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راه های همکاری دولت و بخش  خصوصی در اتمام 76 هزار پروژه نیمه تمام

 دولت و مردم
 دست در دست هم

فرصت امروز: راه های مش��ارکت بخش  خصوصی برای اتمام 76 هزار پروژه نیمه تمام در کشور. این مسئله ای 
بود که س��یدحمید پورمحمدی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون سازمان برنامه و بودجه، دو بار در 
طول این هفته درباره آن صحبت کرد؛ یکی روز یکش��نبه در بیستمین همایش علمی ، کاربردی اقتصاد مقاومتی 
در دانشگاه خاتم و دیگری روز دوشنبه در هفتاد وششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش  خصوصی در 

اتاق ایران. موضوع صحبت پورمحمدی در هر دو نشست نیز تا اندازه ای یکی بود: چگونگی تکمیل پروژه های...

وزیر اقتصاد از تدوین آیین نامه تأمین مالی طرح های نیمه تمام خبر داد

نرخ سود بانکی امسال یکسان می شود
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اما و اگرهای عرضه گندم در بورس کاال

ثروتمند ترین کارآفرینان آمریکایی زیر 40 سال
قوانین ساده برای پیروزی در رقابت ها

چگونه یک استارتاپ یا کسب وکار جدید را شروع کنیم؟ 
10 فرمان بازاریابی تفاوت فریبنده در تبلیغات

چگونه با استفاده از اینستاگرام برند خود را بسازیم
آیا اندازه شرکت روی استراتژی سئو تأثیری دارد؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جان کوم، مدیرعامل واتس اپ، 
فیس بوک را ترک می کند

7
رئیـس سـازمان حمایت از حقـوق مصرف کننـدگان گفت: 

زیـر  خودروهـای  قیمـت  افزایـش  صـورت  در 
50میلیون تومان بدون مجوز، این سازمان...

برخورد با متخلفان

افزایش قیمت خودرو بدون 
مجوز ممنوع است

یادداشت
 مسکن راه سال گذشته را

ادامه می دهد

حرکت بازار مس��کن در سال 
گذشته ناشی از عواملی بود که 
همچنان پایدار اس��ت و انتظار 
این اس��ت ک��ه ای��ن عوامل به 
تداوم روند ش��ش ماه گذش��ته 
در بازار مس��کن در س��ال 97 
کمک کند. در س��ال گذش��ته 
به دلیل رکود طوالنی مس��کن 
عرضه کاه��ش یافت و کاهش 
ن��رخ بهره بانکی ب��ه آغاز رونق 
مس��کن کمک کرد. از س��وی 
دیگر سیاست افزایش اعتبارات 
و  بانک��ی در بخ��ش مس��کن 
تس��هیالت  س��ود  نرخ  کاهش 
مس��کن هم به کم��ک آمد که 
البته از نظر م��ن تنها عامل یا 
مهم ترین عام��ل در رونق بازار 
مسکن در س��ال گذشته نبوده 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر دولت 
ت��الش می کند اش��تیاق مردم 
به س��اخت و س��از را به سمت 
باف��ت فرس��وده هدای��ت کند. 
سیاست های تش��ویقی در این 
زمینه در پیش گرفته شده که 
از جمله آن کاه��ش نرخ بهره 
وام های مس��کن برای س��اخت 
 و س��از در باف��ت فرس��وده به
6 درصد است که سوبسید قابل 
توجهی است. امید فعاالن بازار 

مس��کن این است که 
3رونق عمومی...

مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن

فرصت امروز: سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با ش��عار »نه به کتاب نخوان��دن« در مصالی تهران 
افتتاح شد و از تاریخ دوازدهم تا بیست ودوم اردیبهشت ماه 
میزبان عالقه مندان کتاب و کتابخوانی اس��ت. نمایش��گاه 
کتاب تهران که در دو س��ال گذشته در شهر آفتاب برگزار 
شده بود، امسال به دلیل مشکالت ساختاری این مکان، بار 
دیگر به مصالی تهران برگشت و مراسم افتتاحیه آن بدون 
حضور رئیس جمهور و با حضور س��یدعباس صالحی، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. 
در این دوره از نمایشگاه 2هزار و 50 ناشر داخلی و 132 
ناش��ر خارجی حضور دارند و به گفت��ه صالحی، 487 هزار 
عنوان کتاب در بخش ناش��ران داخلی و خارجی نمایشگاه 
کتاب امسال ارائه می ش��ود. همچنین در مراسم افتتاحیه 
س��ی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ناشران 
برتر س��ال 1396 در بخش خصوصی و غیرخصوصی تقدیر 
شد.  بر این اس��اس، انتشارات نی و سفیر اردهال به عنوان 
برترین ناشر بخش بزرگس��ال خصوصی تهران، کتابستان 
معرفت و نش��ر شهید کاظمی به عنوان برترین ناشر بخش 
بزرگسال خصوصی شهرستان، سوره مهر به عنوان برترین 
ناش��ر بخش بزرگس��ال غیرخصوصی در تهران، انتشارات 
قدیانی و انتش��ارات افق به عنوان برترین ناش��ران کودک و 
نوجوان بخش خصوصی در تهران، انتش��ارات براق به عنوان 
برترین ناشر کودک و نوجوان بخش خصوصی شهرستان و 
درنهایت، انتش��ارات مدرسه به عنوان برترین ناشر کودک و 

نوجوان بخش غیرخصوصی در تهران اعالم شدند. 
قاچاق کتاب بدتر از قاچاق بنزین و ارز

در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب، سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارشاد اسالمی گفت:  
»مسئله کتاب را نمی توان فقط به عنوان ظرفیت رسانه ای 
و امری که در قالب فرهنگی است، دید. کتاب از زاویه های 
مختل��ف پایه معرفی فرهنگ اس��ت. کتاب حلقه ارتباطی 
فرهنگ یک کش��ور با فرهنگ کشورهای دیگر است. همه 
تمدن ها و فرهنگ ها به کتاب متصل می شوند و هیچ علم 
و فرهنگی نیست که از کتاب ارتزاق نکند.« او تصریح کرد: 
»نمایش��گاه کتاب نمایش��گاه همه ملت است. کتاب مبدا 
خیزش ها و بعثت های تمدنی اس��ت. همه اتفاق های ملی 
با کتاب آغاز می ش��ود. تمدن ها و بعثت ها ریشه در کتاب 
دارند. بعثت نبوی با کتاب آغاز شده است. همین طور بعثت 
بشری نیز با کتاب آغاز می شود. کتاب حلقه اتصال ملت و 

تمدن است.«
به گفته صالحی، کتاب بس��امد فرهن��گ و تمدن ایران 
است. ایران را با مثنوی، حافظ و دیوان شمس می شناسند، 
ملت های دیگر را نیز با کتاب های ش��ان می شناسند. کتاب 
س��رمایه ماندگار ملت هاست. معادن و نفت تمام می شود و 
آن چه باقی می ماند کتاب است. کتاب حلقه دائمی تمدن 
فرهنگی جامعه  اس��ت. خوشبختانه انقالب اسالمی در این 
زمینه گام های مؤثری برداش��ته اس��ت.  او ادامه داد: »40 

س��ال از عمر انقالب می گذرد که طی این 40 سال حدود 
یک میلیون و 23 هزار عنوان کتاب در کشور ما چاپ شده 
ک��ه 68 هزار عنوان چاپ اول بوده اس��ت. از یک میلیون و 
230 ه��زار عنوان کتاب، 960 ه��زار کتاب تالیفی و 270 
هزار کتاب ترجمه بوده اس��ت. بیش��ترین رقم تولیدی در 
حوزه ش��عر و داستان و نمایش��نامه بوده است. 256 هزار 
عنوان ک��ه 145 هزار عنوان آن چاپ اول اس��ت در حوزه 
ادبیات بوده که نشان می دهد کشور ایران کشور شعر، قصه 
و داس��تان است. ملت با ش��عر زنده اند و با داستان زندگی 
خ��ود را به دیگران منتق��ل می کنند. در ح��وزه کودک و 
نوج��وان نیز ظرفیت قابل توجهی در حوزه نثر داریم. 175 
هزار عنوان در حوزه کودک و نوجوان اس��ت.« وزیر ارشاد 
سپس با اشاره به کم بودن سرانه کتابخوانی در ایران گفت: 
ارتق��ای کتابخوان��ی فقط برعهده یک نفر و وزارت ارش��اد 
نیس��ت، بلکه باید حاکمی��ت، دولت و ملت ب��رای ارتقای 
س��رانه کتابخوانی تالش کنند. اگر ب��ه کمک این موضوع 
نیاین��د مخاطرات جدی را در پیش  رو خواهیم داش��ت. ما 
نیاز به یک عزم جدی در رسانه، حاکمیت و ملت داریم. اگر 
بح��ران آب را درک می کنیم، بحران کتاب نخواندن کمتر 
از بحران آب نیس��ت و باید آن را درک کنیم.  سیدعباس 
صالحی با اشاره به وضعیت اقتصاد نشر گفت: وضعیت نشر 
در بخش خصوصی مایه مباهات است و این که رانت دولتی 
کمتر می شود مایه خوشحالی است، اما باید نشر خصوصی 
را جدی تر گرفت. باید اش��تغال در عرصه فرهنگ و کتاب 
را ج��دی بگیریم، همانط��ور که اش��تغال در کارخانه های 
اقتصادی مهم است باید در کارخانه های فرهنگی نیز مهم 
باش��د و نباید فضای تولید فرهنگ را دس��ت کم بگیریم، 
فضایی که می تواند عاش��قانه باش��د. اگر فضای اشتغال در 
کارخانه ها معیشتی است، فضای اشتغال در عرصه فرهنگ 

عاشقانه است و نباید آن را دست کم بگیریم. 
او با اش��اره به امنیت حوزه نش��ر، اظهار کرد: نشر هم در 
حوزه اندیش��ه باید آزاد باشد و هم در حوزه توزیع و عرضه 
کت��اب. ما گرفتار اختالالتی در این بخش هس��تیم و باید 
به س��هم خود از آن محافظت کنیم و اجازه ندهیم جریان 
انسدادگرایی، آزادی و امنیت را در حوزه نشر محدود کند و 

به چیزهایی که می خواهد برسد. 
ب��ه گفته صالحی، در کنار امنیت آزادی اندیش��ه نیاز به 
امنیت عرضه نی��ز داریم. همانطور که قاچاق کتاب بدتر از 
قاچاق بنزین و ارز است. قاچاق بنزین به بخشی از اقتصاد 
ضرب��ه می زند، اما قاچاق کتاب اندیش��ه را غارت می کند و 
عشق به تألیف و نشر را از بین می برد. باید امنیت اقتصادی 

در حوزه نشر جدی گرفته شود. 
جهان، موزائیکی از فرهنگ ها

 همچنی��ن »ولدان ووکو س��ایوویچ«، وزی��ر فرهنگ و 
اطالعات صربس��تان در مراس��م افتتاحیه س��ی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: »کشور صربستان 
کشوری مرزی است و در مرز قطب شرق و غرب قرار دارد. 

م��رز پر از فرهنگ و تماس با س��ایر کشورهاس��ت. من در 
کشور ایران با وجود مسافت جغرافیایی و اختالفات مذهبی 
احساس خارجی بودن نمی کنم. من احترام خود را به این 
کشور که سرش��ار از میراث بزرگ ادبی جهان است، اعالم 
می کنم. کشور ایران میراث ادبی بزرگی را تولید کرده است 

و بر کشورهای دیگر تأثیر گذاشته است.«
او ب��ا اش��اره به روند جهانی ش��دن در کش��ورها، گفت: 
»جهانی شدن تمام کش��ورها را تحت تأثیر خود قرار داده 
و به دنبال این اس��ت که مردم جه��ان را متحد کند اما ما 
معتقد هستیم که جهان باید موزائیکی از فرهنگ ها باشد. 
ما می خواهیم جزئی از این جهان متحد باشیم اما خودمان 
باش��یم. فکر می کنم در ایران نیز چنین نگرش هایی وجود 

داشته باشد.«
وزیر فرهنگ صربستان تصریح کرد: »موانع سیاسی مانع 
از ش��ناخت بهتر از یکدیگر می شود. حضور در این مراسم  
فرهنگی باعث شناخت و آشنایی با دیگر فرهنگ ها می شود. 
زمانی که ایران به نمایشگاه کتاب صربستان آمد غرفه آنها 
توجهات زیادی را به خود جلب کرد. اکنون صربس��تان نیز 

این فرصت را دارد که تولیدات خود را ارائه دهد. 
همچنین »آمال حشانه«، معاون وزیر فرهنگ تونس هم 
در این مراس��م گفت: »حضور در نمایشگاه کتاب فرصتی 
اس��ت برای ما تا فرهنگ غنی تونس را به نمایش بگذاریم 
و با فرهنگ و ادب کش��ورهای مختلف به تبادل فرهنگی 
بپردازیم. بی ش��ک ای��ن ارتباط و تعامل باعث پیش��رفت 
کش��ورها و فرهنگ ها می ش��ود. م��ا می خواهی��م در این 
نمایشگاه چهره ای واقعی  از تونس به نمایش بگذاریم. کشور 
تونس و کشور ایران از سایر فرهنگ ها با آغوش باز استقبال 
می کنند. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه 
تونس تدریس می شود و از آن به عنوان قانونی یاد می شود 

که از مشارکت های فرهنگی حمایت می کند.«
بعد از آن محس��ن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: »ایران سرزمین کتاب و شعر است. 
مردمان ایران کتاب دوس��ت و اهل ش��عر و ادب هستند و 
مفهوم شهر و ادب دانایی و عشق است. امیدوارم با استقبالی 
که از نمایشگاه کتاب می شود میراث جاویدان سرزمین ما 
یعنی شعر و ادب احیا و نام ایران با کتاب و شعر در حافظه 
تاریخی جهان ماندگار ش��ود.« او ابراز امیدواری کرد که در 
نمایشگاه امسال 4میلیون بازدیدکننده حضور داشته باشد. 
بعد از آن یحیی دهقانی، معاون اجرایی نمایشگاه با اشاره 
به جابه جایی محل برگزاری محل نمایش��گاه کتاب تهران 
گفت: »نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران دو دوره گذشته 
با تالش شهرداری در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، ولی 
با توجه به آماده  نبودن زیرس��اخت ها نمایش��گاه دوباره به 
مصال بازگش��ت. مصالی بزرگ امام خمینی برای میزبانی 
سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روزهای 
اول آمادگی الزم را نداشت، اما با همت شهرداری و نهادهای 

مرتبط جریان آماده سازی با سرعت پیگیری شد.«

مع��اون توس��عه بازرگان��ی و صنای��ع وزی��ر جهاد 
کش��اورزی از واردات حدود دو میلیون تنی کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز برای تولید گوش��ت مرغ و گوشت 
قرمز با دالر 3800 تومانی در هفته های گذش��ته خبر 
داد و گف��ت به زودی بازار ای��ن محصوالت پروتئینی 
آرام می ش��ود، ام��ا دس��تگاه های نظارت��ی باید دقت 
بیش��تری روی بازار داشته باش��ند و با گرانفروشان و 

متخلفان در این زمینه برخورد کنند. 
به گزارش ایس��نا، طی ماه گذش��ته تولیدکنندگان 
گوش��ت مرغ و گوشت قرمز با مشکالت بسیاری برای 
ادامه تولید مواجه شده و عامل گرانی این محصوالت 
پروتئینی در بازار را کمبود و افزایش قیمت نهاده های 
تولی��د می دانند چرا که به گفته آنه��ا وارد کنندگان 
ط��ی ماه های گذش��ته با دالر کمت��ر از 3800 تومان 
ای��ن نهاده ها را وارد کرده اند، اما به آنها با نرخ ارز آزاد 
می فروشند که این مسئله خود سبب ایجاد نوسان در 
هزینه های تولید و تمام ش��ده مرغ��داران و دامداران 
ش��ده و قیمت این محصوالت پروتئین��ی را باال برده 

است. 
علی اکبر مهرفرد، معاون توس��عه بازرگانی و صنایع 
وزیر جهاد کش��اورزی در این زمینه گفت: بر اس��اس 
مصوب��ه دول��ت و سیاس��ت گذاری جدی��د در زمینه 
ب��ازار ارز مقرر ش��د تا دالر 4 ه��زار و 200 تومانی به 
تولیدکنن��دگان واردکنن��دگان و هم��ه نیازمندان به 
ارز داده ش��ود و برای واردات کاالهای اساس��ی مانند 
نهاده های اساس��ی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ 
و گوش��ت قرم��ز مابه التف��اوت 400 تومان��ی نیز به 
واردکنندگان اختصاص داده شود تا ارز مورد نیاز آنها 

به نرخ 3800 تومان برسد. 
وی اف��زود: باالخ��ره این سیاس��ت گذاری به نتیجه 
رس��ید و طی روزهای گذش��ته نزدیک ب��ه 20 فروند 
کشتی معادل حدود یک میلیون و 200 هزار تن انواع 
نهاده های اساس��ی تولید محص��والت پروتئینی مانند 
دانه روغنی س��ویا، کنجاله، سویا، ذرت و دانه کلزا که 

در بنادر مانده بود تخلیه ش��ده و برای آنها گش��ایش 
اعتباری با همین سیاس��ت جدی��د صورت گرفت که 
طی روزهای آینده این نهاده های اساسی به بازار وارد 
می ش��ود.  مهرفرد با بیان اینکه ب��رای واردکنندگان 
کاالهای اساس��ی مبلغ پرداختی برای تخصیص دالر 
3800 توم��ان اس��ت و ما به التف��اوت 400 تومانی از 
س��وی بانک مرکزی پرداخت می ش��ود، ادامه داد: به 
غیر از ذخایر موجود در مرغداری ها و دامداری ها طی 
روزهای گذش��ته یک میلیون و 200 ه��زار تن انواع 
نهاده های اساس��ی به کشور وارد شده و در هفته های 
قب��ل از آن نیز حدود 700 هزار تن دیگر وارد ش��ده 
بود که نشان می دهد از نظر تأمین این کاالی اساسی 
هیچ مش��کلی در کشور وجود ندارد و به زودی شاهد 

ایجاد تعادل است بازار هستیم. 
مع��اون توس��عه بازرگان��ی و صنای��ع وزی��ر جهاد 
کش��اورزی اظه��ار ک��رد: از روزی ک��ه مصوبه دولت 
برای سیاس��ت گذاری جدید ارزی ابالغ شد تا اجرای 
آن حدود 20 روز طول کش��ید که کاالهای اساس��ی 
منتظ��ر عملی ش��دن آن بودند و بنابرای��ن طی این 
ایام چیزی به کش��ور وارد نش��د و طبیع��ی بود که با 
نوساناتی مواجه ش��ویم که البته دستگاه های نظارتی 
باید روی بازار نظارت ش��ان را افزایش دهند تا ش��اهد 
این سوء استفاده ها و سودجویی ها نباشیم، البته برخی 
 از واردکنن��دگان نی��ز ط��ی روزهای گذش��ته با دالر

4 ه��زار و 200 تومان��ی اقدام به ترخی��ص کاالهای 
اساس��ی خود کرده بودند که بر اس��اس مصوبه جدید 
دول��ت مابه التف��اوت 400 تومانی به آنه��ا به زودی 

مسترد خواهد شد. 
مهرفرد تأکید کرد: اگر کسی با دالر 5 هزار و 500 
تومان��ی اقدام به ف��روش نهاده های تولی��د مرغداران 
و دامداران کند مرتکب تخلف ش��ده و دس��تگاه های 
نظارت��ی باید ب��ا چنین اف��رادی برخورد کن��د. البته 
امیدواری��م که طی روزهای آینده ش��اهد بازگش��ت 

تعادل به این بازار باشیم. 

سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد

نه به کتاب نخواندن! 
معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد

بازار مرغ و گوشت به زودی آرام می شود
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تعلیق پروانه اش��تغال رئیس 
مهندس��ی  نظ��ام  س��ازمان 
س��اختمان ته��ران! این خبری 
بود که هفته گذش��ته منتش��ر 
ش��د و هیاهوی��ی برانگیخ��ت؛ 
هیاهوی��ی که به گفت��ه عباس 
آخوندی »به این دلیل بوده که 
با  )برخی( همچنان می خواهند 
استناد به حکم دولت، در جیب 
مردم دس��ت کنند و )منافع را( 
بین خودشان توزیع کنند«. در 
واق��ع، بخش��نامه های چند ماه 
اخی��ر آخوندی در ح��وزه نظام 
مهندس��ی س��اختمان کش��ور، 
ای��ن صف آرایی  اصل��ی  عل��ت 
می��ان وزارت راه و شهرس��ازی 
و س��ازمان نظام مهندسی بوده 

است. 
اگرچ��ه رئیس س��ازمان نظام 
مهندسی کش��ور این اقدام وزیر 
راه و شهرسازی در تعلیق پروانه 
اش��تغال رئی��س س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان تهران را 
غیرقانونی می دان��د، اما در عین 
ح��ال بس��یاری از کارشناس��ان 
معتقدن��د ای��ن اق��دام آخوندی 
کاماًل طبیعی و نتیجه و محصول 
فرآیندی است که در چهار سال 

گذشته اتفاق افتاده است. 
پیشنهاد حکمیت »بی طرف«

اتف��اق،  تازه تری��ن  در  ح��اال 
فرج اهلل رجبی، رئیس س��ازمان 
س��اختمان  مهندس��ی  نظ��ام 
کش��ور در نامه ای به وزیر راه و 
شهرس��ازی، پیش��نهاد تشکیل 
کمیته ای ب��رای حل اختالف را 
داد و اعالم کرد که آماده مذاکره 
ب��ا وزارتخانه راه و شهرس��ازی 
برای حل مس��ائل پیش آمده در 

رابطه با بخشنامه هاست. 
او همچنی��ن در ای��ن نامه از 
عب��اس آخوندی خواس��ته تا با 
بی طرف،  حبیب ال��ه  حکمی��ت 
نظام مهندس��ی  اس��بق  رئیس 
س��اختمان ته��ران ب��رای حل 

مسئله موافقت کند. 
رجب��ی معتقد اس��ت در این 
کشمکش، نه خواسته وزارت راه 
و شهرس��ازی تأمین ش��ده و نه 
خواسته سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان، بنابراین می توان از 
ای��ن اتفاق��ات درس گرفت و با 
مذاک��ره و گفت وگو، اختالف را 

حل کرد. 
رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کش��ور درباره حسن 
تعلیق ش��ده  رئیس  قربانخانی، 
نظام مهندس��ی اس��تان تهران 
نیز گفته اس��ت:  »او از س��وی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی از تمام 
س��مت هایی که داش��ته تعلیق 
ش��ده، ام��ا از نظر م��ا هنوز در 

سمت خودش است.«

کشمکش در سازمان نظام 
مهندسی

قربانخانی،  تعلیق حس��ن  اما 
رئیس نظام مهندس��ی اس��تان 
تهران، گره کور این ماجراست. 
درحالی که از نظر رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور، 
حسن قربانخانی هنوز در سمت 
خود قرار دارد، اما در عین حال 
به گفته یک��ی از اعضای هیأت 
مدیره نظام مهندس��ی اس��تان 
تهران و بر اساس اعالم سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور، فرآین��د 
انتخ��اب قربانخان��ی به عن��وان 
رئیس س��ازمان نظام مهندسی 

تهران غیرقانونی بوده است. 
عض��و  ش��کیب،  حم��زه 
نظ��ام  س��ازمان  هیأت رئیس��ه 
مهندس��ی ته��ران در گفت وگو 
با مه��ر، در واکنش ب��ه خروج 
هیأت مدی��ره  از  قربانخان��ی 
مهندس��ی  نظ��ام  س��ازمان 
س��اختمان اس��تان تهران گفته 
است:  »حس��ن قربانخانی قبل 
از تصمیم وزیر راه و شهرسازی 
در خص��وص تعلی��ق پروان��ه و 
سازمان  هیأت مدیره  از  حذفش 
نیز نمی توانست  نظام مهندسی 
ریاس��ت این سازمان را به عهده 

بگیرد.«
اس��اس  »ب��ر  داد:  ادام��ه  او 
نظام نامه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران، فرآیند 
تش��کیل جلس��ات به این شکل 
است که اگر جلسه هیأت مدیره 
نظام مهندس��ی به هر دلیل، در 
مدت نیم ساعت از شروع جلسه 
به حد نصاب نرس��د، جلسه لغو 
و مجددا 48 س��اعت بعد از آن، 
جلس��ه بعدی می تواند تشکیل 
ش��ود. در جلس��ه 11 آذر 96 

در س��اعت 14 و 45 دقیقه که 
قرار بود رئی��س و دیگر اعضای 
نظ��ام  س��ازمان  هیأت رئیس��ه 
مهندس��ی تهران انتخاب شوند، 
در س��اعت قانونی جلسه به حد 
نصاب نرس��ید، اما قربانخانی با 
توجه ب��ه البی هایی که از پیش 
با تعدادی از اعضای هیأت مدیره 
داشت، جلسه را یک ساعت بعد 
از زم��ان مق��رر برگ��زار کرد و 
غیرقانونی کرس��ی ریاست را در 

اختیار گرفت.«
به گفته ش��کیب، »ب��ا توجه 
ب��ه ای��ن تخلف، ش��ش نف��ر از 
س��ازمان  هیأت مدیره  اعض��ای 
س��اختمان  مهندس��ی  نظ��ام 
استان تهران به شورای انتظامی 
نظام مهندسی کشور  س��ازمان 
شکایت کردند و یک جلسه هم 
برگزار شد که متأس��فانه هنوز 
منتج به صدور رأی نشده است. 
با این حال رئیس سازمان نظام 
مهندس��ی کش��ور این انتخاب 
را تأیی��د ک��رد و ای��ن پرون��ده 
همچنان در شورای انتظامی در 

حال بررسی است.«
عضو سابق شورای شهر تهران 
بازرسی  »س��ازمان  کرد:  تأکید 
کل کش��ور به این موضوع ورود 
ریاس��ت  ب��ودن  غیرقانون��ی  و 
ب��ر س��ازمان نظام  قربانخان��ی 
مهندسی اس��تان تهران را طی 
نامه ای به وزارت راه و شهرسازی 
صراحتا اعالم کرد. ضمن اینکه 
رئی��س ش��ورای مرک��زی نظام 
مهندس��ی نیز اعتقادی به ورود 
سازمان بازرسی به تخلفات این 
سازمان ندارد، چراکه بر این باور 
است نظام مهندسی یک تشکل 
حرف��ه ای، صنف��ی، غیرانتفاعی 
و غیردولتی اس��ت و س��ازمان 

بازرس��ی کل کش��ور حق ورود 
به تشکل های حرفه ای را ندارد. 
ب��ه نظ��ر می رس��د وزارت راه و 
شهرسازی با نظر رئیس شورای 
مرک��زی س��ازمان در خصوص 
عدم امکان قانونی ورود سازمان 
ب��ه تخلف��ات نظ��ام  بازرس��ی 

مهندسی مخالف است.«
عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
تربی��ت م��درس درب��اره اق��دام 
آخوندی مبنی ب��ر تعلیق پروانه 
نظ��ام مهندس��ی قربانخانی نیز 
معتق��د اس��ت: »بر اس��اس بند 
ج م��اده 23 آیین نام��ه کنت��رل 
س��اختمان، وزیر راه و شهرسازی 
می تواند هر عضو هیأت مدیره ای 
که بخشنامه های صادره از سوی 
وزارت راه و شهرسازی را اجرایی 
نکن��د، پروانه آن عض��و را تعلیق 
یا لغ��و کن��د؛ عب��اس آخوندی 
از ای��ن اختی��ار قانون��ی خود در 
زمین��ه تعلیق پروانه اش��تغال به 
کار مهندسی حس��ن قربانخانی 
اس��تفاده و آن را تعلی��ق ک��رده 

است.«
پدیده »امضافروشی« و 

پشت پرده ماجرا
ام��ا پش��ت پرده جنجال های 
سازمان نظام مهندسی چیست؟ 
مدیرکل  بهرام غفاری،  محس��ن 
اسبق دفتر تشکل های مهندسی 
وزارت مس��کن و شهرسازی در 
پاسخ به این سؤال معتقد است: 
»تجمع پول آسان یاب و تقریباً 
بدون پاس��خ گویی در س��ازمان 
جذابیت��ی  مهندس��ی،  نظ��ام 
به تدری��ج  ک��ه  آورد  به وج��ود 
اه��داف  دارای  ک��ه  کس��انی 
اعتالیی بودن��د، از هیأت مدیره 
فاصل��ه بگیرن��د  یا اگ��ر هم در 
هیأت مدی��ره بودن��د و معترض 

در  بودن��د  ج��اری  روش  ب��ه 
هیأت مدیره ها منزوی شوند.«

به گفت��ه بهرام غفاری، »افراد 
پاک دس��ت در س��ازمان نظ��ام 
و  ش��دند  من��زوی  مهندس��ی 
میدان به دست کسانی افتاد که 
بازی های پولی را بلد بودند. من 
نمی گویم دست شان ناپاک بود، 
اما رغبت و عالقه شان در حوزه 
گرداندن پول و پروار کردن آن 
بود، ح��اال اصالحاتی که وزارت 
راه پیش��نهاد داده بود، موجب 
می شد که پول زحمت ناکشیده 
نظ��ام  س��ازمان  از  ش��یرین  و 

مهندسی قطع شود.«
ب��ا  گفت وگ��و  در  وی 
»در  داد:  ادام��ه  خبرآنالی��ن 
واق��ع، در دوره مدیریت جدید 
شهرس��ازی،  و  راه  وزارت 
ای��ن وزارتخان��ه به ای��ن نتیجه 
رس��یده ب��ود که نظ��ام کنترل 
شهرس��ازی و توس��عه ش��هرها 
و نی��ز کنترل ساختمان س��ازی 
کیفی��ت  استانداردس��ازی  و 
س��اختمان ها، پاس��خ گو نیست. 
به همی��ن جه��ت آیین نامه ای 
تنظیم ش��د که وضعیت موجود 
را به س��مت وضعیت مطلوب تر 
تغیی��ر دهد. ولی ای��ن تغییرات 
برخ��الف آنچ��ه تصور می ش��د 
ممکن اس��ت به لحاظ اثری که 
بر ارتقای کیفیت س��اختمان و 
توسعه وسیع مشاغل مهندسی 
در ح��وزه بازرس��ی دارد، مورد 
مهندس��ی  جامع��ه  اس��تقبال 
قرار گیرد، اما با ش��گفتی تمام 
برخ��الف پیش بینی ها بخش��ی 
از مهندس��ان ذی نفع در حفظ 
وض��ع موج��ود، در مقابل آن با 
مدیریت و راهبری سازمان نظام 

مهندسی ایستاد.«
رئیس اس��بق س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان اس��تان 
ته��ران تصریح می کن��د که در 
ح��ال حاض��ر دو س��ال و نی��م 
طول کش��یده که جلوی رفتن 
آیین نام��ه جدید ب��ه روی میز 

دولت گرفته شده است.
ب��ه گفته بهرام غف��اری،  »دو 
نه��اد دیگ��ر نی��ز جل��وی این 
وزارت  ایس��تادند؛  اصالح��ات 
کشور و شهرداری. وزارت کشور 
هیچ گاه وزارت راه و شهرسازی 
را عماًل به رس��میت نش��ناخته، 
اگرچه در ظاه��ر ابراز نمی کند؛ 
در این مورد نیز شدیدا و با تمام 
فنی  کمیس��یون های  در  وجود 
و زیربنای��ی دول��ت جلوی تمام 
ای��ن اصالحات محکم ایس��تاد. 
به دنب��ال آن، ش��هرداری ها نیز 
جلوی ای��ن کار ایس��تادند. در 
حال حاضر دو سال و نیم است 
که جلوی رفتن آیین نامه جدید 
به روی میز دولت گرفته ش��ده 

است.«

پشت پرده جنجال های سازمان نظام مهندسی ساختمان

کشمکش ادامه دارد

مرک��ز آمار ای��ران اعالم کرد 
در فصل پایی��ز تعداد 23هزار و 
792 پروانه احداث س��اختمان 
کشور  ش��هرداری های  توس��ط 
صادر ش��ده که نسبت به فصل 
قبل از آن ح��دود 19,5 درصد 

کاهش یافته است.
به گزارش خبرآنالین، بررسی 
نتایج طرح »گردآوری اطالعات 
صادر  س��اختمانی  پروانه ه��ای 
ش��ده توس��ط ش��هرداری های 
کش��ور« توس��ط مرکز آمار در 
فصل پاییز س��ال 1396 نش��ان 
می ده��د تعداد 23 هزار و 792 
توسط  ساختمان  احداث  پروانه  
شهرداری های کش��ور در فصل 
پایی��ز 1396 ص��ادر ش��ده که 
نس��بت به فصل گذشته حدود 

19,5 درصد و نس��بت به فصل 
مش��ابه سال گذشته 0.1 درصد 

کاهش داشته است.
همچنین در فصل پاییز سال 
1396 تعداد 16 ه��زار و 304 
واح��د مس��کونی در پروانه های 
اح��داث  ب��رای  صادرش��ده 
س��اختمان از س��وی شهرداری  
ته��ران پیش بین��ی ش��ده ک��ه 
نس��بت به فصل گذشته حدود 
13,1درصد کاهش و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 
افزای��ش داش��ته  10.6درص��د 
تع��داد واحد  اس��ت. متوس��ط 
مس��کونی برای هر ی��ک از این 
پروانه ه��ای احداث س��اختمان 
7.2 واحد بوده اس��ت. براساس 
این گ��زارش، تع��داد 2 هزار و 
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توسط شهرداری  تهران در فصل 
پاییز 1396 صادر شده است که 
نس��بت به فصل گذشته حدود 
14درص��د کاهش و نس��بت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 
14.4درص��د افزای��ش داش��ته 

است.
مجم��وع مس��احت زیربنا در 
پروانه ه��ای احداث س��اختمان  
صادرش��ده از س��وی شهرداری  
ته��ران در فصل پایی��ز 1396 
بال��غ  ب��ر 2ه��زار و 872 ه��زار 
مترمرب��ع ب��وده که نس��بت به 
فصل گذشته حدود 18,9درصد 
کاهش و نسبت به فصل مشابه 
سال گذش��ته حدود 7.4درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. متوسط 

مس��احت زیربنای این دسته از 
پروانه ها در دوره  مورد بررس��ی 
حدود یک هزار و 270 مترمربع 

بوده است.
در فص��ل پاییز س��ال 1396 
تع��داد 67 ه��زار و 511 واحد 
مس��کونی در پروانه ه��ای صادر 
ش��ده برای احداث س��اختمان 
کشور  ش��هرداری های  سوی  از 
پیش بینی ش��ده که نس��بت به 
فصل گذشته حدود 18,2درصد 
کاهش و نسبت به فصل مشابه 
سال گذش��ته حدود 0.8درصد 
افزایش داش��ته اس��ت.  متوسط 
در  مس��کونی  واح��د  تع��داد 
ه��ر پروان��ه  احداث س��اختمان 

2.8واحد بوده است .
تعداد 23ه��زار و 792 پروانه  

توس��ط  س��اختمان  اح��داث 
شهرداری های کش��ور در فصل 
پایی��ز 1396 ص��ادر ش��ده که 
نس��بت به فصل گذشته حدود 
19,5درصد و نس��بت به فصل 
مشابه س��ال گذشته 0.1درصد 

کاهش داشته است.
مجم��وع مس��احت زیربنا در 
پروانه ه��ای ص��ادر ش��ده برای 
احداث ساختمان  در فصل پاییز 
1396 حدود 12 هزار و 178.1 
هزار متر مربع بوده که نس��بت 
به فص��ل گذش��ته 22,6درصد 
و نس��بت به فصل مش��ابه سال 
گذشته حدود 4.2درصد کاهش 
داشته اس��ت. متوسط مساحت 
ای��ن پروانه ها 512  زیربن��ا در 

مترمربع بوده است.

کاهش 19,5 درصدی پروانه احداث ساختمان

تازه ترین گزارش مرکز آمار از ساخت وساز در کشور

گزارش2

دریچه

ستاره های افول کرده اقتصاد آمریکای التین
معجزه مونته ویدئو

گاهی کش��ورهای کوچک با ش��رایطی بس��یار 
معمول��ی به لح��اظ اقتص��ادی عملک��ردی بهتر 
از کش��ورهای بزرگ ت��ر ب��ا ش��رایط بهت��ر دارند. 
اروگوئه یکی از آن کش��ورهایی اس��ت که نسبت 
به همس��ایگان خود عملکرد بسیار بهتری داشته 
 اس��ت، اما چگونه؟  »اکونومیست« در این گزارش 

کوشیده تا به این پرسش پاسخ دهد. 
ب��ه گزارش »آینده نگ��ر«، برزی��ل و آرژانتین تا 
چندی پیش ستاره های آمریکای التین بودند؛ آنها 
با اقتصاد خود چشم جهانیان را خیره کرده  بودند 
اما حاال در رکود و بحران اقتصادی غرق ش��ده اند. 
اکنون هر خبر خوبی از همسایه های این کشورها 
می تواند حال اقتصاد آنها را نیز خوب کند. اروگوئه 
کشوری کوچک اس��ت که در میان این دو کشور 
ب��زرگ قرار گرفته و می تواند با اقتصاد خود همان 
خبرهای خوش را برای آنها به همراه داشته باشد. 
22مارس امس��ال بود که بانک مرکزی اعالم کرد 
تولی��د ناخال��ص داخلی در این کش��ور در س��ال 
2017 رش��د 2.7درصدی داشته اس��ت. این یعنی 
کشور اروگوئه بعد از 15 سال در مرحله رشد قرار 
گرفته و می تواند تاریخ جدیدی برای اقتصاد خود 
رقم بزند. اقتصاد اروگوئه از س��ال 2011 شروع به 
رش��د کرد یعنی از همان زمانی ک��ه قیمت کاالها 
در جهان س��قوط کرد و کش��ورهای همسایه این 
کش��ور را در ش��رمندگی فرو ب��رد. موفقیت های 
اقتصادی این کشور نشان می دهد باز بودن و آزاد 
ب��ودن در اقتصاد چقدر ارزش دارد. مؤسس��ه های 
س��رمایه گذاری مختلف از فض��ای باز اقتصادی در 
این کشور بهره بردند و در نهایت به بهبود وضعیت 

اقتصادی این کشور کمک کردند. 
آخرین فاجعه اقتصادی که اروگوئه با آن مواجه 
ش��ده  بود مربوط به س��ال 2002 است. آن زمان 
آرژانتین مسبب بس��یاری از بدهی های کالن این 
کش��ور بود. در واقع آرژانتینی ها ناگهان پول های 
خود را از بانک های اروگوئه بیرون کش��یدند و در 
نهای��ت جرقه بحران مالی را در این کش��ور زدند، 
اما مش��کالت ب��ه لطف کمک ه��ای مالی صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در این کش��ور برطرف ش��د و 
در نتیج��ه اروگوئه س��قوط نک��رد. از همان زمان 
س��رمایه گذاران توانس��تند دوباره به این کش��ور 
اعتم��اد کنند و پول های خ��ود را روانه بانک های 

آن کنند. 
از زمانی که اروگوئه وارد بحران اقتصادی شد پی 
ب��ه این نکته مهم برد که باید به فکر تنوع بخش��ی 
برای اقتصاد خود باشد. از همان زمان رهبران این 
کشور نخستین قدم ها را برای تنوع بخشی به اقتصاد 
آغاز کردند. البته در سال 2005 تالش هایی صورت 
گرفت تا اروگوئه از همس��ایگانش جدا شود. دولت 
در س��ال 2015 نوعی نظام مالیاتی جدید تعریف 
ک��رد تا بتواند س��رمایه گذاران جدی��دی را به این 
منطقه جذب کند. از هم��ان زمان بود که اروگوئه 
وارد صنایع جدید ش��د، صنایع��ی نظیر نرم افزار و 
خدمات مش��اوره ای که بازار جدید و پرس��ودی را 
برای این کشور فراهم کرد. بین سال های 2001 تا 
2016 بود که س��هم صادرات به برزیل و آرژانتین 

هر کدام 37درصد و 21درصد کاهش پیدا کرد. 
دولت چه کار کرد؟ 

اخی��راً دولت اروگوئه تمرکز خ��ود را روی افزایش 
س��رمایه گذاری در بخ��ش تولی��د قرار داده  اس��ت. 
هزینه ه��ای دولت��ی روی بخش عل��م و فناوری بین 
سال های 2007 تا 2015 بیش از 73درصد افزایش 
پیدا کرده  اس��ت. اکن��ون حت��ی پیش پاافتاده ترین 
کش��اورزان نیز از فناوری های نو اس��تفاده می کنند. 
درحالی ک��ه آرژانتی��ن س��قوط می ک��رد اروگوئه به 
نخس��تین کش��ور آمریکای التین تبدیل می شد که 
گوش��ت گاو صادر می کند. هرچه همس��ایه ها بیشتر 
س��قوط کردند، اروگوئه بیش��تر در مسیر صعود قدم 

برداشت. 
البته دولت اروگوئه گاهی در سیاس��ت های غلط و 
سنتِی اقتصادی نیز اسیر شده  است. اما اخیراً تمرین 
می کند که این سیاس��ت های غل��ط را کنار بگذارد و 
س��رمایه گذاران را به س��وی اقتصاد خود جذب کند. 
پایین نگه داشتن مالیات یکی از اقدامات مهم دولت 
اروگوئه اس��ت. این فرمول تا به ح��ال نتیجه داده و 
در نتیجه باعث ش��ده اروگوئه از برزی��ل و آرژانتین 
پیش��ی بگیرد. این در حالی اس��ت که طبق گزارش 
بانک جهانی طبقه متوس��ط این کش��ور از 39درصد 
کل جمعی��ت در س��ال 2003 ب��ه 71درصد از کل 
جمعیت در سال 2015 رس��یده  است. درآمد مردم 
در این کشور در حال افزایش است و همه اینها نشان 

می دهد که حال اقتصاد اروگوئه خوب است. 
البت��ه همه چی��ز هم در این کش��ور فض��ای گل و 
بلبل نیس��ت. رش��د اقتصادی گاهی در این کش��ور 
عقب گردهایی داش��ته  اس��ت. هنوز هم صادرات در 
معرض خطر اس��ت و هنوز هم تولید ناخالص داخلی 
جای رش��د دارد. تورم باید بیش��تر م��ورد توجه قرار 
بگیرد. بازار کار هنوز هم حال چندان خوش��ی ندارد. 
وضعیت تحصیل و آموزش وپرورش نیاز به رسیدگی 
دارد و جمعیت این کش��ور در حال پیر شدن است. 
روی هم رفته شاید برخی موارد نیاز به اصالح داشته 
 باش��د اما می توان گفت اروگوئه نسبت به همسایگان 

خود وضعیت بهتری دارد. 

اقتصادجهان

مرفه ترین کشور آمریکای جنوبی چطور دچار 
فقر شد؟ 

نفت جلوی گرسنگی را نمی گیرد
 »بلومبرگ« در گزارش��ی به اقتصاد ونزوئال پرداخته 
و معتقد اس��ت از س��ال 2013 تاکنون، تولید ناخالص 
داخل��ی ونزوئال به میزان 40درصد کاهش یافته و تورم 

قیمت مواد غذایی نیز به 2500درصد رسیده است. 
در این گزارش به نقل از »آینده نگر« می خوانیم: پابلو 
رویز هر روز صبح از س��اعت یک ربع به هفت کارش را 
در یک پاالیشگاه قدیمی نفت در ونزوئال شروع می کند. 
کار او یدی اس��ت و روزانه هشت ساعت زیر آفتاب باید 
رنگ ضدزنگ روی لوله های نفت بکشد. اما تنها غذایی 
که این مرد 55 ساله را باید پرتوان نگه دارد، آرد ذرتی 

است که با آب مخلوط شده است. 
پابل��و به صورت هفتگ��ی 100 هزار بولی��وار )واحد 
پول ونزوئال که ارزش��ش به شدت افت کرده( دستمزد 
می گی��رد. او با این پول تنها می تواند یک کیلو برنج یا 
آرد ذرت بخرد. تنها پروتئینی که به بدن او می رس��د، 
یک کنس��رو 170 گرمی ماهی تن اس��ت که دولت در 
بسته غذایی اش به خانواده های محروم ارائه می دهد. اما 
این بس��ته ه��ر 45 روز یک بار می رس��د و اصاًل کفاف 
نیازهای غذایی مردم را نمی دهد. پابلو می گوید آخرین 
باری که گوشت خورده، دو ماه پیش بوده و برای همان 
هم مجبور شده دس��تمزد یک هفته اش را برای خرید 

مرغ خرج کند. 
تأثیر گرسنگی و سوءتغذیه روی کارکنان بخش نفت 
در ونزوئال بسیار شدید است. کارگران ضعیف شده اند و 
نمی توانند کار سنگین انجام بدهند. فرزندان آنها دچار 
س��وء تغذیه هس��تند و پیدا کردن غذا به مهم ترین کار 
همه افراد تبدیل ش��ده اس��ت. بنابراین کسی دیگر به 
شغلش اهمیتی نمی دهد چون دستمزد مشاغل برای 

سیر کردن شکم خانوارها کفایت نمی کند. 
ونزوئال زمانی نه چندان دور مرفه ترین کشور آمریکای 
جنوب��ی بود و با سیس��تم اقتدار سوسیالیس��تی اداره 
می ش��د، اما از س��ال 2013 تاکنون، تولی��د ناخالص 
داخلی ونزوئال به میزان 40درصد کاهش یافته اس��ت. 
ت��ورم قیمت مواد غذایی در همین ماه ژانویه گذش��ته 
2500 درصد بود و در بس��یاری از م��وارد نیز قطحی 
مواد غذایی باعث دردس��رهای اجتماعی شده است. در 
یک نظرسنجی که توسط سه دانشگاه ونزوئالیی انجام 
ش��د، 64درصد از پاسخ دهندگان اعالم کردند در سال 
2017 وزن کم کرده اند. این رقم به صورت متوسط 13 

کیلوگرم بوده است. 
ای��ن وضعی��ت گرس��نگی و قحط��ی در ونزوئال در 
شرایطی رخ داده که شرکت نفت دولتی ونزوئال شرایط 
پرآش��وبی را پشت س��ر می گذارد. این شرکت همواره 
تأمین  کننده اصلی درآمد دولت ونزوئال بوده است، اما 
در ماه ه��ای اخیر دولت بس��یاری از مدیران متخصص 
ش��رکت نفت را اخراج کرده و اف��راد وفادار به نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال را در پست های آنها نشانده 
است. نتیجه اش این شد که تولید نفت روزانه ونزوئال در 
ماه ژانویه گذشته تنها 1.77 میلیون بشکه بود. این در 
 مقایسه با دوران اوج تولید نفت ونزوئال در سال 2001

- که تولید 3.43 میلیون بشکه ای را به همراه داشت- 
تصویری ترس��ناک از اوضاع اقتصادی ونزوئال به دست 

می دهد. 
مش��کل دیگر بخش صنعت نف��ت ونزوئال نیز این 
است که پول کافی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات 
قدیمی نفتی وجود ندارد و بحث اکتشاف و استخراج 
دولتی نیز به دلیل بی پولی بسته شده است. از سوی 
دیگر بر اساس اخبار غیررسمی، تعدادی از کارگران 
نفتی حتی در لحظه کار در سکوهای نفتی یا غواصی 
از گرس��نگی از هوش رفته اند. ش��رکت نفت ونزوئال 
هنوز به این مش��کل هم رسیدگی نکرده است. پابلو 
می گوید در پاالیش��گاه محل کارش ظرف یک سال 
گذش��ته حدود 500 نفر از شغل شان استعفا داده اند 
یا ش��غل خود را ت��رک کرده اند. ای��ن وضعیت برای 
کش��وری که ذخایر نفتی عظیم��ی دارد، تعجب آور 
اس��ت و حتی توجه جامعه بین المللی را نیز به خود 

جلب کرده است. 
تا پیش از این، اس��تخدام در ش��رکت نفت ونزوئال 
آرزوی همه بود. کارکنان این شرکت عالوه بر حقوق 
و مزای��ا، روزانه در ش��رکت غذا ه��م می خوردند. اما 
حاال سلف سرویس ها خالی اند و کارکنان شرکت نفت 
هم به دنبال شغل هایی مثل رانندگی یا کشاورزی و 
لوله کش��ی هستند تا دستمزد س��ریع تری را دریافت 
کنند و روزانه غذای مورد نیاز خانواده ش��ان را تأمین 
کنن��د. در همین میان، افرادی که به دنبال اس��تعفا 
از کار در ش��رکت نفت باش��ند هم با دردسر روبه رو 
می ش��وند. مقامات دولت��ی می خواهن��د تولید نفت 
ونزوئال ادامه داشته باشد و بر این مبنا، جلوی خروج 

کارکنان از پست هایشان را می گیرند. 
ای��ن وضعی��ت، آین��ده صنع��ت نف��ت ونزوئال را 
دستخوش شرایط غریبی می کند؛ از یک سو کمبود 
نیروهای متخصصی که شغل شان را در شرکت نفت 
رها کرده اند به ش��دت احس��اس می ش��ود و جلوی 
افزای��ش تولید نف��ت ونزوئال را می گیرد و از س��وی 
دیگر نیز هیچ سرمایه ای جذب بخش نفت نمی شود، 
بنابراین بس��یاری از تجهیزات موجود نیز نو نخواهند 
شد و احتمال بروز حوادث و ناامنی شغلی باال خواهد 
رفت. آینده کشور ونزوئال بی شک با نفت گره خورده 
اس��ت اما حاال ک��ه آینده صنعت نف��ت آن هم تیره 
ش��ده، جایی برای خوش بینی در خصوص آینده این 

کشور هم باقی نمی ماند. 
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فرصت امروز: راه های مشارکت بخش 
 خصوص��ی ب��رای اتم��ام 76 ه��زار پروژه 
نیمه تم��ام در کش��ور. این مس��ئله ای بود 
ک��ه س��یدحمید پورمحمدی دبیر س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون سازمان 
برنامه و بودج��ه، دو بار در طول این هفته 
درباره آن صحبت کرد؛ یکی روز یکش��نبه 
در بیس��تمین همایش علم��ی ، کاربردی 
اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خاتم و دیگری 
روز دوش��نبه در هفتاد وشش��مین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش  خصوصی 
در اتاق ایران. موضوع صحبت پورمحمدی 
در هر دو نشس��ت نی��ز تا ان��دازه ای یکی 
بود؛ چگونگی تکمیل پروژه های نیمه تمام 
یا همان موضوع تبص��ره 19 قانون بودجه 

سال 97. 
بخش  خصوصی و 76 هزار پروژه 

نیمه تمام
اما در هفتاد و ششمین نشست شورای 
گفت وگوی دول��ت و بخش  خصوصی که 
با حضور وزی��ر اقتص��اد، قائم مقام بانک 
مرک��زی و رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس برگزار ش��د، حمید پورمحمدی، 
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
تبصره 19 قانون بودجه س��ال 97 گفت: 
م��ا دو هدف اساس��ی را دنبال می کنیم، 
اولی فعال کردن بخش  خصوصی اس��ت 
که از تاب و توان کافی برای ایفای نقش 
در اقتص��اد برخوردار نیس��ت درحالی که 
پای��ه اص��ل 44 ب��ر اس��اس مش��ارکت 

بخش خصوصی طرح ریزی شده است. 
او دومی��ن ه��دف را مش��ارکت بخش 
 خصوص��ی ب��ا دول��ت ب��ه منظ��ور ارائه 
خدمات بهتر به مردم دانس��ت و تصریح 
کرد: 76 هزار پروژه نیمه تمام در کش��ور 
وجود دارد و منابع دولت محدود اس��ت، 
به طور مثال اگر بخواهیم پروژه های حوزه 
آب را تکمی��ل کنیم حدود 20 س��ال به 

طول می انجامد.  معاون س��ازمان برنامه 
و بودج��ه تبصره 19 را فرصت مناس��بی 
برای مش��ارکت بخش خصوصی و دولت 
دانست تا بازار 500 هزار میلیارد تومانی 

داخل فعال شود. 
 پورمحم��دی توضی��ح داد: تعدادی از 
پروژه ه��ای عمرانی نیمه تم��ام را بخش 
 خصوص��ی و دول��ت بای��د ب��ه ص��ورت 
مش��ارکتی انج��ام داده و تع��دادی نی��ز 
قابل  واگذاری به بخش  خصوصی اس��ت. 
مش��ارکت دولت و بخ��ش  خصوصی در 
زمین��ه پروژه های نیمه تم��ام، پروژه های 
جدی��د و همچنی��ن پروژه ه��ای آم��اده 

بهره برداری قابل انجام است. 
 قیود مشارکت بخش  خصوصی

و دولت
ب��ه گزارش اتاق ای��ران، او درباره قیود 
مشارکت بخش  خصوصی با دولت توضیح 
داد: اول اینکه پروژه باید از نظر اقتصادی 
برای بخش  خصوصی توجیه پذیر باشد و 
بخش  خصوص��ی پیش از واگذاری پروژه 
می توان��د تغییر کارب��ری آن را از دولت 

درخواست کند. 
به گفته او، برای توجیه پذیری پروژه ها 
تمهیدات��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
ضم��ن اینک��ه دولت ح��ق قیمت گذاری 
محص��والت و خدمات نهای��ی پروژه ها را 

ندارد. 
بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان  مع��اون 
ادام��ه داد: دومین قید مش��ارکت بخش  
خصوص��ی با دولت این اس��ت که دولت 
بای��د بخش  خصوصی را تجهیز و حمایت 
مال��ی کن��د. قان��ون بودجه اج��ازه داده 
بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این 
کار ش��ود. همچنین به صندوق توس��عه 
ملی اج��ازه داد برای تأمی��ن مالی ارزی 
مشارکت داشته باشند، ضمن اینکه نظام 
پولی و مالی به ویژه بانک های توس��عه ای 

می توانن��د تأمی��ن مالی ای��ن پروژه ها را 
انج��ام دهن��د و مجلس به دول��ت اجازه 
داد ت��ا جذب 30 میلی��ارد دالر فاینانس 

خارجی برای پروژه ها داشته باشد. 
پورمحمدی اعالم کرد: اجازه داده ش��ده 
تا به نفع بخش  خصوصی دارایی های دولت 
ترهین ش��ود و برای اولین ب��ار این امکان 
فراهم شد تا در صورت جذب سرمایه گذاری 
خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را 
پوشش دهد و در فاینانس پروژه ها تضمین 
حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود. 
همچنین س��ازوکار اختالف دولت و بخش  

خصوصی پیش بینی شده است. 
ب��ه گفت��ه او، 14 ه��زار و 500 پروژه 
احصا و به مجلس ارائه شده که خواستار 
واگذاری به بخش خصوصی یا مش��ارکت 
این بخش برای تکمیل طرح ها هستند. 

8 طرح برای مشارکت بخش   
خصوصی در طرح های نیمه تمام

معاون سازمان برنامه و بودجه 8 طرح 
برای مش��ارکت بخش  خصوصی در اتمام 
طرح های نیمه تمام پیشنهاد داد و گفت: 
ما پیش نویس آیین نام��ه تهاتر مطالبات 
بخ��ش  خصوص��ی ب��ا بانک ه��ا را آماده 
کرده ایم ک��ه مبلغ آن 100 هزار میلیارد 
تومان است و با توجه به همکاری مجلس 
می شود این را به عنوان نظام ملی تسویه 

مالی کشور نام گذاشت. 
پورمحم��دی ادام��ه داد: امس��ال دولت 
بازس��ازی دس��ت کم 100 ه��زار واحد در 
بافت های فرس��وده را در دس��تور کار دارد. 
دولت خودش نمی خواهد اینها را بس��ازد و 
حتماً بخش  خصوصی ب��رای احیای بافت 
فرس��وده راهکارهایی دارد. طرح دولت در 
این زمینه آماده اس��ت ک��ه قبل از اجرایی 
شدن باید با بخش خصوصی مشورت شود. 
او با اش��اره به برنامه دولت در خصوص 
اصالح حمل ونقل عموم��ی گفت: دولت 

ن��اوگان فرس��وده حمل ونقل  می خواهد 
کامی��ون،  تاکس��ی،  موتورس��یکلت،  از 
مینی ب��وس، واگن و لوکوموتی��و را کنار 
بگذارد، بنابرای��ن اگر بخش خصوصی در 
این زمین��ه آمادگی دارد برنامه دولت در 
این خصوص آماده و تنظیم است. دولت 
می تواند ب��ه این بخش ورود کند و حتی 
نماینده خود را در این زمینه اعالم کند. 
وس��یع  ط��رح  درب��اره  پورمحم��دی 
گردش��گری دولت گفت: اتمام هتل های 
4 ستاره و 5ستاره و اقامتگاه ها در برنامه 
دولت اس��ت و این طرح توس��ط سازمان 
برنام��ه و بودجه و س��ازمان گردش��گری 

نهایی شده است. 
او با اش��اره به س��ه اولوی��ت در بخش 
کشاورزی بیان کرد: کشت گلخانه ای در 
واکنش به مشکالت آب و خشکسالی ها، 
افزای��ش پ��رورش ماهی��ان در قف��س و 
اولویت های  افزای��ش صنای��ع تبدیل��ی، 
کشاورزی دولت اس��ت که برای آنها نیز 
طرح هایی تدوین ش��ده و دول��ت آماده 

حمایت از بخش  خصوصی است. 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه درباره 
طرح های کوچک در روس��تاها و عش��ایر 
گف��ت: دولت ب��ا حدود 14 ت��ا 15 هزار 
میلی��ارد توم��ان ای��ن طرح ه��ا را مورد 
حمای��ت ق��رار می دهد. خوب اس��ت که 
بخش  خصوصی وارد شود و در این زمینه 
نقش ایفا کند، ضمن اینکه تسهیالت این 

بخش حدود 6 درصد است. 
پورمحم��دی اظه��ار ک��رد: طرح های 
دانش بنیان و طرح های صنعتی هم جزو 
اولویت های دیگر اس��ت. اگ��ر به معنای 
واقع��ی گفت وگ��و بی��ن دول��ت و بخش 
 خصوصی ص��ورت گی��رد، طرح های که 
نام برده ش��ده روی میز سازمان برنامه و 
بودجه اس��ت و ما آم��اده عملیاتی کردن 

این طرح ها هستیم. 

فرصت امـروز: درحالی ک��ه با صعود 
تیم نساجی مازندران به لیگ برتر فوتبال 
و ب��از ماندن تی��م خونه به خون��ه بابل، 
حاش��یه های زیادی درباره بروز فساد در 
چن��د روز اخیر در فض��ای فوتبال ایران 
ش��کل گرفته اس��ت، اما ش��کل دیگری 
از ای��ن مقول��ه را می ت��وان در فعالی��ت 
س��ایت های اینترنتی مش��اهده کرد که 
دس��ت به ش��رط بندی فوتبال می زنند. 
در حقیق��ت، اگر اف��راد جوانی در اطراف 
ش��ما حضور داشته باشند که اهل ورزش 
به خصوص فوتبال باش��ند، ش��اید شاهد 
این بوده ای��د که از چند س��اعت قبل از 
شروع بازی با پیش بینی نتیجه در برخی 
س��ایت ها تالش می کنند تا برنده شده و 
پولی به دس��ت بیاورند و ای��ن تنها یک 
نمونه از انواع قمارهای اینترنتی است که 

این روزها بسیار دیده می شود. 
به گ��زارش ات��اق ته��ران، درحالی که 
بیش از دو، سه سال است انواع قمارهای 
اینترنت��ی به یکی از س��رگرمی های مهم 

خیلی از جوانان تبدیل ش��ده است و در 
س��ایت های مختلف، ان��واع قمارها روی 
مسابقات مختلف ورزش��ی و غیرورزشی 
ص��ورت می گیرد و البته میلیون ها تومان 
پول در این بین رد و بدل می ش��ود؛ حاال 
وزیر ارتباطات به دنبال ایجاد محدودیت 
در ای��ن زمینه و برخورد با س��ایت هایی 
است که در این حوزه فعالیت می کنند. 

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات این 
هفت��ه در توئیتی در حس��اب ش��خصی 
خود در این باره نوش��ت:  »گزارش هایی 
درخصوص ش��یوع قمار اینترنتی دریافت 
ک��رده ام. اگر چه برخ��ورد با این تخلفات 
بر عهده وزارت ICT نیس��ت اما با هدف 
هم افزای��ی، جلس��ه ای ب��ا حض��ور بانک 
مرک��زی، دادس��تانی کل کش��ور، پلیس 
فتا و س��ازمان فناوری اطالعات برگزار و 
برنامه ای س��ه ماهه  برای توقف یا س��خت 

کردن این تخلفات تصویب شد.« 
سایت های قمار اینترنتی معموالً تحت 
عنوان س��ایت های ش��رط بندی مجازی 

در ش��بکه های مجازی فعالیت می کنند 
و اف��راد ب��ا حض��ور در این س��ایت ها و 
پیش بینی ه��ا ت��الش می کنند س��همی 
از این ب��ازار را نصیب خ��ود کنند؛ البته 
این اتفاق می تواند فسادهای اقتصادی و 
حتی دزدی های اینترنتی از حساب های 
شخصی افراد را هم به دنبال داشته باشد. 
به اعتقاد کارشناسان، مجرمان سایبری 
ه��ر جا اینترنت باش��د، هس��تند و از هر 
ترفندی برای رس��یدن به هدف هایش��ان 
استفاده می کنند. سایت های شرط بندی 
ه��م یک��ی از راه ه��ای کالهب��رداری و 
س��رقت های اینترنتی است. این مجرمان 
ابتدا با پرداخت پول هایی طعمه را ترغیب 
به ش��رط بندی های بزرگ می کنند و بعد 
حساب ش��ان را خالی می کنند. برخی از 
این مجرمان هم ب��ا راه اندازی درگاه های 
جعل��ی اطالع��ات حس��ب مش��تریان را 

دریافت کرده و از آن سرقت می کنند. 
همچنین وزیر ارتباطات در ش��رایطی از 
برخورد با س��ایت های قمار خب��ر داده که 

پیش از ای��ن عبدالصمد خرم آبادی معاون 
قضایی دادستان کل کشور اعالم کرده بود 
شرط  بندی نوعی قمار و جرم است. او گفته 
بود: چنانچه سایتی در فضای مجازی حاوی 
مطالبی مبنی بر شرط بندی باشد، فیلتر و 

مسدود می شود. 
وی با اش��اره به ضرورت برخورد قاطع با 
شبکه های فعال شرط بندی، با جرم دانستن 
شرط بندی گفته بود: چنانچه شخصی در 
فض��ای مجازی به ش��رط بندی اقدام کند، 
عمل مجرمانه مرتکب ش��ده و مستوجب 
تعقیب کیفری اس��ت. با ای��ن افراد طبق 
قانون برخورد می ش��ود، چنانچه س��ایتی 
ح��اوی مطالبی در فضای مجازی مبنی بر 
شرط بندی وجود داش��ته باشد، باید با آن 

برخورد شده و فیلتر شود. 
البت��ه به اعتق��اد کارشناس��ان فضای 
س��ایت های  کار  گس��تردگی  مج��ازی 
ش��رط بندی و تعدد بس��یار زیاد آنها در 
عمل امکان فیلتر کردن و برخورد با این 

سایت ها را بسیار سخت کرده است. 

شرط بندی اینترنتی در کشور قابل کنترل است؟ 

وزارت ارتباطات به دنبال برخورد با سایت های قمار

راه های همکاری دولت و بخش  خصوصی در اتمام 76 هزار پروژه نیمه تمام

دولت و مردم، دست در دست هم
انرژی

آخرین خبرها از بحران کم آبی از زبان وزیر نیرو
قیمت آب وبرق فقط از سیگار 

بیشتر است
وزیر نی��رو از مطالعه انتقال آب به جنوب خبر داد 
و با بیان اینکه در ش��ش اس��تان وضعیت آب از بقیه 
اس��تان ها بحرانی تر است، گفت جیره بندی آب برای 
بخش ه��ای مصرف کننده هم در دس��تور کار ما قرار 

دارد. 
به گزارش تس��نیم، رض��ا اردکانیان در گفت وگوی 
ویژه خبری افزود: ما باید به جای مقابله با خشکسالی، 
با کم آبی سازگار ش��ویم و رشد کنیم و تولید داشته 

باشیم و متناسب با کم آبی گام برداریم. 
او ادامه داد: طی 49 س��ال گذش��ته هر 10 س��ال 
میزان بارش های کش��ور کمتر شده است و می توانیم 
بگوییم در 50 س��ال گذش��ته به س��مت کم بارشی 
گام برداش��ته ایم، چراک��ه 50 س��ال قبل متوس��ط 
 بارش کش��ور حدود 250 میلیمتر ب��وده و این روند

در 10 سال اخیر به 217 میلیمتر رسیده است. 
اردکانیان گفت: کشور ما نه تنها کم آب شده بلکه 
به ط��ور میانگین هر 10 س��ال مع��ادل چهار درجه 

سلسیوس افزایش دما داشته است. 
کم بارش ترین سال در 50 سال اخیر

وزی��ر نی��رو تصریح کرد: درس��ال ج��اری تاکنون 
از کم بارش ترین س��ال کش��ور در 50 سال اخیر هم 
کم بارش تر هس��تیم و میزان بارش امس��ال تاکنون 
113 میلیمتر بوده که طبق پیش بینی های س��ازمان 
هواشناسی امسال در بهترین شرایط بارندگی حدود 
35 تا 45 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل 

را تجربه خواهیم کرد. 
اردکانیان با بیان اینکه اولویت ما تأمین آب شرب 
است، افزود: شاخص جمعیت و پوشش انسانی تحت 
پوش��ش ما با کش��ور آمریکا برابری می کند، چراکه 
بیش از 94درصد جمعیت ش��هری ما تحت پوشش 
آبرس��انی ق��رار دارد. البته جمعیت روس��تایی هم با 

28درصد پوشش مطلوبی دارد. 
او ادامه داد: طبق آمار تا هش��ت اردیبهشت استان 
خوزستان 80درصد، سیستان وبلوجستان 75درصد، 
اس��تان فارس 70 درصد، کرمان 71 درصد و بوشهر 

62 درصد، دستخوش کم آبی قرار گرفته اند. 
اردکانیان تصریح کرد: به نس��بت س��ال گذش��ته 
ذخایر آبی س��د های کش��ور 25درصد کاهش داشته 
اس��ت و این اتفاق روی تولید برق هم اثر گذار خواهد 

بود. 
وزی��ر نی��رو با توج��ه ب��ه وضعیت نامناس��ب آبی 
اس��تان هرمزگان و به خصوص شهر بندرعباس گفت: 
تأکید و اولویت ما س��رمایه گذاری و اس��تفاده از آب 
ش��یرین کن ها و طرح های زود ب��ازده مثل حفر چند 
حلقه چاه است. البته جیره بندی آب برای بخش های 
مصرف کنن��ده ه��م در دس��تور کار ما ق��رار دارد و 
گفتنی اس��ت هر کاهشی که صورت بگیرد به بخش 

کشاورزی سرازیر می شود. 
اردکانیان افزود: به طور متوس��ط در کشور ما پرت 
آب یا آب به حس��اب نیامده حدود 25 درصد است، 
اما بخش��ی هم به اش��کال دو ش��بکه های آبرس��انی 
مربوط می ش��ود، زیرا تقریباً 14درص��د از هدررفت 
آب به اش��کاالت درون شبکه ای ارتباط می یابد، البته 

برنامه هایی برای کاهش این هدررفت ها داریم. 
او اف��زود: ما بای��د بدانیم بخ��ش هدررفت آب در 
ش��بکه های آبرس��انی را به 10درصد و باقی آب های 
به حساب نیامده را به زیر 20 درصد نزدیک کنیم. 

اردکانیان گفت: در بخش ش��رب و بهداشت حدود 
هف��ت و نیم میلیارد مترمکعب در حال هزینه کردن 
داریم، ح��دود 2 میلیارد مترمکعب در بخش صنعت 
و مابق��ی حدود 80 میلی��ارد مترمکع��ب در بخش 

کشاورزی تأمین آب می شود. 
وزیر نیرو تصریح کرد: خشکسالی یک فرصت است 
تا بتوانیم به شیوه مصرف مان توجه جدی تری داشته 
 باش��یم.  اردکانی��ان گفت: جالب توجه اس��ت که از
هف��ت و نیم میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش 
شرب و بهداشت، حدود چهارو سه دهم میلیارد متر 
مکعب پس��اب تولید می شود. پس��اب مطمئن ترین 
منب��ع آب محس��وب می ش��ود و م��ا از ای��ن میزان 
تنها توانس��ته ایم یک و دو ده��م میلیارد مترمکعب 
را جم��ع آوری و تصفیه کنیم و مابق��ی در حال رها 
شدن و آلوده س��ازی آب های سالم است. با پرداختن 
به تأمین آبی سدها، شیرین کردن آب دریا و تصفیه 

پساب ها، از مدیریت مصرف فارغ نخواهیم شد. 
مطالعه انتقال آب به جنوب

اردکانی��ان در بح��ث واردات هم گف��ت: هیچ مفر 
و ممری ب��رای تأمین آب ش��یرین را کنار نخواهیم 
گذاش��ت، ول��ی هی��چ کاری را بدون مطالع��ه انجام 
نخواهی��م داد. تاکنون برنامه ای ب��رای واردات آب از 
دریاچ��ه وان ترکیه به ایران نداریم، نقل و انتقال آب 

به جنوب کشور هم در حال مطالعه است. 
او ادام��ه داد: گاهی باید با اس��تفاده از ابزار قیمت 
)افزای��ش قیم��ت آب و ب��رق( برای اص��الح الگوی 
مص��رف بهره گیری کنیم. با توجه ب��ه افزایش ناچیز 
قیمت برق نس��بت با سال 90، اگر این نرخ را اصالح 
نکنی��م  و افزایش ندهیم قادر ب��ه ادامه راه در تولید 
برق نخواهیم ب��ود. هزینه آب و برق مصرفی فقط از 
دخانیات بیشتر است وگرنه از همه اقالم و بخش های 
دیگر جامعه مثل پوشاک، درمان و... کمتر است پس 
برای س��ال جاری فقط 7درص��د به قیمت آب و برق 

افزوده خواهد شد. 

یادداشت

 مسکن راه سال گذشته را
ادامه می دهد

حرکت بازار مسکن در سال گذشته ناشی از عواملی 
بود که همچنان پایدار اس��ت و انتظار این است که این 
عوامل به تداوم روند ش��ش ماه گذشته در بازار مسکن 
در سال 97 کمک کند. در سال گذشته به دلیل رکود 
طوالنی مسکن عرضه کاهش یافت و کاهش نرخ بهره 
بانکی به آغاز رونق مس��کن کمک کرد. از سوی دیگر 
سیاس��ت افزایش اعتبارات بانکی در بخش مس��کن و 
کاهش نرخ سود تس��هیالت مسکن هم به کمک آمد 
ک��ه البته از نظر من تنها عامل ی��ا مهم ترین عامل در 
رونق بازار مسکن در سال گذشته نبوده است. از سوی 
دیگر دولت تالش می کند اشتیاق مردم به ساخت و ساز 
را به س��مت بافت فرس��وده هدایت کند. سیاست های 
تشویقی در این زمینه در پیش گرفته شده که از جمله 
آن کاهش نرخ بهره وام های مسکن برای ساخت و ساز 
در بافت فرس��وده به 6 درصد اس��ت که سوبسید قابل 
توجهی اس��ت. امید فعاالن بازار مس��کن این است که 
رونق عمومی کنونی ادامه یابد.  دولت در سال 97 برای 
نوسازی بافت فرسوده برنامه ای ویژه در نظر گرفته است. 
این تحلیل مطرح می شود که بافت فرسوده و نوسازی 
آن عرصه خوبی برای افزایش عرضه مس��کن و تعدیل 
قیمت هاست. ایده ساخت مسکن مهر در مناطقی دور 
از ش��هر به دلیل نبود زیرساخت های الزم برای زندگی 
شهری بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اکنون این گمان 
وجود دارد که زیرساخت ها در بافت فرسوده هست اما 
خانه ها مناسب نیست و می توان با نوسازی این بخش ها 
عرضه مسکن را بهبود بخشید. من با این تحلیل موافق 
نیستم چراکه بافت فرسوده در شهرهای ایران پرتراکم 
اس��ت و اگر بخواهیم به نیت بارگزاری جمعیت بیشتر 
آن را نوس��ازی کنی��م، نقض غرض کردی��م. هدف از 
بازس��ازی بافت فرسوده جذب جمعیت بیشتر نیست، 
بلکه هدف این اس��ت که عوارض ناشی از فرسودگی از 
جمله خطرات مربوط به زلزله و ناایمنی ساختمان ها یا 
معضالت اجتماعی در ای��ن محله ها از بین برود. بافت 
فرس��وده به دلیل تراکم باال، ظرفی��ت جذب امکانات 
رفاه��ی و فرهنگی کافی را ندارد و همین باعث ش��ده 
به راحتی به جایی برای رش��د بزهکاری های اجتماعی 
تبدی��ل ش��ود. چالش عمده بافت فرس��وده س��کونت 
جمعیت قابل توجه در آن و فقدان امکاناتی چون معابر 
مناس��ب برای تردد، زیرس��اخت ها و فضاهای عمومی 
اس��ت و اگر با نگاه س��کونت جمعیت بیشتر به سراغ 

بازسازی بافت فرسوده برویم، هدف را گم کرده ایم. 
منبع: اتاق تهران

 »وام مسکن + جعاله« 15 میلیون و 
600 هزار تومان

در ح��ال حاض��ر قیمت هر ورق از اوراق تس��هیالت 
مس��کن حدود 64 تا 65 هزار تومان اس��ت. در نتیجه 
قیمت وام مسکن به عالوه جعاله برای زوج های تهرانی 
15 میلی��ون و 600 هزار تومان می ش��ود.  به گزارش 
ایسنا، در روزهای ابتدایی امسال با افزایش قیمت دالر، 
قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن به کمتر از 60 
هزار تومان رس��ید و در برخی نمادهایی که رو به باطل 
شدن بود تا 53هزار تومان هم پایین رفت اما در روزهای 
کنونی از زمانی که دولت وعده دالر 4200 تومانی داده 
قیم��ت هر ورق از اوراق تا بی��ش از 65 هزار تومان باال 
رفته است.  در آخرین روز معامالتی فرابورس ایران در 
این هفته امتیاز اوراق تسهیالت مسکن خردادماه 95 به 
64 هزار و 400 تومان رسید و اوراق تسه فروردین 97 

به 65 هزار و 330 تومان رسید. 
اگر قیمت اوراق 65 ه��زار تومانی را مبنا قرار دهیم 
ب��ا توجه به اینک��ه زوج های تهرانی ب��رای دریافت وام 
100میلیون تومانی مس��کن باید 200 برگه تسهیالت 
مس��کن خریداری کنند، باید 13میلیون تومان صرف 
خری��د ای��ن 200 برگ کنن��د. این مبلغ با احتس��اب 
20میلیون تومان وام جعاله ک��ه بابتش باید 40 برگ 
به��ادار 2 میلیون و 600 هزار تومان��ی خریداری کرد، 
در مجم��وع برای دریاف��ت وام 120 میلی��ون تومانی 
مس��کن به عالوه جعاله حدود 15 میلیون و 600 هزار 
تومان  می ش��ود.  همچنین زوج های غیرتهرانی که در 
ش��هرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان 
وام بگیرن��د که برای گرفتن این مبل��غ باید 160 ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید 10میلیون 
و 400 هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتساب 2 میلیون و 600 هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعال��ه، در مجموع برای دریاف��ت وام 90 میلیون 
تومانی باید 13میلیون تومان پرداخت کنند.  عالوه بر 
این زوج های س��اکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 
200 هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 میلیون تومان 
وام مسکن 120 برگ بهادار خریداری کنند که باید 7 
میلیون و 800 هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که 
برای دریافت 20 میلی��ون تومان دیگر بابت وام جعاله 
باید 2میلیون و 600 ه��زار تومان بپردازند. این زوج ها 
در مجموع برای دریافت وام 70 میلیون تومانی باید 10 

میلیون و 400 هزار تومان پرداخت کنند. 

مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن

مسکن

پنجشنبه
13 اردیبهشت 1397

شماره 1055



فرصت امـروز: وزیر اقتصاد 
از تدوی��ن آیین نامه تأمین مالی 
طرح ه��ای نیمه تمام خبر داد و 
درباره سود بانکی نیز گفت: نرخ 
سود بانکی سال قبل با نوساناتی 
همراه بود، اما امس��ال این نرخ 

سود را یکسان خواهیم کرد. 
در  کرباس��یان  مس��عود 
نشس��ت  شش��مین  و  هفت��اد 
ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و 
بخش خصوص��ی درب��اره تبصره 
19 قان��ون بودج��ه و همچنین 
جلس��ات  ب��ودن  ثمربخ��ش 
ما  گف��ت:  گفت وگ��و  ش��ورای 
مصم��م ب��ه اج��رای طرح های 
نیمه تم��ام هس��تیم، ق��رار بود 
آیین نام��ه تبصره 19 از س��وی 
س��ازمان برنامه و بودجه تدوین 
ش��ود، اما ای��ن آیین نامه با نظر 
بخش خصوصی نهایی می ش��ود 
چرا که اکث��ر کارآفرینان آن از 
سپس  هستند،  بخش خصوصی 
آیین نام��ه مس��تقیم ب��ه هیأت 

دولت ارائه می شود. 
او درب��اره تهی��ه پیش نویس 
ب��ا  بخش خصوص��ی  تهات��ر 
بانک ه��ا نی��ز گف��ت: 100هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 

و بقی��ه بخش ه��ا در رقاب��ت با 
بخش خصوصی می توانند از این 

منابع استفاده کنند. 
کرباس��یان با اشاره به بازسازی 
مناطق فرس��وده ش��هری گفت: 
دولت تصمیم خوبی در این زمینه 
اتخاذ ک��رده و به اس��تناد قانون 
می ت��وان اراضی مازاد دولت را در 

اختیار توسعه گر قرار داد. 
ک��ردن  خ��ارج  درب��اره  او 
از  فرس��وده  خودروه��ای 
حمل ونقل ش��هری ه��م گفت: 
مناب��ع آن از مح��ل م��اده 12 
تضمین می ش��ود و ه��دف آن 

صرفه جویی سوخت است. 
وزیر اقتص��اد با تأکید بر لزوم 
گفت:  س��رمایه گذاری  امنی��ت 
قضائیه  ق��وه  نمایندگان  حضور 
به این امر کمک می کند. دولت 
م��واردی را تهیه ک��رده و قطعا 
ات��اق ای��ران در ای��ن خصوص 
نظراتی دارد و باید با تجمیع آرا 

این موضوع را نهایی کنیم. 
کرباس��یان با بی��ان اینکه 36 
میلی��ارد دالر منابع خط اعتبار 
خارجی در اختیار داریم، گفت: 
استفاده  بر  رئیس جمهور  تأکید 
بخش خصوص��ی از ای��ن منابع 

است، اما به اندازه برآورد از این 
منابع استفاده نمی شود. 

او با اشاره به اجرای اصل 44 
اظهار ک��رد: عمدتا این اصل به 
واگ��ذاری محدود ش��ده اس��ت 
و به س��ایر ش��قوق آن پرداخته 
وقتی  مجل��س  نش��ده، حت��ی 
از م��ا توضیح��ی می خواهد به 

واگذاری ها اکتفا می کند. 
سهم بازار سرمایه در اجرای 

طرح های نیمه تمام
و  حاض��ران  دیگ��ر  از  ام��ا 
ش��ورای  نشس��ت  س��خنرانان 
و  دول��ت  گفت وگ��وی 
بخش خصوصی، اکبر کمیجانی، 
قائ��م مقام بانک مرکزی بود که 
گفت: در نس��خه کنونی تبصره 
19 قانون بودجه س��ال 1397 
که مربوط ب��ه اجرای طرح های 
نیم��ه تمام، کل کش��ور اس��ت 
مش��کل وی��ژه ای از نظ��ر بانک 

مرکزی وجود ندارد. 
به گ��زارش ایس��نا، کمیجانی 
ادام��ه داد: با این حال پیش��نهاد 
ما این اس��ت که ب��ا توجه به این 
که در آخرین ماده این آیین نامه، 
نظ��ام بانکی س��هم اصل��ی را در 
تأمین مالی به عه��ده دارد، باید 

کارگروه��ی متش��کل از بان��ک 
مرک��زی، اتاق ه��ای بازرگان��ی و 
تعاون، تشکیل ش��ده و مباحث 
تأمین مالی به دقت مورد بررسی 
قرار گیرد و با مالحظاتی که نظام 
بانکی دارد، دستورالعمل اجرایی 

این تبصره تدوین شود. 
مرک��زی  بان��ک  قائم مق��ام 
همچنین گفت: یک نکته درباره 
وثایق وجود دارد و آن این است 
که باید روی آن بحث بیشتری 
انج��ام ش��ود. موض��وع دیگ��ر 
آن اس��ت ک��ه در ای��ن تبصره، 
مش��ارکت بودج��ه ای در قالب 
وجوه اداره ش��ده یا یارانه سود 
تسهیالت مطرح شده است که 
اگر به تجربه سنوات گذشته در 
مش��ارکت دولت توج��ه کنیم، 
این تجربه موفق نبوده و اکنون 
مطالبات  ب��ا  بانک��ی  سیس��تم 

فراوانی روبه رو است. 
وی ادامه داد: بعد از سال هایی 
که گذش��ته اس��ت، می خواهیم 
ب��ه بانک ها بگوییم ک��ه باید در 
حسابرس��ی  کتاب ها  حس��اب و 
صورت گی��رد. بنابراین چنانچه 
حاوی  دستورالعمل  و  آیین نامه 
پیام روش��نی برای نظام بانکی 

اجرای  ب��رای  مانع��ی  نباش��د، 
آیین نامه خواهد بود. 

کمیجانی به سهم بازار سرمایه 
در اجرای طرح ه��ای نیمه تمام 
اشاره کرد و گفت: بازاری که نظام 
بانکی در آن فعالیت می کند، باید 
یک بازار با پروژه های کوتاه مدت 
باشد و عمدتا بانک اولویت تأمین 
سرمایه در گردش را دارد. ضمن 
این که تأمین مالی بانک ها عمدتا 
پروژه های کوچک و متوس��ط را 
دربرمی گی��رد، بنابرای��ن با توجه 
به الگ��وی پروژه هایی که تعریف 
شده، باید از ظرفیت بازار سرمایه 

نیز بهره گرفت. 
محمدرض��ا  همچنی��ن 
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی، 
ش��ورای  مجل��س  اقتص��ادی 
نشس��ت  در  نی��ز  اس��المی 
ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و 
بخش خصوص��ی گفت: می توان 
در بورس کاال  پروژه ها را عرضه 
کرد. ه��م در ارزش گذاری، هم 
در تعه��دات پ��س از اق��دام و 
ش��فافیت وضعیت بهتر خواهد 
بود، کمااین که اکنون  پروژه های 
س��اختمانی هم به ب��ورس کاال 

عرضه می شوند. 

وزیر اقتصاد از تدوین آیین نامه تأمین مالی طرح های نیمه تمام خبر داد

نرخ سود بانکی امسال یکسان می شود راهکار »پراید« برای معوقات بانکی

سیس��تم بانکی ما امروز با چالش ها و موانع متعددی 
دس��ت به گریبان اس��ت، برخی معتقدند ک��ه بانک ها 
نقدینگی الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند. 
این درحالی است که نه تنها، تاکنون مقادیر بسیار باالیی 
از منابع بانکی دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته، بلکه 
بانک ها به قدری تس��هیالت پرداخت کرده اند که دیگر 
نقدینگ��ی در اختی��ار ندارند تا بتوانن��د آن را دراختیار 
بخش خصوص��ی قرار دهند چنانکه حت��ی اکثر بانک ها 
از حد مج��از خود برای ارائه تس��هیالت دهی نیز تجاوز 
کرده ان��د.  مطابق قانون، بانک ها از محل س��پرده هایی 
که دریافت می کنند باید بخش��ی را برای سپرده قانونی 
و بخش��ی دیگر را برای ام��ور روزانه خود درنظر بگیرند 
و تنها می توانند 80درصد منابع را به صورت تس��هیالت 
به فعاالن اقتصادی ارائه دهند، درحالی که اغلب بانک ها 
ام��روز حت��ی از این حد نیز تجاوز کرده ان��د. با توجه به 
این شرایط، گفته هایی مبنی بر اینکه بانک ها نقدینگی 
خود را دراختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند، نمی تواند 
صحیح باشد چرا که سیستم بانکی نقدینگی قابل توجهی 
را دراختیار بخش خصوصی قرار داده و دیگر منابعی ندارد 

که دراختیار این بخش قرار دهند. 
مس��ئله امروز بانک ه��ا مطالبات معوق بانکی اس��ت؛ 
مشکلی که سیس��تم بانکی را با چالش��ی بزرگ روبه رو 
کرده اس��ت. اما چرا تعوی��ق بازپرداخت ای��ن مطالبات 
امروزه دراین سیس��تم مشهود است و روز به روز افزایش 
می یابد؟ بخشی از مطالبات بانک ها ظاهرا و بخشی دیگر 
باطنا معوق ش��دهاند، به اینصورت که بخش آشکار، در 
سررس��ید بانک ها به ثبت رس��یده و بخ��ش پنهان در 
دفاتر بانکی ثبت نشده اس��ت. این به آن دلیل است که 
گاهی بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم 
بانکی مراجعه می کنند و از این طریق وام قبلی را تسویه 
می کنند بی آنکه قس��طی پرداخت کرده باشند.  همین 
مس��ئله امروز به یکی از معضالت بزرگ سیستم بانکی 
تبدیل ش��ده است. تنها راه حل برای رفع این مسئله، راه 
حلی قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است، چراکه تجربه 
نشان داده است تا قوه قضاییه به این مبحث ورود نکند، 
این مسائل استمرار خواهد داشت. درهمه جای دنیا، برای 
مطالب��ات معوق بانکی راه حل هایی وج��ود دارد، اما این 
راه ها در ایران مرس��وم نیس��ت.   درواقع راه حل سیستم 
بانکی در این کشورها به این صورت است که اگر مدیران 
و سهامداران شرکتی نتوانند به اداره امور شرکت بپردازند، 
سلب صالحیت می شوند و مدیران دیگری جایگزین آنها 
می ش��وند. البته این انتخاب نیز مش��روط خواهد بود به 
اینکه مدیران و سهامداران جدید در مدت زمانی دوساله 
بتوانند س��اختار مالی را اصالح و با اتمام این مدت نیز از 
مدیریت شرکت موردنظر کناره گیری کنند. عالوه براین 
انتخاب مدیر باید به تأیید بانک ها و قوه قضاییه رس��یده 
باش��د.  به عنوان مثال، شرکت »کیاموتورز« که سازنده 
اتومبیل پراید اس��ت و ی��ک امپراتوری عظیم صنعتی را 
اداره می کند، س��ال ها پیش ورشکس��ته ش��د، اما تولید 
پراید در این ش��رکت متوقف نشد، بلکه با تغییر مدیر و 
سهامداران شرکت، ادامه یافت، اما این روش متأسفانه در 
ایران اجرا نمی شود. زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته 
می شود، تولید نیز متعاقب آن متوقف می شود، درحالی که 
تولید نباید متوقف شود، بلکه باید مدیران آن شرکت ها 
سلب اختیار و افراد دیگری که توانایی هدایت شرکت را 

دارند، جایگزین آنها شوند. 

بیمه مرکزی اعالم کرد
 موارد خارج از تعهد بیمه گر

در بیمه شخص ثالث
ش��ورای عالی بیمه در اجرای تبص��ره »2«ماده )21(
قانون بیمه اجباری خس��ارات واردشده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناش��ی از وس��ایل نقلی��ه، مصوب 1395، 
موارد خارج از تعهد بیمه گر را به شرکت های بیمه اعالم 
کرد.  به گزارش »فرصت امروز«، به نقل از بیمه مرکزی، 
براساس این مصوبه، خسارت های بدنی وارده به اشخاص 
ثالثی که در قس��مت  هایی از وس��یله نقلیه مستقر شده 
باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق 
خس��ارت خارج از تعهد بیمه  گر است و جبران این گونه 
خس��ارت  ها در تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی 
اس��ت.  همچنین، خس��ارت های بدنی وارده به اشخاص 
ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور 
در صورتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه نامه موضوع 
ماده )7( قانون باش��ند، مصداق فقدان بیمه نامه اس��ت 
و جب��ران این گونه خس��ارت ها در تعهد صندوق تأمین 
خس��ارت های بدنی اس��ت.  الزم به ذکر است، براساس 
ماده هفت قانون بیمه ش��خص ثالث، دارندگان وس��یله 
نقلیه موت��وری زمینی که از خارج وارد ایران می ش��وند 
در صورتی که خارج از کش��ور وس��یله نقلیه خود را در 
مقابل خس��اراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب 
بیمه نامه ای ک��ه از طرف بیمه مرکزی معتبر ش��ناخته 
می ش��ود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز 
ایران وس��یله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و 
مالی ک��ه در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محموالت آنها به 
اش��خاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در 

ماده )8( این قانون بیمه کنند. 
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یادداشت

خبر

چشم انداز طالیی »طال« تا پایان سال
بخریم یا نخریم؟ 

طب��ق جدیدترین گ��زارش بانک »آمری��کا مریل 
لین��چ«،  اگرچ��ه دالر آمریکا همچن��ان از فضا برای 
رش��د بیش��تر در سه ماهه س��وم برخوردار است، اما 
موانع��ی وجود دارند که ممکن اس��ت قیمت طال را 
امس��ال باالتر ببرن��د.  به گزارش ایس��نا،  این بانک 
س��رمایه گذاری آمریکای��ی در گزارش��ی پیش بینی 
قیم��ت طال برای امس��ال را افزایش داد.  تحلیلگران 
آمری��کا مریل لین��چ،  اکنون انتظار دارند متوس��ط 
قیمت هر اونس طال در سال 2018 به حدود 1357 
دالر برس��د که 2.4 درصد باالت��ر از پیش بینی قبلی 
آنها اس��ت.  این بانک انتظ��ار دارد طال کانال قیمت 
فعلی خود را شکس��ته و تا س��ه ماهه چهارم امسال 
ب��ه 1400 دالر صعود کند.  تحلیلگران آمریکا مریل 
لینچ نس��بت ب��ه دورنمای نقره نی��ز خوش بین بوده 
و میانگی��ن قیمت این فلز در س��ال 2018 را باالی 
17دالر پیش بینی می کنند و انتظار دارند قیمت هر 
اونس نقره تا س��ه ماهه چهارم به 17.50 دالر صعود 
کند.  دورنمای طال از سوی بانک آمریکا مریل لینچ 
در حالی ارتقا یافته که قیمت این فلز ارزش��مند در 
روزهای اخیر،  تحت تأثیر رش��د ارزش دالر متحمل 

فشار منفی قابل توجهی شده است. 
ش��اخص دالر آمری��کا در حال حاض��ر در 91.86 
واحد معامله می ش��ود که باالترین س��طح در حدود 

چهار ماه گذشته است. 
بزرگ ترین عاملی ک��ه باعث خوش بینی این بانک 
ش��ده،  تجدید ضعف دالر آمریکا اس��ت که ناشی از 

کسری رو به رشد این کشور بوده است. 
بر اساس گزارش کیتکونیوز،  تحلیلگران می گویند 
اگرچ��ه دالر آمریکا از تدابیر مح��رک مالی حمایت 
دول��ت از جمل��ه کاه��ش مالیات ها حمایت ش��ده 
ام��ا ابهام��ات زیادی پیش رو ق��رار دارد.  علت دیگر 
خوش بین��ی این بانک به افزایش قیمت طال،  فش��ار 

تورم رو به رشد است. 
بررسی روند صعودی طال در بازار داخلی

بررس��ی روند قیمت ط��ال در بازار داخلی نش��ان 
از حرک��ت صعودی انواع ط��ال دارد،  به طوری که از 
ابتدای س��ال تاکنون هر گرم طالی 18 عیار 26هزار 
توم��ان و هر مثق��ال طال 116 هزار توم��ان افزایش 
قیم��ت پی��دا کرده اند.  به گزارش ایس��نا،  بازار طال 
داخلی از ش��روع سال جدید تاکنون با روند صعودی 
قیمت مواجه ش��ده است.  این افزایش قیمت طال بر 
بازار س��که هم تأثیرگذار ب��ود و در مقاطعی در کنار 
افزایش قیمت دالر زمینه ساز این شد که قیمت سکه 
به حدود2میلیون تومان هم برس��د.  هر گرم طالی 
18 عیار در شروع سال جدید حدود 155هزار تومان 
قیمت داش��ت،  در میانه های فروردین ماه با افزایش 
10هزار تومانی به 165هزار تومان رس��ید.  تا اواخر 
ماه این روند افزایش��ی ادامه داشت و هر گرم طالی 

18 عیار به 170هزار تومان رسید.  
 در نهم اردیبهشت این نوع طال به 175هزار تومان 
رس��ید و در یازدهم روز م��اه از مرز 181هزار تومان 
عب��ور کرد.  رقمی ک��ه باالترین نرخ برای طالی 18 
عیار تاکنون به حس��اب می آید.   در مجموع بررسی 
رون��د قیمت طالی 18 عیار نش��ان می دهد که این 
نوع طال از ش��روع سال جدید تاکنون 26هزار تومان 
گران شده است.  در این بازه زمانی مثقال طال قیمت 
خود را 668هزار تومان آغاز کرد.  در 20فروردین ماه 
قیمت این نوع طال به 720هزار تومان رسید و در 28 

فروردین 731هزار تومان عرضه شد. 
حرکت افزایش��ی مثق��ال طال ادام��ه دار بود و در 
اولین روز اردیبهش��ت به 740هزار تومان رسید. در 
روزهای بعد ش��یب افزایشی قیمت مثقال طال تند تر 
ش��د در 11 اردیبهش��ت 784هزار تومان به فروش 
رسید که باالترین نرخ برای مثقال طال به ثبت برسد. 
بررسی روند قیمت مثقال طال از ابتدا سال تاکنون 
نش��ان می ده��د این نوع ط��ال با افزای��ش 116هزار 

تومانی همراه شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4,200دالر آمریکا

7,180یورو اروپا

8,165پوند انگلیس

1,584درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

786,500مثقال طال

181,570هر گرم طالی 18 عیار

1,788,000سکه بهار آزادی

1,905,000سکه طرح جدید

905,500نیم سکه

557,500ربع سکه

356,000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

به گفته معاون تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، بحران برخی تعاونی های 
اعتبار و موسس��ات مال��ی و اعتباری غیر 
مجاز نباید س��بب غفلت از ظرفیت های 

باالی تعاونی ها در حوزه بانکی شود. 
س��یدحمید کالنت��ری ب��ا اع��الم این 
مطلب در گفت وگو ب��ا خبرآنالین گفت: 
اگ��ر به س��ابقه ش��کل گیری تعاونی های 
اعتب��ار نگاه��ی بیندازی��م، می بینیم که 
اهداف اولیه ش��کل گیری ای��ن تعاونی ها 
بس��یار مناس��ب بود اما در طول فعالیت، 
متأسفانه س��ه اتفاق رخ داد که زمینه را 
برای ش��کل گیری وضعیت نامناس��ب در 

این حوزه ایجاد کرد. 
کالنتری گفت: دور ش��دن تعاونی های 
اعتب��ار از اه��داف اولیه، هم��راه با عدم 
نظارت دقیق از س��وی مسئوالن وقت در 
وزارت تع��اون و بانک مرکزی و همچنین 
سودجویی برخی از مدیران این تعاونی ها 
س��بب ش��د بحران در این بخش ابعادی 
ج��دی به خود گی��رد. در عین حال باید 
توجه داشت که بسیاری از سپرده گذاران 
نیز به هشدارها در خصوص عدم ورود به 
این موسسات برای سپرده گذاری توجهی 

نمی کردند. 
وی ب��ا تأکید بر ض��رورت نظارت مؤثر 
بر ای��ن نهاده��ا گفت: به نظر می رس��د 
بانک مرکزی وق��ت و وزارت تعاون وقت 
هماهنگ��ی الزم را برای نظ��ارت بر این 
تعاونی ها نداش��تند و در نتیجه این خأل 

بحران را شکل داد و بزرگ کرد. 
 او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در س��ال های 
پایانی فعالیت دولت دهم ابعاد منفی این 

تعاونی ها بر دولتمردان و سیاس��تگذاران 
آش��کار شده بود، گفت: با روی کار آمدن 
بازار  دولت یازدهم، مسئوالن ساماندهی 
غیر متش��کل پولی را در دستور کار خود 
ق��رار دادن��د و تصمیم گرفتند ب��ا اتخاذ 

تدابیری مانع از تداوم وضعیت شوند. 
معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
با تأکید بر اینکه در این دوره تقس��یم کار 
مناس��بی میان وزارتخانه متبوعش و بانک 
مرک��زی صورت گرفت، تصریح کرد: هدف 
پیش��گیری از برخ��ی آس��یب ها و کاهش 
تبعات وضعیت موجود بود، اما متأسفانه به 
دلیل باال بودن حجم کار، در مقطع کوتاهی 
نمی ش��د منابع الزم برای پاس��خگویی به 

حجم باالی مشتریان را تأمین کرد. 
به گفته وی این موضوع طوالنی شدن 
کار و س��پس اعتراضاتی در این حوزه را 

رقم زد. 
نظارت؛ حلقه مفقوده

کالنتری گفت: ش��خصا ش��اهد تالش 
مناس��ب و هماهنگی می��ان قوه قضاییه، 
بان��ک مرک��زی و وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی بوده ام و تالش ش��ده است 
س��اماندهی با حداقل آس��یب ممکن به 

پایان برسد. 
وی با تأکید بر ضرورت نظارت به موقع 
بر فعالیت ای��ن تعاونی ها عنوان کرد: اگر 
این نظارت صورت می گرفت، ابعاد بحران 
وس��یع نمی ش��د چرا که در ابتدای امر و 
با اش��کار شدن مش��کالت، می شد مانع 

فعالیت مخرب در این حوزه شد. 
او با اش��اره به اینک��ه برخی بانک های 
کنونی پیش ت��ر تعاونی اعتب��ار بوده اند، 

گف��ت: همین نکت��ه نش��ان می دهد در 
ای��ن قالب نیز می ت��وان موفق عمل کرد 
و واقعی��ت اینجاس��ت که انگشت ش��مار 
تعاونی اعتبار دچار انحراف شده و فضای 

نامناسبی را شکل دادند. 
کالنت��ری از زاویه ای دیگ��ر به موضوع 
پرداخ��ت و گفت: آنچه باید بدان اش��اره 
کن��م ذهنیت��ی اس��ت که از پ��س عدم 
نظ��ارت دقیق ب��ر این موسس��ات ایجاد 
ش��د، ب��ه عب��ارت دیگر وضعی��ت پیش 
آمده س��بب شد در بخش��ی از مسئوالن 
دهنیتی نادرست بر پایه قضاوت نادرست 
نس��بت به اندیش��ه تعاونی صورت گیرد، 
درحالی که اگر اتفاق نامناس��بی در بدنه 
دولت، بخش خصوص��ی یا بخش عمومی 
رخ می دهد، نباید در ماهیت وجودی آنها 

زیر سئوال برود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه داد: باز هم 
تأکی��د می کنم که اگر نظ��ارت به موقع و 
دقیق صورت می گرفت، ابعاد بحران وسیع 
نمی شد، به هر حال در هر قشری آدم هایی 
که دنبال س��وء استفاده و اجحاف به مردم 
هس��تند، وجود دارد. این دس��ته از افراد با 
رفتارهای حق به جانب وش��عارهای عوام 
پسند مانند پرداخت سودهای بیشتر مورد 
اقبال قرار گرفتند و عده ای نیز بی توجه به 
تذکرات نس��بت به س��پرده گذاری در این 

موسسات اقدام کردند. 
بانک های تعاونی در جهان

سیاس��ت  ح��ال  ای��ن  ب��ا  گف��ت:  او 
بانک مرک��زی بای��د ب��ر این باش��د که با 
استفاده از تجربه جهانی در حوزه تعاون، 
با این ظرفیت در بخش بانکی توجه کند. 

کالنت��ری در توضیح این مطلب افزود: 
به عنوان مثال دربس��یاری از کشورهای 
اروپای��ی، مال��زی، هند و جاه��ای دیگر 
بانک های موفقی در قالب تعاونی فعالیت 
می کنن��د. ای��ن ب��دان معنی اس��ت که 
بانک ه��ای تعاونی که اعض��ای زیادی از 
جامعه را در خود ج��ای می دهند، نقش 
مؤث��ری در به چرخ��ش درآوردن منابع 
دارن��د ام��ا گویا ای��ن ظرفی��ت در اینجا 

فراموش شده است. 
او اضاف��ه کرد: بانک رعیت در مالزی با 
950هزار نفر س��هامدار، در قالب تعاونی 
است و دومین بانک این کشور محسوب 
می ش��ود. از س��وی دیگر دومی��ن بانک 
بزرگ فرانسه نیز بانک تعاونی است. یکی 
از بزرگ ترین بانک های آلمان نیز همین 
وضعیت را دارد و در جایی مانند هند نیز 
تعاونی ها نقش مؤثری در جذب اعتبارات 
و س��پرده های مردمی و به کار گیری آن 

در بخش سرمایه گذاری و تولید دارند. 
او گف��ت: ب��ه ای��ن ترتی��ب می بینی��م 
ظرفیت های قالب تعاون باالست و اگر قرار 
اس��ت سهم تعاونی در اقتصاد به 25درصد 
افزایش یابد، الزم اس��ت از این فرصت نیز 
اس��تفاده شود و حاال که توفان تعاونی های 
اعتبار و موسسات غیر مجاز فروکش کرده 
اس��ت، می توانیم با بازنگری در این شرایط 
س��هم مؤثری را به تعاونی ه��ای اعتبار یا 

بانک های تعاونی بدهیم. 
کالنت��ری اف��زود: در اص��ل 44 قانون 
اساس��ی نیز تأکید ش��ده که 15 تعاونی 
اعتبار می تواند در ب��ازار پولی و مالی در 

اختیار تعاونی های باشد. 

معاون تعاون وزارت کار از ظرفیت باالی تعاونی ها در حوزه بانکی می گوید

تجربه جهانی بانک های تعاونی

احمد حاتمی یزد
کارشناس بانکی

پنجشنبه
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فرصت امروز: روابط س��رمایه گذاران چه 
نقش��ی در بازار س��رمایه ای��ران دارد؟ این 
پرسشی اس��ت که چندی پیش کمیسیون 
حاکمیت ش��رکتی اتاق ایران در گزارش��ی 
به آن پرداخ��ت و در پای��ان، نتیجه گرفت 
که وجود یک برنامه ق��وی و یکپارچه برای 
روابط با س��رمایه گذاران ب��ر نگرش فعاالن 
بازار س��رمایه در خصوص ش��رکت و ارزش 

یک شرکت تأثیر زیادی دارد. 
از نظ��ر فع��االن ب��ازار س��رمایه، رواب��ط 
س��رمایه گذاران از یک س��و ب��ه دلی��ل ارائه 
اطالع��ات کامل از وضعیت درونی ش��رکت 
و از س��وی دیگر ارائه اطالعات در خصوص 
فضای کسب وکار آن شرکت به عنوان ابزاری 
برای کاهش س��طح ریس��ک سیستماتیک 
س��رمایه گذاری مالی محس��وب می شود. در 
حال حاضر روابط س��رمایه گذاران از ابزاری 
ک��ه در مورد ارزش ش��رکت اطالع رس��انی 
می کن��د به منبعی ب��رای خل��ق و افزایش 
ارزش ش��رکت تبدیل  شده است. با توجه به 
توسعه و گسترش بازار سرمایه، شرکت های 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید دارای 
برنامه ای مش��خص، مؤثر و پیوسته درزمینه 

روابط با سرمایه گذاران باشند. 
در این گزارش، نظام روابط سرمایه گذاران، 
ابع��اد و اهداف آن در ش��رکت های فعال در 
بازار سرمایه، معرفی و در پایان نیز برنامه ای 
برای پیاده سازی آن در شرکت ها ارائه شد. 

در حال حاضر، شرکت ها در مرحله عرضه 
اولی��ه عمومی، از طریق ارائه امیدنامه ای که 
مطابق با الزامات قانونی و سایر مقررات تهیه 
می شود، س��هام خود را به س��رمایه گذاران 
معرف��ی و عرضه می کنن��د. پس از پذیرش، 
مواق��ع  در  به ج��ز  از ش��رکت ها  بس��یاری 
ب��رآورده ک��ردن الزامات افش��ای اطالعات 
مطابق قوانین، مقررات و دس��تورالعمل های 
مربوطه، توجه اندک��ی به برقراری ارتباط با 

سرمایه گذاران دارند. 
در اغلب موارد، تنها روش برقراری ارتباط 
با س��رمایه گذاران عبارت اس��ت از انتش��ار 
اطالعات در س��امانه کدال، گزارش فعالیت 
هیأت مدی��ره به مجمع و برگ��زاری مجامع 
عموم��ی. درصورتی ک��ه انتش��ار اطالع��ات 
در کدال ش��کلی یک طرف��ه دارد و مجامع 
عموم��ی نیز اغلب به دلی��ل حضور کم رنگ 
س��رمایه گذاران، محدودی��ت زمانی و وجود 
مشکالتی در شیوه برگزاری و تصمیم گیری، 

از اثربخشی الزم برخوردار نیستند. 
در زمان��ه ای ک��ه اطالع��ات ش��رکت را 
می ت��وان از طری��ق اینترنت و ش��بکه های 
اجتماعی متعدد ب��ه مخاطبان منتقل کرد، 
شرکت هایی که سرمایه گذاران را به صورتی 
پیوس��ته به س��وی خ��ود جل��ب نمی کنند، 
به م��رور زمان قابلیت دیده ش��دن خود را از 
دست خواهند داد. سرمایه گذاران گزینه های 
بسیاری پیش رو دارند؛ بنابراین، شرکت های 
بورس��ی و فرابورس��ی پذیرفته ش��ده ای که 
روی��ه ای مش��خص ب��رای توس��عه روابط با 
س��رمایه گذاران ندارند، به تدریج پش��تیبانی 
آنها را از دس��ت می دهند. سرانجام نیز این 
امر به کاهش نقدش��وندگی س��هام شرکت، 
ارزش گذاری ضعیف و نارضایتی سهامداران 
منجر می شود. سرمایه گذارانی که به روشی 
مناس��ب از اطالعات شرکت آگاه نمی شوند، 
می توانند به آسانی به سرمایه گذاران ناراضی 
تبدی��ل ش��وند؛ همچنی��ن محدود ش��دن 
مالقات با سرمایه گذاران به برگزاری مجامع 
عمومی نیز نمی تواند ارتباطی سازنده و مؤثر 

بین شرکت و سرمایه گذاران ایجاد کند. 
بنابرای��ن، ب��رای هر یک از ش��رکت های 
انتظ��ارات  مدیری��ت  پذیرفته ش��ده، 
و  اس��تقرار  طری��ق  از  س��رمایه گذاران 
به کارگیری روی��ه ای اثربخش و پویا که آن 
را نظام روابط سرمایه گذاران می نامند، امری 

حیاتی است. 
ش��رکت ها می توانن��د ب��ا فراه��م کردن 
ب��ه  مناس��ب،  تحلیل ه��ای  و  اطالع��ات 
س��رمایه گذاران برای شناخت کامل شرکت 
و راهبردهای آن کمک کنند و از این طریق 
در راستای رس��یدن به ارزش منصفانه بازار 
برای اوراق بهادار ش��رکت، برخ��ورداری از 
پشتیبانی ها و حمایت های سرمایه گذاران و 
نهایتاً ایجاد فضایی از نظرات مس��اعد کمک 
کنند. نتیجه این فرآیند، داشتن سهامداران 
وفاداری است که شرکت ها را قادر می سازند 
تا مدیریت منابع خود را با اعتماد و اطمینان 
بیشتری انجام دهند. این امر نهایتاً در تقاضا 
برای س��هام ش��رکت و قیم��ت آن متجلی 

خواهد شد. 
ضرورت و اهمیت توجه به نظام روابط 

سرمایه گذاران

یک��ی از ابزارهای مؤثر ب��رای جریان بهتر 
اطالعات، افزایش شفافیت اطالعاتی، معرفی 
نقشه راه ش��رکت، اطالع رسانی در خصوص 
سیاس��ت های حاکمیت شرکتی و حضور در 
عرصه عمومی برای شرکت های فعال در بازار 
سرمایه اس��تقرار نظام روابط سرمایه گذاران 
اس��ت. در برخ��ی بورس ه��ا ش��رکت های 
پذیرفته شده ملزم به ایجاد مدیریت یا واحد 
روابط س��رمایه گذاران هس��تند تا به روشی 
هدفمن��د اطالعات مناس��ب را از کانال های 
مختلف مانند گزارش های ادواری یا ساالنه، 
تش��کیل کنفرانس های خبری، گزارش های 
مدیری��ت و جلس��ات معارف��ه و بازدی��د از 
شرکت، به سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ارائه 
کنند و از طریق برقراری ارتباط مناس��ب با 
فعاالن بازار بر ش��فافیت اطالعاتی ش��رکت 
بیفزایند. وج��ود یک برنامه قوی و یکپارچه 
برای رواب��ط با س��رمایه گذاران ب��ر نگرش 
فعاالن بازار س��رمایه در خصوص ش��رکت و 

ارزش یک شرکت تأثیر زیادی دارد. 
ب��دون تردید جریان ق��وی اطالعات بین 
ش��رکت و بازار س��رمایه می تواند ریس��ک 
موردنظ��ر س��رمایه گذاران را کاهش دهد و 
کاهش ریس��ک مورد تصور به معنی کاهش 

یافتن هزینه سرمایه است. 
از منظر حاکمیت ش��رکتی نیز نظام روابط 
س��رمایه گذاران ابزاری اس��ت که از طریق آن 
تالش های ص��ورت گرفته در زمینه حاکمیت 
ش��رکتی به ذی نفعان اطالع رس��انی می شود. 
در قالب نظریه ذی نفعان حاکمیت ش��رکتی 
را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر 
گرفت که نه تنها میان ش��رکت و سهامداران، 
بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان 
از جمل��ه کارکنان، مش��تریان، فروش��ندگان 
و دارن��دگان اوراق بده��ی وج��ود دارد. از این 
 رو پیاده س��ازی یک نظام منسجم که یکی از 
وظایف آن اطالع رسانی در زمینه سیاست های 
حاکمیت ش��رکتی و پایداری ش��رکتی و آثار 

ناشی از اجرای آنهاست ضروری است. 
بر اس��اس تصمیمات��ی که در دس��تور کار 
سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، یکی 
از اهداف این سازمان تبدیل گزارش پیش بینی 
درآمد هر س��هم ب��ه گ��زارش تجزیه وتحلیل 
مدیریت بر اساس اس��تانداردهای بین المللی 
اس��ت. پیش بینی س��ودآوری آتی شرکت ها 
یکی از مواردی اس��ت که س��رمایه گذاران در 
تصمیمات مربوط به دادوس��تد س��هام از آن 
اس��تفاده می کنند و در ارزش گذاری س��هام 
مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد؛ موضوعی که 
ه��م می تواند فرصت و هم تهدید محس��وب 
شود. از این رو بر اساس اعالم مدیران سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، این س��ازمان در نظر 
دارد با انجام اصالحاتی در برخی از مقررات و 
دستورالعمل ها، گزارش تجزیه وتحلیل مدیریت 
را که به صورت س��ه ماهه به همراه صورت های 
مالی میان دوره ای ناش��ر منتش��ر خواهد شد، 
جایگزین گزارش پیش بینی درآمد هر س��هم 

کند. 
چیستی روابط با سرمایه گذاران

روابط س��رمایه گذاران این گونه تعریف شده 
است: یکی از مسئولیت های مدیریت راهبردی 
که انجمن ملی روابط س��رمایه گذار آمریکا به 
آن اش��اره کرده، وظیفه هماهنگ سازی امور 
مالی، ارتباط��ات، بازاریاب��ی و رعایت قوانین 
بازار سرمایه را به منظور فراهم ساختن امکان 
ارتباط مؤثر بین ش��رکت، متخصصان مالی و 
س��ایر بخش ها اس��ت که هدف نهایی آن نیز 
کمک به دس��تیابی ب��ه ارزش منصفانه اوراق 

بهادار اس��ت. ب��رای روابط با س��رمایه گذاران 
تخصص در هر دو حوزه کسب وکار و ارتباطات 
الزم است. استقرار نظام روابط سرمایه گذاران 
ممکن اس��ت به عنوان بخشی از سیاست های 
ش��رکت برای خوش نامی و حس��ن ش��هرت 
مطرح شود، اما به عنوان بخشی از فعالیت های 
برندس��ازی یا تبلیغاتی که معموالً از وظایف 
روابط عمومی است به حساب نمی آید. درواقع 
رواب��ط س��رمایه گذاران به انتش��ار منصفانه 
اطالعات بنیادی ش��رکت می پردازد و بس��یار 
متفاوت از بازاریابی یا تبلیغ برند، نام و تصویر 

شرکت است. 
ب��ا  رواب��ط  اصل��ی  دغدغ��ه  و  چال��ش 
س��رمایه گذاران تضمین منافع سرمایه گذاران 
از طری��ق ارائه و انتش��ار اثربخ��ش اطالعات، 
به ش��یوه ای روش��ن و بهنگام اس��ت. امروزه، 
سهامداران نس��بت به حقوق خود بسیار آگاه 
شده اند و نسبت به گذشته از دانش و تخصص 
بیش��تری برخوردارند، ازاین رو ش��رکت ها نیز 
باید از این واقعیت آگاه باش��ند و مطابق آن با 

سرمایه گذاران خود رفتار کنند. 
اقدام��ات اصل��ی و عمل��ی واح��د رواب��ط 
سرمایه گذاران هر ش��رکتی را در چهار حوزه 
کلی��دی می توان دس��ته بندی کرد: افش��ا و 
گزارشگری مالی، معرفی چشم انداز و نقشه راه 
شرکت، اطالع رسانی در خصوص سیاست های 
حاکمیت شرکتی و حضور در عرصه عمومی. 
روابط سرمایه گذاران، گزارشگری مالی 

و بازار سرمایه
عصر جدی��د روابط س��رمایه گذاران پس 
از ورشکس��تگی انرون آغاز ش��د. بازسازی و 
توسعه نظام روابط س��رمایه گذاران به عنوان 
یکی از نتایج بحران انرون مطرح می ش��ود. 
البت��ه ورشکس��تگی ان��رون آغ��از تغییرات 
در رواب��ط س��رمایه گذاران نب��ود، بلک��ه به 
ای��ن تغییرات که در حال حاضر با س��رعت 
کمتری در حال وقوع اس��ت شتاب بیشتری 
بخش��ید. وظیفه ب��ه دس��ت آوردن مجدد 
اعتم��اد در بازارهای مالی پس از داس��تان 
انرون، به واحد روابط سرمایه گذاران محول 
شد. از سوی دیگر شرکت های آمریکایی نیز 
به دلی��ل قوانین قوی ت��ر و محدودکننده تر 
و همچنی��ن فش��ار ب��ازار، س��بک ارتباطی 
خ��ود را تغیی��ر دادند. یک��ی از اولین نتایج 
ای��ن اتفاقات ش��کل گیری ارتب��اط فعال و 
دوجانب��ه با همه ذی نفعان ب��ود. به عبارتی 
روابط س��رمایه گذاران به ابزاری برای تعادل 
و تثبی��ت جایگاه ش��رکت در بازار س��رمایه 

تبدیل شد. 
از نظ��ر فع��االن ب��ازار س��رمایه، رواب��ط 
س��رمایه گذاران از یک س��و ب��ه دلی��ل ارائه 
اطالعات کاملی از وضعیت درونی ش��رکت 
و از س��وی دیگر ارائه اطالعات در خصوص 
فضای کسب وکار آن شرکت به عنوان ابزاری 
برای کاهش س��طح ریس��ک سیستماتیک 
مالی محس��وب می ش��ود.  س��رمایه گذاری 
همچنین روابط س��رمایه گذاران روشی برای 
اطالع رس��انی فع��ال و پویا در م��ورد ارزش 
فعلی شرکت و چشم انداز آن است و به یک 
دارایی غیرمالی که برای شرکت ایجاد ارزش 
می کند تبدیل  ش��ده است، ازاین رو می توان 
گفت روابط س��رمایه گذاران از ابزاری که در 
مورد ارزش ش��رکت اطالع رسانی می کند به 
منبعی برای خلق و افزایش ارزش ش��رکت 

تبدیل شده است. 
انتظارات از واحد روابط سرمایه گذاران 

جلب حمایت های بلندمدت سرمایه گذاران 
نهادی؛ جلب رضایت سرمایه گذاران حقیقی؛ 

مدیری��ت روابط ب��ا تحلیلگ��ران و ارتباط با 
رسانه ها. 

واحد روابط سرمایه گذاران در عمل
رواب��ط  نظ��ام  پیاده س��ازی  ب��رای 
س��رمایه گذاران می بایست نس��بت به ایجاد 
واحد روابط سرمایه گذاران در شرکت اقدام 
کرد. در برخی موارد ممکن اس��ت شرکت، 
وظایف روابط س��رمایه گذاران را مش��خص 
و آنه��ا را برای اجرا ب��ه واحد روابط عمومی 
محول کند ولی در بلندمدت بهتر است برای 
ایجاد ارتب��اط اثربخ��ش و کارا با ذی نفعان 
واحد روابط س��رمایه گذاران تش��کیل شود. 
واحد روابط س��رمایه گذاران، واحدی اس��ت 
ک��ه از طریق آن ش��رکت با ه��دف انعکاس 
دقی��ق امور و عملکرد مالی خ��ود، ارتباطی 
دوس��ویه و اثربخ��ش ب��ا مخاطب��ان برقرار 
می کن��د. مخاطب��ان ش��رکت را می توان به 

دو دس��ته مخاطبان اصلی و سایر مخاطبان 
تقس��یم بندی کرد. مخاطبان اصلی ش��امل 
س��هامداران شرکت، س��رمایه گذاران بالقوه، 
تحلیلگران مالی، رس��انه ها، س��ازمان بورس 
ناظ��ر  نهاده��ای  به��ادار و س��ایر  اوراق  و 
مربوط��ه خواهند بود و س��ایر مخاطبان نیز 
تولیدکنندگان،  اعتباردهن��دگان،  کارکنان، 
وام دهن��دگان،  بانک ه��ا،  عرضه کنن��دگان، 
نهادهای قانون گذار، سایر ذی نفعان و جامعه 

در معنای گسترده آن را شامل می شود. 
جمع بندی

وجود یک برنامه قوی و یکپارچه برای روابط 
با سرمایه گذاران بر نگرش فعاالن بازار سرمایه 
در خص��وص ش��رکت و ارزش یک ش��رکت 
تأثیر زی��ادی دارد. ب��دون تردید جریان قوی 
اطالعات بین ش��رکت و بازار سرمایه می تواند 
ریسک موردنظر سرمایه گذاران را کاهش دهد. 
درواقع کاهش ریس��ک با توجه به اینکه یکی 
از ابزارهای مؤثر ب��رای جریان بهتر اطالعات، 
م��ورد تصور ب��ه معنی کاه��ش یافتن هزینه 
سرمایه اس��ت و افزایش ش��فافیت اطالعاتی 
استقرار نظام روابط س��رمایه گذاران است، در 
برخی بورس ها شرکت های پذیرفته شده ملزم 
به ایجاد مدیریت یا واحد روابط سرمایه گذاران 
هستند تا به روشی هدفمند اطالعات مناسب 
را از کانال ه��ای مختلف مانن��د گزارش های 
ادواری یا س��االنه، نشست با س��رمایه گذاران، 
تش��کیل کنفرانس های خب��ری، گزارش های 
مدیریت و جلسات معارفه و بازدید از شرکت، 
به س��رمایه گذاران نشست با تحلیلگران فعلی 
و بالق��وه ارائه کنند و از طریق برقراری ارتباط 
مناس��ب با فعاالن بازار بر شفافیت اطالعاتی 

شرکت بیفزایند. 
در کش��ور ما هن��وز دس��تورالعملی برای 
استقرار نظام روابط س��رمایه گذاران تدوین  
نش��ده اس��ت. ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یکی از 
ابزارهای جلب اعتماد عمومی و توسعه بازار 
سرمایه، استقرار نظام روابط سرمایه گذاران 
اس��ت، متولیان بازار سرمایه بایستی در این 

خصوص اقدامات مناسبی انجام دهند. 

در گزارش کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران بررسی شد

سازمان خصوصی سازی اعالم کردنظام روابط سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران
خبر خوش برای جاماندگان سود 

سهام عدالت
فرصت امروز: س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرد 
واریز سود سهام عدالت مشموالنی که با تأخیر شماره 
شبا بانکی خود را داده اند آغاز شد.  به گزارش سازمان 
خصوصی سازی، واریز سود سهام عدالت بابت عملکرد 
سال مالی 1395 به مشمولینی که به تازگی و با تأخیر 
شماره شبای حساب بانکی خود را با موفقیت به سامانه 
اعالم کرده اند در 21 بان��ک به صورت تدریجی از روز 
سه شنبه، 11اردیبهشت آغاز شد که بر این اساس سود 
سهام عدالت عملکرد سال مالی 1395 آنها به صورت 
یکجا به حساب ش��ان واریز و تس��ویه حس��اب خواهد 
ش��د.  بر این اساس آن دس��ته از مشمولینی که طی 
دو ماهه انتهایی س��ال 1396 یا در اوایل س��ال 1397 
شماره شبای بانکی خود را به سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرده و اکنون تأیید شماره شبا مربوط در سامانه 
س��هام عدالت قابل رویت می باشد به تدریج سود خود 
را دریاف��ت خواهند کرد.  اما در خصوص آن دس��ته از 
مشمولینی که شبای بانکی خود را با تأخیر به سامانه 
س��هام عدالت اع��الم کرده ان��د لیکن هن��وز اقدامات 
راس��تی آزمایی و کنترل ش��بای بانکی آنان از س��وی 
بانک های عامل ذی ربط در دس��ت اقدام است، پس از 
این مرحله و متعاقب تأیید شبای آنان طی ماه های بعد 

واریز سود به حساب آنان انجام خواهد شد. 

کاهش قیمت سهم ها در بورس تهران آرام تر شد
رشد اندک نماگر بورس

قیمت س��هام ش��رکت های بورس��ی روز سه شنبه 
نوس��انات کم��ی داش��ت. تع��دادی از س��هم های 
شاخص س��از توانستند با رشد مواجه شوند و کنترل 
ش��اخص را در دست بگیرند اما بسیاری از سهم ها با 

افت قیمت مواجه شدند. 
به گزارش ایس��نا، روز سه شنبه شاخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 25 واحد 
رش��د کرد و به رقم 93 هزار و 612 واحدی رسید، 
همچنین ش��اخص کل هموزن با افت س��ه واحد تا 
رقم 16 هزار و 610 کاهش یافت. از طرفی شاخص 
آزاد شناور با 11 واحد رشد به رقم 99 هزار و 445 
واحدی رسید. در عین حال شاخص بازار اول و دوم 
به ترتیب 11 واحد افت و 210 واحد رش��د را تجربه 

کردند. 

نماگربازارسهام
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با وجود آنکه آفریقا مش��تری کاال های متنوع ایرانی 
اس��ت، اما در بخش صادرات به این قاره رتبه مطلوبی 

نداریم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عمده کاالهای 
وارداتی آفریقا از جهان شامل وسایل نقلیه و قطعات، 
تراکت��ور، بولدوزر، و تجهی��زات آن، نفت و روغن های 

نباتی، گندم، برنج، مواد غذایی و دارو است. 
 ای��ن قاره از ای��ران کاالهای��ی از جمل��ه قیر، گاز 
طبیع��ی و گوگرد و آمونیاک، موم و پارافین و وازلین 
و روغن ه��ای صنعت��ی، ف��رش و کف پوش، کاش��ی 
سرامیکی، س��نگ س��اختمانی، لوازم س��اختمانی و 
خانگی، سیمان، وس��ایل نقلیه و تراکتور و واگن های 
باری، خشکبار، مصنوعات پالستیکی و صنایع دستی 

وارد می کند. 
 ق��اره آفریق��ا در س��ال 2014 می��الدی، رش��د 
اقتصادی 6درص��دی را تجربه کرد ک��ه اندکی بیش 
از نرخ رش��د اقتصادی در س��ال 2013 بود. در واقع 
با وجود کاهش رش��د اقتصادی در کش��ورهای غرب 
آفریقا، رشد اقتصادی این قاره همچنین مثبت و قابل 
توجه بوده اس��ت. همچنان هفت کشور از کشورهای 
دارای بیشترین رش��د اقتصادی جهان در قاره آفریقا 
قرار دارن��د. میزان س��رمایه گذاری خارجی در آفریقا 
نیز روند رش��د خود را همچنان ادامه داده اس��ت. در 
10سال گذشته درآمد واقعی مردم در آفریقا به میزان 
30درصد افزایش یافته و این بدان معناست که تعداد 
بیشتری از س��اکنان قاره از فقر رهایی یافته اند. رشد 
اقتص��ادی با گس��ترش خدمات اجتماع��ی و درمانی 

همراه بوده است. 
بر اس��اس آمار، رتب��ه ایران در ص��ادرات به آفریقا 
ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های بس��یار باالی قاره س��یاه، 
رتبه مطلوبی نیس��ت. قاره آفریق��ا با جمعیت نزدیک 
ب��ه یک میلی��ارد نف��ر دارای اهمیت های بس��یاری از 
نظ��ر فعالیت های اقتصادی اس��ت ک��ه از جمله این 
موارد می ت��وان به حجم باالی واردات این کش��ورها 

به میزان ح��دود 600 میلیارد دالر در س��ال 2015 
اشاره کرد که بیش��ترین این واردات از کشور چین و 
به میزان 28,3 درصد از واردات بوده اس��ت؛ بازاری با 
نیازمندی های فراوان ولی متقاضی با سطوح مختلف 
تولیدی و اس��تاندارد در زمینه کاالهای مختلف مانند 
مصالح س��اختمانی از قبیل کاشی ، سرامیک، سیمان، 
لوازم و تجهیزات ساختمانی، دارو، تجهیزات پزشکی، 
مواد شیمیایی، محصوالت و فرآورده های پتروشیمی، 
قیر، ش��وینده ها و محص��والت بهداش��تی، قطعات و 
تجهیزات ماشین آالت، لوازم و تجهیزات الکتریکی و... 
که همه از ظرفیت ها و توانمندی های ایران هس��تند 
و می ت��وان از آنها به عنوان دیگ��ر اهمیت ها و مزایای 
اقتصادی برای ایران اش��اره کرد. یکی دیگر از عوامل 
اهمیت یافتن قاره آفریقا، سخت بودن رقابت با رقبای 
قدرتمن��دی چون چین، ترکیه، هند و عربس��تان در 
عرضه کاالس��ت. کش��ورهای رقی��ب در انجام اموری 
مانند س��اخت مدرس��ه، درمانگاه، کلینیک، ساخت و 
مرمت کلیس��ا و س��ایر امور عام المنفعه در آفریقا هم 
ش��رکت می کنند.  از دیگر مواردی که سبب اهمیت 
قاره آفریقا ش��ده می ت��وان به ایج��اد خطوط منظم 
هوای��ی و کش��تی رانی توس��ط رقبا و س��ایر اقدامات 
مانند حضور 30 میلیون چینی در آفریقا برای س��ال 
2030 ی��ا برقراری بیش از 50 پرواز از ترکیه به نقاط 
مختلف آفریقا، زمینه انج��ام پروژه های خدمات فنی 
و مهندس��ی در زمینه نیروگاه، جاده، راه، سد، تونل، 
حفاری، مس��کن و خانه س��ازی و...، زمینه مناس��ب 
همکاری ه��ای معدن��ی و انتقال دانش فن��ی در این 
حوزه، نیاز مبرم این قاره به خدمات پزشکی و درمانی 
در قالب ایجاد و تأسیس مراکز درمانی و ارائه خدمات 
پزش��کی و زمین های کشاورزی بس��یار مستعد و آب 

فراوان برای کشت فراسرزمینی اشاره کرد. 
از جمله تالش های س��ازمان توس��عه تجارت برای 
توس��عه رواب��ط با آفریق��ا می توان ب��ه پیگیری طرح 
70 مح��وری در ارتب��اط با توس��عه روابط ب��ا آفریقا، 

پیگیری موضوع��ات ویژه مانند روابط بانکی، برقراری 
خط��وط هوای��ی و کش��تی رانی، پیگی��ری تش��کیل 
کمیسیون های مشترک و اجرای تفاهمات منعقده در 
این کمیسیون ها، تش��کیل کمیته مشترک بازرگانی 
ب��ا کش��ورهای مختلف آفریقای��ی، پذی��رش و اعزام 

هیأت های تجاری اشاره کرد. 
مش��کالت و موان��ع توس��عه روابط ایران ب��ا آفریقا 
مواردی مانند عدم ش��ناخت صحی��ح و کافی از بازار 
آفریقا و ش��رایط تجارت با کشورهای آفریقایی، ترس 
از س��رمایه گذاری در این کشورها به سبب ناامنی های 
سیاسی و اقتصادی، عدم تمایل بخش  خصوصی برای 
حضور در آفریقا به  سبب بعد مسافت، وجود تحریم ها 
در س��ال های گذش��ته و تداوم آنها تا ام��روز، فقدان 
وجود زیرس��اخت های مناس��ب بانکی و حمل و نقل 
است که در دوره های مختلف موجب شده تجار ایرانی 

از بازارهای قاره سیاه به دور باشند. 
ایج��اد  همچ��ون  راهکارهای��ی  و  پیش��نهادات 
کنسرس��یوم های صادراتی، تولیدی و یا خدمات فنی 
و مهندس��ی برای حضور در بازاره��ای آفریقا، تولید 
صادرات مح��ور و تولید برای آفریقا متناس��ب با بازار 
و نیازه��ای آن ق��اره، ش��رکت در مناقص��ات و انجام 
پروژه های خدمات فنی و مهندس��ی می تواند موجب 
تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران با آفریقا شود. 
همچنی��ن ب��ه گفته ف��رزاد پیلتن، مدی��رکل دفتر 
بازرگانی آفریقا و کش��ورهای عربی س��ازمان توسعه 
تج��ارت، صادرات ایران به کش��ورهای قاره آفریقا در 
س��ال 96 نسبت به س��ال 95، 23 درصد رشد داشته 

است. 
وی افزود: این موضوع به این دلیل اس��ت که در دو 
سال گذشته س��عی کردیم از طریق اعزام هیأت های 
تجاری، بازاریابی به ویژه در هیأت هایی که همراه وزیر 
ام��ور خارجه به هفت کش��ور آفریقایی س��فر کردند، 
زمینه های الزم را برای گسترش تجارت با کشورهای 

آفریقایی فراهم آوریم. 
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با توجه ب��ه گالیه گندمکاران از تأخیر 
همه ساله دولت در پرداخت مطالبات در 
ط��رح خرید تضمینی، انتظ��ار می رود با 
اصالح نظام خرید از کش��اورزان حمایت 
ش��ود.  به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، از س��ال گذش��ته عرضه گندم به 
روش سیاست قیمت تضمینی در بورس 
کاال مطرح ش��د که بنا به گفته مسئوالن 
این امر در س��ال زراعی جدید اس��تمرار 

خواهد یافت. 
در شرایطی که کش��اورزان هر ساله از 
تأخیر در پرداخت مطالبات خود در طرح 
خرید تضمینی گالیه مند هستند، انتظار 
م��ی رود با اصالح نظام خرید تضمینی به 
ش��یوه کارآمد از کشاورزان حمایت شود 

تا آنها به امر کشت و کار دلگرم شوند. 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د که عرض��ه این 
کاال  ب��ورس  در  اس��تراتژیک  محص��ول 
ب��ا موافق��ان و مخالفان��ی همراه اس��ت، 
به طوری ک��ه موافق��ان این ط��رح قیمت 
تضمینی و عرضه در بورس کاال را به نفع 
گندمکاران می دانند و در مقابل مخالفان 
می گویند هدف اصلی عمل به تعهدات و 
حمایت از کش��اورزان است و تفاوتی در 

نحوه خرید وجود ندارد. 
ب��ا وجود آنک��ه موافقان ط��رح قیمت 
تضمینی عرضه گن��دم در بورس کاال را 
راه حل مناس��بی برای شفافیت قیمت و 
نگرانی های کش��اورزان می دانند  کاهش 
اما مخالفان نظر دیگری دارند و معتقدند 
از آنج��ا که اکثر کش��اورزان خرده مالک 
هستند، نبود زیرساخت های الزم موجب 

می ش��ود آنها بهره چندان��ی از این بازار 
مدرن نداشته باشند. 

با همه این تفاس��یر از مسئوالن دولتی 
انتظ��ار می رود به قان��ون خرید تضمینی 
گندم عم��ل کنند، چرا ک��ه مابه التفاوت 
ه��ر آنچ��ه در ب��ورس کاال ب��ه ف��روش 
می رس��د با قیمت تضمینی باید توس��ط 
دولت پرداخت ش��ود؛ بنابراین در صورت 
ثبات نرخ خری��د تضمینی گندم، عرضه 
محصول در ب��ورس کاال نمی تواند دردی 

از گندمکاران دوا کند. 
مس��عود اسدی، عضو ش��ورای مرکزی 
خانه کشاورز در پاس��خ به این سؤال که 
عرضه گندم در بورس کاال به نفع کشاورز 
اس��ت یا خی��ر، اظه��ار ک��رد: هم اکنون 
عملک��رد دولت نس��بت به قان��ون خرید 
تضمینی مورد س��ؤال واقع است، چراکه 
در ب��ورس کاال، قیمت خری��د تضمینی 

مالک عمل قرار می گیرد. 
وی افزود: با توجه به آنکه مابه التفاوت هر 
آنچه در بورس کاال به فروش رفته با قیمت 
خرید تضمینی گندم توسط دولت پرداخت 
می شود، بنابراین خرید گندم توسط دولت 
و عرضه در بورس کاال تفاوتی برای کشاورز 
ندارد و تنها به س��بب افزایش هزینه های 
تولید، اعالم نرخ خرید تضمینی بر مبنای 
تورم و اجرای قانون خرید تضمینی مالک 

عمل واقع است. 
اس��دی ادامه داد: همه ساله نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی مشمول 
قان��ون خری��د تضمین��ی باید برحس��ب 
ت��ورم افزایش یابد، چراک��ه این امر حق 

قانونی کشاورز است که بی توجهی به آن 
می تواند دلس��ردی کش��اورزان نسبت به 

امر کشت را به همراه داشته باشد. 
عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز با 
انتق��اد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم 
درسال زراعی 97-96 بیان کرد: با وجود 
آنکه دولت برای حمای��ت از خودروهای 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه  داخل��ی، 
هیبریدی را باال می برد؛ جای سؤال است 
که ب��ه چه دلیل قانون خرید تضمینی را 
نق��ض می کند و س��خنگوی دولت اعالم 
می کن��د که ت��وان افزای��ش خرید گندم 
باالی ن��رخ 1300 توم��ان را ندارد؟ این 
امر با سیاس��ت اقتصاد مقاومتی و ش��عار 

حمایت از تولید داخل مغایرت دارد. 
عرضه محصوالت کشاورزی در بورس 

کاال عاملی برای شفافیت قیمت
محمد ش��فیع مل��ک زاده، رئیس نظام 
مناب��ع طبیع��ی  و  صنف��ی کش��اورزی 
هم گف��ت با وج��ود آنکه ه��دف عرضه 
محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال به 
س��بب ش��فافیت قیم��ت و جلوگیری از 
واسطه و دالل بازی ایده آل است، اما این 
امر مستلزم ایجاد زیرساخت ها و امکانات 
الزم اس��ت تا نگران��ی تولیدکنندگان به 

حداقل خود برسد. 
ب��ه گفت��ه وی، از آنجا ک��ه 70 تا 80 
 درصد کش��اورزان خرده مالک هس��تند

محص��والت  عرض��ه  الزم��ه  بنابرای��ن 
کش��اورزی از جمله گندم در بورس کاال 
نقش پررنگ اتحادیه و تش��کل ها است تا 
با ورود دالالن، کش��اورزان مجبور نشوند 

محصوالت کش��اورزی را زی��ر قیمت به 
بفروشند و درنهایت سودهای هنگفت به 

جیب دالالن برود. 
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی، 
در ص��ورت ایجاد زیرس��اخت های الزم، 
عرض��ه محصوالت کش��اورزی در بورس 
کاال می تواند به نفع کشاورزان تمام شود. 

ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به 
نفع کشاورزان نیست

عنای��ت اهلل بیابان��ی، قائم مق��ام خانه 
کش��اورز هم اظهار کرد: با گذشت هفت 
ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید 
تضمین��ی گندم اعالم نش��ده و همچنان 
گندم ه��ای تولیدی با ن��رخ نامعلومی از 

کشاورزان تحویل گرفته می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، تأخی��ر در اع��الم نرخ 
خری��د تضمینی گن��دم منجر به تحمیل 

هزینه های سربار به کشاورزان می شود. 
بیابانی ادامه داد: پس از گذشت هفت 
م��اه، تأخی��ر در اعالم ن��رخ و ثبات نرخ 
خرید تضمینی گندم به نفع کش��اورزان 
نیس��ت و این امر ضربه مهلکی به تولید 

وارد می کند. 
قائم مقام خانه کشاورز در پاسخ به این 
س��ؤال که آیا عرضه گندم در بورس کاال 
می تواند مزایایی برای کش��اورزان داشته 
باش��د، بیان کرد: بنده اعتق��اد ندارم که 
عرض��ه محصوالت کش��اورزی در بورس 
کاال بتواند راهگشای مشکالت کشاورزان 
باش��د، چراکه در س��ال های اخیر تجربه 
از عرضه محصوالت کش��اورزی  خوب��ی 

نظیر جو و ذرت در بورس کاال نداریم. 

آفریقا مشتری کاال های متنوع ایرانی است

دیدگاه منفی تجار ایرانی به بازار های آفریقایی

اما و اگرهای عرضه گندم در بورس کاال
اخبار

در مراودات تجاری ایران و پاکستان 
هنوز شاهد تجارت سنتی هستیم

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  س��ازمان  رئی��س 
سیستان وبلوچس��تان گف��ت در بخش��ی از مراودات 
تجاری ایران و پاکس��تان هنوز شاهد تجارت سنتی 
هس��تیم.  به گزارش ایس��نا، نادر میرش��کار افزود: 
برای توس��عه تجارت نیاز اس��ت بازرگانان استان از 
شیوه های نوین صادرات بهره گیرند.  رئیس سازمان 
صنع��ت، معدن و تج��ارت سیستان وبلوچس��تان در 
ادامه گفت: 56درصد ارزش صادرات س��ال گذش��ته 
سیستان وبلوچس��تان مرب��وط ب��ه ص��ادرات کاال به 
پاکستان است.  وی بیان کرد: پارسال 415 میلیون 
دالر کاال از این استان به پاکستان صادر شده است. 
میرش��کار ادامه داد: از این می��زان صادرات انجام 
ش��ده 232 میلیون و 125 میلیون دالر آن از طریق 
طری��ق گم��رکات و 107میلیون دالر ه��م از طریق 

بازارچه های مرزی به پاکستان صادر شده است. 
وی خاطرنشان کرد: این میزان صادرات نسبت به 
س��ال 95، 10 درصد افزایش نشان می دهد.  رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان وبلوچستان 
همچنین ایجاد ش��رکت های توس��عه ص��ادرات در 
استان را زمینه س��از افزایش مبادالت تجاری استان 

با کشورهای همسایه بیان کرد. 

واردات تخم مرغ متوقف شد
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار

یک مقام مسئول گفت نیاز کشور به تخم مرغ از محل 
تولید داخل تأمین است و نیازی به واردات نداریم. 

فرزاد طالک��ش، دبیرکل کانون پ��رورش دهندگان 
مرغ تخم گذار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از افزایش قیمت تخم م��رغ در بازار خبر داد و گفت: با 
توجه به افزایش تقاضا از سوی قنادی ها در ایام شعبان، 

قیمت تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبه رو شد. 
وی متوس��ط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 
را 6 هزار تومان اعالم کرد و افزود: افزایش حجم تقاضا 
برای خرید تخم مرغ در بازار خرده فروشی نیز تأثیر گذار 

بوده است که این امر غیر عادی به نظر نمی رسد. 
به گفت��ه طالکش، با توجه به ش��روع م��اه رمضان 
همزمان با فص��ل گرما، قیمت این محص��ول در بازار 
روند کاهش��ی به خود خواهد گرف��ت.  دبیرکل کانون 
پرورش دهن��دگان در پاس��خ به این س��ؤال که قیمت 
تخم م��رغ درب مغازه ها همچن��ان 600 تا 700 تومان 
است، بیان کرد: در حدود سه سال گذشته پیشنهاداتی 
مبنی برتغییر رفتار دولت تنظیم بازار تخم مرغ از درب 
مرغداری به خرده فروش��ی ها و عمده فروشی ها دادیم، 
چراک��ه عوامل توزیع به نرخ تخم م��رغ درب مرغداری 
توجه��ی ندارند و محصول را به س��ود مطلوب خود در 
ب��ازار عرضه می کنند. در ص��ورت کاهش قیمت درب 
مرغ��داری، نرخ تخم م��رغ در خرده فروش��ی ها تغییر 
چندان��ی ن��دارد.  وی از توق��ف واردات تخم مرغ خبر 
داد و گفت: نیاز کش��ور ب��ه ویژه در ماه مبارک رمضان 
از محل تولید داخل تأمین اس��ت و نی��ازی به واردات 
نداری��م.  طالکش با بیان اینکه تولید کنونی جوابگوی 
نیاز کش��ور اس��ت، افزود: هم اکنون مشکل خاصی در 
توزیع تخم مرغ وجود ندارد و اگر همانند سال گذشته 
موضوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور پیش نیاید، 
محدودیتی نداریم.  وی تصریح کرد: با توجه به تشدید 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اواخر س��ال گذشته و 
درگیری واحده��ای مرغ تخم گذار، قیمت تخم مرغ به 
دلیل نامتوازن��ی در توزیع اس��تان های بزرگ افزایش 
یافت؛ درحالی که در زمان بحران بیماری آنفلوآنزا تخم 
مرغ داخلی در خرده فروشی ها عرضه می شد و در همان 

زمان نیازی به واردات نداشتیم. 

سازمان حمایت: گرانی لبنیات 
غیرقانونی است

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر محص��والت کش��اورزی و 
م��واد غذای��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
قیم��ت  خودس��رانه  افزای��ش  تولیدکنن��دگان،  و 

فرآورده های لبنی پرمصرف را غیرقانونی دانست. 
به گزارش تسنیم، علیرضا رستمی گفت: فرآورده های 
لبنی پرمصرف جزو کاالهای مشمول اولویت اول کاالیی 
موضوع مصوبه س��تاد هدفمندس��ازی یارانه ها است و 
تغییرات قیمت این اقالم باید مطابق فرآیند مصرح در 
این مصوبه انجام ش��ود.  وی افزود: س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان ها با رص��د و پایش مداوم 
بازار فرآورده ه��ای لبنی گزارش تخل��ف واحدهایی 
را ک��ه بدون طی فرآیند مذکور و کس��ب مجوزهای 
الزم نس��بت ب��ه افزایش قیم��ت اق��دام کرده اند در 
قالب پرونده تخلف گرانفروش��ی به سازمان تعزیرات 

حکومتی و ادارات کل استانی ارسال کرده است. 
مدی��رکل نظ��ارت ب��ر محص��والت کش��اورزی و 
مواد غذای��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان تصریح ک��رد: برای تخلف��ات اخیر 
واحدهای لبنی نیز پرونده جدید تشکیل شده است. 
رس��تمی ضمن تش��کر از واحدهای تولیدی لبنی 
صحیح العم��ل به دلی��ل هماهنگ��ی و ایج��اد تعامل 
مناس��ب ب��ا ای��ن س��ازمان، خواس��تار هماهنگی و 
همکاری تم��ام واحدهای مذکور ب��ا مراجع نظارتی 
به منظ��ور تأمی��ن اهداف کارگ��روه تنظیم ب��ازار و 

همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان شد. 

اخبار

رشد 110درصدی واردات رسمی کفش در سال 96
 شرایط خرید اقساطی کفش

فراهم شود
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به میزان 
واردات و صادرات انواع کفش در س��ال گذشته، اعالم 
کرد در س��ال 1396 نس��بت به 1395 ش��اهد رش��د 
110درصدی واردات رسمی و رشد منفی 7.8درصدی 
انواع کفش بودیم.  علی لش��گری در گفت وگو با ایسنا 
با اش��اره به س��فر رئیس جمهوری به تبریز و بازدید از 
بازار کفش این شهر، اظهار کرد: حضور رییس جمهوری 
در تبریز و در میان بازار کفش فروش��ان یکی از اتفاقات 
بزرگ بود و امیدواریم در س��الی ک��ه با نام حمایت از 
کاالی ایرانی آغاز شده است، شاهد حمایت همه جانبه 
مس��ئوالن و مردم جهت توسعه صنعت چرم و کفش 
کش��ور باش��یم.  وی ادامه داد: مجموعه نیروی شاغل 
در زنجی��ره ارزش تولید چرم، کیف، کفش، پوش��اک 
چرمی و صنایع وابسته در بخش تولید و توزیع معادل 
500هزار نفر اس��ت و اگر موانع موج��ود در این حوزه 
رفع شود، قابلیت این را دارد که تا دو برابر افزایش یابد. 
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان 
اینکه میزان سرمایه گذاری در صنعت کفش در قیاس 
با صنایع بزرگ نیازمند اعتبار کمتری است، بیان کرد: 
در صنعت کفش شما می توانید با سرمایه گذاری کمتر 
اش��تغال بیش��تری را ایجاد کنید و در راستای بهبود 
شرایط اقتصادی گام بردارید.  لشگری در مورد میزان 
تولید کفش در کش��ور، اعالم کرد: برآورد این است که 
س��االنه بین 200 تا 210 میلیون پایپوش که ش��امل 
کف��ش چرمی، ورزش��ی، نظامی، ایمنی، کش��اورزی، 

پرستاری، تبی و راحتی است، تولید می شود. 
وی افزود: خوش��بختانه این می��زان تولید در حالی 
انجام می شود که امکان تهیه مواد اولیه در داخل کشور 
وج��ود دارد و تنها بخش کوچکی از م��واد اولیه مورد 
نیاز برای زیره کفش وارد می ش��ود، بنابراین با توجه به 
این ظرفیت و پتانسیل می توانیم صنایع چرم، کفش و 

پوشاک را توسعه بخشیم. 
دبیرکل جامع��ه صنعت کفش ایران ب��ا بیان اینکه 
حضور رئیس جمهوری در تبریز هش��دار و پیامی برای 
مسئوالن اقتصادی کش��ور است که به صنعت چرم و 
کفش توجه بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: با 
توجه به نامگذاری س��ال جاری تحت عنوان حمایت از 
کاالی ایرانی، فرصت طالیی پیش آمده تا مس��ئوالن 
حمایت همه جانبه را از تولیدات داخلی در دستور کار 
قرار دهند و زمینه های الزم برای فرهنگ سازی در میان 

مردم فراهم شود. 
لش��گری با ارائه پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در ارتب��اط با خرید کف��ش از طریق کارت 
اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی، اظهار کرد: پیش��نهاد 
می کنی��م همانند لوازم خانگ��ی خرید کفش از طریق 
کارت اعتباری امکان پذیر ش��ود و م��ردم بتوانند انواع 

کفش را به صورت قسطی خریداری کنند. 
دبی��رکل جامعه صنعت کف��ش ایران ادام��ه داد: با 
ایجاد ساختار در ارتباط با خرید کفش از طریق کارت 
اعتباری می توانیم این شرایط را برای مردم فراهم کنیم 
تا بتوانند انواع کفش اعم از کفش های ورزشی، چرم و 
سایر کفش ها را در کنار یکدیگر خریداری کنند. به طور 
حتم افزایش ضریب مصرف باعث افزایش تولید می شود 
و این موضوع به توسعه اشتغال و رفاه منجر خواهد شد. 

صادرات غیرنفتی 15.9 درصد 
افزایش یافت

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از رش��د 15.9 
درص��دی صادرات غیرنفتی کش��ور در فروردین ماه 

1397 خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری در مراسم 
تحویل 250 دس��تگاه خودروی تجاری سایپا اظهار 
کرد: فروردین ماه در 33 کاالی صنعتی مهم با رشد 
تولید مواجه بودیم که نش��ان دهنده روند پرش��تاب 

رشد صنعتی در کشور است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در فروردی��ن 97 ص��ادرات 
غیرنفت��ی به می��زان 15.9 درصد نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل افزایش داش��ت، خاطرنشان کرد: 
در فروردین ماه صادرات میعانات گازی رش��د منفی 
داش��ته و محصوالت پتروش��یمی معادل س��ال قبل 
صادر ش��د، بنابراین رش��د صادرات در فروردین ماه 

مربوط به کاالهای صنعتی غیرنفتی بوده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در صنعت 
خودرو نیز در سال جاری برنامه تولید یک میلیون و 
750 هزار دستگاه خودرو را داریم که نسبت به سال 

گذشته افزایش می یابد. 
ش��ریعتمداری افزود: صنعت خ��ودرو یک صنعت 
پیشران است و بخش قابل توجهی از صنایع وابسته 

را نیز به حرکت درمی آورد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ابر طرح نوس��ازی ناوگان 
تجاری کشور که از سوی رئیس جمهوری اعالم شد، 
در س��ال جاری با قاطعیت ادامه می یابد، به گونه ای 
که طب��ق برنامه امس��ال حداقل 60 هزار دس��تگاه 

خودروی تجاری فرسوده باید نوسازی شود. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اظه��ار ک��رد: 
فروردین ماه امس��ال ح��دود 7درصد رش��د واردات 
داش��تیم. البته روند منفی ش��دن تراز تجاری کشور 
در فروردین م��اه متوقف ش��د و امیدواریم با اقدامات 
انج��ام ش��ده در کنترل واردات، تراز تجاری کش��ور 

مدیریت شود. 

پنجشنبه
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ش������ورای  س��خن����گوی 
خ����ودرو،  سیاس����ت گذاری 
صنع��ت خودرو را بع��د از نفت 
و س��اختمان، س��ومین صنعت 
بزرگ کشور دانست و گفت در 
مواقع��ی که صنعت س��اختمان 
دچ��ار رک��ود ب��ود، خ��ودرو تا 
جایگاه دوم خود را باال کشید. 

گف��ت:  قربان��ی  ساس��ان 
حج��م مب��ادالت مال��ی که در 
فعالیت ه��ای مرتب��ط با صنعت 
خودرو در کشور انجام می شود، 
ش��اید در س��ال جاری بیش از 
50 هزارمیلی��ارد تومان باش��د 
ک��ه بخش قابل توجهی از آن را 

قطعه سازان به عهده دارند. 
ب��ه گ��زارش تجارت نیوز، وی 
اظهار داش��ت: این خود نمودار 
روشن و شاخص تعیین کننده ای 
است که نش��ان می دهد خودرو 
صنعت��ی درجه یک در کش��ور 
ما محسوب می ش��ود و صنعت 
قطعه س��ازی نیز جایگاه بس��یار 

مهمی در صنعت خودرو دارد. 
این کارشناس صنعت خودرو 
و قطعه س��ازی افزود: از آنجا که 
صنعت قطعه سازی در استان ها 
و نقاط مختلف ایران فعال است 
لذا در ایجاد اش��تغال ملی نقش 
بسزایی دارد و به صورت طبیعی 
تأثیر چش��مگیری در معیش��ت 
ش��اغالن این صنعت به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم به جا 
گذاش��ته ک��ه حت��ی در عرصه 

بین الملل��ی هم تقریب��اً همین 
نسبت برقرار است. 

صنع��ت  گف��ت:  قربان��ی 
خ��ودرو و قطعه س��ازی جایگاه 
تعیین کننده ای در میان رش��د 
و  دارد  کش��ورها  اقتص��ادی 
خوش��بختانه ای��ران در جم��ع 
مه��م خودرو س��از  20 کش��ور 
حضور دارد.  سخنگوی شورای 
در  خ��ودرو  سیاس��ت گذاری 
خص��وص می��زان تأمی��ن مالی 
از  و قطعه سازان  خودروس��ازان 
بازاره��ای مختل��ف ه��م گفت: 
آم��ار مش��خص و دقیق��ی در 
زمینه تأمین مالی ش��رکت های 
خودروسازی از طریق بازار پول 
و س��رمایه وجود ن��دارد، به طور 
کلی می توان گفت بخش عمده 
درآم��د صنع��ت قطعه س��ازی، 
از طری��ق خودروس��ازان تأمین 
می شود و برخی از شرکت ها نیز 
ممکن است قطعاتی هم به بازار 

عرضه کنند. 
قربان��ی با بی��ان اینکه بخش 
صنع��ت  درآم��د  از  دیگ��ری 
قطعه س��ازی، آورده سهامداران 
شرکت های قطعه سازی است و 
بخش��ی هم تسهیالتی است که 
از بانک ها تأمین می شود، افزود: 
بیشترین ورودی مالی واحدهای 
تولی��دی و قطعه س��از فعال، از 

محل فروش است. 
م��وارد  در  داد:  ادام��ه  وی 
خ��اص، خ��ود س��هامداران نیز 

س��رمایه  افزایش  ب��ا  می توانند 
و آوردن نقدینگ��ی خ��ود ب��ه 
عرص��ه تولید، ای��ن منابع مالی 
را تأمین کنند؛ بخشی هم البته 
از محل تس��هیالت بانکی است 
ک��ه حداقل در س��ال های اخیر 
سیس��تم بانکی چندان در این 

حوزه فعال نبوده است. 
ش�������ورای  س��خن���گوی 
سیاس��ت گذاری خودرو با اشاره 
به اینکه اساس��اً سیستم بانکی 
م��ا در عرص��ه تولی��د چن��دان 
فع��ال نب��وده و نق��ش خیل��ی 
است،  نداش��ته  تعیین کننده ای 
اظه��ار داش��ت: اگ��ر صنع��ت 
چارچ��وب  در  م��ا  خ��ودروی 
برنامه های��ی که برای آن تدوین 
ش��ده پیش برود، با جهشی که 
ایجاد می کن��د می تواند اقتصاد 
کش��ور را در بخش ه��ای عمده 
متحول کند.  ب��ه گفته قربانی، 
در بخ��ش قطعه س��ازی حدود 
60 رش��ته صنعت��ی از جمل��ه 
فلزکاری، پالس��تیک، شیش��ه، 
وجود  الکترونیک  و  ریخته گری 
دارد که صنعت خودروسازی از 

آن استفاده می کند. 
وی ادام��ه داد: ب��ه بیان دیگر، 
وقتی در کشوری صنعت خودرو 
وجود دارد، صنعت قطعه س��ازی 
بای��د در آن فعال باش��د و وقتی 
صنعت قطعه سازی وجود داشته 
باشد، یعنی حدود 60 زیرمجموعه 
دیگ��ر می توانن��د در این صنعت 

فعال شوند.  س��خنگوی شورای 
تأکید  سیاس��ت گذاری خ��ودرو 
کرد: طبیعی است اگر ما در حوزه 
صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری 
کنی��م، می توانیم دس��تاوردهای 
با ارزش��ی را برای تجمیع منابع 
مال��ی در جهت تولید و کمک به 
اقتصاد کشور ایجاد کنیم.  قربانی 
احتمالی  تغیی��رات  در خصوص 
نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی هم 
گفت: قطعاً کاهش یا افزایش نرخ 
ارز می تواند بر قیمت تمام ش��ده 
و قیمت محص��ول نهایی در این 

صنعت اثرگذار باشد. 
صنع��ت  در  اف��زود:  وی 
خودروس��ازی برخ��ی خودروها 
ب��ا ارزب��ری کمت��ر و برخ��ی با 
ارزبری بیش��تر تولید می شوند. 
در قطعه س��ازی هم ب��ه همین 
ترتی��ب اس��ت. بنابرای��ن آنجا 
ک��ه خ��ودرو و قطع��ه، ارزبری 
بیش��تری دارد، افزایش نرخ ارز 
هم بر قیمت تمام شده آن تأثیر 
بیشتری خواهد داشت و طبیعتا 
بای��د منتظ��ر عرضه خ��ودرو با 

قیمت های متفاوت هم بود. 
قربان��ی ب��ا بیان اینک��ه نظام 
بانک��ی و پول��ی کش��ور نق��ش 
بسیار کلیدی در صنایع تولیدی 
دارد، گفت: مهم است که نظام 
کش��ور  اقتص��ادی  و  مالیات��ی 
تولیدی  واحده��ای  ب��ا  چگونه 
متأس��فانه،  می کنند.  برخ��ورد 
نظ��ام مالیاتی کش��ور همچنان 

تولید مح��ور نیس��ت و کم��ک 
چندانی به تولید نمی کند. 

وی اف��زود: اگر نظ��ام مالیاتی 
کش��ور به نیرویی بازدارنده برای 
تولید تبدیل شود، تولید با مشکل 
مواجه خواهد ش��د.  س��خنگوی 
با  شورای سیاست گذاری خودرو 
بی��ان اینکه این اتفاق منحصر به 
صنعت قطعه سازی و خودرو هم 
نیست، اظهار داشت: آمارها نشان 
می ده��د هرچه موانع پیش روی 
تولیدکنن��ده، از قانون کار گرفته 
ت��ا مباحث مالیات��ی و گمرکی و 
سیاست های بانک مرکزی، بیشتر 
ش��ود، ف��رار از تولی��د و صنعت 
بیش��تر می ش��ود.  س��خنگوی 
شورای سیاس��ت گذاری خودرو 
در پایان در خصوص چشم انداز 
صنعت خودرو گفت: اگر فعاالن 
و ذی نفعان صنع��ت خودرو در 
اج��رای برنامه های��ی ک��ه برای 
اقتص��اد و این صنع��ت تدوین 
شده، التزام عملی داشته باشند، 
می توان آینده بس��یار روش��نی 
برای صنعت خودرو متصور بود 
و این صنع��ت می تواند یکی از 
موتورهای محرکه اقتصاد کشور 
باش��د، چراکه یک صنعت مولد 
محس��وب می ش��ود و با انتقال 
مه��ارت،  توس��عه  تکنول��وژی، 
توس��عه امکان��ات و فرآیندهای 
تولید همراه اس��ت، لذا می تواند 
باع��ث رونق در اقتصاد کش��ور 

شود. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس از بررسی 
افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع 
و اصل نود مجلس خبر داد و گفت زیر بار 

افزایش قیمت خودرو نمی رویم. 
محمد رضا منصوری، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش 
4 تا 8 میلیونی قیم��ت خودرو ها، اظهار 
داش��ت: افزایش قیمت خودرو از س��وی 
خودروس��ازان اقدام��ی معقوالن��ه نبوده 
و قطع��اً این موضوع با حضور مس��ئوالن 
ذی ربط در کمیسیون های صنایع و اصل 

نود مجلس پیگیری می شود. 
وی با بیان اینکه برخی خودروسازان در 
اعالم قیمت خودمختار شده اند، افزود: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز باید در این باره 
به خودرو سازان تذکر دهد و جلوی افزایش 
قیمت را بگیرد تا این مسئله تأثیرات سوئی 

در جامعه ایجاد نکند. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع مجلس با 
بیان اینکه افزایش قیمت خودرو، دس��ت 
ش��رکت های خودرو س��ازی نیست، ادامه 
داد: اگ��ر ه��ر گ��روه بخواهد ب��ه صورت 
خودس��رانه قیمت خودرو را افزایش دهد 

کنترل قیمت ها در بازار از دس��ت خارج 
می ش��ود، لذا ه��ر گونه افزای��ش قیمت 
باید از س��وی مجمع قیمت گذاری یعنی 
ش��ورای رقاب��ت و س��ازمان حمای��ت از 
مصرف کننده انجام شود ولی تا زمانی که 
این مجمع تشکیل نشده هرگونه افزایش 
قیمت خ��الف قانون اس��ت و س��ازمان 

تعزیرات می تواند با آن برخورد کند. 
منص��وری در ادامه تأکی��د کرد: افزایش 
قیمت خودرو ها به این میزان هیچ توجیهی 
ندارد، چراکه هرگون��ه افزایش قیمت باید 
همراه با ارتقای کیفیت و امنیت خودرو ها 

باش��د که متأس��فانه ما علی رغ��م افزایش 
قیمت شاهد ارتقای این موارد نیستیم. 

نماین��ده م��ردم س��اوه در مجل��س با 
تأکید ب��ر اینکه افزای��ش بی رویه قیمت 
خودرو تبعات س��وئی در ب��ازار و جامعه 
خواهد داش��ت، گف��ت: افزای��ش قیمت 
خ��ودرو از س��وی خودرو س��ازان ب��دون 
هماهنگی صورت گرفت��ه و همانطور که 
رئیس کمیس��یون اصل نود عنوان کرد و 
نمایندگان مط��رح کردند به هیچ عنوان 
زی��ر بار افزایش قیمت خ��ودرو نخواهیم 

رفت. 

کارش��ناس صنعت خ��ودروی  ی��ک 
کش��ور با اش��اره به نق��ش قرارداد های 
جوینت ونچ��ر در صادرات خودرو گفت 
در قراردادهای جوینت ونچر که س��ال 
گذشته منعقد شد بحث صادرات مطرح 
ش��د و قرار بر این ش��د که شرکت های 
طرف قرارداد 30درصد از تولیدات خود 

را به صادرات اختصاص دهند. 
به گزارش پدال نی��وز، روح اهلل طالبی 
ب��ا خبرخ��ودرو اظه��ار  در گفت وگ��و 
داشت: نکته قابل تاملی که در خصوص 
قرارداد ه��ای  تولی��دی  خودروه��ای 
جوینت ونچ��ر وجود دارد این اس��ت که 
اغلب این خودروها، که قرار است تولید 
ش��وند، خودروهایی با برند قدیمی و یا 

محصول س��ال های قبل مثاًل 2001 یا 
2006 هس��تند که قبال تولید شده اند و 
حاال با تغییراتی در ظاهر یا ترکیب و با 
اضافه کردن کلمه new  به اس��م آنها 
قرار است به عنوان یک خودروی جدید 

تولید شوند. 
 وی افزود: ش��رکت های خودروس��از 
قبال روی این خودروه��ا کار کرده اند و 
در واقع پیک فروش آنها در دنیا گذشته 
اس��ت و با ایجاد تغیی��رات فیس لیفت 
روی این خودروها نمی توان آنها را یک 

خودروی جدید تلقی کرد. 
 وی ب��ا بی��ان اهمیت جدی��د بودن 
خودروه��ای جوینت ونچ��ر گف��ت: اگر 
خودروس��ازان بخواهن��د روی صادرات 

تکی��ه کنند بای��د روی ی��ک خودروی 
و  دنی��ا  روز  تکنول��وژی  ب��ا  و  جدی��د 
محصول��ی که ب��ازار ص��ادرات را رونق 

بخشد سرمایه گذاری کنند. 
خ��ودروی  ک��رد:  تصری��ح  وی   
از  صادرات مح��ور خودرویی اس��ت که 
یک س��و قابل رقابت با محصوالت سایر 
خودروس��ازی های دنیا باشد و از طرف 
دیگ��ر با قیمت ارزان و مناس��ب عرضه 

شود. 
 ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودروی 
کش��ور اذعان داش��ت: ص��ادرات واقعی 
زمان��ی رخ می ده��د که خودروس��ازان 
داخل��ی کام��اًل آزاد و ب��دون دخال��ت 
دولت بتوانند محصوالت شان را به سایر 

کشورها صادر نمایند. 
 وی در ادام��ه اف��زود: در حال حاضر 
خودروهای��ی که قرار اس��ت به صورت 
محصول مشترک تولید شوند نمی توانند 
خیلی در صادرات نقش مؤثری داش��ته 
باش��ند زیرا از یک طرف این محصوالت 
قدیمی هس��تند و از طرف دیگر با یک 
قیمت نامناس��ب و غیررقابتی در کشور 

تولید و عرضه می شوند. 
 وی در پایان تصریح کرد: اگر بخواهیم 
در هر صنعتی و از جمله صنعت خودرو 
پیش��رفت کنیم باید اوالً بر بنیه داخلی 
تکیه کنی��م، ثانیاً به بحث تحقیقات بها 
بدهیم و ثالث��ا خودروهایی تولید کنیم 

که توان رقابت داشته باشند. 

 مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی رود

شرط صادرات محوری تولیدات جدید خودروسازان چیست؟ 

خودرو؛ موتور محرکه اقتصاد کشور
دریچه

 6481 خودرو
چگونه ثبت سفارش شدند؟ 

گم��رک ایران با صدور بیانی��ه ای، ضمن اعالم اینکه 
»تمام خودروهای وارداتی به کشور طی سال 96، دارای 
مجوز ثبت سفارش معتبر بوده اند«، رسماً این سازمان را 
از تخلفات احتمالی رخ داده در ثبت سفارش خودروهای 

مورد نظر مبرا دانست. 
به گزارش کارپرس، داس��تان ب��ه چند هفته پیش 
برمی گردد، آنجاکه برخی رس��انه ها از تخلفی بزرگ در 
ثبت سفارش خودرو خبر دادند. طبق اخبار منتشرشده، 
بیش از 6 هزار و 400 دس��تگاه خ��ودروی وارداتی در 
زمانی ثبت سفارش شده اند که سایت مربوطه بسته بوده 

و طبعا امکان سفارش گذاری وجود نداشته است. 
به عبارت بهتر، در دوره حدودا شش ماهه ای که دولت 
سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، 
برخی ش��رکت های وارد کننده موفق به ثبت س��فارش 
خودروهای موردنظر خود شده اند. این به آن معناست 
که در بازه زمانی مورد نظر، س��ایت ثبت سفارش برای 
برخ��ی واردکنن��دگان خاص باز ش��ده و آنها موفق به 
س��فارش گذاری ش��ده اند. هرچند انتش��ار این اخبار، 
در ابت��دا واکنش خاصی را از س��وی دولت و س��ازمان 
توسعه تجارت نداشت، اما در نهایت مجتبی خسروتاج، 
رئیس سازمان توس��عه تجارت تأیید کرد که 6 هزار و 
481 دس��تگاه خ��ودرو خارجی به ص��ورت غیر قانونی 

ثبت سفارش شده اند. 
وی با اش��اره به اینکه حراست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در چندین نوبت نسبت به مورد تأیید نبودن 
برخی ثبت س��فارش ها، اطالع رسانی انجام داده، تأکید 
ک��رد: »اگرچ��ه در تیرماه س��ال 96 بارها اعالم ش��د 
ثبت سفارش خودرو متوقف است، اما برخی خودروهای 
ترخیصی از گمرک، پ��س از تاریخ اعالمی )بازه ای که 
سایت ثبت سفارش بسته بوده( سفارش گذاری شده اند.«
خسروتاج با تأیید بروز تخلف در این ماجرا اعالم کرد: 
»ش��رکت های وارد کننده ضمن بی اطالعی از اتفاق رخ 
داده، می گویند ثبت س��فارش از س��وی کارمندان آنها 

صورت گرفته است.« 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در نهایت با برحذر 
داشتن رس��انه ها از قضاوت های زودهنگام، تأکید کرد: 
»س��ازمان نیز بروز تخلف در ثبت سفارش خودروها را 
تأیید می کند، منتها برای مشخص شدن اینکه تخلفات 
موردنظر چگونه و با چه سازوکاری انجام شده اند، باید 

منتظر باشیم تا بررسی های الزم انجام شود.«
اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت در شرایطی 
بود که در ادامه مش��خص ش��د خودروه��ای دارای 
ثبت س��فارش غیر قانون��ی، تماما متعلق ب��ه دو برند 
خاص بوده ان��د که آنها نیز تاکن��ون واکنش خاصی 
به این اتهام نش��ان نداده اند؛ هرچند که خسروتاج از 
قول آنها عنوان کرده بود که ثبت س��فارش از س��وی 
کارمن��دان این ش��رکت ها صورت گرفت��ه و آنها در 
جریان تخلفات رخ داده نیستند، این پاسخ اما به هیچ 
وجه برای اف��کار عمومی قابل پذیرش نبود زیرا همه 
می دانستند که سایت ثبت س��فارش از تیرماه بسته 

شده و امکان سفارش گذاری وجود ندارد. 
با این حساب، مقامات ارشد شرکت های وارد کننده 
قطعاً از این موضوع )بسته بودن سایت ثبت سفارش( 
مطل��ع بوده ان��د و طبعا باید بابت ثبت س��فارش های 
انج��ام ش��ده در آن ب��ازه زمان��ی، از کارمندان خود 
توضیح می خواس��ته اند. در واق��ع نمی توان پذیرفت 
که ثبت س��فارش خودرو بدون اط��الع و هماهنگی 
با مقامات ارش��د ش��رکت های وارد کنن��ده، صورت 
گرفته باشد و به نظر می رسد کارمندان قبال از سوی 
مس��ئوالن باالدس��ت خود، از زمان دقیق باز ش��دن 
مقطعی سایت مطلع شده و اقدام به سفارش گذاری 
کرده اند. در این مورد، البته حراس��ت وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت نی��ز اعالم کرده ک��ه موضوع بروز 
تخلف در ثبت سفارش بیش از 6هزار و 400 دستگاه 
خودرو در دست بررسی قرار دارد و حال باید منتظر 
ماند و دید در نهای��ت زوایای این اتفاق عجیب، چه 

زمانی مشخص خواهد شد. 
اما در ش��رایطی که رقم 6 هزار و 481 دستگاه برای 
خودروهای دارای ثبت س��فارش غیر قانونی، از س��وی 
رس��انه ها اعالم و مورد تأیید مس��ئوالن ق��رار گرفت، 
چندی بعد، نایب رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو 
اعالم کرد تعداد این خودروها بیش��تر اس��ت. به گفته 
فرهاد احتشام زاد، طبق اطالعات انجمن واردکنندگان 
خودرو، در زمان بس��ته بودن س��ایت ثبت س��فارش، 
بیش از 15هزار دس��تگاه خ��ودرو به صورت غیرقانونی 

سفارش گذاری شده اند. 
اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اما 
در حالی بود که س��ازمان توسعه تجارت ایران واکنش 
کنایه آمی��زی به این ادعا نش��ان داد. این س��ازمان با 
اس��تقبال از انتش��ار مدارک مربوط به ثبت س��فارش 
غیر قانونی بیش از 15 هزار خودرو، تأکید کرد: »شایسته 
است، نایب رئیس محترم انجمن واردکنندگان خودرو 
ک��ه اطالع��ات دقیق ت��ری از واردات غیر قانونی و کار 
متخلف��ان خودرو دارند، هرچه س��ریع تر این اطالعات 
را در اختی��ار مقام��ات نظارتی و امنیتی کش��ور برای 
رس��یدگی الزم قرار دهند. بدیهی اس��ت، در غیر   این 
صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای 
انجمن به ذهن متبادر می شود.« این در شرایطی است 
که انجمن واردکنندگان خودرو هنوز واکنش��ی به این 
موضوع نش��ان نداده؛ بنابراین مش��خص نیست تعداد 
خودروهای دارای ثبت س��فارش غیر قانونی دقیقا چند 

دستگاه است. 

نقش مؤثر صادرات خودروهای 
داخلی در ارزآوری برای کشور

یک کارش��ناس صنعت خودروی کشور با اشاره 
ب��ه ارز آوری صنع��ت خودرو گف��ت در صورتی که 
صنعت خودروی داخل��ی بتواند محصوالت خود را 
به کش��ورهای مختلف از جمله کشور های همسایه 
صادر کند، قطعاً ش��اهد ارزآوری از س��وی صنعت 

خودروی داخلی خواهیم بود.  
ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو 
اظهار داشت: چنانچه خودروسازان داخلی خواستار 
افزای��ش ص��ادرات محصوالت خود هس��تند، الزم 
است محصوالتی با سطح کیفی باال، با طراحی های 
متنوع و رقابت پذیر تولید و به بازار بین الملل عرضه 

کنند. 
 وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان صادرات 
نسبت به واردات کاهش یافت، افزود: به رغم اینکه 
صنع��ت خ��ودرو، دومین صنعت بزرگ کش��ور در 
زمینه ارز آوری است، اما به دلیل رقابت پذیر نبودن 
محصوالت داخلی، خودروس��ازان توانایی صادرات 
محص��والت خ��ود را ندارند و ای��ن موجب کاهش 
صادرات و به دنبال آن کاهش ارز آوری شده است. 
 وی گف��ت: اس��تانداردهای خودروی��ی رو ب��ه 
افزایش است و کش��ورهای پیشرفته برای ماندن 
در عرص��ه رقاب��ت، خودروهایی ب��ا پلت فرم های 
جدید و با رعایت کلیه استانداردها در این رقابت 
ش��رکت می کنند؛ اما متأسفانه محصوالت صنعت 
خودروی داخلی نسبت به تغییرات و جهش هایی 
ک��ه در زمینه طراحی، س��اخت و تکنولوژی های 
خودروی��ی در س��طح جهان��ی رخ داده اس��ت، 
همچنان ثابت مانده اس��ت و روند بس��یار کندی 

را طی می کند. 
 این کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور اذعان 
داش��ت: یکی دیگ��ر از دالی��ل کاهش ص��ادرات 
محص��والت صنعت خودروی داخل��ی ناامن بودن 
بازار هدف بوده اس��ت؛ به عنوان مثال در گذش��ته 
کش��ور س��وریه از بازارهای هدف عمده صادراتی 
محصوالت خودرویی محس��وب می ش��د که پس 
از جنگ داخلی در آن کش��ور ای��ن روند صادرات 

متوقف شده است. 
 وی تصریح کرد: در صورتی که صنعت خودروی 
داخلی از تجربه کش��ورهای دیگر جهت تأمین نیاز 
ارز آوری اس��تفاده کند، قطع��اً می تواند در اقتصاد 
کشور نقش بسزایی داشته باشد که الزمه آن رفتن 
صنعت خودروی داخلی به س��مت خصوصی سازی 
است تا بتواند به یک صنعت بهره ور تبدیل شود. 

 وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبن��ی ب��ر میزان 
ارزآوری از مس��یر صادرات قطعه گفت: صادرات 
قطع��ه مس��لما در ارز آوری مؤث��ر اس��ت، ام��ا با 
مش��کالت زیادی روبه رو می ش��وند؛ از جمله این 
مشکالت تولیدکنندگان خودرو سعی می کنند با 
تأمین کنندگانی که محص��والت با کیفیت تولید 

می کنند شراکت کنند. 
 

برخورد با متخلفان
افزایش قیمت خودرو بدون مجوز 

ممنوع است
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
گفت در ص��ورت افزایش قیم��ت خودروهای زیر 
50میلیون توم��ان ب��دون مج��وز، این س��ازمان با 
ظرفیت ه��ای نظارتی خ��ود با متخلف��ان برخورد 

می کند. 
به گزارش مهر، س��یدمحمود نوابی در حاش��یه 
حق��وق  رعای��ت  گواهینام��ه  اعط��ای  همای��ش 
مصرف کنندگان اس��تان سمنان، ضمن بیان اینکه 
هیچ مجوزی ب��رای افزایش قیمت خودروهای زیر 
50 میلیون تومان صادر نش��ده اس��ت، تأکید کرد: 
به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده و مردم در 
صورت مشاهده افزایش قیمت این قبیل خودروها، 
آن هم بدون مجوز، با متخلفان برخورد خواهد شد. 
وی افزود: افزایش قیم��ت هرگونه خودرو بدون 
مجوز ممنوع محسوب می ش��ود لذا اگر موضوعی 
در فضای مجازی یا هر رسانه دیگر درباره افزایش 

قیمت خودرو مطرح می شود، شایعه خواهد بود. 
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
رس��یدگی به قیمت خودرو را رسالت این سازمان 
دانس��ت و تأکید ک��رد: در ایامی ک��ه تالطم بازار 
ارز مش��هود اس��ت، نظارت بر ان��واع قیمت گذاری 

خودروها نیز به صورت دقیق صورت می گیرد. 
نواب��ی با تأکید ب��ر اینکه برخی ش��ایعات برای 
افزای��ش قیمت خودرو بر تالطم بازار دامن می زند 
ک��ه این ام��ر برای جامعه بس��یار مضر محس��وب 
می ش��ود، تأکید کرد: نباید اجازه سوءاس��تفاده به 

برخی افراد در بازار خودرو داد. 
وی با ابراز اینکه ضوابط قیمت گذاری س��ازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنن��ده برای خودروهای 
واردات��ی نی��ز تعیین  و ابالغ  ش��ده اس��ت، گفت: 
نمایندگان رس��می خودروهای خارجی وارداتی به 
کشور در پایتخت یا مرکز استان ها هیچ گونه اجازه 

افزایش قیمت خودرو را ندارند. 
رئیس س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده درباره 
دو خودروساز ایرانی نیز، گفت: قیمت خودروهای 
این دو ش��رکت نیز باید به تأیید صنعت، معدن و 

اخبار
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شتاب دهنده فارابی به عنوان یکی از شتاب دهنده های مرکز شتابدهی 
ن��وآوری پارک فناوری پردیس معاونت علمی، حمایت از اس��تارتاپ های 

بورس را با امضا یک تفاهم نامه کلید زد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در مراس��م اختتامیه فین اس��تارز 2018 در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
مدیران س��ازمان بورس، شرکت رایان بورس 
و شتابدهنده فارابی حاضر شدند تا نخستین 
تفاهم نامه بخش خصوصی و دولتی با حمایت 
مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس 
معاون��ت علم��ی در ح��وزه اس��تارتاپ های 
بازار س��رمایه به امضا برس��د.  با امضای این 
تفاهم نامه اس��تارتاپ های بازار سرمایه از این 
پس می توانند مجوز فعالیت جداگانه دریافت 
کنند و همچنین دسترسی به زیرساخت های 

فنی بازار سرمایه از طریق استارتاپ فینوپا حاصل خواهد شد. 
در نمایشگاه فین استارز 2018 تفاهمنامه ای مابین شتابدهنده فارابی 
و ش��رکت رایان بورس منعقد شد. در این مراسم پویا کندری، مدیرعامل 

شتابدهنده فارابی و محمد قاسمی رئیس هیأت مدیره شتابدهنده فارابی 
به نمایندگی از بخش خصوصی و  استارتاپ های بازار سرمایه تفاهمنامه ای 
را با ش��رکت رایان بورس به نمایندگی از س��ازمان بورس و أوراق بهادار 

امضا کردند. 
اس��تارتاپ های ب��ازار س��رمایه تاکن��ون 
چالش ه��ای عدی��ده ای در خص��وص اخذ 
مجوز از س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر 
و فعالیت رسمی و قانونی در کشور داشتند. 
بر أس��اس این تفاهم نامه، طرفین توافق 
کردند ت��ا از طریق ش��رکت رای��ان بورس 
مجوزهای موقت و مورد تأیید سازمان صادر 
شود تا اس��تارتاپ های این حوزه بتوانند در 
مراجعه به مراجع قانونی، سازمان های دولتی 
و شرکت های فعال در این حوزه با اتکا بر این 
مجوزها به توسعه کسب وکار خود بپردازند. 

این توافق نام��ه، همچنین بر همکاری در 
زمینه، مش��اوره، انتقال و تولید فناوری؛ آموزش تخصصی منابع انسانی؛ 
ترویج، توس��عه و فرهنگ س��ازی و حمایت از پروژه ها و ایده های متقابل 

جهت سرمایه گذاری، تأکید خواهد داشت. 

رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان اردبی��ل از اولین رویداد 
شناس��ایی و تس��هیل کارآفرینی روس��تایی )اس��تارت آپ( در 
روزهای 19 الی 21 اردیبهش��ت ماه در دانش��گاه آزاد اسالمی 

اردبیل خبر داد. 
عبدالقی��وم  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
قلی پوری در جمع خبرنگاران با بیان 
ای��ن مطلب افزود: این رویداد با هدف 
شناسایی ایده های برتر و به کارگیری 
آن در اش��تغال روس��تایی اس��ت که 
می تواند تحول اساس��ی در روس��تاها 
و جلوگیری از مهاجرت ها ایجاد کند. 
به گفته رئیس پارک علم و فناوری 
اس��تان اردبیل، با بررسی و شناسایی 
ایده ه��ای برتر در ح��وزه دانش بینان 
روس��تایی ب��ه پن��ج ایده برت��ر مبلغ 
50میلی��ون ری��ال کم��ک بالع��وض 

اختصاص خواهد یافت. 
 وی ی��ادآور ش��د: ع��الوه ب��ر ایج��اد آموزش ه��ای الزم ب��ه 
شرکت کنندگان در این رویداد، ایده های برتر به سرمایه گذاران 

بخش خصوصی هم معرفی می شوند. 
قلی پ��وری اف��زود: رویدادهای اس��تارتاپ در دوره های بعدی 
در شهرستان ها و روس��تاهای بزرگ تا پایان سال تداوم خواهد 
یافت با این هدف که تحصیلکردگان 
روستایی در روستاهای خود اشتغال 
یابند و توس��عه و رونق اقتصادی در 

روستاها را رقم بزنند. 
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان 
اردبیل یادآور شد: تاکنون در استان 
در ح��وزه ن��رم افزاری 21 ش��رکت 
دانش بنیان راه اندازی شده و بیش از 
80 واحد فن��اوری هم برای دریافت 
گواهی ش��رکت دانش بنیان ثبت نام 

کردند. 
منظ��ور  ب��ه  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
داش��تن  و  تولی��دات  کیفی س��ازی 
ارتباط��ی تنگاتنگ با بازارهای جهانی نیاز اس��ت تا اصول مهم 
تجاری سازی و انبوه تولید در دستور کار شرکت های دانش بنیان 

قرار گیرد. 

با همکاری مرکز شتابدهی نوآوری

برگزاری نخستین رویداد استارت آپ روستایی در اردبیلحمایت از استارتاپ های بورس کلید خورد

اگر هنوز اس��تراتژی های بازاریابی خود برای س��ال جدی��د را نهایی نکرده اید، 
ماه های باقی مانده از س��ال بهترین فرصت اس��ت تا این کار را انجام دهید. اکنون 
بهترین زمان برای این اس��ت که بفهمید کدام بخش از اس��تراتژی قدیمی شما 
برای تان کارس��از بوده اس��ت و کدام بخش از این استراتژی نیز باید تغییر کند و 
آی��ا تکنیک هایی برای جایگزینی آنها وجود دارد یا خیر.  بر اس��اس یک گزارش 
منتش��ر ش��ده توس��ط مؤسس��ه بازاریابی محتوایی، 83درصد از بازاریابان نقش 
استراتژی محتوایی را در افزایش درآمد مؤثر می دانند. این درحالی است  که سال 
گذش��ته 74درصد از بازاریان چنین عقیده ای داش��تند. اما همانطور که اهمیت 
داش��تن یک اس��تراتژی بین بازاریابان در حال جا افتادن است، فقط 31درصد از 
آنها استراتژی های خود را مستندس��ازی می کنند.  برای افزایش ترافیک سایت، 
افزایش لیدها، افزایش وفاداری مشتریان و باال بردن سطح درآمد در سال جدید، 
بازبینی استراتژی محتوایی یک ضرورت است. بررسی کنید و ببینید کدام موارد 
کارساز بوده اند و همچنین فرصت های نهفته در دل ترندها را نیز شناسایی کنید.  
برای مثال، شرکت سیسکو تخمین می زند که محتوای بصری 82درصد از مصرف 
ترافیک اینترنت در س��ال 2021 را به خود اختصاص خواهد داد. در حال حاضر، 
74درصد از مصرف اینترنت به ویدئوها اختصاص دارد و الیو اس��تریم نیز سال به 
سال در حال افزایش است. این آمار و ارقام به شما می گوید که باید از ویدئوهای 
بیش��تر، اعم از زنده و ضبط شده، در اس��تراتژی بازاریابی محتوایی خود استفاده 
کنید. در ادامه چهار ترفند آورده شده است که به شما در تعیین استراتژی بازاریابی 

محتوایی برای سال جدید کمک می کند. 
1- استراتژی تان برای دستگاه های موبایل را مشخص کنید

در س��ال های گذشته، تمرکز واحدهای بازاریابی بیشتر روی این نکته معطوف 
بوده اس��ت که وب س��ایت هایی را بسازند که برای دس��تگاه های موبایل نیز قابل 
دسترسی باش��د. اما اکنون تغییراتی در این حوزه در حال وقوع است و بر اساس 
پیش بینی ها، دستگاه های موبایل 80درصد از مصرف اینترنت در سال 2018 را به 
خود اختصاص می دهند.  بنابراین به جای متمرکز کردن استراتژی روی دسکتاپ 
و سپس بهینه سازی برای موبایل، دقیقا عکس این روند را باید دنبال کنید. یعنی 
در ابتدا برای کاربران موبایل برنامه ریزی کنید و س��پس قابلیت های دسکتاپ را 
به آن بیفزایید. فارغ از تمام اینها، 80درصد از زمان مصرف ش��ده در ش��بکه های 
اجتماعی از طریق دستگاه های موبایل است. نسل هزاره و نسل Z  به هیچ عنوان از 
موبایل های خود جدا نمی شوند و 57درصد از کاربران نیز یک کسب وکار با طراحی 
ضعیف موبایلی را به دیگران پیشنهاد نمی کنند. نکته کلیدی در اینجا آن است که 
ابتدا رفتار مخاطب را بفهمید و سپس برای به چنگ آوردن فرصت ها، اولویت های 

خود را مشخص کنید. 
2- محتواهایی خالقانه تر و شخصی تر بنویسید

همانطور که باالتر هم گفتیم، محتواهای بصری نقش بسیار زیادی در موفقیت 
بازاریابی محتوایی ایفا می کنند، اما خالقیت ش��ما نیز فاکتور دیگری اس��ت که 
می تواند ضامن این موفقیت باشد. استفاده از محتواهای متنی به همراه محتواهای 
بصری در سال گذشته بسیار بین سایت های مختلف رایج بود، اما در سال جدید، 
نوع محتواهای بصری که شما پست می کنید و به اشتراک می گذارید اهمیت دارد. 
برای مثال، درحالی که اینفوگرافیک و ویدئوگرافیک ها عالی هستند، محتواهای 
زنده در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب می تواند تأثیر بیشتری روی موفقیت شما 
داشته باشد. مصرف کنندگان می خواهند محصوالت و سرویس هایی را از برندهایی 
که می شناس��ند خریداری کنند. به همین دلیل اس��ت که 61درصد از بازاریابان 
برنامه دارند تا از فیس بوک الیو و پریسکوپ استفاده کنند. 69درصد از بازاریابان 

نیز گفته اند که می خواهند در مورد ویدئوهای زنده اطالعاتی را کسب کنند. 
سعی کنید فعالیت های سازمانی خود را در قالب محتوا به مخاطبان نشان دهید. 

مثال می توانید از پشت صحنه فعالیت های سازمان ویدئو و عکس تهیه کنید و در 
ش��بکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. وقتی در مورد انواع دیگر محتوا، مانند 
ویدئوهای ضبط شده، تصاویر و وبالگ ها، صحبت می کنیم، فقط باید پست کردن 
محتواهای با کیفیت را مدنظر داشته باشید. 85درصد از بازاریابان عقیده دارند که 
پست کردن محتواهای باکیفیت و مفید دلیل اصلی موفقیت آنها در سال گذشته 
بوده اس��ت، بنابرای��ن روی ایجاد محتواهای اورجینال ک��ه بنابر نیازهای کاربران 

شخصی سازی شده اند و با احساسات آنها ارتباط برقرار می کند تمرکز کنید. 
3- خود را برای پلتفرم های جدید آماده کنید

اگر کس��ب وکار یا س��ازمان شما در سال گذش��ته از چت بات ها برای بازاریابی 
محتوایی استفاده نکرد، به شما پیشنهاد می کنیم در سال جدید استفاده از چت 
بات را مدنظر داشته باشید. چت بات ها کارایی خود را در سرویس دهی به مشتریان 

به اثبات رسانده اند و می توان از آنها در بازاریابی محتوایی نیز بهره گرفت. 
گزارش س��ال 2015 مرک��ز BI Intelligence نش��ان داد ک��ه پلتفرم های 
پیام رس��انی در میزان اس��تفاده پا به پای ش��بکه های اجتماعی به پیش آمده اند. 
به صورت ماهانه، بیش از 2.4 میلیون نفر از فیس بوک مسنجر و واتس اپ استفاده 

می کنند. 
اما چرا از بات ها برای دس��تیابی به مخاطبان هدف اس��تفاده نمی کنید؟ بات ها 
ابزارهای مؤثری برای افزایش وفاداری به برند، تعامل، فهم رفتار مخاطبان و حتی 
افزای��ش نرخ تبدیل هس��تند. همه این موارد گفته ش��ده دقیقا همان چیزهایی 
هستند که یک کمپین بازاریابی محتوایی برای موفقیت به آنها نیاز دارد. همچنین 

جست وجوی صوتی و استفاده از یادگیری ماشینی را نیز از یاد نبرید. 
این روزها پلتفرم های جدید در حال عرضه به بازار شبکه های اجتماعی هستند 
که غول های این حوزه را به چالش می کشند. یکی از این پلتفرم های جدید »ورو« 
نام دارد. ورو یک شبکه اجتماعی موبایلی بصری محور است که کاربردی همانند 
اینستاگرام دارد، ولی برخی از قابلیت ها و امکاناتی در آن وجود دارد که اینستاگرام 

فاقد آن هاست. 
4- به استفاده از ایمیل ادامه دهید

آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که بازاریابی ایمیلی هیچ سودی برای شما ندارد 
و بهتر اس��ت به جای تمرکز روی آن، تمرکز خود را روی ش��بکه های اجتماعی و 
وبالگ  قرار دهید؟ خب باید بگوییم که این فکر فقط در ذهن ش��ما نقش نبسته 
است و بازاریابان زیادی به این موضوع فکر کرده اند. اما اگر می خواهید ایمیل را از 
اس��تراتژی بازاریابی خود حذف کنید، بهتر است این آمار را بخوانید: 79درصد از 
بازاریابان گفته اند که ایمیل موفق ترین کانال توزیع برای آنها در سال 2017 بوده 
است. این آمار در مقایسه با شبکه های اجتماعی و وبالگ ها به دست آمده است. 
این به این معناس��ت که اگر نتایج الزم را از بازاریابی ایمیلی به دست نمی آورید، 

بهتر است رویکرد خود را تغییر دهید. 
روی ارس��ال ایمیل های هدف گذاری ش��ده، به خص��وص در رابطه با تاریخچه 
مش��ترک، تمرکز کنید. با شناسایی س��رویس ها و محصوالتی که شخص به آنها 
عالقه مند است، می توانید نوع محتوایی را که آنها دریافت می کنند شخصی سازی 
کنید. استفاده از بیگ دیتا و فناوری های هوش مصنوعی در این راه می تواند کمک 

زیادی به شما بکند. 
نتیجه گیری

محتواهای تعاملی بصری، چت بات ها، داستان س��رایی و افزایش شخصی سازی 
مواردی هس��تند که صحنه گردان بازاریابی محتوایی در سال 2018 خواهند بود. 
باید اس��تراتژی بازاریابی خود را به گونه ای طراحی کنید که شامل همه این موارد 

بشود، همچنین از استفاده از ایمیل نیز غافل نشوید. 
daartagency :منبع

به گزارش واشـنگتن پسـت، جان کوم مدیرعامل واتس اپ به دلیل اختالف با مدیران 
فیس بـوک بر سـر مالحظات حریم شـخصی، از سـمت خـود در این شـبکه اجتماعی 
کناره گیـری می کنـد. جان کوم، بنیانگـذار و مدیرعامل واتس اپ و عضـو هیأت مدیره 
فیس بوک، به تازگی در صفحه خود در این شـبکه اجتماعی نوشـت: »اکنون وقت رفتن 
من فرارسیده اسـت. من مدتی به مرخصی می روم تا به پیگیری عالیقم خارج از حیطه 
فناوری بپردازم؛ نظیر جمع آوری پورشه های نایاب مجهز به پیشرانه هواخنک، کار روی 

خودروهایم و انجام بازی ورزشی التیمیت فریزبی.«
به گزارش زومیت، این مطلب اندکی پس از آن منتشـر می شـود که واشـنگتن پست 
گـزارش داد جان کـوم به دلیل اختالفات با مدیریت فیس بوک بر سـر حریم شـخصی 
داده های کاربران واتس اپ و تضعیف رمزنگاری این پیام رسان، فیس بوک را ترک خواهد 

کرد. با این حال، کوم در یادداشت اخیر خود انگیزه اش از ترک فیس بوک را پنهان کرده 
اسـت. وی در ادامه گفت: »من همچنـان به حمایت از واتس اپ از بیـرون ادامه خواهم 

داد.« 
مـارک زاکربـرگ، مدیرعامل فیس بوک، به سـرعت نسـبت به خروج کوم از شـرکت 
واکنش نشـان داد و زیر پسـت فیس بوک او نوشـت: »جان، من دلتنگ همکاری بسیار 
نزدیکم با تو می شوم، من قدردان تمام زحمات تو برای کمک به اتصال دنیا و تمام آنچه 
به من آموختی از جمله رمزنگاری و توانایی آن در گرفتن قدرت از سیستم های متمرکز 
و پس دادن آن به مردم هستم. این ارزش ها برای همیشه در قلب واتس اپ جای خواهند 
داشـت.« این نظر بیشتر می کوشد اهمیت این ایده را که فیس بوک با تالش برای از بین 

بردن رمزنگاری، کوم را کنار زد، کاهش دهد. 

 راز موفقیت بازاریابی محتوایی در سال جدید
داشتن استراتژی است

جان کوم، مدیرعامل واتساپ، فیس بوک را ترک می کند

نگـــاه

بیست وس��ومین رویداد بانی تهران با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی 23 اردیبهشت ماه برگزار می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، بیست وس��ومین رویداد 
بانی تهران، روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 17:30 تا 20:30 
در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار می شود. مهمان این دوره 

رضا اربابیان، مؤسس استارتاپ شیپورخواهد بود. 
بانی تالش��ی اس��ت برای مشاهده س��بک زندگی و طرز فکر بانیان کشور و 
ترویج روحیه کارآفرینی. رویداد بانی با تولید محتوای ناب آموزش��ی و فضای 

شبکه سازی به راه اندازی کسب وکارها و استارتاپ ها کمک می کند. 

با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری

 بیست و سومین رویداد بانی تهران
برگزار می شود

پنجشنبه
13 اردیبهشت 1397

شماره 1055
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عضو هیأت عامل س��ازمان فناوری اطالعات با اش��اره به مشوق های 
دولت��ی ب��رای حمایت از کس��ب و کاره��ای نوپا، مش��وق های مالی 
را در ای��ن حوزه دارای کمترین اهمیت دانس��ت.  به گزارش ایس��نا، 

امیر ناظمی در نشس��ت خبری مس��ئوالن 
س��ازمان فناوری اطالعات ب��ا خبرنگاران با 
اشاره به تغییر سیاس��ت در حوزه تعامل با 
اس��تارت آپ ها، اظهار کرد: تغییر سیاستی 
که در حوزه استارت آپ ها اتخاذ شده است 
از طریق مقایس��ه وضعیت کش��ور با س��ایر 
کش��ورها بوده اس��ت. براساس شاخص های 
جهان��ی مهم تری��ن مس��ئله در ارتب��اط با 
ش��رکت های نوپا، ارتباط آنها با شرکت های 
بزرگتر جهانی بوده اس��ت.  وی اضافه کرد: 
همچنین مش��کالت مربوط به تأمین مالی 
کس��ب وکارهای نوپ��ا و همچنی��ن موان��ع 
موجود بر س��ر راه این ش��رکت ها از عوامل 

رشد نیافتن مطلوب آنها بوده است.  عضو هیأت عامل سازمان فناوری 
اطالعات با اش��اره به مصوبه هیأت دولت در زمینه اس��تارتاپ ها، بیان 
کرد: اصل این مصوبه با عنوان فواید اس��تارتاپ  تعیین می شود تا این 

اس��تارتاپ ها بتوانند فارغ از مس��ائل مربوط به بیمه و مالیات در زمان 
مشخص و تا سقف مالی محدودی فعالیت کنند.  ناظمی با بیان این که 
این مصوبه فرصت رجیس��تر شدن را برای استارتاپ ها فراهم می کند، 
اظه��ار کرد: این مصوب��ه کمک می کند تا 
اس��تارتاپ ها بتوانن��د از حق��وق مالکیت 
فکری هم اس��تفاده کنن��د. همچنین در 
رابطه ب��ا صندوق ه��ای خطرپذیر مربوط 
به اس��تارتاپ ها، ما مطابق با تجربه جهانی 
صندوق ه��ای دولت��ی را ب��ا صندوق های 
خصوصی و آنها را با کس��ب وکارهای نوپا 
متصل خواهیم کرد، چ��را که در غیر این 
صورت پتانس��یل فساد و اشتباه پذیری در 

این سیستم صندوق ها بیشتر می شود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به مش��کالت 
اس��تارتاپ ها نی��ز بیان کرد: 15 مش��کل 
اساس��ی را بر سر راه توس��عه استارتاپ ها 
شناس��ایی کرده ایم که مهم ترین آنها مس��ائل آنها مرب��وط به بیمه و 
مالیات اس��ت. در همین راس��تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت 

می توانسته است کسب وکارها را از دادن مالیات معاف کند. 

اس��تاندار مرکزی گفت: در راس��تای دس��تیابی به وضعیت مطلوب 
توس��عه شهری و تأمین زیرس��اخت های آن، حمایت از سرمایه گذاران 

حوزه شهری در استان مرکزی با جدیت دنبال می شود. 
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده 
در نشس��ت هم اندیش��ی با س��رمایه گذاران 
ش��هر اراک اظهار داشت: خوش��بختانه در 
حال حاضر اس��تان مرک��زی آمادگی کامل 
برای هم��کاری همه جانبه و حمایت اصولی 
از نخب��گان اقتصادی و س��رمایه گذاران در 

طرح های شهری دارد. 
اس��تاندار مرک��زی اف��زود: روند رش��د و 
توس��عه ش��هری اراک بای��د پی��ش از این 
کلی��د می خورد و هم اکنون متأس��فانه این 
ش��هر به نسبت س��ایر مراکز اس��تان ها در 
حوزه زیباسازی شهری، طرح های عمرانی، 
گردش��گری، فضای س��بز و اماکن تفریحی 

پیشرفت چندانی نداشته است. 
آقازاده بیان کرد: در حال حاضر شهر اراک در میان مراکز استان های 
کشور از نظر امکانات زیرساختی و ساختار شهری رتبه مطلوبی ندارد، 

درحالی ک��ه از نظر فرهنگی و تاریخی ظرفیت باالیی دارد که باید این 
ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد. 

وی خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن رابط��ه و به منظور رش��د و ارتقای 
مرکز اس��تان از نظر ش��هری و همچنین 
ام��ور  تس��هیل  اس��تان،  نق��اط  س��ایر 
کارآفرینی و س��رمایه گذاری برای حضور 
و فعالی��ت هدفمند نخب��گان اقتصادی و 

سرمایه گذاران مدنظر قرار دارد. 
اس��تاندار مرکزی تصریح ک��رد: در این 
زمین��ه تعام��ل و همکاری دس��تگاه های 
اجرایی و سرمایه گذاران خروجی مطلوبی 
در راس��تای توسعه ش��هری اراک را رقم 
می زند و این تعامل باید روز به روز تقویت 

شود تا به نتیجه مطلوب دست یابیم. 
آق��ازاده در بخ��ش دیگر س��خنان خود 
با اش��اره به طرح 55 مت��ری اراک، اظهار 
داش��ت: اجرای طرح 55 متری اراک با تأخیر دو دهه ای همراه ش��ده 
و س��اکنان و مالکان محدوده این طرح در بالتکلیفی هستند، بنابراین 

باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. 

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات خبر داد

تغییر سیاست دولت درباره استارتاپ ها
استاندار مرکزی: 

حمایت از سرمایه گذاران حوزه شهری در مرکزی با جدیت دنبال می شود

تحقیقات دانش��گاه نیو س��اوت ولز اس��ترالیا نش��ان می دهد برخی از 
ویژگی های افرادی که به اختالالت روانی مبتال هس��تند، امتیاز و مزیت 

مثبتی در دنیای کارآفرینی است. 
هم��ه اف��راد روان پریش، نه قاتل و جنایتکارند و ن��ه حتی از رفتارهای 
خشونت آمیز لذت می برند. درواقع بسیاری از آنها می توانند با بهره گیری از 
ویژگی های منحصربه فرد خود، در برخی از زمینه ها نظیر قدرت سیاسی، 
جمع آوری ثروت و اعتبار اجتماعی و گاهی راه اندازی یک کسب وکار عالی، 

پیشرفت خیره کننده ای داشته باشند. 
در ای��ن مطلب می خواهیم بر یک مقاله روان شناس��ی مروری داش��ته 
باشیم. عده ای از روانشناسان معتقدند که ایده »روانی« خواندن افراد، یک 
تئوری معیوب اس��ت و متخصصان باید این اف��راد را در زمینه اختالالت 

شخصیتی جامعه گریزی موردتحقیق قرار دهند. 
بااین حال مقاله فوق، فرض اولیه را بر این می گذارد که حداقل در ادراک 
عامه م��ا، افراد »روانی- روان پریش«، وجود دارند. س��ؤال این اس��ت: آیا 

اختالالت روانی پتانسیل کارآفرینی را باال می برد؟ 
خصوصیات بیماران روانی

متدولوژی س��نتی تشخیص افراد روان پریش، یک ابزار شناختی به نام 
چک لیس��ت Hare اس��ت که مجموعه ای از رفتارهای خاص بیماران را 
ارزیابی می کند. این فهرست در طول زمان به روزرسانی شده است و حاال 
با عنوانPCL-R )چک لیست بازنگری شده هیر( شناخته می شود. برخی 

از مهم ترین نشانه های ذکرشده در این فهرست عبارت اند از: 
- فریبندگی سطحی

- خودبزرگ بینی
- نیاز دائمی به انگیزش و تحریک

- دروغگویی در سطحی آسیب زننده
- حیله گری

- تمایل و توانایی اداره دیگران
- عدم پشیمانی یا احساس گناه
- محدودیت واکنش های عاطفی

- عدم همدلی
- مشکالت رفتاری در دوران کودکی
- اقدامات ناگهانی و بدون فکر قبلی

- فقدان اهداف مؤثر و واقع بینانه در بلندمدت
- سبک زندگی انگلی

- عدم مسئولیت پذیری در خصوص اقدامات خود
همانطور که می بینید، بعضی از این ویژگی های برای حرفه کارآفرینی 

مفید و سودمند هم هستند. اما تحقیقات روان شناسی چه می گوید؟ 
یافته های عینی

مطالعات دانشکده کسب وکار دانش��گاه نیو ساوت ولز استرالیا در سال 
2013 نش��ان می داد ک��ه کارآفرینان و افراد مبتال ب��ه اختالالت روانی، 
درزمینه ریسک پذیری استراتژی های مشابهی در پیش می گیرند. صرف  
نظر از اینکه فرصت های ریسک پذیر موجود به پاداش یا آسیب ختم شود، 
هر دو گروه مش��کالت و چالش ها را می پذیرفتند و بدون ترس، به تالش 

خود ادامه می دادند. 
شایان ذکر است که این تحقیقات آکادمیک، روان پریشی و کارآفرینی را 
دو مفهوم و مقوله کامال متمایز می داند و صرفا یک ویژگی مشترک در هر 

دو گروه را مورد بررسی قرار می دهد: رفتار مخاطره آمیز. 

اما تحقیقات دانش��گاه نیو ساوت ولز، تنها به تحلیل رابطه کارآفرینی و 
اختاللت روانی نمی پردازد. جان رانسون، نویسنده کتاب »تست اختالالت 
روانی: س��فری از میان جنون صنعت« نش��ان می دهد که وقوع مشکالت 
روانی در بین مدیران عامل، حدود 4درصد است؛ دقیقا چهار برابر بیشتر از 
مردم عادی. مطالعات پائول بابیاک، روان شناس و مربی مدیران اجرایی در 
سال 2011 نیز این ادعا را تأیید می کند. بابیاک دریافته بود که از هر 25 
مدیرعاملی که مورد بررس��ی های علمی قرار گرفته بودند، یک نفر عالئم 

کامل روان پریشی را بروز می داد. 
مقاله ای که توس��ط بابیاک و مری الن اوتول منتشر شد، علت موفقیت 
مداوم مدیرانی را که به اختالالت روانی دچار بودند مورد بحث قرار می داد. 
بی ش��ک توانایی این افراد در کنت��رل مداخله گرانه افراد دیگر، یک امتیاز 
محسوب می شد. این افراد با بهره گیری کامل از استعدادها و دانش خود، 
به معامله گران بی نظیری تبدیل می شدند و به سهولت تیم را به اطاعت از 

دستورات خود وامی داشتند. 
رفتارهای انگیزش��ی و آنی این افراد، باعث می ش��ود ریس��ک  بیشتری 
بپذیرند و در یک محیط رقابتی، جسورانه تر عمل کنند یا کسب وکار خود 
را با قدرت بیش��تری هدایت کنند. مهم تر اینکه گرایش های حیله گرانه و 
مداخله جویانه این افراد، به آنان چهره ای کاریزماتیک می بخشد که باعث 
می ش��ود همکاران و همتایان آنها، قادر به دی��دن دیگر تمایالت زیان بار 

آنها نباشند. 
در این مقاله بابیاک و اوتول در مورد معایب و مضرات مش��کالت روانی 
رهبران ش��رکت ها )نظیر فقدان دید بلندمدت( نیز صحبت کردند. گرچه 
گاهی این رفتار مش��کل آفرین نیز به درستی تعبیر نمی شود. افراد روانی، 
اهداف بلندپروازانه ای را مطرح می کنند که ممکن است رفتاری الهام بخش 
تفسیر ش��ود. همچنین عدم واکنش های عاطفی- احساسی این افراد، به 

قدرت آرامش آنها در دوران فشار و سختی نسبت داده می شود. 
اگر سیاست را یک حوزه مشابه و مرتبط با کسب وکار بدانیم، می بینیم 
افرادی که مس��لما ب��ه اختالالت روان��ی دچارند، تا چه ح��د حمایت و 
هواداری دیگران را جلب می کنند. تاکتیک های بی باکانه و ریسک پذیر و 
تصمیم گیری های منطقی و به دور از احساسات، به افراد کمک می کند در 

هر حرفه ای پیشرفت کنند. 
پیش بینی های احتیاطی

جمع بندی و نتیجه گیری همه این تحقیقات، روش��ن به نظر می رسد. 
اختالالت روانی باوجود آسیب های بالقوه ای که به اعضای یک سازمان وارد 
می کند، رهبران و کارآفرینان بهتری می سازد. شما چه فکر می کنید؟ چه 
ویژگی هایی در خودتان می شناس��یدکه برای اداره کسب وکار، یک مزیت 

محسوب می شوند؟ 
پیش از اینکه به این سؤال پاسخ بدهید، باید بدانید که روان پریشی یک 
مسئله سیاه وسفید نیست و مثل سایر پدیده های روان شناختی، در طیف ها 
و بینش های متفاوت و وس��یعی جلوه پی��دا می کند. تنها یک متخصص 
حرف��ه ای و کارآزموده می تواند تأیید کند که چه کس��ی، به چه اختاللی 

مبتال است. 
ش��اید اگر کنترل تمایالت خود را در دس��ت داش��ته باشید، سبک 
رهب��ری خود را بشناس��ید و اج��ازه ندهید روی تاری��ک گرایش های 
درونی، به کس��ب وکار ش��ما آس��یب بزند، به کارآفرین و رهبری عالی 

تبدیل شوید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

کرد. با این حال، کوم در یادداشت اخیر خود انگیزه اش از ترک فیس بوک را پنهان کرده 
اسـت. وی در ادامه گفت: »من همچنـان به حمایت از واتس اپ از بیـرون ادامه خواهم 

داد.« 
مـارک زاکربـرگ، مدیرعامل فیس بوک، به سـرعت نسـبت به خروج کوم از شـرکت 
واکنش نشـان داد و زیر پسـت فیس بوک او نوشـت: »جان، من دلتنگ همکاری بسیار 
نزدیکم با تو می شوم، من قدردان تمام زحمات تو برای کمک به اتصال دنیا و تمام آنچه 
به من آموختی از جمله رمزنگاری و توانایی آن در گرفتن قدرت از سیستم های متمرکز 
و پس دادن آن به مردم هستم. این ارزش ها برای همیشه در قلب واتس اپ جای خواهند 
داشـت.« این نظر بیشتر می کوشد اهمیت این ایده را که فیس بوک با تالش برای از بین 

بردن رمزنگاری، کوم را کنار زد، کاهش دهد. 

این اقدام کوم مبنی بر ترک فیس بوک سه سال و نیم پس از تصاحب واتس اپ توسط 
این شـبکه اجتماعی انجام می شود؛ بدین مفهوم که کوم احتماال درصد زیادی از سهام 
خـود را واگذار کرده و انگیزه های مالی اش بـرای باقی ماندن در فیس بوک کاهش یافته 

است. 
هنوز مشخص نیست که با خروج کوم چه بر سر صندلی وی در هیأت مدیره فیس بوک 

خواهد آمد یا چه کسی به عنوان مدیرعامل واتس اپ جایگزین او خواهد شد. 
بر اسـاس برخی گمانه زنی ها، نیراج آرورا، مدیر اجرایی کسب وکار واتس اپ و یکی از 
مدیران سـابق گوگل که در سـال 2011 به واتس اپ پیوست، نامزد احتمالی برای تصدی 
پسـت مدیرعاملی این پیام رسان محسوب می شـود. یکی از منابع آگاه وی را به عنوان 

فرد شماره 4 در واتس اپ معرفی می کند. 

تأثیر مثبت اختالالت روانی در پتانسیل های کارآفرینی

جان کوم، مدیرعامل واتساپ، فیس بوک را ترک می کند

دریچـــه

روی��داد کارآفرینی »هم نت فاض��الب« با همکاری بنی��اد نخبگان اصفهان 
و دانش��گاه صنعت��ی اصفهان برگزار ش��د.  به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
بنی��اد ملی نخبگان، روی��داد کارآفرینی »هم نت فاضالب« ب��ا همکاری بنیاد 
نخب��گان اصفهان و دانش��گاه صنعت��ی اصفهان به مدت س��ه روز با محوریت 
»متناسب سازی ساخت پکیج تصفیه فاضالب با نیازها و دانش روز«، »کنترل 
و حذف سوس��ری ها در ش��بکه فاضالب«، »بهسازی و بازس��ازی شبکه های 
فاض��الب با تأکید بر بومی س��ازی روش ها«، »کنترل و حذف بو در ش��بکه و 
تصفیه خانه های فاضالب« و »کنترل خوردگی در شبکه فاضالب« و با حضور 
کارشناسان، ایده پردازان، مسئوالن، اس��اتید، دانشجویان و سرمایه گذاران در 

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. 

فضایی برای مواجه شدن با مسائل واقعی

رویداد کارآفرینی هم نت فاضالب برگزار شد
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اینس��تاگرام پلتفرمی است که شاهد 
رشدی ش��گرف بوده است. در حقیقت، 
در طول سال گذشته جامعه اینستاگرام 
به بی��ش از 400 میلیون کاربر رس��ید، 
در  برندس��ازی  طری��ق  از  بنابرای��ن 
اینستاگرام می توانید برند خود را متمایز 

کنید. 
تأثیرگ��ذار  دسترس��ی  برخ��الف 
اینستاگرام، بس��یاری از صاحبان کسب 
و کار همچنان در حال چش��م پوشی از 
پتانسیل بازاریابی آن هستند. در نتیجه، 
آنه��ا س��طوح عال��ی مدیری��ت، آگاهی 
از برند، و حتی س��ود بالق��وه آن را رها 

می کنند. 
اما چرا؟ 

فقط ظ��رف 12 ماه، می توان از طریق 
دنبال کننده   400،000 به  اینس��تاگرام 
برای بنیان گذاران دس��ت یافت که خود 
منجر به باالی 70،000 تصدیقیه ایمیل 
می ش��ود. در آخر دوره تقریبا 30درصد 
از کاربران از طریق صفحه اینس��تاگرام 
به سایت شرکت ها مراجعه خواهند کرد. 
کارکرد اینس��تاگرام تأیید شده است 
و شرکت های بس��یاری برای برندسازی 
خود از آن اس��تفاده کرده اند، حاال نوبت 
شماس��ت ک��ه آن را عمل��ی کنی��د. در 
ادام��ه چهار روش برای س��اختن برند و 
کس��ب وکار در اینس��تاگرام مطرح شده 

است. 
با تکمیل شراکت استراتژیک 

دنبال کردن از اینستاگرام خود را 
گسترش دهید

یکی از بزرگ ترین موانع برای بیش��تر 
کاوش های بازاریابان در مورد اینستاگرام 
آن است که نمی دانند چگونه باید برای 
خود دنبال کننده ای ایجاد کنند. گذشته 
از ای��ن، بدون داش��تن حج��م باالیی از 
دنب��ال کنندگان، این ش��بکه اجتماعی 

چگونه می تواند کانالی اثربخش باشد. 
اما براس��اس تجربه از زمان راه اندازی 
حس��اب کاربری شرکت یا برند، افزایش 
دادن تع��داد دنبال کنندگان آنقدر که به 
نظر می آید پیچیده نیست. یک تاکتیک 
مش��خص وج��ود دارد ک��ه از طریق آن 
می ت��وان دنبال کنندگان اینس��تاگرام را 
فقط ظرف چند هفته به تعداد 10،000 

نفر رساند: با س��ایر کاربران اینستاگرام 
همکاری و شراکت کنید. 

برای ش��روع، لیس��تی از حساب های 
کاربری مش��هور در اینس��تاگرام که به 
مخاطبان مورد هدف ش��ما دسترس��ی 
دارند، تهیه کنید. زمانی که آنها را یافتید 
می توانید با آنها همکاری داش��ته باشید 
به این صورت که از این کاربران مشهور 
بخواهی��د از صفحه اینس��تاگرام ش��ما 
عکس��ی بگیرند و در صفح��ات خود به 
اش��تراک بگذارند )shout-outs(. این 
کار می تواند همراه ب��ا پرداخت یا حتی 
بدون پرداخت وجه هم صورت گیرد. در 
زیر دو نوع مختلف )shout-outs(  را 

معرفی خواهیم کرد. 
 اشتراک گذاری عکس از صفحه 
اینستاگرام  بدون پرداخت وجه

پرداخت  بدون  اش��تراکی  ش��ات های 
معم��وال ب��ا ن��ام اش��تراک گذاری برای 
  )share for share( اش��تراک گذاری
شناخته می ش��وند. شما حساب کاربری 
یکدیگر را به اش��تراک می گذارید و هر 
دو شما دنبال کنندگان خود را به بازدید 
و دنبال کردن صفحه اینستاگرام دیگری 
تش��ویق می کنید. شما به مخاطبان آنها 
دسترس��ی پیدا می کنید و آنه��ا نیز به 

مخاطبان شما دسترسی می یابند. 
برای ش��روع با ش��ات های اش��تراکی 
)shout-outs(  ب��دون پرداخ��ت، بر 
روی کاربرانی که دسترس��ی مش��ابه با 
ش��ما دارند تمرکز کنی��د. صاحبان این 
حساب های کاربری پذیرش بیشتری در 
قبال همکاری اش��تراک گذاری دارند، تا 
زمانی ک��ه هر دو طرف به گونه ای تقریبا 

یکسان منفعت کسب کنند. 
اما اگر می خواهید دست پر به کاربران 
خود دسترس��ی داشته باش��ید، ممکن 
اس��ت بخواهید پرداخت برای شات های 
اشتراکی )shout – outs(  را امتحان 

کنید. 
شات های اشتراکی  پرداختی

اگ��ر بودجه ای برای ش��بکه اجتماعی 
نداشته باش��ید، ممکن اس��ت بخواهید 
از بهره ب��رداری از این م��ورد صرف نظر 
 shout( کنید، اما ش��ات های اشتراکی
outs –(  می تواند روش��ی بس��یار عالی 

برای دس��تیابی به هزاران دنبال کننده و 
جذب سریع آنها باشد. 

ب��ا اس��تفاده از ش��ات های اش��تراکی 
)shout – outs(  پرداخت��ی، ه��دف 
ش��ما در م��ورد داش��تن تعداد بیش��تر 
کارب��ران با س��طح تعامل ب��اال به وقوع 
می پیوندد )حساب های کاربری که 2 تا 
3درصد از دنبال کنندگان آن محتوای به 

اشراک گذاشته شده را بپسندند.
اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه برای 
 shout –( ش��ات های اش��تراکی خود
outs(  درخواس��ت اقدام به عمل کنید 
ت��ا به ای��ن واس��طه صاحب حس��اب از 
دنبال کنندگان خود بخواهد در خصوص 
این اشتراک گذاری اقدام به عمل کنند. 
بهترین استراتژی آن است که از صاحب 
حس��اب کاربری بخواهی��م به مخاطبان 
خود بگوید صفح��ه اجتماعی مورد نظر 

را دنبال کنند. 
همانط��ور که ب��رای اولین بار ش��روع 
به دس��تیابی ب��ه ه��زاران دنبال کننده 
می کنید، می توانی��د آن دنبال کنندگان 
را به س��مت وب س��ایت خود، تعامل با 
برندتان و وارد کردن اطالعات ش��ان در 

لیست ایمیل های تان هدایت کنید. 
تکمیل لیست ایمیل با 

ترغیب دنبال کنندگان به ثبت 
اطالعات شان

ضروری��ات  از  ایمیل��ی  بازاریاب��ی 
کس��ب وکار در حال پیش��رفت اس��ت. 
در ای��ن روش لیس��ت ایمی��ل ش��ما با 
استفاده از اطالعات مشتریان تان تکمیل 
می ش��ود. آنها طرفداران ش��ما هستند؛ 
افرادی که محصوالت و خدمات ش��ما را 

خریداری می کنند. 
اینس��تاگرام به یک محرک مهم برای 
ثبت کننده های ایمیل برای بنیانگذاران، 
تبدی��ل ش��ده اس��ت، ترغیب ح��دودا 
15 ت��ا 30ه��زار دنبال کنن��ده به ثبت 
اطالعات ش��ان در هر ماه اثر بسزایی در 

عملیات ترفیع شما خواهد داشت. 
اگر با محدودیت های اینستاگرام آشنا 
باش��ید، ممکن اس��ت تعجب کنید که 
چطور این کار امکان پذیر است. گذشته 
از این، اینستاگرام امکان لینک دادن به 

توضیحات عکس را ندارد. 

اینجاس��ت ک��ه نقش ی��ک بیوگرافی 
خوب تعریف شده مشخص می شود. 

ترغی��ب  کس��ب وکارها  از  بس��یاری 
کاربران ب��رای کلیک بر روی لینک های 
بیوگرافی شرکت ش��ان در اینستاگرام را 
امری سخت می پندارند، چراکه گرایش 
به س��مت سرش��ار ک��ردن بیوگرافی از 
س��خنان کهنه و خوب است. سنت ها را 
بشکنید و بیوگرافی )قسمتی که هنگام 
باز ک��ردن عکس حس��اب کارب��ری به 
نمایش در می آید و ح��اوی توضیحاتی 
در مورد آن اس��ت( خ��ود را به گونه ای 
بنویس��ید ک��ه ان��گار داری��د مطلبی را 
در صفح��ات اجتماع��ی ب��ه اش��تراک 
می گذاری��د: کوتاه، مفید، جمع و جور و 

جالب توجه.
ی��ک راز س��اده در آن نهفته اس��ت: از 
طریق بیوگرافی تان، از یک اقدام به عمل 
مخصوص به همراه )URL(  به یادماندنی 
اس��تفاده کنی��د که کاربران را به س��مت 
صفحات سایت تان هدایت کند، سپس آن 
بازدیدکنندگان را از طریق تأمین صفحاتی 
که آنها مورد بازدید قرار می دهند از طریق 
ایج��اد ارزش در آن، ترغیب کنید. باید به 
گونه ای عمل کنید که ارزش بس��یاری را 
ب��ه ازای هر کلیک ب��ه بازدیدکنندگان از 
سایت و صفحات اجتماعی خود برسانید. 
وج��ود )URL(  در بیوگرافی، کاربران را 
به صفحات��ی هدایت می کند ک��ه آنها را 
برای پیش��نهادها و دوره های رایگان ثبت 

نام می کند. 
کافی اس��ت سیستمی ایجاد کنید که 
نه تنها منج��ر به تش��ویق کاربران برای 
کلیک کردن روی لینک بیوگرافی ش��ما 
ش��ود، بلکه آنها را به س��مت محتوایی 
س��ودمند هدای��ت کند، از طری��ق قرار 
دادن گزینه ه��ای اق��دام ب��ه عم��ل بر 
روی توضیح��ات عکس خود ش��روع به 
تحریک کاربران به سمت بیوگرافی خود 
کنید. عکس ش��ما کاربران را به س��مت 
بیوگرافی ت��ان هدایت می کند، بیوگرافی 
لینک سایت تان را به آنها نشان می دهد 
و این لینک آنها را به س��یل عظیمی از 

ارزش های پیشنهادی هدایت می کند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

چگونه با استفاده از اینستاگرام برند خود را بسازیم )1(
مسائل نژادی مسبب تعطیلی 8 

هزار شعبه استارباکس
در پی راه اندازی دوره آموزش��ی مواجهه با تعصب 
ن��ژادی در اس��تارباکس در روز 29 م��اه مه، 8 هزار 
ش��عبه آن در ایاالت متحده آمریکا تعطیل خواهند 

شد. 
ای��ن حرک��ت پس از آن انجام ش��د ک��ه در یکی 
از ش��عبه های اس��تارباکس در فیالدلفی��ا، دو م��رد 
سیاهپوس��ت دستگیر ش��دند. گزارش ها حاکی از به 
انتظار نشستن دو مرد در یکی از شعبه های فروشگاه 
برای مالقات با یکی از دوس��تان خود هس��تند. آنها 
هن��وز هیچ چیز را س��فارش ن��داده بودند که پلیس 
از راه رس��ید و یک س��ری اتهامات نژادی را به آنها 

نسبت داد. 

حاال، بزرگ ترین فروش��گاه قه��وه در جهان تالش 
می کن��د تا با آمورش 175هزار نفر از کارمندان خود 
درباره روش جلوگیری از تبعیض نژادی در شعبه های 

خود تنش ها را آرام سازد. 
ب��ه گفته مدیر اجرایی ش��رکت، کوین جانس��ون، 
درحالی که این قضیه محدود به اس��تارباکس نیست، 
مدی��ران و کارمن��دان آن متعه��د به مش��ارکت در 
راه ح��ل مقابله با تبعیض نژادی ش��دند. او همچنین 
بابت بازداش��ت ها یک عذرخواهی عمومی را منتشر 

کرده است.  

سرویس خبری اشتراک ماهانه 
Apple در راه است

بنا بر گزارش ه��ای دریافتی، Apple  بزرگ ترین 
ش��رکت فعال در عرصه فن��اوری، قص��د راه اندازی 
س��رویس خبری اشتراک ماهانه اعالی خود در سال 

آینده را دارد. 
این سرویس به سبک مجله در قالب یک نسخه به 
روز ش��ده از نرم افزار Apple News  در دسترس 
خواه��د بود. ای��ن کار با اس��تفاده Apple از خرید 
سرویس Texture میسر خواهد شد. این سرویس 
اش��تراک مجله ب��ه کاربران اجازه اش��تراک بیش از 
200 عنوان مجل��ه فقط به قیمت ماهانه 9,99 دالر 

را می دهد. 
به حرکت فوق می توان به عنوان فشار بیشتر برای 
درآمدزای��ی افزون تر از محتوای آنالین و خدمات آن 
نگاه کرد. بخشی از درآمد اشتراکی به ناشران مجله 

می رسد. 
دنیای پیشنهادی جدید Apple کارکردی مشابه 
 Apple ب��ا س��رویس پخش موس��یقی و ویدئ��وی

Music را دارد.  

Ikea مهمانی ارواح با پارچه های
وقتی زمان انتخاب پارچه برای خانه شما فرا برسد، 
ت��رس از تفاوت با دیگران می تواند ب��ه دل راه یابد. 
اگر کاری جس��ورانه را انجام دهید و نتیجه مثبتی را 
نبینید چه می ش��ود؟ جای تعجب نیست اگر بیشتر 
ما ش��رایط را ایمن، مطمئن و دکوراسیون را خنثی 
نگه داریم. مش��کل اینجاس��ت ک��ه خانه های مان به 
جای نمایش جلوه ای از ش��خصیت ما، به شخصیت 
دیگران شباهت دارند: در Ikea مدیران و کارمندان 
بر این باورند که امضای شما باید پای اتاق تان باشد. 
این همان چیزی اس��ت که منزل شما را منحصر به 
 The فرد می کند بنابراین در قس��مت بعدی کمپین
Wonderful Everyday، این شرکت همه مردم 
را به خلق ش��گفتی با پارچه و برگزاری یک مهمانی 

ارواح تشویق می کند. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )15(
تفاوت فریبنده در تبلیغات

متکلم��ان دانش��گاه پاریس، پی��ش از اصالحات، 
س��ال ها بر س��ر تعداد فرشتگان بهش��ت به بحث و 

گفت وگو پرداختند. 
این مبح��ث بی فایده و بی اهمی��ت تنها وقت این 
افراد را تلف کرد و افرادی که به تفاوت های کوچک 
توجه دارند نیز به سرنوش��ت مشابهی دچار خواهند 
ش��د. این ایده می تواند شرکت ها را ورشکسته کند، 
نظم سازمان را بر هم زند، مسائل بی اهمیت را مهم 
جلوه دهد، ادعاهای دروغین تولید کند و در نهایت 

باعث بدنامی صنعت تبلیغات شود. 
م��ا نام این پدیده را »تفاوت فریبنده« می گذاریم. 
ما از نقطه ش��روع آن اطالع��ی نداریم. تنها هوش و 
حواس قوی به ش��ما هش��دار خواه��د داد، ولی این 
تبلیغات بد اس��ت و نه تنها اص��ول اخالقی را زیر پا 
خواهد گذاش��ت، بلکه نتیجه مناس��بی نیز به دست 

نخواهد آمد. 
نویس��ندگانی ک��ه این مقایس��ه های س��طحی و 
بی اس��اس را انجام می دهند، تا حدودی به توصیف 
اس��کار وایلد از مردی با کت صورت��ی که در مزارع 
انگلستان به شکار روباه می پرداخت، شباهت دارند: 
»تعقیب بیهوده شکاری غیرخوراکی.« مصرف کننده 
در انتظ��ار محصولی خواهد بود ک��ه عرضه نخواهد 
شد و دروغی بیش نیست و به همین دلیل، مردم و 
جامعه همواره نسبت به تبلیغات بی اعتماد هستند و 

آنها را رد می کنند. 
این تئوری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 

پس با دقت به آن خواهیم پرداخت. 
جامع��ه )که اطالعات اش��تباه بس��یاری در رابطه 
با تبلیغات به دس��ت آورده اس��ت( اعتق��اد دارد که 
تبلیغات می توانند به راحتی و بدون هیچ محکومیتی 
دروغ بگویند. این باور کامال اش��تباه اس��ت. چنین 
رون��دی در کمتری��ن حال��ت به هدر رفت��ن پول و 
س��رمایه و در ش��دیدترین حالت، به ورشکس��تگی 

شرکت منتهی خواهد شد. 
آلف��رد پولیتز، یکی از بزرگ تری��ن واقع گرایان در 
تحقیق، پس از س��ال ها بررس��ی رفتار محصوالت و 
کمپین ه��ا، این اص��ل را در دو قانون نهایی واقعیت 

تبلیغات خالصه سازی کرد: 
1- تبلیغات باعث افزایش سرعت فروش محصول 
خوب و افزایش سرعت نابودی محصول بد می شود. 
چنانچه تولیدکننده ادعا کند که محصولش دارای 
یک ویژگی خاص اس��ت ول��ی محصول نهایی از آن 
ویژگی بی بهره باش��د، مصرف کنن��ده بیش از پیش 

متوجه غیبت آن ویژگی در کاال خواهد شد. 
قانون بعدی به این شرح است: 

2- کمپینی ک��ه بر تفاوتی کوچ��ک تأکید دارد، 
تفاوتی که مشتری در هنگام استفاده از کاال به هیچ 
عنوان متوجه آن نخواهد ش��د، مجددا باعث افزایش 

سرعت نابودی محصول خواهد شد. 
چنی��ن کمپین��ی دوب��اره باعث خواهد ش��د که 
مش��تری بالفاصله متوجه غیبت ویژگی در محصول 

شود. 
حاکمان صنعت ت��وان کنترل تفاوت های فریبنده 
را ندارن��د. برای انجام چنین کاری به دانش و تجربه 
باالیی نیاز خواهیم داش��ت. با این حال، حدود 180 
ه��زار مش��تری می توانند در لحظ��ه خرید محصول 
این مس��ئولیت را بر عهده گیرن��د. چنین کمپینی 
باعث ایج��اد نقص های درونی مهلکی خواهد ش��د. 
مش��تری از محص��ول انتظار یک ویژگ��ی خاص را 
خواهد داشت، و در صورت غیبت آن، کاال به دست 

فراموشی سپرده می شود. 
البت��ه تفاوت ه��ای عظی��م از این قاعده مس��تثنا 

خواهند بود. 
مثال: 

آناسین با آس��پیرین کامال متفاوت است، در واقع 
این دارو نس��خه تقویت شده آسپیرین بوده و دارای 
ترکیبی اس��تثنایی از مواد اس��ت. هر پزش��ک و هر 
متخصصی به شما خواهد گفت که این ترکیب خاص 
از مواد اثرات مختلفی بر بدن انسان خواهد داشت. 

این یک یو اس پی معتبر است. 
رولِیدز از رقبای پیش��ین خود بسیار قدرتمندتر و 
برتر است. در این دارو یک نوع آنتی اسیدجدید با نام 
شیمیایی دی ای اِس سی وجود دارد و به این ترتیب 
مقدار اس��یدمعده تحت کنترل رولیدز، در مقایسه با 
آلکالیزرهای سنتی، تا دو برابر افزایش خواهد یافت. 

این یک یو اس پی معتبر است. 
آب پرتق��ال جدید مینت مید آب را با اس��تفاده از 
روندی کام��ال جدید و متفاوت ح��ذف خواهد کرد. 
مش��تری می تواند از طعم واقعی آبمیوه، که در سایر 
محصوالت به هیچ عنوان احس��اس نمی ش��ود، لذت 
ببرد و در نتیجه آبمیوه های این کارخانه از محبوبیت 

خاصی برخوردار شده اند. 
این یک یو اس پی معتبر است. 

هیچ ی��ک از این موارد یک تفاوت کوچک نیس��ت. 
هی��چ ی��ک در دس��ته تفاوت ه��ای فریبن��ده ق��رار 
نمی گیرن��د و می ت��وان با اس��تفاده از آنه��ا، قدرت 

تبلیغات را به شدت افزایش داد. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
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محتوا رابطه می س��ازد. رابطه ها اعتماد 
می آفرینند. اعتماد، جذب درآمد می کند. 
 ،)Andrew Davis( اندرو دیوی��س
سخنران و نویسنده مطرح حوزه بازاریابی

ما بازاریاب ها عاشق محتوا هستیم. 
ما عاش��ق تأثیری هس��تیم که کلمات 
مخاط��ب  روی  ب��ر  می توان��د  صحی��ح 
صحی��ح ایج��اد کنن��د؛ مثال ی��ک فیلم 
کوت��اه می تواند ارزش های یک س��ازمان 
بین المللی را تجس��م ببخشد، یا مطلبی 
در یک وب��الگ می تواند خوانندگانش را 
به خرید محصولی خاص ترغیب کند. از 
طریق ارائ��ه اطالعات صحیح، در زمان و 
مکان صحیح به راحتی می توان به چنین 

میزانی از تأثیرگذاری دست پیدا کرد. 
 ،B2B برای بس��یاری از ش��رکت های
ارتباط بین کس��ب وکار و بازاریابی محتوا 
ب��ه جای ی��ک کار دوس��ت داش��تنی و 
خالقانه به یک صحنه نبرد تبدیل ش��ده 
اس��ت. دلیل این امر این است که بعضی 
نکات اساس��ی در زمینه ی تولید محتوا 
نادیده گرفته می ش��وند که در این مقاله 

به اجمال به این نکات اشاره می کنیم. 
1- نادیده گرفتن کلیت موضوع

بازاریابی  مدیران  درحالی که 51درصد 
B2B، فعالیت های کسب وکارش��ان را در 
زمینه تولید محتوا بسیار حرفه ای ارزیابی 
می کنند، 85درصد این مدیران از ارتباط 
بی��ن فعالیت های تولید محت��وا و ارزش 

کسب وکار مطلع نیستند. 
درک اهمی��ت بازاریاب��ی محتوا نه تنها 
شما را قادر می سازد که بازگشت سرمایه 
ای��ن ح��وزه را اندازه گی��ری ک��رده و با 
سهامداران ش��رکت به اشتراک بگذارید، 
بلکه دو ح��وزه بازاریابی و ف��روش را به 
یکدیگر متصل س��اخته و اطالع رسانی به 
هیأت مدیره در زمینه راهبردهای تولید 

محتوا را تسهیل می کند. 
زمانی  که در حال طراحی اس��تراتژی 
بازاریابی محتوا هستید، همیشه با تعیین 
اهداف کلی تر ش��روع کرده و س��پس به 
عملکرد  اصل��ی  معیارهای  اندازه گی��ری 

)KPI( و اهداف جزء بپردازید. 

ب��ه ای��ن ترتی��ب همیش��ه می توانید 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه فعالیت های 
بازاریاب��ی ش��ما ب��ا اهداف کس��ب وکار 
مطابق��ت دارند. ی��ک الگ��وی بازاریابی 
داده محور به ش��ما کمک می کند که این 

کار را به انجام برسانید. 
2- عدم انطباق تصمیمات با 

داده های واقعی
از طریق داده های تحلیلی وبس��ایت ها، 
ب��ا نگاه به گذش��ته می توان آین��ده را تا 
ح��دودی پیش بینی ک��رده و تغییر داد. 
این داده ه��ا اطالعاتی ب��اارزش در مورد 
بازدیدکنن��دگان، نح��وه تعام��ل آنها با 
محت��وا، حوزه جغرافیای��ی آنها و کیفیت 
هر محتوا از لح��اظ جذب مخاطب را در 

اختیار شما قرار می دهند. 
اس��تفاده از ای��ن اطالع��ات ب��رای به 
روز رسانی مس��تمر راهبردهای بازاریابی 
محتوا به این معناس��ت ک��ه پویش های 
بازاریاب��ی می توانن��د برای ج��ذب گروه 
هدف، بهینه سازی شده و احتمال تبدیل 

مخاطبان به مشتری را افزایش دهند. 
3- تحمیل کردن محتوا

به دس��ت آوردن مشتریان وفادار از به 
انجام رس��اندن یک فروش موفق بس��یار 
مهم تر اس��ت، بنابراین هر کس��ب وکاری 
باید بر ایجاد ارتباط با مشتریانش تمرکز 

کند. 
در تولی��د محت��وا بهتر اس��ت به جای 
تمرک��ز ب��ر محص��ول ی��ا خدمات��ی که 
می خواهی��د ب��ه ف��روش برس��انید، ب��ر 
اطالعات مفی��د برای مش��تریان تمرکز 
کنی��د. ای��ن کار نه تنه��ا باعث تش��ویق 
مش��تری به بازدید مجدد از وب س��ایت 
ش��ما می ش��ود، بلکه طبق ی��ک تحقیق 
انجام ش��ده توسط مؤسس��ه اندازه گیری 
 ،)Demand Metrics( تقاض��ا 
بازاریابی محتوا می تواند س��ه برابر سایر 
روش های بازاریابی باعث جذب مش��تری 
ش��ده و در عین حال به طور میانگین 62 
کمتر از س��ایر روش های بازاریابی هزینه 

در بر داشته باشد. 
4- پیگیری ناکافی

بس��یاری از تولیدکنندگان محتوا تأثیر 
فعالیت های بازاریابی ش��ان بر روی گروه 
هدف را به قدر کافی بررس��ی نمی کنند. 

درک مخاط��ب و نحوه تعامل او با محتوا 
ش��ما را ق��ادر می س��ازد ک��ه در م��ورد 
میزان تمرکز ب��ر فعالیت های مختلف به 
درس��تی تصمیم گیری ک��رده و با حذف 
فعالیت های تولی��د محتوای بی فایده، در 

زمان صرفه جوبی کنید. 
برای انجام موفقیت آمیز این عمل، شما 

باید بدانید که: 
1- چ��ه محتوای��ی بازدیدکننده ه��ای 
بیشتری را به وب سایت شما جذب کرده 

است. 
2- چه نوع محتوایی بیشترین مشتری 

را جذب می کند. 
3- چ��ه محتوایی بیش��ترین تعامل و 

گفت وگو با مخاطب را ایجاد می کند. 
4- چه محتوایی باع��ث بازدید مجدد 

خوانندگان می شود. 
ای��ن یک رون��د دائمی اس��ت، چرا که 
روش ه��ای جدید تولید محتوا همیش��ه 
بای��د مورد تحلیل و بررس��ی قرار گیرند، 
اما با هر بار پاسخ دادن به این پرسش ها، 
در زمان صرفه جویی شده و رویکرد کلی 

تولید محتوا ارتقا پیدا می کند. 
5- عدم دریافت نظرات مشتریان

ش��ناخت مخاطب، کلی��د موفقیت در 
دریاف��ت نظرات مصرف کنندگان اس��ت. 
برای ش��ناخت مخاطب بای��د هر مرحله 
از ارتب��اط با مش��تری را ب��ه دقت مورد 
بررس��ی ق��رار داده و در ص��ورت امکان 
از روش ه��ای تحلیل و س��نجش نظرات 

مشتری استفاده کرد. 
ب��رای دریاف��ت بهتر و بیش��تر نظرات 

مشتریان باید به این نکات توجه کنید: 
- بیشتر در حوزه هایی تولید محتوا کنید 
که مشتری به جست وجوی آنها می پردازد، 
یعنی مس��ائل مربوط به مش��کالت کاال یا 
خدمات خریداری ش��ده که مشتری برای 

آنها به دنبال راه حل می گردد. 
- به این فکر کنید که چرا مشتری باید 
از بین سایر گزینه هایی که در شبکه های 
موتوره��ای  طری��ق  از  ی��ا  اجتماع��ی 
جس��ت وجو ب��ه آنه��ا برخورده اس��ت، 
محتوایی که توس��ط ش��ما ارائه شده را 
انتخاب کند )مزیت رقابتی ایجاد کنید(. 
- س��عی کنید مرتبط ترین محتوا را با 

توجه به نیازهای مشتری تولید کنید. 

- به این فکر کنید که مش��تری بعد از 
مطالعه محتوایی که ش��ما ارائه کرده اید 
چ��ه تصمیم��ی خواهد گرف��ت و چگونه 
می توانی��د در گام بع��دی او را همراهی 

کنید. 
- مش��تری از محتوای ارائه ش��ده چه 
انتظ��اری دارد و چگون��ه می توانید او را 
تش��ویق کنید که کاال یا خدمات شما را 

انتخاب کند. 
به ط��ور کلی، مش��تریان راضی موجب 
موفقیت یک کسب وکار هستند، پس اگر 
اهداف کس��ب وکار را با اهداف مشتریان 
ه��م جهت کنی��د، نتیجه نهای��ی به نفع 
هردو ش��ما خواهد بود و مشتری کاال یا 

خدمات شما را خریداری خواهد کرد. 
نکت��ه کلیدی این اس��ت ک��ه باید در 
مش��تریان حس وفاداری ایج��اد کنید تا 
پس از انجام یک خرید، ارتباط مش��تری 

با مجموعه شما قطع نشود. 
 David( اریکس��ون  دیوی��د 
Erickson(، مع��اون بازاریاب��ی برخط 
)آنالی��ن( ش��رکت کارووس��کی اند کاِرج 
در    )Karwoski & Courage(
مقاله ای که در مجله محتوای الکترونیک 
)EContent Magazine(  ب��ه چاپ 
رس��یده این نکته را به خوبی بیان کرده 

است: 
با معرفی شرکت تان به عنوان یک منبع 
معتبر برای ارائه اطالعات باارزش، حتی بعد 
از اینکه مخاطب به مش��تری تبدیل شد، 
ش��ما می توانید وفاداری مشتریان را حفظ 
و آنه��ا را به مبلغانی برای کارتان و منبعی 

برای جذب مشتریان جدید تبدیل کنید. 
6- فقدان مهارت ها و منابع داخلی

آگاهی از نقاط ضعف تان ش��ما را قادر 
می سازد که به این نقاط ضعف بپردازید. 
ب��ه وی��ژه کس��ب وکارهای B2B گاه از 
مهارت های داخلی الزم برای موفقیت در 

بازاریابی محتوا برخوردار نیستند. 
 ،B2B برای بس��یاری از ش��رکت های
بودج��ه یک عام��ل مه��م تصمیم گیری 
اس��ت، اما داشتن یک مش��اور در زمینه 
تولید محتوا همیشه ارزش هزینه کردن 
دارد )و بس��یاری از ش��رکت ها ه��م این 

خدمات را به رایگان ارائه می دهند(. 
stormid :منبع

6 معضل بازاریاب های تجارت بین کسب وکارها در حوزه تولید محتوا
آیا اندازه شرکت روی استراتژی 

سئو تأثیری دارد؟ 
وقتی که ش��روع به مطالعه در زمینه سئو می کنید و با 
دیدگاه های مختلف در این حوزه آشنا می شوید، در ابتدا 
ممکن است کمی گیج و سردرگم شوید و حتی تصمیم 
بگیرید که به مطالعه در این حوزه ادامه ندهید. س��خت 
است که بگوییم شرکت شما دقیقا باید چه مقدار از منابع 
خود را روی س��ئو سرمایه گذاری کند. شما دوست دارید 
که یک کمپین بزرگ س��ئو را به راه بیندازید، ولی نگران 
هستید که وقت کافی برای مدیریت آن نداشته باشید یا 

نتوانید منابع الزم را به آن تخصیص دهید. 
در واق��ع می توان این گونه گفت ک��ه هیچ راه حل تک 
سایزی برای استراتژی بهینه سازی موتورهای جست وجو 
وجود ندارد. هر شرکت، چه بزرگ و چه کوچک، باید در 
ابتدا یکس��ری اهداف را برای خود مشخص کند. از اینجا 
به بعد، پیدا کردن فرصت ه��ای بازاریابی و تعیین کردن 
یک استراتژی که با اندازه شرکت و اهداف شما برای رشد 

متناسب باشد ممکن می شود. 
شرکت ها با هر اندازه می توانند حداقل یکی از جنبه های 
بازاریابی اینترنتی را به اجرا درآورند تا سئوی خود را بهبود 
داده و رتبه بهتری در موتورهای جست وجو بگیرند و البته 
ترافیک سایت شان نیز باالتر برود. اگر شرکت شما بودجه 
محدودی برای اجرایی کردن سرویس ها و استراتژی های 
گسترده س��ئو دارد، سرمایه گذاری روی یک یا دو بخش 
از این حوزه می تواند ش��روع خوبی باشد. سرمایه گذاری 
روی بخش ه��ای کوچک قطعا از س��رمایه گذاری نکردن 

بهتر است. 
کسب وکارهای کوچک

کس��ب وکارهای کوچک معموال بودجه محدودی برای 
سئو دارند و به همین دلیل مدیران این کسب وکارها اغلب 
فکر می کنند که آنها شانس��ی برای کسب رتبه های برتر 
در موتورهای جس��ت وجو ندارند. به دلیل بودجه محدود، 
کس��ب وکارهای کوچک و به خصوص اس��تارتاپ ها باید 
خودشان فعالیت های مربوط به بازاریابی آنالین و سئو را 

انجام دهند که این امر زمان زیادی را از آنها می گیرد. 
به ج��ای تکه تکه کردن اس��تراتژی بازاریابی آنالین و 
اختصاص بودجه به آن، کسب وکارهای کوچک می توانند 
روی ی��ک ی��ا دو جنبه از بازاریابی آنالی��ن تمرکز کنند. 
کس��ب وکارهای کوچ��ک که یک فض��ای فیزیکی مانند 
فروش��گاه را در اختیار دارند باید روی سئو محلی، روابط 
عمومی آنالین، برندینگ، بهینه س��ازی موبایل و استفاده 
از گوگل ادوردز تمرکز کنند. هدف این کسب وکارها این 
است که افراد را به درون فروشگاه بکشانند؛ بنابراین باید 
س��عی کنند که نام شان در لیست جست وجوهای محلی 

گوگل و سرویس های شخص ثالث ظاهر شود. 
اما کسب وکارهای کوچک که فضای فیزیکی در اختیار 
ندارند می توانند به سراغ اس��تفاده از کمپین های ادوردز 
بروند. اس��تراتژی بازاریابی محتوایی، بازاریابی شبکه های 
اجتماعی و تبادل لینک با س��ایر وب سایت ها گزینه های 

دیگری است که پیش روی این کسب وکارها قرار دارد. 
کسب وکارهای متوسط

برای کس��ب وکارهای متوس��ط نیز بودج��ه هنوز یک 
محدودیت اس��ت. ب��ه هر حال، این نوع از کس��ب وکارها 
وب س��ایت های بزرگ تری دارند و برای آنها س��ئوی فنی 
اهمیت بیش��تری پیدا می کند. کس��ب وکارهای متوسط 
پیش از آغاز کمپین سئو یک بررسی جامع از سایت خود 
داشته باشند. روابط عمومی آنالین و بازاریابی شبکه های 
اجتماعی از دیگر گزینه های روی میز شرکت های متوسط 
هس��تند. این ش��رکت ها حتی می توانن��د روی طراحی 

استراتژی بلندمدت محتوایی نیز فکر کنند. 
در یک شرکت سایز متوسط، باید حداقل یک متخصص 
بازاریابی اینترنتی وجود داشته باشد تا تقویم های ادیتوری 
و پیام های ش��بکه های اجتماعی را مدیریت کند و روی 
اجرای اس��تراتژی سئو نظارت داش��ته باشد. این شخص 
می تواند به صورت دور کار یا اوت س��ورس نیز در شرکت 

مشغول به کار شود. 
شرکت های بزرگ

ش��رکت های بزرگ معموال با محدودیت بودجه مواجه 
نیس��تند و می تواند گس��ترده ترین کمپین های س��ئو را 
 B2B راه اندازی کنند. این ش��رکت ها در دو دسته بندی

و B2C قرار می گیرند. 
برای کسب وکارهای B2B، بازاریابی محتوایی و سئوی 
فنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این کسب وکارها 
بای��د روی این دو عنصر تمرکز خاصی داش��ته باش��ند. 
در بازاریابی محتوایی، نش��ر دادن محتوا در ش��بکه های 

اجتماعی امری حیاتی است. 
اما محدودی��ت بودجه ب��رای دس��ته بندی دیگری از 
ش��رکت های بزرگ که از نوع B2C هس��تند به حداقل 
می رسد. این شرکت ها فرصت های بیشتری برای تمرکز 
روی جنبه های مختلف بازاریاب��ی اینترنتی دارند. عالوه 
بر تالش ب��رای اجرایی ک��ردن اس��تراتژی های مختلف 
بازاریابی برای س��ئو، ش��رکت های بزرگ باید س��عی در 
حفظ و مدیریت برند آنالین خود نیز داشته باشند. روابط 
عمومی، ترویج پاس��خ های شبکه های اجتماعی و نظارت 
بر محتواها )وبالگ، پس��ت های ش��بکه های اجتماعی و 
محت��وای صفحه( مواردی ضروری برای حفظ ش��هرت و 

اعتبار شرکت هستند. 
ش��رکت های بزرگ ممکن است بخواهند فعالیت های 
بازاریاب��ی خود را به آژانس های فعال در این زمینه واگذار 
کنند. ای��ن به این خاطر اس��ت که ش��رکت های بزرگ 
می دانن��د یک آژانس بازاریابی دیجیتال ب��ا زیر و بم این 
حوزه آش��نایی دارد و می تواند بهتر فعالیت های بازاریابی 

و تبلیغاتی را به پیش ببرد. 
daartagency :منبع

10 فرمان بازاریابی – 2
در بخ��ش اول از این مطلب ب��ه چند مورد از این 
فرامین بازاریابی اشاره کردم که در این مطلب ادامه 

این فرامین را برای شما می آورم: 
باید هر سال یکی از وظایف بازاریابی خود را 

حذف کنید
نمی توانم تعداد بازاریابان خسته و عصبی را که در 
طول 15 سال گذش��ته مالقات کرده ام به طور دقیق 
برای ش��ما عنوان کنم. همچنان که وظایف مختلف 
یکی پس از دیگری ب��ه مجموعه وظایف آنها افزوده 
می ش��ود، چیزی از مجموعه این وظایف آنها کاسته 
نمی ش��ود. ش��ما به عنوان یک بازاریاب باید یک بار 
برای  همیشه این روند را برای خودتان متوقف کنید 
و هر س��ال یک وظیفه بازاریابی را که نسبت به بقیه 
از اهمیت کمتری برخوردار اس��ت شناسایی کرده و 
آن را ح��ذف کنی��د. اغلب اوقات، ش��خصی کاری را 
به صورت مس��تمر انج��ام می دهد )مث��ال ارائه یک 
گزارش(، ام��ا در واقع این فعالیت ارزش افزوده ای را 

برای وی به دنبال ندارد. 
پس سعی کنید هر سال یک فعالیت را از مجموعه 
وظایف خود حذف کنید؛ چرا که س��المت کلی شما 

به این مسئله وابسته است. 
نباید در طی فواصل زمانی کم رونقی از بودجه 

بازاریابی کم کنید
 McGraw-Hill آموزش��ی  تحقیقاتی  مجموعه 
در ی��ک تحقیق به بررس��ی و تحلیل 600 ش��رکت 
و هزینه ه��ای بازاریابی آنها دس��ت زده اس��ت. این 
تحقیق به این نتیجه رس��یده اس��ت که آن دس��ته 
از ش��رکت هایی ک��ه در دوران رکود می��زان بودجه 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات خود را افزای��ش داده یا حفظ 
کرده ان��د، در ط��ول پنج س��ال پ��س از آن دوران با 
افزای��ش فروش خود ب��ه می��زان 275درصد مواجه 
بوده ان��د، اما آن دس��ته از ش��رکت هایی که بودجه 
تبلیغ��ات و بازاریابی خ��ود را کاهش داده اند، پس از 
دوره رکود تنها شاهد 19درصد افزایش فروش خود 

بوده اند. 
در این باره س��ؤالی مطرح می ش��ود که چه زمانی 
برای بازاریابی ش��رکت شما مناسب است؟  پاسخ آن 

چیزی نیست جز »همیشه«. 
باید برای کارکنانی که در حال ترک مجموعه 

شما هستند، احترام قائل شوید
به یاد دارم زمانی مشتری ای داشتم که در صنعت 

گردش��گری فعالیت می کرد و گزارش��ی را برای من 
تهیه کرده بود که نش��ان می داد مشتریان جدید وی 

از کدام منبع به سوی وی می آمدند. 
دومین منبع تأمین مش��تری ب��رای وی کارکنان 
قبلی وی بود. بنابراین از این گزارش مشخص می شد 
که اغلب جست وجوگران تورهای گردشگری همیشه 
از این کارکنان س��ابق در مورد چگونگی رزرو کردن 
یک تور مش��ابه با چیزی که مثال از یکی از دوستان 
خود شنیده بودند، می پرسیدند و این کارکنان سابق 
هم آنها را به کارفرماهای سابق خود ارجاع می دادند. 
پس وقتی که ش��ما برخورد خوب��ی با کارکنان در 
حال جدا ش��دن از تیم خود دارید، آنها خیلی راحت 
ممکن اس��ت تبدیل به نیروها ی��ا نمایندگان رایگان 
شما شوند و مشتری های مختلفی را برای شما خلق 

کنند. 
باید در اغلب موارد از مخاطب تشکر کنید

متاس��فم که باید اع��الم کنم در عص��ری زندگی 
می کنیم که در آن به غرور داشتن، افتخار می شود. 

ام��ا یک بازاریاب دقیق و زیرک می تواند در آوردن 
رفت��ار خوب و مردم��ی به یک دنی��ای غیر متمدن 
نقش مهمی ب��ازی کند. از بین راه های بی ش��ماری 
که برای تش��کر کردن از مشتریان وجود دارد،  یکی 
از بهترین های آنها یادداش��ت های تشکر، کارت های 
مبل��غ دار خرید و جش��ن و مهمانی های مناس��بتی 
است. اگر قرار باشد تنها به چند نمونه مهم تر از آنها 
اش��اره کنیم. این روش های در عمل نباید رویکردی 
نمایش��ی داشته باش��ند. بلکه فقط و فقط باید توجه 
داش��ت که این تش��کرها کامال درجه یک و معقول 
باشند تا لطف و مهربانی شما در نهایت با پاسخی از 

طرف مشتری روبه رو شود. 
نکته پایانی

البته بدیهی اس��ت که خیلی از ما بارها و بارها این 
فرمان ها را زیر پا گذاش��ته و به دنبال بخش��ایش از 
طرف بازار هستیم. اما اگر این بی توجهی از طرف ما 
همیشه تکرار شود، دیر یا زود باید منتظر یک خروج 

بزرگ باشیم؛ خروج مشتری از سبد مشتریان ما. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابیخالق
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ثروتمند ترین کارآفرینان آمریکایی 
زیر 40 سال

تکنیس��ین های کالیفرنیا اولین لیس��ت فوربس 
از موفق تری��ن کارآفرینان جوان کش��ور را با تأکید 
بر روی��ای آمریکای��ی در برمی گیرن��د و هنوز هم 
ثاب��ت کرده ان��د که هی��چ راه بهتری ب��رای پولدار 
ش��دن س��ریع تر از رفتن به غرب و متقاعد کردن 
سرمایه گذاران برای حمایت از ایده های بلندپروازانه  

آنها نیست. 
برخی ها شکست می خورند، اما کسانی که موفق 
می شوند، می توانند به طرز خارق العاده ای بدون در 
نظر گرفتن سن این کار را انجام دهند. در حقیقت، 
از 40 فرد زیر 40 س��ال که موفق به کسب ارزش 
400 میلیون دالر یا بیش��تر هس��تند، 39 نفر مرد 
هس��تند، 34 نفر پول خ��ود را در بخش تکنولوژی 
به دس��ت آورده ان��د و 33 نفر از آنه��ا در کالیفرنیا 
زندگ��ی می کنن��د. 21نف��ر میلی��اردر هس��تند و 
بسیاری هم برای برخی از معروف ترین شرکت های 
 Uber، AirBnB، از جمل��ه  ام��روز،  ف��ن آوری 
 Pinterest و   Fitbit، GitHub، Instacart

کار می کنند. 
 از جمل��ه تعداد کمی از کس��انی که در خارج از 
the valley ب��ه موفقیت رس��یده اند، تیلور وودز 
بازیکن حرفه ای گلف اس��ت که بیش��تر ثروتش را 
از حمایت های مالی اسپانس��ر و سایر قراردادها به 
دس��ت آورده، ن��ه خ��ود ورزش و همچنین چارلی 
چاناراتسوپون که 550 میلیون دالر )فروش( لوازم 
تزیین��ی Charming Charlie دارد و در حال 
حاضر بی��ش از 350 فروش��گاه از جمله اولین در 

منهتن را دارا است. 
ثروت هش��ت نفر از کارآفرینان ثروتمند کش��ور 
زیر 40 س��ال ب��ه فیس بوک برمی گ��ردد از جمله 
س��ه نفر اول و جوان ترین گروه؛ م��ارک زاکربرگ 
در ص��در جدول ب��ا ارزش خال��ص 47,1 میلیارد 
دالر ق��رار گرفته که این ارزش چهار برابر بیش��تر 
از رتب��ه دوم اس��ت. جای��گاه نف��ر دوم را یک��ی از 
بنیان گ��ذاران فیس ب��وک و دوس��ت کال��ج مارک 
زاکربرگ دواستین مس��کوویتز کسب کرده است. 
ش��ماره 3 جان کوم، در سن 16 سالگی به آمریکا 
آمد و از طریق مس��کن دولتی آپارتمانی را دریافت 
کرد. وی WhatsApp را ایجاد کرد، که در حال 
حاضر بزرگ ترین س��رویس پیام رسانی تلفن همراه 
جه��ان با 800 میلیون کاربر در س��ال 2009 بوده 
و ب��ه مبلغ 22 میلیارد دالر در ماه فوریه به صورت 
فیش و سهام به فیس بوک فروخته شد. جوان ترین 
عضو این گروه پالمر لوکی اس��ت. او 21 ساله بود، 
زمانی که ش��رکت واقعیت مجازی خود را به فیس 
ب��وک برای 2,3 میلیارد دالر در ماه جوالی 2014 
فروخ��ت. لوکی با وج��ود ارزش خالص اخیر 700 
میلی��ون دالر هن��وز در Oculus  کار می کند، اما 
هی��چ عنوان ش��غلی ای ندارد و با ش��ش هم اتاقی 
زندگی می کند که دوس��ت دارد ب��ا آنها بازی های 
ویدئوی��ی بازی کند. لوکی یک��ی از ده ها کارآفرین 

است که هنوز در 20 سالگی خود هستند. 
تنها دو نفر از آنها میلیاردر هستند، بنیان گذاران 
اس��نپ چت ای��وان اس��پیگل و باب��ی مورف��ی، که 
پیش��نهاد 3میلیارد دالری از فیس بوک را در اواخر 
2013 رد کردند. کمتر از دو سال بعد، این شرکت 
در م��اه مه مبلغ 538 میلیون دالر بودجه جدید را 
افزای��ش داد و ارزش حدود 16 میلیارد دالر ارزش 
رسید. اکنون فقط چند ماه بعد، گزارش هایی وجود 
 ،Fidelity ،دارد ک��ه یک��ی از س��رمایه گذاران آن
ارزش س��رمایه گذاری خ��ود را در م��اه نوامبر 25 

درصد کاهش داده است. 
این امر در مقایس��ه با بررس��ی دقیقی که پارکر 
کنراد، مدیرعامل ش��رکت Zenefits، که در رتبه 
22 از 40 نف��ر ق��رار دارد دریاف��ت می کند چیزی 
نیس��ت. یکی از سرمایه گذاران آن 48درصد ارزش 
ش��رکتش را کاهش داد و پارکر مجبور شد اعتراف 
کن��د که ف��روش از حد انتظار با رش��د کمتری در 
حال انجام اس��ت، اما کنراد، از بیماری س��رطان و 
همچنین اخراج شدن توس��ط دوست دوران کالج 
و یکی از بنیان گذاران اس��تارتاپی در گذشته جان 

سالم به در برده است. 
الیزابت هولم��ز، تنها زنی که در لیس��ت حضور 
دارد، در س��ن 19 سالگی اس��تنفورد را ترک کرد 
تا یک ش��رکت آزمایش خون را آغاز کند. در حال 
حاضر 10س��ال بعد او و شرکتش در حال گذر در 
  FDA ،دوران جوانی شان هستند. در یک شکست
در م��اه س��پتامبر ب��ه هولمز گفت که ش��رکت او، 
Theranos، از دس��تگاه جمع آوری خون غیرقابل 
قبول اس��تفاده کرده است. هولمز پس از آن اعالم 
کرد ک��ه اس��تفاده از nanotainer را داوطلبانه 

تعلیق می کند تا زمانی که اجازه دریافت کند. 
 فیس ب��وک در م��اه قب��ل و بع��د از IPO خود 
روی غلتک ق��رار گرفت، همانطور که بس��یاری از 
متخصص��ان ارزش آن را زیر س��ؤال بردند. س��هام 
فی��س ب��وک روند افزایش��ی را طی کرده اس��ت و 
زاکربرگ، در س��ن 31 س��الگی ب��ه هفتمین فرد 

ثروتمند جهان تبدیل شد. 
یک��ی از چیزهایی که همه این کارآفرینان در آن 
مشترک هستند، زمان است. آنها می توانند در چند 
هفت��ه، ماه ها و دهه های آینده ث��روت زیادی را به 

دست بیاورند یا از دست بدهند. 
forbes/ucan :منبع

ایده ای برای یک کس��ب وکار 
جدی��د دارید، آماده هس��تید تا 
دس��ت به کار شوید، اما در این 
بین س��ؤاالتی نی��ز دارید. اغلب 
افرادی که به دنب��ال راه اندازی 
با سؤاالت  اس��تارتاپ هس��تند 
می ش��وند،  روب��ه رو  مش��ابهی 
مانن��د، چگون��ه می توانیم یک 
را ش��روع  کس��ب وکار جدی��د 
کنیم؟ هزینه اس��تارتاپ چقدر 
خواه��د بود؟ برای ش��روع یک 
کس��ب وکار جدید چه گام هایی 
را بای��د برداری��م؟ در این مقاله 
طی چندین گام به ش��ما نشان 
می توانی��د  چگون��ه  می دهی��م 
از ی��ک اس��تارتاپ کس��ب وکار 

جدیدی را شروع کنید: 
اولی��ن گام اس��تارتاپ ب��رای 

شروع یک کسب وکار جدید
- محصـول یـا خدمتـی را 
شناسـایی کنید که در بازار 

مورد نیاز است
لیس��ت محصوالت و خدماتی 
ک��ه در ب��ازار مورد نیاز اس��ت 
اس��ت  ممکن  اس��ت.  نامحدود 
شما برای س��ال ها رویایی برای 
ی��ک اختراع داش��ته اید. ممکن 
اس��ت یک ایده جدی��د درباره 
ی��ک محصول یا خدمت موجود 
یا قدیمی را داش��ته باش��ید که 
بتواند به ش��یوه ای جدید مورد 
استفاده قرار گیرد. حتی ممکن 
است اس��تعدادی داشته باشید 
که بخواهید اس��تارتاپ خودتان 
را ایجاد کنی��د. هر کدام از این 

ایده ها می تواند عملی شود. 
ی��ک ب��ازار گوش��ه ای یا نش 
)Niche(  ب��رای محص��ول یا 
خدمت ت��ان پی��دا کنی��د. بازار 
گوشه ای )Niche(  یک بخش 
کوچک، اما سودآور از بازار است 
ک��ه در آن تقاضا برای محصول 
شما وجود دارد. این مورد اولین 
گامی اس��ت که نش��ان می دهد 
چگونه یک کسب وکار جدید را 

شروع کنیم. 
پیدا کردن یک بازار گوشه ای 
انج��ام  نیازمن��د    )Niche(
اس��ت. کسب وکار  بازار  تحقیق 
کوچک شما نمی تواند همه چیز 
را ب��رای همه اف��راد تولید کند. 
نیز  ب��زرگ  ش��رکت های  حتی 
  )Niche( گوش��ه ای  بازار  یک 
برای محصوالت ش��ان دارند. به 
عنوان مث��ال وال م��ارت را در 
نظر بگیرید، بازار گوش��ه ای آن 
مش��تریانی هستند که به دنبال 
چانه زنی هس��تند. شما نیز باید 
محصول خود را تحلیل کنید و 
متوجه ش��وید که برای چه نوع 
مش��تریانی باید بازاریابی کنید 
و سپس بر اساس آن استارتاپ 

خود را آغاز کنید. 
روندها بازار گوش��ه ای ش��ما 
را کوچ��ک می س��ازد. به جای 
بازاریاب��ی ب��رای گروه آش��نا و 
ت��ا 49 س��اله  همیش��گی 18 
س��عی کنید گروه خاص تری را 

شناسایی کنید. 
بازار،  انج��ام تحقی��ق  از  بعد 
باید قادر باشید به صورتی کامال 

واقع بینانه پتانس��یل کسب وکار 
خ��ود را تعیی��ن کنید. س��ؤال 
مه��م دیگ��ری که برای پاس��خ 
دادن وج��ود دارد آن اس��ت که 
آیا ش��ما از این کسب وکار لذت 
خواهید برد و آیا مایل هس��تید 
تا کار سخت و طوالنی مدتی را 
که الزمه موفقیت اس��ت انجام 

دهید. 
- اطمینان حاصـل کنید که 
استارتاپ شـما کارایی الزم 

را دارد
پس از اینکه کس��ب وکاری را 
پی��دا کردید که نس��بت به آن 
ش��ور و عالقه داری��د و متقاعد 
ش��ده اید که در بازار گوش��ه ای 
که شما برای فعالیت شناسایی 
کرده ای��د عم��ل خواه��د کرد، 
مس��ائلی وجود دارد که پیش از 
آنکه واقعا کس��ب وکار را شروع 
کنید باید در نظ��ر بگیرید و به 
آنها توج��ه کنید. در این زیر به 

برخی از آن اشاره می شود: 
- هزینه های اسـتارتاپ من 

چقدر می شود؟ 
اصل��ی  دالی��ل  از  یک��ی 
ب��رای شکس��ت کس��ب وکارها 
از  کمت��ر  س��رمایه گذاری 
مقدار الزم اس��ت. بس��یاری از 
کس��ب وکارها برای شروع کمتر 
از 20000 دالر هزینه می کنند، 
هزینه ه��ای  آن  از  پ��س  ام��ا 
باید  بیش��تری می کنند. ش��ما 
مقدار کافی سرمایه برای شروع 
کسب وکارتان داشته باشید. اگر 
این س��رمایه را ندارید، یکی از 
بیش��مار کس��ب وکار کوچک��ی 
شکس��ت  ک��ه  ب��ود  خواهی��د 
می خ��ورد. می توانید برای تهیه 
مقدار پ��ول م��ورد نی��از اولیه 

اس��تارتاپ خود به س��راغ افراد 
خانواده و دوس��تان خود بروید. 
به عن��وان جایگزی��ن آن حتی 
می توانی��د تالش کنی��د تا وام 
بانکی بگیرید یا می توانید تالش 
کنید تا از طریق سرمایه گذاران 
یا س��رمایه گذاران ریس��ک پذیر 

تأمین مالی کنید. 
- چـه مـدت طـول خواهد 
کشید تا سود به دست بیاید؟ 
به ط��ور کل��ی حداق��ل 6 ت��ا 
12 ماه طول می کش��د تا سود 
نیاز است  بنابراین  به دست آید. 
منب��ع درآمدی دیگ��ر و یا پس 
اندازی داش��ته باش��ید تا شما 
و خان��واده ش��ما را در مرحل��ه 
آغازین کسب وکارتان پشتیبانی 

کند. 
- چـه مـدت طـول خواهد 
هزینه هـای  تـا  کشـید 
اسـتارتاپ من پوشـش داده 

شود؟ 
ای��ن س��ؤالی مهم محس��وب 
می خواهی��د  ش��ما  می ش��ود. 
س��رمایه گذاری اولیه خود را در 
کوتاه ترین زم��ان ممکن دوباره 
به دس��ت آوری��د. معی��ار مالی 
وج��ود دارد ک��ه می توانی��د با 
اس��تفاده از آن محاس��به کنید 
چه م��دت زمان ط��ول خواهد 
کش��ید تا دوباره س��رمایه اولیه 
خ��ود را به دس��ت آوری��د این 
معیار، نرخ بازگش��ت سرمایه یا 

ROI نامیده می شود. 
- تـا زمانی که کسـب وکارم 
بتوانـد از نظـر مالـی از من 
چگونـه  کنـد  پشـتیبانی 
می توانم مخـارج زندگی ام را 

بپردازم؟ 
زمانی ک��ه  ت��ا  اس��ت  الزم 

را  ش��ما  بتواند  کس��ب وکارتان 
حمای��ت کند، مق��داری ذخیره 
مالی داشته تا هزینه ها و مخارج 
زندگی ت��ان را از آنجا بپردازید. 
ای��ن می��زان ب��رای هرکس��ی 
متف��اوت اس��ت. معم��وال، الزم 
اس��ت به اندازه ای پول داش��ته 
باش��ید ک��ه برای 6 ت��ا 12 ماه 

مخارج زندگی کافی باشد. 
ایـن اسـتارتاپ  - ریسـک 

چقدر است؟ 
از  یک��ی  ریس��ک  مدیری��ت 
مه��م کس��ب وکار  بخش ه��ای 
ش��ما محس��وب می ش��ود. اگر 
بع��د از درنظر گرفت��ن تمامی 
ای��ن موضوع��ات، هن��وز ه��م 
فک��ر می کنی��د ک��ه می توانید 
کس��ب وکاری را ک��ه انتخ��اب 
کرده اید پیش ببرید، پس آماده 
این هس��تید ت��ا کارهای جدی 
مورد نیاز را انجام دهید. بخشی 
از این کارها به شرح زیر است: 

- یک وکیل و یک حسـابدار 
استخدام کنید

ت��ا  فرارس��یده  آن  زم��ان 
متخصصان را صدا کنید! ش��ما 
به خدم��ات یک وکیل نیاز پیدا 
خواهی��د کرد. چ��را؟ چون نیاز 
داری��د ت��ا درباره ش��کل و نوع 
قرار  که  سازمانی کسب وکارتان 
اس��ت شرکت خود را بر پایه آن 
بسازید، فکر کنید. همچنین به 
مح��ض اینکه بخواهید کس��ب 
وکارت��ان را نام گ��ذاری کنی��د 
با مس��ائلی نظیر ح��ق اختراع، 
عالمت تج��اری و کپ��ی رایت 
س��روکار خواهی��د داش��ت که 
وجود یک وکیل می تواند کمک 

شایانی در این امر بکند. 
مجوزه��ای  همچنی��ن 

کس��ب وکار و مقررات��ی ب��رای 
لحاظ کردن وجود دارد که تنها 
یک وکیل و حقوقدان می تواند 

به شما کمک کند. 
حس��ابدار می تواند به ش��ما 
کمک کند تا دفاتر و ثبت های 
خ��ود را آم��اده کنی��د. آنه��ا 
عنوان  به  همچنین می توانن��د 
یک مشاور کسب وکار و مشاور 
مالیاتی به ش��ما خدمت دهند. 
حتی اگر ش��ما بتوانید خودتان 
را  حس��اب های تان  و  دفات��ر 
نگهداری کنی��د و قابلیت اداره 
امور مالیاتی خود را دارید، نیاز 
خواهید داش��ت تا در رابطه با 
ه��ر موض��وع پیچی��ده ای که 
رخ می ده��د با یک حس��ابدار 
مش��ورت کنی��د و از او کمک 

بگیرید. 
- برنامه ریزی استراتژیک

استارتاپ  اس��تراتژیک  برنامه 
خ��ود را بس��ازید، ای��ن برنامه 
بای��د ش��امل بیانی��ه ماموریت، 
اس��تراتژی هایی  و  اهداف ت��ان 
باشد که شما برای دستیابی به 
اهدافتان از آنها استفاده خواهید 

کرد. 
- برنامه ریزی عملیاتی

عملیات��ی  برنامه ری��زی 
کم��ی خاص ت��ر از برنامه ریزی 
برنامه ریزی  اس��ت.  استراتژیک 
تعیی��ن  ش��امل  عملیات��ی 
سیاست ها، استانداردها، روش ها 
و رویه های برای ش��رکت است. 
همچنین ش��امل جزییات تولید 
محص��ول ی��ا ت��دارک خدمات 

است. 
- برنامه ریزی مالی

بس��یاری از اف��راد می گویند 
واس��طه  به  می خواهن��د  ک��ه 
یک اس��تارتاپ کسب وکاری را 
ش��روع کنند. آنها حتی ممکن 
اس��ت ایده ای نیز داشته باشند 
و حتی راجع ب��ه موضوعات و 
مس��ائل بس��یاری ک��ه در این 
مقاله وج��ود دارد فک��ر کرده 
باشند. با این حال ممکن است 
به ای��ن فکر افتاده باش��ند که 
چگونه ب��ه تأمی��ن مالی برای 
بپردازن��د.  خ��ود  کس��ب وکار 
بدون  نمی توانند  اس��تارتاپ ها 
داش��تن یک برنامه ریزی مالی 
برجس��ته و مش��خص ش��روع 
ش��وند. ادامه حیات کسب وکار 
ش��ما خیلی راحت ت��ر خواهد 
ش��د اگر از پیش درمورد اینکه 
چگونه س��رمایه م��ورد نیاز را 
فراهم کنی��د برنامه ریزی کرده 
باش��ید و برنامه خود را دنبال 

کنید. 
را  زمانی که کس��ب وکار خود 
باید درآمدها  ش��روع می کنید، 
و هزینه ه��ای خ��ود را تخمین 
بزنی��د، یک برگ��ه بودجه ریزی 
کس��ب وکار تهیه کنید و میزان 
ب��رای  اولی��ه  س��رمایه گذاری 
استارتاپ خود را تخمین بزنید. 
این برنامه ه��ا را در یک طرح 
کس��ب وکار جامع قرار دهید و 

آنها را اجرایی کنید. 
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چگونه یک استارتاپ یا کسب وکار جدید را شروع کنیم؟ 
کارآفرینی

قوانین ساده برای پیروزی در رقابت ها
رقابت کس��ب وکارها در هر صنعتی به اندازه ای زیاد شده 
است که برای حفظ بقای برند باید بسیار تالش کرد. چگونه 
رقبا را بدون جنگیدن تسلیم کنیم؟ با یک نقشه عالی و مقدار 
زیادی شجاعت می توان در هر رقابتی پیروز شد. مهم نیست 
کس��ب وکار به تازگی راه اندازی شده است یا تجربه زیادی در 
بازار دارد؛ با وجود یک استراتژی قوی می توان هر رقابتی را در 
بازار برنده شد. بهترین روش این است که سعی کنید همیشه 
یک قدم از رقبا جلوتر باشید و با شناسایی فرصت های جدید 
آنها را غافلگیر کنید. در ادامه این مقاله  به بررس��ی بیش��تر 
قوانینی می پردازیم که برای پیروزی در رقابت کسب وکارها، 

به شما کمک می کنند. 
1- یک قدم از حریف جلوتر باشید

پیش از ه��ر کاری باید درک جامعی از کس��ب وکار خود 
داشته باشید. تمام افرادی را که در بازار کسب وکارتان فعالیت 
دارند بشناس��ید و نقاط قوت و ضعف آنها را بررس��ی کنید. 
آدام کاننبرگ کارآفرین موفقی در زمینه کس��ب وکار مرتبط 
با خدمات منزل اس��ت. کاننبرگ تا به ح��ال در رقابت های 
زیادی برنده ش��ده و توانسته است جایگاه کسب وکار خود را 
در بازار ثابت کن��د. او در این رابطه می گوید: »زمانی که وارد 
خدمات منازل شده بودم، این بازار در حال شکل گیری بود و 
می دانستم بازار برای کسب وکار من نیز جا خواهد داشت. اما 
به هر حال رقابت بس��یار سخت بود و مشتری ها به برندهای 
قدیمی و شناخته ش��ده اعتماد بیش��تری داشتند. درنتیجه 
تصمیم گرفتم از ابزاره��ای آنالین برای تثبیت جایگاهم در 
بازار اس��تفاده کنم. از ترندهای گوگل و تحلیل آنها استفاده 
کردم ت��ا بتوانم اس��تراتژی بهتری برای ارائه اپلیکیش��ن و 
ابزارهای آنالین پیاده س��ازی کنم. همچنین از تکنیک های 
س��ئو برای بهبود وضعیت کسب وکار استفاده کردم و اعتبار 
خود را در دنیای دیجیتال باال بردم. درنهایت توانس��تم یک 

قدم از رقبا پیشی بگیرم و رقابت را پیروز شوم.«
2- استراتژی مناسبی برای رقابت داشته باشید

دانش ش��ما در زمینه کس��ب وکار، نحوه رقابت و تسخیر 
بازار بس��یار مهم اس��ت. نقاط قوت و ضعف رقبا را بررسی و 
با پیاده سازی یک نقشه مناسب آنها را از رقابت حذف کنید. 
کاننبرگ می گوید: »من تمام چالش هایی را که با آنها روبه رو 
بودم یادداش��ت کردم و سپس برای از بین بردن هر کدام از 
آنها نقش��ه ای همراه با جزییات تهیه کردم. من مانند بچه ای 
ب��ودم که وارد محل بازی جدید می ش��ود و باید برای اثبات 
خودش تالش کند. من می خواس��تم حرف اول را در صنعت 
خدمات خانگی بزنم و همیشه یک نقشه اصلی و چند نقشه 
پش��تیبان برای کارهایم داش��تم و درنتیجه ب��رای هر اتفاق 
احتمال��ی آماده بودم. هدف اصلی من این بود که نقطه قوت 
دشمنانم را ضد خودشان کنم. به عنوان مثال زمانی که یکی 
از رقبا قیمت خدمات خود را پایین آورد تا مشتری های خود 
را افزایش دهد، من خدماتی مانند تعمیر و نگهداری رایگان، 
تنظیمات رایگان و به طور کلی تجربه مثبت تری به مشتری 
پیش��نهاد دادم. این نقش��ه جواب داد و مشتری ها استقبال 

خوبی از خدمات شرکت من داشتند.«
3- استفاده از تمامی فرصت ها

اگر نقشه خوبی برای مبارزه در بازار رقابت داشته باشید مطمئنا 
می توانید اتفاقات آینده را پیش بینی کنید. تمام فرصت های ممکن 
در بازار را شناسایی کنید و اگر هیچ فرصتی پیدا نکردید خودتان 
آنها را بسازید. کاننبرگ می گوید: »من همیشه به دنبال جمع آوری 
اطالعات تازه بودم و به وب س��ایت های مختلف سر می زدم تا نظر 
مردم را در مورد خدماتی که می گیرند جویا ش��وم. س��پس از این 
اطالعات برای تقویت کس��ب وکار و بهب��ود کیفیت محصوالت و 
خدمات استفاده می کردم. همیشه نقدهای منفی را با دقت مطالعه 
کرده و تالش می کردم از این اش��تباه ها دوری کنم. یک بار نقدی 
را خواندم که مشتری بابت نصب درب پارکینگ از شرکتی ناراضی 
بود و ش��رکت مورد نظر به ش��کایت های او هیچ اهمیتی نمی داد. 
درنتیجه یک پیغام شخصی برای او فرستادم و به او پیشنهاد دادم 
خدمات مورد نظرش را به صورت رایگان انجام خواهم داد. مشتری 
 Yelp پیشنهاد من را قبول کرد و نقد فوق العاده خوبی در سایت
)سایتی برای نوش��تن دیدگاه در مورد کسب وکارهای محلی( در 
مورد کس��ب وکار من نوشت. درنتیجه برند من به عنوان جایگزین 

خوبی برای برند رقیب برای مشتری ها تعریف شد.«
4- هنگام مبارزه برای محصول و خدمات خود باهوش 

باشید
زمانی که به خوب بودن محصول خود ایمان داشته باشید، 
انگیزه بیش��تری برای مب��ارزه خواهید داش��ت. کاننبرگ در 
این رابطه می گوید: »بوکس��ورها پیش از ورود به رقابت یک 
اس��تراتژی برای پیروزی دارند. زمانی ک��ه وارد صنعت جدید 
کس��ب وکار شده بودم می دانس��تم که بی تجربه ترین بازیکن 
هس��تم و ش��انس کمی برای پیروزی دارم. درنتیجه لیستی 
از تمام��ی مواردی که در آنها قوی ب��ودم تهیه کردم. من در 
اس��تفاده از تکنولوژی مهارت داشتم، در انجام برخی خدمات 
دیجیتال برجس��ته و شناخته ش��ده بودم و همچنین چیزی 
برای از دس��ت دادن نداش��تم. درنتیجه تمرکزم را روی نقاط 
قوت گذاش��تم و کاری ک��ردم زمانی که مردم عبارت خدمات 
درب پارکین��گ را جس��ت وجو می کنند نام ش��رکت من در 
ابتدای لیس��ت گوگل ظاهر شود. من در تمامی پلت فرم های 
دیجیتال تبلی��غ و محتوای باکیفیتی در زمینه کاری مرتبط 
در وب سایت منتش��ر کردم. ویدئوهای جالبی در مورد نحوه 
انجام کارهای گوناگون درست کردم و از تازه ترین ترندها برای 

بازاریابی ایمیلی استفاده کردم.«
5- رقابت ها را با دقت انتخاب کنید

فراموش نکنید که نیازی به شرکت کردن در تمام رقابت ها 
نیس��ت. رقابت ها باید با بررس��ی نقاط قوت و ضعف و مسلح 
کردن کسب وکار با هوش تجاری انتخاب شوند. یک کارآفرین 
باید همیش��ه تغییرات بازار را در نظر داشته باشد تا با تجزیه 
و تحلیل آنها بداند چه تغییراتی در سیستم کاری باید ایجاد 
کند. رقابت ها سخت و طوالنی هستند، بنابراین هرگز تسلیم 

نشوید و با شجاعت و استقامت موانع را از سر راه بردارید. 
FORBES/zoomit :منبع
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اخبار

تبریز – فالح: گاز تحویلی به نیروگاه های آذربایجان شرقی 22 
درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل 
شرکت گاز استان با اعالم این مطلب گفت: در سال 96 با تحویل گاز 
به مقدار 2 میلیارد و 199 میلیون و 456 هزار مترمکعب برس��اعت 
به بخش نیروگاهی، منجر به افزایش 22 درصدی مصرف این بخش 
گردیده است. س��یدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه تحویل 
گاز طبیع��ی به بخش های نیروگاهی، یکی از مهمترین راهکارهای 
کاهش آالیندگی های زیست محیطی می باشد، افزود: حفظ محیط 
زیست استان از اولویت های مهم شرکت در توزیع سوخت پاک گاز 
طبیعی می باشد. وی با اشاره به اقدامات مطلوب شرکت گاز استان در 
حفظ محیط زیست گفت: تأمین گاز 174 واحد صنعتی طی یکسال 
گذش��ته از مهمترین اقدامات این شرکت در کاهش آالیندگی های 
زیس��ت محیطی است. توحیدی با اشاره به اخذ گواهینامه مدیریت 

سبز توسط شرکت گاز اس��تان تصریح کرد: این گواهینامه در سال 
گذشته با انجام اقداماتی نظیر خرید دستگاه اندازه گیری ضرایب نشر 

متان در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین 
و نیز نش��ت یابی سالیانه از کلیه تاسیسات شرکت، احداث سیستم 
تصفیه فاضالب بی هوازی برای اولین بار در س��طح گازهای استانی، 
کاش��ت بی��ش از 1200 اصله درخت به روش  آبی��اری قطره ای در 
ایستگاههای CGS، اندازه گیری میزان آالیندگی خروجی هیتر در 
104 ایستگاه CGS درراستای کنترل آلودگی هوا، انجام معاینه فنی 
موتورخانه های شرکت بر اساس استاندارد ISIRI16000، شناسایی 
کلیه پسماندهای ویژه و انعقاد قرارداد با پیمانکاران حوزه پسماند و 
ایجاد نرم افزار مدیریت پس��ماند در س��طح شرکت و ورود اطالعات 
پسماندهای درتمامی ادارات به نرم افزار مذکور و امکان گزارشگیری 
آنالین، برگزاری 10 مانور زیس��ت محیطی ریزش مرکاپتان، تمدید 
سیستم مدیریتی ISO 50001, HSE-MS , ISO14001 در 

راستای حفاظت از محیط زیست و... تحقق یافته است.

اهواز- شبنم قجاوند-  11 اردیبهشت ماه فرصتی است تا از 
تالش بی وقفه و خدمات ارزش��مند کارگران ارجمند این شرکت 
تقدیر نماییم. کارگرانی که از ش��ریف ترین طبقه جامعه هس��تند 
و حرک��ت دس��ت و بازوی آنها باعث گ��ردش چرخ های اقتصادی 
کش��ور و امتداد رگ های حیات در پیکر هس��تی می شود، همانا 
کار و حمایت از کاالی ایرانی مایه اس��تواری اقتصاد کشور است و 
چشمه سارِ زندگی با کار و تالش است که جال و روشنی می یابد. 
کارگران، پیشگامان این حیاِت نشاط آفرینند و اعتقاد داریم صنعت 
برق کش��ور و شکوفایی آن مرهون تالش خستگی ناپذیر و همت 
کارگران عزیز و خدوم این صنعت اس��ت.  همزمانی این دو رخداد 
مه��م "روز صنعت ب��رق و روز کارگر" خود بیانگر ارزش و جایگاه 

کارگران در صنعت برق می باشد، برقی که روشنی بخش و الزمه 
زندگ��ی امروزی ماس��ت و صنعت برق فراهم کنن��ده این نعمت 

ارزش��مند و حیاتی است، با عنایت به پیشرفت روز افزون جهان و 
نیاز به صنعت برق در زیر ساخت ها تصور یک لحظه زندگی بدون 
برق دشوار و غیر ممکن است. مجموعه بزرگ شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان افتخار دارد که بهترین فرزندان این مرز و بوم 
را به خدمت دارد و همیشه به داشتن چنین نیروهای متخصص، 
متعهد، متدین و توانمند می بالد و قدردان زحمات ش��بانه روزی 
این عزیزان است، اینجانب به نام ملت ایران و به پاسداشت این روز 
مبارک، فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر و روز صنعت برق را به 
یکایک همکاران ارجمند و تالشگر و خانواده گرامی آنان تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم و برای آنان عزت روز افزون از درگاه خداوند 

بزرگ مسئلت می نمایم.

اصفهان - قاسم اسـد- شهردار اصفهان گفت: شوراها طبق 
قانون اساسي از ارکان مهم و تصمیم گیر در اداره امور کشور هستند. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل 
نوروزي در سي و یکمین جلسه علني شوراي شهر ضمن تبریک 
روز ش��وراها اظهار کرد: هنگام تصویب قانون اساس��ي جمهوري 
اسالمي در س��ال 58، هفت اصل به طور خاص در اختیار شوراها 
قرار داده شد که اصل 6 و 7 آن، شوراها را به عنوان نهادي دخیل 
در اداره امور کشور شناخته است.  وي با بیان اینکه در اصل هفت 
قانون اساس��ي، ش��وراها در کنار مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
رکن تصمیم گیري معرفي ش��ده اند، تصریح ک��رد: در اصل 103 
قانون ش��وراها که در س��ال 61 تصویب و در سال 77 اجرایي شد، 
اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران باید تصمیمات شوراها را اجرا 
کنند که این موضوع نش��ان دهنده اهمیت شوراها است. شهردار 
اصفهان ادامه داد: در س��ال 78، آس��تانه تحمل براي تغییر بسیار 
بزرگي نیاز بود تا اداره امور کشور به دست 20 هزار برگزیده مردم 
در روستا و شهرها سپرده شود و این جایگاه سال هاست در کشو 
ایجاد شده که امید است اعضاي شوراي شهر از اختیاراتي که قانون 
اساس��ي در اختیار آن ها قرار داده اس��ت، به خوبي استفاده کنند. 
چراکه امروز ش��ورا به بلوغ رسیده است و می تواند فراتر از تعیین 
تصمیم برای شهرداری در چارچوب قانون نیز تصمیم گیري کند.   
وي در ادامه ضمن گرامیداشت روز 12 اردیبهشت سالروز شهادت 

استاد مرتضي مطهري و تبریک روز معلم، گفت: امیدوارم بتوانیم 
قدردان مقام شامخ معلمان باشیم.   نوروزي همچنین با اشاره به 11 
اردیبهشت و روز کارگر، تأکید کرد: قدرداني واقعي از این قشر تنها 
با خدمت رساني به آنان میسر مي شود.   وي با بیان اینکه تعامل 
بیشتر نمایندگان مجلس و شهرداري مي تواند فرصت بیشتري را 
براي اس��تفاده از امکانات دولتي به منظور خدمت رساني بهتر به 
شهر و شهروندان فراهم کند، اضافه کرد: شهرداري مي تواند محور 
همکاری نمایندگان مجلس و شورا باشد تا از این طریق بخشي از 
مشکالت شهر حل شود.   وي گفت: زماني مي توانیم بر مشکالت 
شهر غلبه کنیم که تعامل میان تمام ارکان تصمیم گیرنده به ویژه 
مجلس، ش��وراي شهر و شهرداري قوي تر از گذشته باشند. از این 
رو جلس��اتي را با تعدادي از نمایندگان در خصوص مسأله بودجه 
برگزار کردیم چراکه نیازمند مساعدت آنها به منظور پیگیري این 
موضوع در مجلس بودیم که خوش��بختانه نتایج خوبي نیز حاصل 
شد.  شهردار اصفهان یکي از نیازهاي امروز شهر را شور و نشاط در 
میان مردم دانست و افزود: شهرداري تا جایي که مقدور بوده براي 
افزایش شادي و نشاط مردمي تالش کرده است اما دیگر دستگاه 
ها نیز باید در این زمینه وارد عمل ش��وند.  وي با اش��اره به الیحه 
مدیریت واحد ش��هري که هم اکنون در مجلس در جریان است، 
تصریح کرد: اگرچه تحقق این موضوع اتفاق خوبي است اما دغدغه 
هایي را نیز به دنبال دارد. چراکه ممکن است تمام مسوولیت آن بر 

عهده شهرداري ها گذاشته شود. در حالي که نمي شود وظیفه اي 
از سوي دستگاه هاي دیگر بر عهده شهرداري باشد اما بودجه آن در 
اختیار قرار نگیرد. بنابراین نظارت کارشناسان در این زمینه بسیار 
مهم است تا با تصویب یک قانون مناسب و کامل، فرصتي مناسب 

براي تمام شهروندان در شهرهاي مختلف کشور فراهم گردد.
تاکید رییس شورای شهر بر جلوگیری از تخلفات آبی

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه ضمن تبریک 
فرا رس��یدن نیمه ش��عبان و روز ش��وراها اظهار کرد: شوراها یکي از 
مصادیق و جنبه هاي مردمي در ایران اس��ت که حاکمیت مردم بر 
سرنوش��ت خویش و اداره امور محلی شهر و روستا توسط منتخبان 
آن ها را نش��ان مي دهد.  فتح اهلل معین، با اش��اره به 12 اردیبهشت 
ماه و بزرگداشت مقام معلم، اظهار داشت: همه ما نمایندگان مردم در 
شورا و نمایندگان مجلس باید توجه بیشتري به جایگاه معلمان داشته 
باشیم. وي که براي سومین هفته متوالی در نطق پیش از دستور خود 
نسبت به بی توجهی در خصوص سرقت و برداشت آب در باالدست 
تذکر مي داد، اظهار داشت: اگرچه مسووالن می گویند تمامی تالش 
خ��ود را برای حل بحران آب انجام می دهند اما همچنان س��رقت و 
برداشت غیرقانونی آب ادامه دارد و این وضعیت، بسیار نگران کننده 
است.  گفتني است در این جلسه به مناسبت روز شوراها، شهرداري 
اصفهان با اهداي گل و پیام تبریک پیش از شروع جلسه، این روز را 

گرامي داشت.

سـاری - دهقان : رئیس اداره ایمني و حریم راهها اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از اجراي بیش از 
3300 کیلومتر خط کشي سرد در سطح محورهاي اصلي ، فرعي 
و روستایي این استان با هدف تامین افزایش ایمني و تسهیل در 
رفت و آمد در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران ، مهندس اس��ماعیل فوالدی با بیان این مطلب افزود: : 
خط کش��ي راهها که از مقرون به صرف��ه ترین نوع عالئم ایمني 
محسوب مي گردند مستقیما در دید راننده قرار گرفته و با وي یک 

ح��س نزدیک و متقابل برقرار مي نمایند. وي ادامه داد: از این رو 
این اداره کل در راستاي تامین ایمني محورهاي استان ، اقدامات 

درخور توجهي در بحث خط کش��ي محورها در دستور کار خود 
داش��ته که مي توان به 3300 کیلومتر خط کش��ي سرد در سال 
گذشته اشاره نمود. مهندس فوالدي به محورهاي مهمي که خط 
کشي در آنها صورت گرفته اشاره و عنوان نمود: محور ارتباطي هراز 
، سوادکوه ، کندوان ، کناره ، بابل _ قائمشهر ، ساري _ جویبار ، 
و .... از جمله محورهایي بودند که در سال گذشته خط کشي در 
آنها صورت پذیرفت.  گفتني اس��ت خط کشي از نوع عالئم افقي 
راهها محسوب گردیده و به عنوان مکمل عالئم عمودي درسطح 

محورها به شمار مي رود.

تبریز - فالح- روشنایی معابر خیابان هفت تیر از چهارراه آبرسان 
تا پل عباسی توسط امور برق باغمیشه اصالح شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، اصالح روشنایی معابر خیابان هفت تیر با نصب 30 دستگاه 
پایه چراغ های دکوراتیو دوطرفه و یک طرفه توسط امور برق باغمیشه 
و همکاری امور نوس��ازی به اتمام رس��ید. بر اساس این گزارش، این 
پروژه با اعتبار 3 میلیارد ریال جهت زیباس��ازی معابر و در راس��تای 
تبریز 2018 انجام شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در 
خصوص لزوم توجه به روشنایی معابر گفت: شبکه روشنایی معابر در 

شهرهای بزرگ  از عوامل اصلی ایجاد امنیت و زیبایی بصری است و 
با توجه به رویداد تبریز 2018 ،این موضوع در تبریز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. عادل کاظمی افزود: اصالح و احداث شبکه روشنایی 
معابر یکی از اولویت های شرکت توزیع نیروی برق تبریز است  و در 
همین راستا نیز در دهه فجر سال گذشته، 103 پروژه اصالح و احداث 
روشنایی معابر با اعتبار 28 هزار میلیون ریال  به بهره برداری رسید 
و در سال جاری نیز پروژه های متعددی در زمینه اصالح و ساماندهی 

شبکه روشنایی معابر سطح شهر در برنامه کاری شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خبر داد

افزایش 22 درصدی گاز تحویلی به نیروگاه های استان آذربایجان شرقی

پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بمناسبت روز کارگر و صنعت برق

شهردار اصفهان تأکید کرد

تعامل مجلس، شورا و شهرداري ها براي حل مشکالت کشور

توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در سال 96 محقق شد :

اجراي خط کشي 3300کیلومتر از جاده هاي مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزخبر داد؛ 

103 پروژه اصالح و احداث روشنایی معابر با اعتبار 28 هزار میلیون ریال  به بهره برداری رسید

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران با مدیر ، معاونین و روسای واحدهای منطقه 
خلیج فارس دی��دار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
خطوط لوله  ومخاب��رات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، مدیر عامل 
ش��رکت خطوط لوله در این نشست با بیان اینکه کارها اولویت بندی 
شود گفت : درراستای ارتقاء بهره وری با مدیریت منابع باید با هزینه 
کمتر بازدهی بیشتری داشته باشیم. مهندس عباسعلی جعفری نسب 
ادامه داد : با توجه به تکمیل و آماده سازی پروژه پاالیشگاه خلیج فارس 
و رسیدن به ظرفیت اسمی ، مسئولیت ما در انتقال فرآورده های نفتی 
بیشتر خواهد شد .  وی همچنین بیان داشت : HSE باید تبدیل به 

 HSE یک فرهنگ ش��ود و در زمان حادثه هرکس خود را مس��ئول
بداند. در ادامه مدیر منطقه خلیج فارس گفت : شعار ما ، همان شعار 

رهبر عزیز انقالب اس��ت که حمای��ت از کاالی ایرانی را مطرح کردند 
که ما نیز به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده به سمت بهبود 
مستمر گام بر می داریم. علیرضا عطار افزود : درراستای بهبود مستمر 
EFQM را جزو برنامه های اصلی امسال قرارداده ایم. وی ادامه داد : 
تمدید گواهینامه ها و مسائلی که در این زمینه می تواند ما را کمک کند 
که به سمت سرآمدی حرکت کنیم را سرلوحه کارمان قرارداده ایم. در 
ادامه این نشست معاونین و روسای واحدها به بیان مسائل و مشکالت 
مراکز و واحدها پرداختند که توس��ط مدیرعامل راهکارهای الزم ارائه 
شد.در ضمن مدیرعامل و هیات همراه از 8 رشته خطوط لوله صادرات 

و واردات اسکله شهید رجایی بندرعباس نیز بازدید نمود.

درراستای ارتقا بهره وری با مدیریت منابع صورت گرفت

نشست مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با مسئولین منطقه خلیج فارس

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد
چاه آب شرب شهرک فرزان بهسازی شد

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی گفت: به منظور جبران بخشی از آب شرب 
منطقه و رفع نیاز آبی شهروندان پیش از فرا رسیدن ایام اوج مصرف عملیات بهسازی چاه شامل کف 
ش��کنی، شستشو وآزمایش پمپاژ انجام ش��د. او افزود: چاه شماره 2 شهرک فرزان به تازگی تحویل 
شرکت آب وفاضالب شده است و به دلیل عدم آبدهی مناسب اقدامات الزم جهت بهره وری بیشتر 
اجرایی شده است. رضوانی اظهار داشت: با افزایش عمق چاه از 130 متر به 160 و شستشوی ظرفیت 
تولید آب شرب این چاه به میزان 18لیتر در ثانیه افزوده شد.       مدیر امور آبفای شهرستان قدس 
در پایان ضمن اشاره به وضعیت افت سطح منابع آبی طی سال های اخیر از شهروندان خواست از مصارف بی رویه و غیر ضروری 

خودداری کنند، تا بدون افت فشار شبکه آبرسانی و قطعی بتوان از فصل گرم سال بدون هیچگونه مشکلی عبور کرد.

رشد 194 درصدی ظرفیت پست های شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: با افزایش 100 مگا ولت 
آمپری پست چغازنبیل، از تابستان 95 تاکنون افزایش 662 مگاولت آمپری در ظرفیت پست های 
انتقال و فوق توزیع این شرکت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه، رشد حدود 194 درصدی را 
نشان می دهد. محمود دشت بزرگ در خصوص اقدامات انجام شده در پست چغازنبیل گفت: عملیات 
نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلو ولت از 30 به 50 مگاولت آمپر )جمعا 100 
مگاولت آمپر( به پایان رس��یده و مورد بهره برداری قرار گرفت. وی ادامه داد: ارزش س��رمایه گذاری 
صورت گرفته در این پست 47 میلیارد ریال بوده و یکی از اهداف آن تامین و پایداری برق شبکه های آبیاری تحت فشار خوزستان ) 
طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری( است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از مهم ترین اهداف افزایش ظرفیت 
پست چغازنبیل را ظرفیت سازی در این منطقه ) شوش( مشکل دار دانست و افزود: افزایش ضریب اطمینان و پایداری و توسعه شبکه 
برق جهت مشترکین خانگی و صنعتی، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و افزایش تعداد فیدرهای 

خروجی و قابلیت مانور در شبکه توزیع از اهداف افزایش ظرفیت پست 33/132 کیلو ولت چغازنبیل است .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان:
در شرایط سازگاری با کم آبی مهمترین وظیفه شهروندان استفاده بهینه از 

آب و رعایت الگوی مصرف می باشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس محمدهادی رحمتی 
در گفتگو با پایگاه خبری شرکت، افزود: تامین آب آشامیدنی به ویژه برای شهر گرگان یکی از مهمترین چالش های استان گلستان 
می باشد.مهندس رحمتی با بیان اینکه گلستان تنها استانی است که از آب ذخیره شده در سدها جهت مصارف شرب بهره مند نمی 
باشد، تصریح کرد: تداوم خشکسالی و تغییر اقلیم، و برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی موجب افت سطح منابع زیرزمینی 
آب شده و مشکالت جدی را بوجود آورده است.مهندس رحمتی تصریح کرد: شهرهای استان در زمان اوج مصرف با 838 لیتر در 
ثانیه کمبود آب مواجه هستند که این میزان معادل 73 هزار مترمکعب آب در شبانه روز می باشد.وی همچنین در راستای کاهش 
اثرات خشکس��الی و بهبود وضعیت آب ش��رب استان خواستار بهره مندی از آب سطحی شد و گفت: با بهره برداری از سدهای در 
حال احداث و تسریع در ساخت سد شصت کال می توان بخشی از مشکالت تامین آب شرب شهر گرگان را رفع نمود.مدیرعامل آبفا 
گلستان تکمیل طرح های ملی نیمه تمام آبرسانی به شهرهای استان را از دیگر عوامل رفع مشکالت کم آبی برشمرد و افزود: در حال 
حاضر این طرح ها به دلیل نداشتن اعتبار متوقف می باشد و در صورت تخصیص اعتبار اجرایی می شوند.وی توجه به بازسازی و دقت 
در نگهداری تاسیسات موجود، تقویت آبخوان های منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت بی رویه در بخش کشاورزی و استفاده 
از ظرفیت آب شیرین کن جهت جبران کمبود آب را از راهکارهای سازگاری با کم آبی برشمرد.مهندس رحمتی به مهمترین فعالیت 
های انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش مشکالت بحران آب شهرهای استان طرح های آبرسانی شامل 
اصالح 30 کیلومتر از شبکه توزیع آب، احداث 5 کیلومتر خط انتقال آب، احداث و تکمیل 16 هزار مترمکعب مخازن ذخیره و افزایش 

ظرفیت تامین آب با حفر و تجهیز 6 حلقه چاه عمیق انجام شده است.

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان گلستان:
حمل و نقل محصوالت کشاورزی استان گلستان با 15 هزار دستگاه کامیون

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهدی میقانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: باتوجه به نزدیک ش��دن فصل 
برداشت محصوالت کشاورزی، انجمن و صنف رانندگان استان آماده حمل و جابجایی محصوالت کشاورزی شدند.وی افزود: طبق 
برآوردهای صورت گرفته، پیش بینی می شود بیش از یک میلیون و700 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در استان تولید شود که 
برای حمل این محصوالت نیازمند مشارکت ناوگان حمل و نقل استان و البته استان های همجوار هستیم.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان ادامه داد: مراکز خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هم با توجه به حجم و شلوغی زمان برداشت، می بایست 
همکاری الزم را داشته باشند و محصوالت کشاورزی را هرچه سریع تر تخلیه کنند تا شاهد صف های طوالنی در محل های تخلیه 
نباشیم.وی خاطرنشان کرد: صف های طوالنی ومعطلی رانندگان افزایش هزینه را دارد که این افزایش کرایه ها اوضاع را برای کشاورزان 
سخت می کند. 15 هزار کامیون و کامیونت در جابجایی محصوالت کشاورزی استان از مزرعه تا مراکز خرید و انتقال آن به کارخانه 
ها در سایر استان ها فعال می شوند.میقانی بیان کرد: از این تعداد، هفت هزار و 500 دستگاه در استان موجود است و بقیه از دیگر 
مناطق همچون استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و مازندران بکارگیری می شود.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان: 
لرستان یکی از استان های پیش رو در بحث رفع مشکل مسکن خانوارهای 

دارای دو معلول به باالست.
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز-   مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی لرستان 
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه ،از اجرای طرح هادی برای 580 روستا در استان 
لرستان خبر داد.    مسعود رضایی ابراز داشت: 1498 واحد در سطح استان در حوزه ی 
مسکن شهری  احداث شده و حدود 110 واحد در سال جاری در برنامه ی کاری بنیاد 
مسکن لحاظ شده است.    وی در خصوص واگذاری تملک اراضی روستایی به ماده ی 4 
قانون سامان دهی و تولید و عرضه ی مسکن، اشاره کرد و گفت: بر اساس مفاد این ماده 
ی قانون، بنیاد مسکن توانسته از اراضی منابع طبیعی که در کنار روستاها هستند و قابلیت توسعه ی روستا را دارند، تملک و تفکیک 
کند و در اختیار مردم بگذارد و با پرداخت تسهیالتی افراد نیازمند روستاها را خانه دار کند.     رضایی در ادامه گفت:بازسازی و بهسازی 
ساختمان های خسارت دیده در بالهای طبیعی یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن است که در این خصوص تا به امروز بنیاد مسکن در 
تمام حوادث بعد از انقالب ورود داشته و نه تنها در تمام حوادث طبیعی که در استان رخ داده پای کار بود، بلکه در حادثه ی زلزله ی 

اخیر کرمانشاه نیز به عنوان استان معین خدمات شایسته ای را به انجام رسانده است.    

گام بلند شهرداری در توسعه سرمایه گذاری در شهر بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری بندر بوشهر با حضور مشاور طرح جامع سرمایع 
گذاری شهر بوشهر برگزار گردید. به گزارش واحد خبر و رسانه  مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در این نشست دکتر 
ندیم مشاور طرح جامع سرمایه گذاری شهر بوشهر و پدر سرمایه گذاری در ایران  گزارشی از روند مطالعات و خدمات شرکت مشاور 
ارائه نمودند. در ادامه قاسمی سرپرست شهرداری بندر بوشهرتوسعه منابع پایدار درآمدی و سرمایه گذاری در شهر را با توجه به کاهش 
منابع درآمدی شهرداری ها، تنها راهکارموثر برای سال های آتی خواند. وی با بیان این که بوشهر ظرفیت های باالیی برای گردشگری 
و سرمایه گذاری دارد، موفقیت در این عرصه را نیازمند یک طرح مطالعاتی سرمایه گذاری و فرهنگ سازی دانستند. قاسمی سال 97 
را سالی عنوان نمودند که این حرکت با حضور مشاوران و ریل گذاری برای جذب سرمایه گذاری و توسعه  شهری آغاز خواهد شد. 
دهدار رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر ضمن عنوان این مطلب که شهربوشهر بستر الزم برای رشد سرمایه گذاری در شهر را دارد 
عنوان نمودند که شورا از طرح های مطالعاتی و سرمایه گذاری برای توسعه پایدار شهری حمایت خواهد کرد. وی ابراز امیدواری نمود 

که هر چه سریع تر طرح مطالعاتی و حرکت عملی در این خصوص آغاز شود.

جابجایی بیش از دو میلیون و154 هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و 
نقل بین شهري ایالم در سال 96 

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مهندس دلخواه  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با بیان این مطلب   اظهار داشت 
: در سال گذشته  طي225 هزار و 338 سفر درون و برون استاني بیش از دو میلیون و154 هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و 
نقل بین شهري جابجا شده اند.وی گفت :از این تعداد مسافر جابجا شده بیش از 600 هزار درون استانی بوده است. از این تعداد یک 
میلیون 969 هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسی و مابقی با سواری بین شهری و مینی بوس توسط وسایل نقلیه عمومی 
انجام شده . وی افزود : بیش از 1700 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی  اتوبوسی ؛ مینی بوسی و سواری کرایه بین شهری در 
استان در حال فعالیت هستند .  اضافه مي شود : در حال حاضر 69 شرکت حمل و نقل مسافر دراستان فعال هستند و  بیشترین 

جابجاي مسافر در استان توسط وسیله نقلیه اتوبوسي انجام میشود . 

پنجشنبه
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با بهره گیری از یک روش س��اده، می توانید افرادی 
را ب��رای رهب��ری تیم ش��رکت اس��تخدام کنید که 
سطح مش��ارکت و اش��تیاق کارمندان را به حداکثر 

می رسانند. 
اگ��ر می خواهی��د یک تی��م رهب��ری کارا هدایت 
سازمان شما را به عهده بگیرند،  ابتدا باید ویژگی های 
یک رهبر خوب را تش��خیص دهید. اخیرا ماری بارا 
مدیرعام��ل جن��رال موت��ورز و مدیر اس��بق نیروی 
انس��انی این شرکت، در کنفرانس تحلیلگران وارتون 
فیالدلفی��ا، مهم ترین ویژگی ه��ای کلیدی یک رهبر 
مؤثر را به اش��تراک گذاشت: ثبات، روحیه مشارکت 
و همکاری، توانایی تأثیرگ��ذاری بر دیگران، توانایی 
فنی و اش��تیاق. ماری ب��ارا همچنین توضیح داد که 
چگونه رهبران��ی را که می توانند در آینده ش��رکت 

اثربخش باشند، شناسایی می کند. 
بارا در طول جلس��ه مصاحبه، فقط س��ه سؤال را 

مطرح می کند. او از داوطلبان اس��تخدام می خواهد 
سه خصوصیتی را که سایر اعضای تیم رهبری برای 
توصی��ف آنها به کار می برند، س��ه خصوصیتی را که 
مدیرشان برای توصیف آنها به کار می برد و همچنین 
سه ویژگی خودشان را از نگاه کارمندان بیان کنند. 
اغلب کاندیداها تصور می کنند باید پاس��خ خود را 
برای هر س��ؤال تغییر دهند، اما بارا دقیقا خالف این 
را می خواهد. او به دنبال افرادی اس��ت که به هر سه 

سؤال، پاسخ تقریبا یکسانی می دهند. 
چرا؟ 

به گزارش وب سایت کوارتز از این کنفرانس، ماری 
بارا می گوید: یکی از ویژگی های مهم یک رهبر، ثبات 
و یکپارچگی شخصیت اوست. پس شخصی می تواند 
رهبر مؤثری باش��د که س��بک مدیریتی رو به باال و 
رو به پایین او یکس��ان باشد و درعین حال خط مشی 
مش��ابهی در ارتب��اط با همکاران هم س��طح خود در 

پیش بگیرد. ما می خواهیم رهبری را استخدام کنیم 
که به زیردستان خود، همان قدر اهمیت بدهد که با 

مدیران باال رتبه خود همکاری می کند. 
ب��ه گفت��ه ب��ارا، رهبرانی ک��ه رویک��رد باثبات و 
نامتناقض��ی در پی��ش می گیرند، در توانمندس��ازی 
تیم خود موفق ترند. در نتیجه، بهره وری بیش��تری از 
همکاری گروهی به دست می آورند؛ امری که از آنها 

رهبر بهتری می سازد. 
ش��ما هم اگ��ر می خواهی��د فردی را ب��رای نقش 
رهب��ری تیم اس��تخدام کنی��د، س��ازگاری و ثبات 
اعم��ال و اقدام��ات او را در ش��رایط مختلف تس��ت 
کنید. به این ترتیب تیم رهبری یکپارچه ای تش��کیل 
می دهی��د که به خوبی با کارمندان همکاری می کند، 
قدرت نفوذ باالیی دارد و مهارت و اشتیاق را توسعه 

می دهد. 
inc/zoomit :منبع

استخدام بهترین رهبران برای گروه با 3 سؤال

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 956 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس: به ش��ما توصیه مي کنیم اول 
از همه صداي مش��تري ش��اکي را با دقت بشنوید و 

بفهمید که او دقیقا چه مي خواهد. 
بحث کردن با مش��تري براي ش��ما سودي ندارد، 

بلک��ه باید نش��ان دهی��د که ب��ه خواس��ته هاي او 
اهمی��ت مي دهی��د و او را درک مي کنی��د؛ حت��ي 
اگ��ر این خواس��ته ها به نظر ش��ما منطقي نباش��د. 
صادقان��ه با مش��تري برخورد کنید و اش��تباهات را 
ب��ه گ��ردن بگیرید. اگر حل مش��کل در توان ش��ما 
 نیس��ت، با مش��تري صادق باش��ید و وع��ده بي جا 

ندهید. 
تا حد امکان براي برطرف کردن مشکل تالش کنید 
و اگر نتوانس��تید کاري براي مشتري انجام دهید، با 
خوشي از او خداحافظي کنید تا اگر روزي توانستید 
 نی��از او را تامین کنید، راهي براي بازگش��ت وجود 

داشته باشد.

تعامل با مشتریان ناراضي

پرسـش: در حوزه ارائه خدمات پس از فروش با یکي از شـرکت هاي بزرگ کامپیوتري همکاري مي کنم. بزرگ ترین 
مشکلي که با آن مواجه شده ام، بحث تعامل با مشتریان ناراضي است. چه توصیه اي در این زمینه براي من دارید؟  کلینیک کسب و کار

 تفکراتی که انعطاف ذهنی را
تضعیف می کند

تغیی��رات  ب��ا  س��ازگاری  توانای��ی  و  انعطاف پذی��ری 
پیش بینی نش��ده، نه تنه��ا احتمال شکس��ت انس��ان را در 
چالش ها پایین می آورد، بلکه سطح رضایتمندی از زندگی 
را نیز بهبود می بخشد.  بسیاری از مردم، نیمه شب ها بیدار 
می ش��وند و فکر می کنند که ای کاش در طول روز، در یک 
موقعی��ت خاص حرف دیگری زده بودند که آنها را متفاوت 
نش��ان می داد یا پروژه های مهم را ب��ه تعویق می انداخت. 
یکی از مهم ترین آموزش هایی که مش��اوران کسب وکار به 
کارآفرینان و مدیران می دهند، شناسایی افکار سخت گیرانه 
است. این آموزش یعنی افراد متوجه شوند که به جای یک 
گفت وگوی س��ازنده، مبارزه ای ویرانگ��ر را با خود در پیش  
گرفته اند. درواقع مسئله »فاجعه پنداری«، برای متخصصان 
کسب وکار موضوعی آشنا است.  شما می توانید به روش های 
مختلفی انعطاف پذیری خودتان را تقویت کنید؛ ولی یکی از 
بهترین راه ها این است که در طول چالش ها و ناسازگاری ها، 
تفکری پویا و مناسب داشته باشید. افرادی که طرز تفکری 
انعطاف پذیر دارند، در حل مس��ائل موفق تر عمل می کنند، 
وقتی یک ایده یا استراتژی جواب نمی دهد، سریع تر طرح 
اولیه را تغییر می دهند و طرح جایگزین را اجرا می کنند و 
استرس خود را نه یک تهدید، بلکه پاسخی به چالش روبه رو 
می بینند.  چه مس��ائلی قدرت ذهنی و انعطاف پذیری شما 

را تضعیف می کند؟ 
سندروم ایمپاستر

سندروم ایمپاستر، یک اختالل ذهنی است که در آن افراد 
موفق، نمی توانند پیشرفت ها و پیروزی های خود را بپذیرند. 
به عنوان  مثال فرد فکر می کند:  »بازهم خوش شانس بودم. 
آنها ب��ه زودی می فهمند که من هیچ ای��ده ای برای اثبات 
حرف هایم ندارم.« باوجود ش��واهد متعددی که خالف این 
مس��ئله را ثابت می کند، افرادی که به س��ندرم ایمپاس��تر 
دچارن��د، به هیچ وجه نمی پذیرند که به خاطر شایس��تگی، 
هوش و توانایی خود به موفقیت رسیده اند. برخی از رفتارها 
و ویژگی های روان شناختی، س��ندروم ایمپاستر را تشدید 
می کنند، اما درهرحال روانشناس��ان معتقدند این مشکل 

ترکیبی از کمال گرایی ناهنجار و کارآمدی پایین است. 
کارآمدی پایین

کارآمدی، به این معنا است که تا چه حد، توانایی خودتان 
را در حل مشکالت شخصی و کاری باور دارید؛ یا به عبارتی، 
چقدر به خودتان اطمینان دارید. این ذهنیت دامنه خاصی را 
درگیر خود می کند. برای مثال ممکن است شما در معامالت 
تجاری یک مذاکره کننده عالی باشید، ولی برای رهبری یک 
کمیس��یون بزرگ، از اعتمادبه نفس کافی بهره مند نباشید. 
ش��ایان ذکر اس��ت که کارآم��دی باال، خ��ود را در طراحی 
استراتژی های سازگارکننده نظیر برنامه ریزی، بازخورد مثبت 
و پذیرش واقعیات نشان می دهد. به عالوه افراد کارآمد قادرند 
فرصت های کسب وکار را شناسایی و محصوالت جدید تولید 
کنند، خالقانه فکر کنند و ایده ها را تجاری سازی کنند. آنها 

همچنین در برابر فشار و استرس مقاوم ترند. 
ذهنیت ثابت

همانط��ور که گفتیم، ش��ما به عنوان یک انس��ان کارآمد 
می توانید توانایی خودتان را در حل مش��کالت تش��خیص 
دهید. یکی از سؤاالتی که باید به آن پاسخ دهید، این است 
که تا چه حد می توانید مهارت های پرسشگر خود را )نظیر 
سخنرانی در جمع، توسعه کسب وکار، شبکه سازی، تدریس 
نکات جدید به دیگران، همکاری تیمی در بازی ها( توس��عه 
دهید. اف��رادی که از ذهنیت ثابت برخوردارند معتقدند که 
توانایی های آنها، ذاتی و غیرقابل تغییر است و هیچ استراتژی 
جدی��دی نمی تواند ظرفی��ت درونی آنه��ا را افزایش دهد. 
درنتیجه این افراد حس می کنند تحت  فشار زیادی هستند 
تا خودشان را ثابت کنند. آنها از چالش ها اجتناب می کنند 
و به سادگی تسلیم می ش��وند. هیچ کدام از این خصوصیات 
هم اعتمادبه نفس و انعطاف پذیری آنان را افزایش نمی دهد. 

تله های فکری
تله های تفکر، الگوهایی غیر منعطف هستند که باعث 
می ش��وند ش��ما اطالعات ض��روری را از دس��ت بدهید. 
رایج ترین تله های فکری عبارت اند از: نتیجه گیری سریع 
)فرضیه س��اختن بدون اطالعات مرتب��ط(، ذهن خوانی 
)نسخه ای از نتیجه گیری که در آن، فرد خودش را از افکار 
دیگران باخبر می داند و بر همین اس��اس اقدام می کند(، 
تفکر همه یاهیچ )سیاه وس��فید دیدن ماجرا و عدم اعتقاد 
به طیف خاکستری(، شخصی سازی )همه چیز تقصیر من 
اس��ت(، فرافکنی )همه چیز تقصیر ش��ما است(. تله های 
فکری اجازه نمی دهند که دید س��المی به مسائل داشته 

باشید و درنتیجه مانع از انعطاف پذیری شما می شوند. 
آسیب های استرس

بس��یاری از مقاالت ام��روزی، در م��ورد تأثیرات منفی 
استرس صحبت می کنند. واقعیت این است که استرس زیاد 
به س��المتی شما آسیب می زند، اما این همه ماجرا نیست. 
در یکی از مطالعات معاصر، 29 هزار فرد بزرگ س��ال مورد 

بررسی قرار گرفتند و دو سؤال از آنها پرسیده شد: 
- در طول یک سال گذشته چه میزان استرس تجربه کرده اید؟ 
- آیا معتقدید که استرس برای سالمتی شما مضر است؟ 
هشت س��ال بعد، محققان بررسی کردند که آیا استرس 
می��زان مرگ ومیر این افراد را تحت تأثیر قرار داده اس��ت؟ 
آنها متوجه ش��دند که ش��رکت کنندگانی با سطوح باالی 
اس��ترس، نرخ مرگ باالتری داشتند، اما تنها درصورتی که 
معتقد بودند اس��ترس برای سالمتی آنها مضر است. جالب 
اینجا است که افرادی که س��طوح باالی استرس را تجربه 
می کردند ولی باور نداشتند که استرس، آسیبی به سالمتی 
آنه��ا وارد می کند، کمترین نرخ مرگ را در میان گروه های 
مختلف مورد مطالعه داش��تند.  نکته بدتر اینکه افرادی که 
اس��ترس را مضر می دانند، تالش می کنن��د از دیگران دور 
بمانند و این امر به آسیب های دیگری منجر می شود. یکی 
از واکنش های طبیعی ما به اس��ترس، همراهی خواستن از 
دیگران است. آلیا کروم و همکارانش دریافتند که افرادی که 
تصدیق می کنند استرس به آنها کمک می کند، از اضطراب 
و افس��ردگی کمتری رنج می برند، احساس انرژی و کارایی 

بیشتری دارند و به طورکلی از زندگی راضی ترند. 
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گزارش جدید عملکرد مالی آمازون 
سودآوری فوق العاده باوجود ضرر 

سنگین در خارج از آمریکا
گزارش جدی��د عملکرد مالی آمازون خب��ر از کارنامه 
کامال درخش��ان این شرکت در س��ه ماهه نخست سال 
مالی 2018 می دهد. اما ثبت درآمد 51 میلیاردی و سود 
1.6 میلیارد دالری مانع از ضرردهی این ش��رکت در آن 

سوی آب ها نشده است. 
به گزارش دیجیاتو، کمپانی تحت مالکیت جف بزوس 
ارق��ام عجیب و غریبی را در آخری��ن گزارش مالی خود 
تحویل س��رمایه گذاران داده اس��ت. رش��د 43درصدی 
درآمدها نسبت به سال قبل، آن هم برای کمپانی بزرگی 
چون آمازون رکوردی عالی به حس��اب می آید. اما وقتی 
نگاهی به عملکرد این خرده فروش��ی آنالین در خارج از 
مرزه��ای آمریکا بیندازید اوضاع تا حدود زیادی متفاوت 

خواهد بود. 
ب��ه رغ��م افزایش 34درص��دی درآمدهای س��ه ماهه 
آمازون در آن س��وی آب ها، این شرکت باز هم متحمل 
ضرر س��نگین 622 میلیون دالری شده است. به عبارت 
دیگ��ر، آمازون در رقابت با خرده فروش��ی های محلی در 
کش��ورهای دیگر، هنوز هم بیش��تر از آن که درآمدزایی 

داشته باشد هزینه می کند. 
کس��ب وکارهای جدی��د آم��ازون در خان��ه از رون��ق 
بس��یاری خوبی برخوردارند. سرویس نه چندان با سابقه 
»Whole Foods« س��ال 2018 را با 30.73 میلیارد 
دالر درآمد آغ��از کرده و این حجم عظیم از پول تنها از 
آمریکای ش��مالی به دست آمده است. ضمن اینکه با در 
اختیار گرفتن برند Ring حاال آمازون حرف های زیادی 
در بازار رو به رش��د اینترنت اش��یا و خانه های هوشمند 

خواهد داشت. 

ب��ا همه اینها وقت��ی افزایش حجم نقدینگی ش��رکت 
را مدنظ��ر قرار می دهیم ش��اهد افتی نس��بتا قابل توجه 
هس��تیم. درس��ت اس��ت که در بازه زمانی م��ورد بحث 
کمپانی تحت مدیریت جف بزوس توانس��ته 7.3 میلیارد 
دالر ب��ه حجم پول های خ��ود اضافه کند، ام��ا این رقم 
در مقایس��ه با 10.1 میلیارد دالری که ش��رکت در سال 
گذش��ته میالدی روانه حس��اب های خود کرده بود یک 
عقب گرد محس��وب می شود؛ افتی که می توان تقصیر آن 
را به طور کامل به گردن عملکرد ضعیف آمازون در اروپا 

و آسیا انداخت. 
اگر بخواهیم وضعیت فعلی بزرگ ترین خرده فروش��ی 
دنیا را در آن س��وی آب ها تش��ریح کنی��م باید بگوییم 
که آنها در حال توس��عه هرچه بیش��تر کس��ب وکار خود 
هس��تند، بدون اینکه س��ودی از این کار عایدشان شود. 
به نظر می رس��د وجود رقبای بس��یار قدرتمند محلی در 
کشورها عامل اصلی 6 برابر شدن ضرر خالص آمازون در 
این مناطق باش��د، روندی که بعید است به این زودی ها 

تغییر کند. 
منبع: ورج
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