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با تصویب شورای پول و اعتبار راه ایجاد بورس ارز هموار شد

بازار ارز
شفاف می شود

با گذشت چند ماه از تشکیل بورس نفت چهارشنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار با تصویب مقررات »بازار 
متش��کل ارزی« راه را برای تأس��یس بورس ارز هموار کرد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناس��ان مهم ترین هدف آن 
جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت ارز و تعیین قیمت از سوی دالالن است. قرار است غیر از معامالت حواله های 

ارزی، معامالت نقدی انواع ارزها هم در این بازار انجام شود. در گام نخست معامالت نقدی ارز، از طریق یک...

با دستور بانک مرکزی تراکنش موبایلی محدود شد

 ۵ پیشنهاد عملیاتی
برای ساماندهی تراکنش های بانکی
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وابستگی بودجه به نفت از 33درصد در بودجه 97 به 40درصد در بودجه 98 افزایش یافته است

نقش آفرینی نفت در بودجه 98

هر آنچه باید درباره اسرار تجاری و قوانین محافظت از آنها بدانید

مدیران ناکارآمد چگونه کارمندان مستعد را فراری می دهند

بازاریابی محتوا در سال 2019  و ۵ نکته حیاتی درباره آن

چگونه یک باشگاه مشتریان فعال داشته باشیم؟

دنبال تمایز نباشید، برند خلق کنید!

اهمیت تبلیغات موبایلی در استراتژی بازاریابی کسب وکارها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت و قرارداد 1/7 میلیارد 
دالری با وزارت دفاع آمریکا

4

شـمارش معکوس بـرای تغییر شـرایط سـپرده گذاران در 
بانک ها آغاز شده است.  به گزارش خبرآنالین، حاال بانک ها 

کم کم آماده اجرای شـیوه جدید پرداخت سـود به 
سپرده گذاران می شوند؛ سودهایی که تا دیروز...

شمارش معکوس برای ماه شمار 
شدن سود سپرده های بانکی

یادداشت
 کوچک سازی دولت

شعاری دور از واقعیت

بی��ش از چندین دهه اس��ت 
که گرایش��ی جهانی به س��وی 
در  چ��ه  خصوصی س��ازی 
چه  و  توس��عه یافته  کشورهای 
در حال  توس��عه دیده می شود 
که دلی��ل آن بروز مش��کالتی 
انباش��ته  زیان ه��ای  نظی��ر 
ش��رکت های دولت��ی، کمی��ت 
محصوالت  پایی��ن  کیفی��ت  و 
تولی��دی ش��رکت ها و ات��الف 
منابع تولیدی ناشی از عملکرد 
ش��رکت های دولتی بوده است. 
خصوصی سازی امروزه به عنوان 
یکی از سیاس��ت های اقتصادی 
مه��م جهت نی��ل ب��ه کارایی 
باالت��ر سیس��تم های اقتصادی 
می گیرد.  ق��رار  مورداس��تفاده 
در ای��ران نیز طب��ق آمارهای 
اقتص��ادی دولت، از س��ال 80 
ت��ا 97 کل واگذاری های دولت 
147.5 ه��زار میلی��ارد تومان 
بوده ک��ه عمده این واگذاری ها 
مرب��وط ب��ه س��هام عدال��ت و 
مطالبات پیمانکاران بوده است.
و  خصوصی س��ازی  پدی��ده 
کوچک سازی دولت در صورتی 
پسندیده است که یک سیستم 
س��الم به بخ��ش خصوصی که 
هم��واره ت��وان مال��ی کمتری 

بخ��ش  ب��ه  نس��بت 
3عمومی دارد...
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آیا حذف 4 صفر از پول ملی منفعتی دارد؟
قبل از صفرزدایی از اسکناس ها ابتدا این سوال پیش می آید که: چرا صفرهای روی اسکناس اضافه می شوند؟ دلیل 
آن س��اده و یک مشکل تکراری ساالنه است یعنی کسری بودجه دولت. هرگاه مخارج دولت بیشتر از درآمدش باشد، 
ساده ترین راه برای جبران آن، چاپ اسکناس است که سبب می شود حجم اسکناس در گردش و قیمت کاالها )تورم( 
متناس��ب با هم افزایش پیدا کنند. دولت ها مش��کل افزایش حجم اس��کناس در گردش را با چاپ اسکناس درشت تر 
)افزایش صفر روی اس��کناس( حل می کنند ولی تورم ایجادشده، سهم مصرف کنندگان می شود. با تکرار سال به سال 
این داستان، وقتی اسکناس ها خیلی درشت شدند و تعدد صفرهای روی اسکناس ها، مشکل محاسبه در معامالت ایجاد 
کرد، دولت ها وارد عمل می  شوند و تعدادی از صفرهای روی اسکناس ها را که به تدریج طی چندین سال اضافه کرده اند 
به ناگهان حذف می کنند و گاهی هم واحد پول را عوض می کنند و این داس��تان تا دولت کس��ری بودجه داشته باشد 
و نمایندگان مجلس با پولی کردن آن )چاپ اس��کناس( موافق کنند، تکرار می شود، اما داستان کسری بودجه، بزرگ 
شدن عدد روی پول در گردش و ایجاد تورم، مختص اسکناس و دوران ما نیست. نمونه های متعدد تاریخی گزارش شده 
است که سالطین هرگاه کسری بودجه داشتند، با کاهش وزن سکه ها و یا کاهش خلوص آنها بر تعداد سکه های رایج 
می افزودند و گرانی )تورم( ایجاد می کردند و برای کنترل گرانی، نانوا و قصاب و بقال را فلک می کردند. آمدن اسکناس 
به جای سکه سبب آسان تر شدن این تقلب با اضافه کردن صفر روی اسکناس شد. پول رایج در ایران بعد از اسالم سّکه 
دینار بوده که به احتمال زیاد به تقلید از ساسانیان ضرب شده است. روند کم ارزش شدن دینار به دلیل تقلب در وزن 
و خلوص آن تا دوران قاجاریه ادامه داش��ته اس��ت )اضافه کردن صفر(. ابتدا سامانیان اقدام به تعویض پول رایج کردند 
و یک شاهی را معادل 50 دینار به گردش انداختند )حذف یک و نیم صفر(. نادرشاه سکه نادری را معادل 10 شاهی 
ضرب کرد )حدف یک صفر(. در دوران قاجاریه ابتدا قران را معادل 1000 دینار ضرب کردند )حذف س��ه صفر( و در 
ادامه، ناصرالدین شاه که مخارج ارگ سلطنتی را سنگین کرده بود و همواره با کسری بودجه دست به گریبان، حذف 
صفر را با چاپ اسکناس یک تومانی به جای 10000 دینار شروع کرد )حذف چهار صفر( و سپس با اضافه کردن صفر تا 
اسکناس 50 تومانی ادامه داد که تورم قیمت  کاالها به خصوص نان را سبب شد و برای مبارزه با آن، دستور داد نانواها 
را فلک کنند. در ادامه، آمدن ریال به جای قران و افزایش صفرها و بزرگ ش��دن اعداد آن هم داس��تان کسری بودجه 
دولت و تامین آن از محل چاپ اسکناس است و تا دولت کسری بودجه داشته باشد و نمایندگان مجلس هم آن را تایید 
و بودجه دولت را با کسری تصویب کنند، اضافه کردن صفر و صفرزدایی از اسکناس ها و به تبع آن، تورم قیمت کاالها 
نیز ادامه خواهد داشت. قابل درک است که دولت با اضافه کردن تدریجی صفر روی اسکناس ها و سپس حذف یکجای 
آنها، دست در جیب مردم می کنند برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش ولی جای سوال دارد که نمایندگان مردم 

در مجلس شورا چرا با دولت در برداشت پول از جیب موکلین شان همراهی می کنند؟
اما حذف صفر از پولی ملی اثر اقتصادی قابل مالحظه ای ندارد یعنی بر نرخ رشد اقتصاد ملی، قدرت خرید پول ملی، 
نرخ تورم، نرخ ارز و ...  و در نهایت بر زندگی شهروندان تقریبا بی تاثیر است. استدالل هواداران »صفرزدایی از پول ملی« 
شامل کاهش حجم اسکناس های در گردش، کاهش هزینه چاپ و نوسازی اسکناس در گردش، کاهش مشکل حمل 
و نقل، محاس��به و ش��مارش پول برای فعالین بازار، مردم و کسبه و بانک ها بر سر شمارش صفر ها، مبادالت آسان تر، 
حساب ها و ترازنامه های قابل فهم تر، بازگرداندن اعتبار به پول ملی در نظر شهروندان کشور و طرف های خارجی معامله 
با ایران می شود، اما منافع ذکرشده، هزینه هایی شامل مخارج جمع آوری و امحای اسکناس ها و مسکوکات موجود، چاپ 
و توزیع اسکناس  و مسکوکات جدید، تغییر نرم افزار های موجود در بانک ها و حسابداری شرکت ها و واحد های تولیدی، 
مس��ائل و مش��کالت حقوقی در دعاوی برای قراردادها و اس��ناد مالی به ریال قبل از صفرزدایی به بعد از آن و ... قابل 
پیش بینی است. حذف صفر اسکناس ها و گاهی تغییر واحد پول ملی پس از چند دهه تورم دورقمی و درشت شدن 
اسکناس های در گردش از سر ناگزیری است،  اما زمان مناسب برای صفرزدایی از پول ملی پس از ایجاد ثبات و رونق 
در اقتصادی ملی است تا هزینه دولت از محل مالیات ها تامین شود که در چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران قابل تصور 
نیست. الزم به ذکر است که پیدایش صفرها روی اسکناس ها و اسناد مبادالت پولی، پیامد ضعف و ناکارآمدی اقتصاد 
ملی و چاپ بی ضابطه اسکناس توسط بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه دولت است و نه عامل آن و تا زمانی که 

دولت به بی انضباطی مالی خود ادامه دهد، حذف صفر از ریال، سریال تکراری خسته کننده ای خواهد بود. 
تهیه کننده: محمدصادق جنت 

مع��اون اول رئیس جمه��ور با اش��اره به ضرورت اس��تفاده همه جانبه از اس��تعدادها و 
ظرفیت های کشور در بخش های مختلف برای دستیابی به توسعه و پیشرفت، گفت باید 
هم��ه تالش خود را به کار بگیریم تا با انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح های تاثیرگذار 
در زندگی مردم روند توسعه کشور را افزایش داده و بتوانیم با توطئه های دشمنان مقابله 

کنیم.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری روز یکش��نبه در مراس��م 
بهره برداری از طرح های صنعتی و زیربنایی شهرس��تان کاشان با بیان اینکه بهره برداری 
از طرح ها و پروژه هایی که در زندگی مردم تاثیر مثبتی دارد موجب افتخار و خوشحالی 
مس��ئوالن است، گفت: به فضل الهی مسیر توسعه کشور با سرعت خوبی پیش می رود و 
روند اقداماتی که در توسعه کشور شکل گرفته و در حال اجرا است مثبت و امیدوارکننده 

است.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به س��فرهای خود به اس��تان های مختلف کشور از 
جمله هرمزگان و سیس��تان و بلوچستان و بررسی مسائل و مشکالت این مناطق، گفت: 
خوشبختانه در سطح کشور اقدامات اجرایی خوبی در حال انجام است که البته انجام این 
طرح ها و پروژه ها به معنای آن نیست که در کشور مشکلی وجود ندارد؛ دولت به خوبی 
ش��رایط را می داند و بر مشکالت کش��ور واقف است و معتقد است که این شرایط دشوار 
می تواند با لطف خداوند و همت مدیران و مسئوالن و تدبیر امور به سرانجام خوبی برسد.

وی با انتقاد از برخی س��یاه نمایی ها در کشور افزود: مطمئنا یکی از اصلی ترین اهداف 
و برنامه های آمریکا در ش��رایط فعلی این است که مردم را نسبت به آینده کشور و نظام 
مأیوس کنند. جهانگیری اظهار داشت: وقتی مردم یک کشور به ویژه نسل جوان نسبت 
به آینده خود مأیوس باش��ند ممکن است دس��ت به اقدامات و حرکاتی بزنند که نتیجه 

آن ناخوشایند است.
مع��اون اول رئی��س جمهور ادامه داد: گاهی برخی از افراد در زمینی بازی می کنند که 
خواس��ت دشمن است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکالت در شرایط سختی 
و فش��ار دشمنان هس��تند. البته اگر بیان این نقاط منفی درباره مشکالت حقیقی کشور 
باش��د باز جای امیدواری اس��ت که مشکالت واقعی کش��ور در حال بیان شدن است، اما 
زمانی دردآور اس��ت که می بینیم مجموعه ای از مطالب دروغ و خالف واقع از سوی افراد 
و مس��ئوالن در مجموعه ای از نظام بیان می ش��ود و رسانه ها از جمله رسانه ملی هم آن 

مطلب را منتشر می کند.
وی اظهار داش��ت: هنگامی که مردم این س��خنان را می ش��نوند و تصور می کنند که 
در تمام س��طوح فساد وجود داشته و امور کش��ور پیش نمی رود و دشمنان هم دست از 
دش��منی خود برنمی دارند نسبت به آینده ناامید می ش��وند در حالی که نباید با دشمن 

همراهی کنیم.
جهانگیری با اش��اره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار 
داریم، گفت: نظام جمهوری اس��المی ایران علی رغم مشکالت فراوان به خاطر آرمان ها و 
اهدافی که داش��ته و استقالل، رفاه مردم و استقرار اسالم در ابعاد مختلف آن در سراسر 

جهان بوده است توانسته به جایگاه و نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.
معاون اول رئی��س جمهور با بیان اینکه در زمینه های مختلف صنعتی در آغاز انقالب 
هیچ توانمندی در کشور وجود نداشت، گفت: در مقایسه ایران با دیگر کشورهای منطقه 
امروز ایران از توانمندی های صنعتی بس��یار خوبی برخوردار اس��ت و یک فاصله معنادار 

نسبت به دیگران داریم.
وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز تمامی طرح  های بزرگ صنعتی از طراحی و مهندسی 

و محاسبات آن تا ساخت، تجهیزات و بهره برداری در ایران انجام می شود.
جهانگیری با اشاره به توان متخصصان و مهندسان کشور در اجرا و ساخت نیروگاه های 
بزرگ تولید برق خاطرنش��ان کرد: امروز به جایگاهی رسیده ایم که حتی خدمات فنی و 
مهندس��ی در زمینه ساخت نیروگاه را به دیگر کشورهایی که قصد ساخت نیروگاه دارند 
ارائه می دهیم؛ همچنین در زمینه احداث کارخانجات تولید فوالد و سیمان نیز توان بسیار 

مثبت و باالیی داریم. معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به توانمندی متخصصان کشور 
در اجرا و احداث س��کوهای بزرگ نفتی، گفت: هنگامی که پس از برجام ش��رکت توتال 
فرانس��ه می خواس��ت یک فاز از پارس جنوبی را انجام دهد برای احداث سکوی 20 هزار 
تنی پس از بازدید از ش��رکت های ایرانی س��اخت این سکو را به مهندسان و شرکت های 
ایران��ی واگذار کرد. وی افزود: امروز توانمندی بس��یار باالیی در کش��ور ش��کل گرفته و 

کشوری قدرتمند هستیم .
دکتر جهانگی��ری ادامه داد: آمریکایی ها گاه��ی از روی بی اطالعی تصور می کنند که 
اگر روز به روز عرصه را بر ملت ایران تنگ تر کنند اقتصاد و زندگی مردم از هم پاش��یده 

می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شکست توطئه های آمریکا در جلوگیری از صدور 
نف��ت و واردات کاال ب��ه ایران، گفت: ام��روز آمریکایی ها در مواجهه ب��ا ملت ایران دچار 
گرفتاری ش��ده اند و به معنای واقعی جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران راه انداخته و هر 
تحریمی که می توانستند را اعمال کرده اند، به گونه ای که بسیاری از شرکت هایی که قصد 

سرمایه گذاری در ایران را داشتند، تهدید و تطمیع کردند که نباید با ایران کار کنند.
وی افزود: امروز آمریکایی ها از روی ناتوانی در یک کش��ور اروپایی همایش��ی با عنوان 
خاورمیان��ه و ب��ا تمرکز بر ای��ران راه انداخته اند تا ش��اید بتوانند ملت ای��ران را در برابر 
خواس��ته های خود تس��لیم کنند، اما باید بدانند که تنها راه نجات آنها بازگشت از مسیر 

اشتباهی است که تاکنون رفته اند است.
 جهانگیری تاکید کرد: باید با انس��جام، وحدت، همدلی و همراهی و تدبیر این دوران 
دش��وار و س��خت را پشت سر بگذاریم و با تدبیر روش��ی را پیش بگیریم که اداره کشور، 
اقتصاد، زندگی مردم و اش��تغال را در کش��ور پیش برده و آمریکایی ها را در رس��یدن به 

اهداف خود ناامید کنیم.
معاون اول رئیس جمهور اجرای طرح های مورد نیاز کش��ور را نمونه ای از تدابیر مورد 
نیاز برای مقابله با دش��منی آمریکایی ها دانس��ت و گفت: خوشبختانه این طرح هایی که 
امروز در شهرستان کاشان به بهره برداری رسید توسط مدیران صنعتی دولتی کشور که از 
دولت جدا شده اند به انجام رسیده که با تجربه خوب و مثبت خود در عرصه های مختلف 
در ای��ن عرصه گام نهادند و این در حالی اس��ت که حدود بیش از 2700 میلیارد تومان 

برای انجام این پروژه  ها سرمایه گذاری و هزینه شده است.
وی با اش��اره به اینکه شهرس��تان کاش��ان در منطقه کویری ق��رار دارد و موضوع آب 
مهمترین دغدغه مردم و مس��ئوالن این منطقه اس��ت که باید دنبال شود، گفت: یکی از 
افتخارات زندگی من این اس��ت که در زمان استانداری اصفهان دو اقدام مهم برای مردم 
کاش��ان به انجام رساندم که یکی از آنها انتقال آب از سد زاینده رود به کاشان و دیگری 

تامین اعتبار برای ایجاد بزرگراه از کاشان به سمت اصفهان بوده است.
 جهانگیری خاطر نشان کرد: باید در مصرف آب در این منطقه بهترین بهره وری ها را 

مدنظر قرار دهیم و طرح ها و پروژه هایی در این راستا دنبال کنیم.
مع��اون اول ریی��س جمهور احداث پ��روژه تصفیه و بازچرخان��ی آب را از اصلی ترین 
اقداماتی دانست که باید برای بهره وری آب در مناطق کویری به انجام برسد، خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه بخش خصوصی با عالقه آمادگی سرمایه گذاری در این گونه پروژه ها 

به ویژه در شهرستان های کویری ایران را دارد.
وی افزود: هیچ آبی برای صنعت کش��ور مطمئن تر از آب بازچرخانی پس��اب ش��هری 

نیست و می تواند کمک بسیار خوبی به صنعت باشد.
 جهانگیری همچنین دانشگاه کاشان را در زمره دانشگاه های رده باالی جهان دانست 
و اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت دانشگاه و استعدادهای انسانی کاشان بتوان 

گام های بهتری در راستای توسعه بیش از پیش این منطقه برداشت.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور دکتر اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از ظرفیت 
های ایجاد شده توسط وزارت نیرو در بخش های مختلف آب ،  برق و ایجاد تصفیه خانه 

های فاضالب شهری در مناطق مختلف کشور در دولت تدبیر و امید ارائه کرد.

جهانگیری :

نباید مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم

بهرام شکوری
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران



مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود، الیحه بودجه سال 98 
در بخش نفت را به نقد کش��یده است. نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش 
ابتدا به تطبیق تبصره هاي الیحه بودجه س��ال 98 در بخش نفت با احکام و 
قوانین باالدستي پرداخته و سپس اعتبارات بخش انرژي و سهم منابع نفتي 
در بودجه عمومي را بررسي کرده است. در ادامه گزارش هم تبصره هاي مربوط 
به بخش نفت )شامل نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعي( مورد تامل قرار 
گرفته و در گام بعدی، منابع و مصارف ش��رکت ملي نفت ایران تحلیل شده 
است. تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که مجموع منابع حاصل 
از ص��ادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش 
داخلی میعانات گازی در الیحه بودجه سال 98 برابر 36.4 میلیارد دالر است. 
میزان صادرات نفت خام، روزانه 1.54میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 54.1 
دالر در نظر گرفته شده است. فروش داخلی میعانات گازی، 0.135 میلیون 
بش��که در روز، با احتساب تخفیف 5درصد نسبت به قیمت صادرات )54.1 
دالر( لحاظ شده است. با این فرضیه ها، ارزش کل صادرات نفت خام و فروش 
داخلی میعانات گازی به ترتیب 30.49 و 2.53 میلیارد دالر و مجموع این دو 
عدد 33.02 میلیارد دالر برآورد می شود. ارزش خالص صادرات گاز هم 3.45 
میلیارد دالر در نظر گرفته شده است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از 
منابع نفتی در الیحه )بدون اضافه کردن سقف دوم بودجه( 24.40 میلیارد 

دالر )معادل 1425 هزار میلیارد ریال( برآورد شده است.
براس��اس این گ��زارش و طبق ردی��ف  31705 در مرحل��ه اول هیچ گونه 
برداشتی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته نشده است، اما طبق بند »ب« 
م��اده  واحده، یکی از محل های تأمین مناب��ع اعتبارات این بند، )مبلغ 400 
هزار میلیارد ریال( صندوق توس��عه ملی معرفی ش��ده است. با فرض اضافه 
کردن س��قف دوم، درآمد منابع نفتی الیحه بودجه س��ال 1398 به 1825 
هزار میلیارد ریال می رسد و نسبت به عدد متناظر آن در قانون بودجه سال 
1397، حدود 41/7درصد رش��د خواهد داشت، لذا وابستگی بودجه به نفت 
از 33.3درصد در قانون بودجه سال 97 به 40.8درصد در الیحه بودجه سال 

98 افزایش می یابد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد مراجعه به پیوس��ت 3 
الیحه بودجه سال 98 گویای این واقعیت است که در بخش مصارف شرکت 
ملی نفت ایران، حدود 811 هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت وام ها و 512 
هزار میلیارد ریال بابت س��رمایه گذاری در این شرکت منظور شده است، اما 
در مجموع، منابع مطمئنی برای ش��رکت پیش بینی نشده است. در نتیجه 
عملیاتی ش��دن این میزان از س��رمایه گذاری و حتی بازپرداخت بدهی های 
ش��رکت، نیازمند بازنگری جدی در بودجه سال بعد شرکت ملی نفت ایران 

است.
رشد نقش آفرینی نفت در تامین منابع

در دهه هاي گذش��ته، رابط��ه مالي دولت و نف��ت در فرآیند بودجه ریزي 
کشور به گونه اي بوده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و 
خالص صادرات گاز طبیعي به همراه بخشي از منابع حاصل از فروش داخلي 
میعانات گازي بین دولت )خزانه(،  ش��رکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي 

تقسیم مي شود. ابتدا بخشي از آن در منابع بودجه عمومي دولت و در قسمت 
واگذاري دارایي هاي سرمایه اي لحاظ مي شود. در سال 98 بیش از 95درصد 
منابع حاصل از واگذاري دارایي هاي س��رمایه اي در قوانین بودجه کش��ور به 
منابع حاصل از نفت اختصاص دارد. مبناي محاسبه منابع نفتي حاصلضرب 
قیمت نفت، قیمت محاسباتي براي تسعیر منابع ارزي حاصل از صادرات نفت 

و حجم صادرات نفت بوده است.
ب��ر این اس��اس، در الیحه بودجه س��ال 98، منابع حاص��ل از نفت خام و 

میعانات گازي در این ردیف ها منظور شده است:
* در ردی��ف 210101 منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات 
گازي و خالص صادرات گاز به مبلغ 1370 هزار میلیارد ریال لحاظ شد. این 
رقم در قانون بودجه سال 97 کشور 959 هزار میلیارد ریال بود، بنابراین در 
مقایسه با ردیف متناظر در قانون بودجه سال 97 حدود 42.8درصد افزایش 

داشته است.
* ردی��ف 210109 که به اختصاص 3درصد صادرات نفت خام، میعانات 
گازي و خالص صادرات گاز براي مناطق محروم و نفتخیز اشاره دارد، میزان 
آن 55 هزار میلیارد ریال اس��ت و این رقم در قانون بودجه س��ال 97 کشور 
50.8 هزار میلیارد ریال بود و مقایسه این دو رقم، رشد 8.3درصدي را نشان 

مي دهد.
* درخصوص اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي در ردیف 310705 
بودجه عمومي در الیحه س��ال 98، عدد یک درج شده است، اما مطابق بند 
»ب« م��اده واحده، یک��ي از محل هاي تأمین منابع اعتبارات این بند، )مبلغ 
400 هزار میلیارد ریال( صندوق توس��عه ملي معرفي شده است. منابع این 
ردیف چون ماهیت نفتي دارد و بازگشت از منابع محسوب مي شود، باید در 

قسمت واگذاري هاي دارایي هاي سرمایه اي درج شود.
بر این اساس، منابع نفتي الیحه بودجه سال 98 )بدون اضافه کردن سقف 
دوم بودجه( نسبت به قانون سال 97 حدود 10.6درصد رشد داشته و از رقم 
1288 ه��زار میلیارد ریال در س��ال 97 به 1425 هزار میلیارد ریال افزایش 
یافته است. با فرض برداش��ت تمام مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از صندوق 
توس��عه ملي، درآمد منابع نفتي الیحه بودجه س��ال 98 به رقم 1825 هزار 
میلیارد ریال مي رس��د و نسبت به عدد متناظر آن در قانون بودجه سال 97 
حدود 41.7درصد رش��د خواهد داش��ت. در این صورت، همانطور که اشاره 
ش��د، وابس��تگي بودجه به نفت از 33.3درصد در قانون بودجه س��ال 97 به 

40.8درصد در الیحه بودجه سال 98 افزایش خواهد یافت.
بودجه 98 چقدر بوی نفت می دهد؟

در الیحه بودجه س��ال 98، میزان صادرات نفت خام، روزانه 1.54 میلیون 
بشکه با قیمت هر بشکه 54.1 دالر در نظر گرفته شده است. فروش داخلی 
میعانات گازی، 0.135 میلیون بش��که در روز، با احتس��اب تخفیف 5درصد 
نسبت به قیمت صادرات )54.1 دالر( لحاظ شده است. با این فرضیات، ارزش 
کل ص��ادرات نفت خام و فروش داخلی میعان��ات گازی به ترتیب 30.49 و 
2.53 میلیارد دالر و مجموع این دو عدد 33.02 میلیارد دالر برآورد می شود.

سهم 14.5درصد شرکت ملي نفت از عدد 33.02 به میزان 4.79 میلیارد 
اس��ت. ارزش خالص صادرات گاز 3.45 میلیارد دالر در نظر گرفته ش��ده و 
سهم شرکت ملي گاز ایران از این رقم 0.50 میلیارد دالر محاسبه شد. سهم 
20درصد صندوق توسعه ملي )از صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص 

ص��ادرات گاز( برابر 6.79 میلیارد دالر اس��ت. منابع بودجه عمومي دولت از 
منابع نفتي در الیحه، 24.40 میلیارد دالر )معادل 1425 هزار میلیارد ریال( 
برآورد شده که نسبت به رقم متناظر خود در قانون بودجه سال 97 )با رقم 
1288 هزار میلیارد ریال( حدود 10.6درصد رشد داشته است. در این صورت 
وابس��تگي بودجه به نفت از 33.3درصد سال 97 به 34.9درصد در سال 98 

مي رسد.
با فرض اضافه کردن س��قف دوم، اگر کل مبلغ 400 هزار ریال از صندوق 
توس��عه ملي برداشت ش��ود، س��رجمع منابع حاصل از درآمدهاي نفتي در 
س��ال 98 با 41.7درصد رش��د به 1.825 هزار میلیارد ریال مي رسد. با این 
حس��اب وابستگي بودجه به نفت از 33.3درصد در قانون بودجه سال 97 به 

40.8درصد در الیحه بودجه سال 98 افزایش مي یابد.
راهکارها و پیشنهادها

مرک��ز پژوهش ها در پایان این گزارش، ب��ا توجه به تبصره ها و ردیف هاي 
الیحه بودجه سال 98 چند پیشنهاد ارائه داده است.

* ردیف 310705 با عنوان منابع حاصل صندوق توسعه ملی ماهیت نفتی 
دارد، بنابراین از قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی به قسمت 

واگذاری دارایی های سرمایه ای منتقل شود.
* مجموع منابع شرکت ملي نفت ایران در الیحه بودجه سال 98 بیش از 
1431 هزار میلیارد ریال پیش بیني شده است. حدود 990.60 هزار میلیارد 
ری��ال )16.9 میلیارد دالر( از این مقدار )69درصد کل منابع( از س��ه محل 
»س��ایر وام های داخلی«، »وام خارجی« و »س��ایر دریافت ها« در نظر گرفته 
ش��ده که منابع مطمئني نیس��ت. در نتیجه منابع شرکت ملي نفت نیاز به 

بازنگري اساسي دارد.
* مجموع مصارف شرکت ملي نفت ایران در الیحه بودجه سال 98 بیش 
از 1431 هزار میلیارد ریال پیش بیني شده است. حدود 919.7 هزار میلیارد 
ری��ال )15.7 میلی��ارد دالر( از این مقدار )64درص��د کل مصارف( به منظور 
بازپرداخت بدهي هاي شرکت در سال 98 در نظر گرفته شده است. با توجه 
به اینکه حدود 919.7 هزار میلیارد ریال )15.7 میلیارد دالر( براي بازپرداخت 
بدهي هاي ش��رکت تخصیص داده شده اس��ت، همه منابع مطمئن شرکت 
)441 هزار میلیارد ریال( هم تکافوي این بازپرداخت را نخواهد داد. در نتیجه 

منابع و مصارف شرکت ملي نفت به بازنگري اساسي نیاز دارد.
همچنین جهت رفع مشکالت س��رمایه گذاري و بدهي ها در صنعت نفت 
باید رویکردهاي جدیدی اتخاذ شود که به گفته بازوی پژوهشی مجلس، این 

رویکردها شامل پنج محور هستند:
* تجدید ارزیابي دارایي هاي شرکت ملي نفت و واگذاري بخشي از سهام 

شرکت به عنوان بدهي
* دادن مجوز اس��تفاده از چارچوب قراردادهاي جدید نفتي )IPC( براي 

قراردادهاي سابق این شرکت
* احتساب بدهي شرکت به بانک مرکزي به عنوان افزایش سرمایه دولت 

در شرکت ملي نفت
* تعریف پروژه هاي س��ودآور در قالب بهره برداري از میادین کم ریس��ک 

شرکت ملي نفت و تأمین مالي آن از طریق واگذاري سهام پروژه
* سرمایه گذاري صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتي توسط وزارت نفت، نه 

شرکت ملي نفت.

وابستگی بودجه به نفت از 33درصد در بودجه 97 به 40درصد در بودجه 98 افزایش یافته است

نقش آفرینی نفت در بودجه 98

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به مساله عدم 
ش��فافیت در نحوه هزینه عوارض دریافت��ی از بیمه ها پرداخت و اعالم 
کرد عوارض بیمه شخص ثالث در سال های اخیر به منبع درآمد برخی 
نهادها تبدیل ش��ده و کمکی به کاهش تلفات و ح��وادث رانندگی در 

کشور نکرده است.
نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش که با عنوان بررسی الیحه بودجه 
س��ال 98 انجام داده، با اش��اره به تبصره 10 بند الف بودجه س��ال 98 
با موضوع ع��وارض 300 میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و 
اورژانس بابت کاهش تلفات س��وانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را 

طی سال های گذشته غیرشفاف توصیف کرد.
حق بیمه هایی که هدفمند نیست

به گفته مرکز پژوهش ها، عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود 
برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال، نیروی انتظامی 
با اس��تفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت 
کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی 

برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع 
م��ورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر 

هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزم را ندارد.
این گزارش همچنین درباره عوارض اخذش��ده از بیمه های ش��خص 
ثالث آورده اس��ت که متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در 
کشور افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی 
کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در 
هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9درصدی به 

12 هزار و 261 مورد رسیده است.
به گفته بازوی پژوهش��ی مجلس، چگونگی هزینه کرد و شاخص های 
شیوه تس��هیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیس��ت و در عمل این 
منابع بابت کس��ر بودجه و هزینه های اداری و پرس��نلی تلقی و مصرف 
می ش��ود ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی 
آثار تخصیص این منابع، برای آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه 

نکرده است.

رشد تلفات جاده ای با وجود افزایش عوارض بیمه ای
این گزارش همچنین به مقایسه میزان تلفات جاده ای در سال 1396 
نس��بت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه در تبصره  
10 بند الف قانون بودجه سال 1396 پرداخت. بر این اساس، سهم فوت 
شدگان ناش��ی از تصادف های بین شهری از 72درصد در سال 1395 
به 27درصد در س��ال 96 رسیده اس��ت؛ در مجموع سهم تصادف های 
رانندگی در حوادث منجر به فوت ش��هروندان در دو س��ال یادشده به 

میزان 80درصد ثابت مانده است.
مرکز پژوهش ها در پایان، پیشنهاد کرده برای هدفمند کردن عوارض 
بیمه ای و تخصیص آن در محل های تعیین ش��ده، ابتدا تخصیص منابع 
به صورت مرحله ای صورت گیرد و س��پس ش��یوه مصرف منابع توسط 
نهادهای مربوطه ش��فاف ش��ود و تخصیص های بعدی براساس آن و با 
تایید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام ش��ود؛ ب��ه عبارت دیگر در تبصره 
مربوطه تخصیص مبلغ م��ورد نظر باید طبق ارزیابی عملکرد نهادهای 

مربوطه انجام گیرد. 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

کاسبی برخی نهادها از عوارض شخص ثالث

نگــــاه

رابطه اقتصاد و حکمرانی مطلوب به روایت پویا ناظران
دولت یک شرکت بیمه است

»آیا اقتصاد به عنوان یک عل��م با مقوله حکمرانی مطلوب 
جمع ش��دنی اس��ت؟« این یکی از پرس��ش هایی اس��ت که 
اقتصاددان��ان بس��یاری  در تاریخ درب��اره آن تامل کرده اند و 
پویا ناظ��ران به عن��وان اقتصاددانی جوان ه��م تالش کرده 
ب��ه آن پاس��خ بدهد. او م��درک دکترای خود را از دانش��گاه 
اوهای��و دریاف��ت کرده و تخص��ص اصلی اش اقتص��اد مالی و 

اقتصادسنجی است. 
از مردادماه س��ال 93 هر از گاهی نوشته ها و یادداشت های 
وی درباره مس��ائل اقتصادی ایران در رس��انه ها منتشر شده 
و کس��انی ک��ه اخبار اقتص��ادی ایران را پیگی��ری می کنند، 
حتم��اً نام او را ش��نیده اند. ناظران بیش از یک دهه و نیم در 
آمری��کا زندگی کرده و تجربه های بس��یاری دارد که در کنار 
آموخته های خود از علم اقتصاد در این کش��ور به ایران آورده 

و سعی در احیای اقتصاد ایران دارد.
به گزارش آینده نگر، او در مصاحبه ای در برنامه »اکوچت« 
در  باره رابطه علم اقتصاد و مقوله حکمرانی مطلوب می گوید: 
»علم اقتصاد یک مکتِب فکرِی صرف نیس��ت؛ قطعاً با هدف 
کاربردی راه افتاده  است.« اما این کاربرد در چه جاهایی بروز 
پیدا می کند؟ یکی از بخش های مهم عرصه سیاس��ت گذاری 
است. سیاس��ت گذاری هم زمانی می تواند موثر واقع شود که 
در چارچوب یک حکمرانِی مطلوب باش��د؛ نوعی از حکمرانی 
که به درستی طراحی شده باشد. به این ترتیب علم اقتصاد با 
حکمرانی مطلوب در ارتباط است و نمی توان آن را جزیره ای 

جدا از دنیای سیاست و سیاست گذاری دانست. 
وقت��ی علم اقتصاد کاماًل کاربردی در نظر گرفته می ش��ود، 
پس می تواند در سیاس��ت گذاری موثر باش��د، اما پیش از آن 
باید این گزاره های انتزاعی را مورد واکاوی و موش��کافی قرار 

داد تا بتوان به نقش علم اقتصاد در سیاست گذاری رسید.
در وهله نخس��ت باید علم اقتص��اد را واکاوی کرد. ناظران 
معتقد اس��ت علم اقتصاد به نوعی علم مطالعه اس��راف است؛ 
ش��اید این مقوله فرضاً به ملموسِی جریاِن اسراِف نان نباشد، 
ام��ا به هر ح��ال این مقوله در آن مس��تتر اس��ت. در نتیجه 
»تخصی��ص بهینه منابع« با این علم ارتباط مس��تقیم برقرار 
می کن��د. او از واژه اصالت برای تخصیص بهینه منابع در علم 
اقتصاد اس��تفاده می کند و می گوید: »در علم اقتصاد، آزادی 
و مالکیت خصوصی قابلیت اس��تثنا شدن دارد، اما تخصیص 
بهینه منابع که کلمه ای قلمبه  س��لمبه اس��ت، اس��تثنابردار 
نیس��ت. پ��س باید آن را کن��ار بگذاریم.« به ای��ن ترتیب هر 
چی��زی که در آن اس��راف صورت نگرف��ت و تخصیص بهینه 
منابع در آن انجام ش��د، در علم اقتصاد مقبول اس��ت اما اگر 
نش��د باید فکری به حال آن کرد. در قرن بیس��تم دو س��وی 
مختلف جهان برای تخصیص بهینه منابع دو مس��یر مختلف 
را طی کردند، آمریکا مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفت 
و شوروی کمونیستی هم گفت: »من خودم تخصیص منابع را 
انجام می دهم.« حاال با گذشت زمان می توان ماحصل هر یک 
از این سیاست ها را مش��اهده کرد. ناظران می گوید: »تجربه 
قیمتی در بزرگ ترین آزمایش��گاه دنیا انجام شد و نتیجه آن 

هم گرفته  شد.«
از تجربه ها درس بگیریم

»چرا آمریکا، آمریکا ش��د؟« این پرسش��ی است که ناظران 
برای پاس��خ به پرس��ش ها در زمینه اقتص��اد مطرح می کند. 
مثاًل چرا آمریکا پیروز جن��گ جهانی بود؟ او می گوید: »آنها 
اش��تباهات بزرگی می کنند و خیلی س��ریع از این اشتباهات 
درس می گیرن��د که به قانون تبدیل می ش��ود. اروپایی ها در 
این زمینه کمی ُکندتر از آمریکایی ها هستند، اما آنها همین 
مسائل را پیش می برند. آسیایی ها به مراتب ُکندتر هستند.« 
در نهایت این تجربه ای اس��ت که ناظ��ران دارد: آمریکایی ها 
زودتر درس می گیرند. او به بحران بزرگ مالی و مسائل بانک 
مرکزی اش��اره می کند و می گوید: »ما نه از تجربه آنها درس 
می گیری��م و نه از تجربه خودم��ان.« تجربه و تئوری در نگاه 

ناظران با هم جلو می آید.
ناظران بر این باور است که می توان با چند فاکتور مشخص 
به حداقل اس��راف رس��ید. در این فاکتورها، بخش خصوصی 
هم وارد می ش��ود. به ای��ن ترتیب علم اقتص��اد، علم مطالعه 
اس��راف است و برای آن ابزاری دارد که آزادی جزو مهم ترین 
اصول اس��ت. البته دول��ت هم دخالت های��ی می کند تا مانع 
انحصارطلبِی شرکت ها بش��ود، اما آیا دولت مرجع تشخیص 
انحصارطلبی اس��ت ی��ا خیر؟ ناظ��ران معتقد اس��ت بخش 
خصوصی خودش می تواند در بس��یاری از موارد مانع شکست 
بازار بشود و آن را جبران کند. یعنی بخش خصوصی می تواند 
فیلترهایی را در نظر بگیرد که کار را به درس��تی پیش ببرد، 
اما مس��ئله این اس��ت که نمی توان بدون دول��ت یا یک نهاد 
عمومی، به س��مت بهینگی و عدم شکست بازار پیش رفت. از 

اینجا راه برای حکمرانی باز می شود.
ناظ��ران می گوید: »نهادی می خواهی��م که در خدمت بازار 
باش��د و وظیفه اش رفع شکست باشد؛ این همان دولت است 
که در س��طحی باید خودش را مس��ئول بداند.« علم اقتصاد 
چنین مسئله ای را مطرح می کند، اما جامعه باید بر سر آن به 
اجماع برس��د تا در نهایت به سمت حکمرانی مطلوب حرکت 
کن��د. در نهایت این می ش��ود که ناظران ب��ه دولت می گوید 
»یک ش��رکت بیمه«. به ای��ن ترتیب از ن��گاه ناظران دولت 
یک ابزار اقتصادی اس��ت. کارکرد دول��ت در جوامع مختلف 
متفاوت اس��ت. در جامعه فعلی ایران نیز ب��ه اعتقاد ناظران، 
دول��ت وزن باالیی دارد و باید اصالحاتی در آن صورت بگیرد 
اما به صورت کلی این اقتصاددان تأکید دارد که در ش��رایط 
مختلف وزن دولت در دنیای اقتصاد فرق می کند. به هر حال 
دولت اکنون برای حل مش��کالت اقتصادی کش��ور باید وزن 
بیش��تری بگذارد و تالش کند تا مانع شکست بازار بشود. در 
نتیجه دولت باید تالش کند تا به همه چیز سامان بدهد. البته 
پیش از هر اقدامی دولت باید اعتمادسازی کند. وقتی اعتماد 
ایجاد ش��د می توان به آینده نیز امی��دوار بود. در حال حاضر 

این اعتماد به اندازه وجود ندارد و باید برای آن تالش کرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: ای��ن روزها بحث حذف چهار صف��ر از پول ملی به خبر 
نخس��ت رس��انه ها و همینطور افکار عمومی تبدیل شده و در پیش نویس 
الیح��ه اصالح پول ملی که چندی پیش از س��وی بانک مرکزی به دولت 
ارس��ال شد، پیش��نهاد ش��ده هر 10 هزار ریال فعلی معادل یک تومان و 
هر تومان معادل 100 ریال جدید باش��د.  براساس اطالعات تازه ای که از 
پیش نویس »الیحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان« به دست آمده 
اس��ت، مقرر شده ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 
به این شرح اصالح شود: »هر تومان معادل 10000 ریال موضوع ماده یک 

قانون یادشده و معادل 100 »ریال جدید« تعریف می شود.«
در ماده یک قانون پولی و بانکی کشور آمده است که »واحد پول ایران، 
ریال است و ریال برابر 100 دینار است.« بانک مرکزی در پیش نویس این 
الیحه، بازه زمانی دو ساله را برای این تغییر واحد پول در نظر گرفته است. 
همچنین براس��اس این الیحه، برابری پول های خارجی نسبت به تومان و 
نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم 
محاسبه و تعیین خواهد شد. در این الیحه همچنین تصریح شده مقامات 
رسمی مجاز به اظهارنظر در تضعیف مفاد این قانون نیستند و صدا و سیما 

هم بدون اخذ کارمزد مکلف به همکاری در اجرای این قانون است.
اما در حالی بانک مرکزی الیحه اصالح پول ملی را به دولت ارسال کرده 
که برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایطی باید برای حذف صفر از واحد 
پ��ول ملی اقدام کرد که اقتصاد به یک ثبات حداقلی رس��یده و التهاب از 

بازارها تخلیه شده باشد.
ب��ه گزارش ایرنا، صفرزدای��ی از ریال ابتکار مدیران این دوره نیس��ت و 
ح��ذف صفر در قالب طرح اصالح پول مل��ی ایران به دهه 70 برمی گردد. 
ب��رای اولین بار در ده��ه 70 با افزایش نرخ تورم بحث تغییر واحد پولی از 
ریال به تومان و پاک کردن صفرها مطرح ش��د. پس از گذشته حدود سه 
دهه هنوز هم دولت نتوانسته علی رغم افت و خیز نرخ تورم این طرح را به 
اجرا برساند. البته یک بار در سال 95 در شرایطی که نرخ تورم به صورت 
کنترل ش��ده به مرز 10درصد رس��یده بود، بحث پیشنهاد حذف صفر در 
پیش  نویس الیحه قانون بانکداری پیش کشیده شد، اما باز هم با مخالفت 

بانک مرکزی مواجه شد. 
هرچند در ابتدای طرِح این ایده ضد تورمی، قرار بر حذف سه صفر بود 
ام��ا امروز که بار دیگر از طرح اصالح پول ملی حرف می زنند، حذف چهار 
صفر را در دستور کار قرار داده اند که گویا این بار از نوبت های قبل جدی تر 
است و رئیس بانک مرکزی اعالم کرده الیحه حذف چهار صفر از واحد پول 
کش��ورمان را به دولت ارائه کرده است. با توجه به عرف حاکم بین مردم، 
پیشنهاد شده هر 10 هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل 

100 ریال جدید باشد. 
در حالی که مهم ترین کاربرد حذف صفر از واحد پولی در هر کش��وری 
کاهش نرخ تورم است، اما عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند تا 
زمانی که مقدمات اجرای این طرح محقق نشده باشد، این ایده ضدتورمی 
در اجرا با شکست مواجه می شود و تنها هزینه هایی را برای بانک مرکزی 
ایجاد خواهد کرد. البته »عبدالناصر همتی«، رئیس بانک مرکزی هم اعالم 
ک��رده این اق��دام فرآیند زمان  بر به لحاظ حقوقی و فن��ی دارد و برمبنای 
برآورد کارشناسان، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می کشد. همچنین 
این اقدام در کنار س��ایر اقدامات اساس��ی بانک مرکزی برای اصالح نظام 
بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاس��ت های پولی و شیوه های جدید 

و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عمال متاخر بر 
اصالحات بانکی خواهد بود. 

کاهش تورم، نقل و انتقال آس��ان تر پول و کاس��تن از مخاطرات آن در 
حج��م کالن،  صرفه جویی در هزینه های چاپ اس��کناس،  ممانعت از نفوذ 
ارزهای خارجی، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اس��می آن، سادگی در 
مبادالت و نگهداری س��اده تر حساب  ارقام و ترازنامه ها از جمله مزیت های 
حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشورمان است که در مقابل آن هزینه 
س��نگین جایگزینی اسکناس های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت ها،  
احتمال کاهش درآمدهای صادراتی، ناسازگاری دفاتر و صورت های مالی و 
پایگاه های اطالعاتی جدید و قدیم هم از جمله معایب این طرح عنوان شده 
اس��ت. تنها زمانی مزایای آن می تواند بر معایب چیره ش��ود که بسترهای 
اقتصادی برای اجرای آن مهیا شده باشد تا سرنوشت حذف صفر در ایران 

به سرنوشت اجرای این طرح در کشورهایی مانند ونزوئال دچار نشود. 
تورم به جایی نرسیده که صفر را از پول حذف کنیم 

کامران ندری، کارش��ناس بانکی درب��اره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 
حذف صفر از پول ملی معتقد اس��ت: کش��ورهایی که در سیاست حذف 
صفر از پول خود موفق بودند، در ش��رایطی اق��دام به این کار کرده اند که 
ثبات نسبی در اقتصادشان وجود داشت. معموال کشورهایی که در بحبوحه 
بحران اقتصادی دست به حذف صفر زده اند، نتوانسته اند در تحقق اهداف 

خود موفق عمل کنند. 
او با بیان اینکه بس��یاری از کشورها چندین بار نسبت به حذف صفر از 
واحد پولی کشورش��ان اقدام کرده اند، اما نتوانس��ته اند گره ای از مشکالت 
اقتصادی خود باز کنند، ادامه داد: تورم علل و عواملی دارد که اگر به این 
عوامل ایجادکننده تورم، توجه نشود تنها با حذف صفر نمی توان سیستم 

پولی باثباتی را ایجاد کرد. 
ندری با تاکید بر اینکه باید قبل از حذف صفر اصالحات اساسی در نظام 
پولی انجام ش��ود، گفت: حذف صفر آخرین حلقه از سلسله اقدامات برای 
ایجاد ثبات پولی اس��ت که باید انجام شود. استقالل بانک مرکزی، ایجاد 
انضباط و شفافیت مالی، تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی، رفع مشکل 
تراز نبودن حس��اب های بانکی، حذف وابستگی بودجه درآمدهای نفتی و 
کاهش اث��رات دالرهای نفت بر ترازنامه بانک مرکزی از اقدامات پایه ای و 

ریشه ای است که باید قبل از حذف صفر از پول انجام شود. 
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: کشورهایی که سراغ اصالح پولی 
یا همان حذف صفر از واحد پول رفته اند از کشورهایی هستند که نرخ تورم 
اقتصادشان به مراتب از نرخ تورم در ایران باالتر بوده است. تفاوت کشورمان 
در این اس��ت که هرچند تورم متوسط نسبتا طوالنی در بازه زمانی بیش 
از پنج دهه را تجربه کرده ایم، اما نس��بت به کش��ورهایی مانند ونزوئال که 
نرخ تورم آن در حال حاضر چیزی حدود یک میلیون درصد است، شرایط 

ابرتورمی را تجربه نکرده ایم. 
ندری با بیان اینکه نرخ تورم در ایران از 90درصد کشورها بیشتر است، 
گفت: درس��ت است که نرخ تورم در ایران قابل توجه است، اما به سطحی 
که وادار به حذف صفر از پول ش��ویم نرسیده ایم. معتقدم اصالح پولی در 
این شرایط به صالح اقتصاد کشور نیست و پیش از آن باید بتوانیم به ثبات 

نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی دست پیدا کنیم. 
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به اینکه تغییرات ساختاری در 
نظام پولی و مالی ایجاد نکرده ایم، متاثر از آثار منفی تحریم ها هس��تیم و 

شاید زمان مناسبی برای این اقدام نباشد. البته مردم ساده سازی های خود 
در واحد پولی را انجام داده اند، اما اگر به دنبال اصالح پولی موفق هستیم 
باید مقدمات اجرای این سیاس��ت انجام ش��ود. در این راستا باید تغییرات 
بنیادین در نظام مالیاتی ایجاد ش��ود و باید صبر کنیم تا التهاب ناش��ی از 

اثرات تحریم از بازارها خارج شود. 
این کارش��ناس مس��ائل پولی و بانکی درباره انتظ��ارات تورمی در این 
خصوص بیان داشت: برخی معتقدند اصالحات پولی موفق عمل می کند و 
وقتی واحد پول اصالح می شود به لحاظ اسمی احساس می کنند یک یورو 
را معادل 10 تومان خریداری کرده اند که این آثار ضدتورمی دارد. برعکس، 
گروهی می گویند وقتی تورم باال اس��ت و در میانه یک بحران دس��ت به 
اصالحات پولی می زنید، می تواند اثر معکوس داشته باشد و همین خودش 

باعث می شود که گمان تورمی در مردم ایجاد کند. 
کشورهای موفق و شکست خورده در اجرای اصالح پولی 

ایران اولین کش��وری نیست که قصد اصالح واحد پولی و حذف صفر را 
دارد. سابقه این اقدام به دوران جنگ جهانی دوم برمی گردد و حذف صفر 
از واحد پولی کشورها، اولین بار در آلمان و بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا 
درآمد. در آن زمان آلمان تورمی شدید را تجربه می کرد که در آن شرایط 

تصمیم به حذف چند صفر از »مارک« گرفته شد. 
در اوایل دهه 80 میالدی هم هر دالر آمریکا برابر 18000 تا 180000 
پزو داد و س��تد می ش��د و به همین خاطر دولت آرژانتین در سال 1983 

چهار صفر از پول خود را حذف کرد. 
اما همه کشورها در اجرای این سیاست موفق عمل نکردند و اتفاقا نه تنها 
نتوانس��تند نرخ تورم را کاهش دهند بلکه آثار سوء آن باعث افزایش نرخ 
تورم هم شد، به طوری که کشور ونزوئال که درگیر شرایط سخت اقتصادی 
اس��ت با حذف صفر از واحد پول کش��ورش نتوانس��ت بحران اقتصادی را 
برطرف س��ازد ی��ا زیمباوه هم در ش��رایط ابرتورمی اقدام ب��ه اجرای این 

سیاست کرد که این کشورهم در اجرا موفق نبود. 
کش��ور آرژانتین هم البته در چهار نوبت از واحد پول ملی خود صفر را 
حذف کرده اس��ت که در سه بار اول در رفع مشکالت اقتصادی و کاهش 
ت��ورم موفق نبوده و زمانی برای چهارمین بار نس��بت به حذف صفر اقدام 
کرد که پیش از آن س��اختار اقتصادی کش��ور را س��امان داده بود. کشور 
برزیل تاکنون شش بار نسبت به حذف صفر از واحد پول ملی اقدام کرده 
و تاکنون 18 صفر از اسکناس ها کم کرده اما پس از چند بار اقدام به این 

کار، به اهداف مورد نظر رسید. 
در میان این تعداد الگوی خارجی، موفق ترین کش��ور در حذف صفر از 
واحد پولی را ترکیه می دانند. ترکیه در سال 2005 به یک  باره شش صفر 
را از پ��ول ملی خود را حذف کرد. ت��ورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 آغاز 
ش��د و به جایی رس��ید که هر دالر آمریکا که در سال 1988 با 1422 لیر 
قدیم ترکیه مبادله می ش��د. تورم آنقدر شدت یافت که از سال 1981 به 
این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس های درشت تر احساس 
می  شد. درشت ترین اسکناس ترکیه در دو دهه از 5هزار لیر به یک میلیون 
لیر رس��ید. در نهایت با اصالح پولی در س��ال 2005 هر لیر جدید معادل 
یک میلیون لیر قدیم شد و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر 
را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل های 
صن��دوق بین المللی پول انجام گرفت و این کش��ور ب��ه عنوان یک نمونه 

برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین المللی معرفی شد.

در پیش نویس الیحه اصالح پول ملی، هر تومان معادل 100 ریال جدید پیشنهاد شده است

»تومان« حریف تورم می شود؟
یادداشـــت

کوچک سازی دولت؛ شعاری دور از واقعیت

بیش از چندین دهه اس��ت که گرایشی جهانی به سوی خصوصی سازی 
چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال  توسعه دیده می شود که دلیل 
آن بروز مش��کالتی نظیر زیان های انباشته ش��رکت های دولتی، کمیت و 
کیفیت پایین محصوالت تولیدی ش��رکت ها و اتالف منابع تولیدی ناشی 
از عملکرد شرکت های دولتی بوده اس��ت. خصوصی سازی امروزه به عنوان 
یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی باالتر سیستم های 
اقتصادی مورداس��تفاده قرار می گیرد. در ایران نیز طبق آمارهای اقتصادی 
دولت، از سال 80 تا 97 کل واگذاری های دولت 147.5 هزار میلیارد تومان 
بوده که عمده این واگذاری ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران 

بوده است.
پدیده خصوصی س��ازی و کوچک سازی دولت در صورتی پسندیده است 
که یک سیس��تم س��الم به بخش خصوصی که همواره توان مالی کمتری 
نس��بت به بخش عمومی دارد، تحویل داده ش��ود نه آنکه از س��ر ناچاری 
مجموع��ه ای زیان ده تحویل بخش خصوصی ش��ود که پیش تر جوهره  آن 
کشیده شده است. پدیده کوچک سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت های 
دولتی با بند »ج« اصل 44 قانون اساسی در سال 85 شکل قانونی به خود 
گرفت، اما آیا واقعاً این رویه آنطور که انتظار می رفت در حال پیگیری است؟
برای پاسخ به این چالش، نگاهی به آمار تعداد شرکت های دولتی و بودجه 
آنها می اندازیم. از بودجه 1703 هزار میلیارد تومانی س��ال 98، نزدیک به 
1274 ه��زار میلی��ارد تومان )74درص��د از بودجه کل( مرب��وط به منابع 
شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است. بودجه 
شرکت های دولتی در سال 98، با 52درصد رشد از 839 هزار میلیارد تومان 
سال 97 به 1274 هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد شرکت ها نیز با اضافه 
شدن هفت شرکت نسبت به سال قبل، به 385 شرکت افزایش  یافته است. 
این در حالی است که درآمد ناشی از مالکیت دولت در بودجه 98 تنها 25 
هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است؛ حال  آنکه درآمد دولت از محل اخذ 
مالیات در بودجه، 153 هزار میلیارد تومان پیش بینی  ش��ده که ارزش 6.1 
برابری، نسبت به درآمد حاصل از مالکیت دولت دارد و سهم 37.5درصدی 
از 407.7 هزار میلیارد تومان منابع عمومی را به خود اختصاص داده است 
که این مبالغ مبین میزان اهمیت درآمد زایی مالیات نس��بت به درآمدزایی 
مالکیت دولت، برای کشور است. در حالی  که باید به این نکته توجه داشت 
که وابس��تگی درآمده��ای دولت به مالیات، زمانی مقتدرانه  اس��ت که این 
افزایش ناش��ی از گسترش و شناسایی پایه مالیاتی تعریف شود، نه افزایش 
نرخ مالیات. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند 
رکود در اقتصاد تش��دید خواهد شد. با این  حال دولت برای سال آینده که 
سال بسیار دشواری است، بدون گسترش پایه های مالیاتی، درآمد مالیاتی 
153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اس��ت. در حالی  که انتظار می رود 
دولت ب��ا واگذاری  های اصولی واحدهای دولتی ب��ه بخش خصوصی، پایه 
مالیاتی را گس��ترش دهد. همچنین با توجه ب��ه اینکه از بخش خصوصی 
انتظار می رود سود بیشتری را در غالب درآمد بیشتر و هزینه کمتر محقق 
س��ازد، بنابراین مالیات پرداختی این شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت. تا 
به این طریق در طرف »مصارف« شاهد کاهش »جبران خدمات کارکنان« 
دولت باش��یم و در طرف منابع نیز شاهد افزایش مالیات به دلیل گسترش 

پایه مالیاتی و سود این شرکت ها باشیم.
در حالی  که در الیحه بودجه 98، شاهد کاهش 3.5درصدی درآمدهای 
دولت، در کنار رش��د 9درصدی هزینه های جاری دولت هس��تیم که بیش 
از 29درصد آن مربوط به رش��د جبران خدمات کارکنان دولت بوده اس��ت 
حال  آنکه هزینه های عمرانی دولت ثابت باقی مانده اس��ت، بنابراین افزایش 
41درصدی درآمدهای نفتی دولت در کنار افزایش 8.1درصدی درآمدهای 
مالیاتی دولت به جای آنکه بیش تر در مس��یر عمران و آبادانی هزینه شود، 
صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل دولت می شود که با ماهیت اصل 
44 قانون اساس��ی مبنی بر خصوصی سازی و کوچک سازی دولت منافات 
دارد. این در حالی اس��ت ک��ه انتظار می رفت در ص��ورت تحقق واگذاری 
بنگاه های دولتی به بخش خصوصی از بار هزینه ای دولت در پرداخت حقوق 

و دستمزد پرسنل کاسته شود.
بنابرای��ن بحث واگذاری مالکیت و کوچک س��ازی دولت صرفاً ش��عاری 
بیش نیس��ت و دولت هر س��اله بزرگ و بزرگ تر ش��ده اس��ت درحالی که 
دول��ت می تواند به یاری بخش خصوصی بش��تابد و با همراهی این بخش 
جریان مالی را در جهت درس��ت و س��ازنده هدایت کند. نیاز امروز کش��ور 
ایران، جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست چراکه هرگز 
بخش خصوصی توان مقابله با بخش های دولتی را ندارد. دولت ها همواره با 
عنوان حاکمیت این اختیار را به خود می دهند تا هرگونه فشار را به بخش 
خصوصی وارد س��ازند درحالی که هم��واره دولت بزرگ ترین بدهکار بخش 
خصوصی، پیمانکاران و بانک ها بوده اس��ت و همواره مطالبات پیمانکاران و 
فعاالن بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می اندازد و از دیگر سو 
برای دریافت مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض، حقوق دولتی و جرائم 
و ... چندجانبه به بخش خصوصی فش��ار می آورد، همچنین برخی دولت ها 
نیز برای تأمی��ن نقدینگی موردنیاز خود دس��ت در جیب بانک مرکزی و 
ش��بکه بانکی می کند که نتایج گاها غیرقابل جبرانی را برای کش��ور به بار 
می آورند. طبق برآوردی که تا انتهای مهر س��ال 97 صورت گرفته اس��ت 
حجم بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی به سیستم بانکی 297 هزار 
میلیارد تومان بوده است، بنابراین دولتی که خود باوجود در دست داشتن 
منابع عظیم، از تأمین مالی برنامه های خود ناتوان اس��ت و به استقراض از 
سیستم بانکی روی می آورد، تمام فشار را به بخش خصوصی وارد می کند تا 
بلکه برخی ضعف های خود را بتواند در لوای برگزاری مناقصات، جبران کند. 
تمام دولت ها با شعار کوچک سازی دولت و اجرای بند »ج« روی کار آمدند، 
اما متأسفانه دولت نه تنها کوچک نشد بلکه طبق آمارها، تنومندتر هم شد. 
برمبنای بند ج اصل 44 قانون اساس��ی باید تغییر نقش دولت از مالکیت و 
مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت اتفاق بیفتد و 
توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت 
رقابت کاالها در بازارهای بین المللی انجام گیرد، لذا براساس این اصل، باید 
خصوصی س��ازی در کشور مطابق قانون و به طورجدی پیگیری شود و تنها 
به تغییر مالکیت ختم نش��ود و انتقال مدیریت را هدف قرار دهد. می توان 
با برون س��پاری مدیریت واحدهای اقتص��ادی دولت به بخش خصوصی، از 
واگذاری ها، دوجانبه منتفع ش��د اول ازهمه می توان از تجربه و توانایی های 
بخش خصوصی که همواره با بودجه های محدود توانسته است قامت خود را 
در بازار آشفته داخلی و بین المللی ایستاده نگاه  دارد، استفاده کرد. همچنین 
می توان با اخذ مالیات از این واحدها، درآمد قابل اطمینان تری را نسبت به 
درآمدهای نفتی برای دولت به ارمغان آورد، اما این درآمد مستلزم همراهی 

دولت با بخش خصوصی است که بدنه ای نحیف و شکننده دارد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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رئیس کل بانک مرکزی:
تالش آمریکا برای تأثیرگذاری بر بازار ارز 

خنثی می شود
رئیس کل بانک مرکزی، تالش آمریکا برای برگزاری همایش ضد ایرانی 
در لهستان را ناشی از ناامیدی آمریکایی ها از اقدامات شان علیه ایران خواند 
و گفت که تالش این کشور برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی خواهد شد.
عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به 
اینک��ه دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علی��ه ملت ایران را آغاز 
کرده است، گفت: اعالم اجماع بین المللی علیه ایران آن هم در ضعیف ترین 
کش��ور اروپایی، ادعای عدم تمدید معافیت های نفتی آن هم بعد از سابقه 
قبلی عقب نش��ینی از اینکه قبال می خواست صادرات نفت ایران را به صفر 
برس��اند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی از ناامیدی آمریکایی ها از مؤثر شدن 

اقدامات آنها علیه ایران است.
وی افزود: ش��روع و شتاب گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، 
چی��ن و تصمی��م به توس��عه مبادالت و تج��ارت با ترکیه، عراق و س��ایر 
همس��ایگان در کنار ذخایر مطلوب و حضور مؤثر بان��ک مرکزی در بازار 
ارز، یکب��ار دیگر تالش دولت آمریکا برای تأثیرگذاری بر بازار ارز را خنثی 

خواهد ساخت.
به  گفته همتی، طرح شایعات علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است 

و هوشیاری مردم را می طلبد.
گفتنی است دولت آمریکا به دنبال برگزاری همایش ضد ایرانی است که 

لهستان میزبانی آن را برعهده گرفته است.

به رغم بخشنامه تازه بانک مرکزی
احراز هویت مشتریان در پرداخت موبایلی 

هنوز اجرایی نشده
روز گذشته برخی رسانه ها به نقل از شرکت های خدمات پرداخت اعالم 
کردند که بانک مرکزی بخشنامه ای را برای انطباق هویت صاحبان حساب 
و ش��ماره تلفن همراه در پرداخت های موبایلی صادر کرده و این شرکت ها 
ملزم شده اند در احراز هویت مشتریان، این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

در این زمینه، معاون نظارت و توسعه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت )شاپرک( معتقد است: طرح انطباق دارنده سیم کارت و حساب بانکی 

در پرداخت های مبتنی بر تلفن همراه هنوز اجرایی نشده است.
مهدی طوبایی در گفت وگو با ایرنا، گفته است: طبق این بخشنامه برای 
کنترل هویت مشتریان باید سیم کارتی که نرم افزار پرداخت موبایلی روی 

آن نصب می شود به نام فردی باشد که از کارت بانکی استفاده می کند.
او ه��دف از این کار را کاس��تن از کالهبرداری ها دانس��ت و گفت: این 
بخش��نامه و الزام بانک مرکزی براساس دس��تور مراجع قضایی و با هدف 

افزایش امنیت در پرداخت ها بوده است.
طوبایی تاکید کرد: اجرای این بخشنامه نیاز به زیرساخت هایی دارد که 
هنوز فراهم نشده است. به محض آنکه انجام شود، این شیوه در دستور کار 
قرار می گیرد و افراد باید از سیم کارت هایی برای پرداخت موبایلی استفاده 
کنند که سند آن به نام شان صادر شده باشد. برای آماده سازی زیرساخت ها 
به ش��رکت های پرداخت اعالم شده که زمینه های الزم را برای اجرای این 
بخش��نامه فراهم کنند. »ای��ن کار اکنون در مراحل فنی ب��وده و اجرایی 
نش��ده است.« معاون ش��رکت ش��اپرک تاکید کرد: به طور حتم با فراهم 
شدن زیرساخت ها و آماده س��ازی کار، اطالع رسانی های الزم برای تعیین 
تکلیف آن دسته از مش��تریانی که شماره سیم کارت و حساب بانکی آنها 
یکی نیست، انجام می شود و مردم در این زمینه نباید نگرانی داشته باشند.

گفتنی است گزارش شاپرک در آذرماه امسال نشان می دهد 5.94درصد 
از تراکنش های بانکی با اس��تفاده از ابزارهای موبایلی و 5.56درصد توسط 
ابزاره��ای اینترنتی انج��ام می ش��ود؛ 88.49درصد باقیمان��ده در اختیار 

پایانه های فروشگاهی است.

شمارش معکوس برای ماه شمار شدن سود 
سپرده های بانکی

شمارش معکوس برای تغییر شرایط سپرده گذاران در بانک ها آغاز شده 
است.  به گزارش خبرآنالین، حاال بانک ها کم کم آماده اجرای شیوه جدید 
پرداخت س��ود به سپرده گذاران می شوند؛ سودهایی که تا دیروز روزشمار 

بودند، تغییر ماهیت داده و ماه شمار خواهند شد.
 این اتفاق هرچند برای سپرده گذاران چندان اتفاق تاثیرگذاری نیست، 
اما در بلندمدت می تواند ترکیب سپرده ها را دستخوش تغییر کند البته این 

تغییر الزاماتی دارد که در شرایط فعلی در دسترس نیست.
 پیش از این اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تاکید کرده بود که میل به 

سپرده گذاری به صورت کوتاه مدت افزایش یافته است.
 هرچند س��ود سپرده های کوتاه مدت 10درصد تعیین شده است، اما با 
این حال برخی بانک ها ش��رایط ویژه ای را برای سپرده گذاران ش��ان فراهم 
می کردن��د و ب��ا پرداخت س��ودهایی باالتر از این رقم؛ فاصله میان س��ود 
بلندمدت و کوتاه مدت را از میان برداشته بودند. از راه رسیدن موج تورمی، 
در دس��ترس قرار گرفتن نقدینگی را به مولفه ای مهم برای سپرده گذاران 
تبدیل ک��رد.  در این حالت بس��یاری از س��پرده گذاران ترجیح می دادند 
پول های خود را در حساب های کوتاه مدت شان نگهداری کنند تا دسترسی 
به آن برای شان تسهیل شود. ریزش ارزش پول تبدیل نقدینگی را به امری 
عادی در ماه های اخیر بدل کرده است. تبدیل نقدینگی به طال و سکه و ارز 
و مسکن و ... این روزها در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایه های خرد 
قرار گرفته است.  این همه ماجرا نبود. طبق قواعد تعیین شده پرداخت سود 
به صورت روزش��مار بود و بانک به ازای هر روز ماندگاری پول در حساب، 
س��ودی را به س��پرده گذار پرداخت می کرد حاال اما قرار است پولی که در 
طول ماه برداشت می شود مشمول پرداخت سود، چه 10درصد و چه باالتر 
نباشد. اتفاقا پولی که انتهای ماه در حساب دوام می آورد، تنها پولی است که 
سود بدان تعلق خواهد گرفت.  بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط 
غیرتورمی این تصمیم پول ها را به حس��اب های بلندمدت سوق می دهد، 
ام��ا در موقعیت تورمی ایران که ارزش پول در حال کاهش اس��ت، دامنه 
نوسان هنوز مهار نشده، نمی توان چنین انتظاری را داشت.  بر این اساس 
به نظر می رس��د سود اصلی در شرایط کنونی از آن بانک هایی باشد که با 
کاهش شدید بار روبه رو می شوند. بار سنگین سود بر شانه های شان.  احمد 
حاتمی یزد می گوید: بانک های ایران بیش از درآمد خود س��ود می دهند و 
در حقیق��ت این اقدام می تواند از میزان زیان بانک ها بکاهد. وی می گوید 
کاهش زیان بانک ها در نهایت کاهش زیان س��پرده گذاران را در پی دارد و 

امکان اصالح ساختارهای بانکی را فراهم می کند.

خبرنــامه

فرصت امروز: براس��اس بخش��نامه جدید بانک مرک��زی، تراکنش های 
موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی 
یکی باش��د. بانک مرکزی در تازه ترین اطالعیه خود تاکید کرده است که 
تراکنش های موبایلی باید به نحوی انجام ش��ود که نام صاحب سیم کارت 
و کارت بانکی یکی باش��د، بنابراین افرادی که قصد تراکنش های موبایلی 
دارند باید سیم کارت ش��ان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده 

کنند که به نام خودشان باشد.
همچنین در همین ارتباط، شبکه کانون های تفکر ایران در نامه ای به بانک 
مرکزی، پیشنهاداتی را برای شفاف سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور 
مطرح کرد. شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با ارسال نامه ای به عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک های 
تضمین شده بانک ها در چرخه معامالتی کشور و همچنین اتصال کارت های 
بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن 
به میزان 100 میلیون تومان در روز تشکر کرد و در ادامه پنج پیشنهاد عملیاتی 

برای ساماندهی تراکنش های بانکی ارائه کرد.
اتخ��اذ رویکرد »هر معامله، یک تراکن��ش« و حذف ابزارهای معامالتی 
غیرشفاف، اتخاذ رویکرد »شفافیت به جای محدودیت« برای تراکنش های 
با حجم باال، ایجاد مسیر ش��فاف بدون محدودیت برای فعاالن اقتصادی، 
ایجاد گزینه های محدود برای بخش »بابت« در سیس��تم پرداخت س��اتنا 
و پایا و همچنین محدودتر کردن س��قف تراکن��ش افراد عادی مبتنی بر 
تاریخچه تراکنش افراد، ازجمله پنج پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران 

برای شفاف سازی بیشتر و موثرتر جریان پول است.
به نوش��ته شبکه کانون های تفکر ایران، یکی از مهم ترین چالش های 
س��اختاری اقتصاد کشور پس از گذش��ت چهار دهه از انقالب اسالمی، 
نبود ش��فافیت به وی��ژه در بخش پولی و بانکی اس��ت. در حال حاضر 
اشراف اطالعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. 
در این ش��رایط ارائه هرگونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد 
دارای اث��ر معکوس خواهد بود. ضرورت ش��فافیت جریان گردش پول، 
علی رغم اختالف نظرهای موجود در زمینه سیاس��ت های پولی، تقریبا 
مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه 
طوالنی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و 
افزایش روزافزون هزینه انجام معامالت غیرشفاف نیز موید این مطلب 
است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معامالت مبتنی 
بر تراکن��ش بانکی اتفاق می افتد و تمام��ی تراکنش های بانکی نیز در 
بس��تر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کامال 

دست یافتنی است.
ش��بکه کانون های تفکر ایران س��پس با بیان این مقدمه، دو اقدام اخیر 
بانک مرکزی به منظور ش��فاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی 
در اصالحات س��اختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول است، بسیار 
ارزشمند و شایسته تقدیر دانس��ت و نوشت: ویژگی مهم این اقدامات آن 
است که بدون ایجاد محدودیت اساسی برای فعالیت های مولد، فعالیت های 

غیرمولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.
حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک های تضمین شده بانک ها

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک های تضمین شده 
بانک ها در چرخه معامالتی کشور است. با توجه به اینکه معامالت انجام شده 
از طریق چک های تضمین شده بانک ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار 
معامله به عنوان یکی از مطلوب ترین ابزارهای معامالتی برای سوداگران و 
سفته بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می شد. حذف این 

نوع ابزارهای معامالتی غیرش��فاف، نقل و انتقال در معامالت را به س��مت 
استفاده از تراکنش بانکی سوق می دهد که امکان رصد جریان پول توسط 

بانک مرکزی را ایجاد می کند.
محدود و شفاف کردن تراکنش های بانکی افراد حقیقی

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و ش��فاف کردن تراکنش های بانکی افراد 
حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز 
از طریق حساب های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش های با حجم و سرعت 
باال کرده و موجب التهابات ش��دید بازار می شوند. اتصال کارت های بانکی 
یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن 
به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می ش��ود س��وداگران و دالالن 

نتوانند هرگونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.
در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیررسمی حاکی از اجاره 
حساب های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش های خود 
دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود 
یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد 
مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج »بابت« در 
تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا گامی اساسی 

در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.
در ادام��ه این نامه، ش��بکه کانون ه��ای تفکر ایران )ایتان( در راس��تای 
شفاف سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور، چند پیشنهاد به بانک 
مرکزی داده است؛ این پیشنهادها در بخش اول ناظر به سیاست هایی است 
ک��ه رویکرد فعلی بانک مرک��زی را تکمیل می کند و در بخش دوم، توجه 
به ابزارهای بانک مرکزی اس��ت که به واسطه آنها بانک ها ملزم به رعایت 

دستورات بانک مرکزی خواهند بود.
پیش��نهادهای این ش��بکه در بخش نخست ش��امل اتخاذ رویکرد »هر 
معامله، یک تراکنش« و حذف ابزارهای معامالتی غیرشفاف، اتخاذ رویکرد 
»شفافیت به جای محدودیت« برای تراکنش های با حجم باال، ایجاد مسیر 
ش��فاف بدون محدودیت برای فعاالن اقتصادی، ایجاد گزینه های محدود 
برای بخش »بابت« در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر 

کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد است.
اتخاذ رویکرد »هر معامله، یک تراکنش« و حذف ابزارهای 

معامالتی غیرشفاف
تاکنون بسیاری از معامالت از طریق ابزارهای غیرشفافی مانند چک های 
تضمین شده بانک ها، چک های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام 
و امثال آن انجام می شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزارها حذف 
و با ابزارهای ش��فاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به 
س��متی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با 

آن در سیستم بانکی باشد.
اتخاذ رویکرد »شفافیت به جای محدودیت« برای تراکنش های 

با حجم باال
از آنجا که یکی از مالحظات جدی سیاس��ت های اعمالی آن اس��ت که 
کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد س��الم در اقتصاد بگذارد. 
ضروری اس��ت بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به س��متی 
حرک��ت کند که تمام��ی تراکنش های با حجم باال توس��ط اف��راد بدون 
محدودیت انجام شوند، ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه 
شفاف شوند. الزم به ذکر است مساله کندشدن نقل و انتقاالت مالی یکی 
از دس��تاویزهای جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح های بانک 

مرکزی خواهد بود.

ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعاالن اقتصادی
برخ��ی از فعاالن اقتصادی که دارای گردش حس��اب باالیی هس��تند؛ 
ممکن است با ایجاد چنین محدودیت هایی در سقف تراکنش های خود، با 
مش��کالتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می شود 
مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می تواند 
افتتاح حساب هایی تحت عنوان حساب »شغل-شرکت« باشد که در این 
حس��اب، تراکنش ها هیچ محدودیتی ندارند، اما کلی��ه تراکنش های این 

حساب ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.
ایجاد گزینه های محدود برای بخش »بابت« در سیستم پرداخت 

ساتنا و پایا
به منظور ایجاد زیرس��اخت های اولیه شفافیت تراکنش های بانکی الزم 
است ضمن اجباری ش��دن درج »بابت« در پرداخت های پایا و ساتنا افراد 
مقید به انتخاب گزینه های محدودی در ش��رح »بابت« باش��ند تا از تولید 

اطالعات اشتباه جلوگیری شود.
محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه 

تراکنش افراد
پیشنهاد می شود سقف تراکنش های غیرش��فاف افراد از حالت یکسان 
خارج ش��ده و س��قف تراکنش مجاز فرد تابع��ی از تاریخچه تراکنش های 
حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر 

افراد را اجاره و برای فعالیت های ناسالم خود از آن استفاده کنند.
ابزارهای ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

اما بخش دوم بس��ته پیشنهادی شبکه کانون های تفکر ایران به ابزارهای 
ایج��اد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرک��زی اختصاص دارد. رویکرد 
فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت های اقتصادی تنها در 
صورتی اصالحات اقتصادی را به بار می آورد که توسط بانک ها رعایت شود. 
ب��ا توجه به اینکه بانک ها همانند س��ایر بنگاهای اقتصادی بیش از هر چیز 
منافع خود و مش��تریان خود را م��ورد توجه قرار می دهند این امکان وجود 
دارد که در انجام دس��تورات و قواع��د بانک مرکزی کوتاهی کنند، بنابراین 
بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک ها را ملزم به تبعیت از 
سیاست های خود کند. برخی از این ابزارها در ادامه بیان شده است. استفاده  
بانک مرکزی از این ابزارها هزینه  زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را 
به شدت کاهش می دهد. البته استفاده از این ابزارها باید از محدودیت های 

کم و محدود شروع و در صورت ادامه  تخلف توسط بانک، تشدید شود.
* محدودیت دسترس��ی به سیستم ش��تاب: مهم ترین خدمتی که یک 
بانک ارائه می دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگهداری پول اس��ت. 
محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه  این 

خدمات، هزینه های زیادی برای بانک دارد.
* محدودیت س��قف س��اتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای 
پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می شود و 

پرداخت های بیشتر از این سقف تسویه نمی شود.
* محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای 

کلر کردن چک بانک های دیگر محدود می شود.
* محدودیت در سیستم ش��اپرک: در حال حاضر پرداخت های صورت 
گرفته با اس��تفاده از سیستم ش��اپرک با 24 ساعت تاخیر به حساب افراد 

واریز می شود. برای بانک های متخلف می توان این زمان را افزایش داد.
* محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به 

قانون جدید چک
* محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک های متخلف.

با دستور بانک مرکزی تراکنش موبایلی محدود شد

۵ پیشنهاد عملیاتی برای ساماندهی تراکنش های بانکی

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت روند خروج 
سرمایه از کشور تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی متوقف شد.

 محمدرضا پورابراهیمی، در گفت وگو با خبرآنالین، افزود: بررسی ها نشان 
می دهد روند خروج سرمایه از ایران تحت تاثیر سیاست های اتخاذشده از 
سوی بانک مرکزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی به رقم ناچیزی 

رسیده و حتی می توان به جرات از توقف این روند صحبت کرد.
 وی با تاکید بر اینکه توقف خروج سرمایه می تواند شرایط را برای ایجاد 
ثب��ات در اقتصاد ایران فراهم کند، ادامه داد: متاس��فانه تحت تاثیر بحران 
ارزی، میلیاردها دالر س��رمایه از کشور خارج شد که این وضعیت خود در 

تشدید بحران ها به شدت تاثیرگذار بود و فضای جامعه را ملتهب کرد.
 او در پاسخ به این سوال که دقیقا چه میزان سرمایه از کشور خارج شده 
است؟ ادامه داد: این را باید با توجه به ترازنامه های بانک مرکزی استخراج 
ک��رد و البته این نه��اد بهتر از هر نهاد دیگ��ری می تواند در این خصوص 
اطالعات بدهد، اما برآوردهای ما نشان می دهد در مقطعی 20 میلیارد دالر 

س��رمایه ارزی از ایران خارج ش��ده است و حتی برخی آمار رقمی بیش از 
این را نیز نشان می دهند.

محمدرضا پورابراهیمی پی��ش از این تاکید کرده بود: خروج این میزان 
س��رمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم 

اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر کارکرد 
سامانه نیما گفت: سامانه نیما می تواند بسیاری از مشکالت موجود در این 
حوزه را برطرف کند. در واقع سامانه نیما همان پورتال ارزی است که دولت 

دهم قرار بود راه اندازی کند.
وی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج س��رمایه از کش��ور اتفاقات رخ داده 
در حوزه  ارز اس��ت، ادامه داد: بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت 
بیشتری بر بازار ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی 
و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه ای 

کشور را به دنبال داشته و به معنای خروج ارز از کشور است.

 پورابراهیم��ی با اش��اره به روند کنونی حاکم بر ب��ازار ارز گفت: به نظر 
می رس��د دامنه بحران جمع شده اس��ت و این وضعیت بازگشت ثبات را 

امکان پذیر خواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با حذف چهار صفر از پول ملی 
موافق هستید یا خیر؟ گفت: من این اقدام را بسیار مثبت می دانم چراکه 

حذف چهار صفر می تواند روند مبادالت در ایران را تسهیل کند.
 وی در توضی��ح این مطلب افزود: اما بای��د افکار عمومی را متوجه این 
موضوع کرد که این اقدام تاثیری بر مولفه تورم، رش��د اقتصادی و ... ندارد 
و تنها نحوه محاس��بات پولی در داخل و خارج از کش��ور را ساده می کند. 
وی گفت: »چنین اقدامی بی تردید می تواند زمینه را برای تسهیل مراودات 
و بازگش��ت جایگاه پول ملی در محاس��بات بین المللی فراهم آورد. الیحه 
حذف چهار صفر از پول ملی از س��وی بانک مرکزی به دولت ارائه ش��ده 
اس��ت. همتی تاکید دارد اجرایی ش��دن این روند حداقل دو سال به طول 

خواهد انجامید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف روند خروج سرمایه خبر داد

خروج بیش از 20 میلیارد دالر سرمایه از ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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بیش از 20 صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه )VC( در دو سال اخیر 
ب��ه اداره نهاده��ای نوین مالی فراب��ورس ایران درخواس��ت دادند تا برای 
تاس��یس، موافقت اصولی بگیرند، اما اکثر ای��ن صندوق ها پس از گرفتن 
موافقت اصولی خالی ماندند و حدود شش صندوقی که پذیره نویسی شدند 
و توانس��ته اند مبالغ اندکی را جذب کنن��د، تقریبا تمامی منابع خود را یا 
در بانک س��پرده گذاری کرده اند یا اوراق با درآمد ثابت خریده اند و س��ود 
بانکی و اوراق به حس��اب هی��ات مدیره و مدیر صندوق رفته اس��ت. این 
اتفاق در حالی می افتد که این صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر در 
آگهی پذیره نویس��ی خود اعالم می کنند ک��ه می خواهند منابع خود را در 

شرکت های نوپا با ریسک باال سرمایه گذاری کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بس��یاری از کارشناس��ان درباره علت پش��یمانی 
س��رمایه گذاران از س��رمایه گذاری در ش��رکت های پرریس��ک ب��ه نحوه 
ارزش گذاری اس��تارتاپ ها توس��ط برخی از مالکان آنها اش��اره می کنند و 
معتقدند ارزش گذاری های صورت گرفته توسط استارتاپ ها فاقد توجیه و 

منطق اقتصادی است.
بس��یاری از  فعاالن این ح��وزه  معتقدند روند بازی ه��ای ارزش گذاری 
طی س��ال های گذشته ضربه ای بزرگ به اکوسیس��تم استارتاپی کشور و 
فعاالن آن زده و می تواند بازار سرمایه را هم تحت تاثیرات مخرب قرار دهد 
چرا که عده ای با هدف کسب سودهای نامتعارف سعی در ارزش گذاری های 
غیرواقعی و رس��انه ای کردن آن را داش��تند و این موضوعات س��بب شده 
سرمایه گذاران نس��بت به ارزش گذاری های صورت گرفته بی اعتماد باشند 
و حت��ی از س��رمایه گذاری در صندوق های خطرپذیر پش��یمان ش��وند و 
ترجیح دهند منابع صندوق های خطرپذیر در بانک ها و اوراق کم ریس��ک 
س��رمایه گذاری شود. به همین علت است که امروزه بخشی از اکوسیستم 
اس��تارتاپی به نهادهای حاکمیتی و نظارتی معترض هس��تند و می گویند 
دلیل اصلی وضع نامناس��ب این کس��ب و کارها، عدم نظارت و برخورد با 
چنین مس��ائل و رفتارهای سوداگرانه ای بوده است. موضوع دیگر اینکه به 
گفته مسئوالن، اکوسیستم استارتاپی تابه حال نتوانسته ایده های نوآورانه 
داشته باشد و عمده سرمایه گذاری های صورت گرفته صرفا روی کپی کسب 
و کارهای موفق کشورهای غربی بوده و دلیل موفقیت این کسب و کارهای 
کپی عمدتاً به دلیل بس��ته بودن بازار کشور یا محدودیت هایی بوده است 

که به دلیل مسائل مختلف در کشور به وجود آمده است.
در همی��ن زمینه، فردین آقا بزرگی کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره 
ب��ه پش��یمانی ع��ده ای ک��ه در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری خطرپذیر 
سرمایه گذاری کرده اند، گفت: سرمایه گذاران در این صندوق ها، پروژه های 

موجود را غیراقتصادی برآورد و در نتیجه با منابع آنها اوراق با درآمد ثابِت 
بدون ریسک خریداری کردند.

آقابزرگ��ی درب��اره اه��داف س��رمایه گذاران خطرپذیر برای تاس��یس 
صندوق هایی که دو سال است عمدتا خالی مانده اند، گفت: یکی از دالیل 
تاسیس این صندوق  سرمایه گذاری خطرپذیر، موضوِع برندینگ برای مدیر 
این صندوق ها یا ارکان متولی تاس��یس این صندوق ها است. حتی برخی 
برای داشتن برندینگ حاضر هس��تند صندوق سرمایه گذاری جسورانه با 

موجودی صفر داشته باشند که صرفا برند خود را پررنگ کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پاسخ به اینکه چرا منابع اندکی که در 
صندوق های خطرپذیر س��رمایه گذاری ش��ده در نهایت از اوراق با درآمد 
ثابت س��ر درآورده، گفت: اغل��ب پروژه هایی که ب��رای راه اندازی نیازمند 
تامین مالی از طریق صندوق های خطرپذیر هستند در غالب تئوری هایی 
اس��ت که متاسفانه به علت س��از و کار نامناسب توجیه اقتصادی ندارند و 
سرمایه گذاران بعد از سرمایه گذاری در این صندوق ها و بالفاصله بعد از ارائه 

طرح اولیه متوجه این موضوع می شوند.
آقابزرگی با اش��اره به سال های گذشته، گفت: سابقا در بازار سرمایه هم 
پروژه هایی وجود داشت که سرمایه گذاران بعدها متوجه می شدند که این 
پروژه صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه پول هایی که قرار بود در آن پروژه ها 
سرمایه گذاری شود را مستقیما در بانک می گذاشتند و سود حاصل از آن را 
می گرفتند. عمده دلیل اینکه منابع صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 

در بانک یا اوراق رفته نیز همین موضوع است.
گران شدن خودرو بازار سهام شان را هم تکان داد

اما در دومین روز هفته، نمادهای پتروشیمی و پاالیشی در کنار تعدادی 
از نمادهای خودرویی و فلزی بیشترین تاثیر را روی نوسانات شاخص های 
بورس داشتند. گران ش��دن رسمی قیمت خودروها یکی از دالیل افزایش 

قیمت سهم های این گروه است.
براس��اس این گزارش، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار ته��ران، 436 واحد افت کرد و ب��ه رقم 164 هزار و 493رس��ید. 
همچنین ش��اخص کل هم وزن برخالف نماگر اصل��ی 177 واحد افزایش 
یافت و عدد 28 هزار و 803 را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور 
135 واح��د کاهش یافت و تا تراز  179 هزار و 463 پایین رفت. عالوه بر 

اینها شاخص بازار اول و دوم 136و 1900 واحد  پایین رفت.
برخی از نمادها در گروه پتروشیمی، پاالیشی و فلزی بیشترین تالش را 
کردند تا شاخص کل در سطح پایین تری بایستد. از جمله آن می توان به 
معامالت سهام در شرکت های پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری نفت و گاز 

و پتروشیمی تامین، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران نام برد. هر 
یک از شرکت های یادش��ده به ترتیب 128، 105، 101 و 79 واحد تاثیر 

کاهنده روی نماگرهای بازار سهام داشتند.
در عین حال نمادهایی در گروه خودرویی، فلزی در کنار برخی از بانک ها 
سعی کرده است که شاخص های بازار را در تراز باالتری قرار دهد. از جمله 
این نمادها می توان به س��ایپا، فوالد مبارک��ه اصفهان، بانک ملت  و فوالد 
خوزستان اشاره کرد که هر یک به ترتیب 82، 77 و 43 و 37 واحد تاثیر 

افزاینده روی شاخص داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی بیشتر سهم ها با کاهش قیمت روبه رو شدند 
و این کاهش قیمت اکثرا حدود دو و نیم درصد بود. هرچند که تعدادی نیز 
کمتر از یک درصد افت کرده اند و نمادهایی همچون پتروش��یمی شازند، 
گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش 

قیمت روبه رو بوده اند.
اما خودرویی ها عمدتا با رش��د فزاینده قیمت مواجه ش��دند که یکی از 
دالیل آن را می توان گران ش��دن قیمت خودروها دانس��ت؛ به طوری که 
عمده نمادهای ش��اخص در این گروه با بی��ش از 4درصد افزایش قیمت 
روبه رو شدند. همچنین در گروه فلزات اساسی قیمت  سهم ها عمدتا کمتر 
از 2درصد نوس��ان به س��مت باال یا پایین داشت در این گروه 65 میلیون 

سهم به ارزش حدود 28 میلیارد تومان معامله شد. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 447 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 2میلیارد سهم و اوراق مالی طی 
171 هزار و 584 نوبت بود. شاخص کل فرابورس نیز با افت 7.96 واحدی 
روبه رو شد و به رقم هزار و 933 رسید. ارزش معامالت این بازار رقم 342 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به عدد 817 میلیون س��هم 

و اوراق مالی رسید.

عقب نشینی 436 واحدی شاخص بورس در دومین روز هفته

سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در صندوق های خطرپذیر پشیمان شدند

با گذشت چند ماه از تشکیل بورس نفت چهارشنبه هفته گذشته شورای 
پول و اعتبار با تصویب مقررات »بازار متش��کل ارزی« راه را برای تأسیس 
ب��ورس ارز هموار کرد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناس��ان مهم ترین هدف 
آن جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت ارز و تعیین قیمت از سوی دالالن 
است. قرار است غیر از معامالت حواله های ارزی، معامالت نقدی انواع ارزها 
هم در این بازار انجام ش��ود. در گام نخس��ت معامالت نقدی ارز، از طریق 
یک سامانه معامالتی که بازار سرمایه در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد، 
انجام می شود و بعد از آن معامالت حواله های ارزی در قالب بازار معامالت 
آتی ارز انجام خواهد ش��د. البته مس��ئول اصلی معامالت ارزی، صرافی ها 
هس��تند که در قالب کارگزاران بورس ارز این معامالت را مدیریت و بانک 

مرکزی بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد.
شورای پول و اعتبار در شرایطی تشکیل بورس ارز را تصویب کرده است 
که رئیس جمهور در زمان تحویل الیحه بودجه سال آینده در مجلس اعالم 
کرد که در خردادماه س��ال جاری )پیش از جه��ش ناگهانی قیمت دالر( 
ذخیره اس��کناس دالر کشور صفر بوده اس��ت و از سوی دیگر پیش بینی 
می ش��ود با تمدید نش��دن مهلت خرید نفت ایران از س��وی هشت کشور 
توس��ط آمریکا از ابتدای س��ال آینده بازهم کشور با کاهش ذخایر ارزی و 

بی ثباتی بازار روبه رو شود.
تالش برای تش��کیل بورس ارز به چند ماه گذشته ختم نمی شود بلکه 
چند س��الی اس��ت که بحث بر سر آن ش��کل گرفته و موافقان و مخالفان 
بس��یاری دارد و به نظر می رس��د که این بار تالش رئیس کل جدید بانک 
مرکزی عبدالناصر همتی باعث ش��ده تا اعضا شورای پول و اعتبار به یک 
جمع بندی رس��یده و به این موضوع رأی مثبت دهند. طرح تأسیس بازار 
متش��کل ارزی )بورس ارز( در س��ال های 1390 و 1391 هم که کشور با 
جهش ناگهانی ارز روبه رو شد به صورت جدی مطرح ولی درنهایت بی نتیجه 

باقی ماند.
چرا بورس ارز مهم است؟

به اعتقاد کارشناسان کشف قیمت برمبنای حجم واقعی عرضه و تقاضا، 

شفاف شدن بازار ارز مبتنی بر واقعیت های اقتصادی و بازار، مدیریت بازار 
ارز، ساماندهی عرضه و تقاضا و کسب اطالعات دقیق از شرایط بازار ازجمله 
مهم ترین اهداف شکل گیری بورس ارز است. دبیرکل کانون صرافان گفته 
اس��ت: »با تشکیل بازار متش��کل، معامالت ارزی، قیمت گذاری و فعالیت 
ش��فاف و واقعی مش��ابه بازار سرمایه خواهد ش��د.« همچنین در مصوبه 
شورای پول و اعتبار هم آمده است: » بازار متشکل معامالت ارزی باهدف 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل می شود تا ارزها در 
آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در 

بستر الکترونیک معامله شوند.«
رض��ا ترکاش��وند، دبیرکل کانون صراف��ان با بیان اینکه، بازار متش��کل 
معامالت ارز مرجع تعیین نرخ می ش��ود، گفت: مکانیسم قیمت گذاری در 
این بازار برمبنای عرضه و تقاضای اولیه اس��ت و براس��اس بزرگان بعدی 
در ب��ازه زمانی مش��خص، قیمت تعیین می ش��ود و ه��ر صرافی می تواند 
عرضه کننده یا متقاضی اولیه باشد. در این  بین البته برخی از کارشناسان 
معتقدن��د هدف گذاری ها و وعده هایی که مس��ئوالن بان��ک مرکزی برای 
کارایی بورس ارز اعالم می کنند تنها روی کاغذ عملیاتی است و در واقعیت 
اتفاق دیگری رخ خواهد داد. مثاًل آنها معتقدند در ش��رایطی که دولت در 
بازار ارز قیمت گذاری ها را انجام می دهد و مهم ترین بازیگر این بازار است 
چگونه می توان انتظار داشت که در بورس ارزی و نسبت به عرضه و تقاضا 

قیمت گذاری صورت گیرد.

با تصویب شورای پول و اعتبار راه ایجاد بورس ارز هموار شد

بازار ارز شفاف می شود
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یکی از قسط ها پرداخت نشد
حواشی به آلومینیوم المهدی لبخند زد

با اینکه در س��ال های گذش��ته مراجع قضایی رای بر درس��تی واگذاری 
آلومینی��وم المهدی داده اند و در دادگاه تجدیدنظر نیز این رای تایید ش��ده 

است، همچنان عده ای به واگذاری این بنگاه اعتراض دارند.
به گزارش ایس��نا، در س��ال های گذش��ته تعدادی از نمایندگان مجلس 
از س��ازمان خصوصی س��ازی به علت آنچ��ه اهمال در واگ��ذاری آلومینیوم 
المهدی صورت گرفته بود، ش��کایت کردند. آنها معتقد بودند که س��ازمان 

خصوصی سازی، آلومینیوم المهدی را ارزان واگذار کرده است.
این شکایت در ابتدا به دیوان عدالت اداری انجام شد اما با توجه به اینکه 
هیات داوری، مرجع قضایی رسیدگی به شکایات از سازمان خصوصی سازی 
است، این شکایت را وارد ندانست و اعالم کرد که »باید به هیات داوری این 

شکایت انجام شود.«
پ��س از این اتفاق، تعدادی از نماین��دگان مجلس نهم به هیات واگذاری 
شکایت کردند اما در نهایت هیات واگذاری رای را به نفع سازمان خصوصی 
سازی داد و اعالم کرد که »قیمت گذاری به درستی صورت گرفته است.« این 
افراد پس از رای هیات داوری به دادگاه تجدید نظر هم ش��کایت کردند، اما 
در نهایت دادگاه تجدیدنظر با اشاره به رای هیات واگذاری که مرجع قضایی 
رس��یدگی به شکایات علیه و له سازمان خصوصی س��ازی است بر درستی 
بودن رای هیات داوری تاکید کرد، به تازگی بعد از حدود دو س��ال خریدار 
آلومینیوم المهدی به علت شرایط اقتصادی حال حاضر، مقداری از تعهداتش 
را انجام نداده و این موضوع سبب شده بار دیگر موضوع آلومینیوم المهدی 
در رس��انه ها پررنگ شود و آن افرادی که شکایت کرده بودند بار دیگر اقدام 

به اعتراض کنند.
اما در عین حال س��ازمان خصوصی س��ازی تاکید دارد که »برای چنین 
مواقعی قانون وجود دارد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون به این موضوع 
رسیدگی می کند.« سازمان خصوصی سازی می تواند از ابزارهای قانونی خود 
اس��تفاده کند و یک بار دیگر این بنگاه را به وکال��ت از خریدار واگذار کند. 
آنطور که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده »این کار در حال انجام و قرار 
اس��ت که آلومینیوم المهدی با وکالت واگذار ش��ود.« بخشی از عوامل عدم 
انجام تعهدات توسط خریدار به موضوع نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته 
بر می گردد، چراکه ظاهرا این خریدار باید ارز حاصل از آلومینیومی که صادر 
می کند را در سامانه نیما اظهار کند؛ موضوعی که سابق بر این وجود نداشت. 
در نتیجه یک متغیر جدید به مسئله ورود پیدا کرده و باعث به هم ریختن 
برخی از معادالت اقتصادی از جمله در واگذاری ها ش��ده است. این شرکت 
بدهی یورویی به یک شرکت خارجی داشته که مجموع آن 2.5 میلیون یورو 
است. گفته می شود که از طرفی این شرکت را الزام می کنند که ارز خود را 
در سامانه نیما اظهار کند و از طرفی باید برای پرداخت قسط خود از بازار آزاد 
ارز تهیه کند و این موضوع یکی از دالیل مهم در عدم انجام تعهدات خریدار 
است. س��ازمان خصوصی سازی در گذشته نیز گفته بود که درباره واگذاری 
آلومینیوم المهدی عجله ای نداش��ته و قبل از واگذاری چندین نوبت برایش 
مزایده برگزار کرده است، اما به علت اینکه در سال های گذشته قیمت پایه 
این بنگاه باال بود برای آن مش��تری پیدا نمی شد. همچنین در سال  1394 
که این ش��رکت واگذار شد، سازمان خصوصی سازی اعالم کرده بود که این 
شرکت حدود 480 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در نتیجه برای بسیاری 
خرید این بنگاه توجیه اقتصادی ندارد، اما در عین حال آلومینیوم المهدی در 
سال 1394 توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد، اما بعد از اعتراض ها 
نسبت به قیمت گذاری، برای این بنگاه قیمت گذاری جدید انجام شد و 100 

میلیارد تومان نسبت به قیمت گذاری قبلی با افزایش قیمت روبه رو شد.

دوشنبه
24 دی 1397

شماره 1241



افزایش 97.6درصدی سرمایه گذاری بخش 
صنعت

صدور پروانه بهره برداری تا پایان آبان ماه امسال در بخش صنعت، 38 هزار 
و 400 میلیارد تومان س��رمایه گذاری قطعی را در پی داشته که 97.6درصد 
بیشتر از مدت مشابه پارس��ال است. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از شاتا، براساس آمار منتشرشده، 3 هزار و 741 فقره پروانه بهره برداری 
صنعتی تا پایان آبان ماه امس��ال با س��رمایه گذاری 38 ه��زار و 436 میلیارد 
تومانی صادر شده است که برای 67 هزار و 529 نفر شغل ایجاد شد. مقایسه 
این اعداد با آمار مدت مش��ابه سال گذشته نش��ان می دهد که تعداد پروانه 
2.1درص��د، حجم س��رمایه گذاری 97.6درصد و میزان اش��تغال 6.9درصد 
افزایش یافته است. همچنین آمار صدور جواز تاسیس در بخش صنعت  رشد 
19.6درصدی را تجربه کرده اس��ت و آمار ها نشان می دهد که در این مدت، 
14 هزار و 642 فقره جواز تاس��یس صادر شد که براساس پیش بینی ها این 
تعداد جواز، منجر به سرمایه گذاری 161 هزار و 500 میلیارد تومانی در بخش 
صنعت می ش��ود و 59.6درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال گذشته است و 
342هزار و 741 شغل نیز ایجاد خواهد کرد. در همین مدت، در بخش اصناف  
260 هزار و 394 پروانه صادر ش��ده اس��ت که افزایش 7.7درصدی را نشان 
می دهد. اما بیش��ترین افزایش صدور مجوز و گواهی توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تا پایان آبان ماه امسال، به بخش تجارت الکترونیک اختصاص 
دارد. در ای��ن م��دت، 62 ه��زار و 169 گواهی امضا و 10 ه��زار و 467 نماد 
الکترونیک برای کس��ب و کار های اینترنتی صادر شده که به ترتیب 41.6 و 
24.6درصد رشد داشته است. در بخش معدن 675 فقره پروانه اکتشاف صادر 
ش��ده که نسبت به دوره قبل، 6.6درصد افزایش یافته است، اما در این بین، 
صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری در این بخش با کاهش روبه رو بوده 
است و صدور 335 فقره گواهی کشف و 375فقره پروانه بهره برداری در بخش 
معدن، به ترتیب 6 دهم و 25درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

ورود بنگاه های توسعه یافته در عرصه بین المللی
 چرا فعالیت تاجران کمرنگ شده است؟

عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی گف��ت بعد از انق��الب، بنگاه های 
توسعه یافته که توان رقابت با بازار های بین المللی را داشتند موفق عمل 
کردند. فاطمه مقیمی عضو هیأت  رئیس��ه ات��اق بازرگانی در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 40سالگی انقالب گفت: بعد از انقالب، 
بنگاه های توس��عه یافته که توان رقابت با بازار های بین المللی را داشتند 
موف��ق عم��ل کردن��د. وی با بیان اینک��ه از منظر کیفی��ت و قیمت در 
تولید توانس��تیم خوب عمل کنیم، اظهار کرد: بنگاه هایی که نتوانستند 
خ��ود را با بازار های بین المللی وفق دهند از بازار حذف ش��دند. مقیمی 
تصری��ح کرد: زمانی که تولید یا تولید صادرات محور انجام می ش��ود باید 
بس��تر صادراتی هم مهیا ش��ود که البته در این ام��ر با معضالتی روبه رو 
هس��تیم و متأسفانه نتوانستیم به جایگاه اصلی خود در این منظر دست 
یابیم. عضو هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی با بیان اینکه ورود به عرصه های 
بین المللی، انتظار غیرمعقولی نیست، افزود: زمانی می توانیم در عرصه های 
بین المللی ورود کنیم که بس��تر  و زیرساخت های حمایتی در این بخش 
وجود داش��ته باش��د، بنابراین بعد از 40سالگی انقالب، انتظار ما بیش از 
اینهاست درحالی که تحریم ها و به خصوص تحریم های داخلی توانست بر 
این موضوع تأثیرگذار باشد. مقیمی با بیان اینکه میزان بهره وری بنگاه ها 
نسبت به توانمندی ش��ان موفق نبوده است، گفت: انتظار می رود که اگر 
کس��ی بخواهد از کاالی ایرانی اس��تفاده کند باید خود آن کاال در بازار 
موجود باشد، این در حالی است که واردات مواد اولیه، یکی از مشکالتی 
اس��ت که توانس��ته محدودیت های ارزی در این امر به وجود آورد. عضو 
هیأت رئیس��ه ات��اق بازرگانی گفت: امیدواریم هم��ه بنگاه های اقتصادی 
بتوانند در عرصه های بین المللی ورود کنند، چراکه استفاده از تولید داخل، 

مستلزم واردات مواد اولیه است و باید به زودی این موضوع مرتفع شود.

پیشنهاد 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح سامانه های نوین آبیاری در سال 98

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی گفت برای اجرای س��امانه های نوین 
آبیاری در س��ال آینده وزیر جهاد کش��اورزی اختصاص 2 هزار و 400 
میلیارد تومان از محل صندوق توس��عه ملی و هزار میلیارد تومان نیز 
در بودجه س��ال 98 پیشنهاد داده اس��ت. به گزارش تسنیم، علیمراد 
اکب��ری، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی روز گذش��ته در 
مراسم افتتاحیه س��ومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی 
نهاد ه ها و سیستم های نوین آبیاری اظهار کرد: برای سال 98 تخصیص 
300میلی��ون دالر اعتبار از محل صندوق توس��عه ملی برای توس��عه 
س��امانه های نوین آبیاری پیشنهاد شده اس��ت. وی افزود: این رقم که 
توسط وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است که معادل 2هزار و 400 
میلیارد تومان برمبنای ارز نیمایی اس��ت. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
ادامه داد: ظرف سه سال اخیر یک میلیارد و 500 میلیون دالر اعتبار 
از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری 
در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است. وی تصریح کرد: عالوه بر 
تخصیص اعتبار از محل صندوق توس��عه ملی، مبلغ یک هزار میلیارد 
تومان نیز در الیحه بودجه س��ال آینده برای اجرای سامانه؟ های نوین 

آبیاری در اراضی کشاورزی، پیشنهاد شده است.

اخبـــار

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 گفت در سال  جاری 
برابر با اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان یک میلیون و800 
هزار تن تولید و یک میلیون و500 هزار تن خرید گندم از کشاورزان استان 

پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا، خدارحم امیری زاده با بیان اینکه در سال های گذشته 
استان خوزستان رتبه اول خرید گندم تضمینی کشاورزان را کسب کرده 
اس��ت، اظهار کرد: در س��ال  جاری برابر با اعالم س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان خوزستان برآورد یک میلیون و800 هزار تن تولید و یک میلیون 

و500 هزار تن خرید از کشاورزان پیش بینی شده است.
وی افزود: سطح زیر کشت گندم در خوزستان بالغ  بر 540 هزار هکتار 
اس��ت که گندم دی��م 162 هزار و گن��دم آبی 380 هزار هکتار اس��ت و 
همچنین بیش از 30 هزار هکتار کلزا کش��ت و خرید 50 هزار تن کلزا از 

کشاورزان پیش بینی شده است.
امیری زاده گفت: در راستای اجرای سیاست های شرکت پیرامون خرید 
تضمینی گندم و ش��رایط مطلوب خرید آس��ان گن��دم و همچنین ارائه 
راهکارهایی جهت رضایتمندی بیش��تر کش��اورزان شرکت غله و خدمات 
بازرگانی اس��تان خوزستان از ابتدای دی ماه سال جاری نسبت به تشکیل 
کمیته خرید گندم و دانه های روغنی سال 98 اقدام و با برگزاری جلسات، 
رصد و پایش خرید س��ال های قبل نسبت به اصالح مشکالت قبلی اقدام 
و با برنامه ریزی منسجم، سازماندهی کلیه منابع نرم افزاری، سخت افزاری 

و تأمی��ن اعتبارات الزم و انجام هماهنگی های بین بخش��ی جهت اجرای 
هرچه سریع تر عملیات خرید و ایجاد رضایتمندی در بین کشاورزان عزیز 

اقدام کرده است.
وی نرخ خرید گندم از کشاورزان در سال 98 را از قرار هر کیلوگرم 16 
هزار ریال و کلزا را 32000 ریال اعالم و گفت: با عنایت به باال بودن گندم 
خوزس��تان از لحاظ کمی و کیفی، مسئولین کنترل کیفی در کلیه مراکز 
خرید به صورت تمام وقت مستقر و نسبت به نمونه برداری و انجام آزمایشات 
الزم از تک تک محموالت عرضه شده براساس دستورالعمل ابالغی از سوی 

شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام می کنند.
امیری زاده با اش��اره به تمهیدات شرکت غله خوزستان در قبال دالالن 
و فرآیند خرید امس��ال گفت: با توجه به استقرار سامانه پهنه بندی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی کلیه اطالعات کشاورزان از قبیل سطح زیرکشت، 
میزان تولید و اهلیت کش��اورز ثبت و از ورود دالالن به چرخه خرید عمال 
جلوگیری می شود و همچنین آموزش و استقرار ناظرین مستقر در مراکز 
خرید جهت نظارت و کنترل عملیات خرید نیز از دیگر اقدامات این شرکت 

است.
سرپرست غله منطقه 4 اظهار کرد: فضای استاندارد ذخیره سازی استان 
در حال حاضر به مقدار یک میلیون و 505 هزار تن شامل سیلوهای بخش 
دولت��ی به میزان 442 ه��زار تن، کارخانجات آردس��ازی 392 هزار تن و 

سیلوهای بخش خصوصی 671 هزار تن است.

وی درخصوص بودجه تخصیص یافته بابت بهینه س��ازی نانوایان استان 
گفت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه فی مابین شرکت بازرگانی دولتی ایران 
و بانک س��په مقرر ش��د به تعداد 714 نفر از متصدیان نانوایان استان وام 
بهسازی و بازسازی اعطا شود که تاکنون تعداد 160 نفر موفق به دریافت 
این تس��هیالت ش��ده اند. این وام ب��رای هر نفر 15میلی��ون تومان با بهره 

15درصد در نظر گرفته شده است.
امیری زاده تصریح کرد: براس��اس دس��تورالعمل ابالغی از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران مباش��ر خرید در سراسر کشور اتحادیه های تعاونی 
روس��تایی و همچنین بانک عامل جهت پرداخت وجه کشاورزان همانند 
س��ال های گذش��ته بانک کش��اورزی و نحوه پرداخت آن به صورت کامال 

الکترونیکی خواهد بود.
سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 درخصوص وضعیت 
مصرف آرد استان اظهار کرد: در حال حاضر ماهیانه مقدار 34 هزار و 500 
تن آرد حاصل از گندم 6650 ریالی با س��رانه هر نفر 7/5 کیلوگرم در ماه 
بین نانوایان شهری و روس��تایی و خانگی پزان روستایی و عشایری توزیع 
می شود، عالوه بر این مقدار 7هزار تن آرد خبازی و ستاره و نول حاصل از 
گندم 9000 ریالی بین واحدهای تولید نان فانتزی پز، قنادان، کارخانجات 
ماکارونی، شرکت های صنعتی تولید نان، بیسکویت سازان و کلوچه پزان و 
سایر مصرف کنندگان صنف و صنعت توزیع می شود. این حجم آرد توسط 

14 واحد کارخانه آردسازی در استان تولید می شود.

پیش بینی خرید 1.۵ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری

در حالی که رئیس انجمن پس��ته معتقد است سود اصلی گرانی پسته 
را باغداران بردند، باغداران می گویند پس��ته های مان را اول سال کیلویی 

30 هزار تومان فروختیم.
به گزارش تس��نیم، سیر رو به رش��د قیمت ها در حالی در پایان فصل 
پاییز به بازار آجیل و خشکبار رسید که قیمت پسته در بازار شب یلدای 
امس��ال با قیمت های عجی��ب و غریب خود مردم را در ش��وک فرو برد، 
به گونه ای که هر کیلو پسته تا قیمت 250 هزار تومان نیز خرید و فروش 
شد و این قیمت ها قدرت خرید را از مردم سلب کرد تا آیین این شب با 

طعم گرانی آجیل و به ویژه پسته همراه باشد. 
این روند صعودی قیمت پس��ته در حالی در میان س��ایر اقالم آجیل و 
خشکبار خودنمایی می کند که به منظور بررسی شرایط فعلی بازار و دالیل 
گرانی های اخیر با رئیس انجمن پسته ایران و و یک باغدار پسته گفت و 
گو کرده ایم. نکته جالب اینجا است که رئیس انجمن پسته ایران هرگونه 
الته��اب در بازار این محصول را رد می کند و از اوضاع خوب کش��اورزان 
و باغداران پس��ته در پی رش��د قیمت های اخیر س��خن می گوید، اما در 
مقابل باغدار کرمانی می گوید: عمده باغداران ابتدای سال پسته های سال 
گذشته را با قیمت 30 هزار تومان در هر کیلوگرم فروختند و در ادامه نیز 
سود اصلی حاصل از افزایش قیمت ها در سال جاری نیز به دالالن رسید.

در بازار پسته همه چی آرومه!

در این رابطه رئیس انجمن پس��ته ایران در گفت وگو با تس��نیم همه 
فاکتورهای یک بازار ایده آل را برای بازار به ظاهر آش��فته پس��ته عنوان 

می کند.
سید محمود ابطحی معتقد است که عمده سود در بازار پسته را باغداران 
می برند، قیمت ها در بازار براساس عرضه و تقاضا کشف می شود و واسطه 
یا صادرکننده  ای به قیمت جهت نمی دهد و در این بازار »سلطان« نداریم.
رئیس انجمن پس��ته ایران با بیان اینکه در س��ال 97 با کاهش سطح 
تولید در کشور میزان صادرات نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: درخت 
پس��ته، درختی سال آور است که باردهی نامنظمی دارد؛ به طوری  که در 
س��ال آور یا پرمحصول، تولید بیشتر می شود و در یک سال، تولید کاهش 
یافته و به اصطالح درخت ناآور می شود؛ اتفاقی که در برداشت امسال نیز 

رخ داد و موجب کاهش میزان تولید پسته در کشور شد.
ابطحی افزود: طی برداشت سال جاری در شهریور و مهرماه، تغییرات 
دمایی باعث کاهش شدید میزان محصول شد؛ به طوری که میزان پسته 
برداشت ش��ده از باغات در سال  جاری حدود یک چهارم کل تولید سال 
96 در کش��ور بود. به همین دلیل با کاهش سطح عرضه، شاهد افزایش 

شدید قیمت پسته بودیم.
رئیس انجمن پسته ایران با بیان اینکه حدود 80درصد از پسته کشور 
به صادرات اختصاص دارد، گفت: در کش��ور حدود 500 هزار نفر مالک 

و باغدار پس��ته داریم و بخش صادرات طالی سبز حدود 150 نفر فعال 
هستند.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات پس��ته به کش��ور بازمی گردد، 
گفت: با توجه به دسترس��ی باغداران و پس��ته کاران به فضای مجازی و 
اطالع آنها از قیمت های لحظه ای در بازارهای جهانی، آنها پس��ته خود را 

به قیمت مطلوب به صادرکننده و تجار می فروشند.
ابطحی مدعی ش��د سود اصلی ناش��ی از این رشد قیمت را باغداران و 

کشاورزان پسته کار کسب می کنند.
وی افزود: البته در چرخه تولید پسته همانند سایر کاالها، سایر فعاالن 
از جمله کارگران باغات، واسطه های خریدار محصول از باغداران، تاجران، 
توزیع کننده ها و در نهایت صادرکنندگان همگی سهمی از سود را کسب 
می کنند و شرایط به گونه ای نیست که بگوییم سود اصلی عاید واسطه ها 
و تجار و صادرکننده می ش��ود و باغدار از کسب سود واقعی خود محروم 

می ماند.
رئیس انجمن پس��ته ایران به فرآیند کش��ف قیمت پس��ته در ایران و 
جهان اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا از جمله ایران، فرآیند تعیین 
قیمت نه در اختیار باغدار اس��ت و نه صادرکننده، بلکه قیمت ها در بازار 
و با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود و صادرکنندگان، باغداران و 

پسته کاران دخالتی در آن ندارند.

مدیرعامل ش��رکت قند بیس��تون گفت امیدواریم قبل از آنکه بازار 
ش��کر دچار مشکل حادی ش��ود، تدبیری اندیشیده شود و عالج واقعه 

قبل از وقوع صورت گیرد.
به گزارش گروه رس��انه های خبرگزاری تسنیم، ظاهرا در هفته های 
اخیر کش��ت چغندر قند در کش��ور جذابیت خود را از دس��ت داده و 

بسیاری از چغندرکاران به کشت گوجه فرنگی روی آورده اند!
محسن علی حس��ینی، مدیرعامل ش��رکت قند بیستون درخصوص 
وضعیت کش��ت چغندر قند بیان کرد: در اس��تان کرمانش��اه به دلیل 
برخورداری از ش��رایط اقلیمی مناسب، کش��ت چغندر قند با کیفیت 
مطل��وب س��ابقه چندین س��اله دارد. از چن��د ماه قب��ل و همزمان با 
افزای��ش ن��رخ ارز، صادرات محص��والت کش��اورزی و غذایی خصوصا 
صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی جذاب ش��د و افزایش قیمت 

گوجه فرنگی در بازار داخل نیز کلید خورد.
وی ادامه داد: با وجود ممنوعیت صادرات در مقطعی، در حال حاضر 
صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه به صورت رس��می و غیررسمی انجام 
می ش��ود که همین امر موجب شده جذابیت کشت گوجه فرنگی برای 
کش��اورزان افزایش یافته و در مقابل رغبت به کش��ت چغندر قند که 
قیمت آن امس��ال تغییر چندانی با س��ال قبل نداش��ته، کاهش یافته 

است.
این فعال صنعت قند و ش��کر افزود: اخیرا س��رمایه گذاران بسیاری 
جه��ت اجاره زمین های کش��اورزی با قیمت باالتر ب��ه منطقه مراجعه 

کرده اند. 

عل��ی حس��ینی درخص��وص ای��ن مطلب گف��ت: جایگزی��ن کردن 
گوجه فرنگی به جای چغندر قند که نتیجه س��طحی نگری و بی توجهی 
به صنعت تولید ش��کر صورت گرفته، در سال های آینده تبعاتی در پی 

خواهد داشت.
وی اف��زود: ش��کر جزو کاالهای اس��تراتژیک بوده و قیمت ش��کر و 
چغندر قند توس��ط دولت تعیین می شود. عدم تمایل به کشت چغندر 
قن��د منجر به کاهش عرضه این محص��ول که ماده اولیه صنعت تولید 

قند و شکر است خواهد شد.
علی حس��ینی تصریح کرد: شکر عالوه بر مصارف خانگی، در صنایع 
مختلف و متعددی هم کاربرد دارد و علت اس��تراتژیک قلمداد ش��دن 
این محصول هم وابس��تگی صنایع مختلف به ش��کر است، بنابراین با 
کاهش حجم عرضه چغندر قند، بازار داخل با کمبود شکر مواجه شده 

و تامین نیاز بازار داخل به شکر در گرو واردات خواهد بود.
مدیرعامل ش��رکت قند بیس��تون تاکید کرد: بدون شک در معادله 
ارزی ص��ادرات گوج��ه و رب گوجه فرنگی و واردات ش��کر، تراز ارزی 
منفی خواهد بود؛ واردات ش��کر، هم هزینه سنگینی به دولت تحمیل 
خواهد کرد و هم تعادل بازار این محصول استراتژیک را به هم خواهد 

زد.
ای��ن فعال صنعت قند و ش��کر ب��ا گالیه از قیمت گذاری دس��توری 
چغندر قند و ش��کر اظهار داش��ت: در شرایطی که هزینه های تولید به 
ش��دت افزایش یافته، الزام کش��اورزان به فروش چغندر قند با قیمت 
دس��توری که به لحاظ منطق اقتصادی نیز توجیه ندارد، نتیجه ای جز 

عدم رغبت کشاورزان به کشت چغندر قند نخواهد داشت.
وی گفت: در حالی که کش��ور با برنامه ریزی و تالش چند ساله، در 
س��ال های اخیر به خودکفایی در زمینه تولید ش��کر رس��یده بود این 
سیاس��ت موجب می ش��ود زحماتی که برای خودکفایی شکر کشیده 
ش��ده به هدر رود و چنانچه ناچار به واردات ش��ویم نیروی ش��اغل در 
این حوزه هم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر نرخ شکر هم تکلیفی 
اس��ت و با توجه ب��ه قیمت 3 هزار تومانی ش��کر، خرید چغندر قند با 
قیمت باالتر برای ش��رکت های قندی مقرون به صرفه نیس��ت. ضمن 
اینکه نرخ تکلیفی و غیرمنطقی ش��کر هم موج��ب رانت برای دالالن 
ش��ده و عم��ال مصرف کنندگان ش��کر را با قیمت باالت��ری خریداری 

می کنند.
علی حسینی اضافه کرد: بهتر بود دولت به جای الزام چغندرکاران به 
فروش محصوالت خود با نرخ غیرواقعی و غیرمنطقی، با پرداخت یارانه 
منافع کش��اورزان را تضمین می کرد. در ش��رایط فعلی، منطقی سازی 
قیمت ش��کر مانع بسیاری از مشکالت می ش��د. اگر امسال از افزایش 
قیمت منطقی شکر و چغندر قند جلوگیری شود، قطعا در سال آینده 
ش��اهد افزایش قیمت س��نگین تری در بازار شکر خواهیم بود. افزایش 
قیم��ت 30درصدی ش��کر در ای��ن وضعیت، بهتر از واردات ش��کر در 
س��ال آینده و پرداخت قیمت های باالت��ر خواهد بود. نتیجه تداوم این 
وضعیت، ش��کر حداقل 7 هزار تومانی در س��ال آینده خواهد بود. کما 
اینکه نتیجه قیمت گذاری دستوری را در بازار خودرو و بورس کاال و... 

مشاهده کردیم.

رئیس انجمن پسته: گرانی پسته به جیب باغداران رفت
 باغداران: پسته را کیلویی 30 هزار تومان فروختیم

تداوم خودکفایی در تولید شکر به شرط توجه دولت

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

استارت دومینو تعدیل از قطعه سازان تا 
خودروسازان

صنعت خودرو و صنعت قطعه س��ازی در سراش��یبی دره و سقوط 
قرار گرفته اند. اگرچه افزایش قیمت های خواسته شده مجموعه های 
خودرویی از وزارت صمت انجام ش��ده است، اما این تنها شاید یک 

نیش ترمز برای کم شدن سرعت رو به زوال رفتن آنها باشد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، قطعا در این یک س��ال 
اخیر نبود ثبات اقتصادی برای همه بنگاه های اقتصادی بسیار گران 
تمام ش��ده اس��ت و این روزها پیش از هر چیزی این فضا نیازمند 
ثبات و آرامش��ی اس��ت که براس��اس تصمیم های مدیریتی صحیح 

گرفته شده ایجاد می شود. 
   ام��ا ب��ه گفته برخ��ی از کارشناس��ان اقتصادی برخ��ی از این 
تصمیم ها یا اصولی صورت نمی گیرند و یا  وقتی  تصمیم هم گرفته 
می ش��ود ترس از واکنش جامعه و س��ایر مش��کالت مانع از اجرایی 
کردن آنها می ش��ود. زمان��ی هم که این تصمیمات اجرا می ش��وند 
بسیار دیر شده است و حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد. 
 بی ش��ک صدور مجوز افزایش قیمت ها به خودروسازان نیز یکی 
از همین موارد تصمیم گیری هایی است که مدت ها بود بر سر اعالم 
آن تعلل و بین مس��ئوالن دولت پاس کاری می شد تا جایی که کارد 
به استخوان مجموعه های خودرویی و بنگاه های قطعه سازی رسید و 
با کاهش شدید تیراژ تولید، آنها مجبور به اعالم این تصمیم شدند. 
 اما به راستی اکنون برای انجام این کار کمی دیر نشده است؟ آیا 
فضای اقتصادی کش��ور این اجازه را می دهد تا این افزایش قیمت ها 

موثر واقع شوند؟ 
 در همین رابطه فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای  خودروی��ی به خبرنگار خ��ودروکار می گوید: »اگر 
از همین فردا خودروس��ازان ش��روع به تعدیل قیمت ها کنند اوضاع 
قطعه س��ازان نیز کمی بهتر می شود. مضاف بر اینکه قطعه سازی که 
قیمت های ش��ان تعدیل ش��ود، تیراژ تولید آنها افزایش پیدا می کند 
و  این افزایش تیراژ س��بب می شود که عرضه خودرو به بازار بیشتر 
ش��ود. با انجام ش��دن این موارد کم کم ش��اهد کاهش قیمت ها در 
حاش��یه بازار خواهیم ب��ود و همینطور بر قیمت تمام ش��ده خودرو 

نیز تاثیر می گذارد و قطعا قیمت کارخانه نیز تغییر خواهد کرد.« 
 او با اش��اره ب��ه این موضوع که تیراژ تولید خ��ودرو به 40درصد 
رسیده اس��ت، عنوان می کند: »قطعه س��ازان که برای این ظرفیت 
40درصدی کار کردند یا نیروهای شان را به مرخصی فرستادند و یا 
بخش��ی از آنها را تعدیل کردند. بنگاه های قطعه سازی اکنون حدود 
20درصد از نیروهای شان را تعدیل کرده و باقی را تا تیراژ به شکل 

سابق بازگردد به مرخصی سالیانه فرستاده اند.« 
 به نی��ا ادامه می ده��د: »افزایش قیمت خ��ودرو تصمیمی بود که 
مدت ها پیش گرفته ش��ده بود اما اعالم آن بسیار طوالنی شد، اما با 
توجه به س��یکلی که برای اعم��ال افزایش قیمت قطعات خودرویی 
که از سوی قطعه س��ازان به  خودروسازان داده می شود وجود دارد 

و حدود 
15 ال��ی 20 روز طول خواهد کش��ید تا  این امر عملی ش��ود به 

همین سبب اوضاع  بالفاصله بهبود پیدا نمی  کند.«

دریافت هر کارت  سوخت 10هزار تومان آب می خورد
9 میلیاردی که از مردم گرفته می شود، به 

کجا می رود؟
ش��رکت پس��ت در قبال اینکه کارت های سوخت جامانده در این 
شرکت را به مالکان ارائه می کند، به ازای هر کارت سوخت 10 هزار 
تومان از مالک خودرو دریافت می کند و با توجه به اینکه 924 هزار 
کارت س��وخت در این ش��رکت مانده، جمع مبلغ اخذشده از مردم، 

بیش از 9 میلیارد تومان می شود.
 به گزارش آرمان به نقل از  ایس��نا، بعد از آنکه بازگش��ت کارت 
سوخت به چرخه س��وخت گیری الزامی شد، شرکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی اعالم کرد که  924 هزار کارت س��وخت 
متعلق به خودروهایی که از س��ال 1393 تا 1397 ش��ماره گذاری 
ش��ده اند، به دالیل مختلف به دس��ت صاحبان خودرو نرسیده و در 
شرکت پست مانده اند. مالکان می توانستند از طریق سایت اینترنتی 
شرکت پس��ت به نش��انی  )WWW.POST.IR( از اینکه کارت 

سوخت آنها در شرکت پست است یا خیر، اطالع کسب کنند.
در این راس��تا زمان��ی که مالکان برای دریافت کارت س��وخت از 
ش��رکت پس��ت اقدام می کنند، این ش��رکت از هر یک از این افراد 
10 ه��زار تومان هزینه دریافت می کن��د؛ هزینه ای که به گفته زیبا 
اس��ماعیلی - س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی - 
هزین��ه صدور کارت و متعلق به ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 

نفتی است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد اگر از 924 هزار نفری که 
کارت سوخت آنها در شرکت پست مانده است، 10 هزار تومان اخذ 
شود، بیش از 9 میلیارد تومان به حساب شرکت ملی پخش می رود.
در این راس��تا، سیدمحمدرضا موس��وی خواه - مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی - با تایید این موضوع که هزینه ای که 
شرکت پست از مردم می گیرد، به حساب این شرکت واریز می شود، 
به ایس��نا توضیح داد: البته این مبلغ متعلق به ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی نیس��ت، بلکه صرف هزین��ه صدور کارت، هزینه 
پست و هزینه شخصی سازی می ش��ود. در واقع شرکت ملی پخش 
مبلغ��ی دیگر هم به این مبلغ اضاف��ه می کند تا بتواند هزینه تامین 

کارت را انجام دهد.

رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان با بیان اینکه افزایش 
کیفیت خودرو یک شبه به دست نمی آید، گفت در واقع فناوری پیشرفته 
یک شبه به دست نمی آید. صنعت خودرو نیز از بیشتر صنایع جلوتر بود، 
ام��ا دچار مافیا ش��دیم که معتق��د به بد بودن و نابود ک��ردن این صنعت 
هستند. به گزارش خبری ربیع به نقل از ایسنا، ابراهیم احمدی درخصوص 
گرانی خودرو، اظهار کرد: قطعه سازان مواد اولیه مانند آلومینیوم و مس را 
گران می خرند، در نتیجه قیمت تمام شده خودرو بیشتر می شود، بنابراین 

نمی توانند این هزینه را از جیب خود پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه افزایش کیفیت خودرو یک ش��به به دس��ت نمی آید، 
اف��زود: افزایش کیفیت خودرو نیاز به برنامه زمان بندی، س��رمایه گذاری و 
ماشین آالت نوین دارد. رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان 
تصریح کرد:  بعد از برجام، 10 قرارداد کالن با شرکت های رنو، سیتروئن، 
پژو، ولوو و ماهله برای س��اخت موتور، پلتفرم ها و ماشین های جدید امضا 

شد، اما این تفاهم نامه ها به واسطه تحریم، منتفی شد.  
برخی قطعات در انبارها خاک می خورد

وی با اش��اره به اینکه ح��دود 25 میلیارد تومان قالب ساخته ش��ده در 
انبار ش��رکت های قطعه س��ازی خاک می خورد، ادامه داد: به دلیل تعلیق 
قراردادهای شرکت های پژو، رنو، سیتروئن، امکان استفاده از قالب ها وجود 

ندارد.
احمدی با بیان اینکه سیاس��ت تفاوت 5درصدی قیمت کارخانه و بازار 
تصویب نشد، ادامه داد: پیشنهاد این بود که قیمت فروش خودرو، 5درصد 

کمتر از قیمت بازار باش��د تا بعد با گذشت زمان و کاهش نرخ مواد اولیه، 
قیمت ها متعادل شود، اما در نهایت این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد.

وی با بیان اینکه 250 هزار خودرو با تعرفه 20درصد به کشور وارد شد، 
اف��زود: همچنین اتومبیل های چینی با قطعات وارداتی مونتاژ و روانه بازار 
ش��د که در نهایت این شرایط موجب بیکاری خودروسازان، قطعه سازان و 

کارگران شده است.
قیمت پراید، قیمت یک چرخ اتومبیل BMW هم نیست

رئی��س انجمن خودرو و نیرو محرکه اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: در 
ابتدای س��ال جاری قیمت آلومینیم از کیلویی 7 هزار به 23 هزار تومان، 
مس از 25 هزار به 81 هزار تومان تغییر کرده است، اما به قیمت پراید که 

با قیمت گوشی آیفون و یخچال یکی است، ایراد می گیرند.
وی با بیان اینکه خودروهای داخلی مورد تقاضای مردم است، گفت: به 
طور مثال در مدت 20 دقیقه، 2 میلیون پراید فروخته می ش��ود. در واقع 
قیمت پراید، قیمت یک چرخ اتومبیل BMW هم نیست، همچنین مردم 

از درک کافی برای تشخیص کیفیت خودرو برخوردار هستند.
مشکالت لیزینگ خودرو در ایران 

احمدی با اش��اره به لیزینگ کش��ورهای اروپایی، اظه��ار کرد: لیزینگ 
در کش��ورهای خارجی ثروتمند خودرو را از کارخانه خریداری و با س��ود 
1.5درصد در اختیار مشتریان قرار می  دهند و یک کارگر با حقوق 2000- 
1800 یورو می تواند با پرداخت ماهیانه 250 یورو صاحب بهترین خودرو 
شود، همچنین بعد از چهار سال خودروی آنان را با خودروی جدید تعویض 

می کنند و خودروهای قبلی را به کش��ورهای روسیه، لهستان، چک صادر 
می کنند.

وی ب��ا بی��ان اینکه لیزینگ در ای��ران، خودرو را با س��ود 18درصد و با 
نبود نقدینگی در اختیار مش��تریان قرار می دهد، افزود: در نتیجه اقش��ار 
مختلف مردم توانایی خرید اتومبیل مناسب را ندارند و این مسئله مربوط 

به خودروساز نیست.
فناوری خودرو یک شبه حاصل نمی شود

 رئی��س انجمن خ��ودرو و نیرو محرکه اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینکه 
خودروی استاندارد مربوط به جامعه متعادل از همه نظر است، تاکید کرد: 
جاده های کش��ور استاندارد نیس��تند و در واقع طی سه سال اخیر تالش 
برای س��رمایه گذاری و ایجاد تعادل در بازار خودرو بی فایده بود و سرمایه 

قطعه سازان بزرگ در مدت پنج ماه اخیر از بین رفت.
وی با اش��اره به اینکه برای تولید محصول باکیفیت باید تمام شرایط و 
تجهیزات نوین فراهم ش��ود، افزود: در واقع فناوری پیشرفته یک شبه به 
دست نمی آید. صنعت خودرو نیز از بیشتر صنایع جلوتر بود، اما دچار مافیا 
ش��دیم که معتقد به بد بودن و نابود کردن این صنعت هستند، در نتیجه 

اکنون خودروساز و قطعه ساز نداریم.
احم��دی با بیان اینکه در نمایش��گاه خودروی ته��ران، خودرو و قطعه 
جدیدی برای ارائه وجود نداش��ت، تصریح کرد: متاسفانه در این نمایشگاه 
قطعات و محصوالت قبلی ش��رکت های ایران خودرو، س��ایپا و مونتاژهای 

چینی به نمایش گذاشته شد.

ورود مافیا به صنعت خودروسازی

تحریم ها قراردادهای خودرو را منتفی کرد

»ام��راهلل امین��ی« در گفت و گو ب��ا خبرنگار خبرگزاری شبس��تان، 
مش��کل این روزهای بازار خودرو در ایران را انحصاری بودن این بازار 
دانست و گفت متاس��فانه به منظور مدیریت صنعت خودرو انتخاب ها 
از س��وی دولت صورت می گیرد و بخش خصوص��ی کارایی زیادی در 
این صنعت ندارد به همین دلیل مش��کالت فعلی در این بازار به وجود 

می آید.
 کارش��ناس خودرو با بیان اینک��ه مدیران دولتی برای بخش خودرو 
نمی توانند حالل مش��کالت باش��ند، افزود: این بازار چنان در سیطره 
دالل ها قرار دارد که به منظور تعیین قیمت نیز دولت ناچار به تبعیت 
از قیمت بازار و تصمیم دالل ها ش��ده اس��ت. این امر ضربه مهلکی به 

صنعت خودرو می زند.
افزایش قیمت خودرو با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

 وی در پاس��خ به این سوال که راهکار پیشنهادی کارشناسان برای 
حل مشکالت بازار خودرو چیس��ت؟ اظهار داشت: راهکارهای موجود 
برای این مش��کالت کوتاه مدت نیس��تند و دولت باید تکلیف خود را با 
ای��ن صنعت مش��خص کند. تصمیم گیری دولت ب��رای صنعت خودرو 

بس��یار تاثیرگذار اس��ت و دول��ت باید تکلیف خود را با خودروس��ازان 
مشخص کند.

 امینی تدبیر اصلی برای بهبود صنعت خودرو را واگذاری این صنعت 
به کارشناس��ان دانس��ت و تاکید کرد: در صنعت خ��ودرو افراد وارد و 
کارکرده و کارشناس وجود دارند، اما هیچ گاه به آنها برای تصدیگری و 
مدیریت توجهی نشده است. دولت به منظور عبور از بحران این روزها 

باید کار را به کنندگان صنعت خودرو واگذار کند.
 وی درخص��وص تغیی��رات صورت گرفته در قیمت رس��می خودرو 
عنوان کرد: قیمت های ابالغی از س��وی دولت به خودروس��ازان همان 
قیمت ه��ای بازار اس��ت. از آنجایی که خودروس��ازان در این مدت به 
بهانه ه��ای مختلف تولید خود را کاهش دادند موجب ش��دند تا دولت 

هم قیمت رسمی خودرو را باال ببرد.
 کارش��ناس خودرو مش��کالت موجود برای خودروسازان را متاثر از 
تحریم های آمریکا و س��اختار داخلی آنها ارزیابی کرد و گفت: در کنار 
تحریم هایی که موجب افزایش مش��کالت خودروس��ازان در ایران شد، 
س��اختار هزینه ها و دس��تمزدهای موجود در این شرکت ها هم باعث 

ش��د تا خودروسازان خواس��تار افزایش قیمت خودرو شوند. در نهایت 
نی��ز دولت با نظر آنه��ا موافقت کرد.  وی تصریح کرد: در ازای افزایش 
قیمت خودرو باید خودروسازان نیز تولید خود را باال ببرند تا عرضه با 
تقاضا تناس��ب داشته باشد. از سوی دیگر نیز با کاهش هزینه ها میزان 
به��ره وری خودروس��ازان هم می تواند افزایش یابد ک��ه این امر هم در 

بهبود وضعیت صنعت خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
 امینی در مورد تس��هیالت 15 هزار میلیاردی که س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان قرار اس��ت به خودروسازان ارائه کند نیز توضیح داد: 
این تسهیالت نمی تواند مشکالت صنعت خودرو را حل کند و اگر هم 
تاثیری در این صنعت داش��ته باش��د تاثیر مقطعی اس��ت. به نظر من 
مقصر اصلی این مش��کالت خودروس��ازها هستند و دولت نیز با تزریق 
پول تالش می کند تا مرهمی بر این دردها باشد. در نتیجه این تزریق 
پول مشکل اصلی را حل نمی کند و ُمسکنی بر درد صنعت خواهد بود.
 این کارش��ناس خودرو در پایان درخصوص تاثیر قیمت های جدید 
خودروسازان بر بازار خودرو نیز تاکید کرد: با این روش قیمت ها باز هم 
باال خواهد رفت و بازار با سیر صعودی نرخ خودرو همراه خواهد بود.

دو س��ال پیش زمانی که دونالد ترامپ به تازگی به ریاست جمهوری 
آمریکا رس��یده بود، پیش بینی می شد تغییرات زیادی در بازار تجارت 
جهانی به وجود بیاید. چرخش های مداوم سیاست های دولت او بر بازار 

صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی تاثیر زیادی گذاشته است. 
به گ��زارش پایگاه خبری، تحلیلی »فل��زات آنالین«، خطری که در 
س��ال جاری میالدی وجود دارد این است که جنگ تجاری که عمده 
آن در س��ال گذش��ته بین آمری��کا و چین بود، به ی��ک جنگ تجاری 
جهانی تبدیل ش��ود. در روزهای پایانی س��ال 2018 اخباری مبنی بر 
توافق اولیه ای بین چین و آمریکا منتشر شد که منجر به آرامش موقت 
بازارها شد، همچنین آمریکا که در آستانه خروج از پیمان »نفتا« بود، 
در نهایت با کشورهای مکزیک و کانادا به توافق رسید و پیمان تجاری 
جدی��دی با عن��وان »USMCA« جایگزین پیمان نفتا ش��د. با این 
وج��ود با توجه به عملکرد کنونی دولت ترامپ، از هم اکنون تردیدهای 
جدی درباره تعهد بلندمدت آمریکا به هر دو توافق وجود دارد؛ به ویژه 

درخصوص تنش ها با چین که هنوز توافقی نهایی صورت نگرفته است.
تعرفه های جدید ش��امل اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکای التین و سایر 
گزینه های ممکن به ویژه در صنعت خودروس��ازی می شود. این صنایع 
ک��ه هم اکنون نیز ب��ا افزایش هزینه های تجارت مواجه هس��تند، باید 
هزینه ه��ای اضاف��ی را نیز تحم��ل کنند که این باز ه��م منجر به باال 
رفتن بیش��تر قیمت محصوالت آنها می ش��ود. به ای��ن ترتیب، صنایع 
خودروس��ازی در این کشورها همچنان باید به دنبال تأمین کنندگان و 
بازارهای جدید باشند تا ضرر خود از باالرفتن هزینه های جاری جبران 
کنند. عالوه بر این، همزمان با تصمیم کمپانی های بزرگ خودروس��از 
در دنیا برای تغییر مش��تریان برای عدم پرداخت تعرفه، سایر کشورها 
نیز ممکن است به جلوگیری از جهش ناگهانی در میزان واردات خود 

و حمایت بیشتر از تولیدات داخلی متوسل شوند.
پ��س از بحران اقتص��اد جهانی، فروش خودروهای جدید در س��ال 
2009 به پایین ترین حد خود رس��یده ب��ود، اما پس از آن به مدت 9 

س��ال پیاپی، بازار خودرو در دنیا رشد داشته است. پیش بینی می شود 
س��ال 2019 نیز س��ال خوبی برای صنعت خودرو باش��د؛ با این حال 
چند عام��ل بازدارنده وجود دارد که می تواند ف��روش را دچار کاهش 
کند. به دلیل وضع تعرفه های س��نگین، پیش بینی می شود در آمریکا، 
واردات خودرو باز هم کاهش داشته باشد و در اروپا نیز خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، موانع زیادی بر س��ر راه تجارت خودروها ایجاد خواهد 

کرد.
در این میان، چرخش خودروسازان از ساخت خودروهای با سوخت 
فسیلی )مخصوصا سوخت های دیزلی( به سمت خودروهای برقی شتاب 
خواهد گرفت و چین به عنوان پیشرو، به سرعت در حال تصاحب بازار 
خودروهای انرژی  نوین اس��ت. با توجه به ثبات نس��بی صنعت خودرو 
در س��ال های اخیر، اغلب خودروسازان قادر خواهند بود با این فشارها 
کن��ار بیایند؛ با این  حال، صنایع خودرو باید تمهیداتی نیز برای مقابله 

با تغییرات شدیدتر در بازار بیندیشند. 

وام 1۵ هزار میلیاردی به خودروسازان مشکالت را حل نمی کند

تجارت خودرو در سال 2019

چگونه تعرفه ها بازار صنایع خودرو را تغییر خواهد داد؟
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همایش سراس��ری مدیران بانک انصار در س��الن همایش های س��اختمان 
مرکزی این بانک برگزار شد و دکتر ابراهیمی مدیرعامل این بانک طی سخنانی 
ضمن تحلیل شرایط اقتصادی کشور و بررسی مهم ترین مسائل تأثیرگذار آن و 

لزوم به کارگیری راه های مطمئن و موثر در عرصه 
مقابل��ه با تحریم ظالمان��ه آمریکا گفت: در حال 
حاضر مبادالت بین المل��ل و پرداخت ما به ازای 
معامالت ایران با دیگر کشورها مهم ترین مسئله 
کش��ور اس��ت که خوش��بختانه با سیاست های 
اتخاذشده و برخالف تصورات باطل آمریکا، ایران 
با رایزنی، حل مشکالت خود با کشورهای طرف 
معامله را دنبال و در حال گره گشایی از این حوزه 
حس��اس اقتصاد کشور اس��ت. دکتر ابراهیمی، 
مدیرعام��ل بانک انصار در بخش دیگر س��خنان 
خود به موضوع سیاست های پولی و بانکی کشور 
و وضعی��ت بانک ها در ح��وزه داخلی پرداخت و 
ضمن ارزیابی مثبت از تحوالت رخ داده در بانک 

مرکزی، درخصوص نرخ سود س��پرده ها و سیاست های انضباط بخشی افزود: 
بانک مرکزی با مش��ی خردمندانه به دنبال تثبیت نرخ سود سپرده ها مبتنی 

بر منافع عمومی و اقتضائات اقتصادی و بانکی کشور در شرایط فعلی است.

وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات تحولی بانک انصار طی سال های 
اخی��ر پرداخت و با تأکید بر مضاعف ش��دن فعالیت های بان��ک در این حوزه 
اظهار داشت: اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک انصار مبتنی بر افق 1404 
در ح��ال تحقق اس��ت و به حول وق��وه الهی، 
فرآیندهای پیاده س��ازی کسب وکارهای نوین، 
به عنوان یک رسالت حرفه ای، هر روز از عمق 
راهبردی بیش��تری برخوردار می ش��وند. دکتر 
ابراهیمی با اشاره به طرح ربیع، با هدف کاهش 
مطالب��ات معوق به زیر 5درص��د، اجرای آن را 
یکی از اولویت های بانک در مقطع زمانی حاضر 
دانست که مدیریت شعب استان ها باید نسبت 
به اجرای آن به صورت مستمر و با نظارت دقیق 
اقدام کنند. وی همچنین موضوع جذب منابع 
ارزان قیمت و قرض الحسنه و تقویت خط کسب 
و کار قرض الحسنه را یکی از موضوعات اساسی 
بانک انصار برش��مرد که مس��ئوالن امر باید از 
آن ب��ه عنوان یک ابزار کلیدی و منطبق با آموزه های دینی اس��تفاده کنند و 
ضمن فرهنگ سازی برای ترویج آن در جامعه از تشویق سپرده گذاران و توسعه 

ابزارهای الزم برای  حفظ موجودی پس از انجام قرعه کشی غفلت نورزند. 

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از انتش��ار 
دوازدهمین جلد از کتاب »بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی« 
خبر داد و گفت این جلد به اس��تارتاپ های حوزه بیمه اختصاص دارد تا به 

کمک آن شاهد رونق فعالیت استارتاپ ها در این 
حوزه باش��یم؛ حوزه ای که اخیرا استارتاپ های 
زی��ادی در این بخ��ش فعال ش��دند و فعالیت 
آنه��ا منجر به خدمات بیش��تر و تس��هیل امور 
مردم شده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخب��گان، پرویز کرمی دبیر س��تاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینکه 
فعالیت اس��تارتاپ ها در این ح��وزه به رونق آن 
کمک چشمگیری می  کند، اظهار کرد: با توجه 
به این مطلب دوازدهمین جلد از کتاب »بررسی 
تجربیات جهانی ش��رکت های اس��تارتاپی« به  
بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپ 

در حوزه بیمه اختصاص دارد. که در آن مدل های کس��ب و کار و تجربیات 
جهانی استارتاپ ها در این حوزه بررسی شده است.

کرمی ادامه داد: این کتاب دارای بخش های متنوعی است که می توان به 

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه، پلتفرم آنالین ارائه خدمات بیمه، خدمات 
پش��تیبان به شرکت های بیمه و ابزارهای مدیریت بیمه برای بیمه شوندگان 
اش��اره کرد. همچنین در بخش��ی دیگر از این کتاب استارتاپ های فعال در 
زمین��ه ارائ��ه خدم��ات نوین و متن��وع بیمه 
همچون س��المت و مس��افرت، خودروسازی، 
عم��ر، تکمیلی، اموال، محص��والت و حوادث 
معرفی ش��ده اند. در این کتاب سعی شده در 
گام نخس��ت موضوعات کلیدی در این حوزه 
بررسی شود س��پس ضمن بررسی مطالعات 
اس��تخراج  آینده ن��گاری مهم ترین چالش ها 
شده تا براس��اس آن بتوان پیوندی میان این 

چالش ها و راهکارهای استارتاپی ارائه کرد.
ب��ه گفته مش��اور معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری، اس��تارتاپ های حوزه بیمه 
و خدمات مکمل ش��رکت هایی هس��تند که 
خدمات سنتی بیمه را با روشی نوآورانه یا در 
بستر فناوری های روز ارائه می  کنند. این استارتاپ ها واسطی میان شرکت های 
بیمه و مصرف کننده برای آموزش، امکان مقایس��ه خدمات و تسهیل صدور 

بیمه هستند. 

حوزه بیمه را به کمک استارتاپ ها متحول کنیمکسب وکارهای نوین بانک انصار، هر روز از عمق راهبردی بیشتری برخوردار می شوند

دوره های آموزشی کارمندان جدید باید شامل فرآیندهای ارتقای مهارت، دانش 
و تخصص آنها در راس��تای انجام یک کار خاص باشد. اگر کسب وکار کوچکی را 
اداره می کنید، حتماً زحمات راه اندازی آن را پشت سر گذاشته اید. شاید هم کار 
سخت شما نتیجه بخش بوده اس��ت و حاال به فکر استخدام چند کارمند جدید 
باشید. فرض می کنیم شما افراد مورد نظرتان را یافته اید، اما می دانید که باید آنها 
را آموزش بدهید. آموزش کارمندان جدید، مرحله  مهمی است که نادیده گرفتن 
یا دس��ت کم گرفتن آن، به معنای دردسرهای بعدی، نظیر نارضایتی کارمندان، 
سوختن سرمایه و پروسه های استخدام مجدد است. مخصوصاً برای کسب وکارهای 
کوچک، مسئله  کارمندانی که با ناخشنودی کارشان را رها می کنند، معضل بزرگی 
اس��ت؛ چراکه این شرکت ها با محدودیت منابع بیش��تری روبه رو هستند. طبق 

تحقیقات، مهم ترین مزایای آموزش کارمندان عبارتند از:
• ارتقای روحیه  اعضای تیم: آموزش به کارمندان کمک می کند احساس امنیت 
شغلی بیشتری داشته باشند. هرچه کارمندان رضایت خاطر بیشتری از شغل شان 
داش��ته باش��ند، روحیه  بهتری پیدا می کنند و احتمال موفقیت شرکت افزایش 

می یابد.
• نظارت کمتر: یک کارمند آموزش دیده، به خوبی با وظایفش آش��نا اس��ت و 
به نظارت کمتری نیاز دارد. درنتیجه زمان و انرژی ش��رکت صرف امور مهم تری 

خواهد شد.
• کاهش خطا: اگر کارکن��ان برای انجام یک کار خاص از دانش و مهارت الزم 
برخوردار باش��ند، پروسه های ش��رکت با صحت و دقت بیشتری پیش می رود و 

اشتباهاتی که طبیعتاً هزینه آورند، کمتر رخ می دهد.
• ش��انس ارتقای شغلی: کارکنان در طول دوره  آموزشی، از مهارت و بهره وری 
بیشتری منتفع می شوند و همین امر آنها را به یک دارایی ارزشمند برای شرکت 
تبدیل می کند. پس از مدتی، آنها شایستگی ارتقای شغلی را نیز به دست می آورند.
• افزایش بهره وری: کارمندان آموزش دیده، وظایف ش��ان را با کارایی بیشتری 
تکمیل می کنند و کار باکیفیت تری تحویل می دهند. درنتیجه در طول زمان، در 

پول و منابع شرکت صرفه جویی می شود.
با توجه به ضرورت و اهمیت تعلیم کارمندان جدید، چهار مرحله  اصلی آموزش 

را در ادامه  مطلب برای شما شرح می دهیم:
لزوم یک برنامه  آشنایی با محیط کار

کارمندان جدیدتان را با بخش های مختلف ش��رکت آش��نا کنید؛ به طوری که 
ش��اهد طرح بندی، جریان پروس��ه ها و همچنین وظایف مختلف باشند. خیلی 

دوستانه آنها را با سایر اعضای تیم آشنا کنید.
جلس��اتی را برنامه ریزی کنید که در آنها تک ت��ک کارمندان جدید با اعضای 
مهم و کلیدی تیم مالقات کنند. اگر شرکت تان خیلی کوچک است، همه  اعضای 
تیم را دورهم جمع کنید و با پرسنل جدید جلسه ای نیم ساعته داشته باشید. به 
 این  ترتیب روابط ضروری درون تیم س��ریع تر ساخته می شود و کارمندان جدید 
احساس راحتی بیشتری خواهند داشت. حتی اگر کارمندی را برای یک کار خاص 
اس��تخدام کرده اید، بازهم او باید جایگاه خودش را در جریان کل عملیات درک 
کند. پرس��نل جدید را به اتاق ناهار و استراحت ببرید )اگر در شرکت تان چنین 
فضایی دارید( و برنامه  زمانی اس��تراحت و کار را به آنها اطالع دهید. اجرای این 
مرحله، مخصوص زمانی است که کارمندان جدید برای نخستین روز کاری شان 

آماده می شوند.
یک مربی انتخاب کنید

در یک کسب وکار بسیار کوچک، معموالً خود مالک وظیفه آموزش کارمندان 
را به عهده می گیرد، ولی اگر کارمندان قدیمی تری هم دارید، به آنها اجازه بدهید 
مربی کارمندان جدید باشند )البته اگر برای این کار از مهارت کافی برخوردارند(. 
کارکنانی که مهارت های ارتباطی خوبی دارند، برای مربیگری شایستگی بیشتری 
دارند. به عالوه این کار به اعضای تیم فرصت می دهد تعامالت بیشتری با یکدیگر 

داشته باشند.
گاهی اوقات ارتباطات سالم و مؤثر در تیم های کوچک تر به یک چالش واقعی 
تبدیل می ش��وند. کارمندان به راحتی به دفتر کاری یکدیگر می روند و باهم گپ 

می زنند، ولی به اشتراک گذاری اطالعات منظم، کار دشواری است.
از کارکنان جدید بخواهید اطالعاتی را که نیاز دارند، راحت و واضح از س��ایر 
اعضای تیم بپرسند. در این صورت مهارت های ارتباطی اعضای جدید هم به نوعی 

تقویت می شود.
از یک سبک آموزشی مناسب استفاده کنید

یک طرح حساب ش��ده برای برنامه  آموزشی داشته باشید. کارمندان را تشویق 
کنید س��ؤاالت خود را بپرسند. آنها را خس��ته نکنید، ولی سطح انتظارات تان را 
هم پایین نیاورید. مربی باید از کارمندان جدید بازخورد بگیرد تا سرعت و شیوه  

آموزشی را باز تنظیم کند.
بهتر است برای آموزش کارکنان، از کسی کمک بگیرید که اطالعات عمومی 
خوبی در زمینه  کسب وکار شما دارد و از تخصص های متنوعی برخوردار است. الی 
کاپالن از شرکت سرمایه گذاری لکسیون کپیتال، توصیه می کند کارکنان جدید 
را با وظایف مختلف آشنا کنید و تخصص آنها را در مشاغل مختلف افزایش دهید؛ 

زیرا در این صورت فونداسیون قوی تری برای کسب وکارتان می سازید.
به جای اینکه از پرسنل جدید بخواهید فقط روال کارها را تماشا کنند، به هر 
کدام وظیفه ای بسپارید تا در حین اجرا آموزش ببینند. درست است که شما یا 
ه��ر مربی باید مهارت الزم را به کارمن��دان آموزش دهید، ولی درعین حال بهتر 
است که دقیقاً بدانید هر یک از آنها به چه  کاری اشتیاق بیشتری نشان می دهد.

تعریف و تشویق کارمندان همیشه سودمند خواهد بود؛ حتی اگر استانداردهای 
مورد نظر شما را برآورده نکنند. برای بازخورد دادن به آنها منتظر گزارش عملکرد 
ساالنه نباشید. به عالوه، خودتان را برای پاسخگویی به هر پرسشی که از ذهن آنان 

می گذرد، آماده کنید.
نسل جوان امروزی رابطه  بسیار خوبی با تکنولوژی دارد. شما می توانید از این 
فرصت استفاده کنید و از خالقیت و ایده های جدید آنها برای کار با تکنولوژی های 

کسب وکارتان بهره مند شوید.
میزان پیشرفت تان را بسنجید

برای پیشرفت در دوره های آموزشی، هدف گذاری داشته باشید. بهتر است اوایل 
کار، هر روز یک جلس��ه  بررس��ی کارایی برگزار کنید. بعد از مدتی و هنگامی  که 

کارمندان کمی با روند وظایف آشنا شدند، این جلسات را هفتگی کنید.
اگر سؤاالت غیرمنتظره ای مطرح شد، راهی بیابید که کارمندان به موقع پاسخ 

ابهامات شان را بیابند. برای آنها یک رهبر تیم باشید نه فقط یک رئیس.
جلسات منظمی برای ارزیابی کارمندان برگزار کنید تا آنها میزان پیشرفت شان 
را متوجه ش��وند. این جلس��ات می توانند کوتاه و مفید باش��ند )مثاًل 15دقیقه(؛ 

بنابراین زحمت زیادی برای شما نخواهند داشت.
اگر مشکلی در عملکرد یا نگرش پرسنل جدید وجود داشت، مستقیم و جدی 
با آن برخورد کنید. در یک کس��ب وکار کوچک، کارکن��ان ناکارآمد همه  تیم را 
دلسرد می کنند، چراکه سایر اعضا مجبور هستند بار این کارکنان را هم به دوش 
 R.L. Jarvis & بکش��ند. رابین جارویس، مدیرعامل مؤسسه مش��اوره  رهبری
Associates ، می گوید: »اگر می خواهید کارمندان جدیدتان را حفظ کنید، باید 
کاری کنید که آنها هم همان حسی را نسبت به شرکت داشته باشند که خودتان 
دارید.« پس وقت و منابع کافی به آموزش آنها اختصاص دهید و مطمئن باشید 
این س��رمایه گذاری ش��ما، به لطف افزایش بهره وری و خالقیت تیم، بازپرداخت 

می شود.
به یاد داش��ته باشید همچنان که کسب وکارتان رشد می کند، کارمندان فعلی 

می توانند نقش مربیان آینده استخدام های بعدی تان را به عهده بگیرند.
MANAGEMENTSTUDYGUIDE/INC/ZOOMIT :منبع

لزوم و مراحل آموزش کارمندان جدید

دریچــه

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت الزم اس��ت بخش خصوصی 
به تاس��یس پارک های علم و فناوری و تامین زیرساخت های مورد نیاز آن در 
کشور همت گمارد. به گزارش ایرنا، سورنا ستاری در حاشیه افتتاح پارک علم 
و فناوری س��المت اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: نس��ل جدید پارک های 
فناوری به این س��مت می رود که همه امور آن حتی تاسیس مرکز نیز توسط 
بخ��ش خصوص��ی انجام ش��ود. وی با بی��ان اینکه بخش خصوص��ی می تواند 
پارک های علم و فناوری را در داخل ش��هرها تاس��یس کند، خاطرنشان کرد: 
این کار در تهران در دس��ت اجراس��ت و امیدواریم در دیگر شهرهای بزرگ از 

جمله اصفهان نیز انجام شود.

پارک های علم و فناوری توسط بخش 
خصوصی تاسیس شود

دوشنبه
24 دی 1397

شماره 1241
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مدی��رکل دفتر توس��عه کس��ب و کار معاون��ت علمی گف��ت عالوه بر 
شرکت های دانش بنیان سالمت و کش��اورزی، شرکت های حوزه پلیمر و 
پتروش��یمی، فناوری اطالعات، نفت و گاز نیز در آینده با آفریقا همکاری 

می کنند.
روح اهلل استیری در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
درباره س��فر معاون علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری به آفریقا بیان کرد: تاکنون اقداماتی 
در راس��تای توس��عه ص��ادرات ش��رکت های 
دانش بنی��ان با تمرکز بر حوزه آفریقا توس��ط 
معاونت امور بین الملل معاونت علمی و فناوری 

انجام شده است.
وی با بی��ان اینکه اخیرا نیز معاون علمی و 
فناوری به عنوان دومین س��فر با 47 شرکت 
دانش بنیان به آفریقا سفر کرد، گفت: آفریقای 
جنوبی پیش��رفته ترین کشور از نظر اقتصادی 
است و این سفر دوم به درخواست وزیر علوم و 

فناوری آفریقا از معاون علمی و فناوری صورت گرفته است.
وی ب��ا بیان اینک��ه در این دیدارها، 100 ش��رکت آفریقایی نیز حضور 
داش��تند، بیان کرد: همچنین سرمایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ 

آفریقای��ی نیز در این مراس��م با ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی دیدار و 
گفت وگو کردند.

به گفته استیری، هدف از این دیدارها تنها، جذب سرمایه  نبود و بحث 
تجاری س��ازی، ف��روش محص��ول و فروش 

تکنولوژی نیز مطرح بود.
مدی��رکل دفت��ر توس��عه کس��ب و کار 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
خاطرنشان کرد: معموال در این جلسات هر 
نوع مذاکره ای انجام می ش��ود و در ادامه آن 

چندین تفاهم نامه منعقد شده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ح��وزه ش��رکت های 
دانش بنیانی که به آفریقا به منظور مشارکت 
و هم��کاری رفته بودند، گفت: ش��رکت های 
حوزه نف��ت و گاز، فناوری اطالعات و پلیمر 
ش��رکت هایی بودند که برای دومین سری از 
س��فرها به آفریقا رفتند؛ بار اول شرکت های 
دانش بنیان حوزه کش��اورزی و س��المت برای همکاری با ش��رکت های 
آفریقایی به این کش��ور س��فر کردند؛ البته که این پروسه در حال تکمیل 

است و شرکت های حوزه های دیگر نیز به این سفرها خواهند رفت.

آیا دومین کش��ور پرجمعیت جهان می تواند فعالیت های مرتبط با ارزهای 
رمزنگاری شده را قانونی کند؟

به گزارش زومیت، دارندگان ارزهای رمزنگاری شده در هند می  توانند در سال 
جدید خوشحال باشند، چراکه قرار است در این 

سال، رمزارزها قانونی شوند.
به گفته  Indian Express اعضای یک هیأت 
دولتی تاکنون دوبار درخصوص قانونمندس��ازی 
رمزارزها با یکدیگر مالقات کرده اند و به احتمال 
زیاد گزارش این نشست  ها تا ماه آینده به وزارت 
دارایی هندوستان ارسال خواهد شد. منبعی که 
در این رابطه با خبرگزاری مذکور صحبت کرده 
است، اعالم کرده که ارزهای رمزنگاری شده تحت 

شرایط سخت گیرانه  ای قانونی خواهند شد.
این منبع می  گوید:

م��ا تاکن��ون دو جلس��ه در رابطه ب��ا فرآیند 
قانونمندسازی ارزهای رمزپایه داشته  ایم. توافق 

کلی ما بر این اس��ت ک��ه نمی  توان ارزهای رمزنگاری ش��ده را به صورت کلی 
غیرقانونی اعالم کرد، بلکه باید تحت مقررات سختگیرانه  ای این فناوری نوظهور 

را قانونی کرد. به زودی جلسات بیشتری برگزار خواهیم کرد.

عالوه  بر این نشس��ت  ها، هیأت انتظامی در هندوس��تان با افراد متخصص 
و صرافی  های مجازی مش��ورت  هایی کرده اس��ت. در ح��ال حاضر این هیأت، 

مذاکراتی با وزارت دادگستری نیز دارد.
ممنوعیت کامل

در س��ال گذش��ته هیأتی متش��کل از چند 
وزارتخان��ه در هندوس��تان ب��ا هدف بررس��ی 
قانونمندسازی ارزهای رمزنگاری شده تشکیل 
ش��د. این هیأت  در مارس 2017 پس از آنکه 
دارایی  ه��ای دیجیتال به صورت کلی از س��وی 
دولت در دومین کشور پرجمعیت جهان ممنوع 

شدند، تشکیل شد.
هیأت سال گذشته پس از بررسی  های الزم، 
نظر خ��ود را به بانک مرکزی هند گزارش داد. 
پ��س از اعالم نظر این هی��أت به بانک مرکزی 
هندوس��تان، ارزهای رمزنگاری شده غیرقانونی 
اعالم ش��دند. در نتیجه تمامی موسسات مالی 
که زیر نظر بانک مرکزی این کشور اداره می شوند، از دادوستد رمزارزها ممنوع 
شدند. البته ممنوعیت بانک مرکزی از سوی دیوان عالی کشور هندوستان زیر 

سوال رفت، بنابراین دولت مجددا هیأتی را برای بررسی موضوع تشکیل داد.

آیا هند ارز دیجیتال را قانونی می کند؟همکاری آفریقایی ها با شرکت های دانش بنیان ایرانی در 3 حوزه جدید

زمان خلق ثروت از طریق استفاده و از بین بردن منابع زیرزمینی 
به سر آمده و اکنون سرمایه گذاری روی نیروی انسانی خالق و نوآور 

جهت خلق ثروت مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، س��ورنا س��تاری در سی و شش��مین جلسه ستاد 
راهب��ردی اقتصاد مقاومتی در تاالر اجتماعات اس��تانداری اصفهان، 
اف��زود: صنعت فقط فوالد، پتروش��یمی، س��یمان و صنایعی از این 
قبیل نیست بلکه امروزه صنایعی در حال جایگزین شدن هستند که 
فعالیت آنها آلودگی و از بین بردن منابع زیرزمینی و آب را به همراه 

ندارد و چند برابر سودآوری دارند.
وی با اش��اره به توس��عه استارتاپ ها در کش��ور در سال های اخیر 
اظهار داشت: اکنون سرمایه هر یک از این استارتاپ ها بیش از چند 
هزار میلیارد تومان اس��ت در حالی که چهار س��ال قبل نامی از آنها 

نبود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به پیش��رفت ش��رکت های 
دانش بنی��ان در بخش های بیوتک، تجهیزات پزش��کی، س��لول های 
بنیادین، نانو اش��اره و اضافه کرد: هیچ یک از این شرکت ها دودکش 
ندارن��د که هوا را آلوده کنند و مناب��ع زیرزمینی را از بین نمی برند، 
اما در خلق ثروت و اشتغال زایی نقشی موثر دارند و در کمترین فضا 

فعالیت های خود را انجام می دهند. 
وی اضافه کرد: در این ش��رکت ها نسل جدیدی از جوانان زیر 30 
سال مشغول فعالیت شده اند و چیزی که می تواند به توسعه فعالیت 
این ش��رکت ها کمک کند ایجاد محیطی س��الم و به دور از استرس 

است. 
س��تاری با اش��اره به اینکه این ش��رکت ها توسط بخش خصوصی 
به وج��ود آمده اند، تصری��ح کرد: بنابرای��ن باید زمین��ه فعالیت این 
ش��رکت ها را فراه��م کنی��م و ب��ا اعمال قوانین دس��ت و پ��ا گیر و 

سخت گیرانه مانع فعالیت آنها نشویم. 
وی جلوگیری از کس��ب و کار جوانان را خیانت به کشور دانست و 
گفت: باید شرایط اکوسیستم خالقیت را برای جوانان به وجود آوریم 
ت��ا آنها بتوانند ب��ا ارائه ایده های خالق خود، نوآوری و برای کش��ور 

کارآفرینی و ثروت اندوزی کنند. 
به گفته وی، برای ایجاد و توسعه استارتاپ ها نیازمند سرمایه گذاری 
بخش خصوصی هستیم و اصفهان با داشتن نیروی انسانی مورد نیاز 
از ظرفیت های خوبی برای ایجاد این شرکت های نوپا برخوردار است. 
وی ب��ه ایج��اد ش��رکت های نوپا فع��ال در زمینه حم��ل و نقل و 
تاکسیرانی در فضای مجازی اشاره و اضافه کرد: هم اکنون 60 شرکت 
نوپا و فناور با استفاده از فضای مجازی در زمینه تاکسیرانی فعالیت 
دارند و ش��رکت های تاکسیرانی در شهرها که به صورت سنتی اداره 
می ش��وند چنانچه در گذشته به فکر خالقیت و نوآوری و استفاده از 

فضای مجازی بودند، دچار عقب ماندگی نمی شدند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره ب��ه ظرفیت های 
کش��ورمان در اس��تارتاپ ها در بخش های مختل��ف گفت: 50درصد 
اس��تارتاپ های خاورمیانه ایرانی هس��تند و باید ب��ا همکاری بخش 
خصوی و دانش��گاه ها به توسعه این شرکت های فناور و خالق کمک 

کنیم.
وی با بیان اینکه باید از نوآوری ها استقبال کنیم نه اینکه به جنگ 
خالقیت ه��ا بروی��م، اضافه کرد: باید به جوانان خ��الق و نوآور اجازه 

فعالیت دهیم و نباید با تنگ نظری ها و قوانین دس��ت و پاگیر کسب 
و کار آنها را از بین ببریم. 

س��تاری ب��ه محدودیت مناب��ع دولتی ب��رای ارائه تس��هیالت به 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت: دولت اینقدر توان 
ندارد که همه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها را مورد حمایت 
ق��رار دهد، بنابراین باید بخ��ش خصوصی را به این عرصه وارد کنیم 
و با س��رمایه گذاری این بخش مراک��ز نوآوری و کارخانه های نوآوری 

ایجاد کنیم.
وی بی��ان کرد: در این زمینه بزرگترین کارخانه نوآوری خاورمیانه 
با سرمایه بخش خصوصی و اشتغال 5هزار و 300 نفر تا پایان امسال 

در تهران راه اندازی خواهد شد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور به میزان س��رمایه گذاری 

انجام شده و مدت زمان احداث این کارخانه اشاره ای نکرد.
وی با اش��اره به نقش صادرات فرش دس��تباف در اقتصاد کش��ور 
گفت: به دلیل اینکه خاستگاه این صنعت ایران به ویژه اصفهان بوده 
حتی اعمال تحریم ها نتوانس��ته است صادرات فرش ایران را به صفر 

برساند.
س��تاری اف��زود: اصفه��ان در زمین��ه ف��رش و صنایع دس��تی از 
ظرفیت های باالیی برخوردار اس��ت، اما این ش��هر نتوانسته است از 
خالقیت و نوآوری برای استفاده بیش از پیش این صنایع بهره برداری 
کند و متاسفانه تاکنون دانشگاه ها و مراکز علمی برای کمک به این 

صنایع بی توجه بوده اند.
وی تصری��ح ک��رد: اصفهان به رغ��م داش��تن کارخانه های بزرگ 

صنعتی در زمینه بیکاری جزو استان های اول کشور است. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری بیان کرد: باید از اکنون 
برای ش��هری که از سبقه کاری باال، مردم خالق و کارآفرین، جوانان 
اندیش��مند و دانش��گاه های مطرح برخوردار است تصمیم گرفت که 

صنعت این استان باید در آینده بر چه پایه ای استوار باشد. 
وی گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها می تواند به 

حل معضل بیکاری و محیط زیست اصفهان کمک کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری روز شنبه با هدف بازدید 

از چند مرکز نوآوری و فناوری به اصفهان سفر کرد.
س��تاری ابتدا از شهرک س��المت اصفهان و مرکز جامع سرطان و 
طرح نصب و راه اندازی دس��تگاه ش��تاب دهنده خطی در آن بازدید 

کرد.
وی همچنی��ن از هوانی��روز اصفه��ان، مراکز رش��د، کارآفرینی و 
بازی های رایانه ای دانش��گاه اصفهان و مرکز نوآوری دانش��گاه علوم 

پزشکی این شهر بازدید و بر حمایت از آنها تاکید کرد.
نخس��تین پارک علم و فناوری س��المت اصفهان با حضور س��ورنا 

ستاری افتتاح شد.
این پارک در فضایی به وس��عت21 هکتار ایجاد ش��ده و در زمان 
حاضر دارای 10خوشه فناوری و حدود 40شرکت دانش بنیان است.

اصفهان با حدود 170دانش��گاه و موسس��ه آموزش عالی و حدود 
250 هزار دانشجو، دومین استان دانشگاهی کشور است. 

همچنین این استان دارای تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور با 
10 مرکز رشد فناوری، دو پارک علم و فناوری و حدود500 شرکت 

دانش بنیان مستقر است.

نقش آفرینی در زنجیره تأمین دولت، از کم ریسـک تریِن کسـب وکارها اسـت؛ کاری که غول فناوری 
ردموندی با جدیت به دنبال آن است.

مایکروسافت با شرکت در مناقصه  برون سپاری پروژه  تأمین تمامی سرویس ها و زیرساخت های ابری 
وزارت دفاع، به دنبال تصاحب قرارداد مشـارکت 10میلیارد دالری تأمین زیرساخت های دفاعی آمریکا 
اسـت. عالوه  بر آن نیز اخیراً قراردادی به ارزش 480 میلیون دالر نیز برای تولید یک هدسـت واقعیت 

افزوده پیشرفته به منظور استفاده  نیروهای نظامی در میادین جنگ، منعقد کرده است.
طبق اعالم پنتاگون در روز جمعه  گذشته نیز اکنون مایکروسافت موفق به انعقاد قراردادی پنج ساله 
به ارزش 1.76 میلیارد دالر با موضوع ارائه سـرویس های تشـکیالتی برای وزارت دفاع، گارد سـاحلی 
و نهادهای امنیتی آمریکا شـده اسـت. مایکروسـافت پیش از ایـن نیز با اعالم اینکه پیشـرفته ترین 
فناوری هایش را در اختیار ارتش ایاالت متحده قرار خواهد داد، به حمایت بی قید و شـرطش از صنایع 

دفاعی اقرار کرده بود.
در این  میان بعضًا اعتراضاتی از جانب کارکنان مایکروسافت مبنی بر نارضایتی از کاری که نتیجه  آن 
کشـتار مردم است، مشـاهده می شود. به  طور مثال می توان به انعقاد قرارداد تولید هالولنز برای ارتش 

آمریکا اشاره کرد.
برد اسمیت، مشاور ارشد مایکروسافت، در جایی عنوان کرد که این شرکت همواره دغدغه  پیشگیری 
و دفع اثرات غیرانسانی فناوری های جدید را دارد و این در حالی بود که در همان بحث دوباره اشاره ای 

داشت که:
ما در صدد این هسـتیم تا سیلیکون ولی بداند که در ارتش هم ارزش های انسانی و اخالقی سرلوحه 

بوده و به آن بها داده می شود.
البته برنده  مناقصه  قرارداد 10 میلیارد دالری مشـارکت در تأمین زیرساخت های دفاعی هنوز معلوم 
نشـده اسـت. در نگاه اول به نظر می رسـد که وزارت دفاع با هدف اینکه سیستم های ابری و دسکتاپ 
را یکپارچه کند، در این مناقصه به مایکروسـافت کمک می کند، لیکن کارشناسان شانس آمازون را در 

برنده شدن مناقصه بیشتر از سایر رقبا می دانند.
اسـمیت در جای دیگری هم درخصوص اعتراضات برخی کارکنان گفته بود آنهایی که راضی نیستند 

تا روی این پروژه ها کار کنند، می توانند به بخش های دیگر شرکت منتقل شوند.

زمان خلق ثروت با نابودی منابع زیرزمینی به سر آمد

 مایکروسافت و قرارداد
 1/7 میلیارد دالری

با وزارت دفاع آمریکا

یادداشـت

قیمت بیت کوین در چند هفته اخیر بین 3000 تا 4000 دالر نوس��ان داشته 
اس��ت، اما وضعیت آینده قیمت چطور پیش خواهد رفت؟ قیمت بیت   کوین در 
دوش��نبه این هفته به دلیل افزایش تقاضا در بازار آس��یا و اروپا، آرام بود. به نظر 
می  رسد این ش��رایط برای یک دارایی طبیعی است. اگرچه قیمت بیت  کوین در 
طول یک روز پنج مرتبه به زیر 4000 دالر رفت، اما در انتها این دارایی همچنان 
در این قیمت موقت باال و پایین می شود. به طور کلی بیت  کوین در این ماه به دلیل 
شروع به کار Bakkt )پلتفرم معامالتی آینده بیت  کوین( شرایط سختی را سپری 
کرد. سناریوی دیگری که برای قیمت بیت  کوین می  توان تصور کرد این است که 
قیمت بیت  کوین همچنان افزایش پیدا کند و از شیوع Bakkt جلوگیری کند. این 

فرض کمی خوش بینانه به نظر می  رسد.

قیمت بیت کوین حدود 4000 دالر است؛ صعود 
یا سقوط کدام مسیر ادامه پیدا می کند؟



در بازار آشفته و متفاوت امروز، در سازمان ها اغلب بر اهمیت تمایز برند 
)نیاز به ایجاد یا شناسایی جایگاه خاص در بازار که با آنچه رقبا در حال ارائه 
به مشتریان هستند، متفاوت باش��د( تاکید می شود. از نظر ارزش اسمی، 
ایده تمایز خوب و در خدمت تقویت گفتمان درونی شرکت که می تواند به 
شکل گیری و بهبود محصول یا خدمات شرکت کمک کند، به نظر می رسد.

اما اگر عمیق تر نگاه کنید، تمرکز بر تمایز یک ش��رکت یا برند، نواقصی 
دارد. دلیل اصلی آن این اس��ت که تمای��ز با تمرکز بر آنچه که رقبا انجام 
می دهند، شروع می شود و لزوما براساس آنچه مشتری می خواهد، نیازهای 
مش��تری یا آنچه به برند ارزش می دهد، نیست. هدف این نیست که یک 
برند از رقیب خود متفاوت باش��د، بلکه اینکه برند برای مشتری نسبت به 
رقبای خود ارزشمندتر باشد. اما اغلب، بررسی تمایز در این مسیر کمکی 
نمی کند و بیشتر روی مواردی که نباید انجام دهید تمرکز می کند، چراکه 
شخص دیگری آن را انجام می دهد. به جای اینکه به شما کمک کند آنچه 

که باید برای جذب و افزایش مشتری انجام دهید را شناسایی کنید.
پیش��نهاد می ش��ود که بیش از حد روی اینکه رقبای تان چه کارهایی 
می کنند، تمرکز نکنید و به جای آن، روی آنچه که می توانید انجام دهید 
تا برند خود را در مقایس��ه با رقبای خود در نظر مش��تری جذاب تر و بهتر 
کنید، تمرکز کنید و گاهی اوقات این بدان معناست که دقیقا همان کاری 
را ک��ه رقبای ت��ان انجام می دهند را بهتر انجام دهید. در اینجا س��ه حوزه 
اصلی را می آوریم که با کار روی آنها می توانید نظر مش��تریان امروز را به 

خود جلب کنید.
اعتماد به نفس

در باالی سلسله نیازهای معروف مازلو، اعتماد به نفس و خودشکوفایی 
قرار دارد و در مورد مفهوم »خودشکوفایی« تا به حال، زیاد صحبت نشده 
است. مشتریان هر س��اله صدها تصمیم خرید را براساس اینکه آیا خرید 
محصول به آنها کمک می کند تا »احساس« اعتماد به نفس بیشتری داشته 
باش��ند یا نه، می گیرند. ده ها ابعاد دیگ��ر وجود دارد که به موضوع اعتماد 
به نفس بازمی گردد که در اینجا به آنها نمی پردازیم، و ش��ما می توانید با 
یک جس��ت وجوی س��اده گوگل این موارد را پیدا کنید. برندها می توانند 
ب��ا افزایش ارزش محصوالت و خدمات نس��بت به رقب��ای خود و با تولید 
محص��والت یا ارائه خدماتی که اعتماد به نفس مش��تریان خود را بهتر از 
رقبای ش��ان باال می برد، برنده شوند. البته، قبل از این کار، توصیه می شود 
تحقی��ق میدانی در مورد مش��تریان صورت گیرد تا ابع��اد مورد نیاز برای 
بهبود و افزایش تأثیر روی مش��تری مشخص شود. برندهایی مانند نایک 

در تبلیغات و جایگاه یابی های خود بر این نکته تمرکز می کنند که ش��ما 
بهترین ورزش��کار هستید، کس��ب و کارهایی مانند LVMH با منحصر 
به فرد بودن/ کیفیت/ قیمت گذاری بر ایجاد حس پرستیژ و اعتبار تمرکز 
می کنند، ش��رکت اپل با طراحی زیبا/ بهبود مکرر محصول به شما حس 
به روز بودن را می دهد و استارباکس حس شما را از تجربه خرید محصول 

بهبود می بخشد.
آیا فکر می کنید که هر کدام از برندهای فوق نگران این هس��تند که با 
رقبای خود متفاوت باشند یا اینکه این برندها روی ساخت، تقویت و حفظ 

جایگاه خود از نگاه مشتریان تمرکز می کنند؟
سودمندی

س��ودمندی و مفید بودن هنوز هم یکی از س��اده ترین و مستقیم ترین 
راه های موفقیت یک برند یا کسب و کار است. برای درک پتانسیل این امر، 
باید ابتدا »س��ودمندی« را تعریف کرد و ابعاد »سودمندی« را درک نمود 

زیرا این کار بر مشتریان حوزه شما تاثیرگذار است.
در خرده فروشی، سودمندی در قالب قیمت پایین، دسته کاالها، راحتی، 
سهولت خرید، کارکنان دوستانه و … است. در صنایع خودرو )به استثنای 
بخش لوکس که ابتدا روی اعتماد به نفس کار می کند و در مرحله بعد روی 
ابزارها(، می توان از قدرت موتور، ظرفیت بکس��ل، ایمنی، یکپارچه س��ازی 

تکنولوژی و سایر موارد نام برد.
یک��ی از نمونه های قابل توج��ه در این زمینه، اوبر اس��ت. اوبر، صنعت 
خدمات خودرو و تاکسی را با ارائه خدمات فوق العاده مفید و جدید تغییر 
داد. در ح��ال حاضر برخی معتقدند که اوب��ر به خاطر پرداختن به اعتماد 
به نفس موفق شد. شاید این نکته درست باشد، اما دلیل اصلی رشد سریع 
آن نیست. اوبر موفق شد زیرا زمانبندی و ارائه خدمات آن با قیمت مشابهی 
که وقتی در گوش��ه خیابان ایستاده اید و دست های خود را مانند دیوانه ها 
تکان می دهید، به هر نحوی بهتر بود. دیگر در فصل زمس��تان نیاز نیست 
نگران سرما باشید یا در تابستان نگران گرما، یا در باران نگران خیس شدن. 
اتومبیل ه��ا عالوه بر اینکه تمیزتر بودن��د، رانندگان نیز وقتی به آنها خبر 

می دادید، سریع می رسیدند. این مفهوم سودمندی است.
نکته اینجاست که اگر تیم رهبری اوبر از ابتدا، به این فکر می کردند که 
چگونه می توانند از رقبا متمایز باشند، احتماال خدمات فعلی خود را ارائه 
نمی دادند. راه حل آنها ابتدا روی مشتری متمرکز بود )به عنوان مثال، آنها 
با این شروع کردند که چگونه می توانند تجربه مشتریان را بهبود بخشند نه 

اینکه روی متمایز بودن کار کنند(.

ارتباطات/جامعه
این مورد در طول دهه گذشته با توجه به رسانه های اجتماعی و همچنین 
ب��ه این دلی��ل که برخی از رهبران بازار احس��اس کردند که اجرای خوب 
می تواند بخش مهمی از یک کسب و کار خوب باشد، به سرعت پیشرفت 
کرده است. در این فضا، برندها روی پیدا کردن ایده ها و سیستم های فکری 
متمرکز هس��تند که گروهی از مصرف کنندگان آن را در سر می پرورانند. 
مثل آگاهی اجتماعی، آگاهی زیست محیطی و یا حتی فعالیت هایی مانند 
ورزش یا یوگا. در طول دهه گذشته چندین برند با موفقیت در این زمینه 
س��رمایه گذاری کرده اند. مثل کفش های Toms ب��رای رفاه اجتماعی یا 
لباس ه��ای Lululemon که بر پایه یوگا طراحی ش��ده و یا محصوالت 
زیس��ت محیطی که تولید شده اس��ت. اگرچه این حوزه به نوعی با مورد 
اعتماد به نفس مرتبط است، اما زیرمجموعه خوبی به شمار می رود که باید 
به آن پرداخته شود. همچنین، در اینجا تمرکز نسبت به برندهایی که روی 

اعتماد به نفس کار می کنند، کمتر روی خودمحوری است.
نکته مهم اینکه برندهای معروفی از این حوزه به طور متفاوتی نسبت به 
مدل های اعتمادبه نفس خود اس��تفاده می برند تا روابط قوی با برند ایجاد 
کنند. تبلیغ Superbowl محصول Budweiser را در نظر بگیرید که 
در آن نش��ان می دهند کارخانه ش��ان به آب تصفیه شده تبدیل شده است 
یا تصاویر ایس��تاده و بدون روتوشAerie ب��رای جلب نظر زنان جوان یا 

حمایت P & G از مادران ورزشکار المپیک را در نظر بگیرید.
کار روی این سه مورد به شما کمک می کند تا برند »جذاب« و نه لزوما 
»متمایز« ایجاد کنید. همیش��ه با مش��تریان خود و نه رقبا ش��روع کنید. 
گفتن این امر آسان  تر از اجرای آن است. خیلی ها عاشق صحبت در مورد 
رقبای خود هستند به این دلیل که معروف هستند. همه کارهایی که انجام 
می دهند، به وضوح در محصوالتی که تولید می کنند، بازاریابی شان و اغلب 

اظهارات مالی که منتشر می کنند، به تصویر کشیده می شود.
از س��وی دیگر، شناخت مشتریان اغلب دشوار بوده و زندگی آنها کمتر 
عمومی اس��ت و حتی با وجود رس��انه های اجتماعی، باز هم تالش زیادی 
برای جمع آوری اطالعات مفید و قابل درک نیاز است. حتی اگر بتوان نحوه 
رفتار مشتریان را مشاهده کرد، باز هم شناسایی انگیزه های درونی و عوامل 
محرک رفتار آنها دشوار است. در این حالت ایده ها همان هایی هستند که 

به شما کمک می کنند برندی واقعا »جذاب« خلق کنید.
روی کارهای دشوار کار کنید چرا که در نهایت، ارزشش را دارد.
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اهمیت تبلیغات موبایلی در استراتژی 
بازاریابی کسب وکارها

امروز حرف اول را در بازاریابی دیجیتال، تبلیغات موبایلی می زند 
و ش��ما به عنوان یک بازاریاب الزم است که به طور موثر و همزمان 
با رش��د تکنول��وژی و حرکت مش��تریان با آنها همراه باش��ید و از 
جدیدترین تکنولوژی ها در راستای اهداف کلی استراتژی بازاریابی 

کسب وکارتان استفاده کنید.
پیاده س��ازی درس��ت تبلیغ��ات موبایل��ی باع��ث می ش��ود دیگر 
کمپین های بازاریابی و برندینگ ش��انس موفقیت بیشتری را داشته 
باش��ند و همچنین بتوانید ارتباط قوی تری با مشتریان خود برقرار 
کنید؛ چیزی که تبلیغات سنتی هرگز قادر به انجام دادن آن نیست.

در ادامه به  پنج مزیت تبلیغات موبایلی اشاره کرده ایم:
1. جایی هستید که مردم حضور دارند و البته پول هست

جالب اس��ت بدانید 80درصد از کاربران اینترنت دارای گوش��ی 
هوش��مند هس��تند و این آم��ار در ح��ال افزایش اس��ت، بنابراین 
تبلیغات موبایلی در حال تبدیل ش��دن به بازار اصلی برای رسیدن 
به مصرف کنندگان اس��ت. یکی از مهم ترین و سودآورترین مزایای 
تبلیغات موبایلی این اس��ت که می توانید تبلیغ کسب وکار خود را تا 
نوک انگش��تان کاربران در سیستم عامل های مختلف پیش ببرید و 

این می تواند در فروش نهایی شما تاثیرگذار باشد.
کاربران تعامل بیش��تری را با تبلیغ��ات موبایلی ایجاد می کنند و 
این باعث شده است 68درصد از شرکت ها استراتژی بازاریابی تلفن 

همراه خود را با برنامه اصلی بازاریابی یکپارچه سازی کنند.
2. تبلیغات موبایلی لحظه ای است

برخی محدودیت های مکانی و زمانی در هنگام ردگیری کاربرانی 
که از طریق دسکتاپ تبلیغات را مشاهده کرد ه اند وجود دارد. برای 
مثال نمی ت��وان تبلیغات را بر پایه موقعی��ت مکانی خاص و جزئی 
ارائه داد، اما در سیس��تم تبلیغات موبایلی با تکیه بر اینکه کاربران 
دس��تگاه های موبایل خود را همیش��ه همراه دارند، این به سادگی 

امکان پذیر است.
ب��ا ردیابی کارب��ران روی دس��تگاه های موبای��ل، تبلیغ دهندگان 
می توانن��د در ی��ک زمانبندی دقی��ق و قرارگیری کاربر در ش��عاع 
جغرافیایی تعیین ش��ده، تبلیغات هدفمندی را ارس��ال و مشتریان 
را به سمت فروشگاه خود هدایت کنند و این یعنی افزایش فروش.

بنابرای��ن نی��ازی ب��ه تبلیغات در س��طح وس��یع و پراکنده برای 
گروه های مختلف نخواهد بود.

3. تبلیغات به مخاطب هدف واقعی ارائه می شود
چطور می ش��ود فهمید چه کسی واقعی است و چه کسی واقعا به 

محصوالت شما عالقه دارد؟
کاربران در طول روز در دس��تگاه های مختلفی مش��غول فعالیت 
هس��تند، اما تلفن  همراه تنظیمات��ی را ارائه می دهد که کاربران در 
راس��تای عالقه مندی های خود آنها را شخصی س��ازی می کنند و به 
اصطالح یک پروفایل می س��ازند، بنابرای��ن درک بهتری از رفتار و 

عالقه مندی های کاربر وجود دارد.
در عوض روی دسکتاپ، ردیابی و اعتماد به اطالعاتی که از طریق 
کوکی ها و آدرس IP که به دست آمده است زیاد دقیق نیست چون 
 IP ممکن اس��ت چند نفر از اعضای یک خانواده از همان دستگاه و

استفاده کنند.
همینطور که مش��خص اس��ت اگ��ر بخواهید برای ای��ن حجم از 
آدرس ه��ای مختلف و دس��تگاهای متف��اوت تبلیغ��ات پراکنده و 
غیرهدفمن��د ارائ��ه بدهید، وقت و بودجه ش��ما هدر خواهد ش��د، 
ام��ا همینطور که گفتیم در دس��تگاه های تلفن هم��راه پروفایل ها 
 Mobile( ش��خصی تر هس��تند و با استفاده از شناس��ه هر موبایل
device ID( می توانی��د مطمین باش��ید کاربر واقع��ی و معتبر را 

هدف گیری قرارخواهید داد.
دسترس��ی به مخاطب هدف و مش��تریان ایده آل براساس اهداف 

کمپین از مزایای استفاده از تبلیغات موبایلی است.
 

4. تبلیغات موبایلی موجب صرفه جویی در وقت و پول 
می شود

همینط��ور که بیان ش��د تبلیغ��ات موبایلی در ارتباط س��ازی با 
مخاطبان و اثربخش��ی بیش��تر کمپین های تبلیغاتی نیز موثر است، 
ام��ا مهم ترین ویژگی آن دسترس��ی به کاربر ه��دف در مکان های 

مناسب است.
رس��یدن به کارب��ران هدف در دس��تگاه های تاییدش��ده، هزینه  
رس��یدن به هر مش��تری را کاهش می دهد زیرا س��رمایه گذاری در 
این نوع تبلیغات روی مش��تریان واقعی انجام می شود که پتانسیل 
بیش��تری برای خرید خواهند داشت. با هدف گیری این نوع کاربران 
و ایجاد تعامل با آنها، در وقت و هزینه شما صرفه جویی خواهد شد.
blogad :منبع
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باشگاه مش��تریان Customer Club یا باشگاه هواداری در نتیجه 
جمع ش��دن حامیان و خری��داران یک گروه پش��تیبان و درج داده ها و 

مفروضات آنان ایجاد می شود.
داده ها و مفروضات آنان در یک پایگاه و فایل اطالعاتی درج می ش��ود 
که می ش��ود این اطالعات را تدوین و جمع آوری کرد. باشگاه مشتریان 
کانونی اس��ت به منظور برطرف کردن احتیاجات مخاطبان و خریداران، 
نگاه و دید خاص به آنان و نظارت و کنترل خوب و درس��ت در رابطه با 
مخاطبان و خریداران. برنامه و امکاناتی تازه است که به وسیله شماری 
از کمپانی ها و بنگاه ها و س��ازمان های تجاری به کار گرفته می ش��ود و 
مخاطبان کنونی و دوراندیش را با دالیل و مقاصد به خصوصی در جهت 

ملحق شدن به باشگاه هواداری مجموعه تجاری ترغیب می کند.
تعریف باشگاه مشتریان Customer Club یا باشگاه وفاداری

یک باشگاه هواداری یا باشگاه وفاداری را می توان یک باشگاه تماسی 
و رابطه ای وصف کرد که توسط یک شرکت و بنگاه و در جهت برقراری 
رابطه و پیوند بی واس��طه و س��ازمان یافته می��ان مخاطبان و خریداران 
و صاحب��ان تجارت ها به وج��ود می آید و به مش��تریان مزایا و خدمات 
فراوانی عرضه می دارد. باشگاه هواداری در جهت فراهم سازی احتیاجات 
و مش��تریان و به وجود آمدن امتیاز و سود فراوان تر برای نشان و مارک 

تجاری ایجاد و تشکیل می شود.
پیوس��تن و جمع ش��دن حامیان و خریداران در یک مجموعه اعتبار 
و احت��رام آن��ان را فراوان تر و پش��تیبانی و صمیمی��ت و اطمینان آنان 
به تجارت و کس��ب و کار مربوطه را هم افزایش می دهد. غالباً باش��گاه 
ه��واداری هم��گام با اعمال طرح ه��ا و فعالیت های وفاداری اس��ت. این 
باش��گاه ها یک برنامه و طرح درس��ت و پرفایده و روشمند و مداومی را 
برای مخاطبان و خریداران خود دارند. یکی از مقاصد باش��گاه مشتریان 
فروش و سود فراوان تر و دستیابی به مزایا و بهره هایی برای مشتریان و 

صاحبان کسب و کارهاست.
بعد از گردآوری داده ها و مفروضات مخاطبان و خریداران، باش��گاه با 
تمایالت، دیدگاه ها و تقاضاهای آنان آش��نا شده و توسط آن برنامه های 
آتی کس��ب و کار خود را دنبال و به مطلوبیت می رس��انند. محصوالت، 
س��رویس ها و دیگ��ر کارهای هر گروه و تجارتی با ب��ه کارگیری داده ها 
و مفروضاتی که از این قس��مت کسب می ش��ود، قادر است گسترش و 

پیشرفت کند و در راستای خشنودی خریداران و حامیان عمل نماید.
اهداف باشگاه مشتریان

اصلی ترین قصد و نیت باش��گاه هواداری به وجودآمدن رابطه و پیوند 
دوطرفه با مخاطبان و خریداران و کس��ب امتیازات و سود متقابل است. 
خریده��ای مکرر خریداران و همچنین خش��نودی آنان از گروه تجاری. 
خش��نودی خریداران مش��روط به مدیری��ت، اقدام��ات و راندمان گروه 

تجاری خواهد بود.
از ای��ن رو باش��گاه ه��واداری ب��ا به کارگی��ری داده ه��ا و مفروضات 
گردآوری ش��ده قادر اس��ت برنامه های آتی مجموعه خود را طراحی و از 
نظرات و پیش��نهادات عضوهای باشگاه مشتریان استفاده کرده و فروش 
و س��ود مجموعه  تجاری خود را افزایش دهند. این امر سبب خشنودی 
خری��داران، ایج��اد مزایا و خدمات فراوان تر برای آن��ان و فروش و بهره 

زیادتر برای کس��ب و کار مربوطه می ش��ود. از مقاصد بااهمیت تشکیل 
باشگاه هواداری در بنگاه ها و تجارت ها تحلیل داده های اعضا است.

با فرصت ایجادش��ده در یک باش��گاه وفاداری می شود از طبقه بندی 
داده های فروش و داده های خریداران در راس��تای یکدیگر استفاده کرد. 
برای نمونه، آگاه ش��وید که یک محصول ب��ه خصوص برای چه رده ای 
از خری��داران و ب��ا چه تعدادی مطلوب تر خواهد ب��ود؟ و یا آنکه در چه 
زمان ها و اوقاتی چه صنف و گروهی به منظور خرید از ش��رکت ها  و یا 
مجتمع های تجاری  می پردازند. ولو در حاالت توسعه یافته تر می شود با 
بهره گیری از مصاحبه و پرس و جو از دیگر مشخصه ها همانند تمایالت 
و نظرات خریداران آگاهی کس��ب کرد و با مدد آن به عرضه محصوالت 

و سرویس های پرفروش و پرسود اقدام کرد.
مش��ارکت اختیاری و آگاهان��ه و به وجود آوردن کمترین ش��روط و 
مقررات ثبت نام و پیوستن به باشگاه، یکی از اصلی ترین و با اهمیت ترین 
تدابیر تشکیل باشگاه هواداری است. چرا که دارا بودن عضوهای زیاد در 
باش��گاه هواداری به معنای پیروزی و کامیابی باش��گاه مشتریان نیست. 
عالوه بر این می بایس��ت مش��تریان عضو ش��ده در این باشگاه ها، کارا و 
س��اعی و اثربخش و واقف بوده و از بودن در باش��گاه هواداری مجموعه 

رضایت داشته باشند.
انواع باشگاه مشتریان

انواع باشگاه مشتریان یا باشگاه هواداری یا باشگاه وفاداری مجموعاً به 
دو گروه طبقه بندی می شود:

• باشگاه هواداری بسته
• باشگاه هواداری باز

در باش��گاه هواداری از نوع باز، در حالی که باش��گاه تمرکز مرکزی و 
کلیدی خویش را روی خریداران س��ابق و پیش��ین معطوف کرده است 
ولی با قص��د و نیت دعوت و جلب خری��داران و مخاطبان تازه، فرصت 
عضو ش��دن خری��داران و مخاطبان تازه و دیگ��ر مجموعه ها و مارک و 
نش��ان ها را هم مهیا ساخته اس��ت. در این گونه از باشگاه ها، خریداران 
ت��ازه به مجرد عضو ش��دن از مزایا و منافع مقدمات��ی به منظور گرفتن 
س��رویس های موجود برخوردار می ش��وند، ولی خری��داران و مخاطبان 

سابق در جهت گرفتن سرویس و مزایا برتری و تقدم دارند.
باشگاه هواداری بسته عرضه کننده سرویس و مزایا به خریداران سابق 
خود است و خریداران جدید تا وقتی که به خریداران ثابت تغییر نکنند 
فرصت عضو شدن در باشگاه مربوطه و بهره گیری از سرویس ها و مزایای 
باش��گاه را ندارند. استراتژی این نوع باشگاه ها زوم کردن روی خریداران 
ثابت و همیش��گی به منظور عنصر کلیدی سودبخشی مجموعه تجاری 

است.
انواع پاداش یا خدمات در باشگاه مشتریان

انجام تدابیر و اس��تراتژی های درس��ت در این زمینه بسیار حائز اهمیت 
است، چرا که مقصود پایانی مخاطبان و خریداران از عضو شدن در باشگاه 
هواداری استفاده از امتیازات و خدمات و جوایز باشگاه است. از این رو جوایز 
و خدمات باشگاه مشتریان می بایست هماهنگ با پروژه مورد نظر باشد و به 

دست آوردن این جوایز و خدمات نامقدور و مشکل نباشد.
جوایز و خدمات در باشگاه هواداری عبارتند از:

• مزایا و پاداش های سخت و مالی
• مزایا و پاداش های آسان و غیرمالی

گ��روه نخس��ت خدمات و جوایز ب��ه گونه ای صریح ب��رای مجموعه و 
ش��رکت امتیازدهن��ده مخارج پولی دربر خواهد داش��ت. کاهش قیمت 
محصوالت در خریدهای آتی، جوایز و مزایای پولی در این دس��ته جای 

می گیرند.
گ��روه دوم خدمات و جوایزی هس��تند که هزینه مال��ی زیادی برای 
مجموعه تجاری اعطاکننده نخواهد داش��ت. احترام به خریداران و مزایا 

و جوایز معنوی و مدنی در این گروه طبقه بندی می شوند.
کارت های باشگاه مشتریان وفاداری چیست؟

سازمان ها و مجموعه های تجاری خریداران خود را در باشگاه وفاداری 
عض��و می کنند و ب��ه آنان یک کارت هواداری اعط��ا می کنند. مبلغی از 
خریدهای خریداران همچون موجودی در این کارت  باش��گاه مشتریان 
ذخیره می ش��ود و خریداران قادرند در خریدهای آتی خود، از این مبلغ 
موجودی به��ره ببرند. همچنین خریداران با هر نوع خرید میزان امتیاز 
خوی��ش را باال می برن��د و با اضافه کردن میزان امتی��ازات از خدمات و 
پاداش های جالب تر و متفاوت تری بهره مند می شوند. کارت های باشگاه 
مش��تریان یک امتیاز و برتری در مقایسه با دیگر رقبا و یک مارکتینگ 
برنامه ریزی ش��ده و سیستماتیک تلقی می ش��ود. عالوه بر این موجودی 
درون کارت ه��ای وفاداری خری��داران را تحریک می کند ت��ا مجدداً از 

محصوالت و سرویس های شما بهره بگیرند و به شما مراجعه کنند.
مشخصات یک باشگاه مشتریان و وفاداری فعال و کارا و قدرتمند

یک باش��گاه مش��تریان یا وفاداری حرفه ای تجهیز ش��ده به امکاناتی 
اس��ت که ش��ما به س��ادگی قادرید اثرگذاری آن را در مراتب بازگشت 
مشتری، قیمت پرداخت شده توسط خریدار، تعداد آشناسازی مجموعه 
تجاری ش��ما با س��ایر افراد به وس��یله خریداران قبلی محصوالت شما، 
فیدبک ه��ای نظرات و دیدگاه های کمپین ها و پیش��نهادات گوناگون را 
در می��زان ف��روش مجموعه، تماماً تجزیه و تحلیل کرد و برحس��ب آن 
مطلوب تری��ن انتخاب ها و اقدامات را در زمینه مارکتینگ و تبلیغات در 

نظر گرفت و اجرا کرد.
یک باش��گاه مشتریان پیشرفته و ویژه می بایست برخوردار از ابزارها و 

و توانایی ها و مشخصات ذیل باشد:
• باشگاه مشتریان یا وفاداری می بایست اتومات و خودکار و برخوردار 

از ابزارهای پیشرفته باشد.
• باشگاه وفاداری می بایست تغییرپذیر و قابل گسترش باشد.

• باشگاه مشتریان و وفاداری می بایست رپرتاژهای جامع و گسترده ای 
را عرضه کند.

• باشگاه وفاداری می بایست بر پایه فیدبک نظرات و دیدگاه های خود 
حامیان و خریداران باشد.

• پیش��نهادات در باشگاه مش��تریان یا وفاداری می بایست با برنامه و 
برحسب رفتار مخاطبان و خریداران آنالیز شود.

• باش��گاه ه��واداری یا باش��گاه مش��تریان می بایس��ت طب��ق اصول 
سیستماتیک و ظریفی تشکیل شود.
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بازاریابی محتوا در سال 2019  و ۵ نکته 
حیاتی درباره آن

بازاریابی از جمله مواردی اس��ت که همواره دستخوش تغییرات بسیاری 
می ش��ود. در این رابطه ظهور تکنولوژی و ایده ه��ای خالق، دو عامل مهم 
تاثیرگذار در این عرصه محس��وب می شود. با توجه به این امر که بازاریابی 
محتوا در حال حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته اس��ت، الزم اس��ت تا در 
ش��روع س��ال جدید میالدی برای آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. در 
بازاریابی محتوا، برندها به دنبال تولید و نش��ر مطالب ارزش��مند هستند تا 
بخش��ی از نیاز اطالعاتی افراد را برطرف کنند. این امر خود به خوبی منجر 
به معرفی و حک ش��دن نام برند در ذهن مخاطب خواهد شد. نتایج آمارها 
نیز حاکی از آن است که میزان استقبال و رضایت از این شیوه تبلیغاتی، در 
مقایسه با سایر روش های مرسوم از نرخ رضایت به مراتب بیشتری برخوردار 
اس��ت. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی پنج نکته ای که در راستای 
بازاریاب��ی محتوا در س��ال 2019 باید مورد توجه ج��دی قرار داد، خواهیم 

پرداخت. 
1-بازاریابی محتوا در صدر روش های بازاریابی قرار خواهد گرفت 

در تبلیغات مستقیم، شما تنها به معرفی برند و محصوالت خود خواهید 
پرداخت. کیفیت کار ش��ما در این رابطه تنها برای چند دقیقه قادر خواهد 
بود تا توجه مخاطب را به س��مت خود جلب کند. با این حال در بازاریابی 
محتوا، به علت این امر که نیازی از مخاطب برطرف می شود، در صورتی که 
کیفیت مطالب و نحوه کار شما به شکلی حرفه ای صورت گیرد، افراد خود 
به س��راغ ش��ما خواهند آمد. بدون شک در س��ال 2019 شما نیاز دارید تا 
بیش ترین توجه خود را معطوف به این بخش کنید و در این رابطه استفاده از 
نظرات افراد حرفه ای و خبره می تواند شما را در چارچوبی درست قرار دهد. 
همچنین این امر در زمینه ترافیک سایت نیز دارای تاثیر بسزایی است. به 

همین خاطر نباید مزیت های آن را محدود تصور کرد.  
2-استراتژی برگ برنده شما خواهد بود 

نکته بسیار مهمی که در زمینه بازاریابی محتوا باید مورد توجه جدی قرار 
دهید این اس��ت که ما در کسب وکار خود تنها نیستید و این امر به معنای 
حضور تعداد بی شماری شرکت های دیگر است. در این راستا در صورتی که 
اقدامات شما در بهترین حالت ممکن قرار نداشته باشد، بدون شک محتوای 
تولیدشده توسط سایر برندها، نظر مخاطب را به خود جلب خواهد کرد. در 
این رابطه از جمله اقداماتی که به حرفه ای تر شدن تولید محتوای شما کمک 
شایانی خواهد کرد، ایجاد استراتژی های مختلف است. در این رابطه اگرچه 
برخی بر این باور هس��تند که تمرکز روی تنها یک اس��تراتژی بهتر است و 
باعث می شود تا توان، هزینه و زمان معطوف به انجام درست یک کار شود. 
با این حال واقعیت این اس��ت که در جهان امروز ش��ما نمی توانید تنها در 
یک بخش خود را قدرتمند کرده و از سایر قسمت ها غافل بمانید. به همین 
خاطر نیز ش��ما به انواع مختلفی از اس��تراتژی ها نیاز خواهید داشت. با این 
حال مدیریت و اجرای آن باید به نحوی باشد که خود به عاملی برای کاهش 
کیفیت کار تبدیل نشود. درواقع اگرچه انجام کارهای مختلف می تواند یک 
مزیت رقابتی محسوب شود، با این حال این امر تنها زمانی کاربردی خواهد 
بود که کیفیت کار ش��ما حفظ ش��ود. در این رابطه توجه داشته باشید که 
شرکت های مختلف، اهداف متفاوتی را نیز خواهند داشت و به همین خاطر 
نمی  توان استراتژی شرکتی دیگر را برای خود مورد استفاده قرار دهید. در 
نهایت در اختیار داش��تن یک استراتژی و برنامه برای اقدامات خود، نه تنها 
به سرعت و کیفیت باالتر اقدامات منجر خواهد شد، بلکه احتمال بروز خطا 
را نیز کاهش داده و مخاطب را با یک نظم مطلوب در ارسال مطالب مواجه 

خواهد ساخت. 
3-استفاده از مشتریان در تولید محتوا رواج بیشتری را پیدا 

خواهد کرد 
اگرچه این مورد کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال واقعیت این است 
که افراد هنگامی که فردی از جنس خود را ببینند، با موضوع کار شما ارتباط 
بهتری را پیدا خواهند کرد. برای مثال این امر که در زمینه معرفی و یا تجربه 
کار با یک محصول، از یک مش��تری استفاده کنید، افراد را به کسب اعتماد 
بیشتر سوق خواهد داد. با این حال در این زمینه اقدامات شما تنها محدود به 
مورد ذکرشده نبوده و می توانید اقدامات دیگری نظیر تشویق افراد به تولید 
محتوا و یا رسیدن به یک موفقیت با استفاده از محصوالت خود، کمک کنید. 
در نهایت این امر که برای مشتریان خود نیز محتواهای مخصوصی را داشته 

باشید، خود به جلب رضایت بیشتر آنها کمک خواهد کرد. 
4-تنها محتواهای ارزشمند باقی خواهند ماند 

در زمینه تولید محتوا، هر فردی می تواند اقدام به این کار کند. همین امر 
نیز باعث می  شود تا هزاران مطلب در زمینه های گوناگون وجود داشته باشد. 
در این رابطه بسیاری از برندها در تالش برای تولید محتواهایی هستند که 
عمال ارزش خاصی را نداش��ته و تنها از تیترهای جذاب برخوردار بوده و به 
مسائل کامال حاشیه ای پرداخته اند. اگرچه این امر زمان و انرژی کمتری را 
از تولیدکنندگان آنها خواهد گرفت، با این حال توجه داشته باشید که این 
مطالب ماندگاری کافی را نداشته و در مدت زمانی کوتاه به دست فراموشی 
س��پرده خواهند شد. یک اقدام درس��ت در زمینه تولید محتوا نباید کامال 
مادی گرایانه باش��د. به همین خاطر توصیه می شود تا در این زمینه تنها به 
دنبال تولید محتواهای ارزش��مند باشید و از کپی برداری از مطالب سایرین 
نیز خودداری کنید. درواقع محتواهای شما در کنار جذابیت، باید ارزشمند 
نیز باشند تا جایگاه برند شما را ارتقا داده و به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. 

۵-نحوه انتشار درست مطالب را جدی بگیرید 
حتی بهترین مطالب هنگامی که دیده نش��وند، از ارزش کافی برخوردار 
نخواهند بود. به همین خاطر الزم است تا در این رابطه نیز ایده های درستی 
را داشته باشید. در این رابطه اگرچه شبکه های اجتماعی، از جمله گزینه های 
مطلوب محسوب می شوند و با این حال اگر اقدامات خود را محدود به این 
موارد کنید، بدون ش��ک با مشکالتی جدی مواجه خواهید شد. برای مثال 
استفاده از ایمیل نیز از دیگر مواردی است که باید مورد استفاده قرار گیرد. 
با این حال نحوه و اس��تراتژی کار در هر یک بدون ش��ک متفاوت خواهد 
بود. با توجه به گس��تردگی این امر، توصیه می ش��ود ت��ا برای آن یک تیم 
حرفه ای را شکل داده و از قدرتمند بودن خود در این زمینه اطمینان کافی 

را حاصل کنید. 
در نهایت در رابطه با تمامی تصمیمات خود الزم است تا موقعیت، توانایی 
و امکانات خود را مدنظر قرار داده و برنامه ای منحصر به فرد برای خود داشته 
باشید. برنامه شکل گرفته همچنین باید امکان اعمال تغییر در هر مرحله ای 
را داش��ته باشد تا نتیجه مطلوب را برای شما به ارمغان آورد. در این زمینه 
مطالعه مقاالت به روز و آشنایی با جدیدترین روش ها و اصول بازاریابی محتوا، 

خود می تواند به حفظ و ارتقای کیفیت کار شما کمک بسیاری کند. 
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چگونه یک باشگاه مشتریان فعال داشته باشیم؟
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مدیران ناکارآمد چگونه کارمندان مستعد را 
فراری می دهند

اصلی ترین دلیل خروج کارکنان خوب و مستعد از یک شرکت، رابطه  بد 
آنها با مدیر آن شرکت است. من )نویسنده متن اصلی( یکشنبه  شب ها حال 
بدی دارم. فکر اینکه قرار اس��ت فردا صبح یعنی دوشنبه به سرکار بروم به 
من استرس وارد می کند. اگر بخواهم صادقانه بگویم، رئیس من فردی است 
که تمام جزییات را مورد بررس��ی قرار می دهد و ش��رکت هم از این سبک 
مدیریتی او حمایت می کند. من در مدت کوتاهی که آنجا کار کردم، شاهد 
استعفای کارکنان زیادی بودم. هزینه های باالی واژگونی و مشکالت، شرکت 
را در وضعیت قرمز قرار داده است. رئیس ما باعث شد که همه به فکر ترک 
کردن ش��رکت بیفتند تا جایی که شرکت مجبور شد دفتر منطقه ای خود 
را ببندد؛ چراکه همه یا کارش��ان را ترک می کردند یا توسط رئیس ظالم و 
عصبانی ما اخراج می شدند. بسته شدن اداره به معنای خارج شدن آن از بازار 
به طور کامل است. وارد کردن و به کارگیری کارکنان جدید بسیار گران تمام 
می شود. برخی از تحلیلگران تخمین زدند که این هزینه چیزی حدود شش 
ماه حقوق هر فرد اس��ت. من بعد از شش ماه کار کردن آنجا را ترک کردم. 
در حالی که تازه به یک فرد حرفه ای ارش��د در منطقه برای فروش تبدیل 
شده  بودم. حتی بعد از اینکه بعضی از افراد به منابع انسانی شکایت کردند و 
یک نفر هم در مالقاتی که ترتیب داد به صورت زبانی مورد توهین و تهدید 
قرار گرفت، هیچ اقدامی برای حل مشکالت صورت نگرفت. مطالعات نشان 
می دهند که اولین دلیلی که باعث می ش��ود، افراد شغل شان را ترک کنند، 
وج��ود یک رئیس بد اس��ت. من عالوه بر تجارب ب��دی که در محیط کارم 
به دس��ت آوردم، درس های ارزشمندی در مورد اینکه چه کارهایی نباید در 
مدیریت انجام شود، یاد گرفتم. در اینجا به کارهای رئیس سابقم می پردازیم. 
این کارها بود که باعث شد کارکنان کارشان را ترک کنند و دفتر منطقه ای 

تعطیل شود.
1. ایجاد سیاست های اداری

یکی از تاکتیک های انگیزش��ی که یک مدیر می تواند داش��ته باشد این 
اس��ت که ش��غل افراد را تهدید کند. یک رهبر باید یک معلم خوب باش��د 
و راه هایی برای کمک کردن به افراد پیدا کند و باعث ش��ود افراد پیشرفت 
کنند. مدیریت همراه با ایجاد ترس، باعث می ش��ود که کارکنان از شرکت 
ناراضی باش��ند و در اولین فرصتی که پیدا می کنند کارشان را ترک کنند. 
رئیس من همیشه در پشتی را قفل می کرد تا اگر کسی بخواهد از ساختمان 
خارج شود از جلوی دفتر او رد شود تا او بتواند مراقب کارهای ما باشد. این 

نوع رفتارهای منفعل تهاجمی نشان دهنده  عدم اعتماد و احترام بود.
مدی��ر من اصطالحا افراد را به جان یکدیگر می انداخت. به یک ش��خص 
می گفت که فالن فرد این حرف را زده اس��ت و حرف های این ش��خص را 
به گوش آن یکی می رس��اند. سیاس��ت های اداری، اصول اخالقی را از بین 
می برد و رهبران باید از به وجود آمدن چنین ش��رایطی جلوگیری کنند؛ نه 
اینکه باعث ادامه پیدا کردن آنها بشوند. سعی کنید مثل رئیس من کینه جو 
نباش��ید و در عوض محیطی مثبت را به وجود بیاورید که افراد از آمدن به 

آنجا لذت ببرند.
2. دقت بیش از حد به جزییات در مدیریت

هیچ کس دوست ندارد زیر ذره بین مدیریت قرار بگیرد. سعی کنید به جای 
اینکه سعی در کنترل کارکنان به طور جزئی داشته باشید، رهبری باشید که 
مورد تحسین و ستایش کارکنان است. سعی کنید با کارکنان و مشتریان با 

اخالق کاری، صمیمیت و احترام برخورد کنید.
33. دروغ گفتن به مشتری ها

من چندین بار ش��اهد این بودم که رئیسم به مشتری ها دروغ می گوید. 
به عالوه، او در جلسه ای که با نماینده  مالی اصلی یک شرکت محلی داشت، 
آنقدر گستاخانه رفتار کرد که نماینده ، کاغذ پیشنهاد شرکت ما را به سمت 
رئیسم پرتاب کرد و ما را از دفترش بیرون انداخت و گفت هیچ وقت دیگر با 

ما کار نخواهد کرد و از ما خواست که دیگر به آنجا برنگردیم.
4. صحبت کردن در مورد مسائل بد خصوصی

مدیر س��ابقم همیش��ه در مورد زندگی ش��خصی خود با همسرش با ما 
صحبت می کرد. فکرش را بکنید که حتی همسرش هم او را دوست نداشت. 
این کار او باعث شد همه احساس ناراحتی کنند، از او ناراضی باشند و کمتر 

به او اعتماد کنند.
۵. به جای هدایت کردن، انتقاد کند

ما همیشه شاهد این بودیم که وی در دفترش نشسته است و ویدئو های 
یوتیوب را تماش��ا می کند. با این حال همیشه از ما انتقاد می کرد که چرا ما 
به سختی کار نمی کنیم. مدیران بد در توسعه و بهبود مهارت های کارکنان شان 

شکست می خورند و نمی توانند این مهارت ها را به خوبی به کار گیرند.
6. استفاده از ارتباط کالمی بد و وقیحانه

او ع��ادت داش��ت در مالقات ها به کارکنان بد و بی��راه بگوید و در جلوی 
جمع آنها را تحقیر کند. هیچ کس شایسته تحقیر شدن زبانی در کار نیست. 
دپارتمان منابع انسانی باید از کارکنان در قبال چنین رفتاری حمایت کند.

اما ما با مشاهده  این مورد و موارد دیگری متوجه شدیم که منابع انسانی 
نسبت به چنین رفتاری بی توجه است و چشم خود را روی این نوع مسائل 
می بندد. اگر مدیران ش��ما هم از ارتباط کالمی بدی در ش��رکت اس��تفاده 

می کنند باید انتظار واژگونی داشته باشند.
7. متکبرانه رفتار کردن و تواضع نشان ندادن

هیچ کس مدیری را که فکر می کند همه چیز را می داند، دوست ندارد. یک 
رهبر خوب وقتی کارها خوب پیش می رود، خودش را مسئول همه اتفاقات 
خوب نمی داند و وقتی کارها بد پیش می رود، تمامی سرزنش ها را برای بقیه 

نمی داند و خودش را نیز مقصر می داند.
تا به حال ش��ده اس��ت که از رفتن به س��ر کار متنفر باشید و وقتی تنها 
یک روز از تعطیالت مانده باش��د، بگویید ای کاش فردا س��ر کار نمی  رفتم. 
این چیزی بود که من موقع کار کردن با رئیس سابقم با آن مواجه شدم و 

امیدوارم هیچ موقع برایم تکرار نشود.
8. گوش ندادن به حرف های کارکنان و نادیده گرفتن آنها

هی��چ چیز مانند نادیده گرفتن گفته های کارکن��ان باعث کاهش ارزش 
کاری آنها نمی ش��ود و اگر آنها احس��اس کنند حرف ها و صحبت های شان 

بی ارزش است، نسبت به پیشرفت در کار رغبت نشان نمی دهند.
9. استخدام و به کارگیری دوستان خاص خود

وقتی مدیران دوس��تان خود را که در خارج از شرکت هستند و کیفیت 
الزم و قابل مقایسه با افراد داخلی ندارند، استخدام می کنند، باعث می شوند 
که اس��تعداد از شرکت خارج شود. این تجربه بیشتر از همه روی من تأثیر 
گذاشت و باعث شد که به فکر چاره باشم و به فکر شغل جدید بیفتم. من از 
این تجارب، نکاتی یاد گرفتم که باعث شدند رشد کنم. من خودم را رهبر و 
مدیر بهتری نسبت به رئیس سابقم می دانم؛ چراکه تأثیرات مدیریت ضعیف 
او را به چش��م دیدم و می دانم که برای جبران این کارهای اشتباه باید چه 

کارهایی انجام دهم.
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اس��رار تج��اری اطالعات ارزش��مند ناش��ناخته  ای هس��تند ک��ه برای 
کسب  وکارها مزیت رقابتی دارند.

ش��رکت نوشابه س��ازی کوکاکوال را در نظر بگیرید. آنچه باعث موفقیت 
عظیم این شرکت ش��ده، طعم خاص نوشابه های تولیدشده این شرکت و 
ناتوانی رقبا در تولید محصول مشابه است. فرمول ساخت نوشابه کوکاکوال 
اصلی تری��ن عامل موفقیت این مجموعه اس��ت. فرمول نوش��ابه کوکاکوال 
س��ّر تجاری این شرکت اس��ت که به خودی خود ارزش اقتصادی دارد. این 
شرکت اقدامات بسیاری برای عدم افشای فرمول یا سّر خود انجام می دهد. 
بااین حال، اسرار تجاری به فرمول ها محدود نمی شوند. در ادامه  این مطلب 
تالش کردیم به تمام مطالب مرتبط  به س��ّر تجاری اش��اره کنیم. احتمال 
دارد کسب وکار فعلی یا آینده شما هم اسرار تجاری داشته باشد که نیازمند 

محافظت هستند. بنابراین، تا آخر مقاله با ما همراه باشید.
معنای اسرار تجاری

س��ّر تجاری به هرگونه اطالعات ارزشمند و محرمانه  کسب  وکار اطالق 
می  ش��ود که مزیت رقابتی را برای آن فراهم می  کند. این اس��رار اطالعات 

مرتبط  با صنعت و تجارت و تولید محصوالت را شامل می شوند.
موضوع اس��رار تجاری به طور معمول در معنای گس��ترده اش تفس��یر 
می  شود؛ بنابراین، اسرار تجاری عبارت است از: روش  های فروش و توزیع، 
اطالعات مصرف -کنندگان، استراتژی  های تبلیغات محصول یا کسب  وکار، 

فهرست تأمین  کنندگان و مشتریان و اطالعات مربوط  به فرآیند تولید.
برای مثال، کس��ب  وکاری فرآیند تولید محصولی را بهبود می  بخشد که 
به کاهش هزینه  تولید و افزایش کیفیت محصول منجر می  ش��ود. چنین 
فرآیندی به این کسب  وکار مزیت رقابتی در مقایسه  با سایر تولیدکنندگان 
آن محصول می  دهد. اکنون این کسب  وکار باید بررسی کند آیا این دانش 
فنی می  تواند به عنوان سّر تجاری در نظر گرفته شود؟ اگر سّر تجاری است؛ 

بنابراین، سایر رقبای او نباید از فرآیند ابداعی او مطلع شوند.
درنتیجه، کسب  وکار مذکور اقداماتی برای حفظ آن فرآیند انجام می  دهد. 
برای مثال، اطالعات دقیق راجع به آن فرآیند را تنها عده   معدودی از افراد 

می- دانند و افراد آگاه نیز از محرمانه بودن اطالعات مطلع هستند.
این کسب  وکار وقتی با اشخاص ثالث مراوده می  کند یا تصمیم می  گیرد 
که مجوز بهره  برداری از دانش فنی اش را به ش��خص دیگری واگذار کند، 
قرارداد عدم افش��ا را با آنان منعقد می  کند؛ چراکه در صدد است اطالعات 

مذکور فاش نشود.
3 ضابطه  تشخیص اسرار تجاری

اطالعات باید ناش��ناخته و محرمانه باشد: اطالعاتی به عنوان سّر تجاری 
ش��ناخته می  ش��وند که برای عموم ناش��ناخته و دور از دس��ترس باشد؛ 
به همین  دلیل اس��ت که آن را س��ّر )Secret( می  نامن��د. روش  هایی که 
بیش��تر کسب  وکارها در جذب مش��تری به کار می  برند یا فرمولی که اکثر 
تولیدکنندگان هر محصول استفاده می  کنند، نمی تواند به عنوان سّر تجاری 

در نظر گرفته شود.
اطالعات باید ارزش تجاری داشته باشند: اطالعاتی به عنوان اسرار تجاری 
تلقی می  شوند که به صورت ماهوی ارزشمند باشند. به عبارت  دیگر، خوِد آن 
اطالعات باید ارزشمند باشند. میزان این ارزش نیز اهمیت چندانی ندارد.

اقدام��ات متعارف��ی برای حف��ظ آن باید انجام ش��ود: ب��رای مثال، اگر 
کس��ب  وکاری با کارمندان و همکارانش قرارداد عدم افش��ا نوشته باشد یا 
اطالعات را در محل مخصوصی مانند گاوصندوق یا پوشه  رمزگذاری شده 

نگهداری کند، می  توان گفت اقداماتی در زمینه  حفظ اسرار انجام داد.
البته، باید توجه کرد برای فهم دقیق اینکه دقیقا چه چیزی سّر تجاری 
است، باید در هر مورد خاص مسئله را بررسی کرد. قطعا این تصمیم امری 
تخصصی است که به دانش و تجربه مرتبط در این حوزه نیاز خواهد داشت.

نمونه  هایی از اسرار تجاری
دامنه  اس��رار تجاری بس��یار گس��ترده اس��ت، اما در ادامه، به برخی از 

نمونه های مهم اسرار تجاری اشاره خواهیم کرد:
• فرمول  ه��ا: مانند فرمول نوش��ابه کوکاکوال. فرمول تولید نوش��ابه  این 
ش��رکت حدود 100 سال است که به عنوان س��ّر تجاری نگهداری شده و 
منافع بس��یاری را عاید این شرکت بزرگ کرده است؛ به طوری که در حال  
حاضر، نوش��ابه  های تولیدش��ده با این فرمول در تقریبا 200کشور جهان 

فروخته می شوند. در سال 1886، دکتر جان پمبرتون این فرمول را اختراع 
کرد و از آن زمان تاکنون، تنها تعداد معدودی از افراد از جزییات آن اطالع 
دارند. مطابق ادعای این شرکت، فرمول مذکور در تکه کاغذی نوشته شده 

و در مکان مخصوصی در ایاالت متحده  آمریکا نگهداری می  شود.
• دس��تورالعمل  ها: مانند دستور پخت مرغ  های رستوران های زنجیره ای

KFC. این دستپخت از ترکیب چندین نوع گیاه و ادویه تهیه شده و برای 
مدت طوالنی اس��ت که این مجموعه از آن در قالب سّر تجاری محافظت 

می  کند.
• دان��ش فنی: مجموع��ه اطالعات و مهارت  های تخصصی اس��ت که به 

نتیجه ای خاص منجر می  شوند؛ مانند فرآیند تولید هر محصول باکیفیت.
• شیوه انجام تجارت: یکی از اسرار تجاری مهم که به طور کلی مرتبط با 

تمامی کسب  وکارها است؛ مانند روش  های بازاریابی.
در ادامه، به طور خالصه به سایر نمونه  ها اشاره می  کنیم:

ماش��ین آالت و ابزاری که در صنعت خاصی به کار می  روند و س��ایر رقبا 
از جزییات آن اطالعی ندارند. روش  های محاس��بات عددی، نتایج تحلیل 
داده ها، مدل های اولیه  ش��رکت های تولیدکنن��ده  خودرو ، الگوهای لباس، 
فرآیند و فنون تولید محصوالت، شیوه  کنترل کیفیت کاال، نتایج آزمایش ها 
و مطالعه ها، طرح  های تجاری، طرح  های بازاریابی،  طرح  های تبلیغاتی، مفاد 
قراردادهای تجاری، اطالعات مال��ی از قبیل اطالعات راجع به فروش کاال 
یا اطالعات مربوط به بودجه  ش��رکت، فهرست مشتریان، پایگاه  های داده، 
ایده  های ارزشمند، برنامه های رایانه ای، کد برنامه، نرم  افزارها، الگوریتم  های 

ارزشمند مانند الگوریتم جست وجوی گوگل و موارد بسیار دیگر. 
آیا سّر تجاری در حقوق ایران حمایت می شود؟

در حق��وق ما، ماده  ای وج��ود ندارد که به صورت کلی اس��رار تجاری را 
به رس��میت بشناس��د و از آن حمایت   کند. با وجود این در ماده  65 قانون 
تجارت الکترونیک، قانون گذار اس��رار تجاری الکترونیکی را با این عبارت 
شناس��ایی و تعریف کرده است: اس��رار تجاری الکترونیکی داده پیام هایی 
اس��ت که اطالعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها، برنامه ها، ابزار و روش ها، 
تکنیک ه��ا و فرآیندها، تألیفات منتشرنش��ده، روش ه��ای انجام تجارت و 
دادوس��تد، فنون، نقش��ه ها، فراگردها، اطالعات مالی، فهرست مشتریان، 
طرح های تجاری و امثال اینها را ش��امل می شود که به طور مستقل ارزش 
تجاری دارد و در دس��ترس عموم قرار ندارد و تالش های معقوالنه ای برای 
حفظ و حراست از آنها شده است. البته، می  توان این گونه نتیجه گرفت که 
با توجه  به این ماده، قانون گذار اس��رار تجاری را به صورت کلی به رس��میت 
می شناسد و حمایت شدنی می  داند؛ چراکه دلیلی ندارد اسرار تجاری صرفا 

در فضای الکترونیکی حمایت شوند.
با  این  حال، باید توجه کرد چنانچه ش��خصی به صورت غیرقانونی اسرار 
تجاری کس��ب وکارها را تحصیل یا افشا کند، مطابق مواد 64 و 75 قانون 
تجارت الکترونیکی به ش��ش ماه تا دو و نیم س��ال حبس و جزای نقدی 

محکوم خواهد شد.
حمایت از سّر تجاری

برخ��الف اختراعات و طرح  ه��ای صنعتی که به منظ��ور برخورداری از 
حمایت قانونی می  بایست لزوما اقدام به ثبت آنها در اداره مالکیت صنعتی 
کرد، اسرار تجاری حتی بدون ثبت نیز از حمایت قانونی برخوردار هستند. 
در نتیج��ه این قاعده اس��رار تجاری برای م��دت نامحدودی قابل حمایت 
خواهند بود، اما برای مثال در اختراعات مدت حمایت حقوق مادی مخترع 
20 س��ال از زمان اعطای گواهینامه اختراع است. به همین دلیل حمایت 
از اس��رار تجاری برای بنگاه  ها و کسب  وکارهای کوچک و متوسط اهمیت 
بسیاری دارد. اگرچه شرایط حفظ و نگهداری اسرار دشوار و پرهزینه است.
اقدامات احتیاطی که کس��ب  وکارها باید برای حفظ اسرار تجاری خود 

انجام دهند
اسرار تجاری به ویژه در کشورهای پیشرفته در سطح گسترده  ای استفاده 
می شوند. در حقیقت، بسیاری از کسب  وکارهای موفق بر استفاده  انحصاری 
از ای��ن اطالع��ات تکیه می  کنند. بنابراین، حفاظ��ت از این اطالعات برای 
کسب  وکارها اهمیت ویژه  ای دارد. در همین زمینه، اقدامات احتیاطی زیر 

برای نگهداری و حفظ اسرار تجاری پیشنهاد می  شود:
1. ابت��دا ای��ن موضوع را در نظر بگیرید که آیا اطالعات کس��ب  وکارتان 

قابلی��ت ثب��ت اخت��راع را دارد یا خی��ر. چگونگی و مح��دوده  حمایت از 
اختراعات، متفاوت از اس��رار تجاری است، بنابراین باید اطالعات مناسبی 
در این زمینه داشته باشید. در ادامه، درباره  این موضوع اطالعات کامل تری 

ارائه خواهیم داد.
2. مطمئن ش��وید افراد معدودی از اسرار تجاری شما آگاه هستند و آن 

اطالعات را به شکل مناسبی محرمانه نگه می دارند.
3. از اهمیت انعقاد قرارداد عدم افش��ا با کارمندان خود و افراد آگاه از آن 
غافل نش��وید. البته، با توجه  به اینکه مدت اعتبار قرارداد عدم افشا محدود 
اس��ت، تاحد ممکن سعی کنید اطالعات ارزشمندتان را با کسی در میان 

نگذارید.
4. نحوه حفاظت از اس��رار تجاری خود را تقویت کنید. برای مثال، اگر 
اطالعات ارزش��مند کسب  وکار ش��ما به گونه  ای اس��ت که آن را به صورت 
الکترونی��ک ذخیره کرده  اید، فراموش نکنید اقدامات امنیتی الزم را انجام 

دهید و به طور مداوم این اقدامات را تقویت کنید.
 ثبت اختراع یا حفظ در قالب اسرار تجاری

اسرار تجاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می  شوند: از یک سو، ممکن 
اس��ت اس��رار تجاری مرتبط  با اختراعات یا تولید فرآیندهایی باش��ند که 
ش��رایط ثبت به عنوان اختراع را ندارد. »اختراع« به راه  حل  های نوین برای 
حل مش��کالت فنی خاص گفته می  شود که این سه شرط اساسی را برای 
ثبت باید داشته باشند: نو بودن و گام ابتکاری و کاربرد صنعتی. برای مثال، 

شما نمی  توانید اطالعات مشتریان خود را ثبت اختراع کنید.
از طرف دیگر، اس��رار تجاری ممکن است قابلیت ثبت به عنوان اختراع 
را داش��ته باش��ند. در  این  صورت، باید از ش��رایط مذکور برخوردار باشند، 
بنابراین در این وضعیت، کسب  وکارها در دوراهی قرار خواهند گرفت: ثبت 
اطالعات به عنوان اختراع یا حفظ در قالب اس��رار تجاری. به همین  منظور، 
باید مزایا و معایب نظام اس��رار تجاری را بررسی کرد و نتیجه گرفت کدام 

روش مناسب کسب  وکار است.
مزایای نظام اسرار تجاری

1. اس��رار تجاری هزینه  ای برای حمایت الزم ن��دارد. به عبارت  دیگر، با 
توج��ه  به اینکه ثبت به عنوان اختراع به طور معمول هزینه  های س��نگینی 
دارد، بای��د توجه کرد اس��رار تجاری اساس��ا به ثبت نی��ازی ندارند. البته، 

نگهداری اسرار ممکن است هزینه بر باشد.
2. اس��رار تجاری اثر فوری دارد. برخ��الف اختراعات که به طور معمول 

ثبت شان زمان  بر است، اما اسرار تجاری چنین مسئله  ای ندارند.
3. حمایت از اس��رار تجاری به طی تش��ریفات دش��واری مانند ارس��ال 

اظهارنامه و افشای اطالعات برای مقام دولتی نیاز ندارد.
4. حمایت در قالب اس��رار تجاری به زمان خاصی محدود نیس��ت و تا 
وقتی اطالعات فاش نشده باشد یا رقبا آن را کسب نکرده باشند، متعلق به 
ش��ما خواهد بود؛ برخالف نظام اختراعات که حقوق مادی محدودی دارد 

)در ایران 20 سال(.
معایب نظام اسرار تجاری

1. نظام اس��رار تجاری در برابر کش��ف مستقل اطالعات حمایتی ندارد. 
برای مثال، تصور کنید کس��ب  وکارتان اطالعات ارزشمندی درباره  توسعه  
محص��ول از طری��ق فرآین��دی مش��خص دارد. در این  ص��ورت، چنانچه 
کسب  وکار رقیب با س��رمایه  گذاری در بخش تحقیق  و توسعه یا از طریق 
مهندس��ی معکوس به جزییات آن اطالعات دسترسی پیدا کند، کار تمام 
اس��ت. اطالعات شما دیگر فقط متعلق به شما نیست و از حمایت قانونی 
نیز برخوردار نخواهید بود. افزون  بر این، چنانچه اطالعات خود را به عنوان 
اختراع ثبت کنید، به مدت 20سال حق بهره برداری مادی انحصاری از آن 
اختراع را خواهید داشت. در این  صورت، دیگران نیز نمی توانند آن اختراع 

را تولید یا وارد کنند.
2. اگر اطالعات شما عمومی  شود، کار تمام است. برای مثال، اگر اطالعات 

شما به دلیل غفلت کارمندی فاش شود، دیگر سّر تجاری نخواهید داشت.
3. اجرا و عملی کردن اس��رار تج��اری ضمن رعایت اصول حفاظتی، کار 
دشوار و هزینه  بری است، اما در اختراعات، با موضوعات این چنینی مواجه 

نخواهید بود.
  WIPO/zoomit :منبع
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اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که در سال های 
اخی��ر از تحوالت اجتماعی به ویژه تحوالت جمعیتی غفلت کرده ایم، 
گفت: درصورتی که تحوالت اجتماعی جامعه را تحلیل و سیاست گذاری 
نکنیم، پیری جمعیت در کشور حاکم می شود. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع 
حیاتی استان افزود: آذربایجان شرقی مهاجرفرست ترین استان کشور 
بوده و نیروی کار فعال و اقتصادی آن به سایر کشورها اعزام می شوند 
که با ادامه این روند مشکالت جدی برای استان ایجاد خواهد شد. وی 
اظهار کرد: از س��ویی نیز به دلیل نداشتن برنامه های کالن با بحران 
جوانی مواجه ش��ده و نمی توانیم از ظرفیت های آن ها استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: اکنون تمام توان خود را در راستای جمع آوری داده های 
خ��ام صرف ک��رده و اقدامات خاصی برای تحلیل و سیاس��ت گذاری 

این داده ها انجام نمی دهیم. اس��تاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: 
ضروری اس��ت تا داده های جمعیتی در قالب پروژه های تحقیقاتی به 
مراکز علمی واگذار شده و راهبردی برای آینده استان استخراج شود 

تا بتوانیم از آس��یب های اجتماعی همانند طالق، ازدواج های سفید و 
کودک همسری جلوگیری کنیم. پورمحمدی با بیان این که نرخ رشد 
جمعیتی در آذربایجان شرقی نگران کننده است، متذکر شد: با ادامه 
این روند پیری جمعیت با سرعت بیشتری رخ داده و استان را با مشکل 
جدی مواجه خواهد کرد. مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی نیز با 
اش��اره به این که آذربایجان ش��رقی در رتبه بیست و چهارم نرخ رشد 
جمعیت در سطح کش��ور قرار دارد، گفت: نرخ رشد جمعیت استان 
1.15 است. احد جودی متوسط سن فوت در کشور را در سال جاری 
68.8 سال عنوان کرد و افزود: میانگین سن فوت در استان برای مردان 
65.5 سال و برای زنان 70.4 سال است. وی اضافه کرد: طی 9 ماهه 
سال جاری، 16 هزار و 652 واقعه فوت در استان ثبت شده است که 

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.1 درصد افزایش دارد.

قم- خبرنـگار فرصت امـروز- در تقویم کش��ومان، "پنجم 
جمادی االولی" س��الروز والدت باسعادت عقیله بنی هاشم، حضرت 
زینب کبری )سالم اهلل علیها( بنام روز پرستار نامگذاری شده است. 
آن بانوي بزرگ دشت نینوا؛ با صبر و بردباري و اقتدار و شهامت بي 
نظیر و به تنهایي، رسالت خطیر پرستاري از نهضت عاشورا و انتقال آن 
به نسل هاي بعدي را بر دوش گرفت و با سربلندي آن را به سرانجام 
رساند. از این رو نامگذاري چنین روز خجسته و فرخنده اي بنام روز 
پرستار، مایه فخر و مباهات جامعه شریف پرستاران، بیانگر اهمیت و 
جایگاه حرفه مقدس و ارزش��مند پرستاري و فرصت مغتنمي برای 
ارج نهادن به خدمات، ایثار و مجاهدت های این قش��ر خدوم، قانع و 
نجیب است. قدرشناسي و تکریم انسان های شایسته و زحمتکشي 

که همپای جامعه فرهیخته پزشکی، در سخت ترین لحظات زندگي 
بر بالین بیماران حاضر ش��ده و نعمت س��المتي و حیات دوباره را به 

آنان هدیه مي دهند. ارزش و قداس��ت حرفه پرستاري، در تعالیم و 
آموزه هاي دیني ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است و فرمایش رسول 
مهرباني ها حضرت محمد مصطفي )ص( که مي فرمایند: "کسی که 
برای برآوردن نیاز بیماری تالش  کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، 
همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان  پاک می  گردد" 
بیانگر این جایگاه ویژه اس��ت. ضمن تبریک میالد با سعادت الگوی 
صبر و عشق و ایثار، حضرت زینب سالم اهلل علیها به محضر تمامی 
پرستاران پر تالش، بدینوسیله از زحمات و تالش های ارزنده این قشر 
شریف در اس��تان مقدس قم تشکر وقدرداني نموده، توفیق و ارتقاء 
روزافزون مقام و منزلت همه پرستاران زحمتکش را ازدرگاه خداوند 

متعال مسالت دارم.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- با حضور اس��تاندار 
هرمزگان کلنگ آغاز عملیات اجرایي اصالح فاز اول ش��بکه آبیاري 
دشت میناب به زمین زده شد. به گزارش روابط عمومي شرکت آب 
منطقه اي هرمزگان، در این مراسم که نماینده شرق استان هرمزگان 
در خانه ملت، فرماندار شهرستان میناب و جمعي دیگر از مسئولین 
حضور داشتند مدیر عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان عنوان کرد: 
این طرح با هدف اصالح شبکه فرسوده  آبیاری دشت میناب با هزینه 
اعتبار بالغ بر 400 میلیارد ریال به مساحت 1700 هکتار آغاز شده 
است. هوشنگ مالیی افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش عملکرد 
تولید محصوالت کشاورزی ،جلوگیری از افت سطح آبخوان،کاهش 
کیفیت آب منابع زیر زمینی و فرونشست زمین،حذف تلفات نشست 
و تبخیر از شبکه کانال های آبیاری و تحقق برنامه ریزی مناسب با 
تحویل حجمی آب به کشاورزان است. وی افزایش راندمان آبیاری از 
حدود 30 درصد به بیش از 80 درصد با به کارگیری روش های نوین 
آبیاری،مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشت میناب،کاهش تعارضات 
اجتماعی ناشی از عدم کفایت آب،تامین انرژی مورد نیاز تحت فشار 
با استفاده از حد سد میناب،کمک به احیاء دشت میناب، ارتقاء بهره 

وری در مصرف آب و همچنین ایجاد  ساختار الگوی کشت مناسب 
منطقه از اهداف دیگر اجرای این عملیات اس��ت. مالیی خاطرنشان 
کرد: زمان اجرای این عملیات 18 ماه پیش بینی شده است وبا اجرای 
این عملیات 10 هزار نفر از کش��اورزان دشت میناب فرصت شغلی 

خود را حفظ  می کنند.
دشت میناب ثروت ملی است

در ادام��ه ای��ن برنامه فریدون همتي اس��تاندار هرم��زگان نیز در 
آغازعملیات اجرایی اصالح و بهس��ازی فاز اول ش��بکه آبیاری دشت 

میناب این خطه را یک ثروت ملی عنوان کرد. وي در جمع مسئوالن 
و کشاورزان شهرستان میناب گفت: ما در میناب مسائل مختلفی را 
داریم که یکی از مهم ترین آنها مساله آب است. نماینده عالي دولت 
در استان با بیان اینکه از دیرباز شرق هرمزگان منبع تامین آب بخش 
مرکزی بوده است، افزود: با اجرای عملیات بهره برداری از آب شیرین 
کن شهرستان بندرعباس نیازی به انتقال آب از شهرستان میناب به 
بخش مرکزی نخواهد بود. همتی  تش��ریح کرد: دش��ت میناب یک 
ثروت ملی اس��ت که در اختیار مردم خوب ای��ن منطقه قرار دارد و 
م��ا نباید بگذاریم این ثروت ملی از بین برود.اجرای  فاز اول عملیات 
اصالحی و بهس��ازی  دشت میناب کمک شایانی به ده هزار کشاورز 
منتفع از این دشت می کند. استاندارهرمزگان  با اشاره به اینکه نیاز 
اول امروز استان و شهرستان میناب مساله آب است ، خاطرنشان کرد: 
اگر مس��اله آب را به صورت جدی پیگیری و حل نماییم می توانیم 
هزینه یارانه آب را در جاهایی دیگر نظیر مدرسه سازی صرف نماییم. 
وي در پایان تصریح کرد: فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ، نتیجه مشارکت و نقش مردم در حمایت از انقالب اسالمی 

و دستاوردهای کشور است.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- سعید رهبر سوره در نشست 
خبری با اصحاب رس��انه با تاکید ب��ر اینکه هیچ نگرانی از بابت تهیه 
داروه��ای کمیاب و خ��اص بیماری های صعب الع��الج وجود ندارد، 
گفت:یکی از وظایف جمعیت هالل احمر تهیه داروهای خاص است 
وچون این داروها اکثرا وارداتی هستند ایجاد دسترسی آسان به آن ها 
نیازمند زمان برای درخواست، دریافت و توزیع آن بین مردم بوده و در 
این خصوص هیچ کمبودی نیست. وی افزود: داروخانه های جمعیت 
هالل احمر در مرکزاس��تان و شهرستان مهاباد امکان برطرف کردن 
نیاز دارویی مردم را داشته و از این بابت هیچ مشکلی ندارند. این مقام 
مس��ئول با اش��اره به ماده 77 قانون برنامه ششم توسعه به تشریح 3 
برنامه عمده این س��ازمان پرداخت و تصریح کرد: توسعه شبکه امداد 
ونجات، آموزش همگانی و توسعه سرمایه اجتماعی از طرف مشارکت 

مردمی از عمده برنامه هایی هستند که جمعیت هالل احمر توانسته 
تاکنون به خوبی انجام وظیفه کند. مدیر جمعیت هالل احمراستان 
با بیان اینکه 17 پایگاه ثابت امداد و نجات در س��طح استان هستند، 
خاطرنش��ان کرد:در حال حاضر نیز 4 پای��گاه موقت و 3 پایگاه امداد 

هوایی و کوهستان در حال انجام وظیفه هستند. وی ادامه داد: پایگاه 
های جاده ای مستقر در کل سطح استان به صورت پراکنده، 24 ساعت 
شبانه روز و 7 روز هفته در حال کمک رسانی به مردم هستند و سامانه 
ای به ش��ماره 112 در طول کل ش��بانه روز آماده پاسخگویی است.   
رهبر سوره از آموزش همگانی 22 هزار نفردر سطوح مختلف خبر داد 
و گف��ت: در این میان بیش از 1500 نفر جهت حضور در حوادثی از 
قبیل س��یل و زلزله و ...از آموزش های تخصصی بهره مند شده اند و 
این اقدامات تاب آوری جامعه را افزایش داده و موجب می شود جامعه 
بیش از پیش با ارتقا آمادگی خود در مواجهه با حوادث مختلف بهتر به 
حالت اولیه خود بازگردد. وی همچنین افزود:بیش از 136 هزار نفر نیز 
در مناسبت های مختلف اعم از نمازجمعه، راهپیمایی ها، همایش ها، 

مساجد و کانون ها آموزش های الزم را دیده اند.

اهواز - شبنم قجاوند- 6 روستا در خوزستان زیر پوشش شبکه 
هم��راه اول رفتند و از نعمت خط تلفن همراه و اینترنت برخوردار 
ش��دند. سه سایت همراه اول در شهرس��تان های باوی، رامهرمز و 
اللی نصب وراه اندازی ش��ده است که 6روستا در این شهرستان ها 
را پوش��ش می دهد. روس��تای تغلی آل عباد با جمعیت 345 نفر، 
حنوشی با 120 نفر و ام االمامید در شهرستان رامهرمز زیر پوشش 
ش��بکه همراه اول رفتند. همچنین روس��تاهای زرگان ابوفاضل با 
جمعیت یک هزار و 505 نفر و قلعه مزبان با جمعیت 455 نفر در 
شهرستان باوی و روستای شاه آباد شهرستان اللی نیز زیر پوشش 

این ش��بکه قرار گرفتند. با راه اندازی این شبکه مردم این روستاها 
با اس��تفاده از ش��بکه تلفن همراه و اینترنت می توانند از خدمات 
دولت الکترونیک بهرمند شوند . در حال حاضر2 هزار و 276 روستا 
در خوزستان زیر پوش��ش شبکه همراه اول هستند. گفتنی است 
آقایان دکتر س��اری، دکترمحمدیان ومهندس ظاهری نمایندگان 
محترم م��ردم ش��ریف شهرس��تانهای اهواز،کارون،باوی،حمیدیه 
ورامهرمز ومسجدسلیمان واللی درمجلس شورای اسالمی اززحمات 
وهمکاری رحیم فالح زاده مدیروهمکاران مخابرات منطقه خوزستان 

تقدیروتشکرنمودند.

ساری – دهقان : همزمان با والدت حضرت زینب)س( و روز 
پرستار، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با حضور در بهداشت 
و درمان صنعت نفت شمال کشور، از زحمات و تالش های بی وقفه 
پرس��تاران قدردانی و س��الروز والدت حضرت زینب)س( را که به 
نام روز پرس��تار نام گذاری شده است، را تبریک گفت. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ش��رکت گاز مازندران، 
"جعفر احمدپور" مدیرعامل ش��رکت گاز استان در این دیدار با 
تقدیر از زحمات پرس��تاران بهداشت و درمان صنعت نفت شمال 
کشور، افزود: شرمنده زحمات پرستاران هستم و باور دارم خدمات 
مطلوب امروز همکاران ما به مردم، حاصل تالش پرستاران بهداشت 
و درمان صنعت نفت ش��مال کشور اس��ت. وی با اشاره به اینکه 

پرس��تاران دارای وجدان های بیدار و پاک هس��تند که در نهایت 
صداقت و ایثار برای سالمت انسان ها تالش خستگی ناپذیر دارند، 

ادامه داد: حرفه پرستاری در واقع یکی از راه های قرب به حضرت 
باری تعالی و رسیدن به کمال انسانی است، بنابراین هر پرستاری 
که به حرفه خود چنین نگرشی داشته باشد، قطعاً می تواند نشاط 
و عالقه ی ویژه ای در س��ایر اف��راد هم ایجاد کند. احمدپور گفت: 
پرس��تاران با مراقبت از بیماران در بستری ضمن کسب رضایت و 
خرس��ندی آنان، خشنودی خداوند را برای خود نیز رقم می زنند. 
مدیر عامل گاز مازندران تأکید کرد: مواظبت از بیمار و رسیدگی به 
آن جزو سفارش های همه پیشوایان دینی ماست به همین دلیل، 
مراقبت از بیمار تا رسیدن به شفای کامل امری بایسته است که 
خوشبختانه پرستاران بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور 

به آن  توجه ویژه دارند. 

استاندار آذربایجان شرقی:

از تحوالت جمعیتی غفلت کرده ایم
داده های جمعیتی باید مورد پژوهش قرار گیرد

پیام استاندار قم به مناسبت روز پرستار

با حضور استاندار هرمزگان:

کلنگ آغاز عملیات اجرایی اصالح فاز اول شبکه آبیاری دشت میناب به زمین زده شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی:

مردم نگران تهیه داروهای کمیاب نباشند

شش روستای خوزستان تحت پوشش شبکه همراه اول قرارگرفتند

همزمان با والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار؛

مدیرعامل گاز مازندران از زحمات پرستاران بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور تقدیر کرد

آمادگی کامل منطقه گلستان برای سوخترسانی در فصل سرما و شرایط اضطرار
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از آمادگی کامل این شرکت برای 
تامین و توزیع س��وخت در فصل س��رما و شرایط اضطرار خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان، عیسی افتخاری 
در جلسه کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان گلستان که با هدف ایجاد هماهنگی های الزم و بررسی تمهیدات و 
ایجاد آمادگی کامل برای مقابله با شرایط احتمالی بحران در فصل سرما و به میزبانی شرکت نفت برگزار شد ، ضمن اعالم این خبر 
بر ضرورت اقدامات پیش��گیرانه جهت حصول اطمینان از آس��یب پذیری حداقلی ناشی از ورود به فصل سرما تاکید کرد .وی گفت 
: با برنامه ریزی های انجام ش��ده و ذخیره س��ازی انواع فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تمامی شرایط 
آمادگی کامل دارد تا پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان و مردم شریف استان گلستان باشد .افتخاری افزود : تدابیر الزم جهت تامین 
سوخت جایگزین )دوم( به مصرف کنندگانی که از گاز طبیعی بعنوان سوخت اصلی خود استفاده می کنند اتخاذ شده و این مصرف 
کنندگان می توانند با مراجعه به واحدهای متولی ، نسبت به دریافت و ذخیره سازی مناسب سوخت جایگزین اقدام نمایند تا در 
صورت افت احتمالی فشار گاز با مشکلی مواجه نشوند .این مقام مسئول همچنین از خانوارهای نفت سفید سوز استان خواست با در 
دست داشتن کاالبرگ اعالم شده نسبت به دریافت و ذخیره سازی این فرآورده از فروشندگیهای مرتبط اقدام نمایند و این مهم را 

به ماههای پایانی سال موکول نکنند.

مانور قطع گاز 4000 مشترک در بخش جنوب غربی شهرستان گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی و بمنظور ایجاد هماهنگی های الزم، مانور قطع گاز 
4 هزار مشترک با حضور اعضا کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، در پی اعالن شرکت ملی گاز استان مبنی بر وقوع ایراد فنی در خطوط اصلی گاز رسانی 
مربوط به منطقه ای از بلوار صیاد شیرازی گرگان که منجر به قطع گاز 4000 مشترک گردید، در کوتاه ترین زمان ممکن وراس ساعت 
7 صبح جلسه کمیته بحران  با حضور اعضاء در دفتر مدیر شرکت نفت منطقه گلستان برگزار و متعاقب آن تعدادی ازاعضای کمیته 
بحران این شرکت در کنار مدیران شرکت ملی پخش فرارورده های نفتی، شرکت ملی گاز،مدیریت بحران استانداری  و پدافند غیرعامل 
استان دردفتر مدیر منطقه 2 شرکت ملی گاز گرگان حاضر و مسئله کامال تشریح و موقیعت جغرافیایی ازطریق نقشه و با مشاهده 
تصاویر ویدئویی آنالین مورد بررسی و متعاقبا با عزیمت مدیران استانی به محل قطع گاز، بصورت میدانی وضعیت رابررسی ودستورات 
مقتضی صادر نمودند.شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان نیزجهت کاهش اثرات قطع گاز و تامین سوخت دربین مردم 
محالت، مبادرت به اعزام چهار دستگاه خودرو حاوی نفت سفید، نفتگاز و کپسول گاز مایع به عنوان سوخت جایگزین و توزیع سوخت 
بین مردم متقاضی نمود.عیسی افتخاری مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان در مصاحبه ای، متولیان تامین انرژی استان را 

ضامن امنیت انرژی دانست وخاطرنشان کرد مردم ازجهت تامین سوخت هیچگونه دلنگرانی نداشته باشند. 

شهردار سمنان در سومین نشست فصلی مدیران شهرداری تاکید کرد؛
حرکت به سوی تحقق 140 پروژه بزرگ شهرداری در فرصت چهارساله

سمنان -زیاری- شهردار سمنان در سومین نشست فصلی مدیران شهرداری سمنان، ضمن تاکید 
بر کار جهادی شهرداری سمنان برای خدمت به مردم، خواستار هماهنگی بیشتر مدیران شهرداری 
جهت تحقق این مهم شد. سید محمد ناظم رضوی در این نشست با اشاره به فرصت چهار ساله ی 
شهرداری سمنان برای خدمات شایسته به همشهریان عزیز، گفت: مجموعه شورا و مدیران شهرداری 
تعامل و همکاری خوبی با هم دارند و مجموعه ی مدیریتی موجود در این فرصت باقیمانده باید تالش 
خود را در هم سویی با اهداف مشخص شده انجام دهند. وی در ادامه تصریح کرد: امروز زمانی برای 
اتالف انرژی در بحث های حاش��یه ای نداریم و باید تمام انرژی خود را به س��مت خدمت رسانی به مردم و توسعه شهری معطوف 
سازیم. دکتر ناظم رضوی با تاکید بر توجه به پروژه های بزرگ شهری، اظهار داشت: شهرداری سمنان در آغاز راه 140 پروژه را برای 
همشهریان عزیز تعریف کرده است و امروز خرسندیم که در یک سالگی این برنامه ریزی، نزدیک به چهل پروژه افتتاح و یا آماده 
بهره برداری است؛همچنین با تالش روزافزون خانواده ی بزرگ شهرداری سمنان، مابقی پروژه ها نیز پیگیری و در مدت باقیمانده 

به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر پخش فرآورده های نفتی گیالن اعالم کرد ؛ 
 روستائیان مناطق صعب العبور می توانندکاالبرگ نفت سفید ویژه زمستانی را دریافت کنند 
رشت- مهناز نوبری- علی اصغر عباسی ضمن اعالم شماره کاال برگ های 141. 241، 341 و 541 گفت : » روستاییان مناطق 
صعب العبور استان می توانند کاالبرگ نفت سفید ویژه مناطق صعب العبور را از روز 19 دی ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 
دریافت کنند .« به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  ، مدیر منطقه ضمن اعالم ذخیره 
سازی کافی نفت سفید مورد نیاز مصرف کنندگان استان تاکیدکرد: » خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص مناطق صعب 
العبور در زمان مقرر و با مراجعه به نمایندگی های فروش نفت سفید نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت زمستانی خوداقدام 
نمایند . «  ارسال 54 درصد از سهمیه نفت سفید مناطق کوهستانی این مقام مسول با اشاره به اینکه از فروردین لغایت آذر ماه سال 
جاری 30 میلیون و 376 هزار و 900 لیتر نفت سفید در قالب هشت فقره کاالبرمصرف شده است ، افزود : » از این میزان  هشت 
میلیون و 447 هزار و 600 لیتر نفت سفید مربوط به مناطق کوهستانی است که معادل 54 درصد از سهمیه این مناطق بوده است 
. « عباسی در ادامه گفت  : » دریافت کاالبرگ های سهمیه دی ماه به شماره های 125 ، 225 ، 325 و 525  با سهمیه 210 لیتر 
برای مناطق صعب العبور تا تاریخ 30/10/97 به قوت خود باقی اس��ت .«   وی همچنین اظهار کرد : » در اس��تان گیالن در حال 
حاضر 23  هزار و 537 خانوار مصرف کننده نفت سفید می باشد که از این تعداد هفت هزار و687 خانوار در مناطق کوهستانی و 

صعب العبور استان زندگی می کنند« 

امنیت واقعي را شهدا ایجاد کردند
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم بابیان این که تا ابد مدیون خون شهدا هستیم 
گفت: از ش��هدا هر چه بگوییم کم گفته ایم چراکه امنیت واقعی را ش��هدا ایجاد کرده اند. سلیمان رستمیان مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در بازدید از گلزار ش��هدای بهش��ت رضا )ع( شهر ایالم،در گفت و گو با ایثار اظهار داشت: یاد و خاطر شهدا، فرهنگ 
ایثاروشهادت را در جامعه نهادینه می کند. رستمیان با اشاره به اینکه امنیت امروزي را مدیون شهیدان هستیم، گفت: ما هر چه داریم 
از شهدا و جانبازان است و باید قدردان آنان باشیم. مدیرکل بنیاد ایالم بابیان این که  شهدا در مبارزه با دشمنان کشور غیرت و شهامت 
خود را به نمایش گذاشت بیان داشت: بدانید که تا نفس داریم باید پای نظام و انقالب اسالمی بایستیم. وي بابیان این که بدون شک 
یاد این شهدای واالمقام در قلب ها جاوید و راهشان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: حضور در جمع خانواده شهدا، توفیق الهي است 

که باعث اعتالي فرهنگ ایثاروشهادت در جامعه می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه معارفه شد
کرمانشاه - منیر دشتی - در آیینی که با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر، معاون استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران 
اس��تانی برگزار شد، مدیر عامل شرکت توزیع برق کرمانشاه معارفه ش��د. در این آیین از خدمات مراد علی مرادی مجد قدردانی و 
امیدعلی مرآتی فشی به عنوان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه معرفی شد. امیدعلی مرآتی فشی مدیر عامل شرکت 
توزیع برق استان کرمانشاه، در این آیین به تشریح اولویت های کاری خود در این سمت پرداخت واظهار داشت: با صداقت و همدلی 
در چارچوب سیاست های کلی وزارت نیزو تالش خود را مضاعف خواهیم کرد. وی افزود: از مهم ترین برنامه ها ایجاد زیرساخت های 
صنعت برق برای جذب سرمایه گذاران جهت پیشرفت و آبادانی استان است. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: 
جلوگیری از اعمال خاموشی در تابستان 98 از دیگر برنامه هاست که به عنوان یک برنامه مهم از طرف شرکت توانیر برای شرکت 
های مهم در نظر گرفته شده است. وی همچنین استفاده از تجهیزات و شیوه های نوین، استفاده از نیروی جوان و توانمند، اصالح 
نوسازی شبکه های فرسوده را از دیگر برنامه ها و اهداف خود عنوان کرد. مراد علی مرادی مجد مدیر عامل پیشین شرکت توزیع برق 
استان کرمانشاه هم در این آیین به دستاوردهای 40 ساله صنعت برق اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت برق طی این مدت هرسال 

9 تا 10 درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:
93میلیارد ریال زکات طی 9 ماهه سال جاری در استان مرکزی پرداخت شد

اراک- مینو رستمی- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی گفت: طی 9 ماهه 
امسال 93میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 61 درصد 
افزایش دارد. قنبر موسی نژاد در همایش شورای زکات استان مرکزی که با حضور رئیس شورای عالی 
زکات کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: از این میزان مبلغ زکات جمع آوری شده 37میلیارد ریال 
مربوط به زکات واجب، 32میلیارد ریال مربوط به زکات فطریه و بقیه نیز مربوط به زکات مستحب و... 
است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی با بیان اینکه این میزان جمع آوری زکات در 
شرایط تنگنای اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است، افزود: 62 درصد از زکات جمع آوری شده در استان به سمت استفاده محرومین 
هدایت شده و بیش از 9 هزار خانواده محرومین در استان از نعمت زکات بهره مند شدند. موسی نژاد خاطرنشان کرد: در همین رابطه 
28 فقره جهیزیه برای نیازمندان تهیه شده و بیش از 380 بیمار نیازمند و مستمند در استان مرکزی از نعمت زکات برخوردار شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی ادامه داد: بیش از 170 دانش آموز در موضوع ادامه تحصیل از منابع مالی 
استفاده کردند. در همین رابطه 50 واحد مسکن برای محرومین یا احداث یا خریداری و یا تعمیر و بازسازی شده است. 
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فلیپ استجکووس��کی، تجربیات��ش در زمینه  پیدا کردن 
اش��تیاق، قدم برداشتن در راستای دس��تیابی به اهداف و 

یافتن مسیر درست زندگی را با ما به اشتراک می گذارد. 
»تا زمانی که به آنجا رس��یدم نمی دانس��تم دارم به کجا 

می روم.«
وقتی بچه بودیم، زندگی خیلی جالب و تازه بود. شاید به 
این دلیل که ما مس��تقیماً در ماجراجویی غرق می شدیم و 
به موفقیت و یا شکست آنطور که اکنون به آن می پنداریم  

فکر نمی کردیم.
من همیش��ه در مورد خالقیت پرشور بوده ام. وقتی بچه 
بودم، تمام درهای کمد را نقاش��ی می کردم، آنها درس��ت 
مانند یک بوم خالی س��فید بودن��د. در آن زمان ما در یک 
آپارتمان بس��یار کوچک با تنها یک اتاق خواب و تنها یک 
کم��د لب��اس زندگی می کردیم. ب��ا این حال م��ادرم مانع 
نقاش��ی های من نش��د. او حتی با تعریف ک��ردن و کلمات 
خوب من را تش��ویق می کرد و گاه ب��ه گاه درهای کمد را 

تمیز می کرد.
در دبیرس��تان، عالقه من��د به هنر ش��دم. ب��ا این حال، 
فهمی��دم چیزهایی برای موفقی��ت در زندگی » باید انجام 
دهم« و از س��وی دیگر چیزهای دیگری وجود داشتند که 
دوست داشتم انجام بدهم. به سختی درس می خواندم و به 
دنبال موفقیت در زمینه علوم و برنامه نویسی بودم. حتی به 
مس��ابقات ملی ریاضی و فیزیک رفتم و نتایج بسیار خوبی 
کسب کردم. مشکل این بود که احساس می کردم از درون 
خالی هستم. اگرچه همه به شدت از من حمایت می کردند 
تا به »مس��یر موفقیت« ادامه دهم، احساس بدی داشتم و 
قلب م��ن خواهان چیزی معنی دارتر بود. می خواس��تم در 
زمینه هنر فعالیت داش��ته باش��م. از درون می دانستم که 
ش��خصی که همه فکر می کنند نیستم. می خواستم خودم 

را کشف کنم.
م��ا به ی��ک آپارتمان بزرگ تر نقل م��کان کردیم. من به 
یادگیری هنرهای رزمی پرداختم. این یادگیری واقعاً زیبا و 
طراوت بخش بود. دوباره عالقه مند شدم و دوستان جدیدی 
را مالقات کردم، بعضی از آنها هنوز هم از بهترین دوستانم 
هس��تند. نمرات و عملک��رد من در مدرس��ه کمی کاهش 

یافت، اما من مش��کلی نداشتم. با عشق و عالقه  جدید خود 
درگیر بودم و این ش��یوه  زندگی متف��اوت من را مجذوب 
کرد. پس از پنج س��ال آموزش، ش��ور و اش��تیاق من هنوز 
هم سوزان بود و رویای مربی حرفه ای هنرهای رزمی شدن 
را در س��ر داشتم. شروع به تالش بیشتر کردم، اما به جای 
پیش��رفت، احساس کالفگی در من شکل گرفت. این زمان 
یک دوره آش��فتگی عاطفی برای من بود. روابط ش��خصی 
من را ب��ه س��مت محدودیت هایم هل می دادن��د. حرفه و 

شکست هایم دردناک بودند.
 افراطی عمل کردن و به طور کامل خودم را به اش��تیاق 
اختص��اص دادن، آنط��ور که فک��ر می کردم پی��ش نرفت. 
لحظات شادی و کش��ف خود بسیاری در آن وجود داشت 
ک��ه برای من خیلی باارزش بودند، اما در نهایت به بیش از 
حد تبدیل ش��د. من متوجه شدم که فقط یک تمایل قوی 
مس��یر من را تغییر نمی دهد. من مجبور بودم کار را انجام 
ده��م. مجبور بودم هر مرحله از مس��یر را طی کنم. اگرچه 
بعد از پنج س��ال آموزش آیکیدو کمربند سیاه را به دست 
آوردم، متوجه ش��دم که از مربی حرفه ای شدن بسیار دور 

هستم.
 حدس می زنم مخصوصاً وقتی که ما جوان هستیم، برای 
رس��یدن به اهداف مان با س��رعت زی��ادی پیش می رویم  و 
واقعاً صبر و حوصله نداریم. ما بسیار راحت ناامید می شویم. 
ما همه چیز را به خود می گیریم و بسیار ناراحت می شویم.

سال های آخر کالجم بس��یار به هم ریخته بود. امتحاناتم 
دیر ش��د و نتوانستم در موعد مقرر فارغ التحصیل شوم. من 
س��عی کردم که کارهای مختلفی در انیمیش��ن و طراحی 
دنبال کنم، که بسیار متفاوت از کار برنامه نویسی است که 
همیش��ه به دنبال آن بودم. من حتی برای مدتی موسیقی 
را امتحان کردم. من پنج ترانه اصلی، موسیقی و متن شعر 
را نوش��تم، تهیه کنندگی کردم و چن��د برنامه انجام دادم، 
اما اینها کافی نبودند. دس��تیابی به خالقیت به من تکامل 
بخش��ید، اما پولم داشت به اتمام می رسید. بین پیدا کردن 
شغل و گرفتن مدرک تحصیلی گیر کرده بودم، اما در هیچ 

کدام پیشرفتی نداشتم.
یک روز اس��تاد سابق دبیرس��تان من را در خیابان دید. 

او به یادداش��ت که من در طول دوره  دبیرس��تان، یکی از 
بهتری��ن دانش آم��وزان در کالس بودم و از ش��نیدن اینکه 
کارم خ��وب پیش نمی رفت غمگین ش��د.  او به من کمک 
ک��رد اولین کارم به عنوان یک توس��عه دهنده بازی را پیدا 
کن��م. پس از آغاز کار، زندگی من ش��روع ب��ه بهبود کرد. 
مدرک دانش��گاهی ام را گرفتم. دختری را مالقات کردم که 
هنوز با اشتیاق عاشق او هستم. حقوقم  افزایش یافت و یک 

وبالگ ایجاد کردم.
اگ��ر نگاه کنم، می بین��م که اه��داف و رویاهایم به طرز 
چشمگیری تغییر کرده اند. من چیزهای زیادی را به دست 
آورده ام و  هنوز هم چیزهای زیادی برای به دس��ت آوردن 
دارم، اما این تمام داستان نیست. در بین این اهداف بزرگ 
لحظات بسیار کوچکی وجود دارند که پر از زندگی هستند، 
بیش��تر ما ای��ن لحظات کوچک را از دس��ت می دهیم. من 
اغل��ب به خودم یادآوری می کنم که اگرچه برخی از رویاها 
ممکن است از بین بروند، ش��ما همیشه می توانید اشتیاق 
جدیدی داش��ته باشید. شاید این ش��ور در یک فرم کاماًل 
جدیدی باشد. ش��اید آن جوری که قباًل هرگز ندیده اید، به 

شما بیاید، اما همان کیفیت اساسی را دارد.
»موفقیت به معنای چیزهای مختلف در زمان و ش��رایط 

مختلف است. به ایده ها وابسته نباشید.«
برای نکته پایانی، می خواهم با شما مقداری از ارزش های 
اصل��ی را ک��ه همیش��ه با من مانده اس��ت را به اش��تراک 
بگذارم. من معتقد  هستم که آنها به زندگی یک فرد ارزش 
می افزایند. در اینجا یک لیست کوتاه را معرفی خواهم کرد:

1. یادگیری را ادامه دهید
2.  مهارت ه��ای خ��ود را تقویت کنید و ی��ا مهارت های 

جدیدی را فرابگیرید.
3. با مردم ارتباط برقرار کنید

4. روش های هوش��مندانه و یا بهتر برای حل مش��کالت 
قدیمی یا کارهای تکراری پیدا کنید.

5. از مشکالت نترسید
6. یاد بگیرید آرامش داشته باشید و رها کنید

7. افرادی را پیدا کنید که بتوانید با آنها صادق باشید
Possibilitychange/ucan :منبع

هنگامی که زندگی تغییر می کند، موفقیت شکل دیگری به خود می گیرد

8 راه دیده شدن در اینستاگرام
همه ما حداقل یک حساب شخصی در اینستاگرام داریم و هر روز ساعت هایی را برای چک کردن، به آن 
اختصاص می دهیم و صفحه های مورد عالقه خودمان را مشاهده می کنیم و حتی آنها را با دیگران هم به 
اشتراک می گذاریم. در واقع اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی است که از یک شبکه 
اشتراک گذاری عکس به یک شبکه بازاریابی محتوا تبدیل شده و دیگر عالوه بر سلبریتی ها، اینفلوئنسرها 
و برندها هر شخصی می تواند یک ستاره شبکه اجتماعی شود. نرخ درگیر کردن مخاطبان در اینستاگرام 
از دیگر ش��بکه های اجتماعی بیشتر اس��ت و طبق آمار به دست آمده، برند ها در اینستاگرام در مقایسه با 
فیس بوک و ش��بکه های اجتماعی دیگر مانند توییتر 60 بار تعامل بیش��تری نسبت با هر فالوور دارند که 
نتیجه این تعامل باعث شده که 25 میلیون بیزینس پروفایل در حال کار و 2 میلیون انتشاردهنده تبلیغ 
در این ش��بکه فعالیت کنند. اگر ش��ما هم می خواهید در اینستاگرام دیده شوید و پروفایلی موفق داشته 

باشید باید نکات زیر را رعایت کنید.
• زیبایی شناسی

در اینس��تاگرام عکس ها و ویدئوهای جذاب بیش��ترین اهمیت را دارند و همین دلیل باعث می شود که 
افراد صفحه ش��ما را فالوو کنند. مثال اگر صاحب یک برند مد و فش��ن هستید باید از تصاویر تمیز و براق 
استفاده کنید و یا اگر صفحه ای با موضوع الیف استایل را دارید باید از عکس های چشم گیر و روشن تری 
استفاده کنید بهتر است برای پست و استوری های خود یک تم واحد مشخص کنید در واقع صفحه خود 
را با س��لیقه خودتان چیدمان کنید و بس��یار مهم اس��ت که عکس هایی را که برای صفحه خود انتخاب 

می کنید با برند شما همخوانی داشته باشد.
• انتخاب موضوع

ش��ما برای صفحه خود باید به دنبال عکس ها و مطالبی باش��ید که به موضوع کلی صفحه ش��ما ربط 
داش��ته باش��د چون اگر غیر از این باشد باعث می ش��ود که فالوورهای صفحه خود را از دست بدهید شما 
برای جذب فالوور بیش��تر باید به شناس��ایی بازار هدف خود بپردازید به عنوان مثال اگر شما صفحه ای با 
موض��وع فیتنس دارید باید از محتوایی اس��تفاده کنید که در آن ان��واع تیپ های رژیم غذایی ، تمرین ها و 

حرکات ورزشی وجود داشته باشد.
• استفاده از کپشن )عنوان( های درگیرکننده

فالوورهای خود را با پس��ت های خود درگیر کنید با اس��تفاده از کپشن های تند و تیز از مخاطبان خود 
بخواهید که چه چیزی را مش��اهده می کنند. کپش��ن ها بهترین راه برای نش��ان دادن شخصیت برند شما 
هستند و باعث می شود که مخاطبان با شما به راحتی ارتباط برقرار کنند و تعامل بیشتری با شما داشته 

باشند.
• استفاده هوشمندانه از هشتگ ها

اس��تفاده از هش��تگ ها برای گرفتن الیک، بازدید و اشتراک گذاری پست شما هوشمندانه ترین راه 
هستند اینستاگرام، اواخر استفاده از هشتگ ها را در هر پست به 30 هشتگ محدود کرده است. شما 
می توانید در پس��ت های خود از هش��تگ هایی اس��تفاده کنید که به پست شما مربوط است استفاده 
از هش��تگ های پرطرفداری مانند Instagram daily ی��ا Instagram good می تواند خالی از 
لطف نباش��د، ولی به دلیل پرطرفدار بودن این نوع هش��تگ ها دیده ش��دن در آنها کار بسیار سختی 
اس��ت سعی کنید بیشتر از هش��تگ هایی اس��تفاده کنید که فقط اختصاص به برند و یا کمپینی از 

طرف شما دارد .
• زمان  گذاشتن پست

گذاش��تن پست در یک زمان مناسب در صفحه شما باعث می شود که بهترین بازخورد را دریافت کنید 
برای این کار ش��ما می توانید با اس��تفاده از instagram insights  مش��اهده کنید که در چه زمانی 
فالوورهای ش��ما بیش��تر آنالین هس��تند. با توجه به اطالعات اخیر درباره زمان گذاشتن پست در هفته، 
فعالیت ها در تمام روزهای هفته به صورت یکسان است و فقط در روزهای شنبه فعالیت بیشتری مشاهده 
می شود و بهترین ساعت طبق آمار به دست آمده برای آپلود پست ساعت سه و چهار بعدازظهر است که  
بعد از این ساعت، ساعت دو  صبح و پنج بعدازظهر بهترین زمان آپلود پست است، نکته ای که قابل ذکر 
است این است که هیچ وقت چند پست را در زمان های نزدیک به هم آپلود نکنید واگر امکانش است برای 

این کار بهتر است از گزینه اسالید استفاده کنید.
• تعامل داشته باشید

بگذارید کسانی که از صفحه شما دیدن می کنند حضور فعال شما را حس کنند شما می توانید با جواب 
دادن ب��ه کامنت ها و دایرکت ها و ش��رکت در بحث ها حس خوبی را ب��ه مخاطبان خود القا کنید این کار 

باعث می شود که مخاطب شما حس کند که شما برای بودن آن در صفحه خود اهمیت قائل هستید.
• استفاده از استوری

استوری در واقع محتوایی ادیت نشده است، برای گزارش شما به مخاطبان از وضعیتی که در زمان 
حال دارید. همچنین در اس��توری، ش��ما خیلی بهتر می توانید اطالع رس��انی کنید به عنوان مثال شما 
می توانید لینک وب س��ایت خود را در اس��توری بگذارید و آن را در صفحه خودتان ذخیره کنید. این 
روش بهتر از قرار دادن لینک ش��ما در بیو یا پس��ت های تان است. استفاده از ایموجی ها و استیکرها و 
گذاش��تن یک نظرس��نجی می تواند برای مخاطبان تان در استوری بس��یار جذاب باشد و گذاشتن یک 
استوری زنده برای آموزش و یا ارتباط برقرار کردن زنده و مستقیم با مخاطبان یا فالوورها بسیار عالی 
هس��ت که حتما این گزینه را پیش��نهاد می کنم و حتی ش��ما می توانید با دعوت کردن شخص دیگری 
به اس��توری خود گپ یا مصاحبه ای آنالین با کلی مخاط��ب را تجربه کنید و کلی بازخوردهای مثبت 
از این روش دریافت کنید. الزم به ذکر اس��ت که در آپدیت جدید اینس��تاگرام می توانید در آی جی 
ت��ی وی ویدئ��و طوالنی آپلود کنید و دیگر زمان ویدئو ش��ما را محدود نمی کن��د و در آن می توانید با 
ترفند های مختلف به تبلیغ محصوالت خود بپردازید که در مقاله های بعدی حتما راجع به آن توضیح 

خواهیم داد .
• رقبای خود را بشناسید

بررسی صفحاتی که رقبای شما هستند و حوزه کاری مشابهی با شما دارند، می تواند بسیار برای صفحه 
شما مفید باشد به عنوان مثال شما می توانید به معیارهایی که رقبای شما برای خودشان گذاشتند دقت 
کنید زمان گذاش��تن پس��ت، استفاده از هش��تگ ها و نوع پس��ت هایی که می گذارند تا تعامل بیشتری با 
فالوورهای خود داش��ته باشند این اطالعات به شما کمک می کند که محتوایی دقیق تر تولید کنید و یک 

مرحله از رقیب تان جلوتر باشید.
با توجه به رش��د اینس��تاگرام در این چند س��ال اخیر ش��ما با داش��تن یک اس��تراتژی دقیق و از قبل 
تعریف ش��ده می توانید برای خود بازدید و حتی فروش بیش��تری را ایجاد کنید. جس��ت و جو و مشاهده 
صفحه برندها و کسانی که در این شبکه به صورت حرفه ای فعالیت دارند می تواند بسیار برای شما مفید 

باشد و باعث می شود که به ایده های بهتری برسید و روندی رو به باال داشته باشید.
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