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 صنعت و معدن
در مدار رشد

اقتصاد کشور به ثبات و آرامش رسیده و با اقدامات انجام شده در چهار سال و نیم گذشته حوزه صنعت و معدن 
هم به مدار رش��د و برنامه ریزی برای توس��عه برگشته اس��ت. اکثریت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی کشور 
که در معرض تعطیلی بودند از وضعیت خطر نجات یافته و بخش مهمی از واحدهای تعطیل ش��ده در این مدت 
به چرخه تولید بازگش��ته  اند.  به گزارش پایگاه  اطالع رس��انی دولت، ش��اخص ها و آمارهای موجود در بخش های 
مربوط به صنعت و معدن نشان می دهد رشد پایدار و پیوسته این بخش همچنان ادامه دارد و چرخ کارخانه ها با 
اقدامات انجام شده در این مدت در حال چرخیدن در مسیر تولید و اشتغال زایی است و البته هنوز هم مشکالتی...

حال اقتصاد ایران خوب است؟ 
آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی به روایت بانک مرکزی
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عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه امسال منتشر شد

کارنامه صندوق توسعه ملی

7 عامل مهم در شکوفایی کسب وکار آنالین
4 نوع تصمیم گیری برای موفقیت در کسب وکار

چگونه از اینستاگرام کسب درآمد کنیم؟ 
پرفروش ترین محصوالت جهان در تمام دوران ها

نظریه ارتباطات چیست؟ 
گام هایی برای برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی موفق

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ساندار پیچای از اهمیت هوش مصنوعی می گوید

مقایسه با آتش و برق

7
رئیس انجمن واردکنندگان خودروی ایران از جلسه مشترک 

با رئیس دایره تعیین ارزش گمرک خبر داد و گفت 
که موضوع تعیین ارزش خودروهای وارداتی زیر...

 تعیین ارزش خودروهای وارداتی
زیر ذره بین گمرک

یادداشت

یادداشت

 حذف عوامل انسانی
یعنی حذف فساد

ابهام در قوانین مالیاتی یکی 
از مس��ائل همیشگی در محیط 
کس��ب وکار کش��ور ماست که 
اگر قصد بهبود هر نوع شاخص 
بین الملل��ی و داخل��ی در این 
مورد را داریم باید هرچه زودتر 
برای رفع این ابهام اقدام کنیم. 
نکت��ه مهم و البت��ه راه حل در 
این مورد اس��تقرار نظام جامع 
مالیاتی در کشور است. اکنون 
از مالی��ات بر ارزش افزوده زیاد 
ح��رف می زنیم اما در عمل، در 

باید  روش ها              ی��ی ک��ه 
اعمال کنیم تا...

با اعالم غرق ش��دن نفتکش 
س��انچی در آب ه��ای 
2چین به نظر می رسد...

 داستان سانچی
به پایان رسیده است؟ 
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عباس آرگون
 عضو کمیسیون بازار 

پول و سرمایه اتاق 
تهران

هادی 
حق شناس

 معاون سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
گفت مناطق آزاد باید به یک اتاق شیش��ه ای 
تبدیل شوند تا ش��فافیت مالی آنان را همگان 
ببینند؛ تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته 
باشد، پدیده های منفی همچون قاچاق، رانت، 
واردات و امثال آن، اجازه رش��د این مناطق و 
نیز کمک به اقتصاد کشورمان را نخواهند داد. 
س��یدجواد حس��ینی کیا، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت وگو با ش��بکه اطالع رسانی راه دانا، اظهار 
داشت: مناطق آزاد باید به یک اتاق شیشه ای 
تبدیل شوند تا ش��فافیت مالی آنان را همگان 
ببینند؛ تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته 
باشد، پدیده های منفی همچون قاچاق، رانت، 
واردات و امثال آن، اجازه رش��د این مناطق و 
نیز کمک به اقتصاد کشورمان را نخواهند داد. 
وی اضاف��ه ک��رد: یکی از اه��داف اولیه این 
مناطق این بود که به س��کویی برای صادرات 

تبدیل ش��وند اما متأسفانه در حال حاضر این 
موض��وع برعکس ش��ده و این مناطق بیش��تر 
به س��مت واردات س��وق داده ش��دند، آن هم 
کاالهایی دس��ت دومی که ضرورت��ی ندارند. 
البت��ه ران��ت برخی اف��راد هم در ای��ن زمینه 

بی تأثیر نبوده است. 
به گفته عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س، در مقاب��ل ای��ن آم��ار واردات باال، 
حداقل انتظار می رود رشد صادرات چشمگیر 
باشد، اما متأس��فانه مجموع هفت منطقه آزاد 
کشورمان، تنها یک درصد کل صادرات کشور 

را به خود اختصاص داده اند. 
حس��ینی کیا در ادامه آمار س��رمایه گذاری 
خارجی مناطق آزاد نس��بت به سرزمین اصلی 
را تنها ح��دود 3درصد اعالم کرد و گفت: این 
آمارهای نگران کننده در مناطق آزاد در حالی 
رخ می دهد ک��ه این مناط��ق از معافیت های 

زیادی برخوردار هستند. 

وی ب��ر همی��ن اس��اس اضاف��ه ک��رد: آمار 
ارائه شده نشان می دهد مناطق آزاد نتوانستند 
منافع ملی کش��ور را تأمی��ن کرده درحالی که 
بیش از دو دهه از تأس��یس اولین مناطق آزاد 

کشور می گذرد. 
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
اظهار داش��ت: تا زمانی که مناط��ق آزاد فعلی 
اصالح نش��وند، افزایش آنها به صالح نیس��ت؛ 
در واق��ع آنها باید بتوانن��د به تقویت اقتصاد و 
تولید کمک کنند ک��ه در این صورت افزایش 

آنها اشکالی ندارد. 
حسینی کیا در ادامه با اشاره به اینکه حوزه 
نظارتی از مناطق آزاد در حال پیگیری اس��ت، 
عنوان ک��رد: برای بررس��ی برخی اش��کاالت 
موج��ود در مناطق آزاد، کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجل��س ورود ک��رده و در حال طرح 
س��ؤال از وزیر و نیز تحقیق و تفحص از برخی 

مناطق آزاد هستیم. 

بودج��ه دارای دو بخ��ش ج��اری و عمرانی 
اس��ت. بخش جاری هزینه های ج��اری برای 
اداره ام��ور کش��ور اس��ت و بخ��ش عمران��ی 
مربوط به توس��عه و زیرساخت های کشور، اما 
هزینه های بخش جاری اینک به حدی رسیده 
که پاس��خگوی اداره کشور نیس��ت و ناچارا از 

بخش  عمرانی هزینه می شود. 
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
ای��ن مطلب درباره کاه��ش بودجه عمرانی در 
الیحه بودجه ۱3۹۷ گف��ت: اکنون که درآمد 
محدود اس��ت و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد 
پیدا کرده و هزینه ها رشد غیر معقولی به خود 
گرفته، طبیعتا بخش هزینه ای یا جاری، بخش 
عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه 

آن بخش را به خود جذب می کند. 
وی افزود: بودجه طی س��ال های گذشته در 
قالب ه��ای بودجه عمرانی و جاری ارائه ش��ده 
ک��ه بودجه ج��اری همواره روبه رش��د بوده و 
هزینه هایی که برای اداره امور جاری پرداخت 
ش��ده از رشد چش��مگیری برخوردار بوده، اما 
در کن��ار آن بودج��ه عمرانی کاهش داش��ته 
اس��ت. اعتقاد م��ن به عنوان یک کارش��ناس 
این اس��ت که کش��ور گ��ران اداره می ش��ود، 
یعن��ی فعالیت های��ی که در قال��ب هزینه های 
جاری انجام می ش��ود فعالیت های گرانی است 
و در حوزه دس��تگاه های اجرایی، وزارتخانه ها 
و ش��رکت های دولتی هزینه های اتفاق افتاده 

گران است. 
این کارش��ناس اقتصادی بیان کرد: بودجه 
سال ۱3۹۷ قرار بود براساس قیمت تمام شده 
ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی مورد بررسی قرار 
گی��رد که چه می��زان هزینه در ب��ر می گیرد. 
به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه 
عملیات��ی دقیقی بر مبنای قیمت تمام ش��ده 
باش��د که البت��ه آنچه م��ن در بودجه خواندم 
و دی��دم بخش قاب��ل توجه��ی از آن، بودجه 
عملیاتی یعنی بودجه قیمت تمام شده نیست. 
لباف��ی ادام��ه داد: اگ��ر بودج��ه براس��اس 
قیم��ت تم��ام ش��ده تنظی��م ش��ود، طبیعتا 
مش��خص می ش��ود که بابت ی��ک فعالیت که 
زمان س��نجی آن هم صورت گرفته چه مقدار 
هزینه می کنی��م. این هزینه با بخش خصوصی 
چقدر تفاوت دارد و آیا این دس��تگاه اجرایی، 
وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره 

می شود یا خیر؟ 
وی خاطرنشان کرد: در ایران تنها یک منبع 
درآمدی وج��ود دارد که بخش عمده ای از آن 
مختص بودجه جاری است و بخش محدودی 
از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته اس��ت. 
در بودج��ه عمران��ی هزینه ها به نحوی اس��ت 
ک��ه تقریب��ا ۱۰۰درصد آن محقق می ش��ود، 
درحالی ک��ه ممکن اس��ت درآم��د آن محقق 
نش��ود. اما در هزینه های جاری اینگونه نیست 
و به رغم رقمی ک��ه به آن اختصاص یافته در 

پای��ان 3۰ یا ۴۰درصد آن محقق می ش��ود و 
عددی را که به طور ساالنه پیش بینی می کنند 

برای تخصیص محقق نمی شود. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه 
عمرانی در کاهش اش��تغال تأثیرگذار اس��ت، 
تأکی��د کرد: دول��ت به عنوان ی��ک کارفرمای 
بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه ای 
کم��ک می کن��د. طبیعتا اگر بودج��ه عمرانی 
کاه��ش یابد، خود به خود اش��تغال محدودتر 

می شود. 
لبافی ادامه داد: بودجه س��ال ۱3۹۷ نسبت 
ب��ه س��ال ۱3۹۶ نش��ان دهنده رش��د حدود 
۸.۵ درصدی اس��ت. بودج��ه کل یعنی منابع 
درآمدی دولت کاه��ش نیافته بلکه در بخش 
جاری، هزینه های ج��اری افزایش و در بخش 
عمرانی، هزینه های عمرانی کاهش یافته است. 
وی یادآور ش��د: اگر بودجه امسال را نسبت 
به بودجه سه س��ال  پیش در همه زمینه ها از 
جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت جاری 
بررس��ی کنیم، رشد ش��دید هزینه های جاری 
در آن دیده می شود. اکنون که درآمد محدود 
اس��ت و بودجه حدود ۸.۵ درصد رش��د پیدا 
ک��رده و هزینه ها رش��د غی��ر معقولی به خود 
گرفته طبیعتا با درآمدی که مش��خص اس��ت 
بخش هزین��ه ای یا جاری، بخ��ش عمرانی را 
تحت پوش��ش قرار می دهد و بودجه آن بخش 

را به خود جذب می کند. 
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در تازه تری��ن گ��زارش بانک 
متغیرهای  وضعی��ت  مرک��زی، 
کالن اقتص��اد ای��ران در نیم��ه 
نخس��ت امس��ال رونمایی شده 
است؛ ازجمله مهم ترین بندهای 
ای��ن گ��زارش ش��ش ماه��ه به 
روای��ت بانک مرک��زی می توان 
به جمعی��ت ۸۰ میلیونی ایران، 
رش��د اقتص��ادی ۴.۵ درصدی، 
بده��ی   درص��دی،   ۹.۹ ت��ورم 
دالری،  میلیون  خارجی ۹۴۴۴ 
ه��زار   ۱۸۷ خارج��ی  دارای��ی  
بانک مرکزی،  تومان��ی  میلیارد 
بده��ی ۱۱۰ ه��زار میلی��اردی 
بانک ها به بانک مرکزی، رش��د 
۱۰.۹درصدی نقدینگی و درآمد 
۳۳ ه��زار میلی��اردی دولت در 
نیمه نخست امسال اشاره کرد. 
در حقیقت، ش��اخص های کالن 
ابتدایی  ای��ران در نیمه  اقتصاد 
امس��ال با تغیی��رات متفاوت و 
متع��ددی هم��راه ب��وده که در 
بخش های مختلف قابل بررسی 

و مطالعه است. 
در گ��زارش حاضر ب��ه نقل از 
ایس��نا، به مهم ترین بخش های 
گ��زارش بانک مرک��زی نگاهی 

می کنیم. 

جمعیت ۸۰ میلیونی ایران
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، تا 
پایان نیمه اول امسال جمعیت 
ایران به بیش از ۸۰ میلیون نفر 
رس��یده که برای شهرها بالغ بر 
۶۰ میلی��ون و روس��تاها بیش 
از ۲۰ میلیون نفر اس��ت. رش��د 
جمعی��ت ۱.۳ و تراکم جمعیت 
۴۹.۱ نف��ر در هر کیلومتر مربع 

است. در س��ه ماهه دوم امسال 
جمعیت فعال ۲۷ میلیون نفر و 
نرخ بی��کاری ۱۱.۷ درصد بوده 

است. 

رشد اقتصادی ۴.۵ درصد
در بررسی جزییات متغیرهای 
کالن اقتص��ادی تولید ناخالص 
داخلی حدود ۴.۵درصد در نیمه 
اول امسال رشد داشته است که 
در سه ماهه دوم به ۴.۶ همراه با 
نفت و ۴.۳ بدون نفت می رسد. 

تورم ۹.۹ درصد
بان��ک  آماره��ای  براس��اس 
مرکزی ش��اخص به��ای کاال و 
خدم��ات مصرف��ی در ۱۲ماهه 
منتهی به شهریورماه امسال به 
۹.۹ درصد رس��یده است. تورم 
نقط��ه ب��ه نقط��ه ۸.۴ درصد و 
تورم ماهان��ه ۰.۳درصد گزارش 

شده است. 

بدهی های خارجی به ۹۴۴۴ 
میلیون دالر رسید

در بررس��ی تغیی��رات مال��ی 
در بخ��ش خارج��ی نی��ز تراز 
 ۷۴۴۱ ب��ه  تج��اری  حس��اب 
میلیون دالر رس��یده است. تراز 
 بازرگانی ح��دود ۱۰ میلیون و 
۷۲۶ ه��زار دالر ب��وده ک��ه در 
ای��ن بی��ن ص��ادرات کاال ۴۴ 
میلی��ون و ۲۷۸ ه��زار دالر و 
 واردات کاال ت��ا ۳۳ میلی��ون و 
۵۲۵ هزار دالر ثبت ش��ده است. 
این ارقام با محاسبه نرخ دالر در 
بازار بین  بانکی ب��ا ۳۲۶۶ تومان 

گزارش شده است. 

خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی ۱۸۷ هزار 

میلیارد تومان شد
جری��ان دارایی ه��ای خارجی 
بانک مرکزی نیز نشان می دهد 
مجموع آن در پایان شهریورماه 
امس��ال به ۱۱۸۷ هزار میلیارد 
ح��دود  ک��ه  رس��یده  توم��ان 
۰.۸درصد رشد دارد. دارایی های 
خارجی بانک ها نیز حدود ۱۹.۴ 
درصد رشد داشته و به ۶۲ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت. در 
مجموع سیس��تم بانکی نزدیک 
به ۲۴۹ ه��زار میلی��ارد تومان 
دارایی خارجی دارد که این رقم 
رشد ۴.۹ درصدی داشته است. 

دولتی و غیردولتی چقدر به 
بانک ها بدهکارند؟ 

آخری��ن گزارش ه��ا حاکی از 
آن اس��ت که در پایان دو فصل 
بخش  بدهی  امس��ال  ابتدای��ی 
غیردولت��ی به بانک ه��ا بالغ بر 
۹۹۱ هزار میلی��ارد تومان بوده 
که ۱۷.۷ درص��د افزایش دارد. 
در عین ح��ال بخش دولتی نیز 
در ترازنامه بانک ها تا ۲۳۷ هزار 
میلیارد توم��ان بدهی دارند که 
۱۶.۳درصد رشد برای آنها ثبت 

شده است. 

بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی 
بانک ها به بانک مرکزی

با وج��ود طلبی که بانک ها از 
دول��ت و بخش غیردولتی دارند 
خود نی��ز از بدهکاران بزرگ به 
بانک مرکزی به شمار می روند، 
به گونه ای که در پایان نیمه اول 

امس��ال بانک های تجاری حدود 
۶۱ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
به بانک مرکزی بدهکاری دارند 
که با رش��د ۷۰ درصدی همراه 
بوده اس��ت. بانک های تخصصی 
نیز بی��ش از ۴۸ه��زار میلیارد 
توم��ان به بان��ک مرکزی بدهی 
 دارن��د، ول��ی این رق��م حدود 

۱۷ درصد کاهش دارد. 

رشد ۱۰.۹ درصدی نقدینگی
در پای��ان نیم��ه اول امس��ال 
ح��دود  نقدینگ��ی  حج��م 
۱۰.۹درص��د رش��د دارد. ای��ن 
متغی��ر در پای��ان هش��ت ماهه 
اول امس��ال حدود ۱۴۲۴ هزار 
میلی��ارد توم��ان گزارش ش��د. 
در پایان نیمه اول س��ال جاری 
حجم پول به عنوان بخش��ی از 
نقدینگی ۳.۲ درصد، ش��به پول 
۱۲درصد و س��پرده های بخش 
دولتی تا ۱۱.۶ درصد رشد دارد. 

درآمد ۳۳ هزار میلیاردی 
در ۶ ماه

وضعی��ت  بررس��ی  در  ام��ا 
مال��ی دول��ت باید یادآور ش��د 
ک��ه در پایان نیمه اول امس��ال 
درآمده��ا به ح��دود ۳۳ هزار و 
۱۰۰ میلی��ارد توم��ان رس��یده 
 و دول��ت ح��دود ۵۲ ه��زار و 
۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت های 
هزینه ای داش��ته است. واگذاری 
یعنی  س��رمایه ای  دارایی ه��ای 
فروش نف��ت و فرآورده های آن 
ب��ه ۲۵ ه��زار و ۹۰۰ میلی��ارد 
توم��ان رس��یده و در مقاب��ل تا 
۷۰۰۰ میلیارد تومان فقط بابت 

بودجه ه��ای عمران��ی پرداخت 
شده است. بانک مرکزی گزارش 
عملیات��ی  ت��راز  کس��ری  داده 
و س��رمایه ای دول��ت در پای��ان 
 نیمه اول س��ال جاری به حدود 

۶۰۰ میلیارد تومان رسید. 

شروع صعود دالر از شهریور
امس��ال  اول  فص��ل  دو  در 
جریان ب��ازار ارز نیز به گونه ای 
بوده که ن��رخ در بازار آزاد برای 
ش��هریورماه ب��ه باالتری��ن حد 
خود رس��یده اس��ت به گونه ای 
که قیم��ت دالر ک��ه از ابتدای 
شهریورماه روند صعودی خود را 
آغاز کرد به ۳۸۸۸ تومان به طور 
متوس��ط در ب��ازار آزاد فروش 
رفته اس��ت. این در حالی است 
که اکن��ون دالر در بازار آزاد در 
کانال ۴۵۰۰ تومان قرار داشته 
و اخت��الف خود ب��ا قیمت های 
ح��دود  ت��ا  را   ش��هریورماه 
اس��ت.  رس��انده  توم��ان   ۷۰۰
در نیم��ه اول امس��ال کمترین 
متوس��ط قیمت فروش دالر به 
خردادماه با حدود ۳۷۳۵ تومان 

اختصاص داده شده است. 

 در بورس چه خبر؟ 
بازار سرمایه در نیمه اول ۱۳۹۶ 
به گونه ای عمل کرده که شاخص 
کل قیمت ه��ا تا بیش از ۸۵ هزار 
واحد حرکت کرده اس��ت. در این 
بین ارزش س��هام و ح��ق تقدم 
معامله ش��ده بی��ش از ۱۰ هزار 
میلی��ارد تومان و حجم س��هام و 
 حق تق��دم معامله ش��ده بالغ بر 

۴۵ میلیارد تومان سهم است. 

حال اقتصاد ایران خوب است؟ 

آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی به روایت بانک مرکزی

جلس��ه هفته گذش��ته هیأت 
»اقتص��اد  مقول��ه  ب��ه  دول��ت 
مج��ازی« اختص��اص پیدا کرد 
و در این جلس��ه اعالم ش��د که 
 در ح��ال حاض��ر تنها توس��ط
اس��تارت آپ موفق کش��ور   ۲۱
برابر با ۱۳۲ هزار و ۸۳۴ ش��غل 
ایجاد ش��ده اس��ت. ب��ه عبارت 
بهت��ر، درحالی که کارشناس��ان 
و مس��ئوالن وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی هزینه ایجاد 
هر یک ش��غل پای��دار را رقمی 
بی��ن ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
ب��رآورد می کنند و ای��ن هزینه 
بس��ته به ن��وع ش��غل و حوزه 
و...  نفت��ی  صنعتی،  خدمات��ی، 
دولت  باش��د،  متفاوت  می تواند 
بیش  جمعی��ت  اش��تغال  برای 
از ۲ میلی��ون بیکار کش��ور که 
بخش مهمی از آنه��ا را جوانان 

می دهند  تش��کیل  تحصیلکرده 
به فکر حمایت از استارت آپ ها 

افتاده است. 
در واقع دولت امیدوار اس��ت 
ب��ا پش��تیبانی از مش��اغل نوپا 
نیازمن��د  ک��ه  دانش بنی��ان  و 
س��رمایه گذاری های کالن ندارد 
و خیل��ی زود می تواند به نتیجه 
برس��د، بخشی از مشکل کنونی 
اشتغال در کشور را حل کند. به 
گزارش اتاق تهران، این موضوع 
ای��ن روزها به حدی برای دولت 
از اهمی��ت برخوردار اس��ت که 
جلس��ه هفت��ه گذش��ته هیأت 
دول��ت ب��ه »اقتص��اد مجازی« 
اختص��اص پیدا ک��رد و در این 
جلسه اعالم شد در حال حاضر 
تنها توس��ط ۲۱ اس��تارت آپ 
موفق کش��ور ۱۳۲ هزار و ۸۳۴ 
شغل ایجاد شده است که عددی 

بسیار رویایی است زیرا اگر عدد 
کلی اش��تغال این استارت آپ ها 
را ب��ه تعداد آنها تقس��یم کنیم 
به ۶ هزار و ۳۲۵ می رس��یم که 
میانگین اشتغال هر کدام از این 
می شود  محسوب  استارت آپ ها 
و این عدد بسیار درخشان است 
زمانی که آن را مثاًل با یک واحد 
صنعتی مقایس��ه کنیم که بعد 
از چند س��ال ۲ تا ۴ هزار شغل 
ایج��اد کرده اس��ت و آن هم با 

سرمایه گذاری بسیار کمتر. 
روی  دول��ت  روزه��ا  ای��ن 
اس��تارت آپ ها ب��رای اش��تغال 
حساب اساس��ی باز کرده است. 
رئیس جمهور در جلس��ه هیأت 
دولت با بی��ان اینکه فهم دقیق 
از تأثیرگذاری گس��ترده فضای 
اقتص��اد، فرهنگ،  مج��ازی در 
توسعه کس��ب و کار و اشتغال، 

دگرگونی زندگی مردم و آینده 
حائز  بس��یار  تأثیرگ��ذاری  این 
اهمیت اس��ت، گف��ت: این فضا 
ب��ا س��رعت فوق الع��اده زندگی 
اجتماعی  خانوادگ��ی،  ف��ردی، 
و اقتصادی را درب��ر می گیرد و 
مفاهیم اش��تغال را ب��ه  ویژه در 
حوزه خدمات به ش��دت تغییر 

می  دهد.«
یکی از بزرگ ترین نگرانی های 
دول��ت در حال حاض��ر روبه رو 
ش��دن با س��ونامی بی��کاری در 
رئیس جمه��ور  اس��ت؛  کش��ور 
چن��دی پیش ک��ه ب��رای ارائه 
الیح��ه بودجه ب��ه مجلس رفته 
بود اع��الم کرد که اش��تغال از 
اولویت های اساسی کشور است 
و دول��ت بای��د حداقل س��االنه 
یک میلیون ش��غل ایج��اد کند. 
ح��اال دول��ت امیدوار اس��ت با 

حمایت از اشتغال حوزه فناوری 
بتواند  حداقل  اس��تارت آپ ها  و 
با س��رمایه کم، بخش مهمی از 
عدد ی��ک میلیون ش��غل را در 
این بخ��ش به تحقق برس��اند. 
براس��اس اعالم وزیر ارتباطات، 
دول��ت امیدوار اس��ت در حوزه 
اس��تارت آپ ها ۱۳۰ هزار شغل 
جدید ایجاد کند. آذری جهرمی 
با موافق��ت رئیس جمهور  گفته 
و  وام  توم��ان  میلی��ارد   ۵۰۰
تس��هیالت طی دو س��ال آینده 
ب��ه ش��رکت های اس��تارت آپی 
اختص��اص پیدا خواه��د کرد تا 
بتوانند ایده های خود را اجرایی 
و اشتغال در کشور ایجاد کنند. 
او همچنی��ن اعالم ک��رد که تا 
ش��ش ماه آینده س��ند اقتصاد 
نهایی خواهد  دیجیتال کش��ور 

شد. 

دولت روی »اقتصاد مجازی« حساب باز کرده است

حل بیکاری از شرکت های استارت آپی عبور می کند؟ 

گزارش2

دریچه

راز دستمزدهای باال در سوئد 
چیست؟ 

امروزه در بسیاری از کشورها تالش زیادی برای پایین نگه 
داشتن دستمزدها با هدف کمک به افزایش صادرات صورت 
می گی��رد، اما این اس��تراتژی در بلندم��دت موجب کاهش 
تقاضای جهانی خواهد شد زیرا به دلیل سرکوب دستمزدها 
کارگران درآمد کمتری برای خرج کردن در اختیار خواهند 

داشت. 
در مقابل، افزایش دستمزدها به نفع همه عامالن اقتصادی 
خواهد بود و به رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد کمک خواهد 
کرد؛ این همان رویه ای اس��ت که طی دو دهه اخیر در سوئد 
اجرا شده است. اقتصاد سوئد در عین حال که یک اقتصاد باز 
و پویاست، در سال های پس از بحران اوایل دهه ۹۰ میالدی 
شاهد رشد دس��تمزدهای واقعی بوده و ثابت کرده است که 
براب��ری اجتماعی لزوماً منافاتی با رش��د اقتصادی و جهانی 

شدن ندارد. 
بنگاه های اقتصادی سوئد در حالی دستمزد واقعی کارکنان 
خ��ود را طی این س��ال ها افزایش داده اند که در بس��یاری از 
کشورهای جهان دستمزد واقعی روندی نزولی داشته است. 
از اواخر دهه  ۷۰ میالدی به بعد در اغلب کش��ورهای جهان 
اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه، سهم دستمزدها از تولید 
ناخالص داخلی کاهش یافته و در عوض س��هم سود از تولید 
ناخالص داخلی روندی صعودی را طی کرده است. بر اساس 
آمارهای س��ازمان بین المللی کار )ILO(  وابسته به سازمان 
ملل متحد، از س��ال ۱۹۷۰ تاکنون س��هم دستمزد از تولید 
ناخالص داخلی در ۹۱ کش��ور از ۱۳۳ کش��ور مورد بررسی 
کاهش یافته و نش��ان می دهد که این روند نزولی باعث شده 
تقاضای کل و نرخ رشد بهره وری نیروی کار نیز کاهش یابد و 

از سرعت رشد اقتصاد جهانی کاسته شود. 
کشورهایی که س��هم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی 
در آنها کاهش یافته است، دو استراتژی دیگر را برای تحرک 
بخش��یدن به اقتصاد خود در پیش گرفته اند؛ استراتژی اول 
مبتنی بر بدهی است یعنی تقویت مصرف خانوارها از طریق 
افزای��ش بدهی آنها و نیز ایجاد حب��اب در دارایی ها و امالک 
و مس��تغالت. استراتژی دوم نیز بر رشد صادرات تأکید دارد 
و بر اس��اس آن، خالص صادرات نقش اساس��ی را در رش��د 
اقتص��ادی ایفا می کند. این اس��تراتژی ها هر دو به حس��اب 
سرمایه وابسته اند؛ در استراتژی اول باید خالص سرمایه های 
ورودی به کش��ور مثبت باش��د تا مصرف مبتن��ی بر بدهی 
خانوارها با مش��کل مواجه نش��ود و استراتژی دوم نیز منفی 
شدن حساب سرمایه )خروج سرمایه از کشور( در مقابل مازاد 
حس��اب جاری را می طلبد. این دو اس��تراتژی در بلندمدت 
پایدار نیس��تند و ریسک بروز بحران را افزایش می دهند. اما 
استراتژی مبتنی بر افزایش دستمزدهای واقعی می تواند به 

رشد اقتصادی پایدار کمک کند. 
حال چگونه می توان دس��تمزدهای شایس��ته و در ش��أن 
نی��روی کار را احیا کرد؟ بس��یاری از اقتصاددانان معتقدند 
پیش��رفت فناوری و جهانی ش��دن مهم ترین عوامل کاهش 
سهم دس��تمزدها از تولید ناخالص داخلی هستند، اما نتایج 
مطالعات تجربی می گوید که یک عامل مهم تر برای کاهش 
س��هم دس��تمزدها از تولید ناخالص داخلی وجود دارد و آن 
کاهش توان چانه زنی کارگران اس��ت. این عامل اگرچه خود 
تا حدی ریشه در پیشرفت فناوری و گسترش جهانی  شدن 
دارد اما مقررات زدایی مالی، عقب نشینی از آرمان دولت رفاه 
و افول اتحادیه ها نیز در بروز آن نقش داش��ته اند. کشورهای 
ش��مال اروپا ثابت کرده اند که اتحادیه ه��ای قوی، چانه زنی 
دس��ته جمعی برای دس��تمزد و نیز باال بردن کف دستمزد 

می تواند اثرات منفی سایر عوامل را خنثی کند. 
مثاًل در س��وئد دسترس��ی برابر به خدمات عمومی، وجود 
نهادهای��ی که گفت وگوی اجتماعی را ترویج می کنند و یک 
الگوی بازار کار متکی به ش��رکای اجتماعی قوی و چانه زنی 
هماهنگ برای دس��تمزد ش��رایطی را فراهم آورده تا سهم 
دس��تمزدها از تولی��د ناخالص داخلی در طول این س��ال ها 
تثبیت شود یا حتی افزایش یابد. کارگران سوئدی در قیاس با 
سایر کشورها قدرت چانه زنی باالتری دارند و از سال ۱۹۹۵ تا 
۲۰۱۶ سطح دستمزد واقعی در این کشور ۶۰ درصد افزایش 
یافته است. از طرفی نرخ اشتغال در سوئد باالست و این امر با 
نظر اقتصاددانانی که معتقدند رشد دستمزدهای واقعی منجر 

به افزایش بیکاری خواهد شد، در تضاد است. 
بس��یاری از طرفداران افزایش سهم سود از تولید ناخالص 
داخلی ب��ه قیمت فدا کردن دس��تمزدها چنین اس��تدالل 
می کنند که سود مازاد درنهایت صرف سرمایه گذاری خواهد 
ش��د و این به نف��ع اقتصاد خواهد بود. با ای��ن  وجود، تجربه 
کش��ورها نش��ان می دهد رشد سهم س��ود از تولید ناخالص 
داخلی به ندرت موجب رش��د سرمایه گذاری به همان نسبت 
می ش��ود. از طرفی افزایش دستمزدها لزوماً به معنی کاهش 
سود نیست، زیرا افزایش دستمزدها از یک سو باعث تقویت 
تقاض��ا و در نتیجه رش��د فروش می ش��ود و از س��وی دیگر 
بهره وری را افزایش می دهد؛ بدین ترتیب افزایش دستمزدها 

به افزایش سود بنگاه های اقتصادی نیز کمک می کند. 
حتی در دنیای امروز که جهانی ش��دن در آن موج می زند 
نیز اتحادیه گرایی و سیاست گذاری اجتماعی کماکان ماهیت 
ملی خود را حفظ کرده اند. ما امروز برای افزایش دستمزدهای 
جهانی به جنبش های کارگری بین المللی و اس��تراتژی های 
جهانی ب��رای اصالحات سیاس��ی نیاز داری��م. تعارض بین 
کشورهایی که از رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش دستمزدها 
حمایت می کنند و کش��ورهایی که دستمزدهای پایین تر را 
محرکی مناس��ب برای رش��د اقتصادی می دانن��د، می تواند 
شکافی که در زمینه سیاست گذاری اقتصادی در جهان پدید 

آمده است را عمیق تر کند. 
منبع: اتاق ایران 

یادداشت

 حذف عوامل انسانی
یعنی حذف فساد

ابهام در قوانین مالیاتی یکی از مس��ائل همیشگی در 
محیط کسب وکار کشور ماس��ت که اگر قصد بهبود هر 
نوع شاخص بین المللی و داخلی در این مورد را داریم باید 
هرچه زودتر برای رفع این ابهام اقدام کنیم. نکته مهم و 
البته راه حل در این مورد استقرار نظام جامع مالیاتی در 
کش��ور است. اکنون از مالیات بر ارزش افزوده زیاد حرف 
می زنیم اما در عمل، در روش ها              یی که باید اعمال کنیم تا 
این مالیات را به نحو درست و از بخش مشخص دریافت 
کنیم، مشکل داریم. بسیاری از حلقه ها              ی زنجیره به هم 
مرتبط نیس��ت و به جای اینک��ه مصرف کننده مالیات را 
پرداخت کند، با اعمال روش ها              ی اشتباه و عدم وجود یک 
سیستم مکانیزه مناسب، این تولیدکننده است که باید بار 
مالیات بر ارزش افزوده را بر دوش بکشد، آن هم در کنار 
دیگر مالیات ها              یی که باید در فرآیند تولید پرداخت کند. 
چیدمان دریافت مالیات و روش ها               تولیدکننده را متحمل 
فشار می کند و این در تضاد با تسهیل فضای کسب وکار و 

بهبود مستمر آن است. 
فقدان یک روش درس��ت و قوانین روش��ن در این باره 
به اعتراض تولیدکنندگان منجر ش��ده اس��ت؛ اعتراضی 
که راه پاس��خگویی به آن اس��تقرار نظام جامع مالیاتی 
اس��ت. بخش عمده ای از اقتصاد با اس��تقرار نظام جامع 
مالیاتی زیر چتر مالیات قرار می گیرد؛ بخشی که تاکنون 
مالیات پرداخت نمی کرده اس��ت. مالیات دهی این بخش 
به افزایش درآمدهای دولت می انجامد و فش��ار کمتری 
به بخش ها              ی ش��فاف اقتصاد ک��ه عموما تولیدکنندگان 
بخش خصوصی اند، وارد خواهد شد.  بخش ها              یی که امروز 
کمترین فش��ار مالیاتی را احس��اس می کنند، در اقتصاد 
ایران گردش میلیاردی دارند اما بیشترین فشار بر گرده 
تولیدکنندگانی است که ش��فاف در اقتصاد ایفای نقش 
می کنند و سال ها              س��ت که مالیات می پردازند. با استقرار 
نظام جامع مالیاتی، مالیات ستانی در کشور عادالنه پیش 
می رود. نکته مؤثر دیگر فرهنگ پرداخت مالیات اس��ت. 
اکنون با بسترسازی نامناسبی که انجام گرفته، پرداخت 
مالیات یک ارزش نیست درحالی که باید افکار عمومی را 
با فرهنگ س��ازی به این سمت سوق داد که مالیات حق 
اس��ت و پرداخت آن درست است نه فرار مالیاتی. در این 
بین اس��تفاده از تجهیزات فناوری اطالعات و به حداقل 
رس��اندن نقش عوامل انسانی به منظور کاهش فساد در 
دریافت مالیات نقش مهمی ایفا می کند؛ نقشی که بدون 

آن نمی توان صحنه مالیات را به درستی گرداند. 

 داستان سانچی
به پایان رسیده است؟ 

با اعالم غرق ش��دن نفتکش سانچی در آب های چین 
به نظر می رس��د پرونده بس��ته شده باش��د اما داستان 
س��انچی هنوز به پایان نرس��یده است. دو پیگیری مهم 
در این زمینه باقی مانده اس��ت که یکی مربوط به خارج 
کردن الش��ه کش��تی و دیگری مربوط به بررسی علت 
وقوع سانحه است. براس��اس کنوانسیون نایروبی، ایران، 
چین، پاناما و ژاپن باید براساس تفاهمی الشه کشتی را 
از دل آب خارج کنند. هر کدام از این کش��ورها مجاز به 
این کار هستند اما به دلیل اینکه مالکیت کشتی متعلق 
به ایران بوده، کش��ور ما در این زمینه در اولویت اس��ت. 
نکته دوم ش��کل گیری کمیته بررسی علت وقوع سانحه 
 Voice data recorder .اس��ت VDR و خوان��دن
کش��تی باید خوانده ش��ود و در حض��ور همه ذی نفعان 
بررس��ی و علت وقوع حادثه کشف شود. ازهفته گذشته 
که غرق شدن کشتی قطعی شده است، فرآیند بررسی 
علت وقوع حادثه کلید خورده که البته یک روال حقوقی 
فنی و طوالنی است و به محض رسیدن به نتیجه، دلیل 
غرق شدن س��انچی به اطالع رس��انه ها و مردم خواهد 
رسید.  کشتی، بار، ماشین آالت و گروه خدمه همه بیمه 
ش��ده بودند. این کشتی با پرچم پاناما در آب ها حرکت 
می کرد و این مس��ئله مورد توجه قرار گرفته درحالی که 
یک رویه عادی تجاری در تمام دنیاست. به طور معمول 
کش��ورها کشتی های شان را در س��ه کشور پاناما، لیبریا 
و یونان ثبت می کنن��د. در حال حاضر تقریباً ۲۰درصد 
از کش��تی ها در دنیا یعنی ۸ هزار کشتی در پاناما ثبت 
ش��ده اند. این یک رویه تجاری و بازرگانی عادی اس��ت. 
برای درک این موضوع یک مثال ساده می زنم. بسیاری از 
اشخاصی که در دیگر شهرهای ایران ساکن هستند برای 
خودروی شان پالک تهران می گیرند. این کار برای تردد 
راحت تر در پایتخت انجام می ش��ود و کش��تی ها هم در 
آب های دنیا برای تردد راحت تر از پرچم کشورهای دیگر 
استفاده می کنند.  هر حادثه تلخی یک دنیا درس است. 
زمانی که علت سوانح پس از بررسی ها کشف می شود، در 
س��ازمان بنادر و دریانوردی که ۱۹۳ کشور جهان عضو 
آن هستند، به یک پروتکل یا کنوانسیون تازه می رسیم. 
بدون تردید پس از بررس��ی و کش��ف علت وقوع حادثه 
برای نفتکش سانچی چنین رویه ای طی خواهد شد و به 

یک قانون جدید در دریانوردی خواهیم رسید. 
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فرص�ت ام�روز: ب��ه گفت��ه وزی��ر راه و 
شهرس��ازی، پالسکو به عنوان ساختمانی که 
نم��اد زندگی مدرن در ایران بود نش��ان داد 
ک��ه بحران زندگ��ی مدرن در ای��ران وجود 
دارد؛ ای��ن نماد زندگی م��درن بیش از ۵۰ 
س��ال دوام نیاورد و ف��رو ریخت که به دلیل 
اهمی��ت موضوع نبای��د آن را به یک حادثه 
تقلیل دهیم، زیرا فرو ریختن پالسکو نشانه 

بحران های جدی در دوران مدرن است. 
عباس آخوندی روز گذش��ته در س��ومین 
همای��ش توس��عه مبتن��ی بر حم��ل و نقل 
همگان��ی گف��ت: زندگی م��درن در ایران با 
بحران مواجه ش��ده و اساس��ا زندگی مدرن 
نه تنها از جنبه شهرسازی بلکه از جنبه های 
سیاس��ی، فرهنگی، اجتماع��ی دچار بحران 
اس��ت لذا در ای��ن زمینه نیاز ب��ه تغییرات 

بنیادین و سیاستگذاری های جدید داریم. 
به گفته آخوندی، این بحران زندگی مدرن 
نه فقط در ایران بلکه در افغانس��تان و سوریه 
نیز مشاهده می ش��ود و نشان می دهد چگونه 
زندگی مدرن تبدیل به جنگ و تخریب شده 
اس��ت.  او ادام��ه داد: در حوزه ش��هری با دو 
بحران عمده قابلیت زندگی و بحران حرکت و 
جابه جایی روبه رو هستیم و شاهدیم که هزاران 
میلیارد تومان برای شهرها طی سالیان هزینه 
شده اس��ت اما نهایتا شهرها قابلیت زندگی را 
ندارن��د و هر روز با انواع گرفتاری های مختلف 
مواجهند، بنابراین یک جای کار ایراد اساسی 
دارد ک��ه باید درصدد ح��ل آن با اجماع ملی 
برآیی��م.  وی افزود: حرک��ت و جابه جایی در 
ش��هر و از حومه به ش��هر ب��ا معضالت جدی 
ترافیک ه��ای طوالنی م��دت  و  روبه رواس��ت 
سبب خشونت ش��هروندان شده است و همه 
اینها می گوید که بای��د اتفاقاتی ورای اتفاقات 

روی داده به وقوع بپیوندد. 

نیاز تغییر نگرش در مسئوالن
آخون��دی ی��ادآور ش��د: اخی��را مهندس 
تقی زاده مطرح کرد که تجربه ۱۰، ۱۵ ساله 

اخیر در س��اخت آزادراه ها مس��ئله ترافیک 
را حل نکرد به همین دلی��ل نیازمند تغییر 
نگرش هس��تیم و همین موضوع موجب شد 

که اکثر رسانه ها آن را به تمسخر بگیرند. 
او با تاکید بر اینکه سیاست خودرومحوری 
حتما بحران در جابه جایی و کیفیت زندگی 
ایج��اد می کن��د، گف��ت: گفتن ای��ن حرف 
اگرچه س��اده اس��ت اما عمل ک��ردن به آن 
بسیار دش��وار خواهد بود، تجربه های موفق 
در دنیا ابعاد توس��عه مبتنی بر حمل و نقل 
همگانی را کامال ش��ناخته و تشریح کرده اند 
اما اصلی ترین مس��ئله این است که چگونه 
بای��د این سیاس��ت را اجرا کنی��م، بنابراین 
تغییر نگرش یک��ی از پیچیده ترین کارهایی 
است که باید انجام داد و دشوارترین مرحله 
از اجرای سیاس��ت توسعه مبتنی بر حمل و 
نقل عمومی اس��ت زیرا به دنبال طرح تغییر 

نگرش مشکالت نمودار می شوند. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: از روزی که 
به وزارتخانه آمدم بحث جابه جایی بین حومه 
و ته��ران از کرج و ورامی��ن و بقیه مکان های 
پیرامونی تهران مطرح شده بود، همیشه نیز بر 
این موضوع تاکید داشتم که در کنار بحث های 
توس��عه جاده ای نیم نگاهی به ریل نیز داشته 

باش��یم، باید اعتراف کنم ک��ه در اجرای این 
اندیشه در هیچ سطحی موفق نشدم. 

توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
او همچنین به بازدید خود از اتوبان همت 
اش��اره کرد و گفت: چهار سال است در حال 
بحث با س��ازمان برنامه و بودجه هستیم که 
برابر بودجه آزادراه برای دو خط ریلی جدید 
در مس��یر کرج- تهران بودجه ای اختصاص 
یابد تا بتوانیم دسترس��ی را ک��ه هم اکنون 
وجود دارد از طریق ریل گس��ترش دهیم و 
به نوع��ی حمل و نقل یکپارچ��ه را با وصل 
خط��وط ریل��ی به مت��رو محق��ق کنیم که 
متاس��فانه امکان آن تاکنون فراهم نش��د و 
می خواه��م تاکید کنم ک��ه تغییر نگرش در 

ایران بسیار پیچیده و دشوار است. 
ب��ه  راه و شهرس��ازی همچنی��ن  وزی��ر 
پیگی��ری نک��ردن موضوعات مهم از س��وی 
برخی نمایندگان ش��هرها خبر داد و گفت: 
اساس��ا زندگی شهری در ایران هیچ چاره ای 
جز توس��عه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 
ن��دارد و این دس��تاوردی جهانی اس��ت که 
همراهی همگان از جمله نمایندگان مجلس 

را می طلبد. 

مفهوم شهرسازی ریل پایه به معنای 
شهرفروشی نیست

آخوندی ضمن نقد سخنان هاشمی، رئیس 
شورای شهر تهران در این همایش تاکید کرد: 
مفهوم شهرسازی ریل پایه و نهادینه کردن آن 
به معنای شهرفروشی نیست بلکه شهرسازی 
ریل پایه به دنبال آن اس��ت که پیرامون مراکز 
حمل و نقل عمومی تمرکز جمعیت و اسکان 
مردم را داش��ته باش��د و این موضوع با تغییر 

نگرش ایجاد خواهد شد. 
وی گف��ت: تغییر نگرش نیاز به یک نظریه، 
اندیشه و برنامه ای دارد که عالوه بر سازگاری 
درونی منجر به تولید محصول ش��ود و در این 

راه حتما نیازمند یک رسانه است. 

پیرامون کالنشهر تهران کانون های فقر 
به شدت گسترش یافت

وی همچنی��ن ب��ه بحث فقر اش��اره کرد و 
یادآور شد: تجربه نش��ان می دهد در بسیاری 
از مکان های��ی که ش��بکه ریل ایجاد ش��د و 
بعدها ش��هرها شکل گرفتند اساسا کانون فقر 
تش��کیل نش��د که نمونه بارز آن کشور ژاپن 
است. متاس��فانه در ایران و پیرامون کالنشهر 
تهران کانون های فقر به شدت گسترش یافتند 

و این کار یکی از اثرات مهمش این اس��ت که 
دسترس��ی ارزان، آسان و برابر برای گروه های 
کم درآم��د به خدم��ات ش��هری در حد قابل 
قبولی انجام نشده است؛ خدماتی که در نهایت 

موجب ارتقای منزلت اجتماعی خواهند بود. 
او گف��ت: در حال حاضر وقت��ی طرح های 
مبارزه ب��ا فقر را در دولت و مجلس بررس��ی 
می کنیم شاهد هستیم که عموما بر توزیع پول 
متمرکز اس��ت، درحالی که معتقدیم راه های 
کاهش فقر توس��عه حمل و نق��ل همگانی و 
یکپارچه کردن آن اس��ت. اگ��ر می خواهیم در 
دوران مدرن خوب زندگی کنیم نیاز به حمل 

و نقل ریلی سالم، ایمن و ارزان داریم. 
آخوندی با طرح این پرس��ش که آیا اساسا 
توس��عه مبتن��ی بر حمل و نق��ل همگانی در 
ادبی��ات مبارزه با فقر مطرح ش��ده اس��ت یا 
خیر گفت: بررس��ی ها نشان می دهد همچنان 
در مب��ارزه با فقر نظام توزیع مطرح می ش��ود 
درحالی که واقعیت چیزی فرای آن است. اینکه 
گفته می شود شهروندان امکان دسترسی پیاده 
از محل سکونت شان به اولین ایستگاه را داشته 
باشند یک جمله ساده خبری نیست بلکه این 
جمله تمام جان مایه ش��هروندمداری اس��ت، 
اینکه چگونه انسان در شهرها به موضوع مهم 

تبدیل شود. 
وی همچنین گفت: اگر از حقوق شهروندی 
صحبت می کنیم بدین معناس��ت که ش��هر 
مجموعه انسانی اس��ت قبل از آنکه مجموعه 
کالب��دی باش��د و اگر از شهرس��ازی صحبت 
می کنیم بای��د ش��هروندمحوری در همه جا 

تجلی یابد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پایان گفت: حل 
مسئله شهرها به تنهایی با همت یک وزیر به 
سرانجام نمی رسد بلکه نیازمند همگرایی، نظام 
مدیریت شهری و ملی است که امیدوارم این 
کار با همراهی همگان به پیش رود. مهم باور 
عمومی است زیرا معتقدیم به محض آنکه باور 
عمومی ایجاد شود تغییر وضعیت موجود کار 

دشواری نخواهد بود. 

هشدار وزیر راه و شهرسازی نسبت به ۲ بحران عمده در حوزه شهری

فرو ریختن پالسکو نماد بحران زندگی مدرن در ایران است
آمــار

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
نسبت بدهی خارجی ایران به 

صادرات چقدر است؟ 
با وجود توفیق ایران در جذب 4۰میلیارد دالر فاینانس 
و خطوط اعتباری برای تأمین مالی طرح های اقتصادی، 
همچنان نسبت بدهی خارجی کشورمان در مقایسه با 
حجم صادرات 4.6 درصد است که زمینه مناسبی برای 

جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند. 
به گ��زارش ایرنا، با رفع تحریم ها و ایجاد گش��ایش 
در م��راودات مالی و بانکی پ��س از برجام ایران تاکنون 
توانسته اس��ت طی مذاکره با بانک ها و موسسات مالی 
معتبر در کش��ورهای مختلف، قراردادهای مختلفی با 
کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه 
و ایتالی��ا منعقد کند که ارزش آنه��ا به بیش از معادل 

4۰میلیارد دالر می رسد. 
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم 
بدهی خارجی ایران در پایان نیمه نخست امسال به رقم 
9میلیارد و 444میلیون دالر رسیده که از ابتدای امسال 

۱۰درصد رشد داشته است. 
اقتص��اد ای��ران در حال��ی س��ال ۱396 را آغاز کرد 
ک��ه حج��م بدهی های خارج��ی ایران ب��ه 8میلیارد و 
48۱میلیون دالر رس��یده بود و اکنون آمار نماگرهای 
اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد در 6ماهه امسال 

963 میلیون دالر به این رقم اضافه شده است. 
 میلیارد و 466 میلیون دالر از رقم بدهی های خارجی 
ای��ران مربوط به بدهی های کوتاه م��دت و ۵میلیارد و 
978 میلی��ون دالر آن به بدهی های میان مدت و بلند 

مدت ارزی باز می گردد. 
ای��ن ارقام نش��ان می دهد که با وج��ود توفیق ایران 
در ج��ذب منابع جدید فاینانس در نیمه دوم امس��ال، 
کش��ورمان همچن��ان در زمره کش��ورهایی اس��ت که 

کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. 
کارشناسان بر این باورند که میزان بدهی خارجی هر 
کشور باید در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و 
صادرات آن کشور سنجیده شود تا میزان کشش اقتصاد 

آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود. 
بر اس��اس برآورده��ای بانک مرکزی، می��زان تولید 
ناخالص داخلی ایران در نیمه نخس��ت امس��ال 4۰6۱ 
هزار میلیارد ریال و میزان صادرات کشورمان 44میلیارد 
و 278 میلی��ون دالر بوده اس��ت؛ یعن��ی اینکه بدهی 
9میلیارد و 444 میلیون دالری ایران تا پایان ش��هریور 
ماه امس��ال و با وجود رش��د ۱۰درصدی این بدهی ها، 
همچنان اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع جدید را دارد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه گفت: 

فوالد مبارکه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد
یادمان بیس��ت و پنجمین س��الروز افتتاح ش��رکت 
فوالد مبارکه و پاسداش��ت ربع قرن حیات بزرگ ترین 
دس��تاورد صنعتی جمهوری اس��المی ای��ران با حضور 
دکتر کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو، استاندار اصفهان، نماینده 
مبارک��ه و جمع��ی از نمایندگان اصفه��ان در مجلس 
ش��ورای اس��المی، امام جمعه و فرماندار شهرس��تان 
مبارک��ه، رئی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان، مدیران 
بخش ه��ای خصوص��ی و دولت��ی اس��تان، مدیرعامل، 
معاونان، مدیران، کارشناسان و کارکنان فوالد مبارکه 
در سالن همایش های مجتمع نگین نقش جهان برگزار 

شد. 
ب��ه گزارش خبرنگار فوالد، در این آیین دکتر مهدی 
کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمی��درو( ضمن قدردانی از تالش هایی 
که در ف��والد مبارکه انجام گرفته اس��ت و با تاکید بر 
اینک��ه در اصفهان ظرفیت های صنعت��ی خوبی وجود 
دارد، گفت: امروز در حال برگزاری بیس��ت و پنجمین 
سال تاس��یس و راه اندازی ش��رکتی هستیم که نقش 

اساسی در اقتصاد کشور دارد. 
وی با اش��اره به جایگاه و اهمی��ت صنعت فوالد در 
جه��ان تصری��ح ک��رد: در صحنه بین المللی در س��ال 
2۰۱6، ش��اهد 2میلیارد دالر تج��ارت معدن و صنایع 
معدنی بودیم ک��ه 43درصد این تجارت فقط به فوالد 
اختص��اص داش��ته و ۵7درص��د آن مربوط به س��ایر 

فرآورده های معدنی بوده است. 
کرباس��یان با اش��اره به آث��ار اش��تغال زایی معدن و 
صنایع معدنی افزود: به طور مش��خص در چرخه تولید 
فوالد مبارکه به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم بیش از 
3۵۰هزار فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده است که درخور 

توجه و تقدیر است. 
وی در همی��ن خصوص با اش��اره ب��ه اقدامات فوالد 
مبارک��ه در راه ان��دازی کارخان��ه گندله و کنس��انتره 
س��نگان، اظهار داش��ت: بهره برداری از ای��ن کارخانه 
و س��ایر طرح های مش��ابه ضمن اینکه به کامل شدن 
زنجیره فوالد کمک کرده، در این منطقه تحول اساسی 
در بخش رون��ق اقتصادی و اش��تغال زایی ایجاد کرده 

است. 
کرباس��یان با اش��اره به اینکه بخش اعظمی از رشد 
اقتصادی کشور چین مربوط به سرمایه گذاری و توسعه 
بخش فوالد اس��ت، افزود: ظرف ۱۰ سال آینده کشور 
هند نیز با اتکا به توس��عه صنعت فوالد خود جزو چهار 

کشور اول دنیا قرار می گیرد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
طی چهار سال گذش��ته ظرفیت تولید فوالد کشور از 
2۱ به 33میلیون تن افزایش پیدا کرده اس��ت، افزود: 
کش��ور ما از ظرفیت های خوبی نظیر س��نگ آهن، گاز 
و نیروهای انس��انی خالق برخوردار اس��ت که می تواند 

برای دستیابی به جایگاه های بهتر موثر واقع شود. 
رئی��س هی��أت عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه افزایش 
ظرفیت های خوبی که در بخش گندله و آهن اسفنجی 
کشور طی چهار سال اخیر صورت گرفته است، یادآور 
ش��د: پیش از این در این بخش توازن نداش��تیم، اما از 
دولت یازدهم تا االن با 8۰درصد رشد از 28میلیون تن 

تولید به ۵۱میلیون رسیده ایم. 
کرباس��یان از برنامه ریزی هدفمن��د تولید و حرکت 
به س��مت آن، کامل بودن زنجی��ره تولید و همت بلند 
نیروی انس��انی این ش��رکت به عنوان مهم ترین نقاط 
قوت و عوامل موثر در کس��ب موفقیت های این شرکت 
یاد و تصریح کرد: سایر صنایع نیز باید از این ویژگی ها 
ک��ه فوالد مبارک��ه را متمایز کرده اس��ت، الگوبرداری 

کنند. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
اهمیت صادرات فوالد در اقتصاد کشور افزود: در سال 
جاری تاکنون 8میلیون تن فوالد صادر شده که ارزش 
افزوده اقتصادی زیادی برای کشور دربر داشته است. 

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر 
اهمیت نقش ف��والد مبارکه در توس��عه صنعت فوالد 
کشور و با بیان اینکه در فوالد مبارکه تجارب ارزنده ای 
به دست آمده است، گفت: هم اکنون سهم این شرکت 
در تولی��د ف��والد کش��ور ح��دود ۵۰درصد اس��ت که 
امیدواریم این گروه با توجه به ظرفیت ها و تجربه هایی 
که دارد، به موازات افزایش تولید در کش��ور و رسیدن 
به ه��دف تولید ۵۵میلیون تن فوالد، همچنان س��هم 

خود را حفظ کند. 

سالروز افتتاح فوالد مبارکه در واقع یادآور آغاز 
یک حرکت ملی است

در ادامه این همایش دکتر مهرعلیزاده، استاندار اصفهان 
اظهار کرد: سالروز افتتاح فوالد مبارکه در واقع یادآور آغاز 
یک حرکت ملی اس��ت؛ از ای��ن رو این روز فرخنده را به 
تمام زحمتکش��ان این عرصه و ملت ایران تبریک عرض 

می کنم. 
وی از مدیرعام��ل ف��والد مبارکه به عن��وان یک مدیر 
توانمند، فداکار و دلسوز یاد و تصریح کرد: دکتر سبحانی 
تمام��ی توان مدیریت و تجربه خ��ود را در جهت ارتقای 
هرچه بیشتر تولید، کیفیت و توسعه صنعت فوالد گذاشته 

است که قابل تقدیر است. 
استاندار اصفهان با اشاره به دوران ساخت فوالد مبارکه 
گفت: این ش��رکت با حمایت و نگاه بلند مرحوم آیت اهلل 
رفس��نجانی و تالش وافر ش��یرمردانی ساخته شد که در 
دوران سخت جنگ تحمیلی در برابر آینده کشور احساس 

مسئولیت کردند. 
وی با اشاره به موفقیت های کسب  شده در فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه عالوه 
بر اینکه در توس��عه صنعت فوالد کشور سودآور بوده، به 
خوبی توانس��ته است در چندین س��ال اخیر سهم قابل 
توجهی از بازار دنیا را به خود اختصاص دهد که امیدواریم 

همچنان در حفظ این بازار کوشا باشد. 
مهرعلیزاده ادامه داد: اینکه فوالد مبارکه در هر شرایطی 
س��ودآور و پویاس��ت، اینکه محصوالت این ش��رکت در 
بازارهای داخلی و جهانی با کیفیت هرچه تمام تر عرضه 
می ش��ود و اینکه این ش��رکت عضوی از خان��واده بزرگ 
تولیدکنندگان فوالد جهان است، برای جمهوری اسالمی 

ایران باعث افتخار است. 
استاندار اصفهان ضمن قدردانی از تعهد فوالد مبارکه 
نسبت به مسئولیت های اجتماعی خویش افزود: مطمئنا با 
مدیریت و روحیه کارکنان این شرکت در آینده نیز شاهد 

شکوفایی بیشتر فوالد مبارکه خواهیم بود. 

وی اقدامات ف��والد مبارکه در بخش اس��تفاده بهینه 
از مناب��ع آبی و اج��رای طرح های جم��ع آوری و تصفیه 
پس��اب های ش��هری را قابل تقدیر دانس��ت و در همین 
خص��وص افزود: اینکه فوالد مبارکه به رغم افزایش س��ه 
برابری تولید خود توانس��ته اس��ت در مصرف آب حدود 
7۵درصد صرفه جویی کند، بسیار مهم و ارزشمند است. 
ضمن��ا باید در نظر داش��ته باش��یم ک��ه آب مایه حیات 
اس��ت، بنابراین شایسته اس��ت که در این زمینه با انجام 
پژوهش های بیش��تر به راهکاری کارآمدتر برای استفاده 
بهینه آب دست یابیم.  وی در بخش پایانی سخنان خود 
بر اس��تفاده از نیروی جوانان تاکید کرد و افزود: در مسیر 
س��اخت فوالد مبارکه به جوانان آن روز اعتماد شد و این 
نتیجه درخشان به بار آمد. اگر امروز هم به جوانان اعتماد 
و از آنها پش��تیبانی کنیم، به یقین در س��ال های بعد به 

پیشرفت های بیشتری دست خواهیم یافت. 

همه افتخارات کسب شده در فوالد مبارکه را به 
ملت شریف ایران تقدیم می نماییم

به گزارش خبرنگار فوالد، در بخش آغازین این همایش 
دکتر بهرام س��بحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه نیز 
ضم��ن ارائه گ��زارش کاملی از عملکرد و دس��تاوردهای 
شرکت گفت: فوالد مبارکه در تقویم خود دو دوره بسیار 
مهم ساخت و بهره برداری را دارد که بدون شک اهمیت 

دوران ساخت آن کمتر از زمان بهره برداری نیست. 
وی در همی��ن خصوص ضمن قدردان��ی از تالش همه 
مدیران و کارکنان ش��رکت تصریح کرد: اینکه امروز فوالد 
مبارک��ه به بزرگ تری��ن فوالدس��از کش��ور و خاورمیانه و 
بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا مبدل گردیده، 
بدون ش��ک حاصل حمایت دولتمردان و تالش و همدلی 
همه کارکنان این شرکت از دوران ساخت تا به امروز است. 

دکتر س��بحانی خاطرنش��ان ک��رد: هم��ه افتخارات 
کسب شده در فوالد مبارکه را به ملت شریف ایران تقدیم 
می نماییم.  گفتنی اس��ت در این همایش از تمبر یادبود 

ربع قرن تالش و س��رآمدی فوالد مبارک��ه و ۱۰ عنوان 
کتاب تجربیات این ش��رکت در مسیر سرآمدی رونمایی 

شد. 

عملکرد خوب فوالد مبارکه در تولید و سودآوری 
بیانگر دلسوزی مدیریت و کارکنان این شرکت است

بنا بر این گ��زارش، در ادامه این برنامه خانم مهندس 
سعیدی، نماینده مردم شریف مبارکه در مجلس شورای 
اس��المی نیز طی س��خنانی ضمن تبریک سالروز افتتاح 
فوالد مبارکه گفت: اینکه معیشت بیش از 3۵۰هزار نفر از 
مردم شریف ایران از طریق فوالد مبارکه تامین می شود، 
قابل تقدیر اس��ت.  وی با تاکید ب��ر اینکه صنعت فوالد 
از ش��اخصه های اصلی توسعه یافتگی و از پایگاه های مهم 
اقتصادی کشور است، با اشاره به نقش مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه در رشد این صنعت گفت: دستیابی به این 
میزان تولید و س��ودآوری بیانگر این است که کارکنان و 
مدیران این ش��رکت دلسوز بوده اند؛ از این رو از تک تک 
کارکنان، مدیران و همه کسانی که در زنجیره تولید این 

شرکت نقش دارند، تشکر می نماییم. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
نق��ش آب گفت: در فوالد مبارکه تجارب خوبی در بحث 
مصرف بهینه آب وجود دارد که می توان از آن اس��تفاده 
کرد؛ این در حالی اس��ت که در جلسه ای با وزیر محترم 
نیرو بر احیای زاینده رود و اس��تفاده از ظرفیت های فوالد 

مبارکه در این زمینه تاکید شد. 

فوالد مبارکه نگینی درخشان بر انگشتری صنعت 
فوالد کشور است

عبدالوهاب س��هل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران و رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان 
اصفهان نیز در ای��ن همایش گفت: فوالد مبارکه نگینی 

درخشان بر انگشتری صنعت فوالد کشور است. 
وی با تاکید بر اهمیت موضوع آب اس��تان از استاندار 
اصفهان درخواس��ت کرد در این خصوص اقدامات عاجل 
انج��ام گردد.  وی در ادامه با بی��ان اینکه در حال حاضر 
ف��والد مبارکه افتخاری برای ایران و در عرصه بین المللی 
نیز ش��ناخته شده اس��ت، از دکتر کرباسیان معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و دکتر سبحانی مدیرعامل فوالد 
مبارکه خواست تا تجارب این شرکت در سایر شرکت های 

کشور نیز به کار گرفته شود. 
س��هل آبادی در بخش پایانی سخنان خود از مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه به عنوان فرماندهان و لش��کریان 
ارتش صنعت کشور یاد و از زحمات ایشان قدردانی کرد. 



مبلغ تسهیالت ارزی پذیرش شده توسط 
صندوق توسعه ملی تا انتهای آذرماه امسال 
معادل ۳۶.۲۶۹ میلیون دالر بوده اس��ت و 
از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل 
۳۴.۴۶۹ میلیون دالر به مرحله تخصیص 

ارز رسیده است. 
 ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از روابط 
عموم��ی صندوق توس��عه مل��ی، گزارش 
تجمیعی عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی 
از مح��ل منابع صن��دوق توس��عه ملی از 
ابتدای تأس��یس تا پای��ان آذرماه ۱۳۹۶ از 
طری��ق وب س��ایت این نهاد در دس��ترس 
عم��وم قرار گرف��ت.   این گ��زارش حاوی 
اطالعات تفکیک��ی و تجمیعی از عملکرد 
صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه امسال 
است. عملکرد تسهیالتی پرداختی از منابع 
صندوق توسعه ملی در دو فصل با موضوع 
تسهیالت ارزی و تسهیالت ریالی به صورت 

فصلی ارائه شده است. 
از  اس��تفاده کنندگان  اس��ت  گفتن��ی 
تس��هیالت صندوق توس��عه مل��ی فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی )اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی(، بخ��ش تعاون��ی و بنگاه های 
اقتص��ادی متعل��ق به مؤسس��ات عمومی 

غیردولتی هستند. 
تسهیالت ارزی پرداخت شده از محل 

منابع صندوق توسعه ملی
بخش عمده از تسهیالت ارزی پرداخت 
شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس 
مفاد بن��د »خ« اساس��نامه و ب��ا عاملیت 
بانک ه��ای طرف ق��رارداد پرداخت ش��ده 
اس��ت. مبلغ کل تس��هیالت ارزی پذیرش 
شده توسط صندوق )اعالم وصول شده(، تا 
انتهای آذر ماه سال ۱۳۹۶، معادل ۳۶.۲۶۹ 
میلی��ون دالر ب��وده اس��ت؛ از ای��ن مقدار 
تقاضای پذیرش ش��ده، مع��ادل ۳۴.۴۶۹ 
میلیون دالر، به مرحله تخصیص ارز )صدور 

مسدودی به بانک مرکزی( رسیده است. 
همچنی��ن از مجم��وع تس��هیالت ارزی 
مسدود ش��ده معادل ۱۹.۸۶۴ میلیون دالر 
به بخش خصوصی، معادل ۱۰۱میلیون دالر 
به طرح های بخش تعاون و معادل ۱۴.۵۰۴ 
میلیون دالر به طرح های بنگاه های وابسته به 
نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته 
است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت 
تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، 
مبل��غ ۱۳.۴۲۷ میلی��ون دالر ب��ا همکاری 
بانک های عامل و بان��ک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به مرحله پرداخت رسیده است. 

11 میلیارد دالر تسهیالت تخصیص 
یافته به حوزه آب و خاک و کشاورزی

عالوه بر تس��هیالت تخصی��ص یافته از 
طری��ق قراردادهای عاملی��ت پیش گفته، 
مع��ادل ۱۱میلی��ارد دالر ب��رای اعط��ای 
تس��هیالت جهت اج��رای طرح های ملی 
مربوط به ح��وزه آب، خاک و کش��اورزی 
اختص��اص یافته اس��ت. تا پای��ان آذرماه 
امس��ال مبالغ مس��دودی مرب��وط به این 
طرح ها عبارت  اس��ت از: مع��ادل ۸میلیارد 
دالر برای طرح های مهار و تنظیم آب های 
کشور، معادل مبلغ ۵.۱ میلیارد دالر برای 
طرح های احیا و توس��عه اراضی کشاورزی 
استان های خوزستان و ایالم، معادل مبلغ 
۵۰۰میلی��ون دالر ب��رای طرح های انتقال 
آب ب��ه اراض��ی سیس��تان، مع��ادل مبلغ 
۵۰۰میلیون دالر ب��رای طرح های آبیاری 
تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰میلیون دالر 

برای طرح های آبرسانی به روستاها. 
تسهیالت ارزی از محل سپرده گذاری 

ارزی در بانک های عامل
بخش دیگ��ری از مناب��ع ارزی صندوق 

توسعه ملی به سپرده گذاری در بانک های 
عام��ل اختصاص یافته اس��ت تا بانک های 
سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیالت این 
منابع را به طرح ه��ا و فعالیت های مرتبط 
تخصیص دهند. تا پایان آذرماه س��ال ۹۶، 
مبل��غ س��پرده گذاری های انجام ش��ده در 
بانک  های عامل مع��ادل با ۶.۷۳۹ میلیون 
دالر بوده است و میزان سپرده های فعال از 
مجموع سپرده گذاری های ارزی انجام شده، 
در پایان آذرماه امسال مبلغ ۶.۳۸۱ میلیون 

دالر است. 
سپرده گذاری در بانک ها به منظور 

 حمایت از صدور کاال و خدمات
فنی و مهندسی ایرانی

در س��ال ۱۳۹۶ و در اج��رای ماده )۸( 
قانون الحاق برخی م��واد به قانون تنظیم 
بخش��ی از مق��ررات مال��ی دول��ت که به 
اس��تناد آن به صن��دوق اجازه داده ش��ده 
اس��ت با رعایت قوانین مرب��وط به  منظور 
ص��دور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای 
پیش پرداخ��ت و تجهیز کارگاه پیمانکاران 
خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی 
برنده می ش��وند یا ش��رکت هایی که موفق 
به ص��دور کاال یا خدمات فنی مهندس��ی 
می ش��وند، در بانک ه��ای داخ��ل و خارج 

سپرده گذاری ارزی کند. 
 ب��ا توجه ب��ه درخواس��ت های واصله از 
بانک ها، ش��ش فقره قرارداد سپرده گذاری 
مجموع��ا به مبلغ ۴۰۰میلیون دالر، جهت 
امضا به بانک های کش��اورزی، پست بانک، 
پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن 
ارس��ال ش��ده اس��ت. تا تاریخ تنظیم این 
گزارش، تنها بانک های کش��اورزی، پست 
بانک و پارس��یان نسبت به بازگردانی نسخ 
امضا ش��ده قرارداده��ا اق��دام کرده اند که 
وجه قراردادهای پس��ت بانک و کشاورزی 
)مجموعا یکصد میلیون دالر( به حس��اب 
معرفی شده بانک، واریز شده است. به نظر 
می رسد سایر بانک های مرتبط، در پی آن 
هس��تند تا ابتدا متقاضیان واجد شرایط را 
شناس��ایی کنند و متناس��ب با تقاضاهای 
واقع��ی موضوع م��اده )۸( قانون فوق الذکر 
اق��دام کند ت��ا هزینه س��پرده  ارزی بدون 

تقاضای موجهی را عهده دار نگردند. 
تسهیالت ریالی پرداخت شده از محل 

منابع صندوق توسعه ملی
از ابتدای تأس��یس صندوق، بخش��ی از 
منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیالت 
ریالی اختصاص یافته است. این تسهیالت 
تا انته��ای س��ال ۱۳۹۳ از طری��ق انعقاد 
ق��رارداد عاملیت ریالی ب��ا بانک های عامل 
پرداخ��ت ش��ده اس��ت و از ابتدای س��ال 
۱۳۹۴ و در اج��رای حکم م��اده ۵۲ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی 
از مقررات مالی دولت، صندوق نس��بت به 
سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و 
خصوصی جهت اعطای تسهیالت ریالی به 
طرح های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام 
کرده است. به بیانی صندوق صرفا به توزیع 
س��پرده های ریالی اقدام می کند و نقش��ی 
در تخصیص موردی تس��هیالت به طرح ها 
و فعالیت ها ندارد و مسئولیت این کار )در 
چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده( به 

عهده بانک های سپرده پذیر است. 
تسهیالت پرداخت شده از محل 

قرارداد عاملیت ریالی
از مح��ل قرارداده��ای عاملی��ت ریالی، 
مبلغ ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد ریال به طرح ها و 
پروژه های معرفی ش��ده از طرف بانک های 
عامل، اختصاص یافته است که تا پایان آذر 
۱۳۹۶، از مجموع مبلغ ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد 

ریال پرداختی به بانک ه��ا، مبلغ ۷۰.۶۶۱ 
میلیارد ریال به صندوق بازپرداخت ش��ده 
و از اص��ل مبالغ پرداختی به بانک ها، مبلغ 
۴۸.۱۷۸ میلیارد ریال نزد بانک ها به عنوان 

تسهیالت جاری باقیمانده است. 
تسهیالت پرداخت شده از محل 

سپرده گذاری ریالی در بانک ها
همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 
در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، صندوق نسبت به سپرده گذاری در 
بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای 
تس��هیالت ریالی به طرح ه��ای اقتصادی، 
اقدام کرده است. میزان سپرده گذاری های 
انجام ش��ده توس��ط صندوق در بانک های 
دولت��ی و خصوصی در ب��ازه ۹ ماه ابتدایی 
امس��ال، جمعا برابر ۸۰.۵۹۴ میلیارد ریال 
ب��وده اس��ت که بر این اس��اس س��رجمع 
سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 
۱۳۹۴ تا تاریخ ۳۰ آذرماه امس��ال مبلغی 

معادل ۱۹۱ هزار میلیارد ریال است. 
از این میزان، در تاریخ ۳۰ آذرماه امسال 
مجموعا ۱۲۲ فق��ره قرارداد جمعا به مبلغ 
۹۷.۱۲۴ میلی��ارد ری��ال جهت تخصیص 
تسهیالت به متقاضیان دارای اعتبار )فعال( 
بوده است.  )مانده قابل تخصیص از محل این 
قراردادهای فعال در تاریخ ۳۰ آذرماه امس��ال 

مجموعا مبلغ ۶۰.۹۹۰ میلیارد ریال است(
همچنین بر اساس اطالعات ثبت شده در 
سامانه مدیریت فرآیند تسهیالت صندوق 
توسط بانک ها، در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ 
از محل قراردادهای فعال )تمام قراردادهای 
منعقد شده در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ 
و قرارداده��ای منعقده قبلی که در ۹ماهه 
ابتدایی س��ال ۱۳۹۶ فعال بوده اند( مبلغی 
بالغ بر ۵.۴۸ هزار میلیارد ریال به متقاضیان 
اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ 
از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان آذر ماه سال 
۱۳۹۶، مجموعا به میزان ۹۴هزار میلیارد 

ریال است. 

عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه امسال منتشر شد

کارنامه صندوق توسعه ملی زوایای پیدا و پنهان سهام عدالت
ارزش سهام عدالت ۳ برابر شد

دولت یازدهم در مدت س��ه سال موفق به افزایش 
سه برابری ارزش سهام مردم شد. 

ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« ب��ه نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، این روزها برخی رس��انه ها عمدا 
یا س��هوا بدون در نظر گرفتن ارزش »س��هام« و تنها 
با پر رنگ کردن »سود« پرداخت شده در مرحله اول به 
قول خودشان با این مسئله طنازی می کنند و نمی دانند 
که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیرکارشناسی که 
منجر به »بی صاحب سازی« بیش از ۶۰ شرکت سودده 
دولتی در دولت های قبل شده بود، با تالش و کوشش 

دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد. 
سهام و سود عدالت را با هم ببینیم

آنچه این روزها در نقدهای رس��انه های خاصی دیده 
می شود تالش برای به حاشیه بردن ارزش سهام و تکیه 
بر سود این سهام است. این در حالی است که آنچه در 
سهام عدالت مهم اس��ت و باید مورد توجه قرار بگیرد 

ارزش سهام است. 
انتظاری که مردم از س��ود ساالنه یک سبد سهام به 
میزان ارزش اولیه یک میلیون تومانی باید داشته باشند 
چقدر باید باشد که این روزها برخی در رسانه های شان 
س��ود ۱۵۰ ه��زار تومانی س��هام عدالت را به س��خره 

می گیرند؟ 
قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه ها به مردم 
از این طریق در مدت این ۱۰ س��ال اقساط این سهام 
از محل سود ش��رکت های واگذار ش��ده به نفع مردم 
پرداخت ش��ود و بعد از پایان ۱۰ س��ال مردم »مکلف 
بودند« مابه التفاوت آن را تا س��قف ارزش یک میلیون 
تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند 
س��ود دریافت کنند که قید تکلی��ف در دولت یازدهم 

برداشته و پرداخت این مابه التفاوت اختیاری شد. 
واگذاری بی حس��اب و کتاب و آشفته مدیریت این 
ش��رکت ها به برخی افراد خ��اص در قالب تعاونی های 
استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد 
به »بی صاحب سازی« این شرکت ها در قالب این طرح 
باش��ند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تش��کیل 
مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند. 
دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی 
این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان 
می دهد که در حد باالیی و در حد زمان س��ه ساله ای 
ک��ه از اجرای این طرح باقی مان��ده بود، موفق به این 
کار ش��د. دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام 
به راه اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت حساب 
ک��رد. آن زمان دولت متهم به سیاس��ی کاری در زمان 
نزدیکی به انتخابات شد، در حالی که قرار نبود قبل از 

انتخابات به مشمولین سودی داده شود. 
احقاق حقوق مردم

براس��اس گزارش های رس��می در مدت هفت سال 
اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده 
ب��ه خزانه از این محل ۶هزار و ۱۲۰میلیارد تومان بود. 
اگ��ر آن روند ادامه می یافت در بهترین حالت در س��ه 
س��ال باقی مانده از طرح، ش��اید ۳هزار میلیارد تومان 
دیگر سود می شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت 

۱۰ ساله، حدود ۲۰۰هزار تومان  بود. 
دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف سازی 
و پایان دادن به بی انضباطی ها، ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد 
تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان دهنده 
افزایش حدود سه برابری تولید سود در سه سال نسبت 
به کل هفت س��ال قبل از آن است. در مجموع ۲۴هزار 
میلیارد سود از محل شرکت های سرمایه پذیر به خزانه 

واریز شده است. 
بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت های 
سرمایه پذیر تا پایان اس��فندماه سال ۹۴، ارزش سهام 
مشمولین ۵۳۲هزار تومان است و تا سقف یک میلیون 
تومان سهام ۴۶۸هزار تومان باقی می ماند که مشموالن 
می توانستند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت 
و ارزش س��هام خود را افزایش دهن��د یا اینکه مختار 
بودند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند. 

البته در مورد دو دهک پایین و تحت پوش��ش های 
کمیته امداد امام )ره( و س��ازمان بهزیستی با تخفیف 
۵۰درصدی مصرح در قانون ارزش س��هام یک میلیون 
تومان اس��ت.  از همین محل براس��اس اعالم سازمان 
خصوصی سازی برای قریب ۶میلیون نفر از مددجویان 
و مس��تمری بگیران نهاده��ای حمایتی )کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی( سهام عدالت 
با تخفیف تعلق گرفته و ارزش این س��هام برای هر نفر 
۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج نفره ۱۲.۵ میلیون 
تومان اس��ت.  بعد از پایان مهلت قانونی و ساماندهی 
س��هام در دولت یازدهم سود شناسایی شده برای هر 
س��هم یک میلیون تومانی در سال گذشته، ۱۵۰هزار 
تومان اس��ت که قرار است در س��ه مرحله به حساب 
س��هامداران واریز شود و سود کسانی که سهام خود را 
به یک میلیون تومان ارتقا نداده اند هم به نس��بت این 
۱۵۰هزار تومان تعیین ش��ده و در مراحل تعیین واریز 
شده است، اما آنچه در این میان نباید از یاد برد ارزش 
سهام اس��ت.  در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون 
تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده 
می ش��ود که این هم حاصل س��اماندهی این طرح در 
دولت یازدهم و افزایش س��ه برابری سود شرکت های 

حاضر در این سبد در دولت یازدهم است. 
بنابراین شاید بهتر باشد برخی رسانه ها ابعاد مسائل 

اقتصادی را کارشناسی تر به مردم منتقل کنند. 
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دریچــه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
بانک مرکزی با غیرمجازها مدارا کرد

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس درخصوص ریش��ه 
شکل گیری موسسات غیرمجاز گفت که مشکل پیش آمده 
در غالب موسس��ات غیرمجاز برای امروز یا دیروز نبوده و از 
دهه ۷۰ شکل گرفته  است. البته هم اکنون برخی بانک ها نیز 
در تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز طبق 
تقسیم کار صورت گرفته همکاری خوبی دارند.  به گزارش 
خبرآنالین، احمد انارکی محمدی، با اش��اره به تعهد بانک 
مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا 
پایان سال جاری، افزود: خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی 
انجام شده و تعیین تکلیف بسیاری از این موسسات صورت 
گرفته است.  انارکی محمدی با یادآوری تقسیم کار مناسبی 
که از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات مالی 
صورت گرفته، تصریح ک��رد: در حال حاضر برخی بانک ها 
در تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز طبق 

تقسیم کار صورت گرفته حضور یافته اند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۵۱۷دالر آمریکا

۵.۶۰۵یورو اروپا

۶.۱۷۳پوند انگلیس

۱.۲۳۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۱۴.۸۰۰مثقال طال

۱۴۱.۹۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۷۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۰۸.۸۰۰سکه طرح جدید

۷۳۰.۵۰۰نیم سکه

۴۲۹.۰۰۰ربع سکه

۲۸۳.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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معامله گران بورس تهران در نخس��تین 
روز هفته در حالی با معامالتی کم حجم 
و متع��ادل در اغلب نماده��ای معامالتی 
ش��اهد اص��الح قیمت ه��ا در گروه های 
پیش��رو بودن��د ک��ه نماده��ای نهادهای 
مالی در تابلوی الف ب��ازار پایه فرابورس 

همچنان با اقبال حقیقی ها مواجه بود. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت روز گذش��ته با کاهش 
106 واح��دی روی رقم 98 هزار و 817 
واحد ایس��تاد. شاخص کل هم  وزن اما با 
افزایش 7 واحدی ع��دد 17هزار و 447 
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام 
آزاد ش��ناور نیز با کاهش 39 واحدی به 
رقم 106هزار و 693 واحد دست یافت. 

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 
162 واح��دی ب��ه رقم 70ه��زار و 547 
واحد دس��ت یافت که شاخص بازار دوم 
ب��ا افزایش 231 واح��دی عدد 208هزار 
و 562 واح��د را ب��ه نمای��ش گذاش��ت. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
نیز ب��ا کاهش 9 واح��دی روی رقم یک 

هزار و 83 واحد ایستاد. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، معامالت 
س��هام در نماد معامالتی س��ه ش��رکت 
ایران خ��ودرو با 37 واحد، پتروش��یمی 
ج��م با 27 واحد و معدنی و صنعتی گل 
گهر با 24 واحد افزایش بیش��ترین تأثیر 
مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به 
نام خود ثبت کردند. در مقابل معامالت 
س��هام در نم��اد معامالتی ش��رکت های 
فوالد مبارکه ب��ا 94 واحد، گروه مپنا با 
50 واح��د و تاپیکو ب��ا 34 واحد کاهش 
بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این 

نماگر به دوش کشیدند. 
در واق��ع، ارزش کل معام��الت بورس 

ته��ران در حال��ی بی��ش از 279میلیارد 
تومان نمایش داده شد که ناشی از دست 
به دست شدن بیش از 850میلیون سهم 
و اوراق مال��ی قابل معامله طی 65هزار و 

935 نوبت داد و ستد بود. 
ط��ی معامالت دیروز، نم��اد معامالتی 
ش��رکت های صنعتی بهشهر، ملی سرب 
و روی ای��ران، ح��ق تقدم خرید س��هام 
س��رمایه گذاری سپه، داروس��ازی سینا، 
کالس��یمین، س��یمان صوفیان، کشت و 
دام گلدشت نمونه اصفهان، بیمه میهن، 
صنعتی و معدنی ش��مال شرق شاهرود، 
پتروش��یمی پردیس از س��وی ناظر بازار 
س��هام متوقف و در مقابل نماد معامالتی 
ش��رکت های پتروشیمی شیراز، معدنی و 
صنعت��ی چادرملو، گ��روه صنعتی بوتان، 
س��یمان صوفیان،  کالس��یمین، کش��ت 
و دام گلدش��ت نمونه اصفه��ان، معدنی 
و صنعتی ش��مال ش��رق ش��اهرود، قند 
ایران،  ساختمان  سرمایه گذاری  نیشابور، 
ماشین سازی اراک، بین المللی محصوالت 
پارس، ش��هد، ح��ق تقدم س��هام خرید 
شیش��ه همدان، خرید تقدم سهام خرید 

اسوه بازگشایی شده اند. 
در بازار 2 بورس تهران که به معامالت 
درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد بی��ش از 22.5 میلیون س��هم نورد 
آلومینیوم، ب��ه ارزش 3.5 میلیارد تومان 
ب��ا معامالت انتقال��ی میان س��هامداران 
عمده این س��هم مواجه بود، در مخابرات 
نیز 22میلیون س��هم ب��ه ارزش کمتر از 

5میلیارد تومان کد به کد شد. 
همین وضعیت در صنایع پتروش��یمی 
ک��ه  به ط��وری  داد،  رخ  خلیج ف��ارس 
15میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 
8میلی��ارد تومان با معام��الت کد به کد 
از س��وی س��هامدار عم��ده روب��ه رو بود. 

کمتر از 14میلیون س��هم گ��روه مپنا به 
ارزش بی��ش از 11میلی��ارد تومان میان 
س��هامداران عمده این سهم منتقل شد 
و در گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
بی��ش از 13میلیون س��هم به ارزش 2.5 
میلیارد تومان با معامالت انتقالی از سوی 

سهامدار عمده روبه رو شد. 
همچنین کمت��ر از 12میلیون س��هم 
به پرداخ��ت مل��ت ب��ه ارزش بی��ش از 
22میلی��ارد توم��ان کد به کد ش��د، در 
عی��ن ح��ال 10میلی��ون س��هم ف��والد 
خوزس��تان به ارزش بیش از 4.5 میلیارد 
تومان به کدهای درون گروهی س��هامدار 
عم��ده انتقال یاف��ت. 10میلیون س��هم 
پتروش��یمی مبی��ن ب��ه ارزش بی��ش از 
4.5 میلی��ارد تومان ب��ا معامالت انتقالی 
روبه رو بود. همچنی��ن بیش از 5میلیون 
س��هم پتروش��یمی خراس��ان ب��ه ارزش 
بی��ش از 3.5میلیارد توم��ان با معامالت 
انتقال��ی میان س��هامداران عمده مواجه 
شد و 5میلیون سهم پاالیش نفت بهران 
ب��ه ارزش بی��ش از 2میلی��ارد تومان به 
انتقالی س��هامدار عمده تجمیع  کدهای 
ش��د. همچنی��ن کمت��ر از 2.5 میلیون 
س��هم خدمات انفورماتیک به ارزش 5.5 
میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد 

به کد شد. 
بر اساس این گزارش، معامالت بورس 
ته��ران در حالی با معامالت کم حجم در 
نماده��ای معامالتی پیگیری ش��د که به 
نظر می رس��ید معامله گران بازار سهام در 
آستانه رونمایی از شاخص کل 100هزار 
واح��دی در روزهای آینده جانب احتیاط 
را برای گام برداش��تن در تاالر شیشه ای 
در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده اس��ت. 
ش��اخصی که فارغ از رش��د گروه فلزات 
اساسی، معدنی و پاالیشی ها نتوانسته در 

سایر صنایع بورس��ی رضایت سهامداران 
را برآورده کند، همچنان برچس��ب نماگر 
سیاس��ی را در دوران اقتص��اد رکودزده 

کشور یدک می کشد. 
روز ش��نبه بازیگران حرفه ای بازار بازی 
با حق تقدم ه��ا را با توجه به فاصله قیمت 
تابلوی سهم مورد توجه قرار دادند که نماد 
کارخانجات مخابراتی ایران به واسطه انتظار 
برای آثار مالی احتمالی ناشی از تفاهم نامه 
پروژه س��امانه هوش��مند آبیاری در شیراز 
ب��ا اقب��ال معامله گران حقیقی این س��هم 
کمتر از ارزش اس��می 100 تومانی مواجه 
بود.  در گ��روه خودرویی ها اما انتظار برای 
معامله بلوکی »خودرو« در دو هفته آینده 
و آثار مثبت ناش��ی این بلوک مدیریتی به 
قیمت پایه هر سهم 402 تومان باعث شده 
تا همچنان این س��هم با اقب��ال خریداران 

حقیقی مواجه شود. 
در گروه پتروش��یمی ها اما تعیین قیمت 
پایه اوره بر اس��اس قیم��ت بورس کاال نیز 
باعث ش��ده اقبال به سهم های پتروشیمی 
وجود داش��ته باشد. در صنعتی بهشهر نیز 
آگهی مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به 
مت��راژ 38 هزار و 490 مترمربع در منطقه 
 یافت آب��اد و با کاربری صنعت��ی در تاریخ 

5 اسفندماه 96 خبر داده است. 
بر اس��اس این گزارش، نوس��ان قیمت 
ارز در بازار داخلی در کنار رش��د قیمت 
نفت خام و کاالیی ها در بازارهای جهانی 
در ماه های اخیر باعث ش��ده تا سهم های 
پیش��رو بازار در گ��روه فلزات اساس��ی، 
تأثیرگذارتری��ن  پاالیش��ی ها  و   معدن��ی 
صنایع برای حرکت ش��اخص کل بورس 
در مس��یر ثبت رکورده��ای جدید بوده 
است. هر چند عملکرد عملیاتی شرکت ها 
در سایر صنایع بورسی همچنان با ضعف 

نقدینگی و ضعف فروش مواجه است. 

احتیاط معامله گران در آستانه تحقق نماگر ۱۰۰هزار واحدی

شاخص بورس ۱۰۶ واحد افت کرد

20 تش��کل صنعتی با ارس��ال نامه ای 
ب��ه وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، وزیر 
رئی��س  و  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی خواس��تار اصالح فوری ساختار 

شرکتی بورس کاال شدند. 
از  ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
خبرگزاری ها، 20تشکل صنعتی از جمله 
س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 
فوالدی ایران، س��ندیکای کاغذ و مقوای 
ای��ران، س��ندیکای صنعت ب��رق ایران، 
اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد و 
فلزات تهران، انجمن تولیدکنندگان رنگ 
و رزین ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم 
ایران و انجمن ملی صنایع پالس��تیک و 
پلیمر ایران با ارسال نامه ای به وزیر امور 
اقتصادی و دارای��ی، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت و رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اس��المی خواستار اصالح 
فوری ساختار شرکتی بورس کاال شدند. 

متن این نامه به شرح زیر است: 
با سالم و دعای خیر و با آرزوی توفیق 
ب��رای خدمتگ��زاران صدیق  روزاف��زون 
و خ��دوم انقالب اس��المی به اس��تحضار 
مس��تحضر  ک��ه  همانط��ور  می رس��اند، 
هستید حفظ و حراست از حقوق اعضای 
تشکل های بخش خصوصی، به عنوان یکی 

از ارکان اصلی اقتصاد کش��ور، وظیفه ای 
اس��ت ک��ه برعه��ده کلی��ه مس��ئوالن 
و نهاده��ای مختل��ف جامع��ه اس��ت و 
مدت هاست که اعضای تشکل های صنفی 
مصرف کنن��ده و صنایع پایین دس��تی به 
جهت احقاق حق��وق حقه خود که عمال 
با تس��لط عرضه کنندگان بر هیأت مدیره 
بورس کاالی ای��ران و آیین نامه ها، بدون 
رعایت تش��ریفات قانونی تضییع گردیده، 
گله مند هس��تند و اظهار می داریم بورس 
کاال از موقعیت خود برای منافع شرکتی 
و هیأت مدیره بورس کاال از اشراف ش��ان 
ب��ر عرضه های کاال اس��تفاده نم��وده و با 
تضاد منافع در جه��ت تامین حداکثری 
سود خود و ایجاد گرانی تالش می کنند، 
درحالی که فلسفه تشکیل شرکت بورس 
کاال، ایج��اد ب��ازار ش��فاف و آزاد س��ازی 
قیمت ها جهت تسهیل معامالت و کشف 
نرخ قیم��ت عادالنه کاالهای اساس��ی و 
مواد اولیه واس��طه ای، براس��اس مکانیزم 
عرضه و تقاضا، ایج��اد ابزارهای مدیریت 
ریس��ک قیمت و تامین مالی بازار کاالیی 
و تضمین تعه��دات طرفی��ن معامله، به 
منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم 
در توسعه اقتصادی بوده »ولی متاسفانه 
این ش��رکت از هدف خود خارج گردیده 
اس��ت و هم اکنون به ابزار قیمت س��ازی 

عرضه کنن��دگان  کاالی  گران ک��ردن  و 
باالدس��تی خصولتی تبدیل شده است و 
به همین منظور خواستار اصالح ساختار 

شرکتی در آن شرکت می باشیم.«
معه��ذا اعض��ای تش��کل های تولیدی و 
امضاکنندگان ذیل درخواست های خود را 
اعالم و پیش��نهاد می نمایند، ترتیبی اتخاذ 
گردد تا اصالح ساختار شرکت بورس کاالی 

ایران به شرح ذیل صورت پذیرد.
1-عرضه کنن��دگان را ب��ه عل��ت تضاد 
مناف��ع از هیأت مدیره ب��ورس کاال خارج 
کنی��د و عضوی��ت آن��ان در هیأت مدیره 

به خاطر تعارض منافع ممنوع گردد. 
ب��ا توجه به اینکه سیس��تم بورس کاال 
براساس حراج می باشد و عرضه کنندگان 
نی��ز انحص��اری هس��تند توج��ه ویژه به 
فرمول تعیین قیمت پایه شود که همواره 
ش��اهد گران ت��ر ب��ودن آن از قیمت های 

جهانی نباشیم. 
ک��ه  را  »مچین��گ«  2-عرضه ه��ای 
به صورت عرفی و بدون رعایت تشریفات 
قانونی انجام می ش��ود قانونمند س��ازید. 
وقتی کاال در زمان کشف قیمت به اندازه 
تقاضای موجود عرضه نمی شود و کمتر از 
تقاضا عرضه انجام می شود، مچینگ های 
بعد از عرضه ناکافی برخالف رویه عرضه 
و تقاضا و نوعی قیمت سازی است و فقط 

ب��رای معافیت مالیاتی در خارج از بورس 
فروخته و ثبت می شود. 

3-هم اکنون با عرضه های »قطره چکانی« 
کش��ف قیمت ص��ورت می گی��رد و بدتر 
اینکه عرضه کنندگان انحصاری هس��تند و 
با مدیریت و مهندس��ی عرضه قیمت ها را 
باال می برند لذا می بایس��ت برنامه ساالنه و 
فصل��ی عرضه ها اعالم گ��ردد تا در صنایع 

پایین دست برنامه ریزی تولید انجام شود. 
4-عرضه کنندگان محصوالت باالدستی 
خصولتی که ص��ادرات محصوالت و مواد 
اولیه دارند، می بایست محصوالت و مواد 
اولیه خود را نیز در رینگ صادراتی عرضه 
کنن��د و خواهان آن هس��تیم که جهت 
شفافیت قیمت ها عرضه های صادراتی در 

رینگ صادراتی انجام شود. 
5-درخواست تعیین ناظر بی طرف مثل 
قوه قضاییه یا ناظری از سوی سازمان های 
بی طرف و حض��ور دائم��ی نماینده اتاق 
ایران جهت نظارت ب��ر معامالت صورت 

پذیرفته در بورس کاالی ایران. 
6-اجرای کامل مصوبات شورای رقابت 
در خصوص نحوه کش��ف قیم��ت پایه و 

عرضه ها در بورس کاالی ایران
7-تعیین و اصالح س��اختار به گونه ای 
باش��د ک��ه ح��رف و س��خن و اعتراض 

مصرف کنندگان هم شنیده شود. 

تشکل های صنعتی خواستار اصالح ساختار شرکتی بورس کاال شدند

نامه 2۰ تشکل صنعتی به وزرای اقتصادی دولت دوازدهم

بینالملل

فدراسیون جهانی بورس ها منتشر کرد
آسیا پربازده ترین بازار جهان در 

سال 2۰۱7
 ،)WFE( طبق آمار منتشر شده از فدراسیون جهانی بورس ها
ارزش بازاره��ای جهانی در س��ال 2017 در مقایس��ه با 

2016 با رشد 15.5 درصدی همراه بوده است. 
به گزارش سنا، ارزش بازارهای جهانی در سال 2017 
بالغ بر 80.84 تریلیون دالر بوده است درحالی که در این 
بین، ارزش بورس اس��تانبول در سال گذشته میالدی با 
69.8 میلیارد افزایش به عدد 227.5 میلیارد دالر رسیده 
اس��ت.  بر اس��اس این گزارش، بورس استانبول در میان 
بازارهای جهانی از نظر بازدهی در رتبه دهم ایستاده است 

و با رشد 44.3 درصدی روبه رو بوده است. 
طبق آمار منتشر شده از سوی WFE، ارزش بازارهای 
جهانی در سال 2016 برابر با 70 تریلیون دالر بوده است، 
درحالی که در سال 2017 این متغیر به 80.84 تریلیون 
دالر رسیده است.  بر اساس تقسیم بازدهی در بازارهای 
جهانی، قاره آس��یا بهترین عملکرد را در میان دیگر رقبا 
داش��ته اس��ت. ارزش بازار در بازارهای آسیایی در سال 
2017 به 28.9 تریلیون دالر رس��یده اس��ت و نسبت به 

سال 2016 رشد 25.7 درصدی داشته است. 
بازارهای آمریکا نیز در سال 2017 با رشد همراه شدند 
و نسبت به سال 2016 رشد 17.8 درصدی را در بازدهی 
به ثبت رس��اندند و ارزش بازار آنها به 36.5 تریلیون دالر 
رسیده است. درحالی که بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه 
ب��ا روند نزولی 3.9 درصدی هم��راه بوده اند و ارزش بازار 

15.3 تریلیون دالری را از آن خود کرده اند. 
اقتصاد بالروس به عنوان ش��کوفاترین اقتصاد در سال 
2017 ش��ناخته شد و ارز این کشور و بورس آن با رشد 
127درصدی نسبت به سال 2016 مواجه شدند و ارزش 
این بازار به 157.6 بیلیون دالر رس��ید.  از سال گذشته 
میالدی، بورس بالروس در مسیر رشد قرار داشت و سال 
2016 نیز با رش��د 132 درصدی نسبت به سال 2015 
هم��راه ش��ده در واقع این بازار دو س��ال متوالی در رتبه 
بهترین بازدهی در دنیا قرار گرفت.  در راس��تای افزایش 
ارزش ب��ازار، بورس بالروس پس از بازارهای سیش��ل و 
ویتنام در رده دهم جدول قرار گرفت و توانس��ت با رشد 
44.3 درصدی ارزش بازار به عنوان دهمین بورس جهان 
ش��ناخته ش��ود.  در این میان، بورس سیدنی بیشترین 
می��زان افت را در مقایس��ه با 2016 تجرب��ه کرد و افت 
23.9درصدی را ش��اهد بود.  ارزش بازار این کشور افت 
شدیدی را از 134.5 میلیون دالر در دسامبر 2016 تا مرز 
102.4 میلیون دالر تا پایان س��ال 2017 میالدی تجربه 
کرد.  اما در خصوص بازارهایی که با از دست دادن ارزش 
همراه شده اند پس از سیدنی می توان به قطر اشاره داشت 
که با کاهش 15.7 درصدی ارزش بازار همراه شد و پس 
از آن ب��ورس عمان که کاهش 8.6درص��دی ارزش بازار 
را در س��ال 2017 به ثبت رس��اند.  بورس نیویورک که 
در میان بازارهای جهانی بیش��ترین ارزش ب��ازار را دارد 
 س��ال گذش��ته نیز موقعیت خود را حفظ کرد و با رشد
 22.8 تریلیون دالری همراه شد. بر این اساس، در سال 
2016 افزای��ش ارزش بازار در این بورس 19.5 تریلیون 
دالر گزارش ش��ده بود و توانست در س��ال 2017 رشد 
12.8 درصدی را به ثبت برس��اند،  اما بورس نزدک او ام 
اک��س را به عنوان یکی دیگر از بازارهای آمریکا می توان 
نام برد که ارزش بازار آن در س��ال 2017 با رش��د 29.1 
درصدی همراه ش��د و تا پایان سال به ارزشی بالغ بر 10 
تریلیون دالر رس��ید.  از لحاظ ان��دازه ارزش بازار، گروه 
بورس ژاپن در رتبه س��وم بازار دنیا قرار گرفت و توانست 

به ارزش بازاری بالغ بر 6.2 تریلیون دالر دست یابد. 

رکوردشکنی بورس  با وجود نگرانی  
از تعطیلی دولت آمریکا

با بی اعتنایی س��هامداران به نگرانی از تعطیلی دولت 
آمریکا، شاخص های سهام آمریکا در سطوح باالتری بسته 
ش��دند.  به گزارش ایس��نا به نقل از س��ی. ان. بی. سی، 
ش��اخص »اس. اند.پی. 500« با رهبری اقالم مصرفی که 
بهترین عملکرد را به ثبت رساندند، موفق به رکوردشکنی 
ش��د و با 0.4درصد افزایش به 2810.30 واحد رس��ید. 
شاخص »نزدک« کامپوزیت هم با جهش 0.6 درصدی به 
7336.38 واحد رسید و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. 
شاخص »داوجونز اینداستریال اوریج« هم با 0.21 درصد 

رشد به 26071.72 واحد رسید. 
مایک لوونگارت، معاون بخش استراتژی سرمایه گذاری 
مؤسس��ه »ای. ترید« می گوید: دورنمای تعطیلی دولت 
آمریکا نتوانس��ته اس��ت مانع از رش��د این بازار در حال 
صعود شود و س��رمایه گذاران پریشان نشده اند. بسیاری 
از معامله گ��ران فراتر از تغییرات سیاس��ی و اقتصادی در 
واش��نگتن را می نگرند و تحلیلگران بنی��ادی، وضعیت 
شرکت های آمریکایی را به خوبی گذشته ارزیابی می کنند. 
در اروپا، بورس های منطقه یورو به باالترین سطوح خود 
در 10 سال اخیر رسیدند و شاخص »استاکس 600« که 
دربرگیرنده س��هام 600 شرکت مهم اروپایی است با 0. 
5 درصد افزایش و به کمک روند رو به رش��د بازارهای 
جهانی به باالترین س��طح خود از ماه آگوس��ت س��ال 
2015 تاکنون رسید.  حساب جاری منطقه یورو در ماه 
نوامبر س��ال 2017، مازاد بیشتری را به نسبت ماه قبل 
آن نشان می دهد. در لندن، شاخص »فوتسی 100« با 
0.39درصد افزایش به 7730.79 واحد رسید. »دکس« 
آلمان با 1.15درصد افزایش به 13434.45 واحد رسید 
و »کک« فرانس��ه هم 0.58درصد افزای��ش یافت و به 

5526.51 واحد رسید. 

اثرات کاهش سود بانکی بر اقتصاد ایران
بازار سرمایه مقصد نقدینگی های 

پارک شده در بانک 
بازار س��رمایه در ماه های گذش��ته همراه با ورود 
نقدینگی و افزایش حجم و ارزش معامالت، جهش 
قیمت جهانی فوالد، رشد قیمت نفت و محصوالت 
پتروش��یمی مثل متان��ول و با ش��یب کمتر اوره و 
کاهش ذخایر روی و مس لندن و به تبع آن رش��د 

قیمت این کامودیتی ها مواجه شد. 
مه��رزاد جهان��ی، تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان 
مطل��ب فوق با اش��اره ب��ه صعود ش��اخص کل به 
ارتفاع 98 هزار واحدی به پایگاه اطالع رس��انی بازار 
س��رمایه )سنا(، گفت: بازار سرمایه هفته گذشته به 
ش��کلی هیجانی وارد فاز منفی ش��د اما خیلی زود 
روندی منطقی به خود گرفت و شرکت های ارزنده 
با پتانس��یل های س��ودآوری باال دوباره مورد توجه 

فعاالن بازار قرار گرفتند. 
جهانی در ادامه افزود: ش��رکت های روی از سال 
گذش��ته و همراه با کاهش ذخایر این فلز در بورس 
لندن، با رش��د قیمتی مواجه شده بودند، این روند 
در س��ال مالی جاری نیز ادامه پی��دا می کند و بنا 
بر پیش بینی موسس��ات بین الملل��ی کاهش ذخایر 
این فلز در س��ال 2018 نیز تداوم خواهد داش��ت. 
بنابراین ش��رکت هایی که در ای��ن طبقه قرار دارند 
به ط��ور محتم��ل پتانس��یل افزایش س��ودآوری را 
خواهند داش��ت. در کن��ار آن وضعیت فلز مس نیز 
مطلوب ارزیابی می شود و کاهش قیمت آن در سال 

آتی انتظار نمی رود. 
ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه تصری��ح کرد: 
دوقلوه��ای س��نگ آهنی نیز ک��ه در زنجیره فوالد 
قرار دارند همچنان مورد توجه سرمایه گذاران قرار 
دارند و انتظار س��ودآوری مطلوبی از آنها در س��ال 
آتی می رود. این ش��رکت دارای طرح های توسعه و 
زیرمجموعه های پرپتانسیلی هستند که به سرانجام 
رسیدن آنها در رشد سودآوری شرکت های معدنی 

کمک شایانی می کند. 
وی در ادام��ه اضافه کرد: سیاس��ت های چین در 
خصوص آالیندگی ها محدودیت هایی را برای تولید 
اعمال می کند که منجر به کاهش عرضه و همراستا 
با آن افزایش و حداقل ثبات قیمت می ش��ود، اما با 
ف��رض ثبات قیمت جهانی ف��والد در محدوده های 
فعلی، شرکت های مرتبط با رشد سودآوری در سال 

آتی همراه خواهند شد. 
این تحلیلگر بازار سرمایه از دیگر گروه های مورد 
توجه و پرپتانسیل بازار س��رمایه به گروه پاالیشی 
اش��اره کرد و گفت: با روند رو به رش��د قیمت نفت 
که با افزایش کرک اس��پرد نیز همراه شده ، زمینه 
افزایش سودآوری این شرکت ها فراهم شده است. 

فرآین��د  داد:  توضی��ح  ب��اره  ای��ن  در  جهان��ی 
قیمت گذاری این محصوالت توسط شرکت پاالیش 
و پخ��ش و تأخیر در ارائه نرخ فروش محصوالت بر 
ابهام��ات این صنعت می افزای��د، البته این رویه در 
س��ال های گذشته نیز وجود داش��ته اما قیمت های 
فعل��ی نف��ت و جهش س��ودآوری این ش��رکت ها 
ب��ه گونه ای اس��ت که فع��االن بازار ریس��ک آن را 
پذیرفته اند و چش��م انداز مثبتی ب��رای آن متصور 

هستند. 
این فعال بازار س��رمایه درباره گروه پتروشیمی ها 
گفت: پتروش��یمی ها و در رأس آنها متانول س��ازها 
پتانس��یل باالیی برای رش��د س��ودآوری دارند و با 
وجود افزایش ظرفیت تولید این محصول در س��ال 
آت��ی و انتظار کاهش قیمت های جهانی نس��بت به 
قیمت ه��ای فعلی، اما همچنان از پتانس��یل خوبی 
برخوردار هس��تند و اوره س��ازها نی��ز در پی اخبار 
مثبت در خص��وص حذف قیمت های دولتی )طبق 
س��همیه در نظر گرفته ش��ده( و فروش با نرخ های 
ب��ورس کاال از جمل��ه گروه های پر پتانس��یل بازار 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن گروه ه��ا صادرات محور 
هس��تند، گفت: با توجه به سیاس��ت های اقتصادی 
دول��ت در جهت رس��یدن به رونق کس��ب و کار با 
ایجاد تورم و رش��د مالیم قیمت دالر، شرایط برای 
این شرکت ها به منظور رشد سودآوری مهیا خواهد 

شد. 
جهانی به کاهش نرخ س��ود بانکی نیز اشاره کرد 
و گفت: عام��ل دیگری ک��ه در رأس اقتصاد کالن 
آثار آن زنجیروار بر کل بدنه اقتصاد خود را نش��ان 
می ده��د اتخاذ سیاس��ت های دول��ت در خصوص 
کاه��ش نرخ س��پرده بانکی اس��ت ک��ه در صورت 
اج��رای کامل آن تأثیر ملموس��ی بر س��ایر اجزای 

اقتصاد خواهد گذاشت. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنشان کرد: با 
کاهش نرخ س��پرده بانکی، بازار س��رمایه می تواند 
مقص��د بخش��ی از نقدینگی های��ی باش��د که برای 
صاحبان پول های خوابیده در بانک دیگر جذابیتی 
ن��دارد، بنابرای��ن مس��ئوالن مربوط��ه می توانند با 
تداوم سیاس��ت های فعلی زمینه را برای جذب این 

نقدینگی ها فراهم کنند. 
این فعال بازار سرمایه در بخش پایانی سخنانش 
پیش بینی کرد که بازار س��رمایه در سال مالی آتی 
نیز چش��م انداز مناس��بی دارد و با رشد سودآوری 
ش��رکت های فعال در آن، از پتانسیل مناسبی برای 
ج��ذب نقدینگی و رونق برخوردار اس��ت، بنابراین 

خشنودی سهامداران را رقم می زند. 

دریچه



تولیدات دارویی ایران در راه بازار 
قرقیزستان

ایران و قرقیزس��تان توافق کردند یک گروه کاری 
دوجانبه برای همکاری در زمینه فراهم سازی شرایط 
ورود محص��والت ایرانی به بازار داروی قرقیزس��تان 

تشکیل شود. 
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری ترند، در 
چارچوب یادداشت تفاهم و همکاری مشترک وزارت 
بهداشت ایران و وزارت درمان قرقیزستان در زمینه 
درمان، دارو و تجهیزات پزش��کی، طی هفته گذشته 
هیأتی از وزارت درمان قرقیزستان به ایران سفر کرد. 
هیأت قرقیزستانی در این سفر با شرایط تولید در 
دو کارخانه داروسازی که یکی از آنها در زمینه تولید 

داروهای ضد سرطان فعالیت دارد آشنا شد. 
هی��أت قرقیزس��تانی در ای��ن س��فر خاطرنش��ان 
کردن��د که تولید دارو و تجهیزات پزش��کی در ایران 
در س��طح کیفی بس��یار باالیی ق��رار دارد و قیمت 
داروها و تجهیزات پزشکی تولیدشده نیز قابل قبول 
اس��ت. امکان تحویل محصوالت دارویی و تجهیزات 
پزشکی ایران به قرقیزس��تان تاثیر مثبتی در بهبود 
دسترسی مردم و موسسات درمانی این کشور به این 

محصوالت خواهد داشت. 
همچنین از طرف ایرانی دعوت شد تا در سیزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی »دارو- مد اکس��پو 2018« که 
آوریل امسال در بیش��کک برگزار خواهد شد، شرکت 
کند و محصوالت دارویی و پزشکی شرکت های ایرانی 
را در این نمایش��گاه عرضه نماید.  در پایان این س��فر 
مقرر ش��د یک گروه کاری دوجانبه برای همکاری در 
زمینه فراهم سازی ش��رایط ورود محصوالت ایرانی به 

بازار داروی قرقیزستان تشکیل شود. 

افزایش دو برابری صادرات استان البرز
استاندار البرز از افزایش بیش از دو برابری صادرات 

این استان در سال 96 خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نجفی در مراسم 
افتتاح واحد تولیدی مواد غذایی در شهرک صنعتی 
نظرآباد گفت: تاکنون 721میلیارد تومان تسهیالت 
ب��ه 532 واحد صنعتی پرداخت ش��ده که با اعطای 
این تس��هیالت از طریق فعال سازی واحدهای راکد، 
نیمه فعال و تکمیل طرح های نیمه تمام امکان تثبیت 

و ایجاد اشتغال بیش از 16000 نفر فراهم شد. 
نجفی افزود: تاکنون نیز ایجاد 32369 نفر اشتغال 
در سامانه رصد ثبت شده است درحالی که تا شهریور 

امسال 500 نفر ثبت شده بود. 
وی گف��ت: از ابتدای س��ال تاکن��ون بیش از 25 
هیأت س��رمایه گذاری خارجی در البرز حضور یافتند 
و صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

105درصد رشد داشته است. 

ممنوعیت های عراق بر کار تجار 
ایرانی چه تاثیری دارد؟ 

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت به تشریح 
تاثیر منع واردات برخی کاالها به عراق پرداخت. 

به گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته تصمیمات 
دولت ع��راق در زمینه واردات این کش��ور ش��رایط 
صادرات برخی کاالها به عراق را بس��یار دشوار کرده 
اس��ت. به طور مثال در ماه های قب��ل تعرفه واردات 
ان��واع آبمی��وه در این کش��ور ب��ه یکب��اره از 30 به 

130درصد رسید. 
لبنیات از دیگر کاالهایی بود که با وجود داش��تن 
ب��ازاری مناس��ب در عراق با افت و خیز مواجه ش��د 
و بدین  ترتیب افزایش تعرفه صادرات ماس��ت، شیر 
و شیرخش��ک به عراق به میزان ۴0درصد را ش��اهد 
بودیم؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که عراق با سهم 
بیش از 80درصدی، بزرگ ترین مشتری محصوالت 
لبنی ایران به ش��مار می رود. حال نیز مدتی اس��ت 
مسئوالن عراقی ممنوعیت های جدیدی برای واردات 

برخی محصوالت کشاورزی اعمال کرده اند. 
ابراهیم رضازاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از اوایل ماه جاری صادرات کاهو، شلغم، چغندر، کلم 
و گل کلم به عراق با ممنوعیت مواجه ش��ده اس��ت، 
اظهار کرد: ممنوعیت واردات این کاالها در راس��تای 

حمایت از تولید داخل اعالم شده است. 
وی در عین حال یادآور ش��د: س��ال گذش��ته در 
زمین��ه این اقالم 16 میلی��ون دالر صادرات به عراق 
داش��تیم و از نظر وزنی ۴8 هزار تن محصول به این 

کشور صادر شد. 
رض��ازاده با ی��ادآوری محدودیت هایی که پیش از 
این از سوی عراق در واردات لبنیات و آبمیوه صورت 
گرفت��ه بود، گف��ت: حتی اگر در تم��ام این بخش ها 
صادرات ما به صفر برسد که این اتفاق نخواهد افتاد 
تنه��ا 3درصد از کل صادرات ما به عراق کاهش پیدا 
می کند و در جمع رقمی ح��دود 190 میلیون دالر 

حجم صادرات این کاالها خواهد بود. 
رئیس میز ایران و عراق در سازمان توسعه تجارت 
درباره سرنوش��ت تعرفه های ع��راق برای محصوالت 
لبن��ی ایران اظهار کرد: پیگیری ه��ای ایران از عراق 
در موض��وع لبنیات نتیجه خاصی دربر نداش��ته و با 
وجود پیگیری های دولت ایران برای بازنگری در این 
تعرفه ها هنوز دولت عراق پاسخی به این درخواست 

نداده است. 

 آخرین شرایط
واردات برنج اعالم شد

ثبت سفارش واردات برنج تا پایان خرداد 97 مجاز 
ش��د.  به گزارش ایسنا، طی نامه ای که از سوی وزیر 
جهاد کش��اورزی ب��ه وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
ارس��ال شده اس��ت، از فردا تا 31 خرداد سال آینده 

ثبت سفارش واردات برنج مجاز شده است. 
حجتی در این نامه آورده است: مدت ثبت سفارش 
تمام��ی محموله های برنج س��ه ماهه و برای یک ماه 
قاب��ل تمدی��د اس��ت.  وی خطاب به وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت اضافه کرد: دستور فرمایید مراتب به 
تمامی متقاضیان اعالم ش��ود و تمهیدات الزم مبنی 
بر اینکه محموله های وارداتی حداکثر باید تا شامگاه 
31تیرماه ماه سال 97 وارد و ترخیص شوند، قطعی 
ش��ود.  وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که حداکثر 
مهلت اعتبار ثبت سفارش، بروات اسنادی، اعتبارات 
اس��نادی و حواله تا 31تیرم��اه خواهد بود.  به گفته 
حجتی، به دلیل ش��روع فصل برداشت برنج داخلی، 
ترخیص و واردات برنج از تاریخ 31 تیرماه س��ال 97 

امکان پذیر نخواهد بود. 

افزایش صادرات فرش دستباف تا 
400 میلیون دالر

رئیس مرکز ملی فرش دس��تباف گفت در ماه ها و 
س��ال های اخیر صادرات فرش دس��تباف روند رو به 
رشدی را تجربه می کند که امیدواریم در پایان سال 
جاری ش��اهد صدور بیش از ۴00 میلیون دالر فرش 
دستباف از کشور به بازارهای هدف صادراتی باشیم. 
حمی��د کارگ��ر، رئیس مرک��ز ملی فرش ای��ران در 
گفت وگو با فارس گفت: در هش��ت ماه ابتدای امسال 
بی��ش از 269 میلی��ون دالر فرش دس��تباف ایرانی از 
کشورمان به بازارهای هدف راه یافته که نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل از نظر ارزشی 31درصد رشد داشته 
اس��ت.  وی افزود: این روند افزایشی در تداوم جریانی 
است که در سال 95 نیز رخ داد و در سال گذشته نیز 
با صدور 359 میلیون دالر فرش دستباف از کشورمان 
شاهد رشد مناسبی در صادرات نسبت به سال قبل از 
آن بودیم.  رئیس مرکز ملی فرش دس��تباف در ادامه 
اظهار داش��ت: با این توصیف در ماه ها و س��ال های 
اخیر صادرات فرش دس��تباف روند رو به رش��دی را 
تجرب��ه می کند که امیدواریم در پایان س��ال جاری 
ش��اهد ص��دور بی��ش از ۴00 میلی��ون دالر ف��رش 
دستباف از کشور به بازارهای هدف صادراتی باشیم. 
کارگر گفت: البته باید در نظر داش��ت که متوس��ط 
میزان صادرات فرش دس��تباف ایران در دهه های اخیر 
ساالنه 500 میلیون دالر بوده است و هنوز تا رسیدن به 
آن میانگین فاصله داریم ولی اینکه روند کاهشی متوقف 
ش��ده و روند افزایش��ی جایگزین آن ش��ده است مایه 
خرسندی است.  وی در مورد کشورهای هدف صادرات 
فرش ای��ران گفت: بازارهای صادراتی ایران ش��امل دو 

دسته بازارهای سنتی و بازارهای جدید می شود. 
کارگ��ر اظهار داش��ت: بازار س��نتی ص��ادرات ایران 
کشورهایی هس��تند که از دیرباز مشتری فرش ایرانی 
بوده اند و فرش دس��تباف در سبک زندگی آنان حضور 
داش��ته است و یا به عنوان بارانداز محلی برای صادرات 
مج��دد فرش بوده اند ک��ه برای نمون��ه آمریکا، برخی 
کش��ورهای اروپایی مانن��د آلمان، ایتالیا، انگلس��تان، 
سوییس و برخی کشورهای عربی مانند لبنان، امارات، 

کویت و قطر و نیز ژاپن در شرق آسیاست. 
وی گفت: بازارهای جدید هم کشورهایی را شامل 
می شود که در سالیان اخیر به خیل مشتریان فرش 
ایرانی پیوس��ته اند که برای نمون��ه می توان به چین، 

روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل اشاره کرد. 
یک چهارم صادرات فرش ایران به آمریکا

کارگ��ر اف��زود: در ماه های ابتدایی س��ال جاری نیز 
حدود یک چهارم فرش صادراتی ایران به کشور آمریکا 
به عن��وان بزرگ ترین واردکننده ف��رش در دنیا صادر 
ش��ده اس��ت و پس از آن کش��ور آلمان که رشد بیش 
از 35درصد را نس��بت به سال گذشته تجربه کرده در 

جایگاه دوم مشتریان فرش ایرانی قرار گرفته است. 
به گفته وی، سپس لبنان، ژاپن، انگلستان، پاکستان، 
امارات، سوییس، کانادا، فرانس��ه، سوئد و دانمارک در 
رده ه��ای بعدی ق��رار دارند.  رئی��س مرکز ملی فرش 
دس��تباف ایران در پاس��خ به این سوال که مشکالت و 
موانع صادراتی فرش دس��تباف چیست و آیا اقداماتی 
برای رفع آنها انجام ش��ده است، گفت: برخی از عوامل 
کاه��ش تدریجی ص��ادرات در دو دهه اخیر در اختیار 
دول��ت یا فعاالن فرش ای��ران نبوده و از محیط بیرونی 
به این هنر- صنعت تحمیل ش��ده است.  کارگر اظهار 
داش��ت: برای نمونه مواردی همچون تحریم مستقیم 
ف��رش ایرانی از س��وی ایاالت متحده آمریکا از س��ال 
2010 ک��ه موج��ب افت ص��ادرات فرش ای��ران بوده 
اس��ت.  وی افزود: باید در نظر داشت که کشور آمریکا 
به عن��وان بزرگ ترین واردکننده فرش در دنیا تا پیش 
از تحریم ساالنه حدود 80 میلیون دالر فرش از کشور 
م��ا وارد می کرد که با وقوع تحریم این واردات به صفر 
رس��ید.  رئیس مرکز ملی ف��رش ایران گفت: در نمونه 
دیگر پیامدهای تحریم های اقتصادی کشور که موجب 
دشواری در نقل و انتقال ارز و افزایش هزینه ها و ریسک 
صادرات بوده است، به صادرات فرش دستباف ایران نیز 

آسیب رسانده است. 
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اقتصاد کشور به ثبات و آرامش رسیده 
و ب��ا اقدامات انجام ش��ده در چهار س��ال 
و نیم گذش��ته ح��وزه صنع��ت و معدن 
هم ب��ه مدار رش��د و برنامه ری��زی برای 
توس��عه برگشته است. اکثریت واحدهای 
تولیدی صنعتی و معدنی کش��ور که در 
معرض تعطیلی بودن��د از وضعیت خطر 
نجات یافت��ه و بخش مهمی از واحدهای 
تعطیل شده در این مدت به چرخه تولید 

بازگشته  اند. 
اطالع رس��انی  پای��گاه   گ��زارش  ب��ه 
دولت، ش��اخص ها و آمارهای موجود در 
بخش ه��ای مرب��وط به صنع��ت و معدن 
نش��ان می دهد رش��د پایدار و پیوس��ته 
ای��ن بخش همچنان ادام��ه دارد و چرخ 
کارخانه ها با اقدامات انجام ش��ده در این 
مدت در حال چرخیدن در مس��یر تولید 
و اش��تغال زایی اس��ت و البت��ه هنوز هم 
مشکالتی مانند نیاز به نوسازی و استفاده 
بیشتر از تکنولوژی های نوین وجود دارد 
که برنامه ریزی های مهمی برای حل این 

مشکالت هم در حال انجام است. 

تامین سرمایه و منابع مالی
یکی از موضوعات مهمی که بخش های 
صنعتی و معدنی کش��ور را دچار مش��کل 
کرده بود؛ دسترسی نداشتن آنها به منابع 
مالی و سرمایه  در گردش بود. منابع حاصل 
از فوران درآمدهای نفتی در دوره گذش��ته 
به دلی��ل بی نظمی ش��دید در نظام مالی 
در حوزه های��ی مانند بنگاه ه��ای زودبازده 

و مس��کن مه��ر و  . . . ه��در رفته و فضای 
بین الملل��ی و تحریم ه��ای اقتصادی نفس 
تولی��د و صنع��ت کش��ور را بریده ب��ود. با 
اقدامات انجام شده در این مدت امکان رفع 
این نارسایی ها فراهم شد و با بازگشت ثبات 
به اقتصاد و س��اماندهی نس��بی بازار مالی 
کشور امکان نجات بخش صنعت و معدن 
هم فراهم شد. براساس آخرین گزارش های 
منتشرشده در هشت ماهه امسال تسهیالت 
پرداخت��ی ب��ه بخ��ش صنع��ت و معدن 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل رشدی 
1۴.7 درصدی را تجربه کرده است. در سال 
گذشته هم با توجه به ظرفیت بانکی کشور، 
161 ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت به 
بخش صنعت و معدن پرداخت شده است 
که این میزان تس��هیالت نس��بت به سال 
9۴ حدود 32درصد افزایش داش��ته است. 
بخش قابل توجهی از تسهیالت ۴77 هزار 
میلیارد تومانی که تا بهمن ماه سال گذشته 
پرداخت شده، به کمک بنگاه ها آمده است. 
همچنی��ن ت��ا پای��ان آبان ماه امس��ال 
ب��ه 5ه��زار و ۴31ط��رح ب��ا پیش��رفت 
فیزیک��ی ب��االی 60درصد در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی در مجم��وع 37 هزار 
و 266میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت 
شده اس��ت. تس��هیالت پرداختی هشت 
ماهه امس��ال به بخش صنع��ت و معدن 
29.8درص��د از کل تس��هیالت پرداختی 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری ب��ود و 
در هش��ت ماهه س��ال گذش��ته این رقم 
28.5درصد کل تس��هیالت بود. در حوزه 

بازرگانی نیز در هشت ماهه امسال بیش 
از 50 ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت 
پرداخت ش��د که مع��ادل 1۴.2درصد از 
کل تسهیالت بود و با توجه به تسهیالت 
پرداختی در مدت مش��ابه س��ال گذشته 
)بی��ش از ۴6 ه��زار میلیارد توم��ان( با 
افزای��ش 9.8درص��دی روبه رو ب��ود. در 
راس��تای تامین مال��ی بنگاه های تولیدی 
کوچک، متوس��ط و طرح های نیمه تمام 
با پیش��رفت فیزیکی باالی 60درصد در 
قالب اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبان ماه 
امس��ال در مجموع 37 هزار و 281 طرح 
ثبت نام کردند ک��ه 15هزار و 558 طرح 
به ارزش 113 هزار و 66میلیارد ریال به 
بانک های عامل معرفی ش��دند. همچنین 
2ه��زار و 276 طرح به ارزش 20 هزار و 
899 میلیارد ریال از طریق انجام فرآیند 
رون��ق تولید و یک هزار و یکصد طرح به 
ارزش 9 ه��زار و 71میلیارد ریال انتقالی 
از س��ال 95 بوده اس��ت. این روند تامین 
مالی بخش صنعت و معدن نش��ان دهنده 
توجه ویژه دولت به این بخش اس��ت که 
حاص��ل آن نجات این بخش از یک رکود 
ش��دید در س��ال های پیش از 92 و قرار 
گرفت��ن بخش مهم صنع��ت و معدن در 

مدار رشد است. 

افزایش تولید و رشد اقتصادی
آمارهای منتشرش��ده از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در 
هش��ت ماهه نخست سال 1396 از میان 

۴۴محص��ول منتخب صنعت��ی و معدنی 
31محص��ول افزای��ش تولید داش��ته اند. 
عمده این محصوالت در گروه های تولید 
خ��ودرو، محصوالت ش��یمیایی، فوالد و 
کاش��ی بوده ان��د. افزون بر ای��ن افزایش 
تس��هیالت اعطای��ی ب��ه بخ��ش صنعت 
و مع��دن هم یک س��ال مال��ی خوب را 
برای تولیدکنندگان ای��ن دو حوزه نوید 
می دهد. اهمیت بخ��ش صنعت و معدن 
بی��ش از میزان س��هم آن در تولید ملی، 
ناشی از ارتباط باالیی است که این بخش 
با س��ایر بخش های اقتصادی دارد و این 
مس��ئله اهمی��ت آن را افزایش می دهد. 
ارتباطات پس��ین و پیش��ین بخش های 
مختل��ف صنعتی و معدنی ب��ا یکدیگر و 
نیز با س��ایر بخش های اقتصادی از جمله 
کش��اورزی، نف��ت و انرژی و س��اختمان 
سبب ش��ده اس��ت قلمرو فعالیت بخش 
صنع��ت و اثرگذاری آن فرات��ر از بخش 
صنع��ت و معدن باش��د. با جدی ش��دن 
تحریم ه��ای اقتصادی، نرخ رش��د بخش 
صنع��ت در س��ال های 91 و 92 منفی و 
به ترتی��ب به منفی 8.5 و منفی ۴درصد 
رس��ید. با مجموعه اقدامات انجام ش��ده 
رش��د بخش صنعت و معدن در سال 95 
به باالی 5درصد رسید و این نشان دهنده 
روند مثبت سیاس��تگذاری دولت یازدهم 
در این عرصه است که در دولت دوازدهم 
با ش��تاب بیشتر دنبال می شود، به طوری 
که در الیحه بودجه سال آینده هم توجه 

ویژه ای به این بخش  شده است. 

درحالی تفاهمنام��ه صادرات گاز ایران و 
عمان در س��ال 92 امضا شده است که بعد 
از چهار س��ال هنوز مشخص نیست آینده 

این طرح به کجا خواهد رسید؟ 
ب��ه گزارش فارس، طرح انتقال گاز ایران 
به عمان با گذش��ت چهار س��ال از امضای 
تفاهمنام��ه آن در تهران هن��وز در مرحله 
اولیه است و با این روند مشخص نیست که 
چه زمانی گاز ایران به عمان خواهد رسید. 
س��ال ها ب��ود ک��ه ای��ران و عم��ان به 
دنب��ال مذاکره ب��رای ص��ادرات گاز بودند 
ک��ه در نهای��ت ای��ن ط��رح در قالب یک 
یادداشت تفاهم در ۴ شهریور ماه 1392 به 

امضای دو طرف رسید. 
بهمن ماه س��ال گذش��ته نیز ب��ا حضور 
بی��ژن زنگنه، وزی��ر نفت ای��ران و محمد 
ب��ن حمد الرمحی، وزیر نف��ت و گاز عمان 
چارچوب توافق ایران و عمان میان شرکت 
ملی نفت ای��ران و وزارت نفت عمان برای 
ادام��ه فعالیت ه��ای پ��روژه اح��داث خط 
لول��ه ص��ادرات گاز ایران به عم��ان امضا 
شد. سند امضاش��ده، موافقت نامه ای میان 
ش��رکت ملی نفت ای��ران و وزارت نفت و 
گاز عم��ان با عنوان چارچ��وب کلی توافق 

برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به 
عمان است که با توجه به پایان مهلت این 
 سند با امضای دوباره این چارچوب، توافق
)Frame work Agreement(  تمدید شد. 
براساس توافق سال 2013 میان ایران و 
عمان، قرار اس��ت برای 15سال روزانه 1,5 
میلیارد فوت مکعب گاز ایران از طریق یک 
خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر 
شود که اهمیت راهبردی این پروژه سبب 
تحکیم روابط دو کش��ور و مناسبات انرژی 

در منطقه خاورمیانه می شود. 
وزی��ر نفت ایران و عم��ان در پی امضای 
چارچوب توافقات برای صادرات گاز ایران، 
بر س��ر پ��روژه احداث خط لول��ه صادرات 
گاز میان ای��ران و عمان مذاکره کردند. به 
گفته زنگنه، شرکت توتال فرانسه، شرکت 
انگلیس��ی-هلندی شل، میتس��وئی ژاپن، 
کوگس کره جنوبی و یونیپر آلمان از جمله 
شرکت های خارجی عالقه مند به مشارکت 
در احداث خط لوله ص��ادرات گاز ایران به 
عم��ان بوده ان��د و اخیرا ش��رکت گاز پروم 
روسیه نیز عالقه مندی خود را برای احداث 

این خط لوله دریایی ابراز کرده است.
به گفت��ه زنگن��ه، یک��ی از تصمیم های 

مطرح ش��ده میان ایران و عمان، استفاده از 
بخشی از ظرفیت عمان برای تبدیل شدن گاز 
ایران به گاز طبیعی مایع ش��ده )ال. ان. جی( 
و تحویل ای��ن گاز به ایران ب��رای فروش و 
صادرات اس��ت. پروژه صادرات گاز ایران به 
عم��ان ب��ا در نظر گرفتن عب��ور از آب های 
عمی��ق، به ی��ک میلی��ارد و 200 میلیون 
دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد که براس��اس 
گفته های وزیران نفت ایران و عمان، تحقق 
ای��ن طرح ص��ادرات گاز اف��زون بر تجارت 
ان��رژی، به پیوندهای سیاس��ی، فرهنگی و 
تاریخی دو کشور و روابط راهبردی تهران-
مسقط عمق می بخش��د و به صورت پایدار، 

روابط ایران و عمان را مستحکم می کند. 
از ن��گاه محمد بن حم��د الرمحی، وزیر 
نف��ت و گاز عمان، پروژه صادرات گاز ایران 
به عمان با وج��ود چالش های پیش رو در 
مسیر خود به خوبی پیش می رود و امیدوار 
اس��ت که این پروژه مطابق ب��ا انتظارهای 
تهران و مسقط در افق سال 2020 میالدی 

تکمیل شود. 
تصمیم گیری درباره مس��یر صادرات گاز 
ایران به عمان، برعهده کشور عمان است، 
البته کوتاه تر شدن مسیر خط لوله صادرات 

گاز ای��ران به عمان و نبود کش��وری ثالث 
در مس��یر صادرات گاز از طریق خط لوله 
از مزایای عبور خط لوله از مس��یر آب های 

عمیق و بدون عبور از امارات است. 
در حاشیه اجالس 173 اوپک که آذرماه 
امسال برگزار شد، وزیر نفت ایران و عمان 
بار دیگر با ه��م دیدار کردند که به امضای 
س��ندی دیگر برای پیشبرد پروژه صادرات 
گاز به عمان برای تولید ال ان جی منجر شد. 
زنگنه در حاش��یه این دی��دار گفته بود: 
ب��ا عمان قراردادی را امض��ا کردیم که کار 
صادرات گاز به این کشور را تسریع می کند، 
همچنین حجم قرارداد، اینکه هر کش��ور 
کدام قس��مت از طرح را فاینانس و تامین 
مالی و اجرا کند و نیز تعهدات پذیرفته شده 
توسط طرف عمانی مشخص شده است. بر 
این اس��اس، محمد بن حمد الرمحی، وزیر 
نفت عمان متعهد شده که از ایران مالیات 

و عوارض نگیرد. 
براس��اس توافق ه��ای پیش��ین ظرفیت 
انتقال گاز با خط لوله صادرات گاز ایران به 
عمان که قرار است تا سال 2020 تکمیل 
ش��ود، روزانه یک میلی��ارد و 500میلیون 

فوت مکعب خواهد بود. 

صادرات گاز ایران به عمان در بالتکلیفی 

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت یک��ی از معضالت 
اساس��ی واحدهای تولیدی را نرخ س��ود باالی بانکی 
عنوان و اعالم کرد که واحدهای تولیدی با نرخ س��ود 
23درصد با مشکل مواجه می شوند و بازدهی واحدها 

پاسخگوی این میزان سود نیست. 
به گزارش ایس��نا، محمد ش��ریعتمداری در مراسم 
افتت��اح واح��د تولی��دی م��واد غذای��ی در ش��هرک 
صنعتی نظرآباد که روز ش��نبه با حض��ور معاون اول 
رئیس جمهور انجام ش��د، گفت: صنعت کشور با همه 
محدودیت ها روند رو به رشد خود را ادامه داده است. 
وی افزود: رش��د صدور مجوزهای تاس��یس نش��ان 
از می��ل به س��رمایه گذاری در کش��ور دارد، به طوری 

که امس��ال 23درصد نس��بت به س��ال گذشته رشد 
داشته ایم. 

نیمی از صنایع نصفه کار می کنند
ش��ریعتمداری به وضعیت واحدهای تولیدی کشور 
اش��اره و اعالم کرد که 50درصد از واحدهای تولیدی 

کشور با ظرفیتی بیش از 50درصد فعالیت دارند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استان البرز نیز 
هفتمین پایگاه صنعتی کشور به شمار می آید و سال 
گذش��ته در این استان هزار و 256 پروانه بهره برداری 

جدید صادر شده است. 
وی ادامه داد: البرز طی چند ماه گذشته از رتبه 27 
پرداخت تسهیالت رونق تولید به رتبه اول کشور ارتقا 

یافته اس��ت.  این مس��ئول در ادامه یکی از معضالت 
اساس��ی واحدهای تولیدی را نرخ س��ود باالی بانکی 
عنوان و اع��الم کرد: واحدهای تولیدی با نرخ س��ود 
23درصد با مشکل مواجه می شوند و بازدهی واحدها 

پاسخگوی این میزان سود نیست. 
وی افزود: بر همین اس��اس انتظ��ار می رود کاهش 
ن��رخ بهره متناس��ب با تورم در ش��ورای پول و اعتبار 

مطرح شود. 
ش��ریعتمداری یک��ی از مش��کالت اس��تان البرز را 
مستثنی نش��دن از شعاع 120 کیلومتر عنوان و اعالم 
ک��رد: البرز نیز باید با رعایت الزامات زیس��ت محیطی 

مانند قم از شعاع 120 کیلومتری مستثنی شود. 

نیمی از صنایع نصفه کار می کنند

صنعت و معدن در مدار رشد
خبر اخبار

تجارت

صادرات
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پیشرفت های سریع در صنعت 
خودروسازی به گونه ای بوده است 
که بسیاری از خودروسازان بزرگ 
به دنب��ال راهی ب��رای هماهنگ 
ک��ردن خ��ود ب��ا ای��ن تغییرات 
گسترده هس��تند و هر روز شاهد 
رس��یدن خبر تغییر برنامه آینده 
یک خودروس��از ب��زرگ در دنیا 
هستیم، اما آیا این تغییرات به نفع 

این صنعت خواهد بود؟ 
به گ��زارش خودروکار، س��ال 
از کارشناسان  بس��یاری  گذشته 
اعتق��اد داش��تند ک��ه صنع��ت 
خودروس��ازی در یک بن بس��ت 
خ��اص گی��ر ک��رده و همچنان 
در پ��ی خودروه��ای بنزین��ی و 
شاسی بلندهای غول پیکر هستیم، 
به طوری که تنها خودروها از نظر 
ش��کل ظاهری تغییر می کنند و 
ماهی��ت آنها پیش��رفت آنچنانی 

نداشته است. 
امسال اما صنعت خودروسازی 
هر روز شاهد نوآوری و خودرویی 
جدید ب��ود ک��ه اس��اس آنها بر 
پایه برق و الکتریس��یته گذاشته 
 CES نمایش��گاه  ب��ود.  ش��ده 
الس وگاس محلی برای خودنمایی 
کانس��پت های مختل��ف ب��ود و 
خودروس��ازان تمام تالش خود را 
کرده بودند که بهترین طراحی و 
آینده نگرانه  محصوالت  زیباترین 

خود را به این نمایش��گاه بیاورند 
و اعالم کنند ک��ه برنامه ای برای 
آین��ده این صنعت دارن��د، با این 
حال ب��از هم ش��اهد خودروهای 
بسیاری هستیم که تنها چهره ای 
آینده نگران��ه دارند و باطن ش��ان 

تفاوت چندانی نکرده است. 
همانطور که اشاره کردیم نکته 
بس��یار مهمی که از سال گذشته 
تا امسال تغییر گسترده ای کرده 
است، تغییر رویکرد خودروسازان 
از بنزین��ی ب��ه الکتریکی اس��ت. 
خودروس��ازان بزرگ دنیا متوجه 
ش��ده اند ک��ه از پیش��رفت علم 
عقب مانده ان��د و به همین دلیل 
روی  هنگفت��ی  س��رمایه گذاری 
خودروهای الکتریکی کرده اند. بر 
اساس گزارش رویترز، نزدیک به 
90میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

این صنعت انجام شده است. 
ف��ورد  راس��تا  همی��ن  در 
سرمایه گذاری 11 میلیارد دالری 
را برای تولی��د 16 خودروی تمام 
الکتریکی و 24 خودروی هیبرید 
پالگین را برای پنج س��ال آینده 
اعالم کرد. اما این سرمایه گذاری 
عظیم عکس العملی برای حرکت 
جن��رال موت��ورز ب��ود ک��ه م��اه 
اکتبر س��ال 2017 دو خودروی 
الکتریک��ی را تولی��د و اعالم کرد 
 تع��داد آنها را تا س��ال 2023 به 
20 مدل مختلف خواهد رساند که 
با هیدروژن و باتری کار می کنند. 
البت��ه در همین  جنرال موت��ورز 
مسیر هفته گذشته یک خودروی 
تمام خودران را که حتی فرمان و 

پدال نداشت هم معرفی کرد. 
 در ضمن خودروس��ازان برای 

نگ��ه داش��تن بازاره��ای ب��زرگ 
دنی��ا نی��از دارن��د ت��ا رویه های 
خ��ود را تغیی��ر دهن��د. چین به 
عن��وان بزرگ ترین ب��ازار خودرو 
در دنی��ا، اع��الم کرده اس��ت که 
خودروس��ازان برای ص��ادرات به 
این کشور باید حداقل 10 درصد 
محصوالت خود را تا سال 2019 
الکتریک��ی، هیدروژنی یا پالگین 
کنند و این عدد تا س��ال 2020 
به 12درصد می رس��د. به همین 
سبب فولکس واگن نزدیک به 40 
میلیارد دالر روی تکنولوژی های 
جدید برای خودروهای الکتریکی 

سرمایه گذاری کرده است. 
 ای��ن اخب��ار و پیش��رفت های 
اس��ت  ش��ده  باع��ث  ناگهان��ی 
ش��رکت های بزرگ خودروسازی 
رویه های خ��ود را تغییر دهند و 

حتی فراری نیز اع��الم کرده که 
قصد تولید خ��ودروی الکتریکی 
خودروس��ازان  ش��اید  دارد. 
آخرین مهلت ب��رای توقف تولید 
را  احتراق��ی  درون  خودروه��ای 
چند دهه دیگر اعالم کرده اند اما 
در حال حاضر توج��ه ویژه ای به 

خودروهای الکتریکی دارند. 
 کارشناس��ان اعتق��اد دارند در 
حال حاضر صنعت خودروسازی 
به دلخواه خود دست به این تغییر 
رویکرد نزده و بیشتر تحت تأثیر 
پیش��رفت تکنولوژی و همچنین 
فعالیت ه��ای دیگ��ر ش��رکت ها 
اس��ت. همچنین در ای��ن زمینه 
محدودیت های اعمال شده توسط 
بی تأثیر  نی��ز  دولت های مختلف 
نیست. در حال حاضر کشورهای 
چی��ن، آمریکا و برخ��ی دیگر از 
کش��ورها و ش��هرهای دنیا خط 
قرمز زمانی برای ورود خودروهای 

درون احتراقی تعیین کرده اند. 
 در پای��ان باید گفت این تغییر 
چهره س��نگین در تاریخ صنعت 
خودروس��ازی با فش��ار و جبری 
خ��ارج از اختی��ار خودروس��ازان 
هدای��ت می ش��ود و همین اجبار 
ش��د  خواه��د  باع��ث  احتم��اال 
خودروس��ازان بزرگ دنیا از قافله 
عقب مان��ده و به ورط��ه نابودی 

کشیده شوند. 

 س��اختار بهین��ه س��رمایه و انتخ��اب 
ترکیب مناس��ب از انواع بدهی و س��رمایه 
یکی از تصمیمات راهب��ردی در هر بنگاه 
اقتصادی اس��ت که تأثیرات قابل توجهی 
بر عملکرد بن��گاه دارد. به دلیل نقش ویژه 
بانک ها در تأمین منابع بدهی ش��رکت ها 
در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرآیند 
خل��ق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر 
عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت 
قطع��ات، موضوع تحقیق حاضر اس��ت که 
به همت محمدعلی دهقان دهنوی، میثم 
امیری و معظمه شکراهلل تبار آکتیج انجام 
شده و نتایج آن با عنوان »تأثیر تسهیالت 
بانکی بر عملک��رد صنعت خودروس��ازی« 
تابستان امسال در فصلنامه علمی - پژوهشی 
»نظریه های کاربردی اقتصاد« منتشر شده 
است. استفاده از داده های ساالنه 26 شرکت 
صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره 
زمان��ی 1386 ت��ا 1393، نش��ان می دهد 
بین نس��بت تس��هیالت به بدهی شرکت 
و ش��اخص های س��ودآوری)به اس��تثنای 
ش��اخص بازدهی حقوق صاحبان س��هام( 
رابطه معنا داری وجود ندارد، ولی رابطه بین 
نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام 
و شاخص های س��ودآوری منفی و معنادار 
اس��ت. بر اس��اس نتایج پژوهش می توان 
گفت اعطای تسهیالت بیشتر نه تنها کمکی 
به ارتقای عملکرد شرکت های خودروسازی 
نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیالت به 
حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر 

منفی بر عملکرد آنها داشته است. 
سازمان ها برای بقا و ادامه فعالیت شان 
نی��از به منابع مالی دارند، که بخش��ی از 
آن از طریق منابع درونی شرکت مشتمل 
بر سرمایه گذاری مؤسس��ان، سهامداران 
عموم��ی، فعالیت های عملیاتی و خدمات 
ش��رکت تأمین می ش��ود و بخ��ش دیگر 
از مناب��ع بیرون��ی و عمدت��ا از دو منبع 
بانک ها و بازار بدهی قابل  تأمین اس��ت. 
انتخ��اب مق��دار و ترکیب ان��واع بدهی، 
س��اختار س��رمایه ش��رکت را می سازد و 
تأثیر قابل توجهی بر هزینه های ش��رکت 
ب��ه خص��وص هزینه ه��ای مال��ی دارد. 
همچنین س��اختار س��رمایه ش��رکت از 
طریق تأثیرپذی��ری از رفتار و انگیزه های 
عوام��ل اقتصادی مرتبط ش��رکت یعنی 
س��هامداران، مدی��ران و صاحبان بدهی، 
نقش تعیین کننده ای در تعیین سودآوری 
و اهداف اقتصادی شرکت دارد. تحقیقات 
نش��ان داده است که ش��رکت های ایرانی 
در تأمی��ن مال��ی م��ورد نی��از از خ��ارج 
ش��رکت، اس��تقراض را به انتش��ار سهام 
ترجی��ح می دهن��د. آنها هم��واره یکی از 
مش��کالت و موانع اساس��ی خود را عدم 
کفاف تس��هیالت بانکی اع��الم می کنند 
و بر همین اس��اس تقاضای زیادی برای 

دریافت تسهیالت بانکی بیشتر دارند. 
صنعت خ��ودرو در ایران نیز که بعد از 
صنعت نفت، بیش��ترین سهم را در تولید 
ناخالص ملی دارا است و در بورس اوراق 

به��ادار نی��ز از گروه های اصل��ی و بعضاً 
پربازده به ش��مار می آید، همین وضعیت 
را دارد. با توجه ب��ه اهمیت این صنعت، 
سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت 
قطعات در بورس، مورد استقبال بسیاری 

از سرمایه گذاران قرار گرفته است. 
مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و 
نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام ش��ده 
اس��ت که در ه��ر یک از آنها ب��ه برخی از 
وجوه موضوع پرداخته ش��ده است. با این 
حال مطالعات اندکی در زمینه تس��هیالت 
و اثره��ای آن ب��ر متغیره��ای عملک��رد 
ش��رکت های صنعتی صورت گرفته است. 
از آنج��ا که موضوع تس��هیالت از اهمیت 
ویژه ای در نظام بانکی برخوردار اس��ت، در 
این پژوهش اثر اعطای تسهیالت بر عملکرد 
شرکت های گروه صنعت خودرو و ساخت 
قطعات مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش 
حاضر، 26 ش��رکت خودروساز و قطعه ساز 
که تا پایان سال 93 در بورس اوراق بهادار 
ایران پذیرفته ش��ده بودند به عنوان نمونه 
آماری در نظ��ر گرفته ش��دند و داده های 
مرب��وط به آنها تحلیل ش��د. تالش ش��د 
بر اساس مدل فوسو، رابطه بین اهرم مالی با 
بازده دارایی های شرکت ها در حضور متغیر 
کنترل��ی رقابت و چند متغی��ر دیگر مورد 
سنجش قرار گیرد. دو شاخص برای اعطای 
تس��هیالت بانکی و پنج شاخص نیز برای 
عملکرد صنعت خودرو در نظر گرفته شد و 
با استفاده از آزمون های آماری و روش های 

اقتصادسنجی، محققان تأثیر شاخص های 
تس��هیالت بانکی بر شاخص های عملکرد 

صنعت خودرو را ارزیابی کردند. 
محققان پ��س از آزمون  ش��اخص ها، به 
این نتیجه رس��یدند که هرگاه یک شرکت 
فعال در ح��وزه خودرو بخش بزرگ تری از 
بدهی  هایش را از طریق تس��هیالت بانکی 
تأمی��ن مال��ی کن��د، تأثیری ب��ر بازدهی 
دارایی ه��ا و ارزش افزوده ش��رکت نخواهد 
داش��ت ولی ممکن اس��ت بازدهی حقوق 
صاحبان س��هام را افزایش ده��د. احتماال 
استفاده شرکت ها از تسهیالت ارزان قیمت 
بانک ه��ا به جای بده��ی بازار س��رمایه و 
همچنین مزایای مالیاتی استقراض بانکی، 
عواملی هس��تند که باعث افزایش بازدهی 

حقوق صاحبان سهام شده اند. 
هرچند افزایش بازدهی حقوق صاحبان 
سهام پدیده مفیدی است ولی برای یک 
اقتص��اد در س��طح کالن، ارتق��ای بازده 
دارایی ه��ا و ارزش اف��زوده از  نظر کارایی 
تخصی��ص مناب��ع از اهمی��ت باالت��ری 
برخ��وردار اس��ت و نتایج تحقیق نش��ان 
می دهد تخصیص منابع بانکی به صنعت 
اف��زوده بیش��تری  ارزش  خودروس��ازی 
برای اقتصاد کش��ور ایجاد نمی کند. این 
نتیج��ه در راس��تای تأیید نظری اس��ت 
که وام گیری بیش��تر را صرفاً راهی برای 
کسب منفعت از اختالف نرخ بهره بانکی 

و تأمین مالی از بازار سرمایه می داند. 
 منبع: آینده نگر

پیش��نهاد ترافیکی شهرداری، با اصالح 
ناتم��ام در ش��ورای حمل ونقل و ترافیک 
ش��هر تهران به پیش مصوبه تبدیل ش��د. 
طبق پیش مصوبه طرح ترافیک 97، ورود 
به محدوده طرح در س��ال آینده مشمول 
»سقف تردد« اس��ت، به طوری که در هر 
روز فقط 103 هزار خودرو با خرید مجوز 

روزانه اجازه ورود به محدوده را دارند. 
ای��ن حج��م، 20درص��د نس��بت ب��ه 
امس��ال کاهش یافته است. 61 درصد از 
مجوزهای 97 به »شاغالن دارای وضعیت 
اضطرار به لحاظ الزام به تردد در محدوده 
طرح« اختصاص دارد. شورای شهر برای 
تصویب نهایی طرح، شش ماموریت دارد. 

اصالح ناتمام طرح ترافیک
پیشنهاد مدیریت ش��هری تهران برای 
طرح ترافیک س��ال 97 ب��ا انحراف گیری 
ناتمام در شورای ش��ش نفره حمل ونقل 
و ترافیک ش��هر تهران، به »پیش مصوبه« 
تبدیل شد. پیش مصوبه طرح ترافیک 97 
حاوی ی��ک تغییر رو به جلو نس��بت به 
طرح پیش��نهادی ش��هرداری اس��ت اما 

در عی��ن ح��ال ش��ش نقص  فن��ی دارد 
که ماموریت ش��ورای ش��هر پایتخت در 
روزه��ای آینده برای تصویب نهایی طرح 

را سنگین تر کرده است. 
گزارش ه��ا از جزیی��ات پیش مصوب��ه 
ط��رح ترافیک س��ال 97 حاکی اس��ت: 
پیش��نهاد ش��هرداری ته��ران مبن��ی  بر 
»حذف ممنوعیت ورود به محدوده طرح 
ترافیک با ایجاد دسترس��ی همگانی«، به 
دلیل نگرانی کارشناس��ی پلیس راهور از 
بابت ازدحام ترافیکی در محدوده اصالح 
شد، به طوری که اعضای شورای ترافیک 
ته��ران در جریان بررس��ی طرح ترافیک 
پیش��نهادی، نه تنه��ا برای عب��ور و مرور 
خودرو در محدوده طرح ترافیک،  »سقف 
ورود« تعریف کردند که حجم مجاز ورود 
خ��ودرو به مح��دوده ط��رح ترافیک در 
س��ال 97 رقمی مع��ادل 20درصد کمتر 
از امسال تعیین ش��د. اعمال سقف ورود 
ب��ه محدوده ط��رح ترافیک ب��ا توجه به 
اینکه معابر مرک��زی پایتخت در صورت 
برق��راری دسترس��ی همگانی پتانس��یل 

ت��ردد تا پن��ج براب��ر وضعی��ت فعلی را 
 دارد، ی��ک نی��از غیرقاب��ل اغم��اض در 
طرح پیش��نهادی بود که از سوی شورای 
ترافی��ک، در مت��ن پیش مصوبه گنجانده 
شد. براس��اس پیش مصوبه طرح ترافیک 
97، سقف مجاز ورود خودرو به محدوده 
30 کیلومت��ر مربعی مرک��ز پایتخت در 
س��ال آین��ده 103 هزار خودرو )ش��امل 
خودروهای ش��خصی و دولت��ی( تعیین 
ش��ده است، به این معنا که مجموع ورود 
خودرو به محدوده طرح ترافیک از زمان 
 ش��روع طرح )6:30 صبح( ت��ا پایان اجرا 
)7 شب(، نباید از سقف مجاز تجاوز کند. 
در طرح ترافیک 96، تعداد خودروهایی 
که می توانند وارد محدوده شوند، 129 هزار 
دستگاه است. طبق این پیش مصوبه، ورود 
به محدوده طرح ترافیک از ابتدای س��ال 
97 مشمول اخذ عوارض با فرمولی که در 
روزهای آینده از سوی شورای شهر تهران 
به تصویب نهایی می رس��د، خواهد ش��د. 
فرمول پیشنهادی شهرداری برای دریافت 
عوارض ورود به طرح ترافیک سال 97، در 

ابتدای اعالم فرمول، در بازه قیمتی روزانه 
9600 توم��ان تا 36 ه��زار تومان تعریف 
ش��ده بود اما اصالح یک ضریب مربوط به 
زمان ت��ردد در این فرمول ط��ی روزهای 
اخی��ر باعث ش��د حداقل ع��وارض روزانه 
ورود به ط��رح به 13 ه��زار و 400تومان 
تغیی��ر پیدا کند. این مبل��غ حداقلی برای 
آن دس��ته از ترددهایی اس��ت ک��ه بعد از 
پی��ک صبحگاهی وارد مح��دوده و قبل از 
پیک عصرگاهی از طرح خارج می ش��وند 
و مبلغ حداکث��ری نیز برای ورود در پیک 
و خروج در پیک اس��ت. ب��ا این حال، این 
س��طح عوارض روزانه به دلیل ناهمخوانی 
با هزینه واقعی س��فر با خودروی شخصی 
در محدوده مرکزی تهران و همچنین عدم 
تناس��ب با عارضه هایی که این نوع س��فر 
)اس��تفاده از خودروی ش��خصی( از بابت 
ترافیک و آلودگی به ش��هر و ش��هروندان 
تحمیل می کند، از نظر کارشناسان، فرمول 
بازدارنده ترافیک محس��وب نمی شود. این 
فرم��ول می تواند ترافیک ش��هری در کل 

ساعات روز را سنگین کند. 

تسهیالت بانکی، بی تأثیر در ارتقای عملکرد خودروسازان

اصالح ناتمام طرح ترافیک برای سال آینده

نابودی شرکت های بزرگ با تغییر اجباری صنعت خودرو
دریچه

تولید خودروی برقی، مسیر میانبر 
توسعه صنعت خودرو

بن��ا بر پژوهش های صورت گرفته تا س��ال 2030 
تحوالت عمیق و اساسی در صنعت خودروی جهانی 
صورت می گیرد، به طوری که بسیاری از خودروسازان 
بزرگ تصمیم دارند تا سال 2030 بخش عمده ای از 
تقاضای جهانی را از طریق خودروهای برقی پاس��خ 

دهند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، در چنین 
ش��رایطی حرکت خودروس��ازان داخلی ب��ه منظور 
تولید خودروی برقی تا س��ال 2050 بیانگر سیاست 
دنبال��ه روی صنع��ت خودروی ما همس��و با تحوالت 
جهانی اس��ت، به خصوص آنکه پیش��روی به س��مت 
تولید برقی ها مس��یر میانبر توس��عه صنعت خودرو 

است. 
ه��ر چند در ح��ال حاضر یک��ی از انتقادات جدی 
ب��ه خودروس��ازان داخلی، ع��دم توانای��ی در تولید 
خودروهای به روز و متناس��ب با شرایط بازار خودرو 
است اما این موضوع نباید موجب شود خودروسازان 
به س��مت تولید خودروهای جدی��د حرکت نکنند، 
بنابرای��ن توصیه جدی این اس��ت که از اس��تراتژی 
متفاوتی برای توسعه تولید خودروهای برقی استفاده 

شود. 
در واقع خودروسازان ایرانی زمانی می توانند موفق 
عم��ل کنند که به ج��ای دنبال��ه روی از پلتفرم های 
فعل��ی، در راس��تای تولی��د پلتفرم ه��ای برقی گام 
بردارن��د. بنابراین تولید خ��ودروی برقی باید به یک 
ه��دف اس��تراتژیک در صنعت خودرو تبدیل ش��ود. 
صنعت خودروی ایران برای اینکه بتواند در دهه 30 
میالدی به اتوبان توسعه خودروسازی جهانی راه یابد 
باید سیاس��ت گذاری هدفمند و برنامه ریزی شده را 

دنبال کند. 
از آنج��ا که تولی��د خودروهای خ��ودران نیازمند 
فناوری ب��اال و تکنولوژی منحصر به فردی اس��ت و 
تولید اپلیکیش��ن های تب��ادل داده در خودروها نیز 
قطعاً در آینده در دست غول های بزرگ خواهد بود، 
بنابراین صنعت خ��ودروی ایران باید در بحث تولید 
خودروی برقی توانمند ش��ود تا بتواند در این صنعت 

حرفی برای گفتن داشته باشد. 
بنابراین مسیر توس��عه صنعت خودرو مشارکت با 
خودروسازان خارجی به منظور دریافت دانش فنی و 
تکنولوژی است. از آنجا که یکی از چالش های جدی 
ما طی س��ال های گذشته نداش��تن دانش روز بوده 
اس��ت بنابراین باید از مش��ارکت های خارجی دانش 

الزم را کسب کنیم. 
 

برخی منافع شان در بستن قرارداد 
است و نه در تولید داخلی! 

قطعه سازان ایرانی هیچ چیزی نسبت به اروپایی ها 
کم ندارن��د و حتی ما با س��رمایه گذاری اندک توان 
تولید 3 میلیون خودرو را در داخل و توس��ط همین 

قطعات داخلی ساز داریم. 
عل��ی فراهانی، عض��و هیأت مدی��ره انجمن صنایع 
همگ��ن نیرو محرکه و قطعه س��ازان، در گفت وگو با 
 پرشین خودرو ضمن بیان این مطلب گفت: براساس 
آمار کش��وری، 800 قطعه ساز در ایران فعال هستند 
اما از این قطعه س��ازان 20 درصد در همه جا حضور 

فعال دارند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه آن تولید و اش��تغالی که 
مد نظر رهبری و مورد اس��تقبال مردم و کارشناسان 
ب��ود در ای��ران اتفاق نیفتاده و اقتص��اد مقاومتی که 
منجر به تولید داخلی و رشد اشتغال شود نیز محقق 

نشده است. 
این قطعه س��از قدیمی تصریح کرد: در قراردادهای 
جدید باید به نوع ورود اروپایی ها نیز توجه کنیم. به 
نظر بنده خود این ش��رکت ها نیاز به کمی شجاعت 

برای ورود به بازار ایران دارند. 
وی اف��زود: در حال حاضر ترس ش��رکت های 
اروپایی بازگش��ت مجدد تحریم ها اس��ت و این 
یعنی مشکالتی که قبال هم با آن دست و پنجه 

نرم می کردند. 
فراهانی تأکید کرد: برخی فکر می کنند اگر همین 
امروز با ش��رکتی قرارداد امضا کنند از همان ساعت، 
محصوالت جدید وارد بازار می ش��ود و باید به ایشان 
یادآور شد که نزدیک ترین زمان برای ورود محصول 
پس از عقد قرارداد حداقل دو سال است و تأثیری در 
بازار فعلی یا رکود اقتصادی که با آن مواجه هستیم، 

ندارد. 
وی با اش��اره به مشکالت زیاد صنعت قطعه سازی 
گفت: تورم باالست، قیمت ارز به باالی 4400 تومان 
رسیده است و شما قرارداد کاری با قطعه ساز را با ارز 
بسیار ارزان بسته اید و حاال باید قطعه ساز این تفاوت 
قیم��ت ارز را خودش تأمین کن��د و این بزرگ ترین 

مشکل ما است. 
عض��و انجم��ن صنای��ع همگ��ن نی��رو محرکه و 
قطعه س��ازان کش��ور در پایان خاطرنشان کرد: یکی 
از بزرگ تری��ن مش��کالت ما این اس��ت ک��ه برخی 
قطعه س��ازان هم واردات را بیش��تر از تولید دوست 
دارن��د و ه��م از این بابت س��ود خوبی نصیب ش��ان 
می ش��ود و برای ادامه این رون��د تولید داخلی را زیر 

سؤال می برند. 

نگاه

تعیین ارزش خودروهای وارداتی، 
زیر ذره بین گمرک

رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو ایران از جلس��ه 
مش��ترک با رئیس دایره تعیین ارزش گمرک خبر داد 
و گفت ک��ه موضوع تعیی��ن ارزش خودروهای وارداتی 
زی��ر ذره بین گم��رک خواهد بود. به گ��زارش پدال نیوز 
ب��ه نقل از خودروکار، فرهاد احتش��ام زاد، رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو می گوید در جلس��ه ای مشترک با 
دایره تعیین ارزش گمرک، به این ماجرا پرداخته ش��ده 
است.  او در این زمینه گفت: عطف به جلسه ای که هفته 
گذش��ته در دایره تعیین ارزش گمرک داشتیم، فرآیند 
تعیین ارزش خودروهای وارداتی براساس دستورالعمل 
در حال اجراس��ت و درخواس��ت ش��ده که اگر کس��ی 
ش��اهد رفتار مغایری در تعیین ارز بود، اسناد و مدارک 
را ارائه کرده تا مورد بررس��ی قرار گیرد.  احتش��ام زاد با 
بیان اینکه گمرک از اینکه مردم ناظر فعالیت آنها باشند 
استقبال می کند، اظهار کرد: موضوع ارزش گذاری های 
خودروهای گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی  
که مالک تعیین ارزش خودروهای وارداتی اسناد تأیید 
شده شرکت مادر است، روال گمرک نیز بر همین اساس 
بوده اما جهت اطمینان نهایی گمرک از صحت اطالعات 
مندرج در نامه نمایندگی، قیمت های جهانی و منطقه ای 
نی��ز مورد بررس��ی قرار می گی��رد و در ص��ورت وجود 
تفاوت های معنادار، این موضوع از طریق خود نمایندگی 
شفاف س��ازی می ش��ود.   رئیس انجم��ن واردکنندگان 
خودرو تصریح کرد: از آنجایی که رسالت گمرک فعالیت 
در راستای قانون و حفظ منافع ملی براساس قانون است، 
از ارائه هر گونه مستنداتی که نشان می دهد این فرآیند 
ناقص می شود، استقبال کرده و گمرک همه فعالیت های 

تعیین ارزش را زیر ذر  بین خود خواهد داشت. 
 

حرکت چراغ خاموش خودروسازی 
پژو سیتروئن در ایران

دور جدید فعالیت های پژوسیتروئن در ایران اگرچه 
از اوایل تابستان امسال آغاز شد، با این حال آمار دقیقی 
از اوض��اع کمی و کیفی محصوالت تولیدی در دس��ت 
نیس��ت و این خودروس��از به نوعی چ��راغ خاموش در 
حال پیشبرد اهداف خود در خودروسازی و بازار کشور 
اس��ت. به گزارش پدال نیوز، در این بین، پژو که اولین 
خودروساز خارجی پس��ابرجامی ایران به شمار می رود 
و قراردادی در قالب همکاری مش��ترک با ایران خودرو 
به امضا رس��انده، در حال حاضر مش��غول تولید مدل 
2008 در کش��ور اس��ت. هرچند ایران خ��ودرو و پژو 
تولید این محصول را از تابس��تان امسال آغاز کرده اند، 
اما تا ب��ه امروز نه آمار دقیقی از تیراژ 2008 منتش��ر 
شده و نه وضع کیفی آن به اطالع عموم رسیده است. 
آن طور که ایران خودرویی ها عنوان می کنند، تولید پژو 
2008 طبق برنامه پیش م��ی رود، با این حال در آمار 
منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

تیراژ مربوطه لحاظ نمی شود. 
 به عبارت بهتر، هنوز مشخص نیست ایران خودرو تا به 
امروز چند دستگاه پژو 2008 را به تولید رسانده، بنابراین 
آمار دقیقی از تعداد 2008 های تحویلی به ثبت نام کنندگان 
نیز وجود ندارد. ایران خودرو حدود 16هزار دس��تگاه پژو 
2008 را در تابس��تان امس��ال پیش فروش کرده و متعهد 
ش��ده آنها را تا پایان ش��هریور 97 تحویل دهد. از آن سو 
اما خبری از گزارش کیفی پژو 2008 نیز در دست نیست 
و مش��تریان به آمار رس��می در مورد سطح کیفی خودرو 
موردنظر دسترس��ی ندارند. ش��رکت بازرس��ی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران، هر ماه وضع کیفی خودروهای داخلی را 
مورد بررسی قرار می دهد، با این حال هنوز نام پژو 2008 
در لیست خودروهای ارزیابی شده قرار نگرفته و دلیل این 
موضوع نیز مشخص نیست. از پژو که بگذریم، سیتروئن نیز 
تمایلی به اعالم جزییات فعالیت خود در ایران ندارد و کسی 
نمی داند همکاری مش��ترک این ش��رکت و سایپا، در چه 
مرحله ای قرار دارد. این وضع نش��ان می دهد پژوسیتروئن 
به صورت چراغ خاموش در حال انجام فعالیت های خود در 

ایران است و مایل به اعالم جزییات نیست. 

۵۶۰۰۰ خودرو وارد کشور شد
درحالی که واردات خودروی خارجی از مرداد ماه سال 
جاری ممنوع ش��ده، آمار گمرک ایران نش��ان می دهد 
که در 9 ماهه س��ال جاری بی��ش از 56 هزار خودرو به 
ایران وارد ش��ده است.  به گزارش تهران پرس، بر اساس 
تازه تری��ن آمار گمرک ای��ران از تجارت خارجی 9 ماهه 
سال جاری، در این مدت 56 هزار و 76 دستگاه خودرو 
به ایران وارد ش��ده که ارزش آن به بیش از یک میلیارد 
و 488 میلیون دالر می رس��د.  از تعداد کل خودروهای 
وارداتی به ایران در این مدت بیش��تر تعداد خودروهای 
واردشده از کشور امارات متحده عربی بوده است.  بر این 
اس��اس در 9 ماهه سال جاری 38 هزار و 554 دستگاه 
 خ��ودروی س��واری از ام��ارات به ارزش ی��ک میلیارد و

11 میلیون دالر به ایران وارد شده است.  ثبت سفارش 
واردات خودرو در حال حاضر از سر گرفته شده، اما هنوز 

بر سر تعرفه واردات این خودروها بحث وجود دارد. 
دولت تعرفه واردات خودروی خارجی را افزایش داده 
اس��ت که به نظر می رس��د قیمت خودروی خارجی با 
افزایش همراه باشد، اما شورای رقابت با افزایش تعرفه 
واردات خودرو مخالفت کرده اس��ت. با این تفاسیر باید 
دید وضعیت واردات خودرو در نهایت به کجا می انجامد.



 دوازدهمین جلسه کارگروه شرکت های دانش بنیان ستاد توسعه علوم و 
فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی به اهمیت حضور بازاریاب ها 
برای رونق ش��رکت های دانش بنیان پرداخت و فراخوان اعالم نیازمندی 

ش��رکت ها به کارآموز بازاریابی اعالم شد.  به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، دوازدهمین 
جلس��ه کارگ��روه ش��رکت های دانش بنیان 
ستاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های 
بنیادی معاونت علمی با حضور مدیر فناوری، 
تجاری س��ازی و بازار این س��تاد و نمایندگان 
بیش از 30 شرکت فعال در حوزه سلول های 
بنیادی و پزش��کی بازساختی معاونت علمی 
برگزار ش��د.  س��حر تائبی، مس��ئول کمیته 
دانشجویی ستاد توس��عه علوم و فناوری های 
س��لول های بنیادی معاونت علم��ی، در این 
جلسه توضیحاتی در خصوص فراخوان جذب 

کارآموز بازاریابی در ش��رکت های دانش بنیان حوزه س��لول های بنیادی 
و پزش��کی بازساختی ارائه کرد.  وی با اش��اره به اهمیت بخش فروش و 
بازاریابی در س��وددهی ش��رکت ها و کم توجه بودن برخی ش��رکت های 

دانش بنی��ان به این موضوع، طرح فراخوان ج��ذب کارآموز بازاریابی را به 
ش��رکت های دانش بنیان س��تاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های 
بنی��ادی معاون��ت علمی پیش��نهاد داد.  در این طرح با توج��ه به برآورد 
اولیه نیاز ش��رکت ها فراخوانی جهت جذب 
کارآم��وز تهیه و ارائه می ش��ود. متقاضیانی 
که از طریق مصاحبه انتخاب می ش��وند، با 
شرکت در دوره های آموزشی، آماده ورود به 
ش��رکت ها خواهند شد تا بتوانند با آمادگی 
کام��ل به بازاریابی آنها کمک کنند.  در این 
جلسه سعید حیدری کشل، به ارائه طرحی 
با سرپرس��تی رضای��ی طاویرانی ب��ا عنوان 
»تولید زخم  پوش زیست سازگار برای ترمیم 
آسیب های پوستی« پرداخت. این محصول 
مراحل آزمایش��گاهی و م��دل حیوانی را با 
موفقیت طی کرده و توانس��ته پس از تایید 
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی مجوز کارآزمایی بالینی را دریافت کند. فاز یک کارآزمایی بالینی 
اس��تفاده از این زخم  پوش در بیمارستان شهدای تجریش زیر نظر مرکز 
تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام است. 

اندیش��مندان و صاحب نظ��ران ح��وزه یادگی��ری الکترونیک��ی در 
دوازدهمی��ن کنفرانس یادگیری و یادده��ی الکترونیکی ایران گردهم 

می آیند. 
به گزارش مهر، پونه مهرتاش دبیر اجرایی 
دوازدهمین کنفران��س یادگیری و یاددهی 
الکترونیک��ی ای��ران گفت: ای��ن کنفرانس 
به میزبانی دانش��گاه تهران و توس��ط مرکز 
یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار 

می شود. 
وی اف��زود: امس��ال کنفرانس در روزهای 
سیزدهم و چهاردهم اسفند در سالن الغدیر 
دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران برگزار 
خواهد شد و البته برخی رویداد های جانبی 
کنفرانس مانند استارت  آپ ویکند محتوای 
الکترونیکی از تاریخ ۹ اس��فندماه در پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز می شوند. 

دبیر اجرای��ی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی 
ایران درباره محوره��ای این گردهمایی بزرگ علمی، بیان کرد: محور 
اصلی کنفرانس امسال با توجه به اهمیت محتوای الکترونیکی در این 

حوزه و لزوم تقویت آن »محتوای الکترونیکی« است. 
مدیر شبکه اجتماعی-شعاع مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 
افزود: محورهای اصلی کنفرانس ش��امل علم، هن��ر یادگیری - یاددهی 
)پداگوژی( در محتوای الکترونیکی، منابع 
ب��از آموزش��ی، کس��ب و کار در محتوای 
الکترونیک��ی، نق��ش فناوری های نوین در 
توس��عه س��امانه ها و محیط های یادگیری 

الکترونیکی و یادگیری فراگیر است. 
مهرتاش با بیان اینکه کنفرانس امسال 
نسبت به سال های گذشته از بخش های 
متن��وع و جدیدت��ری تش��کیل ش��ده 
اس��ت، عنوان کرد: عناوین این بخش ها 
غی��ر از ارائه مق��االت علمی به س��یاق 
تم��ام کنفرانس ه��ای علمی درخصوص 
تازه های این حوزه، ش��امل س��خنرانی 
کلیدی، تازه ه��ای یادگیری الکترونیکی 
در جهان، نشست دانش��جویی برای ارائه چالش ها و یافته های این 
حوزه تا قبل از دفاع تز )تحصیالت تکمیلی(، جشنواره تولید محتوا 

و. . . است. 

پس از افت ناباورانه ارزش بازار ارزهای رمزپایه در روزهای اخیر، بسیاری 
از ارزهای رمزپایه متوسط، پیشگام بازگشت بازار به روند عادی شده اند.

ب��ه گزارش زومیت، این روزها کریپتوکارنس��ی ، ارز رمزپایه یا به تعبیر 
برخی فناوری نویس های پارسی زبان، رمزپول  
نقل تمام محافل شده است. رشد سرسام آور 
بازار ای��ن ارزها همه س��رمایه گذاران و حتی 
م��ردم کوچه و بازار را ب��ه طمع انداخته تا به 
سودای یک ش��به و چند روزه پولدار شدن، از 
اوضاع این بازار سر دربیاورند. چند روز اخیر اما 
برخالف تمامی روندهای گذشته برای بسیاری 
از معامله گ��ران رمزپول ها روزهای س��خت و 
جانکاهی بود. طالیه داران بازار رمزپول ها یعنی 
بیت کوی��ن و اتریوم که از لح��اظ ارزش بازار 
جایگاه های نخست پرارزش ترین رمزپول ها را 
به خود اختصاص داده اند، تنها در عرض هفته 
گذش��ته نزدیک به ۲0 درص��د از ارزش بازار 

خود را از دست دادند؛ اتفاقی که فعاالن بازار از آن با عنوان حمام خون یاد 
کرده اند. اما با این حال، شماری از رمزپول هایی با ارزش بازار متوسط در 
روز گذشته عملکرد بهتری را از خود نشان دادند و سریع تر از رمزپول های 

بزرگ در حال بازگشت به روند عادی خود هستند.
دیروز بس��یاری از این رمزپول های متوس��ط با کم رنگ ش��دن عالیم 
س��رکوب احتمالی بازار آس��یا رش��دی دو رقمی را از خود نش��ان دادند. 
احتمال وضع قوانین نظارتی ش��دید بر بازار 
رمزپول ها یا حتی ممنوعیت داد و ستد آنها 
در اکسچنج های کره جنوبی و روسیه، تنها 
در چند روز اخیر نزدیک به 300میلیارد دالر 
از ارزش ب��ازار رمزپول ها را دود کرد و به هوا 

فرستاد.
با این حال، ش��ماری از فعاالن بازار، افت 
ش��دید رخ داده در بهای رمزپول ها را عادی 
تلقی کرده اند و آن را بخش��ی از یک الگوی 
منظ��م در روند قیمتی آنها می دانند. دیوید 
سانستبه، موسس پلتفرم IOTA به بیزنس 
اینسایدر گفته است: اصالح قیمتی به وقوع 
پیوسته در بازار ممکن است برای کسانی که 
به تازگی وارد این فضا ش��ده اند بس��یار شوکه کننده و غیرمنتظره به نظر 
برسد، اما پیش تر از این، چرخ گردون بازار رمزپول ها روزهای خوب و بد 

بسیاری را به خود دیده است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابالغ ۲۵درصد تسهیالت 
توس��عه اش��تغال روس��تایی خبر داد و گفت معتقدیم ک��ه وام ایجاد 

اشتغال نمی کند. 
به گ��زارش مهر، عیس��ی 
در  ش��نبه  روز  منص��وری 
اقتص��اد  س��تاد  نشس��ت 
اس��تانداری  در  مقاومتی که 
کرمانش��اه برگزار شد، گفت: 
تاکنون بیش از ۵ هزار طرح 
در س��امانه کارا در سراس��ر 

کشور ثبت شده است. 
تاکن��ون  اف��زود:  وی 
۲۵درصد تس��هیالت توسعه 
اش��تغال پایدار روس��تایی و 
عش��ایری ابالغ شده و مالک 
ارزیاب��ی آن میزان اش��تغال 

ایجادی است. 
منصوری اظهار داش��ت: با توجه به اینکه طیفی از وام ها با نرخ سود 

متفاوت داریم اما معتقدیم که وام ایجاد اشتغال نمی کند. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اف��زود: در بحث پرداخت وام مقداری نظام بوروکراس��ی زمان خود را 
می طلب��د.  وی با یادآوری 
۲۵درصد  تاکن��ون  اینک��ه 
اشتغال  توس��عه  تسهیالت 
پایدار روس��تایی و عشایری 
ابالغ ش��ده اس��ت و مالک 
ارزیابی آن میزان اش��تغال 
ایجادی است، گفت: حدود 
دو هفته قب��ل کار آموزش 
کارآفرین��ان را آغاز کردیم 
و اس��تان کرمانش��اه اولین 
اس��تانی بود ک��ه به صورت 
کار  ای��ن  ویدئوکنفران��س 

صورت گرفت. 
منص��وری گف��ت: ما در 
س��ال جاری و س��ال آینده 
سه نوع تسهیالت بانکی را در سطح استان ها در اختیار داریم که ذیل 
سرفصل رونق، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی قابل پرداخت است. 

با محوریت »محتوای الکترونیکی« شرکت های دانش بنیان به اهمیت حضور بازاریاب کم توجه هستند

کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار می شود معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد احیای بازار ارزهای دیجیتال توسط ارزهای متوسط

وام ایجاد اشتغال نمی کند

استراتژی های شرکت های بزرگ همیشه آموزنده است. برای همین 
در زیر به استراتژی سه شرکت بزرگ در سال ۲018 اشاره می کنیم. 

کوکاکوال توجه خود را به کوکای رژیمی منعطف می کند
با توجه ب��ه موفقیت های بزرگ در زمینه برند کوکای بدون ش��کر، 
کوکا در حال حاضر توجه خود را به نام تجاری کوکای رژیمی معطوف 
کرده و با انتخ��اب عنوان »اتفاق های هیجان انگی��ز« برای نام تجاری 
خ��ود در بریتانیا پس از تثبیت خ��ود در ایاالت متحده برای فتح بازار 

این کشور تالش خواهد کرد. 
ب��ا ای��ن وج��ود ک��ه هنوز 
خود  برنامه ه��ای  ارائ��ه  آماده 
در انگلی��س نیس��ت، تجدی��د 
نام تجاری قطعاً یک خواس��ته 
اساس��ی ب��رای ج��ذب اف��راد 
سالمت محور این قرن است. با 
مالیات بر نوشیدنی های قندی 
که قرار اس��ت در م��اه آوریل 
برس��د، حرکت  تصوی��ب  ب��ه 
به س��مت این موض��وع نیز به 
موق��ع خواه��د ب��ود.  تجدید 
ن��ام تج��اری در ایاالت متحده 
جدی��د،  بس��ته بندی  ش��امل 
کمپی��ن جدید و چه��ار طعم 
جدید است. طعم پرتقال خونی 
ت��رش  گی��الس  و  خوش��مزه 
جدی��د  طعم ه��ای  می��ان  در 
هس��تند. اگر این طعم ها شما 
را زیاد هیج��ان زده نمی کنند، 
ش��ک و تردیدی را ک��ه دارید 
ب��رای خودت��ان نگ��ه داری��د؛ 
زی��را10000 آمریکای��ی ک��ه 
مورد نظرسنجی قرار گرفته اند 

مطمئناً اشتباه نمی کنند. 
کادبوری در استراتژی جدید بازاریابی خود مهربانی و 

بخشندگی را جایگزین لذت فردی می کند
شرکت شکالت س��ازی کادبوری با وجود تمرکز 10ساله بر این پیام 
تبلیغات��ی که: ما برای تان در لحظه ش��ادی می آفرینی��م، و در این راه 
کمپین��ی با نام »بی نهایت ل��ذت ببر« به راه انداخته ب��ود اما تدریجا 
از این سیاس��ت فاصله گرفته اس��ت و در تبلیغات ب��ه جای تمرکز بر 
عنصر ش��ادی و لذت فردی به بخش��ندگی و ح��رکات اجتماعی روی 
آورده اس��ت. شرکت شکالت سازی در سال ۲01۲ جایگاه لذت بخشی 
را شروع کرد اما از آن زمان به بعد به آرامی خودش را از آن دور کرد. 
در س��ال ۲01۴ به برنامه ارتباطی Joyville )ش��هر لذت( و به دنبال 
آن دو سال بعد با کنار گذاشتن شعار »لذت را آزاد کن« و روی آوردن 
به نش��ان دادن لحظات ش��اد به آن پایان داد. حال، پس از شش سال 

تصمیم گرفته است تمرکز خود بر لذت را به طور کامل پایان دهد. 

ای��ن تغییر در پرون��ده کاری کادبوری اعمال خواهد ش��د اما با نام 
تجاری Dairy Milk )ش��یر لبنی( انجام می ش��ود و ش��امل آگهی 

جدیدی است که 13 ژانویه ارائه شد. 
آمازون فعالیت زیادی در زمینه تکنولوژی تبلیغاتی انجام می دهد

آمازون هیچ مش��کلی برای نش��ان دادن اش��تیاق خود برای تبدیل 
شدن به یک بازیکن بزرگ در فضای تبلیغاتی دیجیتالی نداشته است. 
کمتر از یک س��ال پی��ش، آن توجه بس��یاری از بازاریابان و همچنین 
سر مارتین س��ورل، رئیس دبلیو پی پی برای جایگزینی انحصار فروش 

فیس بوک و گوگل را به خود جلب کرده است. 
با توج��ه به ای��ن موضوع، 
آم��ازون در این هفته فعالیت 
زیادی در اروپا انجام می دهد 
و ب��ازار تبلیغات ش��فاف )یا 
از  پ��س  را  خ��ود   )TAM
آنکه در یک س��ال گذش��ته 
در ایاالت متح��ده آغ��از ب��ه 
کار کرد به ح��وزه خود وارد 
امی��دوار  آم��ازون  می کن��د. 
است س��رویس بر پایه ابر آن 
ناش��ران را جذب کن��د؛ زیرا 
این ام��ر به معن��ی بارگیری 
س��ریع اس��ت، پیش��نهادات 
مزایده در س��رورهای آمازون 
انجام می شود به جای آن که 
در وب سایت ناشر انجام گیرد 
که ب��ه معن��ی ک��د کمتر و 

سرعت بیشتر است. 
آم��ازون هنوز دارای بخش 
کوچک��ی از ب��ازار تبلیغ��ات 
دیجیتال اس��ت، اما در حال 
رشد هرچه بیشتر و سریع تر 
است و حال همه ما می دانیم 
زمانی که آم��ازون توجه خود 
را ب��ه ب��ازار جدی��د منعطف 
می کن��د، ب��ه ویژه جایی که از قبل مقی��اس و اطالعات برای رقابت را 

داشته باشد معموالً چه اتفاقی می افتد. 
برندگان و بازندگان کریسمس

پس از تمام هیجان ها در مورد کمپین های آگهی کریسمس، اکنون 
زمان آن است که ببینیم کدام خرده فروشان عماًل فصل جشنی موفق 

داشته اند و کدام یک نداشته اند. 
از یک طرف برای جان لوئیس، س��ال فروش خ��وب دیگری بود، با 
سرپرس��تی پائوال نیکلدز که برنامه »مشارکت« کمپانی ماز را برگزار و 
روی برنامه »ارائه متفکرانه« تمرکز کرد. اما درحالی که رئیس ش��رکت 
مارکس و اسپنس��ر، کمپین پدینگتون را با کلمه »درخشان« تحسین 
کرد، فروش آن با گرمای ماه اکتبر همراه ش��د که باعث از بین رفتن 

پیش بینی های بسیاری در زمینه فروش لباس و مواد غذایی شد. 
marketingweek :منبع

مع��اون اول رئیس جمهوری در جلس��ه هیأت امن��ای پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی اقدامات انجام شده و دستاوردهای پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی در سال گذشته را رضایت بخش و امیدوارکننده 

توصیف و از پویایی و عملکرد این مرکز قدردانی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، اسحاق جهانگیری 

در  رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
جلس��ه هیأت امنای پ��ارک فناوری 
پردی��س معاونت علمی با اش��اره به 
گزارش ه��ای ارائه ش��ده از عملک��رد 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
در س��ال ۹۵، اقدامات انجام ش��ده و 
دستاوردهای حاصله را رضایت بخش 
و امیدوار کنن��ده توصیف و از پویایی 
و عملک��رد پ��ارک فن��اوری پردیس 
معاونت علم��ی قدردانی کرد. معاون 
اول رئیس جمه��وری همچنی��ن ب��ر 
مطالبه محققین و پژوهشگران برای 
افزای��ش بودجه تحقیقات و پژوهش، 
ب��ر اهمیت حوزه تحقی��ق و پژوهش 
تاکی��د کرد و ضرورت افزایش بودجه 

و اعتبارات بخش پژوهش و تحقیق در کشور را یادآور شد. 
وی درخصوص برنامه توس��عه شعب و اعضای غیرمستقر پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی )شبکه نوآوری تهران( بر ضرورت سیاست گذاری و 
تعیین سازوکاری روشن و دقیق جهت هماهنگی اعضای غیر مستقر پارک 
با دس��تگاه های مرتبط و نحوه ارتباط و تعامل آنان با بازار و بخش صنعت 
تاکید کرد. رئیس هیأت امنای پارک فناوری پردیس معاونت علمی ضمن 
تاکید بر ضرورت ایجاد ش��بکه نوآوری تهران خواستار تشکیل جلسه ای با 
حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد تا 
برنامه توسعه شعب و اعضای غیرمستقر پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
)ش��بکه نوآوری تهران( و نحوه ارتباط و تعامل این واحدها با دستگاه های 
مرتبط را مورد بررس��ی قرار دهند. معاون اول رئیس جمهوری افزود: وقتی 

اعضای غیرمستقر در پارک فناوری پردیس معاونت علمی به واحد تولیدی 
و کارخانه تبدیل می ش��وند باید نحوه ارتباط آنان با بخش صنعت و سایر 
دستگاه های مرتبط مشخص باشد که این موضوع نیازمند سیاست گذاری 
روشنی است تا نحوه و میزان تعامل و هماهنگی این واحدها با هر دستگاه 
مشخص باشد.  در این جلسه که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمه��وری نیز حضور 
داش��تند، دبیر هی��أت امن��ای پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی گزارشی 
از عملکرد این پارک در س��ال ۹۵ ارائه 
کرد و به تش��ریح دس��تاوردهای سال 
گذشته نظیر هم افزایی با دانشگاه های 
کش��ور، ج��ذب و تبادل دان��ش فنی، 
توسعه کمی و کیفی شرکت های عضو، 
توسعه خدمات تخصصی و بهره برداری 
از فرصت های همکاری های بین المللی 
پرداخ��ت. در ادامه این جلس��ه برنامه 
توسعه شعب و اعضای غیرمستقر پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی )شبکه 
ن��وآوری تهران( مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفت و دبیر هیأت امنا در این خصوص اعالم کرد که شبکه نوآوری 
تهران برنامه ای است که بر اساس آن، پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
خدمات نرم افزاری تجاری سازی را به شرکت های دانش بنیان در تهران ارائه 
می دهد. در این جلسه ضمن موافقت اعضای هیأت امنا با اصل این موضوع، 
مقرر شد جزییات و سازوکار این برنامه در جلسه ای با عضویت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری، سازمان برنامه  و 
بودج��ه و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مورد بررس��ی قرار گیرد 
و نتای��ج آن به هیأت امنا اعالم ش��ود. آیین نام��ه عضویت واحدهای فناور 
به صورت غیرمس��تقر، بودجه تفصیلی س��ال های ۹۵ و ۹6 پارک فناوری 
پردی��س معاونت علمی و گزارش حسابرس��ی و صورت ه��ای مالی پارک 
منتهی به سال های ۹3، ۹۴ و ۹۵ از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه 

مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. 

س��ومین اجالس توس��عه دهندگان وب فارس��ی با حضور جمعی از 
طراحان و توسعه دهندگان وب، برنامه نویسان، مدیران کسب وکارهای 

اینترنتی و سیستم های تحت وب برگزار می شود. 
به گزارش مهر، این اجالس که پنجم بهمن ماه در مرکز همایش های 
شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار می شود، با هدف نزدیک تر کردن 
دی��دگاه بخش دولتی و خصوصی به حوزه فناوری اطالعات و برقراری 
ارتباط بهتر بین این دو بخش برپا می ش��ود، امسال برای سومین سال 

پیاپی برگزار خواهد شد. 
طراحی و توسعه، امنیت سایبری و کارآفرینی، سه محور اصلی است 

که ارائه دهندگان و سخنرانان این اجالس امسال به آن می پردازند. 
حمیدرضا همتی، رئیس سومین اجالس توسعه دهندگان وب فارسی 
ب��ا تایی��د این نکته که اجالس تاکنون توانس��ته به اه��داف مورد نظر 

خود دس��ت یابد، افزود: »برون سپاری پروژه ها از جانب بخش دولتی و 
بخش خصوصی، یکی از خروجی های برپایی این اجالس بوده است.«

همتی معتقد اس��ت: »طراحی رابط کاربری و کدنویسی، پایه شروع 
هر تجارتی اس��ت و از سوی دیگر برقراری امنیت سایبری نیز برای هر 
کسب وکار و سیستم تحت وبی حائز اهمیت است؛ از این رو طراحی و 
توسعه، امنیت سایبری و کارآفرینی به عنوان محورهای اصلی اجالس 

انتخاب شده اند. «
به گفته او، امس��ال عالوه بر ارائه س��خنرانان، یک پنل تخصصی نیز 
با موضوع کس��ب وکارهای فین تک و ارزهای رمزنگاری شده نیز برگزار 
می ش��ود.  اجالس وب فارسی، به همت کانون توسعه دهندگان فضای 
مجازی و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و پلیس فضای 

تولید و تبادل اطالعات برپا می شود. 

کوکاکوال، آمازون، کادبوری

 5 اقدام شگرف شرکت های بزرگ در سال 2018
اسحاق جهانگیری: 

دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی امیدوارکننده است

سومین اجالس وب فارسی پنجم بهمن ماه برگزار می شود

ساندار پیچای از اهمیت هوش مصنوعی می گوید

مقایسه با آتش و برق
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یادداشـتخبــــر

کارگاه کارآفرینی در حوزه گردش��گری و فناوری ه��ای نرم به همت بنیاد نخبگان 
استان تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، کارگاه 
کارآفرینی در صنعت گردشگری و فناوری های نرم با هدف آشنایی مستعدان برتر این 
حوزه، بهره  گیری حداکثری از توان اجتماع نخبگانی، شبکه  س��ازی افراد و گروه ها در 
حوزه های تخصصی، هم  افزایی و اش��تراک دانش  و  اطالعات و همچنین زمینه س��ازی 
ب��رای حضور و اثرگذاری اجتماع نخبگانی برگزار می  ش��ود. ای��ن کارگاه با محورهای 
»بررس��ی جایگاه صنعت گردش��گری در دنیا و جایگاه ای��ران در این صنعت و آینده 
صنعت گردش��گری در دنیا«، »ظرفیت های موجود در صنعت گردش��گری«، »نقش 
اس��تارت آپ ها در گردشگری«، »بررسی و تحلیل نمونه های موفق در گردشگری دنیا 
و ایران«، »چگونگی کارآفرینی در حوزه های مرتبط با صنعت گردش��گری« و »نقش 

نخبگان و ایده پردازی در صنعت گردشگری« برگزار خواهد شد.

کارگاه کارآفرینی در حوزه گردشگری و 
فناوری های نرم برگزار می شود

ستاد توسعه زیست فناوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در 
حوزه زیست فناوری از پژوهشگران جوان این حوزه حمایت می کند. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به منظور معرفی و تش��ویق پژوهش��گران 
موف��ق در حوزه زیس��ت فناوری از این پژوهش��گران حمایت می کند. س��تاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی هر سال در مراسم هایی مانند  همایش یا 
کنگره های مرتبط با زیس��ت فناوری و یا هفته پژوهش، پژوهشگران موفق این 
حوزه را معرفی و آنها را مورد حمایت قرار می دهد. پژوهشگر پس از تکمیل و 
ارسال فرم »حمایت از پژوهشگران برتر در حوزه زیست فناوري« براساس این 
آیین نامه مورد ارزیابی قرار گرفته و 10 نفر از پژوهشگرانی که موفق به کسب 

باالترین امتیاز شوند به عنوان »پژوهشگران برتر جوان« معرفی می شوند. 

 حمایت از پژوهشگران برتر جوان
حوزه زیست فناوری

مترجم: فاطمه زهرا عموزاده

ساندار پیچای، مدیرعامل اجرایی گوگل به تازگی در مورد هوش مصنوعی 
اظهار نظر کرده است. او در این مورد اعالم کرده هوش مصنوعی در حال 
حاضر یکی از عمیق ترین مواردی است که انسان در حال کار روی آن است. 
پیچای همچنین این موضوع را از حیث اهمیت با مواردی مانند برق و آتش 
مقایسه کرده است. 
 »MSNBC« این مدیر هندی تبار که مهمان برنامه ای در رسانه خبری
بوده اعالم کرده هوش مصنوعی از مواردی مانند آتش و برق نیز عمیق تر 
است. به عقیده او انسان ها یاد گرفتند که آتش را مهار کنند و از آن بهره 
ببرند ولی در عین حال نیاز داشتند که بر معایب آن نیز غلبه پیدا کنند. 
بدین ترتیب او اعتقاد دارد هوش مصنوعی نیز مزایا و معایب خودش را 
دارد. پیچای می گوید هوش مصنوعی می تواند به حل معضل تغییرات آب و 
هوایی و حتی درمان سرطان کمک کند. 
این اظهارنظرهای پیچای در حالی مطرح شد که گوگل به طور گسترده ای 
در حال کار روی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی است و به عنوان 
یکی از سردمداران این زمینه به حساب می آید. 
در این گفت وگو، مجری بارها از مدیر اجرایی گوگل در مورد تأثیر ]منفی[ 
هوش مصنوعی بر مشاغل و نیز دیدگاه خوب و روشنی که درباره این 
فناوری مخرب از سوی فعالین سیلیکون َولی در مورد آینده آن تصور 
می شود، سؤال کرد. مجری در این زمینه گفت»مشاغلی مثل رادیولوژیست 
را در نظر بگیرید. شاید نیازی به وکال نداشته باشید که ]این مسئله[ شاید 
برای بسیاری خوشایند باشد... شما نیازی به حسابدار نخواهید داشت«. 
پیچای در پاسخ اعالم کرد که انسان ها حق دارند نگران باشند، ولی باید 
پیشرفت این تکنولوژی را بپذیرند. او در این مورد گفت: »تاریخ نشان داده 
کشورهایی که تعلل می کنند، از فرصت ها به خوبی استفاده نمی کنند. بدین 
ترتیب باید تغییرات را بپذیرید.« 
اشاره می کنیم که پیش از این بسیاری از دانشمندان و افراد سرشناس 
در مورد خطرات هوش مصنوعی هشدار داده بودند. به عنوان نمونه ایالن 
ماسک حتی هشدار داده بود که هوش مصنوعی می تواند منجر به بروز 
جنگ جهانی سوم شود. برخی دیگر از جمله استیون هاوکینگ هشدار 
داده بودند که هوش مصنوعی می تواند در آینده جای انسان را روی زمین 
بگیرد؛ البته چندی بعد این دانشمند تا حدودی از موضع خود کوتاه آمد. 
 



یکی از چیزهایی که مرا ناامید می کند 
این اس��ت که کارآفرین��ان، قبل از اینکه 
روی یک شرکت کار کنند، سخت تالش 
می کنند تا یک برند ش��خصی بسازند یا 
اینفلوئنسر شوند. ما به این دلیل به سراغ 
کس��ب وکار می رویم که برایمان سودمند 

باشد و زندگی را بهتر کند. 
ام��ا هنوز هم در دنیای پر از س��تایش 
س��تاره های هالیوودی که در آن، چیزی 
که به چش��م می آییم از چیزی که واقعا 

هستیم مهم تر است، گم شده ایم. 
ما اینفلوئنس��ر بودن را ب��ه یک عنوان 
ش��غلی تبدیل کرده ایم که مردم دوست 
دارن��د و ب��ه آن احت��رام می گذارن��د. ما 
همچنی��ن ی��ک فرآین��د را ک��ه قبال به 
ص��ورت ارگانیک اتف��اق می افتاد در نظر 
گرفتی��م و آن را ب��ه فرآین��دی ثاب��ت و 
رس��می با قوانینی برای پی��روی تبدیل 
کردیم. تمام کنفرانس ها حول جلس��ه و 
ارتب��اط با س��تاره های آنالین می چرخد. 
اما می دانی��د بیرون از ای��ن کنفرانس ها 
می توانید بس��یاری از این اینفلوئنس��رها 
را ببینی��د که در رس��توران کار می کنند 
و کارهای غیراینفلوئنسری دیگری برای 
گذران زندگی دارند، زیرا اکثر ستاره های 

آنالین، پولی ندارند. 
فالوئر به معنای ثبات مالی نیست 

زمانی ک��ه فالوئرهای زیادی دارید، باید 
بتوانید یک ش��رکت س��ودمند بس��ازید، 
اما پش��ت این زرق و برق زی��اد، به یک 
مدل کسب وکار محکم احتیاج دارید. اگر 
می خواهید تجدید نظر کنید، در اس��رع 
وق��ت به دنبال راهی برای یافتن حمایت 
مالی بوده و یک فهرس��ت ایمیل و چک 
نقدی داش��ته باش��ید. اگر می خواهید با 
کانال کمدی یوتیوب خود بانک بسازید، 

مردم باید بتوانند از ش��ما امتیاز بخرند، 
آن را مجانی نگذارید. 

یک میلیون راه برای پولی کردن کاری 
که دوست دارید انجام دهید وجود دارد. 
اگ��ر می خواهید فالوئرهای تان دس��ت به 
جیب ش��وند، باید ارزش زیادی برای آنها 
قائل باش��ید. در اینجا ش��ش نکته برای 

سودمند و محبوب بودن آمده است: 

۱. سمج و خودرأی باشید
برخی اف��راد نمی توانند بس��یار توئیت 
کنن��د ی��ا ویدئوه��ای زی��ادی بس��ازند. 
مخاطب��ان زیادی دارن��د و مردم به تمام 
حرف های ش��ان اهمی��ت می دهند. حتی 
اگ��ر ه��ر چیزی را ک��ه یک فرد س��مج 
می گوی��د دوس��ت نداری��د، انتخابی جز 
گ��وش دادن ندارید. آنه��ا بحث را پیش 
می کشند و اهمیت نمی دهند شما از آنها 

خوش تان می آید یا نه. 

۲. آموزش بدهید
بهتری��ن راه برای باال ب��ردن خود، باال 

بردن افراد اطراف تان است. 
کار را دوس��ت داشته باشید. هرچیزی 
را ک��ه می دانید آموزش دهی��د. رازهای 
خ��ود را آموزش دهید. قدم به قدم کاری 
که انجام می دهید و نحوه انجام آن را به 
دیگران یاد دهید. شکست های تان را نیز 
مانند موفقیت های تان علنی کنید. از هر 
درس��ی در زندگی به عن��وان یک پند و 

نصیحت استفاده کنید. 
به یاد داش��ته باشید: هیچ کس به یک 

متخصص ساکت گوش نمی دهد. 

۳. قانون شکن باشید
افراد مفید سعی می کنند تمام سدها را 
از سر راه بردارند تا به مخاطبان شان کمک 
کنند که وقت شان را صرف قوانین نکنند. 
آنها وقت ندارند بپرس��ند آیا آن را به شیوه 

درست انجام می دهند یا نه. یکی از بدترین 
کارهایی که می توانید بکنید این است که 
به فهرست شخص دیگری نگاه و آن را در 
بازاریاب��ی خود اعمال کنید. هیچ دو فرد یا 
شرکتی یکسان نیستند. ماموریت و اهداف 
خود را تعیین کنید، سپس در طول مسیر، 

قوانین خود را بسازید. 

۴. خجالت نکشید
گاه��ی وقت ه��ا اف��راد از به اش��تراک 
گذاش��تن دانش خ��ود می ترس��ند، زیرا 
نمی خواهن��د خ��ود بزرگ بین به چش��م 
بیایند. ممکن اس��ت نخواهند درباره یک 
موض��وع بحث برانگی��ز ح��رف بزنند، اما 
اگر ش��ما درمورد تخص��ص خود صحبت 
نکنید، ش��خص دیگری این کار را انجام 
می ده��د.  من س��ال ها پی��ش، خجالتی 
بودن را کنار گذاش��تم. می دانم که گاهی 
وقت ها احمق به نظر می رسم. می خواهم 
اشتباه کنم. مس��ئله متخصص بودن در 
زمین��ه کاری که پیش می آی��د، ترجیح 
می دهم به دی��وار بخورم تا اینکه خود را 

در گوشه پنهان کنم. 

۵. پولی کردن
اگ��ر فاولوئینگ های زیاد آنالین با پول 
برابر باشد، دنیا پر از میلیونر خواهد بود. 
اینج��ا دقیقا همان بخش از کس��ب وکار 
اس��ت که قان��ون ۲۰/۸۰ کارب��رد دارد. 
۸۰درص��د پ��ول آنالی��ن، از ۲۰درص��د 
مردم به دس��ت می آید. جریان درآمد را 
چگونه ش��روع می کنید؟ چگونه ۱۰۰۰۰ 
مش��ترک یوتیوب را جذب می  کنید و از 
آنها پول به دس��ت می آوری��د؟ آنها را در 
اس��رع وقت از یوتیوب بی��رون برده و در 
فهرست ایمیل خود قرار دهید. سپس به 
آنها چیزی بدهید که بخرند. یک چیز را 
برای افرادی که پول زیادی ندارند ارزان 
کنید و برای کسانی که دوست تان دارند 

و می خواهن��د ۱۰۰۰ دالر خ��رج کنند، 
گ��ران کنید. به محض اینک��ه ترافیک و 
فالوئینگ آنالین ش��ما افزایش پیدا کرد، 
محصوالتی را توس��عه دهی��د که زندگی 

آنها را بهتر کنند. 

۶. پلتفرم خود را داشته باشید
اینترنتی  یکی از مهم ترین توصیه های 
من این اس��ت: امپراتوری خ��ود را روی 
زمین دیگ��ران بنا نکنی��د. حقیقت تلخ 
درباره رس��انه اجتماعی ک��ه اکثر مردم 
فرام��وش می کنند این اس��ت که ش��ما 
اطالع��ات پلتفرم رس��انه اجتماعی خود 
را نداری��د. ش��ما صاحب هیچ ک��دام از 
ک��ه  دی��ده ام  نیس��تید.  فالوئرهای ت��ان 
صفحات طرفداری فیس��بوک با ۵۰۰۰۰ 

فالوئر، بی هیچ توضیحی بسته شده اند. 

برای ستاره های Vine چه اتفاقی 
افتاد؟ 

لطفا وب س��ایت و فهرس��ت ایمیل خود 
را بس��ازید. می توانید از این هم باالتر رفته 
و سایت رس��انه اجتماعی خود را با ابزاری 
مانند بادی پرس بسازید. اما، همین امروز، 
س��اختن امپراتوری تان را روی زمین خود 
ش��روع کنید. به مردم می گویم همیش��ه 
تصور کنند که اگر یکی از این س��ایت های 
رسانه اجتماعی از بین برود، کسب وکارشان 
چه می ش��ود. اگر این بر جری��ان به وجود 
آمدن کس��ب وکار جدید تأثی��ر می گذارد، 

پس کارهایی برای انجام دارید. 
برندینگ کاری اس��ت که همه ما باید 
انج��ام بدهی��م. بگذاری��د بیش��تر آن به 

صورت طبیعی اتفاق بیفتد. 
برند ش��ما انعکاس شخصیت شماست. 
آن را جع��ل نکنی��د. روی خودتان بودن 
و ش��فاف بودن کار کنید و مسائل بعدی 

به طور طبیعی اتفاق می افتند. 
entrepreneur :منبع

یک میلیون راه برای پولی کردن کاری که دوست دارید انجام دهید وجود دارد

۶ قانون برندینگ شخصی برای محبوب و سودمند بودن
کلید

چگونه یک کارت ویزیت می تواند تفاوت ایجاد 
کند و باعث آغاز گفت وگو میان دو نفر شود؟ 

کارت های ویزیت جادویی

هم اکنون ش��رکت Moo کارت های ویزیتی ارائه 
می دهد که از جنس پنبه  مورد استفاده در تی شرت 

ساخته شده اند. 
آیا کارت ه��ای ویزیت می توانند عادت های صنعت 

کثیف مد را از بین ببرند؟ 
ریچ��ارد م��ورس، بنیانگذار و مدیرعامل ش��رکت 
MOO ی��ک کارت ویزی��ت چاپ��ی درس��ت ک��رد 
که فروش��ی ح��دود یک میلی��ون دالر را به بیش از 
۱۰۰میلیون دالر رس��اند. تابستان امسال، آنها یکی 
از خالقانه ترین محصوالت خود را آغاز خواهند کرد؛ 
ی��ک کارت ویزیت که از تکه ه��ای پنبه به کار برده 
ش��ده در تی شرت ساخته شده اس��ت. تاکنون، آنها 
تنها شرکت چاپی هستند که ضایعات پارچه ای نظیر 
تکه های اضافه از تی شرت های تولید شده را دریافت 

و آنها را تبدیل به کارت می کنند. 
مورس می گوید: »درحالی که چندین شرکت دیگر 
کارت های ویزیت پنب��ه ای ارائه می دهند، این اولین 
و تنها کارت های ویزیتی اس��ت ک��ه به طور کامل از 
ضایعات تی ش��رت س��اخته ش��ده اس��ت. کاغذهای 
پنبه ای ش��رکتMoo  با اس��تفاده از باقیمانده های 
پنبه زمانی که الگوی یک تی شرت از روی رول پارچه 
بریده می شود ساخته می ش��وند، بخش هایی که در 

غیر استفاده این چنینی دور ریخته می شوند.«
این یک مس��ئله پیش پا افتاده نیس��ت. هرس��اله 
حدود ۱3 میلیون تن پارچه که در صنعت پوش��اک 
تولید می ش��ود از بین می رود و دور ریخته می شود 
و س��رعت سریع مد )فصل های زودگذر آن و مقادیر 
انبوه( حتی مش��کل را ب��رای حل کردن دش��وار تر 

می سازند. 
م��ورس بیش از ی��ک دهه پیش در ش��رق لندن 
ش��رکت خ��ود را پایه گ��ذاری کرد ک��ه در آن زمان 
صنعت چاپ در آنجا مس��تقر بود. او مشتاق بود که 
ی��ک صنعت چاپی یک تریلیون دالری را به ش��دت 
زی��ر و رو کند. او می گوی��د که در این صنعت »ابتدا 
تمرکز کمتری داشتیم، اما هدف ما به سوی طراحی 
مبتنی بر تفکر و تکنولوژی مخرب گسترش یافت. «

س��ال گذش��ته، زمانی که این ش��رکت ب��ه دنبال 
گزینه های جدیدی برای کاغذ بود، مورس عالقه مند 
توجه به م��واد بازیافتی ب��ود. او توضیح می دهد که 
»کاغ��ذ پنبه ای« یک��ی از قدیمی ترین ش��کل های 
کاغذ تولیدی اس��ت که نسبت به خمیر چوبی کمتر 
رایج اس��ت، ارزان تر اس��ت و می توان با مقادیر انبوه 
تولید ش��ود و محبوبیت بیش��تری یابد. پنبه در رده 
محصوالت برتر با صورتحس��اب ارزی قرار دارد نه در 

ردیف چاپ در بازار در سطح انبوه. 
برای رس��یدن به موادی که به خوبی به کار آید و 
  MOO ،به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باش��د
ب��ا کاغذهای Mohawk Fine Papers  کارخانه 
تولید کاغذ متعلق به نس��ل چهارم در ایاالت متحده 
کار ک��رد که ۱۰۰درصد از ب��رق خود را از انرژی باد 
تجدیدپذیر که از کربن خنثی است تأمین می کند. 

کریس هارول��د، کارگردان خالق مجله های معتبر 
Mohawk می گوید: »من در مورد این پروژه بسیار 
هیجان زده هس��تم. زیرا ما م��واد معمولی، ضایعات 
تی شرت و فیبر آن را برای ایجاد کاغذ مورد استفاده 
ق��رار می دهیم. این امر کاری بدیهی و در عین حال 

دیوانه کننده است.«
م��ورس خود را به ش��وخی »نج��ار کاغذ« خطاب 
می کن��د. او می گوید: » MOO از ی��ک ایده برای 
س��اخت چیزهای واقعی زاییده شد، بنابراین ما مواد 

مصرفی خود را به جدیت تمام انتخاب می کنیم.«
زمانی که همه چیز در حال انتقال به دیجیتال بود، 
م��ورس معتقد بود که محصوالت واقعی محس��وس 
هنوز مهم هس��تند. معلوم شد او درست می گفت. با 
رش��د شرکت MOO و با جذب یک تعداد مشتری 
عاش��ق طراحی، او ۱4میلیون دالر در سرمایه گذاری 
س��هام رشد کرد و ش��رکت خود را از شرق لندن به 
ای��االت متحده انتق��ال داد و ارزش آن را چند برابر 

کرد. 
قیم��ت کارت ه��ای ویزی��ت از ۲6.99 دالر برای 
۵۰عدد آغاز می ش��ود. آنها ارزان نیستند، اما روشی 
نوآوران��ه ب��رای تغییر بازیافت به م��واد قابل مصرف 
هستند. او می گوید داستان این است که این چیزی 
است که مش��تریان این روزها به دنبال آن هستند؛ 
حرکت به س��وی چیزی ماورای یک محصول صرفا 
زیب��ا. بنابراین آیا واقعا این کارت ها می توانند چیزی 

برای شروع یک گفت وگو باشند؟ 
forbes :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه بازاریابی

گام هایی برای برنامه ریزی کمپین 
تبلیغاتی موفق

زمانی که کس��ب وکاری به سمت راه اندازی یک خدمت یا 
محصول جدید یا توسعه بازار خود به واسطه آمار و ارقام یا 
عوامل جمعیت شناختی جدید می رود، برنامه تبلیغاتی یک 
ابزار بسیار مهم محسوب می شود. زمان برنامه ریزی کمپین 
تبلیغاتی، این مورد را در نظر داش��ته باشید که یک کمپین 
تبلیغاتی موفق باید تمامی دستاوردها و اهداف مورد نظر زیر 

را به دست آورد: 
۱- پیام تبلیغاتی شما به مخاطبان هدف و مورد نظرتان 

برسد. 
۲- پیام شما توسط مخاطبان تان درک شود. 

3- پیام شما دریافت کنندگان را تحریک کند و آنها دست 
به اقدام بزنند. 

س��ؤالی که مطرح است اینکه شما چگونه با کمپین خود 
به این دس��تاوردها و نتایج دست پیدا می کنید؟ این فرآیند 
آسان است، اما »برنامه ریزی« برای کمپین تبلیغاتی زمانبر 
است. در اینجا به هفت گام که کمپین شما را به یک شروع 

صحیح خواهد برد اشاره خواهیم کرد.
- فرصت های ارتباطی بازاریابی را ارزیابی کنید

در گام اول بررس��ی و فهم نیازهای بازار هدف تان بس��یار 
مهم است. پیام شما قرار است برای چه کسی منتشر شود؟ 
کاربران فعل��ی، تأثیرگذاران بین اف��راد، تصمیم گیرندگان، 

گروه ها یا عموم مردم؟ 
- از چه کانال های ارتباطی استفاده خواهید کرد؟ 

در گام اول برنامه ریزی، باید بازارها، محصوالت و محیط ها 
را تعریف کرده باشید. این اطالعات در تصمیم گیری در مورد 
اینکه چ��ه کانال های ارتباطی س��ودمندترین خواهند بود، 
به ش��ما کمک خواهد کرد. آیا ش��ما از کانال های ارتباطی 
ش��خصی نظی��ر جلس��ات و مالقات ه��ای رو در رو، تماس 
تلفنی یا شاید هم فروش ش��خصی استفاده خواهید کرد؟ 
یا ارتباطات غیرش��خصی نظیر روزنامه ها، مجالت یا ایمیل 

مستقیم بهتر عمل می کند؟ 
- اهداف خود را تعیین کنید

به خاطر بسپارید که اهداف شما در یک کمپین تبلیغاتی 
تا حدودی از کمپین بازاریابی شما متفاوت هستند. اهداف 
تبلیغاتی بای��د در قالب رفتارهای بلندم��دت یا کوتاه مدت 
افرادی بیان ش��وند ک��ه در معرض تبلیغ��ات و کانال های 
ارتباطی ش��ما قرار گرفته اند. این اه��داف باید کامال واضح 
بیان ش��وند، قابل اندازه گیری باشند و برای فاز توسعه بازار 

مناسب باشند. 
- آمیخته تبلیغ خود را تعیین کنید

این مرحله همان جایی است که شما نیاز خواهید داشت 
منابع را برای ارتقای فروش، آگهی تبلیغاتی، تبلیغات و البته 
فروش شخصی اختصاص دهید. برای این موارد چیزی کم 
نگذارید. شما باید در بین خریداران خود آگاهی ایجاد کنید 
تا کمپین تبلیغاتی شما موفق شود. یک کمپین همه جانبه 
در برخ��ی موقعیت ها و ظرفیت ها از این روش ها اس��تفاده 

خواهد کرد. 
- پیام تبلیغاتی خود را ایجاد کنید

اکنون زمان آن فرارسیده است که شما به همراه تیم خود 
بنش��ینید و روی محتوا، ساختار، قالب و منبع پیام های تان 
تمرکز کنید. به خاطر داش��ته باش��ید ک��ه در برنامه ریزی 
کمپین های تبلیغاتی درخواس��ت و اجرا همیشه با یکدیگر 

کار کنند و با استراتژی شما همخوانی داشته باشند. 
- بودجه تبلیغاتی خود را تعیین و تهیه کنید

بخش هیجان انگیز کار همین جا اس��ت. شما اکنون باید 
بودجه کل تبلیغات را تعیین کنید. این امر ش��امل تعیین 
تقس��یم بندی های هزین��ه ای به ازای هر قلم��رو و عناصر 
آمیخته تبلیغاتی است. زمانی را صرف این کنید که مبنای 
تخصیص ه��ا را تجزیه و تقس��یم بندی کنی��د و توان مالی، 
درص��د فروش و براب��ری رقابتی را تعیین کنی��د. با تجزیه 
و تقس��یم بندی این هزینه ها، ش��ما ایده ه��ای بهتری برای 
س��نجش توانایی موفقیت کمپین تبلیغاتی خود به دست 

خواهید آورد. 
- اثربخشی کمپین خود را تعیین کنید

پ��س از اینکه ارتباطات بازاریابی اختصاص داده ش��دند، 
برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی باید به طور رس��می و در یک 
سند مکتوب تعریف شود. شما باید تحلیل موقعیت، جداول 
زمانی برای ادغام اثربخش عناصر تبلیغاتی با عناصر موجود 

در آمیخته بازاریابی را در این سند بگنجانید. 
همچنین نیازمند آن خواهید بود که تعیین کنید چگونه 
اثربخشی آن بخشی از کار را که اجرا شده است اندازه گیری 
خواهید کرد. چگونه عملکرد واقع��ی تا اهداف برنامه ریزی 
ارزیابی می ش��وند؟ ش��ما نیازمند این خواهی��د بود که این 
اطالعات را با پرس��ش اینگونه س��ؤاالت از بازار هدف خود 
جم��ع آوری کنید؛ اینکه آیا آنها پیام های تبلیغاتی خاص را 
تش��خیص داده اند یا آنها را به خاطر می آورند، چه چیزی را 
درباره آن پیام به یاد می آورند، اینکه چه احساسی نسبت به 
آن پیام داشتند و اینکه آیا نگرش های آنها نسبت به شرکت 

تحت تأثیر این پیام ها قرار گرفته است. 
کمپین های تبلیغاتی از جمله استراتژی های کارا و مؤثر در 
بازاریابی محسوب می شود و بسیاری از شرکت های بزرگ و 
کوچک از آن بهره می برند. اما به صرف آنکه کمپینی را برای 
کسب وکار خود به کار ببریم، تضمین کننده موفقیت شرکت 
نخواه��د بود، بلک��ه باید به صورت گام ب��ه گام برنامه ریزی 
کمپین تبلیغاتی خود را پیش ببریم و در هر مرحله مطابق با 
استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت، مراحل 
آن را تعیین و سپس مکتوب کنیم. اگر به این صورت پیش 

بروید احتمال موفقیت شما افزایش می یابد. 
belovedmarketing :منبع
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بس��یاری از صاحبان مش��اغل به جای 
حفظ، بر مرحل��ه جذب تمرکز می کنند. 
به همین دلیل است که مردم به بازاریابی 
مانن��د جذب - عمل جذب مش��تری به 
کس��ب وکار خود- ن��گاه می کنن��د. نگه 
داش��تن مش��تری ها یا حفظ آنه��ا، اگر 
بیش��تر از جذب اهمیت نداش��ته باشد، 

اهمیتی برابر دارد. 
 ،Bain & Companyاس��اس ب��ر 
هزینه جذب مش��تری، هفت برابر هزینه 
حفظ آن است. همچنین اگر ساالنه فقط 
۵درصد مش��تریان خ��ود را حفظ کنید، 
می توانی��د افزای��ش س��ود ۱۲۵درصدی 
داش��ته باشید. اس��تراتژی های حفظ در 
بلندمدت جواب می دهند و به شما کمک 
می کنند در طول زمان، یک کس��ب وکار 

خوب بسازید. 
باهوش باش��ید. یک اس��تراتژی حفظ 
موفق ایجاد کنید تا مش��تری های جدید 
شما را به مشتریان بلندمدت تبدیل کند. 
فرمول یک کسب وکار موفق این است که 
کمتر هزینه کنید، بیش��تر درآمد داشته 

باشید. 
بازاریابی  برنام��ه  برای س��اخت ی��ک 
حفظ موفق، باید درباره اینکه شرکت تان 
تالش ه��ای بازاریاب��ی خ��ود را چگون��ه 
اولویت بندی می کن��د، دوباره فکر کنید. 
ب��رای تغیی��ر تمرکز از ج��ذب به حفظ، 

موارد زیر را در نظر بگیرید: 

CRM 1. اضافه کردن
ی��ک سیس��تمCRM، ی��ا سیس��تم 
مدیریت ارتباط مش��تری، به شما اجازه 
می ده��د ک��ه با اس��تفاده از یک بس��تر 
اتوماتیک، مش��تریان خود را  )پلتف��رم( 
دنب��ال، ب��ر آنها نظ��ارت ک��رده و با آنها 
ارتباط داش��ته باش��ید. می توانید پیام ها 
را تنظی��م کنی��د تا ب��ر اقالم، مس��ائل، 

محص��والت ی��ا اطالع��ات م��ورد عالقه 
مش��تریان خاص تمرکز کن��د که باعث 

حفظ ترکیب ارتباطی شما می شود. 

۲. استراتژی های حفظ را 
اولویت بندی کنید نه استراتژی های 

جذب را
تمرکز را از روی تبلیغ تلفنی، تبلیغ از 
طریق وس��ایل ارتباط جمعی و تبلیغات 
عمومی ب��ه ارتباط با مش��تریان موجود 
تغییر دهید. تاکتیک های فهرست پایین 
را ب��ه ترکیب بازاریابی خارجی خود و به 
عنوان بخش��ی از تالش ه��ای حفظ خود 
اضافه کنید و اج��ازه دهید تیم تان بداند 
ک��ه اول باید بر انجام ای��ن کارها تمرکز 

کند. 

۳. بودجه برای بازاریابی حفظ
ب��رای حمایت از تالش های حفظ، باید 
به اندازه ای که در گذشته برای حمایت از 
تالش های جذب هزینه کرده اید، بودجه 

اختصاص دهید. 

۴. ارزش مشتری را بسنجید
ارزش مشتری را دنبال کرده، سنجیده 
و ب��ر آن نظارت کنی��د، مخصوصا ارزش 
بلندمدت مش��تری را دریابی��د. به جای 
اندازه گیری فروش ف��ردی به تنهایی، از 
دیتابیس خود ب��رای اندازه گیری فروش 
توس��ط مش��تری اس��تفاده کنید. ارزش 
بلندم��دت مش��تری، ب��ر اس��اس تاخر، 
فراوان��ی و ارزش پول��ی خریدهای خود، 
امتی��ازی را ب��ه خری��داران اختص��اص 
می دهد. هرچ��ه ارزش مادام العمر باالتر 
در  بیش��تری  س��رمایه گذاری  باش��د، 
تالش های حف��ظ آن مش��تری خواهید 
داش��ت، زیرا آنها مش��تریان خوبی برای 

شرکت شما محسوب می شوند. 

۵. روی خدمات تمرکز کنید
روش حفظ مشتریان، از طریق خدمات 

مشتری عالی اس��ت. خدمات مشتری را 
به اولویتی برای تی��م خود تبدیل کنید. 
ب��ه اف��راد، ق��درت کنترل مش��کالت را 
بدهید و بعد از ح��ل بلیت های خدمات، 
مش��تریان را دنب��ال کنی��د ت��ا مطمئن 
شوید مش��کلی باقی نمانده باشد. اغلب، 
مشتریان، ش��رکت ها را بر اساس قیمت 
تغییر می دهند اما خدمات اصلی، اعتبار 
بلندم��دت را برای کس��ب وکار ش��ما به 

دنبال دارند. 
ح��اال ک��ه برخ��ی از اس��تراتژی های 
اساس��ی حفظ را یاد گرفتید، بیایید نگاه 
نزدیک تری به تاکتیک های حفظ داشته 
باش��یم. این تاکتیک ها، از استراتژی های 
باال حمایت  و کمک می کند تا مشتریان 

به کسب وکار شما بازگردند. 

۶. پیام های مکرر بفرستید
ایمیل و کارت پستال، روش های ارزانی 
برای حفظ ارتباط با مش��تری هس��تند. 
فروش های آینده را به مشتریان یادآوری 
کنی��د و یا ب��رای آنه��ا یک یادداش��ت 
»متش��کرم« و یک کوپن بفرستید تا آنها 
را ب��ه خرید دوباره تش��ویق کنید. به یاد 
داش��ته باش��ید که ایمیل ها را فقط برای 
مش��تریانی بفرس��تید که به دریافت آنها 
تمای��ل دارند )فهرس��ت ایمیل ش��ما را 

انتخاب کرده اند.( 

۷. ارتباط در رسانه اجتماعی
رس��انه اجتماعی فقط برای فرستادن 
پیام ب��رای طرف��داران و دنبال کنندگان 
خود نیست. رسانه اجتماعی برای ارتباط 
اس��ت. به اشتراک بگذارید، پبام بدهید و 
از کسانی که پست های شما را به اشتراک 
می گذارند تش��کر کنید. حضور مداوم و 
درستی در رسانه اجتماعی داشته باشید 
و از پلتفرم های متعدد رسانه اجتماعی به 
خوبی استفاده کنید، نه اینکه همزمان از 
تمام پلتفرم ها اس��تفاده کنید. بهتر است 
روی چند پلتفرم تمرکز کنید و به خوبی 

با آنها کار کنید تا اینکه با همه پلتفرم ها 
کار کنید و موفقیت کمی داشته باشید. 

۸. شکایت ها را به فرصت تبدیل 
کنید

به یاد داشته باشید که در کسب وکاری 
که بر پایه حفظ استوار است، خدمات در 
اولویت قرار دارند. شکایت ها آزار و اذیت 
نیس��تند، بلکه موقعیت هایی هستند تا با 
مش��تریان خود در ارتباط باشید. از این 
فرص��ت برای حل کامل مش��کل و برای 
تش��کر از آنها با خدمات اضافی استفاده 

کنید. 

۹. یک برنامه خریدار دائمی را 
راه اندازی کنید

برنامه ه��ای خری��دار دائم��ی )پاداش 
و تخفی��ف به مش��تریان دائم��ی( برای 
بس��یاری از مش��تریان آش��نا هستند و 
می توانند با کارت پانچ یا کارت اس��تیکر 
ش��روع شوند. هدایای ساده و دوستانه ای 

را در نظر بگیرید. 

1۰. یک رویداد را میزبانی کنید 
چه کس��ب وکار آنالین داشته باشید چه 
آفالی��ن، میزبانی ی��ک روی��داد را در نظر 
بگیرید. کس��ب وکارهای آنالین می توانند 
پادکست ها، رویدادهای پاداشی، ساعت های 
سؤال و جواب »دفتر کار باز« یا فروش های 
وی��ژه را میزبان��ی کنند. کس��ب وکارهای 
بریک  اند مورتار )در واقع به ش��رکت هایی 
اطالق می شود که س��ازمان واقعی دارند و 
مجازی نیس��تند( می توانند احزاب خاص، 
ب��از، میزبانی س��خنرانی ها،  رویداده��ای 
پرده ب��رداری از محص��والت جدید و دیگر 
رویدادها را در فروش��گاه های خود داش��ته 
باشند. برخی رویدادها را فقط به مشتریان 
کنون��ی خود اختصاص دهی��د که در این 
صورت، یک رویداد را به یک تاکتیک حفظ 

تبدیل کرده اید. 
entrepreneur :منبع

 ۱۰ استراتژی برای حفظ مشتری
که بازاریابی شما را متحول می کند

 پرفروش ترین محصوالت جهان
در تمام دوران ها

هدف اصلی هر ش��رکت از تولید محصول، کسب 
س��ود اس��ت. با این حال همه برندها در این زمینه 
موف��ق نیس��تند و برخ��ی فراتر از ح��د تصور عمل 
می کنن��د. ب��دون تردید پرفروش ب��ودن محصوالت 
باعث رش��د و بقای ش��رکت خواهد ب��ود. در همین 
راس��تا از جمله اقدامات مؤثر این اس��ت که در ابتدا 
ش��ناختی نس��بت به پرفروش ترین محصوالت کل 
تاریخ داشته باش��یم. در ادامه به بررسی مواردی در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 

1- پلی استیشن
گروه: کنسول بازی

میزان فروش: ۳۴۴ میلیون دستگاه
شرکت مادر: سونی

سونی ش��رکتی چندملیتی است که دفتر رسمی 
آن در ش��هر توکیوی ژاپن قرار دارد. در حال حاضر 
ش��رکت س��ونی به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده 
وسایل الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی 
در جهان، ش��ناخته می ش��ود. محصول جهانی این 
ش��رکت، پلی استیشن برای نخس��تین بار در سال 
۱944 وارد بازار ش��د و از همان ابتدا توجه بسیاری 
را معطوف خود کرد. از آن س��ال ت��ا به امروز چهار 
نس��خه از آن معرفی شده که هرس��اله افراد زیادی 
را مجاب به خرید می کن��د، به همین خاطر در این 

فهرست در جایگاه نخست قرار گرفته است. 
۲- لیپیتور
گروه: دارو

میزان فروش: 1۴1میلیارد دالر
شرکت مادر: فایرز

فایرز ش��رکت داروس��ازی آمریکایی است که در 
چندین کش��ور مش��غول فعالیت ب��وده و هم اکنون 
ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن برن��د داروس��ازی جه��ان 
معرفی می ش��ود. معروف ترین محصول این شرکت 
آتورواس��تالین با ن��ام تجاری لیپیتور اس��ت که در 
زمینه کاهش چربی و کلسترول خون مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. ب��دون تردید افراد ب��دون محصولی 
مانند پلی اس��تین نیز می توانند به زندگی خود ادامه 
دهند با این حال با رشد چشمگیر کلسترول و چربی 
خ��ون و تأثیر فوق العاده این محصول در کاهش آن، 
بدون تردید هیچ فردی حاضر به ریس��ک در رابطه 
با سالمتی خود نخواهد بود. به همین خاطر لیپیتور 
توانس��ته است جایگاه دوم فهرست را به دست آورد. 
از دیگ��ر دالیل محبوبیت این دارو عوارض به مراتب 
کمتر آن به نس��بت س��ایر داروهای مشابه است، به 
همین خاطر تقریبا بی رقیب است و همواره انتخاب 

اول افراد محسوب می شود. 
۳- کوروال

گروه: خودرو
میزان فروش: ۴۰.۷ میلیون دستگاه

شرکت مادر: تویوتا
ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی و چندملیتی است 
ک��ه دفتر مرکزی آن در ش��هر تویوتا ق��رار دارد. در 
ح��ال حاضر این برند به عنوان بزرگ ترین ش��رکت 
خودروسازی جهان ش��ناخته می شود. تویوتا کوروال 
از جمله خودروهای کامپکت محس��وب می شود که 
در سال ۱996 توسط این شرکت معرفی و همچنان 
تولید می ش��ود. می��زان محبوبیت آن ب��ه قدری در 
جهان باال اس��ت که در برخی از کش��ورها به تمامی 
خودروهای کامپکت صفت کوروال را می دهند. جالب 
اس��ت بدانید این محص��ول پرفروش ترین خودروی 
جه��ان بوده و هرس��اله آمار فروش بس��یار خوبی را 
به دس��ت می آورد و در حال حاضر نسل یازدهم آن 

تولید می شود. 
۴- جنگ ستارگان

گروه: فیلم
میزان فروش: ۴.۶ میلیارد دالر
شرکت مادر: فاکس قرن بیستم

ن��ام یکی از ش��ش اس��تودیوی فیلمس��ازی بزرگ 
آمریکاس��ت که در س��ال ۱9۳۵ تأسیس ش��ده و در 
منطق��ه »س��نچری س��یتی« لس آنجل��س در ایالت 
کالیفرنیای آمریکا قرار دارد. مجموعه فیلم های جهانی 
وی تحت عنوان جنگ ستارگان )star wars(  انقالبی 
در صنعت سینمای جهان و به ویژه هالیوود به حسب 
می آید که توس��ط ج��ورج لوکاس کارگ��ردان مطرح 
ساخته شده است. هم اکنون نسخه هشتم آن ساخته و 

در معرض نمایش قرار گرفته است. 
ادامه دارد

نظریه ارتباطات چیست؟ 

م��ا چگونه ارتب��اط برق��رار می کنیم؟ مش��تریان 
اطالعات را چگونه پردازش می کنند؟ 

در ای��ن رابط��ه نظریه ه��ا و مدل ه��ای مختلف و 
متنوعی وجود دارد که در این مطلب قصد دارم نگاه 

کوتاهی به تعدادی از آنها داشته باشیم. 
می دهن��د  نش��ان  س��اده  ارتباط��ی  مدل ه��ای 
ک��ه فرس��تنده اق��دام به ارس��ال یک پی��ام به یک 
دریافت کننده می کند که وی نیز آن پیام را دریافت 

و در مرحله بعدی آن را تفسیر کرده و می فهمد. 
ام��ا موضوع این اس��ت که این فرآین��د در زندگی 
واقعی به این س��ادگی نیس��ت. تعدادی از پیام ها در 
این بین ایجاد س��وءتفاهم کرده و به اش��تباه گرفته 
می شوند، به دس��ت دریافت کننده پیام نمی رسند یا 

حتی خیلی راحت مورد بی اعتنایی قرار می گیرند. 
درک و فه��م کام��ل نیازها، احساس��ات، عالیق و 
فعالیت ه��ای مخاطب به منظور کس��ب اطمینان از 
دق��ت و ارتباط هر پی��ام از اهمیتی حیاتی برخوردار 

است. 
به جای ب��ه کارگیری تبلیغ��ات مختلف که فریاد 
»حاال بخر« س��ر می دهند، پیام های بس��یاری وجود 
دارند که اغلب به صورتی طراحی رمزگذاری شده اند 
که توس��ط آنها فروش س��خت به نوع��ی فروش نرم 
تبدیل می شود که پی بردن به آن برای مصرف کننده 

تا حدودی سخت و دشوار است. 
در ای��ن پیام ها فرس��تنده پیام، پی��ام را در قالبی 
تهیه  ی��ا رمزگ��ذاری می کند که به راحتی توس��ط 

دریافت کننده قابل فهم یا رمزگشایی است. 
رمزگذاری هوش��مندانه همچنی��ن می تواند کمک 
کن��د تا پیام مربوطه در بی��ن انبوه پیام ها و تبلیغات 
دیگ��ر به راحتی ب��ه دس��ت مخاطب برس��د، یعنی 
خودش مس��یر خودش را پیدا کن��د. اگر این فرآیند 
موفقیت آمیز باشد، مخاطب خود متوجه پیام شده و 
اقدام به رمزگشایی و درک صحیح آن می کند. سپس 

بازاریاب در انتظار بازخورد از سوی مخاطب در قالب 
کوپن های برگش��ت داده ش��ده می ماند تا ببیند آیا 
مخاطب پیام را به درستی درک کرده است یا خیر. 
مدل یک مرحله ای – که در آن دریافت کننده پیام 
به صورت مستقیم پیام را از فرستنده دریافت می کند 

– توضیح پیچیده ای ندارد. 
اما برخی از پیام ها به صورت غیرمس��تقیم از طریق 
یک دوست یا یک رهبر فکری انتقال پیدا می کنند. 
ارتباط��ات در واقع چند منظ��وره، چند مرحله ای 
و چن��د جهت هس��تند. رهب��ران فکری ب��ا یکدیگر 
گفت وگو می کنند. مش��تریان هم ب��ا رهبران فکری 
صحب��ت می کنند و س��پس ب��ه گفت وگ��و و تبادل 
نظر با یکدیگ��ر می پردازند.  حاال فرآیند رمزگذاری، 
رمزگش��ایی، هیاهوی تبلیغاتی یا نویز دیگر رسانه ها 
و بازخ��ورد را ه��م به آن اضافه کنی��د و ببینید این 
فرآین��د چقدر می تواند پیچیده باش��د.  درک و فهم 
صحی��ح ارتباطات چند ف��ازی ب��ه بازاریابان کمک 
می کن��د تا به صورت مس��تقیم از طریق رس��انه های 
جمعی و به صورت غیرمس��تقیم از طریق هدف قرار 
دادن رهبران فکری، مخترعان، رهبران سبک و دیگر 
افراد تأثیر گذار جامعه به برقراری ارتباط اقدام کنند. 
اینک��ه چگونه پیام ها انتخاب می ش��وند و در ذهن 
بازار هدف م��ورد پردازش قرار می گیرند، پرسش��ی 
عظیم و پیچیده اس��ت. با وج��ود اینکه بیش از 70 
 AIDA سال از عمر مدل ساده ارتباط تحت عنوان
می گ��ذرد، ام��ا همچنان س��عی در ترس��یم کردن 
فرآیندهای ذهن��ی درک و فهم پیام های بازاریابی از 

طریق آن وجود دارد. 
البته مدل های دیگری برای شناس��ایی هر مرحله 
از ارتباطات وجود دارد که س��عی در ترس��یم فرآیند 
داخل��ی ذهن دارند، اما در دنی��ای واقعی و خارج از 
تئوری این فرآیند آنچنان هم س��اده و خطی نیست 
و خری��داران اغلب برای دریافت اطالعات بیش��تر به 

مراحل عقب تر باز می گردند. 
در واقعیت، بازاریابان نیاز به انتخاب ابزار ارتباطی 
خاص ب��ا توجه به مرحل��ه ای دارند که مش��تری یا 
مخاطب مورد نظر پ��س از طی مراحلی به آن نقطه 

رسیده است. 
به عنوان مثال، تبلیغات ممکن اس��ت ابزار بس��یار 
خ��وب و مناس��بی برای باال بردن آگاه��ی و افزایش 
عالقه باشد، اما این در حالی است که مثال نمونه های 
رایگان محصول ممکن اس��ت روش مناس��بی برای 
ایجاد انگیزه آزمون کردن محصول توس��ط مخاطب 
باش��د.  موضوعات گفته ش��ده در ای��ن مطلب تنها 
نگاه��ی کوت��اه ب��ه نظری��ه ارتباطات ب��ود، مطمئنا 
بازاریاب��ان پیگی��ر خودش��ان باید مطالعات بس��یار 

بیشتری در این رابطه داشته باشند. 
ibazaryabi :منبع
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بررسی راهکارهای خالقانه کسب درآمد برای 
عالقه مندان فضای مجازی
 چگونه از اینستاگرام
کسب درآمد کنیم؟ 

امروزه اینس��تاگرام به پرطرفدارترین ش��بکه اجتماعی 
تبدیل ش��ده است و حضور کاربران میلیونی باعث شده تا 
به فضایی مناسب در راستای انجام کارهای تجاری تبدیل 
شود. با این حال الزامی وجود ندارد که حتما شما صاحب 
یک شرکت یا برند مطرح باشید تا بتوانید از آن در راستای 
اهداف اقتصادی خود اس��تفاده کنید. با کمی خالقیت هر 
فردی قادر خواهد بود از اینس��تاگرام کسب درآمد داشته 
باش��د. به همین خاطر و در ادامه به بررس��ی پنج راهکار 
خالقانه کس��ب درآمد از این ش��بکه اجتماعی پرطرفدار 

خواهیم پرداخت. 
ابتدا الزم اس��ت بدانید که گام نخس��ت جذب مخاطب 
اس��ت. در این رابطه قانون کلی این اس��ت که در قسمت 
بی��و اطالعات کاف��ی را درج کنید. به ط��ور مرتب اقدام به 
بارگذاری اطالعات کرده و از هش��تگ به درستی استفاده 
کنید. همچنین با توجه به اینکه تمرکز اصلی اینستاگرام 
روی ارسال تصویر است، ضروری است که نسبت به کیفیت 
عکس ه��ای خود اطمینان حاص کنید. گام آخر نیز ایجاد 
ارتباطات گسترده با افراد گوناگون است. با این حال همه 
این موارد تنها مقدمه کار است و تنها کمک خواهند کرد 

برای شروع کار آماده شوید. 
1- تبلیغ کنید 

هنگامی که بتوانید برای خود سطح معینی از فالوور پیدا 
کنی��د، می توانید تبلیغات دیگران را انج��ام دهید. در این 
رابطه الزامی وجود ندارد که منتظر برندهای مطرح باشید. 
درواقع الزم است همواره واقع بینانه به قضیه نگاه کنید. به 
همین خاطر تبلیغ برای حتی یک فروشگاه یا برند شخصی 
نیز شروع خوبی محسوب می شود. تنها کافی است به بعد 
مالی قضیه نگاه کنید و سایر موارد نظیر کیفیت محصول 
مورد تبلیغ یا جایگاه ش��رکت مورد نظ��ر را کنار بگذارید. 
همچنین هیچ الزامی وجود ندارد که صرفا پس��ت ش��ما 
جنبه تبلیغاتی داشته باشد. درواقع شما می توانید در همان 
قال��ب رایج خود محصول را معرفی کنی��د. برای مثال در 
صورتی که در زمینه عکاسی از طبیعت فعالیت می کنید و 
تصاویر گرفته شده خود را با سایرین به اشتراک می گذارید، 
می توانید به عنوان بخش��ی از کادر خود از محصول مورد 
نظر استفاده کنید. با این اقدام شما درواقع یک تبلیغ ریز 
انجام داده اید که بدون شک تأثیر بیشتری به همراه خواهد 
داش��ت و ب��ه این خاطر که مخاطب را درگیر یک پس��ت 
تبلیغاتی نکرده اید با واکنش های منفی مواجه نخواهید شد. 
2- در جست وجوی اسپانسری برای خود باشید

وقتی فعالیتی انجام می دهید که طرفدار پیدا کرده، بهتر 
است برای خود اسپانسری خوب پیدا کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د بتوانید ضمن پوش��ش هزینه های خود، سود 
قابل توجهی را نیز به دست آورید. فراموش نکنید که فرض 
بر این گرفته ش��ده که ش��ما صرفا به واسطه فعالیتی که 
در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام انجام می دهید به شهرتی 
دس��ت پیدا کرده اید. به همین خاطر الزم است همواره در 
همان راستا و به کیفیتی عالی اقدامات خود را انجام دهید. 
با این حال این امر برای افراد مشهور نظیر بازیگران کامال 
متفاوت اس��ت و آنها می توانند با یک س��لفی ساده و تنها 
ذکر آیدی یک برند، سود هنگفتی را به دست آورند. با این 
حال ش��ما باید روی شهرت از طریق عملکرد خود امیدوار 
باشید. به همین خاطر یک فعالیت را به شیوه درست و با 
روش��ی خالقانه معرفی کنید، به نحوی که در زمینه خود 
منحصربه فرد تلقی شوید. در این زمینه کلیپ های طنز به 
علت ماهیت سرگرم کننده ای که دارند همواره با استقبال 
خوبی روبه رو خواهند ش��د، ب��ه همین خاطر یک انتخاب 

کم ریسک محسوب می شود. 
3- عکاسی را مورد توجه قرار دهید 

در گذشته به علت قیمت باال تنها افرادی محدود دوربین 
عکاس��ی در اختیار داش��تند. با این ح��ال در حال حاضر 
هزینه های این امر بس��یار کاهش یافته اس��ت. به همین 
خاطر شما نیز می توانید در این رابطه اقدام و کسب درآمد 
کنی��د. در این رابطه همه چی��ز به میزان مهارت و جذابی 
تصاویر شما بستگی دارد و نه وسیله ای که در اختیار دارید. 
درواقع عکاس��ی بیش از آنکه یک حرفه  باشد، نوعی ذوق 
هنری محسوب می شود. با این حال همه افراد به عکاسی 
عالقه ندارند و صرفا خواهان این هستند که به عنوان مدل 
در عکس ها دیده ش��وند. ش��ما با درک درست از این نیاز، 
می توانید با راهکارهایی خالقانه اقدام به برطرف کردن آن 

و در نهایت کسب سود کنید 
4- کسب وکار خود را تبلیغ کنید

همواره نباید برای دیگران تبلیغ کنید. بهتر است برای 
خود کسب وکاری ایجاد کنید و تبلیغات آن را از طریق پیج 
خ��ود جلو ببرید. با توجه به رایگان بودن این اپلیکیش��ن، 
در صورت اقدام درس��ت می توانی��د تبلیغی کامال مقرون 
ب��ه صرفه و خ��وب را تجربه کنید. همچنین در راس��تای 
اعتماد سازی بهتر است تصاویر مشتریان خود با محصول 

را در قالب چالشی گردآوری کنید و به اشتراک بگذارید. 
5- اکانت اینستاگرام خود را به فروش برسانید

آخرین کاری که می توانید در این زمینه انجام دهید این 
اس��ت که اکانت خود را با هدف فروش به حد مش��خصی 
برس��انید. این امر زمانی آسان تر خواهد شد که نسبت به 
سالیق و تمایالت جامعه خود درک درستی داشته باشید 
ت��ا با هدف قرار دادن آن ظرف مدت کوتاهی به محبوبیت 

مورد نیاز دست پیدا کنید. 
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شماره 984

آنالی��ن  کس��ب وکار  ش��روع 
ترس��ناک ب��ه نظ��ر می رس��د. 
توانای��ی  ب��زرگ  ش��رکت های 
بیش��تری در کمپین های  مالی 
کلی��ک،  ازای  ب��ه  پرداخ��ت 
موتوره��ای  بهینه س��ازی 
بازاریابی رسانه های  جست وجو، 
اجتماع��ی و بازاریابی ربایش��ی 

دارند. 
ب��ا این وج��ود، بنیانگ��ذاران 
نوپ��ا در  هش��یار ش��رکت های 
رقابت های تنگاتنگ در وبالگ ها 
شرکت می کنند و با قیمت های 
پایی��ن ب��رای محص��والت ب��ا 
چش��م اندازهای  تغییر  کیفیت، 
کاری، مطرح نکردن عقایدشان 
در پادکس��ت ها، پایی��ن آوردن 
ب��ه  بی احترام��ی  و  اعتب��ار 
محصوالت دیگر سعی می کنند 
در ب��ازار رقابت��ی حرف��ی برای 

گفتن داشته باشند. 
به وب س��ایت جهانی جنگل 
نگاهی بیندازید. این وب س��ایت 
کوچک  کسب وکارهای  از  مملو 
اس��ت. ما مجهز ب��ه تکنولوژی 
تبدی��ل  و  محص��ول  تولی��د 
به مشتری های  بالقوه  مشتریان 
واقعی هس��تیم، به ای��ن دلیل 
که خدم��ات طراحی و کدهایی 
ایج��اد کرده ای��م و وب س��ایت، 
وب��الگ و طرح های بازاریابی ما 
اطالعات کاربری مشتریان را در 

اختیارمان می گذارند. 
اگ��ر صاح��ب کس��ب وکاری 
می توانی��د  هس��تید  کوچ��ک 
هنگام مواجهه ب��ا رقیبان خود 
را در صحن��ه بازاریابی جا بزنید 
و  موضع خ��ود را ترک کنید یا 
راه بهت��ری را انتخ��اب کنید و 
باور داشته باشید راه بهتری هم 

وجود دارد. 
بازاریاب��ی  زمان��ی  ک��ه  از 
را  خ��ود  آنالی��ن  محتوای��ی 
راه ان��دازی کردم ب��ا ذهنیت ها، 
توانمندی ه��ای  و  ویژگی ه��ا 
که  ک��رده ام  برخ��ورد  زی��ادی 
میان کس��ب وکارهایی که قصد 
دارند ب��ه فروش خود س��رعت 
دهند، س��ود کنن��د و در نتیجه 
در بازار رقابت��ی دوام بیاورند و 
آن دسته از کسب وکارهایی که 
تنها هدف ش��ان فروش بیشتر و 
است،  سرمایه  بازگشت  افزایش 
ام��ا در رس��یدن به هدف ش��ان 

عاجزند فرق قائل شده اند. 
بر اس��اس مش��اهداتم شما را 
ب��ا هفت م��ورد مهم ک��ه برای 
کس��ب وکارهای  ش��کوفایی 
آش��نا  هس��تند  الزم  کوچ��ک 

می کنم: 
1- عالقه

ممکن اس��ت این مورد بسیار 
س��اده به نظر برس��د، ام��ا اگر 
صاح��ب کس��ب وکاری کوچک 
هس��تید متوج��ه منظ��ور من 

می شوید. 
ب��رای عالقه  هیچ جایگزینی 
ش��ما به محصول یا خدمات تان 
وج��ود ن��دارد و همچنین هیچ 
چیز نمی توان��د مهم تر از تعهد 

ش��ما به ارائه روزانه کسب وکار 
خود به مش��تریان باش��د. شور 
و اشتیاق ش��ما هنگام دریافت 
س��فارش یا عالقه وافر ش��ما به 
اضاف��ه کاری به منظور ارس��ال 
سفارش، درآمد بیشتر و رسیدن 
مهم تری��ن  از  اهداف ت��ان  ب��ه 

خواسته های شما هستند. 
اگر عالق��ه ای به محصوالت و 
خدمات ت��ان و ایجاد کارآفرینی 
نداری��د، ادام��ه مس��یر در این 
کس��ب وکار برای ش��ما معنایی 

نخواهد داشت و بیهوده است. 
می  توانس��تم کار خ��ود را به 
آس��انی ب��ا هرک��دام از این نرم 
افزارها شروع کنم، اما من راهی 
را انتخاب کردم که به آن عالقه 
زیادی داش��تم. ممکن است هر 
ایده ای که به ذهن شما می رسد 
به خاط��ر ع��دم درآمدزایی در 
آین��ده رد کنی��د، ولی مس��ئله 
فقط پول نیست. مسئله ارتقای 
کیفیت زندگی مشتریان است. 

ای��ن  ب��ه  اگ��ر می خواهی��د 
ه��دف برس��ید بای��د در زمینه  
کس��ب وکار خود بهترین باشد. 
ش��ما باید همان شخصی باشید 
که مش��تریان به آن نیاز دارند. 
حرفه ای باش��ید تا مشتریان به 
سمت رقیبان شما جذب نشوند. 

2- نگرش شما در ارائه 
خدمات

بسیار  می تواند  درآوردن  پول 
وسوسه انگیز باشد، زیرا همه ما 
می خواهیم پولدار شویم و تیتر 

اول رسانه ها باشیم. 
ب��ا این وجود، به محض اینکه 
مش��تری محصولی را س��فارش 
 ،Cمی ده��د - ق��رص ویتامین
هوش��مند،  گوش��ی های  ق��اب 
موتورهای جس��ت وجو یا روابط 
عمومی ش��ما- س��ایر مس��ائل 
دس��ت  از  را  خ��ود  اهمی��ت 
می دهن��د و تنه��ا محص��ول و 
خدمات ش��ما در ذهن مشتری 

باقی می ماند. 
ب��رای  حرف��ه ای  موسس��ات 
مش��تریان خ��ود ارزش زیادی 
قائل هستند و محصوالتی زیبا، 
ب��ادوام و با کیفی��ت در اختیار 
این موسس��ات  آنها می گذارند. 
مشتریان ش��ان  می خواهن��د 
تجربه ای فراتر از انتظار داش��ته 
باشند و آنها را راضی نگه دارند 
و این مهم تنها از طریق نگرش 
درس��ت در ارائه خدمت میس��ر 

است. 
وبالگ نویس��ان  مش��اوران، 
تنه��ا  موف��ق  بازاریاب ه��ای  و 
ایده های��ی را انتخ��اب می کنند 
که در خدمت مش��تری باش��د. 
اگر این طور نباش��د آن را حذف 
می کنند. چرا این طور اس��ت؟ 
زی��را م��ا اهمیت زی��ادی برای 
مشتریان مان قائل هستیم و آنها 

را عمیقا دوست داریم. 
3- اهمیت به مشتری

همیش��ه تعج��ب می کنم که 
چرا برخی از شرکت های نوپا به 
فروش خود بیش��تر از مشتریان 

اهمیت می دهند. 
نباید اینگونه باش��د. در ابتدا 

باید به مش��تری اهمیت بدهید. 
ای��ن کار دقیق��ا ش��بیه ی��ک 
موتور عم��ل می کند که پول را 
به حس��اب شرکت ش��ما پمپ 
می کن��د. ش��ما تنها ب��ا ارتقای 
ارزش ه��ا،  ش��رکت،  فرهن��گ 
ماموری��ت و نگ��رش کلی خود 
مش��ریان تان  دیدگاه  می توانید 
را نسبت به محصوالت تان تغییر 

دهید. 
موف��ق  دیدگاه ه��ای 
ش��ما  هس��تند.  مش��تری مدار 
نمی توانید تنها به فکر تبلیغات 

و فروش محصول خود باشید. 
در ابت��دا بای��د ب��ه نیازهای 
مش��تریان خ��ود توج��ه کنید 
زیرا آنها خریدار محصول ش��ما 
هس��تند. اگر آنها را به محصول 
خ��ود جذب نکنی��د و از طریق 
ارائ��ه محص��والت ب��ا کیفی��ت 
برای ش��ان  بهت��ری  زندگ��ی 
فراه��م نکنید، مطمئن باش��ید 
هی��چ افزایش��ی در درآمد خود 

نخواهید داشت. 
4- اهمیت به کیفیت

بسیاری از صاحبان کسب وکار 
کوچک به اشتباه فکر می کنند 
که هر ایده و چشم انداز بزرگ از 
آنها کارآفرین می سازد. آنقدرها 

هم سریع نیست. 
موفق  کارآفرینان  و  مدی��ران 
تنه��ا خ��الق نیس��تند، بلک��ه 
آنه��ا محص��والت ب��ا کیفی��ت 
تولی��د می کنن��د. ب��ر اس��اس 
ک��ه  پیش��نهادهایی  و  نظره��ا 
می گیرن��د  مشتریان ش��ان  از 
می دانند که چه محصولی تولید 

کنند. 
آنه��ا همچنی��ن می دانند که 
چگونه مشکالت مشتریان خود 
را کاهش دهند. محصوالت شان 
بای��د موج��ب ارتق��ای زندگی 
مشتریان ش��ود و تجارب خوبی 
برای آنها به همراه داشته باشد. 
ب��ا نگاهی ب��ه رون��د کاری در 
ش��رکت های بزرگی مانند اپل و 
آمازون می توانید در این زمینه 
اطالعات بیشتری کسب کنید. 

ش��ما  ب��رای  کیفی��ت  اگ��ر 
بس��یار مه��م اس��ت می توانید 
از  خ��ود  آموخته ه��ای  از 
در  ب��زرگ  ش��رکت های  ای��ن 
اس��تفاده  کس��ب وکارتان 
کنید. ع��الوه ب��ر محصوالت و 
خدمات ت��ان، ش��ما می توانی��د 
در  را  مش��تریان تان  رضای��ت 
وبالگ خ��ود از ط��رق دیگری 
می توانی��د  دهی��د.  افزای��ش 
بس��ته بندی با کیفی��ت و قابل 
به  باش��ید،  اس��تفاده ای داشته 
سؤال های مشتریان سریع پاسخ 
دهی��د و در وبالگ خود مطالب 

پرمحتوایی بنویسید. 
بازاریابی دیجیتالی  در دنیای 
امروز، محتوای باکیفیت وبالگ 
ش��ما امری بس��یار مه��م برای 
افزایش مشتری، فروش و درآمد 

محسوب می شود. 
5- محتوای خوب

ممک��ن اس��ت ای��ده بس��یار 
بزرگ��ی داش��ته باش��د. ش��اید 
در  و خدمات ت��ان  محص��والت 

بازار بسیار موفق باشند، اما شما 
باید زمانی هم صرف نوشتن در 
وبالگ ت��ان بکنید. اگ��ر نتوانید 
رضایت مش��تریان را در وبالگ 
خود داشته باشید نهایتا به هیچ 

جا نمی رسید. 
را  خ��ود  نوش��تن  مه��ارت 
به  کنی��د.  تقوی��ت  می توانی��د 
عن��وان صاح��ب کس��ب وکاری 
کوچک ش��ما بای��د زمان��ی را 
به تمری��ن اختص��اص دهید و 
نوش��تن را به برنامه خود اضافه 
کنید. شما باید روزانه بنویسید 
تا ه��م بتوانید این مهارت را در 
خود تقویت و هم یک نویسنده 
عال��ی در بازاره��ای فری لنس 

برای خود پیدا کنید. 
اهمیت به محتوا تنها مشتری 
بلک��ه  نمی کن��د،  س��رگرم  را 
می تواند زندگی ش��ما را تغییر 
دهد. درست پس از نوشتن این 
مطل��ب در اینترنت، خوانندگان 
زیادی در سرتاسر جهان از من 
تعریف و تمجی��د کردند، حتی 
چندین جایزه هم برای نگارش 

خوبم دریافت کردم. 
مطالب یک وبالگ در فضای 
مج��ازی صرفا ب��ه خاطر عالقه 
ی��ک عده از خوانندگان دس��ت 
به دست نمی چرخد، بلکه لحن 
و شیوه نگارش شما باید جذاب 
و س��رگرم کننده باشد... در این 
ص��ورت خواننده راه دیگری جز 
به اشتراک گذاشتن مطلب شما 

نخواهد داشت. 
نوش��تن مطالب خوب ربطی 
ب��ه مدرک و تجربه ش��ما ندارد 
و همچنی��ن مه��م نیس��ت که 
زب��ان انگلیس��ی زب��ان مادری 
ش��ما باش��د یا نباش��د. نوشتن 
خ��وب به احساس��ی اس��ت که 
ایج��اد  خ��ود  خوانن��دگان  در 
می کنید. به همین خاطر اس��ت 
که هر نویسنده درست مانند هر 
کارآفرینی باید خالق، با ابتکار و 

دارای قوه تخیل باال باشد. 
6- نوآوری

نوآوری برای رشد کسب وکار 
شما به چند دلیل مهم است. 

اوال، ن��وآوری ب��ه مش��تری 
بها می ده��د. مصرف کنندگان 
همیش��ه به دنب��ال محصولی 
آنه��ا  زندگ��ی  ک��ه  هس��تند 
را راحت ت��ر کن��د و درس��ت 
زمانی ک��ه چنی��ن محصولی را 
یافتن��د به دنب��ال محصوالت 
جدیدت��ری می روند؛ محصولی 
راحت ت��ر، جدیدتر و س��اده تر. 
همان ط��ور که اس��تیو جابز، 
بنیان گ��ذار ش��رکت اپ��ل، به 
درس��تی بی��ان ک��رد: »ش��ما 
نمی توانی��د از مش��تریان خود 
بپرس��ید چه می خواهید و بنا 
به نیاز آنه��ا همان محصول را 
در اختیارشان بگذارید. درست 
دس��ت  ب��ه  را  آن  زمانی ک��ه 
می آورن��د به دنب��ال محصولی 

جدیدتر هستند.« 
ثانی��ا، نوآوری ب��رای افزایش 
مش��تری، فروش و درآمد امری 
ایده های  بس��یار مه��م اس��ت. 
جدی��د، محص��والت جدی��د و 

داس��تان های جدی��د می توانند 
توجه مش��تریان بیشتری را به 
پالرد  خود جلب کنن��د. ویلیام 
باور دارد که »موفقیت یک نوع 
خودخواهی در انس��ان به وجود 
می آورد که ب��ه موجب آن فرد 
فکر می کند کاری که انجام داده 

برای آینده کافی است.« 
س��ازمان  آمار  طب��ق  ثالث��ا، 
کس��ب وکارهایی  استرالیا،  آمار 
فعالیت  ن��وآوری  برمبن��ای  که 
می کنند نس��بت به آن دس��ته 
از ش��رکت هایی که ب��ه نوآوری 
ندارن��د،  عقی��ده ای  ابت��کار  و 
س��ازنده تر هس��تند و مش��اغل 

زیادی را تولید می کنند. 
ام��ا تولی��د محص��ول تنها بر 
مبن��ای یک ای��ده جدید امری 
خطیر اس��ت و احتمال شکست 
ش��ما زیاد می شود. با این وجود 
شما باید ریس��ک کنید. بزوس 
می گوی��د: »اگر ش��ما دو برابر 
بیش��تر در سال ریس��ک کنید، 
دوچن��دان  را  خ��ود  ن��وآوری 

کرده اید.« 
اگر ب��ه ن��وآوری ادامه دهید 
معجزه های بی شماری در انتظار 

شما هستند. 
7- ثبات

یک��ی از س��خت ترین کاره��ا 
برای یک شرکت نوپا این است 
ک��ه راه کس��ب وکارش را بای��د 

خودش بسازد. 
هیچ کس��ی به شما نمی گوید 
بای��د چگون��ه کار کنی��د، ب��ه 
ک��دام جهت بروی��د، چه زمانی 
اس��تراحت کنی��د، اضافه کاری 
کنید و در چ��ه زمانی باید کجا 

باشید. 
مدیریت  بخ��ش  جالب ترین 
قس��مت  همی��ن  کس��ب وکار 
اس��ت، ام��ا خ��ود ای��ن جالب 
ب��ودن می توان��د کار ش��ما را 
س��خت تر کن��د. ش��ما ممکن 
اس��ت نرم افزاری ب��رای خرید 
کنید،  راه ان��دازی  الکترونیکی 
به مدت یک ساعت کار کنید، 
ایمیل ت��ان را چ��ک و به مدت 

یک روز استراحت کنید. 
ام��ا آیا می توانید این کا را هر 
روز تکرار کنید؟ می توانید آن را 
به مدت طوالنی، روزها و ماه ها 

یه طور مداوم ادامه دهید؟ 
س��خت ترین قس��مت همین 
جاست و درست همین جاست 
که کارآفرینان درک اشتباهی از 
قضیه دارند. اگر امروز ساعت ها 
کار کنی��د و روز دیگ��ر کاری 
پررونق��ی  کس��ب وکار  نکنی��د 

نخواهید داشت. 
ثبات در کار از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت. ش��ما باید هر 
روز حضور پررنگی داشته باشد. 
)مینیمالیس��م(  موجز  هنر  این 
است که کسب وکارتان را رونق 

می بخشد نه پیچیدگی. 
پس دست به کار شوید و کار 
کنید. همانطور که پال ولستون 
اظه��ار می دارد »آین��ده متعلق 
به کس��ی اس��ت که سخت کار 
می کند و به آن عشق می ورزد.«
entrepreneur :منبع

7 عامل مهم در شکوفایی کسب وکار آنالین
نگاه موفقیت

4 نوع تصمیم گیری برای موفقیت 
در کسب وکار

موفقی��ت  در  منطق��ی  و  خ��وب  تصمیم گی��ری 
کسب وکارتان بسیار حائز اهمیت است. اولین گام در 
اخذ تصمیمی منطقی، این است که درک کنیم تمام 
تصمیم های با هم برابر نیستند. تصمیم های را از دو 
بعد متفاوت ن��گاه کنید؛ اهمیت و فوریت. تصمیمی 
مهم تلقی می ش��ود که بتواند تأثی��ر قابل توجهی بر 
کس��ب وکار یا زندگی فردی داش��ته باش��د. تصمیم 
فوری، تصمیمی است که باید بالفاصله اتخاذ کنید و 

زمانی برای بررسی بیشتر در اختیار ندارید. 
اگ��ر این دو بعد را ب��ا هم در نظ��ر بگیرید، چهار 
نوع تصمیم گیری ایجاد می ش��ود ک��ه نحوه برخورد 
ب��ا هر کدام از آنها متفاوت اس��ت. در ادامه انواع این 

تصمیم ها را بررسی می کنیم: 
1. تصمیم هایی که نه فوری هستند و نه مهم: 

اقدام نکنید: در نظر داش��ته باشید، اگر اقدامی نه 
فوری اس��ت و نه مهم؛ ممکن اس��ت اصال نیازی به 

انجام آن نباشد. 
مح��ول کردن کار ب��ه دیگران: چنی��ن تصمیمی 
فرصتی را برای مدیر فراهم می کند تا زیردس��تان را 
در مورد چگونگی تفک��ر در تصمیم گیری راهنمایی 

کند. 
مراقب دگردیسی )جهش های غیرمنتظره( باشید: 
هی��چ تصمیمی را به تأخی��ر نیندازی��د، مگر اینکه 

فوریت و شرایط این گونه بطلبد. 
2. تصمیم های�ی که ف�وری هس�تند، ولی مهم 

نیستند: 
بیش از حد تحلیل نکنید: ازآنجا که این تصمیم های 
مه��م نیس��تند، ص��رف فرآین��دی طوالن��ی ب��رای 
تصمیم گیری معنی ندارد. در بعضی موارد؛ هزینه زمان 
صرف شده برای تحلیل تصمیم گیری می تواند هزینه 

تصمیم اشتباه را بیش از حد افزایش دهد. 

از اصول اس��تفاده کنید: قوانین، دس��تورالعمل ها 
و اص��ول می تواند راه��ی عالی ب��رای تصمیم گیری 
س��ریع و کارآمد باش��ند. اطمینان حاصل کنید که 
تصمیم های اخذ شده باارزش های سازمان، سازگاری 

داشته باشد. 
ب��ه ح��رف دل تان گ��وش دهید: به عن��وان فردی 
باتجربه در کس��ب وکار، ش��ما قدرت قضاوت خوبی 

دارید، نترسید و از این قدرت استفاده کنید. 
3. تصمیم هایی که هم فوری هستند و هم مهم: 
فوریت را کاهش دهید: در نظر داشته باشید که آیا 
می توانید اقدامات��ی انجام دهید تا برای تصمیم های 

مهم، زمان بخرید؟ 
گزینه ها را ب��از نگه دارید: گزینه های��ی را انتخاب 

کنید که به شما انعطاف پذیری بیشتری می دهند. 
با متخصصان مش��ورت کنید: متخصصان افرادی 
هستند که بینشی فوری و قابل اتکا دارند و می توانند 

در ادامه مسیر به درستی راهنمایی تان کنند. 
4. تصمیم های�ی ک�ه مهم هس�تند، ولی فوری 

نیستند: 
مشکالت حقوقی را شناسایی و با آنها مقابله کنید: 
حل مشکالت پیچیده نیاز به پرسیدن سؤاالتی دارد 
که پاس��خ آنها نیز نس��بتا ساده اس��ت. پاسخ به این 
سؤال ها ش��ما را در حل مس��ائل پیچیده به سادگی 

هدایت می کند. 
دقت داشته باشید: وقتی با تصمیمی بزرگ مواجه 
می شوید، از احساس��ات تان پیروی نکنید. دو سؤال 
مهم از خود بپرس��ید: در ق��دم بعدی می خواهم چه 
کنم؟ برای اینکه با احتمال بیش��تری به هدف برسم 

باید چه اقداماتی انجام دهم؟ 
از ابزارهای تحلیلی مناس��ب اس��تفاده کنید: برای 
تصمیم های��ی ک��ه اهمیت دارند اما فوری نیس��تند، 
اس��تفاده از ابزارهای تصمیم گیری می تواند بس��یار 
مفی��د و مؤثر باش��د. زم��ان الزم برای اس��تفاده از 
ای��ن ابزارها وج��ود دارد و هزینه انج��ام این کار نیز 

توجیه پذیر است. 
به دنبال مش��اوران متخصص باش��ید: هر زمان که 
ب��ا تصمیم مهمی مواجه ش��دید، کم��ک گرفتن از 

کارشناسان و متخصصان، ایده خوبی است. 
قبل از اج��را، با تصمیم تان زندگی کنید: به تمامی 
جوانب و ابعاد تصمیم تان در زمان حال و آینده فکر 

کنید. 
تصمیم گیری بسیار مهم است. درک نوع تصمیمی 
که با آن روبه رو هستید و پاسخ مناسب به آن، کمک 
می کن��د تا اثربخش��ی تان را در کس��ب وکار افزایش 

دهید. 
 modirinfo :منبع
www. entrepreneur. com برگرفته از سایت

مترجم: هنگامه خرازی

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

س�اری – دهقان : مدیر منطقه 9 از اقدامات نیروهای توانمند و 
متعهد واحد تعمیرات تاسیسات رشت در جهت خودکفایی گزارش 
داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، مهندس رس��ول داودی نژاد در تشریح عملکرد 
واحد تعمیرات تاسیسات رشت اظهار کرد: 120 مورد کالیبراسیون 
منظم تجهیزات ابزار دقیق طبق برنامه سالیانه و همچنین تعمیرات 
پیش��گیرانه دوره ای تجهیزات و پانل های ابزار دقیق انجام و از آنها 
بازدی��د به عمل آمد. وی با بیان اینکه با واحد تعمیرات اساس��ی در 
خص��وص تعمیرات و اورهال توربین واحد یک همکاری ش��د افزود: 
تعمیرات پیش��گیرانه  IPCMMS طبق برنامه واحد برنامه ریزی 
تعمی��رات، انجام لوپ نش��ان  دهن��ده P&DP واح��د دو، تعویض 
ترموکوپل های محفظه احتراق واحدهای یک و دو، بررس��ی و رفع 
اش��کال از علت توقف اضطراری واحد یک بررس��ی و رفع اشکال از 
Ignition واحد دو در نه ماهه اخیر انجام شده است. مدیر منطقه 9 
عملیات انتقال گاز به تنظیم و سرویس و رفع اشکال از رگالتور 215 
kg / cm مس��یر استارتینگ، بازسازی و تعویض اتصاالت برنجی و 
لوله های مس��ی به اتصاالت ولوله های استیل با استفاده از خدمات 
تراشکاری اشاره کرد و گفت: انجام تعمیرات و رفع اشکال های موردی 
توربین ها و تجهیزات ابزار دقیقی و نصب روشنایی جدید داخل پانل 
کنترل واحدها با استفاده از المپ های LED  جهت مواقع اضطراری 
از اقدامات دیگر تاسیس��ات رشت بوده اس��ت. داودی نژاد ادامه داد: 

پیگیری های مستمر جهت تحویل و راه اندازی سلولهای 20 کیلو ولت 
از طریق اداره توزیع برق و کارخانه سازنده انجام و منجر به افتتاح و زیر 

بار قرار گرفتن برق اختصاصی مطمئن 20 کیلو ولت گردید.
وی با اش��اره به پیگیری و انجام تعمیرات اضطراری ایجاد ش��ده 
در س��ایت تاسیسات، بررسی و رفع اشکال روشنایی های معمولی و 
اضطراری تاسیسات به صورت ماهانه شامل سایت و تاورهای روشنایی 
و تمامی ساختمان های تاسیسات و حراست افزود:  تعمیرات تکمیلی 
جرثقیل سقفی توربین ها از طریق پایش و احضار شرکت پیمانکار 
مربوطه، تست و سرویس دوره ای کلیه باطری های تاسیسات و تخلیه 
آنها با اس��تفاده از بار مجازی و پایش آنها بر اساس منحنی کارخانه 
س��ازنده، نصب کفپوش عایق موقت در م��کان های مورد نظر واحد 
ایمنی تا تهیه نوع جدید کفپوش و آمادگی واحد جهت ممیزی ها از 

اقدامات دیگر انجام شده در واحد تاسیسات رشت است.
مدیر منطقه 9 به پیگیری س��اخت جایگزین شارژرهای قدیمی 
تاسیسات از شرکت داخلی بر اساس طراحی مهندسی و تهیه کابل 
و نصب آن، نظارت بر کار پیمانکار فنداسیون صاعقه گیرها در جهت 
حفاظت از کابل ها و ادوات برقی اش��اره و در ادامه خاطرنشان کرد: 
اجرای تمامی PM های برنامه ریزی شده و تکمیل فرمهای سیستمی 
آنها، تست ترموویژن تابلو و دستگاه های الکترونیکی برقی تاسیسات، 
شرکت در جلسه بررسی پیشنهادات کمیته فرعی تاسیسات بر اساس 
پیشنهادات ارجاعی، تست دو ساله رله های حفاظتی تاسیسات رشت 
 CMMS با همکاری تعمیرات اساسی ستاد تبریز و تکمیل فرمهای

مربوطه در این مدت 9 ماه انجام شد.
مهن��دس داودی نژاد در پایان گزارش به جم��ع آوری اقالم مازاد 
واسقاط و کمک در جابجایی اقالم از انبار تاسیسات به انبار فرعی و 
آماده سازی محوطه جهت بازدیدهای مختلف و ممیزی و بازرسی ها 
و کنترل  نشت روغن و گاز اشاره کرد و گفت:  تعمیر 3 عدد اگزاست 
واحدها ، بتن ریزی و نصب س��اپورت چک ولو خروجی تاسیس��ات، 
بتن ریزی و نصب پایه ساپورت لوله ونت شیر اطمینان 18 تاسیسات 
و اج��رای تمام��ی PM  های برنامه ریزی ش��ده و تکمیل فرمهای 
سیستمی آنها و تکمیل فرم های CM  سیستمی بعد از انجام کارها 
از جمله اقدامات مهم در 9 ماهه سال جاری است که توسط نیروهای 
متعهد و جوان منطقه در جهت خودکفایی به خوبی انجام شد ه است.

اه�واز - ش�بنم قجاون�د - مدیرعامل ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: با تمهیدات اندیشیده شده در 
یک سال گذشته شبکه انتقال و فوق توزیع برق از پایداری 
باالیی برخوردار اس��ت و مش��ترکین نگران قطعی برق به 
خاطر پدیده گرد و غبار نباشند. محمود دشت بزرگ اظهار 
کرد: بعد از بحران بهمن س��ال گذشته که با قطع مقطعی 
برق در اهواز و شهرس��تان های دیگر اس��تان همراه شد، 
ش��رکت برق منطقه ای همه ظرفیت ه��ای خود را به کار 
گرفت تا با تالش ش��بانه روزی شبکه انتقال و فوق توزیع 
را در مقابل پدیده گ��رد و غبار مقاوم کند. وی ادامه داد: 
این تمهیدات اندیش��یده شده، امروز نتیجه داد و با وجود 

گرد و غبار باالتر از وضعیت س��ال گذش��ته، شبکه انتقال 
و فوق توزیع برق منطقه ای با خطری جدی مواجه نش��د. 

مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان به اقدامات 
انجام ش��ده در یک سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: از 
جمل��ه این اقدامات می توان به پوش��ش عایقی تجهیزات 
پس��ت  های انتقال و فوق توزیع، شستش��وی پس��ت ها و 
نیز تعویض زنجیره مقره های س��رامیکی با س��یلیکونی و 
همچنین شستش��وی مرتب پست ها اش��اره کرد. گفتنی 
است، همزمان با وقوع پدیده گرد و غبار کم سابقه جمعه 
29 دیماه، پرس��نل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در 
آمادگی کامل به س��ر می برد تا در صورت وقوع خاموشی 

احتمالی در کمترین زمان ممکن آن را برطرف کنند.

اصفهان - قاسم اسد - به همت حوزه خدمات مشترکین آبفای 
استان اصفهان کارگاه آموزشی روش های نوین وصول درآمد برگزار 
ش��د. در این کارگاه آموزش��ی با حضور بیش از 110 نفر از ماموران 
وصول درآمد، ش��رکت کنندگان با مباحثی همچون علل انباش��ت 
مطالبات، دالیل عدم وصول مطالبات، عوامل موثر در افزایش میزان 
وص��ول درآمد، درگاه های حضوری و غیر حضوری وصول مطالبات، 
تکریم ارباب رجوع، شیوه های مراجعه به منازل و برخورد محترمانه 
با شهروندان آشنا شدند. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در این کارگاه آموزشی، با اشاره به این 

که هیچ ماموری بدون پوشیدن لباس مصوب، حق مراجعه به منازل 
شهروندان را ندارد گفت: نصب اتیکت شناسایی بر روی سینه و همراه 
داشتن کارت شناسایی از جمله الزامات کار یک مامور وصول مطالبات 
است. رضا رضایی افزود: همه مامورانی که برای ارائه خدمات به ملک 
شهروندان مراجعه می کنند باید در دوره های آموزشی شرکت کرده 
و روش های برخورد صحیح و آداب معاشرت با شهروندان را بیاموزند.
 وی گف��ت: به همین دلیل هرگونه جاب��ه جایی کارکنان بخش 
مشترکین در ادارات آبفای مناطق خودگردان باید با تایید ستاد انجام 
گواهینامه معتبر از مجتمع آموزش��ی - پژوهشی صنعت آب و برق ش��ود. گفتنی است برای ش��رکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، 

استان اصفهان صادر می شود.   

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز: معاون به��ره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: این 
ش��رکت مجهز به دستگاه عیب یاب شبکه های فشار متوسط 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوش��هر، سید مصطفی سجادی  در این ارتباط اظهار داشت: با 
توجه به گسترش ش��بکه های زیرزمینی در استان بوشهر در 
راستای حفظ مبلمان شهری و افزایش میزان پایداری شبکه و 
همچنین عیب یابی سریع شبکه های فشار متوسط یک دستگاه 
عیب یاب با تجهیزات کامل به همراه خودرو مناسب و خاص با 

هزینه ای بالغ بر7 میلیارد ریال خریداری شده است. وی بیان 
کرد: یکی از مزیت های مهم این دستگاه کاهش میزان حفاری 
برای  تعمیر شبکه های فشار متوسط زیرزمینی است که دلیل 
آن نیز مشخص شدن محل دقیق عیب شبکه های زیرزمینی 
توسط دستگاه های پیشرفته اس��ت. سجادی  یادآور شد: این 
خودرو مجهز به تجهیزات به روز و مطابق آخرین تکنولوژی روز 
دنیا اس��ت که شامل عیب یاب فشار متوسط، سیستم صوتی، 
دستگاه HVDC )تستر ولتاژ مس��تقیم(، مانیتور هوشمند، 

کابل های مخصوص فشار قوی و ژنراتور برق است.

مش�هد - صاب�ر ابراهیم بای - حجت االس��الم نصراله 
پژمان ف��ر در واکن��ش به تخری��ب مس��جد تاریخی حوض 
معج��ردار  اظه��ار کرد: به نظر من این اتف��اق، کاری خالف 
قانون بوده، با توجه به اینکه تخریب مسجد توسط شهرداری 
ص��ورت گرفته و اس��نادی دال بر تخلف ش��هرداری بر این 
موضوع وجود دارد، بنده از طریق وزارت کشور و وزارت راه و 
شهرسازی  موضوع را پیگیری می کنم. وی میراث فرهنگی 
را س��رمایه ای ارزشمند دانست که در صورت تخریب امکان 
بازگشت آنها وجود ندارد و ادامه داد: متأسفانه نگاهی وجود 

دارد که از آثار فرهنگی ما با تعبیر دیوار کهنه و س��اختمان 
خشتی یاد می کند، معتقد است که این آثار باید هرچه زودتر 
برداشته شود و به جای آنها ساختمان ها و برج های بلند قرار 
گی��رد. نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: از رئیس سازمان میراث فرهنگی برای حضور 
در کمیس��یون دع��وت کرده ایم تا موضوع را مورد بررس��ی 
بیشتر قرار دهیم. وی ادامه داد: البته این موضوع چندوجهی 
است و عالوه بر سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور هم با 

توجه به تخلف مسلم شهرداری باید پاسخگو باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان از پیش��رفت 20 درصدی مرحله دوم طرح احداث 
تأسیس��ات زیربنایی بندر نفتی خلیج فارس به منظور بسترس��ازی 
برای افزایش سهم ایران از صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس 
و تج��ارت بین المللی فراورده های نفتی خب��ر داد. به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
»ال��ه مراد عفیفی پور« ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت: قرارداد 
مرحله دوم طرح احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس با مبلغ 
180 میلیارد ریال از نخس��تین روزهای تابستان سال جاری)تیر ماه 
96( با پیمانکار پروژه به امضا رسید و عملیات اجرایی آن در زمینی 
به مساحت 50 هکتار در ضلع شمالی این بندر آغاز شد.  وی افزود: 
این پروژه عمرانی در راستای آماده سازی زیر ساختهای الزم و احداث 
تاسیسات عمرانی به منظور پشتیبانی از صادرات، ترانزیت و سوآپ 
فرآورده های نفتی توس��ط شرکت های بخش خصوصی، در بخشی 

از مح��دوده 330 هکتاری بندر خلیج فارس اجرایی می ش��ود. این 
مقام مسئول گفت: طرح یاد شده تاکنون، بر اساس برنامه زمان بندی 
حدود 20درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و مطابق برنامه ریزی 
و برآوردهای صورت گرفته، پیشرفت 60درصدی تا پایان سال برای 

این پروژه هدفگذاری شده است. به گفته عفیفی پور، در مرحله دوم 
پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس که قرار است در 
مدت 18 ماه عملیاتی شود، خیابانها و عبورگاه های بندری، پیاده رو، 
فضای س��بز و سیستم روشنایی معابر، شبکه آب شرب، جمع آوری 
آبهای سطحی و جمع آوری فاضالب بندر ایجاد می شود. وی احداث 
شبکه های آب و آتش نشانی بندر، آبیاری فضای سبز و برق رسانی، 
تلف��ن و فیبر ن��وری را از دیگر بخش های اصل��ی این طرح عمرانی 
برشمرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تصریح کرد: در 
حال حاضر پس از گذشت حدود 5 ماه از آغاز پروژه، عملیات اجرایی 
در بخش های مختلف زیرس��ازی، روسازی خیابانها، اجرای جداول 
بتنی، پیاده رو، معابر و همچنین کانالهای بتنی دفع آبهای سطحی در 
دست اجراست. وی افزود: از سوی دیگر، خرید و تامین بخشی از لوله 
ها و تجهیزات مکانیکی مورد نیاز از منابع مورد تایید انجام شده و هم 

اکنون، حمل این تجهیزات به بندر در حال انجام است.

مدیر منطقه 9 خبر داد

اقدام منطقه جهت خودکفایی در تعمیرات تأسیسات رشت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

پایداری شبکه برق خوزستان به رغم آلودگی شدید هوا  

به همت حوزه خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین وصول درآمد

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر مجهز به دستگاه عیب یاب فشار متوسط شد

 نماینده مردم مشهد و کالت: تخلف محرز شهرداری مشهد در تخریب مسجد حوض معجردار

عفیفی پور اعالم کرد: پیشرفت 20 درصدی مرحله دوم طرح احداث تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
 تقویت فعالیت ها در حوزه و دانشگاه بسیاری از چالش های کشور را رفع می کند

مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت االسالم نصراله پژمان فر اظهار کرد: آیت اهلل شهید مفتح از 
یاران بزرگ امام خمینی )ره( و بانی اصلی طرح وحدت حوزه و دانشگاه بود؛ شهید مفتح این معادله 
را برای خنثی س��ازی توطئه های دشمن مطرح کرد و باید به آن توجه شود. نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه تقویت فعالیت ها در حوزه و دانشگاه می تواند بسیاری 
از مش��کالت و چالش های پیش روی کش��ور را حل و فصل کند، اضافه کرد: نباید از کنار این نقش 
بی تفاوت عبور کرد. پژمان فر با بیان اینکه جریان فرهنگی در کشور پیش رو داشتیم، تصریح کرد: این 
جریان فرهنگی به بدنه محتوایی و ساختاری نظام جمهوری اسالمی برمی گردد. نماینده مردم مشهد و کالت با اشاره به اینکه انقالب 
اسالمی ما یک انقالب فرهنگی بود، اظهار کرد: باید به مقوله های فرهنگی و تأثیرگذار مانند تقویت فعالیت ها در حوزه و دانشگاه 

بیشتر توجه شود.
 

با حضور رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت قزوین صورت گرفت 
بازدید از 2 واحد تولیدی و صنعتی در شهرصنعتی البرز 

قزوین – خبرنگار فرصت امروز : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین 
24دی ماه  از 2 واحد تولیدی و صنعتی در شهرصنعتی البرز بازدید کرد.  به گزارش روابط 
عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین ، مهندس علی پرزحمت رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به همراه کارشناس��ان سازمان از 2 واحد تولیدی و صنعتی واقع در 
شهرصنعتی البرز بازدید کردند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ابتدا از 
شرکت تولیدی و صنعتی رامو تولید کننده قطعات تزریق پالستیک-خانگی و صنعتی قطعات 
خودرو با اشتغال 55 نفر بازدید کرد. همچنین در ادامه از شرکت بهمن دیزل ، تولیدکننده انواع کامیونت – مینی بوس و وانت بازدید 
شد که در حال حاضر 500 نفر در این شرکت در یک شیفت کاری مشغول به کار هستند. این بازدید با هدف حمایت از تولید و 
صنعت استان قزوین و حفظ اشتغال واحدهای صنعتی و تولیدی با حضور رئیس و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

قزوین و مدیران این دو شرکت تولیدی و صنعتی انجام شد.

بررسی وضعیت مقاوم سازی واحدهایی روستایی در شهرستان آق قال
گرگان – خبرنگار فرصت امروز : بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، وضعیت مقاوم سازی 
و بهره مندی روستائیان شهرستان آق قال با حضور آقای خسروی، مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال ، بخشدار مرکزی 
شهرستان ، مدیران ادارات بهزیستی و کمیته امداد و دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاها بررسی شد.آقای خسروی در ابتدای 
این جلسه ضمن تشکر از بخشدار مرکزی آق قال به جهت هماهنگی و برگزاری این جلسه ابراز داشتند: این جلسه بصورت تخصصی 
مربوط به مقاوم س��ازی واحدهای مس��کونی روستایی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است که از وظایف اصلی دهیاران 
می باشد.ایشان ابراز داشتند: دهیاران بعنوان متولیان اصلی روستاها در قبال مردم مسئول هستند و بعنوان منتخب مردم نقش بسزایی 
در ترویج فرهنگ مقاوم سازی دارند که این مسئولیت با بروز حوادث غیر مترقبه در چند ماه اخیر در سطح کشور و حتی استان آ 
ن هم با شناسایی و ثبت گسل های فعال در شهرستان آق قال دو چندان است.آقای خسروی با تشریح نحوه زندگی و وضعیت مردم 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه افزودند: همه شاهدیم که به هیچ کدام از واحدهای مسکونی روستایی که از تسهیالت مقاوم سازی 
اس��تفاده کرده بودند، هیچ خس��ارتی وارد نشده و از همه مهمتر اعضای این خانواده ها االن در کنار هم زندگی می کنند و داغدار 
عزیزانشان نیستند و خسارت جانی و مالی ندیده اند.ایشان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود واحدهای روستایی در شهرستان آق قال، 
رتبه مقاوم سازی در شهرستان را به همراه بندرترکمن و گمیشان را در رتبه سه شهرستان آخر اعالم کردند و از دهیاران خواستند از 
امروز بطور جدی در بحث ترویج مقاوم سازی و تشویق مردم و حتی تشریح وضعیت مردم در صورت بروز حوادث، نسبت به این امر 
مهم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام جدی کنند و دین خود را در این خصوص نسبت به مردم روستای خود ادا کنند.

 چهار دستگاه کنتور الکترومغناطیسی
روی چاه های آب شرب گنبدکاووس نصب شد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : مدیر امور آب و فاضالب منطقه گنبدکاووس از نصب چهار دستگاه کنتور الکترومغناطیسی 
بر روی چاه های آب شرب شهر گنبد خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، احمد ابراهیمی افزود: 
دو دستگاه کنتور الکترومغناطیس سایز 200 میلیمتر بر روی روی چاه شماره 1 و 3 عرب بوران و دو دستگاه کنتور الکترومغناطیس 
سایز 150 میلیمتر بر روی چاه های شماره 15 و 19 ایگدر نصب و راه اندازی شده است.وی تصرح کرد: نصب کنتور الکترومغناطیس 
بر روی چاه ها امکان اندازه گیری دقیق دبی چاه را بطور آنالین فراهم می کند.مدیر امور آب و فاضالب منطقه گنبدکاووس اظهار 
داشت: برآورد میزان تولید آب جهت ارزیابی هدررفت شبکه های توزیع یکی از نیاز های اساسی بخش مدیریت مصرف است و با 
نصب این کنتورها اطالعات دقیقی از مقدار آب ورودی به شبکه و مصرف آن و مقایسه میزان هدررفت با میزان آب تولید شده به 
دست می آید.ابراهیمی با بیان اینکه این کنتورهای از محل اعتبارات تبصره 3 خریداری شده است، گفت: برای خرید و نصب آن 

حدود 400 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:
واقفان به حوزه اشتغال و ازدواج وارد شوند 

اراک - مینو رستمی - رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بر ضرورت ورود واقفان به حوزه اشتغال و تسهیل 
ازدواج تاکید کرد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی، حجت االسالم امراله ورمزیار در آئین تجلیل 
از یاوران وقف شهرستان ساوه با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای تغییر نیات واقفان اظهار کرد: وقف سنت حسنه ای برای برطرف 
کردن نیازهای جامعه است و در حال حاضر اشتغال و ازدواج دو نیاز اساسی در بین جوانان به شمار می رود.  وی بیان کرد: امروزه با 
توجه به مشکالتی که در جامعه و در حوزه اشتغال و ازدواج وجود دارد ورود واقفان با نیات خیرخواهانه به منظور گره گشایی در این 
دو حوزه بسیار ضروری بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است.  رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تاکید بر 
اینکه نباید با توجیهات عامیانه مانع از اجرای واجبات الهی شویم گفت: متاسفانه جامعه به مسیری پیش می رود که از گناه حمایت 
می شود و اگر از یک فردی که مرتکب گناه می شود نهی از منکر می کنیم توجیهات غیر شرعی می آورد، مثال به یک زن که حجاب 
درستی ندارد تذکر می دهیم در اعتراض به امر به معروف و نهی از منکر اعالم می دارد که اختالس گران را امر به معروف کنید.  وی 
با تاکید بر اینکه واجبات ما مدافع ندارند، اما گناهان مدافع داشته و از گناه حمایت می شود، افزود: باید به گونه ای فرهنگ سازی 
شود که همه بدانند هر کس مسئول اعمال خویش است و باید پاسخگو باشد.  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه نیز 
گفت: وقف یعنی حبس عین مال برای منفعت بردن جامعه از آن تا ابدالدهر و وقف از مال انسان موجب باقیات صالحات خواهد شد.  
حجت االسالم سیدمحمدباقر طباطبایی با اشاره به یکی از مهمترین موقوفات شهرستان ساوه با قدمت باال گفت: موقوفه مرحوم زبیده 
خاتون با قدمت بیش از 400 سال در ساوه یکی از مهمترین موقوفات این شهرستان است که از برکات و ثمرات آن مردم این منطقه 

بهره مند می شوند و برای آنها باقیات صالحات و اجر معنوی ماندگار بوجود آورده است.  

اجرای طرح پایلوت کشت کرفس کوهی در سطح 15 هکتار از مناطق 
برفگیر استان ایالم

ایالم – خبرنگار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان ایالم به منظور بررس��ی 
س��ازگاری گیاه دارویی کرفس کوهی )کلوس( با نام علمی kelussia odoratissima mozf  در مناطق برفگیر اس��تان که 
شرایطی مشابه رویشگاه اصلی این گونه را دارا می باشد اقدام به کشت آزمایشی این گونه با مبدأ بذر اصفهان در سطح 10 هکتار از 
اراضی ملی واقع در ارتفاعات شهرستان های ایالم )سیوان(، دره شهر )کبیرکوه(، آبدانان )کبیرکوه، دینارکوه(، ایوان )بانکول(، سیروان 
)مانشت( و ملکشاهی )انجیر، کبیرکوه( نمودند. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم در این خصوص گفت: 
الزم به ذکر است کرفس کوهی به علت طعم و عطر خاصی که دارد به عنوان ادویه در ترشی سازی و معطر نمودن ماست و دوغ 
مصرف می شود که دارای خواص دارویی ضد سرفه، ضد درد و التهاب، کاهش دهنده  قند خون و فشار خون، و پیشگیری کننده از 
زخم معده و سرطان معده می باشد. ماده مؤثر شناخته شده در بذر و اندام این گیاه از گروه فالنوئیدها و فتالنیوییدها است و مقدار 

آنتی اکسیدان موجود در این گیاه قابل توجه می باشد. 

اتصال دوباره واحد شماره 2 بخاری نیروگاه با ظرفیت 250 مگاوات به شبکه سراسری 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز : واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی که به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج 
شده بود، پس از اتمام تعمیرات، دوباره به شبکه سراسری متصل شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
ابوالفضل موتابها قائم مقام مدیرعامل در نیروگاه بخار در تشریح انجام فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 2 بخاری گفت: پنجمین 
تعمیرات اساسی واحد شماره 2 بخاری نیروگاه با استفاده از توانمندی و ظرفیت کارکنان این شرکت به اتمام رسید و این واحد در روز 
پنج شنبه 14 دی، پس از انجام تست های الزم، با موفقیت به شبکه سراسری تولید متصل شد. قائم مقام مدیرعامل در نیروگاه بخار در 
ادامه افزود: در این دوره از فعالیت های تعمیراتی، تعمیرات اساسی مربوط به تجهیزات توربین، بویلر و تاسیسات، در 3 بخش مکانیک، 
الکتریک و ابزاردقیق، از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه بخار انجام شد. تعمیرات هفده گانه واحدهای نیروگاه شهید رجایی هرساله به 
منظور کسب آمادگی الزم برای تولید برق  با تاکید مدیریت عامل شرکت در استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای داخلی انجام می شود. 



دلیل شکایت مشتری از شما، نارضایتی او در مورد 
محصول یا نحوه دریافت خدمات اس��ت؛ نارضایتی ای 
که در صورت تکرار، برند ش��ما را زیر سؤال می برد و 

در صورت رسیدگی، به برند شما اعتبار می بخشد. 
 به گزارش نوپانا، این ش��کایت ممکن اس��ت به هر 
نحوی به گوش ش��ما برسد. در این شرایط باید گروه 
خ��ود را مدیری��ت کنید و تمام تالش خ��ود را انجام 
دهید تا رضایت مشتری شاکی را جلب کنید. در غیر 

این صورت شما بازنده میدان خواهید بود. 
درس گرفتن از شکایات

بعد از پاسخگویی به شکایات، فرصتی مغتنم برای 
بهره  ب��ردن و درس گرفتن از وضعی��ت پیش آمده در 

اختیار سازمان ها قرار می گیرد. 
مسئولیت پذیری

باید پاسخگویی به مشتریان شاکی به  صورت تمام 
و کم��ال صورت بگی��رد و پ��س از نظارت های الزم، 
مرور، بازبینی و… نتایج روند کار به مدیریت و سایر 

ذی نفعان اعالم شود. 

پاسخگویی در مدیریت شکایت مشتری باید واضح 
و شفاف باشد. برای اینکه سازمان وظیفه خود درباره  
مسئولیت پذیری را به خوبی انجام دهد، باید نیروهایی 
مختص به رس��یدگی به شکایات داش��ته باشد. همه 
اعضای س��ازمان باید این نیروها را بشناسند و با آنها 

در ارتباط باشند. 
سازمان ها باید ش��کایات، شیوه پاسخگویی به آنها، 
دالی��ل ش��کل گیری آنها و تصمیم های اخذش��ده در 
رابطه با آنها را در یک سیستم ثبت  وضبط کنند. این 
سیس��تم باید بر اس��اس اطالعات جمعیت شناختی، 
نیازهای طیف های متنوع از مشتریان را بررسی کند. 
ش��کایات مرتبط با یک س��ازمان را می توان ازطریق 
ارائه  مس��تقیم ش��کایت به بخش روابط  عمومی یا در 
بعضی موارد ازطریق مراجع قانونی و… پیگیری کرد. 
بررس��ی شکایات حل وفصل ش��ده و درس گرفتن از 
آنها برای س��ازمان باید از طریق گزارش دهی داخلی 
و فرآیندهای برنامه ریزی پیگیری و در قالب جلسات 
اجرایی و برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی به آنها 

پرداخته شود. 
نتای��ج بررس��ی  ش��کایات و اصالح��ات الزم برای 
تکرارنش��دن آنه��ا در آین��ده بای��د از مرحله حرف و 
برنامه ریزی به مرحله  اجرا برسد. پیگیری و رسیدگی 
به روند شکایت و شیوه مداخله و حضور تمام طرفین 
درگی��ر در این فرآیند باید با سیاس��ت ها، برنامه ها و 

راهکارهای سازمان هماهنگ باشد. 
همچنی��ن اثربخش��ی سیس��تم مدیریت ش��کایت 
و  داخل��ی  س��نجه های  طری��ق  از  بای��د  مش��تری 
ضمانت ه��ای مختل��ف ارزیابی ش��ود. در کن��ار ارائه 
گزارش ها به مدیریت، پیشنهادهای الزم برای اصالح 

و بهبود وضعیت نیز باید ارائه شود. 
توسعه  مداوم

ش��کایات، منبعی ارزش��مند برای توس��عه و بهبود 
س��ازمان ها هستند. س��ازمان ها باید همواره داده ها و 
واکنش های مربوط به شکایات را تجزیه وتحلیل کنند 
و با کاوش در اطالعات به دس��ت آمده، اصالحات الزم 

را در فرآیندها و خدمات اعمال کنند. 

پاسخگویی به شکایت های مشتریان، فرصت طالیی بهبود کسب وکار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 887 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: هرچقدر در ابتدا مسائل روشن تر و 
تقس��یم وظایف دقیق تر باشد، مشکالت آینده کمتر خواهد 
بود. توصیه نخست آن است که همه چیز مکتوب و به صورت 
کامال حقوقی و قانونی ثبت ش��ود. هیچ توافق شفاهی وجود 
نداشته باشد. حتی پیش��نهاد می کنیم یک مشاور حقوقی 
انتخاب کنی��د و توافقات اولیه خودتان را به صورت حقوقی 
در قالب قرارداد و س��هام و اختیارات ثبت کنید. تقریبا برای 

هر نوع اختیار و امتیازی قانون و مقررات کش��ور راهکاری را 
پیشنهاد کرده است. توصیه مهم آن است که قوانین مرتبط 
به وی��ژه قانون تج��ارت را مطالعه کنید تا ب��ا حقوق قانونی 
خودتان و ش��ریک تان کامال آشنا باشید و با اطالعات کامل 
اقدام به تأس��یس ش��رکت و راه اندازی کسب وکارتان کنید. 
توصیه مهم آن اس��ت که مزیت های خودتان و ش��ریک تان 
را بنویسید و براس��اس این قابلیت ها و مزیت ها تقسیم کار 
روشنی را ترسیم کنید. توقعات خودتان را از کار به یکدیگر 
بگویید و آن را مکتوب کنید و سعی کنید بار کل کار تقریبا 

به صورت مس��اوی بین طرفین تقسیم شود. توصیه چهارم 
آن اس��ت که یکی از افراد رییس هیات مدیره شود و دیگری 
مدیرعامل و کلیه اسناد مالی و تعهدآور نیز با امضای طرفین 

قابلیت اجرایی داشته باشد. 
اگر ش�ما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو 
هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق 
ایمی�ل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان 
بگذارید   و پاس�خ خود   را د  ر همین بخش پیگیری 

کنید  .

شراکت 

پرس�ش: تصمیم دارم کسب وکاری را در زمینه واردات تجهیزات کامپیوتر به همراه یکی از آشنایانم راه اندازی کنم. 
نحوه شراکت و نوع تقسیم وظایف باید چگونه باشد که در آینده به کمترین مشکل برخورد کنیم؟ کلینیککسبوکار

 بعد از اشتباه در محیط کار
چه کاری انجام دهیم

هر انسانی در طول زندگی خود بارها اشتباه می کند اما 
هر کسی نمی تواند اشتباهش را جبران کند. جلوگیری از 
اش��تباه غیرممکن بوده و مهم این است که بعد از وقوع 

آن چه کاری انجام شود. 
تص��ور کنید با یک مش��تری مهم در ح��ال مذاکره از 
طریق ایمیل هس��تید و نوش��ته خود را ک��ه هنوز کامل 
نش��ده اس��ت ارس��ال می کنید. یا اینکه حساب و کتاب 
س��ال گذشته را به اش��تباه در گزارش سال جاری لحاظ 
می کنید. همه انس��ان ها در زندگی خود اشتباه می کنند 
و این یک واقعیت اس��ت. اما هم��ه نمی توانند در چنین 
ش��رایطی رفتار حرفه ای داشته باش��ند و این موضوع را 
جب��ران کنند. در ادام��ه این مقاله ب��ه معرفی کارهایی 
می پردازیم که بهتر اس��ت بعد از هر کار اشتباهی انجام 

داده شوند. 

۱-  خسارتی را که وارد کرده اید ارزیابی کنید
حس��ی ک��ه بعد از اش��تباه کردن در انس��ان به وجود 
می آید یکی از بدترین حس های دنیا اس��ت. بهترین کار 
در چنین ش��رایطی این اس��ت که آرامش خود را حفظ 
کنید و موقعیت را بس��نجید. ببینید آی��ا می توانید این 
موضوع را س��ریع حل کنید یا انجام هر اقدامی بی فایده 
است؟ گاهی اوقات هجوم احساسات مانع از این می شود 
که درک درس��تی از موقعیت خود داش��ته باشیم، پس 
بهترین کار این اس��ت که چند دقیقه صبر و ش��رایط را 

ارزیابی کنید. 
۲- با افراد مرتبط صحبت کنید

بعد از اینکه آرامش خود را پیدا و ش��رایط را بررس��ی 
کردید موضوع را خیلی س��ریع با اف��راد دخیل در میان 
بگذارید. رئیس ش��رکت و مشتری های دخیل در جریان 
این اش��تباه، باید بدانند چه اتفاق��ی و به چه دلیلی رخ 
داده است. تقاضای آنها درک جدی بودن اشتباه از طرف 
شما است. در مرحله بعدی باید مطمئن شوند مسئولیت 
کار را پذیرفته و سعی می کنید در آینده چنین اشتباهی 
را انجام ندهید. پس به کارتان اعتراف و اش��تباه را قبول 

کنید. 
۳- بگویید که این اتفاق تکرار نخواهد شد

بعد از وقوع اشتباه باید به فکر جبران آن باشید. البته 
اگر اشتباهی که انجام داده اید در ارتباط با مشتری برند 
اس��ت باید نظر او را نیز جویا شوید. هر مشتری ناراضی 
خس��ارت جبران ناپذیری به برند وارد می کند، بنابراین از 
موقعیت پیش آمده اس��تفاده و رضایت مشتری را جلب 
کنید. مطمئن��ا اگر این کار به خوبی انجام ش��ود رابطه 

مشتری با برند حتی بهتر از قبل خواهد شد. 

۴- علت را بررسی کنید
بعد از آرام ش��دن اوضاع، با خودتان فکر کنید و علت 
اتفاق را بیابید. آیا حجم زیاد کار باعث شده است نتوانید 
پروژه خود را به موقع تحویل دهید؟ ریش��ه مش��کل چه 
بوده اس��ت؟ آیا تأثیر یک کار دیگر باعث بروز آن ش��ده 
اس��ت؟ با خودتان صادق باش��ید و از اشتباه پیش آمده 

برای بهبود عملکرد خود در آینده درس بگیرید. 
۵- اعتماد دیگران را دوباره جلب کنید

با بهبود عملکرد خود به دیگران نش��ان دهید که این 
اتف��اق در آینده تکرار نخواهد ش��د. نتایج و گزارش کار 
خ��ود را مرتبا با رئیس یا س��رگروه در جریان بگذارید و 
اعتم��اد آنها را دوباره جلب کنید. هیچ کاری بیش��تر از 
نشان دادن سعی و تالش نمی تواند اعتماد از دست رفته 

را جبران کند. 
در پایان فراموش نکنید که هر شخصی دچار اشتباه 
می شود. مهم نیست که جلوی اشتباه کردن را بگیرید، 
مهم این است که بعد از بروز آن چه رفتاری از خودتان 
نشان می دهید. ابتدا اش��تباه خود را بپذیرید و بعد از 
جبران آن به دیگران نش��ان دهی��د که از این موضوع 
درس گرفته اید و ای��ن کار را در آینده تکرار نخواهید 

کرد. 
INC/zoomit :منبع
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مسیر موفقیت

مدیریت کیفیت؛ پیش نیاز ضروری 
جلب رضایت مشتریان

مدیری��ت کیفیت، مفه��وم مهمی در زمین��ه تولید و 
خدمات اس��ت که در فرآیندهای آن، بر کیفیت محصول 
نظارت می ش��ود تا محصول نهایی مطابق با طرح اولیه و 

نیازهای مشتری باشد. 
مدیریت کیفی��ت یک مفهوم نس��بتا جدید در زمینه 
تولید و خدمات اس��ت که از ابتدای قرن بیس��تم به آن 
پرداخته شده اس��ت. در این فرآیند، بر کیفیت محصول 
نظارت می ش��ود تا محصول نهایی مطابق با طرح اولیه و 
نیازهای مشتری باش��د. البته این نظارت تنها تا ساخت 
محصول نیس��ت و خدمات پس از فروش را نیز ش��امل 
می ش��ود.  در ادام��ه قصد داریم برخی اص��ول مدیریت 

کیفیت را بررسی کنیم. 

تمرکز بر مشتری
به گزارش نوپانا، هر سازمانی به مشتریان خود وابسته 
اس��ت و وظیفه دارد نیازهای مش��تریان خود را برآورده 
کند؛ پس سازمان باید برای این کار برنامه ریزی و تالش 
کافی داش��ته باشد. این اصل، س��ود و سهام سازمان در 
ب��ازار را افزایش می دهد. قطعاً اگر مش��تری متوجه این 
موضوع ش��ود که نیازهایش برای شما مهم است و برای 
حل آنها تالش می کنید، به س��ازمان شما وفادار می شود 
و ای��ن موضوع به بقای س��ازمان ش��ما در تجارت کمک 
می کند. همچنین با این اصل می توانید از منابع سازمان 

به شکل درست و بهینه استفاده کنید. 

راهبری
مدیر سازمان که راهبری آن را بر عهده دارد، باید سازمان 
و اهداف سازمانی را به صورت کاماًل یکپارچه دربیاورد. مدیر 
سازمان با مهارت راهبری خود، انگیزه الزم در کارمندان را 
به وجود می آورد. همچنی��ن راهبر باید بتواند تعامل را در 

بخش های مختلف سازمان برقرار کند. 

مشارکت کارکنان
کارکنان برای سازمان بسیار مهم هستند و مهارت های 
آنان برای س��ازمان یک امتیاز محسوب می شود. تعهد و 
مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان خالقیت به 
وج��ود می آورد. با اجرای این اصل کارکنان اهمیت خود 
در س��ازمان را درک می کنند و محدودیت های عملکرد 
خود را شناسایی می کنند. همچنین کارکنان در می یابند 

که باید برای عملکرد خود پاسخگو باشند. 

رویکرد فرآیندی
زمانی ک��ه فعالیت ها در س��ازمان به ص��ورت فرآیندی 
مدیریت شوند، اثربخشی بهتری خواهند داشت. رویکرد 
فرْآیندی هزینه کمتر، چرخه زمانی کوتاه تر یک عملیات 

و نتایج بهتر برای سازمان به ارمغان می آورد.
 

ابزار و خدمات سئو
نام استارت آپ: مرکز سئو ایران

seosazi. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: ابزار و خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت
توضیح بیشتر: 

مرکز تخصصی سئو ایران )ابزار و خدمات بهینه سازی 
وب س��ایت( نخس��تین مرکز با ابزار تخصص��ی، آنالین، 

رایگان و بومی خدمات مرکز سئو ایران است.
آنالیز تخصصی و کامل وب س��ایت، تولید نقشه کامل 
س��ایت، مانیتورینگ وب س��ایت، تش��خیص لینک های 
شکسته سایت، بررسی سرعت بارگذاری سایت، بررسی 
وضعی��ت کلم��ات کلیدی، پیش��نهاد کلم��ات کلیدی، 
موقعی��ت کلمات کلی��دی در گوگل و پش��تیبانی فنی 
بهینه س��ازی وب س��ایت برای موتورهای جس��ت وجو با 
seosazi. com بس��یار آسان است. س��ایت خود را در 

رتبه اول گوگل قرار دهید.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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