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اصالح بندهایی از بخشنامه تنقیح و 
تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران که بیستم اسفند 
1399 با موضوع تعیین میزان حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای 
PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت های دولتی و نیز ضوابط 
بیمه ای قراردادهای خدمات دریایی ابالغ شده بود، به منظور رفع برخی 
بازنگری  از این رو اصالح و  بازنگری قرار گرفته است.  ابهامات، مورد  از 
قرار  اجتماعی  تامین  سازمان  کار  دستور  در  بخشنامه  این  از  بندهایی 
از سوی سندیکا  ارائه شده  پیشنهادات  اساس  بر   )40-6( بند  و  گرفته 

اصالح شد. 
با  است:  آمده  اجتماعی  تامین  از سوی سازمان  ابالغ شده  اصالحیه  در 
توجه به ابهام برخی واحدهای اجرایی و به منظور حفظ حقوق ذینفعان 
و ایجاد وحدت رویه تا حصول نتیجه نهایی، ذیل بند )6-40( بخشنامه 

بنا به درخواست سندیکای صنعت برق ایران از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر رسیدگی به عدم شمولیت تعدیل و مابه التفاوت قراردادها 
در قالب 25% افزایش قرارداد، بندهای 6-4۰ و 3-49 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران اصالح شد.
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و  صنعتگران  مدیران،  حضور  با  جاری  سال  دی ماه   29 و   28 تاریخ  سیرد  منطقه ای  کنفرانس  نهمین 
پژوهشگران داخلی و خارجی صنعت برق در حوزه توزیع برگزار می  شود و دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد با 
همکاری سندیکا و انجمن صنفی شرکت های توزیع، برای اولین بار نمایشگاه جانبی کنفرانس را به صورت 

مجازی با حضور شرکت های توزیع نیروی برق و فعاالن این حوزه برگزار نماید. 
بر اساس هماهنگی انجام شده با ستاد برگزاری کنفرانس، امکان حضور شرکت های عضو سندیکا در این 
نمایشگاه با 30% تخفیف ویژه فراهم شده و هریک از اعضای محترم می توانند با پرداخت مبلغ 1 میلیون 
تومان عالوه بر حضور در نمایشگاه و ارتباط مستقیم با شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور، از 
دعوت  محترم  اعضای  از  اینرو  از  شوند.  بهره مند  کنفرانس  تخصصی  کارگاه های  و  سخنرانی ها  مقاالت، 
https://cired.  می گردد در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، به سایت کنفرانس به آدرس

ir بخش ثبت نام نمایشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند و یا با تکمیل و ارسال فرم زیر به 
شماره فکس 66944967-021 و یا آدرس ایمیلinfo@ieis.ir برای هماهنگی مقتضی با امور رویدادها 

و نمایشگاه های سندیکا  )خانم باقرپور - داخلی 111(  تماس حاصل فرمایند. 

فراخوان نمایشگاه مجازی نهمین کنفرانس 
منطقه ای توزیع )سیرد(

نمایشگاه جانبی کنفرانس منطقه ای توزیع 28 و 29 دی ماه سال جاری 
به صورت مجازی با حضور شرکت های توزیع نیروی برق و فعاالن این 

حوزه برگزار می شود.

ســندیکا طــی ســنوات اخیــر بــا هماهنگــی 
شــرکت های معتبــر بیمــه ای کشــور، خدمــات 
بیمــه درمــان تکمیلــی و عمــر و حادثــه گروهــی 
را بــرای کارکنــان محتــرم شــرکت های عضــو 
ــز  ــن راســتا امســال نی فراهــم کــرده اســت. در ای
بــا بهره گیــری از تجــارب ســال های گذشــته 
ــرارداد  ــرای ق ــر ب ــرکت بیمه گ ــاب ش ــرای انتخ ب
ــنهادی  ــرایط پیش ــرخ و ش ــال 1401-1400، ن س
ــی  ــی مبان ــا بررس ــه ای ب ــر بیم ــرکت های معتب ش
ــگاه  ــارت و جای ــت خس ــای پرداخ ــق تعرفه ه دقی
ظرفیــت  شــاخص  ازنظــر  بیمــه  شــرکت های 
مــورد  مالــی،  توانگــری  و  ریســک  نگهــداری 
بررســی قــرار گرفتــه کــه در نهایــت بهتریــن نــرخ 
ــه شــرکت بیمــه  ــوط ب و شــرایط پیشــنهادی مرب

ــت. ــوده اس ــرز ب الب
طرح هــای پیشــنهادی شــرکت بیمــه البــرز بــرای 
نرخ هــای  و  پوشــش ها  بــا  ســندیکا  اعضــای 
ــت  ــاهده و دریاف ــل مش ــت قاب ــف در پیوس مختل
ــا  ــود ب ــوت می ش ــرم دع ــای محت ــت. از اعض اس
ــه  ــم ب ــه منض ــل  توج ــکات قاب ــن ن ــر گرفت در نظ
ــن ســه  ــدی از بی ــه، در صــورت عالقه من ــن نام ای
ــا  ــرکت های ب ــرای ش ــا ب ــنهادی )صرف ــرح پیش ط
ــر(، طــرح  تعــداد بیمــه شــدگان بیشــتر از 50 نف
ــت  ــه درخواس ــود را انتخــاب و نام ــر خ موردنظ
ــی  ــان تکمیل ــه درم ــات بیم ــدی از خدم بهره من
ــنبه  ــا روز چهارش ــی را ت ــه گروه ــر و حادث و عم
ــه  ــندیکا ب ــه س ــه دبیرخان ــورخ  1400/10/06ب م
شــماره فکــس 66944967 و یــا شــماره واتســاپ 
ــماره 09024354102  ــه ش ــندیکا ب ــه س دبیرخان
ــه گســترش بیمــه  ــا کارگــزاری خان ــا ب اعــالم و ی
 88816374-88816594 تمــاس  شــماره  بــه 

ــد. ــل فرماین ــاس حاص تم

خدمات بیمه درمان تکمیلی 
و عمر و حادثه گروهی ویژه 

اعضای سندیکا )14۰۰-14۰1(
هماهنگی  با  اخیر  سنوات  طی  سندیکا 
شرکت های معتبر بیمه ای کشور، خدمات بیمه 
درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی را برای 
کرده  فراهم  عضو  شرکتهای  محترم  کارکنان 

است.

به   )49-3( بند  و  اصالح  ذیل  شرح  به  مذکور، 
بخشنامه مذکور الحاق شد. 

کاهش  یا  افزایش  طریق  از  قرارداد  مبلغ  تغییر 
مقادیر کار، حداکثر تا میزان 25 درصد مبلغ اولیه 
قرارداد مجاز می باشد و انجام مقادیر بیش از میزان 
مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود لذا 
در مواردی که به علت افزایش یا کاهش هزینه های 
ماشین آالت،  و  تجهیزات  مصالح  انسانی،  نیروی 
مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان 
برنامه بودجه و دستگاه اجرایی دولت شود و کارکرد 

از  تفکیک  به  اجرا  و  تجهیزات  اختصاصی،  مصالح 
مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورت های کارکرد و 
گواهی واگذارنده کار اعالم شود. مبلغ تعدیل جزء 
افزایش و یا کاهش 25 درصد نخواهد بود. بدیهی 
است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل 
آن  میزان  و  اجرا  و  اختصاصی  مصالح  تجهیزات، 
مطابق ضوابط تعیین شده برای کارکرد بخش های 

مذکور است. 
شایان ذکر است سندیکا شهریور ماه سال جاری با 
ارسال نامه ای به مدیر کل امور حقوقی و قوانین و 

دبیر محترم شورای مقررات زدایی و وحدت رویه 
به  اجتماعی،  درخواست رسیدگی  تامین  سازمان 
عدم شمولیت تعدیل و  مابه التفاوت قراردادها در 
قالب 25% افزایش قرارداد را مطرح کرده بود. در 
این نامه تاکید شده بود که بخش عمده قراردادهای 
به  EPC در صنعت برق را خرید تجهیزات  PC و 
شمولیت  از  خروج  و  می دهد  اختصاص  خود 
و...  تنقیح  بخشنامه   40 بند  یا  و   5/14 بخشنامه 
عماًل هزینه سنگینی را برای کارفرما ایجاد می کند 

که از طرف واگذارندگان قابل پرداخت نیست. 

https://cired.ir
https://cired.ir
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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متن کامل

در این میان صادرات خدمات فنی و مهندسی که 
کمتر از 20 سال پیش در صنایع زیرساختی نظیر 
برق کلید خورد، به رغم اینکه فرصت های گسترده ای 
پروژه های خدمات  قالب  در  تجهیزات  مانند صدور 
فنی و مهندسی و ارزآوری باال را در خود جای داده، 
با چالش های جدی در فضای داخلی  اما همچنان 

کسب و کار و همچنین محدودیت بین المللی ناشی 
از تحریم ها مواجه است.

 آمار دقیق صادرات خدمات فنی و مهندسی در هاله 
ابهام خطوط اعتباری

در  »موننکو«  مشاور  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
تعریفی  ارائه  لزوم  از  »دنیای اقتصاد«  با  گفت وگو 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  از  شفاف  و  دقیق 
موارد  عمده  در  می افزاید:  و  می گوید  سخن 
پروژه های ساخت و ساز به عنوان صادرات خدمات 
واقع  در  اما  می شوند،  شناخته  مهندسی  و  فنی 
مغزافزار  که  دارد  بسیاری  گستردگی  حوزه  این 
از  شده  ارائه  خدمات  شامل  و  گرفته  دربر  هم  را 
سوی شرکت های مهندسی مشاور هم می شود. در 
حقیقت به نظر می رسد در این حوزه نسبت به سایر 

بخش ها کمی  ضعیف تر عمل کرده ایم.
علیرضا شیرانی ایجاد خطوط اعتباری و تعبیر آن به 
عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی را به عنوان 
یکی دیگر از برداشت های نادرست در این خصوص 
عنوان می کند و می افزاید: ایران در دوره های زمانی 
مختلف، خطوط اعتباری را برای کشورهای متعدد 
ایجاد کرده تا برای استفاده از این خطوط اعتباری، 
پروژه  اعطای  اولویت  در  را  ایرانی  شرکت های 
این خطوط  ایجاد  برای  ما  در حقیقت  دهند.  قرار 
از مسیر  بعدا  اعتباری هزینه ای صرف کرده ایم که 
اخذ پروژه های متعدد در این کشورها باز می گردد 
و در نهایت از آن به عنوان صادرات یاد می کنیم که 
به نظر می رسد تعبیر نادرستی از صادرات خدمات 

فنی و مهندسی است.
شیرانی در ادامه ایجاد شرکت صانیر را نقطه آغاز 
بیان می کند:  و  برمی شمرد  برای صادرات  مناسبی 
می تواند  که  بوده  متمرکز  مجموعه  یک  صانیر 
در   EPC قالب  در  عمدتا  را  خوبی  پروژه های 

با فعال شدن شرکت های بیمه ای در حوزه خدمات فنی 
و مهندسی صورت می گیرد

اصالح مدل مواجهه با ریسک ها 
در صنعت برق

از صادرات غیرنفتی  : سال هاست  زینب طاری 
به عنوان اصلی ترین راهبرد برای عبور از دوران 
طوالنی رکود و همچنین پایان دادن به عصر تک 
در  می شود.  یاد  ایران  اقتصاد  بودن  محصولی 
و طوالنی خواب  متمادی  در سال های  حقیقت 
اقتصاد کشور بر نازبالش نفت، صادرات غیرنفتی 
پایه  بر  پایدار  توسعه  برای  گزینه  اصلی ترین 
افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است. با این 
حال اما هنوز هم در این حوزه به دالیل متعدد 
از جمله ناکارآمدی سیاست های کالن کشور در 
زمینه صادرات و همچنین گستردگی تحریم ها، 
کارنامه درخشانی برای صدور کاال، تجهیزات و 

خدمات فنی و مهندسی نداشته ایم.

برای  در کشور  مرجع رسمی  اولین  آزمایشگاه،  این 
انجام آزمون های عملکردی شیرهای کنترلی می باشد 
که قابلیت ارائه خدمات به بخش های مختلف صنعت 
را دارا می باشد. در این آزمایشگاه می توان شیرهای 
را  اینچ   8 الی   1 اندازه های  در  مختلف  کنترلی 
الی   ANSI300 فشاری  مختلف  کالس های  با 

ANSI2500 مورد آزمون قرارداد.
صحت  برای  کنترلی  شیرهای  سازنده  شرکت  هر 
طراحی شیر ساخته شده نیازمند استخراج منحنی 
امر  این  یا ضریب جریان شیر می باشد که  عملکرد 
مستلزم آزمون های عملکردی شیر است که در این 
انجام آزمون های مذکور میسر می باشند.  آزمایشگاه 

صنایع  شامل:  آزمایشگاه  این  بالقوه  مشتریان 
نیروگاهی، صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و سازندگان 
آزمایشگاه  این  طراحی  می باشند.  کنترلی  شیرهای 
آزمون،  مرکز  و  نیرو  تولید  پژوهشکده  همکاری  با 
بازرسی و استاندارد نیرو )مرکز آبانیرو( و با حمایت 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت 
جامع  طرح  راستای  در  مذکور  پروژه  گرفته است. 
نیازسنجی، اولویت بندی، طراحی، تجهیز، راه اندازی و 
توسعه آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی در حوزه 
آبانیرو صورت  مرکز  در  برق  نیروی  تولید  تخصصی 
گرفته است که هدف آن ارتقاء و توسعه آزمایشگاه های 

حوزه تولید صنعت برق کشور می باشد.

افتتاح آزمایشگاه آزمون های عملکردی شیرهای کنترلی
آزمایشگاه  آزمون های عملکردی شیرهای کنترلی، با حضور دکتر ضابط "رئیس پژوهشگاه نیرو" 
و مهندس محسن طرزطلب "مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی"در محل 

پژوهشگاه نیرو افتتاح شد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3828327-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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تیم نیرو  تابلو ریلی البرز فاتح جام حذفی تنیس شد
تیم نیرو  تابلو ریلی البرز فاتح سیزدهمین دوره رقابت های جام حذفی تنیس کشور شد.

تنیـس،  فدراسـیون  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جـام حذفـی  تنیـس  مسـابقات  دوره  سـیزدهمین 
کشـور کـه از بیسـت آذرمـاه در زمیـن هـای تنیس 
مجموعه ورزشـی المپیـک کیش با رقابـت 138 تیم 
آغـاز شـده بود، عصر روز گذشـته بـا برگـزاری دیدار 
فینال بین پوشـاک وانسـی و نیرو تابلوریلـی البرز در 
زمیـن شـماره سـه بـه پایـان رسـید و تیـم نیرو تابلو 
ریلـی البـرز دو بر یک به برتری دسـت یافت و عنوان 
قهرمانـی ایـن دوره از رقابت هـا را بـه ارمغـان آورد .

بـر ایـن اسـاس نخسـتین دیدار انفـرادی فینـال بین 
سـینا مقیمـی از نیرو تابلـو ریلی البرز و هرنـان کازانوا 
بازیکن آرژانتینی از پوشـاک وانسـی در زمین شـماره 
سـه برگزار شـد که بر این اسـاس در مجموع 6 بازی 
در هـر سـت 2 بـر هیچ بـه نفـع بازیکـن ارژانتینی از 

پوشـاک وانسـی پایان یافت.
مـاداراش  گرگلـی  بیـن  هـم  دوم  انفـرادی  بخـش 
مجـاری از نیـرو تابلـو ریلـی البـرز و علـی یزدانـی از 
پوشـاک وانسـی برگزار شـد که در نهایـت 2 هیچ به 

نفـع بازیکـن مجـاری پایـان یافت.
البتـه در ایـن دور از بـازی هـا 6 بازیکـن خارجـی 
ترکیـه،  بوسـنی هرزگویـن،  از کشـورهای روسـیه، 

داشـتند. آرژانتیـن حضـور  و  مجارسـتان 
بـا پایـان دیدارهـای انفـرادی رقابـت هـای 2 نفـره 
برگـزار شـد و چهار بازیکـن به صورت 2 تیـم 2 نفره 

مقابـل هـم در دو طـرف زمیـن قـرار گرفتند.
در ترکیـب دوبـل امیرحسـین بـادی یکـی از مطـرح 
تریـن تنیسـور هـای کشـور و هرنـان کازانـوا از تیـم 
پوشـاک وانسی برابر سـینا مقیمی و گرگلی ماداراش 

از تابلـو ریلـی البـرز بـه مصاف هـم رفتند. 
سـت نخسـت تیـم 2 نفـره بـه نفـع نماینـده تهـران 
پایـان یافـت و سـت دوم نیرو تابلـو ریلـی البـرز بـه 

برتـری رسـید.
در سـت نهایـی تیـم نیرو تابلـو ریلی البرز موفق شـد 
بـا نتیجـه 10 -7 از سـد حریـف خـود عبـور کنـد و 
بـا کسـب نتیجـه 2 بـر یـک عنـوان قهرمانـی جـام 

سـیزدهم را بـه نـام خـود ثبـت کند.
داود عزیـزی رئیـس فدراسـیون تنیـس از نزدیـک 

دیـدار فینـال را نظـاره کـرد .
جـام حذفـی تنیـس باشـگاه های مـردان کشـور از 
20 آذر مـاه بـا حضـور 138 تیـم بـه میزبانـی جزیره 
کیـش آغاز شـد کـه در مرحله مقدماتـی  48 تیم در 
12 گـروه چهـار تیمـی به مصـاف هم رفتنـد. پس از 
جـدال در مرحلـه گروهـی، 94 تیـم بـه مرحلـه دوم 
جام حذفـی راه یافتنـد کـه در قالب 24 گـروه رقابت 
کردنـد تـا در نهایـت 32 تیـم در جـدول اصلـی قرار 

گرفتند.
بـر ایـن اسـاس از 32 تیـم راه یافته به جـدول اصلی  
16 دیـدار طـی روزهـای 29 و 30 آذر برگـزار شـده 
اسـت کـه در نهایت 16 تیم به مرحلـه بعد راه یافتند 

و روز گذشـته نیمـه نهایـی رقابت ها برگزار شـد.
سـرداوری این دوره از مسـابقات بر عهده امیرحسـین 
موسـوی داور بیـن المللـی کشـورمان بـود و سـینا 
ابراهیمیـان مدیریـت ایـن دوره را بـر عهده داشـت.

بدینوسـیله سـندیکای صنعـت بـرق ایـران قهرمانی 
تیـم نیـرو  تابلـو ریلی البرز در مسـابقات جـام حذفی 
تنیـس کشـور را بـه مدیرعامـل شـرکت نیـرو تابلـو، 
اعضـای ایـن تیـم و کارکنـان آن مجموعـه تبریـک 
عـرض نموده و برای ایشـان آرزوی موفقیت روزافزون 

دارد. 

صندوق 3۰۰ میلیون دالری 
ژاپن برای اقتصادهای نوپا

شرکت  یواف جی،  میتسوبیشی  مالی  گروه 
خدمات مالی و بانکداری ژاپنی، صندوق جدید 
3۰۰ میلیون دالری را برای ارائه تامین مالی بدهی 
به استارت آپ های فناوری پیشرفته در منطقه 
زیرا  کرد  خواهد  راه اندازی  اقیانوسیه  و  آسیا 
بزرگ ترین وام دهنده ژاپن به دنبال بهره برداری 

از فرصت ها در اقتصادهای رو به رشد است.

بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از رویتـرز، این اقـدام در 
بحبوحه جمع آوری کمک های مالی در آسـیا صورت 
می گیـرد زیرا تعـداد تک شـاخ ها یا اسـتارت آپ های 
خصوصـی با ارزش بیش از یک میلیـارد دالر آمریکا 

افزایش یافته اسـت.
گـروه  مدیرعامـل  و  رئیـس  کامـزاوا،  هیرونـوری 
تعهـد  یـک  گـروه  ایـن  کـه  گفـت  میتسوبیشـی 
 Mars بـه  دالری  میلیـون   300 سـرمایه ای 
Growth Capital )صنـدوق فنـاوری مسـتقر در 
سـنگاپور( خواهد داشـت که در مراحل بعدی رشـد 
تامیـن مالـی بدهـی را بـرای اسـتارت آپ ها فراهـم 

. می کنـد
در  سـرمایه پذیر  شـرکت های  اگـر  گفـت:  کامـزاوا 
 MUFG ،نهایـت تصمیـم بـه عرضـه عمومی کننـد
بـا  اولیـه خـود  از عرضه هـای عمومـی  قصـد دارد 
شـریک ایاالت متحـده مـورگان اسـتنلی حمایت کند

تصمیمات مالی صندوق بر اسـاس مـدل امتیازدهی 
اعتبـار مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی خواهد بـود که 
درآمدهـای آتـی و جریـان نقدی یک اسـتارت آپ را 
از داده هـای مالـی و حسـابداری پیش بینـی می کند.
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وزیر  محرابیان،  اکبر  علی  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
نیرو در نشست با مدیران آب و آبفای کشور با اشاره 
به سبقه ایرانیان در صنعت آب و افتخارات متعدد 
این صنعت در دهه گذشته اظهار کرد: هفته گذشته 
رهبری مسأله آب را در صدر امور قرار دادند که این 

امر برای ما تکلیف سنگینی ایجاد می کند.
وی افزود: برای حل این مسئله 2 راهکار اصلی وجود 
در حوزه های  افزاری که عمدتاً  نرم  بحث  اوالً  دارد. 
و  است  فناوری  توسعه  و  ریزی  برنامه  و  مدیریتی 
دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه 

سازه ای.
باید  که  موضوعی  اولین  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
توجه کرد این است که متوسط بارش در ایران یک 
سوم جهان است و به صورت ادواری شاهد کاهش 
نزوالت جوی هستیم. چندی پیش آماری را مطالعه 
ایرانی  هر  آب  سرانه  پیش  سال   50 که  می کردم 
6500 مترمکعب بود در حالی که در حال حاضر به 
1200 مترمکعب رسیده است. که این به معنای لزوم 

سازگاری ما با کم آبی است.
وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است 
با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در  بتوانیم  تا ما 
انجام  یا محیط زیستی  مصارف کشاورزی، صنعتی 
دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد متناسب 
بهره وری، پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه 

جویی بیشتر در این بخش، مشکالت بزرگ تری را 
حل می کند. در آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت 
نیرو است و نمی توان گفت مسئولیت این بخش با 

وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی 
در انتقال آب و هم در مصرف آب شهری داریم. به 
دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در مصرف 
آن صرفه جویی شود. اوالً هزینه هایی که بابت تصفیه 
آب انجام می دهیم و دوماً هزینه های خطوط انتقال.

محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، 
عدم  است.  تخصیص  و  توزیع  در  قانون  و  شفافیت 
رعایت عدالت مسئولیت های زیادی را در پی خواهد 
داشت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادالنه به 
یک منطقه داده می شود، قطع آن ممکن نیست. ما در 
رویکردهایمان اگر تکنیک هایی را در پیش بگیریم که 
ذینفعان آب یعنی تشکل های کشاورزی، مسئولین 
آب های استانی و مصارف صنعتی از میزان آب اطالع 
داشته باشند و بدانند سهمشان چقدر است، الگوی 
آنها  به  آب  این  چگونه  و  است  چگونه  شأن  توزیع 

می رسد، در مصرف بهینه کمک شایانی می کند.

وزیر نیرو گفت: باید توجه داشت کسی از ما انتظار 
به  را  این آب  این است که ما  ندارد و مهم  معجزه 
صورت شفاف، عادالنه و قانونی توزیع کنیم. موضوع 
بعدی بازچرخانی آب است که معموالً در تخصیص ها 
مورد توجه قرار نمی گیرد و انتظار این است که در 
مصارف صنعتی یا کشاورزی این آب در اولویت قرار 
گیرد تا بتوانیم آب با کیفیت باالتر را در اختیار آب 

شرب قرار دهیم.
در  غیرمتعارف  آب های  موضوع  در  داد:  ادامه  وی 
سالهای گذشته غفلت شده است و ما می توانستیم 
مثال  به طور  ببریم.  بیشتری  استفاده  این حوزه  از 
خط لوله های انتقال آب از دریا گرچه کوچک هستند 
ولی مشکالت زیادی را حل می کنند. چرا این موضوع 
در  که  ژرف  آب های  است. همچنین  نیافته  توسعه 
وزارت  و  می شود  استفاده  گسترده  صورت  به  دنیا 
جمهوری  ریاست  پژوهشی  علمی  معاونت  و  نیرو 
پژوهش های خوبی در این زمینه انجام داده اند و باید 
با در نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی استفاده 

شود.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی 

متن کامل

وزیر نیرو:

مذاکره با چهار کشور همسایه 
در خصوص آبهای مرزی

محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در 
صدر مسائل قرار گیرد، گفت: بهبود اقتصاد آب 
صرفاً به معنای باال رفتن قیمت آب نیست بلکه 

به معنای افزایش بهره وری آب است.

آب است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده 
اما رسانه ای نشده است. میزان تعامالت با کشورهای 
همسایه را آنقدر باید گسترش دهیم که آب خروجی 
یا ورودی از کشور را به صورت کامل مدیریت کند. 
این گفتگو باید اصولی و در پی استیفای حقوق مردم 
باشد. در شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته ای 
نیرو  وزارت  محوریت  با  آب  دیپلماسی  بحث  برای 
تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی و اقدام کند. با 
کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می توان با مذاکره 

را پیش برد.
وزیر نیرو اظهار داشت: موضوع بعد اقتصاد آب است. 
در علم اقتصاد آنچه باعث شکل گرفتن عرضه و تقاضا 
را در  فاکتور  این  اقتصاد است و نمی توان  می شود، 
صنعت آب حذف کرد و انتظار داشت عرضه و تقاضا 

به درستی شکل بگیرد.
محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر 
مسائل قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد آب 
صرفاً به معنای باال رفتن قیمت آب نیست بلکه به 
معنای آن است که آبی که ما در اختیار واحدهای 
وری الزم  بهره  قرار می دهیم،  و کشاورزی  صنعتی 

را داشته باشد.
وی افزود: به طور مثال موضوع بازار آب که در قوانین 
باالدستی به آن تأکید شده را باید احیا کرد. فردی 
که در دشتی مقداری آب دارد اما امکان کشاورزی 
ندارد باید بتواند به شیوه قانونی این آب را کشاورز 
بفروشد تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را ایجاد 
کند. در موضوع صنعت باید میزان گذاشته شود. مثاًل 
اگر یک به یک واحد فوالد گفتید به جای هر تن 
اختیارت  در  آب  متر مکعب  نیم  مترمکعب، من   3
قرار می دهم خود واحد می رود سامانه بازچرخانی آب 

می زند تا بهره وری اش را افزایش دهد.
محرابیان گفت: در بخش صنعتی کل آب تحویلی 

https://www.mehrnews.com/news/5384421/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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ظاهر الکعبی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان 
پس از دیدار با حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
جمع  در  کشور  این  تجاری  هیات  همراه  به  ایران 

فعاالن اقتصادی حاضر شد.
اتاق  رئیس  این نشست محسن ضرابی،  ابتدای  در 
مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: حجم واردات 
به عمان بالغ بر 24 میلیارد دالر است که سهم ایران 
از این واردات حدود 1,8 درصد )438 میلیون دالر 
در سال گذشته( بوده است. از طرفی سهم واردات 
به ایران حدود دو میلیارد دالر بوده که این حجم 
کشورهای  طریق  از  یا  مستقیم  به صورت  کاال  از 
همسایه به ایران وارده شده است. سهم عمان از این 
واردات 1.2 درصد )434 میلیون دالر( بوده است. 
ایران  اما در هفت ماهه سال جاری میزان صادرات 
به عمان حدود 75 درصد نسبت به هفت ماه سال 

قبل رشد کرده؛ واردات از عمان هم 24 درصد رشد 
کرده و کل حجم مبادالت ایران و عمان حدود 45 
درصد رشد کرده است. این روند نوید می دهد که 
حجم مبادالت ایران و عمان به باالی یک میلیارد 

دالر برسد.
ضرابی ادامه داد: پتانسیل اقتصادی بین دو کشور 
باالست، ولی موانع زیادی در مسیر باال بردن حجم 
به عنوان مثال هزینه حمل کاال  تجارت وجود دارد. 
و هزینه انتقال پول باالست و فعاالن اقتصادی دو 
کشور با توانمندی و ظرفیت های هم آشنا نیستند. 
ثبت شرکت  و  اقامت  تمدید  هزینه  دیگر  از طرف 
در عمان نسبت به سال های قبل باال رفته و امکان 
افتتاح حساب ارزی برای فعاالن اقتصادی ایرانی و 

شرکت های تجاری ایرانی محدود است.
او ادامه داد: هزینه های دیگری چون تأیید گواهی 
به  را  زیادی  زمان  و  هزینه  غذایی،  مواد  بهداشت 
مسلم  آنچه  است؛  کرده  تحمیل  اقتصادی  فعاالن 
است دولتمردان دو کشور، اتاق بازرگانی دو کشور 
این  می کنند  تالش  کشور  دو  اقتصادی  فعاالن  و 
موانع برداشته شود. الزمه گسترش همکاری ها این 
است نقشه راهی اقتصادی بین دو کشور ترسیم و 

زیرساخت های الزم ایجاد شود.
استان   9 به  مستقیم  پرواز  قباًل  می دهد  ادامه  او 
عمان  به  روز  هر  تهران  از  و  می شد  انجام  ایران 
پرواز داشتیم ولی به دلیل شیوع کرونا این امکانات 
باالیی دارند؛  توانمندی  حذف شده است. دو کشور 
عمان  در  بکری  اقتصادی  حوزه  شیالت.  و  معدن 
دارند.  باالیی  توانمندی  ایرانی  شرکت  و  است 
افزایش حجم  با سرمایه گذاری مشترک،  می توانیم 

پایداری در روابط تجاری ایجاد کنیم.
عمان  در  که  کرد  اشاره  غذایی  امنیت  به  ضرابی 
برنامه های  و  اهداف  جز  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 

در نشست هیات تجاری عمان با فعاالن اقتصادی ایران 
مطرح شد

گسترش همکاری  ایران و عمان 
نیازمند نقشه راه اقتصادی است

در نشست هیات تجاری عمان در اتاق ایران به 
فرصت های همکاری با استان البریمی تأکید شد؛ 
البریمی به لحاظ اقتصادی استان بکری است که 
را  ایرانی  می تواند مسیر صادرات مجدد کاالی 

فراهم کند.

حوزه ها  این  در  خصوصی  بخش  است.  کشور  این 
سرمایه گذاری  با  می توان  کنند.  فعالیت  می توانند 
مختلف  حوزه های  در  را  مجدد  صادرات  مشترک، 

داشت.
شدن  فعال  با  که  کرد  اشاره  گردشگری  به  او 
از طریق عمان  بخش خصوصی دو کشور می توان 
گردشگران زیادی را به دو کشور وارد کرد. توریست 
سالمت یکی از حوزه هایی است که ما در آن ایران 
و  دارو  تولید  کارخانه های  دارد.  زیادی  توانمندی 
تجهیزات پزشکی خوبی در ایران فعال هستند که 
کنیم  صادر  پزشکی  تجهیزات  عمان  به  می توانیم 
عمان  طریق  از  مشترک  سرمایه گذاری  با  هم  و 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  در حوزه  مجدد  صادرات 

داشته باشیم.
کشورهای  در  اقتصادی  رکود  کرد:  تصریح  ضرابی 
کشورها  همه  در  پروژه ها  که  شده  باعث  نفت خیز 
طرفی  از  باشد.  داشته  کاهش  عمان  ازجمله 
شرکت های عمرانی ایرانی در حوزه خدمات فنی و 
مهندسی ظرفیت خوبی دارند اما به دلیل تحریم ها 
باعث  این  نداریم.  بانکی  ضمانت نامه  ارائه  امکان 
ایران  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  که  شده 
صندوق  تفاهم نامه  براساس  می توانیم  باشد.  پایین 
را  ضمانت نامه  عمان  کردیت  و  صادرات  ضمانت 
با  و  کرده  دریافت  عمان  شرکت های  طریق  از 
در  دهیم.  انجام  مشترکی  کار  عمانی  شرکت های 
حوزه انرژی های نو هم کشور عمان برنامه توسعه ای 
دارد و ما هم در ایران شرکت های خوب تولیدکننده 

نیروگاه بادی داریم.
ضرابی تأکید کرد: برای آنکه بتوانیم به اهداف بلند 
مشترک  سرمایه گذاری  نیازمند  برسیم،  توسعه ای 
افزایش  تجارت  حوزه  در  تا  هستیم  کشور  دو  در 

پایداری داشته باشیم.

عمانی  و  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  کرد:  تأکید  او 
از مشاوران حقوقی  استفاده  با  را  قراردادهای خود 
فردی؛  میان  اطمینان  براساس  نه  کنند  منعقد 
مرجع حل اختالف را یکی از مراکز داوری اتاق های 
دادگاه های  در  دهند؛  قرار  عمان  و  ایران  بازرگانی 
است  هزینه بر  و  طوالنی  پروسه  عمانی  و  ایرانی 
اختالف ها  برای حل  داوری مرجع خوبی  اما مرکز 
است. در قراردادهای تجاری روش های پرداخت در 

قرارداد به صورت شفاف مشخص کنند.
تجار دو کشور می توانند در شرایط تحریم همکاری 

کنند
ظاهر الکعبی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان 
در ادامه این نشست گفت: بعد از دو سال این اولین 
هیات تجاری عمان در ایران است. آقای ضرابی از 
مشکالت تجار درزمینه انتقال پول و ایجاد راه هایی 
ارزی  حساب  گشایش  و  نقل وانتقال  تسهیل  برای 
گفتند، اتاق بازرگانی عمان در این زمینه تالش هایی 
را انجام داده و مسئوالن سعی کرده اند مسیرهایی 
و  کشورهاست  همه  دوست  عمان  کنند.  ایجاد  را 
کشورها باید از این فرصت در جهت توسعه تجارت 

خود استفاده کنند.
داد:  ادامه  عمان  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
سلطان عمان عالقه زیادی به توسعه روابط با ایران 
دارد؛ فعاالن تجاری دو طرف می توانند با همکاری 
اتاق های بازرگانی و مرکز داوری در ایران و عمان 
همکاری ها  این  کنند.  امضا  باهم  همکاری  قرارداد 
شیالت،  معدن،  صنعت،  حوزه  در  می تواند 

گردشگری، تجار، صنعت غذایی و غیره باشد.
زیادی در  اشتراکات  ایران و عمان  او تصریح کرد: 
فرهنگ و زبان دارند؛ این نشان دهنده برادری بین 

دو کشور است.
کرد:  اشاره  البریمی  استان  موقعیت  به  الکعبی 

https://otaghiranonline.ir/news/40882
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12 راهکار برای شکوفایی صنعت در الیحه بودجه 14۰1
عضو هیات رئیسه مجلس از ارائه 12 راهکار برای رشد اقتصادی و شکوفایی بخش صنعت در الیحه 

بودجه سال 14۰1 خبر داد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
الیحه بودجه به عنوان نقشه راه دولت در سال آینده 
به حوزه های  نشان دهنده میزان توجه دولت مردان 
تولید  مختلف کشور است. بخش صنعت، معدن و 
به عنوان موتور محرکه رشد و بستر اصلی پیشرفت 
همواره  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه های  در  کشور 
جایگاه مهمی را در نگاه سیاست گذاران کالن کشور 

داشته است.
بودجه  الیحه  در  دولتی  برنامه ریزان  توجه  میزان 
ساالنه، نماگر قابل سنجشی برای درک این موضوع 
و   1401 بودجه  الیحه  اهمیت  به  توجه  با  است. 
وضعیت بغرنج صنایع و معادن کشور در سال های 
تولید  و  مالی صنعت،معدن  تامین  »کمیته  اخیر 
کمیسیون صنایع و معادن« به بررسی احکام مرتبط 

با صنعت، معدن و تولید در این الیحه پرداخته است.
نکات  تشریح  آمده است،  سند  این  ادامه  در  آنچه 
مثبت و منفی بخش های مرتبط با صنعت، معدن 
همچنین  و   1401 بودجه  الیحه  در  تولید  و 
مربوطه  احکام  کیفیت  ارتقای  برای  پیشنهادهایی 

است.
ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت،  بنابراین گزارش 
افزایش درآمد گمرکی، مالیات از فعالیت های نامولد 
هدایت  جهت  دولتی  بانک های  سرمایه  افزایش  و 
اعتبارات بانکی به سمت تولید از نکات مثبت و مهم 
مورد  مسائل  این  است؛  بوده  بودجه 1401  الیحه 
هیات  عضو  و  نماینده  دهنوی  محسن  سید  توجه 

رئیسه مجلس در گفت وگو با فارس بوده است.
وی پیشنهاداتی برای تحقق رشد اقتصادی از محل 

صنعت و معدن و شکوفایی بخش های مولد داشته 
که از جمله آنها می توان به تهاتر نفت برای تامین 
مالی پروژه های پیشران اقتصادی، کاهش مالیات بر 
سهام  شرکت  ظرفیت  از  استفاده  و  تولید  عملکرد 
عام پروژه برای راه اندازی معادن تعطیل کشور اشاره 

کرد.
مشروح این گفت  وگو را در ادامه می خوانید:

سند  نخستین   1401 سال  بودجه  الیحه  فارس: 
مالی دولت سیزدهم قلمداد می شود که با رویکرد 
ویژگی های  و  معیشت  قدرت  ارتقا  و  محور  عدالت 
دیگر همراه شده است. یکی از بحث های بودجه ای 
تحقق رشد اقتصادی بوده که قاعدتا بخشی از آن 
باید در زمینه صنعت و معدن فراهم شود. ارزیابی 
نظر  از  باره چیست؟  این  در  بودجه  الیحه  از  شما 
بودجه  الیحه  در  مهمی  و  مثبت  نکات  چه  شما 
کشور  مشکالت  می تواند  و  دارد  وجود  آینده  سال 

را مرتفع کند؟
دهنوی: با توجه به تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی 
برای واردات کاال به نرخ ETS، درآمدهای دولت از 
درصدی   91 افزایش  گمرکی  ورودی  حقوق  محل 
داشته و از 37,3 هزار میلیارد تومان به 71,4 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. دولت برای حمایت از 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاالهای  واردات 
و نهاده های دامی تعرفه این کاالها را به 1 درصد 
این حکم  وارداتی کاهش داده است.  ارزش کاالی 
همچنین  و  درآمدها  افزایش  راستای  در  دولت 
حمایت از تولید داخلی و کمک به معیشت خانوار 

مثبت ارزیابی می شود.
صندوق  مکانیزم  از  استفاده  مثبت  نقاط  دیگر  از 
از حمایت صندوق  است. هدف  عدالت  و  پیشرفت 
پیشرفت و عدالت ایران، »رشد و پیشرفت کشور از 
توسعه سرمایه گذاری ها  و  بهره وری  ارتقاء  طریق 

پروژه های  همچنین  و  سرزمین  آمایش  پایه  بر 
توجه  با  شده است.  عنوان  پیشران«  و  دانشبنیان 
اقتصادی  اینکه در 60 سال اخیر متوسط رشد  به 
کشور کمتر از 4 درصد بوده و طی چهار سال اخیر 
بوده  منفی  ناخالص  سرمایه  تشکیل  رشد  متوسط 
و  برنامه  سازمان  توسط  رویکرد  این  اتخاذ  است، 

بودجه مثبت ارزیابی می شود.
همواره  دولتی  مازاد  دارایی های  مولدسازی 
بودجه  قوانین  در  اما  می شود،  تلقی  مثبت  امری 
سرمایه  رفتن  دست  از  بدلیل  موضوع  این  ساالنه 
این  به  آن ها  تمایل  عدم  و  دستگاه های اجرایی 
اختصاص  لذا  بوده،  عملکرد  فاقد  همواره  موضوع 
دستگاه  همان  به  واگذاری ها  این  از  حاصل  منابع 
مشوق مناسبی برای اجرایی شدن این حکم بوده و 

مثبت ارزیابی می شود.
آن  به  زیادی  انتقادات  که  مواردی  از  یکی  فارس: 
منقول  مازاد  اموال  فروش  به  مربوط  دارد  وجود 
در  که  می شود  دولتی  دستگاه های  غیرمنقول  و 
سال های اخیر درآمدهای واهی برای آن منظور شد 
و فقط نقش تراز کردن بودجه روی کاغذ را داشته 
به حرکت   را  دارایی ها  این  بتوان  اینکه  برای  است 

درآورد چه اقدامی نیاز است؟
و  امالک  دارایی ها،  ارزش  که  آنجا  از  دهنوی: 
مستغالت دولتی حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود و این دارایی ها به صورت بالاستفاده 
مختلف  امور  در  دولت  پیشران  نه تنها  و  شده اند 
اقتصادی  حرکت  راستای  در  گرهی  بلکه  نیستند 
در  دارایی  از  میزان  این  قفل شدن  کشور شده اند. 
کشور سبب توقف حرکت اقتصادی می شود و دولت 
باید طی دو مرحله این دارایی ها را تبدیل به پلی 
شفاف سازی  ابتدا  کند.  اقتصادی  پیشرفت  برای 
و  دولت  اختیار  در  مستغالت  و  امالک  اطالعات 

https://www.farsnews.ir/news/14001005000135/2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-40
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یادداشت

اهمیت ایجاد سیستم هماهنگ میان تیم بازاریابی و فروش

فرصت درآمدزایی بیشتر
در طول همه گیری، کسب و کارها نیاز به تطبیق مداوم با تغییر نیازها و ترجیحات مشتری داشته اند. 
اما زمانی که تجارت بین بخش   هایی مرتبط با مشتریان بالقوه )فروش و بازاریابی( هماهنگ نباشد، 

انطباق سریع دشواراست.

متن کامل

وقتی تیم   های فروش و بازاریابی با هم در یک راستا 
هزینه  واقع،  در  می   بینند:  آسیب  دو  هر  نباشند، 
ساالنه ناهماهنگی بین تیم فروش بازاریابی، بیش از 
یک تریلیون دالر برای کسب و کارها تخمین زده 
ناهماهنگی  این  که  علت  این  به  چرا؟  است.  شده 
می تواند منجر به عدم اعتماد و تفاهم بین دو بخش 
را  یکدیگر  با  کار  مرحله،  هر  نتیجه  در  که  شود 
دشوارتر و کندتر می   سازد. وقت آن است که کسب 
و کارها تالش   های واحدهای فروش و بازاریابی خود 
حتی  که  ناهماهنگی  دهند،  تطبیق  سرعت  به  را 

یک یا دو روز  باشد هم  برای شرکت هزینه دارد و 
می تواند به معنای تغییرات بزرگ در نتایج کسب و 
کار باشد. متاسفانه، این نتایج شامل فروش کمتر و 

درآمد از دست رفته است.
تشخیص همسویی و ناهماهنگی

سویی  هم  تشخیص  کار،  و  کسب  رهبران  برای 
فروش-بازاریابی کارآمد و ناکارآمد در عمل به دلیل 
درآمد،  بر  بخش  دو  این  هم سویی  بالقوه  تاثیرات 

بسیار مهم است.
بیایید با بررسی کردن ناهماهنگی پیرامون اهداف 

شروع کنیم. تصور کنید که فروشندگان یک شرکت 
در حال گفت وگو با سرنخ   ها هستند که آنها را در 
مورد عملیات تجاری در حال تغییر خریدارانشان - 
و نیازهای جدید ناشی از آن - آگاه می کند، اما آنها 
این اطالعات را به سرعت با تیم بازاریابی به اشتراک 
در  موردنیازهای  در  بازاریابی  تیم  اگر  نمی   گذارند. 
برای  نمی تواند  ندانند،  بالقوه  مشتریان  تغییر  حال 
یا  محتوا  به روز شده،  اسفناک،  نکات  این  رفع 
کمپین   هایی را ایجاد کند. و این ناهماهنگی یعنی 
تمام تالش های فروش و بازاریابی منسوخ شده است. 
بازاریابی  جنبه  از  سادگی  به  می تواند  ناهماهنگی 
معادله ناشی شود. به عنوان مثال، یک تیم بازاریابی 
پست   های  که  باشد  شده  متوجه  است  ممکن 
 CPP:( درد خریدار  نقطه  به  که  وبالگ وب سایت 
می   پردازد،  معینی   )customer pain point
به دنبال  افزایش می   یابد، چراکه مردم  ترافیک  در 
با  اما اگر این ایده ها را  راه   حل   های آنالین هستند. 
تیم فروش در میان نگذارند، فروشندگانی که تماس 
می   گیرند ممکن است ندانند که راه حل هایی را برای 
که  است  واضح   - کنند  ذکر  جدید  درد  نقاط  آن 

خریداران را از دست می دهند.
حلقه  یک  و  ارتباطات  فقدان  مثال،  دو  هر  در 
بازخورد موثر باعث می شود هر دو تیم فرصت   های 
خود را از دست بدهند که منجر به فروش کمتر و 

درآمد کمتر برای سازمان می شود.
سیستمی  بازاریابی،  و  فروش  تیم های  که  زمانی 
برای هماهنگی مناسب دارند، شرکت متوجه چند 

مزیت کلیدی خواهد شد:
تغییر: هنگامی که دو تیم هم سو  افزایش سرعت 
می کنند،  همکاری  هم  با  طورمنظم  به  و  هستند 
ایجاد تغییرات استراتژیک سریع، آسان   تر است. یک 
حلقه بازخورد ثابت به این معنی است که هر دو تیم 

تمام زمینه   های الزم را دارند تا به سرعت  درصدد 
مکالمات نیازهای دو سویه برآیند.

و  فروش  نقش   های  در  افراد  مساله:  خالقانه  حل 
متفاوتی  تفکر  طرز  و  دیدگاه   ها  اغلب  بازاریابی 
دارند. هنگامی که دیدگاه آنها همسوی اهداف قرار 
کمک  برای  را  مختلف  دیدگاه   های  آنها  می   گیرند، 
به حل مشکالتی که ممکن است پیش بیاید ارائه 
کشف  باعث  می تواند  چشم اندازها  این  می کنند، 

راه حل های خالقانه   تری شود.
در  نمی   خواهند  فروش  کارمندان  کارکنان:  حفظ   
برخوردار  بازاریابی  حمایت  از  که  کنند  کار  جایی 
نیستند. آنها این حمایت را برای موفقیت در نقش 
نمی   خواهند  بازاریاب   ها  و  می   دانند.  ضروری  خود 
مورد  فروش  تیم  طرف  از  که  کنند  کار  جایی  در 
احترام قرار نمی   گیرند یا جایی که سختکوشی آنها 
منتهی به بستن قرارداد فروش نمی شود. اطمینان 
بخش،  دو  این  بین  احترام  و  اعتماد  همسویی،  از 
را  یکدیگر  با  کارمندان  همکاری  تمایل  احتمال 

افزایش می دهد.
همسویی بازاریابی و فروش

بازاریابی،  و  فروش  متخصصان  از  90 درصد 
ناهماهنگی را ازمنظر استراتژی، فرآیند، فرهنگ و 
تقریبا  و  می دهند  گزارش  خود  سازمان  در  محتوا 
همه پاسخ دهندگان در همان نظرسنجی معتقدند 
مشتریانش  و  کار  و  کسب  به  ناهماهنگی  که 
از همان  آن، 97 درصد  از  آسیب می   رساند. مهم تر 
پاسخ دهندگان مشکالتی را در خصوص پیام رسانی 

و محتوا گزارش کردند.
توسط  شده  ایجاد  محتوای  شامل  اصلی  شکایات 
بازاریابی بدون نظر تیم فروش، محتوای متمرکز بر 
عرضه محصوالت به جای حل مشکالت سرنخ ها، و 
محتوایی است که مشتری   های احتمالی را طی سفر 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3828322-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

ایران زیباست؛ جایی میان پاییز و زمستان

https://www.isna.ir/photo/1400100401773/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#1
https://www.farsnews.ir/photo/14000816000014/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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