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الیحه بودجه سال 97 نشان می دهد

بازار ۴۰۰تریلیون تومانی
فرصت تازه بخش خصوصی

با اجرای سازوکار پیش بینی شده در الیحه بودجه سال 1397 فرصت های جدیدی برای فعاالن بخش خصوصی 
اعم از پیمانکاران، مش��اوران و نهادهای مالی برای حض��ور در فعالیت های اقتصادی به وجود خواهد آمد. در حال 
حاضر حدود 70 هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برآورد می شود برای تکمیل 

آنها اعتباری در حدود 400 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. اگر فرض کنیم روند اختصاص بودجه...

 معاون اول رئیس جمهور
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

 تاکید جهانگیری
بر حفظ امنیت سرمایه گذاری
3

3
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بودجه ۸ بانک دولتی و یک بانک بورسی برای سال 97 مشخص شد

 جزییات درآمد ۸5 هزار میلیاردی بانک ها
در الیحه بودجه 97

10 کتاب ضروری برای مدیران تازه کار
بزرگ ترین چالش های کارآفرینی  و راه حل آنها

چگونه در بازاریابی جهانی عرض اندام کنیم؟ 
پیشنهاد رد نشدنی فروش چیست؟  

مشخصات و ارزش هواخواهان برند
باید ها و نباید ها در فرآیند برندسازی شهری

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

تسال تراشه اختصاصی مبتنی  بر 
هوش مصنوعی می سازد
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محمدباقر نوبخت در نشسـت خبری بررسـی الیحه بودجه 
سال 1397 کل کشور در پاسـخ به سؤال خبرآنالین درباره 

اینکـه در تبصـره 19 الیحـه بودجـه قـرار اسـت 
یک سری مشوق هایی به بخش  خصوصی...

نوبخت در نشست خبری بررسی الیحه بودجه سال 97 
اعالم کرد

افزایش قیمت بنزین قطعی نیست

یادداشت
 بودجه 97؛ تیری که
باز هم به خطا می رود

بودجه سال 97 کل کشور از سوی 
رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد 
و تشریفات قانونی برای تصویب این 
بودجه که افزایش بیش از 100 هزار 
میلیارد ریالی دارد در کمیسیون های 
مختلف مجلس، کمیسیون تلفیق و 
در نهایت صح��ن علنی مجلس آغاز 
ش��ده و مقرر است تا پایان بهمن ماه 
بودجه به ش��ورای نگهب��ان برود و با 
تایید شورا، برای ابالغ به دولت ارسال 
شود. بودجه کل کشور برای نخستین 
بار پس از راه اندازی نظام بودجه ریزی 
در ایران، از س��اختار سنتی و قدیمی 
افزایش سنواتی فاصله گرفته است و 
قرار است براساس نظام عملکردی به 
مرحله اجرا درآید که نخستین ویژگی 
مثبت بودج��ه هم همین چرخش از 
س��اختاری قدیمی به ساختاری تازه 
و مناس��ب است. دلیل رویکرد دولت 
به س��مت نظام بودجه ریزی براساس 
عملکرد دستگاه ها، افزایش سنواتی به 
میزان 10 درصد در هر س��ال نسبت 
به سال پیشین بوده است، امری که 
در بودجه 97 هم رعایت نشده است 
و بودج��ه 10۸۵ تریلیون ریالی کل 
کش��ور در س��ال 9۶ با بیش از 100 
هزار میلیارد ریال به 1194 تریلیون 
ریال رسید که شاهد افزایشی حدود 

11 درصد است.
ادامه در همین صفحه

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه 

اتاق ایران

رئیس هیأت عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از گش��ایش یک میلیارد 
و ۸00 میلیون یورو تامین مالی چین و گش��ایش اعتبار 

برای طرح های معدنی و صنایع معدنی ایران خبر داد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مهدی کرباس��یان - مع��اون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت - در نشس��تی خبری پیش از 
افتتاح کارخانه آهن اس��فنجی شادگان در اهواز با اشاره 
به اینکه اولین جلس��ه س��تاد زنجیره فوالد برگزار شد، 
گفت: در جلس��ه ای که با حضور وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار ش��د، موضوعات مرب��وط به هدف گذاری 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در سال 1404 مورد بررسی 
قرار گرفت و این هدف به عنوان یک هدف گذاری عملی 
ارزیابی شد و دست اندرکاران زنجیره فوالد به تبادل نظر 

در خصوص مسائل مربوط به زنجیره فوالد پرداختند. 
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه این جلسات 
اس��تمرار خ��ود را حفظ کند، افزود: ش��رکت ملی فوالد 
ایرانی مس��ئولیت دائمی پیگیری مس��ائل حوزه زنجیره 
ف��والد و مساعد س��ازی زمینه تولید ای��ن محصول را در 
این س��تاد به عهده خواهد داش��ت.  رئیس هیأت عامل 
سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( همچنین با اش��اره به وضعیت صادرات فوالد 
از آغاز امس��ال ادامه داد: امسال صادرات فوالد ایران به 
بیش از 7میلیون تن افزایش خواهد یافت که این حاصل 

بهبود وضعیت تولید فوالدسازان است. 
کرباس��یان همچنین با اش��اره به افتتاح کارخانه آهن 
اسفنجی ش��ادگان به عنوان یکی از هفت طرح فوالدی 

پیگیری ش��ده توسط سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمیدرو(، بیان ک��رد: مالکیت 
۶۵درص��د از مجموعه ش��ادگان برای فوالد خوزس��تان 
است و 3۵درصد آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ایران )ایمی��درو( تعلق دارد که پس از 
بهره برداری کامل واحد احیای مس��تقیم و فوالدس��ازی 
این مجموعه به صورت کامل به فوالد خوزس��تان واگذار 
می شود.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: 
برای طرح های معدنی و صنایع معدنی در دست ساخت 
و توسعه یک میلیارد و ۸00 میلیون یورو از طرف چین 
تامی��ن مالی ش��ده و به همی��ن مقدار گش��ایش اعتبار 
صورت گرفته اس��ت که باعث  شده برای ادامه طرح هایی 

مانند آهن اسفنجی شادگان نگرانی نداشته باشیم. 

گشایش 1.۸ میلیارد یورو اعتبار چینی برای طرح های معدنی

جناب آقای جادری
استاندار سابق هرمزگان و نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت می گویم
و از درگاه احدیت برای آن مرحوم علو درجات مسئلت دارم.

علیرضا روغنیان

بازتاب تقدیم الیحه بودجه سال 97 از سوی دولت به مجلس در رسانه های خارجی

اقتصاد ایران و اولویت های روحانی
تقدیم الیحه بودجه 97 از س��وی »حس��ن روحانی« 
رئیس جمهور به مجلس ش��ورای اسالمی در رسانه های 
خارج��ی نیز بازتاب یافته اس��ت. خبرگزاری »رویترز« 
در این  باره می نویسد: »حسن روحانی رئیس جمهوری 
ای��ران روز یکش��نبه، محافظه کارانه ترین بودجه دولتی 
را ب��ه ارزش 104میلی��ارد دالر پیش��نهاد داد. روحانی 
اعالم ک��رده که پیش نوی��س بودجه برای س��ال مالی 
ای��ران ک��ه از ۲1 مارس آین��ده آغاز می ش��ود 3.۶۸1 
تریلیون ری��ال )103.9 میلیارد دالر( بدون احتس��اب 
هزینه ه��ای نهادهای دولتی اس��ت. این میزان ۶درصد 
باالتر از برنامه بودجه برای س��ال کنونی اس��ت. با این 
ح��ال، از آنجای��ی که ن��رخ تورم نزدیک ب��ه 10درصد 
ش��ده اس��ت به نظر می رس��د سیاس��ت گذاری بودجه 
مالی ای که اکنون ارائه ش��ده محافظه کارانه ترین برنامه 
در نظر گرفته ش��ده روحانی از س��ال ۲013 میالدی به 
این سو اس��ت. روحانی در سخنرانی ای که از تلویزیون 
به صورت زنده پخش ش��د، گف��ت که این بودجه برای 
از بین  ب��ردن کامل فقر، ایجاد اش��تغال کامل و ایجاد 
عدالت اجتماع��ی کارآمد خواهد بود.« رویترز در ادامه 
اشاره می کند که پس از سال ها جنگ و تحریم، اقتصاد 
ای��ران در س��ال ۲01۶ میالدی پس از برداشته ش��دن 
محدودیت ها ب��ه دنبال توافق هس��ته ای با قدرت های 
جهان��ی افزایش یافت. طبق گفت��ه صندوق بین المللی 
پ��ول، تولی��د ناخالص داخلی ایران در س��ال گذش��ته 
افزایش��ی 1۲.۵درصدی داش��ته اس��ت. اما این جهش 
در رش��د تقریبا به طور کامل ناش��ی از رش��د در بخش 
نف��ت بوده اس��ت چرا که ایران توانس��ت صادرات نفت 
خ��ود را افزایش دهد، اما در س��ایر حوزه های اقتصادی 
که بیش��تر برای رف��اه مردم ایران اهمی��ت دارد بهبود 

وضعیت بسیار کمتر بوده است. صندوق بین الملل پول 
برای س��ال جاری تنها رش��د 3.۵درصد را تخمین زده 
اس��ت.« رویترز در ادامه اشاره می کند که بیکاری هنوز 
هم اصلی ترین مش��کل اقتصاد ایران است و می افزاید: 
»نرخ بیکاری به طور رس��می 1۲.۵درصد اعالم شده و 
یک��ی از دالی��ل اصلی نگرانی عمومی اس��ت و روحانی 
در س��خنرانی خود اظهار داشت که س��ال آینده ۸40 
ه��زار نفر به بازار کار وارد خواهند ش��د. روحانی تحت 
فشار است تا رشد اقتصادی افزایش یابد و میزان شغل 
بیش��تری ایجاد شود. این فشار از سوی مخالفان اوست 
که مخال��ف توافق هس��ته ای بوده اند. آن��ان می گویند 
پ��س از لغو تحریم ه��ا اس��تانداردهای زندگ��ی مردم 
تغییر چش��مگیری نکرده است. ترامپ رئیس جمهوری 
آمری��کا نیز که رویکرد خصمانه ای نس��بت به ایران در 
پیش گرفته اس��ت می گوید برنامه موش��کی ایران باید 
محدود ش��ود و قصد دارد ایران را به خاطر ایفای نقش 
در یمن و س��وریه مجازات کند. ترامپ همچنین علیه 
توافق هس��ته ای گام برداش��ته اس��ت آن ه��م با عدم 
پذی��رش پایبندی ایران به برجام و از کنگره خواس��ته 
ت��ا تحریم ه��ای جدی��دی را اعمال کند. ای��ن موضوع 
می توان��د تهدیدی برای بس��یاری از بانک های خارجی 
و ش��رکت ها و مانعی برای جلوگی��ری از انجام تجارت 
آنان با ایران باشد. همانطور که در سال های گذشته نیز 
این گونه بوده اس��ت. بودجه پیشنهادی درباره هزینه ها 
و درآمدها به نوسانات قیمت نفت بستگی دارد. بودجه 
س��ال آینده بر پایه فروش نفت بشکه ای ۵۵ دالر بسته 
شده است که بیش از ۵0 دالر فرض شده برای بودجه 
س��ال جاری اس��ت. در بودجه در نظر گرفته شده تازه 
ب��ه ش��رکت و نهادهای دولت��ی 11.949 تریلیون دالر 

می رس��د. پیش نویس بودجه باید به تصویب مجلس و 
تایید شورای نگهبان برسد.« شبکه خبری »بلومبرگ« 
نیز با انتشار گزارشی در این باره اشاره می کند که ایجاد 
ش��غل و اصالحات در نظام بانکی اهداف اصلی روحانی 
را در تنظیم بودجه س��ال جاری تشکیل می دهند. این 
ش��بکه خبری می نویسد: »حس��ن روحانی پیش نویس 
بودجه ای را به مجلس تقدیم کرده اس��ت که در حدود 
100 میلیارد دالر آن برای برنامه های خدمات عمومی 
در نظر گرفته ش��ده اند؛ آن هم با اولویت ایجاد اشتغال، 
حل بحران بانکی و معرفی یک برنامه امنیت اجتماعی 
جدید. روحانی به قانونگ��ذاران ایرانی گفت که بودجه 
براساس پیش بینی قیمت نفت بشکه ای ۵۵ دالر بسته 
ش��ده اس��ت. او گفت که بانک های باید از فعالیت های 
تجاری خود خارج ش��وند و به فعالیت های سنتی خود 
ک��ه همانا ارائه وام اس��ت بپردازن��د. او وعده اختصاص 
بیش از 3 میلیارد دالر را برای کمک به بانک ها داد آن 
هم به منظور جبران وام های نامناسب و جبران اقدامات 
وام دهن��دگان غیرمجاز.« این ش��بکه خب��ری در ادامه 
می نویس��د: »پیش نویس باید مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد و توس��ط مجلس تصویب ش��ود. در بودجه جدید 
افزایش قابل توجهی در هزینه و وظایف مرتبط با ثبت 
خودروها و مالیات بر خروج از کشور در نظر گرفته شده 
است. روحانی در س��خنرانی در جمع نمایندگان گفت 
ک��ه ایران به پایبندی خود به برج��ام و ادامه مذاکرات 
هس��ته ای با قدرت های جهانی تداوم خواهد بخشید.« 
بلومبرگ در پایان می نویس��د که روحانی گفته بودجه 
س��ال آینده موضوع بیکاری را دربر می گیرد و به دنبال 
آن هم��ه خانواده ه��ای فقیر با حداقل��ی از یک زندگی 
سالم و برنامه امنیت اجتماعی برخوردار خواهند شد. 

ادامه از همین صفحه
افزای��ش درآمدهای دول��ت و به دنب��ال آن افزایش 
هزینه ه��ای دول��ت ه��م از جمله دالیل ای��ن افزایش 
بودجه بوده اس��ت و هر چند که تالش ش��ده اس��ت 
تا بودجه براس��اس عملکرد دس��تگاه ها تدوین ش��ود، 
اما به ج��ز موظف کردن دس��تگاه  های اجرایی به ارائه 
گزارش های س��ه ماهه برای دریاف��ت بودجه فصل بعد 
و تامی��ن بخش��ی از هزینه ه��ای دس��تگاه ها از طریق 
صرفه جوی��ی، بیش��تر بودجه س��ال 97 ه��م همچون 

بودجه 9۶ تغییرات چندانی نداشته است.
نکته اساس��ی که می تواند مش��کلی بزرگ در عرصه 
بودجه ریزی عملیاتی ایجاد کند، بوروکراس��ی پیچیده 
اداری است که دستگاه های دولتی درگیر آن هستند. 
من��وط کردن بودجه س��ه ماهه به گ��زارش عملکرد، 
یعن��ی دس��تگاه های دولتی را موظف ک��ردن به تهیه 
گزارش هایی که مرتب باید تهیه شود. این امر با توجه 
به س��ابقه دس��تگاه های اجرایی در کندی رس��یدگی 
به ام��ور اجرایی ک��ه گاهی برخی از درخواس��ت ها و 
بخشنامه ها ماه ها طول می کشد تا در چرخه اداری به 
مقصود برسد و سرانجامی پیدا کند، یعنی دستگاه های 
اجرای��ی را درگی��ر موضوع��ی تازه کردن ک��ه وقت و 

هزینه های بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.
ادامه وابستگی بودجه به نفت با وجود افزایش 1۲هزار 
میلیارد تومانی سهم مالیات از بودجه )1۲۸ هزار میلیارد 
تومان در مقایسه با 11۶ هزار میلیارد تومان سال 9۶( و 
تعیین قیم��ت ۵۵ دالری نفت در بودجه و پایین آوردن 
نرخ دالر در بودجه تا س��قف 3۵00 تومان برای هر دالر 
)در حال��ی که دالر در حال حاضر ح��دود 4۲00 تومان 
اس��ت و حتی نرخ دولتی دالر هم حدود 4100 اس��ت( 
نش��ان می دهد که بودجه چندان هم تغییراتی نداش��ته 

است و مشکالت پیشین همچنان در بودجه وجود دارد.
یک��ی از امیدهای دولت در تعیین نرخ ارز در حدود 
قیمت��ی 3۵00 تومان ب��رای س��ال 97، حبابی بودن 
قیم��ت دالر در بازار ارزی در این روزهاس��ت. به باور 
دولتم��ردان، دالر به دلیل تحوالت جهانی در آس��تانه 
س��ال نو میالدی دچار حباب قیمتی ش��ده است و از 
بعد از س��ال نو میالدی و در ماه های بهمن و اسفند از 
نقطه اوج کنونی پایی��ن خواهد آمد و حبابش خواهد 
شکست. البته بخش خصوصی هم این امید را دارد که 

این حباب بشکند و دالر روی رقم واقعی خود بایستد، 
چرا که نوس��انات ارزی برای اقتص��اد تاحدودی ناآرام 
ما، خطرناک تلقی می شود و می تواند باعث تکانه های 

شدیدی در دیگر حوزه ها شود.
تجربه اقتصادی ما در دو دهه گذشته نشان داده است 
که بازار با نوس��انات موجود کنار می آید و از رقم کنونی 
پایین نیاید، چنین امری باعث خواهد شد تا برنامه های 
دولت در زمینه تحقق درآمدهای ارزی دچار نوسان شده 
و توقعات بودجه ای محقق نشود. البته تفاوت نرخ اعالمی 
دول��ت برای بودجه س��ال آینده و نرخ موج��ود در بازار 
می تواند برای اقتصاد ما خوشایند نباشد، چراکه می تواند 
بازار را به س��مت فعالیت های کاذب و حبابی بکش��اند و 
رسما بحران هایی از جمله بحران های پیشین در بازارهای 

سکه و ارز را دامن بزند.
یک��ی از مهم ترین ش��عارهای دول��ت دوازدهم اقتصاد 
صادرات محور بود که هم در برنامه شش��م توس��عه و هم 
در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده 
اس��ت. در حوزه صادرات اگرچه دو س��الی با مثبت شدن 
تراز تجاری، چشم اندازهای امیدبخشی برای اقتصاد ایران 
دیده ش��د، اما مبتنی بودن صادرات به نفت و محصوالت 
نفتی و گازی و نوس��انات این عرصه باعث ش��د در نیمه 
نخست سال جاری شاهد منفی شدن این روند باشیم. این 
امر نش��ان داد که دولت برنامه جدی در این عرصه ندارد 
و برای س��ال 97 هم چشم انداز روش��نی دیده نمی شود. 
چنانچه درآمدهای حاصل از اصالح قیمت ها و کمک های 
صندوق توس��عه ملی به بخش ص��ادرات به معنای واقعی 
تحق��ق یاب��د و واردات به معن��ای واقعی کنت��رل و تحت 
نظ��ارت قرار گی��رد، می توان ب��ه توان صادراتی کش��ور 
اطمینان کرد و ش��اهد تحوالت بزرگی در این عرصه بود. 
این امر منوط به برنامه جدی دولت در این عرصه اس��ت. 
دولت با اس��تناد به تحقق 94 تا 9۸ درصدی بودجه س��ال 
9۵) براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه( و امید به تحقق 
این میزان در بودجه س��ال 9۶، تالش دارد تا این باور را به 
بودجه س��ال 97 هم گره بزند و از این رو با کاهش برخی از 
فصل های بودجه از جمله بودجه های عمرانی، کاهش بودجه 
یارانه های نق��دی و غیرنقدی خانواره��ا از حدود 4۶ به۲3 
هزارمیلیارد تومان، افزایش هزینه های دولت، مالیات و برخی 

دیگر از فصل های بودجه را رقم بزند.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

بودجه 97؛ تیری که باز هم به خطا می رود



نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
خبری بررس��ی الیح��ه بودجه 
سال 1397 کل کشور در پاسخ 
ب��ه س��ؤال خبرآنالی��ن درباره 
اینک��ه در تبص��ره 19 الیح��ه 
بودج��ه قرار اس��ت یک س��ری 
بخش  خصوصی  به  مشوق هایی 
داده شود، این مشوق ها چیست 
و آیا دول��ت می خواهد قیمت ها 
را آزاد کن��د؟ تصری��ح کرد: ما 
بخش  خصوص��ی را می خواهیم 
در طرح ه��ا بیاوری��م؛ معقول و 
معم��ول این اس��ت ک��ه از این 
سرمایه گذاری سودی هم بخش  
خصوصی داشته باشد. پروژه ای 
ک��ه محصولی را ارائ��ه می کند، 
اگ��ر از س��وی دول��ت باش��د، 
ممکن اس��ت رایگان باش��د، اما 
وقتی بخ��ش  خصوصی می آید، 
شرایط فرق می کند. وی متذکر 
ش��د: دو پیش بین��ی داش��تیم؛ 
یکی اینکه ب��ه بخش  خصوصی 
بگویی��م مابه التف��اوت قیمت را 
م��ا می پردازیم. از س��وی دیگر، 
دو نوع پ��روژه وجود دارد؛ یکی 
پروژه دولتی اس��ت. یک بخش  
خصوصی می گوید من می توانم 
ما  بنابراین  کنم،  سرمایه گذاری 
اجازه می دهیم قیمت را از مردم 
دریافت کند. مثاًل آزادراه تهران 
به کرج وجود دارد و کسی بگوید 
راه زیرزمینی بزنم. ما خدمتی از 
دولت را کم نمی کنیم. در کاری 
بخ��ش  خصوص��ی می خواه��د 
انج��ام ده��د مش��وق ها معقول 
و معم��ول اس��ت. به گ��زارش 
خبرآنالین، معاون رئیس جمهور 
بیان ک��رد:  در تبص��ره 19 که 
عمدتا مشارکت ها به این شیوه 
اس��ت، با بخ��ش  خصوصی در 
متن هم فک��ری کردیم و هم با 
دس��تگاه های نظارت��ی دولتی و 

فرادولتی مشورت کردیم. 
حذف ۳۱ میلیون نفر از 

یارانه قطعی نیست
نوبخت در پاس��خ به پرسش 

دیگر خبرآنالی��ن درباره حذف 
داش��ت:  اظه��ار  یارانه بگی��ران 
روش  دو  یارانه ه��ا  درب��اره 
وج��ود دارد؛ یکی اینک��ه یارانه 
غیرنیازمن��دان را قطع کنیم یا 
اینکه به کس��انی ک��ه نیازمند 
وی  بدهی��م.  یاران��ه  هس��تند، 
اف��زود:  باید شناس��ایی صورت 
گیرد، ب��رای ای��ن کار نیازمند 
ب��ا مجل��س هس��تیم.  تواف��ق 
حذف 31 میلی��ون نفر از یارانه 
قطعی نیس��ت. رئیس س��ازمان 
برنامه و بودج��ه عنوان کرد: ما 
پیش بینی هایی داریم، اما اینکه 
ای��ن پیش بینی ها چ��ه خواهد 
ب��ود و جامعه هدف چه تغییری 
می کند، باید منتظر بود. باید با 
مجلس به یک سازوکار مشخص 
برسیم. همیشه این انتقاد وجود 
داش��ته که چرا ب��ه ثروتمندان 
یارانه می دهید. س��ازوکاری که 
در تبصره 14 مش��خص کردیم، 
معط��وف ش��دیم ب��ه اینکه به 
نیازمن��دان یارانه بدهیم. ضمن 
اینکه یارانه هیچ فرد نیازمندی 

در سال 97 حذف نمی شود. 
تکذیب افزایش قیمت بنزین

نوبخت در پاس��خ به پرسش 
احتم��ال  درب��اره  خبرآنالی��ن 
افزای��ش قیمت بنزی��ن تصریح 
ک��رد:  در بودج��ه امس��ال در 
خصوص حامل ه��ای انرژی 32 
ه��زار میلی��ارد توم��ان از محل 
افزای��ش حامل های انرژی گفته 
بودی��م، اما مجلس ت��ا 48 هزار 
میلیارد تومان ب��ه ما مجوز داد 
که افزایش داش��ته بود، اما ما از 
این مجوز استفاده نکردیم. وی 
با اشاره به خبرهای منتشر شده 
قیمت  افزایش  احتم��ال  درباره 
بنزی��ن، متذکر ش��د: خبرهای 
مجعول زیاد است. از این دست 
حرف ه��ا زی��اد اس��ت و قطعی 
نیست. گمانه زنی است. مطمئن 
باشید هر اتفاقی بخواهد بیفتد، 

اعالم می کنیم. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره 
در  بخش خصوص��ی  مش��ارکت 
طرح های عمران��ی و عدم تحقق 
بودجه طرح های عمرانی، متذکر 
ش��د:  در حال حاضر بیش از 30 
ه��زار میلیارد توم��ان تخصیص 
پی��دا کرده اس��ت. ام��ا االن در 
انتشار اوراق یک زمان بندی قائل 
شده اس��ت. معاون رئیس جمهور 
ادام��ه داد: پارس��ال ب��ه دلی��ل 
اینکه عمدتا از اس��ناد اس��تفاده 
کردی��م، به ط��ور عم��ده پول در 
بهمن و اسفند داده شد. نوبخت 
گف��ت:  از آنجایی ک��ه موفقیت 
دول��ت ب��ا ش��اخص هایی که در 
رشد اقتصادی و اش��تغال ایجاد 
می ش��ود، خود را نشان می دهد، 
بنابرای��ن دولت ت��الش می کند 
برنامه های خود را به خوبی اجرا 
کن��د و وعده هایی را ک��ه داده، 

پاسخگو باشد. 
چرا صداوسیما جزو موارد 

مصرف صندوق توسعه ملی 
قرار گرفت؟ 

وی در پاسخ به سؤال دیگری 
با اشاره به اینکه چرا صداوسیما 
ج��زو م��وارد مص��رف صندوق 
توس��عه ملی قرار گرفته است؟  
افزود: در ارتباط با اینکه بعضی 
از ارقامی که به دستگاهی داده 
ش��ده، در بودج��ه امس��ال هم 
هس��ت و مجلس ای��ن را اضافه 
کرده و گذاش��ته است. کل این 
اعداد و ارقام را مجلس حس��ب 
و ضرورت گذاش��ته  مصلح��ت 
است. توسعه مکران، پسماندها، 
ش��بکه حم��ل ونق��ل ریل��ی و 
آبیاری را دولت گذاشته است. 
چرا کف معافیت مالیاتی 
حقوق افزایش نیافت؟ 

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به سؤالی درباره افزایش 
10درصدی حق��وق کارکنان و 
عدم تغییر کف معافیت مالیاتی، 
عنوان کرد: سال گذشته میزان 
معافی��ت یک میلی��ون و 500 

هزار تومان بود که اعالم کردیم، 
اما مجلس در اقدامی که به طور 
حتم حکیمانه و مصلحت گرایانه 
ب��وده، 500هزار توم��ان به آن 
اضاف��ه ک��رد. به همی��ن جهت 
چون پارسال رش��د کافی دیده 
ش��ده بود، امس��ال این رشد را 
ندیدیم. نوبخت تصریح کرد:  ما 
اعالم کردیم که 10درصد اضافه 
حق��وق کارکن��ان را خواهی��م 
داش��ت. وی همچنی��ن درباره 
ح��ذف 31میلی��ون یارانه بگیر، 
متذک��ر ش��د:  اع��داد و ارق��ام 
در تبص��ره 14 الیح��ه بودج��ه 
می تواند تغیی��ر کند. از آنجایی 
که مجلس همیش��ه با حکمت 
و مصلح��ت و کرام��ت برخورد 
می کن��د، ای��ن اع��داد و ارق��ام 

همیشه افزوده می شود. 
سرنوشت بیمه سالمت

معاون رئیس جمهور در پاسخ 
ب��ه اینکه آیا دول��ت به تعهدی 
ک��ه در خصوص بیمه س��المت 
گفته بود، عم��ل می کند؟ بیان 
کرد: حتما، کمااینکه در بودجه 
میلیارد  س��ال جاری 10 ه��زار 

تومان بود. 
چرا عوارض خروج از کشور 

۳ برابر شد؟ 
نوبخ��ت درب��اره افزایش اخذ 
عوارض خروج از کش��ور، اظهار 
داش��ت: در خص��وص ع��وارض 
خ��روج از کش��ور کام��اًل قاب��ل 
بررسی اس��ت که همه کشورها 
رقم��ی را برای ع��وارض در نظر 
می گیرن��د. ای��ن ی��ک مس��ئله 
معم��ول اس��ت. در ای��ران نی��ز 
عمده کس��انی که  )9میلیون و 
200هزار نفر( سفرهای سیاحتی 
و زیارتی می کنند، باید این رقم 
را بدهند. وی افزود:  ما کشوری 
گردشگر و گردش پذیر هستیم. 

آث��ار باس��تانی کش��ور نیاز به 
مرم��ت و بازس��ازی دارن��د و به 
همین جهت در بودجه امس��ال 
افزایش عوارض خروج از کش��ور 

را داشتیم. همه تالش این است 
که بتوانی��م از هر ظرفیتی برای 
اس��تفاده  گردش��گری  توس��عه 
کنی��م. اگ��ر بودجه را نی��ز نگاه 
نیز  بودجه گردش��گری  کنی��د، 
افزایش داشته و چهار برابر شده 
اس��ت. رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه عنوان کرد: اینکه عوارض 
برای کس��انی که چند بار س��فر 
می کنن��د، افزای��ش یافته، برای 
این است که این افراد به توسعه 

گردشگری بیشتر کمک کنند. 
قیمت ارز چگونه کنترل 

می شود؟ 
نوبخت در پاس��خ به س��ؤالی 
درب��اره ن��رخ ارز در بودج��ه و 
ارز،  یکسان س��ازی  سیاس��ت 
تصریح کرد:  یکسان سازی نرخ 
ارز سیاست دولت است و زمانی 
اجرا خواهد شد که زمینه هایش 

وجود داشته باشد. 
اینک��ه  جه��ت  همی��ن  ب��ه 
سیاست یکسان س��ازی نرخ ارز 
که سیاس��ت تقریباً س��ال های 
اس��ت، حتماً  گذش��ته دول��ت 
بس��تگی به ش��رایطی دارد که 
باید فراه��م ش��ود. وی متذکر 
ش��د: اینک��ه چ��را دالر 3500 
تومان انتخاب کردیم و قیمت ها 
در بازار باالس��ت، م��ا که خود 
را با ب��ازار و صرافی ه��ا تطبیق 

نمی دهیم.
 فکر می کنیم ما نباید به بازار 
عالم��ت دهیم ک��ه می خواهیم 
براب��ری ری��ال و دالر را به نفع 
مع��اون  بدهی��م.  تغیی��ر  دالر 
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: آنچه 
ب��رای ما مه��م اس��ت، مصالح 
کشور است. مصلحت کشور در 

تضعیف پول ملی نیست.
 ما دالر را به قیمت مبادله ای 
ارائ��ه می کنیم؛  پول صرافی که 
ب��ه جیب ما نم��ی رود. ما که به 
دنب��ال ثبات اقتص��ادی و مهار 
تورم هس��تیم، از تضعیف ریال 

ضرر می کنیم. 

نوبخت در نشست خبری بررسی الیحه بودجه سال 97 اعالم کرد

افزایش قیمت بنزین قطعی نیست

رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران 
تأثیر فس��اد بر می��زان تجارت 
کش��ور را تش��ریح و تصری��ح 
ک��رد که برای مبارزه با فس��اد 
نیازمند اقدامات جدی هستیم، 
به ط��وری که بای��د هزینه های 
ارت��کاب فس��اد را باال ب��رد. به 
گ��زارش ایس��نا، غالمحس��ین 
ش��افعی در همای��ش مب��ارزه 
با فس��اد روز گذش��ته در اتاق 
ش��د،  برگزار  تهران  بازرگان��ی 
گف��ت: گس��تردگی کانون های 
فساد و شروع آن لزوم اقدامات 
جدی  را ب��رای حل این معضل 
به وجود آورده اس��ت. طبیعتا 
فس��اد پیامده��ای اقتص��ادی، 

اجتماعی و سیاسی گسترده ای 
دارد که می تواند مسیر توسعه 
اقتص��ادی را منحرف کند. وی 
تصری��ح کرد: تضعی��ف امنیت 
فعالیت های  افزایش  اقتصادی، 
زیرزمین��ی، معض��الت موجود 
و  س��رمایه گذاری  بخ��ش  در 
معامالت،  هزینه ه��ای  افزایش 
بخش کوچکی از آثار فس��اد به 
حس��اب می آید. فس��اد اعتماد 
عموم��ی را از بی��ن می ب��رد و 
به  را  اجتماع��ی  س��رمایه های 
ناب��ودی می کش��اند. مطالعات 
مختلف نش��ان می دهد فس��اد 
اداری می تواند رشد سرانه یک 
کش��ور را بین یک ت��ا 7درصد 

کاه��ش ده��د و کاه��ش یک 
درصدی فس��اد می تواند باعث 
افزایش 3.53 درصدی صادرات 
اتاق  رئی��س  کش��ورها ش��ود. 
بازرگانی ایران ادامه داد: شاهد 
ای��ن هس��تیم ک��ه هزینه های 
ب��ه  فس��ادآلود  رفتاره��ای 
ش��یوه های مختلف به جامعه و 
به وی��ژه فعاالن اقتصادی واقعی 
که ب��ه ص��ورت ش��فاف عمل 
می کنند، تحمیل می ش��ود. در 
چنی��ن ش��رایطی فعالیت های 
ب��ه فعالیت های مولد  غیرمولد 
ترجیح داده می شود. همچنین 
بنگاه ه��ای  ش��رایط  ای��ن  در 
اقتصادی غالبا ب��ه جای اینکه 

درصدد بهبود بهره وری باشند، 
در ت��الش ب��رای دس��تیابی به 
مجوزهای خاص قرار می گیرند. 
یعنی انگیزه کافی برای ارتقای 
نمی گی��رد.  به��ره وری ش��کل 
زیادی  بخش  می شود  مشاهده 
از بنگاه هایی که در س��ال های 
کارایی  گرفته اند،  ش��کل  اخیر 
چندان��ی ندارن��د و عماًل باعث 

رانت و فساد می شوند. 
در ح��ال حاض��ر فس��اد ب��ه 
صورت سیس��تماتیک ش��ده و 
ریشه گرفته است. از این جهت 
نیازمند توج��ه جدی و اقدامی 

اساسی است. 
ام��روز  ک��رد:  تصری��ح  وی 

دیگر، س��قوط  بزرگ  مش��کل 
اخالقی اس��ت که کسی به آن 
توجه ن��دارد. در بخش خصوصی 
نیز باید توجه جدی به این موضوع 
داشته باشیم و باید رعایت مسائل 
اخالق حرفه ای را حکمفرما کنیم، 
چراکه اگر مسائل اخالقی در بخش  
خصوصی رعایت می ش��ود، اعتماد 
حاکمیت به بخ��ش  خصوصی باال 
م��ی رود، بنابرای��ن نی��از داریم که 
آیین نامه اخالق حرفه ای کسب وکار 
در بخش  خصوصی را تدوین کنیم، 
به طوری که همه اف��راد در بخش 
 خصوصی ملزم به اجرای آن باشند. 
برای مبارزه با فساد باید هزینه های 

ارتکاب فساد را باال برد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد

رابطه صادرات با فساد

گزارش2

اقتصاد کالن

مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن مطرح کرد 
کاهش خام فروشی با افتتاح پروژه های 

ساخت فوالد
مهدی کرباسیان، مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران در حاش��یه افتتاح رس��می کارخانه 
آهن اس��فنجی اظهار کرد: طرح آهن اس��فنجی شادگان 
بهره برداری آزمایش��ی خود را از مردادماه امسال آغاز کرد 
و ب��ه تولید 120 هزار تنی دس��ت یاف��ت و امیدواریم در 
س��ال آینده به ظرفیت نهایی خود برسد. وی افزود: نکته 
بسیار مهمی که این طرح و طرح های مشابه فوالدی دارد، 
استفاده از ظرفیت 3هزار تنی ذخیره سنگ آهن کشور است 
و با اکتش��اف 15 محدوده معدنی جدید در آینده کش��ور 
از جه��ت تامین مواد اولیه فوالد رش��د قابل توجهی کرده 
و ض��رورت احداث کارخانه های فوالد پررنگ تر می ش��ود. 
کرباس��یان با اش��اره به اینکه طرح فوالد شادگان سومین 
پروژه از هفت طرح فوالدی کش��ور اس��ت، گفت: تا دو ماه 
آینده کارخانه فوالد نی ریز و س��بزوار به افتتاح رس��یده و 
60 هزار تن دیگر به ظرفیت تولید آهن اس��فنجی کشور 
اضافه خواهد شد. مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران تصریح کرد: افتتاح پروژه های ساخت 
فوالد موجب کاهش خام فروش��ی و افزایش ارزش افزوده و 
ایجاد اشتغال در کشور ش��ده است. وی تاکید کرد: فوالد 
خوزستان جزو یکی از محورهای اساسی فوالد کشور است 
و نقش مهمی در صادرات فوالد داشته و با افزایش تولید در 
آینده می تواند، موجب افزایش اشتغال در استان خوزستان 
ش��ود. کرباس��یان ادامه داد: آمار تولید هشت ماهه ابتدای 
امسال نشان می دهد در همه شاخه های صنایع معدنی رشد 
داشته ایم و این موضوع نش��ان دهنده سیاست گذاری های 
درست دولت و ایمیدرو بوده و امیدواریم امسال تولید فوالد 
کش��ور را به بیش از 7میلیون تن برس��انیم. مدیر سازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ابراز کرد: 
اولین جلس��ه س��تاد زنجیره فوالد در حضور وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت و ب��ه منظور پیگیری تحق��ق تولید 55 
میلیون تن فوالد در افق 1404 برگزار شده و شرکت ملی 
فوالد، دبیرخانه این ستاد بوده که موظف به پیگیری مداوم 

تمام زنجیره های فوالد در کشور شده است. 

65درصد از سهام کارخانه فوالد شادگان متعلق 
به فوالد خوزستان است

در ادامه این جلس��ه محمد کش��انی، مدیرعامل فوالد 
خوزس��تان با بیان اینکه 65درصد از سهام کارخانه فوالد 
شادگان متعلق به فوالد خوزستان است، اظهار کرد: افتتاح 
این ط��رح موجب تقویت تامین زنجی��ره ارزش فوالد در 
خوزس��تان و رسیدن به هدف تعیین ش��ده در افق 1404 
خواه��د بود. وی اضافه کرد: به منظور گس��ترش کارخانه 
فوالد خوزستان در توسعه تولید این مجموعه فوالدی، به 
برخی از شرکت های تولید کنسانتره ورود کرده ایم تا مواد 
اولی��ه خود را تامین کنیم، همچنین درصدد خرید معدن 
هس��تیم. کشانی تصریح کرد: کارخانه فوالد خوزستان در 
سال 95، 3.6 میلیون تن فوالد تولید کرد که از این میزان 
1.9 میلیون تن آن به خارج از کش��ور صادر شده است و 
امسال نیز درصدد تولید 3.7 میلیون تن فوالد و صادرات 
2.2 میلی��ون تن به خارج از کش��ور هس��تیم. مدیرعامل 
فوالد خوزس��تان در رابطه با خرید کارخانه فوالد اکسین 
خوزستان گفت: شروع و طراحی کارخانه فوالد اکسین در 
مجموعه فوالد خوزس��تان بود، اما در ادامه به دالیلی این 
مجموعه تولیدی از ش��رکت مادر، جدا شد. وی در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا فوالد خوزس��تان در رقابت با فوالد 
مبارکه در تصاحب کارخانه اکس��ین موفق خواهد شد یا 
خیر، یادآور ش��د: مذاکرات در این زمینه با وزارت نفت و 
ایمیدرو صورت گرفته و تا چند ماه دیگر نتیجه نهایی اعالم 
می ش��ود. اطمینان دارم فوالد اکسین دوباره به مجموعه 

فوالدسازی خوزستان باز خواهد گشت. 

تحویل ۳60 واحد مسکن مهر تا 
شهریورماه سال آینده

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان زمین و مسکن 
ب��ا بیان اینکه تمامی واحدهای مس��کن مه��ر در اراک تا 
ش��هریورماه س��ال آینده به بهره برداری می رس��د، اظهار 
کرد: در تمامی ش��هرهای اراک حدود 360 واحد مسکن 
مهر در حال س��اخت اس��ت که تا نیمه دوم س��ال 97 به 
بهره برداری می رس��د. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
وی در خصوص مس��کن اجتماعی گفت: س��اخت حدود 
یک هزار واحد مس��کن اجتماعی با همکاری کمیته امداد 
در آینده نزدیک ش��روع و تامین می شود. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی، در خصوص ایجاد کمربند فضای س��بز در 
شهرس��تان های اس��تان اراک تصریح کرد: 300 هکتار از 
اراضی این س��ازمان در اختیار شهرداری قرار گرفته و این 
در ادامه 400 هکتاری است که در گذشته واگذار شده بود. 
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: برای 
رشد گردش��گری در مناطق ساوه، محالت و شهرک های 
صنعتی، اراضی واگذار شده است. عظیمیان با بیان اینکه، 
س��ازمان ملی زمین  و  مسکن زمین های موردنیاز در شهر 
اراک را ب��ه صورت معارض یا تغییر کاربری برای مس��کن 
اجتماع��ی تامین می کند، اذعان کرد: کمیت��ه امداد امام 
خمینی مسئولیت احداث مسکن اجتماعی را برعهده دارد. 
وی اظهار کرد: پروژه مشارکتی برای مسکن اجتماعی به 
تعداد 52 واحد با همکاری کمیته امداد در دست ساخت 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پایان گفت: برای 
بررس��ی آثار زلزله و نحوه مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
از مشاوران متخصص استفاده و در قالب پیمانکاری برای 

بازسازی این واحدها استفاده می کنیم. 

یادداشت

عملیاتی شدن بودجه سال آینده به شفافیت 
اقتصاد کشور کمک می کند

از 60درصد اقتصاد مالیات گرفته 
نمی شود

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی می گوید: »اگر حتی 
هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، به طور متوسط 20 سال 
طول می کشد پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند.« مهدی 
پازوکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع اصلی 
بودجه نفت و مالیات است، اظهار داشت: »همانطور که در 
سیاس��ت های کلی برنامه ششم و سند باالدستی اقتصاد 
مقاومتی تاکید شده، باید وابستگی اقتصاد کشور به نفت 
کاهش یابد و این موضوع راهکاری جز افزایش درآمدهای 
مالیاتی ندارد.« او با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی 
از طریق افزایش گس��ترده مالیات اتف��اق می افتد، افزود: 
»همانطور که می دانید در حال حاضر میزان فرار مالیاتی 
بس��یار باالیی در اقتصاد کشور داریم، بنابراین دولت باید 
سعی کند با استفاده از روش های نوین مالیات ستانی که 
در دنیا معمول اس��ت، به جمع آوری اطالعات پرداخته و 
از س��ویی اصالح ساختار در سازمان مالیاتی را در دستور 
کار قرار دهد.« این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
با ایجاد ش��فافیت در اقتصاد می توان جلوی فرار مالیاتی 
را گرفت، خاطرنش��ان س��اخت:  »در حال حاضر حدود 
40درص��د اقتصاد کش��ور مالی��ات می پردازند که عمدتا 
کارکنان دولت یا صاحبان مشاغل شناسنامه دار هستند، 
این در حالی اس��ت که حدود 20درص��د از اقتصاد ایران 
معاف از مالیات هس��تند و ح��دود 40درصد فرار مالیاتی 

وجود دارد.«

ایجاد شفافیت در اقتصاد
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه 
اف��رادی که درآمدهای نجوم��ی دارند مالیات نمی دهند، 
ادامه داد: »با یکپارچه س��ازی سیس��تم اطالعات پولی و 
مالی، به روزرس��انی ابزارهای مالیات ستانی و افزایش پایه 
مالیات��ی می توان از این بخش هم مالی��ات گرفت، اما از 
آنجا که بخش��ی از نهادها هم مالی��ات نمی دهند، حتما 
باید این موضوع در س��طح سران س��ه قوه مورد بررسی 
قرار گرفته و برای حل آن راهکاری اندیش��یده شود، زیرا 
قطعا مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت اس��ت و در این 
زمینه مشکل قانونی در کش��ور نداریم.« او با بیان اینکه 
بودجه جاری کش��ور 254 ه��زار میلیارد تومان اس��ت، 
درحالی ک��ه درآمدهای مالیات کمتر از 113هزار میلیارد 
تومان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: »در حال حاضر کمتر از 
50درصد درآمدهای کشور را مالیات تشکیل می دهد که 
این رقم پایینی است، بنابراین باید کمک کنیم که درآمد 
اصلی دولت مالیات باش��د و این اتفاق نیاز به هماهنگی 
سه قوه دارد. اگر دولت بتواند سازماندهی وصول مالیات و 
سیستم پولی و مالی کشور را شفاف کند، به نفع اقتصاد 
کشور خواهد شد.« به گزارش خبرآنالین، پازوکی با تاکید 
بر لزوم افزایش ش��فافیت در اقتصاد کشور گفت: »برخی 
مخالف این هس��تند که اقتصاد ایران به سمت شفافیت 
پیش ب��رود، چون جل��وی رانت خ��واری گروهی گرفته 
می ش��ود، درحالی که همین عدم ش��فافیت س��بب شده 
بانک های ب��زرگ خارجی حاضر به م��راوده با بانک های 
ما نباش��ند و زیان این عدم شفافیت به کل اقتصاد کشور 
رسیده است.« پازوکی با اشاره به رشد بخش هزینه بودجه 
نیز گفت: »حتما الزم است که در بخش هزینه، سیاست 
انضب��اط مالی حاکم ش��ود؛ البته در بودجه س��ال آینده 
تصمیم به عملیاتی کردن بودجه، اقدام مثبتی اس��ت که 
در صورت تداوم می تواند به شفافیت اقتصاد کشور کمک 
کرده و از س��ویی جلوی هزینه ه��ای غیرضروری گرفته 
ش��ود.« او با بیان اینکه بودجه س��ال آین��ده یک قدم رو 
به جلو اس��ت، عنوان کرد: »کاهش تصدی ها و واگذاری 
پروژه های عمرانی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت 
مردم در اقتصاد که در بودجه سال آینده پیش بینی شده، 
می تواند ی��ک گام به جلو در جهت کاهش حجم اقتصاد 
دولتی باشد، زیرا هرچه دولت کوچک تر و منعطف تر شود، 

به نفع اقتصاد ملی است.«

مجلس پروژه های جدید به دولت ندهد
پازوکی گفت: »از آنجا که بخش��ی از هزینه های دولت، 
مربوط به هزینه های جاری است و کاهش آن اجتناب پذیر 
اس��ت، دولت چاره ای جز افزایش نداش��ته و همانطور که 
اعالم ش��د، قرار اس��ت 10درصد حقوق کارکنان دولت، 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی افزای��ش یابد و ای��ن امری 
گریزناپذیر است.« او در ادامه با اشاره به آغاز فصل بررسی 
الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یادآور شد: 
»ام��ا از طرف دیگر دولت چون اعتبارش محدود اس��ت، 
عموما بودجه های عمرانی را با برآوردهای مالی بودجه در 
ارقامی که در توان مالی دولت اس��ت، پیشنهاد می کند، 
اما در فصل بررس��ی در مجلس همیشه این ارقام افزایش 
می یابد که باعث افزایش بار مالی بر بودجه می شود.« این 
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: »به همین دلیل پیشنهاد 
این است که نمایندگان مجلس پروژه های جدیدی را به 
دولت تحمیل نکنند، خیلی از این پروژه هایی که در حال 
حاضر نیمه تمام است و بسیاری هم به دلیل سیاسی کاری 
وارد بودجه ش��ده است. از سویی هرچه زمان بهره برداری 
این پروژه ها بیشتر شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد کشور 
تحمیل می کند.« پازوکی با تاکید بر اینکه بیش از 500 
هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود 
دارد، متذکر ش��د: »اگر حتی هیچ پروژه جدیدی را آغاز 
نکنیم، به طور متوس��ط 20سال طول می کشد پروژه های 
نیمه تمام تکمیل شوند، بنابراین نمایندگان محترم مجلس 
باید در این زمینه به دولت کمک کرده و بار جدید مالی بر 

دوش بودجه نگذارند.«
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اول  مع��اون  جهانگی��ری،  اس��حاق 
رئیس جمهوری صبح دوشنبه در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید 
کرد اگر م��ا به دنبال ایجاد اش��تغال و 
مقاوم س��ازی اقتصاد در برابر تکانه های 
خارجی هس��تیم، ضرورت دارد نس��بت 
ب��ه شناس��ایی موان��ع ب��رای مقاومت 
اقتص��اد اق��دام کنیم. وی به پیش��رفت 
طرح ه��ای اولویت دار در دس��تگاه های 
در چارچ��وب سیاس��ت های  مختل��ف 
اقتص��اد مقاومتی اش��اره ک��رد و گفت: 
دبیرخان��ه س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد 
مقاومت��ی باید با تش��کیل کارگروه های 
تخصص��ی به بررس��ی وضعیت کش��ور 
در قالب سیاس��ت های تبیین ش��ده در 
اقتصاد مقاومتی بپ��ردازد و راهکارهای 
الزم ب��رای تحق��ق پنج رویک��رد اصلی 
این سیاس��ت ها را ارائه کند. به گزارش 
»فرصت امروز« از پایگاه اطالع رس��انی 
جهانگیری  رئیس جمهوری،  اول  معاون 
افزود: اگ��ر ما به دنبال ایجاد اش��تغال 
و تولی��د و مقاوم س��ازی اقتصاد در برابر 
تکانه های خارجی هستیم، باید به دنبال 
شرایطی باشیم که در صورت هر اتفاقی 
نظیر تحریم های مجدد، وضعیت اقتصاد 
کشور نسبت به دوره قبل تحریم ها بهتر 
باش��د و مقاومت اقتص��اد افزایش یافته 
باشد. جهانگیری با اشاره به اینکه نظام 
بانکی و بخش نفت اصلی ترین گرانیگاه 
دش��منی ب��رای ضربه زدن ب��ه اقتصاد 
کش��ور بود، گف��ت: باید ب��ا رصد دقیق 

ببینی��م در این حوزه ه��ا چقدر در برابر 
تحریم ها مقاوم شده ایم. 

شناسایی گره های موجود در قوانین 
مع��اون اول رئیس جمه��وری افزای��ش 
به��ره وری، حفظ امنیت س��رمایه گذاری 
و رقابت��ی کردن اقتص��اد در جهت حفظ 
توان داخلی را از اولویت ها و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دبیرخانه 
باید ب��ا شناس��ایی گره ه��ای موجود در 
قوانی��ن، موان��ع را ب��ه پش��توانه ظرفیت 
اقتصاد مقاومتی بی اث��ر کند. وی تصریح 
کرد: بخش  خصوصی باید احس��اس کند 
س��رمایه گذاری در ای��ران امنی��ت دارد. 
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید گزارشی 
درب��اره موانع و دالیل عدم پیش��رفت یا 
پیشرفت طرح ها در اقتصاد مقاومتی تهیه 
شود، گفت: باید دغدغه های موجود برای 
تأمین و دستیابی به اهدافی نظیر امنیت 
سرمایه گذاری، حمایت از تولید داخلی و 
صادرات و... احصای دقیق شود و در قالب 
یک گ��زارش با ذکر موانع و وظایف قوای 
مختلف تهیه و به اس��تحضار رهبر معظم 
انقالب برسد تا از حمایت ها و رهنمودهای 
ایش��ان برخوردار شویم. وی با بیان اینکه 
دول��ت معتقد ب��ه اجرای سیاس��ت های 
بیس��ت وچهارگانه اقتصاد مقاومتی است، 
گفت: روند پیش��رفت اج��رای طرح های 
اولوی��ت دار اقتصاد مقاومت��ی مثبت بوده 
است اما ما باید نگاه کالن تر و جامع تر به 

مسائل اقتصادی داشته باشیم. 

توسعه راه آهن جزو اولویت های 
دولت است

مع��اون اول رئیس جمه��وری با انتقاد 
از ک��م کاری که در باب گفتمان س��ازی 
اقتصاد مقاومتی ص��ورت گرفته، افزود: 
گفتمان س��ازی اقتصاد مقاومتی بس��یار 
با اهمیت اس��ت و همه نخبگان کش��ور، 
مختل��ف  دس��تگاه های  دانش��گاه ها، 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت  به خص��وص 
اس��المی و صدا و س��یما که مسئولیت 
اصلی گفتمان س��ازی را داش��ته اند، باید 
فعاالنه تر برخورد کنن��د. جهانگیری در 
ادام��ه به گ��زارش عملک��رد پروژه های 
اقتصاد مقامتی در زمینه توس��عه شبکه 
ریلی کشور اش��اره کرد و گفت: توسعه 
راه آهن ج��زو اولویت های دولت اس��ت 
و بای��د برای توس��عه راه آهن کش��ور و 
مس��یرهای اولویت دار حمل و نقل ریلی 
کشور تعیین شود. وی بر رفع گلوگاه ها 
و محدودیت ه��ا در ای��ن زمین��ه تأکید 
کرد و گفت: در یکی از جلس��ات س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی این موضوع 
طرح ش��ود تا ب��رای آن در طول برنامه 
شش��م توس��عه تصمیم��ات الزم اتخاذ 
ش��ود. در این جلسه نایب رئیس مجلس 
و وزی��ران تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، 
پش��تیبانی  و  دف��اع  جهادکش��اورزی، 
نیروه��ای مس��لح، صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت، فرهن��گ و ارش��اد اس��المی، 
نف��ت، رئیس کل بان��ک مرکزی، معاون 
رئیس جمه��وری،  فن��اوری  و  علم��ی 

 رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری، امور زنان 
و خان��واده و رئی��س صن��دوق توس��عه 
ملی کش��ور حض��ور داش��تند و هر یک 
از اعض��ا دیدگاه ه��ای خ��ود را درب��اره 
تأثیر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در 
پیش��برد پروژه های بزرگ دس��تگاه ها و 
تحقق رویکردهای کالن این سیاست ها 
تبیین کردند. همچنین در این جلسه و 
در ادامه گزارش های پیشرفت طرح های 
اولوی��ت دار وزارتخانه ه��ا در چارچ��وب 
اقتصاد مقاومتی، وزارت راه و شهرسازی 
گزارشی از پروژه ها و برنامه های مرتبط 
با توس��عه شبکه ریلی کش��ور ارائه شد. 
در این گزارش با اشاره به روند پیوستن 
پنج اس��تان کش��ور ب��ه ش��بکه ریلی و 
اج��رای ده ها طرح ریلی برای اس��تفاده 
از ترانزی��ت و زیرس��اخت های آن برای 
تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، 
عنوان ش��د. با اجرای این طرح ها رکورد 
جدیدی در تاریخ راه آهن کشور به دست 
آم��د و بی��ش از 77 درص��د طرح های 
ابالغ ش��ده عملیاتی ش��ده است. عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی در این 
خص��وص از برنامه ری��زی ب��رای اتصال 
همه مراکز استان به راه آهن، بهره گیری 
از فناوری های نوی��ن نظیر برقی کردن 
قطارها خب��ر داد و تمرکز روی موضوع 
ریل را یکی از بس��ترهای تحقق اقتصاد 

مقاومتی ارزیابی کرد. 

با اجرای س��ازوکار پیش بینی شده در 
الیح��ه بودجه س��ال 1397 فرصت های 
جدیدی برای فعاالن بخش خصوصی اعم 
از پیمانکاران، مش��اوران و نهادهای مالی 
برای حض��ور در فعالیت ه��ای اقتصادی 
به وجود خواهد آمد. در حال حاضر حدود 
70 هزار پ��روژه عمرانی ملی و اس��تانی 
نیمه تمام در کشور وجود دارد که برآورد 
می ش��ود برای تکمیل آنه��ا اعتباری در 
حدود 400 ه��زار میلی��ارد تومان مورد 
نیاز است. اگر فرض کنیم روند اختصاص 
بودجه عمرانی مش��ابه روند چند س��ال 
اخیر باش��د، اتم��ام این طرح ه��ا به طور 
متوسط حدود 12سال به طور می انجامد 
و در برخ��ی موارد مانن��د طرح های آب 
ممکن اس��ت تا 20 س��ال نیز ب��ه درازا 
بکشد. با این حال، دولت همچنان سعی 
دارد اختصاص بودجه عمرانی به طرح ها 
را هرچند اندک ادامه دهد، اما برای حل 
اساس��ی این معضل رویکرد جدیدی هم 
در نظر گرفته ش��ده است. این رویکرد با 
تأکید ویژه بر سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی جمهوری اسالمی و اقتصاد 
مقاومت��ی و در راس��تای مردم��ی کردن 
اقتصاد و تقویت حضور بخش غیردولتی 

در فعالیت های اقتصادی است. 

استفاده حداکثری از ظرفیت های 
بخش خصوصی

در الیحه بودجه سال 1397 کل کشور 
طرح ه��ای عمرانی که در نهایت منجر به 
ارائ��ه کاالها و خدم��ات عمومی به مردم 

می شود، در دو دس��ته کلی حاکمیتی و 
تصدی گری تقس��یم بندی شده و در نظر 
است اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 
بخش  خصوصی در تکمیل و بهره برداری 
ای��ن طرح ها انج��ام ش��ود. در طرح های 
انتفاعی بخش خصوصی مسئولیت تأمین 
مال��ی، تکمی��ل و بهره ب��رداری و ارائ��ه 
خدم��ات به مردم را برعه��ده می گیرد و 
در طرح ه��ای حاکمیتی نیز تا حد امکان 
از ظرفیت های بخش خصوصی در تکمیل 
و بهره برداری بهره گیری خواهد ش��د. به 
گزارش خبرآنالین، در مقابل دولت نیز در 
راس��تای تأمین انتظارات بخش خصوصی 
دو مقول��ه اصل��ی »توجیه پذی��ر ک��ردن 
طرح ه��ا« و »تجهیز مناب��ع مالی« را در 

دستور کار خود قرار داد. 

ایجاد انگیزه در بخش  خصوصی برای 
مشارکت

در زمینه توجیه پذیر و اقتصادی کردن 
طرح ه��ا که ه��دف آن ایج��اد انگیزه در 
اس��ت،  مش��ارکت  برای  بخش خصوصی 
اقداماتی نظیر خری��د تضمینی محصول 
ط��رح، آزادس��ازی قیمت ب��رای کاالها 
ی��ا خدم��ات ط��رح، تغیی��ر کارب��ری یا 
کاربری های چندگانه طرح و مشوق های 
مالیات��ی و بیمه مدنظر اس��ت. در زمینه 
تجهی��ز مناب��ع مال��ی با ه��دف طراحی 
بس��ته تأمین مالی مناس��ب ه��ر طرح، 
اقداماتی نظی��ر اهرمی کردن منابع مالی 
مختل��ف ش��امل بودجه عمران��ی، آورده 
بخش  خصوص��ی، صندوق توس��عه ملی 

و بازاره��ای پولی و مال��ی و منابع مالی 
خارج��ی و همچنی��ن اختص��اص منابع 
بودجه به صورت تس��هیالت یا کمک به 
سود تس��هیالت، ارائه تضامین حاکمیتی 
ب��رای تأمین مالی خارج��ی و موافقت با 
ترهی��ن اموال طرح در دس��تور کار قرار 
دارد. بر این اس��اس، انتظار می رود بازار 
400هزار میلیاردتومان��ی به روی بخش 
 خصوص��ی باز ش��ود و بخش  خصوصی با 
اس��تفاده از ظرفیت های فنی و مدیریتی 
خ��ود تجهی��ز مناب��ع مالی ب��رای طرح 
را عمل��ی کن��د. این رویک��رد در تمامی 
طرح های عمرانی جدید نیمه تمام، آماده 
بهره ب��رداری یا به بهره برداری رس��یده و 
در حوزه ه��ای مختلف اعم از حمل ونقل، 
انرژی، آب و فاضالب، سالمت، ارتباطات 

و فن��اوری اطالعات، کش��اورزی، میراث 
فرهنگی و گردش��گری، ورزش، فرهنگی 
و هنری و آموزش مدنظر است و با توجه 
ب��ه ویژگی ها و ش��رایط هر طرح، بس��ته 
تأمین مال��ی و قراردادهای متناس��ب با 
آن طراح��ی خواهد داش��ت. ب��ا اجرای 
س��ازوکار پیش بین��ی ش��ده در الیح��ه 
بودجه س��ال 1397 انتظار می رود از یک 
س��و فرصت های جدیدی ب��رای فعاالن 
پیمان��کاران،  از  اع��م  بخش خصوص��ی 
مش��اوران و نهادهای مال��ی برای حضور 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی به وجود آید 
و از س��وی دیگر، با تس��ریع در تکمیل و 
بهره ب��رداری طرح ها، کمی��ت و کیفیت 
ارائ��ه کاالها و خدم��ات عمومی به مردم 

افزایش یابد. 

الیحه بودجه سال 97 نشان می دهد

بازار ۴۰۰تریلیون تومانی؛ فرصت تازه بخش خصوصی

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

تاکیدجهانگیریبرحفظامنیتسرمایهگذاری
حمل و نقل ریلی

دست باز صندوق توسعه ملی برای حمل ونقل ریلی
3۵۰ میلیون دالر در مسیر راه آهن

الیحه بودجه سال 1397 در کنار تمام گزینه های قابل 
اتکایی که برای توسعه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته، 
در حوزه کمک های صندوق توسعه ملی نیز رقمی قابل 
توجه را برای توس��عه این بخش در نظر گرفته است. به 
گزارش ایسنا، در بودجه عمرانی سال 1397 اعالم شده 
ک��ه حمل و نقل ریلی می تواند در قالب یک برنامه پنج 
ساله تا پایان برنامه ششم توسعه 7۵هزار میلیارد تومان 
منابع مالی داش��ته باشد. این بودجه در کنار ردیف های 
اعتباری اس��ت که ش��رکت ساخت و ش��رکت راه آهن 
دریاف��ت می کند و می تواند از آن برای توس��عه حمل و 
نقل در عرصه ریل اس��تفاده کند. در کنار این گزینه ها 
در بخش ماده واحد و تبصره های بودجه نیز امکانی قابل 
توجه برای اس��تفاده از سوی صنعت حمل و نقل ریلی 
به وجود آمده است. در بند و تبصره چهار الیحه بودجه 
س��ال 1397 به دولت این اجازه داده ش��ده که از محل 
صندوق توس��عه ملی 3۵0 میلی��ون دالر دریافت کرده 
و به توس��عه حمل و نقل ریل��ی اختصاص دهد. در این 
بند آمده که به منظور تحق��ق اهداف مندرج در قانون 
برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده می شود براساس 
جدول مطرح ش��ده نسبت به برداش��ت از ورودی سال 
1397 صندوق توس��عه ملی اقدام و منابع حاصله را در 
ردیف درآمد عمومی در خزانه داری کل کشور واریز کند. 
بودج��ه تصریح کرده که اعتبارات موضوع این بند برای 
صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. 
همچنین دولت اجازه ندارد هرگونه پرداخت در این ماده 
را به دیگر منابع اختصاص دهد. به این ترتیب با استفاده 
از این رقم 3۵0 میلیون دالری در بودجه می توان انتظار 
داش��ت صنعت حم��ل و نقل ریلی ای��ران چه در حوزه 
زیرساخت و چه در نوسازی و بهسازی ناوگان پیشرفت 
قابل توجهی را پشت سر بگذارد و به این ترتیب امکان 
رشد قابل توجه فعالیت های این حوزه در قیاس با دیگر 

رقبا وجود خواهد داشت. 

سه طرح بزرگ ریلی در بخش حمل ونقل 
بین المللی کشور درحال اجراست

عض��و هیأت مدی��ره و رئی��س کمیت��ه حمل ونقل 
بین المللی راه آهن ایران گفت در حوزه حمل ونقل ریلی 
بین المللی، طرح های متعدد و مهمی نظیر راه آهن های 
ایران به افغانستان، ایران به عراق و کریدور جنوب غرب 
کش��ور درحال اجرا و پیگیری اس��ت. حسین عاشوری 
روز دوشنبه در حاشیه نشس��ت بررسی موانع اجرایی 
طرح ریلی آس��تارا - آس��تارا در مصاحبه با ایرنا افزود: 
طرح ریلی ایران به افغانس��تان تا مرز آن کشور ساخته 
ش��ده و درحال اجرا به س��مت ش��هر هرات افغانستان 
اس��ت و اتصال ریلی ایران به عراق نیز از مرز ش��لمچه 
به بص��ره پیگیری می ش��ود. وی اظهار ک��رد: راه آهن 
قزوین - رش��ت - آس��تارا از مهم ترین طرح های ریلی 
کش��ور اس��ت و با تکمیل آن، کریدور شمال - جنوب 
آماده استفاده خواهد شد و در کنار آن، کریدور جنوب 
غرب نیز تعریف ش��ده و بخشی از آن مشترک است و 
کشورهای هند، ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، 
اوکراین و لهستان را دربر خواهد گرفت. عاشوری ادامه 
داد: اجالس فعال س��ازی کریدور جنوب غرب و تعیین 
تعرفه ه��ای س��ال 2018 را دو هفت��ه قبل در کش��ور 
گرجستان برگزار کردیم و توافق های الزم حاصل شد. 
وی افزود: طرح ریلی آستارا-آستارا در دو بخش عملیات 
اجرای��ی و تأمین منابع مالی پیگیری می ش��ود و پیرو 
مذاکرات انجام ش��ده با جمهوری آذربایجان، آن کشور 
با ۵00 میلیون دالر سرمایه گذاری در احداث این طرح 
موافقت ک��رده و بانک های مرکزی ای��ران و جمهوری 
آذربایجان در حال نهایی کردن قرارداد مالی آن هستند. 
او گفت: سه سال برای اجرای طرح ریلی آستارا - آستارا 
منظور شده بود که امیدواریم با نهایی شدن سند مالی 
یاد شده، اجرای آن تسریع و ایستگاه آن در هفته های 
آینده به صورت آزمایشی راه اندازی شود و بهره برداری 
رس��می، بع��د از تکمیل بخش ه��ای زیربنایی، خواهد 
ب��ود. رئیس کمیته حمل ونقل بین المللی راه آهن ایران 
همچنین گفت: اتصال راه آهن ایران به بندر آس��تارا و 
نیاز به آن، همزمان با اجرای خط آستارا - آستارا مطرح 
شده و تحقق آن به حدود هشت کیلومتر خط آهن نیاز 
دارد و چون این خط از بخش های مختلف شهر آستارا 
عبور خواهد کرد، خط عبور آن توس��ط مشاور در حال 
بررس��ی است تا کمترین فاصله و هزینه برای وصل به 

بندر مشخص شود.

اقتصاد کالن

مسکن

سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دالری 
خارجی ها در ایران

مدیرکل س��رمایه گذاری خارج��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اعالم اینکه از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون 11 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در 
حوزه صنع��ت، معدن و تجارت مدنظ��ر قرار گرفته، 
گف��ت: آلم��ان، ایتالی��ا و چین به ترتیب بیش��ترین 
میزان س��رمایه گذاری خارجی را در ایران داشته اند. 
اف��روز بهرامی در نشس��ت خبری که روز دوش��نبه 
در وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با حضور معاون 
صنایع ای��ن وزارتخانه و نیز قائم مق��ام وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در ام��ر تولید برگزار ش��د، درباره 
آخرین وضعی��ت س��رمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت کش��ور، اظهار کرد: از زمان 
آغاز ب��ه کار دولت دوازدهم تاکن��ون 2میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده است. وی با اشاره 
به اینکه از ابت��دای دولت یازدهم تاکنون حدود 11 
میلیارد دالر به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی 
رسیده است، گفت: این رقم مربوط به 2۵2پروژه در 
ح��وزه صنعت، معدن و تج��ارت بوده که 10۶ پروژه 
در حال بهره برداری اس��ت. مدیرکل س��رمایه گذاری 
خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
از زم��ان آغاز به کار دول��ت دوازدهم 2 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری ب��رای 38پروژه به تصویب رس��یده 
اس��ت، یادآور ش��د: پیش از این چی��ن در رتبه اول 
س��رمایه گذاران خارج��ی قرار داش��ت ک��ه در حال 
حاض��ر به ترتیب آلمان، ایتالی��ا و چین در رتبه اول 
تا س��وم قرار گرفتند. عالوه بر این در فارس، بوشهر 
و کرمان به ترتیب بیش��ترین سرمایه گذاری خارجی 
صورت پذیرفته است. بهرامی ادامه داد: طی 20 سال 
گذش��ته 40 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در 
بخش صنع��ت، معدن و تجارت مدنظ��ر قرار گرفته 
که به طور متوس��ط س��االنه مع��ادل 2 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید. 

رئیس سابق اتحادیه امالک پیش بینی کرد
ادامه صعود دالر منجر به تورم 

مسکن می شود
رئیس س��ابق اتحادیه امالک گفت اگر نرخ دالر به 
رون��د صعودی خود ادامه دهد، قطعا با جهش قیمت 
مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه دولت تدابیری 
ب��رای کنت��رل ن��رخ ارز و طرح های خ��ود از جمله 
مس��کن اجتماعی اتخاذ کند. مصطفی قلی خسروی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیش بینی این است 
که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار اندکی 
از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهش��ی نخواهد 
بود. تعداد معامالت نیز بین 1۵ تا 20درصد افزایش 
می یاب��د. وی اف��زود: ب��ا توجه به اینک��ه دالر از مرز 
4200 تومان عبور کرده، خ��واه ناخواه ارزش افزوده 
پولی که س��پرده گذاران در بان��ک می گذارند کاهش 
می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران به بخش ساختمان 
می آیند و احتمال افزایش س��اخت و ساز وجود دارد. 
طی صحبت هایی هم که اخیرا با بعضی س��ازندگان 
داریم متوجه شدیم چشم انداز بازار مسکن را مناسب 
می دانند. رئیس سابق اتحادیه مشاوران امالک تهران 
در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اینکه عرضه 
مس��کن ساالنه حدود ۶00 هزار واحد از تقاضا کمتر 
اس��ت احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت 
مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم 
عمومی دارد. در دولت های نهم و دهم ش��اهد بودیم 
که همواره دولت نگران جهش قیمت مس��کن بود و 
بر همین اساس فشار می آورد تا قیمت جهش نکند، 
ام��ا دیدیم زمانی  که در س��ال 1391 نرخ دالر بیش 
از س��ه برابر باال رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید 
قیمت ش��د. خس��روی ادامه داد: دول��ت یازدهم نیز 
همین نگرانی رش��د قیمت مس��کن را داشت، اما با 
ارائ��ه صحبت هایی مبنی بر اینکه مس��کن اجتماعی 
در اختیار اقش��ار پایی��ن قرار می دهی��م مقداری به 
ب��ازار آرامش داد و جل��وی تورم مس��کن را گرفت. 
ول��ی این رویکرد در بلندم��دت جوابگو نخواهد بود. 
درس��ت است که شاخص تورم به میانگین 10درصد 
رس��یده ولی نمی توان انتظار داشت که تورم مسکن 
نیز در همین ح��دود باقی بماند. لذا اگر فکری برای 
کسری حدود 2 میلیون واحد مسکونی صورت نگیرد 
افزایش قیمت دور از انتظار نیست. به گفته خسروی، 
مسکن هم اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی 
دالر ب��ه 4200 تومان رس��یده احتمال اینکه باز هم 
قیم��ت دالر افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار 
اقتصادی هم دالر اس��ت، بنابرای��ن احتمال دارد که 
قیمت مس��کن در س��ال آینده ت��کان بخورد. همین 
االن هم ک��ه دالر باال رفته فروش��ندگان مقداری با 
احتی��اط، مس��کن را برای فروش گذاش��ته اند؛ چون 
ای��ن نگرانی را دارند که قیمت ه��ا در آینده افزایش 
پیدا کند. بنابراین گزارش، مصطفی قلی خسروی در 
جریان انتخابات 22 آبان ماه اتحادیه مشاوران امالک 
با کس��ب 240۵ رأی باالتر از حسام عقبایی، رئیس 
فعلی اتحادیه قرار گرف��ت و با توجه به قانون جدید 
که دیگر انتخابات داخلی هیأت مدیره اصناف برگزار 
نمی شود خسروی در روزهای آینده به عنوان رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک مجددا به کرسی سابق خود 

بازمی گردد. 



۱.۵ میلیون فقره چک در آبان ماه 
برگشت خورد

در آبان م��اه س��ال ۱۳۹۶ درکل کش��ور بال��غ بر 
۹.۶میلیون فقره چک به ارزش��ی بیش از ۶۱۵ هزار 
میلی��ارد ریال مبادله ش��د که از این تع��داد، حدود 
۱.۵ میلی��ون فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۱۳۸هزار 
میلیارد ریال برگش��ت داده ش��ده اس��ت. به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، س��هم ارزشی چک های 
برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 
۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش و سهم تعدادی 
از ۱۵.۷ درص��د ب��ه 4. ۱۵ درصد کاه��ش یافت. به 
این ترتی��ب، ۱۵.4درصد از تع��داد و ۲۲.۵درصد از 
ارزش کل چک های مبادله ای آبان ماه سال جاری را 
چک های برگش��تی تشکیل می دهد که سهم ارزشی 
این چک ها نس��بت به ماه قبل افزایش و نس��بت به 
آبان ماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی 
چک های برگش��تی نیز نس��بت به ماه قبل کاهش و 
نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش داشته است. 
طبق آمار موجود، بخش عمده ای از چک ها به دلیل 
فقدان یا کس��ری موجودی برگشت داده شده است، 

به طوری که در آبان ماه س��ال ج��اری ۹۷.۱ درصد از 
تعداد و ۹۶.۳درصد از ارزش کل چک های برگش��تی 
به دلیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده است. چک 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره 
نقش قابل توجهی در تس��ویه مبادالت خرد و کالن 
جامعه داش��ته اس��ت. لیک��ن طی دو ده��ه اخیر به 
دلیل تداوم توس��عه س��امانه ها و تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی، تراکنش های پردازش شده از طریق این 
ابزارها و سامانه ها رش��د متناسبی داشته و ابزارهای 
پرداخ��ت الکترونیک��ی ب��ه  م��رور زم��ان جایگزین 
ابزارهای پرداخت س��نتی نظیر اسکناس و مسکوک 
و انواع چک شده است. با این وجود، به دلیل اهمیت 
کارکرد و امتیاز چ��ک و به خصوص جایگاه اعتباری 
چک در مبادالت کش��ور، این ابزار پرداخت هنوز هم 
از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کش��ور محسوب 
می ش��ود. بان��ک مرکزی در راس��تای مقاوم س��ازی 
اقتصاد، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش 
الکترونیک��ی چک، پیاده س��ازی کامل س��امانه های 
نظارتی مرتبط نظیر س��امانه چک برگشتی، سامانه 
مرکز کنترل و نظ��ارت اعتباری )مکنا( و به خصوص 
س��امانه ص��دور یکپارچ��ه الکترونیکی دس��ته چک 
)صی��اد( را با ه��دف ایج��اد زمینه نظ��ارت مؤثر بر 
سازوکار صدور دس��ته چک در دستور کار قرار داده 
است. در س��امانه صیاد عالوه بر مواردی نظیر ایجاد 
ش��فافیت اطالعاتی و ایج��اد محدودیت برای صدور 
چک های بالمح��ل، تدابیری جه��ت ارتقای ضرایب 
امنیتی چک نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ضمن 
آنکه بررسی صالحیت دارنده دسته چک و همچنین 
ایجاد شفافیت اطالعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده  
به منظور اختصاص دس��ته چک ب��ه متقاضیان فاقد 
صالحی��ت از دیگر قابلیت های س��امانه های نظارتی 
مرتبط بوده و عملیاتی ش��دن کامل این س��امانه ها 
می توان��د موجب ایجاد ش��فافیت اطالعاتی از طریق 
برپایی نظام اس��تعالم همگانی شده و انتظار می رود 
با تکمیل س��امانه مزبور، سهم چک های برگشتی در 
نظام پرداخت کش��ور به طور قابل مالحظه ای کاهش 

یابد. 

دول��ت بودج��ه هش��ت بانک 
دولت��ی و یک بانک بورس��ی با 
درآم��د ۸۵ هزار میلیارد تومانی 
به همراه ۹ س��ازمان و ش��رکت 
زیانده را در الیحه بودجه س��ال 
آینده مشخص کرد. در البه الی 
ج��داول و پیوس��ت های الیحه 
بودجه س��ال آینده که توس��ط 
رئیس جمهور  روحان��ی  حس��ن 
به مجل��س تقدیم ش��د، بخش 
مرب��وط ب��ه بودجه ش��رکت ها، 
بانک ه��ا و موسس��ات انتفاع��ی 
ن��کات  از  ب��ه دول��ت  وابس��ته 
براس��اس  بود.  برخوردار  جالبی 
این گ��زارش، در این بخش نام 
هش��ت بانک دولتی شامل بانک 
کش��اورزی،  بانک های  مرکزی، 
س��په، صنعت و معدن، مسکن، 
ملی، توس��عه صادرات و توسعه 
تعاون ب��ه همراه بانک حاضر در 
بورس پس��ت بانک دیده می شد 
که طبق قانون اصل 44 از سال 
۸۹ در بورس حضور یافته و قرار 
بوده 4۹ درصد سهام آنها واگذار 

شود که تاکنون رخ نداده است. 
با این اوص��اف، دولت برای این 
تعداد بانک درآمد و هزینه ۸4.۵ 
و ۸۲ ه��زار میلیارد تومانی طی 
س��ال آینده لحاظ کرده اس��ت. 
همچنی��ن مالی��ات، ۵0 درصد 
س��ود ویژه و س��ود تقس��یمی 
بانک های فوق به ترتیب ۶۲4 و 
۱.۲ ه��زار میلیارد و ۱۲ میلیارد 
تومان خواهد بود. در این میان، 
مختصات پست بانک با سرمایه 
اس��می ۳۲۳ میلی��ارد تومان��ی 
نش��ان می دهد »وپست« ضمن 
تحقق درآم��د و هزینه ۱.۳۷ و 
۱.۳ هزار میلی��ارد تومانی، باید 
سهم دولت از سود ۲۵0 میلیارد 

تومانی را هم پوشش دهد. 

منابع بانک ها در بودجه 
سال 97

ب��ه گ��زارش »اخب��ار بانک« 
پیش بینی ه��ا بر این اس��ت که 
بانک ها س��ال آینده حدود ۸۵ 
ه��زار میلی��ارد توم��ان مناب��ع 

کس��ب کنند. در الیحه بودجه 
س��ال آینده و در بخش بودجه 
ش��رکت ها، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابس��ته به دولت منابع 
و مص��ارف بانک ها ب��ه گونه ای 
پیش بینی ش��ده ک��ه در بخش 
منابع درآمده��ای آنها تا حدود 
۸4ه��زار و ۵00 میلیارد تومان 
می رسد. این درآمدها به اضافه 
س��ایر دریافتی ه��ا ک��ه نزدیک 
ب��ه ۳۱۵ میلیارد تومان اس��ت 
در مجم��وع ت��ا م��رز ۸۵ هزار 
میلی��ارد تومان منابع در س��ال 
آین��ده را تأمی��ن خواه��د کرد. 
در بخ��ش مصارف نی��ز بانک ها 
حدود ۸۲ ه��زار میلیارد تومان 
هزین��ه دارن��د که ب��ه آن باید 
۶۲4 میلی��ارد توم��ان مالیات و 
پرداخ��ت ۱۲4۸ میلیارد تومان 
به عنوان ۵0 درصد س��ود ویژه 
را اضافه کرد. بانک ها در س��ال 
آینده پیش بینی ش��ده تا حدود 
۱۲میلیارد تومان س��ود س��هام 
پرداخ��ت کنن��د. در مجم��وع 

مصارف بانکی در س��ال بعد به 
۸۵ ه��زار و ۵۸۵ میلیارد تومان 
می رس��د که ب��ا کس��ر ذخیره 
اس��تهالک در هزینه های جاری 
ک��ه نزدی��ک ب��ه ۷00میلیارد 
تومان است منابع و مصارف آنها 
در رقم ۸4 هزار و ۸۷۶ میلیارد 

تومان تراز خواهد شد. 

درآمد ۵۰۰۰ میلیاردی دولت 
از تراکنش های بانکی

دول��ت در الیح��ه بودجه ۹۷ 
کل کش��ور ۵ هزار میلیارد ریال 
بانکی  تراکنش ه��ای  مح��ل  از 
پیش بینی  درآم��د  برای خ��ود 
ردیف ه��ای  در  اس��ت.  ک��رده 
درآم��دی الیح��ه بودج��ه ۹۷ 
آم��ده اس��ت: ۲درص��د درآمد 
دریافتی  هزینه ه��ای  از  حاصل 
نظ��ام  در  تراکنش ه��ا  باب��ت 
بانکداری الکترونیکی در س��ال 
آین��ده ب��ه دول��ت اختص��اص 
خواهد داش��ت. بر این اس��اس 
 دول��ت در این ردی��ف درآمدی 

۵00 میلی��ارد تومان برای خود 
درآمد پیش بینی کرده است. 

اجازه دولت به بانک مرکزی 
برای انتشار ایران چک

از دیگر م��وارد الیحه بودجه 
س��ال ۹۷ اینکه بان��ک مرکزی 
مج��از اس��ت ای��ران چک های 
م��ورد نی��از کش��ور را پ��س از 
تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
تولید و با مسدود کردن معادل 
ریال��ی آن تحت نظ��ارت هیأت 
اس��کناس  اندوخت��ه  نظ��ارت 
منتش��ر کند. بر اس��اس تبصره 
۱۶ الیحه بودجه س��ال ۹۷ کل 
کش��ور، بانک مرکزی جمهوری 
 اس��المی ای��ران مج��از اس��ت 
ایران چک های مورد نیاز کشور 
را پس از تصویب شورای پول و 
اعتبار تولید و با مس��دودکردن 
معادل ریال��ی آن تحت نظارت 
هیأت نظارت اندوخته اسکناس 
)موضوع ماده )۲۱( قانون پولی 

و بانکی کشور( منتشر کند. 

یک کارش��ناس با بیان اینکه 
تاکنون اقدامات زیادی در زمینه 
بانکداری اجتماعی انجام ش��ده 
ولی هن��وز هیچ ک��دام مصداق 
اجتماع��ی  بانک��داری  دقی��ق 
نیس��ت، گفت گام ه��ای خوبی 
در این راس��تا برداش��ته ش��ده 
اس��ت. به گزارش پژوهش��کده 
پول��ی و بانکی، حام��د قنادپور، 
در ارتب��اط با اقدامات��ی که در 
بانک ه��ای ایرانی ب��رای نیل به 
اجتماع��ی  بانک��داری  مفه��وم 
صورت گرفته، گف��ت: آنچه در 
بانک ه��ای ایران��ی انجام ش��ده 
حرکت های مطلوبی در راستای 
دستیابی به بانکداری اجتماعی 
است، اما هیچ کدام از آنها را در 
حال حاض��ر نمی توان بانکداری 
اجتماع��ی نامی��د. وی اف��زود: 

اینکه یک بانک رسانه اجتماعی 
)Social Media( داشته باشد 
یا برخی عملیات  بانکی اش را در 
شبکه های اجتماعی بتوان انجام 
داد ی��ا کارهایی از ای��ن قبیل، 
حرکت های خوبی در راس��تای 
ولی  اس��ت  اجتماعی  بانکداری 
خود بانکداری اجتماعی نیست. 
بانک��ی، تأکید  این کارش��ناس 
 Socialize کرد: آنچ��ه مفهوم
ی��ا اجتماعی کردن را ب��ه واقع 
عملیات��ی می کند، ی��ک نگاه و 
مفهوم اس��ت ک��ه اتفاقا ممکن 
است متکی به فضای الکترونیک 
نیز نباش��د. قنادپ��ور ادامه داد: 
به عن��وان مث��ال اگ��ر بانک ها 
بتوانند ش��رایطی و امکاناتی را 
فراه��م کنند که مش��تریان در 
یک ش��عبه بتوانند ب��ا یکدیگر 

گفت وگو و تعامل داشته باشند، 
ش��کلی از بانک��داری اجتماعی 
اس��ت درحالی ک��ه در فض��ای 
الکترونی��ک نی��ز انجام نش��ده 
اس��ت. وی با توصیه به بانک ها 
و جامعه انفورماتیک بانکی برای 
»عدم دس��تکاری در مفاهیم«، 
ممی��زه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
با کارهای  بانکداری اجتماع��ی 
دیگر همان اس��ت ک��ه مثال در 
راه اندازی فیس بوک انجام شد و 
آن را نسبت به بقیه متمایز کرد 
و آن مفهوم الیک کردن بود. با 
مفهوم الیک کردن، مخاطبان با 
یکدیگر مرتبط ش��دند و امکان 
بازخورد دادن و مشارکت برای 
اف��راد در این ش��بکه اجتماعی 
انجام شد. این کارشناس مسائل 
انفورماتی��ک گف��ت: اس��تفاده 

 Personal( PFM ه��ا  از 
 financial management
مدیریت مالی شخصی یا امکان 
ب��ه اش��تراک گذاری کالن این 
رعای��ت مالحظات  با  PFM ها 
امنیتی، امکان مش��ارکت دادن 
ب��ه مش��تریان و. . . می توان��د 
مفاهیم��ی باش��د که م��ا را در 
حرک��ت به س��مت بانک��داری 

اجتماعی کمک کند.
 قنادپ��ور در پاس��خ ب��ه این 
س��ؤال که آیا در داخل کش��ور 
اقدامات مناسبی برای بانکداری 
اجتماع��ی انجام ش��ده یا خیر؟ 
اظهار داش��ت: هر چند کارهای 
زیادی در این زمینه انجام شده 
ولی هن��وز هیچ ک��دام مصداق 
اجتماع��ی  بانک��داری  دقی��ق 
نیس��ت، بلکه حرکت به سمت 

آن اس��ت و معتق��دم گام ه��ای 
خوبی در این راس��تا برداش��ته 

شده است. 
وی گفت: یک مزیت ایرانی ها 
اس��تفاده  فرهنگ  هم��ان  ک��ه 
پدیده ه��ای  در  مش��ارکت  و 
می توان��د  اس��ت  اجتماع��ی 
خوب��ی  بس��یار  کمک کنن��ده 
برای حرکت بانک ها به س��مت 
باش��د.  اجتماع��ی  بانک��داری 
قنادپ��ور درباره مس��ئله امنیت 
بانکداری در بانکداری اجتماعی 
نیز تأکید کرد: امنیت تنها جایی 
است که مکانیزم های خاص خود 
را دارد و ما همواره می گوییم که 
در آن نبای��د نوآوری کرد. با این 
برای  مدیریتی  راهکارهای  حال 
ریس��ک امنیتی وجود دارد که 

باید در نظر گرفته شود. 

پژوهشگر برتر ششمین مراسم 
بزرگداش��ت هفت��ه پژوه��ش و 
فن��اوری در حوزه پ��ول و بانک 
گف��ت رقاب��ت بی��ن بانک ه��ا و 
حرکت به سمت روش های نوین 
بانکداری نیاز ب��ه پژوهش را در 
نظام بانکی افزایش داده است. به 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، 
طاهره علی حیدری بیوکی اظهار 
داشت: موضوع پژوهش در حوزه 
بانکی را باید از دو بعد نگاه کرد؛ 
اول اینکه آیا نظام بانکی ماهیت 

پژوهش را پذیرفته اس��ت و دوم 
اینک��ه آی��ا پژوهش ه��ای انجام 
ش��ده کاربردی است یا خیر. وی 
اف��زود: اگر بتوانی��م کاری کنیم 
که نظ��ام بانکی نتایج پژوهش ها 
را به صورت عملی احساس کند 
پژوهش نی��ز جایگاه خود را پیدا 
می کن��د؛ امروزه ش��اید پژوهش 
مورد توجه مس��ئوالن و مدیران 
ارش��د نظام بانکی باشد اما هنوز 
این جای��گاه آنطور ک��ه باید در 
بدن��ه بانک ه��ا ش��ناخته ش��ده 

نیس��ت. کارشناس اداره پژوهش 
و مدیریت ریس��ک بانک توسعه 
صادرات ب��ا بیان اینکه بانک های 
خصوصی نس��بت ب��ه بانک های 
دولتی توجه بیشتری به پژوهش 
دارند، گفت: بانک های خصوصی 
بیشتر در پی رقابت و روش های 
نوی��ن بانکداری هس��تند اما در 
بانک های دولت��ی این نیاز کمتر 
احس��اس شده اس��ت. وی ادامه 
داد: گذر زمان این احس��اس نیاز 
را ایجاد می کند اما باید به کمک 

کاتالیزورهایی این حس را ایجاد 
کنیم. واحدهای پژوهش بانک ها 
باید پروژه ه��ای زودبازده تعریف 
کنن��د که ب��ا پیچیدگ��ی کمتر، 
اثرات عمیق داشته باشد تا بستر 
الزم فراهم شود و افراد خود برای 
حرکت به سمت پژوهش انگیزه 
پیدا کنند. این پژوهش��گر برتر با 
اینکه  برای  پیش��نهادهایی  بیان 
اث��رات برگ��زاری مراس��م هفته 
پژوهش بیش��تر شود، گفت: باید 
اطالع رسانی گس��ترده ای نسبت 

به برگزاری مراس��م انجام شود و 
پیگیری، پایش و انتقال نتایج در 
طول س��ال تداوم داشته باشد و 
مخت��ص به یک روز یا یک هفته 
نش��ود. گفتن��ی اس��ت هفتمین 
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوری در ح��وزه پول و بانک 
روز سه ش��نبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ در 
س��الن اجتماع��ات بانک مرکزی 
برگ��زار و از آث��ار منتخب حوزه 
پول و بانک و پژوهش��گران برتر 

نظام بانکی تقدیر خواهد شد. 

افزایش نیاز به پژوهش با ظهور روش های نوین بانکداری

نظام بانکی در حال حرکت به سوی بانکداری اجتماعی

بودجه ۸ بانک دولتی و یک بانک بورسی برای سال 97 مشخص شد

جزییات درآمد ۸۵ هزار میلیاردی بانک ها در الیحه بودجه 97  2 شرط بانک ها برای 
تعیین تکلیف سپرده گذاران 

موسسات مالی و اعتباری
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
دو ش��رط بانک ها برای تعیین تکلیف علی الحس��اب 
سپرده های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری 
را تش��ریح کرد. سیدحسن حس��ینی شاهرودی، در 
خصوص جلس��ه روز دوشنبه کمیس��یون اقتصادی 
با حضور رؤس��ای برخی بانک ها و موسس��ات مالی 
و اعتباری ورشکس��ته اظهار داش��ت: در این جلسه 
مس��ئوالن بانک تجارت گزارشی از وضعیت مؤسسه 
مالی و اعتباری البرز ایرانیان، بانک آینده، گزارش��ی 
از وضعی��ت افضل ط��وس، بانک ملل، گزارش��ی از 
مؤسس��ه عسگریه و مؤسس��ه نور یا کارسازان آینده 
س��ابق و نیز گزارشی از موسسات اعتماد، پیشگامان 
کویر و ریحانه گس��تر ارائ��ه دادن��د. نماینده مردم 
ش��اهرود در مجلس ادامه داد: این موسس��ات اعالم 
کردند که به تعهداتی ک��ه به بانک مرکزی داده اند، 
عمل کرده اند. وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور 
در صح��ن علنی مجلس مبنی ب��ر اینکه ۹۸ درصد 
از س��پرده گذاران تعیی��ن تکلی��ف ش��ده اند، گفت: 
برخی از موسس��ات مالی و اعتباری مانند کاسپین، 
سپرده گذاران دارای س��پرده تا سقف ۲00 میلیون 
 توم��ان و برخی موسس��ات س��پرده های تا س��قف

 ۱00 میلی��ون توم��ان  را تعیین تکلی��ف کرده اند. 
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اقتص��ادی گفت: بر 
این اس��اس سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری 
دارای س��پرده های باالی ۲00 میلی��ون تومان و تا 
س��قف ۱00 تا ۲00 میلیون توم��ان در حال تعیین 
تکلیف هستند و تا پایان ماه جاری یا ۱۵ دی ماه، به 
صورت علی الحس��اب سپرده های شان تسویه خواهد 
شد. حس��ینی اظهار داشت: البته تسویه سپرده ها با 
این قید خواهد بود که س��ود س��پرده ها ۱۵ درصد 
محاس��به می ش��ود؛ در برخی موسسات که در سال 
۹۲، ۹۳ و ۹4 منحل شدند، سود سپرده ها ۱۵درصد 
محاس��به می ش��ود و اگر مازاد بر ۱۵ درصد سودی 
پرداخت ش��ده باش��د، از اصل س��پرده کم می شود. 
وی تأکی��د کرد: همچنین افرادی که تس��هیالتی از 
این موسسات دریافت کرده اند ابتدا مبلغ تسهیالت 
کس��ر می شود و بعد مابقی سپرده پرداخت می شود. 
دبیر کمیس��یون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه 
این تس��ویه حساب ها علی الحس��اب است، گفت: در 
صورت شناس��ایی اموال و دارایی های این موسسات 
و سهامداران که به حکم قوه قضاییه باید اموال شان 
شناس��ایی و مصادره ش��ود، تس��ویه نهایی صورت 
خواهد گرفت. حس��ینی تأکید ک��رد: باید اموال این 
موسس��ات شناسایی و تبدیل به ریال شود تا تسویه 

حساب نهایی صورت بگیرد. 

سقوط بیت کوین در بین 
ریسک های مهم سال 2۰۱۸

دوچ��ه بانک قب��ل از آغاز ف��روش اوراق س��هام 
بیت کوی��ن در روز یکش��نبه اع��الم ک��رد: جن��ون 
بیت کوین در س��ال آینده می تواند ریس��کی واقعی 
ب��رای بازارهای بزرگ ت��ر جهانی، به همراه داش��ته 
باش��د. به گزارش سی ان بی س��ی، تورستن اسالک، 
اقتص��اددان بین المللی ارش��د این بان��ک، در پیامی 
ب��رای مش��تریان مهم ترین ریس��ک های ب��ازار در 
س��ال ۲0۱۸ را به صورت یک لیس��ت ارس��ال کرد. 
مواردی که در این لیس��ت آمده اند ش��امل س��قوط 
قیم��ت بیت کوین، تورم باالتر و تهدید کره ش��مالی 
و ۲۷ م��ورد دیگر هس��تند. با رش��د قیمت بیش از 
۱000 دالری ای��ن پ��ول دیجیت��ال تنه��ا در یک 
س��اعت، بیت کوین امسال به عنوان یک پدیده مالی 
ظهور کرده اس��ت. بر همین اس��اس، امسال با رشد 
سرسام آور ارز دیجیتال، اسالک می گوید که بازارها 
تأثیر گس��ترده تری را که بیت کوین به صورت بالقوه 
می تواند داشته باشد به درستی در نظر نگرفته اند. او 
قبال در روز پنجش��نبه هم در برنامه تیدینگ نیشن 
شبکه سی ان بی سی گفته بود: به نظر من این چیزی 
اس��ت که بازارهای مالی تا به ح��ال آن را به عنوان 
مس��ئله ای کوچک در نظر گرفته اند. او گفت نگران 
اس��ت که با ادامه گرایشات موجود، بیت کوین و اوج 
و فرودهای شدید قیمت آن سال آینده بتواند بیشتر 
سیس��تماتیک ش��ود. اس��الک گفت: با این سرعتی 
که قیمت بیت کوین در حال باال رفتن اس��ت، حتی 
نمی توان گف��ت که در پای��ان ۲0۱۸ با چه قیمتی 
روب��ه رو خواهیم بود؛ اما م��ا معتقدیم که در ۲0۱۸ 
ه��م همچنان با ای��ن موضوع مواج��ه خواهیم بود؛ 
ولی هنوز س��ؤاالتی هس��ت که بی پاس��خ مانده اند. 
درحالی ک��ه تعداد معتقدان واقعی ب��ه بیت کوین از 
آنچه باید باش��د هم بیشتر شده و وجود همین افراد 
باعث ش��ده اس��ت قیمت این ارز دیجیتال در هفته 
گذشته میالدی، به ۱۹000 دالر هم برسد. در عین 
حال، نوس��انات شدید بیت کوین و عدم شفافیت آن 
باعث ش��ده اس��ت که تعداد زیادی هم منتقد برای 
خود به دس��ت بیاورد. هفته گذش��ته، میزبان برنامه 
جی��م کرامر، مد مانی، تج��ارت بیت کوین را به یک 
ب��ازی قمار مرموز در کازینو تش��بیه کرد که به نظر 
می رس��د فقط برنده دارد و هیچ بازنده ای ندارد، اما 

این می تواند تغییر کند. 
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دریچه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۲۱۱دالر آمریکا

۵.04۵یورو اروپا

۵.۸۱۱پوند انگلیس

۱.۱۶۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۶.۱00مثقال طال

۱۲۸.۳۸4هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۶۷.000سکه بهار آزادی

۱.40۸.۲00سکه طرح جدید

۷00.000نیم سکه

400.۷00ربع سکه

۲۶۵.000سکه گرمی

نرخنــامه

خبر
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س��ومین روز کاری ب��ورس در حال��ی 
 ب��ه پای��ان رس��ید ک��ه ش��اهد جه��ش 
0.39 درص��دی ش��اخص کل ب��ه میانه 
کان��ال 91 ه��زار واح��دی بودی��م. این 
رق��م  حال��ی  در  واح��دی   353 رش��د 
 خ��ورد که در مجم��وع دو روز قبل، تنها 
106 واحدی افزایش را ش��اهد بودیم. بر 
این اساس شاخص کل بورس اوراق بهادار 
 ته��ران در پایان معامالت روز دوش��نبه 
 20 آذرم��اه 96 ب��ه رق��م 91 ه��زار و
 552 واحد رسید. فوالد مبارکه اصفهان، 
معدنی و صنعتی چادرملو، ایران خودرو و 
معدنی و صنعت��ی گل گهر، چهار نمادی 
بودند ک��ه بیش��ترین تأثیر را در رش��د 
دماسنج بازار سهام داشتند، اما در طرف 
س��رمایه گذاری  ایران،  مخاب��رات  مقابل 
نفت، گاز و پتروشیمی تأمین و گروه مپنا 
ب��ه ترتیب ب��ا ۴0، 3۴ و 32 واحد تأثیر 
کاهنده س��عی کردند دماسنج بازار سهام 
را به س��مت پایین هدایت کنند. آیفکس 
نیز با رش��د ۴.3 واحدی همراه ش��د و به 
رق��م 1022.9 رس��ید. ارزش معام��الت 
فراب��ورس ایران عدد 335 میلیارد تومان 
را به خود اختصاص داد و حجم معامالت 
به ۷۸۸ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

تحرک بازارگردان ها در گروه های 
پیشرو

بورس تهران هم زم��ان با افزایش انتظار 
برای تعدیل س��ود در برخی نمادها شاهد 
تحرک دوباره بازارگردان ه��ا در گروه های 
پیش��رو از جمل��ه معدنی ها، فوالدس��ازان 
و البت��ه خودرویی ه��ا ب��ود. هرچن��د که 
تک س��هم های پاالیشی نیز همچنان مورد 
توجه معامله گ��ران قرار داش��ت. هم زمان 
در نم��اد ایران خ��ودرو در حال��ی بیش از 
52 میلیون سهم در س��قف کامل نوسان 
مثبت قیمتی معامله ش��د که این سهم با 
صف خری��د بیش از 13 میلیون س��همی 
به کار خود پای��ان داد. در گروه معدن نیز 
دوقلوه��ای س��نگ آهنی در حالی ش��اهد 
معامالتی متعادل در دامنه نوس��ان مثبت 
قیمت��ی بودند که افزای��ش 16.6 درصدی 
بهره مالکانه معادن در الیحه پیش��نهاد ی 
دولت به مجل��س، دیدگاه های متفاوتی را 
در میان سهامداران رقم زده است. هم زمان 
ف��والد مبارکه نیز همپ��ای بازارگردان این 
س��هم برای معامالت درون گروهی شاهد 
حجم معامالت ۴۸ میلیون سهمی در دامنه 

مثبت نوسان قیمتی بود. 

با گروه های بازار سهام
در داد و س��تدهای روز دوش��نبه رون��د 
قیمت ها در گروه خودرو عمدتا افزایش��ی 

و در گ��روه محصوالت ش��یمیایی عمدتا 
کاهش��ی ب��ود. در گ��روه خ��ودرو بیش از 
339 میلیون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 
۴5 میلیارد تومان دست به دست شد و در 
گروه محصوالت شیمیایی 2۷ میلیون سهم 
به ارزش بیش از 6میلیارد تومان مورد داد 
و س��تد قرار گرفت. روند قیمت ها در گروه 
فلزات اساس��ی نیز بیشتر کاهشی بود، در 
این گروه 113 میلیون سهم به ارزش بیش 
از 2۸ میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 
گرفت. در گروه کانه های فلزی اغلب نمادها 
شرایط رو به رشدی داشتند و تعداد کمی 
از آنها در قیمت پایانی روند کاهش��ی را در 
پیش گرفتن��د. در این گ��روه ۸۸ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 30 میلیارد تومان 
مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معامالت 
بورس تهران به رق��م 313 میلیارد تومان 
بالغ ش��د که این رقم ناشی از معامله یک 
میلیارد و 1۷9 میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی 91 هزار و ۸69 نوبت داد 

و ستد بود. 

معامالت درون گروهی زیر ذره بین
روز دوش��نبه در بازار دوم بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی س��هامداران 
عمده اختصاص دارد، 230 میلیون س��هم 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به ارزش 
۴0.5 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده 

کدبه کد شد. هم زمان 69.5 میلیون سهم 
ف��والد کاوه جنوب کیش به ارزش بیش از 
16.5 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده 
کدبه کد شد. در معدنی و صنعتی گل گهر 
 ام��ا 15 میلیون س��هم ب��ه ارزش کمتر از
 ۴.5 میلی��ارد تومان ب��ا معامالت انتقالی 
میان سهامداران عمده این سهم همراه بود، 
همچنین ۷ میلیون سهم بیمه دانا به ارزش 
بیش از 2 میلیارد تومان کدبه کد ش��د. در 
 گروه صنعتی پاکش��و همچنی��ن بیش از
 1.5 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 
2میلی��ارد تومان میان س��هامداران عمده 
این س��هم با معامالت انتقال��ی همراه بود. 
طی معامالت روز دوشنبه نماد معامالتی 
شرکت های تجهیز نیروی زنگان، حق تقدم 
خرید سهام کی بی س��ی، حق تقدم خرید 
س��هام بین الملل��ی محص��والت پ��ارس، 
سیمان س��پاهان و حق تقدم خرید سهام 
آن، گروه صنایع کاغذ پارس، فرآورده های 
غذای��ی و قند چهارمحال، از س��وی ناظر 
بازار بازگش��ایی و در مقابل نماد معامالتی 
شرکت های پتروش��یمی داراب، گسترش 
صنایع انرژی آذراب، پتروش��یمی جهرم، 
اوراق مرابحه بناگس��تر کرانه، پتروشیمی 
فس��ا، اوراق صک��وک اجاره واس��ط مالی 
اردیبهش��ت یکم در نماد صایتل، پاالیش 
نفت ش��یراز، پاالیش نف��ت الوان، متوقف 

شدند. 

شاخص کل در میانه کانال 91 هزار واحد قرار گرفت

سبزپوشی فوالدی ها در تاالر حافظ

بخش��ی از بهب��ود ب��ازار س��رمایه در 
ماه های اخیر، ناش��ی از اث��ر افزایش دالر 
در محص��والت صادرات��ی مث��ل ف��والد، 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی و تعدیل 
است.  صادرات محور  ش��رکت های  س��ود 
تس��هیالت و جوای��ز صادرات��ی تعهداتی 
است که دولت در قبال صادرکننده ملزم 
ب��ه انجام آن ب��وده و اگر دول��ت به موقع 
ب��ه این تعه��دات عمل کن��د و مطالبات 
ش��رکت ها در زمان مقرر پرداخت ش��ود، 

کف��ه ب��ورس همیش��ه به س��مت رش��د 
سنگینی خواهد کرد. از سوی دیگر تولید 
و ف��روش محصوالت در نیمه دوم س��ال 
افزایش می یابد که می تواند بر تداوم رونق 
بورس مؤثر باش��د. با توجه به حجم تولید 
اقتصادی  می توان چش��م انداز  شرکت ها، 
روش��نی را متص��ور ب��ود و در این میان 

حل مس��ائل بانکی و مدیری��ت پرداخت 
تس��هیالت ش��رکت ها به رونق پایدار در 
بازار س��رمایه می انجامد. دولت در صورت 
تمای��ل به ت��داوم رون��ق ب��ورس، باید با 
اقداماتی عم��ق بازار س��رمایه را افزایش 

داده و از صادرکنندگان حمایت کند. 
منبع:  بورس پرس

اجرای طرح خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی در کشور و گالیه های مختلف 
فع��االن بخ��ش کش��اورزی به خص��وص 
کش��اورزان از این طرح موجب شد هیأت 
وزیران در جلس��ه آبان ماه س��ال 91 بنا 
به پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی و به 
استناد ماده  )33( قانون افزایش بهره وری 
 بخ��ش کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی � 
مصوب 13۸9�،  آیین نامه اجرایی این ماده 
قانونی را تصویب کند. به گزارش ایلنا، با 
ابالغ سیاست قیمت تضمینی محصوالت 
کش��اورزی ب��ه جای خری��د تضمینی در 
س��ال 9۴ و با تصویب هی��أت وزیران دو 
محصول ذرت خوزس��تان و جو کرمانشاه 
به صورت آزمایش��ی وارد چرخه سیاست 
قیمت تضمینی ش��دند که نتایج مثبت و 
مطلوب این طرح و رضایت کش��اورزان از 
پرداخت به موقع مطالبات شان و همچنین 
رضایت اتحادیه های کشاورزی، مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی باعث ش��د جو و ذرت کل 
کش��ور در س��ال 95 در قال��ب این طرح 
در ب��ورس کاال عرضه ش��ود.  موفقیت ها 
و مزای��ای این ط��رح و همچنین رضایت 

کش��اورزان از عرضه جو در بورس کاالی 
ای��ران موجب ش��د تا امس��ال نی��ز این 
سیاس��ت ادام��ه پیدا کن��د؛  به طوری که 
ب��ا عرض��ه ج��و در ب��ورس کاالی ایران،  
کش��اورزان و ج��و کاران همانن��د س��ال 
گذش��ته از اجرای این طرح راضی اند زیرا 
در خری��د تضمینی مطالبات کش��اورزان 
ب��ا تأخیر پرداخت می ش��د ک��ه این امر 
نارضایت��ی آنها را به دنبال داش��ت اما با 
اج��رای طرح قیمت تضمین��ی، مطالبات 
کش��اورزان در س��ریع ترین زمان ممکن 
پرداخت ش��ده ک��ه همین ام��ر رضایت 
آنه��ا را فراه��م کرده اس��ت؛ در این بین 
س��ازمان های جه��اد کش��اورزی و تعاون 
روستایی و ش��وراهای اس��المی چندین 
روس��تا قبال با ارس��ال نامه ای به استاندار 
اس��تان کردس��تان و همچنین جمعی از 
کش��اورزان با ارسال نامه ای به مدیرعامل 
ب��ورس کاالی ایران،  رضای��ت خود را از 

اجرای این طرح اعالم کردند. 

»مابه التفاوت« تنها مانع برای رضایت 
کامل کشاورزان

البت��ه در ای��ن میان یک نکت��ه وجود 

دارد و آن،  پرداخ��ت مابه التفاوت قیمت 
کشف شده جو در بورس با نرخ تضمینی 
اعالمی از سوی دولت است؛  به طوری که 
کش��اورزان در سیاس��ت قیمت تضمینی 
وقت��ی محصول ش��ان را در ب��ورس کاال 
عرض��ه می کنن��د و آن محص��ول معامله 
 می شود،  ظرف سه روز کاری مبلغ جوی 
فروش رفت��ه خود در ب��ورس را دریافت 
می کنن��د.  اما در ط��رف دیگر دولت باید 
مابه التفاوت قیمت جو در بورس با قیمت 
تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند که 
به دلیل کس��ری بودجه دول��ت، این امر 
با تأخیر صورت می گیرد. از س��وی دیگر 
نکت��ه ای که در مورد رضایت کش��اورزان 
وجود دارد این اس��ت که ب��ا هر مقدار و 
تناژی که تمایل داش��ته باشند می توانند 
محصول خود را در بورس کاال عرضه کنند 
و هیچ محدودیتی ب��رای عرضه محصول 
حتی در تناژ کمتر از یک میلیون تن نیز 
وجود ندارد. بر اساس این گزارش،  اوایل 
امس��ال پس از آنکه عمر سیاست قیمت 
تضمینی در معامالت ذرت و جو دو ساله 
شد،  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
با تقدیر از اج��رای طرح قیمت تضمینی 

در ب��ورس کاال از کاه��ش قاب��ل توج��ه 
هزینه های دولت با اجرای این طرح خبر 
داد.  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم 
و مزای��ای جایگزین��ی قیمت تضمینی به 
جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی 
 اع��الم ک��رد که ب��ا ای��ن اق��دام،  دولت 
۷00 میلی��ارد تومان نقدینگی کمتری به 
خری��د تضمینی اختصاص داد و به زودی 
ش��اهد ورود محصوالت دیگر کش��اورزی 
ب��ه این ط��رح خواهی��م ب��ود. همچنین 
حجت��ی به تازگ��ی در گفت وگ��وی ویژه 
خبری ش��بکه دو سیما،  با تأکید بر لزوم 
گس��ترش عرضه محصوالت کش��اورزی 
در ب��ورس کاال اعالم کرد ک��ه عرضه دو 
محص��ول ج��و و ذرت در ب��ورس کاال با 
موفقی��ت انجام می ش��ود و ب��رای عرضه 
گندم در بورس کاال نیز برنامه ریزی شده 
است. این موارد نشان می دهد که فعاالن 
بخ��ش کش��اورزی رفته رفته بای��د برای 
یک تح��ول در حوزه خری��د محصوالت 
کشاورزی یعنی جایگزینی طرح قیمت به 
جای خرید تضمینی آماده شوند و وزارت 
جهاد کشاورزی نیز با جدیت این موضوع 

را پیگیری می کند. 

شروط تداوم رونق بورس در ماه های آینده

رضایت کشاورزان از عرضه جو و ذرت در بورس کاال

اخبار

ورود معادن پربازده به بورس در 
آینده نزدیک

س��عید صمدی، دبی��ر انجمن زغال س��نگ ایران 
در خص��وص رش��د پرش��تاب قیم��ت کامودیتی ها 
و زغال س��نگ در یک س��ال و نی��م اخی��ر بیان کرد 
که  طی س��ال 95 و اواس��ط تابس��تان ب��ه یکباره 
ب��ازار کامودیتی ها در دنیا خوش درخش��ید و تحت 
تأثیر رشد بس��یاری از کاالها، زغال سنگ نیز مسیر 
صعودی ب��ه خود گرفت تا جایی ک��ه قیمت آن در 
حال حاضر به حدود 2۷2 دالر رس��یده اس��ت. وی 
در خص��وص پیش بین��ی روند قیم��ت این محصول 
در بازار ه��ای جهانی نیز گفت: ب��ا توجه به تعطیلی 
بس��یاری از معادن زغال سنگ در جهان به خصوص 
چین، پیش بینی می ش��ود رون��د صعودی قیمت در 
این کاال ادامه داشته باشد. در این خصوص بسیاری 
از کارشناس��ان بین الملل میانگین 200 دالر را برای 
زغال س��نگ در نظر گرفته اند. به گزارش س��نا، دبیر 
انحمن زغال سنگ ایران در خصوص اثر رشد قیمت 
این کاال در بازار س��رمایه بیان کرد: از سال گذشته 
روند رو به رشد قیمت کامودیتی ها اصلی ترین دلیل 
برای رش��د بازار سرمایه بیان شد و در این خصوص 
معادن نیز موفقیت های قابل توجهی داش��تند. وی 
افزود: برنامه انجمن زغال س��نگ ایران این است که 
یک یا دو معدن جدید س��ودده را وارد بازار سرمایه 
کرده و مجموع��ه ای با بازدهی باال را در این صنعت 
ایجاد کند.  صمدی در پایان بیان کرد:  به طور کلی 
چش��م انداز روش��نی در برابر این صنعت وجود دارد 
و پیش بینی می ش��ود به تبع توس��عه مع��ادن، بازار 
س��رمایه و به خصوص ش��رکت های مرتب��ط با این 

صنعت نیز چشم انداز مطلوبی داشته باشند. 

عرضه 28 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی

ب��رش   ،96 آذر   20 روز  معام��الت  جری��ان  در 
س��نگین، پنتان و سوخت کوره س��بک پتروشیمی 
تبریز، آیزوریس��ایکل و نفتای س��بک پاالیش نفت 
ته��ران، نفتای س��بک و ح��الل ۴0۴ پاالیش نفت 
ش��یراز، متانول پتروش��یمی زاگرس و پنتان پالس 
پتروش��یمی پ��ارس در رین��گ داخلی عرضه ش��د. 
ح��الل ۴02 پاالیش نفت تبری��ز و گاز مایع پاالیش 
 گاز فج��ر ج��م، پاالی��ش گاز س��رخون و قش��م و 
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از تأسیس��ات بندرعباس در رینگ بین الملل عرضه 
ش��د. بدین ترتیب در مجم��وع، بیش از 2۸هزار تن 
انواع ف��رآورده نفتی در ب��ازار فیزیکی بورس انرژی 
ای��ران عرض��ه ش��د.  ام��ا در جریان معام��الت روز 
یکش��نبه ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ای��ران میزبان 
عرضه کاالهای آیزوریس��ایکل پاالیش نفت ش��یراز، 
قطران عمده ذوب آهن اصفهان، حالل ۴0۴ پاالیش 
نف��ت ش��یراز و ح��الل 503 عم��ده پاالی��ش نفت 
اصفه��ان در رینگ داخل��ی و گاز مایع پاالیش نفت 
آبادان در رین��گ بین الملل بود. حجم کل معامالت 
صورت گرفته ط��ی روز  )19 آذرماه( 5 هزار و ۸02 
ت��ن و به ارزش بی��ش از 93 میلیارد و ۸5۷ میلیون 
ریال اس��ت. در جریان معامالت روز  یکش��نبه، بازار 
ب��رق بورس انرژی ایران ش��اهد معامل��ه ۴ میلیون 
و ۴05 ه��زار ق��رارداد مع��ادل 36 میلی��ون و ۷05 
هزار کیلووات س��اعت ب��ه ارزش 11میلیارد و 661 
میلیون ریال بود. در روز یکش��نبه، نمادهای بارپایه، 
میان باری، بارپیک و کم باری با متوسط قیمت 2۸5، 
319، 3۴5 و 2۴۴ ری��ال بر کیلووات س��اعت مورد 

معامله قرار گرفتند.  

اولین پیش بینی سود »لپارس«
ش��رکت کارخانج��ات پ��ارس الکتری��ک اولی��ن 
 پیش بین��ی درآم��د هر س��هم 12 ماه��ه منتهی به 
30 اس��فند 96 را به صورت حسابرس��ی نش��ده و با 
س��رمایه معادل 300هزار میلیون ریال منتشر کرد. 
ش��رکت کارخانجات پارس الکتریک با انتشار اولین 
پیش بین��ی س��ود س��ال 96 مع��ادل 99 میلیارد و 
539 میلیون ریال س��ود خالص پیش بینی کرد و بر 
این اس��اس مبلغ 332 ریال س��ود به ازای هر سهم 
اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی 

قبل معادل 6 درصد افزایش داشت. 

شناسایی زیان 44 ریالی »بکام«
قن��دی  تولی��دی ش��هید  ش��رکت کارخانج��ات 
)کابل های مخابراتی شهید قندی( پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند ماه 96 
را حسابرس��ی شده و با س��رمایه 600 هزار میلیون 
ریال منتشر کرد. شرکت کارخانجات تولیدی شهید 
قندی پیش بینی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی 
منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 
 9۸ ری��ال اعالم کرده اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه
 ۴۴ ری��ال زیان شناس��ایی کرد. گفتنی اس��ت این 
 ش��رکت در ش��ش ماهه منته��ی به 31 ش��هریور ماه 
95 مبلغ 19 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت 
و معادل 15 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
کاش��ی الوند در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که حمل و نقل پتروشیمی 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2,۸۴۷۴.9۴کلوند

3,665۴,92حپترو

2,920۴,۸9خودرو

11,32۸۴,۷5شسپا

1,۸۷1۴,53خوساز
۸1۷۴,۴۸خکاوه
1,۸36۴,۴۴کچاد

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی گرانیت بهس��رام صدر نش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. سیمان کردستان در رده دوم این گروه 
ایستاد. آلومینیوم ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۸6(2,562کهرام
)۴,35(۸5۷سکرد

)۴,1۷(1,6۷۸فایرا

)۴,05(۴,۴01مرقام

)3,59(2,092کرازي
)3,59(۴,۴00خفنر
)3,56(5,۸5۸فباهنر

پرمعامله ترین سهم
داده گس��تر عصر نوین پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

16۷.9۴6 5۷5۴هاي وب

69,55۷ 1061خساپا
52,1۸1 2920خودرو
52,131 912خپارس

۴۸,019 2۷۷1فوالد
۴5,03۴ ۷۷۸خاور

39,۴۴۴ ۷۴6خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. معادن منگنز ایران رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

966.323 5۷5۴هاي وب
1۷6,1۴۷ 5۷6۷کمنگنز
152,365 2920خودرو
133,0۷1 2۷۷1فوالد
95,00۴ ۴360شپنا
۷3,۸35 1061خساپا
56,3۸9 1۷25ومعادن

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عصر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 
این گروه دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
5۷5۴16663های وب
1061۴160خساپا
912312۴خپارس
29202623خودرو
2۷۷12329فوالد
۷۷۸212۴خاور
۷۸52053وساپا

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

229611۴۸خمحور
1390695کساپا
32۷9656کحافظ
105652۸خکمک
193۸۴۸۴شپارس
1۸993۸0قثابت

11۴13۸0خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

3۷991.59کگاز
9۴22.51وخارزم
1۴2۸2.6۴واعتبار
155۴3.32پارسیان
10063.33وصنا

11353.۴0پردیس
19613.۷۴وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

شرکت ها و مجامع

مهدی شریفی نیک نفس
عضو اتاق بازرگانی تهران

بورس انرژی 



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت     سه شنبه6
21 آذر 1396

شماره 950

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جن��وب کرمان گف��ت عملی��ات احداث 
کارخانه ش��مش طالی جنوب کرمان در 
کمتر از دو ماه رش��د چهار برابری داشته 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکت��ر محم��ود 
اسکندری نسب گفت:  راه اندازی صنایع 
مختلف صنعت��ی و معدنی در همه نقاط 
دنی��ا به عنوان یک��ی از مهم ترین عوامل 
ترق��ی و رش��د اقتص��ادی و فرهنگ��ی و 
اشتغال زایی مطرح است اما متأسفانه در 
جنوب کرمان با وجود پتانسیل های قابل 
مالحظ��ه معدنی و کش��اورزی، به دالیل 
متعدد ط��ی دهه های متمادی اخیر، این 
پتانسیل های شناس��ایی نشده و موجب 
عقب ماندگ��ی اقتص��ادی و غیرعادالن��ه 

منطقه شده است. 
وی اف��زود: در می��ان فل��زات معدنی 
مختل��ف، ط��ال ب��ه عن��وان ی��ک فل��ز 
و  سیاس��ی  لح��اظ  از  اس��تراتژیک، 

اقتصادی، پش��توانه مالی کش��ورها بوده 
و نق��ش مهم��ی را در بازاره��ای جهانی 
ایفا می کن��د. اکتش��اف و بهره برداری از 
پتانس��یل های طال در تمامی نقاط کشور 
دارای اهمیت فراوان بوده، به عالوه اینکه 
در اش��تغال زایی نقاط مح��روم نیز نقش 

مؤثری خواهد داشت. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جن��وب کرم��ان بی��ان ک��رد: در ابتدای 
ش��روع کار دولت تدبیر و امید و بررسی 
پتانس��یل های موج��ود در نقاط مختلف 
جنوب کرم��ان، تالش برای فعالس��ازی 
معدن طال در شهرس��تان فاریاب یکی از 
بهترین راهکارها جهت توس��عه صنعتی 
و کمک به اش��تغال زایی این شهرس��تان 
بود و جلس��ات متعددی جهت فعالسازی 
ای��ن معدن مه��م که تا نیمه دوم س��ال 
1392 راکد بود، برگزار شد و بحمداهلل با 
پیگیری های مستمر، با ورود سرمایه گذار 
جدید عملیات اکتش��اف و اس��تخراج در 

معدن آغاز شد. 
اس��کندری نس��ب افزود: حی��ن انجام 
فعالیت های اکتش��افی در دو سال اخیر، 
خوشبختانه ذخیره معدن به حدود چهار 
براب��ر قبلی افزایش پیدا ک��رد که با این 
ذخیره، احداث کارخانه ش��مش طال در 
کنار این مع��دن دارای توجیه اقتصادی 

مناسبی خواهد بود. 
وی ادامه داد: در نتیجه تالش سازمان 
و با توجه به ذخیره 500 هزار تنی معدن، 
سرمایه گذار آمادگی خود را جهت ساخت 
کارخانه فرآوری در مجاورت معدن اعالم 
کرد و در تیرماه امس��ال مجوز آن توسط 

سازمان صادر شد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جن��وب کرمان گفت: در مهرماه امس��ال 
پیش��رفت فیزیک��ی کارخان��ه 10درصد 
بود که با پیگیری های مس��تمر س��ازمان 
و تالش س��رمایه گذار ط��رح، اکنون این 
طرح با رشد 30درصدی، دارای پیشرفت 

فیزیک��ی 40درصد بوده و روند س��اخت 
کارخانه با ش��تاب بیش��تری نس��بت به 

گذشته در حال ادامه است. 
وی بیان کرد: مجوز س��اخت کارخانه 
در زمینی به مس��احت 50 هزار مترمربع 
و با سرمایه گذاری 104 میلیارد ریال در 
فاز اول و با ظرفیت تولید 100 کیلوگرم 
شمش طال و اشتغال زایی 100 نفر صادر 

شده است. 
اس��کندری نسب گفت: س��رمایه گذار 
 این پ��روژه تاکن��ون س��رمایه ای بالغ بر

 20 میلیارد ری��ال برای احداث کارخانه 
و 30 میلیارد ریال نیز جهت فعالس��ازی 

معدن طال هزینه کرده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جن��وب کرمان در پای��ان گفت: عملیات 
اح��داث کارخان��ه تولید ش��مش طالی 
جنوب کرمان در کمتر از دو س��ال آینده 
تکمیل خواهد ش��د و شاهد بهره برداری 
این کارخانه مهم در منطقه خواهیم بود. 

مدیر مسئول روزنامه هفت صبح با اشاره به دالیل 
گرانی کاغذ در کش��ور گفت وضعی��ت نبود کاغذ در 
کشور به دلیل خرید بی رویه کاغذ توسط روزنامه های 

دولتی و نهادهای عمومی است. 
آرش خوشخو در گفت وگو با ایسنا، به دالیل گرانی 
کاغذ اش��اره کرد و گفت: برخ��ی می گویند به دلیل 
اینکه بزرگ ترین کارخانه کاغذس��ازی چین تعطیل 
ش��ده، چین تم��ام کاغذهای روس��ی را پیش خرید 
کرده و این مس��ئله باعث افزایش قیمت شده است.  
همچنین س��ال جدید چینی در حال ش��روع شدن 
اس��ت و آنها هم مانند ایران مصرف کاغذش��ان برای 
چاپ سالنامه، کارت پس��تال و... زیاد است؛ بنابراین 
بر قیمت جهانی کاغذ تأثیر ترسناکی گذاشته است. 
او با اش��اره به نقش روزنامه ه��ای دولتی در گران 
ش��دن کاغذ اظهار کرد: متأسفانه ما با رقبای بزرگی 
در بخش دولتی روبه رو هس��تیم که ب��ه جای اینکه 
کمک کننده کسب و کار باشند، خار مغیالنند.  برخی 
روزنامه های دولتی به خیال خود دوراندیشی کرده  و 
با شروع زمزمه های گرانی کاغذ، بیشتر کاغذ موجود 
در بازار را خریدند و انبار کردند. در کش��ور ما بخش 
دولت��ی بزرگ ترین رقیب و دش��من بخش خصوصی 
اس��ت و این امر یک واقعیت است، البته دوستانی که 
در دولت هستند هم نمی توانند خود را نجات دهند. 
خوش��خو ادامه داد: بخش بزرگی از مس��ئله گران 
ش��دن و کمبود کاغذ، به ش��یوه غلط مدیران خرید 
برخی روزنامه های دولت��ی برمی گردد. آنها زمانی که 
فهمیدند کاغذ گران می ش��ود، ش��روع به خرید انبوه 
کردن��د که با قدرت مالی خ��وب آنها همخوانی دارد.  
قدرت مالی خوب را در بخش مسکن هم دیده بودیم 
که بانک ها چه بالیی سر بازار مسکن آوردند.  آنها نیز 
با قدرت مالی خوب و دوراندیشی که داشتند موجب 
شدند وضعیت مسکن در رکود باورنکردنی فرو برود. 

س��ردبیر روزنامه هفت صب��ح در ادامه مطلب باال 
گفت: در ح��ال حاضر بخش دولت��ی در حوزه کاغذ 
هم همان کارها را انجام می دهد و ما با کمبود شدید 
کاغذ در بازار روبه رو هس��تیم. به نظرم همه مدیران 
دولت��ی هم که با ادع��ا می گویند م��ا می خواهیم به 
بخش خصوصی کمک کنیم و دولت را س��بک کنیم، 
در عمل همان فرمول قدیمی را تکرار می کنند. آقای 
نجف��ی در بدو ورود گفتند ک��ه ما می خواهیم بخش 
مطبوعات روزنامه همش��هری را کوچک تر کنیم، اما 
بعد از اینکه شهردار شدند، طبق معمول همه مدیران 
خسته، کوتاه آمدند. زمانی که می گویم روزنامه دولتی 
در واق��ع همه روزنامه های بخش دولتی که از بودجه 
عموم��ی اس��تفاده می کنن��د، مانند روزنام��ه ایران، 
همشهری، جوان، کیهان، فرهیختگان، شهروند و. . .  
مد نظر من است. این روزنامه ها همه به دلیل قدرت 
مال��ی و بودجه ای ک��ه دارند، کاغ��ذ خریدند و وضع 
کاغذ را به این شکل کرده اند. در واقع وضعیت فعلی 
کاغذ به دلیل خرید بی رویه آن توس��ط روزنامه های 

دولتی و نهادهای عمومی است. 
او با اش��اره به تأثی��ر گرانی کاغذ ب��ر روزنامه های 
بخش خصوص��ی، اظهار ک��رد: زمانی ک��ه کاغذ گران 
ش��ود، قاعدت��ا روزنامه ه��ای بخش خصوص��ی دچار 
تزلزل می شوند و روزنامه های کم بنیه تر از دور خارج 
خواهند شد. همچنین روزنامه های قوی تر هم مجبور 
می ش��وند تعداد صفحات خود را کاهش دهند.  برای 
مث��ال ما روزنامه هفت صب��ح را پنج روز در هفته در 
24 صفحه منتشر می کردیم که به 1۶ صفحه کاهش 
داده ای��م البت��ه قطع خود را بزرگ ت��ر کرده ایم چون 
کاغ��ذ قدیمی مان در بازار نبود. در حال حاضر برخی 
از روزنامه ه��ای مهم بخش خصوصی به خاطر کمبود 
کاغذ توزیع شهرس��تان خود را قطع کردند و با تیراژ 
تهران به حیات خ��ود ادامه می دهند. افزایش قیمت 

بحران بزرگی است که امیدوارم تمام شود و پایان آن 
هم مبتنی بر این اس��ت که دولت، نهادهای عمومی، 
شهرداری، سپاه و همه نهادهایی که با بودجه عمومی 
به تولید نش��ریه می پردازند یک ب��ار تصمیم بگیرند 
مش��کل را حل کنن��د؛ البته می دانم ب��ا این مدیران 

خسته و ترسو این اتفاق نمی افتد. 
آرش خوش��خو به کارخانه ه��ای تولید کاغذ داخل 
کش��ور اش��اره و اظهار کرد: کیفیت کاغذهای تولید 
داخل ما بس��یار ضعیف است. مسئوالن هم می دانند 
و تأکی��د دارند برای کمک ب��ه تولید ملی، کاغذهای 
بی کیفیت ما را اس��تفاده کنید ک��ه این توجیه بدی 
اس��ت. ب��ه نظرم به ج��ای اینکه به روزنامه ها فش��ار 
بیاورند که کاغذهای بی کیفیت را بخرند، سعی کنند 
کیفیت کاغذ بهتر ش��ود؛ بنابراین مشکل تولید کاغذ 
در ایران بسیار شدید است و تولید داخلی ما کیفیت 
بد و مراحل تولید گران دارد و هیچ روزنامه و نهادی 
که با کاغذ س��ر و کار دارد برایش به صرفه نیست و با 
هیچ منطق و عقلی هم س��ازگار نیس��ت که از چنین 

کاغذی استفاده کند. 
به گزارش ایس��نا، خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ 
و تحریر روزنامه  در هفته های اخیر، واکنش برخی از 
روزنامه ه��ای خصوصی را به دنبال داش��ت و در این 
می��ان برخی روزنامه ها اعالم کردن��د که در اعتراض 
ب��ه گران ش��دن کاغذ ب��رای مدتی فق��ط به صورت 
الکترونیکی منتشر خواهند شد یا تعداد صفحات خود 
را کم می کنند. البته در ادامه از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم ش��د که تعرفه انواع کاغذ چاپ 
و تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق 
روال قبل بوده و افزایش نخواهد یافت اما طبق گفته 
برخی مدیران مس��ئول روزنامه های خصوصی، اعالم 
صرف این خبر ه��م به افزایش قیمت کاغذ و کمبود 

آن منجر شده است. 

خار مغیالن در چشم مطبوعات

بهره برداری از کارخانه تولید شمش طالی جنوب کرمان تا 2 سال آینده
اخبار

واردات تخم مرغ مجاز، صادرات 
ممنوع شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم صدور مجوز 
واردات تخ��م مرغ برای کنت��رل قیمت ها در بازار، 

خبر از توقف صادرات این محصول داد. 
به گزارش تسنیم، حس��ن رکنی روز گذشته در 
حاشیه مراسم روز جهانی خاک در پاسخ به تسنیم 
اظه��ار کرد: مجوز اولیه ب��رای واردات تخم مرغ به 
کش��ور صادر شده است و مباش��ر اتحادیه مرکزی 
مرغداران مرغ تخم گذار اقدامات اولیه برای واردات 

این محصول را انجام می دهد. 
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگر تس��نیم، مبنی بر 
کش��ورهای مبدا واردات تخم مرغ، اف��زود: امکان 
واردات از هر کش��وری که ب��ا پروتکل های وارداتی 
ما انطباق داشته باشد وجود دارد و منحصر به یک 
کشور خاص نیس��ت، بلکه تنها کشور صادرکننده 
ب��ه ای��ران باید بهداش��ت الزم را داش��ته باش��د و 
استانداردهای مطابق با استانداردهای ما ارائه دهد. 

صادرات تخم مرغ متوقف شد
رکنی در پاس��خ به س��ؤال دیگر تسنیم مبنی بر 
اینک��ه در مقط��ع فعلی، صادرات تخ��م مرغ نیز از 
کش��ورمان وجود دارد یا خیر؟ گفت: صادرات این 
محصول وجود داش��ت اما در شرایط فعلی و برای 
کنترل قیمت ها در بازار صادرات تخم مرغ متوقف 

شد. 
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگر تس��نیم مبنی بر 
اقدامات س��ازمان حمایت برای کنترل قیمت  تخم 
مرغ در بازار گفت: این س��ازمان نی��ز برای تنظیم 
بازار این محصول موضوعاتی را مطرح کرده اس��ت 

تا برای تأمین جامعه مشکل ایجاد نشود. 
وی اف��زود: ب��ر ای��ن اس��اس مجوزهای��ی برای 
مرغ��داران صادر ش��د ت��ا آنها بتوانند ط��ول دوره 
تخم ریزی را طوالنی تر کنند. در اس��تان های پاک 
 افزای��ش جوجه ری��زی داش��تیم و واردات جوج��ه 
یک روزه تخم گ��ذار را برای جبران کمبود در بازار 
در دس��تور کار داریم تا مش��کالت کمبود عرضه و 

افزایش قیمت ها برطرف شود. 
رکنی گفت: عارضه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
اکنون در 30 تا 40 کش��ور دنیا مانند ایران وجود 
دارد و منجر به کاه��ش تولید آنها، افزایش قیمت 
محص��ول در بازار و در نهایت منج��ر به واردات از 

سایر کشورها شده است.  
بنابر این گزارش، کاهش تولید و عرضه تخم مرغ 
به بازار در روزهای اخیر منجر به افزایش قیمت هر 
شانه تخم مرغ به قیمت 13500 تومان تا 15هزار 

تومان شده است. 
گفتنی است که حداکثر قیمت مصوب تخم مرغ 
در میادی��ن میوه و تره بار ش��هر ته��ران 11 هزار و 
700 توم��ان بود که در روزهای اخی��ر با توجه به 

افزایش قیمت این محصول، توزیع وجود ندارد. 

سهم یک درصدی زنجان از 
صادرات غیر نفتی کشور

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنجان گفت س��هم صادرات این استان از صادرات 
غیرنفت��ی کش��ور از نظ��ر ارزش ب��ه 1.19 درصد 

می رسد. 
ناص��ر فغف��وری روز دوش��نبه در گفت وگ��و ب��ا 
 ایرنا افزود:  در هش��ت ماه س��ال جاری از مجموع

 45.7 میلیارد دالر صادرات پیش بینی ش��ده برای 
کشور، 78.4درصد آن محقق شده است. 

وی یادآورشد: این رقم در زنجان 13 درصد بیش 
از عدد پیش بینی شده برای صادرات هشت ماه این 

استان محسوب می شود. 
فغف��وری اظهار کرد: از ص��ادرات 285 میلیون و 
۶07 هزار دالری کاالهای مبدا تولید این اس��تان، 
229میلی��ون و 800 هزار دالر معادل 80.3 درصد 

مربوط به صادرات بخش صنعت است. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنج��ان گفت: می��زان صادرات بخ��ش معدن این 
اس��تان در این مدت به 33 میلیون و 57 هزار دالر 

معادل 11.۶درصد می رسد. 
وی خاطر نش��ان کرد: میزان صادرات ثبت شده 
کاالهای تولیدی بخش کش��اورزی این اس��تان در 
این مدت به 13 میلی��ون و 800 هزار دالر معادل 

4.79درصد می رسد. 
 فغف��وری ادام��ه داد: در این م��دت 8میلیون و

 772 ه��زار دالر معادل 3.1 درص��د کل صادرات 
فرش با مبدا تولید این استان صادر شده است. 

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
 زنج��ان می��زان ص��ادرات بخ��ش گردش��گری را 
5۶3 هزار دالر معادل 0.2 درصد کل صادرات این 

استان اعالم کرد. 
وی اضاف��ه کرد: میزان ص��ادرات خدمات فنی و 
مهندس��ی به 22 هزار دالر معادل یک صدم درصد 

صادرات کل استان می رسد. 
گمرک این اس��تان طی هشت ماه گذشته موفق 
به ثبت ص��ادرات 20۶ میلیون و 789 هزار دالری 

شد. 
عمده صنایع تولیدی این استان مربوط به حوزه 
برق، س��رب و روی، فوالد و نساجی است و بیشتر 
صادرات زنجان هم در همین زمینه ها ثبت می شود. 

اخبار

خط ونشان واردکنندگان برنج
تصمیم وزارت جهادکشاورزی در ممنوع کردن واردات 
برنج، واردکنندگان را ترغیب کرده از همین حاال در بازار 
خودی نشان دهند و با کم کردن جریان عرضه برنج به 

بازار، زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کنند. 
به گزارش مهر، درحالی که ب��ه دلیل واردات بی رویه 
برنج به کش��ور واردات این محصول فعال ممنوع شده، 
قیمت برنج خارجی در بازار روند افزایشی به خود گرفته 
اس��ت؛ گزارش میدانی مهر نشان می دهد قیمت برنج 
هندی طی 10 روز اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته 
 اس��ت؛ طبق گفته برخی مغازه داران، قیمت هرکیسه 
 10 کیلوی��ی برن��ج هن��دی ط��ی ای��ن م��دت بین
 7 تا 8 هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین برخی 
 دیگ��ر از مغ��ازه داران عنوان کردند که نرخ هر کیس��ه

 10 کیلویی برنج هندی طی 10 روز اخیر حدود 5 هزار 
تومان گران شده است. به گفته برخی دیگر، هر کیسه 
برنج 10کیلوگرمی هندی خاطره در این مدت بین 3 تا 

4 هزار تومان افزایش قیمت داشته است. 
 در فروش��گاه های زنجی��ره ای اوض��اع قیمت ه��ا از 
مغازه های خرده فروشی بهتر است؛ در یکی از فروشگاه ها 
 که در مرکز ش��هر ته��ران قرار دارد قیمت هر کیس��ه
 10 کیلوی��ی برنج هندی ح��دود 200 تا 500 تومان 
افزایش یافته و در یکی دیگر از این فروش��گاه ها که در 
جنوب شهر تهران قرار دارد فعال از تغییر قیمت خبری 

نیست.  
به نظر می رس��د دلیل اصلی افزایش ناگهانی قیمت 
برنج خارجی در بازار تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج است که حدود یک 
هفته قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کش��اورزی طی 
نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اعالم کرد. 
حجتی در این نامه اشاره کرده بود با توجه به واردات 
بی رویه بیش از حدود یک میلیون تن برنج در پنج ماهه 
امس��ال )که بیش از نیاز مصرف داخلی ساالنه است(، 
وزیر صنعت دستور بدهد تا اطالع ثانوی از ثبت سفارش 

جدید برای واردات برنج جلوگیری شود. 
رشد ۴۰ درصدی واردات برنج

بر این اس��اس طب��ق اعالم وزارت جهاد کش��اورزی 
در هفت ماهه امس��ال یک میلی��ون و ۶0 هزارتن برنج 
 وارد کش��ور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل 
۶09 هزارتن بوده، بنابراین واردات در هفت ماهه س��ال 
جاری حدود 40 درصد رشد داشته است؛  این درحالی 
است که انجمن برنج میزان واردات این محصول را طی 
شش ماهه سال جاری حدود یک میلیون و 200 هزارتن 

عنوان می کند. 
پیش از امس��ال، واردات برنج هر ساله فقط در فصل 
برداشت این محصول ممنوع می ش��د؛ سی ام آبان ماه 
امسال هم طبق روال هر سال، وزارت صنعت در نامه ای 
به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم 
کرد ثبت س��فارش برای واردات برنج از یکم آذر امسال 
تا 31 تیرماه 97 آزاد اس��ت اما با نامه و درخواست وزیر 
جهاد کش��اورزی موضوع منتفی و واردات برنج ممنوع 

شد. 
رشد ۱۰ درصدی قیمت برنج هندی

در همی��ن زمینه محم��د آقاطاهر، رئی��س اتحادیه 
بنک��داران مواد غذایی تهران در گفت وگو با مهر با بیان 
اینک��ه طی روزه��ای اخیر برنج هن��دی 1121 حدود 
10درصد افزایش قیمت داش��ته است، اظهارداشت: از 
نرخ باقی برنج ه��ای خارجی فعال اطالعی ندارم. قاعدتا 

قیمت برنج های دیگر نیز باید تغییراتی کرده باشد. 
وی اضافه کرد: دلیل این گرانی تنشی است که به بازار 
وارد شده است. طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، بیش 
از یک میلیون تن برنج وارد کش��ور شده، بنابراین نباید 
این افزایش قیمت رخ دهد و باید پیگیر ش��ویم که چرا 
این گرانی اتفاق افتاده است؟ چرا کسانی که وارد کننده 
هستند اجناس را به موقع عرضه نمی کنند؟ چرا برنج را 
در انبارها نگه می دارند و اجازه می دهند که در بازار تنش 

قیمت ایجاد شود؟
 

۹.۷ میلیارد دالر کاال از استان 
بوشهر صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
گفت طی هش��ت ماهه س��ال جاری 9 میلیارد و 735 
میلیون دالر کاال به وزن 25 میلیون و 507 هزار تن با 
احتساب میعانات گازی از استان بوشهر صادر شده است. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان بوش��هر، سیدحسین 
حس��ینی محمدی افزود: همچنین صادرات غیر نفتی 
اس��تان بدون احتس��اب میعانات، به ارزش 5 میلیارد و 
210 میلیون دالر به وزن 13 میلیون و 973 هزار تن به 
بازارهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر ارزش��ی 3درصد و از لحاظ وزنی یک درصد 
رشد داشته است. حسینی محمدی عنوان کرد: عمده 
کاالهای صادراتی از گمرکات اس��تان ش��امل میعانات 
گازی، محصوالت پتروشیمی، کودهای معدنی، سیمان 
و کلینکر، انواع ماهی و میگوی پرورشی، گوگرد، جکت 
و متعلقات آن، سنگ گچ و گچ بنایی، پسماند حبوبات 
و هندوانه و خربزه بوده است که به کشورهای جمهوری 
کره، چین، امارات متح��ده عربی، هند، ژاپن، اندونزی، 

ترکیه، کنیا، تایوان و بلژیک صادرشده است. 
وی با اشاره به واردات کاال به استان بوشهر بیان کرد: 
در هشت ماهه سال جاری 782 هزار تن کاال به ارزش 
بالغ بر یک میلیارد و ۶41 میلیون دالر از گمرکات استان 

بوشهر به کشور وارد شده است. 
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بودج��ه  گذش��ته  روز 
پیشنهادی سال ۹۷ در حالی 
تقدیم مجلس شد که کاهش 
۷۰درص��دی درآم��د دولت از 
واردات خودرو  مالی��ات  محل 
بخش ه��ای  س��ایر  از  بی��ش 
صنعت��ی نم��ود داش��ت، ب��ه 
بودج��ه  در  ک��ه  گون��ه ای 
به مجلس  پیش��نهادی دولت 
برای س��ال مال��ی ۹۷، درآمد 
مالیاتی دولت از محل واردات 
خودرو با کاهش هزار میلیارد 
تومانی پیش��نهاد ش��ده و این 
بدین معناس��ت ک��ه دولت به 
این نتیجه رس��یده که واردات 
خودرو به کش��ور را محدودتر 

کند.
به گزارش خودروکار، حسن 
دولت  رئیس جمهور  روحانی، 
دوازده��م در حال��ی بودج��ه 
پیش��نهادی س��ال ۹۷ را ب��ا 
کاه��ش هزار میلی��ارد تومانی 
در بخ��ش درآمدهای مالیاتی 

به مجلس تقدیم کرده اس��ت 
ک��ه صنع��ت خ��ودرو بیش از 
پنج ماه با مش��کل بسته بودن 
سایت ثبت س��فارش دست و 
پنجه نرم می کند؛ مش��کالتی 
که  گاه با ض��رر واردکنندگان 
همراه ش��ده اس��ت، حال این 
پرس��ش مطرح اس��ت که آیا 
هدف کاهش درآمدهای دولت 
ب��رای س��ال گذش��ته محقق 
می ش��ود؟ البت��ه کاهش هزار 
حاصله  درآمد  تومانی  میلیارد 
دولت از محل دریافت مالیات 
واردات خودرو بیش از س��ال 
گذشته به چش��م می خورد و 
ش��اید این امر زن��گ خطری 
برای درآمدهای دولت باش��د، 
چراکه این کاهش ۷۰درصدی 
از مح��ل درآمده��ای مالیاتی 
برای واردات خودرو منطقی به 

نظر نمی رسد.
 براس��اس بن��د درآمد ه��ا، 
دارایی س��رمایه ای  واگ��ذاری 

و واگ��ذاری دارایی ه��ای مالی 
الیحه بودجه س��ال ۹۷ دولت 
ب��رای حق��وق ورودی خودرو 
رق��م ۲ ه��زار و ۲۰۵ میلیارد 
تومان را پیش��نهاد داده است 
ک��ه ب��رای م��ورد مش��ابه در 
بودج��ه امس��ال، ح��دود ۳.۲ 
هزار میلی��ارد تومان مصوب و 

اجرایی شده است. 
فربد زاوه، کار شناس صنعت 
خ��ودرو در ای��ن زمین��ه ب��ه 
خبرنگار خ��ودروکار می گوید: 
»ای��ن ام��ر در هش��ت ماه��ه 
امس��ال محقق ش��ده است و 
اگر تعرف��ه واردات در روزهای 
آینده با افزایش همراه نش��ود، 
مبلغ پیشنهادی در بودجه ۹۷ 

محقق می شود.« 
به گفت��ه او، اما اگر تعرفه ها 
را به اعداد منظور ش��ده یعنی   
همان ۵درصد ثابت نگه دارند، 
این هدف محقق نخواهد شد. 
چراک��ه تمایل بازار به س��مت 

خودروه��ای هیبریدی می رود 
و ع��وارض و درآم��د دولت��ی 

کاهش می یابد. 
کاه��ش  می افزای��د:  زاوه 
ب��رای  انتفاع��ی  ن��ه  واردات 
صنعت خودرو دارد و نه زیان، 
اما مبحث درآمد دولت ناش��ی 
از درآم��د CKDه��ا در این 
میان مهم اس��ت و اگر تعرفه 
CKDها افزایش نیابد، تمایل 
CKD واردات به س��مت فول

ها بیشتر می شود و دولت هم 
به طور کلی درآمدش از سوی 
از دس��ت  را  واردات خ��ودرو 

می دهد.  
این کار شناس صنعت خودرو 
با اشاره به صحبت های چندی 
پی��ش مجتب��ی خس��روتاج- 
رئیس سازمان توسعه تجارت، 
مبنی بر کاهش س��هم واردات 
به ۵درصد، اظهار می کند: در 
حال حاضر نیز س��هم واردات 
اس��ت  همین ۵درصد  خودرو 

و صحبت آقای خسروتاج خبر 
جدی��دی نیس��ت. چراکه این 
س��هم نه افزایش و نه کاهش 

دارد.  
او ب��ا بی��ان اینکه در س��ند 
واردات  س��هم  چش��م انداز 
است،  عنوان ش��ده  ۱۰درصد 
می افزای��د: هن��وز ب��ه س��هم 
واردات در س��ند چش��م انداز 
نرس��یده ایم، ب��ه همین دلیل 
نبای��د از حاال به دنبال کاهش 

این ارقام باشیم.
زاوه در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
پیش��نهاد درآم��د مالیات��ی از 
مح��ل واردات خ��ودرو ب��رای 
سال آینده و رابطه آن با سند 
چشم انداز، تاکید می کند: این 
بودجه در دولت آقای روحانی 
تدوین ش��ده اس��ت که سند 
چش��م انداز در همی��ن دولت 
تصویب ش��ده است، از این رو 
واضح اس��ت که میان گفتار و 

رفتار تناقض وجود دارد.

صبح روز گذش��ته حسن روحانی در 
کسوت ریاس��ت جمهوری ایران، الیحه 
بودج��ه پیش��نهادی دول��ت یازدهم را 

تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد. 
در این الیحه، بودجه های پیشنهادی 
مربوط  به حوزه  خودرو نیز در ردیف های 
جداگانه تحت  عناوین »حقوق ورودی 
موض��وع  ورودی  »حق��وق  خ��ودرو«، 
م��اده ۲ قان��ون مدیری��ت حمل و نقل 
»مالیات  )جمعی-خرجی(۱«،  سوخت 
بر فروش فرآورده ه��ای نفتی- مالیات 
۲۰درص��د  می��زان  ب��ه  بنزی��ن  ب��ر 
قیم��ت مص��وب ف��روش«، »مالی��ات 
شماره گذاری خودرو«، »درآمد حاصل 
از واگ��ذاری و تعوی��ض پالک خودرو و 
اخذ  موتورس��یکلت«، »درآمد موضوع 
عوارض ش��ماره گذاری ب��ر خودروهای 
وارداتی که نخس��تین بار شماره گذاری 
می ش��وند، متناسب با میزان آلودگی و 
ارزش گمرکی آنها«، »درآمد حاصل از 
معاینه فنی خودروها«، »درآمد حاصل 
از افزایش ع��وارض واردات خودروهای 

س��واری به میزان ۵درصد قیمت  روی 
کش��تی«، »درآمد از رده خارج کردن 
خودروه��ای فرس��وده«، »درآمد وضع 
ع��وارض از افزای��ش ۱۰درص��د ارزش 
به  بنزین س��وز«  خودروهای  گمرک��ی 

میلیون ریال آمده است. 
بر این  اساس درآمد عمومی »حقوق 
ورودی خودرو« در س��طح ملی ۲ هزار 
و ۲۰۵ میلی��ارد توم��ان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
امس��ال رقم ۳ ه��زار و ۲۱۷ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که 
رقم امس��ال نسبت به پارسال یک هزار 
و ۱۲ میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون تومان 

کاهش دارد. 
حق��وق ورودی موضوع ماده ۲ قانون 
مدیریت حمل و نقل س��وخت )جمعی-

خرجی( در بودجه امس��ال نیز بر اساس 
درآمد عمومی ملی حدود ۲۰۰میلیارد 
تومان اس��ت که نسبت به سال گذشته 

تغییری نداشته است. 
ف��روش  ب��ر  مالی��ات  زمین��ه  در 

فرآورده ه��ای نفتی- مالی��ات بر بنزین 
ب��ه می��زان ۲۰ درصد قیم��ت مصوب 
فروش نی��ز مجموع درآمدهای عمومی 
و اختصاص��ی ۵ه��زار  و  ۵۸ میلیارد و 
یکصد میلیون تومان پیش��نهاد ش��ده 
که ای��ن رقم نیز در مقایس��ه با الیحه 
بودجه س��ال گذش��ته با رقم ۴ هزار و 
۸۲۳ میلی��ارد و ۸۰۰ میلی��ون تومان 

کاهش دارد. 
خ��ودرو  ش��ماره گذاری  مالی��ات 
و  عموم��ی  درآمده��ای  مجم��وع  در 
اختصاص��ی بودجه امس��ال یک هزار و 
۶۸۳ میلی��ارد و ۲۳۷میلی��ون توم��ان 
اس��ت که در بودجه س��ال گذشته این 
رق��م یک ه��زار و ۱۱۷ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان بوده که باز هم با کاهش 

آن در سال جاری مواجه هستیم. 
در ح��وزه واگ��ذاری و تعویض پالک 
خ��ودرو و موتورس��یکلت در بودج��ه 
پیش��نهادی امس��ال در مجم��وع رقم 
۵۲۵ میلی��ارد توم��ان تعیی��ن ش��ده 
اس��ت. این رق��م در بودجه س��ال ۹۶ 

عدد ۳۷۰میلیارد تومان بوده اس��ت که 
افزایش ۱۵۵ میلیارد تومانی دارد. 

ع��وارض  اخ��ذ  موض��وع  درآم��د 
ش��ماره گذاری بر خودروه��ای وارداتی 
که نخستین بار شماره گذاری می شوند، 
متناس��ب با می��زان آلودگ��ی و ارزش 
گمرک��ی آنه��ا در بودجه امس��ال، در 
مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که نسبت  به بودجه پارسال 
که عدد ۶هزارمیلیارد تومان را نش��ان 
می داده، افزایش ۲هزار میلیارد تومانی 
داش��ته اس��ت. در بودجه امسال ردیف 
درآمد حاص��ل از معاینه فنی خودروها 
رق��م در مجموع ۲۰۰ میلی��ارد تومان 
اس��ت که نس��بت به رقم بودجه سال 
گذش��ته تغییر ندارد. همچنین درآمد 
افزای��ش ع��وارض واردات  از  حاص��ل 
خودروهای س��واری به میزان ۵درصد 
قیمت روی کشتی ۳۰۰ میلیارد تومان 
است که نسبت  به بودجه سال گذشته 
با رق��م ۲۶۰۰میلیارد توم��ان، افزایش 

داشته است. 

آت��کا یک��ی از بهتری��ن خودروهای 
س��ئات اس��ت که در اول ص��ف برای 
حضور در بازار کش��ورمان ق��رار دارد. 
این خودرو هرچه در تصاویر دیجیتالی 
محصولی ارزان به نظر می رس��د، اما از 
نزدی��ک و پ��س از لم��س آن می توان 
احس��اس خوش��ایند س��واری ب��ا یک 
محص��ول آلمانی را در خود احس��اس 

کرد. 
فع��االن بخ��ش واردات خ��ودرو در 
ایران این روزها مترص��د ابالغ قوانین 
جدید ح��وزه واردات خودرو هس��تند 

تا محصول جدیدش��ان را به خریداران 
عرضه کنند با این حال اخیرا ش��رکت 
اسپانیایی س��ئات قرار است با قیمتی 
۱۰۰تا۲۵۰ میلیون��ی به جنگ رقبای 
ک��ره ای و ژاپن��ی بیاید و چه��ار مدل 

خودرو در ایران معرفی کند. 
این محصوالت که عمدتا اقتصادی و 
اسپورت با کیفیت ساختی باال هستند 
در اس��پانیا، پرتغال، آلمان و دانمارک 
س��االنه بال��غ ب��ر ۳۵۰ هزار دس��تگاه 

فروش دارند. 
به گزارش فرادید، س��ئات که گفته 

می شود عالوه بر مدل هاچ بک لئون اف 
آر، س��ه خودروی دیگ��ر از قبیل آتکا، 
آلته آ و می را قرار است در ایران عرضه 
کن��د از نزدی��ک خودروی دلچس��بی 
است و گرچه ظاهرا لوکس نیست، اما 
کیفیت مواد ب��ه کار رفته در آن جلب 
توج��ه می کند. در ای��ن بین خودروی 
شاسی بلند آتکا که احتماال قیمتی بین 
۲۰۰ ت��ا ۲۵۰ میلیون توم��ان خواهد 
داش��ت یک��ی از بهتری��ن خودروهای 
س��ئات اس��ت که در اول ص��ف برای 
حضور در بازار کش��ورمان ق��رار دارد. 

این خودرو هرچه در تصاویر دیجیتالی 
محصولی ارزان به نظر می رس��د، اما از 
نزدی��ک و پ��س از لم��س آن می توان 
احس��اس خوش��ایند س��واری ب��ا یک 
محص��ول آلمانی را در خود احس��اس 
کرد. این ش��رکت البته پس از انصراف 
از تولید خ��ودرو در ایران، تمرکز خود 
را روی واردات گذاش��ته که به نظر در 
بین تولیداتش، بهترین شانس را برای 
موفقیت در ایران خودروی شاسی بلند 
آتکا دارد که حدودا یک س��ال از ورود 
آن به سبد محصوالت سئات می گذرد. 

افزایش درآمد دولت از مالیات واردات خودرو به ۲۲۰۰ میلیارد تومان

شاسی بلند اسپانیایی در راه ایران

وارداتخودرومحدودترمیشود؟
اخبار

  سیاست دولت کره
 در حوزه واردات خودرو 

نق��ش خودروس��ازی در اقتصاد ملی موجب ش��ده که 
دولت ها ب��ه ش��یوه های گوناگ��ون از صنای��ع خودروی 
کشورش��ان حمای��ت کنند که یک��ی از ای��ن راه ها وضع 
مالیات و تعرفه برای واردات خودرو اس��ت، اما در کش��ور 
ک��ره چه اتفاقی افت��اد؟ بر این اس��اس واردات خودرو به 
کره جنوبی بین س��ال های ۱۹۶۲ ت��ا ۱۹۸۷ به مدت ۲۵ 
س��ال ممنوع بود. پس از اتمام این ممنوعیت آزادس��ازی 
واردات ب��ه تدریج آغاز ش��د به طوری که در س��ال ۱۹۸۶ 
آزادس��ازی واردات خودروهایی با کاربری خاص، در سال 
۱۹۸۷ آزادس��ازی خودروهای تجاری و در س��ال ۱۹۸۸ 
آزادسازی واردات خودروهای سواری اتفاق افتاد. باالترین 
تعرفه واردات خودرو در کره مربوط به سال ۱۹۸۶ می شود 
که تعرفه واردات خودرو ۶۰ رصد در نظر گرفته شده بود. 
این کشور براس��اس کاهش پلکانی در سال ۱۹۸۷ تعرفه 
واردات خودروی س��واری را به ۵۰درصد و در سال ۱۹۸۸ 
ب��ه ۳۰درصد کاهش داد. در س��ال ۱۹۸۹ نیز دولت کره 
تعرفه واردات خودرو به کشورش را ۱۰درصد دیگر کاهش 
داد تا در این س��ال تعرفه ورود خ��ودرو به کره ۲۰درصد 
باش��د. این کش��ور با ورود به دهه۹۰ تعرفه واردات خود 
را به مدت دو س��ال بدون تغییر باقی گذاش��ت و در سال 
۱۹۹۲ بار دیگر با کاهش ۳درصدی، تعرفه واردات خودرو 
به ۱۷درصد رسید. روند کاهش تعرفه تا سال ۱۹۹۵ ادامه 
داش��ت؛ به طوری که در این سال تعرفه واردات خودرو به 
۱۰درص��د رس��ید. تعرفه واردات خودرو به کره در س��ال 
۲۰۰۳ نیز ۸درصد در نظر گرفته شد، اما دولت این کشور 
طی سال های گذشته به دنبال قوانین تجارت آزاد، تعرفه 
برای خودروسازان آمریکایی و اروپایی را به شدت کاهش 

داده است. 
 در حال��ی تعرفه واردات خودرو به ش��کل پلکانی و در 
یک بازه ۱۲ساله تعدیل شد که تصمیم سازان صنعتی این 
کش��ور پس از برداش��تن ممنوعیت واردات خودرو، بحث 
محدودیت ها و موانع غیرتعرفه ای را نیز مدنظر داشتند. از 
آنجا که موانع غیرتعرفه ای هزینه صادرات خودرو به کره را 
برای تولیدکنندگان خارجی افزایش می داد، بنابراین دولت 
این کش��ور در بحث واردات خ��ودرو نگاهی جدی به این 
بخش داش��ت. در راس��تای این هدف، دولت کره به وضع 
مالیات خاص برای خرید خودروهای خارجی پرداخت تا از 
این طریق یک مانع دیگر برای فروش خودروهای خارجی 
در کشورش وجود داشته باشد چراکه وضع این مالیات ها 
تاثیر بسیاری بر قیمت نهایی خودرو داشت. از جمله این 
مالیات ها می توان به مالیات مصرف، مالیات ارزش افزوده و 
مالیات ثبت اشاره کرد. این مالیات ها اغلب براساس میزان 

حجم موتور خودرو در نظر گرفته می شد. 

باید چرخه معیوب تولید در صنعت 
خودرو اصالح شود

یک کارش��ناس صنعت خودروی کشور می گوید وجود 
هرگونه انحص��ار در صنعت خودرو باع��ث محدودیت در 
تولید و توسعه خودرو سازی ایران و مانعی برای ورود این 
صنعت به بازارهای جهانی اس��ت.  مرزبان اظهار داش��ت: 
متاس��فانه صنعت خودروی کش��ور در انحص��ار برخی از 
خودروس��ازان بزرگ جهانی ق��رار دارد و این امر موجب 
بروز ناهمواری در مسیر جهانی شدن این صنعت و کاهش 

رقابت پذیری خودروهای داخلی شده است. 
 وی تصری��ح ک��رد: البته ش��رکت های خودروس��ازی 
کوچ��ک توان رقابت در بازارهای جهان��ی را ندارند از این 
رو خودروس��ازان ب��زرگ این صنعت را ب��ه انحصار خود 
درآورده اند و عرصه را برای رقابت خودروس��ازان کوچک 
محدود کرده اند.  وی افزود: هرچند دولت می تواند در این 
راستا با اعمال محدودیت جهت واردات و افزایش تعرفه ها 
مانع ورود خودروهای خارجی به کشور شود و همزمان به 

صورت غیرمستقیم از خودروسازان داخلی حمایت کند. 
 وی در ادامه به اهمیت صنعت قطعه س��ازی و تاثیر آن 
بر رشد صنعت خودروسازی اشاره کرد و یادآور شد: برای 
دس��تیابی به توس��عه در صنعت خودرو مسلما پیشرفت 
صنعت قطعه س��ازی نقش موث��ری در تقویت توان تولید 
و توسعه صنعت خودروس��ازی دارد و موجب تقویت این 

صنعت خواهد شد. 
 عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران تاکید 
کرد: البته مسئوالن و دست اندرکاران نیز باید در راستای 
افزایش بهره وری و تنوع بخش��ی به تولی��دات در صنعت 
قطعه سازی زمینه های رشد صنعت خودروسازی را فراهم 

و تحولی اساسی در این صنعت را ایجاد کنند. 
 مرزب��ان با اش��اره ب��ه فعالی��ت بیش از ۳۰ ش��رکت 
خودروس��ازی در ایران اظهار داش��ت: متاسفانه اغلب این 
ش��رکت ها به جای تقویت توان تولی��د اقدام به واردات به 
صورت سی کی دی می کنند و عمدتا به عنوان وارد کننده 
شناخته می شوند که مسلما این جریان نشان دهنده چرخه 
معیوب تولید در صنعت خودروس��ازی کش��ور است که 
اس��اس فعالیت آن بر واردات و مونتاژ خودروهای خارجی 

قرار گرفته است. 
 وی با اش��اره به لزوم اصالح چرخ��ه معیوب تولید در 
صنعت خ��ودرو، تصریح کرد: البته سیاس��ت گذاری های 
کنونی صنعت خودروس��ازی متناسب با شرایط اقتصادی 
کشور بوده و نباید تغییری در آن ایجاد شود چراکه هرگونه 
تغییر سیاس��ت گذاری ها منجر به پسرفت در دستیابی به 

اهداف بلندمدت در این صنعت خواهد شد. 
 وی در ادامه تاکید کرد: در صورتی که خودروسازان به 
حوزه تحقیق و توسعه توجه و اهتمام بیشتری کنند، قطعا 
جریان تولید با کیفیت و موفق تری را داش��ته و منجر به 

توسعه و کسب اهداف در این صنعت خواهد شد. 

اخبار

سانسور کیفیت خودروها، این بار 
به شیوه جدید! 

وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( باز هم 
اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای 
داخل��ی ک��رده و این بار ج��داول مقایس��ه کیفی 
خودروه��ای داخل��ی را از گزارش منتش��ره حذف 
کرده اس��ت تا رس��انه ها و به تبع آن شهروندان از 
کاهش احتمالی کیفیت این محصوالت آگاه نشوند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��رکت بازرس��ی کیفیت 
و اس��تاندارد ای��ران ب��ه ص��ورت ادواری کیفی��ت 
خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان 
داخل��ی را ارزیابی ک��رده و ماهانه گ��زارش کامل 
ارزیاب��ی کیفیت این محصوالت را به وزارت صمت 

ارسال می کند. 
اگرچه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
به طور معمول نس��خه ای از این گزارش را نیز برای 
اطالع رس��انه ها و افکار عمومی منتشر می کرد، اما 
در ماه های اخیر نس��خه  سانسورش��ده و محدودی 
از این گزارش در اختیار رس��انه ها قرار می گرفت و 
برخی ش��اخص های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی ب��ه ویژه نمرات منفی خودروها 

در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی شد. 
نم��رات منفی ش��اخص های ۹گانه ای اس��ت که 
وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه هایی 
همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار 
در خ��ودرو، وضعیت تزیینات داخلی، کیفیت رنگ 
و ای��رادات بدنه خودرو را نش��ان می دهد و هرچه 
نمره منفی خودرویی در این شاخص ها باالتر باشد 
نشان دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو 

در شاخص مربوطه است. 
اما ماه گذش��ته اتفاق جدیدی در این رابطه رخ 
داد و آن سانس��ور کلیت گ��زارش ارزیابی کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی ب��ود؛ به گونه ای ک��ه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت این بار از انتش��ار همان 
گزارش نصف��ه و نیمه ارزیابی کیف��ی خودروهای 
داخلی ه��م جلوگیری کرده و تنه��ا تحلیل خاص 
و گزینش��ی خود از این گزارش را روی سایت خود 

منتشر کرد. 
این اقدام اعتراض رس��انه ها به عنوان نمایندگان 
افکار عمومی را به دنبال داش��ت و انتظار می رفت 
که وزارت صمت در پاسخ به این اعتراضات گزارش 
ارزیاب��ی کیفیت خودروهای داخلی را به طور کامل 
منتش��ر کند، اما اتفاقی که افت��اد این بود که این 
وزارتخان��ه بخ��ش دیگ��ری از این گ��زارش را هم 
سانس��ور کرده و این بار جداول مقایس��ه س��طوح 
کیفی را ک��ه کاهش یا افزایش کیفیت خودروهای 
تولیدی نس��بت به م��اه قبل را نش��ان می دهد، از 

گزارش خود حذف کرد. 
در این ش��رایط این پرسش مطرح است که چرا 
وزارت صمت از انتشار کامل گزارش ارزیابی کیفی 
خودروه��ای داخل��ی واهمه دارد و هر بار بخش��ی 
از این گزارش را سانس��ور می کن��د؛ به گونه ای که 
محتویات گزارش کیفی خودروها در هر ماه نسبت 

به ماه قبل از آن محدودتر شده و آب می رود. 
آیا این اقدام این موض��وع را تداعی نمی کند که 
این وزارتخانه به جای اعمال فشار به خودروسازان 
ب��رای افزایش کیفی��ت محصوالت ش��ان به حذف 
صورت مس��ئله پرداخت��ه و می خواهد مانع آگاهی 
ش��هروندان از وضعیت کیف��ی خودروهای داخلی 

شود!؟ 

بی انگیزگی خودروسازان در 
رقابت پذیری

از یک ماه گذشته تاکنون برخی اخبار غیررسمی 
از افزایش تعرفه واردات خودرو به کش��ور حکایت 
دارن��د. هرچند ای��ن اخبار هنوز ب��ه تایید مقامات 
صنعتی کش��ور نرس��یده اما آنچه مش��خص است 
وزارت صنع��ت، و مع��دن و تجارت ب��ا توقف ثبت 
سفارش از تیرماه امسال به دنبال ایجاد محدودیت 

در واردات خودرو است. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، به ای��ن ترتیب افزایش 
تعرفه نیز می تواند یکی از مس��یرهای محدودیت 

برای واردات تلقی شود. 
حال در ش��رایطی دولت پس از گذش��ت چهار 
س��ال باز هم به فکر افزایش تعرفه واردات خودرو 
افتاده که تجربه جهانی در بس��یاری از کشورهای 
پیشرفته و صنعتی حکایت از آن دارد که دولت ها 
برای توس��عه خودروس��ازی های خ��ود به صورت 
پلکان��ی اقدام ب��ه کاهش تعرفه کرده ان��د. به این 
ترتیب در ش��رایطی که تجربه بسیاری از کشورها 
گویای آن است که حضور سرمایه گذاران خارجی 
به کاهش حمایت های دولتی از این صنعت منجر 
شده، اما در ایران پس از برجام و حضور خارجی ها 
دولت تصمیم ب��ه افزایش تعرفه واردات دارد. این 
موضوع در حالی اس��ت که بحث توس��عه صنعت 
خودرو به واس��طه حض��ور خودروس��ازان خارجی 
و کاهش وابس��تگی دو خودروس��از بزرگ کشور 
ب��ه دولت نی��ز مطرح اس��ت. به دلی��ل همزمانی 
فعالی��ت صنعت خودروی ایران ب��ا کره جنوبی به 
نظر می رس��د، تجربه این کش��ور در حوزه واردات 
خودرو می تواند مدل مناس��بی باش��د؛ چراکه این 
کشور براس��اس همین سیاست ها توانست صنعت 

خودروی خود را توسعه دهد. 



رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ایران گفت نخس��تین پارک فناوری 
س��امت در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراس��ر کشور، سال آینده 

)1397( در این دانشگاه راه اندازی می شود. 
مس��عود ناصری پ��ور در گفت وگو ب��ا ایرنا 
با اش��اره ب��ه اینکه مجموعه پ��ارک فناوری 
سامت در مارد ایجاد می شود، اظهار کرد: 
کارهای مقدماتی پارک تا پایان امسال انجام 
می ش��ود و این مجموعه از سال آینده آماده 

واگذاری به شرکت های دانش بنیان است. 
وی اظهار کرد: ما در تاش هستیم که این 
مجموعه را آماده کنی��م تا فضای الزم برای 
توس��عه فعالیت های شرکت های دانش بنیان 
فراهم ش��ود و آنان بتوانن��د نیازهای جامعه 
به خصوص حوزه س��امت را به نحو مطلوب 

پاسخ دهند. 
بی��ن  در  هرچن��د  اف��زود:  ناصری پ��ور 

دانش��گاه های غیر  علوم پزشکی پارک های فناوری فراوانی وجود دارد اما 
در س��طح دانشگاه های علوم پزش��کی تنها مجوز پارک فناوری از سوی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی برای این دانشگاه صادر شده 

است. 
توجه جدی به ثبت مالکیت معنوی اختراعات 

وی با اش��اره به اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر توجه زیادی به 
ثبت مالکیت معنوی اختراعات شده است، 
افزود: ضروری اس��ت ما در ای��ن زمینه از 
تجارب بین المللی استفاده کنیم و همکاری 
با س��ازمان جهانی ثب��ت مالکیت معنوی 
می تواند ما را در رسیدن به این هدف مهم 

کمک کند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران الزمه 
حرکت به س��مت کارآفرینی و خلق ثروث 
در دانشگاه ها را حمایت از محققان دانست 
و گفت: تمام سعی و تاش ما حمایت های 

الزم از محققان و پژوهشگران است. 
ناصری پ��ور همچنین با اش��اره به اینکه 
مج��وز فعالی��ت ی��ک مرکز رش��د در این 
دانشگاه صادر شده است، افزود: این مجموعه به زودی حمایت خود را از 
محققان به عمل خواهد آورد و حمایت های الزم در زمینه تجاری سازی 

و برندسازی محصوالت آنها انجام می گیرد. 

 به گفته علی قربانی، در کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس، برای حمایت 
از وی س��ی ها که ش��ریان اصلی کمک به اس��تارت آپ ها هس��تند، نزدیک به 
۲۰۰ میلیون دالر )۸۰۰۰ میلیارد ریال( از محل صندوق توس��عه ملی در نظر 

گرفته شده اس��ت. علی قربانی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسامی، درباره 
مش��کل اصل��ی ایج��اد کس��ب وکارهای نوپای 
دانش بنیان به نوپانا گفت: »در حال حاضر تأمین 
س��رمایه تخصصی، اصلی ترین مشکل ایجاد یک 
استارت آپ است که باید برای تأمین این سرمایه 
دولت و مجلس دس��ت به کار شوند. حدودا یک 
ماه قبل به همراه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ب��رای بازدید از پارک عل��م و فناوری 
ع��ازم بودیم؛ در آنجا تع��داد زیادی از افراد نخبه 
و کارآفرین حضور داش��تند ک��ه به میزان حدود 
7 یا ۸ هزار میلیارد تومان توس��ط ش��رکت های 
استارت آپی آنها کس��ب درآمد شده بود و حتی 

بس��یار دیده می شد که مهندس��ان جوان در یک اتاق خیلی کوچک موفق به 
کسب درآمد میلیاردی شده اند. این امر نشان می دهد که ظرفیت کسب وکارهای 
نوپا بس��یار زیاد است و تنها باید از سوی مسئوالن حمایت شوند.«علی قربانی 

افزود: »در کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی برای حمایت از 
صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه یا خطرپذیر که به عنوان شریان اصلی 
کمک به استارت آپ های کش��ور هستند مبالغی در نظر گرفته شده است. در 
حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر )۸۰۰۰ 
میلیارد ری��ال( برای حمای��ت از صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه از محل صندوق توسعه 
ملی در نظر گرفته شده است تا این صندوق ها با 
کمک و راهنمایی های کارشناسانه خود بتوانند 
اس��تارت آپ ها را به موفقیت برسانند.«نماینده 
پنج شهرس��تان خراس��ان ش��مالی در مجلس 
ش��ورای اس��امی بیان کرد: »اکنون قریب به 
7۰درص��د خانه های اطراف دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف در اختیار مهندس��انی اس��ت که وارد 
کاره��ای دانش بنیان و فناورمحور ش��ده اند که 
س��ود قابل توجه��ی را هم به دنب��ال خواهند 
داش��ت. این فعالیت ه��ا بسترس��ازی قانونی و 
حمایت دولت را بیشتر از قبل می طلبد. همچنین نمایندگان مجلس با دعوت 
کردن از نخبگان استارت آپی و دانش بنیان از آنها خواسته اند در هر زمینه ای با 

مشکل مواجه شدند، آن  را به گوش مسئوالن برسانند.

پ��س از آغاز خرید و فروش بیت کوین در قال��ب قراردادهای آتی در بورس 
اختیار معامله شیکاگو، ارزش پول رمزنگاری شده افزایش یافت. 

 Chicago( به گزارش زومیت، وب س��ایت بورس اختیار معامله ش��یکاگو
از  پ��س    )Board Options Exchange
آنک��ه معامله بیت کوی��ن را در قال��ب معامات 
موس��وم به قرارداد آتی آغاز کرد، در اثر استقبال 
زیاد با مش��کاتی روبه رو شد. بر اساس اطاعات 
ارائه شده توسط شرکت بورس شیکاگو، استقبال 
باال منجر به ایجاد مشکاتی برای وب سایت این 
ت��االر بورس ش��ده بود. در کنار این مش��کات، 
تقاضای باال منجر ب��ه افزایش قیمت بیت کوین 
ش��د؛ به طوری که بر اس��اس قوانین این بورس، 
وقفه های��ی در معامات برای جلوگیری از ایجاد 

نوسان بیش از اندازه و کنترل بازار اعمال شد. 
ب��ر اس��اس تغیی��رات ایجادش��ده در قیمت 
بیت کوین که از نمودار CoinDesk گرفته شده 

است، ابتدا ارزش بیت کوین از 1۴,۵۰9 دالر به 1۵,73۲ دالر رسید. اطاعات 
ارائه شده نشان از این دارد که کاربران در حال خرید اولین بسته از قراردادهای 

آتی بیت کوین هستند که تاریخ سررسید آنها 17 ژانویه ۲۰1۸ است. 

بورس اختیار معامله ش��یکاگو را باید اولین تاالر بورس رس��می در ایاالت 
متحده آمریکا خواند که داد و ستد بیت کوین را آغاز کرده است. 

اما بهتر اس��ت به تش��ریح قراردادهای آتی و نوع معامات صورت گرفته نیز 
بپردازیم. قرارداد آتی ب��ه نوعی قرارداد اطاق 
می ش��ود که در آن خریدار و فروش��نده توافق 
می کنن��د مقدار معینی کاالی مش��خص را با 
کیفی��ت مش��خص، قیمت معل��وم و در زمان 
مش��خص معامله کنند. در م��ورد بیت کوین، 
خریدار تعداد معینی ارز رمزنگاری ش��ده را بر 
اس��اس قیمتی مشخص خریداری می کند؛ اما 
تحوی��ل بیت کوین ها در کن��ار پرداخت مبلغ 
کامل به زمان سررسیدموکول می شود. فارغ از 
هر گونه تغییر در قیم��ت بیت کوین در تاریخ 
سررس��ید، فروشنده متعهد اس��ت با دریافت 
مبلغی که در معامله م��ورد توافق قرار گرفته، 
بیت کوین های مورد نظر را تحویل خریدار دهد. 
ارزش هر بیت کوین در حال حاضر بیش از 1۶,۵۰۰ دالر معامله می شود و 
در مقایسه با روزهای گذشته شاهد افزایش بوده که اصلی ترین دلیل آن به بیان 

کارشناسان، آغاز معامله بیت کوین در تاالر بورس شیکاگو است. 

پیش بینی می ش��ود با توجه به توس��عه زیرس��اخت ها و رون��د پیش رو، 
امس��ال ارزش دیجی کاال از مرز یک میلیارد دالر عبور کند.  تک ش��اخ ها یا 
یونیکورن های استارت آپی، شرکت های خصوصی با ارزش بیش از یک میلیارد 

دالر هستند که ادغام، تملک یا وارد بازار بورس 
نش��ده اند. به گزارش روابط عمومی دیجی کاال، 
بر اس��اس گزارش » عملکرد صد روزه دولت«، 
س��رمایه گذاری خارجی در دیجی کاال به عنوان 
تنها س��رمایه گذاری خارجی در بخش فناوری 
اطاعات ایران در این بازه زمانی معرفی ش��ده 
است. گسترش و رشد پرشتاب استارت آپ ها و 
تجارت الکترونیک طی چند سال اخیر در ایران، 
فرصت های بی نظیری برای توس��عه اقتصادی 
کشور فراهم آورده اس��ت. دیجی کاال به عنوان 
بزرگ تری��ن کس��ب وکار اینترنتی ای��ران طی 
 1۰ س��ال گذش��ته به طور متوسط رشد ساالنه

 1۰۰ درصدی را تجربه کرده است. 
برای اس��تمرار این رشد، جذب س��رمایه  گذاری خارجی استراتژیکی مؤثر 
اس��ت که عاوه بر آورده  مالی به انتقال دانش فنی و تجربیات مدیریتی تراز 
جهانی متعهد باش��د. به همین علت، جذب س��رمایه اخیر برای رقابت این 

شرکت ایرانی با رقبای خارجی منطقه ای بسیار حائز اهمیت است. 
دیجی کاال از دی ماه سال 139۴ فرآیند جذب سرمایه را از طریق شرکت 
اینترنش��نال اینترنت اینوس��تمنت )IIIC(  و به مبلغ 1۰۰ میلیون دالر در 
قالب افزای��ش س��رمایه و در ازای ۲1 درصد 
س��هام آغاز کرد. این فرآیند جذب سرمایه با 
اخذ »مجوز سرمایه گذاری خارجی )فیپا(«، از 
»سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 

و فنی ایران« اخیراً کامل شده است. 
این نخستین بار است که سرمایه گذاری در 
یک استارت آپ ایرانی به عنوان عملکرد دولت 
در بخش س��رمایه گذاری خارجی مورد تأکید 
قرار گرفته و میزان س��هام مبادله ش��ده نیز 
به طور ش��فاف اعام می شود. منابع حاصل از 
این سرمایه گذاری برای بهبود زیرساخت های 
لجستیکی، توس��عه پلت فرم نرم افزاری، خلق 
فرصت های شغلی بیش��تر در سراسر کشور، 
تأسیس بزرگ ترین مرکز پردازش کاالی خاورمیانه و راه اندازی مرکز مجازی 
فروش��ندگان و تولیدکنندگان ایران��ی )Marketplace(  اختصاص یافته 

است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی: نخستین پارک فناوری سالمت سال آینده راه اندازی می شود

حمایت ۸۰۰۰ میلیارد ریالی از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر
دیجی کاال اولین یونیکورن ایرانی می شودرشد ارزش بیت کوین پس از آغاز معامله در تاالر بورس شیکاگو

فض��ای اینترنت امروزه خ��ود بازاری در حال رش��د برای انجام 
معامل��ه تولی��دات صنعتی و کش��اورزی و حتی اش��اعه تولیدات 
محتوایی و فکری ش��ده است؛ امری که خاصیت تجاری این فضا و 
شکل گیری کسب و کارهای نوپا را روز به روز برجسته تر می کند. 
به گزارش ایسنا، رشد و توسعه فناوری های ارتباطی و اطاعاتی 
باع��ث گس��ترش اینترنت در همه جای دنی��ا و در اکثر حوزه های 
تجاری شده است؛ امروزه بسیاری از تولیدات صنعتی و کارخانه ای 
و همینطور کشاورزی بستر اینترنت را برای تبلیغات خود انتخاب 

کرده اند.
 عاوه بر این فضای اینترنت امروزه خود بس��تری برای اش��اعه 

تولیدات محتوایی و فکری هم شده است. 
بسیاری از فیلم ها، مجات و کتاب ها بر این بستر خرید و فروش 
می ش��وند و چه بس��ا برخی از آنها تنها در این بس��تر قابل معامله 

هستند. 
همانطور که بس��یار مشهود اس��ت فضای اینترنت روز به روز به 
س��مت تجاری ش��دن در پیش اس��ت؛ از همین رو هم هس��ت که 

اصطاح تجارت الکترونیک معنا پیدا می کند. 
حاال که فضای مجازی توانس��ته بس��تری ب��رای ایجاد یک بازار 
جدید باشد پس می توان در این بازار هم ایجاد اشتغال و حتی در 

بلندمدت صادرات و کسب درآمد هم کرد.
 ام��روزه درآمد غول های مجازی چون گوگل و آمازون در برخی 

مواقع حتی از صادرات نفت برخی کشورها هم فراتر رفته است. 
یک��ی از مس��ائل مهمی که دول��ت دوازدهم با آن مواجه اس��ت 
مسئله بیکاری است که خود می تواند تبعاتی در جامعه اعم از فقر 
و انواع آس��یب های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. در این مورد 
ظاهرا برای اولین ب��ار وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات هم قرار 

است به دولت کمک کند.
 ای��ن وزارتخان��ه در برنامه های ارائه ش��ده و اقداماتی که تا حاال 
انجام داده اس��ت به دنبال توسعه کس��ب و کارهای اینترنتی بوده 

است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات معتقد اس��ت بیش��تر از اینکه 
به دنبال حمایت از کس��ب وکارهای اینترنتی باشیم باید به دنبال 
حل موانع بر سر راه آنها باشیم؛ امری که تحقق آن جز با همکاری 

دیگر دستگاه های قضایی و امنیتی محقق نمی شود. 
در همی��ن موضوع وزیر جوان ارتباط��ات و فناوری اطاعات در 
پاس��خ به سؤال ایس��نا، در مورد برنامه های وزارت ارتباطات برای 
حل موانع توس��عه این کس��ب وکارها گفت: پ��روژه ای با همکاری 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی تحت عن��وان تکاپو طراحی 
 ش��ده اس��ت که در آن مکانیزم های رش��د خاقیت ه��ای جوانان

 و دانش��جویان در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در سفر اخیر خود 
به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در آن اس��تان مرکز توس��عه 
کس��ب وکارهای نوپا را راه اندازی کرده که در آن مش��اوره هایی به 

جوانان جویای کار داده می شود. 
همانط��ور ک��ه می دانیم یک��ی از حوزه ه��ای مهم ب��رای ایجاد 
 اش��تغال ب��ه صورت ف��ردی یا ش��رکتی ح��وزه »تولی��د محتوا«
 در اش��کال مختلف ویدئویی، متنی، بازی و س��رگرمی اس��ت، اما 

مس��ئله مهم حفظ هویت این آثار به عنوان یک کاالی تجاری هم 
اس��ت؛ یعنی حقوقی برای تولیدکنندگان این آثار تعریف ش��ود تا 

فقط خرید و فروش و نه دانلود رایگان شوند! 
آذری جهرمی با اش��اره به ض��رورت وجود قوانین��ی برای حفظ 
حق��وق مول��ف در فض��ای مج��ازی به منظور توس��عه کس��ب و 
کاره��ای اینترنت��ی ب��ا بی��ان اینکه در ح��وزه صیان��ت از حقوق 
مول��ف در بحث فرهنگی متاس��فانه ت��ا حدود زی��ادی مردم این 
 حق��وق را رعای��ت نمی کنند، گفت: ام��ا قانونی توس��ط دولت به

 مجل��س ارائه ش��ده که به نظر می رس��د برای حمای��ت از حقوق 
مولفین و صنف های این حوزه بس��یار می تواند موثر باش��د که در 
ح��ال حاضر در حال طی کردن مراح��ل قانونی خود در مجلس و 

همچنین حل ایراد است. 
متش��کل  کمیت��ه ای  تش��کیل  ب��ه  اش��اره  ب��ا  همچنی��ن  او 
ک��رده  اظه��ار  پلی��س،  و  دادس��تانی  ارتباط��ات،  وزارت  از 
 اس��ت: ای��ن کمیت��ه ماموری��ت دارد موانع��ی را ک��ه پی��ش پای 
کس��ب وکارهای نوپا وجود دارد برطرف کند و جلوی برخوردهای 

سلیقه ای را بگیرد. 
وی همچنی��ن با اش��اره به ت��اش وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات برای توس��عه کسب وکارهای نوپا، گفته است: می خواهیم 
در ای��ن حوزه موان��ع را از پیش پای بخش خصوص��ی برداریم. در 
ش��اخص رقابت پذی��ری در ای��ن ح��وزه اوض��اع خوب��ی نداریم و 
می خواهیم جلوی رقابت های ناس��الم و گرفتاری های ش��روع این 

کسب وکارها را بگیریم. 
ع��اوه بر اینها وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات یکی از موانع 
جدی توس��عه کسب وکارهای نوپا را سود باالی نظام بانکی دانسته 
و گفته که باعث ش��ده است در این حوزه مشکاتی به وجود بیاید 

و کار سرمایه گذاران سخت تر شود. 
پیش از این هم آذری جهرمی در س��فر خود به اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان به همراه رئیس جمهور یک��ی از مهم ترین پروژه های 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات در آن س��فر را افتتاح مرکز 
توانمندس��ازی و تس��هیلگری کس��ب و کاره��ای نوپ��ا ارزیاب��ی 
ک��رده بود که به دانش��جویان کم��ک می کند پ��س از حضور در 
مراک��ز رش��د و یادگیری نحوه کس��ب و کارهای آنای��ن به بازار 
 کار نزدیک  ت��ر ش��وند و از این طریق وعده دول��ت در مورد ایجاد

 اشتغال محقق شود. 
ک����اره��ای  و  ک�����س��ب  توس��عه  و  ت��س��هی��لگ�ری 
برخورده��ای  و  جوان��ان  اش��تغال  راه��کار  ایران��ی   نوپ��ای 
س��لبی و فیلتر کردن این گروه از مش��اغل طبیعتا گامی در جهت 

خاف این هدف است. 
او با اعام خبر افتتاح مرکز تسهیلگری و توسعه کسب و کارهای 
نوپا در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان با بیان اینکه زیس��ت بوم 
فرهنگی کش��ور ما اقتضائاتی دارد که باید رعایت ش��ود گفته بود 
محصوالت این کس��ب و کارهای نوپ��ا خدمات مورد نیاز در برنامه 

توسعه شبکه ملی اطاعات است.
 توس��عه کس��ب و کارهای نوپا از این دیدگاه، توسعه شبکه ملی 

اطاعات نیز است. 

تصور کنید در ش��رکتی کار می کنید و باید در یک جلس��ه رسمی 
برای مدیران بخش های مختلف ش��رکت سخنرانی کنید. این جلسه 
در مورد تخصیص بودجه به بخش های مختلف ش��رکت است و باید 
آنها را طوری قانع کنید که بودجه بیش��تری در اختیار بخش ش��ما 
ق��رار دهند. ش��ما از کاری که انج��ام می دهید اطمین��ان دارید، اما 
دیگران ممکن اس��ت اوال گروه شما را به خوبی نشناسند و ثانیا شاید 
اهمیت کار ش��ما را به خوب��ی درک نکنند. البته این موضوع در مورد 
جذب س��رمایه گذار هم کاما صدق می کند و بنیانگذار اس��تارت آپ 
باید س��رمایه گذاران را قانع کند که پول ش��ان را برای توسعه ایده او 
س��رمایه گذاری کنند. کار شما خاص است و حتی شاید دوستان تان 
هم دقیقا ندانند که روی چه موضوعی کار می کنید. ش��اید ش��خص 
س��رمایه گذار هم هیچ درکی از ایده ش��ما نداش��ته باشد. در چنین 

شرایطی باید چه کاری انجام داد؟ 
تسلیم ش��دن را فراموش کنید و بدانید که در بدترین ش��رایط نیز 
می ت��وان راه حلی مناس��ب پیدا ک��رد. در ادامه این مقال��ه  به نقل از 
زومیت، به معرفی راه های��ی می پردازیم که بتوانید ایده های پیچیده 

خود را راحت تر برای دیگران توضیح دهید. 

۱- مخاطب خود را بشناسید
فراموش نکنید همیشه شنوندگان باید موضوع اصلی هر سخنرانی 
باشند، بنابراین آنها را به خوبی بشناسید و بدانید که برای چه افرادی 
می خواهید صحبت کنید. ببینید چه چیزی برای آنها مهم است و به 
آنها انگیزه می دهد؟ چه س��وابق کاری و تحصیلی دارند؟ کدام روش 
ارتباطی را ترجیح می دهند؟ با چه لحنی دوست دارند ارتباط برقرار 
کنند. به عنوان مثال اگر مهندس هستید و می خواهید دستاورد خود 
را به متخصصان مالی بفروشید، باید جنبه های مالی محصول را برای 
آنها ب��از کنید. به آنه��ا بگویید چرا خریدن این محصول برای ش��ان 
س��ودآور اس��ت و در هزینه های ش��ان صرفه جویی می کن��د؟ ارزش 
محص��ول برای بازار چقدر اس��ت؟ چگونه محص��ول را ارزش گذاری 

کرده اید؟ 
با شناختن مخاطبان، می توانید از دانش و تجربه آنها برای چگونگی 
توصیف ایده   استفاده کنید، اما این احتمال را هم در نظر بگیرید که 
قرار است این افراد را برای اولین بار ماقات کنید. تصور کنید در یک 
همایش ش��رکت کرده اید و هیچ شناختی از ش��نوندگان ندارید. در 
چنین ش��رایطی باید چه کاری انجام داد؟ یکی از راه  حل ها این است 
که قبل از آغاز س��خنرانی از آنها بپرسید تا چه اندازه با موضوع مورد 
بحث آش��نایی دارند. سپس با توجه به پاسخی که می گیرد، کارهای 

زیر را انجام دهید: 

۲- یک نکته را برای آنها مشخص کنید
مجله تایمز در مورد اطاعات نظامی پیچیده جنگ افغانس��تان، در 
س��ال ۲۰1۰ مطلبی منتشر کرد. در این مقاله نوشته شده بود زمانی 
 که ژنرال جنگ، نمودار اس��تراتژی نی��روی نظامی آمریکا را دید، آن 
را به یک ظرف اس��پاگتی تش��بیه کرد و گفت: »اگر ای��ن نمودار را 
متوجه شویم، در جنگ نیز پیروز خواهیم شد.« این موضوع در مورد 
همه چی��ز صحت دارد. زمانی  که مردم با یک موضوع پیچیده روبه رو 
می ش��وند، احساس گمراهی می کنند و آن را از یاد خواهند برد. پس 

چگونه باید یک موضوع یا ایده پیچیده را برای مخاطب توضیح داد؟ 
از خودتان دو س��ؤال زیر را بپرس��ید و اساس س��خنرانی را بر مبنای 

پاسخ آن قرار دهید: 
-اگر قرار باشد مخاطبان تنها یک نکته را از توضیحات من برداشت 

کنند، چه خواهد بود؟ 
-چرا مخاطبان باید به این موضوع اهمیت دهند؟ 

تمرکز خود را روی پاسخ این دو سؤال بگذارید و سعی کنید مسئله 
را به نحوی تاثیرگذار برای مخاطب توضیح دهید.

 
۳- اطالعات دهید و از مثال استفاده کنید

ت��ا اینجای کار تحقیقات خود را انج��ام داده اید و می دانید که قرار 
اس��ت برای چه افرادی س��خنرانی کنید. همچنین می دانید که کدام 
موضوع مش��خص را باید توضیح دهید تا در ذهن شان ماندگار شود. 
چیزی که هنوز در مورد آن اطاع نداریم این است که این اطاعات 
را چگونه به آنها توضیح دهیم تا برداشت دقیق و واضحی از ایده کار 
داش��ته باشند. به عنوان مثال گفتن عبارت: »من ایده ساختن چنین 
محصول یا طرحی را دارم که می تواند در انرژی و زمان ما صرفه جویی 
کند و برای پیاده س��ازی پروژه به این مبلغ نیاز دارم.« می تواند توجه 
مردم را جلب کند، اما مطمئنا به هیچ کدام از س��وال های آنها پاس��خ 
نخواهد داد. اینجا است که داشتن یک قالب بندی برای بیان اطاعات 
می تواند به شما کمک کند. نحوه بیان، لغات و مثال هایی که استفاده 
می کنی��د تاثیر فوق العاده زی��ادی روی مخاطب می گذارد و در ذهن 
آنه��ا ماندگار می ش��ود. بنابرای��ن از مثال های واضح اس��تفاده کنید. 
به عنوان مثال بگویید: »به نظر ش��ما چه کاری را هیچ کس دوس��ت 
ندارد انجام دهد؟ پاسخ، گزارش زمان و هزینه است. تیم ما از ۵۰ نفر 
تشکیل شده است و تک تک اعضای تیم باید هر هفته این گزارش را 
تکمیل کنند. اگر هر ش��خص به طور متوسط یک ساعت روی تکمیل 
گزارش زمان بگذارد، در مجموع ۵۰ ساعت برای تکمیل یک گزارش 
صرف خواهد ش��د؛ زمانی که می تواند روی کارها و پروژه های مهم تر 
گذاش��ته ش��ود. ما می توانیم با استخدام یک ش��خص این زمان را تا 
7۵درص��د کاهش دهیم و از او بخواهی��م که این کار را انجام دهد.« 
با توضیح این مثال نه تنها مش��کل را به خوب��ی توضیح داده اید، بلکه 

راه حل پیشنهادی خود را نیز بیان کرده اید. 

۴- به لحن بیان و کلمات خود دقت کنید
اس��تفاده از لغات حرفه ای و جمات طوالنی مهارت ش��ما را نشان 
می دهد، ام��ا هیچ کمکی به فهم مخاطبان نخواه��د کرد بنابراین از 
همان لحن بیان هر روزه اس��تفاده کنید و لغات و اصطاحات سخت 
ب��ه کار نبرید. اگر ش��رایط به گونه ای اس��ت که بای��د حتما از لغات 
پیچیده اس��تفاده کنید، آنه��ا را کامل معنی کنی��د و برای مخاطب 

توضیح دهید. 
توضیح دادن یک ایده پیچیده کار بسیار سختی است؛ مخصوصا اگر 
طرف مقابل هیچ شناخت قبلی در مورد آن نداشته باشد. بهترین کار 
این اس��ت که مهم ترین بخش اطاعات خود را با زبانی س��اده و ارائه 
ی��ک مثال قابل فهم برای مخاطب توضیح دهید. کاری کنید که آنها 

هم با شما همقدم شوند و ایده تان را بپذیرند. 
INC: منبع

ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، در آخرین مصاحبه خود اعالم کرد که 
این کمپانی به زودی تراشه اختصاصی مبتنی  بر هوش مصنوعی خود را 

تولید می کند. 
به گزارش زومیت، ایالن ماسک مدیرعامل تسال، در جدیدترین 

مصاحبه خود با شبکه CNBC آمریکا، اعالم کرد که این شرکت برای 
تولید خودروهای خودران به زودی ساخت تراشه اختصاصی مبتنی  بر 

هوش مصنوعی را آغاز می کند. وی در این مصاحبه اعالم کرد که جیم 
کلر در حال توسعه سخت افزار مبتنی  بر هوش مصنوعی مورد نیاز تسال 

است و به طور حتم این چیپ، برترین تراشه موجود در جهان خواهد بود. 
همانطور که می دانید، جیم کلر یکی از مهندسان بنام در این حوزه است 
که نقش کلیدی در پیشرفت شرکت های اپل و ای ام دی ایفا کرده است. 

کمپانی خودرو سازی تسال در نخستین گام برای عرضه خودروی 
خودران از چیپ تولیدی Mobileye  استفاده کرد که در تصرف اینتل 
قرار دارد. پس از رکود دو شرکت نام برده، تسال برای تولید نسل بعدی 
محصوالت خود سراغ انویدیا رفت و از تراشه های تولیدی این شرکت 
استفاده کرد. حال پس از مدت ها، تسال به دنبال تغییر رویه به سمت 

کاهش وابستگی به شرکت  های ثالث تولیدکننده فناوری خودران است؛ 
به همین دلیل تسال و اسپیس ایکس سیاست تولید تراشه اختصاصی 

خود را در دستور کار قرار داده اند. 
ایالن ماسک در ماه آوریل اعالم کرد که این شرکت طی دوسال آینده 

خودرو های خودران خود را وارد بازار می کند؛ این در حالی است که 
ویمو، محصول تولیدشده توسط گوگل هم اکنون در منطقه فینیکس در 
حال تردد است. باید دید آیا مهندسان تسال می توانند وعده های ایالن 

ماسک را در تاریخ اعالم شده محقق کنند. 

 سرنوشت کسب وکارهای نوپا از »تکاپوی« دولت
 تا موانع و محدودیت

چگونه ایده های پیچیده را برای دیگران توضیح دهیم

ایالن ماسک:

تسال تراشه اختصاصی مبتنی  بر 
هوش مصنوعی می سازد
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نگاهدریچه

باالخره اپلیکیش��ن مخصوص فیلم و س��ریال آمازون پرایم ب��رای دارندگان 
تلویزیون اپل )اپل تی وی( منتش��ر ش��د. به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت 
the verge، حدودا ش��ش م��اه پیش بود که تیم کوک - مدیرعامل ش��رکت 
اپل - در رویداد رونمایی از محصوالتش، از عرضه اپلیکیشن آمازون پرایم برای 
تلویزیون های هوش��مند اپل )اپل تی وی( در اواخر سال جاری میادی ۲۰17 
خبر داد. هم اکنون طبق همان وعده، در آخرین روزهای ماه آخر س��ال ۲۰17 
این اپلیکیش��ن که مخصوص مشاهده فیلم و سریال است، در دسترس کاربران 
اپل تی وی قرار گرفته اس��ت تا از طریق فروش��گاه آناین اپ اس��تور اپل اقدام 
به دریافت و دانلود آن کنند. البته الزم به ذکر اس��ت که این اپلیکیش��ن برای 

تلویزیون های نسل سوم به بعد اپل تی وی قابل دسترسی است. 

 انتشار آمازون پرایم
 برای تلویزیون های هوشمند اپل

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه زابل گفت 9 طرح فناورانه اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه زاب��ل جهت عرضه در هجدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای 
فناوری، پژوهش و فن بازار، در س��امانه ارزیابی فناوری ایران )س��افا( به ثبت 
رس��ید. دکتر محمد اهلل بخش درگفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه از 9 طرح 
فناورانه ثبت شده شش طرح مربوط به دانشکده فنی و مهندسی و سه طرح 
مربوط به دانش��کده علوم اس��ت، به چگونگی ارزیابی و داوری طرح ها اش��اره 
ک��رد و افزود: تمام طرح ه��ای فناورانه در قالب مدل س��طح آمادگی فناوری 
)Technology Readiness Level(  توسط داوران ارزیابی می شود و در 
صورت دارا بودن معیارهای تعریف ش��ده در س��طح آمادگی فناوری، امتیازی 

بین 1 تا 9 دریافت می کنند. 

 ثبت 9 طرح فناورانه دانشگاه زابل
 در سامانه ارزیابی فناوری ایران



وابس��تگی  برن��د  ب��ه  وف��اداری 
ب��ه بخش  بندی  های گس��ترده    کم��ی 
جمعیت ش��ناختی، مانند درآمد و سن 
دارد؛ بیش��ترین ارتب��اط آن با کیفیت 

محصول و پیام مربوط به آن است. 
ب���رن����د   ه�����واخ����واه����ان 
)Brand Enthusiasts( ب��ه افرادی 
گفته می ش��ود ک��ه برند م��ورد عالقه 
خ��ود را به دوستان ش��ان معرفی کرده 
و پیش��نهاد می دهن��د و تقریب��ا عمده 
خریدهای حال حاضر و آینده خود را از 
این برند تهیه می کنند؛ در واقع کسانی 
که نسبت به برند مذکور وفادار هستند. 
البته مش��تاقان و عالقه من��دان برند 
صرفا نسبت به یک برند وفادار نیستند 
بلکه آن برند را دوست دارند، حتی اگر 

از آن استفاده نکنند.
 مثال ممکن است بسیاری از کسانی 
که در حال خواندن این مقاله هس��تند 
نوشابه مصرف نکنند اما برند کوکاکوال 

را دوست داشته باشند. 
با توجه به تحلیل  های صورت گرفته، 
مش��تاقان برند به طور نس��بتا مساوی 
بین گروه  های س��نی متفاوت و سطوح 
درآمدی مختلف توزیع شده  اند و تقریبا 
از نظر جنس��یت نیز به طور مساوی به 
دو بخ��ش )۴۷درصدخانم و ۵۳درصد 

آقا( تقسیم شده اند. 
ب��ه ع��الوه وفاداری ب��ه برن��د لزوما 
در م��ورد قیم��ت نیس��ت، چ��را که با 
توج��ه ب��ه تحقیق��ات ص��ورت گرفته 
۴۷درص��د افراد ،ک��ه کمت��ر از نصف 
عن��وان می ش��وند،  ش��امل  را   اف��راد 

 کرده ان��د ک��ه تخفیفات ف��روش روی 
خرید آنها از برند به خصوصی تأثیر گذار 

بوده است. 

ارزش عالقه مندان و هواخواهان برند
1- هواخواه��ان برند نزدیک به چهار 
براب��ر بیش��تر از افراد ع��ادی احتمال 
خرید و صرف هزین��ه، برای برند مورد 
عالقه  شان در آینده را دارند و سه برابر 
بیش��تر احتم��ال خرید مت��داول از آن 

برندها را دارند. 
۲- هواخواهان برند 1۳درصد بیشتر 
از متوس��ط سایر مش��تریان برای برند 

مورد عالقه خود پول خرج می کنند. 
۳- در هواخواه��ان برند، نس��بتا این 
عام��ل محتمل تر اس��ت که بر اس��اس 
پیشنهادات برندهای مورد عالقه خود، 

اقدام به خرید کنند. 
کانال  های اثربخش

ایمیل ب��ه عنوان یک��ی از مؤثرترین 
روش ها برای ایج��اد اقدام به خرید در 
بزرگساالن شناسایی ش��ده است. این 
موض��وع از آن جه��ت بیان می ش��ود 
ک��ه ۵1درص��د از هواخواه��ان برند و 
۴۵درصد از س��ایر مش��تریان گزارش 
داده ان��د ک��ه تصمیم به خری��د آنها از 
محص��والت و خدم��ات ی��ک برند، به 
واسطه اطالع رسانی های ایمیلی صورت 

گرفته است. 
همچنی��ن ام��روزه برنده��ا از طریق 
رویکرده��ای جدیدی مانن��د بازاریابی 
حس��ی، بازاریاب��ی عصب��ی و بازاریابی 
و  تبلیغات��ی  کمپین ه��ای  ویروس��ی 
بازاریابی را طراحی و اجرا می کنند که 
افراد را به تعامل با برند دعوت می کند 
و در صورتی که این کمپین ها و ش��یوه 
برقراری ارتباط مداوم و حس��اب شده 
باشد، کم کم افراد به آن برند عالقه مند 
می ش��وند و ب��ه صحبت در م��ورد آن 

می پردازند. 

سازگاری و ارتباط
دارن��د  تمای��ل  برن��د  هواخواه��ان 
ب��ه پیام  ه��ای مارکتین��گ برن��د ک��ه 
محرک  های مرتبط و سازگاری هستند، 
پاس��خ دهند. با توجه ب��ه تحلیل  های 
و  عکس العم��ل  از  گرفت��ه  ص��ورت 
پاس��خگویی آنها مش��خص اس��ت که 
هواخواهان برند به صورت زیر در مقابل 
پیام های بازاریابی واکنش نشان داده و 

اقدام به خرید می کنند. 
1- انطب��اق پیام با انتظ��ارات آنها از 

برند )متوسط امتیاز ۰.۷(
۲- انطباق تعامالت گذش��ته با برند 

)۰.۶(
۳- مرتبط بودن با نیاز آنها )۰.۶(

۴- در دس��ترس ب��ودن ب��ه موق��ع 
محصول )۰.۴(

۵- مفی��د بودن تیم ف��روش برند در 
کم��ک ب��ه تصمیم گیری ب��رای خرید 

)۰.۴(
ارتباط وفاداری به برند و شبکه های 

اجتماعی
1- ۴۴درص��د از هواخواه��ان برن��د 
همین حاال نیز برن��د مورد عالقه  خود 
را در فیس بوک یا اینستاگرام مشخص 
کرده و دنبال می کنند. ۲۰درصد از آنها 
نیز برند م��ورد عالقه خود را در توییتر 

دنبال می کنند. 
۲- ۳۹درص��د از طرف��داران برن��د، 
محص��ول یا خدمت م��ورد عالقه خود 
را از طری��ق رس��انه  های اجتماع��ی به 

دوستان شان پیشنهاد می دهند. 
با توجه به اطالعات تحلیل ش��ده در 
این مطلب، آنچه روش��ن و مش��خص 
اس��ت آن اس��ت که برندی ک��ه دارای 
و  مش��تریان  می��ان  در  هواخواهان��ی 

مخاطبانش باشد قدرت بیشتری نسبت 
ب��ه رقب��ا خواهد داش��ت چ��را که این 
هواداران به دفاع از برند می پردازند، آن 
را به دوستان و آش��نایان خود معرفی 
می کنند و حرف و نظرشان مورد توجه 
س��ایرین قرار می گیرد و به آنها اعتماد 

می کنند. 
چنی��ن  اگ��ر  اس��ت  الزم  بنابرای��ن 
طرفدارانی ب��رای برند خود داریم آنها را 
حف��ظ کنیم و همواره ب��ا آنها در تعامل 
باش��یم و حتی از نظرات و پیش��نهادات 
آنها اس��تفاده و سعی کنیم بر تعداد آنها 
بیفزایی��م. اما اگر از چنی��ن هواخواهانی 
م��ورد  در  بای��د  نیس��تیم  برخ��وردار 
استراتژی های بازاریابی و برند سازی خود 

بازنگری کنیم. 
باید بررس��ی کنیم در روند برندینگ، 
کدام مورد نتوانس��ته مخاطب را به خود 
جلب کند. آیا ش��خصیت برند درس��ت 
تعریف نش��ده یا بخش بندی مناسبی را 
برای فعالی��ت در نظر نگرفته یا محصول 
و خدم��ت مورد نظر، چن��دان با کیفیت 
نبوده و از این رو نتوانسته مخاطب را به 

خود جذب کند. 
پس از آنکه مش��خص شد علت دوری 
مخاطب از برند و ع��دم هواخواهی برند 
چیست باید سعی کنید به روشی مناسب 
این کمبودها را برطرف کنید. این کار از 
آن جهت ضروری است که در بازار امروز 
که تبلیغات توصی��ه ای )دهان به دهان( 
از اهمی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت، اگر 
فعالیت های بازاریابی و برندس��ازی شما 
نتوان��د موجب وفاداری ب��ه برند و ایجاد 
هواخواهان برند برای شما شود، مشخصا 
از سایر رقبا و رهبران عقب خواهید ماند. 
belovedmarketing :منبع

مشخصات و ارزش هواخواهان برند
کارگاه برندینگ

باید ها و نباید ها در فرآیند 
برندسازی شهری

برندسازی ش��هری چارچوب و ابزاری برای ایجاد 
تمایز، تمرکز و س��ازماندهی مش��خصه های برتر و 
رقابتی یک شهر فراهم می آورد که البته باید ریشه 
در واقعیت ها داشته باشد. از آنجا که شهر ها برعکس 
محص��والت، صاح��ب و متولی مش��خصی ندارند، 
چالش های برندسازی شهری، متنوع تر و پیچیده تر 
اس��ت.  ف��ارغ از اینکه چ��ه مدلی را ب��رای تدوین 
وپیاده س��ازی برند ش��هری انتخاب کنیم، الزاماتی 
وجود دارد که مدیران و طراحان برند ش��هری باید 
به آنها پایبند باشند. در این نوشتار لیستی از باید ها 
و نبایدهای برندس��ازی شهری را فهرست می کنیم 
تا در طراحی و پیاده س��ازی فرآین��د، یادآور نکاتی 

راهبردی برای مدیران پروژه باشد. 

بایدهای برندسازی شهری
- جل��ب حمایت و پش��تیبانی مقامات ارش��د 

دولتی و شهرداری. 
- واقیعت گرایی در بیان یافته ها و پنهان نکردن 

ابعاد نامناسب هویت شهری. 
- در نظ��ر گرفتن بودجه الزم برای تأمین مالی 

هزینه های پروژه در مراحل مختلف. 
- پافشاری بر پیاده سازی هویت برند شهری در 

ارتباطات و بازاریابی شهر مورد نظر. 
- انج��ام متوال��ی و منظم ممی��زی برند برای 
حص��ول اطمین��ان از همراس��تایی و اثربخش��ی 

فعالیت ها. 
 - اطمینان از اینکه همه ابعاد ش��هر، به عنوان 
یک موجودیت زنده و پویا شناس��ایی و بررس��ی 

شده است. 
- ارتباطات مس��تمر با ذی نفع��ان و القای این 
حس که آنها جزئی از پروسه هستند و نه نظاره گر 

صرف. 
- درنظر گرفتن اینکه برندس��ازی یک فعالیت 
بلندمدت اس��ت و برنامه های کوتاه مدت تنها در 
مس��یر جزئی ک��ردن اهداف بلندم��دت طراحی 

می شوند. 
- در نظ��ر گرفت��ن هم��ه ذی نفع��ان و میزان 
تأثیر گذاری آنان. )کسب و کارها، مدیران شهری، 
س��ازمان های هنری و ورزشی، س��اکنان و دولت 
مرک��زی( با برنامه ری��زی و ارتباط��ات مؤثر باید 

مشارکت همه ذی نفعان را جلب کرد. 
- تشکیل تیم راهبری از نمایندگان شهرداری، 
شورای ش��هر، سازمان گردش��گری و نمایندگان 
کس��ب وکارها و معتم��دان محلی. همچنین یک 
تیم مشاوره شامل متخصصانی از علوم اجتماعی، 
مدیریت ش��هری، مدیریت پروژه و برندسازی در 

کنار تیم راهبری باشند. 

نبایدهای برندسازی شهری
- جایگزین نکردن تبلیغات شهری با برند سازی 
ش��هری. برندش��هری ب��ا تجربه و احس��اس قوام 
می یابد و باید بر واقعیات استوار باشد درحالی که 

برنامه های تبلیغی اغلب آمیخته با اغراق است. 
- ح��ذف گروه��ی از ذی نفع��ان در تدوی��ن و 

پیاده سازی برندسازی شهری
- خالص��ه ک��ردن و تقلیل س��ند هوی��ت برند 

شهری در لوگو و شعار برند شهری
- باالب��ردن انتظارات ذی نفع��ان از نتایج و آثار 

برندسازی شهری
- اج��رای کمپین ه��ای تبلیغات��ی پرهزین��ه و 

سطحی
- به کارگیری افراد خودمحور و انتقادناپذیر در 

کمیته های راهبردی و مشورتی 
- تعجیل برای کسب نتایج و خروجی های مورد انتظار

- متوقف ماندن برای پاس��خ به منفی بافان که 
در همه مراحل به آنها برمی خوریم. 

- تأکید بر کسب نتایجی که منطبق بر واقعیت 
نیست. مثال انتخاب شعاری ورزشی برای شهری 

که هویت رقابتی آن در حوزه فناوری است. 
- پیش��روی فرآین��د بر پایه تص��ورات مبهم از 
برندس��ازی. باید تفکیک بین بازاریابی و تبلیغات 
برای ش��هر و برندینگ ش��هری برای متولیان امر 

کامال شفاف باشد. 
brandabout :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

"Ford به زبان اسپانیایی 
سخن می گوید

 Ford برای اینکه مزای��ای تکنولوژیک مدل های 
کوچک Focus و متوس��ط Edge را به مخاطبانش 
نش��ان بدهد، با چالش بزرگی روبه رو بود. پیش از هر 
چیز Ford به عنوان سازنده وانت های محکم و قابل 
اعتمادش ش��ناخته شده بود و نه به عنوان پیشرو در 
 Nissan ،ح��وزه فن��اوری. از نظر مصرف کنن��دگان
 Sentra، Honda Civic، Toyota Corolla
و VW Rabbit نمونه ه��ای خوبی از فناوری نوین 
بودند. مسئله بعد این بود که Ford باید هم راه حلی 
ب��رای این مس��ئله بیابد ک��ه اتومبیل ه��ای خارجی 
از نظ��ر فناوری پیش��رفته تر از مدل ه��ای داخلی اند 
)برای به دست آوردن بازار کشورهای اسپانیایی زبان 
آمری��کای جنوبی( و هم اینک��ه مخاطب را از نوآوری 
جدی��دش آگاه می کرد )نوآوری  ک��ه در عمل نامرئی 
بود(. کل چیزی که Ford در اختیار داش��ت نش��ان 
دادن دکم��ه ای روی فرم��ان و لوگوی SYNC روی 

داشبورد خودرو بود. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، با لمس دکمه یا حتی با 
یک فرمان ساده از طریق صدا، رانندگان می توانستند 
از این فناوری جدید که توس��ط مایکروس��افت تهیه 
ش��ده بود، اس��تفاده کنند. با این فناوری موسیقی از 
دس��تگاه دیجیتال پخش موس��یقی پخش می شد و 
حتی می توانس��تند تماس تلفن��ی برقرار کنند. نقطه 
تمایز این ویژگی با محصوالت مش��ابه رقیب، قابلیت 
درک فرم��ان با لهجه ه��ای مختلف اس��پانیایی بود؛ 
ویژگی ای که در بازار آمریکای جنوبی قابل توجه بود. 
Ford کمپین��ش را برای بازار اس��پانیایی های 1۸ 
تا ۴۹ س��اله، با دو هدف طراح��ی کرد؛ ایجاد آگاهی 
در م��ورد SYNC از طری��ق آم��وزش و پیدا کردن 
داوطلب��ان آنالین )کس��انی ک��ه در دنی��ای آنالین 
عالقه مندی خودر ا به این فناوری نش��ان می دهند( 
برای ش��رکت در قرعه کشی و ثبت نام در فعالیت های 

ارتباطی آتی برند. 
 Zubi در این کمپین با آژانس اس��پانیایی Ford
هم��کاری کرد. آژانس می دانس��ت ک��ه برند پیش از 
رسیدن به اهدافش، نیاز به جلب توجه مخاطب دارد. 
ایده اصل��ی کمپین حول ویژگی SYNC ش��کل 
گرف��ت که تحت فرم��ان راننده ب��ود؛ قابلیت کنترل 
تلفن ه��ای هم��راه و MP3 Playerه��ا. تحقیقات 
مخاطب نشان داد که مخاطبان هدف اسپانیایی تبار، 
ب��ه نوآوری ه��ا و فن��اوری روز عالقه مند هس��تند و 
دستگاه پخش موسیقی در رفت و آمدهای شان نقش 
مهمی ایفا می کند. ب��رای معرفی موفق SYNC در 
خودروهای Ford با قابلیت صرفه جویی در سوخت، 
پیام کمپین باید به ش��کلی جالب و سرگرم کننده با 
روش زندگی مخاطبان همراس��تا می بود تا توجه آنها 
را جلب کند. شعار »SYNC: به فرمان شما« جوهره 

پیام را در خود داشت. 
 SYNC نماینده س��خنگوی مناسب برای ، Zubi
را یافت که به نظر می رس��ید برای مخاطبان باورپذیر 
باش��د. »خوان« یک خوانن��ده کلمبیایی بود و برنده 
تعداد زیادی جایزه Grammy شده بود. Ford به 
عنوان اسپانس��ر اصلی تور جهانی خوان، قادر بود به 
مخاطبان هدفش که اس��پانیایی تبارهای جوان بودند 
 SYNC دس��ت پیدا کند. هر کنس��رت ویژگی های
را تداعی می ک��رد و مردم می توانس��تند کارایی این 
فن��اوری را ببینن��د و با آن تعامل کنند. وب س��ایتی 
با محتوای ویدئویی برای کمپین در نظر گرفته ش��د 
که در آن مقصدهای کنس��رت های خوان مش��خص 
ش��ده بود. م��ردم با ش��رکت در بازی ه��ای مختلفی 
می توانس��تند بلیت VIP کنس��رت خ��وان را برنده 
ش��وند. ترکیب رسانه های مختلف آنالین و آفالین در 
این کمپین مورد اس��تفاده ق��رار گرفت. بیلبوردهای 
س��خنگو و اس ام اس نیز توجه زیادی را به خود جلب 
 SYNC ک��رد. در بیلبوردهای مذکور خوان در مورد

توضیحاتی ارائه می کرد. 
Ford،SYNC  و خوان ترکیب سازگاری ساخته 
بودند زیرا تمرکز هر س��ه ب��ر اهمیت برقراری ارتباط 
با دیگران بود. حفظ ارتباط با دوس��تان و موس��یقی 
در حرک��ت، دیگر بخش��ی از زندگی روزمره اس��ت و 
SYNC این مزیت را دارد. نکته بس��یار مهم این بود 
که مردم خوان را دوست داشتند و خوان پل ارتباطی 

بین پیام کمپین و مردم بود. 
در جری��ان کنس��رت ها، بیش از 1۰۰ه��زار نفر در 
منطق��ه SYNC  از کنس��رت بازدی��د کردند. عده 
زیادی در تس��ت های رانندگی برند ش��رکت کردند و 

در نتیجه Ford برنده نقره Effie شد.  

مهدی ترکمان
محقق و مشاور برندسازی و بازاریابی

BRAND
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بازاریابی جهانی عبارت اس��ت از 
فرآیند تنظیم راهبردهای بازاریابی 
شرکت و تطبیق آنها با شرایط سایر 
کش��ورها. البت��ه بازاریابی جهانی 
چیزی فرات��ر از فروش محصوالت 
و خدمات در خ��ارج از مرزها و در 
سراس��ر جهان است. به بیان دیگر، 
بازاریاب��ی جهانی عبارت اس��ت از 
فرآیند تمام وقت برنامه ریزی، خلق، 
موقعیت یابی و تبلیغ محصوالت تان 
در ب��ازار جهانی. اگ��ر می خواهید 
درک بهت��ری از بازاریابی جهانی، 
راهبردها، نمونه ها و مش��کالت آن 
پیدا کنی��د، در ادامه ب��ا ما همراه 

باشید. 
 ،  chetorگ�����زارش ب������ه 
کس��ب وکارهای ب��زرگ معم��وال 
ک��ه  کش��وری  از  خ��ارج  در 
محصوالت ش��ان را در ب��ازار آنه��ا 
دفات��ر  دارای  می کنن��د،  عرض��ه 
مرکزی هستند. در حال حاضر، با 
ظهور اینترنت و تسهیل ارتباطات 
انس��انی، حت��ی کس��ب وکارهای 
کوچ��ک می توانند محص��والت و 
خدمات خود را در سراس��ر جهان 
به دس��ت مصرف کننده و مشتری 
اگر کسب وکاری تصمیم  برسانند. 
بگی��رد که محص��والت و خدمات 
خود را در عرصه بین المللی عرضه 
کند، ش��اید از طرف ش��رکت های 
بین المللی، که آنها هم می خواهند 
حضور بین المللی خ��ود را تثبیت 
س��ازند، ب��ا رقابت داخل��ی مواجه 
ش��ود. وجود این رقابت حضور در 
عرصه بین المللی را برای بسیاری از 
کسب وکارها تقریبا به یک ضرورت 

تبدیل کرده است. 
بازاریاب��ی جهان��ی درصورتی  که 
درس��ت انجام ش��ود، فواید زیادی 

دارد. از جمله: 
می توان��د  هم��ه  از  اول   -
تأثیربخش��ی محص��ول یا خدمات 
ش��ما را بهبود بخشد. علت این امر 
این اس��ت که ش��ما هرچه بیشتر 
رش��د کنی��د، معلوم��ات جدیدی 
کس��ب کنید و مطالب را سریع تر 
بیاموزی��د، در تولی��د محص��ول و 
ارائه خدمات تأثیرگذاری بیشتری 

خواهید داشت. 
- ثانی��ا، ب��ا بازاریاب��ی جهان��ی 
رقابت��ی  مزی��ت  از  می توانی��د 
باش��ید.  برخ��وردار  قدرتمن��دی 
ش��رکت ها به راحت��ی می توانند در 
بازار محلی رقابت کنند، اما رقابت 
در عرصه بین المللی است که برای 
ش��رکت ها یک چالش محس��وب 
می شود و معدودی از آنها می توانند 
در این زمینه حرف��ی برای گفتن 
داشته باشند. از این رو اگر بتوانید 
در عرصه بین المللی رقابت کنید و 
رقبای تان نتوانند این کار را بکنند، 
در صنعت خود نیروی قدرتمندی 

خواهید بود. 
- ثالثا، با بازاریابی جهانی خواهید 

توانس��ت آگاه��ی مصرف کننده از 
برن��د محص��ول یا خدم��ات خود 
را ب��اال ببرید. از طری��ق اینترنت، 
مصرف کنندگان می توانند پیشرفت 
شما را در عرصه جهانی رصد کنند. 
-  در آخر اینکه بازاریابی جهانی 
می توان��د هزینه ه��ا را کاه��ش و 
پس اندازه��ا را افزایش دهد. ش��ما 
اگر تمرکز خود را بر س��ایر بازارها 
معط��وف کنید، خواهید توانس��ت 
با استانداردس��ازی فرآیندهای تان 
صرفه جوی��ی به مقیاس کنید. تازه 
این غیر از پس انداز هایی اس��ت که 
استفاده از اینترنت برای تان به همراه 

خواهد داشت! 
مس��یر  در  ک��ه  ش��رکت هایی 
جهانی شدن رو به تکامل هستند، 
این مسیر را به تدریج طی می کنند. 
ش��رکت در اولین مرحله باید روی 
فعالیت در بازار داخلی تمرکز کند. 
در مرحله دوم، شرکت هنوز بر بازار 
داخلی متمرکز است، اما صادرات را 
هم در دس��تور کار خود قرار داده 
است. در مرحله سوم، شرکت باید 
بازاریاب��ی خود را به خارج از مرزها 
ببرد. این مرحله بیش��تر از سمت 
شرکت های چندملیتی در دستور 
کار ق��رار می گی��رد. بدین ترتیب، 
تطبی��ق به ام��ری ض��روری بدل 
ش��ده است. در چهارمین و آخرین 
مرحله، شرکت با توسعه برنامه ها و 
محصوالت خود به بازارهای جهانی، 
خلق ارزش خواهد کرد. قطعا برای 
تکامل این فرآیند هیچ محدودیت 

زمانی وجود ندارد. 
پس از تعری��ف بازاریابی جهانی 
)ازجمل��ه کاربرده��ا و تکامل آن(، 
ما در این مقاله به بررس��ی جوانب 
مختلف بازاریاب��ی جهانی خواهیم 
پرداخ��ت. راهبرده��ای بازاریاب��ی 
جهانی، توس��عه کمپین تبلیغاتی 
برای بازاریابی جهانی، مش��کالت و 
اشتباهاتی که در این زمینه وجود 
دارد و در آخر هم، نمونه هایی موفق 
را در زمین��ه بازاریابی جهانی ارائه 

خواهیم کرد. 
راهبردهای بازاریابی جهانی

جهانی  بازاریاب��ی  راهبرده��ای 
درواق��ع قس��مت های مه��م یک 
راهبرد جهانی هستند. برای ساخت 
یک راهب��رد بازاریابی جهانی باید 
بتوانید این پرسش ها را پاسخ دهید: 
»من می خواهم در بازار بین المللی 
چه چی��ز را به دس��ت بی��اورم؟«، 
»نق��اط قوت و ضعف ش��رکت من 
برای حضور در بازارهای بین المللی 
چیس��ت؟«، »چگون��ه می توانم بر 
چالش ه��ای موج��ود در بازار غلبه 
کنم؟«، »من ب��رای حضور در این 

بازار چه توانایی هایی دارم؟«
گذش��ته از ای��ن، ی��ک راهبرد 
بازاریابی جهانی خوب تمام کشورها 
از تمام نواحی دنیا را ادغام می کند 
و تالش هایی را که آنها در راستای 
بازاریاب��ی جهان��ی انج��ام داده اند، 
هماهن��گ می س��ازد. البت��ه این 
راهبرد همیشه شامل تمام کشورها 
نمی ش��ود اما باید ب��رای مناطقی 
خاص اس��تفاده ش��ود. برای نمونه 
می توانی��د مناطقی نظیر آمریکای 
ش��مالی، آمری��کای التی��ن، اروپا، 
خاورمیانه، آسیا، اقیانوسیه و آفریقا 
را به مناطق کوچک تر تقسیم کنید. 
مس��ئله ای که فراتر از تقس��یم 
نواحی جغرافیای��ی وجود دارد این 
اس��ت که همواره راهبرد بازاریابی 
جهانی تقریبا از چند چیز تشکیل 

می شود: 
- نام های یکنواخت برند 

- بسته بندی یکسان 
- محصوالت یکسان

تب��لیغ�ات��ی  پی����ام ه��ای   -
استانداردسازی شده 

- قیمت گذاری هماهنگ 
- جاانداختن محصول در بازار 

- کمپین ه��ای هماهن��گ برای 
فروش. 

به طورکل��ی، دو راهب��رد زیر از 
معروف تری��ن راهبردهای بازاریابی 
جهانی هستند. ش��رکت هایی که 

در پی توسعه حضور خود در عرصه 
بین المللی هستند، از آنها استفاده 

می کنند. 
- خل��ق فرهن��گ برن��د قوی و 
یکپارچه. خلق برند یکپارچه و قوی 
که مشتریان با دیدنش یاد شرکت 
ش��ما بیفتند و همیش��ه برای آ نها 
نامی آشنا باشد، برای شرکت های 
خواهان رشد بین المللی یک اولویت 
است. با رشد روزافزون اینترنت در 
سراسر جهان، ساختار برند به یک 
فرهنگ برند تبدیل ش��ده اس��ت. 
به بی��ان دقیق تر، ای��ن روزها بیش 
از پی��ش برند ش��ما نش��ان دهنده 
فرهنگ شما است. اگر فرهنگ برند 
خود را وجه المصالحه قرار بدهید و 
درباره آن دچار اهمال کاری شوید، 
به اعتبار ش��رکت تان لطم��ه وارد 
خواهد ش��د. برای نمونه، گوگل را 
درنظ��ر بگیرید ک��ه در این زمینه 
درس بزرگی گرفت. با اینکه دولت 
چی��ن گ��وگل را فیلت��ر می کند، 
این ش��رکت موتور جس��ت وجوی 
خودساسنسورکننده ای را در چین 
راه ان��دازی ک��رد. هر کس��ی که با 
اینترنت س��روکار دارد، می داند که 
گوگل در هر زمان و مکان می تواند 
اطالع��ات مورد جس��ت و جوی تان 
را در اختیارت��ان ق��رار ده��د. پس 
گوگل چگونه می توانس��ت چیزی 
را در چین علیه فرهنگ آن کشور 
راه اندازی کند؟ در نتیجه، چینی ها 
موتور جس��ت و جوی گوگل را پس 

زدند. 
- ط��وری بازاریاب��ی کنی��د که 
گویی مرزی وج��ود ندارد. به خاطر 
رس��انه های  گس��ترده  حض��ور 
دیجیتال، برندها نمی توانند همیشه 
راهبردهای مختلفی را در هر کشور 
درپی��ش بگیرند. به خاط��ر وجود 
اینترنت، ش��رکت ها بای��د به نوعی 
رویکرد بازاریابی کم و بیش متحدی 

را انتخاب کنند. 
توسعه کمپین بازاریابی جهانی

ب��رای اینکه کمپین خ��ود را در 

سراس��ر جهان توسعه دهید، چند 
نکته وج��ود دارد که بای��د آنها را 
به خاطر بس��پارید. شما باید بازار را 
بشناس��ید، برنامه بازاریابی را خلق 
کنید، رویکرد خود را متناس��ب با 
بازاریابی برگزینید و ارتباطات خود 

را بومی سازی کنید. 
1- بازار خود را بشناسید

ش��رکت تان  اینک��ه  به مح��ض 
تصمیم به گس��ترش فعالیت های 
خود در خارج از مرزها گرفت، باید 
زمینه کاری خود را بشناس��ید. هر 
منطقه رفتارها و هنجارهای خاص 
خود را دارد، باید نحوه عقد قرارداد 
در آن نواح��ی را بررس��ی کنید و 
فرهنگ رفتاری مردم��ان آن دیار 

را بدانید. 
باید حتما در مورد نحوه واکنش 
بازار ب��ه راهب��رد بازاریابی تحقیق 
کنی��د تا بتوانید از بازار جدید خود 

نهایت منفعت را ببرید. 
۲- یک برنامه بازاریابی خلق 

کنید
کس��ب موفقی��ت در سراس��ر 
جه��ان ب��ه این معنا نیس��ت که 
صرف��ا از زب��ان دیگ��ری ب��رای 
برق��راری ارتباط اس��تفاده کنید، 
بلکه بای��د برنامه بازاریابی جهانی 
خ��ود را با تالش ه��ای محلی تان 
هماهنگ کنی��د، اما این تالش ها 
باید مطاب��ق دانش منطقه ای تان 
سفارشی س��ازی ش��وند. وقت��ی 
درم��ورد محیط جهان��ی آگاهی 
کس��ب می کنی��د، ی��ک برنامه 
بازاریابی تنظیم کنید که جزییات 
کارهای تان در آن درج شده باشد. 
اول از هم��ه، اه��داف خ��ود را 
مش��خص کنید. وقتی ای��ن کار را 
کردید، نقش��ه ای ترسیم کنید که 
راهبرد کلی و روش های رسیدن به 

اهداف تان را نشان دهد. 
۳- رویکرد متناسب را اتخاذ 

کنید
یادتان باش��د ک��ه رویکردی که 
در داخ��ل نتیجه بخش بود، ممکن 
است در خارج به شکست بینجامد 
و مخاطبان خارج��ی نتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنن��د. قطعا در این 
زمینه هم مناطق و کشورها با هم 

متفاوت هستند. 
را  خ�ود  ارتباط�ات   -۴

بومی سازی کنید
ص��رف دانس��تن زب��ان و موانع 
فرهنگ��ی برای برق��راری ارتباط با 
هر ب��ازار در جهان کافی نیس��ت، 
بلکه بای��د ارجاعات فرهنگی مانند 
مراس��م و تعطی��الت آن مناطق و 
نواح��ی را هم بدانی��د. باید تجربه 
باشد،  داش��ته  شخصی ش��ده تری 
ام��ا حواس تان باش��د ک��ه هنگام 
ترجمه پیام برند مرتکب اشتباهات 

بازاریابی جهانی نشوید. 
ادامه دارد. . . 
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کشورهای در حال توسعه، بهترین چگونه در بازاریابی جهانی عرض اندام کنیم؟ 
فرصت برای بازاریابی بلند مدت

با وجود اینکه کشورهای در حال توسعه یا توسعه 
نیافته با مش��کالت زیادی مواجه هس��تند و ممکن 
است بسیاری از سرمایه گذاران و بازاریاب ها از اینکه 
در ای��ن کش��ورها بازارهایی را پی��دا کنند منصرف 
ش��وند، ول��ی باید گفت ک��ه این کش��ورها بهترین 

فرصت برای بازاریابی های بلند مدت هستند. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، برندهای بزرگ و 
معتبر دنیا امروزه در کشورهایی همچون چین و هند 
فضایی برای تولید و عرضه کاالی خود پیدا کرده اند. 
در واقع برندهای ب��زرگ به خوبی می دانند که این 
کش��ورها با توج��ه به جمعیتی که دارن��د به میزان 
مص��رف باالیی از محصوالت آنها نیازمند هس��تند. 
پس این بهترین فرصت برای به دس��ت آوردن سود 
بیش��تر اس��ت. به عنوان مثال، شرکت نایک، کشور 
چی��ن را در بازاریابی های خ��ود در نظر می گیرد و 
قس��متی از کاالهای خود را در این کش��ورها تولید 
کرده و به دس��ت مشتری می رس��اند. شرکت نایک 
به اینکه در کدام کش��ور به بازاریابی می پردازد فکر 
نمی کند بلک��ه به ۲ میلیون پا فک��ر می کند که به 
کفش ه��ای آنها احتیاج دارند و بهترین بازار مصرف 
برای محصوالت آنها هس��تند. شرکت ها و برندهای 
بزرگ متفاوت تر از برندهای دیگر می اندیش��ند و به 
این نتیجه رسیده اند که برداشت های اشتباه درباره 
کش��ورهای در حال توس��عه موجب می شود که از 
سرمایه گذاری و بازاریابی در این کشورها صرف نظر 
کنند. به طور کلی، برداشت های اشتباه در خصوص 
کش��ورهای در حال توس��عه در م��وارد زیر خالصه 

می شود. 
1- کشورهای در حال توسعه پول کافی ندارند

بر اساس تجربیات مش��اوره بازاریابی، کشورهای 
در حال توس��عه ب��ا اینکه از نظ��ر اقتصادی ضعیف 
هس��تند یا ممکن است شامل کش��ورهای فقیر نیز 
باشند، ولی قدرت خرید چند کشور در حال توسعه 
ب��ا یکدیگر باال می رود. به عن��وان مثال بازاریابی در 
کش��ور چین، با توجه به جمعیتی ک��ه وجود دارد 
هر چق��در هم قدرت خری��د افراد پایین باش��د به 
دلیل باال بودن تعداد آنها، ش��رکت هایی که در این 
کشور سرمایه گذاری می کنند سود زیادی عایدشان 

می شود. 
۲- کش�ورهای فقی�ر یا در حال توس�عه به 

مایحتاج ضروری خود توجه دارند

درست است که کشورهای فقیر یا در حال توسعه 
ممکن اس��ت در خرید مایحتاج اولیه خود مش��کل 
داش��ته و پول کافی ب��رای خرید محص��والت غیر 
ضروری نداش��ته باش��ند، اما در این کشورها، افراد 
برای اینکه بتوانند کیفیت زندگی خود را باال ببرند 
س��عی می کنند برخی کاالی غیر ضروری را که در 

توان شان است خریداری کنند. 
کش�ورها  ای�ن  در  پایی�ن  قیمت ه�ای   -۳

هیچ گونه سودآوری ندارد
ش��رکت ها س��عی می کنن��د محصوالت��ی که به 
کشورهای فقیر یا در حال توسعه می فرستند از نظر 
قیمت پایین تر باش��د تا افراد بتوانند این محصوالت 
را خری��داری کنند. ب��ه همین دلیل ممکن اس��ت 
بسیاری از بازاریاب ها یا شرکت های جدید به اشتباه 
فکر کنند که س��رمایه گذاری در این کش��ورها هیچ 
س��ودی برای آنها ن��دارد و قیمت ها به قدری پایین 
است که آنها نمی توانند محصولی با قیمت پایین تر 
از آنچه در این بازارهاس��ت تولید کنند تا به رقابت 
بپردازند. درحالی که این شرکت ها می توانند کیفیت 
محصوالت خ��ود را باال ببرند و با همان قیمت بازار 
عرض��ه کنند تا بتوانند مش��تریان بیش��تری جذب 

کرده و سود زیادی به دست بیاورند. 
۴- س�رعت رشد تکنولوژی در این کشورها 

پایین است
هر چند ممکن است در برخی موارد مناطق کمتر 
توس��عه یافته نتوانن��د از تکنولوژی های پیش��رفته 
اس��تفاده کنند، ولی در بس��یاری از این کش��ورها 
کاالهایی همچون موبایل، لپ تاپ و کاالهای مشابه 

در حال افزایش است. 
5- می توان از کش�ورهای در حال توسعه یا 

فقیر به سود خود استفاده کرد
تحقیقات بازار نشان می دهد ممکن است بسیاری 
از کش��ورها با این تفکر که می توان از این کشورها 
به س��ود خود اس��تفاده کرد، دس��ت به استثمار و 
بهره کش��ی از این کش��ورها بزنن��د. درحالی که اگر 
ش��رکتی قصد این را داش��ته باش��د ک��ه صادقانه 
فعالیت کند و کیفیت زندگی این افراد را باال ببرد و 
 محصول با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه کند، در 
طوالنی مدت سود زیادی نیز به دست خواهد آورد. 

پیشنهاد رد نشدنی فروش 
چیست؟  

یک پیش��نهاد رد نش��دنی فروش عبارت است از 
یک پیش��نهاد هویت آفرین در مورد یک محصول یا 
ی��ک امر خدماتی،  یا مؤسس��ه ای که در آن س��ود 
و منفعت م��ورد انتظار ب��رای این س��رمایه گذاری 
به قدری روش��ن و مؤثر به طرف مقابل ارائه می شود 
ک��ه آن ش��خص بالفاصله درمی یابد ک��ه فقط یک 
احم��ق می توان��د چنی��ن پیش��نهادی را نپذی��رد. 
پیش��نهاد رد نش��دنی تمام جنجال ها و آشوب ها را 
از بی��ن می ب��رد. به گزارش کس��ب و کار هورموند،  
این پیش��نهاد نیازی در ش��خص به وجود می آورد 
که آن ش��خص مجبور می ش��ود به آن پاسخ دهد. 
چنین پیشنهادی باعث می شود انجام کسب وکار با 
ش��ما به قدری ساده و منفعت آور باشد که به روشنی 
از جمع رقبا خارج ش��ده و در جای��گاه ویژه ای قرار 
بگیرید. مردم شما را به خاطر خواهند آورد و سعی 
خواهند کرد با حداکثر سرعت ممکن،  پول خود را 

در اختیارتان قرار دهند. 
پیشنهاد رد نش��دنی فروش باعث تحریک شدن 
قدرت تخیل مش��تری ها ش��ده و یک حس قوی و 
نی��از ُمبرم برای خرید در آنها به وجود می آورد. اگر 
کارتان را با یک پیش��نهاد رد نش��دنی آغاز نکنید و 
آن را در مرکز رویکرد کسب وکاری تان قرار ندهید،  
حتی اگر تم��ام تئوری های برجس��ته و ترفندهای 
مارکتین��گ را هم به کار بگیری��د، بازهم کاری که 
انجام می دهید مثل آن است که الیه ای از یک رنگ 
براق و زیبا را روی یک کلبه زهوار دررفته بکش��ید. 
ممکن اس��ت این کلبه یک اثر هنری به شمار رود،  
ام��ا نمی توانید آن را به عنوان یک کلبه عالی با رنگ 

مناسب به مشتری های تان عرضه کنید؛  
اما پیشنهاد رد نشدنی به شما اجازه می دهد یک 
قلعه بس��ازید، هرچند که ممکن اس��ت اشتباهات 
کس��ب وکاری زیادی مرتکب شوید. اگر بخواهیم از 
همان اس��تعاره قبلی اس��تفاده کنیم،  ممکن است 
ی��ک رنگ بس��یار بد ب��ه دیوارهای قلع��ه بزنید اما 
هن��وز یک قلع��ه دارید. هنوز هم بنی��ان و زیربنای 
محکمی در اختیار دارید. پیشنهاد رد نشدنی فروش 
به قدری قوی و قدرتمند است که باید هسته اصلی 
کسب وکارتان را تشکیل دهد. پیش از اینکه درگیر 
هر نوع دیگ��ری از فعالیت های مارکتینگ ش��وید،  
باید کارتان را با یک پیش��نهاد رد نش��دنی ش��روع 

کنید. 

نقطه مقابل شیوه قدیمی بازاریابی و فروش
 پیشنهاد رد نشدنی درصورتی که به شکل مناسب 
به اجرا گذاشته شود نقطه مقابل بازاریابی و فروش 
از طریق اعمال فشار است. با در اختیار داشتن یک 
پیش��نهاد رد نشدنی، الزم نیس��ت از طریق کنترل 
ذهن مشتری های خود به بازاریابی بپردازید،  البته 
این بدان معنی نیست که نمی توانید از هنر خود یا 
از روش های کنترل ذهن مشتری ها برای اثربخش تر 
کردن پیش��نهاد خود اس��تفاده کنی��د؛ اما نکته در 
اینجاس��ت که نیاز نیست چنین کاری انجام دهید. 
قدرت روانی یک پیشنهاد رد نشدنی به اندازه کافی 

قدرتمند و نیرومند است. 

یک مثال از پیشنهاد رد نشدنی فروش
این داس��تان یک پیتزافروش��ی زنجیره ای اس��ت 
که برای مدت چندین س��ال نس��بتاً ناشناخته بود 
تا اینکه یک مبارزه تبلیغاتی افس��انه ای را آغاز کرد. 
تام موناگان کس��ب وکارش را با خرید یک فروشگاه 
پیتزافروش��ی به نام  »دومینیکس« در سال ۱۹۶۰ 
در میشیگان راه اندازی کرد. زمانی که تام تصمیم به 
توسعه کسب وکارش گرفت، صاحب قبلی فروشگاه 
دومینیک��س به او اجازه نداد از همان نام اس��تفاده 
کند. یک  ش��ب یکی از کارمندانش نام »دومینوز« 
را انتخاب ک��رد و همین نام روی این فروش��گاه ها 
باقی ماند. تا سال ۲۰۰۴، تعداد ۷۰۰۰ پیتزافروشی 
دومینوز در سراس��ر جهان وجود داش��ت و فروش 

ساالنه آنها بالغ بر ۴ میلیارد دالر بود. 
تام موناگان مثال بی نظیری از یک پیش��نهاد رد 
نش��دنی را عرضه کرد که باعث شد دومینوز ناگهان 
متحول ش��ده و رشد انفجاری خود را آغاز کند. تام 
می دانس��ت که مردم  دوس��ت دارند پیتزای گرم و 
تازه داشته باش��ند، بنابراین چنین ضمانتی را برای 
مش��تریانش به وجود آورد: »کمتر از ۳۰ دقیقه…

یا پیت��زای مجان��ی.« در اصل پیتزاه��ای دومینوز 
واقعاً افتضاح بودند اما این مس��ئله اهمیت نداش��ت 
چراکه دومینوز از بذرهای پیش��نهادی رد نش��دنی 
اس��تفاده می کرد. زمانی که مردم گرس��نه هستند و 
نمی خواهند از منزل خود خارج شوند،  حاضرند هر 
چیزی را بخورند حتی پیتزایی که بی کیفیت است. 

نگاهکارگاه فروش

بازاریابی خالق



 بزرگ ترین چالش های کارآفرینی
 و راه حل آنها

کارآفرینی س��بکی از زندگی اس��ت که اف��راد زیادی 
خصوصا در سال های اخیر به آن عالقه مند شده اند. اما آیا 

همه می توانند یک کارآفرین موفق شوند؟
کارآفرینی از دیرباز مس��یری برای رسیدن به رؤیاهای 
زندگی بوده اس��ت؛ ش��غلی که اف��راد از دور آن را جذاب 
می دانند و بر این باورند که کارآفرینان به خاطر درآمد باال، 
زندگی راحتی دارند. در سال های اخیر با پیشرفت فناوری 
و ظهور معانی جدید مانند استارت آپ ، کارآفرینی بیش از 
پیش آس��ان به نظر می رسد، اما آمارهایی که گاه و بیگاه 
منتشر می شوند نشان از آن دارند که مسیر آن قدر که به 

نظر می رسد، آسان نیست.
آمار س��ال های اخیر نش��ان می دهد درص��د باالیی از 
کس��ب و کاره��ای نوپا شکس��ت می خورن��د. دالیل این 
شکس��ت ها موارد مختلفی اعم از خس��تگی بیش از حد 
کارمندان و کارآفرین، کمبود سرمایه، عدم استقبال بازار 
و ... اس��ت. برخی از این دالیل شکس��ت، در میان تمامی 
کسب وکارهای نوپا مشترک هستند. کارآفرینان در تمامی 
نسل ها با این مشکالت مشترک روبه رو شده اند و می توان 
گفت راه  حل اکثر آنها، مسیرهای مشخصی است. در این 
مقاله به نقل از زومیت، به بررسی چند چالش اساسی که 
عموما باعث شکست کسب و کار نوپا می شوند می پردازیم.

۱- جلوگیری از خستگی و دلزدگی
عطش و اش��تیاق باالی تأسیس و اداره  استارت آپ، در 
کنار موفقیت می تواند عامل شکست کارآفرین نیز باشد. 
برخی کارآفرینان به خاطر عالقه  زیاد و هدف مشخصی که 
برای خود ترسیم کرده اند، تمام انرژی و سرمایه  خود را در 
راه پیش��رفت شرکت خرج می کنند. آنها زمان استراحتی 
برای خودش��ان در نظر نمی گیرن��د و حتی در تعطیالت 
ب��ه کار کردن می پردازند. این ن��وع از کار کردن در میان 

کارآفرینان بسیار بیشتر از کارمندان است.
وقتی فردی تمام انرژی خود را برای کار کردن می گذارد، 
ب��ه هیچ  وج��ه نمی تواند از نتایج ش��غلش مانند درآمد و 
خانواده  خوب لذت ببرد. راه حل کاربردی برای ایجاد وقت 
اضافه تفریح، اختصاص زمان های مش��خص برای کار در 
تعطیالت است. اگر ش��ما کارآفرینی هستید که روزهای 
تعطیل نیز به کار کردن یا پاس��خ دادن به مش��تری ها و 
کارمندان مشغولید،  بهتر اس��ت همین حاال روند خود را 
تغییر دهید.یک قانون و سیاس��ت برای روزهای تعطیل و 
استراحت خود داشته باشید و تنها زمان مشخصی به پاسخ 
دادن به افراد یا کارهای دیگر اختصاص دهید. از کارمندان 
و مشتریان بخواهید فقط در زمانی مشخص با شما تماس 
بگیرند. می توانید از قانون ۲۰/۸۰ نیز استفاده کنید. طبق 
این قانون ۸۰ درصد زمان تعطیالت را به استراحت و بقیه 
را به کارهای س��بک اختصاص دهی��د. در نهایت فارغ از 
اینکه چه روش��ی انتخاب می کنید، باید حتما زمانی را به 
اس��تراحت کامل و تفریح اختصاص دهی��د تا انرژی الزم 

برای هفته  پیش رو ذخیره کنید.
۲- کنترل جریان مالی

جری��ان مالی ب��رای ادام��ه  حیات هر ش��رکت نوپایی 
ضروری اس��ت. ش��رکت هایی که دیر س��راغ برنامه های 
حس��ابداری می رون��د، ضرره��ای مالی زی��ادی متحمل 
می شوند و عموما شکست می خورند. در ابتدای راه، کنترل 
حساب های ورودی و خروجی شرکت آسان است و عموما 
کارآفرینان خودشان این کار را انجام می دهند.با گسترش 
استارت آپ، بهتر است از نرم افزارهای حرفه ای دسکتاپ یا 
تحت پلتفرم های ابری استفاده کنید و کنترل حساب های 
خود را به آنها بس��پارید. اگر استارت آپ شما به مرحله ای 
مناسب از لحاظ درآمد رسیده، بهتر است یک حسابدار یا 
مدیر مالی استخدام کنید. فراموش نکنید کنترل حساب ها 
و دانس��تن میزان دقیق درآمد، نقش مهمی در احساس 

موفقیت شما و برنامه ریزی برای پروژه های آتی دارد.
۳- افزایش سرمایه

افزایش سرمایه یکی از مراحلی است که در نقاط عطف 
مختلف مسیر استارت آپ مجبور به انجام آن هستید. نقاط 
چرخ��ش )Pivot( ی��ا تولید محص��ول و خدمت جدید، 
حتما به افزایش س��رمایه نیاز دارند. در این مراحل اس��ت 
که به احتمال زیاد با مش��کالت بزرگی مواجه می ش��وید. 
اگر اس��تارت آپ حاضر اولین تجربه  کارآفرینی شما باشد، 
ب��ه خاطر کوچک ب��ودن ش��بکه  ارتباطی و اف��رادی که 
می شناسید، جذب سرمایه برای شما دشوارتر خواهد بود.به 
هر حال راه های متنوعی برای افزایش سرمایه  استارت آپ ها 
وج��ود دارد. کارآفرینان س��نتی عموم��ا از وام های بانکی 
استفاده می کردند که مشکالت خاص خود را داشتند؛ اما 
امروزه به لطف روش های متنوع س��رمایه گذاری، کار برای 
استارت آپ ها آس��ان تر شده اس��ت. البته انتخاب صحیح 
میان همین راه های آس��ان، مرز می��ان کارآفرینان موفق 
و شکس��ت خورده  امروزی اس��ت. از راه های مدرن افزایش 
س��رمایه در عص��ر اس��تارت آپ می توان به جمع س��پاری 
)کراودفاندینگ(، پیش فروش، مراجعه به شتاب دهنده ها، 
سرمایه گذاران فرشته و فروش توکن اشاره کرد. به هر حال 
ه��ر کارآفرین باید برای انتخاب روش مناس��ب، محصول، 
خدمات، نوع استارت آپ و مرحله ای را که در آن قرار دارد 
مد نظر داشته باشد.کارآفرینی تجربه ای است که می  تواند 
سود زیادی برای شما داشته باشد. بیشترین سود این نوع 
کسب و کار، مشغول شدن به کاری است که عمیقا به آن 
عالقه دارید و همچنین می توانید تیم خودتان را مدیریت 
کنید؛ تیمی که با عالیق شما همسو باشد و شما را کامل 
کند. در نهایت به یاد داشته باشید که رسیدن به عالیق و 
آنچه در موردش اشتیاق دارید، همیشه دشوار است. پس 

در کارآفرینی هیچ گاه با مسیری آسان روبه رو نیستید.
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امروزه ح��وزه مدیریت بیش 
از آنکه یک مهارت محس��وب 
ش��ود، نوعی دانش به حس��اب 
می آید، به همی��ن خاطر الزم 
اس��ت افرادی که قص��د دارند 
در ای��ن رابطه اق��دام کنند، به 
دانش  افزایش س��طح  دنب��ال 
خ��ود باش��ند. ب��دون تردی��د 
هر  بخش  مهم تری��ن  مدیریت 
ش��رکتی محس��وب می شود و 
به همین خاطر همواره این امر 
برای مدیران تازه وارد، ترسناک 
به نظر می رس��د. ب��ا این حال 
هنگامی ک��ه بخش تئوری کار 
را ب��ه خوبی فرا گرفته باش��ید، 
قادر خواهید بود آن را در عمل 
نیز پیاده ساخته و شرکت را به 
سوی موفقیت سوق دهید. در 
همین راستا در ادامه به معرفی 
و بررسی 1۰ کتابی که مدیران 
تازه وارد باید مورد مطالعه قرار 

دهند، خواهیم پرداخت. 
۱- »انگیزه« اثر دانیل ایچ 

پینک
ای��ن کت��اب راهکارهایی نو 
ب��رای خل��ق دنیایی ن��و ارائه 
کرده اس��ت. درواقع همه افراد 
ذاتا تمایل دارند کنترل زندگی 
خ��ود را در دس��ت گرفت��ه و 
چیزه��ای جدی��دی را خل��ق 
کنن��د. همی��ن دو تمای��ل در 
حقیقت عامل حرکت و انگیزه 
اس��ت. جالب اس��ت بدانید که 
سیاست رایج »چماق و هویج« 
که توس��ط بیشتر س��ازمان ها 
برای برانگیختن مردم استفاده 

می ش��ود عملک��رد ی��ا نتای��ج 
باالی��ی را ب��ه هم��راه نخواهد 
داش��ت. علت این ام��ر نیز به 
ای��ن خاطر اس��ت ک��ه در این 
رابط��ه مهم تری��ن عامل یعنی 
انگیزش درونی مورد توجه قرار 
نمی گیرد. به همین خاطر این 
کتاب به معرفی راهکارهایی در 
این رابطه می پردازد که مطالعه 
آن بدون ش��ک روی هر مدیر 
تازه کاری تأثیر گذار خواهد بود. 
همچنی��ن نویس��نده در کتاب 
خود بیان می کند که راز بهبود 
عملکرد کارکن��ان در برقراری 
ارتباط ب��ا انگیزه ه��ای درونی 
آنها نهفته است. این امر ضمن 
افزایش انگیزه و میزان رضایت 
ش��غلی، به افراد توانایی اعمال 
تغییرات مدنظر خود را خواهد 
داد. از ن��کات جالب این کتاب 
این اس��ت که بیان می کند که 
پول همواره نمی تواند مش��وق 
خوبی باش��د و بهتر اس��ت در 
راس��تای موفقی��ت گزینه های 
دیگ��ری مانند اعط��ای اختیار 
ب��ه کارمن��دان را در راس��تای 
بهب��ود اوضاع ش��رکت مدنظر 

قرار دهید. 
ک�ه  چی�زی  »تنه�ا   -۲
بای�د بدانید« اث�ر مارکوس 

باکینگهام
نویس��نده این کت��اب بر این 
عقی��ده اس��ت که بهتر اس��ت 
مدیران ب��ه دنبال تقویت نقاط 
قوت افراد باش��ند. درواقع این 
امر در حالی اس��ت که رویکرد 
رای��ج در این رابطه این اس��ت 
که تمرکز را روی اصالح نقاط 

ضع��ف کارمن��دان بگذارید. با 
ای��ن ح��ال وی بی��ان می کند 
که ه��ر ف��ردی از توانایی های 
خاص��ی برخوردار اس��ت و به 
ای��ن خاطر که ق��دم نهادن در 
راستای توانایی های افراد امری 
به مرات��ب راحت تر خواهد بود 
و واکنش ه��ای بهت��ری را ب��ه 
همراه خواهد داش��ت، پس در 
رابط��ه با نتایج این امر نیز باید 
توق��ع موارد بهتر و کارآمدتری 
را داش��ت. این ام��ر به مدیران 
کمک خواهد ک��رد از زاویه ای 
متفاوت به یکی از وظایف خود 
نگریس��ته و به راهکاری نوین 
در ح��وزه کاری خ��ود دس��ت 
پیدا کنن��د. به طور خالصه این 
کتاب به مدیران نشان می دهد 
که چگونه روی اس��تعدادهای 
افراد دیگر سرمایه گذاری کرده 
و س��ازمان خود را حول محور 

استعداد کارمندان بنا کنند. 
و  س�ریع  »تفک�ر   -۳

آهسته« اثر دانیل کانمن
اگر بخواهیم دو یا سه کتاب 
تصمیم گیری مطرح در س��طح 
جه��ان را نام ببری��م، بی تردید 
کتاب تفکر س��ریع و آهس��ته 
 Thinking Fast and(
Slow( نوش��ته دانی��ل کانمن 

یکی از آنهاست. 
ج��زو  ک�ت��اب  ای���ن 
س��ال  پرفروش  ترین ه��ای 
در  و  ب��وده  می��الدی   ۲۰11
ص��در کتاب های م��ورد عالقه 
ش��رکت  مدیرع��ام��ل ه��ای 
آقایان   Zenger/Folkman
ج��ک زنگر و ج��وزف فولکمن 

ق��رار دارد. دانی��ل کانمن، که 
روان شناسی  اولیه اش  تخصص 
ب��وده اس��ت، جای��زه نوبل در 
رشته اقتصاد را در سال ۲۰۰۲ 
دریافت کرده که این مس��ئله، 
خود به جذابی��ت آکادمیک او 
می افزای��د.  وی در این کتابی 
دو سیس��تم را توضیح می دهد 
ک��ه روش فک��ر کردن م��ا را 
تحریک می کند؛ سیس��تم اول 
عاطف��ی  و  س��ریع، ش��هودی 
است. سیس��تم دوم آهسته تر، 
اس��ت.  منطق��ی  و  مش��ورتی 
قابلیت ه��ای   Kahneman
فوق الع��اده و تعصب��ات فکری 
برداش��ت های  فراگیر  نف��وذ  و 
بص��ری روی افکار و رفتار ما را 
نشان می دهد. کاهش انگیزه به 
خاطر نفرت داشتن یا اطمینان 
بیش از حد روی استراتژی های 
شرکت های بزرگ، مشکالت به 
وجود آمده به دلیل پیش بینی 
آنچه در آینده ما را خوش��حال 
می کند، چالش های طبقه بندی 
مناسب ریسک در محل کار و 
خان��ه و… تنه��ا با دانس��تن 
اینکه چگونه این دو سیس��تم 
تفکر با ه��م کار می کنند برای 
ش��کل دادن ب��ه قضاوت ه��ا و 
تصمیم گیری های ما قابل درک 

خواهد بود. 
جالب اس��ت بدانی��د که وی 
دریافت کنن��ده جایزه نوبل در 
علوم اقتصاد -که مدل منطقی 
را  تصمیم گی��ری  و  قض��اوت 
به چال��ش کش��ید- و یکی از 
ما  مهم تری��ن متفک��ران دوره 
اس��ت. اندیش��ه های او تأثی��ر 

در  گس��ترده ای  و  عمی��ق 
بسیاری از زمینه های اقتصاد و 
همچنین سیاست داشته  است. 
به طور خالصه اگر بخواهیم یک 
موضوع کلی برای کتاب تفکر، 
سریع و کند انتخاب کنیم، این 
موضوع رفتاره��ای غیرعقالیی 
 Human( ان��س����ان ه���ا 
Irrationality( اس��ت. البته 
کانم��ن ای��ن مس��ئله را الزاما 
ضعف انس��ان ها نمی داند، بلکه 
بیشتر به این مسئله توجه دارد 
که آنچه اقتصاددان ها به عنوان 
 Rational( عقالیی   انس��ان 
Human( در نظر می گیرند، 

وجود خارجی ندارد. 
4- »مانند یک مدیر فکر 
و اقدام کنی�د« اثر هرمینیا 

ایبارا
این کتاب بی��ان می کند که 
در راس��تای رهبری تیم خود، 
الزم اس��ت اقدامات خود را به 
مدی��ران موفق نزدی��ک کنید. 
در همی��ن راس��تا ب��ه معرفی 
درس��ت  رفتارهای  بررس��ی  و 
مدی��ران موف��ق می پ��ردازد و 
راهکارهای دس��تیابی به آن را 
نی��ز معرفی می کن��د که بدون 
ش��ک خوان��دن آن ب��رای هر 
ف��ردی می تواند ح��اوی نکات 
باش��د.  کلی��دی  و  ارزش��مند 
درواقع این کتاب یک راهنمای 
عمل جامع مدیریتی محسوب 
ش��ده و به همی��ن خاطر بهتر 
اس��ت مورد توجه ج��دی قرار 

گیرد. 
ادامه دارد. . . 
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۱0 جمله طالیی که باید در 
مکالمات روزمره محل کار بیان کرد

اعتم��اد بی��ن کارمندان در س��ازمان هم��واره از 
اولویت ه��ای مورد نی��از برای س��اختن یک محیط 
کاری س��الم محسوب می شود. شما چه مدیر باشید 
یا کارمن��د، با رفتارهای صحیح خ��ود می توانید در 
میان س��ایر همکاران اعتماد س��ازی کرده و پل های 

ارتباطی جدید بین خود و سایرین ایجاد کنید. 
از اولین قدم های جلب اعتماد دیگران، استفاده از 
جمالت ساده ای است که در ادامه به نقل از دیجیاتو 
قص��د داریم به آنه��ا بپردازیم. با ب��ه کار گیری این 
جم��الت، همچنین می توانید ارتباط خود با دیگران 

را بهبود بخشید. 

۱- من اشتباه کردم
اعتراف به اش��تباه اعتماد را افزایش می دهد. این 
عمل موجب می ش��ود به دیگران این گونه القا کنید 
که »من کامل نیس��تم«؛ زیرا بر اساس پژوهش های 
محققان اف��راد معترف به اش��تباه از دی��د دیگران 
جذاب تر به نظر می رس��ند زیرا در دید سایرین، این 

افراد عاری از نقص نیستند. 

۲- چطور می توانم کمک کنم؟ 
این جمله وقتی که موع��د انجام فعالیتی نزدیک 
اس��ت یا فش��ار روانی زیادی روی فرد مقابل است، 
معجزه می کند و اعتماد س��ایرین به شما را افزایش 

می دهد. 

۳- اینکه ]کار ش�ما[ چقدر برای من باارزش 
است، قابل توصیف نیست

قدردانی شما از کارهایی که دیگران انجام داده اند، 
موجب می ش��ود انگیزه آنها برای فعالیت های آتی یا 

کمک به شما افزایش یابد. 

4- من از روشی که برای انجام این کار پیش 
گرفتید، لذت بردم

ای��ن جمله که حکم یک پ��اداش برای انجام یک 
فعالیت به روش��ی صحیح، خاص یا خالقانه را دارد 

موجب می شود فرهنگ سازمانی بهبود یابد. 

5- می خواهم نظر شما را در این مورد بدانم
برخ��ی ب��ه اش��تباه تص��ور می کنند اف��رادی که 
نظر س��ایرین را در کارهای ش��ان جویا می شوند، از 
شایس��تگی کافی ب��رای انجام فعالیت ه��ا برخوردار 
نیس��تند؛ درحالی که چه مدیر باش��ید ی��ا کارمند، 
نظر خواهی از دیگ��ران موجب جلب اعتماد دیگران 

نسبت به شما می شود. 

6- از مالقات با شما خوشحالم
این جمله معموالً در ش��روع مالقات ها اس��تفاده 
می ش��ود ولی بیان آن با ش��وق، تُن صدای مناسب 
و زبان بدن صحی��ح می تواند حس مثبتی در طرف 
مقابل ایجاد کند و به او القا کند که شما قابل اعتماد 

هستید و مایلید روابط خود را گسترش دهید. 

7- من به تصمیم گیری شما ایمان دارم
اعتم��اد مثل ی��ک ج��اده دوطرفه اس��ت. وقتی 
دیگران به ش��ما اعتماد می کنند، شما نیز در جهت 
جلب اعتم��اد آنها تالش می کنی��د. به قضاوت های 
دیگران اعتماد کنید تا س��ایرین نیز به شما اعتماد 

کنند و به تصمیمات تان احترام بگذارند. 

8- مهم تری�ن موضوع امروز )ی�ا این هفته( 
شما چیست؟ 

این پرس��ش ترغیب کنن��ده بالفاصل��ه مکالمه را 
به س��متی مثبت پیش می برد و به ف��رد مقابل تان 
فرصت صحبت در هر موردی را که همین االن برای 
آن هیجان دارد، می دهد. البته این مورد بیش��تر از 
جانب یک مدیر در پرسش از کارمند مطرح می شود 
و در ش��رایط دیگ��ر بای��د مراقب بود که س��ؤال به 
گونه ای مطرح نشود که به شکستن حریم خصوصی 

مخاطب تعبیر شود. 

9- من بدون کمک شما نمی توانستم این کار 
را انجام دهم

این جمله در واقع روش دیگری برای تشکر کردن 
از کاری است که مخاطب آن را به نحوی عالی انجام 
داده اس��ت. با بیان این جمله، فرد مقابل درمی یابد 
که ش��ما قدر کار او را می دانید و در آینده نیز برای 
س��پردن وظایف یا درخواس��ت کمک، به او اعتماد 

خواهید کرد. 

۱0- بگو که چرا. . . 
ش��کی وجود ندارد که افراد همواره عالقه دارند از 
خودشان صحبت کنند. وقتی از دیگران می خواهید 
که در م��ورد خود یا کارهایش��ان توضیح دهند، به 
آنها القا می کنید که »ش��ما کنجکاو هستید درباره 
آنها بیش��تر بدانید«. چنین رفتاری موجب می شود 
در می��ان دیگران اعتماد س��ازی کنی��د. البته توجه 
داش��ته باش��ید که در بیان این جمله باید به حریم 
خصوصی افراد نیز توجه داشت. همچنین بر اساس 
پژوهش های محققان، افراد کنجکاو از سوی دیگران 
به عنوان افرادی که مایل به برقراری ارتباط بیش��تر 

هستند، شناخته می شوند. 
Inc :منبع

مترجم: امیرآل علی
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امسال جذاب ترین بازار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد و کالن، بازار 
ارزهای مجازی بوده اس��ت؛ بیت کوین )Bitcoin(، بیت کوین کش، اتریوم و 
دیگر ارزهای مجازی در جهان طی ماه های گذشته در بازارها غوغا به پا کرده و 
به جرات می توان سال ۲۰۱۷ بازارهای مالی را سال ارزهای مجازی به خصوص 
بی��ت کوین نامید. به گ��زارش هورموند، بیت کوین هم اکن��ون در ایران نیز پا 
گرفته و برخی سرمایه گذاران حتی در سطوح خرد به خریدوفروش آن در قالب 

سرمایه گذاری و کارگزاری روی آورده اند. 

چه کسی بیت کوین را به وجود آورد؟ 
در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین ارز مجازی توسط فردی ناشناس که 
خود را ساتوش��ی ناکاماتو معرفی کرد ایجاد شد. قیمت بیت کوین در آن زمان 
تنها چند س��نت بود و در مجموع تاکنون بیش از ۲۳میلیون توکن بیت کوین 
در جهان ایجاد شده است. نام ساتوشی ناکاماتو یک نام جعلی است و بسیاری 
ب��ر این باورند که یک گروه بزرگ برنامه نویس��ی تحت وب بیت کوین را ایجاد 
کردند. رس��انه های جمعی تاکنون نام های زی��ادی را به عنوان ناکاماتوی واقعی 
عنوان کردند و حتی مجله نیوزویک یک پیرمرد ۶۴ ساله آمریکایی با نام دوریان 
را با عنوان ناکاماتوی اصلی عنوان کرد که بعدها دوریان این مسئله را تکذیب و 
به دلیل به هم خوردن زندگی خصوصی اش از نیوزویک ش��کایت کرد. در سال 
۲۰۱۵ نیز یکی دیگر از نشریات معتبر کریگ رایت یک شهروند استرالیایی و 
مهندس کامپیوتر را پدیدآورنده بیت کوین عنوان کرد. به گزارش فارس تا پیش 
 از این تمام افرادی که نام آنها به عنوان پدیدآورنده واقعی بیت کوین منتش��ر 
می ش��د آن را تکذیب می کردند، اما در مه  سال ۲۰۱۶ کریگ رایت اعالم کرد 
که همان ساتوشی ناکاماتوی واقعی است و البته مستنداتی را نیز برای آن ارائه 
داد که تا حدودی قابل اس��تناد بودند، اما پس از مدتی رایت نیز تمام ادعاهای 
قبلی خود را کنار گذاشت و با انتشار پستی نسبت به عدم توانایی خود در اثبات 

اختراع بیت کوین از انظار عمومی عذرخواهی کرد و ناپدید شد. 

پشتوانه پولی و نگاه دولت ها به بیت کوین
بیت کوین بدون هیچ پش��توانه ای منتشر ش��ده و هیچ بانک، بانک مرکزی، 
سازمان و حتی هیچ دولتی در جهان بر مبادالت آن نظارت نمی کند و تاکنون 
هیچ دولتی نیز آن را به عنوان یک ارز به رسمیت نشناخته است. دولت هایی نظیر 
چین و آمریکا نیز هم��واره تالش کرده اند که موجودیت بیت کوین را به عنوان 
کاال به جامعه القا کرده و همواره از به رسمیت شناختن آن سر باز زده اند. با این  
حال ترویج بیت کوین می تواند از سه جهت ساختار پولی جهانی را به هم بزند. 
نخس��ت اینکه دیگر بانک های مرکزی کشورها مرجع چاپ پول نخواهند بود و 
این مسئولیت به دوش مهندسان کامپیوتر و سخت افزار خواهد افتاد. دوم اینکه 
دولت ها نیز سلطه خود را بر سیاست های پولی کشورهای خود از دست  داده و 
عمال بازار پولی کشورها و حتی مراودات پولی بین کشورها نیز از ساختار کنونی 
خود خارج خواهد شد. در آخر اینکه گسترش استفاده از ارزهای مجازی می تواند 
تمام معاهدات و توافقات پولی بین المللی را که در راستای کنترل جریان پول و 

مبارزه با پولشویی در جهان شکل گرفته اند به هم زده و بی اثر کند. 

بیت کوین چیست؟ 
به طور ساده می توان گفت بیت کوین یک کد رمزی ساده است که در اختیار 
خری��دار آنالی��ن ارز قرار گرفته و در کیف پول اینترنتی وی ذخیره می ش��ود. 
ب��رای مبادالت بیت کوین حتی در ایران افراد باید کیف پول اینترنتی را برای 
خود ایجاد کرده و سپس اقدام به خریدوفروش بیت کوین کنند به این صورت 
که ش��ما می توانید با مراجعه به برخی وبگاه های کارگ��زاری ارز مجازی نظیر 
BITCOINDESK فایل برنامه کیف پ��ول مجازی را دریافت کرده و یا در 
همین وبگاه ها برای خود یک کیف پول تعریف کنید. سپس خریداران می توانند 
ب��ا مراجعه حضوری به کارگزاری ه��ای خصوصی مبادله بیت کوین یا با خرید 
اینترنتی از آنها اقدام به خرید بیت کوین کنند. منش��ی یکی از کارگزاری های 
 بی��ت کوین در ته��ران در مصاحبه با فارس مدعی ش��د برخالف تصور فعلی، 
بیت کوین در ایران نیز توانسته است تا حدودی جای پای خود را سفت کرده 
به طور روزانه نیز در بین س��رمایه گذاران ایرانی معامله می شود. نظام پرداخت 
بیت کوین بدون واسطه بوده و مشتری و فروشنده به طور مستقیم توکن بیت 
کوین را معامله می کنند. جابه جا شدن بیت کوین در قالب سیستمی به نام بلک 
چین که تحت وب است انجام شده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای نیز زمینه 
سخت افزاری مبادالت بیت کوین را فراهم می کنند. هر نقل وانتقال بیت کوین 

حدود ۱۰ دقیقه تا انجام نهایی آن زمان نیاز دارد. 

پشتوانه نرم افزاری و سخت افزاری بیت کوین چیست؟ 
کارشناسان امور ارزهای مجازی و شبکه اینترنت بر این باورند که قالب بلک 
چین غیرقابل نفوذ و هک ناپذیر است. هم اکنون نیز شرکت های سرمایه گذاری 
به دنبال ایجاد بیت کوین های جدید هستند و آن را استخراج بیت کوین )بیت 

کوین ماینینگ( نام گذاری کرده اند. کارشناسان معتقدند ایجاد هر توکن بیت 
کوی��ن در قالب ماینینگ ۲ هزار دالر هزینه داش��ته و انرژی زیادی می برد. به 
گزارش دیلی میل، کارشناس��ان اعالم کردند سخت افزار ایجاد بیت کوین برق 
بس��یار زیادی مصرف کرده و برخی پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۰ برق 
مصرف ش��ده س��خت افزار ایجاد بیت کوین از برق مصرفی کل جهان نیز فراتر 
برود. بنا به محاسبات انجام شده سخت افزار ایجاد بیت کوین که در قالب بلک 
چین و با استفاده از سخت افزارهای بسیار بزرگ این کار را انجام می دهد، ساالنه 
۳۱تراوات ساعت برق مصرف می کند و این در حالی است که برق مصرفی کل 

کشور ایرلند ۲۳ تراوات ساعت است. 

روند قیمتی بیت کوین از ابتدا تاکنون
از هزینه ایجاد بیت کوین و مصرف انرژی آن  که بگذریم، به نوسانات شدید 
قیمت این ارز خواهیم رس��ید. همان گونه که گفته ش��د، بیت کوین در س��ال 
۲۰۰۹ تنها چند سنت قیمت داشت و تا ابتدای سال ۲۰۱۷، قیمت آن با بیش 
از هزار برابر افزایش به کمتر از ۱۰۰۰ دالر رسید. از ابتدای سال جاری میالدی 
نیز بیت کوین روند صعودی شدید قیمتی را تجربه کرد و طی روزهای گذشته 
حتی توانس��ت از رقم ۱۸ هزار دالر عبور کند. قیمت بیت کوین در ابتدای ماه 
نوامب��ر یعنی کمتر از ۴۰ روز پیش از حدود ۷۰۰۰ ه��زار دالر به ۵ هزار دالر 
سقوط کرد اما با گذشته چند روز دوباره به باالی ۷ هزار دالر رسید و تا پایان 

این ماه رکورد ۱۱ هزار دالر را شکست. 
نظر کارشناسان و پیش بینی ها درباره بیت کوین چیست؟ 

پیشتر کارشناسان این افزایش قیمت بیت کوین را پیش بینی کرده و معتقد 
بودن��د قیمت بیت کوین تا پایان س��ال ۲۰۱۷ به ب��االی ۱۰ هزار دالر خواهد 
رس��ید، اما روند افزایشی اخیر بیش از پیش بینی کارش��ناس بود و هم اکنون 
به رغم اینکه حدود ۲۰ روز به پایان س��ال ۲۰۱۷باقی مانده، قیمت بیت کوین 
روز گذشته رکورد ۱۸ هزار دالر را شکست. تا قبل از رسیدن قیمت بیت کوین 
ب��ه ۱۰ ه��زار دالر و زمانی  که قیم��ت آن در محدوده ۷ ال��ی ۸ هزار دالر بود 
کارشناسان هشدار می دادند قیمت این ارز با توجه به عدم وجود پشتوانه ارزی، 
ارز خارجی یا طال برای حمایت ارزشی آن را حبابی بزرگ توصیف می کردند و 
همواره هشدار می دادند قیمت آن سقوط می کند. کارشناسان تاکید می کردند 
بیت کوین با رسیدن به رقم ۱۰ هزار دالر به  احتمال  زیاد شاهد اصالح قیمتی 
خواهد بود، اما این اتفاق رخ نداد. یک کارشناس باسابقه در حوزه بانکی با نام 
یوری پری پاچکین زمانی  که قیمت بیت کوین حتی به ۱۰ هزار دالر نرسیده 
بود، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری میالدی قیمت این ارز به ۱۴ هزار دالر 
خواهد رسید. وی معتقد بود در سال ۲۰۱۸ نیز قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار 
دالر نزدیک خواهد شد و این رکورد نیز خواهد شکست. پری پاچکین هشدار 
داده اس��ت زمانی  که قیمت بیت کوین به ۲۵هزار دالر می رسد این ارز اصالح 

قیمتی را تجربه خواهد کرد. 

بازارها و حجم بازار بیت کوین
بزرگ تری��ن بازار بیت کوین در جهان در کره جنوبی ش��کل  گرفته و روزانه 
میلیاردها دالر در این کشور بیت کوین مبادله می شود. روز گذشته حجم کل 
بی��ت کوین های موجود به بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر رس��ید. هم اکنون قیمت 
لحظه ای بیت کوین ۱۵۷۲۲دالر است. یکی از اصلی ترین مراجع اطالع رسانی 
درباره قیمت لحظه ای بیت کوین س��ایت coinmarketcap. Com  است. 
کارشناس��ان بر این باورند ک��ه روزانه بیش از ۳۰ ه��زار کیف دیجیتالی برای 
خریدوفروش ارزهای مجازی ایجاد می شود و در هفته میلیاردها دالر پول روانه 

بازار ارزهای مجازی می شود. 

گم کردن یا دزدیده شدن بیت کوین
در صورتی  که دارنده بیت کوین ارز خود را در فضای وب گم کرده یا قربانی 
سرقت شود، این ارز غیرقابل بازگشت بوده و نمی توان آن را مجددا بازیابی کرد. 

روش معامله بیت کوین
ش��ما باید ابتدا نزدیک ترین فروشنده با تعداد دلخواه خود را یافته و سپس 
درخواس��ت خرید خود را برای وی ارسال کنید. فروشنده نیز بنا به درخواست 
شما مشخصات حساب بانکی خود را برای شما ارسال کرده و شما نیز پس از 
واریز وجه رسید آن را برای فروشنده ارسال کرده و بیت کوین ها را در حساب 

الکترونیکی خود دریافت می کنید. 

قانونی بودن معامالت بیت کوین
در بس��یاری از کشورها با توجه به اینکه هنوز برای مبادالت ارزهای مجازی 
قوانینی وضع نشده است دادوستد و استخراج آن منع قانونی ندارد، اما در برخی 
کش��ورها نظیر چین مبادالت و اس��تخراج آن غیرقانونی است. برخی کشورها 
مانند روسیه و اندونزی نیز احتماال در آینده نزدیک اقدام به اعمال محدودیت 

در مبادالت بیت کوین خواهند کرد. 

علت ارزش کنونی بیت کوین
باید توجه داشت بیت کوین مانند دیگر ارزها و فلزات گرانبها ارزش فیزیکی 
ندارد و تنها دلیل ارزش کنونی آن محبوبیت آن در میان مردم اس��ت و اینکه 

برخی در شرایط کنونی پرداخت به بیت کوین را قبول می کنند. 

نحوه فروش بیت کوین و بیرون کشیدن پول
بهترین روش این اس��ت که ش��ما یک کارگزار محلی یافته و سپس به آنجا 
مراجعه کرده و بیت کوین خود را بفروشید و پول خود را از بازار بیرون بکشید. 
ش��ما باید امکان معرفی خود به عنوان مالک بیت کوین را داش��ته باشید و 
کارگزار موردنظر نیز باید امکان انتقال پول شما را به صورت اینترنتی دارا باشد. 

خودپرداز بیت کوین
در برخی کش��ورها خودپرداز بیت کوین نیز وجود دارد که ش��ما می توانید 
 ب��ا ارائ��ه پول نقد و مش��خصات کیف پ��ول الکترونیکی خود اق��دام به خرید

 بیت کوین از آنها کنید. 

نحوه قیمت گذاری بیت کوین
در حال حاض��ر قیمت بیت کوین بر مبنای قیم��ت مبادله ای لحظه ای آن 
بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و مبنای فیزیکی برای تعیین آن وجود 
ندارد. قرار اس��ت برخی بورس های کاال نظیر بورس کاالی ش��یکاگو اقدام به 
عرضه بیت کوین کنن��د که در اینجا نیز مبنای قیمت گذاری قیمت مبادالت 

انجام  شده خواهد بود. 

بیت کوین چیست؟ 

همه چیز درباره بیت کوین
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اخبار

تبریز - اسد فالح- براساس آخرین نتایج بدست آمده از بررسی 
میزان رضایت مش��ترکین از خدمات ش��رکت گاز اس��تان در سال 
95، توس��ط موسسه تحقیقاتی دانشگاه تبریز 84 درصد مشترکین 
از خدمات ارایه ش��ده شرکت گاز آذربایجان شرقی رضایت دارند .به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
ش��رقی با اعالم این خبر افزود: پروژه افکارس��نجی از میزان رضایت 
ذینفعان هر ساله توسط موسسات تحقیقاتی و علمی استان انجام و 
مورد پایش قرار می گیرد که این طرح در س��ال گذشته در 6 حوزه 
شامل مشترکین، کارکنان، مراجعان، نمایندگان جامعه و پیمانکاران و 
همسایگان مورد سنجش قرار گرفته است. سیدرضا توحیدی با اشاره 
به اینکه رضایت مردمی وظیفه شرکت گاز استان را در ارایه خدمات 

بهینه دو چندان نموده است، افزود: مهمترین اصل در حفظ ارزش های 
نظام خدمت رسانی و جلب رضایت مردمی انطباق خدمات ارایه شده 

با س��طح نیازهای مردمی و ارتقا و بروزرس��انی مستمر فرآیندهای 
اجرایی خواهد بود. توحیدی تصریح کرد: شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی با تحت پوش��ش قرار دادن قریب به یک میلیون پانصد هزار 
مش��ترک گاز طبیعی یکی از مهمترین شرکت های خدمات رسان 
در س��طح کش��ور ب��وده و جلب رضای��ت این حجم از مش��ترکین 
 مستلزم تالش جمعی کارکنان خدوم شرکت در ارتقای کم و کیف 
خدمت رس��انی به مردم خواهد بود . مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
افزود: این شرکت همواره  در تالش است با نهادینه ساختن و شنیدن 
صدای مشتری نسبت به حفظ و ارتقای جایگاه خود در بین مشترکین 
بکوشد و با طراحی سیس��تم های مدیریت نوین و استاندارد سازی 
سیستم ها و فرآیندها ، خدمات ارائه شده به مشترکین را توسعه دهد.

اراک- مینو رستمی- مهندس شبیهي مدیرعامل شرکت برق 
منطقه اي باختر ورئیس چهارمین کنفرانس ملي کاربرد س��امانه 
اطالعات مکاني gisدر صنعت آب وبرق هم در این نشست خبري 
به تشریح اهداف ومحورهاي برگزاري کنفرانس پرداخت وگفت :سه 
دوره قبلي کنفرانس در استان مازندران برگزار شده واستان مرکزي 
پس از مازندران دومین اس��تاني است که میزبان حدود هزار نفر از 
مدیران ،متخصصان ومهندسان صنعت آب وبرق کشور خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: رو نمایی از 2 طرح 
ملی و چندین کتاب از دیگر برنامه های تدارک ش��ده در همایش 
ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی است.فرهاد شبیهی افزود: یکهزار 
متخصص در این همایش ملی حضور خواهند داشت و 40 کارگاه 
م��ورد داوری قرار می گیرد.  وی اظهار کرد: هفت کارگاه تخصصی 
ب��ه صورت جنبی در این همایش برگزار می ش��ود که 2 مورد آن 
بین المللی اس��ت. ش��بیهی افزود: مدیرعامل 2 شرکت زیمنس و 
نپلن از مهمانان خارجی دعوت ش��ده به این همایش ملی هستند. 
مهندس ش��بیهي بیان داش��ت: 600مقاله به دبیرخانه کنفرانس 
رس��یده ودر حال حاضر در حال داوري است که حدود 100مقاله 

را متخصصان اس��تان مرکزي تالیف کردن��د ودر کنفرانس ضمن 
ارائه مقاالت برگزیده، نمایشگاه تخصصي از آخرین دست آوردهاي 
علمي شرکت ها در خصوص سامانه اطالعات مکاني نیز برپاخواهد 
شد.مهندس شبیهی با اش��اره به رونمایی از دو طرح ملی SDI و 
نس��خه اس��تاندارد ارتباط بین نرم افزارهای بخش توزیع و سامانه 
GIS کش��ور در این کنفرانس، افزود: در کنار این دو طرح کتاب 
س��امانه های اطالعات مکانی برای اولین بار در کشور رونمایی می 
شود. وی برگزاری نمایشگاه با 50 غرفه با مشارکت بخش خصوصی 

را از جمل��ه برنامه های جنبی این کنفرانس عنوان کرد و گفت: در 
این نمایش��گاه بخش خصوصی دستاوردهای خود را ارائه می کند. 
همچنین سه مقاله برتر تندیس سحاب)استاد کارتوگرافی کشور( 
را دریافت می کنند.  رئیس کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات 
مکان��ی صنعت آب و برق) GIS ( تصریح ک��رد: برای انجام کلیه 
خدم��ات، برنامه های اجرایی، محل اس��کان، برنامه های جانبی و 
سواالت کاربران کنفرانس و ... برای اولین بار اپلیکیشنی تدوین شده 
است که راهبری کنفرانس را به عهده دارد. مهندس شبیهی اضافه 
کرد: در این کنفرانس 40 مقاله در قالب پوستر و ۳6 مقاله شفاهی 
ارائه می شود و تا این لحظه دو مهمان خارجی)مدیرعامل شرکت 
زیمنس و مدیرعامل شرکت نپلن( در کنفرانس حاضر خواهند بود.

مهندس شبیهي در پایان افزود: کمیته ها وکارگروه هاي مختلف 
براي برگزاري کنفرانس از 18ماه پیش در استان تشکیل وتا کنون 
بیش از 100جلسه کارشناسي در سطوح استاني وکشوري برگزار 
شده وتمام هماهنگي هاي الزم براي برگزاري چهارمین کنفرانس 
ملي کاربرد سامانه اطالعات مکاني gisدر صنعت آب وبرق به عمل 

آمده است.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران ، مطالعات حفاظت کیفی منابع آب 
سد البرز با حضور فرماندار و نمایندگان دستگاه های کارگروه حفاظت 
کیفی منابع آب اس��تان برگزار ش��د.   در این جلس��ه ابتدا فرماندار 
س��وادکوه با اشاره به استقرار جمعیت و آبادی ها در منطقه از جمله 
1500 خانوار ساکن، بررسی وضعیت کیفی آب سد البرز را با توجه 
به نقش آن در تامین آب ش��رب بس��یار مهم برشمرد و گفت: باید 
ضمن رعایت حقوق شهروندان، الزامات اجتماعی و زیستی را با رعایت 
اصول علمی و بهداش��تی در اجرای این طرح در نظر بگیریم. سپس 
آقای مهندس پاشا، معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران، انجام 
اینگونه مطالعات را برای حفظ سالمت مردم بسیار ضروری بیان کرد 

و گفت: تامین آب شرب سالم از مطالبات اصلی و جدی مردم است 
که باید همه توان خود را برای این مهم بکار گرفت. وی با بیان اینکه 
تش��خیص موضوع کیفیت آب امری تخصصی و نیازمند تجهیزات 

مناسب آزمایش��گاهی و مطالبات دقیق علمی اس��ت تصریح کرد: 
مسئولین این بخش به خصوص این کارگروه مسئولیت سنگینی را 
عهده دار می باشند که باید با تصمیم درست، آب سالم را تحویل مردم 
بدهند. سپس مش��اور طرح با بیان اهداف مطالعات حفاظت کیفی 
منابع آب سد البرز و تهدیدات محیطی و انسانی منطقه، گزارشی از 
اقدامات و بررسی های میدانی خود در بخش های مختلف ارائه و بر 
حفظ حریم کیفری سد تاکید کرد و خواستار مشارکت کلیه دستگاه 
های اجرایی در این زمینه شد. در ادامه نمایندگان هر یک از دستگاه 
ها نقطه نظرات خود را در زمینه حفظ این منابع بزرگ آبی ارائه دادند 
و مقرر شد مشاور نسبت به بازنگری مطالعات انجام شده اقدام کند و 

دستگاه ها نیز برنامه عملیاتی خود را ارائه و اجرایی کنند.

تبریز - اس�د فالح- مدیرعامل س��ازمان توسعه و عمران عون 
بن علی و پارک طبیعت اظهار کرد: در مدت دو س��ال فضای س��بز 
و درخت��کاری تفرجگاه عینالی تبری��ز از 400 هکتار به 600 هکتار 
افزای��ش یافته در حالی که ایجاد فضای س��بز 400 هکتاری حاصل 
فعالیت 20 ساله بوده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مسعود 
برزگرجاللی در مراسم افتتاح پروژه های عینالی خاطرنشان کرد:  در 
این توسعه فضای سبز و درختکاری سعی شده از 10 نوع درخت میوه 
اس��تفاده شود که این امر باعث می شود شهروندان از میوه های این 
درختان استفاده کنند و همچنین در فصل بهار شاهد منظره زیبایی 
از ش��کوفه ها و ترویج زنبورداری خواهیم بود. وی ادامه داد: در پایان 
سال 9۳ به صورت میانگین ماهانه 50 هزار نفر به مجموعه عینالی 
 مراجعه می کردند اما با تفکر ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان 
هدف گ��ذاری کردیم این آم��ار را به 500 هزار نف��ر افزایش دهیم. 

مدیرعامل س��ازمان توس��عه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت 
یادآور شد: نیل به این هدف باید مسیر این تفرجگاه را مجهز و زیبا 
کرده و به همین دلیل امکانات تفریحی و رفاهی در این تفرجگاه ایجاد 
کردیم. وی با اشاره به دریاچه مصنوعی داغ گولی و نگارخانه عینالی 
یادآور شد: این دریاچه مصنوعی در راستای تعدیل و مرطوب ساختن 

هوای ش��هر و همچنین ذخیر آب این تفرجگاه س��اخته شده است. 
برزگرجاللی همچنین ساخت نگارخانه در جنب دریاچه را در راستای 
ایجاد کارکرد فرهنگی در عینالی عنوان کرد و گفت: این نگارخانه قصد 
دارد در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا به صورت رایگان هنر خود را به 
نمایش بگذارند. وی همچنین گفت: پروژه کف سازی عینالی با طول 
۳ و نیم کیلومتر به عنوان طوالنی ترین پیاده راه کوهستانی کشور و 
با هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد ریال در خدمت شهروندان قرار گرفته 
است. مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت 
با اش��اره به حیات وحش ایجاد ش��ده در این تفرجگاه اظهار کرد: با 
حضور رئیس سابق سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهوری 
40 هکتار محدوده حفاظت ش��ده برای حیات وحش در این منطقه 
ساخته شده است که می توان تعدادی از حیوانات در حال انقراض را 

از خطر انقراض نجات دهد. 

اصفهان - قاس�م اس�د- میز کشوری توس��عه صادرات طال و 
جواهرات با حضور معاون س��ازمان توسعه صادرات ایران و جمعی از 
اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکننده و صادرکننده طال و جواهرات 
استان ها  در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان  برگزار شد. در 
این نشست 4 ساعته مسایل و مشکالت پیرامون صادرات طال و جواهر 

مطرح و راهکارهای حل آن عنوان  شد. 
محمد رضا مودودی  معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توس��عه تجارت ایران در این نشس��ت گفت:کاهش ص��ادرات طال و 
جواهرات از رقم 750 میلیون دالر سال 90 به 60 میلیون دالر سال 
95 زنگ خطری اس��ت که باید بخش دولتی و خصوصی را به تکاپو 
ب��رای احیای مجدد  آن بیندازد. وی افزود:اتاق بازرگانی،انجمن های 
تخصصی و تش��کل های صادراتی بایستی در بخش طال جدی تر و 
فعاالنه وارد شوند تا از گردش هزار میلیارد دالری این صنعت در جهان 

بخشی از آن به ایران تعلق پذیرد. 

اسرافیل احمدیه مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در 
این نشست گفت:میزهای تخصصی صادراتی سازمان توسعه تجارت 
بر اس��اس مزیت هر اس��تان به همان استان تفویض شده است. وی 
افزود:میز شیرینی جات سنتی،فرش ماشینی،نساجی،روغن صنعتی 
و  طال و جواهرات  به استان اصفهان تفویض شده است تا با راهبری  
و ارای��ه راهکاره های اجرایی زمینه توس��عه صادرات این بخش ها را 

فراهم سازند.

روحان��ی نی��ا رییس کمیته فلزان و س��نگای گرانبه��ای  وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در این نشس��ت گفت:سند راهبردی توسعه 
صادرات طال،جواهرت و سنگ های قیمتی در دست تدوین است. در 
این س��ند پتانسیل ها و ظرفیت ها تولید و صادرات طال و جواهرات 

همراه با استراتژی حضور در بازارهای هدف طراحی شده است .
اصغر خودس��یانی مدیر گمرگ فرودگاه اصفهان در این نشس��ت 
گفت:ص��ادرات ط��ال و جواهرات و واردات ش��مش از طریق گمرک 
 ف��رودگاه اصفهان قابل انجام اس��ت و فع��االن اقتصادی بخش طال 
می توانند از این فرودگاه مصنوعات خود را در کمتر از یک ساعت با 

انجام امور گمرکی  صادرکنند.
محسن طال مینایی رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهرات اس��تان اصفهان دراین نشست گفت: انگیزه خریدار 
داخلی و خارجی به علت گران شدن قیمت مصنوع داخلی در مقایسه 
با مصنوعات خارجی که مالیات بر ارزش افزوده ندارد،پایین می آید.  

اهواز- شبنم قجاوند- هفدهمین دوره مسابقات لیگ برترتنیس 
خاکي باشگاه هاي استان خوزستان ) جام والیت ( با شناخت تیم هاي 
برتر خاتمه یافت . این مس��ابقات از روز چهارش��نبه 15 آذر لغایت 
جمع��ه 17 آذر به مدت ۳ روز با حضور 8 تیم در زمین هاي تنیس 
نیوساید مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد . طي این رقابت ها، تیم نفت 

مسجدسلیمان توانست با شکست تیم هاي نفت اهواز ، پتروشیمي 
ماهش��هر و پتروشیمي امیرکبیر به مرحله نیمه نهایي برسد. در این 
مرحله نیز تیم نفت مسجدسلیمان توانست با نتیجه  2 بر صفر از سد 
تیم نوید دانه ایرانیان بگذرد و به فینال برسد . در مسابقه  فینال و طي 
یک رقابت سخت و نفسگیر این تنیسورهاي تیم نفت مسجدسلیمان 

بودند که توانستند با شکست 2 بر صفر تیم ملي حفاري قهرمان این 
دوره از مسابقات لیگ برتر شوند . تیم نفت مسجدسلیمان با کسب 
این عنوان توانست جواز حضور در مسابقات لیگ برتر کشور را کسب 
نموده و در سال آینده بعنوان نماینده استان خوزستان در رقابت هاي 

کشوري حضور یابد .

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

84  درصد مشترکین از خدمات شرکت گاز استان  رضایت دارند

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باخترخبرداد

رو نمایی از 2 طرح ملی و چندین کتاب از دیگر برنامه های تدارک دیده شده این همایش است 

با حضور فرماندار سوادکوه و معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران انجام شد

بررسی مطالعات حفاظت کیفی منابع آب سد البرز

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت تبریز:

ماهانه 500  هزار نفر به مجموعه عینالی مراجعه می کنند 
دریاچه مصنوعی داغ گولی در راستای تعدیل و مرطوب ساختن هوای شهر ساخته شده است

در میز کشوری توسعه صادرات و جواهرات در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

قیمت تمام شده مصنوعات طالی ایران در بازارهای جهانی باالست

راهیابی تنیسورهای نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر کشور

شهردار ارومیه :
مشکالت ناشی از تحریم و مشکل آفرینی بانک مرکزی مانع از تحقق 

سرمایه گذاری های بین المللی در ارومیه شد
ارومیه - خبرنگار فرصت امروز - محمد حضرت پور، شهردار ارومیه  در ششمین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی با انتقاد از وضعیت نا مطلوب درآمدهای شهرداری ها اظهار داشت: 
تا چند سال پیش وضع درآمد شهرداری ارومیه مطلوب بود و به همین خاطر در انجام برخی پروژه ها 
به دولت در به سرانجام رساندن پروژه ها کمک می کرد. وی افزود: تحویل گرفتن پروژه بزرگ ابوذر که 
احداث آن سالها به طول انجامیده و افق روشنی برای اتمام آن وجود نداشت از سوی شهرداری ارومیه 
و اتمام بخشیدن بدان از جمله طرح هایی بود که در قالب همکاری دولت و شهرداری ارومیه به انجام 
رسید. شهردار ارومیه گفت: چندی پیش پروژه دهکده مقاومت و یادمان شهید باکری نیز که یک پروژه دولتی بود از سوی شهرداری 
ارومیه تحویل گرفته شد تا انجام شود اما هم اینک به دلیل فقدان درآمد کافی در شهرداری ها امکان بهره برداری سریع از آن فراهم 
نیست چون اعتبارات کنونی جوابگوی نیاز اعتباری پروژه های فراوان مدیریت شهری نیست. وی تصریح کرد: مضاف بر این پروژه، 
ادامه احداث پروژه بزرگ تقاطع آذربایجان ارومیه که فاز نخست آن همزمان با برگزاری کنگره 12 هزارشهید آذربایجان غربی با حضور 

فرمانده محترم سپاه مورد بهره برداری قرار گرفت نیازمند همکاری دولت و تخصیص اعتبار است. 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی خبرداد
راه اندازی مرکز GIS آب در استان مرکزی 

اراک - مینو رستمی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی نیز از راه اندازی مرکز GIS آب استان مرکزی خبر داد 
و گفت: این مرکز همزمان با چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق در استان مرکزی 
افتتاح می شود. عبدالرضا خلیلی افزود: عمده شهرهای بزرگ کشور مجهز به این سیستم هستند و این سیستم دستیابی به تاسیسات 
زیرزمینی را راحت تر می کند. وی بیان کرد: کاربرد اطالعات مکانی، باالبردن بهره وری و خدمات رسانی بهتر به ذی نفعان را به همراه 
دارد. چهارمین همایش ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی GIS در مدیریت صنعت آب و برق، با رویکرد هم اندیشی و هم افزایی در 
فعالیت های انجام شده در زمینه جی آی اس از 22 آذرماه به مدت 2 روز به میزبانی صنعت آب و برق استان مرکزی برگزار می شود.

مدیرعامل گازگلستان از اجرای بیش از 8562 کیلومترشبکه گاز  در 
استان تاکنون خبر داد

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه خبری گازگلس��تان با بیان خبر فوق 
گفت:شرکت گازاستان گلستان تاکنون  در مجموع  توانست افزون بر 8562  کیلومتر شبکه گاز را درسطح استان اجرا نماید. وی 
افزود:از این میزان معادل ۳260 کیلومتر شبکه دربخش شهری و 5۳02 کیلومتر نیز دربخش روستایی اجرا شده است..مهندس 
جمال لیوانی اذعان داشت:در سال جاری نیز تاکنون افزون بر 250  کیلومتر شبکه گاز در استان اجرا گردیده که  ۳4 کیلومتر شبکه 
دربخش شهری و 216 کیلومتر نیز مربوط به بخش روستایی بوده است.وی ادامه داد:در حال حاضر دراستان گلستان تمامی 29 شهر 
و همچنین  8۳5  روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.جمال لیوانی تصریح کرد:  عملیات گاز رسانی به 27  پروژه روستایی 
نیز دردست اجرا می باشد وانشاء اهلل تا پایان سال 97 تمامی روستاهایی که قابلیت گاز رسانی دارند از نعمت گاز بهره مند خواهند 
شد. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درادامه درخصوص بهره مندي واحدهای صنعتی استان از گازطبیعي نیز اظهارداشت:این 

شرکت تاکنون توانست تعداد 577 واحد صنعتی عمده و 64  جایگاه CNG  را از نعمت گاز بهره مند سازد.

با حضور مدیرعامل آبفا گلستان عملکرد مشترکین مناطق در هشت ماهه 
گذشته بررسی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در نشس��تی با حضور مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان گلستان عملکرد مشترکین 
مناطق در هشت ماهه گذشته بررسی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، در این نشست مهندس 
داود احمدی نصرآبادی معاون خدمات مشترکین و درآمد گزارشی از عملکرد بخش مشترکین مناطق در هشت ماه گذشته ارائه 
داد.وی با بیان اینکه میانگین مصرف آب در استان با مصرف سرانه متناسب نیست، تصریح کرد: پایش مصرف آب مشترکین کل 
استان و بررسی علل مشکالت قرائت و میزان آب مصرفی مشترکین باید در دستور کار قرار گیرد.به گفته وی، شناسایی مشترکین 
پرمصرف در شهرها بمنظور بررسی میزان مصرف و تعویض کنتورهای آنان در صورتی که عمر کنتور بیش از سه سال باشد از موارد 
مورد پیگیری در این نشست می باشد.مهندس مهیار خسروی معاون بهره برداری شرکت در ادامه خاطرنشان کرد: لیست کنتورهای 
قدیمی به مدیران امور مناطق اعالم شده و باید نسبت به تعدیل قطر موارد باقیمانده اقدام و در صورت عدم اجازه تعویض نسبت به 
تغییر تعرفه اقدام شود.وی افزود: برنامه ریزی الزم جهت تسریع در تعویض کنتورهای خراب با هدف کاهش هدررفت آب و اطالع از 

میزان مصرف آب شرب برای مدیریت صحیح  مصرف در مواقع بحرانی انجام شده است.

اولین تصفیه خانه فاضالب روستایی کهگیلویه وبویراحمد در مدار بهره برداری 
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- اولین تصفیه خانه فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد 
در روس��تای ش��وتاور آماده افتتاح شد. فیض اله پاس��ره با اعالم این خبر اظهار داشت: در این طرح 
برای ۳00 خانوار ش��بکه اتصال به فاضالب به صورت کامالً رایگان اجرا شود. مدیرعامل شرکت آب 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تاکنون فاضالب 265 
خانوار روس��تای ش��وتاور به این طرح متصل شده است. وی هزینه این طرح را قریب به ۳5 میلیارد 
ریال عنوان و اظهار داشت: این اولین فاضالب روستایی در کهگیلویه و بویراحمد است و ما به صورت 
کامال رایگان اتصال خانه ها به این شبکه را انجام  می دهیم. پاسره اظهار داشت: عالوه بر اینکه آب به دست آمده از این تصفیه خانه 
برای کشاورزی زمین های پایین دست این روستا مورداستفاده قرار می گیرد به جمع آوری فاضالب روستایی و آلوده نشدن چشمه ها 
نیز کمک می کند. پاسره عنوان کرد: برای شهرستان های بویراحمد و گچساران نیز دو پروژه تصفیه خانه فاضالب روستایی به مرحله 

مطالعه و ارائه پیمان رسیده که ان شا اهلل بزودی و با تامین اعتبارات الزم شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها خواهیم بود.

علت انسداد بزرگراه حاجی آباد-سیرجان ریزش کوه و عملیات ترانشه برداري است
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- داریوش باقرجوان گفت: ریزش کوه و انسداد جاده سیرجان – حاجی آباد کیلومتر 52 
تا 60 را مسدود کرده است.  مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان در مورد علت انسداد بزرگراه سیرجان - حاجی آباد 
بیان داشت: کیلومتر 52تا 60جاده سیرجان- حاجی آباد به صورت 24 ساعته جهت انجام عملیات خاکبرداري و بازگشایی بسته 
مي باشد. باقرجوان افزود: به علت ریزش شدید کوه، حجم باالی عملیات خاکبرداري و برآورد 2.5میلیون متر مکعب خاکبرداری و 
احتمال انفجار جهت پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی و حفظ جان هموطنانی که از این مسیر تردد می کنند با ترانشه برداری و 
سبک سازی ایمن سازی شود ، عملیات ریزش برداری ترانشه کیلومتر 52 تا 60 محور سیرجان – حاجی آباد از اول آبان ماه تا پایان 
عملیات  مسدود خواهد بود و به صورت 24 ساعته انجام می شود و مسیر محور جایگزین  بزرگراه حاجی آباد - سیرجان ترافیک 
به صورت دو طرفه عبور است. وی اظهارداشت: با توجه به دستور استاندار محترم دکتر همتی و تالش شبانه روزی عوامل راهداری 
و نیروهاي پلیس راه برای حفظ جان هموطنان گرامی عملیات ریزش ترانشه و خاکبرداری با سرعت در حال انجام است. باقرجوان 
خاطرنشان کرد: درحال حاضر در ساعات پرتردد  با حضور شبانه روزي عوامل راهداری و نیروهای پلیس راه استان ترافیک به صورت 

روان  با سرعت کند در این محور برقرار است.

26 طرح مخابراتی در شهرستان دلفان افتتاح شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه لرستان در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت : برای 
اجرای این طرح 77 میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت . هومان محمودی افزود : این طرح ها شامل نصب سایت موبایل 
هزارخوانی جهت پوشش جاده ای ، نصب و راه اندازی تغذیه dc پر ظرفیت ایستگاه سفره کوه ، سایت wll سرگویژه ، 
فیبر bts گاوکش ، افزایش پهنای باند مراکز کم ظرفیت ، افزایش uplink نورآباد به  4g ، نصب سایت های نسل سه 
و چهار تلفن همراه ، نصب ریپیتر موبایل و ایجاد باند 1800برای سایت هواشناسی می باشند . وی اظهار کرد : در این 

راستا 7۳ سایت نسل دوم ، 218 سایت نسل سوم و 170 سایت نسل چهارم در لرستان نصب و راه اندازی شده است.



اینک��ه  بازاریاب دروغگو را بشناس��یم، کار خیلی 
سختی نیست! اما شاید برای من که مدتی طوالنی 
در این رابطه مطلب می نویسم، خیلی سخت نباشد. 
با این وجود من تصور می کنم که شناخت چنین 

فردی برای شما هم نباید خیلی سخت باشد. 
در اینجا به نقل ازibazaryabo، می خواهم چند 
س��ؤال ساده را با ش��ما در میان بگذارم که با طرح 
آنه��ا از خودت��ان در زمان خرید چیزی یا بررس��ی 
محتوای بازاریابی شخصی به دروغگو بودن شخص 

پی ببرید. 
می توانید این پرس��ش ها را قدری تغییر دهید تا 

در موقعیت های مختلف هم کاربرد داشته باشند. 
- آی��ا از تعام��ل و مذاکره با آنه��ا اینچنین حس 
می کنید که آنها با هدف کمک واقعی به ش��ما یک 
کسب و کار را اداره می کنند یا اینکه می خواهند با 

پول شما یک خودروی لوکس بخرند؟ 
- آیا آنها فرض می کنند که ش��ما در پی کس��ب 

درآمد تا انتهای آن هستید؟ 
- یا در مورد کسب و کار شما تحت عنوان چیزی 
ی��اد می کنند که ش��ما می خواهید ب��ه آن افتخار 

کنید؟ 
- آی��ا دائم��ا در م��ورد درآمد ب��االی خود الف 
می زنن��د؟ یا در مورد درآمد مش��تریان خود در پی 
استفاده از خدمات و محصوالت شان الف می زنند؟ 
 )البت��ه توجه کنید ک��ه ارائه اطالعات مس��تند 
به صورت رس��می در شرایط خاص با الف زدن فرق 

دارد.(
همواره در مراودات تجاری خود در جست وجوی 
افرادی باش��ید که به ش��ما احس��اس خوب بودن 
می دهن��د؛ افرادی که ش��اید به طور ش��خصی و از 
نزدی��ک آنها را بشناس��ید. کار کردن ب��ا این افراد 
و اس��تفاده از محصوالت و خدم��ات آنها به مراتب 
لذت بخش ت��ر از تعامل با افرادی اس��ت که بویی از 

حقیقت نبرده و از پایه و اساس دروغ می گویند. 

رویکرد اخالقی نسبت به بازاریابی
دروغ در حوزه بازاریابی زیاد اس��ت و ش��کی در آن 
نیس��ت، اما این دروغ ها ناشی از نوع نگاه مردم نسبت 

به بازاریابی است. 
در واق��ع اگر بازاریابی وس��یله و ابزاری برای مجاب 
کردن مردم به خرید محصوالت ش��ما باشد، شما هم 
ناخودآگاه به س��مت اس��تفاده از دروغ های بازاریابی 
کش��ش پیدا می کنید، البته اگر پی��ش از آن نفرت و 
بیزاری نس��بت به دروغ گفتن در هر شرایطی نداشته 
باش��ید. رویکرد شما به بازاریابی بر مبنای ارائه ارزش 
موجب می ش��ود مردم بهترین ویژگی های محصوالت 

شما و چگونه منتفع شدن از آنها را بفهمند. 
این گونه ش��ما موج��ب جذب آن دس��ته از افرادی 
می ش��وید که باالترین هماهنگی را با محصوالت شما 
دارند؛ افرادی که احتمال خرید آنها از ش��ما به مراتب 
بیشتر است و احتماال در باالترین حد از نتایج حاصله 

راضی خواهند بود. 

چطور یک بازاریاب دروغگو را بشناسیم؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 853 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: هرچقدر در ابتدا مس��ائل 
روشن تر و تقس��یم وظایف دقیق تر باشد، مشکالت 
آینده کمتر خواهد بود. توصیه نخس��ت آن اس��ت 
ک��ه همه چیز مکتوب و به ص��ورت کامال حقوقی و 

قانونی ثبت شود.
 هیچ توافق ش��فاهی وجود نداش��ته باشد. حتی 
پیشنهاد می کنیم یک مشاور حقوقی انتخاب کنید 

و توافق��ات اولیه خودتان را ب��ه صورت حقوقی در 
قالب قرارداد و سهام و اختیارات ثبت کنید. تقریبا 
ب��رای هر نوع اختی��ار و امتیازی قان��ون و مقررات 

کشور راهکاری را پیشنهاد کرده است.
 توصی��ه مه��م آن اس��ت ک��ه قوانی��ن مرتب��ط 
به وی��ژه قانون تجارت را مطالع��ه کنید تا با حقوق 
قانونی خودتان و ش��ریک تان کامال آش��نا باش��ید 
و ب��ا اطالعات کامل اقدام به تأس��یس ش��رکت و 
راه اندازی کسب وکارتان کنید. توصیه مهم آن است 

که مزیت های خودتان و ش��ریک تان را بنویس��ید 
و براس��اس ای��ن قابلیت ها و مزیت ها تقس��یم کار 
روشنی را ترس��یم کنید. توقعات خودتان را از کار 
به یکدیگ��ر بگویید و آن را مکتوب و س��عی کنید 
ب��ار کل کار تقریبا به صورت مس��اوی بین طرفین 
تقسیم ش��ود. توصیه چهارم آن اس��ت که یکی از 
افراد رئیس هیات مدیره ش��ود و دیگری مدیرعامل 
و کلیه اس��ناد مالی و تعهدآور نیز با امضای طرفین 

قابلیت اجرایی داشته باشد. 

شراکت 

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

چرا دورکاری در منزل می تواند 
موجب کاهش کارایی شود

در سال های اخیر بس��یاری از کارمندان مجبور به 
دورکاری ش��ده اند و البت��ه برخی از آنه��ا این روش 
فعالیت را انتخاب کرده اند تا بتوانند به س��ایر کارهای 
زندگ��ی خود از جمله بزرگ کردن فرزندان ش��ان نیز 

بپردازند.
 تعداد زیادی از ای��ن کارمندان فعالیت کاری خود 
را در خان��ه انج��ام می دهن��د و حت��ی برخی ترجیح 
می دهند درحالی که لباس راحتی خود را پوش��یده و 

لَم داده اند، کارهای شان را انجام دهند. 
به رغم اینکه کار در تخت می تواند راحت باشد ولی 
انجام فعالیت های ش��غلی در ای��ن وضعیت می تواند 

موجب کاهش کارایی شود. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، از آنجای��ی ک��ه معم��وال 
تختخواب یکی از راحت تری��ن مکان های هر خانه ای 
اس��ت، کار در منزل بس��یاری از کارمندان را وسوسه 
 می کند که بیش��تر زم��ان کار خود را در تخت خواب

 سپری کنند.
  کار با لباس راحت یا با فرزندی در بغل معموال در 
محیط های اداری امکان پذیر نیس��ت و این نحوه کار 
ک��ردن در منزل به نوع��ی آزادی را برای افراد فراهم 

می کند. 
ولی دورکاری در ش��رایط نامناسب می تواند منجر 
به کاهش کارایی و س��المتی شود. این مسئله وقتی 
که کار در منزل انجام می ش��ود بیش از پیش اهمیت 

پیدا می کند. 
در ادام��ه قص��د داریم دالیلی را بررس��ی کنیم که 
توضی��ح می دهند چ��را کار در تختخ��واب می تواند 
بهره وری و میزان خروجی فعالیت ها را کاهش دهد. 

1- ات�اق خواب به اندازه کاف�ی آرامش بخش 
نیست

اگر در منزل کار می کنید،  بهتر اس��ت مکان هایی 
که مخصوص میل کردن غذا،  خواب و کار هس��تند،  

از هم جدا باشند. 
بر اس��اس تحقیقاتی که در مورد خواب در دانشگاه 
هاروارد انجام ش��ده، مش��خص ش��ده که دور بودن 
کامپیوتر، تلویزیون و کلیه تجهیزات مرتبط با فعالیت 
شغلی از اتاق خواب، می تواند منجر به خواب بهتر در 

اتاق خواب شود.
 وقتی فعالیت های کاری در تخت انجام می ش��وند، 
در هنگام خواب، مغ��ز همچنان تصور می کند که در 
محیط کار است و به همین دلیل زمان بیشتری طول 
می کش��د که فرد آرامش خ��ود را بازیابد و به خواب 

برود. 

2- ادغام محیط کار و زندگی شخصی موجب 
می شود منزل با محل کار اشتباه گرفته شود

ش��اید تصور کنید که کار در منزل موجب می شود 
جدا کردن محیط کار از زندگی شخصی مشکل شود. 
بدی��ن ترتیب ترجیح دهید ش��رایط فعلی را پذیرفته 
و همچن��ان ای��ن دو محی��ط را با هم ادغ��ام کنید؛ 

درحالی که این کار اشتباه است. 
بر اس��اس گزارش محققان دانشگاه هاروارد، وقتی 
م��رز فیزیکی بین کار و زندگی ش��خصی مش��خص 
نمی ش��ود، فرد تصور می کند که همواره در محل کار 
است و هیچ گاه قرار نیست مشابه یک کارمند عادی 

به خانه خود باز گردد.
 به همین دلی��ل باید مرزهای محیط کار و زندگی 
ش��خصی از یکدیگر تفکیک شوند تا جایگاه هر کدام 
در زندگی مش��خص باشد و تعادل میان کار و زندگی 

شخصی به هم نریزد. 

3- کیفیت خواب کاهش می یابد
ب��ردن لپ تاپ ی��ا موبایل به تختخ��واب در زمانی 
نزدی��ک به س��اعات خواب موجب می ش��ود س��طح 
مالتونی��ن مورد نی��از برای خواب کاه��ش یابد و در 

نتیجه کیفیت خواب نیز پایین بیاید.
 ب��ه دنبال خواب بی کیفی��ت و نا کافی، کارایی روز 

بعد نیز تحت تأثیر آن منفی خواهد بود. 
با وجود اینکه می توان به خوبی دورکاری در منزل 
را مدیری��ت کرد، ول��ی باید از تختخ��واب در هنگام 

فعالیت های شغلی دوری کرد.
 برای این منظور می توان کار را به محیط های دیگر 
از جمله کافی ش��اپ ها، پارک ها یا کتابخانه ها منتقل 
ک��رد یا  در منزل محیط ویژه ای به جز اتاق خواب را 

برای کارها در نظر گرفت. 
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مسیر موفقیت

 مقایسه تجربه مشتری
 و ارتباط با مشتریان

ساده ترین راه تعریف مدیریت تجربه مشتری،  مقایسه آن با 
مدیریت ارتباط با مشتریان است. مدیریت ارتباط با مشتریان 
عالوه بر ارتباط و کسب اطالعات از مشتریان به بررسی رفتار 
مش��تریان می پردازد. در مقابل، مدیریت تجربه مش��تری با 
نگرش مش��تری سروکار دارد. درواقع تمرکز مدیریت ارتباط 
با مشتریان روی گذشته و حال است. به گزارش کسب و کار 
هورموند، جمع آوری داده های مدیریت ارتباط با مش��تریان، 
نس��بتا کار ساده ای است. تمام آنچه باید انجام شود نظارت و 
ضبط رفتار مشتری است، ولی جمع آوری داده های مدیریت 
تجربه مشتری بس��یار مشکل است و باید نظرات، ادراکات و 
نگرش های مشتری طی آن جمع آوری شوند و در عمل آنچه 
مشتریان ارائه می دهند، نماینده ای قطعی از کل گروه نیست 
و برای جمع آوری این نظرات پرتعداد معموال از نظرس��نجی 

استفاده می شود. 
ترکی��ب مدیری��ت تجربه مش��تری و مدیری��ت ارتباط با 
مش��تریان می تواند قدرت فوق العاده ای ایجاد کند. مدیریت 
ارتباط با مش��تریان به ش��ما می گوید که مشتری چه کرده 
اس��ت و مدیریت تجربه مش��تری علت ه��ا را بازگو می کند. 
مدیریت تجربه مش��تری، مدیریت ارتباط با مش��تریان را در 
پیش بینی رفتارهای آتی توانمند می س��ازد. معموال این فکر 
وجود دارد که مش��تری ای که اکنون از ما خرید می کند این 
روند را در ۱۰ س��ال آتی نیز حفظ می کند، اما اگر مش��تری 
از حالت امن و مطمئن خارج ش��ود و ما را ترک کند تکلیف 

چیست؟ 
داده های مدیریت تجربه مشتری، هشدارهایی ازاین دست 
به ما می دهند. تجارب مش��تری می توانند در هر یک از نقاط 
ارتباطی با س��ازمان جداگانه بررسی شوند، برای مثال مراکز 
تم��اس تلفنی، وب س��ایت، محل اس��تقرار محصول، بخش 
خدمات یا بخ��ش مدیریت روابط و… نظرس��نجی از نقاط 
ارتباطی اولین کاری است که باید صورت بگیرد. نظرسنجی 
رابط��ه ای ب��رای درک برند، تعهد و اعتم��اد و در مرحله بعد 
برای فراهم ساختن دیدگاه مفهومی از چگونگی دید مشتری 
نسبت به برند ما است. برای دریافت واکنش های سریع الزم 
است که نظرس��نجی به مشتری ها امکان بازسازی تجربه در 
ذه��ن را بدهد. ب��ه این معنی که نه آنق��در از مدت زمان آن 
گذش��ته باشد که امکان پاسخگویی مش��تری وجود نداشته 
باش��د و نه آنقدر تجربه تازه باش��د که داده های منتج از آن 

ناقص و غیرقابل استناد باشد. 

ایجاد بینش بازار
نام استارت آپ: هایتک مونیتور

hitechmonitor.com  :وب سایت
سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: رصد بازار فناوری های پیشرفته
توضیح بیشتر:

ه��دف اصل��ی Hitech Monitor رص��د ب��ازار و 
ایجاد بینش بازار در حوزه  فناوری های نوین اس��ت. این 
مجموع��ه در نظر دارد با رصد مس��تمر تحوالت صورت 
گرفت��ه در دنی��ا در خصوص محصوالت ب��ا فناوری های 
پیشرفته و همچنین با بررسی بازار فناوری های نوین در 
صنایع ایران و شناس��ایی نیازمندی های آتی این صنایع، 
راه را برای ورود این محصوالت به بازار روش��ن و هموار 
کن��د. این مجموعه هم اکنون مفتخر اس��ت تجربیات و 
اطالعات خود را به شیوه ای نوین و در دنیای مجازی در 

اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق


