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 آسیب شناسی سهام عدالت، مسکن  مهر
یارانه نقدی و پروژه های عمرانی

4 مصیبت اقتصاد ایران
فرصت امروز: اقتصاددانان از طرح مس��کن  مهر به عن��وان بزرگ ترین دخالت دولتی در خصوصی ترین بخش 
اقتص��اد ای��ران یاد می کنن��د که تبعات و پیامدهای دردناک آن در زلزله اخیر کرمانش��اه آش��کار ش��د؛ از طرح 
هدفمندی یارانه ها به عنوان طرحی مناقش��ه  برانگیز که از هدف های اصلی اش دور افتاد و در ادامه به بزرگ ترین 
پول پاش��ی اقتصاد ایران انجامید، چنانکه برخی تحلیلگران اقتصادی به لحاظ حساس��یت موضوع، آن را با بحث 

اصالحات ارضی در دهه ٤٠ مقایسه می کنند؛ همچنین کارشناسان از سهام عدالت به عنوان...

 پیشنهاد اخذ تعرفه بیشتر از کاالهای وارداتی
و اختصاص آن به صادرات توسط وزارت صمت

 واردات به کمک
صادرات می آید
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ایجاد ۸04 رابطه کارگزاری با 2۸6 بانک خارجی

رد پای برجام در نظام بانکی

گوگل چگونه جست وجو   می کند
بهترین سن برای شروع کارآفرینی چه زمانی است

مارکتینگ محتوا برای کسب و کار
کاهش فروش و تخفیف  در بحران اقتصادی
اهمیت و نقش تکنولوژی  در آینده بازاریابی

چطور برند شخصی خود را بسازیم؟

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

اظهارات غیررسمی کریگ فدریگی 
Face ID  درباره

1
سـرعت اینترنـت برای تمـام کاربران آن از اهمیت بسـیار 

باالیـی برخوردار اسـت و شـرکت های مختلف نیز 
سعی می کنند با نوآوری در ساخت...

پروسکایت، کلید اصلی جهش سرعت اینترنت 

 سرعت اینترنت
1000 برابر می شود؟

یادداشت
کوچ تدریجی سپرده های 

بانکی به بازار سرمایه

ب��ازار  وضعیت  ب��ه  نگاه��ی 
س��رمایه کش��ور حاکی از این 
حقیق��ت اس��ت که ب��ا توجه 
گروه ه��ای  تأثیرگ��ذاری  ب��ه 
محص��والت ش��یمیایی، فلزات 
اساس��ی و فرآورده های نفتی و 
ویژگی های خاص این بخش ها، 
هرگون��ه تغیی��رات مثب��ت در 
مولفه ه��ای تأثیرگ��ذار، رش��د 
بازار سرمایه  را به همراه داشته 
است. مطالعات علمی در حوزه  
مدیریت مالی و سرمایه گذاری 
و تجربی��ات پیش��ین، بیانگ��ر 
تأثیر غیرقابل انکار پارامترهای 
اقتصاد کالن، وضعیت صنعت، 
تغییرات در بازارهای جایگزین 
و اخب��ار و رویداده��ای مرتبط 
بر بازار س��رمایه اس��ت. نگاهی 
 ب��ه رون��د ب��ازار س��رمایه در
 آب��ان ماه س��ال جاری نش��ان 
فل��زات  گروه ه��ای  می ده��د 
نفتی،  فرآورده ه��ای  اساس��ی، 
و  هس��ته ای  س��وخت  و  کک 
محص��والت ش��یمیایی از نظر 
از  ٤5درصد  معام��الت،  ارزش 
ارزش معام��الت کل بازار و از 
معامالت، 5٠درصد  نظر حجم 

از حجم معامالت بازار 
5را به خود...

موسی احمدی
عضو هیات علمی 

دانشگاه آزاد

رئیس جمهوری ایران گف��ت 2٤ پروژه مهم به ارزش 
هزار و 38 میلیارد تومان در هیات وزیران دولت دوازدهم 
برای سیس��تان و بلوچستان در نظر گرفته شده است که 
تا س��ال 98 اجرایی خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه 
در س��فر به سیستان و بلوچس��تان با حضور در ورزشگاه 
ش��هید حس��ینی طباطبایی زاب��ل در جمع م��ردم این 
شهرستان اظهار داشت: نخستین سفر استانی خود را به 
استانی اختصاص دادم که مردم آن بیشترین مشارکت را 
در انتخابات داشته اند. روحانی افزود: در این سفر تصمیم 
گرفتیم که دولت دوازدهم 2٤ طرح مهم با اعتبار هزار و 
38میلیارد تومان برای سیستان و بلوچستان تا سال 98 
اجرای��ی کند. وی گفت: قول من به مردم زابل در س��ال 
93 این بود که در سیستان بتوانیم ٤٦ هزار هکتار زمین 
را با کشاورزی مدرن آباد کرده و در اختیار آنان بگذاریم. 
وی افزود: هم اینک از این ٤٦هزار هکتار، ١٠ هزار هکتار 
آن از نظر کارهای زیربنایی آماده اس��ت و در همین ایام 
به هزار و 5٠٠ هکتار از آن برق رسانی خواهد شد. رئیس 
جمهوری اظهار داش��ت: ان شاءاهلل تا پایان سال ١٠ هزار 
هکتار زمین از این طرح به بهره برداری می رس��د و بقیه 
آن در س��ال 9٧ و اوایل 98 به بهره برداری خواهد رسید. 
روحانی تصریح ک��رد: با این کار امیدواریم تحول بزرگی 
در کش��اورزی این منطقه آغاز شود و خوشحالم که این 

قول به مردم سیستان در حال اجراست.

طرح منطقه آزاد سیستان
وی خاطرنش��ان کرد: موضوع منطقه آزاد سیستان از 
م��واردی بود که در س��ال 93 مردم ای��ن منطقه بر آن 
تاکید داش��تند و می دانم ایجاد آن تحول بزرگ تجاری 
و اش��تغال را در این منطقه به وج��ود خواهد آورد. وی 
افزود: ما الیحه مناطق آزاد از جمله سیستان را در سال 
95 به مجلس تقدیم کردیم و امیدواریم مجلس شورای 
اسالمی  امسال آن را تصویب کند. رئیس جمهوری ادامه 
داد: منطقه آزاد حق و مطالبه مردم سیس��تان است و ما 

نیز وظیفه داشتیم تا به این خواسته عمل کنیم.

بازارچه های مرزی
روحان��ی گف��ت: در زمینه بازارچه ه��ای مرزی همین 
ج��ا به وزیر کش��ور تاکید می کنم تا تمام ت��وان خود را 
ب��رای بررس��ی بازارچه های ای��ن منطقه ب��ه کار گیرد.  
وی اظهار داش��ت: به مردم این اس��تان ق��ول دادیم که 
لوله گاز در س��ال 93 توس��ط دولت یازده��م به زاهدان 
خواهد رس��ید و مش��عل آن روش��ن می ش��ود. وی بیان 
کرد: ش��عله ور ش��دن مش��عل گاز در زاه��دان در اواخر 
دولت یازدهم س��بب ش��ادی دل تمام مردم این استان 
 ش��د. رئیس جمهوری گفت: به بانک ها دستور داده ایم تا

 2٠ میلیون ریال تسهیالت به هر خانه ای که در زاهدان 
قصد انجام لوله کشی گاز داشته باشد، اعطا کنند. روحانی 
با اش��اره به موضوع گازرسانی به زابل ادامه داد: عملیات 
لوله کشی از زاهدان به زابل به زودی آغاز خواهد شد. وی 
بیان کرد: لوله گاز در نظر گرفته ش��ده برای این منطقه 
بزرگ تر از میزان مورد نیاز برای منازل اس��ت تا بتوان از 
آن برای صنایع مختلف استفاده کرد، اما به طور موقت از 

مهر سال آینده گاز به زابل خواهد رسید.

راه آهن چابهار-سرخس 
رئی��س جمهوری گفت: راه آه��ن از چابهار به زاهدان 
و س��پس به بیرجند و مشهد متصل خواهد شد. روحانی 
 بی��ان کرد: ب��رای اجرای خ��ط ریلی چابه��ار - زاهدان
 ٤٠ ه��زار میلی��ارد ری��ال اعتب��ار الزم اس��ت ک��ه ب��ا 
س��رمایه گذاری داخلی ی��ا خارجی تامین خواهد ش��د. 
وی تاکید کرد: تامین آب مردم سیس��تان و بلوچستان 
مس��ئله مهم دیگری اس��ت که باید به آن توجه ش��ود. 
وی افزود: حقآبه رودخانه هیرمند باید بر اساس قرارداد 
برای دریاچه هامون از کشور افغانستان اخذ شود. رئیس 
جمهوری ادامه داد: روابط ایران و افغانس��تان برادرانه و 
دوس��تانه اس��ت و در تمام دیدارها ب��رای انعقاد قرارداد 
بلندم��دت و جام��ع بین دو کش��ور تالش می ش��ود که 
بخش��ی از این قرارداد مربوط ب��ه حقآبه دریاچه  هامون 
به عنوان یک دریاچه بین المللی اس��ت. روحانی تصریح 

کرد: دولت تمام تالش خود را برای بهره مندی مردم این 
سرزمین از حق قانونی شان انجام می دهد.

روابط ایران امروز بهتر از همیشه با همسایگان
وی گفت: امروز روابط ایران با س��ه کشور افغانستان، 
پاکستان و عمان که در سه طرف سیستان و بلوچستان 
قرار دارند از همیش��ه بهتر اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
ما خواس��تار منطقه ای امن و قدرتمند هس��تیم و تمام 
 همس��ایگان خ��ود را ب��ه ص��ورت متح��د می خواهیم.

 رئیس جمهوری بیان کرد: ما به دنبال رقابت در توسعه 
با سایر کشورهای منطقه نیستیم بلکه خواستار همکاری 
با آنان برای رس��یدن به توسعه هستیم و عالقه مندیم با 

تمام کشورهای منطقه روابط دوستانه داشته باشیم. 

زنان در عرصه مدیریت دولت دوازدهم
وی گفت: به تمام بانوان ایران و سیستان و بلوچستان 
و جوان��ان قول می دهم ک��ه یک��ی از برنامه های دولت 
دوازده��م واگذاری گام به گام مدیری��ت جامعه به آنان 
باش��د. رئیس جمهوری تصریح کرد: خوشحالم که زنان 
در شوراها، فرمانداری ها و بخش های مختلف سیستان و 
بلوچستان حضوری فعال دارند. روحانی خاطرنشان کرد: 
شیعه، سنی، مرد، زن، سیستانی یا بلوچ بودن یک امتیاز 

نیست بلکه اصل بر شایستگی است.

ظرفیت های گردشگری سیستان و بلوچستان
وی گفت: سیس��تان و بلوچس��تان از جنوب تا شمال 
خود دارای ظرفیت های گردش��گری است که نمونه آن 
را می توان در چابهار که به س��رزمین چهار بهار معروف 
اس��ت، مشاهده کرد. وی ادامه داد: زابل، زاهدان و تمام 
شهرهای سیس��تان و بلوچس��تان ظرفیت های تاریخی 
بس��یاری دارند. وی اف��زود: با اس��تفاده از ظرفیت های 
بازارچه های مرزی، بنادر، گاز و گردش��گری سیستان و 
بلوچستان شاهد آینده ای بهتر برای این استان خواهیم 

بود.  

اولین سفر استانی دولت دوازدهم

رئیس جمهوری: 24پروژه مهم در سیستان وبلوچستان اجرا می شود
س��رعت اینترنت برای تمام کارب��ران آن از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و شرکت های مختلف نیز 
سعی می کنند با نوآوری در ساخت تجهیزات ارتباطی، 
همواره امکان اتصال به ش��بکه جهان��ی اینترنت را با 
س��رعت های باالتری فراهم کنند. اما به نظر می رس��د 
م��اده ای که دو ق��رن پیش در کوه های اورال روس��یه 
کش��ف ش��ده بود، کلید اصلی جهش سرعت اینترنت 
باشد. این ماده که »Perovskite« نام دارد، با فرمول 
شیمیایی »CaTiO3« یک ماده معدنی طبیعی است 
که با ظرفیت باال برای جای گیری کاتیون ها )یون های 
مثب��ت(، به پژوهش��گران اجازه می ده��د کاربردهای 

مختلفی را برای آن تعریف کنند.
ماده معدنی پروس��کایت که در س��ال ١839 کشف 
ش��ده، هم اکنون در آمریکا، روس��یه، سوییس، سوئد 
و آلمان از گوش��ته زمین استخراج می شود. این ماده 
بسته به محل استخراج خواص متفاوتی دارد و از سال 
2٠٠9 به عنوان رابطی برای جذب انرژی نور خورشید 
و تولید الکتریس��یته در س��لول های خورشیدی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
حال دانش��مندان ویژگی جدیدی را در پروسکایت 
کش��ف کرده اند که به آنها اجازه می دهد با بهره گیری 
از این ماده، داده ها را در طیف امواج تراهرتزی منتقل 

کنند که تا ١٠٠٠ برابر س��ریع تر از سرعت انتقال داده 
با فناوری موجود اس��ت چرا ک��ه در متد جدید، الیه 
نازکی از پروس��کایت روی یک قرص س��یلیکونی قرار 
گرفته و به جای استفاده از الکتریسیته، اطالعات را از 

طریق تابش نور دریافت می کند.
جالب اس��ت بدانید که امواج تراهرت��زی بازه ١٠٠ 
ت��ا ١٠ هزار گیگاهرت��ز )مابین نور فروس��رخ و امواج 
رادیویی( را ش��امل می ش��وند که در مقایسه با طول 
موج 2.٤ گیگاهرتزی مورد اس��تفاده اکثر ش��بکه های 

مخابراتی، رقم قابل توجهی است.
نکته بس��یار مهم در کشف جدید، امکان استفاده از 
المپ های هالوژن ارزان قیم��ت برای انتقال اطالعات 
است که نسبت به لیزرهای پر قدرت مورد استفاده در 
پژوهش های قبلی بسیار به صرفه تر بوده و دانشمندان 
در ای��ن روش می توانن��د ب��ه ص��ورت همزم��ان ب��ا 
 رمزن��گاری اطالعات در طیف های رنگی مختلف از نور 
منتش��ر ش��ده، عالوه بر س��رعت باالتر، انتقال موازی 

داده ها را هم ممکن کنند.
گفتن��ی اس��ت یافته جدی��د گام بلن��دی در زمینه 
کامپیوتر و ارتباطات محس��وب می ش��ود، اما به گفته 
محقق��ان درگیر در پ��روژه، فرآیند تجاری س��ازی آن 

حداقل ١٠سال طول خواهد کشید.

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار ارزش صادرات 
فرش دستباف ایران در پنج ماهه امسال را ١2٠ میلیون 

دالر ذکر کرد.
البرز محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس 
آخرین آمار موجود، میزان تولید فرش دستباف بیش از 
5 میلیون متر مربع اس��ت. تعداد شاغلین صنعت فرش 
دستباف و صنایع جانبی نیز بیش از 3 میلیون نفر است 
که از کل ش��اغالن ٤٧٠ هزار بافنده تحت پوشش بیمه 

ویژه قالیبافان قرار دارند.
وی می��زان صادرات فرش دس��تباف در س��ال ١395 
را بی��ش از 35٠ میلی��ون دالر ذکر ک��رد و گفت: ارزش 
 صادرات فرش دس��تباف در پنج ماهه نخس��ت امس��ال

 ١2٠ میلی��ون دالر ب��وده اس��ت. ب��ه گفت��ه مدیرکل 
تعاونی های تولی��دی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
درحال حاضر ١٧٠٠ تعاونی در حوزه تولید و تامین نیاز 
تولید کنندگان فرش دستباف فعالیت دارند و بیش از ٦3 

هزار نفر در آنها عضو هستند.
محم��دی ایجاد اش��تغال را یک��ی از محورهای اصلی 
سیاس��ت های دولت نام ب��رد و تاکید کرد: صنعت فرش 
دس��تباف از صنایع کاربر و ارزش��مند و یکی از بهترین 
و پردرآمدتری��ن صادرات کش��ور به ش��مار م��ی رود که 

با هزینه ه��ای اندک و اس��تفاده از تجهیزات س��اده در 
کارگاه های خانگی، موجب اشتغال زایی قابل مالحظه ای 

در اقتصاد کشور می شود.
وی گفت: این صنع��ت عالوه بر قالیبافی، فعالیت ها و 
مشاغل جانبی دیگری نظیر رنگ فروش، رنگرز، نخ ریس، 
طراح، چله کش، صادر کننده و بازرگان را هم در برمی گیرد 
که نرخ اش��تغال زایی ای��ن صنعت را افزای��ش می دهد. 
مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار، ایجاد اش��تغال 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم، ایجاد ارزش اف��زوده، افزایش 
صادرات و درآمد ارزی و رونق و توسعه زندگی روستایی 
را از مزیت ه��ای مه��م این صنعت نام ب��رد. محمدی با 
اش��اره به بازار شدید رقابتی در این حوزه، افزود: با وجود 
مشغله های دنیای جدید و دغدغه های جهان صنعتی در 
خارج و داخل کش��ور  نام ایران با فرش گره خورده است 
و فرش عالوه بر جنبه های اقتصادی، معرف فرهنگ هنر 

اصیل ایرانی و توانمندی های فوق العاده ایرانیان است.
به اعتقاد وی، در صورتی که از این صنعت حمایت های 
الزم و مناس��بی صورت نگیرد در آینده نزدیک با وجود 
کش��ورهای رقیب تولید کننده این محص��ول در جهان 
شاهد افول این صنعت در کشور و از دست دادن بازارهای 

خارجی خواهیم بود.

پروسکایت، کلید اصلی جهش سرعت اینترنت 

سرعت اینترنت 1000 برابر می شود؟

ارزش صادرات فرش ایران در 5 ماهه امسال به 120 میلیون دالر رسید

88936651



اقتصاددانان  فرصت ام�روز: 
از طرح مس��کن  مه��ر به عنوان 
بزرگ تری��ن دخال��ت دولتی در 
خصوصی تری��ن بخ��ش اقتصاد 
ای��ران یاد می کنند ک��ه تبعات 
در  پیامده��ای دردن��اک آن  و 
زلزل��ه اخیر کرمانش��اه آش��کار 
هدفمن��دی  ط��رح  از  ش��د؛ 
یارانه ه��ا ب��ه عن��وان طرح��ی 
مناقش��ه  برانگیز که از هدف های 
اصلی اش دور افت��اد و در ادامه 
به بزرگ ترین پول پاشی اقتصاد 
ای��ران انجامی��د، چنانکه برخی 
به لحاظ  اقتص��ادی  تحلیلگران 
حساس��یت موض��وع، آن را ب��ا 
بحث اصالح��ات ارضی در دهه 
٤٠ مقایسه می کنند؛ همچنین 
کارشناس��ان از سهام عدالت به 
عنوان ط��رح مبهم و ناقصی که 
باع��ث ات��الف و هدررفت منابع 
کش��ور می ش��ود، یاد می کنند 
که هنوز مانند طرح هدفمندی 
یارانه ه��ا ب��رای تصمیم گی��ری 
درب��اره آن دیر نش��ده اس��ت. 
آنها معتقدند که س��هام عدالت 
نتوانس��ته فرهنگ س��هامداری 
را در جامع��ه و در می��ان مردم 
رواج دهد و س��ود ناچیز آن به 
بهبود معیش��ت خان��وار منتهی 
نمی ش��ود و می توان این رقم را 
صرف طرح ه��ای دیگر از جمله 
پروژه های عمران��ی نیمه تمامی 
کرد ک��ه چهارمین قصه پرغصه 
اقتصاد ایران است و بار مصائب 
آن ه��ر روز روی دوش دول��ت 
سنگین تر و سنگین تر می شود، 
چنانچه بر اساس آمارها، نزدیک 
به 3ه��زار پ��روژه نیمه تمام در 
کشور وجود دارد که با امکانات 
حاض��ر، نزدی��ک به 2٠ س��ال 
طول می کش��د تا این طرح های 
عمرانی به اتمام برسند و در این 
میان، دول��ت دوازدهم به دنبال 
راهکاری اس��ت تا با مش��ارکت 
بخ��ش خصوصی و اس��تفاده از 
مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی، 
زمینه واگذاری آنها را به بخش 
خصوص��ی فراهم کن��د، اما این 
در  بزرگ  چهار گروگان گی��ری 
اقتصاد ایران چگونه اتفاق افتاد؟

بزرگ ترین گروگان گیری 
اقتصادی

با گذشت چهار سال از پایان 
دولت ده��م، اما اقتص��اد ایران 
همچنان گروگان سیاس��ت های 
اجرایی دولت ه��ای نهم و دهم 
همان طور  اس��ت؛  مان��ده  باقی 
ک��ه اقتصاددانان پی��ش از این 
عنوان ک��رده بودن��د، آثار غلط 
تا  اقتصادی  سیاست گذاری های 
س��ال ها گریبان اقتصاد ایران را 

خواهد فشرد.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، با 
وجودی که اقتصاد ایران در آغاز 
دولت نهم در مرحله رش��د قرار 

اقتصادی  شاخص های  و  داشت 
رو به توس��عه ب��ود، ام��ا تغییر 
جهت در سیاست های اقتصادی 
برنامه های  نه تنها  ش��د  س��بب 
توسعه ای همچون برنامه چهارم 
و چشم انداز 2٠ ساله به تعویق 
بیفت��د، بلک��ه طرح هایی که در 
این دوره آغاز شد، مسیر اقتصاد 

ایران را تغییر داد.
از  کارشناس��ان  از  بس��یاری 
این سیاست دولت اسبق تحت  
عن��وان گروگان گیری اقتصادی 
ی��اد می کنن��د؛ به ط��وری ک��ه 
مهدی تقوی، اس��تاد دانش��گاه 
عالمه طباطبایی معتقد اس��ت: 
»این شیوه از اجرای سیاست ها، 
ش��یوه ای عجیب و البته جدید 
در ایران اس��ت که پیش��تر در 
مقیاس کوچک رخ داده بود، اما 
در دولت نهم و دهم در ابعادی 
ب��زرگ و چالش برانگیز به اجرا 
درآمد. به عبارت��ی، اجرای این 
سیاست سبب ش��ده اصالحات 
س��اختاری در کش��ور ت��ا مرز 
غیرممک��ن پی��ش رود، چراکه 
مطالباتی برای مردم ایجاد شده 
که دولت های پس از دولت نهم 
و ده��م باید تمام هم و غم خود 
را بر پاسخگویی بدان بگذارند.«

این اقتصاددان تاکید می کند: 
»ام��روز مردم مطالب��ه دریافت 
یارانه نق��دی، س��هام عدالت و 
تکمیل مس��کن مه��ر را دارند 
و طبیع��ی اس��ت ب��ا این حجم 
گس��ترده از اعتبارات��ی که این 
س��ه بخش از آن خود می کند، 
سیاس��ت های  گروگان  دولت ها 
باق��ی  ده��م  و  نه��م  دول��ت 

می مانند.«

سهام عدالت؛ اولین گروگان
اقدام  اولین  س��هام عدالت را 
فراگی��ر و جنجال��ی دولت نهم 
آبان ماه سال  دانس��ت.  می توان 
85 بود که محمود احمدی نژاد 
اج��رای طرح��ی تح��ت  عنوان 
س��هام عدال��ت را اع��الم کرد و 
ه��دف از اج��رای آن را کاهش 
فقر عنوان کرد: »توزیع عادالنه 
بین قش��رهای  دول��ت  ث��روت 
مختل��ف جامعه، ه��دف اصلی 

اجرای چنین طرحی است.«
هنوز دولت یک ساله نشده بود 
که »آیین نام��ه اجرایی افزایش 
ثروت خانوارهای ایرانی از طریق 
تعاون  بخش  گس��ترش س��هم 
توزیع س��هام عدالت«  براساس 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. تصوی��ب 
کارگزاری  ش��رکت  اساس��نامه 
سهام عدالت در بهمن  سال 8٤ 
بر عزم راس��خ دول��ت جدید در 
عملی س��اختن این پروژه صحه 
گذاشت و س��هام مزبور پیش از 
آغاز س��ال 85 در چهار اس��تان 
ب��ه تعدادی از مش��موالن طرح 
اعطا شد. ثبت نام سراسری برای 

دریافت س��هام عدالت آغاز شد 
و در اولی��ن مرحل��ه افراد تحت 
پوش��ش کمیته امداد و سازمان 
بودند که مش��مول  بهزیس��تی 
دریاف��ت آن ش��ناخته ش��دند. 
برگه های��ی ک��ه ارزش آنه��ا در 
ابت��دا 5٠٠ هزار توم��ان بود و 
بعدها ب��ه یک میلی��ون تومان 

افزایش یافت.
ق��رار ب��ود ب��رای گروه ه��ای 
کم درآم��د، نیم��ی از قیمت هر 
سهم تخفیف داده شود و نیمی 
دیگ��ر نیز به مدت 1٠ س��ال از 
محل سود ش��رکت بازپرداخت 
ش��ود. واگذاری ها در این راستا 
ش��کل ع��وض ک��رد و برخ��ی 
ش��رکت های دولت��ی در قال��ب 
س��هام عدالت واگذار شدند. 6٠ 
ش��رکت بورس��ی و غیربورسی 
ب��رای واگ��ذاری در قال��ب این 
طرح انتخاب ش��دند و مقرر شد 
دولت به وکالت از مردم در یک 
دوره  1٠ ساله از محل سود این 
شرکت ها، حق السهم سهامداران 

را بپردازد.
حاال 11 س��ال پس از اجرای 
ای��ن قانون، س��ود س��هام یک 
میلی��ون تومانی براب��ر با 15٠ 
هزار و س��ود 532ه��زار تومانی 
این سهام حدود 9٠ هزار تومان 
اس��ت؛ ٤9 میلی��ون س��هامدار 
س��هام عدال��ت اگر م��روری بر 
س��خنان رئی��س دولت اس��بق 
داش��ته باش��ند، به ای��ن نتیجه 
می رسند که چگونه هیاهو برای 
هیچ کلید خورده است، خصوصا 
که در این س��ال ها گام هایی که 
باید برداش��ته می ش��د، اجرایی 
نشده و توپ مسئولین بر زمین 
دولت بعدی انداخته شد. برخی 
نیز معتقدند ش��یوه اجرای این 
طرح از س��وی دولت نهم سبب 
ش��د 6٠ ش��رکت س��ودده در 
حقیقت معلق میان دولتی بودن 

یا نبودن باقی بمانند.

 مسکن مهر؛ دخالت در 
خصوصی ترین بخش اقتصاد

دومین اقدامی که در دس��تور 
کار دولت نهم قرار گرفت، طرح 
اجرای مس��کن مهر بود. دولت 
احمدی ن��ژاد ب��ا این ش��عار که 
می خواهیم تمام مس��تاجران را 
صاحب خانه کنیم، احداث بیش 
از 2میلی��ون و ٤٠٠ هزار واحد 
مسکونی را در قالب مسکن مهر 
کلی��د زد؛ اتفاق��ی کم نظیر که 
بزرگ تری��ن دخال��ت دولتی در 
خصوصی تری��ن بخش اقتصادی 

ایران را رقم زد.
و دوازدهم،  یازده��م  دول��ت 
در  را  مه��ر  مس��کن  تکمی��ل 
دس��تور کار ق��رار داد و هرچند 
وزی��ر راه و شهرس��ازی دول��ت 
یازده��م و دوازدهم بارها تاکید 
ک��رد که این طرح را از اس��اس 

قبول ندارد، اما دولت را متعهد 
به ایفای تعهدات دانس��ت و در 
نتیجه بخش مس��کن، گروگان 

این حوزه باقی ماند.
 مس��کن مهر ک��ه 12٠ هزار 
میلیارد تومان از ثروت کش��ور 
را ت��ا امروز بلعیده اس��ت، هنوز 
در برخ��ی حوزه ها فاقد امکانات 
زیربنایی اس��ت؛ بیابان هایی که 
طعمه مس��کن مهر شدند، فردا 
به بافت های فرس��وده ای تبدیل 
می ش��وند که هم محیط زیست 
را تخری��ب ک��رده و ه��م فاقد 
زندگی هس��تند.  اولیه  امکانات 
تقلیل مفهوم خانه به س��رپناه، 
یکی از مهم تری��ن اتفاقاتی بود 
ک��ه در ای��ن عرص��ه رخ داد و 
عواق��ب اجتماعی چنین اتفاقی 
نیز دیر ی��ا زود دامنگیر جامعه 
ای��ران خواه��د ش��د، چراک��ه 
داس��تان تنها به ح��وزه اقتصاد 

محدود نمی شود.

قصه پر درد یارانه
 س��ال 89 بود که دولت نهم 
دو طرح پیش��ین را با تبلیغات 
عجیب و غریب��ی اجرایی کرده 
ب��ود و ح��اال نوب��ت آن بود که 
»پول��ی در جیب م��ردم برود.«  
28آذر سال 89 احمدی نژاد در 
مقاب��ل دوربین ه��ای تلویزیونی 
با اش��تیاق خبر از اجرای طرح 
و  داد  یارانه ه��ا  هدفمن��دی 
وع��ده ک��رد این پ��ول در یک 
بازه پنج س��اله ث��روت عظیمی 
برای ایرانیان می ش��ود. او حتی 
ارقام��ی مانن��د 1٠٠ میلی��ون 
تومان پس انداز و . . . را ناش��ی 
از جمع آوری یارانه ها دانس��ت و 
با مقدس ش��مردن آن از مردم 
خواس��ت ای��ن پول را ب��ا دیگر 

پول های شان قاطی نکنند.
 قیمت ها باال رفت و کاالهای 
یارانه ای آزاد ش��د و دولت برای 
جب��ران هزینه ه��ای ناش��ی از 
افزایش قیمت کاالها به تمامی 
م��ردم ٤5 ه��زار و 5٠٠ تومان 
یاران��ه نق��دی ب��ه ازای هر نفر 
اختص��اص داد. طرح های قبلی 
اگر 2میلیون و ٤٠٠ هزار خانوار 
و ٤9 میلیون نفر را در بر گرفته 
بود، این طرح شمولش بر تمام 
جمعیت ای��ران بود؛ باری، قصه 
یارانه ها ام��ا پرغصه تر از آن بود 

که تلقی می شود.
یاران��ه  هدفمن��دی  ط��رح 
ب��ه ج��ای آنک��ه ب��ه توس��عه 
بینجامد  تولید  زیرس��اخت های 
ب��ه دس��ت انداز پرداخت ه��ای 
نقدی افتاد؛ ماهانه رقمی برابر با 
٤5ه��زار و 5٠٠ تومان یارانه به 
مردم پرداخت شد و سر تولید، 
س��المت و بهره وری از س��همی 
ک��ه در قالب اج��رای این قانون 

داشتند، بی کاله ماند.
ح��اال هف��ت س��ال از اجرای 

ای��ن طرح گذش��ته و این بنای 
ک��ج همچن��ان ب��اال م��ی رود. 
این��ک چندس��الی اس��ت ک��ه 
مجلس در قالب قوانین بودجه، 
دول��ت را مکلف به س��اماندهی 
می کن��د و دول��ت در راس��تای 
اقتصادی،  س��اختارهای  اصالح 
دستگاه ها را مکلف به شناسایی 
پردرآمده��ا می نماید، اما نتیجه 
این اس��ت که به دلیل مقاومت 
افکار عمومی تنها جمعی اندک 
که ش��اید شمارش��ان به کمتر 
از ٤ میلی��ون نفر برس��د، یارانه 
دریاف��ت نمی کنن��د و همچنان 
76 میلیون ایرانی در فهرس��ت 

یارانه بگیران جای دارند.
 مطالبه ب��رای دریافت یارانه 
در حال��ی اس��ت که ق��رار بود 
این قان��ون پنج س��اله اجرایی 
ش��ود، ام��ا ح��اال ش��مع تولد 
هفتمین س��ال حیاتش را فوت 
می کند و می ت��وان همچنان بر 
بقایش گواه��ی داد. یارانه ها هر 
م��اه نزدیک به 3 ه��زار و ٤٠٠ 
اعتب��ارات  از  توم��ان  میلی��ارد 
ایران را می بلعد و این داس��تان 

همچنان ادامه دارد.

 پروژه های عمرانی
 در میانه طرح های بی حساب 
و کت��اب، اما اتف��اق دیگری نیز 
رخ داده است؛ دولت نهم و دهم 
سنتی را در سفرهای استانی بنا 
نهاد که آثار آن تا سال های بعد 
گریبان اقتصاد ای��ران را گرفته 
اس��ت؛ دولت ه��ر ماه با س��فر 
ب��ه یک اس��تان، مصوباتی را به 
تصویب می رس��اند که قریب به 
اتفاق آنها بار مالی برای بودجه 
عمومی کشور داشت. اغلب این 
مصوب��ات را طرح ه��ای عمرانی 
تش��کیل می داد که حاال بار آن 
بر دوش دولت های بعدی افتاده 
اس��ت. در ش��رایطی ک��ه بهای 
بار  با نوس��ان روبه روست،  نفت 
مطالبات ای��ن پروژه ها و تاخیر 
در اجرای آنها زیانی اس��ت که 
هر سال به اقتصاد ایران تحمیل 

می شود.
3ه��زار ط��رح نیمه تم��ام که 
طبق محاس��بات سال 92 برابر 
٤8٠ هزار میلیارد تومان اعتبار 
ب��رای تکمیل آن مورد نیاز بود، 
از میراث ه��ای به جا مانده برای 
دولت های بعدی است. با شیوه 
کنون��ی تخصیص اعتب��ارات با 
امکانات جاری کش��ور 2٠ سال 
دیگ��ر طول می کش��د ت��ا این 
طرح های عمرانی به خط پایان 

برسند.
ح��اال دومین دول��ت پس از 
دولت ده��م، در ح��ال فعالیت 
اس��ت؛ نگاه خوش بینانه نش��ان 
ای��ن گروگان گی��ری  می ده��د 
س��الیان طوالن��ی دوام خواهد 

داشت. 

آسیب شناسی سهام عدالت، مسکن  مهر، یارانه نقدی و پروژه های عمرانی

4 مصیبت اقتصاد ایران
دریچه

روند مثبت در کوتاه مدت و آسیب پذیری در 
بلندمدت

چشم انداز اقتصاد جهان از نگاه 
برنده نوبل اقتصاد

پروفس��ور مایکل اسپنس، اس��تاد 7٤ ساله دانشگاه 
نیوی��ورک و برنده جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی 
در س��ال 2٠٠1، ط��ی مقاله ای ک��ه در پایگاه تحلیلی 
پراجکت س��یندیکیت و پایگاه اینترنتی مجمع جهانی 
اقتصاد منتشر شده، به بررسی چشم انداز کوتاه مدت و 
بلندمدت اقتصاد جهان پرداخته است. در این مقاله به 

نقل از پایگاه خبری اتاق ایران می خوانیم:
برای اغلب کش��ورهای توسعه یافته س��ال 2٠17 با 
تضادی آش��کار در حوزه اقتصاد و سیاست عجین شده 
است؛ سالی که در آن اغلب کشورهای پیشرفته به رغم 
کش��مکش ها و تنش های سیاسی داخلی و بین المللی، 
رش��د اقتصادی قابل قبولی را تجربه کرده اند. اگرچه در 
س��الی که به پایانش نزدیک می شویم بازارهای جهانی 
نسبت به ریسک های سیاس��ی تا حدود زیادی خود را 
بی تفاوت نش��ان داده اند، اما نمی ت��وان امیدوار بود که 
اقتصاد جهان در بلندمدت نیز از اثرات منفی رخدادهای 

نابهنجار سیاسی و اجتماعی مصون بماند.
در حالی که انگلیس همچنان درگیر خروج از اتحادیه 
اروپا است و آشفتگی های سیاسی مختلفی را در این راه 
تجربه می کند، در دیگر کشور مهم اروپایی یعنی آلمان 
نیز اتفاقات سیاس��ی ت��ازه ای رخ داده و در نتیجه این 
اتفاقات، صدراعظم آنگال مرکل به ش��دت تضعیف شده 
و اینک درصدد تش��کیل یک دولت ائتالفی است. این 
وضعیت برای انگلیس��ی که از اتحادیه اروپا خارج شده 
است و نیز برای سایر کشورهای اروپایی که برای اصالح 
اتحادیه اروپا حس��اب ویژه ای روی آلمان و فرانس��ه باز 

کرده اند، اصال امیدوارکننده نیست.
یکی از شوک های اقتصادی بالقوه ای که سرمایه گذاران 
از آن ه��راس دارند، احتمال اتخاذ سیاس��ت های پولی 
انقباضی از سوی بانک مرکزی اروپا )ECB( و بانک های 
مرکزی سایر کشورهای پیشرفته است. البته در شرایط 
کنونی که اقتصاد کش��ورهای پیشرفته در مسیر بهبود 
گام برمی دارد، به نظر نمی رس��د تغییر جهت تدریجی 
بانک های مرکزی به سمت سیاست های پولی انقباضی، 
مانع��ی ب��رای بازارهای جهان��ی ایجاد ک��رده و ارزش 

دارایی های سرمایه ای را دچار شوک منفی کند.
در آسیا، موقعیت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
مس��تحکم تر از هر زمان دیگری است و می توان انتظار 
داشت که مش��کالت اقتصادی چین به خوبی مدیریت 
ش��ود و رش��د اقتص��ادی مبتنی بر مصرف و توس��عه 
فناوری در این کش��ور تداوم یابد. از طرفی در هند نیز 
اصالحات اقتصادی ش��تاب گرفته و نش��انه های رشد 
پایدار در اقتصاد این کشور بزرگ آسیایی دیده می شود. 
تداوم روند مثبت کنونی در اقتصاد چین و هند، رش��د 
اقتصادی سایر کشورهای آسیایی و حتی فراتر از آن را 

نیز در پی خواهد داشت.
در عرصه فناوری، به وی��ژه فناوری های دیجیتال، به 
نظر می رس��د چین و آمریکا به لطف س��رمایه گذاری 
عظیم خود در زمینه تحقیقات بنیادی و تجاری سازی 
نتای��ج این تحقیقات، همچنان قدرت های غالب جهان 
باش��ند. از طرفی این دو کش��ور با بهره گرفتن از اثرات 
ش��بکه ای، به مراکز اصلی توسعه تعامالت اقتصادی و 
اجتماعی بدل ش��ده اند؛ گسترش روزافزون قابلیت ها و 
کاربرده��ای هوش مصنوعی در این دو کش��ور، امکان 
دسترسی به حجم عظیمی از اطالعات ارزشمند را برای 
خانوارها و بنگاه های اقتصادی در این کش��ورها فراهم 

ساخته و شکاف اطالعاتی را کم کرده است.
در س��ال های پیش رو، هم کش��ورهای توسعه یافته 
و هم کش��ورهای درحال توس��عه باید تالش بیشتری 
در راس��تای حرکت به س��مت الگوهای رشد اقتصادی 
فراگیر از خود نشان دهند. پیش بینی می شود در آینده 
دولت های مرکزی بخش بیشتری از اختیارات و وظایف 
خ��ود را به دولت های محل��ی، اتحادیه های کارگری و 
موسس��ات آموزش��ی و غیرانتفاعی واگ��ذار کنند؛ این 
رویکرد به ویژه در مناطقی که با معضل تنش و بی ثباتی 
سیاس��ی دست وپنجه نرم می کنند، با جدیت بیشتری 

دنبال خواهد شد.
انتظار می رود در سال های آتی با تداوم روند گسترش 
اتوماس��یون شاهد تغییرات پرش��تاب تری در تقاضای 
بنگاه ها برای نیروی کار در بخش های مختلف باش��یم؛ 
درحالی که واکنش نیروی کار به این تغییرات آهسته تر 
خواهد بود. در نتیج��ه این تحوالت حتی اگر کارگران 
تحت حمایت های الزم قرار گیرند، باز هم ش��کاف بین 
عرضه و تقاضا در بازار کار پر نخواهد ش��د و این امر به 
تش��دید نابرابری و بروز تضادهای اجتماعی و سیاسی 

بیشتر کمک خواهد کرد.
در خصوص تمایل کشورها به تجارت آزاد نیز به نظر 
می رسد می توان تا حدی به تداوم آن خوش بین بود. در 
کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور همچنان بر 
س��ر پایبندی نسبی به اصول تجارت آزاد اجماع وجود 
دارد. البته آمریکا در این میان یک اس��تثنا به ش��مار 
می رود و هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ قصد دارد 
کشورش را از پیمان های بین المللی خارج کند یا اینکه 
مواضع وی تنها در راس��تای فشار به دیگر کشورها در 
راس��تای مذاکره مجدد بر سر مفاد این پیمان ها است. 
در هر صورت به نظر می رس��د حداقل در برهه کنونی 
نمی توان روی آمری��کا به عنوان حمایت کننده و معمار 
اصلی فرآیند جهانی ش��دن حس��اب کرد؛ هرچند این 
فرآیند بدون مش��ارکت فعال آمری��کا نیز همچنان در 

جریان است.

اقتصاد کالن

رشد اقتصادی 3ماهه امسال و شبهات آن
چرا مردم رشد اقتصادی را احساس 

نمی کنند؟
در حال��ی  که بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی در 
صحت و سقم رش��د اقتصادی 7درصدی اعالم شده از 
سوی مرکز آمار شبهه وارد می کنند و معتقدند که رشد 
اقتصادی اعالم ش��ده در زندگی مردم نمایان نیس��ت، 
مرک��ز آمار قویا از آمارهای خ��ود دفاع کرده و توضیح 
می دهد رش��د اقتصادی 7درصدی س��ه ماهه نخست 
امسال مربوط به صنایع بزرگ است. نکته ای که برخی 
کارشناس��ان آن را پذیرفته و معتقدند در شرایط رکود 
حاکم بر صنایع کوچک و متوسط که مستقیما با زندگی 
مردم س��ر و کار دارد، بهتر اس��ت دولت نیز چندان بر 

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی مانور ندهد.
به گزارش ایس��نا، مرکز آمار ایران رش��د س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال را 7درص��د اع��الم کرد؛ آم��اری که 
واکنش هایی را به ویژه از س��وی کارشناسان اقتصادی 
برانگیخت. عده ای با ایجاد ش��بهه در صحت و س��قم 
این آمار گفتند که باورپذیر نبودن رش��د اقتصادی سه 
ماهه نخست امسال به ویژه در آمارهای مربوط به رشد 

اقتصادی بخش نفت قابل بررسی است.
نکته اینجا بود که در سال گذشته نیز وقتی رشدهای 
باالی 9درصد و 11درصد برای اقتصاد ایران اعالم شد 
برخی کارشناس��ان اقتصادی گفتند که رشد اقتصادی 
سال 1395 نیز چندان منطقی به نظر نمی رسید چون 
قاعدتا وقتی رشد اقتصادی ایجاد می شود باید تاثیر آن 
را در زندگی مردم ببینیم، ولی رشد 1395 از این لحاظ 
نتایج ملموس��ی در زندگی مردم نداش��ته است. ولی با 
این حال، اطالعات مرکز آمار نش��ان می داد که رش��د 
اقتصادی سال 1395 عمدتا از محل فروش نفت حاصل 
شده اس��ت.اما حاال رش��د اقتصادی سه ماهه نخست 
سال 1396، انتقادات بیشتری را برانگیخته چرا که در 
جزییات اعالم شده، رشد محصوالت ناخالص داخلی با 
نفت 6.5درصد و بدون نفت 7درصد اعالم ش��د. به این 
ترتیب رشد بخش های دیگر حتی بیشتر از بخش نفت 

بوده است.
ایراد کجاست؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی شود این رشد از 
بخشی جز نفت حاصل شده باشد و تاثیر آن در جامعه 
احساس نش��ود. علی اکبر نیکواقبال می گوید: اگر این 
رش��د اقتصادی که اعالم می ش��ود واقعا محقق شده، 
اخبار مربوط به ورشکس��تگی ها از کجا می آید؟ به طور 
محسوسی فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط 
کاهش یافته که اینها نش��ان می دهد  رشد اقتصادی به 

اندازه ای نبوده که سطح رفاه را باال ببرد.
فرش��اد مومنی نیز با انتقاد از اعالم رش��د اقتصادی 
7درصدی می گوید: از یک طرف گفته می ش��ود شرط 
دس��تیابی به رشد 8درصدی این است که ساالنه 2٠٠ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری شود و بعد به طور همزمان 
مطرح می ش��ود که در س��ال 1395 از رشد 8درصدی 
فرا رفته ایم و حتی در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال به 
نزدیکی های رش��د س��ال گذش��ته رس��یده ایم. سوال 
اینجاست که چطور ممکن است این آمارهایی که درباره 
رش��د اقتصادی س��ه ماهه اول مطرح می شود از لحاظ 
عین��ی و کارکرد عینی صحیح بوده و س��رمایه گذاری 

ضروری اعالم شده محقق شده باشد؟
گره ملموس نبودن رشد اقتصادی کجاست؟

با ای��ن حال، مرکز آمار همانند س��ال قب��ل قویا از 
آمارهایی که درباره رش��د اقتصادی ارائ��ه کرده، دفاع 
می کن��د، اما اینکه مردم رش��د اقتصادی را احس��اس 
نمی کنن��د یک دلیل روش��ن دارد و آن این اس��ت که 
رش��د اقتصادی 7درصدی متعلق ب��ه بنگاه های بزرگ 
است. این موضوعی است که سپیده صالحی، مدیرکل 
دفتر حس��اب های اقتص��ادی مرکز آمار ای��ران به آن 
اش��اره می کند و این توضیح را هم می دهد که رش��د 
عمده بخش بهار در بخش خودروس��ازی و محصوالت 
پتروشیمی محقق شده، البته سهم این بخش ها در رشد 
اقتصادی مهم اس��ت. همچنانکه خودروسازی ها حدود 
18 و پتروشیمی ها 19درصد در رشد سهم دارند و رشد 

مثبت  آنها تاثیر باالیی در رشد اقتصادی دارد.
او البته تاکید می کند که اطالعات مربوط به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط در تصویر کلی که از رشد اقتصادی 
س��االنه داده می شود مستتر است و باید در نظر داشته 
باشیم که رشد اقتصادی ساالنه دیرتر به دست می آید 
و ما فرصت داریم تمامی موارد مورد بررس��ی را در آن 
بگنجانی��م. صالحی این نکت��ه را هم اضافه می کند که 
»بنگاه های کوچک یا متوس��ط گرچه با زندگی مردم 
در ارتباطند، ولی در رشد اقتصادی کل چندان تاثیری 
ندارند.«این نکته ای اس��ت که بس��یاری از کارشناسان 
اقتصادی آن را پذیرفته اند و البته تاکید دارند که بهتر 
است در شرایطی که مردم رشد اقتصادی را به صورت 
ملموس در زندگی خود احس��اس نمی کنند، دولت از 
مان��وردادن به روی اع��داد مربوط به رش��د اقتصادی 
خودداری کند.مرتضی افقه از جمله کارشناسانی است 
که می گوید: در شرایط فعلی که رشد همراه با اشتغال 
قابل توجه و بهبود توزیع درآمد نبوده، دولت نباید روی 
اعداد مربوط به رش��د اقتصادی مان��ور بدهد و آن را با 
تبلیغات وسیع و پرسروصدا همراه کند، چون فرض توده 
مردم آن اس��ت که اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاده باید 
آنها نیز احس��اس بهبود در معیشت و رفاه خود داشته 
باشند، در حالی که چنین نیست. بنابراین وقتی دولت 
با غرور اعالم می کند رش��د اقتصادی 7درصد است، در 
حالی که مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، 

این امر به بی اعتمادی در جامعه دامن می زند. 
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محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه 
ای��ران ظهر ش��نبه در دیدار با سوش��ما 
س��واراج وزیر امور خارجه هند به روابط 
خوب و رو به گسترش دو کشور اشاره کرد 
و گفت: افتتاح بندر شهید بهشتی چابهار 
نش��ان دهنده اهمیت این بندر در توسعه 
منطقه ای با دیگر کشورهای جهان است. 
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: افتتاح 
بندر ش��هید بهش��تی چابهار، ع��اوه بر 
تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای 
نش��ان دهنده اهمیت این بندر در توسعه 
منطقه ای و راه های ارتباطی کش��ورهای 
آسیای مرکزی با دیگر کشورهای جهان 
از طری��ق دریای عم��ان و اقیانوس هند 
است. سوشما س��واراج، وزیر امور خارجه 
هن��د نیز در این دی��دار بر اهمیت روابط 
ب��ا ای��ران و لزوم تعمیق و گس��ترش آن 
تاکی��د کرد. حس��ن روحانی قرار اس��ت 
روز یکش��نبه )ام��روز( فاز نخس��ت بندر 
شهید بهشتی چابهار را با حضور مقامات 
27کش��ور جه��ان افتتاح کن��د. به گفته 
ایوب درویش��ی، فرماندار شهرستان ویژه 
چابه��ار، پس از افتتاح این پروژه ظرفیت 
تخلیه و بارگیری ساالنه این بندر به 8.5 
میلیون تن خواهد رس��ید. این بندر پس 
از بهره برداری، قابلی��ت هرگونه عملیات 
بندری در حوزه ه��ای ترمینال کانتینری 
را برخوردار خواهد بود و عاوه بر ظرفیت 
ساالنه تخلیه و بارگیری 8.5 میلیون تن 
با آماده شدن پسکرانه آن تا 15 میلیون 
 ت��ن ظرفیت ایج��اد خواهد ش��د. جذب 

س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارج��ی 
در سیس��تان و بلوچستان از اولویت های 
دولت اس��ت و به همین دلی��ل ترانزیت 
محمول��ه 100 هزار تنی کاالی کش��ور 
هند از طریق بندر چابهار به افغانس��تان 
در همی��ن راستاس��ت. توافقنامه چابهار 
یک��ی از نموده��ای عینی فص��ل جدید 
روابط ایران و هند بر محور توسعه است. 
بنا ب��ه گفته برخی مقام��ات هند، اولین 
بخش عملیات س��اخت و ساز توسط این 
کش��ور در بندر چابهار در سال 2018 به 
پایان خواهد رس��ید. در حال حاضر هند 
از راه تج��اری موج��ود در این بندر برای 
حم��ل و انتقال بی��ش از 1.1میلیون تن 
گن��دم به افغانس��تان اس��تفاده می کند. 
اولی��ن محموله 15ه��زار تنی گندم هند 
یازده��م نوامبر امس��ال )نهم آب��ان ماه( 
از بندر کان��دال و از طریق بن��در چابهار 
به زرنج در افغانس��تان ارس��ال شد. این 
بن��در می تواند زمینه دسترس��ی هند به 
افغانس��تان و آس��یای میانه بدون نیاز به 
عبور از پاکستان را برای هند فراهم کند.

وزیر دارایی هند: تاثیر مثبت افتتاح بندر 
چابهار بر جایگاه هند و ایران در منطقه 

ار پونی��اه آیاپ��ان رادا کریش��ان، وزیر 
دارایی و کشتیرانی هند پیش از سفر خود 
به ایران جهت ش��رکت در مراسم افتتاح 
ف��از اول بن��در چابهار اعام ک��رد: افتتاح 
این پروژه بر نقش هند و ایران در منطقه 
تاثیر مثب��ت دارد. وی در مصاحبه با ایرنا 

ضمن اعام ای��ن مطلب، بر اهمیت پروژه 
چابهار برای هند تاکید کرد و گفت: دولت 
هند به گس��ترش روابط خ��ود با ایران در 
زمینه زیرساخت ها و انرژی بسیار اهمیت 
می دهد. وی با اشاره به اینکه بندر چابهار 
از نظر راهبردی برای هند و ایران بس��یار 
مهم است، تصریح کرد: توسعه بندر چابهار 
یک مس��یر ارتباطی بس��یار مهم برای دو 
کش��ور ایجاد می کند و دس��تیابی هند به 
افغانس��تان را نیز سهولت می بخشد. وزیر 
دارایی و کش��تیرانی هن��د در ادامه گفت: 
افتتاح فاز اول این بندر نه تنها در توسعه 
رواب��ط ای��ران و هند نقش مهم��ی دارد، 
بلکه ب��ر اقتصاد تمام کش��ورهای منطقه 
نی��ز تاثیر خواهد گذاش��ت. وی در همین 
راس��تا افزود: ب��دون تردید توس��عه بندر 
چابهار برای کش��ورهایی مانند افغانستان 
نیز بس��یار مفید اس��ت و به توس��عه این 
کشور و همچنین سایر کشور های آسیای 
مرکزی کمک می کند. رادا کریشان درباره 
طرح توس��عه تنها بندر اقیانوسی ایران و 
همکاری هند دراین پروژه توضیح داد: در 
ف��از اول بندر چابهار ما قص��د داریم یک 
اس��کله باری چند منظ��وره به طول 600 
متر ایجاد کنیم. وی تاکید کرد که در فاز 
دوم این پ��روژه، هند یک پایانه کانتینری 
به ط��ول 650مت��ر در این بن��در خواهد 
س��اخت. وزیر دارایی و کشتیرانی هند در 
ادامه ابراز امیدواری کرد که توس��عه این 
بندر به اقتصاد هن��د و ایران کمک کرده 
و میزان تجارت هر دو کش��ور را گسترش 

دهد. رادا کریشان درباره راه های گسترش 
همکاری ه��ای هند و ای��ران تاکید کرد: 
دول��ت و مردم ایران و هن��د عاقه مند به 
افزایش روابط دوستانه با یکدیگر هستند 
و هن��د قص��د دارد همکاری ه��ای خ��ود 
با ای��ران را در آینده گس��ترش دهد. وی 
گفت: روابط مردمی و سیاس��ی دو کشور 
هم توس��عه یافته است. مثا نارندا مودی 
نخس��ت وزیر هند در راس��تای گسترش 
روابط با ایران بود که توافق چابهار را امضا 
کرد. همچنین سوش��ما سواراج، وزیر امور 
خارجه هند نی��ز در نظر دارد در آینده با 
محم��د جواد ظریف همت��ای ایرانی خود 
دیدار کرده و در خصوص گسترش روابط 
گفت وگو کن��د. وی با اب��راز امیدواری به 
اینکه حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران 
هرچ��ه زودتر به هند س��فر کن��د، تاکید 
ک��رد: همه ای��ن تب��ادالت و توافق نامه ها 
نشان دهنده روابط رو به رشد ایران و هند 
اس��ت. رادا کریش��ان در مورد برنامه های 
دیگر خود در طول س��فر ب��ه ایران گفت: 
من در طول سفر خود به ایران با مقامات 
ایران��ی و افغ��ان دی��دار خواه��م ک��رد و 
امیدوارم ای��ن دیدار به گس��ترش روابط 
س��ه کش��ور بینجامد. وزیر کش��تیرانی و 
جاده های هن��د در پایان تصریح کرد: من 
امی��دوارم که پس از افتت��اح فاز اول بندر 
چابه��ار، ی��ک امید تازه در م��ردم هند و 
ایران ایجاد ش��ود و این تحول دولت های 
دو کش��ور را ب��ه انجام پروژه های بیش��تر 

ترغیب کند. 

قرارداد تولید ۴50 واگن مسافری ریل باس 
بین راه آهن ایران، شرکت واگن سازی ایریکو 
و شرکت روتم کره  جنوبی روز شنبه با حضور 
وزیر راه و شهرس��ازی به امضا رسید. وزیر راه 
و شهرس��ازی در مراس��م امضای این قرارداد 
گف��ت: این ق��رارداد ب��ه ارزش 720 میلیون 
یورو به امضا رس��یده و قرار است ۴50 واگن 
در طول ش��ش سال و ش��ش ماه تولید و به 
مرحله بهره برداری برسد. »عباس آخوندی« 
با بیان اینکه هم اکنون 100 دس��تگاه واگن 
ریل باس در ش��بکه فعال است، افزود: 150 
واگن دیگر که در دست ساخت است، با این 
۴50 واگن خودکششی شاهد تحوالت بزرگی 
در توس��عه قطارهای حوم��ه ای خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه با ورود این ناوگان به شبکه 
قطارهای حومه ای ساالنه 70 میلیون مسافر 
می توانند در ش��بکه حومه ای جابه جا شوند، 
گفت: تولید این واگن ه��ا در ایران برای یک 
هزار نفر اشتغال مس��تقیم، برای 1700 نفر 
اش��تغال غیرمستقیم و 2 هزار نفر نیز پس از 
ورود این ناوگان به شبکه ریلی کشور مشغول 
کار خواهند ش��د. مدیرعامل راه آهن نیز در 
حاشیه امضای این قرارداد گفت: این واگن ها 
در 78 ماه برای ش��رکت قطارهای حومه ای 
راه آهن س��اخته می ش��ود و اولین سری آن 
در کمتر از 1.5 س��ال آینده تحویل راه آهن 
خواهد شد. »سعید محمدزاده« افزود: مالک 
اصلی این ریل باس ها دولت و راه آهن خواهد 
بود و بهره برداری از این واگن ها را در ش��بکه 
حومه ای به بخش خصوصی واگذار می کنیم. 
وی از نهایی شدن اساسنامه شرکت قطارهای 
حوم��ه ای خبر داد و اب��راز امیدواری کرد که 
در ماه جاری با امضای وزیر راه و شهرس��ازی 

و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، تش��کیل 
ش��رکت قطارهای حوم��ه ای زیرنظر راه آهن 
نهایی ش��ود. مدیرعامل شرکت راه آهن بیان 
کرد: دولت تدبیر و امید به توس��عه قطارهای 
حومه ای در اطراف کانش��هرها توجه جدی 
دارد و ب��ا امض��ای این ق��رارداد و تولید این 
واگن ها ظرفیت بزرگی در قطارهای حومه ای 
به وجود می آید.  معاون وزیر راه و شهرسازی 
اظهار داش��ت: در طول س��ال های گذش��ته 
تاش ش��د با توسعه زیرس��اخت های حمل 
ونقل ریلی، تامین ناوگان شبکه ریلی کشور 
در دس��تور کار ما قرار گیرد و امروز ش��اهد 
امضای ق��رارداد خرید۴50 واگن مس��افری 
با اس��تفاده از فاینانس مال��ی کره جنوبی در 
ایران هس��تیم.  محمدزاده ب��ا بیان اینکه در 
تولید این واگن ها سهم ایران بیشتر از شرکت 
روتم کره جنوبی است، گفت: هزینه تولید این 
واگن ها 720 میلیون یورو است و با ورود این 
واگن ها، توسعه قطارهای حومه ای در برنامه 
ششم توسعه وارد مرحله جدیدی خواهد شد.  
مدیرعامل شرکت راه آهن یادآور شد: سازنده 
تجهیزات این واگن ها روتم کره جنوبی است و 
بیشتر آنها در شرکت ایریکو تولید خواهد شد، 
ضمن اینکه اجرای این قرارداد همراه با انتقال 
دانش فن��ی خواهد بود. مدیرعامل ش��رکت 
هیوندای روتم کره جنوبی نیز گفت: در تولید 
این واگن های در ش��رکت ایریکو دانش فنی 
و تکنولوژی س��اخت این واگن ها نیز به این 
ش��رکت ایرانی منتقل می ش��ود.  س��ئونگ 
تاگیم افزود: همکاری های فنی شرکت روتم 
 کره جنوبی تا پایان ساخت این واگن ها با شر
ک��ت ایریکو ادام��ه خواهیم داد ت��ا این ریل 

باس ها تماما به راه آهن ایران تحویل شود. 

با حضور وزیر راه و شهرسازی

قرارداد تولید 450 واگن ریل باس بین راه آهن با 
یک شرکت کره جنوبی امضا شد

در دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه هند مطرح شد

اهمیت بندر شهید بهشتی چابهار در توسعه منطقه ای با دیگر کشورهای جهان

انرژی

کشاورزی

تحت برنامه توافق نفت در برابر کاال
روسیه یک میلیون بشکه نفت از 

ایران دریافت می کند
وزیر انرژی روس��یه اعام کرد کش��ورش نخس��تین 
محموله نفت خام ایران به میزان یک میلیون بش��که  را 
تحت توافق تجارت نفت در برابر کاال که اوایل امس��ال 
می��ان دو کش��ور امضا ش��د، دریافت خواه��د کرد. به 
گزارش ایسنا، الکساندر نواک که در مسکو با خبرنگاران 
صحبت می کرد، گفت: روس��یه همه نفت وارداتی را به 
س��ایر کش��ورها خواهد فروخت و نیمی از درآمد آن را 
دریافت می کند. نیم دیگر درآمد حاصل از فروش نفت 
در قالب کاالهای روسی شامل پمپ ها و لوله های نفت، 
توربین های حفاری گاز، محصوالت فلزی و چوبی، چرم 
و گندم به ایران تحویل داده خواهد ش��د. این توافق در 
ماه مه با هدف مقابله با محدودیت های استفاده از دالر 
آمریکا که علیه ایران تحمیل شده است میان دو کشور 
امضا شد. بر اساس گزارش مدیل ایست مونیتور، تهران با 
وجود این حقیقت که تحریم های بین المللی علیه ایران 
قرار بوده رفع شوند همچنان با چنین مشکاتی دست 
و پنجه نرم  می کنند. وزیر انرژی روسیه خاطرنشان کرد 
تحت این توافق، ایران در قبال دریافت کاال از روسیه 5 

میلیون بشکه نفت در سال تحویل خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی:
250میلیارد ریال برای سایت 

پرورش میگو در رودیک چابهار 
سرمایه گذاری شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت اداره کل شیات سیستان 
وبلوچس��تان و س��رمایه گذار بخ��ش خصوص��ی برای 
آماده س��ازی س��ایت پرورش میگو در رودیک چابهار در 
جن��وب این اس��تان 250 میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
کردن��د. محم��ود حجت��ی در بازدید از س��ایت پرورش 
میگو رودیک چابهار اظهار کرد: این شهرس��تان یکی از 
مکان های مستعد برای پرورش میگو است که می تواند 
اشتغال فراوانی ایجاد کند. حجتی افزود: اجرای این طرح 
در دو س��ال اخیر پیش��رفت های خوبی داشته است که 
جا دارد از همت اداره کل شیات سیستان و بلوچستان 
و س��رمایه گذار بخش خصوصی قدردانی ش��ود. معاون 
صید و بنادر ماهیگیری اداره کل ش��یات سیس��تان و 
بلوچستان اظهار داشت: عملیات اجرایی سایت پرورش 
 میگو رودیک چابهار از دو س��ال قبل آغاز ش��ده است و 
ه��م اینک بی��ش از 80 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد. 
مهرداد میرزایی افزود: این س��ایت ه��زار و 500 هکتار 
زمین مستعد پرورش میگو دارد که در فاز نخست 250 
هکتار قرار اس��ت آماده سازی و به زیر کشت میگو برود. 
وی بیان کرد: 80 هکتار از فاز نخس��ت آماده شده است 
و در نیمه نخست سال آینده به زیر کشت میگو می رود. 
وی ادام��ه داد: هم اینک 10 میلیارد تومان توس��ط اداره 
کل شیات سیستان و بلوچستان و بیش از 15 میلیارد 
تومان توسط بخش خصوصی از کشور کویت در سایت 
پرورش میگو رودیک چابهار برای انتقال آب، پمپ آب، 
ساخت اسکله، کارخانه عمل آوری، آماده سازی و احداث 
استخرهای پرورش میگو سرمایه گذاری انجام شده است.

اقتصاد بین الملل

صندوق بین المللی پول:
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا امسال به 4 درصد می رسد
صندوق بین المللی پول نرخ رش��د اقتصادی سال 
2017 می��ادی منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
)منا( را بیش از ۴ درصد تخمین زد که در مقایس��ه 
با میانگین رشد پنج سال گذشته آن اندکی افزایش 
دارد. صندوق یاد ش��ده در این گ��زارش که بعد از 
ظهر جمعه منتش��ر ش��د، این افزایش را به بیشتر 
ش��دن مصرف و صادرات در این منطقه نسبت داد. 
بر اس��اس این گزارش، نرخ رش��د اقتصادی منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا از سال 2011 تاکنون به 
طور متوس��ط 3.6 درصد در سال بوده که یک سوم 
نرخ رشد آن در 10 سال گذشته است.  بنا به اعام 
صندوق یاد ش��ده، نرخ بیکاری 10 درصدی منطقه 
منا به مرز هشدار نرسیده است، اما دامنه تغییر آن 
زیاد اس��ت به طوری که در قطر کمتر از یک درصد 
و در اردن ب��ه بی��ش از 18 درصد می رس��د، ضمن 
آنکه نرخ بیکاری در میان زنان و جوانان نیز بس��یار 
باالتر است. به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول 
تاکی��د کرد: ادامه این روند، وض��ع را بدتر می کند. 
اگر نرخ رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در سطوح س��ال های 17-2011 باقی بماند، 
نرخ بیکاری منطقه در س��ال 2030 ممکن است از 

مرز 1۴ درصد عبور کند. 

هشدار به کشورهای منا
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در ای��ن گ��زارش به 
کش��ورهای منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا )منا( 
هش��دار داد: نادیده گرفتن اصاح��ات برای تقویت 
همه جانبه رش��د اقتص��ادی، مدرن کردن کش��ور و 
توجه به توس��عه بخش خصوصی، ممکن است چند 
دهه کشورهای این منطقه را چند دهه عقب بیندازد. 
این صندوق اعام کرده اس��ت کشورهای خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا اکن��ون با انتخاب حساس��ی روبه رو 
هس��تند و باید میان اقدام��ات مقطعی کوتاه مدت و 
پیگی��ری قاطعانه اصاح��ات بلندمدت��ی که ضامن 
توس��عه اقتصادی آنها در آینده است، یکی را انتخاب 
کنند.  صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در حالی 
که منطقه منا ثبات اقتصاد کان خود را حفظ کرده 
اس��ت، اما نرخ رش��د اقتصادی آن کمتر از نرخ رشد 
جمعیت اس��ت و بنابراین نرخ بیکاری در این منطقه 

در حال افزایش است. 

تاثیر درگیری و تنش بر اقتصاد منا
صندوق بین المللی پول نوشت: تنش در افغانستان، 
عراق، لیبی، س��وریه و یمن تاکنون خسارات زیادی 
به همراه داش��ته است. بر اساس برآورد این صندوق، 
این تنش ها از س��ال 2011 تاکن��ون 500 هزار نفر 
قربان��ی گرفته اند و تنها در س��وریه 12 میلیون نفر 
مجبور به ترک کشورهایش��ان ش��ده اند.  بنا به اعام 
ای��ن نهاد بین الملل��ی، تاثیر اقتص��ادی این تنش ها، 
ویران��ی خانه ها، بیمارس��تان ها، جاده ه��ا و مدارس 
بوده و برآورد می ش��ود خس��ارت به ب��ار آمده، چهار 
براب��ر تولید ناخال��ص داخلی این کش��ورها پیش از 
وقوع درگیری باش��د. همچنین، تجارت، گردشگری 
و س��رمایه گذاری در این کشورها متوقف شده است. 
از س��وی دیگر، خروج پناه جویان از مناطق درگیر به 
طور چشمگیری بر بودجه، زیرساخت و بازارهای کار 
و مس��کن کش��ورهای میزبان از جمله لبنان و اردن 

فشار وارد می آورد. 

کشورهای صادرکننده نفت منطقه منا
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت منطق��ه خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا با کاهش درخ��ور توجه قیمت نفت 
مواجه ش��ده اند که موجب کس��ر بودج��ه و کاهش 
ن��رخ رش��د اقتصادی آنها در س��ال های اخیر ش��ده 
اس��ت. کسر بودجه این کش��ورها در سال 2016 به 
طور متوس��ط به بیش از 10 درص��د تولید ناخالص 
داخلی منطقه رسیده و بدهی سال 2016 آنها نیز در 
مقایس��ه با سال 201۴ به طور متوسط دو برابر شده 
و به بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده 
اس��ت.  رشد نقطه به نقطه سال 2016 تراز غیرنفتی 
کش��ورهای این منطقه در مقایسه با سال 201۴ که 
می ت��وان آن را به عنوان ش��اخص تاش های صورت 
گرفته توسط دولت ها برای تقویت اقتصاد دانست به 
بی��ش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه 

رسیده است. 

کشورهای واردکننده نفت منطقه منا
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول اعام ک��رد حتی با 
وجود اینکه کاهش قیمت نفت به سود کشورهای 
واردکننده نفت منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
ب��وده و هزینه های آنه��ا را کاهش داده اس��ت؛ با 
ای��ن وجود کس��ری بودج��ه آنها باالس��ت. بنا به 
گزارش صندوق یاد ش��ده، متوسط کسری بودجه 
مص��ر، اردن و لبن��ان در س��ال 2016 از 6 درصد 
و بده��ی آنها از 90 درصد تولی��د ناخالص داخلی 
فراتر رفته اس��ت.  این نه��اد بین المللی تاکید کرد 
اگرچه کش��ورهای این منطقه تاش کرده اند کسر 
بودج��ه خود را به س��طحی کاهش دهند که ثبات 
اقتصادی آنها حفظ ش��ود، با ای��ن حال باید منابع 
دیگری پیدا کنند که به توسعه اقتصادی اجتماعی 

آنها کمک کند. 



با اجرایی شدن برجام و ایجاد تحول و 
توسعه در روابط بین المللی بانک ها، بیش 
از ۸۰۴ رابط��ه کارگزاری ب��ا ۲۸۶ بانک 

خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایس��نا، در سال های تحریم 
ایران و به وی��ژه اوج گرفتن آن در پایان 
دهه ۸۰ روابط بانک های ایرانی در حوزه 
بین الملل به طور قابل توجهی تحت تاثیر 
قرار گرفته و به گونه ای قطع شد. در این 
بین عدم برق��راری روابط کارگزاری و به 
دنبال آن ایجاد موانع در مبادالت ارزی و 
بانکی و از سوی دیگر عدم امکان گشایش 
ال سی از جمله مواردی بود که در نتیجه 
تحریم ش��بکه بانکی به آن تحمیل ش��د 
که خود موجبات ایجاد هزینه هایی برای 
بانک ها و فع��االن اقتصادی و در اهم آن 

نداشتن دسترسی به منابع ارزی بود.
 با اجرایی ش��دن برجام در پایان سال 
۱۳۹۴ ک��ه لغو تحریم ه��ای بانکی را نیز 
به همراه داش��ت، به مرور شرایط بهبود 
یافت��ه و بانک ها وارد مذاک��ره و برقراری 
 ارتب��اط ب��ا بانک ه��ای جهانی ش��دند. 
هر چند همچن��ان موانعی برای برقراری 
 ارتباط با بانک های ب��زرگ وجود دارد و 
ب��ر اس��اس اعالم مقام��ات ارش��د بانک 
مرکزی انتظارات به ط��ور کامل برآورده 
نش��ده، ولی ش��رایط نس��بت به گذشته 

بهبود مناسبی دارد.
ب��ر اس��اس آخری��ن آم��ار دریافتی 
ایس��نا، تاکن��ون در فاصل��ه اجرای��ی 

ش��دن برجام تا پایان مهرماه امس��ال 
بر اس��اس تحوالت و تعدیالتی که در 
رواب��ط بین الملل ش��کل گرفته حدود 
۸۰۴ رابط��ه کارگزاری ب��ا ۲۸۶بانک 
خارجی برقرار ش��ده اس��ت. طی این 
مدت ۲۷ه��زار فقره گش��ایش اعتبار 
اس��نادی و ۳۰۰۰ فقره ثبت سفارش 
برات اسنادی و ۱۱۵ هزار فقره حواله 
ارزی صادر شده است. گسترش روابط 
کارگ��زاری ب��ا بانک ه��ای مختلفی از 
اروپای��ی نظیر هلن��د، ایتالیا، بلژیک و 
اتریش و یا کش��ورهای آس��یایی نظیر 

چین و کره جنوبی بوده است.
این در حالی اس��ت ک��ه چندی پیش 
در نتیجه س��فر هیات ایرانی متش��کل از 
اعضای وزارت امور خارجه و شبکه بانکی 
به ق��اره آفریقا مذاکراتی ب��رای برقراری 
اولین روابط کارگ��زاری با بانک های قاره 

سیاه انجام شد.
همچنین مذاکرات و قراردادهایی برای 
تامین مالی خارجی بین بانک های ایرانی 
و طرف ه��ای اروپایی و آس��یایی منعقد 
ش��د، به طوری ک��ه در چند م��اه اخیر 
ق��راردادی برای خط��وط اعتباری تامین 
مالی خارج��ی کوتاه مدت با مبلغ حدود 
۲۶.۲میلیون دالر و همچنین قراردادهای 
مالی میان م��دت و بلندمدت در مجموع 
۲۳.۱میلی��ارد دالر با بانک های اروپایی و 

آسیایی به امضا رسید.
درحوزهارزیچهمیگذرد؟

ام��ا در چند ماه ابتدایی ش��روع به کار 
دولت دوازدهم در بانک مرکزی تغییراتی 
در سطح مدیریتی رخ داد که از مهم ترین 
آنه��ا جایگزینی احمد عراقچ��ی به جای 
غالمعلی کامیاب در معاونت ارزی بود. در 
این م��دت یکی از اتفاق هایی که در ادامه 
ایج��اد زمینه برای یکسان س��ازی نرخ ارز 
افت��اد، بازنگری در مق��ررات ارزی بود. بر 
این اس��اس بانک مرکزی نسبت به حذف 
ارز مبادله ای در برخ��ی موارد ورود کرد، 
به گونه ای که ارز مسافرتی در شهریورماه 
ب��ه طور کام��ل حذف و در ادام��ه نیز ارز 
مبادل��ه ای که ب��ه ایرالین ه��ا اختصاص 
پی��دا می کرد متوقف  ش��د. ب��ا این حال 
گرچ��ه زمینه ها برای یکسان س��ازی نرخ 
ارز در حال چیده ش��دن است، ولی زمان 
مشخصی برای آن اعالم نشده و مسئوالن 
بانک مرک��زی تاکید دارن��د هنگامی که 
از یکسان س��ازی پایدار ن��رخ ارز مطمئن 

باشند، درباره آن اقدام خواهند کرد.
از دیگ��ر موارد در ح��وزه ارزی و امور 
بین الملل می توان به حرکت به س��مت 

پیمان های پولی اش��اره کرد. پیگیری ها 
و مذاکرات��ی ب��ا برخ��ی از کش��ورهای 
هدف نظیر ترکیه، پاکس��تان، روس��یه، 
چین، عراق، برزی��ل و هند برای انعقاد 
پیمان ه��ای پولی و س��وآپ ارزی انجام 
ش��د. به هر حال در زمان تحریم ها عدم 
دسترس��ی به منابع ارزی و مسائلی که 
تحری��م دالری ب��رای ایران ب��ه همراه 
داش��ت، موجب ش��د تا بع��د از اجرایی 
ش��دن برج��ام مذاک��رات ب��رای انجام 
پیمان های پولی و به عبارتی استفاده از 
پول های محلی در تبادالت تجاری بین 
ایران و کش��ورهای مقابل در دستور کار 

قرار گیرد.
همچنی��ن درای��ن رابطه دیگ��ر اقدام 
انجام ش��ده ب��ه مذاکرات ب��ا بانک های 
بزرگ روسیه برای تسهیل در روش های 
پرداخ��ت بین الملل��ی از طریق س��وییچ 
کارت ه��ای بانک ه��ای ایران و روس��یه 
برمی گردد ک��ه در نتیجه آن می توان در 
کش��ورهای طرف مذاک��ره از کارت های 

بانکی استفاده کرد. 

ایجاد۸۰۴رابطهکارگزاریبا۲۸۶بانکخارجی

رد پای برجام در نظام بانکی رشد۲3درصدیسپردهقانونیبانکها
کدامبانکهابیشترسپردهگرفتند؟

فرصتامروز: سپرده های قانونی از جمله ابزارهای 
بان��ک مرکزی ب��رای کنترل حجم تس��هیالت دهی و 
حجم پول در گردش و همچنین مسائل امنیتی منابع 
سپرده گذاران است و به عبارت بهتر، سپرده های قانونی 
بین ۱۰ تا ۱۳درصد از س��پرده ای اس��ت که بانک ها از 
مش��تری دریاف��ت کرده و موظف هس��تند تا در بانک 
مرکزی قرار  دهند. این مبلغ به عنوان پشتوانه ای برای 
س��پرده مشتریان و از س��وی دیگر ابزاری برای اعمال 
سیاس��ت های پولی بانک مرکزی تلقی می شود. اما بر 
اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعالم کرده است، 
مبلغ س��پرده های قانونی بانک ها در شهریورماه امسال 
نس��بت به شهریورماه سال گذش��ته رشد ۲۳درصدی 
داشته است و همچنین سپرده گیری بانک های تجاری 
بیش��ترین درصد رش��د را در مقایس��ه با سایر بانک ها 
داش��ته است. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آماری 
که بانک مرکزی منتش��ر کرده است، مبلغ سپرده های 
قانونی بانک ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد 
ش��هریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ ه��زار میلیارد تومان 
افزایش دارد. مبلغ س��پرده های قانونی در ش��هریورماه 
امسال به شهریورماه س��ال گذشته تا حدود ۲۳درصد 
و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵درصد رشد 
داشته است. جزییات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی 
سیس��تم بانکی در بانک مرکزی نشان می دهد که در 
بانک های تجاری این مبل��غ از حدود ۱۶ هزار میلیارد 
تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان 
در شهریورماه امسال رسیده است و این امر نشان دهنده 
افزای��ش ۵۶.۸درصدی اس��ت که باالترین رش��د را در 
بین مجموعه بانک ها دارد. درصد رش��د سپرده قانونی 
بانک های تجاری در شهریورماه امسال نسبت به پایان 
سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل 
س��ایر بانک ها افزایش چش��مگیری دارد. اما بیشترین 
حد س��پرده های قانونی مربوط به بانک ها و موسسات 
اعتباری غیردولتی است، به گونه ای که با توجه به تعداد 
بیش��تری که این قبیل بانک ها در ش��بکه بانکی دارند 
مجموع س��پرده های قانونی آنها به ح��دود ۱۰۸ هزار 
میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. 
این رقم در ش��هریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد 
تومان بوده که با رش��د ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده 
است، ولی درصد رشد سپرده ها در بانک های خصوصی 
در مقایس��ه با بانک های تجاری به ط��ور قابل توجهی 
پایین تر اس��ت به گون��ه ای که در ش��هریورماه ۱۳۹۶ 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت 
به پایان س��ال قبل ۱۲.۱درصد افزایش دارد. همچنین 
بررس��ی عملکرد بانک های تخصصی در تهیه س��پرده 
قانونی نش��ان می دهد که حجم این سپرده ها در پایان 
شهریورماه به حدود ۹۳۰۰میلیارد تومان رسیده که در 
مقایسه با ۸۴۰۰میلیارد س��ال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ 
میلیارد توم��ان افزایش دارد که نش��ان دهنده کاهش 

سرعت سپرده گیری در این بانک هاست.
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دریچه

نشانشایستهملیومدالویژه
اعتمادمشتریبرایبانکانصار

با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاون 
وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران 
و معاون اش��تغال و کارآفرین��ی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تهران، دومین طرح و کنگره سراسری 

نشان شایسته ملی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک انص��ار، دومین 
دوره کنگ��ره سراس��ری نش��ان شایس��ته مل��ی ب��ا 
محوری��ت بررس��ی می��زان رضایتمن��دی و اعتماد 
مش��تری به برنده��ای ملی و با هم��کاری و حمایت 
س��ازمان های دولتی و تش��کل های علمی، صنعتی و 
اقتصادی آذرماه امس��ال در محل سالن همایش های 
کتابخانه ملی برگزار ش��د و بانک انصار پس از احراز 
صالحیت های الزم، نشان شایسته ملی و مدال ویژه 

اعتماد مشتری را کسب کرد.

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۴.۱۴۴دالر آمریکا

۴.۹۹۹یورو اروپا

۵.۶۸۰پوند انگلیس

۱.۱۴۶درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۶۳.۱۰۰مثقال طال

۱۳۰.۰۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۲۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۸۲.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۸۶.۰۰۰نیم سکه

۳۸۶.۷۰۰ربع سکه

۲۶۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
که هفته گذشته با رشد هفتگی ۲درصدی 
بیش��ترین رشد از شهریورماه را ثبت کرده 
ب��ود، در اولی��ن روز کاری هفت��ه ج��اری 
توانس��ت پس از افت روز چهارش��نبه، بار 
دیگ��ر روند صع��ودی را در پیش بگیرد و 
در پای��ان روز ش��نبه به س��طح 91هزار و 
۲96واحد برس��د. بدین ترتی��ب در اولین 
روز معام��ات بورس ای��ران در این هفته 
ش��اخص کل با 1۴۴واحد رشد مواجه شد 
و به رق��م 91هزار و ۲96واحدی رس��ید. 
در معامات روز ش��نبه بازار س��هام، نماد 
فوالد مبارک��ه اصفهان ب��ا 39واحد، نماد 
پتروش��یمي فن��اوران ب��ا ۲9واح��د، نماد 
پاالی��ش نف��ت بندرعب��اس ب��ا ۲0واحد، 
نم��اد فوالد خوزس��تان و نم��اد مخابرات 
ای��ران با 19واحد، نماد گروه پتروش��یمي 
س��رمایه گذاری ایرانیان با 17واحد، نماد 
پاالی��ش نف��ت تهران ب��ا 15واح��د، نماد 
معدني وصنعت��ي  چادرملو و همچنین نماد 
آسان پرداخت پرشین با 10واحد افزایش 
بیش��ترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نماد سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروش��یمي تأمین با 
۲۴ واحد، نماد سرمایه گذاري گروه توسعه 

ملي با 13واحد، نماد پتروشیمي پردیس، 
نماد توس��عه  معادن وفلزات  و نماد معدني 
و صنعت��ي گل گه��ر ب��ا 9 واح��د کاهش 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را در برآورد نماگر 
ب��ورس داش��تند. آیفکس نی��ز 7.5 واحد 
کاهش یاف��ت و تا رقم 10۲3واحدی افت 
کرد. ارزش معام��ات فرابورس ایران رقم 
1۴7 میلی��ارد و 376 میلی��ون تومان بالغ 
ش��د که این رقم ناش��ی از دست به دست 
شدن ۲31 میلیون سهم و اوراق مالی قابل 
معامله طی ۴۲هزار و ۲77 نوبت دادوستد 
شد. پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس 
و هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه از 

جمله تاثیرگذاران روی آیفکس بودند.

سبزپوشی به پشتوانه لیدرها
ب��ورس ته��ران در حالی ش��اهد پایان 
اس��تراحت کوت��اه نماگره��ای خ��ود ب��ا 
س��بزپوش شدن دسته جمعی این نماگرها 
بود که حج��م معامات س��هام در کلیت 
بازار روندی متعادل را به نمایش گذاشت.  
در ای��ن بی��ن، تح��رک بازارگردان ه��ا و 
صندوق های توس��عه در گروه های پیشرو 
از جمله پاالیش��ی ها و فوالد مبارکه باعث 
ش��د تا ش��اخص کل بورس به پش��توانه 
لیدره��ا س��بزپوش باش��د. در بازاره��ای 
جهان��ی نیز در حالی قیم��ت هر تن مس 
ب��ه 6 ه��زار و 800 دالر در هر تن نزدیک 

ش��د که با برجا گذاش��تن قیمت 6هزار و 
815دالری ب��ه ازای هر تن به اس��تقبال 
تعطی��ات دو روزه می��ادی در بازارهای 
جهانی رفت. در دادوس��تدهای روز شنبه 
در گروه فلزات اساسی بیشتر نمادها کمتر 
از ی��ک درصد در قیمت پایانی نوس��ان رو 
به باال یا پایین داشتند. همچنین در گروه 
همچون  نمادهایی  ش��یمیایی  محصوالت 
گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان، 
توکارنگ فوالد سپاهان و صنایع بهداشتی 
س��اینا رش��د ۲درصدی را تجربه کردند و 
جز این سهم ها اکثریت مقداری در قیمت 
پایان��ی کاهش یافتند. در گروه خودرو نیز 
روند قیمتی س��هم ها عمدت��ا کمتر از یک 
واحد نوس��ان داش��ت. در این گ��روه 79 
میلیون سهم به ارزش بیش از 10 میلیارد 

تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

افزایش روزهای مثبت شاخص بورس 
در آبان امسال

در آبان ماه امس��ال بازار سهام ۲1روز 
معاماتی را به خود دید که از این تعداد 
ش��اخص کل بورس 17 روز معاماتی را 
مثبت و چهار روز را منفی س��پری کرد؛ 
این آم��ار در ۲1روز معامات��ی آبان ماه 
پارس��ال ب��ا 13 روز مثبت و هش��ت روز 
منفی برای ش��اخص بورس سپری شده 
اس��ت. همچنین در نخس��تین ماه پاییز 

امس��ال بازار سهام ۲0روز معاماتی را به 
خ��ود دید که از این تعداد ش��اخص کل 
ب��ورس 13روز معاماتی را مثبت و هفت 
روز را منفی سپری کرد؛ این آمار در 18 
روز معاماتی مهرماه پارس��ال با 1۴ روز 
مثبت و ۴ روز منفی برای ش��اخص کل 
بورس بوده اس��ت. همچنی��ن در آخرین 
ماه تابس��تان امسال بازار س��هام ۲0روز 
معاماتی را به خود دید که از این تعداد 
شاخص بورس 16 روز معاماتی را مثبت 
و چهار روز را منفی سپری کرد؛ این آمار 
در ۲1 روز معاماتی ش��هریورماه پارسال 
ب��ا 11 روز مثب��ت و 10روز منفی برای 
ش��اخص بورس بوده اس��ت. در مردادماه 
امسال نیز بازار س��هام ۲۲روز معاماتی 
را به خود دید که از این تعداد ش��اخص 
ب��ورس 16روز معاماتی را مثبت و هفت 
روز را منفی سپری کرد؛ این آمار در ۲1 
روز معاماتی مردادماه پارسال با 17 روز 
مثب��ت و چهار روز منفی برای ش��اخص 
ب��ورس بوده اس��ت. از ابتدای امس��ال تا 
پایان آبان ماه در مدت 8 ماه بازار س��هام 
161 روز معاماتی را پش��ت سر گذاشته 
ک��ه از ای��ن تع��داد ش��اخص کل بورس 
116روز را مثب��ت بوده اس��ت؛ این آمار 
در 16۲روز معاماتی مدت مش��ابه سال 
گذش��ته 96روز مثبت برای شاخص کل 

بورس بوده است. 

متغیرهای بورسی مثبت شدند

شاخص کل روند صعودی خود را از سر گرفت

نگاهی به وضعیت بازار س��رمایه کشور 
حاک��ی از این حقیقت اس��ت که با توجه 
محصوالت  گروه ه��ای  تأثیرگ��ذاری  ب��ه 
شیمیایی، فلزات اساس��ی و فرآورده های 
نفت��ی و ویژگی های خ��اص این بخش ها، 
هرگون��ه تغیی��رات مثب��ت در مولفه های 
تأثیرگ��ذار، رش��د ب��ازار س��رمایه  را ب��ه 
همراه داش��ته اس��ت. مطالعات علمی در 
ح��وزه  مدیریت مالی و س��رمایه گذاری و 
تجربیات پیش��ین، بیانگر تأثی��ر غیرقابل 
انکار پارامترهای اقتص��اد کان، وضعیت 
صنع��ت، تغییرات در بازارهای جایگزین و 
اخبار و رویدادهای مرتبط بر بازار سرمایه 
است. نگاهی به روند بازار سرمایه در آبان 
ماه س��ال جاری نش��ان می دهد گروه های 
فلزات اساس��ی، فرآورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای و محصوالت شیمیایی از 
نظر ارزش معام��ات، ۴5درصد از ارزش 
معامات کل بازار و از نظر حجم معامات، 

50درصد از حجم معامات بازار را به خود 
اختص��اص داده اند. این آم��ار برای هفته 
منته��ی به اول آذر م��اه 1396 به ترتیب 
ح��دود 57درصد و 67درصد بوده اس��ت. 
حجم قابل توجهی از رش��د بازار س��رمایه 
از طریق این س��ه گ��روه اتف��اق افتاده و 
ناش��ی از تغییرات در مولفه های ذاتی آنها 
است. آمارهای جهانی منتشره بیانگر رشد 
قیمت های جهانی کامودیتی ها است؛ این 
موضوع از ابتدای س��ال تاکنون در زمینه 
مس، نیکل و روی به ترتیب در حدود 17 
، 15 و 1۲درصد بوده و دلیل اصلی رش��د 
در گروه فلزات اساس��ی به ش��مار می آید. 
اخب��ار مطرح در زمینه ب��ازار نفت، بیانگر 
روند رو به رش��د قیمت نفت است. قیمت 
نف��ت هم اکنون به مرز 6۴دالر رس��یده و 
مطابق پیش بینی موسس��ه بلومبرگ روند 
افزایش��ی آن تا ژانویه ۲018 ادامه خواهد 
یافت. اخبار منتشره در خصوص مذاکرات 
میان کش��ورهای بزرگ صادرکننده نفت 
و تحلیل ه��ای مربوط نش��ان می دهد در 
ص��ورت ادامه ش��رایط فعل��ی و عدم بروز 
رخداد ه��ای برهم زننده بازار، این روند در 

چن��د ماه آین��ده باثبات خواهد ب��ود.  از 
س��وی دیگر، آن دسته از شرکت هایی که 
محص��والت تولیدی خود را صادر یا آن را 
ب��ر مبنای دالر در ب��ازار داخلی به فروش 
می رس��انند، نیز از روند افزایش��ی قیمت 
دالر و تثبی��ت آن در کانال ۴000تومان 
بهره مند ش��ده اند. پافشاری بانک مرکزی 
در کاه��ش نرخ س��ود پرداخت��ی بانک ها 
به س��پرده ها به عن��وان رقی��ب بورس و 
حس��اب های  سررسیدش��دن  همچنی��ن 
س��پرده ای با س��ود باال و از س��وی دیگر 
تأکید بان��ک مرکزی بر ل��زوم رتبه بندی 
بانک های کش��ور و توجه س��پرده گذاران 
ب��ه رتب��ه و وضعیت ریس��کی بانک ها در 
بهره گی��ری از خدم��ات بانک ه��ا، موجب 
ایجاد اثرات روانی کوچ تدریجی سپرده ها 
به بازارهای با بازده باالتر شده که با ادامه 
ش��رایط کنونی و ادامه سیاست های بانک 
مرک��زی در آینده نزدیک تس��ریع خواهد 
ش��د. دس��تورالعمل ها و رویه ه��ای بانک 
مرک��زی در زمین��ه اتخاذ سیاس��ت های 
انقباض��ی در ارائ��ه مجوز ب��ه بانک ها در 
و  س��رمایه گذاری  تأس��یس صندوق های 

جلوگی��ری از ص��دور و ابط��ال واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب 
بانک ه��ا و همچنین وقایع اخیر در زمینه 
س��امان دهی بازار اوراق بدهی و س��قوط 
آزاد قیمت س��که بر س��رعت این موضوع 
افزوده اس��ت. فراز و نشیب ها و هیجانات 
موجود در بازار سرمایه در سال های اخیر 
موجب رخداد رفتارهای هیجانی توس��ط 
سرمایه گذاران خردی که در پس هیجانات 
بازار انتظار اس��تمرار بلندمدت شرایط را 
داشته اند شده و با تغییر شرایط، موجبات 
تحمل زیان های زیادی توس��ط آنها شده 
اس��ت. به نظر می رسد فرهنگ سازی الزم 
در خصوص اس��تفاده از مشاوره های مالی 
و س��رمایه گذاری و تحلیل ش��اخص های 
ریسک دارایی های مالی توسط موسسات 
تخصصی، پذیرش مفهوم ریس��ک و نتایج 
احتمال��ی آن توس��ط س��رمایه گذاران و 
آم��وزش فرهنگ س��رمایه گذاری به آحاد 
مردم در راستای استفاده از ابزارهای مالی 
متناس��ب با وضعیت ریسک پذیری شان را 

بیش از پیش الزامی می دارد.
منبع: میزان 

کارگاه آش��نایی با بازار س��رمایه ویژه 
مدی��ران و کارشناس��ان خان��ه کارگ��ر 
جمهوری اس��امی ایران، با ایراد س��خن 
علیرضا محج��وب، دبیرکل خانه کارگر و 
یاس��ر فاح، مدیر رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به 
کار خود پایان داد. در این مراس��م، یاسر 
فاح، مدیر عامل ش��رکت اطاع رسانی و 
خدمات بورس با اس��تقبال از پیش��نهاد 
 دبی��ر کل خان��ه کارگ��ر ب��رای ادام��ه

 کارگاه های آموزش��ی اظهار داشت: این 

آمادگی در مجموعه شرکت اطاع رسانی 
و خدمات بورس وجود دارد که دوره های 
تکمیلی آشنایی با بازار سرمایه  را به طور 
تخصصی ت��ر و تفصیلی تر برگ��زار کنیم. 
مش��اور رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار افزود: مش��کل بزرگی که امروز با 
آن مواجهیم این اس��ت که هنوز فرهنگ 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه آن طور که 
بایسته و شایسته است همگانی نیست و 
بس��یاری از مردم آموزش های الزم را در 
مورد حض��ور در ب��ورس ندیده اند. مدیر 

روابط عمومی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکه بخشی از این موضوع 
ناش��ی از ج��وان بودن مجموع��ه بورس 
اس��ت، گفت: 15 بهمن 13۴6 بورس در 
ایران ش��کل گرفت و اکن��ون پنجاهمین 
سال فعالیت آن را پشت سر می گذاریم، 
بنابراین هنوز این بازار به نوعی جوان به 
حس��اب می آید. مش��اور رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، همچنین با اش��اره 
به قان��ون جدید اوراق به��ادار افزود: در 
س��ال 8۴ قانون جدی��د اوراق بهادار در 

کشور اجرایی ش��د و در پی آن، سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه عن��وان نهاد 
ناظر بازار س��رمایه فعالیت خود را شروع 
کرد. ف��اح اب��راز امیدواری ک��رد که با 
فرهنگ س��ازی و آموزش های تخصصی، 
افرادی که قصد ورود به بازار س��رمایه را 
دارند همواره افق ه��ای زمانی بلند را در 
 نظر داش��ته باشند و با این نگاه در بورس

 س��رمایه گذاری کنند که پول های آنها 
می تواند چرخ های اقتصادی کشور را به 

حرکت درآورد.

کوچ تدریجی سپرده های بانکی به بازار سرمایه

در اختتامیه کارگاه آشنایی با بازارهای سرمایه مطرح شد

بازار سرمایه مادر بازارهای چهارگانه

خبر

حضور شرکت ها در فرابورس مزیت 
بازار سرمایه است

عضو ش��ورای عالی بورس در همایش ملی پیاده سازی 
IFRS برای ش��رکت های کوچک و متوسط گفت: تعدد 
مقام های ناظر در موضوع استانداردسازی حسابداری در 
حالی است که هم اکنون استانداردهای IFRS گزارشگری 
مالی شرکت های کوچک و متوسط را تسهیل کرده است. 
به گزارش فارس، حسین عبده تبریزی در همایش ملی 
پیاده س��ازی IFRS برای شرکت های کوچک و متوسط 
که به میزبانی دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد، گفت تعدد 
مقام های ناظر در بحث اس��تانداردهای حس��ابداری در 
حالی میان کارشناسان و صاحب نظران رشته حسابداری 
محل مناقشه است که هم اکنون استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مال��ی )IFRS( برای ش��رکت های کوچک 
و متوسط )SME( باعث ش��ده تا گزارشگری مالی این 
بنگاه ها به نوعی تس��هیل ش��ود. وی با بیان اینکه برای 
مبنا شدن گزارش های مالی بین المللی می توان از طریق 
شرکت های کوچک و متوسط این فرآیند را فرهنگ سازی 
کرد، گفت: یکی از مزیت های ایجاد شده برای بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط، ایجاد زمین��ه برای پذی��رش این 
شرکت ها در فرابورس و بازار ایده است. این مقام مسئول 
با اش��اره به نقش مهم شرکت های کوچک و متوسط در 
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه تصریح کرد: چنین ش��رکت هایی در ایجاد 
اش��تغال و همچنین ایجاد ش��غل جدید در چند س��ال 
اخیر س��هم بسزایی داشته اند و در عین حال، کمک های 
اینچنین ش��رکت هایی به اقتصاد، فن��اوری و نوآوری به 
خوبی ش��ناخته شده است. وی در ادامه، با تبیین مبانی 
تدوین استانداردهای بین المللی برای شرکت های کوچک 
و متوس��ط گفت: هدف هیأت استانداردهای حسابداری 
بین المللی در معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای ش��رکت های کوچک و متوس��ط ب��ر رویکرد 
افزای��ش س��ودمندی در تصمیم و کاهش ع��دم تقارن 
اطاعاتی اطاعات مالی ارائه ش��ده توس��ط شرکت های 
تجاری کوچک و متوسط در سراسر جهان است. براساس 
این رویکرد، چارچوب نظریه س��ودمندی تصمیم گیری 
و تئوری سلس��له مراتب برای ارزیابی مس��ائل مربوط به 
توسعه و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
برای شرکت های تجاری کوچک و متوسط قابل بررسی 
است. به گفته عبده تبریزی، حسابداری بین المللی معتقد 
است که شرکت های تجاری کوچک و متوسط می توانند 
از مزیت دسترسی به وام های رقابتی از وام دهندگان مالی 
چندملیتی در صورتی که صورت های مالی بین کشورها 
قابل مقایس��ه باشند، بهره مند شوند. وی عدم آشنایی با 
اجرای اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای 
واحدهای تجاری کوچک و متوسط را یکی از چالش های 
مهم آن دانس��ت و گفت: احتمال افزایش هزینه استفاده 
از این اس��تانداردها نس��بت به مزایای پیش بینی ش��ده 
و در عی��ن حال نبود تخصص کافی در تفس��یر و کاربرد 
استانداردهای بین المللی، سطح پایین سوادآموزی، عدم 
آموزش حسابداری و عدم وجود سیستم های حسابداری 
کامپیوتری ممکن است توانایی چنین سازمان هایی را در 
تولید اطاعات مالی مطابق با اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته کاهش 
دهد. این در حالی اس��ت که اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی دارای انعطاف پذیری بیشتر، قواعد خاص 
کمتر و فرصت بیشتر برای اعمال قضاوت حرفه ای است.

 »خپویش« 1322 ریال
سود محقق کرد

شرکت سازه پویش با سرمایه ثبت شده 100میلیارد 
ریال پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 
پایان اس��فند 96 برای دوره شش ماهه منتهی به پایان 
ش��هریور امس��ال را منتشر کرد. شرکت س��ازه پویش 
پیش بینی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به 
پایان اسفند امسال با سرمایه 100میلیارد ریال مبلغ 3 
هزار و 506 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعام 
کرد. »خپویش« در شش ماهه منتهی به پایان شهریور 
امسال به ازای هر سهم یک هزار و 3۲۲ریال سود معادل 
38درصد از پیش بینی ها را پوشش داد. سازه پویش در 
1۲ماهه منتهی به پایان اس��فند س��ال 95 به ازای هر 
س��هم ۲هزار و 78 ریال س��ود محقق کرد. این شرکت 
در شش ماهه سال گذشته 9۴0 ریال معادل ۴5درصد 
پیش بینی ها را پوش��ش داد. سود عملیاتی پس از کسر 
مالیرات س��ازه پویش برای امسال 350 میلیارد و 567 
میلیون ریال اعام شده که در شش ماهه 13۲میلیارد و 

۲۴5میلیون ریال آن را محقق کرده است.

پیش بینی 500 ریالی سود سهام 
»پکویر« در سال 97

ش��رکت کویر تایر نخس��تین پیش بین��ی درآمد 
1۲ماه��ه منته��ی به 30 آذر ماه 97 را حسابرس��ی 
نش��ده و ب��ا س��رمایه مع��ادل 700میلی��ارد ریال 
منتش��ر کرد. ش��رکت کویرتایر با انتش��ار نخستین 
پیش بینی ه��ای س��ال مالی 97 اعام ک��رد معادل 
365میلیارد و ۲۴8میلیون ریال سود خالص کسب 
خواهد کرد و بر این اس��اس مبلغ 5۲۲ ریال س��ود 
خال��ص به ازای هر س��هم در نظر گرفته اس��ت که 
در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالی قبل معادل 

۲1درصد کاهش داشت. 

دریچه

یادداشت

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
معدنی دماوند در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد که فنرس��ازی زر در جایگاه دوم این 

گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1۲,86۲۴.97کدما
1,060۴,95خزر
۴,89۲۴,93دارو

۲,۴16۴,86کساوه
1,۴۴8۴,85تمحرکه
۲7,۲۲3۴,85شفن
13,7۴3۴,7۲فرآور

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان دورود صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
موتورسازان تراکتورسازی ایران در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 
ارقام هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)6.59(879سدور

)۴,76(5,۲79خموتور

)۴,7۲(5,133مرقام

)۴,59(5,988چفیبر

)۴,57(3,19۴خشرق
)3,91(3,098ختور
)3,35(۴,618غاذر

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعامله 
ترین سهم بازار بورس شناخته شد. آلومینیوم ایران در رده دوم این 
گروه ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

58.60۲ 18۲تاپیکوح

57,6۲5 1580فایرا
18,6۲0 ۲738فوالد
17,768 1009خساپا

11,8۴8 1701ومعادن
11,353 806خپارس
11,116 1۲8۲تاپیکو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران به 
خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. پاالی��ش نف��ت بندرعباس هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
91.070 1580فایرا
50,98۲ ۲738فوالد
۴1,3۴9 6893شبندر
۲6,1۴5 ۴۲1۲شپنا
۲0,98۲ ۲936کلوند

۲0,1۴9 1701ومعادن
19,916 ۲588خودرو

بیشترین سهام معامله شده
آلومینیوم ایران در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که حق تقدم سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین در این گروه دوم شد و آسان پرداخت 

پرشین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

15801935فایرا
18۲1905تاپیکوح

1۴91615۴3آپ
10091۲81خساپا
۲7381۲70فوالد
17۲۴111۲ونفت
3۲881080وبیمه

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۲1781089خمحور
136368۲کساپا
33۲7665کحافظ
105۲5۲6خکمک
1879۴70شپارس
3099387سیام
1916383قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین 
نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

856۲.۲8وخارزم
1۴5۲۲.69واعتبار
11383.۴1پردیس
10۴73.۴7وصنا

16۲۴3.۴7پارسیان
19983.81وبانک

10113.89وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

موسی احمدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
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شماره 943

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
دیروز در نشس��ت خبری به بحث کاهش 
سود بانکی تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای صادرکنندگان اش��اره کرد و گفت: 
 اکنون این رقم به ۱۳.۵درصد رسیده است، 
 چ��را که ش��هریور امس��ال مع��اون اول

 رئیس جمهور مصوب��ه ای مبنی بر لزوم 
حمایت از صادرکنندگان ابالغ کرد و این 
مسئله را در دس��تور کار قرار داد. اکنون 
این س��ود در شرایطی به این رقم رسیده 
که در سال گذشته ۲۶درصد بوده است.

خس��روتاج افزود: البته قبول داریم که 
هنوز این نرخ سود تسهیالت باالست، اما 
باید توجه داش��ت که کاهش سود بانکی 

یکباره امکان پذیر نیست.
وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس 
پیش��نهاداتی را مط��رح کرده ای��م که بر 
اس��اس آن ح��دود ۲ تا ۳درص��د تعرفه 
بیشتری از واردات کاال گرفته شود و این 

رقم به صادرات اختصاص یابد. 

ممنوعیت واردات برنج تا اطالع 
ثانوی

وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود به واردات برنج اش��اره و اظهار کرد: 
در هفت ماهه اول امس��ال به اندازه کافی 
برنج وارد کش��ور شده است، لذا تا اطالع 
ثانوی قرار ش��ده از واردات این محصول 
جلوگیری ش��ود، چراک��ه در این زمینه 

هم ذخیره اس��تراتژیک وجود دارد و هم 
تولید داخل��ی داریم.معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در ادامه  به تغییر تعرفه 
واردات برخ��ی اقالم اش��اره کرد و گفت: 
سال گذش��ته مطابق تمام سال های قبل 
جدول��ی تنظی��م و برای هی��ات وزیران 
ارس��ال شد که تا پایان س��ال درباره آن 
تصمیم گیری ش��ود، اما برای اولین بار در 
دوران پ��س از انقالب، ج��دول مقررات 
حقوق گمرکی به تصویب دولت نرس��ید. 
خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با 
وزرای مختلف داشتیم درباره این مسئله 
صحب��ت و در نهایت قرار ش��د کاالهایی 
ک��ه تغییر تعرفه دارن��د از ۵۷۰ به ۳۶۸ 
قل��م کاهش یابند، چراکه از این لیس��ت 
مواردی که تصور می شد تغییر تعرفه شان 

اثر تورمی خواهد داشت، حذف شد.

لیست کاالهای مشمول تغییرات 
تعرفه گمرکی به زودی اعالم می شود

وی ب��ا بیان اینکه احتماال ظرف امروز و 
فردا، لیس��ت کاالهایی که تعرفه گمرکی 
آنها تغییر کرده اعالم خواهد ش��د، اظهار 
ک��رد: ممکن اس��ت در این م��ورد برخی 
محص��والت مانند م��واد اولیه ب��ا کاهش 
تعرف��ه و برخی دیگ��ر با افزای��ش تعرفه 

مواجه شوند. 
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: 
به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و 

جلوگی��ری از مواردی مانن��د احتکار کاال، 
نمی توان لیست این کاالها را قبل از اعمال 

قانون اعالم کرد.

لزوم افزایش ظرفیت واحدهای 
تولیدی

رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت درباره 
اینک��ه در حوزه های مختلف امکان افزایش 
ظرفی��ت تولید وج��ود دارد، اظهار کرد: به 
عنوان مثال در حوزه س��یمان کارخانه های 
مختلف اظه��ار می کنند ۳۰ ت��ا ۴۰درصد 
ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه های 
دیگر ممکن اس��ت چنین ش��رایطی وجود 

داشته باشد.
 بر همین اساس دیدگاه ما این است که 
در کوتاه مدت تمام بنگاه هایی را که ظرفیت 
خالی دارند کمک کنیم، چراکه در بخش��ی 
مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰درصد افزایش 
ظرفیت داشته باشیم، تاثیر بسیاری خواهد 
داش��ت. بر همین اس��اس افزایش تولید در 
حوزه های مختلف و پر کردن ظرفیت خالی 
کارخانه ها می توان��د ظرفیت صادرات را به 

شکل قابل توجهی افزایش دهد.
 

مشوق های صادراتی دست سازمان 
برنامه و بودجه است

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
به بحث مش��وق های صادراتی اشاره کرد 
و گف��ت: ما ب��رای دریافت مش��وق های 

صادرات��ی پیگیری های متع��ددی انجام 
داده ایم، اما واقعیت این است که پرداخت 
این مش��وق ها دس��ت ما نیست و باید از 
سوی س��ازمان برنامه و بودجه باشد. ما 
نیز در جلسه های مختلفی که داشته ایم 
از جمله در ش��ورای عالی صادرات، این 

موضوع را پیگیری کرده ایم.
رئیس سازمان توس��عه تجارت درباره 
تاثیر ن��رخ ارز بر وضعیت ص��ادرات نیز 
توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا 
در فعالیت های اقتص��ادی مفید نخواهد 

بود. 
نرخ ارز به ص��ورت تدریجی در قانون 
برنامه س��وم اقتصادی م��ورد توجه قرار 
گرفته تا متناسب با تورم سالیانه اصالح 
ش��ود و ش��رایط رقابتی را در بازار ایجاد 
کند. اگر تورم س��االنه ما شیب شدیدی 
داش��ته باش��د و نرخ ارز متناسب با آن 
افزایش پیدا نکن��د، قطعا صادرکنندگان 
با مش��کالت متع��دد مواجه می ش��وند. 
ام��ا اکنون اختالف ای��ن دو بخش آنقدر 
نیس��ت که تاثیر زیادی داشته باشد. به 
عبارت دیگر رش��د کندی ب��وده و اینکه 
افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در وضعیت 
صادرات داش��ته باش��د، منطقی نیست. 
ضمن آنکه ن��رخ ارز در حوزه هایی مانند 
محص��والت کش��اورزی خیل��ی اثرگذار 
نیست و آثار افزایش نرخ ارز در کاالهای 

مختلف متفاوت است.

 رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدن��ی ایران )ایمی��درو( گفت 
بخش خصوصی از ابت��دای دولت یازدهم 
تاکن��ون ۶ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 
طرح های معدنی و صنایع معدنی مشارکت 
کرده اس��ت که س��رمایه گذاری استثنایی 

محسوب می شود.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از ایمی��درو، مهدی 
کرباس��یان در دیدار با اعضای کمیس��یون 
وی��ژه حمای��ت از تولید مل��ی و نظارت بر 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی مجلس شورای اس��المی، اظهار 
داش��ت: این س��ازمان از س��ال 9۲ به بعد 
در ش��رایطی به تقویت همکاری ها و جلب 
مش��ارکت بخش خصوص��ی پرداخت که 
منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در 

اختیار نداشت.
کرباس��یان تصری��ح ک��رد: از ۲۴۰ هزار 
میلی��ارد ریال پروژه نیم��ه تمام و متوقف، 
تنها ۳۷ هزار میلیارد ریال از سوی ایمیدرو 
تامی��ن و بقی��ه در قالب مش��ارکت بخش 

خصوصی، تامین و وارد پروژه ها شد.
وی افزود: بخش آهن اسفنجی فوالدهای 
اس��تانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و 
الکت��رود گرافیت��ی از جمله ط��رح هایی 
هستند که بخش خصوصی سرمایه گذاری 

کرده است.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه در طرح های استانی فوالد تنها 
۳۵ درصد س��هم س��رمایه گذاری ایمیدرو 

بوده اس��ت، افزود: اجرای فازهای توس��عه 
س��نگان نیز ۴9 درصد سرمایه گذاری شد 
با اینکه سنگان بخش قابل توجه پروژه در 

حوزه زیرساخت است.
کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن 
ط��رح بزرگی همچ��ون آلومینیوم جنوب، 
تصری��ح ک��رد: این طرح که بی��ش از یک 
میلیارد دالر ارزش دارد، س��ال ها متوقف 
ش��ده ب��ود ام��ا در دولت یازده��م، بخش 
خصوصی تاکن��ون ۴ هزار میلیارد ریال در 

آن هزینه کرده است.
رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو درباره 
واگذاری سهام ش��رکت های معدنی اظهار 
داش��ت: تاکنون ۳۱۷ هزار میلیارد ریال از 
سهام شرکت های ایمیدرو واگذار شده که 
حدود ۶۱درصد از این رقم فقط مربوط به 

رد دیون و سهام عدالت بوده است.

پیشنهاد تامین مالی 
کرباس��یان با بی��ان اینکه این س��ازمان 
۴۶۰۰ میلیارد ری��ال از دولت طلب دارد، 
گفت: م��ا پولی نمی خواهیم؛ فقط خواهان 
آن هس��تیم که به این سازمان با تضمین 
دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و 

ریالی داده شود.
وی دلی��ل این تقاضا را متوقف نش��دن 
س��رمایه گذاری در بخش معدن و صنایع 

معدنی عنوان کرد.
رئیس هی��ات عام��ل ایمی��درو، مجوز 
فروش ۵ میلی��ارد دالر اوراق ارزی را یکی 

از راهکارها دانس��ت و افزود: تهاتر بدهی ها 
با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی،  
افزایش س��رمایه صن��دوق بیمه معدنی به 
۴هزار میلیارد ریال، تضمین سرمایه گذاری 
ایمیدرو تا ۵۰۰ میلیون دالر برای مشارکت 
با سرمایه گذاران خارجی و جذب فاینانس 
و مجوز هزینه کرد ت��ا ۵۰درصد از حقوق 
دولتی معادن ایمی��درو در بخش زیربناها 
از جمله پیش��نهادات ایمیدرو برای تامین 

منابع مالی است.
کرباس��یان با اش��اره به نیاز ۵۱ میلیارد 
دالری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران 
گفت: این س��ازمان برای تکمیل طرح های 
س��ال جاری به بی��ش از ۲.۱ میلیارد دالر 

سرمایه نیاز دارد.

 رعایت سیاست های کلی
 اصل 44 از سوی ایمیدرو

حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیس��یون 
حمای��ت از تولی��د ملی مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز در ادامه این نشس��ت با ابراز 
خرس��ندی از ثبات مدیریت��ی در ایمیدرو 
گف��ت: ای��ن س��ازمان می تواند با س��هم 
۲۰درص��دی در طرح ها و اخذ تس��هیالت 
از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه ای 
خود عمل کند. فوالدگر افزود:  ایمیدرو در 
اجرای طرح های خود مفاد اصل ۴۴ قانون 

اساسی را رعایت کرده است.
عض��و کمیس��یون صنای��ع مجلس، 
اقدام��ات  و  ارائ��ه طرح ه��ا  خواس��تار 

سازمان های توس��عه ای به مجلس شد. 
به گفته فوالدگر، این امر سبب می شود 
مجل��س ب��ا اطالعات بیش��تری در این 
ح��وزه تصمیم گی��ری کن��د. علی اصغر 
یوس��ف نژاد، نماینده مردم س��اری در 
مجلس شورای اس��المی نیز با انتقاد از 
واگذاری ه��ای غیرتخصص��ی گفت: اگر 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی )ایمیدرو( و س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران )ایدو( طبق قانون 
با رویکرد توسعه ای ایجاد شده اند، برای 
انجام رسالت خود به کمک مجلس نیاز 
دارن��د. وی بزرگ ترین کمک مجلس به 
سازمان های توسعه همچون ایمیدرو را 
ارائه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه 
دانس��ت و اف��زود: قانون فعل��ی معادن 

نیازمند به روزرسانی است.
دبیر هیات رئیس��ه مجلس افزود: بخش 
معدن برای اینکه جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
مقاومتی داشته باشد، نیاز به کمک صندوق 

توسعه ملی دارد.
نی��ز  زاده   حس��ین  محمدحس��ین 
گفت: چنانچ��ه بانک توس��عه ای در کنار 
س��ازمان های توسعه ای نباش��د، نمی توان 

شاهد اجرای دقیق ماموریت ها شد.
عضو کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 
ملی مجلس اف��زود: ارزش اف��زوده بخش 
معدن نجومی اس��ت و برای بهره گیری از 
این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش 

معدن هدایت شود.

معاون وزیر صنعت خبر داد
مشارکت 65 هزار میلیاردی بخش خصوصی در طرح های معدنی

پیشنهاد اخذ تعرفه بیشتر از کاالهای وارداتی و اختصاص آن به صادرات توسط وزارت صمت

وارداتبهکمکصادراتمیآید
اخبار

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ:
می توانیم هاب منطقه  شویم

رئی��س اتحادیه صادرکنن��دگان صنع��ت چاپ گفت 
ورود آخرین دس��تاوردهای تکنولوژی به کش��ور می تواند 
صنعت چاپ ای��ران را در بازار ۴۰۰ میلیون نفری خود و 
همسایگانش به هاب منطقه  تبدیل کند. به گزارش ایسنا، 
بابک عابدینیی روز گذشته در نشستی خبری اظهار کرد: 
چاپ، صنعتی هیبریدی است که در آن خدمات، صادرات 
و واردات قابلیت فعالیت دارد و نمایشگاه ها یکی از بهترین 
مکان ها برای انتقال تکنولوژی های روز دنیا به کش��ورها 
هس��تند. وی افزود: ایران ۶۰۰۰ کیلومت��ر مرز خاکی با 
کشورهای همسایه دارد و بازار منطقه ای با ۴۰۰ میلیون 
نفر جمعیت ظرفیت مناس��بی برای رونق و توس��عه این 
صنعت است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ 
ایران از هدف گذاری برای تبدیل ایران به هاب منطقه ای 
در ای��ن صنعت صحبت کرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین 
هدف گذاری ه��ای ص��ورت گرفته این اس��ت که آخرین 
دس��تاوردهای تکنولوژی به کش��ور وارد و از طریق ایران، 
امکان صادرات فراهم شود. همچنین ایرج استاد علینقی، 
رئی��س اتحادیه چاپخانه داران نی��ز گفت:  صنعت چاپ و 
بسته بندی در س��ال های اخیر از رونق مناسبی برخوردار 
است و همین مسئله موجب شده نمایشگاه های دیگری با 
همین نام برگزار شوند و درخواست ما از آنها این است که 

در نمایشگاه های بیست و چهارم به ما بپیوندند.
به گزارش ایسنا، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
چاپ، بس��ته بندی و ماش��ین آالت وابس��ته ک��ه یکی از 
بزرگ تری��ن رویداد نمایش��گاهی صنعت چاپ در منطقه 
خاورمیانه محس��وب می ش��ود، با حضور صدها ش��رکت 
داخل��ی و خارج��ی و مش��ارکت وزارتخانه ها و دس��تگاه 
دولتی از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در محل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برگزار می ش��ود.بابک عابدینیی، رئیس 
اتحادی��ه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در پاس��خ به 
ایرنا گفت: صنعت چاپ گس��تردگی باالیی دارد و تامین 
همه مواد اولیه و ماش��ین آالت این صنعت از جمله کاغذ، 
مقوا، چسب، حالل ها، مواد سلولزی، ماشین آالت، فناوری 
دیجیتال، ماش��ین آالت بسته بندی، ماشین آالت طراحی، 
گرافی��ک و ... از داخ��ل امکان پذیر نیس��ت. به گفته این 
مسئول، کشورها در این صنعت مطابق آنچه مزیت نسبی 
دارن��د فعالیت می کنند، به عنوان مثال آلمانی ها از مزیت 
تولید ماشین آالت صنعتی برخوردارند و اکثر کشورها نیز 

این نیاز خود را از آلمان تامین می کنند.
وی تصری��ح کرد: تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی در 
س��ال های گذش��ته به دالیلی همچون افزایش نرخ ارز، 
نبود تسهیالت ارزی برای صنعت چاپ، ایجاد محدودیت 
و مش��کل در تامی��ن م��واد اولی��ه و واس��طه ای، تامین 
فناوری های مورد نیاز و همچنین عدم اجازه ورود برخی 
قطعات و مواد مصرفی ماشین آالت، فعالیت این صنعت را 
با مشکالت اساسی مواجه کرد. عابدینیی  به یک سری 
مواد شیمیایی مورد نیاز این صنعت اشاره کرد که فقط 
در آمریکا تولید می ش��ود و ش��رکت های ایرانی در زمان 
تحریم ها مجبور بودند آنها را با چند دس��ت واسطه و با 
ص��رف هزینه های باالتر تامین کنند که همین مس��ئله 
منجر به ن��زول مزیت رقابتی ایران در بین کش��ورهای 
منطقه شده بود.وی با اش��اره به رفع تدریجی تحریم ها 
در دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: اکنون مشکالت در 
بسیاری از زمینه ها کاهش یافته، اما در خصوص مسائل 
بانکی و تحریم واردات برخی فناوری ها هنوز در محدودیت 
هستیم.رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران 
به »خودتحریمی« به عنوان مشکل اساسی دیگر فراروی 
این صنعت در کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، 
ایران در تولید کاغذ از مزیت برخوردار نیست، اما دولت 
ب��ا حمایت از تولید داخل کاغذ و باال بردن تعرفه واردات 
مواد واس��طه ای آن، بر بسیاری کارخانجات و همچنین 
قیمت ها تاثیر می گذارد که به مثابه خودتحریمی است. 
وی ادامه داد: این در حالی است که روش ها و شیوه های 
حمایت از این صنعت در جهان کامال روشن و مشخص 
است و کشورها به شیوه هایی همچون معافیت از مالیات 
و مالیات بر ارزش افزوده، بخشش درصدی از هزینه های 
تامین اجتماع��ی، کاهش تعرفه های گمرکی مواد اولیه، 
کاهش قیمت انرژی مصرفی، تامین تس��هیالت داخلی 
ارزان قیم��ت و ... از صنعت چاپ و بس��ته بندی حمایت 
می کنند، اما کمترین حمایتی را در ایران از این صنعت 
ش��اهد نیس��تیم. عابدینی یادآور ش��د: این نمایش��گاه 
بهتری��ن فرصت برای انتق��ال فناوری های نوین و اطالع 
از تکنولوژی های جدید جهانی برای توسعه تولیدات این 
صنعت اس��ت. وی تصریح کرد: آمار و ارقام حاکی است 
بیشترین رشد این صنعت در سال های گذشته در منطقه 
آس��یا اتفاق افتاده و با توجه به قرار داشتن ایران در بازار 
بزرگ ۴۰۰ میلیون نفری منطقه، می توان از این قابلیت 
برای تبدیل ایران به هاب ارائه فناوری ها برای کل منطقه 
بهره برد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران 
ادامه داد: در سال های گذشته سرمایه گذاری های خوبی 
از س��وی بخش خصوصی در این صنعت انجام ش��ده و 
در بس��یاری موارد به شاخص ها و استانداردهای جهانی 
نزدیک شده ایم، اما کماکان نیازمند حمایت های دولتی و 
رفع موانع کسب و کار هستیم.وی ابراز امیدواری کرد با 
برپایی این نمایشگاه بتوان گام هایی عملی برای ترویج و 
توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری 
خارج��ی در راس��تای اقتصاد مقاومت��ی در این صنعت 

برداشت.
برپایه این گزارش، در این نشس��ت جلیل غفاری رهبر، 
رئیس اتحادیه صحافان تهران افزود: نمایش��گاه امسال در 
فضای��ی به وس��عت ۴۰ هزار متر مربع در ۱۳ س��الن و با 
مشارکت ۲۰۰ ش��رکت خارجی از ۱۸کشور و همچنین 

۴۵۰ شرکت داخلی برگزار می شود.

اخبار

کاغذ ۲5درصد گران شد
رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران از گرانی ۲۵ درصدی کاغذ از ابتدای س��ال 
تاکنون خبر داد و اعالم کرد که ش��یب قیمت این 
محصول طی س��ه ماهه اخیر افزایش چشمگیری 

داشته است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، 
در ارتب��اط با آخرین وضعیت قیم��ت کاغذ و نیز 
اقالم��ی که در انتظار افزای��ش تعرفه واردات بوده 
و در حالت توقف ثبت س��فارش است، اظهار کرد: 
جزییات ثبت س��فارش سیاس��ت دولت در مورد 
خیلی از اقالم بوده که ش��اید طی چند سال اخیر 
نیز ش��رایط مناسبی نداشته، چرا که ارز مبادله ای 
در اختیار واردات اقالم غیرمناس��ب و غیرضروری 

قرار گرفته است.
وی ادام��ه داد: در دولت یازدهم قرار بر این بود 
تا ارز تک نرخی ش��ود و ارز مبادله ای نیز در مورد 
خیلی اقالم حذف ش��د تا ب��ه تولیدکننده کمک 
شده و در راس��تای شفاف سازی گام برداریم و به 
این باور دس��ت یابیم ک��ه صرفا از رانت و امکانات 

دولتی استفاده نمی شود.
رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ای��ران با بی��ان اینکه بح��ث 9 درص��د مالیات بر 
ارزش اف��زوده یکی از مس��ائل جدی در خصوص 
برخ��ی محص��والت و به ویژه کاغذ اس��ت، گفت: 
واردکنندگان از پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هستند، در حالی که تولیدکنندگان 
داخل��ی بای��د ای��ن رق��م را پرداخ��ت کنند که 
چنین موضوعی س��بب ش��ده رقابت نابرابری بین 
محص��والت تولیدی داخل و محص��والت وارداتی 

پیش آید.
روغنی ادامه داد: خواس��ته ما این است که اگر 
از محصوالت وارد ش��ده مالیات ب��ر ارزش افزوده 
اخذ نمی ش��ود، در مورد تولی��دات داخلی نیز این 
اقدام صورت نگیرد یا اگر قرار اس��ت از ما مالیات 
بر ارزش افزوده دریافت ش��ود ای��ن موضوع برای 

واردات کاغذ نیز لحاظ شود.
وی در م��ورد علت گران��ی ۲۵ درصدی کاغذ از 
ابتدای سال جاری تاکنون، بیان کرد: گرانی کاغذ 
چند دلیل مختلف داشت که یکی از آنها حذف ارز 
مبادله ای برای کاغذ وارداتی بود. عالوه بر این نرخ 
ارز به طور معمول باال رفت و عامل بعدی این بود 
که ش��رایط برای تولیدکنندگان داخلی به سختی 
پیش رفت و ش��اهد کاهش قابل تامل محصوالت 
آنها هس��تیم، تا جایی که ب��ه دلیل زیان ده بودن 
تولی��د خ��ود را به ش��دت کاهش دادن��د. رئیس 
س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در 
ادامه با اشاره به اینکه از سوی دیگر ثبت سفارش 
کاغذ کاهش یافته و همین مس��ئله موجب ش��د 
زمینه  کمبود کاغذ در کشور پیش آید، خاطرنشان 
کرد: یکی از مس��ائل دیگری که از ابتدای سال با 
آن مواج��ه بودیم، افزایش قیمت خمیر کاغذ بود؛ 
ت��ا جایی که ب��ه ازای هر تن ۱۲۰ ت��ا ۱۳۰ یورو 
قیمت ه��ا باال رفت.روغنی با درخواس��ت از دولت 
مبنی بر شفاف سازی سیاست ها و ساماندهی بازار 
کاغذ، گفت: کاغذ یکی از محصوالتی است که در 
GDP و رشد اقتصادی تاثیر قابل اشاره ای دارد و 
باید در ارتباط با س��اماندهی بازار آن چاره اندیشی 
شود. متاسفانه از ابتدای سال جاری روند تدریجی 
افزایش کاغذ آغاز شد و طی سه ماهه اخیر شاهد 
افزایش بسزای این محصول به ازای هر بند بودیم.

در گفت وگو با مهر مطرح شد
صادرات بیش از ۱۱۸ میلیون دالر 

طالی سرخ
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از پایان فصل 
برداش��ت ط��الی س��رخ و کاه��ش ۱۵ درصدی 
قیمت ها خبر داد و گفت تا پایان مهرماه امس��ال 
بیش از ۱۱۸میلیون دالر زعفران از کش��ور صادر 
ش��ده اس��ت.غالمرضا میری در گفت وگ��و با مهر 
از پای��ان فصل برداش��ت زعفران در کش��ور خبر 
داد و گف��ت: ب��ه همین دلیل قیم��ت انواع طالی 
س��رخ بین ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد کاه��ش یافته و در 
حال حاض��ر حداقل قیمت زعف��ران ۳ میلیون و 
۵۰۰ ه��زار تومان و حداکث��ر قیمت آن ۴میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان اس��ت.وی درباره میزان تولید 
زعفران در س��ال جاری نیز اظهار داشت: با توجه 
به اینکه ممکن اس��ت آمارهایی که در این زمینه 
ارائه می ش��ود متفاوت باش��د، بهتر اس��ت وزارت 
جهاد کش��اورزی به عنوان متول��ی تولید در این 
زمین��ه اظهارنظر کند.  نایب رئیس ش��ورای ملی 
زعفران همچنین از افزایش صادرات این محصول 
در هفت ماهه امس��ال خب��ر داد و گفت: تا پایان 
مهرماه امس��ال صادرات طالی س��رخ بین ۲۵ تا 
۲۶ درصد افزایش داش��ته اس��ت.به گفته میری، 
براس��اس آمار گم��رک  تا پای��ان مهرماه 9۵، ۶۰ 
تن و ۲۱۳ کیلوگرم زعفران به ارزش ۸۶میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر از خراس��ان رضوی صادر شده که 
این عدد در مدت مش��ابه سال جاری به ۸۴تن و 
۱۷۲ کیلوگرم  به ارزش ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دالر افزای��ش یافته اس��ت. وی اضافه کرد: حدود 
9۰ تا 9۵ درصد صادرات کش��ور مربوط به استان 

خراسان رضوی است.  
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توس��عه  س��ازمان  رئی��س 
اعتب��ار  کاه��ش  از  تج��ارت 
در  ثبت ش��ده  س��فارش های 
زمینه خودرو خبر داد و گفت 
این مهلت از ش��ش ماه به سه 

ماه تغییر کرده است.
به گ��زارش ایس��نا، مجتبی 
خسروتاج، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت صبح دیروز 
)ش��نبه( در نشس��تی خبری 
درباره تعرف��ه واردات خودرو، 
اظهار ک��رد: در هش��ت ماهه 
امس��ال ۵۴ ه��زار خ��ودرو به 
کشور وارد ش��ده که این رقم 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته حدود ۲۶درصد یعنی 
۹۰۰۰ خودرو افزایش داش��ته 

است.
وی همچنی��ن عن��وان کرد: 

ارزش این خودروها رقمی بالغ 
بر یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون 
دالر می ش��ود، در حالی که در 
سال گذشته ارزش خودروهای 
وارداتی در هشت ماهه امسال 
ی��ک میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون 

دالر بوده است. 
اگ��ر  اف��زود:  خس��روتاج 
قطعات خ��ودرو را نیز در نظر 
بگیریم در طول س��ال حدود 
3میلی��ارد دالر باب��ت واردات 
هزینه می ش��ود که این میزان 
۴۰میلی��اردی  واردات  در 
کش��ور رقم باالیی محس��وب 
 می ش��ود و ب��ا سیاس��ت های

 ما فاصله دارد.
 برهمین اس��اس الزم است 
حتما در این زمینه تجدیدنظر 

شود.

 ثبت سفارش از ۶ ماه به
 ۳ ماه رسید

داش��ت:  بی��ان  خس��روتاج 
حداکث��ر دوره اعتب��ار ثب��ت 
س��فارش از هفته گذشته ۹۰ 
روز شده اس��ت و از شش ماه 
به س��ه ماه کاهش یافته است 
و کارمزد را باید حداکثر ظرف 
7۲ ساعت بعد از ثبت سفارش 
بدهن��د و اگر ف��رد بخواهد از 
طری��ق ش��بکه بانک��ی اعتبار 
س��فارش کن��د، در چارچوب 
باید  مرک��زی  بانک  مق��ررات 
در  کار  ای��ن  و  کن��د  عم��ل 
راس��تای کنترل نظام واردات 

صورت گرفته است.
ب��ه  پاس��خ  در  خس��روتاج 
س��والی در مورد واردات خودرو 
آیین نام��ه ای  داش��ت:  اظه��ار 

ک��ه بای��د واردات خ��ودرو در 
قالب آن انجام ش��ود، به دولت 
ارس��ال ش��ده اس��ت که البته 
دستورالعمل پس از مدتی اجرا 
و دوباره اصالح ش��د، ولی فکر 
می کنم پس از بررس��ی بودجه 
ای��ن دس��تورالعمل در دول��ت 
مطرح ش��ود و ما باید بررس��ی 
ک��دام خودروس��از  ک��ه  کنیم 
خارجی ب��رای تولید خودرو در 
داخل با م��ا در بخش خودرو و 
 قطعات یدکی مشارکت می کند 
و بنابرای��ن بای��د صب��ر کنی��م 
دول��ت چه زمانی آن را تصویب 

می کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خودرو 
مانند بقیه کاالهاست و ما مانند 
بقیه کاال ها در مورد واردات آن 
تصمیم گی��ری می کنیم، اظهار 

داشت: پرداختن به این موضوع 
بیش از اندازه از سوی رسانه ها 

برای ما جای سوال است.

واردات ۵۴ هزار خودرو
وی افزود: در هش��ت ماهه 
امس��ال نزدیک ب��ه ۵۴ هزار 
دس��تگاه خ��ودرو از گمرکات 
کشور ترخیص شده است که 
نس��بت به ۴۵ هزار دس��تگاه 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
نزدی��ک ۲۶درص��د افزای��ش 
واردات صورت گرفته و ارزش 
واردات آن در هش��ت ماه��ه 
امس��ال یک میلی��ارد و ۴۶۰ 
میلی��ون دالر ک��ه نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۲۶۰ 
واردات  ارزش  دالر  میلی��ون 

بیشتر بوده است.

عض��و کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی 
می گوید: ارتقای استانداردهای 
تولید و اجرای الزامات کیفی و 
اس��تانداردی یک ضرورت در 

صنعت خودرو است.
به گزارش پدال نیوز، س��ید 
مهدی مقدس��ی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرخ��ودرو اظهار 
داشت: امروز خودروسازان باید 
در جهت رعایت استانداردهای 
توس��ط  تعریف ش��ده  جدی��د 
دس��تگاه های نظارت��ی، تالش 
بیشتری کرده و ارتقای ایمنی 
استانداردهای جدید  و رعایت 

تولید را مدنظر قرار دهند.
ک��رد:  تصری��ح  وی   
خوش��بختانه ب��ا قراردادهایی 

ب��زرگ  خودروس��از  دو  ک��ه 
کش��ور با پژو و س��یتروئن  و 
برخی از ش��رکت های خارجی 
منعق��د کردند زمین��ه انتقال 
تکنولوژی و دانش فنی فراهم 
شده، از این رو شرکت ها بهتر 
اجرای  مس��یر  در  می توانن��د 
اس��تانداردهای جدید حرکت 

کنند.
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
بی تردی��د ب��ا ارتق��ای دانش 
و تکنول��وژی تولی��د، ضم��ن 
تولید،  اس��تانداردهای  رعایت 
سهم داخلی سازی نیز افزایش 

خواهد یافت.
وی گف��ت: قطع��ا برندهای 
معتبری مثل پ��ژو و رنو برای 
حف��ظ  اعتبارش��ان در دنی��ا 

تولیدات مش��ترک  در جریان 
اعم��ال  را  وی��ژه ای  نظ��ارت 
خواهن��د ک��رد و این مس��لما 
در  جلوی��ی  ب��ه  رو  حرک��ت 
نیز  ای��ران  صنعت خ��ودروی 

خواهد بود.
در  اراک  م��ردم  نماین��ده 
مجل��س ده��م همچنی��ن به 
روند فعال سازی بخش تحقیق 
ش��رکت های  در  توس��عه  و 
خودروسازی پرداخت و اظهار 
داشت: خوشبختانه در راستای 
افزای��ش تحقیقات و توس��عه 
تولید در صنعت خودرو، بخش 
آر اند دی و تحقیق و توس��عه 
خودروسازی  ش��رکت های  در 
فع��ال ش��ده و گام های خوبی 
در این راس��تا برداش��ته شده 

ابتدای  است هرچند همچنان 
کار هس��تند و باید حرکت در 
این حوزه مورد توجه و اهتمام 
بیش��تری از س��وی شرکت ها 

قرار گیرد.
البت��ه  اف��زود:  مقدس��ی   
در  صورت گرفت��ه  تحقیق��ات 
جهت افزای��ش ایمنی، رعایت 
اس��تانداردی  چارچوب ه��ای 
و تح��ول در ظاه��ر و عرض��ه 
فیس های جدی��د خودروهای 
تولیدی و افزایش آپشن هاست 
که حرکت هایی در این جهت 

آغاز شده است. 
وی گفت: امروز باید حرکت 
در جه��ت تحقیق و توس��عه 
ش��تابان ب��وده و ای��ن جریان 

تسریع شود.

وی خاطر نش��ان کرد: امید 
اس��ت انچه ک��ه قانونگ��ذار و 
دس��تگاههای نظارت��ی معین 
کردند و قول ها و وعده هایی 
که توس��ط خودروسازان داده 
ش��ده اس��ت  هر چه سریعتر 
محق��ق ش��ود ت��ا مردمی که 
خری��داری  را   خودروی��ی 
می کنن��د دغدغ��ه و نگرانی 
نداشته باش��ند. وی همچنین 
ضمن تاکید بر ایجاد فضا برای 
تولی��د خودروه��ای جدید در 
صنعت خودرو، اظهار داش��ت: 
راه نجات خودروسازان توسعه 
ای��ن صنع��ت و فعال س��ازی 
بخ��ش خصوص��ی و افزای��ش 
صنع��ت  در  رقابت پذی��ری 

خودرو است.

براساس آخرین آمار اعالمی  
از سوی گمرک حدود ۱۰ هزار 
دس��تگاه خودروی وارداتی در 
گمرک ای��ران خاک می خورد. 
ای��ن اتفاق پس از بسته ش��دن 
سایت ثبت سفارش خودرو رخ 
داده، ام��ا پرسش��ی که پس از 
ش��نیدن این آمار رخ می دهد، 
این است که چگونه خودرویی 
مجوز ورود به کشور داشته اما 

در گمرک باقی  مانده است؟
نی��وز،  پ��دال  ب��ه گ��زارش 
وقتی خودروی��ی مجوز گذر از 
مرزهای کش��ور را دارد طبیعتا 
باید مجوز گ��ذر از کمرگ هم 
داشته باشد، اما ماندگاری این 
خودروه��ا در گم��رک طبیعتا 
ای��ن فرضی��ه را رد می کن��د و 

تجارت  توسعه  اعالم س��ازمان 
مبنی ب��ر اینکه ای��ن حجم از 
خ��ودرو به ص��ورت غیرقانونی 
وارد کش��ور ش��ده اند نیز مهر 
تاییدی بر آن است، اما چگونه 
کاالیی مانند خ��ودرو می تواند 
به صورت غیرقانونی وارد کشور 
ش��ود و به عب��ارت بهتر تعبیر 
چیس��ت؟  »غیرقانون��ی«  واژه 
فرآیند س��فارش گذاری خودرو 
ب��ا  نمایندگی ه��ا  ق��رارداد  و 
شرکت های مادر حکم می کند 
ک��ه ش��رکت ها برنامه س��االنه 
ب��رای س��فارش گذاری خود را 
اع��الم کنن��د تا ش��رکت مادر 
ه��م بر هم��ان اس��اس تامین 
انج��ام  خ��ودرو و قطع��ات را 
دهد. ای��ن فرآیند از آن جهت 

طی می ش��ود که تولید خودرو 
طبیعتا یک شبه نیست و هیچ 
ش��رکتی توانای��ی تامین چند 
ه��زار دس��تگاه خ��ودرو را در 
عرض یک هفته نخواهد داشت. 
از سوی دیگر شرکت های مادر 
موظف به تامین قطعات یدکی 
فروش  ب��ه  خودروهای  ب��رای 
رسانده نیز هس��تند برای این 
کار نیز نیاز اس��ت که برنامه ای 
س��االنه از س��وی نمایندگی ها 
اعالم ش��ود.بر همین اس��اس، 
ب��ه  موظ��ف  نمایندگی ه��ا 
سفارش گذاری سالیانه هستند. 
این روال حدود ۱۰س��ال است 
که در ایران جاری است یعنی 
نمایندگی ه��ا س��االنه می��زان 
خ��ودروی م��ورد نی��از را ب��ه 

ش��رکت مادر اعالم می کنند و 
سپس براساس ترتیب و میزان 
ورود خودروها به کش��ور آن را 
به سازمان توسعه تجارت اعالم 

می کنند.
ش��رایط تولی��د خ��ودرو در 
خودروس��ازی های ب��زرگ ب��ا 
ایران متفاوت است زیرا ما فقط 
در ای��ران مش��اهده می کنی��م 
که خ��ودرو تولید می ش��ود و 
س��پس برای آن مشتری پیدا 
می ش��ود و اینگونه است که در 
دوران هایی ش��اهد انبارش��دن 
ح��دود ۱۰۰ هزار خ��ودرو در 
انبارهای خودروس��ازان داخلی 

هستیم. 
حاال س��ازمان توسعه تجارت 
ایران برخ��الف ماده ۲۲ قانون 

دائمی  توس��عه کش��ور  احکام 
ک��ه ب��ه صراح��ت می گوی��د 
برقراری موان��ع غیرتعرفه ای و 
ممنوع  واردات  ب��رای  غیرفنی 
اس��ت و براساس رسوم صنعت 
خودروی ایران، به صورت یک 
ش��به اقدام به بس��تن س��ایت 
ثبت��ارش ک��رده و ب��ر همین 
اس��اس اکنون اج��ازه ترخیص 
بی��ش از ۱۰ ه��زار خ��ودرو از 

گمرک داده نمی شود.
نکته جالب تر اینجاس��ت که 
در ازای هم��ه ای��ن خودروها 
از کش��ور ارز خارج ش��ده و در 
حقیقت اج��ازه ترخیص ندادن 
ب��ه این خودروها ه��م به ضرر 
کش��ور تمام می ش��ود و هم به 

زیان واردکنندگان.

شرط توسعه سهم داخلی سازی خودروسازان

ماجرای خودروهای در گمرک مانده چیست؟

معان وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ساالنه3میلیارددالرصرفوارداتخودرومیشود
اخبار

 از مزیت های صنعت خودروی 
چین استفاده شود

ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو گفت ک��ه با 
برنامه ریزی مناس��ب می ت��وان از مزیت های صنعت 

خودروسازی چین استفاده کرد.
حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: شرکت های چینی در سال های اخیر با همکاری 
بین المللی و تاکید بر سرمایه گذاری در زمینه تحقیق، 

توسعه و تولید قطعات راه خود را هموار کرده اند.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو با بی��ان اینکه 
تمام خودروس��ازان چینی توان ورود ب��ه بازار اروپا و 
آمریکا را ندارند و ایران برای چینی ها بازار مناس��بی 
برای رس��یدن به هدف نهایی است، خاطرنشان کرد: 
ش��رکت های ایرانی می توانن��د با ی��ک برنامه ریزی 
بلندمدت و هوش��مندانه در هم��کاری با چینی ها به 
دانش فنی ب��ه روزی که در اختیار ش��رکای اروپایی 

چینی ها است، دست پیدا کنند.
وی گفت: باید برای دستیابی به دانش فنی چینی ها 
و ورود محص��والت باکیفیت از این کش��ور ش��رایط 
به گونه ای تعریف شود که استانداردهای به روزتری در 
زمینه واردات و مونتاژ محصوالت چینی تدوین شود 
و از س��وی دیگر باید از مونت��اژ محصوالت چینی به 
تولید و داخلی س��ازی بیش از ۵۰درصدی آنها تغییر 

رویه داده شود.
او خاطرنشان کرد: چینی ها از طریق همکاری های 
بین المللی توانس��ته اند به دانش فنی مناسبی دست 
یابن��د و ش��رکت های ایرانی  نیز با طراح��ی و تولید 
محصول مشترک با چینی ها می توانند به دانش فنی 

پلتفرم و قطعات اصلی خودرو دست پیدا کنند.
این کارش��ناس صنعت خودرو در انتها تاکید کرد: 
با تاکید بر اس��تانداردهای روز می توان از محصوالت 
ب��ه روز چین��ی در ایران اس��تفاده کرد و ب��ا تکیه بر 
اس��تراتژی مناس��ب می ت��وان از مزیت های صنعت 

خودروسازی چین بهره برد.

تکذیب ممنوعیت ثبت سفارش 
تایر خودرو

روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران اعالم 
کرد: بر اساس ضوابط و در چارچوب های قانونی، ثبت 

سفارش تایر خودرو کما فی السابق باز است.
به گزارش کارپرس، در پی انتش��ار خبری با عنوان 
»بازشدن سایت ثبت س��فارش تایر صحت ندارد« از 
قول مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت 
ای��ران، در یکی از س��ایت های تخصص��ی مرتبط با 
خودرو، روابط عمومی  سازمان توسعه تجارت ایران این 

خبر را تکذیب کرد.

خودروهای وارداتی تبدیل به 
کاالهای سرما یه ای شده اند

توقف ثبت س��فارش واردات خ��ودرو و نبود عرضه 
برخی خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکت های 
واردکنن��ده باع��ث ایجاد ه��رج و مرج در ب��ازار این 
خودروها ش��ده اس��ت؛ به طوری  که ش��اهد افزایش 
قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی برخی محصوالت هستیم.

توقف ثبت  س��فارش واردات خ��ودرو و عدم عرضه 
برخی خودروهای خارجی طی روزهای گذشته باعث 
شده هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی افزایش 
یابد و همین موضوع رشد ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی 
قیمت بعض��ی خودروها را در بازار به همراه داش��ته 

است.
در این مورد می توان به قیمت ۲3۵ میلیون تومانی 
سورنتو در تیرماه امسال اشاره کرد که در حال حاضر 
به 33۵ میلیون تومان رسیده و به این ترتیب افزایش 
قیم��ت ۱۰۰ میلی��ون تومانی را تجربه کرده اس��ت. 
البته هرج و مرج در بازار خودرو باعث ش��ده تا برخی 
فروشندگان، این خودرو را حتی با قیمت 3۵۰ میلیون 

تومان نیز عرضه کنند.
خودروه��ای واردات��ی کارکرده نی��ز از این رقابت 
ج��ا نمانده و همچنان روند صع��ودی طی می کنند. 
هیون��دای وراکروز ۲۰۱3 از ۲۱۰ به ۲۴۵ و هیوندای 
گرنجور ۲۰۱3 از ۱۹۰ به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده 

است.
س��عید مؤتمنی، رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو در این مورد می گوید: دو س��ال پیش خودرو 
از یک کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شد 
و افرادی نس��بت به خرید اقدام می کردند که به این 
محصول نیاز مصرفی داشتند اما طی ماه های گذشته 
و با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این محصول 
به کاالی س��رمایه ای تبدیل ش��ده و عده ای اقدام به 
خرید و نگه داش��تن آن ب��رای فروش با قیمت باالتر 

می کنند.
نمایندگی ه��ای  برخ��ی  وضعیت��ی  چنی��ن  در 
خودروس��ازان خارجی نیز نس��بت ب��ه توقف عرضه 
محص��والت  از قبل واردش��ده خود اق��دام کرده اند و 
همزمان قیمت برخی از محصوالت شان را نیز افزایش 
داده اند که این موضوع هم بر بازار تاثیرگذار بوده است.

هرچن��د خری��دار کمی  در ش��رایط فعل��ی برای 
خودروه��ای واردات��ی در ب��ازار وج��ود دارد، ول��ی 
ش��رکت های واردکننده بدون نظارت دس��تگاه های 
مسئول هر نوع رفتاری را در بازار انجام داده و به بازار 

سیاه خودروهای وارداتی دامن می زنند.

دریچه

فروش  تسهیالتی خودرو یا وام دو سر سود؟
آیا خرید خودرو به صورت 

اقساطی منطقی است؟
فروش اقس��اطی رن��و کپچر برای نخس��تین بار 
در ای��ران  کلی��د خ��ورد، کوییک نیز ب��ا توجه به 
پیش فروش  کم، احتماال به صورت  اقساطی عرضه 
خواهد ش��د و حتی نمایندگ��ی وارد کننده  بی ام و 
نیز بعضی از محصوالت ش��ان را با اقس��اط یک تا 
دو س��اله  عرضه می کند در حالی که چهار س��ال 
قبل همه  این خودروس��ازان فقط در قبال دریافت 
پول نقد اتومبیل را به مش��تری تحویل می دادند. 
البته هن��وز بعض��ی از اتومبیل ه��ای پر فروش به 
صورت  اقساطی عرضه نمی شود، ولی خودروسازان 
نسبت به گذشته برای فروش انعطاف زیادی نشان 
می دهند. با توجه به این مسائل آیا خرید اقساطی 

خودرو منطقی است؟
   مقایسه  تسهیالت خرید  خودرو در داخل 

و خارج
افراد زیادی با ش��روع فروش اقس��اطی خودرو، 
آن را با کش��ور های اروپایی مقایسه می کنند و بر 
این  باورند که صنعت خودروس��ازی و فروش ما در 
حال رش��د است ولی بررس��ی ها نشان می دهد که 
تفاوت اصلی  طرح اقس��اطی فروش خ���ودروی  ما 
با سایر کشور های پیشرو  در این زمینه سود باالی 
تسهیالت ماست. در آلمان یا فرانسه  خودرو از دم 
قسط و بدون س��ود در اختیار مردم  قرار می گیرد 
ولی ایران خودرو، س��ایپا یا خودروس��ازان چینی و 
ش��رکت های لیزینگی  اتومبیل های خود را با سود 
س��االنه ۲۰ تا ۲۴درصد عرض��ه می کنند که تاثیر 
زیادی در قیمت خ��ودرو دارد. خودرو های چینی  
با این طرح های فروش گاهی با ۵۰ میلیون  تومان 
قیمت  باالتر نس��بت به قیمت  اصل��ی خود عرضه 
می ش��وند. ایرن خودرو و س��ایپا نیز حداقل س��ود 
3میلی��ون  و ۵۰۰ هزار تومان��ی روی هر  خودروی 
قس��طی ق��رار می دهند ول��ی در بعض��ی از موارد 
س��ود فروش اقس��اطی حتی به ۱۰ میلیون تومان 
نیز می رس��د که نمون��ه  بارز آن فروش اقس��اطی 
۲۰۶ تی��پ ۲ با تس��هیالت 3۶ ماهه  بود که س��ال 
گذش��ته انجام می ش��د. در این طرح قیمت نهایی 
۲۰۶ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از 

قیمت  نقدی می شد.
   تسهیالت خرید یا وام دو سر سود؟

کارشناسان مدعی هس��تند که تسهیالت خرید 
خودرو یک وام دو س��ر  س��ود برای خودروس��ازان 
اس��ت که هم می توانند محصوالت خود را با سود 
باالیی بفروش��ند و ه��م نقدینگی خ��ود را تامین  
کنند. حتی اتومبیل های کم فروش��ی که متقاضی 
زیادی ندارند، مانند رانا یا ۲۰۶ تیپ ۲ به راحتی با 
یک تس��هیالت بلند مدت به فروش می روند. ضمن 
 اینکه خودروس��ازان ش��رایط فروش اتومبیل های 
کم ف��روش را معم��وال منعطف ت��ر از اتومبیل های 
دیگ��ر طراحی می کنند. مانند طرح اقس��اطی رانا، 
س��مند و تندر ۹۰ ک��ه کامال بیانگر ای��ن موضوع 
هس��تند. خودروی��ی مانند ران��ا محبوبیت  پایینی 
دارد، بنابرای��ن  با پیش پرداخت کم و وام بلندمدت 

عرضه می شود. 
ب��ا  دارد  بیش��تری  طرف��داران  ک��ه  س��مند  
پیش پرداخت��ی ک��ه از ۱۵میلیون تومان بیش��تر 
است، عرضه می شود و بازپرداخت وام آن بیشتر از 
دو سال نیست و در انتها تندر ۹۰ آنقدر محبوبیت 
دارد ک��ه بای��د قیم��ت آن را نق��د ب��ه نمایندگی 

بپردازید.

  شرح آخرین وضعیت »وساپا«
 به روایت سازمان بورس

سازمان بورس به دنبال انتشار بودجه شش ماهه 
شرکت سرمایه گذاری س��ایپا در خصوص آخرین 

وضعیت آن شفاف سازی کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، معامالت 
و عملکرد شرکت س��ایپا و شرکت های سازه گستر 
سایپا و تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا به 
یکدیگر وابسته است و به لحاظ محتوایی، شرکت 
سایپا توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی 
ش��رکت های فوق را دارا است و لذا کنترل شرکت 
سایپا از طریق شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بر 

شرکت های فوق همچنان تداوم دارد.
به رغم اینکه ش��رکت مال��ک کمتر از ۵۰درصد 
از حق رای شرکت گروه س��رمایه گذاری کارکنان 
سایپا است، لیکن با توجه به تعدد سایر سهامداران 
و معامالت فیمابین، به نظر می رسد شرکت توانایی 
کنترل بر تصمیمات ش��رکت گروه سرمایه گذاری 

کارکنان سایپا را دارا است.
در پایان گفتنی است، مبلغ ۱.3۲۰.۰7۵میلیون 
ریال تحت عنوان سود ناشی از خروج شرکت های 
زی��ان  و  س��ود  ص��ورت  در  کنت��رل  از  فرع��ی 
پیش بینی ش��ده تلفیقی ش��ش ماهه شرکت گروه 
سرمایه گذاری سایپا شناسایی شده است که مطابق 
پاسخ شرکت این مبلغ برابر با مبلغ زیان حاصل از 
تلفیق ش��رکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 
و شرکت های زیرمجموعه آن از ابتدای سال مالی 
تا تاریخ ۹۶/۰۶/۲7 است. الزم به توضیح است که 
با توجه به ابهام در رویه اتخاذشده توسط شرکت، 

صحت نحوه عمل شرکت در دست بررسی است.



 بلک ب��ری ب��ه تازگ��ی رأی ص��ادره از س��وی »ات��اق بازرگانی
  بی��ن الملل��ی« را پذیرفت��ه و ب��ر اس��اس آن قرار اس��ت مبلغ

 137 میلیون دالر را به دلیل 
اخت��اف در پرداخ��ت ح��ق 

پتنت ها به نوکیا بپردازد.
به گزارش دیجیاتو، این رای 
توسط سازمان »اتاق بازرگانی 
بین الملل��ی« ی��ا ب��ه اختصار 
ICC صادر شده که هدف آن 
کمک به توس��عه اقتصادی در 

سطح جهان است.
نوکی��ا در ش��کایتی ک��ه از 
بود،  ک��رده  مطرح  بلک ب��ری 
ادعا کرد ک��ه بلک بری هزینه 
مورد  ثبت ش��ده  پتنت ه��ای 
ق��رارداد با نوکی��ا را نپرداخته 

است.
 مقامات بلک بری اعام کرده اند که رأی صادره موجب ناامیدی 

آنها شده ولی در هر حال آن را می پذیرند.

از س��وی دیگ��ر بلک ب��ری اعام ک��رده که در ح��ال حاضر بر 
 س��ر دو م��ورد نقض پتن��ت از س��وی نوکیا، ش��کایت هایی را در 
دادگاه های آلمان و آمریکا مطرح 
اس��ت. همچنی��ن مقامات  کرده 
بلک بری گفته ان��د که رأی صادر 
شده در اتاق بازرگانی بین المللی 
تأثی��ری در ش��کایت های مطرح 
ش��ده توس��ط آنه��ا در آمریکا و 
آلمان ندارد و همچنان پیگیر این 

دو مورد هستند.
هر دو کمپانی بلک بری و نوکیا 
در حال تاش برای بهبود شرایط 

خود در بازار هستند. 
الزم اس��ت ی��ادآوری کنیم که 
بلک ب��ری س��ال 2017 میادی 
را در حال��ی آغاز ک��رد که دیگر 
هیچ س��همی از ب��ازار تلفن های 
هوشمند را در اختیار نداشت. از سوی دیگر نوکیا نیز بخش تولید 

موبایل هایش اکنون در اختیار شرکت فناندی HMD است.

مدیر مرکز رش��د فناوری نیشابور گفت در حالی که ایجاد یک شغل پایدار 
به طور میانگین 2 میلیارد ریال هزینه دارد، در پارک ها و مراکز رش��د فناوری 
که برای ایجاد و توسعه اشتغال دانش بنیان فعالیت می کنند این هزینه تا 150 

میلیون ریال کاهش می یابد.
ایمان ش��ریعتی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: مرکز رشد فناوری نیشابور با ارائه خدمات 
مش��اوره ای و آم��وزش به کارآفرین��ان خاق و 
معرفی آنها به صندوق پژوهش فناوری خراسان 
رضوی و صندوق کارآفرینی امید جهت دریافت 
تس��هیات زمینه را برای کاهش هرچه بیش��تر 
هزینه های ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شرکت های فناور پس از پذیرش 
توسط این مرکز، مکانی جهت استقرار در اختیار 
می گیرند. هزینه اجاره این مکان از 6 تا 9 ماه به 
صورت رایگان و پس از آن از 18 تا 24 ماه کمتر 
از 10 میلیون ریال است. همچنین این شرکت ها 

پس از دریافت مجوز واحد فناور خراسان از پرداخت مالیات نیز معاف خواهند 
بود. مدیر مرکز رش��د فناوری نیش��ابور گفت: در همین چارچوب مرکز رشد 
فناوری نیشابور ظرف شش سال اخیر از 65 گروه تخصصی و شرکت فناور در 

قالب دوره های رشد پشتیبانی و حمایت کرده است. 
وی اف��زود: مجموع درآمد 10 ش��رکت از این تعداد طی س��ال های 1394 
و 1395 اف��زون بر 60 میلیارد ریال بوده اس��ت. هم اینک 23 ش��رکت فعال 
با 140 نفر ش��اغل در این مرکز رشد مشغول 

فعالیت هستند. 
ش��ریعتی ادامه داد: تا کنون 14 ش��رکت با 
حدود 150 نفر ش��اغل موفق شده اند با ایجاد 
کس��ب و کار پایدار از دوره رش��د خارج شوند. 
استفاده از ظرفیت خیران نیز در ایجاد صندوق 
حمایت از این شرکت های نوپا و فناور می تواند 
ارزش افزوده فراوانی در این بخش ایجاد کند. 

وی گف��ت: مرک��ز رش��د فناوری نیش��ابور 
در زمینی به وس��عت 10 هکت��ار با مجموعه 
س��اختمانی 4 ه��زار و 500 مترمرب��ع تعریف 
شده و از س��ال 1389 فعالیت تخصصی خود 
را آغاز کرده است. با تکمیل مجموعه ساختمان 
مرکز رشد فناوری به وسعت 3 هزار و 500 مترمربع و هزار مترمربع مجتمع 
کارگاهی ظرفیت پذیرش این مرکز به 120 شرکت فناور با 600 نفر متخصص 

شاغل می رسد.

شیائومی در سه ماهه  سوم سال 2017 به لطف فروش باال در بازار هند نسبت 
به س��ال گذش��ته 80درصد افزایش فروش داشته است. به گزارش زومیت، بر 
اس��اس اطاعات منتشرشده توسط مؤسسه  تحقیقاتی گارتنر، فروش جهانی 

گوشی  هوشمند در س��ه ماهه  سوم سال 2017 
3 درصد نس��بت به دوره  مشابه در سال گذشته 
افزایش داشته و به 383 میلیون دستگاه رسیده 
اس��ت. پنج تولیدکننده  برت��ر همگی به افزایش 
فروش دورقمی دس��ت پی��دا کردند، جز اپل که 
رشد 5.7 درصدی داشت. سامسونگ در سه ماهه  
س��وم س��ال 2017 در فروش گوشی  به رشدی 
19.3 درص��دی دس��ت یافت. به گفته  انش��ول 
گوپتا، مدیر بخش تحقیقات گارتنر، غول کره ای 
دنیای فناوری، با عرضه  گوش��ی های هوش��مند 
اس 8، اس 8 پ��اس و ن��وت 8 به کوران رقابت 
با تولیدکنندگان چینی برگشت و عملکرد خوبی 
در سه ماهه  سوم به ثبت رساند. گوپتا خاطرنشان 

کرد آخرین باری که سامس��ونگ رش��د فروش دورقم��ی  تجربه کرده بود به 
سه ماهه  چهارم سال 2015 برمی گردد. بیشترین افزایش فروش متعلق است 
به کمپانی شیائومی که 80 درصد رشد در این سه ماهه به ثبت رسانده است. 

این رشد بیش از پیش مربوط است به فروش شیائومی در خارج از چین؛ جایی 
که هوآوی، اوپو و ویوو رقبای این شرکت هستند. بخش اعظم رشد شیائومی 
مربوط به فروش این شرکت در هند است. فروش این شرکت در آمریکای التین 
و روسیه نیز دستخوش افزایش شده است. اوپو، 
هوآوی، ویوو و ش��یائومی به دلیل ارائه  گوشی  
مقرون به صرفه با تأکید ب��ر ویژگی هایی مانند 
4G و دوربی��ن باکیفی��ت، موفق ش��ده اند در 
بازاره��ای نوظهور مورد اس��تقبال قرار بگیرند. 
در بخش گوشی های پرچم دار، تولیدکنندگانی 
که بیشترین افزایش فروش را در سه ماهه  سوم 
داشتند به ترتیب سامسونگ، اپل، هوآوی، اوپو 

و شیائومی بودند.
گوپت��ا گف��ت پرچم دارهای جدی��د اپل که 
اواخر سه ماهه  سوم معرفی شدند، خرید گوشی 
هوشمند را تا سه ماهه  چهارم به تأخیر انداختند 
و بنابراین در سه ماهه  چهارم و تعطیات سال 
نو احتماال فروش گوشی های هوشمند شتاب بیشتری خواهد گرفت. به گفته  
گوپتا، گارتنر پیش بینی می کند تا پایان س��ال 2017 فروش گوشی  هوشمند 

مجموعا به 1.57 میلیارد دستگاه برسد.

برگزاری جش��نواره های علمی در حوزه دانش آموزی و تولید محتوا در این 
بخش یکی از اقداماتی اس��ت که منجر به بروز خاقیت این قش��ر می شود، 
قشری که به عنوان آینده سازان این مملکت مطرح هستند و هر تاشی برای 

ارتقای آنها تاش برای پیشرفت آینده کشورمان 
است.

بروز خاقیت و نوآوری دانش آموزان کش��ور 
گام��ی در جه��ت تربیت نیروی مس��تعد برای 
آینده کش��ورمان اس��ت ک��ه در نهایت موجب 
توسعه علمی و پیشرفت سرزمین مان می شود. 
البت��ه بهره مندی تمامی دانش آموزان کش��ور 
از مزایای آموزش��ی یک��ی از الزمه های این امر 
است. در این راستا نیز جشنواره طرح پروژه های 
دانش آموزی موسس��ه فرهنگی و اطاع رسانی 
تبیان برگزار می شود. اساس برگزاری این رویداد 
هدایت و مش��اوره اینترنتی دانش آموزان است 
تا با این روش ش��اهد توسعه آموزش مبتنی بر 

جس��ت وجوگری باشیم. این جش��نواره به منظور گسترش فرهنگ پژوهش، 
لذت بردن از دانس��تن و عمیق کردن فهم دانش آم��وزان از طریق یادگیری 
براس��اس جستجو گری طراحی ش��ده اس��ت. روند هم به این صورت است 

که محتواهایی در حوزه های مختلف همچون هوا فضا، خوردو خورش��یدی، 
رباتیک، س��ازه های ماکارونی و بالس��ایی، ماش��ین های کمی��کار، ابرحباب، 
مسابقات آزمایشگاهی، بازی سازی، نجات تخم مرغ، خودرو خورشیدی، کوره 
خورش��یدی، فوتومیکروگراف و برنامه نویسی 
تولید ش��ده و روی سایت قرار گرفته تا گام به 
گام دانش آموزان در زمینه موضوع مدنظرشان 
هدایت ش��وند. درگیر ش��دن دانش آموزان در 
پروسه یادگیری، ارتقای تدریس و آموزش به 
س��طوح باالتر، رواج استفاده درست از فناوری 
از جمله اهدافی اس��ت که رویداد مدنظر قرار 
داده است. ستاد توس��عه فناوری حوزه انرژی 
معاونت علمی یکی از نهادهایی است که از این 

جشنواره حمایت می کند.
الن��از فطیر، مدی��ر بخش مرک��ز یادگیری 
تبیان درباره همکاری س��تاد با این جشنواره 
اظهار کرد: این جشنواره هر سال برای مقاطع 
پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی برگزار می شود و ثبت نام در سیزدهمین دوره 
این رویداد از 13 آبان ماه آغاز و تا 30 بهمن ادامه دارد. حوزه انرژی هم یکی 
از زمینه هایی است که دانش آموزان می توانند دستاوردهای خود را ارائه دهند. 
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رویکردهای س��ازندگی و مخ��رب بودن نمی توانن��د به تنهایی موفقیت یک 
اس��تارت آپ را تضمین کنند. استارت آپ هایی موفق هستند که بدانند در چه 
ش��رایطی باید از کدام رویکرد استفاده کنند. به گزارش زومیت، مفهوم نوآوری 
مخرب )زمانی که یک شرکت کوچک تر با منابع محدود بتواند محصولی مشابه 
رقبا تولید کند( از سال 1995 وارد دنیای استارت آپ ها شده است. کارآفرینان 
معموال هنگام عرضه  محصوالت، جمع آوری کمک مالی، راهبردهای تبلیغاتی، 
اس��تخدام تیم و مش��ارکت همکاران، از نس��خه ای از نوآوری مخرب استفاده 
می کنند. با این حال هنوز مش��خص نیس��ت کارآفرینان چگونه این مفهوم را 
با هویت فعلی ش��ان ادغام می کنند و این کار چه عواقبی برای اس��تارت آپ به 
همراه خواهد داش��ت. تحقیقات نش��ان داده اس��ت»هویت کارآفرینانه« یعنی 
اینکه یک شخص چگونه نقش کارآفرینی خود را تعریف می کند و این موضوع 
روی توانایی استارت آپ برای جمع آوری منابع کلیدی تأثیر می گذارد. بنابراین 
محققان تصمیم گرفتند هویت کارآفرینان را مشخص کنند و ببینند آیا برای 
معرفی خود و استارت آپ شان از نوآوری مخرب استفاده می کنند یا خیر. سپس 
تأثیر این موضوع را روی توانایی جذب س��رمایه و استخدام نیروهای متخصص 
مورد بررسی قرار دادند. از طرفی گفته شده بود کارآفرینان از سایت هایی مانند 
لینکدین برای معرفی هویت کارآفرینی خود استفاده می کنند. بنابراین حدود 
2 ه��زار کارآفرین از 950 اس��تارت آپ که برای تکمیل پروفایل لینکدین خود 
از داده های س��رویس Crunchbase اس��تفاده کرده بودند مورد بررسی قرار 
گرفتند. این استارت آپ ها به طور متوسط 25.8 میلیون دالر سرمایه جذب کرده 
بودند، 148 کارمند داشتند و دو سال و نیم از تأسیس آنها گذشته بود. محققان 
هنگام بررس��ی پروفایل این افراد برای تشخیص سازنده بودن یا نبودن شان به 
نکته  جالبی برخورد کردند؛ کارآفرینانی که به »مخرب« بودن اشاره ای نکرده  اند، 
کسب و کارش��ان را با لحنی »سازنده« توصیف کرد ه اند و کمترین همپوشانی را 
میان دو گروه داش��تند. کارآفرینان این دس��ته بندی ها تفاوت چندانی در سن، 
جنس��یت و میزان تجربه نداشتند؛ اما کارآفرینان مخرب نسبت به کارآفرینان 
س��ازنده تمایل بیش��تری به کارآفرینی س��ریالی داش��تند. کارآفرینانی که از 
ریش��ه  »تخریب« در پروفایل خود اس��تفاده کرده بودند، خودشان را »مزاحم« 
و استارت آپ ش��ان را »مخرب« نامیده بودند. ی��ا از واژه هایی مانند »تکنولوژی 
مخرب« و »اختال« در توصیف کار خود استفاده کرده بودند و میزان استفاده 
از کلمه  »نوآوری مخرب« توسط این افراد پایین بود. به عنوان مثال کارآفرینی 

با شخصیت مخرب، در قسمت توضیحات پروفایل لینکدین خود نوشته بود:
مش��تاق خرابکاری و نوآوری در زمینه  استفاده از داده ها و شخصی که عاقه  
زیادی به رشد سریع شرکت ها دارد. هنگام راهنمایی یا مشاوره  شرکت ها برای 
تخری��ب راه حل های موجود عالی عمل می کنم و قادر هس��تم میزان ارزش و 
رش��د ش��رکت ها را باال ببرم. تجزیه و تحلیل لغات به محققان نش��ان داد که 
این دس��ته از کارآفرینان محبوبیت بیشتری نسبت به کارآفرینانی دارند که از 
واژه هایی مانند »شکستن«، »جرات«، »تصور«، »نوآوری«، »ریسک«، »بازی«، 
»تغییر« و »شروع« استفاده می کنند. در مقابل، کارآفرینانی بودند که از کلماتی 
با ریشه  »ساختن« مانند»سازنده«، »سازندگی« و »ساخت« برای توصیف خود 
و استارت آپ شان استفاده کرده بودند. این افراد کلماتی هم معنی مانند »توافق«، 
»همکاری«، »تعهد«، »انطباق« و تقویت را نیز در پروفایل خود به کار برده بودند. 
به عنوان مثال کارآفرینی با شخصیت س��ازنده، در قسمت توضیحات پروفایل 
لینکدین خود نوشته بود:من سازنده  هستم. هدف من این است که سیستم ها و 
ابزارهایی بسازم که هوشمندانه تر عمل کنند و حساسیت کمتری داشته باشند. 
من با افرادی در ارتباط هستم که فرصت ها را در همه جا تشخیص می دهند و 
برای تحقق آنها تاش می کنند. این دو مدل کارآفرین متمایز، منابع متفاوتی 

ب��رای حفظ و بقای اس��تارت آپ خود جذب می کنند و همچنین خروجی های 
متفاوتی  می گیرند. نتیجه  تحقیقات نشان داد که تعداد استارت آپ های سازنده 
حدود 10 برابر بیشتر از استارت آپ های مخرب است و استارت آپ های مخرب 
به طور متوس��ط 1.7 برابر بودجه  بیش��تری دریافت می کنن��د. درواقع می توان 
ای��ن را هم نتیجه گیری کرد که ش��دت مخرب بودن یک اس��تارت آپ ارتباط 
مستقیمی با میزان بودجه  کمکی داشته است. ناگفته نماند که عوامل دیگری 
مانند سن اس��تارت آپ، صنعت، وضعیت کار، سن کارآفرین، جنسیت، مدرک 
تحصیلی و تجربه  کاری نیز در میزان بودجه  دریافت ش��ده تأثیرگذار هس��تند؛ 
اما مخرب بودن می تواند 38.3 میلیون دالر بودجه  بیش��تری برای آنها داشته 
باشد. محققان همچنین تفاوت اس��تارت آپ های مخرب و سازنده برای جذب 
منابع را مورد بررس��ی قرار دادند. ب��رای انجام این تحقیق یک آزمایش آناین 
روی صد ش��رکت کننده  مکانیک ترک آمازون انجام ش��د. 81.5 درصد از این 
ش��رکت کنندگان تجربه  راه اندازی استارت آپ یا سرمایه گذاری داشتند. سپس 
از ش��رکت کنندگان خواسته شد توضیحات مرتبط با استارت آپ های سازنده و 
مخرب را با دقت بخوانند و سپس بگویند که حاضرند روی کدام استارت آپ و 
چه مقدار س��رمایه گذاری انجام دهند. نتیجه  این آزمایش آناین نشان داد که 
اس��تارت آپ های مخرب حدود دوبرابر بیشتر از استارت آپ های سازنده بودجه 
دریافت کرده اند. همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد تا خودشان را جای 
اف��راد جوی��ای کار بگذارند و ببینند کار کردن در کدام اس��تارت آپ را ترجیح 
می دهند. نتیجه  این نظرسنجی نیز نشان داد که شرایط کاری استارت آپ های 
مخرب احس��اس هیجان، انرژی و استقال بیشتری نسبت به استارت آپ های 
س��ازنده در آنها ایجاد کرده است. شاید ایده  استارت آپ های مخرب جالب تر به 
نظر برس��د و بتوانند بودجه  بیشتری نسبت به استارت آپ های سازنده دریافت 
کنند، اما همچنین مشخص شده است که آنها توانایی کمتری در حفظ منابع 
دریافت ش��ده دارند. اگرچه میزان س��اعات کاری کارمندان در استارت آپ های 
سازنده و مخرب به طور میانگین مشابه بود؛ اما نرخ ماندگاری کارمندان تفاوت 
زیادی داشت. کنترل دسته بندی کسب و کار، تاریخ تأسیس، اندازه  تیم، وضعیت 
کار و ماندگاری کارمندان در اس��تارت آپ های سازنده حدود هشت ماه بیشتر 
از اس��تارت آپ های مخرب بود و این آمار می تواند تفاوت های بس��یار زیادی در 
موفقیت اس��تارت آپ ها رقم بزند. می توان این طور نتیجه گیری کرد که اگرچه 
استارت آپ های مخرب بودجه  بیشتری دریافت می کنند، اما این پول کمتر روی 

موضوعاتی مانند منابع انسانی و آموزش هزینه می شود.
جمع بندی تحقیق

این تحقیق روی دو مدل از افرادی انجام شد که به استارت آپ ها عاقه دارند. 
دس��ته  اول کارآفرینان مخرب و دس��ته  دوم را کارآفرینان سازنده تشکیل داده 
بودند. ایده  اس��تارت آپ های مخرب احساس هیجان بیشتری در دیگران ایجاد 
می کند؛ اما برای نگه داشتن آنها کافی نیست. همچنین کارآفرینان مخرب بعد 
از رساندن ایده  خود به یک جایگاه مشخص، تمایل دارند سراغ ایده های بعدی 
بروند و به نوعی کارآفرین س��ریالی هستند. در عوض کارآفرینان سازنده ای که 
اهداف س��ازنده دارند، با مشکات بیشتری برای جذب سرمایه و نیروی انسانی 
روبه رو هستند، اما این افراد قادرند استارت آپ خود را برای مدت زمان بیشتری 
حفظ کنند و همچنین نیروی انسانی باوفاتری دارند. درنتیجه این تفکر به وجود 
می آید که ش��اید بتوان از هر دو رویکرد در مراحل مختلف چرخه  اس��تارت آپ 
استفاده کرد. به عنوان مثال استارت آپ ها می توانند از رویکرد مخرب بودن برای 
توس��عه و فروش ام وی پی )حداقل محصول پذیرفتنی( اس��تفاده کنند و برای 

پرورش محصوالت بعدی رویکرد سازندگی را انتخاب کنند.
HBR :منبع

در گزارش عملکرد حوزه علم وفناوری کش��ور در دولت دوازدهم آمده است: 
از طریق پلتفرم طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 48 پایگاه 
تخصصی همکار در طول دو سال گذشته، 4هزار و 547 نخبه ایرانی غیرمقیم 

برای بازگشت ثبت نام کرده اند و تاکنون 807 نفر از آنها به کشور بازگشته اند.
به گزارش ایس��نا، دولت یازدهم و دوازدهم در طول پنج س��ال اخیر، تاش 
خود را روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی در این بخش 
متمرکز کرده و با همت دانش��مندان و مدیران این مرز و بوم، تاش��ی دوباره 
برای اعتای جایگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز شده است که در 
گزارش 100 روزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این فعالیت ها 

تاکید شده است.
دولت تدبیر و امید برای کاربردی کردن علم و دانش گام های موثری برداشته 
که عمده این فعالیت های علمی و فناورانه در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری صورت گرفته و منجر به ارتق��ای جایگاه بین المللی ایران در تولید 
علم و فناوری شده است، به گونه ای که بر اساس گزارش سال 2017 شاخص 
جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر ش��اخص های مختلف علم، فناوری و نوآوری 

طی سال های 2017-2014 بهبود یافته است.
در این گزارش تاکید ش��ده اس��ت: توس��عه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با 
ات��کا به منابع محدود و دولتی ناممکن اس��ت و نیاز اس��ت منابع مالی بخش 
عمومی و خصوصی در این مس��یر سازماندهی شوند، بر این مبنا صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه در بازار بورس، 12 صندوق با سرمایه بیش از 500 
میلیارد تومان مصوب ش��ده اس��ت. همچنین مجوز راه اندازی بیش از ش��ش 

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صادر شده است.
همچنی��ن در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت: عملکرد صندوق ه��ای جدید در 
حوزه س��رمایه گذاری خطرپذیر ساماندهی می شود. همچنین برای حمایت از 
زیست بوم کارآفرینی در دور جدید سیاست حمایت از شتابدهنده های نوآوری 
در دس��تور کار قرار گرفته است که در دور جدید حدود 11 مرکز شتابدهی با 
مشارکت بخش غیردولتی فعال شده اند. برنامه »توسعه شهر نوآور« با مشارکت 
شهرداری تهران اقدام بعدی معاونت علمی در این حوزه است؛ این طرح، برای 
تغییر چهره شهری به ویژه بافت های فرسوده صنعتی به کارخانه های نوآوری 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که اولین کارخانه نوآوری کشور برای حضور 

استارت آپ ها در این محدوده ها در ماه جاری افتتاح خواهد شد.
شکل گیری بیش از 1۰۰ استارت آپ جدید در حوزه های خدمات عمومی 

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از 100 استارت آپ جدید در حوزه های 
خدمات عمومی مانند حوزه نظام توزیع محصوالت باغی و پروتئینی، حمل ونقل 
)موتوری، تاکس��ی و باربری بین ش��هری(، نظام پرداخت و فناوری های نوین 
خدمات مالی و س��رویس های ضروری عموم مردم در این دوره ش��کل گرفته 
که تا پایان دولت دوازدهم شاهد اثرات جدی در حوزه خدمات از نظر کیفیت، 
قیمت و رضایت مردم خواهیم بود.دولت یازدهم و دوازدهم در طول پنج سال 
اخیر، تاش خود را روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی 
در این بخش متمرکز کرده اس��ت و با همت دانش��مندان و مدیران این مرز و 
بوم، تاشی دوباره برای اعتای جایگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز 
ش��ده است. بر اساس این گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف علم 
و فناوری طی س��ال های 2017-2014، 45 پله بهبود یافته است و نسبت به 
سال 2014 به جایگاه 75 جهان در سال 2017 رسیده است. دلیل این ارتقای 
جایگاه به بهبود چارچوب نهادی و افزایش در خروجی ها )اعم از خروجی های 
دانش و فناوری و خروجی عملکرد خاقانه( بازمی گردد.در این گزارش با اشاره 
به اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آمده است: اجرای 

این طرح، فضای امیدبخشی در جامعه نخبگان و جوانان تحصیلکرده در مسیر 
ایفای نقش قابل توجه در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در این راستا آمار 
اشتغال شرکت های دانش بنیان به مرز 105 هزارنفر و فروش آنها به حدود 400 

هزار میلیارد ریال رسیده است. 
از زاویه رشد علمی، در یک سال اخیر عائم امیدوارکننده ای در حوزه شتاب 
گرفتن مجدد تولیدات علمی کش��ور مشاهده می شود. در این بخش، با وجود 
اینکه هنوز آمارهای مربوط به سال 2017 کامل نشده است، اما آمارهای پایگاه 
نمایه استنادی ISI از ارتقای یک پله ای جایگاه کشور در دستیابی به رتبه 16 

دنیا خبر داده است.
در پایگاه Scopus نیز جایگاه کشور در سال 2017 رتبه 16 گزارش شده 
است که در ادامه این مسیر، در 100 روزه اول دولت دوازدهم تاش شده است 
حرکت های جدیدی برای تداوم این فضا و به ویژه تحول در بخش های اقتصادی 

کشور در دستور کار قرار گیرد.
اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

در این گزارش عنوان شده است: اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان، آمار اشتغال شرکت های دانش بنیان به مرز 105 هزار نفر و فروش 
آنها به حدود 300 هزار میلیارد ریال رسانده است و در اثر فعالیت های گسترده 
فرهنگی، تعداد متقاضیان تأیید صاحیت شرکت های دانش بنیان از 4 هزار و  
321 درخواس��ت در س��ال 1394 به 10 هزار و 89 درخواست در سال1396 
افزایش یافته که این موضوع نش��ان دهنده تغییر در نگرش دانشگاه ها و ایجاد 
تحرک در بین جوانان تحصیلکرده برای حضور در عرصه های اقتصادی و حل 
مسائل جامعه است. به واسطه اهتمام دولت یازدهم به اجرای قانون دانش بنیان، 
تعداد شرکت های تأیید صاحیت شده از 55 شرکت در سال 1392 به 3 هزار و 

293 شرکت در سال 1396 افزایش یافته است. 
افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در کشور

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: از طریق پلتفرم طراحی 
ش��ده توس��ط بنیاد ملی نخبگان و ب��ا همکاری 48 پای��گاه تخصصی همکار 
)دانشگاه های برتر کشور، پژوهشگاه های برتر کشور و شرکت های دانش بنیان 
بزرگ( در طول دو س��ال گذش��ته، 4 هزار و 547 نخبه ایرانی غیرمقیم برای 

بازگشت ثبت نام کرده اند و تا کنون 807 نفر از آنها به کشور بازگشته اند. 
از این میان 275 نفر مربوط به دور جدید بوده است. با تاش مضاعف انجام 
شده در دولت دوازدهم، متوسط ثبت نام برای بازگشت نخبگان در دوره اخیر 

افزایش یافته و نرخ تقاضای بازگشت روزانه به پنج نفر رسیده است.
طراحی و اجرای برنامه حمایت از صنایع خالق

با توجه به اهمیت تکمیل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
این معاونت حمایت از شرکت های فعال در مدل های نوین کسب و کار و صنایع 

خاق فرهنگی را در دستور کار قرار داد. 
در این راس��تا در 100 روز اول کاری دولت دوازدهم بیش از 200 ش��رکت 
فع��ال در این حوزه ها شناس��ایی و از مزایای برنامه حمای��ت از صنایع خاق 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شده اند.
افزایش مشارکت استارت آپ ها و شرکت های نوپا در عرصه 

بهبود خدمات اجتماعی 
در گزارش یکصد روزه معاونت علمی تاکید ش��ده است: ارائه خدمات نوین 
اجتماعی در بستر استارت آپ های نوپا در حوزه های کلیدی با جلب مشارکت 
وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه های اجرای��ی به وی��ژه وزارت جهاد کش��اورزی، راه و 
شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و نظایر آن از دیگر اقدامات معاونت علمی 

در 100 روز اخیر است.

»کریگ فدریگی« معاون ارشد بخش مهندسی نرم افزار اپل اخیرا در 
ایمیلی که خطاب به یکی از کاربران ارسال کرده، اعالم داشته در حال 
  Face ID حاضر تمرکز این شرکت بر هویت سنجی تک کاربره توسط

است و قرار نیست در آینده نزدیک پشتیبانی از چند کاربر به سیستم 
تشخیص چهره آیفون 1۰ اضافه شود.

 Touch به گزارش دیجیاتو، از سوی دیگر در مورد حسگر اثر انگشت
ID قضیه فرق می کند؛ از آنجایی که می توان تا پنج اثر انگشت را برای 

آیفون های دارای این حسگر تعریف کرد، لذا می توان در عمل پنج کاربر 
مختلف را در قالب یک کاربر برایش تعریف کرد.

البته فدریگی همچنان اعتقاد دارد که )Touch ID( نیز در واقع 
برای تعریف کردن چند انگشت یک کاربر است و نه انگشتان چند 

کاربر. او همچنین گفته FaceID در آینده می تواند از چنین چهره نیز 
پشتیبانی کند، ولی در نهایت مشخص نکرده که این قابلیت چه زمانی 

قرار است به آیفون 1۰ بیاید.
پیشتر برخی درستی این ایمیل را زیر سوال برده بودند ولی بر اساس 

بررسی هایی که سایت  »MacRumors«  انجام داده دریافته این 
ایمیل دقیقًا از طرف سرورهای اپل ارسال شده و صحت آن مورد تأیید 

است.
با وجود اینکه اپل ادعا می کند Face ID بسیار امن است و میزان 

خطای بسیار ناچیز یک مورد در هر یک میلیون دارد، ولی پیشتر در 
دیجیاتو خوانده بودید که بارها از دوقلوهای همسان و حتی ماسک 

چهره شکست خورده است.

تفاوت های کارآفرینان مخرب و کارآفرینان سازنده  گزارش عملکرد حوزه علم و فناوری کشور در دولت دوازدهم 

 اظهارات غیررسمی
 کریگ فدریگی

Face ID  درباره
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یادداشـتدریچه

دکتر اس��ماعیل قادری فر در نشس��ت رونمایی از ش��بکه اینترنتی حمل و نقل 
کاال که در معاونت علمی برگزار ش��د خاطرنشان کرد که کسب و کارهای نو توان 
ایجاد تحمل در عرصه اقتصادی دارند و می توانند اش��تغال زایی فراوانی نیز داشته 
باش��ند.وی با بیان اینکه نتیجه تاش های محققان ظهور و بروز اس��تارت آپ هایی 
است که در کشور فعالیت می کنند، گفت: معاونت علمی در برنامه های خود سعی 
دارد از این استارت آپ ها، حمایت کند تا به چرخه اقتصادی کشور کمک شود و از 
س��وی دیگر اشتغال زایی برای فارغ التحصیان دانشگاهی ایجاد می شود.قادری فر 
 با بیان اینکه حمل و نقل بار یکی از مس��ائل اصلی کشور است اظهار داشت: طبق 
تفاهم نامه ای که بین معاونت علمی و وزارت راه و شهرس��ازی منعقد ش��ده، قرار 

است ایده های فناورانه در صنعت حمل و نقل مورد حمایت قرار گیرد.

 حمایت از استارت آپ های
 حوزه راه و شهرسازی

هفت��ه پژوهش و فناوری با ش��عار پژوه��ش تقاضا محور و تجاری س��ازی 
فناوری، زیربنای تولید و اش��تغال از 21 آذرماه آغاز می ش��ود و تا 27 آذرماه 
ادامه دارد.21 آذرماه اولین روز پژوهش با عنوان پژوهش، فناوری، دانش آموز 

و مدرسه نامگذاری شده است.
22 آذرماه که دومین روز هفته پژوهش اس��ت با عنوان پژوهش، فناوری و 

صنعت انتخاب شده است.
سومین روز این هفته با عنوان پژوهش، فناوری، ایده و خاقیت و چهارمین 
روز این هفته با عنوان پژوهش، فناوری، اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است.

روز ش��نبه 25 آذرم��اه مصادف با پنجمی��ن روز هفته پژوه��ش به عنوان 
پژوهش، فناوری و سرمایه ملی انتخاب شده است.

هفته پژوهش با محوریت تقاضا محوری 
و تجاری سازی فناوری برگزار می شود



داشتن برند ش��خصی به شما کمک 
می کند در چش��م دیگ��ران بهتر دیده 

شوید. 
ب��رای همین هر چه بیش��تر بتوانید 
روی برن��د ش��خصی تان کار کنید، در 
نظر دیگران فرد واالتری دیده می شوید 
و آنها بیش��تر به شما اطمینان خواهند 
کرد. وقت��ی این اتفاق بیفتد، معنی اش 
این است که شما در موقعیت یا صنعت 
خود توانس��ته اید جایگاه مناسبی پیدا 

کنید. 
ب��رای اینکه بدانید چط��ور می توانید 
برند ش��خصی خودت��ان را ارتقا دهید، 
مقاله زیر را به نقل از chetor بخوانید.

1-خود را بشناسید و قابل اعتماد 
باشید

تص��ور کنی��د ایجاد ی��ک برند حول 
خود »جعلی تان« تا چه اندازه دش��وار 
اس��ت. ش��ما باید به ش��یوه  مشخصی 
عمل کنید، به ش��یوه  مش��خصی ظاهر 
ش��وید و کلم��ات مش��خصی بگویید؛ 
صرف نظر از اینکه چه احساسی درباره  
 آن دارید. برخی متخصصان پیش��نهاد

 ایج��اد یک برن��د ش��خصی از طریق 
را  آنچ��ه  و مدل س��ازی  ش��کل دادن 
ک��ه دیگ��ران می بینند می دهن��د، اما 
ادام��ه  این رون��د برای م��دت طوالنی 
کاری طاقت فرساس��ت. برند ش��ما باید 
 بازتابی از خود ش��ما باشد. آیا می دانید
 باورهای ش��ما چیست؟ چقدر احتمال 
 می دهی��د دیگ��ران ب��ه ش��ما اعتماد
 کنن��د؟ نق��اط ق��وت و ضع��ف ش��ما 

چیست؟
هرگز فراموش نکنید که با دیگران در 
ارتباط هستید. اگر شما شخصی واقعی 
به نظر نرس��ید یا اگر به نظر برس��د در 
حال تقلید هستید می تواند مشکل ساز 

شود.
برای ساختن یک برند شخصی، شما 
بای��د در درجه اول خ��ود واقعی تان را 
درک کرده و س��پس آن را با جهان به 

اشتراک  بگذارید. 
برای این کار نقاب خود را بردارید و از 

آسیب پذیر بودن نترسید.

۲- اجرای سخنرانی
اگ��ر به دنبال س��اختن برند خودتان 
هس��تید، باید به طور منظم س��خنرانی 
کنید. طبیعتا این امر به معنای توسعه  
مهارت های ارتباطی ش��ما خواهد بود. 
اگر دقیقا به ش��یوه  دیگران س��خنرانی 
 کنید، هرگ��ز از آنها متمای��ز نخواهید 

شد.
از جای��گاه دان��ش و ق��درت صحبت 
کنی��د. نش��ان دهی��د در م��ورد آنچه 
صحبت می کنی��د آگاه��ی دارید و به  
صورتی به س��واالت پاسخ دهید که به 

درد مخاطب بخورد.
نش��ان دهید اعتماد ب��ه نفس دارید. 
ممکن اس��ت بعضی از شما انتقاد کرده 
یا با ش��ما مخالفت کنند. نکته  مهم آن 
اس��ت که بازخوردها را پذیرا باشید. از 
دیگران به خاطر اش��تراک دیدگاه شان 
سپاسگزار باشید و اگر نکاتی که مطرح 
کردند درس��ت باشد، مش��خص کنید 
چط��ور می توانید در آینده آن را بهبود 

داده و بهتر شوید.
سخنرانی ها فرصت هایی برای دیده و 
شنیده شدن هستند. از سخنرانی های 
کوچک ش��روع کنید و به توس��عه  آن 
ادام��ه دهید.     احتماال ش��ما نمی توانید 
به محض شروع، سخنرانی ای با کیفیت 
ب��اال ارائ��ه دهید، اما اگر ب��ه تالش تان 
ادام��ه دهی��د، طرفداران خ��ود را پیدا 
خواهی��د ک��رد و ب��رای س��خنرانی در 
رویداده��ا و کنفرانس ه��ای بزرگ تر و 
برجس��ته تر دعوت خواهید شد. پس با 
جدیت ش��روع به کار کنی��د و از تمام 

نیرو و انرژی خود بهره بگیرید.

۳- مقاالت�ی درباره   رهبری فکری 
بنویس�ید و در مصاحبه ها ش�رکت 

کنید
مقاالت رهبری فک��ری و مصاحبه ها 
برای شما اعتبار ایجاد می کنند. اگرچه 
به دس��ت آوردن بهتری��ن فرصت ها از 
طریق س��خنرانی، نیاز به زمان و تالش 
دارد، اما اگر آنچه را که برای شما پیش 
می آید، پذیرا باش��ید، به زودی در همه 

جا دیده خواهید شد.

از طریق اینترنت و نشریات معتبر، با 
برندهای مشهور و برجسته و همچنین 
ش��یوه های مدیریتی و کاری آنها آشنا 
شوید. این کار بر اعتبار شما می افزاید.

موفقی��ت برای حض��ور در رس��انه، 
ناشران آنالین و انتشارات می تواند این 
چالش را مح��ک بزند. با این حال، این 
یک روش مقتدرانه برای نش��ان دادن 
آن است که شما می دانید از چه حرف 
می زنید. با هر خروجی، ش��ما به ایجاد 
ی��ک ارتباط با افزای��ش  اعتبار برندتان 

می پردازید.

4- حضور آنالین خود را افزایش 
دهید

آیا می دانی��د در فضای آنالین چطور 
ظاه��ر ش��ده و به نظر می رس��ید؟ این 
موضوعی است که باید به طور مداوم بر 
آن نظارت کنید و هر زمان و هر جا که 

امکان دارد آن را ارتقا دهید.
آیا در رس��انه های اجتماعی پروفایل 
داری��د؟ اگر بله، آیا جزییات آن به طور 
کامل توسط اطالعات شما تکمیل شده 
است؟ آیا شما را به بهترین شکل ممکن 
نشان می دهند تا مانند یک حرفه ای به 
نظر برس��ید؟ آیا از عکس های حرفه ای 
و با کیفیت باال استفاده می کنید؟ آیا با 
دیگ��ران تعامل دارید و محتوای آنها را 

به اشتراک می گذارید؟
ب��رای  آی��ا دارای ی��ک وب س��ایت 
از  برن��د ش��خصی تان هس��تید؟ یکی 
بهتری��ن راه ه��ا ب��رای رتبه بن��دی نام 
جس��ت وجو،  موتوره��ای  در  ش��ما 
طراحی یک وب س��ایت اس��ت. داشتن 
یک وب س��ایت نس��بت ب��ه حضور در 
شبکه های اجتماعی، برای ارتقای برند 
شخصی تان موثرتر خواهد بود. افزودن 
منظ��م محتوای جدید به س��ایت برای 
ش��ما هزینه ای ندارد. ش��ما می توانید 
با کمترین قیم��ت یک دامنه  اینترنتی 
داش��ته باش��ید، بنابراین هیچ بهانه ای 
ب��رای انجام ن��دادن  آن ندارید. س��عی 
کنید در صورت ام��کان دامنه ای با نام 

خود بخرید.
گ��وگل ک��ردن منظم برن��د خود را 

فراموش نکنید ت��ا ببینید چطور دیده 
می ش��وید، دیگران چه درک��ی درباره  
شما دارند و درباره  شما چه می گویند. 
بدون ت��الش واقعی و نظارت درس��ت 
کار، دوران س��ختی برای ساختن یک 

برند شخصی معتبر خواهید داشت.

۵-در صنعت خود یک دانش آموز 
بمانید

مهم نیس��ت چ��ه ان��دازه از صنعت 
یا ح��وزه تخصص خود اط��الع دارید؛ 
عاقالن��ه آن اس��ت ک��ه به یاد داش��ته 
باش��ید همه چیز با س��رعتی بیشتر از 
قبل تغییر می کند و ش��ما باید مطابق 

آخرین تغییرات و گرایش ها باشید.
س��اختن برند ش��خصی زمانبر است. 
اگر موفق به ماندن در صحنه نش��وید، 
تم��ام تالش تان به ه��در خواهد رفت. 
اگر نمی خواهید بی اعتبار ش��وید، باید 
منبع ثابتی از مقاالت، مجالت تجاری، 
وبالگ ها و کتاب در دس��ترس داش��ته 
باشید. ش��ما باید سعی کنید چیزهای 
جدید یاد بگیری��د، مهارت های تازه ای 
را که به بازار آم��ده فرا گرفته و دانش 
خ��ود را گس��ترش دهی��د. اگر رش��د 
نکنی��د، آنگاه دچ��ار رکود می ش��وید 
و ای��ن بدترین اتفاقی اس��ت که ش��ما 
مایلید برای  تان بیفتد. احتماال خودتان 
از اهمیت پیش��رو ب��ودن در بازی آگاه 
هستید، اما یک یادآوری دوستانه هرگز 

ضرری ندارد.
هنگامی که ش��روع ب��ه ارتقای برند 
فرصت ه��ای  می کنی��د،  ش��خصی تان 
مناس��ب در مسیر ش��ما قرار خواهند 
گرفت. مردم ش��ما را خواهند فهمید و 
به ش��ما اطمینان خواهن��د کرد. با این 
ح��ال، فراموش نکنید چق��در برای تان 
موثر است که خودتان به چیزی دست 
یابی��د. ش��ما نباید درب��اره  آنچه انجام 
نداده اید ح��رف بزنید، زیرا ش��ما را از 
برند شخصی تان دور خواهد کرد. بهتر 
اس��ت نقایص و ضعف های تان را پذیرا 
باشید. این کار ش��ما را فردی انسان تر 

و قابل درک تر نشان می دهد.
entrepreneur.com :منبع 

برندسازی شخصی با ۵ راهکار

چطور برند شخصی خود را بسازیم؟
کلید

چه زمانی، چرا و چگونه از 
بروشور تبلیغاتی استفاده کنیم؟

برای افرادی که مارکتر حرفه ای نیستند، وثیقه 
ب��ه معنای ضمانتی اس��ت که هن��گام وام گرفتن 
در اختی��ار بانک قرار می دهی��د، اما نزد مارکترها 
به معنای بروش��ور، آگهی ه��ای کوچک تک برگ، 
فروش ویژه، پوس��ترها و هر وس��یله  دیگری است 
که لوگو و پیام ش��ما روی آن چاپ  ش��ده است و 

شما را به بازار معرفی می کند.
ب��ه گ��زارش هورمون��د، مارکتره��ای فراوان��ی 
می گویند کس��ب وکارهای کوچک نیاز به بروشور 
دارند، ام��ا نمی توانند بگویند چرا برای بس��یاری 
از مالکان کس��ب وکارهای کوچک، تولید بروشور 
مانند ایجاد وب س��ایت اس��ت. فکر می کنند چون 
همه بروش��ور دارند آنها هم باید داشته باشند. در 
اینجا پنج دلیل منطقی برای چاپ بروشور را ذکر 

کرده ایم.
شما نیاز به بروشور دارید اگر:

- به راحت��ی نمی توانی��د ش��خصا ی��ا تلفنی با 
مش��تریان بالقوه خ��ود ارتباط برق��رار کنید، اما 

احتماال به بروشور شما پاسخ می دهند.
- کس��ب وکار شما از بروش��وری که بتوان آن را 
پیش از ارائه محصوالت ارس��ال کرد تا راه را برای 

تجارت تان باز کند، بهره خواهد برد.

- می خواهید با کس��انی ارتباط برقرار کنید که 
دسترسی به آنها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی 
کار ساده و ارزانی نیست اما احتماال اگر به بروشور 

شما بربخورند آن را برمی دارند.
- خدمات یا محصول ش��ما پیچیده است و الزم 
است مش��تریان بروش��ورها را مطالعه کنند تا به 

محصوالت تان عالقه مند شوند.
- قیمت محصول ش��ما باالس��ت یا مش��ارکت 
احساس��ی در حدی است که مش��تریان احتمالی 
قبل از تصمیم گیری برای خرید محصول حتما با 
بقیه مشورت کنند؛ بنابراین حتما به بروشوری که 
در غیاب شما بتواند اطالعات کافی در اختیارشان 
قرار بدهد و به آنان اجازه دهد با در دست داشتن 
بروشور با مشاوران یا افرادی دیگر مشورت کنند، 

نیاز دارند.
قبل از اینکه تصمیم بگیرید بروش��ور یا هر نوع 
دیگ��ری از موارد خ��اص مارکتینگ را تهیه کنید 
مطمئن ش��وید پاس��خ شما به همه  س��ؤاالت زیر 

مثبت است.
- آی��ا بودجه کافی دارید؟ آی��ا می توانید هزینه 
تولید بروش��وری را بپردازید که اثربخشی مناسب 

کسب وکارتان را به نمایش بگذارد؟
- آیا بروشور تصویر تجارت شما را قوت خواهد 
بخش��ید؟ آی��ا می توانی��د تعهد دهید بروش��وری 
طراحی کنید که تصویر شرکت شمارا ارتقا دهد؟

-  آی��ا برنامه ای ب��رای توزیع داری��د؟ می دانید 
 چگون��ه از بروش��ور اس��تفاده کنید؟ بای��د بدانید

 بروش��ورهایی که به طور مناس��ب توزیع نش��وند 
تأثیری نخواهند داشت.

Time فروخته شد؛ زنگ خطری 
برای نشریات قدیمی

فصل��ی طوالنی در زندگی نش��ریات یکش��نبه 
ش��ب بسته شد. شرکت Time که صاحب امتیاز 
 Time، Sports Illustrated وزی��ن  مجل��ه  
و People ب��ه دو برادر ثروتمند فروخته ش��د و 
ش��رکت Meredirh امتیاز مجالت Time را از 

آن خود کرد. 
این قرارداد، پایان یکی از مش��هورترین مجالت 
آمریکایی را رقم زد؛ مجله ای که تیترهایش توجه 
س��ران کش��ورها را در تمام دنیا ب��ه خود جلب و 
با عکس ها و جم��الت خارق العاده مردم را متحیر 

می کرد. 
دو سه سالی می شد که Time از کاهش سهم 
بازار خود ش��کایت می کرد و ظاهرا نمی توانس��ت 
ب��رای آن کاری کند. فروش نس��خه  اینترنتی نیز 

نتوانست به دادش برسد. 
درس��ت اس��ت ک��ه Time به زندگ��ی خود با 
اندیشه های جدید ادامه می دهد، اما همچنان این 
س��وال مطرح اس��ت که آیا دوران مجله  خواندن 
به پایان رس��یده اس��ت؟ آی��ا Time عرصه را به 

وب سایت های جوان باخته است؟
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بابانوئل هیچ کس را فراموش نمی کند
شرکت هواپیمایی LATAM در آرژانتین، به عنوان 
یک برند تازه متولدش��ده، باید فرآیند اطالع رس��انی در 
مورد برند را انجام می داد. پس هدف اصلی این شرکت، 

برقراری ارتباط حسی با نسل هزاره ای ها بود.
LATAM  می خواست به عنوان برندی جا بیفتد که 
رویاه��ای مردم را به واقعیت مبدل می کرد، پس آژانس 
Graphene تصمی��م گرفت از تعطیالت کریس��مس 
بهتری��ن اس��تفاده را کند و به رویای س��فر جامه  عمل 
بپوش��اند؛ کریسمس و زمس��تان زمانی است که بیشتر 

مردم از آرزوها و رویاهای شان سخن می گویند.
به گ��زارش ام بی ای نیوز قیم��ت بلیت های هواپیما 
تاب��ع عرضه و تقاضا اس��ت. وقتی بیش��تر مردم قصد 
سفر دارند، بلیت ها گران ترند و این همان اتفاقی است 
که در کریس��مس رخ می دهد. روزهای ۲۴، ۲۵ و ۳۱ 
دس��امبر از این قاعده مس��تثنی هس��تند چون تقریبا 
کس��ی نیست که بخواهد شب کریسمس به سفر برود 
و تنها کس��انی که می خواهند از قیمت های ارزان بهره 
ببرند، با پذیرفتن ریسک از دست دادن دورهمی های 
خانوادگ��ی، این کار را می کنن��د.LATAM تصمیم 
گرفت کاری متفاوت برای این گروه از مسافران انجام 

دهد. 
بع��د از کم��ی تحقی��ق، آژان��س دریافت ک��ه مردم 
در جری��ان جش��ن ها بیش��تر از ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند، زیرا جش��ن برای مردم به معنای به 
اش��تراک گذاشتن عکس ها و آرزوهای خوب است. آمار 
ویدئوهای منتشرشده در توییتر و فیس بوک نیز در این 

زمان زیاد می شود.
از دیگر م��وارد مصرف ش��بکه های اجتماعی در این 
زمان، بررسی جشن کریسمسی در مناطق مختلف دنیا 
اس��ت. لپ تا پ ها و کامپیوترها کنار گذاشته می شوند و 
همه چیز به تلفن های همراه کشیده می شود، از یوتیوب 
نیز در این روزها برای پخش موس��یقی در مهمانی های 

دوستانه و خانوادگی استفاده می شود. 
استراتژی

Graphene  ب��ه فک��ر تجربه ای افتاد ک��ه قابلیت 
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی را داشته باشد 
و حتی به محت��وای ویدئویی فکر کرد که بیش از بقیه  

انواع محتوا می توانست احساسات مردم را درگیر کند.
اس��تراتژی کمپی��ن، آوردن کریس��مس ب��ه زندگی 
کسانی بود که به دلیل قیمت های بلیت ها نمی توانستند 

در تاریخ های دیگر سفر کنند.
از آنج��ا که همه  ش��رکت های هواپیمایی قیمت های 
 LATAM ،خود را در کریس��مس کاه��ش می دهند
برای جلب توجه مردم، LATAM  باید به پیش��نهاد 

ویژه ای می اندیشید.
LATAM، برندی که به رویاهای مردم می اندیش��د 
و هدفش واقعی کردن آنهاست، تجربه ای متفاوت برای 
والدین��ی خلق ک��رد که قادر نبودن��د در روزهای دیگر 
کریس��مس به سفر بروند و همه  س��عی اش این بود که 
آنه��ا بتوانند از تجربه  منحصر به فرد پرواز با فرزندان و 
بابانوئ��ل در هواپیما لذت ببرند؛ روزی جادویی که پس 

از آن همیشه به خاطر می آوردند.
با توجه به اس��تراتژی رسانه، هدف اصلی دستیابی به 
عده  زیادی از مخاطبان و اطالع رس��انی در مورد برند و 
همچنین بازخوردهای مثبت در ش��بکه های اجتماعی 
بود. آژانس رس��انه ها را براس��اس عادت ه��ای مردم در 

کریسمس انتخاب کرد.
اجرا

ای��ده  کمپین این بود که به ک��ودکان داخل هواپیما 
نش��ان دهند ک��ه بابانوئل در ش��ب کریس��مس آنها را 
فراموش نکرده اس��ت. پس در س��اعت ۱۲ نیمه ش��ب 
 LATAM ۲۵ دس��امبر، خلبان یک��ی از هواپیماهای
از بچه های داخل هواپیما خواست بیرون پنجره را نگاه 

کنند و بابانوئل سوار بر سورتمه اش در آسمان بود.
تصویر بابانوئ��ل و گوزنش در ت��وده ای از ابرها دیده 
می شد و این طور به نظر می آمد که در حال پرواز است. 
همه  سرنش��ینان هواپیما می توانستند با این تکنولوژی 

ساده  ابداعی آژانس، بابانوئل را ببینند.
بعد از پخش این تصویر، خدمه پرواز هدیه هایی را که 
بابانوئل برای بچه ها آورده بود، بین آنها پخش کردند و 

جشنی فراموش نشدنی آغاز شد.
خوش��حالی بچه ها دور از انتظار بود و ویدئویی از این 

صحنه ها تهیه شد.
ویدئوی آغاز کمپین از ۲۲ تا ۲۴ دسامبر در فیس بوک 
پخش ش��د ت��ا مردم بدانن��د باالخره رویاهای ش��ان به 

واقعیت پیوسته است.
 فیل��م کریس��مس نی��ز بالفاصل��ه در س��اعت ۱۲، 
۲۵ دس��امبر در فیس بوک منتشر ش��د تا مردم بتوانند 
خاطرات خود را با دوس��تان و عزیزان ش��ان به اشتراک 
بگذارند. یوتیوب نیز از قلم نیفتاد. ۲۶ دسامبر نیز برند، 
فیلم را در توییتر منتشر کرد؛ توییتر رسانه ای است که 
م��ردم برای چک کردن اخبار روز قب��ل به آن مراجعه 

می کنند.
نتیجه

نتیج��ه خارق العاده بود. ویدئوی آغاز کمپین را بیش 
از ۴ میلیون نفر، در مدت س��ه روز، در فیس بوک دیده 
بودند،  اما ویدئوی سفر را ۴.۵ میلیون نفر در فیس بوک 

تماشا کردند.
در یوتیوب ویدئو حدود ۸ میلیون بار دیده شده بود. 
در توییت��ر هم آگه��ی برند تنه��ا در دو روز ۲ میلیون 

بیننده داشت.
درس��ت اس��ت که تنها ۲۰ کودک در هواپیما حضور 
داش��تند، اما حدود ۱۰ میلیون نفر ماجرای کریسمس 

LATAM را تماشا کردند. 
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مارکتینگ محتوا، روشی از مارکتینگ است 
که در آن سازمان، به منظور جذب و دستیابی 
به مخاطبان، محتوایی ارزشمند، متناسب با 
ش��رایط فرهن��گ، عالیق مخاط��ب و… به 
صورتی مستمر ایجاد و منتشر می کند، با این 
هدف که اعمال مش��تریان تبدیل به رفتاری 
سودبخش برای سازمان شود . واژه کلیدی در 
این تعریف، کلمه ارزشمند است؛ واژه ای که 
تقریبا کلیه فعالیت های مارکتینگ و تبلیغات 
را تحت تأثیر خود قرار می دهد . یک محتوای 
ارزشمند، هنگامی  می تواند رنگ مارکتینگ 
محتوا به خود بگیرد که مردم خواس��تار آن 
بوده، ب��رای آنها ایجاد مطلوبی��ت کرده و به 
جای اجتناب، قصد اس��تفاده از آن را داشته 

باشند .
به گزارش هورموند، فرض کنید اطالعات 
مرب��وط به یک بنگاه اقتصادی از طریق یکی 
از رس��انه های اجتماعی به تعداد بسیاری از 
بازدیدکنندگان منتقل ش��ده اس��ت، در این 
صورت، آیا تصور می کنید مارکتینگ محتوا 
صورت گرفته اس��ت یا تبلیغات؟ برای پاسخ، 
باید بررسی شود اش��خاص چگونه اطالعات 
مربوط��ه را دریاف��ت ک��رده و در معرض آن 

قرارگرفته اند .
همین شرایط را می توان به دیگر محتواها 
نیز تعمیم داد . هنگامی  یک بسته از اطالعات 
در قالب مارکتینگ محتوایی جای می گیرد 
که برای مخاطب ارزش به همراه داشته باشد؛ 
بنابرای��ن در مارکتینگ محت��وا، هدف، ارائه 
ارزش ت��ا حد ممکن ب��ه مخاطبان موردنظر 
اس��ت . ش��اید با ای��ن تعاری��ف و توضیحات 
کمی گیج شده باشید. لطفا برای روشن شدن 
موضوع و درک بیشتر به مثال های زیر توجه 
کنید . روش های زیادی برای مارکتینگ محتوا 
وجود دارد، به طوری که در این مقاله مختصر 
نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد، اما آنچه 
در این مقاله آمده، مقدمه ای بر آشنایی شما 
با این مفهوم است، با این هدف که طرز فکر و 
تلقی شما از محیط اطراف مانند یک بازاریاب 
محتوا شود، در این صورت هرروز با ایده های 
بی ش��ماری روبه رو خواهید شد که می توانید 
در مسیر مارکتینگ خود، از آنها بهره ببرید . 
در زیر، به چهار روش به عنوان نمونه اش��اره 
شده اس��ت که می تواند نقطه مناسبی برای 

آغاز مارکتینگ محتوا باشد .

از  ن��وع  ای��ن  عموم��ا  اینفوگرافی�ک: 
گرافیک ها، عمودی و شامل اطالعات متفاوتی 
مانند آمار و ارق��ام، جداول، نمودار ها و دیگر 
اطالعات است . اگر اطالعات گرافیکی مناسب 
باش��ند، می توانند برای سال ها روی سایت ها 
باق��ی بمانند ی��ا اینکه از طریق رس��انه های 
اجتماعی در فضای مجازی منتش��ر ش��وند 
و ب��ه این ترتیب اثری عمیق ت��ر و ماندگارتر 
ب��ر مخاطب خواهن��د گذاش��ت . می توان به 
اطالع��ات گرافیکی داده ه��ای دیگری مانند 
اس��تراتژی س��ازمان، اهداف آتی، تحقیقات 
انج��ام ش��ده و همچنی��ن ح��ق کپی رایت 
اضافه ک��رد . حتی می توان از طریق س��ایت 
Pinterest اطالع��ات گرافیک��ی خود را در 
میان کسب وکارهای مرتبط توزیع کرد . این 

کار هزینه ای جز صرف زمان ندارد .
صفحههایوبسایت: تفاوت اساسی بین 
یک صفحه معمولی اینترنتی و صفحه ای که 
در آن مارکتینگ محتوایی صورت می گیرد، 
تنها در جذابیت صفحه و محتوای آن است . 
همین عامل اس��ت که سبب می شود نه تنها 
بازدیدکننده صفح��ه را نبندد بلکه اطالعات 

موجود را مطالعه کند .
پادکست: از آن با نام رادیوی اینترنتی نیز 
یاد می ش��ود . این روش ارائه محتوا، در سال 

۲۰۰۴ محبوبیت و گسترش یافت .
ویدئو: ازآنجاکه عموم مردم تصور می کنند 
اس��تفاده از پادکس��ت و ویدئو دشوار و گران 
است، این دو روش کمتر در مارکتینگ محتوا 
به کار گرفته شده است، اما صرف نظر از هزینه 
تجهیزات صوتی- تصویری باکیفیت، بهره وری 
از این دو روش، آس��ان تر از آن چیزی اس��ت 
که تصور می ش��ود و از سوی دیگر می تواند از 

تأثیرگذاری مناسبی هم برخوردار باشد .
چ�راازمارکتین�گمحتوااس�تفاده

میکنیم؟
ش��اید به جای اینکه به دنبال فهم معنای 
مارکتینگ محتوا باشیم، بهتر باشد بفهمیم 
چرا مارکتینگ محتوا برای کسب وکار مفید 
اس��ت، اما پیش از آن به چهار مرحله خرید 

اشاره می کنیم.
آگاهی: قبل از اینکه مشتری آگاهی داشته 
باش��د، به »نیاز« خود پی می برد، اما نمی داند 
برای رفع نیاز خود، چه راه حل هایی وجود دارد .

تحقی�ق: پس از آگاهی نس��بت به وجود 

راه حل های احتمالی، مشتری برای اشراف به 
راه حل های موجود، تحقیق می کند . به عنوان 
مثال قبل از خرید خودرو، مش��تری تحقیق 
می کند که چه مدل هایی در بازار وجود دارد 

و کدام یک، نیاز وی را برطرف می کند .
بررس�یجوانب:در این مرحله مشتری 
محص��والت ش��رکت های مختل��ف را باهم 
مقایس��ه می کند تا مطمئن شود کدام یک، 
محصوالت خود را با قیمت و کیفیتی مناسب 

ارائه می دهد . 
خرید:و سرانجام مشتری با اطالعات کافی 
و اطمینان خاطر، تصمیم خود را برای خرید 
می گی��رد . در مارکتینگ و تبلیغات س��نتی، 
تمرکز روی مراحل ۳ و ۴ اس��ت، اما آنچه در 
مارکتینگ محتوا اهمیت ویژه دارد مراحل ۱ 
و ۲ است؛ جایی که بازاریاب، آگاهی مشتریان 
را نس��بت به راه حل ها باال می برد و اطالعات 
الزم و مفی��دی را که قبال مش��تری در نظر 
نگرفت��ه بود در اختیار وی ق��رار می دهد . در 
یکی از ش��رکت ها، طی س��ال گذشته حجم 
مارکتین��گ محت��وا بی��ش از ۱۰۰۰ درصد 
رشد داشته اس��ت و در این مسیر مشتریان 
احتمالی، محتوا و ارزش های حاکم بر سازمان 
را درک و حتی گاهی اوقات نیز آمادگی خود 
را برای همکاری با سازمان اعالم کرده اند . در 
این ش��رایط دیگر نیازی به روش های فروش 
تحت فش��ار نیس��ت، فقط کافی است روی 
جزئیات کار ش��ود، به توافق رس��ید و کار را 
ش��روع کرد . در این ص��ورت، حتی پیش از 
اینکه مش��تریان را بشناسیم، اعتماد حاصل 
ش��ده؛ اعتم��ادی که ب��رای حص��ول آن در 
روش های سنتی مارکتینگ، نیاز به یک دوره 

فروش محصوالت است .
اگر مارکتینگ محتوا به درستی اجرا شود 
بازده سرمایه غیرقابل باوری خواهیم داشت . 
این در حالی است که نیازی به صرف هزینه 
یا زمان زیادی نیست . با بررسی موفقیت های 
یک شرکت که از طریق مارکتینگ محتوا به 
دست آمده است، مشخص شد که ۹۵ درصد 
از این موفقیت، تنها حاصل مقاالتی است که 
در این مس��یر به مشتریان ارائه شده و به یاد 
داش��ته باشید که هزینه نوشتن این مقاالت، 

فقط صرف ۲۰ ساعت زمان است .
عالوه بر آنچه در باال گفته شد، مارکتینگ 
محت��وا، ب��ا پش��تیبانی ای ک��ه از کانال های 

دیجیت��ال مارکتینگ به عمل می آورد، فواید 
دیگری نی��ز دارد، زیرا می توان��د آنچه را که 
در مارکتینگ از طریق رس��انه های اجتماعی 
ارائه می ش��ود پربارتر، راه رسیدن به صفحه 
اینترنتی از طریق موتور های جس��ت وجوگر 
را هموارتر و همچنین صفحه اینترنتی شما 
را جذاب تر و مفیدتر کند . شرکت های زیادی، 
خدمات اینترنتی مانن��د مارکتینگ محتوا، 
SEO  و روابط عمومی  را ارائه می دهند . اگر 
شما به قدری مشغول هستید که نمی توانید 
این امور را خودتان انجام دهید، شاید بهترین 
گزینه، قرارداد با این ش��رکت ها باشد، اما اگر 
عالقه مند هستید که با موضوع درگیر شوید، 
آس��ان ترین راه، ایجاد وبالگ است . شاید در 
ابتدا کمی  دش��وار به نظر برس��د، اما با گذر 
زمان، مهارت ش��ما در این کار بیشتر خواهد 
ش��د . با پیروی از مارکترهای موفق و بررسی 
س��ایت اینترنتی آنان، یاد خواهید گرفت که 
چگونه مخاطبان را تشویق به خواندن وبالگ 

خود کرده و آنها را جزو مشتریان کنید .
محتوای ش��ما برای مخاطب بای��د دارای 
ارزش باش��د . هرچند در م��ورد این موضوع 
صحبت شده، با این حال، جای تعجب است 
وقتی برخی از ش��رکت هایی که مارکتینگ 
محت��وا را انج��ام می دهند، ب��ه آن توجهی 
ندارند . هنگامی که تبلیغ��ات، ارزش کمتری 
را ارائ��ه می کنن��د، به راحت��ی نادیده گرفته 
و ح��ذف می ش��وند، ام��ا اگر محت��وای ارائه 
ش��ده دارای ارزش باش��د، مخاط��ب را وادار 
به خواندن، تماش��ا کردن یا گ��وش دادن به 
محتوا می کند . اگ��ر نمی دانید چطور محتوا 
را ارزش��مند کنید، از مشتریان خود بپرسید 
چه نوع محتوایی برای آنان مفید اس��ت؛ چه 
زمانی که کاالی ش��ما را می شناسند و از آن 
اس��تفاده می کنند و چ��ه هنگامی که کاال یا 
خدمات ش��ما را نمی ش��ناختند و در جست 
وجوی آن بودند . مطمئن باش��ید این مسیر 
یکی از بهترین روش هاست . با مطالعه کتاب، 
مقاالت و وب سایت ها نه تنها دانسته های خود 
را تکمی��ل می کنید، بلک��ه می توانید میزان 
دانش خود را افزایش دهید . با مطالعه منظم 
و پیوس��ته، مدت زیادی طول نمی کشد تا با 
مفاهیم و اصول مارکتینگ آشنا شده و حتی 
می توانید خود را ب��ه عنوان یک حرفه ای در 

این حوزه معرفی کنید .

کاهشفروشوتخفیفمارکتینگ محتوا برای کسب و کار
دربحراناقتصادی

تناق��ض قیمت گ��ذاری، یک��ی از بزرگ تری��ن 
دام هایی اس��ت که مدیریت در وضعیت اقتصادی 
بهین��ه ناچار ب��ه گذر و حل آن اس��ت، اما وقتی 
اقتصاد اف��ول می کند و ف��روش کاهش می یابد، 
ممکن اس��ت قیمت گ��ذاری به یک��ی از بدترین 
کابوس ه��ای مدیری��ت بدل ش��ود. ب��ه گزارش 
هورمون��د، تحقیق م��وردی درباره  اس��تارباکس 
نش��ان می دهد که در نوامبر ۲۰۰۸، س��ودآوری 
سه ماهه  سوم این شرکت ۹۷درصد کاهش یافت، 
درحالی که مک دونالد در همان زمان راهی برای 
پیشرفت پیدا کرد. مک دونالد گزارش می کند که 
فروشش طی یک سال در اکتبر ۲۰۰۸، افزایشی 

معادل ۸/۲ درصد را نشان داده است.
به گزارش هورموند، چگونه است که مک دونالد 
به قله  موفقیت می رس��د، اما اس��تارباکس به طور 
س��ینه خیز می رود؟ علت اصلی ممکن است این 
باشد که استارباکس در شرایط سخت اقتصادی، 
هیچ چی��زی بیش از آنچه تا پی��ش  از این عرضه 
می کرده، به بازار مصرف پیشنهاد نداده است، اما 
مک دونالد، درس��ت زمانی که مشتریان نیاز پیدا 
کرده بودند، خط کامال جدیدی از پیش��نهادهای 
وی��ژه مرک��ب از قیمت ه��ای پایین ت��ر و مقادیر 
کوچک ت��ر ارائه کرد که همه ب��ا نام های تجاری 
کامال جدید و به منظور ارتقای ارزش جدید برای 

مشتریان انجام شده بودند.

مورد دیگری که بر ضعف و پریشانی استارباکس 
می افزود، زنجیره  عرضه  همبرگر در همه جا است 
که حمله  مس��تقیمی به اس��تارباکس محس��وب 
می شد. در سال ۲۰۰۹، مک دونالد تصمیم گرفت 
به ۱۴هزار رس��تورانش در آمری��کا مجوز افزودن 
کافی شاپ هایی به سبک استارباکس بدهد که تا 
آن زم��ان بزرگ ترین تنوعی بود که ش��رکتی در 

محصوالتش ایجاد می کرد.
 در س��ال گذش��ته، طب��ق گزارش کانس��یومر 
ریپورت��ز، قه��وه  فیلتر ش��ده  مک دونال��د را بهتر 
از محصول مش��ابه اس��تارباکس ارزیاب��ی کرد. با 
کندش��دن کس��ب وکار قه��وه  اس��تارباکس، این 
ش��رکت به عرضه  س��اندویچ گرم ب��رای صبحانه 
برخ��ی  و در  آورد  رو  اف��زودن محرک های��ی  و 
فروش��گاه ها دریچه  ف��روش ب��ه اتومبیل ها را باز 
کرد تا ب��ا راهبرد »اگر نمی توان��ی غلبه کنی، به 

خودشان ملحق شو« با آنها به مبارزه بپردازد.
 مس��ئله این اس��ت که اگر ش��رکت ها به جای 
ادامه  روند قبلی به چرخش به سوی »تثبیت های 
س��ریع« و اف��زودن ارزش اقدام کنن��د، به یقین 

شکست خواهند خورد. 
همزمان شرکت باید به فکر حفظ نام تجاری اش 

در مسیر موفقیت ماندگار قهوه های اولیه باشد. 
به طور مثال ونتی الته استارباکس که فراپاچینو 
موکای بزرگ اس��ت، نباید مث��ل بقیه  قهوه های 
معمولی اس��تارباکس به هیچ علتی، در ش��رایط 

خوب یا بد اقتصادی، تخفیف داشته باشد.
تخفیف، صدماتی نیز به سودآوری وارد می کند. 
ه��ر ش��رکتی، نه تنها ب��ا تخفی��ف ۱۰ درصدی، 
نیازمند ۵۰درصد فروش بیش��تر اس��ت تا سطح 
س��ودآوری اش را در همان حد سابق حفظ کند. 
هزینه ها نیز در بازی »تخفیف« افزایش می یابند، 
بنابراین شرکت ها به معنی واقعی کلمه باید خارج 
از روال دادوستد خود به بازار تخفیف بدهند. باید 
به ج��ای کاهش بیش ازحد جری��ان نقدینگی، در 
جهت ایجاد ارزش اف��زوده برخی چیزهایی را که 

به سودتان نیست رها کنید. 
کار درس��ت را انج��ام بدهی��د، ای��ن کار باعث 
می ش��ود تجربه  مش��تری هم از معامل��ه و هم از 

شرکت تان خوشایند شود.
 تجربه  خوش��ایند، کلید تکرار خرید مش��تری 
اس��ت که آن هم به جای خود کلید دس��تیابی به 

شرکتی کامال سودآور در تمام شرایط است.

اهمیتونقشتکنولوژی
درآیندهبازاریابی

استفاده از تکنولوژی های جدید در هر زمینه ای 
موجب بهب��ود روند انجام کارها خواهد ش��د. در 
آینده بازاریابی این موضوع مهم تر به نظر می رسد.

 به گزارش پارک بازاریابی ایران، هر چقدر یک 
سیستم پیشرفته تر باش��د و بتواند از فناوری های 
نوین به بهترین ش��کل اس��تفاده کن��د، می تواند 
بیشتر از رقیبانش در بازار موفق باشد. تکنولوژی 
به شما کمک خواهد کرد بتوانید کیفیت و کمیت 
فعالیت های خ��ود را افزایش دهید تا در نهایت با 
افزایش تقاضا از س��وی مشتریان به سود فراوانی 

دست پیدا کنید.
بازاریاب��ی ، روز ب��ه روز در ح��ال پیش��رفت و 
گسترده تر ش��دن دامنه های آن است. بسیاری از 
صاحب نظران س��عی می کنند آینده بازاریابی را با 
توجه به وضعیت آن در دنیای کنونی ترسیم کنند 
تا به صاحبان کسب و کارها برای تدوین برنامه های 
آینده خ��ود کمک کنن��د. در پیش بینی هایی که 
توسط متخصصان و صاحب نظران صورت گرفته، 
به اهمیت تکنولوژی در آینده بازاریابی اشاره شده 
اس��ت. اس��تفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین 
غیرقابل چشم پوش��ی و نادیده گرفته شدن است. 
با اس��تفاده از فناوری های نوین می توان س��رعت 
و پیش��رفت کس��ب وکار خود را ب��ه چندین برابر 
افزایش داد. می توان از زوایای مختلفی به کاربرد 
تکنولوژی در کسب و کارها نگاه کرد. در ادامه به 

برخی از جنبه های آن پرداخته شده است.
1-تجربهمشتریان

تجربه مش��تریان یک��ی از زمینه ه��ا و مواردی 
اس��ت که از تکنولوژی ها تأثیر فراوانی می گیرد. با 
استفاده از تکنولوژی های جدید می توان در ارتباط 
تنگاتنگ با مش��تریان بوده و کیفیت تولید و ارائه 
محصوالت را بهبود بخش��ید. همچنین سرعت در 
خدمات رسانی و پاسخ به نیازهای مشتریان را در 

آینده بازاریابی افزایش می دهد.
2-انجامپروسههایسختوطوالنی

تکنولوژی های نوین و پیش��رفته به شما کمک 
می کند بتوانید کارهای بس��یار پیچیده و س��خت 
را س��اده کرده و ب��ه راحتی از عه��ده آن برآیید. 
همچنی��ن فرآینده های طوالنی را برای ش��ما در 
کوتاه ترین زمان انجام خواهند داد. در صورتی که 
بخواهید همین فرآیندها و امور را توسط کارکنان 
و نیروی انسانی خود انجام دهید، کارها به سختی 
و در مدت زمان بیش��تری انجام خواهند شد. در 
آینده بازاریابی هم این موضوع صادق خواهد بود.

3-کاهشهزینهها
به کارگی��ری تکنولوژی های نوی��ن در مراحل 
تولی��د کاال، خدم��ات و کس��ب و کارتان موجب 
کاهش هزینه های ش��ما خواهد شد. شاید در نگاه 
اول، چنی��ن ب��ه نظر بیایید که خری��داری کردن 
تکنولوژی ها و به کارگیری آنها برای تان س��نگین 
تمام خواهد ش��د و نیاز است س��رمایه فراوانی را 
صرف به کارگیری آنها کنید. ش��اید در ابتدای کار 
خود که نیاز به خریداری کردن این تکنولوژی ها و 
راه اندازی آنها دارید برای شما هزینه بر باشد، ولی 
به مرور که از آنها استفاده می کنید و نیاز شما به 
استخدام کردن نیروهای انسانی را کمتر می کند و 
با س��رعت بیشتری کارتان انجام می شود، متوجه 
سودآور بودن آن در آینده بازاریابی خواهید شد.

4-رضایتمشتریان
برق��راری ارتباط م��داوم با مش��تریان، کیفیت 
ب��االی محصوالت و س��رعت در خدمات رس��انی 
که توسط به کارگیری فناوری های نوین به دست 
می آید، موجب رضایت مشتریان شما خواهد شد.

5-چندینبرابرشدنتولیدات
تکنولوژی ها و فناوری های نوین به ش��ما کمک 
خواهد کرد که میزان تولید خود را افزایش دهید 
و همین مسئله موجب افزایش سودآوری شما در 

آینده بازاریابی خواهد شد.

کارگاه فروشبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
شروعی ساده برای حیاتی پیچیده

بر کسی پوشیده نیست که یکی از موثرترین فرآیندهای 
کس��ب وکار، در قالب وجود ش��خصیت حقوقی و به ویژه 
شرکت های تجاری است. افراد به خودی خود توانایی های 
محدودی دارند و این شرکت ها هستند که با جمع کردن 
و هدفمند کردن اشخاص در تالش برای رسیدن به اهداف 
اقتصادی و تجاری خود هس��تند. اما مدیران شرکت های 
تجاری، از ش��رکت با مس��ئولیت محدود کوچک گرفته 
تا ش��رکت های سهامی عام بزرگ، در بس��یاری موارد به 
هر دلیلی )کمبود وقت، بی حوصلگی یا نداش��تن عالقه( 
از قوانی��ن و مق��ررات حاکم بر ش��رکت ها اطالع دقیق و 

شایسته ای ندارند.
به گزارش ویوان نیوز، البته کسی هم انتظار ندارد مدیر 
یا هیات مدیره یک ش��رکت همانند یک اس��تاد حقوق به 
تمام جزئیات حقوقی اشراف داشته باشد. اما حداقل انتظار 
این است که مدیران اصول کلی و قواعد حیاتی را بدانند. 
ای��ن موضوع دو فای��ده دارد: هم مدیر با آس��ودگی خاطر 
ش��رکت را اداره می کند و هم در دام خطرات و مشکالت 
احتمالی بعدی که ناش��ی از کم اطالعی شرکت به قوانین 

بوده است، نمی افتد. 
بس��یاری از مدیران اطالع ندارن��د که غالب این قوانین 
آمران��ه و اجباری هس��تند. یعنی هرگون��ه بی اعتنایی به 
آنها مس��ئولیت کیفری یا حقوقی دارد و سبب بروز انواع 
مش��کالت و چالش های قضایی با اش��خاص، شرکت ها و 
س��ازمان های دولتی می شود. در نتیجه بر اثر بی توجهی، 
مدیری که می توانس��ت وقت باارزش خ��ود را صرف اداره 
امور ش��رکت یا سازمان خود کند، حاال باید در راهروهای 
دادگس��تری پاس��خگوی افراد و س��ازمان ها باش��د. این 
پاس��خگویی حت��ی می تواند منجر به پرداخت خس��ارت 
و جریمه های س��نگین یا مجازات های بس��یار دردناک تر 
از جزای نقدی ش��ود. به همین س��بب به نظر می رس��د 
اهمیت پرداختن به مسائل اینچنینی به زبانی شیوا و ساده 
اهمیت وافری داشته باشد. در این نوشتار از برخی قوانین 

شکل گیری شرکت ها شروع می کنیم. 
به خاطر داری��م که قواعد، قوانین و آیین نامه های ناظر 
به تاسیس ش��رکت ها کامال آمرانه هس��تند. یعنی با هر 
توافق��ی نمی توان خالف آنه��ا رفتار کرد و ب��ا هر میزان 
اکثریت نمی شود به قراردادی رسید که قانون گذار نیز به 
آن رضایت دهد. در این نوشتار به شرکت های با مسئولیت 
محدود می پردازیم. ش��رکت هایی که به طور روزانه و دائما 
در ح��ال ثبت هس��تند و غالبا به ش��کل خانوادگی اداره 

می شوند.
چرا غالبا افراد راغب به تاسیس این دست از 

شرکت ها هستند؟
پاسخ این اس��ت که میزان مسئولیت ش��رکا تا میزان 
آورده آنان اس��ت. بنابراین اگر شخص حقوقی )شرکت با 
مس��ئولیت محدود( بنا به هر دلیلی مورد مطالبه وجه در 
دادگس��تری و مراجع قضایی قرار بگیرد، در صورت عدم 
تکافوی دارایی شرکت، سرمایه داران صرفا تا میزان آورده 
خود در شرکت مسئولیت دارند؛ امری که اگرچه از منظر 
حقوقی کامال منطقی و منصفانه به نظر می رسد، اما راه را 
برای کالهبرداران و شیادان نیز باز می گذارد، تا آنجا که به 
سادگی چنین شرکت هایی را تشکیل می دهند و در بازار 
شروع به خرید و فروش و معامله و واگذاری اسناد تجاری 
مانند چک شرکتی به افراد جهت بدهی یا تضامین مورد 
نیاز می کنند. درحالی که اساسا هیچ اعتبار حقیقی پشت 
چک شرکت و شخص حقوقی در بانک وجود ندارد. البته 
این ایراد بارها به بانک ها گرفته شده که چک را صرفا برای 
افراد و اش��خاص حقیقی یا حقوق��ی باید لحاظ کنند که 
واقعا س��رمایه مادی آنها قابل قبول و قابل مالحظه باشد. 
از این ماجرا که بگذریم، نیک متوجه می ش��ویم که به هر 
حال تأسیس شرکت هایی با مسئولیت محدود برای افراد 
به ویژه در کسب وکارهای خانوادگی یا کوچک بسیار جذاب 

و هیجان انگیز است.
روش صحیح و قانونی تاسیس شرکت با مسئولیت 

محدود چگونه است؟
نکته مهم در این دس��ت از ش��رکت ها این است که الزم 
نیست حتما س��رمایه شرکت نقدی باش��د، بلکه می تواند 
غیرنقدی نیز باش��د. در این خصوص ماده 96 قانون تجارت 
بیان می کند ش��رکت با مس��ئولیت محدود وقتی تشکیل 
 می ش��ود که تمام س��رمایه نق��دی تادیه و سهم الش��رکه

 غیر نقدی نیز تقویم و تس��لیم ش��ده باشد. بنابراین قانون 
اجازه می دهد سرمایه به طور غیرنقدی هم تادیه شود منتها 
باید خاطرنش��ان کرد در این م��وارد در صورتی که مقداری 
از سرمایه ش��رکت آورده غیرنقدی باش��د )اموال منقول و 
غیرمنقول( ارائه تقویم نامه کارش��ناس رسمی دادگستری 
الزامی اس��ت و در صورتی که اموال غیرمنقول جزو سرمایه 
شرکت قرار داده شود، ارائه مستندات مربوطه ضروری است. 
ش��رکا که حداقل باید دو نفر باش��ند شرکت نامه را تنظیم 
می کنند، در ش��رکت نامه باید صراحتا قید ش��ده باشد که 
سهم الش��رکه های غیرنقدی هرکدام به چ��ه میزان تقویم 
شده است. همچنین تعداد شرکا، نشانی، موضوع و هدف را 
قید می کنند و به امضای همه موسسان می رسانند. سپس 
شرکا باید اساسنامه شرکت را تنظیم کنند. اساسنامه قانون 
دربین همه افراد دخیل در شرکت و معرفی کننده شرکت 
به سایرین ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان های 
دولتی اس��ت.  در اساسنامه نشانی دقیق شرکت، صاحبان 
امضا، میزان اختیارات افراد به خصوص مدیرعامل، چگونگی 
انح��الل و تصفی��ه و همه موارد مربوط ب��ه حیات و ممات 

شرکت با مسئولیت محدود قید، ثبت و ضبط می شود.
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نحوه کارکرد موتور جست وجوی 
گوگل با توجه به بروزرسانی مداوم 
الگوریتم  ه��ای آن به صورت مداوم 
در حال تغییر است  . به همین دلیل 
براس��اس   GOOGLE SERP
نی��از کاربران به ص��ورت مداوم در 
ح��ال تغییر اس��ت  . دانس��تن این 
تغییرات برای برندهای مطرح امری 
حیاتی تلقی   می ش��ود ت��ا بتوانند 
فرآیند بهبود رنکینگ سایت و در 
نتیجه افزایش ترافیک سایت را به 

خوبی انجام دهند  .
براس��اس تحقیقات انجام شده، 
51درصد ترافیک ورودی به سایت 
شما از طریق جست وجوی طبیعی 
در موت��ور جس��ت وجوگر گ��وگل 
به دس��ت   می آید، ام��ا تغییرات در 
گوگل  جست وجوی  الگوریتم  های 
باعث ایجاد نوس��انات ترافیکی در 
SERP   می ش��ود  . این مس��ئله به 
نکته ای نگران کننده برای کس��ب 
و کارهای مطرح دنیا تبدیل ش��ده 
اس��ت  . دوس��تان عزیزم، موقعیت 
سایت در SERP عالوه بر ترافیک 
و می��زان کلیکی که روی س��ایت 
انجام می ش��ود، به ن��وع مخاطبان 
نیز بس��تگی دارد  . این مسئله بدان 
معناس��ت که امروزه گ��وگل تمام 
تمرک��ز خ��ود را روی رضای��ت و 
تمای��الت کاربران بنا نهاده اس��ت  . 
 ای��ن ویژگ��ی در گ��وگل ب��ه نام
 user intend یا تمایالت کاربران 
مطرح شده اس��ت  . در حال حاضر 
برنده��ای مطرح دنی��ا تمام تالش 
خود را برای استفاده از این ویژگی 
جهت جلب رضای��ت کاربران خود 
به کار گرفته اند تا بتوانند عالوه بر 
 SERP محبوبیت میان کاربران در

نیز شاهد افزایش رنکینگ باشند  .
نمی دانی��د  اگ��ر  راس��تی 
بگوی��م  بای��د  چیس��ت   SERP
عب��ارت مخف��ف  ک��ه    SERP"

 Search Engine Results  
Page  اس��ت، نتایج جست وجوی 
یک کلمه خاص در رابطه با سایت 

شما را شامل می شود  .
 SERP تغییراتی که اخی��را در

مشاهده شده است:
1  - ح��ذف کامل تبلیغ��ات در 

Google Side bar
2- افزای��ش حج��م و می��زان 
براس��اس   SERP در  تبلیغ��ات 

واژگان کلیدی
گ��وگل  ک��ه  اس��ت  گفتن��ی 
درخواست  ها و عالیق کاربران خود 

را آنالیز   می کند  .
Micro Moments

مطلب دیگری که امروزه گوگل 
بسیار روی آن تاکید دارد توجه به 
ایده  Micro moments   است  . 
Micro moments حال��ت ی��ا 
لحظه ای است که کاربر به صورت 
ناخ��ودآگاه تصمیم به انجام عملی 
  می گیرد  . ب��ه طور مث��ال تصمیم 
  می گیرد چیزی را یاد بگیرد، کاری 
را انج��ام دهد، چی��زی را ببیند یا 

حتی چی��زی را بخرد  . تم��ام این 
تمایالت به صورت لحظه ای و آنی 
ص��ورت   می پذیرد که منش��اء آن 

گوگل است.
برنده��ای مط��رح دنی��ا امروزه 
از ای��ن مس��ئله ب��ه نحو احس��ن 
اس��تفاده   می  کنند و بیش��تر خط 
مش��ی  ها و اس��تراتژی  های خود را 
 ب��ر مبنای تمای��الت کارب��ران در
 micro moments بنا   می نهند  .

این یک سیس��تم و اس��تراتژی 
جدید اس��ت که برنده��ای مطرح 
جه��ت بازاریاب��ی و ایج��اد حس 
صمیمیت می��ان کارب��ران، مورد 

استفاده قرار   می دهند  .
این اس�تراتژی روی  چگونه 

SERP تاثیرگذار است؟
هم اکن��ون گ��وگل روی پروژه 
کارب��ران  تمای��الت  و  عالی��ق 
معطوف شده اس��ت و هر روز گام 
بلن��دی در جه��ت پیش ب��رد این 
 micro گ��وگل بر  می دارد  .  هدف 
moments را ب��ه چهار قس��مت 

عمده تقسیم بندی کرده است:
 The I-want-to-buy
*moment

 The I-want-to-know
*moment

 The I-want-to-go
*moment

 The I-want-to-do
*moment

گوگل ب��ه دنبال آن اس��ت که 
ب��ه محض جس��ت وجوی کلمه ای 
کلیدی توسط کاربر، آن را در یکی 
از تقسیم بندی  های باال قرار دهد و 
تش��خیص دهد که کاربر دقیقا به 

دنبال چیست  .
به محض تای��پ واژه کلیدی از 
سوی کاربر، گوگل این دسته بندی 
را انجام می دهد و نتیجه جست وجو 

را به همراه عکس، PPC  یا نقشه 
نشان   می دهد  .

گ��وگل اخی��را  آن،  ب��ر   ع��الوه 
معرف��ی  را  AMP Page خ��ود   
کرده اس��ت ک��ه این صفح��ات به 
دارن��د  باالت��ری  س��رعت  مرات��ب 
پ��روژه در  بس��یار   و   می توانن��د 
 google intend مفید واقع شوند  .

از  ام��روزه  گ��وگل  همچنی��ن 
ی��ک س��ری کادره��ای مکالم��ه 
جهت ارتباط با کارب��ران در نتایج 
جست و جوی خود استفاده   می کند  . 
به عنوان مثال اگ��ر کاربری کلمه 
کلی��دی خود را تای��پ کند گوگل 
آن را در یک��ی از گروه  ه��ای ب��اال 
تقسیم بندی   می کند و در کادری، 
عکس  ه��ا و س��ایت  های مرتب��ط 

دیگری را پیشنهاد   می دهد  .
بد نیس��ت به این نکته نیز اشاره 
کنم ک��ه نح��وه انتخ��اب عبارات 
کلیدی نیز بس��یار مهم اس��ت، به 
عن��وان مث��ال، دو کلم��ه کلیدی 
»ایده  های اتاق خواب« و »چگونگی 
تزئی��ن ات��اق خ��واب« را در نظر 

بگیرید  .
از دیدگاه گ��وگل عبارت اول در 
 I want to( دس��ته بن��دی دوم
know( قرار   می گیرد اما چنانچه 
ش��ما واژه کلیدی چگونه را به آن 
اضاف��ه   می کنید، این دس��ته بندی 
دس��تخوش تغییر   می ش��ود و در 
ردی��ف اول ق��رار داده   می ش��وید  . 
گ��وگل تش��خیص   می دهد ش��ما 
قصد خرید مبلمان یا وس��ایل اتاق 
خواب را دارید و سایت و عکس  های 
مرتبط با این تقسیم بندی جدید را 

برای شما به ارمغان   می آورد  .
وب س��ایت  هایی  و  برند  ه��ا   
اس��اس  ای��ن  ب��ر   ک��ه 
) intent – oriented( بازاریابی 
  می کنن��د، حتما بای��د واحدی به 

عنوان مارکتینگ داشته باشند  .
PPC و SEO کاران نیازمن��د 
هم��کاری نزدیک��ی ب��ا یکدیگ��ر 
هس��تند، زیرا امروزه این دو نقش 
به��ره وری  افزای��ش  در  موث��ری 
کس��ب وکار و راندمان فروش ایفا 
  می کنند  . از نگاه��ی دیگر، این دو 
  می توانند مکمل یکدیگر باش��ند، 
زیرا هرچه کاربران بیشتری در این 
تقسیم بندی گنجانده شوند، گوگل 
با خیال راحت تری   می تواند خدمات 
منحصر به فرد خ��ود را در اختیار 
آنان ق��رار دهد  . چگون��ه برندهای 
مط��رح، خود را با تمایالت کاربران 
 SERP به منظور افزایش رنک در

هماهنگ   می کنند؟
1- برندهای مط�رح نیازمند 
صمیم�ی  ب�ا  فضای�ی  ایج�اد 

مشتریان خود هستند  
با نگاهی اجمالی به نحوه ارتباط 
این شرکت  ها با مش��تریان خود و 
همچنین تحت پوشش قرار دادن 
 نیازهای آنان،   می ت��وان به راحتی 
پی به ای��ن مطلب ببرید که تا چه 

میزان در کار خود موفق بوده اند  .
با توجه به تما  می تقسیم بندی  های 
micro-moments اس��تراتژی 
متف��اوت  اف��راد،  بیزینس  ه��ای 
اس��ت  . به طور مثال ممکن اس��ت 
 برخی ش��رکت  ها  روی استراتژی

 I want to buy moments 
 کار کنن��د و برخ��ی دیگ��ر روی

  .  I want to know moments 
لذا این شما هستید که نوع کاربران 
تحت پوش��ش خود را مش��خص 

  می کنید  . 
2- ایجاد لیس�تی از کلمات 
کلیدی که کاربر ب�ه آن تمایل 

بیشتری دارد  
ای��ن  کلمات باید با دقت هر چه 
بیش��تری با توجه ب��ه عبارت  های 

جست وجو شده در گوگل، انتخاب 
ش��وند  . همچنی��ن ای��ن کلم��ات 
باید عبارات��ی را که معم��وال زیاد 
نمی گیرند  قرار  مورد جس��ت وجو 
 نیز پوش��ش دهن��د  . ب��ا توجه به

 micro – moments  
اس��تراتژی  ب��ا  کارب��ران  ابت��دا   ، 
کلم��ات   I want to know
کلی��دی خود را مورد جس��ت وجو 
قرار   می دهند، ولی با سپری شدن 
زم��ان بیش��تری از جس��ت وجو، 
ای��ن اس��تراتژی تغیی��ر   می کن��د 
 و ج��ای خ��ود را ب��ه اس��تراتژی 

I want to buy   می دهد  .
ک�ه  مطالب�ی  بررس�ی   -3
برمبن�ای کلم�ات کلی�دی در 
ق�رار  نمای�ش  م�ورد   SERP

  می گیرند  
  همان طور که قبال هم اش��اره 
شد، انتخاب عبارات کلیدی امری 
بسیار مهم است، هرچه در انتخاب 
عبارات کلیدی خود بیش��تر دقت 
کنید، قطعا در اس��تراتژی نمایش 
SERP در طبقه بندی درست تری 

قرار   می گیرید  .
محت�وا  س�ازی  بهین�ه   -4 

SERP بر اساس
باید  تولی��دی  تما  می محت��وای 
فاکتورهای سئوی سایت  براساس 
بهینه سازی ش��ود، این امر نه تنها 
در محتوا باید صورت گیرد، بلکه در 
تما  می ابعاد از قبیل خرید، تبلیغات 
و...  باید در نتایج جست وجو پدیدار 
ش��ود  . حتما از صحت و درس��تی 
محت��وای بهین��ه ش��ده اطمینان 
حاص��ل کنی��د، زی��را گ��وگل در 
بسیار  نادرست  تشخیص محتوای 
هوشمندانه عمل   می کند و   می تواند 
کارب��ران ش��ما را به س��مت دیگر 

رقبای تان هدایت کند  .
5- سئو و تبلیغات کلیکی در 

کنار یکدیگر 
همان ط��ور که قبال نیز اش��اره 
ش��ده است، PPC و SEO مکمل 
یکدیگ��ر هس��تند و برند ش��ما به 
منظ��ور بازاریابی هر چ��ه  قوی تر 
در فضای مج��ازی نیازمند این دو 
اهرم کلیدی اس��ت  . ای��ن دو اهرم 
نیازمند همکاری با یکدیگر هستند، 
زیرا بای��د بتوانند نی��از کاربران را 
 جهت تش��خیص نوع اس��تراتژی 
micro moments درک کنند  . 
باید تش��خیص دهند  همچنی��ن 
ک��ه کاربران به دنب��ال چه چیزی 
هس��تند و تالش خود را در جهت 
مرتفع س��اختن نیازه��ای کاربران 
ب��ه کار گیرند  . گوگل ب��ه صورت 
 intent پیوس��ته روی بازاریاب��ی
oriented – تمرکز کرده اس��ت 
و به صورت مس��تمر در حال اجرا 
ک��ردن پروژه  های بی ش��ماری در 
ای��ن حوزه اس��ت  . در آخر باید این 
 نکت��ه را خاطرنش��ان ک��رد آنالیز 
توس��ط   micro – moments
گوگل مستلزم بهینه سازی محتوای 
س��ایت است که ش��ما به درستی 
و ب��ا صحت در س��ایت خ��ود قبال 

پیاده سازی کرده اید.

گوگلچگونهجستوجومیکند
نگاه کارآفرینی

بهترین سن برای شروع 
کارآفرینی چه زمانی است

ع��ده ای جوانان را خ��ام و بی تجربه و در مقابل، 
ع��ده  دیگری میانس��الی را دوران کاهش انرژی و 
قدرت ذهنی برای ش��روع اس��تارت آپ می دانند. 
اما بهترین س��ن برای شروع کارآفرینی چه زمانی 

است؟
به گزارش زومی��ت، کارآفرینی هدفی به غایت 
س��خت و مس��تلزم تجربه  کافی، اشتیاق و تحمل 
فشار های فراوانی اس��ت. معموال این ویژگی ها در 
دوره ه��ای مختلف زندگی هم پوش��انی ندارند. در 
ادام��ه نظر آرون ادرز، کارآفری��ن و بنیانگذار لیف 

تکنولوژی را در این مورد می خوانیم.
من اولین کس��ب و کارم را در دوران دبیرستان 
ش��روع کردم. با اینکه نمی  ت��وان آن را واقعا یک 
ش��غل حس��اب کرد، اما باعث ش��د در دهه های 
مختلف زندگی تجربه  کارآفرینی داشته باشم. بعد 
از 2۰ سال تجربه  شکست و موفقیت، نظر خود را 

به شما می گویم.

نمودار سن ایده آل برعکس منحنی زنگوله ای 
است

بهترین زمان  برای ش��روع کس��ب و کار زمانی 
اس��ت که درگی��ر تعهدات دس��ت وپا  گی��ر تأهل 
نشده اید و زمان زیادی در اختیار دارید. این وقت 
کافی معموال در اوایل دهه  2۰ یا در اواس��ط دهه  

5۰ زندگی رخ می دهد.
احتم��اال فکر می کنید افراد بعد از 55 س��الگی 
ان��رژی کافی یا توان ذهنی مناس��بی برای تحمل 
فشار و وظایف چند گانه  زندگی کارآفرینی ندارند، 
اما کامال در اش��تباه  هستید. یک پیرمرد 9۴ ساله 
فناوری جدیدی ابداع کرده است که آینده  صنعت 

انرژی را دگرگون خواهد کرد.

میانسالی بهترین سن است
اگ��ر متأهل نیس��تید و تصمیم ب��ه ازدواج هم 
نگرفته ای��د، ۳5 ت��ا ۴۰ س��الگی می تواند بهترین 
دوران ب��رای کارآفرینی باش��د، زی��را احتماال این 
بهتری��ن موقعیتی اس��ت که می توانی��د ترکیبی 
از ان��رژی و تجرب��ه در ط��ول زندگ��ی را باهم در 
اختیار داش��ته باش��ید. البته ذهن تان به چاالکی 
2۴ س��الگی نخواه��د بود ولی می توانی��د آن را با 
دامنه  وسیع تخصص و تجاربی که کسب کرده اید، 
پوشش دهید. ش��اید بگویید همه  کارآفرینانی که 
می شناسید متأهل هستند، اما فراموش نکنید که 
آنها مراحل شروع کسب و کار را رد کرده اند و در 

موقعیت اداره  آن قرار دارند.

بهترین سن برای شروع کسب و کار
نظر کلی من منطبق بر منحنی زنگوله ای وارونه 
است. بهتر است کسب و کار را در سنین جوانی یا 
در میانس��الی آغاز کنید. البته در کل بهترین سن 
برای شروع کارآفرینی 2۴ سالگی است. مطالعات 
اخی��ر نش��ان داده که 2۴ س��الگی بهترین دوران 
قدرت ذهنی اس��ت و از آن به بعد کاهش می یابد. 

پس فرصتی برای از دست دادن ندارید.
توانایی تفکر س��ریع و خالقانه در دهه  2۰ یک 
ضرورت اساس��ی برای پیگی��ری وظایف چند گانه  
مربوط به ش��روع استارت آپ  اس��ت. افراد در این 
رده  سنی از انرژی کافی برای فعالیت شبانه روزی 

نیز برخوردارند.
البته یک جوان 2۴ ساله به اندازه  افراد مسن تر 
برای پیشگیری از بسیاری مشکالت تجربه  ندارد، 
اما اگر منصفانه نگاه کنیم، در اوایل کار حتی افراد 
با تجربه نیز اش��تباهات زیادی مرتکب می ش��وند. 
بنابرای��ن اعتقاد دارم مزیت انرژی و توانایی تغییر 
و تکامل در سنی مانند 2۴ سالگی بیش  از تجربه 

در دهه های بعدی است.
اما پاس��خ اصلی به این س��ؤال این است که هر 
زم��ان که توانس��تید. اگر روحیه  ریس��ک پذیری، 
خالقیت، انرژی و ش��ور و اشتیاق برای پروژه های 
اس��تارت آپی در خ��ود می بینی��د، مه��م نیس��ت 
چندس��اله هس��تید. هی��چ زمان��ی برای ش��روع 

استارت آپ دیر یا زود نیست.
INC :منبع

احمد پنجه پور
وکیل پایه یک دادگستری

امیر قمصری

پیشنهاد کسب وکار 

راه اندازی کانال تلگرامی – اگر بتوانید یک کانال تلگرامی جذاب راه اندازی کنید و برای آن تبلیغات انجام دهید، مطمئن باشید 
مخاطبان خاص خود را خواهید یافت و می توانید از طریق جذب آگهی درآمد کسب کنید. البته همواره به کیفیت توجه داشته باشید.
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اخبار

س�اری - دهقان - سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : با امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد آیت ا... آملی زمینه همکاری علمی ، پژوهش��ی 
و فناوری فراهم ش��د . عباس خلیل پور س��خنگوی ش��رکت ملی 
 پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری گف��ت : هدف از امضا این 
تفاهم نامه تقویت و توسعه همکاری های مشترک با هدف دسترسی 
و ب��ه کار گی��ری دانش فن��ی روز در اجرای طرح های پژوهش��ی ، 
مطالعاتی ، مشاوره ای و آموزشی است که میان منطقه ساری و معاون 
 پژوهش��ی فناوری دانشگاه آزاد اسامی واحد آیت ا... آملی امضا شد. 
وی گفت : انجام طرح های تحقیقاتی و توس��عه فناوری های مورد 
نیاز ش��رکت ایجاد زمینه های مناسب برای بهره گیری از توانمندی 

ها و خدمات از قبیل تجهیزات ، حمایت از پایان نامه های تحصیات 
تکمیل��ی با موضوع های مرتبط با فعالیت های ش��رکت و برگزاری 

نشس��ت های علمی ، مشترک و انتقال تجربه ها و نیازهای متقابل 
ش��رکت با دانشگاه بخشی از موارد توافق در تفاهم نامه است. عباس 
خلیل پور اظهار کرد: ترجمه ، تالیف و چاپ مقاالت و انتشار نشریات 
مورد نیاز ، مشاوره در زمینه شناسایی و تعریف نیاز های پژوهشی و 
فناوری شرکت و همکاری در ایجاد فرصت های مطالعاتی و دوره های 
تحصیات تکمیلی از دیگر بند های این تفاهم نامه است . خلیل پور 
اذعان داش��ت : مدت این تفاهم نامه  از تاریخ امضا س��ه ساله بوده و 
توافق شد تا کمیته ای مشترک برای همکاری به منظور تهیه و تدوین 
دستور العمل های الزم ، ارائه راهکارهای اجرایی ، نظارت و پیگیری 
اجرا موضوع تفاهم نامه میان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی تشکیل شود.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت 
گاز اس��تان آذربایجان غربی در نشست هم اندیشی ورزشی و 
تجلیل از نام آوران ش��رکت گفت: حضور پر قدرت کارکنان و 
خانواده های آنان در مس��ابقات و کس��ب مقام باعث افتخار و 
غرور شرکت است. علیرضا شیخی افزود: البته مهمترین هدف 
ما در برنامه های ورزشی سامت تن و روح و روان کارکنان و 
خانواده های آنان است. وی ادامه داد: کارکنان شرکت شایسته 

بهترین ها هس��تند و با فراهم کردن امکانات الزم باید زمینه 
فعالیت ورزشی مناسب  و مفرح فراهم گردد. شیخی امکانات 
شرکت در زمینه ورزشی را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
سرانه ورزشی مناسبی برای کارکنان وجود دارد  و امیدواریم 
که این امکانات برای افزایش عاقه کارکنان ایجاد و ما شاهد 
حضور پر شور همکاران و خانواده های آنان در اماکن ورزشی 

شرکت باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- کاروان راهیان نور 
بسیجیان پایگاه بسیج شهید لشگری شرکت فوالدهرمزگان 
به مدت 5 روز از مناطق عملیاتی اس��تان خوزستان بازدید و 

با شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس تجدید بیعت نمودند.
به گزارش پایگاه بسیج شهید لشگری شرکت فوالدهرمزگان، 
در این اردوی فرهنگی که به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید 
لشگری شرکت و با همکاری سازمان بسیج کارگری سپاه امام 

س��جاد)ع( هرمزگان برگزار شد، کاروا نیان از یادمان شهدای 
هویزه، یادمان ش��هدای ش��لمچه ؛ نهرخین و موکب استان 
هرمزگان در مرز ش��لمچه، یادمان شهدای شرق کارون، اروند 
کنار، یادمان شهدای والفجر8، شهدای گمنام والفجر، ساحل 
اروند، منطقه طائیه محل عملیات های بدر و خیبر، یادمان 
شهدای گمنام کربای5، محل عملیات نصر و شهدای دانشجو 

و منطقه شلمچه بازدید نمودند.

اصفهان- قاسم اسد- رهبر معظم اسامی 
سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی تولید-اشتغال 
نام نهادن��د لذا ما اعتقاد داری��م جهت تولیدات 
داخلی در تم��ام زمینه ها کیفیت بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت .وم��واد غذایی از تم��ام تولیدات 
دیگر داخلی با اهمیت ترمی باشد. زیرا سامت 
جسمی جامعه واشتغال الزمه آن سامتی نیروی 
کار انسانی اس��ت که سرمایه های این مرز وبوم 
محس��وب می گردد.      بدی��ن جهت تولیدات 

مواد غذایی  نه صرفا جهت فروش داخلی وصادرات باعث رقابت 

می گردد بلکه اس��تفاده از مواد غذایی س��الم 
 ب��رای تمام مردم کش��ورمان از هر گ��روه وهر 
طبقه ای��ی یک الزام قانونی واخاقی اس��ت . از 
این رو تمامی دس��ت ان��در کاران تولیدات مواد 
غذایی باید از استانداردهای الزم استفاده کرده 
وهر گونه اهمال وکاس��تی در ب��ه عمل آوردن 
فرآین��د مواد اولیه مواد غذایی تا انتها ی فرآیند 
گناهی نا بخش��ودنی اس��ت . زیرا اولین تهدید 
در سامت کودکان ،سالخوردگان وکلیه اقشار 
مردمی محس��وب می گردد. سامت جانی یک کشور با نگرش 

صحیح وعملکرد درست تولید کنندگان رابطه تنگاتنگ دارد . لذا 
ما تاش می کنیم به عنوان یک تولید کننده دربخش تولید مواد 
غذایی غیرگوشتی از جمله کنسرو جات مرباجات ،انواع سس ها 
وترشی جات در زمینه کیفیت با مواد اولیه مرغوب این مهم را به 
انجام رسانیم . امید است تمامی تولید کنندگان عزیز کشورمان 
ایران اسامی در این راستا قدمهای بلند وپر توان را بردارند ومثل 
همیش��ه برای آبادانی ایران عزیزمان ومردم سرزمینمان کوشا 

باشند .به امید آن روز.
سهراب عرب
رئیس هیات مدیره - شرکت فرآورده های غذایی محات )تک(

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت ام�روز- محمد مهدی 
شهریاری اس��تاندار آذربایجان غربی از پروژه های عرصه 
س��امت در شهرستان ارومیه بازدید کرد.   در این بازدید 
ک��ه دکتر جواد آقازاده رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدم��ات بهداش��تی درمان��ی آذربایجان غرب��ی و اعضای 
هیات رئیس��ه دانشگاه حضور داش��تند پروژه های توسعه 
بیمارستان امام خمینی )ره( ، آزمایشگاه رفرانس ، مجتمع 

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی تدبیر ، بیمارستان 
تخصص��ی و ف��وق تخصصی زنان ، توس��عه بیمارس��تان 
ش��هید مطهری و مجتمع خدمات س��امت باروری مادر 
مورد بازدید قرار گرفتند.   ش��هریاری همچنین در بخش 
اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( و بخش اطفال مرکز 
آموزشی درمانی شهید مطهری حضور یافته و با کارکنان ، 

پزشکان و پرستاران گفتگو کرد. 

کرم�ان- خبرنگار فرص�ت ام�روز- کارگاه قالی بافی انجمن 
نابینایان کرمان با حضور زهرا موسی پور، معاون فرهنگی و اجتماعی 
اس��تانداری، اعضای هیات مدیره انجمن نابینایان ،کارکنان معاونت 
اموراجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی کرمان، نابینایان و خانواده آنان 
و جمعی از خیرین و مسئولین شهر کرمان در محل بنیاد نیکوکاری 
تعاونی کار با افتخار ، چهارشنبه 8 آذرماه افتتاح گردید. این مراسم 
با تاوت  آیاتی از کام اهلل مجید توس��ط روش��ندل نادر سنجری و 
سرود ملی جمهوری اس��امی ایران و خواندن دکلمه توسط راضیه 
 سنجری آغاز شد.  دکتر جهانداری نایب رئیس انجمن نابینایان ضمن 

خوش آمدگویی به حضار، از منوچهر مظفری، اس��تاد فرش دانشگاه 
ش��هید باهنر کرمان که به عنوان اولین استاد توانمند در کشور که 

به نابینایان قالی بافی را آموزش داده اس��ت تشکر و قدردانی نمود و 
همچنین سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی و رئیس هیات 
مدیره انجمن نابینایان در رابطه با توانمند س��ازی نابینایان سخنانی 
ایراد  نمود. استاد منوچهر مظفری، استاد فرش دانشگاه باهنر کرمان 
در خصوص چگونگی آموزش قالی بافی به نابینایان توضیحاتی ارائه 
داد و بیان نمود که دخترش��ان، شیرین مظفری در این راه ایشان را 
همراهی نمودند و میراث دار آموزش قالی بافی به نابینایان می باشد. 
الزم به ذکر اس��ت ایشان در شروع کار با چشمان بسته خود، نقشه 

ایران را بافته تا بتواند قالی بافی به نابینایان را آموزش دهد.

گرگان- خبرن�گار فرصت امروز- مدی��رکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان گلس��تان گفت: وزش باد مهار آتش در 5 نقطه 
اس��تان را به تعویق انداخته اس��ت.ابوطالب قزلسفلو از آتش سوزی 
در عرصه های جنگلی گلس��تان خبر داد و اظهار کرد: ۱6  نقطه از 
این آتش سوزی که در شهرهای آزاد شهر، رامیان و کاله فعال بود، 
پس از تاش نیروهای منابع طبیعی،  کمک های مردمی و نیروهای 

امدادی مهار شد، اما آتش سوزی همچنان در پنج نقطه دیگر فعال 
است.وی افزود: بخش زیادی از اراضی آتش گرفته خاموش شده، اما 
صعب العبور بودن و وزش باد امکان سریع مهار آتش در دیگر نقاط 
را کند کرده است.مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه در این 
عملیات امکان استفاده از بالگرد آب پاش وجود ندارد، گفت: وزش باد و 
نامساعد بودن جو هوا در باال دست موجب شده تا بالگرد امکان حرکت 

در این نقاط را نداش��ته باشد و امروز فقط یک بالگرد برای مهارآتش 
در منطقه گالیکش، نیرو جابجا کرده است.قزلسفلو ادامه داد: تا کنون 
هیچ برآوردی از مساحت و میزان خسارت این آتش سوزی، حتی به 
صورت تقریبی اعام نش��ده است و مدیران دستگاه های مربوطه در 
حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به همراه معاون عمرانی استانداری 

در منطقه حضور دارند و پیگیر موضوع هستند.

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز-  مدی��ر کل کمیته امداد 
استان بوش��هر از ساخت ۱00 واحد مسکن ویژه مددجویان مناطق 
زلزله زده اس��تان کرمانشاه خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، احمد لطفی مدیر کل کمیته امداد، استان بوشهر در مصاحبه با 
صدا و سیمای مرکز بوشهر با بیان اینکه حادثه زلزله استان کرمانشاه 
کام همه مردم ایران را تلخ کرد، گفت: مردم اس��تان بوشهر از همان 
روزهای اولیه وقوع زلزله کمک های انسان دوستانه خود را برای کمک 
به هموطنان خود در مناطق زلزله زده ارس��ال کردند. وی با اشاره به 
اینکه تعداد زیادی از منازل هموطنان بر اثر زلزله از بین رفته است، 
گفت: در این فصل از س��رما و باران و برف نیاز هموطنان به مسکن 
بیش از دیگر کمک ها احساس می شود که باید برای آن چاره جویی 

کرد. وی خاطر نشان کرد: در همین راستا کمیته امداد استان بوشهر 
مکلف شده است ۱00 واحد مسکن ویژه مددجویان آسیب دیده در 
مناطق زلزله زده را بازسازی و ساخت کند که در این رابطه نیازمند 

مشارکت و همراهی مردم نیکوکار و خیران هم استانی هستیم. مدیر 
کل کمیته امداد استان بوش��هر با اشاره به فرا رسیدن فصل باران و 
سرمای شدید در منطقه کرمانشاه، خاطر نشان کرد: آسیب دیدگان 
این زلزله هم اکنون نیازمند وسایل گرمایشی مانند، بخاری، کانکس، 
پتو، چادر برزنتی و البسه گرم هستند که انتظار می رود مردم در تأمین 
این اقام مشارکت کنند. لطفی خاطر نشان کرد: به منظور مشارکت 
در س��اخت مسکن مددجویان زلزله زده کرمانشاهی مردم و خیران 
نیکوکار می توانند کمک های نقدی خود را از طریق شماره گیری کد 
آنی پرداخت #0۷۷*88۷۷* و شماره حساب  0۱05۷5۳98۲009 
به کمیته امداد اس��تان بوشهر تحویل دهند تا در کمترین زمان کار 

ساخت مسکن آنها به پایان برسد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

امضا تفاهم نامه علمی ، پژوهشی و فن آوری با دانشگاه آزاد اسالمی

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی:

سالمت جسم و روح کارکنان و خانواده های آنان مهمترین هدف شرکت در برنامه های ورزشی است 

بازدید کاروان راهیان نور بسیجیان فوالدهرمزگان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

اهمیت محصوالت غذایی در سالمت جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی:

بازدید استاندار آذربایجان غربی از پروژه های عرصه سالمت 

افتتاح کارگاه قالی بافی انجمن نابینایان کرمان

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

وزش باد مهار آتش در 5 نقطه گلستان را به تعویق انداخته است

کمیته امداد بوشهر 100 واحد مسکن برای مددجویان زلزله زده کرمانشاهی می سازد

مدیر کل منابع طبیعی گلستان:
1۸0 هکتار از جنگل های گلستان در آتش سوخت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلستان از سوختن ۱80 هکتار از عرصه های 
جنگلی گلس��تان در س��ه روز گذشته خبر داد.ابوطالب قزلسفلو ، با بیان اینکه آمارهای جدید حکایت از سوختن بخش وسیعی از 
عرصه های جنگلی دارد، گفت: متاسفانه به علت وزش باد شدید و صعب العبور بودن مناطق مورد حریق، آتش به حدی گسترش 
یافت که موجب از بین رفتن بخش زیادی از عرصه های جنگلی و گونه های گیاهی شده است.وی افزود: کمک های مردمی، نیروهای 
امدادی، بس��یجی، ارتش و منابع طبیعی با تاش ش��بانه روزی سعی در مهار آتش ها داشتند که پس از گذشت سه روز متوالی در 
مناطقی که تردد در آنها بسیار سخت بود، موفق به اطفای حریق شدند.قزلسفلو در پاسخ به این سوال که چرا مسئوالن این حوزه 
دیرهنگام متوجه وقوع آتش س��وزی ها می ش��وند، گفت: اداره کل منابع طبیعی همیشه در همان پنج دقیقه اول وقوع حادثه از آن 
مطلع می شود، اما به دلیل کمبود نیروهای گشت زنی و افروخته شدن آتش در مناطق باال دست، امکان دسترسی سریع برای مهار 
آن ممکن نیست.وی ادامه داد: در حال حاضر کارشناسان در حال شناسایی نوع گونه ها و درختان سوخته شده و میزان خسارت در 

مناطق سوخته شده هستند.  

دوگانه سوز کردن توربوپمپ 203 در منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- توربوپمپ ۲0۳ در منطقه خلیج فارس دوگانه سوز شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، رئیس واحد 
مهندس��ی ابزار دقیق و کنترل منطقه گفت: پس از بررسی های بعمل آمده و مطالعات فنی، وجود 
سیستم های مناسب جهت دوگانه سوزی توربوپمپ ۲0۳ تایید شد و طرح عملیاتی پروژه طبق برنامه 
زمان بندی شده مورد اجرا قرار گرفت. پدرام قاسمی هدف از اجرای این طرح را افزایش پایداری انتقال 
فرآورده های نفتی خط ۲6 اینچ منطقه خلیج فارس عنوان کرد و گفت : این پروژه با صرف ۲6۲0 
نفرساعت کار انجام شد که در نتیجه آن طرح توربوپمپ ۲0۳ قطب آباد به صورت کاما عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت. الزم به ذکر 
است با اجرای این پروژه عاوه بر افزایش انتقال فرآورده های نفتی در مصرف های حامل های انرژی نیز بهینه سازی صورت می گیرد.

زائر اولی های حرم رضوی از استان بوشهر به صورت رایگان به مشهد مقدس اعزام شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  اعزام ۱۲0 زائر اولی به مشهدمقدس دهم 
آذر ماه از محل عواید درآمد موقوفات صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر، مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر 
گفت: در راستای اجرای امینانه نیات واقفین از محل در آمد و عواید موقوفات، با 
نیت اعزام زائرین به حرم رضوی ۱۲0 نفر زائر اولی توسط سه دستگاه اتوبوس به 
مشهد مقدس دهم آذر ماه اعزام شدند وی افزود: این تعداد زائرکه بعضا اقشاربی 
بضاعت و کم درآمد جامعه هستند از بین خانواده شهدا ، خدام بقاع متبرکه، مربیان طرح تربیت حافظان قرآن کریم و همچنین 
خدام مساجد انتخاب شده اند. مرتضی محمدیان  افزود: امسال برای سال سوم طرح اعزام حرم رضوی توسط این اداره کل اجرا 
می گردد و کاروان مذکور همزمان  با میاد رس��ول اکرم)ص(وامام جعفرصادق)ع( به زیارت حرم رضوی وبقاع متبرکه مش��هد 

مقدس مشرف خواهند شد. 

مدیرکل راه آهن اراک خبر داد
)CTC( تجهیز ایستگاه مشک آباد اراک به سیستم کامپیوتری عالئمی

اراک- مینو رس�تمی - مدیرکل راه آهن اراک از تجهیز ایس��تگاه مش��ک آباد اراک به سیستم 
کامپیوتری عائمی )CTC( خبر داد. جال الدین کوکنار اظهار کرد: تاکنون سه ایستگاه سواریان، 
س��میه و نورآباد اراک مجهز به سیستم کامپیوتری عائمی )CTC( شده اند که با تجهیز ایستگاه 
مشک آباد تعداد ایستگاه های مجهز شده به این سیستم به چهار ایستگاه افزایش یافت. وی با اشاره به 
اینکه تجهیز ایستگاه ها به عائم CTC از سال گذشته در راه آهن اراک آغازشده است، افزود:  در مرحله 
نخست تجهیز ایستگاه ها به این سیستم قرار است مسیر های شمال به جنوب استان زیر پوشش این 
طرح قرار گیرند که در این راستا تجهیز شش ایستگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرکل راه آهن اراک بیان کرد:  هزینه تجهیز 

این سیستم ها در هر ایستگاه ۱۲ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اسامی تأمین می شود. 

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت
بازدید شورای همکاران کتابدار شرکت برق منطقه ای خوزستان از 

کتابخانه شرکت مناطق نفت خیز جنوب 
اهواز - شبنم قجاوند- شورای همکاران کتابدار شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کتابخانه 
تخصصی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بازدید و در جریان فعالیت های این کتابخانه قرار گرفتند. معصومه رضایی رئیس 
 پایگاه داده ها و کتابخانه های شرکت مناطق نفت خیز جنوب در این بازدید توضیحاتی در خصوص نوع منابع، نحوه اداره کتابخانه، 
نیاز س��نجی و خرید منابع، تامین و جذب بودجه، اش��تراک گذاری منابع از طریق اینترنت، امکانات کتابخانه مرکزی و پایگاه داده 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه دادند و در پایان با گروه بازدید کننده شرکت برق منطقه ای خوزستان به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. در ادامه این بازدید از قسمت های مختلف کتابخانه تخصصی شرکت مناطق نفت خیز جنوب بازدید و توضیحات مربوط 

به هر قسمت نیز توسط راهنمای مربوطه ارائه گردید. 

مشترکین گاز گیالن به مرز یک میلیون رسیدند 
 رش�ت-مهناز نوبری- حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان از جذب 5 هزار و پانصد مشترک جدید  در آبان ماه 
امسال خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان با اعام این خبر افزود: با جذب این تعداد مشترک مجموع مشترکین گاز در گیان 
به بیش از 995 هزار مش��ترک رس��یده است.مهندس اکبر ادامه داد: هم اکنون درصد بهره مندي شهري خانوارهاي شهري استان 
99.96 درصد مي باشد و با احتساب مشترکین جدید جذب شده در آبان ماه، درصد بهره مندي خانوارهاي روستایي گیان به 9۳ 
 درصد  رسیده است.وي ادامه داد: آمار جذب مشترک جدید بعلت نزدیک شدن به پایان عملیات گازرساني در استان در حال کاهش 
مي باشد و شرکت گاز استان گیان اولویت خود را ارتقاي سطح کیفي خدمات به مشترکین مانند اجراي پروژه قرائت و چاپ همزمان 
صورتحساب، سامانه رسیدگي به شکایات و .... قرار داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان در پایان اظهار داشت: افزوده شدن 
بر تعداد مشترکین گاز در استان به معناي افزایش مصرف گاز در استان مي باشد و ما از همه مشترکین عزیز تقاضا داریم تا با مصرف 

بهینه و ایمن گاز طبیعي ضمن افزایش پایداري جریان گاز، هزینه گاز کمتري را بر اقتصاد خانوار تحمیل نمایند.

براي دهمین سال پیاپي
آبفاي هرمزگان رتبه برتر حوزه آمار و فناوری اطالعات آب و فاضالب 

کشور را کسب کرد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز-  براي دهمین سال پیاپي، آبفاي هرمزگان رتبه برتر ارزیابی عملکرد حوزه آمار، فناوری اطاعات 
و GIS  ش��رکت های آب و فاضاب ش��هري و روستایي کش��ور را در سال 96 کسب کرد. مدیر آمار، فناوری اطاعات و سیستم های 
جغرافیایی آبفاي هرمزگان گفت: بر اساس نتایج ارزیابي عملکرد حوزه آمار، فناوري اطاعات وGIS  شرکت مهندسي آب و فاضاب 
کشور، این شرکت در این دوره از ارزیابی ها به صورت جامع در تمامی پنج حوزه وب سایت، نرم افزار، سخت افزار، شبکه و امنیت، آمار 
و اطاعات و حوزه GIS  توانست مقام برتر کشور را به خود اختصاص دهد. بهزاد کهورزاده افزود: در این دوره از ارزیابی ها شرکت های 
آب و فاضاب ش��هری و روس��تایی کشور براي اولین بار در پنج حوزه یاد شده با هم به رقابت پرداخته اند. وی اضافه کرد: برای ارزیابی 
شرکت های آب و فاضاب کشور و برای جمع بندی ارزیابی و گروه بندی شرکت ها بصورت کلی و به تفکیک هر حوزه و تحلیل وضعیت 
موجود از نرم افزار SPSS استفاده شده تا عاوه بر ترسیم نتایج واضح تر، امکان برنامه ریزي براي بهبود وضعیت موجود فراهم شود.  

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز:
تسطیح و شن ریزی بیش از 350 کیلومتر از مسیر خطوط لوله منطقه در 

هشت ماهه نخست سال 96
ساری - دهقان - مدیر منطقه 9 انتقال گاز گفت: تسطیح و شن ریزی بیش از ۳50 کیلومتر از مسیر خطوط لوله منطقه در 
هشت ماهه نخست سال جاری انجام شده است. رسول داودی نژاد با اشاره به پروژه های تسطیح و شن ریزی مسیر در خطوط لوله 
این منطقه اظهار کرد: پروژه های تسطیح و شن ریزی بیش از ۳50 کیلومتر از خطوط لوله منطقه در هشت ماهه نخست امسال 
انجام ش��ده اس��ت. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز افزود: شن ریزی موضعی 85 درصد از مسیر خط لوله ۳0 اینچ سرخس/ نکا 
از کیلومتر 56۲ الی 6۲۲ انجام گرفته است. وی به پاکسازی و تسطیح مسیر ۱۲4 کیلومتر از خط نکا / نور از مسیر خط کیلومتر 
 ۷98 الی 9۲۲ اش��اره کرد و گفت: حریم اختصاصی خط لوله 40 اینچ سراس��ری اول ) رش��ت – آلکام ( ۲0 درصد اجرایی شده و 
شن ریزی های موردی تسطیح و پاکسازی انجام شده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز همچنین از تسطیح مسیر کامل و 
 شن ریزی موضعی مسیر خط لوله 40 اینچ گاز وارداتی به طول 5 کیلومتر خبر داد و گفت: 54 کیلومتر از حریم اختصاصی خط لوله

 ۳0 اینچ الهیجان / رامسر تسطیح شده است.



خبرنامه ه��ا بی��ن تج��ارت و مخاطب��ان ارتباطاتی 
دوستانه برقرار می س��ازند، اطالعاتی ارزشمند فراهم 
می کنند، تجارت ش��مارا افراد ی��ادآوری می کنند. به 
گ��زارش هورموند خبرنامه ها می توانن��د موارد زیر را 

برای کسب وکار شما انجام دهند:
- ایجاد اعتبار و شهرت؛

- فراهم کردن ابزاری برای ارتباط مکرر؛
- رساندن خبرهای شرکت و تجارت شما؛

- پاسخگویی به س��ؤاالت، معموال در ستون سؤال 
و جواب؛

- پیش��نهاد هایی برای راهنمایی بیش��تر که منجر 
به افزایش اعتبار ش��رکت ش��ما و افزای��ش وفاداری 

مشتریان می شود؛
- اطالع رس��انی درب��اره مش��تریان، محص��والت و 

داستان هایی از موفقیت تان در کار؛
- انتقال اطالعات صنعت )البته با کسب اجازه(.

توصیههاییبرایبرنامهریزیخبرنامهها
خبرنامه ها تنها وقتی کارایی دارند که بر پایه ثبات 
و مان��دگاری، تولی��د و توزیع ش��وند، بنابراین قبل از 
شروع کار باید بدانید که مسئولیتی بلندمدت برعهده 
 گرفته ای��د. هنگام تصمیم گیری م��وارد زیر را در نظر 

بگیرید:
- هدف خبرنامه  خود را مش��خص کنید. آیا هدف 
آن برق��راری ارتباط��ی پویا با مش��تریان اس��ت یا به 
اشتراک گذاردن پیشنهاد ها ترویج کاال، یا می خواهید 
با ذکر داستان هایی از شرکت یا موفقیت های تجاری 
خود ب��ر اعتبارتان اضافه کنید؟ ممکن اس��ت یک یا 
چند هدف داشته باشید، به هرحال باید قبل از ارسال 

خبرنامه بدانید ازآنچه انتظاری دارید.
- مش��خص کنید چن��د وقت یک ب��ار می خواهید 

خبرنامه تولید و ارسال شود.
 توجه به دو مورد ضروری است؛ شما و کارکنان تان 

هرچن��د وقت یک ب��ار می توانید خبرنام��ه را تولید و 
ارسال کنید؟ مشتری شما هرچند وقت یک بار عالقه 

دارد از شما بشنود؟
- تصمیم بگیرید چه کسی قرار است خبرنامه شما 

را دریافت کند. 
می توانی��د کار را با فهرس��تی ش��امل مش��تریان، 
مش��تریان بالقوه، فروشندگان و دوستان تجاری خود 
شروع کنید. فهرست تان را با افزودن دعوت نامه هایی 
در نامه های مستقیم و سایر تالش های مستقیم برای 

جلب توجه مردم به خبرنامه گسترش دهید.
- بودج��ه خبرنامه را مش��خص کنید. چ��ه تعداد 
خبرنام��ه را هرچن��د وق��ت یک بار می فرس��تید؟ آیا 
می توانی��د ای��ن کار را با همراهی کارمندان ش��رکت 
انج��ام دهید یا به همکاری با ش��رکت های دیگر نیاز 
داری��د؟ هزینه ه��ا را ب��رآورد کنید و مطمئن ش��وید 

می توانید از پس آن برآیید.

برنامهریزیاستفادهازخبرنامههادرکسبوکار

مدرسه مدیریت

برایمطالعه846پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاسخکارشناس: متاس��فانه در جامعه مد شده 
اس��ت که افراد بدون اینکه به اصل کسب وکار توجه 
کنند، فقط به نوش��تن اپلیکیش��ن فک��ر می کنند. 
درصورت��ی که برای موفقیت، خود ایده و س��اختار 

کس��ب وکار باید درس��ت طراحی شود. باید به اصل 
تمایز در کس��ب و کار توجه کنید. منظور این است 
که کسب وکار شما چه ویژگی ای دارد که مشتریان 

را به سمت خود جذب کند.
 اپلیکیش��ن فقط یک ابزار اس��ت. بدون دانستن 
اینکه ش��ما دقیقا چه کاری می خواهید انجام دهید 

نمی توان اظهار نظر کرد که آیا شما موفق می شوید 
یا خیر.

 پیش��نهاد می کنم ابتدا طرح کس��ب و کار خود 
را بنویس��ید، تمایز خ��ود را با رقبا روش��ن کنید و 
واقع بینان��ه تصمی��م بگیرید. کم��ک گرفتن از یک 

مشاور متخصص را نیز به شما توصیه می کنیم. 

ساختاپلیکیشن

پرس�ش:مدتیاستبهفکرایجادیککس�بوکارازطریقیکاپلیکیشنهستم.بهنظرشماچقدراحتمالموفقیت
منوجوددارد؟ کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییککارآفرین)78(
رعایتاصلاثرمرکب

تو برای موفقیت در کس��ب و کار نیاز داری برخی 
از اص��ول و قواعد را بدانی تا ب��ا رعایت آنها  زمینه ها 
را ب��رای فت��ح قله ها فراهم کنی. یک��ی از عواملی که 
می تواند باعث موفقیت تو شود رعایت اصل سود یا اثر 
مرکب اس��ت. اصلی که بسیار حیرت آور است و حتی 

انیشتین نیز از آن به شگفتی یاد کرده است.
اگر تو با یک رقم مش��خصی مثال  5میلیون تومان  
کارت رو ش��روع کنی و بر این باور باشی که می توانی 
هر م��اه فرضا 10درصد بر اصل پول به عنوان س��ود 
بیفزایی و این اصل پول و سود را  تا 20سال برداشت 
نکنی به میلیاردها س��رمایه برس��ی و این عدد بسیار 

حیرت انگیز است.
برخی افراد که قدرت تحلیل  مس��ائل اقتصادی  را 
ندارند یا از س��واد مالی پایین تری برخوردار هس��تند 
هیچ گاه نمی توانند باور کنند که چگونه ممکن اس��ت 
ی��ک فرد  در مدت فرضا 20س��ال  به چنین ثروت و 

سرمایه عظیمی دست پیدا می کند.
 یک��ی از همس��ایه های قدیم ما هر وقت ماش��ین 
گران قیمت یا خانه ه��ای لوکس گران قیمتی می دید 
بی درنگ می گفت وقتی تو مملکت حس��اب و کتاب 

نباشد این جوری می شود.
یک��ی در قصر زندگ��ی می کند و دیگ��ری در یک 
حلبی آباد. وقتی از او می پرس��یدم که بر اساس کدام 
تحقیق به چنین نتایجی رس��یدی فورا خودش را به 
عن��وان  ی��ک آدم موفق مثال می زد ک��ه درآمد من 
از همه دوس��تان و اقوام بیش��تر اس��ت و در اداره به 
عنوان رئیس بیشترین حقوق و مزایا را دارم، اما  چرا 

همیشه 8 من گرو 9 است.  
ای��ن همس��ایه عزی��ز ب��ه دلی��ل س��واد مالی کم 
نمی توانس��ت یک محاس��به  س��اده را انج��ام بدهد، 
ب��ه همین دلیل از نظر او کس��انی که پول��دار بودند  
آدم هایی خالفکار و دزد بودند. زیرا از نظر او به دست 
آوردن چنی��ن م��ال و اموالی آن ه��م در مدت زمان 
کوتاه مانند 10 یا 20سال امر غریبی بود.  او می گفت 
من  ماهی 5میلیون تومان حقوق می گیرم اما چنین 
زندگی ای ندارم. او درس��ت می گفت، اما اصل س��ود 
مرکب را نمی دانس��ت. او اگر هم��ان 5میلیون تومان 
درآمد ش را تمام و کمال  در کسب و کاری با  سود 
10درصد س��رمایه گذاری می کرد ام��روز او هم جزو 

میلیاردهای ایران بود. 
تو ه��م می توانی در خلوت خود یک روز بنش��ینی 
و حس��اب و کتاب کنی که اگ��ر از این ماه 5میلیون 
تومان را در کس��ب و کاری سرمایه گذاری کنم و این 
کس��ب و کار ب��ه من ماهی 10درصد س��ود بدهد در 
پای��ان ماه اول 5میلیون و 500ه��زار تومان و در ماه 
دوم 6 میلی��ون و 50هزار تومان دارم و همین طور تا 
فرضا 120 ماه یا 240 ماه را حس��اب کن.  عددی که 

به دست می آید بسیار شگفت انگیز است. 
بنابرای��ن ب��رای موفقی��ت و کس��ب ث��روت باید با 
س��واد مالی مناسب وارد بازار ش��وی تا بتوانی شاهد 
ثروتمند ش��دن خودت ش��وی. یکی از آش��نایان ما 
همواره پس��رخاله اش را دزد معرفی می کند و به من 
می گوید چطور من که یک مغازه دارم و همس��رم نیز 
کار می کن��د هنوز مس��تاجرم، اما اون تا حاال س��ه تا 
آپارتم��ان خریده. من برای اینک��ه او را از این  تصور 
اش��تباه در بیاورم گفتم: تو پارس��ال برای خرید این 
اتومبیل چقدر هزینه کردی، گفت 78 میلیون تومان. 
ام��ا من نقدی که نخری��دم. 30میلیون را نقد دادم و 
بقی��ه را اقس��اطی پرداخت می کن��م. او دچار چند تا 
اش��تباه بود. اول اینکه او نمی داند اتومبیل س��رمایه 
نیس��ت، بلکه به قول کیو س��اکی هزینه اس��ت. دوم 
اینکه  به صورت اقس��اطی خریده اس��ت. یعنی  بابت 
باقی مانده قیمت اتومبیل به ش��رکت مربوطه س��ود 
می دهد و س��وم اینکه با قرض و قسط آرامش خود را  
از بین برده  و همواره نگران چک هایی  است که باید 
برای اتومبیلش بپردازد و طبیعی اس��ت که پسرخاله 
این آقا که هم س��ن و س��ال اوس��ت تا حاال چند تا 
آپارتمان و زمین خریده باش��د، اما او هنوز مس��تاجر 

باشد و نتواند قسط اتومبیلش را پرداخت کند. 
تو باید ب��اور کنی که برای موفقی��ت باید از قانون 
تکامل اس��تفاده کنی. یک انار زیبا و آبدار و توس��رخ 
ی��ک روزه انار نمی ش��ود ماه ها باید انتظار کش��ید تا 
چنین اناری از درختی خشکیده به ثمر نشیند. کسب 
ثروت از طریق کس��ب و کار هم همین گونه اس��ت؛ 
بای��د اصول و قواعد را براس��اس باورمندی به قوانین 
جهان رعایت کنی تا بتوانی به ثروت فراوان برسی  و 
 یکی از راه های کسب ثروت اجرای اصل اثر مرکب در 

کسب و کار است که معجزه  می کند.

پارساامیری
روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir
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چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4
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امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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تخته سیاه

اهمیتنخستینمشتریاناستارتآپ
خودرادستکمنگیرید

اولین مشتریان شما، مهم ترین آنها هستند. آنها می توانند 
به مشتریان وفادار شما تبدیل شوند و عامل توسعه کسب وکار 

شما باشند.
 اس��تارت آپ ها برای به دس��ت آوردن محصول اولیه خود 
بس��یار تالش می کنند تا این محصول ارزش��ی خلق کند که 
مش��تری بابت آن پ��ول پرداخت کند. در واق��ع آنها حداقل 

محصول قابل پذیرش خود را خلق کرده اند. 
شاید اولین مشتریان شما مهم ترین آنها باشند. آنها هستند 
که اولین س��رمایه را برای کسب وکار شما فراهم  و مشخص 
می کنند ش��ما در راه کسب وکارتان موفق می شوید یا نه. در 
این نوش��تار نکات مهمی پیرامون همین مش��تریان را بیان 

می کنیم.
به گ��زارش نوپانا، مش��تریان اولیه بهتری��ن بازخورد ها از 
محصول را به ش��ما می دهند و قطعا با دیگر مش��تریان شما 
ف��رق دارند. س��عی کنید محصول خ��ود را با قیمت کمتری 
به آنها بفروش��ید، زیرا ممکن اس��ت محصول اولیه ش��ما با 
مش��کالتی همراه ش��ود. به همین دلیل  هم که ش��ده سعی 

کنید تخفیف معقولی به آنها بدهید. 
ارتباط خود با مش��تریان اولیه را حفظ کنید. به بهانه های 
مختلف با آنها تماس بگیرید و تالش کنید باز خورد  از محصول 
دریافت کنید. این باز خورد ها توس��عه دهنده کسب وکار شما 
می ش��وند. بعد از مدتی سعی کنید دوباره به مشتریان اولیه 
خود محصول بفروش��ید. اگر آنه��ا از اولین خرید خود راضی 
باشند و شما پیشنهاد خوبی برای آنها داشته باشید باز  هم از 

شما خرید می کنند.
توجه داشته باش��ید که در زمان آغاز کسب وکار مشتریان 
شما اندک هستند، سعی کنید در همین زمان مسائل مربوط 
به مدیریت ارتباط با مشتریان را جدی بگیرید و پیرامون آن 

تمریناتی را داشته باشید.
به مشتریان اولیه خود خدمات پس از فروش عالی بدهید. 
این کار واحد خدمات پس از فروش ش��ما را تقویت می کند. 
همچنین در ش��روع کار محصول شما قطعا دچار مشکالتی 
خواهد ش��د که رفع کردن آنها وظیفه اصلی ش��ما است. در 
این باره واحد ارتباط با مش��تریان خود را جهت عذرخواهی 

هوشیار نگه دارید.
خالص��ه اینکه، مش��تریان اولیه ش��ما فرش��تگان نجات 
کس��ب وکار ش��ما هس��تند. از آنها به خوبی پذیرایی کنید و 
بهترین ها را به آنها ارائه دهید. آنها مبلغ کس��ب وکار شما در 
بازار خواهند بود و قطعا برای ش��ما مش��تریان جدید فراهم 

می کنند و چه چیزی از این بهتر؟

فروشآنالینتایر
ناماستارتاپ: هایپر تایر

hypertire.com :وبسایت
سالتاسیس: 1395

موض�وع: فروش آنالی��ن تایر و اولی��ن واحد نصب و 
باالنس تایر در محل
توضیحبیشتر:

هایپر تایر در س��ال 1395با ایده ای خالقانه برای ارائه 
خدماتی متفاوت در عرصه فروش اینترنتی الس��تیک در 
انواع برنده��ای ایرانی و خارجی به وج��ود آمد. عالوه بر 
امکان مقایس��ه الس��تیک با در نظر گرفتن 12 شاخص 
فنی و ظاهری، ویژگی متمایز این مجموعه ارائه خدماتی 
نوی��ن در زمینه نص��ب تایرهای عرضه ش��ده به صورت 
س��یار اس��ت. به کمک هایپر تایر زمان طالیی خود را به 
روش های س��نتی هدر نمی دهید، با هایپر تایر می توانید 
بدون اتالف وقت و با آسودگی از خرید آنالین خود لذت 
برده، تایرهای خریداری ش��ده را سریع تحویل بگیرید و 
برای اولین بار در ایران از نصب تایر خریداری ش��ده در 

محل دلخواه خود بهره مند شوید.
و اینک با گذش��ت کمتر از یک سال از شروع فعالیت 
هایپ��ر تایر، نس��ل دوم خودرو ه��ای خدماتی »نصب و 
باالنس س��یار الس��تیک در مح��ل« وارد چرخه فعالیت 

ناوگان هایپر تایر شد.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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