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رئیس کل سازمان امور مالیاتی از پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال به 3 درصد خبر داد

آخرین تصمیم های 
مالیاتی دولت

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت در الیحه مالیات بر ارزش افزوده برای س��وخت، نوشیدنی ها و 
س��یگار مالیات بر ارزش افزوده ای باالتر از متوس��ط در نظر گرفته شده و این نرخ برای طال 3درصد لحاظ شده 
اس��ت.  به گزارش ایلنا، س��یدکامل تقوی نژاد در خصوص آخرین وضعیت بررسی الیحه دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: مالیات بر ارزش افزوده حامی  تولید است و تأمین منابع مالی دولت، 

شهرداری ها و دهیاری ها، حوزه سالمت و ورزش در گرو تعیین تکلیف الیحه مالیات بر ارزش افزوده است...

تاکید جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد

 مناطق آزاد به کانون توسعه صادرات
 و جذب سرمایه گذاری تبدیل شوند
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مهلت ارسال مقاالت تا پایان دی ماه تمدید شد

 کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
با رویکرد اخالق حرفه ای برگزار می شود

4اشتباه رایج  در تجارت الکترونیک
چگونه فضای کاری خود را به محیطی جذاب تبدیل کنیم؟ 

ساختار سی آر ام کارآمد چگونه است؟ 
بازاریاب چه کسی است؟ 

4 استراتژی بازاریابی محتوایی برای تقویت برند شخصی
برندسازی دیجیتالی با جیب خالی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کد منبع اولین رایانه اپل امسال 
منتشر می شود
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در پـی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلـس با افزایش قیمت 
بنزین به 1500 تومان و از سـویی اصرار دولت بر تغییر قیمت، 

پیشـنهاد سـهمیه بندی و فروش دونرخی بنزین در 
سال آینده که رئیس مجلس هم بر آن تأکید کرده...

گمانه زنی درباره قیمت بنزین در سال آینده

سهمیه بندی بنزین جدی شد

یادداشت

یادداشت

 آفت تعارف
در نظام اداری ایران

یکی از ایرادهای مهم در نظام 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری 
تعارف ه��ای بی م��ورد  ای��ران، 
نشس��ت های  و  ش��وراها  در 
کاری اس��ت. به عنوان نماینده 
س��ابقه  ک��ه  بخش خصوص��ی 
خدم��ات دولتی هم دارد، بارها 
در چنین نشس��ت هایی حضور 
پیدا کرده ام و از اینکه به جای 
ط��رح درس��ت مس��ائل، همه 
اعض��ا از هم تعری��ف می کنند 
رن��ج می ب��رم. اینک��ه فض��ای 

بی��ن  احترام آمی��زی 
مدیران دولتی...

یک��ی از مولفه ه��ای مهم در 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار 

ج��ذب  همچنی��ن  و 
3سرمایه داخلی...

حکمرانی خوب با شفافیت 
در بودجه

2

سیدمهدی 
طبیب زاده

 رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و 
کشاورزی کرمان

محسن ضرابی
رئیس اتاق مشترک 

ایران و عمان

وزی��ر اقتصاد از تس��ویه 33 ه��زار میلیارد 
تومان بدهی پیمانکاران از طریق اوراق بدهی 

خزانه طی هشت ماهه امسال خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مس��عود کرباسیان که در 
جمع مدیران کل ادارات اس��تانی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی س��خن می گف��ت، اظهار 
ک��رد: یک��ی از اقدامات بس��یار خوب��ی که از 
س��وی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل 
کشور در حال انجام است، انتشار اسناد خزانه 
 اس��المی شامل اوراق مش��ارکت، اوراق بدهی 

و. . . است. 
وی ب��ا بیان اینکه عده ای می گویند انتش��ار 
اوراق، ایج��اد بدهی می کن��د، گفت: هدف ما 
از انتش��ار اوراق، انج��ام طرح ه��ای عمران��ی، 
توس��عه ای و زیربنایی اس��ت و اگر بدهی هم 
ایج��اد کند، نتیجه آن در راس��تای طرح های 
توس��عه ای اس��ت، به عنوان مثال ت��ا انتهای 
آبان م��اه امس��ال، 33 هزار میلی��ارد تومان از 
بدهی ه��ای پیمانکاران دول��ت از طریق اوراق 
بدهی تس��ویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به 
پیش��برد برنامه های پیش بینی شده در قوانین 
بودجه اس��ت.  کرباس��یان افزود: قبال خاطرم 
هس��ت در س��فرهای اس��تانی، به طور مداوم، 
پیمان��کاران مراجع��ه می کردند ک��ه به دلیل 
طلب های معوق شان از دولت، پروژه ها معطل 
مانده اما االن به ندرت چنین اتفاقی می افتد. 
وی با اش��اره به برداشت یک و نیم میلیارد 
دالر از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام 
معظ��م رهبری و نی��ز اختصاص ی��ک و نیم 
میلیارد دالر با تولی گری نظام بانکی در س��ال 
جاری اظهار ک��رد: معادل ریال��ی این منابع، 
یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ 
س��ود متوس��ط ۱۵درصدی بانک های متولی 
و ن��رخ صفر درص��دی صندوق توس��عه ملی، 

در مجم��وع با میانگین نرخ 6درصد س��ود، به 
منظور ایجاد اش��تغال روس��تایی و شهرهای 
کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت، اختصاص داده 
شده است که موضوع در حال اجرایی شدن در 

کارگروه اشتغال استان ها است. 
وزیر اقتصاد گفت: امسال همچنین در قالب 
بسته حمایتی صادرات، 3۲۰۰ میلیارد تومان 
با نرخ سود ۱۱درصد برای صادرات اختصاص 
داده شد که خوشبختانه ۵۵درصد آن تاکنون 

عمل شده است. 
وزی��ر اقتصاد در ادامه س��خنان خود با بیان 
اینکه تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
از اموال دولت از س��وی معاونت نظارت مالی 
و خزانه داری کل کش��ور شناسایی شده است، 
بیان کرد: فرآیند شناس��ایی سایر اموال دولت 
در قالب سامانه طراحی شده، در حال پیگیری 
اس��ت و در صورت تکمیل ای��ن فرآیند، تصور 
کنی��د چقدر از مش��کالت اعتب��اری از طریق 
فروش یا واگذاری این اموال به دس��تگاه های 

نیازمند، حل خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی از اصلی ترین وظای��ف وزارت اقتصاد 
است، افزود: در مقابل این همه دارایی دولت، 
 میزان سود س��هام ش��رکت های دولتی، تنها 
۱۵ هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست 
که آیا نگه��داری از این همه ام��وال در قبال 
س��ودی چنین اندک، اص��ال توجیه مالی دارد 

و یا هرچه سریع تر باید آنها را واگذار کرد؟ 
وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه تمام دارایی های 
واگذارشده در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف 
و روش��ن اس��ت، اظهار کرد: اگر جایی هم در 
واگذاری اش��تباهی صورت گرفته باش��د، باید 
رسیدگی ش��ود، اما نکته اینجا است که اصل 
مس��ئله در اختی��ار دولت بودن ای��ن حجم از 

اموال، از اساس اشتباه است. 
راهکاره��ای  از  یک��ی  اف��زود:  کرباس��یان 
واگ��ذاری  واگذاری ه��ا،  س��رعت گرفتن 
ش��رکت های دولتی به س��رمایه گذاران محلی 
اس��ت که ب��ا توجه به اش��راف آنها ب��ه فضا و 
شرایط بومی و منطقه ای، قاعدتا واگذاری های 

موفق تری خواهد بود. 
وی تصریح کرد: در ای��ن ارتباط، اختیارات 
الزم به استان ها اعطا خواهد شد تا زمینه این 

کار مهیا شود. 
وزیر اقتص��اد در بخش دیگری از س��خنان 
خود با اش��اره به اینکه سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ششم توس��عه و اولویت های 
ابالغ��ی رئیس جمه��ور، ب��ه عن��وان اس��ناد 
باالدس��تی و خط مش��ی و نقش��ه راه وزارت 
اقتصاد محس��وب می شوند، تاکید کرد: برخی 
جوانب این سیاست ها دارای بعد ملی و برخی، 
از جمل��ه حق��وق ش��هروندی، قابلی��ت برش 
اس��تانی نیز دارند که من به طور جدی، پیگیر 
دریاف��ت گزارش های اس��تانی در این ارتباط 
هس��تم و با دقت و حوصله ه��م آنها را تجزیه 
و تحلی��ل خواهم کرد.  کرباس��یان با تاکید بر 
اراده جدی دولت برای مبارزه بنیادین با فساد 
گفت: فس��اد چه مالی باش��د و چه اداری باید 
ریشه کن شود و این موضوع خط قرمز من در 
وزارتخانه است و شما به عنوان مدیران استانی 
باید با حساس��یت زیاد مقابله با این موضوع را 

در دستور کار قرار دهید. 
وزیر اقتصاد افزود: هیچ گونه مماشاتی حتی 
در مواردی که ممکن است تصور شود اهمیت 
چندانی ندارد، از نظر من پذیرفتنی نیس��ت و 
قطعا جدی��ت در مبارزه با فس��اد اولویت اول 
ما در ارزیاب��ی عملکرد دس��تگاه ها و مدیران 

خواهد بود. 

مع��اون ام��ور بین المل��ل بان��ک مرکزی با 
اعالم اینکه ریس��ک سرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیت��ال باالس��ت، گفت: بان��ک مرکزی در 
ت��الش اس��ت ظرف چن��د ماه آین��ده موضع 
رس��می خود را درباره ارزه��ای رمزینه اعالم 
کن��د.  غالمعلی کامیاب معاون امور بین الملل 
بان��ک مرک��زی در گفت وگ��و با ایرن��ا درباره 
ارزهای دیجیتال و رشد آن در سال های اخیر 
گف��ت: پول های رمزنگاری ش��ده ک��ه یکی از 

معروف تری��ن و مقبول ترین آنها »بیت کوین« 
اس��ت، در یک سال اخیر رش��د قابل توجهی 
داش��ته اند و حتی گردش مالی آن در یک روز 

گاهی به میلیاردها دالر نیز می رسد. 
وی ابعاد ارزهای دیجیتال را »ناش��ناخته« 
توصی��ف ک��رد و گف��ت: مش��کل اینجاس��ت 
که معلوم نیس��ت پش��ت س��ر آن چه نهاد یا 
سازمانی قرار دارد؛ این ابهام بزرگ مورد توجه 
سازمان های بزرگ بین المللی از جمله صندوق 

بین الملل��ی پول نیز قرار گرفته و به بانک های 
مرکزی کشورها توصیه کرده اند که مراقبت و 
پای��ش الزم را درباره ارزهای رمزنگاری ش��ده 

داشته باشند. 
این عضو هیأت عام��ل بانک مرکزی تأکید 
کرد: با وجود توسعه ارزهای دیجیتال در دنیا، 
هنوز هیچ اجماع خاص��ی درباره آنها به وجود 
نیام��ده اس��ت؛ اغلب کش��ورها ی��ا آن را رد 

کرده اند یا در حال بررسی آن هستند. 

معاون بین الملل بانک مرکزی اعالم کرد
اعالم موضع رسمی بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال تا چند ماه آینده

وزیر اقتصاد خبر داد

تسویه 33 هزار میلیاردی بدهی پیمانکاران توسط دولت



مل��ی  کنفران��س  دومی��ن 
فرهن��گ  س��ازمانی ب��ا رویکرد 
اخالق حرفه ای و دومین جایزه 
مس��ئولیت  اجتماع��ی مدیریت 
توس��ط انجمن مدیری��ت ایران 
و با هم��کاری بانک  پاس��ارگاد 
در تاری��خ  24 و 25 بهمن م��اه 
امسال در دانشگاه خاتم برگزار 

می شود. 
امروز«،  به  گزارش »فرص��ت 
دکتر آذر صائمیان، دبیر دومین 
کنفرانس ملی فرهنگ  سازمانی 
با رویکرد اخ��الق حرفه ای روز 
دوش��نبه یازده��م دی م��اه در 
نشس��ت خب��ری با اع��الم این 
مطل��ب گفت: توس��عه و ترویج 
فرهن��گ س��ازمانی مبتن��ی بر 
اخ��الق حرفه ای در نظام فکری 
ف��ردی، س��ازمانی و اجتماعی، 
دستیابی به ارزش ها و الگوهای 
در  حرف��ه ای  رفت��ار  مناس��ب 
توس��عه پای��دار و ارائ��ه آخرین 
کاربردی  و  علمی  دستاوردهای 
در فرهنگ  س��ازمانی با رویکرد 
اه��داف  از  حرف��ه ای  اخ��الق 

برگزاری این کنفرانس است. 
محورهای  صائمیان،  گفته  به 
کنفرانس در س��ه گ��روه حوزه 
فردی، حوزه س��ازمانی و حوزه 
می شوند.  طبقه بندی  اجتماعی 
ای��ن  مولفه ه��ای  همچنی��ن 
روانشناس��ی  ش��امل  کنفرانس 
ف��ردی، س��بک زندگی  اخالق 
و رفت��ار مبتن��ی ب��ر اخ��الق، 
ش��اخص های توس��عه اخالقی، 
فردی  اخ��الق  قوانی��ن طالیی 
و   )Golden Rules(
و  اخالقی  ارزش��ی،  چالش های 
راهکارهای بهب��ود آن در حوزه 
فردی، ابع��اد و مولفه های نظام 
در سازمان ها،  اخالقی-فرهنگی 
منش��ور اخالقی و نحوه تدوین 
فرهن��گ  راهبرده��ای  آن، 
سازمانی مبتنی بر کسب تعالی 
الگوس��ازی و توس��عه  اخالقی، 
اخ��الق حرف��ه ای در مدی��ران 
بخش دولتی-خصوصی، ارزیابی 
و حسابرس��ی فرهنگی و ارزشی 
در س��ازمان ها و مبانی اخالقی 
فناوری ه��ا )فناوری های همگرا 
در چارچ��وب توس��عه پای��دار( 
در ح��وزه س��ازمانی، اخ��الق و 
راهبرده��ای  محیط زیس��ت، 
اخالق در مس��ئولیت  اجتماعی، 
ش��هروند  مولفه ه��ای  و  ابع��اد 
حرف��ه ای )حقوق ش��هروندی- 

رفت��ار ش��هروندی(، اخالق در 
رس��انه ها و فض��ای مج��ازی و 
اخ��الق، اقتصاد، قانون در حوزه 

اجتماعی است. 
رئیس شورای سیاست گذاری 
مجل��ه »مدیری��ت« همچنی��ن 
ب��ه برگ��زاری دومی��ن جای��زه 
مس��ئولیت  اجتماع��ی مدیریت 
کنفران��س  ب��ا  همزم��ان  ک��ه 
مل��ی فرهنگ س��ازمانی برگزار 
می ش��ود، اش��اره کرد و گفت: 
مس��ئولیت مدیریت، مسئولیت 
ک��ه  )س��ودآوری  اقتص��ادی 
فلس��فه وجودی شرکت است(، 
از  )پی��روی  قانونی  مس��ئولیت 
قوانین که مشخص کننده میزان 
پایبن��دی و تعه��د س��ازمان ها 
ب��ه قوانی��ن و مقررات اس��ت(، 
مسئولیت اخالقی )میزان تعهد 
و پایبندی به موضوعات اخالقی 
به عن��وان مهم تری��ن بخ��ش از 
عملکرد که س��ایر مسئولیت ها 
را نیز تحت الش��عاع خ��ود قرار 
می دهد( و مسئولیت داوطلبانه 
محوره��ای  از  بشردوس��تانه  و 
اجتماع��ی  مس��ئولیت های 

هستند. 
صائمیان ب��ا بی��ان اینکه در 
مس��ئولیت  اجتماع��ی  جای��زه 
مدیری��ت، 20 زیرمعیار از پنج 
س��ازمان ها  در  یادش��ده  محور 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرند، 
موض��وع  عجین ب��ودن  ب��ه 
فرهنگ  ب��ا  حرف��ه ای  اخ��الق 
س��ازمانی اش��اره ک��رد و ادامه 
اخ��الق  نهادینه س��ازی  داد: 
موفقیت  پیش ش��رط  حرفه ای، 

آن  اش��اعه  و  سازمان هاس��ت 
می توان��د ب��ه تقوی��ت فرهنگ 

سازمانی کمک کند. 
دومی��ن  دبی��ر  گفت��ه  ب��ه 
کنفرانس ملی فرهنگ  سازمانی، 
رعایت اص��ول اخالقی به مزیت 
رقابتی سازمان ها کمک می کند 
و اگر اهداف اخالقی را به خوبی 
شناسایی کنیم و به عنوان اصول 
پایه اخالق حرفه ای قرار دهیم، 
می توانیم به پایبندی سازمان ها 
ب��ه مس��ئولیت های اجتماع��ی 

امیدوار باشیم. 
صائمی��ان با تاکید ب��ر اینکه 
500 شرکت برتر دنیا پایبندی 
خود را به موضوعات مسئولیت 
اجتماع��ی و اخ��الق حرف��ه ای 
اج��رای  و  تدوی��ن  قال��ب  در 
نشان  س��ازمانی  استراتژی های 
داده اند، تصریح کرد: در دومین 
س��ازمانی،  فرهنگ  کنفران��س 
مفاهیم ساده در اخالق حرفه ای 
ش��د؛  خواهد  تبیین  مدیری��ت 
موضوعاتی که اکنون به چالش 
اثربخش��ی  و  به��ره وری  مه��م 

سازمان ها تبدیل شده اند. 
مس��ئولی��ت پ�ذیری،  از  او 
ح��ق  داش��تن  پاس��خگویی، 
دسترسی به اطالعات و انتخاب، 
عدالت و انصاف، سالمت اداری، 
حرفه ای،  اس��تقالل  ش��فافیت، 
خودفهم��ی، بی طرف��ی و. . . به 
عنوان برخی از این مفاهیم یاد 
کرد و گفت: با عمیق ش��دن در 
مفاهیم اخالق حرفه ای، سازمان 
می تواند در بحث حرفه ای شدن 
به ش��رایط مطلوبی دست پیدا 

کند. 
دبیر کنفران��س ملی فرهنگ 
س��ازمانی به تعریف کوتاهی از 
اخ��الق حرفه ای اش��اره کرد و 
گف��ت: اخالق حرفه ای می گوید 
ک��ه ش��ما ح��ق داری��د و من 
به عن��وان س��ازمان وظیفه دارم 
به نیازها و خواس��ت های ش��ما 
در  همچنین  باش��م.  پاس��خگو 
اخالق حرف��ه ای بای��د فراتر از 
معیش��ت زندگی فک��ر کنیم و 
فرد باید نیازه��ای جامعه را به 

نیازهای خود ترجیح دهد. 
صائمی��ان با بی��ان اینکه باید 
روی بحث فرهنگ سازمانی کار 
جدی انجام دهی��م تا نتایج آن 
را در فعالیت سازمان ها مشاهده 
کنیم، افزود: فرهنگ در عقاید، 
باوره��ا و هنجارها نهفته اس��ت 
و می توان��د به رش��د ف��ردی و 

سازمانی ما کمک کند. 
او بیش��ترین ضعف سازمان ها 
ب��ه  نپرداخت��ن  از  ناش��ی  را 
مس��ئولیت مدیریت عنوان کرد 
و ادام��ه داد: باالتری��ن امتی��از 
در دومی��ن جای��زه مس��ئولیت 
 اجتماع��ی مرب��وط ب��ه ح��وزه 
مس��ئولیت مدیریت و اقتصادی 
اس��ت، چراکه اگر س��ازمانی به 
این بخش توجه ویژه کند، خود 
به خود مس��ئولیت  اجتماعی در 
حوزه بشردوس��تانه را نیز انجام 

خواهد داد. 
به گفت��ه صائمی��ان، ارزیابی 
مس��ئولیت  اجتماع��ی  جای��زه 
ب��ا  دولت��ی  س��ازمان های  در 
عام المنفعه  ی��ا  بخش خصوصی 

موسس��ات  از  و  دارد  تف��اوت 
باب��ت  خیری��ه  و  عام المنفع��ه 
مس��ئولیت  جایزه  در  ثبت ن��ام 
 اجتماع��ی مدیری��ت، هزینه ای 
دریاف��ت نخواه��د ش��د و این 
رای��گان  به ص��ورت  موسس��ات 
ارزیابی و ممیزی خواهند شد. 

دکتر صائمیان با تاکید بر اینکه 
این ارزیابی، متعهدانه و مسئوالنه 
خواهد بود، تصریح کرد: ارزیابانی 
برای ارزیاب��ی و ممیزی انتخاب 
خواهند شد که خوشنام، حرفه ای 
و دارای س��وابق ارزیابی در جوایز 
معتبر بوده و به مفاهیم مسئولیت 
اجتماعی آش��نایی کامل داشته 

 باشند. 
او از تمدی��د مهلت ارس��ال 
تا  ای��ن کنفرانس  مقاالت ب��ه 
پای��ان دی م��اه امس��ال خب��ر 
داد و گف��ت: تمام��ی مقاالت 
پذیرفته شده در کنفرانس ملی 
فرهن��گ س��ازمانی به ص��ورت 
رای��گان در پای��گاه اس��تنادی 
و    )ISC( اس��الم  جه��ان 
 )CIVILICA( س��یویلیکا 
نمایه و منتش��ر خواهد ش��د. 
در عی��ن حال، ارائ��ه تجربیات 
مدی��ران موف��ق در فرهن��گ 
برتر  مق��االت  ارائه  س��ازمانی، 
دانشجویی و برگزاری پنل های 
کارگاه ه��ای  و  تخصص��ی 
آموزش��ی از برنامه های جانبی 
بود.  خواهن��د  کنفرانس  ای��ن 
آقای  ب��ا  مکاتباتی  همچنی��ن 
پروفس��ور دانی��ل دنیس��ون و 
پروفس��ور ادگار شاین داشتیم 
بتوانی��م  هس��تیم  امی��دوار  و 
از س��خنرانی ای��ن اس��اتید در 

کنفرانس بهره بگیریم. 
دکت��ر صائمی��ان در پایان از 
بانک  پاس��ارگاد و ش��رکت های 
پارس آری��ان،  س��رمایه گذاری 
میدکو، فن��اپ، داتین، خدمات 
ارزی و صرافی پاس��ارگاد، بیمه  
ارزش آفرینان  گروه  پاس��ارگاد، 
س��المت  نس��یم  پاس��ارگاد، 
پاس��ارگاد، لیزینگ پاس��ارگاد، 
گسترش انرژی پاسارگاد و بیمه 
اتکایی ایرانیان به عنوان حامیان 
مال��ی طالی��ی و دانش��گاه های 
خواجه نصیرالدی��ن  خات��م، 
 طوسی، ش��هید بهش��تی، پیام 
ن��ور و قم و همچنین 10انجمن 
علم��ی و مدیریت��ی ب��ه عنوان 
حامیان معن��وی این کنفرانس 

نام برد. 

مهلت ارسال مقاالت تا پایان دی ماه تمدید شد

 کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
با رویکرد اخالق حرفه ای برگزار می شود

بررسی مفاد پیش بینی شده در 
بودجه سال آینده نشان می دهد 
که وابس��تگی بودجه به نفت در 

حدود 35.9درصد خواهد بود. 
 به گ��زارش خبرآنالین، دولت 
یازده��م ت��الش زی��ادی را برای 
کاه��ش وابس��تگی ب��ه نفت در 
دس��تور کار خود قرار داده است. 
بر این اساس میزان وابستگی به 
نف��ت در حالی در بودجه س��ال 
آینده به 35.9درصد می رسد که 
میزان وابستگی به نفت در بودجه 
سال 1391 برابر با 40درصد بوده 

است. 
 کاهش وابستگی به نفت یکی 
از مهم ترین برنامه هایی است که 
دولت ها در 40 س��ال گذشته در 
دس��تور کار قرار داده ان��د. با این 
حال هم��واره افزایش درآمدهای 
نفتی، تخطی از این هدف از پیش 
تعیین ش��ده را به همراه داش��ته 
است. پیش بینی شده است از کل 

درآمد 203 هزار میلیارد تومانی 
نفت در س��ال آینده رقمی برابر 
ب��ا 132 هزار میلی��ارد تومان در 
بودجه دولت هزینه ش��ود. سهم 
صندوق توس��عه ملی و ش��رکت 
ملی نفت نیز از این رقم به 29.5 
هزار میلی��ارد تومان و 62.5 هزار 

میلیارد تومان می رسد. 
تداوم این روند می تواند کاهش 
واقعی وابستگی بودجه به نفت را 
رقم بزند. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی معتقد هستند کاهش 
وابس��تگی به نفت از مبانی اولیه 
توسعه پایدار در کشور محسوب 
می ش��ود چراکه ش��رایط را برای 
عدم تاثیرگ��ذاری قیمت نفت بر 
وضعیت اقتصادی فراهم می کند. 
 وابستگی به نفت یکی از آفات 
مهمی اس��ت که اقتص��اد ایران 
بدان مبتالست و به عبارت دیگر، 
وابستگی به نفت سبب شده است 
ت��ا حت��ی در دوره ه��ای افزایش 

درآم��د نفتی نیز اقتصاد کش��ور 
شاهد پول پاشی بیشتر و ناتوانی 

در جذب اعتبارات باشد. 
 اقتص��اد ای��ران در س��ال های 
اخیر، خصوصا با تشدید تحریم ها 
و رس��یدن دامنه آن ب��ه فروش 
نفت، اتفاقات ناگواری را ش��اهد 
بود؛ از یک سو، رشد منفی اقتصاد 
و از سوی دیگر، عدم ایجاد شغل 
و بح��ران بیکاری در عین رش��د 
فزاینده تورم از مهم ترین اتفاقاتی 
بود که در سال های ابتدایی دهه 
90 ق��درت خرید خان��وار ایرانی 
را نش��انه رفته و زمین��ه را برای 
افزایش ش��کاف میان درآمدها و 

هزینه ها افزایش داده است. 
براساس این گزارش، نفت بیش 
از یکصد سال اس��ت که اقتصاد 
ای��ران را ب��ه خود وابس��ته کرده 
و تاثیر فراوانی بر سیاس��ت های 
جهت گیری ه��ای  و  اقتص��ادی 
سیاسی و اجتماعی به جا گذاشته 

اس��ت. در عین ح��ال باید توجه 
داشت که در سال های 1384 تا 
1392 ایران با کاهش حجم تولید 
نفت، س��هم خود از بازار جهانی 

نفت را نیز از دست داده است.
 

سهم هر ایرانی از نفت در 
بودجه 97

همچنین سهم س��فره ایرانی 
از بودج��ه نفت در س��ال آینده 
نزدی��ک ب��ه 137 ه��زار تومان 
در م��اه خواه��د ب��ود. درواقع، 
پیش بینی ش��ده  درآمد  مجموع 
از محل ف��روش نفت در بودجه 
س��ال 1397 برابر با 132 هزار 
میلی��ارد توم��ان خواه��د بود و 
ب��ه ای��ن ترتی��ب، با احتس��اب 
برای  نفری  جمعیت 80میلیون 
ایران، س��هم هر ایرانی از محل 
درآمده��ای نفت��ی پیش بین��ی 
شده در بودجه سال آینده برابر 
ب��ا 137 هزار تومان در ماه یا به 

عبارتی یک میلیون و 650 هزار 
تومان در سال می شود. 

پژوهش های  مرک��ز  بررس��ی 
مجلس نیز نشان می دهد قیمت 
هر بش��که نفت در الیحه بودجه 
س��ال آین��ده براب��ر ب��ا 55 دالر 
پیش بینی شده است. با احتساب 
ص��ادرات روزان��ه 2 میلی��ون و 
600 هزار بش��که نف��ت در روز، 
درآم��د حاص��ل از ف��روش نفت 
ب��ه 52 میلی��ارد و 700 میلیون 
دالر می رس��د. این اعتبار باید در 
قیم��ت 3850 تومان، یعنی نرخ 
مبن��ای دالر برای تبدیل به ریال 
در بودجه سال آینده ضرب شود. 
به این ترتیب 203 هزار میلیارد 
تومان در س��ال آین��ده از محل 

فروش نفت به دست می آید. 
نش��ان دهنده  زی��ر،  ج��دول 
حداکثر وابستگی بودجه به نفت 
در س��ال های 1391 ت��ا الیح��ه 

پیشنهادی سال 1397 است. 

وابستگی بودجه سال 1397 به نفت چقدر است؟ 

ردپای نفت در بودجه

گزارش2

دریچه

آیا اعتراضات خیابانی بر برجام تأثیر دارد؟ 
ترامپ و ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ثابت کرد که 
اعتقادی به آزادی و رفاه مردم ندارد و مشکل اصلی 

او تنها با حاکمیت ایران نیست. 
به گ��زارش خبرآنالین، س��ال 2018 در آمریکا 
در حالی ش��روع می ش��ود که هنوز ابهام های آغاز 
س��ال 2017 را با خود دارد و با گذش��ت یک سال 
از ریاس��ت جمهوری ترامپ، دنی��ا هنوز بهت زده و 
منتظر به نظر می رس��د. محصول حضور یک س��اله 
ترامپ ب��ر بزرگ ترین قدرت نظام��ی - اقتصادی، 
جهانی پ��ر از ع��دم قطعی��ت، پیش بینی ناپذیری، 
شتاب تحوالت و جهانی است که محیطی ویبره وار 
و پ��ر تنش را تجربه می کن��د؛ دنیایی که نمی داند 
در وضعیت پیش آمده چه روش��ی را پیش گیرد تا 

کمترین آسیب را ببیند. 
س��ال 2017 دوران اوج تش��نجات و بحران های 
منطقه ای بود و با اینکه در اواخر این س��ال، سخن 
از پایان داعش و از دس��ت رفتن پایگاه س��رزمینی 
ای��ن گروه تکفیری زده ش��د، اما معادالت جدیدی 

شکل گرفته است. 
ترام��پ اولین روزهای ریاس��ت جمه��وری خود 
را ب��ا خ��روج از معاهدات بین المللی ش��روع کرد و 
همچنی��ن آخرین روزهای س��ال 2017 را با زیر پا 
گذش��تن قطعنامه های بین المللی شورای امنیت و 
اعالم انتقال سفارت آمریکا به قدس به پایان رساند. 
گذش��ت یک سال از ریاس��ت جمهوری ترامپ هر 
بینن��ده ای را به این نتیجه می رس��اند که او فردی 
اس��ت با تصمیم ه��ای جنجال��ی و نگران کننده که 
جهان را بس��یار س��اده تر از آنچه اس��ت می بیند و 
نمی تواند ابعاد متفاوت مسائل بین المللی را بسنجد 

و با هم دیگر تحلیل کند. 
خ��روج از نفت��ا، رد ش��دن از توافقنام��ه اقلیمی 
پاریس، وارد شدن به تنش گسترده با کره شمالی، 
تهدید دائمی برج��ام و عدم تأیید آن، اعالم انتقال 
س��فارت آمریکا به قدس و در نهایت صدور راهبرد 
امنیتی جدی��د و قلمداد کردن روس��یه و چین به 
عنوان رقبای آمریکا تنها قسمت هایی از تصمیمات 

جنجالی و عجیب ترامپ در این یک سال بودند. 
با این همه، راهبرد امنیتی جدید آمریکا فرصتی 
بود برای ترامپ تا از انتقادهای یک س��اله منتقدان 
مبنی بر نداشتن اس��تراتژی بلندمدت برای آمریکا 
فرار کند. ترامپ با س��خنرانی در مورد این راهبرد 
جدید، چنین القا کرد که برای همه مس��ائل پیش 
روی آمری��کا، برنامه و اس��تراتژی دارد و آمریکا را 
به قدرت قبل��ی خود خواهد برگرداند. اما تناقضات 
مش��هود در این راهبرد نش��ان می ده��د یک گروه 

منسجم و کارکشته در پشت آن نیست. 
برکن��اری ش��خصی مانند بن��ن از تی��م امنیتی 
آمریکا، زمزمه های برکناری تیلرس��ون وزیر خارجه 
از دستگاه دیپلماسی آمریکا و یکه تازی نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل در مس��ائل متعدد 
آمری��کا و البت��ه حضور داماد هم��ه کاره ترامپ در 
پشت بیشتر تحوالت سیاست خارجی آمریکا نشان 
می داد که آمریکای ترامپ در برنامه های کوتاه مدت 
خود هم مانده اس��ت چه برس��د به نوشتن برنامه  و 
استراتژی امنیتی بلندمدت. از این رو انتشار چنین 
س��ندی در چنین فضایی تعج��ب آور بود. از این رو 
این س��ند را باید محصول تفکرات معتقد به روش 
سنتی و معقوالنه در راهبرد امنیتی مانند تیلرسون، 
مک مس��تر و جیمز متیس از سویی و افراد معتقد 
به تفکرات ساختارشکنانه مانند جرد کوشنر، نیکی 

هیلی و خود ترامپ از سوی دیگر دانست. 
آمری��کای ترام��پ در یک س��ال گذش��ته فاصله 
معن��اداری از ایران گرفت و بس��یاری از مفاهیم و 
مس��ائلی که در دوران اوباما می توانستیم اسم حل 
ش��ده ب��ر آن بگذاریم دوب��اره به رون��د اولیه خود 
بازگش��ت. مس��ائلی مانند رژیم چن��ج و اعتقاد به 
گفت وگ��و برای رس��یدن به توافق��ات چندجانبه و 
مهم ترین مس��ئله اقدام و تنظی��م روابط دو جانبه 
در چارچ��وب برجام. اما آم��دن ترامپ مانند ضربه 
ب��ه توپی ب��ود که انبوه توپ های توافق ش��ده روی 
می��ز بیلیارد را جابه جا کرد. رفتار ترامپ با ایران بر 
مبنای تالش برای تغییر رژیم در ایران و مخالفت با 
کلیت حاکمیت اس��ت و از این رو هیچ اعتقادی به 
گفت وگو بر مبنای احترام به توافقات گذش��ته بین 
دو کش��ور ندارد. از این رو در یک سال گذشته تمام 
تالش خود را به کار برد تا ساختار برجام را متزلزل 
کن��د و در نهایت از تأیید آن خودداری کرد و آن را 

به کنگره ارجاع داد. 
روزه��ای آینده و ش��روع س��ال 2018 می تواند 
در تنظی��م رواب��ط آین��ده دو کش��ور تأثیر گ��ذار 
باش��د، چراکه ترامپ باید تکلیف خ��ود را با برجام 
مش��خص کند. توپی که دوب��اره از کنگره به خود 
ترامپ برگردانده شده است وضعیت بغرنجی دارد. 
اعتراض��ات چند روز اخیر در ای��ران و واکنش های 
هیجان��ی و خارج از عرف ترام��پ و برخی مقامات 
آمریکای��ی می توان��د بر این موض��وع تأثیر بگذارد. 
ترامپ با رفتارهای گذش��ته خود نش��ان داده است 
اعتقادی به آزادی و رفاه مردم ندارد و مشکل اصلی 
او تنها با حاکمیت ایران نیس��ت. سال 2018 سالی 
پرفراز نش��یب را برای دو کشور متصور است؛ سالی 
که روزهای ابتدایی آن فضایی متش��نج برای آینده 

را نشان می دهد. 

یادداشت

آفت تعارف در نظام اداری ایران

یک��ی از ایراده��ای مهم در نظام تصمیم س��ازی و 
تصمیم گیری ایران، تعارف های بی مورد در ش��وراها 
و نشس��ت های کاری اس��ت. ب��ه عن��وان نماین��ده 
بخش خصوصی که س��ابقه خدمات دولتی هم دارد، 
بارها در چنین نشس��ت هایی حض��ور پیدا کرده ام و 
از اینک��ه به جای طرح درس��ت مس��ائل، همه اعضا 
از ه��م تعریف می کنن��د رنج می ب��رم. اینکه فضای 
احترام آمی��زی بی��ن مدی��ران دولتی حاکم باش��د، 
اتف��اق بس��یار خوبی اس��ت ام��ا دقت کنی��م که به 
بهانه احترام گذاش��تن، گرفتار تعارف و پرده پوش��ی 

واقعیت های اقتصاد کشور نشویم. 
اگر اقتصاد ایران امروز گرفتار رکود اس��ت و نه تنها 
ش��اهد جذب جدی س��رمایه های خارجی نیستیم، 
بلکه س��رمایه های داخلی نیز ب��ه دنبال راه های فرار 
می گردند؛ اگر رش��د جمعیت و نی��از به فرصت های 
ش��غلی، ش��تابی بیش از ایجاد اش��تغال های مبتنی 
بر کس��ب و کار پای��دار و دائم��ی دارد؛ اگر در همه 
تریبون ه��ا از بخش خصوصی صحبت می ش��ود ولی 
در عرص��ه واقعیت، ش��اهد انحصارها و تس��لط های 
گس��ترده دولتی ب��ر اقتصاد کش��ور هس��تیم و اگر 
س��رمایه گذاران و کارآفرین��ان مجبورن��د در زمینی 
که با نظارت های غیرکارشناس��ی و فساد مین گذاری 
ش��ده اس��ت حرکت کنند، همه اینها نشان می دهد 
تعداد زیادی از تصمیم هایی که برای مدیریت اقتصاد 
کشور اتخاذ ش��ده، تصمیم های بهینه ای نبوده و در 
خوش��بینانه ترین حالت، کارگروه های تصمیم س��از و 
تصمیم گیر، نتوانس��ته اند خروجی حرفه ای داش��ته 

باشند. 
پرس��ش مهمی ک��ه در ذهن مطرح می ش��ود این 
اس��ت که چ��را به جای بررس��ی دقی��ق چالش های 
ش��کوفایی اقتصادی، وق��ت نشس��ت ها را به تعارف 
و بعض��ا تملق گوی��ی می گذرانیم؟ آیا ممکن اس��ت 
ک��ه مث��ال در یک اس��تان، همه مس��ئوالن از جمله 
اس��تاندار و معاون وی، مدیران دس��تگاه های دولتی 
بهتری��ن  همگ��ی  بخش خصوص��ی،  نماین��دگان  و 
 تحلیلگ��ران و تصمیم گی��ران باش��ند، ام��ا فض��ای

 کسب و کار استان تحول مثبت نداشته باشد؟ 
س��فیدنمایی، تعارف و تملق، کوچه های بن بس��تی 
هس��تند که اقتصاد ایران را به بیراهه و سکون هدایت 
می کنند و نشانی آنها، درست مقابل بزرگراه توسعه قرار 
دارد. بیایی��م ضمن حفظ ادب و احترام، اقتصاد ایران و 
اس��تان ها را از این کوچه های بن بست عادت ها بیرون 

آورده و به سمت بزرگراه شکوفایی هدایت کنیم. 
تصمیم گی��ران در نظام مبتنی بر تع��ارف، عمدتا 
در اس��تفاده از مزایای محیطی ک��ه در اختیار دارند 
غفلت می کنند ی��ا آن را نادیده می گیرند. به همین 
دلیل با شکست روبه رو می شوند. مدیران دولتی برای 
خنثی کردن الگوهایی که منجر به چنین اشتباهاتی 
می ش��وند، نیازمند ترمیم فض��ای تصمیم گیری های 
خ��ود هس��تند. تغیی��ر در محیط��ی ک��ه منجر به 
تصمیم ه��ای اش��تباه ش��ده، یک ضرورت اس��ت. از 
جمل��ه این تغییرات، افزایش وزن بخش خصوصی در 
فرآیند تصمیم گیری هاس��ت. وقت��ی در ترکیب یک 
نشس��ت، نمایندگان بخش خصوص��ی جنبه تزیینی 
و نمایش��ی داش��ته و تصمیم گی��ری با تیمی باش��د 
که اکثر آنها دولتی هس��تند، در انته��ا برای معدود 
نمایندگان بخش خصوصی، تنها دو راه باقی می ماند 
که ب��ه ظاهر متفاوتند ولی در واقع نتیجه یکس��انی 
دارند: س��کوت و تایید دیدگاه های اشتباه یا اعتراض 
اقلیت به تصمیم های اکثریت. اما در نهایت خروجی 
چنین کارگروه هایی، اس��تمرار تصمیم های اش��تباه 
خواهد ب��ود. حال آنکه با متوازن ک��ردن زمین بازی 
تصمیم س��ازی، می توان از محدودی��ت انتخاب بین 
ای��ن دو گزینه رهای��ی یافت و راه س��وم را که ارائه 

پیشنهادهای واقع گرایانه است، جایگزین کرد. 
انواع خطاهای سیس��تماتیکی ک��ه مدیران دولتی 
مرتک��ب می ش��وند، ب��ه ای��ن بازمی گردد ک��ه روح 
محافظه کاری در آنها بر توسعه و شکوفایی غلبه دارد. 
تمای��ل به وضعیت موجود، یک پارادایم دولتی غالب 
است. آنها وضع موجود در غیاب فشار را به تغییر آن 
ترجیح می دهند. تمایل به پ��اداش و مدل های ارائه 
آن نیز یکی دیگر از ریشه های مشکل است. از سوی 
دیگر، برخی مدیران میانی در ساختار دیوان ساالری 
دولتی، برای پاداش های فوری، ارزش بس��یار زیادی 
قائ��ل می ش��وند و به همی��ن دلیل، دس��تاوردهای 

طوالنی مدت را نادیده می گیرند. 
تمایل به تایید نیز آس��یب دیگری اس��ت که باید 
به آن اش��اره کنم. ما در اکثر موارد، اهمیت بیش از 
حدی برای ش��واهد س��ازگار با یک باور مورد عالقه 
قائل می ش��ویم و به سایر ش��واهد که در تضاد با آن 
هس��تند، ارزش چندانی نمی دهی��م. به همین دلیل 
موفق به جس��ت وجوی بی طرفانه شواهد نمی شویم. 
تصمیمات ما ریش��ه در ی��ک ارزش اولیه دارند و ما 
موفق به دورکردن فکر خود از آن ارزش نمی ش��ویم. 
ام��ا اقتصاد ایران و نیازهای نس��ل بعدی، به گونه ای 
اس��ت که نمی توان این راه تک��راری را باز هم پیمود 
و از خط��رات در ام��ان مان��د. اقتصاد ای��ران و نظام 
تصمیم س��ازی اداری، نیازمن��د تح��والت ب��زرگ و 

پوست اندازی است. 
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت در الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده 
ب��رای س��وخت، نوش��یدنی ها و س��یگار 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده ای باالت��ر از 
متوس��ط در نظر گرفته ش��ده و این نرخ 

برای طال 3درصد لحاظ شده است. 
به گزارش ایلنا، سیدکامل تقوی نژاد در 
خصوص آخرین وضعیت بررس��ی الیحه 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس 
شورای اس��المی، گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده حامی  تولید اس��ت و تأمین منابع 
مال��ی دولت، ش��هرداری ها و دهیاری ها، 
حوزه س��المت و ورزش در گ��رو تعیین 
تکلیف الیح��ه مالیات ب��ر ارزش افزوده 
اس��ت. قانون مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
از س��ال ۱3۸۷ و برای مدت پنج س��ال 
ب��ه صورت آزمایش��ی اجرا ش��د و بعد از 
اتمام دوره آزمایش��ی تاکنون هر سال با 
درخواس��ت دولت در قالب الیحه بودجه 

اجرای آن استمرار یافت. 
او ب��ا بی��ان اینکه به موازات اس��تمرار 
اج��رای آزمایش��ی این قان��ون، دولت با 
بررس��ی دقیق و بیش از هزار نفر ساعت 
کارشناسی الیحه دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده را در اسفند ۱3۹۵ تقدیم مجلس 
ش��ورای اس��المی کرد، افزود: با دستور 
رئیس مجلس شورای اسالمی و همراهی 
نماین��دگان، الیح��ه مجددا ب��ا دریافت 
نظر از فعاالن اقتص��ادی، اتاق بازرگانی، 
اتاق تعاون و اتاق اصناف بررس��ی شد تا 

اشکاالت موجود برطرف شود. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با ذکر اینکه اش��کاالت قانون فعلی که به 
صورت آزمایش��ی اجرا می ش��ود برطرف 
شده است، گفت: به موازات تنظیم الیحه 
در بودجه سال ۹۶ پیشنهادی به مجلس 
ارائه کردیم که طب��ق آن مصوبه بتوانیم 
مش��کالت برخی گروه ها و اصناف خاص 
را که دارای مش��کل بودند با توافق کامل 

با این بخش ها برطرف کنیم. 
 او ب��ا تأکید ب��ر اینکه درح��ال حاضر 
۹۰ درص��د مالی��ات بر ارزش اف��زوده با 
دریاف��ت  پرداخت کنن��دگان  از  تواف��ق 
می شود، تصریح کرد: برخالف آن چیزی 
ک��ه در ذهن وج��ود دارد، ای��ن مالیات 
به زی��ان تولید نیس��ت و س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور نیز تمامی تالش خود را 
ب��رای افزایش رضایت مودی��ان در قالب 
بخشنامه ها و اصالح قانون مبذول داشته 

است. 
تقوی ن��ژاد ب��ا اش��اره به اینک��ه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده قانون ش��فافیت و 
عدالت اس��ت، گفت: ما در انتظار تصویب 
قان��ون دائم��ی مالیات ب��ر ارزش افزوده 
در مجلس یا تصویب پیش��نهاد استمرار 

اجرای آزمایشی آن در الیحه بودجه سال 
۱3۹۷ هستیم. 

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد از محل بابت ارزش 
افزوده محقق شده است، تصریح کرد: اگر 
در تصوی��ب هر یک از این دو مورد یعنی 
اصالح قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده یا 
اس��تمرار آن در قالب قانون بودجه تعلل 
شود س��ال آینده ۶۶ هزار میلیارد تومان 
درآمد ک��ه ۱۸ هزار میلی��ارد تومان آن 
سهم ش��هرداری ها و دهیاری ها و بخشی 
نیز سهم حوزه سالمت و ورزش همگانی 

است، محقق نخواهد شد. 
او یک��ی دیگر از مش��کالت مالیات بر 
ارزش افزوده را استرداد برای فعالیت های 
صادراتی دانس��ت و گفت: بخشی از این 

فعاالن گالیه داش��تند و گالیه آنها بحق 
بود و ما در سازمان مقرر کردیم که ظرف 
یک ماه اس��ترداد به صادرکنندگان انجام 
شود و سال گذشته حدود ۱3۰۰ میلیارد 
تومان و امس��ال ۷۰۰ میلی��ارد تومان به 

صادرکنندگان استرداد داشتیم. 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره 
ب��ه اینکه باید تولی��د را در زمینه مالیات 
ب��ر ارزش افزوده بیش��تر توجی��ه کنیم، 
افزود: اینکه مالیات ب��ر ارزش افزوده در 
کش��ور حاکم ش��ود یا مالیات بر مصرف، 
باید بررس��ی ش��ود و طبق شرایط کشور 
ما باش��د. ش��کل فعلی اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا می شود 
ب��ه همین دلیل کامل ترین ش��کل قانون 
مالیات بر ارزش افزوده است که برای آن 
۲۵ مورد اصالحات را پیش��نهاد داده ایم 
ک��ه باید اصالح ش��ود و درصورت لحاظ 
ش��دن این اصالحات، قانون کاملی برای 

مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. 
تقوی نژاد ب��ه الیحه ای که در خصوص 
مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اس��ت 
اش��اره کرد و گفت: هرگونه تغییر در این 
الیحه حق مجلس اس��ت اما ما چند نرخ 
به آنه��ا ارائ��ه کردیم. برای مث��ال برای 
سوخت، نوش��یدنی ها و سیگار مالیات بر 
ارزش افزوده ای باالتر از متوس��ط در نظر 
گرفتی��م و این نرخ را برای طال 3 درصد 
لحاظ کرده ایم اما در اختیار مجلس است 

که نرخ ها را تغییر دهد. 
وی افزود: ما در ح��ال حاضر کمترین 
ن��رخ مالیات بر ارزش اف��زوده را دریافت 
می کنی��م مثاًل در کش��ورهای همس��ایه 
حدود ۲۰درص��د مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت می شود و برخی کشورهای نفتی 
که تاکنون عمده درآمدش��ان از نفت بود 
از آغاز س��ال ۲۰۱۸ قصد دارند بخشی از 
درآم��د خود را از مالیات بر ارزش افزوده 

تأمین کنند. 

دولت ب��رای هر فرد بازنشس��ته تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در 
س��ال آینده به طور متوسط یک میلیون 
و 4۲۹ ه��زار و ۸33 توم��ان به صندوق 

مربوطه پرداخت خواهد کرد. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، الیحه بودجه 
سال ۱3۹۷ در حالی نیمه آذرماه امسال 
تقدیم مجلس شد که یکی از بخش های 
مورد توجه بودجه های هر س��اله، میزان 
حقوقی اس��ت که بازنشس��تگان خواهند 

گرفت. 
تصوی��ری از وضعی��ت س��ه صن��دوق 
بازنشس��تگی اصلی کشور نشان می دهد 
ک��ه صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری با 

تع��داد ی��ک میلی��ون 
 ۱۸۲ و  ه��زار   ۲۸4 و 
وظیفه بگیر  بازنشسته، 
مس��تمری بگیر،  و 
و  ه��زار   ۲۲ ح��دود 
34 میلی��ارد تومان به 
اعتب��ارات دولتی بابت 
حق��وق بازنشس��تگان 
وابسته است.  سازمان 
تأمی��ن  اجتماع��ی 
نیروه��ای مس��لح نیز 
هزار  تع��داد ۶۸۰  ب��ا 
وظیفه بگیر  بازنشسته، 

 و مس��تمری بگیر در ح��دود ۹ ه��زار و
 4۶۰ میلی��ارد تومان به اعتبارات دولتی 
بازنشس��تگان وابسته است.  بابت حقوق 
در عین حال، س��ازمان تأمین  اجتماعی 
3 میلیون و ۷۸ هزار و 33۷ بازنشس��ته، 

وظیفه بگیر و مستمری بگیر دارد. 
بن��ا ب��ه ای��ن گ��زارش، وابس��تگی به 
اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان 
در صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری در 
الیح��ه بودجه س��ال ۱3۹۷ نس��بت به 
امسال از رش��د ۲۱.۸ درصدی برخوردار 
بوده و وابستگی سازمان تأمین  اجتماعی 
نیروهای مسلح حدود 3۸درصد کم شده 

است. 
گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
نش��ان می ده��د ک��ه دول��ت ب��رای هر 
ف��رد بازنشس��ته تحت پوش��ش صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری در س��ال آینده 
و  میلی��ون  ی��ک  متوس��ط   به ط��ور 
4۲۹ ه��زار و ۸33 توم��ان ب��ه صندوق 

مربوط��ه پرداخت خواهد ک��رد. این رقم 
برای هر فرد بازنشس��ته تحت پوش��ش 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
در س��ال ۱3۹۷ مع��ادل ی��ک میلیون و 

۱۵۹ هزار و 3۱3 تومان است. 
این در حالی اس��ت که سرانه دریافتی 
ماهانه هر فرد بازنشس��ته تحت پوش��ش 
صندوق بازنشس��تگی از دولت در س��ال 
 ج��اری ی��ک میلی��ون و ۱۷3 ه��زار و 
۸۱ تومان و س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی 
نیروهای مسلح یک میلیون و ۸۶۹ هزار 

و ۸۸۹ تومان گزارش شده است. 
تع��داد  می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
بازنشس��تگی  صن��دوق  بیمه ش��دگان 
کش��وری یک میلیون 
و ه��زار   ۲۶۲  و 
 3۰۰ نف��ر، س��ازمان 
ت���أمی��ن  اج�تماعی 
م��س��لح  نی�روه��ای 

نف��ر  ه��زار   ۶۶۰  
تأمی��ن  س��ازمان  و 
میلیون   ۱3  اجتماعی 
و ه��زار   ۶4۰  و 
 ۵۰۷ نفر است.  علی 
تعاون،  وزی��ر  ربیعی، 
کار و رف��اه اجتماعی 
در  پی��ش  چن��دی 
حاشیه مراس��م قرعه کشی وام ضروری 
بازنشس��تگی  صن��دوق  بازنشس��تگان 
کشوری تأکید کرد:  »وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی طی س��ال های گذشته 
سیاس��ت افزایش حقوق بازنشستگان را 
دنب��ال کرده و تاکنون حق��وق بیش از 
3 ه��زار نفر از بازنشس��تگان به صورت 

پلکانی افزایش پیدا کرده است.«
به گفته وی،  »در حال حاضر با تأکید 
رئیس جمهور، مبلغ ه��زار میلیارد تومان 
برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان 
اختصاص پیدا کرده اس��ت و اگر بودجه 
تعیین ش��ده کفاف بدهد ای��ن اعتبار را 
افزایش خواهیم داد. بر این اساس حقوق 
بخش��ی از بازنشستگان در سال آینده به 
س��قف حداقل ۲میلیون تومان می رس��د 
و این سیاس��تی اس��ت ک��ه در خصوص 
هر دو صندوق بازنشس��تگی کش��وری و 
همچنین بازنشس��تگان تأمین  اجتماعی 

اجرا می شود.« 

سرانه دریافتی ماهانه هر فرد بازنشسته در سال آینده چقدر است؟ 
تصویری تازه از وضعیت صندوق های بازنشستگی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال به 3 درصد خبر داد

آخرین تصمیم های مالیاتی دولت
مسکن

آخوندی: دوره بیغوله ساختن در بیابان ها به سر 
رسیده است

نوسازی بافت های فرسوده تهران از 
کدام منطقه آغاز می شود؟ 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دوره بیغوله  ساختن 
در بیابان ها و به وجود آوردن فضاهای زش��ت و پلشت 
به اتمام رس��یده است، گفت که امروز با شروع نوسازی 
بافت فرسوده محله سیروس، شاهد آغاز رویکرد ارتقای 

کیفیت زندگی مردم در ساخت و سازها هستیم. 
به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی در مراسم شروع 
عملیات اجرایی برنامه نوسازی مسکن در بافت فرسوده 
با مجموعه مس��کونی یکصد واحدی در محله سیروس 
با بیان اینکه معتقدم ای��ن اقدام یک تغییر رویکرد در 
شهرس��ازی اس��ت، گفت: برای من مهم است که این 

تغییر رویکرد را بتوانیم به کل ایران تعمیم دهیم. 
آخوندی با بیان اینکه بارها درباره کاالیی شدن مردم 
ایران، س��وداگری شهری و شهرفروشی صحبت کردم، 
گفت: اقدامات سال های گذش��ته در بحث شهرسازی 
باعث ش��ده تا ام��روز تهران تبدیل به س��اختمان های 
بدقواره ش��ود. صرف اینکه کسی پول بدهد و تراکمی 

را خریداری کند. 
وی افزود: ش��اید محله س��یروس که امروز عملیات 
اجرایی نوس��ازی بافت فرسوده در آن شروع می شود از 
قدیمی ترین محله های تهران باشد که فرهنگ و تاریخ 
کشور در این محله می توان دید. حال اینکه سؤال من 
این اس��ت آیا با این تراکم فروش��ی ها می توان کیفیت 

زندگی در شهر را افزایش داد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه تأکید من بر 
افزایش کیفیت زندگی اس��ت، گفت: این نوسازی های 
بافت فرس��وده باید در تمام محله های فرسوده ایران به 
اجرا برسد تا شاهد افزایش کیفیت زندگی مردم باشیم. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مردم باید از محلی 
ک��ه در آن زندگی می کنند لذت ببرند و حس تعلق به 
آن داشته باشند.  آخوندی گفت: این پروژه از این جهت 
برای من مهم اس��ت که آغاز تغییر نگرش در ش��هر و 

طراحی شهری محسوب می شود. 
وی تأکید کرد: امروز وقت آن رس��یده اس��ت دولت، 
شهرداری  و مردم شهر خط بطالنی به اقدامات گذشته 
در شهرسازی بکشند. دوران بیغوله ساختن و هدر دادن 
هزاران میلیارد تومان پول مردم در س��اخت و س��از در 
بیابان ها به اتمام رس��یده است و باید از ایجاد فضاهای 
زشت و پلشت در بیابان ها بگذریم و به هویت ملی خود 

بازگردیم. 

یادداشت

حکمرانی خوب با شفافیت در بودجه

یکی از مولفه های مهم در بهبود فضای کس��ب و کار و 
همچنین جذب سرمایه داخلی و خارجی، درجه شفافیت 
بودجه است. گزارش سازمان مشارکت بین المللی بودجه

 OBIنش��ان می ده��د ش��اخص ش��فافیت بودجه IBP
 ایران 4۸ اس��ت درحالی که متوسط این رقم در جهان به

 ۵۶ درصد رسیده است )عدد یک غیرشفاف ترین و ۱۰۰ 
ش��فاف ترین وضعیت بودجه را نش��ان می دهد( به همین 
دلیل تالش برای ارتقای س��ریع این شاخص اهمیت دارد. 
این ش��اخص، بر اس��اس بررسی ۱3۲ ش��اخص فرعی به 

صورت دوساالنه بررسی و تعیین می شود. 
 نکته جالب توجه آنکه بیش از ۶۰ ش��اخص فرعی، در 
حوزه های دسترس��ی عمومی به اسناد بودجه و جامعیت 

گزارش های بودجه ای جای می گیرند. 
شفافیت بودجه به معنای مش��ارکت معنادار عموم در 
تصمیم گیری های دولتی اس��ت که خ��ود تعیین کننده 
حکمرانی قابل محاس��به و مؤثر دولت محسوب می شود، 
به همین دلیل اس��ت که شفافیت، عمدتاً به نظارت مردم 
مرتبط اس��ت و مفهوم��ی فراتر از حسابرس��ی یا نظارت 
س��ازمان های حکومتی قلمداد می شود. شفافیت بودجه، 
کارآمد ترین عامل برای شناسایی فساد مالی دردستگاه های 
اجرایی است، به عنوان نمونه براساس گزارش های سازمان 
IBP کشف س��ریع و دقیق اختالس های خرید گندم در 
هند و یارانه نقدی کشاورزان در مکزیک، مرهون شفافیت 

بودجه این کشورهاست. 
از ۸ مس��تند پیوس��ت بودجه که در شاخص شفافیت 
بودجه مورد تأکید هستند تا چند سال پیش، برخی از آنها 
هیچ گاه در ایران منتشر نمی شد که مهم ترین مستند در 

این میان، گزارش بودجه شهروندی است. 
خوشبختانه با تأکید رئیس جمهوری، اکنون شاهد انتشار 
این گزارش و اطالع رسانی دقیق دولت از بندهای مختلف 
بودجه هستیم و به جز بخش های امنیتی و نظامی که در 
اغلب کشورها جزییات بودجه آن منتشر نمی شود، گزارش 
بودجه ۹۷ به بیان دقیق تر و جزئی بودجه پرداخته است. 

این مس��ئله، بحث ها و نظرات متعددی را در کشور به 
همراه داش��ته اس��ت. برخی روزنامه ن��گاران، تحلیل گران 
اقتصادی و س��ازمان های سیاس��ی به دنبال انتش��ار این 
جزیی��ات، دولت را در مورد برخی ردیف های بودجه مورد 
انتقاد قرار داده اند ولی نکته مهم آن اس��ت که انتشار این 
قبیل اطالعات می تواند به بهبود بودجه های ساالنه کمک 
کن��د چراکه اراده دولت برای تح��والت بودجه ای، در این 

شفافیت به خوبی نمایان است. 
بررس��ی نتایج نظرسنجی های ش��فافیت بودجه نشان 
می دهد در عموم کش��ورهای با بودجه ش��فاف، میانگین 
درآمد ناخالص ملی ش��هروندان باالس��ت و از سوی دیگر 
کش��ورهایی با بودجه غیرش��فاف و سیس��تم مالی نابالغ، 
گرفتار فقر عمومی می ش��وند. الزم به ذکر است میانگین 
امتیازOBI کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار 
کمتر از میانگین امتیاز کشورهایی با درآمدهای حاصل از 
ارائه خدمات، صنایع و فروش منابع معدنی است. بررسی
IBP همچنین نش��ان می دهد افزایش ش��فافیت بودجه، 
موجب کاهش کس��ری بودجه می شود. این مسئله، یکی 
از نیازهای مهم اقتصاد امروز ایران است. اسلواکی، ایتالیا، 
پرتغال و چک از این طریق موفق به مهار کسر بودجه خود 
ش��ده اند.  گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پ��ول برای بودج��ه ۲۰۱۵ کش��ورها نیز نش��ان می دهد 
نیوزیلند با ش��اخص شفافیت بودجه ۹۰، توانسته کسری 
بودجه خود را ۹ درصد کاهش دهد و فرانس��ه و انگلستان 
که شاخص ش��فافیت ۸۷ را دارند به ترتیب ۶ و ۷ درصد 

کاهش کسری بودجه را تجربه کرده اند. 
مجموعه تجربه های فوق این امیدواری را ایجاد می کند 
ک��ه ایران نیز به اس��تمرار رون��د مورد نظ��ر دولت برای 
بودج��ه ۹۷ و ارتقای ش��فافیت بودج��ه، تحوالت مثبتی 
را پش��ت سر بگذارد و ش��اهد تعادل نسبی بین ترازهای 
مالی دولت باش��یم.  به نظر می رسد س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ایران، توصیه های سازمانIBP را جدی گرفته 
و برای ارتقای شاخص شفافیت کشور برنامه ریزی کرده، یا 
دست کم به روش های دیگری به نتایج فکری مشابه دست 
یافته اس��ت. از دید س��ازمانIBP، بهبود سیستم بودجه 
یک کشور بسیار پیچیده، فنی و تخصصی است اما انتشار 
کامل گزارش تهیه شده می تواند به عنوان راه حل آسان تر 

و کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. 
4۲ درصد کش��ورها از جمله ایران، مس��تندات الزم را 
تهیه می کنند ولی به دلیل عدم انتشار عمومی، از نتایج و 
دستاوردهای آن بهره مند نمی شوند. ولی حرکتی که ایران 
برای خروج از این فهرست و پیوستن به باشگاه کشورهای 
با بودجه ش��فاف آغاز کرده اس��ت، امید به دس��تیابی به 
امتیاز باالی ۸۰درصد را در س��ال های آتی به همراه دارد. 
همچنان که همه کشورهای منتشرکننده کامل مستندات 
هشتگانه، امتیازهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ را به خود اختصاص 
می دهند. انتش��ار اطالعات مازاد، در گزارش های ممیزی 
و ایجاد سیس��تم های نظام پیشنهادها و انتقادی نیزمؤثر 
اس��ت. انتشار مستندات بودجه به صورت گسترده و قابل 
درک ب��ه عموم م��ردم از جمله فع��االن اقتصادی کمک 
می کن��د تا افزون بر تقویت نظ��ارت عمومی بر دولت، در 
برنامه ریزی ه��ای مالی و اقتصادی خ��ود نیز آینده نگری 
الزم را داشته باشند. ضابطه جامعیت بودجه یعنی افشای 
اطالعات تم��ام فعالیت های مالی دول��ت در قالب بودجه 
ساالنه و وفاداری به آن در عمل، برنامه ریزی کسب وکارها 

را تسهیل می کند. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران 

محسن ضرابی
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان



با وجود انتقاداتی ک��ه به روش عرضه 
سکه با برگزاری حراجی مطرح می شود، 
متولی��ان آن معتقدن��د ای��ن بهتری��ن و 
مؤثرتری��ن روش برای تأمین نی��از بازار 
نهای��ت  در  و  قیمت هاس��ت  کنت��رل  و 
س��که های فروش رفت��ه در حراجی نیز 
روانه بازار ش��ده و تعدی��ل قیمت ها را به 
دنب��ال دارد.   به گزارش ایس��نا، گرانی 
سکه و حبابی شدن قیمت آن در ماه های 
اخیر و اوج گرفت��ن نرخ این کاال موجب 
ش��د بانک مرکزی از حدود دو ماه پیش 
حراج س��که را از طریق بانک کارگشایی 
در دس��تور کار قرار دهد. بر این اس��اس 
روزهای زوج و رأس س��اعت ۱۴ حراجی 
در بانک کارگشایی آغاز و بسته های ۲۰، 
۵۰ و ۱۰۰ تایی نی��م و تمام بهار آزادی 

عرضه شد. 
ام��ا در جریان برگزاری ح��راج برخی 
حواش��ی وجود داش��ت ک��ه انتقاداتی را 
نس��بت به ش��یوه عرضه س��که از سوی 
بانک مرکزی به همراه داشت، به هر حال 
نرخ های ه��ای بعضاً عجی��ب و گران تر از 
قیمت بازار و برخی تحرکات در حراجی 
که از س��وی دالالن یا برخی افراد خاص 
انجام می ش��ود از جمله مواردی است که 
منتق��دان تأکید دارند ح��راج نمی تواند 
شیوه درستی باش��د و باعث ایجاد رانت 

و جوالن دالالن شده است. 
تنها س��که است که نحوه عرضه آن در 

بازار پول��ی و طال از طریق حراجی انجام 
می ش��ود و هیچ گاه ب��رای عرضه دالر و 
امث��ال آن در مواق��ع نوس��ان ش��دید از 
چنین روش هایی استفاده نشده و عرضه 
از کانال صرافی ها انجام می ش��ود، بر این 
اس��اس برخی معتقدند که بانک مرکزی 
باید از این طریق اقدام کند و یا پیشنهاد 
عرض��ه از کانال بازار س��رمایه نیز وجود 

دارد. 
 ب��ا ای��ن ح��ال نظر 
بان��ک مرک��زی چی��ز 
دیگری اس��ت و شیوه 
ح��راج را م��ورد تأیید 
می دان��د. نظر رحیمی 
مدیرکل ریالی و نش��ر 
بانک مرکزی این است 
ک��ه تجربه س��ال های 
داده  نش��ان  گذش��ته 
استفاده از روش حراج 

س��که مؤثرترین راه برای تأمین نیاز بازار 
و کنترل قیمت هاس��ت. قیمت های پایه 
اعالم شده در حراج بر مبنای قیمت تمام 
شده و پایین تر از نرخ عرضه سکه در بازار 
بوده و خریده��ای صورت گرفته از بانک 
کارگش��ایی هم عموما با قیمتی پایین تر 
از بازار اس��ت. از س��ویی دیگر شرکت در 
جلس��ات بانک کارگش��ایی ب��رای عموم 
م��ردم آزاد اس��ت و هر کس��ی می تواند 
با ش��رکت در جلسه و پیش��نهاد قیمت 

نس��بت به خرید اقدام کند و درنهایت به 
هر صورت سکه های عرضه شده از طریق 
بانک کارگش��ایی توس��ط ه��ر فردی که 
خریداری شود راهی بازار شده و افزایش 
عرض��ه در صرافی ها و تعدیل قیمت ها را 

به دنبال دارد. 
در عین حال که س��لیمانی مدیرعامل 
بانک کارگش��ایی نی��ز چنین نظری دارد 
و معتقد است حراجی 
بهترین و ش��فاف ترین 
برای عرضه س��که  راه 
به بازار است، اما نتیجه 
ب��ر  زم��ان  آن  دادن 

خواهد بود. 
ام��ا سال هاس��ت که 
حراجی س��که از سوی 
بان��ک مرک��زی به طور 
مس��تقیم برگزار نشده 
بود و در س��ال گذشته 
بانک ملی از طریق بانک کارگشایی اقدام 
به حراج س��که کرد که البته نیم و تمام 
به��ار را دربرنمی گرفت. مدیر کل ریالی و 
نشر بانک مرکزی درباره عدم ورود بانک 
مرکزی به بازار برای برگزاری حراجی در 
سال های اخیر نیز این گونه عنوان کرده 
است که دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی 
ای��ن اس��ت که ب��رای صیان��ت از ذخایر 
این بانک با اتخاذ سیاس��ت ها و اقدامات 
اصول��ی در بازار ارز و س��که ثبات وجود 

داش��ته باشد و به تبع آن در حداقل بازار 
و حراج سکه ورود کند و به همین دلیل 
اس��ت که بانک مرکزی با توجه به ثبات 
نس��بی قیمت ها و آرامش بازار سکه طی 
این س��ال ها اصاًل ورودی به بازار نداشته  

است. 
در مدت اخیر حدود ۱۶ جلسه حراجی 
سکه برگزار ش��ده و در آن بیش از ۱۰۰ 
هزار قطعه س��که نیم و تمام بهار آزادی 
ف��روش رفت��ه اس��ت. قیمت ه��ای پایه 
روزانه از س��وی بانک مرک��زی اعالم و با 
 باالترین نرخ به فروش می رود و البته باید

 ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بابت 
خرید پرداخت شود. 

در اوایل ش��روع حراجی س��که قیمت 
تم��ام حدود ی��ک میلی��ون و ۳۹۰ هزار 
تومان، حباب قیمتی آن حدود ۲۰۰ هزار 
تومان برآورد شد که در ادامه با برگزاری 
حراجی و کاه��ش قیمت در بازار جهانی 
طال، حباب سکه نیز تا حدی تخلیه شد و 
اکنون به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسیده 
است ولی قیمت ها همچنان باال و به مرز 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. 
این افزایش نرخ در نتیجه افزایش قیمت 
ط��ال در ب��ازار جهانی و همچنین رش��د 
قیمت دالر در ب��ازار ایران اتفاق می افتد 
و به گفته مسئوالن اگر حراج سکه انجام 
نمی ش��د قیمت ها و حباب سکه بیش از 

نرخ فعلی بود. 

بررس��ی حجم نقدینگی کشور در پایان 
آبان امس��ال نش��ان می دهد ک��ه بیش از 
۱۶۶8 هزار میلی��ارد ریال از این نقدینگی 
یعنی ۱۱.7درصد آن ناش��ی از اضافه شدن 
آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به 

آمارهای پولی و بانکی کشور است. 
به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر برخی 
رس��انه ها بانک مرک��زی را متهم به چاپ 
اسکناس و افزایش نقدینگی در دولت های 

مختلف کرده اند. 
طبق رویه جاری، بانک مرکزی به عنوان 
نهاد ناشر و کنترل کننده اسکناس در کشور، 
پ��س از دریافت درآمدهای ارزی دولت که 
اغلب از محل فروش نف��ت و فرآورده های 
نفتی حاصل می شود و کسر سهم شرکت 
مل��ی نفت و صندوق توس��عه ملی، معادل 
ریال��ی آن را در حس��اب های خ��ود برای 
دول��ت درآمد منظور می کن��د؛ این میزان 
درآمد براساس بررسی های بانک مرکزی و 
براس��اس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در 
صورت نیاز به بازار تزریق می ش��ود.  حال 
اگر دولت ها بخواهند م��ازاد دارایی خود و 
از منابع و خطوط اعتب��اری بانک مرکزی 
برداش��ت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه 
می ش��ود که ویرانگر اس��ت و بر پایه های 
اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد که 
نمونه این رویه را در دولت های نهم و دهم 
و چاپ معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ریال پول 

برای مس��کن مهر و ۵7 هزار میلیارد ریال 
برای هدفمندی یارانه ها مشاهده کردند که 
نتیجه آن بروز تورم ۴۰درصدی در اقتصاد 

ایران بود. 
بر پایه آمارهای اعالم��ی بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به 
میزان ۱۴۲۴۴.7 هزار میلیارد ریال رسید 
که ۱۶۶8.۴ه��زار میلیارد آن به واس��طه 
افزایش ش��مول آماری و اضافه ش��دن آمار 
ش��ش بانک و چهار موسس��ه اعتباری به 

آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. 
ح��ال اگ��ر ای��ن می��زان را از حجم کل 
نقدینگ��ی کم کنیم، می��زان نقدینگی در 
پای��ان آبان ماه امس��ال ب��ا در نظر گرفتن 
پایه های یکسان نسبت به پایان خرداد ماه 
س��ال ۱۳۹۲ )اواخر دولت ده��م( معادل 
۱۲۵7۶.۳ هزار میلی��ارد ریال خواهد بود. 
از نظر مقایس��ه عملکرد رشد نقدینگی در 
دولت های مختلف باید گفت که متوس��ط 
رشد همگن نقدینگی در دوره هشت  ساله 
دولت های نهم و ده��م معادل۲۶.۱درصد 
بوده اس��ت. این در حالی  است که متوسط 
این رش��د در دوران تصدی دولت  یازدهم 
و ابتدای دول��ت دوازدهم )تا پایان آبان ماه 
۱۳۹۶( مع��ادل ۲۴.7درصد برآورد ش��ده 
ک��ه در ح��دود ۱.۴واحد درص��د از دوره 

دولت های نهم و دهم کمتر بوده است. 
همچنین از آنجا که در بررسی و مقایسه 

تحوالت اقتصادی الزم اس��ت از اطالعات 
همگن و با پایه های یکسان استفاده شود، 
یک��ی از دالیل افزای��ش نقدینگی در دوره 
مورد بررس��ی، افزایش پوش��ش آمارهای 
پولی و بانکی به دلیل افزایش تعداد بانک ها 

و موسسات اعتباری بوده است. 
آماره��ا گوی��ای آن اس��ت ک��ه یکی از 
دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم 
بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم 
ضریب فزاینده در رش��د نقدینگی اس��ت. 
رشد نقدینگی ۲۶.۱درصدی تحقق یافته در 
دولت های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵درصدی 
پای��ه پولی و رش��د ۱.۴درص��دی ضریب 

فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است. 
این در حالی است که رشد ۲۴.7درصدی 
نقدینگی در ۵۱ ماه��ه فعالیت دولت های 
یازده��م و دوازده��م، از مجم��وع رش��د 
۱۶.۱درصدی پایه پولی و رشد 7.۴درصدی 
ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. 
بنابراین نقدینگی ایجادشده در دولت های 
یازدهم و دوازدهم ترکیب سالم تری داشته 
و اتکای آن بر رش��د پ��ول پرقدرت بانک 
مرکزی تنزل چشمگیری داشته است؛ به 
عبارت دیگر در این دوره، تمرکز بیشتری 
بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول 
بیرونی )پول بانک مرکزی( وجود داش��ته 

است. 
عالوه بر تفاوت های موجود در خصوص 

کمیت و ترکیب، رش��د نقدینگی در دولت 
یازده��م و دوازدهم به ط��ور عمده متاثر از 
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده 
که تا حدود زیادی به بروز تنگنای اعتباری 

در شبکه بانکی مربوط می شود. 
حجم باالی مطالبات غیرجاری، انباشت 
مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز حجم 
باالی دارایی های غیرمالی، به انجماد بخش 
قابل توجهی از دارایی بانک ها منجر ش��ده 
ک��ه در نهایت به دلی��ل اختالل در جریان 
منابع - مصارف بانک ها، زمینه ساز افزایش 
بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی و افزایش 

رشد نقدینگی شده است. 
هرچند عوام��ل بروز تنگن��ای اعتباری 
شبکه بانکی نتیجه انباشت مشکالت شبکه 
بانکی در طول چند دهه گذشته بوده ولی 
نقش پررنگ و س��هل انگاری های سیاستی 
دول��ت نهم و ده��م در این زمینه غیرقابل 

انکار است. 

میزاننقدینگیدرپایانآبانماهامسالنشانمیدهد
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دفاع بانک مرکزی از حراج سکه ریپلدرعرش،بیتکویندرفرش
10ارزمجازیبرترجهانمعرفیشد

عملک��رد ۱۰ ارز رمزن��گار اول جه��ان در س��ال 
۲۰۱7 میالدی مورد بررس��ی ق��رار گرفت که ریپل 
در جایگاه نخس��ت و بیت کوین رتبه چهاردهم را به 

خود اختصاص داد. 
ب��ه گزارش ایِبنا به نقل از کوارتز، بهترین عملکرد 
۱۰ ارز رمزنگار اول جهان در س��ال ۲۰۱7 میالدی 
منتشر شد که در این میان بیت کوین با وجود رشد 
بی��ش از یک هزار درصدی خود در س��ال گذش��ته 
می��الدی، موف��ق به ق��رار گرفتن در می��ان ۱۰ ارز 

رمزنگار برتر جهان نشد. 
ای��ن در حالی اس��ت که ارز رمزن��گار ریپل که به 
عنوان یک نوع سیستم پرداخت جدید برای بانک ها 
در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود، رتبه نخس��ت را به خود 
اختصاص داد و بیت کوین در رتبه چهاردهم در این 

جدول قرار گرفت. 
بر اساس این گزارش، ارز رمزنگار ریپل با ۳۶ هزار 
و ۱8 درصد در رتبه نخس��ت قرار گرفت و به دنبال 
آن آن آی ای ام ب��ا ۲۹ ه��زار و 8۴۲ درصد، آردور با 
۱۶ ه��زار و 8۰۹ درصد، اس��تالر با ۱۴ هزار و ۴۴۱ 
درصد، دش با ۹ هزار و ۲۶۵ درصد، اتریوم با ۹ هزار 
و ۱۶۲ درصد، گولم با 8 هزار و ۴۳۴ درصد، بینانس 
کوین با 8 ه��زار و ۶۱ درصد، الیت کوین با ۵ هزار 
و ۴۶ درص��د و اومیس گو ب��ا ۳ هزار و ۳۱۵ درصد 
به ترتی��ب در جایگاه دوم تا دهم ق��رار گرفتند. اما 
بیت کوین با یک هزار و ۳۱8 درصد رش��د در جایگاه 
چهاردهمی��ن ارز مجازی جهان ب��ه لحاظ عملکرد 

سوددهی در سال ۲۰۱7 میالدی معرفی شد. 

مدیرکلریالیونشربانکمرکزی:
بازارطالپرریسکاست،شاید
خریدارانسکهضررکنند

مدی��رکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی گف��ت: بازار 
طال بازار پرنوس��ان و پرریسکی اس��ت. بنابراین محل 
مناسبی برای مردم عادی جهت سرمایه گذاری نیست 
و ممکن اس��ت با کاهش جهانی قیمت طال خریداران 
سکه متضرر شوند.  به گزارش تسنیم، رحیمی گفت: 
از ابتدای مهرماه امس��ال قیمت س��که روند افزایشی 
را در پی��ش گرفت که علت این ام��ر افزایش تقاضای 
خرید س��که به دلیل ورود برخی از س��رمایه گذاران به 
این ب��ازار بود که ب��ا احتمال افزای��ش قیمت طال در 
ماه های آتی اقدام به خرید س��که می کردند و برخی از 
مردم عادی نیز به منظور حفظ قدرت خرید پول خود 
پس اندازهای شان را تبدیل به سکه می کردند که همه 
این موارد حجم تقاضا در بازارسکه را افزایش داده بود و 

بالطبع قیمت  انواع سکه نیز افزایش یافت. 
وی اف��زود: به موجب قانون ضرب مس��کوک طال، 
بانک مرکزی انحصار ضرب انواع سکه طال را برعهده 
دارد و تأمی��ن نیاز بازار به انواع س��که بهار آزادی از 
وظای��ف این بانک اس��ت. همچنین یک��ی از اهداف 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است و از آنجا 
که افزایش قیمت سکه و طال می تواند سایر بازارهای 
موازی همچ��ون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت ها در 
این بازارها را نیز افزایش دهد، هرگاه قیمت سکه در 
بازار با ارزش ذاتی سکه و قیمت تمام شده آن فاصله 
قاب��ل توجهی پیدا ک��رده و قیمت ها غیر واقعی و به 
اصطالح حبابی ش��ود بانک مرکزی ب��ا هدف ایجاد 
تع��ادل در بازار و کنترل قیمت  ها اقدام به مداخله و 

عرضه سکه در بازار می کند. 
وی تصری��ح ک��رد: در اتفاق��ات اخیر ب��ازار طال، 
بررس��ی ها حاکی از افزایش تقاض��ای خرید بود و با 
توجه به اینکه عرضه س��که در بازار با تقاضای شکل 
گرفته متناسب نبود بانک مرکزی تصمیم به عرضه 

سکه از طریق بانک کارگشایی گرفت. 
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مدیرعاملبانکمسکنخبرداد
وام۸0میلیونتومانیمسکنبا

سودکمدرراهاست
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام جدید 
مس��کن خبر داد و گف��ت در صورت تصویب این وام 
در مجلس، مردم با س��پرده گذاری ۲۰میلیون تومان 
می توانند 8۰ میلیون تومان وام مس��کن ارزان قیمت 
دریاف��ت کنن��د.  به گزارش تس��نیم، محمدهاش��م 
بت ش��کن در مراس��م آغازعملی��ات اجرای��ی برنامه 
نوس��ازی مس��کن در بافت های فرسوده با کلنگ زنی 
پروژه مس��کونی محله س��یروس با اش��اره به این که 
به ازای نوس��ازی هر واحد مس��کونی ح��دود دو نفر 
اش��تغال ایجاد می ش��ود، گفت: وطیفه بانک مسکن 
حمایت از انبوه  س��ازان و ش��رکت های ساختمانی در 
بخش توس��عه ای زیرس��اخت ها و ش��هرهای جدید 
و بازآفرینی ش��هری اس��ت. در این زمینه در دولت 
یازدهم برنامه های خوبی برای اعطای تسهیالت اجرا 
شد که نتیجه آن این بوده که سال گذشته 7۰درصد 

رشد پرداخت تسهیالت در بانک مسکن داشته ایم. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه ۱۴۰ه��زار واحد تس��هیالت 
پرداخت ش��ده اس��ت، تصری��ح کرد: ح��دود 7۰هزار 
میلی��ارد ری��ال ب��رای ۱۵۰ه��زار واح��د وام خری��د 
پرداخ��ت ش��ده و امس��ال ب��ا رش��د ۵۵درص��دی 
تسهیالت خرید و رش��د ۲۳درصدی در تعداد مواجه 
 بوده ایم. وی با بیان این که تس��هیالت خرید مس��کن 
تک رقمی و برای بافت فرسوده 8درصد و سایر بافت ها 
۹.۵درص��د اس��ت، اف��زود: در صندوق یکم ت��ا امروز 
توانس��ته ۳۳۴هزار نفر با متوس��ط ۲۲میلیون تومان 
سپرده گذاری کرده اند، همچنین ۶۰هزار میلیارد ریال 
در بانک مسکن تجهیز منابع صورت گرفته و مردم از 

تسهیالت ارزان قیمت استفاده می کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۴.۳۴۴دالر آمریکا

۵.۴۳۵یورو اروپا

۵.8۹۶پوند انگلیس

۱.۱78درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۹8.8۰۰مثقال طال

۱۳8.۲8۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۴۵۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۹۴.۰۰۰سکه طرح جدید

7۳۵.۰۰۰نیم سکه

۴۳۲.7۰۰ربع سکه

۲8۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه شرکا و اعضای هیئت مدیره موسسه نظم آوران حفیظ به شماره ثبت ۳۳۴۱8 وشناسه 
ملی ۱۴۰۰۳۹۰۵۶77 جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در س��اعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ که 
در محل قانونی موسسه واقع در تهران، تهران نو، خیابان شهید ناصر ترابی، بن بست اول، پالک۲، طبقه اول 

تشکیل می گردد خواهشمند است حضور بهم رسانید.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده: الحاق مواردی به موضوع فعالیت موسس��ه و اصالح ماده 

اساس��نامه و مواردی که در صالحیت مجمع می باش��د.
مقامدعوتکننده:هیئتمدیره
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شماره 969

سهش��نبه روز ب��ورس ش��اخص
33واحدرشدکردودرجایگاه96هزارو

241واحدیایستاد.
بهگ��زارشایرنا،اگرچ��هدرمعامالت
دی��روزبرخیحقیقیهاتالشداش��تند
تاس��هامخ��ودرابهفروشبرس��انندو
درمقاب��لگروهیدیگرمش��غولخرید
وجمعآوریس��هامبودند،امادرمجموع
فض��ایاحتیاطومحافظ��هکاریبربازار
س��رمایهحاکمبود.چنانچهشاخصکل
ب��ازدهنقدیوقیمتیبورساوراقبهادار
تهرانازابتدایبازش��دنمعامالتروند
صع��ودیرادرپیشگرف��توتاحدود
ی��کس��اعتپ��سازش��روعمعامالت
1۵۰واحدرشدکردوبهرقم96هزارو
3۵3رسید،اماازآنبهبعدباروندنزولی
مواجهش��دودرنهایتدرتراز96هزار
و241واحدینشس��تونسبتبهروز
دوش��نبهدرمجموع33واحدرشدکرد،
اماش��اخصکلهموزنب��ا1۰۵واحد
کاهشتارقم1۷هزارو16۵افتکرد.
و ب��ورس ش��اخص ب��االی رش��د
رکوردزنیهایپیوس��تهکهسببصعود
ش��اخصبهکانال98هزارواحدیشد،
احتم��الاص��الحوتعدیلنماگ��ربازار
سرمایهراافزایشدادهاستکهمیتواند

ب��هافتمقطعیش��اخصب��ورسمنجر
شود.

پسازنوس��انهایش��دیدبورسدر
روزهایاخیر،بیشترفعاالنبازارسرمایه،
ترجی��حدادندمنتظرتحوالتباش��ندتا

مسیرحرکتخودراتعیینکنند.
البتهکارشناس��انتاکی��دمیکنندکه
باتوج��هبهمتغیرهایمثب��تاقتصادی
مانندرش��دنرخکامودیتیها)موادپایه
ومعدن��ی(دربازاره��ایجهانی،افزایش
نرخدالروگزارشهایمثبتشرکتها،
بورستاپایانامس��الرشدقابلتوجهی

راتجربهخواهدکرد.
و میلی��ارد ی��ک سهش��نبه روز
3۰4میلیونس��هم،حقتق��دمواوراق
به��اداربهارزش2ه��زارو82۵میلیارد
ری��الدر6۵هزارو848نوبتدربورس

تهرانخریدوفروششد.
بررسیشاخصهایاصلیبازارسرمایه
نی��زنش��انمیدهدکهش��اخصقیمت
)وزنی-ارزش��ی(کهدرآنارزشسهام
شرکتهایبزرگاثربیشتریبرشاخص
میگ��ذارد،1۰واح��دافزای��شیافتهو
ش��اخصکل)هموزن(کهدرآنارزش
ووزنهمهش��رکتهایبزرگوکوچک
درمحاسبهشاخصکل،یکساندرنظر

گرفتهمیش��ود،1۰۵واحدکاهشیافته
است.شاخصقیمت)هموزن(کهبیانگر
س��طحعمومیقیمتسهامشرکتهای
نی��ز اس��ت، ب��ورس در پذیرفتهش��ده
۷9واح��دپایینآمد،اماش��اخصآزاد
ش��ناورک��هبیانگ��رآنبخشازس��هام
شرکتهاس��تکهقابلمعاملهدربورس

باشد،14واحدباالرفت.
ش��اخصبازاراولکهبهش��رکتهایی
اختص��اصداردک��هازنظ��رس��رمایه،
س��ودآوریودرصدس��هامآزادش��ناور
شرایطبهتریدارند،39واحدرشدکرد
وشاخصبازاردومبورس12واحدافت
ک��رد.گروهفلزاتاساس��یدرمعامالت
روزگذشتهدرصدرگروههایبورسیقرار
داشت؛برپایهمعامالتدیروزدراینگروه
8۵س��همب��هارزش2۵۵میلیاردریال

دادوستدشد.
گ��روهفرآوردهه��اینفتیب��هارزش
168میلی��اردریالوخ��ودروبهارزش
141میلیاردری��الجایگاههایبعدیرا

بهخوداختصاصدادند.
گ��روهش��یمیاییدرردهچه��ارمب��ا
معامالت��یب��هارزش114میلیاردریال
جایگرفتوگ��روهکانیهایفلزینیز
ب��امعامالتیبهارزش1۰3میلیاردریال

ردهپنجمراازآنخودساخت.
نمادهایپارسان)نفتوگازپارسیان(،
فمل��ی)ملیصنایعم��س(،فخوز)فوالد
خوزستان(،وغدیر)سرمایهگذاریغدیر(،
وبملت)بانکملت(ومبین)پتروشیمی
مبین(درمعامالتدیروز،تاثیرمثبتبر
شاخصداشتند،اماونوین)بانکاقتصاد
نوی��ن(،فوالد)فوالدمبارکه(وس��صفها
)س��یماناصفهان(بیشترینتاثیرمنفی

رابرجایگذاشتند.
ارزش معامالت فرابورس به یک هزار 

و 477 میلیارد ریال رسید
ش��اخصفرابورس)آیفک��س(نیزدر
معام��التروزسهش��نبهروندکاهش��ی
داش��توبادوپلهافتبهرقمیکهزار
و۵۵واح��درس��ید.درمعامالتدیروز
۵33میلی��ونس��همواوراقبهاداریک
ه��زارو4۷۷میلیاردریالدر44هزارو

244نوبتدادوستدشد.
نمادهایمارون)پتروش��یمیمارون(،
هرمز)ف��والدهرمزگانجنوب(ومیدکو
)هلدین��گمعدن��یخاورمیان��ه(دیروز،
بیش��ترینتاثی��رمنف��یراب��رآیفکس
داش��ت،اماذوب)ذوبآه��ن(وزاگرس
)پتروش��یمیزاگ��رس(،تاثی��رمثب��ت
داشتندومانعافتبیشترشاخصشدند.

بورس تهران شاهد کاهش قیمت در گروه های اصلی

روز آرام بورس

رئیسادارهحسابرس��یوگزارش��گری
مالیس��ازمانب��ورسگفتکهناش��ران
پذیرفتهش��دهدربورسوفرابورسمکلف
بهافش��ایگزارشتفس��یریمدیریتدر
مقاط��عمی��اندورهای6،3و9ماه��هو
ساالنههستند.میثمقاسمیدرگفتوگو
ب��اایِبنا،افزود:همچنینناش��رانمکلفند
اظهارنظرحس��ابرسرانس��بتبهگزارش
تفسیریمدیریت،همراهصورتهایمالی
میاندورهایششماههوساالنهارائهکنند.
رئیسادارهحسابرسیوگزارشگریمالی
سازمانبورسواوراقبهادار،دربارهضرورت
ارائهگزارشتفسیریمدیریت،گفت:هدف
صورتهایمال��ی،ارائهاطالع��اتدرباره
وضعیتمالی،عملکردمالیوجریانهای

نقدییکواحدتجاریاست.

ویب��ابیاناینکهصورتهایمالیبرای
تصمیمگیریه��ایاقتصادیفع��االنبازار
مفیداست،اظهارداشت:صورتهایمالی
نیازهایمش��ترکاغلباستفادهکنندگان
راب��رآوردهمیکنداماتماماطالعاتمورد
استفادهبرایتصمیماتاقتصادیرافراهم
نمیکن��د،زی��راصورتهایمال��یعمدتاً
بیانگرآثارمالیرویدادهایگذشتهاستو
دربرگیرندهمعیارهایغیرمالیعملکرد،یا

چشماندازهاوبرنامههایآتینیست.
اینمقاممس��ئولدربارهجایگاهگزارش
تفس��یریمدیریت،اظهارداشت:گزارش
مکم��ل و متم��م مدیری��ت؛ تفس��یری
صورتهایمالیاستکههدفازآن،بهبود
اطالعاتارائهشدهاستکهارائهآنهمراه
باصورتهایمالیمنجربهتصمیمگیری

بهتربرایفعاالنبازارمیش��ود.قاس��می
درب��ارهمبن��ایتهی��هگزارشتفس��یری
مدیریت،گفت:گزارشگریمالیبینالمللی،
»Management Commentery «
یاهمانگزارشتفس��یریمدیریتتوسط
ش��رکتهاتهیهوارائهشدهوضوابطتهیه
گزارشتفس��یریمدیریت،توسطهیأت
استانداردهایبینالمللیحسابداریمنتشر
وباتصویبهیأتمدیرهس��ازمانبورسو

اوراقبهادارابالغشد.
وی،درب��ارهنحوهاظهارنظرحس��ابرس
مستقلنسبتبهگزارشتفسیریمدیریت
اظهارداش��ت:ب��اتوجهبهاینک��هگزارش
تفس��یریمدیری��ت،بخش��یازمجموعه
گزارشگریمالیاستوهمچنینباتوجه
بهتغییراس��تانداردبینالمللیحسابرسی،

اداره در مس��تقل حس��ابرس نظ��رات
حسابرسیوگزارش��گریمالیتهیهشده
اس��ت،پسازبررسیوتصویبدرکمیته
استانداردهاوآموزشاینسازمانابالغشد.
قاس��میخاطرنش��انک��رد:زمانیک��ه
حسابرس،اظهارنظرمشروطیامردودارائه
میده��د،بایدپیامدهایحاصلازموضوع
منجربهاظهارنظرمش��روطیامردودرابر
تعدیلگزارشخوددرموردسایراطالعات،

موردبررسیومالحظهقراردهد.
ویدرپایانگفت:زمانیکهحس��ابرس
نسبتبهصورتهایمالی»عدماظهارنظر«
ارائ��همیده��د،ارائهجزییاتبیش��تردر
موردحسابرسی،ممکناستبهطورکلی
»عدماظهارنظر«رانس��بتبهصورتهای

مالیتحتالشعاعقراردهد.

رئیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی بورس تأکید کرد

گزارش تفسیری مدیریت؛ بازوی کمکی صورت های مالی

فرابورس

در چهارمین روز هفته اتفاق افتاد
تغییر مالکیت 533 میلیون ورقه 

بهادار در بازارهای فرابورس
درچهارمی��نروزکاریهفت��همنته��یبهنیمه
دیم��اه،نقلوانتقالبی��شاز۵33میلیونورقهبه
ارزشاف��زونبریکه��زارو4۷۷میلیاردریالدر
بازاره��اینهگان��هفرابورسصورتگرف��ت؛ایندر
حالیاس��تکهروزدوشنبهش��اهددستبهدست
ش��دن432میلیونورقهب��هارزشنزدیکبهیک
هزارو62۷میلیاردریالبودیمکهمقایسهمبادالت
ای��ندوروز،حاکیازافزایشحجموکاهشارزش

دادوستدهاست.
بهگ��زارش»فرصتام��روز«وبهنق��لازروابط
عموم��یفرابورسای��ران،بهموازاترش��دحجمو
کاهشارزشمبادالتروزسهش��نبه،ش��اخصکل
فراب��ورسنی��زدرپ��یدوواحدکاه��شدرارتفاع
1۰۵۵واحدیایس��تادکهمعامالتمثبتدرنماد

»ذوب«مانعازافتبیشترایننماگرشد.
نماد»ذوب«عالوهبرآنکهباحدود4واحدرش��د
قیمت��ی،پربینندهتریننمادفرابورس��یبود،ازنظر
حج��موارزشمعامالتینی��زدرصدربازارهایاول

ودومایستاد.
ازسویدیگربیش��ترینافزایشقیمتمربوطبه
نماد»ودی«با4.۵درصدرشدبودوبیشترینافت
قیمتیرانیزنمادهای»دتولید«و»دبالک«تاسقف

4.9درصدیمتحملشدند.
روزسهش��نبه12دیم��اه،معاملهگ��رانس��هام
دربازاره��ایاولودومنقلوانتق��الاف��زونب��ر
213میلی��ونس��همب��هارزش3۷6میلیاردریال
رارق��مزدندودرتابلوهایمبادالت��یبازارپایهنیز
3۰1میلیونس��همبهارزشبیشاز189میلیارد

ریالرادستبهدستکردند.
درای��نمی��ان،نم��ادمعامالت��یش��رکتهای
پتروش��یمی»فس��ا«و»جه��رم«ه��ردوازگ��روه
محصوالتش��یمیاییبهترتیببیش��ترینحجمو
ارزشمبادالت��یرادربازارپای��هبهخوداختصاص

دادند.
بازاراوراقبادرآمدثابتنیزکهسهش��نبهمیزبان
جابهجاییبیشاز۷49ه��زارورقهبهارزشافزون
بر696میلی��اردریالبود،امروزس��یزدهمدیماه
پذیرایعرضهاولیهاس��نادخزانهاس��المیدرنماد

»اخزا6۰3«خواهدبود.
همچنینمعاملهگرانتابلواوراقتسهیالتمسکن
روزسهش��نبهبیشاز۵6هزارورقهرابهارزشبالغ

بر41میلیاردریالخریدوفروشکردند.
گفتنیاستدرمیاناوراقتسه،امتیازتسهیالت
مسکنآذرماه96بادادوستدبیشاز28هزارورقه
بهارزشبیشاز21میلیاردریال،بابیشتریناقبال

ازسویمعاملهگرانروبهروشد.

تبرک به فرابورس آمد
نم��اد»تب��رک«متعلقب��ه»گ��روهکارخانجات
صنعتیتبرک«بهعنوانیکصدوشصتوهشتمین
نم��ادمعامالتیدریازدهمدیم��اه96دربازاردوم

فرابورسایراندرجشد.
ب��هگزارش»فرصتام��روز«وبهنقلازفرابورس
ایران،ش��رکتگروهکارخانجاتصنعتیتبرککه
درمهرماهس��الجاریدرگ��روهمحصوالتغذایی
وآش��امیدنیبهجزقندوش��کردرفرابورسپذیرش
شد،دربدوتأسیسمبلغ۵۰۰میلیاردریالسرمایه
داشتکهطیچندمرحلهافزایشسرمایهاینرقم
بهبیشاز2هزارو231میلیاردریالدرپایانسال

مالیمنتهیبه3۰اسفند9۵رسیدهاست.
درترکی��بس��هامداریتبرک،ش��رکتتوس��عه
صنع��توعم��رانتب��رکخاورمیانهب��ادراختیار
داشتن8۷/9درصدازسهامگروهکارخانجاتتبرک،

سهامداراصلیاست.
گروهکارخانجاتصنعت��یتبرکدرزمینهتولید
انواعمحصوالتکش��اورزی،دامیوغذاییتوس��ط
کارخانج��اتوابس��تهب��هش��رکتومجتمعه��ای
کش��اورزی،خریدوف��روشمحص��والتغذای��یو
پروتئینیوکش��اورزی،تولی��دوخریدوفروشانواع
پاس��توریزهوخریدوف��روش لبن��ی فرآوردهه��ای
ان��واعمیوهوس��بزیجات،بس��تهبندیوتولیدانواع
محصوالتصنایعتبدیلیغذاییو...فعالیتمیکند.

 »اخزا 603« امروز عرضه می شود 
امروزچهارش��نبه13دیماهش��اهدعرضهاسناد
خزانهاسالمیدرنماد»اخزا6۰3«کهدر1۰مهرماه

سال9۷سررسیدمیشود،خواهیمبود.
تع��دادکلایناوراق19میلی��ونورقهبهارزش
19ه��زارمیلیاردریالاس��تکهدرمهرماهس��ال
جاریتوس��طوزارتاموراقتصادیوداراییمنتشر
ودربیس��توچهارمآبانم��اهدربازارابزارهاینوین

مالیفرابورسپذیرششد.
گفتنیاستهمزمانباپذیرشاخزا6۰3دونماد
معامالتی»اخزا6۰1«و»اخزا6۰2«نیزدرفرابورس
پذیرششدندکهاخزا6۰2اواسطآذرماهعرضهشد
وبانرخمؤثربازدهتاسررس��ید16.49وبازدهساده

16.۰۷درصدیدرحالمعاملهاست.

EPS آخرین خبرها از دستورالعمل حذف
 پیشنهاد فعاالن بازار سرمایه

 روی میز هیأت مدیره
معاوننظارتبربورسهاوناش��رانسازمانبورس
واوراقبه��ادارازتقاض��ایفعاالنبازاربرایانتش��ار
همزمانگزارشتفسیریمدیریتوپیشبینیعملکرد
آتیش��رکتهاخبرداد.حس��نامیریدرگفتوگو
باس��نا،گفت:س��ازمانبورسواوراقبه��ادارقبلاز
اعمالاصالحاتدردستورالعملهایافشا،معامالتو
پذیرش،طیفراخوانعمومینظ��راتفعاالنبازاررا
دریافتودرنس��خهنهاییدستورالعملهالحاظکرد.
بااینحالدرخواس��تبرخیفعاالنبازارسرمایهاین
استکههمزمانباانتشارگزارشتفسیریمدیریت،
گزارشپیشبینیعملکردآتیشرکتهانیزکماکان
افشاشودکهاینپیشنهادراجهتتصمیمگیرینهایی

بهاعضایهیأتمدیرهسازمانمنتقلخواهیمکرد.
ویباتأکیدبراینکهس��عیس��ازمانبرایناس��ت
کهتبعاتاحتمالیحذفپیشبینیعملکردناش��رو
جایگزینکردنگزارشتفس��یریمدیریتبهحداقل
برسد،تصریحکرد:ازدیدگاهاغلبفعاالنبازارسرمایه
اص��الحدس��تورالعملهایفوقالذک��ر،اق��دامبزرگ
وارزش��مندیاست،امادررابطهباش��یوهاجرایآن
بحثهاونقدهاییوجودداردکهمهمترینآنهاروش
جایگزینیگزارشتفسیریبهجایپیشبینیعملکرد
اس��ت.امیریبابی��اناینکهمفروض��اتپیشبینی
عملکردناش��ردرگزارشتفس��یریمدیریتنیزقابل
گ��زارشخواهدبود،افزود:ضوابطگزارشتفس��یری
مدیریتوراهنمایبهکارگیریآنتدوینومنتش��ر
شدهاس��ت.درگزارشتفسیریمدیریت،مدیرواحد
تج��اریمیتواندکلیهمفروضاتتح��تکنترلرادر
بخشاطالعاتآیندهنگرافش��اکند.عالوهبراینطی
استعالمبهعملآمدهازکمیتهفنیسازمانحسابرسی،
اظهارنظرحسابرسنسبتبهگزارشتفسیریمدیریت
مطابقبااستانداردبینالمللیحسابرسیشماره۷2۰
بالمانعاس��ت.مع��اوننظارتبربورسهاوناش��ران
س��ازمانبورسواوراقبهادارتأکیدکرد:بررسیهای
ص��ورتگرفتهحاک��یازاینموضوعب��ودکهحذف
گزارشپیشبینیعملکردمنجربهکاهشزمانتوقف

طوالنیمدتنمادهامیشود.
ویدرعینحالاف��زود:یکیازبحثهایجدی
کهازابتدادرهیأتمدیرهس��ازمانمطرحمیش��د
ای��نبودکهافش��ایگزارشپیشبین��یدرآمدهر
سهماختیاریباشدکهاعضایهیأتمدیرهسازمان
اختی��اریبودنآنرامض��ربهحالبازارس��رمایه
تش��خیصدادن��دوجمعبن��دیآنهاای��نبودکه
اختیاریبودنافش��ایگزارشپیشبینیدرآمدهر
س��همباعثخطدهیبهبازارخواهدش��د.امیری
همچنینازاهمیتیافتنبیشازپیشگزارشهای
ماهانهخبردادوگفت:بااجرایدس��تورالعملهای
جدید،برخورده��ایانضباطیش��دیدتروجدیتر
بایدم��وردتوجهقراربگیرد،ب��هخصوصدررابطه
بادستکاریهایاحتمالیواستفادهاطالعاتنهانی
کهای��نموضوعنیزدردس��تورکارهی��أتمدیره
س��ازماناس��ت.ویبابیاناینکههرگونهتغییردر
نقطهآغازممکناستبامقاومتهاییروبهروشود،
یادآورش��د:هماکنونانتشارمستقیماطالعات،یک
مزیتبزرگبازارس��رمایهاس��ت،لیک��ندرابتداو
درزماناجرابامخالفته��اومقاومتهاییروبهرو
بود.معاوننظارتبربورسهاوناش��رانس��ازمان
ب��ورسواوراقبه��ادارتأکیدکرد:پیش��نهادیبه
هی��أتمدیرهس��ازمانارائهش��دهک��هدرصورت
تخط��یناش��رازالزاماتدس��تورالعملهایمصوب
س��ازمان،خدماتبازارسرمایهبرایسهامدارعمده
ناش��رمحدودمیش��ود.ویدرخصوصنمادهای
تعلیقش��دهفعلینیزعنوانک��رد:بهزودیهمه
نمادهاییکهشفافس��ازیک��ردهوابهاماتخودرا

رفعکردهباشند،بازگشاییمیشوند.

 آغاز صعودی بورس های آسیایی
 در سال ۲0۱۸

بابازگش��تمعاملهگرانس��هامب��هکار،بورسهای
آس��یاییفعالی��تخ��وددرس��الجدیدراروزس��ه
ش��نبه،باافزایشآغازکردندک��هدراینمیانبورس
هنگکنگعملکردش��اخصتریداش��ت.بهگزارش
خبرگزاریفرانس��ه،س��هامدارانمنطقهپایینآمدن
شاخصهایبازارنیویورکدرآخرینروزسال2۰1۷
رانادی��دهگرفتندودرع��وضآمارهایقویازبهبود
سودشرکتهاوامیدبهاینکهالیحهکاهشمالیاتی
ترامپباعثش��تابدررش��دآمریکامیشودرامورد
توجهق��راردادن��د.س��رمایهگذارانهمچنینمنتظر
انتشارآمارمهماشتغالآمریکادرپایانهفتههستند
کهجزییاتتازهایازسالمتبزرگتریناقتصادجهان
رافراهمخواهدکرد.بورسهنگکنگروزسهش��نبه
دررش��دقیمتهاپیشروبودو1.6درصدجهشکرد
کهبیش��ترینمیزانازس��ال2۰۰۷تاکنونبهشمار
میرود.شاخصبورسش��انگهایبهکمکآماریکه
نش��انمیدادفعالیتتولیدیچیندرماهدسامبربه
توسعهخودادامهدادهاست،یکدرصدافزایشیافت.
درس��ایربازارها،بورسسنگاپورپسازانتشارارقامی
مبنیبراینکهاقتصادایندولتش��هرتوانس��تهاست
تاعملکردیفراترازبرآوردهادرس��هماههآخرسال

گذشتهداشتهباشد،۰.3درصدرشدداشت.

نگاه

دریچه

بینالملل
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شماره 969

جلس��ه ش��ورای عالی مناط��ق آزاد 
تج��اری – صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی 
عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد. 
به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری 
در این جلس��ه با اشاره به گزارش دبیر 
ش��ورا در خصوص عملکرد چهار سال 
گذشته دبیرخانه شورای عالی، گزارش 
ارائه ش��ده را مثب��ت و امیدوارکنن��ده 
ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این شورا 
در دوره جدی��د نیز فعالی��ت خود را با 

شتاب هرچه بیشتر ادامه دهد. 
اف��زود:  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
مناط��ق آزاد از مزیت ها و معافیت های 
مختلف��ی برخوردارن��د و اگ��ر از ای��ن 
ویژگی ها به درس��تی اس��تفاده ش��ود، 
این مناطق می توانند به کانون توس��عه 
ص��ادرات و ج��ذب س��رمایه گذاری در 

کشور تبدیل شوند. 
برنامه ریزی  همچنی��ن  جهانگی��ری 

دبیرخانه برای ایجاد ش��عب بانک های 
خارجی در مناطق آزاد و نیز راه اندازی 
در  بین الملل��ی  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
ای��ن مناطق را گام��ی مثبت در جهت 
توس��عه این مناطق دانس��ت و بر لزوم 
بسترس��ازی ب��رای تحقق ای��ن اهداف 
تاکی��د کرد و خواس��تار اجرایی ش��دن 
س��همیه ارزی واردات کاال برای فروش 
در سطح خرده فروشی مناطق آزاد شد. 
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
اینکه اس��تقرار گمرک در مناطق آزاد 
اروند و ارس هم اکنون در دس��تور کار 
قرار دارد، بر لزوم اس��تقرار گمرک در 
مب��ادی ورودی و خروج��ی در س��ایر 
مناطق آزاد تا پایان س��ال جاری تاکید 
ک��رد و از گم��رک جمهوری اس��امی 
ایران و دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق 
آزاد تج��اری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
خواست این موضوع را پیگیری کنند. 

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی 

و دارایی، دادگستری، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرس��ازی، امور خارجه، 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری و رئیس سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت نی��ز حض��ور 
داش��تند، دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تج��اری- صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی 
گزارش��ی از عملکرد این شورا در چهار 

سال گذشته ارائه کرد. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت صورت های 
مال��ی و گزارش عملک��رد هیأت مدیره 
س��ازمان های مناطق آزاد اروند، ماکو، 
انزل��ی، کیش، ارس و قش��م منتهی به 
اسفندماه 1395 و نیز صورت های مالی 
و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان 
منطقه آزاد چابهار منتهی به اسفندماه 
تصوی��ب  1395ب��ه  1394و   ،1393

رسید. 
تمل��ک  ط��رح  وضعی��ت  ص��ورت 
دارایی های س��رمایه ای سازمان منطقه 

آزاد قش��م )مربوط به پل خلیج فارس(، 
اصاح ماده 15 اساسنامه سازمان های 
صنعت��ی،   � تج��اری  آزاد  مناط��ق 
تغیی��ر ضری��ب بهای خدم��ات ناوبری 
و فرودگاه��ی در مناط��ق آزاد کش��ور 
مطابق با س��رزمین اصلی، طرح جامع 
پتروش��یمی  اقتصادی  وی��ژه  منطق��ه 
در بن��در ماهش��هر با رعای��ت الزامات 
زیس��ت محیطی از دیگر موضوعاتی بود 
که در این جلس��ه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و تصویب شد. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت همچنی��ن 
س��ازمان مس��ئول، گرای��ش و تعیین 
محدوده مناطق ویژه اقتصادی ش��وش 
و بروج��رد تعیین و با تغییر س��ازمان 
اقتص��ادی  وی��ژه  مناط��ق  مس��ئول 
جازموریان و دامغان موافقت ش��د و با 
تمدید مهلت تدوین طرح جامع مناطق 
آزاد تج��اری � صنعتی کیش، قش��م و 

چابهار موافقت شد. 

ورود موق��ت کاال ب��ه عن��وان یک 
روی��ه تجاری در دو س��ه س��ال اخیر 
در تجارت ایران افزایش یافته اس��ت؛ 
روی��ه ای ک��ه براس��اس آن کاالهای 
معینی تحت ش��رایطی خاص به طور 
موقت به قلمرو گمرکی وارد می شوند 
ت��ا در مهلت��ی معین ب��دون تغییر از 

گمرک خارج شوند. 
به گزارش ایس��نا، ورود موقت کاال، 
رویه گمرکی اس��ت که براس��اس آن 
تحت  می توانن��د  معین��ی  کااله��ای 
ش��رایطی به ط��ور موق��ت ب��ه قلمرو 
گمرکی وارد ش��وند. ای��ن کاالها باید 
ظرف مهل��ت معینی که گمرک ایران 
تعیین می کند، ب��دون اینکه تغییری 
در آن ایجاد ش��ود از گم��رک خارج 
ش��وند؛ البت��ه تغییرات ناش��ی از این 
استهاک از این حکم مستثنی است. 
همچنین برای ورود موقت کاالهایی 
که به منظور شرکت در نمایشگاه های 
بین الملل��ی وارد می ش��وند، تنظی��م 
اظهارنام��ه و انجام تش��ریفات قطعی 
تعه��د  و  اس��ت  ض��روری  گمرک��ی 
نمایندگی های سیاس��ی کشور متبوع 
ش��رکت کننده در نمایش��گاه مستقر 
در کش��ور به لحاظ قانون��ی به عنوان 

تضمین معتبر پذیرفته می شود. 
طبق گفته فعاالن اقتصادی در اتاق 
بازرگانی ورود موقت کاال از سال های 
قبل هم در داخل انجام می شده است، 
اما در دو - س��ه سال اخیر روند ورود 

موقت کاال افزایش پیدا کرده است. 
در مورد کاالی مجاز که موقتا وارد 
می ش��ود، اجازه ورود موقت مستلزم 
اخذ س��پرده به می��زان مبلغی معادل 
حق��وق گمرک��ی و س��ود بازرگانی و 
عوارض  است که به واردات قطعی آن 
کاال تعل��ق می گیرد. به عاوه حداکثر 
جریم��ه احتمالی نقدا ی��ا با تضمین 
بانکی است. اجازه ورود موقت موضوع 
م��اده ۲4 آیین نام��ه اجرای��ی قانون 

مق��ررات ص��ادرات و واردات فقط به 
کارخانج��ات، ش��رکت ها و واحدهای 
تولیدی )اعم از صنفی یا صنعتی( که 
پروانه معتبر دارند، داده خواهد شد. 

واحده��ای بازرگان��ی و تعاونی ه��ا 
در صورتی می توانن��د از این مقررات 
استفاده کنند که با واحدهای تولیدی 
دارای پروان��ه معتبر ق��رارداد منعقد 
کرده باش��ند. اجازه ورود موقت لوازم 
بس��ته بندی در ح��د ص��ادرات واحد 
تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص 
گم��رک و در ص��ورت ل��زوم پس از 

کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذی ربط، 
مرکز توس��عه صادرات ایران یا تشکل 

صادراتی ذی ربط صادر خواهد شد. 
به ط��ور کل��ی مواردی ک��ه گمرک 
مجاز ب��ه ترخیص کاال به عنوان ورود 
موقت اس��ت طبق م��واد 133 لغایت 
155 آیین نام��ه اجرایی قان��ون امور 
گمرک��ی و م��اده 1۲ قان��ون مقررات 
صادرات و واردات و ماده ۲4 آیین نامه 
اجرایی مق��ررات ص��ادرات و واردات 
پیش بین��ی ش��ده که به ش��رح ذیل 

فهرست می شود: 

- ورود موقت کاالهای خارجی برای 
شرکت در نمایشگاه های بین المللی

- ورود موق��ت کاال ب��رای تعمیر یا 
تکمیل

دس��تگاه های  موق��ت  ورود   -
فیلم ب��رداری و عکس برداری هوایی و 

مطالعات علمی یا فنی و . . . 
و  نقلی��ه  وس��ایل  موق��ت  ورود   -

محفظه های مخصوص حمل کاال
- ورود موق��ت دام ک��ه ب��ه منظور 

تعلیف موقتا وارد کشور می شود
- کاالهایی که طبق کنوانسیون های 
گمرکی بین المللی به طور موقت وارد 

می شوند
- ورود موق��ت کاال ی��ا م��واد اولیه 
جهت تولید و تکمیل یا بس��ته بندی 
بیش��ترین  کااله��ای صادرات��ی )که 

اهمیت را در کشور ما دارد.(
در پروانه هایی که ب��ه منظور ورود 
موقت صادر می ش��ود، مهلت استفاده 
قید می ش��ود و دارنده پروانه باید در 
مهلت تعیین شده کاال را برای اعاده به 
خارج معرفی کن��د. مگر اینکه دالیل 
موجهی برای تمدید داش��ته باشد که 

ممکن است پذیرفته شود. 
بر این اس��اس تضمین��ی که طبق 
مق��ررات از واردات ورود موق��ت ب��ه 
عنوان سپرده وصول شده است، وقتی 
مس��ترد می ش��ود ک��ه کاال در مدت 
اعتبار پروانه ی��ا قبل از انقضای مدت 
آخرین تمدید، بازگش��ت داده ش��ده 

باشد. 
اگر م��دت اعتبار پروانه ورود موقت 
منقضی شده باشد و این مدت بیش از 
یک ماه باشد سپرده تودیعی به درآمد 
قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم 
نمی ش��ود. اگر این مدت حداکثر یک 
ماه و مبنی بر عذر موجه باشد ممکن 
است س��پرده تودیعی با اجازه گمرک 
ای��ران و ب��ا دریافت جریمه مس��ترد 

گردد. 

کدام کاالها می توانند به طور موقت وارد شوند 

تاکید جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد

مناطق آزاد به کانون توسعه صادرات  و جذب سرمایه گذاری تبدیل شوند
اخبار

 افزایش حبابی قیمت تخم مرغ
 به زودی می شکند

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی از برخورد و تشکیل پرونده برای 50 واحد 
تولی��دی و توزیع در بحث تخم مرغ در س��طح اس��تان با 
محوریت مشهد خبر داد. علی باخرد در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه اقدامات نظارتی و کنترلی در بحث کاالهای 
اساسی همواره وجود دارد، اظهار کرد: طی هفته های اخیر 
ب��ا توجه به افزایش غیرمنطقی قیمت این کاال برخوردها 
و نظارت ها در این حوزه تش��دید ش��ده است. وی عنوان 
کرد: از اوایل آبان ماه اقدامات نظارتی در این حوزه ش��روع  
ش��ده و تا ده��م آذرماه در مجموع ب��ا 50 واحد متخلف 
در حوزه تولید و توزیع براس��اس گزارش��ی های بازرسی 
شناس��ایی و برای آنها پرونده تشکیل شد. معاون بازرسی 
و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: مجموع ارزش ریال��ی تخلف این واحدها 5میلیارد 
و 179 میلی��ون و ۲60هزار ریال بوده اس��ت. وی با بیان 
اینکه پرونده های تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال  شده 
است، گفت: بخشی از آنها در شعب بدوی رسیدگی شده و 

بخشی هم در حال بررسی و رسیدگی است. 
باخرد با اش��اره به اینکه طی روزهای اخیر این اقدامات 
نظارتی و برخورد با متخلفان در این زمینه تش��دید شده 
است، عنوان کرد: با عرضه محصول با نرخ مصوب در کنار 
اقدامات ما، امید اس��ت طی روزه��ای آینده این قیمت ها 
تعدیل  شده و کاهش یابد. وی عنوان کرد: اقدامات نظارتی 
در ح��وزه گن��دم، آرد و نانوایی ها هم با جدیت در دس��ت 
انجام اس��ت و گزارش هایی مبنی ب��ر افزایش نرخ آن طی 
روزهای اخیر داشتیم که طی جلسات کارگروه گندم و آرد 
تصمیمات نظارتی مربوطه اباغ شده این حوزه هم رصد و 
گزارش مربوطه تنظیم  شده است. باخرد با تاکید بر اینکه 
نظارت بر انبارهای کاالهای اساس��ی و مواد غذایی هم در 
راس کار نظارتی این س��ازمان است، افزود: اخیرا گزارشی 
مبنی بر تغییر قیمت برنج وارداتی دریافت شد که بافاصله 
موضوع پایش و طی سرکش��ی از انبارها و بررسی دالیل، 
نس��بت به اقدام الزم در این حوزه تصمیم گیری شد. وی 
ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت تخم م��رغ حبابی بود، گفت: 
افزایش قیمت نهاده ها درنهایت باید منجر به افزایش قیمت 
۲0درصدی تخم مرغ می شد، اما به یک باره قیمت هر کیلو 
تخم م��رغ از حدود 45 هزار ریال ب��ه حدود 80 هزار ریال 
رسید که امری منطقی نبود، چنانکه این امر باید بر تولید و 
قیمت گوشت مرغ هم اثرگذار باشد اما اینگونه نبود.  معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی با تاکید بر اینکه هم اکنون تولید استان مازاد بر نیاز 
هم هست و کمبودی از نظر تولید وجود ندارد، تصریح کرد: 
در این راس��تا هم با اقدامات در دست انجام به سرعت این 

افزایش حبابی قیمت تخم مرغ می شکند. 

 طاقچه باالی بازار جهانی
برای پوشاک ایرانی! 

در 10 س��ال گذش��ته صادرات پوش��اک ایرانی از نظر 
حجمی و ارزش حدود سه برابر کاهش یافته است. 

به گزارش ایس��نا، مروری بر آمارهای صادراتی گویای 
این است که وضعیت کشور در حوزه صادرات پوشاک در 
س��ال های گذش��ته به طور دائم روندی رو به افول را طی 
کرده و ش��اید بتوان گفت نقطه اوج آن سال 1388 بوده 
اس��ت. در مدت 10 سال گذش��ته صادرات انواع پوشاک 
ایرانی از 10 هزار و 800 تن در سال 1385 به 3800 تن 
در سال 1395 رسیده و حدود سه برابر کاهش یافته است. 
از نظر ارزش نیز در ش��رایطی که حج��م این صادرات در 
سال 1385 معادل 130 میلیون دالر بوده در سال 1395 

این رقم به 46.۲ میلیون دالر رسیده است. 
اما در تمام این س��ال ها بازار هدف برای پوشاک ایرانی 
به چند کش��ور همس��ایه محدود ش��ده و در این سال ها 
کشورهایی مانند عراق، افغانستان، قرقیزستان، آذربایجان 
و ترکمنستان عمده بازار واردات پوشاک از ایران بوده اند. 
البته در برخی سال ها کشورهای دیگری مانند پاکستان، 
امارات، گرجستان و آذربایجان نیز در لیست این کشورها 
قرار داش��ته اند، اما ظرف دو س��ال گذش��ته جای آنها در 
بازارهای صادراتی ایران خالی بوده اس��ت. همچنین طبق 
مس��تندات در س��ال 1395، 63درصد پوش��اک ایران به 
عراق، ۲۲درصد افغانس��تان، 3درصد قرقیزستان، 3درصد 

ترکمنستان و ۲درصد آذربایجان صادر شده است. 

رشد 6 برابری واردات پوشاک
در ش��رایطی که صادرات ایران در حوزه پوشاک روز به 
روز کمتر می ش��ود، واردات وزنی در این س��ال ها بیش از 
ش��ش برابر رشد داشته اس��ت؛ بدین ترتیب در شرایطی 
که در س��ال 1385، میزان واردات پوشاک حدود 1000 
تن بوده، این رقم در س��ال گذشته )1395( به 6۲00 تن 
رسیده است. از نظر ارزش نیز در سال 1385، پنج میلیون 
و 855 دالر کاال وارد کش��ور ش��ده که این رقم در س��ال 
1395 بیش از 10 برابر افزایش یافته و به 60میلیون دالر 

رسیده است. 
در س��ال گذش��ته چین، ترکیه، هند، ایتالیا و انگلیس 
اصلی ترین صادرکنندگان پوش��اک به ای��ران بوده اند. در 
س��ال های قبل از آن نیز کشورهایی مانند امارات، آلمان، 
بلژیک، ایتالیا، س��وییس، اسپانیا، امارات متحده عربی نیز 
در جدول صادرکنندگان عمده پوش��اک ب��ه ایران جای 

گرفته اند. 
اما صادرات جهانی پوشاک در سال های ۲004 تا ۲016 
نیز با رشدی دو برابری مواجه شده و از ۲49میلیارد دالر 
در سال ۲004 به 435 میلیارد دالر در سال ۲016 رسیده 

است. 

اخبار

 برندسازی و بسته بندی
 راهکارهای جلوگیری از قاچاق

و اختالط برنج ایرانی
مدیر بازرگانی انجمن برن��ج ایران و مدیرعامل مرکز 
بین المللی تج��ارت برنج مازندران گفت که پیش��نهاد 
می شود مراکز عرضه برنج مجاب به استفاده از نام تجاری 
و بسته بندی های مخصوص برنج با آرم مشخص باشند. 
این مراکز باید مجوز و پروانه کس��ب داشته باشند و این 
اطاعات روی بس��ته بندی نصب ش��ود. در این صورت 
اس��ت که از عرضه برنج قاچاق، مخلوط و بدون کیفیت 
جلوگیری می شود. سیداسماعیل یزدان پناه در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه امروز طبق سیاست های وزارت 
جهاد کشاورزی سموم آالینده و مهلک از چرخه سموم 
کش��ور حذف ش��ده و اجازه واردات به این سموم داده 
نمی ش��ود، تصریح کرد: س��مومی که ام��روز در بخش 
کش��اورزی ایران استفاده می شود سمومی سالم است و 
پس از مهلت دو هفته ای اثرات این سموم از بین می رود، 
از این رو س��مومی که امروز در کش��ت برنج اس��تفاده 
می شود سالم بوده و اثر س��وئی ندارد. مدیرعامل مرکز 
بین الملل��ی تجارت برنج مازندران با بیان اینکه در مورد 
فلزات س��نگینی که در برنج های خارج��ی وجود دارد 
آالیندگی این برنج تایید شده است، عنوان کرد: عوارض 
برنج خارجی آلزایمر و س��رطان در دوره پیری است، اما 
این اثرات در برنج ما وجود ندارد. یکی از دالیل سالم بودن 

برنج در مازندران وجود آب سالم در کشت برنج است. 
یزدان پناه با تاکید بر اینکه مرکز بین المللی تجارت برنج 
مازندران در آمل با اشاره به اینکه در یک آزمایشگاه ویژه 
کیفیت برنج اس��تان ارزیابی شده است، تصریح کرد: در 
این آزمایشگاه تدوین استاندارد پسته به صورت جهانی 
انجام ش��ده اس��ت و نیز۲0 رقم برنج مازن��دران در این 
آزمایشگاه بررسی و اثبات شده که برنج مازندران سالم 
است. همچنین در کش��ت دوم هم با توجه به استفاده 
سموم بیشتر نگرانی وجود داشت شاید به دلیل سموم 
بیشتر خطراتی داشته باشد که سامت آن نیز مورد تایید 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه هزینه آزمایش کیفیت برنج 
مازندران از سوی مرکز بین المللی تجارت برنج استان در 
آمل تامین شده است، افزود: این شرکت و پایانه برنج در 
آمل تحقیقات در زمینه سامت برنج را انجام داد زیرا این 
به نفع کشاورز است که از سامت محصول خود مطمئن 
شود. امروز در دنیا مرغوبیت برنج مازندران بی نظیر است 
و به صورت قاطع می گویم بهترین نوع برنج دنیا در استان 
ما کشت می ش��ود. زمانی که برنج طارم را در کنار سایر 
برنج ها قرار می دهیم متوجه کیفیت این محصول خواهیم 
ش��د.  یزدان پناه بیان کرد: در نمایشگاه های موادغذایی 
نیز که این پایانه حضور داشت و کیفیت برنج استان نیز 
سنجیده ش��ده بود از کیفیت برنج مازندران حیرت زده 
شده بودند. وی با تاکید بر اینکه اختاط برنج مازندران با 
برنج خارجی عموما در مازندران صورت نمی گیرد، گفت: 
وقتی افرادی شناسنامه دار برنج عرضه می کنند نیازی به 
اختاط ندارند اما ممکن است در شهرستان های مبدا و 
مراکز فروش دیگر برخی این اقدامات را انجام دهند که 

درصد بسیار اندکی است و تاثیری در بازار برنج ندارد. 
مدیرعام��ل مرکز بین المللی تجارت برن��ج مازندران 
ب��ا اعام اینکه برخی رفتارهای نظارتی با فروش��ندگان 
برنج نادرس��ت است و نباید به هر بهانه ای وارد انبارهای 
برنج فروشان شد، عنوان کرد: نظارت در مراکز فروش برنج 
و جایی که برنج به دست مصرف کننده می رسد نیز باید 
دارای اهمیت باشد. این شیوه ها در بازار تاثیر منفی دارد. 
مدیر بازرگانی انجمن برنج ایران تصریح کرد: پیشنهاد 
می شود مراکز عرضه برنج مجاب به استفاده از نام تجاری 
و بسته بندی های مخصوص برنج با آرم مشخص باشند. 
این مراکز باید مجوز و پروانه کس��ب داشته باشند و این 
اطاعات روی بس��ته بندی نصب ش��ود. در این صورت 
اس��ت که از عرضه برنج قاچاق، مخلوط و بدون کیفیت 
جلوگیری می ش��ود. می توان نظارت را به محل مصرف 
برنج یعنی در هتل ها و رستوران کشاند و بر محل عرضه 

برنج در این مکان ها نیز نظارت کرد. 

ایران چهارمین واردکننده بزرگ 
تیالپیا از چین شناخته شد

فائ��و اعام کرد ایران ب��ا واردات 6900 تن ماهی 
تیاپی��ا از چین در نیمه نخس��ت ۲017 چهارمین 
واردکنن��ده بزرگ این ماهی از چی��ن در این مدت 

شناخته شده است. 
به گزارش تس��نیم، آمارهای منتشرش��ده از سوی 
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان 
می ده��د ایران چهارمی��ن واردکننده ب��زرگ ماهی 

تیاپیا از چین در نیمه نخست ۲017 بوده است. 
در ماه ه��ای ژانویه تا ژوئ��ن ۲017 بالغ بر 6900 
ت��ن ماهی تیاپی��ا از چین وارد ایران ش��ده که این 
رقم معادل 3.6درصد از کل صادرات ماهی تیاپیای 

چین در این دوره بوده است. 
براس��اس گزارش فائو، آمریکا ب��ا واردات 38 هزار 
تنی، بزرگ ترین واردکنن��ده این نوع ماهی از چین 
بوده اس��ت. س��احل عاج ب��ا واردات 14700 تنی و 
مکزیک با واردات 9400 تنی به ترتیب در رتبه های 

دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند. 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د ای��ن ماه��ی 
س��می بوده و مصرف آن س��امتی انسان را به خطر 
می اندازد. به ویژه اینکه اخباری نیز در مورد شرایط 
غیربهداشتی پرورش این ماهی در چین منتشر شده 

است. 



طی ۳ سال اخیر چه تعداد 
خودروی خارجی وارد کشورمان 

شده  است؟ 
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان 
خ��ودرو در مصاحبه ای با رادیو اعالم  کرد که طی 
سه سال گذشته روند واردات خودروی خارجی به 
صورت کاهش��ی بوده و هر سال کمتر از سال قبل 

واردات خودرو داشتیم. 
وی در ای��ن مصاحب��ه افزود: تع��داد خودروی 
وارد شده به کشور طی سه سال گذشته به ترتیب 
۱۳۰، ۸۰ و ۶۸ هزار خودرو بوده  است. ذائقه مردم 
در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده است، 
بخشی از نیاز مردم به خودروهای سی کی دی که 
هم��ان واردات قطعات و مونتاژ آنه��ا بوده تأمین 

 شده است. 
رضایی در مورد دلیل نوس��ان واردات خودروی 
خارج��ی ب��ه کاه��ش و افزایش تقاضا در کش��ور 
اش��اره  و دلی��ل نوس��ان را تقاضای م��ردم اعالم  
ک��رد. دولت های مختلف از خودروس��ازان داخلی 
حمایت ه��ای زی��ادی انجام  داده اند و امس��ال نیز 
به دلیل نامگ��ذاری ویژه آن، این حمایت ها وجود 

داشته  است. 
رئیس انجم��ن صنفی واردکنن��دگان  خودروی 
خارج��ی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی در م��ورد عدم 
رقابت درس��ت در صنعت خودروس��ازی گفت: تا 
زمانی که واردات خودرو به طور کامل آزاد  نش��ود، 
خودروس��ازان دلیلی برای رقابت نخواهند  داشت. 
این صنع��ت جزو مهم ترین بخش ه��ای زیربنایی 

اقتصاد است که باید نگاه ویژه ای به آن شود. 

ایران و آذربایجان خودروی 
مشترک تولید می کنند

رایزن بازرگان��ی جمهوری اس��المی ایران در 
جمهوری آذربایجان از به ثبت رس��یدن شرکت 
خودروسازی مش��ترک این دو کشور خبر داد و 
گفت که به زودی شاهد تولید پنج نوع خودروی 
مشترک از سوی ش��رکت خودروسازی مشترک 

ایران و آذربایجان خواهیم بود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »محمدابراهیم نق��ی زاده« 
اف��زود: ش��رکت خودروس��ازی مش��ترک ایران و 
آذربایجان به نام »آزکرون« در این کشور با سهم 
مشارکتی 75درصدی ش��رکت آزماش آذربایجان 

و 25درصدی ایران خودرو به ثبت رسیده است. 
به گفته رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران 
در آذربایجان ای��ن کارخانه در مراحل پایانی قرار 
دارد و پیش بین��ی می ش��ود این ش��رکت تا پایان 

امسال به بهره برداری برسد.
براس��اس گزارش س��ازمان توس��عه و تجارت، 
نق��ی زاده گف��ت: قرار اس��ت پیش از پایان س��ال 
ج��اری عملی��ات انتق��ال و حمل تجهی��زات این 

کارخانه انجام شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت تولید این ش��رکت 
خودرو س��ازی ۱۰ ه��زار خ��ودرو اس��ت، اف��زود: 
هدف گذاری برای تولید اولیه این ش��رکت، ۳هزار 
خ��ودرو و در مرحله بعدی 5ه��زار خودرو خواهد 

بود. 
گفتنی اس��ت، این کارخانه در ۱75 کیلومتری 
باکو و در محل نفت چاال واقع شده که برای تولید 

پنج مدل خودروی سواری آماده است. 
به گ��زارش ایرنا،  »ش��اهین مصطفی اف« وزیر 
اقتصاد جمهوری آذربایجان در نشس��ت رئیس��ان 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران 
و جمهوری آذربایجان ک��ه آبان ماه در باکو انجام 
ش��د، اعالم کرد ک��ه حجم مب��ادالت تجاری این 
کش��ور با ایران در 9ماهه نخس��ت س��ال 2۰۱7 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد افزایش 

یافته است. 
به گفته وی در س��ال 2۰۱۶ نیز حجم مبادالت 
میان دو کش��ور نس��بت به س��ال 2۰۱5میالدی 

7۰درصد افزایش یافته بود. 
در آن نشس��ت وزیر اقتصادی آذربایجان اعالم 
ک��رد که در ح��ال حاضر 5٤۶ ش��رکت ایرانی در 
جمهوری آذربایج��ان فعالیت می کنند و در چهار 
س��ال اخیر بیش از ٤۰ س��ند هم��کاری میان دو 

کشور امضا شده است.
 س��اخت کارخان��ه مش��ترک خودرو س��ازی و 
کارخان��ه داروس��ازی در جمه��وری آذربایجان از 

جمله این پروژه ها است. 
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اکثری��ت  مخالف��ت  پ��ی  در 
نماین��دگان مجلس ب��ا افزایش 
قیمت بنزین به ۱5۰۰ تومان و 
از س��ویی اصرار دولت بر تغییر 
قیمت، پیشنهاد سهمیه بندی و 
فروش دونرخی بنزین در س��ال 
آینده که رئی��س مجلس هم بر 
آن تأکی��د ک��رده، به طور جدی 

مطرح شده است. 
در  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
اختالف��ات  اخی��ر،  هفته ه��ای 
مجل��س و دولت درباره وضعیت 
قیمت بنزی��ن در الیحه بودجه 
97 به اوج خود رسیده و فضای 
مبهم��ی در ای��ن زمین��ه ایجاد 
ش��ده اس��ت. از طرفی، بسیاری 
از نماین��دگان مجل��س حت��ی 
نمایندگان شاخص حامی دولت 
مانند رئیس کمیس��یون تلفیق 
هی��أت  و س��خنگوی  مجل��س 
رئیس��ه مجلس اع��الم کرده اند 
که مخالف پیشنهاد دولت برای 
افزای��ش قیمت بنزین به ۱5۰۰ 

تومان هستند. 
بسیاری از نمایندگان مجلس 
با ه��دف جلوگی��ری از افزایش 
فش��ارهای اقتصادی ب��ه مردم، 
بح��ث ع��دم افزای��ش قیم��ت 
بنزین را به صورت جدی مطرح 
کرده ان��د. ب��ا توجه ب��ه همین 
موضوع، احتم��ال حذف تبصره 
۱۸ الیح��ه بودجه س��ال 97 و 

حتی ایج��اد من��ع قانونی برای 
افزای��ش قیمت بنزین در س��ال 

آینده توسط مجلس باالست. 
مقام��ات  دیگ��ر،  ط��رف  از 
ارش��د دولت��ی حت��ی ش��خص 
رئیس جمه��ور همچن��ان ضمن 
تأکید ب��ر ضرورت اصالح قیمت 
براس��اس  ان��رژی  حامل ه��ای 
برنامه ششم توسعه و همچنین 
ضرورت توجه بیشتر به موضوع 
اش��تغال، از پیش��نهاد دولت در 
زمین��ه افزای��ش قیم��ت بنزین 
دف��اع می کنن��د و ب��ر ضرورت 

تصویب آن تأکید دارند. 
این وضعی��ت در حالی ایجاد 
شده است که اصوالً این دوگانه 
مخالف��ت با ه��ر گون��ه افزایش 
قیمت بنزین یا افزایش ش��دید 
قیم��ت بنزی��ن به ص��ورت تک 
نرخی، غل��ط اس��ت و نهایتاً به 
به خصوص  م��ردم  عم��وم  ضرر 

مستضعفان تمام می شود. 
چرا دوگانه بنزینی مجلس و 

دولت غلط است؟ 
پیشنهاد بسیاری از نمایندگان 
مجل��س مبنی ب��ر جلوگیری از 
افزای��ش قیم��ت بنزی��ن که به 
معنای توق��ف در وضعیت فعلی 
است، راهکار نادرست و غیرقابل 
قبولی است و افزایش قیمت این 
انرژی ضرورت دارد، زیرا  حامل 
اوالً در س��ال های اخیر، ش��اهد 

افزایش قابل توجه و کم س��ابقه 
رش��د مصرف بنزین بوده ایم به 
گونه ای که امس��ال رشد مصرف 
این فرآورده نفت��ی به ۸ درصد 
رسیده است. بنابراین در صورت 
تثبی��ت مج��دد قیم��ت بنزین، 
ش��اهد افزای��ش مج��دد رش��د 
مص��رف ای��ن ف��رآورده نفتی و 
افزایش واردات آن خواهیم بود. 
دوما براساس آمارهای رسمی 
ف��روش  قیم��ت  نف��ت،  وزارت 
داخلی هر لیتر بنزین به ترتیب 
حدود ۳۰۰ و 9۰۰ تومان کمتر 
از قیم��ت تم��ام ش��ده و قیمت 
فرآورده  ای��ن  خلیج فارس  فوب 
نفتی است. بنابراین قیمت فعلی 
بنزین همچنان یارانه ای است. با 
توجه به ای��ن قضیه و همچنین 
سیس��تم تک نرخی توزیع آن، 
هر کس بنزین بیشتری مصرف 
کند از یارانه بیش��تری استفاده 
می کن��د، یعن��ی یاران��ه پنهان 
بنزی��ن عمدت��ا ب��ه پرمصرف ها 
می رس��د که این ام��ر برخالف 
اص��ول  و  اجتماع��ی  عدال��ت 

مدیریت مصرف است. 
همچنی��ن ب��ا ع��دم افزایش 
قیم��ت بنزی��ن، بخ��ش قاب��ل 
از بودج��ه پیش بینی  توجه��ی 
ش��ده دولت برای اش��تغال زایی 
در قال��ب تبص��ره ۱۸ بودج��ه 
97 )ح��دود ۱5 ه��زار میلیارد 

توم��ان( محق��ق نخواهد ش��د 
و عم��اًل برنام��ه دول��ت در این 
زمین��ه نیم��ه کاره می ماند. از 
دولت  پیش��نهاد  دیگ��ر،  طرف 
مبن��ی بر افزای��ش 5۰درصدی 
ص��ورت  ب��ه  بنزی��ن   قیم��ت 
تک نرخی هم راهکار نادرس��ت 
و پرهزین��ه ای اس��ت ک��ه هم 
تداوم سیس��تم ناعادالنه »یارانه 
بیش��تر برای مصرف بیشتر« و 
هم حرک��ت به س��مت اقتصاد 
ریاضتی محس��وب می ش��ود و 
تبع��ات زی��ادی دارد. ازجمل��ه 
افزای��ش 5۰درص��دی قیم��ت 
بنزین هم تورم زیادی در بخش 
حمل ونقل ایجاد می کند و هم با 
توج��ه به ویژگی های خاص این 
حام��ل ان��رژی در جامعه، تورم 
روانی قابل توجهی را در س��ایر 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی 
ایجاد می کن��د. همچنین تأثیر 
افزای��ش 5۰درص��دی قیم��ت 
بنزین بر کنترل مصرف، محدود 
و موقتی بوده و بعید است بیش 
از یک س��ال به طول بینجامد. 
همانط��ور ک��ه به رغ��م افزایش 
قیمت بنزین در سال 9٤ شاهد 
بودی��م ک��ه رش��د 2 درصدی 
مصرف این فرآورده نفتی در آن 
سال به رش��د 5.5 و ۸درصدی 
مصرف در س��ال های 95 و 9۶ 

افزایش یافت. 

بهترین راهکار، احیای 
سهمیه بندی بنزین است

ام��ا راهکار س��وم ی��ا راهکار 
عل��ی  س��وی  از  ک��ه  صحی��ح 
مجل��س  رئی��س  الریجان��ی 
احی��ای  ش��د،  پیش��نهاد  نی��ز 
س��همیه بندی بنزین و دو نرخی 
شدن مجدد بنزین است. برخی 
نماین��دگان مجلس مانند رحیم 
کمیس��یون  نایب رئی��س  زارع، 
تلفیق مجل��س هم از طرفداران 

این پیشنهاد هستند. 
احیای س��همیه بندی بنزین با 
محور قرار دادن خانواده به جای 
خودرو، راه درس��ت برای اصالح 
ایجاد  ب��دون  موج��ود  وضعیت 
فش��ار به عموم مردم به خصوص 
مس��تضعفان اس��ت. در صورتی 
که قیم��ت بنزین ب��رای عموم 
خانوارها که کم مصرف هس��تند 
هم��ان ۱۰۰۰ تومان باقی بماند 
و صرفاً قیمت این فرآورده برای 
خانوارهای پرمصرف که مصارفی 
باالت��ر از ح��د متوس��ط جامعه 
دارند، افزایش چش��مگیری یابد 
و مثاًل به ۱5۰۰ یا 2۰۰۰ تومان 
»یارانه  ناعادالنه  سیستم  برسد، 
بیش��تر ب��رای مصرف بیش��تر« 
اص��الح می ش��ود و پرمصرف ها 
برای مصارف  مجبور می ش��وند 
ب��االی خ��ود، هزینه بیش��تری 

بپردازند. 

سامانه ثبت سفارش خودرو که برای 
س��اماندهی واردات و مدیری��ت منابع 
ارزی به مدت شش ماه بسته شده بود، 
به گفته مسئوالن در پی تحقق اهداف 
تعیین شده، از دهم دی ماه کار خود را 

آغاز کرده است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، آماره��ای گمرک 
جمهوری اس��المی ایران نشان می دهد 
 در هش��ت ماه��ه امس��ال نزدی��ک به 
5٤ هزار دس��تگاه خ��ودرو از گمرکات 
کش��ور ترخی��ص ش��د که نس��بت به 
٤5هزار دس��تگاه مدت مشابه پارسال 

نزدیک به 2۶ درصد افزایش یافت. 
ارزش واردات خ��ودرو در ای��ن مدت 
ی��ک میلی��ارد و ٤۶۰ میلیون دالر بود 
 که نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال

 2۶۰ میلیون دالر بیشتر شد. 
همین جهش واردات خودرو س��بب 
ش��د تا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر اس��اس آنچه »مجتبی خس��روتاج« 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آن 
را »مدیری��ت منابع ارزی« عنوان کرد، 

سامانه ثبت سفارش خودرو را ببندد. 
به گفته خسروتاج، میزان باالی ثبت 
س��فارش واردات خودرو به بسته شدن 
سایت ثبت سفارش خودرو منجر شد. 

س��رانجام ده��م دی م��اه ب��ا ابالغ 
مصوبه هیأت وزی��ران در مورد واردات 
خودروهای س��واری، تکمیل آیین نامه 
ضواب��ط فن��ی واردات خ��ودرو مصوب 
س��ال ۱۳۸2 و اصالح��ات آن س��امانه 
 ثبت س��فارش خ��ودرو از س��اعت 9 و

 ۳۰ دقیقه باز شد. 

در ای��ن پیون��د، مدی��رکل مقررات 
ص��ادرات و واردات س��ازمان توس��عه 
تجارت ب��ه ایرنا، گف��ت: مصوبه هیأت 
وزی��ران درم��ورد س��اماندهی واردات 
خ��ودرو نهم دی ماه ابالغ ش��د و دهم 
دی ماه س��امانه ثبت س��فارش آغاز به 

کار کرد. 
 »علی علی آبادی فراهانی« ادامه داد: 
با توج��ه به اینکه ای��ن مصوبه تکمیل 
آیین نامه ضوابط فن��ی واردات خودرو 
اس��ت ماده ۱۳ تا ۱7 به آیین نامه مواد 
فنی خودرو اضافه ش��ده است؛ بنابراین 
مطابق مفاد آن س��امانه ثبت س��فارش 

شروع به کار کرد. 
علی آبادی افزود: براس��اس ماده ۱۳ 
مصوب��ه نمایندگان رس��می که بتوانند 
زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات 

پ��س از فروش ارائه کنن��د امکان ثبت 
سفارش دارند. 

وی بیان کرد: البت��ه افراد حقیقی و 
حقوق��ی نیز اگر با نمایندگان رس��می 
قرارداد خدمات پ��س از فروش منعقد 
کنند می توانند ثبت س��فارش داش��ته 

باشند. 
مدی��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه و تجارت افزود: ثبت 
س��فارش و واردات خودروه��ای باالی 
25۰۰ سی س��ی و خودروه��ای دارای 
بی��ش از ٤۰ه��زار دالر ارزش ممن��وع 

است. 
وی همچنی��ن درب��اره فرص��ت یک 
روزه ثبت س��فارش خودروه��ای تولید 
س��ال 2۰۱۶ نیز گفت: یکشنبه آخرین 
 روز س��ال 2۰۱7 میالدی بود و مطابق

 م��اده 7 آیین نام��ه ضوابط فنی واردات 
خودرو، خودروهایی که بیش از یک سال 
از س��اخت آنها گذشته باشد ممنوعیت 
ثبت س��فارش دارن��د. علی آبادی گفت: 
طبق اطالع رس��انی انجام ش��ده افرادی 
ک��ه خودروه��ای س��اخت 2۰۱۶ آنها 
در گم��رک وجود دارد باید به س��امانه 
مراجع��ه کنن��د و ثب��ت خ��ود را انجام 
دهند که اس��تقبال خوبی نیز داشتیم و 
در آخرین روز ح��دود ۱25۰ خودروی 

ساخت 2۰۱۶ ثبت شد. 
ثبت سفارش 1900 دستگاه در روز 

نخست
مدی��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه و تج��ارت گفت در 
نخس��تین روز گش��ایش س��امانه ثبت 
س��فارش )دهم دی ماه(ثبت س��فارش 

۱9۰۰ دستگاه انجام شد. 
وی درباره احتمال بسته شدن دوباره 
س��امانه ثبت س��فارش تصری��ح کرد: 

دلیلی ندارد این سامانه بسته شود. 
این مس��ئول ادام��ه داد: در ماه های 
گذش��ته که این س��امانه بس��ته ش��د 
به ص��ورت موقتی و برای س��اماندهی 

واردات خودرو بود. 
علی آب��ادی اضافه کرد: ب��ا توجه به 
تغییر دس��تورالعمل ها، زمان بازش��دن 

این سامانه به طول انجامید. 
وی گفت: س��امانه ثبت��ارش خودرو 
در س��اعت های اداری از ۸ صب��ح تا ٤ 
بعدازظهر باز اس��ت؛ زی��را باید تأییدیه 
نهایی توس��ط وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارائه شود. 

ساماندهی واردات خودرو؛ دلیل آغاز ثبت سفارش

گمانه زنی درباره قیمت بنزین در سال آینده

سهمیه بندی بنزین جدی شد
گزارش

خبـر

بازگشت به قانونی که هرگز از 
سوی خودروسازان عملی نشد

در ش��رایطی که آلودگی هوای کالنش��هرها به 
معضل جدی هر س��اله کشور تبدیل شده، گفته 
می شود متهم اصلی این شرایط تردد خودروهایی 
اس��ت که با وجود رس��یدن به س��ن فرسودگی 
همچن��ان در چرخه حمل و نق��ل فعالیت دارند 
به طوری که بر اساس آخرین آمار رسمی، حدود 
یک و نیم میلیون خودروی فرس��وده در کش��ور 
وج��ود دارد ک��ه قطع��اً منبع مه��م آلودگی هوا 

خواهند بود. 
به گزارش پدال نیوز، در ش��رایطی که آلودگی 
ه��وای کالنش��هرها ب��ه معضل جدی هر س��اله 
کش��ور تبدیل شده، گفته می ش��ود متهم اصلی 
این ش��رایط تردد خودروهایی است که با وجود 
رس��یدن به سن فرس��ودگی همچنان در چرخه 
حمل و نقل فعالیت دارند به طوری که بر اس��اس 
آخرین آمار رس��می، حدود ی��ک و نیم میلیون 
خودروی فرس��وده در کشور وجود دارد که قطعاً 

منبع مهم آلودگی هوا خواهند بود. 
 ف��ارغ از مباحث آماری ک��ه در خصوص تردد 
خودروهای فرس��وده در کش��ور مطرح می ش��ود 
نکته دیگری که در این جریان قابل تأمل اس��ت 
لغو مصوبه ای اس��ت ک��ه خودروس��ازان را ملزم 
به اس��قاط خودروه��ای فرس��وده در ازای تولید 
می کرد، به طوری که به گفته رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنفی اسقاط و بازیافت کشور برای مقابله 
با آلودگی هوا باید این مصوبه مجدد در دس��تور 
کار دول��ت ق��رار گرفت��ه و با اصالح ای��ن قانون، 
حرک��ت جدی در جهت نوس��ازی و آلودگی هوا 

صورت گیرد. 
 مصطفی جودی در گفت وگ��و با خبر خودرو، 
با توجه به اهمیت اس��قاط خودروهای فرس��وده 
در کاه��ش آلودگی هوا گفت: بنا بر آمار رس��می 
که پلیس راهور ناجا اع��الم کرده هم اکنون ۱.5 
میلیون دس��تگاه خودرویی که به سن فرسودگی 
رس��یده در ناوگان حمل و نقل کشور تردد دارند 
البته این در ش��رایطی اس��ت که سن فرسودگی 
آن چیزی باشد که هم اکنون مطابق قانون عنوان 

می شود. 

 تشکیل کمیته ای با هدف تغییر سن فرسودگی 
خودروها 

 وی اظهار داشت: بر اساس الیحه قانون هوای 
پاک مصوب مجلس شورای اسالمی باید کمیته ای 
با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل 
و در خصوص سن فرسودگی خودروها تغییراتی 

ایجاد و تصمیم گیری شود. 
 وی گفت: با وجود اینکه بس��یاری از خودروها 
به سن فرس��ودگی قانونی نرس��یدند اما باید در 
این مصوبه تجدیدنظر ش��ود و س��ن فرس��ودگی 
خودروها تغییر کند و مسلما با این تغییرات آمار 
خودروهای فرسوده بیش از این ارقام خواهد بود. 

 

ممانعت از خروج ارز با افزایش 
تعرفه خودروهای وارداتی

رئی��س کمیت��ه صنع��ت کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس تأکی��د دارد که افزای��ش تعرفه 
واردات خودرو برای ممانعت از خروج ارز است. 

ولی ملک��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خان��ه ملت، با اش��اره به ش��روط واردات خودرو 
اظهار داشت: ش��روط دولت برای واردات خودرو 
تأثیر بس��زایی در میزان واردات ندارد و نمی توان 
از این ش��روط به عن��وان مانعی بر س��ر این کار 

ایرادی گرفت. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی توضیح داد: یکی از شروط دولت حجم 
موتور خودرو تا 25۰۰ سی سی است که این مورد 
در گذش��ته نیز وجود داشته است، از سوی دیگر 
دولت قیمت مش��خصی را ب��رای واردات خودرو 
در نظ��ر گرفته ک��ه بالغ ب��ر ۱۶۰ میلیون تومان 
است که در واقع دولت با این کار می خواهد مانع 
واردات خودروهای یک میلیاردی به کشور شود. 
نماینده م��ردم مشکین ش��هر در مجلس دهم 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه ش��روط دولت 
ب��رای واردات خودرو با ه��دف ممانعت از خروج 
ارز از کش��ور اس��ت، گف��ت: دول��ت ب��رای آنکه 
 مان��ع خروج ارز از کش��ور ش��ود تعرف��ه واردات 
را از 55 درص��د تا 95درصد ب��رای حجم موتور 
بین ۱5۰۰ سی س��ی تا 25۰۰ سی س��ی در نظر 

گرفته است. 
وی ادام��ه داد: در واق��ع ش��یب افزایش تعرفه 
خ��ودرو با حجم ۱5۰۰ سی س��ی که بیش��ترین 
درخواس��ت واردات را در این بخ��ش داریم، ۱5 
درصد اس��ت و از ٤۰درصد به 55 درصد افزایش 
داده و بیش��ترین افزایش تعرف��ه واردات خودرو 
برای خودروهایی با حجم موتور 2۰۰۰ تا 25۰۰ 

سی سی را به 25درصد افزایش داده است. 
این نماینده مجلس بیان داشت: افزایش تعرفه 
در خودروه��ای 2۰۰۰ تا 25۰۰ سی س��ی تأثیر 
بس��زایی ندارد چرا ک��ه میزان تقاض��ا برای این 

خودروها بسیار اندک است. 

اخبار



مدیرکل توس��عه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تشریح برنامه های عملیاتی 
اش��تغال زایی برای س��ال ۹۷ گفت: با مجموعه این اقدامات یک گام اساس��ی در 
سال ۹۷ در زمینه اشتغال زایی برداشته می شود. عالء الدین ازوجی در گفت وگو با 

خبرنگار مهر، درباره سیاست ها و برنامه های وزارت 
کار در حوزه اش��تغال و مقابله با بحران بیکاری به 
عنوان یکی از مطالبات اقتصادی جوانان و خانواده ها 
گفت: در سال جاری برنامه اشتغال فراگیر به عنوان 
س��ند باالدس��تی سیاس��تگذاری بخش اشتغال با 
تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین و 
به دستگاه های مختلف ابالغ شد. وی با بیان اینکه 
بر اساس منابع پیش بینی شده ذیل »برنامه اشتغال 
فراگیر«، چندین برنامه کلیدی برای اش��تغال زایی 
در س��ال آینده تعریف ش��ده اس��ت، گفت: برنامه 
توانمندسازی بنگاه ها و واحدهای تولیدی، افزایش 
مهارت نی��روی کار، سیاس��ت های فعال توس��عه 
کس��ب وکار از طریق اجرای طرح های کلیدی ذیل 

برنامه اش��تغال فراگیر از جمله طرح کارانه اش��تغال جوانان )کاج(، مش��وق های 
کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی و توسعه »رسته های منتخب دارای ظرفیت اشتغال« در هر استان 

دنبال می شود. مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با بیان اینکه بخشی 
از اشتغال کشور باید از طریق سیاست های فعال توسعه کسب و کار و طرح کاج باید 
ایجاد شود، گفت: در همین راستا بخشی از برنامه های اشتغال زایی مربوط به توسعه 
کسب وکار و مداخالت توسعه ای وزارت کار برای 
رونق و توسعه بازار کار است. ازوجی با بیان اینکه 
در سال جاری رسته های منتخب و دارای ظرفیت 
اشتغال هر استان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: 
به تفکیک هر استان و به طور دقیق ظرفیت های 
دارای مزیت و اش��تغال زا در هر استان شناسایی 
شدند که بررسی های ما نشان می دهد رسته های 
ذی��ل صنع��ت گردش��گری،  آی - ت��ی )فناوری 
اطالعات(، فرهنگ و هنر، ورزش و سالمت عمدتا 
در بین تمام اس��تان ها مشترک هستند و تقریبا 
در همه استان های کشور ظرفیت اشتغال دارند. 
مشاور وزیر کار به بخشی از منابع پیش بینی شده 
برای اشتغال زایی اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده 
از منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی بانکی که طبق تکلیف برنامه اشتغال فراگیر طی 
ماه های گذش��ته از طرف بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شد، می توان به سرمایه در 

گردش واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کمک کرد. 

نشس��ت تخصصی تجاری س��ازی اخترعات با محور تس��هیل مس��یر ورود 
اختراعات سطح3 به عرصه کسب وکار دانش بنیان برگزار شد. 

 به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، به منظور بررس��ی 
چالش های پیشروی مخترعان سطح3 در مسیر 
توسعه فناوری و ایجاد کس��ب و کار دانش بنیان 
و همچنین بررس��ی مس��یرها و س��ازمان های 
تسهیل گر و حمایت  کننده، نشست تخحصصی با 
حضور کمیسیون تخصصی توسعه فناوری اتاق 
بازرگانی اس��تان اردبیل، مخترعان سطح3 بنیاد 
ملی نخبگان و صاحبان شرکت های دانش  بنیان 
به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار شد. 
در این نشس��ت، حسین شایقی، رئیس بنیاد 
نخبگان اس��تان اردبیل برگزاری این نشست را 
فرصت��ی مغتنم ب��رای ورود مخترعان به عرصه 

تجاری سازی دانست. 
حکمعلی پور، دبیر کمیسیون توسعه فناوری و 

ایجاد کسب و کار دانش بنیان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، گفت: این 
کمیسیون در حال تکمیل طرحی برای بررسی اکوسیستم فناوری دانش بنیان 
در اس��تان است که به زودی جهت انجام بررسی های تکمیلی به سازمان های 

مرتبط ارائه خواهد کرد. عبدی، مسئول شتابدهنده جاویدان نیز در این جلسه 
استفاده از پتانسیل های شتابدهنده ها برای برگزاری استارت آپ های مرتبط با 
زیس��ت بوم استان را بسیار ارزشمند دانست و ضمن اشاره به اهمیت برگزاری 
اس��تارت آپ در اس��تان، حمای��ت خیری��ن از 
استارت آپ ها و سرمایه گذاری در حوزه اشتغال 

دانش بنیان را ضروری قلمداد کرد. 
در بخ��ش دیگری از این نشس��ت، نوبخت، 
عض��و هیأت علمی دانش��گاه محق��ق اردبیلی، 
مهم تری��ن عامل موفقیت مخترع��ان در ورود 
به حوزه کارآفرینی و ش��رکت های دانش بنیان 
را توجه به تقاضا و نیاز بازار برش��مرد و عوامل 
موفقی��ت در حوزه کس��ب و کار را نقش فردی، 
امکان س��نجی، مدیریت و رویکرد کارآفرینانه 

عنوان کرد. 
وی همچنی��ن ارائه ط��رح بازاریابی مبتنی 
ب��ر ص��ادرات دانش بنیان، اس��تفاده از رویکرد 
کارگاه های زنجیره ای به جای موازی کاری در تولیدات اس��تان، مدیریت قوی 
در حوزه کسب و کار با شناسایی فرصت ها و برگزاری اردوهای کارآفرینی را در 

ایجاد رویکردهای کارآفرینانه حائز اهمیت دانست. 

معاون وزیر کار باال بودن نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید معیشت را دو 
چالش مهم اقتصاد عنوان کرد و توجه به اشتغال روستاییان و مرزنشینان و 

حل بیکاری جوانان را دغدغه مهم دولت دانست. 
س��یدحمید کالنتری در گفت وگو با ایس��نا 
اظه��ار کرد: در حال حاضر مش��کل بیکاری و 
کاهش قدرت معیشت دهک های پایین جامعه 
اصلی ترین چالش اقتصاد کشور به شمار می رود 
و این دو عامل ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد، 
رکود، تحریم های خارجی و برخی سیاست های 

غلط سال های گذشته است. 
وی اش��تغال دانش آموختگان و جویندگان 
کار را ی��ک دغدغ��ه  مل��ی دانس��ت و گفت: با 
توجه به فراگیری معضل بیکاری و لزوم ارتقای 
سطح معیشت افراد الزم است همه دستگاه ها 
و متولیان در این زمینه همکاری و حمایت الزم 

را صورت دهند. 
کالنتری با اش��اره به عدم توجه به روس��تاها و مناطق محروم و مرزی و 
عدم س��رمایه گذاری مناسب در روس��تاها، گفت: اگر امروز با افزایش پدیده 
حاشیه نشینی، معضل اعتیاد، بزهکاری و برخی ناهنجاری ها مواجه هستیم 

به دلیل آن است که به سرمایه گذاری و رونق روستاها توجه نکرده ایم. 
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح اش��تغال فراگیر در 
روس��تاها و ش��هرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت را گامی مؤثر در جهت رفع 
فقر و تبعیض از جوامع روستایی و عشایری و 
ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار عنوان 

کرد. 
وی افزود: دولت دو طرح اشتغال فراگیر با 
اعتبار ۲۰هزار میلیارد تومان و طرح اشتغال 
روس��تایی با اعتبار ۱.۵ میلی��ارد دالر معادل 
۱۱هزار میلی��ارد تومان را ب��ا عاملیت چهار 
بانک کشاورزی، توس��عه تعاون، پست بانک 
و صن��دوق کارآفرین��ی امید برای اش��تغال 
روس��تایی درنظر گرفته که تسهیالت مذکور 
را به روستاییان و متقاضیان شهرهای کمتر از 

۱۰هزار نفر پرداخت می کند. 
کالنت��ری تأکید کرد: رویک��رد ما در طرح 
اش��تغال روس��تایی راه اندازی تعاونی های تولیدی و خدماتی با گرایش های 
مختلف در روستاها است تا از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال ارزان و پایدار 

استفاده شود. 

معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت که 
بیش از 3۰۰ میلیارد تومان سرمایه به حوزه خطرپذیر تزریق  شده 
اس��ت، که از این میزان ۱۲۰ میلیارد س��رمایه پذیره نویسی انجام 

 شده است. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، علیرضا دلیری با بیان اینکه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جس��ورانه 
حلقه مفقوده میان دانش و ش��رکت های 
دانش بنیان و ثروت آفرینی اس��ت، گفت: 
تاکن��ون چی��زی نزدیک ب��ه ۱3صندوق 
جس��ورانه»vc« مجوز فعالیت گرفته اند و 
بیش از ۹ صندوق هم تقاضای مجوز خود 
را به بورس ایران داده اند، ازاین رو بس��تر 
فعالیت صندوق های جس��ورانه در بورس 
فراهم  شده است و باالرفتن تقاضا در اخذ 
مج��وز، حاکی از این اس��ت ک��ه این نوع 

سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. 
دلیری با اشاره به نقش صندوق های جسورانه در توسعه اقتصادی 
کش��ور از علم بازاریابی به عنوان مکملی برای موفقیت شرکت های 

دانش بنیان یاد کرد. 
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی درباره نقش 
صندوق های جس��ورانه در توسعه اقتصادی کش��ور گفت: به دلیل 
اس��تقبال و تقاضای باال از صندوق های 
جس��ورانه، س��رمایه گذاران خطرپذی��ر، 
ش��رکت های ن��وآور در ح��ال رش��د و 
تازه تاس��یس را تامین مال��ی می کنند، 
سهام ش��رکت را خریداری )تامین مالی 
از طریق دارایی( و به توسعه محصول یا 

خدمات جدید کمک می کنند. 
دلیری با تاکید بر اینکه باید در جامعه 
برای س��رمایه گذاری خطرپذیر  مس��یر 
و حض��ور صندوق های جس��ورانه فراهم 
ش��ود، گفت: معاونت علم��ی و فناوری 
در بخش س��رمایه گذاری های خطرپذیر 
موفق شده با همکاری بورس بستر الزم 
به منظور س��رمایه گذاری در بخش ش��رکت ها را فراهم کند، تا در 
این چرخه س��رمایه گذاری توسعه و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران 

شکل گیرد.  

برنامه های اشتغال زایی برای سال۹۷

شناسایی ظرفیت های اشتغال۳۱استان
با هدف بررسی چالش های توسعه فناوری و تجاری سازی

نشست تخصصی تجاری سازی اخترعات در اردبیل برگزار شد
معاون وزیر کار مطرح کرد

اشتغال فراگیر طرحی برای حل مشکل فقر و بیکاری
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی: 

بیش از ۳00 میلیارد تومان سرمایه به حوزه خطرپذیر تزریق  شده است

رعای��ت برخی نکات کلی��دی در مورد کارمن��دان دورکار و تعامل با آنها 
می تواند به افزایش بازده و وفاداری کارکنان به یک شرکت بینجامد. 

به گزارش زومیت، ما ]نویسنده متن اصلی[ یک تیم مهندسی 3۰ نفری 
را مدیری��ت می کنیم که همه آنها به ص��ورت دورکاری فعالیت می کنند. با 
اینکه یک تیم کامل مهندسی دورکار، یک تیم بدون قاعده برای کسب وکار 
نرم افزار به عنوان یک س��رویس )SaaS( محسوب می ش��ود، استراتژی آن 
به خوبی برای ما جواب داده اس��ت. من از جوئل ش��النت، معاون ش��رکت 
مهندس��ی هیدرولوژی خواستم تا رازهای ساخت یک تیم مهندسی دورکار 

درگیر و سازنده را برای من بگوید. 
استخدام اعضای تیم از راه دور

جوئ��ل توضیح داد که با تمام کارکنان دورکار باید طبق اس��تانداردهای 
یکس��انی که برای بقیه اعضای تیم اجرا می شود، رفتار کرد. او به من گفت: 
اعضای تیم باید ارزش های اصلی ش��رکت شما را به نمایش بگذارند و باالتر 

از هرچیزی از نظر فرهنگی متناسب باشند. 
به دنبال افرادی بگردید که انگیزه زیادی دارند و می توانند به طور مستقل 
کار کنند. این نوع افراد می توانند به آسانی با چالش های دورکاری کنار بیایند 
و مسیر درست را انتخاب کنند و همچنین می توانند سازنده باشند، حتی اگر 

مشکالتی در برقراری ارتباط و هدایت شدن آنها به وجود بیاید. 
از همه جا نیرو بگیرید. جذب نیرو را محدود به مناطق شهری و کالنشهرها 
نکنید. مهندس��ان مس��تعد زیادی در سراسر کش��ور وجود دارند که بسیار 
باهوش هس��تند و می  دانند که هزینه کم زندگی کردن در مناطق روستایی 

و شهرهای کوچک تر برای آنها یک مزیت است. 
اگر مصاحبه خود را نیز از راه دور انجام دهید به ش��ما کمک خواهد کرد 
که بفهمید افرادی که قرار است استخدام کنید، چگونه می توانند از راه دور 
با ش��ما تعامل داشته باشند. همیشه سعی کنید هم از ویدئو و هم از صوت 

برای این مصاحبه های راه دور استفاده کنید. 
ما دوست داریم مالقات حضوری را در مرحله آخر روند مصاحبه با اعضای 
تیم که قرار اس��ت استخدام شوند، برقرار کنیم. این نوع سناریوها می توانند 
به ش��ما کمک کنند که تناس��ب فرهنگ��ی، تعامل فیزی��ک و روانی تیم و 

مهارت های ارتباطی افراد را ارزیابی کنید. 
ارتباط برقرار کردن با تیم های دورکار

شالنت می گوید: بسیاری از چالش هایی که برای یک تیم دورکار به وجود 
می آید، حول محور ارتباطات و ارتباط برقرار کردن می چرخد. شما باید در 

آینده روی این زمینه هم سرمایه گذاری کنید. 
س��عی کنید به طور منظم جلس��اتی با اعضای تیم تان تش��کیل دهید و 
اطمین��ان حاصل کنی��د که کارکنان دورکار حتما روزان��ه حداقل با دو نفر 
در شرکت تعامل داشته باشند. مراقب مکالمات غیررسمی کارکنان باشید. 
این نوع مکالمات، مکالماتی فرعی هس��تند که در داخل اداره و شرکت رخ 

می دهند و کارکنان دورکار به آنها دسترسی ندارند. 
این مکالمات مس��ئله بزرگی در رابطه با تیم ها هستند که باعث می شوند 
افراد حس کنند با بقیه اعضای تیم ارتباطی ندارند و عضوی جدا هس��تند. 
این مکالمات باید برای همه اعضای تیم به اشتراک گذاشته شوند تا تمامی 

اعضای سازمان را به هم متصل کنند. 
همیش��ه اطمینان حاصل کنید که برنامه های ارتباطی اعضای دورکار را 
نیز مشمول شود و این اعضا را وارد فرآیندهای داخلی کنید. اگر در شرکت 
یک س��خنرانی گروهی وجود داشته باشد، کارکنان دورکار باید قادر باشند 
از طری��ق کنفرانس ویدئویی در آن ش��رکت کنند. نب��ود حتی یک نفر هم 

می تواند به روحیه تیم آسیب بزند. 
فناوری مورد نیاز برای تیم های دورکار

در فناوری کنفرانس ویدئویی با کیفیت س��رمایه گذاری کنید. ویدئو برای 
تس��هیل یک ارتباط کامل و مداوم با اعضای تیم دورکار بس��یار مهم است. 
اتاق ه��ای کنفران��س باید مجهز به دوربین  و تلف��ن کنفرانس یا میکروفون 
همه جانبه باش��ند. کامپیوترهای تمامی اعضای تی��م باید مجهز به دوربین 

باشد. 
ش��ما باید مطمئن باشید که تیم دورکار می تواند به آسانی با هرکسی در 

شرکت ارتباط برقرار کند. 
اگر جلسات بزرگ تر تیم یا شرکت با ویدئو همراه باشند، بسیار تأثیرگذارتر 
خواهند بود. اطمینان حاصل کنید که موقع نشست های بزرگ، همه بتوانند 
از طریق کنفرانس ویدئویی ناظر آن جلسه باشند. برای جلسات بزرگ شما 
ب��ه تلفن بلندگو ی��ا میکروفون همه جانبه نیاز خواهید داش��ت، چراکه این 

وسایل برای چنین فضاهایی بسیار مناسب هستند. 
وقتی خدمات کنفرانس ویدئویی را ارزیابی می کنید، مطمئن ش��وید که 
این خدمات نس��بت به اندازه تیم ش��ما به خوبی کار خواهد کرد. شما باید 
بتوانید کاری کنید که همه اعضا به یکدیگر متصل باش��ند و ویدئوهای شان 
را به اشتراک بگذارند. این نکته را به خاطر داشته باشید که تمامی خدمات 
کنفرانس ه��ای ویدئویی نمی توانند گروه ویدویی ش��ما را به خوبی مدیریت 

کنند. 
ابزاره��ای چت متنی مث��ل Slack یا HipChat می توانند به س��رعت 
جایگزین ایمیل ش��وند و به حالت اصلی ارتباط برقرار کردن برای تیم های 
دورکار تبدیل شوند. باید در مورد این فکر کنید که چگونه می توانید به طور 
مؤثر و مفید به دنبال اطالعات مهم اشتراکی بگردید و آنها را بایگانی کنید. 
قابلی��ت همکاری کردن با مدارک و اس��ناد به اشتراک گذاشته ش��ده 
نیز مسئله مهم دیگری اس��ت. ابزارهایی مثل گوگل  داکسبرای اعضای 
تیم های دورکار عالی هس��تند و با کنفرانس های ویدئویی س��ازگارند و 
به خوب��ی کار می کنند. راه را برای یک عض��و دورکار برای کار کردن با 
مدارک، صفحات گس��ترده یا س��خنرانی های به اشتراک گذاشته شده را 

هموار و راحت تر کنید. 
به وجود آوردن فرهنگ نیروی کار دورکار

بسیار مهم اس��ت که فرهنگ شرکت شما توسط تیم دورکار انجام شود. 
اگر قرار است جوایز، جشن ها یا فعالیت هایی در شرکت انجام شود، راه هایی 
پیدا کنید که اعضای تیم دورکار نیز در آنها ش��رکت کنند. راه های خالقانه 
زی��ادی از طریق ویدئو وجود دارد که می تواند ش��ما را در رس��یدن به این 

هدف یاری کند. 
تمامی تیم را س��االنه حداق��ل دو بار در یکجا جم��ع کنید. فعالیت های 
مخصوصی را ترتیب دهید که پیوندی میان اعضای دورکار و اعضای داخلی 
ش��رکت به وجود بیاورد و مطمئن ش��وید که اجزای فرهنگی شرکت در آن 
زمان میان اعضا وجود داشته باشد. برای زمان این گونه جمع شدن ها از قبل 
برنامه ریزی کنید تا بار اضافی سفر و وقت را از دوش کارکنان دورکار بردارید 

تا آنها بتوانند برای زمان و سفر خود برنامه ریزی کنند. 
س��عی کنید زمینه را برای تجربه دورکاری س��ایر اعضای شرکت فراهم 
کنی��د. این کار کمک می کند که یک احس��اس هم��دردی و هم دلی برای 
اعضای تیم دورکار به وجود بیاید و همچنین می تواند مش��کالت سطحی را 

برطرف کند و باعث بهبود اوضاع شود. 
INC :منبع

اگر کسب وکار اینترنتی دارید که در آن از یک درگاه جهت پرداخت بهره 
می برید، جزو آن دس��ته از کسب وکارهایی هستید که باید از مرکز توسعه 

تجارت الکترونیکی نشانه و نماد اعتماد الکترونیکی اخذ کنید. 
به گزارش isfahanplus این امر از چند جهت برای مرکز اهمیت دارد: 

۱-  جهت ساماندهی کسب وکارهای اینترنتی
۲-  احراز هویت صاحبان کسب وکارها

3- مشخص شدن صالحیت ایشان
۴- حفظ امنیت پرداخت های مشتریان

۵- ایجاد بستر پرداخت مطمئن
۶- ام��کان پیگیری حقوقی و قضایی از نهاده��ای ذی ربط و قانونی در 
صورت بروز مش��کل برای مش��تریان و جلوگیری از متضرر شدن کاربران 

کسب وکار اینترنتی
کسب وکارهایی که مشمول مقررات نماد اعتماد الکترونیکی نمی شوند: 
۱- س��ایت هایی که در قبال خدماتی که ارائ��ه می دهند پولی دریافت 

نمی کنند. به بیان دیگر ارائه خدمات و سرویس آنها رایگان است. 
۲- پلتفورم هایی که به خریدارانشان امکان سفارش نمی دهند. 

3- درگاه های��ی که زیر دامنه درگاه اصلی هس��تند. در این حالت صرفا 
دامن��ه اصلی باید اینماد دریافت کن��د و درگاه زیردامنه نیازی به تقاضای 

اینماد نخواهد داشت. 
۴- اگر سایت ها قس��متی تحت عنوان فروشگاه دارند صرفا برای همان 

بخش باید نماد اعتماد دریافت کنند. 
ir :مرجع اعطای نماد -

- مدت نماد اعتماد الکترونیکی: یک س��ال اس��ت. پس از انقضای مدت 
باید نس��بت به تمدید آن اقدام کنید در غیر این صورت به عنوان متخلف 
ش��ناخته خواهید شد. فرآیند تمدید به این شکل است که صاحب اینماد 
باید سه هفته قبل از انقضای مدت درخواست تمدید خود را به مرکز ارائه 
ده��د. مرکز پ��س از ارزیابی طول مدت فعالیت، نس��بت به تمدید مجوز 

اقدام می کند. 
- کسی که می خواهد درخواست اینماد را به مرکز تقدیم کند باید مالک 
کسب وکار باش��د. مالک کسب وکار می تواند ش��خص حقیقی )افراد( و یا 

شخص حقوقی )شرکت ها و موسسات( باشد. 
- نماد اعتماد قابل واگذاری و انتقال اس��ت. این انتقال ش��رایط خاص و 
پیچی��ده ای ندارد. صرف معرفی ف��رد موردنظر به مرکز، ارزیابی و موافقت 

مرکز انتقال انجام می شود. 
برخی کاال و خدمات هس��تند که از طرف پلیس فتا جزو فهرست اقالم 
ممنوع��ه هس��تند. ارائه خدمات در خصوص این اقالم غیرمجاز اس��ت در 
نتیجه حتما توجه داش��ته باشید که نوع ارائه خدمت و محصول در شمار 
اقالم فهرس��ت شده نباشد، چراکه در این صورت، نماد اعتماد الکترونیکی 
به کس��ب وکار معرفی تعلق نخواهد گرفت.  )فهرست این اقالم در انتهای 

متن قابل مشاهده است(
پ��س از اخذ اینماد نهاده��ای نظارتی و ارزیابی م��دام پلتفورم ها را که 
می تواند س��ایت، نرم افزار یا هر پلتفورم دیگ��ری که اینماد برای آن اخذ 

شده، مورد سنجش قرار می دهند. نتیجه ارزیابی ها بدین شرح است: 
۱-  در ص��ورت تخطی از مق��ررات مرکز و اثبات تخل��ف، نماد اعتماد 
الکترونیکی ابطال می شود. در صورت ابطال نماد اعتماد الکترونیکی مالک، 

به مدت ۲۴ ماه حق دریافت نماد اعتماد را نخواهد داشت به بیان دیگر از 
این حق محروم خواهد شد. 

۲- گاه نتیجه نظارت و ارزیابی ها، منتج به عدم تمدید نماد خواهد شد. 
به منظور جلوگیری از ابطال یا عدم تمدید نماد اعتماد س��عی کنید به 

تمامی مقررات و شرایط مرکز پایبند باشید. 
فرآیند اعطای نماد: 

۱- ورود به سایت اینماد
۲- تقدیم درخواست
3- بررسی درخواست

۴- امضای تعهدنامه )همان مقررات و قوانین(
۵- اعطای اینماد

اینماد اخذ شده برای شخص حقوقی )شرکت و مؤسسه(
۱- در صورتی که دارنده اینماد یا مدیرعامل فوت کند یا محجور شود، 
هی��أت مدیره مکلف اس��ت ظ��رف ۱۵ روز مراتب را به مرک��ز اعالم کند. 
همچنین هیأت مدیره مکلف اس��ت ظرف یک ماه فرد جایگزین را هم به 
مرک��ز معرفی کند. در غیر این صورت مقرر نم��اد اعتماد به مدت دو ماه 
تعلیق می شود. اگر شرایط موردنظر فراهم نشود، نماد ابطال خواهد شد. 

۲- اگر ش��رکت منحل بشود چه انحالل به صورت ارادی رخ دهد و چه 
قه��ری )به حکم دادگاه( صورت پذیرد، نماد اعتماد ابطال می ش��ود. مگر 
اینکه ظرف یک ماه وفق مقررات قانونی، اینماد به شخص دیگری منتقل 
شود. این انتقال باید مورد تأیید مرکز قرار بگیرد. در واقع شخص جایگزین 
به مرکز معرفی و در صورت تأیید صالحیت وی، نماد به او منتقل می شود. 
در صورت استعفای مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره ظرف ۴۸ ساعت باید 
مرات��ب را به مرکز اعالم و ظرف یک ماه هم نس��بت به معرفی مدیرعامل 

جدید اقدام کند. در این مدت هم نماد تعلیق خواهد شد. 
اینماد اخذ شده برای شخص حقیقی

در ص��ورت فوت ی��ا محجوریت ش��خص حقیقی ورثه یا قیم ش��خص 
می توانند با هماهنگی مرکز، ظرف ش��ش ماه نس��بت ب��ه مالکیت اینماد 
اقدام��ات الزم را انجام دهند تا نماد اعتماد به ایش��ان منتقل ش��ود. عدم 

اقدامات الزم در موعد مقرر باعث ابطال نماد خواهد شد. 
- برای اخذ نماد اعتماد، کس��ب و کار می بایس��ت دارای هفت شاخص 

باشد: 
۱- مشخص شدن مالک کسب و کار

۲- روشن شدن کسب وکار
3- قانونمندی کسب و کار )جزو کسب و کارهای غیر مجاز نباشد(

۴- شفافیت فرآیند فروش
۵- حریم خصوصی کاربران

۶- امنیت
۷- ثبت و پیگیری شکایات

- تخلف�ات: در صورت��ی ک��ه از طرف م��ردم یا نهاده��ای نظارتی 
دس��تگاه های اجرایی تخلفی گزارش ش��ود، طبق دستورالعمل موجود 
گزارش به کمیته نظارت اعالم می ش��ود. پس از بررسی صورت گرفته 
کمیته اقدام به صدور رأی می کند. اگر تخلف یاد شده عنوان مجرمانه 
داشته باشد، پرونده جهت رس��یدگی قضایی به مراجع ذی ربط ارسال 
می ش��ود. پس از ص��دور حکم، دارنده نماد می توان��د مراتب اعتراض و 
دفاعیات خود را ظرف ۲۰ روز اعالم کند. توجه داشته باشید که در این 

مدت نماد اعتماد تعلیق خواهد شد.

ش�رکت اپل اعالم کرده است که کد منبع رایانه لیسا، اولین رایانه ساخت این شرکت 
در سال ۱۹8۳ را در سال جاری میالدی ارائه خواهد داد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، شرکت اپل قبل از تولید آیفون، آی مک و مکینتاش 
)رایانه شخصی ساخت اپل(، در دهه 80 میالدی کامپیوتر لیسا را ارائه داد. 

نام لیس�ا از حروف اول عب�ارت Local Integrated Software Architecture به 
معنی معماری نرم افزاری یکپارچه محلی گرفته ش�ده است، ولی در عین حال نام دختر 
بزرگ اس�تیو جابز نیز هست. این سیستم به س�بب قیمت نجومی  ۱0هزار دالری اش در 

س�ال ۱۹8۳ )24 هزار و ۷00 دالر امروز با احتساب تورم( با شکست تجاری مواجه شد، 
اما در تاریخچه ش�رکت اپل، نرم افزار رایانه لیس�ا زمینه ساز سیستم عامل کنونی مک 

بوده است. 
 در س�ال ج�اری طرفداران اپ�ل قادر خواهند بود ت�ا با روزهای ابتدایی ش�رکت اپل 
تجدیدخاطره کنند؛ زمانی که این ش�رکت توس�ط اس�تیو جابز فقید و اس�تیو وزنیاک 

راه اندازی شد و هنوز یک استارت آپ کوچک در کوپرتینو، کالیفرنیا بود. 
لیس�ا، اولین کامپیوتربا رابط کاربری گرافیکی و با هدف کسب وکار بود. پردازنده این 

سیستم با سرعت پنج مگاهرتز و رم یک مگابایتی بود که امکان سازماندهی فایل ها را 
با استفاده یک موس در اختیار کاربر قرار می داد و برای آن دوران یک فناوری پیشرفته 

بود. 
اپل ۱50میلیون دالر برای توس�عه لیسا هزینه کرد و آن را به عنوان یک تغییردهنده 
بازی توس�ط کوین کاس�تنر، بازیگر معروف هالیوودی تبلیغ می کرد. این در حالی است 
که تنها ۱0هزار دس�تگاه از این رایانه را در س�ال ۱۹8۳ به فروش رساند و سال بعد یک 

جانشین کوچک تر و بسیار ارزان تر به نام مکینتاش را ارائه داد. 

فرهنگ کار تیمی مبتنی بر دورکاری  مسائل حقوقی مربوط به دریافت نماد اعتماد الکترونیک

کدمنبعاولینرایانهاپلامسالمنتشرمیشود
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دریچهیادداشت

در بستر شبکه نوآوری تهران، طرح بیمه تکمیلی برای شرکت های دانش بنیان 
بدون محدودیت تعداد کارکنان ش��رکت ها اجرایی می شود. به گزارش مهر، این 
طرح تا پنجم اردیبهشت ۹۷ به طور آزمایشی اجرا می شود و در صورت موفقیت 
آن با شرایط و مزایای ویژه با پوشش شرکت های فناور کل کشور تمدید خواهد 
ش��د. شرکت های دانش بنیان عضو ش��بکه نوآوری تهران از ۵ تا ۲۵دی ماه سال 
جاری فرصت خواهند داش��ت تا پس از ثبت ن��ام و تعیین نوع عضویت، تقاضای 
خ��ود برای اس��تفاده از خدمات بیم��ه تکمیلی را ثبت کنند. کارکنان رس��می، 
پیمانی یا قراردادی شرکت ها و اعضای خانواده شان از این خدمات بهره خواهند 
برد. حداقل ۵۰درصد کارکنانی که در لیس��ت بیمه تامین  اجتماعی شرکت های 

متقاضی هستند باید همزمان تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز قرار گیرند. 

طرح بیمه تکمیلی برای شرکت های 
دانش بنیان اجرا می شود

رئیس مرکز ملی فضایی ایران گفت که کسب رتبه دوم ایران در منطقه در بخش 
ناوبری فضایی رتبه قابل قبولی است ولی باید تالش کنیم به رتبه اول منطقه ارتقا 
یابی��م. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص وضعیت ایران 
در ح��وزه فناوری فضایی در منطقه، بیان کرد: برای درک بهتر از وضعیت ایران در 
میان کش��ورهای منطقه اقدام به ترازیابی در بخش های مختلف کردیم که در این 
ترازیابی نتایج قابل قبولی به دس��ت آمد. وی افزود: بر این اس��اس ایران در زمینه 
پرتاب و زیرساخت ها رتبه دوم، در علوم اکتشافات رتبه دوم، در بخش سنجش از راه 
دور پنجم، در حوزه مخابرات رتبه هفتم، در بخش فناوری های ماهواره رتبه پنجم 

و در بخش ناوبری رتبه دوم در منطقه را از آن خود کرده است. 

کسب رتبه دوم ایران در بخش 
ناوبری فضایی در منطقه

 ستاره ایوبی
 کارشناس ارشد حقوق



بازاریابی محتوایی، در قالب تولید 
و به اشتراک گذاری محتوای مفید 
مث��ل متن ی��ا ویدئو ب��رای جذب 
بازدیدکنندگان��ی از فضای مجازی 
که بتوانند با برند شما ارتباط برقرار 
کنن��د، می تواند یکی از موفق ترین 
بازاریابی دیجیتال برای  شیوه های 
برند شخصی شما باش��د؛ تنها در 
صورتی که اس��تراتژی فکر شده ای 
برای آن در نظر گرفته باش��ید. بر 
اساس گزارش »بازاریابی محتوایی« 
B2C مؤسسه بازاریابی دیجیتال، 
۴۷درص��د از مؤثرتری��ن بازاریابان 
محتوای��ی ب��رای خود اس��تراتژی 
مکتوب دارند. این در حالی اس��ت 
که تنه��ا ۵درصد از ک��م اثر ترین 
بازاریاب��ان محتوای��ی ب��رای خود 

استراتژی در نظر گرفته اند. 
ب��ا وجود تع��دد ان��واع مختلف 
محت��وا و کانال های انتش��ار آنها، 
به راحتی ممکن اس��ت مسیر خود 
را گم کنید. برای اس��تفاده مثبت 
از بازاریابی محتوایی با هدف تقویت 
برند شخصی و گسترش دسترسی 
و حض��ور خود در فض��ای مجازی 
می توانید از چهار تکنیک ساده ای 
ک��ه در ادام��ه به نق��ل از دیجیاتو 

می آیند بهره بگیرید. 
 ۱- ب�رای  وب س�ایت خ�ود 

محتوای قدرتمند خلق کنید
اول از ه��ر چی��ز مخاطب هدف 
خود را مشخص کنید و ببینید چه 
عالقه مندی هایی دارید که با اهداف 
حرفه ای تان هم راستا هستند. شاید 
بد نباش��د برای به اشتراک گذاری 
تخص��ص خود و آم��وزش مهارتی 
تازه به مخاطب، پست های مکتوب 
بنویسید یا ویدئو درست کنید. این 
به خلق تصویری معتبر از ش��ما به 
عنوان یک��ی از فعاالن قابل اعتماد 

حوزه خود کمک خواهد کرد. 
ب��ه یاد داش��ته باش��ید ک��ه در 
محت��وای خ��ود صرف��ا ب��ه تبلیغ 
خودتان نپردازید. اول مصرف کننده 
ای��ن محت��وا را در نظ��ر بگیرید و 
ببینی��د چگون��ه ب��ه بهترین نحو 
می توانید ب��ه او کمک کنید. برای 
توفان ذهنی پیرامون محتوای خود 
سؤال های زیر را از خودتان بپرسید: 
- در چ��ه حوزه های��ی تخصص 

دارم؟ 
- بهتری��ن ش��یوه ب��رای انتقال 
دان��ش م��ن ک��دام اس��ت؟ متن، 
اینفوگرافیک،  اس��الید،  پادکست، 
ویدئو و یا چیزی متفاوت از اینها؟ 

- اگر با متخصص دیگری در این 
زمینه مصاحبه کردم، آیا بهتر است 
نظ��رات او را در چارچوب محتوای 
خ��ودم بگنجانم یا اینک��ه تمرکز 
اصلی محت��وا را باید روی مصاحبه 

قرار دهم؟ 
- چگون��ه می توان��م مث��ال ب��ا 
زیرنوی��س ک��ردن ویدئو ه��ا برای 
ناشنوایان، یا با اضافه کردن عکس 
به متن برای کس��انی که به عکس 
بیشتر عالقه دارند، محتوای خود را 
در دسترس طیف های گسترده تری 

از مخاطبان قرار دهم؟ 
ام��ا پیرامون تع��داد مطالبی که 
روی  وب سایت خود قرار می دهید، 
پژوهشی که توس��ط هاب اسپات 
در س��ال ۲۰۱۵ ص��ورت گرف��ت 
نشان می دهد انتش��ار حداقل ۱۱ 
مطلب در ماه برای شرکت هایی با 
حداکثر ۱۰کارمند ایده آل اس��ت. 
پژوه��ش مذکور همچنین نش��ان 
داد ش��رکت هایی ک��ه حداقل ۱۶ 
مطل��ب در ماه منتش��ر می کردند 
به نسبت شرکت هایی که حداکثر 
چهار مطلب در ماه روی  وب سایت 
خود قرار می دادند، سه و نیم برابر 
ترافیک بیش��تری به س��مت خود 
ج��ذب کرده ان��د. اگر قص��د دارید 
ریتم مناس��ب خود برای بازاریابی 
محتوای��ی را پیدا کنی��د، در ابتدا 
 ش��روع آرامی داش��ته باش��ید، اما 
هدف گذاری خود را روی رسیدن 

به بسامد بیشتر قرار دهید. 
درحالی که محتوای ش��ما نباید 
روی خودتان متمرکز باش��د، باید 
بتواند به شما کمک کند نظر مثبت 
مخاطبان را به سمت برند شخصی 
خود جلب کنید. می توانید با اضافه 
کردن لینک بخ��ش »درباره من« 
به پایی��ن مطالب خود کاری کنید 
بازدی��د کننده های مطالب ش��ما 
بتوانند اطالعات بیشتری در مورد 
شما کس��ب کنند و در صورتی که 
از محتوای شما خوش شان آمد، با 
ش��ما کار کنند. یا اینکه در انتهای 
مطالب خود با یک پیام »دعوت به 
اقدام« از آنها بخواهید با ش��ما در 

تماس باشند.
خ�ود  هم�کاران  ب�ه   -۲  

پیشنهاد پست میهمان بدهید
پ��س از آنک��ه روی  وب س��ایت 

خ��ود به نمون��ه بارز یک ماش��ین 
تولی��د محت��وا تبدیل ش��دید، به 
دیگ��ر س��تاره های صنعت  دنبال 
خ��ود بگردی��د که فک��ر می کنید 
می توان با آنها شبکه س��ازی کرد و 
مهارت حرفه ای تان می تواند برای 
مخاطبان شان مفید واقع شود. افراد 
تأثیرگ��ذاری را انتخ��اب کنید که 
مورد تحس��ین خودتان هستند، با 
آنها تماس بگیرید و به آنها بگویید 
چرا برای شما قابل تحسین هستند. 
برای شان توضیح دهید چه ارتباطی 
با کار آنها پی��دا می کنید و چگونه 
می توانید برای مخاطب آنها مفید 

واقع شوید. 
س��پس به آنها پیش��نهاد تولید 
یک مطلب برای  وب سایت شان را 
بدهید و در عوض از آنها بخواهید 
ارزش��مندی  محت��وای  ازای  در 
که برای ش��ان خل��ق می کنید به  
وب س��ایت ش��ما لین��ک بدهند. 
ای��ن کار باعث ایج��اد بک لینک 
مثبتی می شود که به بهینه سازی 
برند ش��خصی ش��ما برای موتور 
جس��ت وجو کمک می کن��د و در 
عین حال ش��ما را در معرض دید 
مخاطب جدیدی قرار می دهد که 
ممکن است در نهایت به مشتری 
شما تبدیل ش��وند. از طرف دیگر 
در صورت ام��کان، به آنها بگویید 
که این پس��ت را به واسطه پست 
وی��ژه، خبرنامه ایمیلی یا از طریق 
ش��بکه های اجتماعی در ش��بکه 
مخاطبان خودتان تبلیغ می کنید. 
ب��ا پیش��نهاد کم��ک ب��ه دیگ��ر 
ش��خصیت های تأثیرگ��ذار، آنه��ا 
نیز برای کمک به ش��ما در تبلیغ 
محتوای تان رغبت بیشتری نشان 

خواهند داد. 

خ�ود  وب س�ایت  روی    -۳
پست میهمان بگیرید

نوش��تن  که  درس��ت همانگونه 
پست میهمان روی  وب سایت های 
دیگر برند شخصی شما را در معرض 
دید ارتباط های بالق��وه تازه ای قرار 
می دهد، اج��ازه دادن ب��ه دیگران 
ب��رای تولی��د محتوای ب��ا کیفیت 
برای  وب سایت شما نیز مفید واقع 
می ش��ود. به این ترتیب  وب سایت 
شما گردش بهتری پیدا خواهد کرد 
و ب��ه منبع بهتری ب��رای اطالعات 
مفی��د تبدیل خواهد ش��د که این 
در نهایت ترافیک آن را باال می برد. 
نویس��نده میهم��ان نی��ز احتماال 
محت��وای تولید ش��ده اش را برای 
شبکه خود به اشتراک می گذارد و 
این نیز بازدید کنندگان تازه ای را به 

سمت  وب سایت شما می کشاند. 
از محت��وای میهمان برای تبلیغ 
محتوای مرتبط نوشته شده توسط 
خودت��ان نی��ز می توانید اس��تفاده 
کنید. اما در نظر داش��ته باش��ید، 
ه��دف محت��وای پس��ت میهمان 
معرفی برند ش��خصی شما نیست. 
اطمین��ان حاصل کنی��د هر گونه 
معرفی یا تبلیغ محتوای ش��ما به 
پست مربوطه مرتبط و به شیوه ای 
غیر تهاجمی انجام می ش��ود. یک 
راه س��اده برای حص��ول اطمینان 
از این موضوع این اس��ت که روی  
وب س��ایت خ��ود ب��رای نمای��ش 
خودکار مطال��ب مرتبط زیر مقاله 
ی��ا ویدئو از ویج��ت مخصوص این 
کار استفاده کنید. استفاده از لینک 
»در این باره بیش��تر بخوانید« نیز 

می تواند مفید باشد. 
بازاریابی محتوایی در صورتی که 
محتوای ش��ما دیده نشود، چیزی 

بیش��تر از اتالف وقت نخواهد بود. 
توصیه می ش��ود در ازای پرداخت 
هزین��ه، از خروجی های مخصوص 
این کار استفاده کنید تا دسترسی 
به محتوای ش��ما تسهیل شود. اما 
تقویت دسترس��ی پذیری محتوای 
ش��ما لزوما نباید هزینه بردار باشد. 
با اس��تفاده رایگان از ش��بکه های 
اجتماع��ی و ارتباط��ات دیجیتالی 
ب��رای رس��اندن محت��وای خود به 
دست مصرف کنندگان هدف گیری 
شده تر، در زمان و هزینه های خود 

صرفه جویی کنید. 
۴- روی هر شبکه اجتماعی که 
می توانید مخاطب داشته باشید 

پروفایل بسازید
محت��وای تولید ش��ده در جهت 
برند ش��خصی روی  وب سایت های 
شبکه سازی حرفه ای نظیر لینکدین 
بیش��تر از هر جای دیگر اثربخشی 
خواهد داشت. روزنامه نگاران و دیگر 
حرفه ای های رس��انه اکانت توییتر 
هم دارند. هن��گام معرفی و تبلیغ 
محتوای خ��ود با در نظ��ر گرفتن 
کلمات کلیدی تأثیرگذار در نتایج 
موتور جست وجو درباره آنها پست 
بگذارید. اضافه کردن پیام دعوت به 
اقدام ب��رای ترغیب عالقه مندان به 
کلی��ک روی لینک مطلب اصلی را 

نیز مد نظر قرار دهید. 
در محتوای خود مخاطب را به 
بحث و تبادل نظر ترغیب کنید تا 
مشارکت آنها را جلب و به بازگشت 
به  وب س��ایت خود تشویق کرده 
باشید. برای این منظور می توانید 
در انته��ای محتوای خود س��ؤال 
بپرس��ید یا مخاطبان را به تبادل 
نظ��ر درباره محتوای به اش��تراک 
گذاش��ته شده تش��ویق کنید. به 
کپی پیس��ت ک��ردن لینک روی 
شبکه های اجتماعی اکتفا نکنید. 
با هدف سازگاری بهتر با الگوریتم 
اش��تراک گذاری  مذکور،  ش��بکه 
عکس یا ویدئو از محتوای خود را 
نیز بیازمایید و مدام بهترین زمان 
انتش��ار و نوع مطالب را با آزمون 
و خطا مورد بررس��ی قرار دهید تا 
پاسخ بهتری به نیازهای مخاطبان 

خود داده باشید. 
وقتی ب��ا دیگر ش��خصیت های 
تأثیرگذار ارتباطاتی برقرار کردید، 
در صورت��ی ک��ه ح��س کردی��د 
محتوای ت��ان ب��رای مخاطب آنها 
مناس��ب اس��ت آن را ب��ا آنها به 
اش��تراک بگذارید. یک استراتژی 
موف��ق بازاریاب��ی محتوای��ی ب��ر 
اس��اس این بنا می ش��ود که چه 
برای مخاطب و چه برای کس��انی 
ک��ه در به اش��تراک گذاری آنها به 
شما کمک می کنند، چقدر ارزش 
بیافرینید. محتوای خود را با دیدی 
متمرک��ز روی کمک ب��ه دیگران 
تولید کنید و به اشتراک بگذارید 
تا در مس��یر تقویت برند شخصی 
خود از طری��ق بازاریابی محتوایی 

قرار بگیرید. 
entrepreneur :منبع

۴ استراتژی بازاریابی محتوایی برای تقویت برند شخصی
کارگاه برندینگ

برندسازی دیجیتالی با جیب خالی 
برای آنکه اس��تارت آپ یا کسب وکار کوچک شما روی 
پلتفرم های مختلف، برند دیجیتالی یکپارچه و منسجمی 
داشته باش��د، ارتباط گرفتن با مش��تریان، رؤیت پذیری 
در فض��ای آنالین و باال ب��ردن اعتبار آن از اهمیت زیادی 
برخوردارن��د. اما خلق چنین برندی به اذعان بس��یاری از 
ش��رکت های تبلیغاتی گران تم��ام می ش��ود. اگر منابع 
شرکت تان محدود باشند و به ویژه تازه کار خود را شروع 
کرده باشید، فرآیند مذکور می تواند نگران کننده و چالش 
 ،Juntae DeLane برانگیز باشد. به گزارش دیجیاتو، اما
مؤسس انستیتو برندینگ دیجیتال می گوید هر شرکتی 
می تواند فارغ از میزان منابعی که در اختیار دارد برندسازی 
دیجیتال خود را آغاز کند. مؤسسه او به افراد و سازمان ها 
کمک می کند هویت، اعتب��ار و حضور دیجیتالی خود را 
تقویت کنند. جونتای برخ��ی از بهترین و اثربخش ترین 
ترفند های خود را با کارآفرینان، دارندگان کسب وکار های 
کوچک، فری لنس��ر ها و هر ک��س دیگری که می خواهد 
بدون صرف هزین��ه آنچنانی، برند دیجیتالی قابل اتکایی 

برای خود خلق کند، به اشتراک گذاشته است. 
۱- برای تولید محتوا شریک بیابید

کسی که با شما مخاطب و منافع مشترک دارد می تواند 
به خلق محتوای مشترک در کنار شما عالقه نشان دهد. 
محتوای مش��ترکی که از آن صحبت می کنیم می تواند از 
پس��ت های متنی گرفته تا اینفوگرافی��ک یا ویدئو متغیر 
باش��د. جونتای می گوید با کار کردن در کنار کسی که از 
قبل پلتفرمی برای این کار داشته قادر خواهید بود برند و 
تخصص خود را در معرض دید جمعی از مخاطبان آماده 
ق��رار دهید و با همفکران خ��ود در همان حوزه ارتباطات 

مفیدی برقرار کرده و آن را حفظ کنید. 
۲- پادکست ها و تولیدکننده های شان را دریابید

استقبال گسترده ای که ظرف سال های اخیر از پادکست 
و محتوای صوتی ش��ده است به آن معناست که احتماال 
در ح��وزه دنجی که برای فعالی��ت خود در نظر گرفته اید 
نیز پادکست یافت می شود. با تولیدکنندگان پادکست های 
مرتب��ط با حوزه فعالیت خود ارتب��اط بگیرید و برای آنان 
توضی��ح دهید چگونه با دانش و تجرب��ه  خود می توانید 
برای مخاطبان شان ارزش آفرین شوید. -اگر آنها نیز شما 
را ب��رای مصاحبه انتخاب کنند، می توانید از این طریق با 
مشتریان بالقوه متعددی ارتباط بگیرید و داستان خود را 
برایشان ش��رح دهید. برای این منظور، گزیده مناسبی از 
تخصص یا تجربه خود را آماده داش��ته باشید تا به عنوان 

نمونه به مخاطبان یاد شده ارائه کنید. 
۳- از بهترین منابع حوزه فعالیت خود استفاده کنید
اگ��ر هنوز بودجه الزم برای تولید محتوای با اصالت در 
اختیار ندارید، می توانید به س��راغ معتبر ترین منابع حوزه 
فعالیت خود بروید و محتوای آنان را به اشتراک بگذارید. 
ب��ه گفته جونتای، ای��ن کار حداقل از یک طرف نش��ان 
می دهد اطالعات تان در صنعت مورد نظر به روز اس��ت و 
از ط��رف دیگر برای دنبال کنندگان و مخاطبان تان ارزش 
آفرین می شود. می توانید برای دنبال کردن کلمات کلیدی 
مدنظ��ر خود از قابلی��ت Google Alerts یا اکانت های 
مرتبط در شبکه های اجتماعی استفاده کنید تا به سرعت 
از محتوایی که در زمینه تخصصی تان منتش��ر می ش��ود 
آگاهی یابید. حتما حواستان باشد منابع مورد استفاده در 

پست های تان را تگ کنید. 
۴- در گفت وگو های مجازی رویداد های مورد نظر 

شرکت کنید
اگر هن��وز بودج��ه الزم برای ش��رکت در کنفرانس ها 
و همایش ه��ای صنع��ت خ��ود را در اختی��ار ندارید یا از 
اعتبار کافی برای رفتن به روی صحنه برخوردار نیستید، 
الاقل می توانید در گفت وگو ه��ای آنالینی که درباره این 
رویداد ها صورت می گیرد ش��رکت کنید. جونتای توصیه 
می کن��د برای آنک��ه از دور در رویداد های مورد نظر خود 
شرکت داشته باشید، از هشتگ استفاده کنید، فهرست یا 
بیوگرافی افراد تأثیرگذار و سخنرانان شرکت کننده را برای 
بقیه منتش��ر کنید، با الهام از موضوعات و سخنرانی های 
رویداد م��ورد نظر تولید محتوا کنید و به صورت زنده در 

مورد آن پست بگذارید. 
5- محتوای گرافیکی خلق کنید

به ط��ور قطع افراد و س��ازمان های متعددی در صنعت 
شما وجود دارند که تحقیق می کنند. شما نیز می توانید از 
نتایج تحقیقات آنها برای تولید اینفوگرافیک و نمودار های 
گرافیک��ی پرطرفدار و مزین به برند خود اس��تفاده کنید. 
حتی اگر در زمینه های گرافیکی استعداد خاصی ندارید، 
ابزار ه��ای متعددی وجود دارند که می توانند در س��اخت 
سریع اینفوگرافیک به شما کمک کنند. سپس می توانید 
محتوای گرافیکی خود را روی شبکه های اجتماعی مثل 
فیس بوک، توییتر، اینستاگرام یا هر پلتفرمی که مناسب 
تشخیص می دهید منتشر کنید تا توجه کاربران اینترنت 
را ب��ه خود معطوف داری��د و بازدیدکنندگان تازه ای برای 

وب سایت یا وبالگ خود دست و پا کنید. 
6- در شکل های مختلف به بازتولید محتوای خود 

بپردازید
جونت��ای می گوی��د: »وقتی منابع تان محدود باش��ند، 
بای��د از آنچه در اختیار دارید نهایت بهره را ببرید«. از هر 
دارایی دیجیتال خود به هر چند روشی که امکانش وجود 
دارد اس��تفاده کنید. مثال پست وبالگی خود را به صورت 
اینفوگرافی��ک در بیاورید و س��پس هر ی��ک از آمار های 
موجود در آن را به صورت توییتی جداگانه منتشر کنید. 
مصاحبه پادکستی خود را به صورت متن دربیاورید و در 
قالب یک پست وبالگی منتشر کنید. صحبت های مهمی 
که در این مصاحبه ها شده را نیز به صورت نقل قول روی 

شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. 
inc :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

راه های تبلیغاتی ارزان برای 
استارت آپ ها

استارت آپ ها با مشکالت مالی بسیاری مواجه هستند. 
بس��یاری از مدی��ران در ش��رایط بحران مال��ی، بودجه 
تبلیغات��ی را کاهش می دهند. آیا راه��ی برای بازاریابی 
ارزان قیمت وجود دارد؟ آژانس توس��عه کسب وکار های 
کوچ��ک )MBDA( تخمی��ن زده اس��ت ک��ه هزینه 
میانگین برای ش��روع یک اس��تارت آپ حدود ۳۰هزار 
دالر است. این تخمین، انحراف معیار قابل توجهی دارد. 
بعضی اس��تارت آپ ها نیازمند بودجه چند صد دالری و 
بعضی دیگر به بودجه میلیون دالری نیازمند هستند. اما 
به یاد داشته باشید این هزینه ها فقط برای استارت آپ ها 
اس��ت. ش��رکت های جدید مجبور ب��ه پرداخت ماهانه 
هزاران دالر دس��تمزد کارکنان، کرای��ه دفتر، مواد خام 
و س��ایر هزینه های عملیاتی هس��تند، درحالی که باید 
درآم��د کافی نیز برای ادامه حیات کس��ب کنند. اغلب 
کارآفرینان با گرفتار ش��دن در وض��ع وخیم اقتصادی، 
سرانجام بودجه بسیاری از فعالیت های ضروری از جمله 
بازاریابی و تبلیغات را قطع می کنند، درحالی که نادیده 
گرفتن بازاریابی، در نهایت رشد تجارت را کند می کند 
و درآم��د را کاهش می دهد و درنتیجه، بودجه کمتری 
برای فعالیت ه��ای ضروری باقی  می مان��د و دومینوی 
سقوط شرکت شکل می گیرد. با تخمین تقریبی، حدود 
۸۰درصد کارآفرینان هیچ دانش��ی در مورد اندازه گیری 
اثربخشی استراتژی بازاریابی ندارند و تعجبی ندارد که 
بازاریابی را بی اهمیت تلقی می کنند. اما نکته مهم این 
اس��ت که بازاریابی مؤثر هزینه چندان��ی ندارد. بودجه 
کالن برای بازاریابی شاید بازدهی بیشتری داشته باشد، 
اما بسیاری از روش های مؤثر و کم بودجه بازاریابی وجود 
دارند که می توانید برای توسعه استارت آپ خود استفاده 

کنید. 
۱- ارجاعات

یکی از بهترین روش های تج��ارت اجتناب از تبلیغات 
مس��تقیم اس��ت. در عوض سیس��تمی ایج��اد کنید که 
مشتریان تان برای شما بازاریابی کنند. در نظر داشته باشید 
که احتمال خرید مردم وقتی توس��ط دوستانشان ترغیب 
می شوند ۴برابر بیشتر اس��ت. بر خالف ادعای رسانه های 
تکنولوژی؛ ما هنوز به توصیه های اطرافیان بیش��تر از هر 
چیزی اعتم��اد می کنیم. افزون بر ای��ن، پایه ریزی برنامه 
ارجاع ده��ی هزینه زیادی ندارد و بس��تگی به ش��ما دارد 
که چگون��ه آن را طرح ریزی کنید و ش��اید کامال رایگان 
تمام ش��ود. به عنوان مثال، شاید برای مشتری های فعلی 
تخفیف های��ی در قبال معرفی مش��تریان ارائ��ه کنید یا 
جوایز نقدی به آنها اختصاص دهید. اگر شما روی چنین 
استراتژی حس��اب باز کرده اید، مطمئن باشید که توسط 

مشتریان تان شناخته می شوید. 
۲- اخبار و انتشارات

مردم اخب��ار را به طور منظم دنب��ال می کنند. اگر 
ش��ما چیزی دارید که ارزش خبری داش��ته باش��د، 
اغلب رس��انه ها با خوش��حالی آن را منتش��ر خواهند 
کرد. انتشارات خبری، روشی ارزان قیمت برای مطرح 
کردن برند شما در نش��ریات مهم است و به احتمال 
زیاد با لینک های ورودی از رس��انه ها، ترافیک سایت 
ش��ما افزایش می یابد. اگر همه کارها از قبیل ارتباط 
و تم��اس با خبرنگاران رس��انه های خبری را خودتان 
انجام دهید، ای��ن کار می تواند اس��تراتژی تبلیغاتی 
بالقوه و ارزان قیمتی باشد. در غیر این صورت باید به 
سراغ ذخیره شرکت بروید و برای آگهی های تبلیغاتی 

هزینه کنید.
 ۳- بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا دارای انواع مختلفی اس��ت و تقریبا 
هیچ کدام به س��رمایه گذاری قابل توجهی نیاز ندارد. 
ساده ترین روش راه اندازی وبالگ در وب سایت است. 
افزودن مطالب جدید چند بار در هفته به سایت اعتبار 
می بخش��د و مخاطبان را جذب می کند. اینفوگرافی 
و ویدئو و پادکس��ت  نی��ز از انواع مختل��ف بازاریابی 
محتوایی هس��تند. همه اینها قدرت اعتباربخش��ی به 
کسب وکار ش��ما را دارند، ترافیک ورودی سایت شما 
را افزایش می دهند و س��ایر اس��تراتژی ها را تکمیل 

می کنند.
 ۴- سئو

اگر ش��ما زمانی برای نوش��تن مطالبی ب��رای کمپین 
بازاریاب��ی محتوای خودت��ان صرف می کنی��د، باید روی 
بهینه سازی موتورهای جست وجو )سئو( نیز سرمایه گذاری 
کنید. اگر با سئو غریبه هستید، ممکن است کمی پیچیده 
به نظر برس��د، اما واقعیت این است که با کمی مطالعه و 
جست و جو می توانید به آسانی از پس مفاهیم آن برآیید و 
منافع بلندمدت سودمندی کسب کنید. از ابزارهای آنالین 
برای یافتن کلیدواژه های مرتبط که بتوانند برای سایت تان 
ترافیک جذب کنند اس��تفاده کنید. عالوه بر آن، همواره 
بای��د مطالب باکیفیت ارائه بدهید تا برای دامنه خود، بک 
لینک جذب کنید. سئوی حرفه ای کار زیادی الزم دارد، اما 
اگر خودتان آن را انجام دهید، تنها هزینه ای که می پردازید 

زمان است. 
5- بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی ش��بکه های اجتماعی موردی نیست که شما 
بتوانید به صورت شانسی انجام دهید، اما بسیار در دسترس 
است و با صرف زمان در آن مهارت کسب خواهید کرد. در 
شروع کار برای برندتان پروفایلی در شبکه های اجتماعی 
اصلی مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام ایجاد کنید. به 
پروفایل تان جان بدهید و مطالبی متناس��ب با بازار هدف 
منتش��ر کنید. به صورت منظم با مخاطبان تان در تماس 

باشید و با آنها ارتباط برقرار کنید. 
bigwallet :منبع
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موض��وع اصل��ی در س��ی آر ام 
)CRM( کارآمد روش��ی است که 
به وس��یله آن، سیس��تم یا ساختار 
می ش��ود.  س��اخته  ام  آر  س��ی 
سیس��تم های س��ی آر ام برعکس 
سیس��تم های کاماًل داخل��ی، باید 
قادر باش��ند که در دفاتر، خارج از 
دفات��ر و روی ش��بکه عمل کنند. 
آنه��ا باید چندین کان��ال ارتباطی 
را ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای 
بس��یار متفاوت ب��ا یکدیگر ارتباط 
دهند و نی��ز باید خوب عمل کرده 
و به قدری قابل انعطاف باش��ند که 
ب��ا اجتماع در حال تغیی��ر و رو به 
رش��د مصرف کنن��دگان تناس��ب 
داشته باشند. به گزارش هورموند، 
همان گونه که سیس��تم سی آر ام 
یک محیط پیوسته متغیر همچون 
بازار و مشتری را الگوسازی می کند، 
تمام الگوهای داده ها و فرآیندهایی 
که برای سیستم ساخته می شوند، 
بای��د قادر باش��ند با س��رعت و به 
شکلی کارآمد تغییر یابند. ساختار 
سی آر ام می تواند تبدیل به عاملی 
محدودکنن��ده در ارائ��ه نتایج یک 
پ��روژه س��ی آر ام ش��ود، بنابراین 
چالش ها و معضالتی که س��اختار 
سی آر ام با آن مواجه است، بسیار 
حائز اهمیت هس��تند. در ادامه به 
معرف��ی انواع س��اختار س��ی آر ام 

می پردازیم. 
-  ساختار سی آر ام چندکاناله

تکنولوژی چندکاناله جهت القای 
حس ش��ناخت و انسجام خدمات، 
در تم��ام مراحل فرآین��د ارتباط با 
مش��تری الزم و ضروری اس��ت. از 
اوای��ل ده��ه ۱۹۹۰، دو دیدگاه در 
خصوص س��ی آر ام ش��کل گرفت 
که عبارتند از کانال های تکنولوژی 
ارتباطی و سازمان دهی نقاط تماس.
س�نجش پذیر،  س�اختار    -
قابل اس�تفاده، انعطاف پذیر و با 

عملکرد عالی
کاربردهای فرآیندهای مقدماتی 
)جلو باجه(، ارتباط و اثر مستقیمی 
بر تجربه مش��تری دارن��د. قابلیت 
استفاده و عملکرد، انعطاف پذیری، 
عملک��رد عالی و قابلیت س��نجش 
پذیری، از مس��ائل کلیدی در ارائه 
تجرب��ه ای مطل��وب به مش��تریان 

محسوب می شوند. 
-  الگوسازی داده های قابل تغییر

پیچیدگی الگوس��ازی داده های 
سی آر ام بس��یار مهم و قابل توجه 
هستند. دو مثال قابل توجه و مهم 
از ای��ن پیچیدگی عبارتند از روابط 
چند به چند )متعدد( والگوس��ازی 

نقش یا شخص. 
-  متحرک و بی سیم

بس��یاری از کس��ب وکارها ب��ه 
سراغ مش��تریان می روند تا اینکه 
منتظر بمانند که مشتری به داخل 
فروش��گاه آم��ده یا با آنه��ا تماس 
بگی��رد. چنی��ن کس��ب وکارهایی 

معموال افراد حرفه ای و متخصصان 
فعال و سیار را استخدام می کنند. 
ای��ن افراد بخ��ش تفکیک ناپذیر و 
الزم تجربه کلی مش��تری هستند، 
در نتیج��ه باید مجهز ب��ه آخرین 
اطالع��ات در خص��وص مش��تری 
و محص��ول باش��ند. دو تکنولوژی 
اصلی که برای حمایت و پشتیبانی 
از چنین متخصصینی وجود دارد، 
عبارتند از موبایل )هماهنگ شده 
با مرکز تماس( و بی سیم )آنالین(. 
متحرک  هماهن��گ  راهکاره��ای 
ش��امل ی��ک کامپیوت��ر جیبی یا 
لپ ت��اپ با ی��ک پای��گاه داده های 
متمرک��ز اس��ت که ی��ک کپی از 
اطالعات فرد موردنظر در سیستم 
سی آر ام اصلی است. مزیت چنین 
سیستم هایی این است که افرادی 
که در محیط هایی فعالیت می کنند 
ک��ه نمی توانن��د ارتباط��ی دائمی 
را حف��ظ کنن��د مث��ل هواپیماها، 
نواحی دورافتاده و مراکز خرید هم 

می توانند از آن استفاده کنند. 
عیب و ضعف سیار بودن نیز این 
است که فرآیند انطباق و هماهنگی 
می تواند پیچیده و غیرقابل اطمینان 
باشد یا احتماال برای تعداد زیادی 
از اس��تفاده کنندگان ب��ا مق��داری 
مقیاس بندی  فروشنده،  تکنولوژی 
نشده اس��ت. نقطه ضعف دیگر این 
اس��ت که اطالعات تنه��ا به اندازه 
آخری��ن مرتب��ه ای ک��ه هماهنگ 
و منطب��ق ش��ده اند، در جریان اند. 
مش��تریان حاض��ر  ح��ال   در 

 س��ی آر ام بی س��یم، در مقایس��ه 
با سایر مش��تریان هماهنگ شده 
متح��رک خ��ود، در قابلیت ه��ای 
عملیاتی ش��ان محدود هس��تند و 
این مسئله به دلیل محدودیت های 
پهنای باند و هزینه وسیله بی سیم 
است. مزیت پیوسته آنالین بودن و 
تمام مزایای بع��دی جریان داده ها 
به وس��یله مش��کالت  اطالعات،  و 
محدودیت ه��ای  و  ارتباط��ی 
عملکردی جبران و خنثی می شود. 

-  منبع قوانین کسب وکار
سیس��تم های م��درن، منط��ق 
کسب وکار را در یک پایگاه داده ها 
ذخیره می کنن��د که منطق اصلی 
پردازش کارب��رد و اجرای خارجی 
اس��ت. منط��ق اصل��ی پ��ردازش، 
به اندازه کافی هوش��مند اس��ت تا 
بداند ک��ه چگونه صفح��ه ای را با 
استفاده از لیستی از سوابق بسازد، 
اما نمی دان��د که محتوای واقعی یا 
طرح صفح��ه نهایی چگونه خواهد 
بود. محت��وا ازجمله طرح و آرایش 
س��تون ها، قوانین معتبر س��ازی، 
لیست ارزش ها و حتی فرآیندهایی 
که باید ارائه شوند، همگی در پایگاه 
ذخیره ش��ده اند.  مربوطه  داده های 
این پایگاه داده ها شامل »فراداده« 
است )داده ها در خصوص داده ها(. 
معموال منبع فراداده ها با ابزارهایی 
از قبی��ل پیپل تولز، س��ی بل تلز 
و اس��تادیو )ای فیفان��ی( اص��الح 
می ش��وند. کاربردهای ب��ر مبنای 
فراداده ه��ا، ی��ک س��ازمان را قادر 
می س��ازد تا قوانین کسب وکار را با 
کمترین تالش و کوشش��ی تغییر 

دهند. 
-  مدیریت دانش

یک عام��ل اصلی و مه��م برای 
سی آر ام کارآمد، ذخیره و افزایش 
اطالع��ات در خصوص مش��تریان 
اس��ت. ای��ن اطالع��ات می توانند 
ب��ه ش��کل اطالع��ات تعامل��ی و 
سازمان یافته، مثل تاریخچه و سابقه 
تماس ها و ترازنامه به عالوه اطالعات 
دسته بندی نشده ای مانند نامه ها و 
دورنگارهای دریافتی از مشتریان و 
یادداش��ت های مربوط به مکالمات 
پیش��نهادهای  باش��ند.  تلفن��ی 
مارکتین��گ، فرصت ه��ای فروش، 
درخواست های خدمات، ایمیل های 
داوطلبان��ه  اطالع��ات  دریافت��ی، 
و  مش��تری  توس��ط  گفته ش��ده 
وب س��ایت  در  وی  فعالیت ه��ای 
ش��رکت، باید به ش��کلی ذخیره و 
ارائه شوند که مرحله بعدی مکالمه 

در حال پیشرفت به طور کارآمدی 
ادامه یابد. 

جهت در جریان بودن اطالعات 
بایس��تی به  محض جمع آوری در 
پای��گاه اطالعات��ی ذخیره ش��وند. 
اطالع��ات قابل دسترس��ی باید در 
اختی��ار کارکنانی که با مش��تریان 
در تماس چهره به چهره هس��تند 
ق��رار گی��رد. جهت مرتب��ط بودن 
اطالع��ات باید ش��رایط و موقعیت 
)س��ابقه اطالعات مشتری، ماهیت 
معامل��ه( را ه��م در نظر گرفت که 
این مسئله در س��ی آر ام از طریق 
شخصی س��ازی به دس��ت می آید. 
شخصی س��ازی  تکنولوژی ه��ای 
ش��رایط مکالمه کنون��ی را تحلیل 
می کنن��د تا اطالعات ارائه ش��ده را 
فیلتر کنن��د، در ضمن هنگامی که 
یک قانون شخصی سازی وضع شد، 
باید در تمام کانال های ارتباطی به 

کار گرفته شود. 
پایگاه اطالعات س��ی آر ام نباید 
تنه��ا ش��امل اطالعات مش��تریان 
ش��ود. یک رکن و ویژگی کلیدی، 
ب��رای اینکه قادر باش��یم مس��ائل 
بیش��تری را در رابطه با مشتریان 
حل کنیم، روش ذخیره نش��انه ها 
در برابر راهکارها یا راه حل ها و نیز 
طبقه بندی درخواست های خدماتی 
به گونه ای که بتوان آنها را تحلیل و 

جدا کرد. 
-  جست وجو در شبکه وب

با استفاده از س��ی آر ام معموال 
می توان با وبگردها با استفاده از اِچ 
ت��ی ام اِل یا دی اِچ تی ام اِل ارتباط 
برقرار کرد، ام��ا این دو نمی توانند 
تم��ام اوان و کارایی ارتباطی را که 
در کاربرد نرم افزار سرور-مش��تری 
موجود اس��ت تأمین کنند، به این 
معنا که بین تعاملی که کاربردهای 
جست وجوگر وب تأمین و حمایت 
می کنن��د و نیاز به دانل��ود کردن 
اجزای برنامه )مثل جاوا اسکریپت 
یا وب اپلتز( روی کامپیوتر مشتری، 
توافقی صورت گیرد. تکنولوژی های 

جس��ت وجوگر وب مزایای دیگری 
ه��م دارن��د که ب��رای س��ی آر ام 
مهم تلقی می ش��وند. صفحه رابط 
اس��تفاده کننده ک��ه مبتن��ی ب��ر 
هایپرلینک باش��د، برای ارتباطات 
دارای ساختار بی قاعده با مشتریان، 
ایده آل اس��ت. همچنی��ن ماهیت 
فراگیر شبکه به افراد می آموزد که 
چگونه در چنین محیطی حرکت 
کنند. ایک��س ام اِل که یک فرمت 
قابل تغییر اس��تاندارد برای ش��رح 
مدارک در شبکه است و همچنین 
راهکاره��ای متحرک بی س��یم که 
قسمت هایی از س��ی آر ام هستند 
به یک س��ازمان فرصت می دهد تا 
مدلی از محصوالت خ��ود، اجزای 
محصول و قیمت گذاری را بسازند. 

-  جری�ان کاری، نرم اف�زار 
متن ه�ای  جری�ان  بهب�ود 

الکترونیکی در شبکه
بسیاری از فرآیندهای مرتبط با 
مش��تری را می توان در کاربردهای 
مدرن س��ی آر ام از پیش تعریف و 
ماشینی کرد. تکنولوژی های جریان 
کار را می ت��وان طوری برنامه ریزی 
کرد که شرایط از پیش تعریف شده 
را کنترل کنند و درنتیجه این گونه 
اس��ت ک��ه توافق��ات خدمات��ی با 
مش��تریان حفظ ش��ده و مشتریان 
تجربه ای قابل پیش بینی، منسجم و 

همیشگی را دریافت می کنند. 
-  تلفیق یا یکپارچگی )ادغام(
این س��اختار یکی از موضوعات 
اصل��ی فن��اوری اطالعات اس��ت. 
میان افزاره��ای  ارائه دهن��دگان 
تخصص��ی تلفیق، مث��ل وب متد، 
 ای بی ام، سی بیوند، ویترا و تیبکو 
نقشی اساسی در پروژه های پیچیده 
و با مقیاس حجیم سی آر ام بازی 
تلفی��ق عمدتا  می کنن��د. معضل 
نتیجه پیچیدگی محیط کاربردها 
و نیاز به مناسب و بجا بودن انتقال 
اطالعات اس��ت. این ام��ر موجب 
پدید آمدن دو نوع تلفیق می شود؛ 
گروهی و فوری. پردازش گروهی از 
لحاظ فنی ساده تر از پردازش فوری 
اس��ت و می تواند حجم بیشتری را 
با اثر کمتری بر عملکرد سیس��تم 

کنترل کند. 
پ��ردازش گروهی اطالعات را در 
یک فایل ذخیره می کند و س��پس 
آن را در صفحه رابط با یک حرکت 
به سمت سیس��تم مقصد حرکت 
می دهد. تأخیر در انتقال اطالعات 
هزینه بر است. تلفیق فوری سریع 
صورت می گیرد. برخی از صورت ها 
و ش��کل های تلفی��ق، مثل تلفیق 
تلفنی، باید همیش��ه فوری باشند، 
زیرا در آن زمان مشتری پشت خط 
تلفن است. تکنولوژی تلفیق هرچه 
باشد، سی آر ام به طورکلی به چهار 
بخش تلفی��ق؛ تلفی��ق کاربردی، 
ارتباط تلفنی، ایمیل و ش��بکه ای 

نیاز دارد. 

بازاریاب چه کسی است؟ ساختار سی آر ام کارآمد چگونه است؟ 
عموم مردم فکر می کنند که بازاریاب کسی است که به 
سراغ مغازه داران و صاحبان فروشگاه های مختلف می رود 
و سعی می کند محصولی به آنها بفروشد. این تفکر کامال 
اش��تباه است. شرح شغل و وظایف بازاریاب در واقع هیچ 
ارتباطی با اقدام��ات باال ندارد! هیچ بازاریابی برای فروش 

محصول خود به مشتریان مراجعه نمی کند. 
مارکتر یا بازاریاب کیست؟ و چه وظیفه ای دارد؟ 

بازاریاب یا مارکتر به کس��ی گفته می ش��ود که به دنبال 
روش هایی است تا برای محصول تولید شده یا خدمات ارائه 
ش��ده توسط شرکت بازار مناس��ب پیدا کند و با روش های 
مناسب پل ارتباطی مناسبی میان نیازمشتری )بازار هدف( و 
محصول )خدمات شرکت( ایجاد کند. شاید بتوان اصلی ترین 
کار بازاریاب را کش��ف ارزش محصول/خدمات و پیدا کردن 
روش ه��ای ارتباط��ی بین ب��ازار و ارزش تولیدی دانس��ت. 
بازاریاب ها به طور معمول افرادی هستند که عالوه بر دانش 
علمی زیاد و به روز، خالقیت فراوانی دارند و سعی می کنند از 
خالقیت خود برای پیدا کردن چنل ها و روش های ارتباطی 
تازه  استفاده کنند. یکی از اصلی ترین وظایف بازاریاب یا تیم 
بازاریابی شرکت را می توان تعیین استراتژی های مشخصی 
ب��رای افزایش تأثیر برندتجاری و ایجاد ارزش های مورد نیاز 
در مش��تریان دانست. بازاریاب کسی است که به دنبال یک 
پاس��خ )توجه، خرید، رأی، اعانه( از طرف دیگر است که به 
آن چشم اندازها می گویند. درصورتی که هر دو طرف در پی 
فروش چیزی به یکدیگر باشند هردوی آنها بازاریاب هستند.  
طرف دیگر بازاریاب کس��ی است که عواملی مانند طراحی 
محصول، طراحی خدمات پس از فروش، تبلیغات، پیشبرد 
فروش، تعیی��ن قیمت ها، تعیین ان��واع تخفیفات، طراحی 

کانال های توزیع محصول و… را برعهده دارد. 
ی��ک بازاریاب افزون بر داش��تن مهارت های ویزیتوری 
 )معرفی کنن��ده( و فروش��ندگی )ارائه کنن��ده مس��تقیم

 محص��ول / خدمت محدود و دریافت کننده مس��تقیم و 
هم زمان بهای آن(، وظایف دیگری نیز دارد؛ از قبیل 

۱- ت��وان ب��االی مذاکره ه��ای توجیهی، اس��تداللی، 
مشاوره ای و حتی مقابله ای. 

2- تس��لط بر مفاهیم و دانش های تخصصی و وابسته 
به بازاریابی. 

3- توان جذب سفارش های باال. 
4- ج��ذب و انتق��ال اطالع��ات در مج��رای مدیریت 
 Marketing Information( سیستم های اطالعاتی

System( سازمانی. 
5- ارائه مشاوره های بهره وری تولید به تصمیم گیران 

در سازمان. 
6- مدیریت جزئی در روابط مشتریان. 

7- ش��رکت در ام��ور هماهنگ برندینگ س��ازمانی و 
ساختمان ذهنی مناسب در بازار. 

8-شناسایی کدهای توزیعی مناسب. 
۹- تجسس اطالعات

بنابراین، در می یابیم که وظایف بازاریاب در طبقه بندی 
ساختمان بازاریابی یک سازمان به چه صورتی است. 

بازاریاب ه��ا در باال بردن تقاضا برای محصوالت مهارت 
دارند، اما این برداش��ت محدودی است ازآنچه آنها انجام 
می دهند. درست همانطور که افراد شاغل در حوزه تولید و 
آمار مسئولیت مدیریت عرضه را بر عهده دارند، بازاریاب ها 
مسئول مدیریت تقاضا هستند. بازاریاب ها در پی آنند تا 
میزان، زمان بندی و ترکیب تقاضا را طوری تحت تأثیر قرار 
دهند تا اهداف سازمان را برآورده کنند. تقاضا می تواند به 

هشت حالت وجود داشته باشد: 
- تقاضای منفی: مصرف کنندگان محصول را دوست 
ندارن��د و حتی ممکن اس��ت پ��ول پرداخ��ت کنند تا با 

محصول مواجه نشوند. 
- تقاض�ای ناموجود: مصرف کنندگان ممکن اس��ت از 
وجود محصول بی خبر باشند یا عالقه ای به آن نداشته باشند. 
- تقاض�ای نهفته: ام��کان دارد مصرف کنندگان نیاز 
زیادی به محصولی داش��ته باشند که محصوالت موجود 

قادر به برآورده کردن این نیازها نباشند. 
- تقاض�ای رو ب�ه کاهش: مصرف کنن��دگان کمتر 
محص��ول را خری��داری می کنند ی��ا اینکه اص��ال دیگر 

خریداری نمی کنند. 
- تقاضای نامنظم: خریدهایی که مصرف کننده انجام 
می دهند بر اس��اس فصل، ماه، هفته، روز یا حتی ساعت 

متغیر هستند. 
- تقاضای کام�ل: مصرف کنن��دگان به صورت کافی 
همه محصوالتی را که در بازار ارائه ش��ده است خریداری 

می کنند. 
- تقاضای فرات�ر از کامل: تعداد مصرف کنندگانی که 
خواهان خرید محصول هستند بیش از تعداد محصول است. 
ممک��ن  مصرف کنن��دگان  ناس�الم:  تقاض�ای   -
اس��ت مجذوب محصوالتی ش��وند که نتای��ج اجتماعی 
ناخوش��ایندی داش��ته باش��ند. در هر یک از این موارد، 
بازاریاب ها )مارکترها( بای��د دالیل یک حالتی از تقاضا را 
شناس��ایی کنند و یک طرح عملیات��ی را تعیین کنند تا 

تقاضا را به سوی یک حالت مطلوب تر سوق دهد. 
ویزیتور کیست؟ 

یعنی کس��ی که در واقع یک کاتالوگ زنده و انس��انی 
اس��ت. وظیفه او تنه��ا و تنها معرف��ی محصول/ خدمت 
براساس مطالب از قبل تعیین شده و پرکردن فرم سفارش 

مشتری است. 
فروشنده کیست؟ 

فروش��نده مس��ئول فروش و یا تبادل پول و محصول/ 
خدمت میان س��ازمان و مشتری اس��ت. فروشنده کسی 
اس��ت که در مکانی مش��خص، انواع محصوالت/ خدمات 
سازمان خود را بر اس��اس اعالم درخواست های مشتری 

به او ارائه و در قبال پرداخت آن، پول دریافت می کند. 
bigwallet :منبع

7 حقیقت ناخوشایند 
درباره بازاریابی محتوا

 در س��ال های اخیر تبلیغات زیادی حول بازاریابی 
محتوا و پتانس��یل بالقوه آن به عنوان راهکاری جامع 
ب��رای کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��ب و کارها انجام 

شده است. 
از طرف��ی دسترس��ی ب��ه ش��بکه های اجتماع��ی، 
وبالگ ه��ا، ویدئوه��ا و... که بازاریابی محتوا را بس��یار 
راحت و ارزان و در اختیار همه کرده اند، رقابتی شدید 
بین بنگاه ها برای شناساندن محصول به مخاطبان راه 

انداخته اند. 
البته تعداد وب س��ایت هایی که در م��ورد بازاریابی 
محتوا نوش��ته اند، کم نیس��ت ولی مش��کل اینجاست 
ک��ه درص��د قابل توجهی از آنها توس��ط کس��انی که 
می خواهند در س��ایت های رسانه ای و با فروش آگهی، 
برای خود نامی دس��ت و پا کنند، نوش��ته ش��ده اند. به 
عب��ارت دیگر، بیش��تر وبالگ ه��ا و مقاله هایی که به 
مدیری��ت محت��وا پرداخته ان��د، خود بخش��ی از یک 

بازاریابی محتوای برای وب سایتی دیگر هستند. 
در این مقاله، ناگفته های اس��تیو توباک – مش��اور 
بازاریاب��ی کان��ال تلویزیون��ی فاک��س– را در م��ورد 

جنبه های منفی بازاریابی محتوا، بازگو می کنیم.
 

محتوا داریم تا محتوا
اکثر اوقات انجام بازاریابی محتوا واقعا ارزان اس��ت 
و بی زحم��ت و البته به همین دلیل، ضرب المثل »هر 
چق��در که پ��ول بده��ی، آش می  خ��وری«، در مورد 
آن صادق اس��ت. در واقع در بازاریاب��ی محتوا میزان 

بازگشت سرمایه، به واقع کم است.
 

شروع به کار راحت است، ولی متخصص شدن، 
سخت

چه کسی شک دارد که نوش��ته های احمد محمود 
حاص��ل تجربه غنی زندگی وی اس��ت؟ درک اهمیت 
تجربه زندگی برای نوش��تن داس��تان راحت اس��ت و 
درک اهمی��ت آن برای تولید محتوا در وب س��ایت ها 
س��خت. هر چن��د همه می دانن��د که اگ��ر محتوایی 
تخصصی نباشد، به درد مش��تریان نمی خورد، ولی با 
این حال، به نظر نمی رس��د ک��ه این موضوع جماعت 
مقلدی را که در س��ودای حرفه ای ش��دن هس��تند، از 
تولید حجم انبوه منصرف کند. خب، نتیجه مش��خص 
اس��ت: همه تالش ها فقط برای بودن و بقای نام است 

و نه گذاشتن اثری ماندگار. 

نقش پر رنگ استراتژی
ش��رکت های ب��زرگ ب��ا اس��تخدام مدیران ارش��د 
و کارگ��زاران ت��راز اول و ب��ا صرف هزینه ه��ای باال، 
اس��تراتژی های ارتباطی و بازاریابی خود را می چینند 
و بازاریاب��ی محت��وا صرفا یک��ی از ابزار ه��ای اجرایی 
اس��تراتژی آنهاس��ت. همه این س��رمایه گذاری ها به 
این دلیل اس��ت که بازاریابی محتوا بدون داشتن یک 

استراتژی پشتوانه، عمال بی ارزش است.
 

تفاوت عمیق برند محصول با برند شخصی
وقتی پای برندس��ازی ش��خصی به می��ان می آید، 
می توان گفت که این نس��ل حس��ابی سرش��ان شیره 
مالی��ده ش��ده: بدون داش��تن ی��ک برت��ری رقابتی 
مش��خص- یعنی چیزی که واقعا باع��ث تمایز از رقبا 
ش��ود- تنها چیزی که در دست دارند، یک »تفاوت« 
اس��ت، ب��دون »متمایز« ب��ودن. در واقع ش��اید برند 
شخصی شرکت ها متفاوت باشد، اما محصوالت از دید 

مشتری متمایز نیستند.
 

سختی دیده شدن
گزارش وب س��ایت اس��تارت آپی انگل لیست نشان 
می ده��د ک��ه در س��ال ۱۹۹۹ حاص��ل راه انداختن 
کس��ب و کاری 5میلی��ون دالری، داش��تن 3۰میلیون 
نفر کاربر کامپیوتر بوده، درحالی که در س��ال 2۰۱4، 
تنه��ا با خرج 5هزار دالر، ام��کان جذب 3میلیارد نفر 
مش��تری موبایل وجود داشته اس��ت. در واقع نس��بت 
تعداد مشتری به سرمایه گذاری اولیه تقریبا ۱۰۰۰۰۰ 
برابر شده اس��ت. ولی خب، دسترس��ی آسان همه به 
وردپ��رس، فیس بوک، یوتیوب و اینس��تاگرام و غیره، 
واقعا کار دیده ش��دن بین این همه سر و صدا و هیاهو 

را سخت کرده است. 

دشواری متمایز کردن محصول یک کسب و کار 
خدماتی

همانطور که قبال گفتیم، جنس محصوالت خدماتی 
به ش��کلی است که تا تجربه نش��وند، به راحتی امکان 
ارزش گذاری ندارند، به همین دلیل هم متمایز کردن 
محصوالت کسب و کار های خدماتی کار سختی است، 

مگر اینکه ساخت شرکت های بنامی مثل اپل باشد. 

ارزش تولید محتوا به جای کپی کردن
بیشتر محتوای موجود در وب یا کامال مهمل است 
و یا تکه های نشخوارش��ده محتوای اصلی که توس��ط 
متخصصان واقعی، روزنامه نگاران یا نویسندگان نوشته 
ش��ده اند. هیچ  کدام این دو ن��وع ارزش پولی را که به 
تولیدکنندگان محتوا می دهی��د ندارند. همین حرف 
ارزش کار را نشان می دهد. الگوریتم های گوگل تفاوت 
بین مطالب با کیفی��ت و بی کیفیت را می داند و از آن 

مهم تر اینکه مشتری نیز از این امر آگاه است. 
entrepreneur/learnmarketing :منبع

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



6اشتباه متداول در مراحل اولیه 
راه اندازی یک استارت آپ

ه��ر تیم��ی در آغ��از راه اس��تارت آپش ایده ه��ای 
بلندپروازان��ه بس��یاری در س��ر دارد. آمارها نش��ان 
می ده��د از هر چهار اس��تارت آپ س��ه ت��ای آنها با 
شکس��ت روبه رو می ش��وند. پس آن همه امید و رؤیا 
و ه��دف کجا می رود. در این مطلب با بررس��ی رفتار 
استارت آپ های شکست خورده شش اشتباه بزرگ را 
به شما نش��ان می دهیم تا با دوری از آنها کسب وکار 

نوپای خود را نجات دهید. 
 وقت��ی ح��رف از بازاریابی و کاره��ای الزم در این 
خص��وص ب��ه می��ان می آی��د، به راحت��ی می توانید 
راهنمایی های الزم را در این زمینه به دست بیاورید. 
آی��ا می دانید از هر چهار اس��تارت آپ س��ه تا ناموفق 

هستند؟ 
فک��ر کردن به این موضوع ناخوش��ایند اس��ت، اما 
واقعی��ت این اس��ت تصمیماتی ک��ه در مراحل اولیه 
اس��تارت آپ اتخاذ می ش��وند می توانن��د در موفقیت 
یا شکس��ت یک ش��رکت بس��یار تأثیرگذار باش��ند. 
توصی��ه می کنیم این ش��ش اش��تباه مت��داول را که 
معموال در مراحل اولیه ش��کل گیری یک استارت آپ 
صورت می گیرند بخوانید تا اگر ش��ما هم در مراحل 
ابتدایی راه اندازی شرکت خود هستید، بدانید که چه 
کارهایی انجام دهید و چه کارهایی را انجام ندهید. 

1- فقدان تمرکز
بسیاری از استارت آپ ها جاه طلبی های زیادی دارند 
و هدف ش��ان رس��یدن به ایده ها و آرمان های بزرگ 
اس��ت و این برای جلس��ات توفان  فک��ری و افزایش 
روحیه تیم فوق العاده اس��ت، اما در درازمدت موجب 
از دس��ت رفتن تمرکز می ش��ود. استارت آپ هایی که 
فاقد تمرکز و هدفی برای انجام کارها هس��تند، اغلب 
با یک دس��ت چند هندوانه بلند می کنند و آنقدر کار 
س��ر خودش��ان می ریزند که در نهایت به پایان خط 

می رسند. 
2- فکر کردن بیش از حد و تجزیه و تحلیل

برای اس��تارتاپ ها مهم اس��ت که در مراحل اولیه 
پ��راراده و مصمم باش��ند، بیش از ح��د فکر کردن و 
تجزیه و تحلیل نیز می تواند نتیجه معکوس داش��ته 
باشد و ضررش بیشتر از منفعتش باشد. تمرکز بیش 
از حد بر روی جزییات می تواند منجر به فلج تحلیلی 
ی��ا analysis paralysis ش��ود و ش��رکت ش��ما 
فرصت های رشد و پیشرفت را از دست بدهد. بخشی 
از ش��روع یک استارت آپ درک این موضوع است که 
به هر حال ریس��ک و خطر وجود دارند، روش��نفکر و 
آماده حرکت باشید و استراتژی مربوط به نام تجاری 

و بازاریابی خود را در صورت لزوم تنظیم کنید. 
3- وقت تلف کردن با سرمایه گذاران بی عالقه

اینکه نس��بت به کس��ب وکار نوپای خود ش��ور و 
عالقه داش��ته باش��ید و بخواهید آن را ب��ا دیگران 
ب��ه اش��تراک بگذاری��د، فوق العاده اس��ت، اما وقتی 
کس��ی عالقه خاصی به آن نشان نمی دهد، باید این 
موض��وع را بپذیرید. اینکه دیگ��ران را متقاعد کنید 
تا روی کس��ب وکار نوپای شما سرمایه گذاری کنند 
درحالی ک��ه هیچ عالقه و اش��تیاقی ب��ه آن ندارند، 
مثل این اس��ت ک��ه نمی خواهید هی��چ کار مثبتی 
انج��ام دهید. ان��رژی خود را روی س��رمایه گذارانی 
متمرکز کنید که به ش��رکت شما عالقه مند هستند 
و می خواهند ش��اهد موفقیت آن باشند این موضوع 
در درازمدت نفع بیشتری برای شما به دنبال خواهد 

داشت. 
4- عدم تمایل به دریافت بازخورد مخاطبان

بازخورد مش��تری، چه خوب چه بد، برای موفقیت 
هر کسب وکاری از جمله استارت آپ ها ضروری است. 
به هر حال، بسیاری از اس��تارت آپ ها در مراحل اولیه 
راه ان��دازی ش��رکت بازخوردهای مش��تریان را جویا 
نمی ش��وند. این اش��تباه نه تنها موج��ب اتالف زمان 
و پول می ش��ود، بلک��ه فرصت برق��راری ارتباط های 

سازنده  با مشتریان را از شما می گیرد. 
5- افشای خیلی زود اطالعات

مهم اس��ت ک��ه بگذارید مخاطبان ش��ما از اهداف 
و ماموریت استارت آپ ش��ما مطلع شوند، اما اشتباه 
نکنی��د و اطالعات زیاد را خیلی زود افش��ا نکنید. به 
خصوص اینکه یک استارت آپ در آغاز کار نمی تواند 
ادعاهای بزرگی را مط��رح کند که قادر به انجام آنها 
نیست. یک نقش��ه آماده برای جایی که شرکت شما 
قرار اس��ت به آنجا برسد، داش��ته باشید، اما برخی از 
آن اطالع��ات را برای خودت��ان نگه دارید تا زمانی که 
مطمئن ش��وید که کسب وکار نوپای ش��ما می تواند 

گام های رسیدن به آن را بردارد. 
6- نگرانی بیش از حد نسبت به اقداماتی که 

رقبا انجام می دهند
ارزیاب��ی این موضوع که رقبای ش��ما چه کس��انی 
هستند و اس��تارت آپ های آنها چه اقداماتی را انجام 
می دهند، کار هوشمندانه ای است. اما اینکه خودتان 
را بس��یار درگیر آنها کنید، می تواند حواس ش��ما را 
از ش��رکت و اهدافی که دارید، پ��رت کند. اگر دائما 
کس��ب وکار نوپای خود را با دیگران مقایس��ه کنید، 
احس��اس دلس��ردی و عقب ماندگی خواهید کرد. یاد 
بگیری��د که چگونه س��ر و صداها و قی��ل و قال ها را 
حذف کنید و اس��تارت آپ خود را به بهترین ش��کل 

بسازید. 
shabakeh-mag :منبع
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زمان  هم��واره  س��ال  پایان 
خوب��ی برای بررس��ی عملکرد 
و اعمال تغییرات اس��ت. بدون 
ش��رکت هایی  تنه��ا  تردی��د 
می توانن��د همواره خ��ود را به 
عن��وان یک رقیب و ش��رکتی 
خ��الق و رو ب��ه جل��و مطرح 
کنند که نس��بت به پوش��ش 
ضعف های خود مصمم باشند. 
ام��روز  معض��الت  جمل��ه  از 
کارکنان این اس��ت که خود را 
اس��یر محیط خشک و بی روح 
اداری می دانن��د. ب��ا توجه به 
اینکه افراد بای��د زمان زیادی 
را در مح��ل کار خود س��پری 
کنند، در صورتی که این مکان 
از معیارهای مناسبی برخوردار 
به  بسیاری  نباشد، مش��کالت 
وج��ود خواه��د آم��د. امروزه 
باور  اکثر کارشناس��ان بر این 
کارخانه ها  ادارات،  که  هستند 
و ش��رکت ها عم��ال خانه دوم 
افرادی محس��وب می شود که 
ب��دون  در آن کار می کنن��د. 
تردی��د زندگ��ی در مکانی که 
راحتی الزم در آن وجود ندارد 
و ف��رد همواره در معرض انواع 
فشارها است، عمال غیرممکن 
خواهد ب��ود. اگرچه تحت این 
اف��راد تنها  ش��رایط معم��وال 
راه ح��ل را تغیی��ر کار خ��ود 
می دانند، با این حال با نگاهی 
واقع بینان��ه ب��ه ای��ن حقیقت 
پ��ی خواهید برد ک��ه همواره 
ام��کان این امر وج��ود ندارد. 
در واقع ش��ما تنها زمانی باید 
از کار خود دس��ت بکشید که 
جایگزی��ن آن را پیدا کرده اید، 
در غی��ر این صورت ریس��ک 
بزرگی را متحمل خواهید شد. 
تحت این ش��رایط می توان با 
اعمال برخی تغییرات، محیط 
نه چندان مطلوب حال حاضر 
را ب��ه مکان مورد پس��ند خود 
تبدیل ک��رد ک��ه در ادامه به 
راهکارهای دستیابی  بررس��ی 
به این هدف خواهیم پرداخت. 

1- هم�واره ذهنیت خود 
را نسبت به کاری که انجام 

می دهید حفظ کنید
تنه��ا  ش��ما  ب��دون ش��ک 
زمانی می توانی��د در کار خود 
پیشرفت و ترقی داشته باشید 
ک��ه اش��تیاق و تمای��ل الزم 
نس��بت ب��ه آن وجود داش��ته 
باش��د. همواره افراد از یکدیگر 
تأثی��ر می پذیرن��د و ای��ن امر 
ممکن است به تغییر باورهای 
افراد منج��ر ش��ود. البته این 
ام��ر در صورتی ک��ه در موارد 
مثب��ت باش��د، اتفاقی بس��یار 
س��ودمند خواهد ب��ود. با این 
ح��ال واقعیت این اس��ت که 

ه��ر ف��ردی در کارش دیدگاه 
خاص خود را نسبت به کاری 
که انجام می دهد دارد و برای 
حف��ظ انگیزه خود نباید اجازه 
دهد اف��راد بتوانند آن را دچار 
تغیی��ر کنند. ب��رای مثال در 
صورتی که هدف شما رسیدن 
ب��ه صندلی مدیریت ش��رکت 
است همنشینی  ممکن  باشد، 
طوالنی ب��ا همکاران��ی که به 
وضعی��ت فعل��ی خ��ود راضی 
هستند، در طوالنی مدت شما 
را نیز ب��ا خود همس��و کنند. 

ب��ا این ح��ال نمی توانید 
از همکاران تان  را  خ��ود 
جدا س��ازید، درواقع این 
امر تحت هیچ ش��رایطی 
از  زیرا  نمی شود،  توصیه 
بهتر س��ازی  راهکارهای 
ایج��اد  ش��رکت  ج��و 
با سایر  ارتباط مناس��ب 
افراد اس��ت. با این حال 
ض��روری اس��ت م��رزی 
با آن دس��ته  مش��خص 
از اف��ردی ک��ه کمترین 
شما  اهداف  با  تناس��بی 

ندارند، قائل ش��وید تا بتوانید 
در مس��یر دس��تیابی  همواره 
ب��ه اهداف خ��ود باش��ید. در 
ای��ن بخش منظور این اس��ت 
که کنترل زندگ��ی خود را به 
دس��ت گرفته و اج��ازه ندهید 
دخالت ها و نظرات افراد ش��ما 
را دچ��ار ناامیدی کند. درواقع 
انجام کارها و وظایف به اندازه 
کاف��ی انرژی اف��راد را تحلیل 
خواهد داد و تحت این شرایط 
چنین م��واردی حتی می تواند 

س��المت روح و روان اف��راد را 
تحت تأثیر قرار دهد. فراموش 
نکنید که ش��ما نیاز به حضور 
طوالنی م��دت در حرف��ه خود 
دارید. به همی��ن خاطر نباید 
اج��ازه دهید ک��ه خیلی زود 
زمان بازنشستگی شما فرا رسد. 
توصیه می ش��ود  خوشحالی را 
جایگزین استرس های بی مورد 
خود کنید. در این رابطه ایجاد 
لیس��تی از مواردی که شما را 
خوشحال می کند، گامی خوب 

و سودمند خواهد بود. 

2- از اضاف�ه کاری دوری 
کنید

همواره افراد با این وسوس��ه 
مواجه هستند که کاری بیش 
از حد معم��ول را انجام دهند. 
درواقع افراد در این رابطه تنها 
به پول بیش��تری که به دست 
خواهن��د آورد فکر می کنند. با 
این حال واقعیت این است که 
انج��ام این کار تنها یک گزینه 
برای مواردی است که اجباری 

انتخاب  نبای��د به  وجود دارد. 
هر روز شما تبدیل شود. بدون 
تردی��د تنها نقش ه��ر فرد در 
زندگی کارمندی نبوده و الزم 
اس��ت به زندگی شخصی خود 
نیز بپردازید. بدون تردید عدم 
حضور کافی شما اگرچه نتایج 
منفی خ��ود را در کوتاه مدت 
نشان نخواهد داد، با این حال 
ش��ما را در آینده با مشکالت 
بسیاری مواجه خواهد ساخت 
ک��ه رهای��ی از آن دیگر کاری 

ساده نخواهد بود.
 در این رابطه همواره 
اف��رادی را نیز می توانید 
پیدا کنید که خود را به 
علت نداشتن زن و بچه، 
مناس��ب انج��ام اینگونه 
کاره��ا می دانن��د. با این 
حال این دس��ته از افراد 
خس��تگی ناشی از کار را 
در نظ��ر نگرفته و تنها با 
دلیل��ی غیرمنطقی خود 

را توجیه می کنند. 
حف��ظ  راس��تای  در 
ان��رژی ش��ما نی��از ب��ه 
اس��تراحت کافی دارید و زمان 
کاری ش��ما نیز کامال براساس 
اس��تانداردهای جهانی تعیین 
ش��ده اس��ت. به همین خاطر 
توصیه می شود تنها زمان هایی 
که ضرورت��ی وجود دارد اقدام 

به اضافه کاری کنید.
 

مناس�ب  دوس�تانی   -3
برای خود پیدا کنید

همه افراد نیاز به پشتیبانی، 
و  دارن��د  ش��ادی  و  محب��ت 

دوس��تان از جمل��ه بهتری��ن 
گزینه هایی هستند که به این 
نیاز به بهترین ش��کل پاس��خ 
می دهن��د. اگرچ��ه در اختیار 
داشتن افردی که بتوانید آنها 
را دوس��ت خ��ود بدانید گامی 
مثبت محس��وب می ش��ود، با 
این حال توجه داش��ته باشید 
که الزم است در انتخاب خود 
کمال دق��ت را به خرج دهید. 
نادرست می تواند  انتخاب  یک 
به  نتیج��ه ای کام��ال عک��س 
همراه داش��ته باش��د. با توجه 
به اینکه مح��ل کار، خانه دوم 
ش��ما محسوب می ش��ود الزم 
اس��ت از میان همکاران خود 
اف��رادی را به عنوان دوس��ت 
انتخاب کنی��د. اگرچه در این 
رابط��ه ایده آل این اس��ت که 
هم��ه افراد حاضر در ش��رکت 
به دوستان شما تبدیل شوند، 
با این حال ای��ن امر به دالیل 
مختل��ف امکان پذی��ر نخواهد 
بود. از جمله موانع این امر این 
است که همه افراد آنگونه که 
شما می پسندید نیستند و این 
امر پروس��ه دوس��تی را بسیار 

دشوار می سازد. 
همچنی��ن حضور در جمعی 
خوش��ایندی  احس��اس  ک��ه 
به ش��ما دس��ت نخواهد داد، 
محس��وب  اش��تباه  تصمیمی 
این ش��رایط  می ش��ود. تحت 
توصیه این اس��ت که افردی را 
که با آنها در ارتباط هس��تید  

به دو دسته تقسیم کنید: 
معمول�ی:  دوس�تان   -1
افرادی ک��ه باید با آنها ارتباط 
درس��تی داشته باش��ید با این 
ح��ال از پارامترهای الزم برای 
برخ��وردار  با ش��ما  دوس��تی 

نیستند. 
در این رابطه توجه داش��ته 
باش��ید که بای��د اف��راد را به 
درک  و  ش��ناخت  درس��تی 
واقعی��ت برخی ممکن اس��ت 
طوالن��ی  زمان��ی  م��دت  در 
ص��ورت گی��رد.  ب��ه همی��ن 
خاطر این دس��ته بندی باید از 
انعطاف الزم در راستای اعمال 

تغییرات برخوردار باشد. 
صمیم�ی:  دوس�تان   -2
همواره در ش��رکت افرادی را 
خواهی��د یافت ک��ه تمایل به 
برقراری ارتباط با آنها را دارید.

 ب��ا این ح��ال بای��د توجه 
داشته باشید که در این رابطه 
تنها خواست شما مطرح نبوده 
و ممکن اس��ت آنها تمایلی به 
دوستی با شما نداشته باشند. 
تحت این شرایط تحمیل خود 
به عنوان یک دوست صمیمی 
تنه��ا منج��ر به خراب ش��دن 
رابط��ه همکاری ش��ما خواهد 

شد. 
www. cnbc. com :منبع

موفقیت در سال جدید میالدی

چگونه فضای کاری خود را به محیطی جذاب تبدیل کنیم؟ 
استارتآپ تجارتالکترونیک

 4اشتباه رایج 
در تجارت الکترونیک

دوس��تان عزیزم، ش��ما خ��وب می دانید ک��ه با توجه 
به پیش��رفت تکنول��وژی و اینترنت برای س��ازمان ها و 
کس��ب وکارهای مختلف، فضای جدید رقابتی از طریق 
دنیای مجازی به وجود آمده است. در این فضای رقابتی 
مرزه��ای جغرافیایی از بین رفته اند و ش��ما می توانید با 
استفاده از بازاریابی اینترنتی مشتریانی را از نقاط مختلف 

کشور و حتی جهان به دست بیاورید. 
اما برای اینکه بتوانی��د از این فضای به وجود آمده به 
درستی استفاده کنید و توان رقابت داشته باشید، باید به 

شکل صحیح در آن به بازاریابی بپردازید. 
متأس��فانه بازاریاب��ان همچن��ان در بخ��ش تج��ارت 
الکترونیک و کس��ب وکار اینترنتی اشتباهاتی را مرتکب 
می شوند که باعث می شود توان رقابت را از دست داده و 

با شکست مواجه شوند. 
به همین منظور من در این مقاله اش��تباهات رایج در 

تجارت الکترونیک را مطرح خواهم کرد. 

1- توقف فعالیت های برندس�ازی بعد از رسیدن 
به یک سطح خاص 

اگر ش��ما مالک یک نام تجاری معتبر هستید و روزانه 
حج��م زیادی از ترافیک های گوگل را به خود اختصاص 
می دهید، باید به طور حتم بخش قابل توجهی از بودجه 
خود را صرف سرمایه گذاری روی برند و نام تجاری خود 
کنید. برای این منظور شما باید فعالیت ها و کمپین های 
تبلیغاتی خود را چند برابر کنید. در واقع میان یک برند 

معتبر با یک نام تجاری تفاوت های زیادی وجود دارد. 
بیشتر نام های تجاری به محض رسیدن به یک سطح 
خاص تمامی فعالیت های تجاری خود را متوقف می کنند 
و هیچ گونه فعالیتی در زمینه برند خود انجام نمی دهند. 
این مورد از مهلک ترین اشتباهات تجارت الکترونیک 
اس��ت که ای��رادی بزرگ نیز به حس��اب می آید و ضربه 
جبران ناپذیری بر پیکره نام تجاری خواهد زد. شما باید 
به تناس��ب نام تجاری و برند خود همه ساله با توجه به 
ش��رایط بازار و ارزیابی رقبا، بودجه ای جهت این کار در 

نظر بگیرید. 

2- عدم اس�تفاده از حداکثر ظرفیت برای انجام 
بازاریابی 

برخ��ی بازاریابان در زمینه تج��ارت الکترونیک بر این 
 Google عقیده اند که باید از ابزارهایی مانند فیس بوک و

Display Network جهت تبلیغات استفاده کرد. 
برند، مجموعه ای از تجربه ها، عالیق، خاطرات، نگرش ها 
و قضاوت ها از یک خدمت یا محصول است. هر برندی در 
دل خود داس��تانی دارد و واکنش مردم نیز نسبت به آن 

جالب توجه است. 
همگی ش��ما تا حدودی با پروسه برندسازی و اهمیت 
تبلیغات در این حوزه آش��نا هس��تید و می توانید درک 

درستی از نحوه تبلیغات در این زمینه داشته باشید. 
همانطور که در ابتدای این قس��مت گفتم، تعدادی از 
بازاریاب��ان در حوزه تجارت الکترونیک معتقدند که باید 
 Google Display از ابزارهای��ی مانند فیس ب��وک و
Network جهت تبلیغات کمک گرفت. اما امروزه این 
نوع از تبلیغات نه تنها کافی نیس��ت، بلکه باید از تمامی 

ظرفیت های این حوزه استفاده کرد. 
ای��ن بازاریابان معتقدند فیس بوک ابزار مناس��ب تری 
جهت تبلیغات است، زیرا امکانات جانبی از جمله سیستم 
ارتباط با مش��تری را به صورت آنالین در اختیار کاربران 

خود می گذارد. 

3- تقسیم بندی اشتباه یا ناقص مخاطبین 
بیشتر بازاریابان در زمینه تجارت الکترونیک مخاطبان 
خود را به دو دس��ته با عالقه مندی پایین و عالقه مندی 
باال تقس��یم می کنند و سیاس��ت هایی برای هرکدام در 
نظر می گیرن��د. به طور کلی انجام این تقس��یم بندی به 
شیوه صحیح، کار بسیار مناس��بی است و از نکات مهم 
در تج��ارت الکترونی��ک به حس��اب می آی��د، اما گاهی 
اس��تراتژی های غلط و روش های نادرس��ت در جذب و 
جلب رضایت مشتری نتایج معکوس��ی از خود به جای 

گذاشته است. 
کار روی لیس��ت مخاطب��ان ف��روش بای��د به صورت 
صحیح و دقیق انجام شود. مثال می توانید عالیق کاربران 
را دس��ته بندی کنید. این کار را می توانید از روی میزان 
فروش هر دس��ته از کاال در فواصل زمانی مشخص انجام 

دهید. 

 Bing 4-فقط استفاده از گوگل و
فرام��وش نکنید که اگر چه گوگل و بینگ بزرگ ترین 
موتورهای جست وجو در زمینه هدایت مشتریان به خرید 
هستند، اما آنها تنها موتورهای جست وجوگری نیستند 
که در دسترس قرار دارند. بلکه موارد دیگری نیز در این 
عرصه فعالیت دارند که ب��ه مراتب در برخی زمینه ها از 
این دو موتور جست وجو قدرتمندتر هستند. بنابراین باید 
روی دیگر موتورهای جس��ت وجوگر نیز سرمایه گذاری 

کنید. 
اما نکته پایانی در این مقاله: دوس��تان من، برندسازی 
و پیامی که یک برند به مخاطبان خود ارس��ال می کند 
به مراتب از قیمت محصول مهم تر است، زیرا برندسازی 
و پیام��ی که به مخاطبان می ده��د باعث ایجاد وفاداری 
 در مش��تریان می ش��ود، بنابرای��ن نباید برندس��ازی را 

دست کم بگیرید. 
newseo :منبع

توصیهمیشودخوشحالیرا
جایگزیناسترسهایبیمورد

خودکنید.
دراینرابطهایجادلیستیاز
مواردیکهشماراخوشحال
میکند،گامیخوبوسودمند

خواهدبود

مترجم: امیرآل علی

مهسا قنبری امیر قمصری
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اخبار

اهواز- ش�بنم قجاوند- فاز اول طرح دائم پست 33/132 کیلو 
ولت کوی ملت اهواز به ظرفیت 50 مگا ولت آمپر با حضور معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
، اس��تاندار خوزستان و جمعی از مسئوالن محلی استان افتتاح شد. 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
مراسم افتتاح این پست برق گفت: هدف از اجرای این پروژه، کاهش 
بارگیری از ترانس پست های زرگان، زیتون و ملی راه، افزایش ظرفیت 
و تامین انرژی برق مورد نیاز نواحی تحت پوشش، افزایش پایداری و 
کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و افزایش قابلیت 
مانور در ش��بکه توزیع بوده اس��ت. وی افزود: این پست 50 مگاولت 
آمپری با سرمایه گذاری 49 میلیارد ریالی از محل اعتبارات شرکت برق 
منطقه ای خوزستان ساخته شده است. دشت بزرگ ادامه داد: درکنار 
افتتاح این پست، ورود و خروج رینگ 132 کیلو ولت پست کوی ملت 

به طول پنج کیلومتر مدار به صورت دو مداره باندل دو س��یمه و به 
تعداد هشت دستگاه دکل فلزی با استفاده از هادی دو سیمه هاوک و با 
هدف تغذیه پست کوی ملت و تامین برق مطمئن و پایدار نواحی تحت 
پوشش نیز امروز مورد بهره برداری قرار گرفته که ارزش سرمایه گذاری 

 این پ��روژه 15 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ش��رکت برق
 منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: کلیه مراحل طراحی و خدمات 
مهندس��ی پس��ت و ورود و خروج رینگ مذکور و همچنین ساخت 
تجهیزات و اجرای عملیات توسط شرکت های داخلی انجام شده است. 
ش��ایان ذکر است  همچنین هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو به 
همراه غالمرضا ش��ریعتی ، استاندار خوزستان از مرکز دیسپاچینگ 
جنوِب غرب بازدید و در جریان اقدامات انجام شده در این مرکز حیاتی 

و حساس قرار گرفت. 
گفتنی است، هوش��نگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی در س��فری دو روزه به خوزس��تان و با حضور مسئوالن استانی 
پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان را در شهرهای اهواز، ایذه 

و باغملک مورد کلنگ زنی و افتتاح قرار می دهد.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- مع��اون امور بندری و 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خواستار فعال شدن شرکت های 
س��رمایه گذاری بنادر در زمینه بازاریابی و همچنین ارایه طرح های 
سرمایه گذاری از س��وی آنها برای حضور در اراضی 2400 هکتاری 
بندر ش��هید رجایی ش��د. به گزارش واحد اطالع��ات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، دکتر محمدعلی 
حسن زاده محمدی, با همراهی جمعی از مدیران ارشد حوزه معاونت 
ام��ور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر و دریان��وردی از بخش های 
مختلف بندر شهید رجایی بازدید کردند. عضو هیات عامل و معاون 
امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردي پس از این بازدید، 
در نشستی با مدیران شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی که در 
سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی برگزار شد، 
گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ضرورت دارد که به کسب و کار 

در بنادر نگاهی تازه داشته باشیم. وی افزود: در همین رابطه، ضرورت 
دارد که شرکت ها برای رونق بیشتر طرح های سرمایه گذاری خود به 
سمت فعالیت های بازاریابی و جذب مشتری باشند. حسن زاده، بنادر 
را گلوگاه های اقتصادی کشور توصیف کرد و با تأکید بر لزوم خارج 

شدن وضعیت قرادادهای سرمایه گذاری در دست ساخت، افزود: به 
دنب��ال تعیین تکلیف پروژه های عمرانی مربوط به س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی هس��تیم که بیش از 50 درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارن��د. معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بن��ادر و دریانوردي 
خاطرنشان کرد: در راستای بسته شدن پرونده طرح های نیمه تمام 
سرمایه گذاری در بنادر، برنامه ای در دستور کار داریم که پس از انجام 
بررسی های کارشناسی دقیق، قراردادها را مورد بازنگری قرار داده و 
وضعیت طرح های بالتکلیف را مشخص کنیم. در نهایت راهکارهای 
چگونگی ارتقای سهم ترافیک کاالی ریلی در قالب صورتجلسه فی 
مابین معاونت امور بندری س��ازمان، معاونت سیر و حرکت راه آهن، 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان و اداره کل راه آهن استان هرمزگان 
مورد بررسی قرار گرفت و در قالب زمانبندی مشخص اجرایی، برای 

هر یک از موضوعات مورد بحث، توافقاتي صورت گرفت.

س�اری - دهق�ان - مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران تأکید کرد 
:با توجه به فرارس��یدن فصل سرد سال ، مشترکین در همه شرایط ، 
استفاده صحیح و ایمن گاز طبیعی را رعایت نمایند . به گزارش خبرنگار 
 مازن��دران و به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مازندران ،

 " جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز مازندران ضمن بیان مطلب 
فوق، با بیان اینکه برای جلوگیری از آتش سوزی و انفجار احتمالی در 
فضای داخلی محل زندگی و کار، نبایستی نسبت به وصل جریان گاز 
شتاب ورزید ، گفت : حتماً بایستی از عدم وجود نشت گاز در سیستم 
داخلی اطمینان حاصل نمایید . به این منظور بایس��تی اوالً وضعیت 
ظاهری لوله کشی را کنترل و ثانیاً با اقداماتی نظیر تست کف صابون و 
همزمان تحت فشار قرار دادن لوله کشی با هوا از سالمت تمامی اجزای 
لوله کشی داخلی کسب اطمینان کرد. وی تصریح کرد : عالوه بر لوله 
کشی، باید از سالم بودن شلنگها، بستها و لوازم اتصال وسیله گازسوز به 
شیر گاز نیز از طریق کنترل چشمی و مضافاً تست کف صابون مطمئن 
گردید. احمدپور با اشاره به اینکه در اثر زلزله و جابجایی وسایل گازسوز، 

احتمال جدا ش��دن رابط دودکش از وسیله گازسوز یا محل اتصال در 
دیوار وجود داش��ته و لذا بایستی این نقاط مهم کنترل گردد ، افزود : 
چنانچه دودکش جدا شده باشد، در اثر کارکرد وسیله گازسوز، گازهای 
سمی ناشی از احتراق در فضای داخلی پخش و منتشر شده و موجب 
مرگ های خاموش می گردد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: 
الزم به ذکر است تکانهای ناشی از زلزله ممکن است لوله دودکش در 
بطن دیوار را نیز دچار شکستگی، نشتی و یا افتادن کالهک H از قسمت 

فوقانی در پشت بام کرده باشد و ضروریست این موضوعات نیز تحت 
بررسی و کنترل قرار گرفته تا از سالمت دودکش و تمامی اجزای مرتبط 
 با آن حصول اطمینان شود. وی با تاکید بر اینکه پس از کنترل و اجرای 
توصیه های بندهای قبل، میتوان از طریق پست های امداد و پرسنل 
 ش��رکت گاز و البته پس از تأیید لوله کش��ی داخلی توس��ط نماینده
/ مهندس سازمان نظام مهندسی و با حضور مشترک، مبادرت به وصل 
گاز نمود، خاطرنشان کرد :  البته جهت حصول اطمینان بیشتر، بایستی 
پ��س از وصل جریان گاز نیز اقدام به تس��ت کف صابون کرد.  در این 
راس��تا بایستی با هوشیاری کافی نسبت به پخش بوی گاز که حاکی 
از نشتی و خطر است، تمامی اعضای خانواده همواره حساسیت داشته 
باش��ند. احمدپور افزود : چنانچه در اطراف محل زندگی یا کار خود با 
 هر گونه آسیب در تأسیسات گازی بخصوص در علمکهای گاز مواجه 
 و ی��ا نش��تی و ف��وران گاز را مالحظه نمودید، بایس��تی ضمن ترک 
سریع محیط، با پستهای امداد شرکت گاز )شماره تماس 194 ( اطالع 

دهید. 

 رشت- زینب قلیپور - روز یکشنبه 10 دی سمینار ارتقاء سالمت 
اداری با حضور مدیرعامل  و هیات مدیره ش��رکت گاز اس��تان گیالن و 
رئیس امور بازرس��ی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز، در سالن 
همایش روابط عمومی گاز گیالن برگزار ش��د. در این س��مینار آموزشی 
مهندس اکبر ضمن خیر مقدم به همه مدعوین به بیان وضعیت گازرسانی 
در اس��تان پرداخت و اظهار داشت: ش��رکت گاز گیالن در طول بیش از 
30 سال فعالیت خود، تالش نموده تا بتواند رضایت مردم شریف استان 
را فراه��م آورد و در این راه بلند با گازرس��انی به تمام ش��هرها و 1873 
روستای توانسته خدمتگزار شایسته ای برای مردم بزرگوار گیالن باشد.

وی ادامه داد: شرکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی مناسب و همراهی 
شایسته سایر ادارات دولتی استان توانسته با کمترین هزینه نسبت به سایر 
استان ها گازرسانی به روستاهای استان را به انجام رسانده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: این شرکت عالوه بر گازرسانی گسترده 
به مشترکین خانکی، در بخش گازرسانی به صنایع نیز اقدامات گسترده ای 
را به انجام رسانده  و بیشترین درصد برخورداری از گاز در بخش صنعتی 

را نیز به خود اختصاص داده است.مهندس اکبر اظهار داشت: گازرسانی 
در گیالن به پایان خود نزدیک ش��ده اس��ت و شرکت گاز استان گیالن 
اقدامات کیفی را در جهت جلب رضایت حداکثری مشترکین در دستور 
کار خود قرار داده اس��ت که از بارزترین این اقدامات می توان به اجرای 
پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز و نیز نرم افزار موبایل خدمات 
الکترونیک گاز گیالن اش��اره نمود.وی تصریح کرد: پروژه های کیفی در 
داخل ش��رکت گاز نیز در حال اجراس��ت بعنوان مثال این شرکت پروژه 
بهینه سازی مصرف گرمکن در ایستگاه های تقلیل فشار گاز را در دست 

اجرا دارد که با به ثمر رس��یدن این پروژه بزرگ ش��اهد صرفه جویی 40 
درصدی مصرف سوخت خواهیم بود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در پایان با اشاره به بازنشستگی جمعی از کارکنان شرکت در سال های 
آت��ی ابراز امیدواری نمود تا با کمک و همراهی ش��رکت ملی گاز ایران، 
ساختار سازمانی گاز گیالن متناسب با توانمندی کارکنان اصالح و ترمیم 
شود.در ادامه آقای معماریان معاون حفاظت پرسنلی شرکت ملی گاز به 
بیان شرحی از وظایف این امور پرداخت و اظهار داشت: کارمندان سرمایه 
های اصلی وزارت نفت می باش��ند و وظیفه اصلی حراست، حفظ ارزش 
ها و حریم کارکنان، اسناد و مدارک و بطور کلی صیانت از منابع انسانی و 
دارایی ها و سرمایه های شرکت می باشد.وی اظهار داشت: هدف و رویکرد 
حراس��ت پیشگیری می باش��د و تالش نموده ایم با سالم سازی فضای 
سازمان سبب افزایش امنیت و کارایی کارکنان بشویم.معماریان در پایان 
با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حراست گفت: این امور با کمک 
و همراهی مجموعه مدیران و کارکنان ش��رکت ملی گاز، چتر نظارتی و 

اشراف اطالعاتی مناسبی بر کل سازمان دارد.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب روستایی اس��تان ایالم ، جلسه هم اندیشی مدیرعامل 
این شرکت با کارکنان در سالن جلسات ستاد  تشکیل شد.  مهندس 
تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی در ابتدای جلسه 
ضم��ن ارائه گزارش��ی از عملکرد ، فعالیتها  و برنامه های ش��رکت از 
زحم��ات مجموعه در جهت ارتقای جایگاه ش��رکت به عنوان یکی از 
دس��تگاه های برتر استان گفت: بینش وس��یع و انجام کلیه فعالیتها 
به صورت گروهی توس��ط مجموعه کارکنان شرکت  موجب پیشبرد 
اهداف ش��رکت به نحوی شایسته شده اس��ت.باعث افتخار است که 
نتیجه زحمات همکاران در س��طح استان منجر به کسب جایگاه برتر 

اس��تان طی دو سال متوالی  بین دس��تگاهای اجرایی استان گردیده 
ک��ه امیدوارم با همت و تالش مجموعه مدیریتی و کارکنان ش��رکت 

و افزای��ش خرد جمعی برای رس��یدن به جایگاه مطلوبت��ر و ارتقای 
کمی فعالیتهای همکاران به موفقیت های بیشتر و حفظ این جایگاه 
 در س��نوات آتی همچنان سعی و تالش کنیم.وی افزود: می توانیم با 
بهره گیری مناس��ب از خصوصیات ارزش��مند مانند خالقیت، ابتکار، 
توانمندی ها به موفقیت های ارزشمندی دست یابیم. تیموری استفاده 
ازتصمیم گیری، س��ازندگی ها و بهره گی��ری از دیدگاه ها و خالقیت 
همکاران در پیش��برد و موفقیت ش��رکت را ضروری خوان��د و افزود: 
در ش��رکت از هر ابتکار، راهکار و پیش��نهاد سازنده ای که برای تعالی 
فعالیتهای شرکت ارائه شود، استقبال می شود.  . در این جلسه کارکنان 

دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند.

اصفهان -  قاس�م اس�د- با حضور مدیرکل راه وشهرسازي 
اس��تان و جمعي از مسئولین شهرستان، مسائل ومشکالت حوزه 
راه وشهرس��ازي شهرستان خوروبیابانک مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، 
در دیدار مدیرکل راه وشهرس��ازي اس��تان با علي استوار فرماندار 
شهرستان خوروبیابانک و شهرداران شهرهاي خور، جندق و فرخي 
مشکالت و مسائل مربوط به حوزه راه وشهرسازي این شهرستان 

مورد بررس��ي قرار گرفت. در این دیدار ک��ه در محل اداره کل راه 
وشهرسازي استان برگزار شد، حجت اله غالمي گفت: احداث 355 
کیلومتر باند دوم نایین – انارک – خور – طبس از جمله اولویتهاي 
این اداره کل است که محور نایین به انارک در حال احداث و ادامه 
مسیر نیز تا حوزه راههاي استان در شهرستان خوروبیابانک با تامین 
اعتبارات الزم انجام خواهد ش��د. وي با توجه به عمده مش��کالت 
مطرح شده در شهرستان که به روکش آسفالت محورهاي موجود 

مربوط بود اظهار داشت: انجام عملیات روکش آسفالت با توجه به 
ارتباط کاري توسط اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي انجام 
مي شود که الزم است پیگیري گردد. گفتني است از جمله موارد 
مطروحه در این دیدار بحث طرح هاي جامع و تفصیلي ش��هرها، 
درخواس��ت واگذاري زمین، احداث کمربندي فرخي ، درخواست 
واگذاري زمین جهت س��ایت اداري ش��هر جندق و دوبانده کردن 
کمربندي شهر جندق بود که مورد بررسي و ارائه راهکار قرار گرفت.

با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
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حسن زاده در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح کرد

ضرورت فعال شدن شرکت های بندری در زمینه بازاریابی

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تأکید کرد

لزوم رعایت نکات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز در همه شرایط

مدیرعامل گاز گیالن :

 اجرای پروژه های گازرسانی با کمترین هزینه 

برگزاری جلسه هم اندیشی در شرکت آب وفاضالب روستایی استان ایالم

مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان در دیدار با مسئولین شهرستان خور و بیابانك:

احداث جاده نایین- انارك - خور - طبس از اولویت هاي راه وشهرسازي استان است

چگونگی استفاده از پتانسیل های موجود در سازمان سیما منظر کرج بررسی شد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- طی تش��کیل جلس��ه ای و با بررس��ی صورت وضعیت ها و پروژه های سازمان 
استفاده از پتانسیل های موجود در سازمان به نحو احسن تصمیم گیری 
ش��د.  روز گذشته جلسه ای در دفتر ریاست سازمان سیما منظر و فضای 
س��بز شهری  با حضور حس��ین عطایی، سرپرست سازمان،  تیراندازیان و 
تقی زاده از حوزه  معاونت  فنی و عمرانی ش��هرداری کرج،  برگزار ش��د و 
در این جلس��ه پتانسیل های موجود در سازمان مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلس��ه صورت وضعیتها و پروژه های سازمان سیما منظر و فضای 
س��بز ش��هری شهرداری کرج  از سوی حاضرین رصد شد و موضوعات  مطرح شده در جلسه مورد بررسی آنان قرار 
گرفت. ش��ایان ذکر است موضوع اصلی این نشس��ت  در راستای بهبود شیوه تهیه و ارائه صورت جلسات و صورت 
وضعیتها ی پروژه های سازمان بوده است که  در نتیجه این جلسه مقرر شد  از پتانسیل های موجود در سازمان به 

نحو احسن استفاده شود.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد
پیشرفت 10 درصدی اجرای پروژه خط تغذیه مسیرجاده قدیم گرگان-کردکوی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درمصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت در این رابطه 
گفت:با هدف بررسی روند اجرای عملیات اجرای خط مسیر جاده قدیم گرگان-کردکوی و ارزیابی میزان پیشرفت و موانع و مشکالت 
موجود،این بازدید انجام شدتا چنانچه درمسیر اجرای پروژه مشکالتی موجود باشد مرتفع نمائیم.  ایشان در ادامه درخصوص جزئیات 
این پروژه گفت:این پروژه با هدف تقویت زیرس��اختهای گازرس��انی و تامین پایدارجریان گازو همچنین ایجاد ظرفیت برای صنایع  
مسیر اجرا می شود وخوشبختانه روند اجرایی آن بسیار مطلوب بوده و برابر برنامه درحال اجرا می باشد و تاکنون افزون بر 10 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.   مهندس صفرعلی جمال لیوانی تصریح کرد:طول مسیر  پروژه  افزون بر 26 کیلومتر با لوله گذاری به 
قطر 10 اینچ می باشد ودرطول این مسیر 3 ایستگاه تقلیل فشار TBS  شامل 2 ایستگاه به ظرفیت  10 هزارو یک ایستگاه نیزبه 
ظرفیت 20 هزارمتر مکعب بر ساعت پیش بینی شده است.وی افزود:برای اجرای این خط تغذیه مبلغی معادل   82 میلیارد ریال 
هزینه برآورد شده  که بخشی از آن  اجرایی و بخشی نیز کاالیی می باشد که ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درپایان اظهارداشت:درحال حاضر 100 درصد خانوارهای شهری و 93 درصد خانوار روستایی 

درمجموع  افزون بر 541  هزارخانواراستان مصرف کننده گازطبیعی  می باشند.

بازدید فرماندار آق قال از واحد تولیدی دژ پالست در راستای ارزیابی 
تسهیالت رونق تولید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، امانگلدی ضمیر اظهار 
داشت:  این بازدید  به منظور پیگیری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و سزمایه گذاران ، به همراه روسای 
ادارات صنعت،معدن و تجارت و شهرک صنعتی از واحد تولیدی “دژ پالست” تولید کننده نایلون و پالستیک انجام شد.وی با اشاره به 
حمایت دولت “تدبیر و امید” از تولیدکنندگان و توسعه و تقویت اشتغالزائی پایدار اظهار داشت : مهمترین اولویت دولت دوازدهم در 
شهرستان ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق 
شعار “اقتصاد مقاومتی ریال تولید و اشتغال” است و بر اساس پیگیری های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در طی بازدیدهای 
دوره ای از واحدهای مختلف نگاه ویژه دولت “تدبیر و امید” در این حوزه کامال مشهود می باشد.فرماندار شهرستان آق قال به برگزاری 
نشست مشترک شورای اداری با فعالین اقتصادی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد 
اشاره ای نمود و ایجاد بستر مناسب و تعامل بیشتر مدیران بخش خصوصی با دستگاههای اجرایی را از مهمترین اهداف دولت دوازدهم 
در حمایت از سرمایه گذاران و اشتغالزائی پایدار در شهرستان عنوان کرد.“ضمیر” با بیان اینکه باید مشکالت و موانع تولید در هر 
یک از بخشها مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: مجموعه دولت و همه مدیران دستگاههای اجرایی برای تقویت بخش تولید و 
صنعت تمام توان و امکانات خود را بسیج کرده اند.امروز همه مدیران دستگاه های اجرایی برای کمک و پشتیبانی از بخش تولید و 
اشتغال پای کار هستند.واحد صنعتی » دژ پالست« از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه تولید نایلون و پالستیک های تجزیه پذیر 
از ضایعات و تبدیل آنها به گرانول و تولیدات پالستیکی در شهرک صنعتی اق قال آغاز کرده است که در حال حاضر 105 نفر در سه 
شیفت کاری مشغول کار می باشند که عالوه بر تامین نیازهای بازار داخلی  به کشورهایی همچون گرجستان ،ترکمنستان و عراق 

صادرات محصوالت تولیدی شرکت را صادر می نمایند.

برگزاری مانور زلزله استانداری در منطقه خیابان سالمگاه قزوین
قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- عوامل واح��د HSE، پدافند غیر عامل و امداد 
حوادث آب و فاضالب استان قزوین در مانور زلزله استانداری در خیابان سالمگاه حضور 
موفق و به موقع داشتند. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، مهندس 
"حسین محمدی"مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت در این باره گفت:طی 
تماس تلفنی مدیر بحران اس��تانداری استان قزوین در ساعت 30 / 8 صبح روز یکشنبه 
مورخه 96/10/03 با شهرستان قزوین؛ کلیه واحدهای مربوطه، همراه با سایر مسئولین 
امور آبفای شهرس��تان قزوین در محل مانور زلزله واقع در ضلع ش��مالی غربی امامزاده حسین ) ع ( حاضر شده و در کنار ارگانهای 
خدمات رس��ان استان مستقر گردید.  مهندس محمدی خاطرنش��ان کرد: معاونت استانداری مهندس"فرخزاد"و مدیر کل بحران 
استانداری مهندس "زاهدپور"با کلیه مسئولین ادارات خدمات رسان گفتگو بعمل آوردند که مهندس "محمد کریمیان"گزارشی در 
خصوص تیم های امداد رسان با تجهیزات اعالم و ارائه نمودند.   وی در ادمه افزود: از محاسن برگزاری مانور می توان حضور به موقع 
مدیر آبفای شهرستان قزوین با همراهان ذیربط و حضور دو اکیپ امداد و حوادث شرکت آب و فاضالب با تجهیزات کامل شامل دو 
دستگاه مزدا ، همچنین تانکرهای آبرسانی سیار یدکی و ولوو ، یک دستگاه بیل مکانیکی ، بنز واتر جت  10 تنی و دو اکیپ امدادی 

فاضالب با تجهیزات و ...  را نام برد.
 

استاندار خوزستان در آیین افتتاح فاز نخست طرح دائم پست 33/312 کیلو ولت کوی ملت اهواز:
صنعت برق استان در حال نوسازی و به روز شدن است 

اهواز - شبم قجاوند- استاندار خوزستان در آیین افتتاح فاز نخست طرح دائم پست 33/132 کیلو ولت کوی ملت اهواز گفت: در 
یک سال گذشته توجه ویژه ای به حوزه برق استان شده و کارهای ِجدی و مهمی در این زمینه صورت گرفته است. غالمرضا شریعتی 
در جمع خبرنگاران بیان کرد: در یک سال گذشته اقدامات اساسی برای تاسیس پست های GIS صورت گرفته و تعداد ترانس های 
فوق توزیع که عمری بیش از 30 سال داشته اند در حال نوسازی هستند تا یک کار زیر بنایی در صنعت برق خوزستان انجام گرفته 
باشد. وی ادامه داد: با تالش های جهادی ، برق استان از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار شده که این شرایط پایدار به سرمایه گذاران 
اطمینان خاطر می دهد با خیال راحت تری در صنعت برق خوزستان سرمایه گذاری داشته باشند تا عالوه بر افزایش پایداری شبکه 
برق، باعث اشتغال زایی نیز شوند. شایان ذکر است، با حضور هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به همراه استاندار 

و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، امروز فاز نخست طرح دائم پست 33/132 کیلو ولت کوی ملت اهواز افتتاح گردید.

مدیرکل راه آهن استان مرکزی: 
15 ایستگاه راه آهن استان مرکزی مجهز به سیستم عالئم الکترونیکی شد 
اراك- مینو رس�تمی- مدیرکل راه آهن استان مرکزی گفت: 15 ایستگاه راه آهن استان مرکزی با صرف 12 میلیارد ریال به 
سیستم عالئم الکترونیکی مجهز شد.  سید جالل الدین کوکنار در نشست اعضای شورای حمل  و نقل استان مرکزی اظهار داشت: 
کلنگ  پروژه احداث راه آهن اراک � خمین به زودی زده می شود که اگر اجرایی شود استان مرکزی، مرکز راه آهن کشور به تمام مناطق 
کشور می شود که در فاز نخست 20 کیلومتر این طرح عملیات اجرایی راه آهن اراک- خمین تا پایان امسال اجرایی می شود. وی افزود: 
امسال به منظور باال بردن سطح ارتقای ایمنی، افزایش سرعت قطارها و اجرای بازسازی خطوط و جوشکاری درز ریل  انجام شده که 
این پروژه در حدود هزار بند جوش انجام شده و هر بند جوش حدود 500 هزار تومان هزینه را به همراه داشته است. مدیرکل راه 
آهن استان مرکزی تصریح کرد:  به منظور باال بردن سطح ارتقای ایمنی در محدوده شهری اداره کل راه آهن امسال نسبت به احداث 8 
دستگاه زیرگذر اقدام شده که این زیرگذرها در مناطق شهرک گردو، منطقه کرهرود و شهرستان شازند قرار دارند. کوکنار بیان کرد:  
اقداماتی به منظور افزایش سیر قطارهای مسافربری و باری انجام شده که بر اساس آن بارگیری امسال 17 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته و همچنین امسال با توجه به سیاست های راه آهن افزایش بارهای داخلی و صادراتی باید بیش از 50 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کند. مدیرکل راه آهن استان مرکزی عنوان کرد: در راستای تخلیه بار ها بیش از 270 درصد افزایش داشتیم و 
همچنین در زمینه جابجایی مسافر قطار مسافری اراک-مشهد را داریم که هرروز انجام می شود و ضریب انتقال آن 80 درصد است.  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان خبر داد: قطعی آب
 بندرعباس  - اش�رف پورباقری - به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان، با عنایت به اهمیت

 فوق العاده تعویض تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ نوبندو پیشگیری از وقوع خاموشی های پیش بینی نشده در نظر است روز سه شنبه 
مورخ 96/10/12 این امر صورت پذیرد. لذا خواهشمند است اطالع رسانی الزم  در خصوص قطع آب روستاهای حد فاصل نوبند تا 

چاه اسماعیل شهرستان میناب به دهیاران و اهالی محترم صورت پذیرد.



ح��رف زدن ب��ا ی��ک فرد خ��وش صحب��ت یا یک 
گفت وگوگ��ر ق��وی، می تواند یک��ی از لذتبخش ترین 
تجربه ه��ای زندگی هر انس��انی را رقم زن��د. زمان به 
س��رعت ن��ور می گ��ذرد، ذهن ش��ما آرام می ش��ود و 
احس��اس می کنید که به فرد خوش صحبت موردنظر 
نزدیک ت��ر ش��ده اید. تعجب��ی ندارد که بس��یاری این 
توانای��ی را در خود نمی بینند، اما آی��ا نمی توان با در 
نظر گرفتن نکاتی این توانایی ارتباطی را تقویت کرد؟ 
به گزارش دیجیاتو، اگر ش��ما به مانند س��خنورانی 
قه��ار، از ش��وخ طبعی ذات��ی و جذابی��ت دلفریبان��ه 
برخوردار نیس��تید، قرار گرفت��ن در روند یک مکالمه 
 می تواند برای تان دلهره آور باش��د چه برس��د به اینکه 

شروع کننده صحبت هم خود شما باشید. 
فراگرفت��ن اص��ول اولی��ه گفت وگوی مش��ترک به 
تکنیک ه��ای بیان جذاب تر و ارائ��ه مطلوب تر محدود 
نمی ش��ود، بلک��ه کنترل کردن روند ی��ک مکالمه نیز 
می توان��د تجربه زیبایی از هم صحبتی با ش��ما خلق 
کن��د. آی��ا یادگیری ای��ن مطالب برای ف��ردی که از 
توانایی ه��ای ذاتی در ای��ن زمینه برخوردار نیس��ت، 

غیرممکن خواهد بود؟ 

خی��ر، بس��یاری از مجریان و خبرنگاران مش��هور با 
توجه ب��ه نکاتی ویژه توانس��ته اند جرقه صحبت هایی 
ج��ذاب و زیبا را ایجاد و آنها را به ش��کلی دلنش��ین 

ارائه کنند. 
در واق��ع به گفته فعاالن این حوزه، همه انس��ان ها 
اس��تعداد تبدیل ش��دن به یک فرد خوش صحبت را 
در خود دارند و این مش��خصه عادتی است که به مرور 
زمان تنها با توجه به ۱۰ نکته اساس��ی و آس��ان قابل 

کسب خواهد بود: 
۱- به هیچ وجه، در حین مکالمه کار دیگری انجام 

ندهید. 
۲- اظه��ار فض��ل نکنید. بدین ش��کل که از تعصب 
بی جا و استفاده از کلمات سنگین پرهیز کرده و خود 

را دانای کل ندانید. 
۳- س��ؤاالتی با پایان باز بپرس��ید. س��ؤاالت باز در 
واقع س��ؤاالتی هستند که در مخاطب شور و اشتیاقی 
مضاعف ایجاد کرده و پاسخ های مطلوب تری را نتیجه 

می دهند. 
 ۴- ب��ا جریان و ریتم صحبت همراه ش��وید. بعضی 
مواق��ع طرف مقابل عالق��ه دارد ت��ا از موضوع اصلی 

فاصل��ه گرفته و گریزی به مطالب مختلف بزند. ش��ما 
نباید با گرفتن موضع تدافعی، شوق و شور فرد مقابل 

را سلب کنید. 
۵- اگر مطلبی را نمی دانید، بهتر اس��ت طفره نرفته 

و اعتراف به ندانستن آن مطلب کنید. 
۶- تجربیات خود را با دیگران مقایسه نکنید. امکان 
ندارد دو فرد متفاوت روند مشابه و یکسانی در مواجهه 
با زندگی در پیش گیرند. اینکه س��عی کنید تجربیات 
هر فرد را با خود یکی در نظر بگیرید ممکن است فرد 

مقابل را به موضع دفاعی ببرد. 
۷- ت��الش کنی��د صحبت های خ��ود را بارها تکرار 
نکنید. تکرار کردن چند باره هر مطلب مسلما حوصله 

مخاطبان را سر  می برد. 
۸- از ذکر جزییات بپرهیزید و بکوشید اصل مطلب 

و موضوع را در صحبت کردن دنبال کنید. 
۹- س��عی کنید صحبت ه��ای مخاطب خود را تمام 
و کمال بش��نوید تا منظ��ور وی را به طور کامل درک 

کنید. 
۱۰- خالص��ه و مختص��ر نکات خ��ود را ارائه کنید. 

با صحبت بیشتر،  قطعا مخاطب خسته خواهد شد.

10راهکارسادهکهشمارابهیکفردخوشصحبتتبدیلمیکنند

مدرسه مدیریت

برایمطالعه872پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خکارش�ناس:جامعه کتابخوان ایران متأسفانه 
بس��یار محدودن��د و ب��رای تبلیغات کت��اب، یافتن دقیق 
مخاطبان تقریبا حیاتی است. تبلیغات گسترده و استفاده 
از شیوه های مرسوم شاید مناسب نباشد. به عبارت دقیق تر 
اصال اختصاصی نیست. باید به دنبال انجام تبلیغات ارزان  
و موثر باش��ید. از جمله این تبلیغ��ات حضور در صفحات 
اول کتاب فروش��ی های اینترنتی معتبر است. این تبلیغات 
ارزان اس��ت و دقیقا اهالی کتابخوان را هدف قرار می دهد. 

همچنین حضور در سایت های مرتبط با حوزه روان شناسی 
و سایت های فرهنگی که اهل قلم و فرهنگ و کتابخوانی را 

جذب می کند، ارزان و مفید است. 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی انتشارات و 
کتاب های شما نیز می تواند بسیار مفید باشد. یک صفحه 
اختصاص��ی برای انتش��ارات خود بس��ازید و تالش کنید 
عالقه مندان را با محصوالت خود آشنا کنید. در این مسیر 
می توانید از افراد خبره در این خصوص نیز استفاده کنید. 

این روش نیز ارزان و موثر است. 
توصیه دیگر ما اس��تفاده از پیامک و ایمیل اس��ت. این 

روش ها نیز بس��یار ارزان و موثرند، اما نکات مهمی در این 
زمین��ه وجود دارد که در ش��ماره های قبل به آنها اش��اره 
کرده ایم. حتما به سایت روزنامه مراجعه کنید و آن نکات 
را بخوانید. در این خصوص فقط ضروری است تأکید کنیم 
بانک اطالعات مناسبی را باید انتخاب کنید. شماره  همراه 
افرادی را که به طور بالقوه می توانند مش��تری کتاب های 
ش��ما باش��ند، جمع آوری و برای آنها پیامک ارسال کنید. 
ش��رکت های س��رویس دهنده پیام��ک دارای بانک ه��ای 
اطالعاتی مناسبی هستند که شاید بررسی آنها فرآیند کار 

را بسیار سرعت  بخشد.

بازاریابیبرایکتاب

پرسش:ناشریهستمکهکتابهاییرادرحوزهروانشناسیمنتشرمیکنم.بودجهایرابرایمعرفیکتابهایجدید
درنظرگرفتهام.بهترینراهبرایاینکارچیست؟ کلینیککسبوکار

چگونهمسائلمربوطبهکسبوکاررا
شخصینکنیم

پدرخوانده و مایکل کورلئونه را به خاطر دارید؟ همان وقتی 
که می گوید »این مس��ئله شخصی نیست. . . کامال مربوط به 
کار اس��ت«. اما کمتر کسی است که به راستی بتواند بین این 

دو تمایز قائل شود. 
کارآفرینی بیش از آنچه انتظارش را داش��ته باش��ید، امری 
شخصی است. چرا غیر از این باشد. برای این کار شما از قلب و 
جان خود مایه می گذارید تا چیزی خلق کنید که هرگز پیش 

از آن وجود نداشته است. 
به گزارش زومیت، موفقیت کس��ب وکار تازه، موفقیت شما 
است و شکست آن شکست شما. به همین دلیل احتماال وقتی 
یک نفر به کس��ب وکار شما نقدی وارد کند احتمال اینکه این 

نقد را شخصی برداشت کنید بسیار زیاد است. 
متأس��فانه ناتوانی در تفکیک بین زندگی شخصی و زندگی 
حرفه ای صدمه های بسیاری به هر دو وارد خواهد کرد. شخصی 
کردن مسائل کاری باعث قضاوت های ناصحیح شده و فرد را از 

اتخاذ تصمیم های درست و به موقع باز می دارد. 
بای��د گفت که تفکیک بی��ن کار و زندگی ش��خصی برای 
یک کارآفرین بس��یار دشوار و شاید حتی غیرممکن باشد، اما 

می توان تعادلی برقرار کرد که به نفع همه باشد. 
جنبه های خاصی از مسیری کارآفرینی وجود دارد که بیش 
از س��ایر جنبه ها حساسیت برانگیز هس��تند. باید این موارد را 
شناس��ایی کرد و به درک صحیحی از آنها رس��ید. درس هایی 
ک��ه از این جنبه ها می ت��وان آموخت به برقراری تعادل کمک 
می کنند؛ تعادلی که برای بقا و موفقیت کس��ب و کار بس��یار 

حیاتی است. 
هیچکسبهاندازهشمابهایدهتاناهمیتنمیدهد

وقتی یک کسب و کار را اه اندازی می کنید یا هر چیز دیگری 
را خلق می کنید، احتماال شیفته ایده و محصول خود خواهید 
شد. پیدا کردن یک سرمایه گذار برای ایده موجود، به این تعلق 

خاطر و شور دیوانه وار نیاز دارد. 
گاهی، اما همین شور و عالقه که دربرگیرنده کارآفرین است، 
باعث می ش��ود نتوانید به درس��تی درک کند که چرا و چطور 
دیگران آن طور که انتظار دارد درباره ایده او هیجان زده نیستند. 
اما واقعیت این است که ایده شما هر چقدر هم که ناب باشد 
آنقدر که برای خودتان ارزشمند است برای دیگران نیست. این 
یک حقیقت ساده اس��ت. به همین دلیل وقتی یک مشتری، 
سرمایه گذار، خانواده، کارمند یا دوست شما به اندازه شما برای 
ایده تان هیجان زده نمی ش��ود و به ارزش بها نمی دهد صرفا به 
همین دلیلی اس��ت که ذکر شد و هیچ دلیل شخصی دیگری 

در پس آن وجود ندارد. 
واکن��ش آنها برای این نیس��ت که ایده یا محصول ش��ما را 
بی ارزش نشان دهد. تنها آنها نمی توانند آن ارتباط احساسی را 
که شما با ایده یا آفریده خود دارید دریابند یا آن احساس را به 

کار شما برقرار نمی کنند. 
به عنوان یک کارآفرین، کار ش��ما این اس��ت که راهی پیدا 
کنید تا دید سایرین را نسبت به کار خود تغییر دهید و هیجان 
و شور آنها نسبت به مخلق خود را برانگیزید. برداشت شخصی 
از بازخوردهای منفی و ناخوش��ایند بسیار س��اده است، اما به 
منحرف شدن شما از راهی که می خواهید طی کنید، منتهی 

می شود. 
برعک��س، بای��د آن را به عنوان یک موقعیت رش��د در نظر 

بگیرید و سعی کنید محصول یا راه خود را بهبود بخشید. 
اگر بخواهیم منصف باشیم گاهی اوقات کار کردن در حیطه 
کارآفرینی بسیار دشوار می شود و پیش بردن کارها به کندی 
صورت می گیرد. به خاطر بسپارید که فراز و فرودها بخشی از 
روال کار کارآفرینی اس��ت. چیزی که مهم است این است که 
سعی کنید هر روز گامی بردارید - هرچند این گام کوچک یا 
سخت باشد، چراکه حتی کوچک ترین فعالیت ها نیز تأثیرگذار 

خواهند بود. 
اگر شرایط برای شما بسیار سخت و خسته کننده شده است، 
یک س��فر چند روزه می تواند حال بهت��ری برایتان به ارمغان 
آورد. تجربه نش��ان داده اس��ت که بعد از چند سال بیشترین 
چیزی که از گذش��ته کاری خود به ی��اد می آورید نقاط اوج و 
فرود اس��ت؛ مانند امضا کردن یک قرارداد خوب یا از دس��ت 
دادن یک مشتری تأثیرگذار و خستگی های بین راه را چندان 

به خاطر نخواهید آورد. 
ارزش��مندترین بخش تجربه کارآفرینی روزهایی اس��ت که 
کارهای خوبی انجام می ش��ود و به نتیجه می رسند. این روزها 
عموما ارزش��مندتر می شوند، زیرا همه تیم برای پیش بردن و 

موفقیت شرکت و کسب وکار تالش می کنند. 
شمابراساسموفقیتیاشخصیتشرکتخود

تعریفنمیشوید
این یک��ی از مهم ترین درس هایی اس��ت که یک کارآفرین 
باید بیاموزد. بدون درنظر گرفتن اینکه چقدر تالش می کنید 
گاهی ممکن اس��ت نتیجه ای که به دست می آورید شکست 
باشد. این شکست ها هیچ تأثیری روی ارزش های انسانی شما 
نخواهند داش��ت و تنها بخشی از مسائل و مشکالت راه اندازی 
یک کسب وکارند. نتیجه موفقیت یا شکست یک کسب و کار 
را نباید شخصی کنید. مثال اگر کتابی منتشر یا محصولی تولید 
کردید و فروش موفقی نداشت نباید فکر کنید که دیگران چون 
با ش��خص شما مشکل داش��ته اند یا محصول و کتاب شما به 
اندازه کافی خوب نیست پس به کتابی که انتشار داده اید، یا به 

محصولی که عرضه کرده اید، توجه نمی کنند. 
این مس��ائل اصال شخصی نیستند. انتش��ار و فروش کتاب، 
ساخت و تولید محصول و عرضه آنها به بازار کارهای دشواری 
هس��تند و بازاریابی آنها حتی دشوارتر از همه مراحل پیشین 
است. شکست های کسب وکارتان را فرصتی برای یادگیری در 
نظ��ر بگیرید. راهی را امتحان کرده اید، اما به نتیجه نرس��یده 
اس��ت. دفعه بعد از درس هایی که آموخته اید استفاده کنید و 
با کمک این درس ها و تجربه ها به نتیجه بهتری دست یابید. 

به خاطر داش��ته باش��ید که کارآفرینی درباره شما نیست 
درباره س��اخت محصول و دس��تیابی به نتیجه ای بزرگ تر از 
شماس��ت. کارآفرین هایی که مس��ائل را ش��خصی می کنند، 
شکس��ت می خورند، حتی اگر کسب وکارشان پیشرفت کند و 
به درآمدزایی برس��د، اما در نهایت احساس بدبختی همیشه 

با آنها همراه است. 
FORBES:منبع
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مسیر موفقیت

چگونهبرایسخنرانیدرهرشرایطی
آمادهباشیم؟

باید این حقیقت را پذیرفت که بیشتر انسان ها از سخنرانی 
در حضور دیگران می ترس��ند. این ترس ریشه های مختلفی 

دارد که عدم اعتماد به نفس یکی از این ریشه ها است. 
ب��ه گ��زارش نوپان��ا، بی ش��ک در کار حرف��ه ای ش��ما در 
اکوسیستم استارت آپی بارها پیش خواهد آمد که در حضور 
دیگ��ران س��خنرانی کنید. این س��خنرانی می توان��د ارائه به 
سرمایه گذار باشد یا سخنرانی برای انتقال تجربه به دیگران، 
بنابرای��ن ترس ها را کن��ار بگذارید و با چند ترفند س��اده به 

سخنرانی عالی تبدیل شوید.
 شوخی،بهترینراهآغازسخنرانی

ش��وخی یکی از فاکتور هایی اس��ت که شما را به مخاطب 
نزدیک می کند. ش��وخی کردن ب��ا مخاطب در همان ابتدای 
کار شما را بر سخنرانی چیره می کند زیرا اعتمادبه نفس شما 
هنگامی که دیگران به شما لبخند می زنند دوچندان می شود. 
فرقی نمی کند که ش��رایط آغاز س��خنرانی شما چقدر بد 
باش��د. ممکن اس��ت سرماخورده باش��ید یا از نظر روحی در 
شرایط خوبی برای سخنرانی نباشید. برای موفق شدن از این 
ترفند اس��تفاده کنید. هنگام خنداندن مخاطبان سعی کنید 

شرایط از کنترل شما خارج نشود. 
تمرکزبهافرادواکنشگر

همیش��ه در جمعی که درح��ال صحبت در آن هس��تید 
افرادی وجود دارند که به ش��ما توجه بیشتر نشان می دهند. 
این افراد در افزایش اعتماد به نفس ش��ما نقش مهمی را ایفا 
می کنند. افراد این چنینی اغلب با سر حرف های شما را تأیید 
می کنند یا نگاهی پرسش��گر و عالقه مند دارند. س��عی کنید 
بیشتر به این افراد نگاه کنید و مدام ارتباط چشمی مناسب با 
آنها برقرار کنید. خوبی دیگر این کار جذب توجه بیشتر افراد 
است. هرچه اعتماد به نفس شما باال تر رود توجه بیشتری را 
به خود جلب خواهید کرد و رفته رفته سخنرانی برای شما به 

صحبت کردن عادی بدل می شود. 
جبرانخطا

در سخنرانی ممکن است به هر دلیل اشتباهی از شما سر 
بزند. از سرفه گرفته تا بیان غلط. در این شرایط از شنوندگان 
عذرخواه��ی کنید و ش��رایط را دوباره در دس��ت بگیرید. به 
اس��ترس اجازه ندهید که به جای ش��ما بر سخنان تان غالب 
ش��ود. در این شرایط ش��وخی کردن نیز جواب می دهد. اگر 
با اش��تباه شما جو محیط س��نگین شد، با یک شوخی ساده 
ج��و را با خود هماهنگ کنید. توجه داش��ته باش��ید که در 
سخنرانی اعتماد به نفس حرف اول و آخر را می زند. به خود 
ایمان داش��ته باشید و بدانید جمعیتی که پای حرف های تان 
نشسته اند به خاطر شما دور هم گرد آمده اند نه چیز دیگری.

آموزشتکنولوژیهایروزدنیا
ناماستارتآپ: صفر تا قهرمان

zerotohero. ir :وبسایت
سالتأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: آموزش آنالین
توضیحبیشتر:مجموعه آموزشی صفر تا قهرمان با هدف 
آم��وزش تکنولوژی های روز دنیا و افزایش جامعه متخصصین 
راه اندازی ش��ده اس��ت و تحت حمایت مرکز رش��د دانشگاه 
مازندران قرار دارد. ایران سرزمین قهرمانان و دالورانی است که 
همیشه برای این خاک حماسه آفریدند. ما بر این باور هستیم 
ک��ه همه افراد در درون خود یک قهرمان هس��تند و تالش ما 
این اس��ت که قهرمان درون ش��ما را به خودتان معرفی کنیم 
و دنیای ش��ما را دگرگون س��ازیم. رویای ما ایرانی است پر از 
قهرمان��ان علمی که آینده ای درخش��ان را برای این مرز و بوم 

رقم خواهند زد. 
قهرمان دنیای خودت باش. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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