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گزارش »فرصت امروز« از دالیل رد کلیات الیحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس

 72 ساعت
برای نجات بودجه! 

روز یکشنبه و در برفی ترین روز سال در مجلس شورای اسالمی اتفاقی عجیب رخ داد و کلیات الیحه بودجه 97 
از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس رد شد. البته رد کلیات الیحه بودجه پیش از این در کمیسیون تلفیق 
س��ابقه داش��ت، اما رد آن در صحن علنی مجلس، اتفاقی کم س��ابقه بود. به این ترتیب، با مخالفت 120 نماینده 
مجلس و تنها 83 رأی موافق از 216 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، حاال کمیسیون تلفیق سه روز فرصت 
دارد ت��ا اصالحات م��ورد نظر نمایندگان مجلس را در الیحه بودجه اعمال کن��د و بار دیگر آن را به صحن علنی 
بیاورد؛ اتفاقی که پیام روشن و واضح آن، مخالفت نمایندگان مجلس با سیاهه دخل و خرج دولت در یک سال...

آسیب شناسی شرایط محیطی حاکم بر شبکه بانکی

 گنجینه اعتماد عمومی
به بانک ها را مخدوش نکنیم

4

2
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نگاهی به گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع هدفمندی

سهم یارانه ها از افزایش قیمت انرژی چقدر بود؟ 

پنج راهکار برای صرفه جویی در زمان
20 میلیاردر جوان و خودساخته

نگارش ایمیل به سبک استیو جابز
غول های کوچک فوربس در سال 2017 
طبقه بندی مشتریان در برندینگ موفق

اعتماد به برند چه تأثیری بر وفاداری مشتریان دارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تصمیم احتمالی دل
 برای عرضه عمومی سهام
یا افزودن مالکان جدید

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
جزئیـات طـرح ترافیک جدید را تشـریح کـرد و گفت 

الیحه پیشـنهادی شهرداری تهران هفته جاری 
در صحن علنی شورا مطرح خواهد شد...

 نگاهی به جزئیات
طرح ترافیک جدید تهران

یادداشت
2 شرط برقراری عدالت 

اقتصادی

اقتصاد آزاد و اطالعات شفاف 
دولت هاست،  کالسیک  وظیفه 
ام��ا واقعیت این اس��ت که در 
اقتصاد کشور ما دولت که باید 
نقش داور را ایفا کند متأسفانه 
وارد بازی می ش��ود و زمانی که 
این اتفاق می افتد دولت به هر 
حال مجبور است به نفع طرفی 
که نزدیک به آن اس��ت اعمال 
نظر کند. اگر دولت و نهادهای 
آن نباش��ند یا وظیفه خودشان 
را آنچنان که باید انجام ندهند 
اقتص��اد بازار نمی تواند به ثبات 
برس��د. ب��رای تحق��ق عدالت 
اقتص��ادی، دولت ه��ا بای��د دو 
کار اساس��ی انجام دهند: یکی 
طراحی سیستم مالیاتی کارآمد 
و دیگری، طراحی یک سیستم 

تأمین  اجتماعی کارا. 
این دو اقدام سبب می شود از 
مح��ل درآمد مالیاتی افرادی که 
زیر خط فقر هستند نیازهای شان 
تأمین ش��ود. این همان چیزی 
اس��ت که م��ا در کش��ورهایی 
مانند سوئد و دانمارک مشاهده 
می کنیم و از زمانی که فرد به دنیا 
می آید تا زمان مرگش از امکانات 

بیم��ه تأمین  اجتماعی 
2برخوردار است...

مهدی پازوکی
 کارشناس اقتصادی

کلی��ات الیح��ه بودج��ه 97 در حال��ی در 
صح��ن علنی مجلس از س��وی نمایندگان رد 
ش��د که ازجمله مهم ترین دالی��ل آن، برنامه 
نامش��خص دولت برای غربالگری یارانه بگیران 
و نگرانی از حذف حدود 30میلیون یارانه بگیر 
اس��ت. در واقع، بعد از اینک��ه بندهای مربوط 
به هدفمن��دی یارانه ها در کمیس��یون تلفیق 
مجل��س مورد بررس��ی قرار گرفت و س��پس 
همراه با کلیات الیحه به صحن علنی رفت، اما 
از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس رد 
شد و بار دیگر به کمیسیون تلفیق برگشته تا 

مجددا مورد بررسی قرار گیرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یکی از م��واردی که در 
نظ��ر مخالف��ان تکرار ش��د مرب��وط به حذف 
یارانه بگی��ران و برنام��ه دول��ت در ای��ن مورد 
اس��ت. در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی 
ش��ده بود تاحدود 23 ه��زار میلیارد تومان به 
یارانه بگیران پرداخت شود که این در مقایسه 
ب��ا ۴2 هزار میلی��اردی که در طول س��ال به 

ای��ن موضوع اختص��اص پی��دا می کند حدود 
19هزارمیلیارد تومان کاهش داش��ت. بر این 
اس��اس باید ح��دود 3۴میلیون نف��ر از جمع 
ح��دود 77میلیونی فعلی حذف می ش��دند تا 
منبع 23 ه��زار میلیاردی بتواند پاس��خگوی 

پرداختی ها در طول سال 1397 باشد. 
البته این تعداد 3۴ میلیونی در ادامه از سوی 
دول��ت نیز به گون��ه ای مورد تأیید ق��رار گرفت 
و طولی هم نکش��ید که در کمیس��یون تلفیق 
تصوی��ب ش��د، ول��ی از زمانی که دول��ت الیحه 
بودجه را به مجلس برد تا هنگامی که در تلفیق 
به تصویب رس��ید هی��چ گاه برنامه خ��ود برای 
غربالگری جمعیت یارانه بگیران و حذف بیش از 
30 میلیونی را اعالم نکرده و پیش��نهاد خود را 
برای اجرا منوط به تصویب مجلس دانس��ت که 

البته در نهایت تلفیق آن را تصویب کرد. 
اما اتفاقی که افتاد این بود که در کمیسیون 
تلفیق تبصره هدفمندی یارانه ها با یک تفاوت 
مهم روبه رو ش��د و آن ه��م این که به صراحت 

اعالم کرد دولت باید در س��ه ماه ابتدایی سال 
آین��ده به طور تدریج��ی یارانه بگیران را حذف 
کند و افرادی که مایل به بررسی تراکنش های 
مالی و آزمون وضعیت از سوی دولت نیستند 
می توانن��د از دریافت یارانه انصراف دهند. این 
مصوب��ه که تأکید داش��ت یارانه بگیران یا باید 
انصراف دهند یا این که حساب های بانکی آنها 
ب��رای غربالگری چک خواهد ش��د در ادامه با 
واکنش های متفاوتی از سوی مسئوالن دولتی 
همراه بود. احمد میدری - معاون وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی- در اظهاراتی اعالم کرد 
اگر کس��ی یارانه می خواهد باید رضایت دهد 
که حس��اب بانکی وی بررسی شود. البته او از 
این که نمایندگان در تبصره )1۴( این موضوع 
را مصوب ک��رده بودند ابراز رضایتمندی کرد، 
ولی اعالم اخیر نوبخت -رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه- ب��ر این ب��ود که دول��ت حاضر به 
بررسی حس��اب های مردم نیست و این کار را 

انجام نمی دهد. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت که در حال 
حاضر رونق مس��کن مصرفی ایجاد شده و دیگر 
ش��اهد رونق به شکل سفته بازی در بازار مسکن 

نخواهیم بود. 
حسین عبده تبریزی در گفت وگو با مهر، درباره 
تسهیالت خرید مسکن افزود: من معتقدم مردم 
باید بتوانند بدون وام خانه دار شوند، اما در حال 
حاضر گروه کوچکی از اقشار خاص جامعه، این 
امکان را دارند که مسکن را بدون وام خرید، تهیه 

کنند. 
او ادام��ه داد: نق��ش دولت ه��ا این اس��ت که 
ب��ه مردم کمک کنن��د تا بتوانند با اس��تفاده از 
تس��هیالت خانه دار شوند، چون مسکن از محل 
»پس انداز گذش��ته« تهیه نمی شود. قرار نیست 
افراد در سن 60سالگی خانه دار شوند. یک زوج 
که در سن بیست و چندسالگی ازدواج می کنند، 
می خواهند در همان زمان خانه دار شوند، بنابراین 
باید با »پس انداز آینده«، امکان خانه دارشدن را 

فراهم کرد. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 
استقبال مردم از وام های ارزان  قیمت بانک عامل 
بخش مسکن به همین دلیل افزایش یافته است، 
اف��زود: بانک های دیگر نمی توانند با س��ودهای 
تک رقم��ی و پایین تس��هیالت خرید مس��کن 

بدهند، چون از س��وی دیگ��ر در حال پرداخت 
سودهای 1۵درصد و باالتر به سپرده ها هستند. 
در نتیجه سود تسهیالت آنها باید بیشتر از این 
رقم باشد که بازپرداخت آن، خارج از استطاعت 
زوج های جوان است؛ در تمام دنیا نیز 90درصد 

مردم با وام های ارزان قیمت خانه دار می شوند. 
وی درباره نقش دولت در تامین مسکن تصریح 
کرد: س��االنه 6۵0 تا 670 هزار ازدواج در کشور 
رخ می ده��د، بنابراین نیاز به مس��کن همچنان 
وج��ود دارد، اما نه دولت و نه بازار، هرگز به این 
سمت حرکت نخواهند کرد که مردم از راه خرید 
و فروش مس��کن و س��فته بازی، به سود برسند؛ 
این نوع رونق مسکن هرگز شکل نخواهد گرفت. 
عبده تبریزی ادامه داد: از آنجایی که مسکن به 
اندازه کافی تولید شده، امکان سوداگری مسکن 
دیگر وجود ندارد، اما رونق مس��کن مصرفی در 
حال حاضر ایجاد شده است و صندوق پس انداز 
مس��کن یکم نی��ز در این رون��ق مصرفی نقش 
داش��ته است؛ البته ارقامی که پرداخت می شود، 
کافی نیس��ت. به نظر من، این نرخ رونق مسکن 
در س��ال های آینده ادامه دارد و نقش دولت در 
این زمینه تنها این است که می تواند به نهادهای 
پول��ی و مالی کم��ک کند تا تس��هیالت خرید 
مس��کن بدهند. دولت در شرایط فعلی با توجه 

به محدودیت منابع، کمک کوچکی می تواند ارائه 
دهد. دیگر شرایط اینکه دولت مانند مسکن مهر، 
2میلیون واحد بسازد وجود ندارد و در تمام دنیا 

این نوع اقدامات منسوخ شده است. 
او ادامه داد: قیمت مس��کن امس��ال بیش از 
نرخ تورم افزایش نیافته اس��ت و از س��وی دیگر 
با توجه به اینکه واحد مس��کونی در کشور زیاد 
داری��م، با کمب��ود واحد مس��کونی ارزان قیمت 
مواجه نخواهیم شد، ولی با این حال، دولت باید 

به ساخت و ساز مسکن کمک کند. 
به گفته عبده  تبریزی، در تمام دنیا شهرداری ها 
اگر احس��اس کنند کمبود مس��کن وجود دارد، 
خودش��ان اق��دام به س��اخت واحد مس��کونی 
می کنند و همواره نرخ عرضه مسکن را 8درصد 
از نرخ تقاضا باالتر نگه می دارند؛ به این معنی که 
در دنیا همیشه شهرداری ها 8درصد خانه خالی 
نگه می دارند تا از س��فته بازی مسکن جلوگیری 
ش��ود؛ این سیاس��ت را ما هم باید تعقیب کنیم 
و ش��هرداری های ما این ت��وان را دارند، اما علت 
آن اس��ت که دولت آماری از وضعیت مس��کن 
نمی دهد و ناگه��ان 200 ه��زار واحد صنفی و 
مغازه س��اخته می ش��ود که خالی است، ولی از 
سوی دیگر با کمبود واحد مسکونی ممکن است 

مواجه شویم. 

قیمت مسکن بیش از نرخ تورم افزایش نیافت

رونق مسکن مصرفی ادامه دارد

ترکش یارانه به بودجه خورد
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روز یکش��نبه و در برفی ترین 
روز س��ال در مجل��س ش��ورای 
اس��امی اتفاقی عجیب رخ داد 
و کلی��ات الیحه بودج��ه 97 از 
س��وی نماین��دگان در صح��ن 
علنی مجلس رد ش��د. البته رد 
کلی��ات الیحه بودج��ه پیش از 
این در کمیسیون تلفیق سابقه 
داش��ت، ام��ا رد آن در صح��ن 
علنی مجلس، اتفاقی کم س��ابقه 
بود. به ای��ن ترتیب، با مخالفت 
120 نماین��ده مجل��س و تنها 
83 رأی مواف��ق از 216 نماینده 
حاض��ر در صحن علنی مجلس، 
حاال کمیس��یون تلفیق سه روز 
فرصت دارد ت��ا اصاحات مورد 
نظ��ر نمایندگان مجل��س را در 
الیح��ه بودج��ه اعم��ال کند و 
بار دیگ��ر آن را به صحن علنی 
بیاورد؛ اتفاقی که پیام روشن و 
واض��ح آن، مخالفت نمایندگان 
مجلس با س��یاهه دخل و خرج 
دولت در یک سال آینده است و 
البته تحلیل و واکاوی این اتفاق 
بدون توجه به وقایع و اعتراضات 
یک ماه گذشته بی نتیجه است.

آخری��ن ب��ار ک��ه نمایندگان 

مجل��س کلیات الیح��ه بودجه 
را رد کردن��د س��ال آخر دولت 
دهم ب��ود که الیح��ه بودجه با 
84 روز تأخیر ب��ه مجلس ارائه 
شد و در نهایت نیز مجلس پس 
از رد بودج��ه و با توجه به نبود 
زمان برای تصمیم گیری، الیحه 
س��ه دوازدهم بودجه را تصویب 
کرد ت��ا کش��ور دچار مش��کل 
نش��ود. اما تفاوت امسال با سال 
یاد شده در این است که الیحه 
بودج��ه 97 در موع��د مقرر به 
بنابراین  تحویل ش��ده،  مجلس 
نماین��دگان مجل��س فرصت و 
زمان کافی برای بررس��ی را در 

اختیار دارند. 
به گزارش ات��اق تهران، حاال 
ام��ا با توجه به رد کلیات بودجه 
س��ال 1397 در صح��ن علنی 
مجلس، س��ؤال اصلی این است 
که سرنوشت الیحه سال آینده 
چه می ش��ود؟ با توجه به اینکه 
زمان کافی برای تغییر و اصاح 
بودجه وجود دارد، روز یکشنبه 
و بعد از پایان رأی گیری، رئیس 
مجلس ب��ه کمیس��یون بودجه 
و تلفی��ق مجل��س 72 س��اعت 

فرصت داد تا برای اصاح موارد 
ط��رح ش��ده در مجل��س اقدام 
کنند و بار دیگر الیحه به صحن 

بازگردد. 

چرا الیحه رد شد؟ 
الیح��ه بودج��ه س��ال 97 از 
همان روزی ک��ه رئیس جمهور 
آن را به مجلس ارائه داد تا روز 
یکش��نبه که کلیات آن رد شد 
روبه رو  بس��یاری  با حاشیه های 
ب��ود و می ت��وان آن را یک��ی از 
حاشیه س��ازترین لوای��ح بودجه 
در طول س��الیان اخیر دانست. 
نیمی  همچ��ون حذف  مواردی 
از یارانه بگی��ران، افزایش قیمت 
افزای��ش  ان��رژی،  حامل ه��ای 
عوارض خروج از کشور و... تنها 
بخش کوچکی از حاش��یه هایی 
ب��وده ک��ه در حدود ی��ک ماه 
حدیث های  و  ح��رف  گذش��ته 
بس��یاری برای الیح��ه دولت به 
جامعه شناس��ان  و  آورده  وجود 
بسیاری آن را سرچشمه شروع 

اعتراضات اخیر می دانند. 
البت��ه الیحه بودج��ه باتوجه 
ب��ه اعتراضات��ی ک��ه در برخی 

از ش��هرهای کش��ور به شرایط 
اقتص��ادی و اجتماع��ی کش��ور 
صورت گرفت ابتدا در کمیسیون 
دس��تخوش  مجل��س  تلفی��ق 
تغییرات شد تا آنجا که اعتراض 
رئیس جمهور را به دنبال داشت، 
اما گویا این تغییرات آنچنان که 
باید و ش��اید برای تعداد زیادی 
از نماین��دگان کاف��ی نب��وده و 
موجب ش��ده تا کلی��ات الیحه 
بودج��ه در صحن علنی مجلس 
رد ش��ود. در همی��ن زمین��ه، 
غامرض��ا تاجگ��ردون رئی��س 
کمیس��یون تلفی��ق مجلس روز 
یکشنبه اعام کرد:  »نمایندگان 
دیدگاه های مختلفی نس��بت به 
دولت  عملکرده��ای  از  برخ��ی 
داش��تند و بخشی از نمایندگان 
دی��دگاه سیاس��ی داش��تند که 
در هر صورت موجب ش��د رأی 
ندهند و کلی��ات الیحه بودجه 
رد ش��د. باید نظرات دوس��تان 
نماینده مجلس در کمیس��یون 
تلفیق بررسی ش��ود. بخشی از 
نماین��دگان در خص��وص ن��وع 
مصرف و روش برداشت هایی که 
قرار است از صندوق توسعه ملی 

ص��ورت بگیرد، حرف داش��تند. 
بخشی از نمایندگان مجلس نیز 
یارانه ها  در خصوص هدفمندی 
ابهاماتی دارند که باید به صورت 
س��ریع تر و روان تر این موضوع 

روشن شود.«
از  بس��یاری  اعتق��اد  ب��ه 
 کارشناس��ان، ح��ذف ح��دود

از  نف��ر  میلی��ون   30
یارانه در سال  دریافت کنندگان 
آینده، حذف 59 نهاد و مؤسسه 
فرهنگ��ی از ج��دول 17 الیحه 
بودجه و افزودن 10 هزار میلیارد 
تومان از سوی کمیسیون تلفیق 
به بودجه سال آینده مهم ترین 
دالیلی ب��وده که باعث ش��ده 
اس��ت کلیات الیحه بودجه رد 
ش��ود؛ مواردی که ح��اال باید 
دی��د آی��ا باعث عقب نش��ینی 
کمیس��یون تلفی��ق مجلس از 
تغییراتی که داده می ش��ود یا 
نه؟ برای حف��ظ الیحه بودجه 
حاال اعضای کمیس��یون تلفیق 
72 ساعت فرصت دارند و باید 
دید در نهایت سرنوشت الیحه 
بودجه 97 در کشاکش دولت و 

مجلس به کجا می رسد! 

گزارش »فرصت امروز« از دالیل رد کلیات الیحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس

72 ساعت برای نجات بودجه! 

با نرخ رش��د متوسط جهانی، 
نرخ بی��کاری به احتم��ال زیاد 
ب��االی 192 میلیون نفر خواهد 

بود. 
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از 
سازمان جهانی کار، گای رایدر- 
دبی��ر کل این س��ازمان- گفت: 
هر چن��د وضعیت بی��کاری در 
جهان به سطح متعادلی رسیده 
اس��ت اما جهان نتوانسته است 
اش��تغال زایی کافی داشته باشد 
و کمبود ش��غل مناس��ب هنوز 

باقی  است. 
سازمان جهانی کار در گزارش 
خود با عنوان »اش��تغال جهانی 
و چشم انداز اجتماعی: روندهای 
نرخ  اندازه گی��ری  ب��ه   »2018
اشتغال و شاخصه های اجتماعی 
در س��طح جهان��ی و منطقه ای 
پرداخت و تعدیات س��اختاری 
و پیامدهای کیفیت ش��غل های 
آینده را تجزی��ه و تحلیل کرد. 
طبق این گزارش، پس از آن که 
اقتص��اد جهان در س��ال 2016 
رکورد رش��د زی��ر 3.2 درصدی 
را شکس��ت، رش��د جهان��ی در 
س��ال 2017 ب��ه 3.6 درص��د 
رس��ید که این گستردگی رشد 
با توس��عه کش��ورهای در حال 
توس��عه، نوظهور و توسعه یافته 
حاصل ش��د. ب��ه دلی��ل عادی 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  ش��دن 
اقتصاده��ای  از  بس��یاری  در 
ب��زرگ، نب��ودن سیاس��ت های 

مح��رک مؤث��ر و باق��ی ماندن 
در سطح  ثابت  س��رمایه گذاری 
متوسط، رشد آینده هم احتماال 
زیر 4 درصد باقی خواهد ماند. 

بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش، نرخ 
بی��کاری  ش��ده  هدف گ��ذاری 
جهانی پس از سه سال افزایش، 
در ح��ال تغییر جهت اس��ت و 
احتم��اال تا س��ال 2019 بدون 
تغییر باقی خواه��د ماند با این 
حال، ب��ا ورود افراد بیش��تر به 
بازار کار به نظر می رس��د تعداد 
بی��کاران در جه��ان در س��ال 
2018 ب��االی 192 میلیون نفر 
باق��ی بماند و در س��ال 2019 
احتماال 1.3 میلیون نفر بیش��تر 

شود. 

تعداد مشاغل آسیب پذیر رو 
به افزایش است

ای��ن گزارش همچنین اش��اره 
کرده است تعداد کارکنان شاغل 
در مش��اغل آس��یب پذیر چ��ون 
افرادی ک��ه کار خود را راه اندازی 
کرده اند یا مشاغل خانوادگی، در 
سال های پیش رو افزایش خواهد 
یافت. دس��تاوردهای مؤثری که 
در کاهش مشاغل آسیب پذیر به 
دست آمده بود هم از سال 2012 
متوقف شده اس��ت. تخمین زده 
می ش��ود در س��ال 2017 حدود 
42 درصد کارکنان )1.4 میلیارد 
نفر( در سراسر جهان در مشاغل 
آس��یب پذیر مش��غول بوده اند و 

انتظار می رود این نسبت به ویژه 
در کش��ورهای در حال توسعه و 
نوظهور باال باقی بماند. )به ترتیب 
76 درص��د و 46 درصد( به طرز 
نگران کنن��ده ای احتمال می رود 
تعداد افراد ش��اغل در مش��اغل 
آسیب پذیر در س��ال های 2018 
و 2019، س��االنه 17 میلیون نفر 

بیشتر شود. 

نرخ کند کاهش تعداد 
شاغالن زیر خط فقر

طب��ق ای��ن گ��زارش، ب��ازار 
جهان��ی کار پیش��رفت ضعیفی 
در مقابل��ه با مس��ئله ش��اغان 
زیر خط فقر داش��ته اس��ت، در 
س��ال 2017 تعداد شاغان زیر 
خط فقر گس��ترده باقی ماند و 
بی��ش از 300 میلی��ون کارگر 
در  و  نوظه��ور  کش��ورهای  در 
 حال توس��عه، درآم��د کمتر از 

1.90 دالر در روز داشته اند. 
کارش��ناس  کان-  اس��تفان 
اقتصادی س��ازمان جهانی کار و 
این گزارش می گوید:  مس��ئول 
در کش��ورهای در حال توسعه، 
پیش��رفت در کاهش ش��اغان 
فقیر در مقایسه با توسعه نیروی 
کار بسیار کم بوده است. انتظار 
م��ی رود در س��ال های پیش رو 
تع��داد ش��اغانی ک��ه در فق��ر 
 مطل��ق زندگ��ی می کنند باالی

114 میلی��ون نفر باش��د که 40 
درصد از کل شاغان سال 2018 

را تحت تأثیر قرار می دهد. 
از س��وی دیگ��ر، کش��ورهای 
نوظه��ور پیش��رفت های مؤثری 
در کاهش ش��اغان در وضعیت 
فق��ر مطلق داش��ته اند و برآورد 
 ،2017 س��ال  در   می ش��ود 
190 میلیون نفر یعنی کمتر از 
8 درص��د کارگ��ران آنها در فقر 

مطلق بوده اند. 
ش��یوع فق��ر مطل��ق در بین 
ش��اغان می تواند متوقف شود 
و احتم��اال در س��ال 2018 و 
10میلی��ون  س��االنه   ،2019
نف��ر کمتر ش��ود، ه��ر چند که 
ش��اغان فقی��ری ک��ه درآم��د 
آنها روزان��ه 1.90 تا 3.10دالر 
اس��ت، همچنان تع��داد باالیی 
از جمعیت ش��اغان را تشکیل 
خواهن��د داد و 430 میلی��ون 
نف��ر از کارگران کش��ورهای در 
حال توس��عه و نوظهور را شامل 

خواهد شد. 

بیشترین و کمترین افزایش 
دستمزدها

بیشترین  مجارس��تان  امسال 
افزای��ش دس��تمزد را خواه��د 
انگلی��س  درحالی ک��ه  داش��ت 
نه تنه��ا دس��تمزدها را افزایش 
نخواه��د داد بلک��ه بیش��ترین 

کاهش را هم خواهد داشت! 
به گزارش استاتیس��تا، کنگره 
لندن )تی.  اتحادیه معامله گران 
یو. س��ی( افزایش دستمزدهای 

اقتصادهای توسعه یافته در سال 
2018 را پیش بینی کرده است. 
ای��ن پیش بین��ی ح��اوی اخبار 
خوب��ی ب��رای کارگ��ران برخی 
کش��ورهای اروپای شرقی نظیر 
مجارس��تان، لتونی و لهس��تان 
اس��ت که پیش بینی می ش��ود 
رک��ورددار افزایش دس��تمزدها 
باش��ند، درحالی ک��ه روزه��ای 
انتظار کارگران  س��خت تری در 
انگلیس��ی اس��ت که کشورشان 
ب��ه زودی از اتحادیه اروپا خارج 

خواهد شد. 
طب��ق پیش بینی های تی. یو. 
س��ی، مجارس��تان با 4.9درصد 
افزای��ش، لتونی ب��ا 4.1 درصد 
افزایش، لهس��تان با 3.8 درصد 
با   افزای��ش، جمه��وری چ��ک 
3.7 درصد افزایش و اس��لوونی 
ب��ا 3.5 درص��د افزای��ش، ب��ه 
ترتیب در رده های اول تا پنجم 
بیش��ترین  دارای  کش��ورهای 
افزایش دس��تمزدها قرار دارند. 
آمریکا با 1.2 درصد افزایش در 

رده دوازدهم قرار دارد. 
دس��تمزدها در سوئیس هیچ 
گون��ه تغییری نخواهد داش��ت. 
در انتهای جدول نیز سه کشور 
وج��ود دارند که دس��تمزدهای 
آنه��ا کاه��ش خواه��د یاف��ت: 
منفی  اس��پانیا  در  دس��تمزدها 
 0.1 درص��د، در ایتالی��ا منف��ی 
0.6 درص��د و در انگلیس منفی 
0.7 درصد کاهش خواهند داشت. 

نرخ جهانی بیکاری به روایت سازمان جهانی کار

بیشترین و کمترین افزایش دستمزدها متعلق به کدام کشورهاست؟ 

گزارش2

اقتصاد جهان

عملکرد اقتصاد اروپا در سال 2017
موتورها روشن است

»کیوزد« در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصاد اروپا در 
سال 2017 پرداخته و معتقد است که اروپا سال 2017 
را تحت بهترین ش��رایط شروع نکرد. برگزیت موضوعی 
تازه بود و بسیار مشکل ساز به نظر می رسید. قدیمی ترین 
بان��ک ایتالی��ا از دور خارج ش��ده ب��ود و مجموعه ای از 
انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی در پیش بود که 

سرمایه گذاران را بسیار نامطمئن و عصبی کرده بود.
در ای��ن گزارش به نق��ل از آینده نگر می خوانیم: حاال 
12ماه از آن زمان می گذرد و موفقیت اقتصاد اروپا در این 
یک سال چنان غافلگیرکننده و خوشایند بوده است که 
کارشناسان از به کار بردن کلمه هایی مثل »شکوفایی« و 

»رونق« در موردش ابایی ندارند.
ماه گذشته، صندوق بین المللی پول اعام کرد احیای 
اقتصاد اروپا چنان قوی بوده که به سایر نقاط جهان هم 
س��رایت کرده اس��ت و منطقه اروپا را به »موتور تجارت 

جهانی« و رشد اقتصادی بدل کرده است.
پیش بینی می شود که رشد حوزه یورو در سال 2017 
بالغ بر 2.2درصد بوده باشد. به گفته کمیسیون اروپایی، 
این سریع ترین رش��د در یک دهه اخیر در اروپا خواهد 

بود.
در عین حال یورو نیز اوضاع خوبی داش��ته است. این 
واحد پول مشترک اروپایی احتماال در سال 2017 ارزش 

خود را در برابر دالر به میزان 13درصد باال برده است.
پیش بینی می شود که در سال 2018 نیز یورو همچنان 
ارزش خود را در برابر دالر باالتر ببرد. این موضع هم در 
بین مبادله کنندگان یورو و هم در بین صاحبان کس��ب 
و کار دیده می ش��ود. ش��اخص اعتماد کسب و کار ها در 
منطقه اروپا حاال به س��طح باالیی رس��یده اس��ت )این 
ش��اخص، میزان خوش بینی یا بدبینی مدیران کسب و 
کارها نس��بت به آینده شرکت یا سازمان شان را ارزیابی 
می کند و همچنین یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی 
کشور به دس��ت می دهد(. در فرانس��ه که دولت نسبتا 
محبوب امانوئل مکرون بر سر قدرت است و اصاحات در 
حوزه کار را ش��روع کرده است، این شاخص در باالترین 

سطح خود از سال 2007 تاکنون قرار دارد.
در همین حال، کشورهای جنوبی اروپا نیز که در سال 
2012 در وضعیت بسیار سختی از بحران بدهی ها قرار 
داشتند، امسال اوضاع بهتری را پشت سر گذاشتند. مثا 
در ماه اکتبر امس��ال، اس اندپی )اس��تاندارد اند پورز( به 
شکلی غیرمنتظره رتبه اعتباری ایتالیا را برای اولین بار 
در س��ه دهه اخیر باال برد. یک ماه پیش تر هم استاندارد 
ان��د پورز پرتغ��ال را در رتب��ه ای بهتر از گذش��ته برای 

سرمایه گذاری قرار داد.
اما یکی از بهترین نش��انه های بهبود وضعیت اروپا را 
می توان در یونان مش��اهده کرد. همین دو س��ال پیش 
یونان در خطر بیرون افتادن از حوزه یورو قرار گرفته بود 
و به نهادهای مالی اروپا وابستگی شدیدی پیدا کرده بود، 
اما امس��ال توانس��ت به بازار اوراق قرضه بازگردد و رتبه 
اعتباری آن هم توس��ط فیچ و هم توس��ط مودیز بهبود 

پیدا کرد.
اما در خارج از حوزه یورو نیز می توان وضعیت خوبی را 
مشاهده کرد. سه اقتصاد بزرگ شرق اروپا در چند سال 
اخیر رشد اقتصادی سریعی داشته اند؛ به طوری که این 
سه کشور - یعنی لهس��تان، جمهوری چک و رومانی- 
حاال تورم قابل مدیریت، رش��د ب��اال و کاهش بیکاری را 

تجربه می کنند.
البته هنوز ریس��ک های زیادی در اروپا وجود دارد که 
کارشناس��ان در س��ال 2018 آنها را تحت نظر خواهند 
داشت. از آن جمله می توان به معضل »شغل های خوب و 
دستمزد پایین« اشاره کرد که کارشناسان اچ اس بی سی 
در م��وردش هش��دار داده ان��د. دس��تمزدها باید هرچه 
سریع تر باال برود تا مصرف هم افزایش پیدا کند. به گفته 
اچ اس بی سی، نمی توان فرض کرد که بازارهای اروپایی به 
رشد خود ادامه بدهند، اما دستمزدها پایین بماند و رشد 

تولید هم افزایش خیلی زیادی نداشته باشد.
جالب اینجاست که برخی از کشورهای اروپای شرقی 
عک��س این مش��کل را دارند؛ یعنی دس��تمزدها در این 
کشورها با سرعت افزایش پیدا کرده و دارد از رشد تولید 
پیشی می گیرد و ممکن است در آینده نزدیک، اقتصاد 

این کشورها را دچار دردسر کند.
در این میان، شاید بتوان گفت که دغدغه اصلی اروپا 
در س��ال آینده میادی باید از سیاست باشد. اوج گیری 
پوپولیس��م و روی کار آمدن دولت های راست گرا نوعی 
بی اطمینانی به اوضاع را در برخی کشورهای اروپایی به 
وجود آورده و روی سرمایه گذاران نیز تاثیر منفی داشته 
اس��ت. حتی در آلمان نیز معضل سیاس��ی و مشکل در 
تش��کیل دولت ائتافی دارد حوزه ی��ورو را دچار تهدید 
بی ثباتی می کند. در کشورهایی مثل اسپانیا که مسئله 
سیاس��ی بزرگی مثل جدایی طلبی کاتالونی��ا رخ داده، 
اوضاع بدتر هم هس��ت. در ایتالیا قرار است انتخابات به 
زودی برگزار شود و یک حزب ضد جریان غالب احتماال 
به قدرت خواهد رسید که باز هم به سود سرمایه گذاران 
نیست. در اتریش پوپولیسم راس��ت افراطی به پیروزی 
رسیده و خود را وارد دولت ائتافی کرده است. معضات 
سیاس��ی در کش��ورهایی مثل لهس��تان ه��م اوضاع را 

پیچیده تر کرده است.
در این میان اما نباید به این نکته بی توجه بود که سال 
خوب اقتصاد اروپا در میانه سال بد سیاسی آن - انتخابات 
متشتت آلمان و جدایی طلبی کاتالونیا و مسائل سیاسی 
دیگر- رخ داد. اینها باعث مقابله با رشد اقتصادی نشدند و 
بنابراین، احتمالش هست که اقتصاد اروپا در سال 2018 

نیز آنقدرها از بحران های سیاسی ضربه نخورد. 

یادداشت

2 شرط برقراری عدالت اقتصادی

اقتص��اد آزاد و اطاع��ات ش��فاف وظیف��ه کاس��یک 
دولت هاس��ت، اما واقعیت این اس��ت که در اقتصاد کشور 
ما دولت که باید نقش داور را ایفا کند متأسفانه وارد بازی 
می ش��ود و زمانی که این اتف��اق می افتد دولت به هر حال 
مجبور است به نفع طرفی که نزدیک به آن است اعمال نظر 
کند. اگر دولت و نهادهای آن نباشند یا وظیفه خودشان را 
آنچنان که باید انجام ندهند اقتصاد بازار نمی تواند به ثبات 
برس��د. برای تحقق عدالت اقتصادی، دولت ها باید دو کار 
اساسی انجام دهند: یکی طراحی سیستم مالیاتی کارآمد و 

دیگری، طراحی یک سیستم تأمین  اجتماعی کارا. 
این دو اقدام سبب می شود از محل درآمد مالیاتی افرادی 
که زیر خط فقر هستند نیازهایشان تأمین شود. این همان 
چیزی اس��ت که ما در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک 
مشاهده می کنیم و از زمانی که فرد به دنیا می آید تا زمان 
مرگش از امکانات بیمه تأمین  اجتماعی برخوردار است. در 
واقع در چنین کش��وری در صورتی که فرد از یک میزانی 
درآمدش باالت��ر رود، باید مالیات بپردازد و در صورتی هم 
که درآمدش از یک میزانی پایین تر باشد مالیات معکوس 
شامل حالش خواهد شد.  اما در مقابل سیستم تعاونی هم 
وجود دارد که عملکرد آن به زیان اقتصاد اس��ت. یعنی از 
تعاونی مس��کن تا تعاونی مص��رف و اعتبار همه و همه به 
نوعی ایجاد رانت و فساد می کند. زمانی که تعاونی مسکن 
وجود داشت من در تحقیقاتی که داشتم دیدم بالغ بر 50 
درصد کس��انی که از طریق تعاونی ها صاحب مسکن شده 
بودند، از قبل دارای یک واحد مسکونی بوده اند. در واقع این 
سیستم توانست ایجاد رانت کند که برخی ها از آن متنعم 
شدند.  برخی عدالت را در نتایج می دانند و برخی دیگر در 
فرصت ها. حال آنک��ه عدالت در نتایج نهایتاً می تواند خود 
به فرصت س��ازی منجر ش��ود. توجه داشته باشیم که قرن 
بیستم برای دنیا حکم یک آزمایشگاه را داشت. ما در قرن 
بیستم ش��اهد ظهور مارکسیسم، لنینیسم و سوسیالیسم 
شوروی بوده ایم که کشورهایی مانند چین از آن الگوبرداری 
کرده اند و از طرف دیگر اقتصاد آدام اسمیتی و اقتصاد آزاد 
را داشته ایم. س��ؤال این است که کدام یک از این دو طرف 
وضعیت بهتری دارند؟ آیا ژاپنی ه��ا دارای وضع اقتصادی 
مناسب تری هستند یا کش��ورهای اتحاد جماهیر شوروی 
س��ابق؟  بنابراین اگر ما بتوانیم ش��رایط مسابقه عدالت در 
فرصت ها را برابر کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که در جهت 

عدالت اقتصادی قرار داریم.

20 علت مخالفت 120 نماینده 
مجلس با کلیات بودجه 97

در طول تاریخ مجلس لوایح زیادی بوده که کلیاتش در 
صحن علنی مجلس مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته 
ام��ا 120 رأی مخالف مجلس به کلیات الیحه بودجه 97 
که مهم ترین س��ند مالی س��االنه دولت به ش��مار می رود 
اتفاق نادری بود که نش��ان از حساسیت مجلس نسبت به 
ش��رایط اقتصادی جامعه و دولت دارد.  به گزارش ایسنا، 
کمیس��یون تلفیق بودجه از صبح دوشنبه در فرصتی 72 
ساعته به بازنگری در تصمیمات این کمیسیون در بودجه 
97 می پردازد. هدفمندی یارانه ها، اوراق مشارکت، صندوق 
توسعه و حامل های انرژی از نکاتی است که قرار است در 

کمیسیون تلفیق مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای بررسی کلیات 
بودجه، محمدحسین فرهنگی، جال میرزایی، سیدمحمد 
جواد ابطحی، بهروز بنیادی، علیرضا سلیمی، زهرا سعیدی، 
حمیدرض��ا فوالدگ��ر، علی اکبر کریمی، محمد حس��ین 
حس��ین زاده بحرینی و نادر قاضی پ��ور به عنوان مخالفان 
کلیات پش��ت تریبون مجلس قرار گرفتن��د و نکاتی را به 
عن��وان نقاط ضعف بودجه 97 مورد اش��اره قرار دادند که 

مهم ترین آنها در زیر آمده است: 
1- گس��ترش اس��تفاده از اوراق مش��ارکت )194هزار 
میلیارد تومان( و سوق دادن آن به سمت بودجه های جاری

2- کاهش 19هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع 
یارانه بیش از 30 میلیون نفر
3- افزایش بودجه جاری

4- کاهش 17 درصدی بودجه های عمرانی
5- عدم افزایش قیمت حامل های انرژی

6- مغایرت بودجه 97با اسناد باالدستی به ویژه برنامه 
ششم توسعه

7- افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی
8- افزایش 60درصدی حجم بودجه

9- عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم تر شدن آن
10- عدم توجه به حل مش��کل صندوق هایی از جمله 

تأمین  اجتماعی و بازنشستگی
11- تعیین س��قف افزایش حقوق برای اعضای هیأت 

علمی و قضات
12- کمبود منابع طرح تحول سامت

13- استانی شدن آموزش و پرورش و بنیاد شهید
14- بی توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان
15- هزینه های باالی شرکت های دولتی  ای زیان ده

16- تعیین قیمت نفت بشکه ای 55 دالر
17- حجم مالیات 111 هزار میلیارد تومانی

18- عدم توجه به صادرات غیرنفتی
19- وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفتی

20- بی توجه��ی به همسان س��ازی حق��وق کارکنان 
کشوری و لشکری.
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در حالی دیوان محاس��بات گزارش��ی 
در رابطه با عملکرد بودجه س��ال 1395 
منتشر کرده است که دولت معتقد است 
بدون نظرخواه��ی از دولت، این گزارش 
تهیه ش��ده و کامال یک طرفه و یک جانبه 
اس��ت. ب��ه گفت��ه محمدباق��ر نوبخ��ت، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، »دیوان 
محاس��بات بای��د گزارش تفری��غ بودجه 
1395 را براس��اس گ��زارش قوه مجری��ه 
تهی��ه می ک��رد و ی��ا حداق��ل دول��ت را 
نس��بت به گزارش��ی که تهیه کرده بود، 
مطلع می کرد. در عین حال، می توانست 
ابهام��ات موجود را به س��ازمان برنامه و 
بودج��ه اط��الع داده و حتما پاس��خ آنها 
را دریافت می ک��رد.« وی تاکید می کند: 
»مگر می ش��ود در این کش��ور مشخص 

نباشد پولی کجا مصرف شده است.«
از  یک��ی  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
بخش های��ی ک��ه دی��وان محاس��بات در 
گ��زارش تفریغ بودجه ب��ه آن ایراد وارد 
ک��رده ب��ود، درخص��وص هدفمندکردن 
یارانه ه��ا بود. براس��اس گ��زارش دیوان 
محاس��بات، مناب��ع تحقق یافت��ه قان��ون 
هدفمندکردن یارانه ه��ا بالغ بر 44 هزار 
و 630 میلی��ارد توم��ان بوده که ش��امل 
مبلغ 31 ه��زار و 458 میلیارد تومان از 
محل اصالح قیم��ت حامل های انرژی و 
مبلغ 13 ه��زار و 172 میلیارد تومان از 
محل بودجه عمومی دولت بوده است. به 
عبارتی، 70درصد از منابع پیش بینی شده 
از محل اصالح قیم��ت حامل های انرژی 
تحقق  یافته و مابقی منابع پیش بینی شده 
از محل بودجه عمومی دولت تامین شده 

است. 
در عین حال، براس��اس گزارش دیوان 
محاسبات، سهم یارانه نقدی و غیرنقدی 
ح��دود  خانواره��ا  ب��ه  اختصاص یافت��ه 
99درصد مبلغ پیش بینی طبق آیین نامه 
اجرایی تبصره 14 ماده واحده بوده است. 

محاس��بات نش��ان می دهد که حدود 
93درصد منابع وصول��ی به عنوان یارانه 
نق��دی و غیرنق��دی اختص��اص یافته و 
فقط 7درصد مناب��ع وصولی برای بخش 
تولی��د و س��المت اختصاص پی��دا کرده 
اس��ت. همچنی��ن دول��ت موظ��ف بوده 
یارانه خانواره��ای پردرآمد را قطع کند. 
اما اقدامی در راس��تای حذف خانوارهای 
مش��مول براس��اس س��ازوکار مق��رر در 
آیین نامه مربوط ص��ورت نگرفته و صرفا 
یارانه تعداد 838 ه��زار و 690 نفر قطع 
شده است. البته اعتراض تعداد 502 هزار 
و 72 نفر از حذف ش��دگان توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده 

و به فهرست یارانه بگیران بازگشته اند. 
این در حالی اس��ت که سازمان برنامه 
و بودج��ه در پاس��خ ب��ه گ��زارش دیوان 
محاس��بات اعالم کرده اس��ت دولت در 
س��ال های اخی��ر تقریب��ا تا پایان س��ال 
1395 ح��دود 4 میلیون و 800 هزار نفر 
از افراد یارانه نقدبگیر را حذف کرده است 
که با اعتراض افراد حذف شده، بخشی از 
آن دوباره به لیس��ت افراد مشمول یارانه 
اضافه ش��ده اس��ت. در عین حال، دولت 
همچن��ان در روند حذف اف��راد اقدامات 
الزم را انج��ام خواه��د داد؛ کمااینکه در 
گزارش دیوان محاس��بات به صراحت به 

بخشی از آن اشاره شده است. 
براس��اس گ��زارش س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، درخصوص ع��دم پرداخت الزم 
به طرح بهداش��ت س��المت نی��ز الزم به 
توضیح اس��ت که با توجه به اینکه منابع 
حاصل از اصالح قیمت حامل های انرژی 
صرفا تکاف��وی پرداخت های یارانه نقدی 
و غیرنقدی خانواره��ا را می داد، بنابراین 
از محل منابع مذک��ور تنها 500میلیارد 
تومان برای طرح سالمت اختصاص داده 
شد. در این راس��تا، براساس متن صریح 
تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بالغ 

بر 3 ه��زار و 500میلیارد تومان از منابع 
بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول 

سالمت تخصیص و پرداخت شد. 

11 هزار و 479 میلیاردی از کجا آمد؟ 
در بخش��ی از گزارش دیوان محاسبات 
در رابط��ه با درآمدهای ناش��ی از نفت و 
فرآورده های آن نیز آمده بود که 11 هزار 
و 479 میلی��ارد توم��ان از منابع حاصل 
از ف��روش داخل��ی گاز طبیعی توس��ط 
شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه 
واریز نش��ده اس��ت. این موضوع واکنش 
وزیر نف��ت را به همراه داش��ت. به گفته 
زنگنه، »ما همه سهم ها را به خزانه واریز 
کرده ای��م. دیوان محاس��بات باید بیاید و 
توضیح ده��د که رقم 11 ه��زار و 479 

میلیاردی را از کجا آورده است.«
زنگنه در توضیح این صحبت خود عنوان 
ک��رد: »کل ف��روش گاز طبیعی حدود 17 
ه��زار و 800 میلیارد تومان بوده که از این 
رقم طبق قانون 8 ه��زار میلیارد تومان به 
حساب س��ازمان هدفمندی یارانه ها واریز 
ش��ده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر 
برای هزینه های داخلی ش��رکت ملی گاز 
است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11 
هزار میلیارد دیگر اضافه ش��ود که جمعا تا 
29 هزار میلیارد تومان پیش می رود که رقم 
غیرواقعی خواهد بود.  رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نی��ز درباره ابهام ع��دم گردش و 
چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل 
ف��روش داخلی گاز طبیع��ی و فرآورده ها، 
تاکید کرد: »طبق قانون هدفمندی یارانه ها، 
خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی 
گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت سازمان 
هدفمندی ب��رود و همچنی��ن 5درصد از 
این مبلغ برای نوس��ازی لوله ها و شبکه ها، 
بخشی برای مالیات ارزش افزوده، 4میلیون 
تن قیر رایگان نیز باید داده می شد و عالوه 
بر آن یارانه بگیران هستند.« نوبخت متذکر 

شد: »نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این 
درآمدهاست، بلکه سازمان برنامه و بودجه 
نیز به دنبال تخصیص این درآمدهاست و 
آمار خزانه نش��ان می دهد که درآمدها به 

خزانه واریز شده است.«

سهم سازمان هدفمندی از افزایش 
قیمت حامل های انرژی

در این میان، گزارش س��ازمان برنامه و 
بودجه س��هم سازمان هدفمندی یارانه ها 
از مح��ل افزایش قیمت حامل های انرژی 
س��ال 1395 نش��ان می ده��د که جمع 
درآم��د حاص��ل از ف��روش فرآورده های 
نفتی 26هزار و 863 میلیارد تومان بوده 
و خال��ص صادرات فرآورده های نفتی 13 
ه��زار و 824 میلیارد تومان بوده اس��ت. 
ب��ه این ترتی��ب، جمع مناب��ع حاصل از 
ف��روش فرآورده ه��ای نفت��ی 50 هزار و 
697 میلیارد تومان می شود؛ یعنی سهم 
س��ازمان هدفمن��دی یارانه ه��ا از محل 
فروش فرآورده های نفتی 21 هزار و 267 

میلیارد تومان گزارش شده است. 
براس��اس این گ��زارش، جم��ع درآمد 
حاص��ل از ف��روش گاز طبیعی در س��ال 
1395 ح��دود 15 ه��زار و 453 میلیارد 
تومان بوده که س��هم سازمان هدفمندی 
 یارانه ها از محل ف��روش گاز طبیعی نیز 

8 هزار میلیارد تومان شده است. 
از س��وی دیگر، جمع درآمد حاصل از 
فروش برق حدود 18 هزار و 17 میلیارد 
تومان بوده که س��هم هدفمندی شرکت 
توانیر 2 هزار و 200 میلیارد تومان شده 
اس��ت. این در حالی است که خالص کل 
درآمد و هزینه صنعت برق منفی 4 هزار 
و 906 میلیارد تومان گزارش شده است. 
با توجه به این اعداد و ارقام، جمع کل 
منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1395 
حدود 31 ه��زار و 467 میلی��ارد تومان 

بوده است. 

ب��ازار مس��کن در دی ماه تح��ت تاثیر 
س��هم  کاه��ش  افزایش��ی،  متغیره��ای 
فروش نوس��ازها، رش��د باالتر از میانگین 
قیمت های پیشنهادی و التهاب بازار ارز، 

مستعد رکود در رکود شده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ح��ال حاضر 
یک��ی از مهم ترین تغییرات بازار مس��کن 
ش��هر تهران کاهش 3.4درصدی س��هم 
واحدهای نوساز نسبت به کل معامالت و 
افت 6.8درصدی سهم این واحدها نسبت 
به همین نوع در مدت مش��ابه سال قبل 
اس��ت. در مقابل به س��هم واحدهای 6 تا 
20 سال 1.2درصد و نیز واحدهای بیش 
از 20 س��ال 2.2درص��د از کل معامالت 
افزوده ش��ده اس��ت. این نمایه حاکی از 
آن اس��ت ک��ه به دلیل افزای��ش پیش از 
موعد قیمت مس��کن، جمعیت غالب در 
این بازار ناچارا به خرید اولویت های دوم 

روی آورده اند. 
در دی م��اه امس��ال همچ��ون گذش��ته 
واحدهای تا پنج سال ساخت با 49.5درصد 
بیش��ترین تعداد معامالت شهر تهران را به 

خود اختصاص دادند. البته س��ال گذشته 
در همی��ن زمان س��هم این ن��وع واحدها 
52.9درصد از کل معامالت بود.  نوس��انات 
بازار مسکن از نیمه دوم امسال تشدید شده 
اس��ت. پس از صعود عجیب بازار مس��کن 
پایتخت در آذرماه، اولین ماه فصل زمستان 
در حالی س��پری ش��د که این بازار به ریل 
معم��ول خود بازگش��ت. در 10م��اه اخیر 
میانگین معامالت شهر تهران 12.2درصد 
نس��بت به همین زمان در س��ال گذشته 
افزایش یاف��ت. قیمت نی��ز 8.9درصد باال 
رف��ت. این در حالی اس��ت ک��ه در آذرماه 
قیمت 15 و تعداد معامالت 50درصد رشد 

نشان داده بود. 
ف��راز و فرودهای نقطه ب��ه نقطه هنوز 
ویژگی غالب بازار مس��کن ش��هر تهران 
اس��ت و هیجانات هر م��اه معموال با افت 
در م��اه بعد همراه می ش��ود. با این حال 
بازار مس��کن که با توجه به نزدیک شدن 
به کف قیمتی، شرایط پیش رونق خود را 
به آرامی طی می کند در دی ماه با متغیر 
نگران کنن��ده افزایش قیم��ت ارز مواجه 

ش��د. دالر طی دو ماه گذشته از محدوده 
3800 توم��ان ب��ه ح��دود 4500 تومان 
رس��ید که 400 تومان از این افزایش در 
دی ماه رق��م خورده اس��ت؛ تالطمی که 
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است 

در روزهای آینده فروکش می کند. 
حامد مظاهریان اظهار کرد: در آذرماه 
ش��اخصه های مهم بازار مسکن همچون 
تع��داد مبایعه نامه ه��ا، مبل��غ قراردادها، 
قیمت واحد مس��کونی و همچنین تعداد 
پروانه ه��ای س��اختمانی افزای��ش قاب��ل 
توجهی را نشان می داد. تفسیر می شد که 
شاید این موضوع در آذرماه اتفاقی بوده و 
منتظ��ر بودیم ببینیم آیا در دی ماه ادامه 
می یابد یا خیر. آمار دی ماه خوش��بختانه 
نش��ان داد روند ش��تابانی که در آذرماه 
شروع شده در دی نیز ادامه یافت. یعنی 
در هر چهار ش��اخص نسبت به 10 ماهه 
مشابه س��ال قبل افزایش یافت، بنابراین 
می توان گفت بازار مس��کن به طور کامل 

وارد رونق شده است. 
از آینده  مظاهریان درب��اره پیش بینی 

بازار مسکن گفت: اگر در بازار ارز تالطم 
داشته باشیم ش��اید به خروج سرمایه ها 
از بانک ه��ا منجر ش��ود و ممکن اس��ت 
قیمت ه��ای کاذب در هر ب��ازاری خود را 
نش��ان ده��د. البته فکر می کنی��م ارز به 
زودی به ثبات می رس��د.  از سوی دیگر و 
در شرایطی که میانگین 10 ماهه قیمت 
مس��کن تقریب��ا همپای نرخ ت��ورم جلو 
می رود، برخ��ی فروش��ندگان واحدهای 
نوساز تحت تاثیر انتظارات تورمی، قیمت 
پیشنهادی را 20 تا 40درصد باال برده اند. 
درحالی ک��ه ط��رف تقاضا ت��وان چنین 
ارقام��ی را ندارد و ای��ن موضوع می تواند 
اثر نامطلوبی بر پیش رونق مسکن بگذارد. 
بنا بر این گزارش، در دی ماه معامالت 
مس��کن ش��هر تهران به 19 ه��زار واحد 
مسکونی رسید که نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل 13.5درصد افزایش نشان داد. 
متوس��ط قیم��ت نیز مت��ری 5میلیون و 
240 هزار تومان بود که نسبت به همین 
ماه در س��ال 1395 مع��ادل 16.7درصد 

باال رفت. 

بازار مسکن در فصل زمستان شاهد چه تغییراتی بوده است

ویژگی های زمستانی بازار مسکن

نگاهی به گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع هدفمندی

سهم یارانه ها از افزایش قیمت انرژی چقدر بود؟ 
یادداشت

 کدام سرمایه صفر؟
کدام کسب وکار؟ 

راه اندازی کس��ب وکارهای نوپا با س��رمایه صفر 
تا چه اندازه ممکن اس��ت؟ در این زمینه باید س��ه 
مسئله را روشن کنیم تا به پاسخ برسیم. اول اینکه 
تعریف ما از سرمایه چیست؟ اگر منظور از سرمایه 
صرفا پول اس��ت باید گفت شروع یک کسب وکار با 

سرمایه صفر در ایران تقریبا محال است. 
نکت��ه دیگ��ر باید ب��ه تعریف درس��ت کارآفرین 
برسیم. یعنی کسی که خألیی را در بازار شناسایی 
می کن��د و درصدد پرک��ردن آن برمی آید. اگر یک 
کس��ب وکار نو باش��د یعنی مش��ابه داخلی نداشته 
باش��د، آن کارآفرین در واقع صاحب چیزی اس��ت 
ب��ه نام ایده که ب��ه نوبه خود یک س��رمایه عظیم 
اس��ت. ایده، این س��رمایه بزرگ می تواند موفقیت 
یک کس��ب و کار را رقم بزند و صرف جذاب بودن 
ایده می تواند سرمایه ای که از آن با عنوان پول یاد 

می کنیم را به سمت و سوی خود بکشاند. 
نکته سوم، مسئله محیط کسب و کار است. سوال 
بزرگ این اس��ت که آیا محیط کسب وکار کشور ما 
پذیرای یک بنگاه اقتصادی با سرمایه صفر خواهد 
بود؟ اگر کس��ب وکاری ایده ای مشابه دیگر ایده ها 
در بازار داش��ته باشد، شروع کار آن با سرمایه صفر 
بیش از یک ش��وخی چیز دیگری به نظر نمی رسد، 
اما نبای��د فراموش کرد که ایده ه��ای نو، حتی در 
بدترین محیط های کسب وکار می توانند تا اندازه ای 

از مسیر موفقیت را طی کنند. 
متاس��فانه در ایران قوانینی بر فضای کسب وکار 
حاکم اس��ت ک��ه دس��ت و پ��ای همه را بس��ته. 
س��رمایه داران و بی سرمایه ها در چند سال گذشته 
ب��ه دلیل قوانینی که از اس��اس انطباق��ی با نیازها 
و واقعیت ه��ای فعالی��ت اقتصادی ن��دارد، متضرر 
شده اند. با وجود تمام تالش هایی که برای تسهیل 
قوانین مرتبط با فضای کس��ب وکار شده، هنوز به 
جایی نرسیدیم. کمیته ها و شوراهای متعددی که 
این قوانین را بررس��ی ک��رده و حتی جایگزین آن 
را ارائ��ه ک��رده، در مرحله اج��را در عمل به جایی 
نرس��یده است. همچنان در ش��اخص های تسهیل 
کسب وکار براساس گزارش های جهانی امتیازهای 
نامطلوبی کس��ب می کنیم. با توجه به این وضعیت 
بعید اس��ت بدون س��رمایه بتوانیم کسب وکاری را 

شکل دهیم. 
ف��رض کنید قصد دارید یک لوگو یا برند را ثبت 
کنید. فرآیند ثبت آنقدر در کشور ما پیچیده است 
ک��ه از انجام آن پش��یمان می ش��وید و عطایش را 
به لقایش می بخش��ید. حتی اگ��ر فرآیند ثبت را با 
موفقیت طی کنید، در ادامه مسیر دچار مشکالت 
ریز و درش��تی می ش��وید که ناامیدت��ان می کند. 
جوان هایی داریم که بیش از 50 اختراع ثبت ش��ده 
دارند اما امکان تولید و جذب س��رمایه ندارند و در 

میانه راه مانده اند. 
یک ایده نو که در هیچ جایی مطرح نشده باشد، 
می تواند در سنگالخ جوانه بزند و با همه سختی ها 
رش��د کند. از س��وی دیگ��ر بروز برخ��ی تغییرات 
تکنولوژیک��ی امکان موفقیت بعضی کس��ب وکارها 
از  ای��ران بس��یاری  ام��ا در  را فراه��م می کن��د، 
کسب و کارهای نوپای موفق با پول ارزان خارجی راه 
افتاده اند و با س��رمایه های بزرگ توانستند مجوزها 
را دریافت کنند. این در حالی اس��ت که جوان های 
زیادی با ایده های بکر، اختراعات و اکتش��افات در 
شهرستان ها بدون س��رمایه معطل مانده اند چراکه 
پول در داخل گران به دس��ت می آید. دولت تالش 
کرده تا حدودی مش��کالت در این زمینه را مرتفع 
کند درحالی ک��ه دولت به هیچ وج��ه نباید به این 
قضی��ه ورود کند و صرفا باید بس��تر بس��ازد. ورود 
دولت به فرآیند اجرایی کس��ب و کار مخرب است. 
آثار زیانبار ورود دولت ها به این فرآیند در 40 سال 
گذشته قابل مشاهده است. هر جا که دولت ها وارد 
شده اند، هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. صندوق 
نوآوری و شکوفایی نتیجه تالش دولت برای تامین 
ارزان تر پول و س��رمایه کسب وکارهای نوپاست، اما 
گزارش های منتشرش��ده درب��اره وام گیرندگان از 
این صن��دوق گویای ارزیابی و تحلیل درس��ت آن 
از موقعی��ت کس��ب وکارهای نوپا نیس��ت. باید در 
ارزیابی صندوق به این سوال پاسخ دهیم که چقدر 
از اعتبارات آن به ایده های نو اختصاص داده ش��ده 

است؟ 
و ام��ا ش��تابدهنده ها ب��ه عن��وان دیگ��ر حلقه 
اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران تا ام��روز به دلیل 
خصوصی ب��ودن عملک��رد بهتری داش��ته اند. تنها 
زمانی از مس��یر منحرف ش��د که دولت نقشی در 
داس��تان ش��تابدهنده ها ایفا کرد. از ای��ن نقطه به 
بعد ش��تابدهنده ها بیشتر به دلیل نفوذ فکر دولتی 
ترجیح می دهند با کسانی که می شناسند کار کنند 
و این فرصت را از صاحبان ایده سلب می کند. با این 
وجود به نظر من هنوز ش��تابدهنده ها از حلقه های 
اصلی و رونق بخش اکوسیس��تم استارت آپی ایران 
هس��تند و تا جای ممکن باید از دخالت دولت در 

فعالیت آنها جلوگیری کرد. 
منبع: آینده نگر 

مسکن

وزارت اقتصاد گزارش داد
 خانه های خالی طی 1۰ سال 

۲.۵برابر شد
 گزارش وزارت اقتصاد نش��ان می ده��د که نرخ واقعی 
خانه های خالی در کشور از رقم 4.2درصد در سال 1385 
به 11.3درصد در س��ال 1395 رسیده است، یعنی اینکه 
معادل 2.6 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، در این گزارش که با هدف بررس��ی 
ظرفیت های اخذ »مالیات بر خانه های خالی« تهیه شده، 
آمده است: در ادبیات اقتصاد مسکن، وجود خانه  های خالی 
ب��ه میزان نرخ طبیع��ی، امری ذاتی برای تع��ادل در بازار 

مسکن تلقی می شود. 
آنچه برهم زننده تع��ادل و جزء غیرذاتی این بازار تلقی 
می ش��ود، فاصله قابل توجه نرخ واقع��ی خانه  های خالی 
)نس��بت تعداد خانه  ه��ای خالی به تع��داد کل واحدهای 
مسکونی( نس��بت به نرخ طبیعی آن است که این امر به 
دلی��ل وجود »تقاضای س��وداگرانه خانه  ه��ای خالی« رخ 

می دهد. 
در چنی��ن ش��رایطی، دخالت دولت در ب��ازار )دخالتی 
حداقل��ی و کارآمد( از طری��ق ابزارهای تنظیم  گری امری 
ض��روری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. یک��ی از مهم ترین 
و موثرتری��ن ابزارها برای تنظیم  ب��ازار و مقابله با تقاضای 
س��وداگرانه مسکن خالی، وضع مالیات بر خانه  های خالی 
است زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن 
واحدهای مس��کونی، انگیزه  های سوداگرانه مالکان امالک 

مذکور را کاهش می دهد. 
طب��ق گزارش معاونت اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بررس��ی رون��د خانه های خالی در کش��ور طی 
سال های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی 
خانه های خالی در کشور از رقم 4.2درصد در سال 1385 
)مع��ادل 633 هزار واح��د خالی( به 8.3درصد در س��ال 
1390 )مع��ادل 1.6 میلیون واحد خال��ی( و 11.3درصد 
در س��ال 1395 )معادل 2.6میلیون واحد خالی( افزایش 

یافته است. 
این در حالی است که نرخ طبیعی خانه های خالی طی 
دوره زمانی مذکور، براس��اس محاسبات گزارش حاضر که 
به کمک مدلسازی های اقتصادسنجی برآورد شده، معادل 
4درصد است، بنابراین می توان اذعان داشت که در شرایط 
حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی 
خانه های خالی در بازار مس��کن ای��ران وجود دارد )حدود 
7واحد درصد اختالف( و این شکاف در گذر زمان در حال 
افزایش اس��ت.  بر این اس��اس، مالیات بر خانه های خالی 
در چارچوب اصالحات قانون مالیات  های مستقیم مصوب 

1394 و در قالب حکم ماده )54( مکرر وضع شد. 
طب��ق حکم ای��ن م��اده، واحدهای مس��کونی واقع در 
شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره 7 ماده 
169 مکرر این قانون( به عنوان »واحد خالی« شناس��ایی 
می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از 
مالیات بر اجاره خواهند ش��د.  شایان توجه است مالیات 
واحده��ای خالی در س��ال دوم معادل ی��ک دوم مالیات 
متعلقه، س��ال س��وم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و 
به بع��د 1.5برابر مالیات متعلقه خواهد ب��ود.  به گزارش 
ایرن��ا، مالیات بر خانه  های خالی تا پایان س��ال 1380 به 
موج��ب م��واد )10( و )11( قانون مالیات های مس��تقیم 
مصوب 1366اخذ می ش��د، اما با توجه به برخی اشکاالت 
قانونی و اجرایی آن به ویژه اش��کاالت مربوط به شناسایی 
خانه  های خال��ی و ارزش گ��ذاری در چارچوب اصالحات 
قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 لغو شد.  تجربه 
کش��ورهای پیش  رو در اخ��ذ مالیات ب��ر خانه  های خالی 
همانند انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و آمریکا در استفاده از 
این ابزار مالیاتی نشان می دهد که این کشورها در کنترل 
این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی 
داشته  اند به ش��کلی که این کشورها دارای نرخ خانه  های 
خالی پایین تری نسبت به کشورهای فاقد این ابزار هستند. 
برای مثال کشورهای انگلستان و اسکاتلند از پایین ترین 
ن��رخ خانه های خالی در بین کش��ورهای اروپایی )معادل 
3درصد( برخوردارند. همچنین کش��ور فرانسه نیز با نرخ 
خانه  ه��ای خالی معادل 7درص��د دارای نرخی پایین  تر از 

متوسط کشورهای اروپایی مذکور است. 
اگرچه هدف اصل��ی از وضع مالیات بر خانه  های خالی، 
کس��ب درآمد مالیاتی نیست، اما برآورد ظرفیت درآمدی 
این نوع مالیات در راس��تای به دست آوردن معیاری جهت 

هزینه – فایده کردن وضع آن اهمیت دارد. 
براساس محاسبات انجام شده، ظرفیت بالقوه کل مالیات 
بر خانه  های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات 
)س��ال 1397 یا س��ال دوم موضوع ماده 54 مکرر( رقمی 

معادل 3.2 هزار میلیارد ریال است. 
الزم به ذکر اس��ت دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این 
نوع مالیات در ش��رایط حاض��ر، اختالف قابل توجه ارزش 
اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم امالک نسبت 
به ارزش اجاری روز امالک است که حدود یک سوم ارزش 
اجاری روز برآورد می ش��ود و در ص��ورت رفع این نقص، 
 ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در س��ال اول اجرای آن به 

9 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. 
کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه های خالی مستلزم رفع 
چالش های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در 
این ارتباط یکی از مهم تری��ن چالش های اجرای این نوع 

مالیات، مقوله شناسایی خانه های خالی است. 
اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه  های 
خالی توسط س��امانه ملی امالک و اسکان کشور و ایجاد 
این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید 
شده، ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی 

راه اندازی نشده است. 

مجتبی عندلیب آذر
پژوهشگر کارآفرینی



بانک ها چه در جهان پیشرفته 
و چ��ه در کش��ورهای در حال 
رش��د، موت��ور محرک توس��عه 
اقتصادی هستند. سوخت اصلی 
ای��ن موت��ور، گنجین��ه اعتماد 
عموم��ی و مردمی اس��ت که به 
بانک ها اج��ازه می دهد به مدد 
این اعتماد از یک سو و خالقیت 
کارآفرینان از سوی دیگر وجوه 
سپرده گذاران را در چرخه تولید 
و صنعت و کشاورزی به جریان 
انداخت��ه و زمین��ه ایجاد ارزش 
افزوده و افزایش تولید ناخالص 

داخلی را فراهم آورند. 
در عین ح��ال بانک ها نیز به 
مانند هر ارگان دیگری در بستر 
ش��رایط محیط��ی کس��ب و کار 
حاک��م فعالی��ت ک��رده و از آن 
تاثیر می گیرند. شرایط محیطی 
کنونی حاکم بر عملکرد بانک ها 
به دالیل زیر وضعیت دش��واری 
را برای فعالیت بانک ها رقم زده 

است: 
اقتصادی  1-فشار تحریم های 
و جداشدن سیستم بانکی کشور 
از ح��وزه تامین مالی بین المللی 
 Global Financial(

 .)Market
اصل  اصولی  اج��رای  2-عدم 
انج��ام  و  اساس��ی  قان��ون   44
موسس��ات  ب��ه  واگذاری ه��ا 
شبه  دولتی و ظهور اقتصاد رانتی 

و غیررقابتی. 
3-ع��دم اج��رای صحی��ح و 
هدفمن��دی  ط��رح  منطق��ی 

یارانه  ها. 
بان��ک  اس��تقالل  4-ع��دم 

مرکزی. 
سیاس��ت های  5-اتخ��اذ 
و  غی��رکارا  اقتص��ادی 
اواخر  در  مالی  بی  انضباطی های 
دهه 80 و اوایل س��ال های دهه 

 .90
عوام��ل مذکور منجر به رکود 
اقتصادی ش��د که آثار منفی آن 
ب��ر ش��اخص های کالن اقتصاد 
کش��ور گوی��ای ای��ن واقعی��ت 
اس��ت. در نتیجه این سیاست ها 
مجموع تولی��د ناخالص داخلی 
در پایان سال 94 به قیمت های 
ثاب��ت حتی از س��ال 89 کمتر 
بوده و به عبارت ساده تر اقتصاد 
م��ا کوچک تر ش��ده بود. رش��د 
12درصدی سال 95 نیز متکی 
به فروش نفت و در سایه اجرای 
برجام اتف��اق افتاده و نش��انگر 
رشد اقتصادی در همه بخش ها 

نبوده است. 
6-فش��ار تقاضای تس��هیالت 
بر بانک ه��ا با حمای��ت مراجع 
اس��تانی و دولتی نظیر پرداخت 

تسهیالت زودبازده. 
شرکت های  فروش  7-کاهش 
اقتصادی  به دلیل رکود  تولیدی 
حاک��م و مآالً عدم ت��وان ایفای 

به موق��ع تعه��دات و پرداخ��ت 
دیون. 

در همی��ن رابط��ه بدهی های 
بان��ک مرک��زی و  دول��ت ب��ه 
افزایش  نیز  اقتصادی  بنگاه های 
یافته که خود ای��ن امر افزایش 
مطالب��ات بدون بازده بانک ها را 

رقم زده است. 
8-کاهش ش��دید ارزش ریال 
در س��ال 91 به دلیل مشکالت 
ناش��ی از نبود انضب��اط مالی و 
و عدم  اقتص��ادی  تحریم ه��ای 
ایف��ای به موقع تعه��دات ارزی 
کشور به دلیل نبود امکان تامین 
ارز از سوی بانک مرکزی و بروز 
ریسک ش��هرت برای بانک های 

کشور. 
9-ع��دم وجود بازار س��رمایه 
کارا و موث��ر و افزای��ش فش��ار 

تامین مالی روی بانک ها. 
10-عدم وجود سرمایه گذاری 
و تامین مال��ی خارجی به دلیل 
ریسک های سیستماتیک حاکم 
بر بازار پول و س��رمایه کشور و 
این گونه  هزینه ه��ای  افزای��ش 
تامی��ن مالی در ص��ورت امکان 

دسترسی محدود به آنها. 
مال��ی  مش��کالت  11-ب��روز 
ب��رای ش��رکت ها و پایین بودن 
س��طح به��ره وری در بنگاه های 
اقتصادی و ت��الش در رفع آنها 
با درخواست تزریق منابع مالی 

جدید. 
12-س��ه برابر ش��دن نیاز به 
نقدینگ��ی بنگاه ه��ای اقتصادی 
ب��رای س��رمایه در گ��ردش به 
دلیل کاهش شدید ارزش ریال 
و عدم آمادگ��ی بخش تولید به 
تامین مس��تقیم بخش��ی از این 
کسری و هجوم فزاینده به نظام 
بانکی برای جبران این کس��ری 

و انباش��ت تقاضاه��ای غیرقابل 
پاسخ. 

13-سرکوب قیمت  ها و صدور 
مصوبات احساسی برای مقابله با 
مشکالت و س��ردرگمی بانک ها 
در م��ورد نرخ س��ود س��پرده ها 
و تس��هیالت ب��ا توجه ب��ه نرخ 
اوراق بدهی در بازار س��رمایه و 
نرخ 34درصد اضافه برداش��ت از 

منابع بانک مرکزی. 
14-ع��دم وج��ود برنامه های 
توس��عه صادرات و وجود موانع 
تعرف��ه ای و غیرتعرف��ه ای برای 
حضور مداوم و موثر در بازارهای 
هدف و ع��دم ورود کامل عواید 
حاص��ل از ص��ادرات ب��ه نظام 
بانکی در داخل کش��ور به دلیل 

سیاست های ارزی حاکم. 
15-حض��ور فعال موسس��ات 
و تعاونی های مال��ی و اعتباری 
خ��ارج از حیطه نظ��ارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در صحنه اقتصادی کشور بدون 
رعای��ت ضوابط و مقررات بانکی 
و ایج��اد اخت��الل و هیجان در 

فرآیند سپرده گیری از مردم. 
جناح های  همکاری  16-عدم 
سیاس��ی ب��ا یکدیگ��ر و فقدان 
اعم��ال  و  همدل��ی  روحی��ه 
غیرمس��ئوالنه  مداخالت  برخی 
ارگان های رسمی و غیررسمی. 

کن��ار  در  نارس��ایی  ای��ن 
اقتصادی موجود،  کاس��تی های 
اجتماع��ی  التهاب��ات  موج��ب 
احس��اس  و  بی انگیزگ��ی  و 
بی توجه��ی و کاه��ش اعتم��اد 

عمومی گردیده است. 
17-تبلیغ��ات س��وء و جنگ 
نرم قدرت های ب��زرگ و رقبای 
منطقه ای ایران در غرب آس��یا 
در ایج��اد جو ع��دم قطعیت و 

اطمینان )uncertainty(  در 
صحنه اقتصادی کشور. 

کاهش درآمد س��رانه کش��ور 
ب��ه لحاظ رکود اقتصادی از یک 
س��و و نمایان ش��دن اثرات نرخ 
تورم باال در س��ال های ابتدایی 
دهه 90 از س��وی دیگر موجب 
افزای��ش س��طح تقاض��ا ب��رای 
نقدینگ��ی از نظام بانکی ش��ده 
اس��ت. همه این موارد ش��رایط 
نامساعد محیطی را ایجاد کرده 
اس��ت که تماما خارج از حدود 
تصمیمات و اختیارات سیس��تم 
بانکی کش��ور ب��وده و موجبات 
هجمه ه��ای فراوانی را روی آنها 
فراه��م آورده اس��ت، حال آنکه 
بانک ه��ا خ��ود نی��ز از قربانیان 
این ش��رایط  و آس��یب دیدگان 
هس��تند و نه مس��بب آن، ولی 
ظاه��را دیواری کوتاه ت��ر از آنها 
برای سرزنش در دسترس نبوده 
اس��ت و همه کاس��ه کوزه  های 
نارسایی های اقتصادی کشور بر 

سر بانک ها خراب می شود. 
اقتص��اد  سیاس��ت  اع��الم 
توس��ط مق��ام معظم  مقاومتی 
رهبری و نام  گذاری سال 1395 
ب��ه عنوان س��ال اق��دام و عمل 
خ��ود مهم ترین نش��انه این امر 
بوده و به همین جهت ضرورت 
اتخاذ تصمیمات سازنده و انجام 
اصالح��ات در تم��ام حوزه ها و 
بخش های مختل��ف برای ایجاد 
کارا  و  قانون م��دار  س��اختاری 

تکلیف شده است. 
در چنین اوضاعی و در س��ایه 
مقاومت  فوق،  هفده گانه  عوامل 
در مقاب��ل هجمه ه��ای داخلی 
و بیرونی طبع��ا کاهش یافته و 
اقتصادی  فعالیت  ه��ای  مجموع 
آسیب پذیر می شوند که سیستم 

بانک��ی نی��ز یک��ی از قربانی��ان 
اصل��ی آن اس��ت، ن��ه موجد و 
مس��بب آنها که در این رهگذر 
چالش های بسیاری گریبان شان 
را گرفته و آنها را با یک ریسک 
سیستماتیک مواجه کرده است. 
مدی��ران ارش��د نظ��ام بانکی 
پیاده س��ازی  مخال��ف  ن��ه 
بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
هس��تند و ن��ه مخال��ف رعایت 
مقررات احتیاطی و شفاف سازی 
نظی��ر IFRS و ام��ور تطبی��ق. 
لیکن در شرایط حساس کنونی 
حیاتی ترین وظیفه و اقدام آنها 
و تمام دست اندرکاران اقتصادی 
کش��ور س��اماندهی به ش��رایط 
بیم��ار پی��ش گفت��ه و اصالح 
مرتبط  اقتصادی  سیاس��ت های 
با آنه��ا و مقابله ب��ا چالش های 
پی��ش رو اس��ت تا ب��ا کاهش و 
ریس��ک سیس��تماتیک،  حذف 
زمین��ه حفظ و ارتق��ای اعتماد 
عمومی را به کل نظام اقتصادی 

کشور فراهم آورند. 
متقابال اصرار به پیاده س��ازی 
صحیح  هرچند  اس��تانداردهای 
ولی ب��دون عنایت به ش��رایط 
و  کنون��ی  ناهنج��ار  محیط��ی 
دام��ن زدن ب��ه کاه��ش اعتماد 
عمومی نس��بت به نظ��ام بانکی 
به لحاظ مس��ائلی ک��ه بانک ها 
نه تنه��ا موج��د و مس��بب آن 
نب��وده، بلک��ه خ��ود قربانی آن 
هس��تند، صرف نظ��ر از جفایی 
ک��ه بر آنها اس��ت، حام��ل آثار 
دهش��تناکی خواهد بود که  تر و 
خش��ک را با هم خواهد سوزاند. 
همیشه فرصت برای پیاده سازی 
وجود  س��ازنده  اس��تانداردهای 
خواه��د داش��ت مش��روط ب��ر 
آنکه پیش��اپیش از بروز شرایط 
تحمیل��ی و مخرب پیش��گیری 
کرده و شرایط محیطی را برای 
فعالی��ت س��ازنده و کارا فراهم 

نموده باشیم. 
آری مدی��ران بانک��ی نی��ز به 
اصالح��ات بانکی ب��اور و اعتقاد 
دارند، ولی پی��ش از آن و برای 
خ��روج از بن بس��ت موجود نیاز 
به انجام اصالح��ات در مجموع 
ش��رایط کس��ب و کار کش��ور 
است و سیس��تم بانکی هم تنها 
یکی از آنها اس��ت. باش��د که با 
روان ک��ردن ش��رایط محیطی 
کسب و کارها، سیستم بانکی نیز 
همچون گذش��ته موتور محرک 
رشد و توس��عه اقتصادی کشور 

باشد. 
تهاجم��ات جفاکارانه به نظام 
بانکی نه تنها راه را برای توسعه 
اقتص��ادی و بازاره��ای پ��ول و 
س��رمایه نخواهد گش��ود، بلکه 
آنچن��ان دامن تم��ام بنگاه های 
اقتصادی بورس��ی و غیربورسی 
را )ک��ه تمام��ا ج��زو بدهکاران 
بزرگ به سیستم بانکی هستند( 
خواه��د گرفت که نه نش��ان از 

تاک بماند و نه از تاک نشان! 

آسیب شناسی شرایط محیطی حاکم بر شبکه بانکی

گنجینه اعتماد عمومی به بانک ها را مخدوش نکنیم دستور معاون اول رئیس جمهور به ۳ عضو کابینه
 ۱۲ میلیارد دالر فاینانس نهایی شد

مع��اون اول رئیس جمهور با اعالم نهایی ش��دن 
12میلیارد دالر فاینانس در دوران پس��ابرجام، به 
نوبخت، کرباسیان و سیف دستور داد دستورالعمل 
نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح های 

اولویت دار را تهیه کنند. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، جلسه بررسی موانع و مشکالت استفاده از 
مناب��ع مالی خارجی در پروژه ه��ای مهم ظهر روز 
دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار 
ش��د. اسحاق جهانگیری در این جلسه فراهم شدن 
زمینه اس��تفاده از منابع مالی خارجی )فاینانس( 
را از دس��تاوردهای برجام دانس��ت و گفت: برجام 
دستاوردهای متعددی داشته که الزم است به نحو 

مطلوب به مردم اطالع رسانی شود. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور با اش��اره به گزارش 
نماین��ده وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و رئیس 
کل بان��ک مرک��زی از آخرین وضعی��ت طرح ها و 
پروژه های معرفی ش��ده برای اس��تفاده از فاینانس 
خاطرنشان کرد: کمیته یا کارگروهی برای تعیین 
طرح ه��ای اولویت دار تش��کیل ش��ود و طرح ها و 
پروژه های��ی را که قابلیت و صالحیت اس��تفاده از 

منابع مالی خارجی دارند مشخص کنند. 
وی از وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی 
و مع��اون هماهنگ��ی و نظ��ارت خ��ود خواس��ت 
دس��تورالعمل و آیین نامه ای برای نحوه اس��تفاده 
از منابع مالی خارجی ب��رای طرح های اولویت دار 

تهیه شود. 
جهانگی��ری با ی��ادآوری اینک��ه پروژه های مهم 
با اس��تفاده از 17 میلی��ارد دالر فاینانس از طریق 
چین در کش��ور در حال اجرا اس��ت، افزود: عالوه 
بر این، ح��دود 30 میلیارد دالر دیگر موافقت نامه 
اس��تفاده از منابع مالی خارج��ی از طریق چین و 
برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این 
میزان، تاکنون 12 میلیارد دالر نهایی ش��ده و به 
زودی وارد مرحله اجرا و گش��ایش ال سی خواهد 
ش��د که این دستاوردها بخش��ی از دستاوردهای 

برجام است. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستورالعمل 
و ساز وکار تعیین شده برای استفاده بخش خصوصی 
و بخش دولتی از منابع مالی خارجی، خاطرنشان 
کرد: البته سهمی از منابع مالی خارجی به طرح ها 
و پروژه ه��ای مه��م زیربنایی کش��ور که توس��ط 
سازمان برنامه و بودجه اولویت گذاری شده، تعلق 
خواهد گرفت ک��ه تضمین بازپرداخت آن برعهده 

دولت خواهد بود. 
در این جلس��ه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، 
امور اقتص��ادی و دارایی، نیرو، بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی، رئیس کل بان��ک مرکزی و 
مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
ای��ران نی��ز حضور داش��تند، رئیس کل س��ازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
گزارش��ی از آخرین وضعیت طرح های معرفی شده 
ب��رای اس��تفاده از فاینان��س ارائه ک��رد و به بیان 
توضیحات��ی درخصوص روند انج��ام امور اداری و 

تجاری این طرح ها پرداخت. 
محمد خزاعی افزود: بی��ش از 29 میلیارد دالر 
موافقت نام��ه اس��تفاده از فاینانس ب��ا طرف های 
 خارج��ی ب��ه امض��ا رس��یده ک��ه از ای��ن میزان

12 میلی��ارد دالر در حال طی کردن مراحل نهایی 
هستند و به زودی وارد مرحله اجرا خواهند شد. 

براس��اس این گزارش برقی کردن راه آهن تهران 
� مشهد، برقی کردن راه آهن گرمسار� اینچه  برون، 
احداث نیروگاه هرمزگان، فوالد گل گهر، کاغذ سبز 
خوزستان، بیمارستان سالمت برکت، نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی زنجان، المرد و آبادان، پاالیشگاه 
جاس��ک، ف��از دوم پاالیش��گاه آب��ادان و احداث 
بیمارس��تان 200 تخ��ت خوابی درمان س��رطان 
 در ک��رج پروژه های��ی هس��تند که قرار اس��ت از
12 میلیارد دالر منابع مالی خارجی استفاده کنند. 

در این نشست وزیر نفت نیز گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته توس��ط این وزارتخان��ه برای اجرای 
پروژه ه��ای بخ��ش نف��ت و پتروش��یمی از طریق 
فاینانس ارائه کرد و گفت: پروژه هایی که در بخش 
نفت و پتروش��یمی از فاینانس استفاده شده است 
حدود 42میلیارد دالر اس��ت که ای��ن رقم غیر از 

بخش باالدستی نفت است. 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
ایران هم گزارش��ی از خری��د 2000 واگن باری از 
طریق فاینانس و اقدامات انجام ش��ده برای خرید 
6000 واگ��ن دیگر از طری��ق منابع مالی خارجی 
ارائه کرد و افزود: اقدامات الزم برای خرید 6000 
واگن جدید صورت گرفته و در حال پیگیری است. 
در ای��ن جلس��ه موانع و مش��کالت اس��تفاده از 
تس��هیالت مال��ی خارجی )فاینان��س( مورد بحث 
و بررس��ی ق��رار گرفت و پیش��نهاداتی برای نحوه 
اولویت بندی طرح ها و پروژه های متقاضی استفاده 
از فاینانس مطرح ش��د. در پایان این جلسه مقرر 
ش��د کارگروهی متشکل از دس��تگاه های ذی ربط 
آیین نامه نحوه استفاده از فاینانس برای طرح های 
اولویت دار را مورد بررسی قرار دهند و نتایج آن را 

در جلسه آتی ارائه کنند. 
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دریچه

نوآوری دیگری از بانک  پاسارگاد
اپلیکیشن بانکداری اجتماعی بانک 

  پاسارگاد )ویپاد(
 بانک  پاس��ارگاد در ادامه حرکت در مسیر بانکداری 
دیجیتال اقدام به طراحی و توسعه محصولی جدید در 
حوزه بانکداری اجتماعی با عنوان »ویپاد« کرده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، اپلیکیشن 
ویپاد در واقع نوعی ش��بکه اجتماعی برای تس��هیل 
تعامالت مالی میان افراد از طریق شماره تلفن همراه 
اس��ت؛ به این صورت که مبنای انتقال وجه از شماره 
تلفن هم��راه هر فرد به ش��ماره تلف��ن  همراه اعضای 
موجود در لیست تماس گوشی آن فرد خواهد بود. 

این برنامه ویژگی ها و قابلیت های بسیار خوبی دارد 
که بی ش��ک بهره مندی از آنها باعث افزایش رضایت 
و آس��ودگی خاطر هم میهن��ان عزیز )پاس��ارگادی و 
غیرپاس��ارگادی( در انج��ام امور بانکی خواهد ش��د. 
ویژگی های��ی از قبی��ل پرداخت وجه ب��دون نیاز به 
مش��خصات بانکی، امکان تقسیم ُدنگ بین دوستان، 
سرمایه گذاری جمعی، ایجاد گروه های خیریه، ارسال 
درخواس��ت وجه گروهی، امکان انتقال و درخواست 
وجه ب��ه تمام مخاطبان تلفن همراه که عضو ش��بکه 
اجتماع��ی مال��ی ویپاد هس��تند، انتق��ال وجه بین 
کارت های بانک��ی، امکان تعریف اثر انگش��ت و رمز 
عبور و گزارش گیری از کلیه درخواست ها و واریزهای 
انجام شده ش��خصی یا گروهی.  برنامه ویپاد قابلیت 
نصب روی گوش��ی های با سیستم عامل های اندروید 
و iOS را دارد و کلی��ه هم وطنان گرامی با داش��تن 
ی��ک کارت بانک��ی متعلق به هر ک��دام از بانک های 
کش��ور می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و 
 دریافت ای��ن برنامه به وب س��ایت ویپاد به نش��انی

 www. wepod. ir مراجع��ه کنن��د. همچنی��ن 
عالوه بر ش��عبه های بانک پاس��ارگاد، مرکز مشاوره 
و اطالع رس��انی بانک پاسارگاد به ش��ماره 82890 و 
س��ایت بانک به نش��انی www. bpi. ir آماده ارائه 
اطالعات و پاسخ به سؤاالت هم میهنان گرامی است. 

 عمل به تعهدی دیگر توسط 
شرکت بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیم��ه پاس��ارگاد در راس��تای تحق��ق امر 
مش��تری مداری و پرداخ��ت به موقع خس��ارت، مبلغ 
یک میلیارد و 247 میلیون و500 هزار تومان خسارت 
ثالث بدنی )دیه( و حوادث راننده مسبب حادثه در یک 
حادثه رانندگی پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی 
بیمه پاسارگاد، راننده سواری پژو 405 با خرید بیمه نامه 
شخص ثالث به مبلغ 209 هزار و 400 تومان به تعهد 
یک میلیارد و 247 میلی��ون و 500 هزار تومانی برای 
فوت یک نفر و مصدومیت ش��دید سرنشین دیگری در 
یک حادثه توس��ط بیمه پاسارگاد عمل کرد.  بر اساس 
گزارش های دریافتی، در این حادثه یک دس��تگاه پژو 
405، در کیلومتر 65 محور کرمان به بم واژگون ش��ده 
و یک نفر سرنشین خودرو در دم جان خود را از دست 
می دهد و بر اثر شدت حادثه خسارت تعدد دیات برای 
سرنش��ین دیگر خودرو تعیین می شود.  در پی گزارش 
حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن با تش��کیل پرونده  در 
شعبه کرمان و بررسی این پرونده در راستای حمایت از 
وراث حادثه دیده مبلغ این خسارت، توسط شرکت بیمه 
پاس��ارگاد پرداخت ش��د.  گفتنی است مصدوم حادثه 
مشمول چندین فقره دیه کامل بابت صدمات وارده بود 
و خسارت تعدد دیات ایشان در مجموع بالغ بر 495 نفر 
شتر معادل مبلغ یک میلیارد و 37 میلیون و 500 هزار 
تومان محاسبه ش��د و در مجموع با پرداخت خسارت 
سنگین این حادثه به مبلغ یک میلیارد و 247 میلیون 
و 500 هزار تومان به ورثه متوفی و ولی مصدوم از محل 
بیمه نامه، مقصر حادثه توانست توسط بیمه پاسارگاد به 

تعهد خود در قبال این حادثه عمل کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.591دالر آمریکا

5.750یورو اروپا

6.687پوند انگلیس

1.287درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

627.400مثقال طال

144.840هر گرم طالی 18 عیار

1.448.000سکه بهار آزادی

1.483.000سکه طرح جدید

733.000نیم سکه

437.000ربع سکه

289.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

بیمـهنامه

وزارت  ن��وآوری  و  فن��اوری  مع��اون 
ارتباطات و فناوری اطالعات از بررس��ی 
س��ه پیش��نهاد برای طراح��ی پول های 
دیجیت��ال و مذاکره با بان��ک مرکزی در 

این زمینه خبر داد.
و  پول��ی  پژوهش��کده  گ��زارش  ب��ه 
بانکی، نصرال��ه جهانگرد اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه تکنول��وژی بالک چین که 
بس��تری برای ارزهای رمزنگار است، در 
ای��ران وج��ود دارد و در ح��ال مطالعه و 

پژوهش در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: تاثیر تکنولوژی بر شبکه 
مخابرات��ی و جریان اطالعات و همچنین 
س��رویس هایی که بر آن س��وار می شود، 
موضوع مهم و قابل توجهی است که باید 

مورد بررسی قرار گیرد.

وزارت  ن��وآوری  و  فن��اوری  مع��اون 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات گف��ت: 
رمزپول ها که یکی در بس��تر بالک چین 
اجرا می ش��ود، حدود یک دهه است که 
ش��کل گرفته و در حال مبادله و معامله 
میان مردم است و اگر در اقتصاد ایران از 
آن غفلت ش��ود، به طور حتم خسارات و 

لطماتی را به دنبال خواهد داشت.
جهانگرد با تاکید ب��ر اینکه تکنولوژی 
رمزپول ها، فرصت جدید و بزرگی اس��ت، 
اظهار داش��ت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در ای��ن خصوص اعالم آمادگی 
کرده، اما اجرای سرویس رمزپول ها یک 
اقدام مش��ترک بانکی و تکنولوژی است 
که با بان��ک مرک��زی مذاکراتی در حال 

انجام است.

وی اف��زود: اخی��را نیز اع��الم آمادگی 
کردیم تا با همکاری شرکت ملی خدمات 
انفورماتیک یک هاب و یک ش��تابدهنده 
راه اندازی کنیم تا ش��رکت های ICO و 
فین تک  ه��ای رمزپول های جدید، در این 

زمینه کار کنند.
وزارت  ن��وآوری  و  فن��اوری  مع��اون 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از س��ه 
پیش��نهاد در این زمینه خبر داد و گفت: 
س��ه موض��وع رمزپول ه��ای اختصاصی، 
رمزپ��ول کنسرس��یومی ب��ا کش��ورهای 
م��ورد نظ��ر و همچنی��ن رگولیت کردن 
رمزپول های جهانی در دس��ت بررس��ی 

است.
جهانگ��رد درب��اره ام��کان معامل��ه و 
م��راودات بین المللی با بیت کوین توضیح 

داد: اکن��ون در دنیا با بیت کوین مراودات 
جهانی انجام می ش��ود و از س��ال جاری 
نیز دولت های مختلف ش��روع به ساخت 
رمزپول ه��ای اختصاصی ملی و همچنین 

ترکیبی کرده اند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال اتحادیه 
اروپا یا انگلستان، هر کدام به صورت جدا 
در حال س��اخت پول  های رمزی مختص 
به خ��ود هس��تند و روس��یه و چین نیز 
در حال انج��ام اقدامات��ی در این زمینه 

هستند.
این مقام مسئول گفت: ما هم باید این 
موضوع را بررس��ی کنیم تا مشخص شود 
که چه اقدامی را باید در زمینه این ارزها 
داشته باشیم و اکنون نیز در حال مذاکره 

با بانک مرکزی در این باره هستیم. 

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات خبر داد

بررسی ۳ پیشنهاد برای ساخت رمزپول های داخلی

مصطفی بهشتی روی 

عضو هیأت مدیره بانک 
پاسارگاد
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س��ومین روز معامالت بورس 
ته��ران در این هفته، ش��اخص 
ب��ورس در ادام��ه تعدیل ه��ای 
منف��ی، 368 پله دیگ��ر پایین 
 آم��د و در جای��گاه 99 ه��زار و 
46 واحدی قرار گرفت. همچنین 
س��هم های شاخص ساز همچون 
گ��روه خودرو ب��ا کاهش قیمت 
مواجه شد، اما فلزی ها توانستند 
ت��ا ح��دودی اف��ت قیمت ها را 
تلطی��ف کنن��د؛ این گ��روه در 
بعض��ی س��هم ها رش��د قیمت 
بی��ش از 4درص��دی را تجرب��ه 
 کرد، اما ش��اخص کل در نهایت 

368 واحد کاهش یافت.
بورس  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تهران روز دوش��نبه شاهد ادامه 
روند کاهش قیمت س��هم ها در 
بس��یاری از ش��رکت های بزرگ 
و شاخص س��از بود، ب��ه طوری 
که ش��اخص کل با شیب آرامی 
از چند دقیقه پس از باز ش��دن 
معامالت روند کاهش��ی را آغاز 
کرد و تا پای��ان معامالت نیز به 
این روند ادامه داد. این موضوع 
نماگر بازار س��رمایه را تا ابتدای 
کان��ال 99 ه��زار واحدی پایین 
آورد، ام��ا ش��اخص کل هم وزن 
 ب��ا ۱4 واح��د کاهش ب��ه رقم 

۱۷ هزار و 49۷ رسید.
در  س��هام  قیم��ت  اف��ت 
گروه ه��ای شاخص س��از بورس 
تهران باعث ش��د روند شاخص 
کل کاهش��ی باش��د، به طوری 
غدی��ر،  س��رمایه گذاری  ک��ه 
اصفه��ان، صنایع  مبارکه  فوالد 
و  ف��ارس  خلی��ج  پتروش��یمی 
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
که ج��زو س��هم های ب��زرگ و 

تاثیرگذار بازار س��هام به ش��مار 
می رون��د، همگی س��عی کردند 
نماگ��ر اصلی بازار س��هام را به 
کنند  پایی��ن هدای��ت  س��مت 
ام��ا نمادهای��ی از گ��روه فلزات 
اس��تخراج  و  رایان��ه  اساس��ی، 
کانه ه��ای فلزی ت��الش کردند 
قیمت ه��ا  کاه��ش  مقاب��ل  در 
مقاومت نش��ان داده و دماسنج 
ب��ازار س��رمایه را تقویت کنند. 
از جمل��ه این نماده��ا می توان 
به مل��ی صنای��ع مس ای��ران، 

معدنی  و  پرشین  آسان پرداخت 
و صنعتی چادرملو اش��اره کرد. 
در گ��روه بیم��ه و صندوق های 
بازنشس��تگی ب��ه ج��ز تامی��ن 
اجتماعی رون��د قیمت تعدادی 
از س��هم ها مثبت بود، به طوری 
ک��ه به عنوان مثال س��هم بیمه 
ات��کای امین ک��ه چندی پیش 
مجمع عمومی اش تش��کیل شد 
و 8۵ درصد از س��ود هر سهم را 
در بین س��هامداران توزیع کرد، 
ب��رای س��ومین روز پیاپی پس 

از بازگش��ایی شاهد رشد قیمت 
ب��ود، به گون��ه ای ک��ه هفتم و 
هش��تم بهمن م��اه قیمت این 
س��هم حدود ۵ درصد رشد کرد 
و روز دوشنبه نهم بهمن ماه نیز 
شاهد رش��د بیش از 3 درصدی  

در قیمت پایانی بود.
فعاالن بازار سهام روز گذشته 
ش��اهد کاهش قیمت سهم های 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
نیز بودند. این کاهش در بیشتر 
س��هم ها کمت��ر از 2 درص��د به 

همچنی��ن  می خ��ورد.  چش��م 
تعداد معامالت س��هام در گروه 
خودرو ب��ه بیش از 8 هزار نوبت 
رس��ید که در آن 86 میلیون و 
۷۱3 هزار س��هم ب��ه ارزش ۱۱ 
میلی��ارد و 29۱ میلیون تومان 
م��ورد داد و س��تد ق��رار گرفت، 
ام��ا افزایش قیمت ه��ای جهانی 
برخ��ی فلزات اساس��ی بار دیگر 
ب��ورس  داد و س��تدهای  روی 
تهران تاثیر گذاشت و باعث شد 
گروه فلزات اساس��ی و استخراج 
کانه ه��ای فلزی ش��اهد رش��د 
قیمت سهم ها باشند، به طوری 
که در گروه فلزی ها، بسیاری از 
س��هم ها تا مرز ۵ درصد افزایش 
قیمت را تجربه کردند. این گروه 
که شاهد بیشترین حجم معامله 
بود، تعداد معامالتش به ۱۱هزار 
و 2۱ نوبت رس��ید. همچنین در 
گروه کانه های فلزی ۵۱ میلیون 
و 6۷9 ه��زار س��هم ب��ه ارزش 
بیش از 24 میلیارد تومان مورد 
داد و س��تد ق��رار گرف��ت. ارزش 
معام��الت بورس ته��ران به رقم 
26۰ میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناشی از دست به دست 
شدن 9۵2 میلیون سهم و اوراق 
مال��ی قابل معامله طی ۵9 هزار 
و 49۵ نوب��ت داد و س��تد بود. 
آیفکس نیز روز دوشنبه با رشد 
۰.4 واحدی همراه شد و به رقم 
۱۰86 رس��ید. ارزش معام��الت 
فراب��ورس ایران به ع��دد ۱29 
میلی��ارد و 9۵6 میلیون تومان 
رسید که این رقم ناشی از دست 
به دس��ت ش��دن 4۰3 میلیون 
سهم و اوراق مالی طی ۵۱ هزار 

و 63 نوبت داد و ستد بود. 

افت 368 واحدی شاخص بورس در سومین روز هفته

فضای کم رمق بازار سهام در سرمای زمستان
دریچهبینالملل

مدیرعامل بورس تهران خبر داد
دو شرط پذیرش شرکت های ایرانی 

در بورس استانبول
مدیرعامل ب��ورس تهران گفت مذاک��رات با بورس 
اس��تانبول ادام��ه دارد و درص��دد هس��تیم بتوانی��م 

شرکت های این کشور را در بورس تهران وارد کنیم.
به گ��زارش »فرصت ام��روز« به نقل از س��ازمان 
بورس، حس��ن قالیباف اص��ل، در خصوص تعامالت 
میان بورس تهران و اس��تانبول بیان کرد: در س��ال 
9۵ بورس تهران و اس��تانبول ب��ا یکدیگر تفاهم نامه 
هم��کاری امضا کردند که در این زمینه یکی از مفاد 

این قرارداد در خصوص پذیرش های متقابل بود.
وی در ادامه بیان کرد: طبق این قرارداد شرکت های 
بورس تهران می توانند در بورس استانبول و شرکت های 

این کشور در بورس تهران پذیرش شوند.
قالیباف اصل همچنین اف��زود: مبادالت در زمینه 
اوراق نی��ز یک��ی دیگ��ر از مف��اد این ق��رارداد بود، 
به خص��وص ابزار مالی اس��المی مانند صکوک که از 
طرف مس��ئوالن بورس اس��تانبول با استقبال خوبی 

همراه شد.
مدیرعامل ش��رکت بورس ته��ران همچنین بیان 
ک��رد: بورس ته��ران یک��ی از بازاره��ای متنوع در 
منطقه است. س��رمایه گذار خارجی تاکنون به دلیل 
محدودیت های��ی ک��ه وجود داش��ت نمی توانس��ت 
فعالیت چندانی داشته باشد، اما اکنون دسترسی ها 

تا حد زیادی افزایش داشته است.
وی اف��زود: ب��ا توجه به دسترس��ی وس��یعی که به 
بازارهای سرمایه کشورها وجود دارد، بورس تهران نیز 
از این لحاظ مستثنی نیست و سرمایه گذاران به راحتی 

می توانند در آن فعالیت داشته باشند.
قالیباف اصل همچنین در خصوص تراکم قراردادهای 
بین المللی گفت: طی دو س��ال اخیر ش��رکت بورس 
تهران ب��ا ۱2 بورس دنی��ا تفاهم نامه امض��ا کرده که 
مهم ترین قرارداد با بورس اس��تانبول اس��ت و در این 
زمینه درصدد هس��تیم دو ش��رکت از این کشور را در 

بورس تهران ثبت کنیم.
وی در خص��وص ش��رایط حض��ور ش��رکت های 
ایرانی در بورس اس��تانبول گف��ت: دو موضوع برای 
همت��ای اس��تانبولی در زمینه جذب ش��رکت های 
ایرانی بسیار مهم اس��ت. اولین موضوع در خصوص 
گزارشگری حاکمیت شرکتی است، دومین موضوع 
در زمینه IFRS  اس��ت که گزارش ها باید بر اساس 

استانداردهای بین المللی تهیه شود.

تداوم روند صعودی بورس های 
آسیایی و اروپایی

بورس های آس��یایی در پی رش��د نیرومند اقتصاد 
جهانی و انتشار صورت های مالی شرکت های مهم به 

روند رو به رشد خود ادامه دادند.
 ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز،   ش��اخص
»ام. اس. سی. آی« بازارهای سهام آسیا - اقیانوسیه 
به جز ژاپن، ۰.26 درصد افزایش یافت و دوازدهمین 
دور متوالی صعودی خود را به ثبت رساند تا بازدهی 
آن از ابتدای سال جاری میالدی به 8 درصد برسد.

ش��اخص »نیک ک��ی 22۵« ژاپن پ��س از اندکی 
کاه��ش در ارزش ی��ن، ۰.۱ درص��د افزایش یافت و 
ش��اخص »کس��پی« کره جنوبی، رک��ورد جدیدی 
را به ثبت رس��اند. پس از دریافت س��ود س��هام های 
ش��اخص  ش��انگهای،  در  بلوچی��پ  ش��رکت های 
»هانگ س��نگ« هنگ کن��گ ک��ه بهتری��ن عملکرد 
امس��ال را به ثبت رسانده است باز هم افزایش یافت 
تا بازدهی آن به ۱۱ درصد برسد. بیشتر بورس های 
اروپایی هم در معامالت روز گذشته صعود داشتند.

بورس ه��ای وال اس��تریت هم همین گون��ه بوده اند. 
تنها در هفته اخیر ش��اخص »داوجونز« 2.۰8 درصد، 
ش��اخص »اس اند پ��ی ۵۰۰« 2.22 درصد و ش��اخص 
»نزدک کامپوزیت« ه��م 2.3۱ درصد افزایش یافتند. 
بنا بر آمارهای بنیاد تامس��ون رویترز، رشد درآمدهای 
فصل��ی اس اند پ��ی ۵۰۰، ۱3.2 درص��د تخمی��ن زده 
می ش��ود که باالتر از ۱2 درصد آغاز سال است، بیش 
از 8۰ درص��د ۱33 ش��رکت موجود در این ش��اخص 
رش��دی فراتر از پیش بینی ها داشته اند. اقبال گسترده 
س��رمایه گذاران به بازار س��هام و ریسک تورم سریع تر 
در س��طح جهانی، اثر مهم��ی را روی افزایش بازدهی 
اوراق قرضه در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته 
جهان داش��ته اس��ت. بازده اوراق قرضه دوساله وزارت 
خزانه داری آمریکا به تدریج به باالترین س��طح خود از 
سال 2۰۰8  رسیده و در باالترین سطح خود در صورت 
افزایش نرخ بهره احتمالی توسط بانک مرکزی در ماه 
 مارس امس��ال قیمت گذاری شده اس��ت.  بازده اوراق

 ۱۰ س��اله هم با فراتر رفتن از میانگین هفته گذشته 
به 2.69 رس��ید که باالترین س��طح مش��اهده شده از 
اواس��ط س��ال 2۰۱4 تاکنون است. جلسه بعدی بانک 
مرکزی آمریکا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد که آخرین 
روز ریاس��ت ژانت یلن بر این بانک محس��وب می شود و 
تحلیلگران معتقدند در این روز بیانیه ای صادر خواهد شد 

که تنها بیانگر انتظارات تصمیم ماه مارس خواهد بود.
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گمرک ایران تس��هیالت جد یدی را با 
حذف ورود حامل های کاالهای صادراتی 
به گمرکات در مس��یر سبز و زرد ایجاد 

کرد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از گمرک جمهوری اس��المی ایران، 
بر همین اس��اس به کم��ک قابلیت های 
س��امانه جامع گمرکی و پنج��ره واحد 
تجارت فرام��رزی و کنترل کامل تمامی 
کاال ها از طریق این سامانه ها، در صورتی 
که مس��یر اظهارنام��ه صادراتی کنترل 
سیس��تمی س��طح یک )س��بز( تعیین 
ش��ود نیازی ب��ه ورود حامل ها به داخل 
گمرک مب��دأ ص��ادرات )به اس��تثنای 
اظهارنامه های��ی که گم��رک مبدأ و مرز 
خروج یکسان باش��د( و توزین و الصاق 

پلمب در گمرک مبدأ )داخلی( نیست.
در مرحل��ه ابتدای��ی، صاح��ب کاال یا 
اظهارکنن��ده در کارتاب��ل مربوط��ه در 

پنج��ره واحد تجارت فرامرزی، نس��بت 
ب��ه ثبت ص��دور مجوز بارگی��ری، ثبت 
اطالع��ات حام��ل، ثب��ت توزی��ن، ثبت 
بیج��ک، مراحل درب خ��روج و بیجک 

بین اقدام می کند.
در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی 
کنترل سیستمی سطح دو )زرد ( تعیین 
ش��ود، نیازی به ورود حامل ه��ا به داخل 
گم��رک مب��دأ ص��ادرات )به اس��تثنای 
اظهارنامه های��ی که گمرک مب��دأ و مرز 
خروج یکس��ان باش��د( و توزین و الصاق 

پلمب در گمرک مبدأ )داخلی( نیست.
در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی 
اظهارنامه های کنترل س��طح دو توسط 
انجام می پذیرد، س��پس  گمرک مب��دأ 
صاحب کاال ی��ا اظهارکننده در کارتابل 
تج��ارت  واح��د  پنج��ره  در  مربوط��ه 
فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی 
روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز 

بارگی��ری، ثبت اطالع��ات حامل، ثبت 
توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج 
و بیجک بین اق��دام می  کند، در صورت 
نیاز به تعیین ماهیت یا تغییر مسیر وفق 

مقررات انجام شود.
در صورت��ی ک��ه مس��یر اظهارنام��ه 
صادراتی کنترل سیس��تمی س��طح سه 
)قرمز( تعیین شود ، اگر واحد بازرگانی و 
غیرتولیدی باشد، ابتدا توسط کارشناس 
مربوطه، نوع حم��ل از ارزیابی در محل 
به حمل یکس��ره یا قبض انبار )کاالهای 
تعریف ش��ده ط��ی بخش��نامه مربوطه( 
تغییر داده ش��ود و موض��وع طی اعالم 
نظر به صاحب کاال ارس��ال شود، سپس 
صاحب کاال نس��بت به ثب��ت اطالعات 
حامل و اطالع��ات وزن در پنجره واحد 
تج��ارت اق��دام و مابقی مراحل ش��امل 
ارزیابی و ثبت نظر ارزیابی، الصاق پلمب، 
باس��کول، بیجک، مراحل درب خروج و 

بیج��ک بین در س��امانه جامع گمرکی، 
توسط گمرک صورت می گیرد.

ام��ا اگر واحد تولیدی باش��د، نیازی به 
ورود حامل ه��ا ب��ه داخل گم��رک مبدأ 
صادرات )به استثنای اظهارنامه هایی که 
گمرک مبدأ و مرز خروج یکس��ان باشد( 
و نیز نی��ازی به توزی��ن در گمرک مبدأ 
)داخلی( نیس��ت. بع��د از مراحل ارزیابی 
و ثبت نظر، الصاق پلمب و ثبت ش��ماره 
پلمب در اع��الم نظر در س��امانه جامع، 
مراحل بعدی ش��امل ثب��ت صدور مجوز 
بارگیری )با لحاظ کردن قفل سیس��تمی 
روی مجوزها(، ثبت اطالعات حامل، ثبت 
توزین، ثبت بیجک توس��ط صاحب کاال 
در کارتابل مربوطه و تا زمان سیس��تمی 
ش��دن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد 
تجارت فرام��رزی، مراحل درب خروج و 
بیجک بین در س��امانه جام��ع گمرکی، 

توسط گمرک صورت می پذیرد.

معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت صنعت 
ب��رای بقا بای��د از بیرون مورد حمایت ق��رار گیرد، به 
همین س��بب برای توس��عه آن نیازمن��د یافتن بازار 

توانمند هستیم.
 ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، حس��ن 
یونس س��ینکی در نشس��ت خبری امضای تفاهم نامه 
میان س��ازمان صنایع کوچک و متوسط، اتاق اصناف، 
وزارت صنع��ت مع��دن و تجارت اظهار کرد: مش��کل 
اصلی نوع نگرش مس��ئوالن به چگونگی برون رفت از 
مشکل پیش رو بوده این امر خود مسئله ای است که 

در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
وی در ای��ن ب��اره گفت: بیش از آنک��ه وقت صرف 
برنامه ریزی برای آینده ش��ود، زم��ان هزینه خروج از 
مشکالت ش��ده و این موضوع هم دیگر مشکلی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه 
داد: برنامه ری��زی چهار س��اله ب��رای وضعیت صنعت 
کشور با توجه به ش��اخص ها صورت گرفت تا متوجه 
اینکه چ��ه اقداماتی باید در این م��دت صورت گیرد 
باش��یم، همچنین اس��یر تمرکز خروج از مش��کالت 

موجود نشویم.
این مقام مس��ئول افزود: مسئول برنامه ریزی برای 
آینده اجتماعی کش��ور هس��تیم، در حال حاضر یک 
توس��عه یافتگی در اقتصاد اتفاق افتاده که باید دست 
صنوف سنتی را در این خصوص به منظور حرکت در 

این راستا بگیریم.
سینکی با اش��اره به اینکه توسعه یافتگی در زمینه 
تجارت الکترونیکی ص��ورت گرفته که نیازمند فکر و 

بررسی بوده اس��ت، بیان کرد: با توجه به اینکه 470 
ه��زار واح��د تولیدی صنفی در کش��ور وج��ود دارد 
بهترین راه خروج از مش��کالت، تحویل سهام تجارت 

الکترونیکی به خود صنوف سنتی خواهد بود.
وی مطرح کرد: سیاس��ت اقتصاد با گذش��ته تغییر 
کرده است،  به طوری که در اقتصاد 20 سال گذشته، 
صنع��ت برای بقا بر منابع مالی خود تکیه می کرد، اما 
در حال حاضر باید از بیرون مورد حمایت قرار گیرد، 
به همین س��بب برای توس��عه صنعت ابت��دا نیازمند 
یافتن بازار توانمند هس��تیم.این مقام وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت تصریح کرد: افراد دیگ��ر با رویکرد 
تولید کاالی با کیفیت به س��راغ یافتن بازار نمی روند، 
بلکه ابتدا نیاز بازار را بررس��ی کرده، س��پس درصدد 

تولید کاال بر می آیند.

توسعه صنعت، نیازمند بازار توانمند

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1396/10/03 و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند 3-10 امیدنامه صندوق تغییر یافت.

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

http://www.andishefardafund.com

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1396/08/06 و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند 4-2 و 10-3 و 2-3 و 1-2-2 

امیدنامه صندوق تغییر یافت.
برای مشاهه جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس 

تارنمای صندوق مراجعه فرمایید.
http://www.azpfund.com

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد

حذف ورود حامل های کاالهای صادراتی به گمرکات 
در مسیر سبز و زرد

اصناف

زنجیره تولید و فروش متوازن 
نیست

موضوع مش��کالت تولی��د، بازاریابی، توزی��ع و فروش 
واحده��ای کوچک صنعتی و گالی��ه از عدم حمایت الزم 
از این موارد موضوعاتی بود که به طور مش��ترک از سوی 
رئیس اتاق اصناف و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
س��ه جانبه میان س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ایران، معاونت امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و همچنین ات��اق اصناف ایران 
مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در مراسم امضای 
تفاهمنام��ه ای س��ه جانبه میان س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی ایران، معاونت ام��ور اقتصادی و 
بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و اتاق اصناف 
ایران که با حضور مس��ئوالن عالی رتبه این دستگاه ها در 
محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
برگزار شد، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با گالیه از 
کم توجهی به تولیدی های صنفی گفت: اکنون حدود 650 
هزار واحد صنفی تولیدی در کل کش��ور داریم که حتی 
بعضی از اینها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای 
صنعتی دارند که متاس��فانه بخصوص در دهه اخیر توجه 
چندانی به آن نشد و شاهد این بودیم که بخشی از سرمایه 

تولید وارد حوزه واسطه گری و داللی های غیرمولد شد.
وی در ادام��ه اف��زود: متاس��فانه در ای��ن مجموع��ه 
خصوصی س��ازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص 
شهرک های صنفی تخصصی نیز که می تواند عامل موثری 
در حمای��ت اینگونه واحدها باش��د، چن��دان مورد توجه 
قرار نگرف��ت و همچنین اجرای بند 20 م��اده 55 قانون 
ش��هرداری که در آن موضوع جلوگی��ری از فعالیت های 
واحدهای کارگاهی در س��طح شهر مطرح می شود نفس 
تولیدی های صنفی را گرفته است. اما اکنون با آمدن آقای 
شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد 
تا با ارائه تس��هیالتی به بخش اصناف حمایت الزم جهت 
ایجاد شهرک های تخصصی برای این دسته از بنگاه ها در 
دستور کار قرار بگیرد که تفاهم نامه ای که اکنون به امضا 

خواهد رسید به دنبال حرکت در این مسیر است.
فاضلی با اش��اره جزئی تر به مفاد تفاهمنامه س��ه جانبه 
گفت: در این تفاهمنامه موضوع شهرک های صادرات محور 
و خصوصی س��ازی مجموعه  مواردی هستند که می تواند 
در مس��یر اجرایی اقتصاد مقاومت��ی و بهبود فضای تولید 

کمک کننده باشند.
همچنین در ادامه این برنامه صادق نجفی، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: وجود 470 هزار واحد صنفی تولیدی 
و همچنین بیش از 80 هزار صنایع کوچک و متوسط در 
کشور گویای این مساله اس��ت که باید این واحدها را در 
کن��ار هم قرار داد تا یک هم افزای��ی در فعالیت ها صورت 
پذیرد. وی افزود: این همکاری ها باید در حلقه های مفقوده 
زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در 
کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار 
ش��بکه توزیع قرار نگرفته اس��ت و هدف ما این است که 
بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه های مختلف، اتاق 
اصناف، س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و 
همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

این هم افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.
نجفی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش 
گفت: متاس��فانه اکنون ارتباط تنگاتنگ��ی میان توزیع و 
تولید نیس��ت که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف 
در مغازه ها و فروش��گاه های زنجیره ای بتوانیم زمینه الزم 

را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: در سه حالت این مجموعه ها در کنار یکدیگر 
قرار خواهن��د گرفت. یک موضوع تامین مالی اس��ت که 
البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید 
نیس��ت. ش��اید نبود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها 
مهمترین مشکل این حوزه باشد. از طرفی دیگر نشناختن 
بازار نیز خود یکی از مش��کالت اساس��ی به شمار می رود 
به ط��وری که بازار ما نمی داند ک��دام کاال در کدام واحد 
تولیدی، تولید می ش��ود و حج��م، کیفیت و خدمات این 
کاال به چه صورت است. این تفاهم در تالش است که این 
ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی 
صنوف را هم در کنار ایجاد و توس��عه بازار در دستور کار 

خود داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، تفاهم صورت گرفته با موضوع فراهم 
ش��دن زمینه های الزم ب��رای ایجاد هم افزای��ی و تدوین 
برنامه های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه های 
خرد، کوچک و متوس��ط تحت سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و برنامه های راهب��ردی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت به منظور بهره گی��ری بهینه از مزای��ای قانونی، 
امکانات و برنامه های حمایتی س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، اتاق اصناف ایران، معاونت امور 
اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی و 

غیردولتی به امضا رسید.

اخبار

صنعتگران و تجار چقدر وام 
گرفتند؟

تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در 
هش��ت ماهه س��ال 1396 در بخ��ش صنعت و معدن 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 14.7 درصدی 
روبرو بوده و به رقمی معادل 106.5 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. عالوه بر این در بخش بازرگانی نیز 50.8 
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که در مدت 

مذکور رشدی برابر با 9.8 درصد را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، سهم تس��هیالت پرداختی در قالب 
س��رمایه در گردش در تمام بخش ه��ای اقتصادی طی 
هشت ماهه سال جاری مبلغی معادل 223.2 هزار میلیارد 
تومان )معادل 62.5 درصد کل تسهیالت پرداختی( است 
که در مقایس��ه با سال قبل مدت مش��ابه سال قبل که 
مبلغ��ی معادل 10.5 هزار میلیارد توم��ان بوده 8درصد 
افزایش داش��ته است. بنابر اطالعاتی که در اختیار ایسنا 
قرار گرفته است، از 106.5 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت��ی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد 
آن )مبلغ 89.9 هزار میلیارد تومان( در تامین س��رمایه 
در گردش پرداخت ش��ده شده اس��ت. میزان تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در بخش صنعت و 
معدن طی هشت ماهه سال جاری 106.5 هزار میلیارد 
تومان و طی هشت ماهه سال گذشته 92.8 هزار میلیارد 
تومان بوده است. همچنین در بخش بازرگانی طی هشت 
ماهه سال جاری 50.8 هزار میلیارد تومان و طی هشت 
ماهه سال گذش��ته 46.3 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شده است.در بخش تامین سرمایه در گردش نیز 
طی هشت ماهه سال جاری 89.9 هزار میلیارد تومان در 
بخش صنعت و معدن و رقمی معادل 36.1 هزار میلیارد 

تومان در بخش بازرگانی پرداخت شده است.

دست خالی ایرانیان از صادرات 
دارو

م��روری بر آمارهای رس��می گویای آن اس��ت که 
ایران از کل صادرات دارو در دنیا هیچ گونه س��همی 
ندارد. به گزارش ایس��نا، آمارهای رس��می ارائه شده 
گویای آن اس��ت که در س��ال 2016 میالدی ارزش 
صادرات دارویی ایران تنها 60 میلیون دالر بوده، این 
در حالی اس��ت که کشور آلمان به عنوان بزرگ ترین 
صادر کننده در این بخش در س��ال 2016 میالدی 
بالغ بر 77 میلیارد دالر درآمد داش��ته و در مجموع 
16درصد از صادرات داروی دنیا را به خود اختصاص 
داده است. پس از آلمان، سوئیس در رده دوم جدول 
صادرکنندگان دارو قرار می گیرد و در س��ال 2016 
میالدی با صادرات 67 میلیارد دالر دارو 14درصد از 

کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
آمری��کا نیز 10درصد از کل صادرات داروی دنیا را در 
اختیار داش��ته و حدود 47 میلی��ارد دالر درآمد در این 
بخش داشته است. بلژیک با صادراتی حدود 42 میلیارد 
دالر و 8درص��د از کل ص��ادرات داروی��ی جهان در رده 
چهارم و انگلس��تان با صادراتی بالغ بر 32 میلیارد یعنی 
بی��ش از7 درصد مجموع ارقام در رده پنجم جدول قرار 
دارد، اما ایران با صادرات تهران 60 میلیون دالر کاال در 
زمینه دارویی س��همی صفر درصدی از مجموع صادرات 
دارویی جهان داشته است. در زمینه واردات نیز کشور با 
وارد کردن یک میلیارد و 316 میلیون دالر دارو در سال 
2016 میالدی سهمی معادل صفر درصد از کل واردات 
داروی��ی دنی��ا را به خود اختصاص داده اس��ت که البته 
این رقم نس��بت به واردات ی��ک میلیارد و 238میلیون 
دالری سال 2015 با رشد اندکی مواجه بوده است.طبق 
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادرات دارو در س��ال 1395 رش��د 31 درصدی داشته و 
به ارزش��ی بالغ بر 132میلیون دالر رس��یده است که این 
رقم در مقایسه با سال 1394 بالغ بر 31میلیارد دالر رشد 
داشته و 34 درصد رشد منفی صادرات دارو در این سال به 
31 درصد رشد رسیده است .در پنج سال گذشته در سال 
1393 بیشترین میزان صادرات دارو را شاهد بود ه ایم و در 
طول این س��ال بالغ بر 153میلیون دالر انواع محصوالت 

دارویی به کشورهای مختلف صادر شده است.

بوی گرانی چرم ایرانی در بازارهای 
جهانی

آمارهای شش ماهه اول سال جاری گویای آن است 
ک��ه در حوزه برخی مصنوعات چرمی ش��اهد افزایش 

20درصدی ارزش صادرات بوده ایم.
به گزارش ایس��نا، آمارهای ارائه ش��ده از س��وی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن اس��ت که 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری در ح��وزه صادرات 
محصوالت دباغی و پرداخت چرم، س��اخت چمدان، 
کیف دس��تی، زین و یراق و انواع پاپوش بالغ بر 12 
هزار تن کاال با ارزش��ی بی��ش از 73 میلیون و 600 

هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است.
نکته جالب آنکه وزن صادرات این بخش نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته تنها 1.7 درصد افزایش پیدا 
کرده، اما با این وجود از نظر ارزش این صادرات رشدی 
معادل 20.7 درصد داشته است که این امر گویای آن 
اس��ت که قیمت این محصوالت در بازارهای جهانی با 
افزایش قابل توجهی مواجه بوده اس��ت. در شش ماهه 
اول سال گذشته در این بخش حدود 12 میلیون دالر 
کاال به کشورهای مختلف صادر شده بود که ارزش این 

کاالها حدود 61 میلیون دالر اعالم شده است.

طی هش��ت ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل هفت گروه کاالیی 
صنعتی و چهار گ��روه کاالیی معدنی در 
میان کاالهای منتخب صنعتی و معدنی 

با رشد منفی روبه رو شدند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار 
مربوط به تولید کاالهای منتخب صنعتی 
از مجم��وع 30 گ��روه کاالی صنعت��ی و 
13 گ��روه کاالی معدنی به ترتیب هفت 
کاالی صنعتی و چه��ار کاالی معدنی با 
رشد منفی نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل روبه رو شدند.
براس��اس اطالعات��ی ک��ه در اختی��ار 
خبرن��گار ایس��نا ق��رار گرفته اس��ت، به 
ترتی��ب تولی��د کولر آبی با رش��د منفی 
28.1 درص��دی، نئوپ��ان با رش��د منفی  
16.2 درصدی، وانت با رشد منفی 10.6 
درصدی، داروی انس��انی با رش��د منفی 
5.3 درصدی، پودر شوینده با رشد منفی 
4.3 درصدی،  الکتروموتور با رشد منفی 

3.7 درص��دی، ان��واع تلویزیون با رش��د 
منفی 1.6 درصدی، روغن موتور صنعتی 
تصفیه اول با رش��د منف��ی 0.3 درصدی 
دارای بیش��ترین میزان رش��د منفی در 
می��ان کااله��ای منتخ��ب صنعتی طی 
هشت ماهه سال 1396 نسبت به هشت 

ماهه سال 1395 بودند.
در بی��ن کااله��ای منتخ��ب معدنی و 
صنایع معدنی نیز ب��ه ترتیب تولید کاتد 
م��س ب��ا رش��د منف��ی 29.4 درصدی، 
س��یمان با رش��د منف��ی 4.8 درصدی، 
ظروف شیش��ه ای با رش��د منف��ی 13.6 
درص��دی و ظروف چینی با رش��د منفی 
3.9 درص��دی طی هش��ت ماهه س��ال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
بیشترین میزان رشد منفی روبرو شدند.

در ای��ن بی��ن ام��ا ب��ه ترتی��ب تولید 
کمباین با رش��د مثبت 123.7 درصدی، 
اتوبوس، مینی بوس و ون با رش��د مثبت 
88.3 درصدی، انواع کاغذ با رشد مثبت 

26.9 درصدی، دوده با رشد مثبت 26.6 
درصدی و ماش��ین لباسش��ویی با رش��د 
مثبت 22.9 درصدی به ترتیب پنج گروه 
کاالیی منتخب صنعتی هس��تند که طی 
هشت ماهه س��ال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل بیش��ترین درصد رشد 

تولید را به خود اختصاص دادند.
همچنی��ن در خص��وص آم��ار تولید 
کااله��ای منتخ��ب معدن��ی و صنعتی 
باید خاطرنش��ان کرد ک��ه از 13 گروه 

کاالی��ی منتخب، پنج گ��روه کاالیی با 
عنوان چینی بهداش��تی با رش��د مثبت 
26.6 درص��دی، شیش��ه جام با رش��د 
مثبت 26.3 درصدی، کاش��ی با رش��د 
16.6 درصدی، کنسانتره زغال سنگ با 
رشد مثبت 14.7 درصدی و محصوالت 
فوالدی با رش��د مثبت 11.7 به ترتیب 
پن��ج گروه��ی هس��تند که بیش��ترین 
می��زان تولید را در مدت مذکور به خود 

اختصاص دادند.

تولید کدام کاالهای صنعتی کم شد؟
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اقدام��ات چن��د ماه گذش��ته 
در ایج��اد محدودی��ت و توقف 
ثبت س��فارش بازار خودروهای 
واردات��ی را ب��ه نحوی آش��فته 
کرده اس��ت که با گذش��ت یک 
ماه از بازگش��ایی س��ایت ثبت 
س��فارش ن��ه تنها تغیی��ری در 
قیمت ها ایجاد نش��ده، بلکه بنا 
ب��ه گفته فعاالن ب��ه دلیل عدم 
ارائه خودرو توس��ط نمایندگان 
رس��می خودرویی به ب��ازار، هر 
روز ش��اهد اع��ام قیمت ه��ای 
ش��رکت ها  س��وی  از  نجوم��ی 
قیمت هایی که صرفا  هس��تیم؛ 
بر روی کاغذ است و در صورت 
فروش  ب��رای  خودرویی  تقاضا، 

وجود ندارد.
به گ��زارش خبر خ��ودرو، در 
چنی��ن ش��رایطی بس��یاری از 
شرکت ها از وضعیت کنونی بازار 
سوءاستفاده کرده و با وجود نبود 
خ��ودرو در نمایندگ��ی اقدام به 
پیش فروش هایی با تحویل های 
چن��د ماهه می کنن��د در حالی 
ک��ه برخ��ی از این ش��رکت ها 
تاکن��ون ب��ه تعهدات خ��ود در 
قبال مش��تریان عمل نکرده و با 
گذش��ت ماه ها و دریافت هزینه 
قطعی خودرو، نه تنها خودروی 
نمی دهند،  تحویل  را  خریداران 
بلک��ه گاه به بهان��ه افزایش نرخ 
تعرفه و نوسانات ارزی، خواهان 
دریافت مابه التفاوت از مشتریان 

می شوند.
رئی��س  موتمن��ی،  س��عید 
اشاره  با  نمایشگاه داران  اتحادیه 
ب��ه ت��داوم وضعیت نابس��امان 

ب��ازار خودروهای وارداتی اظهار 
داش��ت: همچنان آش��فتگی بر 
اس��ت،  حاکم  وارداتی ها  ب��ازار 
هرچن��د در روزهای اخیر تغییر 
خاصی در بازار قیمت وارداتی ها 

ایجاد نشده است.
وی گف��ت: با وجود گذش��ت 
نزدیک به یک ماه از بازگش��ایی 
سایت ثبت س��فارش متاسفانه 
همچن��ان ش��رکت ها خودرویی 
به ب��ازار عرضه نکردن��د و تنها 
اقدام  رس��می  نمایندگی ه��ای 
ب��ه افزایش قیمت ه��ا می کنند. 
به عنوان مثال ش��رکت کرمان 
موت��ور در هفت��ه گذش��ته در 
اقدامی عجیب، قیمت س��انتافه 
را 68 میلی��ون افزایش داد، این 
در حالی است که این شرکت ها 
ب��ا وجود اعام رس��می افزایش 
قیم��ت، خودروی��ی را عرض��ه 
نمی کنند و صرفا اقدام به پیش 

فروش می کنند.
وی با تاکید ب��ر لزوم ورود 
دس��تگاه های نظارتی به بازار 
خودروه��ای وارداتی، تصریح 
کرد: در وضعیت ایجاد ش��ده 
ف��روش  و  خری��د  ب��ازار  در 
خودروهای وارداتی الزم است 
دستگاه های نظارتی وارد شده 
و آش��فته ب��ازار وارداتی ها را 

ساماندهی کنند.
وی با اش��اره ب��ه بهانه جدید 
ش��رکت ها برای افزایش قیمت 
گف��ت:  واردات��ی  خودروه��ای 
دس��تگاه های  و  دول��ت  بای��د 
متول��ی بر فعالیت ش��رکت های 
واردکنن��ده نظارت کنند و مانع 
از افزایش ه��ای نجوم��ی قیمت 

توسط شرکت ها شوند.
وی افزود: دولت باید بررس��ی 
کند که چرا شرکت ها خودرویی 
به بازار عرض��ه نمی کنند و تنها 

ب��ه دنبال پیش فروش هس��تند 
و چ��را خودرویی را که فروختند 
به خری��داران تحویل نمی دهند، 
همچنین بای��د پیگیری کند که 
چرا شرکت ها در زمانی که سایت 
ثبت سفارش بس��ته بود اقدام به 
پی��ش ف��روش ک��رده و تاکنون 
پاس��خگوی مش��تریان نبودند و 
چرا خودرویی ه��ا را که با قیمت 
قطعی فروختند امروز در خواست 
مابه التفاوت از مشتری می کنند و 

تحویل نمی دهند.
امروز کسانی  وی تاکید کرد: 
که چنین وضع��ی را برای بازار 
خودرو ایجاد کردند باید پاس��خ 
دهند و راهکاری برای خروج از 

این شرایط ارائه کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
با اش��اره به برخ��ی از اظهارات 
مس��ئوالن در خص��وص عل��ت 
خودروه��ای  قیم��ت  افزای��ش 

افزایش  البت��ه  گف��ت:  وارداتی 
تعرفه ها و ن��رخ ارز در وضعیت 
قیمت ه��ا تاثیرگذار اس��ت و تا 
زمانی که نرخ ارز تثبیت نش��ود 
همچنان این مش��کات در بازار 
وج��ود  واردات��ی  خودروه��ای 

خواهد داشت.
موتمنی افزود: البته شرکت ها 
نبای��د افزایش ن��رخ تعرفه و ارز 
را در خودروه��ای پیش فروش 

شده اعمال کنند.
به گفت��ه وی ه��م اکنون به 
بسیاری  ارزی  نوس��انات  جهت 
با اعم��ال محدودیت عرضه، به 
دنب��ال تغیی��رات احتمالی نرخ 
ارز در قیمت های جدید هستند.

وی با اش��اره ب��ه اینکه امروز 
شرکت های دارای مجوز رسمی 
بای��د نیاز ب��ازار را تامین کنند، 
تصریح کرد: متاس��فانه بسیاری 
از ش��رکت ها تنه��ا از مش��تری 
پ��ول دریاف��ت می کنن��د و به 
تعهدات شان در قبال خریداران 

عمل نمی کنند.
وی گفت: تا زمانی که مساله 
پیش فروش خودرو حل نشود و 
شرکت ها پس از واردات خودرو 
اقدام ب��ه پیش ف��روش نکنند 
همین آشفته بازار وجود خواهد 

داشت.
وی اف��زود: طبع��ا در چنین 
ش��رایطی و به جه��ت اختاف 
میلی��ون   30 ت��ا  قیمت های��ی 
تومان، مشتری وسوسه می شود 
و اقدام ب��ه پیش خرید می کند 
و در ای��ن جری��ان قطعا متضرر 

می شود.

آش��فته بازار خودروه��ای وارداتی در 
ش��رایطی برخی مش��تریان را ب��ه دلیل 
افزایش بی حس��اب و کت��اب قیمت ها به 
مراکز قضای��ی و نظارتی کش��انده که با 
نادی��ده گرفتن حقوق مش��تریان در این 
زمین��ه، به نظر می رس��د افزای��ش تعرفه 
هیبریدها به اصلی تری��ن دغدغه اعضای 
کمیس��یون اص��ل ۹0 و صنای��ع مجلس 

تبدیل شده است.
به گزارش پ��دال نیوز، هرچن��د وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا توقف هفت 
ماهه سایت ثبت س��فارش سهم زیادی در 
نوسانات قیمتی و آشفتگی بازار خودروهای 
واردات��ی دارد، ام��ا آنچه ه��م اکنون این 
وزارتخانه را م��ورد آماج حمات منتقدان 
قرار داده تنه��ا افزایش تعرفه هیبریدی ها 
اس��ت و ضرر و زیان مش��تریان خیلی به 
چش��م منتق��دان نمی آید. بر این اس��اس 
طی دو هفته گذش��ته موج��ی از انتقادات 
نس��بت به عملکرد دولت در تعیین تعرفه 
هیبریدی ها ب��ه راه افتاده، به طوری که روز 
گذشته س��خنگوی کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس از قول محمد شریعتمداری 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت عنوان کرد 
که وی دس��تور بازنگری در تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی  را داده اس��ت. سعید 
باس��تانی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خانه 
ملت با بی��ان اینکه این بازنگ��ری ضرورتا 
ب��ه معن��ای کاه��ش تعرف��ه خودروهای 
هیبریدی نیست، تصریح کرده که ممکن 
اس��ت کارشناس��ان این وزارتخانه به این 
س��مت بروند که تعرفه مناسب بوده است، 
بنابرای��ن مجلس تاش های خ��ود را برای 
کاهش تعرف��ه خودروهای هیبریدی ادامه 
می دهد. به این ترتیب در ش��رایط کنونی 
اگر چه توقع م��ی رود نمایندگان مجلس، 
دولتی ها را به دلیل افزایش لجام گس��یخته 
قیمت ها و همچنین آنچه به عنوان آشفتگی 
در ای��ن بازار خوانده می ش��ود مورد نقد و 
انتق��اد قرار دهند و حتی وزیر را مجبور به 
پاس��خگویی در این زمینه کنند، اما ظاهرا 
تعرفه هیبریدی ها که پیش از این 4درصد 
بود، بیش��تر به دغدغه ذهنی نمایندگان و 
منتقدان دولت تبدیل ش��ده است. در این 
راستا با نگاهی به خودروهای هیبریدی وارد 
شده به کشور می توان به خوبی دریافت که 

ای��ن خودروها هم از قیمت بس��یار باالیی 
برخوردارن��د و هم مش��تریان خاص خود 
را دارن��د، بنابراین نادی��ده گرفتن حقوق 
مش��تریانی که پیش از توقف ثبت سفارش 
اق��دام به پی��ش خرید خ��ودروی وارداتی 
کردند و هم اکنون واردکننده برای تحویل 
خودروی ثبت نامی مبلغ زیادی طلب کرده 
یا مشتری که باید خودروی موجود در بازار 
را ب��ه چندین برابر قیمت واقعی خریداری 
کن��د، اجحافی اس��ت که کمت��ر در مورد 
متقاضیان هیبریدی  دیده ش��ده است.   به 
این ترتیب این س��وال مطرح می شود که 
بای��د از حقوق از دس��ت رفته کدام یک از 
مشتریان دفاع کرد؟ متقاضیان خودروهای 
هیبریدی یا مش��تریانی که هم اکنون در 
گ��رداب تصمیم��ات خلق الس��اعه وزارت 
صنعت، نه صاحب پول خود هس��تند و نه 
خودروی��ی که پیش ازای��ن اقدام به پیش 
خری��د آن کردند ؟ ش��اید خودروی ب ام و 
i8، که خودرویی اسپورت هیبرید بود و به 
دلیل قیمت باالیی که داش��ت کمتر از 60 
دس��تگاه از آن وارد کش��ور شد را به خاطر 
دارید. این خ��ودرو س��مبل تجمل گرایی 

بود حال آنکه با شرایط آسانی وارد کشور 
ش��د و بس��یاری از نگاه ها را به خود خیره 
کرد. خودروهای هیبرید دیگر نیز اگر چه 
به پای ای��ن خودروی لوک��س و پرهزینه 
نرسیدند، اما با وجود تعرفه اندک از قیمت 
به نس��بت باالیی برخ��وردار بودند. در هر 
صورت آنچه مشخص است و منتقدان نیز 
متفق القول ب��ر آن تاکید دارند، آالیندگی 
اندک هیبریدی ها نس��بت به خودروهای 
بنزینی اس��ت.  ه��ر چند ط��ی چند روز 
گذشته منتقدان با تاکید بر آالیندگی کم 
هیبریدی ها آن را مستمسکی برای انتقاد 
از مقامات ب��االی دولتی قرار دادند، با این 
حال به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان، 
دولت هنوز نتوانسته پاسخ قانع کننده ای به 
انتقادات درباره افزایش تعرفه هیبریدی ها 
بدهد. هیات دولت در دستورالعمل واردات 
خودرو نه تنها تعرف��ه واردات خودروهای 
بنزین��ی را بین 55 تا ۹5 درصد بس��ته به 
می��زان حجم مصرف س��وخت تغییر داد، 
بلکه محصوالت هیبری��دی و الکتریکی را 
نیز به س��ه دسته تقسیم کرد و تعرفه های 

جداگانه ای برای آنها قرار داد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: 
فرانس��وی ها به زودی با مشارکت سازمان 
نوسازی و گسترش صنایع ایران در ساوه 
کارخانه تولید خودرو تاسیس می کنند.

به گ��زارش جه��ان نی��وز، محمدرضا 
منصوری نماینده مردم س��اوه در مجلس 
شورای اسامی و عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن در خصوص آخری��ن وضعیت 
اخذ مجوز خط تولید رنو در ایران گفت: 
فرانس��وی ها به زودی با مشارکت سازمان 
نوسازی و گسترش صنایع ایران در ساوه 

کارخانه تولید خودرو تاسیس می کنند.
منص��وری با اش��اره به اینکه ش��رکت 
بنیان توس��عه صنعت خودرو )بُن رو( در 
حال حاضر در دست شرکت سایپا بوده و 
مراحل نهایی  حضور رنو فرانس��ه در این 
کارخانه طی می شود، افزود: این قرارداد 
یک قرارداد بین المللی بوده و با دس��تور 
رئیس جمه��ور  و به امضای وزیر صنعت  
وقت جناب دکتر نعمت زاده رسیده است.

 او تاکی��د کرد: م��ا نمی توانیم قرارداد 
بین الملل��ی را یک طرفه نق��ض کنیم و 
چنانچه کس��ی ب��ه این ق��رارداد انتقاد و 
ایرادی دارد می تواند با اشاره به مفاد این 
ق��رارداد، آن را نقض کند، ولی باید توجه 

کرد ایرادات بسیار مهمی ما ندیده ایم.
منص��وری با بی��ان اینکه س��هام ایران 
در ای��ن قرارداد 40 درصد اس��ت، افزود: 
کارخان��ه )بُ��ن رو( چند براب��ر وضعیت 
فعلی اش بده��کار  بوده و در حال حاضر  
نمی تواند اقساط خود را پرداخت کند که  
مطمئنا با آمدن رنو  شرایط بهتر خواهد 
شد و خودروسازان داخلی با آمدن رقیب 

رشد خواهند کرد.
 او بیان کرد: احتمال اینکه این قرارداد، 
ایرادات کوچکی داشته باشد، وجود دارد 
ام��ا این ق��رارداد بین المللی اس��ت و ما 

نمی توانیم یکجانبه آن را  نقض کنیم.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س ضم��ن تاکی��د بر ای��ن موضوع 

 که قرارداد با ش��رکت رنو، ی��ک قرارداد
برد-برد است اضافه کرد: کارخانه )بُن رو( 
با قیمتی بسیار باالتر از ارزش فعلی به رنو 
فروخته می شود و طرف قرارداد نیز به این 
موضوع اش��راف دارد، ولی چ��ون رنو بازار 
ایران را می شناسد می داند پس از مدتی از 

فروش خودرو سود خواهد کرد.
منصوری بیان ک��رد: در حال حاضر این 
کارخانه قادر به پرداخت بدهی های بانکی 
خود نیس��ت و فق��ط حقوق کارگ��ران را 
پرداخت  می کند و هر س��ال که می گذرد 
به بدهی های  بانکی قبلی افزوده می شود.

او گفت: اینکه ما بخواهیم س��هام را به 
نام یک ش��رکت صوری و ظاهرا س��ودده 
نش��ان دهیم کار درستی نکرده ایم و این 
کار را کس��انی انجام می دهند که صنعت 

را به خوبی نمی شناسند. 
منصوری خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس 
سوابقی که در این حوزه دارم از وضعیت 
این کارخانه مطلع هستم و می دانم با این 

قرارداد همه بدهی های بانکی پرداخت و 
در کنار آن 6 هزار ش��غل ایجاد می شود 
و ۱00 ه��زار کارگ��ر و قطع��ه س��از نیز 

می توانند مشغول به کار شوند.
 او تاکی��د کرد: ف��روش این کارخانه از  
س��ود کل فروش اس��تان مرک��زی باالتر 
خواه��د رف��ت و بودجه همه روس��تاها 
و ش��هرهای م��ا دو برابر می ش��ود و ادعا 
خواهیم کرد پس از 50 س��ال توانستیم 

خودرو صادر کنیم.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس ضمن بیان این که  »خودروهایی 
را که با نصف قیمت و در حجم کم صادر 
می شود نمی توان صادرات نامید« افزود: 
صادرات باید در حجم انبوه، پیوسته و با 

قیمت مناسب تولید و صادر شود.
منصوری تاکید کرد: در شرایط کنونی 
می توانی��م در بحث ص��ادرات که صرفه 
اقتص��ادی بیش��تری خواهد داش��ت نیز 

موفق  باشیم.

مجلسچهزمانیبهحقوقمصرفکنندگانخودروهایوارداتیورودمیکند؟

قراردادتولید»رنو«درایراننهاییمیشود

جریان پیش فروش هایی که به آشفتگی بازار وارداتی ها دامن زده است
اخبار

اززنجیرهتامینخودروسازان
بزرگجهانیالگوبرداریشود

صنع��ت خودروی ای��ران باید ب��ا الگوب��رداری از 
جریان تولی��د و زنجیره تامین ش��رکت های بزرگ 
خودروس��ازی در دنیا، مس��یر حرکت خود را اصاح 

کند.
به گ��زارش کارپ��رس، محم��د حس��ن نژاد عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان 
این مطلب گفت: امروز دیگر نباید بر بومی س��ازی و 

تولید محصوالت ملی اصرار کرد.
وی با توج��ه به همایش پنج��م صنعت خودروی 
ای��ران ک��ه 24 و 25 بهمن م��اه ج��اری در تهران 
برگزار می ش��ود، اظهار داش��ت: در حالی بر جریان 
بومی سازی در صنعت خودروی ایران تاکید می شود 
که گام های عملی در حوزه طراحی محصول نیازمند 
حمایت همه جانبه دولت و س��رمایه گذاری است، به 
ط��وری که همچن��ان برخی خودروه��ای قدیمی با 
کمی تغییرات جزئی در بدنه، تولید و به بازار عرضه 

می شود.
حس��ن ن��ژاد اف��زود: ت��اش ب��رای ادام��ه تولید 
خودروه��ای قدیم��ی معضلی جدی ب��رای صنعت 
خودروی ایران اس��ت، چراکه اصرار بر تداوم شرایط 
موجود هیچ گونه پیش��رفتی را برای خودروس��ازی 

کشور به دنبال نخواهد داشت.
این عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س دهم 
همچنی��ن از برگ��زاری همایش های خ��ودرو ایران 
حمای��ت کرد و با انتق��اد به نحوه برخ��ی قراردادها 
و هم��کاری ها با برخ��ی خودروس��ازان اروپایی در 
گذش��ته، گفت: خودرویی که سال ها از تولید آن در 
دنی��ا می گذرد نباید در ایران تولید و عرضه ش��ود و 
انتظار می رود در مش��ارکت های جدید و بین المللی 
خودروسازان و قطعه سازان، جدیدترین و به روزترین 
خودروه��ا و قطعات در خطوط تولید صنعت کش��ور 

قرار گیرد.
حسن نژاد با اشاره به س��هم اندک خودروسازان 
داخلی در تولیدات مش��ترک گذشته با خارجی ها 
اف��زود: بای��د الزامات��ی ک��ه وزارت صنع��ت برای 
قرارداده��ای خودرویی عنوان ک��رده مانند میزان 
س��رمایه گذاری، درصد داخلی س��ازی تولیدات در 
آغاز همکاری و همچنین س��هم صادرات تولیدات 
جدید در ب��ازار جهانی در مش��ارکت، های جدید 

لحاظ شود.
وی تاکی��د کرد: بای��د در قرارداده��ای خودرویی 
جدید بندی قرار داده ش��ود ک��ه چنانچه خودرویی 
در ایران تولید می ش��ود باید انحص��ار تولید آن نیز 
در اختی��ار ایران قرار گیرد و ایران تنها تامین کننده 
نی��از بازار این محصول در دنیا و حتی کش��ور طرف 
قرارداد باشد چراکه در صورت وجود چنین شرایطی 
است که می توان به دانش طراحی و فنی و مهندسی 

دست یافت.
نماین��ده مردم مرن��د و جلفا در مجلس ش��ورای 
اس��امی همچنی��ن بخش مهم��ی از کاس��تی ها و 
مش��کات موجود در صنعت خودرو را ناشی از نبود 
استراتژی دقیق در حوزه خودروسازی کشور دانست 
و گف��ت: باید رویکرد صنعت خودرو در جریان تولید 
ب��ه طور دقیق و بر مبنای اس��تانداردها و سیاس��ت 
گذاری تدوین ش��ده در این مس��یر حرکت ش��ود تا 

شاهد دور باطل تولیدات قدیمی در کشور نباشیم.
ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس��امی در ادامه، 
خصوصی س��ازی را راه��کار اساس��ی برون رف��ت از 
مشکات خودروس��ازی در کشور اعام کرد و افزود: 
بای��د صنعت خ��ودرو به ص��ورت واقع��ی به بخش 
خصوصی واقعی واگذار و از حیاط خلوت دولت خارج 
شود. مسلما در چنین ش��رایطی است که شرکت ها 
بهتر می توانند نس��بت به اینکه تولیدکننده باشند یا 

مونتاژکار تصمیم گیری کنند.
حس��ن نژاد در پایان خاطرنش��ان کرد: البته باید 
در جریان خصوصی س��ازی، س��هام خودروسازان به 
شرکت های دارای اهلیت واگذار شود و اجازه ندهند 
مدیران��ی خ��ارج از مجموعه ه��ای تولی��دی به این 

صنعت تحمیل شوند.

قطعهسازیآلمانوفرانسهدرراه
ایران

روسای انجمن های قطعه س��ازی آلمان، فرانسه و 
ترکیه در همایش بین المللی صنعت خودروی ایران 

حضور خواهند یافت.
ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصرخ��ودرو« به نقل از 
ایسنا، پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی 
ای��ران روزهای 24 و 25 ماه ج��اری )بهمن( برگزار 

خواهد شد.
براس��اس جدیدترین اخبار به دست  آمده، تاکنون 
حضور خودروس��ازان مطرح بین المللی ش��امل گروه 
پژو سیتروئن، گروه رنو نیسان، مرسدس بنز، فولکس 
واگ��ن، هیوندایی، ول��وو و اس��کانیا در این همایش 

قطعی شده است.
همچنین خودروس��ازان چین��ی از جمله چانگان، 
دانگ فن��گ، برلیان��س و هایما نی��ز در این همایش 

حضور خواهند داشت.
قائم مقام شرکت قطعه سازی بوش آلمان از جمله 
سخنرانان این همایش است و و روسای انجمن های 
قطعه س��ازی آلم��ان، فرانس��ه و ترکیه نی��ز در این 

همایش حاضر خواهند شد.

اخبار

نگاهیبهجزئیاتطرحترافیک
جدیدتهران

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
ته��ران جزئیات طرح ترافیک جدید را تش��ریح کرد و 
گفت الیحه پیشنهادی شهرداری تهران هفته جاری در 

صحن علنی شورا مطرح خواهد شد .
به گزارش کارپرس، ش��هریار افندی زاده در تش��ریح 
جزئیات طرح ترافیک جدید ش��هرداری تهران گفت: 
طرح ترافیک ش��هر ته��ران از س��ال ۱358 و با هدف 
کاه��ش، کنترل ترافیک و جلوگیری از آلودگی هوا در 
هسته مرکزی پایتخت به اجرا در آمده که بر اساس آن 
تعدادی سهمیه س��االنه برای ورود به این محدوده در 

اختیار افراد و سهمیه بگیران قرار می گرفت.
وی با بیان اینکه قابل دسترس بودن محدوده طرح 
ترافیک برای اقش��ار جامعه و اجرای عدالت اجتماعی 
برای ورود به هس��ته مرکزی ش��هر از جمل��ه اهداف، 
بازنگری طرح 38 ساله ترافیک تهران بوده است، تصریح 
کرد: با طرح ترافیک جدید پیشنهادی شهرداری تهران، 
شهروندان می توانند، ورود و خروج خود را در محدوده 
طرح ترافیک مدیریت و هزین��ه آن را پرداخت کنند. 
قائم مق��ام معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران گفت: الیحه شهرداری تهران در خصوص تعیین 
عوارض و نحوه اجرای این طرح به شورای اسامی شهر 
ارائه ش��ده و در کمیسیون های مربوطه نیز به تصویب 
رسیده است، به طوری که هفته جاری در صحن علنی 

شورای اسامی شهر مطرح خواهد شد.
افن��دی زاده در بیان تفاوت های ط��رح ترافیک جدید 
و قدیم اظهارداش��ت: طرح جدید به منظور دسترس��ی 
آس��ان تر تمامی اقش��ار جامعه به محدوده طرح ترافیک 
طراحی ش��ده که بنا بر این طرح ضریب هایی برای ورود 
ب��ه محدوده طرح ترافیک در س��اعات مختلف ترافیکی 
تعیین شده است. وی با بیان اینکه شهروندان می توانند 
با این طرح، زمان س��فر خود را به محدوده مرکزی شهر 
مدیری��ت کنند، تصریح کرد: طرح ترافیک از س��اعت 6 
صبح آغاز و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت، این درحالی 
اس��ت که سه پیک برای ورود به محدوده در نظر گرفته 
ش��ده است که از س��اعت 6 تا ۱0 صبح، ۱0 تا ۱6 و ۱6 
تا ۱۹ سه پیک ترافیکی تعیین شده است. بر این اساس 
چنانچه خودرویی در ساعت 6 صبح وارد و تا ساعت ۱6 
در محدوده حضور داش��ته باشد بیشترین ضریب را که 
معادل ۱.5 خواهد بود  دریافت خواهد کرد، همچنین اگر 
ساعت 6 صبح وارد و قبل از ساعت ۱6 از محدوده خارج 
ش��ود، ضریب ۱ به تعرفه تعیین ش��ده آن تعلق خواهد 
گرفت. وی با اشاره به اینکه تعرفه پیشنهادی به شورای 
اسامی شهر تهران 20هزار تومان است، گفت: چنانچه 
خودرویی بعد از س��اعت ۱0 صبح وارد و قبل از ساعت 
۱6 از محدوده طرح ترافیک خارج ش��ود، ضریب ٧/. به 
تعرفه پیشنهادی تعلق خواهد گرفت. قائم مقام معاونت 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران از عدم اجرای 
طرح ترافیک در روزهای پنج شنبه برابر برنامه پیشنهادی 
جدید ش��هرداری ته��ران خبر داد و گفت: ش��هروندان 
اطمینان خاطر داش��ته باشند که طرح جدید هیچ گونه 

محدودیتی فراتر از طرح قدیم نخواهد داشت.

صادراتامیدقطعهسازانداخلی
برایتوسعه

انجمن ها به عن��وان مجموعه ه��ای مردم نهاد تنها 
نق��ش تش��ویقی و تبلیغ��ی دارند و نق��ش اجرایی 
ندارن��د. آنها تنه��ا می توانند خط و خط��وط امور را 
تعری��ف و تدوین کنند و اقدام مس��تقیم در وظیفه 
انجمن ها نیست، ازاین رو در بحث صادرات انجمن ها 

نمی توانند فعالیتی مستقیم داشته باشند.
به گزارش پای��گاه خبری»عصرخودرو«، برای وارد 
ش��دن قطعه س��ازان به بازارهای جهانی شرکت های 
ایران��ی باید به اندازه ای بزرگ ش��وند ک��ه بتوانند از 
طریق شرکا و معاهدات خارجی به صدور محصوالت 
خ��ود اقدام کنند؛ یا باید یک سلس��له ش��رکت های 
بازرگان��ی که تخصص صادرات دارند -چون صادرات 
ی��ک کار تخصصی اس��ت- به راهنمای��ی واحدهای 
قطعه س��ازی بپردازن��د، ضم��ن آنک��ه صنعت قطعه 

به دنبال تشکیل کمیته صادرات است.
همچنی��ن هرک��س محصول مرغ��وب و باکیفیت 
و قاب��ل رقابت در بازار بین الملل��ی تولید کند نگران 
نخواهد بود، زیرا می تواند بازار خود را داش��ته باشد. 
باید یاد بگیریم محصوالتی با تراز بازار جهانی از نظر 
کیفی��ت و نرخ تولید کنیم ت��ا بتوانیم برای صادرات 
اقدام��ات الزم را انج��ام دهیم. صادرات و رس��یدن 
به عدد پیش بینی ش��ده برای اف��ق ۱404 منوط  به 
رعایت مولفه های بس��یاری اس��ت که همت مدیران 
برنامه ری��ز و نیز صنعتگ��ران را می طلب��د. ضرورت 
صادرات 6 میلی��ارد دالر، رایزنی و ارتقای کیفی در 
کنار نرخ تمام ش��ده رقابتی است که به نظر می رسد 
هن��وز در ابت��دای راه قرار داریم. ورود قطعه س��ازان 
به چرخه تولید و تامی��ن قطعات خودروهای جدید 
می تواند در این زمینه راهگش��ا باش��د و با پیوستن 
ب��ه زنجیره تامین جهانی بس��تر مهیا می ش��ود و به 
این ترتیب بخش��ی از بازارهای بین المللی در اختیار 
قطعه س��ازان ایرانی قرار خواهد گرفت. البته این امر 
محقق نمی ش��ود مگر در تعامل خودروسازان داخلی 
ب��ا زنجیره تامین خود و لح��اظ کردن صنعت قطعه 
در قرارداده��ای بین المللی ش��ان. ص��ادرات یکی از 
چش��م اندازهای صنعت قطعه است که برای رونق و 

توسعه، صنعتگران به آن بسیار امید بسته اند.



معاون توس��عه مدیریت معاونت علمی گفت س��ود تس��هیالت برای 
طرح های دانش بنیان در رش��ته های مصوب به یک درصد کاهش پیدا 
کرد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا دلیری معاون توسعه 

مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی، با 
تاکی��د ب��ر حمایت از تس��هیالت اش��تغال 
پای��دار در مناط��ق روس��تایی و عش��ایری 
اظه��ار کرد: باه��دف حمایت از توس��عه و 
ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی 
و عش��ایری و با اس��تفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی، پرداخت تس��هیالت اشتغال زا 
به س��رمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان 

بخش خصوصی و تعاونی انجام می شود.
وی افزود: این تس��هیالت از محل تلفیق 
منابع صندوق توسعه ملی با مؤسسات عامل 
شامل بانک های کش��اورزی، توسعه تعاون، 
پس��ت بانک و صندوق کارآفرینی امید اعطا 

می شود.
دلیری عنوان کرد: تسهیالت مذکور برای روستاها با اولویت مناطق 
مرزی، مناطق عشایری و محروم و همچنین سرمایه در گردش  برای 

نواحی صنعتی روس��تایی و ش��هرهای زیر 10ه��زار نفر جمعیت اعطا 
می ش��ود. معاون توس��عه مدیریت و ج��ذب س��رمایه معاونت علمی، 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی بخش غیردولتی را مش��مول این طرح خواند 
و گفت: »رسته های اقتصادی پر اشتغال« 
ش��امل کش��اورزی، مع��ادن، فعالیت های 
خدمات��ی و صنایع دس��تی، فعالیت ه��ای 
فرش دستباف و تمام فعالیت های مربوط 
به آنها در مناطق  هدف اجرای طرح، اعم 
از ایجادی، تکمیلی و توسعه مشمول این 

آیین نامه می شوند.
وی در ادامه افزود: همچنین »رسته های 
اقتصادی« مش��مول این آیین نامه شامل 
کش��اورزی از جمله زراع��ت، دام و طیور، 
باغداری، شیالت، گلخانه، گیاهان دارویی، 
خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی 
بخش کش��اورزی، خدمات ماشینی کردن 
) مکانیزاس��یون( کش��اورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی و 
منابع کش��اورزی از دیگر مشاغل اقتصادی مشمول این طرح به شمار 

می روند.

مس��ابقات لیگ باش��گاه های بوچیا جام فجر از اول تا هشتم 
تیم  ب��ا حض��ور  بهم��ن 
ه��ای آقای��ان و بانوان از 
در  کش��ور  اس��تان های 
ورزش��های  فدراس��یون 
معلولی��ن  و  جانب��ازان 

برگزار شد.
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی ش��رکت انتقال 
آس��یاتک،   ه��ای  داده  
شرکت آسیاتک در طول 
باش��گاه   لیگ  برگ��زاری 
ه��ای بوچی��ا کش��ور به 
و  م��ادی  حامی  عن��وان 
توانیابان  کنار  در  معنوی 
گرامی کشور بود و جوایز 

نهایی را تامین و به برندگان مسابقات اهدا کرد.
در پایان این دوره از مس��ابقات کاپ  های تیم  های قهرمان 

توسط مدیر روابط عمومی آسیاتک اهدا گردید.

افزایش چند برابری زمان و حجم اینترنت  رایگان آسیاتک در فرودگاه ها 
به گزارش روابط عمومی 
انتقال داده های  ش��رکت 
آس��یاتک، با توجه به برف 
و سرمای ش��دید و تاخیر 
و کنس��ل ش��دن پروازها، 
این ش��رکت  جهت حفظ 
ارتباط مس��افرین محترم، 
 10 افزای��ش  ب��ه  اق��دام 
برابری زمان و ۵0 برابری 
حج��م خدم��ات وای فای 
رای��گان خود به میزان 10 
س��اعت زم��ان و ۵ گیگ 
حج��م در ف��رودگاه های 

کشور کرد.
ش��ایان ذکر است کلیه 
مس��افرین در فرودگاه های مهرآباد ، امام خمینی ، مش��هد، اصفهان، 
کرمان، اهواز، گرگان، تبری��ز، یزد، اردبیل، بندرعباس و زاهدان تحت 

پوشش خدمات پابیلک وای فای رایگان  آسیاتک می باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان از برگزاری همایش »چالش ها 
و فرصت های فناوری اطالعات در آموزش« در سمنان خبر داد.

به گ��زارش مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانش��گاهی اس��تان 
سمنان، حس��ن رهایی بیان کرد: نخستین 
همای��ش »چالش ها و فرصت ه��ای فناوری 
هم��کاری  ب��ا  آم��وزش«  در  اطالع��ات 
اس��تانداری، دانش��گاه، اداره کل ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، دانش��گاه جامع علمی 
-کارب��ردی و جهاد دانش��گاهی اس��فندماه 

سال جاری در سمنان برگزار می شود.
وی اف��زود: تقوی��ت ارتب��اط دانش��گاه و 
نیازه��ای جامع��ه، تب��ادل دس��تاوردهای 
پژوهش��ی و توس��عه فناوری اطالعات سایر 
مراکز علمی و آموزشی، ارتقای سطح علمی 
مراکز دانشگاهی و شناس��ایی پژوهشگران 
و محققان توانمن��د، معرفی توانمندی های 

جهاد دانش��گاهی در ح��وزه فناوری اطالعات، گس��ترش آموزش های 
تخصص��ی در ح��وزه فناوری اطالعات و حرکت در راس��تای تس��ریع 
رش��د اقتصادی و توس��عه کارآفرینی از مهم ترین اهداف برگزاری این 

همایش اس��ت. رئیس جهاد دانش��گاهی اس��تان س��منان اضافه کرد: 
جایگاه فناوری اطالعات در رش��ته های میان رش��ته ای، نقش فناوری 
اطالعات در دوره های آموزش��ی با رویکرد کسب وکار، مطالعه تطبیقی 
آموزش های فن��اوری اطالعات در ایران و 
دنی��ا، ظرفیت ها و فرصت های آموزش��ی 
کش��ور و توانمندی ه��ای آموزش��ی جهاد 
دانش��گاهی در ح��وزه فن��اوری اطالعات، 
بخش��ی از محورهای همایش چالش ها و 
فرصت های فن��اوری اطالعات در آموزش 

است.
رهایی ادام��ه داد: همچنین از محورهای 
دیگ��ر این همای��ش ک��ه در آن محققان و 
پژوهش��گران ب��ه ارائ��ه مقاله و س��خنرانی 
خواهند پرداخت می توان به بررس��ی نقش 
فناوری اطالعات در توس��عه گردش��گری و 
توریس��م، شیوه های نوین آموزشی در حوزه 
فناوری اطالعات، نقش آموزش های الکترونیکی در توسعه سواد دیجیتالی، 
آموزش های بین المللی و بررس��ی جایگاه جهاد دانش��گاهی، برندسازی 

آموزشی و شبکه و امنیت شبکه های کامپیوتری اشاره کرد.

حمید قبادی در نخس��تین گردهمایی موسس��ات مد و لباس کشور 
اظهار داش��ت لزوم هویت بخش��ی در راس��تای فعالیت ه��ای کارگروه 
س��اماندهی مد و لباس کش��ور در سایه ایجاد موسس��ات، انجمن ها و 

تشکل های مد و لباس است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه در سال  های 
اخیر موفق شده   ایم در کنار یکدیگر، افکار و 
خالقیت های متعدد را در در قالب موسسات 
مدساز ارائه کنیم و در این راستا موسسات 
عف��اف و حجاب بس��یار تأثیرگ��ذار عمل و 

سهم خود را ایفا کرده اند.
قب��ادی با تأکید ب��ر رویک��ر دانش بنیان 
و ل��زوم در اختیار داش��تن دان��ش جهانی 
و سراس��ری با محت��وای بومی بی��ان کرد: 
موسسات و مراکز فعال، به هیچ عنوان نگاه 
غیربوم��ی را دنبال نکنند و در قالب رویکرد 
بین المللی به مدسازی اسالمی ایرانی توجه 

داشته باشند.
وی با تقدیر از همراهی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی گفت: 
موضوع دریافت مجوز طراحان در اتحادیه صنفی با معرفی هیات عالی 

نظ��ارت در وزارت صنعت معدن و تج��ارت و همچنین دریافت پروانه 
کس��ب در عرصه مد و لباس از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که با 

همراهی سایر دوستان به موفقیت هایی در این زمینه نائل آمده ایم.
قبادی افزود: ن��گاه دانش بنیان، رویکرد 
مدس��ازی و اش��راف ب��ه جامعه شناس��ی 
مزون داری در روند فعالیت موسس��ات مد 
و لباس از ضرورت هاس��ت و این بخش ها 
باید با اش��راف ب��ه موضوع ب��ازار و بحث 
مارکتینگ برای کسب جایگاه حرفه ای در 

مسیر مدسازی قرارگیرند.
دبیر کارگروه س��اماندهی م��د و لباس 
کشور با اش��اره به اینکه سرعت ما در امر 
مدسازی کافی نیس��ت، تصریح کرد: الزم 
اس��ت در چنین جلس��اتی، یکدیگر را نقد 
کنیم و در سایه پیش��نهادات اثربخش به 
نتایج مطلوبی دس��ت یابیم. ب��ه هر روی 
وقتی انجمنی تشکیل می شود باید در احراز شرایط انتخاب افراد دقت 
شود، عملکرد مشاهده شود و در نهایت با نقد و پیشنهاد به ثمربخشی 

انجمن ها امیدوار بود.

کاهش نرخ سود تسهیالت شرکت های دانش بنیان به یک درصد
 

حمایت آسیاتک از مسابقات بوچیا
 

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان:

همایش »چالش ها و فرصت های فناوری اطالعات« در سمنان برگزار می شود قرارگیری موسسات مد و لباس با رویکرد دانش  بنیان در مسیر مدسازی

آیا فکر می کنید کس��ب و کار ش��ما به دس��تورالعملی درباره  شبکه های 
اجتماعی نیاز ندارد؟ دوباره فکر کنید! حتی اگر کسب و کار شما از بازاریابی 
شبکه های اجتماعی استفاده نمی کند نیز به دستورالعملی در این مورد نیاز 
دارد. حقیقت این اس��ت که کارمندان شما در پلتفرم های مجازی مختلفی 
فعال هس��تند و ممکن اس��ت حتی بدون آنکه خودشان بدانند نیز نماینده 
کس��ب و کار شما باشند. بنابراین، هر شرکتی که بیش از یک کارمند دارد 
باید دس��تورالعمل مدونی درباره شبکه های اجتماعی داشته باشد تا هم از 

کارمندان حمایت کند و هم از سازمان.
دس��تورالعمل استفاده از شبکه های اجتماعی از سه بخش اصلی تشکیل 
می شوند. این بخش ها عبارتند از: 1( کارمندان در نقش نمایندگان شرکت، 
۲( سایت هایی که ش��ما از طریق کارمندان، مشتریان، و تعامالت اجتماعی 
میزبان آنها هستید و ۳(تعامالت غیرکاری کارمندان. در ادامه 1۵ نکته آورده 
شده اند که موارد کمک کننده به کسب و کار را شناسایی کنید. به این ترتیب 

می توانید دستورالعمل شبکه های اجتماعی کسب و کارتان را تدوین کنید.
ممکن اس��ت کارمن��دان در نقش های حامی، پش��تیبانی محصوالت، یا 
متخصصین این صنعت نماینده  کسب و کار شما باشند. کارمندان تان باید 
به عنوان نمایندگان شما در شبکه های اجتماعی مجازی چگونه رفتار کنند؟

۱- شفافیت
آیا کارمندان تان باید خودشان را به عنوان نمایندگان قانونی کسب و کار 
معرفی کنند؟ آیا باید از نام واقعی خودش��ان استفاده کنند؟ آیا باید عنوان 
شغلی شان را ذکر کنند؟ آیا باید قانون مشخصی در مورد استفاده از عکس 

یا آواتار وجود داشته باشد؟
۲- رازداری

کارمندان مجاز به افش��ای چه اطالعاتی هستند؟ آیا این اطالعات اکنون 
نیز علنی است؟ اگر علنی نیست، آیا مستلزم تأییدیه های خاص است؟ چه 
کس��ی مجوز انتش��ار اطالعات غیرعلنی را صادر می کند؟ آیا این اطالعات 

ارزش رقابتی دارند؟
۳- مسائل مالی

کارمندان چگونه باید نتایج شرکتی یا وضعیت مالی را اطالع رسانی کنند؟ 
این مورد به ویژه برای ش��رکت های س��هامی عام حائز اهمیت است، به این 

خاطر که آژانس های قانون گذار در آن سهیم هستند.
۴- حق انتشار

مالکیت معن��وی )IP( چگونه مدیریت می ش��ود؟ فرآیندهای درونی آن 
چگونه است؟ کارمندان می بایست پرسش های شان را از چه کسی بپرسند؟

۵-رقبا
از آنجایی که اتاق های گفت وگوی شبکه های مجازی در معرض دید عموم 
قرار دارند، کارمندان چگونه باید با رقبا و نمایندگان شان برخورد کنند؟ آیا 

فرآیندهای مشخصی وجود دارند که باید از آنها پیروی کرد؟
۶-توصیه

چه نوع اطالعات و راهنمایی هایی وجود دارند که کارمندان می توانند در 
اختیار مشتریان و عموم مردم قرار دهند؟ با توجه به نوع سازمان، این مورد 

ممکن است نتایج مهمی در پی داشته باشد.
۷- خط قرمزها

مطرح ک��ردن چه مواردی قابل قبول اس��ت؟ به یاد داش��ته باش��ید که 
شبکه های مجازی فی النفسه علنی هستند.

۸-طرز برخورد
چه پروتکل هایی را به عنوان رفتار قابل قبول در نظر می گیرید؟ کارمندان باید، 
فارغ از نقطه نظر افراد، با همه با احترام برخورد کنند. آیا کارمندان مجاز به ارسال 

مطالبی هستند که محبوبیت آنها برای یک گروه از گروهی دیگر بیشتر است؟

۹-مالکیت
چه کس��ی مالک محتوای شبکه های اجتماعی است که توسط کارمندان 
در زمان کاری تولید شده است؟ اگر شرکت حق نشر محتوا را داشته باشد، 

این محتوا چگونه باید استفاده و حمایت شود؟
کارمندان چگونه باید با محتوای شبکه های اجتماعی که توسط مشتریان 
و عموم مردم در وب س��ایت های ش��رکت، از جمله بالگ ها، بخش نظرات و 

دیدگاه ها و دیگر استارهای مجازی، تولید شده است برخورد کنند؟
در اینجا هدف این اس��ت که برای کارمندان خط مشی مشخص شود تا 
بدانند با محتوای ایجادشده توسط پرسنل غیرشرکتی چگونه برخورد کنند.

۱۰- مردم داری
آیا محتوای آماده شده از لحاظ رعایت ادب یا برخوردهای نامناسب با افراد 
بررسی شده است؟ تصاویر نامناسب و نشانه های رنگی موجود در محتوا نیز 

در این زمره قرار می گیرند.
۱۱- مرتبط بودن

آیا محتوا و دیدگاه ّهای مطرح شده در این باره مرتبط هستند و به مبحث 
اصلی مربوط هستند؟ آیا دیدگاه های ثبت شده بر ارزش جامعه می افزایند یا 

صرفا یاوه سرایی هستند؟
۱۲- تبعیض

آیا دیدگاه های ثبت ش��ده نسبت به یک فرد یا گروهی از افراد متعصبانه 
برخورد کرده است؟

کارمندان در خارج از س��اعت کاری باید چگونه در ش��بکه های اجتماعی 
فعالیت کنند پیش��نهادات ذیل به نحوه  مشغولیت کارمندان در شبکه های 

اجتماعی در خارج از وقت کاری اشاره دارند.
۱۳- به نیابت از شرکت

کارمندان در زمان استفاده های شخصی از شبکه های مجازی باید چگونه 
خودش��ان را معرفی کنن��د؟ آیا انتظار دارید کارمن��دان از کارفرما و عنوان 

شغلی شان صحبت کنند؟
۱۴- همکاران

آیا کارمندان مجاز هستند درباره رئیس و شرایط کاری شان در شبکه های 
مجازی صحبت کنند؟ کارمندان چگونه باید با کارمندان اسبق تعامل کنند؟ 
به یاد داشته باش��ید که دیدگاه ها برای همیشه در اینترنت باقی می مانند. 

چیزی را نگویید که نمی توانید رو در رو به زبان بیاورید.
۱۵- احترام

انتظار دارید کارمندان تان نگرانی های ش��ان را در مورد دیگران چگونه در 
اتاق های گفت وگو نشان دهند؟

در ادامه دو عامل دیگر مطرح ش��ده اند که بر این دس��ته ها به کار بس��ته 
می شوند.

۱۶- شبکه های اجتماعی در ساعات کاری
آیا کارمندان مجاز هس��تند در س��اعات کاری به پلتفرم های شبکه ّهای 
مجازی دسترسی داشته باشند؟ آیا بخشی از الزامات شغلی شان است؟ اگر 
نیست، آیا دستورالعملی در این مورد وجود دارد که باید از آن پیروی شود؟

۱۷- پیامدها
اگ��ر اف��راد از این اصول تخطی کنند چه عواقبی در پی خواهد داش��ت؟ 
رعایت این اصول چه تأثیری بر کار افراد خواهد داش��ت؟ چه کسی مسئول 

اعمال این دستورالعمل است؟
با در نظر گرفتن این 1۷ نکته، مجموعه قوانین ش��رکت تان را در زمینه 
ش��بکه های اجتماعی ایجاد کنید؛ قوانینی که برای کسب و کارتان مفید و 

نتیجه بخش باشند.
heidicohen/bazdeh:  منبع

هزینه ه��ای غیرضروری مانن��د خرید لوازم نو، هی��چ فایده ای برای 
ش��رکت ندارن��د و تنها بخش عمده ای از س��رمایه را ه��در می دهند. 

مدیریت صحیح هزینه ها برای تمام کسب وکارها ضروری است.
مدیری��ت هزینه ه��ا یکی از اصلی ترین موضوعاتی اس��ت که باید در 
تمام کس��ب وکارها در نظر گرفته ش��ود و معموال اهمیت این موضوع 
در کس��ب وکارهای کوچک بیشتر اس��ت. این روزها اغلب شرکت ها به 
دلیل استفاده نامناسب و فقدان س��رمایه شکست می خورند. بنابراین 
صرفه جوی��ی و کاه��ش دادن هزینه ه��ا باید اولویت اول هر ش��رکتی 
مخصوصا کس��ب وکارهای کوچک باش��د. برخی روش ها بیشتر از بقیه 
در هزینه ه��ا صرفه جوی��ی می کنند؛ اما فراموش نکنی��د تمام راه هایی 
که بتوانند هزینه ها را تا حدودی کاهش دهند مهم هس��تند. در ادامه  
ای��ن مقاله  ب��ه معرفی هفت راه��ی می پردازیم که می��زان هزینه های 

کسب وکارهای کوچک را کاهش می دهند.

۱- استفاده از تبلیغات عمومی
بازاریابی یکی از کارهایی است که 
هزینه  سنگینی برای کسب وکارهای 
هزین��ه  داش��ت.  کوچ��ک خواه��د 
س��نگینی که ش��اید هیچ بازگشتی 
نداش��ته باش��د. تبلیغ��ات عموم��ی 
یعنی استفاده از ایمیل و شبکه های 
اجتماعی روش جایگزین خوبی برای 
بازاریاب��ی کس��ب وکارهای کوچ��ک 
تولی��د محتوای مناس��ب  هس��تند. 
و خالقان��ه از عوام��ل تأثیرگ��ذار در 

بازاریابی عمومی به شمار می روند.

۲- استفاده از سایت سازها
امروزه اغل��ب مردم اطالعات مورد 
نی��از خ��ود را در اینترنت جس��تجو 
بنابراین هر کس��ب وکاری  می کنند؛ 

باید وب س��ایت داشته باش��د. هر شخصی با اس��تفاده از سایت سازها 
می تواند یک وب س��ایت طراحی کند؛ بنابراین برای طراحی وب سایت 
یا حتی فروش��گاه اینترنتی به دنبال استخدام توسعه دهندگان نباشید. 
کافی است در اینترنت جستجو کنید و بعد از پیدا کردن قالب مناسب، 

مراحل نصب را قدم به قدم و طبق راهنما پیش ببرید.

۳- صحبت در رویدادها
اگر خودتان را به عنوان یک فرد متخصص در صنعت کاری که انجام 
می دهید می شناس��ید، باید دانش خود را به دیگران انتقال دهید. یکی 
از بهترین روش ها برای انجام چنین کاری، صحبت کردن در رویدادها 
و کنفرانس ها است. این کار باعث شناخته شدن نام شما و شرکت تان 

خواهد شد و هیچ هزینه  اضافه ای نیز نخواهد داشت.

۴- اجاره نکردن محل کار
تکنولوژی تا جایی پیش��رفت کرده اس��ت که دیگر نیازی به حضور 
فیزیکی کارمندان در محل کار نیس��ت. اگر نیازی به دفتر کار ندارید، 

هزین��ه  اضافه بابت آن پرداخ��ت نکنید. می توانی��د از کارمندان خود 
بخواهید کارها را به ص��ورت دورکاری انجام دهند. همچنین می توانید 
در ص��ورت ل��زوم بخش کوچکی از خانه ی��ا پارکینگ خود را به محل 

کار تبدیل کنید.

۵- تهیه لوازم دست دوم
اگ��ر کارتان به گونه ای اس��ت که وجود دفتر کار الزامی اس��ت، باید 
به فک��ر خرید تجهیزات آن نیز باش��ید. میز، صندلی، ل��وازم اداری و 
حت��ی کامپیوترها از مواردی هس��تند که می توانند به صورت دس��ت 
دوم خریداری ش��وند. درس��ت اس��ت که خرید وس��ایل نو احس��اس 
بهتری به انس��ان می دهد، اما هیچ ضرورت��ی ندارد که بخش عمده ی 
سرمایه  شرکت روی این موضوع گذاشته شود. همچنین خرید وسایل 

غیرضروری را تا جای ممکن به زمان دیگری موکول کنید.

۶- کارمندان آزادکار استخدام کنید
کارمن��دان تمام وقت هزینه  زیادی 
برای ش��رکت خواهند داش��ت. پس 
ت��ا زمانی ک��ه به وضعی��ت پایداری 
نرس��یده اید برای انجام کارهای خود 
از آزادکاره��ا و پیمانکاران مس��تقل 
کم��ک بگیری��د. هزین��ه  اس��تخدام 
کارمن��د تمام وق��ت تنها ب��ه حقوق 
آخ��ر م��اه مح��دود نمی ش��ود. کل 
فرآین��د اس��تخدام و آم��وزش دادن 
آنه��ا هزینه ب��ر اس��ت. درصورتی که 
پیمان��کاران  و  دورکار  کارمن��دان 
مس��تقل دارای تجربه  کاری هستند 
و تنها بابت کاری که انجام می دهند 

هزینه دریافت می کنند.

۷- مبادله کاال با کاال
این روزها اغلب شرکت ها با مشکالت مالی روبه رو هستند و به نوعی 
می خواهن��د هزینه ها را کاهش دهند. اس��تفاده از خدمات یکدیگر یا 
اصطالح��ا مبادله  کاال با کاال می تواند هزینه های هر دو ش��رکت را به 
می��زان قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان مثال تصور کنید ش��ما یک 
ش��رکت خدمات حسابداری هس��تید و به خدمات گرافیک نیاز دارید، 
می توان��د در ازای انجام خدمات مالی یک ش��رکت از آنها بخواهید که 
کاره��ای مرتبط با طراحی گرافیک ش��ما را انجام دهند. هر زمانی که 
به کاال یا خدمات خاصی نیاز داش��تید این راه حل را در ذهن تان مرور 
کنید. این راه حل ش��اید همیش��ه جواب ندهد اما ارزش امتحان کردن 

دارد.
زمان��ی که صحبت از کاهش  دادن هزینه ه��ا به میان می آید مطمئنا 
راه های زیادی برای انجام آن پیشنهاد می شود. هر کسب وکاری باید با 
توجه به کاری که انجام می دهد بهترین روش را برای خودش انتخاب 
کنند، اما موارد گفته ش��ده در این مقاله عمومی هس��تند و می توانند 

توسط هر شرکتی مورد استفاده قرار بگیرند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

سران دل در حال بررسی تصمیمی مبنی بر عرضه  عمومی سهام این کمپانی یا افزایش تعداد مالکان آن از طریق جذب سرمایه گذار هستند.
به گزارش رویترز، شرکت فناوری  دل به عنوان یک سازنده  بزرگ کامپیوتر، در حال توسعه  طیفی از حق  انتخاب هاست که می تواند باعث شود بزرگ ترین کمپانی 
تکنولوژی خصوصی دنیا از طریق تملک یا عمومی  شدن سهام، رشد کند. هیات مدیره این شرکت اواخر این ماه جلسه  ای برای بررسی بزرگ ترین دگرگونی تاریخ 

کمپانی تشکیل خواهد داد. این کمپانی، شرکت ارائه دهنده ذخیره داده های EMC را به مبلغ ۶۷میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ خریداری کرد. کمپانی مستقر در راند راک 
تگزاس و تأسیس شده توسط مایکل دل، بعد از اینکه با EMC قرارداد بست، نتوانست در هزینه ها صرفه جویی کند و عملکرد قبلی خود را ارائه دهد که به همین دلیل 

تحت فشار برای سودآوری است. این در حالی است که هزینه های باالتر و بازار چالش برانگیز ذخیره داده، کم کم باعث کاهش سود و ارزش آن شده است.
شرکت دل در حال بررسی چندین هدف خرید ممکن برای تقویت جریان نقدی و توسعه پیشنهادهای خود است. براساس گفته منابع موثقی که خواسته اند هویت آنها 
ناشناس باقی بماند، بررسی های شرکت دل در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و هنوز هیچ  قرارداد و معامله ای قطعی نیست. این کمپانی به  درخواست برای نظر دادن خارج  

از ساعات کاری عادی در آمریکا جواب نداده است. اخبار مربوط  به بررسی های دل ابتدا توسط بلومبرگ گزارش شد. طبق گفته منابع آگاه، شرکت دل همچنین درحال 
 VMware بررسی فروش یا عرضه اولیه سهام یکی از بخش های سریع الرشد خود، یعنی شرکت نرم افزار پیووتال است. دل همچنین ممکن است معامله ای با شرکت

)سازنده نرم افزار مجازی سازی( که بخش عمده آن متعلق به خودشان است، ترتیب دهد. سهام VMware که در ۱۲ ماه گذشته حدود ۶۲درصد افزایش یافت، به 
باالترین میزان خودش در پنجشنبه هفته پیش رسید.

 برند دل شامل محصوالت تکنولوژی فراوان از  جمله سرور، نمایشگر، ایستگاه کار و کامپیوترهای مخصوص بازی است و همچنین یک واحد امنیتی، RSA  و پلتفرم 
ابری به نام بومی دارد. این کمپانی رقابت شدیدی با رقبای سرسخت خود در عرصه بازار ذخیره سازی و همچنین رقبای ابری مثل آمازون و مایکروسافت اژور دارد و 

این شرکت ها فشارهایی روی قیمت ها وارد کرده اند. دیوید گولدن، رئیس زیرساخت های دل و مدیر اجرایی سابق EMC که پاییز سال گذشته سمت خود را ترک کرد 
و همچنین خود شرکت دل، از آن  موقع روی شناسایی عملیات  ذخیره سازی کمپانی کار می کنند. براساس اطالعات به دست آمده  از شرکت داده های بین المللی، بازار 

کامپیوتری که مایکل دل آن را در سال ۱۹۸۴ به عنوان یک فرد تازه  فارغ التحصیل شده از دانشگاه با ۱۰۰۰دالر راه اندازی کرد و هنوز هم به  دلیل شهرت گوشی های 
هوشمند و تبلت هایش بدون حرکت باقی مانده است، در سال ۲۰۱۷، ۰.۰۲ درصد کاهش یافت.

نقطه روشن و امیدوارکننده شرکت دل مربوط  به سرورهای آن می شود که مجموع سود خالص آن را از ۴۱.۶میلیارد دالر به ۵۶.۷میلیارد دالر در ۹ ماه تا تاریخ ۳ 
نوامبر رساند. اما هزینه های عملیاتی کمپانی از ۱۰میلیارد دالر به ۱۷.۳ میلیارد دالر افزایش یافت و موجب خسارتی ۳میلیارد دالری در بخش عملیاتی شد که باالتر از 

خسارت عملیاتی ۱.۶ میلیارد دالر در سال گذشته است.

۱۷ نکته مهم از شبکه های اجتماعی که هر کسب و کار باید بداند راه هایی برای کاهش هزینه کسب و کارهای کوچک

 تصمیم احتمالی دل
 برای عرضه عمومی سهام
یا افزودن مالکان جدید
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دریچــهنگـــاه

سرپرست معاونت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، 
نمایش��گاه بین المللی گردش��گری ته��ران را فرصت��ی مغتنم ب��رای معرفی 

ظرفیت های گردشگری استان ها در سطح بین المللی عنوان کرد.
به گزارش مهر، فرش��اد رس��تمی روز دوش��نبه در جمع خبرنگاران، حضور 
پرشور غرفه ویژه تبریز ۲01۸ را نقطه عطف این دوره از نمایشگاه گردشگری 
تهران اعالم کرد و گفت: ویژگی اصلی این دوره از نمایشگاه گردشگری تهران 
نس��بت به ادوار گذش��ته، حضور مستقل اقوام و استان های کشور برای ارائه و 
معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری خود در سطح ملی و بین المللی بود. 
در این دوره فرصتی مناس��ب برای رقابت  بین اس��تان ها ایجاد شد تا بتوانند 

محصوالت گردشگری خود را معرفی کنند.

نمایشگاه گردشگری تهران فرصتی 
برای معرفی ظرفیت های استانی

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان از آمادگی پرداخت 
وام ب��ه طرح های تایید ش��ده س��من های جوانان به دنب��ال توافق با صندوق 

کارآفرینی »مهر امید« خبر داد.
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز  
تامین و توافق با صندوق مهر امید حاصل و به بانک ها اعالم شده است، گفت: 
س��هم وزارت ورزش و جوانان برای تخصیص وام پرداخت شده است. صندوق 

مهر امید نیز به تعهداتش عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به روند پرداخت وام کارآفرینی به سمن های جوانان اظهار کرد: 
سمن های جوانان برای دریافت وام باید طرح های شان را به ادارات کل جوانان 

استان ها ارائه کنند و ادارات کل مسئول بررسی این طرح ها هستند.

تندگویان خبر داد

پرداخت »وام« به سمن های جوانان



یکی از اصول برندسازی موفق آن است 
ک��ه برندی مورد اعتماد خلق کند. وجود 
برندی ک��ه مصرف کنن��دگان بتوانند به 
آن اعتماد کنند، س��بب وفاداری بیش��تر 

مشتریان نسبت به برند می شود. 
به زمانی قب��ل از آنکه فروش��گاه های 
اینترنتی ظهور یابند، فکر کنید؛ زمانی که 
از فروشگاه های ذنجیره  ای رفاه یا شهروند 
خرید می  کردید. در آن زمان می  دانستید 
با وجود فروش��گاه های بزرگی که انواع و 
اقس��ام کاالها را در ه��ر طبقه محصولی 
ارائه می  کردند، چق��در احتمال دارد که 
آنه��ا دقیقا همان محصول��ی را که به آن 

احتیاج دارید به شما عرضه کنند؟ 
رش��د و توس��عه تجارت الکترونیک و 
برندس��ازی آنالین در اواسط دهه ۲۰۰۰ 
باعث برطرف ش��دن این مش��کل شد. با 
این حال مش��کل جدیدی به وجود آورد؛ 
حتی اگر ش��ما بتوانید چی��زی را که به 
دنب��ال آن بودید در فضای آنالین بیابید، 
همچن��ان باید تمام یا بخش��ی از پول را 
بپردازید و بعد یک هفته منتظر بمانید تا 
شیء مورد نظر به دست تان برسد. حاال، 
این تجارب را با فروشگاه های امروزی که 

به آنها اعتماد دارید مقایسه کنید. 
ام��روزه افراد با چند کلیک س��اده، به 
تعداد بی ش��ماری از گزینه ها در طرح  ها، 
اندازه ه��ا و رنگ  ه��ای مختل��ف و متنوع 
دسترس��ی دارند و اگر از فروش��گاه  های 
معتب��ر اینترنتی خرید می کنند می  دانند 
ک��ه خرید آنها ظرف ۴۸ س��اعت آتی به 
دست ش��ان می  رس��د، بدون آنکه هزینه 
حمل��ی پرداخت کنن��د )البت��ه در اکثر 

موارد اینگونه است.(
به طور خالصه، کل این تجربه به شکلی 
خارق العاده راحت و س��ازگار اس��ت و هر 
فروشگاه اینترنتی که این دو مشخصه را 
داشته باشد می تواند وفاداری مشتریان را 
جذب کرده و سهم بیشتری از بازار را در 

دست بگیرد. 
-   ارزش بیک�ران جل�ب اعتماد 
مش�تریان ب�ه برند: فروش��گاه  های 

اینترنت��ی دارای عی��وب و نقص هایی 
ه��م هس��تند. گاه��ی پی��ش می آید 
محصوالتی که به مش��تریان می دهند 
در  و  ب��وده  پایی��ن  کیفی��ت  دارای 
بازخوردی منفی  ش��بکه های مجازی 
متوج��ه آنها می ش��ود. عواملی از این 
دس��ت ب��ه عنوان بخش��ی از س��ابقه 

شرکت، ثبت و ضبط می شود. 
فروشگاه های اینترنتی باید تالش کنند 
در ص��ورت بروز مش��کالتی از این قبیل 
آنه��ا را ب��ه نحوی رفع و رج��وع کنند تا 
اعتماد مشتریان را از دست ندهند. اولین 
نکت��ه مهم آن اس��ت که از ب��روز مجدد 
این اش��تباهات جلوگیری کنند، س��پس 
اش��تباهات خ��ود را جبران کنن��د و در 
آخر با عملکرد مناسب به مخاطبان خود 
اطمینان دهن��د که اتفاقاتی از این قبیل 

مجددا رخ نخواهد داد. 
ام��ا در واقعی��ت می بینی��م برخ��ی از 
فروشگاه  های اینترنتی با وجود مشکالتی 
از ای��ن قبی��ل، همچنان هم مش��تریان 
زیادی دارند. به نظر شما علت چیست؟ 

علت وفاداری به این شکل تنها در یک 
کلمه خالصه می شود: اعتماد. 

ایج��اد اعتماد در مش��تریان کار چندان 
پیچیده ای نیس��ت. فروشگاه های اینترنتی 
بزرگ برن��دی مورد اعتماد خلق می کنند، 
چ��ون تجربه مش��تریان بس��یار راحت و 
سازگار اس��ت، آنها به مشتریان خود اجازه 
می  دهند تا با برند ارتباط عمیقی که ریشه 
در اعتماد و اعتقاد دارد، برقرار کنند. وقتی 
مش��تریان به این فروش��گاه  های اینترنتی 
رج��وع می کنن��د، می  دانند که فروش��گاه 
اینترنتی نیاز آنها را تحقق خواهد بخشید، 
مشکل  ش��ان را حل کرده و از منابع )زمان، 

پول و….( آنها حفاظت می کنند. 
به ط��ور طبیعی، ارتباطات��ی مبتنی بر 
اعتم��اد برن��د منجر به ایجاد م��وارد زیر 

می شود: 
-   حس اعتم�اد و توانمندی باالتر: 
هدایت ش��دن ب��ه الگوهای بیش��تری از 

خرید متوالی

-   کاهش نگرانی  های ذهنی و جسمی: 
از بین بردن نگرانی های مربوط به خرید

-   ارتقای احساس امنیت و اعتماد: 
هدایت به سمت وفاداری برند و ارتباطات 

قوی تر
چنین احساس��اتی فقط برای برقراری 
ارتباط با برنده��ای B2B به کار گرفته 
نمی ش��وند، بلکه برندهای B2B بزرگی 
ه��م وجود دارند که بر پای��ه اعتماد برند 
توانس��ته اند از طری��ق ویژگی  هایی مانند 
اعتم��اد، کیفیت و عملک��رد، برای خود 

شهرت کسب کنند. 
ش��رکت  های B2B با تسهیل زندگی 
افراد برندی مورد اعتماد می سازند. شاید 
شما مستقیما با آنها در ارتباط نباشید اما 
آنها تأمین کنندگان مواد اولیه محصوالت 
مصرفی هستند، با درست انجام دادن کار 
خود و تولید محصوالت با کیفیت کم کم 
جایگاه خ��ود را تقویت کرده و به برندی 
قابل اعتماد برای س��ایر شرکت هایی که 
ب��ا آنها همکاری دارند، تبدیل می ش��وند 
و به این صورت ه��ر دو برند ارتباطی بر 
پایه اعتماد را با مشتریان ایجاد می کنند 
ک��ه منجر به وف��اداری و حمایت از برند 

می شود. 
چهار سؤالی که سطح اعتماد برند 

شما را ارزیابی می کند
مفه��وم اعتم��اد برن��د در کتابی تحت 
عنوان هواخواهی برند: س��اختن کس��ب 
و کاری ک��ه م��ردم دوس��ت دارن��د ب��ه 
تفصیل و با جزیی��ات کامل توضیح داده 
ش��ده اس��ت. در این کتاب که بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته توسط بازاریابان 
نوشته شده، مفهوم جدیدی تحت عنوان 
هواخواهی برند، عالقه ای بی قید و ش��رط 
به برن��د و حمایت از برند معرفی ش��ده 
اس��ت. همی��ن ط��ور بیان ش��ده چگونه 
اعتم��اد، عش��ق و احت��رام می توانند به 
عنوان ارکان س��اختاری در خدمت برند 
باش��ند و منجر به ایجاد هواخواهی برند 

شوند. 
اما برای س�نجش میزان اعتماد برند 

خود می توانید به س�ؤاالت زیر پاسخ 
دهید: 

-   آی��ا مش��تریان واقع��ا می دانن��د ب��ا 
مراجعه به برند شما چه چیزی به دست 

می آورند؟ 
-   آیا آنها راضی هس��تند که به صورت 
خودج��وش از ایده  ه��ای جدی��د ش��ما 
حمایت کنند و اش��تباهات گذشته  تان را 

فراموش کنند؟ 
-   آیا آنها میزان وفاداری باالیی از خود 
نش��ان می  دهند و الگوهای متوالی خرید 

خود را تقویت می کنند؟ 
-   چه کمبودهایی در کسب و کار شما 
وجود دارد که می تواند به امکان س��اخت 

برندی مورد اعتماد آسیب وارد کند؟ 
اگر در مورد هر یک از س��ؤاالت مذکور 
ش��ک دارید، هوشمندانه ترین کار ممکن 
س��رمایه گذاری بر زم��ان و منابعی برای 
شناس��ایی حوزه هایی است که می توانید 
از طریق آنها به بهترین ش��کل احساس 
اعتماد برن��د را در مش��تریان تان ترویج 
کرده و پرورش دهید و همچنین فرآیند 
برندس��ازی و برندینگ را به نحو احسن 

پیش ببرید. 
مزای��ای چنین کاری می تواند بس��یار 
فوق الع��اده باش��د و این س��رمایه گذاری 
می تواند روش��ی برای کم کردن ریسک 
و هزینه های مربوط به ارتباطات خصمانه 

با مشتریان باشد. 
اگ��ر به درس��تی اعتماد برن��د خود را 
پ��رورش داده و ترویج کرده اید، ش��رکت 
شما به سرمایه گذاری، تعمیر   و برندسازی 
مجدد ب��رای ایجاد اعتماد مش��تریان به 

برند، نیاز نخواهد داشت. 
در ای��ن ش��رایط، اعتماد ب��ه جزئی از 
هویت ش��ما ب��ه عنوان یک کس��ب وکار 
تبدیل می شود و این اعتماد برند به یکی 
از نیروهای پیشران نهانی تبدیل می شود 
و منجر به آن می شود که مردم برند شما 
را انتخ��اب و ب��ا برند مورد اعتماد ش��ما 

ارتباط برقرار کنند. 
belovedmarketing :منبع

آیا برندتان مورد اعتماد است؟ 

اعتماد به برند چه تأثیری بر وفاداری مشتریان دارد
کارگاه برندینگ

 طبقه بندی مشتریان
در برندینگ موفق

ردبول یکی از آن برندهایی است که تابه حال مشکل 
کمی در شناس��ایی مشتریان مهم و کم اهمیت داشته 
و به یک��ی از محبوب ترین نوش��یدنی های انرژی زا در 
جهان تبدیل ش��ده اس��ت. ردبول ش��خصیت برندش 
آن ق��در قوی اس��ت ک��ه مصرف کنن��دگان آن به این 
موضوع که محصوالت آن طعم چن��دان خوبی ندارد، 
توجه نمی کنند. بیزینس ویک بیان می کند که در طول 
سال های نخست تأسیس ردبول، شرکت تحقیقات بازار 
بریتانیا طعم این محصول را آزمایش کرده، اما هیچ یک 
از محص��والت این برند در این زمینه موفق نش��ده اند. 
بنیانگذار ردبول، دیتریچ ماتچیتز اظهار داش��ت: طعم 
به هیچ وج��ه مهم نیس��ت. محصوالت ما قص��د دارند 

عملکرد فیزیکی و وضع عاطفی را بهبود بخشند. 
ماتچیتز در بخشی از سیستم مارکتینگ خود برای 
معرفی ردبول به عنوان محصول جدید، وب سایتی تهیه 
کرد و ماهیت واقعی محصول و شایعات مربوط به این 
زمینه را نش��ان داد. در این س��ایت شایعاتی مبنی بر 
مضر بودن محصوالت ردبول وجود داش��ت، اما ردبول 
نس��بت به این گزارش واکنش نش��ان داد و بیان کرد 
که محصوالت��ش فاقد مواد خطرناک بوده و ش��رکت 
عالقه ای به ساخت چنین محصوالتی ندارد. ردبول در 
ادامه اظهار داش��ت: معلمان دبیرستان از ردبول متنفر 
هس��تند، اما دانش آموزان به ش��دت ردبول را دوس��ت 
دارند و این موضوعی بس��یار مهم است. ماهیت متضاد 
برندینگ موفق بخشی از اس��تراتژی شرکت به شمار 
می رود. او اذعان کرد: ما می خواهیم محصوالت جالبی 
را برای برند بسازیم و با انجام این کارها می خواهیم نظر 

مردم را جلب کنیم. 
توماس گرابنر، مدیرعامل شرکت کاستنر و پارتنرز، 
واحد مش��اوره تبلیغات ردبول، در سخنرانی کنفرانس 
س��االنه بنیاد پژوهشی تبلیغات ش��رح داد که چطور 
توانس��ته اند به وضوح هویت برند را نس��بت به مزایای 
کسب شده تعریف کنند. آنها می دانستند که نمی توانند 
با تأمین نیازهای همه مش��تریان به ط��ور برابر در آنها 
اشتیاق و عالقه ایجاد کنند. به همین دلیل برخی افراد 
ش��ما را دوست خواهند داش��ت و برخی دیگر از شما 
متنفر خواهند ش��د. اشخاصی که شما را دوست دارند 
از برند ش��ما خرید خواهند ک��رد و برای آن حق بیمه 
پرداخت خواهند کرد. خط تولید محصوالت در ایاالت 
متحده آمریکا بسیار ساده است و به سه نوع نوشیدنی 
ختم می شود. ردبول به هیچ تولیدکننده دیگری اجازه 
تولی��د محصول تحت مج��وز خودش را نداده اس��ت. 
همچنین ش��رکت به ج��ای حمایت مال��ی از تیم های 
ورزش��ی، خود اقدام به تش��کیل تی��م در ورزش های 

پرهیجانی همچون فرمول یک کرده است. 
در سال ۲۰۱۲، شکستن رکورد جهانی سقوط آزاد در 
چتربازی با مشارکت ردبول که در بیست وچهار مایلی از 
سطح زمین توسط فیلیکس بامگارتنر انجام شد، بیش 
از ۸میلیون بیننده از طریق شبکه یوتیوب ردبول را به 
خود اختصاص داد. صفحه خانگی ردبول امروز یکی از 
پربازدیدترین صفحه هاست که این امر به خاطر وجود 
نوارهای ویدئویی ورزشی و رویدادهای موسیقی ردبول 
در این صفحه است. به سادگی می توان مشاهده کرد که 
آنها چطور در نوارهای ویدئویی قوطی های نوش��یدنی 
را به گوش��ه باالدست راس��ت می برند. گرابنر توضیح 
می ده��د که ردبول روش های غیرمتع��ارف را با اطالع 
از اینکه این قبی��ل امور باعث افزایش فروش محصول 
خواهد ش��د به کار می گیرد تا بتواند گروه هدف خود 

را درگیر کند. 
امریکن اکسپرس ممکن است آخرین برند در رده 
ردبول باشد که ذکر می شود، اما بسیار شبیه ردبول 
است. امریکن اکسپرس به خوبی می داند که بهترین 
مش��تریانش چه کسانی هس��تند. انتخاب مشتریان 
برای امریکن اکسپرس یکی از مشخصه های برند آن 
اس��ت. نقاط مثبت امریکن اکسپرس برمبنای بیش 
از یک ویژگی اس��توار شده اس��ت. این شرکت یک 
اس��تراتژی تخصیص منابع دارد که باعث ایجاد یک 
حلقه فضیلت می ش��ود که به کمک آن به صاحبان 
س��هام برند خود بازخ��ورد می دهد. ب��ا محدودیت 
تعداد و نوع مش��تریان در برندینگ موفق، ش��رکت 
می توان��د محص��والت، خدم��ات و اس��تانداردهای 
منطبق ب��ا نیازهای خاص مش��تری اش را توس��عه 
بخش��د. کارکنان خدمات آن آموزش دیده، از منابع 
و امتیازاتی برخوردار بوده و فراس��وی حل مشکالت 
و مسائل مش��تریان عمل می کنند. آنها چند گام به 
جلو برداشته، روابط شخصی ایجاد کرده و در کسب 
ارزش از سوی شرکت به مشتریان کمک می کنند. 

امریک��ن اکس��پرس اخی��را بخش کس��ب وکارهای 
کوچ��ک بازار را به خود اختصاص داده اس��ت. این امر 
به صاحبان کس��ب وکارهای کوچک این اجازه را داده 
است تا هزینه ها، بودجه مسافرت و پاداش و عایدی ها 
را از طریق کارت های حس��اب اعتباری کنترل کنند. 
کارت ه��ای این ش��رکت هزینه های زی��ادی را ایجاد 
می کنند، اما مزایای چش��مگیری را به مس��افران ارائه 
می دهند. به ط��ور مثال ۲۰۰ دالر در س��ال به صورت 
کارت اعتب��اری در خصوص هزینه های حمل چمدان 
با هواپیما و دسترس��ی به صدها س��الن ف��رودگاه در 
اقصی نقاط جهان. کسب وکارهای کوچک و مسافران، 
بخش های س��ودآوری هس��تند که امریکن اکسپرس 
نس��بت به سایرین اقدامات گس��ترده ای در این زمینه 

انجام داده است. 
hormond :منبع
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ایستگاه تبلیغات

چیپس با طعم ماست و کوال برای 
افراد تنبل و راحت طلب

 دو ن��وع چیپس با طعم های عجیب و غریب مردم 
را غافلگیر و هیجان زده می کنند. 

چیپس های Pringles  با طعم های »ماس��ت« و 
»کوال« ب��ه منظور رفع عطش عاش��قان ماجراجوی 
اس��نک ها راه خ��ود را ب��ه فروش��گاه های زنجیره ای 
خرده فروشی تخفیف محور کره جنوبی باز کرده اند. 

اف��زودن طع��م خام��ه ت��رش ب��ه لیس��ت م��واد 
تش��کیل دهنده چیپس ماس��ت Pringles موجب 
تف��اوت کم طع��م آن با طعم چیپس خامه ای ش��ده 
اس��ت. در قالب یک خبر، Pringles  طعم چیپس 
ماس��ت جدید خود را ترکیبی از طعم ماست شیرین 

و ترش اعالم کرد. 
از ط��رف دیگ��ر، به گفت��ه مدیران برن��د، چیپس 
Pringles با طعم کوال، عطر منحصر به فرد کوالی 
تازه کنن��ده را به افراد پیش��نهاد می دهد. متأس��فانه 
مش��تریان Pringles به س��ختی طعم ک��وال را در 

چیپس های جدید کوالی آن احساس می کنند. 
در نهای��ت به عقیده مدی��ر بازاریابی، دانگ-هوان 
لی��م، pringles کره جنوبی نیز مثل طرفداران این 
برند نمی تواند جلوی عالقه خود به توس��عه و عرضه 
محصوالت جدید با چند طعم بیش از حد قابل توجه 

را بگیرد.  

Nestle: با اولین شکالت صورتی طبیعی جهان 
آشنا شوید

نس��تله به منظور جلب توجه نس��ل جوان در ژاپن 
ش��کالت KitKat جدیدی را در این کش��ور عرضه 

کرده که به طور طبیعی صورتی است. 
در راستای جلب توجه نس��ل جوان تر، نستله یک 
ن��وع ش��کالت KitKat صورتی از جن��س دانه های 
کاکائوی یاقوت��ی را ارائه می ده��د. قالب های جدید 
ش��کالت قبل از عرضه در کش��ور های دیگر از جمله 
انگلس��تان در ؤاپن و کره جنوبی نیز عرضه خواهند 

شد. 
چنین ش��کالتی به طور طبیعی صورتی است و بنا 
بر ادعای نستله، کمپانی فوق اولین شرکت در جهان 
است که به این نوع شکالت جنبه تجاری می دهد. 

س��اندرا مارتینز، مدیر اس��تراتژی بخش شیرینی 
و ش��کالت در نس��تله، امیدوار اس��ت که این طیف 
محصوالت مش��تریان جوان تر را به سوی خود جلب 
کنن��د. به گفت��ه او، این موضوع نش��ان می دهد که 
KitKat  ب��ا حواش��ی خ��اص خود رون��د را تنظیم 
 KitKat می کند. این شکالت صورتی جدید جایگاه
را ب��ه عنوان یک برند جذاب و موفق در زمینه جلب 

توجه جوانان حفظ خواهد کرد. 
ژاپن با طعم های غیرعادی KitKat غریبه نیست 
و س��ابقه تولید انواع مختلف ش��کالت ب��ا طعم های 
گوناگون نظیر ش��کالت با طعم چای سبز برای بازار 

آسیا در سال های گذشته وجود دارد. 
اوای��ل هفت��ه جاری نس��تله ق��رارداد خ��ود برای 
فروش برند های ش��یرینی و شکالت آمریکایی شامل 
Crunch، Nerds و Runts به ش��رکت ایتالیایی 
Ferrero به ارزش ۲.۸ میلیارد دالر را نهایی کرد. 
mbanews :منبع
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ب��دون ش��ک اس��تیو جاب��ز در طول 
زندگ��ی اش ه��زاران ایمی��ل مختلف به 
افراد گوناگون ارس��ال کرده است. با این 
ح��ال تنها تعداد اندکی از آنها به نمایش 
عمومی درآمده است. از همین تعداد نیز 
بیشترشان جزو پاسخ های استیو جابز به 

شکایات مشتریان به حساب می آید. 
اگرچ��ه تع��داد ایمیل ه��ای موجود از 
خالق افس��انه ای اپل اندک اس��ت، با این 
حال همین تعداد مح��دود نیز به خوبی 
از مهارت باالی وی در برقراری ارتباط با 
دیگران حکایت دارد. اجازه دهید نگاهی 
مقدماتی به یک مث��ال بیندازیم و نکات 

آن را مدنظر قرار دهیم. 
توجه داشته باش��ید که این ایمیل در 
جری��ان پرون��ده عمومی اپ��ل در دادگاه 
ای��االت متح��ده به عنوان م��درک مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. دلیل محاکمه اپل 
در ای��ن دادگاه اتهام همکاری در افزایش 
و  الکترونیک��ی  کتابخوان ه��ای  قیم��ت 
نق��ش قوانین این حوزه ب��ود. اگرچه اپل 
تمام اتهام��ات را رد کرد، با این حال در 
نهایت متهم ش��ناخته شد. در نهایت نیز 
دادگاه عالی از شنیدن دفاعیات برند اپل 
خودداری کرد و این ش��رکت محکوم به 

پرداخت 450 میلیون شد. 
متن ایمیل

 IPad در سال 2010 اپل آماده معرفی
ب��ود. ویژگی اصلی ای��ن محصول امکان 
مطالع��ه راح��ت کتاب ه��ای الکترونیک 
درس��ت مانند محص��ول Kindle برند 
آمازون بود. بدون ش��ک عالقه ناش��ران 
بارگذاری کتاب های شان در اپ استور  به 
نق��ش انکارناپذی��ری در طراح��ی ای��ن 

محصول داشت. 
در  ای��ن میان چهار ناش��ر اصلی برای 
انتش��ار آثارش��ان در اپ اس��تور با اپل به 
توافق رسیده بودند. با این حال همچنان 
انتش��ارات هارپ��ر کالین��ز عالق��ه ای به 
همکاری نداش��ت. سرنوش��ت این توافق 
به طور عده بستگی به مکالمه میان استیو 
جاب��ز و جیمز مرداک، مدیر اجرایی نیوز 
ُکرپ )ش��رکت مادر برند هارپر کالینز(، 
داش��ت. در این میان مرداک نس��بت به 
مبلغ پیش��نهادی اپل روی خوش نشان 
نداد. برهمین اساس شرکت زیرشاخه اش 
نیز شرایط اپل و استیو جابز را نپذیرفت. 
برهمین اس��اس جابز ب��ه منظور تالش 
هرچه بیش��تر برای متقاعدس��ازی هارپر 
کالین��ز ایمیل��ی ب��رای جیم��ز مرداک 

فرستاد. متن ایمیل به شرح زیر بود: 
»جیمز، پیشنهاد ما محدودیت بیشتری 
برای قیمت فروش��ندگان هر کتاب قایل 
ش��ده اس��ت. دلیل این کار تجربه ما در 
زمین��ه ف��روش کتاب ه��ای الکترونیکی 
اس��ت. در واق��ع در ای��ن بازار مش��تری 
هیچ گاه حاض��ر به پرداخت قیمتی باالتر 
از 12.99 یا 14.99 دالر نیس��ت. در نظر 
داش��ته باشید که آمازون کتاب های خود 

را فق��ط 9.99 دالر قیمت گذاری کرده و 
با این حساب شاید 12.99 دالر ما نیز در 
رقابت بازار با شکست مواجه شود. با این 
حال ما عالقه من��د آزمایش واکنش بازار 
در این س��طح قیمت هستیم. علت عدم 
عالق��ه من به افزایش قیمت و به تبع آن 
سود متقابل مان آگاهی از شکست حتمی 

در سطح قیمت باالتر است. 
آن طور که از ش��واهد ب��ر می آید، تنها 
دو راه پیش روی هارپر کالینز و اپل قرار 

دارد: 
1- پذیرش پیشنهاد اپل و تالش برای 
کس��ب موفقیت در بازار با س��طح قیمت 

12.99 یا 14.99 دالر. 
2- ادام��ه هم��کاری ب��ا آم��ازون در 
س��طح قیمت 9.99 دالر. اگرچه در این 
صورت سود کوتاه مدت بیشتری به دلیل 
اختص��اص تمام پول فروش به ناش��ر به 
هارپ��ر کالینز می رس��د، اما بدون ش��ک 
پس از زمان اندکی آمازون بخشی از پول 
فروش را به خود اختصاص می داد. در هر 
صورت اپل نیز سهامداران خود را دارد و 

باید به فکر پرداخت سود آنها باشد. 
3- قطع همکاری با آم��ازون و به طور 
کلی خروج از بازار کتاب های الکترونیکی. 
در این صورت کتاب های انتشارات هارپر 
کالین��ز به س��رعت به ط��ور غیرمجاز در 
س��طح اینترنت پخش می ش��ود. در واقع 
هیچ راه دیگ��ری پیش روی خریدار قرار 
ندارد. هنگامی که منبع اصلی برای خرید 
وجود ندارد، استفاده از نمونه های فرعی 
و خرید از س��ودجویان ی��ا دانلود رایگان 
راهکار جایگزی��ن خواهد بود. باور کنید، 
من ای��ن اتف��اق را بارها در کس��ب وکار 

الکترونیک مشاهده کرده ام. 
شاید من چیزی را جا انداخته باشم. با 
این حال هیچ راهکار جایگزین دیگری به 
ذهنم نمی رسد، ش��ما چطور؟ با احترام، 

استیو جابز.« 
بدون شک این ایمیل حاوی مطالب و 
درس های بسیار ارزشمندی است. اجازه 

دهید به طور دقیق بدان ها بپردازیم. 
جابز از نام دریافت کننده استفاده کرد

این ایمیل تنها بخشی از فرآیند تعامل 
دو روز قبل تر میان دو ش��رکت محسوب 
می شود. به این ترتیب نیازی به مخاطب 
قرار دادن مرداک با نام کوچک از س��وی 
اس��تیو جابز نبود. اما چرا مدیرعامل اپل 

این کار را کرد؟ 

بدون ش��ک ما نمی توانیم ذهن استیو 
جاب��ز را بخوانیم. با این حال اس��تفاده از 
نام کوچک یک فرد به بازس��ازی ارتباط 
و ایج��اد اعتم��اد متقابل کمک ش��ایانی 

می کند. 
در اینج��ا توصی��ه من اس��تفاده از نام 
کوچک اف��راد در هر ایمیلی نیس��ت. به 
وی��ژه اگر برای بار نخس��ت با وی مکاتبه 
می کنید. با این حال به منظور بازس��ازی 
یک رابطه س��رد و بن��ای اعتماد متقابل 
می توان از این ش��یوه اس��تفاده کرد. در 
ای��ن زمینه جمله مش��هور دی��ل کارنیج 
را مدنظر داش��ته باش��ید: »نام یک فرد 
ش��یرین ترین و مهم ترین آوا برای وی در 

هر زبانی است.« 
پیام دقیق و اندیشیده

معلوم نیس��ت جابز چه مدت را صرف 
نگارش این ایمیل کرده است. با این حال 
می توان تصور کرد ک��ه این ایمیل بیش 
از چند دقیقه مختصر زمان نیاز داش��ته 
اس��ت. در واقع این ایمی��ل به طور کامال 
روشن و واضح موقعیت و درخواست جابز 

و برندش را مطرح می کند. 
به بخش��ی ک��ه در آن جاب��ز در مورد 
قیمت ه��ای آمازون و احتمال شکس��ت 
اش��اره  در هم��ان س��طح 12.99 دالر 
می کند، توجه کنی��د. این نوع از نگارش 
ترس��یم گر  داوطلبانه،  کام��ال منطق��ی، 
پیشنهاد اپل، تحریک کننده طرف مقابل 
و مهیاکنن��ده آموزش از اش��تباهات آتی 

است. 
ع��الوه ب��ر ارائ��ه مطل��ب ب��ه صورت 
واضح جابز نس��بت به بی��ان گزینه های 
پی��ش روی م��رداک نیز اهتم��ام ورزیده 
اس��ت. این راهکار بس��یار مناسبی برای 
نمایش افق های آتی به مرداک به منظور 
تسریع فرآیند تصمیم گیری طرف مقابل 

محسوب می شود. 
باتوج��ه به عملک��رد اس��تیو جابز در 
ای��ن مرحل��ه اختص��اص زمان مناس��ب 
ب��رای طراح��ی مت��ن پیام ض��روری به 
نظر می رس��د. به یاد داش��ته باش��ید که 
یک پیام تأثیر بس��یار باالیی روی طرف 
مقابل دارد. برهمین اس��اس شاید پیش 
از ارس��ال نیاز به بازبین��ی یا حتی تغییر 
آن باش��د. به منظور نگارش هرچه بهتر 
متن پرسش های زیر را مدنظر قرار دهید: 
-  آیا متن تهیه شده منطقی، منصفانه 

و متعادل است؟ 

-  ام��کان مطالعه آس��ان ایمیل فراهم 
است؟ 

-  آی��ا بعده��ا از آنچ��ه در ای��ن پیام 
نوشته ام، پشیمان خواهم شد؟ 

-  آیا نس��بت ب��ه عدم ن��گارش متن 
طوالنی توجه کافی داشته ام؟ 

نگارش کامل متن از سوی جابز
بدون شک تفکر دقیق منجر به نگارش 
منظ��م و بهینه خواهد ش��د. ب��ه عنوان 
مثال هن��گام مطالعه ایمیل جابز ش��اید 
این نکات توجه تان را جلب کرده باش��د: 
گرامر صحیح، ذکر نام دقیق ش��رکت ها، 
عالمت گ��ذاری منظ��م و انتخاب کلمات 

مناسب برای بیان معنی. 
ب��دون ش��ک ای��ن حج��م از دق��ت و 
ظراف��ت در ن��گارش اتفاقی نیس��ت. در 
واقع ام��روزه خیل عظیم��ی از ایمیل ها 
عالوه بر مش��کالت جزئی نظیر استفاده 
از عالیم نگارش��ی از گرامر نادرس��ت نیز 

رنج می برند. 
جذابیت احساسی ایمیل جابز

هیچ کس عالقه ای به احس��اس اجبار 
ب��رای اخ��ذ تصمیمی ندارد. درس��ت به 
همین دلی��ل بخش پایان��ی ایمیل جابز 
تأثیری همانند اثری هنری دارد: »شاید 
من چی��زی را جا انداخته باش��م. با این 
حال هی��چ راهکار جایگزی��ن دیگری به 

ذهنم نمی رسد، شما چطور؟« 
با دو جمله س��اده جابز تأثیر احساسی 
عمیق روی طرف مقابل گذاش��ته است. 
در واقع مدیرعامل س��ابق اپل توپ را به 
زمی��ن مرداک انداخت. برهمین اس��اس 
فرصت بازبینی تصمیم و همچنین یافتن 

راهکارهای احتمالی را به مرداک داد. 
بدون ش��ک بخش پایان��ی ایمیل جابز 
ب��ه دلیل بار احساس��ی اش نقش مؤثری 
در موافق��ت نهای��ی هارپ��ر کالینز برای 
همکاری با اپل داش��ت. برهمین اس��اس 
برای نگارش ایمیل باید نس��بت به وجود 
بار عاطفی اطمینان حاصل کنیم. این امر 
عمدتا به معنای برقراری رابطه صمیمانه 
با ط��رف مقابل و همچنی��ن تالش برای 

گذر از ارتباطات خشک رسمی است. 
استفاده جابز از امضا

ش��اید در وهله نخس��ت امضای استیو 
جابز چندان به چش��م نیاید. بدون شک 
امکان خاتمه گفتار پس از پرسش پایانی 
برای جابز وجود داش��ت. پس چرا استیو 

جابز متنش را با یک امضا تمام کرد؟ 
توجه به اهمیت برقراری ارتباط صمیمانه 
و احترام متقابل یکی از اصول مهم نگارش 
نام��ه اس��ت. این امر در بح��ث از جذابیت 
عاطفی تا حدودی مورد توجه قرار گرفت. 
اگرچه اس��تفاده از لحن محترمانه باید در 
تمام متن مورد توجه قرار گیرد، با این حال 
بخش پایانی پی��ام می تواند نقطه اوج این 
کار باش��د. توجه داشته باشید که شما در 
حال تالش برای س��اخت یک رابطه پایدار 
هستید. بدون شک در ارتباط با فردی که 
مدت ها با وی معاش��رت داش��ته و اهمیت 
باالیی برای ت��ان دارد، مکالمه را به صورت 

ناگهانی متوقف نخواهید کرد. 
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نگاهی دقیق به درس های ایمیل قدیمی خالق اپل 

درباره تقسیم بازار برای نگارش ایمیل به سبک استیو جابز
کسب وکارهای کوچک بیاموزیم

تقسیم بازار یکی از اولین قدم هایی است که باید برای 
تعریف و هدف گیری بازارهای خاص در نظر داش��ت. در 
واقع تقس��یم بازار عبارت است از فرآیند تقسیم یک بازار 
به گروه های مشخص از خریدارانی که نیاز به محصوالتی 

متفاوت یا آمیخته بازار متفاوتی دارند. 
یک معیار کلیدی برای موفقی��ت در بازار امروز یافتن 
تفاوت های نامحسوس اس��ت تا از طریق آنها یک مزیت 
رقابتی برای یک کس��ب وکار قائل شویم. کسب وکارهایی 
که بازاره��ای تخصصی و خاص را ه��دف قرار می دهند 
به ترفیع و ترویج محص��والت و خدمات خود به صورتی 
مؤثرتر از یک کسب وکار دیگر اقدام می کنند که مشتریان 

متوسط و عادی بازار را هدف قرار داده اند. 
شناسایی نیازهای متفاوت مشتریان و مراجعان 

در تقسیم بازار
زمانی ک��ه گروه های جداگانه و متمای��ز از مراجعین و 
مشتریان با نیازها و خواسته های متفاوت شناسایی شوند، 
فرصت ها در حوزه بازاریابی افزایش پیدا می کنند. بازارها 
می توانند تقسیم شوند یا با استفاده از یک فاکتور و معیار 
تن��وع و گوناگونی مورد هدف قرار بگیرند. پایه و اس��اس 
تقسیم کردن بازارهای مصرفی شامل موارد زیر می شود: 

- اصول جمعیت شناختی )س��ن، اندازه خانوار، چرخه 
زندگی، شغل(

- اصول جغرافیایی )استان ها، مناطق، کشورها(
- اص��ول رفت��اری )اطالع و دانش در م��ورد محصول، 

کاربرد، باورها، پاسخ ها(
- اص��ول روان ش��ناختی )س��بک زندگ��ی، ارزش ها، 

شخصیت(
تحلیل نیازها پیش از مشخص کردن گروه یا 

بخش تخصصی
یک کسب وکار باید پیش از تعیین بخش تخصصی بازار 
برای فعالیت خود در آن، نیازها و خواسته های بخش های 
مختلف بازار را تحلیل کنند. به منظور مؤثر واقع شدن در 
این مرحله همواره باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم: 

- بخش ها یا بازارهای هدف باید در برای کسب وکار در 
دسترس قرار داشته باشد. 

- هر بخش یا گروه باید آنقدر بزرگ باش��د تا از تعداد 
نس��بی قابل قب��ول برای تش��کیل یک پایگاه مش��تری 

برخوردار شود. 
- هر بخش از بازار نیازمند یک برنامه یا طرح بازاریابی 

است. 
بازارهای تقسیم شده پس از اجرای تحقیقات گسترده

ش��رکت های بزرگ بازارهای خ��ود را از طریق اجرای 
پروژه های گس��ترده تحقیق��ات بازار تقس��یم می کنند. 
سرمایه گذاری در این تحقیق عموما برای کسب وکارهای 
کوچک خیلی گران و پرهزینه است، اما راه های جایگزینی 
برای ش��رکت های کوچک وجود دارد ت��ا از آن طریق به 

تقسیم بازارهای خود دست بزنند. 
یک کسب وکار کوچک می تواند به منظور کسب دانش 
و اطالعات در رابطه با تقس��یم بازار خودش کارهای زیر 

را انجام دهد: 
1 - از مناب��ع اطالعاتی دس��ت دوم و تحقیقات کیفی 
اس��تفاده کند. از موارد زیر می توان برای منابع اطالعات 

دست دوم بهره برد: 
- کارشناسان تجاری و انجمن های انتشاراتی

- نشریات پژوهشی پایه
- خدمات اندازه گیری خارجی

2 - اجرای تحلیل عاملی و خوشه ای غیررسمی از طریق: 
- توجه به فعالیت های بازاریابی رقبای کلیدی و تقلید 

کردن از آنها
- صحبت و مذاک��ره با خریداران تج��اری در رابطه با 

معرفی محصول جدید
- اجرای تحلیل نیازها از تحقیق کیفی با افراد، اشخاص 

و گروه ها
دالی��ل مختلف��ی برای تقس��یم ک��ردن یک ب��ازار به 
بخش های کوچک تر وجود دارد. هر زمانی که شک کردید 
تفاوت هایی قابل اندازه گی��ری و البته قابل توجه در بازار 
ش��ما وجود دارد باید تقسیم بازار را در نظر داشته باشید. 
با انجام این کار فرآیند بازار را س��اده تر ک��رده، بازارهای 
تخصصی و ویژه را پیدا و نس��بت به منابع بازاریابی خود 

با کارایی بیشتری رفتار می کنید. 
پرسش هایی که به منظور تعیین گروه های 

تقسیم بندی خود باید مطرح کنید
برای تقسیم بازار، انجام تحقیقاتی که شامل مراجعان 
و مصرف کننده های شما شود، خیلی مرسوم نیست، اما با 
این وجود باید از کجا آغاز کرد؟ پرسش هایی که در ادامه 
می آیند می توانند نقطه ای آغازین را برای انجام تحقیقات 
اولیه در اختیار ش��ما قرار دهند که در نهایت در تقسیم 
بازار و چگونگی دسترسی پیدا کردن به آنها به شما کمک 

می کند. 
- مش��تریان با باالترین حد س��ودآوری و کسب درآمد 

شامل کدام موارد یا گروه ها می شود؟ 
- عالیق آنها چیست؟ 

- آیا در رفتار آنها الگوهای مشخصی دیده می شود؟ 
- آی��ا آنها پی��ش از خرید یا در حین فرآیند خرید نیاز 

به مشاوره دارند؟ 
هر قدر اطالعات بیشتری نسبت به مشتری فعلی یا گروه 
مش��تریان فعلی داشته باش��ید، بهتر دست به تقسیم آنها 
می زنید. ش��باهت ها بین مشتریان و گروه ها می تواند آنقدر 
ریز و جزئی باشد که حتی مواردی مثل اینکه در کجا خرید 
می کنند، در کجا تحقیق می کنند یا اینکه چه چیزی آنها را 

از خرید محصول شما باز می دارد را شامل شود؟ 
 ibazaryabi :منبع

بهترین شرکت های کوچک آمریکا)6(
 غول های کوچک فوربس

در سال 2017 

Barefoot کتاب های
کمبریدج، ماساچوست

مؤسسان: نانسی تراورسی و تسا استریک لند
مدیرعامل اجرایی: نانسی تراورسی

درآمد: 5 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 20 نفر

هنگامی که نانس��ی تراورس��ی ش��رکت کتاب های 
Barefoot  را در کشورش، انگلستان، با همکاری تسا 
استریک لند در سال 1992 راه اندازی کرد، بزرگ ترین 
دخترش س��ه هفته سن داشت. 25 سال بعد، او دارای 
چهار فرزن��د بالغ بوده و کس��ب وکار او -که اکنون در 
کمبریدج، ماساچوس��ت قرار دارد - استاندارد خوبی را 
در کتاب های کودکان تعیین کرده اس��ت که چاپ این 
کت��اب بیش از 600 بار و فروش آنها در سرتاس��ر دنیا 
20میلیون دالر بوده اس��ت. کانال یوتیوب این شرکت 
بیش از 80میلیون بازدید کننده دارد. اولین نرم افزار آن، 
اطلس دنیای Barefoot  بیش از 4میلیون بار دانلود 
 Apple ش��ده و به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای
شناخته می شود. ش��اید امری که از همه قابل توجه تر 
باش��د این است که تراورسی س��نت را زیرپا گذاشته و 
یک نام تجاری انتش��اری را ایجاد ک��رده که والدین و 
پدربزرگان و مادربزرگان آن را ش��ناخته، به آن اعتماد 
داش��ته و آن را می خرند. آنها کتاب های این شرکت را 
به خاطر مؤل��ف یا نقاش نمی خرند، بلکه به این خاطر 
که این کتاب ازسوی شرکت Barefoot منتشر شده 
این کار را می کنند. تراورس��ی نیز به همین صورت در 
روش های مدیریتی اش سنت ش��کن است. او مدیریت 
آش��کار و ش��فاف بودن را اعمال ک��رده و 20درصد از 
سرمایه را در برنامه گزینه سهام برای کارمندانش حفظ 

کرده است. 
GYK Antler

منچستر، نیوهمپشایر
مؤسس: گری اًنیل 

مدیرعامل اجرایی: تراویس بروک
درآمد: 13.3 میلیون دالر

تعداد کارمندان: 85 نفر
در ظاه��ر، GYK Antler  فق��ط ی��ک س��ازمان 
منطقه ای و ش��رکت بازاریابی اس��ت، ام��ا اگر با دقت 
بیش��تری آن را بررس��ی کنیم، می فهمیم که در واقع 
انبوهی از ش��رکت های بس��یار متفاوت است، از جمله 
Noble & cody که یک طبل ساز قدیمی 165 ساله 
است؛ Iron & Air، یک مجله سه ماهه سبک زندگی 
و موتورسواری؛ ورزشکاران یورک، یک شرکت نمایش 
پوش��اک و کفش؛ Explorics، ی��ک پلتفرم داده ها و 
تجزیه و تحلی��ل آنها؛ محص��والت Big Brick، یک 
اس��تودیوی س��اخت ویدئوی برنده جایزه امی و غیره. 
تراوی��س یورک، مدیرعامل اجرایی به این ش��رکت ها، 
»شرکت های محک« می گوید. جدا از مالکیت مشترک، 
چیزی که آنها با همدیگر س��هیم هستند، یک شرکت 
بازاریابی و تبلیغ است. برای مثال، GYK Antler، که 
با مشتریانی از Moxie تا PayPal  برای خود شهرت 
و اعتبار کسب کرده است. 85 کارمند این شرکت، یک 
گروه کاری ش��اد و خالق را تش��کیل می دهند که این 
تا قسمتی مدیون فلسفه مدیریت »اولویت با کارمند« 
یورک است که با مدیریت آشکار و بی پرده آغاز می شود. 

پیتزافروشی نیک
کریستال لیک، ایلینوی

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: نیک ساریلو
درآمد: 6 میلیون دالر

تعداد کارمندان: 200 نفر
دلیل راه اندازی پیتزا نیک تا اندازه ای به این خاطر بود 
که نیک ساریلو حس می کرد که جامعه احتیاج به یک 
رس��توران خانوادگی و صمیمانه دارد. نیک ساریلو که 
قبال یک کارگر ساختمانی بود، از گزینه هایی که پیش 
روی خانواده اش بودند خس��ته ش��ده بود. در 15 سال 
بعدی، پیتزا نیک واقعا تبدیل به نوعی مرکز اجتماعی 
ش��ده بود. هفت��ه ای نمی گذش��ت که خیری��ن برای 
خیریه های محلی یا افراد محتاج حضور نمی یافتند – و 
رس��توران نیک 15درصد ناخالص را که از مراسم های 
خیریه به دس��ت می آمد اهدا می کرد. این رستوران نیز 
دارای یک فرهنگ زنده و بانشاط بود که پیرامون آنچه 
ویروس »اعتم��اد و پیگیری« )برخ��الف فرماندهی و 
کنت��رل( می خواند به وجود آمده ب��ود. با این وجود، او 
در رابط��ه با امور مالی تجربه زیادی نداش��ت و از روی 
غفلت، در طول س��ال های بعدی بس��یار بدهکار شد. 
نتیجه آنکه او دیگر پولی نداش��ت و تا ورشکستگی اش 
در سال 2011، سه هفته بیش��تر نمانده بود. درحالی  
که درهای دیگر به رویش بسته شده بود، او ایمیلی به 
مشتریان نوشت و ضعیتش را توضیح داد، کامال تقصیر 
را بر عهده گرفت و از آنها کمک خواس��ت. مشتریان به 
کمک او شتافتند و واقعا شرکتش را نجات دادند. فروش 
او تقریبا در دو ماه آینده دو برابر شد. بعضی ها حتی با 
بانک تماس گرفتند و خواس��تار کمک به ساریلو برای 
یافتن راه حل شدند. شرکت نجات یافت؛ قرض ساریل 
پرداخت ش��د و او درس دش��وار اما مهمی را آموخت، 

درسی مهم در رابطه با ترازنامه. 
ادامه دارد. . . 
forbes :منبع

ایستگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

Justin Bariso به قلم
مشاور ارتباطات خالق
ترجمه: علی آل علی 

مترجم: مهرناز داودی



بررسی عوامل موفقیت و کسب ثروت بسیار در 
سنین پایین

20 میلیاردر جوان و خودساخته )2(

برای بس��یاری از اف��راد کس��ب ثروت های کالن 
در س��نین پایین امری غیرممکن به نظر می  رس��د. 
با این ح��ال در جهان افرادی هس��تند که موفق به 
انجام این کار ش��ده اند، به همی��ن خاطر نمی  توانید 
آن را غیرممک��ن بدانید. درواقع آن چیزی که باعث 
می ش��ود افراد این امر را نش��دنی تصور کنند، عدم 
آگاهی کافی نس��بت به کارهایی است که باید انجام 
دهند. در ش��ماره قب��ل به معرفی چهار ش��خصیت 
پرداختی��م و در ادامه ب��ه معرفی یه فرد موفق دیگر 
در این زمینه خواهیم پرداخت. بدون تردید مطالعه 
زندگی افرادی که مس��یر مدنظر شما را پیموده  اند، 

می  تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
5- مارک زاکربرگ

31 ساله
ثروت تخمینی: 45 میلیارد دالر

اگرچه اس��امی موارد قبلی تا حدودی ناش��ناخته 
محس��وب می ش��وند، با این حال مورد پنجم فردی 
اس��ت که کمتر کسی پیدا می ش��ود وی را نشناسد. 
م��ارک زاکرب��رگ موس��س پرمخاطب ترین ش��بکه 
اجتماع��ی جه��ان اس��ت. وی در ح��ال حاضر یکی 
از ثروتمندتری��ن افراد جهان محس��وب می ش��ود و 
این حجم از موفقیت تنها طی 10 س��ال به دس��ت 
آمده اس��ت که خود به ش��گفتی کار وی می  افزاید. 
ایده س��اخت فیس بوک زمانی به ذه��ن وی خطور 
کرد که او در دانش��گاه هاروارد مشغول تحصیل بود. 
جالب اس��ت بدانید که وی در سال 2008 در صدر 
میلیاردرهای جوان و خودس��اخته قرار داشته است، 
با این حال امس��ال به رغم ثروت به مراتب بیشتر به 
علت افرایش سن در جایگاه پنجم قرار گرفته است. 

6- الیزابت هولمز
31 ساله 

ثروت تخمینی: 4.3 میلیارد دالر
الیزابت هولمز تنها زن موجود در این لیست است 
که خود توجه به آن را از اهمیت بیش��تری برخوردار 
خواهد س��اخت. وی یک کارآفرین موفق در صنعت 
بهداشت و خدمات آزمایشگاهی است. وی همچنین 
مخترع بزرگی محسوب می ش��ود و تاکنون بیش از 
100 اختراع را به ثبت رس��انده اس��ت. جالب است 
بدانید که به علت ش��باهت های رفتاری وی با خالق 
اپل، لقب اس��تیو جابز بان��وان را به وی داده اند. ایده 
بزرگ وی که باعث کس��ب ثروت بسیار شد در واقع 
ابداع روش��ی نوین در زمینه خون گیری است که با 
یک قطره میسر شده و هزینه آن نیز به مراتب کمتر 
از روش مرس��وم اس��ت. با این حال همواره با تردید 
نس��بت به عملکرد این شرکت نگاه می شود و همین 
امر مشکالت بسیاری را برای وی خصوصا در ابتدای 
راه به همراه داشته است. وی جمله معروفی دارد که 
می گوی��د: »در ابتدای ارائه طرح فکر می کنند ش��ما 
دیوانه  اید، بعد با ش��ما مبارزه می کنند و در آخر شما 
دنیا را تغییر خواهید داد.« درواقع داس��تان موفقیت 
وی ش��باهت بسیاری به استیو جابز دارد. وی نیز در 
ابتدای کار خود در معرض بس��یاری از انتقادها قرار 
داش��ت. همچنین پوش��ش نزدیک با وی باعث شده 

است تا بسیاری او را مقلد خالق برند اپل بدانند. 
7- داستین موسکوویتز

31 ساله 
ثروت تخمینی: 10 میلیارد دالر

اگرچه بسیاری مارک زاکربرگ را به تنهایی خالق 
فیس  بوک می  دانند، با این حال واقعیت این است که 
این شبکه اجتماعی با همراهی داستین موسکوویتز، 
ادواردو س��اورین، ان��درو مک کول��م و کریس هیوز 
پای گذاری ش��ده اس��ت. ب��ا این حال وی در س��ال 
2008 از این ش��رکت جدا ش��د تا ش��رکت آسانا را 
تأسیس کند. در س��ال 2011 وی در صدر فهرست 
جوان ترین میلیاردرهای خودس��اخته قرار داشت که 
بیانگر موفقیت شرکت جدید وی است. آسانا درواقع 
یک اپلیکیش��ن اس��ت که به افراد کمک می کند در 
قالب تیم کاری در ش��رکت عملکرد بهتری داش��ته 
باشند و بهتر کارهای خود را پیگیری کنند. در حال 
حاضر وی مالک چند درصد از فیس بوک نیز هس��ت 
که خود بیانگر تصمیم هوش��مندانه وی مبنی بر رها 
نکردن کامل ش��رکتی که برای آن زحمت کشیده و 

در مسیر موفقیت قرار دارد، است. 
ادامه دارد. . . 
www. businessinsider. com :منبع

چگونه در در دوران سخت پیشرفت کنیم؟ 
12 راه برای غلبه بر شکست 

کسب وکارهای کوچک )3(

ذهنیتی مشتاق برای تغییر همراه با تالش، کوشش 
و تعه��د، برخ��ی از ویژگی های الزم ب��رای موفقیت 
در کس��ب وکار هس��تند. با این کار بر شکس��ت های 
کس��ب وکار خود غلب��ه می کنی��د و در دوران رکود 
اقتصاد، جدایی از همسر و سایر مشکالت شخصی و 

حرفه ای روحیه خود را از دست نخواهید داد. 
برای اینکه کسب وکاری پایدار و آماده برای مقابله 
با توفان ها و س��ختی های راه ایجاد کنید نیاز اس��ت 
که از 12 قانون پیروی کنید. در ش��ماره های قبل به 
5 مورد اش��اره کردیم. در این شماره 5 مورد دیگر را 

مرور خواهیم کرد. 
6- هنگام شکست، از خانواده، دوستان و افراد 

حرفه ای مشورت بگیرید
تجربه از دست دادن یک شخص مهم بسیار سخت 
و دش��وار اس��ت. ناراحتی، ناامیدی، استرس و خشم 
هم��ه بر اثر این اتفاق رخ می دهند. این احساس��ات 

بخشی طبیعی از روند سوگواری هستند. 
در میان گذش��تن غم با س��ایرین می تواند از شدت 
آن بکاهد. در مورد آن حرف بزنید. احس��اس خود را به 
دوستان و خانواده خود بیان کنید. اگر به آنها دسترسی 
ندارید یا احس��اس می کنید که به کمک نیاز دارید، به 

یک فرد حرفه ای یا مشاور مراجعه کنید. 
خود را غرق کار و احساسات خود را دفن نکنید. از 
همکار خود درخواست کنید کار شما را مدتی انجام 
ده��د، یا کار خود را چن��د روزی تعطیل کنید. باید 
دوره س��وگواری را بگذرانید و سعی نکنید زمانی که 

فکرتان مشغول است به کار بپردازید. 
7- مشتری را در قلب کسب وکار نگه دارید 

80درصد درآمد ش��رکت از 20درصد مشتریانش 
به دست می آید. مشتریان وفادار، موفقیت کسب وکار 
شما هستند. استراتژی تجاری خود را با آنها در میان 
بگذارید و آنه��ا را در جریان کمپین های بازاریابی و 
محصوالت جدید قرار دهید. انتقادات آنها را بشنوید 
و نظرات خوب و بدش��ان را در نظر بگیرید و به آنها 

اهمیت بدهید. 
اس��تارباکس، برترین قهوه فروشی زنجیره ای دنیا، 
از تجرب��ه مش��تریان خود اس��تفاده می کن��د. رفتار 
خوب، عالقه به مش��تری و خ��وش اخالقی از جمله 
مهم ترین ش��روط این شرکت برای اس��تخدام افراد 
است. همچنین از خرج پول و زمان زیاد برای ایجاد 

بهترین خدمات برای مشتری نیز ترسی ندارند. 
8- با توجه به تأثی�ر اقتصادی یک طالق، برای 

کسب وکار خود برنامه ریزی کنید 
طالق، نه تنها از لحاظ روحی، بلکه اقتصادی نیز بر 
شما تأثیر می گذارد. هزینه های طالق می تواند بخش 
عظیمی از کاری را که ش��ما برای رونق کس��ب وکار 

انجام داده بودید نابود کند. 
چگونه می توانید از آسیب های طالق و تأثیر آن بر 

کسب وکار جلوگیری کنید؟ 
ی��ک راه، ایجاد ی��ک توافق قبل از ازدواج اس��ت. 
افزون بر این، باید در نظر بگیرید که همس��ر شما تا 

چه اندازه در کسب وکارتان سهم دارد. 
در خصوص بخش حقوقی، به جای عمل احساس��ی، 
س��عی کنید به طور منطقی رفتار کنی��د. جولیا راجرز، 
موسس Holistic Divorce اعتقاد دارد که شما باید 
قانون را بشناس��ید و قبل از انجام کاری از سرانجام آن 
مطلع باشید. او اظهار می دارد که »فکر و عمل استراتژیک 
تأثیری مستقیم بر وجوه احساسی و اقتصادی طالق در 

زندگی شما در آینده خواهد داشت.«
طالق نباید شما را از کار بیکار کند. برای گذشتن 
از ای��ن مرحل��ه حتما از مش��اوره و کم��ک دیگران 
اس��تفاده کنید. آنها چالش های شما را می شناسند و 
به ش��ما کمک می کنند تا نیاز خود و کسب وکارتان 

را برطرف کنید. 
9- به شکست به چشم توقفی کوتاه نگاه کنید

بیل بارتم��ن، یکی از ثروتمندتری��ن افراد دنیا در 
س��ال 1997، 3 میلیارد دالر ضرر کرد، ولی به جای 
ناراحت��ی و س��وگواری ای��ن ح��رف را زد: »ما همه 
شکست می خوریم. ش��اید شکست من سنگین تر از 
س��ایرین باشد، ولی اگر چش��مان خود را باز کنید و 
دیگران و خودتان را دائما سرزنش نکنید، می توانید 
از آن درس بگیرید. باید به خودتان مرخصی بدهید، 
به عقب برگردید و از اشتباهات درس بگیرید. وقتی 

این کار را کردید نتایج بزرگی خواهید گرفت.«
به ما یاد داده اند که شکست بد است، به همین دلیل، 
وقتی شکس��ت می خوریم دوست داریم تسلیم شویم، 
ولی افراد موفق از شکس��ت به عنوان پلی برای عبور از 
مشکالت استفاده می کنند. آشنایی با این افراد می تواند 

انگیزه شما را در زمان شکست افزایش دهد. 
در مورد شکس��ت فکر کنی��د و راه حل هایی برای 
مشکالتی که باعث شکست ش��ما شدند پیدا کنید. 
از اشتباهات درس بگیرید و دفعه بعد متفاوت عمل 
کنی��د. از زندگی افرادی که بارها شکس��ت خوردند 
ولی باالخره به رویای خود رسیدند می توانید انگیزه 

زیادی کسب کنید. 
ادامه دارد. . . 
thebalance :منبع
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در عرص��ه کس��ب وکار هرچه 
بیش��تر موف��ق ش��ویم، زم��ان 
بیش��تری نیاز خواهیم داش��ت. 
برهمین اس��اس در ای��ن مقاله 
پن��ج عضو برجس��ته مؤسس��ه 
اوراکلز به بیان اینکه زمان شان 
را به چ��ه کس��انی و تحت چه 
ش��رایطی اختص��اص می دهند، 

خواهند پرداخت. 
آماده ساختن پاسخ های 

منفی کاربردی 
به عنوان نخس��تین توصیه به 
گفتار بارابارا کورگوران، موسس 
 Shake On گروه کورگوران و

خواهیم پرداخت. 
م��ن همیش��ه ب��ا صاحب��ان 
تقاضای  کس��ب وکار جوانی که 
یک س��اعت از وقت��م را دارند، 
مواجه هس��تم. برهمین اساس 
زمانی ام  دلی��ل محدودی��ت  به 
سیس��تم کارآمدی از پاسخ های 
منفی را که اطالعات اندکی در 
اختی��ار مخاطب ق��رار می دهد 
توس��عه داده ام. به ای��ن ترتیب 
طرف مقابل با خوشحالی صحنه 
را ت��رک می کند و م��ن نیز در 
وقت خود صرفه جویی کرده ام. 

رد  ب��ه  عالق��ه ای  م��ردم 
درخواس��ت ی��ا منتظ��ر ماندن 
ندارن��د. از آنجا که اغلب پیام ها 
از طری��ق ایمیل به دس��ت من 
می رس��د، از پیش پاسخ معینی 
را آماده دارم. این پاس��خ شامل 
تش��کر از طرف مقابل، قدردانی 
از مراجع��ه به م��ن، بیان دالیل 
ی��ا  راهنمای��ی  در  ناتوان��ی 
اختصاص زمان و از همه مهم تر 
ارجاع ف��رد موردنظر به محل یا 
ش��خص مناس��ب برای دریافت 

کمک است. 
سیس��تم  اکن��ون  اگرچ��ه 
در  برای صرفه جویی  منسجمی 
زمان اب��داع کرده ام، با این حال 
تا چند س��ال پی��ش زمان خود 
را در اختی��ار هم��ه اف��راد قرار 
م��ی دادم. همین کار را در مورد 
درآمد خود نی��ز انجام می دادم. 
به ای��ن ترتیب در ط��ول زمان 
اگرچ��ه دیگ��ران را خوش��حال 
می ک��ردم، اما در تعقیب اهداف 
و شادی شخصی ام ناتوان شدم. 
من از دل ای��ن تجربه دردناک 
یادگرفتم ک��ه برای موفقیت در 
زندگ��ی باید پی��ش از همه به 

خودم اهمیت دهم. 
طراحی فیلترهای چندگانه

کام میرزا ب��ه عنوان فردی با 
500 میلی��ون دالر س��رمایه و 
مدیرعام��ل هلدین��گ میرزا در 
ابتدای راه در ش��ش ش��رکت با 
شکست مواجه شد. با این حال 

وی عرص��ه کس��ب وکار را ترک 
نکرد و اکنون مجموعه ای شامل 
9 زیرمجموع��ه با بیش از 600 
کارمن��د را اداره می کند. بدون 
شک چنین فردی راهکار خاص 
خ��ود را در زمین��ه صرفه جویی 

زمان دارد. 
مراجعه کنندگان��م  از  ابت��دا 
تقاضای تماس در ساعتی دیگر 
را می کنم. به این ترتیب امکان 
مش��اهده میزان عالق��ه آنها به 
صحبت با من بررس��ی می شود. 
اگر در ای��ن مرحله دیگر تماس 
نگرفتند، هی��چ گونه ارتباطی با 
آنها برقرار نخواهم کرد. در گام 
دوم از آنه��ا تقاضای مراجعه در 
زمان��ی دیگر را خواهم داش��ت. 
اگ��ر پ��س از ای��ن دو مرحل��ه 
طرف مقابل همچنان عالقه مند 
صحبت با من بود، درخواس��ت 
ارائه موضوع گفت وگو به صورت 
مکت��وب می کنم، به این ترتیب 
ام��کان ارزیابی موض��وع فراهم 
خواهد ش��د. در ه��ر صورت هر 
بحثی ارزش اختصاص زمانم را 
ندارد. در صورت عبور از این دو 
مرحل��ه در گام بعد گفت وگوی 
تلفن��ی 10دقیق��ه ای ب��ا آنه��ا 
خواهم داش��ت. ای��ن گفت وگو 
به منظور بیان عمیق تر موضوع 
آنهاس��ت.  دغدغ��ه  و  بح��ث 
اگ��ر دغدغ��ه آنها پ��س از این 
مکالم��ه کوت��اه به نظ��ر جذاب 
برس��د، امکان مالقات حضوری 
فراهم خواهد ش��د. خوشبختانه 
افراد  از دغدغه ه��ای  بس��یاری 
جذابیت الزم را ندارد. برهمین 
اس��اس ب��ه ج��ز گفت وگوهای 
گاه وب��ی گاه 10دقیقه ای خبری 

از مالقات نیست. 
بدون یک فیلتر مناسب مردم 

به ص��ورت غیرقابل باوری زمان 
ش��ما را هدر خواهن��د داد. این 
ب��ه معنای تنفر م��ن از دیگران 
نیست. به عنوان یک کارآفرین 
موفق افرادی را که انگیزه باالیی 
ب��رای صحبت ب��ا م��ن دارند، 
ستایش می کنم. به عنوان مثال 
یکی از این افراد به مدت ش��ش 
ماه به دنبال گفت وگوی رودررو 
با من بود، در نهایت نیز ترتیب 

این مالقات را دادم. 
اهمیت آمادگی قبلی و 

داشتن برنامه
ش��وان رال��ز یک��ی از معدود 
نویسندگان حاضر در این مقاله 
اس��ت. در واق��ع او ب��ه عن��وان 
انگیزشی، رهبر سازمانی،  مربی 
کارآفری��ن و مدیرعام��ل مرکز 

مشاوره خودش فعالیت دارد. 
در اختیار داش��تن ساختار و 
سیستم مش��خص برای حرکت 
مسمتر به سوی اهداف به اندازه 
مؤث��ر و متمرکز باق��ی ماندن، 
اهمی��ت دارد. برهمین اس��اس 
رفتار مانند یک رئیس ضروری 
به نظر می رس��د. منظور من از 
این جمله آگاهی از تکه کالم ها 
و دیالوگ ه��ای معین��ی اس��ت 
که در کمتری��ن زمان اطالعات 
موردنی��از از ط��رف مقاب��ل را 
در اختیارم��ان ق��رار می ده��د. 
برهمین اس��اس ارزیابی اهمیت 
موضوع بحث طرف مقابل بسیار 
راحت ت��ر خواه��د ش��د. الگوی 
گفت وگ��وی مناس��ب درس��ت 
مانند یک آهنگ راک پرفروش 
اس��ت: همیش��ه ی��ک آهن��گ 
مش��خص را بنواز و فرصت های 

مناسب به دست بیاور. 
پ��س از  این مرحل��ه باید یک 
برنامه مش��خص نیز آماده کرد. 

و  منس��جم  کس��ب وکار  برنامه 
دقیق ام��کان ارزیاب��ی و یافتن 
س��ریع افرادی را که شرکت مان 
بای��د با آنها ارتب��اط برقرار کند 
فراهم می کند. به همین ترتیب 
فهم اینکه زمان م��ان را باید به 
چه نوع افرادی اختصاص دهیم 

نیز آسان تر خواهد شد. 
در آخر نیز از همه چیز و همه 
کس فهرس��تی تهیه کنید. این 
کار به ش��ما در راستای آگاهی 
هرچه بیشتر از امکانات موجود 
کمک خواهد کرد. بدین ترتیب 
در زم��ان موردنی��از گزینه های 
متعددی از اف��راد به درد بخور 

در کنارتان خواهید داشت. 
پاسخ مطلوب به افراد 

مناسب
چهارمی��ن  عن��وان  ب��ه 
ش��گفت انگیز دنیای کسب وکار 
و  س��رمایه گذار  لوپ��ز،  ت��ای 
شیوه های  از  کسب وکار،  مشاور 
صحبت  زمان��ش  بهینه س��ازی 
خواه��د ک��رد. لوپ��ز یک��ی از 
موفق تری��ن اف��راد در س��اخت 
میلی��ون  چن��د  کس��ب وکار 
دالری در ش��بکه های آنالی��ن 
وی  رسمی  است. حس��اب های 
فیس ب��وک،  اس��نپ چت،  در 
اینس��تاگرام و یوتیوب فضاهای 
مناسبی برای برقراری ارتباط با 

وی محسوب می شود. 
کلی��د اصلی در جل��ب توجه 
اف��راد به بهترین ش��کل ممکن 
ق��درت  ی��ک  از  برخ��وداری 
مش��خص و ممتاز است. اشتباه 
بیشتر مردم در برقراری ارتباط 
ب��ا دیگران اش��اره مس��تقیم به 
ه��دف اصلی اس��ت. ب��ه عنوان 
مثال جمله های کلی نظیر »من 
در همه چیز خوب هس��تم« یا 

»می توانم در هم��ه امور بهتر« 
شوم کلیش��ه رایج این دسته از 
افراد محس��وب می ش��ود. برای 
دستیابی به اهداف مان در زمینه 
ارتباط با دیگ��ران باید تا جای 

ممکن خاص باشیم. 
اگر به طور تصادفی در خیابان 
کارآفری��ن موفقی را مش��اهده 
کردید، هرگز س��ؤالی شبیه به 
»س��الم امکان دارد پنج دقیقه 
از وقت ت��ان را بگی��رم؟« مطرح 
نکنید. ب��ه ج��ای آن از چنین 
اس��تفاده کنید: سالم  جمله ای 
ایالن ماسک. یک سؤال سریع، 

کتاب موردعالقه ات چیست؟ 
زمان��ی »جی��م ران« معلم و 
مهمی  برجس��ته جمل��ه  مربی 
را بیان کرد: »ام��روز برای فردا 
آم��اده ش��وید«. تمری��ن آنچه 
در مش��اهده تصادف��ی یک فرد 
مش��هور با وی در میان خواهید 
ب��رای  راه  بهتری��ن  گذاش��ت، 
پی��روی از توصی��ه جیم خواهد 
بود. چنی��ن تمرینی با همکاری 
یک دوس��ت صمیمی یا یکی از 
اعضای خان��واده به راحتی قابل 
اجراس��ت. ش��اید در این راستا 
نی��از به یادداش��ت م��داوم تکه 
کالم های خالقانه داشته باشید. 
در ه��ر ص��ورت به عن��وان یک 
کارآفرین ترجیح می دهم فردی 
با یک جمله از پیش تهیه شده 
به سراغم بیاید. هیچ کس افراد 

دستپاچه را دوست ندارد. 
برنامه ریزی مالقات های 

کوچک
تیم دراپر به عنوان موس��س 
انجمن دراپ��ر و همچنین برند 
Dfj کارآفری��ن جذاب��ی ب��رای 

خاتمه این مقاله است. 
هنگام��ی که با افراد مش��تاق 
روب��ه رو می ش��وم، معم��وال به 
بی��ان اینکه چرا ایده ش��ان برای 
من جذاب نیس��ت ی��ا در حالتی 
بهتر درخواس��ت اطالعات بیشتر 
می پ��ردازم. هنگام��ی ک��ه قصد 
مالق��ات با ف��ردی را دارم نیز به 
جای مالقاتی یک ساعته حداکثر 
20 یا 30 دقیقه از وقتم را به وی 

اختصاص خواهم داد. 
توجه داشته باش��ید که زمان 
ش��ما مح��دود اس��ت. بنابراین 
مراقب��ت از آن اهمی��ت زی��ادی 
خواه��د یاف��ت. این ام��ر تنها از 
طری��ق برنامه ری��زی دقیق مهیا 
خواهد شد. برهمین اساس شاید 
برخی زمان ها عدم پاسخگویی به 
دیگران )برخالف میل باطنی تان( 
ض��روری ب��ه نظر برس��د. در هر 
ب��ه همه  پاس��خگویی  ص��ورت 
درخواس��ت ها ممکن است حتی 

خواب شب را نیز از شما بگیرد. 
entrepreneur :منبع

چگونه از گفت وگوهای طوالنی با دیگران پرهیز کنیم؟ 

پنج راهکار برای صرفه جویی در زمان
دیدگاه کارآفرینی

Ayodeji Onibalusi به قلم
کارشناس ارشد بازاریابی

مترجم: نیما جوادی

Kathleen Elkins به قلم
گزارشگر بیزینس اینسایدر

مترجم: امیرآل  علی

ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی گفت: گروه صنعتی 
تراکتورس��ازی یک ظرفیت بزرگ و یک فرصت تاریخی برای استان 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مجید خدابخش در آیین الحاق 
شرکت ماشین آالت صنعتی به گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، با 
اشاره به وجود 300هزار تراکتور فرسوده در کشور، گفت: نوسازی این 
تعداد تراکتور یعنی یک بازار طالیی حداقل 10 ساله که باید دست به 
دست هم دهیم و از این فرصت استفاده کنیم. وی با قدردانی از تیم 
مدیریتی گروه صنعتی تراکتورس��ازی در جریان حل بحران شرکت 
ماشین آالت صنعتی، گفت: دس��تگاه قضایی و دستگاه های اجرایی 
مرتبط نیز فعاالنه در این کار خیر مش��ارکت کردند و این بحران به 
ش��کل عالی مدیریت شد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به روند 
مشکالت این شرکت در سال های گذشته، گفت: شرکت ماشین آالت 

صنعتی یکی از ش��رکت های زیرمجموعه گروه تراکتورسازی بود که 
در اج��رای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار ش��د، اما به هر دلیل 
این واگذاری موفق نبود و این ش��رکت دچار مشکل شد. وی افزود: 

هنر تیم مدیریتی استان این بود که در زمان خیلی کم، توانستند با 
تعامل و همدلی این مش��کل را مدیریت کنند و انصافاً در این زمینه 
فوق العاده عمل کردند و در نهایت هم گروه تراکتورس��ازی به عنوان 
مشتری وارد ش��د. خدابخش خاطرنشان کرد: الحاق این شرکت به 
مجموع��ه تراکتورس��ازی و احیای آن در ش��رایطی که خبرهایی از 
رکود در برخی از مجموعه های صنعتی کشور به گوش می رسد خبر 
بس��یار خوبی اس��ت و امیدوارم این اتفاق باعث خیر و برکت بیشتر 
در مجموعه تراکتورسازی شود. استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: 
امروز مجموعه تراکتورسازی تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، 6 هزار 
نفر در این مجموعه مشغول کسب روزی حالل هستند و عالوه بر این، 
صدها واحد قطعه ساز نیز در سراسر کشور با آن همکاری می کنند که 

در مجموع فرصتی تاریخی برای استان به شمار می رود.

ساری - دهقان-  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : با ذخیره سازی مناسب ، سری دوم کاالبرگ 
نفت س��فید با هدف مقابله با برودت ناگهانی س��رما اعالم شد . به 
گ��زارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ، حس��ینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در 
پایان جلسه کمیته بحران که در پی هشدار سازمان هواشناسی در 
پنجم بهمن ۹6 برگزار ش��د ، درجمع روسای ستادی بیان کرد : با 
پیش بینی هواشناسی برای روزهای آتی و برودت شدید سرما، عالوه 
بر آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه ساری به منظور جلوگیری 
از بح��ران احتمالی ، یک قطعه کاالبرگ نفت س��فید برای مناطق 
کوهستانی اعالم ش��د . حسینعلی طالبی ادامه داد : پیش بینی و 
داشتن سناریوهای الزم به منظور سوخت رسانی در شرایط خاص، 
از جمله اولویت هایی است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه س��اری در دس��تور کار دارد و با برگزاری جلسات بحران و 
مانورهای ادواری در شهرهای تابعه ، آماده مقابله با شرایط اضطراری 

را دارد . طالبی مقدارکاالبرگ  را ۵00 لیتر نفت س��فید اعالم کرد 
و بیان داش��ت : کاالبرگها با شماره های ) ۵10 – 310 – ۲10 – 
110 ( برای س��اکنان نقاط کوهستانی و روستاها و شهرهای فاقد 
گاز طبیعی از طریق فروشندگی ها ی محل سکونت ، قابل دریافت 
است. طالبی پایان اعتبار سری دوم کاالبرگ ها را تا پایان سال اعالم 
کرد وافزود : مصرف کنندگانی که تا کنون اقدام به ذخیره س��ازی 

س��وخت نکردند توصیه می ش��ود تا هر چه زودتر نسبت به تهیه 
سوخت اقدام نمایند و در مواقع لزوم برای کسب اطالعات بیشتر به  
اطالعیه های شرکت ملی پخش فرآورده های منطقه ساری توجه 
نمایند . مدیر منطقه ساری اظهار داشت : منطقه ساری توزیع کننده 
سوخت جایگزین در شرایط اضطراری است و با تدابیر اندیشیده شده 
نسبت به ذخیره سازی های به موقع هیچ مشکلی در سوخت رسانی 
نخواهد داشت . حسینعلی طالبی منطقه ساری را به عنوان یکی از 
مناطق موفق و توانمند در راستای ذخیره سازی و توزیع سریع انواع 
فرآورده مایع معرفی کرد و گفت : کارکنانی که با شرایط سخت آب 
و هوایی در بحران آذر ۹۵ س��وخت رس��ان مردم استان بودند ، در 
صورت وقوع بحرانهای مشابه نیز سرافراز خواهند شد . وی در ادامه 
ضمن تقدیر از تالش گران منطقه ساری در امر سوخت رسانی خاطر 
نشان کرد : امید است با توجه به پیش بینی برودت هوا در روزهای 
آتی ، همچون سال های گذشته با مشارکت و همدلی هیچ مشکلی 

درامر سوخت رسانی نداشته باشیم .

تبریز - اس�د فالح- با حضور قائم مقام ش��هردار و شهرداران 
مناطق ۲ و 10 تبریز، عملیات تملک، تخریب و بازگش��ائی امالک 
واقع در مس��یر 1۸ متری ش��هید طاهری در محدوده ش��هرداری 
منطقه 10 تبریز آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
باقر خوش��نواز ش��هردار منطقه ۲ تبریز، در این مورد اظهار داشت: 
ش��هرداری منطقه دو با پرداخت غرامت عرصه، اعیانی و س��رقفلی 
امالک باقی مانده در مس��یر، در تالش برای پایان مسیرگش��ائی در 
س��ال جاری اس��ت. وی ادامه داد: احداث خیابان 1۸ متری شهید 
طاهری، نقش تعیین کننده در اتصال خیابان سرباز شهید به خیابان 
عارف خواهد داشت و شهروندان می توانند توسط مسیرهای مذکور 

با س��هولت به پرتراکم ترین محالت بافت شهری تبریز، دسترسی 
داشته باشند. شهردار منطقه دو در توضیح جزئیات خیابان شهید 

طاهری خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی این خیابان به طول ۵00 
متر به زودی آغاز می شود و احداث آن عالوه بر اتصال مسیر سرباز 
شهید و خیابان عارف که از معابر اصلی و پرتردد شهر تبریز بشمار 
می آید، موجب تس��هیل عبور و مرور بدون ترافیک ش��هروندان از 
مس��یرهای ثقه االسالم و بازارچه سیالب، خیابان عباسی و ایده لو 
را نیز فراهم خواهد آورد. به گفته مهندس خوشنواز، مسیر مذکور 
جزو مسیرهای تاثیرگذار در پیرامون دو قطب گردشگری مهم شهر 
تبریز است تا شهروندان، گردشگران و میهمانان با سهولت بتوانند از 
مجموعه عظیم مقبره الشعراء و موزه قاجار بازدید و با مفاخر غنی 

تبریز و آذربایجان آشنا شوند.

اصفهان - قاسم اس�د - دهمین جلسه کمیسیون تشکلهای 
اتاق بازرگانی اصفهان با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان 
و با موضوع بررسی فعالیت  امور بین الملل اتاق بازرگانی و مسایل و 
مشکالت  انجمن صنایع قیر استان برگزار شد.  محسن پورسینا رییس 
کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان در  این جلسه گفت: در 
این دوره اتاق بازرگانی اصفهان 14 تش��کل اقتصادی توانستند عضو 
اتاق  بازرگانی ش��وند و خواست ها و مشکالتشان را از کانال پارلمان 
بخش خصوصی ارایه کنند.  وی با اش��اره به موفقیت شورای گفتگو 
دولت وبخش خصوصی اس��تان اصفهان گفت: این ش��ورا می تواند 
مجالی مناسب برای طرح مسایل و مشکالت تشکلهای اقتصادی در 
حوزه های مختلف باشد. وی با اشاره به انجام صادرات و واردات برخی 
از واحدهای تولیدی استان اصفهان در سایر استان ها گفت:به دلیل 
س��خت گیری سازمان های دولتی در استان اغلب صادرات و واردات 
واحدهای تولیدی استان در سایر استان ها انجام می گیرد.   پورسینا 
از خرید یک دستگاه ایکس ریل توسط اتاق بازرگانی برای راه اندازی 
کارگوترمینال اصفهان خبر داد و گفت:کارگو ترمینال می تواند نقش 
موثری در افزایش صادرات و واردات اس��تان و منطقه مرکزی کشور 

داش��ته باشد.  عباس شیاسی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع 
قیر استان اصفهان با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی قیر گفت: 
با راه اندازی دو واحد قیرسازی در کنار پاالیشگاه اصفهان دریافت قیر 
برای بسته بندی و صادرات برای فعاالن این بخش بسیار دشوار شده 
اس��ت. وی افزود:ایجاد این واحد در کنار پاالیش��گاه و انتقال قیر به 
صورت لوله به این واحد باعث شد که واحدهای تولیدی قیر  نتوانند 
با این واحد رقابت کنند و هر روز شاهد تعطیلی یکی از این واحدها 
هس��تیم. وی اضافه کرد: ۲۵ واحد تولیدی قیر از سال 60 در استان 
مشغول فعالیت اند و بخش عمده صادرات توسط این واحدها انجام 

می گردید. وی خواسته اصلی واحدهای تولیدی قیر  استان اصفهان 
را ایجاد ش��رایط یکسان رقابت این واحدها با دو شرکت نفتی جنب 
پاالیش��گاه عنوان کرد و گفت:فروش اعتب��اری ،هزینه پایین توزین 
ومظروف س��ازی و  بسته بندی قیر برای واحدهای تولیدی یکسان 
باشد . رومی زاده عضو کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان در 
این جلسه گفت:تقویت روابط اتاق بازرگانی با تشکلهای اقتصادی می 
تواند منجر به تقویت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد شود . شجاعت 
مسوول کمیته هماهنگی و همسو سازی تشکلها کمیسیون در این 
جلسه خواس��تار اطالع رس��انی هیات های خارجی به تشکل های 
مرتبط با فعالیت هیات ها شد . سعید ابراهیمی مدیر امور بین الملل 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با تشریح  فعالیت اموربین الملل 
اتاق گفت:از 10 وظیفه اتاق بازرگانی در قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی 6 وظیفه در حوزه بین الملل تعریف شده است. وی تصریح 
کرد: کلیه امور به اعزام و پذیرش هیات های تجاری توسط مدیریت 
بین الملل اتاق انجام می گیرد . وی تصریح کرد: اتاق اصفهان در سال 
۲013 برترین اتاق آسیا و اقیانوسیه و در سال ۲017 کاندید بهترین 
اتاق در حوزه مسوولیت های اجتماعی اتاق های بازرگانی جهان شد.

مش�هد - صابر ابراهیم بای - نشس��ت خبری حجت االسالم 
والمس��لمین پژمان فر نماینده مردم مشهد و کالت روز گذشته در 
محل دفتر ایشان با حضور خبرنگاران برگزار گردید. وی اظهار داشت  
با توجه به رش��د آمار بیکاری در کش��ور تعطیل شدن کارخانجات 
صنعتی از جمله مشهد نخ – کارتن مشهد و نیز مشکالت بوجودآمده 
برای کارخانجات دیگر استان یک هشدار بزرگ است که باید جدی 
گرفته ش��ود.  نائب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس با اشاره به 
مش��کالت بوجود آمده برای عموم مردم در موسسات مالی اعتباری 
اظهار داشت : کسانی که به وظایف قانونی خود خوب عمل نکرده اند 
بای��د به عنوان مقصران معرفی و مجازات گردند اما امروز با بروز این 
مشکالت این مردم هستند که مجازات میشوند . حجت االسالم پژمان 
فر تصریح کرد : 1۸0 نماینده مجلس طی مکاتبه پیرامون موسسات 
مالی طرح سوال از رئیس جمهور را نمودند که متاسفانه هیئت رئیسه 
حاضر به اعالم وصول و مطرح کردن آن نیست. نماینده مشهد با بیان 

اینکه بانک مرکزی هیچگاه در خصوص موسسات مالی پاسخگو نبوده 
اس��ت، گفت : به صراحت می گویم اغلب گزارش های بانک مرکزی 
پیرام��ون این موضوع دروغ و گ��زارش های صورت گرفته اموال این  
موسسات غیر کارشناسی می باشد . رئیس فراکسیون قرآن و عترت 
مجلس به تخصیص بودجه قرآنی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 

۹6 دویس��ت میلیارد تومان بودجه مصوب ۵0 درصد از آن پرداخت 
ش��د که این امر  در بودجه س��ال ۹7 به چهل میلیارد کاهش یافته 
اس��ت. ایش��ان ضمن انتقاد از حذف ضمنی بودجه زیارت در الیحه 
بودجه ۹7 گفت : در حوزه زیارت پانزده میلیارد برای شهرهای مشهد 
– قم – ش��یراز در س��ال ۹7 تخصص یافته است چنانچه همه این 
بودجه فقط به مشهد تخصیص داده شود هیچ دردی از این شهر را 
که پایتخت معنوی جهان اسالم است دوا نخواهد کرد و نیز کاهش 
اعتبارات قرآنی در کشور آن هم به میزان ۸0 درصد یک فاجعه است. 
حجت االسالم والمسلمین پژمان فر با اشاره به عدم تمکین مسئوالن 
از مصوبه شورای عالی شهرس��ازی بیان داشت : بافت پیرامون حرم 
مطهر یک سرمایه ملی و جهانی است و جای اعمال سلیقه نیست ما 
در این خصوص اعتراضاتی داشتیم که نهایتا منجر به آن گردید تا در 
شورای عالی شهرسازی طرح قبلی را لغو نمایند و به دست اندرکاران 

سه سال مهلت داده شد تا طرح دیگری جایگزین این طرح گردد .

استاندار آذربایجان شرقی:

گروه صنعتی تراکتورسازی یک فرصت تاریخی برای استان است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
مردم نگران تامین سوخت در سرمای زمستانی نباشند

با همکاری شهرداری  مناطق ۲ و 1۰ تبریز
عملیات تملک، تخریب و بازگشایی  امالک »1۸متری شهید طاهری« آغاز شد

در دهمین جلسه کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد

تامین مواد اولیه بزرگ ترین چالش واحدهای قیرسازی استان اصفهان

ابراز نگرانی نماینده مردم مشهد از تعطیل شدن کارخانجات صنعتی استان 

گ�رگان - خبرنگار فرصت امروز - بر اساس مصوبات 
کارگ��روه مقابل��ه با حریق در س��ال جاری و در راس��تای 
فعالیتهای پیشگیرانه حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی 
استان ، یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان اقدام به آموزش ۸00 نفر از نیروهای نظامی 

و س��ربازان وظیفه نموده اس��ت.برنامه مذکور با هماهنگی 
با فرماندهی لش��کر 30گرگان و پادگان نوده خاندوز جهت 
نیروهای مس��تقر در آنها صورت گرفت که با آموزش ۸00 
نفر از نیروی نظامی و س��ربازان وظیفه ارتشی مقرر گردید 
در صورت بروز حریق در منابع طبیعی استان از این نیروها 

در عملیات اطفاء حریق اس��تفاده گردد .تدریس دوره های 
آموزشی برای نیروهای نظامی توسط آقایان آریانفر جانشین 
یگان حفاظت منابع طبیعی استان و حزینی کارشناس این 
یگان انجام گرفت و مقرر ش��د آموزش برای سایر ارگانهای 

نظامی و جوامع محلی نیز انجام گیرد.

آموزش ۸۰۰ نیروی نظامی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

با حضور مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای کشور در اهواز
بحران های پیش روی صنعت برق کشور بررسی می شود 

اهواز - شبنم قجاوند - گردهمایی مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور با 
حضور مدیران کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و شرکت توانیر روزدوشنبه نهم بهمن 
ماه به میزبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهواز برگزار می شود. محمود دشت بزرگ با اعالم 
این خبر، گفت: هدف از این نشست یک روزه، بررسی موضوعات روز صنعت برق کشور به خصوص 
در حوزه مدیریت بحران است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: در این نشست 
که با حضور مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور و مسئوالن وزارت نیرو و توانیر 
برگزار می شود موانع پیش روی صنعت برق و مخاطراتی که این صنعت را تهدید می کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی ادامه 
داد: با توجه به چالش های روز صنعت برق کشور از جمله بحران ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه برق، کاهش چشمگیر و بی سابقه 
بارش باران در کش��ور و تاثیر احتمالی آن بر نیروگاه های برق آّبی و روند رو به رش��د مصرف برق در کش��ور، این نشست از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
 

تقدیر وزیر نیرو از مدیریت و همکاران شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم
ایالم-ه�دی منصوری- دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم  نیرو با ارس��ال لوح تقدیری  از 
مدیریت  و همکاران ش��رکت آب وفاضالب روستایی استان ایالم بدلیل تالش و همت در رفع  
مش��کالت مناطق زلزله زده در استانهای غربی  کشور تقدیر و تشکر بعمل آوردند. در این لوح 

آمده است:
 مدیریت و همکاران گرامی شرکت آب وفاضالب روستایی استان ایالم

 وقوع حادثه تلخ و تاس��ف بار زلزله عالوه بر آس��یب جدی به جمع زیادی از هموطنان در 
استانهای غربی کشور موجب وارد آمدن خسارت های گسترده ای به زیر ساختهای صنعت آب و 
برق این مناطق گردید و روند خدمت رسانی را با وقفه مواجه نمود . با این حال با تالش و همت 
ستودنی شما همکاران  ارزشمند و ساعی بخش عمده ای  از مشکالت در ساعات اولی رخداد 
زلزله برطرف گردیده و کوشش ها برای دستیابی به وضعیت  عادی و پایدار همچنان ادامه دارد . 
اینجانب از یکایک شما عزیزان که عزم خود را جزم نموده و به وظیفه حیاتی و مقدس خود در قبال مردم شریف و مصیبت دیده عمل 
کرده و  می کنید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و تاکید میکنم من و سایر همکارانتان در وزارت نیرو همچنان پشتیبان و یاور شما 

در راستای رفع مشکالت و خدمت رسانی مطلوب و هر چه بهتر به مردم مصیبت دیده مناطق زلزله زده هستیم.
  

حضور فرمانده یگان حفاظت و مدیرکل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کشور در گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - سرهنگ سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بهمراه 
مهندس کوچبیده مدیر کل اموراداری سازمان در روز پنجشنبه مورخ ۲۸دی ماه سال جاری جهت عیادت رئیس یگان حفاظت اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان و حضور در جمع کارکنان امور اداری و مالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان در این استان حضور به هم رساندند.در روز مذکور باهمراهی مدیریت این اداره کل ، نخست جناب سرهنگ سبزعلی و مهندس 
کوچبیده در منزل مهندس سیدمهدی حسینی سرجنگلبان ناهارخوران و فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی مرکزی جهت 
عیادت و آگاهی از وضعیت جسمانی ایشان که در حادثه آتش سوزی روزهای گذشته در جنگل دچار مصدومیت شده بودند حضور 
به هم رساندند و پس از ساعتی عازم سالن جلسات یگان حفاظت جهت حضور در جمع کارکنان امور اداری و مالی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان وشنیدن مسائل و مشکالت مربوطه کاری ایشان شدند.در این نشست مهندس قزل سفلو مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن عرض خیرمقدم ، در خصوص سختی کار منابع طبیعی که کاری شبانه روزی محسوب شده ، 
مصائب و مشکالت فراوان داشته و تابع زمان خاصی نیست سخنانی بیان داشتند و از این رو سختی کار پرسنل را متذکر شده و گفتند 
که انتظار میرود مطالبات قانونی این دستگاه که دستگاهی حاکمیتی محسوب میشود ، توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری 
پیگیری شود تا کارکنان با اعمال رفاه نسبی با آرامش خاطر بهتر به خدمت رسانی بپردازند.در ادامه معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی 
اداره کل ، رئیس امور مالی و ذیحساب اداره کل پیرامون مشکالت حوزه کاری خود و یکی از کارشناسان این اداره کل به نمایندگی از 
طرف پرسنل در تایید سخنان مدیریت مطالبی پیرامون مشکالت کاری و خصوصاً معضالت حقوق و مزایای خود را به اطالع مسئولین 
محترم مهمان رسانده ، خواهان پیگیری مطالبات پرسنل توسط ایشان از طریق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور شدند.در 
ادامه مهندس کوچبیده و سرهنگ سبزعلی طی سخنانی ضمن تایید مشکالت موجود بیان شده توسط مسئولین و کارشناسان بر 

انعکاس مطالب مطروحه به سازمان جهت پیگیری مطالبات سخنانی بیان داشتند.

مدیرکل شیالت استان کرمانشاه:
تولیدات شیالتی کرمانشاه تا پایان سال از مرز 17 هزار تن خواهد گذشت

کرمانش�اه - دشتی - مدیرکل شیالت استان کرمانش��اه گفت: براساس آمارهای موجود در اداره کل شیالت کرمانشاه میزان 
تولیدات شیالتی این استان تا پایان سالجاری از مرز 17 هزار تن خواهد گذشت. مدیر کل شیالت استان کرمانشاه پیش بینی کرد، 
میزان تولیدات ش��یالتی اس��تان تا پایان سال به بیش از 17 هزار تن برسد. مدیرکل شیالت استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال 
گذشته نزدیک به 16 هزار و 1۵0 تن انواع آبزیان در استان کرمانشاه تولید و وارد بازار مصرف شده است. سیدفرزاد افضلی تاکید 
کرد: براساس آمارهای موجود در اداره کل شیالت کرمانشاه میزان تولیدات شیالتی این استان تا پایان سالجاری از مرز 17 هزار تن 
خواهد گذشت. این مقام مسئول میزان تولید ماهیان گرمابی کرمانشاه در سال گذشته را 3 هزار و 300 تن اعالم کرد و افزود: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده توسط همکاران ما در اداره کل شیالت استان کرمانشاه این رقم در سالجاری از مرز 3 هزار و 700 تن 
خواهد گذشت. مدیرکل شیالت استان کرمانشاه بیان داشت: میزان تولید ماهیان خاویاری در استان کرمانشاه در سال گذشته نزدیک 
به ۲0 تن بوده است که امسال این رقم به دو برابر یعنی نزدیک به 40 تن خواهد رسید. افضلی میزان تولید ماهی در مرکز تکثیر 
میگوی آب شیرین قصرشیرین را 1۵ تن اعالم کرد و گفت: براساس آمارهای موجود در سال گذشته شیالت استان کرمانشاه بیش 

از 11 هزار و 4۲۵ تن ماهی سردابی تولید کرده است که این رقم امسال از 1۲ هزار تن فراتر خواهد رفت.

در سی و نهمین فجر انقالب و دستاوردهای صنعت آب و فاضالب 
افتتاح 11 پروژه آب و فاضالب شهری در استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
قزوین گفت: در دهه فجر امسال 11 پروژه آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 4۸0میلیارد 
ریال به بهره برداری می رس��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان 
قزوین، مهندس احمد هجرانفر افزود: در بخش آب این پروژه ها ش��امل احداث مخزن 
1300مترمکعبی شهر کوهین با هزینه 4۵0 میلیون تومان، مخزن ۵00 مترمکعبی شهر 
سیردان با هزینه ۲۵0 میلیون تومان و مخزن ۲00 مترمکعبی شمس کالیه با هزینه ۵0 
میلیون تومان می باشد. وی در خصوص پروژه های قابل بهره برداری در بخش فاضالب نیز گفت:طرح شبکه و  تصفیه خانه فاضالب 
شهرهای محمود آباد ،شهرک دانش و ناصرآباد  با هزینه ۲۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تصفیه خانه و ۲3 
میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط شرکت آبفا برای شبکه فاضالب محمودآباد ، ناصرآباد و شهرک دانش، تکمیل فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب شهر بوئین زهرا با هزینه 3۵0 میلیون تومان و احداث ساختمان و استخر هیدرولیکی تصفیه خانه فاضالب قزوین با 
هزینه یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان آماده افتتاح و بهره برداری است. مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین پروژه دیوارکشی 
مخزن شهرک دانش با هزینه 1۵0 میلیون تومان، دیوارکشی مخزن دانسفهان با هزینه 110 میلیون تومان، بهره برداری از مرکز 
تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی شهر دانسفهان با هزینه 1۵0 میلیون تومان، دیوارکشی مخزن کوهین با هزینه 4۵ 
میلیون تومان و بهره برداری از ساختمان مدیریت بهره برداری و تله متری مهرگان با هزینه ۵۵ میلیون تومان را از دیگر پروژه های 

قابل افتتاح در دهه فجر عنوان کرد.

افزایش 36 درصدی حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه 9 انتقال گاز
ساری – دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز گفت: حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه ۹ انتقال 
گاز 36 درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مهندس رسول داودی 
نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: حجم گاز عبوری که ش��امل مصارف نیروگاه ها، CGS ش��هری اس��تان ها، 
حجم گاز انتقالی، مصارف سوخت تاسیسات و تخلیه خطوط لوله است در ۹ ماهه نخست سال ۹6 با افزایش 
۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 14/۵4 میلیارد متر مکعب می باشد. مدیر منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته، هم اکنون تاسیسات و مراکز بهره برداری خطوط 
لوله این منطقه با ضریب اطمینان باال در مدار قرار داشته و با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، گاز مورد نیاز همه بخش های مصرف، 
تامین می شود. مهندس داودی نژاد با اشاره به اعالم اتمام نخستین پیگرانی تمیزکننده خط 4۲ اینچ دامغان- کیاسر – نکا بیان کرد: برنامه ریزی 
دقیق، جلسات هماهنگی قبل از عملیات و هماهنگی با مصرف کننده ها و آمادگی کامل گروه های عملیاتی از نکات برجسته این عملیات بوده 
است. وی ضمن تقدیر از تک تک کارکنان واحد های عملیاتی و پشتیبانی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه های تعمیراتی و اضطراری با برنامه ریزی، 
تالش و همدلی همکاران با رعایت دقیق استانداردها و ایمنی کامل انجام شد که می توان آنرا به عنوان موفقیتی ارزشمند برای منطقه ۹ برشمرد.



حسابدار شخصی
نام استارت آپ: حسابداری شخصی و ثبت فاکتور موج

waveacc. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: حسابداری موبایل
توضیح بیشتر: 

داشتن یه حسابداری جمع و جور رو گوشی مزیت های 
خ��ودش رو داره. برنامه های این دس��ت ه��م تو مارکتا 

زیاده. پس علت وجود موج چیه؟ 
م��وج دو قدم پ��ا رو جلو گذاش��ته. آره. تعجب نکنید 

دو قدم! 
چرا؟ چون هم امکان ثبت فاکتورها رو داره و می تونید 

فاکتورها و محصوالت و مشتریاتونم توش ثبت کنید. 
ه��م امکان��ات ثب��ت فاکت��ور رو ب��ه هم��راه امکانات 
حسابداری شخصی با هم تو یه برنامه داره. این ویژگیش 

هست که برنامه رو ممتاز می کنه. 
البته بخش های دیگه ای هم داره مثل ثبت وام و قرض 
و چک ه��ا و … که می تونید هم��ه این فعالیت هاتون رو 

در تقویم کاری روزانه تون داخل برنامه داشته باشید. 

نمایش��گاه های تج��اری و نمایش��گاه های عمومی 
عناص��ر ارتباطی مختلفی را در ه��م می آمیزند. برای 
مثال غرفه هریک از ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه 
خود چش��م انداز خدم��ات کوچکی اس��ت که در آن 
بروش��ور برای بازدیدکنن��ده و فیل��م ویدئویی برای 
تماش��ا و فروش��ندگانی برای مالق��ات رودرروی هم 
دیده می شوند. دایره روابط عمومی تالش خواهد کرد 
تا جلوه ش��رکت در نمایش��گاه از نظر پوشش خبری 
وقایع به حداکثر برس��د. به طورکلی س��ه نوع فرصت 
اساس��ی نمایش��گاهی، یعنی نمایش��گاه های عمومی 
و نمایش��گاه های تج��اری و نمایش��گاه های تج��اری 
کنفرانس��ی، وجود دارد که هرکدام ب��ازار متفاوتی را 

هدف گیری می کنند. 
به گزارش هورموند، نمایش��گاه های عمومی معموال 
عموم��ی هس��تند و بازدید از آنها مس��تلزم پرداخت 
ورودیه اس��ت. این نمایش��گاه ها به ش��رکت ها امکان 
می ده��د که نزد انبوهی از مش��تریان بالق��وه درباره 
محصوالت و خدمات خود تبلیغ کنند؛ برای مثال در 
نمایش��گاهی که روز قبل از مسابقات ماراتن بوستون 
۱۹۹۶ برگزار شد از سراسر جهان صدها شرکت کننده 
حضور یافتند و بیش از ۱۰۰۰۰۰ بازدیدکننده دیدن 
کردن��د. ان��دازه و تنوع کاال و خدمات این نمایش��گاه 

به ق��دری زیاد بود که واقعه آن از نظر اهمیت کمتر از 
خود مسابقه نبود. 

نمایش��گاه های تج��اری به فروش��گاه های بنگاه به 
بن��گاه اختص��اص دارد. این نمایش��گاه معموال روی 
عموم بس��ته است و وجهی به عنوان ورودیه از کسی 
گرفت��ه نمی ش��ود. غرفه ه��ای این گونه نمایش��گاه ها 
بازدیدکننده زیادی ندارن��د، اما احتمال اینکه همان 
تعداد افراد اندکی ه��م که از غرفه ها بازدید می کنند 
مش��تری بالقوه باش��ند، بیشتر اس��ت. در بسیاری از 
مشاغل، نمایش��گاه های تجاری برای عرضه کنندگان 
خدمات فرصت ارزش��مندی است، چون آنها از طریق 
همین نمایشگاه ها می توانند به جدیدترین محصوالت 
حیطه کاری خود پی ببرند؛ برای مثال اخیرا جراحان 
پالس��تیک اروپا و زالندن��و و ایاالت متح��ده آمریکا 
در نمایش��گاه های تج��اری گرد هم آمدن��د تا درباره 
پیشرفت های فناوری و تجهیزات، اطالعاتی به دست 

آورند. 
نمایشگاه های تجاری کنفرانسی به برگزارکنندگان 
آن ام��کان می دهد ب��ا مخاطب��ان اندک اما بس��یار 
عالقه من��د مالق��ات کنند. چون در ای��ن کنفرانس ها 
معم��وال از کس��انی دعوت ب��ه عمل می آی��د که به 
رش��ته ی��ا موض��وع خاصی عالق��ه نش��ان می دهند. 

مثال در مش��اغل مرب��وط به آموزش عالی، ناش��رانی 
نظیر پرنتیس هال نمایش��گاه های کنفرانس��ی برگزار 
می کنند که ش��رکت کنندگان آن را اس��اتید دانشگاه 
تش��کیل می دهند. در این گونه نمایش��گاه ها، غرفه ها 
جدیدترین کت��ب و نرم افزاره��ا و فیلم های ویدئویی 
ویژه آموزش در کالس درس را به نمایش می گذارند 
و نمایندگانی از ش��رکت ها نیز برای پاسخ به سؤاالت 
یا نمایش محصوالت ش��رکت های خود حضور دارند. 
اساتید می توانند کتب را بررسی و فیلم های ویدئویی 
را تماش��ا کنن��د تا ببینن��د کدام یک مناس��ب روش 

تدریس یا مناسب دانشجویان است. 
نمایش��گاه های عمومی و تجاری ازجمله ابزارهای 
پیشبردی بس��یار س��ودآوری هس��تند؛ برای مثال 
۵۰درص��د فروش ه��ای نیم��ه کاره نمایش��گاه های 
تجاری، س��رانجام ب��ا یک مراجعه به ف��روش نهایی 
تبدیل می شوند. در این نمایشگاه ها، فروشنده ای که 
روزانه توان مراجعه به چهار یا پنج مشتری احتمالی 
را دارد، می تواند به طور متوسط در هر ساعت با پنج 
مش��تری واجد ش��رایط مالقات داش��ته باشد. البته 
فرض بر این است که بازاریابان مخاطبان مناسبی را 
هدف گیری کرده اند و غرفه ها آگاهی دهنده و جذاب 

هستند. 

شرکت در نمایشگاه های تجاری و عمومی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 894 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نخست آنکه تفاوت بین نتایج 
یک کار اصولی و علمی با پیش بینی های شما، لزوماً 
ب��ه معنای کیفیت پایین کار نیس��ت. ممکن اس��ت 
ش��ما در پیش بینی های خودتان هم��ه پارامترهای 

تأثیرگذار را مدنظر نداشتید.
اما از این نکته گذش��ته، بهترین کار آن است که 

خودتان به همراه یکی، دو  نفر از کارمندان باسابقه و 
مجربتان گزارش ها را به دقت مطالعه کنید و مبانی 
 نظری و کارشناسی کار و فعالیت های صورت گرفته را 

ارزیابی کنید. 
در این مس��یر ممکن است به واقعیت هایی دست 
یابی��د که تاکنون به آنها توجه نکرده بودید. اگر کار 
با کیفیت پایین انجام شده باشد، حتما پرسش های 
زی��ادی برای ش��ما باق��ی خواهد گذاش��ت. همه را 
 یادداش��ت کنید و با تی��م انجام دهنده کار جلس��ه 

بگذارید. 

اگر پاسخ های آنها قانع کننده بود که می توانید به 
کار آنها اطمینان کنید و اگر هم راضی نشدید بهتر 
است از یک مش��اور دیگر دعوت کنید تا کار آنها را 
ارزیاب��ی کند. اگر مش��اور جدید س��طح کار را قابل 
قبول اعالم کرد، ش��ما به نتای��ج اطمینان کنید و با 
توج��ه به آنها برای کس��ب و کار خودتان برنامه ریزی 
کنی��د. اما اگر فرد جدید اش��کاالت ج��دی با ارائه 
دالیل کارشناسی و مستندات الزم به تحقیقات وارد 
ک��رد، مجبور هس��تید که کار را با ی��ک تیم جدید 

مجددا انجام دهید.

 ارزیابی صحت
تحقیقات بازار

پرسش:  صاحب یک شرکت تولید کننده مواد غذایی هستم. به توصیه یکی از مشاوران، کار تحقیقات بازار مجموعه را به یک 
شرکت فعال در این عرصه سپردم و نتایجی را از کار آنها گرفتم که هیچ تطابقی با پیش بینی های قبلی من نداشت. چطور 

می توانم از صحت کار آنها مطمئن تر شوم؟
کلینیککسبوکار

آشنایی با 8 مهارت مهم برای معرفی 
خودتان

اگر در جست وجوی شغلی هستید یا قصد دارید برای 
مصاحبه ش��غلی بروید باید یک س��ری نکات بازاریابی را 
رعایت کنید که ش��ما را برای رسیدن به هدف تان چند 

قدم جلوتر از دیگران قرار دهد. 
در گفت وگوهایی که ب��رای معرفی خودتان برای یک 
ش��غل مناسب انجام می دهید داشتن مهارت و تشخیص 
اینک��ه چ��ه چیزهایی واجب هس��ت گفته ش��ود و چه 
چیزهایی در درجه بعدی اهمیت هس��تند بس��یار مهم 

است. در ادامه به این مهارت ها و نکات می پردازیم. 

یک- دقیقا مشخص کنید که چه چیزی می خواهید
اگر ش��ما ندانید که دقیقا دنبال چه نوع شغلی هستید 
به سختی می توانید ش��غل مورد نظر خود را پیدا کنید. 
همچنی��ن در مصاحبه های کاری به س��رعت مش��خص 
می شود که شما هدف خاصی ندارید و همین امر موجب 
دلس��رد ش��دن و عدم اعتماد افراد به ش��ما می شود. در 
صورت��ی که بدانید چه چی��زی می خواهید و چه هدفی 
دارید به راحتی می توانید دیگران را مجاب کنید که شما 

گزینه مناسبی برای این شغل هستید. 

دو- رزومه خوبی تهیه کنید
س��عی کنید هر چیزی را که می خواهید به کارفرمای 
خود بگویید به شکل رزومه و سوابق خود بنویسید. بهتر 
اس��ت توانایی ها، مهارت ها، مدارک، تجربیات ش��غلی و 
دوره های آموزشی ای را که دیده اید روی کاغذ و به شکل 
روزم��ه بیاورید. بعد از اینکه این کار را کردید، می توانید 
برخی از م��واردی را که ضروری نیس��ت حذف کنید تا 
بتوانید در کمترین فرصت، بهترین و بیشترین اطالعات 

را به آنها بدهید. 

سه- بر اساس سؤاالت اصلی، خودتان را معرفی 
کنید

ب��رای اینکه بتوانید در کمتری��ن زمان بهترین معرفی 
را از خودتان داش��ته باشید بهتر است بر اساس پاسخ به 
این سه سؤال معرفی نامه خود را طراحی کنید: شما چه 
کسی هس��تید؟ چه کاری را تاکنون انجام داده اید؟ چه 

هدفی دارید و پس از این به دنبال چه کاری هستید؟ 

چهار( مخاطب های خود را در نظر بگیرید
این نکته بس��یار مهم است که هیچ وقت برای معرفی 
خودتان، ش��خص خودتان را در نظ��ر نگیرید، بلکه مهم 
اس��ت که مخاطب خود را نظر بگیرید. سعی کنید ابتدا 
ب��ه این مس��ئله پی ببرید که چه چی��زی برای مخاطب 
شما مهم اس��ت و چه کسانی را قرار است مالقات کنید 
و متناس��ب با عالقه مندی ها و تخص��ص آنها خودتان را 

معرفی کنید. 

پنج- قابل فهم بودن صحبت های شما
مش��اوره بازاریابی می گوید، برای اینک��ه افراد بتوانند 
منظور شما را به راحتی متوجه شوند و بتوانید اطالعاتی 
را که در ذهنتان هس��ت به آنها منتقل کنید، همیش��ه 
واضح و روش��ن صحبت کنی��د، از اصطالحات تخصصی 
اس��تفاده نکنید، از حروف مخفف ش��ده استفاده نکنید، 
از کلمات فنی اس��تفاده نکنید. س��عی کنید به گونه ای 
صحب��ت نکنید که طرف مقابل این حس را پیدا کند که 
خودت��ان را مطلع تر و متخصص تر از او نش��ان می دهید، 
بلکه ساده، واقعی و در عین حال مودبانه و کامل خودتان 

را معرفی کنید. 

شش- با خودتان تکرار کنید 
سعی کنید قبل از اینکه اطالعات خود را ارائه دهید و 
خودتان را معرفی کنید چند بار متنی را که نوشته اید یا 
مطالب��ی که قصد گفتن آنها را دارید با صدای بلند برای 
خودتان تکرار کنید تا متوجه نواقص آن ش��وید و قبل از 

مالقات با مخاطبان تان آنها را اصالح کنید. 

 هفت- چندین متن آماده کنید
ممکن است گاهی شما با افرادی متفاوت از افرادی که 
تاکنون مالقات داشته اید مواجه شوید. پس بهتر است دو 
یا س��ه نوع متن معرف��ی را آماده کنید تا آمادگی مواجه 

شدن با افراد مختلف را داشته باشید. 

هشت- اعتماد به نفس تان را حفظ کنید 
داش��تن اعتم��اد به نف��س می تواند جذابیت ش��ما را 
چندی��ن برابر کند و در عین حال ای��ن فکر را به طرف 
مقابل تان القا کند که ش��ما دقیقا می دانید به دنبال چه 
چیزی هستید و هدف تان را می شناسید. پس بهتر است 
سعی کنید با اعتماد به نفس صحبت و رفتار کنید. البته 
توجه داشته باشید که انعطاف الزم را نیز داشته باشید و 

رفتارتان متکبرانه و همراه با غرور نباشد.
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بزرگ ترین سرقت تاریخ فناوری
534 میلیون دالر ارز مجازی در ژاپن 

به یغما رفت
س��رویس بین الملل NHK از هک ش��دن یکی از 
بزرگ ترین مراکز مبادله ارزه��ای مجازی در ژاپن به 
نام Coincheck خبر داده که طی آن ۵۳4 میلیون 
دالر پول مجازی از این مؤسسه به سرقت رفته است. 
به گزارش دیجیاتو،  Coincheck بعد از ظهر روز 
جمعه با انتش��ار پس��تی در وب س��ایت خود از تعلیق 
برداش��ت هرگونه ارز مج��ازی خبر داده ب��ود و حاال 
پذیرفته که مورد هجوم آنچه بزرگ ترین سرقت تاریخ 

فناوری به نظر می رسد، قرار گرفته است. 
 »واکاتا کویچی یوش��یهیرو«، رئیس بخش تبادالت 
و »یوس��وکه اوتس��وکا«، مدیر ارش��د عملیات، میزان 
خس��ارت وارده را ح��دود ۵۳4 میلی��ون دالر برآورد 
کرده ان��د ک��ه ۵۰۰ میلی��ون دالر آن ب��ه ارز مجازی 

NEM مرتبط است. 
در زم��ان ای��ن کنفران��س ارزش NEM با کاهش 
۱۶درصدی به ۰.8۵ دالر رسیده و ارزش بیت کوین و 
ریپل نیز به ترتیب 2.۱۳ و ۶درصد کاهش یافته است. 
با این حال داده های مس��ئوالن این مؤسس��ه کامل 
نب��وده و با توجه ب��ا طبیعت ش��ناور ارزهای مجازی 
ب��رآورد دقی��ق این مبلغ هنگفت میس��ر نیس��ت، اما 
حداقل میزان خسارت 4۰۰ میلیون دالر تخمین زده 

شده است. 
 Mt. Gox در س��ال 2۰۱4 نیز هکرها به مؤسس��ه
ک��ه زمان��ی 8۰ درصد از مب��ادالت بیت کوی��ن را بر 
عهده داش��ت حمله کرده و 8۵۰ ه��زار بیت کوین و 
28میلی��ون دالر پ��ول نقد را به س��رقت بردند که در 

نهایت به ورشکستگی این مؤسسه منجر شد. 
 Coincheck اگرچه میزان خس��ارت وارد شده به
به مراتب از Mt. Gox بیشتر است )با در نظر گرفتن 
قیمت قبلی و فعلی ارزهای مجازی(، اما بازار ارزهای 
مج��ازی به لطف افزایش محبوبیت، این بار توانس��ته 

خود را بسیار سریع تر از قبل بازسازی کند. 
 

معرفی استارت آپ
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