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اختالف نظر دولت و مجلس درباره تبصره 18 الیحه بودجه سال 97

معمایمنابعاشتغالزایی
فرصـت امـروز: دردس��رهای تبصره 18 الیحه بودجه س��ال آینده تمامی ندارد و این تبص��ره به محلی برای 
اختالف نظر دولت و مجلس تبدیل شده است. تبصره 18 الیحه بودجه سال 97 به اصالح قیمت حامل های انرژی 
اختصاص دارد که بر اس��اس آن 17هزار و 400 میلیارد تومان درآمد جدید از محل افزایش قیمت س��وخت به 
اش��تغال اختصاص خواهد یافت؛ موضوعی که با انتقاد رس��انه ها و افکار عمومی روبه رو ش��ده و برخی نمایندگان 
مجلس نیز از اصالح این تبصره در مجلس س��خن گفته اند. رئیس جمهور اما در نشست با رؤسای کمیسیون های 
مجلس اعالم کرد که دولت همچنان به دنبال منابع این تبصره برای تولید و اشتغال است. حسن روحانی تأکید 

کرد که اگر مجلس بخواهد این تبصره را تغییر دهد و به افزایش قیمت حامل های انرژی رأی...

شریعتمداری مطرح کرد 
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 گزارش بازار خودروهای وارداتی
پس از بازگشایی ثبت سفارش

شایسته ساالری و فرآیند های اجرا
اتوماسیون بازاریابی  و دالیل اهمیت آن

بازاریابی از مسیر غافلگیرانه
ارزیابی خریداران احتمالی

5 نکته بازاریابی جهت برندسازی در اینستاگرام
برندینگ؛ معنا بخشیدن  به یک نام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک 2018 را با سود 
یک میلیون  دالری آغاز کرد
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  در حالی تاکنون تنها بانک مسکن نسبت به پرداخت وام در 
حوزه مسـکن اقدام می کرد که از این پس با ورود بانک ملی 

امـکان دریافت تسـهیالت از طریـق خرید اوراقی 
گواهی حق تقدم، استفاده از وام...

ورود بانک ملی به پرداخت وام مسکن

انحصارواممسکنشکست

یادداشت
شرایط اشتغال پایدار چگونه 

فراهم می شود؟ 

 رش��د پایدار و ایجاد اشتغال 
با تعیی��ن و اع��الم بخش های 
ب��ا  و  اقتص��ادی  اولوی��ت دار 
حمای��ت همه جانب��ه دولت از 
این بخش ها میسر خواهد شد. 
به عن��وان مثال با توجه به این 
موضوع که مهم ترین مشکالت 
بخش مع��دن و صنایع معدنی 
نب��ود مناب��ع مالی اس���ت، از 
باید  دولت  اصل��ی  اولویت های 
حل ای��ن مش��کل باش��د، در 
واقع دولت بای��د منابع مالی را 
به س��مت تولی��د هدایت کند 
و موج��ب رون��ق بخش ه��ای 
تولی��دی ش��ود.   مهم تری��ن 
اولویتی که تاکنون به درس��تی 
به مرحله اجرا درنیامده اس��ت، 
اولویت های سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی است، از 
آنجایی که بیشتر معادن بزرگ 
در اختی��ار دول��ت ق��رار دارد، 
دولت بای��د با اجرای درس��ت 
سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساس��ی و سیاس��ت های کلی 
نظام، ایج��اد اعتماد و حمایت 
حف��ظ  ب��ا  س��رمایه گذاران  از 
مسئولیت پذیری آنان و کاهش 
تص��دی خود هم��راه با حضور 

کارآمد، به سمت ...
2

فریال مستوفی
 عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن تهران

مع��اون امور اقتص��ادی وزی��ر اقتصاد گفت 
پیش بینی می ش��ود با اص��الح قیمت بنزین و 
گازوئیل در بودجه سال آینده، نرخ تورم ناشی 

از آن حداکثر بین 1.5 تا 2 درصد باشد. 
سیدحس��ین میرش��جاعیان در گفت وگو با 
ایرن��ا درب��اره اینکه پیش بینی دول��ت از تورم 
ناش��ی از اصالح قیمت حامل ه��ای انرژی در 
بودجه س��ال آینده چیس��ت، گفت: ابتدا باید 
ببینی��م چه س��ناریویی در مجلس به تصویب 

می رسد. 
وی تصری��ح کرد: ب��ر خالف آنچ��ه برخی 
اقتصاددانان مطرح می کنند و مشخص نیست 
که با چه روش��ی به نرخ های 8 درصدی تورم 
رس��یده اند، تحلی��ل وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
بر این است که حداکثر افزایش نرخ تورم بین 

1.5 تا 2 درصد خواهد بود. 
معاون ام��ور اقتصادی وزیر ام��ور اقتصادی 
 و دارای��ی تأکید ک��رد: بر مبنای ن��رخ بنزین
 1500 تومان��ی و گازوئی��ل 400 تومان��ی، 
پیش بین��ی وزارت اقتصاد ب��روز تورم حداکثر 
1.5 درصدی در اقتصاد ایران اس��ت اما بانک 
مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه این نرخ را 

حداکثر 2 درصد برآورد کرده اند. 
میرش��جاعیان تأکی��د کرد: ای��ن ارزیابی ها 
نش��ان می دهد افزایش ن��رخ دو حامل انرژی 
یعنی بنزی��ن و گازوئیل موج ت��ورم به همراه 

نخواهد داشت. 
عل��ی الریجان��ی، رئی��س مجلس ش��ورای 
اسالمی به تازگی در نشست کمیسیون تلفیق 
الیجه بودجه س��ال 97 با تأکی��د بر ضرورت 
اتخ��اذ قیمتی متعارف برای بنزین و س��وخت 
گف��ت که برای ن��رخ بنزین و س��وخت حتماً 

شرایط مردم در نظر گرفته شود. 
بیان این اظهارات در حالی صورت می گیرد 
که هنوز مش��خص نیست نمایندگان ملت چه 
تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد. 

کنترل تورم با ابزارهای پولی و مالی
خبرن��گار ایرنا با یادآوری س��ال اول اجرای 

قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا گفت که آن زمان 
نی��ز در ابتدا تورم ب��اال در اقتص��اد ایران رخ 
 ن��داد اما پس از مدتی ش��اهد نرخ تورم 30 تا

 40 درصدی بودیم. 
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این وضعیت 
در ش��رایطی رخ می دهد که دولت از ابزارهای 
پول��ی و مالی خود برای کنترل ش��اخص های 

اقتصادی استفاده نکند. 
میرشجاعیان افزود: برای نمونه در سال 93 
درحالی ک��ه نرخ تورم 30 درص��د بود، قیمت 
بنزی��ن از 300 تومان به ه��زار تومان افزایش 
یاف��ت اما نرخ تورم به 10درصد رس��ید یعنی 
دولت ب��ا ابزارهای پولی نه تنها ش��اخص های 
کالن اقتصادی را بهبود بخش��ید بلکه قیمت 

بنزین نیز تعدیل شد. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه با کم��ک ابزارهای 
پولی می توان تورم را از بازار خارج کرد، گفت: 
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ش��اید سطح 
عموم��ی قیمت ه��ا را تغییر دهد ام��ا این طور 
نیس��ت که واگ��را و غیرقابل کنترل باش��د و 
می توان با ابزارهای دیگ��ر اثر آن از اقتصاد را 

خارج کرد. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد تأکید ک��رد: تجربه 
س��ال های قبل نشان می دهد که می توان طی 
هفت یا هشت ماه اثر این تورم را از بین برد و 

به یک نقطه تعادل رسید. 
میرشجاعیان گفت: بروز تورم افسارگسیخته 
در ش��رایطی است که دولت منفعل عمل کند 
در صورتی که برنامه دولت تدبیر و امید چنین 
نیس��ت و با سیاست های پولی و مالی، اقتصاد 

را کنترل می کند. 
وی اف��زود: نگاه��ی به الیحه بودجه س��ال 
آینده نشان می دهد که در همین الیحه دولت 
س��عی کرده اس��ت جلوی افزایش هزینه های 
خ��ود را بگی��رد که قدم مثبتی ب��رای کنترل 
تورم به ش��مار می رود و بنابراین من به عنوان 
یک کارش��ناس اقتصادی اصاًل نگران نیس��تم 
ک��ه افزایش ن��رخ حامل ه��ای ان��رژی، تورم 

لجام گسیخته ایجاد کند. 

میرش��جاعیان تأکید کرد: با نرخ پیشنهادی 
بنزی��ن 1500 تومانی و گازوئیل 400 تومانی 
هرگز تورم باال در اقتصاد ایران رخ نمی دهد. 

به گ��زارش ایرنا، اصالح قیم��ت حامل های 
ان��رژی یکی از راه ه��ای تأمین مال��ی اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها به ش��مار می رود که 
در تبصره 18 ماده واحده الیحه بودجه 1397 
کل کش��ور دول��ت برای این اق��دام از مجلس 

مجوز خواسته است. 
اکن��ون گمانه زنی ه��ای مختلف��ی درب��اره 
قیم��ت بنزی��ن و گازوئی��ل در بودجه س��ال 
آینده مطرح می ش��ود اما باید منتظر تصمیم 
مجلس ش��ورای اس��المی در ای��ن زمینه بود. 
روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمین 
رئیس جمهوری به مردم اطمینان داده اس��ت 
ک��ه قیمت حامل ه��ای انرژی یعن��ی بنزین و 
گازوئی��ل بیش��تر از نصف قیم��ت جهانی آن 

افزایش نخواهد یافت. 
بر اس��اس تبص��ره 18 ماده واح��ده الیحه 
بودج��ه س��ال آین��ده و در ص��ورت تصویب 
مجل��س، به دول��ت اج��ازه داده می ش��ود با 
هدف اجرای برنامه اش��تغال گس��ترده و مولد 
با تأکید بر اش��تغال جوانان، دانش آموختگان 
دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی 100درصد 
منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های 
انرژی در س��ال 1397 نس��بت به قیمت این 
حامل ها در ابتدای سال 1396 )اعم از عوارض 
و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و همچنین س��هم ش��رکت ملی نف��ت ایران 
موضوع بند )الف( ماده )1( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت )2( را به حساب خاصی نزد خزانه داری 
کل کش��ور واریز و منابع حاصله را تا س��قف 
یکص��د و هفتاد و چهار ه��زار میلیارد ریال به 
ش��کل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب 
با مناب��ع صندوق توس��عه ملی و تس��هیالت 
بانک��ی در جهت حمای��ت از طرح های تولید، 
اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان 

دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند. 

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

نرخ تورم با اصالح قیمت بنزین و گازوئیل حداکثر 2 درصد رشد می کند
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دردس��رهای  امروز:  فرصت 
تبصره 18 الیحه بودجه س��ال 
آینده تمامی ندارد و این تبصره 
ب��ه محل��ی ب��رای اختالف نظر 
دول��ت و مجلس تبدیل ش��ده 
اس��ت. تبصره 18 الیحه بودجه 
س��ال 97 ب��ه اص��الح قیم��ت 
حامل ه��ای ان��رژی اختص��اص 
دارد که بر اس��اس آن 17هزار 
و 400 میلی��ارد توم��ان درآمد 
جدی��د از مح��ل افزایش قیمت 
س��وخت به اش��تغال اختصاص 
خواه��د یاف��ت؛ موضوعی که با 
انتقاد رس��انه ها و افکار عمومی 
روبه رو شده و برخی نمایندگان 
مجلس نیز از اصالح این تبصره 
در مجل��س س��خن گفته ان��د. 
رئیس جمهور اما در نشس��ت با 
رؤس��ای کمیسیون های مجلس 
اعالم کرد که دول��ت همچنان 
به دنبال منابع این تبصره برای 
تولید و اش��تغال اس��ت. حسن 
روحان��ی تأکی��د کرد ک��ه اگر 
مجل��س بخواهد ای��ن تبصره را 
تغییر ده��د و به افزایش قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی رأی ندهد، 
بای��د محلی دیگر را برای تأمین 

بودجه اشتغال تعیین کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
مجلس  اقتص��ادی  کمیس��یون 
اعالم کرده اس��ت ک��ه مجلس 
افزای��ش  از  جلوگی��ری  ب��رای 
قیم��ت حامل های انرژی، منابع 
دیگ��ری برای اش��تغال در نظر 

می گیرد. 
در همین زمینه، س��خنگوی 
س��ازمان برنام��ه و بودجه گفته 
است نحوه تأمین منابع 17هزار 
و400 میلی��ارد تومان��ی ب��رای 
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال 

در بودجه 1٣97 به توافق دولت 
و مجلس ب��رای افزایش قیمت 
حامل های انرژی یا اس��تفاده از 

منابع عمومی بستگی دارد. 
امی��ر باقری روز گذش��ته در 
نشس��ت خب��ری با اع��الم این 
مطل��ب ب��ه تبیین تبص��ره 18 
پرداخت و س��عی کرد به برخی 
ابهامات تبصره 18 الیحه بودجه 
سال 97 پاسخی روشن دهد. او 
همچنین از عی��دی 9٣0 هزار 
تومانی س��ال 97 خبر داد و در 
عین حال اع��الم کرد که بحث 
سهمیه بندی بنزین هنوز نهایی 

نیست. 

افزایش قیمت حامل ها اثر 
مستقیم بر تولید ندارد

س��خنگوی س��ازمان برنامه و 
بودج��ه در رابطه با اینکه بخش 
تولی��د مخالف افزای��ش قیمت 
حامل های انرژی به دلیل تبعات 
ناش��ی از آن در تولی��د اس��ت، 
توضی��ح داد که اص��الح قیمت 
انرژی حداق��ل در بخش تولید 
به ط��ور جدی مطرح نیس��ت و 
ط��وری خواهد بود ک��ه هزینه 
تولید کننده باال نرود. پیش بینی 
این اس��ت که اثر مستقیم ندارد 
چون حامل های مورد اس��تفاده 
در ای��ن بخ��ش م��ورد اصالح 
نیس��ت و از س��ویی دیگر منابع 
به دس��ت آمده به بخ��ش تولید 

سرریز خواهد شد. 

سهمیه بندی بنزین نهایی 
نیست

ب��ا  رابط��ه  در  باق��ری 
در  ش��ده  مط��رح  بحث ه��ای 
م��ورد س��همیه بندی بنزین نیز 
دونرخی  بح��ث  اکن��ون  گفت: 

ب��ودن و همچنی��ن تک نرخ��ی 
بودن بنزی��ن در مجلس مطرح 
اس��ت، به هرحال ه��ر دو مورد 
مزای��ا و معایب خ��اص خود را 
دارد. بنزی��ن دو نرخی در کنار 
مزیت ه��ا می تواند موجب ایجاد 
فساد شود و در مورد تک نرخی 
نی��ز بحث های دیگ��ری مطرح 
اس��ت با این حال هنوز در این 
نهایی ش��کل  ب��اره جمع بندی 
نگرفته و باید با مجلس توافقاتی 

انجام شود. 

اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد 
شود نرخ بیکاری ۱۱.۲درصد 

می شود
س��خنگوی س��ازمان برنامه و 
بودج��ه ب��ا بیان اینک��ه دغدغه 
اصل��ی در تبص��ره 18 مرب��وط 
به تولید اش��تغال اس��ت، گفت: 
پیش بینی این است که در سال 
آینده 8٣0 ه��زار نفر وارد بازار 
کار ش��وند ک��ه اگر م��ا بتوانیم 
980 هزار شغل ایجاد کنیم نرخ 
بیکاری به 11.٢درصد می رسد. 
اما برنام��ه ما ایجاد یک میلیون 
و ٣٣ هزار ش��غل است که باید 
برای آن حدود 7٥هزار میلیارد 
تومان هزینه ش��ود. این رقم در 
کن��ار 17ه��زار و 400 میلیارد 
تبص��ره 18 از محل تس��هیالت 
بانکی و صندوق توس��عه ملی و 

سایر بخش ها تأمین می شود. 
باق��ری یادآور ش��د ک��ه قرار 
نیس��ت منابع پیش بینی ش��ده 
بخش های  اختیار  در  مس��تقیم 
مختلف ق��رار گیرد، بلکه به طور 
اهرم��ی عمل می کند و در قالب 
یارانه سود تسهیالت، وجوه اداره 
ش��ده، کمک به آموزش و یارانه 
دستمزد و کمک بالعوض است. 

عیدی سال ٩۷، ٩۳٠ هزار 
تومان است

به گفته س��خنگوی س��ازمان 
برنامه و بودج��ه، درباره میزان 
عی��دی س��ال آین��ده ک��ه در 
بودجه 1٣97 پیش بینی ش��ده 
نی��ز همانط��ور ک��ه پیش تر در 
بخش��نامه بودج��ه اعالم ش��ده 
ب��ود م��ورد تأکید ق��رار گرفته 
و پیش��نهاد 9٣0 ه��زار تومانی 
مطرح اس��ت که باید با مصوبه 

هیأت دولت همراه شود. 

محورهایی که دولت در 
ایجاد اشتغال دنبال می کند

او ادامه داد: ما در تبصره 18 
به دنبال ایجاد اشتغال هستیم، 
اما واقعیت این اس��ت که دولت 
در کنار اشتغال چند محور دیگر 
را نیز می خواهد دنبال کند و در 
این رابطه مس��ئله بهبود حمل 
و نق��ل عمومی درون ش��هری و 

برون شهری اهمیت دارد. 
سخنگوی س��ازمان برنامه و 
بودج��ه عنوان کرد: یکی دیگر 
از حوزه های��ی ک��ه دول��ت به 
آن خواه��د پرداخت، مس��کن 
اس��ت. دول��ت این مس��ئله را 
تدارک دیده که تأمین مسکن 
در باف��ت روس��تایی، مس��کن 
اجتماع��ی و باف��ت فرس��وده 
طراحی ش��ده اس��ت، بنابراین 
فضای تبصره 18 ضمن اینکه 
به بح��ث اش��تغال می پردازد، 
برخی از محورهای مهم مدنظر 
دولت را هم پوش��ش می دهد. 
باقری با اشاره به بخش مسکن 
تصریح کرد: دو برنامه مشخص 
تأمین  بافت ه��ای فرس��وده و 
مسکن روس��تایی و اجتماعی 
را دنب��ال خواهی��م ک��رد. در 

مجم��وع برآورد ما این اس��ت 
که ب��ا ٢00 ه��زار واحدی که 
در س��ال 97 دنبال می کنیم، 
حدود ٣00 هزار ش��غل ایجاد 
می ش��ود. برآورد ما این است 
ک��ه اگ��ر از روش س��نتی در 
 بافت های فرس��وده جلو برویم،

 6 ه��زار و 800 میلیارد تومان 
 پول مورد نیاز است که یک هزار و

را  توم��ان  میلی��ارد   ٥00  
 دول��ت می گ��ذارد و ٢ هزار و

 ٥00 میلیارد تومان را بانک ها. 
همچنی��ن در م��ورد مس��کن 
روستایی و اجتماعی، نرخ سود 
تسهیالت ٥ درصد خواهد بود. 

 رویکردهای متفاوت 
بودجه ٩۷

سخنگوی س��ازمان برنامه و 
بودجه همچنی��ن در خصوص 
بودجه عملیاتی گفت: از س��ال 
97 بودج��ه کش��ور عملیات��ی 
اس��اس  ب��ر  و  ب��ود  خواه��د 
عملک��ردی که تاکن��ون وجود 
داشته، تخصیص بودجه صورت 
گرفته و در سال آینده نیز این 
نظارت به این نحو ادامه خواهد 
یاف��ت و نظ��ارت ب��ه ص��ورت 

مشخصی پیش خواهد رفت. 
او در خصوص کس��ری بودجه 
نی��ز گفت: بودجه س��ال 97 کل 
کش��ور با رویکردی متف��اوت از 
س��ال های قب��ل تدوین ش��د و 
س��ازمان برنام��ه اصرار داش��ت 
که اعداد واقع��ی در بودجه وارد 
ش��ود؛ پس بودجه س��ال 97 در 
ب��رآورد منابع و مص��ارف دقیق 
 اس��ت و اینک��ه آیا قس��متی از

 مناب��ع رخ می ده��د ی��ا خی��ر، 
برداش��ت این اس��ت ک��ه منابع 

تحقق می یابد. 

اختالف نظر دولت و مجلس درباره تبصره ۱٨ الیحه بودجه سال ٩۷

معمایمنابعاشتغالزایی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و عراق معتقد اس��ت که رش��د 
اقتص��ادی و امنیت ب��ا یکدیگر 

ارتباط مستقیم دارند. 
یحیی آل اسحاق در گفت وگو 
با ایسنا، در ارتباط با اعتراضات 
و اغتشاشات یک هفته گذشته 
و تأثی��ر آن ب��ر اقتص��اد ایران، 
بی��ان ک��رد: واقعیت ام��ر این 
اس��ت که اقتصاد در حوزه های 
مختلف اع��م از تولید، تجارت، 
س��رمایه گذاری و سایر بخش ها 
نیازمند آرامش و امنیت اس��ت 
چراکه رابطه مستقیمی بین این 

دو حوزه وجود دارد. 
او ادام��ه داد: اگ��ر ب��ه دالیل 
و  داخل��ی  مختل��ف خارج��ی، 
ی��ا س��وء مدیریت ها، احس��اس 
امنیت در یک کش��ور آس��یب 

ببین��د به طور حت��م اقتصاد در 
بخش ه��ای مختلف نی��ز دچار 
آس��یب  می ش��ود، بنابراین باید 
این مسائل ریشه یابی و با تحلیل 
و بازبینی امور مش��خص ش��ود.  
رئیس پیش��ین ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 
تهران با اشاره به اینکه ایران از 
سالیان گذشته بدخواهانی دارد 
که از فرصت های مختلف جهت 
دس��تیابی به اهداف شوم خود 
استفاده می کنند و به طور ویژه 
می توان آمریکا و هم پیمانانش را 
نام برد، بیان کرد: همان گونه که 
دیدی��د، آمریکا و متعهدانش در 
جریان اخیر ایران از یک حادثه 
داخلی سوءاس��تفاده کرده و آن 
گونه که خواسته اند موج سواری 
کرده اند تا فضا را بیش از پیش 

ناامن نشان دهند. 

ب��ر  ب��ا تأکی��د  آل اس��حاق 
اینک��ه نبای��د مطالب��ات مردم 
یکدیگ��ر  ب��ا  اغتشاش��گران  و 
اشتباه گرفته ش��ود، ادامه داد: 
نبای��د منکر برخ��ی چالش های 
اقتصادی و فش��ار وارد شده به 
مردم ش��ویم چراکه ٥0 درصد 
جامعه ما قشر متوسط به پایین 
هس��تند و با مشکالت اقتصادی 
مختلف��ی دس��ت و پنج��ه نرم 
می کنن��د و درآمد و هزینه آنها 

با یکدیگر هم خوانی ندارد. 
وی ادام��ه داد: اگرچه دولت 
در بخش ه��ای مختل��ف تالش 
و کوش��ش ک��رده و در بهب��ود 
اقتص��ادی  کالن  ش��اخص های 
نیز موفق بوده اس��ت، اما مردم 
به عن��وان مصرف کننده اعتقاد 
دارن��د هزین��ه در بخش ه��ای 
نظیر مسکن، خوراک،  مختلفی 

بهداش��ت، آم��وزش و... افزایش 
یافته است و آن گونه که به نظر 
می رسد، 7٥درصد از هزینه های 
جامع��ه متوس��ط ب��ه پایین در 
کش��ور علی رغ��م اینک��ه دولت 
اعالم می کند که تورم تک رقمی 
اس��ت اما نس��بت به هزینه های 
خ��ود در بخش های اساس��ی و 

اصلی معترض هستند. 
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 
ایران و عراق به ش��رایط کش��ور 
در س��ال های جنگ اشاره کرد و 
گفت: طی آن س��ال ها علی رغم 
اینک��ه دولت با مش��کالت مالی 
مواجه بود، ام��ا در بحث تأمین ، 
قیمت گذاری و نظارت بر کاالهای 
اساسی و ضروری به خوبی عمل 
و علی رغم کمبود مس��ائل مالی 
نیازهای مردم را در این خصوص 

فراهم کرد.  آل اس��حاق با تأکید 
ب��ر اینکه نباید ب��ه خاطر قیمت 
تخم م��رغ رئیس جمه��وری یک 
کشور را زیر سؤال برد، بیان کرد: 
در فضای متالطم فعلی دش��من 
از هر فرصتی سوءاس��تفاده کرده 
و بزرگنمای��ی می کن��د. عالوه بر 
این نبای��د در چنین برهه زمانی 
به مس��ائل نگاه سیاسی داشت و 
زمان حاضر مقطع مناسبی برای 
اس��تفاده از جریان��ات سیاس��ی 
نیس��ت و باید بدون توجه به این 
مسائل مشکالت اقتصادی کشور 
را حل کرد.  وی اف��زود: راهکار 
موجود این اس��ت ک��ه مردم و 
معترض��ان نبای��د به دش��منان 
خارجی میدان دهند و از سوی 
دیگ��ر نیز دولت بای��د بداند که 
مش��کالت اساس��ی و معیشتی 

مردم را در اولویت قرار دهد. 

اقتصاد و امنیت با یکدیگر رابطه مستقیم دارند

تاثیر اعتراض های روزهای اخیر بر اقتصاد ایران

گزارش2

دریچه

مأموریت نمایندگان مجلس در جلوگیری از 
نشتی بودجه

جراحی اقتصاد در بودجه سال 
آینده

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است اصالحاتی که دولت 
در الیحه بودجه س��ال آینده اعم��ال کرده، اصالحاتی 
ناگزی��ر ب��وده و نماین��دگان مجلس باید با شکس��تن 
رویه های نامتعارف دهه های اخیر در بودجه ریزی ایران، 
از نش��تی های بودجه جلوگیری کرده و منابع آزاد شده 
آن را برای توس��عه کشور و ارائه خدمات به عموم مردم 

در اختیار دولت قرار دهند. 
پدرام سلطانی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
گفت: الیحه بودجه، ریز مفصلی از منابع و مصارف است 
که دولت برای س��ال آین��ده در بخش های مختلف آن 
دس��ت به جراحی و اصالحاتی زده که از یک سو ناگزیر 
بوده و از سوی دیگر بسیاری از آنها جزو مطالبات مردم 

و بخش خصوصی است. 
او ادامه داد: گسترش پوشش مالیاتی در الیحه بودجه 
97، یکی از اصالحاتی است که شخصاً موافق آن هستم 
و فکر می کنم خواسته عموم مردم و بخش خصوصی نیز 
باشد، به گونه ای که با اصالح روند مالیات ستانی، پوشش 
مالیاتی همه گیر شود و بنگاه های اقتصادی آستان ها و 
بنیادهایی که تاکنون مالیات نمی دادند مانند عامه مردم 
و فعاالن اقتصادی، بابت س��همی که از فضای اقتصاد و 

زیرساخت های کشور می برند مالیات بپردازند. 
سلطانی همچنین تجدیدنظر در ردیف بودجه نهادها 
و مؤسس��ات و مجموعه هایی که عموم��اً تحت عنوان 
فعالیت های فرهنگی قرار گرفته اند را ضروری دانس��ت 
و گفت: به نظر می رس��د فعالیت اکثر آنها در راس��تای 
خدمات عمومی به مردم نیست و فقط طیف محدودی 
را دربر می گیرند، ازاین رو طبیعی است که منابع آنها نیز 
باید از طرف همان طیف محدود تأمین ش��ود تا دولت 
بتواند بودجه را صرف ارائه خدمات همه گیرتر، مطلوب تر 

و پرتقاضاتر به مردم کند. 
نایب رئیس ات��اق ایران اصالح قیم��ت حامل های 
انرژی را نیز یک مسیر ناگزیر در ایران قلمداد کرد و 
افزود: متأسفانه دولت در سال های اخیر در این حوزه 
کم کاری داشت و اشتباه فاحشی مرتکب شد که این 
افزایش را به صورت سنواتی با شیب مالیم انجام نداد؛ 
اما اکنون در نقطه ای قرار گرفته ایم که دولت ناگزیر 
است قیمت حامل های انرژی را به میزان قابل توجهی 
باال ببرد تا بتواند به درآمدهایی برای پوشش مصارف 
بودجه برس��د. البته این احتم��ال ضعیف هم وجود 
دارد که دولت بتواند با کاهش بودجه نهادهای مورد 
اشاره که خدمات آنها طیف خاصی را شامل می شود، 
بخشی از درآمدهای پیش بینی شده از محل کاهش 
یارانه های حوزه انرژی را جبران کند تا شیب افزایش 
قیمت حامل های انرژی کمی مالیم تر شود و از بروز 
آث��ار تورمی و وارد آمدن فش��ار بر م��ردم جلوگیری 

کند. 
او ادامه داد: یکس��ان ب��ودن قیمت بنزین نیز یکی از 
سیاست های اشتباهی است که همواره در کشور دنبال 
ش��ده درحالی که قیمت تمام شده تولید و عرضه بنزین 
در جاهای مختلف با هم فرق می کند و بنابراین قیمت 
آن نیز باید در استان ها و شهرهای مختلف تفاوت داشته 
باشد. در ش��رایطی که کالن شهرهای کشور از آلودگی 
بسیار باالی هوا رنج می برند و سالمتی شهروندان آنها به 
مخاطره افتاده است؛ معتقدم در بودجه سال آینده باید 
قیمت بنزین در کالن شهرهایی مانند تهران، اصفهان، 
تبریز و مشهد نسبت به سایر شهرها قدری بیشتر شود 
و این مبلغ مستقیماً به توسعه مترو، ناوگان حمل ونقل 
عمومی و دیگر مسائلی که منجر به کاهش آلودگی هوا 

کمک می کنند تخصیص یابد. 
نایب رئیس اتاق ایران همچنی��ن در ارتباط با حذف 
گروه هایی از جمع یارانه بگیران نیز گفت: این سیاست 
درستی است که اعمال آن حداقل برای سه دهک باالی 
جامعه ضروری اس��ت و تاکنون نی��ز نپرداختن به این 
مقول��ه، از روش های غیرهدفمند و کور در توزیع منابع 

بوده و عماًل باعث اتالف منابع شده است. 
س��لطانی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه پرداخ��ت یارانه به 
غیرنیازمن��دان هی��چ دس��تاوردی به همراه نداش��ته، 
افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت 
این موض��وع و همچنین اهمیت مبحث اصالح قیمت 
حامل های انرژی، رویه های چهار دهه اخیر بودجه ریزی 
کشور را کنار بگذارند و با دولت برای جراحی بودجه و 

اقتصاد همراهی کنند. 
او با تأکید بر اینکه بودجه دولتی در ایران نشتی های 
زیادی دارد، تصریح کرد: همچنان که رئیس جمهور نیز 
در صحبت های اخیر خود اشاره کرد، حدود ٢00 هزار 
میلیارد تومان از بودجه ٣60هزار میلیارد تومانی کشور 
اصاًل مربوط به دولت نیس��ت و این بس��ی مایه تأسف 
است که منابع عمومی تأمین ش��ده از سوی مردم، به 
جاهایی می رود که چندان به مصرف توس��عه کشور و 
ارائه خدمات به مردم نمی رسد. در این ٢00هزار میلیارد 
تومان بودجه ای که از دسترس دولت خارج است، فارغ 
از بخش ه��ای مربوط به نیروهای نظام��ی و انتظامی، 
مابق��ی جای س��ؤال دارد که به کجا م��ی رود و چرا به 

مصارف ارائه خدمات عمومی توسط دولت نمی رسد. 
نایب رئیس ات��اق ایران گفت: م��ردم، صاحب نظران 
اقتصاد و متولیان بودجه ریزی معتقدند منابع بودجه که 
به واسطه دریافت مالیات از مردم یا فروش نفت، به عنوان 
ثروت مردم تأمین می ش��ود باید به مصرف بخش هایی 
برسد که بتواند توسعه کشور و رفاه عمومی را به دنبال 

داشته باشد. 

یادداشت

انرژی

شرایط اشتغال پایدار چگونه 
فراهم می شود؟ 

 رش��د پایدار و ایجاد اش��تغال ب��ا تعیین و اعالم 
بخش ه��ای اولوی��ت دار اقتص��ادی و ب��ا حمای��ت 
همه جانبه دولت از این بخش ها میس��ر خواهد شد. 
به عنوان مثال با توجه به این موضوع که مهم ترین 
مش��کالت بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع 
مالی اس�ت، از اولویت های اصلی دولت باید حل این 
مش��کل باش��د، در واقع دولت باید منابع مالی را به 
س��مت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش های 
تولی��دی ش��ود.   مهم ترین اولویتی ک��ه تاکنون به 
درس��تی به مرحله اجرا درنیامده است، اولویت های 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی است، از 
آنجایی که بیش��تر معادن ب��زرگ در اختیار دولت 
قرار دارد، دولت باید با اجرای درس��ت سیاست های 
اصل 44 قانون اساس��ی و سیاس��ت های کلی نظام، 
ایج��اد اعتماد و حمایت از س��رمایه گذاران با حفظ 
مس��ئولیت پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه 
با حضور کارآمد، به س��مت خصوصی سازی حرکت 
کند و مانند دیگر کش��ورهای جهان از تصدی گری 
اقتص��اد دولتی در معادن بکاهد زیرا تجربه تاریخی 
به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت 
و نهادهای ش��به دولتی به زمینه های سرمایه گذاری 
و تصدی گ��ری با هدف کس��ب س��ود و منافع رویه 
پسندیده ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتالف 
منابع ملی منجر شده است.  بنابراین دولت موظف 
اس��ت با تمرکز و تس��هیل مسیر س��رمایه گذاری و 
س��وق دادن بازارهای پولی و مالی به داخل کش��ور 
و با کمک بخش خصوصی داخلی درصدد گشایش 
و ورود س��رمایه های خارجی به کشور برآید که این 
موضوع بدون ش��ک بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد 
ب��ود. همچنین قب��ل از هرگونه اق��دام برای جذب 
س��رمایه گذار خارجی، دولت بای��د موانع موجود را 
حل و فصل کند و اجرای سیاس��ت های درس�ت و 
منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه گذار خارجی 
را در رأس برنامه ه��ای خ��ود قرار ده��د.   یکی از 
مس��ائلی که در حال حاضر ریس��ک سرمایه گذاری 
در ای��ران را افزایش می دهد، ع��دم تضمین اجرای 
قراردادهاس��ت. دول��ت جدید بای��د زمینه جذب و 
تش��ویق س��رمایه گذاران خارجی را با هدف انتقال 
دانش فنی و روش های پیشرفته مدیریت بنگاه های 
معدن��ی که منج��ر به رش��د تکنولوژی��ک و بهبود 
به��ره وری در بخش معدن می ش��ود به همراه ورود 
سرمایه به کشور فراهم سازد. افراد دولتی می توانند 
با قضاوت درست در ش��ناخت و حمایت از سرمایه 
گذاران واقعی و صاحب تکنولوژی روز دنیا در زمینه 
اکتش��اف و اس��تخراج معادن این نقش را به خوبی 
ایفا کنند.  از دیگر اولویت های مهم، توسعه امکانات 
پژوهشی کشور در کالس بین المللی و فراهم کردن 
امکانات و تجهیزات مناس��ب و به کارگیری افراد با 
تحصیالت باال، مهندسان خبره و محققان مطلع در 
زمینه های مختلف و توس��عه مراکز پژوهشی است. 
دانش��گاه ها و مراکز علمی که به رشته های معدنی 
مرب��وط می ش��ود فاقد امکانات در ح��د معمولند و 
تحقیق��ات بیش��تر انفرادی و در ح��د دانش فردی 
اس��ت. دول��ت می تواند ب��ا فراهم ک��ردن امکانات 
تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل های پژوهشگران 
معدنی و حمایت مالی از آنها، به توسعه فعالیت های 

معدنی کمک مؤثر و شایانی کند. 

سهم هزینه آب مصرفی در سبد 
خانوار چقدر است؟ 

با اینکه ایران چندین س��ال اس��ت با بحران آب 
دس��ت وپنجه نرم  می کن��د اما قیمت ای��ن کاال به 
دلیل مصلحت های اجتماعی به گونه ای تعیین شده 
که س��هم ناچیزی در س��بد خانوار دارد.  به گزارش 
ایسنا، با رش��د و توسعه شهرنش��ینی اقالم حیاتی 
مانن��د آب ب��ه روش ه��ای مکانی��زه و یکپارچه در 
دس��ترس مش��ترکان قرار می گی��رد به طوری که از 
جم��ع آوری آب های س��طحی تا فرآین��د تصفیه و 
هدایت به س��مت شبکه های مصرفی خانگی با یک 
فرآیند پیچیده س��رو کار داریم ک��ه هزینه زیادی 
بابت آن خرج می ش��ود.  در خصوص مقایس��ه کاال 
و خدمات مصرفی در سبد خانوار باید گفت که اگر 
برای این کار ش��اخص را 100 در نظر بگیریم برای 
اق��الم خوراکی ٢7 درصد، اثاث و لوازم خانه حدود 
٥درصد، حمل و نقل ح��دود 10 درصد و تحصیل 
٢ درصد هزینه می ش��ود. در این میان برای آب به 
عن��وان مهم تری��ن عنصر حیات تنه��ا 0.٥٣ درصد 
هزین��ه می کنیم یعن��ی کمترین می��زان هزینه در 

سبد خانوار به آب اختصاص می یابد. 
دلیل این امر آن اس��ت که مش��ترکان پول کمی 
برای آب پرداخت می کنند و بخش عمده هزینه های 
حوزه آب توسط یارانه های دولتی پرداخت می شود. 
ام��ا این ارزانی قیمت نش��انه بی اهمیت��ی این کاال 

نیست. 
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تحلیلگ��ران معتقدن��د که ب��ا وام دادن 
نمی توان ش��غل ایج��اد ک��رد؛ همانطور 
که در زم��ان احمدی نژاد ب��ه بیکارهای 
خانه نش��ین وام هایی به اندازه ۵ میلیون، 
۱۰ میلیون و ۱۵ میلیون تومان داده شد 
و آنها با این پول ها نمی توانس��تند شغلی 

راه بیندازند. 
به گ��زارش خبرآنالین، در حال حاضر 
تولیدکنندگان داخلی موانع زیادی برای 
حرکت و توسعه پیش پای خود می بینند؛ 
از قاچاق کاال تا س��نگ اندازی های برخی 
کش��ورها جل��و پای تج��ار که ای��ن امر، 
موجب کندشدن و غیرقابل رقابتی شدن 
محصوالت داخلی در کشور شده است. با 
توج��ه به این امر در حال حاضر س��والی 
که وجود دارد، این اس��ت که بهترین راه 
برای حمایت از تولید چه می تواند باشد؟ 
در ای��ن رابط��ه، میزگ��ردی در کافه خبر 
خبرگ��زاری خبرآنالین ب��ا حضور محمد 
اس��دیان، کارش��ناس اقتصادی و استاد 
دانشگاه و محمد اس��ماعیلی، کارشناس 

اقتصادی برگزار شد. 

بازاریابی با دولت باشد
محم��د اس��ماعیلی در ای��ن خصوص 
گفت: تولیدکنن��ده زمانی که یک برنامه 
تج��اری دارد و گروه��ی از افراد را جمع 
می کند ت��ا تولید را آغاز کند، تا حدودی 
فکر و ذهنش درگیر بازاریابی می ش��ود. 
اگ��ر دولت بخ��ش بازاریاب��ی و فروش را 
بگیرد که دغدغه تولیدکننده است، تولید 

بهتر می تواند به کار خود ادامه دهد. 
وی تاکی��د ک��رد: دول��ت بای��د زمینه 
را فراه��م کن��د ک��ه تولیدکنن��ده تحت 
معیاره��ای مناس��ب و ب��ا کیفیت ه��ای 
درس��ت تولید کن��د و بازاریابی از دولت 

باشد. 

چینی ها چه کردند که ما نکردیم
اس��دیان نیز عنوان ک��رد: دولت چین 
بعد از قحطی ای که در کش��ورش ایجاد 
شد، سیاست های اقتصادی خود را تغییر 
داد. آنها بررسی کردند که ببینند قدرت 
اصلی کشورشان در چیست. چین نیروی 
کار ج��وان دارد و برنامه ای در راس��تای 

ایجاد کار ارزان قیمت ایجاد کردند. 
وی متذک��ر ش��د: چینی ه��ا بررس��ی 
کردن��د که برای تولید ی��ک خودکار چه 
هزینه هایی وج��ود دارد. اولی��ن هزینه، 
نیروی انس��انی و م��واد اولیه اس��ت که 
اجتناب ناپذیر خواهد ب��ود، اما هزینه در 
بخش ه��ای دیگ��ر، هزینه های س��رباری 
است که می توان آنها را حذف کرد، مانند 

هزینه انرژی، تولید، آب، برق و گاز. 
این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل 
عمده بعد از تولید است که چگونه بتوان 
کاال را در بازار فروخت. این به هزینه های 
برندین��گ و بازاریاب��ی برمی گ��ردد. باید 

بازاریابی در کشور فعال شود. 
اس��دیان تصریح کرد: دول��ت چین به 
مردم اع��الم کرد تا زمانی که تولیدکننده 
باشید و اشتغال در کشور ایجاد کنید، از 
معافیت ه��ای مالیاتی و حامل های انرژی 

می توانید اس��تفاده کنید. در واقع دولت 
چش��م های خود را بست و به جای اینکه 
پ��ول نقدی مانند یارانه ب��ه مردم بدهد، 
پول را به کسی داد که بتواند شغل ایجاد 

کند. 
وی عن��وان کرد: از طرفی، اس��تاندارد 
مش��خص ک��رد ت��ا تولیدکنن��ده به آن 
اس��تاندارد برس��د، خرید تضمین ش��ده 
ایجاد می کند. زمانی که دولت قول خرید 
تضمین��ی می ده��د، تولیدکنن��ده ای که 
کاالی باکیفیت و استاندارد ارائه می دهد، 

دیگر نگران فروش نخواهد بود. 
اس��دیان تاکید ک��رد: وظیف��ه دولت 
و وزارت ام��ور خارج��ه اس��ت که بخش 
بازاریابی را فعال کنند. حتی اگر کشور را 
بخواهیم به دنیا بشناس��انیم، باید با اسم 

محصول بشناسانیم. 
وی ادام��ه داد: هج��وم اروپایی ه��ا و 
آمریکا به صورتی است که همه آنها بازار 
ای��ران را یک ب��ازار بک��ر می دانند، چون 
س��ال ها در تحریم بوده اس��ت، ولی فقط 
می خواهند به ما محصول بفروشند. هیچ 
تکنول��وژی ای به ما نمی دهن��د. در حال 
حاضر دالرهای نفتی خارج می شود و به 
جای آن، محصول وارد کش��ور می شود. 
دولت می تواند محص��ول باکیفیت را در 
جهان ب��ا قیمت پایین ت��ر و قابل رقابت 

بفروشد. 

برندسازی ضعیف است
اس��ماعیلی در ادام��ه گفت: ش��رکتی 
ک��ه به عن��وان یک ش��رکت تولیدی در 
هر زمینه ای ش��روع ب��ه کار می کند، اگر 
بتواند محصوالت خود را به یک سطحی 

از کیفی��ت برس��اند و بدان��د ک��ه برای 
محص��ول خود بازار فراهم اس��ت، بخش 
زیادی از تالش و مشغولیت ذهنی اش که 
درگیر بازاریابی اس��ت، از بین می رود. با 
بازاریابی از سوی دولت، فکر تولیدکننده 
آزاد می ش��ود.  وی افزود: در حال حاضر 
برندسازی در کشور ضعیف است. جهان 
به جز فرش و پسته ایران، کاالی دیگری 
را نمی شناسند، بنابراین اگر دولت در این 
بخش تالش کند، ظرفیت فکری و انرژی 
آزاد ش��ده تولیدکننده ص��رف باالبردن 
کیفی��ت می ش��ود و قیمت تمام ش��ده را 

کاهش می دهد. 
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: 
دولت بای��د تضمین ف��روش درصدی از 
کاالها را در کش��ورهای دیگر بدهد و به 
نظر می رس��د یکی از راه های درست این 

باشد. 
اس��ماعیلی عن��وان کرد: دول��ت باید 
را  کیفی��ت  اس��تانداردهای  و  معیار ه��ا 
اع��الم کن��د و برای بخش ه��ای تولیدی 
معافیت هایی قائل شود. سود تولیدکننده 
زمان��ی چن��د برابر می ش��ود ک��ه قیمت 
تمام شده را پایین آورد و کیفیت افزایش 
پیدا کند. آن زمان ظرفیت فروش��ی که 
دول��ت برای من در نظ��ر گرفته، افزایش 

پیدا می کند. 

با وام دادن مشکل حل نمی شود
اس��دیان همچنین با اش��اره ب��ه اینکه 
مش��کل اصلی ش��رکت های دانش بنیان 
این اس��ت که به این ش��رکت ها وام داده 
می ش��ود، گفت: این یعن��ی نابود کردن 
یک ش��رکت دانش بنیان. مجموعه ای از 

جوانان با ایده خاصی وارد شدند، موضوع 
روز دانشی دنیا را تولید کردند. مشکالت 
اصلی این اف��راد، نقدینگی و بازار فروش 
اس��ت. زمانی ک��ه وام می دهی��م، عم��ال 
ش��رکت را به زمین می زنی��م، چون وام 
دادن مس��تلزم بازپرداخت است و فردی 
که وام می گیرد، سپرده ها و ضمانت ها را 

باید پرداخت کند. 
وی اف��زود: ب��ه نظ��ر م��ن دول��ت  یا 
حت��ی نهاد ه��ای خصوصی بای��د با این 
شرکت ها شریک شوند. سرمایه گذارها در 
کش��ورهای دیگر به ایده گوش می دهند. 
اگ��ر به نظر س��رمایه گذار ایده مناس��ب 

باشد، پول را وارد این ایده می کنند. 
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: 
باید در نظر داش��ت که ش��ریک بودن با 
وام دادن  در  اس��ت.  متف��اوت  وام دادن 
شما در س��ود و ضرر شریک نیستید. هر 
اتفاقی ممکن است رخ دهد اما زمانی که 
شریک باش��ید، در س��ود و ضرر شریک 
خواهید بود.  اسدیان عنوان کرد: افرادی 
که به تازگی ش��رکت تاسیس می کنند، 
نمی دانند که پنج س��ال آینده چه اتفاقی 
رخ خواه��د داد؛ به طوری که پنج س��ال 
دیگر به دلیل اینکه آنقدر ش��رکت بزرگ 
می ش��ود، نمی توانن��د از پس مش��کالت 

برآیند. 

بدهکار بیکار ایجاد کردیم
اسدیان در ادامه گفت: باید یک فردی 
ی��ا نهادی باش��د ک��ه این ش��رکت ها را 
راهنمایی کنند و ب��ه این افراد راهکار ها 
و وضعیت بازار را نش��ان دهند و مشاوره 
دهند. این نهادها باید از روزهای نخست 
به این افراد کم��ک کنند. دادن وام تنها 
ایج��اد ض��رر می کن��د. در زم��ان دولت 
احمدی نژاد تعداد زیادی بیکار در کشور 
داشتیم و وام های زودبازده در این دوران 
به این افراد داده ش��د. ب��ه نظر من، این 
بزرگ تری��ن خیانت ب��ه مردم ب��ود. آن 
زمان ب��ه بیکارهای خانه نش��ین وام های 
ب��ه ان��دازه ۵ میلی��ون، ۱۰میلیون و ۱۵ 
میلیون تومان داده می شد. با این پول ها 

نمی توانستند شغلی راه بیندازند. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با 
وام دادن ب��ه این اف��راد،  »بیکار بدهکار« 
ایجاد ش��د؛ در صورتی ک��ه اگر این پول 
را در حج��م بزرگ ت��ر اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های بزرگ اس��تفاده می کردند، 
شرکت های بزرگ و کارخانه های بزرگ، 
افراد بی��کار را س��رکار می بردن��د. اما با 
وام دادن به این افراد، بیکار بدهکار ایجاد 

کردند. 
اس��دیان متذک��ر ش��د: ۵ میلی��ون یا 
۱۰ میلی��ون تومان ب��رای فردی که یک 
س��ال بیکار اس��ت، پولی نیس��ت. اولین 
کاری که می کن��د، این پول را برای رفع 
نیازه��ای روزمره خود اس��تفاده می کند. 
اگ��ر بخواهی��م تولید موفقی در کش��ور 
داش��ته باشیم، باید به س��متی برویم که 
حمایت ه��ای قانون��ی دولت پش��ت این 
قضیه قرار بگیرد. خود دولت تولیدکننده 

نباشد. 

فرص�ت ام�روز: مع��اون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵ 
به ۹ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم، 
گفت: ۵.۳ میلیون از این تعداد باید برای 
زوج های جوان تولید شود و ۳.۸ میلیون 
از طری��ق بازس��ازی تامین خواهد ش��د. 
۱.۳ میلی��ون واحد نیز از خانه های خالی 

موجود به فروش می رسد. 
حامد مظاهریان در پنجمین کنفرانس 
ملی پژوهش های کاربردی در مهندس��ی 
عم��ران، معم��اری و مدیریت ش��هری و 
چهارمین نمایش��گاه انبوه س��ازان استان 
تهران بیان کرد: بخش مسکن ۱۲درصد 
اش��تغال مس��تقیم را درب��ر می گی��رد و 
۳۳درصد سبد هزینه خانوارها به مسکن 
اختصاص می یابد. برای دهک های پایین 

این رقم تا ۴۵درصد می رسد. 
او ادامه داد: قیمت مس��کن در ماه های 
باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد 
یاف��ت؛ ضمن اینکه ش��رایط تس��هیالت 
صندوق مس��کن یکم نی��ز در این مدت 
بهب��ود می یابد. در پنج س��ال گذش��ته 

ب��ه نظ��ر می رس��د باثبات تری��ن بخش 
اقتصادی کش��ور، مسکن بوده و کمترین 
نارضایتی ها به این بخش برمی گردد. این 
در حالی اس��ت که از سال های ۸۴ تا ۹۲ 
قیمت مسکن ش��ش برابر شده بود اما از 
۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰.۶درصد رشد قیمت در 
بخش مسکن داشته ایم. همچنین قیمت 
زمین در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رشد 
باورنکردنی ۷۶۰درصدی داشته است اما 
در سال های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲درصد رشد 

در قیمت زمین را شاهد بوده ایم. 
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: 
بنابراین ثب��ات قیمت قاب��ل توجهی در 
بخش مسکن در سال های گذشته وجود 
داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود 

تعبیر می شود. 
رشد ۵۰ درصدی امضای مبایعه نامه 

در آذرماه امسال
او ب��ا بیان اینکه آم��ار معامالت ۹ ماهه 
ابتدای��ی امس��ال نش��ان می ده��د تعداد 
مبایعه نامه ها نس��بت به سال گذشته رشد 
داش��ته، گفت: براس��اس آمار وزارت راه و 

شهرسازی، تعداد مبایعه نامه های امضاشده 
در ش��هر تهران در آذرماه امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته ۵۰.۴درصد افزایش 
داشته اس��ت. ضمن اینکه تورم مسکن در 
این مدت نیز ۱۰درصد بود که معادل تورم 
عمومی محس��وب می ش��ود.  مظاهریان با 
تاکید بر اینکه در سال های اخیر سفته بازان 
پس از س��ال ها از بازار مسکن خارج شدند 
که سبب ایجاد ثبات در این بازار شده بود، 
درباره افزایش قیمت مسکن در یکی دو ماه 
گذشته که به گفته برخی از کارشناسان ۱۵ 
ت��ا ۲۰درصد در برخی از مناطق تهران رخ 
داده است، گفت: بررسی معامالت مسکن 
در ش��هر تهران نش��ان می ده��د که این 
افزایش قیمت ها همگن نیست؛ این موضوع 
در سایر شهرها هم صدق می کند. به عنوان 
مثال افزایش قیمت در منطقه یک تهران 
بسیار کم بوده، اما در منطقه ۵ بسیار زیاد 
است. بنابراین به طور متوسط شاهد افزایش 

۱۰درصدی قیمت مسکن هستیم. 
وی درباره احتم��ال افزایش قیمت در 
ماه های پایانی س��ال ج��اری و همچنین 

س��ال آینده تصریح کرد: به نظر می رسد 
در ماه ه��ای باقی مان��ده امس��ال افزایش 
قیمت در مس��کن نخواهیم داش��ت، اما 
در نیمه نخس��ت س��ال آین��ده افزایش 
قیمت مس��کن در حدود ت��ورم را انتظار 
داریم. البته در خصوص نیمه دوم س��ال 
۱۳۹۷ نمی ت��وان از هم اکنون اظهارنظر 
کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررس��ی 
شاخص های اقتصادی س��ال آتی به این 

پرسش پاسخ داده شود. 
مظاهری��ان درب��اره تغییر در ش��رایط 
پرداخ��ت تس��هیالت مس��کن از مح��ل 
صندوق پس انداز مس��کن یک��م تا پایان 
امس��ال گف��ت: ش��رایط وام  ده��ی ای��ن 
صندوق در ماه های پیش رو و باقی مانده 
از س��ال جاری تغییری نخواهد کرد، اما 
برای س��ال آینده این خواسته را پیگیری 
می کنیم تا ه��م در خصوص کاهش نرخ 
س��ود این تس��هیالت و مدت زمان انتظار 
ب��رای دریاف��ت وام و ه��م افزایش زمان 
بازپرداخت اقس��اط مجوزه��ای الزم را از 

دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت مسکن تا پایان سال خبر داد

مسکن باثبات ترین بخش اقتصاد ایران

اشتغالی که با وام ایجاد شود »اشتغال پایدار« نیست

راهکارهایی برای حمایت از تولید
دریچه

وال استریت ژورنال گزارش داد
بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟ 
در بین کش��ورهای عمده، تنها ژاپن، یونان، ایتالیا و 
پرتغال نس��بت بدهی به تولید ناخالص داخلی باالتری 

از آمریکا دارند. 
به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، با الیحه 
اصالح مالیاتی جدید، بدهی دولت آمریکا طی یک دهه 
آینده بین یک تا دو تریلیون دالر افزایش خواهد یافت. 
نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی این 
کشور به ۲۴۰.۳درصد رسیده تا این کشور با فاصله زیاد 
نس��بت به سایر کشورها، بدهکارترین کشور دنیا باشد. 
ژاپن در دهه ه��ای اخیر برای مقابله با بدهی های خود 
ب��ا چالش هایی مواجه بوده که بخش��ی از آن به دلیل 
کسادی اوضاع اقتصادی آن بود. تالش ها برای افزایش 
درآمد از طریق مالیات های بیش��تر نی��ز عموما باعث 
س��وق دادن اقتصاد این کش��ور به رکود شده و کاهش 
مالیات هم رشد کافی برای کاهش بار بدهی ها را تولید 

نکرده است. 
اگرچه بدهی دولت ژاپن یک چالش مالی مقاوم بوده، 

اما هرگز به یک بحران تمام عیار تبدیل نشده است. 
سه کشور دیگر به این خوش شانسی نبوده اند. نسبت 
بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان برابر ۱۸۰.۲درصد، 
ایتالیا ۱۳۳درصد و پرتغال ۱۲۵.۷درصد است. زمانی که 
بحران مالی جهانی رخ داد و درآمد دولت های سراس��ر 
جهان ش��دیدا کاهش یافت، یونان و پرتغال نتوانستند 
بدهی های خود را مدیریت کنند. هر دو کش��ور )برای 
مدیری��ت بدهی ها( به کمک های مالی بین المللی روی 
آوردند و س��ال های پس از آن را با رشد ضعیفی پشت 
سر گذاشتند. همچنین هر سه کشور مجبور شدند برای 
نجات مالی به برخ��ی از بزرگ ترین بانک های خود به 

منظور جلوگیری از سقوط سیستم مالی روی آورند. 
کاه��ش بودج��ه به منظ��ور کنت��رل افزایش بدهی 
یکی دیگر از کارهای انجام ش��ده از س��وی س��ه کشور 
بود. خیلی ه��ا معتقد بودند که این سیاس��ت ها حتی 
نتیجه عکس داده است. اگرچه احتماال کاهش حقوق 
بازنشس��تگان و کارمن��دان دولتی توانس��ت از حجم 
بدهی ه��ای بلندم��دت بکاه��د، اما این ام��ر به قیمت 

تنش های اقتصادی و نرخ بیکاری باالتر انجام شد. 
هر سه کشور از اعضای منطقه یورو هستند که همانند 
بان��ک مرکزی ژاپن نرخ های به��ره پایین و برنامه های 
مح��رک مالی زیادی را اعمال کردند، اما برخالف ژاپن، 
س��ه کش��ور اروپایی با بیشترین نس��بت بدهی به طور 

مستقیم قادر به کنترل پول ملی خود نیستند. 
در س��ال ۲۰۰۱، آمریکا در بین ۱۶۹ کشور در رتبه 
۹۳ بدهکارترین کشورها به نسبت اندازه اقتصاد خود در 
رده بندی صندوق بین المللی پول بود. به دلیل ترکیب 
عوام��ل مختلفی نظیر رکود س��ال ۲۰۰۱، آغاز بحران 
مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، چندین مرتبه کاهش قابل 
توجه نرخ مالیات در اوایل دهه ۲۰۰۰ که منجر به ایجاد 
رش��د مورد انتظار نش��د و دو جنگ پرهزینه، در سال 
۲۰۰۸ میالدی، آمریکا از بین ۱۸۴ کش��ور، بیس��ت و 

سومین کشور بدهکار دنیا بود. 

سی ان ان مانی خبر داد
پروازهای 2۰17 امن ترین پروازها 

تاکنون
پروازهای  س��ال ۲۰۱۷ در تمام شاخص ها، امن ترین 
پروازها بوده اند.  به گزارش سی ان ان مانی، سال گذشته 
۱۰ فروند هواپیمای مسافری و باری سقوط کرد که در 
این حوادث ۴۴ مس��افر و خدمه هواپیما کشته شدند. 
به گفته شبکه ایمنی حمل و نقل هوایی )ASN(  که 
حوادث و تصادفات هوایی را بررس��ی می کند، این رقم 
در مقایس��ه با میانگین ۱۷ سقوط در پنج سال و ۴۹۵ 
کشته، مطلوب به نظر می رسد.  جالب توجه این است 
که هیچ جت مس��افربری در سال ۲۰۱۷ سقوط نکرد. 
مرگ هایی که س��ال گذشته ثبت ش��ده است، همگی 
مربوط به هواپیماهای باری یا هواپیماهای کوچک بوده 
است.  با توجه به اخبار منتشرشده، روز دوشنبه، ۳۹۹ 
روز از آخرین حادثه جت مس��افربری مرگبار گذشت. 
ای��ن حادثه نوامبر ۲۰۱۶ رخ داد و در آن ۷۱ نفر از ۷۷ 
نفر مس��افر هواپیما کشته شدند، از جمله تعداد زیادی 
از بازیکنان تیم فوتب��ال Chapecoense برزیل. این 
جت زمانی  که قصد داش��ت در ف��رودگاه کلمبیا فرود 
آید، سقوط کرد.  حوادث هوایی از سال ۱۹۹۲ تاکنون 
کاهش یافته اند. در ربع قرن اخیر، تکنولوژی، هواپیماها 
و موتورهای جدید به بازار آمده اند. تغییرات در آموزش 
خلبان��ان و مقررات جهانی باعث ش��د ت��ا به طور قابل 

مالحظه ای حوادث هوایی کاهش یابد. 
کاهش ش��دید حوادث با افزایش زیاد پروازها همراه 
بوده است. طبق گزارش سازمان بین المللی هواپیمایی، 
س��ال ۲۰۱۶، نزدیک به ۳.۷ میلیارد نفر پرواز کرده اند 
که بیش از سه برابر میزان ۲۵ سال گذشته است.  این 
 Cessna 208B آمار و ارقام شامل سقوط هواپیمای
Caravan در کاس��تاریکا در تاریخ ۳۱دس��امبر سال 
۲۰۱۷ هم می ش��ود که باعث کشته ش��دن ۱۲ نفر از 
جمله ۱۰ ش��هروند آمریکایی شد. شبکه ایمنی حمل 
و نقل هوایی معتقد اس��ت که این هواپیما تجاری بوده 

است. 
براساس گزارش شبکه ایمنی حمل و نقل هوایی، ۲۴ 
حادثه مرگبار رخ داده که در آن ۲۳۰ نفر کشته شده اند. 
این ش��بکه، حوادث مربوط به هواپیماهای مسافربری، 
هواپیماهای حمل و نقل نظامی و جت های شرکت های 

بزرگ را بررسی می کند. 

ارتباطات

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت خبر داد
در حال پیگیری برای از سرگیری 
فعالیت شبکه های اجتماعی هستیم

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت که با مدیر 
تلگ��رام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این ش��بکه در 
ایران منوط به حذف کانال های تروریس��تی است. اگر 
مدی��ر تلگرام به خواس��ت مردم ایران احت��رام نگذارد، 

فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محمدج��واد آذری جهرمی روز 
چهارش��نبه پ��س از جلس��ه هی��أت دول��ت در جمع 
خبرنگاران درباره فیلترش��دن ش��بکه های اجتماعی و 
زمان برطرف ش��دن این محدودیت ه��ا افزود: عده ای از 
ظرفیت های خوبی که در کش��ور برای کس��ب و کار و 
توسعه و برای دسترسی مردم و اطالعات از این طریق 
وجود دارد، سوء اس��تفاده کردند و اثرات آن در س��طح 

کشور دیده شده است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات متولی این موضوع 
را ب��ه عنوان کارگزار، دولت و ش��ورای امنیت کش��ور 
عنوان کرد و گفت: در آن جلس��ه شورای امنیت کشور 
این موارد مطرح ش��د و برخ��ی موافقت و برخی نیز با 
مسدودشدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم 
گرفته شد که فعال فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا 
امکان سوء اس��تفاده ضد انقالب و شرایط آرامش کشور 

گرفته شود. 
وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض 
ب��ه گرانی رخ داده اس��ت، قیمت س��که و دالر افزایش 
یافته و ش��اخص ب��ورس کاهش یافته اس��ت. طبیعتا 
مردم حق اعت��راض دارند و می توانند مطالبات خود را 
بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باش��ند، باید 
به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آش��وب، حمله به 
پاس��گاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینیم که 
به وقاحت در برخی از کانال ها و ش��بکه های اجتماعی 
آدرس مراک��ز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم 
برای حمله ب��ه آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه 
س��اختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه 
دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد 

می کنند. 
آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنا بر این داشتیم 
ک��ه ش��بکه های اجتماعی را حفظ کنی��م، ما با همان 
صالح شورای امنیت کش��ور با مدیر پیام رسان تلگرام 
مکاتبه کرده و از وی درخواس��ت کردیم بنابر مدارکی 
که موجود اس��ت فعالیت ای��ن کانال را متوقف کنند و 
وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها را بست ولی 
مجددا این کانال ها ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط 
مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه 
بخواهند بدانند چه خبر است و اطالعات چگونه است، 
مراجعات زیاد ش��د و مدیر تلگ��رام به رغم تعهداتی که 
خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود و همکاری 
نک��رد. وگرنه کانال های متعددی هس��تند که مردم را 
به آتش زدن خانه مس��ئوالن، مساجد، تکایا و حمله به 
مراکز نظامی تشویق می کنند که در هیچ کشوری اجازه 

فعالیت اینچنین را نمی دهند. 
وزیر ارتباطات اظهار داش��ت: ش��ورای امنیت کشور 
تصمیم گرفت که به صورت موقت این پیام رسان متوقف 
ش��ود.  وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگش��ت به 
کشور است و سه ش��نبه شب در اکثر نقاطی که پیش 
از ای��ن ناآرامی داش��ته ایم، آرامش برقرار ش��ده، بعد از 
برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم 
که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود 
که فعالیت برخی از شبکه های مجازی را از سر بگیریم. 
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم 
ک��ه ادامه فعالیت این ش��بکه در ایران منوط به حذف 
کانال های تروریستی است، خاطرنشان کرد: بیشترین 
کاربران و حجم اس��تفاده تلگرام در ایران اس��ت و اگر 
احت��رام متقابل نباش��د ش��رایط را دش��وار می کند و 

امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد. 
آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد 
و اعتراض را به رس��میت ش��مرده اند و در حال حاضر 
س��خت ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ش��ود. 

نظام برای اعتراض ارزش قائل است. 
وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواس��ته ایم 
این کانال ها را فیلتر کند؛ یعنی باید به مطالبات مردم 
م��ا احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم ش��اید تحت 
فشارهای بین المللی اس��ت. به هر حال رئیس جمهور 
آمریکا یا نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات 
با وقاحت حمایت کرده و ممکن اس��ت به مدیر تلگرام 
نیز فش��ار بیاورند.  وزیر ارتباطات گفت: می  گویند که 
مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند درحالی که 
این همکاری نیس��ت، بلکه احترام به مردم اس��ت، ما 
اطالعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته ایم، 
فقط خواس��ته ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود 
و اگر این موضع اصالح نشود، ادامه فعالیت این شبکه 
متوقف خواهد شد.  آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای 
رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده ، 
خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام 
انجام می شود بنابراین ما پیگیر راه اندازی مجدد تلگرام 
هس��تیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه 

پیام رسان های دیگری هم هستند. 
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی 
برای توس��عه اپلیکیش��ن های ارتباط��ی داخلی انجام 
داده اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی 
را پیگی��ری کرده ایم اما این فرآیند در کش��ور ما هنوز 
نوپاس��ت. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه های 

اجتماعی داخلی و خارجی را دارند. 



س��پرده  حس��اب  جدی��د  ط��رح 
س��رمایه گذاری خ��اص گواهی س��پرده 
مس��کن ب��ه زودی آغاز می ش��ود. با این 
اقدام پیش بینی می شود قیمت این اوراق 

کاهش یابد.
به گ��زارش مهر، طرح جدید حس��اب 
س��پرده س��رمایه گذاری خ��اص گواهی 
س��پرده مس��کن به زودی آغاز و  با این 
اق��دام، انحصار بانک مس��کن در فروش 
اوراق ح��ق تقدم مس��کن از بین رفته و 
پیش بین��ی می ش��ود قیمت ای��ن اوراق 
کاه��ش یابد. ای��ن اوراق با مج��وز بانک 
مرکزی و س��ازمان بورس، توس��ط بانک 
ملی ای��ران به عنوان بانک عامل به زودی 

در شعب این بانک عرضه خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش، شرایط عمومی 
افتتاح حس��اب س��پرده س��رمایه گذاری 
خ��اص گواهی مس��کن همانند ش��رایط 
عموم��ی افتت��اح حس��اب های س��پرده 
بوده  ع��ادی  کوتاه مدت  س��رمایه گذاری 
و می��زان حداق��ل مان��ده و تس��هیالت 
اختصاصی در قالب س��ه طرح قابل انجام 
است. بر این اس��اس مشتری می تواند بر 
اس��اس ش��رایط خود یک��ی از طرح ها را 
انتخاب و اقدام به سپرده گذاری کند. در 
طرح اول حداقل مانده تعیین شده برای 
افتتاح حساب ۱۶ میلیون تومان بوده که 
حداقل مدت س��پرده سرمایه گذاری یک 
م��اه و نرخ س��ود متعلقه به س��پرده ۱0 
درصد خواهد بود. در این طرح همچنین 
مبلغ حداقل س��پرده برای تخصیص یک 
س��هم اوراق به نحوی اس��ت که به ازای 
هر ۱۸۲ میلیون ریال یک سهم اوراق به 

صورت ماهانه تعلق می گیرد.
در ط��رح ش��ماره دو حداق��ل مان��ده 
تعیین ش��ده ب��رای افتتاح حس��اب ۱۶ 
میلیون توم��ان و حداقل مدت س��پرده 
س��رمایه گذاری س��ه ماه خواهد بود. در 
ای��ن طرح نرخ س��ود متعلقه به س��پرده 
۱۲درص��د و مبلغ حداقل س��پرده برای 
تخصیص یک سهم اوراق، به نحوی است 
که به ازای ه��ر ۲۲ میلیون و ۳00 هزار 
تومان یک س��هم اوراق به صورت ماهانه 

تعلق می گیرد.
در ای��ن میان مالک تخصیص هر برگ 
اوراق، مان��دگاری میانگی��ن ماهان��ه بر 
مبنای حداقل مانده در هر روز اس��ت؛ به 
شرط آنکه مانده حساب مشتری در هیچ 
روزی کمت��ر از مبل��غ ۱۶ میلیون تومان 

نباشد.
در ای��ن طرح به ازای هر ۲۲ میلیون و 
۳00 هزار تومان در میانگین مذکور برای 
اولین بار پس از س��ه ماه و پس از آن به 
شرط حفظ ش��رایط یادشده، ماهانه یک 

برگ اوراق گواهی حق تقدم از تاریخ ۱۵ 
هر ماه تعلق خواهد گرفت.

سود سپرده این طرح به صورت ماهانه 
۱0 درص��د به حس��اب مش��تریان واریز 
خواهد ش��د و ۲ درصد الباقی در مقاطع 
س��ه ماهه به ش��رط آنکه کمترین مانده 
روزانه مش��تری در طول سه ماه پایین تر 
از ۲۲ میلیون و ۳00 هزار تومان نش��ود، 

واریز خواهد شد.
البت��ه در صورتی که مش��تری قبل از 
سررسید سه ماهه اقدام به برداشت تمام 
یا بخشی از س��پرده خود کند، نرخ سود 
متعلقه مش��ابه س��پرده س��رمایه گذاری 
عادی ۱0 درصد محاس��به خواهد ش��د 
و اگ��ر مانده مش��تری در ط��ول دوره به 
کمتر از حداقل مانده اعالم ش��ده برسد، 
تخصی��ص اوراق متوقف ش��ده و پس از 
افزایش مانده حس��اب به حداقل تعیین 
شده و حفظ مانده در مدت زمان تعیین 
ش��د، تخصیص اوراق مجددا آغاز خواهد 

شد.
در طرح شماره سه حداقل مبلغ سپرده 
گذاری ۵هزار تومان و نرخ س��ود متعلقه 
به سپرده های این طرح ۱0 درصد است؛ 
اما تعهد بان��ک در قبال س��پرده گذاری 
صرفا محدود به پرداخت س��ود اس��ت و 
تخصی��ص اوراق بر اس��اس اولویت بندی 
امتیازها مطابق جدول ذیل و بر اس��اس 
منابع هر ش��عبه به صورت مجزا و طبق 
سیاست های اعتباری ساالنه بانک تعیین 
و ب��ه تعدادی از مش��تریان تعلق خواهد 

گرفت.
همچنی��ن نحوه خری��د و فروش اوراق 
نیز مشخص شده که بر مبنای آن، امکان 

خرید و فروش اوراق گواهی مسکن برای 
مش��تریان در بازار فراب��ورس و از طریق 
ش��رکت های کارگ��زاری طب��ق مقررات 
سازمان بورس امکان پذیر است. همچنین 
به منظور رفاه حال مشتریان امکان نقل 
و انتقال اوراق یادشده توسط شعب صرفا 
برای اش��خاص حقیقی یا حقوقی دارنده 
حس��اب نزد ش��عب بانک ملی نیز فراهم 

شده است.
سپرده گذاران در حساب سرمایه گذاری 
خاص گواهی مس��کن، عالوه بر دریافت 
اوراق حق تقدم مس��کن که قابل ارائه در 
بورس اس��ت می توانند بر اساس شرایط 
هر طرح از تس��هیالت مس��کن بهره مند 
شوند. با اس��تفاده از این اوراق مشتریان 
می توانند نس��بت به دریافت تس��هیالت 
باب��ت خری��د یا س��اخت ب��ا ویژگی های 

تسهیالتی اقدام کنند.
همچنین نرخ سود تس��هیالت معادل 
۱۷.۵ درص��د و دوره بازپرداخ��ت طرح 
همچنی��ن  اس��ت.  ۱۲س��اله  حداکث��ر 
تس��هیالت جعال��ه تا س��قف ۱0میلیون 
توم��ان با نرخ س��ود ۱۷.۵ درصد و دوره 
بازپرداخت ۳۶ ماهه تدارک دیده ش��ده 
اس��ت. اما باید توجه داش��ت که س��قف 
اعط��ای تس��هیالت ب��ه هر ش��خص ۶0 
میلیون تومان و نوع عقد تس��هیالت نیز 
فروش اقس��اطی طرح اوراق گواهی حق 

تقدم از تسهیالت مسکن است.
در ش��هر ته��ران ب��ه ازای ه��ر واحد 
مسکونی، به صورت انفرادی ۶0 میلیون 
تومان، ب��رای زوجین ۱00 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است، شهرهای باالی 
۲00 هزار نفر و مراکز اس��تان ها به ازای 

هر واحد مس��کونی به ص��ورت انفرادی 
۵0 میلی��ون توم��ان و ب��رای زوجین ۸0 
میلی��ون توم��ان می توانن��د وام دریافت 
کنند. همچنین در س��ایر مناطق شهری 
نیز به ازای هر واحد مس��کونی به صورت 
انفرادی ۴0میلیون تومان و برای زوجین 

۶0 میلیون تومان است.
اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو 
سال دارای اعتبار است و حداکثر یک ماه 
پس از پایان مهلت انقضای اوراق یادشده 
امکان دریافت تسهیالت مسکن از طریق 
ش��عبه بانک میسر اس��ت و پس از پایان 
مهلت مذکور بانک هیچ گونه تعهدی در 

قبال دارنده اوراق ندارد.
همچنین رضا حس��ین زاده در نشست 
خبری با رسانه ها در خصوص طرح ویژه 
مس��کن گفت: برای طرح ویژه مس��کن 
باید مجوزهای بانک مرکزی و س��ازمان 
بورس اخذ ش��ود ک��ه ای��ن کار صورت 
گرفته و عملیاتی ش��ود. در گام اول فرد 
متقاض��ی باید س��پرده کوتاه مدت با نرخ 
س��ود ۱0 درصد در یکی از ش��عب بانک 
افتتاح کن��د و میانگین مانده ماهانه آن، 
باید ۱۸ میلیون و ۲00 هزار تومان باشد. 
البته ممکن اس��ت فردی نیاز به خانه دار 
ش��دن ندارد، می تواند آن را در فرابورس 

به فروش برساند.
رئیس ش��ورای عالی بانک های دولتی 
افزود: مدت بازپرداخت تسهیالت مسکن 
۱۲ س��ال خواهد بود و به نظر می رس��د 
ش��رایطی فراهم خواهد ک��رد که عالوه 
ب��ر رونق ب��ازار مس��کن، اف��راد صاحب 
خانه ش��وند. این امتیاز ت��ا به حال صرفا 
در اختیار بانک مس��کن قرار داده اس��ت 
و اطالعات��ی به ما داده اند این طرح نیمه 
مکانیزه انجام می ش��ده است، ولی بانک 
مل��ی س��امانه ای ب��رای ای��ن راه اندازی 
کرده اند که مخصوص این موضوع است، 
ل��ذا الکترونیکی بودن ای��ن طرح مزیت 

برتری نسبت به آن بانک دارد.
با بیان اینکه محدودیتی  حسین زاده 
برای س��ن بنا قائ��ل نش��ده ایم، گفت: 
ارزش مل��ک ه��م مالک عمل اس��ت؛ 
البته حس��اب افرادی ک��ه در این طرح 
مش��ارکت می کنند، مشمول پرداخت 
س��ود ۱0 درصدی خواهد ش��د؛ ضمن 
اینکه اگر س��قف س��پرده افزایش یابد، 
ف��رد می تواند در م��دت زمان کمتری 
وام خ��ود را دریاف��ت کند؛ ضمن اینکه 
این وام نرخ س��ودی کمتر از ۱۸ درصد 
دارد و ۱۷.۵ درصد محاس��به می شود. 
با اقبالی که م��ردم به بانک ملی دارند، 
قیمت اوراق مس��کن نی��ز در فرابورس 

افت خواهد کرد. 

جزئیات طرح جدید اوراق خرید مسکن

قیمتتسهکاهشمییابد ورود بانک ملی به پرداخت وام مسکن
انحصار وام مسکن شکست

  در حالی تاکنون تنها بانک مسکن نسبت به پرداخت 
وام در حوزه مس��کن اقدام می کرد ک��ه از این پس با 
ورود بان��ک مل��ی امکان دریافت تس��هیالت از طریق 
خرید اوراقی گواهی حق تقدم، استفاده از وام مسکن از 
انحصار خارج می شود. به گزارش ایسنا، یکی از وام های 
فعلی برای خرید خانه به تسهیالتی مربوط می شود که 
از طریق خرید اوراق مس��کن در فرابورس و از س��وی 
بانک مسکن انجام می شود. به گونه ای که برای دریافت 
وام ب��ه ازای هر ۵00 ه��زار تومان باید یک برگ اوراق 
براساس قیمت روز در بازار سرمایه خریداری شود. نرخ 
فعلی اوراق حدود ۷۷ هزار تومان است که در مواقعی تا 

بیش از ٩0 هزار تومان هم پیش می رود.
ام��ا در طرحی که از س��وی بانک ملی اجرایی خواهد 
شد امکان دریافت تسهیالت از محل اوراق با تفاوت هایی 
در نح��وه دریافت فراهم می ش��ود. این ط��رح می تواند 
موجب شکس��تن قیمت فعلی هر برگ اوراق شود. بنابر 
آنچه حس��ین زاده مدیرعامل بانک ملی درباره طرح های 
س��ه گانه این بانک به منظور پرداخت تسهیالت توضیح 
داده است هر نفر می تواند با سپرده گذاری در قالب یکی 
از این طرح ها بر اس��اس میانگین ماهانه تعیین شده در 
هر ماه یک برگ اوراق به ازای آن مبلغ دریافت کند. این 
اوراق هر کدام ۵00 هزار تومان وام را دربر خواهد گرفت 
و می تواند در دوره ای چند ماهه اوراق را انباشت کرده و 
در نهایت تس��هیالت مسکن دریافت کند یا اینکه آن را 
در فرابورس به فروش برس��اند. در هر صورت بر اس��اس 
معاینه ای که در حس��اب وی وجود دارد در هر ماه سود 
سپرده به آن اختصاص پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال 
در طرح ش��ماره یک بانک ملی، متقاضیان می توانند با 
سپرده گذاری هر ۱۸ میلیون و ۲00 هزار تومان به ازای 
هر یک ماه ماندگاری یک برگ اوراق حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مس��کن دریافت کنند و حتی برای همان 
برگ نیز امکان دریافت وام ۵00 هزار تومانی از ش��عب 
بانک ملی وجود دارد که به همراه آن سود ۱0 درصدی 
نیز تعلق می گیرد، ولی سپرده گذار می تواند برای دریافت 
وام ۶0 میلیونی مسکن به مدت ۱۲0 ماه میانگین سپرده 
۱۸ میلی��ون و ۲00 هزار تومانی را در بانک حفظ کرده 
و بعد از ۱۲0 ماه تسهیالت ۶0میلیونی بگیرند که البته 
به آن س��ود ۱0 درصدی س��پرده نیز پرداخت می شود 
ی��ا اینکه مبلغ س��پرده اولیه را در هر م��اه افزایش داده 
و م��دت گرفتن ۱۲0 برگ اوراق را ک��ه ۱۲0 ماه طول 
می کش��د کاهش دهد، اما در طرح شماره دو متقاضیان 
با س��پرده گذاری هر ۲۲ میلی��ون و ۳00 هزار تومان در 
مرحله اول به ازای س��ه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و 
پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت خواهند کرد، 
ولی برای این سپرده ها سود ۱۲درصد است. در مجموع 
برای ط��رح اول و دوم حداقل مانده تعیین ش��ده برای 
افتتاح حس��اب در هر دو ماه ۱۶ میلیون تومان و سقف 

اقساط این تسهیالت حدود یک میلیون تومان است.
سقف تسهیالت انفرادی در تهران به ازای هر نفر ۶0 
میلیون و به همراه ۱0میلیون تومان جعاله اس��ت که 
زوجین در این حالت می توانند در مجموع ۱۱0میلیون 
تومان دریافت کنند. س��قف تس��هیالت مسکن بانک 
ملی در مراکز اس��تان و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر 
جمعیت برای زوجین ۸0 میلیون و در س��ایر مناطق 
شهری ۶0 میلیون تومان است که به هر کدام نیز وام 

جعاله ۱0میلیونی تعلق می گیرد.
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بانک نامه

اثرات اعتراض های اخیر بر قیمت طال
 ناآرامی ها چقدر بر قیمت طال

اثر گذاشته است؟
وضعی��ت کش��ور در روزهای گذش��ته روی اقتصاد بازار 
نیز تاثیر گذاش��ته و در ای��ن میان، طال یکی از بخش هایی 
اس��ت که در این روزها از نوسان قیمت بیشتری برخوردار 
بوده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در هفته گذشته قیمت طال 
افزایش نس��بی داشته و بر همین اس��اس گمانه زنی هایی 
درب��اره دالیل این گرانی مطرح می ش��ود اما س��وال مهم 
این اس��ت که وضعیت روزهای گذش��ته تا چ��ه اندازه در 
 قیمت جدید طال موثر بوده است. در همین زمینه، محمد 
محمد ولی معتقد است که شاید بتوان گفت این اتفاق ها به 
طور غیرمس��تقیم بازار طال را تحت تاثیر قرار داده است. به 
گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر، در روزهای 
گذشته وضعیت سیاسی کشور تا حدی باعث باال رفتن نرخ 
ارز شده است که افزایش نرخ ارز در قیمت طال هم تاثیرگذار 
اس��ت. محمد ولی در این باره گفت: به عنوان یک شهروند 
از وضعیت موجود که عده ای محدود، مشکالت متعددی را 
برای جامعه درس��ت کرده اند رضایت نداشته و بر این باورم 
که چنین اقداماتی به صالح مردم و مملکت نبوده و تاثیراتی 
هم روی اقتصاد بازار و اصناف می گذارد. امیدواریم با پایان 
این ش��رایط آرامش به بازار بازگ��ردد هر چند که می توان 
گفت این اتفاقات به طور مستقیم بر بازار طال تاثیر نگذاشته، 
اما همانطور که اشاره شد با توجه به تغییرات ایجاد شده در 
نرخ ارز بازار طال هم بی تاثیر نمانده است.  همچنین منصور 
نامداری زندی عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال، جواهر و سنگ های قیمتی معتقد است 
که هر هیجانی یک رکود به دنبال خواهد داشت و صنف ما 
هم از این قاعده مستثنا نیست. به خصوص آنکه صنف طال 
کمی الکچری تر بوده و با  ارز و دالر در ارتباط اس��ت و به 

نوعی کاالی آن خود سرمایه و پول حساب می شود.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۳۵۸دالر آمریکا

۵.۵۱0یورو اروپا

۵.٩۱۶پوند انگلیس

۱.۱۸۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶0۴.٩00مثقال طال

۱۳٩.۶00هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۶۱.000سکه بهار آزادی

۱.۵0۲.۵00سکه طرح جدید

۷۳۷.000نیم سکه

۴۳۵.۷00ربع سکه

۲۸۱.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در آخری��ن روز معامالت بورس تهران 
در این هفته قیمت س��هام ش��رکت های 
خودرویی، نفتی و تعداد زیادی از فلزات 
اساس��ی با روند کاهش��ی مواجه ش��د و 
ش��اخص کل نیز بعد از چندی��ن روز از 
تراز ۹۶هزار واحدی پایین رفت، چنانچه 
ش��اخص بورس با ۳۱۱واح��د کاهش به 
کانال ۹۵هزار واحد برگشت و با رسیدن 
ب��ه ۹۵ه��زار و ۹۲۹واحد ب��ه معامالت 
آخرین روز کاری هفته دوم دی ماه تاالر 

شیشه ای پایان داد. 
به گزارش »فرصت امروز«، درحالی که 
معامله گران با رشد اندک شاخص در روز 
سه ش��نبه امیدوار بودند معامالت در این 
بازار در روز چهارش��نبه به تعادل برسد، 
ش��اخص بورس با ری��زش ۳۱۱واحدی، 
فضای خرید و فروش س��هام را به سمت 
اف��ت قیمت ه��ا هدای��ت کرد و ب��ه رقم 

۹۵هزار و ۹۲۹واحدی رسید. 

نوسانشاخصها
همچنین ش��اخص کل هم وزن نیز در 

این مدت با افت ۱۲۱واحدی مواجه شد 
و تا رقم ۱۷هزار و ۴۳ پایین آمد. شاخص 
آزاد ش��ناور نیز ۳۲۳ واحد افت کرد و به 
رق��م ۱۰۲هزار و ۹۹۷ رس��ید، همچنین 
شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 

۱۹۴ و ۸۰۷ واحد کاهش یافت. 
به عبارت دیگر، ش��اخص کل هم  وزن 
ب��ا کاه��ش ۱۲۱واح��دی به ۱۷ه��زار و 
۴۳ واحد، ش��اخص س��هام آزاد شناور با 
کاه��ش ۳۲۳ واحدی به رق��م ۱۰۲هزار 
و ۹۹۷ واح��د، ش��اخص ب��ازار با کاهش 
۱۹۴واحدی به رقم ۶۸هزار و ۶۹ واحد و 
ش��اخص بازار دوم با کاهش ۸۰۷واحدی 

به ۲۰۴هزار و ۶۵۴ واحد رسید. 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران 
ه��ر یک ب��ه ترتی��ب ب��ا ۵۳، ۴۱ و ۳۴ 
واح��د تأثی��ر کاهنده بیش��ترین نقش را 
در افت ش��اخص کل داش��تند. در طرف 
مقاب��ل مخابرات ایران، فوالد خوزس��تان 
و کالسیمین بیش��ترین تأثیر افزاینده را 

روی دماسنج بازار سرمایه داشت. 

همچنین تعداد معامالت گروه خودرو 
به ۱۰هزار و ۷۱۹ نوبت رس��ید. در این 
گروه ۱۶۶میلیون س��هم به ارزش بیش 
از ۱۷میلی��ارد تومان مورد داد و س��تد 
ق��رار گرفت، اما در نهایت قیمت س��هام 
نماده��ای خودروی��ی عمدت��ا با کاهش 
همراه ش��د. در گروه فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای نیز با کاهش 
قیمت ه��ا روبه رو بودی��م و در این گروه 
۲۲میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 
۱۲میلیارد تومان جابه جا ش��د. در گروه 
فلزات اساس��ی نیز ۷۰میلیون س��هم به 
ارزش نزدیک به ۲۳میلیارد تومان مورد 
داد و س��تد ق��رار گرفت. مقدار نوس��ان 
قیمت��ی در این گروه عمدتا کمتر از یک 

درصد بود. 
در نهایت، ارزش معامالت بورس تهران 
در روز چهارش��نبه به رق��م ۳۰۹میلیارد 
توم��ان رس��ید ک��ه ای��ن رقم ناش��ی از 
دس��ت به دس��ت ش��دن یک میلیارد و 
۴۵۱میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی طی 
۵۷هزار و ۶۹۳نوبت معامله بود و و ارزش 

ب��ازار نیز ب��ه ۳۸۴ه��زار و ۶۹۳ میلیارد 
تومان رسید. 

آیفک��س نیز با ۰.۴ واح��د افت مواجه 
ش��د و ب��ه رق��م ۱۰۵۵واحدی رس��ید. 
ارزش معام��الت فرابورس ای��ران به رقم 
۱۳۹میلی��ارد توم��ان بالغ ش��د که این 
رقم ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن 
۴۳۴میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی طی 

۳۸هزار و ۴۱۱نوبت معامله بود. 

توقفوبازگشایینمادها
از س��ویی دیگر، در دادوس��تدهای روز 
چهارش��نبه نماد معامالتی ش��رکت های 
»س��رمایه گذاری بوعل��ی، ح��ق تق��دم 
استفاده نش��ده بیمه اتکایی امین، اسناد 
خزانه اس��المی )۶۰۳۱( و تأمین مسکن 
جوانان« از س��وی ناظر بازار س��هام باز و 
در مقاب��ل، نماد معامالتی ش��رکت های 
مواد  پتروشیمی،  »سرمایه گذاری صنایع 
ویژه لیا، تولیدی کاش��ی تکس��رام، بیمه 
سرمد، شیشه همدان، داروسازی اسوه و 

سامان گستر اصفهان« متوقف شد. 

ادامهافتخودروییهاونفتیهادرآخرینروزکاریهفتهدومدیماه

شاخص به کانال ۹۵هزار واحدی بازگشت

 معاون اجرایی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار اعالم کرد: براس��اس دس��تورالعمل 
جدید انضباطی به تخلفات ناش��ر سریع تر 
رس��یدگی خواهد ش��د و حت��ی در حال 
بررس��ی اعمال یکس��ری محدودیت ها بر 
س��هامداران عمده هس��تیم.  ب��ه گزارش 
»فرصت امروز«، به نقل از س��ازمان بورس، 
سعید فالح پور با تأکید بر اینکه توسعه بازار 
سرمایه و حرکت در مسیر جهانی بدون در 
نظر گرفتن استانداردهای بین المللی محقق 
نمی ش��ود، گفت: اصالح رویه های پیشین 
بازار س��رمایه از جمل��ه جایگزینی گزارش 
پیش بینی EPS بر اس��اس استانداردهای 
جهانی و ب��ا هدف افزایش نقدش��وندگی، 
ارتقای اثربخشی نظارت و حمایت از حقوق 

سرمایه گذاران صورت گرفت. 

افزایشعمقتحلیلها
معاون اجرایی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: برای تحق��ق افزایش عمق 
تحلیل های بازار س��رمایه مقرر شده است 
که کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری ایران 
فض��ا را برای فعالیت تحلیلگران حرفه ای و 
معتبر »حقیقی و حقوقی« مهیا و تارنمای 
»ت��دان« را با همکاری کان��ون کارگزاران 
برای ارائه تحلیل ها تقویت کنند، به گونه ای 
که مانند سایر کشورها، تحلیلگران معتبر 
حقیقی و حقوقی ب��ازار بتوانند پیش بینی 
خودشان از سود شرکت ها را در این سامانه 
قرار دهند تا در دس��ترس عموم قرار گیرد 
و برای هر نم��اد، محدودیتی از نظر تعداد 
تحلیلگران وجود ندارد. این کار، هم اکنون 
با محوریت کانون نهادهای سرمایه گذاری 

آغاز شده است. 

سودهایگمراهکننده
 عض��و هیأت مدیره س��ازمان بورس در 
 EPS پاس��خ به این سؤال که چرا انتشار
در قریب به اتفاق کشورها الزامی نیست، 
گفت: همه پیش بینی ها با محدودیت های 

ذاتی پیش بینی همراه هستند و از قابلیت 
اتکا و اطمینان برخوردار نیستند. به عنوان 
مثال در س��ال ۹۵، س��ود محقق ش��ده 
ش��رکت ها با اولین پیش بینی آنها به طور 
متوسط بیش از ۴۰۰درصد انحراف دارد. 
در برخی موارد، سود محقق شده چندین 
برابر بیش��تر یا کمتر از س��ود پیش بینی 
شده ش��رکت ها بوده است. بنابراین سود 
پیش بینی شده توسط شرکت ها می تواند 
به گمراهی، دس��تکاری و حباب قیمت ها 
 منج��ر ش��ود و در نتیجه بازار به س��مت

 غیر واقعی حرکت کند. 

حمایتازبازگشایینمادها
ب��ورس و  مع��اون اجرای��ی س��ازمان 
 اوراق به��ادار ب��ا اش��اره به اینک��ه توقف 
طوالنی مدت نمادها از دیگر مش��کالتی 
 EPS بود که به واسطه انتشار پیش بینی
ب��ا آن روب��ه رو بودی��م، عنوان ک��رد: در 
دستورالعمل جدید، توقف طوالنی مدت 
نمادها به حداقل رس��یده است. بسیاری 
از نماده��ا به دلیل ع��دم ارائه پیش بینی 
س��ود یا تعدی��ل بی��ش از ۲۰درصد که 
معم��وال همراه ب��ا ابهامات اساس��ی بود، 
متوقف می ش��دند که از این پس ش��اهد 

آن نخواهیم بود. 

برخوردباناشرانمتخلف
عض��و هیأت مدی��ره س��ازمان بورس با 
بیان اینکه در دستورالعمل جدید مربوط 
به افش��ای اطالعات، فرصت تعیین شده 
ب��رای ارائه اطالعات افزایش یافته، افزود: 
در دس��تور العم��ل پیش��ین در صورت 
عدم ارائه اطالعات، نماد تا زمان ارس��ال 
اطالعات بسته می شد، اما در حال حاضر 
بورس ها می توانند به ناش��ر فرصت دهند 
ت��ا اطالعات مالی خ��ود را تکمیل کند و 
نماد طی ای��ن مدت متوقف نمی ش��ود. 
البته، بحث برخورد با ناش��ران متخلف به 

جای خود پا برجا است. 

محدودیتبرایسهامدارانعمده
فالح پ��ور همچنین اضافه کرد: به عنوان 
مثال، در گذشته اگر ناشری اطالعات مالی 
شش ماهه را ارائه می کرد اما اطالعات سه 
ماهه را ارائه نکرده بود، طبق دستور العمل 
امکان بازگشایی نماد وجود نداشت، اما این 
روند اصالح شده و در صورت ارائه اطالعات 
به روز تر و کامل تر، نماد می تواند بازگشایی 
ش��ود. البته، در تمام مواردی که ناش��ر در 
ارائه اطالعات قصور داش��ته باشد، براساس 
دس��تورالعمل جدید انضباطی که در حال 
اصالح اس��ت، به تخلفات ناش��ر رسیدگی 
خواهد ش��د و حتی در حال بررسی اعمال 
یکسری محدودیت ها بر سهامداران عمده 

هستیم. 

جزییاتفرآیندتعلیق
عض��و هیأت مدی��ره س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار به موضوع هش��دار مثلثی 
نمایش داده ش��ده در کنار نمادها اشاره 
کرد و گف��ت: نمایش هش��دار مثلث در 
کنار نام ش��رکت به معنای این است که 
ناشر به فرآیند تعلیق وارد شده است، اما 
ب��ه معنی تعلیق زودهنگام نماد ش��رکت 
نیست. بلکه بس��ته به نوع تخلف، تعلیق 
 ش��دن نماد ممکن اس��ت از چهار ماه تا

 ۱۵ م��اه ط��ول بکش��د. در ای��ن فاصله 
نماد باز اس��ت و همزم��ان ضمن برخورد 
انضباطی با ناش��ر در ص��ورت تخلف، به 
ناش��ر فرصت داده می ش��ود که موارد را 

اصالح کند. 
ب��ه  نس��بت  واق��ع،  در  داد:  ادام��ه  او 
دس��تورالعمل قبل��ی که نم��اد بالفاصله 
تعلیق می شد، تعلیق ها کاهش محسوسی 
خواهن��د داش��ت. بنابراین، این هش��دار 
مثلثی صرفا جهت اطالع س��رمایه گذاران 
از آخرین وضعیت ش��رکت اس��ت و اینکه 
س��هامداران بعن��وان مالکین ش��رکت از 
عملکرد نامناس��ب و تخلفات مدیران شان 
آگاه باش��ند و به تناس��ب از آنها بخواهند 

جهت جلوگیری از تعلیق نماد در ماه های 
آینده، م��وارد را رفع کنن��د. ضمن اینکه 
در ای��ن حال��ت، س��رمایه گذاران با توجه 
ب��ه احتمال تعلیق نم��اد در ماه های آتی، 
می توانند برنامه ریزی مناسبی انجام دهند 
و به ص��ورت دفعی با تعلی��ق نماد مواجه 
نشوند. به عبارت دیگر، عالمت هشدار چه 
باشد چه نباشد، اتفاقات در حال رخ دادن 
اس��ت، این هشدار فقط س��هامداران را از 

وضعیت شرکت آگاه می کند. 

یکسالزمانبراینهاییشدن
اصالحات

ب��ه گفته عض��و هیأت مدیره س��ازمان 
بورس فرآیند انجام اصالحات جدید بیش 
از یک س��ال به طول انجامید و طی این 
مدت جلسات متعددی با کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران، کان��ون کارگزاران 
بورس و اوراق به��ادار، فعالین حقیقی و 
حقوق��ی و بورس ها برگزار ش��د و قریب 
به اتفاق فعالین بازار س��رمایه موافق نگاه 
جدید س��ازمان بورس بودن��د. وی ادامه 
داد: طی این مدت نقدها و پیشنهادهای 
فعالین حقیقی و حقوقی بازار س��رمایه، 
کانون ه��ا و ارکان س��ازمان ب��ورس اخذ 
و اعمال ش��د و ب��رای اولین ب��ار در این 
خص��وص، فراخوان عمومی اعالم ش��د و 
فعالین بازار از آن مطلع ش��دند و نظرات 
خود را از طریق س��امانه مربوطه ارس��ال 
کردند که س��ازمان هم آنه��ا را در انجام 
اصالحات استفاده کرد. عضو هیأت مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در پایان 
اعالم ک��رد: با وجود اینک��ه در اصالح و 
اب��الغ دس��تورالعمل جدید نظ��ر فعاالن 
و ارکان ب��ازار س��رمایه از طریق فراخوان 
عمومی و جلس��ات متعدد اخذ ش��ده، با 
این حال س��ازمان بورس از پیشنهادها و 
انتقادات س��ازنده در جهت بهبود هرچه 
بیش��تر ای��ن دس��تورالعمل ها اس��تقبال 

می کند. 

معاوناجراییسازمانبورساعالمکرد

تخلفناشرانبورسبهسرعترسیدگیمیشود

فرابورس

اخزا603بهجمعاوراقبدهیفرابورسایرانآمد
تثبیتآیفکسدرارتفاع1055

واحدی
آخری��ن روز کاری فراب��ورس در هفت��ه جاری با 
نق��ل و انتقال ۴۳۴ میلیون ورق��ه به ارزش بیش از 
یک هزار و ۳۹۶ میلی��ارد ریال در مجموع بازارها به 
پایان رس��ید و ش��اخص کل این بازار نیز با کمتر از 
نیم واح��د افت در همان ارتفاع روز گذش��ته یعنی 

۱۰۵۵ واحد باقی ماند. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« به نق��ل از فرابورس 
ایران، در جریان معامالت روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه 
سرمایه گذاران شاهد عرضه اسناد خزانه اسالمی در 
نم��اد »اخزا۶۰۳« در بازار ابزارهای نوین مالی بودند 
ک��ه بر پایه آن هر ورقه از این اوراق ۸۹۵ هزار ریال 

کشف قیمت شد. 
این مجموعه از اوراق در راستای تسویه بدهی های 
تبصره )۵( بند )ه( قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، 
ده��م مهرماه جاری توس��ط وزارت اقتصاد منتش��ر 
ش��ده و سررس��ید آن یکس��ال پس ار تاریخ انتشار 
یعنی ۱۰مهر ۹۷ اس��ت. تعداد کل این اسناد خزانه 
۱۹میلی��ون ورقه ب��ه ارزش ۱۹ ه��زار میلیارد ریال 
است. در مجموع بازار اوراق با درآمد ثابت نیز بیش 
از ۴۱۷ هزار ورقه به ارزش ۳۸۱ میلیارد ریال مورد 

معامله قرار گرفت. 
دی��روز همچنین در مجم��وع بازارهای اول و دوم 
سهامداران ۱۷۳ میلیون س��هم به ارزش نزدیک به 
۳۴۸ میلیارد ریال را دست به دست کردند. بررسی 
معامالت در ای��ن دو بازار نش��ان می دهد نمادهای 
»ذوب« و »س��مگا« ب��ه ترتیب بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت را در اختیار گرفته اند. س��هامداران 
ب��ازار پایه نی��ز حدود ۲۴۰ میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از ۲۵۵ میلیارد ریال را میان خود دس��ت به 

دست کردند. 
دادوستدهای انجام ش��ده در تابلو اوراق تسهیالت 
مسکن نیز نش��ان می دهد نزدیک به ۸۱ هزار ورقه 
تس��ه به ارزش بی��ش از ۵۹ میلیارد ری��ال خرید و 
فروش شده و همچون روزهای قبل تسه آذرماه ۹۶ 
از باالترین میزان دادوس��تد در می��ان معامله گران 
برخ��وردار بوده اس��ت. همچنین ای��ن اوراق در بازه 

قیمتی ۶۹۶ هزار تا ۷۴۰ هزار ریال معامله شد. 
در نهای��ت در پای��ان معام��الت فراب��ورس ایران 
ش��اخص کل با ۰.۴ واح��د افت هم��ان ارتفاع روز 
گذش��ته یعن��ی ۱۰۵۵ واح��دی را به ثبت رس��اند. 
درحالی که نماد »مارون« تا س��طح چهار واحد تاثیر 
مثبت ب��ر آیفکس داش��ت، اما نماده��ای »ذوب«، 
»سرچشمه«،  »شرانل« و »شاوان« تا سقف حداکثر 
یک واحد تاثیر منفی بر این نماگر به جا گذاشتند و 

مانع از سبزپوشی آن شدند. 

مدیرعاملبورسکاالخبرداد
حجممعامالتزعفراندربورس
کاالازمرز593کیلوگرمگذشت

مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران اعالم کرد: حجم 
معامالت این محصول در حالی از مرز ۵۹۳ کیلوگرم 
عبور کرد که براس��اس توافق صورت گرفته با وزارت 
جهاد کشاورزی، قرار شد طرح خرید توافقی زعفران 

تا پنجم بهمن امسال تمدید شود. 
به گزارش ایرنا، حامد س��لطانی نژاد گفت: تمدید 
ای��ن طرح در حالی صورت گرفته که پیش از این با 
دس��تور وزیر جهاد کشاورزی، خرید توافقی زعفران 
از دوم آبان امس��ال آغاز و تا۳۰ آذر ادامه داشت که 
با توجه به تمدید آن، انتظار می رود حجم معامالت 

زعفران در بورس کاال از این میزان نیز فراتر رود. 
او درب��اره حجم معام��الت محص��ول زعفران در 
بس��تر بورس کاال گفت: از کل۵۹۳ کیلوگرم زعفران 
معامله ش��ده، ۱۹۷.۵۵کیلوگ��رم در قال��ب اج��رای 
سیاست خرید توافقی بوده که ۶۰کیلوگرم به شیوه 
قطع��ی و به روش فیزیکی معامله ش��ده و مابقی در 
قالب گواهی س��پرده کاالیی در بس��تر بورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار گرفته است. 
سلطانی نژاد ادامه داد: ۱۱۳ کشاورز زعفرانکار در این 
برنامه مشارکت داش��ته اند، ۳۹۵.۴۵ کیلوگرم زعفران 
معامله ش��ده و مابق��ی نیز مربوط به گواهی س��پرده 
کاالیی بوده که تاکنون در بورس کاال مورد معامله قرار 
گرفته است. در مجموع ۲۵۴ کشاورز تاکنون محصول 
زعف��ران خود را به انبارهای پذیرش ش��ده بورس کاال 
تحویل داده اند و گواهی سپرده کاالیی برای آنها صادر 
شده؛ البته حجم بیشتری از محصول از سوی شماری 
از کشاورزان به انبارها تحویل شده و در مرحله ثبت و 

صدور قبض انبار قرار گرفته است. 
وی با تاکید بر اینکه سیاس��ت های حمایتی دولت 
از محصوالت کشاورزی از سال ۹۴ برای دو محصول 
جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی در بس��تر بورس 
آغاز شد، گفت: براساس ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، 
باید از صادرات پنج محصول پس��ته، زعفران، خرما، 
کش��مش و سیب از بس��تر بورس کاال حمایت شود 
و خرید توافقی زعفران نوع دیگری از سیاس��ت های 
حمایت��ی دول��ت بوده ت��ا خرید زعف��ران به قیمت 
توافقی از س��وی س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی 

ایران در قالب دو سناریو صورت گیرد. 

رشدقیمترویدرپیکاهش
تولیدچین

قیم��ت روی ب��ا افزایش چش��مگیری همراه ش��د 
درحالی که بازار به کسری بازار این فلز ناشی از کاهش 
عرضه توجه داشته است و سرمایه گذاران روز به روز به 

سرمایه گذاری در این فلز پرطرفدار تشویق می شوند.
به گزارش سنا، شاخص روی با رشد ۰.۹درصدی به 
هر تن ۳هزار و ۳۵۲ دالر معامله شد و بیشترین میزان 

را نسبت به آگوست ۲۰۰۷ میالدی به ثبت رساند. 
تحلیلگر موسسه برنش��تاین در این خصوص اظهار 
داش��ت: بازار با رشد تقاضا در خصوص این فلز روبه رو 
ش��ده است، اما این رشد هنوز رکورد سابق را به دست 
نیاورده اس��ت که به نظر می رس��د به روند عرضه این 
فلز بستگی دارد.  سال های کم رونق معامالت فلز روی 
به پایان رسیده اس��ت و می توان شاهد روند صعودی 
س��رمایه گذاری در این فلز برای کوتاه م��دت بود.  در 
س��طح کنونی الزام برای ورود سرمایه جدید و مناسب 
وجود دارد تا تقاضاها در بازار با عرضه مطابقت داشته 
باش��د.  واردات روی در چین به عنوان پرمصرف ترین 
کش��ور دنیا به ۵۳۷ هزار تن در ۱۱ ماه ابتدایی س��ال 
۲۰۱۷ میالدی رسید و در واقع نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۴۳درصدی داشته است. مشکالتی 
که چین به دلیل آلودگی محیط زیست ناشی از تولید 
روی داشت منجر شد میزان تولیدات در این کشور در 
سال گذشته کم شود و به نظر می رسد این روند کاهش 

عرضه تا سال ۲۰۱۸ میالدی نیز ادامه داشته باشد. 
کمبود منابع روی منجر شد که انبارهای بورس لندن 
نی��ز با کاهش موجودی روبه رو ش��ود که نس��بت به ماه 
س��پتامبر س��ال ۲۰۱۵ کاهش ۷۰درصدی داشته است. 
شاخص موجودی انبارها که توسط بورس فیوچر شانگهای 
منتشر می ش��ود با کاهش ۶۵درصدی همراه شده است.  
معامله گران با نگاه تیزبینی معامالت بورس لندن را نظاره 
می کنن��د تا روند حرکتی این فلز را در محدوده حمایتی 
که در حدود ۳هزار و ۲۸۰ دالر بر تن و محدوده مقاومتی 
ک��ه در محدوده ۳هزار و ۵۷۰ دالر اس��ت، ارزیابی کنند.  
در کل، فلزات اساسی با قیمت دالر رابطه مستقیم دارند. 
به این ترتیب وقت��ی دالر کاهش می یابد کاالهایی که با 
پایه دالر معامله می شوند برای شرکت های غیرآمریکایی 
ارزان تر تمام می ش��ود. خوش بینی ها نس��بت به افزایش 
تقاضای چین در ماه دس��امبر افزایش یافته و میزان رشد 
تولیدات در این کشور نشان می دهد که همچنان، چین، 

مشتری بالقوه ای برای روی محسوب می شود. 

رونقعرضههایاولیهدرسال
2017نسبتبهیکدههاخیر

سال ۲۰۱۷ در حالی پایان یافت که تعداد عرضه های 
اولیه انجام شده در آن بیش از سال های یک دهه اخیر 
بوده اس��ت و به نظر می رس��د موارد قاب��ل توجهی از 

عرضه ها برای سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده باشند. 
به گزارش سنا، دورنمای این صنعت برای سال جدید 
پررونق اس��ت که از جمله عوامل این مثبت اندیش��ی 
می توان به نوسانات کمتر در مناطق مختلف، افزایش 
ارزش ش��رکت ها و تمایل رو به رشد برای عرضه های 
اولی��ه در بورس ه��ای خارجی به خص��وص در ایاالت 

متحده، هنگ کنگ و لندن اشاره کرد. 
انتظار جهانی از انجام عرضه های گسترده در صنایع 
مختلف و بازار ه��ای گوناگون نوید فعالیت عرضه های 
اولیه در سال جدید و انجام نمونه های بزرگ را می دهد. 
براساس این گزارش، تعداد عرضه های اولیه عمومی 
در س��ال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۶۲۰ مورد رس��ید که در 
مجم��وع نزدیک ب��ه ۱۹۰ میلی��ارد دالر جذب منابع 
کرد. این ارقام نس��بت به سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۴۹ و 

۴۰درصد رشد را نشان می دهند. 
البته انتظار می رفت نتایج سال ۲۰۱۷ از این میزان 
هم بهتر باش��د؛ با این حال، با توجه به برخی تغییرات 
در قوانین پذیرش بورس هنگ کنگ و همچنین برخی 
تحوالت در چین، با افت نس��بی در س��ه ماهه چهارم 
همراه ش��د. این در حالی است که تقریبا ۴۰درصد از 
منابع مالی جذب ش��ده جهانی در عرضه های اولیه در 
کل س��ال ۲۰۱۷ و همچنین کمتر از ۶۰درصد تعداد 
عرضه های اولیه به منطقه آسیا-اقیانوس��یه اختصاص 
یافته اس��ت.  فعال ترین بخش ها در انجام عرضه اولیه، 
صنایع و فن��اوری بودند و صنایع مرتبط با محصوالت 
مصرفی س��هم قابل مالحظه ای را ب��ه خود اختصاص 
دادند.  در سال ۲۰۱۷ حدودا ۷درصد از کل عرضه های 
اولیه در خارج از س��رزمین اصلی محل فعالیت ناش��ر 
انجام ش��د. مهم ترین مقاصد عرضه ه��ای خارجی به 
ترتیب بورس های هنگ کنگ، نزدک و لندن با ۲۴، ۲۲، 
۱۹عرضه اولیه بودند. ناش��ران چینی هم با ۲۵عرضه 
خارجی بیشترین فعالیت را در انجام عرضه های اولیه 
فرامرزی به خود اختصاص دادند. پس از آنها، ناشرانی 
از س��نگاپور و مالزی به ترتیب با ۲۰ و ۸ عرضه خارج 
از کشور قرار گرفتند.  در این گزارش عرضه های اولیه 
بورس های خاورمیانه و ش��مال آفریقا در سال ۲۰۱۷ 
تعداد ۴۷ مورد اش��اره شده اس��ت که نسبت به سال 
۲۰۱۶ بی��ش از ۲۹۰درصد افزایش را نش��ان می دهد. 
تامین مالی انجام شده از طریق این عرضه ها هم بیش 
از چهار و نیم میلیارد دالر برآورد شده است که رشدی 
بالغ بر ۳۴۰درصد نسبت به سال قبل از آن دارد. انجام 
اصالحات اقتصادی، ثبات بهای نفت و تداوم برنامه های 
خصوصی س��ازی در میان کش��ور های این منطقه، به 
عنوان عاملی مثبت جهت تقویت بازار عرضه های اولیه 

در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است. 

بینالملل

بورسکاال
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وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت 
که پیشنهاد دادیم وضع تعرفه یا همان 
س��ود بازرگان��ی به مدت پنج س��ال  یا 
حداقل دو سال از ثبات برخوردار باشد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
محمد شریعتمداری در نشست شورای 
گفت وگوی دولت ب��ا بخش خصوصی با 
اش��اره به اینکه بخش خصوصی از نبود 
ثب��ات در وضع تعرفه ها گله مند اس��ت، 
گف��ت: معتقدیم بای��د در وضع مقررات 
از ثب��ات برخوردار باش��یم ضمن اینکه 
از پی��ش آگه��ی مق��ررات و وضع همه 
مقررات نظ��ر بخش خصوص��ی را جویا 

شویم. 

 وی اضاف��ه کرد: اگ��ر برخی وقت ها 
حوادثی اتف��اق می افتد که خوش��ایند 
بخش خصوص��ی نیس��ت ب��ه مصالحی 
برمی گردد که دولت برخی مواقع پیش 
می گی��رد و نمونه آن حمای��ت از تولید 
داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید 

است. 
 ش��ریعتمداری گفت: البته علت این 
امر ه��م مدیری��ت منابع ارزی کش��ور 
ب��ود و وزارت صنعت مکلف ش��ده بود 
پیش��نهادهایی را ارائ��ه کن��د ک��ه در 
کوتاه م��دت منجر به تصمیم گیری برای 
تعرفه واردات شد اما در بلندمدت همان 
روال طبیعی برای سود بازرگانی مدنظر 

اس��ت که هرچه این رویه ثابت بماند به 
نفع تولید و صادرات است. 

 وی گفت: پیش��نهاد ما این است که 
اتاق بازرگانی در جلسات وضع تعرفه ها 
و کاه��ش تعرفه ه��ا درباره م��واد اولیه 
واس��طه ای و مواد مورد نیاز برای تولید 
حضور داشته باشد که این به نفع تولید 

است. 
 ش��ریعتمداری گفت: هفته گذش��ته 
جلس��ه توس��عه صادرات ب��ه آفریقا را 
داش��تیم که با توجه به دستور کار قرار 
گرفتن تن��وع بازارهای صادراتی، آفریقا 
ب��ه عل��ت برخ��ورداری از ظرفیت های 
ک��ه  ماس��ت  اولویت ه��ای  از  ف��راوان 

پیش��نهاد کردیم چهار مرکز تجاری در 
چهار نقط��ه از آفریقا محص��والت ما را 
ارائه کند بنابراین به درخواس��ت ما این 
کمیته مش��ترک میان ات��اق بازرگانی و 
دولت برای توس��عه ص��ادرات به آفریقا 

شکل گیرد. 
 وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت با 
انتق��اد از نب��ود ش��رکت های صادراتی 
متوس��ط و ب��زرگ در کش��ور گفت: با 
توانایی های  نمی توانی��م  نقیص��ه  ای��ن 
کشور را در بازارهای بین المللی تجمیع 
کنیم ضم��ن اینک��ه رقابت های مخرب 
میان صادرکنن��دگان ایرانی و بازارهای 

خارجی آسیب دیگر صادرات ماست. 

با گذشت ۹ ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی فقط حدود ۵۰درصد 
از وع��ده ایج��اد ۱۳۰ هزار ش��غل در ش��هرک ها و 
 نواح��ی صنعتی را محقق کرده و این س��ازمان تنها 
۹۰ روز فرصت دارد تا نزدیک به ۶۴ هزار شغل دیگر 
تا پایان س��ال ج��اری ایجاد کند. به گزارش ایس��نا، 
ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک ها و نواحی صنعتی 
جزو اهداف تعریف شده برای سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی در س��ال ۱۳۹۶ ب��ود، اما با 
گذش��ت ۹ ماه از س��ال جاری تنها ۶۶ هزار و ۵۷۳ 
ش��غل در این مناطق ایجاد ش��ده که معادل حدود 
۵۰درص��د از برنامه در نظر گرفته ش��ده اس��ت و با 
توجه به فرصت زمانی س��ه ماهه باقی مانده تا پایان 
سال جاری به نظر می رسد این سازمان تکلیف بسیار 

سنگینی را به دوش خواهد کشید. 
عل��ی یزدانی- مدیرعام��ل وقت س��ازمان صنایع 

کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران - تابس��تان 
س��ال جاری بود ک��ه اعالم کرد ح��دود ۳۰۵ واحد 
جدید در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ش��کل گرفته 
و پیش بینی می ش��ود ای��ن اقدام ۱۳۰ هزار ش��غل 
مس��تقیم را در پی داش��ته باش��د. در همین راستا 
فرش��اد مقیمی - معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی - در پاس��خ به ایسنا 
مبن��ی بر آخرین وضعیت طرح ایجاد اش��تغال ۱۳۰ 
هزار نفری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی طی سال 
جاری اعالم کرد که در ۹ماهه س��ال جاری ۶۶ هزار 
و ۵۷۳ ش��غل در شهرک ها و نواحی صنعتی به وجود 
آمده اس��ت. براس��اس اطالعاتی که در اختیار ایسنا 
ق��رار گرفت��ه، تنها ۱۵ هزار و ۹۴۱ ش��غل جدید در 
ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی ایجاد ش��د که معادل 
۱۲.۲درص��د از وعده ایجاد ۱۳۰ هزار ش��غل در این 
مناطق بود. حال با اضافه شدن سه ماهه زمانی فصل 

پاییز میزان اشتغال ایجادشده در شهرک ها و نواحی 
صنعتی از ۱۵ هزار و ۹۴۱ ش��غل به ۶۶ هزار و ۵۷۳ 
ش��غل افزایش یافته که درصد اشتغال ایجادشده را 

از ۱۲درصد به بیش از ۵۰درصد ارتقا داده است. 
با توجه به فرصت زمانی سه ماهه زمستان تا پایان 
س��ال جاری، س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی موظف اس��ت که ۶۶ هزار و ۵۷۳ نفر ش��غل 
ایجادش��ده را بناب��ر تکلیف در نظ��ر گرفته به ۱۳۰ 
هزار ش��غل افزایش دهد و به وعده داده شده در این 
راس��تا عمل کند. هرچند با گذش��ت ۹ ماه از س��ال 
۱۳۹۶ تنه��ا ح��دود ۵۰درصد از وع��ده ایجاد ۱۳۰ 
هزار ش��غل در سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی محقق ش��ده، باید منتظر ماند و دید که آیا 
این س��ازمان توان ایجاد حدود ۶۴ هزار شغل دیگر 
را تا پایان س��ال ج��اری و در فرصت زمانی ۹۰ روزه 

دارد یا خیر؟ 

ف��رودگاه ام��ام خمین��ی )ره( ک��ه 
در ط��ول س��ال های گذش��ته موفق 
ش��ده نام خ��ود را به عن��وان یکی از 
اصلی تری��ن مراکز حمل و نقل هوایی 
ایران ثبت کند در آس��تانه برداش��تن 
گام های نهایی قرار دارد که به توسعه 
زیرس��اخت های این ف��رودگاه کمکی 

جدی خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، یکی از اصلی ترین 
دغدغه های��ی که در طول س��ال های 
گذش��ته فرودگاه و ش��هر فرودگاهی 
ام��ام خمین��ی )ره( ب��ا آن روب��ه رو 
بوده اند، بحث باالبودن تعداد مسافران 
در قی��اس ب��ا ظرفیت مس��افرگیری 
این ف��رودگاه ب��وده اس��ت. در حال 
حاضر ترمین��ال فعال ف��رودگاه امام 
خمینی )ره( س��االنه ظرفیت حدودا 
۴ ت��ا ۵میلیون مس��افر را دارد و این 
در حالی اس��ت که در طول سال های 
گذشته تعداد مسافران این فرودگاه به 
مرز ۱۰ میلیون نفر نزدیک ش��ده اند، 
باعث ش��ده مس��ئوالن  ای��ن موضوع 
ف��رودگاه امام خمین��ی )ره( با وجود 
آنک��ه می توانند این تقاضای س��فر را 
مدیریت کنند، اما نس��بت به تقاضای 
باالی مسافران در سفرهای بین المللی 
و افزای��ش آنه��ا در س��ال های آینده 

نگران باشند. 
ش��هر  توس��عه  ط��رح  ای��ن رو  از 
امام خمینی )ره( در حوزه  فرودگاهی 
هوانوردی در دس��تور کار قرار گرفته 
است و کار ساخت ترمینال های سالم 
و ایرانش��هر ب��ا جدیتی قاب��ل توجه 

پیگیری می شود. 
ترمین��ال س��الم به عن��وان طرحی 

که در کوتاه مدت در دس��تور کار قرار 
گرفته، با وجود مش��کالت و ابهام های 
موجود بار دیگر در مس��یر س��اخت با 
جدی��ت کار خود را دنب��ال می کند و 
طبق پیش بینی وزارت راه و شهرسازی 
می ت��وان همزمان با حج واجب س��ال 
آینده یعن��ی حوالی خردادماه س��ال 

۱۳۹۷ از آن بهره برداری کرد. 

با وجود اهمیت کار تکمیل فرودگاه 
سالم در ماه های آینده آنچه بیشترین 
اهمیت را در مس��یر توس��عه فرودگاه 
ام��ام خمین��ی )ره( دارد، ترمین��ال 
ایرانش��هر خواهد بود. این ترمینال که 
در چند فاز س��اخته ش��ده و ظرفیت 
مس��افرگیری ۱۱۰ میلیون نفری در 
س��ال را به فرودگاه امام خمینی )ره( 
اضافه می کند، باید از طریق مشارکت 
طرف های خارجی س��اخته شود و از 
این رو کار طراحی نهایی آن برای ارائه 
به س��رمایه گذاران بین المللی بس��یار 
طوالن��ی بود، اما طبق برآورد مش��اور 
وزیر راه و شهرسازی امکان آن وجود 
دارد که در ابتدای سال آینده مناقصه 
آن برگزار ش��ده و ساخت فاز یک این 

مجموعه نهایی شود. 
با نهایی ش��دن انتخاب سرمایه گذار 
نهای��ت  در  ایرانش��هر  ترمین��ال 
ظرفیت مس��افرپذیری ف��رودگاه امام 
خمین��ی )ره( به ش��کلی قاب��ل توجه 
افزای��ش می یابد و با رس��اندن آن به 
مرز ۱۲۰ میلیون مس��افر در سال که 
افزایش��ی حدودا ۲۲ برابری را نش��ان 
می دهد ام��کان رقابت این فرودگاه با 
ب��زرگان این عرصه در جهان را فراهم 

خواهد کرد. 

شهرک های صنعتی فقط زمستان را فرصت دارند! 

دورخیز فرودگاه امام خمینی )ره( برای افزایش ۲۲برابری ظرفیت

شریعتمداری مطرح کرد 

پیشنهاد ثبات دو تا پنج ساله سود بازرگانی
اخبار

مذاکرات برای پروژه جدید 
صادرات گاز از ایران به عراق

دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق از 
انجام مذاکرات جدید ایران و عراق برای صادرات گاز 
از ایران به عراق خبر داد و گفت که این قرارداد جدا 
از قرارداد قبلی صادرات گاز از ایران به عراق است و 
قرارداد قبلی ب��ا وزارت نیروی عراق بود، درحالی که 
مذاک��ره جدید با وزارت نفت عراق و برای تامین گاز 

نیروگاه های این کشور است. 
حمید حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر 
اینکه عراق به ش��دت به دنبال توس��عه میدان های 
نفتی خود است، اظهار کرد: عراق در حال مذاکره با 
عربستان، اردن و ترکیه است تا مسیرهای صادراتی 
خود را تنوع بخشد تا هنگامی که به تولید ۷میلیون 
بشکه می رسد مش��کلی برای صادرات نداشته باشد. 

ایران باید تالش کند از این موقعیت استفاده کند. 
وی با بیان اینکه وزارت نفت عراق تاکنون تمایلی 
برای تعامل با ایران نداش��ته است، اظهار کرد: حتی 
ط��رف قرارداد در ق��رارداد ص��ادرات گاز از ایران به 
ع��راق، وزارت ب��رق این کش��ور بود. البت��ه اخیرا با 
تعامالتی که ایجاد ش��ده ارتباط ایران با وزارت نفت 

عراق بهبود پیدا کرده است. 

نقش کمرنگ تولید محصوالت 
ارگانیک در بودجه سال آینده

عضو هیأت رئیس��ه انجمن ارگانی��ک گفت که در 
بودجه پیشنهادی دولت، ردیف جداگانه ای به تولید 

محصوالت ارگانیک اختصاص نیافته است. 
آزاد عمران��ی عضو هیأت رئیس��ه انجمن ارگانیک 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
تاکی��د مقام معظم رهبری مبنی بر تولید محصوالت 
سالم اظهار کرد: در قانون ششم برنامه توسعه کشور 
تولید محص��والت ارگانیک مورد توج��ه قرار گرفته 

است. 
 وی در ادام��ه اف��زود: باتوجه به آنک��ه در بودجه 
پیش��نهادی دول��ت، ردی��ف جداگانه ای ب��ه تولید 
کش��اورزی ارگانیک اختصاص نیافته است، بنابراین 
انتظ��ار م��ی رود کمیس��یون کش��اورزی مجلس در 

بازبینی بودجه این امر را مورد توجه قرار دهد. 
عمرانی ادامه داد: تولید محصوالت ارگانیک را باید 
به دید س��رمایه نگاه کرد، چراکه ساالنه بودجه قابل 
توجه��ی به درم��ان اختصاص می یابد که با توس��عه 
محصوالت کش��اورزی ارگانیک و تشویق کشاورزان 
نس��بت به تولید محصوالت س��الم می توان از شیوع 
بیماری های مختلفی در بین آحاد جامعه جلوگیری 
ک��رد. این مقام مس��ئول با اش��اره به اینک��ه ایران 
رتب��ه ۴۹ تولید محص��والت ارگانیک در جهان را به 
خود اختصاص داده اس��ت، گفت: س��طح زیرکشت 
محصوالت ارگانیک با احتس��اب عرصه های طبیعی 

حدود 8۰ هزار هکتار است. 

دویچه وله خبر داد 
 رشد ۲۷درصدی کاال

 در صادرات آلمان به ایران
براساس جدیدترین آمارها، صادرات آلمان به ایران 
در سال ۲۰۱۶ نس��بت به سال پیش از آن، بیش از 

۲۷درصد رشد داشته است. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، ممکن 
اس��ت فکر کنید که مبادالت تج��اری میان ایران و 
آلمان تنها به ارس��ال نفت ایران به آلمان و ارس��ال 
خودروه��ای تولید آلمان به ایران خالصه می ش��ود، 
اما به گفته میش��ائیل توکاس، رئیس اتاق مش��ترک 
ای��ران و آلمان، ای��ن صحت ندارد. وی اف��زود: ما از 
ایران نف��ت خام نمی خریم. پاالیش��گاه های ما برای 
پاالیش نفت با س��ولفور باالی تولیدی ایران طراحی 
نشده اند. تنها ایتالیا و یونان پاالیشگاه هایی دارند که 
می تواند نف��ت ایران را پاالیش کنن��د، بنابراین آنها 

عمده واردکنندگان اروپایی نفت ایران هستند. 
ت��وکاس با بی��ان اینکه ح��دود ۶۰درص��د از کل 
درآمدهای ایران از فروش نفت خام به دست می آید، 
افزود: این رقم زیادی اس��ت، اما ۴۰درصد مابقی هم 
مهم اس��ت. اقتصاد ایران متنوع ترین اقتصاد صنعتی 

منطقه به شمار می رود. 
اق��الم صادراتی ایران به آلمان ش��امل محصوالت 
س��نتی نظیر فرش و میوه خش��ک است. در گذشته 
قبل از آنکه در سال ۱۹۹۵ تحریم های ضد ایرانی به 
اجرا گذاشته ش��ود، ایران برخی محصوالت صنعتی 
نظی��ر موت��ور خودروهای ب��اری نیز ب��ه اروپا صادر 
می ک��رد. امروزه ای��ران همچنان برخ��ی محصوالت 
نظی��ر مواد ش��یمیایی، ابزارآالت و م��واد دارویی را 
ص��ادر می کن��د اما نه ب��ه اروپا بلکه به همس��ایگان 

منطقه ای اش. 
ت��وکاس اف��زود: هرچن��د اقتص��اد ای��ران صنعت 
قابل توجهی اس��ت، اما کیفی��ت محصوالت صنعتی 
این کش��ور اغل��ب به اندازه ای باال نیس��ت که بتواند 
اس��تانداردهای بازاره��ای اروپای��ی را تامی��ن کند؛ 
بنابرای��ن ای��ن محصوالت در ع��وض ب��ه بازارهای 

منطقه ای صادر می شود. 
ب��ه گفته وی، با توجه به اینک��ه ایرانی ها در حال 
هم��کاری با ش��رکای اروپایی ب��رای ارتقای کیفیت 
محصوالت خود هستند، این وضعیت در طول زمان 

تغییر خواهد یافت. 

اخبار

دبیر انجمن سنگ خبر داد
از ضایعات سنگ »کاغذ« تولید 

می شود
دبیر انجمن س��نگ ایران ضمن اشاره به وضعیت تولید 
معادن سنگ در سال ۲۰۱۷ از احداث یک پروژه اقتصادی 
برای تولید کاغذ از ضایعات سنگ خبر داد. احمد شریفی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سال گذشته میالدی 
وضعیت صنعت سنگ نیز همچون دیگر واحدهای تولیدی 
نابسامان بود، اظهار کرد: همه واحدهای کشور در این مدت 
همان مشکالت تکراری گذشته را داشتند که شامل عدم 
تامین مالی مناس��ب، رکود، تولید و مشکل نقل و انتقال 
پ��ول برای صادرات می ش��ود. وی اف��زود: دولت از صنایع 
و تولیدکنن��دگان داخل��ی حمایت الزم را نکرده اس��ت و 
واحدهای تولیدی تغییر محسوسی را در این مدت تجربه 
نکردند. دبیر انجمن س��نگ ایران همچنین با بیان اینکه 
سهم چندانی از ۱.۵ میلیارد دالر صندوق ذخیره ارزی برای 
معدن دیده نش��ده است و عمال این پول در اختیار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که این وزارتخانه نیز 
دستورالعمل های خود را برای آن نوشته است. پیش از این 
انجمن س��نگ ایران طرحی را ارائه کرده بود که طبق آن 
پیشنهاد شده بود در کنار واحدهای سنگبری که ضایعاتی 
را پ��س از تولید محصوالت اصلی خ��ود دارند، واحدهایی 
احداث ش��وند که این ضایعات را به محصول قابل استفاده 
در مبلمان و کفپوش ش��هری تبدیل کنند. شریفی درباره 
این طرح اظهار ک��رد: موضوع احداث کارخانه های تبدیل 
ضایعات به محصوالت شهری یک طرح خیلی مهم و ملی 
می تواند باش��د که با سرمایه ای حدود ۶۰۰ میلیون تومان 
در کنار کارخانه های سنگ واحدی را با اشتغال زایی ۲۰ تا 
۳۰ نفر را به وجود می آورد که دورریز سنگ را به محصول 

قابل استفاده تبدیل می کند. 

پشت پرده آشفتگی قیمت 
تخم مرغ در خرده فروشی ها

قیمت تخم مرغ طی یک ماه اخیر روند افزایشی داشته و 
برخی معتقدند این گرانی ناشی از شیوع آنفلوآنزای مرغی 
و معدوم شدن مرغ های تخم گذار است. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران ج��وان، در یک ماه اخیر قیم��ت تخم مرغ با 
افزایش در بازار روبه رو شد به طوری که در پی اعتراض های 
آحاد جامعه، مسئوالن نسبت به کنترل قیمت وارد میدان 
شدند. در روزهای اخیر، مسئوالن ستاد تنظیم بازار اعالم 
کردند ک��ه برای کاه��ش قیم��ت از واردات ۲۰ هزارتن 
تخم م��رغ با تعرفه ۵درصد خبر دادند.  البته ناگفته نماند 
که اقدام اخیر مس��ئوالن تنظیم بازار برای کاهش قیمت 
در بازار موثر نبوده و بررس��ی ها از آخرین روند بازار حاکی 
از آن اس��ت ک��ه قیمت تخم مرغ تفاوت چندانی نس��بت 
به روزهای گذش��ته نداشته اس��ت.  براساس گزارش های 
میدانی، قیمت تخم مرغ در فروشگاه ها با نرخ های متفاوتی 
عرض��ه می ش��ود و در این میان فروش��ندگان نیز دالیل 
مختلف��ی مط��رح می کنند.  قیمت هر ش��انه ۳۰ عددی 
تخم مرغ شیرینگ شده با تخفیف در فروشگاه ها ۱۷ هزار 
و ۵۳۰ و در مغازه ها تا ۱8 هزار تومان به فروش می رسد. 
در برخی س��وپرمارکت های سطح ش��هر قیمت هر شانه 
تخم مرغ ۳۰ عددی ۲۴ ه��زار تومان معادل دانه ای 8۰۰ 
تومان عرضه می ش��ود.  یکی از فروشندگان فروشگاه های 
زنجیره ای می گوید: تولید تخم مرغ به شدت کاهش یافته 
اس��ت، به طوری که برخی مرغداری ها در تعطیلی کامل 
به س��ر می برند. همچنین آش��تیانی یکی از فروشندگان 
س��وپرمارکت درباره دالیل گرانی اخیر تخم مرغ می گوید: 
نرخ تخم مرغ به سبب کمبود در بازار افزایش یافته است، 
به طوری که در چند روز اخیر تقاضای چندانی برای خرید 
آن وج��ود ندارد. یک��ی از بنکداران اقالم م��واد غذایی از 
اس��تمرار روند افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای آینده 
خب��ر داد و گفت: تاکنون تخم مرغ وارداتی در بازار توزیع 

نشده است که بتواند بر کاهش قیمت تاثیر گذار باشد.
 

کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم
کان��ون  دبی��رکل  طالک��ش،  ف��رزاد  دیگ��ر  س��وی  از 
پرورش دهن��دگان مرغ تخم گ��ذار در گفت وگ��و با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد 
و گفت در سه روز اخیر نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 
با کاهش هزار و ۶۰۰ تومانی به ۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده 
اس��ت.  به گفته وی، فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ باالتر از 
۵۰۰ تومان در خرده فروش��ی ها منطقی نیست.  طالکش در 
پاس��خ به این س��وال که قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی 
در خرده فروش��ی ها با نرخ های باالتر از ۱۷ هزار تومان عرضه 
می شود، بیان کرد: قیمت تخم مرغ با نرخ های کنونی اجحاف 
در حق مصرف کنندگان اس��ت که انتظار می رود مس��ئوالن 
تعزی��رات، با گران فروش��ان برخورد کنن��د.  دبیرکل کانون 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت واردات 
گفت: تاکنون حداکثر ۲۰۰ تن تخم مرغ وارد شده است و این 
امر بدان معناس��ت که کمبود چندانی در تولید وجود ندارد.  
وی تصریح کرد: در صورت استمرار آنفلوآنزای حاد پرندگان 
و معدوم ش��دن تعداد بیشتری از قطعه مرغ های تخم گذار، با 

کمبود تولید در بازار روبه رو خواهیم شد. 

لزوم برخورد تعزیرات با فروشندگان متخلف 
همچنین ناص��ر نبی پور، رئیس اتحادی��ه هیأت مدیره 
مرغ تخم گ��ذار در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
کشاورزی اظهار کرد: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری ۵ هزار و ۶۰۰ و معادل ش��انه ای ۱۰ هزار 
و 8۰۰ توم��ان اس��ت. وی افزود: ف��روش تخم مرغ با نرخ 
۱۷ هزار تومان در خرده فروش��ی ها منطقی نیست، از این 
رو انتظ��ار می رود تعزیرات به جای برخ��ورد با مرغدار با 

فروشندگان متخلف برخورد کند. 
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با ابالغ دس��تورالعمل واردات 
خودرو از س��وی هی��أت دولت، 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
که بازار وارداتی ها سال آینده با 
تحوالت جدی در قیمت و تنوع 
محصوالت عرضه ش��ده به بازار 

روبه رو است. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
پدال نی��وز، ب��ر ای��ن اس��اس با 
افزای��ش تعرفه و تعیین س��قف 
قیمت ها  واردات،  ب��رای  دالری 
به طور حتم س��ال آین��ده روند 
صعودی به خود خواهند گرفت، 
این در حالی اس��ت که س��هم 
برندها نیز ب��ا ایجاد محدودیت 
برای واردات برخی از خودروها، 
خواهد  تغییرات��ی  دس��تخوش 
ش��د. در این زمینه کارشناسان 
معتقدن��د که افزای��ش تعرفه و 
تعیین س��قف 40 هزار دالری، 
دو مولفه تأثیرگذار در بازار سال 
97 خواه��د بود که به تغییراتی 
تن��وع  کاه��ش  و  قیم��ت  در 
محصوالت وارداتی منجر خواهد 
شد. هرچند کاهش تنوع بیشتر 
لوکس��ی  خودروهای  مش��مول 
همچون بی ام و، لکس��وس و بنز 
می ش��ود اما ب��ا افزایش قیمت 
به واس��طه روند صعودی تعرفه، 
پیش بینی می ش��ود که س��هم 
ب��ازار  در  واردات��ی  برنده��ای 

جابه جا شود. 
 از سوی دیگر در نظر گرفتن 
س��همی نامح��دود و تخفی��ف 
وی��ژه در ع��وارض واردات برای 
خودروس��ازان خارج��ی که در 
تولید نیز مشارکت دارند منجر 
ب��ه آن خواهد ش��د که س��هم 
خودروسازان فرانسوی در ایران 
بیش از پی��ش افزایش یابد. در 
ح��ال حاضر نی��ز برن��د رنو در 
صدر جدول وارداتی ها به کشور 
ق��رار دارد. هیات دولت با هدف 
داخلی سازی  برای  انگیزه  ایجاد 
تخفیف  واردات��ی،  محص��والت 
20درصدی برای خودروس��ازان 
خارج��ی در نظ��ر گرفت��ه ت��ا 
تولیدکنن��دگان به جای واردات 
کامل خ��ودرو اقدام ب��ه مونتاژ 
خودرو در کش��ور کنند. تجربه 
موفقی ک��ه در ترکیه نیز تکرار 
شده و این همسایه شمال غربی 
ایران را به صادر کننده ای نمونه 
تبدیل کرده است. در این کشور 
به جای واردات خودرو به صورت 
CBU )کام��ل( خودروس��ازان 
هزینه  کاه��ش  ب��رای  خارجی 
تولی��د اق��دام به تولی��د داخل 
کرده ان��د که همی��ن امر ترکیه 
را به یک��ی از پایگاه های اصلی 
ص��ادرات خ��ودرو در منطق��ه 

تبدیل کرده است. 
 هرچن��د س��اختار اقتصادی 
و سیاس��ی این کش��ور همسایه 
ای��ن  ب��ه  ورود خارجی ه��ا  در 
سرزمین نقش اساسی داشته اما 
برنامه ریزی اصولی تصمیم سازان 
صنعتی را نمی توان در این مورد 
کتمان کرد. مس��ئوالن دولتی و 
مجل��س  نماین��دگان  برخ��ی 
بارها ب��ه تکرار ای��ن جمله که 
»نباید ب��ازار را ارزان در اختیار 
خارجی ها قرار داد« پرداخته اند 
حال آنکه در کنار این شعار باید 
زیرساخت های حضور خارجی ها 
نیز فراهم ش��ود. در هر صورت 
آنچه مش��خص اس��ت بسیاری 
از بنده��ا و تبصره ه��ای مصوبه 
برای  به  نوع��ی  وزی��ران،  هیأت 
واردات و ایجاد تن��وع در بازار، 
ایجاد محدودی��ت می کند، این 
در ش��رایطی اس��ت که پیش از 
توقف سایت ثبت سفارش دولت 
به نوعی ساماندهی خروج ارز از 
کش��ور و همچنی��ن محدودیت 
را  لوک��س  کااله��ای  ورود  در 
در اولوی��ت برنامه ه��ای خ��ود 
قرار داده ب��ود؛ص برنامه ای که 
هم اکن��ون در الیحه بودجه 97 
ب��ه عین��ه مش��خص کننده این 
اهداف دولتی اس��ت. از س��وی 
دیگ��ر ام��ا دولت با آزادس��ازی 

فعالیت شرکت های غیرمستقیم 
رس��می  نمایندگی های  انحصار 
را در ب��ازار شکس��ته که همین 
ام��ر می تواند ب��ه قیمت رقابتی 
بازار  در  واردات��ی  خودروه��ای 
کم��ک کن��د. پی��ش از این با 
توق��ف فعالی��ت این دس��ته از 
نمایندگی های  واردکنن��دگان، 
رس��می با بازار انحصاری که در 
تعیین کننده  دست داشتند هم 
قیم��ت بودن��د و ه��م به ط��ور 
واردکنندگان  ب��رای  غیرقانونی 
غیررس��می ب��ه واردات خودرو 

می پرداختند. 

 تأثیر دستورالعمل جدید بر 
سهم بازار 

 ب��ازار خودروه��ای واردات��ی 
در م��دت زم��ان توقف س��ایت 
ثبت س��فارش با افزایش بی رویه 
در قیمت ها مواجه شد. هرچند 
در ش��رایط کنونی که س��ایت 
خ��ودرو  واردات  ثبت س��فارش 
بازگشایی شده توقع بر این است 
که قیم��ت  خودروها به روزهای 
س��ال جاری  تیرم��اه  ابتدای��ی 
بازگردد، اما ظاه��راً اراده ای در 
این زمینه از سوی واردکنندگان 
دی��ده نمی ش��ود. در این زمینه 
دس��ت اندرکاران  برخ��ی  حتی 
ک��ه  می کنن��د  عن��وان  ب��ازار 
س��ایت  دوب��اره  بازگش��ایی 
ثبت س��فارش نه تنه��ا موج��ب 
بازگش��ت قیمت ها به گذش��ته 
نخواهد ش��د، بلکه دستورالعمل 
بیش��تر  قیمت  افزایش  جدی��د 
بازار  در  واردات��ی  خودروه��ای 
را به دنب��ال خواه��د داش��ت. از 
تیرماه س��ال جاری که س��ایت 
ش��د  متوق��ف  ثبت س��فارش 
ب��ا  خ��ودرو  واردات  هرچن��د 
ثبت سفارش های پیش از تیرماه 
ادامه یافت، اما واردکنندگان در 
غفلت سازمان های نظارتی اقدام 
قیمت ها  افزایش چش��مگیر  به 
کردند. بهان��ه واردکنندگان نیز 
ب��ود حال  توقف ثبت س��فارش 
آنکه با باز شدن سایت، سخنی 
از بازگشت قیمت ها نیست و این 
در ش��رایطی است که خودروها 
تا یک ماه آینده مشمول افزایش 
تعرفه نیزخواهند شد که همین 
امر فاجعه ای در بازار وارداتی ها 
ایجاد خواهد ک��رد. اما در کنار 
خودروه��ای  اس��قاط  تعرف��ه؛ 
فرسوده که پنج ماه پیش دولت 
مصوبه آن را ب��ه وزارت صنعت 
ابالغ کرد نیز تأثیر بس��زایی در 
تعیین قیمت ها خواهد داشت. 

 براس��اس مصوبه دولت س��ه 
ردی��ف تعرفه ای ب��رای واردات 

است،  ش��ده  مش��خص  خودرو 
خودروهای��ی ب��ا حج��م موتور 
1000 ت��ا 1500 سی س��ی که 
آنه��ا  واردات  تعرف��ه   تاکن��ون 
40 درصد بوده اس��ت از این به 
بعد مشمول تعرفه 55 درصدی 
می شوند و در مورد خودروهای 
ت��ا موت��ور 1501   ب��ا حج��م 

 2000 سی سی که تعرفه قبلی 
آنه��ا 40 درص��د تعیین ش��ده 
بود، در ضوابط جدید مش��مول 
تعرف��ه 75درص��دی ش��ده اند. 
تعرف��ه واردات خودروهای��ی با 
حج��م موت��ور 2001 تا 2500 
سی س��ی نیز که در گذشته 55 
درصد بود حاال 95درصد تعیین 
ش��ده است. هرچند در نگاه اول 
رش��د قیمت ناش��ی از افزایش 
تعرفه بیش��تر از س��ایر موارد به 
چش��م می آید اما کارشناس��ان 
معتقدن��د دس��تورالعمل جدید 
واردات  در  ج��دی  تغیی��رات 
خودروها براس��اس حجم موتور 
را به دنب��ال دارد، به طوری ک��ه 
واردات خ��ودرو در ی��ک حجم 
موتور خاص متمرکز می ش��ود. 
آم��ار استخراج ش��ده از س��وی 
انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
خودروه��ای  می د ه��د  نش��ان 
موت��ور  حج��م  ب��ا   واردات��ی 
سی س��ی   2000 ت��ا   1500
بیش��ترین  یعن��ی  56درص��د 
خ��ود  ب��ه  را  واردات  می��زان 
اختصاص می دهند و 34 درصد 
 خودروه��ا نیز در حج��م موتور

سی س��ی   2500 ت��ا   2000  
به کش��ور وارد می ش��وند و در 
نهای��ت خودروهای��ی ب��ا حجم 
موتور 1000 تا 1500 سی سی 
نیز تنه��ا 9درص��د خودروهای 
وارد شده به کش��ور را تشکیل 
افزای��ش  هرچن��د  می دهن��د؛ 
تعرف��ه واردات خ��ودرو موجب 
می ش��ود قیم��ت خودروه��ای 
واردات��ی در همه حجم موتورها 
افزای��ش پی��دا کند، ام��ا مزیت 
 واردات خ��ودرو در حجم موتور 
ت��ا سی س��ی   1500 

و  بیش��تر  سی س��ی   2000  
واردات خ��ودرو در ای��ن بخش 
متمرک��ز می ش��ود. دلی��ل این 
موض��وع نی��ز از آن رو اس��ت 
ت��ا   1000 خودروه��ای   ک��ه 
به دلیل حجم  1500 سی س��ی 
دارن��د،  ک��ه  پایین��ی  موت��ور 
به حساب  ش��هری  خودروهای 
می آین��د و چندان م��ورد توجه 
وارداتی  خودروهای  مش��تریان 
افزای��ش  بنابرای��ن  نیس��تند؛ 
تعرف��ه واردات خ��ودرو مزی��ت 
ورود این خودروها به کش��ور را 

کاهش می دهد. از س��وی دیگر 
خودروهای��ی ب��ا حج��م موتور 
باالت��ر از 2000 سی س��ی نی��ز 
به دلی��ل تعرفه باالت��ر و مصرف 
س��وخت بیش��تری ک��ه دارند، 
ب��ا قیمت تم��ام ش��ده باالتری 
به دس��ت مش��تریان می رس��د 
این  خرید  متقاض��ی  بنابرای��ن 
خودروه��ا کاهش پی��دا خواهد 
ک��رد. اما به دلی��ل اینکه حجم 
موتور 1500 تا 2000 سی سی 
پاسخگوی نیاز مشتریان به یک 
خودرو با موتور قدرتمند خواهد 
بود ک��ه مورد اس��تفاده آن نیز 
بیش��تر اس��ت و از همه مهم تر 
قیمت به نسبت متعادل تری در 
مقایسه با خودروهای 2001 تا 
2500 سی س��ی خواهد داشت؛ 
در  بیشتری  متقاضیان  بنابراین 
بازار برای ای��ن خودروها وجود 
خواهد داش��ت که همسو با آن، 
شرکت ها تمایل به ورود بیشتر 

این خودروها خواهند داشت. 

 نگاهی به افزایش تعرفه 
هیبریدی ها 

م��وارد  از  دیگ��ر  یک��ی   
واردات  جدی��د  دس��تورالعمل 
خودرو، تعرفه 25 تا 100درصدی 
خودروه��ای هیبریدی براس��اس 
حج��م موتورهای متفاوت اس��ت. 
طی سه سال گذش��ته استفاده و 
اقبال از این نوع خودروها در بازار 
افزای��ش یافته حال آنک��ه تعرفه 
خودروهای مذکور پیش از مصوبه 
جدید دولت 4درصد تعیین شده 
ب��ود. در اظهارات��ی ک��ه چن��دی 
پیش امیرحس��ین قناتی مدیرکل 
صنعت  وزارت  نیرومحرک��ه  دفتر 
عن��وان ک��رده بود ظاه��راً تمرکز 
این وزارتخان��ه بر واردات یا حتی 
تولید خودروهای برقی در کش��ور 
اس��ت، چراکه هیبریدی هایی که 
وارد کشور شده و در شهرها تردد 
می کنند بیش��تر از بنزین استفاده 
می کنند تا از باتری. بدین ترتیب 
مش��خص می ش��ود که چرا دولت 
برای هیبریدی ها برخالف گذشته 
تعرفه ه��ای س��نگینی وضع کرده 
اس��ت. به این ترتی��ب پیش بینی 
تعرف��ه  افزای��ش  ب��ا  می ش��ود 
قیم��ت  هیبری��دی  خودروه��ای 
خودروهایی نظیر کمری هیبرید، 
تویوت��ا پریوس، هیوندای س��وناتا 
هیبرید ب��ا افزای��ش قابل توجهی 

مواجه شوند. 

 اثر سقف دالری واردات 
خودرو 

ممنوعیت ه��ای  از  یک��ی   
در  دول��ت  ک��ه  جدی��دی 

واردات  جدی��د  دس��تورالعمل 
خودرو اعمال کرده است، تعیین 
سقف ارزش گمرکی خودروهای 
وارداتی تا 40 هزار دالر اس��ت. 
هرچن��د در نظر گرفته ش��دن 
ارزش دالری به عن��وان معیاری 
خودروها  ب��ودن  لوک��س  برای 
یکی از خواس��ته های بس��یاری 
از واردکنن��دگان در برابر معیار 
حجم موت��ور بود ام��ا دولت با 
در نظر گرفتن ای��ن ممنوعیت 
ک��ه  داش��ته  ت��الش  جدی��د 
محدودیت ها در ح��وزه واردات 
خودروه��ای لوک��س را افزایش 
دهد. بر این اساس از این به بعد 
خودروهای��ی ک��ه دارای ارزش 
بیش از 40 هزار دالر هس��تند، 
اجازه ورود به کشور را نخواهند 

داشت. 
 به گفته فعاالن بازار خودرو، 
ای��ن ممنوعیت جدی��د موجب 
خودروه��ای  واردات  می ش��ود 
لوکسی چون بی ام و، بنز، پورشه 
و لکس��وس ب��ه کش��ور ممنوع 
ش��ود. اثرات اج��رای این بند از 
دس��تورالعمل جدید را می توان 
در سایت ثبت س��فارش واردات 
لیست  به طوری که  دید،  خودرو 
ب��رای ورود  خودروه��ای مجاز 
به کشور نش��ان می دهد به جز 
چند م��دل بی ام و ک��ه قیمتی 
زی��ر 40 ه��زار دالر دارند، باقی 
خودروهای ای��ن برند به همراه 
لوکسی همچون  برندهای  سایر 
در  پورش��ه  و  لکس��وس  بن��ز، 
سیس��تم ثبت س��فارش واردات 
خودرو جایی ندارند. آنگونه که 
براس��اس  بازار معتقدند  فعاالن 
مصوب��ه جدید، تمرک��ز واردات 
در برندهای��ی چ��ون رن��و، پژو، 
هیوندای، کی��ا و تویوتا افزایش 
پیدا خواهد کرد. از س��وی دیگر 
فعاالن ب��ازار معتقدن��د از آنجا 
که دس��تورالعمل جدید موجب 
حذف برنده��ای لوکس در بازار 
قیمتی  بنابراین کف  می ش��ود؛ 
در ب��ازار تغییر پی��دا می کند و 
این موضوع چ��ون اثر جدی بر 
ق��درت خرید برخی مش��تریان 
در ب��ازار دارد، تقاض��ا در ب��ازار 
به ط��ور  واردات��ی  خودروه��ای 
حت��م ریزش پی��دا خواهد کرد. 
موضوع مهم دیگری که فعاالن 
بازار بر آن تأکی��د دارند، اینکه 
در نظر گرفتن س��قف 40 هزار 
دالر برای واردات خودرو موجب 
ب��ازار دالل��ی در  ش��کل گیری 
خودروهای  دوم  دس��ت  قیمت 

ممنوعه شود. 

 نقش متعادل کننده 
متفرقه ها در بازار خودرو 

 یک��ی از بندهای��ی ک��ه ب��ه 
انحص��ار واردکنندگان رس��می 
جمل��ه  از  و  داده  خاتم��ه 
مزیت های دس��تورالعمل جدید 
واردات خودرو خوانده می شود، 
دوب��اره س��ای���ت  بازگش��ایی 
ثبت سفارش روی واردکنندگان 
متفرقه اس��ت. طی یک س��ال 
ش��رکت های  ک��ه  گذش��ته 
متفرق��ه از واردات منع ش��دند، 
واردکنندگان رس��می نیز بیکار 
نبودند و با اخ��ذ وجه از آنها به 
برای  زیادی  ثبت س��فارش  های 
ای��ن دس��ته از واردکنن��دگان 
فعالیت  ممنوعیت  با  پرداختند. 
واردکنن��دگان متفرقه، در واقع 
51درصد منب��ع واردات خودرو 
به کش��ور حذف ش��د؛ هرچند 
خأل ناش��ی از ع��دم حضور این 
ش��رکت ها توسط ش��رکت های 
نمایندگی برطرف ش��د اما یکی 
از دالیل مه��م برای حضور این 
دس��ته در بازار، نقش مهم آنها 
در متع��ادل ش��دن قیمت ها در 

بازار بوده است.
 بنابرای��ن حضور دوباره این 
بازار خودروهای  در  شرکت ها 
وارداتی موجب می شود رقابت 
در ب��ازار افزایش ج��دی پیدا 

کند. 

گزارش بازار خودروهای وارداتی پس از بازگشایی ثبت سفارش
اخبار

 قیمت خودرو واقعی نیست
 باید کاهش یابد

یک کارشناس صنعت خودرو گفت قیمت فعلی 
بس��یاری از خودروهای وارداتی واقعی نیس��ت و 

باید کاهش یابد. 
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: مداخالت دولت در ثبت س��فارش و واردات 
خودرو از جمل��ه دالیل نابس��امانی های اخیر در 
قیم��ت این محصوالت اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه 
درس��ت است که در دس��تورالعمل جدید واردات 
خودرو تعرفه واردات این محصوالت افزایش یافته 
است، خاطرنشان کرد: اما سؤال این است که چرا 
واردکنندگان قیمت خودروهایی را که در گذشته 
وارد کرده ان��د افزای��ش داده ان��د درحالی که این 
خودروها با تعرفه های پیش��ین وارد شده و دلیلی 

برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه 
داد: نمی ت��وان ح��ق مصرف کنن��دگان را نادیده 

گرفت و به آن بی تفاوت بود.
 قیمت فعلی بس��یاری از خودروه��ای وارداتی 
غیرمنصفان��ه اس��ت و بای��د کاه��ش یاب��د. وی 
خاطرنش��ان کرد: در این شرایط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی 
اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مس��ئول 
تنظیم بازار باید وارد عمل شده و واردکنندگان را 
ملزم به کاهش قیمت ها به نرخ های پیشین کند.

 ب��ه گزارش ایس��نا، از ابتدای ای��ن هفته ثبت 
س��فارش واردات خودرو مجددا از سر گرفته شد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی 
واردات خ��ودرو از تیرماه امس��ال ثبت س��فارش 
جدی��د ب��رای واردات این محص��والت را متوقف 

کرده بود.
 ب��ه دنبال آن در چند هفت��ه اخیر تحت تأثیر 
سودجویی برخی واردکنندگان و دپوی خودروها 
در انبارها و عدم عرضه به بازار، قیمت خودروهای 
واردات��ی افزایش ش��دید و حباب گونه ای در بازار 

داشته است. 
در ای��ن ش��رایط کارشناس��ان انتظ��ار دارن��د 
ب��ا از س��رگیری ثب��ت س��فارش جدی��د ب��رای 
 واردات خ��ودرو، حب��اب قیمتی ای��ن محصوالت 
ترکی��ده و قیمت ها در بازار خودرو روند نزولی به 

خود بگیرد. 
هن��وز واردکنن��دگان خ��ودرو به ای��ن مطالبه 
کارشناس��ان پاس��خ مثبت نداده اند و قیمت ها در 

بازار خودرو کاهشی نداشته است. 

 مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش
 ایران خودرو: 

نمایندگان منتخب ایساکو، 
جمعه ها هم خدمات می دهند

ش��رکت خدمات پس از فروش ای��ران  خودرو، 
در راس��تای تکریم مشتریان و تس��هیل در ارائه 
خدمات، از 8دی ماه تا پایان سال جاری، روزهای 
جمع��ه را نی��ز ب��ه ش��یفت کاری تعمیرگاه های 

منتخب این شرکت اضافه کرد.
 ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، رضا حس��ینی 
مدیرعام��ل ایس��اکو، ب��ا اع��الم این خب��ر اظهار 
کرد: ب��ا توجه به فرا  رس��یدن فصل زمس��تان و 
افزایش نی��از مراقبتی خودروه��ا در این مدت و 
رفاه حال مش��تریان گرامی، تا پایان س��ال جاری 
نمایندگی ه��ای منتخ��ب به ص��ورت دوره ای در 
روزه��ای جمعه نیز آماده ارائ��ه خدمات خواهند 
ب��ود.  وی افزود: طبق آمار س��نوات گذش��ته، در 
این بازه زمانی که منتهی ب��ه تعطیالت نوروز نیز 
هس��ت، میزان مراجعه هموطنان به نمایندگی ها 
ب��رای دریاف��ت س��رویس های دوره ای و خدمات 
افزای��ش می یاب��د و ب��ه همین دلی��ل تمهیداتی 
اندیش��یده شد که جمعه ها نیز بتوانیم پاسخگوی 
نیازهای خدماتی مشتریان ش��رکت ایران خودرو 
باشیم.  حس��ینی ادامه داد: بسیاری از مشتریان 
ما به دالیل مختلف در روزهای غیرتعطیل امکان 
مراجع��ه ب��ه نمایندگی ها را ندارن��د و بعضاً ورود 
به مح��دوده طرح ترافیک نیز ب��رای این عزیزان 
دشواری هایی ایجاد می کند که با این برنامه نوین 
س��عی بر آن داشتیم که دسترسی این هموطنان 

به خدمات تعمیرگاهی تسهیل شود. 
 مدیرعامل ایس��اکو در خصوص سایر طرح های 
خدماتی که در راستای رضایت مشتریان اجرایی 
ش��ده به ارائه خدمت فوری در محل اش��اره کرد 
و گفت: همانطور که مش��تریان گرامی در جریان 
هستند، شرکت ایساکو نزدیک به یک سال است 
که طرح »اتوکلیک« را اجرایی کرده است که طی 
آن در صورت نیاز به دریافت خدمات مش��تریان 
می توانند با یک کلیک، در زمان و محل مورد نظر 
خود، از خدمات ش��رکت ایس��اکو بهره مند شوند. 
همچنین طی دو س��ال اخیر، تعداد ش��یفت های 
برخی نمایندگی های ایس��اکو از یک ش��یفت به 
دو ش��یفت و یا حالت ش��بانه روزی افزایش یافت 
تا ش��رکت ایس��اکو با دارا ب��ودن نزدیک به 800 
نمایندگی مجاز به عنوان گس��ترده ترین ش��بکه 
خدمات در سراس��ر کش��ور، به لح��اظ زمان ارائه 

خدمات نیز در کشور پیشرو باشد. 

اخبار

تولید خودرو افزایش یافت
 آذرم��اه امس��ال تولی��د ان��واع خ��ودرو به ط��ور میانگی��ن 
13.4 درص��د افزای��ش یاف��ت. ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ای��ن 
م��دت تولید ان��واع خ��ودرو از 129 ه��زار و 11 دس��تگاه در 
آذرماه س��ال گذش��ته به 146 هزار و 276 دس��تگاه رس��ید. 
 تولی��د انواع س��واری با رش��د 12.3 درصدی همراه ب��وده و از
 121 هزار و 781 دستگاه به 136 هزار و 756 دستگاه افزایش 
 یاف��ت.  آذرماه امس��ال تولید انواع ون نیز صع��ودی بوده و به

 136 دس��تگاه رسید. این در حالی اس��ت که در مدت مشابه 
س��ال گذش��ته تولید ون متوقف ب��ود. تولید ان��واع وانت نیز 
31.5 درص��د رش��د داش��ته و از 5843 دس��تگاه در آذرم��اه 
1395 ب��ه 7685 دس��تگاه رس��ید. در این م��دت تولید انواع 
مینی ب��وس و میدل ب��اس نی��ز ب��ا رش��د 235.7 درص��دی 
 هم��راه ب��وده و از 42 دس��تگاه در آذرماه س��ال گذش��ته به 
 141 دس��تگاه افزای��ش یاف��ت. تولی��د ان��واع اتوب��وس نی��ز 
54.5 درص��د افزایش یافته و از 88 دس��تگاه در آذرماه 1395 
به 136 دس��تگاه رس��ید. آذرماه امس��ال تولید انواع کامیونت، 
کامیون و کش��نده نیز با رش��د 13.1 درصدی هم��راه بوده و 
از 1257 دس��تگاه در آذرماه سال گذش��ته به 1422 دستگاه 
افزایش یافت. همچنین در 9 ماهه نخس��ت امس��ال نیز تولید 
 ان��واع خ��ودرو 16.1 درص��د افزای��ش یافت��ه و از 950 هزار و

 210 دستگاه به یک میلیون و 103 هزار و 631 دستگاه رسید. 

استفاده از کارت سوخت دوباره 
الزامی می شود

درحالی که در س��ال های اخیر با غیر فعال شدن طرح 
سهمیه بندی بنزین، اس��تفاده از کارت های سوخت عماًل 
منتفی ش��ده بود، استفاده از این کارت ها برای متقاضیان 

سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی با تأکید بر این که اس��تفاده از 
کارت سوخت الزامی خواهد ش��د، افزود: افرادی که فاقد 
کارت سوخت هس��تند باید به منظور جلوگیری از ایجاد 

مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند. 
زیبا اس��ماعیلی در جمع خبرنگاران با اش��اره به قانون 
مص��وب مجلس گفت: ب��ا توجه به اینک��ه قانون مصوب 
مجلس تأکید کرده است که سوخت گیری فقط با کارت 
س��وخت امکان پذیر است و کارت سوخت جایگاه دار فقط 
برای موارد ضروری استفاده خواهد شد، مالکان خودروهایی 
که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور 
جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند. 
وی با بیان این که برای زمان ازسرگیری استفاده از کارت 
سوخت زمان مشخصی تعیین نشده است، افزود: افرادی 
که فاقد کارت سوخت هستند باید برای اخذ این کارت به 

نمایندگی های پلیس+10 مراجعه کنند. 

مدیرعامل پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس خبر داد

 تحویل ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین 
یورو ۵ به شرکت ملی پخش

مدیرعامل پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس 
 دیروز از ارس��ال چهارمین محموله بنزی��ن یورو 5 به میزان 
20 میلیون لیتر تا پایان شب خبر داد و افزود: با احتساب این 
محموله تاکنون 100 میلیون لیتر بنزین یورو 5 از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به ش��رکت ملی پخش تحویل داده شده 
است. به گزارش ایسنا، محمدعلی دادور در نشست خبری که 
دیروز برگزار شد با تأکید بر اینکه در فاز اول پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین تثبیت شده 
است، اظهار کرد: در حال حاضر بنزینی که در این پاالیشگاه 
تولید می شود از لحاظ میزان گوگرد و بنزن فوق یورو 5 است. 
وی با اش��اره به تحویل خوراک پاالیش��گاه از عسلویه، اظهار 
کرد: در عس��لویه ایس��تگاه پمپی با ظرفیت 12 هزار و 500 
مترمکعب در ساعت ایجاد شده که از عسلویه با فشار 90 بار 
ارس��ال و در پاالیشگاه با فشار 60 بار تحویل گرفته می شود. 
در حال حاضر به طور متوسط روزانه 120 هزار بشکه میعانات 
گازی ارسال می شود، البته ظرفیت خط لوله برای 360 هزار 
بش��که طراحی ش��ده و امکان افزایش ظرفیت تا 500 هزار 
بشکه وجود دارد. مدیرعامل پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس در مورد سوخت گاز نیز توضیح داد: این سوخت 
از شبکه سراسری دریافت می ش��ود. دادور در ادامه از تولید 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 در پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس خبر داد و گفت: روز سه ش��نبه سومین 
محموله 40 میلیون لیتری از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
به انبار ارس��ال ش��د. مجموعا 80 میلیون لیتر بنزین یورو 5 
از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس به شرکت ملی پخش ارسال 
شده اس��ت. به طور کلی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون 
لیتر بنزین از این پاالیشگاه تحویل سوخت کشور داده شده 
است که میزان اکتان این بنزین ها به جز سه محموله آخر که 
بیش از 91 بود 87 بوده اس��ت. وی ادامه داد: تا امش��ب یک 
محموله 20 میلیون لیتری دیگر نیز به ش��رکت ملی پخش 
ارسال می شود و امیدواریم تولید بنزین یورو 5 در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس ادامه داشته باش��د. مدیرعامل پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس در ادامه با اشاره به سرعت 
گرفتن فرآیند تولید بنزین در پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
طی سه ماه گذش��ته، گفت: در سه ماه گذشته تولید بنزین 
از 2.3 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر رس��یده اس��ت. دلیل 
اصلی سرعت گرفتن فرآیند تولید بنزین در این پاالیشگاه این 
بود که مقداری گوگرد در مبدل ها وجود داشت که شناسایی 
شد. همچنین مش��کل سیستم کنترل پاالیش��گاه برطرف 
ش��د و سیستم بخار پاالیشگاه نش��تی های بی حد داشت که 
برطرف ش��د. از س��وی دیگر پیگیری های الزم برای دریافت 
خوراک انجام شد و در حال حاضر خوراک به صورت ثابت به 

پاالیشگاه منتقل می شود.  



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۲هزار میلیارد تومان وام برای 
روستاییان، تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: سهم استان مازندران از این 

مبلغ، ۴۸۰ میلیارد تومان است. 
به گزارش مهر، علی ربیعی س��ه ش��نبه شب 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال 
جاری ۳ه��زار میلیارد تومان وام برای اش��تغال 
روستاییان داده شد و ۳هزار میلیارد دیگر تا پایان 

سال، اعطا خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه وام های اش��تغال تاسه 
برابر درآمدزایی روستاییان را افزایش خواهد داد، 
گفت: ازطری��ق صندوق کارآفرینی امید و منابع 
روستایی و عشایری، تس��هیالت ارزان قیمت با 
بهره ۴ تا ۶درصد و تسهیالت سرمایه در گردش 
با بهره ۸درصد در اختیار روستاییان، برای هر نوع 

تولید، قرار می گیرد. 
وزیر کارتعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 

منطقه ریکنده می تواند به عنوان خوشه محصوالت نیشکر که منحصر به فرد 
است معرفی شود، عنوان کرد: مزارع نیشکر در مقایسه با شالیزارها آب کمتری 
مص��رف می کنند، اما قیمت آن با برنج برابری می کند و به لحاظ اقتصادی به 

صرفه تر است. ربیعی با بیان اینکه مردم به خوردن محصوالت ارگانیک عادت 
کرده اند، خاطرنش��ان کرد: شکرقرمز یا نیش��کر به عنوان یک محصول کامال 
ارگانیک نقش مهمی در س��المت مردم ایفا می کند و سیاست ما براین است 
با درآمدزایی در کشت نیشکر به مصرف آب و 

کشاورزی لطمه وارد نیاید. 
وی تصریح کرد: س��ازمان فن��ی و حرفه ای 
هشت استاندارد برای کشت نیشکرتعریف کرده 
است که افراد می توانند با شرکت در کالس های 
آن، از آموزش ه��ای الزم برخ��وردار ش��ده و از 
صندوق کارآفرینی امید و مشاغل روستایی، وام 

دریافت کنند. 
وزی��ر در پایان گفت: هر روس��تا یک مزیتی 
دارد که براس��اس آن مزیت، به آن روس��تا وام 
داده می شود، لذا س��امانه این تسهیالت برای 
استانداری ها مشخص و منابع مالی در بانک ها 
تعیین شده و طرح ها برای بخش ها و روستاهای 
زیر ۱۰هزار نفر آماده شده تا کارها هرچه سریع تر و با دقت بیشترانجام شود. 

یادآور می ش��ود ۶۰ هکتار از اراضی روستای ریکنده زیر کشت نیشکر قرار 
دارد و از این گیاه هشت فرآورده تولید می شود. 

یک کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات با بیان اینکه اغتشاشات پیش آمده 
باعث اختالل در ادامه برخی از کسب وکارهای مجازی شده است، راه حل مقابله 
با این آسیب پذیری را تقویت شبکه های اجتماعی داخلی توسط دولت دانست. 

مهدی غیبی، کارشناس حوزه فناوری اطالعات 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه طبق برخی 
آمارها حدود ۱۵درصد از کسب وکارهای مجازی 
در چن��د روز اخیر و به خاطر آش��وب های پیش 
آمده از بین رفته اند، گفت: شبکه های اجتماعی 
از سویی ش��بکه عرضه بوده اند به این معنی که 
درصدی از فعالیت ها به صورت تلگرام به تلگرام 
بوده اس��ت که در آن بحث تبلیغات پا می گرفت 

که حاال به طور ۱۰۰درصد از بین رفته اند. 
وی اضافه ک��رد: بخش دیگری از فعالیت های 
مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی به صورت خارج 
از ش��بکه به ش��بکه بوده اند که آنها هم آسیب 
دیده اند،  به این معنی که این ش��بکه ها بستری 

ب��رای تبلیغات و معرف��ی تولیدات در حوزه های دیگ��ر بوده اند که حاال هم با 
اتفاقات پیش آمده و هم فیلتر شدن، کسب وکارها هم دچار مشکل شده اند. 

این کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات با بیان اینکه اساسا اتفاقات سیاسی 

در اقتصاد کش��ورها تأثیرگذار هس��تند، گفت: در حوزه ب��ورس و حوزه پولی 
و همین طور گردشگری و جذب سرمایه های بین المللی این گونه ناآرامی های 
سیاسی می تواند موجب افت در این حوزه های اقتصادی شود که برخی به طور 

کامل و برخی به طور نسبی آسیب می بینند. 
غیبی با بی��ان اینکه اکثر اس��تارت آپ های 
راه ان��دازی ش��ده توس��ط متولدی��ن دهه۷۰ 
راه ان��دازی ش��ده اند، اظهار ک��رد: اتفاقات رخ 
داده که عمدتا توس��ط متولدین همین دهه به 
وجود آمده است در نهایت باعث آسیب زدن به 
کسب وکارهای اقتصادی خودشان می شود. از 
سوی دیگر اما باید گفت شبکه های اجتماعی 
عالوه بر اینکه یک نیاز اجتماعی هستند حاال 
تبدیل به بستری اقتصادی هم شده اند که دیگر 
نمی توان به صورت کامال امنیتی با آن برخورد 
کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از کسب وکارها 
اپلیکیشن های مختلف و مربوط به خودشان را 
هم طراحی کرده اند، اظهار کرد: این می تواند راه حلی برای جلوگیری از آسیب 
دیدن این کسب وکارها باشد، ضمن اینکه باید پروژه جایگزین سازی شبکه های 

داخلی را با نمونه های خارجی هم به صورت بسیار جدی تری پیگیری کرد.

معاون صنایع دستی کش��ور از یک کارگاه تولید منسوجات سنتی 
بازدید و تأکید کرد: س��ازمان میراث فرهنگی از کارآفرینی روس��تایی 

حمایت می کند. 
اداره کل  روابط عموم��ی  به گ��زارش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
بهم��ن نامورمطل��ق معاون صنایع دس��تی 
کشور، ضمن بازدید از این کارگاه و فعالیت 
هنرمن��دان گفت: »معاونت صنایع دس��تی 
هم��واره از هنرمن��دان فع��ال ای��ن حوزه 
پش��تیبانی می کن��د و طرح های��ی از این 
قبیل برای اشتغال روستاییان و کارآفرینی 
در روس��تاها قابل توجه و ارائه اس��ت و ما 
به عنوان بخ��ش دولتی همواره از طرح های 
اشتغال زایی و کارآفرینی روستایی حمایت 

می کنیم.« 
نامورمطل��ق اف��زود: »ای��ن فعالیت های 

تولیدی در قالب پروژه می تواند از تسهیالت تخصیصی اعتبارات توسعه 
روستایی که امسال به ادارات ابالغ شده مورد حمایت قرار گیرد.« 

زوج هنرمند فعال در این کارگاه، با احیای هنر موج بافی در یکی از 

روستاهای منطقه کامیاران استان کردستان توانسته اند در ایجاد شغل 
در مناطق روستایی فعالیت کنند. 

احیای این پارچه و به کارگی��ری نقوش جدید و طراحی های نو در 
تولی��د ای��ن پارچه س��نتی و به کارگیری 
آن در تولید البس��ه بانوان مطابق سلیقه 
زوج  تالش ه��ای  دس��تاوردهای  از  روز، 
هنرمن��د آزاده یاس��من نب��ی زاده و علی 
خطیب شهیدی اس��ت که در این کارگاه 

فعالیت می کنند. 
این زوج همچنین سال هاست با تحقیق 
در زمینه ابریشم بافی کاشان و کاربرد آن 
در طراحی البس��ه مدرن امروزی با ایجاد 
تغیی��رات در رنگ و نقوش استفاده ش��ده 
در این پارچه ها سعی در بافت این پارچه 
با توجه به نیاز بازار و مطابق س��لیقه بازار 
ه��دف مصرف کنن��ده که اکث��را بانوان و 

جوانان امروزی هستند، دارد. 
در ای��ن بازدید، فری��دون میرزالو مدیرکل دفت��ر حمایت از تولید 

صنایع دستی نیز حضور داشت. 

به دلیل اس��تقبال از طرح اینترنت نامحدود رایگان شبانه همراه 
اول در پاییز، طرح فصل زمستان نیز ارائه شد. 

ب��ه گ��زارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات س��یار ایران، به 
دنبال طرح قبلی که در فصل پاییز 
اجرا ش��د، طرح ترافیک نامحدود 
رایگان شبانه، در زمستان نیز ارائه 

خواهد شد. 
در ای��ن طرح کلیه مش��ترکانی 
که از بس��ته های اینترنت نوترینو 
از  اس��تفاده می کنن��د، می توانند 
س��اعت ۳ بام��داد ت��ا ۷ صبح از 
ترافی��ک نامحدود رایگان بهره مند 

شوند. 
کلیه مشترکان اعتباری و دائمی 
ک��ه بس��ته اینترنت فع��ال دارند، 
می توانن��د از این طرح اس��تفاده 

کنند و این هدیه ش��امل مش��ترکانی که از اینترن��ت با تعرفه آزاد 
استفاده می کنند، نمی شود. 

بنابرای��ن گزارش، این طرح ش��امل ترافی��ک اینترنت بین الملل 
و همچنی��ن س��ایت های داخل��ی و ش��امل تمام بس��ته های یک 
 روزه، ی��ک هفت��ه، یک ماه��ه، ۳ماهه، 
۶ماهه، یک س��اله و س��ایر بس��ته های 
اینترن��ت مانن��د بس��ته های اینترن��ت 
همراهی و بسته های هدیه طرح تعویض 
س��یم به یوس��یم )۱۵ و ۲۰گیگابایت( 

می شود. 
از  از هری��ک  همچنی��ن مش��ترکین 
 ،*۱# مانن��د  فعالس��ازی  درگاه ه��ای 
پیام��ک   ،*۱۰۰۰#  ،*۱۰۰#  ،*۱۰#
و  س��ایت  وب   ،۱۰ پیام��ک   ،۸۰۸۰
اپلیکیش��ن »همراه من« و IVR اقدام 
به خرید بس��ته کنند، مشمول این طرح 

می شوند. 
گفتنی اس��ت ای��ن طرح ب��ه صورت 
خودکار برای کلیه مش��ترکانی که بسته 
دیتا دارند فعال ش��ده و نیازی به ش��ماره گیری ک��د خاصی برای 

فعال سازی طرح نیست. 

وزیر تعاون خبر داد 

اختصاص ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی روستایی
یک کارشناس مطرح کرد

الزام تقویت شبکه های اجتماعی داخلی
معاون صنایع دستی کشور: 

ادامه طرح ترافیک نامحدود رایگان شبانه همراه اول در زمستانسازمان میراث فرهنگی از کارآفرینی روستایی حمایت می کند

اغلب اس��تارت آپ های امروزی با هم��کاری میان دو یا چند نفر 
آغاز می ش��وند. چگونه می توان اختالف در طرز تفکر و چشم انداز 

میان شرکا را کنار گذاشت و به موفقیت رسید؟ 
به گزارش زومیت، تمام استارت آپ ها به این صورت آغاز می شوند 
که ش��خصی ایده جدید و بزرگی به ذهنش می رس��د و احس��اس 
می کن��د می تواند این ایده را تبدیل به فرصتی برای موفقیت کند. 
از آنجایی که اغلب کارها با کمک یک شریک بهتر پیش می روند، 
این ش��خص نیز تصمیم می گیرد اس��تارت آپ خود را با همکاری 
فرد دیگری رش��د دهد. اما این تصمیم گیری نباید عجوالنه باش��د 
زی��را تا به حال کس��ب و کارها و ایده های زیادی وجود داش��ته اند 
که به دلیل اختالف ش��رکا با شکس��ت روبه رو ش��ده اند. زمانی که 
کسب وکار جدیدی را با شخص دیگری آغاز می کنید، شاید ایده ها 
و اهداف مشترکی داشته باشید اما طرز تفکر و انگیزه های متفاوتی 
نس��بت به یکدیگر دارید. البته ناگفته نماند کسب وکارهای زیادی 
نیز وج��ود دارند که با وجود دو یا چند بنیان گذار توانس��ته اند به 
موفقیت های بزرگ دس��ت پیدا کنند. این یک واقعیت اس��ت که 
هیچ دو شخصی طرز تفکر یکسان ندارند، اما با این حال با رعایت 

یکسری نکات می تواند روابط کاری را بهبود دهد. 

۱- اخالق کاری
کارآفرین��ان افرادی هس��تند که س��خت کار می کنند، اما روش 
کار کردن در هر فردی متفاوت اس��ت. زمانی که س��رمایه جدیدی 
وارد کار می شود، ش��رکا تصمیم می گیرند تمام زمان خودشان را 
ب��ه کار اختصاص دهن��د، اما این موضوع در هر ف��ردی متمایز از 
ف��رد دیگر اس��ت. برخی افراد از س��اعت ۶ صبح تا ۱۰ ش��ب کار 
می کنن��د درحالی که برخی دیگر از ۱۰ صبح تا دو بعدازظهر زمان 
می گذارند. هر شخصی تواناهایی متفاوتی داشته و تعریف متفاوتی 

از موفقیت دارد. این اختالف ها باید توسط همه پذیرفته شود. 

۲- طرز تفکر
طرز تفکر و سابقه کاری شرکا مهم است. معموال تقسیم وظایف 
کاری میان دو نفر به این صورت اس��ت که یک ش��خص قراردادها 
و پروژه های جدید را جذب می کند و ش��خص دیگر با برنامه ریزی 
دقی��ق کاری می کند که پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برس��ند. 
ش��خصی که پروژه ها را جور کرده اس��ت وارد جزییات نمی ش��ود 
و این موضوع را به ش��خص دیگر می س��پارد. اگر دو طرف از نقاط 
ضعف و نقاط قوت یکدیگر باخبر نباش��ند همکاری س��ختی پیش 
رو خواهند داشت. ش��رکای تجاری باید از توانمندی های یکدیگر 
اطالع داش��ته باشند. یک کس��ب و کار زمانی به مشکل برمی خورد 
که هر دو نفر دارای طرز تفکر مش��ابه باشند، یعنی به عنوان مثال 
ه��ر دو در مذاکرات عالی عمل کنند یا هر دو برنامه ریزی س��خت 
و فش��رده ای برای انجام امور داشته باش��ند. گاهی اوقات اختالف 
در طرز تفکر و نحوه عمل آنها اس��ت که باعث می شود دو شریک 

تجاری مکمل یکدیگر بوده و کار را پیش ببرند. 

۳- پول
یک��ی از مهم ترین جنبه های هر کاری را پول تش��کیل می دهد. 

برخی افراد دوس��ت دارن��د درآمد حاص��ل از کار را خرج کارهای 
بیه��وده ای مانند خرید میز جدید برای ش��رکت کنند درحالی که 
شریک تجاری آنها ترجیح می دهد این پول به عنوان سرمایه جذب 
ش��ده و کار جدیدی با آن انجام شود. برقراری تعادل میان این دو 
طرز تفکر دش��وار اس��ت و تعیین اهداف صحیح مالی برای رشد و 

بقای کسب وکار ضروری است. 

۴- دو دوست صمیمی، یک همکاری شکست خورده
گاه��ی اوقات صمیمیت دو ش��ریک تجاری به ضرر کس��ب و کار 
تمام خواهد ش��د. کس��ب وکارهای زیادی وجود داش��ته اند که با 
وجود موفقیت و درآمدهای بس��یار نتوانس��ته اند به کار خود ادامه 
دهن��د. درحالی که همه چیز خوب پیش می رفته و هر ش��خص به 
وظایف خود رس��یدگی می کرده است ناگهان سؤال هایی در مورد 
هزینه های خاص یا اخالق کاری مطرح می ش��ود که همه چیز به 
ه��م می خورد. نه تنها رابطه دوس��تی میان این دو ش��ریک از بین 
می رود، بلکه کسب وکار نیز برای همیشه تعطیل خواهد شد. شاید 
هر کدام از این دو ش��خص با س��رمایه گذاری روی کار دیگری به 
موفقیت برس��ند اما رابطه دوستی میان آن دو هرگز به حالت قبل 

بر نخواهد گشت. 

دستورالعمل هایی برای موفقیت
همانطور که پیش تر گفتیم کسب وکارهای بسیار زیادی هستند 
ک��ه با وجود اختالف های زیاد توانس��ته اند در کار خود به موفقیت 
برسند. در ادامه به بررسی دستورالعمل هایی می پردازیم که شانس 

موفقیت را افزایش خواهند داد. 
۱- قبول کنید که راه اندازی کسب وکار ترسناک است. همکاری 
تجاری کمک می کند که بار ترس میان چند نفر تقسیم شود و هر 

شخص راحت تر به مسئولیت های خود رسیدگی کند. 
۲- شما و شخصی که قصد دارید با او همکاری کنید باید اهداف 
و چشم اندازهای یکسان و واضح داشته باشید و بدانید که از آینده 

کسب و کار چه انتظاری دارید. 
۳- اگ��ر پی��ش از آغ��از همکاری با ش��خص مورد نظر دوس��ت 
صمیمی بوده اید، بدانید که کس��ب و کار می تواند به رابطه دوستی 
لطم��ه وارد کند. همچنین در م��ورد همکاری با اعضای فامیل نیز 

احتیاط کنید. 
۴- از یکدیگر بپرس��ید چه اهدافی در زندگی دارید. منظور فقط 

کسب درآمد نیست در مورد اهداف شخصی نیز صحبت کنید. 
۵- وظایف و مس��ئولیت های یکدیگ��ر را به طور کامل در قرارداد 
ش��رح دهید و امضا کنید. حتما این موضوع را در نظر بگیرید که 
اگر اوضاع خوب پیش نرفت استراتژی مناسبی برای خروج داشته 

باشید. 
منظور از بررسی کردن این نکات این نیست که با هیچ شخصی 
وارد ش��راکت نش��وید، منظور این است که هوش��مندانه برخورد 
کنید. از روی احس��اس تصمیم گیری نکرده و کس��ب و کار را فدای 
صمیمیت نکنید. راه اندازی یک کسب وکار بسیار هیجان انگیز است 
پس با رعایت نکات حرفه ای شانس موفقیت خود را افزایش دهید. 
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 دوستان عزیزم، بهبود بازاریابی و فروش در کسب و کار اینترنتی به صورت 
مداوم بسیار مهم است و همواره باید به آن توجه شود. همانطور که می دانید 
اگر در ش��رایط فعلی خود باقی بمانید، توس��ط رقبای خود به زیر کش��یده 

خواهید شد و به کلی کسب و کار را از دست خواهید داد. 
در این مقاله قصد دارم ۲۷ نکته برای بهبود کسب و کار اینترنتی و افزایش 
درآمد را با در نظر گرفتن س��ئو سایت و بازاریابی اینترنتی بیان  کنم. نکته 
کلیدی این است که تقریبا پیاده سازی آنها نیاز به هزینه ای نخواهد داشت و 

در عین حال بسیار ثمربخش نیز خواهد بود. 
۱- اس��تفاده از گوگل سرچ کنسول )گوگل وبمستر تولز(: شما با این کار 
به راحتی می توانید عملکرد وب س��ایت خ��ود را تحلیل و عملکرد محتوای 
سایت را رصد کنید، میزان ترافیک ورودی و خروجی کاربران را آنالیز کنید، 

از میزان بازخورد بک لینک های ساخته شده مطلع شوید و...
 Search س��ایت و بارگ��ذاری آن در XML ۲- به روزرس��انی نقش��ه

.Bing Webmaster Tools گوگل و Console
۳- پیاده س��ازی فرآیند سئو محلی برای وب سایت کسب و کار اینترنتی 
خود. این کار باعث می ش��ود بتوانید موقعیت خود را در نتایج جست وجوی 

محلی بهبود ببخشید. 
۴- استفاده از ابزار گوگل آنالیتیک جهت بررسی کمپین ها، رفتار کاربران، 

صفحات سایت و کمپین های مختلف بازاریابی اینترنتی. 
۵- به اش��تراک گذاری اطالعات مناسب و مفید در سایت ها و شبکه های 
اجتماعی برای به دست آوردن بک لینک های باارزش و نیز افزایش ترافیک 

ورودی سایت. 
۶- عضوی��ت در تاالرهای گفت وگوی مرتبط با موضوع وب س��ایت خود 
جهت اشتراک گذاری محتوای سایت و به دست آوردن بک لینک و مخاطب 
مرتبط. همچنین می توانید برای تولید محتوا ایده های خوبی را نیز به دست 

بیاورید. 
۷- همکاری با سایت های مشاغل محلی مرتبط با کسب و کار خود برای 

جذب مخاطب و مشتری بالقوه. 
۸- از افراد پرنفوذ مرتبط با بیزینس خود در رس��انه های اجتماعی جهت 
به اش��تراک گذاری مطالب، گرفتن بک لینک و جلب توجه مخاطب مرتبط 

استفاده کنید. 
۹- در سایر وبالگ ها و وب سایت های مشابه، با استفاده از نام برند کسب 

و کار خود، نظر دهید. 
۱۰- تولی��د محتوای باارزش و مفید. همچنین، آدرس دهی منابع خود را 
ب��ه صورت دقیق انجام دهی��د و از تصاویر مرتبط و باکیفیت در مقاله خود 

استفاده کنید. 
۱۱- مقاالتی را تولید و منتش��ر کنید که در آنها به سواالت مهم کاربران 
پاس��خ داده اید؛ اینگونه می توانید با اس��تفاده از تاکتیک بازاریابی ویروسی 

مخاطبان جدیدی برای خود پیدا کنید. 
۱۲- از متا تگ عنوان در وب س��ایت خود استفاده کنید. این تگ ها برای 

کاربران و سئو سایت بسیار مفید هستند. 
۱۳- از توضیح��ات منحصر به ف��رد )متا تگ توضیحات( در هر صفحه از 

سایت خود استفاده کنید. 
۱۴- وب��الگ و یا تاالرهای گفت وگو ایجاد و همواره س��عی کنید مطالب 

به روز و مرتبط با وب سایت خود را در آن قرار دهید. 

۱۵- از ابزارهای آنالیز بک لینک برای بررسی بک لینک هایی که به دست 
آورده اید استفاده کنید تا از کیفیت آنها مطمئن شوید. 

۱۶- بازاریابی ویدئویی را فراموش نکنید. از محصوالت یا هر نوع کس��ب 
و کار خود ویدئو تهیه کنید و در س��ایت و دیگر رس��انه های اشتراک گذاری 
 ویدئ��و مانند آپ��ارات و یوتیوب ق��رار دهید. محتوای ویدئ��و باید مرتبط با 
کسب وکارتان باشد. برند و لینک سایت خود را در انتهای ویدئو قرار دهید 
تا بتوانید مخاطب بیشتری جذب کنید. همچنین اجازه اشتراک گذاری ویدئو 

را به کاربران خود بدهید. 
۱۷- در فیس بوک یک صفحه اختصاصی ایجاد کنید. برای حضور در این 
شبکه اجتماعی پرمخاطب، نیازمند هزینه باالیی نیستید و با صرف کمترین 
هزین��ه می توانید مخاطبان جدیدی جذب کنید. البته به ش��رط آنکه یک 
استراتژی مشخص و هدفمند برای فعالیت شبکه های اجتماعی داشته باشید. 
۱۸- از توییتر برای به اشتراک گذاری مطالب خود استفاده کنید. اگر عضو 
نیس��تید یک اکانت ایجاد کنید، زیرا اخیرا توییتر در موتورهای جست وجو 

مورد توجه قرار گرفته است. 
Pinterest -۱۹ و اینستاگرام نیز از دیگر شبکه های اجتماعی پرمخاطب 

هستند. پس فعالیت مداوم، مفید و موثر را در آنها فراموش نکنید. 
۲۰- در توییتر لیس��تی از مشتریان و ش��رکت هایی را که به آنها اعتماد 
 RSS دارید ایجاد کنید. از این لیست جهت رصد محتوای آنان با استفاده از

Reader بهره بگیرید. 
۲۱- محتوای باکیفیت، جذاب و مفید تولید کنید و با استفاده از کمپین 
در ش��بکه های اجتماعی، آنها را به اشتراک بگذارید تا بتوانید مخاطب را به 

سایت خود هدایت کنید. 
۲۲-همواره از گوگل آنالیتیک جهت رصد وب سایت خود استفاده کنید. 
لینک هایی را که به وب سایت شما ارجاع داده می شوند و یا به وب سایت شما 

منتهی می شوند به طور دقیق بررسی کنید. 
۲۳- از ثبت مکان کسب و کار در گوگل مپ غافل نشوید، زیرا این کار یک 

سیگنال مثبت جهت افزایش اعتماد به گوگل ارسال می کند. 
 HTML روی کده��ای  Schema ۲۴- اضافه ک��ردن نش��انه گذاری
وب س��ایت، ای��ن کار باع��ث بهبود نمایش وب س��ایت ش��ما در موتورهای 

جست وجو می شود. 
۲۵- از ریسپانس��یو بودن س��ایت خود در تمامی پلتفرم ها به خصوص در 
موبایل اطمینان حاصل کنید. همچنین س��رعت بارگذاری س��ایت خود را 
به طور مداوم بررس��ی و اش��کاالت موج��ود در آن را رفع کنید. می توانید با 
اس��تفاده از PageSpeed Insights  س��رعت سایت خود را در دو نسخه 

دسکتاپی و موبایلی بررسی کنید. 
۲۶- ب��رای موفقیت باید همواره آخرین مطالب آموزش س��ئو س��ایت و 
بازاریاب��ی اینترنتی را مورد مطالعه ق��رار دهید، چون همانطور که می دانید 
این دو حوزه به شدت به هم وابسته و همواره در حال تغییر و تحول هستند. 
۲۷- از تاکتیک پست مهمان برای ترویج برند خود به دیگران استفاده 
کنی��د، اما نکته ای که وجود دارد این اس��ت که زمان��ی می توانید از این 
تاکتیک اس��تفاده کنید که به اندازه کافی در کار خود مهارت پیدا کرده 
باشید و دیگران مشتاق منتشرکردن پست شما در وب سایت خود باشند. 
در اس��تفاده از این تکنیک باید به این نکته توجه داشته باشید که پست 
خود را در وب س��ایت های باکیفیت، معتبر و مرتبط با کس��ب و کار خود 

منتشر کنید. 
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ایالن ماسک ۲۰۱۸ را با سود یک میلیون  دالری آغاز 
کرد. او توانست تا این یک میلیون دالر را به سرمایه پروژه 

جاه طلبانه   شرکت حفاری اش اضافه کند که به ادعای وی 
می تواند ازدحام ترافیک شهری را کاهش دهد. 

به گزارش دیجیاتو، ایالن ماسک با به حراج گذاشتن 
کاله های ۲۰ دالری Boring Company )شرکت حفاری( در 

مهر ماه سال قبل، موفق شد ۵۰ هزار عدد از این محصول را طی 
دو ماه به فروش برساند، درحالی که این یک میلیون دالر قسمت 
بسیار کوچک از سرمایه مورد نیاز برای این پروژه را تأمین کند، 

 اما این کاله توانسته آوازه و اسم
 Boring Company را به گوش بسیاری برساند. 
در واقع این مسئله موجب شده که ایالن ماسک 
۲۰۱۸ را با یک برد در بازی تبلیغاتی شروع کند و 
به شکلی متفاوت نام کمپانی جدید خود را بر سر 

زبان ها بیندازد. 
برای کسانی که نمی دانند باید گفت که 

 Boring Company شرکت جدید ماسک
قرار است تونل سازی را از نو ابداع کرده و 

برای همیشه ترافیک های کشنده سطح 
شهر را از بین ببرد. 

 »ایالن ماسک«، مدیرعامل »اسپیس 
اکس« و »تسال« زمانی که در ترافیک 
جهنمی لس آنجلس گرفتار شده بود 

ایده ای به ذهنش رسید و بالفاصله با 
انتشار توییتی اعالم کرد قصد دارد در 

زمینه تونل سازی و رفع ترافیک فعالیت 
کند. 

قرار است با ایجاد شبکه ای از تونل های 
پیشرفته زیر شهرهای آمریکا امکان تردد 
سریع خودروها با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر 
ساعت و بدون هیچ ترافیکی فراهم شود. 

این تونل ها قرار است ۱۳.۵ متر زیر 
مسیرهای عمومی اطراف دفتر مرکزی 

اسپیس اکس حفر شوند. این شرکت به 
شهروندان لس آنجلس قول داده که در صورت 

جابه جایی یک سانتی متری خاک سطح فوقانی، 
پروژه بالفاصله متوقف شود. 

 گفتنی است که حفاری تونل مذکور ابتدا از زیر 
مقر اسپیس اکس شروع شد و در شهریور ماه نیز 

 Boring شورای شهر هاوتورن واقع در ایالت کالیفرنیا، به
Company، اجازه داده تا به صورت آزمایشی، تونلی به 

طول ۳.۲ کیلومتر زیر شهر حفر کند. چندی پس از آن نیز 
ایالن ماسک تصویری از یک خودروی تسال مدل S در این تونل 

آزمایشی را منتشر کرد. 
حال اینکه ایالن ماسک ۲۰۱۸ را طوری پیش ببرد که بتواند روند ساخت 

تونل های Boring Company را به مرحله عملیاتی برساند خود وابسته به 
فاکتور های مختلفی است. اما با توجه به سابقه ایالن ماسک و ایده های عجیبش 

باید انتظار فعالیت های غریب وی نیز باشیم. 
او جدیدا اعالم کرده که با اتمام فروش کاله ها سراغ حراج اسلحه های شعله  
افکن خواهد رفت. در جواب این ادعا باید گفت که هیچ چیزی از ایالن ماسک 

بعید نیست. 
 

کلید موفقیت در شراکت تجاری چیست نکات بهبود کسب و کار اینترنتی

ایالن ماسک ۲۰۱۸ را با سود 
 یک میلیون  دالری

آغاز کرد

پنجشنبه۸
14 دی 1396
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دریچهیادداشت

کارگاه آموزش��ی »مدیریت زم��ان و برنامه ریزی« به هم��ت بنیاد نخبگان 
استان ایالم برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، کارگاه آموزشی »مدیریت 
زم��ان و برنامه ریزی« با هدف افزایش اثربخش��ی، کارایی و بهره وری اجتماع 

نخبگان بومی، به همت بنیاد نخبگان استان ایالم برگزار شد. 
رض��ا خانی، رئیس بنیاد نخبگان اس��تان ایالم توانمندس��ازی س��رآمدان و 
مس��تعدان برتر در زمینه برنامه ریزی صحیح تحصیلی و شغلی را از مهم ترین 
اهداف این کارگاه دانس��ت و گفت: درک اهمیت زمان و برنامه ریزی دقیق بر 

مبنای آن، از مهم ترین ارکان موفقیت است. 

با تأکید بر لزوم افزایش اثربخشی

 کارگاه آموزشی »مدیریت زمان
 و برنامه ریزی« برگزار شد

پاویون ملی محصوالت دانش بنیان ایرانی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی در نمایش��گاه کامپوزیت 
اکسپوی مس��کو برگزار می ش��ود که در این رویداد شش شرکت دانش بنیان 
دس��تاوردهای خود را ارائه می دهند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخب��گان، پاویون ملی ش��رکت های دانش بنیان برای دومین س��ال با حمایت 
 Composite Expo معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه
روسیه )مسکو( برگزار می شود. توس�عه صادرات، همکاری ها و تعامالت علمی، 
فناورانه و نوآورانه بین المللی ش��رکت های دانش بنیان از جمله اهداف حضور 

این شرکت ها در این رویداد است. 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پاویون ملی محصوالت دانش بنیان در نمایشگاه 
کامپوزیت اکسپوی مسکو برگزار می شود

امیر قمصری



طبق گزارش هایی که اخیرا منتش��ر 
شده است، اینستاگرام ۵۸ بار بیشتر از 
فیس بوک  امکان تعامل دنبال کنندگان 
برن��د  ب��ا  مخاطب��ان  و   )follower(
را فراه��م می کن��د و ۱۲۰ بار بیش��تر 
از تعامل��ی را ک��ه توییتر ب��ه ازای هر 
دنبال کنن��ده دارد، در اختی��ار برندها 
ق��رار می  دهد. اینس��تاگرام ع��اوه بر 
آنکه پتانس��یل ایجاد تعامل باال با برند 
را دارد، فرص��ت منحص��ر به فردی نیز 
برای ارتباط شرکت با مشتریان  فراهم 
از داستان س��رایی های بصری  می کند، 
و محتوایی که توس��ط مخاطبان ایجاد 
می ش��ود گرفته تا ویدئوه��ای خاقانه  
۱۵ ثانیه ای. تردی��دی وجود ندارد که 
برندسازی در اینستاگرام بهترین امکان 
و نقطه حساسی برای برقراری تعامل با 

مشتریان است. 
اگر تازه کسب وکار خود را راه اندازی 
کرده ای��د ی��ا ب��ه دنب��ال راه��ی برای 
غن��ی ک��ردن اس��تراتژی بازاریاب��ی و 
اس��تراتژی های برند خود هس��تید، در 
ادام��ه پنج نکت��ه جه��ت برندینگ در 

اینستاگرام، بیان شده است. 

در  برندس�ازی  ب�رای   -۱
اینستاگرام، یاری طرفداران تان در 

تعریف داستان برندتان
م��ورد  در  اینس��تاگرام  تم��ام 
داستان سرایی بصری اس��ت، مردم در 
سرتاسر دنیا از طریق به اشتراک گذاری 
ش��وق و عاقه خود برای ثبت بهترین 
با هم  لحظات  ش��ان توس��ط عکس ها، 
اس��تراتژی  می کنند.  برق��رار  ارتب��اط 
اینستاگرام شما باید با داستان برندتان 
آغاز ش��ود و ت��ا جای ممک��ن در بین 
به گردش  داستان س��رایی های موجود 
درآید )یعنی توس��ط عده زیادی دیده 
ش��ود(، حت��ی ش��اید از طرفداران تان 
درخواس��ت کنید داستان شان را بازگو 

کنند. 
ب��رای مث��ال اگر ش��ما ی��ک مغازه  
جواهرفروش��ی دارید می توانید در ایام 

نزدی��ک ب��ه ولنتاین برای ه��ر یک از 
محصوالت خود داس��تانی تعریف کنید 
و در صفحه   اجتماعی خود به اشتراک 
بگذاری��د، مطمئنا توجه اف��راد زیادی 
به داس��تان ش��ما جلب می شود و چه 
بس��ا تصمیم بگیرند این داستان را در 

زندگی خود نیز پیاده کنند.
 از محصوالت عکس های زیبا و واضح 
بگذارید و س��عی کنید رن��گ زمینه را 
مبنی بر پالت رن��گ برند خود انتخاب 

کنید. 
از طرفداران ت��ان  حت��ی می  توانی��د 
بخواهید داس��تان  های عاش��قانه ای در 
قال��ب مثا ۶ تا ۱۰ کلم��ه بگویند و با 
هش��تگ# مرتب��ط که از قب��ل تعریف 
کرده  ای��د، آن را به اش��تراک بگذارند. 
برگزاری چنین کمپینی باعث می شود 
داس��تان های به خصوص��ی در ه��ر دو 
وجه تعریف ش��ود، یعنی هم داس��تان 
طرف��داران و هم داس��تان برن��د که با 
توجه به موضوع انتخابی می  تواند عاوه 
بر تأثیرگذاری باال سبب شود برند شما 
با آن موضوع خاص در ذهن مش��تریان 

تداعی شود. 

۲- نکته کلیدی مهم برندس�ازی 
در اینس�تاگرام: اهمیت به کیفیت 

باالی تصاویر
م��ردم معم��وال فق��ط چن��د دقیقه 
را ص��رف م��رور مطال��ب اینس��تاگرام 
خ��ود می کنند و فقط ب��ا محتوایی که 
توجه آنها را جلب کن��د، تعامل برقرار 

می سازند. 
الزم اس��ت برند ش��ما عکس هایی با 
کیفی��ت، الهام بخش و مرتب��ط با برند 
را به اش��تراک بگذارد تا ب��ا مخاطبان 
هدف  ت��ان تعامل برقرار کن��د و آنها با 
داستان برند شما ارتباط برقرار کنند. 

کیفیت عکس ه��ا و تصاویر می تواند 
معناه��ای گوناگونی داش��ته باش��د، از 
عکس های حرفه  ای و عکس های گرفته 
شده توسط دوربین گوشی تلفن همراه 
گرفته تا ترکیب��ات و نماهای جذاب و 
موضوع انتخابی، تمام این موارد باید به 

دقت و درست انتخاب شوند. 

در  برندس�ازی  ب�رای   -۳
اینس�تاگرام هشتگ های مربوط به 

خود را جمع آوری کنید
اس��تفاده از هش��تگ  ها روش بسیار 
خوبی اس��ت برای آنکه مش��خص شود 
پس��ت  ها )و محت��وای برندتان( مربوط 
به اینس��تاگرام است. اینس��تاگرام این 
ام��کان را ب��رای کاربران خ��ود فراهم 
ک��رده تا بتوانند در هر پس��ت حداکثر 
از ۳۰ هش��تگ اس��تفاده کنند، اما این 
به آن معنا نیس��ت که ش��ما مجبورید 
از ۳۰ هشتگ اس��تفاده کنید تا تعداد 
باش��ید.  داش��ته  بیش��تری  الیک های 
اینستاگرام به برندها پیشنهاد می  دهد 
که بر اس��تفاده از هشتگ مناسب برای 

برندشان، تمرکز کنند. 
از جمع آوری هشتگ های مرتبط که 
برندتان می  تواند از آنها اس��تفاده کند، 
ش��روع کنید. این مورد می  تواند شامل 
هش��تگ های عامت گ��ذاری ش��ده با 
برند مانند نام برند یا ش��عار برند باشد. 
هش��تگ هایی که ب��ه کار می برید باید 
نام کمپین برندتان را داش��ته باش��ند. 
می توانی��د از ن��ام محص��والت خود به 
عنوان هشتگ اس��تفاده کنید یا حتی 
م��کان مغازه های خود ی��ا جایی را که 
عکس در آنجا گرفته ش��ده مش��خص 
کنید. می  توانید شعار تبلیغاتی را برای 
برند خود انتخ��اب و کمپینی پیرو آن 
راه ان��دازی کنید و نام هش��تگ را نیز 
متناس��ب با آن انتخ��اب کنید، به این 
ص��ورت حرکتی عظیم در ش��بکه های 
اجتماع��ی پیرو کمپین ش��ما ش��کل 
خواهد گرفت و به ساخت برند شما در 

اینستاگرام کمک می کند. 

۴- حرف�ه ای عم�ل کنی�د: پیدا 
ک�ردن طرف�داران و تأثیرگ�ذاران 

شبکه  اجتماعی اینستاگرام
مطالع��ه اخی��ر Millennials این 
چنی��ن گ��زارش می ده��د: اف��راد ب��ه 
اطاعات��ی که از محتوای تولید ش��ده 
توس��ط کارب��ران دریاف��ت می کنن��د 
۵۰درص��د بیش��تر از اطاع��ات منابع 
رس��انه ای از جمله تلویزیون، روزنامه و 

مجل��ه، اعتماد دارند و در مورد تصمیم 
خری��د، محتوای تولید ش��ده توس��ط 
کاربران ۲۰درصد بیش��تر از هر رسانه  

دیگری تأثیرگذاری دارد. 
محتوای تولید ش��ده توس��ط کاربران 
می تواند برای هدف شما قدرتمند باشد، 
ام��ا همچنین روش خوبی اس��ت برای 
متش��خص کردن طرفداران و تش��ویق 
آنها به تعامل با محتوای شما و محتواها 
و پس��ت  هایی که آنها در مورد برند شما 
منتشر کرده اند. ش��ما می  توانید میزبان 
یک مس��ابقه هش��تگی# در اینستاگرام 
باش��ید و جه��ت ایجاد محت��وای تولید 
ش��ده توس��ط کاربران ب��رای برند خود 
تاش کنی��د، اما آس��ان ترین راه برای 
کس��ب محت��وای تولید ش��ده توس��ط 
کاربران آن اس��ت که خارج از صفحات 
خود به دنبال آن بگردید تا آن را بیابید. 
به دنبال هشتگ  های معروفی که مربوط 
به برند ش��ما اس��ت بگردید و عکسی را 
بیابید ک��ه در مورد برند ش��ما صحبت 
کن��د و مخاطبان ت��ان نی��ز از آن لذت 
ببرند. به صاحبان تصاویر دسترسی پیدا 
کنی��د و از آنها بخواهید مش��خصه های 
تصاویر خود را در صفحه  اجتماعی شما 
بازگو کنند و در پس��ت  های خود به آنها 

اعتبار ببخشید. 

برخورد  برای  یکپارچه سازی   -۵
مؤثر

ب��ا اس��تفاده از بازاریاب��ی محت��وا از 
طریق تمام محتواهای فوق العاده ای که 
خودتان ایجاد می کنید و یا از محتوای 
ق��ادر  برمی گزینی��د،  طرفداران ت��ان 
خواهید بود آنها را با وب سایت برندتان 
یکپارچ��ه کنی��د که به عنوان روش��ی 
دیگ��ر برای تعامل ب��ا مخاطبان تان در 
موقعیتی که آنها با برند شما در تعامل 
هستند، ش��ناخته می شود. مشتریان از 
شبکه های اجتماعی و وب سایت ها در 
موقعیت ه��ای مختل��ف در چرخه عمر 
خرید خود استفاده می کنند، پس چرا 
توج��ه آنها را به پیام برند خود، آن  هم 

از طریق کانال خود جلب نکنیم. 
belovedmarketing :منبع

۵ نکته بازاریابی جهت برندسازی در اینستاگرام
کارگاه برندینگ

 برندینگ؛ معنا بخشیدن
 به یک نام

برندینگ یا همان برند سازی یکی از مهم ترین ابعاد 
هر کس��ب وکاری، کوچک یا ب��زرگ، خرده فروش یا 
بنگاه به بنگاه )B2B(اس��ت. در ب��ازار رقابتی امروز، 
اس��تراتژی برند قوی و مؤثر، مزیت عمده ای به شمار 
می رود، اما برند سازی واقعا چه معنایی دارد و چگونه 

بر کسب وکار شما اثر می گذارد؟ 

برند سازی چیست؟ 
 ،)Branding( اس��تراتژی نام تجاری، برندسازی
فرآیند معنا بخش��یدن به یک نام اس��ت. برندسازی 
مجموعه ای از راهکارهاس��ت که به نام تجاری ش��ما 
هویت مش��خصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت 
به رقبا مش��خص و متمایز می کند. برندسازی شامل 
مباح��ث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه س��ازی 
برن��د، انتخاب نام مؤثر ب��رای برند، ایجاد طبقه بندی 
جدی��د، انتخاب رنگ برند و طراح��ی لوگو برای آن، 
بس��ط برند یا مح��دود کردن دامن��ه تمرکز، عمق و 
ارزش برن��د، روابط عمومی، رویدادس��ازی، تبلیغات 

و... است. 
در حقیقت در برندس��ازی تاش بر این اس��ت که 
مشخصه های برند که در قسمت باال هم به آن اشاره 
ش��د، به نحوی در ذهن مش��تریان جایگذاری شود و 
بتواند جایگاه خوش حس��ی برای ش��ان داشته باشد. 
ب��ه زبان دیگر می توان برندس��ازی را اینگونه تعریف 
ک��رد: »جایگاه ذهنی یک برند در ذهن مش��تریان و 

بازارهدف آن کسب و کار.«
 ب��ه گفت��ه اَل ریس و لورا ریس در کتاب س��قوط 
تبلیغ��ات و ظه��ور رواب��ط عموم��ی، کارآفرین��ی و 
راه اندازی یک کس��ب و کار ب��دون تفکر برندینگ و 
محوریت برند برای آن یک اش��تباه نابخش��ودنی در 

تجارت است! 

ضرورت برندسازی یا برندینگ
ضرورت داش��تن برند از این روس��ت ک��ه با توجه 
ب��ه حرکت جوام��ع مصرفی به س��مت  مدگرایی، در 
اختیار داش��تن برند یا نام های تجاری معتبر یکی از 
راهکارهای ایجاد تمایز و ش��خصیت به شمار می رود. 
اهمیت برند برای مش��تری به واسطه دانش مشتری 
از برند ایجاد می ش��ود که به واسطه تعدادی از عوامل 
ناشی می شود، اما ش��اید دو مورد زیر مهم ترین آنها 

باشند: 
عمق برند؛ یا به عبارتی اولویت ذهنی مش��تری در 
انتخاب برند در میان س��ایر برند های مش��ابه، به طور 
مثال بس��یار از افراد پس از شنیدن کلمه نوشابه در 

ذهن شان بافاصله کوکاکوال تداعی می شود. 
گس��تردگی برن��د؛ هرچ��ه رابطه مش��تری با برند 
پیچیده تر باش��د یا به عبارتی توس��ط تنوع تعامات 
برند در ذهن بیش��تر باش��د، فرصت ساخت وفاداری 
بلندمدت بیش��تر است. همانند ش��رکت هایی چون 

گوگل و آمازون. 

روش های برندسازی
گزارش ه��ای  و  پیام ه��ا  حاص��ل  برندس��ازی 
رسانه هاس��ت. ه��ر قدر تع��داد این پیام ها بیش��تر و 
محت��وای آنها مطلوب تر باش��د، نام تج��اری قوی تر 
خواهد ش��د. برندس��ازی آن قدرها هم ساده نیست، 
چراکه هیچ��گاه دو برند مثل هم عمل نمی کنند. در 
حقیقت هدف اصلی برندسازی این است که یک کاال 
یا یک تج��ارت از رقبایش متمایز دیده ش��وند. پس 
نمی توان ب��رای تمامی برنده��ای موفق، یک فرمول 

جادویی واحد در نظر گرفت. 
برای س��اختن یک برند پرجذب��ه باید پنج اصل را 

رعایت کنید: 
۱- متمایز شوید. 

۲- همکاری کنید. 
۳- نوآوری کنید. 

4- اعتبار ببخشید. 
۵- فرهنگ سازی کنید. 

هش��ت ابزار در اختیار مدی��ران بازاریابی قرار دارد 
تا از طریق آن با مش��تریان ارتباط برقرار کرده و یک 

برند قوی در بازار بسازند: 
تبلیغات، روابط عمومی، پیش��برد فروش، بازاریابی 
مس��تقیم، فروش شخصی، بس��ته بندی، رویدادها و 

حامی گری، خدمات مشتری.
انواع برندسازی 

ان��واع  از  تاکن��ون دس��ته بندی ه��ای مختلف��ی 
برندسازی توسط اساتید این حوزه ارائه شده است و 
اگر بخواهیم برجس��ته ترین نوع این دسته بندی ها را 

برشماریم به شرح زیر است: 
 :Co-Brandingبرندس�ازی مش�ارکتی ی�ا

مشارکت با برندی دیگر جهت دستیابی به هدف
برندس�ازی دیجیتال: وب س��ایت، رس��انه های 
اجتماعی، بهینه س��ازی موتور جست وجو، استفاده از 

وب برای تجارت
 : ersonal Brandingبرندسازی شخصی یا
روش هر فرد برای ایجاد اعتبار و شهرت برای خودش
برندس�ازی عّل�ی: برندت��ان را ب��ا ی��ک نی��ت 
خیرخواهان��ه همس��و کنید، یا مس��ئولیت اجتماعی 

شرکت
برندس�ازی کشوری: تاش برای جذب توریست 

و کسب و کار.
bigwallet :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

چ�را خری�د تبلیغ�ات ب�ه ص�ورت 
برنامه ریزی شده مهم است؟ 

امروزه کسب وکارها با استفاده از قدرت سیستم های 
نرم اف��زاری قادر هس��تند تبلیغات خود را به س��ادگی 
در مع��رض دید مش��تریان بالقوه ق��رار دهند. نمایش 
تبلیغات بر اساس هدفمندی هایی مانند سن، جنسیت، 
 موقعی��ت جغرافیایی و غیره در دس��ترس اس��ت تا به 

اثر بخشی بیشتر کمپین های دیجیتال کمک کند. 
ک��ردن  مش��خص  و  زمانبن��دی  مدیری��ت 
نمایش دهن��دگان از دیگر مواردی هس��تند که تفاوت 
دنیای بازاریابی دیجیتال را نسبت به روش های سنتی 
نمایان می سازد، بنابراین بازاریابی دیجیتال با تکیه بر 
ماش��ین ها س��عی می کند همواره بهترین مخاطبان را 

هدف قرار دهد. 
اینک��ه ماش��ین ها )سیس��تم های  ام��ا در جه��ت 
هدفمندی ه��ا  و  ویژگی ه��ا  بتوانن��د  نرم اف��زاری( 
را ب��ه درس��تی پیاده س��ازی کنن��د نیازمن��د اجرای 
الگوریت��م خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی ش��ده 

)Programmatic Ad Buying(هستند. 
برنامه ری��زی  ص��ورت  ب��ه  تبلیغ��ات  خری��د 
عن��وان تح��ت  انگلیس��ی  زب��ان  در  ک��ه   ش��ده 

 Programmatic Ad Buying مطرح می  ش��ود، 
یک��ی از راهکاره��ای جدید و مهمی اس��ت که روش 
قدیمی تبلیغات آناین را دس��تخوش تغییرات مهمی 

کرده است. 
در راهکار جدید خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی 
ش��ده روش  ه��ای قدیمی مانن��د رزرو ک��ردن جایگاه 
ثاب��ت بنر در س��ایت ها کم رنگ تر خواهد ش��د و این 
سیستم های نرم افزاری خواهند بود که با توجه به نوع 
مخاطب و رفتار آنها و همچنین انتظار آگهی دهندگان 
بنرها را برای نمایش در جایگاه انتخاب خواهند کرد. 

چرا خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده 
مهم است

دسترسی به مخاطبان بالقوه:اگر می خواهید میزان 
ن��رخ تبدیل خود را افزایش دهید بس��یار مهم اس��ت 
ک��ه به گروه مخاطبان هدف خود دسترس��ی داش��ته 
باش��ید، بنابراین خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی 
ش��ده در این قس��مت به کس��ب وکارها کمک خواهد 
ک��رد تا با هدف ق��رار دادن افراد مناس��ب بتوانند نرخ 
بازگش��ت س��رمایه )ROI( خ��ود را در صنعت ه��ای 
مختلف بهبود بخش��ند. در این روش شما قادر هستید 
پیام های متفاوت را ب��رای گرو ه های مختلف مردم در 
دستگاه های متعدد در نظر بگیرید و این یک راه عالی 
ROI برای استفاده از بودجه بازاریابی برای بهبود نرخ

است. 
کاوش در بازارهای جدید: خرید تبلیغات به صورت 
برنامه ری��زی ش��ده این فرص��ت را فراه��م می کند تا 
کسب وکارها محصوالت و خدمات خود را به مخاطبان 
جدی��د بفروش��ند. برای نمون��ه اگ��ر می خواهید یک 
اپلیکیش��ن را عرضه کنید نباید صرف��ا روی ویجت ها 
و اپ اس��تور تمرکز کنید، بلکه قس��متی از مخاطبان 
هدف ش��ما در وب س��ایت های مختلف حضور دارند و 
این یعنی به بازار و گروه مش��تریان جدیدی دسترسی 

پیدا خواهید کرد. 
فراموش نکنید برخی از مشتریان در بازارهای دیگر 

حضور دارند که باید آنها را کشف کنید. 
نتای�ج بهتر و کارایی باال: یکی از اصلی ترین دالیلی 
که بازاریابان از خری��د تبلیغات به صورت برنامه ریزی 
ش��ده )Programmatic Ad Buying( استفاده 
می کنند این اس��ت که در بهبود نتایج و کارایی بیشتر 
به آنها کمک می کند. در واقع با استفاده از این روش، 
می توانید به س��رعت مخاطبان هدف و مورد نظر خود 

را به صورت دقیق مشخص کنید. 
وظیف��ه اصلی این اس��ت که پیام صحیح و روش��ن 
انتخاب و در مکان و زمان درس��ت ارائه شود. با انجام 
این کار از هدر رفتن منابع رسانه ای و بودجه بازاریابی 
جلوگی��ری می ش��ود و در عین ح��ال کارای��ی و نتایج 

کمپین را افزایش می دهد. 
برنامه ری�زی س�ریع برای پیاده س�ازی: پروس��ه 
سیس��تم خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی ش��ده 
کاما اتوماتیک انجام می شود و این همان دلیلی است 
که بازاریابان آن را دوس��ت خواهند داش��ت. شما قادر 
هستید متغیر های خاصی را در جهت هدف گیری برای 

مخاطبان قرار دهید. 
برای مثال می توانی��د میزان زمان حضور کاربران را 
ب��ه عنوان متغی��ر در نظر بگیرید یا اینک��ه با توجه به 
میزان خرید کاربران در یک بازه زمانی مشخص شده، 
آنها را دسته بندی و برای کمپین های تبلیغاتی اجرا و 

پیاده سازی کنید. 
نتیجه گیری

خری��د تبلیغ��ات ب��ه ص��ورت برنامه ری��زی ش��ده 
)Programmatic Ad Buying( اج��ازه می دهد 
تمرک��ز و زمان بیش��تری را برای چیدمان اس��تراتژی 
کمپین در مقابل اجرای آن در اختیار داش��ته باش��ید 
که در نهایت موجب صرفه جویی در وقت و پول ش��ما 
خواهد شد. کارفرما و تبلیغ دهندگان به دنبال دریافت 
ارزش بیش��تری هستند و دوس��ت دارند با کم کردن 
هزینه ها به مشتریان مناس��ب برسند، بنابراین از دید 
کارشناس��ان Programmatic Ad Buying قدم 

بزرگ صنعت تبلیغات برای تحقق این امر است. 
blogad :منبع

 سعید نجاران
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ایمی��ل مارکتینگ ی��ا بازاریابی ایمیلی 
هنوز هم که هنوز اس��ت طرفداران زیادی 
دارد. آنه��ا اعتقاد دارند این ن��وع بازاریابی 
نه تنها منسوخ نش��ده، بلکه در میان انواع 
بازاریابی، هنوز یک��ی از باالترین نرخ های 
مشارکت مخاطب و بازگشت سرمایه گذاری 
را داراست. مس��ئله مهم در این بین برای 
هر شرکتی این است که خودش را از بقیه 

متمایز کند. 
به گ��زارش دیجیاتو، یکی از راه هایی که 
به واس��طه آنها می توانید اثربخش بودن یا 
نبودن بازاریابی ایمیلی خود را بس��نجید، 
بررسی نرخ خوانده ش��دن ایمیل های تان 
است. اش��تباهات متعددی وجود دارد که 
شرکت ها هنگام ارسال پیام های دیجیتالی 
خود ممکن است مرتکب شوند؛ اشتباهاتی 
که می توانند این نرخ را تا حد قابل توجهی 
کاهش دهند. همین امر باعث می شود نرخ 
خوانده شدن ایمیل، به معیار فوق العاده ای 
برای س��نجش س��امت کلی کمپین های 

بازاریابی ایمیلی بدل شود. 
در ادام��ه ۱۰ راه��ی را از نظ��ر خواهید 
گذراند که باعث می ش��ود مخاطبان شما 
ایمیل های بازاریابی ایمیلی تان را بخوانند: 

1- عنوان جذابی برای ایمیل خود در 
نظر بگیرید

عن��وان ایمی��ل اولین چیزی اس��ت که 
مش��تری در ه��ر ایمیل چش��مش به آن 
می افت��د. اگر عن��وان خود را نس��نجیده 
انتخ��اب کرده ی��ا آن را بهین��ه نکرده اید، 
پول خ��ود را در معرض خطر قرار داده اید. 
آزمون ه��ای معروف ب��ه A/B فقط به درد 
وب س��ایت و لندینگ پیج نمی خورد، بلکه 
برای بازاریابی ایمیلی نیز ضروری محسوب 
می ش��وند. ش��روعی غیررسمی و شخصی 
ب��رای متن ایمیل خ��ود در نظر بگیرید و 
نس��خه های مختلف آن را بارها و بارها به 

آزمایش بگذارید. 

۲- ایمیل خ�ود را خطاب به »یک« 
نفر بنویسید

همان گونه که می ت��وان حدس زد، اگر 
ایمیل مس��تقیما خطاب به گیرنده نوشته 

ش��ود احتمال آنکه باز و خوانده ش��ود به 
مراتب بیش��تر خواهد ب��ود. از نام کوچک 
گیرنده در آغاز متن استفاده کنید و سپس 
متن نامه خود را به گونه ای به رشته تحریر 
در بیاورید که گوی��ی نامه را صرفا خطاب 
به همان یک نفر نوش��ته اید. این سطح از 
تمرکز و صمیمیت باعث جلب مش��ارکت 
مخاطبان شما خواهد شد و باعث می شود 
در آینده نیز ایمیل های دریافتی از س��وی 

شما را باز کنند. 

۳- از محت�وای با کیفیت اس�تفاده 
کنید

اگر مشتریان تان به این نتیجه برسند که 
کسب وکار شما ایمیل های جالب، جذاب و 
آگاهی بخشی برای شان ارسال می کند، نرخ 
باز شدن ایمیل های تان سر به فلک خواهد 
کشید، اما از طرف دیگر اگر اطاعاتی را که 
از این طریق در اختیارش��ان قرار می دهید 
بتوانند به راحت��ی از جاهای دیگر نیز پیدا 
کنند و به دس��ت بیاورند )ی��ا بدتر از آن، 
فقط تبلیغ برای شان بفرستید( پیام های تان 
س��ر از زبال��ه دان اینباک��س مخاط��ب در 
خواهد آورد. ارس��ال ایمیل هایی با کیفیت 
فوق العاده باال اما با بس��امد کمتر، یکی از 
بهترین راه ه��ای باال بردن نرخ باز ش��دن 

ایمیل محسوب می شود. 

۴- ایمیل های خود را از س�وی یک 
شخص ارسال کنید، نه شرکت

دریافت کنن��دگان ایمی��ل وقتی ایمیل 
تازه ای دریافت می کنن��د اول از همه نگاه 
می کنند ببینند فرستنده آن را می شناسند 
یا خیر. اگر ایمیل ش��ما از س��وی شرکت 
ارسال شده باشد بافاصله به عنوان تبلیغات 
نشان گذاری می ش��ود که این می تواند در 
نهایت به پاک ش��دن آن بینجامد. ایمیلی 
که از س��وی یک فرد حقیقی در ش��رکت 
شما ارسال شود شخصی تر محسوب شده و 

احتمال باز شدنش بسیار بیشتر است. 

۵- زمان مناس�بی را برای ارس�ال 
ایمیل های خود در نظر بگیرید

زمان مناس��ب در بازاریابی حرف اول را 

می زند، به ویژه بازاریابی ایمیلی. اطمینان 
حاص��ل کنید ایمیل های خ��ود را با توجه 
به محتوا، مخاطب و نیت خود، در بهترین 
زمان ممکن ارس��ال می کنی��د. این را نیز 
می توانی��د از طری��ق آزمایش، یا بررس��ی 
نمونه های مشابه صنعت خود متوجه شوید. 

۶- مراقب فیلتر های اسپم باشید
فیلتر ه��ای ایمیل روز به روز پیچیده تر 
می ش��وند و اگر پیام های ش��ما از فولدر 
اس��پم س��ر در بیاورن��د ن��رخ باز ش��دن 
ایمیل های تان به شدت افت خواهد کرد. 
واضح است برای آنکه ایمیل های شما سر 
از فولدر اس��پم در نیاورند باید از ارس��ال 
ایمیل هایی که ظاهری ش��بیه به اس��پم 
دارند اجتن��اب کنید. ب��رای مثال وجود 
کلمات »فروش«، »رایگان«، »ثروتمند«، 
یا »ق��رارداد« در عن��وان ایمیل، احتمال 
اسپم شناخته شدن آن را بیشتر می کند. 
اطمینان حاصل کنید ظاهر ایمیل ش��ما 
به بروشور ش��باهت پیدا نمی کند. محض 
احتیاط، تعداد لینک هایی را که در ایمیل 

خود به کار می برید نیز محدود کنید. 

۷- فهرس�ت گیرندگان خ�ود را با 
دقت بخش بندی کنید

یک��ی از راه ه��ای ب��اال بردن تناس��ب 
ایمیل های ارسالی با گیرنده این است که 
فهرست دریافت کنندگان ایمیل خود را با 
دق��ت بخش بندی کنید. راه های مختلفی 
ب��رای ای��ن کار وج��ود دارد، از جمل��ه 
تقس��یم بندی بر اس��اس ح��وزه فعالیت، 
فروش، یا زمان آخرین تعامل. با تقس��یم 
کردن این فهرس��ت به چند گروه مجزا از 
دریافت کنندگان مشابه، قادر خواهید بود 
ایمیل های مناسب تر و متمرکز تری برای 
هر گ��روه تنظیم کنید که ای��ن، نرخ باز 
شدن ایمیل های شما را باال خواهد برد. 

۸- فهرس�ت ایمیل ه�ای خ�ود را 
خریداری نکنید

ش��رکت هایی که ب��رای آغ��از بازاریابی 
ایمیل��ی خ��ود اق��دام به خرید فهرس��ت 
با  ایمیل های مشتریان احتمالی می کنند 

نرخ باز شدن بسیار پایینی مواجه خواهند 
شد. مگر آنکه فهرس��ت دریافت کنندگان 
ایمیل های ش��ما کسانی باش��ند که واقعا 
به کس��ب و کار ش��ما عاقه نش��ان دهند 
و دلیلی ب��رای خواندن ایمیل های ش��ما 
داشته باشند؛ در غیر این صورت بازاریابی 
اثربخش��ی چندانی برای برندتان  ایمیلی 
نخواهد داش��ت. پیش��نهاد یک هدیه، یا 
برگ��زاری ی��ک مس��ابقه در ازای دریافت 
آدرس ایمی��ل مخاطبان راه های بس��یار 
خوبی برای جمع آوری آدرس ایمیل است. 

۹- فهرست خود را تازه نگه دارید
ع��اوه بر کیفی��ت فهرس��ت ایمیل ها، 
 ت��ر و ت��ازه نگ��ه داش��تن این فهرس��ت 
نی��ز از اهمیت زی��ادی برخوردار اس��ت. 
فهرس��ت آدرس های خ��ود را به صورت 
دوره ای م��ورد بازبین��ی ق��رار دهی��د و 
ثبت نام کنندگان غیرفعال  یا آدرس هایی 

را که آمار مناسبی ندارند حذف کنید. 
ه��ر از گاه��ی نیز ب��ه فهرس��ت خود 
نگاه��ی بیندازی��د و اش��تباه های تایپی 
کنی��د تصحی��ح  را  آنه��ا   احتمال��ی 

 )مث��ل yhoo. com@(. این کار نه تنها 
نرخ گش��وده ش��دن ایمیل های تان را باال 
می برد، بلکه هزینه های پرت بازاریابی تان 

را نیز کاهش خواهد داد. 

1۰- ایمیل های خود را برای موبایل 
بهینه سازی کنید

اگر ایمیل های ارسالی از سوی شرکت 
ش��ما روی موبایل درس��ت به نمایش در 
نیاین��د با مش��کل مواجه خواهید ش��د. 
تقریب��ا ۷۴درصد از دارن��دگان تلفن های 
هوش��مند، از موبایل خود برای باز کردن 
ایمیل نیز اس��تفاده می کنند و ۵۱درصد 
از کل ایمیل ه��ای خوان��ده ش��ده، روی 
دستگاه های موبایل باز و مشاهده شده اند. 
اگر ایمیل ش��ما روی موبایل درست باز و 
مش��اهده ش��ود، نرخ خوانده شدن آنها و 
نیز میزان مشارکت مخاطبان تان با کلیک 
روی لینک ه��ای ارس��ال ش��ده، افزایش 

خواهد یافت. 
entrepreneur :منبع

۱۰ توصیه بی نهایت کاربردی برای افزایش اثربخشی بازاریابی ایمیلی
ارزیابی خریداران احتمالی

یک��ی از بزرگ ترین عوامل اتاف وق��ت در کار فروش 
صرف زم��ان زیاد برای افرادی اس��ت ک��ه نمی توانند یا 
نمی خواهن��د محصول ی��ا خدمت تان را بخرن��د. توانایی 
ارزیابی دقیق مش��تریان احتمال��ی در ابتدای گفت وگو و 
حتی از پشت تلفن می تواند باعث صرفه جویی قابل توجه 
در وقت و افزایش ش��دید درآمد ش��ود. مشتریان هر روز 
در معرض ۵۰۰۰ پی��ام تبلیغاتی قرار می گیرند که همه 

می گویند »بخر! بخر! بخر!«
جلب توجه مشتری

کمیاب ترین منبع در کسب وکار، توجه مشتری است. 
برای اینکه فرصتی برای فروش یا کس��ب مزیت داش��ته 
باشید باید دل مشغولی های مشتریان احتمالی را بدانید تا 
آنها هم مایل به شنیدن حرفای تان باشند. تا جای ممکن 
گفت وگ��وی فروش را با یک س��ؤال قدرتمند آغاز کنید 
که فورا مش��تری را ارزیابی کرده و توجه او را جلب کند. 
سؤالی بپرسید که پاس��خ مثبت به آن، شخص موردنظر 
را به یک مش��تری احتمالی تبدی��ل کند. مثا فروش به 
کسب وکارها را با این سؤال آغاز کنید »آیا مایلید ایده ای 
را به ش��ما معرفی کنم که در وقت و پول تان صرفه جویی 
کند یا آن  را افزایش دهد؟«ازآنجاکه صرفه جویی در زمان 
و پول یا کس��ب آن، نگرانی اصلی کسب وکارها است، این 
سؤال فورا توجه شان را جلب  می کند. اغلب محصوالت و 
خدماتی که به کسب وکارها می فروشید، نوعی مزیت مالی 
دارد، یعنی فروش و سود را افزایش و مخارج و هزینه  ها را 
کاهش می دهد. اگر ملک مسکونی می فروشید، بهتر است 
گفت وگو را با این س��ؤال آغاز کنید »آیا به دنبال خانه ای 
ایده آل در محله ای آرام هس��تید؟«از آنجا که این س��ؤال 
ساده آرزوها و نگرانی های ۹۰درصد خریداران ملک را در 
برمی گیرد، مشتری تقریبا همیشه می گوید »بله، دقیقا به 
دنبال چنین خانه ای هستیم.« اگر با مدیر فروشی تماس 
می گیرید که درآمدش حاصل موفقیت کادر فروش است، 
می توانید بپرسید که »آیا مایلید روشی برای افزایش ۲۰ 
ت��ا ۳۰درصدی فروش  در ۶ تا ۱۲ ماه آینده در اختیارتان 
قرار دهم؟«این س��ؤال تقریبا همیشه پاسخ ایده آل را به 
همراه دارد: »بله. این روش چیست؟«اگر سؤال اول، پاسخ 
»این روش چیست؟« را به همراه نداشته باشد، باید دوباره 
روی آن کار کنید تا هر بار پاس��خ موردنظر را از مشتری 

مناسب دریافت کنید. 
بر مشتری احتمالی تمرکز کنید

در تماس نخست با مشتری، همه توجه و سؤاالت خود 
را بر او متمرکز کنید. دراین باره که چه کس��ی هستید و 
چ��ه کاری انجام می دهید یا درباره ش��رکت تان صحبت 
نکنی��د. بدانید که موضوع آنها هس��تند نه ش��ما. فروش 
مش��تری محور، فروش حرفه ای است. فقط زمانی فروش 
حرفه ای دارید که با مشتری درباره نیازها و خواسته هایش 

صحبت کنید. 
طرح سؤال برای موفقیت

هرچه هنگام جذب مش��تری اطاعات بیشتری داشته 
باشید، راحت تر می توانید او را ارزیابی کرده و محصول تان 
را بفروشید. پرس��ش در این مرحله اهمیت ویژه ای دارد. 
بای��د از قبل با دقت به س��ؤاالت تان فکر کنید و آنها را با 

ترتیبی منطقی از کلی ترین به جزئی ترین  مطرح کنید. 
پس  از اینکه مشتری به سؤال نخست پاسخ مثبت داد، 
سؤاالتی درباره کسب وکار، بازار و بودجه او بپرسید. اغلب، 
اف��راد همه این اطاعات را در ازای مزایایی که در س��ؤال 

نخست قولش را دادید، در اختیارتان قرار می دهند. 
استراتژی تماس تلفنی

وقتی تماس تلفنی برقرار می کنید یا برای نخس��تین 
بار نزد مش��تری می روید، اس��تراتژی برتر این اس��ت که 
»سبک وارد ش��وید«. به این معنی که به جای کیفی پر 
از بروشورها و نمونه ها، فقط یک پوشه ساده همراه داشته 
باشید. اگر مشتری به پیشنهاد فروش یا کسب اطاعات 
بیشتر عاقه نشان داد و آنها را درخواست کرد، می توانید 
س��راغ اتومبیل ت��ان بروید و اق��ام موردنی��از را بیاورید، 
اما وقتی بدون کیف وارد می ش��وید، اس��ترس حاصل از 
مقاوم��ت ابتدایی در برابر ف��روش کاهش می یابد و باعث 
می ش��ود مشتری آرام  شود و زودتر سخنان تان را بپذیرد. 
در نخستین تماس، هرگز برای فروش تاش نکنید. بیشتر 
بر جمع آوری اطاعات تمرکز کنید، با مشتری گفت وگو 
کنید و سؤاالت تان را بپرسید، مگر وقتی که چیزی ارزان 
می فروشید که به تفکر نیاز ندارد. مطالبی یادداشت کنید 
و اگ��ر فکر می کنید ایده  هایی داری��د که می تواند به آنها 
کمک کند، بگویید دوباره نزدش��ان برمی گردید. بر ایجاد 

رابطه دوستانه، مهربان و غیر تهدیدآمیز تمرکز کنید. 
هرچه مش��تری آرام ت��ر بماند و زم��ان طوالنی تری به 
س��خنان تان گوش کند، احتمال بیشتری وجود دارد که 

در دراز مدت بتوانید به او بفروشید. 
مزیت کلیدی را مشخص کنید

هر مش��تری یک مزیت کلیدی در ذه��ن خود دارد که 
می توان��د اش��تیاق او را ب��ه خرید برانگی��زد و باعث خرید 
محصول یا خدمت ش��ود. درعین حال، یک ترس یا تردید 
کلیدی نیز وجود دارد که مانع خرید او است. اولین کار در 
گفت وگوی جذب مش��تری و کلید ارزیابی او این است که 
بفهمید کدام مزیت باعث خرید و کدام ترس یا تردید مانع 
خرید او می ش��ود. از طرح سؤال نترسید. »پرسش« واژه ای 
جادویی در موفقیت فروش اس��ت. حتی می توانید بگویید:  
»آقای مشتری، ما می دانیم که همیشه یک مزیت کلیدی 
یا دلیل اصلی برای خرید محصول یا خدمت مان وجود دارد. 
از نظر ش��ما این مزیت چیست؟«اگر دوس��تانه، راستگو و 
درستکار باشید و س��ؤاالتی مطرح کنید، از پاسخ  هایی که 
می ش��نوید، شگفت زده خواهید ش��د. اغلب، مشتری همه 
اطاعات��ی را که برای ف��روش الزم دارید در اختیارتان قرار 

می دهد. 
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 بازاریابی از مسیر غافلگیرانه
 –  )ambush marketing(بازاریابی غافلگیرانه

غافلگیری اعتیادآور است. غافلگیری رفتار را تغییر می دهد. 
غافلگیری احساسات را سوپرشارژ می کند. غافلگیری 

روابط احساسی را تقویت می کند. غافلگیری ارزان تمام 
می شود. 

روزمرگی و معمولی بودن به ویژه در تبلیغات کسالت آور 
است، در مقابل آنچه ما را غافلگیر کند تا سال ها در ذهنمان 
حک خواهد ش��د. فلس��فه بازاریابی غافلگیرانه مبتنی بر 
همین اصل ساده است. هیجان، تفاوت و پرهیز از روزمرگی 
از ضروری��ات زندگی کنونی بش��ر به ش��مار می روند، آنها 
زمانی که به موردی منحصربه فرد و خاص می رسند، اندکی 
توقف می کنند و نگاهی خریدارانه به آن می اندازند، سپس 
تجربه ویژه خود را با دوستان ش��ان در میان می گذارند. در 
واقع زمانی که با موارد خاص و اعجاب انگیز مواجه می شویم، 
ناخودآگاه ما دست به قلم می شود و این تجربه را به عنوان 
خاطره ای به ی��اد ماندنی در دفترچه ذهن مان یادداش��ت 
می کند. ورود به جعبه س��یاه ذهنی افراد جز با چاش��نی 
هیجان، تمایز و غافلگیری امکان پذیر نیس��ت. ورود به این 
بخش از ذهن مخاطبان رویای همیش��گی بازاریابان بوده، 
چراکه اینگونه از فروش محصول خود، افزایش برندآگاهی 
درباره آن و نیز ب��ه جریان افتادن تبلیغات دهان به دهان 
اطمین��ان خواهند یافت. متخصص��ان بازاریابی برای آنکه 
به این رویای خود جامه عمل بپوش��انند، س��عی می کنند 
با استفاده از ابزارهای نوآورانه مبتنی بر عایق بازار هدف، 
کمپین هایی به یاد ماندنی را طراحی کنند. این کمپین ها با 
ایجاد موجی پایدار در بازار، آثار سازنده بسیاری را به ارمغان 
می آورند. یک��ی از تکنیک های مهیج برای طراحی چنین 
کمپین هایی، افزودن چاش��نی های غافلگیرانه به تبلیغات 
اس��ت؛ عاملی متفاوت که در ذهن بینندگان نفوذ می کند. 
غافلگی��ری می تواند در پی��ام یا در نوع اج��رای آن تبلور 
یابد، برای مثال یکی از برندهای ش��ناخته شده توانست با 
بهره گیری از چهره های منفور در تیزرهای خود، یک کارزار 

تبلیغاتی به یادماندنی راه اندازی کند. 
بازاریابی کمینی )غافلگیرانه( چیست؟ 

ی��ک   )ambush marketing( کمین��ی  بازاریاب��ی 
ش��یوه جدید و مش��هور بازاریابی اس��ت که آگاهی از یک 
برن��د را از طریق روش ه��ای پنهانی افزای��ش می دهد. در 
حقیقت، اصطاح »بازاریابی کمینی« شش��مین واژه جای 
 گرفته در فهرس��ت »واژه های برتر س��ال ۲۰۱۰« ش��رکت

 Global Language Monitor  اس��ت که ش��هرت و 
اعتبار آن به عنوان یک روش در حال ظهور و جدید بازاریابی 
تبل��ور یافته اس��ت. روش های بازاریابی کمینی در اش��کال 
بی ش��ماری آمده اند، اما همگی دارای یک عنصر مش��ترک 
هس��تند: با یک رویداد یا خاصیت )ویژگی(، بدون پرداختی 
بابت حق اسپانسری، با یک برند هم راستا و همسو می شود. 
یکی از متمایزترین ویژگی های بازاریابی غافلگیرانه این است 
که چگونگ��ی عملکرد آن پیش بینی نشده اس��ت. بازاریابی 
غافلگیرانه به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود.

انواع بازاریابی کمینی مستقیم
- کمین شکارگری )حمله به اسپانسری رسمی شرکت 
رقی��ب از یک رویداد، ورزش��کار یا تش��کیات، به منظور 
به دست آوردن سهم بازار و به اشتباه انداختن مصرف کننده 

در مورد شرکت اسپانسر رسم(
- کمین دنباله کت )مبادرت یک برند به مرتبط ساختن 
خود ب��ه یک رویداد ی��ا یک خاصیت به طور مس��تقیم و 
به واسطه استفاده از یک پیوند قانونی غیر از تبدیل شدن به 
اسپانسر رسمی آن رویداد یا خاصیت، نظیر حمایت از یک 

فرد یا یک رویداد مرتبط(
- نقض مالکیت )ویژگی یا عامت تجاری( )سوءاستفاده 
ی��ا اس��تفاده غیرمج��از از مالکیت معن��وی محفوظ یک 
تبلیغ کننده نظیر لوگوی تیم ها یا رویدادها، نمادها، کلمات 
و غیره، به منظور رقیق و دگرگون کردن فضای بازاریابی یا 

به اشتباه انداختن مصرف کننده(
- خ��ود کمین��ی )فعالیت های بازاریابی توس��ط حامی 
رس��می، باالتر و فراتر از آنچه در قرارداد اسپانس��ری ذکر 
شده است، به طریقی که بازاریابی یا تبلیغات دیگر شرکت 
اسپانس��ر زیرپا گذاشته و نقض ش��ود، نظیر توزیع رایگان 

تیشرت تبلیغاتی در یک بازی(
انواع بازاریابی کمینی غیرمستقیم

- کمین ش��راکتی یا انجمنی )اس��تفاده از تصاویر و یا 
اصطاحات برای ایجاد یک اش��اره یا کنایه به ارتباط یک 

سازمان با یک رویداد یا خاصیت خاص است. 
- کمی��ن مخرب یا گیج کننده )به راه اندازی یک حضور 
تبلیغات��ی و ترویج کننده در یا نزدیک ی��ک رویداد، بدون 
اش��اره خاص به رویداد، تصاویر و تم ه��ای آن و به منظور 
ایجاد مزاحمت روی هوش��یاری عمومی و به دست آوردن 

توجه حضار و تماشاگران آن رویداد(
- کمین ارزش ها یا اعتبارها )استفاده از ارزش، اعتبار یا 
تم اصلی یک رویداد یا یک خاصیت برای رساندن مشارکت 

و ارتباط با آن رویداد یا ویژگی در ذهن مصرف کننده(
- کمی��ن انقابی یا آنارشیس��تی )اس��تفاده از تبلیغات 
غافلگیر کننده به سبک خیابانی در یا نزدیک به یک رویداد(

- کمین ویژگی یا خاصیت موازی )ایجاد و یا طرفداری 
و اسپانس��ری از ی��ک رخداد یا ویژگی م��وازی، به نحوی 
مربوط به رویداد هدف برای رقابت با آن بر سر جلب توجه 

عمومی(
در پای��ان باید گف��ت همانطور که مدی��ران بازاریابی از 
کارکن��ان و آژانس ه��ای خ��ود می خواهند که س��ریع تر، 
ارزان تر و مسئولیت پذیرتر باشند، باید سعی کنند برندشان 
غافلگیرکننده تر هم باشد. متأسفانه این موضوع در دستور 
کار تحقیقات آکادمیک یا نرم افزارهای بنگاهی قرار نگرفته 
و به قدرت تخیل و شجاعت خود بازاریاب ها بستگی دارد. 
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کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق



 اتوماسیون بازاریابی 
و دالیل اهمیت آن

 هر نوع خودکارس��ازی کارهای تکراری اما مهم 
در حوزه بازاریابی و فروش را اتوماسیون بازاریابی 

گویند. 
ی��������ا بازاریاب����������ی   اتوماس�������یون 
از  اس��تفاده   Marketing  Automation  
نرم اف��زاری اس��ت که به ط��ور خ��ودکار کارهای 
تکراری که اغلب زمان زیادی صرف آنها می شود، 
مانن��د پیگی��ری ایمی��ل، کمپین ه��ای قطره ای 
)Drip Campaigns( و آگهی های شبکه های 

اجتماعی را انجام دهد. 
نرم افزار اتوماسیون بازاریابی این وظایف را انجام 
می ده��د و به صرفه جویی در وق��ت و پول کمک 
می کند که در نهایت منجر به موفقیت کسب وکار 

می گردد. 

اهداف طراحی سیستم های اتوماسیون 
بازاریابی

-  ساخت جریان ثابت از مشتریان
-  اتوماتیک کردن فعالیت های بازاریابی

-  اندازه گیری وظایف و جریان کار در بازاریابی
- و در نهای��ت کارایی و رش��د درآم��د را انتظار 

خواهیم داشت. 
بازاریاب��ی  اتوماس��یون  روی  بای��د  چه وق��ت 

سرمایه گذاری کنید؟ 
اگ��ر هر ی��ک از موارد زیر در مورد ش��ما صدق 
می کند به خودکارسازی کمپین های بازاریابی تان 

فکر کنید: 
- ش��ما یک جریان ثابت بازدیدکنندگان جدید 

دارید. 
- می توانید این بازدیدکنندگان را به مش��تریان 

راغب تبدیل کنید. 
- در ح��ال تولید محتوای ج��ذاب برای ارائه به 

مشتریان راغب تان هستید. 
- می خواهید اس��تراتژی بازاریابی ایمیلی تان را 

شخصی سازی کنید. 
- فرآین��د فروش تان دس��تی اس��ت و با وجود 
داشتن مشتریان راغب زیاد، نمایندگان فروش تان 

نمی توانند درآمد کافی تولید کنند. 
- وق��ت زیادی را ص��رف مدیریت رس��انه های 

اجتماعی می کنید. 
- می خواهی��د از نف��وذ بازاریاب��ی تأثیرگ��ذار و 

استراتژی های توسعه محتوا استفاده کنید. 
- می خواهید با س��نجش استراتژی های پرورش 
مش��تری راغب و ایجاد روابط بهتر با مشتریان در 
هر مرحله از قیف فروش، درآمد را افزایش دهید. 
- تصمیم گرفته اید قیف فروش تان را به صورت 
خ��ودکار درآورید تا نرخ تبدی��ل بازدیدکننده به 

مشتری را افزایش دهید. 
مش��تریان تان  ب��ه  کرده ای��د  برنامه ری��زی   -
انگی��زه بدهید و یک اس��تراتژی گیمیفیکیش��ن 

)بازی سازی( مستحکم به کار ببرید. 
رابطه اتوماسیون بازاریابی با بازاریابی دیجیتال 

چیست؟ 
با توجه به اینکه بسیاری از ابزارهای اتوماسیون 
بازاریاب��ی و بازاریابی دیجیتال مش��ابه هس��تند، 
ممکن است در تشخیص مرز و محدوده هر یک از 

آنها دچار اشتباه شویم. 
به عن��وان مثال، هر جا بحث بازاریابی دیجیتال 
را می ش��نوید، احتماال درباره ایمیل مارکتینگ و 
حض��ور در ش��بکه های اجتماعی ه��م حرف هایی 

خواهید شنید. 
جال��ب اینجاس��ت ک��ه در بح��ث اتوماس��یون 
بازاریابی ه��م دوباره از ایمیل مارکتینگ و حضور 

در شبکه های اجتماعی صحبت می شود. 
ام��ا ب��ه خاطر داش��ته باش��ید که اتوماس��یون 
بازاریابی با هدف اتوماس��یون فرآیندهای بازاریابی 

در داخل کسب و کار است. 
ب��ه عبارت دیگر، پس از اینکه مش��تریان راغب 
ایجاد ش��دند، اتوماس��یون بازاریابی و فروش به ما 
کمک می کند تا آنها را به مش��تری تبدیل کنیم و 
البته بعد هم، مش��تریان را حفظ کنیم و وفاداری  

آنها را افزایش دهیم. 
این در حالی اس��ت که دیجیت��ال مارکتینگ با 

هدف ایجاد مشتریان راغب انجام می شود. 

نتیجه گیری
با اینک��ه اتوماس��یون بازاریاب��ی دارای مزایای 
زیادی اس��ت، اما برای هرگونه کسب وکار راه حل 

ایده آلی نیست.
 برای بعضی از تجارت ها، تنها استفاده از ایمیل 

مارکتینگ کافی است. 
تحقیقات نشان می دهد بعضی از بازاریابان اعتقاد 
دارند اتوماسیون بازاریابی ارزش سرمایه گذاری را 
ندارد، اما بس��یاری از این بازاریاب ها نمی توانند از 
پتانس��یل کامل اتوماس��یون بهره ببرند یا پایگاه 

اطالعات کاملی را ندارند. 
نکته کلیدی در استفاده از اتوماسیون بازاریابی 
این اس��ت ک��ه قب��ل از تصمی��م به اس��تفاده از 
 آن، مطمئ��ن ش��ویم ک��ه وق��ت کاف��ی و منابع

 مورد نیاز برای بهره جویی کامل از این نرم افزارها 
را داریم. 
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شماره 970

 فرآیند شایس��ته س��االری 
 Meritocracy process
چیس��ت؟ ب��رای پاس��خ ب��ه 
ب��ا  بای��د  اول  س��ؤال  ای��ن 
آش��نا  شایسته س��االری 
ش��ویم. شایس��تگی  در لغ��ت  
ب��ه  معن��ای  داش��تن  توانایی ، 
دان��ش ،  مه��ارت ،  اختی��ار، 
اس��ت.  و صالحی��ت   لیاق��ت  
شایس��تگی ها مجموع��ه ای از 
دان��ش، مهارت ها، ویژگی های 
ش��خصیتی، عالیق، تجارب و 
توانمندی ها در یک ش��غل یا 
نقش خاص اس��ت که موجب 
می شود فرد در سطحی باالتر 
از حد متوسط در انجام وظیفه 
خویش  مس��ئولیت  ایف��ای  و 
ب��ه موفقیت دس��ت یاب��د. در 
اصط��الح ع��ام ، شایس��تگی  و 
در  بیش��تر  شایسته س��االری  
انتخ��اب  و انتص��اب  مدی��ران  
عال��ی  و میانی  س��ازمان ها به  
کار می رود. البته  این  مس��ئله 
در م��ورد کارکن��ان  و مدیران  
عملیات��ی  نی��ز مص��داق  پیدا 

می کند. 
برای  برخ��ورداری  از مزایای  
)افزای��ش   شایسته س��االری 
اثربخش��ی  ف��رد و س��ازمان ، 
روحیه   رضایت  شغلی ،  ارتقای  
احس��اس  تعل��ق  کارکن��ان   به  
انگیزه  جهت   ایجاد  س��ازمان ، 
تالش ، بهبود و ارتقای  س��طح  
عملکرد و توانای��ی  کارکنان (، 
منطقی  است  که  سازمان ، نظام  
نهادین��ه  را  شایسته  س��االری  
 کن��د و در کنار آن و به  عنوان  
آن ، شایس��ته گزینی   از  جزئی  
و شایسته س��ازی  را نیز مدنظر 

قرار دهد. 
شایسته س��االری  نظ��ام 
نظامی اس��ت که در آن مزایا 
و موقعیت های ش��غلی تنها بر 
اساس شایستگی و نه بر مبنای 
اجتماعی،  طبق��ه  جنس��یت، 
قومیت یا ث��روت به افراد داده 
شایسته س��االری  می ش��ود. 
دیدگاهی اس��ت که بر اساس 
نظ��ام  طری��ق  از  اف��راد  آن، 
با ت��الش فراوان  آموزش��ی و 
اس��تعدادهای خود را ش��کوفا 
می س��ازند و در نهای��ت، فارغ 
از جنس��یت، طبقه اجتماعی، 
قومی��ت  ی��ا ث��روت، ب��رای 
یک ش��غل،  مناس��ب  تصدی 
فق��ط بر اس��اس شایس��تگی 
بیلت��ون(.  )دی��دگاه  اس��ت 
شایسته س��االری ب��ه مفه��وم 
مناس��ب ترین  به کارگی��ری 
افراد در مناس��ب ترین جایگاه 
در س��ازمان اس��ت. امروزه در 
یا در  سازمان های رش��د یافته 
حال رش��د، شایسته ساالری از 

اهمیت خاصی دارد. 

فرآیند شایسته ساالری
موضوع��ی  شایس��تگی 
جدید و مجموع��ه ای پیچیده 
اس��ت که باید ط��ی فرآیندی 
و س��نجیده  علمی  بلند مدت، 
در س��ازمان ها اس��تقرار یابد. 
الزمه شایسته س��االری فراهم 
مرب��وط  زیر بناه��ای  آوردن 
نگرش��ی،  نظر س��اختاری،  از 
اس��ت.  س��ازمانی  و  قانون��ی 
شایسته  س��االری  اس��تقرار 

در ی��ک س��ازمان ب��ا 
شایسته دوستی شروع ، 
و  شایس��ته گزینی  ب��ا 
تکامل  شایسته پروری 
شایس��ته داری  ب��ا  و 

تداوم می یابد.
اج��رای  واق��ع ِ،  در   
کوششی  به  شایس��ته 
و  پیگی��ر  بلند م��دت، 
مستمر برای دگرگونی 
فرهنگی  و  اجتماع��ی 

نیاز دارد. 
ی�����ن��د  آ ف������ر

را می ت��وان  شایسته  س��االری 
از  تلفیق��ی  فرآین��د  ی��ک 
زیر فرآیندهای شایسته خواهی، 
 ، س��ی یسته شنا شا
 ، یسته س��نجی شا
شایسته گزینی، شایسته گیری ، 
شایسته داری  شایسته گماری، 
نظ��ر  در  شایس��ته پروری  و 

گرفت. 

شایسته خواهی 
شایس��ته خواهی ب��ه عنوان 
ی��ک ارزش اجتماعی، همانند 
به  ک��ه  ارزش هاس��ت  دیگ��ر 
ص��ورت فرهنگ ی��ک جامعه 
فرهن��گ  ب��روز می  کن��د. در 
اسالمی نیز به شایسته خواهی 
ب��ه عن��وان ی��ک ارزش توجه 
بسیار شده است . تقدم برتران 
تاخر پس��ت تران  و  )افاض��ل( 

)اراذل(. 

شایسته شناسی 
کالن  و  مل��ی  س��طح  در 
نیازمن��د  شایسته شناس��ی 
تمهیدات مناس��ب وخاص خود 
اس��ت. حف��ظ س��وابق و ضبط 
توانمندی ه��ا ی  و  ویژگی ه��ا 
اهمی��ت  دارای  شایس��تگان 
ویژه ای است که امروزه با توسعه 
و  س��خت افزاری  و  نرم اف��زاری 

اطالعات  اطالعاتی،  بانک  ایجاد 
مربوط به شایس��تگان بالفعل و 
بالقوه برحسب توانمندی ذهنی 
و روحی- عموم��ی و تخصصی 
و براس��اس بررس��ی ها ی دقیق 
علمی و آزمون ها  و مصاحبه ها ی 

ساختارمند شناخته می شوند.
 

شایسته سنجی 
الزم اس��ت آن دسته افرادی 
ک��ه فک��ر می کنن��د توانمندی 
ب��ر  را دارن��د  شایس��تگان 
عمومی  توانمندی  اس��اس 
و تخصصی و یا بررس��ی ها 
و آزمون ه��ا و مصاحبه های 
ش��ناخته  باز  س��اختارمند 
ش��وند ک��ه ای��ن مرحل��ه 
دقیق  بازخوان��ی  نیازمن��د 
آموزه های دینی و اخالقی، 
و  اجتماع��ی  و  فرهنگ��ی 
مقوالت مدیریتی و اجرایی 
ب��رای تعری��ف معیاره��ای 
سنجش است. فراهم کردن 
چنین مبان��ی که به دور از 
کاس��تی و ناراس��تی باشد باید 
در اف��ق درازم��دت و به تدریج 

صورت گیرد. 

شایسته گزینی 
ای��ن مرحله دارای دو بخش 
مرب��وط  اول  بخ��ش  اس��ت ؛ 
ب��ه ارزیاب��ی و تحلی��ل نتایج 
مراحل قبل است و بخش دوم 

تخصیص شایستگان به جایگاه 
درخ��ور آنها مربوط می ش��ود. 
فرآین��د  از  مرحل��ه  ای��ن  در 
براس��اس  شایسته س��االری 
وضعی��ت  علم��ی  تحقیق��ات 
ایده آل و ضد ایده آل ترس��یم 
شده و بر اس��اس آن وضعیت 
جای��گاه  در  شایس��ته  اف��راد 

خویش تعیین می شود. 

شایسته گیری
ب��ه معن��ای جل��ب و جذب 
مدیران شایسته است. یا توجه 
به اینکه باید یک فضای رقابتی 
ب��رای فعالیت ه��ا ایجاد ش��ود 
ت��ا دول��ت بتوان��د در این فضا 
مدیران م��ورد نیاز خ��ود را از 
بخش ه��ای دولتی و غیردولتی 
و دانش��گاه ها جذب کند و باید 
تمهیداتی اثربخش و ش��فاف و 
عادالنه به منظور جذب مدیران 

شایسته ایجاد شود. 

شایسته گماری 
فرآین��د  از  مرحل��ه  ای��ن  در 
گم��اردن  شایسته س��االری 
شایس��تگان در جایگاه خود است 
ک��ه این الزمه وج��ود زمینه ها ی 
وج��ود  ع��دم  اس��ت.  فرهنگ��ی 
زمینه ها ی فرهنگ��ی باعث ایجاد 
مناف��ع گروهی و پندارها و باورها 
وارزش ه��ا ی غیرطبیع��ی خواهد 
ش��د. هرگون��ه اقدام نس��نجیده، 
خطر شکس��ت فرآین��د گماردن 
شایس��تگان را به هم��راه دارد. به 
همین دلیل باید فرهنگ و قوانین 
راس��تای  در  را  الزم  حمایت��ی 

شایسته گماری ایجاد کرد. 

شایسته داری 
دارای  شایس��تگان  حف��ظ 
از جل��ب  اهمی��ت بیش��تری 
ل��ذا  اس��ت.  آن��ان  و ج��ذب 
بای��د تمهی��دات الزم فراه��م 
ش��ود و با ش��فافیت و رعایت 
عدال��ت و براب��ری از خ��روج 
مدی��ران پ��رورش یافت��ه ب��ه 
عن��وان س��رمایه ها ی آماده به 
س��ازمان های دیگ��ر یا س��ایر 

کشورها جلوگیری کرد. 

شایسته پروری 
نظ��ام شایسته س��االر بای��د 
ب��ا فراه��م ک��ردن زمینه ها ی 
بالفع��ل و  پ��رورش مدی��ران 
از طری��ق آزمون های  بالق��وه 
آنان  کوتاه م��دت و درازمدت، 
را ب��ه مراتب باالت��ر بینش و 
آگاهی و توانمندی سوق دهد 
که ب��ه م��وازات آن، این نظام 
بس��تر پذیرش مسئولیت ها ی 
س��نگین تر و ایفای اثر بخش 

وظایف را ایجاد می  کند. 
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شایسته ساالری و فرآیند های اجرا
کلید کارتابل

نکاتی برای شروع استارت آپ از زبان 
یک میلیاردر معروف

زندگی اف��راد کارآفری��ن از فراز و نش��یب های زیادی 
برخوردار است، یک کارآفرین با آگاهی از امکان شکست 
در پایان کار، س��ال های متمادی برای رس��یدن به هدف 
خود تالش می کند. یک کارآفرین در مس��یر پیش��رفت 
س��ختی های فراوانی متحمل می شود. او می داند که برای 
موفقیت نیاز به اشتیاق، خودخواهی، عزم جدی، پشتکار و 

سرسختی و همچنین یک ایده عالی دارد. 
مخترع و کارآفرین انگلیسی، سر جیمز دایسون حدود 
۱۰ سال تالش کرد تا باالخره موفق به ساخت جاروبرقی 
خاص خود شد. در این مقاله به نقل از زومیت به ۲۷ نقل 
قول از این مخترع و میلی��اردر معروف می پردازیم که به 
شما انگیزه می دهد تا در زمان هایی که از ادامه کار مایوس 
می شوید دس��ت از تالش کردن برای دستیابی به اهداف 

خود بر ندارید. 
- م��ن قب��ل از اینکه موف��ق به س��اخت موفقیت آمیز 
جاروبرقی س��یکلونی بش��وم، ۵۱۲۷ عدد نمون��ه اولیه از 
جاروبرقی س��اخته بودم این به معنای این اس��ت که من 
۵۱۲۷ بار شکست خوردم، ولی از هر یک از آن شکست ها 
نکت��ه ای یاد گرفت��م و به نظر من این بهتری��ن راه برای 
موفقیت اس��ت. بنابراین به هیچ وجه احس��اس شکست 

نمی کنم و ناراحت نیستم. 
- یک مخترع در طول مسیر موفقیت خود با مشکالت 

و مشقات فراوانی روبه رو می گردد. 
- زندگی کوهی از مشکالت قابل حل است و من از حل 

مشکالت لذت می برم. 
- ایده ه��ا و اهدافی که با موفقیت به نتیجه می رس��ند 

همیشه زمان بر هستند. 
- هیچ وقت بابت اینکه در کاری شکست بخورید نگران 
نباشید. شکس��ت مانند یک معلم به شما نکات جدیدی 

می آموزد.
- در هر کس��ب و کار ی ۵۰درصد امکان اشتباه وجود 
دارد. نکته مهم این است که در لحظه درست اشتباه خود 
را تش��خیص داده و آن را با یک تصمیم درس��ت جبران 

کنید. 
- در س��رباالیی موفقیت همیش��ه موانع زیادی در راه 
صع��ود وج��ود دارد و هیچ ک��س به راحتی ب��ه نوک قله 
موفقیت نمی رسد. در این مسیر کسانی موفق هستند که 
با س��عی و تالش راه های مختلفی را برای رسیدن به قله 

انتخاب می کنند. 
- یک سخن قدیمی هست که می گوید در پشت سر هر 
موفقیتی سال ها تالش و تجربه وجود دارد. این سخن به 
تجربه برای من ثابت شده است. من به عنوان یک مهندس 
با شناسایی مشکالت و پیدا کردن راه حل، برای حل آنها 

برنامه ریزی می کنم. 
- شکست کلید موفقیت اس��ت، ۹۹درصد موفقیت را 

شکست تشکیل می دهد.
- زمانی ک��ه نمی توانید از لح��اظ قیمت با رقیبان خود 

رقابت کنید، از لحاظ کیفیت با آنها رقابت کنید. 
- هرانسانی ایده هایی دارد. شاید بعضی ها بسیار مشغول 
باشند یا اعتماد به نفس کافی و توانایی فنی برای دستیابی 
به ایده هایشان را نداشته باشند، ولی من می خواهم همه 
ایده هایم را به س��رانجام برسانم. مسئله پشتکار داشتن و 

انجام دادن آن است. 
- به شرطی می توانید در حل مسئله را موفق و درخشان 

باشید که به صورت آزاد و مصم رفتار کنید. 
- هر موقع حس کردید که می خواهید دست از تالش 

بردارید، همان لحظه باید سعی خود را دو برابر کنید. 
- م��ن کارم را از ی��ک اتاقک کوچک در پش��ت منزلم 
ش��روع کردم و تنها ابزاری که داش��تم مت��ه و یک دریل 

الکتریکی بود. 
- همه ما برای دستیابی به اهداف و انجام کارها راه های 
مشابهی را آموزش دیده ایم و سعی می کنیم درست ترین 
و بهتری��ن راه را انتخ��اب کنیم، ولی اگ��ر می خواهید به 
دانس��ته ها و نکات جدیدی در زندگی دس��ت پیدا کنید، 
باید روش های متفاوتی را برای انجام کارهای تان انتخاب 
کنید. اولین قدم را با انجام دادن کاری جسورانه، احمقانه و 
غیرقابل تصور بردارید. تجربه و آگاهی از دالیل شکست تان 

شما را به مسیری کامال متفاوت راهنمایی خواهد کرد. 
- شما در شش ماه می توانید در هر زمینه ای که عالقه 
دارید تبدیل به یک کارشناس خوب شوید. فرقی نمی کند 
که در زمینه قایق های هیدرودینامیکی باشد یا در زمینه 

جارو برقی سیکلونی. 
- از آنجای��ی ک��ه تحقیق و توس��عه طوالن��ی در مورد 
یک هدف نیازمند هزینه زیادی اس��ت، کس��ب وکارها و 
ش��رکت ها در مواقع بحرانی باید از قدرت ریس��ک پذیری 
باالیی برخوردار باشند. ریسک پذیری باعث خلق و پرورش 
ایده های جدید و به تبع آن تکنولوژی جدیدی می ش��ود. 
کس��ب و کارهایی که از ریس��ک کردن امتناع می ورزند، 
در واق��ع منبع ایده های نو اختراع��ات جدید فراوانی را از 

بین می برند. 
- برای انجام کارهای خارق العاده از انس��ان های منفی 

نگر دوری کنید. 
- تفک��ر اینک��ه باید همیش��ه موفق باش��ید و ترس از 
شکست سبب می شود برای کس��ب تجربه های متفاوت 
تالش نکنید، از شکست لذت ببرید و اجازه دهید شکست 

نکات جدیدی به شما بیاموزد. 
- با نشس��تن مقابل کامپیوتر یا تخته رسم هیچ وقت 

چیزی به شما الهام نمی شود.
- ی��ک ایده خ��الق و اخت��راع باعث می ش��ود بتوانید 
سرمایه گذارانی برای خلق آن ایده یا به تولید رساندن آن 

اختراع بیابید. 
INC :منبع

شایسته ساالری به مفهوم 
به کارگیری مناسب ترین افراد در 
مناسب ترین جایگاه در سازمان 

است. 
امروزه در سازمان های رشد یافته 
یا در حال رشد، شایسته ساالری 

از اهمیت خاصی دارد
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بهار دائمی

در ای��ن مطلب مروری داریم ب��ر قدرتمندترین 
مدیران عامل زن دنیای تجارت در س��ال ۲۰۱۷ و 

مسیری که برای موفقیت طی کرده اند. 
دنیای تجارت به شکل سنتی تحت تسلط مردها 
ق��رار دارد، ام��ا برخی زنان موفق ش��ده اند از همه  
محدودیت ه��ا بگذرند و خود را تا مقام مدیرعاملی 
باال ببرند. فهرست Fortune 500 در سال ۲۰۱۷ 
تنها ش��امل ۳۲ مدیرعامل زن است ولی این زن ها 
اج��ازه نمی دهن��د در اقلیت بودن ش��ان، آنها را از 
پیشرفت باز دارد.  از شرکت های فناوری گرفته تا 
بنگاه های مالی، این زنان توانسته اند مسند برتر خود 
را باالی نمودار ثابت کنن��د و نفوذ آنها راه را برای 
دیگر زنانی که می خواهند پای در مس��یر موفقیت 

بگذارند، باز می کند. 
ابیگیل جانسون، ثروت خالص: 1۵.3 

میلیارد دالر
ابیگیل جانسون نسل سوم خانواده اش در شرکت 
Fidelity  اس��ت و اولین زنی اس��ت که اداره  این 

شرکت را به عهده گرفت. 
او متاهل و مادر دو فرزند است و در سال ۲۰۱۴ 
به عن��وان مدیرعام��ل Fidelity انتخاب ش��د. از 
س��ال ۲۰۱۶ که پدرش بازنشسته شد، او ریاست 

هیأت مدیره را هم به عهده  گرفت. 
او م��درک MBA خ��ود را از دانش��گاه هاروارد 
دریافت کرده اس��ت و مالکیت ۲۴درصد ش��رکت 
را در اختی��ار دارد. مجم��وع دارایی های ش��رکت 
Fidelity تا تاریخ ۱۲ اگوست ۲۰۱۷ بیش از ۲.۱ 

تریلیون دالر است. 
ابیگیل جانسون اولین حرفه خود را با یک شغل 
تابستانی در دوران دانشگاه به عنوان کارمند مرکز 
خدمات مش��تریان یک شرکت شروع کرد و اولین 
مس��ئولیت تمام وقت��ش در  Fidelity، آنالی��زور 

تحقیقاتی در سطح مقدماتی بود. 

مگ ویتمن، ثروت خالص: ۲.۸ میلیارد 
دالر 

طبق گ��زارش بلومبرگ مگ ویتمن، مدیرعامل 
رئی��س  و  اینترپرای��ز  هیولت-پ��اکارد  ش��رکت 
هیأت مدیره HP، در طول سال مالی ۲۰۱۶ پاداشی 
برابر ۳۵.۶ میلیون دالر به دست آورد. مگ ویتمن 
که یکی از بازیکنان قدیمی و قدرتمند س��یلیکون 
ولی به شمار می رود، در سال ۲۰۱۵ این دو شرکت 
مجزا را مدیریت کرد. مگ ویتمن پیش  از این عضو 
هیأت مدیره ش��رکت های SurveyMonkey و 
Proctor & Gamble ب��ود و البت��ه بیش��تر به 
خاطر رشد eBay شناخته می شود. زمانی  که او در 
س��ال ۱۹۹۸ مدیرعامل eBay شد، فروش ساالنه 
این ش��رکت حدود ۴ میلیون دالر بود و زمانی که 
او در سال ۲۰۰۸ از این شرکت بیرون آمد، فروش 
ساالنه آن به ۸ میلیارد دالر رسیده بود. مگ ویتمن 
متاهل و مادر دو فرزند است و همچنین نویسنده 
کتاب هایی مثل »قدرت اکثریت: ارزش هایی برای 

موفقیت در کسب وکار و زندگی« است. 
شریل سندبرگ، ثروت خالص: 1.۶1 

میلیارد دالر
درست اس��ت که شریل س��ندبرگ مدیرعامل 
نیست، اما به عنوان رئیس اصلی اجرایی فیس بوک، 
یکی از تاثیرگذارترین افراد فهرس��ت ما به ش��مار 
می رود. طبق اعالمیه فیس بوک، او در سال ۲۰۱۵، 
۱۸.۷میلی��ون دالر از این ش��بکه اجتماعی درآمد 

کسب کرده است. 
ش��ریل س��ند برگ دو فرزند دارد و نویس��نده 
پرفروش تری��ن کتاب نیویورک تایم��ز )زنان، کار و 
توانایی رهبری و گزینه B(  است. او همچنین بنیاد 
LeanIn. Org  را ب��ا ه��دف کمک به زنان تمام 
جهان در راه رسیدن به رویاهای شان تاسیس کرده 
اس��ت. او پس ازاینکه شوهرش را در سال ۲۰۱۵ از 

دس��ت داد، سازمان Option B را راه اندازی کرد. 
Option B  می کوش��د به مردم کمک کند تا در 

روزهای سخت، قوی بمانند و دلسرد نشوند. 
سفرا کاتز، ثروت خالص: ۶۷۰ میلیون 

دالر
سفرا کاتز، پس از لری الیسون مسئولیت دشواری 
را در ش��رکت اوراکل عهده دار ش��د ک��ه به خوبی 
توانست از عهده آن برآید. او با همکاری مدیرعامل 
مارک هارد، این ش��رکت را به سودآوری غیر قابل  
انتظاری هدایت کرد و توانست قیمت سهام اوراکل 
را در بازار بورس محف��وظ نگه دارد. طبق گزارش 

نشریه فوربس، کاتز یکی از گران ترین مدیران زن 
جهان اس��ت که در سال ۲۰۱۶، دستمزدی حدود 

۴۰.۹میلیون دالر داشت. 
س��فرا کات��ز، متاهل و مادر دو فرزند اس��ت و 
نام آوری او بیش��تر به خاطر استراتژی هایی است 
ک��ه در اوراکل ب��ه کار گرفت. از س��ال ۲۰۰۵، 
او بی��ش از ۱۰۰ ش��رکت را ب��ه مالکیت اوراکل 
درآورده اس��ت. او ۱۸ س��ال س��ابقه همکاری با 
اوراکل را در کارنام��ه خود دارد و پیش  از این در 
سمت های مدیر مالی و معاون ارشد این شرکت 

فعالیت کرده است. 

مریسا میر، ثروت خالص: ۵۴۰ میلیون 
دالر

مریسا میر از زمان استعفای خود از شرکت یاهو 
در ژوئ��ن ۲۰۱۷، س��مت خاصی ن��دارد، ولی این 
موضوع به دارایی های او خدشه ای وارد نکرده است. 
او که از س��ال ۲۰۱۲ به عنوان مدیرعامل خدمات 
وب یاهو انتخاب شد، درآمد هفتگی بیش از ۹۰۰ 
ه��زار دالر )در مجموع ۲۳۹ میلیون دالر( داش��ته 
اس��ت.  بزرگ ترین حرکت او به عنوان مدیرعامل، 
عقد قرارداد با ش��رکت ورایزن برای خرید یاهو به 
مبلغ ۴.۴۸ میلیارد دالر بود که البته همین موضوع 
باعث ش��د او از این ش��رکت خارج ش��ود. ورایزن 
پاداش��ی به مبلغ ۲۳ میلیون دالر برای خدماتش 
در یاهو در نظر گرفت. مریسا میر متاهل و مادر سه 
فرزند اس��ت. او یکی از اولین کارمندان گوگل بود، 
موقعیتی که بیش از هر چیز باعث پیشرفت او شد. 

ایندرا نویی، ثروت خالص: ۸۰ میلیون 
دالر

این��درا نوی��ی از زمان��ی  که در س��ال ۱۹۹۴ به 
ش��رکت پپسی پیوس��ت، تاکنون روندی صعودی 
در این ش��رکت طی کرده است. او در سال ۲۰۰۶ 
به عن��وان مدیر و در س��ال ۲۰۰۷ به ریاس��ت این 
شرکت برگزیده شد. به گزارش سی ان ان، او مادر 
دو دختر اس��ت و در مجموع ۲۹.۸ میلیون دالر از 
این شرکت درآمد داشته است. مدیر اجرایی پپسی 
اعالم کرده است که این شرکت دیگر به ادامه مسیر 
تولید نوشیدنی هایی بر پایه سودا فکر نمی کند و در 
حال تالش برای تولید گزینه های سالم تری است. 
ایندرا نویی عالوه بر فعالیت خود در شرکت پپسی، 
در هیأت مدیره کنسول کس��ب وکار هند-آمریکا، 
 Catalyst و   Consumer Goods Forum
هم حض��ور دارد. دولت اوبام��ا او را به مدیرعاملی 

انجمن هند- آمریکا منصوب کرد. 

ایرنه روزنفلد، ثروت خالص: ۸۰ میلیون 
دالر

شاید ماندلز اینترنش��نال برای شما نام آشنایی 
نباش��د. این ش��رکت که با مدیریت ایرنه روزنفلد 
 Oreo، هدایت می شود، برندهای مشهوری نظیر
Nabisco و آدامس های Trident را در مالکیت 
خود دارد. روزنفلد پیش  از این مدیرعامل ش��رکت 
Kraft Foods  ب��ود ک��ه در س��ال ۲۰۱۲ ای��ن 
ش��رکت را به دو بخش مجزای ماندلز اینترنشنال 

و کرفت فودز تقسیم کرد. 
ایرنه روزنفلد دو فرزند دارد. طبق گزارش رویترز 
او تا سال ۲۰۱۶ درآمدی معادل ۱۶.۷ میلیون دالر 
از این ش��رکت دریافت کرده است. از فعالیت های 
دیگر روزنفلد می توان به باشگاه اقتصادی شیکاگو، 
عضویت در هیأت مدیره Consumer Goods و 

Business Council اشاره کرد. 
جینی رامتی، ثروت خالص: ۴۵ میلیون 

دالر
جین��ی رامتی پ��س از ۳۰ س��ال هم��کاری با  
IBM، به عنوان اولین مدیرعامل زن این ش��رکت 
انتخ��اب ش��د. او در ح��ال حاضر با حفظ س��مت 
مدیرعاملی، ریاس��ت این ش��رکت را هم عهده دار 
است. ش��رکت IBM  در سال ۲۰۰۲ با رهبری او 
PricewaterhouseCoopers  را خری��داری 

کرد. 
طبق گزارش CNBC، هیأت مدیره IBM  در 
نشست س��االنه ۲۰۱۷، حقوق رامتی را ۶۰درصد 
افزایش داد و به ۳۳ میلیون دالر رساند. فایننشال 
تایمز گفته اس��ت ک��ه او در دوران انترنی خود در 
کالج GM، با همسر خود آشنا شد و سه سال بعد 
با او ازدواج کرد. او همچنین در چندین هیأت مدیره 
دیگر از جمله شورای ارتباطات خارجی حضور دارد. 
imarketor :منبع

قطعا شما هم می دانید که تبلیغات دهان 
ب��ه ده��ان )word of mouth(  یکی از 
موثرتری��ن و باارزش ترین ن��وع تبلیغات در 
دنیای کس��ب و کار امروز اس��ت و براساس 
تحقیقات مشخص ش��ده است که تبلیغات 
ده��ان ب��ه ده��ان ۲۰ ت��ا ۵۰درص��د در 
تصمیم گیری افراد موثرتر است و مشتریان 
بالقوه به توصیه های فردی که به آن اعتماد 
دارند یا احترام می گذارند به نسبت تبلیغات 
ش��رکت ها بیش��تر اطمینان ک��رده و رفتار 
مصرف��ی خ��ود را ب��ا توجه ب��ه توصیه های 
آنه��ا تغیی��ر می دهن��د. در دنی��ای جدید 
رس��انه های نوین، تبلیغات ده��ان به دهان 
ب��ه مراتب فراتر از تجربه دوس��تان و فامیل 
رفته اس��ت و امروزه با پدی��ده نوظهوری به 
نام اینفلوئنسرها مواجه هستیم. در حقیقت 
در تحقیقات توییتر نش��ان داده شده است 
ک��ه ۴۹درص��د کارب��ران توییتر ب��ه دنبال 
راهنمای��ی از تاثیرگ��ذاران این ش��بکه های 
اجتماعی هس��تند و ۲۰درص��د از کاربران 
گفته ان��د ک��ه توییت و معرف��ی محصول یا 
خدمات توس��ط یک اینفلوئنسر الهام بخش 
خری��د آنها ب��وده و همچنی��ن ۴۰درصد از 
آنه��ا گفته اند ک��ه تغییر در می��زان فروش 
آنها به دلیل تاثیر مس��تقیمی بوده است که 
یک اینفلوئنس��ر توییتی در مورد خدمات یا 
محصول آنها داشته اس��ت. همچنین طبق 
  medialix تحقیقات انجام ش��ده از س��وی
برندها س��االنه باالی یک میلیون دالر برای 
اینفلوئنسرهای اینستاگرام هزینه می کنند. 

تاثیرگذاران شبکه های اجتماعی 
)اینفلوئنسرها(، چه کسانی هستند؟ 

یک تاثیرگذار شبکه اجتماعی کسی است 
که بر رفتار مخاطبان خود تاثیر می گذارد و 
راه نف��وذ آن از طریق ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. تاثیرگذاری این افراد متفاوت است 
و هیچ کدام ش��بیه یکدیگر عمل نمی کنند. 
در خ��ارج از دنیای مجازی ی��ک تاثیرگذار 
باید خصوصیات متفاوتی داشته باشد اما در 
دنی��ای دیجیتال فردی فعال در یک یا چند 
زمینه خاص که تع��داد زیادی دنبال کننده 

دارد. 
تاثیرگ�ذاران  )چگون�ه(  چط�ور 
اجتماعی  شبکه های  )اینفلوئنسرهای( 
دیجیت�ال  اس�تراتژی های  در  را 

مارکتینگ خود جای دهیم؟ 
ش��بکه های  تاثیرگ��ذاران  از  اس��تفاده 
اجتماعی روشی نوین در بازاریابی دیجیتال 
اس��ت، اما باید در نظر داشته باشید که این 
رویک��رد متفاوت در انتق��ال معنا برای برند 
شماس��ت. کمپین های دیجیتال مارکتینگ 

شما با اس��تفاده اینفلوئنسرها باید متناسب 
با استراتژی های تولید محتوا و تصویر سازی 
برند شما باش��د و از سوی دیگر اعتبار برند 
ش��ما را افزایش دهد. بازخوردهای پیام های 
شبکه های اجتماعی شما را گسترش دهد. 

ش�ما  موضوع�ات  از  بس�یاری  در 
می توانید با اس�تفاده از اینفلوئنس�رها 

محتوا و پیام خود را انتقال دهید
 ای��ن اف��راد می توانن��د محت��وای تازه ای 
متناسب با استراتژی های سازمان تان تولید 
کنند یا محتوای تولیدی از س��وی ش��ما را 
در شبکه های خود پس��ت کنند تا بازخورد 
متناس��بی به دس��ت آورند. این کار به شما 
اج��ازه می ده��د از راه های متف��اوت پیغام 
کمپی��ن خودت��ان را به مخاطب��ان متفاوت 
برسانید. در بس��یاری از موارد پیام ها اگر از 
کانال برند انتش��ار یابند باید حتما رس��می 
باش��ند در صورتی که اگر از اینفلوئنس��رها 
اس��تفاده کنید هیچ الزامی به رسمی بودن 
نیس��ت. آگاهی برند خودتان را به وس��یله 
پیام هایی که اینفلوئنس��رها در ش��بکه های 
اجتماعی ش��ان می گذارن��د افزای��ش دهید. 
می توانید از ای��ن نیروی تازه و کارآمد برای 
مش��ارکت و دخیل کردن شان در پست هایی 
ک��ه ش��ما در صفحات خ��ود به اش��تراک 

می گذارید استفاده کنید. 

کدام اینفلوئنسر برای کمپین دیجیتال 
من مناسب است؟ 

هنگام انتخاب اینفلوئنسر باید دقت کنید 
که:

۱- زمین��ه فعالی��ت آن باید متناس��ب و 
مرتبط با برند ش��ما باشد تا گروه مخاطبان 
که برای برند ش��ما مناس��ب است را هدف 

قرار دهند. 
۲- تعداد مش��تری بالقوه ای که از طریق 
فالوئره��ای آن اینفلوئنس��ر می توانند برای 

خودتان به دست آورید. 
۳- تعام��ل بالق��وه ای که اینفلوئنس��رها 
می توانن��د بی��ن مخاطبان و برند ش��ما به 

وجود بیاورند. 
وقتی که این س��ه مورد را خوب بررس��ی 

کردید، سوال زیر را از خودتان بپرسید: 
شما تالش می کنید که روی چه کسی 

تاثیر بگذارید؟ 
شما در حال تالش برای نفوذ به مشتریان 
و بازار مخاطب بزرگ تر هستید، اما کمپین 
اینفلوئنس��ر ش��ما نمی تواند هم��ه مردم را 
ش��امل ش��ود. مانند هم��ه اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی ج��واب این س��وال نیازمند تفکر 
عمیق و تمرکز بیش��تری است و باید درک 

روشنی از هدف و مخاطب داشته باشیم. 
شاید ش��ما س��عی دارید روی افرادی تاثیر 
بگذارید که در یک کار خاص فعالیت می کنند 

یا متخصصان ش��بکه های اجتماعی یا گروهی 
از م��ردم که قصد خرید یک محصول یا کاال را 
دارند. مهم این اس��ت که متناسب با استراتژی 
خود تاثیر گذاری درس��ت را انتخ��اب کنید و 
با افرادی که مناس��ب با اس��تراتژی شما برای 

رسیدن به هدف تان هستند صحبت کنید. 

برای رسیدن به موفقیت باید اعتماد کرد 
در ای��ن ن��وع بازاریابی نیاز کلی��دی برای 
تاثی��ر واقعی اعتماد اس��ت. مخاطبان باید به 
اینفلوئنس��رها به عنوان ش��ریک کاری شما 
اعتماد داشته و به نظرات آنها احترام بگذارند. 
بدون اعتماد دوطرفه نتیجه بسیار سطحی 
و غیرقابل اتکا خواهد بود و تالش شما برای 
مشاهده نتیجه مطلوب بی نتیجه خواهد بود. 
به یاد داش��ته باشید که شناخت مخاطب 
نقش تعیین کننده ای در انتخاب و اس��تفاده 
از اینفلوئنس��رها دارد و شما باید با توجه به 
خواس��ت و نیاز مخاطبان خود اینفلوئنس��ر 
انتخاب کنید به ای��ن دلیل که اگر انتخابی 
غیر از این داشته باش��ید احتمال به نتیجه 
رسیدن کمپین شما به صفر خواهد رسید. 

چگونه اینفلوئنسرها را شناسایی و با آنها 
ارتباط برقرار کنیم؟ 

اینفلوئنسرها تبدیل به یک عامل اصلی در 
افزایش اعتبار برندها در شبکه های اجتماعی 
هس��تند. آنها انتظار دارند براساس اعتباری 
که برای برند ش��ما می آورند شناخته شوند 
و درگیر استراتژی های بازاریابی شما شوند. 
ب�ا  ارتب�اط  ب�رای  س�اده  راه  چن�د 
اینفلوئنسرها و ایجاد ارتباطی سودمند 

با آنها وجود دارد: 
ب�ه آرام�ی نزدی�ک ش�وید: زمان��ی  که 
را  خودت��ان  موردنظ��ر  اینفلوئنس��رهای 
شناس��ایی کردید، بهترین کار دنبال کردن 
صفحات آنه��ا، رصد آنچه آنها به اش��تراک 
می گذارند اس��ت. کامنت و تعداد الیک های 
آنه��ا را مش��اهده و ثب��ت کنی��د. از طریق 
دایرک��ت یا چت نظر خودت��ان را برای آنها 
ارس��ال کنی��د. آنه��ا را در جری��ان فعالیت 
ش��رکت خود قرار دهید و در صورت داشتن 
برنام��ه ای آنها را دعوت کرده و در امور خود 
ش��ریک قرار دهید بدین شکل ارتباطی دو 

سویه ایجاد شده است. 

ارزش متقاب�ل ایج�اد کنید: ش��ما باید به 
گون��ه ای برخورد کنی��د که اینفلوئنس��رها 
خودشان را شریک و همراه برند شما بدانند. 
این ارزش نباید مالی یا پول باشد. بلکه باید 
یک ارزش یا احساس باشد که گویی آنها در 
تجارت شما شریک هستند اگر این احساس 
ارزش��ی را از طریق دادن پول یا ارزش های 
مادی بخواهید به دست بیاورید بسیار سریع 

از بین می رود و ماندگار نخواهد بود.  ش��ما 
می توانید با تبادل محتوا، شریک قرار دادن 
آنه��ا در اتفاق��ات محص��ول و فعالیت های 
خود، ارس��ال بعضی از کاال یا خدمات خود 
به عنوان هدی��ه و … آنها را درگیر ارتباط 
بلندم��دت و تعامل��ی کنید. ی��ک هم صدا، 

هم فکر و هم احساس را انتخاب کنید. 
 هن��گام انتخ��اب یک اینفلوئنس��ر عالوه بر 
توج��ه ب��ه این نکت��ه که حیط��ه فعالیتش 
متناس��ب با برند و هدف استراتژی شماست 
بای��د به ن��وع و چگونگ��ی تولی��د محتوای 
آن نی��ز دقت کنید؛ اینفلوئنس��ری که لحن 
پس��ت هایش )کپشن، ویدئو، عکس( متناسب 

با استراتژی باشد که شما می خواهید برندتان 
را به مش��تری بالقوه معرف��ی کنید. این دقت 
در انتخ��اب اینفلوئنس��ر باعث می ش��ود که 
ش��ما با خیال راحت تری کار را به دس��ت آنها 
بس��پارید و تنها نظارتی بر انجام فعالیت های 
آنها داش��ته باشید چون کالم یکدیگر را درک 
کرده اند.  این موضوع را در نظر داش��ته باشید 
که یک اینفلوئنسری که برای به دست آوردن 
دنبال کنندگان بس��یار تالش ک��رده به راحتی 
قبول نمی کند که پرسونال برند خودش را به 
خاطر بازار یا استراتژی ش��ما زیر سوال ببرد. 
زمانی که شما اینفلوئنسری انتخاب می کنید که 
هم صدا و هم فکر ش��ما است، می توانید آن را 

در انجام فعالیت های خالقانه خود آزاد بگذارید 
و اجازه دهید از روش خودش برای شما محتوا 

تولید کند. 
نتیج�ه را اندازه بگیرید : اینفلوئنسرها باید 
بتوانند گزارش��ی کامل از انتشار پست های 
خ��ود بدهن��د. تع��داد الیک، نظ��رات و… 
همگ��ی باید ب��ه صورت جدا گ��زارش داده 
ش��ود، البته س��ایت و نرم افزارهای بسیاری 
برای اندازه گیری کمپین های اینفلوئنس��رها  
وجود دارد که می توان از آنها اس��تفاده کرد 
ک��ه البته آنها رایگان نبوده و باید به صورت 

ماهانه شارژ شوند. 
imarketor :منبع

قدرتمندترین مدیران عامل زن دنیا کدام هستند؟ 

همه چیز در مورد اینفلوئنسر و دیجیتال مارکتینگ
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اخبار

 بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- مدی��ر عامل آب 
منطق��ه ای هرمزگان گفت :تصرف حریم رودخانه ها و وضعیت آب 
های زیر زمینی چالش های اصلی مدیریت آب در استان است.    به 
گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای  هرمزگان،صبح 
امروز دکتر مالئی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت سهامی 
آب منطقه ای هرمزگان در همایش بحران آب؛ جرایم و آس��یب ها 
که  در سالن جلس��ات اداره کل دادگستری استان هرمزگان برگزار 
ش��د؛ گفت:کشور ایران از لحاظ بارش نسبت به متوسط جهانی یک 
س��وم و نسبت به متوس��ط آس��یا یک چهارم میزان بارش دارد که 
وضعیت نا مناس��ب و بحرانی ای اس��ت.وی ادام��ه داد: طی دو دهه 
اخی��ر میزان بارندگی از 250 میلی مت��ر به کمتر از 240میلی متر 
 کاهش یافته است و ما در استان هرمزگان نسبت به متوسط کشوری
 70 میلی متر از بارندگی کمتری برخوردار هستیم. دکتر مالئی ابراز 
داشت: استان هرمزگان دارای 71 هزار کیلومتر مساحت می باشد که  
در دو محدوده  مهران و سدیج تقسیم بندی می شود و بخش کوچکی 
هم مشترک بین استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد ؛ 
همچنین از بین 74 دشت موجود در استان امروز حدود بیش از 40 

دشت به دشت ممنوعه تبدیل شده است. مدیرعامل شرکت سهامی 
آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: امروز ما در استان 23هزار حلقه 
چاه داریم که به همراه قنات ها منابع آب زیر زمینی مارا تشکیل می 
دهند و در کشور امروز 55 درصد از نیازهای آبی چه در شرب چه در 
صنعت و چه در کشاورزی از طریق منابع آب زیر زمینی  تامین می 
ش��ود اما این آمار در استان هرمزگان به کلی متفاوت است و ما 85 
درصد از نیاز های آبی مان را از منابع زیر زمینی برداشت می کنیم و 
در این بین سهم آب های سطحی 10 درصد و سهم شیرین سازی 

آب دریا 5 درصد می باش��د. وی خاطر نشان کرد:89 درصد از منابع 
آبی در کشاورزی 11درصد در شرب و نیم درصد در صنعت به کار می 
رود که با افزایش سهم صنعت می توانیم توسعه پایدار در کشور ایجاد 
کنیم. رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای هرمزگان یادآور شد: در سال 
51 تعدادچاه های ما کمتر از 5 هزار حلقه چاه بود اما امروز تعداد این 
چاه ها افزایش پیدا کرده و  ما در استان 23هزار حلقه چاه داریم که 
باعث از بین رفتن و تخلیه منابع آب زیر زمینی شده اند. دکتر مالیی 
گفت: امروز عالوه بر تغییر کمی میزان آب شاهد تغییرات کیفی در 
آب نیز هس��تیم و برخی بی توجهی ها باعث تغییر رنگ و بو و طعم 
کیفیت آب  در برخی مناطق شده است که بسیار خطر ساز است زیرا 
آب ناسالم ناشی تمام بیماری ها و امراض است. مدیر عامل آب منطقه 
ای هرمزگان اظهار داشت: توسعه آب شیرین کن های کشاورزی از 
دیگر مسائل و مشکالتی است که امروزه ما با آن روبرو شدیم و مشکل 
ساز شده است. وی خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان حدود 20هزار 
کیلومتر رودخانه و مسیل داریم ولی متاسفانه به دلیل حاصلخیزی 
مورد تعرض و تصرف  قرار می گیرد و در مخاطرات طبیعی خسارات 

بسیاری را وارد می کند.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: راهبردهای متنوعی برای پایداری شبکه برق در مقابله با گرد و 
غبار پیش بینی کرده ایم که به تناسب شرایط از آنها استفاده خواهیم 
کرد، یکی از این راهبردها در کنار شستش��وی خطوط و پس��ت ها و 
پوشش عایقی )RTV( تجهیزات، بحث تغییر مقره ها از سرامیکی به 
س��یلیکونی است که در حال انجام ش��دن است. محمود دشت بزرگ 
بیان کرد: به جای اقدامات مقابله ای با گرد و غبار، صحیح تر آن است 
از عواملی که برای ش��بکه برق مش��کل ایجاد می کنند و هزینه های 
جانبی سنگینی برای این صنعت به همراه دارد جلوگیری شود تا بتوانیم 
کارهای نوسازی و توسعه شبکه را ادامه دهیم، نه اینکه بخش زیادی از 
توان شرکت صرف برطرف کردن مسائلی شود که از بیرون مشکل ساز 
شده و به شرکت تحمیل شده است. وی با اشاره به بحران بهمن ماه سال 

گذشته استان و خاموشی های به وجود آمده اظهار کرد: سال گذشته 
گرد و غب��ار 66 برابر حد مجاز و رطوبت باعث قطعی برق در برخی از 
نقاط استان شد، لذا برای مقابله با آن و کاهش اثرات آلودگی ناشی از این 

پدیده ُمَخرب تعویض مقره ها به عنوان یکی از راهبردها در دستور کار 
شرکت قرار گرفت.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه 
داد: در فاز اول این راهبرد که الزمه پایداری شبکه برق در مقابله با گرد 
و غبار است، حدود پنج هزار و 200 زنجیره مقره تعویض شده و در فاز 
دوم نیز برای تعویض 13 هزار و 300 زنجیره مقره برنامه ریزی شده که 
قرار است برای آن مناقصه برگزار شود. وی با اعالم اینکه پایداری شبکه 
برق نیازمند تعویض حدود 90 هزار زنجیره مقره است، افزود: قرار بر این 
است که برنامه تعویض زنجیره مقره ها را تا حصول اطمینان از پایداری 
 کامل ش��بکه در برابر گرد و غبار جلو ببریم و در فاز س��وم نیز حدود 
20 هزار زنجیره مقره دیگرتعویض ش��ود ک��ه به طور کلی باید گفت؛ 
اجرای این راهبرد که تنها یکی از راههای پایداری برق در شرایط کنونی 

است حدود 90 میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت.

س�اری - دهقان - نماینده ولی فقی��ه در مازندران و امام جمعه 
س��اری در دیدار با مدیران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
این استان از راه به عنوان عامل و عنصری مثبت و تاثیرگذار در جهت 
توس��عه و آبادانی مازندران یاد نمود. به گ��زارش خبرنگار مازندران و 
ب��ه نقل از روابط عمومی اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران ، آیت اهلل طبرسي نماینده ولي فقیه در استان در این 
دیدار ضمن قدرداني از زحمات شبانه روزي همه خدمتگزاران بخش 
حمل و نقل در این استان عنوان کرد: عزیزان و کارکنان بخش هاي 
 مختلف حمل و نقل سربازان گمنام ، مخلص و ایثارگري هستند که در 
سخت ترین شرایط کاري در حال خدمت به مردماني هستند که در 
جاده ها به کمک احتیاج دارند و این خود کاري بس نیکو و ارزشمند 
اس��ت. وي در ادامه با اش��اره به احادیث ائمه معصومین )ع( در مورد 
خدمت به مؤمنان تصریح کرد: از آنجا که کار ش��ما عزیزان از جمله 
کارهایي است که گره گش��اي مشکالت مردم در سختي ها بوده  از 
جایگاه واالیي در پیشگاه باري تعالي برخوردار است. آِیت اهلل طبرسي 
خاطر نش��ان کرد : از آنجا که تالش و کوشش مضاعف خدمتگزاران 

بخش حمل و نقل در اس��تان منشاء خدمات بس��یار مهمي در این 
خطه والیت مدار شده ، انتظار مي رود در تسریع پروژه هاي عمراني 
حمل و نقل استان از هیچ کوششي دریغ نشود. مهندس احمد آفرین 
محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز در این 
نشست ضمن قدردانی از حمایتهای همه جانبه آیت اهلل طبرسی عنوان 
نمود: شبکه راههاي ارتباطي مازندران به طول 10400 کیلومتر آزاد راه 
، بزرگراه ، راه اصلي ، فرعي و روستایي به عنوان محوراصلي حمل و نقل 
جاده اي از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي 

استان بوده و به عنوان شریانهاي حیاتي و اقتصادي از جایگاه ویژه اي 
برخوردار اس��ت که با صرف اعتبارات کالن در طول سالیان متمادي 
احداث گردیده و جزو یکي از عظیم ترین س��رمایه هاي ملي کش��ور 
محس��وب مي گردد. مهندس آفرین محمدزاده در خصوص عملیات 
راهداري زمس��تاني این اداره کل در سال جاري خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر 33 اکیپ راهداري با320 راهدار به همراه 250 دستگاه از 
انواع ماشین آالت راهداري در گردنه هاي مهم و برفگیر استان مستقر 
و آمادگي کامل براي اجراي عملیات راهداري و برف روبي در س��طح 
محورها را دارند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان در 
ادامه به حوزه حمل و نقل اش��اره و افزود: برنامه های گسترده ای در 
خصوص جابجایی کاال و مسافر ، صدور کارت هوشمند برای رانندگان 
و خودروه��ا ، نصب  و راه ان��دازی 45 دوربین نظارت تصویری، 100 
دستگاه تردد شمار برخط، 2 دستگاه توزین در حال حرکت، 8 دستگاه 
دوربین ثبت تخلف؛ نظارت دقیق و مستمر بر شرکتهای حمل و نقل 
و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و آموزش��ی برای عموم مردم از 

جمله فعالیتهای این اداره کل در حوزه حمل و نقل است.

کرج - خبرنگار فرصت امروز- سرپرست سازمان سیما منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج از غرس 400 نهال در شهرک 
احمدیه منطقه 11 کرج در راستای طرح بهبود و نگهداشت شهر 
خبر داد.  در راس��تای طرح بهبود و نگهداشت شهر کرج نیروهای 
تمام��ی مناط��ق کرج از ح��وزه های مختلف به منطق��ه 11 این 
کالنش��هر  آمدند و به تالش و فعالیت در این قس��مت پرداختند. 
حسین عطایی، سرپرست سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج با اشاره به حضور نیروهای سازمان از تمامی مناطق 
شهر در منطقه 11 شهرداری کرج اظهار داشت: در پنجمین جمعه 
از طرح بهبود و نگهداش��ت ش��هر نیروهای سازمان سیما منظر و 
فضای س��بز شهری ش��هرداری کرج نیز طبق روال قبل به همراه 

دیگر نیرو های خدماتی در حوزه های مختلف در منطقه 11 حضور 
یافتند و به  خدمت رسانی  در حوزه های فضای سبز و زیبا سازی 

در این منطقه مشغول شدند. عطایی با بیان اینکه این طرح فرصت 
مناسبی  است تا بتوانیم با توجه به شکایات وارده به سامانه 137  
هم به خواس��ته های مردم رسیدگی کنیم و هم نواقص منطقه را 
برط��رف کنیم گفت: در راس��تای اجرای این ط��رح و  با توجه به 
درخواست شهروندان در منطقه 11 کرج، بیش از 400 نهال توسط 
نیروهای سازمان در حاشیه اتوبان شهرک احمدیه کرج کاشته شد 
و به فضای باز و س��بزینگی از قسمت از شهر بیش از پیش افزوده 
ش��د. وی همچنین از رنگ آمیزی ج��داره ها در منطقه 11 خبر 
داد و گفت:  بس��یاری از دیوار ها در این منطقه نیز که با گذش��ت 
زمان باعث ایجاد منظره نامطلوب در  چهره شهر شده بود با یاری 

نیروهای سازمان در حوزه زیباسازی از نازیبایی ها زدوده شد.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- ش��اهدخت فتحی 
بیرانوند مدیرکل بیمه س��المت اس��تان در نشست اصحاب 
رسانه، گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده و در راستای پوشش 
س��المت بیمه ای جامعه،بیمه س��المت ایرانیان توانسته به 
عنوان بزرگترین س��ازمان بیمه ای دولتی در کشور محسوب 
ش��ود که تاکنون حدود 55 درصد از جمعیت بیمه کشور  و 
حدود 60 درصد از جمعیت اس��تان را به خود اختصاص داده 
است. فتحی بیرانوند تصریح کرد: آنچه که از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، ذکر این نکته است که از این جمعیت بیمه ای  
فقط حدود 15 درصد  بصورت مس��تقیم حق سرانه پرداخت 
داشته و مابقی 85 درصد بدون پرداخت حق سرانه از خدمات 
بیمه ای برخوردار می باش��ند.  وی افزود: آنچه که قابل تامل 
می باش��د،تراز منفی سرانه درآمد، در مقایسه با سرانه هزینه 
ساالنه سازمان بیمه سالمت، به دلیل عدم توازن مناسب منابع 
و مصارف در این بخش می باشد که در نتیجه ادامه این روند، 
موجب زیان انباشته شده و افزایش بدهی های سازمان بیمه 

س��المت بوده اس��ت. بطوری که اگر این زیان انباشته جبران 
نشود، بدهی 8000 میلیاردی سازمان بیمه سالمت در پایان 
س��ال 96 قابل پیش بینی می باشد. مدیر کل بیمه سالمت 
استان لرستان همچنین با اشاره به این نکته که اگر چنانچه 
مجلس و دولت نتوانند به تخصیص منابع مالی پایدار از طرق 
مختلف به ویژه از طریق ایجاد منابع جدید،اختصاص بخشی 
از مالی��ات ب��ر ارزش افزوده کاالهای مالیات ب��ر ارزش افزوده 
،کاالهای آسیب رسان به بیمه سالمت و افزایش مشارکت افراد 

در پرداخت حق بیمه،حفظ و ارتقاء س��المت که از محورهای 
اصلی توسعه می باشد،به یاری این سازمان بشتابد، گفت: در 
آینده ای نه چندان دور ش��اهد چالش و مش��کالت جدی در 
ای��ن بخش خواهیم بود.  فتحی بیرانوند در ادامه تصریح کرد: 
با توجه به آنچه گفته ش��د،در صورت ع��دم حمایتهای ویژه 
دولت و مجلس، در این بخش بروز مشکالتی همچون تاخیر 
 طوالنی مدت در پرداخت مطالبات پزشکان و سایر موسسات 
طرف قرارداد، افزایش مبلغ حق  پرداختی از 15 درصد به 50 
درصد ب��رای دارندگان دفترچه بیمه رایگان) بجزء افراد مورد 
حمایت بهزیستی و کمیته امداد( کوچک شدن و کاهش سطح 
تعهدات بس��ته بیمه پایه ،کاهش ارائه خدمات تشخیصی_
درمانی در سطوح 2 و3 ،عدم اجرای کامل بعضی ازبسته های 
طرح تحول )حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم  
وحضور پزش��ک متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی که 
از طری��ق افزایش دریافتی  پزش��کان پیش بینی گردیده(  و 

در نهایت افزایش پرداخت از جیب بیماران، قابل تصور است.

مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد 

 تصرف حریم رودخانه ها و وضعیت آب های زیر زمینی 
چالش های اصلی مدیریت آب در استان  است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان مطرح کرد

هزینه 90 میلیارد تومانی تعویض زنجیره مقره ها به عنوان یکی از راهبردهای مقابله با گرد و غبار  

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 

ایمنی و حفظ جان انسان ها سرلوحه کار ماست

عطایی خبر داد

کاشت 400 نهال در حاشیه اتوبان شهرک احمدیه کرج

مدیرکل بیمه سالمت استان لرستان:

بدهی ۸000 میلیاردی سازمان بیمه سالمت در پایان سال 9۶ قابل پیش بینی می باشد

مسابقات مهارت شغلی، نوآوری جدید در فعالیت های شرکت توزیع برق اصفهان
اصفهان - قاس�م اس�د- احمد نادعلی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انس��انی گفت : 
 ب��ا توجه به اینکه یکي از مهمترین رس��الت هاي ش��رکت ه��اي توزیع برق به عنوان یک ش��رکت 
خدمات رساني عمومي به شهروندان عزیزتامین برق پایدار و مطمئن مي باشد این مهم با داشتن نیروي 
انساني توانمند امکان پذیر است و در این راستابه منظور افزایش و توسعه مهارتهاي فني کارکنان و ایجاد 
رقابت سالم در بین آنها دفتر آموزش شرکت با همکاري حوزه هاي تخصصي و فني اقدام به برگزاري 
مسابقات مهارت شغلي در دو رشته نصب انشعاب و احداث کابل خود نگهدارطي دو روز و دردو نوبت 
صبح و عصر بین امورهاي هشتگانه اجرایي شرکت نمود. وي در ادامه گفت :این مسابقات در 4 شاخص 
اصلي مورد ارزیابي و رقابت بین امور قرار گرفت که شامل انجام صحیح فرآیندها مطابق استاندارد ها و فرآیندهاي کاري،انجام کار ایمن 
و رعایت اصول ایمني محیط کارو رعایت نظم و آراستگي محیط کار و در نهایت رعایت موارد زیست محیطي مي باشد نادعلي خاطر 
نشان کرد :در این رقابت از هردورشته نصب انشعاب و احداث کابل خود نگهدار دو تیم در قالب مسابقات نصب و دو تیم به منظور 

احداث کابل خود نگهدار به مرحله نهایي مي رسند و تیم هاي برتربراي مسابقات کشوري اعزام خواهند شد .

 تفاهم نامه اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب ) داناب ( 
در استان قزوین امضا شد

 قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز- به منظور ایجاد بس��ترهای فرهنگ��ی و ترویج فرهنگ 
صرف��ه جوئی در مصرف آب در بین دانش آموزان مقطع تحصیلی دوره متوس��طه اول، تفاهم نامه 
همکاری بین شرکت آب منطقه ای قزوین و اداره کل آموزش و پرورش این استان جهت اجرای طرح 
ملی دانش آموزی نجات آب ) داناب ( امضاء شد.     مهندس حمید پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای  قزوین فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب را موضوعی مهم در راستای صرفه جویی منابع آبی 
عنوان نمود و اظهار داشت: با توجه به ابالغ بخشنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب، این 
طرح )داناب( با هدف آگاه سازی دانش آموزان مقطع تحصیلی دوره متوسطه اول بعنوان قشر تأثیرپذیر 
و تأثیر گذار و به منظور آموزش، حساس سازی و ایجاد زمینه احساس مسئولیت دانش آموزان این مقطع در خصوص صرفه جویی 
و جلوگیری از کاهش منابع آب و چالش های ناشی از آن، به اجرا درخواهد آمد. مهندس پویا افزود: جهت اجرای موفق این طرح از 
مشاور ذیصالح نیز جهت تهیه و تدوین محتوای طرح و ارائه مطالب در بخش آموزشی، اطالع رسانی به معلمان رابط و دانش آموزان 
شهری و روستائی، تشکیل کارگاههای آموزشی و سایر شیوه های کاربردی استفاده خواهد شد.  طرح ملی دانش آموزی نجات آب 
"داناب"  در سال تحصیلی 97-96 با مخاطب قراردادن بیش از 53 هزار دانش آموز پایه های هفتم، هشتم و نهم تحصیلی با همکاری 

شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش و بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده در استان شروع گردید.

صدور 91 هزار و 4۳4 جلد سند مالکیت روستایی و ۲ هزار و 4۶۶ جلد 
سند مالکیت شهری توسط  بنیاد مسکن گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس ولی الهی، 
معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان از صدور 91 هزار و 434 جلد سند مالکیت روستایی و 2 هزار و 466  جلد سند مالکیت 
شهری خبر دادند.ایشان ابراز داشتند: صدور سند مالکیت روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با همکاری اداره ثبت اسناد 
و امالک با هدف  رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیان و زمینه سازی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در روستاها انجام 
میگیرد که از جمله فواید طرح سند دار کردن امالک و منازل روستایی می توان به ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی واقع در بافت 
 روس��تا، امکان بهره گیری روستائیان از تسهیالت بانکی و همچنین ارزش حقوقی و اقتصادی امالک روستایی اشاره کرد.مهندس 
ولی الهی افزود: این طرح در حال حاضر در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت 

کمتر  از 25 هزار نفر جمعیت استان در حال اجرا می باشد.

مدیرعامل آبفا گلستان:
 استفاده از آب باران برای مصارف غیرشرب در دستور کار قرار گیرد 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس محمدهادی رحمتی 
در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان گفت: با توجه به ابالغ آیین نامه اجرایی قانون "توسعه و بهینه سازی آب شهری"، 
پیش بینی جمع آوری و ذخیره سازی آب باران با رویکرد تغذیه آب زیرزمینی و استفاده از آن در مصارف غیرشرب مانند شستشوی 
ماشین و حیاط و آبیاری فضای سبز خانگی در دستور کار شرکت قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: با پیش بینی سیستم استفاده مجدد 
از آب باران عالوه بر تغذیه آب های زیرزمینی از ورود روان آب ها به شبکه فاضالب و همچنین بروز مشکل در تصفیه خانه جلوگیری 
می ش��ود.مهندس رحمتی به اتخاذ راهکارهای تش��ویقی برای استقبال مش��ترکین از این طرح اشاره کرد و گفت: برای مشارکت 
مشترکین در این طرح، پیشنهاد شده سازمان نظام مهندسی تسهیالت ویژه ای برای مالکین و سازندگان درنظر گیرد.وی اظهار 
داشت: شرکت آب و فاضالب استان گلستان نیز تخفیف ویژه در هزینه های دفع فاضالب برای مشترکینی که با تایید نظام مهندسی 

نسبت به نصب تاسیسات بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران اقدام نمودند، در نظر می گیرد.

کسب مقاله برتر شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در نهمین 
همایش مدیران شهرها و شهرستان های آب و فاضالب کشور

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت امروز- ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان در نهمین همایش مدیران ش��هرها  و 
شهرستان های آب و فاضالب کشور و ارائه مقاله حائز رتبه برتر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، 
عبدالحمید جابری در حاشیه  این همایش عنوان کرد: مقاله های ارائه شده در این جشنواره تحت عنوان طراحی مدل عوامل مؤثر بر 
بهره وری سرمایه های انسانی در صنعت آب و فاضالب بود. وی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان توانست با کسب 
آراء متخصصین این حوزه به عنوان مقاله برتر در این دوره شناخته شود. جابری خاطرنشان ساخت: در این دوره از همایش 248 مقاله 
از سراسر کشور ارائه شد که 12 مقاله به دور پایانی راه یافت و 6 مقاله به عنوان برترین مقاالت انتخاب شدند. گفتنی است این همایش 

در برج میالد تهران با حضور مدیران و مسئوالن حوزه صنعت آب کشور برگزار شد.

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از پروژه های این شرکت 
در کالنشهر اهواز  

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به همراه معاونان و جمعی از مدیران از پروژه های این شرکت 
در کالن شهر اهواز بازدید و در جریان وضعیت آنها قرار گرفت. محمود دشت بزرگ در این بازدید از پست های برق کوی ملت، صنایع، 
زرگان و دیسپاچینگ جنوِب غرب بازدید و دستورات الزم را برای آمادگی آنها جهت تابستان سال آینده صادر کرد.  وی همچنین با 
حضور در دیسپاچینگ جنوِب غرب در جریان فعالیت های آن قرار گرفت . شایان ذکر است ، حفظ پایداری، ایمنی، برنامه ریزی و بهره 
برداری بهینه از شبکه تولید و انتقال خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به عهده دیسپاچینگ جنوبِ غرب می باشد که کلیه پسترها، 

نیروگاهها و خطوط 400 و 230 کیلو ولت خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تحت کنترل و نظارت این مرکز حیاتی می باشند.

اطالعیه شرکت گاز استان گیالن در خصوص هزینه هاي جانبي در صورتحساب گاز 
 رشت- زینب قلیپور - به دنبال سواالت مکرر مشترکین محترم گاز طبیعي در خصوص هزینه هاي جانبی در صورتحساب گاز، 
بدینوسیله قوانین و مقررات مربوط به هر یک از موارد صورتحساب را به استحضار می رساند.بیمه: براي تامین مالي و امنیت بیشتر 
در صورت بروز هرگونه حادثه، انشعاب گاز هر واحد مسکوني توسط شرکت ملي گاز ایران بیمه شده است. مبلغ بیمه در صورتحساب 
مشترکین خانگي در سال جاری ماهیانه 1000 ریال مي باشد. بدیهي است اگر تعداد روز صورتحساب صادره بیشتر از یک ماه باشد 
مبلغ بیمه نیز به تناس��ب آن باالتر خواهد رفت.عوارض گازرس��اني: بر اساس ماده 65 قانون الحاق بودجه کشور، معادل 10 درصد 
گازبهای مصرفی به عنوان عوارض گازرساني اخذ مي گردد.هزینه خدمات مستمر: هزینه خدمات مستمر حسب مجموعه مقررات و 
شرایط استفاده از گاز طبیعي مصوب دي ماه سال 96 بند 1-31 عبارت است از مبلغي که ماهانه به تناسب ظرفیت کنتور یا ایستگاه 
اندازه گیري، پس از نصب و راه اندازي آن، براي جبران بخش��ي از هزینه هاي نگهداري تاسیس��ات و هزینه هاي جاري ش��رکت از 
مشترکین جز و عمده اخذ مي گردد.مالیات بر ارزش افزوده : مطابق قانون، معادل 9 درصد مجموع سه آیتم گازبها، هزینه خدمات 

مستمر و بیمه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشترکین اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتي واریز مي شود.

جشنواره فراگیري نخستین واژه ) آب ( در شهر ساوه برگزار شد
اراک - مینو رس�تمی - جش��نواره فراگیري نخس��تین واژه ، طی روزهای 21 و28 آذر ماه 96 در محل آموزش مرکز آموزش 
شهروندی شهرداری ساوه برای 200 دانش آموز کالس اولی این شهربرگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی مهندس شهباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه با اعالم خبر فوق گفت : این جشنواره با هدف فرهنگسازی 
 مصرف بهینه آب در بین کودکان و در راس��تای برگزاری جش��نواره سراسری فراگیری نخس��تین واژه در سطح کشور برای 200 

دانش آموز کالس اولی طی 2 روز در شهر ساوه برگزار شد. 
وی در ادامه تصریح کرد :برنامه های شاد و متنوع شامل: نمایش ، مسابقه و سرود توسط دانش آموزان و توزیع بسته های کمک 

آموزشی از جمله برنامه هاي اجرا شده در جشنواره فراگیری نخستین واژه در شهرساوه بود.



برای موفقیت و کس��ب  درآمد بیشتر، باید جلب 
رضایت مشتری را در صدر اهداف خود قرار دهید. 
داش��تن مش��تریان راضی ب��ه توس��عه و موفقیت 

کسب وکار شما کمک می کند. 
 رضای��ت مش��تری، موضوع��ی مه��م در ه��ر 
کسب وکاری است و مدیران و صاحبان کسب وکار 
باید حتی بیش��تر از می��زان درآمد خ��ود، به این 
موض��وع توج��ه کنند، چراکه یک مش��تری راضی 
اصلی تری��ن منب��ع درآم��د آنه��ا اس��ت. داش��تن 
مش��تری هایی که از خرید محص��والت یا خدمات 
ش��ما راضی و خش��نود بوده اند، ی��ک عامل بزرگ 

برای موفقیت در کسب وکارتان است. 
در این مطلب به نقل از نوپانا چند راهکار مختلف 
را که برای جلب رضایت مش��تری باید انجام دهید 

بررسی می کنیم.
 

مهم ترین هدف، رضایت مشتری است
قطعا برای موفقیت و کس��ب  درآمد بیش��تر باید 
جلب رضایت مش��تری را در صدر اهداف خود قرار 

دهید؛ پس یک بار دیگر خط مشی سازمان خود را 
کنترل و از این موضوع اطمینان پیدا کنید. داشتن 
مش��تریان راضی به توس��عه و موفقیت کسب وکار 

شما کمک می کند. 

اشتباهات و نواقص خود را قبول کنید
همه کسب  وکارها حتی بزرگ ترین و مشهورترین 
آنها، می توانند اشتباه کنند و نواقصی داشته باشند. 
ای��ن اش��تباهات و نواقص را انکار نکنی��د و آنها را 

بپذیرید و برای جبران آنها تالش کنید. 
پذیرفتن خطاهای تان نش��ان می دهد که ش��ما 
کنت��رل امور را در دس��ت دارید و ب��رای رفع این 
مش��کالت ت��الش می کنی��د. این کار به مش��تری 
اطمینان خاطر می دهد که در آینده این مشکالت 

رفع خواهد شد. 

خدمات پس از فروش را قوی کنید
فروش، پایان ارتباط شما با مشتری نیست، بلکه 
برعکس، آغاز ارتباط شماس��ت. باید س��عی کنید 

خدمات پس از فروش��ی قوی  داش��ته باش��ید و به 
مش��تریان خود اطمینان دهید که در هر لحظه با 
آنها همراه هس��تید و به آنها کمک می کنید. برای 
مثال مشکالت و نواقص فنی محصول بعد از خرید 
را رف��ع کنید. خدمات پ��س از فروش بخش عمده 
رضایت مشتری را شکل می دهد و قطعا مشتری ای 
که از شما راضی نباشد هیچ تبلیغی برای کار شما 

نخواهد کرد. 

تخفیف  بدهید
به مشتریان همیشگی خود تخفیف بدهید. برای 
مثال در روز تولد یا س��الگرد اولین خرید مشتری 
از فروش��گاه خود می توانید ب��ه آنها تخفیف دهید. 
می توانید با ش��رکت دیگری هم��کاری کنید و به 
ص��ورت دو طرفه به مش��تری های یکدیگر هدیه و 

تخفیف دهید.
 این کارها می تواند مشتری را به شما وفادار کند 
تا دوباره از ش��ما خرید کند؛ ع��الوه بر این ممکن 

است در رضایت مشتری هم تأثیرگذار باشد. 

مشتری راضی، اصلی ترین منبع درآمد شماست

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 873 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: توصیه نخست ما آن است که ابتدا 
فقط یک رستوران دیگر به مجموعه خودتان اضافه کنید 
و مکان این رس��توران نیز تا حد زیادی دور از شعبه اولیه 
باش��د. بعد از موفقیت در شعبه دوم به فکر افزایش تعداد 
شعب باشید. نکته دوم آنکه طیف مشتریان فعلی و وفادار 
خود را دقیقا بررسی کنید و با توجه به اطالعات به دست 
آمده و توصیه اول ما ،حدوده راه اندازی شعبه دوم را تعیین 
کنید. ضمن راه اندازی ش��عبه دوم، با نکات بس��یار زیادی 

مواجه می ش��وید که پیش از این تجرب��ه نکرده اید. برای 
مثال ممکن است تاکنون همواره در رستوران خود حضور 
داشتید و به همه کارها نظارت می کردید، اما با وجود شعبه 
دوم مجبورید ب��ه افراد دیگر اعتماد کنی��د. انتخاب افراد 
جانش��ین بسیار حیاتی است. سعی کنید در افتتاح شعبه 
دوم، افراد عالقه مندی را به صورت ش��راکتی درگیر کنید 
و همان افراد را هم به عنوان مدیر انتخاب کنید. این افراد 
باید احساس کنند که رستوران متعلق به خودشان است و 
از جان و دل فعالیت کنند. بپذیرید که در رس��توران داری 
نمی ت��وان از راه دور مدیریت کرد. یک مش��تری ناراضی 

می تواند برند اولیه  شما را هم خدشه دار کند. بنابراین باید 
مدیران جدید هم عالقه مند باشند و هم شریک. شما فقط 
کافی است آموزه های خود و چارچوب و اصول اصلی را به 
آنها منتقل کنید. توصیه سوم اینکه فضای شعبه جدید را 
دقیقا همانند ش��عبه اول طراحی کنید. بگذارید برند شما 
با ویژگی های دیگر به غیر از نوع و طعم غذاهای ش��ما نیز 
شناخته ش��ود. به طوری که در آینده اگر تعداد شعب شما 
زیاد شد و نام و تابلوی شما هم در باالی مغازه نصب نبود 
مشتریان به محض ورود بتوانند بفهمند که وارد شعبه ای از 

رستوران شما شده اند.

راه اندازی شعب رستوران 

پرس�ش: صاحب رس�تورانی بزرگ هس�تم و تصمیم دارم ش�عبات جدیدی را راه اندازی کنم. چه توصیه هایی برای من 
دارید؟ کلینیککسبوکار

فعالیت جدی در شبکه های اجتماعی، 
ضامن موفقیت کاری

امروزه ش��بکه های اجتماعی به عضو جدانشدنی زندگی ما 
تبدیل شده اند. اگر تصمیمی جدی برای موفقیت در کسب وکار 
دارید، نباید از آنها غافل ش��وید. اهمیت فعالیت در شبکه های 
اجتماعی، چند س��الی اس��ت که برای همگان روش��ن شده 
اس��ت. امروزه دیگر افراد می دانند که این ش��بکه ها تنها برای 
به اشتراک گذاشتن عکس ها و اطالعات شخصی و پسندیدن 
و دنبال کردن پروفایل دوستان نیست. بسیاری از افراد از این 
ابزارها کس��ب درآمد می کنند و شرکت های بزرگ با استفاده 
از ای��ن اجتماعات مجازی، برند خ��ود را تقویت می کنند. اگر 
تاکنون تنها به این ش��بکه ها به چشم تفریح نگاه می کردید، 
باید بگوییم که کمی از مس��یر را اش��تباه رفت��ه و از امتیازات 
فراوان این ابزارها استفاده نکرده اید. اخیرا آماری از یک مؤسسه 
آمریکایی منتشر شده که نشان دهنده اهمیت باالی شبکه های 
اجتماعی در اس��تخدام و آشنایی های کاری است. اگرچه این 
آمار مربوط به کشور آمریکا است، اما می توان با کمی ارفاق آن 
را به کشور خودمان نیز مرتبط دانست. البته فضای کسب وکار 
کش��ور ما هنوز در ابتدای مدرن شدن است، اما روند تغییرات 
در همین مدت کوتاه نشان می دهد که شرکت های ایرانی نیز 
به مرور فرآیندهای جذب نیرو و همکار خود را با اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی انجام می دهند. فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی چیزی فراتر از ساختن پروفایل و رها کردن آن است. 
برای شناس��اندن خود در این ش��بکه ها، باید با نظمی خاص 
فعالیت کنید. در ادامه این مطلب به نقل از زومیت به بررسی 
ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار و روش های افزایش فعالیت و 

محبوبیت در آنها پرداخته ایم. 
فیس بوک

اگرچه محبوبیت این ش��بکه اجتماعی در کش��ور ما کمی 
کاهش پیدا کرده اس��ت، اما هنوز اف��راد زیادی در آن فعالیت 
دارند و مشهور شدن در فیس بوک، هنوز هم مفید است. برای 
تأثیرگذاری بیشتر در این شبکه اجتماعی باسابقه، می توانید از 

راهکارهای زیر استفاده کنید: 
- اطالعات پروفایل خود را کامل کنید؛ 
- صفحه مخصوص کسب و کار بسازید؛ 

- فعالیت ها و رزومه خود را به اشتراک بگذارید؛ 
- با صفحات مرتبط ارتباط برقرار کنید؛ 
- مقاالت مرتبط با فعالیت منتشر کنید؛ 

- در گروه های مهم فعالیت داشته باشید؛ 
- در صورت امکان از تبلیغات فیس بوک برای مطرح کردن 

کارتان استفاده کنید. 
توییتر

این شبکه اجتماعی خصوصیت های ویژه خود را دارد و باید 
با آگاهی باال از آن اس��تفاده کرد. لحن مطالب منتش��ر شده 
در توییت��ر خاص بوده و ش��رکت ها عموما از آن برای انتش��ار 
سریع اخبار استفاده می کنند. می توانید با فعالیت مفید و جدی 
در این ش��بکه، خود را به فردی تأثیرگذار در زمینه کاری تان 
تبدیل کنید. راهکارهای زیر برای پیشرفت در توییتر پیشنهاد 

می شوند: 
- با افرادی که دنبال می کنید، ارتباط مؤثر برقرار کنید؛ 

- کمی اطالعات شخصی توییت کنید؛ 
- محتوای مورد عالقه خود را ریتوییت کنید؛ 

- سابقه کاری خود را تبلیغ کنید؛ 
- با افراد مختلف در صنعت چت کنید؛ 

- از جس��ت وجوی پیش��رفته توییتر برای پیدا کردن افراد 
مرتبط استفاده کنید؛ 

- با پیام های مثبت و محترمانه، با افراد تأثیرگذار در صنعت 
تماس برقرار کنید. 

لینکدین
با وجود نفوذ نس��بتا کم و ناشناخته بودن نسبی این شبکه 
اجتماعی در فضای مجازی ایران، این ش��بکه از پتانسیل های 
باالیی برخوردار اس��ت. اکثر ش��رکت های نوپ��ا در لینکدین 
فعالیت دارند و برای جذب نیرو به پروفایل های ش��خصی این 
شبکه سر می زنند. بهتر است تمرکز مناسبی روی این شبکه 
داشته باشید. در ادامه برخی نکات کاربردی لینکدین را مرور 

می کنیم: 
- پروفایل تان را به طور مرتب به روز کنید؛ 

- افراد مرتبط با صنعت را به لینکدین دعوت کنید؛ 
- پیام های مشخص و هدفمند ارسال کنید؛ 

- افراد مفید را دنبال کرده و شبکه خود را گسترش دهید؛ 
- اخبار صنعت و مقاالت مرتبط را منتشر کنید؛ 

- با به روزرسانی وضعیت خود، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت 
کاری را منتشر کنید؛ 

- در گروه های صنعت خود عضو شوید؛ 
- اگر مدیر یا صاحب کس��ب و کاری هستید، حتما صفحه 

شرکت را به صورت حرفه ای بسازید. 
اینستاگرام

این شبکه اجتماعی که ابتدا برای به اشتراک گذاری تصاویر 
ساخته شد، امروزه به محلی حرفه ای برای تبلیغ انواع کسب و 
کارها تبدیل شده است. هرچند ماهیت اینستاگرام و صفحات 
ش��خصی، کمی خصوصی است، اما از همین فضا هم می توان 
برای ساخت برند شخصی یا حتی شرکتی استفاده کرد. نکات 

زیر برای بهبود پروفایل این شبکه پیشنهاد می شوند: 
- توضیحات بیوگرافی را بهینه کنید؛ 

- صفجه مخصوص کسب و کار بسازید؛ 
- از تبلیغات برای مش��هور ش��دن و گسترش برند استفاده 

کنید؛ 
- از قابلیت استوری برای انتشار اخبار سریع استفاده کنید؛ 
- از قابلیت ارسال پیام مستقیم برای گسترش شبکه کاری 
اس��تفاده کنید. نکات باال تنها تعداد مح��دودی از روش های 
کاربردی افزایش قدرت در ش��بکه های اجتماعی بود. مطمئنا 
هر فرد و کس��ب وکاری می تواند شبکه اجتماعی با بیشترین 
فای��ده را برای خود پیدا کند و باید تمرک��ز اصلی را روی آن 
ش��بکه بگذارد. نکته مهم این اس��ت که ارتباطات ایجاد شده 
در ش��بکه های اجتماعی را به س��رعت به زندگی واقعی وارد 
کنید. به بیان دیگر باید حتی االمکان با ش��بکه تشکیل شده 
از متخصصان در ش��بکه های اجتماعی، دیدار نزدیک داشته و 

نتایج قابل لمس از این مالقات ها کسب کنید. 
FORBES :منبع

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

        پنجش�نبه   14 دی 1396    ش�ماره 970   صفحه16  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

مسیر موفقیت

 از حفاظت از حقوق عالئم برند
 تا نفوذ در بازار

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

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

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

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

دانستن آنها ضروری است، می پردازیم. 

حفاظت از حقوق عالئم برند
به اقدام قانونی که در راس��تای حفاظت از حس��ن 
ش��هرت یک عالم��ت تجاری یا برند انجام می ش��ود، 
حفاظت از حق��وق عالئم تجاری یا برن��د می گویند. 
ای��ن اقدام، تنها در کش��ورهایی ضمانت اجرایی دارد 
ک��ه حق��وق عالئم تجاری ثبت ش��ده را به رس��میت 

می شناسند. 

نفوذ در بازار
نف��وذ در ب��ازار به میزان��ی گفته می ش��ود که یک 
شخص یا سازمان در یک بازار خاص، از برندی خرید  

کرده باشد. 
همچنی��ن نفوذ در ب��ازار می تواند میزان ش��ناخت 
خری��داران از یک محصول یا خدمت را افزایش  دهد. 
نفوذ در بازار، راهبردی توس��عه محور است که در این 
راهبرد، یک شرکت تمام توان خود را بر بازار هدفش 

متمرکز می کند. 
در پس این اقدام همان شرکت می تواند سهم بازار 
خود را افزایش  داده ی��ا مزیت های رقابتی خودش را 

بهبود دهد. 

 فروش و دانلود فونت های
 فارسی متفاوت

نام استارت آپ: فروشگاه فونت فارسی »سیاوش«
font. shahabsiavash. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موض�وع: فروش و دانلود فونت های فارس��ی متفاوت 

مانند »درتی«، »چند رنگ«، »جدا نویس« و...
توضیح بیشتر: 

فروش��گاه فونت »س��یاوش« با قیمت های منصفانه و 
تخفیف های فصلی، فونت های فارسی خاص و متفاوتی را 
برای طراحان گرافیک، تایپوگرافرها و تصویرسازان ارائه 
می کند. تعدادی از فونت های این مجموعه در سایت های 
معتبر دیزاین مانند Behance  پروژه برگزیده بوده اند. 
در این سایت با نخستین فونت »چند رنگ«، »درتی« و 
»جدانویس« فارس��ی و التین آشنا خواهید شد و بخش 
مجزایی برای دانلود رایگان فونت های فارس��ی نیز برای 

شما در نظر گرفته شده است. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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