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 چراغ سبز مجلس شورای اسالمی
برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

چالشجدیدبانکها
با اینکه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی تا کنون در نظام اقتصادی ایران رایج نبوده و از زمان تاسیس 
سیس��تم بانکی در ایران، س��ود س��پرده ها و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بوده اند، اما این روزها موضوع 
دریافت مالیات از س��ود س��پرده های بانکی در رس��انه های نزدیک به دولت عموما به چش��م می خورد. البته این 
نخس��تین باری نیس��ت که موضوع اخذ مالیات از سپرده های بانکی از سوی دولت مطرح می شود، سال گذشته و 
در بحبوحه تصویب بودجه در مجلس نیز این بحث ها باال گرفته بود و از یک س��و، وزارت اقتصاد موافق دریافت 

مالیات از سپرده های بانکی بود و در سوی مقابل، بانک مرکزی مخالف بود و دریافت مالیات...

سخنگوی دولت: 

درباره قیمت حامل های انرژی 
هنوز عددی نهایی نشده است
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در 8 ماهه امسال

 بانک ها 35۷ هزار میلیارد تومان
تسهیالت دادند

نکاتی برای بهبود زندگی کارآفرینان
بازاریابی به سبک کودکان

طراحی و انتشار خبرنامه الکترونیک
آلودگی هوا، ابزار انتقال  پیام بیلبورد

چرا روابط عمومی بهتر  از تبلیغات است؟ 
تفاوت بین برندسازی، بازسازی برند و نوسازی برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

شکایت کسپرسکی از دولت 
آمریکا در پی فرمان دونالد ترامپ

2
در حالی لیزینگ مسـکن در اواخر سـال گذشـته آزاد شد 

کـه لیزینگ بانک ها بـرای ورود به این بحث دارای 
ممنوعیت هستند، این موضوعی است...

انتقاد انجمن لیزینگ ایران به بانک مرکزی

چرالیزینگبانکهابهمسکن
واردنمیشوند؟

یادداشت
نفت زدگی اقتصاد

 کوتاه مدت بودن عمر بنگاه های 
اقتص��ادی در ای��ران ب��ه این دلیل 
است که کشور ما عمدتا تولیدمحور 
و حت��ی تجارت محور نیس��ت. در 
حقیقت عم��ده اقتصاد کش��ور ما 
اقتص��اد مبتنی بر نفت اس��ت. به 
همی��ن دلیل اس��ت ک��ه اهمیت 
وج��ود یا ع��دم وج��ود بنگاه های 
اقتص��ادی برای مس��ئوالن و حتی 
صاحب��ان این بنگاه ها ج��ا نیفتاده 
و نق��ش پررنگ��ی در مقوله اقتصاد 
کشور پیدا نمی کنند.  مسئله دیگر 
این اس��ت که تولید و کار اقتصادی 
که در کش��ور انجام می ش��ود تا به 
امروز عمدتا دولتی بوده و بیش��تر 
بنگاه های بزرگ کش��ور بنگاه های 
دولتی هس��تند. وقت��ی بنگاهی به 
دولت وصل اس��ت ریس��ک پذیری 
در آن باالتر م��ی رود به این معنی 
ک��ه بن��گاه تح��ت هر ش��رایطی 
س��رپا می ماند و دراین باره با بنگاه 
خصوصی تفاوت زی��ادی دارد. یک 
بنگاه خصوصی صاحبان سهام دارد 
و باید توجی��ه اقتصادی برای ادامه 
فعالیت آن وجود داش��ته باشد، اما 
بسیاری از بنگاه های دولتی با وجود 
عدم توجیه اقتصادی در حال ادامه 
فعالیت هس��تند. یعنی لزوما ادامه 
کار یک بن��گاه، به معنای موفقیت 
و سودآوری آن نیست، بلکه نگرش 

صاحب��ان بن��گاه ب��رای 
نگهداری...

عوامل متعددی هفته اخیر س��بب جهش قیمت در بازار 
نفت ش��د، از جمله این عوامل، اعتصاب سراسری کارکنان 
ارشد اتحادیه صنعت نفت نیجریه و ادامه تعطیلی خط لوله 
انتقال نفت دریای شمال بود، البته توافق کاهش تولید نفت 
اوپ��ک، همچنان تأثیر خود را بر روند صعودی قیمت نفت 
حفظ ک��رد. به گزارش ایرنا، بازار نف��ت جهان در هفته ای 
که گذش��ت نخست شاهد جهش قیمت این کاال بود البته 
قیمت نفت ارتباط مس��تقیمی با سطح ذخیره سازی های 
جهان��ی دارد. ش��رکت دولت��ی نفت مال��زی، پتروناس در 
گزارشی نوش��ت: اکنون سطح تقاضای جهانی 98میلیون 
بش��که در روز اس��ت که انتظ��ار می رود در س��ال 2018 
میالدی یک میلیون و 400هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
قیمت ش��اخص جهانی نفت برنت نیز در پی تعطیلی خط 
لوله انتقال نفت فورتیز دریای ش��مال، اعتصاب سراسری 
کارگران اتحادیه صنعت نفت نیجریه و به پش��توانه توافق 
کاه��ش تولید اوپک افزایش یاف��ت. یکی از عوامل افزایش 
قیمت، تعطیلی خط لوله فورتیز، بزرگ ترین خط لوله انتقال 
دریای شمال بود که فعالیت این خط لوله از هفته گذشته 
به دلیل عملیات نگهداری و تعمیر تعطیل ش��د. از س��وی 
دیگر، اتحادیه کارکنان ارشد صنعت نفت و گاز نیجریه که 
اعضای آن بیش��تر در بخش باالدستی فعالند، به تازگی با 
دولت این کشور به دلیل اخراج برخی کارکنان نشست هایی 
برگزار کردند و پس از به بن بس��ت رس��یدن مذاکرات، روز 
دوش��نبه )27 آذرماه( به اعتصاب سراسری دست زدند. با 
وقوع اعتصاب سراسری در نیجریه، پیش بینی می شود که 
تولید و صادرات نفت خام توسط این کشور به شدت کاهش 
یاب��د و در نتیجه قیمت این کاال افزای��ش یابد. با توجه به 
تمدید برنامه کاهش عرضه نفت اوپک، فرا  رس��یدن فصل 
سرما و افزایش سطح تقاضا برای سوخت گرمایشی انتظار 
می رود که روند صعودی قیمت نفت همچنان به سیر خود 

ادامه دهد. 
کاهش تولید نفت ایران 

اوپ��ک در تازه ترین گ��زارش ماهانه خود به نقل از منابع 
ثانویه در هفته اخیر اعالم کرد که میزان تولید نفت ایران در 
ماه نوامبر با 2هزار و 200بشکه کاهش نسبت به ماه پیش 
از آن، به 3میلیون و 810هزار بش��که در روز کاهش یافته 
اس��ت. این دومین کاهش متوالی ماهانه تولید نفت ایران 
است. آمارهای اوپک نشان می دهد که سومین تولیدکننده 

بزرگ این س��ازمان به س��قف تولید تعیین ش��ده از سوی 
اوپک پایبند بوده است. براساس توافق کاهش تولید، ایران 
 موظف شده است تولید خود را در سطح حدود 3میلیون و

 800 هزار بشکه در روز حفظ کند. 
کاهش صدور نفت ایران به کره جنوبی

از جمل��ه رویداده��ای داخل��ی نف��ت ای��ران، کاهش 
واردات نفت ک��ره جنوبی از ایران در ماه نوامبر به دلیل 
مش��کالت این کشور در تولید بود که به پایین ترین رقم 
از م��اه ژوئ��ن یعنی به ح��دود یک میلی��ون و 300هزار 
ت��ن معادل 316هزار و 575بش��که در روز رس��ید. این 
 میزان، 25.2 درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال پیش و 
21.6 درصد کمتر از ماه اکتبر است. میزان واردات نفت 
 کره جنوبی از ایران در 11 ماه نخس��ت امسال با جهش 
36.5 درصدی، به حدود 17میلیون تن، معادل 372هزار 
و 890 بشکه در روز رسید، درحالی که این رقم در مدت 

مشابه سال گذشته 12میلیون و 450هزار تن بود. 
نصف شدن فروش نفت ایران به هند

افزون ب��ر این، آمار رف��ت و آمد تانکرها نش��ان می دهد 
که پاالیش��گاه های هندی در ماه نوامبر، به اندازه نصف ماه 
پی��ش از آن، از ایران نف��ت وارد کرده اند. آنها در اعتراض به 
 تصمیم ایران در خصوص واگذار نکردن امتیاز میدان گازی 
»فرزاد ب« به ش��رکت های هندی، می��زان خرید خود را از 
تهران به پایین ترین رقم 21 ماه گذش��ته رس��انده اند. هند، 
سومین مش��تری بزرگ نفت ایران، در ماه گذشته میالدی 
حدود 266هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرد که نسبت 
 به ماه اکتبر کاهش��ی 43درصدی و نس��بت به مدت مشابه

 سال 2016 افت 55درصدی را نشان می دهد. عراق همچنان 
بزرگ ترین تأمین  کننده نفت هند است و عربستان در رتبه 
دوم قرار دارد. آمارها حاکی اس��ت، در ب��ازه زمانی آوریل تا 
نوامبر، یعنی هشت ماه نخست سال مالی جاری در هند، این 
کشور 19درصد خرید نفت خود را از ایران کاهش داده و به 
حدود 427هزار بش��که در روز رسانده است، اما خرید نفت 
هند از ایران در ماه دسامبر احتماال افزایش خواهد یافت، زیرا 
نفتکش ها در حال حمل حدود 4میلیون بشکه نفت از بنادر 

ایران به سمت سواحل هند هستند. 
بازگشت توازن به بازار

تحلیلگران و کارشناس��ان بازار جهان��ی نفت معتقدند 
اوپ��ک با سیاس��ت محدود س��ازی عرضه نفت، ت��وازن را 

تا ح��دی به بازار برگردانده اس��ت و انتظ��ار می رود این 
روند ادامه داش��ته باش��د. ب��ه اعتقاد »محمد سانوس��ی 
بارکیندو« دبیرکل اوپک، این سازمان به هدف خود برای 
بازگرداندن ثبات و توازن به بازار نفت نزدیک ش��ده است 
و روند کاهش سطح ذخیره سازی های نفت خام به دنبال 
تمدی��د توافق کاهش عرضه، همچن��ان ادامه دارد. حجم 
مازاد ذخیره سازی ها شامل نفت خام و فرآورده های نفتی 
جهان به130میلیون بشکه رسیده، این در حالی است که 
دبیرخانه اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود، این رقم را 
حدود 154میلیون بشکه برآورد کرده بود. دبیرکل اوپک 
هفته گذش��ته گفت که شاهد بازگشت ثبات به بازارهای 
جهانی نفت خام هس��تیم؛ موضوعی که سال ها از آن دور 
مانده بودیم، بنیادهای بازار نفت در چند س��ال اخیر تا به 
این اندازه قوی نبوده ان��د، اقتصاد جهان و بنیادهای بازار 
نفت، برای نخستین بار در سال های اخیر در حال حرکت 
در مس��یری درس��ت اس��ت اما نحوه خروج از این توافق، 
بحث دیگری اس��ت که باید در زمان مناس��بی از س��وی 
اعضای اوپک درباره آن رایزنی ش��ود. »بخیت الرشیدی« 
وزی��ر جدید نفت کویت در این باره معتقد اس��ت: اکنون 
گفت وگ��و درباره راهبرد مناس��ب برای خ��روج از توافق 
کاهش تولید، زودهنگام است. به گفته الرشیدی، هرگونه 
راهبردی که در آینده انتخاب و اجرا شود، به طور تدریجی 
خواهد بود تا ثبات بازار نفت مختل نشود. شرکت گازپروم 
روس��یه هفته گذش��ته ق��راردادی با ایران ب��رای اجرای 
پروژه های مش��ترک تولید، انتقال و ف��رآوری نفت و گاز 
در خاک ایران به امضا رس��انده است. »آلکسی کوکین«، 
تحلیلگر نفت و گاز در مؤسسه »یورالسیب فایننشال« در 
مسکو در این باره معتقد است: اگر ایران قادر به صادرات 
ال. ان. جی ش��ود، احتماال باید با گاز روسیه رقابت کند، 

بنابراین وضعیت اندکی برای روسیه دشوار است. 
چین جایگزین توتال در ایران

شرکت ملی نفت چین »سی. ان. پی. سی« هفته اخیر 
اعالم کرد: با خروج توتال از پروژه گازی ایران، قصد دارد 
جای این ش��رکت فرانسوی را بگیرد. توتال برای توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی، قرارداد یک میلیارد دالری با 
ایران امضا کرد که در این قرارداد، به س��ی. ان. پی. سی 
اجازه داده ش��د در صورت کناره گیری توتال، جای این 

شرکت را بگیرد. 

جهش قیمت نفت همزمان با کاهش تولید و صادرات نفت ایران

مدیرعام��ل هم��راه اول گف��ت که ع��دم همکاری 
ش��هرداری ها و مردم باعث ش��ده تا توس��عه پوش��ش 
آنتن دهی تلفن همراه با مش��کل روبه رو ش��ود و روند 

افزایش پوشش تلفن همراه کند شود. 
وحید صدوقی، مدیرعامل ش��رکت ارتباطات س��یار 
ای��ران )همراه اول( در گفت و گو با ایلنا، درباره جلس��ه 
وزی��ر ارتباط��ات و اپراتوره��ا در خصوص مش��کالت 
آنتن ده��ی گفت: جلس��ه ای با حضور وزی��ر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات برای بررس��ی دغدغه های مردم و 
اقداماتی که اپراتورها در چند وقت اخیر انجام داده اند، 
برگزار ش��د که نقشه راه اقدامات بعدی اپراتورها برای 

تکمیل پوشش آنتن دهی تلفن همراه را تعیین کرد. 
صدوقی با اش��اره به برنامه هم��راه اول برای کاهش 
قطع��ی تماس ه��ا و افزایش پوش��ش آنتن دهی تلفن 
هم��راه گفت: هم��راه اول در چند س��ال گذش��ته به 
خصوص در 17 ماه گذشته با راه اندازی 40هزار سایت 
تلفن همراه ب��رای کاهش قطعی تماس ه��ا و افزایش 
پوشش آنتن دهی تلفن همراه سرمایه گذاری سنگینی 
انجام داده اس��ت. البته ش��بکه همراه اول بر اس��اس 
شاخص های تعیین شده، مقداری افت کیفیت داشت، 
اما بر اس��اس تعهدی که با س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی وجود دارد، ش��اخص کیفیت همراه 
اول کنترل شد و در جایگاه مناسبی قرار گرفته است. 
وی تأکید کرد: بر اس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده 
در جلس��ه توس��ط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ش��اخص قطعی تلفن همراه در شهر تهران 0.6درصد 
و در کل کش��ور ای��ن می��زان کمتر اس��ت و در میان 
اپراتورهای تلفن همراه هم��راه اول کمترین قطعی را 
داش��ته است. مردم باید بدانند که از اسفندماه گذشته 
تا به ام��روز کیفیت ارتباطات همراه اول افزایش یافته 
و قطعی مکالمات با توجه به افزایش پوشش آنتن دهی 
کاهش یافته اس��ت که می تواند ارتباطات با کیفیت و 

پایداری را در اختیار مردم قرار دهد. 
مش��کالت  خص��وص  در  اول  هم��راه  مدیرعام��ل 
آنتن دهی گفت: در بس��یاری از م��وارد عدم همکاری 
ش��هرداری ها و مردم باعث ش��ده تا توس��عه پوش��ش 

آنتن دهی تلفن همراه با مش��کل روبه رو ش��ود و روند 
افزایش پوشش تلفن همراه کند شود. در جلسه با وزیر 
ارتباطات نیز ل��زوم هماهنگی ش��هرداری ها با وزارت 
کشور و شهرداری تهران مطرح شد تا اپراتورهای تلفن 
همراه بتوانند بعد از سال ها در برخی نقاط مجوز نصب 

را دریافت کنند. 
وحید صدوق��ی با بیان اینکه پوش��ش ضعیف تلفن 
همراه به ضرر مردم است، گفت: مردم از بابت افزایش 
پوشش تلفن همراه و س��المتی خود دغدغه دارند که 
در این جلس��ه نیز مطرح ش��د، اما م��ردم باید بدانند 
که افزایش پوش��ش تلفن همراه آزمایش ش��ده و عدم 
پوش��ش تلفن همراه یا پوش��ش ضعیف به ضرر مردم 

است و پوشش کامل به نفع مردم است. 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات س��یار ایران افزود: از 
سوی وزیر ارتباطات پیش��نهاد شد در صورتی که به 
واس��طه توس��عه یا عدم همکاری در مناطقی پوشش 
 ضعیف باش��د ی��ا کیفیت در ح��ال ارائ��ه از کیفیت 
تعریف ش��ده در پروان��ه افت ک��رد، 10 ثانیه اول به 
صورت رایگان ارائه شود. البته پیش از این نیز همراه 
اول در چنین مناطقی 3 ثانیه اول را به صورت رایگان 
عرضه می کرده اس��ت که حاال به 10 ثانیه ارتقا پیدا 

می کند. 
صدوق��ی افزود: در خصوص قطع��ی تلفن همراه اگر 
پروانه یک درصد را اعالم کرده باش��د، میانگین همراه 
اول در کلیه شهر ها 0.6 درصد است که عدد به مراتب 

کمتری در مقابل دو اپراتور دیگر تلفن همراه است. 
وی درباره ش��بکه رومینگ ملی خاطر نش��ان کرد: 
رومینگ ملی از س��ال 1393 راه اندازی ش��ده است و 
ب��ه صورت روزانه حدود یک میلیون و 100هزار نفر از 
مشترکان اپراتورهای دوم و سوم از همراه اول سرویس 
دریاف��ت می کنند. در نقاطی که از س��وی رگوالتوری 
اعالم ش��ود دسترسی برای استفاده ایجاد می شود، اما 
یک نکته مهم درباره عدم راه اندازی این س��رویس در 
بس��یاری از نقاط یا کالنش��هرها این مس��ئله است که 
ایج��اد دسترس��ی با توجه به ش��بکه های ش��ش الیه 

پیچیدگی های فنی دارد. 

مدیرعامل اپراتور اول در گفت  و گو با ایلنا: 

همراه اول کمترین میزان قطعی مکالمه را دارد 

هاله حامدی فر
 کارشناس اقتصادی
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با اینک��ه دریاف��ت مالیات از 
سود س��پرده های بانکی تا کنون 
در نظ��ام اقتصادی ای��ران رایج 
نبوده و از زمان تاسیس سیستم 
بانکی در ایران، سود سپرده ها و 
جوایز بانک��ی از دریافت مالیات 
مع��اف بوده اند، اما ای��ن روزها 
موضوع دریافت مالیات از س��ود 
سپرده های بانکی در رسانه های 
نزدیک به دولت عموما به چشم 
می خ��ورد. البته این نخس��تین 
باری نیس��ت که موض��وع اخذ 
مالیات از س��پرده های بانکی از 
س��وی دولت مطرح می ش��ود، 
س��ال گذش��ته و در بحبوح��ه 
تصویب بودج��ه در مجلس نیز 
این بحث ه��ا باال گرفته بود و از 
یک س��و، وزارت اقتصاد موافق 
از س��پرده های  مالیات  دریافت 
بانکی ب��ود و در س��وی مقابل، 
بان��ک مرک��زی مخال��ف بود و 
دریافت مالیات از سپرده بانکی 
را عاملی برای خروج س��پرده ها 

از بانک ها خوانده بود. 
با این هم��ه، دریاف��ت مالیات 
از سود س��پرده های بانکی یکی 
از چالش برانگیز تری��ن حوزه های 
تصمیم گیری پولی و اعتباری در 
سال های گذشته در ایران بوده و 
محل مناقش��ه بین دولتمردان و 
اقتصاددانان ش��ده است. در حال 
حاضر، وضع مالیات بر سپرده های 
بانکی برابر قانون ممکن نیست و 
س��پرده های مردم ن��زد بانک ها 
مش��مول معافیت مالیاتی است 
و برای این مه��م مجلس باید با 

دولت همراه شود. 
اگرچ��ه در برخ��ی کش��ورها 
معمول اس��ت که از درآمد ناشی 
از سپرده گذاری در بانک ها مالیات 
دریافت کنن��د و مطالعه قوانین 
مالیات��ی اعض��ای گ��روه 20 نیز 
نش��ان می دهد که در 18 کشور 
عضو این گروه، سود سپرده های 
بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی 
اس��ت و یا جزو درآمد مش��مول 
مالیات محاس��به می شود، اما در 
س��وی مقابل و در عین حال در 
بسیاری از کش��ورها نیز این امر 
معمول نبوده و سود سپرده های 
بانک��ی مع��اف از مالیات اس��ت. 
به س��خن دیگ��ر، با اینکه س��ود 
س��پرده های بانکی در عربستان 
سعودی نیز همانند ایران، معاف 
از پرداخت مالیات است، اما با این 
حال، هر دو ش��یوه در کشورهای 
دنی��ا معمول اس��ت و ه��ر کدام 

موافقان و منتقدانی دارد. 

از سود بانکی مالیات بگیرید
مرک��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
ابع��اد  گزارش��ی  در  اس��امی 
اقتص��ادی طرح »اخذ مالیات از 
سود سپرده های بانکی« را مورد 
واکاوی ق��رار داد و اع��ام کرد 
که مالیات از س��ود سپرده های 
بانک��ی می توان��د ب��ه افزای��ش 
می��ل به مص��رف و ن��ه خروج 
س��پرده ها از بانک و تغییر سبد 

سرمایه گذاری منجر شود. 
مس��ئله دریاف��ت مالی��ات از 
س��ود س��پرده بانکی در حالی 
طرح ش��ده اس��ت که براساس 
م��اده 145 قان��ون مالیات های 
این  مس��تقیم )مصوب 1394( 
درآم��د برای اش��خاص حقوقی 
مالی��ات  از  مع��اف  و حقیق��ی 
اس��ت. با این حال نشس��تی به 
قابلیت های  از  اس��تفاده  منظور 
موجود در ای��ن عرصه با حضور 
نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی 
از س��وی مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجلس ش��ورای اسامی برگزار 
ش��ده اس��ت که در آن، واکاوی 
ابع��اد دریافت مالیات از س��ود 

سپرده های بانکی مدنظر بود. 
بر اساس این گزارش، نماینده 
وزارت اقتص��اد موافقت خود را 
ب��ا این طرح به اس��تناد مطالعه 
و بررس��ی قوانین 30 کشور در 
ای��ن ح��وزه اعام کرده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که نماینده 
بان��ک مرکزی با بی��ان وضعیت 
نابس��امان نظام بانکی، اخذ این 

مالی��ات را عاملی برای تش��دید 
بحران ه��ای بانکی دانس��ت و با 
تخصیص  ناکارآمدی  ب��ه  توجه 
منابع  تخصیص  دولت��ی،  منابع 
را  مالی��ات  ای��ن  از  حاص��ل 
ناکارآمدت��ر از مصرف این منابع 
توس��ط س��پرده گذاران خوان��د 
مقاومت ه��ای  و  نگرانی ه��ا  و 
اجتماع��ی را عام��ل مهمی در 
اجرای این سیاس��ت بیان کرد. 
بان��ک مرکزی  بر این اس��اس، 
تصوی��ب این قانون را به فرصت 
آتی و ش��رایط باثبات و پس از 
اصاح��ات دیگر موک��ول کرده 

است. 

ابزار حکمرانی جدید
ک��ه  موضوعات��ی  از  یک��ی 
قان��ون  اصاحیه ه��ای  در 
)مورخ  مس��تقیم  مالیات ه��ای 
1394/4/31( م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه اس��ت، بحث ش��فافیت 
اقتص��ادی و دس��تیابی به نظام 
مالیات��ی  اطاع��ات  یکپارچ��ه 
اس��ت که از جمله م��وارد آن، 
و  بانک��ی  حس��اب های  بح��ث 
ارائ��ه اطاع��ات مشخص ش��ده 
به س��ازمان امور مالیاتی است. 
اس��تناد  با  کارشناس��ان  برخی 
به این م��اده قانون��ی معتقدند 
که ای��ن ماده زیرس��اخت الزم 
برای ش��فافیت در حوزه بانکی 
را فراه��م می کن��د و به همین 
دلیل، ضرورت��ی به اخذ مالیات 
بر سود سپرده با هدف شفافیت 
در نظام بانکی نیست. البته الزم 
به یادآوری اس��ت که مالیات بر 

سود س��پرده عاوه بر شفافیت 
بیش��تر و درآم��د بیش��تر، ابزار 
به حاکمیت  حکمرانی جدیدی 

می دهد. 

آثار اخذ مالیات از سود 
سپرده بانکی

مجلس،  پژوهش ه��ای  مرکز 
موافق��ت خود با دریافت مالیات 
از س��ود س��پرده های بانک��ی را 
اعام کرده و ش��رایطی را برای 
اجرایی کردن آن پیش��نهاد داده 
اس��ت. در ای��ن گ��زارش تاکید 
شده است که دریافت مالیات از 
سود سپرده های بانکی می تواند 
به افزای��ش میل به مصرف و نه 
خروج سپرده ها از بانک و تغییر 
سبد سرمایه گذاری منجر شود. 
از این رو، پیش��نهاد می شود که 
مح��ل مصارف درآم��د حاصله، 
نق��ش کلی��دی در ارزیابی آثار 
مالیات و همراه��ی نظام بانکی 

خواهد داشت. 
در ای��ن گ��زارش ب��ه صورت 
ش��فاف پیش��نهاد ش��ده است: 
»برای ارتقای شفافیت در نظام 
بانک��ی و تحق��ق بندهای یک و 
اقتصاد  کلی  سیاس��ت های   51
مقاومتی و نیز افزایش پایه های 
مالیاتی و کاهش وابس��تگی به 
درآمد نفت، پیش��نهاد می شود 
قان��ون   511 م��اده   2 بن��د 
نس��خ  مس��تقیم  مالیات ه��ای 
شود و س��ود سپرده های تمامی 
اش��خاص حقیقی و حقوقی اعم 
از سپرده های ارزی و ریالی نزد 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 

غیربانکی مشمول مالیات شود. 
از آنجای��ی که در ح��ال حاضر 
بر  مالیات  محاس��به  زیرساخت 
درآم��د اش��خاص حقیق��ی، در 
کش��ور وجود ندارد، پیش��نهاد 
می ش��ود مالیات بر سود سپرده 
ب��ه ص��ورت تکلیفی و ب��ا نرخ 
یکسان برای اشخاص حقیقی و 

حقوقی وضع شود.«
مجل��س  پژوهش��ی  ب��ازوی 
اس��ت:  کرده  تاکید  همچنی��ن 
»اولین قدم برای اجرای مالیات 
بر س��ود س��پرده می تواند این 
باش��د ک��ه از س��پرده هایی که 
هوی��ت صاح��ب آن مش��خص 
نیست، مالیات اخذ شود. با این 
روش، بار اجتماعی اخذ مالیات 
بر س��ود سپرده بس��یار کاهش 
خواهد یاف��ت و بدین طریق از 
ایجاد ش��وک در س��ایر بازارها 

جلوگیری می شود.«
همچنین  گ��زارش  ای��ن  در 
س��ایر  »ب��رای  اس��ت:  آم��ده 
س��پرده ها تنه��ا در صورتی که 
سود س��پرده های ش��خص در 
سال بیش از مبلغ معینی مانند 
ی��ک میلیارد ریال باش��د، نرخ 
مالیات بیش��تر از صفر خواهد 
بود و برای سایرین نرخ مالیات 
بر سود سپرده صفر خواهد بود. 
بدین طریق، بخش عمده مردم، 
مخاطب این طرح نخواهند بود 
و صرف��ا س��پرده گذاران کان 
نظام بانکی مشمول آن خواهند 
ش��د و نهایتا پیشنهاد می شود 
وضع مالیات بر س��ود س��پرده 
با نرخ ه��ای جزیی آغاز ش��ود 
اطاعات  تا ضمن جم��ع آوری 
بانکی توسط  کامل سپرده های 
س��ازمان امور مالیاتی و امکان 
محاسبه دقیق کشش سپرده ها 
و تعیی��ن نرخ مالی��ات بهینه، 
امکان مدیریت تبعات احتمالی 
آن در فض��ای اقتصاد کان نیز 

مهیا باشد.«

چراغ سبز مجلس
با اینکه اراده دولت بر دریافت 
مالی��ات از س��ود س��پرده های 
بانکی اس��ت، ام��ا ب��ا این همه 
هن��وز زمان، چگونگی و نرخ آن 
مشخص نیست، بنابراین از آنجا 
که در حال حاضر س��پرده های 
بانک��ی براب��ر قان��ون مش��مول 
معافی��ت مالیاتی اس��ت و برای 
این مهم باید قانون اصاح شود، 
این گ��زارش مرکز پژوهش های 
مجل��س را می توان چراغ س��بز 
مجلس ب��رای همراهی با دولت 
در موض��وع دریاف��ت مالیات از 
سود سپرده های بانکی دانست. 

چراغ سبز مجلس شورای اسالمی برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

چالشجدیدبانکها

در حالی لیزینگ مس��کن در 
اواخر س��ال گذش��ته آزاد ش��د 
که لیزین��گ بانک ها برای ورود 
به این بح��ث دارای ممنوعیت 
اس��ت  این موضوعی  هس��تند، 
ک��ه اکنون م��ورد انتقاد انجمن 
لیزینگ ق��رار گرفته و معتقدند 
که این نگاه بانک مرکزی اشتباه 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بح��ث 
آزادس��ازی ورود لیزینگ ه��ا به 
ح��وزه مس��کن در چند س��ال 
اخیر م��ورد توجه ق��رار گرفت 
بی��ن  زی��ادی  رایزنی ه��ای  و 
ش��رکت های لیزین��گ و وزارت 
بان��ک  ب��ا  شهرس��ازی  و  راه 
مرکزی انجام ش��د ت��ا اینکه در 
اواخر سال گذش��ته با بازنگری 
که در دس��تورالعمل لیزینگ ها 
ش��کل گرفت و در شورای پول 
و اعتبار تصویب ش��د، اما ساز و 
کاری که درباره آن اعام ش��د، 

از این حکایت داشت که ظاهرا 
ش��رایط مناس��بی برای برپایی 
وج��ود  مس��کن  لیزینگ ه��ای 

ندارد. 
تعیین ش��ده،  ش��رایط  در 
لیزینگ ها می توانستند تا سقف 
۷0درصد از قیمت کارشناس��ی 
متقاضی��ان  ب��ه  را  مس��کن 
تسهیات با سود 21درصد ارائه 
کنن��د. در عین ح��ال که دوره 
کوتاه مدت  اقس��اط  بازپرداخت 
بود و چندان با شرایطی که وام 
مس��کن برای متقاضیان فراهم 

می کرد، مطابقت نداشت. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
مدیران انجم��ن لیزینگ تاکید 
داشتند نباید در شرایط موجود 
ای��ن انتظ��ار بین م��ردم ایجاد 
ش��ود که بتوانن��د بافاصله بعد 
از اب��اغ دس��تورالعمل لیزینگ 
از آن برای استفاده از تسهیات 
مس��کن کمک بگیرن��د، چراکه 

ب��رای  الزم  زمینه ه��ای  بای��د 
ورود لیزینگ ها مهیا ش��ود. این 
موض��وع م��ورد توجه ب��ود که 
بلندمدت  باید  مسکن  اعتبارات 
بخ��ش  در  و  ش��ده  پرداخ��ت 
لیزینگ ها هم به این روال باشد. 
از س��وی دیگر ممنوعیت ورود 
لیزینگ ه��ای بانک ها از س��وی 
بانک مرکزی به لیزینگ مسکن 

مورد توجه بود. 
با گذشت نزدیک به یک سال 
لیزینگ مس��کن  آزادش��دن  از 
و اجرایی نش��دن آن، دبی��رکل 
انجم��ن لیزین��گ در ای��ن باره 
اس��ت.  ارائه کرده  توضیحات��ی 
آنطور که موقع��ی عنوان کرده 
با مجوز بانک مرکزی لیزینگ ها 
می توانند به بخش مسکن وارد 
شوند، اما لیزینگ های غیربانکی 
و این یکی از مس��ائلی است که 

باید حل و فصل شود. 
به گفته وی نگاه بانک مرکزی 

به لیزینگ بانک ها باید تغییر کند 
چراکه اکنون نگاهی که در مورد 
آنها وجود دارد، اشتباه است. بانک 
مرکزی باید تدابیری بیندیشد که 
لیزین��گ بانک ها ه��م بتواند به 
بخش مس��کن وارد ش��وند، اگر 
قرار باش��د که در این باره اقدامی 
نکنن��د، اصا چرا بای��د لیزینگ 

داشته باشند؟ 
موقع��ی با بی��ان اینک��ه باید 
مق��ررات الزم ب��رای لیزین��گ 
بانک ه��ا فراه��م ش��ود، گفت: 
اگر قرار اس��ت بخش��نامه ای را 
بانک مرکزی به طور یکس��ان به 
بانک ها و لیزینگ های آنها اباغ 
لیزینگ ها  کند، به ط��ور حت��م 
نمی توانن��د از پ��س آن برآیند. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه 
بای��د نوع نظارت ب��ر لیزینگ ها 
متف��اوت از نظارت ب��ر بانک ها 
باشد، چراکه جنس فعالیت آنها 

با یکدیگر فرق می کند. 

دبی��رکل انجم��ن لیزینگ با 
اینکه دغدغ��ه بانک  اش��اره به 
مرکزی اصاح نظام بانکی است، 
اف��زود: ولی نباید ای��ن موضوع 
موجب ضربه زدن به شرکت های 
لیزینگ شود، چراکه لیزینگ ها 
نیازمن��د اصاح نیس��تند و در 
حال ش��کل گیری و توسعه بوده 
و در این شرایط اصاح قانون به 
کار نمی آید. بلکه باید به سمت 
تدوین قوانی��ن و مقررات برای 

لیزینگ ها پیش رفت. 
وی با اشاره به اینکه قوانینی 
برای لیزینگ ها در حال تدوین 
نظرهایی  افزود: حت��ی  اس��ت، 
وج��ود دارد که نباید لیزینگ ها 
را جزو بازار غیرمتش��کل پولی 
به حس��اب بیاوری��م، چراکه در 
این بازارها پول و س��پرده گیری 
لیزینگ ها  می ش��ود درحالی که 
سپرده پذیر نیس��تند و باید این 

نگاه تغییر کند. 

انتقاد انجمن لیزینگ ایران به بانک مرکزی

چرا لیزینگ بانک ها به مسکن وارد نمی شوند؟ 

گزارش2

اقتصاد کالن

7 سالگی هدفمندی یارانه ها را جشن بگیریم! ؟ 
فرمان پرحاشیه یک 

رئیس جمهوری
احمدی ن��ژاد آغازگ��ر طرح��ی ب��ود که با گذش��ت 
هفت س��ال بازمانده اصلی آن هزینه های سرسام آور و 
سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده ای است که 

دست به دست می چرخد و به نتیجه ای نمی رسد. 
شاید زمانی  که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه 
ملی حاضر و از ش��روع طرحی که در دس��تور کار قرار 
داده ب��ود خبر م��ی داد، تصور هم نمی ک��رد جریانی را 
کلید می زند که حتی دولت ه��ای بعد از او هم نتوانند 
به راحتی از باتاقش خارج ش��ده و بعد از گذشت چند 
سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هرچند سازوکاری 
که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی 

قابل تصور داشت. 
به گ��زارش ایس��نا، همزمان ب��ا 29 آذرم��اه قانون 
هدفمندی یارانه ها وارد هش��تمین سال از شروع خود 
ش��د. دولت نهم با هدف اج��رای طرح تحول اقتصادی 
الیحه ای را به مجلس برد و با وجود اختاف نظرهایی که 
در مورد آن بود، س��رانجام با رأی نهایی شورای نگهبان 

در دی ماه 1388 مصوب شد. 
اس��اس این قانون 1۶ ماده ای اص��اح رویه پرداخت 
یاران��ه و به عبارت��ی حذف تدریجی سوبس��ید از مواد 
س��وختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقام و توزیع 
درآم��د حاصل از تغیی��ر قیمت حامل ه��ای انرژی تا 
50درصد به صورت نق��دی و غیرنقدی بین خانوارها، 
30درصد در بخش های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و 
سامت جامعه و 20درصد مانده هم برای تامین بخشی 
از هزینه های دولت به ویژه در طرح های عمرانی بود، اما 
گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف 

جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد. 
رئیس جمه��ور وقت در 2۷ آذرماه 1389 به رس��انه 
ملی آمد و اعام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها و ارائه حامل ه��ای انرژی با قیمت 
اصاح ش��ده را رس��ما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز 
افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 
400درصدی رشد کرد، به طوری که در مهم ترین اقام 
بنزین از لیتری 100 به 400 تومان س��همیه ای و ۷00 
توم��ان آزاد و گازوییل از لیت��ری 1۶.5 به 150 تومان 
س��همیه ای و 350 تومان آزاد رسید.  اما چاشنی اصلی 
تغییرات قیمت، یارانه های نقدی بود و قرار ش��د در هر 
ماه به هر خانوار بر اس��اس تع��دادی که ثبت نام کرده 
بودند حدود 45 هزار و 500 تومان پرداخت ش��ود که 
با وجود ظاهری خوش��ایند، ماجرا روی دیگری داشت، 
چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف 
دهک بندی ش��روع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر 
مبنای منابع درآمد و دارایی های شان کرد و به نتیجه ای 
نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که 
خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷5 میلیون 
نف��ری را در بر می گرفت گذاش��ت؛ تصمیمی که خود 
آغاز انحراف قانونی و رس��یدن به وضعیت فعلی را رقم 
زد.  روال بی ضابطه پرداخت جمعی یارانه های نقدی به 
نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت 
رقم��ی نزدیک ب��ه 3400 میلیارد توم��ان در هر ماه و 
ت��ا حدود 42 هزار میلیارد تومان در س��ال، با توجه به 
اینکه درآمد ناش��ی از اصاح قیم��ت حامل های انرژی 
پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت 
س��هم بخش های تولی��د و درمانی و خ��ود دولت باقی 
نگذاش��ت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را 
ه��م فراهم آورد.  این روند ادام��ه پیدا کرد تا به دولت 
یازدهم رس��ید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای 
تبلیغاتی خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری را تغییر 
روال اج��رای قان��ون هدفمندی یارانه ها ق��رار داد و بر 
غربالگری یارانه بگیران تاکید داشت، بر همین اساس در 
ابتدای اس��تقرار دولت بحث های متفاوتی درباره روش 
حذف غیرنیازمندان ش��کل گرفت، ام��ا در نهایت این 
دولت هم که خ��ود را در غربالگری ناتوان دید تصمیم 
به ثبت نام مجدد از متقاضی��ان دریافت یارانه در آغاز 
سال 1393 گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود 
کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷3میلیون اعام 
نیاز کردند. البته س��ال 1393 زمانی هم برای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها بود به گونه ای که در اردیبهشت نرخ 
هر لیتر بنزین سهمیه ای از 400 به ۷00 تومان و بنزین 
آزاد از ۷00 به 1000 تومان افزایش یافت و در ادامه هم 
در سال 1394 کا بنزین سهمیه ای با نرخ ۷00 تومان 

را حذف و با 1000 تومان تک نرخی کرد. 
در حدود س��ه س��ال اخیر ب��ا وجود تاکی��دی که بر 
غربالگری یارانه بگیران در بودجه وجود داش��ت دولت در 
این باره به بهانه نب��ود پایگاه اطاعاتی کافی موفق عمل 
نک��رد و تنها حدود 4میلیون را ح��ذف کرد و در نتیجه 
اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع 
یارانه بگیران برگرداند.  ام��ا اولین بودجه دولت دوازدهم 
رویی دیگ��ر برای تبصره هدفمن��دی دارد، به طوری که 
س��هم پرداخت های نق��دی تا نصف کاه��ش یافته و به 
23هزار میلیارد تومان در س��ال رسیده است؛ رقمی که 
نش��ان می دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل 
30 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سوی 
دیگر پیش بینی درآمد 1۷ هزار و 400 میلیاردی از محل 
افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده که براساس 
آنچه خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال 
افزای��ش قیمت بنزین از 1000 ب��ه 1500 و گازوییل از 
350 به 400 وجود دارد.  آیا برای هفت س��الگی قانونی 
که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست 

رسید، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود! ؟ 

یادداشت

نفت زدگی اقتصاد

 کوتاه مدت بودن عمر بنگاه های اقتصادی در ایران به این 
دلیل است که کشور ما عمدتا تولیدمحور و حتی تجارت محور 
نیس��ت. در حقیقت عمده اقتصاد کشور ما اقتصاد مبتنی بر 
نفت اس��ت. به همین دلیل اس��ت که اهمیت وجود یا عدم 
وجود بنگاه های اقتصادی برای مسئوالن و حتی صاحبان این 
بنگاه ها جا نیفتاده و نقش پررنگی در مقوله اقتصاد کشور پیدا 
نمی کنند.  مسئله دیگر این است که تولید و کار اقتصادی که 
در کشور انجام می شود تا به امروز عمدتا دولتی بوده و بیشتر 
بنگاه های بزرگ کشور بنگاه های دولتی هستند. وقتی بنگاهی 
به دولت وصل است ریسک پذیری در آن باالتر می رود به این 
معنی که بنگاه تحت هر ش��رایطی سرپا می ماند و دراین باره 
ب��ا بنگاه خصوصی تفاوت زی��ادی دارد. یک بنگاه خصوصی 
صاحبان سهام دارد و باید توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت 
آن وجود داشته باشد، اما بسیاری از بنگاه های دولتی با وجود 
عدم توجیه اقتصادی در حال ادامه فعالیت هس��تند. یعنی 
لزوم��ا ادامه کار یک بنگاه، به معنای موفقیت و س��ودآوری 
آن نیس��ت، بلکه نگرش صاحبان بنگاه ب��رای نگهداری آن 
بوده است، دولت صاحب این بنگاه است و صرف اینکه برای 
عده ای اشتغال ایجاد شود، بنگاه زیان ده را نگه می دارد. حتی 
گاهی از منبع دیگری، به بنگاه سرمایه تزریق می کند که آن 
را سرپا نگاه دارد، اما یک مجموعه خصوصی به مسئله اینگونه 
نگاه نمی کند، زیرا در هر حال برای مجموعه سرمایه گذاری 
کرده و باید برای  س��هامداران صرفه اقتصادی داشته باشد تا 
بنگاه ادامه حیات پیدا کند. در این شرایط اگر بنگاه اقتصادی 
به سوددهی مطلوب نرسد یا زیان ده شود، سرمایه گذار کسب 
و کار را تعطی��ل می کند. این تفاوت عمده ای اس��ت که بین 

بنگاه های دولتی و خصوصی وجود دارد. 
مسئله دیگر این است که بس��یاری از بنگاه ها در ایران، 
برای بن��گاه داری بخش خصوصی تعریف نش��ده اس��ت و 
ای��ن نیز به دلیل اقتصاد مبتنی بر نفت اس��ت. اگر ش��ما 
صادرکننده باش��ید، چه میزان می توانید صادرات داش��ته 
باشید که مقابل صادرات نفتی معنی دار باشد؟ این فاصله 
قاب��ل رقابت نیس��ت. به طور مثال گفته می ش��ود تولید و 
صادرات خیلی خوب اس��ت، ولی در حال حاضر به بخش 
تولید به چشم اش��تغال زایی نگاه می شود و اهمیت تولید 
تا حدودی در حوزه اشتغال زایی مورد توجه قرار می گیرد. 
کسی نمی خواهد بنگاهی که اشتغال زایی دارد، تعطیل شود 
و این تمایل به ادامه کار به خاطر اش��تغال زایی اس��ت نه 
منافع آن س��ازمان. زیرا کشور با جمعیت 80 میلیون نفر 
را ب��ا فروش نفت اداره می کنی��م. وقتی موضوعی اهمیت 
نداشته باشد و کشور نیازمند تولیدکننده ها، صادرکننده ها و 
کارآفرینان نباشد، قاعدتا استراتژی ها و سیاست های کشور 
نیز در مسیر ایجاد زیرساختارهای مناسب برای آنها پیش 
نخواهد رفت. به همین دلیل اس��ت که این زیرس��اختارها 
در ای��ران وجود ندارد.  تا 15 س��ال پی��ش جایزه ای به نام 
جای��زه صادراتی ب��ه صادرکنندگان تعل��ق می گرفت که 
سال هاست از این جایزه خبری نیست. در بحث تولید نیز 
اگر کس��ی بخواهد کار تولیدی شروع کند، به دلیل فراهم 
نبودن زیرساخت ها به اندازه ای با مشکات روبه رو می شود 
که در بیش��تر م��وارد کار را رها می کند. در کش��ور ترکیه 
اگر فردی بخواهد در زمینه داروهایی که در کش��ور تولید 
نمی شود، به ویژه داروهای  های تک، سرمایه گذاری کند، به 
میزان سرمایه گذاری فرد، دولت پول باعوض می دهد. در 
کش��ور چین، دولت برای تولیدکننده قیمت کاال را تعیین 
می کند. به طور مثال دولت محاسبه می کند که قیمت کاال 
باید چقدر باشد تا بتواند بازار خاورمیانه را به دست بیاورد، 
اگر به طور مثال این رقم 3 دالر باشد و تولیدکننده بگوید 
رقم ۶ دالر منطقی اس��ت، دولت از تولیدکننده می خواهد 
کاال را در ب��ازار 3 دالر بفروش��د و 3 دالر مابقی را خودش 
پرداخت می کند و این باعث می شود که چین به بزرگ ترین 
صادرکننده تبدیل شود، بنابراین این نگرش نیازمند توسعه 
بنگاه های اقتصادی است و در دنیا امتحان پس داده است، 

اما هنوز با اذهان و فرهنگ کشور ما فاصله زیادی دارد. 
در ایران اگر یک اس��تارت آپ کوچک بخواهد کار خودش 
را ش��روع کند و نیاز به س��رمایه داش��ته باش��د، تسهیاتی 
دریاف��ت نمی کند. صندوق هایی که در راس��تای حمایت از 
صنایع کوچک، استارت آپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان 
ایجاد ش��ده، قوانی��ن و مقررات��ی دارد که حت��ی نمی توان 
از تسهیات ش��ان اس��تفاده کرد. ب��رای پرداخ��ت یک وام 
18درص��دی حتما وثیقه ای از فرد می خواهد که 120درصد 
وامی که پرداخت می ش��ود، ارزش داش��ته باشد. درحالی که 
وقتی چند فارغ التحصیل دانشگاهی، می خواهند یک کسب 
و کار راه بیندازن��د، چنین وثیق��ه ای در اختیار ندارند یا اگر 
چنین وثیقه ای در اختیار داشته باشند، سراغ این تسهیات 
نمی آیند. البته این مش��کل از صندوق نیست؛ زیرا صندوق 
طبق قوانین و مقررات از پیش تعیین ش��ده فعالیت می کند، 
اما مشخص است که نگرشی که قوانین و مقررات را تعریف 
می کند، هنوز با نگرشی که الزمه توسعه بنگاه های اقتصادی 
کشوری مثل ایران است، فاصله زیادی دارد. قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان مصوب شده و طبق آن شرکت های 
دانش بنیان تا 15 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، 
اما در عمل ش��اهد هس��تیم ک��ه این معافی��ت مالی با چه 
مش��کاتی اختصاص پیدا می کند. در این مورد هنوز دست 
و دل مس��ئوالن حتی برای شرکتی که مورد تایید خودشان 
بوده، می لرزد و این داس��تان اصلی بنگاه های اقتصادی ایران 
اس��ت که جلوی رش��د را می گیرد. وقتی جلوی رشد گرفته 
می ش��ود، ش��رکت هایی هم که با انگیزه های ش��خصی این 
مراحل را طی می کنند و جلوتر می روند، در مراحل بعدی در
می مانند.                                           منبع: آینده نگر 
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فرص�ت ام�روز: محمدباق��ر نوبخت 
روز چهارش��نبه پ��س از جلس��ه هیأت 
دولت در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ب��ه نیابت از 
دول��ت در وقت مقرر الیح��ه بودجه 97 
کل کش��ور را آم��اده و رئیس جمه��وری 
نی��ز آن را هفته گذش��ته به مجلس ارائه 
کرد، افزود: سیاس��ت عمومی بودجه که 
به مثابه برنامه یک س��اله اس��ت اهدافی 
را باید برای س��ال مال��ی آتی دنبال کند 
و آنچه در س��ال آینده دنبال می ش��ود، 
مش��ابه آنچ��ه در طول دول��ت یازدهم و 
س��ال های قبل ب��ود، مهار ت��ورم و کنار 
آن موضوع اش��تغال، تولید و کاهش فقر 
مطلق است. وی ادامه داد: در سال جاری 
و س��ال قبل دولت از دو مس��یر موضوع 
اش��تغال و تولی��د را دنب��ال می کردیم و 
یکی از مس��یر تس��هیالت غیردولتی که 
عموما بانکی بود برای واحدهای تولیدی 
بخش خصوصی پرداخت وام می ش��د که 
ای��ن ارق��ام را من ه��ر هفته برای ش��ما 
گزارش می دهم. رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه تصریح کرد: به دنبال آنچه س��ال 
گذشته انجام شد، 17هزار 900 میلیارد 
تومان تس��هیالت به حدود 24هزار واحد 
تولیدی ارائه ش��ده است و از مسیر دیگر 
42هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی را 
از خزان��ه به طرح ه��ای عمرانی پرداخت 
کردی��م و نتیج��ه آن را نیز برای رش��د 
اقتصادی و اش��تغال را در س��ال گذشته 
و در نیمه اول امس��ال مش��اهده کردیم 
که رش��د حدود 6.5 درصدی تا 7درصد 
بدون نفت و با نف��ت و همچنین کاهش 
یک واحد درصدی نرخ بیکاری داشتیم. 

سال آینده؛ سال اشتغال جوانان
نوبخ��ت ادامه داد: برای بودجه س��ال 
آینده مصمم هس��تیم 17ه��زار و 900 
میلی��ارد تومان به 75هزار میلیارد تومان 
افزای��ش دهیم که بخ��ش کوچکی از آن 
در حدود 17هزار میلیارد تومان از مسیر 
اصالح حامل های انرژی به دس��ت می آید 
و بقیه آن از منابع مختلف برای اش��تغال 
بزرگ تأمین می کنیم و تصمیم داریم که 
سال آینده سال اش��تغال جوانان باشد و 
همانط��ور که در هدف مه��ار تورم موفق 
بودی��م، خانوارها ش��اهد خواهند بود که 
این کار را انجام خواهیم داد. وی تصریح 
کرد: البته دولت همانط��ور که می دانید 
سیاس��ت مهار ت��ورم را دنب��ال می کند 
و حت��ی ع��ده ای تأکید داش��تند دولت 
می تواند آنق��در به کاهش قیمت عمومی 
و یک رقمی ش��دن نرخ تورم تأکید نکند 
و نرخ تورم می تواند چند درصد بیش��تر 
باش��د، ول��ی در ازای آن رون��ق به وجود 
آید، خ��وب دول��ت مقاوم��ت می کند و 
اکنون ه��م مردم باید بدانند دولت تحت 
هیچ ش��رایطی آماده نیست که کاالیی را 
گران کند یا اجازه گران فروشی به کسی 
را بده��د و باید این اعتم��اد را به دولت 
خدمتگزار داش��ته باش��ید ب��رای تحقق 
خواسته هایی که شما دارید و آن افزایش 
اش��تغال هس��ت این اقدام را انجام دهد. 
س��خنگوی دولت گفت: در کنار آن بحث 
مقابله با فقر است که البته ایجاد اشتغال 
در این مس��یر از طریق کمک بخش غیر 
دولت��ی برای طرح ه��ای عمرانی به جای 

42هزار میلیارد تومان در س��ال گذشته، 
سال آینده بالغ بر 126هزار میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی خواهیم گذاشت. 
س��خنگوی دولت درب��اره کاهش فقر نیز 
تصری��ح کرد: دولت به هیچ وجه ریالی از 
منابعی که برای اجرای پرداخت یارانه ها 
اس��ت، تصمیم ندارد آن را به خزانه واریز 
کن��د و همچنان تأکی��د می کنم و در هر 
محفلی باش��د این را اعالم خواهم کرد و 
مستندات را ارائه می کنم که سال آینده 
ه��م ما هم��ه یارانه هایی را ک��ه دریافت 
می کنیم باز به جامعه برمی گردانیم، ولی 
شکل آن عوض می شود و می خواهیم به 
نیازمندان بدهی��م و حتی درباره کاهش 

فقر مطلق عمل کنیم. 

به همه نیازمندان یارانه پرداخت 
می شود

س��خنگوی دولت با تأکید ب��ر اینکه 
در س��ال آینده به همه نیازمندان یارانه 
پرداخت می شود، گفت: شیوه پرداخت 
یاران��ه به س��مت عدالت و اف��رادی که 
نیازمند هس��تند، تغییر می یابد. نوبخت 
افزود: در س��ال آینده به همه نیازمندان 
یاران��ه خواهیم داد و همه کس��انی که 
یاران��ه می گیرن��د، ولی دریاف��ت یارانه 
آنه��ا کمتر از خط مس��تمری که امروز 
درآن به آنها پرداخت می ش��ود، مجددا 
یک یارانه دیگر پرداخت خواهد ش��د و 
تصمیم داریم ش��یوه پرداخ��ت یارانه را 
به س��مت عدالت و اف��رادی که نیازمند 
هس��تند تغیی��ر دهی��م. وی از م��ردم 
خواست که به خدمتگزاران خود اعتماد 
کنن��د و گفت: ما تحت هیچ ش��رایطی 
به ناراضی ش��دن مردم از خود نیس��تم 
و می فهمی��م ک��ه ش��رافت، موفقیت و 
س��رمایه اجتماعی م��ا در رضایت مردم 
اس��ت و آن��ان به ما اعتم��اد کنند و در 
راستای اینکه برای فرزندان آنها بتوانیم 
ش��غل ایجاد کنیم و در کنار آن کاهش 
تورم است و بتوانیم این افتخار را داشته 
باش��یم که نرخ بی��کاری را هم کاهش 
دهیم، این اقدام��ات را انجام می دهیم، 
بنابراین هیچ اقدامی در جهت عدم رفاه 

مردم انجام نمی شود. 

حداکثر تورم در کشور 10.5 تا 
11درصد می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین 
در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره قیمت های 
حامل های ان��رژی در س��ال آینده گفت: 
همانگونه که توسط مجامع جهانی گزارش 
شده است، نرخ تورم در ایران امسال 9.9 
درصد یعنی یک رقمی است و محاسبات 
صورت گرفته اس��ت که ما در سناریوهای 
مختل��ف اگ��ر بخواهی��م اص��الح قیمت 
حامل های انرژی را داش��ته باشیم به ازای 
هر مقدار افزایش چق��در نرخ تورم تغییر 
خواه��د کرد و بزرگ ترین ع��ددی که در 
محاس��باتی ما اس��ت بین 2 تا 2.4 واحد 
در س��طح اس��ت. نوبخت ادامه داد: اینکه 
دوباره تورم کشور 40درصدی شود درست 
نیس��ت و حداکثر تورم در کشور 10.5 تا 
11درصد می ش��ود و ما غی��ر از آن اجازه 
نمی دهی��م عده ای به این بهان��ه اقدام به 
گران فروشی کنند و این مسئله ای است که 
در افزایش قیمت های انرژی مطرح است، 

گران فروش��ی است و عده ای به این بهانه 
انتظارات تورمی را باال می برند و دولت قویا 
در این زمین��ه در عرصه حضور و نظارت 
خواهد داشت. وی همچنین گفت: درباره 
قیمت حامل های انرژی هنوز عددی نهایی 
نش��ده و درصورت جمع بن��دی به اطالع 
ملت خواهیم رس��اند. س��خنگوی دولت 
درباره میزان منابع برای ایجاد اشتغال در 
کشور توس��ط دولت دوازدهم یادآور شد: 
ما یک مجوز کلی از مجلس داش��تیم که 
بتوانی��م حداکثر تا حدود 17هزار میلیارد 
تومان از اصالح قیم��ت حامل های انرژی 
برای بحث اش��تغال به کار بگیریم و برای 
ای��ن کار همانطور گفتم ح��دود 75هزار 
میلیارد تومان نی��از منابع مالی داریم که 
ط��ی چهارس��ال آینده ما ک��ه این دولت 

دوازدهم برای اش��تغال صرف خواهد کرد 
حدود 300هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
وی تصریح کرد: سیاست دولت نیست که 
هر س��ال اصالح قیمت حامل های انرژی 
انجام شود و همانطور که از دو سال پیش 
این اقدام انجام نش��د و مطمئنا این اقدام 
فق��ط یکبار اس��ت و اج��ازه نخواهیم هر 
سال مثل گذشته بگوییم درصدی قیمت 
حامل های انرژی باال رود و فقط یکبار این 
کار صورت می گیرد. نوبخت تصریح کرد: 
قانون نی��ز پرداخت یارانه ه��ا را منوط به 
اص��الح 95درصد کرده که به قیمت فوب 
خلیج فارس برس��انیم و با همه این موارد 
این اقدام را در دولت گذشته یک بار انجام 
دادیم و امروز رقم��ی قطعی برای قیمت 

حامل های انرژی وجود ندارد. 

سخنگوی دولت: 

درباره قیمت حامل های انرژی هنوز عددی نهایی نشده است
اقتصاد کالن

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه: 
عوارض خروج از کشور متناسب با 
تنوع و تعدد مسافرت متفاوت است

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت عوارض خروج از 
کشور در الیحه پیشنهادی بودجه 97 متناسب با تنوع و تعدد 
مسافرت متفاوت بوده و همچنین برای انواع سفرهای عبادی، 
فرهنگی، درمانی و س��یاحتی عوارض مختلفی تعریف ش��ده 
اس��ت. »ابوذر ندیمی« در گفت وگو با ایرنا در رابطه با افزایش 
عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه 97 گفت: سه رویکرد 
در عوارض خروج از کش��ور وجود دارد، نخس��ت اینکه عوارض 
س��فرهای فرهنگی، زیارتی و س��یاحتی با هم متفاوت است و 
عزم دولت و مجلس ش��ورای اسالمی این است که فاصله بین 
امور زیارتی و س��یاحتی داشته باش��یم. وی اظهارداشت: البته 
امور س��یاحتی نیز خود به دو نوع امور درمان، مس��افرت های 
شغلی اجباری و یا سفر به منظور گردش و تفریح است. مشاور 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: گاهی شاهد هستیم 
که افراد سفرهایی به منظور خرید و بازدید از ده ها مرکز خرید 
انجام می دهند ک��ه ما برای این مورد پیش��نهاد می دهیم در 
مناطق آزاد مراک��ز خریدی دایر کنیم و هزینه هواپیما، هتل، 
مترج��م و غیره را برطرف کنیم. وی اضافه ک��رد: اما اگر افراد 
می خواهند هزینه هایی از این دست داشته باشند باید بخشی 
از آن کنترل ش��ود، البته این نیز پیشنهاد است و اگر مجلس 
و دولت تفاهم دیگری داش��ته باشند این میزان تغییر می کند. 
ندیمی با بیان اینکه عوارض خروج از کشور شامل 80میلیون 
جمعیت کشور نیس��ت، گفت: درآمد حاصل از این موضوع در 
بودجه دولت چندان قابل توجه نیس��ت، ام��ا با این حال باید 
عوارضی برای خروج از کش��ور در نظر گرفته ش��ود. وی تأکید 
کرد: مسائل مربوط به حوزه ورود و خروج مسئله اصلی الیحه 
بودجه 97 نیست و بودجه 346هزار میلیارد تومانی با چند هزار 
میلیارد تومان باال و پایین نمی رود و دولت تالش می کند بین 
ضرورت های س��فر تفاوت قائل شود. الیحه بودجه پیشنهادی 
1397 کل کش��ور 19 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسالمی 
ش��د؛ در این الیحه دولت پیش��نهاد کرده است عوارض خروج 
مسافر از کشور به حدود سه برابر میزان 750هزار ریالی فعلی 
افزایش یابد. در این الیحه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر 
از مرزهای کش��ور برای هر نفر 2میلی��ون و 200 هزار ریال و 
ع��وارض خروج زائرین حج تمتع، عمره و عتبات عالیات نصف 
این رقم یعنی یک میلیون و یکصد هزار ریال پیش بینی شده 
اس��ت. این رقم برای س��فر دوم به میزان 50درصد و سفرهای 
س��وم و بیش��تر به میزان 100درصد افزای��ش در نظر گرفته 
اس��ت که مبلغ 400هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه 
زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث 

فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد. 

انرژی

وزیر نفت: 
در شهرهای بزرگ بنزین یورو4 

توزیع می شود
وزیر نفت، علت آلودگی هوا را وجود ذرات معلق 
و عدم احتراق مناسب در خودروها دانست و گفت: 
در شهرهای بزرگ بنزین یورو 4 و گازوییل بدون 

گوگرد توزیع می کنیم. 
بیژن نامدار زنگنه روز چهارش��نبه در حاش��یه 
هی��أت دولت در جمع خبرن��گاران درباره آخرین 
رون��د کار خام��وش کردن چاه رگ س��فید افزود: 
همانطور ک��ه قبال همکاران من اع��الم کردند دو 
روش ب��رای خاموش کردن این چ��اه وجود دارد، 
یکی از باال و دیگ��ری از پایین و عمق زمین و در 
محلی که نفت وارد چاه می ش��ود، این کار صورت 
می گیرد. وی ادامه داد: ما به دلیل اینکه اطمینان 
کامل از اجرای موفق کار داشته باشیم، از روزهای 
اول ه��ر دو روش را در نظر گرفتیم و ضمن اینکه 
تمهی��دات الزم ب��رای اینکه عملی��ات از باال برای 
مهار چاه انجام ش��ود، دو چاه در کنار آن ش��روع 
به حفاری شد که یکی از این چاه ها بسیار نزدیک 
به نقط��ه تالقی با تغذیه این چاه در حال فوران و 
آتش سوزی حفر ش��ده که ان شاءاهلل ظرف مدت 
کوتاه��ی و کمتر از یک هفته ب��ه آن نقطه اصلی 

نزدیک می شویم. 
وی ادامه داد: در آنجا اول آب تزریق می کنند و 
بعد از اطمینان، ش��روع به تزریق گل و مواد دیگر 
می ش��ود تا چاه کنترل ش��ود البت��ه در این مدت 
چندین بار از باال برای کنترل چاه تالش ش��د ولی 
این تالش ها به دلیل فشار زیاد باالی 200 اتمسفر 
فشار سیال در آن مکان تاکنون موفق نبوده است 

و دوستان قصد دارند دوباره ادامه دهند. 
وزی��ر نفت تصری��ح کرد: م��ن تأکید ک��رده ام 
اقداماتی که انجام می ش��ود با رعایت ایمنی باشد 
تا افراد کشته نشوند و آس��یب غیرقابل بازگشتی 
نبینند. زنگنه تصری��ح کرد: البته نمی توانم بگویم 
طی یک هفته دیگر این چاه خاموش ش��ود، ولی 
ق��ول دادند ک��ه این چاه موربی که حفر ش��ده به 
نقط��ه تغذیه چاه برس��د و از آنج��ا اقدامات برای 
خاموش کردن و کنترل چاه انجام می ش��ود. البته 
این اولین بار در ایران است که ما از پایین یک چاه 

فوران کرده را کنترل می کنیم.
وی تصریح کرد: کنترل این فوران ها کار دشواری 
است و ما بیش��ترین و همه ظرفیت کشوری خود 
را در آنجا مستقر کردیم و تعداد زیاد نیرو در آنجا 
به دلیل حفاری دو چاه در کنار چاه اصلی است و 
هر چاهی نزدیک 200 ت��ا 250 نفر برای حفاری 

در آن کار می کنند و امیدواریم اواخر کار باشد. 

قیمت بنزین و گازوییل
وزی��ر نفت درب��اره قیمت بنزی��ن و گازوییل در 
آینده گف��ت: همانطور که آق��ای رئیس جمهوری 
گفتن��د، مجموع این دو بای��د نصف قیمت جهانی 
باش��د و ام��روز قیمت ای��ن دو محص��ول در بازار 
جهان��ی به هم نزدی��ک اس��ت و در جهان حدود 

4هزار تومان است. 
وی درباره می��زان ریالی آن گفت: هنوز تصمیم 
نهای��ی درباره میزان قیمت��ی هرکدام نگرفته ایم و 
دولت هر زمان تصمیم گرفت به ما ابالغ ش��د، ما 

اجرا می کنیم. 
زنگنه درباره کیفیت تولید بنزین در کش��ور نیز 
اظهار داشت: در شهرهای بزرگ کشور بنزین یورو 
4 توزیع می ش��ود که بنزین اس��تانداردی است و 
درب��اره گازوییل نیز ما س��عی می کنی��م بنزین و 
گازویی��ل بدون گوگ��رد و یا با گوگرد بس��یارکم 
توزیع می کنیم. وی خاطرنش��ان کرد: البته برخی 
خودروها از خارج ش��هرهای بزرگ وارد می شوند 
و از س��وخت جای دیگر استفاده کنند و گازوییل 
کهنه ه��ای قدیمی که آلودگی بیش��تری داش��ته 

باشند، مصرف می کنند. 
وزیر نفت گفت: بیشتر آلودگی های هوا، به ذرات 
معل��ق در هوا برمی گردد نه ب��ه ترکیبات گازهای 
خروج��ی از خودروه��ا، ولی بخش��ی از این موارد 
به دلیل ع��دم صحیح احتراق در موتورها اس��ت. 
ما میلیون ها خودرو در ته��ران داریم و میلیون ها 
موتورس��یکلتی که بسیاری از آنها آالینده هستند 
و شب ها در تهران کامیون هایی تردد می کنند که 
آنها اکثرا عمر باالیی دارند و فرسوده هستند. وی 
گفت: آنچه ما می توانیم انجام دهیم این است که 
بنزین مناس��ب و گازوییل سلفور یا گوگرد کم آن 

هم برای شهرهای بزرگ بدهیم. 

شرکت گاز قطعا حکم دیوان عدالت اداری را 
اجرا می کند

زنگن��ه درباره بحث اصالح آبونمان ش��رکت گاز با 
توجه به حکم دیوان عدالت اداری گفت: شرکت گاز 
قطع��ا این حکم را اجرا می کند و اگر کس��ی طلبکار 
ش��ود بعدا به وی برمی گردانیم، چون مش��ترکان ما 
س��الیان س��ال با ما کار دارند و البته ما از ش��ورای 
اقتص��اد خواس��ته ایم موض��وع دریاف��ت آبونمان را 
تصویب کند، ولی اش��کالی که شورای اقتصاد گرفته 
این اس��ت که مرجع تصویب، مرجع درس��تی نبوده 
است. وی تصریح کرد: به نظر ما باید موضوع آبونمان 
باید در قبض های مشترکان آورده شود، البته قیمت 

زیادی نیست. 



فرصت امروز: بان��ک مرکزی گزارش 
داد که تس��هیالت پرداختی بانک ها طی 
هش��ت ماهه س��ال ۱۳۹۶ به بخش های 
اقتص��ادی مبلغ ۳۵۷۴.۳ ه��زار میلیارد 
ریال بوده اس��ت که در مقایس��ه با دوره 
مش��ابه س��ال قب��ل مبل��غ ۳۱۳.۲ هزار 
میلیارد ریال مع��ادل ۹.۶درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. این گزارش بانک مرکزی 
در نشس��ت عصر سه شنبه شورای پول و 
اعتبار نیز مورد بررس��ی قرار گرفت و بر 
این اساس،  جایگاه نظام بانکی در تأمین 
مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری 
ش��بکه بانکی،  همچنان حدود ۸۰درصد 
اس��ت و کم��اکان انتظ��ار م��ی رود بازار 
سرمایه و س��رمایه گذاری خارجی تأمین 

مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند. 
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی 
در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی 
در راس��تای حمایت از تولید و اشتغال با 
توجه به وضعیت رش��د اقتصادی تمرکز 
داشته است. براین اساس تأمین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط،  طرح های 
مال��ی  تأمی��ن  از  و حمای��ت  اش��تغالزا 
بخش های مسکن و کشاورزی همگی در 

این راستا تلقی می شود. 
از ط��رف دیگ��ر و بن��ا به مس��تندات 
ارائه ش��ده در گزارش معاونت اقتصادی 
بان��ک مرک��زی، حمای��ت از تأمین مالی 
 خرد خانوارها از قبیل اعطای تس��هیالت 

قرض الحس��نه ازدواج، تسهیالت مسکن 
به اقشار مختلف جامعه و تسهیالت خرد 
مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی 

بوده است. 
به موجب این گزارش، حجم تس��هیالت 
پرداخت��ی از ۱۹۵۵.۹ ه��زار میلیارد ریال 
در س��ال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد 
ریال در س��ال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی 
هشت ماهه اول س��ال جاری با ۹.۶درصد 
افزایش نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 
ب��ه ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ ش��ده 
اس��ت درحالی که مجموع سهم بخش های 
تولیدی شامل کشاورزی،  صنعت و معدن،  
مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده 
بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ 
درصد اس��ت،  مجموع س��هم آنها از تمام 
تس��هیالت پرداختی شبکه بانکی در سال 
۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده اس��ت،  که 
تمام این موارد نش��ان از توجه ویژه شبکه 
بانکی به حمایت از تولید دارد.  الزم به ذکر 
است  سهم بخش خدمات از مجموع ارزش 
افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ 
معادل ۶۳.۶درصد و س��هم از تس��هیالت 

پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است. 
همچنین در هشت ماهه امسال،  سهم 
تس��هیالت پرداخت��ی در قالب س��رمایه 
در گردش مبل��غ ۲۲۳۲.۲ هزار میلیارد 
ریال  )معادل ۶۲.۵ درصد کل تسهیالت 
پرداختی( اس��ت که در مقایس��ه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد 

ری��ال معادل ۴.۹ درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. س��هم تس��هیالت پرداختی بابت 
تأمین س��رمایه در گردش بخش صنعت 
و معدن نیز در هش��ت ماهه س��ال جاری 
مع��ادل ۸۹۸.۷ هزار میلی��ارد ریال بوده 
است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد 
از مناب��ع تخصیص یافته به س��رمایه در 
گردش تم��ام بخش های اقتصادی )مبلغ 

۲۲۳۲. ۲ هزار میلیارد ریال( است. 
همچنین براس��اس اطالع��ات مندرج 
در گزارش ارائه ش��ده از س��وی معاونت 
اقتص��ادی بانک مرکزی به ش��ورای پول 
و اعتب��ار،   از ابتدای س��ال ۱۳۹۵ تا ۲۵ 
آذر ماه س��ال ج��اری،  مع��ادل ۲۳۸.۹ 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت به ۳۳ هزار 
و ۴۰۰ واح��د بنگاه کوچک و متوس��ط 
در سراسر کش��ور اختصاص یافته است.  
بر اس��اس برآوردها،  س��هم تس��هیالت 
پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیالت 
از ۳.۱ درص��د در پایان س��ال ۱۳۹۵ به 
۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش 

خواهد یافت. 
عالوه ب��ر این و به منظ��ور حمایت از 
تولید و اش��تغال،  تأمین مالی سرمایه در 
گ��ردش مورد نیاز تع��داد ۱۰ هزار بنگاه 
اقتصادی و تأمین مالی ش��ش هزار طرح 
 نیم��ه تمام با پیش��رفت فیزیکی حداقل 
۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال با هم��کاری وزارت صنعت،  معدن 
و تج��ارت و وزارت جهاد کش��اورزی در 

برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته 
است.  همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال 
برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار 

واحد اقتصادی اختصاص یافته است. 
ایج��اد  منظ��ور  ب��ه  اس��ت  گفتن��ی 
فرصت های ش��غلی جدی��د و پایدار برای 
بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی 
با اولویت مناطق روس��تایی،  عشایری و 
محروم،  با هم��کاری وزارت تعاون،  کار 
و رف��اه اجتماعی تس��هیالت به طرح ها و 
پروژه ه��ای کوچک و متوس��ط و صنایع 

دستی اختصاص یافته است. 
همچنین براساس اطالعات مندرج در 
این گ��زارش،  اهم اقدامات بانک مرکزی 
برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و 
نیز کاهش فشار بر تولید،  شامل مواردی 
همچ��ون س��اماندهی نهاده��ای پول��ی 
غیرمج��از،  س��اماندهی اضافه برداش��ت 
بانک ها،  تأکید مجدد بر سقف نرخ سود 
س��پرده ها،  تعیین س��قف ن��رخ بازدهی 
قرارداده��ای مش��ارکتی خودروس��ازان،   
انتق��ال معامالت ثانویه س��خاب به بازار 
س��رمایه ب��رای جلوگیری از ایج��اد بازار 
غیرمتش��کل و غیرش��فاف اوراق بدهی و 
اصالح رابطه صندوق های سرمایه گذاری 

با بانک هاست. 
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش 
مورد اش��اره درخصوص چالش های نظام 
بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای 

پول و اعتبار ارائه شود.  

در هشت ماهه امسال

بانک ها ۳۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت دادند موفقیت بانک کشاورزی در عاملیت 
خرید تضمینی 8. 9 میلیون تن گندم

موفقیت چشمگیر بانک کشاورزی در اجرای بهینه 
عاملیت خری��د تضمینی ۸. ۹ میلی��ون تن گندم به 
ارزش ۱۱۶ه��زار میلیارد ری��ال و ۱۸۱ هزار تن کلزا 
ب��ه ارزش ۴۸۴۷میلی��ارد ریال در دول��ت دوازدهم از 
افتخارات این بانک در اجرای عاملیت خرید تضمینی 
محصوالت استراتژیک در راستای عمل به سیاست های 
دول��ت تدبیر و امید، اهداف اقتصاد مقاومتی وخدمت 
به کش��اورزان اس��ت.  به گزارش روابط عمومی بانک 
کش��اورزی، این بان��ک در ۱۰۰ روزه نخس��ت دولت 
دوازدهم ک��ه هم زمان با فصل برداش��ت محصوالت 
استراتژیک چون گندم، کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان 
در کش��ور بود با اجرای موفق عاملیت خرید تضمینی 
ب��ه عنوان بازوی مالی دولت در بخش کش��اورزی و با 
پش��تیبانی و همکاری وزارت جهادکشاورزی، شرکت 
بازرگان��ی دولتی و بانک مرکزی توانس��ت نقش خود 
را به عن��وان حامی تولیدکنن��دگان و عاملی اثرگذار 
در توس��عه اقتص��ادی و تأمین امنیت غذایی کش��ور 
به خوبی ایفا کند.  در س��ال ج��اری با عاملیت بانک 
کشاورزی و توسط سامانه جامع الکترونیکی این بانک، 
۸. ۹ میلیون تن گندم مازاد از کش��اورزان ۳۰ استان 
کش��ور در قالب ۱. ۴میلیون محموله از ۱۴۴۰ مرکز 
خرید کشور جمع آوری و بهای آن به ارزش ۱۱۶ هزار 
میلیارد ریال تماما به حس��اب گندمکاران واریز ش��د.  
بانک کش��اورزی با عاملیت خرید تضمینی محصول 
کلزا در س��ال جاری ۱۸۱ هزار تن محصول به ارزش 
۴۸۴۷ میلیارد ریال را از ۳۰ استان کشور خریداری و 
۱۰۰ درصد بهای کلزای خریداری ش��ده را به حساب 
کش��اورزان واریز کرده اس��ت.  این بانک همچنین در 
اج��رای عاملیت خری��د تضمینی محصوالت س��ویا، 
گلرنگ و آفتابگردان در سال جاری تاکنون جمعا ۱۰۴ 
هزار تن محصول در قالب ۲۷ هزار محموله خریداری 
و بیش از ۹۷۲ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز 
کرده اس��ت که این روند همچنان ادامه دارد.  شایان 
ذکر است بازگشت عاملیت خرید تضمینی محصوالت 
استراتژیک به بانک کشاورزی پس از ۱۰ سال وقفه، از 
دستاوردهای درخشان دولت تدبیر و امید است و بانک 
کش��اورزی با اتخاذ تدابیر الزم و اجرای موفق آن، بار 
دیگر در راه خدمت به کشاورزان و بهبود معیشت آنها، 
تأمین امنیت غذایی کشور، توسعه بخش کشاورزی و 
رونق تولید گام برداش��ته و افتخاری دیگر به کارنامه 

درخشان خود افزوده است. 

اعالم زمان کاهش نرخ سود 
وام های بانکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ سود 
تسهیالت متناس��ب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، 
تصریح کرد: اکنون عدول بانک ها از نرخ س��ود س��پرده ها 
و تس��هیالت اتفاق می افتد.  به گزارش میزان، محمدرضا 
پورابراهیمی در حاشیه نشست شورای گفت وگو در جمع 
خبرنگاران گفت: اگر بنا باش��د نرخ سود سپرده ها کاهش 
یابد اما نرخ سود تسهیالت یا همان نرخ تأمین مالی برای 
فعاالن اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود 
سپرده بی نتیجه است. یک بازه زمانی الزم بود تا نرخ سود 
تس��هیالت کاهش یابد و در حال حاضر این دوره س��پری 
ش��ده و زمان کاهش نرخ تأمین مالی رسیده است.  رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی هفته آینده 
آخری��ن گزارش در این باره را از بانک مرکزی می گیریم و 
با توجه به مصوب��ات مرتبط با این بخش و با لحاظ کردن 
نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای 
ماه آینده به این موض��وع ورود خواهد کرد. جمع بندی ما 
این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع بندی نرخ 

سود بانکی را به مردم ارائه دهیم. 
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شماره 958

بانکنامه

تذکر کتبی مجلسی ها به رئیس جمهور
 بساط صرافی های غیرمجاز را

جمع کنید
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه ای 
به هیأت رئیس��ه با تذکر کتبی ب��ه رئیس جمهوری 
در خصوص فعالیت صرافی های غیرمجاز، خواس��تار 
جلوگیری از شکل گیری بحران تازه در اقتصاد شد. 

به گ��زارش مهر، س��یدناصر موس��وی الرگانی در 
نامه ای به هیأت رئیس��ه خواس��تار تذک��ر کتبی قوه 
مقننه به حس��ن روحانی رئیس جمهور ش��د تا یک 
بار دیگر نس��بت به فعالیت صرافی های غیرمجاز در 
اقتصاد کش��ور به باالترین مقام اجرایی کشور هشدار 
داده ش��ود.  در این تذکر کتب��ی که ضرورت نظارت 
ب��ر عملکرد صرافی ها و پلم��ب فعالیت غیرمجاز آنها 
در س��طح کش��ور را برای جلوگیری از ب��روز بحران 
مج��دد پیگیری می کن��د، آمده اس��ت: صرافی ها به 
دلی��ل اهمیت و نوع فعالیت ش��ان در ب��ازار ارز و بر 
اس��اس تبصره یک م��اده ۹۶ قان��ون برنامه پنجم و 
آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی، 
بای��د از بانک مرکزی مج��وز فعالیت دریافت کنند و 

فعالیت هایشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد. 
در ح��ال حاضر صراف��ان غیرمج��از متعددی )که 
بعضاً تابلودار هم هس��تند( در کشور در حال فعالیت 
هس��تند که بانک مرک��زی نظارتی ب��ر حجم، نحوه 
فعالی��ت و میزان تأثیر آنها در بازار ارز ندارد. صرافان 
غیررسمی تعدادشان دوبرابر صرافی های رسمی است 
که به صورت پراکنده فعالیت می کنند.  این نماینده 
مجلس در متن تذکر خود تصریح کرده است: باید با 
اجرای دقیق مقررات و ضوابط مدون و آنجا که الزم 
بود با برخورد عمومی، جلوی فعالیت مراکز غیرمجاز 

از جمله صرافی ها گرفته شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۸۶دالر آمریکا

۵.۰۱۳یورو اروپا

۵.۷۱۵پوند انگلیس

۱.۱۶۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۶.۸۰۰مثقال طال

۱۲۸.۵۴۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۶۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۸۷.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۸۸.۰۰۰نیم سکه

۴۰۰.۷۰۰ربع سکه

۲۶۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ و تاییدیه سازمان 

بورس و اوراق بهادار مفاد بند ۴-۱ و ۱۳-۳ و ۲-۳-۴ و ۲-۴ تغییر یافت و ماده 
۵ امیدنامه صندوق حذف گردید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس تارنمای 
صندوق مراجعه فرمایید.

www.mirasfund.com
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شماره 958

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در آخری��ن روز کاری فصل پاییز با 81 پله 
عقب نش��ینی در جایگاه 95 ه��زار و 508 
واحدی قرار گرفت. گروه فلزات اساسی در 
بازار روز چهارشنبه در صدر معامالت قرار 
گرفت به طوری که 100 میلیون س��هم به 
ارزش 275میلیارد ریال در این گروه داد و 
ستد شد. گروه فرآورده های نفتی به ارزش 
194 میلیارد ریال و خودرو به ارزش 189 
میلی��ارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 
اختصاص داد. در رده چهارم گروه کانی های 
فلزی با معامالتی ب��ه ارزش 136 میلیارد 
ری��ال جای گرفت؛ گروه ش��یمیایی نیز با 
معامالتی به ارزش 127 میلیارد ریال رده 
پنجم را از آن خود کرد. نمادهای توس��عه 
مع��ادن و فلزات، پ��االش نفت بندرعباس، 
بانک ملت، ایران خودرو و س��رمایه گذاری 
صن��دوق پتروش��یمی در معام��الت روز 
چهارشنبه با افت خود بیشترین تاثیر منفی 
را بر شاخص کل داشتند، اما فوالد مبارکه 
اصفهان و ملی صنایع مس ایران بیشترین 
تاثیر مثبت را بر نماگر بازار س��هام بر جای 
گذاش��تند. آیفک��س نیز روز چهارش��نبه 
با رش��د 4.2 واحدی همراه ش��د و به رقم 
1081 واح��دی رس��ید. ارزش معام��الت 
فرابورس تهران به عدد 461میلیارد تومان 

بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن 387 میلیون سهم و اوراق مالی بود. 

روند عکس دماسنج بازار سهام
درحالی ک��ه بورس ته��ران در چند روز 
گذشته شاهد کانال شکنی های پی در پی 
بود و در آخری��ن روز معامالتی هفته نیز 
یک ش��رکت جدید در بورس عرضه شد، 
اما دماس��نج بازار سهام روند عکس را در 
پیش گرفت. روز چهارش��نبه تعداد 490 
میلیون س��هم معادل 10درصد از س��هام 
ش��رکت تأمین س��رمایه امید ب��ه عنوان 
پانصد و هشتمین ش��رکت پذیرفته شده، 
ب��رای اولین بار پس از پذیرش و درج نام 
شرکت در فهرس��ت شرکت های پذیرفته 
ش��ده در ب��ورس اوراق ته��ران در بخش 
واس��طه گری های  جنب��ی  فعالیت ه��ای 
مال��ی ق��رار گرف��ت. همزمان ب��ا عرضه 
اولی��ه پاییزی بورس تهران این ش��رکت 
ب��ه قیمت هر س��هم 160 تومان کش��ف 
قیمت ش��د. در کل بورس تهران نظاره گر 
افزایش عرضه سهام با نگاه اصالح قیمت 
س��هام در گروه ه��ای پیش��رو از س��وی 
معامله گران حقوقی بود. نوس��انی ش��دن 
دوب��اره کاالیی ها در بازاره��ای جهانی و 
نزدیک ش��دن قیمت هر تن مس به مرز 
7هزار دالر باعث شد معامله گران حقیقی  
فرصت جمع آوری س��هام را در نمادهای 
پیش��رو از جمله مل��ی صنایع مس ایران، 

ف��والد مبارک��ه اصفه��ان و گروه س��رب 
و روی پی��دا کنن��د. ب��ازار جهانی فلزات 
اساس��ی همزمان با افزای��ش تقاضا برای 
تولی��د خودروهای برقی ب��ا حجم باالی 
خرید م��س، نیکل و آلومینی��وم در کنار 
نوسانی شدن قیمت سرب و روی روبه رو 
شده اس��ت که شرکت های صادرات محور 
گروه فلزات اساسی در ایران به تبع رشد 
قیمت ه��ای جهانی انتظار ب��رای افزایش 
س��ودآوری و تعدیل قیمت های برآوردی 
 در بودج��ه دورخی��ز کرده ان��د. در ب��ازار 
س��نگ آهن اما وضع عوارض 15درصدی 
روی س��نگ آهن در حال��ی تقاضا برای 
صادرات این کاال را کاهش داده که به نظر 
می رس��د در سال 2018 افق بازار جهانی 
س��نگ آهن با ش��فافیت بیشتری نسبت 
به س��ال های اخیر روبه رو باش��د. در این 
زمینه چینی ها با توجه به برداشته شدن 
عوارض 15درصدی روی صادرات گندله 
سنگ آهن ایران برای دستیابی به سنگ 
پرعیار ایران خیز برداش��ته اند. در آخرین 
روز معامالت��ی فصل پاییز در گروه فلزات 
اساسی روند رشد قیمت ها عمدتا کمتر از 
ی��ک درصد بود و دو نماد فوالد هرمزگان 
جن��وب و صنایع فوالد آلیاژ یزد که بیش 
از 3درص��د اف��ت قیمت داش��تند مابقی 
افت کمتر از 2 درصد را ش��اهد بودند. در 
آخرین روز دادوس��تدهای این هفته روند 
قیمت سهم های خودرویی عمدتا کاهشی 

ب��ود. در این گروه 120 میلیون س��هم به 
ارزش نزدیک ب��ه 19میلیارد تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت. 

بزرگ ترین صنایع بازار سهام از لحاظ 
ارزش معامالت 

اس��امی بزرگ تری��ن صنایع بورس��ی و 
فرابورس��ی از نظر ارزش معامالت توسط 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )سمات( در پایان آبان سال 
96 اعالم شد که بر این اساس گروه اوراق 
مال��ی با 73 ه��زار و 863 میلیارد ریال در 
ص��در بزرگ ترین صنعت بورس��ی از نظر 
ارزش معام��الت ایس��تاد و گ��روه فلزات 
اساس��ی با 8 هزار و 278میلی��ارد ریال و 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز 
با 7 هزار و731 میلیارد ریال در رتبه های 
دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین صنایع 
پیمان��کاری صنعت��ی، فرآورده های نفتی، 
ک��وک و س��وخت هس��ته ای، خ��ودرو و 
س��اخت خدمات، واس��طه گری های مالی 
و پولی، محصوالت ش��یمیایی، اوراق حق 
تق��دم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن و 
س��رمایه گذاری ها در مکان های س��وم تا 
دهم بزرگ ترین صنایع بورسی و فرابورسی 
از نظر ارزش معامالت هس��تند. بر اساس 
این گ��زارش، صنایع محص��والت چوبی، 
منس��وجات، اب��زار پزش��کی و اپتیکی در 

رتبه های انتهایی ایستادند. 

شاخص کل در آخرین روز کاری فصل پاییز 81 پله عقب نشست

افت قیمت ها در روز عرضه اولیه 

ش��اپور محمدی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار اظهار کرد که بخش��ی از 
افش��ای اطالعات نهادهای مختلف را به 
سرانجام رس��انده ایم اما این اهم از سال 
گذش��ته تاکنون درمورد شهرداری صدق 
نکرده اس��ت.  محمدی افزود:  شهرداری 
مخالفتی برای افش��ا نش��دن صورت های 
مالی خ��ود ن��دارد، اما به نظر می رس��د 
س��ازوکار اداری آنها به ط��ول انجامیده 
اس��ت. در مجم��وع س��ازمان ب��ورس و 
اوراق بهادار پیگیر شفاف سازی و افشای 
صورت ه��ای مالی ش��هرداری ب��ه عنوان 
نهادی اثرگ��ذار خواهد ب��ود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، وی در خصوص 
ی��ک دس��ته از بنیادهای ب��زرگ که در 
بورس اثرگذار هس��تند، گفت:  خیریه ها 
از دسته مؤسسه های اثرگذار در نمادهای 
بورس��ی به ش��مار می روند؛ البته نه همه 

آنها بلک��ه تعداد محدودی که نام تجاری 
مطرحی دارند و بنیادی بزرگ محس��وب 
می ش��وند. محمدی تصریح کرد: سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در ابتدای اجرای 
ط��رح ش��فافیت مال��ی نهاده��ا، اولویت 
خ��ود را ب��ه نهادهای ب��زرگ اختصاص 
داده و پ��س از تکمیل ام��ور مربوط آنها 
س��راغ مؤسس��ه های کوچک هم می رود.  
رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
معتقد اس��ت تاکنون اطالعات 231 نهاد 
در س��امانه کدال افشا ش��ده و امیدواریم 
بررس��ی ام��ور ش��هرداری و خیریه ها با 
س��رعت بیشتری انجام ش��ود و به زودی 
اس��امی و اطالعات آنها را ب��رای آگاهی 
سهامداران منتش��ر کنیم. وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود اضافه کرد: سال 
گذشته در راستای گسترش سطح کیفی 
ب��ورس و کارگزاری کش��ور بحث خرید 

کارگ��زاری از جان��ب خارجی ه��ا مطرح 
ش��د، اما تاکنون خریدی در این مورد به 
ثبت نرس��یده است. محمدی اذعان کرد:  
عالوه بر ط��رح فروش تعدادی کارگزاری 
ب��ه اف��راد حقوق��ی و حقیق��ی خارجی، 
بورسی  امتیازدهی ش��رکت های  موضوع 
به منظور شفاف سازی و افزایش رقابت ها 
با مشارکت سه شرکت رتبه بندی داخلی 
و خارجی هم مطرح ش��د که متأس��فانه 
تاکنون ناکام مانده است.  وی بیان کرد:  
سازمان بورس و اوراق بهادار محدودیتی 
ب��رای فروش کارگزاری و ایجاد ش��رکت 
رتبه بن��دی ن��دارد اما برای اج��رای این 
طرح ه��ا متقاضی نب��وده اس��ت. رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: 
هر چند محدودیتی در اجرای طرح ندارد 
اما س��قف 30 درصدی برای سهامداران 
در نظر گرفته شده است. وی در خصوص 

ایجاد شرکت های رتبه بندی توضیح داد: 
س��ال گذش��ته اجرای ط��رح رتبه بندی 
با مش��ارکت سه  ش��رکت های بورس��ی 
ش��رکت ناکام ماند و به منظور رسیدگی 
و به ثمر رساندن این مهم، فراخوان دوم 
س��ازمان بورس برای دعوت شرکت های 
مای��ل به همکاری صادر ش��ده اس��ت و 
اگ��ر این طرح ب��از هم به نتیجه نرس��د، 
فراخوان س��وم را هم صادر می کنیم. این 
مقام مس��ئول گفت:  پیش بینی می شود 
ت��ا بعد از عید،  این طرح به اندازه انتظار 
گس��ترش پی��دا کن��د و از س��ال آینده 
رتبه بن��دی کش��ورها را آغ��از می کنیم.  
محم��دی در خاتمه یادآور ش��د: الزامی 
برای وجود ش��ریک خارجی در مشارکت 
با ش��رکت های ایرانی نیس��ت، اما وجود 
شریک خارجی یک امتیاز و برتری میان 

شرکت های متمایل به حساب می آید. 

توت��ال درباره فعالیت گذش��ته، حال 
و آینده در ایران به کمیس��یون بورس 
و اوراق به��ادار آمری��کا گ��زارش داد و 
تأکید ک��رد ک��ه فعالیت ه��ای کنونی 
در ای��ران ناق��ض تحریم ها نیس��ت. به 
گ��زارش ب��ورس پ��رس،  در آخری��ن 
تحوالت مربوط به ق��رارداد مهم توتال 
با ایران، این ش��رکت گزارشی جامع از 
فعالیت ها مانند مالیات و بیمه 100هزار 

دالری و فروش قطعه به خودروس��ازان 
ب��ه کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار 
آمری��کا ارائه کرد. این ش��رکت نفتی و 
گازی اع��الم کرد: ازجمل��ه پرکارترین 
شرکت های خارجی حاضر در ایران در 
س��ال 2016 بوده ک��ه چند روز پس از 
لغ��و تحریم ها، همکاری با ایران را کلید 
زد و با امضای توافق نامه طرح توس��عه 
ف��از 11 می��دان گازی پ��ارس جنوبی، 

اولین ش��رکت خارجی ب��ود که پس از 
برج��ام یک توافق بزرگ حوزه انرژی را 
با ایران امضا کرد.  توتال از سال 2011 
به بع��د هیچ تولی��دی از میادین نفتی 
یا گازی ای��ران نداش��ته و به طورکامل 
تحریم ه��ا را رعای��ت ک��رده اس��ت. با 
توجه به اینکه اعم��ال مجدد تحریم ها 
به صورت یکجانبه علیه ایران از س��وی 
طرف ه��ای غربی و به بهانه نقض برجام 

ی��ا هر بهانه دیگری وج��ود دارد، توتال 
به دقت روند اجرای توافق هس��ته ای و 
برجام را دنبال می کن��د. توتال موظف 
اس��ت هرگونه فعالیتی را که در شرایط 
کنون��ی ی��ا آین��ده ناق��ض تحریم های 
اتحادیه اروپا و یا آمریکا باش��د متوقف 
ک��رده و در صورتی که تحریم ها مجدداً 
اعمال شود، این شرکت باید سهم خود 

را در پروژه های ایران واگذار کند.  

رئیس سازمان بورس: 

اولویت سازمان بورس در طرح شفافیت مالی،  نهادهای بزرگ است

گزارش مهم و مثبت توتال به کمیسیون بورس آمریکا درباره فعالیت در ایران

اخبار

نگاهی به عملکرد 6 ماهه بورس 
کاال

شرکت بورس کاالی ایران پیش بینی درآمد هر 
سهم برای س��ال مالی منتهی به پایان اسفند 96 
را حسابرس��ی نش��ده مبلغ 482 ریال اعالم کرده 
اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه با اختصاص مبلغ 
209 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44درصد 
از پیش بینی هایش را پوش��ش داد که نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل 28 درصد افزایش یافت. 
»کاال« در س��ال مال��ی قب��ل به ازای هر س��هم 
344 ریال س��ود محقق کرد. بورس کاالی ایران 
دالیل تغیی��رات اطالعات پیش بینی س��ال مالی 
منته��ی به پایان اس��فند 96 حسابرس��ی نش��ده 
نس��بت به اطالعیه قبلی را ای��ن گونه اعالم کرد: 
ب��ا توجه ب��ه افزایش حج��م و ارزش معامالت در 
ماه ه��ای اخیر و پیش بینی حفظ روند در ماه های 
باقیمانده س��ال که تأثیر مس��تقیم بر درآمدهای 
عملیاتی ش��رکت می گذارد، نس��بت ب��ه تعدیل 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم از مبل��غ 395 ریال 
ب��ه مبلغ 480 ریال برای س��ال مال��ی منتهی به 
 پایان اس��فند امسال اقدام شد. س��ایر درآمدهای
 غیرعملیاتی-درآم��د س��رمایه گذاری ها ش��امل 
مبل��غ 238 هزار و 8میلیون ری��ال درآمد حاصل 
از س��پرده های بانکی و مبلغ 2 هزار و 90 میلیون 
ری��ال درآمد حاصل از س��رمایه گذاری در س��هام 
سایر ش��رکت ها است. سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی-اقالم متفرقه شامل مبلغ 17 هزار و 
171 میلی��ون ریال درآمد حاص��ل از اجاره محل 
و مابق��ی مربوط به س��ایر درآمده��ا و هزینه های 
متفرقه اس��ت. همچنی��ن »کاال« دالیل تغییرات 
اطالع��ات واقع��ی دوره منتهی به پایان ش��هریور 
امس��ال را حسابرس��ی ش��ده نس��بت به اطالعیه 
قبل��ی این گون��ه اعالم ک��رد: س��ایر درآمدهای 
غیرعملیاتی-درآمد س��رمایه گذاری ها شامل مبلغ 
116 ه��زار و 70 میلیون ری��ال درآمد حاصل از 
س��پرده های بانک��ی و مبلغ 2ه��زار و 90میلیون 
ری��ال درآمد حاصل از س��رمایه گذاری در س��هام 
سایر ش��رکت ها است. سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی-اقالم متفرقه ش��امل مبلغ 8 هزار و 
694 میلی��ون ریال درآمد حاص��ل از اجاره محل 
و مابق��ی مربوط به س��ایر درآمده��ا و هزینه های 

متفرقه است. 

عرضه 5 هزار تن میعانات گازی در 
رینگ داخلی بازار فیزیکی

در روز کاری 29 آذر 96،  کاالهای میعانات گازی 
پاالی��ش گاز خانگیران در رین��گ داخلی و حالل 
402 پاالیش نف��ت اصفهان در رین��گ بین الملل 
عرضه ش��د.  در جریان معامالت روز سه شنبه بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه کاالهای 
حالل 404،  نفتای س��نگین تصفیه نشده و نفتای 
سبک پاالیش نفت شیراز، حالل 402 پاالیش نفت 
کرمانش��اه،  برش سنگین پتروشیمی جم و متانول 
پتروش��یمی زاگرس در رینگ داخل��ی و گازمایع 
پاالیش گاز فجر جم در رینگ بین الملل بود. حجم 
کل معامالت صورت گرفته طی روز 28 آذرماه 12 
 هزار و 608 تن و به ارزش بیش از 237 میلیارد و

 900 میلیون ریال اس��ت. از نکات مهم عرضه های 
ای��ن روز می توان ب��ه معامله 5000 ت��ن گازمایع 
پاالیش گاز فج��ر جم در رینگ بین الملل اش��اره 

کرد. 

»فملی« 60 درصد پیش بینی ها را 
پوشش داد

شرکت ملی صنایع مس ایران پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 
را حسابرسی نش��ده و با سرمایه 50 هزار میلیارد 
ریال  )س��رمایه ثبت نشده 10هزار میلیارد ریال( 
مبلغ 254 ریال س��ود به طور خالص پس از کسر 
مالیات اعالم کرد. ش��رکت ملی صنایع مس ایران 
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ی نش��ده مبلغ 
254ری��ال اعالم کرده اس��ت و طی دوره ش��ش 
ماه��ه با اختصاص مبلغ 153 ریال س��ود به ازای 
هر س��هم معادل 60 درصد از پیش بینی هایش را 
پوش��ش داد که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال 
مالی قب��ل معادل 12درصد افزایش یافته اس��ت. 
گفتنی اس��ت این شرکت در ش��ش ماهه منتهی 
به 31 ش��هریورماه 95 مبلغ 102 ریال س��ود به 
ازای هر س��هم کنار گذاشت و معادل 36درصد از 
پیش بینی های��ش را محقق ک��رد. »فملی« دالیل 
تغیی��ر اطالعات پیش بینی س��ال مالی منتهی به 
پایان اس��فند امس��ال را نس��بت به اطالعیه قبلی 
حسابرسی نشده نرخ تسعیر دالر 38 هزار و 500 
ریال و نرخ هر تن کاتد را بر اساس LME  )بازار 
فلزات لندن( 6هزار و 200 دالر جهت شش ماهه 

باقیمانده سال اعالم کرد.  

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
تولی��دی کاش��ی تکس��رام در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری 

صنعت نفت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1,9834.81کترام

1,7464,74ونفت

12,7744,65چافست

9464,65وخارزم

3,0644,29حتاید
4,0044,27مرقام
12,2924,18شسپا

 بیشترین درصد کاهش
کارخانجات تولیدی شیشه رازی صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. بیسکویت گرجی هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.3(2,272کرازي
)4,14(3,335خگستر

)4,05(4,054غگرجي

)3,44(814خکاوه

)3,15(737خاور
)3,13(1,763خوساز

)3,12(1,676خچرخش

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم بین المللی توس��عه ساختمان پرمعامله ترین سهم 
بازار بورس ش��ناخته ش��د. در رده دوم این گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی ایس��تاد. توس��عه معادن و فلزات ه��م در رده های باال 

قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

436.589 1ثاختح

57,502 946وخارزم
48,800 1770ومعادن
36,336 2890فوالد

28,301 2349فملي
26,643 1036خساپا
23,718 3098خودرو

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ف��والد مبارکه 
اصفه��ان به خود اختص��اص داد. پاالیش نفت اصفهان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. توس��عه معادن و فلزات ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

105.023 2890فوالد
92,118 4670شپنا

86,370 1770ومعادن
73,471 3098خودرو
66,489 2349فملي

54,380 946وخارزم
42,214 3865شتران

بیشترین سهام معامله شده
ح��ق تق��دم بین المللی توس��عه س��اختمان در حال��ی رتبه 
 نخس��ت جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که 
آس��ان پرداخت پرش��ین در این گروه دوم شد و سرمایه گذاری 

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

14366ثاختح
151543577آپ

9462432وخارزم
10362377خساپا
30982072خودرو
28902022فوالد

17701986ومعادن

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

P/Eقیمتنام شرکت
21971098خمحور
1356678کساپا

1020510خکمک
1870468شپارس
2142428قثابت

1117372خریخت
2785348سیالم

P/E کمترین نسبت
 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/Eقیمتنام شرکت

37061.55کگاز
9462.52وخارزم
13832.56واعتبار
10842.25پردیس
15263.26پارسیان
19953.81وبانک
26124.03ثاژن

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بورس انرژی
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شماره 958

معاون خان��ه صنعت، معدن 
و تجارت ایران با ابراز مخالفت 
نس��بت ب��ه افزای��ش قیم��ت 
بخش  در  ان��رژی  حامل ه��ای 
تولید اعالم کرد که در صورت 
قیم��ت  ۵۰تومان��ی  افزای��ش 
گازوئی��ل، در ح��وزه صنعت و 
معدن ب��ا تعطیلی ۵۰درصدی 
واحده��ای تولی��دی در س��ال 
آین��ده و نیز ایجاد رکود هرچه 
بیش��تر در این بخ��ش مواجه 

می شویم. 
بیژن پناهی زاده در گفت وگو 
با ایسنا، با اعالم مخالفت نسبت 
به افزایش حامل های انرژی در 
بخش تولید، اظهار کرد: به طور 
حامل های  ن��رخ  افزایش  حتم 
انرژی به ویژه در بخش نفت گاز 
رونق هرچه  باع��ث  )گازوئیل( 
بیش��تر حوزه صنعت، معدن یا 
به طور کلی تولید خواهد ش��د 
که نتایج نامطلوبی را طی سال 
آینده برای تولیدکنندگان رقم 

می زند. 
وی ادام��ه داد: طب��ق اخبار 
منتشر ش��ده قرار بر این است 
که قیم��ت گازوئیل از ۳۵۰ به 
۴۰۰ تومان افزایش یابد و این 
رق��م برای واحده��ای تولیدی 
بسیار باالست، چراکه اکثر این 
واحدها در کشور چه در بخش 
صنعتی و چه در بخش معدنی، 
ب��ا  س��الخورده  ماش��ین آالتی 
قدمت ۳۰ سال دارند و مصرف 

سوخت شان بسیار زیاد است. 
مع��اون خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت ای��ران ب��ا تأکی��د 
ب��ر اینکه ه��ر گون��ه افزایش 
ان��رژی  حامل ه��ای  قیم��ت 

در بخ��ش تولی��د مش��کالت 
پ��ی  در  را  جبران ناپذی��ری 
خواه��د داش��ت، بی��ان کرد: 
اگ��ر می خواهیم  به طور حتم 
بخش تولید با رکود بیشتری 
مواجه نشود، باید برای قیمت 
سوخت حوزه صنعت و معدن 
اندیش��ید  وی��ژه ای  تدابی��ر 
در غی��ر این ص��ورت چگونه 
ممکن است که س��هم تولید 
از هدفمندی یارانه ها پرداخت 
نش��ود و از سوی دیگر قیمت 

گازوئیل را باال ببرند. 
وضعیت  قیاس  با  پناهی زاده 
کش��ورهای خارج��ی در حوزه 
تولی��د، اظه��ار ک��رد: درآم��د 
کش��ورهای دیگر، ارزی اس��ت 
و همانند کش��ور ما ارزش پول 

ملی آنها کاهش نمی یابد. 

عالوه بر این، دسترس��ی آنها 
ب��ه ماش��ین آالت روز دنیا باال 
مصرف سوخت ش��ان  و  ب��وده 
پایی��ن اس��ت حال مس��ئوالن 
بیایند و به م��ا بگویند چگونه 
در وضعیتی که طی چند سال 
گذشته قیمت ارز ۴ الی ۵ برابر 
ماشین آالت مان  یافته،  افزایش 
به روز نیست و نیز سهم تولید 
پرداخت  یارانه ها  از هدفمندی 
نش��ده، چگون��ه م��ا می توانیم 
وضعیت تولید کشور را از رکود 

خارج کنیم. 
حت��م  به ط��ور  اف��زود:  وی 
پیش��نهادهای مختلفی در این 
راس��تا وجود دارد، اما صراحتا 
در بخ��ش تولی��د ب��ا افزایش 
قیمت حامل های انرژی مخالف 

هستیم. 

در کنار آن باید سهم تولید 
از هدفمندی یارانه ها پرداخت 
ش��ود و در ارتب��اط ب��ا اخ��ذ 
مالیات از واحدهای تولیدی و 
تهاتر آن با سود و جرایم ایجاد 
ش��ده به دلیل ع��دم پرداخت 
تسهیالت بانکی تصمیم گیری 

کنیم. 
معاون خان��ه صنعت، معدن 
و تج��ارت ای��ران ب��ا تأکید بر 
اینک��ه بای��د در قط��ع یاران��ه 
برخ��ی دهک ه��ا ج��دی بود، 
گفت: میزان یارانه قطع ش��ده 
این دهک ها بای��د به تولید در 
کشور اختصاص یابد و مالیات 
واحده��ای تولیدی با س��ود و 
جرای��م ایجاد ش��ده ناش��ی از 

تسهیالت بانکی تهاتر شود. 
به  واکن��ش  در  پناه��ی زاده 

صحبت های س��خنگوی دولت 
مبنی بر اینکه قیمت حامل های 
انرژی در ایران کمتر از س��ایر 
کشورهاس��ت، گفت: ما با این 
صحبت ه��ا مخالفی��م و اعتقاد 
داریم ک��ه قیم��ت حامل های 
انرژی در س��ایر کشورها کمتر 
از ایران نیست، چراکه ما برای 
واردات انواع ماش��ین آالت اعم 
از صنعت��ی، معدن��ی و حت��ی 
سواری دو تا س��ه برابر قیمت 
دنی��ا هزینه گمرک��ی پرداخت 
می کنی��م و اگ��ر بخواهی��م به 
دالر این رقم را حس��اب کنیم، 
ش��اید هزینه مربوط به بنزین 
۲۰ س��ال آینده را نیز پرداخت 

کرده باشیم. 
وی ادام��ه داد: اینکه قیمت 
افزای��ش  ان��رژی  حامل ه��ای 
یابد، قیمت ارز با رش��د مواجه 
شود، محدودیت واردات وجود 
داشته و عوارض مختلفی اخذ 
شود، باید نسبت به این مسئله 
پاس��خگو بود که درآمد حاصل 
از این بخش ها به کجا س��رریز 
می ش��ود؟ آیا قرار است تنها به 
اضافه  دولت  جاری  هزینه های 
کنیم؟ ما با این مس��ئله به طور 
صری��ح مخالفی��م و پیش بینی 
ص��ورت  در  ک��ه  می کنی��م 
حامل ه��ای  قیم��ت  افزای��ش 
انرژی ح��دود ۵۰ تا ۶۰درصد 
واحده��ای تولی��دی در س��ال 
آینده با تعطیلی روبه رو شوند، 
 چراک��ه آنه��ا ط��رح توجیهی 
۱۰ س��اله دارند و قرار نیس��ت 
که ما هر وقت بخواهیم قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی را افزایش 

دهیم. 

درحالی که تبلیغات گسترده ای برای عرضه گوشت  
گوس��اله الکچری به قیمت کیلویی ۹۰۰ هزار تومان 
در فضای مجازی منتشر شده است، وزارت کشاورزی 
تولید این نوع محصول را بس��یار مح��دود و فانتزی 
اعالم ک��رد و تولیدکنن��ده مربوطه نی��ز اظهار کرد: 
با توجه ب��ه هزینه ۸۰۹هزار تومان��ی برای تولید هر 
کیلوگرم از این محصول و س��ود ۱۰درصدی، قیمت 
۹۰۰ هزار تومان اعالم شده که البته تاکنون مشتری 

داخلی نداشته است. 
به گزارش ایس��نا، اخی��را در ش��بکه های مجازی 
عرضه گوش��ت گوس��اله ویل )گوش��تی که گوساله 
آن تنها منبع تغذیه اش ش��یر اس��ت( توسط یکی از 
ش��رکت های خصوص��ی به قیمت های بس��یار باال از 
ح��دود کیلویی ۷۰۰ ه��زار تومان ت��ا بیش از ۹۰۰ 
هزار توم��ان به یکی از خبرهای پربازدید س��ایت ها 
تبدیل شده است که در این باره علی اکبر مالصالحی 
- رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی 
وزارت جهاد کش��اورزی - به ایسنا اعالم کرد: تولید 
و عرضه این محصول بس��یار مح��دود، برای مصارف 
خاص و به عنوان گوشت فانتزی است که البته نباید 

به این قیمت عرضه شود. 

وی تأکید کرد: دستگاه های نظارتی مانند سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف به 
بررسی، رسیدگی و نظارت بر این گونه موارد هستند. 
البته در س��ایت شرکت تولیدکننده و عرضه کننده 
این نوع گوش��ت آمده اس��ت که »دلیل قیمت باالی 
محص��والت دامی ک��ه به عنوان گوش��ت ویل عرضه 
می ش��وند این اس��ت که این دام ه��ا در محیط فاقد 
ه��ر گونه باکتری و ویروس پ��رورش می یابند و پس 
از زایم��ان دام مولد گوس��اله های نوزاد از فارم جدا و 
به محیط های ایزوله هدایت می ش��وند. از سوی دیگر 
گرفتن ماس��اژ عضالنی دام ها توس��ط متخصصان به 
صورت روزانه برای لطافت بافت گوش��ت و س��اختار 
اندام دام، پخش موس��یقی خاص برای دام ها و تغذیه 
آنها از ش��یر باعث می ش��ود تا هزینه پرورش در این 

واحدها روزانه به ۵۰ تا ۱۳۰ دالر برسد.« 
در تماس خبرنگار ایسنا با شرکت عرضه کننده این 
محصول نیز عنوان ش��د که »گوش��ت تولید شده در 
ش��رایط خاص و کامال ارگانیک اس��ت و برای تولید 
و پرورش هر رأس گوس��اله در ی��ک دوره پنج ماهه 
۲۰میلیون تومان هزینه می ش��ود و قیمت تمام شده 
این محصول در هر کیلوگرم ۸۰۹ هزار تومان اس��ت 

که ۱۰ درصد سود نیز برای آن لحاظ شده است.«
طبق اعالم ش��رکت تولیدکننده این نوع گوش��ت، 
تاکنون این محصول فروش داخلی نداش��ته و محور 
تولید، صادرات است که تاکنون با کشورهای روسیه، 
قط��ر و عمان مذاک��رات و رایزنی هایی برای صادرات 

صورت گرفته است.«
طب��ق اعالم س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با توجه به اینکه این محصول مصرف 
عمومی خانوار ندارد، در گروه س��ایر کاالها قرار دارد 
ک��ه قیمت گذاری آن باید توس��ط واح��د تولیدی و 
توزیعی تعیین ش��ود و در صورت ش��کایت و افزایش 

غیر متعارف، این سازمان مسئول رسیدگی است.« 
البته س��یداحمد مقدس��ی - رئیس هی��أت مدیره 
انجمن صنفی گاوداران تهران - در این باره به ایس��نا 
گفت: تا چند س��ال گذشته ش��خصا این نوع گوشت 
را تولی��د می کردم، ام��ا باید گفت ک��ه قیمت ۷۰۰ 
و ۹۰۰ ه��زار تومان برای هر کیلوگرم گوش��ت ویل 
کالهبرداری است، چراکه حداکثر قیمت هر کیلوگرم 
گوش��ت که به این شیوه تولید می ش��ود نهایتا و در 
بهترین ش��رایط می تواند ۱۰۰ ت��ا ۱۵۰ هزار تومان 

فروخته شود. 

ی��ک عض��و کمیس��یون فرهنگی 
اس��المی گف��ت  مجل��س ش��ورای 
ب��ودن  پایی��ن  عل��ت  مهم تری��ن 
کیفیت کاغذ داخل��ی، قدیمی بودن 
دس��تگاه های تولید کاغذ اس��ت که 
س��ال ها نوس��ازی نش��ده اند و برای 
حل این مش��کل باید سرمایه گذاری 
ک��ردن  وارد  منظ��ور  ب��ه  اصول��ی 

دستگاه های جدید انجام شود. 
ص��ادق طباطبایی نژاد در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا در خصوص گران ش��دن 
قیم��ت کاغذ اظهار کرد: در خصوص 
گران ش��دن قیمت کاغ��ذ علت های 

مختلفی وجود دارد. 
گران ش��دن جهانی قیمت کاغذ، 
نرخ ارز، نوسانات بازار و احتکار کاغذ 
از دالی��ل گران ش��دن قیمت کاغذ 

است. 
وی اف��زود: برای حل این مش��کل 
کمیت��ه ای در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تش��کیل ش��ده است. روز 
گذش��ته در کمیس��یون فرهنگ��ی، 

وزرای اقتص��اد، ارش��اد و صنای��ع را 
دع��وت کردی��م و توضیح ش��ان این 

ب��ود که ب��رای تعدیل قیم��ت کاغذ 
کمیته ای تشکیل شده و قیمت کاغذ 

از ۳۶۰۰ توم��ان ب��ه ۳۴۰۰ توم��ان 
کاهش یافته است. 

نماینده مردم اردستان در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: آخرین 
تصمیمی که گرفته ش��د این بود که 
از کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس هم 
دو نف��ر در کمیته ای ک��ه در وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت تش��کیل 
شده است حضور پیدا کنند تا پیگیر 

مطالبات مردم و مطبوعات باشند. 
خص��وص  در  طباطبایی ن��ژاد 
دلی��ل پایین ب��ودن کیفی��ت کاغذ 
داخلی خاطرنش��ان ک��رد: مهم ترین 
عل��ت ای��ن نقیص��ه قدیم��ی بودن 
 دس��تگاه های تولید کاغذ اس��ت که 
س��ال ها نوس��ازی نش��ده اند و برای 
حل این مش��کل باید سرمایه گذاری 
ک��ردن  وارد  منظ��ور  ب��ه  اصول��ی 
دس��تگاه های جدی��د انج��ام ش��ود. 
کاغ��ذ،  قیم��ت  تعدی��ل   ب��رای 
کمیته ای در وزارت صنعت تش��کیل 

شده است

همه چیز درباره گوشت ۹۰۰ هزار تومانی ماساژدیده! 

برای تعدیل قیمت کاغذ، کمیته ای در وزارت صنعت تشکیل شده است

بحران تولیدکنندگان در صورت افزایش قیمت سوخت
اخبار

بانک مرکزی: 
تخم مرغ ۴۰درصد گران شد

قیم��ت  متوس��ط  گ��زارش  مرک��زی  بان��ک 
خرده فروش��ی برخی موادخوراکی در تهران را در 
هفته منتهی به ۲۴ آذرماه منتشر کرد که قیمت 

هفت گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. 
به گزارش تس��نیم، براساس اعالم بانک مرکزی 
متوس��ط قیمت خرده فروش��ی گروه های لبنیات 
۰.۴درصد، تخم مرغ ۸.۹درصد، برنج ۰.۳درصد، 
حب��وب ۰.۴درص��د، میوه های  ت��ازه ۴.۲درصد، 
س��بزی های تازه ۲.۳درصد و چای ۰.۵درصد در 
هفته منتهی به بیس��ت و چهارم آذرماه نسبت به 
هفته قبل از آن افزایش داش��ت و قیمت گوشت 
م��رغ ۳.۳درصد با کاهش مواجه ش��د. همچنین 
قیمت خرده فروش��ی گروه های گوشت قرمز، قند 

و شکر و روغن نباتی ثابت ماند. 
در هفته مورد گ��زارش در گروه لبنیات قیمت 
ش��یر پاس��توریزه نس��بت ب�ه هفت�ه قبل معادل 
۱.۳درصد افزایش داش��ت و بهای سایر اقالم این 
گ��روه بدون تغیی��ر بود. قیمت تخم م��رغ معادل 
۸.۹درص��د افزایش یافت و ش��انه ای ۱۱۸ هزار تا 

۱۶۰ هزار ریال فروش می رفت. 
در این هفته در گ��روه برنج بهای برنج وارداتی 
غیرتایلندی معادل ۳.۲درصد اف�زایش داش��ت و 
قیمت سایر اقالم ثابت بود. در گروه حبوب بهای 
نخ��ود مع��ادل ۰.۴درصد کاهش یاف��ت و قیمت 
س��ایر اقالم بین ۰.۱درصد ت��ا ۰.۷درصد افزایش 

داشت. 
در هفت��ه مورد بررس��ی، در میادی��ن زیر نظر 
شهرداری هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقالم 
میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی 
در مقایس��ه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، 
ب���ه نرخ مصوب س��ازمان میادین می��وه و تره بار 
عرضه می ش��د. میوه فروشی های سطح شهر اقالم 
می��وه و س���بزی تازه را عرض��ه می کردند که در 
گ��روه میوه های تازه بهای ان��ار معادل ۰.۷درصد 
و م��وز ۱.۱درصد کاهش ولی قیمت س��ایر اقالم 
این گروه بی��ن ۰. ۴درصد تا ۲۶.۴درصد افزایش 
یافت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی 
بدون تغییر بود و قیمت سایر اقالم این گروه بین 

یکدرصد تا ۸.۱درصد افزایش داشت. 
در هفته مورد گزارش بهای گوش��ت گوس��فند 
و گوش��ت تازه گاو و گوس��اله ثاب��ت بود و قیمت 
گوش��ت م�رغ معادل ۳.۳درصد کاهش یافت. در 
این هفته بهای چای خارج��ی معادل ۰.۵درصد 
افزایش داش��ت و قیمت قند، ش��کر و انواع روغن 

نباتی بدون تغییر بود. 
براس��اس اعالم بانک مرکزی، در هفته منتهی 
به بیست و چهارم آذرماه متوسط قیمت متوسط 
خرده فروش��ی لبنی��ات ۶.۳درص��د، تخ��م مرغ 
۴۰.۴درص��د، برنج ۲درصد، حب��وب ۵.۲درصد، 
میوه ه��ای ت��ازه ۲۶.۴درص��د، س��بزی های تازه 
۴۴.۵درصد، گوش��ت قرمز ۱۵.۲درصد، گوش��ت 
م��رغ ۷.۲درصد، چای ۱۹. ۵درصد و روغن نباتی 
۲.۲درصد نس��بت به هفته مش��ابه سال گذشته 
افزایش داش��ت. همچنین متوس��ط قیمت قند و 
ش��کر ۱۲.۹درصد در دوره زمانی یاد شده کاهش 

داشته است. 

معاون گمرک:
  ۷۰۰ میلیون دالر قاچاق
 از مبادی رسمی داریم

معاون برنامه ریزی و ام��ور بین الملل گمرک با 
اع��الم اینکه تخل��ف گمرکی داری��م، گفت طبق 
برآوردها از مبادی رسمی قاچاق کاال و ارز، کمتر 
از ۷۰۰میلیون دالر کاال قاچاق ش��ده اس��ت و در 
مجم��وع اظهارنظری درب��اره کانتینرهای قاچاق 

وجود ندارد. 
به گزارش تس��نیم، علی بعیدی مفردنیا معاون 
برنامه ریزی و ام��ور بین الملل گمرک تأکید کرد: 
کلیه دس��تگاه ها باید با ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز همکاری کنند و می��ان نهادها و ارگان های 

مربوطه تعامل سازنده برقرار شود. 
وقت��ی از قاچاق و برآورد آن صحبت می ش��ود 
در جلسات مشخص شده است. ما تخلف گمرکی 
داریم و در مواردی ممکن است تعرفه ها مشخص 

نباشد. 
او س��پس موفقیت ه��ای معاون��ت متبوعش را 
برش��مرد و افزود: در س��ال ۲۰۱۷ گمرک ایران 
در جهان مقام اول را در کش��فیات موادمخدر به 

دست آورده است. 
در س��تاد اقتصاد مقاومتی نیز گمرک رتبه برتر 
در پروژه های اقتصاد مقاومتی را به دس��ت آورد. 
همچنین در گمرک صادرات هفت روزه را به یک 
روز کاه��ش و واردات را از ۲۶ روز ب��ه س��ه روز 

تقلیل دادیم. 
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ادامه 
داد: گمرک در عین حال باید ارائه تس��هیالت هم 

داشته باشد. 
او افزود: طبق برآوردها از مبادی رسمی قاچاق 
کاال و ارز، کمت��ر از ۷۰۰میلیون دالر کاال قاچاق 
ش��ده اس��ت و در مجم��وع اظهارنظ��ری درباره 

کانتینرهای قاچاق وجود ندارد. 

اخبار

واکنش وزیر اقتصاد به درخواست افزایش نرخ 
ارز

گالیه وزیر از فرصت سوزی 
صادرکنندگان

وزیر اقتصاد در واکنش به درخواست افزایش نرخ ارز 
از س��وی صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی گفت تو را 
به خدا درباره نرخ ارز چیزی نگویید، می بینیم قیمت 
ارز باال رفت، اما صادرات رش��د نکرد، نرخ ارز دو برابر 

شد اما صادرات چقدر رشد کرد؟ 
ب��ه گزارش فارس، مس��عود کرباس��یان در جلس��ه 
ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی پس از 
اظهارات اعضای اتاق و ش��ورا در مورد موانع و راه های 
افزایش صادرات به روسیه و بهبود تجارت با این کشور 
و کش��ورهای CIS اظهار داش��ت: همه موارد را باید 
در قالب کار مطالعاتی بررس��ی کنیم ت��ا راهکارهای 
مشخصی برای حل آنها ارائه، تصویب و اجرایی شود. 

وی با اشاره به بحث کریدور سبز بین ایران و روسیه 
گفت: کانال کریدور س��بز را روس ها پیشنهاد کرده اند 
اما م��ا اجرا نکردیم و حتی چند ب��ار مصرانه آمدند و 
گفتند هر صادراتی که شما انجام می دهید، هر اسنادی 
را که برای آن ارائه ش��ود می پذیریم و حتی ۲۵درصد 
در تعرفه واردات به روس��یه هم تخفیف می دهیم، اما 

صادرکنندگان ما از این مزیت استفاده نکردند. 
وزی��ر اقتصاد تصریح ک��رد: در گام اول مقرر ش��د 
۱۰ش��رکت از این مس��یر اس��تفاده کنند، اما پس از 
مدت ها تنها یک شرکت از این ظرفیت استفاده کرد. 

وی در م��ورد مب��ادالت مالی و ارز گفت: سیاس��ت 
بانک مرکزی استفاده از پول دو کشور است و براساس 
همین موضوع بود که س��فر پوتین به تهران انجام شد 
و مس��ائل پولی و مالی مورد بررسی قرار گرفت و تنها 

باید به سمت اجرایی شدن آن برویم. 
کرباس��یان با بیان اینکه الزم اس��ت دستور جلسه 
بعدی بررسی سیاست های ارزی و طرح آن در جلسه 
ش��ورای گفت وگو برای صادرکنندگان باش��د در باره 
موضوع حمل ونق��ل گفت: من در این جلس��ه انتظار 
داشتم در خصوص حمل ونقل جاده ای و ریلی صحبت 
شود، اما صحبت ها تنها معطوف به حمل ونقل دریایی 

بود. 
وی ادام��ه داد: خط آهن ایران به روس��یه در حال 
نهایی شدن است و اگر این پروژه به اتمام برسد هزینه 
حمل ونقل بسیار کاهش خواهد یافت. تا دو ماه آینده 
خط آهن قزوین - رشت به اتمام می رسد و تنها نقطه 
رشت - آستارا باقی می ماند که تا دو هفته آینده منابع 
بودج��ه برای این پروژه ه��م اختصاص خواهد یافت و 
ای��ن طرح از طرح های م��ورد تأکید رئیس جمهور هم 

است. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اظهارات عسکراوالدی گفت: 
مواردی که آقای عس��کراوالدی مطرح کردند، درست 
است و باید پیگیری شود و ما این موضوعات را دنبال 

خواهیم کرد. 
 صادرکنندگان ایرانی از خط اعتباری بانک  

روس استفاده نکردند
وی همچنین با اش��اره به اس��تقبال روس ها از تجار 
ایران��ی گفت: یکی از بانک های روس��ی اعالم آمادگی 
کرد و اعتباری را در اختیار صادرکنندگان ایرانی برای 
تجارت ق��رار داد، اما هیچ صادرکننده ای از این اعتبار 

استفاده نکرد. 
کرباسیان گفت: امسال در بودجه یک و نیم میلیارد 
دالر برای کمک به توس��عه صادرات اختصاص یافته و 
مقرر ش��ده یک و نیم دالر هم از ناحیه بانک ها با نرخ 
س��ود ۶درصد اختصاص یابد و س��هم صندوق توسعه 
ملی هم مشخص شده است. این پیشنهادات در بودجه 

آمده و به طور شفاف سهم صادرات مشخص است. 
وی ب��ا بیان این جمله که ج��ا دارد گالیه ای هم از 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کنم، بیان داش��ت: 
روس ها به ایران آمدند و ب��رای تجارت اعالم آمادگی 
کردند، اما صادرکنن��دگان نرخ هایی را برای کاالهای 
خ��ود مطرح کردند که وزیر روس��یه ب��ه ما گفت اگر 
می خواهید به این قیمت بفروشید ما حاضریم به جای 

شما این کاالها را بخریم و صادر کنیم. 

صادرات 6.2 میلیارد دالری 
محصوالت معدن و صنایع معدنی تا 

پایان آبان ماه
برپایه آمار گمرک جمهوری اس��المی ایران، ارزش 
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در هشت 
ماه امس��ال با رشد ۴درصدی در همسنجی با پارسال 

به ۶.۲ میلیارد دالر رسیده است. 
آهن اس��فنجی ب��ا رش��د ص��ادرات ۴۸۲درصدی 
بیش��ترین شتاب رشد را در بین محصوالت این حوزه 

دارد. 
از نظر تناژ، سنگ آهن با صادرات ۱۲.۵ میلیون تن 
)رشد ۵درصدی( و س��یمان با صادرات ۱۰.۵میلیون 
تن )رشد ۳درصدی( در ردیف های نخست و دوم قرار 

دارند. 
همچنی��ن ص��ادرات زنجیره ف��والد ایران با رش��د 

۲۲درصدی ساالنه به ۵.۷ میلیون تن رسیده است. 
با وجود س��هم ۵درصدی بخش معدن و صنایع 
معدن��ی از تولی��د ناخالص داخلی کش��ور، س��هم 
صادرات این حوزه تا پایان آبان ماه از نظر ارزش��ی 
۲۲درص��د کل ص��ادرات کش��ور و از نظ��ر وزنی 

۵۶درصد کل است.



درآمد میلیاردی دولت از آلودگی 
هوا

در دو روز اول آلودگی هوای تهران بیش از 44 هزار 
خ��ودرو جریمه ش��دند که حدود یک میلی��ارد تومان 

درآمد برای دولت ایجاد شده است. 
آلودگی هوا در روزهای یکش��نبه، دوشنبه، سه شنبه 
و چهارش��نبه به حدی زیادی ب��وده که مدارس تهران 

تعطیل شد.
 در همین راس��تا ط��رح زوج و ف��رد از درب منزل 
اجرایی ش��ده و رانندگان متخلف با رعایت نکردن آن 

جریمه شدند. 
تنها در دو روز اول اجرای این طرح بیش از 44هزار 
خودرو از س��وی پلیس جریمه ش��دند ک��ه درآمد آن 

نصیب دولت می شود. 
جریمه ورود غیرمجاز به محدوده طرح زوج و فرد و 
طرح ترافیک برای هر س��اعت 20 هزار تومان است که 
با احتس��اب همان یک س��اعت برای هر خودرو، دولت 
روزانه 500 میلیون تومان درآمد دارد که با احتس��اب 
ای��ن چهار روز آلودگی هوا، درآم��د دولت به حدود 2 

میلیارد تومان رسیده است. 

فرهنگ سازی پا به پای کیفیت 
صنعت خودرو

طبق آمار منتشرش��ده از س��وی س��ازمان بهداشت 
جهانی، تصادف��ات خودرویی نهمین عامل مرگ و میر 
در جهان محس��وب  می ش��ود و این در حالی است که 
دومین علت مرگ و میر ایرانیان، سوانح رانندگی است. 
در میان اس��تان های کش��ور نیز خراسان رضوی در 
زمینه تصادفات جاده ای و همچنین مرگ و میر ناشی 

از این گونه حوادث وضعیت نامطلوبی دارد. 
در س��ال های اخیر تع��داد قربانیان تلف��ات جاده ای 
در خراس��ان رضوی سیر نزولی داش��ته و این استان به 
لح��اظ کاهش تصادفات در کش��ور موف��ق عمل کرده 
اس��ت، اما با توجه به اینکه ۱0درصد جاده های کشور 
به خراس��ان رضوی اختصاص دارد و روزانه هزار و 500 
دس��تگاه اتوبوس در جاده های اس��تان تردد می کنند 
و ای��ن تعداد در ایام خاص به 5ه��زار اتوبوس افزایش 
می یابد و همچنین، 20 هزار خودروی س��نگین نیز در 
ناوگان باری این اس��تان فعال هستند، خراسان رضوی 
هن��وز با وضعیت مطلوب در زمینه کاهش نرخ مرگ و 
میر ناشی از تصادفات فاصله بسیاری دارد و این استان 
جزو س��ه استان پرتلفات کش��ور در تصادفات جاده ای 

محسوب می شود. 
براساس نظریه ای جهانی سه عامل انسانی، خودرو و 
جاده دالیل اصلی تصادفات اس��ت و کشور و استان ما 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
اما در کش��ور ما پس از هر تص��ادف اندوهباری که 
ب��ه فوت و یا مجروح ش��دن تع��دادی از هموطنان مان 
منجر می ش��ود، اغلب مردم و حتی برخی مس��ئوالن، 
بی کیفیتی خودروهای داخلی را مانند چماقی بر س��ر 
خودروس��ازان فرود می آورند، اما باید توجه داشت که 
عامل تصادفات از س��ه ضلع انس��انی، خ��ودرو و جاده 
تشکیل می ش��ود و عامل انسانی مهم ترین دلیل مرگ 
و میر ناشی از تصادفات است و خودرو و جاده از دیگر 

علل اینگونه حوادث هستند. 
در بی کیفیت��ی خودروه��ای تولید داخ��ل و اینکه، 
درص��د قاب��ل توجه��ی از جاده ه��ای کش��ور م��ا نیز 
اس��تانداردهای جهانی الزم را ندارند شکی نیست، اما 
آیا رانندگی ما براساس قواعد و متناسب با قانون است 

و از استانداردهای جهانی تبعیت می کند؟! 
این نکته درس��ت اس��ت که در زمینه تولید خودرو 
از صنع��ت خودروی جه��ان عقب تر هس��تیم اما همه 
ما، بارها و بارها در جاده های برون ش��هری و همچنین 
خیابان ه��ای داخل ش��هر، جوانان��ی را دیده ایم که با 
جدیدترین و گران قیمت ترین خودروهای خارجی جان 

خود را کف خیابان گذاشته اند. 
هس��تند افراد بسیاری که خیابان و به ویژه جاده های 
برون ش��هری را ب��ا پیس��ت رالی اش��تباه گرفت��ه و به 
اندازه ای وحش��تناک رانندگی می کنند که اگر پش��ت 
فرمان قدرتمندترین خودروهای جهان نیز باش��ند باز 

هم از حوادث جان سالم به در نمی برند. 
عل��ل مرگ و میر ناش��ی از تصادفات در کش��ور ما، 
زنجیره ای به هم پیوس��ته دارد که بعد از فقر فرهنگی 
در زمینه رعایت قوانی��ن راهنمایی و رانندگی و تولید 
خودروه��ای بی کیفیت، ضعف در وجدان کاری نیز در 

آمار مذکور تاثیرگذار است. 
ک��م کاری کارگ��ر خط تولی��د، قطعه س��از، مدیران، 
کارفرمای��ان و همچنی��ن کارگ��ران و پیمانکارانی که 
بی هی��چ تعهدی نس��بت به احداث جاده ه��ای ناایمن 
اق��دام می کنند نیز در مرگ و میر ناش��ی از تصادفات 

سهیم هستند. 
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ایجاد محدودیت در واردات و 
توقف ثبت سفارش در شش ماه 
اخیر موجب سوء استفاده برخی 
شرکت ها و نمایندگان رسمی از 
بازار آشفته خودروهای وارداتی 
شده است. متاسفانه قراردادهای 
نمایندگی ه��ای  یکطرف��ه 
با  رس��می خودروهای خارجی 
خریداران خودروها باعث ش��ده 
در ماه های اخیر بسیاری از این 
دریافت  وج��ود  با  نمایندگی ها 
از خریداران، خودرویی  مبالغی 
ندهند.  تحوی��ل  مش��تریان  به 
این جری��ان در حال��ی صورت 
می گی��رد ک��ه برخ��ی از ای��ن 
نمایندگی ها ب��ه جهت افزایش 
قیم��ت خودروها در بازار تالش 
می کنند ب��ا متقاضی��ان خرید 
صلح ک��رده و با ارائ��ه مبالغی 
از  را  مش��تریان  ک��م،  بس��یار 
دریافت خودرو منصرف کنند. 

ب��ه گ��زارش خب��ر خ��ودرو، 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 

در گفت وگ��و ب��ا خب��ر خودرو 
با اش��اره به وضعیت نابس��امان 
قیم��ت  و  ف��روش  و  خری��د 
اظه��ار  وارداتی ه��ا  ب��ازار  در 
داش��ت: عدم ش��فافیت قانون، 
فق��دان  و  محدودی��ت  ایج��اد 
نظ��ارت ب��ر بازار موجب ش��ده 
از  در ماه ه��ای اخیر بس��یاری 
مصرف کنندگان متضرر شوند. 

س��عید موتمن��ی ب��ا انتق��اد 
برخ��ی  سوء اس��تفاده  از 
فروش  رس��می  نمایندگی های 
خودروه��ای خارج��ی از ب��ازار 
برخی  افزود:  وارداتی ها،  کنونی 
از ش��رکت ها و نمایندگی ه��ای 
رس��می خودروه��ای خارج��ی 
از   95 س��ال  دوم  نیم��ه  در 
باب��ت خرید خودرو  متقاضیان 
پ��ول دریافت کردن��د و حال با 
گذش��ت ۱5 تا ۱6 ماه از زمان 
پیش خری��د، تاکنون خودرویی 
تحویل مش��تریان نداده اند و به 
دنبال ارائه س��ودهای بسیار کم 

در مقابل تحویل خودرو هستند 
ای��ن در حال��ی اس��ت  که ثبت 
س��فارش حدود شش ماهه که 
متوقف شده است و عدم انجام 
تعهدات این شرکت ها ارتباطی 

به جریان ثبت سفارش ندارد. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به 
بازار آشفته خودروهای وارداتی 
خودروه��ای  قیم��ت  گف��ت: 
وارداتی در این ماه ها به میزانی 
افزایش یافته که خرید و فروش 
در ای��ن ب��ازار تقریب��ا به صفر 
رس��یده اس��ت به طوری که در 
این بازار عمده مصرف کنندگان 
منتظرند که چ��ه زمانی حباب 
قیمتی در بازار وارداتی ها از بین 

خواهد رفت. 
وی با اش��اره به افزایش بیش 
از 250 میلی��ون تومانی برخی 
بازار  خودروه��ای واردات��ی در 
تصری��ح ک��رد: با توق��ف ثبت 
س��فارش در ش��ش م��اه اخیر 
واردات��ی  برخ��ی خودروه��ای 

افزایش غیرمنطق��ی را در بازار 
خودروی  که  به طوری  داشتند، 
ب��ی ام و ایکس فور مدل 20۱7 
ک��ه تا قبل تیرماه 390 میلیون 
بود، امروز ب��ه 640 میلیون در 

بازار رسیده است. 
وی با توجه به افزایش قیمت 
س��ایر خودروه��ای وارداتی در 
ب��ازار اظهار داش��ت: هم اکنون 
قیم��ت س��ورنتو 235 میلیونی 
س��وناتا  میلی��ون،   340 ب��ه 
۱60میلیون��ی به ۱97 میلیون، 
النت��را ۱38 میلیون��ی به ۱80 
میلیون و س��راتو ۱37 میلیونی 
یافته  افزایش  به ۱78میلی��ون 

است. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
گفت: ب��ا توقف ثبت س��فارش 
برخ��ی از ش��رکت ها اق��دام به 
انبار خودروها کرده و به تدریج 
قیمت ه��ای  ب��ا  را  خودروه��ا 
نجومی و م��ورد دلخواه به بازار 

عرضه می کنند. 

موتمنی با اش��اره به افزایش 
چه��ار  در  خ��ودرو  واردات 
م��اه ابتدای��ی امس��ال نس��بت 
به م��دت مش��ابه س��ال قبل، 
آمار ش��رکت هایی  افزود: طبعا 
از  را  خودروه��ا  ای��ن  ک��ه 
 گمرکات وارد کردند مش��خص

 اس��ت و مس��لما بررسی اینکه 
چه تع��داد از ای��ن خودروها را 
به فروش رس��انده و چه تعداد 
را انب��ار کرده اند اقدام س��ختی 
از س��وی دس��تگاه های نظارتی 

نخواهد بود. 
وی ب��ا توج��ه ب��ه اخباری 
مبنی بر بازش��دن سایت ثبت 
آتی،  روزه��ای  س��فارش طی 
اظهار داش��ت: البته بازش��دن 
ثب��ت س��فارش به س��رعت بر 
قیمت ها تاثیر نخواهد گذاشت 
و پیش بینی می ش��ود تاثیر آن 
طی چند هفته مشخص شده و 
موجب ریزش قیمت وارداتی ها 

در بازار شود. 

چندی پی��ش تعرفه واردات 
خودرو، پس از انتش��ار بودجه 
بر  مبنی  دول��ت  پیش��نهادی 
بند مالیات ب��ر درآمد واردات 
خودرو به صورت غیررس��می 
برخ��ی  ح��اال  ش��د.  اع��الم 
واردکنندگان، بازار خودروهای 
واردات��ی را به دلی��ل کاهش 
میزان واردات و افزایش تعرفه 
خودروهای وارداتی، برای سال 
آینده، آش��فته بازار پیش بینی 

می کنند. 
پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
پ��س از تقدیم الیح��ه بودجه 
پیش��نهادی س��ال 97 دولت 
به مجلس و پیش��نهاد کاهش 
ه��زار میلیارد تومان��ی درآمد 
دول��ت از محل مالیات واردات 
خ��ودرو، در مقاب��ل افزای��ش 
وارداتی،  تعرف��ه خودروه��ای 
چند روز گذشته نیز خبرهای 
تعرفه ه��ای  از  غیررس��می 

پیشنهادی منتشر شد. 
از طرفی دیگر، طی جلسات 
برگزارش��ده مبنی بر بازشدن 
گفت��ه  »ثبت��ارش«،  س��ایت 
می ش��ود ۱0 دی م��اه س��ال 
جاری س��ایت ثبت س��فارش 
ب��از می ش��ود و واردکنندگان 
می توانن��د خودروه��ای مورد 
نیاز را ثبت سفارش کنند، اما 
این پرسش مطرح است که آیا 
تا زمان بازش��دن سایت ثبت 
س��فارش، تعرفه های جدید به 
صورت رس��می اعالم می شود 

یا خیر. 
 این در حالی اس��ت که در 
مدت زمان بس��ته بودن سایت 

»ثبت��ارش«، قیم��ت برخ��ی 
افزایش  با  خودروهای وارداتی 
قیم��ت و حباب همراه ش��د، 
ح��اال ای��ن امی��دواری وجود 
دارد ک��ه با بازش��دن س��ایت 
ثبت س��فارش، حب��اب قیمت 
خودروه��ای واردات��ی از بین 

می رود.
 در ای��ن ب��اره نی��ز مهدی 
ان���جمن  دادف���ر-دب���ی��ر 
نی��ز  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
رفت��ن  بی��ن  »از  می گوی��د: 
حب��اب قیم��ت خ��ودرو بعید 
به نظر می رس��د، ام��ا افزایش 
قیمتی هم در بازار خودروهای 

وارداتی پیش بینی نمی شود.« 
 به گفت��ه او، افزایش قیمت 
خودروه��ای داخل��ی بیش از 
خودروهای وارداتی پیش بینی 
می شود، چراکه افزایش قیمت 
ای��ن خودروها از جمله اهداف 
خودروسازان برای سال آینده 
بوده اس��ت که اکن��ون به نظر 
می رس��د دولت به هدف خود 

نزدیک شده است. 
 دادف��ر اظه��ار می کن��د: با 
واردات خودرو،  تعرفه  افزایش 
وضعی��ت  و  قیم��ت  قطع��ا 
خودروه��ای واردات��ی از آنچه 
است، بدتر نخواهد شد چراکه 

دیگر فضایی برای بدتر ش��دن 
اوضاع نیست. 

 به گفته او، یکی از مباحث 
مهندس��ی بازار هدف افزایش 
قیم��ت خودروه��ای داخل��ی 
برای س��ال آینده ب��ود که به 
هدفش نزدیک شده است، اما 
در مواردی به برخی مشکالت 

احتمالی فکر نشده است. 
 دبیر انجم��ن واردکنندگان 
از  خ��ودرو می افزای��د: یک��ی 
مواردی ک��ه در زمینه کاهش 
واردات خ��ودرو در نظر گرفته 
نش��ده اس��ت، موضوع اسقاط 
خودرو اس��ت چراکه اس��قاط 

خ��ودرو وابس��ته ب��ه واردات 
اس��ت. از ای��ن رو، ب��ا کاهش 
خودروه��ای وارداتی، اس��قاط 
خودروها باعث تعطیلی مراکز 

اسقاط خودرو می شود. 
 ب��ه گفته او، یک��ی دیگر از 
م��واردی که م��ورد توجه قرار 
نگرفته است، کیفیت و میزان 
اس��ت  آالیندگ��ی خودروه��ا 
وارداتی  چراک��ه خودروه��ای 
کمت��ری  آالیندگ��ی  می��زان 
دارند و با ادامه این امر، همین 
آلودگی ه��وا تکرار  وضعی��ت 

می شود. 
 دادفر در پاسخ به اینکه آیا 
بازش��دن سایت ثبت سفارش، 
حب��اب ایجادش��ده در قیمت 
خودروه��ای وارداتی را از بین 
می ب��رد ی��ا خی��ر، می افزاید: 
حب��اب قیمت��ی تا ح��دی از 
بی��ن م��ی رود، ام��ا موج��ب 
کاه��ش قیم��ت خودروه��ای 
واردات��ی نمی ش��ود، از طرفی 
نیز  تعرفه ه��ای جدید  دیگ��ر 
ب��ازار خودروهای وارداتی را با 
افزایش قیمت همراه نمی کند، 
چراک��ه بازار کش��ش افزایش 

قیمت را ندارد. 
 او اظه��ار می کن��د: ه��دف 
از افزای��ش تعرف��ه و کاه��ش 
خارجی،  خودروه��ای  واردات 
خودروهای  قیم��ت  افزای��ش 
داخلی و جبران زیان واردشده 
به خودروس��ازان داخلی بوده 
است نه ارتقای کیفیت و تنوع 
محصول. از این رو بیش��ترین 
ضرب��ه به خودروه��ای داخلی 

وارد می شود. 

سبقت غیرمجاز دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو

افزایش بی رویه قیمت خودروهای وارداتی ادامه دارد
دریچه

 اثر معکوس طرح های حمایتی
 از تولید

تقویت تولید ملی بار دیگر بهانه ای برای افزایش حقوق 
ورودی برخی از کاالها از جمله خودرو ش��د؛ بهانه ای که 
سال هاس��ت برای حمایت از بخش صنعت کشور در حال 
اجراست و حداقل تاکنون خودروسازان نتوانسته اند از دیوار 
تعرفه ای که در راستای حمایت از این بخش در نظر گرفته 

شده به خوبی استفاده کنند. 
ب��ه گ��زارش »عصر خ��ودرو«، تولی��د خودروهایی که 
دهه هاس��ت میهمان خطوط تولید خودروس��ازان داخلی 
هس��تند و از کیفیت نه چندان باالی��ی برخوردارند، موید 
ای��ن ادعا اس��ت که دی��وار تعرفه ای نمی تواند رش��د این 
صنعت خمود را به همراه داش��ته باش��د. از س��وی دیگر 
به گفت��ه فعاالن اقتصادی افزایش تعرف��ه واردات خودرو 
نقض اقتصاد آزاد محس��وب می ش��ود. با این شرایط این 
س��وال مطرح می شود که آیا دیوار تعرفه ای تولید ملی در 
کشور را تقویت خواهد کرد یا این طرح تنها گریزان شدن 

سرمایه  گذاران را به همراه خواهد داشت.
پیش��نهاد افزایش حق��وق ورودی خودرو هرچند هنوز 
در حد پیش��نهاد اس��ت، ام��ا در صورت نهایی ش��دن آن 
ش��اهد ایج��اد تنش جدید در ب��ازار وارداتی ه��ا خواهیم 
بود؛ به طوری که برخی از فع��االن بازار خودرو پیش بینی 
می کنند با توجه به موافقت اولیه مبنی بر افزایش حقوق 
ورودی، شیرفلکه ورود خودرو به بازار سفت تر خواهد شد 
و به این طریق واردکنندگان عرضه خودرو به بازار را بیش 
از پیش کاهش خواهن��د داد؛ اقدامی که احتماال افزایش 
بیش از پیش قیمت خودروهای وارداتی را به همراه خواهد 

داشت. 
از سوی دیگر به گفته فعاالن صنعت خودرو بستن بازار 
خودرو می تواند به نوعی تغییر نگرش سایر کشورها نسبت 
به بازار ایران را به همراه داشته باشد، چراکه سرمایه گذاران 
به س��مت بازارهایی هدایت می ش��وند که از آزادبودن آن 
اطمینان خاطر داشته باشند و آنچه مسلم است بستن بازار 
و کشیدن دیوار تعرفه ای تنها به دورشدن سرمایه گذاران از 

این بازار منجر خواهد داشت. 
در ای��ن خص��وص حس��ن کریمی س��نجری یک��ی از 
کارشناس��ان حوزه خ��ودرو معتقد اس��ت در صورتی که 
از تعرفه به عنوان دارو اس��تفاده ش��ود، می تواند رشد این 
بخش را به همراه داش��ته باش��د؛ چراکه اعمال روش های 
مانند افزایش تعرفه در مجموع روش��ی درمانگر محسوب 
می شود، اما مشروط بر اینکه هدف از این افزایش مشخص 
شده باشد، به همین دلیل برای اجرای این روش باید دوره 
زمان��ی خاص در نظر گرفت و ش��اخص های الزم را برای 

رسیدن به هدف گذاری صورت گرفته تدوین کرد. 
کریمی سنجری همچنین با اشاره به اینکه هدف دولت از 
بازگشت به عقب )افزایش تعرفه واردات خودرو( مشخص 
نیس��ت، می گوید: آنچه مسلم اس��ت دولت باید در ابتدا 
هدف خود را از افزایش تعرفه اعالم کند، تا به این طریق 
مشخص شود که با اجرای این روش به دنبال چیست، آیا 
با افزایش تعرفه ها سعی در کنترل ورود خودروهای لوکس 
به کش��ور را دارد و یا این افزایش در راستای کنترل نرخ 
ارز بوده و یا اینکه تنها در راستای حمایت از تولید داخل 
صورت گرفته اس��ت. به گفته این کارشناس خودرو عدم 
شفاف سازی از این بازگشت به عقب بدون اعالم دلیل آن 
تنها موجب به وجود آمدن شبهاتی خواهد شد که چندان 

برای این صنعت سودآور نخواهد بود. 
این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به اینکه تا سال 
83 واردات خودرو به کشور ممنوع بود، عنوان کرد: روش 
پیش گرفته از س��وی دولت در حالی است که با آزادشدن 
واردات خ��ودرو به کش��ور طی حدود ۱3 س��ال اخیر به 
صورت پلکانی شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو بوده ایم 
و اقدام صورت گرفته از سوی دولت را می توان نقص قانون 

تجارت آزاد در دنیا تعبیر کرد.
کریمی س��نجری همچنین با اش��اره ب��ه اینکه اکثر 
کش��ورها در دوره ای خاص از روش های حمایتی مانند 
افزایش تعرفه اس��تفاده کرده اند، گف��ت:  این روش در 
س��ایر کشورها نیز اجرا ش��ده است که در این خصوص 
می توان به کره جنوبی اشاره کرد. این کشور ابتدا تعرفه 
60درصدی واردات خودرو را در دستور کار قرار داد، اما 
به مرور زمان شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو به این 
کش��ور بودیم، به طوری که در حال حاضر تعرفه واردات 
خودرو در کره جنوبی به حدود 8درصد رس��یده اس��ت، 
البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تعرفه واردات 
خودرو در کره جنوبی با کشورهایی که مناسبات خاص 

تجاری دارد نیز صفر است.
از سوی دیگر حمایت از تولید داخل در حالی بهانه ای 
برای افزایش تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده که 
این کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است خودروسازان 
داخلی تولید خودروی ارزان با تیراژ باال را در دس��تور کار 
قرار داده اند این در حالی اس��ت ک��ه خودروهای وارداتی 
بخ��ش لوکس ب��ازار را هدف قرار داده اند و آنچه مس��لم 
است با این شرایط وارداتی ها نمی توانند چالشی برای بازار 
خودروهای داخلی محسوب شوند. به گفته این کارشناس 
خ��ودرو، خودروه��ای واردات��ی نه تنه��ا تهدی��دی برای 
خودروهای داخلی محس��وب نمی شوند بلکه رقم پایینی 
از ب��ازار نیز در اختیار این بازار ق��رار دارد که این موجب 
می ش��ود وارداتی ها تهدیدی برای بازار محسوب نشوند؛ 
چراکه در حال حاضر ارزش خودروهای وارداتی به صورت 
)CBU( کمت��ر از 2میلیارد دالر اس��ت و ارزش واردات 
قطع��ه )CKD( نیز در حدود 2 میلیارد دالر محس��وب 
می شود، این در حالی است که ارزش بازار خودروی ایران 
باالی 20 میلیارد دالر است، با این شرایط می توان گفت 
تعرف��ه واردات نمی تواند چندان ب��ه درآمدهای صنعت 

خودرو لطمه وارد کند.

اخبار



معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: استارت آپ  های موفق با درآمدهای ساالنه 
میلیارد تومانی، زمینه ساز حضور اقتصاد ایران در عرصه بین المللی هستند. به گزارش 
ایسنا، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست امضای تفاهم نامه 

معاونت علم��ی و فناوری و بانک توس��عه صادرات با 
اشاره به حضور چشمگیر کسب وکارهای دانش بنیان 
خالق اظهار کرد: اس��تارت آپ  های موفق که به دست 
دانش��جویان و نخبگان نوآور ش��کل گرفت��ه و اکنون 
درآمدهای میلیارد دالری کسب می کنند، راه را برای 
حضور اقتصاد ایران در عرصه بین المللی بیش از پیش 
هموار کرده اند. وی با بیان اینکه موتور محرکه اقتصاد 
کشور از ش��رکت های بزرگ دولتی به استارت آپ  ها و 
شرکت های دانش بنیان ارتقا یافته است، افزود: 40هزار 
میلیارد توم��ان گردش مال��ی، ماحصل نقش آفرینی 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ  های موفق در 
میدان اقتصاد کش��ور اس��ت که با رفع موانع و ایجاد 
زیس��ت بوم مس��اعد کارآفرینی و نوآوری، این میزان 

افزایش می یابد. ستاری، مهم ترین تحول در اقتصاد را پررنگ تر شدن نقش شرکت های 
اس��تارت آپی و کسب جایگاه پردرآمدترین و موفق ترین بنگاه های اقتصادی توسط این 
اس��تارت آپ  ها دانس��ت و افزود: اقتصاد کشور در ش��رف تحولی شگرف، یعنی حضور 

شرکت های دانش بنیانی است که اگرچه دارایی ملموس ندارند و به دولت وابسته نیستند، 
اما در حال بزرگ شدن هستند و با شتابی فزاینده جایگاه پردرآمدترین بنگاه های اقتصادی 
را به خود اختصاص می دهند. رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تأکید بر ضرورت ایجاد محیط 
مس��اعد کسب و کار برای ش��رکت های دانش بنیان 
گفت: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد 
محیط مساعد کسب وکار ش��رکت های دانش بنیان 
را در س��اختار اقتصاد کشور دنبال می کند که ایجاد 
این محیط مس��اعد، حمایت س��اختارهای اجرایی، 
قانون گذاری و مالی از جمله بانک ها را برای حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان می طلبد. وی با اشاره به 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور شرکت های 
دانش بنی��ان در عرصه بین المللی، افزود: صادرات به 
خصوص در حوزه دانش بنیان بس��یار دشوار است و 
اخذ تأییدیه ها و استانداردها، ثبت بین المللی، تعامل 
و رقابت با نمونه های خارجی تنها بخش کوچکی از 
موانعی به ش��مار می رود که فراروی صادرات محص��والت دانش بنیان وجود دارد، اما با 
تحقق برنامه های منظم حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان، امید داریم مس��یر 

حضور در عرصه بین المللی برای این دست کسب وکارها هموار شود. 

 بهزاد س��لطانی، رئیس صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی اظهار داش��ت در
 آبان ماه امسال ۱۱۵ طرح از سوی شرکت های دانش بنیان برای دریافت وام 
به صندوق نوآوری و ش��کوفایی ارسال ش��د که از این تعداد با وام ۲۵ طرح 

موافقت شده است. 
ب��ه گزارش مه��ر، وی با بیان اینکه س��رعت 
عملیاتی برای ارزیابی طرح ها از سوی صندوق 
افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر ۲هزار 
و ۳00 ط��رح در حال انجام بوده که طی چهار 
سال گذشته ۸۵0 طرح دانش بنیان خاتمه یافته 

است. 
س��لطانی افزود: طرح های دانش بنیان بدون 
داش��تن بازار، م��ورد تأیید صندوق ن��وآوری و 
شکوفایی قرار نمی گیرد و به آنها وامی نیز ارائه 

نمی شود. 
رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان 
اینکه متوس��ط ایجاد یک شغل پایدار کشور ما 

۳۳0میلیون تومان برای هر نفر هزینه دارد، گفت: ما توانس��ته ایم طی مدت 
چهار س��اله، ۷0هزار شغل جدید و پایدار به واسطه شرکت های دانش بنیان 

برای فارغ التحصیالن ایجاد کنیم. 

به گفته وی، ایجاد هر شغل به واسطه شرکت های دانش بنیان برابر با ۳0 
تا ۱00میلیون تومان هزینه می شود؛ این بدان معناست که صندوق می تواند 

سه برابر دولت برای فارغ التحصیالن اشتغال ایجاد کند. 
س��لطانی با تأکید بر اینکه امیدوار هستیم 
به واس��طه ش��رکت های دانش بنیان نیمی از 
مشکالت فارغ التحصیالن در خصوص اشتغال 
برطرف ش��ود، خاطرنش��ان ک��رد: طی مدت 
فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۵درصد 
ش��رکت ها از ما تقاض��ای وام داش��ته اند که 
توانستیم به شرکت ها با نرخ کمتر از ۱۱درصد 

و مدت بازپرداخت کوتاه اعطا کنیم. 
رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی در 
خص��وص خدم��ات بانک ها به ش��رکت های 
دانش بنی��ان به واس��طه صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی اظه��ار داش��ت: در راس��تای ارائه 
خدمات به ش��رکت ها تاکنون با هشت بانک 
تفاهم نام��ه منعقد کرده ایم؛ این خدمات در زمینه های س��رمایه در گردش، 
س��رمایه ثابت، خرید، ودیعه ضمانت نامه، اش��تغال زایی، پوش��ش ریسک و 

نقدینگی بوده است. 

محمد فرجود در جمع فعاالن اس��تارت آپی گف��ت: از جمله برنامه های 
مهمی که ما پیگیری خواهیم کرد بحث »ش��هر هوش��مند« است. امروز 
مردم تهران با چالش های مهمی روبه رو هس��تند و نیاز است که از مباحث 

کلی درباره ش��هر هوشمند فاصله بگیریم و به 
س��متی حرکت کنیم که ش��هر هوشمند در 
قالب خدماتی قابل درک و ملموس در زندگی 
مردم نقش آفرین باش��د. به گزارش مهر، وی با 
تأکید بر ضرورت حرکت پرشتاب و همه جانبه 
در این زمینه یادآور ش��د: ب��اور داریم مقابله و 
مرتفع کردن بسیاری از چالش های شهری که 
زندگی روزمره شهروندان و پایتخت نشینان را 
تهدید می کند مانند ترافیک و یا آلودگی هوا و 
آالینده های زیست محیطی، نیازمند توجه ویژه 
به زیرس��اخت های ارتباطی و فناوری از جمله 
شبکه های پهن باند، فیبر نوری یا فناوری های 

اینترنت اشیا است. 
فرجود گفت: در همسایگی کش��ور ما و کنار خلیج فارس، شهری مانند 
دوبی با س��رمایه گذاری و تمرکز بر حرکت به سمت شهر هوشمند و بهره 
گرفتن از اینترنت اشیا موفق شده در یک بازه زمانی به نسبت کوتاه، میزان 

استفاده از حمل و نقل عمومی را دو برابر افزایش دهد. 
وی با اشاره به شرایط نامناسب آلودگی هوا در روزهای اخیر و گالیه های 
ش��هروندان تأکید کرد: یکی از محورهایی که در تعامل با اس��تارت آپ ها و 
بخش خصوص��ی ب��ه آن خواهی��م پرداخت، 
موض��وع آلودگ��ی ه��وا اس��ت و از ایده های 
استارت آپی برای حل این معضل استقبال و 

حمایت می کنیم. 
مدیرعام��ل س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران اضافه کرد: مسئله 
آلودگی هوا تهدیدی پیچیده و چندوجهی و 
البته دارای چندین متولی است و این متولیان 
صرفا محدود به شهرداری تهران نیست و در 
بیرون از س��ازمان هم متولیانی دارد که همه 
باید پاسخگو باشند. وی توضیح داد: به همین 
دلیل نمی ت��وان گفت که فقط با توس��عه و 
به کارگیری ابزارهای فن��اوری اطالعات این 
موضوع حل می ش��ود، اما تردیدی نیس��ت که هوشمندسازی شهر تهران 
و س��ایر کالنشهرهای کشور با س��رمایه گذاری و دعوت از بخش خصوصی 
و برنامه ریزی دقیق می تواند تأثیر بسزایی در رفع این معضل داشته باشد. 

استارت آپ های ایرانی تنها ۱0 روز دیگر مهلت دارند تا در رویداد »کارزار« 
به عنوان بزرگ ترین جایزه اس��تارت آپی ایران ثبت ن��ام کنند.  برای اولین  بار 
همزمان با جش��نواره وب و موبایل ای��ران، در یک رویداد منحصربه فرد تحت 

عنوان »کارزار«، اس��تارت آپ های ایرانی با هم و 
برای کس��ب دو جایزه بزرگ ۵0 و ۱00 میلیون 
تومان��ی به رقابت خواهند پرداخ��ت. به گزارش 
نوپانا، ثبت نام ای��ن رویداد از تاریخ ۲۶ مهرماه و 
از طریق وب سایت نوپاهاب شروع شده و تاکنون 
بیش از ۵۵0 اس��تارت آپ برای این رقابت بزرگ 
ثبت نام کرده اند. استارت آپ های ایرانی می توانند 
 nopahub. تا ۸ دی ماه ۱۳۹۶ ب��ا مراجعه به

com/karzar، برای ثبت نام اقدام کنند. 
گفتنی اس��ت اولین دوره کارزار رقابت بزرگ 
رده  دو  در  امس��ال  ایران��ی،  اس��تارت آپ های 
 مرحل��ه ب��ذری )Seed stage( و مرحله اولیه

 )Early stage( برگزار خواهد شد. برنده نهایی 
رده مرحله اولیه )Early Stage( مبلغ ۱00میلیون تومان و برنده نهایی رده 
مرحله بذری )Seed Stage( مبلغ ۵0میلیون تومان دریافت می کند. همچنین 
عالوه بر دو برنده نهایی، سایر استارت آپ های برگزیده نیز جوایز و حمایت های 

نقدی و غیرنقدی متنوعی را دریافت می کنند. همه اس��تارت آپ های برگزیده 
نیز فرصت های مناس��بی برای آشنایی هرچه بیش��تر افراد با کسب وکارشان، 
جذب سرمایه گذار و کسب عناوین مختلف خواهند داشت. کارزار یک رویداد 
جامع و حرفه ای اس��ت که با حضور و حمایت 
برجس��ته ترین فعاالن اکوسیستم استارت آپی 
ایران برگزار می شود. سازوکار این رویداد به این 
صورت اس��ت که استارت آپ ها می توانند بنا به 
شرایط ش��ان در یک��ی از دو رده بذری یا اولیه 
ش��رکت کنند و در ح��وزه صنعتی مخصوص 
خود، با اس��تارت آپ های هم رده خود به رقابت 
بپردازن��د. برندگان نهای��ی حوزه های مختلف 
به مرحله نیمه نهایی می رس��ند و س��پس سه 
اس��تارت آپ برت��ر در روز فین��ال ب��ا یکدیگر 
در برابر حض��ار به رقاب��ت می پردازند و برنده 
نهایی کارزار مشخص می ش��ود. شرط حضور 
در رده بذری، داش��تن حداقل کمینه محصول 
پذیرفتی MVP و حداکثر جذب سرمایه ۵۵0 میلیون تومان است. همچنین 
اس��تارت آپ متقاضی در رده ابتدایی نیز نباید بیش از ۵میلیارد تومان جذب 
سرمایه کرده باشد و بیش از پنج سال از زمان شروع فعالیتش گذشته باشد. 

ستاری در نشست معاونت علمی و بانک توسعه صادرات ایران: 

استارت آپ  های موفق زمینه ساز ورود اقتصاد در حوزه صادرات هستند
اشتغال زایی دانش بنیان ها برای فارغ التحصیالن سه برابر دولت است کارزار استارت آپ های ایرانی حمایت از ایده های استارت آپی با موضوع حل معضل آلودگی هوا

۱۰ روز تا آخرین مهلت ثبت نام در بزرگ ترین جایزه استارت آپی ایران

در ه��ر جایگاه و مقامی که باش��یم، پس انداز هرچه بیش��تر درآمد هدفی 
مطلوب محسوب می ش��ود. البته این امر لزوما به معنای انباشت منابع مالی 
در حساب های بانکی نیست. در واقع پس انداز به شما در زمینه هزینه بیشتر 
روی امور با اهمیت کمک خواهد کرد. منظور از امور مهم در اینجا آن دسته 
از فرآیندهایی اس��ت که سود بیش��تری به همراه دارند. همچنین منبع مالی 
که در یک بخش از کس��ب وکارمان ذخیره می کنیم، در موارد ضروری مانند 
ورشکستگی یا موقعیت های ایده آل تر مثل بازنشستگی به کارمان خواهد آمد. 
بدی��ن ترتیب با صرفه جویی در بخش های کوچک کس��ب وکارمان زندگی و 

فعالیت حرفه ای بهتری را تدارک خواهیم دید. 
اگرچه فواید پس انداز برای اغلب افراد روشن است، با این حال مشکل اصلی 
در راه دس��تیابی به این هدف انتخاب نقطه آغاز اس��ت. شاید پاسخ بسیاری 
از افراد تالش برای برنامه ریزی ش��خصی و نادیده انگاری تمایل به خرج پول 
در راه های بی فایده اس��ت. با این حال همانطور که تکنولوژی و دانش بشری 
پیشرفت کرده، امکان های پیش روی ما به منظور دستیابی به اهداف مان نیز 
توس��عه یافته است. برهمین اساس در ادامه به معرفی اپ های برتر در زمینه 
کمک به افراد به منظور پس انداز صحیح منابع مالی شان خواهیم پرداخت. در 
این مقاله رنزو کوستارال با توجه به معیارهایی نظیر میزان استقبال کاربران از 
اپ های مختلف در سال ۲0۱۷ به معرفی بهترین های موجود پرداخته است. 

ارزان و ساده مثل چیم
چیم، نام اپ اندروید و IOS در زمینه مدیریت حس��اب های بانکی اس��ت. 
مزیت اصلی چیم، اس��تفاده شرکت توسعه دهنده از سیستم بیمه گسترده به 
منظور رفع خس��ارت های احتمالی ناشی از تعلیق سیستم حفاظتی شرکت 
اس��ت. به این ترتیب ب��ا خیال راحت اطالعات حس��اب مان را در اختیار تیم 
توسعه دهنده چیم قرار می دهیم تا این اپ هوشمند مدیریت دخل وخرج مان 
را برعهده گیرد. عالوه بر امنیت گس��ترده، در زمینه پس انداز چیم از پروتکل 
نسبتا ساده ای سود می برد. براین اساس به عنوان کاربر مبتدی امکان پس انداز 
خودکار ۱0درصد از درآمد ماهانه مان وجود دارد. پس از گذشت چهار ماه و در 
صورت رضایت تان امکان افزایش نرخ پس انداز وجود خواهد داشت. همچنین 
در صورت عالقه امکان پس انداز غیرمستقیم در صورت خرید هرنوع کاالیی نیز 
وجود دارد. در این مورد یکی از دوس��تانم برای ترک سیگار شروع به استفاده 
از این سیس��تم کرد و پس از خرید هر بسته سیگار ۵ دالر پس انداز می کرد. 
او اکنون عالوه بر کاهش محس��وس مصرفش در حدود ۱۲00 دالر پس انداز 
نیز دارد. به رغم همه ایده های جذاب این اپ برای پس انداز پول بازهم به نظر 
کاس��تی وجود دارد. در واقع اغلب ما پس اندازهای مان را در کوتاه مدت خرج 
می کنیم. برهمین اس��اس چیم پس انداز افراد را به حساب های بلندمدت که 

امکان برداشت وجه از آنها در کوتاه مدت وجود ندارد، منتقل می کند. 
دیجیت، مثل ساعت دقیق

دیجیت، اس��تارت آپی مبتنی بر شخصی س��ازی فرآیند پس انداز است. در 
این الگوریتم با اس��تفاده از هوش مصنوعی و در صورت نیاز بررسی مشاوران 
شرکت برنامه ای ویژه برای هر مشترک ارائه می شود. سیستم تحلیل دیجیت 
به گونه ای طراحی ش��ده تا با توجه به س��طح درآمد و هزینه های افراد برنامه 
ویژه ای را به آنها ارائه دهد. نخس��تین نکته ای که در مورد دیجیت باید به آن 
اش��اره کرد، استفاده از حساب پش��تیبان درون شرکتی است. به این ترتیب 
هزینه های مالیات مشتری و شرکت تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. 
هوش مصنوعی دیجیت در طول ماه س��ه بار حس��اب افراد را مورد بررس��ی 

قرار داده و در صورت تغییر محس��وس در س��طح درآمدتان به سرعت برنامه 
پس انداز را به روز رسانی یا متوقف می کند. نحوه پرداخت مبلغ پس انداز شده 
نیز هر سه ماه خواهد بود. در مورد درصد پس انداز نیز در ماه اول یک درصد 
و پس از آن به انتخاب ش��ما به صورت تس��اعدی یا مالیم مقدار پس اندازتان 

افزایش خواهد یافت. 
با Clarity Money شفافیت و طبقه بندی را تجربه کنید

Clarify Money براس��اس تم��از میان هزینه ه��ای حیاتی و خرج های 
اضافی به مرتب س��ازی خروجی حس��اب تان می پردازد. به منظور استفاده از 
این اپ رایگان که روی هر دو سیس��تم عامل اندروید و IOS قابل اجراست، 
ابتدا نیازمند تکمیل فرمی از فهرس��ت هزینه ها و س��طح درآمدتان هستید. 
برهمین اس��اس این سیستم هزینه های اضافی ش��ما را شناسایی کرده و به 
 Clarity شما پیشنهاد حذف شان را خواهد داد. یکی از پیشنهادهای جالب
Money استفاده از بخش اندک پس انداز ماهانه به منظور بیمه شما و کسب 
وکارتان است. در همین راستا این شرکت با مؤسسه های معتبر بین المللی در 
زمینه بیمه مشتریان خود همکاری نزدیکی دارد. همچنین در صورت عالقه 
امکان سرمایه گذاری در بورس با همراهی مشاورهای حرفه ای نیز وجود دارد. 
بدون شک استفاده از امکانات ویژه Clarity Money مستلزم پرداخت مبلغ 
مشخصی است. با این حال در مقایسه با سطح رضایت کاربران پرداخت این 

هزینه ها منطقی به نظر می رسد. 
Qapital  برنامه ریزی دقیق به سبک

شاید اقدام به پس انداز مبالغ معینی در پایان هر ماه بدون در اختیار داشتن 
هدفی خاص دش��وار باش��د. این امر بدان معناست که ما نیازمند انگیزه هایی 
قوی به منظور پس انداز منظم هستیم. استارت آپ Qapital براساس تأکید بر 
همین نکته به ظاهر کم اهمیت به شهرت باالیی دست یافته است. ایده اصلی 
ای��ن اپ، گردآوری اهداف میان م��دت و بلند مدت افراد و برنامه ریزی فرآیند 
پس انداز به منظور دس��تیابی به آنهاست. باتوجه به وسعت کشورهای تحت 
پوش��ش Qapital و ش��رایط اقتصادی نامتوازن در کشورهای گوناگون این 
اپ تمام مبالغ پس انداز شده را به دالر تبدیل می کند. به این ترتیب احتمال 
کاه��ش ارزش پس انداز افراد تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. همچنین در 
صورت انتخاب گزینه پس انداز بلندمدت شرکت متعهد به پرداخت سود ماهانه 
به ش��ما خواهد ش��د. بدون شک همین استفاده هوش��مندانه از حساب های 
پس انداز موجب تبدیل Qapital به برترین ایده پس انداز در زمینه سوددهی 

شده است. 
پرداخت قبض ها با مینت

تا اینجا تمام اپ های معرفی ش��ده در راس��تای پس انداز مبالغ مش��خص 
به منظور دس��تیابی افراد به اهدافی مانند توس��عه کسب وکار یا خرید خانه و 
اتومبیل بوده اس��ت. با این حال برخی اس��تارت آپ های حوزه پس انداز نیز با 
ه��دف پرداخت خودکار قبض ها در پایان هر ماه طراحی ش��ده اند. مینت نام 
پروژه ای هدفمند به منظور رهایی از ش��ر پرداخت قبض های متعدد در پایان 
هر ماه است. تنها کافی است قبوض چهار ماه اخیرتان را برای تیم پشتیبان 
این اپ ارس��ال کنید تا به طور هوش��مند در طول ماه مبالغی را از حساب تان 
پس انداز کرده و در نهایت قبض ها را به صورت خودکار پرداخت کند. عالوه بر 
پرداخت قبوض، امکان پس انداز خودکار مبالغی معین و انتقال آنها در پایان 
ماه به حساب فرزندان یا کارمندان شرکت تان نیز وجود دارد. تنها مشکل این 
اپ، اشتراک ساالنه ۲۵ دالری است که البته در مقایسه با سطح خدمات ارائه 

شده مبلغ چندان زیادی به نظر نمی رسد. 
entrepreneur.com :منبع

محمد حس��ین محبی گفت الزم است بودجه توسعه کالن کشور 
در خدمت بنگاه های کوچک و متوس��ط مانند اس��تارت آپ ها قرار 
گی��رد و امید اس��ت ک��ه در خص��وص ش��رکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها، بودجه ها کم نشوند.
 محمدحس��ین محبی، رئیس پیشین س��ندیکای تولیدکنندگان 
فناوری اطالعات کشور در خصوص شرکت های دانش بنیان به نوپانا 
گفت: آنچه تاکنون در رابطه با شرکت های دانش بنیان مطرح بوده، 
این است که برای خودشان سیاست مستقلی داشته اند که این امر 
موجب تغییر تصمیم گیری مسئوالن شده و شرکت های دانش بنیان 
را در مقابل تغییر دولت ها، آس��یب پذیرتر کرده است. مشکل اصلی 
استارت آپ ها تأمین س��رمایه تخصصی است و تأمین سرمایه برای 

آنه��ا بای��د در ب��ازه زمان��ی 
حداقل هشت س��اله در نظر 
گرفته ش��ود؛ یعنی به اندازه 
فعالی��ت دو دول��ت متوالی. 
ای��ن ام��ر باع��ث می ش��ود 
نظ��ر  در  مالحظ��ات   ک��ه 
ب��رای  ش��ده  گرفت��ه 
اس��تارت آپ ها، ت��ا حدی از 
تغیی��رات سیاس��ی مص��ون 

بماند.
محب��ی افزود: برای به ثمر 
نشستن یک طرح تحقیقاتی، 
فرآیندهای زیادی الزم است 
که گاه س��ال ها ممکن است 
ب��ه ط��ول بینجام��د؛ مانند 
تحقی��ق و توس��عه، پایلوت 
طرح، نمون��ه نیمه صنعتی و 
صنعت��ی ش��ده و در نهایت 
رس��یدن به تولی��د انبوه که 
بتواند به طور مس��تقل ادامه 

داشته باشد.
 همچنین برای اینکه یک 
ای��ده ب��ه محص��ول در بازار 

تبدی��ل ش��ود، نیاز به فرآیندهایی اس��ت که در تم��ام مراحل آن، 
سرمایه حرف اول را می زند. به جهت اینکه شرکت های استارت آپی 
در نیمه راه متوقف نش��وند، باید نگاه فرادولتی و فراجناحی داشته 

باشند تا بتوانند رشد کنند.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: درس��ت اس��ت که در بس��یاری از 
طرح ها با مش��کل س��رمایه گذاری تخصصی مواجهیم، اما به عقیده 

من مشکل اصلی بحث بودجه نیست. 
مشکل اساسی تر نوع نگاه به کسب وکارهای نوپا است. بسیاری از 
طرح های مش��ابه در کشورهای اروپایی ممکن است حتی ۲0 سال 
به طول بینجامند اما وقتی شکوفا می شوند بخش بزرگی از اقتصاد 
و تحقیقات را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین اگر نگاه باورمندی 
به دانش، تحقیق و توس��عه وجود داشته باشد، قطعا بودجه خوبی 

برای آنها در نظر گرفته می شود.

او اظه��ار ک��رد: الزم اس��ت مس��ئوالن و نهاده��ای دولت��ی، از 
اس��تارت آپ ها به عن��وان مصال��ح ملی ی��اد کنند و ص��رف نظر از 
جناح های سیاس��ی به صورت ج��دی از آنها حمای��ت کنند. یکی 
از ابزاره��ای حمایت، اختصاص دادن ردیف بودجه مناس��ب برای 
رش��د این شرکت هاس��ت. در مرحله بعد برای ایجاد امنیت فعالیت 
نخبگان و س��رمایه گذاران باید راهکارهایی در نظر گرفته ش��ود تا 
سرمایه گذاران با اطمینان از برگشت سرمایه اقدام به سرمایه گذاری 
کنن��د و ب��رای ایجاد کردن ای��ن فضای امن بای��د کاری کنیم که 

تحقیق و توسعه به تولید و صنعت کشور برسد.
محب��ی ادامه داد: با پیوند بین تحقیقات میدانی و دانش��گاه ها و 
فضای اجرایی در صنعت، می توان به نتایج بسیار مثبتی رسید. باید 
ای��ن نکته را مدنظر داش��ت 
که این حلق��ه مفقوده کامل 
ش��ود و از واحد تحقیقات تا 
صنعت، هم��ه مراحل به هم 
متصل باش��د تا به شکوفایی 

اقتصادی برسیم.
رئیس پیش��ین سندیکای 
فن��اوری  تولی��دکنن��دگان 
اطالعات کش��ور خاطرنشان 
کرد: همانط��ور که می دانید 
بودجه های عمرانی و گردش 
ط��رز  ب��ه  صنع��ت  در  کار 
یافته  چش��مگیری کاه��ش 
و امید اس��ت ک��ه در موارد 
خاص همچون ش��رکت های 
استارت آپ ها،  و  دانش بنیان 

بودجه ها کم نشوند.
او بی��ان کرد: الزم اس��ت 
بودجه توس��عه کالن کشور 
بنگاه ه��ای  خدم��ت  در 
کوچ��ک و متوس��ط مانن��د 
گیرد.  ق��رار  اس��تارت آپ ها 
بودجه  ۱0درص��د  زمانی که 
جاری کش��ور کاهش می یاب��د، چگونه می توان انتظار داش��ت که 
مش��اغل دانش بنیان توس��عه یابند؟ الزم اس��ت دول��ت با کاهش 
هزینه های جاری خود، مش��کالت را مرتفع س��ازد ت��ا بتوان مبالغ 

بیشتری به شرکت های دانش بنیان و فناورمحور اختصاص داد.
محبی در پایان یادآور ش��د: با کاهش ۱0درصدی بودجه جاری 
کش��ور و از طرف دیگ��ر با افزای��ش ۱0درصدی حقوق پرس��نل، 
این تض��اد در ذهن ها پیش می آید که چگونه ممکن اس��ت برخی 
مس��ئوالن به کس��ب وکارهای نوپا باور داشته باش��ند، درحالی که 
س��هم بودجه جاری را کاهش داده اند؟ الزم اس��ت مجلس، تمام قد 
در مقاب��ل این اقدامات ایس��تادگی کند و اج��ازه ندهد که بودجه 
تحقیقاتی بنگاه های کوچک و متوس��ط کاهش یابد و چتر حمایتی 
روی کس��ب وکارهای نوپا باش��د تا بتوانند ب��ه فعالیت خود به نحو 

شایسته ادامه دهند.

مدیرعامل و بنیان گذار کسپرسکی اعالم کرد که پس از فرمان ترامپ مبنی بر ممنوعیت سازمان های 
دولتی برای استفاده از آنتی ویروس این شرکت، از دولت آمریکا شکایت می کند. 

به گزارش زومیت، در ماه سپتامبر سال جاری میالدی دولت آمریکا به  یکباره اعالم کرد که استفاده 
از آنتی ویروس کسپرسکی را که توسط یک کمپانی روسی توسعه یافته است، در رایانه کارمندان 

دولت ممنوع می کند. پس از گذشت نزدیک به سه ماه از زمان انتشار این اخبار ضد و نقیض در رابطه با 
جلوگیری از به کارگیری آنتی ویروس روسی کسپرسکی، ترامپ روز دوشنبه به صورت رسمی اعالم کرد که 
سازمان های دولتی باید از به کارگیری کسپرسکی خودداری کنند. حال ساعاتی پس از اعالم رسمی فرمان 

جدید، کسپرسکی با طرح شکایتی مدعی شده که حقوق این کمپانی زیر پا گذاشته شده است. 
یوجین کسپرسکی، مؤسس و مدیرعامل کسپرسکی قویا اعالم کرده است که وزارت امنیت داخلی 

آمریکا بارها درخواست های این کمپانی را برای شفاف سازی در مورد آنتی ویروس رد کرده و حتی حق این 
کمپانی برای طی کردن روند قانونی پیش از اعالم رسمی فرمان جدید دونالد ترامپ را نادیده گرفته است. 

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط کسپرسکی، تنها بخش کوچکی از درآمد این کمپانی روسی حاصل 
خریدهای سازمان های دولتی است، حال آنکه اقدام دولت آمریکا را باید یک تبلیغ منفی بزرگ برای 

کسپرسکی خواند که در تبلیغات، مشتریان و بازار این کمپانی در ایاالت متحده آمریکا تأثیرگذار خواهد 
بود. 

وزارت امنیت داخلی آمریکا اطالعات زیادی در رابطه با تحریم کسپرسکی ارائه نکرده است، ولی بر 
اساس اطالعات به گوش رسیده، آمریکایی ها کسپرسکی را متهم به کمک به دولت روسیه و سازمان های 

امنیتی روسی می کنند. بنا بر اطالعات درزکرده، کسپرسکی اطالعاتی از رایانه یکی از کارمندان NSA را 
به سرقت برده است. این کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا بخشی از اسناد مربوط به سازمان امنیت ملی 

آمریکا را به منزل برده بود و اطالعات از این طریق درز کرده و در اختیار مقامات امنیتی روسی قرار گرفته 
است. 

وزارت امنیت داخلی آمریکا به ارتباط کسپرسکی با دولت  روسیه و نهاد های امنیتی این کشور مشکوک 
است. بر اساس اطالعات ارائه شده، این وزارتخانه معتقد است که قوانین کشور روسیه در رابطه با فرآیند 

درخواست اطالعات از شرکت هایی نظیر کسپرسکی باعث شده است حساسیت در رابطه با جاسوسی 
کسپرسکی افزایش پیدا کند. 

کسپرسکی اعالم کرده است که با ارسال نامه هایی در ماه های جوالی و آگوست از دولت آمریکا خواسته 
تا فرصت الزم را برای شفاف کردن هر چه بیشتر عملکرد نرم افزارش، در اختیار این کمپانی قرار دهند، 

ولی هیچ پاسخی از سوی دولت آمریکا دریافت نشده است. کسپرسکی حتی مدعی شده که پیشنهاد ارائه 
سورس کد مربوط به بروزرسانی های کسپرسکی را نیز در اختیار دولت آمریکا قرار داده است. 

هرچند سیاست های ایاالت متحده آمریکا در رابطه با مشکوک شدن به عملکرد یک نرم افزار روسی 
طبیعی است، اما تصمیم ترامپ با توجه به ارتباط او با روس ها در زمان برگزاری انتخابات، کمی شتاب زده 

به نظر می رسد. 

اپ های برتر در زمینه پس انداز پول

پس انداز به سبک دنیای مدرن
رئیس پیشین سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطالعات کشور: 

بودجه توسعه کالن کشور باید در اختیار استارت آپ ها قرار گیرد

شکایت کسپرسکی از 
دولت آمریکا در پی 
فرمان دونالد ترامپ
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نگاهدریچه

مع��اون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی در آیی��ن آغاز به کار س��امانه دریافت، 
انعکاس، پیگیری و رس��یدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب وکار 
)دادور( در تبریز گفت: بهبود وضعیت کس��ب وکار بدون ایجاد دولت الکترونیک 
ممکن نیس��ت و دولت تدبیر و امید بر این موض��وع تأکید دارد. به گزارش ایرنا، 
حسین میرشجاعیان با بیان اینکه این امکان در راستای تسهیل در ارائه خدمات 
به فعاالن اقتصادی راه اندازی شد، گفت: آذربایجان شرقی همیشه در امور توسعه 
به خصوص امور اقتصادی در کش��ور پیش��گام است. وی افزود: در آغاز کار دولت 
یازدهم شرایط کشور برای توسعه محیط کسب و کار مناسب نبود و قبل از دولت 
تدبی��رو امید تحریم های بین المللی صادرات را تحت تأثیر قرار داده بود و تورم تا 

حدود 40درصد و رکود نیز به منهای ۷.۷درصد رسیده بود. 

معاون وزیر اقتصاد:

 بهبود کسب و کار بدون ایجاد دولت 
الکترونیک ممکن نیست

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید بین توسعه اقتصادی و بهبود 
فضای کسب و کار تعادل وجود داشته باشد. به گزارش مهر، مهدی قدمی در شورای هماهنگی مدیران 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان گفت: تفویض اختیارات استانی مورد تأکید 
وزیر بوده و در این راس��تا برخی سازمان ها از جمله امور مالیاتی کشور اقدامات خوبی را انجام داده و 
بخش های زیادی از اختیارات را به مدیران کل استان ها تفویض کرده اند. وی با بیان اینکه در حوزه بانک 
و گمرک و سایر سازمان های زیرمجموعه وزارت در برخی موارد محدودیت قانونی وجود دارد و گاهی 
برخی مدیران ارشد تمایلی به واگذاری تفویض اختیار ندارند، گفت: در این خصوص منتظر نظر رؤسای 
ارشد هستیم تا بتوانیم تصمیماتی را در این زمینه بگیریم و در نهایت اگر این اقدام از سوی مدیران 
ارشد سازمانی در کشور محقق نشد، با بخشنامه و دستورالعملی از سوی وزیر این اقدام صورت گیرد. 

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد

ضرورت ایجاد تعادل بین توسعه 
اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

ترجمه: علی آل علی 



برندسازی، بازس��ازی برند و نوسازی 
برند ممکن اس��ت در نگاه اول مشابه به 
نظر برسند، هر چند تفاوت زیادی با هم 
ندارند. به عنوان مثال، ممکن است همه 
در یک راس��تا شباهت داشته باشند، اما 
تف��اوت بین بازس��ازی برند و نوس��ازی 
برند، تفاوت بین تخریب یک ساختمان 
و گرفتن فرش جدید برای خانه است. 

مهم این اس��ت که بتوانید تفاوت بین 
سه مفهوم را تش��خیص دهید تا نه تنها 
نیازهای خود را به درس��تی تش��خیص 
دهی��د، بلکه به آس��انی ب��ه تحقق این 

نیازها بپردازید. 

برندسازی
برندس��ازی به دو بخش زیر تقس��یم 

می شود: 
- خلق

- مدیریت.
برندسازی به عنوان خلق هویت 

برندسازی روند دقیق خلق یک هویت 
از صفر اس��ت که برند شما را از سایرین 
متمای��ز کن��د. مرکز یک برن��د، روایت 
قوی برند و تبلیغ نویس��ی قوی اس��ت 
ک��ه خود را در قال��ب هویت بصری، که 
معموال شامل نام، لوگو، شعار، وب سایت 
و تکنیک ه��ای بازاریابی اس��ت، نش��ان 

می دهد. 
هدف از برندسازی، زنده کردن چیزی 
است که با مخاطبان هدف و به طور کلی 

با عموم مردم در ارتباط است. 
 

فرمول خلق برند 
1-خلق روایت و تبلیغ نویسی

2- انتخاب قلم، رنگ و طراحی لوگو
3- مستندات قوانین و روش ها

4- رشد هویت شرکت )یا محصول(
برندسازی به عنوان مدیریت 

یکپارچه 
هنگام��ی ک��ه ی��ک برن��د تأس��یس 
ش��ده و ش��روع به کار کند، فردی که با 
اس��تانداردهای هویت برند آش��نا است 
وظیفه حف��ظ یکپارچگی آن را برعهده 
دارد. برندس��ازی معم��وال ب��ه عن��وان 
یک فعالی��ت عمودی مانن��د بازاریابی، 

تبلیغ��ات، رواب��ط عمومی ی��ا خدمات 
مشتری اش��تباه گرفته می شود. چیزی 
که برندسازی را )در شکل ایده آل خود( 
متمایز می کند این اس��ت که به عنوان 
یک تابع یکپارچه عمل می کند و تمامی 

پلتفرم ها و رشته ها را شامل می شود. 
برندس��ازی  مث��ال،  عن��وان  ب��ه 
تاب��ع مدیری��ت اس��ت ک��ه اطمین��ان 
حاص��ل می کن��د فونت ه��ا، رنگ ه��ا و 
اس��تانداردهای طراح��ی در بیلبوردها، 
رس��انه های اجتماع��ی، ارتباط��ات بین 
ش��رکت ها و ویدئو ها به درس��تی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ای��ن بدان معنا 
نیس��ت که موانعی در مس��یر طرح های 
بازاریابی جدید ایج��اد کند، بلکه بدین 
معنی اس��ت که اطمینان حاصل ش��ود 
این طرح ها به طور یکپارچه با ش��رکت 
هماهنگ��ی دارد. این امر ب��ه ویژه برای 
سازمان های بزرگ با بخش های مختلف 

و اعضای تیم بسیار اهمیت دارد. 
هرچن��د برندس��ازی صرف��ا ب��ه این 
موارد ختم نمی ش��ود. برندس��ازی باید 
به طور مداوم به خدمات رسانی و تجربه 
مش��تری بپ��ردازد تا یک هوی��ت ثابت 
ایج��اد و هویت خود را به درس��تی در 

همه چیز نمایان کند. 
 

بازسازی برند )ری برندینگ(
- بازس��ازی برند زمان��ی باید صورت 

گیرد که یک برند: 
- با مش��تریان ای��ده آل ارتباط برقرار 

نکند
- برای عموم گیج کننده باشد

- پیام های متضاد و ناسازگاری داشته 
باشد

- خدمات ی��ا مأموریت خود را به طور 
نادرست بیان کند

- یا ورشکسته شده باشد.
 

 برندهای بد، کسب و کار را خراب 
می کنند )یا حداقل کارها را س�خت 

می کنند(
 برند بد مش��تریان و ی��ا اعضای تیم 
خود را دچار سردرگمی می سازد. اثرات 
این س��ردرگمی می توان��د منجر به این 

شود که یک فرد به جای سرمایه گذاری 
در خدمات شما، به رقبای شما مراجعه 

کند. 
اگر مردم متوجه این موضوع نش��وند 
که شما چه کس��ی هستید و چه کاری 
انجام می دهید، احتم��اال دنبال چیزی 
خواهند بود که از آن س��ر در می آورند. 
درک و فهمی��دن، اعتم��اد ب��ه نفس را 
تقوی��ت می کند که برای خرید از ش��ما 
یا صحبت کردن با ش��ما موضوع مهمی 

است. 
بازس��ازی برن��د )ری برندین��گ( یک 

فعالیت جدی است
 در میان س��ه مفهوم موردنظر در این 
مقاله، بازس��ازی برند، بیشتر به عملکرد 
اساسی می پردازد. هنگامی که در مورد 
بازس��ازی برند صحب��ت می کنیم، انگار 
در م��ورد تخریب س��اختمان، تصحیح 
خطاها و بازس��ازی خانه از صفر صحبت 

می کنیم. 
بازس��ازی برند می توان��د مجددا یک 

شرکت را به دنیا متصل کند:
اگر برند ش��ما با دنیا ارتباط نداش��ته 
باشد، بازسازی برند ابتدا کشف می کند 

که کجای کار شما اشتباه است. 
-آیا نام برند مناسب نیست؟ 

- آیا لوگوی برند بیش از حد عمومی 
است، کیفیت پایینی دارد یا گیج کننده 

است؟ 
- آیا نام و لوگو متضاد هم هستند؟ 

- آیا روش توصیف کارهایی که انجام 
می دهید و آنچه هس��تید، گمراه کننده 

است؟ 
هنگامی که این بررس��ی ها انجام شد، 
روند ارزیابی مجدد جایگاه برند در دنیا، 
آنچه ارائه می دهد و مس��یری که پیش 
می رود، صورت می پذیرد. با جمع آوری 
ای��ن اطالع��ات و ایجاد هوی��ت جدید، 
س��بب ارتباط مؤثر برند با دنیای بیرون 

می شود. 
فرمول بازسازی برند 

1-مشکل برند )شناسایی مواردی که 
برند در آن مشکل دارد(

2- سنجش روایی، ارزیابی و بازنویسی
3- س��نجش هویت بصری، ارزیابی و 

طراحی مجدد
4- مستندات قوانین و روش ها
5- ایجاد هویت سازمانی جدید

6- ح��ذف هوی��ت س��ازمانی قدیم و 
پیاده سازی برند جدید.

 
نوسازی برند

نوسازی برند خیلی کمتر از دو مفهوم 
دیگر ش��ناخته ش��ده اس��ت و در ایران 
ب��ه ری دیزاین خیلی ش��ناخته ش��ده و 
متأس��فانه آن را با بازسازی برند اشتباه 

می گیرند. 
بازسازی برند  در تمثیل س��اختمان، 
)ری برندینگ( مانند تخریب ساختمان، 
تصحیح خطاها و بازسازی خانه از صفر 
است. نوس��ازی برند، نوس��ازی ساختار 
فعلی اس��ت و در مثال ساختمان، مانند 
دور انداخت��ن فرش های قدیمی و نصب 
پارکت یا یک نمای بیرونی جدید است. 
را  م��ردم س��اختمان ش��ما  در کل، 
تش��خیص می دهن��د، ام��ا ویژگی های 
ساختمان به روز رس��انی و بهینه سازی 

می شود. 
نوس��ازی برند می توان��د از کار جزئی 
تا بس��یار زیاد متغیر باشد. خروجی های 

نوسازی برند عبارتند از: 
- لوگوی بهینه شده

- لوگوی طراحی شده جدید
- بازنویسی یا به روز رسانی شعار

- ب��ه روز رس��انی پالت رن��گ برند و 
کتابخانه فونت

- طراح��ی مجدد هویت س��ازمانی و 
طرح های بازاریابی

- بازنگری روش ها و کاربرد برند
چ�ه زمان�ی ب�رای نوس�ازی برند 

مناسب است 
اغلب، نوسازی برند برای سازمان هایی 
ب��ا هویت ق��وی که به طور گس��ترده ای 
ش��ناخته ش��ده اند صورت می گیرد، اما 
می ت��وان برخی م��وارد را ب��دون تغییر 

هویت شناخته شده انجام داد. 
به عن��وان مث��ال، یک نانوای��ی معروف 
می تواند با ساده کردن بسته بندی محصول 

و حضور آنالین دست به این کار بزند. 
 brandabout :منبع

تفاوت بین برندسازی، بازسازی برند و نوسازی برند
اخبار تبلیغات

 آلودگی هوا، ابزار انتقال 
پیام بیلبورد

کمپی��ن ش��رکت گاز طبیع��ی Calidda آثار 
استفاده از سوخت فسیلی را به تصویر می کشد. 

ش��رکت گاز طبیعی Calidda در پرو با اکران 
یک بیلبورد مبتکرانه روی آلودگی هوای پایتخت 

این کشور )لیما( تأکید می کند.
 ای��ن بیلبورد از آلودگی ه��وا برای نمایش پیام 

خود بهره می برد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اطالع��ات دریافتی از س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی، لیم��ا دومین ش��هر آلوده در 

منطقه آمریکای التین به حساب می آید.
 در راس��تای تبلیغ فواید استفاده از گاز طبیعی 
و کاه��ش می��زان آلودگ��ی، آژان��س تبلیغات��ی 
از  یک��ی  در  را  بیلب��وردی  لیم��ا،   McCann
پرترافیک ترین نقاط ش��هر اکران کرد. ابزار تعبیه 
ش��ده در بیلبورد آلودگی co₂ موجود در اتمسفر 
را جم��ع آوری، گاز co₂ را ذخیره و س��پس طی 
یک فرآیند خاص آن را به پودری با قابلیت عمل 

تدریجی در نقش جوهر تبدیل می کند.
 بیلب��ورد فوق ابتدا س��طحی به س��فیدی برف 
داش��ت اما 15 روز پس از شروع این فرآیند، پیام 
نهایی مش��خص ش��د؛ »نفس کش��یدن برای من 

هزینه زیادی در پی داشت.«
تصاوی��ر این تجربه ضبط ش��دند و فیلم آنالین 
مادام��ی در پلتفرم ه��ای رس��انه اجتماع��ی ب��ه 
اشتراک گذاشته ش��د که پودر حاصل از آلودگی 
هوا در قالب یک کیت رس��انه ای بس��ته بندی به 
اینفلوئنس��رها و دنیای مطبوعات ارس��ال شد. در 
کنار آن ی��ک دعوتنامه خطاب ب��ه عموم مردم، 
آلودگی هوای ترسناک لیما را به بحث گذاشت. 

به گفت��ه ماریس��یو فرناندز مالدون��ادو، معاون 
 McCann اجرای��ی خالقیت آژان��س تبلیغاتی
لیما، نصب این بیلب��ورد در پرترافیک ترین نقطه 
پایتخ��ت پرو )Abancay Avenue(، در حالی 
امکان دسترس��ی به بزرگ تری��ن جامعه مخاطب 
ممک��ن را به وج��ود می آورد که ش��اهد نتایج بد 

استفاده از سوخت های فسیلی هستیم. 

 

به اشتراک گذاری خودرو و حذف یک 
میلیون اتومبیل از جاده ها

فولکس واگن با استفاده از برند به اشتراک گذاری 
 MOIA اتومبیل تازه تأس��یس خود موس��وم به
فکر تغییر اساس��ی و کاهش تع��داد اتومبیل های 

موجود در جاده ها را در سر می پروراند. 
به گ��زارش ام بی ای نیوز، خب��ر راه اندازی این 
پلتف��رم )ب��ه اش��تراک گذاری خ��ودرو( اخیرا در 
وب س��ایت TechCrunch برلین اعالم شد که 
پیش��نهاد خودرو های ش��ش نفره کام��ال برقی با 
خدمات خاص را با هدف تشویق مردم به غلبه بر 
حس مقاومت در برابر به اش��تراک گذاری خودرو 

ارائه می داد.
 این کار با هدف توسعه فضای شخصی، افزایش 
ح��س راحتی و امکان دسترس��ی اف��راد صورت 

گرفت.
 برای مشتریان امکان رزرو و پرداخت هزینه از 
طریق نرم افزار و یک الگوریتم ویژه وجود دارد که 
اجازه همراهی چند مسافر با هم برای رسیدن به 

یک مقصد مشابه را به آنها می دهد.
 ای��ن اتومبیل با طراحی خاص و جدید خود در 
هامبورگ در پایان سال 2018 میالدی راه اندازی 

خواهد شد. 
چنین اقدامی وعده حذف یک میلیون دستگاه 

خودرو از جاده ها را می دهد. 
آژان��س خالقی��ت KREL آمس��تردام، وظیفه 
نامگ��ذاری، س��اخت هوی��ت بص��ری، برندینگ، 
انتخاب ش��عار و راه اندازی کمپی��ن برای برند به 
اش��تراک گذاری اتومبی��ل برق��ی MAIO را بر 

عهده داشت. 
در همین حال تجرب��ه فناوری واقعیت مجازی 
به مردم ام��کان انداختن نگاه��ی بالقوه به حس 
مش��ابه رانندگ��ی در یک��ی از ای��ن خودرو ها را 

می دهد.  
mbanews :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 چرا روابط عمومی بهتر
 از تبلیغات است؟ 

روابط عمومی )PR(، فرآیند توس��عه ارتباطات 
بین بازاریابان و مخاطبان هدف با کمک ابزارهای 
رس��انه ای نظیر چاپی، تلویزیون و اینترنت اس��ت. 
روابط عمومی برای یک سازمان یا یک فرد چیزی 
به جز تأثیرگذاری ب��ر مخاطب جهت خلق تصویر 
مثبت برای ایش��ان، درس��ت مانند تبلیغات اما در 

سبک و شیوه های متفاوت است. 
ام��روزه روابط عموم��ی نقش بس��یار مهمی را 
  )Promotion( پروموش��ن  و  برندس��ازی  در 
ش��رکت هایی که جه��ت ترویج برن��د، خدمات و 
افزای��ش تصوی��ر خود در ب��ازار از آژان��س روابط 
عموم��ی اس��تفاده می کنند، ایفا می کن��د. روابط 
عمومی را با تبلیغات اشتباه نگیرید؛ روابط عمومی 
ش��اخه ای مجزا از بازاریابی است که منحصرا برای 
مدیریت تصویر، برندس��ازی، تعامالت رس��انه ای، 
روابط رس��انه ای، توس��عه بازار، مدیریت بحران و 

پوشش رویدادها طراحی  شده است.
 شرکتی که با انگیزه گرفتن بخشی در روزنامه، 
مجل��ه ی��ا تلویزیون آژان��س تبلیغاتی اس��تخدام 
می کن��د، مقدار قابل توجهی را برای رس��انه جهت 

خرید زمان و فضا هزینه می کند. 
و  بازاریاب��ی  در  عموم��ی  رواب��ط  درحالی ک��ه 
پروموشن هیچ گونه شکل پرداختی ندارد و آژانس 
روابط عمومی برای مش��تریان اس��تراتژی هایی را 
طراحی می کند تا با تأیید نهایی یک ژورنالیس��ت 

تمام ابعاد موردنظر پوشش داده شود.
 متخصص��ان رواب��ط عمومی ب��رای اینکه برای 
یک برند توجه رس��انه ای مثبت��ی را ایجاد کنند، 
تاکتیک ه��ای متعددی را طراحی و پیاده س��ازی 
می کنن��د که ب��ه مخاطب هدف کم��ک می کند 
نس��بت به ش��رکت و برند و بازاری��اب به درک و 

آگاهی برسد. 
اما تبلیغات و روابط عمومی به ش��کلی مش��ابه 
عم��ل می کنند؛ بدین گونه که ه��ردو یک پیام را 
به مش��تری و مخاطب هدف می دهند، اما این کار 
را ب��ا اس��تراتژی ها و تاکتیک ه��ای مختلف انجام 

می دهند.
 متخصص��ان رواب��ط عموم��ی به ش��ما کمک 
می کنن��د پیام تان را از طری��ق کانال های مختلف 
نظیر کانال های رسانه اجتماعی به مخاطب هدف 

برسانند.
 ب��رای اینک��ه مح��دوده وس��عت هدف ت��ان را 
افزایش دهید باید از کانال هایی استفاده کنید که 
مش��تریان فعلی بالقوه در حال اس��تفاده و لذت از 
آن هس��تند. بنابراین برای اینکه یک رهبر باهوش 
در کس��ب وکار باش��ید، باید تفاوت بی��ن تبلیغات 
و رواب��ط عموم��ی را درک کنید تا متوجه ش��وید 
ک��دام رویکرد از نظ��ر هزین��ه مقرون به صرفه تر و 

موردپسندتر برای کسب وکارتان است. 
به تنهایی ممکن اس��ت روابط خوب یا بد داشته 
باش��ید، اما با اس��تفاده کارا از روابط عمومی، شما 
روابطی بس��یار قوی ایجاد می کنید و به معروفیت 
مناس��بی در همه اعصار و موقعیت ها نائل خواهید 

شد. 
در حقیق��ت اینکه مش��تریان، تأمین  کنندگان، 
کارکن��ان و ذی نفع��ان خدمات ش��ما را بخرند یا 
نخرند، ب��ه تصویر بازار و معروفیت و خوش��نامی 

شما وابسته است. 
رواب��ط عموم��ی ش��ما را از رقبای ت��ان متمایز 
می کند و برای شما مزیت رقابتی به همراه دارد. 
brandabout :منبع
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اغل��ب م��ا در دوران کودکی بازی های 
مختلفی انج��ام داده ایم. از فوتبال گرفته 
تا ورزش های رزمی، همگی توانایی تعامل 
ما با دیگران را بهبود بخش��یده اند. با این 
وجود شاید صحبت از الگوهای بازاریابی 
مبتنی ب��ر رفتاره��ای ک��ودکان اندکی 
عجیب به نظر برس��د. با این حال رویکرد 
علم��ی و تحلیلی ب��ه عرصه های مختلف 
کسب وکار حتی بازی های ساده بچه ها را 
نیز مورد بررسی قرار داده است. برهمین 
اس��اس در این مقاله مارئو مک کراکن به 

بررسی این موضوع پرداخته است. 
چند روز پیش دختر هش��ت س��اله ام 
نکات جالبی در مورد فروشندگی به من 
آموخت. موضوع اصلی درخواست کمک 
وی از م��ن ب��رای طراحی نح��وه فروش 
ش��کالت های س��ال نو به همکالس��ی ها 
و س��اکنان محله بود. با توج��ه به اینکه 
در آن زمان مش��غول پروژه های مختلفی 
ب��ودم، هربار به بهان��ه ای کمک به وی را 
به تأخیر می انداختم. با این حال دخترم 
مطمئن ت��ر از این حرف ها بود که با چند 
پاس��خ منفی من پا پس کش��د. او تمام 
ت��الش خود را برای اقناعم به کار برد. در 
نهایت هفته گذشته چهار ساعت از وقت 
خود را برای کمک به وی اختصاص دادم. 
پس از پایان کار نحوه اصرار و پافش��اری 
وی ب��رای بیش از س��ه هفته م��ن را به 
وج��د آورد. در واقع وی هرگز دس��ت از 
تالش برای جلب رضایت من برنداش��ت. 
به همی��ن خاطر س��ری ب��ه پایگاه های 
مطالعات��ی بازاریاب��ی زدم ت��ا اطالع��ات 
رسمی در این خصوص پیدا کنم. اگرچه 
در ابتدا انتظار مش��اهده مطالب جدی را 
نداشتم، اما کالج روانشناسی نیویورک و 
مؤسسه پژوهش��ی عالی پاریس اقدامات 
قاب��ل توجه��ی را در ای��ن زمین��ه انجام 
داده اند. این بدان معناست که رفتارهای 
ب��ه ظاهر س��اده و بچگان��ه کودکان مان 
حاوی اطالع��ات و درس ه��ای بالقوه ای 
در زمینه های مختلف اس��ت. در ادامه به 
معرفی و بررس��ی برخی از این راهکارها 

ک��ه در زمین��ه بازاریابی مؤثر هس��تند، 
خواهم پرداخت. 

راهلکار موفقیت: تلالش، تالش و 
تالش

به ط��ور معم��ول اف��راد با نخس��تین 
ناکامی در راه دس��تیابی به خواس��ته ای 
در جهت تغییر ش��یوه یا حتی صرف نظر 
ک��ردن از خواسته ش��ان برمی آین��د. در 
دنی��ای بازاریابی تغییر س��ریع ش��عارها، 
بازاریاب��ی و همچنین نحوه  کمپین های 
برق��راری ارتب��اط با مش��تریان با چنین 
رویکردی به س��رعت تغیی��ر می یابد. در 
برخ��ی موارد حتی ش��اهد تغییر لوگوی 
ش��رکت ها به منظور جلب توجه بیش��تر 
نیز هستیم. اگرچه همه این فعالیت ها در 
جای خود مناسب و حتی ضروری است، 
اما موج س��رعت دهی به ای��ن امور راه را 
برای اندکی تأمل بیشتر هموار می سازد. 
اگر فعالیتی که در حال انجام آن هستید، 
به اندازه کافی ارزش و کیفیت محتوایی 
داشته باش��د چه؟ آیا در این صورت نیز 
بای��د به س��رعت از آن صرف نظر کرده و 
تنها به دنبال جلب رضایت هرچه بیشتر 

بود؟ 
درس��ت در همینجاس��ت که نگاهی 
س��اده ب��ه رفتار ک��ودکان الزم اس��ت. 
اغلب م��ا در کودکی تجرب��ه مواجهه با 
پاس��خ های منف��ی والدین یا دوس��تان 
خود را داش��ته ایم. در این صورت اغلب 
بچه ه��ا به طور مداوم و خس��تگی ناپذیر 
برای تحقق هدف ش��ان تالش می کنند. 
روش آنها مش��خص اس��ت؛ درخواست 
مک��رر از ف��رد یا عامل��ی ک��ه توانایی 
اجرای خواسته ش��ان را دارد. در دنیای 
کس��ب وکار نیز ش��اید در برخی موارد 
نیازمند اس��تمرار بیش��تر هس��تیم. به 
عنوان مثال براس��اس پژوهش مؤسسه 
بازاریابی اس��ترالیا، ساالنه 46.5 درصد 
کمپین های استرالیایی در کمتر از پنج 
روز به پایان می رسند. این درحالی است 
که بیش��تر موفقیت کمپین های تجاری 
پ��س از هفته اول ش��روع خواهد ش��د. 
برهمین اس��اس اندکی پافشاری بیشتر 
در ح��وزه بازاریابی به احتم��ال زیاد با 

نتایج مطلوب تری همراه خواهد شد. 
اهمیت عمل مستقیم

هنگام تحصیل در مدرس��ه هر تابستان 
ب��ه مزرع��ه پدربزرگم می رفت��م. در آنجا 
معم��وال پ��ر ک��ردن ظرف های ش��یر در 
ابتدای صبح با من بود. سروکله ای که در 
طول چند تابس��تان با گاوها زدم، به من 
نکته جالبی آموخت؛ گاوها خودشان قادر 
به اس��تفاده از منافع شیرش��ان نیستند. 
لبنیات فرآورده هوش و خالقیت بش��ری 
اس��ت. این امر تنها با استفاده از ابزارهای 
ساخت ش��ان  آن  از  پی��ش  و  مناس��ب 
امکان پذیر شده است. با این حال نگاهی 
دقیق به هرکدام از پیش��رفت های حوزه 
تولید مواد لبنی بیانگر اقدام مستقل افراد 

مختلف برای توسعه این صنعت است. 
برهمین اس��اس در حوزه بازاریابی نیز 
به رغم توسعه چشمگیر ابزارها، لوازم فنی 
و ش��یوه های محاس��به آماری هیچ چیز 
جایگزی��ن عمل فردی نخواهد ش��د. در 
واقع هر فرد توانای��ی تبدیل فرآیندهای 
ج��اری بازاریاب��ی به ش��یوه هایی بهتر را 
دارد. ای��ن دقیق��ا ش��یوه فعالی��ت اغلب 
کودکان اس��ت. در بیش��تر م��وارد گفته 
می ش��ود کودکان هر نس��ل از دوره های 
قب��ل باهوش ت��ر هس��تند. با ای��ن حال 
پژوهش��گران کالج روانشناسی نیویورک 
نظر دیگری دارند. براین اس��اس کودکان 
از ش��یوه های مس��تقر دریاف��ت جایزه و 
پاداش )دستیابی به خواسته شان( آگاهی 
ندارند و برهمین اس��اس شخصا اقدام به 
ایجاد چنین س��ازوکارهایی می کنند. به 
همین دلیل و به عنوان ش��اهدی بیرونی 
اغلب این فرآیند طبیعی را به هوشمندی 

بیشتر کودکان نسبت می دهیم. 
در زمین��ه بازاریاب��ی نیز گاه��ی اوقات 
نیازمند فعالیت مس��تقیم هس��تیم. براین 
اس��اس گاه��ی باید تم��ام پیش��رفت ها و 
روش ه��ای موج��ود را کن��ار گذاش��ته و 
سبک هایی نوین برای عمل مان ابداع کنیم. 

حرکت مستقیم به سوی مشتریان 
هدف

برخ��ی کس��ب وکارها مکم��ل یکدیگر 
هس��تند. به عنوان مثال نگاه��ی به آمار 

ف��روش فس��ت فودها در زم��ان برگزاری 
مس��ابقات راگبی یا بس��کتبال در آمریکا 
نش��ان دهنده تمای��ل فزاین��ده اف��راد به 
استفاده از غذاس��ت. در واقع این موضوع 
ب��ه یک س��نت و ع��ادت رای��ج در میان 
آمریکایی ه��ا تبدیل ش��ده اس��ت. فرقی 
ن��دارد محص��ول ش��ما چقدر خ��وب یا 
باکیفیت است؛ اگر مشتری وجود نداشته 
باش��د خبری از فروش نی��ز نخواهد بود. 
همچنین تصور اینکه آنها به س��راغ ش��ما 
بیایند نیز فرض غلطی اس��ت. در واقع اگر 
مش��تریان تان را به خود نزدیک نکرده اید، 
باید ش��رکت تان را هرچه سریع تر به آنها 
نزدیک س��ازید. اجازه دهید مثالی س��اده 
در م��ورد فض��ای دفتره��ای اداری ارائه 
کنم. در اغلب این دفاتر افراد از دس��تگاه 
قهوه ساز داخلی شرکت استفاده می کنند. 
اگر این دس��تگاه برای مدتی خراب شود، 
انتخ��اب نخس��ت بس��یاری از کارمندان 
اس��تارباکس خواهد ب��ود. در واقع اگر به 
اندازه کافی به مش��تریان ه��دف نزدیک 
نباشیم، بازی بازاریابی را به برندها بزرگ 
و مشهور خواهیم باخت. هنگامی که نحوه 
عملک��رد دخترم برای فروش ش��کالت ها 
را دی��دم ب��ه این تف��اوت عم��ده برخی 
بازاریاب ها ب��ا کودکان پی ب��ردم. بچه ها 
معموال به طور مس��تقیم به سراغ اشخاص 
موردنظرشان می روند. با این حال بسیاری 
از بزرگس��ال ها خود را پش��ت دیگران یا 
کمپین ه��ای مختل��ف پنه��ان می کنند. 
گاه��ی اوق��ات حضور به موق��ع در مکان 
مناس��ب مهم ترین نیاز در عرصه بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. نکته دیگری که باید 
تحس��ین برانگیز  توانایی  داش��ت،  مدنظر 
کودکان در یافتن اهداف ش��ان است. آنها 
دقیقا می دانند که برای تحقق اهداف شان 
به س��راغ چه کس��انی باید بروند. در این 
زمینه نحوه عملکرد دخترم من را متعجب 
کرد. او تنها به سراغ کسانی می رفت که از 
عالقه ش��ان به خرید شکالت مطمئن بود. 
به عنوان مثال وی اصال س��راغ من نیامد، 
در صورتی که به او در مورد حساسیتم به 

شکالت اصال چیزی نگفته بودم. 
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از رفتارهای به ظاهر ساده کودکان چه درس هایی در حوزه بازاریابی می توان گرفت؟ 

 ۴ روش جهت پر کردن شکاف بازاریابی به سبک کودکان
بین بازاریابی آفالین و آنالین

اغلب ما درباره بازاریابی به عنوان آنالین و آفالین یا سنتی 
فکر می کنیم، اما با وجود ابزارهای پوش��یدنی، تلویزیون های 
هوش��مند و اینترن��ت اش��یا، دیگر خط��وط و مرزهای بین 
 این دو محو ش��ده است. بازاریابی ش��ما نمی تواند به صورت 
طوالنی مدت به دو بخش و واحد مجزا تقس��یم ش��ود، پس 
پل زدن و اتصال ش��کاف بین بازاریابی آنالین و آفالین امری 

ضروری است. 
در حقیقت، طبق پژوهش ه��ای صورت گرفته، ۹۸درصد 
از بازاریاب ها بیان می کنند که بازاریابی های آفالین و آنالین 
در حال یکی ش��دن و ادغام هس��تند. این در حالی است که 
بسیاری از س��ازمان ها به این دو شاخه به صورت کامال مجزا 
نگاه می کنند و به آنها ساختار می دهند. بازاریابی موفق نه تنها 
ای��ن دو را همراه با هم بررس��ی و ارزیابی می کند بلکه برای 

خلق تجربه ای یکپارچه آنها را به هم ارتباط می دهد. 
در ادامه چهار روش عنوان خواهد ش��د که با اس��تفاده از 
آنها می توانید شکاف موجود بین کانال های آنالین و آفالین 

سازمان خود را پر کنید. 
1- ارسال پست الکترونیک )ایمیل( و نامه مستقیم 

را به هم متصل کنید
در مقایس��ه با س��ایر کانال ه��ای ارتباط��ی، ایمیل کانال 
قدیمی تری است، اما هنوز هم در سطح وسیعی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. آنچه بازاریابی ایمیلی را اثربخش می س��ازد، 
  )Inboxes( توانایی آن برای دستیابی به جعبه های ورودی
با محتوای شخصی سازی شده و مرتبط است. آنچه این ابزار 
را قدرتمندتر می س��ازد، راه اندازی ایمیل مستقیم به عنوان 

دنباله ای برای کمپین بازاریابی ایمیلی است. 
به عنوان مثال، یک بانک به منظور باز کردن حساب جاری 
حدود 5۰۰هزار ایمیل برای مشتریان بالقوه فرستاده است. به 
منظور پیگیری های بعدی نیز به جای اینکه بانک برای آنها 
کارت هایی را ارسال کند، بهتر است واحد اتوماسیون بازاریابی 
بانک سعی کند ایمیل های مستقیمی را به آنهایی که تا هفت 
روز بعد از دریافت ایمیل آن را باز نکرده اند ارس��ال کند. این 
مورد به عنوان یادآوری برای آنها اس��ت. این کار نیاز به یک 
جریان کار ساده دارد که از ترکیب ایمیل مستقیم با پلتفرمی 
تعاملی و رفتار مصرف کننده بنگاه های اقتصادی استفاده کند 
تا بتواند کمپین بازاریابی برای آنها شکل داده و از این طریق 

اطالع رسانی کند. 
2- پیشلنهادهای مرتبط با مکان یابی جغرافیایی و 

متحرک را به موقع ارائه دهید
تکنولوژی های��ی از قبی��ل جی پی اس که ب��ا بخش بندی 
پیش��رفته بازار در طرح اتوماس��یون بازاریابی ش��ما ترکیب 
شده باش��ند، می توانند عملکردی شگفت انگیز داشته باشد. 
ب��ا این گونه ادغام ه��ا، برندها قادر هس��تند پیش��نهادهای 
هدف گذاری ش��ده را به مش��تریان خود بقبوالنند. به عنوان 
مثال، شرکت های تور مسافرتی می توانند تاریخچه موقعیتی 
و مکانی یک مش��تری را تحلیل کنند تا فعالیت ها، رویدادها 
و پیش��نهادهای مبتنی بر موقعیت و مکان مش��تری را به او 
پیشنهاد بدهند. اطالعات مربوط به الگوهای رفتاری گذشته 
مشتری تبلیغ کنندگان را قادر می سازد تا موقعیت و مکان 
مشتری را پیش بینی کنند و با پیشنهادهای معنادار مبتنی بر 

عادت های روزمره شان به آنها خدمت رسانی کنند. 
۳- از URL های مختصر و مفید برای جذب ترافیک 

آنالین استفاده کنید
URL ه��ای مختص��ر و مفی��د در واق��ع آدرس های وب 
کوتاه شده ای هس��تند که به خاطر آوردن آنها بسیار راحت 
است. پس زمانی که مش��تریان تان درحال برقراری تعامل با 
ی��ک دارایی آفالین نظیر بیلبوردهای تبلیغاتی یا آگهی های 
چاپی هس��تند، می توانند در زمانی دیگر به صفحه موردنظر 
وب سایت شما سر بزنند، حتی بدون اینکه الزم باشد به صفحه 
اصلی و اولیه وب سایت شما سر بزنند. همچنین کار دیگری 
که می توانید انجام دهید آن است که پارامترهای URL خود 
را در یک URL مخفی شده قرار دهید تا بازدیدها و تبدیل ها 
از کانال های آفالین ش��ما با دقت بیشتری ردیابی و بررسی 
ش��ود. به عالوه، می توانید بازاریابی دیجیتالی خود را تقویت 
کنید تا دوباره کس��انی را که URL های تبلیغاتی ش��ما را 
دیده اند اما اقداماتی که مدنظر شما بوده است نظیر پر کردن 
فرم ه��ا و... را انجام نداده اند فرا بخوانید. به عنوان مثال، یکی 
از خطوط هواپیمایی برای ارائه پیش��نهادهای خود این گونه 
عم��ل می کند که از آگهی های چاپ��ی و رادیویی که حاوی 
URL )نش��ان اینترنتی( منحصربه فرد برند هستند استفاده 
می کند و س��پس آنها را مجددا در رس��انه های اجتماعی از 
طریق ش��عاری خاص و مربوط به کمپین جاری به س��مت 
وب س��ایت فرا می خواند و به این ص��ورت فاصله موجود بین 

بازاریابی آنالین و آفالین را پر می کند. 
۴- تکنولوژی ها را با یکدیگر ادغام کنید تا بتوانید 

اثر کانال های ترکیبی و متقاطع را دنبال کنید
تکنولوژی های متعددی وج��ود دارد که می توانند تجربه 
مشتری منسجم تر و آرام تری را در میان کانال های ارتباطی 
فراهم کنند. به عنوان مثال فیس بوک از تکنولوژی هایی نظیر 
اس��کوئر و مارکتو کمک می گیرد تا میزان مشاهده تبلیغات 
بعد از خری��د را ردیابی و دنبال کن��د. فیس بوک همچنین 
قادر اس��ت بازدیدهای یک فروشگاه بعد از دیدن تبلیغات را 
نی��ز ردیابی کند. این امر می تواند از طریق GPS، چراغ های 
چشمک زن، وای فای، سیگنال های رادیویی و ابزارهایی نظیر 

اینها صورت بگیرد. 
همانطور که مطرح شد بازاریابی آفالین و آنالین به تنهایی 
تضمین کننده موفقیت کمپین های بازاریابی ش��ما نخواهند 
بود، اما ترکیب و ادغام این دو با یکدیگر مش��خصا اثرگذاری 

باالتری را بر فعالیت های بازاریابی شما بر جای می گذارد. 
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طراحی و انتشار خبرنامه 
الکترونیک

یک��ی از مهم ترین م��وارد در برنام��ه دیجیتال 
مارکتین��گ، خبرنام��ه الکترونیک اس��ت. هرچه 
حجم ایمیل زیاد ش��ود، خوانن��دگان برای ادامه 
مطالعه آن تمایل کمتری از خود نش��ان می دهند 
و به جای آن فقط نظری ب��ه جزییات می اندازند، 
عنوان ه��ا را می خوانن��د و روی بخش های خاصی 
که توجه ش��ان را جلب کرده، تأم��ل می کنند. به 
گزارش کس��ب و کار هورموند، هنگامی که آماده 
انتشار خبرنامه الکترونیک شدید، موارد زیر را در 

نظر بگیرید: 
- هدف و بسامد خبرنامه خود را بشناسید و به 

آنچه وعده داده اید پایبند بمانید. 
- درب��اره قالب و فرم��ت خبرنامه خود تصمیم 
 Plain text بگیرید. ارسال و ویرایش متن ساده
راحت تر است اما ش��اید به شما امکان استفاده از 

URL را ندهد. 
اچ تی ام ال پیچیده تر اس��ت اما به ش��ما امکان 
می ده��د از رنگ ها، فونت ها و گرافیک اس��تفاده 
کنی��د و همزم��ان آمارگیرندگان ایمی��ل و تعداد 

کلیک روی لینک ها را دنبال کنید.
 ممکن اس��ت بخواهید خبرنام��ه الکترونیک را 
طوری طراح��ی کنید که گیرنده ها حین مطالعه، 

توانایی انتخاب فرمت را داشته باشند.

 اگ��ر می خواهی��د فرمت اچ ت��ی ام ال را به کار 
ببرید با یک طراح وب مشورت کنید تا چارچوب 
اولیه را در اختیارتان قرار دهد یا اینکه باید با یک 
شرکت ارائه خدمات در این زمینه تماس بگیرید. 
- لینک��ی در وب س��ایت خ��ود بگذاری��د. اگر 
خبرنامه شما به بخش خاصی از سایت شما مانند 
صفح��ات مربوط به محصول جدی��د ارجاع دارد، 

لینک مستقیم این صفحه را بگذارید. 
- آدرس و شماره تلفن خود را بنویسید تا افراد 
بعد از اتمام مطالعه خبرنامه هم به شما دسترسی 

داشته باشند. 
- س��طر موض��وع را طوری بنویس��ید که توجه 
مشتری را جلب کند. از برنامه ارسال ایمیل انبوه 
استفاده کنید که به شما اجازه می دهد نام گیرنده 
را در س��طر موضوع قرار دهید. وقتی مخاطب نام 
خود را در این بخش ببیند احتمال حذف خبرنامه 

بدون مطالعه آن کاهش می یابد. 
- س��طر اول بس��یار اهمیت دارد. ب��ا جمله ای 
مانند »از ش��ما متشکریم که خواننده خبرنامه ما 
هس��تید« ش��روع کنید تا به افراد یادآوری کنید 

خودشان مشترک خبرنامه شما شده اند.
 اگر خبرنامه ش��امل بخش های زیادی می شود 
باید فهرس��ت مطالب داش��ته باش��د تا مشتریان 
بتوانند یک راست به س��راغ عالیق خود بروند. در 
طول خبرنامه از عنوان ها و جمالتی استفاده کنید 
که مزیت محصوالت و خدمات برای مش��تریان را 
نش��ان می ده��د، به این ترتیب توجه مش��تریان را 

جلب می کنید. 
- هر خبرنامه باید یک ش��ماره داشته باشد. از 
مردم انتظار داشته باشید که خبرنامه شما را نگه 

 دارند و به آن برگردند. 
تاریخ های پیش��نهادات زمانی خود را آش��کار و 
صریح بیان کنید. اگر مطمئن هستید لینک ها در 
آینده هم کار می کنند حتما از آنها استفاده کنید.

 )اگر لینک کار نکند مش��تری ای که یک سال 
بعد بخواهد از آن اس��تفاده کند ممکن است فکر 

کند دیگر به تجارت خود ادامه نمی دهید(. 
- خبرنامه خود را تست کنید.

 قب��ل از توزی��ع کام��ل، آن را ب��رای چند نفر 
بفرس��تید. از ای��ن آزمون برای بررس��ی فرمت و 
اطمین��ان از اینکه هم��ه لینک ه��ا کار می کنند 

استفاده کنید. 
- اگر فهرست ارس��ال شما بلند است، خبرنامه 
خ��ود را یک باره ب��رای هم��ه نفرس��تید. هرروز 
خبرنامه را برای گروهی از افراد فهرست بفرستید.

 می توانی��د ای��ن کار را هفتگ��ی انج��ام دهید. 
به این ترتیب بهت��ر می توانید تماس ها و نامه هایی 
را که در پاس��خ برای تان ارسال می شود مدیریت 

کنید. 

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 

مهسا احمدپور



با ورزش کردن به کارآفرینی 
موفق تبدیل شوید

 ورزش ک��ردن بخ��ش جدایی ناپذی��ر تأمی��ن 
سالمت است، اما آیا می دانستید که همین ورزش 

می تواند از شما کارآفرینی موفق بسازد؟ 
جالب است بدانید، بسیاری از کارآفرینان برتر، 
برای م��دت کوتاهی ورزش خاص��ی را انتخاب و 
دنبال کرده ان��د. ورزش نه تنها باعث می ش��ود تا 
عضالت تان تقویت شود، بلکه توانایی های مغزتان 
را نیز تقویت می کند. مطالعات مختلف نشان داده 
اس��ت که فعالیت های ورزشی چگونه می تواند در 
بهبود عملکرد شناختی مؤثر باشد؛ این فعالیت ها 
جری��ان خون را در مغز افزایش می دهند. ش��اید 
ب��اور نکنید اما تنها یک بازی فوتبال س��اده قبل 
از برپایی جلسه توفان فکری به شما بسیار کمک 

خواهد کرد. 
در اینج��ا به نق��ل از مدیر اینفو درباره ش��ش 
مزیت��ی ک��ه ورزش کردن از طری��ق آن می تواند 
س��المت کس��ب وکارتان را بهبود بخشد، صحبت 

می کنیم.
- کمک به شبکه سازی

آیا ش��رکت در تیم ورزش��ی یا حتی شرکت در 
باشگاه تناسب اندام می تواند روابط کسب وکارتان 
را تقوی��ت کن��د و موج��ب ایج��اد ش��بکه ای با 
مشتریان آینده  تان شود؟ ورزش همیشه با تیم و 
کار گروهی س��روکار دارد؛ به همین دلیل، کمک 
می کند پنج��ره ای رو به ش��خصیت های مختلف 
ب��از و با افراد زیادی ارتباط برق��رار کنید. به این 
ترتیب با بس��یاری از موانع و عوامل شکست آشنا 
می شوید و در مورد مشتریان نکات ارزشمندی را 

یاد می گیرید که قبال نمی دانستید. 
- کاهش استرس 

ورزش ک��ردن باع��ث افزایش تولی��د اندورفین  
می ش��ود که به ط��ور طبیعی اس��ترس را کاهش 
می ده��د. انجام ورزش قبل یا بعد از کار به ش��ما 
کمک می کن��د که با ذهنی آرام ت��ر به کارکردن 
بپردازی��د و تصمیم��ات تجاری ت��ان را منطقی تر 

اتخاذ کنید. 

- تقویت اعتمادبه نفس
کمترین کمک ورزش تقویت اعتمادبه نفس تان 
برای دس��تیابی ب��ه اهدافی بزرگ ت��ر در زندگی 
تجاری  اس��ت. داش��تن تجربه ای عالی از رش��ته 
ورزش��ی ک��ه انتخ��اب کردی��د، می توان��د به هر 
حوزه ای از زندگی تان تعمیم داده  ش��ود و به شما 

حس قهرمانی را القا  کند. 
- غلبه بر چالش های کسب وکار 

یادگی��ری ورزش��ی خ��اص مانن��د فوتب��ال یا 
بدمینت��ون می تواند ب��ه کارآفرینان کمک کند تا 
اهمیت تصمیم گیری و تعیین هدف را یاد بگیرند. 
به عنوان مثال، خانمی 58 ساله تصمیم گرفت که 
هرروز حداقل یک ساعت، بدمینتون بازی کند و 
این تصمیم به او کمک کرد تا تبدیل به کارآفرین 
قوی ت��ری ش��ود. او کلمه نمی توانم را از لیس��ت 
واژگانش حذف کرد و به سادگی توانست بر موانع 

و چالش های مسیرش غلبه کند. 
- بهبود انرژی 

رفع کس��الت اول صب��ح از طریق ورزش کردن 
می توان��د برای تمام روز به ش��ما انرژی دهد. اگر 
افرادی که از خس��تگی ش��کایت دارن��د، هر روز 
فعالیت های بدنی منظم خود را 20درصد افزایش 
دهند، خستگی ش��ان تا 65درصد کاهش خواهد 
یاف��ت. ورزش به ش��ما کمک می کن��د که بهتر 
بخوابی��د و خ��واب بهتر به معنی داش��تن انرژی 

بیشتر برای روز آینده است. 
- جلوگیری از کنترل بیش از حد 

بس��یاری از کارآفرینان فک��ر می کنند که باید 
همه چی��ز را به تنهای��ی اداره کنند، ام��ا در این 
صورت ف��رد با اس��ترس بس��یاری در برخورد با 
اعم��ال ق��درت، س��طح کنت��رل و تصمیم گیری 
مواج��ه می ش��ود. هنگامی که مرب��ی حرفه ای را 
اس��تخدام می کنید تا ورزش ک��ردن را بیاموزید، 
یاد می گیرید که به شخص دیگری متعهد باشید 
و درنتیجه همین واقعیت را در دنیای تجاری تان 
نیز می پذیرید. ش��رکت در ورزش تیمی می تواند 
باعث ش��ود که کارآفرینان در هن��گام عصبانیت 
خ��ود را کنت��رل کنند و ب��ا اعتماد ب��ر دیگران، 
وظای��ف ضروری ش��ان را پیش ببرن��د. این بدان 
مفهوم اس��ت که آنها مجبور نیس��تند همه کارها 

را به تنهایی انجام دهند. 

نکاتی برای بهبود زندگی کارآفرینان
کارآفرینان برای اجرای ایده های خود اشتیاق و انگیزه 
زیادی دارند و به همین دلیل، ناخواس��ته مسئولیت های 
زیاد و خسته کننده ای را به طور هم زمان به عهده می گیرند. 
به عنوان یک کارآفرین، هم زمان چه وظایفی را به عهده 
گرفته ای��د؟ احتم��اال خیلی زیاد! درواق��ع وقتی خودتان 

رئیس هستید، باید این نقش ها را هم ایفا کنید: 
- کارآفرین

- مدیر فروش
- نظارت بر دریافتی ها و پرداختی های مالی

- پشتیبانی مشتریان
- مدیریت رسانه های اجتماعی
- منشی حمل ونقل و انبارداری

- بسیاری از مسئولیت های دیگر
برای برخی از مردم، سرگرم کننده است که به همه این 
کارهای مختلف بپردازند، چراکه تنوع وظایف، خستگی 
را از آنها دور می کند و درعین حال، مهارت های جدیدی 
یاد می گیرند، ولی هنوز مسئله مهم این است که چگونه 

می خواهید همه کارها را کامل و مؤثر پیش ببرید. 
یکی از مزایای سازمان های بزرگ این است که کارمندان 
زیادی در استخدام خود دارند و می توانند آنها را آموزش 
دهن��د تا هرکدام، به طور تخصصی به یکی از این وظایف 
مش��غول ش��ود. حقوقدانان و وکال در دپارتمان حقوقی 
فعالیت می کنند، بخش حسابداری، نقل و انتقاالت مالی 
را کنت��رل می کند و نظیر آن. در یک کس��ب وکار کالن، 
مدی��ر بخش تکنولوژی هرگز وظیفه ف��روش را به عهده 
ندارد، اما برای کارآفرینان، این مس��ئولیت های چندگانه 
امری عادی محسوب می شوند، حتی اگر کارآفرین مذکور 

سابقه و مهارتی در همه این حوزه ها نداشته باشد. 
درست است که اغلب کارآفرینان از روحیه ای صمیمی 
و خ��الق برخوردارند و متمایلن��د نقش های مختلفی به 
عهده بگیرند، ول��ی ادامه این رون��د درنهایت به کاهش 
سودآوری آنان منجر می ش��ود. یک ضرب المثل قدیمی 
می گوید: »اگر دستیار ندارید، خودتان دستیارید!«. نکته 
اینجا اس��ت که برای یک کارآفرین هوشمند و خالق، به 
لحاظ اقتصادی و سازمانی بی معنا است که وقت خود را با 

کارهای متفرقه سپری کند. 
پس اگر یک کارآفرین پرمش��غله هستید، این نکات را 

در ذهن داشته باشید: 
فهرستی از وظایف غیر ضروری خود تهیه کنید

به عن��وان یک کارآفری��ن، باید کارهای بس��یار مهم و 
ض��روری را خودتان انج��ام بدهید و بقی��ه را به دیگران 
بس��پارید. تیموتی فریس، مربی و مشاور مدیریت زمان، 
می گوید در محول کردن وظایف غیر ضروری بسیار موفق 
عم��ل کرده و همین موضوع او را به تئوری »هفته کاری 

چهار ساعته« رسانده است. 
احتماال ش��ما هم در طول روز و هفته، کارهای زیادی 
انج��ام می دهید که دیگران هم از عه��ده آنها برمی آیند. 
بهتر اس��ت وقت باارزش تان را به کارهایی مثل مالقات با 
مشتریان مهم، تجارت و معامالت بیشتر، تفکر استراتژیک 
و بازاریابی اختصاص دهید. البته این کس��ب وکار خاص 
شما است که ضرورت و اولویت وظایف را تعیین می کند، 
اما خودتان بهتر می دانی��د که باید وقت تان را صرف چه 
اموری کنید و چه کارهایی را می توانید به دیگران واگذارید. 
فهرس��تی از کارهایی که در آنها مه��ارت ندارید تهیه 

کنید
اگر از بحث مسئولیت های غیر ضروری بگذریم، بدون 
شک یک سری از مسئولیت ها هستند که برای انجام آنها 
مه��ارت و دانش کافی ندارید. این کاره��ا به وقت زیاد و 
آم��وزش و یادگیری قابل  توجهی نی��از دارند و به همین 
علت، بهترین انتخاب های موجود برای صرف زمان ش��ما 

محسوب نمی شوند. 
این مسئولیت ها را نیز در یک فهرست یادداشت کنید. 

کارها را به اطرافیان تان محول کنید
اگر در حال حاضر چند کارمند یا پیمانکار را استخدام 
کرده اید، مطمئن باشید که قابلیت و توانایی آنها، از آنچه 
فکر می کنید بیش��تر اس��ت. برخی از وظایف��ی را که در 
مراحل قبل یادداش��ت کرده اید به آنها بسپارید تا صحت 

این امر بر شما ثابت شود. 
اگ��ر هم هیچ کارمندی ندارید، به اعضای خانواده خود 
نگاه کنید. چه کسی می تواند باری از دوش شما بردارد؟ 

کمک بگیرید
البت��ه یک��ی از دالیلی که باعث می ش��ود کارآفرینان 
هم زمان به وظایف مختلفی مشغول شوند، صرفه جویی 
در هزینه ها اس��ت. چرا وقتی خودت��ان می توانید کاری 
را انجام دهید، فرد دیگری را اس��تخدام کنید؟ این یک 
ذهنیت کوتاه مدت است. هیچ کسب وکاری، تا زمانی که 
کارآفرین آن متوجه نشده که به تنهایی از عهده همه امور 
برنمی آید، پیشرفت نمی کند. پس از افرادی که می توانند 
به ش��ما کمک کنند )پیمانکاران، کارمندان، کارآموزان، 
کارگ��ران نیمه وقت و هر فرد دیگری(، اس��تفاده کنید و 
خودتان را بابت هزینه آنها نگران نکنید. فواید و محاسن 
این تصمیم به ویژه در بلندمدت، همه هزینه ها را پوشش 

خواهد داد. 
تکنولوژی را فراموش نکنید

زمانی که از »کمک گرفتن« صحبت می کنیم، منظور 
این نیس��ت ک��ه از تکنولوژی پرهیز کنید! ش��ما باید از 
فناوری های��ی که به تس��هیل امور کم��ک می کنند نیز 

استفاده کنید. 
مهم نیس��ت چه راهی انتخاب کرده اید و حرفه ش��ما 
چیس��ت؛ اگر از کانال های کمکی استفاده کنید، درواقع 
یکی از مهارت های واقعی کارآفرینی را به کار می گیرید، 
کسب وکار شما بهتر از همیشه پیش می رود و درعین حال، 

وقت آزاد بیشتری خواهید داشت. 
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شماره 958

یادگرفتن چگونگی توس��عه 
دادن کس��ب و کار فق��ط یک 
ه��دف باارزش نیس��ت؛ اغلب 
این ی��ک الزام حیات��ی برای 
بقای کس��ب  وکار شما است. 
اما پرس��ش این است که چه 
انجام دهید  کاری می توانی��د 
تا کس��ب وکار خود را فراتر از 
س��طح گذران زندگی ببرید؟ 
چ��ه کاری می توانی��د انج��ام 
دهی��د تا آن را به یک نیروگاه 
ک��ه  درآم��د  ذخیره کنن��ده 
رویای آن را داش��ته اید تبدیل 
کنید؟ یک ی��ا تعدادی از این 
استراتژی های رشد را امتحان 
کنی��د. همه آنها ب��ا موفقیت 
دیگر  کس��ب وکارهای  توسط 
اس��تفاده شده است و با کمی 
برنامه ریزی و س��رمایه گذاری 

برای شما کار خواهد کرد. 
1- ب�ه ب�ازار فعل�ی خود 

نفوذ کنید 
وقتی درباره چگونه توس��عه 
دادن کس��ب  وکار خ��ود فکر 
اولی��ن  احتم��اال  می کنی��د، 
چیزی که به ذهن شما می آید 
جدید  مش��تری های  ج��ذب 
اس��ت، اما مش��تری هایی که 
درحال حاض��ر دارید بهترین 
موقعی��ت برای افزایش فروش  
ساختن  متقاعد  هستند؛  شما 
ب��رای  فعل��ی  مش��تری های 
استفاده بیش��تر از محصوالت 
شما به مراتب ساده تر از جلب 
 نظر مش��تریانی اس��ت که تا

به ح��ال از محصوالت ش��ما 
خری��د نکرده اند ی��ا حتی نام 

آنها را نشنیده اند. 
خ�ود  مش�تریان  از   -2
بخواهید شما را به دیگران 

معرفی کنند
که  بگویی��م  نمی خواهی��م 
مش��تری  آوردن  به دس��ت 
جدی��د رویک��رد بدی اس��ت. 
یکی از آسان ترین راه ها برای 
انج��ام این کار این اس��ت که 
از مش��تری های فعلی خود در 
این راه کمک بگیرید. البته در 
این راه بای��د مراقب خروجی 
رفتار و تصمیم خود باش��ید، 
این تصور که چون محصوالت 
ب��ه  متمای��زی  خدم��ات  و 
مش��تریان ارائه می کنید پس 
مش��تریان هم الزام��ا در این 
زمینه با ش��ما ه��م نظرند یا 
در این باره با دیگران صحبت 
می کنند نه فقط یک برداشت 
غلط اس��ت بلکه تقریبا کاری 
مشتریان  پایگاه  افزایش  برای 
ش��ما نمی کند؛ باید مستقیما 
درخواس��ت ارجاع��ات دهید. 
حین یا بعد از فروش، س��طح 
رضایتمندی مشتریان خود را 
ارزیابی کنید و از آنها بخواهید 
از  رضایتمن��دی  ص��ورت  در 

کیفیت خدمات و محصوالت، 
ش��ما را به اف��راد دیگری که 
می کنند محصوالت شما  فکر 
به درد آنه��ا می خورد معرفی 

کنند. 
ی�ا خدمات  3- محصول 

خود را نوآوری کنید
کشف و ترویج استفاده های 
جدی��د ب��رای محص��والت یا 
خدمات، ی��ک راه عالی برای 
جل��ب مش��تری جدی��د و یا 
بیشینه کردن خرید مشتریان 
فعلی اس��ت. به طور مثال نفت 
خام و نوار تفلون را مش��اهده 
کنی��د! این دو اگ��ر صرفا یک 
کارکرد مش��خص داشتند آیا 
ب��از هم همین ق��در پرفروش 

می بودند؟ 
بازار  دس�تیابی   -4
گس�ترش  را  خ�ود 

دهید
راه ه��ای  اینج��ا  ت��ا 
توسعه  برای  را  مختلفی 
بازار کسب و کار بررسی 
کردی��م، یک��ی دیگر از 
آنها نزدی��ک کردن بازار 
بازار  به  تهیه محصوالت 
است.  جدید  مش��تریان 
افتتاح  آن  آش��کارترین 
ش��عب جدید فروش��گاه 
است؛  ش��ما  محصوالت 
چی��زی ش��بیه افتت��اح 
ش��هر  در  مغ��ازه  ی��ک 

جدید. این فروش��گاه ها حتی 
می توانند یک فروشگاه آنالین 

نیز باشند.
 ی��ک رویک��رد دیگ��ر این 
اس��ت که دس��تیابی خ��ود را 
از طری��ق تبلیغات گس��ترش 
دهی��د. همین که ی��ک بازار 
جدید شناس��ایی کردید، بازه 
س��نی مشتریان مخاطب خود 
را ارزیابی کنید. گاهی ش��اید 
بهت��ر باش��د ب��رای تبلیغ از 

رس��انه های اجتماعی استفاده 
کنید. 

نمایش ه�ای  در   -5
بازرگانی شرکت کنید

بازرگان��ی  نمایش ه��ای 
می توان��د ی��ک راه عالی برای 
رشد کردن باشد. به این خاطر 
که تبلیغ��ات بازرگانی مردمی 
را ج��ذب می کند که در حال 
حاض��ر به یک ن��وع محصول 
یا خدمتی ک��ه ارائه می دهید 
آنه��ا  هس��تند.  عالقه من��د 
می توانند توان فروش ش��ما را 
تا حد قابل مالحظه ای افزایش 
دهند. نمایش های بازرگانی را 
انتخاب کنی��د تا آنجا بهترین 
همتا برای محصول یا خدمات 
نکته ه��ای  بیابی��د.  را  خ��ود 

ش��ما  به  بازرگان��ی  نمای��ش 
کمک می کند بهترین بازده را 
در سرمایه گذاری خود داشته 

باشید. 
6- بر یک بازار مناس�ب 

پیروز شوید
آی��ا قیاس ماه��ی بزرگ در 
برک��ه کوچک را به یاد دارید؟ 
این دقیقا همان ش��کلی است 
که این استراتژی برای توسعه 
کسب وکار شما عمل می کند. 

برکه  مناس��ب هم��ان  ب��ازار 
است، یعنی یک گروه متراکم 
از مش��تریان ب��ا مش��خصات 
توصیف ش��ده و معین. درباره 
آنها به عن��وان زیرمجموعه ای 
فک��ر کنی��د که نیازه��ای آن 
باید  برآورده نش��ده اس��ت و 
برای رف��ع آن نیازها تالش و 
برنامه ریزی کنید. برای مثال، 
یک مهدکودک شاید بر تزئین 
محی��ط با گل ه��ای رز تمرکز 
کنند، درحالی که یک کس��ب 
و کار طراح��ی خانه ش��اید بر 
محل اس��تقرار پنج��ره ای که 
قرار است نورگیر محیط باشد 

اصرار بیشتری داشته باشد. 
7- هزینه ه�ای خ�ود را 

زیر نظر داشته باشید
در  کرده اید؟  تعج��ب 
ذهن داش��ته باشید که 
وقت��ی درب��اره توس��عه 
کسب وکار خود صحبت 
می کنی��د، در حقیق��ت 
خ��ط  توس��عه  درب��اره 
شما  کس��ب وکار  نهایی 
داری��م صحبت می کنیم 
و فرق بی��ن پول قبل از 
مالیات و بعد از مالیات، 
تبدیل  را  ای��ن  می تواند 
به یک اس��تراتژی رشد 
خیل��ی مؤث��ر کن��د. دو 
رویک��رد اصلی برای کم 
ک��ردن هزینه ه��ا وجود 
دارد: تسویه کردن محصوالت 
»بازنده« شما و بهبود گردش 

معامالت نوآوری. 
8- محصوالت یا خدمات 

خود را متنوع کنید 
موفقیت آمیز  رش��د  کلی��د 
ک��ه  ش��رکت هایی 
ب��ازار  ب��ه  محصوالت ش��ان 
ارائ��ه می ش��ود تقریب��ا با هم 
بای��د  ش��ما  دارد.  مش��ابهت 
همواره به نیازهای بازار هدف 

خ��ود تمرک��ز و برنامه فروش 
محص��والت را ش��ناور تنظیم 

کنید. 
برای مث��ال، ی��ک هنرمند 
خدم��ات  و  قاب ه��ا  ش��اید 
قاب بن��دی را نیز بفروش��د. یا 
اجاره  ی��ک کس��ب وکار  مثال 
دوچرخه کوهس��تان شاید در 
فصل زمس��تان، کار خود را به 
اج��اره چوب اس��کی یا کفش 

اسکی تغییر دهد. 
9- فرانشیز

کارآفرینان��ی  داس��تان 
انتخ��اب  به خاط��ر  ک��ه 
کس��ب  وکارهای کوچک خود 
ه��م مش��هور و ه��م ثروتمند 
شده اند، زیاد است؛ اینها فقط 
داس��تان نیس��تند. اگر ش��ما 
یک کس��ب  وکار موفق دارید 
و می توانید سیس��تمی توسعه 
دهید که تضمین کند دیگران 
نیز می توانند موفقیت شما را 
تکرار کنن��د، امتیاز در فروش 
محص��والت می توان��د راه��ی 
س��ریع برای رشد کسب  وکار 
ش��ما باش��د. آیا ح��ق فروش 
تش��ویقی می تواند راهی برای 
توسعه کسب و کار شما باشد؟ 

10- صادرکردن
بازاره��ای  ب��ه  گس��ترش 
یک  می تواند  نی��ز  بین المللی 
ترقی قابل مالحظه برای خط 
نهایی کس��ب  وکار شما باشد. 
این شیوه  توس��عه کسب وکار 
البته ک��ه نیازمند تعهد زمانی 
و منابع��ی کام��ل اس��ت، اما 
بس��یار  می توان��د در ع��وض 
مفی��د و مؤثر واقع ش��ود. اگر 
این شیوه توس��عه کسب وکار 
مورد عالقه شماس��ت، چگونه 
»یک برنامه بازاریابی صادراتی 
توس��عه دهی��م« نم��ای کلی 
فرآیند وارد شدن به صادرات 

را ارائه می دهد. 

زمان توسعه
درب��اره  نکات��ی  اینج��ا  در 
دادن  توس��عه  چگونگ��ی 
ش��د.  بی��ان  کس��ب وکارتان 
نگذارید این لیس��ت بر ش��ما 
غلبه کند؛ ی��ک یا دو مورد از 
ای��ن ایده ه��ا را انتخاب کنید 
که برای کسب  وکار و شرایط 
ش��ما مناسب باش��د و سپس 
برنام��ه خ��ود ب��رای توس��عه 
کسب وکارتان را به راه  اندازید. 
شاید توسعه را بالفاصله تجربه 
نکنید، اما اگر روی هر کدام از 
شیوه  های توسعه کسب وکاری 
ک��ه نهایتا انتخ��اب می کنید، 
اس��تمرار ورزید تدریجا شاهد 
رشد و توسعه خواهید بود. در 
نهایت با موفقیت، کس��ب وکار 
خ��ود را ب��ه آن چی��زی ک��ه 
تبدی��ل  باش��د  می خواهی��د 

خواهید کرد. 
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کسب و کار کوچک خود را به یک کسب و کار بزرگ تبدیل کنید
نگاه کـارآفرینی

داستان کارآفرینانی که به خاطر 
انتخاب کسب  وکارهای کوچک 
خود هم مشهور و هم ثروتمند 

شده اند، زیاد است؛ اینها 
فقط داستان نیستند. اگر شما 
یک کسب  وکار موفق دارید و 

می توانید سیستمی توسعه دهید 
که تضمین کند دیگران نیز 

می توانند موفقیت شما را تکرار 
کنند، امتیاز در فروش محصوالت 
می تواند راهی سریع برای رشد 

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

به قلم لری آلتون
مترجم: مینا قائمیان



بیت  کوین یک ارز رمزپایه است، دارایی دیجیتالی است که با کارکرد واسطه مبادالتی 
طراحی شده است و از رمزنگاری برای کنترل تولید و مدیریتش به جای تکیه بر بانک 
مرکزی استفاده می کند. بیت کوین از نوامبر ۲۰۰۸ وجود داشته است، اما شبکه آن از 
ژانویه ۲۰۰۹ که نخستین بلوک از بیت  کوین ها )به ارزش ۵۰ بیت کوین( برای خالق 
بیت کوین ، ساتوشی ناکاموتو، صادر شد به وجود آمده است. در این نوشتار با ما همراه 
باشید تا ۵۰ حقیقت درباره  بیت کوین را بدانید. Bitcoinplay. net فهرستی تهیه 
کرده است از چندین حقیقت درباره  بیت کوین که در اینجا به نقل از بازده شما را با 

حیرت انگیزترین آنها آشنا می کنیم: 
۱. ساتوشی ناکاموتو، نامی ساختگی برای خالق یا خالقان بیت کوین است. 

۲. باور بر این است که ناکاموتو حدود یک میلیون بیت کوین به ارزش ۲میلیارد دالر دارد. 
۳. هیچ نهاد یا دولت واحدی کنترل ارز بیت کوین را در اختیار ندارد. 

۴. تعداد بیت کوین ها به ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ عدد محدود می شود. 
۵. ۱درصد از اجتماع دارندگان بیت کوین ۹۹درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند. 

۶. از مارس ۲۰۱۵، کارمزد تراکنش  بیت کوین تا ۱۲۸۹درصد  افزایش یافته است. 
۷. ۶۹درصد از کل بانک های جهان در حال تجربه زنجیره های بلوکی مجاز هستند. 

۸. ارزش بیت کوین از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، حدودا ۸۷۹.۹۹۹ برابر شده است. 
۹. ۶۴درصد از بیت کوین ها هرگز استفاده نشده اند و ممکن است هرگز هم استفاده نشوند. 

۱۰. اف بی آی مالک ۱.۵درصد از بیت  کوین های جهان است. 
۱۱. حدود ۵درصد از اقتصاد بیت کوین در بازار سیاه آنالین سیلک رود )جاده ابریشم( فعال است. 
۱۲. بزرگترین مبادله بیت  کوین جهان MT Gox در ۲۰۱۴ شکست خورد و قیمت  

آن تا ۴۰درصد سقوط کرد. 
۱۳. صرفه ساالنه بانک هایی که از فناوری زنجیره بلوکی استفاده می کنند ۸-۱۲ میلیون دالر است. 
۱۴. به خاطر دالیل مالیاتی تا به حال فقط ۸۰۷ نفر در سرتاسر جهان درآمدشان از 

محل بیت کوین را اعالم کرده اند. 
۱۵. برای کسب و کارها و افراد هفت کارت نقدی بیت  کوین وجود دارد. 

۱۶. نخستین تحصیل کالن بیت کوین ۱۱.۵ میلیون دالر ارزش داشت که بابت خرید 
۱۲۶.۳۱۵ بیت کوین بود و با نام SatohiDice )تاس ساتوشی( شناخته می شود. 

۱۷. در ۲۰۱۳ در یک س��ایت قماربازی شخصی به نام ناکوا ۱۱.۰۰۰ بیت کوین به 
ارزش ۱.۳ میلیون دالر )که امروزه ارزش آن ۴۷میلیون دالر است( برنده شد. 

۱۸. مخازن )اس��تخرهای( استخراج یا واکشی چینی بیش از ۷۰درصد از نرخ هش 
جمعی )سرعتی که یک کامپیوتر عملیاتی را با رمز بیت کوین انجام می دهد( شبکه 

بیت کوین را کنترل می کنند. 
۱۹. در جوالی Bithumb ،۲۰۱۷، چهارمین بزرگ ترین مبادله بیت کوین به خاطر 

میلیاردها دالر هک شد. 
۲۰. در م��ی ۲۰۱۰، با ۱۰.۰۰۰ بیت کوین می توانس��تید دو ع��دد پیتزا بخرید. در 

می ۲۰۱۷ یک بیت کوین ارزشی برابر با ۲۰میلیون پیتزا داشت. 
۲۱. یک حقیقت درباره  بیت کوین این است که در تراکنش های بیت کوین استرداد 

وجه ممکن نیست. 
۲۲. تراکنش های بیت کوین به واحد ساتوشی/بایت اندازه گیری می شوند. ۱ ساتوشی 

= ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین. 
۲۳. جیمز هاول با انداختن هارد )دیسک سخت( رایانه اش که کیف پول بیت کوینش 

داخل آن بود ۷.۵۰۰ بیت کوین به ارزش ۴میلیون پوند را از دست داد. 
۲۴. بیت کوین های تولید شده به عنوان پاداش بابت استخراج هر چهار سال یک بار 

نصف می شوند تا تمام بیت  کوین ها به صورت کامل استخراج شوند. 
۲۵. هر ۱۰ دقیقه یک بلوک جدید از سکه ها )کوین ها( »حل می شود« که حدودا به 

شش اکتشاف جدید بیت کوین در ساعت منجر می شود. 
۲۶. بر خالف ارزش رایج و مرسوم، بیت  کوین ها بر مبنای ریاضیات و غیر متمرکز هستند. 
۲۷. تمام داده های حاصل از تراکنش های بیت کوین شفاف هستند و می توان آنها را 

در زنجیره بلوکی مشاهده کرد. 
۲۸. یک حقیقت درباره  بیت کوین این است که تا جوالی ۲۰۱۷، فقط ۱۶.۴ میلیون 

بیت کوین در گردش بود. 
۲۹. چهارهزارمی��ن بی��ت کوین ب��ه ارزش ۳میلی��ون دالر در دس��امبر ۲۰۱۶ به 

ویکی لیکس اهدا شد. 
۳۰. شبکه بیت کوین از ۵۰۰ ابر رایانه کنار هم گذاشته شده قدرتمندتر است. 

۳۱. در ۲۰۱۶، شخصی به جای ۵ دالر ۱۳۷.۰۰۰ دالر بیت کوین را ارسال کرد که 
دیگر راهی برای پس گرفتن آن وجود نداشت. 

۳۲. انتظار می رود ظرف ۱۰ سال ۱۷ میلیون بیت کوین استفاده شوند. 
۳۳. انتظار می رود محدوده ۲۱ میلیون بیت کوین در ۲۱۴۰ منقضی شود. 

۳۴. آلفابی فیشر فیشکینگز ادعا می کند که در طول یک دوره ۱۴ ماهه با دزدی بیت 
کوین یک میلیون دالر درآمد کسب کرده است. 

۳۵. دانشگاه نیکوزیای قبرس نخستین دانشگاهی بود که برای پرداخت هزینه های 
دانشگاهی استفاده از بیت کوین را پذیرفت. 

۳۶. ویرجین گلکتیک، باشگاه ماجراجویی گردشگری فضایی استفاده از بیت کوین را می پذیرد. 
۳۷. شما می توانید با انجام بازی زنجیره بلوکی بیت  کوین های اضافه کسب کنید. 

۳۸. دادگاه قضایی فلوریدا یک پرونده پولشویی را در ۲۰۱۶ رد کرد چون بیت کوین 
را پول رایج مطابق با قوانین همه ایالت ها نمی دانست. 

۳۹. یک حقیقت درباره  بیت کوین این است که فقط در سال ۲۰۱۷ ارزش بیت کوین 
تا ۲۰۰۰درصد جهش داشته است. 

۴۰. در آگوست ۲۰۱۲، یک طرح بیت کوین پانزی به نام پس انداز و اعتبار بیت کوین 
تعطیل شد و مردم در کل ۷۰۰.۰۰۰ بیت کوین را از دست دادند. 

۴۱. مایکروس��افت، دل و اکسپدیا مثال هایی از شرکت هایی هستند که پرداخت با 
بیت کوین را پذیرفته اند. 

۴۲. آستین کرگ و بکی بینگ هام نشان دادن که چگونه شخص می تواند تا ۹۰ روز 
فقط با استفاده از بیت کوین دوام بیاورد. 

۴۳. تع��داد تاجران��ی که بیت کوین را پذیرفته اند از ۳۶.۰۰۰ به ۸۲.۰۰۰ در س��ال 
۲۰۱۴ افزایش یافت. 

۴۴. عقیده بر این اس��ت که Ethereum با یک ارزش بازار ۱۸.۷ میلیارد سکه ای 
)کوینی( و Litecoin با یک ارزش بازار ۲.۲۷ میلیارد دالری جانشینان و رقبای اصلی 

بیت کوین هستند. 
۴۵. ۹۰درصد از تمام نشانی های بیت کوین اصلن ارزش واقعی ندارند یا ارزش واقعی اندکی دارند. 
۴۶. روجر ور )با ۵۲میلیون بیت کوین(، چارلی شرم )با ۴۵میلیون بیت کوین( و دیو 

کارلسون )با ۳۵میلیون بیت کوین(  بعضی از میلیونرهای بیت کوین هستند. 
۴۷. در سرتاسر جهان ۱۳۵۴ خودپرداز بیت کوین وجود دارد، یعنی در ۵۵ کشور با 

۲۱ تولید کننده خودپرداز )ATM( و ۲۳۱ اپراتور. 
۴۸. بیت کوین در بلژیک از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار است. 

۴۹. س��وئیس ارز دیجیتالی را به عن��وان یک ارز خارجی طبقه بندی کرده 
است. 

۵۰. بیت کوین در ویتنام، بولیوی، قرقیزستان، ایسلند، اکوادور، بنگالدش، و تایلند 
غیرقانونی است. دنیای بیت کوین ها مسحور کننده و واقعا شگفت انگیز است.
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۵۰ حقیقت درباره  بیت کوین که دود از سرتان بلند می شود
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اگر می خواهید کسب وکار کوچک خود را راه اندازی کنید 
و احتمال شکس��ت را کاهش دهید، شانس به شما رو کرده 

است. 
ب��ه گزارش زومیت، کارشناس��ان زیادی در سراس��ر دنیا 
وجود دارند که اشتباهات صاحبان کسب وکارها را مشاهده 
کرده اند و می توانند به ش��ما کمک کنند تا آن اش��تباهات 
را تکرار نکنید. کارشناسان ۶۳ مرکز توسعه کسب وکار های 
کوچک  )SBDCs( خوشحال می شوند تجربه خودشان را 
برای آغاز و رشد و توسعه یک کسب وکار در اختیار بقیه قرار 
دهند. این کارشناسان همه روزه با کارآفرینان کار می کنند و 
به آنها مشاوره ارزان و حتی مجانی ارائه می دهند. این مراکز 
هر ۳۱ دقیقه به راه اندازی یک کسب وکار کمک می کنند و 
ساالنه ۱.۳ میلیون ساعت به کارآفرینان مشاوره می دهند. از 
برخی از این مش��اوران درخواست شد تا بهترین نکات برای 

شروع یک کسب وکار را در اختیار ما قرار دهند. 
اساس استارت آپ یا کسب وکار نوپا

لی لمب��رت، مدیر آالمدا کانتی اس بی دی س��ی در اوکلند 
کالیفرنیا، می گوید: مش��تری خود را بشناس��ید. شما برای 
موفق ش��دن به عنوان یک کارآفرین باید مش��تری خودتان 
را بشناس��ید و بدانی��د چ��ه چیزهایی از ش��ما می خواهد. 
کلید موفقیت شما این اس��ت. وقت خود را صرف بازاریابی 
پارتیزانی کنید و ابتدا از س��طوح پایین ش��روع کنید. قبل 
از اینکه کس��ب وکار خود را ش��روع و راه اندازی کنید، سراغ 
مش��تری های خود بروی��د و با آنها صحبت کنید. همیش��ه 
س��عی تان بر این باش��د ک��ه بازخورده��ای آنه��ا در مورد 
کسب وکار خودتان را بررس��ی کنید. انجام این کارها رابطه 

شما با مشتری ها را قوی تر و طوالنی تر خواهد کرد. 
تامال دارن��ر، مش��اور مدیریتی کنتاکی اس بی دی  س��ی، 
می گوید سعی کنید تجزیه و تحلیل دقیقی از رقابت داشته 
باشید. او اظهار می کند: بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند 
ک��ه رقیبی ندارند، ولی این گونه نیس��ت. ش��ما هم رقیبان 

مستقیم و هم رقیبان غیرمستقیم دارید. 
برخی از مالکان، کس��ب وکار  کارشان را با یک دید متمایز 
آغاز می کنن��د و دقیقا می دانند چه کاری می خواهند انجام 
دهند، درحالی که راه رس��یدن به موفقیت برای بقیه مالکان 
به این شفافیت نیست. انریکه رومرو، مدیر منطقه ای دانشگاه 
تگزاس، حوزه پرمین اس بی دی س��ی، پیشنهاد می کند اگر 
جزو مالکانی هس��تید که راه رس��یدن به موفقیت برای تان 
واضح نیست، س��عی کنید ذهن تان را نسبت انواع گزینه ها 

ب��از بگذارید و افراد و چیزهای بیش��تری وارد کارتان کنید. 
او می گوید: اگر ش��ما با مش��تری های مختلف و زیادی کار 
کنید، در نهایت خواهید توانست بازار مخصوص خود را پیدا 
کنید و پایگاهی برای مش��تری های خود بسازید که تا آخر 

باقی بمانند. 
رابرت بان، مش��اور تجاری اصلی مرکز توس��عه فناوری و 
کسب وکار های کوچک آرکانزاس، پیشنهاد می کند که قبل 
از اینکه کس��ب وکار خود را شروع کنید، تکالیف خودتان را 
انجام دهید. رابرت بان در کارش با افرادی درگیر اس��ت که 
فکر می کنند اگر پول کافی برای اجاره و هزینه های ابتدایی 
داشته باشند، می توانند کارش��ان را آغاز کنند. او می گوید: 
این افراد بعد از این از خود می پرس��ند پس مشتری ها کجا 

هستند؟ 
اینکه اطالع��ات یا تحقیقات در مورد ب��ازار در چگونگی 
آماده ش��دن شما برای کسب وکار و به  دست آوردن سرمایه 
مهم هس��تند، یک چیز اس��ت و اینکه منابع در دس��ترس 
زیادی برای کمک به شما برای آماده سازی قبل از راه اندازی 

کسب وکار وجود دارند، چیز دیگری است. 
حال س��ؤال اینجا است که اگر شما ایده های خوب بسیار 
زیادی داش��ته باش��ید، چه مش��کلی پیش می آی��د؟ مارلنا 

س��ندی، مدیر برنامه ایلینوی اس بی دی س��ی در دانشکده 
دوپیج، می گوید مراقب باش��ید ک��ه در زمینه های مختلف 
زیادی سرمایه گذاری نکنید. او می گوید: اینکه شما بخواهید 
ایده های مختلف خود را در یک زمان به کار ببندید و انتظار 

داشته باشید همه آنها به خوبی کار کنند، شدنی نیست. 
او پیش��نهاد می کن��د به جای اینک��ه از ایده های مختلف 
به طور همزمان اس��تفاده کنید، ایده های خود را در لیستی 
وارد و سپس فکر کنید و ببینید کدام ایده برای شما از بقیه 
بهتر است. او می گوید: سؤاالتی که باید از خود بپرسید این 
است: بازار چه چیزی را می پسندد؟ رقیبان شما چه کسانی 
هس��تند؟ آیا ش��ما در این زمینه  تجربه کافی دارید؟ سعی 
کنید تنها یک ایده را انتخاب کنید. این ایده باید بهتر از بقیه 
باش��د. بعد از اینکه در این ایده به موفقیت کامل رس��یدید، 
می توانید ریسک کنید و ایده های دیگر خود را نیز به همین 

ترتیب اجرا کنید. 
مسائل مربوط به پول و اهمیت آن

روم��رو معتقد اس��ت که ش��ما باید یک وضعی��ت مالی 
مش��خص قبل از راه اندازی داشته باش��ید. او می گوید: قبل 
از ش��روع کار باید به خوبی سازمان یافته و آماده شده باشید. 
این سازماندهی شامل مرور و کار کردن روی اعتبار، ذخیره 

پول و به روز شدن در مورد موارد مالی مثل مالیات می شود،  
چراکه شما در حال آغاز کردن یک کار جدید هستید و راه 
پیش روی ش��ما س��خت اس��ت و نباید مانعی سر شما قرار 

بگیرد. 
در مورد پول باید کارتان را با س��رمایه کافی برای پوشش 
هزینه ها آغاز کنید تا به نقطه سربه س��ر برس��ید و هزینه و 
درآمد شما برابر شود. در آینده باید تصمیمات هوشمندانه ای 

برای حفظ اموال و اعتبار کسب وکار خود بگیرید. 
 بان می گوید: اگر ش��ما پول خود را از یک کارت اعتباری، 
بانک یا یک��ی از اعضای خانواده دریاف��ت می کنید، مراقب 

باشید.
 او می گوی��د: اینکه ش��ما ب��ا پول خود بدرفت��اری کنید 
یک مسئله اس��ت و اینکه با پول اعضای خانواده خود برای 
ش��روع یک کار بدرفتاری کنید، یک مس��ئله دیگر. وقتی از 
ف��رد دیگری پول می گیرید، باید به نحوه دیگری با این پول 
برخورد کنید؛ چرا که این پول قرض اس��ت و باید در آینده 

آن را پس بدهید. 
او همچنی��ن می گوید باید راه را برای س��ودآوری فراهم 

کنید: 
اکثر مالکان کس��ب وکار می خواهند پ��ول در بیاورند؛  اما 

بای��د بدانید که چه موقع به نقطه سربه س��ر می رس��ید. اگر 
نتوانید به موقع به نتیجه دلخواه خود برسید، باید تصمیمات 

بزرگی بگیرید که یکی از آنها، دست کشیدن از کار است. 
س��ندی می گوی��د: صفحات گس��ترده حس��اب وکتاب  و 
اطالعات کاری به منزله دوس��تان کارآمد شما هستند. یک 
لیس��ت از اس��تارت آپ و هزینه های عملیاتی تهیه کنید و 
حساب دقیق خرج هایی که می کنید داشته باشید. مخاطبان 
خود را سازماندهی کنید و هرجور که می توانید آنها را به روز 

نگه دارید. 
وقتی کس��ب وکار خود را راه ان��دازی می کنید، باید به یاد 
داش��ته باش��ید که هرچیزی بهایی دارد. می توانید رس��انه 
اجتماعی را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. رس��انه اجتماعی 

مجانی نیست. 
دارن��ل می گوید: ش��ما باید هزینه چیزها را ی��ا با پول یا 
با وقت تان بپردازید. س��اختن رسانه اجتماعی به عنوان یک 

استارت آپ زمان می برد. 
تقاضای کمک کنید

بدانی��د چه موق��ع بای��د کم��ک بگیرید. بس��یاری از 
کارآفرینان تالش می کنند همه کارها را خودش��ان انجام 
دهند. سندی در این مورد هشدار می دهد: مسئولیت های 
ش��ما به اندازه کافی زیاد هستند. مدیریت زمان، یک نکته 
کلیدی برای انجام اکثر وظایف ش��ما اس��ت. گاهی  اوقات 
بای��د یک گام روبه عق��ب بردارید و فکر کنی��د که آیا به 
کسی برای کمک نیاز دارید یا خیر و اگر نیاز داشتید، او را 

به موقع استخدام کنید. 
لمب��رت می گوید: دنبال افرادی بگردید که در کار ش��ما 
مهارت فوق العاده ای دارند و می توانند به ش��ما در رویارویی 
با مش��کالت سر راه به  عنوان مالک کسب وکار کمک کنند. 
تحقیقاتی از مؤسس��ه توسعه اقتصادی شرکت های کوچک 
نش��ان داد که ۷۰درصد کسب وکار های کوچکی که از افراد 
ماهر و کارش��ناس کمک می گیرند، بیش از پنج سال دوام 
می آورند که این رقم دو برابر کسب وکار هایی است که از این 

افراد ماهر کمک نمی گیرند. 
در آخر و مهم تر از همه، رومرو می گوید: همیش��ه درصدد 
یادگیری، یادگیری و یادگیری باشید. قطعا در آینده اشتباه 
خواهی��د ک��رد؛  آن هم به مق��دار زیاد. س��عی کنید از این 
اش��تباهات درس بگیری��د، رو به جلو حرک��ت کنید و این 

اشتباهات را بهبود ببخشید. 
FORBES :منبع

۱۴ ترفند کلیدی برای کسب  و کارهای کوچک از زبان اهل فن
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اخبار

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز- وزیر راه و شهرس��ازی 
 در جری��ان بازدید از غرفه بندر ش��هید رجایی در دومین نمایش��گاه 
بین المللی حمل و نقل و صنایع وابس��ته، در جریان آخرین وضعیت 
طرح های توسعه ای و دستاوردهای عملیاتی بزرگ ترین بندر تجاری 
کش��ور قرار گرفت. به گزارش خبرن��گار واحد اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "اله مراد عفیفی 
پ��ور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جریان بازدید وزیر راه 
و شهرسازی و هیات همراه از غرفه منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی، آخرین وضعیت فاز های 2 و 3 طرح توسعه این بندر را برای 
دکتر آخوندی تشریح کرد و از اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه 
نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ریلی در بزرگترین بندر تجاری کشور 
و همچنین طرح ایجاد ش��هر لجستیکی در اراضی موسوم به 2400 
هکتاری سخن گفت. ش��ایان ذکر است، غرفه منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی که در مجموعه سایت نمایشگاهی سازمان بنادر و 
دریانوردی واقع شده، به مدت سه روز تا شامگاه سه شنبه 28 آذرماه 

جاری از س��اعت 10 صبح ت��ا 18 بعدازظه��ر در محل مصلی بزرگ 
امام خمینی ) ره ( تهران پذیرای س��رمایه گ��ذاران، بازدیدکنندگان و 
عالقه مندان به صنعت حمل و نقل دریایی خواهد بود. این نمایشگاه 
فرصتی اس��ت تا متقاضیان سرمایه گذاری در بزرگترین بندر تجاری 
کشور از نزدیک ضمن آشنایی باظرفیت ها و پتانسیل های این بندر، 
آمادگی خود را در جهت انجام سرمایه گذاری اعالم نمایند . اطالعات 

تخصصی مرب��وط به بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر 
ش��هید رجایی  و بنادر تابعه آن در اس��تان هرم��زگان در قالب فیلم 
مستند، انیمیشن، بروش��ور، کتابچه های راهنمای س��رمایه گذاری و 
همچنین توضیحات ش��فاهی کارشناسان این بندر به شکل مبسوط 
برای بازدیدکنندگان و متقاضیان س��رمایه گذاری تشریح می ش��ود. 
یادآور می شود، دومين نمايشگاه حمل و نقل و صنايع وابسته ظهر روز 
یکشنبه )26 آذر همزمان با روز حمل و نقل( با حضور عباس آخوندي 
وزير راه و شهرس��ازي در شبس��تان مصالي امام خميني)ره( آغاز به 
کار کرد. در اين نمايش��گاه 205 شرکت و س��ازمان حضور دارند که 
نزديک به 80 درصد آنها شرکت هاي خصوصي  فعال در بخش های 
مختلف حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده ای، هوایی و صنایع وابسته 
هستند. هدف از برگزاری این نمایشگاه، تشریح اقدامات و پروژه های 
حوزه اقتصادی مقاومتی، ارائه دستاوردها و عملکردها و ارائه ظرفيت ها 
و توانمندي هاي دو بخ��ش خصوصي و دولتي و محلي براي تقارب 
انديشه ها و ارائه راهکارها بويژه در بخش تأمين مالي عنوان شده است.

تبریز - فالح- هیات اقتصادی و تجاری از کشور اتیوپی به منظور 
گس��ترش روابط اقتصادی و تجاری در ات��اق تبریز حضور یافته و با 
رئی��س و اعضای هیات نمایندگان اتاق تبریز و مس��ئوالن اقتصادی 
و صنعتگران اس��تان دیدار و در خصوص گس��ترش روابط اقتصادی 
و تج��اری گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از 
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، صمد 
حسن زاده رئیس اتاق تبریز در این جلسه اظهار امیدواری کرد هیات 
اتیوپی در مدت حضور خود با مزیت های اقتصادی و تجاری استان و 
کشور بیشتر آشنا شوند. وی با اشاره به دیدارهای رو در روی فعاالن 
اقتصادی استان و هیات اتیوپی که قرار است برگزار شود، خاطرنشان 
کرد: قیمت تمام شده، کیفیت محصوالت تولیدی، وجود انرژی ارزان 
در کش��ور و ... امکان توسعه  و گسترش روابط اقتصادی دو جانبه را 
بیش از پیش مهیا می نماید که اتاق تبریز به عنوان بزرگترین تشکل 
اقتصادی ش��مال غرب کشور نیز می تواند در این خصوص اقدامات 
الزم را انجام دهد. رئیس اتاق تبریز خاطرنشان کرد: در صورت ارائه  
تضمینات بانکی تولید کنندگان استان می توانند کاالهای تولیدی 
خود را به صورت مدت دار) 6 ماهه ( در اختیار خریداران کشور اتیوپی 
قرار دهند. وی با اشاره به برنامه بازدید هیات اقتصادی اتیوپی از چند 
واحد تولیدی و صنعتی استان اظهار امیدواری کرد که حضور هیات 
های اقتصادی، زمینه های گس��ترش روابط دو جانبه را مهیا نماید. 
ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به ظرفیت صنعتی 
و فنی اس��تان ابراز امیدواری کرد که تعامالت دوجانبه در گسترش 
روابط اقتصادی و تجاری موثر واقع ش��ود. وی با اشاره به مزیت های 
صنعتی اس��تان همچون: خودروسازی، قطعه سازی، تولید سیمان، 
محصوالت پتروشیمی، صنایع دستی، محصوالت کشاورزی، خدمات 
فنی  و مهندسی، صنعت ساختمان کمپرسورسازی، تراکتورسازی و... 
عالقه مندی فعاالن اقتصادی استان برای گسترش روابط اقتصادی و 
تجاری با کشورهای آفریقایی را اعالم کرد. وی در خصوص تولیدات 
ویژه کارخانه عظیم تراکتورسازی  و ماشین سازی تبریز، یادآور شد 
که کارخانه تراکتورس��ازی تبریز با چند کشور غرب  و جنوب آفریقا 
به صورت تولید مشترک فعالیت و صادرات به کشورهای شرقی قاره 
آفریقا را در برنامه کاری خود دارد. وی در زمینه تولید تراکتور پیشنهاد 
داد که با کشور اتیوپی هم تولید مشترک داشته و به سایر کشورهای 
شرق آفریقا صادر نمایند. ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز بر اهمیت 
سوق الجیشی کشور اتیوپی تاکید و خواستار گسترش همکاری های 

دوجانبه شد .وی با اشاره به نقش این کشور در شرق آفریقا این کشور 
را یکی از بهترین راه های دسترسی به قاره آفریقا خواند. نایب رئیس 
اتاق تبریز اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک هیاتی اقتصادی 
از استان از مزیت های کشور اتیوپی برای گسترش همکاری ها دیدار 
داشته باش��د. امانو ئل کیدان مسئول هیات اقتصادی اتیوپی با ابراز 
خرس��ندی از حضور در اتاق تبریز و دیدار با فعاالن اقتصادی استان 
یادآور ش��د: حدود یک هفته است  که از مناطق مختلف کشورمان 
بازدید و با بخشی از توانمندیهای اقتصادی کشورمان آشنا شده اند. 
وی با اشاره به توانمندیهای هلدینگی که در آن فعال است، خاطرنشان 
کرد: هلدینگ آفورت در زمینه هایی همچون؛ صنعت ساختمانی  و 
عمرانی، تولید س��یمان، تجهی��زات صنعتی، مونتاژ خ��ودور، تولید 
خوروهای سبک و سنگین، نساجی، چرم سازی ) تولید چرم خام و 
محصوالت چرمی ( سنگ، داروسازی، مبلمان، پالستیک، کشاورزی، 
صنعت چاپ، شرکت حمل و نقل، کارخانه تولیدی پی وی سی، که 
در حال ساخت هس��تند و معدن طال که در حال آماده سازی برای 
اس��تخراج، تولید آهن ) نیاز مند جذب سرمایه گذار ( و... که با سی 
هزار نفر پرسنل بزرگترین هلدینگ موجود در کشور اتیوپی است. وی 
در خصوص رش��د اقتصادی این کشور خاطر نشان کرد: این کشور 
با رش��د 8 تا 12 درصدی در چهار سال اخیر جزء کشورهایی است 
که س��ریعترین رشد اقتصادی در جهان را داشته است. رئیس هیات 
اقتصادی اتیوپی با اشاره به مشوق های سرمایه گذاری کشورش یاد 
آور ش��د: معافیت های مالیاتی 2 تا پنج س��اله برای سرمایه گذاران 
خارجی در این کش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت و زمین و برق و 
نیروی انسانی بسیار ارزان از دیگر مزیت های سرمایه گذاری در این 
کشور محسوب می شود .در ادامه جلسه هیات اتیوپیایی با اشاره به 

حوزه های فعالیت خود همچون؛ حمل و نقل، تولید سیمان ) که با 
کشورهای آلمان و چین همکاری دارند ( و عالقه مند همکاری در این 
زمینه با فعاالن صنعت سیمان در کشورمان هستند، تولید چوب و 
فرآورده های چوبی، تولید خودروهای سبک و سنگین که ) با کشور 
فرانس��ه و چین همکاری دارند ( تولید تراکتور ) که با کش��ور هند 
همکاری دارند و عالقه مندی خود برای همکاری با طرف ایرانی را نیز 
اعالم نمودند (، تریلی، لوکوموتیو و سنگ که از کشور چین وارد می 
کنند و با توجه به مزیت های کشورمان در این خصوص عالقه مندی 
خود برای خرید س��نگ را مطرح کردند و در خصوص صنعت چاپ 
یادآور شدند با توجه به جمعیت 102 میلیون نفری این کشورعمده 
کتاب های درس��ی اتیوپی در سایر کشور های آماده می شود که در 
ای��ن خصوص هم عالقه مندی خود برای هم��کاری را اعالم نمودند. 
در ادامه دیدارهای دو جانبه خانم جانی نماینده س��ازمان توس��عه و 
تجارت از دفتر کشورهای عربی و آفریقایی از فعاالن اقتصادی استان 
خواس��ت در سفرهای وزیر امور خارجه ایران به کشورهای آفریقایی 
به خصوص اتیوپی حضور داشته باشند. اسماعیل چمنی عضو هیات 
نمایندگان اتاق تبریز و رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف 
کشور با اشاره به رویداد 2018 که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری 
کشورهای اسالمی انتخاب شده است از هیات اتیوپیایی خواست که 
در جشن هایی که به این مناسبت در تبریز برگزار خواهد شد حضور 
یابند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف به اشاره به انتخاب 
تبریز به عنوان پایتخت فرش دس��تباف که توس��ط سازمان جهانی 
یونسکو در سال 2015 انتخاب شده است و با توجه به مزیت های بی 
نظر این هنر صنعت در کشور و مخصوصا استان خاطر نشان کرد: در 
صورت عالقه مندی مسئوالن کشور اتیوپی می توانیم آموزش، تولید 
و صادرات این هنر صنعت در کشور اتیوپی را شروع کنند. غالمعلی 
راس��تی قائم مقام سازمان صنعت، معدن وتجارت استان نیز با اشاره 
به این نکته که بیش از 4 هزار واحد و تولید و صنعتی در استان فعال 
است در خصوص برخی از مزیت های اقتصادی استان گفت: بیش از 
50 درصد ش��یرینی و شکالت کشور در استان تولید و از این میزان 
تولید بیش از 50 درصد آن به سایر کشورها صادر می شود. وی ادامه 
داد: 90 درصد چرم کش��ور در این اس��تان تولید و صادر می شود و 
استان در حدود 8/2 میلیارد تن ذخایر معدنی دارد که جزء بیشترین 
ذخایر معدنی کشور محسوب می شود و 20 درصد مس کشور و یک 

درصد مس جهان در استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

اه�واز- ش�بنم قجاون�د- دوره س��ه روزه آموزش��ی گزین��ش 
نمایندگی های هس��ته گزینش توانیر در شرکت های برق منطقه ای 
سراسر کش��ور به میزبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور 
مدیرعامل این شرکت، مدیر هسته گزینش شرکت توانیر و هسته های 
گزینش ش��رکت های برق منطقه ای آغاز شد. مدیرعامل این شرکت 
گفت: ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در دو اس��تان خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کند، حدود 8700 کیلومتر مدار طول 
خطوط ش��بکه این شرکت در س��طح انتقال و فوق توزیع است و بالغ 
بر 210 پس��ت فش��ار قوی در رده های ولتاژی مختلف دارد که بیش 
از 27 هزار مگاوات آمپر ظرفیت منصوبه ش��بکه برق خوزستان است. 
دشت بزرگ ادامه داد: حدود 13 هزار و 200 مگاوات ظرفیت منصوبه 
نیروگاهی در استان خوزستان وجود دارد که از این حیث رتبه اول را در 
سطح کشور به خود اختصاص داده و با مصرف بیش از 15 درصد برق 
شبکه رتبه دوم را در این حوزه دارد که این ارقام جایگاه ویژه ما را در 
بین 16 شرکت برق منطقه ای کشور نشان می دهد.  وی اضافه کرد: 
منطقه خاص جغرافیایی که برق منطقه ای خوزستان در آن فعالیت می 
 کند در هشت ماه از سال گرم است و باید در چنین شرایطی محصول 

با کیفیت به مش��ترکان ارائه کنیم به عنوان نمونه در سال 96 دمای 
هوا در اهواز و چند ش��هر اس��تان به 54 درجه رس��ید که گرمترین و 
داغ ترین نقطه کره زمین شناس��ایی شد، در همین سال پیک هشت 
هزار و 220 مگاوات را مدیریت کردیم که از دید صنعت برق در برخی 
شاخص ها در کشور شرایط ما را حاد نشان می دهد. مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان در اهمیت وجودی صنعت برق گفت: اگر 
در گذش��ته رودخانه ها تمدن ها را شکل می دادند در حال حاضر آن 
چیزی که تمدن س��از است و زیر ساخت همه وقایع و حوادث دنیا را 
تش��کیل می دهد برق است، تصور فعالیت هر رویدادی بدون برق در 

دنیای کنونی محال اس��ت و این اهمیت ح��وزه کاری صنعت برق را 
نشان می هد. دشت بزرگ اظهار کرد: این شرکت دو هزار و 400 نفر 
پرسنل ارزشمند دارد که تک تک آنها برای ما حائز اهمیت هستند و 
منابع مالی و فنی غنی این شرکت را در بخش های مختلف مدیریت 
می کنند.وی در اهمیت هس��ته گزینش در رسیدن به خط مشی ها 
و اهداف ش��رکت گفت: اگر سازمان را به سه بخش کلی ) ورودی ها، 
فرایند و خروجی ( تقسیم کنیم، نقش گزینش ها در ارتباط با ورودی 
ها معنی پیدا می کند، چرا که منابع انسانی هدف هر سازمان را تحقق 
می بخشد و ارزشمندترین منابع هر سازمانی محسوب می شوند. منابع 
مالی، تجهیزات، تدارکات، ایده ها و مدیریت زمان از دیگر شاخص های 
ورودی است که همه به هسته گزینش مربوط است. مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان مسئله دیگر را ارتباط بین هسته گزینش و 
ارزش های هر س��ازمان دانس��ت و افزود: هر گزینش باید ارزش های 
س��ازمانی را در انتخاب هایی که انجام می دهد مد نظر قرار دهد، اگر 
غیر از این باشد به تناسب آن، سازمان منجر به نارضایتی مردم، کاهش 
اعتماد عمومی، به هم خوردن انسجام ملی، کاهش اعتماد به دولت و 

نظام و تهدید های خارجی خواهد شد. 

تبریز - ماهان فالح- طی مراس��می با حضور دکتر خدابخش 
استاندار آذربایجان شرقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار، مدیر ستاد اقامه نماز استان و جمعی از مدیران ادارات 
اس��تان از مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی قدردانی شد .
ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی، دکتر خدابخش استاندار 
آذربایجان ش��رقی با اهداء لوح تقدیر از تالش ها و زحمات مهندس 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در جهت کسب رتبه 
" شایسته تقدیر در سال 1395 " در بین دستگاه های اجرایی استان 
در راستای فرهنگ سازی برای نماز، تشکر و قدردانی کرد .در قسمتی 

از این لوح آمده است :

جناب آقای مهندس ایمانلو
مدیرعامل محترم ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

ش��رقی
کسب رتبه " شایسته تقدیر در سال 1395 " در بین دستگاه های 
اجرایی اس��تان، حاکی از تالش مدیران و کارکنان خدوم آن دستگاه 
در فرهنگ سازی برای نماز و تعالی آن است .از خداوند منان توفیق 
روزافزونت��ان را در ظل عنایات خاصه حضرت ولی عصر ) عج ( برای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( در این مس��یر 

خاضعانه مسئلت می کند .
اسداله ضیائی  -  مدیر ستاد اقامه نماز استان                     
علی نواداد -  معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع

بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه بندر شهید رجایی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

آخوندی در جریان طرح های توسعه ای کانتینری، ریلی و لجستیکی بندر قرار گرفت

20 درصد مس کشور و یک درصد مس جهان در استان آذربایجان شرقی موجود است

کارخانه تراکتورسازی تبریز با چند کشور غرب  و جنوب آفریقا به صورت تولید مشترک فعالیت دارد
تولید کنندگان آذربایجان شرقی می توانند کاالهای تولیدی خود را در اختیار خریداران کشور اتیوپی قرار دهند

به میزبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت گرفت

برگزاری نشست نمایندگی های هسته گزینش توانیر شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور در اهواز 

کسب رتبه شایسته تقدیر در راستای فرهنگ سازی نماز توسط شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

 تقدیر قائم مقام وزیر نیرو 
از مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم

ای�الم- خبرن�گار فرصت ام�روز- مهندس محم��ودی قائم مقام وزی��ر نیرو با 
 اهدا  لوح سپاس��ی از زحمات مجموعه ش��رکت توزیع برق ایالم در خصوص تامین 
زی��ر س��اخت های انرژی در حماس��ه ب��زرگ پیاده روی ش��یعیان در ای��ام اربعین 

حسینی)ع( تقدیر کرد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان خبر داد
تولید » بیم بالنک و شمش گرد «  برای اولین بار در ایران

اصفهان - قاسم اسد- هیاتی متشکل از مسئولین وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
انجم��ن تولید کنندگان آهن و فوالد و ش��رکت فوالد تکنیک با حض��ور در ذوب آهن 
اصفهان ، ضمن بازدید از خط تولید ، با مهندس افضلی معاون بهره برداری شرکت دیدار 
و گفتگو کردند. افضلی معاون بهره برداری ذوب آهن در این دیدار ، برخی  محصوالت 
جدید این شرکت را معرفی و گفت : بیم بالنک و شمش گرد اخیراً توسط این شرکت 
برای اولین بار در ایران تولید شد که امکان صادرات آنها نیز وجود دارد . وی با اشاره به 
اینکه هم اکنون در ذوب آهن تیرآهن های H تا سایز 20 تولید می شود ، افزود : بیم بالنک امکان تولید تیرآهن های بال پهن با 
سایزهای بزرگ تر را فراهم می کند که در صنعت ساختمان جایگزین تیرورق می گردد . شمش گرد نیز کاربردهای خاص دارد که 
از جمله آن لوله های بدون درز در سایز های بزرگ است و در صنعت نفت و دیگر صنایع استفاده می شود. وی از دیگر مزایای تولید 
بیم بالنک به افزایش بهره وری و کیفیت محصوالت اشاره کرد و یادآور شد که این محصول با استفاده از دانش وتوان متخصصین 
ذوب آهنی ساخته شد . معاون بهره برداری ذوب آهن به پروژه های این شرکت از جمله PCI ) تزریق پودر زغال به کوره بلند ( نیز 
اشاره نمود و افزود : ذوب آهن برنامه بلند برای راه اندازی کوره شماره یک دارد و با این مجموع اقدامات ، سال آینده شرایط بهتری را 
تجربه می کند. محمد تکیار ، معاون دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  در حاشیه این بازدید هم گفت : ذوب آهن 
اصفهان تولید محصوالتی را مد نظر دارد که هم امکان فروش داخلی و هم صادرات را دارند که در شرایط کنونی صنعت فوالد ،  بسیار 
امری ضروری و مهم است . وی دریافت گواهینامه کرز برای صادرات میلگرد را نیز یک موفقیت بزرگ دانست و ابراز امیدواری نمود 
که شاهد اوج گیری دوباره مادر صنعت فوالد کشور باشیم . مهران محبوب نژاد معاون برنامه ریزی شرکت مهندس فوالد تکنیک 
نیز گفت : شرکت فوالد تکنیک از دل ذوب آهن اصفهان برآمده است و تمام دست اندرکاران صنعت فوالد کشور معتقدند که مبانی 
فوالد ایران در ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است . وی افزود : محصوالت جدید ذوب آهن مانند ریل ، بیم بالنک و شمش گرد 
 نه تنها برای این شرکت بلکه برای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قطعاً در بهبود شرایط ذوب آهن تاثیر گذار خواهد بود . 
علی اصغر حاج حیدری رئیس اداره فوالد وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : بازدید های متعددی از ذوب آهن اصفهان داشته ام و 
هر بار شاهد بهبود و پیشرفت این شرکت بودم . وی افزود : ذوب آهن با وجود قدمت نیم قرنی ، از نوسازی و مدرن سازی تجهیزات 
خود غافل نبوده و همین امر باعث شده که امروز بتواند محصوالت جدیدی را برای اولین بار در کشور تولید کند. حاج حیدری حل 

مشکل بدهی های ذوب آهن که عمدتاً ناشی از عوامل برون سازمانی بوده را در گرو اقدامات حاکمیتی دانست .

برگزاری جلسه شورای مدیران ICT استان با حضور مدیران مخابرات، 
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پست ،پست بانک،زیرساخت و نمایندگان 

اپراتورهای همراه اول ،رایتل و ایرانسل
رشت- زینب قلیپور - مهندس آموئی با ابراز مسرت از حضور مدیران محترم ICT استان در جلسه و میزبانی مخابرات منطقه 
گیالن اظهار داشت:امیدوارم این نشست ها و همفکری ها ،موجب گشایش در امور اجتماعی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم شریف 
گیالن گردد تا عموم مردم جامعه بتوانند لذت استفاده آسان از خدمات ارتباطی و مخابراتی را احساس نمایند.مدیر مخابرات منطقه 
گیالن با اشاره به ایراد وارده از جانب سازمان حسابرسی به مخابرات در خصوص عدم تعیین و تکلیف اموال و اجناس تحویلی به 
دفاتر ICT گفت:اموال مذکور ،قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات و بنابرتکلیف ابالغی دولت ،بر عهده این شرکت گذاشته شد 
و مقرر شد دفاتر ICT روستایی توسط مخابرات تجهیز شوند.این اموال و تجهیزات در موقع واگذاری به بخش خصوصی ،جزء دارایی 
مخابرات محاسبه گردیدو به بورس رفت.آموئی افزود:با توجه به اینکه بیش از 400 دفتر ICT در سنوات گذشته توسط مخابرات 
تجهیز و توسط کارگزاران عزیز مورد بهره برداری قرار گرفت،ما آمادگی کامل داریم تا با گفتگو و تفاهم فی مابین نسبت به حل مشکل 
اقدام کنیم.مهندس آموئی در ادامه با اشاره به ایجاد تشویش اذهان عمومی توسط برخی افراد مغرض و گروه های مجازی اینترنتی 
و تلگرامی در خصوص تشعشعات BTS تلفن همراه،گفت:ما به مردم فهیم گیالن اطمینان می دهیم که سیستم های مورد استفاده 
در شبکه موبایل استان از مدرن ترین و پیشرفته ترین سیستم های به روز دنیا است که همزمان در کشورهای اروپایی و پیشرفته در 
حال استفاده است و شایسته نیست که به خاطر بعضی ابهامات و شبهه افکنی های افراد مغرض و ناآگاه ،خودمان را از این تکنولوژی 
محروم کنیم و استان گیالن را بعنوان یک منطقه گردشگرپذیر و میهماندوست ، به جهت عدم سرویس دهی و ارتباط دهی مناسب 

موبایلی در انزوا قرار دهیم .

360تن از مهندسان ایرانی با اعزام به ژاپن فناوری های روز حوزه آب دنیا را فراگرفتند
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل دفتر مدیریت و کاهش آب بدون درآمد 
 ش��رکت مهندسی آب و فاضالب گفت: در سه س��ال گذشته 9 گروه 40 نفره از کارشنان 
بهره برداری آب با اعزام به کش��ور ژاپن جدیدترین فناوری های مربوط به این حوزه را فرا 
گرفتند. علی سید زاده در جمع مدیران شرکت آبفار استان بوشهر افزود: در قالب این اعزام 
ها که در سه سال گذشته صورت گرفت کارشناسان حوزه بهره برداری با فناوری های روز 
دنیا در حوزه آب آشنا شدند که این آموزش ها در سال آینده ادامه می یابد.  وی اضافه کرد: 
کارشناسان اعزام شده با حضور در دوره های آموزشی یاد شده در مواردی همچون نشت یابی، لوله و لوازم آب، مدیریت مصرف، تصفیه 
آب، بازچرخانی آبهای خاکستری را آموزش دیدند.  سید زاده گفت: در حوزه آب با توجه به منابع اندک دولتی فعالیت ها باید درجهت 
حرکت به سمت اولویت بندی اعتبارات به سمت اثربخشی مطلوب ساماندهی شود.  وی اظهارکرد: در بخش روستایی این کار به دلیل 
پراکندگی شبکه، نبود کنتور روی مخزن ها و مبادی ورودی آب به مراتب دشوارتر است و فعالیت های این بخش حساسیت و دقت 
بیشتری را می طلبد.  وی گفت: در این ارتباط باید ادبیات علمی محاسبه آبهای بدون درآمد در کشور نهادینه و مدیران بتوانند اجزای 

هدررفت آب که در قالب های مختلفی از جمله هدررفت فیزیکی و اشتباه در قرائت  کنتورهای مشترکان است را شناسایی کنند. 

در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از مدیر روابط عمومی دانشگاه 
آزاد اسالمی شاهرود تقدیر شد 

شاهرود - حسین بابامحمدی - در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از سید 
امیر رضا حس��ینی نژاد مدیر روابط عمومی دانش��گاه آزاد اسالمی شاهرود و عضو هیات 
رئیسه شورای اطالع رسانی استان سمنان تقدیر شد.  در بخشی از متن تقدیرنامه ای که 
به امضای مهدی باقریان دبیر کل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران رس��یده آمده 
است: مشارکت ارزشمند حضرت عالی در برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 
عمومی ایران در تاریخ 19 آذرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما که 
مایه مباهات و سربلندی ما گردید شایسته سپاس و تقدیر فراوان است. لذا به پاس حسن همکاری شما در برگزاری باشکوه بزرگ ترین 
رویداد علمی روابط عمومی کش��ور این لوح س��پاس به حضورتان تقدیم می گردد.  در کنفرانس یادشده که در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و با حضور معاون وزیر ارتباطات و معاون استان های صداوسیما برگزار شد صدها نفر 
از اساتید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی ایران و جهان شرکت داشتند.  این کنفرانس که به عنوان شاخص ترین رویداد علمی 
کشور در حیطه حرفه ای روابط عمومی ها برگزار می شود همه ساله اساتیدی را از سراسر جهان دورهم می آورد تا برای ارتقای حرفه 
روابط عمومی و دستیابی به روش های نوین در این حرفه مطالبی را ارائه کنند.   حسینی نژاد پیش ازاین و در کنفرانس های قبلی نیز 

عناوینی چون نماینده برتر استانی و روابط عمومی نوآور را کسب کرده بود.



 این روزها بیش��تر برندهای ب��زرگ تالش می کنند 
استراتژی های برند را به جای منحصر به فرد بودن، با 
تداوم و تأثیرگذاری اس��تراتژی های ساده و قابل فهم 

جایگزین کنند. 
ب��ا این حال در این مقال��ه می خواهیم چند برند را 
ب��ا ارزش های خاص و منحصر به فرد بررس��ی کنیم؛ 
برندهایی که س��عی کرده اند رویکردی غیرمتداول را 

انتخاب کنند. 
یک- جوانمردی

Chivas Regal تنه��ا برند بزرگ و جهانی  اس��ت 
که اس��تراتژی برن��دش را برمبن��ای جوانمردی خلق 
کرده اس��ت؛ فلس��فه ای قدیمی ولی بدون محدودیت 
در زم��ان. برند خود را به عن��وان آرامش بخش مردان 
م��درن معرفی می کند و با معرف��ی ارزش هایی مانند 
برادری، افتخ��ار و دالوری رویکردی بالغانه به زندگی 
ارائ��ه می کند. Chiva به وفاداری به قول و انجام کار 

درست، اعتقاد زیادی دارد، زیرا اینها همان رفتارهایی 
هس��تند که م��ردان را از هم متمای��ز می کنند. برند 
همچنی��ن از کارآفرینانی که قصد دارند تغییر مثبتی 

در دنیا ایجاد کنند حمایت می کند. 
دو- یادگیری

برندهای مختلفی، استراتژی های خود را حول انوع 
 Twitter مختلف آگاهی/ دانش ش��کل داده اند. مثاًل
آگاه��ی لحظ��ه ای از آنچ��ه همین ح��اال در دنیا رخ 
 :Discovery .دانش حرفه ای :Linkedin .می دهد
آگاه��ی در مورد دنیای اطراف مان. IBM: دانش فنی 
تح��ت مالکیت خ��ود برند. با این ح��ال برندهایی هم 
هس��تند که به جای تمرکز بر نتیجه، تأکید بیشتری 
 Lego روی فرآیند یادگیری دارن��د. یکی از نمونه ها
است. برند قابلیت های کار با دست ها را برای کودکان 
افزایش می دهد، نوآوری و همچنین مهارت های بیانی 
و اجتماعی آنها را )هنگام بازی با دیگران( باال می برد.

Lego کودکان را به چالش می کشد و می خواهد لذت 
و یادگی��ری را ب��ا هم تجربه کنن��د. تمرکز برند روی 

فرآیند یادگیری اس��ت و نه رسیدن به درجه استادی 
در ساخت و ساز. 

ش��رکت دیگ��ری ک��ه در پیام های��ش، یادگیری را 
منتقل می کند Pearson اس��ت؛ یکی از بزرگ ترین 
از ش��عار   Pearson ش��رکت های آموزش��ی دنی��ا. 

»همیشه یادگیری« استفاده می کند. 
سه- آرامش

در عصری زندگی می کنیم که اس��ترس و هیجانات 
منف��ی را خیل��ی ج��دی می گیرن��د و ب��ه درمان آن 
می پردازن��د، با این حال برندهای زیادی هس��تند که 
مردم را برای فعالیت و دس��تیابی های بیش��تر تشویق 
می کنند)انگار مردم به قدر کافی تحت فشار نیستند(. 
در کمال تعجب هنوز هم برندهایی هستند که عکس 
ای��ن کار را می کنن��د، کار کمت��ر و آرامش بیش��تر. 
KitKat یک��ی از این برندهاس��ت. در طول س��ال ها 
برند مخاطبان��ش را به »زنگ تفری��ح« ترغیب کرده 

است.  
brandstruck/mbanews :منبع

بررسی ارزش های متفاوت سه برند
مدرسه مدیریت

برای مطالعه 861 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: متأسفانه در ایران اکثر شرکت هایی 
که از سیس��تم کال س��نتر اس��تفاده می کنن��د کاالهای 
بی کیفیت چینی می فروشند و نزد جامعه ایرانی کارنامه 

خوبی ندارند. 
توصیه ما این اس��ت که یا اساس��ا این شیوه فروش را 
فرام��وش کنید یا اگر تمای��ل به انج��ام آن دارید حتما 
خودتان سیستم فروش تلفنی را راه اندازی کنید. این کار 

مزایای زیادی را برای ش��ما خواهد داش��ت، زیرا شما به 
جزییات کاالی خودتان مس��لط هستید و کارمندانی که 
پاسخگوی مشتریان هستند زیرنظر  شما خواهند بود و با 
ارائه اطالعات غلط یا برخورد نامناسب موجب خدشه دار 
شدن برند شما نخواهند شد. ممکن است در ظاهر این کار 
هزینه زا باش��د، اما در عوض شما سهم واسطه )کال سنتر 
ثانوی( را پرداخت نمی کنید و درآمد ش��ما بیشتر خواهد 
شد. مزیت فروش از طریق تلفن در کالنشهرها این است 
که افراد مجبور نیس��تند برای خرید حتما از منزل خارج 
ش��وند و نگران جای پ��ارک و ترافیک باش��ند. این نوع 
س��رویس ها احتماال برای بخشی از جامعه جذابیت دارد 

و می تواند فروش شما را بیشتر کند. البته این کار بیشتر 
درباره لوازم خانگی کوچک جواب می دهد. بسیار بعید است 
افراد برای خرید یخچال و تلویزیون و... حاضر باشند از راه 
دور و از طریق تلفن اقدام به خرید کنند. بنابراین اگر شما 
لوازم خانگی سبک و کوچک می فروشید وارد این سیستم 
شوید. نکته دیگر آنکه این سیستم هم همانند شیوه های 
دیگر بازاریابی فوت وفن   خاص خود را دارد. در شماره های 
قبل در پاس��خ به پرسش یکی از خوانندگان مفصل تر در 
 این خصوص توضیح دادیم. می توانید با مراجعه به  سایت

www.Forsatnet.irو بخش کلینیک کسب وکار این 
توضیحات را مالحظه کنید.

 عرضه محصول
 از طریق کال سنتر 

پرس�ش: یک تولیدکننده لوازم آش�پزخانه هس�تم و به توصیه ش�رکا قصد دارم محصوالتم را از طریق فروشگاه های 
کال سنتر به مشتریان عرضه کنم. این تصمیم چه مزایا و معایبی می تواند برای کسب وکار من داشته باشد؟ کلینیککسبوکار

بهبود ارتباطات اجتماعی و سازمانی
عبارات ساده ای که به بهبود 
ارتباطات شما کمک می کنند

برخ��ی جمالت و عبارات، واکن��ش مثبت دیگران را 
ب��ه دنبال دارند و حت��ی در صورت عدم توافق و تفاهم 

طرفین، احترام آنها را نسبت به هم حفظ می کنند. 
مایا آنجلو، ش��اعر بزرگ آمریکایی گفته است: مردم 
حرف های ش��ما را فراموش می کنن��د. آنها کارهایی را 
ک��ه انجام دادید از ی��اد می برند، ول��ی هرگز فراموش 

نمی کنند چه احساسی در آنها به وجود آوردید. 
حقیقت این است که تأثیر واژه های انتخابی شما، در 
بلندمدت هم در ذهن دیگران باقی می ماند، حتی پس 
 از اینک��ه جزییات ماجرا فراموش ش��د. به همین دلیل 
اس��ت که افراد کاریزماتی��ک متمایلند از اصطالحات و 
عبارات خاصی اس��تفاده کنند. جمالت کوتاهی که در 
ادامه این مطلب به نقل از زومیت مرور می کنیم، تأثیر 

فوق العاده ای در روابط شما خواهند داشت. 
ماجرا از این  قرار است

 آیا افرادی را می شناس��ید ک��ه اطالعات یک ماجرا 
را مث��ل ی��ک گنج گران بها ن��زد خود نگ��ه می دارند؟ 
چنین رفتاری آزاردهنده، اس��ترس زا و خس��ته کننده 
اس��ت. مخاطب باید ت��الش کند تا متوجه ش��ود چه 
اتفاقی در حال وقوع است. اگر خودتان را از این دسته 
اف��راد می بینید، تجدید نظر کنید، چراکه آینده ش��ما 
به سادگی تحت تأثیر همین اخالق منفی قرار می گیرد. 
اف��رادی که س��عی می کنند اطالعات مه��م و خوب را 
با دیگران به اش��تراک بگذارند )منظور این نیس��ت که 
شایعه س��ازی کنن��د( عالقه مردم بیش��تری را به خود 

جلب می کنند. 
لطفا بیشتر توضیح بدهید

اغلب مردم دوس��ت دارند در مورد خودشان صحبت 
کنن��د و البت��ه تقریب��ا همه انس��ان ها دوس��ت دارند 
ماجراهای��ی ک��ه با اطرافی��ان به اش��تراک می گذارند، 
ارزش��مند و خوشایند تلقی ش��ود، بنابراین به صحبت 
دیگران خوب گوش دهید، از نظرات آنها قدردانی کنید 
و گاهی به س��ادگی از آنها بخواهید نکات بیش��تری با 
شما به اشتراک بگذارند. در این صورت این افراد بدون 
اینک��ه علت اصلی را به خاطر بیاورند، با ایده مثبتی از 

شما جدا می شوند. 
شما چه فکر می کنید؟ 

تأثیر این جمله ش��بیه به عبارت قبلی اس��ت. مردم 
می خواهن��د باور کنند که نظرات ش��ان مهم اس��ت و 
می توانن��د روی جهان اطراف ش��ان تأثیر بگذارند. پس 
اگر نظرات دیگران را جویا شوید و به آنها گوش دهید، 
کاریزم��ای خودت��ان را افزایش می دهی��د. این جمله 
تقریبا همیشه خوب جواب می دهد. از تعامالت معمول 

با افراد غریبه تا جلسات مهم کاری. 
چطور می توانم به شما کمک کنم؟ 

انس��ان های هوش��مند می دانند ک��ه هیچ کس، واقعا 
ب��دون کمک دیگ��ران، از عه��ده ی��ک کار فوق العاده 
برنمی آی��د. ب��ه همی��ن دلیل هم��ه ما از اف��رادی که 
با پیش��نهاد کم��ک، می توانند در رس��یدن به اهداف 
یاری مان کنند، سپاس��گزار خواهیم بود. اگر اطالعات، 
مهارت ها و بینش��ی دارید که به دیگران کمک می کند 
راحت تر به مقصودشان دس��ت پیدا کنند، آن را دریغ 

نکنید. 
لطفا / متشکرم

ادب و خوش معاش��رت بودن هیچ هزینه ای به ش��ما 
تحمیل نمی کند، بلکه برعکس، منافع بلندمدت خوبی 
برای تان خواهد داشت. به دیگران احترام بگذارید، آنها 

هم به شما احترام می گذارند. 
خواهش می کنم

وقتی به جای »مش��کلی نیست« می گویید »خواهش 
می کن��م«، درواقع تصدیق می کنید ک��ه عمل و اقدام 
مخاطب تان، ارزشمند است و ارزش سپاسگزاری دارد. 
پی��رو این جمله ش��ما ش��اهد واکنش مثب��ت دیگران 

خواهید بود. 
اجازه بدهید من این کار را برای تان انجام بدهم

ای��ن عب��ارت نش��ان می دهد ش��ما مایل هس��تید 
ب��ه مخاطب کم��ک کنید، ول��ی به طور ضمن��ی به او 
می فهمانید که برای انجام ای��ن کار، از برنامه خودتان 

گذشته اید. 
من از تو حمایت می کنم

همه مردم دوس��ت دارن��د بدانند که تنها نیس��تند. 
همکاری و حمایت، روابط را تقویت می کند. 

می خواهم شما را با یک نفر آشنا کنم
زمانی که افراد را به یکدیگر معرفی می کنید، اعتبار و 
زمان خود را به دیگران اختصاص داده اید و آنها از این 
بابت از ش��ما سپاسگزار خواهند بود. اگر این معرفی به 
یک رابطه مثبت و خوب تبدیل شود، آنها همیشه لطف 

شما را به خاطر خواهند داشت. 
مطمئنم که می توانی

همه ما گاهی به ش��ک و تردیده��ای درونی گرفتار 
می شویم. گاهی فقط کافی است کسی را داشته باشیم 
ک��ه ما را از ای��ن تردیدها نجات دهد. م��ردم به خاطر 
خواهند داشت شما فردی بودید که توانایی آنها را باور 

داشتید. 
به نظر من پتانسیل شما خیلی باالتر از این است

این عبارت، جمله جالبی است. درواقع انتقادی است 
که ریشه در باور و اعتماد ما دارد. با این جمله شما به 
مخاطب می گویید که کارش کامل و بی نقص نیس��ت، 
ولی مطمئنا می تواند پیشرفت کند و به هدفش برسد. 

بگذارید صادقانه بگویم
ای��ن عبارت س��اده ب��ه مخاطب نش��ان می دهد که 
احتم��اال موض��وع خوش��ایند و دلخواه��ی را از ش��ما 
نمی شنود. اما درعین حال احساس بدی در او به وجود 
نم��ی آورد، چراکه این جمله حاکی از احترام و صداقت 

شما است. 
INC :منبع
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مسیر موفقیت

 از بازارآرایی تا ادغام شرکت ها
 در برندینگ

برند س��ازی زب��ان مش��ترکی بی��ن بنیان گ��ذاران 
اس��تارت آپ ها، مدی��ران  برن��د و بازاریابی اس��ت که 
می توان��د کس��ب وکار نوپ��ای ش��ما را به ی��ک اهرم 

قدرتمند در دنیای کسب وکار تبدیل  کند. 
 برند ه��ای زی��ادی در ط��ول چند س��ال اخیر در 
کشورمان متولد شده اند. بعضی موفق بوده  اند و برخی 

از گردونه رقابت حذف شده اند. 
یکی از دالیل مهم شکس��ت کسب و کار های کوچک 
و ب��زرگ، ع��دم پی��روی از دس��تورالعمل های علمی 

برند سازی است. 
در ای��ن مطلب به نقل از نوپان��ا به نکات مهمی که 
پیش از قدم  گذاش��تن در مسیر برند ینگ کسب وکار، 

دانستن آنها ضروری است، می پردازیم. 

بازارآرایی
این اصط��الح تعاریف گوناگونی دارد. خرید، توزیع 
و فروش کاال در س��طح خرده فروش��ی، نمایش کاال 
در زم��ان و مکان مناس��ب با اس��تفاده از تبلیغات و 
طرح های تش��ویقی، عرضه ج��ذاب و در معرض دید 
ق��رار  دادن کاال در فروش��گاه، برخ��ی از این تعاریف 

هستند. 
البت��ه در ای��ران، این اصطالح بیش��تر ب��ه معنای 
چیدم��ان کاال و همچنی��ن تزئی��ن نقطه ف��روش با 
ابزار ه��ای تبلیغاتی گوناگون مانن��د انواع آویز و نصب 

استیکر)Sticker(   به کار می رود. 
همچنین به نوع��ی از فعالیت ه��ای بازاریابی گفته 
می ش��ود که در آن از ش��هرت و اعتبار یک برند برای 

فروش محصول دیگری بهره می برند. 

ادغام شرکت ها
به نوعی از به هم پیوس��تن و متحد شدن دو یا چند 
ش��رکت و تش��کیل یک هویت جدید )یک ش��رکت 

جدید(، ادغام می گویند.
 به طور معمول یکی از ش��رکت ها، دیگر شرکت ها را 

از سقوط نجات می دهد. 
ادغام ها اغلب در فضای دوس��تانه و به دور از تنش 
اتفاق می افتند و مدیران ش��رکت ها برای رس��یدن به 
موفقیت تالش می کنند، اما در بعضی موارد نیز وقوع 

این ادغام ها با درگیری و تنش همراه است. 
عل��ت وقوع آن این اس��ت که یک ش��رکت در یک 
اقدام س��ریع، بیشترین سهام یک شرکت را خریداری 

می کند. 

سایت اطالعات زیارت و گردشگری 
مشهد

نام استارت آپ: باهشت
visitmashhad. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: گردشگری و زیارت

توضیح بیشتر: 
س��امانه جامع اطالعات و خدمات زیارت و گردشگری 

مشهد مقدس
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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