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تالش دالالن برای پیشگیری از ریزش قیمت دالر

معادالت بازار ارز 
تغییر کرد

روند رو به رشد قیمت دالر در بازار، هرچند از ابتدای هفته ادامه یافت اما از میانه دیروز وضعیت تغییری جدی را 
تجربه کرد.  به گزارش خبرآنالین، از اولین روز هفته روند رو به افزایش قیمت دالر که از یک هفته قبل آغاز شده بود 
شدت گرفت و دالر قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان را در صرافی های بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای پس از آن 
یعنی یکشنبه و دوشنبه با رسیدن به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رکوردشکنی کرد.  از نیمه دیروز اما روند حاکم بر بازار 
معکوس ش��د، درست زمانی که صرافان از افزایش تب خرید در بازار خبر می دادند.  بسیاری از کارشناسان معتقدند 
افزایش تقاضا برای خرید به دلیل آن رخ داد که برخی چشم انداز آتی بازار را افزایشی می دیدند اما به نظر می رسد...
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وزیـر امـور اقتصادی و دارایـی تاکید کرد که بودجه سـال 

آینـده ارتباط زیادی بـا قیمت دالر نـدارد. فرهاد 
دژپسند دیروز )سه شنبه( در حاشیه نمایشگاه...

وزیر اقتصاد:

 بودجه ۹۹ ارتباط زیادی
با قیمت دالر ندارد

یادداشت
 مدیریت بهینه

بدبختی با بنزین

در  اقتص��ادی  تحلیلگ��ر  ی��ک 
اص��الح  تحلی��ل  در  یادداش��تی 
قیمت بنزی��ن با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کشور، با بیان اینکه تداوم 
موج��ود  اقتص��ادی  سیاس��ت های 
س��بب افت تدریجی و پیوسته رفاه 
مردم ایران می ش��ود، نوش��ت: اگر 
نمی خواهی��م به این مرگ تدریجی 
ت��ن بدهی��م، باید ب��ه جراحی تن 
بدهیم. روش��ن اس��ت که جراحی، 
درد و خونری��زی دارد ام��ا منفعت 
هر بیماری از جمل��ه اقتصاد بیمار 
ایران در جراحی اقتصادی است نه 
نادیده گرفتن، خود را به نادانس��تن 
زدن ی��ا به جادو و جنبل متوس��ل  
شدن!  اول؛ من احتماال مفصل ترین 
سیاس��ت های  نق��د  در  کت��اب 
دولت های محمود احمدی نژاد را با 
عنوان »پوپولیسم ایرانی« نوشته ام. 
س��ر س��ازگاری ب��ا پوپولیس��ت ها 
ندارم ام��ا در همان کتاب نوش��تم 
که سیاس��ت پرداخ��ت نقدی، ایده 
درستی بود که محمود احمدی نژاد 
ب��ه یک��ی از بدتری��ن ش��کل های 
ممکن اجرا ک��رد، اما همان اجرای 
نصف��ه - نیمه و بد نیز بعداً نش��ان 
داد که تا ان��دازه ای در کاهش فقر 
و کاهش نابرابری مؤثر بوده اس��ت. 
دوم؛ اقتص��اد ایران بیمار اس��ت و 

بر  سیاس��ت های گذشته 
3شدت بیماری...
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وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات گفت  بازار فناوری اطالعات کش��ور از ۱۹ هزار 
میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در س��ال ۹۷ 
رسید، اگرچه این رشد کافی نبوده و فعالیت ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.
ب��ه گ��زارش ایرنا »محمدج��واد آذری جهرمی« دیروز )سه ش��نبه( در س��یزدهمین 
کنفرانس بین المللی مدیریت اس��تراتژیک ایران در سالن اجالس سران افزود: دولت در 
بخش کس��ب و کارهای نوپا و اس. ام. ای ها )SME( نباید تنها به تدوین قانون بسنده 
کند و در بخش اس��تارت آپ ها و اس. ام. ای ها عالوه بر قانون گذاری و تصدیگری، باید 

تسهیلگر امور نیز باشد.
وی بر لزوم حمایت دولت از کس��ب و کاره��ای نوین تاکید کرد و گفت: تامین مالی 

این بخش از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی دولت تنها نقش تصدیگری دارد، ادامه 
داد: به دنبال آن هس��تیم تا طرح های حمایت از کسب و کارهای نوپا را در دولت ارائه 
دهیم تا بتواند تس��هیلگر امور این کس��ب و کارها باش��د با این حال در دس��تگاه های 

مختلف با مقاومت هایی در این زمینه روبه رو هستیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید دانش مدیریت در قالب استارت آپ ها و اس. ام. ای ها 

گنجانده شده تا به عموم و به ویژه دولت عرضه شود.
وی با بیان اینکه نباید این دانش را ارزان در اختیار دیگران قرار داد، افزود: می توان 
با اس��تفاده از کسب و کارهای نوپا و اس��تارت آپ ها، عالوه بر عرضه دانش مدیریت، از 

این مسیر درآمدزایی نیز داشت.
آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای همکاری با اساتید 
دانش مدیریت خبر داد و گفت: دانش مدیریت دانش��ی پویا اس��ت و دولت نیز نیازمند 

تغییرات بزرگی است.
وی از لزوم تغییر نگاه دولت به مردم خبر داد و افزود: باید نگاه دولت به مردم تغییر 

کرده و تبدیل به نگاه تعاملی شود.
آذری جهرم��ی ادامه داد:  این تغییر برای دولت نیازمند آموزش اس��ت که می توان از 

طریق دانش مدیریت این آموزش ها را به مدیران مربوطه ارائه کرد.
وزی��ر ارتباطات با بیان اینکه بس��یاری از مدیران کش��ور دان��ش الزم برای مدیریت 
مجموع��ه خود را ندارند، تاکید کرد:  این موضوع خ��أ بزرگی ایجاد کرده که با عرضه 

دانش مدیریت در قالب استارت آپ می توان آن را برطرف کرد.
وی از تدوین برنامه مدون حمایتی در دولت برای کسب و کارهای نوپا خبر داد.

آذری جهرمی ادامه داد:  امروز با توجه به فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی در 
کشور اما ظرفیت بزرگی در بین جوانان وجود دارد و ۱۷درصد آنها فارغ التحصیالن آی 
تی و آی سی تی هستند که می توان از این ظرفیت برای اشتغال زایی و توسعه استفاده 
کرد. وی بر ضرورت توجه به کس��ب و کارهای خرد و متوس��ط تاکید کرد و گفت: این 

شرکت ها می توانند در بخش خدمات توسعه مناسبی ایجاد کنند.
وزی��ر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رش��د اقتصادی بخش صنعت 
و کش��اورزی رو به کاهش اس��ت، ادامه داد:  اما رش��د اقتصادی بخش خدمات، شتاب 
بیش��تری داشته و ایران می تواند با توجه بیشتر به استارت آپ ها و اس. ام. ای ها از این 

رشد برخوردار شود.

وی به تدوین استراتژی دولت برای هموارکردن رشد استارت آپ ها اشاره کرد و افزود: 
فناوری مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطالعات می تواند عالوه بر توس��عه کش��ور، رفاه 

بیشتری به همراه داشته باشد.
آذری جهرمی به تکمیل زیرس��اخت های ارتباطی کش��ور اش��اره کرد و گفت: اکنون 
همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند و بیش از ۸۰درصد 

روستاهای کشور نیز به این فناوری دسترسی دارند.
وی تاکید کرد: هس��ته اصلی ش��بکه ملی اطالعات برای صیانت از کسب و کارها از 
مس��ائل مهمی بود که دولت به آن پرداخت و زیرس��اخت های آن از دولت یازدهم آغاز 

و در این دولت به کمال رسید.
وزیر ارتباطات عنوان کرد:  با این فعالیت ها، بازار فناوری اطالعات کش��ور از ۱۹ هزار 
میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در س��ال ۹۷ 
رسید، اگرچه این رشد کافی نیست و فعالیت ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.
وی ب��ه فعالیتهای معاونت علمی ریاس��ت جمه��وری و وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات برای تس��هیل امور اس ام ای ها و اس��تارت آپ ها اش��اره کرد و گفت:  وزارت 
ارتباطات در همین زمینه طرح نوآفرین را به دولت ارائه کرد. این طرح می تواند انقالبی 

در حمایت از کسب و کارهای نوپا باشد.
آذری جهرمی ادامه داد:  ثمره رش��د بخش ارتباطات و فناوری آن اس��ت که در حالی 
که رش��د اقتصادی بخش کش��اورزی و صنعت در اثر تحریم ها و فشارهای اقتصادی با 
کاهش مواجه ش��ده اما رشد بخش ارتباط ۱.۷درصد بوده و فناوری اطالعات نیز رشد 

۱.۶درصدی را نشان می دهد.
وی این رشد را ظرفیت درخشانی دانست که می تواند برای رشد و توسعه کشور مورد 

استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت را به دنبال داشته باشد.
وزیر ارتباطات با اش��اره به مشکالتی که صدا و س��یما برای اس ام ای ها و بخشی از 
فعاالن فناوری اطالعات ایجاد کرده است، گفت: انتظار آن است که صدا و سیما غل و 

زنجیر را از پای این فعاالن باز کند تا بتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.
وی با اش��اره به ناآرامی های چند روز اخیر کش��ور، ادامه داد: بنزین به تنهایی عامل 
آن نب��وده و از همی��ن رو ب��ه صالحدید مراج��ع امنیتی، اینترنت در ای��ن چند روز با 
محدودیت هایی مواجه ش��د که این امر خس��ارات زیادی برای اس��تارت آپ ها و اس ام 

ای ها به دنبال داشت.
آذری جهرم��ی اف��زود: با وجود این خس��ارت، به دلیل وجود ش��بکه ملی اطالعات، 
 س��رویس های این فعاالن پایدار و برقرار اس��ت که این خود امتیازی مثبت به ش��مار 
می رود. همچنین اگر شبکه ملی اطالعات و زیرساخت های آن نبود، امروز شاهد حضور 

۲.۵ میلیون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.
وی به انجام تراکنش های مالی بانک ها بر بس��تر ش��بکه ملی اطالعات اش��اره کرد و 
گفت:  وجود ش��بکه ملی اطالعات پایداری خوبی با وجود محدودیت های اینترنت برای 

فعالیت این فعاالن داشته است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت و ش��بکه ملی اطالعات عالوه بر اینکه زیرساخت 
مناس��بی برای شناسایی اس ام ای ها و اس��تارت آپ ها است،  زمینه رشد و اعتالی آنها 

را هم فراهم می آورد.

وزیر ارتباطات خبر داد

رشد 100درصدی بازار فناوری اطالعات در 6 سال گذشته
قانون جامع آب پاسخگوی نیاز کشور نیست

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت قانون جامع آب در سال ۱۳۶۱ و متناسب 
با جمعیت آن زمان تدوین شده لذا پاسخگوی نیاز کنونی کشور نیست.

عیسی کالنتری روز سه شنبه در همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک در 
دانش��گاه حکیم س��بزوار با اشاره به برخی مشکالت این قانون افزود: در این قانون به مواردی اشاره شده که امروز 

دیگر کارایی ندارد و از طرفی در آن سهم محیط زیست در چرخه آب کشور نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اکنون نیازمند سیاستگذاری در حوزه آب هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر منابع آب کشور 

به صورت جزیره ای اداره می شود که این نوع مدیریت نمی تواند کارگشای این حوزه باشد.
وی با انتقاد از این نوع مدیریت آب گفت: بحران آب عواقب تصمیمات جزیره ای و تصمیماتی است که از سوی 

بسیاری از کارشناسان غیرتخصصی در حوزه آب اتخاذ شده است.
کالنتری با بیان اینکه سیاست های جزیره ای در حوزه آب نتیجه ای ندارد، افزود: آب بزرگترین محدودیت کشور 

است و باید در آن از قوانین جزیره ای عبور کرد و با کمک صاحب نظران یک نسخه کامل برای آن تدوین کرد.
وی اظهار داش��ت: پدیده گرد و غبار، مهاجرت روستاییان به شهرها و قربانی شدن حیات وحش همگی به دلیل 
تک بعدی نگری در سیاس��ت های مربوط به آب در کش��ور اس��ت که از رواج قوانین جزیره ای در این حوزه نشأت 

می گیرد.
وی گفت: آب مسئله جدی جامعه است لذا باید مسئوالن اجرایی و علمی و همچنین سیاستمداران این عرصه 

نسخه کامل برای آن تدوین کنند تا هیچ دولت و مجلسی نیاز به تغییر چارچوب آن نداشته باشد.
کالنتری افزود: کشور ما در اقلیم نیمهخشک قرار دارد که آب عنصر اول توسعه، زیست و پایداری آن است لذا 
تدوین بس��یاری از سیاست ها بخصوص سیاست های جمعیتی باید براساس منابع آب باشد و این مایه حیات باید 

محور برنامه ریزی مناطق قرار گیرد.
وی اظهار داش��ت: هرچند مجری حوزه آب، وزارت نیرو اس��ت اما این حوزه فرابخش��ی اس��ت و باید فرابخشی 
سیاس��تگذاری ش��ود از این رو وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیز هس��ت که موضوع آب را در قالب سیاست های 

کالن بگنجاند.
رئیس سازمان محیط زیست کشور پس از حضور در این مراسم سبزوار را به مقصد مشهد ترک کرد.

شهرستان ۲۶۰ هزار نفری سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:
نیاز 3 میلیارد یورو سرمایهگذاری برای نوسازی نیروگاه ها

مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی برق حرارتی گفت ش��رکت برق حرارتی باید س��الیانه ۳میلیارد یورو 
سرمایه گذاری برای احداث و نوسازی نیروگاه ها انجام دهد.

طرزطلب در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
کاهش راندمان نیروگاه ری گفت: در این راس��تا مجوز قانونی برای احداث نیروگاه با راندمان ۶۰درصد 

و همچنین مجوز های زیست محیطی را اخذ کرده ایم.
او ادامه داد: س��رمایه موردنیاز برای نوس��ازی نیروگاه از خط اعتباری ژاپن قرار بود تامین ش��ود که 

ژاپنی ها به دلیل تحریم انصراف دادند.
وی اضافه کرد: اگر امکان فراهم کردن س��رمایه موردنیاز برای نوس��ازی نیروگاه ری از طریق تهاتر با 

نفت فراهم نشود، راهکار هایی دیگر به کار گرفته خواهد شد.
طرزطلب در ادامه با اش��اره به راهکار هایی که برای تامین س��رمایه نیروگاه ری در نظر گرفته ش��ده 
است، گفت: چنانچه هیچ کدام از راهکار ها به نتیجه نرسید، از منابع دولتی این پروژه را اجرا می کنیم. 
درواقع این سرمایه توسط شرکت مادر تخصصی برق حرارتی باید تامین شود، زیرا پروژه واجبی است.
او با اش��اره به س��رمایه موردنیاز برای تامین تجهی��زات برای این نیروگاه، اضافه کرد: ش��رکت مادر 
تخصصی برق حرارتی باید سالیانه ۳میلیارد یورو سرمایهگذاری برای احداث و نوسازی نیروگاه ها انجام 

دهد، بنابراین باید از همه مسیر های موجود حداکثر استفاده را بکنیم.
مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: اگر در قانون امکانی وجود دارد، باید ابتدا از آن 

امکان استفاده کنیم و اگر امکان پذیر نبود، راهکار های دیگری را امتحان کنیم.
طرزطلب اضافه کرد: از س��وی دیگر برای تامین چنین مبلغی باید تس��هیالت بگیریم. اینطور نیست 
که در صندوق موجود باشد. باید با مشقت تسهیالت بگیریم و اوراق بفروشیم. به دلیل پروژه های قبلی 
تس��هیالت اخذ ش��ده و به موقع پرداخت نشده که باعث شده تس��هیالت ۲ یا ۳ هزار میلیارد تومانی به 

۴۰ هزار میلیارد تومان تبدیل شود.

علی سرزعیم 



قائم مق��ام وزیر صمت در امور بازرگانی گف��ت برای افزایش کنترل ها 
همه دس��تگاه ها به میدان آمدند و ۴هزار و ۳۰۰ بازرس روزانه ۳۰ هزار 

بازرسی انجام می دهند.
به گزارش صدا و سیما، حسین مدرسی خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه 
سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای دریافت گزارش های مردمی 
فعال شده است، گفت: فهرست قیمت  کاالهای اساسی در اپلیکیشن آپ نیز 
به مردم ارائه ش��ده است. ۳ میلیون واحد صنفی داریم که نمی توانیم برای 
هر کدام از آنها یک بازرس بگذاریم از مردم خواست از فروشگاه هایی خرید 
کنند که برچس��ب قیمت کاال دارند. برای اطمینان مردم از مبارزه تنظیم 
بازار با سوء اس��تفاده کنندگان شرایط کنونی تخلفات آنها در سامانه ۱۲۴ و 

اپلیکیشن آپ قرار می گیرد.
وی افزود: تمرکز س��تاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت ۱۰۰ قلم کاالی 
اساس��ی اس��ت، اما این به معنای کنترل نکردن بقیه قیمت ها نیس��ت. 
۷هزار و ۵۰۰ اتحادیه برای ۳میلیون واحد صنفی وجود دارد که با همه 
آنها جلس��ه گذاش��ته ایم و آنها در طرح مبارزه با گران فروشی قیمت ها 
همراه هس��تند. این اتحادیه ها هر ک��دام بین دو تا ۱۰ بازرس دارند که 
اگ��ر برای هر کدام دو بازرس در نظر بگیریم ۱۵ هزار بازرس اتحادیه ها 

نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت ها کمک می کنند.
رصد ۱۰۰ قلم کاال

مدرس��ی ادامه داد: بخش تأمین پش��توانه خوبی دارد و مردم بدانند 
اکنون به دلیل انباش��ت کاالها در گمرکات و کش��تی ها دغدغه تخلیه 
آنها را داریم. س��تاد تنظیم بازار دائمی، جزو وظایف حاکمیتی اس��ت و 
تعطیلشدنی نیس��ت. از ابتدای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ستاد 
تنظیم بازار چهار جلس��ه برای همگرایی و همکاری همه دس��تگاه های 
مرتبط با این موضوع برگزار کرده اس��ت. از ابتدای سال اقدام به تأمین 
کاالهای اساس��ی شده است و ذخایر این کاالها وضع بسیار خوبی دارد 

و حتی در برخی از آنها دو برابر نیاز کشور ذخیره سازی شده است.
به گفته این مقام مس��ئول این س��تاد تالش می کند اصالح قیمت ها 
کمترین تأثیر را بر ثبات فضای اقتصادی کشور داشته باشد و شبکه های 
توزیع را به س��مت این ثبات هدایت می کند. به دلیل کافی بودن کاالها 

در بازار و انبارها؛ تخفیف فروشگاه ها ادامه خواهد یافت.
مدرس��ی خیابانی با بیان اینکه با استفاده از سامانه رصد قیمت کاال، 
بهای ۱۰۰ قلم کاال کنترل می ش��ود، گفت: براس��اس آمار روز گذشته، 
قیمت ۵۱ قلم کاالی اساس��ی کاهش و ۱۱ قلم افزایش داشته و قیمت 

۳۸ قلم کاال نیز ثابت مانده است.
افزایش قیمت برخی کاالها ارتباطی به بنزین ندارد

وی افزود: افزایش قیمت برخ��ی کاالها مانند برنج وارداتی به دلیل 

ممنوع ش��دن واردات و حمای��ت از برنج داخلی اس��ت. ب��رای افزایش 
کنترل ها همه دستگاه ها به میدان آمدند و ۴هزار و ۳۰۰ بازرس روزانه 
۳۰ هزار بازرس��ی انجام می دهند. تاکنون ۲هزار پرونده تعزیراتی برای 
تخلفات تش��کیل شده است. اینکه گرانی قیمت ها را به افزایش قیمت 
بنزی��ن مرتبط کنیم؛ جف��ا در طرح افزایش قیمت بنزین اس��ت، زیرا 
قیم��ت برخی کاالها مقطعی و فصلی اس��ت و ربط��ی به گرانی بنزین 

ندارد.
این مقام مس��ئول اظهار داش��ت: پیش از اجرای طرح سهمیهبندی 
بنزی��ن و افزایش قیمت ای��ن فرآورده، روزی ۱۰۰میلی��ون لیتر بنزین 
با یارانه پنهان هنگفت در کش��ور اس��تفاده می شد و میزان برخورداری 
ده��ک باالی جامعه نس��بت به دهک پایین جامع��ه از یارانه انرژی ۱۱ 

برابر است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا اجرای ط��رح افزایش قیمت بنزی��ن افزون بر 
جلوگیری از قاچاق و آلودگی هوا، روند پرداخت یارانه به انرژی معکوس 
و به نفع دهک های ضعیف جامعه ش��د، گفت: اگر با روند گذش��ته که 
۲ و ۸ دهم برابر میانگین دنیاس��ت بنزین مص��رف می کردیم به زودی 
واردکنن��ده ای��ن فرآورده می ش��دیم و در نتیجه ارزی که کش��ور برای 
واردات بنزین هزینه می کرد به دهک های مرفه جامعه می رسید. بنزین 
هزار تومانی مانع فکر کردن برای توس��عه مترو، زیرساخت های حمل و 
نقل، خودروهای باکیفیت و بهبود حمل و نقل عمومی می شد. در کشور 
ما مصرف بنزین ۱۰ و ۷ دهم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اس��ت در حالی 

که در دنیا این رقم ۵ و نیم لیتر است.
15 بار قیمت بنزین افزایش داشت

مدرس��ی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی ۱۵ بار قیمت بنزین از 
۱۰ تا ۴۰۰درصد افزایش یافته است که شش بار موجب کاهش تورم و 
سه بار موجب افزایش تورم شده و شش بار نیز تورم تغییر نکرده است. 
با کنترل هایی که انجام می دهیم جلوی شوک حاصل از گرانی بنزین را 
می گیری��م و پس از مدتی مردم مزایای حاصل از این طرح را می بینند. 
نقط��ه قوت اجرای طرح س��تاد تنظیم بازار ب��رای جلوگیری از افزایش 
قیمتها، همکاری اصناف اس��ت. براس��اس قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز هفت س��امانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده و این 

سامانه ها در حال وصل شدن به دستگاه های دیگر است.
طب��ق گفته های قائم مقام وزیر صمت در ام��ور بازرگانی برای چابکی 
ش��بکه توزیع و نجات فضای اقتصادی کش��ور، اس��تفاده از سامانه ها و 
ش��بکه آی تی ضروری است. همه انبارها، س��یلوها، سردخانه ها و ... زیر 
نظر این سامانه ها قرار دارند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات هفت 
قلم کاال مانند برنج، روغن، شکر است. اکنون برنج وارداتی با ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی در بازار ۷۵۰۰ تومان توزیع می ش��ود که اگر با ارز نیمایی وارد 

می شد قیمت آن ۱۶ هزار تومان بود. قیمت برنج وارداتی قالب حمایتی 
برای قیمت برنج داخلی است و قیمت برنج وارداتی قیمت برنج داخلی 

را حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نگه داشته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: همان کسانی که ادعای نگرانی قیمت ها 
و دغدغه مردم را دارند جاده ها را بستند و در نظام حمل و نقل اختالل 
ایج��اد کردند، اما صنوف و تش��کل ها از طرح مقابل��ه با گرانی قیمت ها 
حمایت و با آن همراهی می کنند. تأمین مواد اولیه تولید و توزیع کاالها 
را کنترل می کنیم و رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی ش��عب ویژه ای 
را ب��رای بررس��ی پرونده هایی که از افزایش قیمت بنزین سوء اس��تفاده 
می کنند ایجاد کرده اس��ت. حدود ۵ تا ۶درصد از بازرس��ی های صنوف 
منجر به گزارش تخلف می شود و جرائم ما برای تخلف ها بازدارنده است، 

زیرا در پی احقاق حق مصرف کنندگان هستیم.
مشکلی در تامین گوشت نداریم

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی نیز در این برنامه 
گفت: هیچ مش��کلی در تأمین و توزیع گوش��ت نداریم و به اندازه کافی 

دام در کشتارگاه ها است.
وی افزود: هیچ تغییر قیمتی نداریم و نخواهیم داش��ت و در دو ماهه 
اخیر هر هفته قیمت گوش��ت کاهش یافته اس��ت ب��ه طوری که قیمت 
گوش��ت در مقایس��ه با دو ماه پیش ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان کاهش یافته 
است. بخش حمل و نقل دام نیز از گازوئیل استفاده می کند که افزایش 

قیمت بنزین تأثیری بر آن ندارد.
افزایش 11درصدی تولید مرغ

بهمن محمدیاری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نیز در 
این برنامه گفت: تولید گوش��ت مرغ در مقایسه با سال ۹۷ یازده درصد 
افزایش یافته اس��ت و برای چهار ماه آینده نی��ز روند صعودی تولید را 
برنامه ری��زی کرده ایم. در آذر ۱۲۰ میلی��ون، در دی ۱۲۸ میلیون و در 

بهمن ۱۴۱ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قیمت نهاده ها ثابت است، گفت: قیمت مرغ در حد 

قیمت مصوب است و در برخی استان ها نیز کاهش قیمت داشته ایم.
حمل و نقل کاال با گازوئیل است

ابراهیم درستی عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور نیز در این برنامه 
گفت: افزایش قیمت آنچنانی در کاالها نداشته ایم و کنترل می کنیم که 
کس��ی از گرانی قیمت بنزین سوءاستفاده نکند. کاالها در بازار و انبارها 
وجود دارد و س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان نیز ب��ر بازار نظارت 

می کند که کسی از شرایط سوءاستفاده نکند.
وی ادامه داد: نظام حمل و نقل کاالها در کش��ور بیش��تر از گازوئیل 
اس��تفاده می کن��د و گرانی بنزین در آن اثری ندارد. اگر کس��ی در این 

شرایط موج سواری و تخطی کند با آن برخورد می کنیم.

قائم مقام وزیر صمت از فعال شدن 4300 بازرس خبر داد

ذخایر انبار و بازار همه کاالها مطلوب است

س��خنگوی س��تاد تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت چنانچه خانواری 
خود را مش��مول طرح معیش��ت می داند اما تا ش��نبه ش��ب کمک 
معیش��تی دولت برایش واریز نشد، می تواند با سامانه *۶۳۶۹ تماس 

بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حس��ین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره 
۱۴ قانون بودجه س��ال جاری در گفت وگویی که در ش��بکه خبر به 
صورت زنده پخش ش��د، گفت: طرح معیشت خانوار قطعاً برای همه 

افراد مشمول واریز خواهد شد.
وی افزود: افرادی که مش��مول این طرح می ش��وند ولی تا ش��نبه 

شب )یکشنبه صبح( به حساب آنها واریزی انجام نشد، باید از طریق 
س��امانه *۶۳۶۹ و حتما با اس��تفاده از خط تلفن هم��راه که به نام 

سرپرست خانوار، درخواست خود را ارسال کنند.
سخنگوی س��تاد تبصره ۱۴ قانون بودجه س��ال ۹۸ با بیان اینکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناس��ایی و رس��یدگی به 
درخواس��ت افراد متقاضی را دارد، یادآور شد: شیوه شناسایی ما در 
این وزارتخانه براس��اس شاخص های مالی خانوار است که در اختیار 
ماست. به این صورت که براساس اطالعاتی که از خانوارها در سامانه 
رفاه ایرانیان )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( آزمون ُوسع خانوار 

را انج��ام می دهی��م و مبلغ موردنیاز را به حس��اب مش��موالن واریز 
می کنیم. میرزایی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ 
پیامکی برای افرادی که مش��مول می شوند، ارسال نمی کند بنابراین 
هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر »شناسایی آنها به عنوان مشمول 

این طرح« ارسال شود، کالهبرداری خواهد بود.
وی تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیس��ت بلکه به صورت وجه نقد 
اس��ت و مانند یارانه ها قابل برداش��ت خواهد بود. اگر تا ش��نبه شب 
مبالغ واریز نش��د، خانوارها نگران نباشند چراکه قرار نیست کسی از 

این طرح حذف شود یا جا بماند.

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران با اش��اره به 
اینکه در چهار ماه گذش��ته بیش از ۳میلیون و ۹۰۰ هزار کارت سوخت 
جدید صادر ش��ده است،  گفت روزانه می توانیم تا ۳۵ هزار کارت جدید 

صادر کنیم.
به گزارش ایرنا، »امیر وکیل زاده« دیروز )سه ش��نبه( در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر به تمام خودروهایی 
که به نام یک فرد باشد، سهمیه بنزین تعلق می گیرد، افزود: این موضوع 
در حال بررس��ی است تا در نهایت تنها به یک خودروی هر فرد سهمیه 

بنزین اختصاص پیدا کند.  
وی با اش��اره به پیش بینی کاهش ۸ تا ۱۰درصدی مصرف بنزین پس 
از س��همیه بندی، ادامه داد: اما اکنون زود اس��ت که بگوییم این کاهش 
مصرف تحقق یافته زیرا تا چند هفته اول نمی توان آمار را مبنای مصرف 

دانس��ت و آن را به همه زمان ها تعمیم داد بلکه باید اجازه دهیم زمان 
بگذرد و شرایط عادی شود.

وکیل زاده با رد طوالنی ش��دن چند ماهه صدور کارت س��وخت برخی 
افراد، تاکید کرد: این موضوع غیرممکن اس��ت. به صراحت می گویم هر 

شخصی که دریافت کارتش طوالنی شده حتما در باجه پست است.
به گفته مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران، در 
چهار ماه گذش��ته، ۳میلی��ون و ۹۰۰ هزار کارت جدید س��وخت صادر 

شده است.
وی با اش��اره به اینکه در دو روز اول بعد از س��همیه بندی، ۱۲۰ هزار 
نفر برای درخواس��ت کارت المثنی س��وخت ثبت نام کرده اند، ادامه داد: 

بنابراین در صدور کارت سوخت عقب نیستیم.
وکیل زاده افزود:  اکنون نیز روند ثبت نام برای دریافت کارت س��وخت 

المثن��ی ادامه دارد و بنابرای��ن نمی توان بازه زمانی ب��رای پایان صدور 
کارت ها مش��خص کرد. با این ح��ال، حداکثر زمانی برای دریافت کارت 

سوخت، بین سه هفته تا یک ماه است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ای��ران تاکید کرد: 

روزانه ۳۵ هزار کارت سوخت صادر می شود.
الزم به ذکر است، براس��اس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ران ق��وا از بام��داد جمعه ۲۴ آبان بنزی��ن برای تمام وس��ایل نقلیه 

سهمیه بندی شده است.
 بر این اس��اس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان 
و قیمت بنزین معمولی غیرس��همیه ای به ازای ه��ر لیتر ۳ هزار تومان 
خواهد بود، همچنین قیمت بنزین س��وپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین 

شده است.

سخنگوی ستاد تبصره 14 بودجه:

کمک معیشت خانوار اگر تا یکشنبه واریز نشد تماس بگیرید

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد

صدور روزانه 35 هزار کارت سوخت جدید

نگاه

آذری جهرمی: 
اطالعی درباره زمان رفع محدودیت اینترنت ندارم

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات گف��ت اطالعی درب��اره زمان رفع 
محدودی��ت اینترن��ت ندارم و در این زمینه باید از ش��ورای امنیت کش��ور 
)ش��اک( س��وال کنید. »محمدجواد آذری جهرمی« روز سه شنبه در حاشیه 
س��یزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اس��تراتژیک در س��الن اجالس 
س��ران در پاس��خ به خبرنگار ایرنا، اظهار داش��ت: رفع محدودیت اینترنت 

برعهده شورای امنیت کشور است و آنها باید در این زمینه اقدام کنند.
وی درباره میزان خسارت وارده به فعاالن کسب و کارهای نوپا در پی قطع 
و محدودی��ت اینترنت اظهار بی اطالعی کرد و افزود: به زودی بررس��ی های 

الزم انجام شده و درباره آمار و اطالعات، اطالع رسانی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ثبت نام 66 هزار نفر در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد تاکنون ح��دود ۶۶ هزار نفر موفق به ثبت 
اطالعات خود در س��امانه طرح ملی مسکن شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از صدا وس��یما، محمد اسالمی گفت: در مرحله اول آغاز ثبت نام طرح 
ملی مس��کن با ۱۸۰ هزار واحد مس��کونی ش��روع کردیم و مرحله به مرحله 
ثبت نام س��ه استان، در حال اجراست. وی اظهار داش��ت: در بعضی از شهرها 
و اس��تان ها مثل س��نندج و قم خیلی زود سامانه پر ش��د و حاال به دنبال این 
هستیم تا دوباره زمین برای ادامه ثبت نام پیشبینی کنیم. وزیر راه و شهرسازی 
افزود: در س��ه استانی که این طرح در مرحله اول از این استان ها شروع شد تا 
به امروز ۱۵ هزار نفر ثبت نام کردند و حاال از مجموع کل ثبت نام کننده ها باید 
مدارک ش��ان کنترل شود تا برای مراحل بعدی و تکمیل فرآیند پرونده دعوت 
بش��ود. اسالمی همچنین درباره بعضی از شهرها که مشکل زمین وجود ندارد، 
گف��ت: به ص��ورت گروهی و یا فردی می توانیم زمی��ن را در اختیار متقاضیان 
قرار دهیم تا خودش��ان با هماهنگی س��ازمان نظام مهندسی کار را جلو ببرند. 
وی اظهار امیدواری کرد وزارت راه و شهرسازی طبق برنامه تا آخر آذر بتواند 

واجدان شرایط در تمام استان ها را نام نویسی کند.

اطالعیه مهم برای متقاضیان ثبت نام طرح 
ملی مسکن

به خاطر اختالل در اتصال به س��امانه های اینترنتی ثبت نام روز سه شنبه 
۲۸ آبان متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در سه استان تا برقراری امکان 
اتصال کامل به ش��بکه، به تعویق افت��اد. به گزارش خبرآنالین، وزارت راه و 
شهرس��ازی با صدور اطالعیه ای به خاطر اختالل در اتصال به س��امانه های 
اینترنت��ی که خارج از حیط��ه عملکرد این وزارتخانه اس��ت، اعالم کرد که 
ثبت نام روز سه ش��نبه ۲۸ آبان متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در س��ه 

استان تا برقراری امکان اتصال کامل به شبکه، به تعویق خواهد افتاد.
معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه اعالم کرد: »مرحله بعدی ثبت نام 
طرح اقدام ملی مس��کن مربوط به اس��تان های یزد، هم��دان و چهارمحال و 
بختیاری و زمان بازگش��ایی س��امانه ثبت نام از متقاضیان در این سه استان 
متعاقبا اعالم خواهد ش��د.«  براساس اعالم قبلی وزارت راه وشهرسازی مقرر 
ش��ده بود که بعد از ثبت نام از متقاضیان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 
اس��تان های کردستان، گلس��تان و کهگیلویه و بویراحمد که ساعت ۲۴ روز 
۲۷ آبان به اتمام خواهد رس��ید، از طریق س��ایت، ثبت ن��ام از متقاضیان در 
اس��تان های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری در روز سه ش��نبه ۲۸ آبان 
آغاز شود که  با توجه به عدم امکان اتصال به سامانه ثبت نام، با رفع مشکل، 
زمان بازگش��ایی س��امانه ثبت نام اعالم و اطالع رس��انی خواهد شد. یادآوری 
می ش��ود با رفع کامل مشکل، قبل از بازگشایی سامانه ثبت نام برای آمادگی 
متقاضیان، اطالع رس��انی از طریق پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی به 

آدرس news.mrud.ir  و رسانه ها صورت خواهد گرفت.

مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و 
خارجی در نمایشگاه لوازم خانگی تهران

نوزدهمین نمایش��گاه بینالمللی لوازم خانگی با مش��ارکت بیش از ۴۰۰ 
ش��رکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به 
کار کرد که در آن ش��رکت های آلمانی، چینی و ترکیهای از جمله حاضران 
محسوب می شوند. به گزارش ایرنا، آمار شرکت های داخلی و خارجی حاضر 
در این نمایش��گاه به ترتیب ۳۹۴ و ۲۷ ش��رکت اعالم ش��ده  که در فضایی 
به وس��عت ۲۸ هزار و ۱۱۶ مترمربع حضور یافته اند و به مدت چهار روز تا 
یکم آذر دایر اس��ت.  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حاش��یه 
این نمایش��گاه به ایرنا، گفت: نمایشگاه امسال با شعار »بازارها باید از مرزها 
بگذرد« برگزار شده و در کنار پاسخگویی به همه نیازمندی های داخلی باید 

صادرات محوری در دستور کار قرار گیرد.«
حبیباهلل انصاری افزود: تعداد ش��رکت  های حاضر نمایشگاه در مقایسه با 

پارسال ۳۵درصد افزایش نشان می دهد.
وی اضافه کرد: آنچه از ش��رکت های تولیدکننده لوازم خانگی درخواست 

شده همکاری مشترک با طرف های خارجی است.
انصاری خاطرنش��ان کرد: شناس��اندن تولیدکنندگان داخل��ی و ایجاد و 
توس��عه بازار همچنین تعمیق داخلی س��ازی قطعات از جمله اهداف امسال 
برپایی این نمایش��گاه اس��ت. وی  گفت: س��النی اختصاصی ب��ه منظور در 
معرض دید گذاش��تن آن دسته از قطعات و تجهیزاتی که توان ساخت آنها 
در داخل وجود ندارد، در نظر گرفته ش��ده که در امتداد  برنامه های وزارت 

صنعت برای برپایی میزهای تخصصی داخلی سازی است.
دبی��رکل انجمن یادش��ده، پیرامون آم��ار تولید لوازم خانگی در ش��ش 
ماهه  نخس��ت امس��ال گفت: اغلب لوازم خانگی با رشد همراه بوده و تاکید 
کرد چنانچه نقدینگی تامین ش��ود و کاهش بوروکراس��ی بانکی، مشکالت 
واردکنن��دگان مواد اولیه و تجهیزات تقلی��ل می یابد و این صنعت کمترین 

مشکالت را برای رشد دارد.
وی داخلی س��ازی قطع��ات و تجهیزات��ی از جمله کمپرس��ور یخچال را 
نیازمند س��رمایهگذاری الزم دانس��ت، زیرا آمار تولید این بخش می تواند به 
مرات��ب باالتر از تولید فعلی کش��ور و نیز صادرات هم می تواند پاس��خگوی 

سرمایه گذاری ها در این زمینه باشد.
نوزدهین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی از روز سه شنبه با حضور بهمن 
حس��ینزاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بینالمللی ایران، حمید 
زادبوم سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران و مهدی نیارکی سرپرست 

معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه تا جمعه یکم آذرماه پذیرای عالقه مندان و صنعتگران است.
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نماینده کارگران در کمیته دس��تمزد درباره جلس��ه روز گذشته کمیته 
دستمزد گفت مقرر شد میزان هزینهکرد و درآمد خانوار در جلسه بعدی 
کمیته دستمزد از سوی نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود.

به گزارش تسنیم، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد 
درباره جلس��ه شب گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه شب گذشته 
نماین��دگان وزارت اقتص��اد، وزارت صمت، کافرمای��ان و کارگران حضور 

داشتند.
 وی ادامه داد: نماینده مرکز آمار گزارشی از میزان هزینهکرد خانوار ارائه 
داد و مقرر شد جلسه بعدی درباره آمار و ارقام به دست آمده درباره سبد 

هزینهکرد خانوار توضیحاتی ارائه دهد.
 وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیز موظف شد بودجه خانوار سال۹۷ 
را به دست بیاورد، افزود: در آن راستا نیز در جلسه بحث و بررسی صورت 

گیرد.

 توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دس��تمزد موجب 
تورم می ش��ود، گفت: در ایران چنین نیس��ت. با توجه به اینکه دس��تمزد 
۵۰درصد س��بد معیشت را پوش��ش می دهد. بنابراین چرخه بین افزایش 
دس��تمزد و تورم در ایران برعکس اس��ت و افزایش دس��تمزد باعث مهار 

تورم می شود.
حداقل دستمزد

وی بیان کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با 
نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد معیشت کارگران انجام شود و این درحالی 
اس��ت که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی شود و 

همیشه افزایش دستمزد مطابق میزان واقعی سبد معیشت نیست.
توفیقی افزود: براس��اس علم اقتصاد باید نرخ ت��ورم در هزینه کارگران 
ضرب ش��ده و عدد حاص��ل از مابه التفاوت دریافت��ی و هزینهها به حقوق 
کارگران افزوده ش��ود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال 

نمی شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی ش��ورای اسالمی کار اضافه کرد: سالیانه 
اعالم می شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایینتر از رشد 
نرخ تورم اعمال می ش��ود، درحالی که می��زان دریافتی کارگران با هزینه 

خانوار هماهنگی ندارد.
وی بیان کرد: به طور مثال اگر دس��تمزد ۲میلیون تومان است، هزینه 
سبد معیشت ۴میلیون تومان است. یعنی حقوق ۵۰درصد سبد معیشت را 
تأمین می کند در چنین وضعیتی انگار افزایش دستمزد معنا نداشته است.
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار اظهار داشت: اعداد و ارقام تورم، 
اعداد و ارقام درج شده در سال۱۲۴، سهم هزینه خانوار و درآمد خانوار از 
س��وی نمایندگان دولت حاضر در جلسه بیان شد که مقرر شد در جلسه 
بع��دی نماینده وزارت اقتصاد و صم��ت در این باره توضیحاتی ارائه کنند. 

زمان بعدی کمیته مزد مشخص نیست.

اعالم جزییات جلسه کمیته دستمزد
یادداشت

مدیریت بهینه بدبختی با بنزین

یک تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی در تحلیل اصالح قیمت بنزین با توجه 
به شرایط اقتصادی کش��ور، با بیان اینکه تداوم سیاست های اقتصادی موجود 
سبب افت تدریجی و پیوسته رفاه مردم ایران می شود، نوشت: اگر نمی خواهیم 
به این مرگ تدریجی تن بدهیم، باید به جراحی تن بدهیم. روش��ن اس��ت که 
جراحی، درد و خونریزی دارد اما منفعت هر بیماری از جمله اقتصاد بیمار ایران 
در جراحی اقتصادی است نه نادیده گرفتن، خود را به نادانستن زدن یا به جادو 

و جنبل متوسل  شدن!
اول؛ من احتماال مفصل ترین کتاب در نقد سیاس��ت های دولت های محمود 
احمدی نژاد را با عنوان »پوپولیسم ایرانی« نوشته ام. سر سازگاری با پوپولیست ها 
ندارم اما در همان کتاب نوش��تم که سیاست پرداخت نقدی، ایده درستی بود 
که محمود احمدی نژاد به یکی از بدترین شکل های ممکن اجرا کرد، اما همان 
اجرای نصفه - نیمه و بد نیز بعداً نشان داد که تا اندازه ای در کاهش فقر و کاهش 

نابرابری مؤثر بوده است.
دوم؛ اقتصاد ایران بیمار اس��ت و سیاس��ت های گذش��ته بر ش��دت بیماری 
افزوده اند. جراحی ناگزیر شده است، اما جراحی باید بر بستر یک بسته سیاستی 

منسجم صورت گیرد که اصالح قیمت  حامل ها را هم شامل می شود.
س��وم؛ افزایش قیمت بنزین به روشی که انجام ش��د، بهترین طرح افزایش 
قیمت و بازتوزیع منابع نیس��ت. روش های بس��یار بهتری نیز وجود داشت ولی 

اکنون باید به سیاست فعلی پرداخت.  
من در متن »مدیریت بهینه بدبختی« توضیح دادم که کیک اقتصاد به واسطه 
رشد منفی کوچک شده و تورم باال قدرت خرید خانوارهای ایرانی را کاهش داده 
و بدبختی در اقتصاد ایران به وجود آورده است. هنر سیاستگذاری در وهله اول 
)میان مدت و بلندمدت( افزایش رش��د و مهار ت��ورم و در کوتاه مدت )مهار فقر 
فزاینده( است. فقرزدایی زمانی با تخصیص بهتر منابع دولت به سمت فقر است 
اما در شرایط تحریم که دولت به زحمت حقوق و دستمزد می دهد و با کسری 

بودجه بزرگ مواجه است، دیگر توزیع بهتر منابع دولتی موجود ممکن نیست.
تداوم وضع موجود یعنی، بدبختی بیشتر بر روی بخش ضعیف جامعه منتقل 
ش��ود که تبعات سنگینی خواهد داشت. تنها راه موجود بازتوزیع است. مقصود 
از بازتوزیع یعنی با مالیات یا افزایش قیمت برخی کاالها یا خدمات مثل بنزین، 
رفاه طبقات باال و متوس��ط کاس��ته ش��ود تا از منابع حاصله پرداخت به اقشار 

پایین تر صورت گیرد. این دقیقا همان مدیریت بهینه بدبختی است!
کمتر از نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو دارند که دقیقا ۵ دهک باالی جامعه 
را تش��کیل می دهند. این اقش��ار در کوتاه مدت به واسطه افزایش قیمت بنزین 
بازنده هس��تند و پنج دهک پایین جامعه که فاقد خودرو هس��تند از بازتوزیع، 

بیش از پیامدهای منفی و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین منتفع می شوند.
بنابراین مسئله این است که سیاستمدار رضایت کدام قشر را دنبال کند. اگر 
سیاس��تمدار به کوتاه مدت سیاسی خود نگاه کند )یعنی عدم افت محبوبیت یا 
عدم تش��دید افت محبوبیت(، باید رضایت پنج دهک باال را دنبال کند، اما اگر 
مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را نگاه کند باید از خیر محبوبیت بگذرد.

پنج دهک باالی جامعه ایران صدای بلندتری در رسانه های رسمی )روزنامه ها، 
س��ایت ها و ...( و رسانه های غیررسمی )تلگرام و ...( و حتی بیشتر دستگاه های 
دولتی و حتی مراجع تصمیم گیری دارند و بیشتر و موفق تر از پنج دهک ضعیف 
می توانند به مس��ئوالن فشار وارد کنند و آنها را به سمت سیاست های ناظر بر 

منافع خود سوق دهند.
پنج دهک پایین تر چون در استان های دورتر از مرکز هستند و به رسانه های 
جمعی و دستگاه های حاکمیتی دسترسی کمتری دارند، فشار سیاسی کمتری 
وارد می کنند تا سیاست های معطوف به فقرزدایی و منافع آنها در دستور کار قرار 

گیرد. این مسئله یکی از دالیل اصلی عدم اصالحات اقتصادی در ایران است.
تردید نکنیم که تداوم سیاس��ت های اقتصادی موجود، س��بب افت تدریجی 
و پیوس��ته رفاه مردم ایران می شود. اگر نمی خواهیم به این مرگ تدریجی تن 
بدهیم باید به جراحی تن بدهیم. روشن است که جراحی درد و خونریزی دارد 
اما منفعت هر بیماری از جمله اقتصاد بیمار ایران در جراحی اقتصادی اس��ت 

نه نادیده گرفتن، خود را به نادانستن زدن یا به جادو و جنبل متوسل شدن.
روشن اس��ت که این اصالحات اقتصادی در بستر اصالحات اقتصاد سیاسی 
موفق می شود. یعنی نظام حکمرانی کشور باید همزمان اصالح شود تا سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی برای همراهی با این اصالحات اقتصادی سخت دوباره 

ایجاد شود.
همراهی جامعه با اصالحات اقتصادی مستلزم همراهی نهادهای حکمرانی با 
اصالحات بنیادین در نظام حکمرانی است. تنها دست در دست هم می توان از 
یک فرجام بد به یک فرجام خوب منتقل ش��د. فراموش نکنیم که تقدیر ما و 
هیچ کشوری لزوما انحطاط تدریجی نیست بلکه تدبیر جمعی است که مسیر 

آینده ما را مشخص می کند.
اصالحاتی الزم اس��ت که راه بدبختی را ناگزیر نسازند تا مجبور به »مدیریت 

بهینه بدبختی« نشویم.
منبع: ایسنا

وزیر اقتصاد:
بودجه 99 ارتباط زیادی با قیمت دالر ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بودجه سال آینده ارتباط زیادی 
با قیمت دالر ندارد.

به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند دیروز )سه ش��نبه( در حاشیه نمایشگاه 
تراکن��ش که در مرکز نمایش��گاهی بوس��تان گفت وگو برگزار ش��د، در جمع 
خبرن��گاران درباره قیمت دالر در بودجه س��ال آین��ده تصریح کرد که بودجه 

مدنظر ما در سال آینده زیاد به قیمت دالر ارتباطی پیدا نمی کند.
س��خنگوی اقتصادی دولت با اش��اره به اهمیت نمایشگاه ایران تراکنش در 
هوشمندس��ازی بانک ها، اظهار کرد: بانک های ایران اکنون هوشمند نیستند و 
اگر بخواهند نقش��ی پویا و بالنده در اقتصاد داش��ته باشند، باید خودشان را به 

فناوری های نوین مجهز کنند.
وی افزود: در این عرصه باید از بانکداری الکترونیک به دیجیتال و پس از آن 
به سمت بانکداری هوشمند حرکت کنیم و در این بخش بسیار مهم است که 

بتوانیم ابعاد مختلف موضوع را در بانک ها اجرایی کنیم.
وزیر امور اقتصاد خاطرنش��ان کرد: باید بتوانیم ارتباط بین المللی را چه در 
انتقال فناوری  به بانک ها و چه در تشکیل کنسرسیوم هایی در زمینه بانکداری 

دیجیتال تقویت کنیم.
دژپس��ند با اشاره به موانع پیش روی بانکداری هوشمند در ایران، گفت: این 
طرح در ایران اجرا می ش��ود، اما سرعتی که مدنظر ماست را ندارد که در حال 
حاض��ر تمهی��دات الزم صورت گرفته و برنامه های خوب��ی در بانک ها طراحی 

می شود که این سرعت را افزایش می دهد.
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علی سرزعیم 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد مبلغ هزار میلیارد تومان برای 
اعتبارات استانی تخصیص یافته که تخصیص ۱۰۰درصدی بوده و این امر 

حاکی از حمایت دولت از تامین فضای آموزشی دارد.
به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت روز سه ش��نبه در سومین همایش 
ملی بانوان خیرین مدرسه ساز خطاب به خیرین مدرسه ساز گفت: شما کار 
بس��یار مهم و سنجیده انجام و آنچه تشخیص داده اید دقیقا نقطه کانونی 

برای توسعه و پیشرفت کشورهاست.
وی افزود: امروز همه کش��ورها توس��عه یافتگی را بر پای��ه آموزش  قرار 

می دهند، زیرا آموزش یکی از مولفه های توسعه است. در این میان آموزش 
و بدون داشتن یک محیط و مکان مناسب امکان ناپذیر است. 

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت همه تعهدات 
خود را در کنار ش��ما خیرین در سال جاری انجام داده است، گفت: مبلغ 
ه��زار میلیارد تومان برای اعتبارات اس��تانی تخصیص یافته که تخصیص 
۱۰۰درصدی بود و این امر حاکی از حمایت دولت از تامین فضای آموزشی 
دارد. وی افزود: روز گذش��ته هجدهمین س��تاد بودجه روز گذشته شکل 
گرفت و بودجه سال آینده در سازمان برنامه و بودجه مراحل پایانی را طی 

می کند و ارقام کالن بودجه را نهایی کردیم. البته ردیف ها باقی مانده است. 
نوبخت یادآور ش��د: امروز به این جلس��ه آمدم تا بدانم برای سال جاری 
ردیف عمرانی متناس��ب ب��ا برنامه ریزی خیرین و امر مدرسه س��ازی چه 
کمیتی است تا آن را در الیحه بودجه تقدیم دولت کنیم. این ردیفی که از 
آن صحبت می کنیم تعهد تصویبی و اجرایی است. البته ممکن است برخی 
بودجه مصرفی تقلیل یابد، اما ردیف خیرین را تغییر  نمی دهیم. از ش��ما 
خیرین می خواهم طبق س��ند خود آن ردیفی را که می خواهید به دولت 

پیشنهاد دهید ما را از آن مطلع کنید که حتما آن را تقبل خواهیم کرد.

طبق گفته مسئوالن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نحوه 
اختصاص سهمیه س��وخت به خودروهای فرسوده در کارگروهی در حال 

بررسی است و نتایج آن به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طرح مدیریت مصرف سوخت کشور از ساعت صفر روز 
جمعه )۲۴ آبان ماه( در کشور اجرایی شد و بر پایه آن توزیع سوخت بنزین 
در کشور برای انواع وسایل نقلیه از طریق کارت سوخت شخصی و براساس 
سهمیه تعیین شده انجام می شود. هدف از اجرای این طرح، کنترل مصرف 
س��وخت با توجه به میانگین باالی مصرف سوخت در کشور، افزایش توان 
صادرات، مبارزه با قاچاق س��وخت و اختص��اص منابع حاصل از مدیریت 
مصرف سوخت به مردم به ویژه قشر ضعیف و کم درآمد به صورت مستقیم 

و نیز کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرهاست.
در این باره اما امیر وکیل زاده - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران - در پاسخ به س��والی درباره اختصاص سوخت به خودروهای 
فرسوده اظهار کرد:  برخی قوانین از جمله قانون هوای پاک محدودیت هایی 
را برای این خودروها ایجاد کرده است، اما در صددیم کارت سوخت برای 

این خودروها نیز صادر شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرس��وده در کشور 
وجود داد که اختصاص س��وخت به این خودروه��ا در کارگروهی در حال 

بررسی است.
وکی��ل زاده همچنین درباره تعداد ثبت نام های انجام ش��ده برای دریافت 
کارت هوش��مند س��وخت گفت: با وجود اطالع رسانی شرکت ملی پخش 

از مدت ها قبل در این باره، ثبت نام در روزهای اخیر افزایش یافته اس��ت و 
اگر ثبت نام های قبلی را نیز به این تعداد اضافه کنیم، هم اکنون ۴ میلیون 
و ۱۵۰ هزار ثبت نام کارت س��وخت انجام ش��ده که از این تعداد، برای ۳ 
میلی��ون و ۸۰۰ هزار نفر کارت صادر ش��ده و صدور کارت های باقی مانده 

نیز در دست اجراست.
بنا بر اعالم وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تاکید کرد: س��همیه افرادی که کارت س��وخت ندارند برای شش ماه قابل 
ذخیره اس��ت و این اف��راد به محض دریافت کارت س��وخت، می توانند از 

سهمیه خود استفاده کنند.
ضرورت اصالح قیمت بنزین تصمیم یک شبه نبود

از سوی دیگر، سخنگوی دولت هم تاکید کرده که بارها درباره ضرورت 
اصالح قیمت بنزین صحبت ش��ده بود و این درس��ت نیس��ت که بگوییم 
یک شبه اعالم ش��د. علی ربیعی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: تجربه به 
ما نش��ان داده بود که اعالم از قبل زمان اصالح قیمت هم تبعاتی دارد و 

این تصمیم با نیت خیرخواهانه برای دهک های پایین جامعه اتخاذ شد.
وی اف��زود: ادامه روند توزیع ناعادالنه یارانه بنزین امکان پذیر نبود و هر 
زمان دیگری این طرح اجرا می شد باز هم ابهام هایی مطرح بود، البته همه 
گروه های هدف در این طرح به خوبی شناس��ایی ش��ده اند و اگر کسی جا 

بماند قابل اصالح است.
س��خنگوی دول��ت با بی��ان اینک��ه همیش��ه در ای��ن م��وارد افرادی 
سوءاس��تفاده کننده هس��تند، تصریح کرد: هر وقت ما تصمیمی گرفتیم 

یک عده از وضع موجود سوءاس��تفاده می کنند. ما چند روز این تصمیم را 
گرفته ای��م و با نظام کنترلی خود با هرگونه افزایش قیمت مقابله خواهیم 
کرد. ربیعی تاکید کرد: اگر پیوست این تصمیم کنترل قیمت ها نباشد ما 
شکس��ت می خوریم، ضمن اینکه برای اجرای این تصمیم ما قانون برنامه 
ششم توسعه را داشتیم که به دولت این اجازه را داده بود، همچنین تصمیم 
افزایش قیمت بنزین مصوبه س��ران س��ه قوه بوده و از این پس در قانون 

بودجه نیز پایدار است.
طبق اعالم وزارت نفت و براساس پنج اطالعیه صادرشده از سوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، در قالب طرح مدیریت مصرف سوخت برای 
انواع سواری شخصی، موتورسیکلت، وانت، تاکسی ها )شهری، بین شهری، 
ون، تلفنی و اینترنتی(، آمبوالنس ها و س��رویس مدارس سهمیه  سوخت 
ماهانه )بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان( در نظر گرفته شده است که 
در این مطلب به شرح جزییات این سهمیه شامل میزان و نحوه اختصاص 
س��وخت پرداخته ایم. در این طرح به انواع سواری شخصی بنزین سوز ۶۰ 
لیتر و به انواع س��واری دوگانه سوز ۳۰لیتر بنزین سهمیه ای به نرخ ۱۵۰۰ 

تومان به صورت ماهانه اختصاص می یابد.
براس��اس این طرح، سهمیه بنزین انواع موتورسیکلت ۲۵ لیتر، سهمیه 
بنزی��ن وانت های کم مصرف بنزین��ی ۲۰۰ لیتر در ماه و س��همیه بنزین 
وانت های کم مصرف دوگانه س��وز ۶۰لیتر در ماه اس��ت، همچنین سهمیه 
ماهانه انواع وانت پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و وانت دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر 

در ماه است.

نوبخت اعالم کرد

تخصیص هزار میلیارد تومان برای تامین فضای آموزشی در استان ها

در کارگروهی در حال بررسی است

اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده

چهار شنبه
29 آبان 1398

شماره 1434



معاون فناوری بانک مرکزی:
تمام بانک ها به سیستم رمز دوم یکبار 

مصرف متصل هستند
محرمیان از همکاری تمام بانک های کشور برای اجرای ارائه رمز پویا خبر 
داد. محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی در حاش��یه پنجمین نمایش��گاه 
تراکنش ایران در پاسخ به سوال خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تمام بانکها به سیستم عامل تولید رمز 
یکبار مصرف متصل ش��ده اند و هیچ جای نگرانی نیس��ت تنها مش��کلی که 
هم اکنون در پی رفع آن هس��تیم تکمیل س��امانه ریم برای تولید رمز دوم 

یکبار مصرف برای تلفن های همراه غیرهوشمند است.
این مقام مسئول به الزامی شدن این موضوع در اول دی خبر داد و گفت: 
تمام تالش مان این اس��ت تا استفاده رمز دوم یکبار مصرف به علت افزایش 
جرائم فیش��ینگ به تعویق نیفتاده و طبق دس��تور مقام��ات قضایی نهایت 

همکاری را برای جلوگیری از ایجاد تخلفات انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
 اجازه نمی دهیم با ابزار اقتصادی

به جنگ ما بیایند
دژپسند گفت دشمن در تالش است با ابزار و ضعف اقتصاد ایران به جنگ 

ما بیاید چراکه از جنگ دفاعی و قدرت ایران ترس دارد.
 ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران 
 ict جوان، در پنجمین نمایش��گاه ایران تراکنش اظه��ار کرد: فعاالن حوزه
طالیهدار اقتصاد هوش��مند اس��ت و مس��یری برای افزایش قدرت ایران در 
این مس��یر اس��ت.  او ادام��ه داد: روزی که بحث اقتصاد هوش��مند را بیان 
ک��ردم عده ای این موضوع را فانتزی  و رویای��ی تصور می کردند و آن را در 
ش��أن اظهارات یک وزیر نمی دانس��تند.  دژپسند با اش��اره به اینکه اقتصاد 
هوش��مند نباید یک آرمان باقی می ماند، گفت: طرح خود برای برنامه وزیر 

امور اقتصادی و دارایی را برمبنای توان داخلی جوانان ایرانی ارائه کرد. 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ضرورت های اجتماعی در کش��ور 
اجازه نمی دهد که ما برای هوشمندس��ازی اقتصاد تعلل کنیم. بلکه کش��ور 

را برای افزایش مطالبات دیجیتالی و فرآیندهای تولید دیتاها آماده کنیم.
 دژپس��ند گفت: داش��تن رتبه های برتر در حوزه نفت و اکتشافات بسیار 
خوب اس��ت اما نباید با اتکا به بودجه نفتی به خواب خرگوشی و عدم رشد 
غیرنفتی گرفتار شویم.  این مقام مسئول بیان کرد: اقتصاد ایران از طرفی ما 
را ب��ه غصه گرفتار می کند چراکه در عرصه بینالمللی اقتصاد ایران با همراه 

فروش نفت به ۰.۷می رسد. 
 دژپس��ند بیان کرد: ایران با تمام فش��ارهای وارده ب��ر اقتصاد تاب آوری 
خوب��ی را طی کرد هرچند کمک مردم ب��ه دولتمردان را نادیده نمی گیریم. 
زمانی کشورهای بیگانه و دشمنان مدعی بودند که ایران اسالمی ۴۰ سالگی 
خ��ود را نخواهد دید، اما بعد از مدتی به نخس��ت وزیر ژاپن و رئیس جمهور 
فرانسه اعتراف می کند که ایران کشوری نیست که به راحتی سرنگون شود.
 این مقام مس��ئول گفت: با تمام فش��ار نس��بت ایجاد اش��تغال خالص از 
تابس��تان سال گذشته  افزایش چش��مگیری داشته و مرکز آمار ایجاد ۸۴۰ 

هزار شغل را نوید داده است.
بانک ها در قامت عقاب باشند

وزیر اقتصاد گفت: از بانک ها انتظار می رود اکتیو و حتی پراکتیو باشند و 
در قامت کرکس نبوده و عقاب گونه حرکت کنند. فرهاد دژپس��ند در بخش 
دیگری از س��خنانش با بیان اینکه در نظام س��نتی ت��ا می گوییم که درآمد 
بانک ها باال برود، حرف از کارمزد یا س��ود باال ب��ه میان می آید، اظهار کرد: 
البته من مخالف این موارد نیستم اما باید متنوع سازی خدمات، پایدارسازی 
درآمد، مستمرس��ازی و روند کاهش هزینه ها برای باال بردن درآمد بانک ها 
در نظر گرفته ش��ود. وی ادامه داد: یک بانک هوش��مند و فعال می تواند در 
نقش یک مش��اور و کارش��ناس برای س��رمایه گذاران ورود کرده و آنها را به 
درس��تی راهنمایی کند. دژپس��ند با تاکید بر اینکه بانک ها نباید در اقتصاد 
نقش پسیو داشته و منتظر باشند اظهار کرد:  از بانک ها انتظار می رود اکتیو 

و حتی پراکتیو باشند و در قامت کرکس نبوده و عقاب گونه حرکت کنند.

سکهوارز

روند رو به رش��د قیمت دالر در بازار، هرچند از ابتدای هفته ادامه یافت 
اما از میانه دیروز وضعیت تغییری جدی را تجربه کرد.

 به گزارش خبرآنالین، از اولین روز هفته روند رو به افزایش قیمت دالر 
که از یک هفته قبل آغاز ش��ده بود ش��دت گرفت و دالر قیمت ۱۱ هزار 
و ۸۰۰ توم��ان را در صرافی ه��ای بانکی ثبت ک��رد و این روند در روزهای 
پس از آن یعنی یکش��نبه و دوش��نبه با رسیدن به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان 

رکوردشکنی کرد.
 از نیمه دیروز اما روند حاکم بر بازار معکوس ش��د، درس��ت زمانی که 

صرافان از افزایش تب خرید در بازار خبر می دادند.
 بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا برای خرید به دلیل آن رخ 
داد که برخی چشم انداز آتی بازار را افزایشی می دیدند اما به نظر می رسد 

بازار ارز حاال با معادالت تازه ای روبه  روست.
 همتی چه گفت؟

 رئیس کل بانک مرکزی هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از 

مهار بازار سخن گفت و هم در میانه افزایش قیمت ها در بازار، بازدیدی از 
میدان فردوسی داشت تا از چند و چون معامالت خبر گیرد.  

همتی در بازدید از صرافی های میدان فردوسی نسبت به تأمین نیازهای 
ارزی مردم، اطمینان خاطر داد. وی از حضور پررنگ بانک مرکزی در بازار 
خب��ر داده و می گوید: مدیریت بازار ایجاب می کند که به عنوان بازارس��از 
اصلی نیازهای واقعی را تأمین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق ماه های 

گذشته جمع آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.
وی اطمینان داده اس��ت تجربه بیش از یک سال گذشته بانک مرکزی 
در مدیریت علمی بازار ارز همچنان ادامه خواهد داش��ت و اطمینان دارم 
شکل گیری انتظارات این چند روز، تأثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت.

بازار چگونه مستعد ریزش شد؟
 از میان��ه دی��روز، با اولین کاهش قیم��ت، دالالن عرضه دالر را متوقف 
کردند تا مانع از تداوم این روند ش��وند با این حال برخی از افزایش حضور 

بانک مرکزی در بازار می گفتند.

 بسیاری معتقدند دالالن حاشیه بازار به دلیل ریسک باالی فعالیتشان 
با اقبال چندانی روبه رو نیستند و شمار خریداران ارز از این دسته از افراد 

کاهش چشمگیری داشته است.
 دالر در میانه دیروز در صرافی های بانکی از محدوده ۱۲ هزار و ۴۰۰ به 
۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و این روند تا ساعات پایانی روز ادامه داشت. 
در ب��ازار آزاد نی��ز برخی از دالر ۱۳ هزار تومانی خبر می دادند اما در عمل 

دالر در این کانال خرید و فروش نشده است.
فع��االن بازار معتقدند بازار ارز ایران در عمل تا پایان س��ال در محدوده 
قیمتی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان باقی خواهد ماند چراکه بانک مرکزی کاهش 

و افزایش بیش از این قیمتها را در برنامه ندارد.
همتی معتقد است عوامل اقتصادی حاکم بر بازار تغییری نکرده و ورود 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار در عین مدیریت تقاضا ادامه دارد اما 
عوامل سیاسی نظیر اتفاقات عرصه بینالملل و البته افزایش قیمت بنزین 

در روزهای اخیر مهمترین عوامل رشد قیمت ها در بازار تلقی می شود.

تالش دالالن برای پیشگیری از ریزش قیمت دالر

معادالت بازار ارز تغییر کرد

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ساختمان بانک ها و پول های موجود 
در دستگاه های خودپرداز بانک ها بیمه هستند، گفت میزان خسارت وارده 

ارزیابی شده و به زودی پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمرضا س��لیمانی دیروز در حاش��یه همایش 
فرصت های س��رمایهگذاری در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران گفت: 
واحدهای اداری و بانک ها در جریان اغتشاش��ات اخیر که از س��وی افراد 
دش��من با نظام صورت گرفته است، بیشترین خسارت را متحمل شده اند 
که بر این اساس اطالعات آنها از سوی شرکت های بیمه در حال جمع آوری 

و ارزیابی است.
ساختمان بانک ها و اسکناس های ای تی ام بیمه بودند

رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: س��اختمان بانک ها و اس��کناس های 
موجود در دس��تگاه های خودپرداز آنها در مقابل آتش سوزی و اغتشاشات 

بیمه بوده اند و بر این اس��اس ارزیابی خسارات و میزان پول های به سرقت 
رفته یا خسارت های ناشی از آتش سوزی ساختمان ها در حال انجام است.

به گفته وی، آمار مرتبط با میزان خسارت بانک ها و ساختمان های اداری 
در جریان این اغتشاشات برآورد و ارزیابی شده و با قول مساعد شرکت های 

بیمه، پرداخت خسارت به آنها آغاز می شود.
شرایط پرداخت خسارت به خودروهای آسیبدیده از اغتشاش

س��لیمانی درخص��وص آن دس��ته از خودروهایی که در جری��ان بلوا و 
اغتشاشات اخیر آسیب دیدهاند، گفت: شرکت های بیمه تنها در شرایطی 
می توانند به صاحبان خودروهای آس��یب دیده خسارت پرداخت کنند که 
در بیمهنامه های آنها به خصوص بیمهنامه بدنه، آتش س��وزی و خسارت 
ناش��ی از بلوا و آشوب تحت پوشش قرار گرفته و به صورت مشخص ذکر 

شده باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه 
هم اکنون بانک ها و اماکن در حال بررس��ی و ارزیابی کامل برای پرداخت 

خسارت هستند، تصریح کرد: به زودی پرداخت ها آغاز خواهد شد.
صنعت بیمه تأثیری از افزایش قیمت بنزین نمی پذیرد

س��لیمانی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین 
تأثیری بر صنعت بیمه داش��ته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: افزایش قیمت 
حامل های انرژی ممکن اس��ت در برخی بخش های کش��ور اثراتی داشته 
باش��د، ولی با توجه به بررس��ی هایی که در صنعت بیمه انجام شده، اثر و 

سهم باالیی برای این بخش متصور نیست.
وی اف��زود: بخش عمده ای از تأثیر افزای��ش قیمت حامل های انرژی به 
حمل و نقل باری برمی گردد که از گازوئیل اس��تفاده کرده و کمتر تحت 

تأثیر بنزین قرار دارند.

جزیره کیش بار دیگر میزبان بازیگران مالی و پولی اقتصاد ایران بود، 
البته با غیبت دو رئیس کل؛ یکی در حوزه مالی و دیگری پولی.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، نمایش��گاه بین المللی بان��ک، بیم��ه و بورس و 
خصوصی س��ازی بار دیگر و برای ششمین بار در جزیره کیش آغاز به کار 
کرد و جمعی از مس��ئوالن و کارکنان ح��وزه مالی و پولی گرد یکدیگر 

جمع شدند.
البته نمایش��گاه امس��ال از نظر حضور مدیران ارش��د چندان پُررنگ 
نبود و در مراس��م افتتاحیه غیبت همتی- رئیس کل بانک مرکزی - و - 
محمدی- رئیس سازمان بورس مشهود بود و در مجموع از مدیران بانک 

مرکزی کسی حضور نداشت.
اما در مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه چند تن از مسئوالن بیمه ای 
و بورس��ی، مناطق آزاد و بخش خصوصی در اظهارات خود مس��ائلی را 
مطرح کردند که عمدتا به اهمیت تامین مالی توجه داش��ت که از کانال 

بیمه و بورس باید پررنگ تر شود.
بیمه ها پررنگ شوند

محور اظهارات س��لیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - به توسعه بیمه 
و افزای��ش ضریب نفوذ آنها و همچنین توجه به افزایش س��هم بیمه در 

سرمایه گذاری در بازار مالی اختصاص داشت.
رئی��س کل بیمه مرکزی با گل��ه از تمایل بیمه ها به بودن در بانک ها، 
گف��ت که در حال حاضر بی��ن ۲۰ تا ۳۰درصد مناب��ع بیمه ها در بازار 
س��رمایه، سرمایه گذاری شده که امیدواریم در سال ۱۳۹۹ به ۴۰درصد 

برسد.
وی  اهمیت نفوذ بیمه در کش��ور را مورد توجه قرار داد و اعالم کرد 
که در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲.۴درصد می رس��د در 

حالی که باید طبق برنامه ششم توسعه به ۷درصد برسد.
س��لیمانی به کم بودن س��هم بیمه های زندگی اش��اره کرد و گفت که 
اکنون حدود ۱۱ میلیون نفر در ایران تحت پوشش بیمه زندگی هستند 
در حالی که در کشورهای توسعه یافته ۶۰درصد جمعیت تحت پوشش 

این بیمه قرار دارند.
تامین مالی 81 هزار میلیاردی بورس

اما، امیری- معاون نظارت بر بورس سازمان بورس- که در این مراسم 

حضور داش��ت، وضعیت ش��فافیت در بورس و ش��اخص های مربوطه را 
مح��ور اظهاراتش قرار داد  و گفت که در حال حاضر ش��فافیت در ارائه 

به موقع اطالعات مالی در بازار سرمایه به ۹۱درصد رسیده است.
وی گفت: ش��اخص عدم ارائه اطالعات نیز که در چهار س��ال گذشته 
منفی و ۳۴درصد بود در مدت اخیر به حدود ۲درصد رس��یده است. بر 
این اساس ش��فافیت موجود باعث می شود ش��رکت های شفاف تری در 

بورس داشت و از این بازار برای تامین مالی استفاده کرد.
معاون نظارت بر بورس س��ازمان بورس همچنین گزارشی از وضعیت 
تامین مالی از کانال بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون از محل بازار س��رمایه حدود ۸۱هزار میلیارد تومان تامین مالی 

شده است.
54 درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه است

اما سالح ورزی- نایب رئیس اتاق ایران- که از بخش خصوصی در این 
نمایشگاه حضور داشت، به برخی دالیل مقاومت در برابر تحریم ها اشاره 

و بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط خاص فعلی تاکید کرد.
وی گفت که از ۴۴ میلیارد دالر صادراتی که ایران داشته، ۲۴ میلیارد 

دالر معادل ۵۴درصد به کشورهای همسایه بوده است.
سالح ورزی گفت که رونق صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه از 

دالیل مهم تاب آوری اقتصاد در برابر تحریم هاست.
وی این مطلب را هم گفت که از مجموع واردات ۱۶ کشور منطقه که 
بیش از ۱۰۰۰میلیارد دالر است، سهم ایران تنها ۲۴ میلیارد دالر یعنی 

۲درصد کل واردات این کشورها بوده است.
خبرهای تازه از مدیرعامل منطقه آزاد کیش

مدیرعام��ل منطق��ه آزاد کیش نیز که به نوعی میزب��ان این روزهای 
بازیگران مالی و پولی کش��ور است، از س��رمایه گذاران خارجی خواست 
تا بدون توجه به فشارهای آمریکا، برای سرمایه گذارای به ایران بیایند.

وی همچنی��ن از راه ان��دازی بورس بین الملل تا پایان س��ال )۱۳۹۸( 
و همچنین تولید ارزهای دیجیتال به زودی در مناطق آزاد خبر داد.

بعد از سخنرانی های انجام شده در مراسم افتتاحیه، مسئوالن مربوطه 
برای افتتاح رس��می نمایش��گاه به محل آن رفتند و از غرفه های بانکی، 

بیمه ای و بورسی بازدید کردند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

آغاز پرداخت خسارت اغتشاشات اخیر به بانک ها و ادارات

دورهمی مالی و پولی در جزیره

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

29 آبان 1398

شماره 1434



صعود شاخص بورس به کانال 304 هزار 
واحدی

ش��اخص کل در بازار بورس دیروز )سه شنبه( یک هزار و ۹۶۱ واحد رشد 
کرد که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۴ هزار و ۶۸۸ واحد رسید.

براس��اس معامالت روز گذشته بیش از یک میلیارد و ۹۶۴ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص کل )هم وزن( در معامالت دیروز یک هزار و ۵۷۹ واحد، شاخص 
قیمت )هم وزن( یک هزار و ۵۵ واحد، ش��اخص آزاد ش��ناور ۳هزار و ۴۳۱ 
واحد، ش��اخص بازار اول یک هزار و ۱۴۱ واحد و شاخص بازار دوم ۵هزار و 

۲۸۲ واحد رشد کرد.
نمادهای بانک ص��ادرات )وبصادر(، بانک تجارت )وتجارت(، ایران خودرو 
)خودرو(، کشتیرانی )حکشتی( و فوالد سپید فراب کویر )کویر( در معامالت 
روز گذش��ته بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند و نمادهای پاالیش 
نفت بندرعباس)ش��بندر( و پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با بیش��ترین تاثیر 
منفی مانع رشد بیشتر شاخص شدند. گروه فلزات اساسی در معامالت  این 
روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۹۵ میلیون  برگه 
سهم به ارزش یک هزار و ۴۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص فرابورس 
نیز بیش از ۵۵ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳ هزار و ۹۲۱ واحد ثابت 
مان��د. همچنی��ن در این بازار ۶۵۳ میلیون و ۳۵ هزار برگه س��هم به ارزش 

بیش از ۵هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای ذوب آهن )ذوب( و پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( در معامالت 
دیروز بیشترین تاثیر مثبت و پتروشیمی مارون )مارون( و پتروشیمی شیراز 

)شراز( باالترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

مدیرعامل بورس تهران:
مردم در قطعی اینترنت از کارگزاری ها 

استفاده کنند
مدیرعام��ل بورس تهران گفت اخذ ۵درصدی مالیات از عایدی س��رمایه 
س��هامداران و س��پرده های بانکی در س��ال جاری عملیات��ی نخواهد بود و 

تصویب نهایی آن به تصمیم مجلس بستگی دارد.
به گ��زارش خبرن��گار مهر، عل��ی صحرایی دی��روز در حاش��یه همایش 
فرصت های س��رمایهگذاری در نشس��ت خب��ری خود با خبرن��گاران گفت: 
معافیت مالیاتی معامالت س��هم در بازار س��هام در مقررات اقتصادی کشور 
وجود دارد و مالیات فروش سهام به میزان نیم درصد اعمال می شود، اما در 
الیح��ه جدیدی که به مجلس ارائه ش��ده، مقرر گردیده تا مالیات بر عایدی 

سرمایهگذاری به میزان ۵درصد از معامالت سهام اخذ شود.
مدیرعامل ب��ورس تهران افزود: البته باید توجه داش��ت که هیچ مالیاتی 
از س��ود معامالت س��هام و س��پرده های بانکی تا پایان امسال از سهامداران 

اخذ نخواهد شد.
در دوران اختالل اینترنت مردم به کارگزاری ها رجوع کنند

مدیرعام��ل ب��ورس تهران با بی��ان اینکه در روزهای کنونی که کش��ور با 
اختالالتی در اینترنت روبه رو اس��ت، مردم می توانند ب��رای انجام معامالت 
خود به کارگزاری ها مراجعه کنند و بر این اس��اس راه های جایگزینی پیش 
روی س��هامداران قرار داده ش��ده تا بتوانند از آن طری��ق به معامالت ادامه 

دهند.
صحرایی با بیان اینکه تقسیم سود در مجامع شرکت ها تنها مختص ایران 
است، خاطرنش��ان کرد: البته گام هایی برای کاهش تقسیم سود در مجامع 
شرکت ها برداشته ش��ده به نحوی که سود تقسیمی در مجامع شرکت ها از 

۷۵ به ۶۰درصد کاهش یافته است.
میانگین سود هر سهم در نیمه اول ۴۱۰ ریال

صحرایی با بیان اینکه در شش ماه ابتدایی امسال سود خالص ۸۲ میلیارد 
تومان در بورس تهران بوده اس��ت، گفت: این رقم در س��ال ۹۷ معادل ۸۹ 

میلیارد تومان و در شش ماهه همان سال ۲۸ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه از محل س��ود انباش��ته، ۳۳درصد افزایش س��رمایه در 
بورس تهران صورت گرفته اس��ت، تأکید کرد: س��ود هر سهم در شش ماهه 
منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ معادل هر سهم ۱۴۲ ریال بوده که در سال ۹۷ به 

۴۴۶ ریال و در شش ماهه اول سال ۹۸ به ۴۱۰ریال رسیده است.
شرکت ها حتما بازارگردان داشته باشند

صحرایی با بیان اینکه ش��رکت هایی که به بورس وارد ش��ده اند، مکلفند 
بازارگردان داشته باش��ند، تصریح کرد: نقدشوندگی در بازار سرمایه  فاصله 
معناداری به لحاظ اهمیت با سایر بازارها دارد و در واقع کارکرد اصلی بازار 

سرمایه فراهم آوردن مکانیزمهایی است که نقدشوندگی را افزایش دهد.
وی اف��زود: ش��رکت ها الزام دارند حتماً بازارگردان داش��ته باش��ند و این 
موضوع به خصوص در مورد آن دس��ته از بنگاه هایی که در بازار اول حضور 

دارند، الزام بیشتر دارد.
مدیرعام��ل ب��ورس ته��ران ی��ادآور ش��د: یک��ی از بازارهای ج��ذاب در 
س��رمایهگذاری همچنان بورس تهران اس��ت و تنوع صنای��ع در این بورس 
به حد مطلوبی رس��یده اس��ت، به نحوی که باالتری��ن درصد حضور صنایع 
در بورس تهران مربوط به پتروش��یمی ها و ش��رکت های شیمیایی است که 

۲۲درصد صنایع بورسی را به خود اختصاص می دهد.
نوسان بورس طبیعی است

وی افزود: نوس��ان بازار س��رمایه تابع اقتصاد کالن کش��ور بوده و این امر 
نش��ان می دهد که س��رمایهگذاران دائم در حال تحلیل شرایط هستند و با 

تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال نوسانات را پیشبینی و تحلیل می کند.
مدیرعام��ل ب��ورس تهران تصریح ک��رد: باید در این راس��تا کار فرهنگی 

صورت داد تا مردم رفتارهای هیجانی در بازار نداشته باشند.
صحرای��ی به س��هامداران توصیه ک��رد: دنبال��ه رو فضای مج��ازی برای 
سرمایه گذاری نبوده و از دانش کافی برخوردار بوده و یا دریافت اطالعات را 

به معتمدان خود در بورس بسپارند.
به گفته وی، مردم از س��بدگردان ها اس��تفاده کرده تا بتوانند از نوسانات 
غیرعادی بازار که نتیجه رفتارهای هیجانی و تبعیت از سیگنالفروشی است، 

به دور باشند.
مدیرعامل بورس تهران گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون شش شرکت در 
بورس تهران عرضه اولیه ش��ده اند و در آینده نیز قرار اس��ت سهام برخی از 

شرکت های غذایی و شیمیایی در بورس عرضه شود.
وی درخصوص راه اندازی آتی س��بد سهام در  سال ۹۷ نیز اظهار داشت: 
این ابزار با تصویب کمیته فقهی بورس راه اندازی شده و برای سرمایه گذاران 
و فعاالن بازار سرمایه جذاب بوده که تاکنون در چهار نماد معامالت آن آغاز 

شده و تعداد نمادها در مجموع به هفت رسیده است.
صحرایی خاطرنش��ان کرد: ۵۰درصد از معامالت بازار س��رمایه به صورت 
برخ��ط انجام می ش��ود و البت��ه توصیه می کنی��م معامله گ��ران به صورت 

غیرمستقیم وارد بازار شوند.

نماگربازارسهام

هفتاد و یکمین عرضه اولیه اس��ناد خزانه اسالمی در نماد »اخزا ۸۰۴« 
دیروز )۲۸ آبان( در تابلو ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام  شد.

به گزارش ایس��نا، هفتاد و یکمین عرضه اولیه اس��ناد خزانه اسالمی در 
نماد »اخزا ۸۰۴« طی اطالعیه ای با امضای مدیریت عملیات بازار فرابورس 
ایران به اطالع عموم رس��ید. این اوراق روز  ۲۸ آبان ۱۳۹۸ عرضه ش��د و 

تاریخ سررسید آن ۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
ارزش ای��ن صک��وک ۵۰۰۰ میلیارد ریال و وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی ناشر آن است. این اوراق در تابلوی ابزارهای نوین مالی فرابورس 
ایران عرضه شده و قیمت آن در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین 

خواهد شد.

در حال حاضر ۲۸ نماد اس��ناد خزانه اس��المی روی تابلو معامالت بازار 
اوراق با درآمد ثابت فرابورس وجود دارد که همگی در قالب اوراق »اخزا« 

خرید و فروش می شوند.
به گزارش ایس��نا، نرخ بازده تا سررس��ید این ۲۸ نماد معامالتی اسناد 

خزانه اسالمی در حال حاضر بین ۱۸.۸ تا ۲۱.۵درصد در نوسان است.

شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی 
در بورس انرژی ابالغ شد

وزیر نفت ش��یوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعان��ات گازی در رینگ صادراتی 
بورس انرژی را ابالغ کرد.

به گزارش خبرآنالین به نقل از وزارت نفت، در متن ابالغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت 
آمده است: مستند به تکلیف مندرج در بند )و( تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۳۹۸، 
بدینوسیله شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس 

انرژی، به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می شود.
۱- در سال ۱۳۹۸، شرکت ملی نفت ایران مکلف است به صورت منظم و مستمر، 
ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین 
و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی، در سقف بند )ب( تبصره )۱( قانون 

بودجه ۱۳۹۸، با رعایت این شیوه نامه در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کند.
۲- در هر عرضه، قیمت پایه در اطالعیه عرضه به صورت دیفرنشیال قیمت نسبت 
به شاخص های معتبر قیمتی اعالم می شود که قیمت پایه اعالمی، کف قیمت قابل 
اعمال در روز عرضه بوده و روی تابلو تخفیفی نس��بت به آن اعمال نخواهد ش��د. بر 

این اساس بهترین پیشنهاد از سوی متقاضیان در روز عرضه، برنده معامله است.
تبصره ۱: قیمت پایه در هر عرضه به دالر آمریکا اعالن خواهد شد.

۳- قیمت پایه موضوع بند ۲، توس��ط مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران تعیین 
می شود.

۴- متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز ۶درصد 
ارزش سفارش )برمبنای قیمت پایه اعالمی در اطالعیه عرضه( به عنوان پیش پرداخت به 
صورت ارزی یا ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
یا خارج از بورس با تامین اعتبار از سوی خریدار جهت واریز به حساب های معرفی شده از 
سوی شرکت ملی نفت ایران از طریق کلیه روش های ممکن از جمله مکانیزم های ارزی 

موجود و منوط به تایید شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.
مبنای تس��عیر ارز، متوسط نرخ اسکناس در س��نا برای دو روز کاری قبل از روز 

عرضه است.
۵- خری��د توس��ط هر کد معامالت��ی، فاقد محدودیت اس��ت و از نظر صالحیت 

متقاضیان خرید، صرف توانایی تادیه پیش پرداخت طبق بند ۴، کفایت می کند.
۶- در صورت انجام معامله در روز عرضه، خریدار جهت عقد قرارداد به ش��رکت 

ملی نفت ایران معرفی می شود.
۷- تس��ویه باقی وجه المعامله براس��اس قرارداد منعقده، به صورت ارزی یا ریالی 
صورت می گیرد. برای پرداخت های ریالی، مبنای تس��عیر ارز نرخ اسکناس در سنا 

برای دو روز کاری قبل از پرداخت است.
۸- مفاد اطالعیه عرضه توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه می شود.

۹- حداقل حجم بارگیری برای حمل دریایی ۳۵ هزار بشکه و برای حمل زمینی 
هزار بشکه است. خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت 

محموله های بزرگ تر اقدام کنند.
۱۰- محل و شیوه تحویل محموله ها توسط شرکت ملی نفت ایران تعیین می شود.

۱۱-فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد )به جز س��رزمین اش��غالی فلسطین( 
خواهد بود.

۱۲- پرداخت کلیه کارمزدها و هزینه های معامالتی بورس برعهده خریدار است.
۱۳-در حالت تس��ویه حس��اب به صورت ریالی، با توجه به نرخ تس��عیر در نظر 
گرفته ش��ده )اسکناس در سنا(، خریدار معاف از پیمان سپاری ارزی ارزش محموله 

صادراتی است.
۱۴-ش��رکت ملی نفت ایران مکلف است در پایان هر فصل، گزارش عملکرد این 

شیوه نامه را به وزارت نفت ارسال کند.
۱۵- این ش��یوه نامه از تاریخ ابالغ، جایگزین شیوه نامه ش��ماره ۹۱-۲/۲۰ تاریخ 

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ می شود.

عرضه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی
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بنزین بر قیمت گوشت تاثیرگذار نیست
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت حمل و نقل دام معموال با 
خودروهای دیزلی انجام می شود که سوخت آنها به وسیله گازوئیل 
تامین ش��ده و افزایش قیمت نداشته اس��ت؛ بنابراین اصالح قیمت 
بنزین نباید تاثیری بر قیمت دام زنده و گوش��ت گوسفندی داشته 

باشد.
علی اصغ��ر ملک��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: با توجه به 
افزایش بارندگی ها، حمل و نقل دام مقداری با مش��کل مواجه و یا 
با وقفه انجام می ش��ود، اما در زمینه اصالح نرخ بنزین نباید تاثیری 
بر افزایش کرایه توس��ط رانندگان و قیمت تمام شده گوشت داشته 
باش��د؛ چون سوخت اکثر ماش��ین های حمل دام و گوشت گازوئیل 

است.
وی ادام��ه داد: البت��ه ب��ا توجه ب��ه افزایش مص��رف محصوالت 
پروتئینی در فصول س��رد س��ال، از دامداران برای تامین نهاده های 

دامی باید حمایت بیشتری شود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با بیان اینکه وضعیت کشور از 
نظر دام مناس��ب و کافی اس��ت و خأ در این حوزه را ستاد تنظیم 
بازار به وس��یله گوش��ت وارداتی تامین می کند، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه دالر خیلی نوس��ان ندارد و موقعیتی برای قاچاق دام وجود 
ندارد و کنترل در این زمینه هم نس��بت به س��ال گذشته به خوبی 
دارد عملیاتی می شود؛ اکنون وضعیت دام و تولید گوشت در کشور 

مناسب است.
وی تاکید ک��رد: با تدابیری که برای ع��دم ورود غیرمجاز دام به 
کشور اندیشیده شده؛ اکنون در زمینه ورود دام به صورت غیرمجاز 

محدودیت زیادی ایجاد شده است.

نبود پایانه صادراتی کشاورزان قزوینی را 
دچار مشکل کرده است

نبود پایانه صادرات محصوالت کش��اورزی در قزوین موجب شده 
تا بس��یاری از کشاورزان این استان محصوالت خود را از دیگر نقاط 

کشور صادر کنند.
فاطمه خمسه، رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در 
حاشیه بازدید اس��تاندار از اراضی کشاورزی شهرستان آبیک افزود: 
اس��تان قزوی��ن از ظرفیت های زی��ادی برای ص��ادرات محصوالت 

کشاورزی به خارج از کشور برخوردار است.
وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نبود پایانه صادراتی، بسیاری 
از کشاورزان قزوینی مجبورند محصوالت شان را از سایر استان ها به 

خارج از کشور صادر کنند.
این مس��ئول گف��ت: با توجه به اینکه بخش زی��ادی از نهاده های 
موردنیاز صنعت دام و طیور قزوین از خارج وارد می ش��ود نیاز است 
ت��ا با راه اندازی هرچه زودتر پایان��ه صادراتی، وضعیت عرضه آنها را 

بهبود ببخشیم.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی قزوین خاطرنش��ان کرد: ایجاد 
پایانه صادراتی از طرح های مهم اولویت دار و دارای توجیه اقتصادی 
در اس��تان به ش��مار می رود که از س��وی بخش خصوصی در حال 

پیگیری و اجراست.
پایانه محصوالت کش��اورزی قزوین با ظرفیت ذخیره و نگهداری 
۱۰۰ هزار تن محصول به همراه انبارهای بهداش��تی و بسته بندی و 
جایگاه های خودرو توس��ط بخش خصوصی در شهرستان آبیک در 

حال ساخت است.
با راه اندازی این پایانه زمینه اش��تغال ۵۰ نفر به صورت مستقیم 

فراهم خواهد شد.
استان قزوین با کمتر از یک درصد مساحت کشور حدود ۵درصد 

محصوالت کشاورزی کشور را تولید می  کند.

یارانه حمایتی 20میلیون نفر واریز شد
نخس��تین مرحله واریز یارانه حمایتی ساعت ۲۴ شب گذشته به 

حساب یارانه نقدی برخی مشموالن واریز شد.
به گزارش تس��نیم، نخس��تین مرحله واریز یارانه حمایتی ساعت 
۲۴ شب گذشته به حساب یارانه نقدی برخی مشموالن واریز شد.

روز گذش��ته س��ازمان برنامه و بودجه کشور در اطالعیه جدیدی 
اع��الم ک��رد مرحله اول یارانه حمایتی س��اعت ۲۴ دوش��نبه واریز 
می ش��ود و مراحل بعد در س��اعت ۲۴ چهارش��نبه و ش��نبه آینده 

صورت می گیرد.
قرار اس��ت طی س��ه مرحله یاران��ه حمایتی ۱۸ میلی��ون خانوار 

پرداخت شود.
برآوردها نش��ان می دهد، براس��اس کلیات طرح کمک معیشتی 
دولت، نزدیک به ۲.۷ میلیون خانوار یک نفره، نزدیک به ۳ میلیون 
خانوار دو نفره، ۴.۵ میلیون خانوار سه نفره و ۵ میلیون خانوار چهار 
نف��ره کنار ۲.۶ میلیون خانوار پنج نف��ره به باال از مزایای این طرح 

بهره مند خواهند شد.
به گفته مقامات دولت��ی، مبلغی نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
به صورت تنخواه برای پرداخت دور اول کمک معیشتی دولت تهیه 

شده است.

اخبـــار

معاون اقتصادی اس��تانداری مرکزی از عزم جدی ارگان های دولتی در مقابله با 
افزایش خودسرانه قیمت ها خبر داد و گفت هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست.

س��عید فرخی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی با بیان اینکه هیچ گونه 
افزایش قیمتی قابل قبول نیست، گفت: مردم درک مناسبی از اجرای طرح افزایش 
قیمت بنزین دارند و وضعیت استان در حال حاضر آرام است، تخلفات گرانفروشی 

بسیار کم و در سطح عادی و همیشگی است.
وی اظهار کرد: تمرکز س��ازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استان در حال 
حاضر باید بر روی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان عمده باش��د نه خرده فروشان. 
خطر اصلی، احتکار و اختفای کاال و امتناع از عرضه آن است که با افزایش نظارت ها 

باید جلوی چنین اتفاقاتی را بگیریم.
فرخ��ی افزود: هیچ گونه افزایش قیمتی قابل قبول نیس��ت. البته برخی افزایش 
قیمت ها مثل قیمت فلزات، ناش��ی از نوسانات ارزی است و ربطی به قیمت بنزین 
ندارد و حس��اب این موارد جداس��ت. همچنین در مورد کاالهایی  که مستقیما از 
قیمت بنزین متاثر هستند، نیز باید هرگونه افزایش قیمت پس از طی روند قانونی 

صورت بگیرد نه به صورت خودسرانه.
مدیرعام��ل س��ازمان تعزی��رات حکومتی اس��تان مرکزی نیز گف��ت: در چند 
روز گذش��ته بازدیدهای زیادی از عمده فروش��ان و خرده فروش��ان داش��ته ایم و با 

گرانفروشان برخورد کرده ایم.
القاصی مهر اضافه کرد: در حال حاضر با کمبود کاال مواجه نیستیم. قیمت مواد 
غذایی و الس��تیک افزایشی نداشته اس��ت و در مورد کرایه آژانس ها و تاکسی نیز 
مردم می توانند شکایات و گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به ما اطالع دهند.

محمد قربانیان، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 
نیز گفت: تعداد گزارش��ات واصله به س��امانه ۱۲۴ در روزهای ۲۵ الی ۲۷ آبان به 
ترتیب ۲۸، ۸۳ و ۶۰ مورد بوده اس��ت. عمده شکایات از افزایش قیمت میوه بوده 
است که به دلیل افزایش کرایه وانت بارها و همینطور تغییر فصل و بارش های اخیر 
رخ داده است، همچنین برنج خارجی نیز با افزایش قیمت ۱۰درصدی مواجه شده 

و در بازار ساختمان نیز با امتناع از عرضه روبه رو هستیم.
وی اف��زود: عرضه کنندگان مواد س��اختمانی به دلیل غیرش��فاف ب��ودن بازار، 

محصوالت خود را عرضه نمی کنند. این مش��کل در بخش لوازم خانگی نیز وجود 
دارد و عرضه کاال کاهش یافته است. امتناع از عرضه اکنون مسئله خطرناکی است 

و باید مراقب آن بود.
رئیس اتاق اصناف اس��تان مرکزی نیز گفت: مشکل بازار میوه بنزین 
نیست، بلکه تغییر فصل و همینطور نبود خودرو از مبدأ است. همچنین 
در بخش الس��تیک و همینطور کپسول های گاز ال پی جی نیز به دلیل 
امتن��اع از عرضه ش��اهد افزایش قیمت بوده ایم. بای��د مراقب هفته های 
آینده به خصوص با نزدیک شدن یلدا باشیم که کاال در انبارها کم شده 

و گران شدن بنزین تاثیر خود را عیان می کند.
زند با اشاره به درگیری های ایجادشده میان بازرسین سازمان تعزیرات و کسبه 
گفت: اکنون مردم عصبانی هس��تند و از سازمان تعزیرات می خواهم در برخورد با 

خرده فروشان رعایت حال ایشان را بکند.
به گزارش ایس��نا، در این جلس��ه نرخ کرایه آژانس ها به ازای هر کیلومتر ۷۵۰ 

تومان عنوان شد و هرگونه افزایش قیمت تخلف محسوب می شود.

هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست

رئی��س اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان لوازم خانگ��ی تهران گفت  با 
خروج ش��رکت های لوازم خانگی کره ای، نش��ان های ایرانی »س��ام« و 

»جی پالس« جایگزین برندهای سامسونگ و ال جی می شوند.
»س��یدمرتضی می��ری«  روز سه ش��نبه در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا، اف��زود: در ماه های گذش��ته و اعم��ال تحریم ها علیه 
کش��ورمان که خروج بس��یاری ش��رکت های ب��زرگ از جمله ال جی و 
سامسونگ کره جنوبی از بازار لوازم خانگی کشورمان را به دنبال داشت، 
تولیدکنندگان ایرانی این ش��رکت ها، تصمیم به جایگزینی محصوالتی 
جدید با اس��تفاده از خطوط تولید، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی 

خود شدند.
به گفته این مقام صنفی، پس از رایزنی های فراوان در نهایت مسئوالن 
شرکت سام با یک شرکت چینی برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولید 

لوازم خانگی به توافق رس��یدند که شرکت یادشده قطعات و مواد اولیه 
ش��رکت های بزرگ اروپایی را تامین می کن��د و محصوالت جدید این 

شرکت با نام ایرانی »سام« به تدریج وارد بازار خواهد شد.
وی بیان داش��ت:  همچنین تولیدکنندگان ال ج��ی در ایران، اکنون 
با ش��رکتی چینی ب��ه توافق رس��یده اند که تامین کننده م��واد اولیه و 
تجهی��زات درج��ه یک برای ش��رکت های صاحب نام اروپایی اس��ت و 
محصوالت جدید این شرکت با همین کیفیت با نام »جی  پالس« وارد 

بازار خواهد شد.
می��ری تاکید کرد:  ب��ه این ترتیب، تولید محصوالت جدید یادش��ده 
ب��ا گارانتی های »سام س��رویس«  و »گلدایران« تداوم خواهد داش��ت و 
مردم همچون گذش��ته کیفیت بس��یار خوبی را از تولیدات آنها شاهد 

خواهند بود.

برند سام ابتدا در محصوالتی همچون سیستم های صوتی و تصویری 
و س��پس با وقفه ای کوتاه محصوالت ش��وینده و برودت��ی تولید و وارد 

بازار خواهد شد.
در ارتباط به برند »جی پالس« نیز تعداد محدودی تامین کننده پنل 
در جهان وجود دارد که همکاری با آن شرکت ها همچنان ادامه خواهد 
داش��ت، بنابراین کیفیت تولید تلویزیون جی پالس همچون گذشته که 

تحت برند ال جی تولید می شد، حفظ خواهد شد.
اکنون تلویزیون جی پالس در سیرجان تولید می شود و کارخانه دیگر 
تلویزیون س��ازی در قزوین در حال آماده سازی و تجهیز است و پس از 
آن طیف گس��ترده ای از محصوالت این ش��رکت از جمله لباسش��ویی، 
ظرفش��ویی، مانیت��ور، اس��مارت بُردها و حتی گوش��ی تلفن هم��راه، با 

همکاری تامین کنندگان صاحب فناوری خارجی در دستور کار است.

رئیس ات��اق بازرگانی تهران از اع��الم آمادگی چینی ها برای س��رمایه گذاری 
غیرمستقیم در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، مس��عود خوانساری روز گذشته در نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: این اتاق در س��ال های گذش��ته بارها اعالم کرده 
بود که مس��ائلی همچون اصالح پرداخت یارانه یا واقعی س��ازی نرخ سوخت باید 
در دس��تور کار قرار گیرد. هرچند طرح امروز که دول��ت اجرایی کرده مطابق با 
پیش��نهادهای ما نیست، اما تردیدی وجود ندارد که باید در این زمینه اصالحات 

جدی صورت می گرفت.
وی با بیان تفاوت قابل توجه پرداخت یارانه در ایران و بس��یاری از کشورهای 
دنی��ا گفت: برای مثال در هندوس��تان با حدود یک میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون نفر 
جمعیت در طول س��ال ح��دودا ۳۰ میلیارد دالر یارانه از س��وی دولت پرداخت 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که ما ح��دودا ۱۳۰۰ هزار میلی��ارد تومان یارانه 
پرداخت می کنیم که محاس��به آن براس��اس یورو از م��رز ۱۰۰ میلیارد یورو نیز 

می گذرد و به این ترتیب بیش از سه برابر کل هندوستان در اقتصاد ایران یارانه 
پرداخت می شود.

وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد که در ایران به ازای هر نفر، ۱۶ میلیون 
تومان یارانه پرداخت می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که عمال بخش قابل توجهی 
از کش��ور از یاران��ه خود راضی نیس��تند و باید در این زمینه به ش��کل هدفمند 

اقدام کرد.
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران با بی��ان اینکه دولت بای��د واقعیت های 
اقتص��ادی را ببیند و براس��اس آنه��ا برنامه ریزی کند، اظه��ار کرد: در 
شرایطی که ما در حوزه صادرات با محدودیت های جدی مواجه هستیم، 
پرداخ��ت این حجم از یارانه باعث می ش��ود توان دول��ت در حمایت از 
بخش ه��ای تولیدی کاهش پیدا کند و از س��وی دیگر با توجه به اینکه 
بنزی��ن یاران��ه دریافت می کند، عمال این اقش��ار ثروتمند هس��تند که 
بیش��ترین صرفه را از یارانه پرداختی دولت می برند. از این رو حتی اگر 

نس��بت به طرح فعلی ابهام هایی وجود داش��ته باشد که می توان آنها را 
بررسی کرد و پیشنهادهایی در رابطه با آن ارائه داد، اما در این موضوع 
که نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران نیاز به اصالح دارد شکی نیست.
خوانس��اری در بخش دیگری از صحبت های خود ب��ه حضور ایران در دومین 
نمایش��گاه واردات چی��ن اش��اره کرد و گفت: م��ا در جریان س��فری که به این 
نمایش��گاه داش��تیم توافقاتی را با اتاق بازرگانی پکن انجام دادیم، اما متاس��فانه 
حضور ش��رکت های ایرانی در این نمایش��گاه پرقدرت نبود که باید در این حوزه 

اقداماتی جدی صورت گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ازار چین برای ای��ران یک بازار مهم صادراتی به ش��مار 
م��ی رود، تصریح کرد: برنامه ریزی برای حضور در این بازار برای ما اهمیت جدی 
دارد. از س��وی دیگر چینی ها اعالم کردند که آمادگی سرمایه گذاری غیرمستقیم 
در طرح ه��ای اقتص��ادی ایران را دارند و از این رو باید تالش ش��ود که س��طح 

همکاری ها میان دو طرف در این حوزه ها افزایش یابد.

»سام« و »جی پالس« جایگزین سامسونگ و ال جی می شوند

اعالم آمادگی چینی ها برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در ایران
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اخبار

فقط 2۷درصد مصرف بنزین به قیمت آزاد 
خواهد بود

مع��اون س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد فق��ط ۲۵ میلیون لیتر بنزین 
)حدود ۲۷درصد( از ۹۵ میلیون لیتر مصرفی کش��ور به قیمت آزاد فروخته 
می ش��ود. به گزارش ایس��نا، حمیدرضا عدل با بیان اینکه فقط ۲۵ میلیون 
لیتر بنزین از ۹۵ میلیون لیتر مصرفی کشور به قیمت آزاد فروخته می شود، 
گفت: دولت حتی برای خودروهای دولتی هم س��همیه ای در نظر نگرفت تا 
در نهایت به نفع مردم باش��د. معاون س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
در س��ال آینده روزانه شاهد کاهش شش تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین خواهیم 
ب��ود، افزود: از س��ال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ با افزایش ح��دود ۱۴درصدی مصرف 
بنزین مواجه بودیم. طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، به گفته معاون این 

سازمان، این افزایش مصرف بابت قاچاق سوخت به کشورهای منطقه بود.
عدل یادآور ش��د: تفاوت قیمت بنزین در داخل کش��ور با کشور همسایه 

دست کم لیتری ۵۰۰۰ تومان است.

گازوئیل گران نشد تا هزینه حمل و نقل 
افزایش نیابد

س��خنگوی دولت با اش��اره به اینکه از طرح اشتغال زایی در روستاها دفاع 
می کنم، گفت قطعاً آثار مثبت طرح مدیریت مصرف س��وخت در میان مدت 
مشخص می شود و کاهش هزینه های حمل و نقل روستایی در پیوست های 
ای��ن تصمیم وجود دارد. به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
تس��نیم، علی ربیعی، س��خنگوی دولت با حضور در نخستین دوره آموزشی 
مدیریت پروژه های اش��تغال زایی روس��تایی و کاهش فقر با اشاره به اجرای 
ط��رح مدیریت مصرف س��وخت گفت: پ��ول یارانه بنزین با عن��وان قاچاق 
س��وخت به کش��ورهای همس��ایه می رود یا به افرادی پرداخت شود که ۳۳ 
برابر از دهک های پایین جامعه بیشتر یارانه می گیرند، به همین دلیل طرح 

مدیریت مصرف سوخت را اجرا کردیم.
ربیع��ی با تأکید ب��ر اینک��ه ذات تصمیم طرح مدیریت مصرف س��وخت 
عادالنه کردن یارانه های بنزین بود اظهار داش��ت: روستاییان از بنزین بهره 
کمتری می برند. قطعاً آثار مثبت طرح مدیریت مصرف سوخت در میان مدت 
مشخص می شود و کاهش هزینه های حمل و نقل روستایی در پیوست های 

این تصمیم وجود دارد.
ربیع��ی ب��ا بیان اینک��ه گازوئیل را گ��ران نکردیم تا هزین��ه حمل و نقل 
روستاییان افزایش پیدا نکند، بنابراین توجه به روستا در پیوست طرح بوده 
است، گفت: امید داریم با عادالنه کردن بسیاری از یارانه ها در آینده بتوانیم 

بیشتر به طبقات پایین جامعه به ویژه روستاییان کمک کنیم.
ربیعی با اش��اره به نظ��ام تأمین مالی خرد گفت: این نظ��ام مالی را باید 
در کش��ور گس��ترش دهیم و آن را بیاموزیم. ش��ورای پول و اعتبار می تواند 
به عنوان ی��ک رویکرد به این موضوع بپردازد. اتص��ال افقی و عمودی بازار 
در روس��تا و زنجیره های آن را باید تکمیل کنی��م؛ باید بازارهای منطقه ای 
را به یکدیگر متصل کنیم. مصرف از بازارهایی که به اش��تغال روس��تا رونق 
می دهد آثار اقتصادی و اجتماعی میان مدت در وضعیت زندگی همه ایرانیان 
خواهد داشت. س��خنگوی دولت با بیان اینکه توسعه زنجیره اشتغال و بازار 
در روس��تا نیازمند همکاری و دانش بیش��تر است، گفت: ما بر روی اشتغال 
زن��ان در روس��تاها تمرکز کردیم آنه��ا بخش بزرگی از جامعه ما هس��تند. 
اکثریت پذیرفته ش��دگان در دانشگاه دختران هس��تند. بیشترین کنشگران 
س��ازمان های مردم نهاد در ایران زنان هستند؛ ۶۶درصد اشتغال در سال ۹۷ 
متعلق به زنان اس��ت البته چون زن هستند. نباید اشتغال های غیررسمی و 
بی کیفیت را گسترش دهند.  سهم زنان از دریافت تسهیالت خرد۴۰درصد 
اس��ت باید نظام پرداخت تسهیالت خرد به جامعه زنان را تجربه کنیم زیرا 

بهترین و خوش حساب ترین وام گیرندگان هستند.
وی با اش��اره به همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از بانک های 
عامل کش��ور گفت: زنان روس��تا ۴۰درصد از س��هم دریافت تسهیالت را به 

خود اختصاص داده اند.

23هزار میلیارد تومان؛ میزان بدهی خودروسازان به 
قطعه  سازان

نیاز به تامین 15هزار میلیارد تومان نقدینگی 
از سوی دولت

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت در حال حاضر میزان بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان ۲۳هزار میلیارد تومان شده است.

 به گزارش »عصر خودرو« به نقل از اقتصادآنالین، محمدرضا نجفی منش 
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی وضعیت صنعت خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی را نگران کننده دانست و افزود: از آنجا که تاکنون هیچ اقدامی 
در راستای تامین نقدینگی انجام نشده، وضعیت خودروسازان و قطعه سازان 

بسیار بحرانی است و نگران اتفاقات ناگوار در این دو صنعت هستیم.
ب��ه گفته نجفی من��ش، میزان مطالبات قطعه س��ازان به ح��دود ۲۳هزار 
میلیارد و زیان خودروس��ازان به ۴۳هزار میلیارد تومان رس��یده است؛ طبق 
م��اده ۱۰۱ برنامه پنجم، از آنجا که دولت با قیمت گذاری دس��توری خودرو 

باعث بروز زیان شده خودش هم موظف به جبران آن است.
او اضافه کرد: قرار بود ۸۴۴میلیون یورو تس��هیالت ارزی به خودروسازان 
داده ش��ود که تاکنون یک یورو هم پرداخت نش��ده، به نظر می رس��د بانک 
مرک��زی از همان ابتدا هم قصد پرداخت تس��هیالت را نداش��ته اس��ت زیرا 
مس��لما ترجیح می دهد این مبلغ به بخشی که توان بازپرداخت به موقع آن 
را دارد تعل��ق گیرد نه صنعت خودرو. نجفی منش از آغاز مجدد تعدیل نیرو 
در صنعت قطعه خبر داد و گفت: با این شرایط امکان ادامه کار وجود ندارد؛ 
دولت به طور حتم باید دس��ت از قیمت گذاری دس��توری برداشته تا بهای 

خودرو در کارخانه به حاشیه بازار نزدیک شود.
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی تصریح ک��رد: از طرفی آمریکا 
با تمام قوا کمر به نابودی صنعت خودرو بس��ته و از س��مت دیگر مشکالت 
داخلی فش��ار زیادی بر آنها تحمیل کرده اس��ت؛ در حال حاضر باید حداقل 
۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی از س��وی دولت تامین شود تا خودروسازان 

تازه به جای اول خود برگردند.
نجفی منش با ارائه راهکار س��وم در جهت نجات صنعت خودرو بیان کرد: 
ع��الوه بر ضرورت تامین نقدینگی از س��وی دول��ت و قیمت گذاری خودرو 
براس��اس حاشیه بازار، راهکار سوم خصوصی کردن شرکت های خودروسازی 

است.
وی خاطرنشان کرد: اگر خودروسازی ها کامال از حالت دولتی خارج شوند، 
بخش خصوصی حاضر به ورود در این صنعت خواهد شد اما با شرایط فعلی 

این امکان وجود ندارد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خودروسازان نیز هم اکنون در انتقادهایی که به 
اصالح قیمت بنزین می شود سهیم هستند، چراکه سال هاست تالشی برای کاهش 

میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود نکرده اند.
به گزارش ایسنا، »اجرای سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین بار دیگر بحث میزان 
مصرف س��وخت محصوالت ش��رکت های خودروس��از را داغ کرده است. به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان، خودروسازان نیز هم اکنون در انتقادهایی که به اصالح قیمت 
بنزین می شود سهیم هستند، چراکه سال هاست تالشی برای کاهش میزان مصرف 

سوخت خودروهای تولیدی خود نکرده اند.
آنچه مش��خص است میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی در ایران باالست. 
دلیل آن نیز به پلتفرم های قدیمی و از رده خارج محصوالتی برمی گردد که هم اکنون 
پایه خودروس��ازی کش��ور ما را تش��کیل می دهد. در حال حاض��ر کم مصرف ترین 
خودروهای داخل حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش درون ش��هری مصرف 
بنزین دارند؛ در حالی که س��ازندگان خودروهای روز جهان این رقم را تا حدود ۶ 
تا ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش درون شهری کاهش داده اند. مشخص است 
که خودروس��ازان جهانی با اس��تفاده از تکنولوژی روز اقدام به بهینه س��ازی سطح 
مصرف سوخت در خودروهای تولیدی کرده اند. حال این اقدام خودروسازان می تواند 
در راس��تای رقابت جهانی تعریف ش��ود یا اجبار دولت ها به کاهش مصرف سوخت 
خودروها. در دیگر کش��ورها مالکان خودرو و مصرف کنندگان به  طور حتم س��راغ 
محصوالتی می روند که مصرف سوخت متعادلی دارند تا هزینه کمتری برای سوخت 
آن خودرو پرداخت کنند. آنچه مش��خص است به دلیل واقعی بودن قیمت سوخت 
در این کش��ورها، متقاضیان خودرو با در نظر گرفتن میزان هزینه ای که قرار است 

بابت سوخت پرداخت کنند اقدام به خرید خودرو می کنند این در شرایطی است که 
در ایران به دلیل یارانه ای که بابت سوخت پرداخت می شود، میزان مصرف سوخت 
خودروها هیچ گاه دغدغه مش��تری ایرانی نبوده اس��ت و در هنگام خرید آیتم های 
دیگری مدنظر قرار می گیرد. بر این اس��اس س��وخت یارانه ای منجر به آن شده که 
خودروس��از هم نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود بی تفاوت 

باشد و نسبت به آن دغدغه ای ندارد.
بسیاری از کارشناسان عنوان می کنند که با ارتقای کیفیت تولید خودرو 
بی��ش از ۲۰درص��د امکان کاهش مص��رف بنزین وج��ود دارد، حال آنکه 
خودروسازان کشورمان چندان اجباری به ارتقای کیفیت تولید برای کاهش 
مصرف سوخت ندارند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، 
دولت ها برای کاهش آالیندگی، خودروسازان را مجبور می کنند که با ارتقای 
تکنولوژی نسبت به کاهش میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی اقدام 
کنند. در این بین ایاالت متحده آمریکا و بس��یاری از کش��ورهای اروپایی 
قوانین و مقررات س��ختی پیش پای تولیدکنندگان خودرو قرار داده اند، اما 
در ایران دولت خالف این جهت حرکت کرده اس��ت. در آخرین نمونه نیز 
در مرداد سال ۹۶ هیات دولت، خودروسازان داخلی را موظف کرد به ازای 
شماره گذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی یک خودروی 
فرس��وده اس��قاط کنند. براس��اس این مصوبه خودروس��ازان داخلی برای 
ش��ماره گذاری خودروهای س��واری با مصرف سوخت ۸/۵ لیتر و بیشتر در 
هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را باید اسقاط می کردند. همچنین 
خودروسازان از ابتدای سال ۱۳۹۷ موظف به اسقاط یک خودروی فرسوده 

به ازای شماره گذاری هر دستگاه خودروی سواری تولیدی با مصرف سوخت 
۸ لیتر و بین ۸ تا ۸/۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بودند. این مصوبه در نهایت 
خودروس��ازان را مجبور می کرد که در تولید محصوالت خود میزان مصرف 
س��وخت را مورد توجه قرار دهند حال آنک��ه در دولت دوازدهم، وزیر وقت 
صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد شریعتمداری در اولین روزهای کاری 
خود از هیات دولت درخواس��ت کرد که ای��ن مصوبه را با هدف حمایت از 
صنعت خودرو کش��ور لغو کند، بنابراین به نظر می رسد که میزان مصرف 
سوخت خودروهای فعلی برای دولت نیز چندان حائز اهمیت نیست و ظاهرا 

به تولید خودروهای پرمصرف رضایت دارد.
در ای��ن زمین��ه یک کارش��ناس خودرو در م��ورد دلیل بی تفاوتی ش��رکت های 
خودروس��از نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی عنوان می کند که 
برای آنها این مساله خیلی مورد توجه نیست زیرا خودروسازی کشور ما از یک بازار 
انحصاری برخوردار است و هر محصولی با هر میزان مصرف سوختی تولید کند، در 
بازار خریدار دارد. بر این اساس طی سالیان متمادی که برخی از محصوالت مهمان 
خطوط تولید شرکت های خودروس��از هستند شاهد هستیم که تغییر چندانی در 
میزان مصرف س��وخت آنها حاصل نشده اس��ت. به اصطالح خودروسازان با همان 
فرمان ابتدایی به حرکت خ��ود ادامه داده اند و هیچ گاه تالش نکرده اند که تغییری 
در وضعیت حاکم بر مصرف س��وخت محصوالت خود ایجاد کنند. در نقطه مقابل 
ش��رکت های خودروساز، رفتار مش��تریان نیز جالب توجه است. البته مشتریان در 
سال هایی که دولت تغییری در نرخ بنزین نداده چندان برای آنها نیز میزان مصرف 

سوخت محصوالتی که خریداری می کنند اهمیتی نداشته است. 

بن بست خودروهای پرمصرف

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت عوارض 
الکترونیکی آزادراه های کش��ور برای ماشین های سنگین و عمومی محاسبه و به 
تدریج پیامک آن برای مالکان این خودروها ارسال می شود و از مردم می خواهیم 

هرچه سریع تر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا دچار جریمه نشوند.
به گزارش ایسنا، عملیات اجرایی الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه های 
کش��ور از اواخر سال گذش��ته آغاز  و در چهار آزادراه کشور به صورت آزمایشی 
اجرایی شد. در این آزادراه ها دیگر خبری از توقف ماشین در عوارضی ها و ایجاد 
ترافیک نب��ود اما در این میان برخی از رانندگان ب��ه ویژه رانندگان خودروهای 
عمومی و سنگین مدعی شده بودند که نمی توانند عوارض خود را پرداخت کنند 

چراکه به آنها اطالع رسانی نشده است.
البته پیش از این بهنام داودی - مدیرکل بهره برداری آزادراه های کش��ور- در 
گفت وگو با ایسنا، اعالم کرده بود که مالکان خودروهای سنگین و عمومی که از 
آزادراه هایی که پرداخت عوارض آن به صورت الکترونیکی است، استفاده کرده اند 
به دلیل آنکه نتوانستیم به آنها به صورت پیامکی اطالع رسانی کنیم عوارض شان 
را تاکنون پرداخت نکرده اند اما به زودی فرآیند چگونگی پرداخت آن به مالکان 
خودروهای س��نگین و عمومی ابالغ می ش��ود و در این راستا اعالم کرده ایم که 

پرداخت عوارض آنها به صورت قسطی انجام شود.

این اظهارات در حال��ی صورت گرفته بود که خیراهلل خادمی -معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
- در این باره به ایس��نا گفت: در راستای عوارض آزادراهی اقدام خوبی که انجام 
شد الکترونیکی کردن پرداخت آن در چهار آزادراه تهران- ساوه، قزوین- زنجان، 
تهران- قم و کرج- قزوین بود که به صورت آزمایشی اجرایی شد و تاکنون مردم 
از طریق سامانه ها و شیوه های پرداخت عوارض که به آنها اطالع رسانی شده است 

نسبت به پرداخت عوارض شان اقدام کرده اند.
وی افزود: برای محاس��به و پرداخت عوارض ماش��ین های عمومی و س��نگین 
نیاز به شناس��ایی آنها داش��تیم که این کار از طریق سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و نیروی انتظامی انجام ش��د و پیام��ک پرداخت عوارض به آنها در 
حال ارس��ال اس��ت. وی تاکید کرد: از مردم خواهش می کنیم تا هرچه سریع تر 
نس��بت به پرداخت ع��وارض خود اقدام کنند تا جریمه ی��ا دیرکرد برای آنها در 

نظر گرفته نشود.
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ 
ب��ه این س��وال که رانندگان خودروهای س��نگین و عمومی که طی هش��ت ماه 
گذش��ته پیامکی برای شان ارسال نش��ده که بتواند عوارض شان را پرداخت کنند 
و اگر این عوارض به صورت قس��طی یا مرحله ای برای آنها در نظر گرفته نش��ود 

هزینه  س��نگینی برای آنها محس��وب می ش��ود، گفت: مرحله ای کردن پرداخت 
عوارض الکترونیکی آزادراه ها مسئله ای است که می توان روی آن بحث و بررسی 
بیش��تری انجام داد اما از مردم خواهش می کنیم اگر برای آنها پیامکی ارس��ال 
شد نسبت به پرداخت عوارض شان از همان طریق یا شیوه های دیگر اعالم شده، 
اقدام کنند چراکه س��ازندگان آزادراه ها نیز پ��س از ماه ها تاخیر منتظر دریافت 
پول خود هس��تند و فعال پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها برای خودروهای 

سنگین و عمومی قسطی نیست.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه اگر ع��وارض الکترونیکی از 
س��وی برخی پرداخت نش��ود چه س��ازوکاری برای دریافت آن پیش بینی شده 
اس��ت؟ تصریح کرد: روال هایی دیده ش��ده که ش��اید نتوان اس��م آن را جریمه 
گذاش��ت اما با آنهایی که  یک طرح ملی را معطل نگه  می دارند و عوارض شان را 
پرداخت نمی کنند حس��اب و کتاب خواهیم ک��رد و قطعا برخورد قانونی صورت 

می گیرد.
خادم��ی گفت: الکترونیکی کردن عوارض آزادراه های دیگر پس از س��اماندهی 
چهار آزادراهی اس��ت که این طرح در آنجا به صورت آزمایش��ی اجرایی ش��ده و 
باید از همه سیس��تم ها و مکانیزم های پرداخ��ت و دریافت این عوارض اطمینان 

حاصل کنیم.

به نظر می رس��د که نیس��ان موتورز ژاپن قصد ورود به حوزه توس��عه، تولید و 
عرض��ه خودروه��ای پیکاپ الکتریکی در آمریکا را دارد تا س��هم قابل توجهی از 
بازار این کش��ور را به خود اختصاص دهد. به گزارش ایس��نا، به تازگی ش��رکت 
خودروسازی نیس��ان موتورز ژاپن اعالم کرده است که تصمیم گرفته به توسعه، 
تولید و عرضه خودروهای پیکاپ الکتریکی و پاک در بازار ایاالت متحده آمریکا 
بپردازد و بدین ترتیب نظر و توجه مش��تریان این دسته بندی خاص از خودروها 
را به س��مت و س��وی خود جلب کند. به عقیده کارشناسان و تحلیلگران، نیسان 
موتورز که جزو بزرگترین پیش��گامان تولید خودروهای برقی، پاک و دوس��تدار 
محیط زیس��ت به ش��مار می رود، حاال می خواهد وارد رقابت تنگاتنگی با س��ایر 
ش��رکت های فعال در این حوزه همچون تسالموتورز شود. بسیاری از کشورهای 
جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتش��ار آالینده ها 
و گازهای گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و 

برقی را به تولید انبوه برس��انند، بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی در 
جهان عزم خ��ود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه های 
خ��ود بدی��ن منظور رونمای��ی کرده اند. افزای��ش روزافزون خودروه��ای برقی و 
محبوبیت اس��تفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های 
خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های 
خ��ود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر رونمایی 
کنند. دولت های بس��یاری همچون انگلس��تان، فرانس��ه، نروژ، اس��پانیا، یونان، 
مکزی��ک، چین و هند از جمله پیش��گامانی هس��تند که قصد دارن��د به منظور 
جلوگی��ری از آلودگ��ی هوا و حفظ محیط زیس��ت، تولید و ف��روش خودروهای 
بنزینی و دیزلی را تا دهه ۲۰۳۰ و نهایتاً تا دهه ۲۰۴۰ میالدی )حدوداً دو دهه 
آینده( ممنوع و متوقف اعالم کنند. از مشخصات فنی و قابلیت های پیکاپ تسال 
می توان به موارد زیر اش��اره کرد: تسال مدل B چهارچرخ محرک بوده و سیستم 

تعلیق آن به گونه ای طراحی ش��ده که قادر است طبق وزن و اندازه بار، حرکات 
خودرو را تنظیم کند. این خودرو همچنین قادر خواهد بود ۳۰۰ هزار پوند وزن 
بار را با خود بکش��د. بسیاری از کارشناس��ان بر این باورند که پیکاپ تسال مدل 
B می تواند رقیب قدرتمندی برای فورد F-۱۵۰ به ش��مار برود. تسال مدل B، با 
بهره گی��ری از یک مجموعه باتری قدرتمند همچنین می تواند مس��افتی به طول 
۴۰۰ الی ۵۰۰ مایل را طی کند که این طیف مس��افتی برای یک خودروی تمام 
الکتریکی، بسیار باال و مناسب به شمار می رود. این خودرو همچنین به سیستم 
پارک اتوماتیک و خودکار و همچنین دوربین ۳۶۰ درجه مجهز ش��ده اس��ت که 
به راننده اجازه می دهد بدون هیچ مشکلی، در همه جا رفت و آمد و پارک کند. 
این خودروس��از آمریکایی قصد دارد از پی��کاپ غول پیکر برقی و جدید خود در 
اواخر س��ال جاری میالدی، نوامبر ۲۰۱۹، رونمایی کند تا در طول یکی دو سال 

آینده عرضه رسمی آن آغاز شود.

قسطی نبودن عوارض الکترونیکی خودروهای عمومی و سنگین

 تعیین جریمه برای بدحسابان

نیسان به عرضه خودروهای پیکاپ برقی می اندیشد   
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مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی اس��تان یزد از ح��ال خوب 
گردش��گری یزد با رش��د می��زان س��رمایه گذاری و ایجاد 

تاسیسات گردشگری و وضعیت بافت تاریخی خبر داد.
»سید مصطفی فاطمی« در رویداد کارآفرینی گردشگری 
یزد با اش��اره به رش��د توجه به گردشگری یزد در سال های 
گذش��ته، اظهار کرد: این ش��هر اکنون در کنار ش��هرهای 
اصفهان و ش��یراز به عن��وان مثلث طالیی گردش��گری در 

کشور شناخته می شود.
وی از افزایش میزان س��رمایه گذاری در بخش گردشگری 
یزد نس��بت به س��ال های گذش��ته خبر داد و گفت: تعداد 
هتل ها و تاسیس��ات گردش��گری یزد از تعداد انگشت شمار 
س��ال های گذش��ته اکنون به بیش از ۶۰۰ واحد رس��یده و 
باف��ت تاریخی یزد هم که در س��ال های پیش��ین وضعیت 
خوبی نداش��ت با همکاری ادارات مختلف اس��تان، مرمت و 

ساماندهی شده است.
فاطمی از برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری به منظور 
تقویت همزیس��تی ادیان در یزد نی��ز خبر داد و در ادامه با 
اش��اره به رشد گردشگری کویر در این استان، تصریح کرد: 
گردشگری این جاذبه استان کویری یزد با صدور مجوزهای 

جدید کمپ های کویرنوردی وضعیت رو به رشد و توسعه ای 
دارد.

وی در رابط��ه ب��ا وضعی��ت صنایع دس��تی اس��تان هم 
خاطرنشان کرد: صنایع دستی یزد به گونه ای برجسته شده 
که خری��د محصوالت این بخش در ح��ال حاضر به عنوان 
یکی از اهداف گردشگران برای سفر به یزد به شمار می رود.

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان از تش��کیل کمیته های 
گردش��گری متنوع��ی در ی��زد خب��ر داد و گف��ت: ب��رای 
تنوع بخش��ی به حوزه گردشگری براساس ظرفیت های یزد، 
کمیته ه��ای مختلف مذهبی معنوی، تاریخی، ادبی، هنری، 
تجاری، ورزشی و هیجانی، رویدادها، خوراک و غذا، کودک، 
معلولین و س��المندان، س��المت، الکترونیک، روس��تایی و 
طبیعتگردی، پایدار، علمی آموزشی و دفاع مقدس تشکیل 

شده است.
فاطمی در پایان نیز ادامه داد: اس��تان یزد طی ۱۰ س��ال 
گذشته که کشور اهداف گردشگری خود را شناسایی کرده 
اس��ت، ۱۰ هس��ته گردش��گری برای کش��ورهای انگلیس، 
آلمان، چین، ایتالیا، اس��پانیا، روس��یه، هند، اسکاندیناوی، 

اروپای شرقی و فرانسه تشکیل داده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت هوشمندسازی 
مدارس و آموزش مهارت های زندگی و کس��ب و کار از مواردی اس��ت 
که خیرین مدرسه ساز می توانند در ساخت مدارس بر روی آنها تمرکز 

کنند.
معصومه ابتکار روز سه شنبه در همایش ملی بانوان و خانواده خیرین 
مدرسه ساز کش��ور با عنوان بانوی ایرانی، مدرسه مهربانی گفت: نقش 
زن��ان را به عنوان محوریت و جاذبه معنوی خانواده و جامعه ببینیم و 
قدرش��ناس آن باش��یم و تالش کنیم این نقش در جامعه روبه تزاید و 

گسترش باشد.
وی گف��ت: بعد از انقالب ب��رای آموزش و پ��رورش و آموزش عالی 
شاهد برداشته شدن گام های بزرگی بودیم. به گفته ارزیابان، شاخص ها 
پیش��رفت خوبی داشته اس��ت. در مورد آموزش و پرورش در کشور و 
بحث آموزش عالی شرایط خوبی در منطقه داریم و این پیشرفت باید 

گسترش پیدا کند.
ابتکار گفت: اگر این اتفاق نیفتد، دچار عقب افتادگی خواهیم ش��د. 
قب��ل از انقالب ۳۸درص��د دختران از آموزش ابتدای��ی محروم بودند. 

امروز این رقم زیر ۴درصد است که البته هنوز صفر نشده است. 
وی ادام��ه داد: خوش��بختانه وزارت آم��وزش و پ��رورش و کار در 
شناس��ایی ک��ودکان بازمانده از تحصیل و بازگرداندن آنها به مدرس��ه 

و دالیل ترک تحصیل زودهنگام دختران ورود کرده اند و این مس��ئله 
مورد توجه قرار گرفته است. 

ابتکار همچنین خاطرنش��ان کرد: نقش خیرین مدرسه س��از در این 
موضوع بسیار مهم است تا عدالت آموزشی و دسترسی برابر به خدمات 

را برای همه فرزندان کشور شاهد باشیم.
وی گف��ت: امروز بحث حفظ محیط زیس��ت، اصالح الگوی مصرف 
در آب، انرژی و پس��ماند در ساخت موضوعات مهمی است که اهمیت 
داشته و توجه به فرهنگ و هویت ملی نیز از جمله مهمترین رویکردها 

در نوسازی و ساخت مدارس باید باشد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:  هوشمندسازی 
م��دارس و آم��وزش مهارت های زندگی و مهارت های کس��ب و کار از 
مواردی اس��ت که خیرین مدرسه س��از می توانند در ساخت مدارس بر 
روی آنها تمرکز کنند. ساخت مدارسی که آموزش های فنی و حرفه ای 
کارگاه داش��ته باش��ند، از جمله نیازهای اساس��ی امروز در ساخت در 

مدارس است. 
ابتکار تاکید کرد: موضوع مهارت های س��ازندگی برای دانش آموزان 
مه��م ب��وده و توجه ب��ه آن در م��دارس باید توس��عه یاب��د. توجه به 
مهارت ه��ای کار و کارآفرین��ی و اینک��ه هر دانش آم��وز  ایرانی بتواند 

مهارتی کسب کند بسیار ضرورت دارد.

خیرین بر هوشمندسازی مدارس تمرکز کنندحال خوب گردشگری یزد با رشد تاسیسات و سرمایه گذاری ها 

خدم��ات فنی و مهندس��ی، یک��ی از ظرفیت های باالی 
استان زنجان است که قابلیت صادرات برای رونق اقتصادی 
و توسعه این استان را دارد، اما این ظرفیت عالوه بر اینکه 
مغفول مانده برای صادرات نیز با مش��کالتی مانند تحریم 

داخل و امنیت کشورهای مقصد مواجه است.
چهل و هش��تمین جلس��ه ش��ورای گفت  وگوی دولت و 
بخش خصوصی اس��تان زنجان شامگاه شنبه با محوریت و 
دس��تور کار صادرات خدمات فنی و مهندس��ی استان و به 
ریاس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در محل 
ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی زنجان برگزار 

شد.
سوریه، موقعیت مطلوبی برای فعالیت شرکت های فنی و 

مهندسی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی استان 
زنجان گفت: کشور سوریه، ش��رایط مطلوبی برای فعالیت 

شرکت های فنی و مهندسی دارد.
علی یگانه فرد اظهار داش��ت: ایران، توان صادرات ساالنه 
۲۵ میلی��ون دالر خدم��ات فنی و مهندس��ی را داش��ته و 
صادرات این بخش س��بب رونق تولید، اش��تغال و توسعه 

کشور می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: ایران در ص��ادرات خدمات فنی و 
مهندس��ی رتبه ۱۳۵ دنیا را دارد و انجمن خدمات فنی و 
مهندس��ی کشور هم اکنون ۲۶۱ عضو دارد که ۴۲ عضو آن 

از استان زنجان هستند.
یگانه فرد ابراز کرد: از سال ۹۵ تاکنون ۲۰ دوره آموزشی 
توس��ط اتاق بازرگانی زنجان برای بخش فنی و مهندس��ی 
برگزار ش��ده و ای��ن اتاق آمادگی دارد ت��ا در هر زمینه ای 
که نیاز ش��رکت های فنی و مهندسی باشد، دوره آموزشی 

رایگان برگزار کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی استان 
زنجان گفت: استخراج ارز دیجیتال یا همان دیتا ماینینگ 
نیز قانونمند شده و تعرفه های جدید آن اعالم شده است.

وی اظه��ار داش��ت: قبل از قانونمندش��دن نیز ۸۰ واحد 
در اس��تان زنجان در این زمینه با مصرف ۱۲ مگاوات برق 

فعالیت داشتند.
یگانه ف��رد افزود: ای��ن واحدها در حال حاض��ر غیرفعال 
هس��تند که انتظار می رود با روند قانونی ش��دن و فعالیت 

آنها سبب اشتغال زایی شوند.
یگانه فرد اضافه کرد: جلسات تخصصی شورای گفت وگوی 
دول��ت و بخش خصوصی به ترتیب برای بخش های فنی و 
مهندسی، استارت آپ، گردشگری و صنایع دستی و تعاون 
و ش��رکت های تعاونی برگزار و مسائل مربوط به هر بخش 

به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
امنیت سوریه، دغدغه کارشناسان فنی و مهندسی است

رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای زنج��ان نیز گفت: 
ط��رح مطالعاتی برای ص��ادرات به س��وریه، فرصتی برای 

شرکت های خدمات فنی و مهندسی است و می توان پایگاه 
محکم و فعالیت عمده ای در آن کش��ور داشت تا بازار را از 

دست ندهیم.
افش��ین آش��وری اظهار داش��ت: موضوع مهم و دغدغه 
اساسی کارشناسان اعزامی این بخش، امنیت کشور سوریه 

است.
وی خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد می ش��ود اتاق بازرگانی 
زنج��ان به عنوان متولی، ترتیب س��فر ی��ک هیات تجاری 
به س��وریه و بررس��ی ظرفیت های صادراتی خدمات فنی و 

مهندسی به این کشور را فراهم کند.
آشوری تصریح کرد: بیت کوین )استخراج ارز( در شرایط 
جنگ اقتصادی، یک نعمت الهی اس��ت که جابه جایی پول 

در عرض چند دقیقه را فراهم کرده است.
ش��رکت های فنی و مهندسی کشاورزی زنجان پیشرو در 

کشور هستند
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان زنجان نیز گفت: 
ش��رکت های فنی و مهندسی کش��اورزی استان زنجان به 
عنوان پیشرو در کشور بوده و اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام داده اند.
جواد تاراس��ی اظهار داش��ت: این شرکت ها نقش موثری 
در ارتقای مکانیزاس��یون بخش کشاورزی به ویژه در گندم 
آبی و تولید بذور گواهی شده داشته و در نوع خود بی سابقه 

هستند و حرف اول را در کشور می زنند.
42 شرکت فنی و مهندسی کشاورزی در زنجان فعال است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
اس��تان زنجان نیز با اش��اره به فعالیت ۴۲ ش��رکت فنی و 
مهندس��ی در این اس��تان، گفت: عموم این ش��رکت ها در 
دهس��تان ها فعال ب��وده و بیش از ۲۰ م��ورد از آنها دارای 

گردش مالی باال و حتی میلیاردی هستند.
محمدباقر آقاجانلو اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ کارشناس 

باسابقه و تجربه باال در این شرکت ها فعال هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: این ش��رکت ها خدمات مش��اوره، 

آموزش و مکانیزاسیون ارائه می دهند.
زنجان برای کار در خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت دارد

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان زنجان 
نیز گفت: تمام مجوزهای ش��رکت های فنی و مهندسی از 
جمل��ه معافیت گمرکی و ثبت س��فارش برای تجهیزات و 
ماشین آالت مانند پروانه های بهره برداری کارخانه ها است.

ناص��ر فغفوری با بی��ان اینکه زنج��ان، ظرفیت برای کار 
در ارائه خدمات فنی و مهندس��ی دارد، اظهار داشت: تنها 
۰.۵درص��د )پنج صدم درصد( از صادرات اس��تان ش��امل 
خدمات فنی و مهندسی اس��ت که این میزان باید تقویت 

شود.
وی خاطرنشان کرد: می توان با اختصاص یکی از جلسات 
ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوص��ی به اقتصاد 

دیجیتال، این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داد.

دادگاه عالی آمریکا صبح روز جمعه اعالم کرد که به مناقشـه  کپی رایت بین دو شـرکت 
اوراکل و گـوگل رسـیدگی می کند. این پرونده بـه اندازه ای بزرگ و تأثیرگذار اسـت که 

می تواند چارچوب قوانین کپی رایت در عصر اینترنت را تغییر دهد.
بـه گزارش زومیت، دادگاه عالی آمریکا صبح روز جمعه اعالم کرد که به پرونده  حقوقی 
موجود بین دو شـرکت گوگل و اوراکل رسـیدگی می کند. پرونده  حقوقی که بین گوگل و 
اوراکل در جریان اسـت، به اندازه ای قدیمی و بزرگ شـده که می تواند منجر به پرداخت 
جریمه ای چند میلیارد دالری شده و همچنین چارچوب  قوانین کپی رایت در عصر اینترنت 

را نیز دستخوش تغییرات کند.
اوراکل طی سـال های گذشته بارها این موضوع را مطرح کرده که سیستم عامل اندروید 
گـوگل مبتنی بر کدهایی توسـعه یافتـه که در پلتفرم جاوا بوده و به نوعی توسـط گوگل 
به سـرقت رفته اسـت. براسـاس اطالعات این پرونده  قضایی، گوگل متهم شـده که برای 

توسـعه  اندروید بیـش از 11.500 خط کد را بدون رعایت قوانین کپی رایت مورد اسـتفاده 
قرار داده است. در حال حاضر اندروید به عنوان محبوب ترین و در عین حال پرکاربردترین 
سیستم عامل موبایل در دنیا شناخته می شود. اوراکل شکایت خود را در سال 2010 تسلیم 
دادگاه کرده که براسـاس آن گوگل متهم شـده که کدهای متعلق به جاوا و این شرکت را 

به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار داده است.
گـوگل در جریان برگزاری جلسـات دادگاه های مختلفی که به این پرونده رسـیدگی 
می کردنـد موفق شـده بود تا رأی موافـق دو دادگاه را به خود اختصـاص دهد، تا اینکه 
رأی دادگاه تجدیدنظـر پیش از رسـیدن پرونده به دسـت دادگاه عالـی آمریکا به نفع 
اوراکل گرفته شـد. هرچند دادگاه های پیشـین رأی به نفع گوگل صادر کرده بودند، اما 
بنابر رأی دادگاه تجدیدنظر، شرکت ها باید برای استفاده از APIهای توسعه یافته توسط 
سـایر شرکت ها نیز از طرق قانونی کسب مجوز کنند. همین موضوع باعث شده تا گوگل 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی
ظرفیتی برای توسعه

دادگاه عالی به مناقشه قضایی گوگل و اوراکل رسیدگی می کند

دریچــه

استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت فعالیت های اقتصادی در بین جوانان گفت جوانان 
کش��ور به جای قرار گرفتن در صف استخدام دولتی باید با کارآفرینی به دنبال افزایش 
تولید ملی باش��ند. هدایت اهلل جمالی پور در س��تاد ساماندهی امور جوانان استان قزوین 
افزود: جوان نباید س��هم خودش را در اس��تخدام فرمانداری، ش��هرداری یا استانداری 
دنبال کند، بلکه این نسل پویا باید در تولید ملی مشارکت کرده و آهنگ توسعه کشور 

را تسری ببخشند.
وی همچنین گفت: سیس��تم دولتی بعد از یک مدتی کارایی افراد را از بین می برد و 
خالقیت انسان را کاهش می دهد، بنابراین الزم است که به جای هدر رفتن استعدادهای 

جوانان در ادارات و دستگاه های دولتی از آنها در تولید ملی استفاده کرد.

جوانان به جای استخدام در ادارات 
به دنبال کارآفرینی باشند

چهار شنبه
29 آبان 1398

شماره 1434
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رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان اردبیل از ورود ۲۸ محصول 
دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل به بازار خبر داد.

اس��حاق رسولی روز سه ش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل حامی پژوهشگران و ایده های استارت آپی 
است و با حمایت این دانشگاه بسیاری از ایده ها به  مرحله تولید رسیده 

است.
وی ادامه داد: در سیاس��ت های جدید و کالن دانشگاه آزاد اسالمی 
تالش بر این است که این دانشگاه وارد نسل سوم و چهارم دانشگاه ها 
بش��ود و تفاوت در این است که دانشگاه های نسل سه و چهار به جای 
اف��راد ب��ر روی تیم ها تکیه دارد و تیم های پخت��ه ای را تحویل جامعه 

می دهد.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی اردبیل اظهار داشت: در این دانشگاه 
با ایجاد س��راهای نوآوری به دنبال تحقق این هدف هس��تیم و در این 
س��راها تیم های کارآمدی که صاحب ایده های خالق هس��تند حمایت 

می شوند.
رس��ولی افزود: تالش ما در دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل تبدیل این 
دانش��گاه به دانشگاه کارآفرین و حکمت یار است چراکه در دهه آینده 

دانشگاه ها را تیم های کارآمد و استارت آپی هدایت خواهند کرد.
وی همچنی��ن از تولید نیمه صنعتی رنگ ه��ای طبیعی خوراکی در 

اردبیل اش��اره کرد و گفت: کارگاه تولید نیمه صنعتی این محصول در 
حال تجهیز بوده و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده به بهره برداری 

برسد.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اردبیل همچنی��ن گفت: اقدام 
دانش��گاه آزاد اس��المی در تولی��د رنگ های طبیع��ی خوراکی از نظر 
س��المت به جامعه گام بزرگی اس��ت که عالوه بر اشتغال زایی موجب 

صرفه جویی باالی ارزی خواهد شد.
رس��ولی گفت: طرحی در زمینه پ��رورش بوقلمون نیز در حال اجرا 
اس��ت که عالوه بر تامین بازارهای داخلی به کشورهای عربی به ویژه 

عراق صادر می شود.
او ب��ا بیان اینکه نوآوری و کارآفرینی از رویکردهای اصلی دانش��گاه 
آزاد اس��المی این استان اس��ت، گفت: حوزه سالمت در اردبیل، حوزه 
کشاورزی در پارس آباد مغان، حوزه تجارت در بیله سوار و حوزه صنعت 

و آی تی در گرمی مغان مدنظر قرار گرفته است.
رسولی بیان کرد: در سرعین هم مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
به دانش��کده گردشگری تبدیل ش��ده و فاز اول یونی هتل راه اندازی و 

هتل آموزشی دانشگاه هم در مراحل نهایی اجرایی است.
۱۴ هزار دانش��جو در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل 

مشغول تحصیل هستند.

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت وجود گردهمایی های 
کارآفرینی با حضور  ایده پردازان باعث ایجاد کسب و کارهای بهینه 

خواهد شد و به تشکیالت بزرگی برای شروع نیاز ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی دوش��نبه شب در مراسم 
افتتاح اولین کافه کارآفرینی در استان هرمزگان اظهار داشت: سعی 
بر این است که میان کارآفرین و کارفرما تفاوت وجود داشته است.

وی عنوان کرد: کارآفرینی صرفا نوآوری نیس��ت بلکه نوآوری باید 
در راستای بهبود و ایجاد کسب و کار استفاده شود.

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی هرم��زگان تصریح کرد: 
می توان ب��ا ظرفیت کاف��ه کارآفرینی تیمی را تش��کیل داد و برای 
جوانانی که در حال تش��کیل کسب و کار هستند مکانی برای گفت 

و گو تبادل نظر ایجاد کرد.
ابراهیم��ی مطرح کرد: این کافه کارآفرینی نباید صرفا به س��مت 
تقوی��ت کارفرمای��ی ب��رود بلکه به س��مت هدف خود ک��ه تقویت 

کارآفرینی در جامعه است حرکت کند.
وی تشریح کرد: در حال حاضر نیاز است که از منابع محدودی که 

وجود دارد حداکثر استفاده شود.
مدی��رکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی هرم��زگان اذعان کرد: در 
س��الیان گذشته شرکت های مبتنی بر فناوری باالترین ارزش افزوده 

را داش��تند، چراکه بدون وابس��تگی به مکان و منابع خاصی قادر به 
فعالیت بودند.

ابراهیم��ی خاطرنش��ان ک��رد: سال هاس��ت که دنی��ا در مجموعه 
اقتصادی خود در قید و بندهای ظرفیت های طبیعی نیست یعنی در 

اقتصاد تنها به دنبال استفاده از ظرفیت های طبیعی خود نیستند.
وی بیان داشت: تغییر نگاه از منابع محوری به تکنولوژی محوری از 

جمله اهداف پیشرفت اقتصادی است.
مدی��رکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی هرمزگان ابراز داش��ت: تا 
گفتمانی در حوزه اش��تغال در منطقه ایجاد نش��ود داوطلب آن نیز 
ایجاد نخواهد ش��د؛ م��ا باید با تکیه بر نوآوری و گس��ترش واژگانی 
همچون ریس��ک پذیری و فرصت شناس��ی در جامع��ه موجب رونق 

کارآفرینی باشیم.
مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی هرمزگان اذع��ان کرد: ما 
در اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی احس��اس می کنیم که اس��تان 
هرمزگان به ترویج این گفتمان و ادبیات در میان جوانان نیاز دارد تا 
جوانان استان هرمزگان از تفکر استخدامی به دنبال تفکر کارآفرینی 

باشند.
ابراهیمی تصریح کرد: اشخاص می توانند در این مکان ها با آشنایی 

با دیگر افراد خالق نیازهای فنی خود را برطرف کنند.

گردهمایی کارآفرینی منجر به ایجاد کسب و کار بهینه می شود28 محصول دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل وارد بازار شد

توسـعه  اندروید بیـش از 11.500 خط کد را بدون رعایت قوانین کپی رایت مورد اسـتفاده 
قرار داده است. در حال حاضر اندروید به عنوان محبوب ترین و در عین حال پرکاربردترین 
سیستم عامل موبایل در دنیا شناخته می شود. اوراکل شکایت خود را در سال 2010 تسلیم 
دادگاه کرده که براسـاس آن گوگل متهم شـده که کدهای متعلق به جاوا و این شرکت را 

به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار داده است.
گـوگل در جریان برگزاری جلسـات دادگاه های مختلفی که به این پرونده رسـیدگی 
می کردنـد موفق شـده بود تا رأی موافـق دو دادگاه را به خود اختصـاص دهد، تا اینکه 
رأی دادگاه تجدیدنظـر پیش از رسـیدن پرونده به دسـت دادگاه عالـی آمریکا به نفع 
اوراکل گرفته شـد. هرچند دادگاه های پیشـین رأی به نفع گوگل صادر کرده بودند، اما 
بنابر رأی دادگاه تجدیدنظر، شرکت ها باید برای استفاده از APIهای توسعه یافته توسط 
سـایر شرکت ها نیز از طرق قانونی کسب مجوز کنند. همین موضوع باعث شده تا گوگل 

به سـراغ دادگاه عالی ایـاالت متحده آمریکا برود. هرچند اوراکل در دادخواسـت خود 
درخواست دریافت غرامت 9 میلیارد دالری را مطرح کرده، اما دادگاه تصمیم خاصی در 
این خصوص اتخاذ نکرده اسـت. جاوا پلتفرمی برای توسـعه  کد است که توسط شرکت 
سان مایکروسیسـتمز توسـعه یافته، حال آنکه اوراکل با پرداخت ۷.4 میلیارد دالر طی 
توافقی که در سـال 2010 نهایی شد، سان مایکروسیستمز را تصاحب کرد. اکنون پس از 
گذشت نزدیک به 10 سال، هنوز دو غول بزرگ دنیای فناوری بر سر این پرونده در حال 

مناقشه هستند. 
شـرکت هایی چون مایکروسافت، موزیال و مدیوم نیز با انتشار نامه هایی از مواضع گوگل 
حمایـت کرده انـد. به اعتقاد این شـرکت ها، رأی دادگاه بر علیه گـوگل می تواند منجر به 
تضعیف جایگاه توسـعه دهندگان برای ساخت برنامه ها و سـرویس های مختلف مبتنی بر 

پلتفرم های موجود شوند.

دادگاه عالی به مناقشه قضایی گوگل و اوراکل رسیدگی می کند

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش گفت: منطقه کی��ش می تواند به روند جذب 
س��رمایه های خارجی در کشور کمک کند و در عین حال راه اندازی بورس بین الملل تا 
پایان سال جاری می تواند مبنای تعامالت بنگاه های داخلی با شرکت های خارجی شود.
»غالمحسین مظفری« عصر دوش��نبه در آیین افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و یازدهمین نمایش��گاه معرفی فرصت های سرمایهگذاری کشور در 
جزیره کیش افزود: کش��ورهای جهان نباید نگران اتفاق های س��خت و زودگذر کنونی 

باشند، باید از فرصت های ویژه سرمایهگذاری در ایران استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: اجرای همزمان ۱۳۰ پروژه به 
مبل��غ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، تولید ارز دیجیتال و پرداخت های آینده از این طریق از 

جمله برنامه های منطقه آزاد کیش است که موجب رونق و کارآفرینی می شود.

منطقه کیش می تواند به روند جذب 
سرمایه های خارجی کمک کند

رس��انه اجتماعی شما می تواند پست های وبالگ تان را غنی سازد و وبالگ تان نیز 
می تواند منجر به بهبود رس��انه اجتماعی شما  ش��ود. به نظر می آید این دو فعالیت 
کاماًل مجزا از یکدیگر باش��ند. وبالگ نویس��ی به معنای تأمین محتوای بلندمدت با 
هدف کمک به کاربران و بهبود رتبه سایت در موتورهای جست وجو است. پست های 
رسانه اجتماعی از متون صمیمانه، مختصر و تصویر تشکیل می شوند. این دو فعالیت 
آنالین نباید مجزا از هم کار کنند. در اینجا مطالبی عنوان می شود که کمک می کند 
با اس��تفاده از پست های وبالگ به غنی سازی محتوای رس��انه اجتماعی بپردازید و 

از طریق محتوای رسانه اجتماعی برای وب سایت خود مراجعه کننده جذب کنید.
درک عملکرد موتورهای جست وجو

گوگل و س��ایر موتورهای جس��ت وجو تنها یک هدف دارند؛ ارائه اطالعاتی که 
مخاطب به دنبال آنهاس��ت. بات های هوش��مند به طور مداوم در حال بررس��ی 
صفحات آنالین، عناوین، س��رفصل ها، تصاویر و س��ایر محتویات هستند. آنها این 

اطالعات را جمع آوری می کنند و در اختیار موتورهای جست وجو قرار می دهند.
موتورهای جست وجو می توانند تعداد کلیک های صفحات وب سایت و مدت زمان 
حضور مخاطب در سایت را به شما گزارش دهند. اگر مراجعه کنندگان به وب سایت، 
برای مدت زیادی در آن  بمانند و روی لینک های مختلف کلیک کنند، موتورهای 

جست وجو به شما رتبه بهتر و در نتیجه مراجعه کننده بیشتر اعطا می کنند.
هر پس��ت وبالگ مانند ی��ک صفحه مجزا عمل می کند. وقتی پس��ت وبالگ 
را ب��ا محتوای غنی، نگارش مناس��ب عناوین و تصاویر ب��ا توضیح کافی پر کنید، 
بات ها به س��ادگی اطالعات آن را دسته بندی و ذخیره می کنند. در عین حال اگر 
پس��ت های تان اطالعات ارزشمندی داشته باش��ند، مخاطبان در وب سایت شما 

می مانند تا کلمه  به کلمه آنها را بخوانند.
رس��انه اجتماعی به شما کمک می کند تا پست های تان را به مخاطبان بیشتری 
ارائه دهید. وقتی پست های وبالگ تان را در رسانه اجتماعی به اشتراک می گذارید، 
محتوای شرکت تان مقابل چشم بسیاری از مردم، که فقط در رسانه اجتماعی ممکن 
اس��ت با شما آشنا ش��وند، قرار می گیرد. وقتی آنها بر روی آن پست کلیک کنند، 
احتمال بیشتری وجود دارد که از محصوالت تان خریداری و به وب سایت تان مراجعه  

کنند. در نتیجه رتبه بهتری در موتورهای جست وجو به  دست خواهید آورد.
وبالگ نویسی امری حیاتی در مدیریت رسانه اجتماعی

رس��انه  اجتماعی یکی از مهم ترین بخش های فعالیت آنالین و به دس��ت آورنده 
مش��تریان بسیاری است که مش��تاق تعامل با شما هستند. پست های رسانه های 
اجتماعی کوتاه هستند، در نتیجه نمی توان از طریق آنها محتوایی را ارائه کرد که 

به طور کامل و عمیق نشان دهنده ارزش های برند شما و تقاضای کاربران باشند.
وبالگ نویسی به شما کمک می کند تا اطالعات مفیدی را ارائه کنید. پست های 
ش��ما باید با ارزش های برندتان همسو باشند. در نتیجه در زیر هر پست عکس و 
توضیحی مختصر از نویسنده را نیز درج کنید تا مراجعه کنندگان بدانند در پس 
آن پست با چه انسانی مواجه هستند. به پست های تان تصاویر، گراف ها و ویدئوهای 

باکیفیت اضافه کنید تا مخاطبان را جذب کنند.
موفق ترین پست های وبالگ ها برای رسانه اجتماعی

پست های مناسب برای اشتراک در رسانه اجتماعی ممکن است بسته به صنعتی 
که در آن فعال هستید، متفاوت باشد. اما احتماالً این پست ها در یکی از دسته های 

زیر جای می گیرند:
- مقاالت آموزش��ی که به مخاطبان کمک می کنند چگونه یک نیاز یا مشکل 

را برطرف کنند؛
- لیستی از داناترین و حرفه ای ترین متخصصان و بهترین انتخاب ها؛

- پست هایی شامل اطالعات، آمار و پژوهش ها و...

- پس��ت هایی که به نویس��نده کمک می کنند راه حل مدنظرش را توجیه و به 
مخاطبان در تصمیم گیری کمک کند.

صاحبان کسب وکار همیشه به تعداد پست های روزانه فکر می کنند. صرف نظر از 
اینکه پست شما فیلم، عکس و یا محتوای متنی است، همیشه کیفیت را بر کمیت 
ترجیح دهید. اگر نمی توانید محتوایی ارزشمند که ارائه دهنده ارزش های برندتان و 
پایبند به باالترین کیفیت باشد را آماده کنید، بهتر است هیچ پستی ارسال نکنید. 
برخی از ش��رکت ها ترجیح می دهند تولید محتوا را برون س��پاری کنند تا بتوانند 

به طور مستمر پست هایی باکیفیت داشته باشند.
چگونگی استفاده از فیس بوک برای تبلیغ وبالگ

هر رس��انه اجتماعی مخاطبان خاص خود را دارد. در نتیجه استراتژی شما در 
قبال ارسال پست در هر یک از آنها باید متغیر باشد. هر گاه پستی در وبالگ تان 
ارس��ال کردی��د، با اس��تفاده از روش های زیر به جذب مخاطب��ان هدف در میان 

فالوئرهای حساب فیس بوک تان بپردازید:
- هر پست وبالگ تان را به اشتراک بگذارید. برنامه ای برای ارسال پست مستقیم 
و خودکار از وب سایت به فیس بوک ایجاد کنید و یا تنها لینک صفحۀ وبالگ تان را 

به صفحۀ پروفایل فیس بوک بفرستید.
- پست ها را برای کسانی ارسال کنید که احتماالً آنها را دوست دارند، به اشتراک 
می گذارند و دیدگاه ش��ان را مطرح می کنن��د. از همکاران تان نیز بخواهید چنین 

کنند.
- س��واالت و درخواس��ت هایی را در انتهای متن تان مطرح کنید تا مخاطب به 
ثبت دیدگاه تش��ویق ش��ود. الگوریتم های فیس بوک پست های با مشارکت باال را 

ترجیح می دهند.
چگونگی به اشتراک گذاری پست ها در پینترست

پینترست فضایی چالش برانگیز برای اشتراک گذاری پست های وبالگ تان است، 
چون هر کاربر در ابتدا بدون هیچ مخاطبی ش��روع به فعالیت می کند، اما در گذر 
زمان ارزش��ش را خواهد داش��ت. چرا که کاربران پینترست معموالً به پین کردن 

پست ها متعهدند و اغلب شان آنچه را پین کرده اند، خریداری نیز می کنند.
از طریق مش��ارکت در گروه ها، برای وب س��ایت تان مراجعه کننده ایجاد کنید. 
وقتی حداقل ۱۰ پین را آماده کردید، بیوگرافی خود را نوشتید و آواتاری که برند 
شما را نشان می دهد انتخاب کردید، از مالکان گروه ها درخواست کنید تا شما را 
در یک کامنت، ایمیل و یا پیام خصوصی معرفی کنند. عکس ها را برای تأثیرگذاری 
بیشتر بهینه سازی و یک لینک ارتباطی تهیه کنید تا مخاطبان را مستقیماً به آنچه 

در حال ترویجش هستید، منتقل کند.
استفاده از توئیتر

پروفایل توئیتر شرکت تان را با افزودن آدرس وبالگ کامل کنید، سپس از طریق 
روش های زیر به ترویج وبالگ تان بپردازید:

- وقتی پست تان را ارسال می کنید، یک گزینه »کلیک کنید تا ری توئیت شود« 
در انتهای پست بگذارید تا شانس به اشتراک گذاری پست تان باال رود.

- پس��ت های بلندتان را به چند تکه تقسیم کنید و به وسیله توئیت های کوتاه 
آنها را ترویج دهید.

- نقل قول ه��ای تأثیرگ��ذار توئیت کنی��د تا خوانندگان بدانن��د چه چیزی در 
وب سایت تان پیدا خواهند کرد.

- با استفاده از هشتگ، پست تان را به موضوعات مرتبط متصل کنید.
- در مکالمه با رهبران صنایع مختلف مشارکت کنید تا فالوئر بیشتری پیدا کنید.

وبالگ نویسی و حضور در رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جهت نمایش توانایی ها 
و خدمات برندتان به عموم مردم است. وقتی شما از هردوی آنها استفاده می کنید، 
به طور پیوس��ته مراجعه کنندگان بسیاری را روانه سایت تان کرده اید که بازگشت 

سرمایه زیادی را برای تان به ارمغان می آورند.
theedesign: منبع

نحوه همکاری وبالگ و رسانه های اجتماعی 
یادداشـت

مترجم: امید گوهری
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ام��روزه هم��ه افراد از اهمی��ت فعالیت در ش��بکه های اجتماعی آگاه 
هستند. به همین خاطر اغلب برندها و سلبریتی ها اکانت های رسمی در 
پلتفرم ه��ای مختلف دارند. در این میان برخی از آنها بس��یار موفق تر از 
س��ایرین عمل می کنند. به گونه ای که صدای فعالیت موفقیت آمیز آنها 
همه جا را پر می نماید. اگرچ��ه برای کاربران عادی کمپین های جذاب 
در ش��بکه های اجتماعی نوعی س��رگرمی محسوب می ش��ود، اما برای 
اهالی کس��ب وکار نقش درس هایی برای الگوب��رداری و تجربه موفقیت 
مشابه را دارد. بی شک کمپین های موفق برندهای بزرگ درس های زیاد 
در ح��وزه خالقیت و تحول دنیای تکنول��وژی برای هر فرد عالقه مندی 
دارد، بنابراین اجازه دهید به پنج مورد از برترین کمپین های چند وقت 

گذشته بپردازیم.
1. اسپاتیفای: استفاده از داده های مکانی برای تولید تبلیغات 

مرتبط با نیاز کاربران
یک��ی از ابزارهای مهم طراح های تبلیغات��ی در دنیای امروز اطالعات 
جانبی ش��بکه های اجتماعی در مورد کاربران است. به این ترتیب همه 
ما به راحتی از سلیقه و پسند مخاطب های مان فقط با چند کلیک ساده 
آگاه خواهیم ش��د. در نتیجه به هنگام س��اخت آگهی به خوبی مخاطب 

هدف مان را تشخیص خواهیم داد.
ش��اید در نگاه نخست اس��تفاده از داده های مکانی برای بهینه سازی 
تبلیغات اوج خالقیت یک برند باش��د، با این حال اسپاتیفای در کمپین 
»مرس��ی ۲۰۱۶، تو خیلی عجیب و غریب بودی« پا را از این هم فراتر 
گذاش��ته است. در این کمپین پلتفرم پخش آنالین موسیقی اسپاتیفای 
ب��ا تهیه مش��خصات مکان��ی کاربران اقدام ب��ه ارائه تبلیغ��ات خاص و 

شخصی سازی هر تبلیغ براساس سلیقه مخاطب ها کرد. 
بی ش��ک چنین اقدامی نیازمند اخذ مجوز از کاربران برای دسترسی 
به مش��خصات مکانی ش��ان اس��ت. در غیر این صورت حجم انتقادات و 
نارضایتی ها در عمل یک برند را به خاک سیاه خواهد نشاند. خوشبختانه 
اس��پاتیفای در این زمینه به خوبی عمل کرده اس��ت. ب��ا اخذ مجوز از 
کاربران آنها به ایده خالقانه خود جلوه قانونی و صحیح نیز بخشیده اند. 
آنچه از این کمپین می آموزیم: اس��تفاده از اطالعات برای بهبود نحوه 
تعامل با مش��تریان و افزودن جذابیت به کمپین  تبلیغاتی مان همیش��ه 
یک ایده جذاب محسوب می شود. همچنین در زمین طراحی استراتژی 
بازاریابی نیز در صورت داشتن اطالعات وسیع در مورد مخاطب های مان 
فرآیند جذاب س��ازی کمپین بس��یار راحت تر خواهد شد. در هر صورت 
مخاطب با مش��اهده تبلیغی دقیقا مطابق سلیقه و نیازش دیدگاه بسیار 
جذابی نس��بت به برند ش��ما پیدا خواهد کرد. این امر در زمینه تبدیل 

مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار برندمان نیز تاثیر باالیی دارد. 
2. داو: فعالیت در راستای تعهدات و پاسخگویی به مخاطب ها

داو ب��ه عن��وان یک برند فع��ال در زمینه تولید صاب��ون و محصوالت 
بهداش��تی فعالیت قابل توجهی در ش��بکه های اجتماعی داش��ته است. 
بر این اس��اس برخی از محتوای آنها در جش��نواره های مهم بازاریابی و 
تبلیغات برنده جایزه های مختلف نیز شده است. کمپین های این برند به 
ط��ور معمول در زمینه تقویت دیدگاه مثبت مخاطب، افزایش اعتماد به 
نفس و ستایش زیبایی طبیعی طراحی می شود. به همین دلیل بسیاری 
از مج��الت معتبر مانند نیوی��ورک تایمز از آنها ب��رای ترویج احترام به 

زیبایی طبیعی تقدیر کرده اند.
کمپی��ن »زیبایی طبیعی« برند داو اکنون بیش از یک دهه به عنوان 
نماد این ش��رکت در معرض نمایش است. پرسش اصلی در اینجا نحوه 

تناس��ب این کمپین نسبتا قدیمی با شیوه فعالیت فعلی داو است. پاسخ 
بس��یار س��اده و در عین حال حلقه گم شده بسیاری از برندها در حوزه 

تعامل با مشتریان است: وفاداری به تعهدات.
کمپین #نیازی به الیک نیس��ت، بخشی از پروژه اعتماد به نفس برند 
داو اس��ت. بر این اس��اس آنها برای تقویت روحی��ه و انگیزه زنان جوان 
اقدام به ابهام زدایی نس��بت به زیبایی کاذب در دنیای امروزی می کنند. 
یکی از بخش های جذاب این پروژه مصاحبه با افراد تاثیرگذار در جهان 
و رهب��ران دنیای تجارت اس��ت. به ای��ن ترتیب آنها ب��ا ظاهری کامال 
معمولی بیانگر نکته ای مهم هستند: موفقیت در زندگی نیازمند پیروی 
از الگوی مد و زیبایی رایج نیست. در کنار چنین مصاحبه هایی برند داو 
مقاله های متعددی برای معلم ها، والدین و فرزندان در زمینه مش��کالت 
زیبایی و س��المت تهیه کرده است. به این ترتیب افراد به راحتی نسبت 

به جو کاذب زیبایی در حوزه مد آگاه خواهند شد. 
آنچه از این کمپین می آموزیم: در زمینه بازاریابی و تبلیغات همیش��ه 
داستان سرایی کارساز نیس��ت. گاهی اوقات باید قلم را زمین گذاشته و 
دست به عمل بزنیم. به این ترتیب با فعالیت تان به مخاطب نشان دهید 
ک��ه برای س��المت و وضعیت روحی اش اهمیت قائل هس��تید. این نوع 
فعالی��ت در دنیایی که اغلب برندها فق��ط به جنبه ظاهری ماجرا توجه 

دارند، برگ برنده شما محسوب می شود.
3. َهریز: به چالش کشیدن مردانگی از طریق بازاریابی محتوایی

هریز، برندی مش��هور و پرطرفدار در زمینه تولید لوازم اصالح صورت 
و مراقب��ت از موی آقایان اس��ت. نکته جالب در م��ورد این برند فروش 
محصوالتش به صورت آنالین و از طریق برخی از فروشگاه های منتخب 
اس��ت. ب��ه این ترتیب آنها تصوی��ری ویژه از خود در دنیای س��المت و 

زیبایی ارائه کرده اند. 
یک��ی از اه��داف این برند تبدی��ل فرآیند اصالح ص��ورت به فعالیتی 
لذت بخ��ش و مرتبط برای همه افراد اس��ت. در ای��ن زمینه آنها بر روی 
گزینه مردانگی دست گذاشته اند. برند هریز مردانگی را براساس تعریف 
س��نتی اینگونه بیان کرده است: داش��تن قدرت فیزیکی، عدم توجه به 

احساسات و ناتوانی در درخواست کمک از دیگران.
به طور معمول مقاالت س��ایت رسمی هریز جنبه علمی دارند. بر این 
اس��اس آنها در زمینه ش��یوه های تجربه اصالح س��اده تر و بهتر صورت 
توصیه های فراوانی را بر روی سایت شان قرار داده اند. اگر سری به کانال 
رس��می آنها در یوتی��وب بزنید، محتوای هرچه مرتبط تر با کس��ب وکار 
این برند را مش��اهده خواهید کرد. به عنوان مثال »ش��یوه های مراقبت 
پیش��رفته از م��و« و »چگونه با آرایش��گر خود حرف بزنی��م« از جمله 

ویدئوهای پربازدید این سایت است. 
ش��اید در نگاه نخست هیچ بخش ویژه ای در فعالیت برند هریز وجود 
نداشته باش��د. با این حال مخاطب آنها در ویدئوهای تبلیغاتی، مقاالت 
و پس��ت های شبکه های اجتماعی فقط مردها نیستند. درست اینجاست 
که هنرنمایی برند هریز مش��خص می ش��ود. آنها به خوبی از اس��تفاده 
زنان از محصوالت ش��ان نیز آگاه هستند. به این ترتیب به هنگام تعامل 
با مش��تریان آنها را نیز در یاد دارن��د. این توجه به طیف زنان و عبور از 
مردس��االری به مذاق بس��یاری از مش��تریان این برند و البته گروه های 
فمنیس��تی خوش آمده اس��ت. به همین خاطر آنها بس��یاری از جوایز 
مرب��وط به احترام به حقوق برابر مردان و زنان را در س��ال های اخیر به 

دست آورده اند.
آنچه از این کمپین می آموزیم: داس��تان برندتان را در قالب محتوایی 
جذاب و بی طرف بیان کنید. در اینجا منظور من از بی طرفی عدم تمایل 
به نادیده انگاری گروهی خاص در تبلیغات تان است. به این ترتیب دامنه 
مخاطب های شما هرچه وس��یع تر خواهد شد. اشتباه بسیاری از برندها 

عدم توجه به این نکته و حذف خودکار بس��یاری از مشتریان بالقوه شان 
 Demand Metric اس��ت. براس��اس مطالعه ای از س��وی موسس��ه
مخاطب ها نسبت به مش��اهده محتوای برندهای بی طرف در بحث های 

تبعیض آمیز و فعال بر ضد آنها عالقه بیشتری از خود نشان می دهند.
4. باربیز: جذب افراد کهنسال با تبدیل شدن به تاثیرگذاری 

واقعی در اینستاگرام
محبوب ترین برند تولید عروسک به مانند بسیاری از ما در شبکه های 
اجتماع��ی حضور دارد. با این ح��ال آنها به جای فعالی��ت بازاریابی در 
راستای جذب مخاطب هدف شان یعنی والدین، بچه ها و کلکسیونرها به 
شبکه های اجتماعی به مثابه ابزاری برای جلب نظر افراد کهنسال توجه 
دارند. به این ترتیب در اینجا ش��اهد تغییر س��بک یک برند با مخاطب 
کامال متفاوت هس��تیم. پش��ت این تغییر عمده نیز Mattel به عنوان 

شرکت مادر باربیز قرار دارد.
براس��اس مطالع��ه برن��د Mattel اف��راد کهنس��ال مایل ب��ه هدیه 
اس��باب بازی هایی که بیانگر معنایی خاص اند، به فرزندان و نوه های شان 
هس��تند. بر این اس��اس برای جذب این بازار بالقوه برند باربیز شروع به 
تغییر جلوه برندش در کنار فعالیت برای جلب رضایت مشتریان ثابتش 
کرد. اگر اخیرا از مش��اهده اس��باب بازی هایی با محوریت اهمیت ازدواج 
برابری های جنس��یتی و دیگر مباحث اجتماع��ی در کمپین های باربیز 
تعجب کرده اید، با آگاهی از تغییر اس��تراتژیک آنه��ا در زمینه ورود به 

بازاری تازه دیگر متعجب نخواهید بود.
با مش��اهده تصاویر برند باربیز در اینستاگرام اسباب بازی های مشهور 
ای��ن برند را در موقعیت های کامال واقعی مش��اهده خواهیم کرد. چنین 
اقدام��ی به باربیز فرصت خل��ق موقعیت های کامال متفاوت نس��بت به 
جلوه س��نتی اش را می دهد. در حقیقت با این کار باربیز فرصت نمایش 
مش��کالت اجتماعی در قالب موقعیت های خالقانه با اسباب بازی هایش 

را پیدا کرده است.
آنچه از این کمپین می آموزیم: در هر کس��ب وکاری که باش��یم، هنر، 
جامعه و مسائل روز باید در اولویت مان باشند. به این ترتیب با بازنمایی 
آنها فرصت جلب نظر طیف وس��یع تری از مخاطب ها را خواهیم داشت. 
در اینج��ا هدف فقط افزایش فروش نیس��ت، بلکه معرف��ی برندمان به 

عنوان شرکتی دغدغه مند در حوزه جامعه و مشکالت جاری است.
5. شیسیدو: موفقیت با به اشتراک گذاری ویدئوهای بسیار کوتاه 

و به یاد ماندنی
شیس��یدو یک ش��رکت تولید لوازم آرایشی و بهداش��تی ژاپنی است. 
تخص��ص آنها در تولید و ف��روش محصوالت فوق حرف��ه ای مراقبت از 
زیبایی و آرایش اس��ت. در اینجا شعار آنهاست که برای شان موفقیت به 
بار آورده: »توس��عه نوآوری در زمین��ه زیبایی با احترام به اصول زیبایی 

سنتی ژاپنی.«
ای��ن برند به خوب��ی به اصول زیبای��ی اصیل ژاپن��ی در فعالیت های 
بازاریاب��ی و تبلیغاتی اش وفادار مانده اس��ت. به این ترتیب با مش��اهده 
پس��ت های این برند در ش��بکه های اجتماعی و به ویژه اینس��تاگرام با 
بسیاری از المان های هنری و زیبایی سنتی فرهنگ ژاپن مواجه خواهید 
ش��د. جالب اینکه تمام این ویدئوها بس��یار کوتاه هس��تند. اگرچه این 

کوتاهی به هیچ وجه جلوه ماندگار آنها را خدشه دار نمی کند.
آنچ��ه از این کمپین می آموزیم: ویدئوه��ای کوتاه در عصر جدید مزیت 
مهمی برای برندها در حوزه بازاریابی و تبلیغات به حساب می آیند. اگر مایل 
به پیروی از الگوی برند شیسیدو هستید، هرگز ویدئوهای تان را طوالنی تر 
از ۶۰ ثانیه طراحی نکنید. مزیت اصلی ویدئوهای کوتاه عالوه بر س��هولت 
بارگذاری در شبکه های اجتماعی عالقه بیشتر مخاطب به تماشای آنهاست.
hootsuite: منبع

5 برند موفق در بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر پلتفرم های اجتماعی کدامند؟

درس هایی از برندهای موفق در شبکه های اجتماعی

    Hootsuite به قلم: کایلین ُچنگ طراح تبلیغاتی در موسسه
ترجمه: علی آل علی    

کاهش هزینه ها و افزایش بازدیدکننده با 
تبلیغات گوگل 

 SKAG احتم��االً راجع به تجارت الکترونیک که ب��ا نام مخفف
ش��ناخته می شود چیزهایی ش��نیده اید، اما نمی دانید معنای دقیق 

آن چیست.
اگر به دیکشنری Urban مراجعه کنید، SKAG را زن غیرجذاب 
 SKAG .ترجمه کرده  است که به مقصود ما در این متن ارتباطی ندارد
یک امر بسیار جذاب است و می تواند به شدت کارایی تبلیغاتی شما را 
افزای��ش دهد. SKAG مخفف عبارت گروه تبلیغاتی تک کلیدواژه ای 

)Single Keyword Ad Group( است.
براس��اس نوشته کالینت بوس��ت)KlientBoost(، SKAG ها 
یک��ی از قوی ترین س��اختارها برای تبلیغات کلمه ای هس��تند. نیل 
Entrepreneur.ش��رکت کننده در س��ایت ،)Neil Patel(پاتل

com  و یکی از متخصصان بازاریابی نوش��ته است »من با ساختن 
یک��ی از این تبلیغات کلمه ای گوگل فروش خود را بس��یار افزایش 
 Sam(  اشاره دارد. سام اوون SKAG دادم«. این گفته او کاماًل به
Owen(از ش��رکت تبلیغات کلیکی هیرو )Hero( با اس��تفاده از 
SKAG ها، هزینه های خ��ود را برای هر بازدیدکننده تا ۵۰درصد 

کاهش و تعداد بازدیدکنندگان خود را ۱۰۶درصد افزایش داد.
در اینج��ا به ش��ما نش��ان می دهی��م تبلیغات کلم��ه ای چگونه 

کسب و کارتان را متحول می کنند.
عملکرد

مقدمه این فرضیه بس��یار س��اده اس��ت. به جای دسته بندی ۱۵ 
کلمه کلیدی با دو یا س��ه نسخه تبلیغاتی متنوع، یک کلمه  کلیدی 
را تنها به یک نسخه تبلیغاتی اختصاص بدهید، به  طوری  که عنوان 

تبلیغ با کلمه  کلیدی به صورت کامل مطابقت داشته  باشد.
بنابرای��ن زمانی که برای هر یک از کلمات کلیدی ش��ما در گوگل 
جست وجویی انجام می شود، متن تبلیغاتی تان کاماًل با چیزی که برای 
آن جست وجو شده  است مطابقت دارد. این مسئله امتیاز ارتباط شما 
را افزایش )نگران نباش��ید؛ راجع به امتیاز ارتباط در ادامه توضیح داده 
شده است( و در درازمدت هزینه های پرداختی شما را کاهش می دهد. 
همچنی��ن با SKAG هزینه های مرب��وط به کلمات کلیدی بهتر 
مدیریت می شوند زیرا به راحتی می توانید تغییراتی ایجاد و بودجه 

خود را برای هر گروه تبلیغاتی تنظیم کنید.
بیایید فرض کنیم شما کیف پول های چرمی سفارشی می فروشید. 
ب��ه ازای اف��راد مختل��ف، روش ه��ای متفاوتی برای جس��ت وجوی 
محصول ش��ما وجود دارد. با اختصاص نسخه تبلیغاتی خود به یک 
کلمه کلیدی و مطابقت کامل متن تبلیغ با مورد جست وجو، امتیاز 

ارتباط شما افزایش پیدا می کند.
توج��ه کنی��د »کیف پ��ول چرمی سفارش��ی« در عنوان نس��خه 
تبلیغاتی ش��ما گنجانده شده  اس��ت و وقتی شخصی متوجه تطابق 
کامل عبارت جس��ت وجو و عنوان ش��ما می ش��ود، روی آن کلیک 

می کند و همین به افزایش تعداد کلیک ها منجر می شود.
کلمات کلیدی

کیف پول + چرمی + سفارشی
»کیف پول چرمی سفارشی«
]کیف پول چرمی سفارشی[ 

نسخه تبلیغ
ب��رای »کیف پول چرمی ساخته ش��ده در آمریکا« ش��ما باید یک 

گروه کلمه کلیدی دیگر به شکل زیر بسازید:
کلمات کلیدی

چرم + کیف پول + ساخته شده + در + آمریکا
»کیف پول چرم ساخته شده در آمریکا«
[کیف پول چرم ساخته شده در آمریکا]

نسخه تبلیغاتی
بیایی��د فرض کنیم گروهی از SKAG های ش��ما بیان می کنند 
کیف  پول ها سفارشی ساخته شده اند. اگر یکی از آن کلمات کلیدی 
مقدار بس��یاری از بودجه ش��ما را مصرف کرد ام��ا بازخورد خوبی 
نداش��ت، به راحتی تبلیغ را متوقف می کنی��د. به همین طریق اگر 
کلمه ای کلیدی داش��تید که بسیار خوب بازخورد داشت، می توانید 

بودجه خود را برای آن به همان میزان تنظیم کنید.
شروع کنید

برای جس��ت وجوی چ��رم الری )کس��ب و کاری فرضی که برای 
این مقاله س��اخته شده اس��ت( هزاران عنوان وجود دارد. پیشنهاد 
 SKAG من برای افرادی که تازه شروع کرده اند این است که پنج
درست کنند تا تفاوت میان سرعت کلیک ها و کیفیت آنها را بررسی 
کنند. زمانی می رسد که ش��ما هزاران کلمه کلیدی متفاوت اضافه 
می کنید و تغییر نس��خه تبلیغاتی برای هر کلمه کلیدی پیچیده تر 

می شود.
اگ��ر بر روی هزاران محصول متف��اوت تبلیغ می کنید و به دنبال 
یک کلمه کلیدی پیش��رفته هستید، به شما پیشنها می کنم به یک 
شرکت تبلیغات کلیکی مراجعه کنید. گوگل تعداد زیادی همکار در 

این زمینه  دارد و شما می توانید یکی از آنها را پیدا کنید.
اهمیت امتیاز کیفیت

هر متخص��ص تبلیغات کلمه ای می داند ک��ه امتیاز کیفیت برای 
رسیدن به نتیجه خوب در تبلیغات کلمه ای حیاتی است.

به عقیده کمپانی ورداس��تریم)WordStream(، امتیاز کیفیت 
یک رتبه بندی اس��ت که توس��ط گوگل انجام می شود و به کلمات 
کلی��دی و تبلیغ��ات کلیکی ش��ما بس��تگی دارد. در نتیجه تعداد 
باالی کلی��ک و هزینه کمتر امتیاز کیفی باالیی به دس��ت می آید. 

فاکتورهای متفاوتی برای افزایش امتیاز کیفی وجود دارند:
• سرعت کلیک

• ارتباط هر کلمه کلیدی با گروه تبلیغاتی خودش
• کیفیت صفحه ورودی و ارتباط آن

• ارتباط متن تبلیغات
• عملکرد پیشینه تبلیغات کلمه ای برای آن کاربر

ه��ر کلمه کلیدی می تواند به ش��ما برای افزای��ش کلیک چه در 
ارتب��اط با کلم��ه کلیدی و چه مت��ن تبلیغ کمک کن��د. این روند 
می تواند باعث افزایش تبلیغات کلیکی ش��ما شود و بازی را به نفع 

شما تغییر دهد.
entrepreneur: منبع

مترجم: امید گوهری

چهار شنبه
29 آبان 1398

شماره 1434



ایستگاهبازاریابی

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اگ��ر زمان و پول خود را صرف س��اخت یک وب س��ایت بس��یار زیبا 
می کنی��د، اما توجهی به رتبه جس��ت وجو ندارید، ب��دون اینکه متوجه 
باش��ید در حال از دست  دادن سرمایه خود هس��تید. اگر وب سایت شما 
با کمبود ترافیک روبه رو اس��ت، استخدام یک شرکت بهینه سازی موتور 
جس��ت وجو )SEO( می تواند تغییرات چش��مگیری را برای شما ایجاد 

کند. 
SEO مراحل اولیه برای پیداکردن یک شرکت

تعریف SEO چندان آسان نیست و دلیل اصلی اش این است که هدفی 
غیرثابت از روش های بهینه سازی وب سایت  است که باعث افزایش رتبه 
در نتایج جست وجو می شود. این فرآیند دارای تاکتیک های بسیار است 
که ش��امل به وجود آوردن پیوند ورودی )بک لینک( پیچیده می ش��ود و 
باعث خواهد ش��د طراحی وب سایت برای استفاده بازدیدکنندگان ساده 
باشد، محتوای اطالعاتی آن به صورتی پیوسته به روزرسانی شود و عالوه 

بر توجه به نیاز مخاطبان، رتبه جست وجوی اینترنتی نیز باال رود.
اس��تخدام آژانس SEO مناس��ب می تواند یک فرآیند طاقت فرس��ا و 
طوالنی باشد، زیرا شما باید درک کاملی از قدرت ها، ضعف ها، فرصت ها 
و خطر های وب سایت داشته باشید. اگر در مورد چگونگی سودمند بودن 
SEO درک کاملی ندارید، جمع آوری اطالعات احتماالً مشکل خواهند 

بود.
یک ش��رکت SEO حرفه ای می تواند حجم ترافیک شما را به میزان 
بس��یار زیادی افزای��ش دهد و در نتیجه به س��ود ماهانه چش��مگیری 
بینجامد. از طرف دیگر، یک ش��رکت غیرحرفه ای و کم تجربه، می تواند 
ترافیک جست وجوی فعلی وب سایت را کاهش دهد و رتبه شما را بیش 

از پیش پایین آورد. 
قبل از شروع فرآیند پیدا کردن یک آژانس خوب SEO، انجام کارهای 
پیش نیاز ب��رای درک دقیق چگونگی کمک کردن SEO به وب س��ایت 
ش��ما حائز اهمیت اس��ت. رقبای ش��ما چه کس��انی هس��تند؟ اهداف 
کوتاه مدت و بلند مدت عملکرد وب سایت شما چیست؟ چگونه موفقیت 
را اندازه گیری می کنید؟ دانس��تن اهداف و مدیریت توقعات در انتخاب 

شرکت متناسب با نیازهای تان به شما کمک خواهد کرد.
متأس��فانه، اطالع از اهداف و توقعات به تنهایی برای فرآیند استخدام 
یک شرکت SEO کافی نیس��تند. پرسیدن سوال های درست در طول 
فرآیند ارزیابی برای جمع آوری اطالعات خوب در مورد ش��رکت کمک 
خواهد کرد و منجر به یک تصمیم گیری مناسب تجاری هنگام استخدام 
شرکت مورد نظر خواهد شد. در ادامه این مقاله به چهار سوال اصلی که 

باید از شرکت SEO پرسیده شود، اشاره خواهیم کرد.
سوال 1: سابقه شرکت چیست و موفقیت را چگونه ارزیابی 

می کند؟
زمانی که فرآیند ارزیابی یک ش��رکت را آغاز می کنید، سوال اول باید 
در مورد سابقه شرکت در فضای آفالین و آنالین باشد. این شرکت چند 
سال به فعالیت مشغول است؟ حتی اگر شرکت تازه تأسیسی باشد، باید 
توانایی اش��اره به پروژه های موفق و تجربه تیمی خود را داش��ته باشد. 
دریافت توضیح��ات مؤثر و نتیجه محور کمپین ه��ای SEO، در زمینه 
به دس��ت آوردن درک مناسب از چگونگی سودمندی این شرکت به شما 

کمک خواهد کرد.
بزرگ ترین چالش هایی که ش��رکت در س��ال آخر با آن روبه رو ش��ده 
است، چیس��ت؟ اهمیت پرسش این سول آن است که به شرکت اجازه 
خواهد داد میزان انعطاف پذیری و تطبیق خود را به ش��ما نشان دهد و 
این یک مهارت بسیار مهم در صنعت SEO قلمداد می شود. این سوال 
همچنی��ن به برقراری اعتماد متقاب��ل در طول فرآیند توضیحات کمک 
خواهد کرد. اگر ش��رکت توانایی ارائه توضیحات درباره تجربه شرایطی 
مانند مشکالت ایندکسینگ )Indexing( موتور جست وجو، مشکالت 

مرتبط با سرور، مشکالت محتوای تکراری و مشکالت فیلترشدن اسپم ها 
را داش��ته باش��د، انعطاف پذیری و یکپارچگی خود را نشان خواهد داد. 
عکس این اتفاق یک نشانه هشدار خواهد بود. مشکالت پیش بینی نشده 
همواره اتفاق خواهند افتاد و صنعت SEO از این قضیه مستثنی نیست. 
اگر آژانس هیچ گونه مشکل اساسی را تجربه نکرده باشد، احتمال اینکه 
شرکتی بی تجربه و توانایی افزایش ارزش برای وب سایت شما را نداشته 

باشد، بسیار زیاد است. 
به صورت کلی، اگر یک ش��رکت SEO در حال رش��د باشد، احتماالً 
به این خاطر اس��ت که نتایج مناس��بی را برای مشتریان فعلی و جدید 
به دست آورده و میزان تقاضای کارمند و درآمد آنها را افزایش داده است. 
اگ��ر میزان کار و درخواس��ت نیروی کمکی یک ش��رکت رو به افزایش 

باشد، احتماالً کارها به خوبی پیش می روند.
اهداف ش��رکت SEO چه هس��تند؟ اگر شرکت به هیچ یک از اهداف 
کوتاه و یا بلند مدت خود نرس��یده باشد، اما تالش خود را برای رسیدن 
به این اهداف به کار بگیرد، نشانه ای مثبت است. عدم توانایی برای انجام 
فعالیت به منظور رسیدن به اهداف، یک پرچم قرمز به حساب می آید.

سوال 2: میزان تجربه تیم SEO چقدر است؟ 
اگر SEO یک هدف غیرثابت باش��د، ش��ما به فردی نی��از دارید که 
تغیی��رات را برای ش��ما ایجاد کند. ش��ما یک گ��روه باتجربه و با دانش 
و مهارت ه��ای ب��اال را می خواهید، بنابراین باید از می��زان تجربه تیم و 

چگونگی روش های کاری آنها باخبر شوید. 
بازاریاب��ی دیجیت��ال وSEO مهارت هایی هس��تند که بای��د همواره 
به روزرس��انی ش��وند، زی��را این صنعت پیوس��ته در حال تغییر اس��ت. 
صرف نظر از بزرگی تیم، درک مهارت های افرادی که بر روی پروژه شما 
کار خواهن��د کرد در تصمیم گیری برای انتخاب یک آژانس مؤثر خواهد 
ب��ود. متخصصین SEO باتجربه در صنف ش��ما و یا صنف های نزدیک، 
احتمال موفقیت تان را افزایش خواهند داد. تجارت ش��ما محلی است یا 
بین المللی؟ شما باید به دنبال شرکتی باشید که تجربه اندازه بازار هدف 

شما را داشته باشد.
از شرکت در مورد زمینه های به خصوصی که افراد تیم SEO در آن 
تجربه دارند بپرسید. شما به یک شرکت نیاز دارید که متخصصینش در 
زمینه کاری خود مهارت بس��یار باالیی داشته باشند؛ برای مثال فردی 
با تجربه باال در زمینه استراتژی محتوا. شما نباید به دنبال شرکت هایی 
بروید که افراد خود را برای تخصص در تمامی زمینه ها تشویق می کنند، 
زیرا عمل آنها به این مفهوم خواهد بود که افراد تیم در تمامی زمینه ها 

معمولی هستند.
سوال 3: آیا  شرکت سبد پروژه های موفقی دارد؟ 

هنگامی که س��بد پروژه های یک ش��رکت را بررس��ی می کنید، درک 
موفقیت ه��ا و چگونگی رس��یدن به آنها حائز اهمیت اس��ت. اهدافی که 
مشتری به دنبال آن بوده است، چیست؟ از چه استراتژی هایی استفاده 
شده و چگونه موفقیت به دست آمده است؟ آیا هدف آنها کلیدواژه های 
رقابتی بوده اس��ت یا تنها وب سایت مشتری را بهبود داده اند؟ آیا تمرکز 
آنها بر اس��تراتژی محتوا بوده است؟ اینها س��واالتی هستند که شرکت 
باید قادر به پاس��خگویی به آنها باش��د و داده های موردنیاز برای استناد 
را ارائه کند. ش��رکت باید توانایی اشاره به نشانه های عملکردی کلیدی 
که نش��ان از بازده وب س��ایت، مانند افزایش فروش و یا تماس ها دارد را 

داشته باشد.
عالوه بر آن، یک سبد پروژه خوب باید شرکت را قادر سازد تا بتواند از 
چگونگی استفاده از استراتژی های موفق برای بهبود وب سایت شما دفاع 
کند. در چه کاری از این اس��تراتژی استفاده کردید و چرا در این پروژه 
نیز موفق خواهد بود؟ آنها چگونه موقعیت به خصوص ش��رکت شما در 
 SEO بازاریابی را در استراتژی پیشنهادی خود لحاظ کرده اند؟ شرکت
باید قابلیت توضیح و توجی��ه چگونگی تأثیرگذاری تغییرات کوچک بر 
روی وب س��ایت ش��ما را که منجر به افزایش ترافی��ک و همچنین رتبه 

جست وجو می شود داشته باشد.

اگر یک ش��رکت در زمینه ارائ��ه توضیحات در مورد چگونگی افزودن 
ارزش SEO برای مش��تریان به س��ختی بیفتد و یا جزییات ارائه ش��ده 
توس��ط آنها گنگ باش��د، پیشنهاد ما به شما این است که به دنبال یک 
ش��رکت بهتر باش��ید. با در نظرگرفتن گزینه های دیگر، در وقت، پول و 

زمان خود صرفه جویی خواهید کرد.
سوال 4: شرکت SEO در چه صنف هایی فعالیت کرده است؟

در بهترین حالت، ش��رکت SEO که به دنبال اس��تخدام آن هستید، 
باید در صنف شما فعالیت کرده باشد. استراتژی های بازاریابی دیجیتالی 
و SEO می توانند در صنف های متنوع بس��یار متفاوت باشند. استخدام 
ش��رکتی که از صنف و بازار SEO ش��ما درک مناس��بی داشته باشد، 

بسیار مهم است.
برای مثال، یک فروش��گاه اینترنتی لوازم ماش��ین )وب سایت یک( و 
یک وب س��ایت متمرکز بر فروش نرم افزار حس��ابداری )وب سایت دو( با 
وجود فعالیت اینترنتی برای فروش محصوالت، نیازمند اس��تراتژی های 
متفاوتی در زمینه SEO هس��تند. هدف اصلی SEO در وب سایت یک 
می تواند رتبه برای تعداد مش��خص اجزا باشد. اولویت های وب سایت دو 
بر روی نام نویس��ی بازدیدکنندگان برای استفاده رایگان از نرم افزارها در 

یک برهه مشخص متمرکز است.
اس��تراتژی وب سایت یک نسبتاً س��اده، اما وب سایت دو نیازمند یک 
اس��تراتژی پیچیده تر SEO اس��ت. کلید همکاری در وب سایت دو باید 
واضح و مختصر و فرم مورد نیاز نیز باید س��اده و کوتاه باش��د. وب سایت 
یک نیازمند رتبه بندی برای س��ازندگان قطعات و تعداد قطعات اس��ت، 
ام��ا وب س��ایت دو نیازمن��د محت��وای متقاعد کننده برای نام نویس��ی 
بازدیدکنندگان نرم افزار است. به صورت خالصه، صنف، موقعیت بازار و 
شخصیت منحصربه فرد شرکت شما، استراتژی SEO را مشخص خواهد 
کرد. ش��رکت SEO استخدام شده باید از صنف و کارهای موردنیاز برای 

موفقیت وب سایت شما مطلع باشد. 
تحقیقات بیشتر

 SEO ش��ما احتماالً مراحل متعددی را هنگام استخدام یک شرکت
پش��ت سر خواهید گذاشت تا کاندیداهای خوب را از بد جدا کنید. شما 
بای��د به فرآیند ارزیابی همانند اس��تخدام یک کارمند جدید نگاه کنید. 
بررس��ی س��ابقه، منابع تخصصی و یک مصاحبه باید به عنوان جزئی از 

فرآیند صورت گرفته باشد.
طبیعتاً جس��ت وجوی نام آنه��ا در گوگل، بینگ و دیگ��ر موتورهای 
جس��ت وجو یک ایده هوشمندانه است. اگر یک شرکت SEO نظر شما 
را جلب کرده باش��د، نام��ش را در طول فرآیند تحقیقات، جس��ت وجو 
کرده ای��د. رتبه ای که آنها در جس��ت وجوی ش��ما به دس��ت می آورند 
 SEO می توان��د یک ایده کلی از خدمات آنها به ش��ما ارائ��ه دهد. اگر
در وب س��ایت آنها خوب نیست، چه تضمینی برای کارکرد بهترشان در 

وب سایت شما وجود دارد؟
تحقیق��ات آنالین همچنی��ن ایده هایی را در مورد مه��ارت مدیریت 
 )Online Reputation Management Skills( ش��هرت آنالین
آنها به ش��ما ارائ��ه خواهد کرد.  نظرات مثبت ب��ر روی yelp، گوگل و 
فیس ب��وک نش��ان می دهند که ش��هرت و آوازه ش��رکت آنها در فضای 
آنالی��ن برای ایش��ان مهم بوده اس��ت و احتماالً در پروژه ش��ما نیز به 
همی��ن ترتیب فعالیت خواهند ک��رد. از طرف دیگر، با وجود اینکه هیچ 
ش��رکتی نیس��ت که حداقل یک نظر منفی در مورد آن وجود نداش��ته 
باشد، ش��بکه های اجتماعی به روزرسانی نشده، تعداد بسیاری از نظرات 
منف��ی و یا عدم وجود نظرات به ص��ورت کلی، پرچم قرمزی را در مورد 

این شرکت به شما نشان می دهند.
در نهایت، هنگامی که به دنبال یک ش��رکت SEO هس��تید، سواالت 
خ��ود را قبل از ش��روع فرآیند اس��تخدام آماده کنید. اس��تانداردهای 
اس��تخدامی خود را براساس نیازهای شرکت و صنف خود قرار دهید. با 
استفاده از این اس��تانداردها، احتمال به دست آوردن نتایج موفقیت آمیز 

بسیار زیاد خواهد بود.

قبل از انتخاب یک شرکت برای SEO  این 4 سوال را بپرسید

مترجم: اشکان کوشش

5 قانون بازاریابی محتوایی در تبادل میان 
کسب وکارها 

اگر ش��ما در یک ش��رکت B2B کار می کنید )ش��رکتی که تجارت آن در 
تبادل با س��ایر ش��رکت ها ش��کل می گیرد(، به احتمال ۹۱درصد از بازاریابی 
محتوا به عنوان اس��تراتژی اصلی تان بهره می برید. با این حال، تنها ۲۴درصد از 

شرکت های B2B بازاریابی محتوایی خود را رضایت بخش می دانند. 
اگر ش��ما نیز از آن دسته ش��رکت های B2B هستید که در حوزه بازاریابی 

محتوا به اطالعات راهبردی نیاز دارند، این مقاله به شما کمک خواهد کرد.
در مقایسه با B2C )تبادلی که میان مشتریان و شرکت ها شکل می گیرد(، 
محت��وای بازاریابی B2B سرراس��ت به نظ��ر نمی آید. برای مث��ال، یک برند 
بهداش��تِی مراقبت از مو را در نظر بگیرید که گستره وسیعی از شامپوها را در 
داروخانه ها به فروش می رساند. همگی ما شامپو خریداری کرده ایم و تصور نوع 
محتوایی که برای یک مصرف کننده دائمی می تواند جالب باشد، برای مان سخت 
نیست. اما اگر شما مدیر بازاریابی در همان شرکت بهداشتی مراقبت از مو باشید 
چطور؟ اگر مجبور باشید خریدار اصلی در داروخانه زنجیره ای را متقاعد کنید 

که شامپوهای شما را در داروخانه اش بفروشد چطور؟ 
این مورد دقیقاً مصداق بازاریابی B2B اس��ت که در آن قضایا پیچیده تر از 

B2C خواهد بود، اما به آن سختی که شما تصور می کنید نیز نیست. 
در رابطه ب��ا بازاریابی محتوایی در B2B، پنج نکت��ه وجود دارد که درنظر 

گرفتن آن ها کمک شایانی در رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد کرد. 
این پنج مورد به شرح زیر هستند:

1. مشتریان شما در بازاریابی B2B از جنس خود شما هستند
فعالیت ش��رکت های B2B فراتر از فروختن صرفاً یک یا دو ش��امپو است. 
مب��ادالت خرید در محصوالت و خدمات B2B اغلب پیچیده، گران، تکنیکی 
و سفارشی هس��تند. این بدان معناس��ت که فرآیند بازاریابی و فروش در این 

شرکت ها پیچیده، طوالنی و تجارت محور است. 
مشتریان B2B نیز در مثال شامپو مانند مشتریان B2C از جنس خود شما 
)انسان( هستند. به طور قطع، پیشنهاد شما در هر دو حالت یکسان نخواهد بود، 
اما همچنان به یک شخص حقیقی ارائه می شود. چه چیز سبب می شود افراد 
حقیقی بخواهند پول شان را صرف محصول شما کنند؟ داستان ها، احساسات، 

اعتبار و ارزش.
چه شما در پی ارتقای تکنولوژی پرداخت اینترنتی باشید، چه سرمایه گذاری 
در کس��ب وکارتان، در هر دو حالت محتوا باید یک داس��تان قانع کننده درباره 

برندتان و ارزشی که به مخاطب القا می کند، داشته باشد.
روش دیگری که موجب جلب نظر مش��تری در B2B می شود، به کارگیری 
محتوای تعاملی ا ست. محتوای تعاملی ممکن است انسانی ترین نوع محتوا باشد. 
این روش صرفاً یک صفحه نمایش آماری و یا نمایش فیلم یک طرفه نیس��ت. 
محتوای تعاملی، مخاطب را به چالش می کش��د و درگیر می س��ازد. همچنین 
کنج��کاوی او را تحریک و کمک می کند خود را بخش��ی از برند ش��ما بداند. 

درنهایت تمامی این موارد منجر به فروش بیشتر محصول شما می شوند.
2. در فرآیند خریدهای B2B تصمیم گیرنده های بسیاری 

وجود دارند
 B2B تنها بر پایه کسب رضایت یک نفر نیست. در مؤسسات B2B بازاریابی
به طور میانگین ۶ الی ۷ تصمیم گیرنده نقش دارند. تمامی این افراد باید برای 
خرید محصول یا خدمات ارائه ش��ده ش��ما قانع شوند. برای بازاریابان محتوایی 

B2B این مورد یک چالش و همچنین فرصتی ویژه فراهم می کند. 
بای��د درنظر بگیرید که چه ن��وع محتوایی بهترین تأثی��ر را برروی هر یک 
از تصمیم گیرن��دگان ایجاد می کند. برای مثال، مدیر تولید بیش��تر متمایل به 
ش��نیدن ویژگی ها و فواید فنی اس��ت. برای مدیر مالی کیفیت محصول شما 
در عین به صرفه بودن مالی مد نظر اس��ت. فرمت های محتوای بسیار متعدد و 
پلتفرم های توزیعی متفاوتی وجود دارند. بازاریابی محتوایی فرصت مناس��بی 
برای آزمایش این فرمت ها و پلتفرم ها جهت ساخت یک استراتژی B2B است 

که محتوای خاص آن تصمیم گیرندگان مختلف را متقاعد سازد.
3. به خاطر بسپارید که پروسه خرید مشتریان B2B زمان بر 

است
خرید در مبادالت B2B طی یک شب اتفاق نمی افتد و برخالف B2C، در 
این روش خرید ناگهانی وجود ندارد. عالوه بر این، مبادالت B2B غالباً هزینه بر 
هستند و از این رو جای تعجب نیست که از تولید تا فروش ممکن است ماه ها 

زمان صرف شود. 
ط��ی این پروس��ه، محت��وای بازاریاب��ی، بهترین ناجی شماس��ت. متحوای 
خوش س��اخت می تواند مانند قیف خریداران را هدایت کند و آن ها را در نهایت 

به خرید متمایل سازد. 
طبق یک مطالعه، تقریباً نیمی از بازاریابان محتوا در B2B به طور اختصاصی 
برای س��ه تا پنج مرحله از خرید تولید محتوا می کنند. مس��ئولیت کلیدی هر 
بازاریاب محتوای B2B، تعریف نقاط کلیدی و هدف گرفتن مخاطبان در طول 

پروسه خرید و توسعه محتوای متقاعد کننده است.
4. به مشتریان خود درک عمیقی از محصول تان بدهید

باتوجه به پیچیدگی تصمیم گیری در پروس��ه خرید B2B، مش��تریان نیاز 
به بررس��ی حجم زیادی از اطالعات برای رس��یدن به مرحله خرید دارند، اما 
این بدان معنی نیست که آن ها را با بروشورهای بازاریابی که صرفاً متمرکز بر 
تجارت شما هس��تند و یا لیست های طوالنی و خسته کننده ویژگی ها و فواید 

محصول تان مواجه کنید.
اگرچه مش��تری خرید یا عدم خرید محصول را بررسی می کند، موضوع تنها 
خود محصول نیس��ت؛ بلکه کمکی  است که محصول و یا راه حل شما به آن ها 
ارائه می دهد. آیا محصول تان فروش آن ها را افزایش می دهد؟ آیا راه حل ش��ما 
سبب س��وددهی کسب وکار آن ها می ش��ود؟ اگر چنین است، چطور و به چه 

میزان؟
این درواقع نوعی اطالعات الهام بخش در خرید اس��ت که ش��ما نیاز به ارائه 
آن ها دارید و بازاریابی محتوایی B2B راهی برای انجام این  کار است. بسیاری 
 B2B از انواع بازاریابی محتوای طوالنی وجود دارند که می توانید در استراتژی
به کار گیرید؛ مانند کتاب های اینترنتی و سری فیلم های مرتبط. به طور خالصه 
می توان گفت که این روش جواب می دهد. محتوای طوالنی که فضای بیشتری 
را برای توضیح مبس��وط و عمیق تر به کار می گیرد، س��بب افزایش نرخ خرید 

می شود.
5. با در نظر گرفتن عالیق، مخاطب B2B را جست وجو کنید

یک تفاوت کلیدی میان بازاریابی B2C و B2B در مش��تریان بالقوه است. 
اگر محصولی که می فروش��ید شامپو باشد، جامعه مخاطب شما وسیع خواهد 
بود، زیرا همه افراد سر خود را می شویند. در مقابل اگر سعی دارید تا یک پکیج 

نرم افزاری در حوزه IT را بفروشید، جامعه مخاطبتان محدودتر خواهد شد. 
اما صرفاً کوچک بودن جامعه مخاطب به معنای دشواری در پیدا کردن آنان 
نیست. بس��یاری از پلتفرم های توزیعی مانند شبکه های اجتماعی، موتورهای 
جست وجو، شبکه های محلی تبلیغات و ابزارهای پیشرفته برای گرفتن مخاطب، 
به ش��ما کمک می کنند جامعه هدف خود را از طریق یک س��ری پارامترهای 

خاص بیابید. 

چهار شنبه
29 آبان 1398
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نکات مدیریتی فیلم کارآموز

این فیلم محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی نانسی مایرز و با بازی 
س��تارگانی نظیر رابرت دنیرو و آنا هاتاوی اس��ت. داستان آن نیز در 
رابطه با فردی بازنشس��ته است که از دست دادن همسر و موقعیت 
شغلی وی را کامال خسته نموده و همین امر باعث می شود تا دوباره 
به عنوان کارآموز وارد یک ش��رکت ش��ده و در این بین به مدیر آن 
که کامال تعادل کار و زندگی ش��خصی خود را از دس��ت داده است، 
کمک بس��یاری می کند. بدون ش��ک این فیلم به علت پرداختن به 
زندگ��ی یک مدیر ج��وان و تقابل وی با فردی باتجربه، حاوی نکات 
ارزشمند بسیاری خواهد بود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

1-به دنبال یادگیری از افراد باتجربه تیم خود باشید 
در ابتدا شاهد این هستید که هیچ کس در شرکت چندان توجهی 
به فرد بازنشس��ته نش��ان نداده و آن ها به این امر باور دارند که وی 
متعلق به نسلی می باشد که ابدا به درد حال حاضر نمی خورد. با این 
حال با جلو رفتن داس��تان، متوجه این امر خواهید ش��د که وی به 
علت تجربه و کار کردن در همین مکان که قبال دفتر ش��رکت قبلی 
وی بوده اس��ت، دیدگاه هم��گان را تغییر داده و فردی حیاتی برای 
ش��رکت تبدیل می ش��ود. همچنین وی نه تنها به مدیر بلکه تقریبا 
تمامی افراد تیم ش��رکت کمک می نماید تا به س��طحی حرفه ای تر 

نزدیک شوند.
نکته مدیریتی: همواره در شرکت خود فردی باتجربه را استخدام 
ک��رده و به دنبال ایجاد فضایی ب��رای تعامل تجربیات و توانایی های 
خود باش��ید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که کمک گرفتن از 
س��ایرین ابدا به معنای ضعف نخواهد بود. به همین خاطر یادگیری 

خود را در هیچ سطحی متوقف نسازید.
2-جایگاه افراد را امری ثابت تلقی نکنید 

ممکن است شما کارمندی را به استخدام شرکت درآورید که بعدا 
قابلیت های فوق العاده ای را از خود به نمایش گذارد. به همین خاطر 
الزم است تا امکان ارتقای جایگاه وی در بهترین زمان ممکن میسر 
باشد. درست به مانند فرد بازنشسته فیلم که در ابتدا به عنوان یک 
کارآموز س��اده استخدام شد و پس از اثبات شایستگی و فواید خود، 

به عنوان مشاور ارشد مدیر شرکت، مورد استفاده قرار گرفت.
نکت��ه مدیریت��ی: هیچ  گاه افراد خود را به یک س��طح مش��خص 
محدود نکرده و امکان رش��د آن ها را فراه��م آورید. فراموش نکنید 
که برخی از افراد استعدادهای نهانی دارند که هنر مدیریتی شما را 
برای شکوفا شدن، نیاز خواهد داشت. در نهایت توجه داشته باشید 
که الزم اس��ت ت��ا صحبت و نظرات تمامی اف��راد تیم بدون در نظر 

گرفتن جایگاه آن ها، برای شما مهم و باارزش باشد.
3-با کارمندان خود بیش تر آشنا شوید 

نه تنه��ا این امر باعث خواهد ش��د تا مدیریت ب��ر روی تیم امری 
آس��ان تر باش��د، بلکه این ام��ر از این منظر نیز حائز اهمیت اس��ت 
که ش��ناخت بیش تر هنگامی که دو طرفه باش��د، می تواند منجر به 
ارائه راهکارهای متعددی ش��ود. بدون شک فرد بازنشسته در کار و 
زندگی ش��خصی از تجربه بسیار باالیی برخوردار بوده و هنگامی که 
مدیر ش��رکت وی را در جریان بس��یاری از امور قرار داد، در نهایت 
نصیحت ها و راهکارهای وی مدیر را در مس��یر حل مش��کالت خود 

قرار داد.
نکته مدیریت��ی: علی رغم این امر که برخی بر این باور هس��تند 
ک��ه صمیمیت با کارمندان وجهه مدیری��ت را خراب خواهد کرد، با 
این ح��ال این امر به معنای صمیمیت بی��ش از حد با تمامی افراد 
نمی باش��د. در واقع ش��ما بای��د یک حداقل های��ی را رعایت کرده و 
ارتباط بیش��تری را با افراد منتخب، ایج��اد نمایید. در این رابطه از 
بیان مش��کالت خود و گفت وگو با آن ها واهمه ای نداش��ته و امکان 
شناخت بیش تر را فراهم آورید. بدون شک هنگامی که افراد مدیران 
خود را بهتر بشناسند، پیروی از آن ها و کنار آمدن با شرایط کاری و 
توقعات شما آسان تر خواهد شد. درست عکس این قضیه نیز صادق 
بوده و نباید این امر را اقدامی صرفا از جانب کارمندان خود بدانید.

4-اجازه ندهید که کار منجر به از دست رفتن زندگی 
شخصی شما شود 

یک مدیر تنها هنگامی می تواند خود را موفق بداند، که در هر دو 
زمینه کار و زندگی ش��خصی خود موفق عمل کرده باش��د. در این 
رابطه در موارد متعددی مشاهده شده است که مدیران کار را هدف 
اصلی خود قرار داده و درگیر ش��دن بیش از حد آن ها همه چیز را 
تح��ت تاثیر قرار می دهد. به همین خاطر الزم اس��ت تا برنامه ریزی 
دقیقی در این رابطه داش��ته و از س��پردن برخی از کارها به دیگران 
برای کاهش حجم کاری خود، واهمه ای نداش��ته باشید. برای مثال 
مدیر ش��رکت در نیمه دوم فیلم اقدام به س��پردن بسیاری از کارها 
به فرد بازنشس��ته نمود، که این امر فضا را برای رسیدگی به زندگی 

شخصی بسیار مطلوب ساخت.
نکت��ه مدیریت��ی: از همان ابت��دای کار خود الزم اس��ت تا برنامه 
دقیق��ی ب��رای مدیریت کار و زندگی داش��ته و در ای��ن راه به افراد 
شایس��ته برای در دست گرفتن برخی از مسئولیت ها اعتماد داشته 
باش��ید. با این حال این امر به معنای ره��ا کردن امور نبوده و الزم 
اس��ت تا نتایج و اقدامات را مورد بررسی قرار دهید. در این رابطه از 

آموزش به کارمندان نیز غافل نشوید.
5-به دنبال راهکارها و ترفندهای کاری باشید 

این امر خصوصا توس��ط افراد باتجربه مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
درواقع آن ها به علت انجام کار خود برای سالیان متمادی، به راهکارهایی 
دس��ت پیدا کرده اند که امکان انجام آسان تر و سریع تر کارها را فراهم 
می آورد. این امر درس��ت به مانند یک راننده باتجربه می باش��د که در 
رانندگی به نسبت فردی تازه کار، به مراتب درخشان تر عمل می نماید 
که ناش��ی از همین راهکارها و ترفندهای به دست آمده است. در این 
فیلم نیز هنگامی که مدیر شرکت به نصیحت فرد بازنشسته گوش کرده 
و ترفندهای وی را مورد استفاده قرار می دهد، زندگی شخصی و کاری 

وی عمال دستخوش تغییراتی مثبت می شود.
نکته مدیریتی:  انجام کارها به روش رایج همواره س��ودمند نبوده و 
الزم است به دنبال راهکارهایی باشید که سرعت و دقت شما را افزایش 
خواهد داد. در این رابطه ایجاد یک سیستم تبادل دانش و تجربه، گامی 

سودمند برای رسیدن به این خواسته محسوب می شود.
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مدیری��ت یک اس��تارتاپ برای اولین بار، ش��باهت بس��یاری به بازی 
قایم باش��ک در تاریکی دارد؛ ش��ما به دنبال پیروزی هس��تید، اما اکثر 

حرکات تان به  ناچار تیری در تاریکی است.
ما به عنوان مؤسسان استارتاپ همواره آرزوی یک تیم ماهر را داریم؛ 
افرادی که مغز متفکر هس��تند و بدون اینکه نیاز باشد به آنها بگوییم از 
کجا ش��روع کنند، کار را از س��ر می گیرند، اما اعتراف می کنم که گاهی 
مؤسس��ان، سد راه عملکرد تیم شان می شوند. شرکت ما نقش فرزندمان 
را دارد، در نتیج��ه برای س��پردن آن به دیگری، بای��د اعتمادمان جلب 

شود.
احتم��االً این صدای معترض را در گوش تان دارید که می گوید ش��ما 
پیش��رفت تیم ت��ان را مختل می کنید. اگ��ر اینچنین اس��ت بدانید که 
تنها نیس��تید. اش��تباهات مدیریتی در مقاطع اولیه اجتناب ناپذیر است 
)هیچ کس بی عیب نیس��ت!(، اما این اش��تباهات می توانند با مش��اهده 
بازخورده��ا، اصالح ش��وند. در ای��ن مقاله پنج مورد از اش��تباهات رایج 

مدیریتی به همراه راه حل آنها مطرح شده است.
1. تعریف  وظایف و نه اهداف

مطالعات مختلفی نش��ان داده اند که رضایت شغلی نیازمند استقالل 
در کار اس��ت. مؤسسان استارتاپ ها با طرح ساعات کاری منعطف سعی 
در ایجاد این اس��تقالل دارند، اما س��وال اینجاست که وقتی به توضیح 
وظایف می رسیم، شرایط به چه شکل هستند؟ آیا تمام تالش تان بر این 
است که ببینید چه کسی، چه کاری را در جلسه گروه مدیریت می کند؟ 
ی��ا اینکه به قدر کافی به تیم تان اعتماد دارید و مانند یک مربی از کنار 
زمین مشاهده می کنید که اعضای تیم تان چه روشی را ابداع می کنند؟

آموزش مدیریت اس��تراتژیک به کارفرمایان، علی الخصوص در مقاطع 
اولیه امر س��ختی است، اما ارزش��ش را دارد؛ زیرا با این آموزش، اهداف 
متع��دد بدون اعمال فش��ار بر خ��ود کارفرما حاصل می ش��وند. یکی از 
حقه های من در آموزش مدیریت اس��تراتژیک، طرح س��واالت درس��ت 
اس��ت. ک��دام متغیرها را باید در رویداد تبلیغات��ی بعدی تغییر دهیم تا 
نتیجه بهتری به دس��ت آوریم؟ چه داده هایی در دست داریم که منطق 
ش��ما را توجیه می کنند؟ شاید س��اده ترین شکل این سوال قبل از آنکه 

دیدگاه خودتان را شرح دهید، این باشد: »نظر تو چیست؟«
با رهنمود اعضای تیم تان به وس��یله س��واالت مناسب، شیوه درست 
تفکر و استراتژی را به آنها می آموزید. زمانی که مطمئن شدید به خوبی 
اس��تراتژی را آموخته اند، وقت آن است که آنها را به حال خود بگذارید 

تا کارشان را انجام دهند.
2. برعهده گرفتن کارهایی که کارمندان آنها را به درستی انجام 

نمی دهند
اگر کاری با کیفیت مورد نظر شما انجام نپذیرد، آیا شما خود را ملزم 
ب��ه دادن بازخورد به آن ف��رد می بینید یا خودتان تصحیح اش��تباهات 
صورت گرفت��ه را برعهده می گیرید؟ با اینکه ش��اید ارائ��ه بازخوردهای 
مثب��ت پی��ش از به دس��ت گرفت��ن کار غیرحرف��ه ای به نظ��ر آید، اما 

 Zenger( کارمن��دان به آن نیاز دارند. طبق تحقیقی که زنگر فولکمن
Folkman(،  کنندگان عن��وان کردند که اگر بازخوردهای اصالحی از 
مدیران ش��ان دریافت کنند، عملکردش��ان بهب��ود می یابد. این پژوهش 
که در ژورنال کس��ب وکار هاروارد به چاپ رس��ید، نش��ان می دهد که 
چگونه می توان یک بازخورد منفی را قابل پذیرش س��اخت. نکته جالب 
در پژوهش این اس��ت که نشان می دهد میان پذیرش بازخورد منفی و 
س��طح اعتمادبه نف��س در کارکنان ارتباط نزدیکی وج��ود دارد. نتیجه 
مهم پژوهش از این قرار است که شیوه ارائه بازخورد به کارمندان نباید 

نسخه ای همگانی باشد.
مرتبه بعدی اگر ترجیح دادید س��ریعاً انجام امور را به دس��ت بگیرید 
و از راهنمایی کارکنان تان س��ر باز زنید، بدانید که همان زمان فرصتی 
مناسب برای کنترل امور و بازتاب عملکردی کارکنان تان است. با اینکه 
شاید مدت زمان زیادی طول بکشد تا آن مسئله حل بشود و یا اینکه در 
نهایت مجبور ش��وید خودتان آن کار را انجام دهید، اما بدانید قدم های 
کوچکی در مس��یری درست برداش��ته اید. اگر نمی توانید جلوی خود را 
در انجام کارها بگیرید، س��عی کنید دالیل و قسمت های نیازمند بهبود 
را یادداش��ت کنید تا کارمندان تان حین اعمال تصحیح ها از جانب شما، 

آموزش ببینند.
3. اجتناب از امور به جای تعامل با آنها

اجتناب کردن روش��ی از برخورد با مسائل است که بسیاری از ما آن 
را در پیش می گیریم؛ این عملکرد طبیعی انس��ان برای فرار از ش��رایط 
تنش زاس��ت. برای مثال ش��ما در منزل ترجیح می دهی��د تلفن را روی 
پیغامگیر بگذارید تا مجبور نباش��ید آخری��ن دیدگاه های عمه خود در 
حوزه سیاس��ت را بش��نوید. در محل کار ممکن اس��ت در عوض مطرح 
ک��ردن بازخورده��ای منفی، از برخ��ورد با یک کارمن��د اجتناب کنید. 
اجتن��اب از برخورد، منجر به تأخیر در پیش��رفت و رش��د مجموعه می 

شود.
در کت��اب هنر ارتباط تی��چ نات )Thich Nhat(، ش��یوه صلح آمیز 
مذاکرات و یا مذاکراتی که توأم با خونس��ردی و سرش��ار از س��خنان به 
دور از خش��ونت هستند، مورد بحث قرار می گیرد تا در نهایت منجر به 
توافق گردد. او اهمیت مدیریت ش��رایط را با یک مثال توضیح می دهد، 
»باید در هنگام کار آرامش داش��ت تا بهترین عملکرد صورت پذیرد، در 
نتیجه بهترین تصمیمات گرفته می ش��ود. وقتی حین کار آرامش وجود 
داش��ته باش��د، قطعاً تعامالتی قوی شکل می گیرد.« ش��اید شما استاد 
حفظ آرامش نباش��ید )من می دانم که نیستم!( اما می توانید با پذیرش 

قلبی این اندرز به مدیریت تیم تان بپردازید.
به جای اجتناب از مش��کل )راحت ترین راه ف��رار(، یک برنامه مدون 
طرح کنید. مواردی که نیاز به بررس��ی دارند را یادداش��ت و چهار قدم 
مورد نیاز برای تعامل به  دور از تنش را مرور کنید. حال اگر احس��اس 
نگرانی می کنید، کمی قدم بزنید و س��پس به قصد اصالح عملکرد تیم 

خود، به آنها نزدیک شوید.
4. حمایت مشروط به جای حمایت بی قید و شرط

برخی روزها من طرفدار کارامو هس��تم. روزهای دیگر آنتونی کارمند 
مورد عالقه من اس��ت. من با این عدم ثبات محدود مشکلی ندارم. وقتی 

در مورد ش��خصیت محب��وب صحبت می کنیم، کم��ی بی ثباتی ایرادی 
ندارد، اما حمایت بی قید و شرط کمتر قابل پذیرش است. آیا به صورت 
غیرارادی موفقیت تیم را براس��اس آخرین پی��روزی آنها مورد قضاوت 
قرار می دهید؟ موضع گیری ش��ما در قبال آنچه منجر به بدنامی ش��ده 

است، چیست؟
وقتی مدت ها قبل از پایان سال به سوددهی مورد نظر دست یافتید، کاماًل 
طبیعی است که هیجان خود را نشان دهید، اما این تنها زمانی نیست که 
کارمندان نیاز به تش��ویق دارند. حمایت بی قیدوش��رط چیزی است که در 

زمان سکون نیز اگر بیشتر نباشد، به همان اندازه، موردنیاز است.
س��تارگانی که شما اس��تخدام کرده اید، برای ش��رکت کار نمی کنند، 
بلکه برای ش��ما کار می کنند. طی بررس��ی انجام ش��ده از جانب انجمن 
روانشناسان آمریکا مشخص شد که تنها ۴۸درصد از کارمندان آمریکایی 
بدون حمایت کارفرمای ش��ان س��عی می کنند بهترین عملکرد را داشته 
باشند. برای افرادی که حمایت کارفرمای شان را در کنار خود می بینند، 
این رقم به ۸۸درصد می رسد. در همان بررسی، تنها ۲۲درصد از افرادی 
که حمایت کارفرمای ش��ان را نداش��تند، حاضر بودند کار در آن شرکت 
را به دیگران پیشنهاد دهند. این رقم همانطور که پیش بینی می شد در 
کارمندانی که مورد حمایت کارفرمای ش��ان قرار می گرفتند، ۷۹درصد 
بود. نتیجه مشخص است؛ انگیزه، دفاع از برند و بسیاری دیگر از مسائل 

به تمرینات مدیریتی وابسته هستند.
5.اشتباه گرفتن ورودی و خروجی

کارک��ردن ت��ا دیروقت و ی��ا در تعطیالت آخر هفته الزام��اً به معنای 
عملکرد عالی نیس��ت. در حالی که در گذش��ته، کارکردن پیوسته برای 
کارمن��دان اس��تارتاپ مایه فخر و مباه��ات بود، اما اکن��ون مخاطرات 
مرتبط با خستگی افراطی در حال شکل گیری است. افسردگی در میان 
کارآفرینان رو به افزایش اس��ت و کارمندان استارتاپ ها زیر فشار کاری 

باال، معترض می شوند.
 ،Future Workplace و Kronos بنابر مطالعه انجام شده توسط
آمار نگران کننده ای به  دس��ت  آمده  اس��ت. ۹۵درصد از مدیران منابع 
انس��انی معتقد هستند که خستگی افراطی، حفظ نیروی کار را با خطر 
مواجه می س��ازد. آمار به دس��ت آمده مختص استارتاپ ها نیست، اما به 
اندازۀه کافی گویاست. چارلی دی ویت )Charlie DeWitt(، معاون 
رئی��س توس��عه کس��ب وکار Kronos در یک مصاحبه عن��وان کرد، 
»خس��تگی افراطی به ش��رایطی معمول بدل ش��ده اس��ت. در حالی که 
بسیاری از ش��رکت ها به دنبال مدیریت خستگی کارکنان شان هستند، 
درصد بسیار کمی از آنها به طور مؤثر این کار را به انجام می رسانند.«

در ش��رکت Little Passports م��ا بیش��تر ب��ر روی نتایج تمرکز 
می کنی��م، نه مدت زمان حضور در محل کار. برای مثال، تمام کارکنان 
روزه��ای جمعه، از خانه به انجام امور می پردازند تا زمان بیش��تری در 

کنار خانواده باشند و نه در رفت وآمد.
وقت��ی تص��ورات نادرس��ت مان از ورودی ه��ای الزم جه��ت کس��ب 
خروجی های مطلوب را کنار می گذاریم، ش��رایط س��الم تری را برای کار 

به وجود می آوریم و می توانیم به خوبی اولویت بندی و رهبری کنیم.
entrepreneur: منبع

آیا شما در حال تضعیف تیم تان هستید؟ به دنبال این ۵ نشانه باشید

ترجمه: امید گوهری
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ایستگاهبازاریابی

موع��د بس��تن بودجه س��ال ۹۹ فرا رس��ید و دولت پ��س از رفت و 
برگش��ت های بس��یار، نتوانس��ت تکلیف لوایح مالیات��ی را جهت ایجاد 
پایه های جدید مالیاتی به عنوان درآمِد پایداِر جایگزیِن نفت، به سرانجام 

برساند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیم ق��رن از اعتیاد بودجه ایران به 
درآمدهای نفتی می گذرد؛ اعتیادی که موجب از بین رفتن ظرفیت های 
تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و ... شده است. آشکار 
بودن این اعتیاد هش��دارهای اقتصاددانان را از س��ال های دور مبنی بر 
مواجه شدن با یک آینده نه چندان مناسب به همراه داشته است؛ در این 
بین حتی در دهه ۷۰ برنامه ریزان س��عی در یافتن مسیری دقیق جهت 
خالصی از وابس��تگی به نفت داش��تند اما فق��ط روی کاغذ برنامه ریزی 

کرده بودند.
حت��ی در اوایل دهه ۸۰ حس��اب ذخیره  ارزی ک��ه بعدها به صندوق 
توس��عه ملی تغییر هویت داد، راه اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به 
نفت کاس��ته شود، اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت ها 

شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.
در ای��ن بی��ن که برنامه های رهایی از نفت صرفا روی کاغذ نوش��ته و 
پشت تریبون ها گفته می شد، اقتصاد ایران با تکانه هایی از جنس تحریم 
همه جانبه نفت و البته کاهش جهانی نرخ این کاال، مواجه شد. در نهایت 
نی��ز تقاطع اهداف پیش بینی  ش��ده برای اقتصاد کش��ور در برنامه های 
مختلف به ویژه برنامه شش��م توس��عه و سند چش��م انداز با تحریم های 
خارجی منجر به این ش��د که مسئوالن کش��وری بیش از پیش بر لزوم 
رهای��ی از درآمدهای بادآورده نفتی حداقل در تامین هزینه های جاری، 

پی ببرند.
مالیات بهترین جایگزین

در این راس��تا کارشناسان با بهره گیری از تجارب کشورهای مختلف، 
مالی��ات را بهترین جایگزین نفت اعالم کردند و مس��ئوالن نیز با توجه 
به مواهب درآمدهای مالیاتی در پی گس��ترش این حوزه با اس��تفاده از 
ظرفیت های بی شمار کشور برآمدند و هر ساله رقم درآمدهای مالیاتی را 
در بودجه افزایش دادند و حتی قانون مالیات های مستقیم را برای بهبود 

اوضاع مالیات ستانی در سال ۹۴ به تصویب رساندند.
در ای��ن بین افزایش تحری��م نفتی و در تنگنا ق��رار گرفتن صادرات 
ای��ن کاال، موجب ش��د ک��ه دولت بودج��ه ۹۸ را با وابس��تگی بین ۲۵ 
ت��ا ۳۰درص��دی به نفت ببن��دد و درآمد مالیاتی را نزدی��ک ۱۵۳ هزار 
میلیارد توم��ان پیش بینی کند، اما با توجه به عدم همخوانی این منابع 
با هزینه های کش��ور، انتش��ار اوراق و به صورت گس��ترده و برداشت از 
صندوق توس��عه ملی در دستور کار قرار گرفت، اما با این حال مطابق با 

پیش بینی ها »کسری« همسایه دیوار به دیوار بودجه ۹۸ خواهد بود.
اینجا بود که دولت وعده داد پایه های مالیاتی را به جهت داشتن یک 
منبع مطمئن درآمدی، گسترش خواهد داد و معافیت های مالیاتی را به 
حداقل خواهد رس��اند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، 

در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. 
وعدههای بی فرجام 

در ابتدا اعالم شد که دولت قصد دارد هرچه سریع تر الیحه مالیات بر 
عایدی س��رمایه، الیحه معافیت های مالیاتی و الیحه مالیات بر مجموع 
درآمد )اصالح قانون مالیاتهای مستقیم( را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد 
دژپس��ند وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در گف��ت و گویی که با مهر در 
خردادماه داش��ت گفته بود که »مالیات بر عایدی س��رمایه« و »مالیات 
ب��ر درآمدهای مس��تقیم« در قالب دو الیحه مج��زا در حال طی کردن 
مراحل نهایی خود هس��تند. همچنین الیح��ه معافیت های مالیاتی نیز 

برای ساماندهی معافیت ها در حال بررسی است.
طی فصل تابس��تان نی��ز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپس��ند 
گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه 

لوایح مالیاتی خبر می دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه ها، هفته آینده 
و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می دادند.

لوایح ادغامی مالیات
تا اینکه پارسا در مردادماه در گفت و گویی که با مهر، داشت از ادغام 
لوایح مالیاتی در یک الیحه تحت عنوان الیحه مالیات بر مجموع درآمد 
)اصالح قانون مالیات های مستقیم( خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد 

بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، ش��هریور، مهر و آبان گذش��ت اما خبری از الیحه 
مذک��ور نش��د و وزارت اقتصاد اعالم کرد که تا پایان پاییز کار بررس��ی 

الیحه را به اتمام می رساند!
این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور، اعالم کرده بود که »بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی 
تامین می شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه 
به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات های موجود را افزایش دهیم 
بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه های 
تولی��دی را کاهش دهیم، بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه های 
مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی س��رمایه و حذف معافیت های 
بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین 

خواهد شد.«
منتظر فصل جدیدی در اقتصاد به نام »اوراق« باید باشیم

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان 
اینکه بالتکلیفی داخل دولت وجود دارد، اظهار داشت: سازمان برنامه و 
بودجه هدف گذاری خوبی کرده است به این صورت که هم نفت باشد و 

هم درآمدهای جایگزین پایدار.
وی افزود: منتها نکته اینجاس��ت که منظ��ور از درآمدهای جایگزین 
چیست؟ اگر منظور مالیات است که جای بحث ندارد اما اگر منظور این 
اس��ت که دوباره همچون سال جاری، به ریس��مان انتشار اوراق آویزان 

شویم، قطعا نتایجی بدتر از وابستگی به نفت خواهد داشت.
عزیزی ادام��ه داد: اگر لوایح مالیاتی دولتی قب��ل از بودجه به نتیجه 
نرسد عمال ما شاهد وابستگی به اوراق خواهیم بود؛ یعنی فصل جدیدی 
به نام »وابستگی به اوراق« خواهیم داشت که به مراتب بدتر از وابستگی 

به نفت است و به ناچار تورم های شدیدی را باید متحمل شویم.
عدم حمایت وزارت اقتصاد از دولت

تعلل و کم کاری وزارت اقتصاد در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح 
مالیاتی در حالی اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بودجه 
جاری س��ال ۹۹ کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است 
ک��ه پایهه��ای جدید مالیاتی ک��ه می تواند به عنوان ی��ک درآمد پایدار 
جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه ش��ود، هنوز به س��رانجام نرسیده 
است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی 
به نفت بس��ته ش��ود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد 

انداخت.
عزیزی در این باره اظهار داش��ت: در حال حاضر مس��اله ای که اعالم 
می ش��ود این اس��ت که دولت قصد دارد مالیات را جایگزین نفت کند و 
مس��یر اصلی هم اصالح قانون مالیات های مس��تقیم اس��ت که در حال 

جمع بندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این کارش��ناس اقتصادی افزود: متاسفانه طی یک سال اخیر این خبر 
به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می شود که الیحه 
مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می شود در حالی 

که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
عزی��زی تصریح کرد: اینجا باید مقص��ر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد 
ک��رد که این موضوع عوامل متع��ددی دارد از جمله اینکه حمایت الزم 
از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی ش��ود، همچنین شجاعت الزم برای 

اصالحات در این وزارتخانه وجود ندارد.

باید منتظر کسری بودجه 200 هزار میلیاردی باشیم
این کارش��ناس اقتصادی گفت: برآوردهای انجام ش��ده نشان می دهد 
که کس��ری بودجه در س��ال آینده به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 

خواهد رسید.
وی افزود: اگر دولت سیاس��ت های مرب��وط به اصالح مالیاتی را انجام 
نده��د به هیچ عن��وان، با هیچ منبع دیگری نمی تواند در برابر کس��ری 

مقاومت کند.
عزیزی ادامه داد: اگر به دس��تاویزهای دیگر همچون انتشار اوراق رو 

بزند هم با تبعات بیشتری نسبت به کسری مواجه خواهد شد.
دولت شجاعت انجام اصالحات مالیاتی را ندارد

وی با بیان اینکه اش��کال اصلی اینجاس��ت که دول��ت هیچ اصالحی 
نمی خواه��د انجام دهد، گفت: دولت در پی اخ��ذ مالیات از ثروتمندان 
و اصن��اف پردرآمد نیس��ت؛ نمی خواهد پایه های جدی��د مالیاتی برای 
فعالیت ه��ای غیرمول��د و غیرتولیدی وضع کند و فکر می کند با فش��ار 
ب��ر همی��ن مودیان موج��ود و مودی��ان تولیدکننده و ش��فاف می تواند 

درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
این کارش��ناس اقتصادی تصری��ح کرد: دولت آنچ��ه را که به عنوان 

ظرفیت مالیاتی کشور گفته می شود پیگیری نکرده است.
وی افزود: یک بحث کوتاهی روی مالیات بر س��ود سپرده های بانکی 
ص��ورت گرفت و در حالی که مخاط��ب این مالیات تعداد کمی از مردم 

بودند، دولت سریعا عقب نشینی کرد.
عزیزی ادامه داد: دولت به دالیل سیاس��ی و عدم داش��تن ش��جاعت 
سریع از اصالحات عقب نشینی کرد. این موضوع در وزارت اقتصاد نمود 

بیشتری دارد.
الیحه اصالح قانوت مالیات های مستقیم به این مجلس نمی رسد

وی ب��ا بیان اینکه الیحه اصالح قانوت مالیات های مس��تقیم هنوز در 
وزارت اقتصاد جمع بندی نش��ده است، گفت: حتی اگر فرض کنیم طی 
هفت��ه پیش رو این الیحه از وزارت اقتصاد خارج و به هیات  دولت برود، 
آیا دولت فرصت بررسی دارد؟ دولت می خواهد بودجه را بررسی کند و 
حال اگر دولت الیحه را بررسی و به مجلس هم ارسال کرد، مجلس چه 

زمانی می خواهد آن را بررسی کند؟
این کارش��ناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد الیحه مالیاتی 

نه به این مجلس می رسد و نه به این دولت.
دولت باید در قالب بودجه، اصالح مالیاتی را به مجلس ارائه کند

عزیزی گفت: تنها راه این اس��ت که اگر دولت مبنای مش��ترکی برای 
اص��الح مالیاتی دارد باید در قالب الیحه بودجه به مجلس ارائه کند که 
دست کم امس��ال بخش هایی از این اصالحات اجرایی شود و برای سال 

آینده قوانین را به صورت پایدار اصالح کنیم.
استیصال دولت!

وی افزود: به نظر می رس��د دولت در یک استیصالی مانده است که نه 
می خواهد کس��ی از دستش ناراحت ش��ود و اقدام و اصالح جدی انجام 

دهد و نه می داند که با این کسری چه کند.
عزیزی تاکید کرد: اگر دولت این ش��جاعت را در اصالح نظام مالیاتی 
ک��ه به عده کمی از مردم اصابت می کن��د، به خرج ندهد در عوض باید 

نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: ش��اید این ع��دم اصالح نظام 

مالیاتی برابر با پایان عمر سیاسی دولت هم تلقی شود.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، با ورود به آذر که ماه بودجه و ارس��ال آن 
به مجلس اس��ت، نمایندگان در کنار بررس��ی لوای��ح و طرح های قبلی، 
باید بودجه را در کنار بودجه ش��رکت های دولتی بررسی کنند و به نظر 
نمی رس��د فرصتی برای بررس��ی الیحه مالیاتی دولت باش��د، آن هم در 
شرایطی که کمتر از پنج ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده  است. 

ضمن اینکه این لوایح هنوز در دولت بالتکلیف است.

رئیس مؤسسه توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرداقتصاد گریزان از مالیات
سهم 2۷درصدی روستاها از چرخه تولید

رئیس مؤسس��ه پژوهش ه��ای برنامه ریزی، اقتصاد کش��اورزی و 
توس��عه روس��تایی وزارت جهاد کش��اورزی گفت بیش از ۲۷درصد 

تولید در بخش های اقتصادی در حوزه روستا انجام می شود.
به گزارش ایرنا، »علی کیانی راد« روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه 
دوره آموزش��ی بین المللی مدیریت پروژه های اشتغال روستایی که 
در هتل اس��پیناس انقالب برگزار ش��د، اظهار داشت: بیشتر فقرا در 

روستاها زندگی می کنند و شغل بیشتر آنها کشاورزی است.
وی افزود: این به دلیل رابطه مبادله نابرابر و عدم بهره مندی کشاورزان 
و روستائیان از منابع دسترنج خود است که همواره از رفاه نسبی کمتری 
برخوردار هس��تند. رئیس موسس��ه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: مولد بودن ویژگی روستائیان است و در ایران کشاورزی خانوادگی 
مبنا و اس��اس اقتصاد روستایی اس��ت. وی اضافه کرد: ۹۴درصد ارزش 
افزوده کش��ور در مناطق روستایی تولید می شود. کیانی راد با بیان اینکه 
اش��تغال مهمترین عامل پایدار روستاس��ت، افزود: اقتصاد پویا می تواند 
روستا را به محیطی جذاب برای اشتغال و زندگی تبدیل کند. وی افزود: 
تمام برنامه های ایران در حوزه زیرساختی، تولیدی، حمایتی و تحقیقاتی 
در حوزه کشاورزی و غیرکشاورزی همراستا با توسعه روستایی بوده و در 
اشتغال و معیشت و به تبع آن فقرزدایی اثر آشکاری داشته است. رئیس 
موسس��ه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: براساس آمار 
رس��می کش��ور یک سوم ارزش افزوده کس��ب و کارهای کشور ناشی از 
کس��ب و کارهای مرتبط با کشاورزی است. وی با بیان اینکه بیش از ۴ 
میلیون نفر در ایران به طور مستقیم در این بخش اشتغال دارند، افزود: 
این بخش بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصول کش��اورزی به ارزش ۱۰۰ 
میلیارد دالر تولید می ش��ود. به گفته کیانی راد، ارتقا و توس��عه خدمات 
زیرس��اخت های روس��تایی، ارتقای شاخص توسعه انس��انی و اجتماعی، 
اص��الح س��اختار و تقویت بنیاد اقتصادی مناطق روس��تایی، توس��عه و 
بهبود مدیریت روس��تایی، بهبود فضای کس��ب و کار و تثبیت اش��تغال 
روستایی، توسعه زنجیره های ارزش و گسترش دسترسی به تسهیالت و 
منابع مالی مهمترین اهداف توس��عه روستایی در کشور است. وی افزود: 
ایران به دنبال عدالت اجتماعی در دسترس��ی به فرصت ها، رفع نیازهای 
اولیه جمعیت روس��تایی، افزایش رفاه نس��بی و ارتقای کیفیت زندگی، 

ریشهکنی فقر و خوداتکایی در توسعه روستایی تالش کرده است.
رئیس موسس��ه پژوهش های وزارت جهاد کش��اورزی گفت: ۶۲ هزار 
آبادی دارای س��کنه ب��ا جمعیت ۲۱.۶ میلیون نفر وج��ود دارد که یک 

چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است.
وی افزود: ۱۰۰ درصد روس��تائیان از خدمات آموزشی اولیه برخوردار 
هس��تند، ۳هزار مرکز بهداشتی درمانی روستایی، ۱۷ هزار و ۷۱۴ خانه 
بهداش��ت روستایی در کش��ور ایجاد شده اس��ت و به ازای هر هزار نفر 
جمعیت روس��تایی یک خانه بهداش��ت روس��تایی فعال است. کیانی راد 
اظه��ار داش��ت: ۵۴ ه��زار و ۴۱۲ آبادی از نعمت برق برخ��وردار بوده و 
آبادی های باالی ۱۰ خانوار از ش��بکه برق سراس��ری بهره مند هس��تند 
و برای دیگر آبادی ها اس��تفاده از انرژی های پاک و نو در دس��ت برنامه 
اس��ت. بیش از ۱۵ هزار روس��تا با جمعیت بیش از ۸۰درصد روستاها از 

گاز روستایی برخوردار شده اند.
براس��اس این گ��زارش، دوره آموزش��ی مدیریت پروژه های اش��تغال 
روس��تایی و کاهش فق��ر از ۲۸ آبان تا هفتم آذرم��اه به همت صندوق 

کارآفرینی امید و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود.
در این دوره نمایندگان ۱۵ کش��ور از جمله افغانس��تان، هندوستان، 
اندونزی، بنگالدش، مالزی، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، سریالنکا، 
تایلند، ویتنام، فیجی و جمهوری دموکراتیک خلق الئو که عضو سیرداپ 

هستند حضور دارند.
مرکز توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا - اقیانوسیه )سیرداپ(، یک 
س��ازمانی بین المللی در ارتباط با سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد 
)فائو( اس��ت که در س��ال ۱۳۷۹ تاسیس ش��ده و ایران در سال ۱۳۸۶ 
ب��ه عضویت این مرکز درآمد. ماموریت این مرکز ارتقای س��طح زندگی 

روستائیان و کاهش فقر است.

سود قاچاق بنزین به کشورهای مختلف چقدر است؟
سود قاچاق بنزین به ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان، به ترکمنستان 
۴ هزار و ۸۰۵ تومان، به آذربایجان ۵ هزار و ۳۴۵ تومان،   پاکستان 
۸۴۵۰ توم��ان، ع��راق ۷۵۰۵ توم��ان، افغانس��تان ۹۱۲۵ تومان و 

ارمنستان ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان است.
به گزارش فارس، براس��اس پژوهش��ی در مورد اصالح نظام یارانه 
بنزین که از سوی مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاست جمهوری 
منتش��ر ش��د آمارها نش��ان می دهد هر لیتر قاچاق سوخت از ایران 
)تا قبل از تغییر قیمت بنزین در ۲۴ آبان( به کش��ورهای همس��ایه 
چه میزان س��ود دارد. طبق این گزارش سود قاچاق بنزین به ترکیه 
۱۵ ه��زار و ۶۰۵ تومان، به ترکمنس��تان ۴ ه��زار و ۸۰۵ تومان، به 
آذربایج��ان ۵ هزار و ۳۴۵ توم��ان،  پاکس��تان ۸۴۵۰ تومان، عراق 
۷۵۰۵ تومان، افغانستان ۹۱۲۵ تومان و ارمنستان ۱۴ هزار و ۹۳۰ 
تومان اس��ت. )آمار مهرماه ۹۷( این مقایسه با بنزین هزار تومانی و 
نرخ بنزین کشورهای همسایه صورت گرفته است و حتی مقایسه با 

نرخ دالر و همچنین قیمت گازوئیل نیز مشخص شده است. 
یک��ی از ضرورت های اص��الح قیمت بنزی��ن در گزارش ها حجم 
باالی قاچاق عنوان ش��ده و آمده اس��ت به دلیل ثابت نگه داش��تن 
قیمت بنزین در طول س��الیان مختلف افزایش نرخ ارز و نوس��انات 
قیمت جهانی بنزین، قیمت نسبی بنزین ایران در مقابل کشورهای 
همس��ایه پایین بوده و این س��رکوب قیمتی جذابیتی فراوانی برای 

قاچاق بنزین و فروش آن به قیمت های باالتر ایجاد کرده است.  
در ش��رایط فعلی که جهش ارزی در اقتصاد ایران رخ داده معادل 
دالری قیم��ت بنزین در ایران به ش��دت کاه��ش یافته و قاچاق آن 

بسیار جذاب تر شده است.  
ب��ه گفته رئیس س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز حجم قاچاق 
سوخت در یک استان مرزی در پنج ماه ابتدایی سال ۹۷، پنج برابر 

کل حجم قاچاق سوخت در سال گذشته بوده است.
برآوردها نش��ان می دهد حجم قاچاق بنزین از کش��ور حدود ۲۰ 
میلی��ون لیتر اس��ت )مهر ۹۷( با ثابت نگاه داش��تن قیمت بنزین و 
در عی��ن حال افزایش نرخ ارز و وجود تورم روز به روز صرفه قاچاق 
بنزین افزایش یافته تا جایی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیون لیتر 

بنزین از کشور قاچاق شد.  

چهار شنبه
29 آبان 1398
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کارگرانی که شکایت کنند بیکار می شوند!
یک عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه کارگران 
فاق��د بیمه باید نداش��تن بیمه خود را به س��ازمان تامین اجتماعی 
گزارش دهند، گفت متاس��فانه شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه 
و تقاضا در بازار باعث ش��ده که بس��یاری از کارگ��ران فاقد بیمه از 
کارفرما ش��کایت نکنند تا مبادا بیکار ش��وند و کارگر دیگری جای 
آنه��ا را بگیرد. عل��ی اصالنی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه 
کارگ��ران فاقد بیمه حداقل های قانون کار را نمی گیرند، اظهار کرد: 
تعداد کارگران فاقد بیمه در کش��ور کم نیس��ت و از منش��ی مطب 
دندانپزش��کی گرفته تا دس��تفروش و کارگر واحده��ای زیرپله ای و 
زیرزمین��ی و میادی��ن از حداقل های قان��ون کار محرومند و نه تنها 
دس��تمزد مص��وب قانونی را نمی گیرند بلکه ب��رای آنها بیمه هم رد 

نمی شود.
شکایت کنند بیکار می شوند!

وی افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار باعث ش��ده تا بسیاری از این کارگران برای  آنکه امرارمعاش 
کنن��د و از عهده هزینه ه��ای زندگی خود و خانواده برآیند از س��ر 

ناچاری با دستمزد پایین و بدون بیمه تن به کار بدهند.
 عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار تصریح کرد: کارگر بدون 
بیمه می داند که اگر از کارفرما ش��کایت کند اخراج می ش��ود چون 
کارگ��ر متقاضی کار در بازار زیاد اس��ت و با کوچک ترین اعتراضی، 

کارفرما عذر او را می خواهد و کارگر دیگری جای او را می گیرد.
در کل کشور فقط ۸۰۰ بازرس کار داریم

اصالنی با اش��اره به کم بودن تعداد بازرس��ان کار گفت: متاسفانه 
تنه��ا ۸۰۰ بازرس کار در کل کش��ور داریم که اگ��ر هر ماه باید به 
۱۰ ش��رکت سر بزند نمی رس��د و هر شش ماه یکبار می تواند سه تا 
چهار شرکت را بازرس��ی کند، بنابراین از طریق بازرسی نمی توانیم 

واحدهای زیرپله ای را شناسایی و کارگران شان را بیمه کنیم.
وی تصریح کرد: برخی از کارگران فاقد بیمه به شکل نامحسوس 
خ��ود را به تامی��ن اجتماعی معرفی می کنند و ب��ا انداختن نامه به 
صندوق نش��انی محل کار خود را می دهند، اما بعضی دیگر از ترس 
بیکارش��دن شرایط سخت کار و بیمه نش��دن را به جان می خرند و 
گ��زارش نمی کنند در حالی ک��ه به نفع کارگران فاقد بیمه اس��ت 
که بیمه ش��وند چون از مزایای آن در دوران بازنشس��تگی استفاده 

می کنند.
تعداد کارگران بدون بیمه بیش از 3 میلیون نفر 

عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار در عین حال عدم آگاهی 
برخی کارفرمایان را در جریمه آنها اثرگذار دانست و گفت: در تامین 
اجتماع��ی پرونده هایی داریم که کس��ی کارگاهی راه اندازی کرده و 
چند نفر را به خدمت گرفته ولی طی سه سالی که مشغول کار بوده 
با هیچکدام از نیروهای کارش قرارداد کار نبسته و او را بیمه نکرده 
است و وقتی که بازرس تامین اجتماعی مراجعه کرده به یکباره ۲۰ 
میلیون تومان بدهکار ش��ده اس��ت لذا کارفرمایی که کد کارگاهی 
می گی��رد باید بداند که بیمه چیس��ت و ق��رارداد کار چطور تنظیم 
می شود؟ و ما به انجمن های صنفی اعالم کرده ایم که به کارگاه های 

زیر ۱۰ نفر که مربوط به آنها هستند این موارد را آموزش بدهند.
اصالن��ی در پایان تعداد کارگران فاقد بیمه در کش��ور را بیش از 
۳ میلی��ون نفر دانس��ت و گفت: برای آنکه این کارگران شناس��ایی 
و مش��مول بیمه تامین اجتماعی ش��وند یا بای��د کارگران به تامین 
اجتماعی مراجعه و خود را معرفی کنند یا کارفرما با در نظر گرفتن 

یکسری مشوق ها برای بیمه نیروی کار خود اقدام کند.
به گزارش ایسنا، براس��اس آمارهای غیررسمی بیش از سه و نیم 
میلی��ون کارگر فاقد بیمه در کش��ور در حال فعالیت در کارگاه های 
زیرزمینی هستند که از حداقل های قانون کار محرومند. کارشناسان 
راه اندازی یک س��امانه ملی توس��ط وزارت کار و فراخوان س��ازمان 
تامین اجتماعی در مراجعه کارگران فاقد بیمه را موجب شناس��ایی 

و بیمه این دسته کارگران می دانند.

قیمت طال از پیشروی بازماند
قیمت ط��ال پس از اینکه تح��ت تاثیر تردیدها نس��بت به توافق 
تج��اری میان آمریکا و چین به باالترین حد در بیش از یک هفته و 
نی��م اخیر صعود کرد، در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهانی تغییر 
چندانی نداش��ت. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز گذش��ته بازار س��نگاپور ثابت بود و در  ۱۴۷۰ دالر 
ایس��تاد. در بازار معامالت آتی آمریکا، ه��ر اونس طال با ۰.۱درصد 

کاهش، در ۱۴۷۰ دالر و ۵۰ سنت رسید.
مایکل مک کارتی، استراتژیس��ت ارش��د ش��رکت »س��ی ام سی 
مارکتس« در این باره اظهار کرد: در حال حاضر حرکت چشمگیری 
در قیمت طال دیده نمی ش��ود و با توجه به نزدیک شدن قیمت طال 
به س��طح ۱۴۹۰ دالر، هرگونه تغییر قیمت طال محدود خواهد بود 
مگر اینکه واشنگتن و پکن اعالم کنند که توافق تجاری بعید است.
بازارهای س��هام آس��یا که یک روز دیگر را در انتظار روشن شدن 
وضعیت مذاکرات آمریکا و چین س��پری کردند، وضعیت یکس��انی 
نداش��تند. ش��ب گذش��ته ش��بکه CNBC گزارش ک��رده بود که 
مقامات پکن نس��بت به چشم انداز امضای یک توافق با آمریکا، نگاه 
بدبینانه ای دارند. دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ گفت: 
رفتارهای مبه��م دو طرف درباره فاز اول تواف��ق تجاری، قیمتها را 
در بازه محدودی نگه داش��ته است. چشم انداز فعلی اقتصاد جهانی 
و ضعیفش��دن ارزش دالر تا حدودی از قیمت طال پش��تیبانی کرده 
است. دالر در معامالت روز سه شنبه نزدیک به پایین ترین حد خود 

در دو هفته گذشته معامله شد.
فعاالن بازار همچنین به ناآرامی ها در هنگ کنگ چشم دوخته اند 
که یکی از قطب های مالی بزرگ جهان اس��ت. ریسکگریزی در بازار 
اغل��ب از قیمت طال که در ش��رایط ناآرامی سیاس��ی و اقتصادی به 

پناهگاه مطمئن دارایی تبدیل می شود، حمایت می کند.
براساس گزارش رویترز، بازار اکنون منتظر گزارش آخرین نشست 
سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی روند سیاست پولی 
آتی این کش��ور هس��تند که روز چهارشنبه منتش��ر می شود. بانک 
مرکزی آمریکا امس��ال س��ه دور نرخ های بهره را به منظور حمایت 
از رش��د اقتص��ادی کاهش داده اس��ت، اما پس از نشس��ت اکتبر، 
سیاس��تگذاران آمریکایی اعالم کردند تا زمانی که نش��انه جدی از 
وخامت اوضاع اقتصادی مش��اهده نکنن��د، نرخ های بهره را پایین تر 

نخواهند برد.

رهبری

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری ک��ه در آیین بازگش��ایی 
س��الن اصل��ی مجموعه فرهنگی و هنری تئاتر ش��هر ک��ه با کمک یک 
ش��رکت دانش بنیان ارتقا یافته است، از توانمندی این شرکت ها در حل 
مهم ترین نیازهای جامعه و تحول بخشیدن عرصه فرهنگ و هنر گفت و 
ادامه داد: اکنون زیست بوم نوآوری این کسب و کارها، در حل مهم ترین 
و پیشرفته ترین نیازهای فناورانه کشور توانمند است و اعتماد به فعاالن 
زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی کش��ور می تواند ضمن بهبود بخشیدن 
ب��ه کیفیت زندگی جامعه، تحولی ج��دی را در عرصه فرهنگ و هنر به 

ارمغان بیاورد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، روز گذش��ته سالن اصلی تئاتر ش��هر، میزبان سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری، جمعی از مس��ئوالن وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی و هنرمندان بود تا با کالبد و روح��ی تازه  ضمن حفظ 

اصالت و مؤلفه های هنری خود، بازگشایی شود.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری از ت��الش ش��رکت های 
دانش بنی��ان برای احی��ای این مجموعه هنری و اف��زودن امکانات فنی 
پیشرفته گفت و ادامه داد: توانمندی شرکت های دانش بنیان داخلی در 
نوسازی، بهس��ازی و بازسازی و احیای تجهیزات این سالن با تجهیزات 
ایران س��اخت و افزودن تجهیزات فنی پیش��رفته، نشان می دهد اکنون 
زیست بوم نوآوری این کسب و کارها، در حل مهم ترین و پیشرفته ترین 
نیازهای فناورانه کش��ور توانمند اس��ت. نیازهای داخل��ی را نه تنها رفع 
می کند بلکه محصول و خدمتش را به دیگر کشورها نیز صادر می کند.

س��تاری افزود: باید از اعتماد و حمایتی که وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی به این مجموعه دانش بنیان داش��ت و کار را به دس��ت فعاالن 
فناور دانشگاهی کشور س��پرد، قدردانی کرد؛ مهم ترین الزمه رونق این 
کس��ب و کارها و بروز توانمندی های ش��ان، ق��رار دادن میدان عمل در 
اختیار آنها و ایجاد زیست بومی مساعد مبتنی بر اعتماد برای اجرا کردن 

ایده های نوآورانه شان است.
 ستاری بر اهمیت فرهنگ سازی و ترویج در همه بخش ها و ارگان های 
جامع��ه ب��رای حمای��ت از فناوری ه��ای بومی و محص��والت و خدمات 
ایران س��اخت گفت و تأکید کرد: باید هم��ه بخش ها به میدان اعتماد و 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و صنایع خالق ایرانی 
ق��دم بگذارند و ثمره این حمایت و همراهی را در تحولی که به دس��ت 
این کسب و کارها رخ می دهد، نظاره کنند. این راه، راهی است که همه 

بخش های جامعه از آن منتفع خواهند شد.
»کار نوآورانه و تالش جدی تعدادی از دانش��گاهیان خالق و مستعد 
کش��ور روی پروژه  ماشینری که بس��یار پیچیده است، الگویی برای گام 
گذاشتن دانشگاهی ها در مسیر پروژه های اجرایی و فناور خواهد بود.«

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این مطلب از تبدیل شدن ایده های 

دانشگاهی به ش��رکت دانش بنیان با کمک استادان بارز ابراز خرسندی 
ک��رد و افزود: کیفی��ت زندگی، تحول جامعه و ارتق��ای فرهنگ و هنر، 
ارمغانی اس��ت که به کمک شرکت های دانش بنیان در این پروژه محقق 
شده است. اعتماد به جوانان خالق که مهاجرت می توانست انتخاب شان 
باش��د، اما ماندند، با توسعه یک فناوری پیشرفته، فرهنگ کشور را ارتقا 

دادند، کاری ماندگار رقم زد.
ب��ه گفته معاون علمی و فناوری ماش��ینری، نگه��داری، خدمات بعد 
از فروش و توس��عه آن، ماحصل کار ش��بانه روزی و پیچیده ای است که 
توسط یک گروه کوچک و جوان، اما انگیزه مند و خالق به بار می نشیند. 
ماهیت این ش��رکت ها همین گونه اس��ت و وقتی به این تیم های خالق 
می��دان داده می ش��ود و از اعتماد الزم برخوردار ش��وند علی رغم کوک 

بودن، دست به کارهای بزرگ و تحول آمیز می کنند.
س��تاری، نوآوری را مهم ترین سرمایه ای دانست که خداوند متعال به 
بشر ارزانی داشته است و ادامه داد: این سرمایه ذی قیمت، حدی توقفی 
بر آن متصور نیس��ت و محدوده ای ندارد، زمینه ساز تمایز بشر نسبت به 
دیگر مخلوقات اس��ت. انسان به مدد همین سرمایه گران سنگ می تواند 
مشکالتش را حل کند و کیفیت زندگی خود و جامعه را تحول ببخشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، به حمایت از ایده های نوآورانه 
و فناوری های حوزه تولید محتوا، فناوری های نرم و فرهنگی اشاره کرد 
و افزود:  ستاد نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری، در حوزه تولید 
محتوا، اعم از فضای مجازی و همچنین زیرساخت ها و امکانات فناورانه 
تولید حمایت می کند و تیم های دانش��ی که در این حوزه ها از ایده های 

نوآورانه برخوردارند می توانند از این حمایت ها بهره ببرند.
 هم پای پیشرفته ترین سالن های نمایشی دنیا با تجهیزات 

»ایران ساخت«
درعلی عضو هیأت علمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف و مس��ئول پروژه 
ماش��ینری سالن اصلی تئاتر ش��هر، با بیان اینکه تا پیش از این پروژه، 
تجهیز و ارتقای سالن های نمایشی، در تسخیر شرکت های خارجی بود، 
ادام��ه داد: هیچ کس باور نمی کرد ش��رکت های دانش بنیان کش��ورمان 
بتوانن��د ای��ن کار ب��زرگ را انجام دهند، ام��ا اکنون و به م��دد جوانان 
دانش��گاهی و خالق این ش��رکت، کار توس��عه و تجهیز این س��الن، با 
پیش��رفته ترین فناوری ها و تجهیزاتی که در داخل کشور ساخته شده و 

توسعه یافته اند، با موفقیت به سرانجام رسیده است.
درعلی، تجهیز س��الن اصلی تئاتر ش��هر را ماحصل کار ش��بانه روزی 
گروهی از دانشگاهیان شرکت دانش بنیان طراحی سیستم و اتوماسیون، 
دانس��ت و افزود: تعدادی از پرسنل با توجه به محدودیت های این سالن 
تئات��ری، ش��بانه روزی روی پروژه کار می کردن��د و در نهایت این کار با 
موفقیت به س��رانجام رسید. امروز در این سالن با رعایت استانداردهای 
جهان��ی امکاناتی وجود دارد که در پیش��رفته ترین س��الن های تئاتری 

جهان وجود دارد، در اختیار جامعه هنری قرار گرفته است.
گامی که با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی در عرصه هنر 

انجام شد
الدن حیدری، معاون توس��عه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی نیز در این مراس��م به قدردانی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
از تالش این ش��رکت دانش بنیان گفت و ادامه داد: خوش��بختانه امروز 
یکی از سالن های ارزشمند نمایشی کشور، با فناوری شرکت های داخلی 
توانسته است تحولی چشمگیر داشته باشد، کار این شرکت دانش بنیان، 
زمین��ه ای فراهم کرده اس��ت تا ضمن جلوگیری از خ��روج ارز، یکی از 
مجموعه های فرهنگی کش��ور، با روزآمدتری��ن فناوری های حال حاضر 

دنیا، احیا و بازسازی شود.
حیدری، اصالح زیرساخت های الکتریکی ، تخریب و بازسازی پالتوها، 
ایج��اد و مقاوم س��ازی، اصالح س��اختار راهروها و مقاوم س��ازی، را تنها 
بخش��ی از اقدام های انجام شده به دست شرکت های داخلی برای احیای 
مجموعه فرهنگی و هنری تئاتر ش��هر دانس��ت و گف��ت: اعتماد به یک 
ش��رکت دانش بنیان ایرانی باعث شد تا این شرکت بتواند توانمندی های 
خود را فراتر از ش��رکت های خارجی ارائه کند، سالن را با پیشرفته ترین 
فناوری ها تجهیز کند و برتر از ش��رکت های خارجی، توانمندی ایران در 

این عرصه را به نمایش بگذارد.
حفظ اصالت سالن تئاتر با تالش فناوران داخلی

در بخش دیگری از این مراس��م، مجتبی حس��ینی معاون هنری وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز در این مراس��م با بیان اینکه بهس��ازی 
سالن های نمایشی جزو مهم ترین اولویت های وزارت فرهنگ بوده است، 
گفت: احیا و ارتقای مجموعه تئاتر ش��هر ک��ه همواره میزبان گروه های 
تئاتری اس��ت و به واسطه کهولت س��نن، نیازمند حفاظت و حراست و 
نگاهداری اس��ت؛ خوشبختانه این کار با کمک ش��رکت های داخلی به 

بهترین نحو انجام شد.
وی افزود: در تمام این فرآیند دش��وار، تاکید بر این بود که اصالت بنا 
حفظ ش��ود و به خاطرات خدشه ای وارد نش��ود. امیدوارم این مجموعه 
بپاید و بماند و قدردان کس��انی هس��تم که ای��ن کار را با تمام تالش و 

انگیزه باال به سرانجام رساندند.
 ارتقای فنی سالن با فناوری بومی

براس��اس این گ��زارش، طراحی نوس��ازی فالی بارها و ه��در نوری، 
پرده های متحرک س��الن، ایجاد س��ن متحرک ارکستر، ماشینری کف 
سالن اصلی، بازس��ازی پرده های متحرک سالن، مکانیزه کردن حرکت 
سیس��تم کنترل مرکز از گام هایی به شمار می رود که همه به مدد یک 
ش��رکت دانش بنیان داخلی به س��رانجام رسیده اس��ت. تا پیش از این 
صندلی مس��تعمل در این مجموعه نمایشی استفاده می شد که با حفظ 

ساختار سالن، توسط این شرکت دانش بنیان تغییر پیدا کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت پنج آبان امسال تعرفه های ترجیحی 
ایران و اوراس��یا اجرایی شد که با توجه به اجرای تعهد ایران، باید نحوه 

اجرای تعهد اوراسیا در قبال صادرکنندگان ایرانی صحت سنجی شود.
امس��ال تعرفه های ترجیحی ایران و اوراس��یا اجرایی شد. به گزارش 
خبرنگار  صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، علی اکب��ر مهرف��رد در هش��تمین نشس��ت هی��أت نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی تهران اف��زود: از پنج آبان امس��ال ای��ران تخفیفات به 

صادرکنندگان کش��ور های عضو اوراسیا را آغاز کرده است، اما در مورد 
تخفیفاتی که پنج کش��ور اوراس��یا به صادرکنن��دگان ایرانی می دهند 

حرف های ضد و نقیضی گفته می شود.
وی با بی��ان اینکه برخی صادرکنندگان اع��الم می کنند از تخفیفات 
تعرفه ترجیحی برخوردار شده اند و برخی دیگر آن را رد می کنند، اضافه 
ک��رد: در ۲۳ روزی که از اجرایی ش��دن تعرفه های ترجیحی میان ایران 
و اوراس��یا می گذرد ۱۶ میلیون دالر صادرات به این کش��ور ها داشته ایم 

که باید مس��ئوالن ذی ربط گزارش دهند که آی��ا صادرکنندگان ایرانی 
از ای��ن تخفیفات برخوردار ش��ده اند یا خیر و اینکه ب��رای چه تعداد از 
صادرکنندگان این تخفیفات اعمال شده است. مهرفرد گفت: درحالی که 
طرف ایرانی تخفیفات را برای صادرکنندگان کشور های عضو اوراسیا از 
جمله صادرکنندگان روسی اعمال می کند باید پیگیری و مشخص شود 
اگر طرف اوراسیا به تعهدات خود عمل نمی کند طرف ایرانی نیز اجرای 

تعهدات و اعمال تخفیفات را متوقف کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

تعرفه های ترجیحی ایران و اوراسیا اجرایی شد

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

روح فناوری و نوآوری در کالبد »تئاتر شهر« دمیده شد

چهار شنبه
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تصمیم گی��ری درباره انتخاب وکیل اس��تارت آپ برای کس��ب وکار و 
شرکتی که تازه اقدام به تأسیس آن کرده اید، اهمیت ویژه ای دارد و در 
همان مراحل ابتدایی کار باید مدنظر قرار بگیرد. مؤسس��ه های حقوقی 
فعال در ش��هر محل سکونت شما، مؤسسه های حقوقی بزرگ تر و فعال 
در حوزه های بین المللی و وکالی حقوقی ای که وابس��ته به ش��رکت یا 
ارگان بخصوصی نیستند و مس��تقل کار می کنند؛ انتخاب هایی هستند 
ک��ه برای دریاف��ت خدمات حقوقی پیش رو داری��د. برخی برای کاهش 
هزینه ه��ا س��عی می کنند کارهای حقوقی ش��رکت را خودش��ان انجام 
بدهن��د و نهایتا از خدمات اینترنتی موجود بهره می گیرند. پیش گرفتن 
این رویکرد ش��اید برای کارهای اداری اولیه و مس��ائل ساده تر جوابگو 
باش��د، ول��ی به مرور که ح��وزه فعالیت های اس��تارت ْآپ و کس��ب وکار 
گس��ترده تر می ش��ود، نیاز به وکیل حقوقی اس��تارت آپ و اس��تفاده از 
خدمات تخصصِی چنین شخصی ضروری می شود، اما چطور می توان از 
میان تمامی ش��رکت های حقوقی و وکالی فعال در حوزه کس��ب وکار و 
خدمات مشاوره ای، کسانی را انتخاب کنیم که در بلندمدت به پیشرفت 
و گس��ترش کار کمک کنند؟ اساسا چه معیارهایی برای انتخاب وکیل 
اس��تارت آپ خوب و شناسایی چنین شخصی وجود دارد؟ در ادامه این 

مطلب به دنبال جوابی برای این سؤال خواهیم بود.
حیطه فعالیت ها و خدمات وکیل استارت آپ

ش��رکت های نوپ��ا برای کاره��ای مختلفی به دریافت مش��اوره حقوقی 
استارت آپ نیاز پیدا می کنند؛ از آن جمله می توان به برنامه ریزی و تعیین 
اس��تراتژی های بازار سهام، اخذ مجوز و ثبت شرکت، تدوین قرارداد حفظ 
اس��رار تجاری، توسعه شرکت در عرصه بین المللی و دیگر مسائل حقوقی 
اش��اره کرد. به خدمت گرفتن وکیل استارت آپ باتجربه به ویژه برای کسانی 
مهم و حیاتی است که برای مراحل اولیه کارشان به کمک سرمایه گذارهای 
خصوصی نیاز پیدا می کنند. اعتبار وکیلی که نماینده کسب وکار شما است، 

تأثیر بسزایی بر تصمیم نهایی سرمایه گذار خواهد گذاشت.
گام های مهم برای انتخاب وکیل استارت آپ

1. پیداکردن وکیل مناسب
به خدمت گرفت��ن وکی��ل اس��تارت آپ، دقیق��ا مثل رویه اس��تخدام 
کارمندان و دیگر کسانی که قرار است در شرکت با شما همکاری کنند، 

با مصاحبه شروع می شود.
در مقام مؤس��س ش��رکت، مهم ترین وظیفه تان این است که از میان 
مؤسسه های فعال در حوزه مشاوره حقوقی کسب وکار بتوانید گزینه ای 
را انتخ��اب کنید که تخصص و تجربه کافی برای برآورده کردن نیازهای 
شما را داشته باشد. تجربه کاری موفق با استار ت آپ های دیگر یا دانش 
تخصصی در حوزه کاری ش��ما، ازجمله معیارهایی هستند که می توانید 

برای انتخاب مؤسسه حقوقی مناسب مدنظر بگیرید.

فق��ط این نکته را فراموش نکنید که بین وکیل ش��رکت های تجاری 
و وکیل اس��تارت آپ تفاوت هایی هست. ش��رکت های نوپا در اوایل کار 
نیازهای��ی دارن��د که متف��اوت از نیازهای معمول ش��رکت های تجاری 
اس��ت. به فرض، می توان به قراردادهای مرتبط با ارزش س��هام و جذب 
س��رمایه گذار اش��اره کرد یا قراردادهای اولیه ای که در اختیار کارکنان 
تازه وارد قرار می گیرد و اس��تارت آپ ها برای تدوین شان به کمک وکیل 
یا مش��اور متخصص نیاز خواهند داشت، بنابراین مؤسسه ای که انتخاب 
می کنید باید تفاوت میان این وکال را بداند و بتواند ش��ما را از خدمات 

فرد متخصص بهره مند کند.
نمونه هایی از قراردادها و خدمات حقوقی رایج برای کسب وکارهای نوپا

قرارداد مؤسسان
قرارداد واگذاری سهام

مشاوره به منظور جذب سرمایه گذار
قرارداد حفظ اسرار تجاری )محرمانگی اطالعات(

انتخاب نام دامنه مناسب برای شرکت ها و کسب وکارهای اینترنتی
تهیه اساسنامه مربوط به موضوع شرکت.

2. تهیه فهرستی از نیازهای حقوقی اولیه
تهیه فهرستی از نیازهای حقوقی اولیه-وکیل استارت آپ

بعض��ی از کس��ب وکارها در مراحل اولیه راه اندازی ش��رکت از لحاظ 
حقوق��ی چن��دان دردس��ری نخواهند داش��ت و رویک��رد قانونگذار در 
مواجهه با آنها چندان س��خت گیرانه نیس��ت، اما عکس این موضوع هم 
صادق اس��ت: برخی کسب وکارها در همین مراحل اولیه با دشواری ها و 

پیچیدگی های پرشماری روبه رو می شوند.
وکیل اس��تارت آپ خوب کسی است که بتواند در شناسایی مشکالت 
حقوق��ِی پی��ش رو و همین طور در انتخ��اب راهکارهای مناس��ب برای 

کنارزدن موانع و غلبه کردن بر این مشکالت به شما کمک کند.
درک جامع و درست نیازهای تان تأثیر مهمی بر انتخاب شما از میان 

مؤسسه های حقوقی و رسیدن به گزینه مناسب خواهد داشت.
3. مکان مؤسسه حقوقی

ممکن اس��ت بخواهید کس��ب وکارتان را در تهران راه اندازی کنید یا 
در شهرس��تان محل س��کونت خودتان. مؤسسه حقوقی ای که در همان 
ش��هر یا استان موردنظر ش��ما برای راه اندازی کس��ب وکار باشد، لزوما 
بهترین انتخاب نخواهد بود. ش��اید در این صورت، دسترس��ی ش��ما به 
دفتر مؤسس��ه ساده تر باش��د، اما نکته مهم تری که باید در نظر بگیرید، 
انتخاب مؤسس��ه ای اس��ت که بتواند بهترین خدمات مشاوره ای ممکن 
را در اختیارتان بگذارد و ش��ما را از تجربه وکیل اس��تارت آپ متخصص 
بهره من��د کند؛ یعن��ی دورِی مکان نباید اولویت اصلی باش��د؛ به عالوه، 

امکان برقراری ارتباط به صورت آنالین و اینترنتی هم وجود دارد.

هنگام جس��ت وجو به دنبال وکیل اس��تارت آپ مناسب، همان طور که 
پیش تر هم اش��اره شد، دانش و تخصص او در حوزه کاری تان باید یکی 
از اولویت ه��ای اصلی برای انتخاب نهایی باش��د، اما عوامل دیگری هم 
هس��تند که نباید از آنها غافل ش��وید: به فرض اینکه در آینده بازارهای 
اصلی ش��رکت شما در تهران خواهد بود یا شهرس��تان ها، یا آنکه قصد 
گسترش کس��ب وکار و راه اندازی شعبه های تجاری در کشورهای دیگر 

را هم دارید یا خیر.
البت��ه پیداک��ردن مؤسس��ه حقوقی در همان ش��هری که ش��رکت و 
کس��ب وکارتان را در آن راه اندازی کرده اید هم می تواند مزایایی داشته 
باش��د؛ مثال در چنین شرایطی، وکیل استارت آپ شما و دیگر مشاوران 
کار س��اده تری برای معرفی شرکت تان به سرمایه گذارها و حامیان مالی 

دیگر خواهند داشت.
4. توجیه کردن وکیل استارت آپ درباره اهداف بلندمدت شرکت

اگ��ر نیازتان به وکیل اس��تارت آپ صرفا محدود ب��ه تدوین قراردادها 
و کاره��ای حقوقی و اداری اولیه می ش��ود، چندوچون رابطه ای که با او 
برقرار می کنید، اهمیت زیادی نخواهد داش��ت، اما در س��وی دیگر اگر 
قص��د برقراری ارتباط بلندمدت را داری��د و می خواهید در آینده هم از 
مش��اوره های حقوقی و خدمات او بهره بگیرید، آن وقت توجیه کردن او 
درباره اهدافی که در بلندمدت دارید و چگونگی رابطه ای که با او برقرار 

می کنید اهمیت ویژه ای می یابد.
در حقیقت، در همان مراحل اولیه باید این نکته را هم در نظر بگیرید 
که وکیل ش��ما بتوان��د درک خوب و کاملی از نیازهای آتی ش��رکت و 
کس��ب وکارتان پیدا کند. او باید نماینده خوبی برای ش��ما و شرکت تان 
باش��د و به خوب��ی از عهده ای��ن کار بربیاید. س��رمایه گذارانی که جذب 
کار ش��ما می ش��وند، پیش��نهادها و توصیه هایی بابت انتخاب وکیل به 
ش��ما خواهند داد؛ اما مطمئنا وکالی پیش��نهادی آنها پیش از هر چیز 
می کوش��ند منافع خود سرمایه گذاران را حفظ کنند. با برقراری ارتباط 
بلندم��دت با وکیلی ک��ه درک خوبی از اه��داف کوتاه مدت و بلندمدت 
شما داش��ته باش��د، می توانید در جهت حفظ منافع کسب وکارتان هم 

قدمی بردارید.
5. نقش وکیل استارت آپ خوب در به ارمغان آوردن روابطی 

ارزشمند برای کسب وکار
از دیگ��ر ویژگی ه��ای وکی��ل اس��تارت آپ خ��وب، فن بی��ان قوی و 
ش��ناختن افراد مختلف در حوزه کاری مدنظر ش��ما اس��ت. روابطی که 
چنین ش��خصی می تواند برای ش��ما به ارمغان بیاورد نقش بسزایی در 
برآورده کردن نیازهای آتی کس��ب وکارتان خواهد داشت، بنابراین خوب 
اس��ت هنگام بررس��ی انتخاب های مختلف از میان وکال و مؤسسه های 

حقوقی، این ویژگی را هم در نظر بگیرید.

سرمایه گذاران، مؤسسان شرکت های دیگر، آشنایانی در حوزه کاری شما، 
مراجع قانونی و حتی کس��انی که بتوان از آنها ب��رای حمایت های قانونی 
بهره گرفت، از جمله کس��انی هس��تند ک��ه ممکن اس��ت در دایره روابط 
وکیل استارت آپ شما قرار بگیرند. چنین کسی می تواند عالوه بر کارهای 
حقوقی ای که در مراحل اولیه برای شما انجام می دهد، فرصت های تازه ای 

را پیش روی شما و کسب وکارتان بگذارد که ارزش زیادی خواهد داشت.
6. انتخاب از میان شیوههای پرداخت هزینه های خدمات وکیل 

یا مؤسسه حقوقی
در میان مؤسس��ه های حقوقی و وکال کس��انی هس��تند که نرخ های 
پایین ت��ری برای دس��تمزد دارند یا آنک��ه با بس��تن قراردادهایی از بار 
هزینه هایی که به دوش کس��ب وکار نوپا می افتد ک��م می کنند، به این 
امید که کسب وکارش��ان گسترش پیدا کند و در آینده مبلغ بیشتری از 
صرف دس��تمزدهای رایج نصیب شان شود. نظر به این مسئله، راهکارها 
و انتخاب های متنوعی برای پرداخت دس��تمزد وکیل استارت آپ دارید. 

این راهکارها را در ادامه معرفی می کنیم.
دستمزدی ثابت و ازپیش تعیین شده

این نوع پرداخت دستمزد مربوط به زمانی است که می خواهید وکیل 
یا مؤسس��ه حقوقی برای تان کار بازبینی بعضی م��دارک و قراردادها را 

انجام دهد یا آنکه صرفا کارهای اداری اولیه را به عهده بگیرد.
پرداخت ساعتی دستمزد

ای��ن هم یک��ی دیگر از ش��یوه های رای��ج پرداخت دس��تمزد وکیل 
اس��تارت آ پ یا هزینه های مؤسسه های حقوقی اس��ت. روال کار به این 
صورت اس��ت که ابتدا مبلغ مشخصی را به آنها پرداخت می کنید و بعد 
از آن به ازای هر ساعت که برای شما کار کنند، مبلغی دریافت می کنند.

استخدام دائم
این شیوه معموال برای استارت آپ ها توصیه نمی شود، مگر آنکه هدفی 
بزرگ در س��ر داشته باش��ید و مثال بخواهید سیستم تاکسیرانی کشور 
را به کل��ی متحول کنید. در ای��ن صورت به خدمت گرفت��ن دائم وکیل 
استارت آپ یا حتی تیمی از وکال سرمایه گذاری ارزشمندی خواهد بود. 
چنین کس��انی عالوه بر دستمزدی مشخص، در سهام یا درآمد شرکت 

هم سهمی خواهند داشت.
اگر هیچ یک از این روش های پرداخت، با س��رمایه و برنامه ریزی های 
شما سازگاری نداشت، می توانید از خدمات بعضی وب سایت ها استفاده 
کنی��د که تا حدود زیادی رای��گان خواهد بود؛ به ف��رض، بعضی از آنها 
قالب ه��ای پیش فرض��ی در اختیارتان می گذارند تا ب��رای ارائه مدارک 
و کاره��ای اداری ن��زد مراجع قانونی از آنها اس��تفاده کنید )و خدمات 

دیگری نظیر این(.
chetor :منبع
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با وجود اینترنت، فاصله همچنان دردسرساز است

موقعیت مکانی همواره یکی از منابع مهم در تجارت است. همانطور که مشاورین امالک می گویند، »موقعیت، 
موقعی��ت، موقعیت.« اما با آغاز به کار اینترنت در ده��ه ۸۰ میالدی، هزینه های مرتبط با فاصله تجارت ها برای 
انجام داد و ستد، ارتباطات، حمل و نقل و جست وجو به شدت کاهش یافت. در سال ۱۹۹۷، یک ایده به نام »مرگ 
فاصله« در کتاب فرانسس کایرنکراس )Frances Cairncross( به همین اسم به چاپ رسید. یکی از مقاالت 
اخیر در مجله جدید اقتصادی-جغرافیایی آکس��فورد، این نظریه را به چالش کش��یده است. در حالی که انقالب 
دیجیتالی اهمیت موقعیت مکانی را در برخی زمینه ها کاهش داده، در برخی زمینه های دیگر نیز موجب افزایش 
آن شده است. همانطور که نویسندگان مقاله اشاره می کنند، »برای مثال، در حالی که تکنولوژی اطالعات می تواند 
راه حلی مؤثر برای هماهنگی پروژه ها  باش��د، در زمینه های س��اخت شراکت های جدید و یا روابط همکاری تأثیر 
کمتری دارد. بدین روش، ارتباطات قوی در فضای آفالین ممکن اس��ت ارتباطات آنالین را ارزشمندتر سازد. به 
بیانی دیگر، ارتباطات نفر به نفر مکمل ارتباطات آنالین است.«  فصل »چگونه جغرافیا اینترنت را شکل می دهد« 
در این کتاب، توسط کریس فرومن )Chris Froman(، آوی گلدفارب )Avi Goldfarb(و شین گرینستین 
)Shane Greestein( نوش��ته شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که، »گسترش اینترنت 

برای موقعیت جغرافیایی فعالیت های اقتصادی چه تبعاتی داشته است؟«
بخش دانش کاری دانش��کده تجاری هاروارد از گرینستین درخواست کرد تا برخی از نکات این مقاله را بسط 
دهد. س��واالت این مصاحبه توسط ش��ون س��یلورتورن )Sean Silverthorne(، پروفسور سیاست اقتصادی 

دانشکده تجاری هاروارد پرسیده شد.
شون سیلورتورن- در این مقاله، شما به نادرستی عبارت اینترنت »مرگ فاصله« است، اشاره می کنید. می توانید 
در مورد چگونگی تأثیر اینترنت بر موقعیت جغرافیایی به عنوان یک نقطه اصطحکاک در انجام تجارت، بیشتر 

توضیح دهید؟ 
شین گرینستین- سه مرحله اصطحکاک جغرافیایی مرتبط در این زمینه دخیل هستند؛ هزینه های ارتباطات، 
هزینه های حمل ونقل و هزینه های جست وجو. هزینه های ارتباطی در فضای اینترنت کمتر هستند، زیرا برقراری 
ارتباط با دیگران، صرف نظر از موقعیت ایشان گران قیمت نیست. هزینه های حمل ونقل نیز به دو صورت کاهش 
می یابند. اول، برای کاالهایی که می توانند دیجیتالیزه ش��وند، پخش تقریباً رایگان اس��ت. دوم، فعل و انفعاالت 
اینترنتی نیاز به س��فر را کاهش می  دهند. تعدیل هزینه جست وجو مستقیماً در رابطه با کاهش دو هزینه دیگر 
است. اگر هزینه های ارتباطات و حمل ونقل تعدیل یابند، مقایسه گزینه ها قبل از تصمیم گیری آسان خواهد شد.

تقریباً همه از هزینه های پایین تر سود می برند، اما این منافع به صورت مساوی احساس نخواهند شد. جواب 
این سؤال ساده و مستقیم نیست. به صورت نسبی، اینترنت در زمینه هایی که به هر حال خوب عمل می کردند، 

سودمند بوده است. اشاره به بخش »نسبی« از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اینترنت دسترس��ِی تمامی زمینه ها به تجارت الکترونیکی و رس��انه های مبنی بر داده ها را فراهم کرده است. 
رش��د براس��اس تکنولوژی، برای زمینه های غنی بیش از بقیه سودمند بوده اس��ت؛ حتی در زمانی که همه در 
حال رش��د بسیار زیاد به دلیل در اختیار  داشتن کارمندان خبره و زیرساخت پیشرفته بودند. این امر به افزایش 
نابرابری منطقه ای دامن می زند. برای مثال، اینترنت به کشاورزان میدوسترن )midwestern( اجازه می دهد به 
سادگی به سهامداران منهتن )Manhattan( برسند که برای هر دو طرف سودمند بوده است. اما بیشتر شواهد 

نشان دهنده آن است که در این شرایط سهامداران بسیار پولدارتر از کشاورزان می شوند. 
سیلورتورن- می خواهم سوال تیتر مقاله را از شما بپرسم، اینترنت چگونه جغرافیا را شکل می دهد؟

گرینستین- برای درک ظرافت ها، همه ما باید یک قدم از تجربه های خود به عقب برویم و تجارب متنوع چند 
کاربر را بررسی کنیم. با این روش دیدگاهی نوین شکل خواهد گرفت.

تحقیقات به نتایج مرتبط و متنوعی رسیده اند. تجربه فروش اینترنتی به موقعیت جغرافیایی شما و در واقع به 
تعداد شگفت انگیزی از ابعاد مختلف بستگی دارد. برای مثال، کیفیت و قیمت اینترنت براساس موقعیت بسیار 
متفاوت است، مخصوصاً هنگامی که قسمت های مختلف شهری را با مناطق کم جمعیت مقایسه می کنید، اما این 

تفاوت ها حتی زمانی که دو شهر را با هم مقایسه می کنید نیز مشاهده می شوند. 
از بعد دیگر، انواع کارمنداِن وابسته به ساخت یک مرکز خدمات اینترنتی نیز بر حسب موقعیت های مختلف، 
متفاوت هس��تند. صنف های گوناگون از جنبه های مختلف اینترنت اس��تفاده می کنند و صنایع عموماً در برخی 
مناط��ق متمرکز هس��تند. اینترن��ت به کلی بازده خطوط تولید برای س��اخت اتوماتیک را تغییر داده و س��بب 
شکل گیری دیترویت شده است، اما همچنین قیمت گذاری بلیت های هواپیمایی نیز تغییر کرده که تبعات بسیاری 
برای دفاتر مرکزی هواپیمایی ها مانند شیکاگو، داالس و آتالنتا به همراه آورده  است . برای ارائه مثالی دیگر می توان 
گفت، تمرکز جغرافیایی اختراعات در ایاالت متحده نیز به قسمت غربی انتقال پیدا کرده است؛ این انتقال نه تنها 

در حیطه الکترونیک، اطالعات و فنون ارتباطی، بلکه در بسیاری زمینه های دیگر نیز رخ داده است.
اجازه دهید به صورت خالصه جمع بندی کنم؛ گرچه ظاهراً تکنولوژی اینترنت به همه  جا سرایت کرده، اما در 

تمامی موقعیت ها به صورت مشابه تجربه نشده است.
سیلورتورن- با نیم نگاهی به آینده، احتماالً چه صنف ها و مناطقی بیش از امروز تحت تأثیر تکنولوژی اینترنت 

قرار می گیرند؟ 
گرینس��تین- یک ضرب المثل دانمارکی می گوید پیش بینی بس��یار سخت اس��ت، مخصوصاً در مورد آینده. 

متأسفانه برای پاسخ به این سوال باید در صنف های مختلف کار و سپس آن را به مناطق مختلف منتقل کرد.
به نظر می آید برخی تکنولوژی ها توان بازس��ازی برخی صنایع خاص را دارند. در این میان می توان به صنایع 
درگیر با کاربردهای جدید هوش مصنوعی از جمله شبکه های حسی اشاره کرد. دیگر موارد شامل کاربرد داده های 
عظیم و مرتبط با پخش و عملیات، مخابره بیسیم اطالعات نسل پنجم، حقیقت مجازی برای بسیاری از زمینه های 
کاربردی، خدمات پشتیبانی برای بسیاری »خدمات مستقل« و یک بازه از فعالیت های تکمیلی در این زمینه ها 

می شوند.
به نظر می رس��د حوزه حمل ونقل و نگهداری برای بازس��ازی توس��ط تکنولوژی ها آماده هستند و این موضوع 
بس��یاری از بخش های کش��ور را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ مخصوصاً پایانه های حمل ونقل آمریکا مانند دنور، 
نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و داالس. اینکه ما شاهد بخشی از  تغییرات برخی رسانه ها بوده ایم، یک راز نیست 

و برای بسیاری از کارآفرینان در نیویورک و لس آنجلس تبعاتی را در بر داشته است. 
با این وجود، در این فصل از کتاب به آن اش��اره نکرده ایم، اما بزرگ ترین تغییر کوتاه مدت، از منظِر جمعیتی 
خواهد بود. با توجه به کهولت فرزندان بعد از جنگ جهانی دوم،  بیماری های آلزایمر دو برابر خواهد شد و تقاضای 
خدمات بهداشتی و نگهداری از سالمندان افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. این تقاضا در مناطق گرم بسیار 
بیشتر از دیگر مناطق خواهد بود. این خدمات به دو صورت مختلف نمایان خواهند شد. در باالترین حد شامل 
بس��یاری از کارکردهای اطالعات تکنولوژی و در پایین ترین حد شامل جایگزینی بسیاری از کارمندان اطالعات 

تکنولوژی می شود. این تغییرات احتماالً به بزرگی تغییراتی که در باال به آنها اشاره کردیم خواهند بود.
hbs: منبع

مترجم: هانیه الری

ب��ه محض بیدار ش��دن از خواب از تلفن ه��ای همراه تان 
اس��تفاده نکنید. آیا روزانه عادت صبحگاهی مناسبی را در 
پیش می گیرید؟ اغلب ما این گونه عمل می کنیم: از خواب 
برمی خیزیم و تلفن همراه مان را وارس��ی می کنیم. به طور 
ناخودآگاه، ایمیل های بی ش��ماری را چک می کنیم و حتی 
به بعضی از آنها پاس��خ می دهیم، اخب��ار را می خوانیم و یا 

وضعیت خود در شبکه های اجتماعی را به روز می کنیم.
ح��ال اگر با خ��ود صادق باش��ید، خواهید دی��د قبل از 
اینک��ه حتی تلوتلوخوران برای نوش��یدن یک فنجان چای 
به آش��پزخانه بروید، این موارد س��بب اتالف انرژی ش��ما 
می ش��وند. در این وضعیت، ذهن ش��ما عماًل درگیر و این 

شرایط برای آغاز روز بسیار نامناسب است.
اگر ب��ه جای ای��ن رویه غلط که س��بب افزایش فش��ار 
خ��ون ش��ما می ش��ود، این رون��د را اصالح کنی��د و زمان 
صبحگاهی ت��ان را محترم بش��مارید و به انجام فعالیت های 
مناسب برای ذهن، جس��م و روان بپردازید، نتیجه چگونه 

خواهد بود؟
در ادامه چند مورد از بهترین استراتژی ها که برای تسلط 
صبحگاهی و بهره بردن از فواید آن مناس��ب است، معرفی 

می شوند.
1. صبحگاه را به عنوان زمانی برای در کنار 

خانواده بودن محترم بشمارید
 ،)Medium(و مدیوم )Twitter( بنیانگ��ذار توییت��ر
بیز استون )Biz Stone( یک ساعت در صبح را به بازی 
با پس��رش می گذراند و معتقد اس��ت ای��ن کار مهم ترین 
بخش از فعالیت روزانه اش محس��وب می ش��ود. استون به 
شبکه سی ان بی سی )CNBC( در این رابطه گفته است، 

»از زمانی که پسرم متولد شد، صبح ها با او بازی می کنم و 
اگر فرصت این کار را در صبح پیدا نکنم، احساس می کنم 
چیزی را از دس��ت داده ام. بیدار ش��دن و قرار گرفتن در 
فضای ذهنی یک کودک پنج س��اله، پیش از قرار گرفتن 
در نقِش اجرایی مدیریتِی روزمره بسیار لذتبخش است.«

2. 15 تا 30 دقیقه را به مدیتیشن بپردازید
اپ��را وینف��ری )Oprah Winfrey( و آریانا هافینگتن 
)Arianna Huffington( روز خ��ود را ب��ا ۲۰ ت��ا ۳۰ 
دقیق��ه مدیتیش��ن آغاز می کنن��د. وینفری در این راس��تا 
می گوید، »تنها با این کار اس��ت که می توانید بهترین کار 
را در طی روز ارائه دهید و زندگی مناس��بی بسازید.« یک 
فایده عمده مدیتیش��ن، جدای��ی از الگوهای فکرِی عادی، 
ب��ه ویژه افکار منفی اس��ت. با این عادت س��اده و کوچِک 
صبحگاهی، می توانید کنترل افکار خود را به دست بگیرید 
و باق��ی زمان روزانه را به خوب��ی مدیریت کنید. با این کار 
و نظم مدیریتِی روزانه منتج ش��ده از آن، احس��اس سبکی 

خواهید کرد.
3. با ورزش صبحگاهی روزتان را آغاز کنید

بس��یاری افراد موفق روز خود را با فعالیت ورزشی منظم 
آغ��از می کنند. منطقی به نظر می آی��د که ورزش پیش از 
صبحانه راهی مناس��ب ب��رای افزایش ان��رژی در طی روز 
باش��د. برای مثال، میشل گس )Michelle Gass( مدیر 
فروش��گاه های کوه��ل )Kohl(، آالرمی در س��اعت ۴:۳۰ 
صب��ح برای دویدن تنظیم می کند. رئیس جمهور پیش��ین 
آمریکا، باراک اوباما )Barack Obama( هر روز صبح به 
فعالیت های ورزشی قدرتی و هوازی می پردازد. همین طور 
مدیرعامل توییتر، جک دورسی )Jack Dorsey( هر روز 
۲۱ دقیق��ه ورزش و در آن یک فعالی��ت هفت دقیقه ای را 

سه بار تکرار می کند.

4. دفتر وقایع روزانه
این فعالیت ش��امل نوشتن به محض بیدار شدن از خواب و 
هوشیارشدن است. این روش برای به راه  انداختن فعالیت های 
ذهنی و تنظیم درهم ریختگی ذهنی، افزایش قدرت تمرکز و 
 )Tim Ferriss( خالقیت بس��یار کارساز اس��ت. تیم فریِس
کارآفرین، بر عادت پنج دقیقه ای بس��یار پایبند اس��ت. او در 
 )Business Insider( این راس��تا به بیزین��س اینس��ایدر
گفته اس��ت، »گیج و مضطرب  و تبدیل ش��دن به شخصیِت 
کمال طلبی که همواره بر آینده تمرکز دارد، بسیار آسان است. 
روزانه نویسِی پنج دقیقه ای یک مداخله درمانی است که به من 
اجازه می دهد نه تنها کارهای بیشتری در طول روز انجام دهم، 
بلکه حس بهتری نیز داش��ته باشم. با این کار انسان شادتر و 
خرسندتری هستم؛ آنچه در حالت عادی نمی توانستم به آن 

دست یابم.«
5. جلسات صبحگاهی را متوقف کنید

حال ک��ه نحوه مدیریِت صبحگاهی را ب��ه طور همه جانبه 
فرا گرفته اید، می توانید ش��روع سریع تری در محل کار داشته 
باش��ید، از عواملی که انرژی شما هدر می دهند آگاه شوید و 
بر روی کار خود تمرکز کنید. یکی از بزرگ ترین اش��تباهات 
تشکیل جلسه صبحگاهی است. فضای سازنده صبح می تواند 
اغلب با شرکت در جلسات غیر ضروری صبحگاهی، از بین برود؛ 
جلساتی که به راحتی می توانند به ظهر یا دیرتر منتقل شوند. 
ای��ن موضوع برای افراد فعال و مولد که کارش��ان با خالقیت 
درگیر است، می تواند بس��یار نومیدکننده باشد. مدیران باید 
اهمیت زمانبندی جلس��ات را برای ساعات کاری درک کنند 
و به کارمندان این امکان را بدهند که ساعت صبحگاهی شان 
را به نحوی که س��بب بهینه شدن فعالیت های روزمره شود و 

عملکرد مغزشان را بهبود بخشد، تنظیم کنند. 
inc: منبع
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