضوع صحیح 
نیس��ت. مدیر سازمان زمین شناس��ی اصفهان ادامه 
داد: هیچ انس��انی نمی تواند زلزله را پیش بینی کند، 
ول��ی کاهش میزان خطرپذی��ری را می توان اجرایی 
کرد. س��اختمان ها باید مقاوم سازی شوند و راه های 
دسترس��ی داش��ته باش��م و آنها را پیش بینی کنیم. 
اس��المی با بیان اینکه مسکن مهر یک پدیده است، 
افزود: باید وضعیت مس��کن های مهر بررسی شود و 
برای آنه��ا تدبیری کرد تا آمار تلف��ات کاهش یابد. 
ای��ران یک درص��د جمعیت جه��ان را دارد، ولی در 
بالی��ای طبیعی می��زان تلفات آن به اندازه کش��ور 
چین اس��ت. وی تصریح کرد: اگرچ��ه همه اهمیت 
موضوع فرونشس��ت زمین را می دانند، ولی آب های 
زیرزمین��ی را نابود کرده ایم و هن��وز هم به این کار 

ادامه می دهیم. 

راه اندازی دومین خط کشتیرانی 
ایران - عمان تا دی ماه سال جاری

رای��زن بازرگانی ایران در عمان گفت در راس��تای 
توسعه و تقویت زیرس��اخت های تجاری بین ایران و 
کش��ور عمان، خط کش��تیرانی از مبدا بندرخرمشهر 
به بندر صحار، در اوایل دی ماه س��ال جاری ش��روع 
ب��ه کار خواهد ک��رد. به گزارش »فرص��ت امروز« از 
روابط عمومی سازمان توس��عه تجارت ایران، عباس 
عبدالخان��ی رایزن بازرگانی ایران در کش��ور عمان با 
بیان اینکه مبدا این خط از اس��تان خوزستان است، 
ادامه داد: این در حالی است که اولین خط کشتیرانی 
حم��ل و نق��ل کاال از فروردین س��ال 1394 از مبدا 
بندر عب��اس به بندر صحار عمان ب��ه صورت منظم 
راه اندازی ش��ده و خط خرمش��هر ب��ه صحار دومین 
خط منظم بین بنادر دو کش��ور محس��وب می شود. 
عبدالخانی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به 
اینکه این خط توسط یک ش��رکت خصوصی ایرانی 
راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: قرار است فعالیت 
در این خط به صورت منظم هر دو هفته یکبار باشد 
و امید می رود با راه ان��دازی این خط حجم مراودات 
تجاری ایران و عمان نسبت به گذشته توسعه و ارتقا 
یابد و محصوالت تولیدی خوزس��تان و اس��تان های 

همجوار روانه بازار عمان شود. 



ب��ا وج��ود مان��دگاری قیمت 
دالر در کان��ال ۴۲۰۰ توم��ان و 
افزایش��ی که به ط��ور روزانه گاه 
در آن اتفاق می افتد و همچنین 
پیش بینی های��ی که برای رش��د 
دوب��اره قیمت دالر وج��ود دارد، 
سیاس��تگذار ارزی معتقد اس��ت 
که این قیمت واقعی دالر نیست 
و در ادامه تعدیل می ش��ود. دالر 
از نیمه مهرماه امس��ال به کانال 
در  و  وارد ش��د  توم��ان   ۴۰۰۰
ای��ن مدت در همین قیمت باقی 
مانده اس��ت. با وجود اینکه هیچ 
یک از مسئوالن دولتی ماندگاری 
دالر در قیمت های باالی ۴۲۰۰ 
تومان را رس��ما تأیید نکرده اند، 
اما به هر صورت قیمت در مدت 
گذش��ته ب��ه ۴۲۰۰ توم��ان که 
رکورد س��ال گذش��ته بود، وارد 
شده و حتی از این نرخ تا ۴۲۲۰ 
و ۴۲۲۵ تومان ه��م پیش رفته 
است. این در حالی است که دالر 
در س��ال گذشته فقط محدود به 
یکی دو روز ۴۲۰۰ تومانی ش��د 
و بالفاصله عقبگ��رد خود را آغاز 
ک��رد. ام��ا تازه تری��ن اظهارنظر 
رئیس کل بانک مرکزی در زمان 
رکوردشکنی های قیمت  دالر در 
ب��ازار آزاد از ای��ن حکای��ت دارد 

ک��ه وی اعتقادی به واقعی بودن 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی نداش��ته و 
تأکید دارد که این قیمت تعدیل 
می شود. به گزارش ایسنا، بر این 
اس��اس از اظهارات س��یف باید 
انتظار داشت که به زودی قیمت 
دالر در روند کاهشی قرار گیرد، 
حتی اگر به اعتقاد فعاالن بازار به 
کمتر از ۴۰۰۰ تومان دیگر نرسد. 

عوامل رشد قیمت دالر
روند دور افزایش��ی قیمت دالر 
در فاصله ماه ه��ای آبان تا پایان 
دی ماه در چند س��ال گذش��ته 
به روال��ی معمول تبدیل ش��ده 
و بر این اس��اس است که برخی 
دالالن و حت��ی م��ردم عادی به 
منظور دریافت س��ود از بازار ارز 
در چنین مواقعی نسبت به خرید 
اقدام می کنند؛ موضوعی که خود 
موجب افزایش تقاضا و در نهایت 
رش��د قیمت ارز می ش��ود. البته 
در کنار این موض��وع باید گفت 
ک��ه افزایش تقاض��ای فصلی در 
ایام ژانویه زمان تس��ویه حساب 
بدهی ه��ای خارجی و همچنین 
کمتر ش��دن عرضه ارز توس��ط 
از دیگ��ر عوامل  پتروش��یمی ها 
فزاین��ده قیم��ت دالر اس��ت. با 

وجود شرایطی که اکنون بر بازار 
ارز حاکم شده و قیمت ها عمدتا 
افزایشی است، باید گفت که هر 
روز صراف��ی بانک ها نس��بت به 
عرضه ارز که قیمت آن از س��وی 
اعالم می ش��ود،  مرک��زی  بانک 
اق��دام می کنند. این قیمت البته 
در مواقعی ت��ا ۱۰تومان پایین تر 
از نرخی اس��ت که در صرافی ها 
به فروش می رود. در حالی بانک 
مرکزی عرضه کننده ارز از طریق 
صرافی های بانک ها اس��ت که در 
سوی دیگر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه می گوید هر چقدر 
ه��م که افزایش قیم��ت دالر در 
بازار اتفاق افتد، نفعی برای دولت 
ن��دارد. ب��ا این ح��ال در جریان 
هیجانات بازار ارز رئیس کل بانک 
مرکزی می گوید که دالر اکنون 
از مبادالت بانکی ما حذف ش��ده 
و بانک مرکزی و شبکه بانکی از 
این ارز در مبادالت خود استفاده 
نمی کنن��د و عمدتا ب��ا ارزهایی 
مانند یورو و سایر ارزها کار خود 
را انجام می دهند و وابس��تگی به 

دالر وجود ندارد. 

چگونگی تعیین نرخ ارز
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی 

ای��ران و چی��ن پیش بینی کرد 
که دالر در سال های آتی نسبت 
به نرخ متوسط امسال با حدود 
۱۰درصد افزایش در بازار روبه رو 
ش��ود. مجیدرضا حریری اظهار 
ک��رد: نرخ ارز در واقع در بودجه 
مش��خص نمی ش��ود. نرخ ارز با 
عملیات حس��ابداری محاس��به 
می شود. بر این اساس که دولت 
چقدر درآمد نفتی برای خودش 
در بودجه متصور ش��ده اس��ت. 
وی ادامه داد: سال گذشته نرخ 
ارز در بودجه ۳۲۰۰تومان بود، 
ام��ا امروز بان��ک مرکزی حدود 
۳۵۰۰تومان ارز را می فروش��د، 
پس این عددهایی که در بودجه 
مطرح می شود نمی تواند مالک 
عمل بانک مرکزی باش��د. اینها 
عددهایی اس��ت که در صورت 
حساب های دولتی یا در گمرک 
به عنوان ماخذ استفاده می شود. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چین اف��زود: اینکه نرخ ارز در 
بودجه چقدر دیده می شود مهم 
نیس��ت، بلکه آنچ��ه در صحنه 
عمل اتفاق می افتد مهم اس��ت. 
نکت��ه اساس��ی اینجاس��ت که 
باید مشخص ش��ود نرخ شناور 
مدیریت ش��ده ب��رای ارز چقدر 

اس��ت و اینکه چ��ه زمانی قرار 
اس��ت ب��ه نقطه ای برس��یم که 
می خواهی��م دالر را تک نرخ��ی 
کنی��م یا اگ��ر قرار نیس��ت ارز 
تک نرخی ش��ود اع��الم کنند 
ک��ه قرار نیس��ت ارز تک نرخی 
ش��ود. حریری اظهار کرد: اینها 
مسائلی اس��ت که بیشتر منجر 
به س��ردرگمی فعاالن اقتصادی 
می ش��ود. تصور این اس��ت که 
دالر در س��ال های آتی نس��بت 
به متوسط سال ۱۳۹۶ با حدود 
۱۰درصد افزایش در بازار روبه رو 
خواهد ش��د. ول��ی مهم تر این 
اس��ت دولت چقدر بر دالرهایی 
که حاصل از فروش نفت است، 
تسلط دارد. این فعال اقتصادی 
اضافه کرد: باید بدانیم وضعیت 
دسترس��ی م��ا به مناب��ع ارزی 
چگونه اس��ت، آن موقع اس��ت 
که سیاس��ت ها قاب��ل تعریف تر 
می ش��ود. چون هم��ه اکنون با 
دید اقتص��اد ب��ازار آزاد به دالر 
نگاه می کنند، ام��ا این دیدگاه 
را وقت��ی در ش��رایط اضط��رار 
باشیم می توانیم زیر پا بگذاریم. 
ام��ا اینکه نخواهی��م ببینیم در 
چ��ه ش��رایطی هس��تیم باعث 

سوء تفاهم می شود. 

پیش بینی نرخ دالر در سال های آتی

آیا دالر 4200 تومانی می ماند؟  در شورای پول و اعتبار تعیین شد
 پول مجاز همراه مسافر

 50میلیون ریال 
شورای پول و اعتبار در نشست خود مقرر کرد ورود و 
صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر- شهروند ایرانی 
ی��ا خارجی- حداکثر تا مبلغ ۵۰میلی��ون ریال بالمانع 
اس��ت. همچنین باید ش��عبه ویژه ای برای رسیدگی به 
تخلف مؤسس��ه های غیرمجاز در یکی از دادس��راهای 
تهران تشکیل شود. ش��ورای پول و اعتبار در یک هزار 
و دویس��ت و چهل و یکمین جلسه خود تأکید کرد در 
صورت رعایت نش��دن سقف تعیین ش��ده برای ورود و 
خروج ری��ال، با متخلفان وفق م��اده ۴۲ قانون پولی و 

بانکی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار می شود. 

شعبه ویژه رسیدگی به تخلف غیرمجازها
همچنین در جلس��ه دیروز به پیشنهاد دادستان کل 
کش��ور مقرر شد ش��عبه ویژه ای در یکی از دادسراهای 
تهران برای رس��یدگی به تخلف مدیران و س��هامداران 
نهادهای پول��ی غیرمجاز با درخواس��ت بانک مرکزی، 
تشکیل ش��ود. بر اس��اس مصوبه س��ران و نمایندگان 
منتخب سه قوه، در این نشست گزارشی درباره آخرین 
اقدام های انجام ش��ده برای ساماندهی وضع تعاونی های 
غیرمجاز فرش��تگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان 
و ثامن الحجج ارائه شد. شورای پول و اعتبار بر پیگیری 
شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع 
س��پرده گذاران تهیه شده یا مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت، با هدف تأمین حداکثری منافع سپرده گذاران تا 

ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد. 

پالسکو
براس��اس مصوب��ات ای��ن جلس��ه، حادثه دی��دگان 
آتش سوزی ساختمان پالسکو که چک برگشتی دارند 
به مدت دو سال از محدودیت های دستورالعمل حساب 
جاری برای دریافت دس��ته چک جدید، مستثنا شدند. 
این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی 
بانک ها و در نهایت ب��ه بانک های عامل مربوط معرفی 
می ش��وند. بر اس��اس این مصوبه، چک های برگش��تی 
مربوط به دسته چک های جدید صادر شده، مشمول این 
حکم نمی شود. سی ام دی ماه پارسال ساختمان پالسکو 
پس از سه ساعت آتش سوزی، فروریخت. در مجموع یک 
هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در مجتمع تجاری پالس��کو 
وجود داشت که براساس آمارها ۵۶۰واحد آن، فعال بود. 
۱۵هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شد و 
چند هزار کارگر بیکار شدند. بخش زیادی از کسبه این 
ساختمان در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن 
بودند که ۹۹درصد آنان از این واحدها به عنوان »مرکز 
پخش« استفاده می کردند. همچنین ۱8۰واحد در این 
ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقالم بودند. در 
این ساختمان ۴۰۰ واحد پیراهن دوز، ۶واحد کشباف، 
هش��ت واحد صنف خیاطان و ۲۰واحد تولیدی کفش 

فعال بود. 

به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بیت کوئین 
کمیسیون اوراق بهادار آمریکا 

درباره بیت کوین هشدار داد
کمیسیون اوراق بهادار آمریکا، روز دوشنبه اخطاریه ای 
رس��می خطاب به س��رمایه گذاران مبنی بر مخاطرات 
خرید و فروش بیت کوین را منتش��ر ک��رد. به گزارش 
مهر به نقل از رویترز، رئیس کمیس��یون اوراق و بورس 
آمریکا، به سرمایه گذاران در مورد خطرات سرمایه گذاری 
در پول دیجیتال هشدار داد و اعالم کرد: تجارت و ارائه 
س��که های مجازی، سرمایه نوظهور و ناقض قانون اوراق 
فدرال است. بیانیه جی کالیتون، تنها چند ساعت پس 
از این منتشر شد که ناظر کمیسیون اوراق آمریکا، برای 
متوقف کردن ارائه سکه مجازی در یک اپلیکیشن مربوط 
به بررسی رستوران ها، اقدام کرده بود. ارائه سکه مجازی 
در نرم افزارهای استارت آپ که بر پایه تکنولوژی های ارز 
دیجیتال مثل بالک چی��ن کار می کنند، اجازه می دهد 
به سرعت با دادن س��که های مجازی به سرمایه گذاران 
پول زیادی جمع آوری کند. چنین ارائه هایی در س��ال 
گذشته بسیار متداول شد، اما داده های بسیار کمی در 
مورد آنها در دسترس اس��ت، چراکه بازار تا حد زیادی 
بدون مقررات است. طبق اعالم مقامات کمیسیون اوراق 
ب��ورس آمریکا اق��دام این کمس��یون در مداخله جهت 
متوقف کردن ارائه س��که های مجازی نظیر بیت کوین، 
در اس��تارت آپ ها، امر قابل توجهی است، چراکه نشان 
می دهد حتی اگر ش��کایتی از کالهبرداری هم نباش��د 
با چنین م��واردی مقابله خواهد ش��د. کالیتون گفت: 
نگرانی های��ی در م��ورد ارز دیجیتال و بازاره��ای ارائه 
س��که مجازی به وجود آمده است شامل اینکه در این 
فضاها نسبت به بازارهای مرسوم اوراق، سرمایه گذاران از 
پشتیبانی و حمایت کمتری برخوردارند و بدین ترتیب 
فرصت های بیشتری برای کاله برداری  و دستکاری مالی 
به وجود می آید. او در بیانیه خود به سرمایه گذاران گفت: 
اگر یک فرصت س��رمایه گذاری  آن قدر زیادی خوب بود 
که باور کردن آن مش��کل بود، یا اگر ش��ما برای اینکه 
سریع اقدام کنید تحت فشار قرار گرفتید، لطفا احتیاط 
بیش ازحدی به خرج دهید و آگاه باش��ید سرمایه شما 
ممکن اس��ت از بین برود. وی اضافه کرد: پلت فرم هایی 
که )س��ر خود( ارز دیجیتال را ارائه می کنند هم قانون 
را نقض می کنند و باید به عنوان بورس یا یک پلت فرم 

تجاری ثبت نام کنند. 
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دریچه

اعطای نشان ملی توسعه کیفیت 
 خدمات در صنعت بانکداری

 به مدیرعامل بانک انصار
 چهارمی��ن اجالس مش��ترک توس��عه کیفیت 
حم��ل و نق��ل، س��اختمان، راه و شهرس��ازی با 
میهمان��ان وی��ژه اقتص��ادی از بخش خصوصی و 
دولتی در مرکز همایش های بین المللی س��ازمان 
صدا و سیما برگزار شد. به گزارش اداره کل روابط 
عموم��ی و تبلیغات بانک انصار، این همایش که با 
رویکرد توس��عه کیفیت و ارتقای بخش خصوصی 
و تعاونی در صنعت س��اختمان، حمل و نقل، راه 
و شهرس��ازی برگزار شد، با توجه به شاخص های 
معین، نش��ان ملی توس��عه کیفی��ت خدمات در 
صنع��ت بانک��داری را به دکتر آی��ت اهلل ابراهیمی 
مدیرعامل بانک انصار اعط��ا کرد. در این گزارش 
آمده اس��ت: ای��ن اجالس با بررس��ی فرصت های 
پیشرفت و توس��عه در حوزه های مذکور، پیشبرد 
اه��داف توس��عه ملی، بهب��ود و ارتق��ای کیفیت 
خدم��ات و تولیدات مل��ی، بررس��ی فرصت های 
توس���عه اشتغال، توجه به نقش پیشرفت و جذب 
سرمایه های بین المللی در صنعت حمل و نقل، راه 

و شهرسازی به کار خود پایان داد. 
شایان ذکر اس��ت دو کارگاه تخصصی در حوزه 
برندس��ازی و توسعه فروش در صنعت ساختمان، 
راه و شهرس��ازی با ارائه گواهینامه معتبر از سوی 
اتحادیه اروپا، نشست با مدیران دولتی و مسئوالن 
حاضر در برنامه، ن��گارش و تنظیم قطعنامه ویژه 
نماین��دگان بخش خصوص��ی، مراس��م تجلی��ل و 
تقدیر از ش��رکت های پیشرو و برتر سراسر کشور 
و گرامیداش��ت و تجلیل از مدیران نمونه از دیگر 

برنامه های این اجالس یک روزه بود. 

اطالعیه سفارت ایران در پکن 
در مورد حل مشکالت بانکی 

ایرانیان مقیم چین
س��فارت ای��ران در پک��ن در خص��وص ادام��ه 
پیگیری ه��ا ب��ه منظ��ور ح��ل مش��کالت بانکی 
هموطن��ان مقیم چی��ن اطالعیه ای ص��ادر کرد. 
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: پیرو اطالعیه مورخ 
پن��ج آب��ان ۱۳۹۶ به اط��الع هموطن��ان گرامی 
می رساند در ادامه پیگیری های مستمر، تماس ها 
و مذاکرات س��فارت جمهوری اس��المی ایران در 
چین با مقامات سیاس��ی و بانکی این کش��ور، در 
خصوص حل مشکالت بانکی ایرانیان عزیز مقیم، 
روز گذش��ته مقامات مس��ئول دولت چین به این 
س��فارت اعالم کردن��د که به موج��ب تصمیمات 
متخذه توس��ط ارگان های ذی ربط، دستورالعملی 
به بانک های این کش��ور صادر شده تا اتباع ایرانی 
بتوانن��د از خدمات معمول بانکی بهره مند ش��ده 
و محدودیت ها و تضییقات بانکی پیش��ین مرتفع 

شود. 
در ادامه این اطالعیه آمده است: به نظر می رسد 
رویه اداری ابالغ دستورالعمل فوق از سوی شعبات 
مرکزی بانک ها به س��ایر شعب زمانبر خواهد بود؛ 
بدیهی اس��ت ابالغ و حس��ن اجرای دستورالعمل 
مذکور و رف��ع محدودیت های بانک��ی هموطنان 
عزیز همچون گذش��ته با اولویت باال در دس��تور 
کار این سفارت بوده و افتتاح مجدد حساب برای 
هموطنانی که حس��اب بانکی آنها مس��دود شده 

است در دست پیگیری است.
 پیگی��ری مش��کالت بانکی هموطن��ان ایرانی 
مقی��م چین ک��ه از زم��ان تحریم ه��ای ناعادالنه 
 هس��ته ای وجود داش��ته و تاکنون ادام��ه یافته، 
همواره از اولویت های س��فارت ایران در پکن بوده 

است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۱۹دالر آمریکا

۵.۰۳۶یورو اروپا

۵.8۱۱پوند انگلیس

۱.۱۶7درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۴.۵۰۰مثقال طال

۱۲8.۰۱۵هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۳۶۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۱۴.۵۰۰سکه طرح جدید

7۰۰.۰۰۰نیم سکه

۴۰۲.7۰۰ربع سکه

۲۶۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

بانک  پاس��ارگاد برای دهمین 
س��ال متوال��ی، از نف��رات برتر 
آزمون سراس��ری س��ال ۱۳۹۶ 
تقدیر به عم��ل آورد. به گزارش 
روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد 
مراس��م تقدی��ر از نف��رات برتر 
س��ال ۱۳۹۶،  سراسری  کنکور 
با حض��ور جمعی از مس��ئوالن 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و س��ازمان س��نجش و آموزش 
از اس��تادان  کش��ور، تع��دادی 
برجس��ته دانش��گاه های کشور، 
سراس��ری  کنکور  برت��ر  نفرات 
و خان��واده ایش��ان و مدی��ران 
بان��ک  پاس��ارگاد، در تاریخ ۲۱ 
آذر ۱۳۹۶ و در محل دانش��گاه 
خاتم برگزار شد. در این مراسم 
به نفرات اول در هر پنج رش��ته 
تحصیل��ی ۲۵ ه��زار س��هم، به 
نف��رات دوم ۱7 ه��زار و ۵۰۰ 
س��هم و به نفرات سوم ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ سهم بانک  پاسارگاد اهدا 
شد. همچنین برگزیدگان تا هر 
مقطع��ی ک��ه در داخل کش��ور 
ادام��ه تحصیل دهند بورس��یه 
بان��ک خواهن��د ب��ود و ماهانه 
مبلغ ۶۶۰ ه��زار تومان دریافت 

خواهند کرد. 

هیأت امن�ای  رئی�س 
دانشگاه خاتم: لزوم حمایت 
در  برت�ر  اس�تعدادهای  از 

کشور
حض��رت  مراس��م  ای��ن  در 
آی��ت اهلل دکت��ر س��یدمصطفی 

محقق داماد رئیس هیات امنای 
دانش��گاه خاتم طی س��خنانی، 
ضمن تفس��یر آیات ش��ریفی از 
قرآن کریم گفت: کار بزرگ برای 
انسان خش��یت می آورد. هرچه 
علم بیش��تر باشد، انسان بیشتر 
در برابر عظمت خدا س��ر فرود 
دارند،  عالمان خشیت  می آورد. 
یعن��ی دلی نرم پی��دا می کنند. 
وی در خصوص اه��داف واالی 
دانشگاه خاتم ادامه داد: دانشگاه 
خات��م ای��ده ای در دل مدیریت 
محت��رم این مجموعه اس��ت و 
ان ش��اءاهلل به این امید می رسد 
که استنفوردی در داخل کشور 
ایجاد ش��ود. چراک��ه در تحقق 
ای��ن ه��دف از هیچ کوشش��ی 
فروگ��ذار نمی کنند. وی تصریح 
ک��رد: نمون��ه ای از ای��ن توجه، 
تقدیر و حمای��ت از برگزیدگان 
در  اس��ت.  سراس��ری  کنک��ور 
از استعدادها  کشور، متاس��فانه 
و توانمندی ها قدردانی نمی شود 
و امیدواری��م همه اف��رادی که 
در کش��ور توانای��ی دارن��د، به 
دنبال اس��تعدادهای برتر کشور 
باش��ند و در ح��د ت��وان از این 
استعدادها حمایت کنند. وی در 
پایان اف��زود: پیامبر اکرم )ص( 
در آخری��ن روزهای عمرش��ان 
فرمودن��د م��ن برای فق��ر امتم 
در آین��ده نگران نیس��تم، بلکه 
نگران س��وء مدیریت هستم. اگر 
مدیریت خوب باشد، فقر وجود 

نخواهد داشت. 

مل�ی  بنی�اد  قائم مق�ام 
نخب�گان: دانش�گاه خات�م، 

استنفورد ایران خواهد شد
دکت��ر  مراس��م،  ادام��ه  در 
بنیاد ملی  قائم مقام  سهراب پور، 
نخبگان، ضم��ن تقدیر از بانک  
پاسارگاد و دکتر مجید قاسمی، 
مدیرعام��ل بان��ک ب��ه دلی��ل 
حمایت ه��ای بی دریغش از علم 
در کشور گفت: دکتر قاسمی در 
مسیر خوبی حرکت کرده اند که 
قدردانی و حمایت از برگزیدگان 
را در پ��ی دارد. وی در خصوص 
دانش��گاه خاتم و ه��دف رئیس 
این دانش��گاه تاکید کرد: دکتر 
خاتم،  دانش��گاه  رئیس  قاسمی 
ای��ران  در  را  اس��تنفورد  ای��ن 
توانمن��دی  ایش��ان  می س��ازد. 
خوش فک��ر  و  دارن��د  باالی��ی 
هس��تند. رئیس کمیسیون فنی 
علوم  فرهنگس��تان  مهندسی  و 
ادامه داد: بنده ۱۳ س��ال رئیس 
دانش��گاه ش��ریف بوده ام و پس 
از آن هفت س��ال در بنیاد ملی 
نخبگان مشغول بوده ام. حمایت 
ما در این بنیاد بیشتر در حوزه 
دانش��جویی بوده  است و اکنون 
وظیفه ما کمک به اش��تغال این 
نخبگان است. تمام ارگان ها در 
حال ت��الش برای ایجاد ش��غل 
هس��تند. همچنی��ن در مقاطع 
پایین تر هم، اس��تعدادیابی آغاز 
شده  است. خوشبختانه بسیاری 
از این نخب��گان در حال حاضر 
در بخش ه��ای مختلف کش��ور 

مشغول خدمت هستند. 

بان�ک  مدیرعام�ل 
 پاسارگاد: لزوم فراهم آوردن 
زیرساخت های مناسب، برای 

بازگشت نخبگان به کشور
بانک  مدیرعامل  قاسمی،  دکتر 
 پاسارگاد نیز در این مراسم ضمن 
تبری��ک ب��ه برگزی��دگان کنکور 
سراس��ری گف��ت: هدف م��ا در 
دانش��گاه خاتم، عبور از دانش��گاه 
امیدواری��م  و  اس��ت  اس��تنفورد 
پرچمی که ما به دست گرفته ایم 
در دس��ت عزیزان هیأت علمی ما 
ادام��ه پیدا کند. وی ادامه داد: در 
همین س��ال ها، نگاه بلند اعضای 
فعالیت ه��ای  در  هیأت علم��ی 
دانش��گاه نمود پیدا کرده  اس��ت. 
دانش��گاهی که ب��ا تغییر و تحول 
در س��ال ۹۰، ظرف م��دت چهار 
سال از یک موسسه آموزش عالی 
با تم��ام س��ختگیری های وزارت 
عل��وم در ارتق��ای موسس��ات، به 
دانشگاه تبدیل شد. دکتر قاسمی 
در خصوص تقدی��ر از نفرات برتر 
کنکور سراس��ری تصریح کرد: ما 
به ازای تشویق و تکریم، هیچ گونه 
تعهدی از این عزیزان نمی گیریم 
و ایش��ان آزاد هس��تند که هر جا 
مایل باش��ند به اشتغال بپردازند. 
رئیس دانش��گاه خاتم با اشاره به 
برخ��ی از دوره های برگزارش��ده 
داخلی و بین المللی در دانش��گاه 
خاتم افزود: در س��ال جاری ما با 
همکاری دانش��گاه سوربن فرانسه 

دوره بس��یار تخصص��ی را برگزار 
کرده ایم که در این دوره فش��رده 
۶۰ واحد درسی در دانشگاه خاتم 
و ۶۰ واحد درسی در فرانسه ارائه 
می ش��ود. همچنین رشته اقتصاد 
نظ��ری را با همکاری نخبگان مان 
که به کش��ور بازگش��ته اند، آغاز 
کرده ای��م. وی تاکید کرد: ما باید 
زیرساخت های مناس��بی را برای 
بازگشت نخبگان به کشور فراهم 
کنی��م. می توانیم با مدیریت بهتر 
خوبی  امکان��ات  مح��دود،  منابع 
را در اختی��ار ای��ن عزی��زان قرار 
دهیم. س��رمایه های اصلی کشور، 
سرمایه های انسانی هستند. ما در 
بانک  پاسارگاد نیز به این موضوع 
اعتقاد داری��م، بنابراین از عزیزان 
نخب��ه ب��ا رتبه های ب��اال حمایت 
می کنیم. دکتر قاسمی در پایان با 
اشاره به گوشه ای از موفقیت های 
بین المللی بانک  پاسارگاد تصریح 
کرد: کس��ب عن��وان بان��ک برتر 
ایران، برای س��ومین سال متوالی 
طب��ق ارزیاب��ی موسس��ه معتبر 
یورومان��ی، بان��ک برت��ر ایران در 
س��ال ۲۰۱۶ و همچنی��ن بانک 
برت��ر اس��المی در س��ال ۲۰۱7، 
طبق بررسی موسسه معتبر بنکر 
بخشی از موفقیت های بین المللی 
بانک  پاسارگاد است. این توفیقات 
با ت��الش ش��بانه روزی همکاران 
مس��ئول و متعه��د ما به دس��ت 
آمده  اس��ت. ش��ما فرزندان عزیز 
نیز با تالش بس��یار، باید پله های 

موفقیت را طی کنید. 

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

بانک  پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری سال1396 تقدیر کرد
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
ب��ا رش��د ۶۵۴ واحدی، از م��رز ۹۳ هزار 
واحد گذش��ت و به رق��م ۹۳هزار و ۲۸۳ 
واحد رس��ید. در آخری��ن روز معامالتی 
ب��ورس تهران در این هفت��ه فعاالن بازار 
س��هام ب��ار دیگر ش��اهد سقف ش��کنی 
دماسنج بورس تهران بودند. بدین ترتیب 
ش��اخص کل بورس در روندی بی سابقه 
طی ماه های گذش��ته توانست وارد کانال 
۹۳ه��زار واحدی ش��ود. در معامالت روز 
چهارش��نبه س��رمایه  گذاری نفت و گاز و 
پتروش��یمی تامین، سرمایه  گذاری غدیر 
و ف��والد خوزس��تان به ترتی��ب با ۱۲۶، 
۱۰۲ و ۷۰ واحد تاثیر مثبت بیش��ترین 
نقش افزاینده را در بازار س��هام داشتند. 
در طرف مقابل ف��والد مبارکه اصفهان و 
ایران خودرو و س��ایپا ب��ه ترتیب با ۶۷، 
۳۵ و ۲۶ واحد تاثیر منفی س��عی کردند 
دماس��نج بازار س��هام را به سمت پایین 
هدایت کنند. آیفکس نیز روز چهارشنبه 
ب��ا رش��د ۱۱.۵ واحد تا رق��م ۱۰۴۲ باال 
رفت. ارزش معام��الت فرابورس ایران به 

رقم ۴۱۱ میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معامالت ت��ا عدد ۹۰۶ میلیون س��هم و 

اوراق مالی باال رفت. 

رونقکمسابقهوبازدهیبینظیر
شاخص کل بازار سهام در معامالت روز 
چهارشنبه با جهش��ی چشمگیر توانست 
برای اولی��ن بار در تاریخ خود وارد کانال 
۹۳ هزار واحدی شود. این رکورد تاریخی 
در حالی رقم خورد که روز سه ش��نبه نیز 
نماگر بورس تهران با رشد ۱۰۷۶ واحدی 
به کانال ۹۲ هزار واحد رس��یده بود. این 
صعود در شرایطی اتفاق افتاد که عده ای 
از تحلیلگران و برخی فعاالن بازار س��هام 
انتظار داش��تند ش��اخص کل وارد دوران 
رک��ود در ارزش ها و ش��اخص های خود 
شود و راه اصالح و استراحت پیش گیرد 
ولی ش��اخص کل در بازار روز چهارشنبه 
گام های بلندی برداشت و در مسیر رشد 
و صعود حرکت کرد. رش��د بیش از ۶۰۰ 
واحدی شاخص کل گرچه در سال جاری 
بی س��ابقه نبود، اما  رکوردش��کنی های 
پیاپی آن کم سابقه بود. رشد این روزهای 
ب��ورس تهران را کمتر کس��ی پیش بینی 
می ک��رد ام��ا خبره��ای خ��وب و مهم و 

اثرگذار، به خلق مج��دد رونق در بورس 
منجر شد. از عمده دالیل رونق کم سابقه 
و بازدهی بی نظیر بورس تهران می توان 
به افزایش کم س��ابقه کامودیتی ها اعم از 
مواد اولی��ه، مواد معدنی و فلزات و فوالد 
در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارزها در 
ب��ازار، افزایش بهای نف��ت و عبور قیمت 
نفت برنت از سطح ۶۵ دالری، گزارش ها 
و صورت های مالی خوب اکثر ش��رکت ها 
که با تعدیل های عایدی خوبی در س��ال 
جاری همراه بوده اس��ت و ... همه دست 
ب��ه دس��ت ه��م داده و بر رون��ق بورس 
تهران ب��ه عن��وان پربازده تری��ن بورس 
آس��یایی افزوده اس��ت، چراک��ه بازدهی 
بورس از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون به 
مرز ۱۸درصدی رس��یده و کلیه بازارهای 
موازی را پشت سر گذاشته است. در این 
میان برخی تحلیلگ��ران معتقدند بورس 
ته��ران رفت��اری هیج��ان زده پیدا کرده 
است. سهامداران باید توجه داشته باشند 
که روزه��ای پرهیجان، بدون تحلیل های 
قابل اتکا می تواند سرمایه گذاران را دچار 
جوزدگی و در نتیجه اش��تباه محاسباتی 
کند. بنابرای��ن حفظ آرامش درونی برای 
تصمیم��ات صحیح در این ش��رایط برای 

سهامداران بسیار مهم و اساسی است.

باگروههایبازارسهام
در آخرین روز معامالت��ی هفته تعداد 
زی��ادی از نماده��ای گ��روه محصوالت 
ش��یمیایی با رون��د افزایش��ی در قیمت 
مواجه ش��دند هر چن��د نمادهایی که در 
قیم��ت پایان��ی کاهش داش��تند نیز کم 
نبودند. در این گروه ۷۸میلیون س��هم به 
ارزش نزدی��ک به ۲۴میلیارد تومان مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. در گ��روه خودرو 
نیز روند کاهش��ی در قیمت س��هم ها به 
غیر از مع��دود نمادها ادامه پیدا کرد. در 
این گ��روه ۲۱۹ میلیون س��هم به ارزش 
حدود ۳۵میلیارد تومان دس��ت به دست 
شده اس��ت. در گروه فلزات اساسی روند 
قیمت س��هم ها عموما کمت��ر از ۲درصد 
به س��مت باال یا پایین بود. در این گروه 
۱۹۷ میلیون س��هم به ارزش ۵۴میلیارد 
تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت. ارزش 
معامالت بورس ته��ران نیز به رقم ۴۶۸ 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی 
از دس��ت به دست ش��دن یک میلیارد و 
۷۴۹ میلیون تومان در ۹۱ هزار و ۸ نوبت 

دادوستد بود.

شاخصکلبهکانال93هزارواحدرسید

رکورد بی سابقه در بورس تهران

بودجه سال ۹۷ اخبار خوبی برای بازار 
س��رمایه دارد که می تواند نقدینگی های 
جدی��دی را وارد ای��ن ب��ازار کن��د. بازار 
س��رمایه ایران کامودیتی محور است و از 
قیمت های جهانی تأثیر زیادی می گیرد. 
عالوه بر این موضوع، بخش��ی از بازار نیز 
تح��ت تأثی��ر تصمیم های پول��ی و مالی 
اس��ت که در بخ��ش کالن اقتصاد گرفته 
می شود. بخش صادرات محور بازار از نرخ 
دالر تأثی��ر می گی��رد. تحلیلگران در این 
بخش انتظار ن��رخ دالر در محدوده های 
۳۷۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان را برای بودجه ۹۷ 
داشتند و رقم اعالمی کمتر از پیش بینی 
آنه��ا بود. اما نفت در بودجه س��ال آینده 
باالت��ر از پیش بینی ه��ا و انتظ��ارات بود. 
به نظر می رس��د دولت ب��ه این اطمینان 
رس��یده اس��ت که با توجه به توافق های 
اوپ��ک نف��ت را می توان��د در قیمت های 
مناسبی به فروش برساند. همین موضوع 
تأثیر مثبتی در گروه پاالیش��ی ها دارد و 
باع��ث تحرکاتی در نماده��ای این گروه 
می شود. موضوع نرخ سپرده های بانکی و 
مالیات بر سپرده ها در صورتی که اجرایی 
ش��ود از جذابیت ب��ازار پ��ول می کاهد. 
این تصمیم ل��زوم توس��عه صندوق های 
س��رمایه گذاری را می طلب��د و آنه��ا نیز 

س��رمایه های خود را برای خرید س��هام 
ی��ا اوراق وارد بازار خواهن��د کرد، به این 
ترتیب نقدینگی ه��ای جدیدی وارد بازار 
س��رمایه خواهد ش��د. برخی تحلیلگران 
معتقدند گروهی از س��رمایه گذاران بازار 
پ��ول به نرخ ه��ا بی تفاوتند؛ اف��رادی که 
ریسک پذیری باالتر از سپرده های بانکی 
ندارند توجهی به تغییر روند نرخ ها ندارند 
و هیچ بازاری را مناس��ب تر از سپرده های 
بانکی نمی دانند. چون بازار س��رمایه نیاز 
به آم��وزش دارد و فعالی��ت در این بازار 
ب��رای س��رمایه های خیلی ک��م یا خیلی 
بزرگ هنوز بستر س��ازی مناسبی ندارد. 
برخ��ی از اقتصاددان ها معتقدند صاحبان 
س��پرده در هرحال س��پرده های بانکی را 
حف��ظ می کنند و پرتفوی بازار س��رمایه 
را ب��زرگ نمی کنن��د. اگ��ر صندوق های 
داشته  مناسبی  عملکرد  س��رمایه گذاری 
باش��ند به طور قط��ع در افزایش جذابیت 
بازار س��رمایه تأثیر گذارن��د. نگاه بنیادی 
به وضعیت ش��رکت ها نشان می دهد که 
 P/E پایین آمدن نرخ سود باعث افزایش
بازار س��رمایه می شود، از طرف دیگر نرخ 
تأمی��ن مالی کاهش می یاب��د و منجر به 
افزایش س��ودآوری شرکت ها می شود. در 
اخبار بودجه بخش سیاس��ت های مالی و 
پولی خبرهای خوبی برای بازار س��رمایه 
داش��ت و تأکید و توج��ه دولت به بخش 
حم��ل و نقل هم حائز اهمیت اس��ت. در 

بخ��ش حمل و نق��ل هر چن��د دولت بر 
توس��عه تأکید دارد، اما در ش��رکت های 
این بخش تحلیلی وجود ندارد که توسعه 
ناوگان حمل و نقل ریلی به وس��یله چه 
ش��رکت هایی انجام خواهد شد. دولت از 
اول استقرار بر توس��عه این بخش تأکید 
داش��ته اما ای��ن بحث ها در س��ودآوری 
ش��رکت ها تأثیر چش��مگیری تا به حال 
نداش��ته و ش��اخص صنعت حمل و نقل 
هم ضعیف عمل کرده اس��ت. روند کلی 
ب��ازار نش��ان می دهد ب��ازار س��رمایه در 
ابتدای یک روند مالیم رو به رش��د است. 
سیاست های بین المللی در بحث نرخ های 
کامودیتی ه��ا و قیمت های مناس��ب کاال 
در بازارهای جهانی از یک س��و و کاهش 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی از س��وی 
دیگر باعث می شود که شاهد تداوم رشد 
شاخص کل و ش��اخص هم وزن در بازار 
باش��یم. در ح��ال حاضر س��رمایه گذاری 
در بازار س��رمایه توجی��ه اقتصادی دارد. 
ش��رکت های پرپتانس��یل با س��ودآوری 
دائم��ی و P/E پایین ت��ر از میانگین بازار 
با قیمت های جذاب، گزینه های مناسبی 
ب��رای س��رمایه گذاری هس��تند. زم��ان 
مناسبی برای س��رمایه گذاری بلند مدت 
و س��نگین به خصوص برای شرکت های 
حقوقی است. در حال حاضر بازار سرمایه 
در مقایسه با سایر بازارها از لحاظ بازده، 
ریسک و قدرت نقدشوندگی از بازارهای 

موازی ش��رایط بهت��ری دارد، در نتیجه 
گزینه خوبی برای س��رمایه گذاری است. 
قابلیت نقدشوندگی ویژگی برجسته بازار 
س��هام اس��ت. در این یک س��ال گذشته 
س��ایر بازارها بازده خاص و قابل توجهی 
نداش��ته و دالر به طور متوس��ط بازدهی 
۱۵، ۱۶درصدی در محدوده س��ود بانکی 
را تجربه کرده اس��ت. کنت��رل دولت در 
بازارهایی چون طال، ارز مسکن برای بازار 
س��رمایه اتفاق خوبی است. بازار سرمایه 
با تحلیلی درس��ت نسبت به سایر بازارها 
جذاب ت��ر اس��ت. چراغ س��بزهای دولت 
ب��ه بازار س��رمایه و ذهنی��ت مثبت وزیر 
اقتصاد به بازار س��رمایه نیز چش��م انداز 
بازار را روشن می کند. تالش وزیر اقتصاد 
ب��رای رف��ع مش��کالتی مثل بازگش��ایی 
نمادهای بانکی و اظه��ار نظرهای مثبت 
به بازار س��رمایه نش��انه های خوبی برای 
س��رمایه گذاران است. تالش وزیر اقتصاد 
ب��رای افزای��ش اعتم��اد و اطمین��ان به 
 بازار س��رمایه و اخبار و تصمیم هایی که 
راجع به بازار گرفتند همه اقدامات خوبی 
 ب��ود. البته بازار س��رمایه ما همیش��ه با 
یک س��ری ریسک های سیاس��ی مواجه 
بوده که در ش��رایط فعلی عالوه بر اینکه 
این ریسک ها کنترل شده است، فرهنگ 
اهال��ی بازار س��رمایه نی��ز در مواجهه با 
چنین ریسک هایی و کنترل هیجان های 
کاذب باال رفته است.          منبع:سنا

اخبارخوببودجه97برایبازارسرمایه

خبر

مدیرعاملبورسکاالمطرحکرد
تنظیمعرضهوتقاضایبازاربا
اجرایطرحقیمتتضمینیگندم

مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران گف��ت برای ورود 
گن��دم به بازار س��رمایه یکی از ش��رایط این اس��ت 
که گندم م��ورد حمایت دولت باید اس��تانداردهای 
حداقلی را داش��ته باش��د. از س��وی دیگر نظام بازار 
ایج��اب می کند کیفی��ت گندم در محی��ط رقابتی 
افزایش پی��دا کند. به گزارش ب��ورس کاالی ایران، 
حامد س��لطانی نژاد با تاکید ب��ر اینکه بورس از ورود 
گندم به بازار س��رمایه استقبال می کند، گفت: طرح 
تضمین��ی قیمت گندم در بورس قابل اجراس��ت اما 
الزاماتی دارد. س��لطانی نژاد درباره شرایط مورد نظر 
ب��ورس کاال برای پذی��رش گندم در ب��ورس گفت: 
برای ورود گندم به بازار س��رمایه باید ش��رایطی به 
وج��ود بیاید و یکی از ش��رایط این اس��ت که گندم 
م��ورد حمایت دولت باید اس��تانداردهای حداقلی را 
داشته باشد. از سوی دیگر نظام بازار ایجاب می کند 
کیفی��ت گندم در محیط رقابت��ی افزایش پیدا کند. 
مدیرعام��ل بورس کاال گفت: معتقدم گندم می تواند 
وارد بازار سرمایه شود به شرطی که اطالعات دقیق 
کشاورزان وارد سامانه شود و به تدریج هم می توانیم 
این سیاست ها را به اجرا برسانیم که گندم با کیفیت 

را با قیمت باالتر از کشاورزان خریداری کنیم.

عرضهبیشاز۱7۱هزارتنانواع
فرآوردههاینفتیوپتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران روز چهارش��نبه ۲۲ آذرماه میزبان عرضه ۱۷۱ 
هزار و ۴۷۹ تن انواع قیر، مواد ش��یمیایی، س��الپس 
واکس، ل��وب کات، وکیوم باتوم، روغن پایه و گوگرد 
ب��ود. همچنین ۱۳ هزار و ۱۰۰ ت��ن انواع قیر و ۳۱ 
ه��زار و ۷۰۰ تن برنج نیز در ت��االر صادراتی بورس 
کاالی ایران عرضه ش��د. ت��االر محصوالت صنعتی و 
معدنی بورس کاالی ایران در این روز ش��اهد عرضه 
۲ هزار و ۴۰۰ ت��ن تیرآهن گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران، ۴۷ هزار تن س��بد میلگرد و تیرآهن ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان و ۲۰ تن بیلت آلومینیوم شرکت 
ایرالکو بود. تاالر محصوالت کشاورزی نیز در این روز 
عرض��ه یک هزار تن روغن خ��ام، ۶ هزار و ۲۰۰ تن 
ش��کر س��فید، ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن سبد گندم، ۳۳۳ 
ه��زار تن گن��دم خوراکی، ۳ هزار ت��ن گندم دوروم 
و ۴۸۱ ه��زار قطعه جوجه ی��ک روزه را تجربه کرد. 
عالوه بر این ۴۳۱ تن ذرت دانه ای نیز در قالب طرح 
قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 
ش��د. بازار فرعی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز 
ش��اهد عرضه یک هزار ت��ن روغن و ۳۰ تن ضایعات 

آهنی بود.

دومینعرضهگازمایعپاالیشنفت
آباداندررینگداخلی

طی روز کاری ۲۲ آذر ۹۶، کاالهای آیزوریسایکل 
پاالی��ش نفت اصفهان، حالل ۴۰۴، نفتای س��نگین 
تصفیه نش��ده و نفتای س��بک پاالیش نفت شیراز، 
حالل ۴۱۰ پاالیش نفت آبادان، حالل ۴۰۲ پاالیش 
نفت کرمانش��اه، پروپیلن و سی اس او پاالیش نفت 
ش��ازند و گاز مای��ع پاالیش نفت آب��ادان در رینگ 
داخل��ی عرض��ه ش��د. روز چهارش��نبه در جری��ان 
معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی، آیزوریس��ایکل، 
آیزوفید و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت ش��یراز در رینگ 
بین الملل عرضه ش��د. این دومی��ن عرضه گاز مایع 
پاالی��ش نفت آبادان در رینگ داخلی در کنار عرضه 

۲۷ هزار تن انواع فرآورده های هیدروکربوری بود.

»شپنا«402درصدسودرا
افزایشداد

شرکت پاالیش نفت اصفهان اطالعات و صورت های 
مال��ی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ ش��هریورماه 
۹۶ را حسابرس��ی نشده و با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد 
ریال منتش��ر کرد. ش��رکت پاالیش نفت اصفهان طی 
دوره ش��ش ماه��ه مبلغ ۴۲۲ ریال س��ود به ازای هر 
س��هم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴۰۲ درصد افزایش داش��ت. گفتنی است این شرکت 
در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ مبلغ ۸۴ 
ریال س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاشت و در پایان 
دوره ۵۷۳ ریال سود پوشش داد. »شپنا« سود خالص 
پای��ان دوره را ۸ ه��زار و ۴۳۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون 
ری��ال اعالم کرده که ۵ ه��زار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۵۲ 
میلیون ریال س��ود انباشته به آن اضافه شده و منجر 
به سود خالص ۴۲۲ ریالی به ازای هر سهم شده است 
که معادل ۴۰۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داش��ته است. پاالیش نفت اصفهان در دوره ۶ 
ماهه س��ال مالی قبل یک هزار و ۶۰۸ میلیارد و ۴۶۵ 

میلیون ریال زیان انباشته شناسایی کرده بود.

یادداشت

بیشتریندرصدافزایش
کارخانج��ات تولیدی ش��هید قندی در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن بافق 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

۲,۱۰۲۴.۸۴بکام
۱۵,۰۹۶۴,۸۱کبافق
۱,۷۴۵۴,۸فوالژ
۱,۲۶۵۴,۷۲وغدیر
۲,۲۸۹۴,۷۱کرازي
۱,۳۷۹۴,۷۱تاپیکو

۶,۲۶۱۴,۷هاي وب

بیشتریندرصدکاهش
کاشی الوند صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
فنرس��ازی زر در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. کنترل خوردگی 
تکی��ن کو هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)۴.۵۹(۲,۷۴۲کلوند
)۴,۵۲(۱,۰۱۴خزر
)۴,۴۶(۱۱,۱۹۸رتکو
)۴,۲۶(۷۴۲خاور

)۴,۱۳(۹۲۹خرینگ
)۴,۰۴(۴,۱۵۲خموتور
)۳,۷۵(۳,۶۹۶تکشا

پرمعاملهترینسهم
داده گس��تر عصر نوی��ن پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. 

سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

۹۱.۴۰۰ ۶۲۶۱هاي وب
۸۸,۴۳۵ ۲۸۵۰فوالد
۵۴,۹۵۳ ۱۰۲۲خساپا
۴۷,۹۲۸ ۲۰۹۳فملي

۴۴,۹۰۰ ۴۴وصنعتح
۳۹,۹۸۸ ۱۵۳۵وصندوق
۳۶,۹۷۵ ۱۲۶۵وغدیر

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را داده گس��تر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

۵۷۲.۲۴۱ ۶۲۶۱هاي وب
۲۵۲,۰۷۶ ۲۸۵۰فوالد

۱۰۴,۲۸۵ ۳۲۴۸خگستر
۱۰۰,۳۲۴ ۲۰۹۳فملي
۹۰,۹۸۰ ۷۱۱۵شبندر
۸۵,۵۴۱ ۴۶۵۲فخوز
۶۸,۶۲۲ ۲۹۳۳خودرو

بیشترینسهاممعاملهشده
داده گس��تر عصر نوین در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در 

این گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت
۶۲۶۱۷۹۵۸های وب

۲۸۵۰۴۲۲۶فوالد
۱۰۲۲۳۹۱۴خساپا
۱۵۱۳۵۲۸۵۸آپ

۳۲۴۸۲۸۰۱خگستر
۷۵۱۲۳۹۶وساپا
۲۰۹۳۲۲۷۴فملی

P/Eباالتریننسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنامشرکت
۲۲۷۴۱۱۳۷خمحور
۱۳۷۹۶۹۰کساپا

۱۰۲۰۵۱۰خکمک
۱۹۶۷۴۹۲شپارس
۱۹۴۷۳۸۹قثابت

۱۱۱۳۳۷۱خریخت
۲۸۹۲۳۶۲سیالم

P/Eکمتریننسبت
 P/E روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت
ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن 

خود کرد. 
P/Eقیمتنامشرکت

۳۷۷۱۱.۵۸کگاز
۹۵۷۲.۵۵وخارزم
۱۴۲۱۲.۶۳واعتبار
۹۹۰۳.۲۸وصنا

۱۵۴۱۳.۲۹پارسیان
۱۱۲۲۳.۳۶پردیس
۲۰۲۶۳.۸۷وبانک
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اس��تاندار تهران گفت 19 ش��هرک از 
مجم��وع 31ش��هرک صنعت��ی فعال در 
 ای��ن اس��تان، فاقد ش��بکه گازرس��انی و
 15 شهرک نیز فاقد برق صنعتی )3 فاز 

و فشارقوی( هستند. 
محمدحس��ین  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
مقیمی روز چهارش��نبه در جلس��ه ستاد 
برنامه ریزی و توس��عه اس��تان تهران در 
شهرس��تان قرچ��ک، اف��زود: نب��ود این 
شبکه های زیرساختی، مشکالت زیادی را 
ب��رای صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی 
و تولیدی این شهرک های صنعتی ایجاد 

کرده است. 
و  نب��ود خدم��ات  ک��رد:  اظه��ار  وی 
ش��بکه های زیرس��اختی مانند آب، برق، 
گاز و تلفن در شهرک های صنعتی فعال 
استان تهران، یک ضعف جدی محسوب 
می ش��ود ک��ه رون��د توس��عه صنعتی و 
اقتصادی استان را دچار مشکل می کند. 
اس��تاندار ته��ران افزود: ش��هرداری ها 
و دس��تگاه های اجرای��ی خدمات رس��ان 
باید ظ��رف چند روز آین��ده، مجوزهای 
الزم ب��رای تأمی��ن ش��بکه های خدماتی 
زیرساختی در این شهرک های صنعتی را 
ص��ادر و کار را در کمتری��ن زمان ممکن 

انجام دهند. 
مقیم��ی گفت: در ای��ن زمینه ضروری 
اس��ت تمامی دستگاه ها از جمله سازمان 
اوقاف برای رفع مشکالت صاحبان صنایع 
و تولیدکنندگان در شهرک های صنعتی، 
هم��کاری وهمراهی مناس��ب را داش��ته 

باشند. 
به گفته وی، دستگاه های مسئول باید 

با دریافت هزینه های مربوطه، مجوزهای 
موردنیاز ب��رای تأمی��ن و ایجاد خدمات 
زیرس��اختی در بخش ه��ای صنعت��ی و 
تولیدی اس��تان تهران را به سرعت صادر 

کنند. 
اس��تاندار تهران تصریح ک��رد: اگر قرار 
باشد سرمایه گذار برای گرفتن یک مجوز 
س��اده در زمینه تأمین ب��رق و گاز، یک 
سال در دستگاه های اجرایی معطل شود 
به طور قطع، فرآیند س��رمایه گذاری خود 

را به منطقه دیگری انتقال خواهد داد. 
وی به بازدید اخیر خود از شهرک های 
صنعتی استان تهران اشاره و تأکید کرد: 
یک س��رمایه گذار اقتصادی می گفت که 
اگ��ر گاز به واح��د تولیدی م��ن بدهند، 

ظ��رف 32 روز کار تولید را آغاز کرده 
و برای 500 نفر شغل ایجاد می کنم. 
اس��تاندار تهران تصریح کرد: توجه 
ب��ه این موضوع و تالش ب��رای ایجاد 
به ط��ور  خدمات��ی،  زیرس��اخت های 
 قطع منجر به رفع مش��کالت موجود
 ب��ه وی��ژه در بح��ث ایجاد اش��تغال 

خواهد شد. 
اینک��ه  گف��ت:  ته��ران  اس��تاندار 
شهرداری ها مجوزهای موردنیاز برای 
را  بخش خصوص��ی  س��رمایه گذاری 
صادر نکنند به نحوی که افراد مجبور 
به مراجعه به استانداری شوند، بسیار 

بد است. 
کرد: ش��هرداری ها  تصریح  مقیمی 
عمران��ی  معاون��ت  نظ��ارت  تح��ت 
اس��تانداری تهران کار می کنند و باید 
با نظارت دقیق، این قبیل مش��کالت 

در سطح استان به سرعت حل شود. 
وی تأکی��د ک��رد: مدی��ر را انتخ��اب 
نکرده ایم که به م��ردم نه بگوید، مدیران 
برای حل مش��کالت مردم و کار و تالش 
ش��بانه روزی برای رش��د و توسعه کشور 

انتخاب و منصوب شده اند. 
مقیمی گفت: بنده به عنوان استاندار و 
عالی ترین مقام اجرایی استان در صورتی 
ک��ه مدیران کار م��ردم را انج��ام دهند، 
شخصا به مشکل مردم رسیدگی می کنم، 
چراک��ه وظیفه ما خدم��ت به مردم برای 
رفع مش��کالت در حوزه ه��ای مختلف از 

جمله صنعت و کشاورزی است. 
استاندار تهران اظهار کرد: سرمایه گذار 
بخش خصوص��ی ب��رای گرفت��ن مج��وز 

س��رمایه گذاری در راس��تای رون��ق کار 
و تولی��د نبای��د دنب��ال مدیران باش��د، 
بلکه مدی��ران اجرایی بای��د برای جذب 
س��رمایه گذار، مش��کالت و نیازهای آنها 
را در چارچوب قان��ون در کمترین زمان 

ممکن حل و تأمین کنند. 
اس��تاندار تهران تأکید ک��رد: برهمین 
اساس باید مشکل آب، برق و گاز تمامی 
ش��هرک های صنعت��ی اس��تان تهران در 
کوتاه تری��ن زم��ان ممکن رفع ش��ود تا 
بتوانیم شاهد رونق فعالیت های اقتصادی 

و تولیدی در این شهرک ها باشیم. 
مقیمی تصریح ک��رد: در صورت وجود 
این قبیل مشکالت، با فرماندار شهرستان 

مربوطه برخورد قاطع خواهد شد.

با توجه به اینکه س��ه ماه تا پایان سال 
باقی مانده و فقط 21 درصد از تسهیالت 
30 هزار میلیارد تومانی طرح رونق تولید 
پرداخت ش��ده اس��ت، رئیس کل بانک 
مرکزی طی بخش��نامه ای ب��ه بانک های 
عام��ل، خواس��تار تس��ریع در پرداخت 
تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بر اس��اس مصوبه 
س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی باید 
طرح رون��ق تولید با پرداخ��ت 30 هزار 
میلی��ارد تومان در س��ال 139۶ مدنظر 
ق��رار گیرد که با توج��ه به فرصت زمانی 
س��ه ماهه باقی مانده تا پایان س��ال تنها 
حدود ۶3۴۸ میلیارد تومان تسهیالت به 

تولیدکنندگان پرداخت شده است. 
سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی 
با پرداخت تس��هیالتی مع��ادل ۴۴ هزار 
میلیارد تومان به 1۷ هزار واحد تولیدی 
صنعتی و کش��اورزی در دستور کار قرار 
گرفت و در س��ال جاری نی��ز این طرح 
به عن��وان مکمل طرح قبل��ی در جهت 
پرداخ��ت تس��هیالت 30ه��زار میلیارد 
تومانی به 15 هزار واحد صنعتی مدنظر 

قرار گرفته است. 
در طرحی که قرار اس��ت تحت عنوان 
رون��ق تولی��د اقتصادی در س��ال جاری 
مدنظر ق��رار گی��رد، 20 ه��زار میلیارد 
تومان اعتبار جه��ت پرداخت به 10هزار 
واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت 
 فعلی و نی��ز 10هزار میلیارد تومان برای 

5000 واحد صنعتی کوچک، متوس��ط 
و بزرگ به منظور نوس��ازی و بهس��ازی 

تعریف شده است. 
هرچند آغاز طرح رونق تولید در سال 
139۶ از اواخر تیرماه س��ال جاری آغاز 
شده اما بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومت��ی مبن��ی ب��ر پرداخت 
30ه��زار میلیاردتومان��ی ب��ه واحدهای 
صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی 
و نیز نوسازی و بهسازی صنایع باید این 
اعتبار تا پایان سال جاری پرداخت شود؛ 
رقمی که تاکنون تنها حدود یک پنجم از 
آن تخصیص یافته و بخش عمده طرح با 
توجه به فرصت زم��ان اندک باقی مانده 

طی سه ماهه پیش رو باقی مانده است. 
به رغم اینکه بسیاری از تولیدکنندگان 
نارضایتی ه��ای مختلف��ی در ارتب��اط با 
روند اخذ تس��هیالت عن��وان کرده اند و 
انتقاداتی را نیز به میزان سود تسهیالت 
بانکی مط��رح می کنند، ب��ا این حال به 
نظر می رس��د در طرح رونق تولید سال 
139۶، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا دو مس��ئله مختل��ف روبه رو اس��ت؛ 
یک��ی اینکه تاکنون همانن��د طرح رونق 
تولید در س��ال گذشته ش��اهد استقبال 
تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیالت 
نبوده ایم و مس��ئله دیگری ک��ه باید به 
 آن توجه داش��ت، فرص��ت زمانی اندک 
پیش رو جهت پرداخت تس��هیالت باقی 

مانده از طرح رونق تولید است.

فقط ۲۰ درصد وام به تولید دادند

کمبود زیرساخت ها در 19شهرک صنعتی تهران
اخبار

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران: 
برای افزایش صادرات یک بسته ویژه 

تعریف شود
رئیس کنفدراس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: 
برای افزایش صادرات یک بسته ویژه تعریف شود. به گزارش 
ایس��نا، محمد الهوتی در همایش ملی روز صادرات اظهار 
کرد: لرس��تان با وجود رشد منفی صادرات کشور توانسته 
32درصد ارتقا یابد که جای تقدیر دارد. همچنین میانگین 

ارزش صادرات در استان 2برابر میانگین کشوری است. 
الهوتی با بیان اینکه هم اکنون از اقتصاد خام فروشی فاصله 
گرفته ایم که جای تقدیر دارد، افزود: مش��کل و معضالتی 
در بحث ص��ادرات وج��ود دارد که برای رف��ع آنها نیاز به 
سیاست گذاری مناسب است. رئیس کنفدراسیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکالت 
مربوط به سه دهه گذشته بوده و باید برای حل آنها تالش 
کنیم. وی بیان کرد: تش��ویق را باید س��رلوحه کارمان قرار 
دهیم و در این رابطه مس��ئوالن ذی ربط می توانند شرایط 
ویژه ای را فراهم کنند. می توان این مهم را در قالب یک بسته 

برای افزایش صادرات پیگیری کرد. 
الهوت��ی به معض��ل قیمت گذاری، خصوص��ا در بخش 
کشاورزی اش��اره کرد و گفت: قیمتی که برای محصوالت 
کشاورزی پرداخت می شود باالتر از نرم جهانی است و چطور 
می توان انتظار داشت در بازارهای رقابتی تولیدکننده بتواند 

خود را حفظ و رقابت کند. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی مطرح کرد
تأثیر ممنوعیت صادرات سیمان به 

عراق بر صادرات معدنی کشور
نایب رئیس اتاق ایران گفت: ممنوعیت صادرات سیمان به 

عراق باعث کاهش صادرات معدنی شده است. 
به گزارش ایسنا، حسین سالحورزی در همایش ملی روز 
صادرات اظهار کرد: در طول تاریخ انسان ها به هر موضوعی 
که برخورد می کردند و برای آن جوابی نداشتند آن را یک 

مسئله می گفتند. 
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون توسعه صادرات در کشور 
به یک مسئله حل نشدنی تبدیل شده است و در این راستا 
نتوانس��ته ایم به توفیقی دس��ت یابیم؛ هرچند دولت های 
یازدهم و دوازدهم قدم های خوبی در رابطه با بهبود فضای 
کسب و کار برداشته اند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز 

فاصله داریم. 

اخبار

آغاز فنس کشی بزرگ ترین 
پتروشیمی خصوصی ساز کشور

با حضور مسئوالن و مردم عملیات فنس کشی مجتمع 
بین المللی پتروشیمی دنا بویراحمد در دشت سقاوه آغاز 

شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، با حض��ور س��رمایه گذار مجتمع 
بین المللی پتروشیمی دنا بویراحمد، دکتر پناهی معاون 
سیاس��ی فرماندار بویراحمد، حجت االسالم والمسلمین 
رحمت اهلل خوجه پور امام جمعه مارگون، مهندس ملکی 
بخش��دار مارگون، خش��نود رئیس دادگس��تری بخش 
مارگون، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و جمعی از مردم بخش مارگون و منطقه سقاوه عملیات 
فنس کشی پتروش��یمی بویراحمد با سرمایه گذاری ۸۶ 
ه��زار میلیارد ریال و در زمینی به مس��احت بالغ بر 90 

هکتار آغاز شد. 
س��رمایه گذار پتروش��یمی بویراحمد در این مراسم با 
بیان اینکه امروز خوش��حالم که توانسته ام تعبیر کننده 
رویای شیرین مردمان منطقه برای توسعه باشم، گفت: 
همه م��ا دل مان برای محرومیت س��رزمین مادری مان 
می س��وزد اما اگر بخواهیم این مناطق را توس��عه دهیم 
ناچ��ارا باید از تجمیع س��رمایه های داخل��ی و خارجی، 

کارهای بزرگی را آغاز و به اتمام برسانیم. 
لهراسب باقری با اشاره به عبور چند خط لوله سراسری 
گاز از بویراحمد و باالخص منطقه سقاوه، افزود: این خط 
لوله ها تاکنون چه س��ودی برای مردم این اس��تان، این 
شهرستان و این بخش داشته است جز آنکه استان های 
دیگر روی آن پتروشیمی ساختند، جوانان شان را سر کار 
بردند و مناطق شان را توسعه دادند و ما فقط به داشتن 
چنین پتانسیلی روی کاغذ افتخار کردیم و در عمل برای 

بهره برداری از آن هیچ اقدامی انجام نداده ایم. 
وی بیان کرد: ما پس از سال ها سعی کردیم با استفاده 
از همین پتانسیل، عظیم ترین طرح سرمایه گذاری استان 
را با رقمی بالغ بر ۸۶هزار میلیارد ریال تعریف کنیم که 
بخشی از این سرمایه قرار است از طریق خارج از کشور 

تأمین شود. 
باقری با بیان اینکه تاکنون هیچ شخص یا نهاد دولتی 
و خصوصی چنین رقمی را در اس��تان س��رمایه گذاری 
نکرده اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: مجتم��ع بین المللی 
پتروش��یمی دنا بویراحمد تم��ام مجوزهای الزم قانونی 
را اخذ کرده، پیوست سالمت، پیوست زیست محیطی، 
HSE  و هر مجوز دیگ��ری را که نیاز بوده، گرفته ایم و 
مردم مطمئن باشند پتروشیمی بویراحمد سازگارترین 
پتروشیمی کشور با محیط زیست و طبیعت خواهد بود. 
س��رمایه گذار پتروش��یمی بویراحم��د ب��ا تأکی��د بر 
اشتغال زایی کالن در این پتروشیمی تصریح کرد: مردم 
منطقه نباید بگذارند که تبلیغات سوء علیه عظیم ترین 
سرمایه گذاری ش��ان صورت بگیرد چنین پتروشیمی ای 
حت��ی در کش��ور بی نظی��ر اس��ت و لق��ب بزرگ ترین 

پتروشیمی خصوصی ساز کشور را هم دارد. 
وی ادامه داد: این طرح هم در مرحله اجرا و هم پس 
از بهره برداری، رونقی تاریخی به منطقه مارگون می دهد 
البته هرچند کارشناسان توسعه ناشی از آن را برای کل 
استان می دانند اما ما مطمئنیم که با پتروشیمی، مارگون 

به لحاظ توسعه ای متحول خواهد شد. 
باقری افزود: پتروش��یمی بویراحم��د در فاز اول 1300 
ش��غل به صورت مستقیم ایجاد می کند و تا چندین برابر 
این رقم در صنایع پایین دس��تی و مرتبط با پتروش��یمی 
ایجاد خواهد شد و پس از افتتاح به تنهایی قادر است که 
آمار و ارقام های بیکاری و اشتغال را در استان جابه جا کند. 

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اعالم کرد 

یک محموله کاغذ در حال ترخیص 
از گمرک است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
با مس��اعدت بانک مرکزی که ارز مبادل��ه ای در اختیار 
واردکنن��دگان کاغذ قرار داد، یک محموله 10هزار تنی 
کاغ��ذ روزنامه و کاغذ تحریر در حال ترخیص از گمرک 
است و تا هفته آینده به انبارهای چاپخانه ها می رسد. به 
گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی، 
حس��ین انتظامی افزود: این محموله شامل عرض های 
مختلف مصرفی است که کمک می کند التهاب موجود 
بازار کاغذ مرتفع ش��ود. انتظام��ی در عین حال تصریح 
کرد: الزم اس��ت از همکاری و مساعدت وزارت صنعت 
که تدابیر الزم را برای تثبیت بازار فراهم کردند، قدردانی 
ش��ود. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: با نگاه 
مثبت دولت به حوزه نشر و مطبوعات، موضوع افزایش 
تعرفه واردات کاغذ منتفی ش��د تا ش��ایعاتی که در این 
زمینه موجب بالتکلیفی واردکنندگان شده بود، خود به 
خود منتفی ش��ود. به گزارش ایسنا، خبر افزایش تعرفه 
واردات کاغذ و تحریر روزنامه  در هفته های اخیر، واکنش 
برخی از روزنامه های خصوصی را به دنبال داش��ت و در 
این میان برخ��ی روزنامه ها اعالم کردند که در اعتراض 
ب��ه گران ش��دن کاغ��ذ ب��رای مدتی فقط ب��ه صورت 
الکترونیکی منتش��ر خواهند شد یا تعداد صفحات خود 
را ک��م می کنند؛ البته در ادامه از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم ش��د که تعرفه انواع کاغذ چاپ و 
تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق روال 
قبل بوده و افزایش نخواهد یافت، اما طبق گفته برخی 
مدیران مسئول روزنامه های خصوصی، اعالم صرف این 
خبر هم به افزایش قیمت کاغذ و کمبود آن منجر شده 

است. 
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ماه گذش��ته  پن��ج  ح��دود 
دولت ب��ه منظ��ور حمایت از 
تولید داخلی، نس��بت به بسته 
اقدام  »ثبتارش«  سایت  شدن 
کرد و از هم��ان زمان تاکنون 
مانع ثبت سفارش خودروهای 
وارداتی ش��د. حاال با گذش��ت 
ب��ودن  بس��ته  از  م��اه  پن��ج 
تولیدات  نه تنه��ا  س��ایت  این 
داخلی رون��ق نگرفته اند، بلکه 
واردکنن��دگان در ای��ن زمان 
بالغ ب��ر ۱۰۰ میلی��ارد تومان 
ضررکرده ان��د و چه��ار الی��ن 
خارج��ی از همکاری و واردات 

خودرو دست کشیده اند. 
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، 
درحالی ک��ه دول��ت ی��ا   همان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خودروه��ای  تولی��د  س��نگ 
داخل��ی را به س��ینه می زند و 
مانع از ثبت و ورود خودروهای 
وارداتی به کش��ور شده است، 
اما تولیدات داخلی در ماه های 
اخی��ر به غیر از چن��د قرارداد 
مش��ترک که پیش از بس��ته 
منعقد  ثبتارش  شدن س��ایت 
ش��ده بود، ب��ا روی��داد و خبر 

جدیدی همراه نشده است. 
برخ��ی  می��ان  ای��ن  در 

ضرره��ای  از  واردکنن��دگان 
واردش��ده ب��ه واردکنن��دگان 
خب��ر می دهند ک��ه برخی از 
ای��ن ضرر ه��ا مال��ی و برخی 
اعتباری بوده است، به گونه ای 
ک��ه برخ��ی از واردکنن��دگان 
خودرو نتوانس��تند در آخرین 
و  خودروس��ازان  گردهمای��ی 
یابند  حض��ور  واردکنن��دگان 
و ی��ا جدید تری��ن خودروهای 
خارجی را به کشور وارد کنند. 
نی��ز  رابط��ه  همی��ن  در   
انجمن  دبی��ر  دادف��ر،  مهدی 
واردکنندگان خودرو می گوید: 
»از زمان بس��ته ش��دن سایت 
ثبت��ارش تاکن��ون، بال��غ ب��ر 
۱۰۰ میلیارد توم��ان ضرر به 
واردکنن��دگان و ش��رکت های 

مربوطه وارد شده است«. 
 دادف��ر می افزاید: براس��اس 
آخری��ن آم��ار از بس��ته بودن 
س��ایت ثبت��ارش و ب��ا توجه 
به خواب س��رمایه ش��رکت ها، 
ش��رکت ها  روزمره  هزینه های 
و پرداختی های ناش��ی از عدم 
ایفای تعهدات ب��ه خریداران، 
تومان  ب��ر ۱۰۰میلی��ارد  بالغ 
برآورد ش��ده اس��ت که البته 
چگونگ��ی  نهای��ی  تصمی��م 

پرداخت این زیان ها با مراجع 
قضای��ی اس��ت.  به گفت��ه او، 
از زمان بس��ته ش��دن سایت 
ثبت س��فارش خودرو تاکنون 
از  خارج��ی  ش��رکت  چه��ار 
ادامه همکاری با ش��رکت های 
مرتب��ط منص��رف ش��ده اند و 
از الی��ن هم��کاری  را  خ��ود 
کنار کش��یده اند، چراکه ایران 
برای این ش��رکت ها با کاهش 
اعتب��ار هم��راه ش��ده اس��ت.  
واردکنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
خ��ودرو اظه��ار ک��رد: پرونده 
قضایی این امر در دادس��رای 
کارکنان دولت تش��کیل شده 
و در ح��ال رس��یدگی اس��ت.  
او همچنی��ن اظهار ک��رد: در 
این می��ان، واردکنن��دگان نه 
با کس��ی مش��کل و نه جنگ 
دارن��د. حتی از سیاس��ت ها و 
استقبال  نیز  برنامه های دولت 
می شود. اما بسته بودن سایت 
مطالبه  تنه��ا  دیگر  ثبت��ارش 
انجمن واردکنندگان نیس��ت، 
بلکه مطالبه مردمی است.  به 
گفته دادفر، درخواست ایمنی، 
رفاه، آس��ایش به عهده دولت 
اس��ت، چراکه دول��ت صاحب 
خودروس��ازی داخلی است، از 

این رو مس��ئول و پاسخگوی 
م��ردم اس��ت.  به گفت��ه دبیر 
انجم��ن واردکنندگان خودرو، 
بس��ته  ابتدای��ی  روزه��ای  از 
شدن س��ایت ثبتارش، انجمن 
درخواست جلس��ات متعدد و 
ب��ه دولت  بیان پیش��نهاداتی 
را پیگی��ری ک��رد، ام��ا حتی 
ش��ورای  در  واردکنن��دگان 
نی��ز  خ��ودرو  سیاس��تگذاری 

دخالت داده نشدند. 
 دادفر با گالی��ه از اینکه در 
از تولید  اش��تغال و حمای��ت 
داخل��ی اش��تباهاتی ص��ورت 
در  می افزاید:  اس��ت،  گرفت��ه 
ماه های اخیر به اس��م اشتغال 
بس��یاری از فعالیت ها متوقف 

شده است. 
در  تنه��ا  اش��تغال  گوی��ی 
صنعت خودرو است. در ابتدای 
امس��ال مقام معظم رهبری با 
اش��اره به ایجاد اشتغال اعالم 
کردن��د ک��ه نبای��د کاه��ش 
واردات ب��ا برداش��ت اش��تباه 
همراه ش��ود، اما با بسته شدن 
س��ایت ثبت��ارش، در زمین��ه 
خ��ودرو ای��ن اتفاق و اش��تباه 
گالی��ه  اف��زود:  وی  داد.  رخ 
من این اس��ت که کل صنعت 

دولتی اس��ت و تشخیص این 
امر بس��یار راحت اس��ت، زیرا 
هنگام��ی ک��ه وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در یک روز 
تعطی��ل مدیرعامل یکی از دو 
داخلی  خودروس��ازی  شرکت 
تغییر می دهد، نشان دهنده  را 
این اس��ت که مالک آن بنگاه 

اقتصادی است. 
 دادفر تاکی��د کرد: در حال 
حاضر مناف��ع واردات با منافع 
خورده  گ��ره  تولیدکنن��دگان 
اس��ت، این درحالی اس��ت که 
دولت در این میان اعالم کرده 
از واردات خودرو  اس��ت ک��ه 
تولی��دات  از  ب��رای حمای��ت 
داخلی جلوگیری ش��ده است. 
با ای��ن حال می ت��وان به این 
مفهوم رسید که دولت واردات 
را در حمایت از خودش بسته 

است. 
 به گفته او، حاال اگر هزار و 
یک دلی��ل و برهان هم آورده 
شود که س��هام این شرکت ها 
ش��رکت هایی  ب��ه  متعل��ق 
دیگ��ر و س��ازمان و وزارتخانه 
اس��ت، بازهم واضح اس��ت که 
دولتی  کشور  در  خودروسازی 

است. 

در حال��ی در الیح��ه بودج��ه س��ال 
 جاری با در نظ��ر گرفتن درآمد ۳ هزار 
و ۲۲۰ میلی��ارد تومان��ی، افزایش بیش 
از ۲۱درص��دی درآمده��ای مالیاتی از 
محل واردات خودرو نسبت به سال ۹۵ 
مصوب ش��ده بود که دول��ت در بودجه 
سال آینده درآمدهای خود از این محل 

را کاهشی در نظر گرفته است. 
به گزارش کارپرس، براساس آنچه در 
بودجه سال ۹۷ آمده است، دولت درآمد 
۲ هزار و ۲۲۰ میلی��ارد تومانی مالیات 
واردات خودرو را با میانگین ۴۵درصدی 
تعرفه پیش بینی کرده است. مقایسه این 
عدد با رقم مصوب ش��ده س��ال ۹۶ افت 
۳۱.۶درصدی را نش��ان می دهد؛ اینکه 
چرا درآمدهای دول��ت از محل واردات 
خ��ودرو کاهش��ی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، به نظر می رس��د با سیاست هایی 
ک��ه در بح��ث واردات خ��ودرو دنب��ال 
می شود، ارتباط مس��تقیم دارد. در این 
می��ان اما موضوع مهم تر سیاس��ت های 
دول��ت درخصوص درآمدهایش از محل 
واردات خودرو است. بررسی درآمدهای 
مصوب ش��ده از مالیات واردات خودرو با 
تحقق آنها در پایان سال نشان می دهد، 
صورت گرفته  درآم��دی  پیش بینی های 
از س��وی مس��ئوالن همواره افت و خیز 

جدی داشته است. 
 در این زمینه می توان به عدم تحقق 
درآمده��ای دولت در ش��ش ماه س��ال 
 جاری اش��اره ک��رد. درحالی ک��ه دولت 

درآمده��ای پیش بینی خود در ش��ش 
ماه س��ال  ج��اری را یک ه��زار و ۶۴۰ 
میلیارد تومان در نظر گرفته اس��ت، اما 
در مدت زم��ان مذکور بن��ا به آمار بانک 
مرکزی تنها ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد 
از این محل کس��ب کرده است که این 
موضوع نشان از عدم تحقق ۹۲درصدی 
این موضوع دارد. از س��وی دیگر بررسی 
درآمدهای دولت نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته افت ۷۲درصدی را نشان 

می دهد. 
آمارهای بان��ک مرکزی از درآمدهای 
مالیاتی دولت طی س��ال های گذش��ته 
هم��واره اف��ت و خی��ز جدی را نش��ان 
می دهد. حال در ش��رایطی ش��نیده ها 
خب��ر از آن دارد ک��ه دول��ت در بودجه 

س��ال  ج��اری درآم��د ۲ ه��زار و ۲۰۰ 
واردات  از مح��ل  را  تومان��ی  میلی��ارد 
خودرو در نظر گرفته که اقدامات دولت 
در راستای کاهش ورود خودرو به کشور 
اس��ت. در این زمینه می توان به بس��ته 
ش��دن پنج ماهه س��ایت ثبت س��فارش 
واردات خودرو اشاره کرد. بر این اساس 
یکی از س��وال های جدی این است که 
چرا دولت نتوانس��ته به پیش بینی های 
درآم��د مالیات��ی خود از مح��ل واردات 
خودرو دس��ت پیدا کند؟ چرا دولت در 
لوایح بودجه درآمد مالیاتی را پیش بینی 
می کن��د که در نهای��ت نمی تواند آن را 
محقق کن��د؟ آیا این موضوع نش��ان از 
ع��دم هماهنگ��ی و برنامه ری��زی دولت 

دارد؟

  درآمد مالیاتی دولت از محل 
واردات خودرو

منظور از مالیات بر واردات خودرو در 
بودجه های سنواتی، کل حقوق ورودی 
خودروه��ای  از  دریافت ش��ده  ریال��ی 
واردات��ی اس��ت. مجم��وع درآمدهای 
مالیات��ی دول��ت از خودروس��ازی، در 
بخ��ش مالیات های غیرمس��تقیم جای 
می گیرد که براس��اس قوانین مالیاتی، 
دول��ت از دو بخش یعن��ی »مالیات بر 
واردات« و »مالیات بر کاال و خدمات« 
می توان��د از عرضه کنن��دگان خ��ودرو 

مالیات دریافت کند. 
روند چهار س��اله آم��ار بانک مرکزی 
از مجموع درآمده��ای مالیاتی خودرو 
اما نشان می دهد که درآمدهای دولت 
از این بخش طی چهار س��ال گذش��ته 
ب��ا افت و خیز جدی مواجه بوده اس��ت، 
به طوری که س��هم مالی��ات بر واردات 
خ��ودرو در مالیات ه��ای غیرمس��تقیم 
در قوانی��ن بودج��ه س��ال های ۱۳۹۳، 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ب��ه ترتی��ب ۳.۷، ۲.۱ 
و ۲.۶درص��د ب��وده و در الیحه بودجه 
۱۳۹۶ نیز ۲.۷درصد تعیین شده است. 
مالی��ات بر واردات خ��ودرو برای دولت 
نقش مهم��ی دارد، ام��ا درآمد مالیات 
بر واردات خودرو در س��ال های گذشته 
افت و خیز جدی داش��ته است و دولت 
در برخی سال ها نتوانسته مطابق برنامه 
خود پیش برود و رق��م مدنظر خود را 

محقق کند. 

وضعیت درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو

چه کسی پاسخگوی زیان واردکنندگان خودرو است؟ 
اخبار

غول های قطعه سازی به دنبال سهام 
ایران خودرو

ایران خ��ودرو در حال��ی اعالمیه فروش بل��وک حدودا 
۱۵.۵درصدی شرکت سرمایه گذاری سمند را منتشر کرده 
که از قطعه س��ازان به عنوان جدی ترین مشتریان آنها یاد 

می شود. 
طبق اعالم ایران خودرو، س��هام شرکت سرمایه گذاری 
سمند برای واگذاری به بخش خصوصی، به مزایده گذاشته 
ش��ده و سهام حدود ۱۵.۵درصدی آن به باالترین و البته 
موجه ترین پیش��نهاد فروخته خواهد ش��د. هرچند هنوز 
قیمت پایه این سهام رسما اعالم نشده، با این حال برخی 
کارشناسان بورس معتقدند قیمت موردنظر می تواند بیش 
از ۹۵۰ میلیارد تومان باش��د. به گزارش دنیای اقتصاد، از 
آنجا که سهام موردنظر به مزایده گذاشته شده، این احتمال 
وجود دارد که با قیمتی باالتر خریداری شود. اگرچه رسما 
نامی از مشتریان سهام شرکت سرمایه گذاری سمند برده 
نش��ده، با این حال منابع آگاه تاکی��د می کنند غول های 
قطعه سازی یکی از جدی ترین گزینه ها برای تصاحب این 
بلوک گران قیمت به ش��مار می روند. استدالل منابع آگاه 
این است که قطعه سازان، هم از این جنبه که به هر حال 
بخشی مهم از زنجیره خودروسازی به شمار می روند و هم 
از این حیث که از تمکن مالی باالیی برخوردار هستند، در 
مجموع ش��رایط الزم برای خرید سهام موردنظر را دارند. 
هرچه هس��ت، به نظر می رس��د ایران خودرو مطابق اصل 
۴۴ و در راستای خصوصی سازی، اقدام به انتشار اعالمیه 
واگذاری شرکت سرمایه گذاری سمند کرده و باید منتظر 
ماند و دید در نهایت این س��هام بزرگ و ارزشمند نصیب 
چه کسانی خواهد ش��د. به نظر می رسد مشابه اتفاقی که 
در ایران خودرو رخ داده، تا چندی دیگر در س��ایپا هم رخ 
خواهد داد، چه آنکه این ش��رکت نیز طبق قانون، تکلیف 
س��هام خود را برای واگذاری به بخش خصوصی مشخص 

خواهد کرد. 

رنو خودروی خودرانش را تا ۵ سال 
دیگر ارائه می دهد

رنو ادعا می کند که، س��یمبیوزش به سطح ۴ خودرانی 
مجهز اس��ت و می تواند بدون نظارت کاربر انس��انی براند، 
بنابراین می توان ترکیب فناوری به کاررفته در این خودرو 

را مدبرانه دانست. 
به گزارش کارپرس، اگر قرار باش��د خودروها نیز مانند 
فیلم ها و س��ریال های تلویزیونی ورژن دو و س��وم داشته 
باشند، س��یمبیوز ۲ رنو یکی از آنهاست. همان خودروی 
مفهومی جالبی که امس��ال و چند ماه پیش در نمایشگاه 
خ��ودروی فرانکفورت به نمایش درآم��د و ذهن را به یاد 

»ترزور« این کمپانی می اندازد. 
»درای��و م��گ«، اینک رنو ی��ک مدل واقعی ت��ر از این 
خ��ودرو را معرفی کرده که احتم��اال به صورت یک مدل 
تولیدی در پنج س��ال دیگر ارائه می شود. این خودرو یک 
الکتریکی خودران اس��ت. دو ویژگ��ی ای که این روزها هر 
خ��ودروی معمول��ی را به چال��ش می کش��ند. دو موتور 
الکتریک��ی این خودرو در محور عقب نصب ش��ده اند و با 
اس��تفاده از فناوری های ارائه ش��ده در س��امانه تحرک، از 
نوع منحصر به ف��رد رنو باعث پویایی و داینامیک بیش��تر 
خودرو می ش��وند. در نس��خه  اولی��ه ای که رن��و آن را در 
تیزرها و نمایش هایش به تصویر می کش��د، نس��خه اولیه 
۵۰۰کیلووات قدرت و گشتاور ۶۶۰ نیوتن متری را از خود 
به نمایش می گذارد؛ خروجی ای که معادل ۴۹۰ اسب بخار 
به ش��مار می آید. البته رنو ادعا می کند این قدرت بیشتر 
خواهد ش��د و با اعداد ارائه شده از سوی رنو شتاب صفر تا 
صد این خودرو به شش ثانیه زمان نیاز دارد. خودران ها در 
دنیای امروز درجات مختلفی دارند. بیش��تر خودران های 
امروز به نظارت کاربر نیاز دارند. بس��یاری از کارشناس��ان 
دنیای خودرو نیز سپردن تمامی مسئولیت های حرکت به 
خودران ها را کاری خطرناک عنوان کرده اند. با این حال رنو 
ادعا می کند، سیمبیوزش به سطح ۴ خودرانی مجهز است 
و می تواند بدون نظارت کاربر انسانی براند؛ بنابراین می توان 
ترکیب فن��اوری به کار رفت��ه در این خ��ودرو را مدبرانه 
دانست. خودرو سرعتش را با توجه به خودروی پیش روی 
خود تنظیم می کند و بین خطوط می راند. همچنین امکان 
س��بقت گرفتن این خودرو با توجه به شرایط مناسب، از 

دیگر خودروها وجود دارد. 
 با چنین فناوری ای این خودرو قطعا به دهه  بعد تعلق 
خواهد گرفت؛ خودرویی سبز که به دلیل الکتریکی بودن 

از دوستداران محیط زیست محسوب می شود. 

شرکت سوییسی در ایران موکت 
کفی خودرو تولید می کند

ب��ه گزارش خبر خودرو، گروه اتونوم س��وییس اعالم 
ک��رد ی��ک موافقتنام��ه دریاف��ت مج��وز اختصاصی با 
شرکتی ایرانی برای تولید و توزیع تجهیزات خودرو در 
این کش��ور منعقد کرده اس��ت. به گزارش خبر خودرو، 
گروه اتونوم سوییس اعالم کرد یک موافقتنامه دریافت 
مجوز اختصاصی با ش��رکتی ایرانی برای تولید و توزیع 

تجهیزات خودرو در این کشور منعقد کرده است. 
گ��روه اتونوم س��وییس اع��الم کرد ی��ک موافقتنامه 
دریاف��ت مجوز اختصاصی با ش��رکت عای��ق خودروی 
ط��وس ایران از مجموعه گروه صنعتی پارت الس��تیک 
را ب��رای تولید و توزیع تجهیزات خودرو در این کش��ور 

منعقد کرده است. 
ش��رکت عایق خودروی ط��وس در کارخانه خود در 
مشهد موکت های کفی خودرو را برای شرکت مشترک 
ایجادش��ده توس��ط ایران خودرو و پژوسیتروئن فرانسه 

تولید خواهد کرد. 

اخبار

تفحص از واردات خودرو برای 
شناخت رانت خواران

هر کشوری توان کافی در تولید یک محصول دارد 
و آن بخش از ناتوانی هایش را به وسیله واردات جبران 
می کند. امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها 
با گردش مالی خودرو به رونق می رسد. آنهایی که توان 
تولید دارند، خودروی باکیفیت برای مردم کشورشان 
تولید می کنند و تولید بیش از نیاز کشورشان را صادر 
می کنند. کش��ورهای دیگر نیز این خودروها را وارد 

می کنند. 
امیر خجس��ته، نماینده همدان در مجلس درباره 
تحقیق و تفحص از واردات خودرو در روزنامه تجارت 
نوشت: اما همواره رانت و فساد، بخش جدایی ناپذیر 
اقتصاد بوده و کمتر مواردی را سراغ داریم که اقتصاد 

بی حاشیه بوده باشد.
 در کش��ور م��ا نیز واردات خودرو ب��ا اما و اگرهای 
زیادی روبه رو ش��ده و دائم از مافیای خودرو س��خن 

گفته می شود. 
با اعتراض های��ی که علیه واردات خ��ودرو صورت 
می گیرد، به نظر می رسد رانت خودرو به یک شبکه 
ملی تبدیل شده که هیچ گره ای بسته نمی ماند. این 
مافیا نبض بازار را در دست دارد و همه چیز را مدیریت 
می کند. این مافیا هرگاه که دلش می خواهد، خودرو 
را به صورت انبوه وارد می کند و هرگاه که احس��اس 
کند سود این واردات کم است یا بخواهد عده ای نوپا 
را سر جایش بنشاند، واردات را محدود یا حتی متوقف 
می کند و جالب اینجاست که بسته شدن سایت ثبت 

سفارش نیز بدون دلیل قانع کننده صورت می گیرد. 
در ای��ن مدت قیمت خودرو باال می رود، اما واردات 
خودرو همچنان اتفاق می افتد و در انبارهای گمرک 
بلوکه می شود تا یک باره می بینیم که وزارت صنعت 
قان��ع می ش��ود واردات خ��ودرو را آزاد کند و همین 

اعضای مافیای خودرو سودهای کالنی می برند. 
اکن��ون خودروهای بس��یاری در گم��رک آمده و 
زمزمه ها بر این اس��ت که ثبت س��فارش نش��ده اند، 
اما کدام عقل س��لیمی می پذیرد که یک وارد کننده 
خودرو، صدها میلیارد تومان خودرو وارد کند که ثبت 
سفارش نشده باشد؟ چه کسی سرمایه اش را به امید 
واهی بلوکه می کند؟ پاسخ این است که این آقایان به 
اندازه کافی از رانت اطالعاتی برخوردار هستند. اینها 
می دانند ثبت س��فارش کی بسته می شود و کی باز 
می شود، بنابراین به فاصله چند ماه مانده به بازشدن 
ثبت س��فارش، اقدام به خرید خ��ودرو به میزان باال 
می کنن��د و به صورت عمده در انبارهای گمرک دپو 

می کنند.  

کاهش قیمت خودرو با ادغام 
خودروسازان دولتی

 یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت واگذاری 
صنعت خ��ودرو به بخش خصوصی باید در اولویت 
اقدامات پیش رو قرار گی��رد، در غیر این صورت 
معضالت موجود برطرف نخواهد شد و با مشکالت 

بیشتری نیز روبه رو می شویم. 
بهرام شهریاری، کارش��ناس صنعت خودرو در 
گفت وگو با ایسکانیوز با اشاره به ادغام شرکت های 
خودروساز سایپا و ایران خودرو گفت: ادغام ایران 
خودرو و سایپا از س��ویی باعث اتفاقات مثبت در 
این صنعت می ش��ود و کاهش هزینه ها را با خود 

به همراه خواهد شد. 
او در ادام��ه بیان ک��رد: در ح��ال حاضر ایران 
خ��ودرو و س��ایپا ش��امل دو مرک��ز تحقیقات��ی، 
شرکت های تامین  کننده و توزیع کننده هستند و 
به نوعی هزینه های کنونی در این صنعت دوبرابر 

شده است. 
شهریاری با بیان اینکه تیراژ تولیدی دو شرکت 
خودروس��ازی به لحاظ اقتصادی مناسب نیست، 
اظهار داش��ت: در صورت ادغام این دو ش��رکت و 
نیز به کار گرفتن سیاست های واحد، اقداماتی که 
انجام می دهند، منطقی تر می شود و بالطبع منجر 
ب��ه کاهش هزینه ها، تنوع تولی��د و افزایش مرکز 

تحقیقات فعال خواهد شد. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو گف��ت: ادغام 
دو ش��رکت خودروس��ازی از رقابت های ناس��الم 
جلوگی��ری می کند و باع��ث فعالیت بیش��تر در 
راستای رقابت با شرکت های بزرگ تر و نیز جذب 

شریک خارجی می شود. 
به گفته ش��هریاری، واگذاری صنعت خودرو به 
بخش خصوصی بای��د در اولویت اقدامات پیش رو 
ق��رار گیرد، در غیر این ص��ورت معضالت موجود 
برطرف نخواهد شد و با مشکالت بیشتری روبه رو 

می شویم. 
ش��هریاری اظهار داش��ت: در صورت واگذاری 
ش��رکت های خودروس��ازی ب��ه بخش خصوصی، 
نظ��ارت دولت بر آنه��ا و اج��رای برنامه ها جهت 
ارتق��ای صنع��ت خ��ودرو، بخش خصوص��ی قادر 
خواه��د بود مرکز تحقیق��ات را تبدیل به طراحی 

خودرو و خودروسازی کند. 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو به تاثی��ر ادغام دو 
ش��رکت خودروس��ازی بر قیمت خودرو در بازار 
گف��ت: به طور قطع ای��ن اقدام بی تاثی��ر در بازار 
خودرو نیس��ت و باعث کاهش قیمت تمام ش��ده 

خودرو در بازار خواهد شد. 



معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی از اجرای پایلوت طرح نظام هدایت 
ش��غلی دانشجویان در دانشگاه علم و فرهنگ خبر داد و گفت از سوی وزارت 
علوم  موفق به دریافت مجوز برای راه اندازی پارک فناوری های نرم و هویت ساز 

شدیم. 
به گزارش ایس��نا، دکتر محمدرضا پورعابدی 
در نشس��ت بررس��ی عملکرد جهاد دانشگاهی 
در تحقق اقتصاد دانش بنی��ان با بیان اینکه این 
نهاد اقدامات گسترده ای در حوزه علم و فناوری 
داشته اس��ت، افزود: این نهاد با الهام همه جانبه 
از آرمان ه��ای انقاب اس��امی در س��ال ۱۳۵۸ 

تأسیس شد. 
وی ماموریت های ای��ن نهاد را تولید و تدوین 
فناوری، تجاری س��ازی نتایج تحقیقات، انتش��ار 
دان��ش از طری��ق اطاع رس��انی و آموزش های 

تخصصی و ترویج کارآفرینی عنوان کرد. 
پورعابدی برخورداری از منابع انسانی و متعهد 

و کارآمد، پیشگام در توسعه علم و فناوری و ایجاد تعامل سازنده در عرصه های 
ملی و بین المللی را از چشم اندازهای جهاد دانشگاهی در افق ۱۴۰۴ دانست و 
ادامه داد: این نهاد یک نهاد عمومی غیردولتی است که ۲۰درصد اعتبارات آن 

دولتی بوده و ۸۰درصد از محل انجام فعالیت های پژوهش��ی و فناوری تأمین 
می شود. 

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانش��گاهی انج��ام پژوهش های کاربردی و 
توسعه ای را از اولویت های این نهاد عنوان کرد 
و ی��ادآور ش��د: بر این اس��اس انجام تحقیقات 
توس��عه ای و کارب��ردی، پیگی��ری طرح ه��ای 
تحقیقاتی جهاد دانش��گاهی ت��ا مرحله نیمه 
صنعت��ی، ارائ��ه خدم��ات علم��ی و فن��ی در 
زمینه ه��ای مختل��ف و برنامه ری��زی و ایجاد 
شرایط و امکانات الزم برای فراهم کردن زمینه 
فعالیت های علمی از جمله وظایف تعیین شده 

برای این نهاد است. 
وی همچنین با اش��اره به اهداف پژوهش��ی 
جهاد دانشگاهی در افق ۱۴۰۴ ادامه داد: عرضه 
تولیدات پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی توسط 
قطب های علمی از جمله این اهداف اس��ت که 
بر این اساس ایجاد ۲۰قطب علم و فناوری را در دستور کار داریم، ضمن آنکه 
درصدد هستیم ۵۰درصد قطب های علم و فناوری جهاد دانشگاهی در سطح 

منطقه و ۵درصد در سطح جهانی از لحاظ علم و فناوری شناخته شود. 

مدیرکل دفتر توس��عه کسب و کار بین المللی معاونت علمی از احصای کد 
تعرفه گمرکی جدید کاالهای دانش بنیان در کشور خبر داد. 

به گزارش مهر، روح اهلل استیری در خصوص احصای کد تعرفه گمرکی جدید 
کاالهای دانش بنیان در کش��ور، گفت: با تاش 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با 
هدف ارتقای نظام آمارگیری صادرات محصوالت 
دانش بنیان، کدهای فرعی گمرکی برای کاالهای 

دانش بنیان احصا خواهد شد. 
مدیرکل دفتر توس��عه کسب و کار بین المللی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
سیاس��تگذاری و برنامه ریزی مناس��ب از طریق 
تعیی��ن دقی��ق میزان آم��ار ص��ادرات کاالهای 
دانش بنی��ان را یکی از دالی��ل توجیهی تعریف 
کده��ای فرعی HS عنوان ک��رد و افزود: از آنجا 
که آم��ار صادرات دانش بنی��ان در تدوین برنامه 
اس��تراتژیک معاونت علمی و سیاس��ت گذاری و 

تدوین چشم اندازهای پیش رو و به ویژه تخصیص بهینه منابع حمایتی نقشی 
کلیدی دارد، احصای کدهای تخصصی کاالهای دانش بنیان ضروری است. 

استیری تصریح کرد: از آنجا که کل محصوالت شرکت ها، دانش بنیان نیست، 

ممکن اس��ت صادرات کاالی شرکت دانش بنیان یعنی کاالیی که دانش بنیان 
شناخته نشده است نیز جزء آمار صادرات شرکت دانش بنیان به شمار آید. این 
موضوع، آمار صادرات شرکت های دانش بنیان را با خطا همراه می کند که برای 
حل این مش��کل، در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری پروژه ای تحت عنوان »ایجاد 
تناظ��ر میان فهرس��ت کااله��ای دانش بنیان 
 با سیس��تم هماهنگ ش��ده کدگ��ذاری کاال 
)HS Code( گمرک��ی ۸ رقمی موجود« در 
اولویت قرار گرفت. اس��تیری ادامه داد: این کار 
برای تفکیک آمار صادرات کاالهای دانش بنیان 
از غیردانش بنی��ان و اس��تخراج آم��ار صادرات 

کاالی دانش بنیان اجرایی می شود. 
وی اظهار کرد: همچنین با توجه به مشکات 
پیش روی اس��تخراج آمار صادرات دانش بنیان 
مانند »قرارگرفتن برخی کاالها ذیل کد س��ایر 
و عدم شناس��ایی دقیق کااله��ای صادراتی«، 
»دانش بنی��ان نبودن برخی از محصوالت صادراتی ش��رکت های دانش بنیان« 
و »اعام ارقام صادراتی رس��می کمتر از ارقام واقعی توس��ط خود شرکت های 

دانش بنیان« اجرای این پروژه در اولویت قرار گرفت. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اکوسیس��تم ن��وآوری را تنها راه جذب 
نخبگان و دانش��جویان ایرانی مقیم خارج دانست و گفت  ما در این مسیر باید 
در ی��ک ص��ف قرار بگیریم تا بتوانیم زیس��ت بوم الزم را ایجاد کنیم. به گزارش 

ایس��نا، دکتر سورنا س��تاری روز چهارشنبه، ۲۲ 
آذرماه در مراس��م گشایش هجدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش،  فناوری و فن بازار با تأکید 
بر اینکه ما برای توس��عه علم و فن��اوری و ایجاد 
اکوسیس��تم نوآوری باید هم��ه در یک صف قرار 
بگیریم، افزود:  اوایل انقاب ۱7۰ هزار دانش��جو 
داش��تیم که از این تع��داد ۵7 هزار نف��ر آنها در 
دانش��گاه های آمریکا مش��غول به تحصیل بودند. 
ستاری با تأکید بر اینکه ایران بزرگ ترین کلونی 
دانش��جویان خارجی را داش��ته است،  اظهار کرد:  
امروزه ۴ میلیون و 7۰۰ هزار دانش��جو در داخل 
دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند و 
تعداد دانش��جویان خارجی ما حدود ۴۸ هزار نفر 

هستند. وی با طرح این سؤال که تعداد دانشجویان داخلی عدد بزرگی است ولی 
چرا روی عدد GDP کشور اثر مثبتی ندارد، افزود: جواب آن یک کلمه است و 
آن اکوسیستم است.  ما در کشور زیست بوم الزم را برای فعالیت این افراد نداریم 

و باید این زیس��ت بوم را ایجاد کنیم که در آن س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
حضور دارند و استارت آپ ها نیز در آن قادر به شکل گیری باشند. ستاری با اشاره 
به برخی دانشگاه های خارجی، خاطرنشان کرد: استنفورد دارای ۱۰ هزار دانشجو 
اس��ت و یکی از ۱۰ هلدینگ برتر جهان است و 
این موفقیت به دلیل ایجاد زیس��ت بوم مناسب 
بوده است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه برای ایجاد این زیست بوم باید 
هم��ه در کنار هم قرار بگیری��م، ادامه داد:  باید 
این زیس��ت بوم به گونه ای باشد که دانشجویان 
مش��غول به تحصیل خارج از کش��ور به داخل 
کش��ور بازگردن��د و امروز خوش��حالیم که این 
افراد به کش��ور بازگش��ته اند و در استارت آپ ها 
کار می کنند و خوش��حالیم که استارت آپ های 
حوزه خدمات هفته ای ۱۰درصد رشد دارند. وی 
با تأکید بر اینکه کشور باید نسبت به دانشجویان 
امیدوار باش��د، اضافه کرد: امروز خوشحالیم که 
اس��تانداران، فناوران و کارآفرینان را سرمایه اس��تان می دانند و دیگر به دنبال 
راه اندازی معادن مختلف نیستند. در چنین شرایطی است که پژوهش های پایه 

معنی دار می شوند و نقش دانشگاه ها در اقتصاد و جامعه مشخص می شود. 

مجلس ش��ورای اس��امی برای حمای��ت از اس��تارت آپ ها به ش��رکت های 
سرمایه گذاری جسورانه از جهت تامین سرمایه، تصویب قوانین و تسهیل ارتباطات، 
توجه ویژه دارد.  محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با نوپانا، درخصوص اهمیت 

کس��ب وکارهای دانش بنیان و فناورمحور و توجه 
دول��ت و مجلس به این موضوع در بودجه س��ال 
۹7 اظهار داش��ت: »توسعه اقتصاد دانش بنیان به 
عوامل متعددی بستگی دارد که تمامی آنها مورد 
توجه دولت و مجلس است و تنها یک بخش از آن 
مربوط به بودجه می شود، اما عوامل بیرونی دیگری 

هم تاثیرگذار هستند.«
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��امی در همین زمینه ادام��ه داد: »آنچه ما در 
مجلس در حال پیگیری آن هستیم این است که 
اول قوانین مرتبط ب��ه این حوزه را تصویب کنیم 
و در حال حاضر کمیس��یون اقتص��ادی روی این 
موضوع تمرکز دارد تا این قوانین بتواند فعالیت های 

اقتصادی این دسته از بنگاه های اقتصادی مانند استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و 
سرمایه گذاران جس��ورانه را تسهیل کند.«او گفت: »با این کار جایگاه این قبیل 
کسب وکارها در اقتصاد کان کشور مشخص خواهد شد و پس از آن استارت آپ ها 

می توانند وارد حوزه اقتصادی شده و خلق ثروت ناشی از دانش و فناوری در کشور 
تحقق پیدا کند؛ یک بخش از کار تعریف و تصویب قوانین حمایت کننده در سال 
گذش��ته انجام ش��ده و ادامه آن امسال دنبال خواهد ش��د.«پورابراهیمی با بیان 
اینک��ه در بودجه س��ال ۹7 دولت ۲۰۰ میلیون 
دالر )۸۰۰۰ میلیارد ریال( از صندوق توسعه ملی 
برای پشتیبانی از اس��تارت آپ ها و صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه در نظر گرفته است، 
گفت: »مجلس ابتدا با تصویب قوانین و مقررات، 
شرایط این شرکت ها را برای ورود به عرصه های 
اقتصادی تسهیل می کند و سپس با کمکی که 
در بودج��ه برای اس��تارت آپ ها در نظر گرفته و 
با حمایت های معنوی مث��ل ارتباط دادن آنها با 
بخش های مختل��ف اقتصادی، همه جانبه حامی 
اس��تارت آپ ها و س��رمایه گذاران تخصصی آنها 
است.«او با اشاره به نقش وی سی ها )شرکت های 
سرمایه گذاری جسورانه( در توسعه استارت آپ ها 
گفت: »ممکن اس��ت یک شرکت سرمایه گذاری جس��ورانه روی چندین پروژه 
س��رمایه گذاری کند ولی از بین آنها فقط تعداد انگشت شماری موفق شوند، اما 

همین تعداد به اندازه چندهزار طرح و استارت آپ دیگر بازده خواهند داشت.«
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وقتی محل کار یا زندگی ش��ما در ش��هری است که عادی ترین 
خان��ه موج��ود در آن محله بی��ش از ۲.7 میلی��ون دالر می ارزد و 
همسایه های شما بیلیونرهای مشهوری مثل مدیرعامل فیس بوک 
و تس��ا باش��ند، به راحت��ی ب��ه این نتیجه می رس��ید که س��هام 
ش��رکت های تکنولوژی، از آن دسته س��هامی قلمداد می شوند که 
هیچ گاه چراغ ش��ان خاموش نمی شود و یک سره تا انتهای دنیا با 

رشد همراه خواهند بود. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بازار سرمایه )سنا(، شرکت الیت 
اس��تریت کپیت��ال )Light Street Capital( که در ش��هر پالو 
آلتو در ایالت کالیفرنیا واقع اس��ت در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱7 
میادی با رش��د ۵۲.7 درصدی درآمد همراه بوده است و در واقع 
توانس��ته پربازده ترین صندوق پوشش ریس��ک در سال جاری در 

آمریکا را به خود اختصاص دهد. 
گلن کچر، مدیرعامل این شرکت که با داشتن صورتی بچگانه، به 
پلنگ س��یلیکون ولی معروف است، معتقد است سهام شرکت های 

تکنولوژی تا ابد صعودی خواهند بود. 
کچر ۴6 س��اله معتقد اس��ت: این شایعاتی که س��رمایه گذاران 
بعضی اوقات می س��ازند و می گویند که سهام این شرکت ها حباب 
دارد تماما یک س��ناریوی لوس و بچگانه اس��ت برای آنکه دس��ت 

سهامداران را از سهام این شرکت ها دور کنند. 
از زم��ان آغ��از معام��ات این س��هم در س��ال ۲۰۱۰ میادی، 
صندوق پوشش ریسک ۱.۱ میلیارد دالری کچر که بر شرکت های 
تکنول��وژی تمرکز دارد با درآمد س��االنه ۱۹.۸درصدی در بهترین 

زمان و مکان نسبت به رقبای خود ایستاد. 
ب��ا اقام��ت کچر در س��یلیکون ولی ب��ه جای نیوی��ورک و وقت 
گذرانی ه��ا با مدی��ران صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه و 
ش��رکت های بزرگ به جای سر و کله زدن با مدیران وال استریت، 
وی توانس��ت پربازده ترین صندوق پوشش ریسک را در میان دیگر 

رقبا به نام خود به ثبت برساند. 
رهنمودهایی که استارت آپ های موفق به کچر در خصوص نحوه 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های تکنولوژی ارائه دادند، توانست 
به درستی صندوق سرمایه گذاری جسورانه وی را به سودهای بلند 

مدت و کوتاه مدت مناسبی منتج کند. 
کچر ادعا داشت: با تیم س��رمایه گذاری حرفه ای الیت استریت، 
روزان��ه در حال تحقیق در بهترین س��هام ش��رکت های تکنولوزی 
هس��تیم تا برترین آنها را از نظر عملکرد پیدا کنیم و وارد صندوق 

جسورانه خود کنیم. 
وی ادامه داد: سهام ش��رکت های تکنولوژی و نرم افزاری صحنه 
رقاب��ت را تغییر داده اند و این بدان معناس��ت ک��ه موقعیت برای 
سرمایه گذاری همچنان وجود دارد. مخصوصا دستیابی به سودهای 

کوتاه مدت به مراتب هم اکنون آسان تر است. 
کچر که پس��ر معامله گر روغن موتور معروف در آمریکا است در 
ایالت ویرجینای شمالی متولد شد. وی از کودکی عاقه خاصی به 

صنعت تکنولوژی و نرم افزار داشت. 
تم��ام ماهانه ای ک��ه کچر کوچک از پدر باب��ت چمن زنی حیاط 
دریاف��ت می کرد صرف خرید کمودور6۴ و ی��ک مودم دایال آپ، 
برای وصل ش��دن ب��ه اینترنت و مطالعه بولتن ه��ای آناین صرف 

می شد. 
کچر مدعی اس��ت تمامی راز و رمزهای معام��ات را از جولیان 
رابترسون )سرمایه گذار و مدیر صندوق پوشش ریسک معروف در 
آمریکا( و راجر مک نامی )تاجر، س��رمایه گذار، موسیقیدان معروف 

آمریکایی( فرا گرفته است.
 کچر هنگامی که دانشجوی رشته فایننس در دانشگاه ویرجینیا 
بود پ��س از ارائه مقاله ای که درجه ممتازی گرفت توانس��ت وارد 
مؤسسه مدیریت دارایی رابرتس��ون تایگر در سال ۱۹۹۳ میادی 

شود. 
کچر در این ش��رکت در تیم تکنول��وژی و فناوری صندوق های 
سرمایه گذاری مشغول به کار بود و روی سهام شرکت های سیسکو 

و مایکروسافت فعالیت می کرد. 
برنام��ه ای که کچر برای خود ترس��یم کرده ب��ود این بود که به 

مدرسه بیزینس دانشگاه استنفورد وارد شود. 
وی در این خصوص گفت: در س��ال ۱۹۹6 میادی وارد مدرسه 
بیزینس استنفورد ش��دم و چیزی که در آن محیط فرا گرفتم این 
بود که سیلیکون ولی مرکز صنعت تکنولوژی و نرم افزار دنیا است. 
در سال ۱۹۹۸ میادی بود که شرکت سرمایه گذاری راجر مک 
نامی )نخستین ش��رکت تخصصی فناوری-سهامی خاص( به کچر 

یک شغل جدید پیشنهاد داد. 
پس از ۱۳ س��ال همکاری با ش��رکت مک نامی، کچر ش��رکتی 
جدی��د با کم��ک راجر م��ک نامی راه ان��دازی کرد ک��ه در زمینه 
 موبای��ل، اجتماع��ی و تج��ارت الکترونیک��ی فعالیت داش��ت که

 در واقع این ش��رکت، زمینه فعالیت های کچر را به صورت فردی 
آغاز کرد. 

بعض��ی اوقات کچر مجبور بود برای افزایش دانش و تجربیات در 
خصوص بازار، در کاس های مختلف ش��رکت های سرمایه گذاری 

شرکت کند. 
در سال ۲۰۱۵ میادی، سرمایه گذاری ها شروع شد. در گام اول، 
۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری در شرکت اوبر، Uber بود. پس از 
آن، کچر به فکر خرید سهام شرکت آمازون افتاد و در انتظار ماند 
تا هر س��هم آم��ازون به قیمت یک هزار و ۱۰۰دالر برس��د. خرید 

آمازون با موفقیت انجام شد. 
حاال، توجه کچر بر روی س��هام فیس بوک جلب شد و نظریه وی 
برای خرید سهام این شرکت این بود که فیس بوک بیشتر از گوگل 
و اپل، کاربران را می شناسد و به الگوهای رفتاری آنها واقف است، 

پس در نتیجه طرفداران بیشتری خواهد داشت. 
اکنون وقت این بود که کچر خارج از مرزهای آمریکا گام بر دارد 

تا سهام شرکت های تکنولوژی خارجی را نیز ارزیابی کند. 
نخستین قدم به ژاپن منتهی شد. وقتی سهام شرکت درگاه های 

پرداختیGMO نظر کچر را به خود معطوف کرد. 
پس از ژاپن، کچر به چین س��فر کرد و معتقد بود کش��ور چین 
فقط یک کش��ور کپی کار برای محصوالت آمریکایی نیست، بلکه 

خاقیت و نوآوری در این کشور وجود دارد.
 س��هام ش��رکت موم��و  ای��ن مس��ئله را ثاب��ت ک��رد و کچر با 
س��رمایه گذاری در این ش��رکت فناوری توانست س��ود مناسبی را 

برای صندوق جسورانه خود ایجاد کند. 

شباهت هایی میان کارآفرینان و ورزشکاران وجود دارد که در ادامه به نقل از 
مدیر اینفو این وجوه تشابه را با هم بررسی می کنیم: 

ش�ورواش�تیاق:در کارآفری��ن: اکث��ر کارآفرین��ان با اش��تیاق به دنبال 
کسب وکارشان هس��تند. این نیرویی است که آنها را قادر به شب بیداری های 
بی وقفه، کار کردن های آخر هفته و از دس��ت دادن تعطیات می کند. در واقع 
وجود باوری صادقانه به کاری که انجام می دهند، می تواند در روزهای س��خت 

به یاری شان بیاید. 
در ورزش��کار: ورزش��کارانی که در حرفه شان موفق هس��تند، عاقه خود را 
به ورزش نش��ان می دهند. به طورکلی ورزش��کاران در »خ��وردن، خوابیدن و 

رویاهای شان« با ورزش حرفه ای شان زندگی می کنند. 
استقامت:در کارآفرین: کارکردن در شرایطی که همه چیز به خوبی پیش 
می رود آسان است، اما کارآفرین موفق، حتی زمانی که همه چیز دشوار است، 
هم به خوبی کار می کند. هنگامی که کارآفرین با شکست مواجه می شود، ناامید 
نمی شود، بلکه سعی می کند به رغم مشکات احتمالی که ممکن است رخ دهد، 

راه هایی را برای موفقیت پیدا کند. 
در ورزشکار: ورزشکارانی که می خواهند فراتر از وضعیت معمول حرکت کنند، 
باید دارای س��طح باالیی از استقامت باشند. این ویژگی موجب می شود ورزشکار 
حتی در خارج از فصل نیز تمرین کند و حتی پس از مصدومیت به بازی بازگردد. 
چش�مانداز:در کارآفرین: دیدن مسیر موفقیت و چشم انداز کسب و کار، 
ویژگی ای است که کارآفرینان از آن برخوردارند. کارآفرین می تواند چشم اندازی 

را برای کسب وکارش تعیین کند. 
در ورزش��کار: ورزش��کار موفق از نگرش��ی مثبت و روش��ن نسبت به خود 
برخوردار اس��ت. او خودش را به عنوان یک برنده باور دارد. ورزش��کاران موفق 
می توانند نتیجه نهایی بازی را تصور کنند و مطمئن باشند که پیروز خواهند 
ش��د. صرف نظر از احتماالتی که پیش روی آنان ق��رار دارد، اغلب طرز فکری 

منسجم دارند. 
 اعتمادبهنف�س:در کارآفرین: کارآفرین دارای اعتمادبه نفس��ی اس��ت که 
می تواند باعث موفقیت وی شود و البته تمایل به ریسک آنان به خاطر همین 
اعتمادبه نفس است. آنها می دانند که به دلیل اعتمادبه نفس در توانایی های شان 

در موقعیتی منحصربه فرد نسبت به دیگران قرار دارند. 
در ورزشکار: برای شرکت در بازی که هزاران نفر تماشاگر دارد و تعیین کننده 
بهترین بازیکن مسابقات است، سطح اعتمادبه نفس ورزشکار، عامل مهمی در 
حفظ آرامش و عملکرد صحیح او اس��ت. کس��انی که از اعتمادبه نفس ش��ان 
به عنوان ابزاری سودمند استفاده می کنند، از سطح باالیی از موفقیت برخوردار 

خواهند شد. 
انعطافپذیری:در کارآفرین: کارآفرین نیاز به انعطاف پذیری دارد. توانایی ایجاد 
تغییرات، قبول مسئولیت های شغلی اضافه بر سازمان یا قابلیت هدایت و حرکت 

کسب وکار در جهتی دیگر، ویژگی های کلیدی برای کارآفرین موفق است. 
در ورزش��کار: بازی حرفه ای نیاز به انعطاف پذیری دارد. شرایط آب و هوایی، 
عرصه های بازی، موقعیت میدان��ی، هم تیمی ها، مربیگری و غیره متغیرهایی 
هستند که ممکن است بدون پیش بینی قبلی تغییر کنند. انعطاف پذیر بودن 

برای ورزشکار موفق ضروری است. 
تحم�لترس:در کارآفری��ن: ترس می تواند موج��ب محدودیت در ایجاد 
کسب وکار، سرمایه گذاری در حوزه ای ناشناخته یا درخواست تأمین مالی برای 

محصولی ناآشنا شود. کارآفرین باید بتواند فراتر از ترس هایش حرکت کند. 
در ورزش��کار: ت��رس از رقابت در عرصه ه��ا و میدان های ب��زرگ و در برابر 
ورزشکاران حرفه ای، ممکن است ورزشکار را فلج کند. ورزشکار موفق، فراتر از 
ترس عمل می کند. درک همبستگی بین کارآفرینان و ورزشکاران می تواند در 
ایجاد ورزشگاه ها و ادارات تجاری مرتبط با علوم ورزشی مفید باشد. با داشتن 
بعضی از ویژگی های مش��ابه، کارآفرین و ورزش��کار گرچه لباس های متفاوتی 
برای کارشان بر تن دارند، اما مشاغل خود را به شکلی مشابه انجام می دهند. 
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اگر کسی اس��تارت آپ شما را نشناس��د، بهترین ایده های کسب و کار شما هیچ 
موفقیت مهمی نخواهند داشت.  بیل گیتس )Bill Gates(، بنیان گذار مایکروسافت 
می گوید: »اگر یک دالر از پولم باقی مانده باشد، آن را خرج روابط  عمومی می کنم.« 
اگر بهترین ایده برای یک کس��ب و کار را دارید یا اگر صاحب یک کس��ب وکار نوپا 
هستید، باید بدانید اگر کسی شما را نشناسد، بهترین ایده های کسب و کار شما هیچ 
موفقیت مهمی نخواهد داشت. امروزه، داشتن یک استراتژی مناسب روابط عمومی 
در ه��ر کس��ب و کاری برای ارتب��اط با جامع��ه و انواع مخاطبانش ضروری اس��ت. 
شرکت ها و برندهای بزرگ و بین المللی، با توجه به توانایی مالی  که دارند می توانند 
از مجموعه ه��ای روابط عمومی متخصص در این حوزه بهره ببرند و طی یک برنامه 
ارتباطی جامع، پیام خود را با ابزار مناسب به مخاطب یا مخاطبانی که می خواهند با 
آنها حرف بزنند برسانند، اما این ضرورت، فقط نیاز شرکت های بزرگ نیست و طبعا 
کسب وکارهای نوپا یا استارت آپ ها بیش از هر زمان دیگری نیاز به معرفی مجموعه 
و خدماتی که ارائه می دهند دارند. استارت آپ ها با توجه به شرایط و توان مالی کمی 
که دارند قطعا نمی توانند به اندازه برندهای معتبر، از شرکت های مشاور روابط عمومی 
استفاده کنند، اما می توانند نیاز خود را برای معرفی مجموعه خدمات و محصوالتی 
که ارائه می دهند، تأمین کنند. به گزارش نوپانا، در ایران با توجه به رش��د و توسعه 
استارت آپ ها، استفاده از یک برنامه مشخص روابط عمومی با استفاده از ابزار رسانه ها 

و شبکه های اجتماعی، می تواند به شناسایی بیشتر یک مجموعه و خدماتش کمک 
کند، اما در ابتدای کار باید توجه کرد که اگرچه هر کسی دوست دارد بیشترین تعداد 
ممکن از کاربران، خدماتش را به کار بگیرند و مجموعه اش را بشناسند، اما داشتن 
یک گروه مخاطب هدف و مشخص در ابتدای کار، ایجاد آگاهی بخشی و اطاع رسانی 
درباره یک اس��تارت آپ را ساده تر می کند. یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف، 
رسانه های چاپی و آناین هستند. انتشار خبر درباره خدمات و محصوالتی که یک 
استارت آپ ارائه می دهد یا معرفی ایده کسب وکار در یک مقاله یا انجام مصاحبه با 
صاحب ایده، می تواند یکی از بخش های برنامه اصلی روابط عمومی در استارت آپ ها 
باشد. وقتی بخشی از موفقیت در اطاع رسانی به مخاطبان گروه اول و اصلی حاصل 
شد، می توان حوزه فعالیت روابط عمومی را گسترش داد و جامعه مخاطبان بیشتری 
را برای اطاع رس��انی و آگاهی بخش��ی هدف قرار داد. بعد از هدف آگاهی بخشی یا 
اطاع رس��انی درباره یک استارت آپ به مخاطبان هدفش می توان در مراحل بعدی، 
معرفی استارت آپ و شهرت آن را هدف قرار دارد. این یکی از مهم ترین اهدافی است 

که با روابط عمومی مناسب می توان به آن رسید. 
افزایش ش��هرت یک اس��تارت آپ، نگاه مثبت و حسن نیت برای آن مجموعه به 
همراه دارد. استفاده از شبکه های اجتماعی، شانس بزرگی برای رسیدن به این هدف 
و دیده شدن هستند. نباید قدرت فیس بوک، توئیتر و ابزارهای مشابه را نادیده گرفت.
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دریچهیادداشت

بر اس��اس جدیدترین اخبار منتشرش��ده، فاکس��کان موفق به ثبت رکورد 
جدیدی در میزان درآمد ش��ده که باالترین رقم موجود در تاریخ این شرکت 

است. 
ش��رکت فاکس��کان که به عنوان تأمین  کننده قطعات ش��رکت اپل شناخته 
می ش��ود، در جدیدترین اخبار منتشرشده، رکورد جدیدی از میزان درآمد را 

در تاریخ این شرکت ثبت کرده است. 
بر اس��اس این گزارش که به تازگی منتش��ر ش��ده، درآمد شرکت فاکسکان 
در ماه نوامبر به رقمی بیش از ۱۸میلیارد دالر رس��یده اس��ت که در مقایسه 
با درآمد حاصله در ماه جوالی، رشدی ۱7درصدی نشان می دهد و نسبت به 

سال قبل، رشدی ۱۸درصدی به همراه داشته است. 

فاکسکانباالترینمیزاندرآمد
رادرتاریخشرکتبهثبترساند

س��رمایه گذاری مایکروسافت در سرویس های مبتنی بر رایانش ابری، باعث 
افزایش ارزش سهام این شرکت می شود. 

جنیفر سوانس��ون لویی، تحلیلگر مؤسسه تحقیقاتی UBS، معتقد است که 
سرمایه گذاری مایکروس��افت روی سرویس رایانش ابری آژور، در آینده باعث 
افزایش ارزش بازار این ش��رکت خواهد ش��د. به اعتقاد لویی، س��رویس های 
رایانش ابری مایکروس��افت، طی پنج س��ال آینده بالغ ب��ر ۵۳میلیارد دالر بر 
درآمد های ردموندی ها خواهن��د افزود و در این بین، آژور با ۲۳میلیارد دالر، 
تأثیرگذارتری��ن نقش را بر عهده خواهد داش��ت. لویی باور دارد که ارزش هر 
سهم مایکروسافت با افزایش ۲7.۲۹ درصدی نسبت به مقدار فعلی، ۱۰۵دالر 

خواهد شد.  

UBS:ماشینپولسازمایکروسافت،
درحالافزایشارزشبازارآناست

مترجم:مارالمختارزاده
کارشناسارشدکارآفرینی



برندهای موفق از استراتژی  های 
مس��تحکم برند ریش��ه گرفته اند. 
ب��رای اینکه برند و نام تجاری خود 
را به ش��کلی مؤثر و یک نقشه راه 
کامال یکپارچه بس��ازید، ابتدا باید 
یک استراتژی مستحکم برای برند 
خود ایجاد کنید. درک نتایج قابل 
اندازه گیری تا به ام��روز، روندهای 
مش��خص صنعت و مسائلی که بر 
رش��د کس��ب وکار تأثیر می گذارد 
ب��رای توس��عه و س��اخت برندتان 
به عنوان یک پایه و س��تون عمل 

می کند. 
در تهی��ه اس��تراتژی برن��د ب��ه 
این نکته توجه داش��ته باش��ید که 
استراتژی برند جزئی از برندسازی 
شرکت ش��ما خواهد بود. برندینگ 
یکی از اساس��ی ترین فعالیت های 
بازاریاب��ی برای هر کس��ب و کاری 
به ش��مار می رود و در واقع اساس 
و بنیان بیزینس ش��ما را می سازد 
و اش��تباه در آن ممکن اس��ت به 
بهای شکست کسب و کارتان تمام 
شود، بنابراین اگر در تعیین و تهیه 
هریک از موارد زیر با مشکل مواجه 
شدید حتما از متخصصان این حوزه 

کمک بگیرید. 
برای تهیه اس��تراتژی برند موارد 

زیر را در نظر بگیرید: 
-  توسعه عنصر اصلی برند

-  معرف��ی آنچه برند قرار اس��ت 
ارائه دهد 

کلی��دی  اه��داف   -  ترس��یم 
کسب وکار

-  تأکید مجدد بر مخاطبان هدف 
و محصوالت و خدمات پیشنهادی

-  شناس��ایی تمای��زات اصلی و 
مزیت های رقابتی

-  ارتباط موقعی��ت برند با نتایج 
مورد نظر در کسب وکار.

ساخت برند باید بر پایه تحقیقات 
 دقی��ق و اه��داف تعری��ف ش��د ه 
کسب وکار باش��د، باید استراتژی 
نوآورانه برند را به گونه ای توس��عه 
دهید که کاربردی باشد. استراتژی 
برند کمک می کند درک کارکنان و 
بازار هدف از برند یکپارچه ش��ود و 
قالبی را فراهم می کند که بتوان از 
آن طریق به حل مشکالت اساسی 
در مورد کسب وکار، کارکنان و بازار 

هدف تان بپردازید. 
یک��ی از مواردی ک��ه حتما باید 
در استراتژی برند لحاظ شود نحوه 
اس��ت. در  نامگ��ذاری محصوالت 
این مورد بازگش��تی به اس��تراتژی 
بازاریابی خود داشته باشید و ببینید 
چه شیوه ای را برای تولید و عرضه 
محصوالت مدنظر گرفته اید. یعنی 
می خواهید تمام محصوالت با یک 
اس��م به بازار ارائه ش��ود یا با درج 
ن��ام محص��ول و دنبال��ه ای از برند 
یا هر خ��ط محص��ول دارای نامی 
مجزا باشد. سپس خواهید فهمید 
در اس��تراتژی برند خود باید از نام 
خانوادگ��ی، نام مجزا ی��ا نام واحد 

استفاده کنید. 

نقشه راه برند
ب��رای برند خود نقش��ه راه خلق 
کنی��د. نقش��ه راه برن��د راهنمایی 
برای اجرای اس��تراتژی برند ش��ما 
اس��ت. نقش��ه راه برن��د مانند یک 
راهنمای جزئی شده، برای حرکت 
از جایگاه فعلی بازار به جایگاه مورد 
نظر، عمل می کند. همچنین ابزاری 
است برای کسب اطمینان از اینکه 
تمام افراد مس��یر مشابهی را دنبال 
می کنند ک��ه این امر بر رس��یدن 
به یک مقصد مش��ابه تمرکز دارد. 
ام��کان دارد چندین مس��یر برای 
رس��یدن به مقصد وجود داش��ته 
باش��د، برخی طوالنی تر هس��تند، 
برخی نیاز به مس��یرهای انحرافی 
در مقابل موانع دارند و نقشه مسیر 
برند ب��ه آنها کمک می کن��د تا با 
موفقیت در این مسیر پیش بروند. 

برای تدوین نقش��ه راه برند باید 
مجددا به تحقیقات بازار خود رجوع 
کنید، نکات قوت و ضعف کسب و 
کار خود را بازبینی کنید و با توجه 
به آنها و استراتژی برند تعریف شده 

نقشه راه برند خود را تهیه کنید. 
بر اس��اس یک اس��تراتژی برند 
قوی، س��ه گام برای س��اخت یک 
نقش��ه راه برن��د مس��تحکم طی 

می شود: 
گام اول: تشکیل تیم

ب��ا اس��تفاده از اس��تراتژی برند 
به عن��وان راهنما، ب��ا اعضای تیم 
از طری��ق توف��ان فک��ری در مورد 
برنامه، فعالیت ها و سایر فرصت های 
بازاریاب��ی و تاکتیک های ارتباطی 
تعامل برق��رار کنید. اه��داف برند 
و اس��تراتژی های مهم را از طریق 
همفک��ری با تی��م انتخاب��ی خود 
مشخص کنید. بهتر است این تیم 
ش��امل افرادی متخصص در حوزه 
بازاریابی، برندینگ،  آی تی و س��ئو 

باشد. 
و  تش�خیص  دوم:  گام 

اولویت بندی فرصت ها
مج��ددا به تحقیقات ب��ازار خود 
رجوع کنید، فرصت ها و تهدیدهای 
موجود مشخص می کند باید بر چه 
فرصت های��ی تأکید و تمرکز کنید 
ت��ا بتوانید اس��تراتژی برند خود را 
محقق کنید. همچنین تش��خیص 

فرصت های موجود و اولویت بندی 
آنها مش��خص می کند در نقشه راه 
برند ب��ه چه ترتیب��ی باید حرکت 
کنی��د و ای��ن کار از اتالف انرژی و 

هزینه شرکت جلوگیری می کند. 
گام سوم: برنامه ریزی و اجرا

پس از آنک��ه اولویت های خود را 
مشخص کردید نوبت برنامه ریزی و 
اجرا می رسد. در برنامه ریزی اجرایی 
خود حتما مناسبت ها را چک کنید. 
برخی از مناسبت ها فرصت خوبی 
برای راه اندازی کمپین های بازاریابی 
و تبلیغاتی هستند که می توانند به 
ترفیع برند شما کمک کنند. سپس 
برنامه اجرایی خود را تدوین کنید، 
در برنامه اجرایی خود تاریخ انجام 
فعالیت ه��ا و وظایف هریک از افراد 
را به دقت مشخص کنید و حتما از 
افراد بخواهید همانطور که وظایف 
خ��ود را انج��ام می دهن��د گزارش 
فعالیت ه��ای خود را برای مدیریت 
پروژه آماده کنن��د؛ به این صورت 
نظارت ب��ر کارها آس��ان تر خواهد 
بود و راحت تر می توان از انحرافات 

جلوگیری کرد. 
یکی از روش ه��ای گزارش دهی 
و نظ��ارت ب��ر رون��د فعالیت های 
 بازاریابی در یک پروژه اس��تفاده از 
گان��ت چارت اس��ت. اگر ب��ا نحوه 
کارکرد گانت چارت آش��نا نیستید 

مقاله زیر را بخوانید. 
بر اس��اس خروجی  های دو گام 
قب��ل، ی��ک برنامه مدیری��ت برند 
تاکتیکی ۱۲ ماهه را ایجاد کنید که 

شامل موارد زیر باشد: 
-  تشریح فعالیت  های هر شخص 
برای اجرای طرح در سراسر شرکت

-  تعیی��ن اولویت  ها و اختصاص 
جدول زمانی

-  شناس��ایی و انتص��اب نه��اد 
مسئول برای هر فعالیت

-  تعیی��ن جزیی��ات نق��ش هر 
فعالیت برای رس��یدن ب��ه اهداف 

کسب وکار
-  ب��رآورد هزینه  ه��ای تقریب��ی 

مرتبط با هریک از فعالیت ها
اساسنامه برند یا پلتفرم برند

توس��عه برند یک فرآیند است؛ 
از یک جنبه توس��ط چش��م انداز و 
 هدف سازمان پیش برده می شود و 

بر اساس تعریفی روشن از ارزش ها 
و اصول اساسی س��اخته می شود. 
این فرآیند نیاز به ارزیابی بازار فعلی 
و چشم انداز رقابتی، تعریف جایگاه 
دلخواه برند در بازار خودش و ایجاد 
اساس و پایه برند دارد تا راهنمایی 

برای تجسم شخصیت برند باشد. 
برن��د  پلتف��رم  ی��ا  اساس��نامه 
)brand platform(  یک س��ند 
زنده اس��ت که پایه  ای برای هویت 
سازمان ایجاد کرده و پیام رسانی و 
ارائه بصری را انجام می دهد. عالوه 
ب��ر این، به عن��وان چارچوبی برای 
ارتباطات داخلی و خارجی سازمان 
و نی��ز به عن��وان راهنمای��ی برای 
چگونگی اج��رای عملیات داخلی، 
عمل می کند. برای به دست آوردن 
پلتفرم برند باید اطالعات داخلی و 
خارجی موجود را جمع  آوری کنیم 
تا فاصله موج��ود بین ادراک فعلی 
مخاطبان از برند و ادراک مورد نظر 
ش��رکت از برند را شناسایی کنیم. 
فرصت های رش��د و توس��عه برند 
را بررس��ی کنیم و استراتژی  هایی 
که مش��کل را ح��ل می کنند، در 
نظر بگیریم. سپس تمام اطالعات 
به دس��ت آمده را در چارچوبی که 
ش��امل اس��ناد موارد اساسی برند 
می ش��ود، خالصه کنید که شامل 
برند، مخاطبان هدف،  ویژگی های 
مزیت رقابتی و جایگاه برند می شود. 

محتوای پلتفرم برند
-  بررس�ی اجمال�ی از فضای 
بازار یا چشم انداز رقابتی: در این 
مورد انج��ام تحقیقات بازار ضروری 
است. یکی از بهترین روش ها انجام 
تحلیل SWOT و PEST اس��ت. 
همچنین بررسی نیروهای پنج گانه 
رقابت��ی پورتر هم می تواند وضعیت 
رقابتی بازار را برای ش��ما مشخص 

کند. 
-  مزی�ت رقابت�ی: برنده��ای 
شرکت در چه چیزی تمایز دارند؟ 
مش��خص کردن این مورد بس��یار 
اهمیت دارد. مزی��ت رقبا به نوعی 
دلیل بقای برند ش��ما است و باید 
آن را به درستی تعریف کنید و در 
تمام کمپین ها و استراتژی هایی که 
تعریف می کنید بر آن تکیه و تأکید 

داشته باشید. 

-  ارزش اصل�ی برن�د: چ��ه 
ارزش های اصلی ی��ا اصول راهنما 
ب��ه عن��وان پای��ه و اس��اس برند 
خدم��ت می کنن��د؟ ارزش اصلی 
مشخص می کنند شما به دنبال چه 
ارزش هایی در جامعه هس��تید، آیا 
برای سرگرمی کار می کنید یا تولید 

مایحتاج یا خدمت رسانی یا… . 
-  بیانیه موقعیت و جایگاه برند: 
موقعی��ت دلخواه س��ازمان در بازار 
چیست؟ در این مورد ابتدا جایگاه 
فعل��ی را از طریق تحقیق��ات بازار 
مشخص کنید، س��پس موقعیتی 
را که می خواهید در آینده داش��ته 
باشید مش��خص و برای رسیدن به 

آن برنامه ریزی کنید. 
چ��ه  برن�د:  -  چش�م انداز 
چیزی ارتباط برندهای س��ازمان را 
راهنمایی می کند؟ چشم انداز برند 
مش��خص می کند هدف غایی برند 
چیست و قصد دارد به کجا برسد. 
ب��دون تعریف چش��م انداز واضح و 
مش��خص نمی توانید امید داش��ته 
باشید که تمام بخش های سازمان 
مسیر یکس��انی را برای رسیدن به 

هدف ذهنی شما پیش بگیرند. 
-  ویژگی ها و شخصیت برند 
یا ن�ام تجاری: کیفیت یا توصیف 
ممت��از از برن��د چیس��ت؟ تعریف 
ویژگی و خصوصیات و ش��خصیت 
برند به ش��ما نشان می دهد چگونه 
بای��د ظاهر فعالیت ه��ای بازاریابی 
و نوع تبلیغات خود را بس��ازید که 
متناس��ب با برند باش��د و ذهنیت 
ثابت��ی از برند را در ذهن مخاطبان 

بسازد. 
-  جوه�ره برند: قل��ب و روح 
واقع��ی برند و ذات آن چیس��ت؟ 
جوه��ره برن��د دلیل وج��ود برند 
را توضی��ح می دهد. بهتر اس��ت 
جوهره برند را درس��ت شناسایی 
کنید چراکه هنگام توس��عه برند 
باید بر آن وفادار باش��ید. در واقع 
تمام اس��تراتژی های برند بر پایه 
جوهره برند نوشته و تهیه می شود 
و اگر آن را درس��ت تعیین نکنید 
ب��ه نتیجه مطلوب نمی رس��ید یا 
برندتان دچار آش��فتگی می شود 
که این آش��فتگی ظاه��ر و جلوه 
بدی ب��رای مصرف کنن��دگان و 

مخاطبان تان خواهد داشت. 
-  ش�خصیت ن�ام تج�اری و 
ت�ن ص�دای آن: برن��د چگونه با 
مخاطب��ان ه��دف خ��ود صحبت 
می کند؟ مشخص کردن شخصیت 
برند و تن صدای برند نشان می دهد 
برند ش��ما باید بر چه ویژگی هایی 
و  تبلیغ��ات  در  و  کن��د  تمرک��ز 
کمپین ها چگونه ظاهر ش��ود تا در 
ذهن تمام مصرف کنندگان به یک 
ماهیت ثابت و مشخص به نمایش 
 درآی��د. همچنین مصرف کنندگان 
بر اس��اس همی��ن موارد خ��ود را 
به برند ش��ما متص��ل می کنند یا 
تش��خیص می دهند که برند شما 

برای شان مناسب است یا نیست. 
belovedmarketing :منبع

استراتژی برند، نقشه راه برند و اساسنامه برند چیست؟ 
کلید

تبلیغاتی که برای خودمان خیلی 
جذاب است

نه لزوما به عنوان کسی که به شکلی درگیر فرآیندهای 
تبلیغاتی اس��ت، بلکه به عن��وان یک مخاطب عام که یک 
روز آخر هفته کس��ل، کانال های تلویزیونی را پش��ت هم 
ع��وض می کند یا در گرمای تابس��تان، از این مغازه به آن 
مغ��ازه دنبال فالن قطعه ش��یرآب ظرفش��ویی می گردد، 
به راحت��ی می ت��وان از حجم و ش��کل و ماهیت تبلیغات 
موج��ود در فضای بازار متنفر بود. ب��ه گمانم بارها و بارها 
دست اندرکاران طراحی و اجرای پروژه های تبلیغاتی با واژه 
تبلیغات آزاردهنده مواجه می شوند و صاحبان کسب و کار 
از اینک��ه با صرف هزینه های گزاف، نادیده گرفته ش��وند، 
نگرانند. واقعا چگونه می توان با مخاطب ارتباط درس��تی 
گرفت؟ در خیلی از شرکت های تبلیغاتی صاحبان محصول 
را به افزایش حجم صدا تش��ویق می کنند، اما این افزایش 
در اغلب مواقع صحیح نیس��ت یا حداقل کافی نیست. به 
نظرم دم دستی ترین استراتژی برای راه اندازی یک کمپین، 
همین افزایش حجم صداست که اتفاقا نمی تواند مخاطب 
را عالقه مند کند و در حقیقت تبلیغات، کار خود را درست 
انجام نمی دهد. این همان اتفاق ناراحت کننده ای است که 
باعث می شود گروه را حذف کنید، کانال را عوض کنید یا 
کال قی��د گوش دادن به رادیو در خ��ودرو را بزنید. اینها از 
اشکاالت آرتیست یا خالقیت در یک آگهی تبلیغاتی نیست 
بلکه از عدم گزینش استراتژی صحیح برای خلق تبلیغات 
اس��ت که خود البته دالیل فراوان��ی دارد. یکی از اتفاقاتی 
که بسیار در تبلیغ شرکت ها رخ می دهد، دروغگویی است. 
دروغ که نه البته، چیزی ش��بیه دروغ! چندبار برای ش��ما 
پیش آمده که به یک فروشگاه )گاهی بسیار معتبر( برای 
خرید یک وسیله )مثال لوازم خانگی( مراجعه کرده اید و در 
خصوص خدمات پس از فروش وعده هایی ش��نیده اید که 
هیچ گاه به آنها عمل نشده است؛ محصوالتی که با قیمت 
x ریال تبلیغ می ش��وند اما تا به اندازه  x3 نپردازید، قابل 
استفاده نیستند! این نمونه ای از اتخاذ استراتژی به اصطالح 
عملکردی در مدلی موسوم به داگمار است اما به بدترین و 
نادرست ترین شکل ممکن آن. تبلیغات شما مشتری را به 
داخل مغازه می کشاند اما او وقتی وارد شد متوجه می شود 
که تابلوی بزرگ تخفیف فقط مربوط به یکی از محصوالت 
اس��ت که آن هم پیش پای او تمام ش��ده است. این بخش 
یک توضیح اخالق��ی و حتی قانونی هم دارد. به گمانم ما 
در ایران هنوز به درجه ای از حرفه ای بودن نرسیده ایم که 
در بس��یاری از موارد اخالق درس��تی برای کسب و کارها 
در نظ��ر بگیریم و اساس��ا گاهی درک صحیحی هم وجود 
ندارد. یک مثال مش��خص در این زمینه داروها هس��تند. 
مسلما در تبلیغات ش��رکت های دارویی به مضرات داروها 
اشاره ای نمی شود و این شکلی از بی اخالقی است. دقیقا به 
همین دلیل است که بسیاری از شرکت های دارویی سعی 
می کنن��د بودجه های خود را صرف برنامه های تبلیغاتی با 
حضور پزش��کان کنند. این دروغ های مصلحتی در موارد 
دیگری هم نمود دارد. همبرگرهایی که با گوجه فرنگی های 
خوش��رنگ و تصاویر لذتبخش طبخ می شوند و محصول 
س��اعت ها نورپردازی، چینش، مونتاژ، دکوپاژ هستند و در 
عمل کامال خرید از رستوران مورد تبلیغ، تجربه ای متفاوت 
اس��ت. با اینکه فرآیند تبلیغات باید پروژه ای مشترک بین 
صاحبان کس��ب و کار و ش��رکت تبلیغاتی برای تسهیل 
برنامه های بازاریابی باشد اما گاهی هدف شرکت تبلیغاتی 
راضی نگه داش��تن مقطعی کارفرمای مستقیم می شود و 
کارفرما که چندان هم مفهوم نیازهای خود را درک نکرده 
است، مقهور جذابیت های معمول این شرکت ها می شود و 

عمال اهداف نهایی در این کشاکش مهجور می ماند. 
موضوع بعدی که اصطالحا می تواند لج هر بیننده ای را 
درآورد، غیر واقعی بودن تبلیغات اس��ت. غیرواقعی بودن 
س��ناریو ناش��ی از س��ه موضوع اساسی اس��ت؛ اول اینکه 
اس��تراتژی صحیح نوشته نشده اس��ت، یعنی شایستگی، 
ویژگ��ی، مزای��ا و ارزش ه��ای محصول به خوب��ی درک و 
مشخص نشده اس��ت و در حقیقت مخاطب نمی داند که 
به چه دلیل باید وعده های داده ش��ده را باور کند. ممکن 
است دلیل اصلی آن بریف نادرست کارفرما باشد که اغلب 
به دلی��ل کمب��ود اطالعات، عدم تحقیق��ات کافی و درک 
صحیح اجتماعی به وجود می آید. مورد بعد خالقیت است 
ک��ه عمال یا غیر واقعی اس��ت یا وجود ندارد و س��وم عدم 
مهارت کس��ی است که ایده را می نویسد. همه اینها باعث 
می ش��ود بیننده با تصاویری تکراری، اش��عاری فکاهی و 
روابطی غیرقابل باور روبه رو شود که نتیجه ای جز شکست 
آگهی تبلیغاتی در جلب توجه یا رس��یدن به هدف نهایی 
ندارد. حاال به تمام اینها عدم برنامه ریزی درست باکس های 
تبلیغات )علی الخصوص شبکه های تلویزیونی( را هم اضافه 
کنی��د که گاه و بیگاه حجم زمانی بزرگی از تبلیغات را در 
یک وعده ب��ه حلق مخاطب می ریزند. داس��تان تبلیغات 
در کش��ور ما ساده گرفته می شود. شرکت ها بدون رعایت 
هیچ گونه پیش نیاز و تنها براساس المان های حسی اقدام به 
تولید تبلیغ می کنند. شرکت های تبلیغاتی تا سال ها برپایه 
وجود آرتیست ها اداره شده و می شود و گاهی دلیل اصلی 
تبلیغات )که به گمانم بازاریابی باشد!( در میان توهمات و 
احساسات گم می شود. از طرف دیگر صاحبان رسانه )مثال 
صدا و س��یما( تا حد زیادی اولویت های مالی دارند و این 
اولویت های برجسته، گاهی جای برنامه ریزی و روش های 
علمی اثربخ��ش را می گیرد. تبلیغات نیازمند س��از و کار 
علمی و حرفه ای تری است؛ ساز و کاری که باعث می شود 
به مخاطب احترام بیشتری گذاشته شود و تنها در مانیتور 

کامپیوتر خودمان جذاب نباشد. 
brandabout :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 از نزدیک ترین همراهت
 آلمانی یاد بگیر

 در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون پناهنده با 
کوله باری کوچک تر از امید و گوشی های هوشمند 

وارد آلمان شدند. 
پناهندگان از گوش��ی های هوشمندش��ان برای 
برنامه ری��زی ف��رار و حف��ظ ارتباط ب��ا خانواده و 
دوستان شان اس��تفاده می کردند، اما آنها با ورود 

به آلمان با مشکلی روبه رو می شدند.
 زب��ان مهم ترین مس��ئله برای پذیرفته ش��دن 
در یک کش��ور اس��ت؛  مش��کل این بود که آنها 
 بای��د دس��ت کم س��ه م��اه انتظ��ار می کش��یدند 
ت��ا جایی در ی��ک کالس زبان آلمانی برای ش��ان 

خالی شود. 
پس مخاطب هدف، همین یک میلیون مهاجری 
بودند که در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شده بودند. 

Plan.Net ، آژانسی پیشرو در حوزه دیجیتال 
بود و قصد داش��ت روند این زندگی جدید را برای 

مهاجران تسریع کند.
 این شرکت از اپلیکیشن WhatsApp  برای 

آموزش زبان آلمانی به تازه واردان استفاده کرد. 

استراتژی
آلمانی چیس��ت)WhatsGerman( ، اولی��ن 
 WhatsApp کالس زبان برای پناهن��دگان در
ب��ود. اهمی��ت کلیدی برنام��ه این ب��ود که برای 
استفاده از آن نیاز به نصب اپلیکیشن جداگانه ای 
نب��ود و در WhatsApp قابل اس��تفاده بود. در 
واقع برنامه روی همان پلتفرم دیجیتالی س��اخته 
ش��ده بود که ه��زاران پناهن��ده ب��رای تماس با 

خانواده های شان از آن استفاده می کردند. 
اس��تراتژی »آلمانی چیست« بر سه اصل استوار 

بود: 
- تقریبا هر پناهجویی یک گوش��ی هوش��مند 

داشت و از WhatsApp استفاده می کرد. 
- از آنجا که زمان انتظار برای ش��روع هر درس، 
سه ماه بود، زمان این پیشنهاد نیز سه ماه در نظر 
گرفته شد. این زمان مثل پلی بود که با پر کردن 
این وقفه، فرصتی برای آموزش آلمانی براس��اس 

زمانبندی پناهنده فراهم می کرد. 
- برای پوش��ش بی��ش از نیم��ی از پناهندگان 
ب��ه آلمان، درس ها به دو زب��ان آلمانی و عربی در 

دسترس بودند. 
ش��رکت کنندگان درس ه��ای روزانه ای ش��امل 
مت��ن، ایموجی های توضیح��ی و ویدئوهای تلفظ 

کلمات را دریافت می کردند.
 ایموجی ه��ا ک��ه ب��رای برق��راری ارتب��اط در 
پیام رسان ها استفاده می شدند، برای توضیح زبانی 

با حروف بیگانه مناسب بودند. 
محتوای دوره ها )مدت، قابلیت خوانش، انتخاب 
موضوعات( توس��ط معلمان زب��ان، مخصوص این 
اپلیکیش��ن طراحی ش��د. متقاضیان می توانستند 
از بین س��ه دوره ارائه ش��ده، مورد دلخواه خود را 

انتخاب کنند: 
درس ی��ک، الفبا: ب��ه مخاطبان اج��ازه می داد 

الفبای التین را بشناسند. 
درس دو، زندگی روزمره: با بهره گیری از کلمات 
مفی��د و عبارات کوتاه درباره کارهای روزمره مثل 
خرید، انجام فعالیت های روزانه را آسان می کرد. 

درس س��ه، گرام��ر پای��ه: مقدمه ای ب��ود برای 
آموزش گرامر آلمانی به کاربران پیشرفته. 

اجرا
اطالع رسانی کمپین از طریق پخش تراکت های 
چاپ��ی در خانه ه��ای پناهجوی��ان، ش��بکه های 
اجتماعی و PR انجام شد. سازمان های مردم نهاد 
ه��م در ای��ن اطالع رس��انی نق��ش ایف��ا کردند. 
روزنامه ها، مجالت و ایستگاه های رادیویی از دیگر 

رسانه های این کمپین بودند. 
Facebook ، شریک رسمی »آلمانی چیست« 
بود و کمپین��ی رایگان را برای اطالع رس��انی آن 

راه انداخت. 
استفاده از موبایل: پیام های مربوط به کمپین از 
طریق یک سرویس نشر خبر ارسال شد. پلتفرمی 
ب��رای کنترل پروژه و ارزیابی آمارها نیز در اختیار 

کمپین بود. 

نتیجه
یک آژانس مس��تقل رس��انه  س��ریع تر می تواند 
پاسخگوی جریان ها و نیازمندی های افراد یا حتی 

مسائل سیاسی باشد. 
بازخورده��ای مثبت )که توس��ط پناهندگان و 
اغلب به زبان آلمانی نوش��ته می ش��د( مهم ترین 

عامل موفقیت این کمپین بود. 
اولین پست Facebook در مورد این کمپین، 
تنها در دو روز ۱۴۰۰ بار به اشتراک گذاشته شد. 
۸۰۰۰۰ نف��ر در ش��ش هفت��ه اول کمپین، در 
آن ثبت ن��ام کردن��د. از این تع��داد، ۱7درصد را 

پناهندگان عرب تشکیل می دادند. 
اکن��ون ای��ن برنام��ه ۲۲۰۰۰۰ ش��رکت کننده 

دارند.  
mbanews creamglobal :منبع

رضا مافی
مشاور توسعه بازار

مترجم:  نازنین کی نژاد
آزاده اردشیری چم
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کاربرده��ای مدیری��ت ارتب��اط 
ب��ا مش��تری )س��ی آرام(، عموم��ا 
اصل��ی  عملکرده��ای  به ص��ورت 
و  ف��روش  مارکتین��گ،  اولی��ه  و 
خدمات، س��ازمان دهی می ش��وند. 
این عملکردهای قدیمی کسب وکار 
دیگر برای ش��رح حال کامل حوزه 
س��ی آر ام مناس��ب نیس��تند. ب��ه 
گ��زارش کس��ب و کار هورمون��د، 
س��اختار و روابط بین اجزای مهم 
ب��ه مجموع��ه ای از عملکرده��ای 
به ف��روش،  اختصاص��ی مرب��وط 
مارکتین��گ و خدم��ات نیازمن��د 
اس��ت. نهایتا تحلیل های سی آر ام، 
اغلب به عنوان مجموعه جداگانه ای 
و  فروش��ندگان  ب��ا  کاربرده��ا  از 
تلق��ی  تخصص��ی  راهکاره��ای 
می ش��وند. بخش های زیر، اجزای 
اصل��ی هر یک از ای��ن کاربردها را 
نش��ان می دهد. الزم به ذکر است 
کاربردهای مدرن و جدید سی آر ام، 
به گون��ه ای پدی��د آمده و توس��عه 
 یافته ان��د که از لح��اظ ویژگی ها و 
عملکرده��ا کامال غن��ی و پرمایه 

هستند. 
1- مدیریت محصول و مشتری

مدیری��ت محصول و مش��تری 
ممکن اس��ت جدای از کاربردهای 
س��ی آر ام یا جزو فروش، خدمات و 
مارکتینگ باش��ند. هریک از اینها 
که باشد، الزم است که محصوالت 
و مش��تریان به ط��ور مناس��بی در 
این کارب��رد قرار گیرن��د. احتمال 
دارد مش��تریان »کس��ب وکار ب��ه 
کسب وکار« )صنعتی(، ساختارها و 
تشکیالت خرید پیچیده ای داشته 
باش��ند یا اینک��ه مصرف کنندگان 
»کسب وکار به مشتری« )مصرفی( 
به ش��کل خانوادگی زندگی کنند. 
محص��والت ممکن اس��ت یا اقالم 
تک و جزئی باشند یا نیاز به قوانین 

پیچیده ترکیب داشته باشند. 
2- مارکتینگ

فرآیند مارکتینگ سی آر ام شامل 
ارزیابی و بخش بندی مش��تریان با 
استفاده از لیست های به دست آمده 
ب��رای پخ��ش برنامه ه��ای جامع 
تبلیغات��ی و س��پس ارزیابی نتایج 
ای��ن برنامه های جام��ع، به منظور 
شناس��ایی الگوها برای تالش های 
جاری فروش و مارکتینگ اس��ت. 
کاربردهای مارکتینگ جهت ارتباط 
با مشتری شامل ایمیل مارکتینگ، 
خبرنامه، مارکتینگ تلفنی و روش 
قدیمی پست مستقیم و مارکتینگ 
ش��بکه ای اس��ت. در تمامی موارد 
گفته ش��ده تأکی��د س��ی آر ام ب��ر 
بخش بن��دی و اختصاص��ی کردن 
تالش ه��ای مارکتین��گ از طریق 
مه��ارت و پیچیدگ��ی کاربردهای 
زیربنایی و موجود بودن داده ها در 
خصوص مشتری ممکن شده است. 

3- فروش
فروش پیچیده »کس��ب وکار به 
کس��ب وکار« )صنعت��ی(، ف��روش 
تلفنی »کس��ب وکار به مش��تری« 
اس��ت  ممک��ن  و...  )مصرف��ی( 
ش��امل ف��روش تیم��ی، ف��روش 
فروش  ش��رکا، روش های خ��اص 

و مدیری��ت منطق��ه ای باش��د. در 
بیش��تر صنایع تأکی��د و تمرکز بر 
فرصت ه��ای ف��روش اس��ت. یک 
تکنولوژی کلیدی برای حمایت از 
فرآیند ف��روش، هماهنگی موبایل 
یا راهکارهای بی س��یم است که به 
فروشندگان این امکان را می دهد تا 
در مسیر خود به سیستم سی آر ام 
دسترس��ی داش��ته باش��ند. اغلب 
اجرای تکنولوژی ماش��ینی کردن 
عوامل ف��روش، با اج��را و تحقیق 
روش ف��روش همراه اس��ت. انجام 
این کار از این جهت الزم اس��ت که 
تکنول��وژی، موجب ایجاد مدیریت 
فرآیند و استانداردسازی نمی شود. 
فروشندگان  بدون روش شناس��ی، 
به ش��کل های متفاوتی از سیستم 
اس��تفاده خواهند کرد. روش های 
فروش مختل��ف و متفاوتی وجود 
دارد ک��ه بس��یاری از آنها پیش از 
ظهور س��ی آر ام پدی��د آمده اند و 
بیشتر تمرکز داخلی دارند تا تمرکز 
بر مش��تری. فروش اغلب ش��امل 
برنامه ه��ای انگیزش��ی و پرداخت 
پورسانت )کمیسیون فروش( است 
که اینها را می توان در سی آر ام الگو 
قرارداد تا فروش��ندگان، اثر موفق 
ش��دن در یک خرید را در ساختار 

حقوق و دستمزد خود ببینند. 
4- خدمات و پشتیبانی

عنصر اصلی و اساسی در خدمات 
س��ی آر ام درخواس��ت خدم��ات یا 
برچسب وجود گرفتاری )مشکل( 
اس��ت. این مورد به منظور پیگیری 
م��وارد خدمات��ی از طریق امضای 
ق��رارداد فروش، ازجمله س��فارش 
خدمات و رفع مش��کالت اس��ت. 
خدم��ات تخصصی همانند فروش، 
نیاز ب��ه تکنولوژی ه��ای متحرک 
)موبای��ل( دارند. گرچه ش��اید در 
خدمات دهی تلفنی، برای کمک به 
عوامل جهت برقراری گفت وگویی 
منس��جم با مش��تری، می توان از 
متون و دست نوش��ته هم استفاده 

کرد. 
5- مدیریت ارتباط با ش�رکا 

)پی آر ام(
اگر اعضای کانال و شرکا بخواهند 
ارتباط خود با مصرف کننده نهایی 
را به خوب��ی و به ص��ورت کارآمدی 
کنت��رل و اداره کنن��د، ای��ن ام��ر 
می تواند شامل مارکتینگ، فروش 
و خدمات ده��ی از طری��ق کان��ال 
باشد. پی آر ام اغلب نیاز به برقراری 
و تعیین یک ورودی دارد تا امکان 

دسترسی شرکا به سیستم سی آر ام 
به روشی ایمن و کنترل شده، ولی 
مشترک، فراهم شود. اداره و امنیت 
داده ها جهت اطمین��ان از مصون 
ماندن فرصت ها از ش��رکای رقیب 

نیز جزو عملکردهای مهم است. 
6- سایر ذی نفعان

کاربردهای مدیریت روابط فراتر 
از مش��تری، کانال و ش��رکا است. 
س��ی آر ام  در  س��هامداران  دیگ��ر 
عبارتند از کارکنان، سرمایه گذاران 

و تأمین  کنندگان. 
- مدیری��ت ارتباط ب��ا کارکنان 
)ای آر ام(: ازآنجاک��ه مش��تریان با 
بنابراین  کارمندان س��روکار دارند 
س��ی آر ام کارآمد نیاز ب��ه کارکنان 
کارآم��د و آگاه دارد ک��ه به منظور 
کس��ب اطمینان از این مطلب که 
کارکنان آگاه، مطلع، آماده و باانگیزه 
هستند، عملکردهای تأییدکننده ای 
را ارائه می دهند که معموال شامل 
عملکردهای��ی مانند اخبار، اهداف، 
آموزش، عملکرد، صورت اس��امی 
با ش��رح وظایف، مدیریت دانش و 
عملکردهای انگیزش��ی است. این 
تکنولوژی فرصتی را برای مدیریت 
فراهم می آورد تا انتظارات، نتایج و 
عملک��رد افراد در س��ازمان را روی 
کاغ��ذ آورده و صورت بندی کرده و 
همچنین منابع سازمان را با توجه 
ب��ه اه��داف کس��ب وکار، دقیق تر 

تنظیم کنند. 
- مدیریت ارتباط با تأمین  کننده 
)س��ی آر ام(: از قدیم سیستم های 
مدیری��ت، تأمی��ن  کننده ب��وده و 
تأکی��د و بر جنبه معامالتی ارتباط 
تمرکز داش��ته اند. دیدگاه سی آر ام 
به ایجاد نظریه متفاوتی از ارتباط با 
تأمین  کننده و مجموعه ای متفاوت 
از تکنولوژی ه��ا منج��ر می ش��ود 
ک��ه در آن تأکی��د و تمرک��ز روی 
هزینه ها نیس��ت بلکه روی ارزش 
ارتباط اس��ت. سی آر ام اغلب شامل 
تکنولوژی های همکاری ش��بکه ای 
و ورودی تأمی��ن  کننده، مدیریت 
و حف��ظ  تحوی��ل  و  س��فارش ها 

مشتریان است. 
ب��ا  ارتب��اط  ورودی ه��ای   -
ورودی ه��ای  س��رمایه گذاران: 
سرمایه گذاران به میزان بی سابقه ای 
ب��ا  ارتب��اط  در  دسترس��ی،  از 
سرمایه گذار منجر می شود. امروزه 
بسیاری از سازمان ها یک وب سایت 
می کنن��د  اداره  را  س��رمایه گذار 
که امکان دسترس��ی ب��ه اطالعات 

مهم، مث��ل دیدگاه یا چش��م انداز 
کلی ش��رکت، بینش و رسالت آن، 
اس��تراتژی ها، گزارش ه��ای مالی، 
نش��ریات، نح��وه ارائه ش��رکت به 
مش��تریان، بایگانی قانونی، نظریه 
تحلیلگران و ارزیابی بازار را ممکن 

می سازد. 
7- تحلیل سی آر  ام

نظری��ه تحلیل��ی در خص��وص 
مش��تری، ب��رای درک معیارهای 
کلیدی س��ی آر ام مثل ارزش مورد 
انتظار مشتری، رضایت مشتری و 
تمای��ل به تولید م��داوم هم الزم و 
ضروری اس��ت. سه مرحله تحلیل 
در سیستم های سی آر ام امروزی به 
ترتیب افزایش پیچیدگی عبارتند 
از گ��زارش اس��تاندارد، پ��ردازش 
تحلیلی آنالین و اس��تخراج داده ها 

)داده کاوی(. 
اس��تاندارد: گزارش  - گ��زارش 
مدیری��ت ارتباط با مش��تری برای 
ی��ک سیس��تم س��ی آر ام کارآمد، 
الزم و ض��روری اس��ت. گ��زارش 
می توان��د ی��ا به صورت اس��تاندارد 
)از پی��ش تعیین ش��ده( باش��د یا 
ب��ر مبنای درخواس��ت )م��وردی( 
گزارش های اس��تاندارد، معموال از 
طریق نرم افزار س��ی آر ام ارائه شود. 
گزارش ب��ر مبنای تحقی��ق برای 
استفاده کننده، مجموعه ای از ابزارها 
را ارائه کرده و آش��کار می سازد که 
می توانند به منظور تدوین و نوشتن 
گزارش��ی که در حال حاضر به آن 
نیاز است مورداستفاده قرار گیرند. 
ای��ن کار بس��یار انعطاف پذیرتر و 
قابل تغییر تر اس��ت، ول��ی به دلیل 
زم��ان موردنیاز ب��رای آماده کردن 
برای گزارش  درخواست اطالعات، 
سطح اس��تاندارد عملیاتی مناسب 
نیس��ت، اما به دلی��ل اینکه امکان 
ایج��اد درخواس��ت های خ��اص را 
فراهم می س��ازد یک��ی از ابزارهای 

قدرتمند در اختیار است. 
- پردازش تحلیلی آنالین )اُ اِل ای 
پی(: این تکنولوژی ها این امکان را 
فراه��م می آورند ک��ه اطالعات به 
شکلی تبدیل شوند که با تحلیل ها 
و درخواس��ت های موردی تناسب 
داش��ته باش��ند و در ی��ک مخزن 
داده ها ذخیره ش��وند. یک مخزن 
داده ها معموال شامل چندین طرح 

اولیه ستاره ای است، مثل:
- طرح اولیه مشتری

- طرح اولیه فرصت ها
- طرح اولیه درخواست خدمات

- طرح اولیه اقدامات و فعالیت ها
- طرح اولیه پاسخ مارکتینگ.

به عنوان مثال طرح اولیه مشتری 
شامل اطالعاتی مانند درآمد فروش، 
حجم فروش، هزینه فروش، سود، 
تخفیفات و هزینه ه��ای تبلیغاتی 
ابزارهای تحلیل می توانند  باش��د. 
با س��رعت از تصمیم��ات حمایت 
و آنه��ا را تأیید کنن��د. یک بخش 
مهم در تحلیل س��ی آر ام مکانیسم 
ارائ��ه اطالع��ات اس��ت. اطالعات 
می توانند روی صفحه کامپیوتر یا 
در یک صفحه جست وجوگر وب، با 
آرایش و طرح گرافیکی در دسترس 
باشند. یک روش دیگر »منتشر کن 
و منتشر شو« است؛ به این صورت 
که به تحلی��ل تعیین نقاط آغازگر 
)مث��ال هنگامی که یک  می پردازد 
مش��تری بی��ش از تع��داد معینی 
درخواس��ت خدم��ات در طول ماه 
دارد(. س��پس کاربردهای تحلیلی، 
اطالع��ات مربوط��ه را از طری��ق 
ایمی��ل یا مکانیس��می دیگر برای 

استفاده کننده، ارسال می دارد. 
8- داده کاوی ی�ا اس�تخراج 

داده ها
فرآیند اس��تخراج داده ها در پی 
شناسایی الگوها و روابط در داده ها، 
با استفاده از فرآیندهای الگوسازی، 
انتخاب و اکتشاف است. برای مثال، 
نتایج، شامل امتیاز دادن به انصراف 
)این احتمال که مشتری ما را ترک 
کن��د(، شناس��ایی کالهبرداری ها 
و تقلب ه��ا، امتی��از دادن به ارزش 
مورد انتظار مشتری و امتیاز دادن 
ب��ه کارایی برنام��ه جامع تبلیغاتی 
است. کاربردهای سی آر ام عملیاتی 
می تواند باعث درک ارزش مشتری 
ش��ده یا می��زان رویگردان��ی را به 
هنگام صحبت مش��تری مشخص 
کند تا بدین طریق به هدف گیری 
و اولویت بندی فعالیت های مشتری 

کمک کند. 
9- برآورد هزین�ه بر مبنای 

فعالیت ها
 س��ی آر ام ب��ه درک س��وددهی 
مشتری بس��تگی دارد؛ محاسبه ای 
که نیاز به ب��رآورد اطالعات هزینه 
در سطح مش��تری دارد. ازآنجاکه 
بس��یاری از هزینه ه��ای مرب��وط 
به مش��تری بر مبن��ای فعالیت ها 
هس��تند )مثال تالش ه��ای فروش 
و درخواس��ت خدم��ات(، به منظور 
مناس��بی  ارزیابی  ب��ه  دس��تیابی 
ب��ه  ای  مش��تری،  س��وددهی  از 
 بی س��ی نیاز اس��ت. سیستم های 
 ای بی سی ممکن است یا مستقل 
بوده ی��ا با مجموعه های س��ی آر ام 
تلفیق ش��ده باشند. با اس��تفاده از 
تکنول��وژی  ای بی س��ی می ت��وان 
هزینه ه��ای غیرمس��تقیم )مث��ال 
هزینه ه��ای مارکتین��گ و زم��ان 
فروش( را به مش��تریان یا بخش ها 
نس��بت داد. برای این نسبت دادن 
و پیگی��ری الزم اس��ت اقدام��ات، 
مناب��ع، انتقال دهن��دگان هزین��ه 
شناسایی شده و به موضوع و هدفی 
که م��ورد تحلیل ق��رار می گیرد، 

مرتبط شوند. 

 )CRM( راهکارهایی برای بازاریابی محتوا کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری
در شبکه های اجتماعی )2(

 ،ibazaryabi در ش��ماره قبل ب��ه نق��ل از  
در ب��اب اهمی��ت بازاریابی محتوا در ش��بکه های 
اجتماع��ی گفتیم و درباره تعدادی از راهکارهایی 
بازاریابی محتوا در ش��بکه های اجتماعی صحبت 

کردیم. 
در مطلب امروز که در ادامه آن مطلب برای تان 
منتشر می شود، به توضیح در رابطه با یکی دیگر 
از ش��بکه های اجتماعی می پردازی��م و نکاتی در 
رابطه ب��ا انتش��ار محت��وا در آن برای تان مطرح 

می کنیم. 
فقط نکت��ه قابل یادآوری اینکه اگر آن مقاله را 
مطالع��ه نکرده اید، حتما قب��ل از ادامه دادن این 
مطلب به آن مطلب برگشته و آن را مطالعه کنید. 
شبکه دوم که قصد داریم نکاتی را پیرامون آنها 
یادآور ش��ویم، شبکه توییتر اس��ت که این روزها 
طرفداران خاص خودش را هم پیدا کرده است. 

توییتر
از طریق توییت های خود یک داستان بگویید

با اس��تفاده از یک لحن ثابت ش��رح و داستانی 
از صنع��ت و برند خود ارائه کنید. توجه کنید که 
هر پس��ت یا توییت ش��ما باید به نوعی نسبت به 

دیگری دارای جذابیت خاصی باشد. 
استفاده از لحنی متفاوت نسبت به پست قبلی 

موجب گمراه شدن مخاطب شما می شود. 

از هشتگ ها بهره ببرید
ب��ه کار ب��ردن یک تا س��ه هش��تگ مرتبط با 
موض��وع مط��رح ش��ده در توییت ش��ما، موجب 
می شود مخاطبان و طرفداران شما این توییت ها 

را بهتر و راحت تر پیدا کنند. 
اس��تفاده از یک هشتگ خالقانه )که قبال مورد 
اس��تفاده قرار نگرفته ی��ا محبوبیت زیادی ندارد( 
برای یک کمپین خاص حتی می تواند استفاده ای 

بهتر و تحصصی تر از این تاکتیک باشد. 

به عنوان فضایی برای آزمون استفاده کنید
محت��وای دس��ت اول خ��ود را تولی��د کنید و 
توجه داش��ته باشید که کدام پس��ت های شما با 
چه مضمونی بیش��تر از بقیه به اش��تراک گذشته 
می شود. از اطالعات به دس��ت آمده برای هدایت 
و برنامه ری��زی بقیه فعالیت ه��ای محتوایی خود 

استفاده کنید. 

به پوشش رویدادهای بااهمیت بپردازید
ب��ه منظ��ور ارائه اطالعات و محت��وای با ارزش 
و لحظه ای، به پوش��ش مس��ائل و اخب��ار مرتبط 
ب��ا رویدادهای با اهمیت ب��رای مخاطبان خود از 

طریق شبکه توییتر بپردازید. 
از این طریق برند شما می تواند به عنوان چشم 
و گوش آن دسته از مخاطبان شما باشد که قادر 
ب��ه حضور در یک رویداد خاص و مرتبط با حوزه 

و صنعت کاری شما نیستند. 
نکته مهم اینکه عموم��ا 80درصد از بازاریابان 
صنعتی و 69درص��د از بازاریابان مصرفی در این 

شبکه اجتماعی فعال هستند. 

چه کسانی از توییتر به خوبی بهره می برند؟ 
از جمل��ه برندهایی که در دنیا می توان از آن به 
عنوان یکی از برندهای موفق در استفاده از شبکه 
توییتر نام برد، برند Taco Bell اس��ت که بیش 
از 270هزار دنبال کننده در این ش��بکه اجتماعی 

دارد. 
حتی برندهای کوچک و ناشناخته هم می توانند 
در این ش��بکه از طرفداران خود پاسخ بگیرند یا 
توییت های آنها مجددا به اشتراک گذاشته شود. 
پوش��ش )زن��ده( رویداده��ا و جش��نواره ها در 
این ش��بکه به شدت به چش��م می آید، همچنین 
هش��تگ ها، خصوص��ا هش��تگ های مرتب��ط ب��ا 
موضوع ه��ای داغ، ب��ه ش��ما ای��ن اطمین��ان را 
 می ده��د ک��ه حت��ی آن دس��ته از کاربران��ی که

 ش��ما را دنبال نمی کنند ه��م می توانند محتوای 
شما را ببینند. 

استراتژی های بازاریابی B2B در 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

عالقه مندی به بازارهای در حال توس��عه مانند چین، 
هند، برزیل و روس��یه در 10 س��ال گذش��ته به سرعت 
در حال افزایش اس��ت، به این معنی که تحقیقات بازار 
و س��ازمان های اطالعاتی در حال بررس��ی انواع مناطق 
جغرافیایی نس��بت به زمان های گذش��ته است. این امر 
چالش ه��ای متعددی را در فرآیند تحقی��ق بازار، برای 
کارکنان میدانی، مدیران و تحلیلگران به وجود می آورد. 
این مقاله به اهمیت این موضوع  )نظرات مختلفی که در 
مناطق جغرافیایی مختلف نمایان می ش��ود( می پردازد. 
به ویژه اینکه عوامل مهم موفقیت در بازاریابی در دنیای 
در حال توس��عه و توس��عه یافته، چه تفاوت هایی با هم 

دارند؟  
محصول

در بیش��تر بازاره��ای B2B، مش��تریان کیفی��ت 
محص��ول و دوام آن را ب��ه عن��وان یک ال��زام در نظر 
می گیرند.  عملکرد نیز باید خوب باشد تا تأمین کننده 
محصول در نظر گرفته ش��ود. شرکت هایی که کیفیت 
پایین��ی دارند، م��دت زیادی در کس��ب و کار حضور 
نخواهند داش��ت و فرصت را برای بازیگران جدی بازار 
که پیش��نهادات گس��ترده، خدمات، برند و… را ارائه 
کنند، فراهم می س��ازند. در بازارهای در حال توسعه، 
کیفیت خوب اغلب الزامی نیس��ت. 80 الی 90درصد 
از خریداران محصوالت پمپ و ابزار دقیق در روس��یه 
و چی��ن، وقتی محصوالتی می خرند ک��ه 24-18 ماه 
دوام می آورد، خوش��حال می ش��وند اما همتایان غربی 
آنها تقاضای دوام 7-6س��ال یا بیشتر را دارند. این امر 
در بازارهای در حال توس��عه منجر به غلبه خریداران 
کیفیت پایین می ش��ود و کیفیت، به یک عامل اصلی 
برای گروه کوچکی از مش��تریان تبدیل می شود. برای 
ش��رکت های غربی ب��ا محصوالت قیمت ب��اال و دارای 
کیفیت ب��اال، بهترین اس��تراتژی در بازارهای در حال 
توس��عه، هدف قرار دادن 10 ت��ا 20درصد خریدارانی 
اس��ت که به کیفی��ت اهمیت می دهن��د. در بازارهای 
توس��عه یافته، ب��ه تأمین کنندگان توصیه می ش��ود بر 
کیفی��ت خدم��ات، دانش و افراد تمرک��ز کنند و البته 

استانداردهای کیفی باال را نیز حفظ کنند. 
قیمت

قیمت گذاری ارزش افزوده در بازارهای توس��عه یافته 
رایج اس��ت؛ بدین معن��ی که خری��داران مایلند هزینه 
بیش��تری بابت پیشنهادات برتر ش��امل سرویس، برند، 
مش��اوره و مزایای دیگ��ر محصول پرداخ��ت کنند. در 
اقتصادهای در حال توس��عه، تمایل به پرداخت بیش��تر 
بابت پیشنهادات برتر، بسیار کمتر است، زیرا برای اکثر 

مشتریان B2B قیمت مهم تر از کمیت است. 
مش��تریان غربی در بازارهای در حال توسعه به ارائه 
قیمت ه��ای باال تمایل دارند و محص��والت / خدمات با 
کیفی��ت ب��اال را به بخ��ش کوچکی از بازار ب��ا توجه به 
حاشیه سود باال ارائه می کنند. حتی شرکت هایی که در 
بازارهای خانگی خود نس��بتا ناشناخته اند، اغلب با ارائه 
محصوالت و خدمات با قیمت باال در کشورهای در حال 
توس��عه خوب نتیجه می گیرند. برندهای مصرفی مانند 

Pizza Hut با این استراتژی موفق بوده اند. 
این امر در بازارهای توس��عه یافته، ب��ه مراتب کمتر 
واضح اس��ت و به طور کلی مش��تریان پیچیده تر بوده و 
رقابت بر س��ر کیفیت باال شایع اس��ت. در این بازارها، 
قیمت گذاری ب��ر پایه اطالعات رقابت��ی یا تکنیک های 
مبتن��ی بر مدل مانند SIMALTO و تجزیه و تحلیل 

متقابل است. 
 مکان

کس��ب و کاره��ای غربی، اغلب مش��کالت مربوط به 
مس��یرهای دسترس��ی به بازار در کش��ورهای در حال 
توسعه را دس��ت کم می گیرند. با اینکه کانال های بازار 
در بازار داخلی این ش��رکت ها ممکن است بلندمدت و 
مشخص باشد، اما کانال بازارهای در حال توسعه ممکن 
اس��ت غیر قابل تش��خیص، تفکیک ش��ده، کوتاه مدت 
و بس��یار وابس��ته به ارتباطات و اطالعات محلی باشد. 
برای مثال، بس��یاری از ش��رکت های معتب��ر غربی در 
بازاره��ای در ح��ال توس��عه موفق ش��ده اند؛  به عنوان 
مثال، ارائه کنندگان لوازم آرایشی و شامپو، در شهر های 
روس��تایی درآمد هنگفت��ی از طری��ق توزیع کنندگان 
و خرده فروش��ان محلی کس��ب می کنند. ش��رکت های 
صنعتی برای کسب دانش سرعت کمتری داشته اند، اما 
هنوز بسیاری از آنها متکی به صادرات، واردات و نیروی 
فروش نامتخصص هستند. اشتباه رایج دیگر، کم ارزش 
تلقی ک��ردن حضور دائمی و حت��ی توانایی صحبت به 

زبان محلی است. 
 تبلیغات

پیام ه��ای تبلیغاتی در هر بازار B2Bباید در بازارهای 
در حال توس��عه روی کیفیت محص��ول یا قیمت آن و 
در بازارهای توس��عه یافته روی خدمات، برند، مش��اوره 
و دیگر پیام های ارزش افزوده تمرکز کنند. مس��یرهای 
تبلیغاتی نی��ز در آنها متفاوت خواهد ب��ود. با اینکه در 
اغلب بازارهای در حال توس��عه، پیام های مس��تقیم در 
ح��ال افزایش اس��ت، اما هن��وز از ای��ن روش به ندرت 
اس��تفاده شده و روش ناکارآمدی برای بازاریابی در این 
کشورها محسوب می شود. تبلیغات ارتباط محور، مانند 
نمایش��گاه های تجاری و بازدیدهای س��ایت مهم است، 

زیرا عرضه کم سبب اعتماد به برندها می شود. 
brandabout  :منبع
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بازاریابی خالق

ترجمه:  پژمان پاکدامن 
مشاور و برنامه ریز استراتژی برندسازی 



بایکراهحلسادهذهنتان
راتقویتکنید

تم��ام ماهیچه ها در باش��گاه ورزش��ی س��اخته 
نمی ش��وند.قرار گرفتن در یک محیط آرامش بخش 
می��زان اضط��راب را کاهش می دهد و ب��ه تقویت 

ماهیچه های ذهن کمک می کند. 
ب��ه گزارش زومیت، زمانی ک��ه صحبت از تقویت 
ماهیچه ها به میان می آی��د، همه ما ناخودآگاه یاد 
باشگاه ورزشی می افتیم اما تمام ماهیچه های بدن 
انس��ان در باشگاه ورزشی س��اخته نمی شوند. خبر 
بهتر این اس��ت ک��ه تقویت کردن ذه��ن نیازمند 
تمرین های س��خت و طاقت فرس��ا نیس��ت. درواقع 
تمرین ه��ای زی��ادی وجود دارند ک��ه می توانید به 
ص��ورت روزانه انجام دهی��د و قدرت ذهنی خود را 
تقویت کنید اما یکی از آس��ان ترین کارها س��پری 
کردن زمان در طبیعت اس��ت. جالب اس��ت بدانید 
پی��اده روی در جن��گل ی��ا پیک نی��ک در پارک به 

ساختن یک ذهن قوی کمک می کند. 

طبیعتگردی،سالمتیذهنیراتقویتمیکند
نتیج��ه مطالعات نش��ان داده اس��ت فعالیت در 
طبیع��ت باع��ث افزایش میزان ش��ادی می ش��ود. 
همچنی��ن نتیجه تحقیق دانش��گاه اس��تنفورد در 
س��ال ۲۰۱۵ ثابت کرده است پیاده روی در جنگل، 
خطر ابتال به افسردگی را کاهش می دهد. از طرف 
دیگری ثابت ش��ده اس��ت مردمی ک��ه در مناطق 
روس��تایی زندگی می کنند، نسبت به مردم شهری 
۲۰ درصد کمتر به اضط��راب و ۴۰درصد کمتر به 
اختالالت خلقی مبتال می ش��وند. بنابراین فضاهای 
سبز اطراف شهر باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. 

قدمزدندرفضایسبزمیزانخستگیذهنی
راکاهشمیدهد

نتیجه تحقیقی که در س��ال ۲۰۱۵ در یک مجله 
پزش��کی ورزش��ی انگلیسی منتشر ش��د نشان داد 
ک��ه حدود یک کیلیومتر پی��اده روی در یک پارک 
میزان خستگی مغز را به اندازه قابل توجهی کاهش 
می ده��د. محققان متوجه ش��ده اند که توانایی مغز 
انسان برای اینکه متمرکز بماند محدود است و سر 
و صداهای دائم فضای شهری باعث خستگی ذهن 
می شوند. اما طبیعت تأثیر آرامش بخشی روی ذهن 
دارد و زمانی که شخص در این محیط قرار می گیرد 
نس��بت به فضاه��ای ش��هری، به توج��ه و تمرکز 
کمتری احتیاج دارد. بنابراین یک پیاده روی سریع 
در زم��ان ناهار یا گش��ت زدن در باغ در تعطیالت 
آخر هفته به جوان سازی ذهن کمک کرده و باعث 

افزایش میزان تمرکز می شود. 

نگاهکردنبهطبیعت،درداحساسیوفیزیکی
راکاهشمیدهد

اگ��ر در فض��ای ش��هری زندگی می کنی��د و در 
اطرافتان پارکی وجود ندارد جای نگرانی نیس��ت. 
نگاه کردن به عکس های طبیعت نیز دارای مزایای 
بی شماری بوده و به کاهش اضطراب کمک می کند. 
محققان متوجه شده اند بیماران در بیمارستان هایی 
که پنجره ای ب��ه طبیعت دارد، زودت��ر بهبود پیدا 
می کنند. اما همه از این امکانات برخوردار نیستند 
و درنتیج��ه می توانند با نگاه ک��ردن به عکس های 

طبیعت از میزان درد و اضطراب خود بکاهند. 

نگاهکردنبهدریا،استرسراکممیکند
نتیجه تحقیقات در سال ۲۰۱۶ ثابت کرده است 
ک��ه نگاه ک��ردن به دریا میزان اس��ترس را کاهش 
داده و خطر ابتال به افسردگی و اضطراب را کاهش 
می ده��د. نگاه کردن ب��ه آب دری��ا نه تنها آرامش 
درون��ی را افزایش می دهد بل��ک میزان خالقیت را 
نیز باال می برد. بنابرای��ن اگر می خواهید برای آرام 
ش��دن مسافرت کنید، مناطق ساحلی را در اولویت 

قرار دهید. 

ماهیچههایذهنراتقویتکنید
هر ش��خصی توانایی تقوی��ت ماهیچه های ذهنی 
خود را دارد. تصمیم های س��اده ای که در طول روز 
می گیری��د روی تقویت ذهن تأثیر می گذارند و اگر 
با ترک عادات بد ذهنی همراه باش��ند تأثیرش��ان 
چندین برابر می شود. بنابراین از منزل بیرون بروید 
و زمانی را در طبیعت س��پری کنید. این کار نه تنها 
برای س��المتی فیزیکی مفید اس��ت بلکه سالمتی 

روانی را نیز تضمین می کند. 
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شماره 952

اگر فق��ط نگاهی س��اده به 
اف��راد پیرامون م��ان بیندازیم، 
بس��یاری  اوض��اع  می توانی��م 
از آنه��ا را در قال��ب س��اختار 
ی��ک کلنی مورچه ه��ا تحلیل 
کنی��م. در واقع بیش��تر افراد 
در طول زندگی شان به دنبال 
ذخیره ک��ردن هس��تند. فرقی 
ن��دارد ای��ن فرآین��د در مورد 
حقوق ماهانه، ارث یا حتی یک 
خودنویس س��اده باشد؛ آنچه 
در ای��ن ماجرا اهمی��ت دارد، 
اس��ت.  ذخیره س��ازی  فرآیند 
نکته جالب در این میان امکان 
خودمان  رفتاره��ای  تحلی��ل 
در قالب این م��دل مورچه ای 
اس��ت. باور کنیم ی��ا نه، اغلب 
م��ا تنها ب��ه دنب��ال ذخیره و 
پس انداز حقوق های ماهانه مان 
هستیم. شاید هیچ دلیلی برای 
این می��زان اعتیاد به پس انداز 
وج��ود نداش��ته باش��د، ام��ا 
فرآیند  معتقدند  روان شناسان 
پس انداز به انسان ها آرامش و 

اطمینان خاطر می دهد. 
اف��راد  اغل��ب  درحالی ک��ه 
بیش��تر  ب��ه دنب��ال پس انداز 
هس��تند، متفک��ران کارآفرین 
ب��ه خوب��ی اهمی��ت پس انداز 
را درک ک��رده و زیرکان��ه به 
ه��م  س��رمایه گذاری  دنب��ال 
هس��تند. اگرچه یک حس��اب 
چند میلیون دالری آرزوی هر 
انسانی اس��ت، اما تنها افرادی 
ک��ه ب��ه اهمی��ت درآمدزایی 
توجه می کنند، صاحب چنین 
می شوند.  بانکی  حس��اب های 
فرآین��د درآمدزای��ی نی��ز در 
دنیای کارآفرینی مدرن تا حد 
زیادی یکسان است: مشکالت 
مختلف در زمینه های گوناگون 
را پیدا ک��رده و راهکاری ارائه 

دهید. 
ب��ازار  در  کنی��د  تص��ور 
کس��ب وکارتان از جانب دولت 
اصالح��ات اقتصادی ب��ه اجرا 
چنی��ن  در  اس��ت.  درآم��ده 
معم��ول،  به ط��ور  اوضاع��ی، 
کاس��بان محافظه کار به دنبال 
بیش��تر  ض��رر  از  جلوگی��ری 

هستند. 
س��رمایه داران  درحالی ک��ه 
موف��ق و حرف��ه ای، اگرچه به 
ان��دازه دیگ��ران دچ��ار ضرر 
می شوند، به دنبال فرصت های 
تازه ای هس��تند که این طرح 
اقتصادی ب��ه ارمغان می آورد. 
ش��اید به همین دلیل اس��ت 
که معموالً برندها و موسسات 
در  هم��ه  از  پی��ش  ب��زرگ 

موقعیت مناس��ب حاضر شده 
و فرصت های طالیی را ش��کار 

می کنند. 
در مث��ال ب��اال اف��راد گروه 
نخس��ت که به دنب��ال کاهش 
متفک��ران  بودن��د،  ضرره��ا 
را  معمول��ی  اقتص��ادی 
گ��روه  می دهن��د.  تش��کیل 
دوم عمدت��ا ش��امل متفکرانی 
ب��ا س��طح جهانی اس��ت که 
چش��م اندازهای وسیعی دارند. 
گ��روه  دو  بنیادی��ن  تف��اوت 
نامب��رده در نوع نگاه ش��ان به 

ش��رایط و حوادث است. 
متفکران معمولی تنها به 
کوتاه مدت  اهداف  دنبال 
بیش��تر  ک��ه  هس��تند، 
متضم��ن حف��ظ وض��ع 
موجود است، درحالی که 
متفکران س��طح جهانی 
فرصت ها  جس��ت وجوگر 
و آم��اده تغییر ش��رایط  
هس��تند. اگر می خواهید 
نخس��ت  گ��روه  عض��و 
تبریک می گویم،  باشید، 
س��اده ترین راه ممکن را 
چراکه  کرده اید،  انتخاب 

اص��اًل نیازی به تغییر س��بک 
تجاری تان  فعالی��ت  و  زندگی 

نیست. 
جنب��ش  در  ک��ه  تمثیل��ی 
وال اس��تریت ب��ه کار رفته بود 
)99درصد در برابر یک درصد( 
به ط��ور کام��ل بیانگ��ر اوضاع 
شماس��ت: عدم تغییر مساوی 
است با حفظ شرایط موجود. 

اگر به دنبال بهبود وضعیت 
کس��ب وکارتان  و  زندگ��ی 
هس��تید، باید اندکی س��ختی 
و دش��واری را به جان بخرید. 
در واقع هیچ کدام از ما بدون 
وجود عاملی خارجی به سوی 
فعالیت بیش��تر نخواهیم رفت. 
این دقیقا همان نکته ای است 
روان شناس  رابینز،  آنتونی  که 
و س��خنران مشهور آمریکایی، 
باره��ا و باره��ا روی آن تأکید 

کرده است. 
اگ��ر می خواهی��د تغیی��ری 

در ش��رایط فعلی ت��ان ایج��اد 
کنید، ب��ه دنبال محرکی قوی 
باش��ید. در مورد افراد مختلف 
ای��ن محرک متف��اوت خواهد 
بود. ب��رای مثال رابینز در یک 
خانه کوچک زندگی می کرد و 
انگیزه خری��د منزلی مجهز و 
یک ازدواج موفق او را به سوی 

تالش بیشتر پیش برد. 

یک��ی دیگ��ر از تفاوت های 
عمده متفکران س��طح جهانی 
ب��ا اف��راد معمولی در ش��یوه 
مواجهه با بازار س��هام اس��ت. 
جهانی  متفک��ران  درحالی که 
س��رمایه داری  دنب��ال  ب��ه 
هوش��مندانه در کنار پذیرش 
ریسک های پیش روی هستند، 
متفک��ران معمول��ی تنه��ا در 
صدد کسب س��ود و دور زدن 
س��ازوکار جاری هس��تند. در 
واق��ع گروه اخیر س��ود بدون 
ریس��ک را می خواه��د که در 
به  تبدیل  اوق��ات  اغلب 
ش��کاری مناس��ب برای 

کالهبرداران می شود.
متفکران  همچنی��ن   
از  ترس��ی  موف��ق 
میلیونی  سرمایه گذاری 
و کالن برای کسب سود 
گروه  درحالی که  ندارند. 
مقابل آنها به ش��دت از 
بلندمدت  سرمایه گذاری 
در  هزین��ه  ص��رف  و 
ابت��دای راه هراس دارد. 
اگر عضو گروهی هستید 
که مانند س��رمایه دارها، 
صاحبان کسب وکارهای بزرگ 
و کارآفرین��ان فک��ر می کنید، 
همچن��ان ب��ر همین س��بک 
تفکر و زندگی اس��توار بمانید. 
ام��ا اگر ب��ه گ��روه مقابل که 
بازار  س��نتی  محافظه کارهای 
کس��ب وکار هس��تند، تعل��ق 
دارید، ش��اید زم��ان تغییر فرا  

رسیده باشد. 

برخ��ی از ایده های��ی که به 
منظور تغییر ش��یوه مدیریت 
اقتصادی تان می توانید بدان ها 
توجه کنید به شرح زیر است: 
- تعیی��ن بودجه مش��خص 
ب��رای ام��ور ج��اری یک��ی از 
ب��رای  مناس��ب  راهکاره��ای 
تنظیم هزینه های جاری است. 
برای اج��رای این اس��تراتژی 
به قبض هزینه های  دسترسی 
س��ه ماه گذشته ضروری است 
هزینه های  آنه��ا  براس��اس  تا 
ج��اری را تنظی��م و با حذف 
بیش��تر  بی م��ورد  خرج ه��ای 

پس انداز کنید. 
س��ازماندهی  برای  تالش   -
ام��ور مال��ی ب��دون در اختیار 
از  دقی��ق  لیس��تی  داش��تن 
اهداف امکان پذیر نیس��ت. در 
همین راس��تا بایس��تی در پی 
یافت��ن اهدافی که ب��ه دنبال 
آنها هس��تیم، باشیم. در حوزه 
مانن��د  اهداف��ی  کس��ب وکار 
پوشش  تحت  توسعه محدوده 
یا ج��ذب مش��تریان بیش��تر 

اهداف معقولی هستند. 
در  ابزاره��ای  ام��روزه   -
دس��ترس فعال ه��ای حوزه ای 
پیشرفت  کس��ب وکار  مختلف 
چش��مگیری ب��ه خ��ود دیده 
اس��ت. برهمین اس��اس شاید 
اندکی جس��ت وجوی بیش��تر 
شما را به استفاده از ابزارهای 
هدایت  کم هزینه تر  و  مدرن تر 
کند. به عن��وان مثال پیش از 
این اغلب ش��رکت ها سرویس 
مخصوص��ی ب��رای جابه جایی 
کارمندان ش��ان داش��تند. ب��ا 
این حال پیش��رفت تکنولوژی 
آنها را به س��وی سیستم های 
آنالینی مانند اوبر سوق داد تا 
با هزینه ای کمتر خدمتی بهتر 

را دریافت کنند. 
- برای کس��انی که توانایی 
ندارن��د،  پس ان��داز ش��خصی 
سیس��تم های  از  اس��تفاده 
به  راهگش��ا  پس انداز خودکار 
این سیستم ها  نظر می رس��د. 
و  درآم��د  می��زان  براس��اس 
ش��رکت  پای��ه  هزینه ه��ای 
ب��ه ص��ورت ماهان��ه بخش��ی 
حس��ابی  ب��ه  را  س��ودتان  از 
مخصوص انتق��ال می دهد. به 
این ترتیب در پایان سال مبلغ 
مش��خصی به عنوان پس انداز 
ش��رکت در اختی��ار خواهی��د 
داشت. نکته مهم در مورد این 
برداشت  از  سیستم جلوگیری 
وجه از حس��اب ویژه پس انداز 

تا پایان هر سال است. 
Harvard:منبع
Business Review

بررسیدوگانهحوزهکسبوکاردرهارواردبیزینس

پس انداز یا درآمدزایی؟ 
دریچه نگاه

بهرهوریدرسازمان
 منابع انس��انی عماًل در هیچ سازمانی دست راست 
دپارتمان های اصلی قرار نمی گیرد، اما این یک ضعف 
بزرگ برای آنها محس��وب می ش��ود چراک��ه مدیران 
منابع انس��انی ب��رای موفقیت س��ازمان نقش مهمی 
دارند. مدیران منابع انس��انی، بی��ش از آن چیزی که 
تصور می ش��ود فعالیت های کلی��دی انجام می دهند. 
ب��دون وج��ود مدیران منابع انس��انی، کس��ب و کارها 
نمی توانند افراد بااس��تعداد را بیابند و بدون افراد نیز 

کسب و کاری عماًل وجود نخواهد داشت. 
در ادام��ه ب��ه نقل از ل��رن مارکتینگ گوش��ه ای از 
دالیلی که اهمیت منابع انس��انی را در سازمان نشان 

می دهد،  ارائه می شود: 
در بخش منابع انس��انی تالش ب��ر انتخاب بهترین 

گزینه برای استخدام است. 
ممکن است ساده به نظر برسد اما فرآیند استخدام 
یک فرآیند پیچیده و عمیق اس��ت. طبق آمار منتشر 
شده در واقع ۴۸درصد از مدیرعامل ها اظهار داشتند 

که ش��رکت آنها درصد قابل توجهی ضرر داش��ته که 
ناشی از استخدام ناکارآمد بوده است.  

در واق��ع بخش منابع انس��انی س��ازمان، به دنبال 
اس��تخدام س��ریع و بی فایده نیس��ت، بلکه به دنبال 
بهترین شخص برای ش��غل است که این کار موجب 

سود بیشتر در بلندمدت برای سازمان خواهد  شد. 
فرآین��د منابع انس��انی بیش��تر بر مس��ائل پس از 
اس��تخدام مانن��د عملک��رد و نگه داش��ت کارکن��ان 
جدید الورود،  تمرکز دارد تا مس��ائل مربوط به فرآیند 
اس��تخدام، که ش��امل م��دت زم��ان کار و قیمت و... 

می شود. 
در اص��ل تمرکز بر موفقیت کارکن��ان جدید، برای 

سالمت کلی سازمان بسیار بااهمیت است. 
 بخش منابع انسانی بر تعهد کاری کارکنان تمرکز 

ویژه ای دارد. 
تعهد کاری یکی از بزرگ ترین مش��کالت محل کار 

است. 
تعه��د را می ت��وان در عوامل��ی مانند به رس��میت 
ش��ناختن کارکنان،  بازخورد دادن به آنها، آموزش و 
پیشرفت، جبران خدمات و برقراری تعادل بین کار و 

زندگی شخصی افراد تعریف کرد. 
انگیزه بخش��ی و به رس��میت ش��ناختن کارکنان و 
درگیر کردن آنها در تصمیمات اثر بزرگی در عملکرد 
س��ازمان به جای می گذارد.  طب��ق آماری که گلوب 
فورس در س��ال ۲۰۱۶ منتش��ر ک��رد،  ۸۲ درصد از 
کارمن��دان با افزای��ش حس قدردانی و به رس��میت 
ش��ناخته ش��دن،  احساس تعهد بیش��تری نسبت به 
س��ازمان داش��تند و ۸۲ درصدش��ان کارآمدتر شده 

بودند. 
چش��م اندازی که توسط بخش منابع انسانی تعریف 

می شود موجب پیشرفت سازمان خواهد شد. 
منابع انس��انی با دیدگاهی منحصربه فرد که نسبت 
به س��ازمان و کارکن��ان دارد، س��ازمان را در بهترین 
جایگاه برای گزفتن تصمیم های مهم در مورد کس��ب 
و کار قرار می دهد، درحالی که معموالً دپارتمان منابع 
انس��انی به عنوان بخشی از تیم اس��تراتژی محسوب 
نمی ش��ود، نظ��رات تیم منابع انس��انی اثر بیش��تر و 

سنگین تری بر نظرات مدیر سازمان دارد. 
دپارتم��ان منابع انس��انی س��ازمان، درک عمیقی 
نسبت به اس��تعدادها و چگونگی انجام کار کارمندان 
دارد ک��ه بر پیش��نهاداتی که می دهن��د تأثیر مهمی 

می گذارد. 
بنابرای��ن همکاری گروه منابع انس��انی و مدیریت، 
تأثیر قدرتمندی بر عملکرد س��ازمان خواهد داش��ت. 
آم��ار دیگری نش��ان می دهد ک��ه همچنین همکاری 
دپارتم��ان مناب��ع انس��انی ب��ا گ��روه مال��ی موجب 
افزایش سود و پیش��رفت قدرتمندانه سازمان خواهد 
ش��د. یک گروه منابع انس��انی کارآمد باعث می شود 
سازمان منفعت بیش��تری از کارکنانش دریافت کند 
و همچنین کارکنان احس��اس ش��ادی بیشتری را در 
حین کار تجربه کنند. چش��م انداز این بخش می تواند 
کارفرمایان را در گرفتن تصمیمات هوش��مندانه یاری 
کند و به گس��ترش دادن استعدادهای افراد در جهت 

کسب سود بیشتر کمک برساند. 
۱-نقش دپارتمان منابع انسانی در سازمان

۲-هم��کاری دپارتمان منابع انس��انی با بخش های 
مختلف س��ازمان تأثی��رات مهم بر نح��وه عملکرد و 
بازدهی کلی س��ازمان دارد. در این مقاله س��عی شده 
است به برخی از جنبه های آن در سازمان اشاره شود. 
۳-منابع انس��انی- عملک��رد کارکن��ان- بازدهی- 

جبران خدمات- استخدام
entrepreneur:منبع

یکی از تفاوت های عمده 
متفکران سطح جهانی با افراد 

معمولی در شیوه مواجهه با بازار 
سهام است. درحالی که متفکران 

جهانی به دنبال سرمایه داری 
هوشمندانه در کنار پذیرش 

ریسک های پیش روی هستند، 
متفکران معمولی تنها در صدد 
کسب سود و دور زدن سازوکار 

جاری هستند

ترجمه:علیآلعلی
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اخبار

 تبریز – اس�د فالح- رئيس کل دادگستري استان در همایش 
»آسيب شناس��ی و تدوین راهبردهای پيشگيری از جرایم و مفاسد 
اداری و راهکارهای پيش��گيری از آن« که در دادگستری تبریز برگزار 
شد بر شفاف س��ازی روندهای اداری تأکيد کرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، حجت االس��ام والمس��لمين مظف��ري در این همایش 
گفت: فساد را به هر معنایی که تعریف کنيم پيامدهای بسيار مهمی 
را در پی دارد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی کشور را دچار 
 مشکل می کند، جریان توسعه را در کشور نه تنها ُکند و بلکه مختل 
می کند، اصل قانون مداری به طور جدی دچار خدش��ه می ش��ود و 
ارزش های اخاقی متزلزل می گردد. وی افزود: فساد اداری و گسترش 
و توسعه آن، باعث سلب اعتماد عمومی از دستگاه های حاکميتی و 
دولت��ی در جهت احيای حقوق عاّمه در ابعاد مختلف آن از اقتصادی  

و فرهنگی  و دغدغه های معيشتی و رفاه عمومی و آموزشی و نظایر 
آن را در پی گرفته و در نتيجه س��وق دادن مردم به پيگيری حقوق 
خویش از طرق غيرمعقول و غيرقانونی می ش��ود. رئيس تشکيات 

قضایی اس��تان ادامه داد: ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه  یکی از آثار 
و پيمدهای فس��اد اداری و س��لب اعتماد عمومی از نظام است و در 
صورت گسترش عدالت اجتماعی مورد انتظار مردم، محکوم به فناست. 
همایش »آس��يب شناسی و تدوین راهبردهای پيشگيری از جرایم و 
مفاسد اداری و راهکارهای پيشگيری از آن« با حضور معاون اجتماعي  
و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه، مدیران کل، مدیران حراست، 
مدیران حقوقی و دس��تگاه های نظارتی اس��تان برگزار شد. بررسی 
راهکارهای پيش��گيری از وقوع جرم و فس��اد اداری در دستگاه های 
اجرایی، ارتقاء جایگاه نمایندگان حقوقی دستگاه ها در راستای کاهش 
ورودی پرونده ها به محاکم و نقش مدیران کل دستگاه های اجرایی در 
تعامات فی مابين دستگاه های اجرایی در راستای حل و فصل دعاوی 

بين دستگاه ها از محورهای این همایش بود.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبيل در دیدار با مدیر کل صدا و س��يمای اس��تان گفت: تعامل 
سازنده رسانه و شرکت گاز استان اردبيل در نهادینه کردن فرهنگ 
درست استفاده از منابع انرژی و کاهش حوادث نقش بسزایی خواهد 
داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، فيروز خدایی 
در نشست هم اندیشی با علی ما احمدی مدیر کل صدا و سيمای 
مرکز اردبيل ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات کارکنان مرکز صدا 
و سيمای اس��تان در انعکاس نکات ایمنی و تاثيرات مثبت رسانه 
در کاهش حوادث ناش��ی از گاز طبيعی، با بيان اینکه آمار حوادث 
شرکت گاز اس��تان اردبيل در حوزه مشترکين نشان می دهد که 
مردم به پيام ها در این مورد، بی توجه نبوده و در بسياری از موارد، با 

رعایت آنها، خود را نسبت به خطرات مصون می سازند، اظهار داشت: 
ب��ه همين منظور برای عملکرد بهتر در ای��ن زمينه، ما نياز داریم 

تا برای ارایه فعاليت های خود و استفاده ایمن مشترکين از نعمت 
گاز طبيع��ی، هماهنگ و همدل و همفکر باش��يم.  در این دیدار، 
مدیرکل صدا و س��يمای مرکز استان نيز ضمن تشکر از زحمات 
مجموعه شرکت گاز استان اردبيل در راستای ارایه خدمات به مردم 
و حجم گسترده گازرسانی به روستاهای دور افتاده در استان؛ رسانه 
را پ��ل ارتباطی ميان مردم و نظام توصيف کرد و افزود: رس��انه ها 
بویژه رسانه استانی نقش مهم اطاع رسانی و آگاهی بخشی را بر 
عهده دارند؛ از این رو، رسانه های استانی با نگاه علمی و کارشناسی 
و بهره مندی از ظرفيت برنامه سازی، آمادگی کامل دارند تا تعامل 
سازنده ای را با سایر دستگاه های مرتبط و اصحاب رسانه در رفع و 

کاهش معضات اجتماعی برقرار کنند.

رئیس کل دادگستري آذربایجان شرقی:

فساد اداری باعث سلب اعتماد عمومی از دستگاه های حاکمیتی و دولتی می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل عنوان کرد

اهمیت رسانه ها در فرهنگ سازی استفاده ایمن از گاز طبیعی

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- رئيس ورزش 
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ای��ران از تجهيزات 
ورزشی منطقه خليج فارس بازدید بعمل آورد. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطق��ه خليج فارس ؛ رئيس ورزش ش��رکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران گفت : این بازدید با هدف بررس��ی 
مس��ائل و مشکات ، کمبودها و کاستی های ورزشی این 
منطقه صورت گرفته اس��ت. اکبرميرزای��ی افزود : باتوجه 
ب��ه پيگيری های مس��ئول ورزش منطق��ه خليج فارس ، 

تجهيزات ورزش��ی این منطقه کامل و بروز رس��انی شده 
است. وی بااشاره به همدلی ، وحدت و مدیریت در زمينه 
تجهيزات ورزش��ی در منطق��ه خليج ف��ارس گفت : این 
مسئله سبب تجهيز مراکز اقماری به وسایل ورزشی مورد 
ني��از و افزایش رضایتمندی کارکنان ش��د. رئيس ورزش 
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ای��ران همچنين از 
تقاضای ميزبانی مسابقات داخلی ورزشی جانبازان توسط 
منطقه خليج فارس خب��رداد و گفت : تمامی مواردی که 
در اسفند سال گذشته مطرح شده بود محقق شده است.

تبریز - ماهان فالح- با ورود جبهه هوای سرد و بارش برف 
و افزایش برودت هوا در اس��تان ، مص��رف گاز طبيعی از مرز 40 
ميليون مترمکعب در روز گذشت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بيان این مطلب گفت: 
مصرف گاز طبيعی در سطح  استان طی 24 ساعت گذشته مرز 40 
ميليون مترمکعب را رد و به حدود 41 ميليون مترمکعب رسيد. 
سيدرضا توحيدی با بيان اینکه  ورود  جبهه هوای سرد  و بارش 
برف و افزایش برودت هوا در اواخر هفته گذشته ميزان مصرف گاز 
را به مرز 41 ميليون مترمکعب در ش��بانه روزرسانده است، افزود: 
مصرف گاز در اس��تان رشد 11 درصدی را نسبت به مدت مشابه 
س��ال داشته است. وی ضمن درخواست از هم استانی های عزیز 

در جهت رعایت الگوی مصرف تصریح کرد: حفظ الگوی مصرف و 
مدیریت آن از سوی مشترکين، این شرکت را در حفظ  پایداری 

جریان گاز مشترکين در سرتاسر استان یاری خواهد کرد. توحيدی 
با اعام ش��ماره 194 بعنوان شماره سامانه امداد متمرکز مکانيزه 
افزود:  نيروهای امدادی و عملياتی این ش��رکت  24 ساعته آماده 
ارائه خدمات به مشترکين در اقصی نقاط استان هستند و سامانه 
3194 نيز آماده دریافت پيشنهادات و انتقادات مشترکين است. 
وی درخاتمه با بيان اینکه افزایش برودت هوا رابطه مستقيمی با 
افزایش حوادث مصرف گاز طبيعی دارد، افزود: نقص در سيستم 
دودکش وسيله گرمایشی نقش عمده ای در گازگرفتگی دارد لذا 
مشترکين همواره از نصب درست و بازبودن مسير دودکش وسيله 
گرمایشی اطمينان حاصل نمایند تا از بروز هرگونه اتفاق ناگواری 

جلوگيری کرده و فصل سرما را بدون  حادثه سپری کنند.

 تبری�ز - ماه�ان ف�الح- نماین��دگان مدیریت های 
س��تادی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
هدف ارزیابی عملکرد منطقه آذربایجان ش��رقی از ستاد، 
نواح��ی و تأسيس��ات انباره��ای نفت این منطق��ه بازدید 
کردن��د. به گزارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت مل��ی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی، گروه معين2 س��تاد پخش طی 3 روز 
عملکرد واحدهای س��تادی، نواحی و تأسيس��ات منطقه 
آذربایجان ش��رقی را مورد بازدید و ارزیابی قراردادند.  در 
جلس��ه جمع بندی گروه معين، ابوالفضل روح اللهی مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
ش��رقی با معرف��ی ویژگی های منطقه آذربایجان ش��رقی 

گزارش��ی از عملکرد این منطق��ه در حوزه تأمين و توزیع 
ف��رآورده های نفت��ی ارائه کرد. روح اللهی ب��ا بيان اینکه  
گروه معين و مميزی موجب پویایی، رشد و تعالی سازمان 

 اس��ت، افزود:  تب��ادل تج��ارب س��تادی و مناطق باعث 
ه��م افزایی و توانمندی کارکنان در صيانت از تأسيس��ات 
و توزیع مطلوب و بهينه فرآورده های نفتی می باش��د. در 
ادامه این جلسه، هریک از اعضای گروه معين  و مسئولين 
واحده��ای منطقه با توجه به بازدید و مميزی بعمل آمده 
به بيان نکته نظرات و طرح مسائل مورد نظر و پيشنهادات 
خود پرداختند. در خاتمه این جلسه، هاشمی رئيس گروه 
معين 2 ضمن تش��کر از عملکرد، تعامل، هم اندیش��ی و 
همراه��ی مجموع��ه کارکنان خ��دوم منطق��ه آذربایجان 
ش��رقی، مس��ائل و موارد مطروحه  توس��ط اعضای گروه 
معين و مس��ئولين منطقه را جمع بندی و راهنمایی های 

الزم را ارائه کرد.

بازدید رئیس ورزش ستاد از منطقه خلیج فارس

مدیرعامل شرکت گاز استان :

مصرف روزانه گاز آذربایجان شرقی از مرز 40 میلیون مترمکعب گذشت

بازدید گروه معین ۲ ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه آذربایجان شرقی

مدیرکل راه آهن اراک خبر داد
)CTC( تجهیز ایستگاه مشک آباد اراک به سیستم کامپیوتری عالئمی

اراک- مینو رستمی- مدیرکل راه آهن اراک از تجهيز ایستگاه مشک آباد اراک به سيستم کامپيوتری 
عائمی )CTC( خبر داد. جال الدین کوکنار اظهار کرد: تاکنون سه ایستگاه سواریان، سميه و نورآباد اراک 
مجهز به سيستم کامپيوتری عائمی )CTC( هستند که با تجهيز ایستگاه مشک آباد تعداد ایستگاه های 
مجهز شده به این سيستم به چهار ایستگاه افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه تجهيز ایستگاه ها به عائم 
CTC از سال گذشته در راه آهن اراک آغازشده است، افزود:  در مرحله نخست تجهيز ایستگاه ها به این 
سيستم قرار است مسير های شمال به جنوب استان زیر پوشش این طرح قرار گيرند که در این راستا تجهيز 
شش ایستگاه دیگر نيز در دستور کار قرار دارد. مدیرکل راه آهن اراک بيان کرد:  هزینه تجهيز این سيستم ها در هر ایستگاه 12 ميليارد ریال 
است که از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اسامی تأمين می شود. کوکنار ادامه داد: در سيستم CTC عائم و سوزن های مسير رفت وآمد 

قطارها خودکار و باهم درگير بوده و به وسيله مرکز فرماندهی مستقيماً از روی پانل فرماندهی فرمان داده می شود.

کسب رتبه دوم کشوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در ارزش��يابی س��االنه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کش��ور ، اداره کل منابع طبيعی و 
آبخيزداری استان گلستان با کسب91/4 امتياز از 100 ، موفق به کسب رتبه دوم کشوری ارزشيابی نهایی ادارات کل منابع طبيعی 
 و آبخيزداری کش��ور گردید.امتياز به دس��ت آمده حاصل بررسی ارزیابی ساالنه وگزارش عملکرد س��ال 1393 از:1-   ادارات مستقل
 ) یگان حفاظت ، آموزش و ترویج ، حقوقی ، روابط عمومی( ميباشد  که این اداره کل در این بخش ، حائز ميانگين91/4 امتياز گردید
2-   حوزه معاونت برنامه ریزی ) طرح و برنامه ، امور اداری ، امور مالی ، نوسازی و تحول اداری( که این اداره کل در این بخش حائز 
ميانگين 92/50 امتياز گردید3-   حوزه معاونت فنی) جنگل ، مرتع ، بيابان(که این اداره کل دراین بخش حائز ميانگين 94/1امتياز 
گردید4-   حوزه معاونت آبخيزداری) فعاليتهای مکانيکی ، بيولوژیکی ، بيومکانيک و مدیریتی ، مطالعات( که این اداره کل در این بخش 
نيزحائز ميانگين90/3 امتيازگردید و5-   حوزه معاونت حفاظت وامور اراضی) مميزی اراضی ، حفاظت و حمایت ، استعدادیابی اراضی( که 
این اداره کل در این بخش نيز حائز ميانگين 87/9 امتياز گردید. شایان ذکر است ارزیابی ساالنه ، حاصل گزارشات بالغ بر 4000صفحه 
ای استانی و نيز گزارشات نظارتی دفاتر ستادی سازمان ، بررسی ميدانی و بازدیدهای 1200نفر روز کارشناسان عضو هسته نظارت و 
ارزشيابی استانها در سال 1394 با لحاظ شاخص های فنی ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های منابع طبيعی و آبخيزداری به ميزان 
درصد تحقق تعهدات مصوب، کيفيت اجراء ، دستيابی به اهداف یک ساله ، مدت و روش اجراء ، ميزان مشارکت بهره برداران ، علل تاخير 
و عدم تحقق اهداف با بيان نقاط قوت و ضعف و نيز رتبه بندی ادارت کل که در بخشهای ستادی و اجرایی انجام گرفته ، این اداره کل با 

91/4 ، پس از اداره کل اصفهان که 92/5 امتياز کسب کرده ، تنها با 1/1 اختاف حائز رتبه دوم کشوری گردید.

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران 
ساری - دهقان - دکتر سيد عباس موسوی  ریيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در 
دیدار با ع�لی صادق مقدسی مدیر کل صداو سيماي مرکز مازندران در خصوص تعامل بيشتر 
در حوزه س��امت به بحث و تبادل نظر پرداخت. دکتر س��يد عباس موسوی  در این دیدار با  
تشریح ابعاد حوزه سامت و مولفه های آن جهت ارتقای سطح کيفی سامت در استان  توسط 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از طریق این رسانه استاني  گفت: با اجراي طرح تحول سامت 
بسياري از مشکات درماني و بهداشتي مردم مرتفع شده و سطح رضایت از نحوه ارایه خدمات 
درماني افزایش یافته است. وی افزود: الزم است جهت داشتن جامعه ای سالم و عاری از بيماری، بهداشت عمومی به نحو چشمگيری 
ارتقا یابد و این مهم با همکاري دست اندرکاران حوزه سامت و صدا و سيما و سایر  اصحاب رسانه ميسر خواهد شد. رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران  اظهار کرد : هر چه تعامل در اطاع رسانی موضوعات بهداشتی و درمانی از طریق رسانه ها بيشتر شود مردم از 
ثمرات آن بيشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس عدم آگاهی مردم در سطح جامعه باعث ایجاد مشکات عدیده مي شود که جبران 
آن هزینه هاي زیادي را به دولت و مردم تحميل مي کند. دکتر موسوی اضافه کرد: باید در زمينه ارتقاء  فرهنگ بهداشتی  و تغيير 
سبک زندگی مردم جامعه ،آگاهی بخشی و سواد جامعه درخصوص رفتارهای پرخطر مردم در راستاي کاهش بيماریها و  کم کردن 
هزینه سامت مردم قدم برداشت . دکتر علی صادق مقدسی  مدیر کل صدا و سيمای مازندران  ضمن تاکيد به همکاریهای مشترک 
افزود: موضوع سامت یکی از آیتم هاي هدف گزاري شده براساس سياستهاي کلي صدا و سيما مي باشد و وظایف دو جانبه مبني بر 

گسترش تعامل في مابين در رسيدن به اهداف حوزه سامت در سطح استان بسيار حائز اهميت و توجه است. 

حفاظت از 13ذخیرگاه جنگلی استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - ابوطالب قزل سفلو گفت: 13 ذخيره گاه جنگلی استان گلستان به عنوان ذخایرژنتيکی حفاظت 
و نگهداری می شوند تا نسل آینده نيز از تنوع گياهی که نسل امروز در اختيار دارد برخوردار باشد. مدیر کل منابع طبيعی درخصوص 
ذخيره گاه های استان گفت: گلستان یکی از استان های مطرح از لحاظ غنای گونه ای و ذخایر ژنتيکی و زیستی است و منابع طبيعی و 
محيط زیست این استان دارای اهميت است. از طرفی ذخيره گاه های جنگلی گلستان بخشی از جنگل های هيرکانی و با ارزش خزری 
را تشکيل می دهند،در استان گلستان به واسطه تنوع گونه ها درسطح 3200 هکتار با 10گونه جنگلی در13 منطقه، ذخيره گاه وجود 
دارد که تعداد 6 منطقه ذخيره گاهی با سطح 2195 هکتار آن دارای طرح ذخيره گاه بوده و برنامه های اجرائی فنی و مدیریتی درآن 
پيش بينی شده است، در این ميان چهار گونه ارس، سرخدار، سرونوش و زربين از مجموع گونه های درختی موجود در ذخيرگاه های 
جنگلی گلستان بومی استان هستند و قدمت برخی از گونه های ذخيرگاهی گلستان به چندین هزار سال بر می گردد. این گونه ها از 
نظر گياهی و دیرزیستی دارای اهميت هستند و حفظ زیستگاه ها و گونه ها در شرایط دست نخورده تا حد امکان و حفظ و نگهداری 
منابع ژنتيکی در شرایط تکامل و پویا به عنوان یکی از اهداف مدیریتی در جهت حفاظت از ذخيره گاه ها است.ایشان در ادامه افزودند: 
تدوین یک برنامه جامع و اصلی برای حفظ این ذخيره گاه ها و حراست بيشتر از آن ها به عنوان مکان هایی که دارای ارزش هستند 
ضروری است.همچنين آقای قزلسفلو با تاکيد بر حفاظت و نگهداری از این ذخایر ادامه دادند: باتوجه به سياست سازمان جنگلها، مراتع 
وآبخيزداری درخصوص ذخيره گاههای جنگلی و به استناد ماده یک قانون حفاظت هرساله اعتباری درقالب موافقت نامه ملی برای 

ذخيره گاههای جنگلی تحت عنوان مدیریت ذخيره گاه ها، به استان هایی که مناطق ذخيره گاهی دارند اختصاص داده می شود.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
سامانه تلفني اختصاصي پرداخت صورتحساب گاز راه اندازي مي شود 

 رش�ت-مهناز نوبری- روز دوش��نبه 20 آذر ماه شانزدهمين جلسه رسيدگي به شکایات  به ریاست مهندس اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گيان برگزار شد. در این جلسه مهندس اکبر مهم ترین هدف شرکت گاز را کسب رضایت حداکثري مشترکين 
عزیز عنوان نمود و از افزایش سطح کيفي خدمات در مجموعه شرکت با اجراي پروژه هاي کيفي مختلف خبر داد.وي اظهار داشت: 
راه اندازي سامانه تلفني اختصاصي شرکت گاز گيان در بستر سامانه 3414 در جهت افزایش سطح رضایتمندي مشترکين عزیز 
یکي از اهداف کيفي مهم شرکت مي باشد و از همه همکاران مي خواهم در جهت تسریع روند اجراي این مهم تاش نمایند.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گيان در پایان بر لزوم استفاده تمام نيروهاي کنتورخوان، گازبان، امداد و وصول مطالبات از کارت شناسایي و 
لباس فرم تاکيد نمود.در ادامه جلسه گزارش بررسي شکایات و پيشنهادات آبان ماه 96 به سمع و نظراعضاي کميته شکایات رسانده 
شد و عاوه بر موضوعات مطروحه مقرر گردید تا درخصوص درج مهلت پرداخت و تاریخ دوره در صورتحساب هاي ارسالي از سامانه 

پيامکي 30000194  اقدام الزم صورت گيرد.

نشست تخصصی کارگروه امور بانوان شهرستان مالرد برگزار شد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - پنجمين نشست تخصصی کارگروه امور بانوان شهرستان مارد به ریاست مجتبی 
شاهقليان معاون سياسی انتظامی فرمانداری مارد و با حضور نمایندگان امور بانوان ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار 
 ش��د.  پيگيری مصوبات قبل،ارائه گزارش��ات برخی از مس��ئوالن امور بانوان ادارات و اقدامات دس��تگاه ها در خصوص اجرای طرح 
تاب آوری اجتماعی از مواردی بود که در این جلس��ه به  آن  پرداخته ش��د. در ادامه این جلسه کارگاه آموزشی با نام اصاح الگوی 
مصرف آب و گاز برگزارگردید. ش��اهقليان، معاون سياس��ی- انتظامی فرمانداری مارد با اشاره به اهميت رسيدگی به امورات مردم 
در جامع��ه اس��امی افزود: پيامبر اکرم )ص( فرمودند: هرکس حاجت بنده مومنی را ب��رآورده کند ارزش وثواب آن بيش از صد بار 
 حج  و مخارج هزار سرباز که برای جهاد بفرستد می باشد. شاهقليان افزود: متاسفانه جامعه ما امروزه در برخی از موارد دچار از هم 
گسيختگی شده است که باید تاش کنيم با تعامل و احساس مسئوليت نسبت به انجام امورات مردم اهتمام داشته و سيره اهل البيت 

)ع( را در رسيدگی به مشکات آنان مد نظر داشته باشيم . 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت 
اداره بن��ادر و دریان��وردی قش��م از تراب��ری بيش از 9 
ميليون نفر س��فر دریای��ی و تخليه و بارگي��ری بالغ بر 
4 ميلي��ون تن انواع کاالی نفتی و غي��ر نفتی در بنادر 
جزی��ره عجایب هفتگانه خليج فارس طی هش��ت ماهه 

نخس��ت س��ال جاری خبر داد.  
ب��ه گزارش واحد اطاعات و اخب��ار روابط عمومی اداره 
کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان، "مرتضی آس��يابانپور" 
طی نشستی به تشریح تازه ترین گزارش آماری از عملکرد 
مجموعه بنادر و دریانوردی قش��م در زمينه جابجایی کاال 
و مسافر طی هشت ماهه سال 96 پرداخت. وی در ابتدای 
اظهاراتش به اقدامات چش��مگير صورت گرفته مربوط به 
ترابری مسافران دریایی در جزیره عجایب هفتگانه خليج 
فارس اش��اره کرد و ضمن اش��اره به جایگاه نخست بنادر 
قش��م در زمينه ترابری مس��افران دریایی در سطح بنادر 
کش��ور، گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون، ترابری 9 
ميلي��ون و 166 ه��زار و 155 نفر س��فر در این جزیره به 
ثبت رسيده است. سرپرست اداره بنادر و دریانوردی قشم 

ب��ه عملکرد این بنادر در خصوص جابجایی بار و کاالهای 
تجاری اش��اره و تصریح کرد: از آغاز سال جاری تا ابتدای 
آذرم��اه، 4 ميليون و 152 ه��زار و 851 تن انواع کاالهای 
نفت��ی و غير نفتی در بنادر ای��ن جزیره تخليه و بارگيری 
ش��د. وی ب��ا بيان اینکه حجم عمده این کاالها ش��امل 4 
ميلي��ون و 72 ه��زار و 136 تن مربوط ب��ه کاالهای غير 
نفتی بوده اس��ت، اف��زود: همچنين 80 ه��زار و 815 تن 
فرآورده ه��ای نفتی نيز از ابتدای س��ال جاری تاکنون در 

بنادر قشم تخليه و بارگيری شده است.

صادرات و واردات 19۲ هزار تن انواع کاال
آس��يابانپور خاطرنش��ان ک��رد: از ابتدای س��ال جاری تا 
ابت��دای آذرماه، تخلي��ه و بارگيری 192 ه��زار و 252 تن 
کااله��ای صادراتی و واردات��ی در بنادر این جزیره به انجام 
رس��يد. وی اضافه کرد: طی این مدت هش��ت ماهه، 112 
ه��زار و 850 ت��ن کاالی صادرات��ی ط��ی مدت یاد ش��ده 
بارگيری ش��د و همچنين 86 هزار و 402 تن محموله های 
وارداتی نيز در همين دوره زمانی، تخليه ش��د. سرپرس��ت 
اداره بنادر و دریانوردی قش��م، عمده محموله های تجاری 
غي��ر نفتی را ش��امل کاالهایی همچون م��واد معدنی، قير، 
ل��وازم الکترونيکی، ل��وازم یدکی خودرو و م��واردی از این 
قبيل عنوان کرد. به گفته این مقام مس��ئول، س��ه ميليون 
و 836 ه��زار و 131 تن کاالی غير نفت��ی در بنادر جزیره 

قشم کابوتاژ شد.
بیش ازTEU 4600 کانتینر جابه جا شد

سرپرست اداره بنادر و دریانوردی قشم در پایان از 
تخليه و بارگيری چهارهزار و TEU 653 کانتينر طی 
هشت ماهه سال جاری در بنادر بهمن و کاوه خبر داد.

آسیابانپور اعالم کرد

ثبت 9 میلیون ترابری مسافران دریایی در جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس



ت|
ناع

ی ق
 عل

ر  |
وی

تص

کار معناهای بسیار متفاوتی برای افراد مختلف دارد. 
چگونگی تعریف کار در هر فرد، بخش��ی از شخصیت 

او را نشان می دهد. 
 کار معناهای متفاوتی دارد که هر فرد در زندگی، با 
توج��ه به نیازها و عالیق خود آن را تعریف می کند. با 
اینکه تعریف کار و اهداف در زندگی بسیار مهم است 
اما بس��یاری از افراد تعریف درس��ت و دقیقی از هدف 

و کار خود ندارند. 
ب��ه گ��زارش نوپان��ا، بس��یاری از افراد با س��رعتی 
یکنواخت ش��غل خود را انجام می دهن��د، تنها تحت 
تأثی��ر اتفاقات بیرونی کمی تغیی��ر حالت می دهند و 

هدف مشخصی برای رسیدن به آن ندارند. 
برای اینکه متوجه ش��وید ش��ما هم جزو این افراد 
هس��تید یا نه باید به جایگاه کار در زندگی تان فکر و 
بررس��ی کنید آیا این جایگاه همان معنای واقعی کار 
برای شماست یا با ایده آل های تان تفاوت زیادی دارد؟ 
کار معناهای بسیار متفاوتی برای افراد مختلف دارد. 
چگونگی تعریف کار در هر فرد، بخش��ی از شخصیت 

او را ش��کل می دهد. در زیر معناه��ای مختلف کار را 
بررسی می کنیم.

شغل
شغل به معنای کاری اس��ت که برای کسب درآمد 
آن را انجام می دهید و حتی ممکن اس��ت از آن راضی 
نباش��ید. با این حال ش��غل می تواند مهارت و رضایت 
را در وجود ش��ما ایجاد کند ام��ا نقش درآمدزایی آن 

مهم تر و پررنگ تر از دیگر جنبه ها است. 
حرفه

حرف��ه ب��ه معن��ای کاری اس��ت که برای کس��ب 
موقعیت ه��ای بهت��ر و هدف های زندگ��ی آن را انجام 
می دهید. هم��ه افراد هنگامی ک��ه حرفه مورد عالقه 
خود را انجام می دهند خوش��حال هس��تند. پس کار 
به معن��ای حرفه، بخش عظیم��ی از معنای زندگی و 

رضایت از زندگی را شکل می دهد. 
منبع رضایتمندی

منب��ع رضایتمندی به کاری که بر اس��اس عالقه و 
احس��اس انجام می دهید گفته می شود. افرادی که به 

کار به عنوان منبع رضایتمندی می نگرند حتی ممکن 
است عالیق خود را به پاداش مالی و جایگاه اجتماعی 
ترجیح داده و در این راس��تا کارهای غیرمعمول انجام 
دهند. این عالیق و کارها به زندگی ما معنا می دهد. 

قطع��ا نمی ت��وان هی��چ کاری را تنه��ا ب��ه یکی از 
دس��ته های گفته شده نس��بت داد. هر کاری می تواند 
مقداری از هر تعریف را در بر بگیرد. اکنون با دانستن 
ای��ن تعاریف می دانید که کدام یک از معانی کار برای 
ش��ما اهمیت بیش��تری دارد و می توانی��د کار را برای 

خودتان تعریف کنید. 
برای مث��ال اکن��ون می دانید افرادی ک��ه حرفه را 
انتخاب می کنند، بخش��ی از معنای زندگی خود را در 
این حرفه پیدا کرده اند و حتی ممکن است برای اینکه 
به جایگاه بهتری در این حرفه برس��ند، عالیق خود را 

قربانی کنند. 
با تعری��ف معن��ای کار فعالیت های ت��ان آگاهانه تر 
می ش��ود و ب��ه موفقی��ت و اهداف زندگ��ی نزدیک تر 

می شوید. 

مفهوم کار و شغل شما چه جایگاهی در زندگی تان دارد؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 855 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصی��ه اول ما این اس��ت که 
درصدی از س��هام را حتما به ش��خصی ک��ه در نهایت 
انتخاب می کنید واگذار کنید، زیرا مدیریت ارشد سازمان 
اگر شرکت را متعلق به خودش بداند با انگیزه بیشتری 
فعالیت خواهد کرد. دوم آنکه چند نفر را کاندیدا کنید 
و بعد از طی مراحلی که در ادامه توضیح داده می ش��ود 
یک��ی را انتخاب کنید؛ از ابت��دا به فکر انتخاب یک نفر 
نباش��ید. افراد انتخاب شده باید در موقعیت های مشابه 
موقعیت هایی که شما در آن قرار می گیرید مورد آزمون 
قرار گیرند. افراد ممکن است کارمندان خوبی باشند، اما 
وقتی در ش��رایط تصمیم گیری قرار می گیرند، واکنش 

مناسبی نداشته باشند بنابراین باید در شرایطی که یک 
مدیر در آن فعالی��ت می کند مورد ارزیابی قرار بگیرند. 
موضوع��ات را به افرادی که کاندیدا کردید ارجاع دهید 
و از آنه��ا بخواهید راجع به آنها تصمیم بگیرند و دالیل 
تصمیم خودش��ان را هم اعالم کنند. موضوعاتی مانند 
اخراج یک کارمند، باال و پایین بردن قیمت محصوالت 
در ش��رایط مختلف بازار، مذاکره و تصمیم گیری راجع 
به ش��رکای ش��رکت، اخذ تس��هیالت بانک��ی، ارزیابی 
گزارش ه��ای مالی و خالص��ه آنچه را ک��ه خودتان به 
عنوان صاحب ش��رکت در س��ال های اخیر و هم اکنون 
با آن درگیر هس��تید به آنها ارج��اع دهید. بعد ارزیابی 
کنید که کدام ش��ان تصمیمات بهتری اتخاذ کرده اند. 
بعد از یک دوره ش��ش تا یک س��اله می توانید تصمیم 

نهای��ی را بگیرید و یک��ی از آنها را انتخاب کنید.توصیه 
بعدی اینکه لزومی ندارد کاندیداها در این دوره ارزیابی 
چیزی راجع به این موضوع بدانند. آنها بهتر است تصور 
کنند به عنوان کارمند باس��ابقه ش��رکت مورد مشورت 
ق��رار گرفته اند.توصیه آخر اینکه بعد از انتخاب نهایی و 
قبل از اینکه خودتان ش��رکت را ترک کنید بهتر است 
فرد را به عنوان قائم مقام انتخاب کنید و یک دوره هم با 
یکدیگر شرکت را اداره کنید و شما تجربیات خودتان را 
به وی منتقل کنید. اینطوری شرکت هم مدیریت وی را 
بعد از شما راحت تر هضم خواهد کرد و مقاومت ها کمتر 
خواهد بود. ضمن اینکه در این دوره فرد انتخاب ش��ده 
را به یکس��ری کالس مدیریتی مناسب هم بفرستید تا 

کامال آماده تحویل گرفتن شرکت شود.

جانشین پروری

پرس�ش: کس�ب وکاری دارم که طی 30 س�ال با وجود مش�کالت متعدد آن را س�ر پا نگه داش�ته ام. حاال تصمیم دارم 
جانش�ینی را برای خودم از میان کارمندان باس�ابقه شرکت انتخاب کنم. چه کنم که مناسب ترین فرد انتخاب و تربیت 

شود؟
کلینیککسبوکار

 اضطراب ناشی از سخنرانی
 را از بین ببرید

شخصی که قصد س��خنرانی دارد باید تمرکز اصلی 
را روی ای��ده ای بگذارد که می خواهد به ش��نوندگان 
منتق��ل کن��د. ترس از قضاوت ش��دن معم��وال باعث 

اضطراب و نگرانی بیهوده خواهد شد. 
نتیج��ه تحقیق��ی در س��ال ۲۰۰۱ نش��ان داد که 
صحب��ت کردن ب��رای تعداد زی��ادی مخاطب یکی از 
ترس��ناک ترین کارها ب��رای مردم آمریکا اس��ت. این 
تحقیق نش��ان داد ترس مردم از سخنرانی عمومی از 
ترس از مار کمتر اس��ت، اما از ترس از ارتفاع، آمپول 
و س��فر با هواپیما بیش��تر تخمین زده ش��ده است. از 
آنجایی که این روزها ش��رایط زندگی س��خت ش��ده، 
ش��اید ت��رس از صحبت در مکان ه��ای عمومی کمتر 
م��ورد توجه قرار بگیرد، اما این موضوع هنوز هم برای 
عده ای ناخوش��ایند اس��ت. اگر در گوگل جس��ت وجو 
کنید متوجه می ش��وید مقاالت زیادی در مورد مقابله 
با ترس از سخنرانی وجود دارد، اما تمام روش ها مانند 
تمرین کردن در برابر آینه و نادیده گرفتن شنوندگان 
همیش��ه کارآمد نیستند. در ادامه این مقاله  به نقل از 
زومیت، به بررس��ی روش��ی کارآمد برای از بین بردن 

ترس از سخنرانی می پردازیم. 

روی ایده ای که دارید تمرکز کنید
پی��ش از هر چیزی باید بدانید که اضطراب ناش��ی 
از صحبت در یک جمع، از ترس از س��خنرانی ناش��ی 
نمی ش��ود. دلیل اصل��ی آن ترس از قضاوت ش��دن و 
مورد تمسخر قرار گرفتن است. اغلب مردم نگران این 
موضوع هس��تند که دیگران در مورد آنها چگونه فکر 
می کنند. این اشخاص معموال از انجام دادن کارهایی 
مانن��د آواز خواندن و انجام حقه های ش��عبده بازی در 
برابر دیگران می ترس��ند. راه های زیاد و مؤثری مانند 
تمرین کردن متن س��خنرانی برای کم کردن استرس 
و اضطراب وجود دارد، اما مؤثرترین روش این اس��ت 
که بپذیرید سخنرانی عمومی، هیچ ارتباطی با معرفی 
شخصیت فرد سخنران ندارد. درواقع می توان این گونه 
نتیجه گی��ری کردن که نحوه س��خنرانی کوچک ترین 
ارتباطی با طرز تفکر دیگران در مورد ش��ما ندارد. بعد 
از پایان یک س��خنرانی برای کسی مهم نیست که آیا 
دندان های فرد س��فید به نظر می رس��یده اند یا خیر، 
آیا لباس هایش مرتب و اتوش��ده بوده ان��د، آیا دانش، 
اطالعات و اعتماد به نفس باالیی داشته است یا خیر. 
مهم این است که آیا شخص توانسته است پیغام خود 
را ب��ا موفقیت به دیگران منتقل کند؟ منظور از پیغام 
سخنرانی این است که شنوندگان موضوع اصلی بحث 
را متوجه شوند نه اینکه به نتیجه گیری آن دقت کنند. 
یک��ی دیگر از بهترین روش ها برای کاهش اضطراب 
این اس��ت که تمرکز روی ایده ها گذاش��ته ش��ود نه 
کلمات. هرقدر تمرکز روی لغات بیش��تر باشد، میزان 
اضطراب و نگرانی نیز بیش��تر می شود. در صورتی که 
اگر تمرکز روی ایده اصلی گذاشته شود، افکار به پرواز 
درخواهند آمد و نتیجه کار بسیار بهتر از زمانی خواهد 
شد که فرد بخواهد لغات را با حساسیت انتخاب کند. 
شنوندگان بعد از پایان سخنرانی در مورد اضطراب، 
صداق��ت، تأثیرگ��ذاری، دان��ش و اعتمادبه نفس فرد 
سخنران صحبت خواهند کرد، اما اگر نتواند مأموریت 
را به درس��تی انجام دهد هیچ فایده ای نخواهد داشت. 
سخنرانی، ابزاری برای سنجش توانایی های فرد نیست 

بلکه به معنای انتقال ایده به دیگران است. 

اینکه چگونه به نظر می رسید نباید تمرکز اصلی را 
منحرف کند

تمری��ن کردن در برابر آینه، ضبط کردن صدا، فیلم 
گرفتن و مشاهده آن را کنار بگذارید. همه ما با توجه 
به تجربه هایی که کس��ب کرده ایم از واکنش و ش��کل 
ظاه��ری خود اط��الع داریم. هیچ ش��خصی با دیدن 
تصویرش در آینده نمی تواند متوجه ش��ود آیا منظور 

خود را به خوبی برای دیگران بیان می کند یا خیر. 
افرادی که تمرکز اصل��ی را از روی خود برمی دارند 
و ب��ر پیغام اصل��ی تمرکز می کنند معم��وال اضطراب 
کمت��ری دارن��د. درواقع این افراد می��زان خودآگاهی 
را کاهش می دهند. وظیفه ش��ما این اس��ت که ایده و 
پیغام خود را به دیگران منتقل کنید؛ پس نباید نگران 
شکل ظاهری باشید و روی آن تمرکز کنید. نوازنده ها، 
خواننده ها و بازیگران حق دارند که نگران این موضوع 
باش��ند، اما یک س��خنران، کافی است ایده خود را به 
دیگران منتقل کند. رسیدن به این طرز تفکر نیازمند 

تمرین و کسب تجربه است. 
اگ��ر بیش از اندازه مضطرب می ش��وید و دلش��وره 
می گیری��د، تنه��ا به ای��ن فکر کنید که وظیفه ش��ما 
معرفی، صحب��ت کردن در مورد یک موضوع و انتقال 
دادن ایده آن به ش��نوندگان اس��ت و نیازی نیس��ت 
نگران چیز دیگری باشید. اگر بتوانید این کار را انجام 
دهید موفق می ش��وید و در غیر این صورت شکس��ت 
خواهید خورد. مطمئن باش��ید که موضوع پیچیده تر 

نخواهد شد و در همین سطح باقی خواهد ماند. 
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مسیر موفقیت

خرده فروشی همانند تئاتر
مفهوم خرده فروشی همانند تئاتر به روشی ارتباط دارد که 
خرده فروش ها توس��ط آن با پایگاه مشتری های شان تعامل 
دارند. در مواردی که خرده فروش ها کاالیی می فروش��ند که 
رفت��ار لذت جویانه را برمی انگی��زد و جایی که خریدار هم با 
محص��ول و هم با کارکنان فروش درگیر می ش��ود و تعامل 
دارد، خرده فروش��ی همانن��د تئاتر می تواند تجرب��ه را ارتقا 
ببخشد و ارزش اضافه کند. میزان استفاده خرده فروش ها از 
تئاتر ممکن اس��ت متفاوت باش��د. به گزارش هورموند، کاال 
در یک انتهای طیف ممکن اس��ت به روش ساده و مستقیم 
معرفی شود. مثال برخی سوپرمارکت ها به کارکنان خود در 
بخش ماهی و گوشت کاله و کت سفید می پوشانند تا تأثیر 
مهارت را منتقل کنند. در حد افراطی دیگر، خرده فروش ها 
ممکن است اقدام به اجرای تئاتر ابسورد )تئاتر عبث( کنند 
ت��ا موقعیت صحنه ای دراماتیک را ایجاد کنند که خریداران 
را ب��ه چالش می کش��اند. در ادامه به روش های اس��تفاده از 

خرده فروشی همانند تئاتر می پردازیم.
1-ماهیت قالب خرده فروشی: با اینکه لزومی ندارد که 
فضاهای فروش خرده فروشی بزرگ را محدود کنیم، مال های 
خرید، فروشگاه های دپارتمانی، قاتالن رده )مثال تویز آر اس( 
و خرده فروش های تخصصی )بی اند کیو، بانینگز، اپل و نایک( 
باید شکاف هیجان و انرژی ایجاد کنند تا از فضای فروش در 
دسترس استفاده کامل  را بکنند. ابتکارات مرتبط با سرگرمی 
می توانند با جو فروش��گاه ترکیب شوند تا به این موضوعات 

رسیدگی کنند. 
2- ماهیت کاال: کاالهای با درگیری زیاد باید به روش��ی 
خیال انگیز و خالقانه ارائه شوند تا خریداران را تشویق کنند 
که با آنها درگیر شوند و تعامل داشته باشند محصوالتی که 
آرمانی و با جهت گیری سبک زندگی هستند نامزدهای برتر 
برای استفاده تئاتری در معرفی به خریداران هستند. بخش 

برند تجمالتی مثال خوبی در این زمینه است. 
3- نوع رفتار خرید: رفتار لذت جویانه و در جست وجوی 
لذت انتظاراتی را ایجاد می کند که حول س��رگرمی و افراط 
می گردن��د. خرده فروش��ی همانند تئاتر می توان��د روی این 
تعامل ها کار کنند و پشت صحنه مثبت و خوشایندی فراهم 

بیاورند. 
4- معرفی و ارائه محصوالت جدید: خرده فروش های 
م��د بین الملل��ی، ل��وازم الکترونیک��ی و ل��وازم ورزش��ی از 
فروشگاه های گلچین استفاده می کنند تا طراحی های جدید 
را ب��ه پایگاه مشتریان ش��ان معرفی کنند. م��ور و همکاران 
)۲۰۱۰( چنین قالب هایی را از چشم انداز ورود به بازار بررسی 
کردند. این فروشگاه ها معموال در مکان های خرده فروشی برتر 
در ش��هرهای بزرگ و دارای نفوذ واقع  ش��ده اند )نیویورک، 
لن��دن، پاریس، میالن، ش��انگهای، دوبی و مانن��د اینها( و 
همچنی��ن س��ازوکاری مهم ب��رای ارائه آخری��ن طرح ها و 
بهبودهای فناوری هس��تند. خریداران چنین فروشگاه هایی 
را به صورت نقطه مرجعی به کار می برند و س��فرهای خرید 
را برای یادگرفتن، آگاهی یافتن، گفت وگو با فروشندگان در 
فروشگاه و همرسانی دیدگاه ها با همکاران استفاده می کنند. 
خرده فروش ها می توانند از تئاتر استفاده خیال انگیز بکنند تا 
محصوالت و طراحی های جدید را به نمایش بگذارند و ارائه 

بدهند. 
5- فع�ال کردن درگیری مش�تری و تعامل با کاال و 
کارمندان: مفهوم مارکتینگ تجربی طرفدار این اس��ت که 
س��ازمان ها باید مصرف کننده را تش��ویق کنند تا در درگیر 
ش��دن با کاال فعال باشند، به ویژه در مورد کاالهایی که قرار 
است به رفتارهای لذت جویانه مجهز باشند. از خرده فروشی 
همانند تئاتر می توان برای تحریک تعامل با کاالها اس��تفاده 

کرد. 

خرید آنالین بیمه
نام استارتاپ: فست بیمه

fastbime.ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: صنعت بیمه، تجارت الکترونیک
توضیح بیشتر: 

خری��د آنالی��ن بیمه و تحوی��ل به ص��ورت مجازی و 
فیزیکی درب منزل.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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