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20 نکته از سخنان رئیس جمهوری در دیدار مدیران وزارت اقتصاد

گالیه روحانی از شعر و شعار
به جای ارائه راه حل

رئیس جمهور، وظیفه همه مسئوالن را خدمت به دین، انقالب، کشور و مردم دانست و با بیان اینکه اگر با 
جان بپذیریم مردم همه کاره کشورند، مسائل حل می شود، گفت که ما ملت بزرگی داریم. معصوم نیستیم و 
همه مسئوالن قابل نقد هستند. به گزارش »فرصت امروز« به نقل از خبرگزاری ها، دکتر حسن روحانی روز 
گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت اقتصاد گفت: همه جا برخی از خواسته ها و تجمع مردم سوءاستفاده 

می کنند، اما مردم بحق می گویند ما را ببینید، به حرف مان گوش کنید و به خواست ما عمل کنید...

در یک میزگرد صادراتی مطرح شد

صادرکنندگان توان رقابت ندارند
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شاه کلید رونق صنعت نساجی دست کیست؟

آخرین فرصت برای پوشاک ایرانی

سبک های یادگیری  شنیداری و کالمی
عادت های سودمند برای بنیانگذاران استارت آپ ها

روی تاریک سکه بازاریابی
قانون بیست هشتاد  در مشتری یابی

10 روش غیرمعمول تبلیغاتی
برندهایی که جایگاه جدیدی برای خود تعریف کردند 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ثروت مدیرعامل سابق اوبر
از مرز یک میلیارد دالر گذشت

4
فرصـت امروز: بـا ارائه الیحه بودجه سـال آینده به مجلس 

و آغـاز بررسـی بندهـای آن در کمیسـیون های 
تخصصی، مجلسی ها مصوب کردند که وام ازدواج...

نظر بانک ها درباره افزایش مبلغ وام ازدواج چیست؟ 

 اما و اگرهای
وام 15میلیونی ازدواج

سرمقاله

یادداشت

برد با مردمی است که 
استعدادها را شکوفا کنند

آنچه امروز ب��ا آن در اقتصاد 
روب��ه رو هس��تیم را نمی ت��وان 
نتیجه یک دوره کوتاه دانس��ت 
ام��ا برای آنکه به ط��ور حقیقی 
ب��ه آن بپردازی��م بهتر اس��ت 
دس��ته بندی درباره مش��کالت 
اقتص��اد  در  حاض��ر  ح��ال 
کش��ورمان داش��ته باش��یم. از 
یا  عوام��ل ظاهری  مهم تری��ن 
ملم��وس ح��ال حاضر کش��ور 
می توان ب��ه بی��کاری، رکود و 
نقدینگی  ب��ه  عدم دسترس��ی 

اش��اره کرد. عواملی را 
که در باال ذکر شد...

حکومت بای��د صنایع داخلی 
را تش��ویق کن��د، حت��ی اگ��ر 

ب��ه  محصوالت ش��ان 
2خوبی تولیدات...

 مسئله های جدید
و راه حل های قدیمی

9

 مهدی جباریان 
دکترای مدیریت 

استراتژیک 

امیر ناظمی
 جامعه شناس سیاسی

دومین مراس��م اهدای تندیس، لوح و نش��ان امین الضرب 
به مناسبت 134 سالگی تاس��یس اتاق تهران روز گذشته در 
تاالر وحدت برگزار ش��د. در این مراس��م که جمع کثیری از 
فع��االن بخش خصوصی، مدیران بنگاه ها و تش��کل های عضو 
اتاق تهران به همراه اعضای هیأت رئیس��ه و هیأت نمایندگان 
اتاق ه��ای تهران و ایران حضور داش��تند، از دو کارآفرین برتر 
کش��ور با اهدای تندی��س، لوح و نش��ان امین الضرب به پاس 
سال ها کوشش و تالش، کارآفرینی، تولید صادرات محور، ایفای 
مس��ئولیت اجتماعی شرکتی و پایداری کس��ب وکار تقدیر و 

تجلیل به عمل آمد. 
 ات��اق بازرگان��ی تهران همچنی��ن به دو فع��ال اقتصادی 
پیشکسوت که سال ها در حوزه صنعت کشور فعالیت مستمر 
داش��ته اند، لوح و نش��ان امین الضرب اهدا ک��رد. دو کارآفرین 
ج��وان، دو مدیر باس��ابقه و بنیانگذار فعالیت ه��ای تولیدی و 
ی��ک پژوهش��گر و تاریخ نویس نیز در زمره اف��رادی بودند که 
به پاس تالش های ش��ان برای اعتالی اقتصاد کشور با دریافت 
نش��ان و لوح امین الضرب، مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.   
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز از س��وی 
هیأت داوران مراس��م امین الضرب به خاطر تالش هایش در به 
سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم های ناعادالنه علیه اقتصاد 
کش��ور، که زیان عمده آن متوجه فعاالن بخش خصوصی بود، 
شایسته دریافت تندیس، لوح و نشان امین الضرب دانسته شد 
و مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین در این مراسم از پدر و مادر 
شهید عباسی، شهید مدافع حرم از کرمانشاه، که در راه حفظ 
امنیت کشور به فیض شهادت نائل شده است، تقدیر و تجلیل 
شد.  در دومین مراسم اهدای تندیس، نشان و لوح امین الضرب 
که به مناسبت 134 س��الگی اتاق تهران برگزار شد، عالوه بر 
مس��عود خوانس��اری به عنوان رئیس اتاق تهران، غالمحسین 
ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، احمد مسجدجامعی عضو 
ش��ورای شهر تهران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی و محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه حضور داشتند و سخنرانی کردند. 

خوانساری: اقتصاد و کسب وکار را باید به اهلش سپرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران که 
میزبان این مراس��م بود، طی سخنانی تصریح کرد که عهد و 
پیمان امروز این اس��ت که برای جامعه امید و اش��تغال آفرید 
و اقتصاد ایران را به جایگاهی که در ش��أن مردم ایران اس��ت، 
رس��اند.  مسعود خوانس��اری با اش��اره به کارنامه و تاریخچه 
فعالی��ت بخش خصوصی در ایران گفت: یک قرن پیش، دقیقا 
در روزهایی که کش��ور در تب گرانی، بی پولی ملی و آشفتگی 
سیاسی می سوخت، گروهی از تجار، صنعتگران و اهل پیشه به 
همت حاج محمدحسن امین الضرب گالیه نامه ای به حاکمیت 
نوشتند که در  بندی درخشان از این نامه اشاره شده  بود؛ کار 

را باید به »اهل فن« سپرد. 
وی با بیان اینکه نامه این گروه از فعاالن اقتصادی جسورانه 
و البته سرش��ار از دلس��وزی برای آینده این ملک بود، گفت: 
آنها به عنوان کنشگران اصلی اقتصاد در کوچه و بازار مردمی 
را می دیدند که در قحطی جان می دهند و دیوانس��االران هم 
بی خب��ر از ملت به مانع تراش��ی در مقابل کارها می پرداختند. 

این گروه در س��ال های قحطی چنان حضور جدی در عرصه 
خدمت رس��انی به جامعه یافتند که مدت��ی بعد در نظر مردم 
و اه��ل ب��ازار احترامی مثال زدن��ی پیدا کردن��د.  رئیس اتاق 
تهران با اش��اره به اینکه 134 س��ال قبل به پاس این خدمات 
و شایس��تگی ها، حاج محمدحس��ن  امین  الضرب مس��ئولیت 
ضرابخانه و ضرب س��که را برعه��ده گرفت، افزود: پس از حاج 
محمدحسن، فرزند او حاج محمدحسین با همتی مثال زدنی 
و عزمی ملی به صدر نمایندگان مجلس اول مشروطه رسید. 

وی تصریح کرد: این کارنامه بخش خصوصی ایران در یک قرن 
قبل اس��ت. در روزهایی که دولت های وقت به غیر از فساد، هدر 
دادن منابع، خلق بوروکراسی های زائد و دیوانساالری جانفرسا، 
کار دیگری نمی کردند، بخش خصوصی ایران با نگاهی مترقی و 
در راه تحقق دموکراسی، پارلمان تخصصی صاحبان کسب وکار را 
پایه گذاشت و در شکل گیری مجلس اول مشروطه نقش بی بدیل 
بازی کرد. خوانساری سپس به تاریخ امروز اشاره کرد و افزود: با 
وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کارخانه های بخش خصوصی 
همچنان ب��رای هزاران جوان ایرانی ش��غل آفریده ان��د و پویا و 
پرت��الش حقوق هزاران کارگ��ر را می دهن��د، میلیاردها تومان 
بیم��ه و مالیات به خزانه دول��ت واریز می کنند و میلیاردها دالر 
ارز صادرات��ی به کش��ور وارد می کنند.  وی ب��ا بیان اینکه امروز 
کارخانه های بخش خصوصی را باید به نمایش��گاهی برای عرضه 
توانمندی و عزت برآمده از تالش و خالقیت تبدیل کرد، افزود: 
مردم ایران تش��نه امید هستند، تشنه زندگی شرافتمندانه و به 
دور از فقر و درد. جوانان کشور، الگو می خواهند تا پله به پله رشد 
کنند و به جای مهاجرت به آن سوی مرزها، در همین آب و خاک 
ب��ا افتخار به زندگی ادامه دهند.  رئیس اتاق تهران ادامه داد: در 
همین جمع با صدایی رسا به شما می گوییم که این فخر جامعه 
کارآفرینان ایران است که روزی دست فروش یا کارگری بودند که 
برای تامین یک قرص نان پولی در اختیار نداشتند و امروز هزاران 
هزار کارگر در کارخانه های ش��ان نان می خورند و کاالهای شان 
مانند سفیران این سرزمین به سراسر جهان صادر می شوند.  وی 
تصریح کرد: این سند افتخار بخش خصوصی است که بگویم در 
یک اس��تان، کارآفرینی که تا س��ه دهه قبل کارگری می کرده، 
جس��ورانه و بدون سرمایه رانتی یکی از بزرگ ترین کارخانه های 
تولیدی کشور را تاسیس کرده  است.  خوانساری تاکید کرد که 
جوانان تحصیلکرده و کوشای ایران امروز باید بدانند که می شود، 
از خاکس��تر فقر هم ققنوس هایی س��ر برآورند ک��ه جهان را با 
کاالهای ش��ان فتح  کنند.  خوانس��اری گفت: اگر امروز دولت  و 
حاکمیت و تمام دس��تگاه های فرهنگی ایران می خواهند شور و 
نشاط را به کشور بازگردانند باید بازهم به سمت این کارآفرینان 
بروند و آنها را مانند اس��طوره های عصر معاصر تبلیغ کنند.  وی 
با بیان اینکه حرف ما حرف یک قرن پیش است که کار را باید 
به اهلش بس��پارید، افزود: تاریخ بخش خصوصی گواه صداقت و 
توانمندی ماست. بخش خصوصی ایران 134 سال قبل توانست 
و حاال هم می تواند. امروز و با وجود تمام نامالیمات و سختی ها، 
کارنامه بخش خصوصی ایران روشن است.  رئیس اتاق تهران در 

ادامه افزود: امروز و در دومین همایش ساالنه نشان امین الضرب، 
کارآفرینانی در مقابل ش��ما خواهند ایس��تاد که افتخارشان نه 
دسترس��ی به منابع مالی بی ش��مار نفتی و رانتی که گذشته ای 
در فقر ولی با فخر است. نشان امین الضرب به آنها اعطا می شود 
تا بگویم که ما همان نس��ل بخش خصوصی هستیم که گام اول 
توسعه ایران را برداشت. لوح امین الضرب به آنها اهدا می شود که 
اع��الم کنیم بخش خصوصی ایران می تواند کار و اش��تغال خلق 
کند. تندیس امین الضرب به آنها هدیه می شود تا همگی با غرور 
اعالم کنی��م کارآفرینان ایرانی از هیچ و بی پولی به این نقطه از 
درخشش و اعتال رسیده اند.  خوانساری در پایان سخنانش گفت: 
ق��دم اول را ما با صداقت برداش��تیم. به انتظار گام بعدی دولت 

خواهیم بود. 

بانیان توسعه کسب وکار و فلسفه در ایران
عضو شورای شهر تهران نیز در این مراسم از منظر تاریخی 
به مقوله کس��ب وکار و س��ابقه تجارت در ای��ران و به ویژه در 
ش��هر تهران پرداخت و طی س��خنان خود، تجارت و فعاالن 
تاریخی این حوزه در کشور را با فعالیت های فرهنگی، هنری و 

اجتماعی عجین شده دانست. 
احمد مس��جدجامعی که طی س��ال های اخیر بخش��ی از 
فعالیت های خود را معطوف به گردآوری تالیفات تاریخی تهران 
کرده اس��ت، در این همایش سابقه فعالیت تجارت در تهران و 
فعاالن این عرصه را بیش از یک قرن عنوان کرد و گفت: تاریخ 
کسب وکار و تجارت در تهران را اگر ورق بزنیم به دوره هایی از 
سرآمدی برخواهیم خورد که طی آن منطقه ای مانند شهر ری 
امروز، بخشی از جاده ابریشم را تشکیل می داده است به طوری 
که در آن دوران، شهر ری مرکز کشت و صادرات پنبه به جهان 
بوده است و صنعت و تجارت شیشه و سفال نیز در این منطقه 
زبانزد جهان بود.  وی با بیان اینکه با حمله مغول، کارآفرینی 
و تجارت در تهران به مانند س��ایر نقاط ایران به محاق رفت، 
افزود: بازگش��ت ش��کوفایی به این عرصه همزمان شد با دوره 
صفویه به طوری که با توسعه کسب وکار و فعالیت های تجاری، 
تهران به تنها ش��هری در ایران تبدیل شد که 114 برج و بارو 
در آن احداث ش��د و در هر یک از این برج ها نیز یک سوره از 

قرآن کریم گذاشته شد که در کشور بی بدیل بود. 
عضو شورای شهر تهران در ادامه به حضور تجار و بازرگانان 
بنام کش��ور در تهران اشاره کرد و افزود: در چنین دورانی بود 
که حاج امین الضرب که از تجار بنام اصفهان بود به تهران آمد و 

وی خدمات ارزنده ای را به پایتخت و کشور ارزانی کرد. 
وی تصریح کرد: حاج امین الضرب تنها نبود که در کنار وی 
شخصیت های برازنده دیگری از جمله ملک و کاشف السلطنه 
نیز خدمات ش��ایانی را در قامت بخش خصوصی و کارآفرینان 
ب��ه کش��ور ارائ��ه کردن��د، به طوری که ع��الوه بر تح��ول در 
برنامه ریزی ه��ای ش��هری، تکنول��وژی روز دنی��ا در آن زمان 
را ب��ه ایران منتقل کردند.  مس��جدجامعی با اش��اره به اینکه 
کاشف السلطنه که تحصیلکرده دانش��گاه سوربن فرانسه بود، 

قانون بلدیه را در آن زمان تدوین کرد، افزود: فعالیت و اعتبار 
خاندان امین الضرب تنها منوط به کس��ب وکار و تجارت نبود 
بلکه این خاندان بنیان فلسفه نوین ایران را در کشور بنا نهادند. 
وی با اشاره به اینکه منزل خاندان امین الضرب محل رفت و 
آمد بزرگان و علمای دینی و فلسفه آن دوران بود، گفت: خانه 
تجارت مکانی برای حضور و تبادل افکار اقتصادی، سیاس��ی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور بود.   وی در پایان این پیشنهاد را 
مطرح کرد که خانه خاندان امین الضرب از سوی اتاق بازرگانی 
تهران مورد پش��تیبانی و حفظ قرار گی��رد و دوره های بعدی 
مراسم اهدای نشان و تندیس امین الضرب در این خانه از سوی 

اتاق تهران برگزار شود. 

راز ماندگاری حاج امین الضرب ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در 
این مراسم ماندگاری نام امین الضرب را تنها منوط به قدرت و 
مکنت وی ندانس��ت و گفت: این شخصیت برجسته در تاریخ 
کسب وکار کشور، کارآفرینی بود با مسئولیت اجتماعی عام و 
فراگیر. حاج امین الضرب از ش��اخص ترین کارآفرینان قرن 19 
و نخستین سرمایه گذار صنعتی در بخش خصوصی ایران بود. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امین الضرب اولین 
کارخانه برق و بلورس��ازی را تاسیس کرد، گفت: متاسفانه 
با وجود تالش برای تاس��یس کارخانه ذوب آهن نتوانس��ت 
ای��ن کار را انجام دهد، ولی کلنگی که او زد، منجر به ورود 
ایران به این صنعت ش��د.  غالمحسین شافعی با بیان اینکه 
ح��اج امین الضرب عالوه بر کس��ب وکار و تجارت و احداث 
کارخانه های بزرگ در کش��ور، از زمره آزاداندیش��ان زمان 
خود بود، افزود: راز ماندگاری ش��خصیت های برجس��ته ای 
مانند حاج امین الضرب ها، از خودگذش��تگی اس��ت و اینکه 
آینده را از گذش��ته روشن تر می دیدند.  شافعی ادامه داد: او 
به دلیل برقراری ارتباط با سیدجمال الدین اسدآبادی دچار 
مش��کالتی ش��د و حکومت وقت آزارهایی ب��ه امین الضرب 

رساند. 
ش��افعی با اش��اره به چند مطلب از وصیت نامه امین الضرب 
گف��ت: در این وصیت نامه به فرزند و وارثش گفته اس��ت که 
پس��رم در امور آنچه را می توانی به طور مخفی و بدون ملتفت 
شدن کسی انجام بده و از اجرای آن خودداری نکن. اشخاصی 
که پیرمرد هستند و فقیر شده اند، مراعات حال شان را در خفا 
و آشکارا کن.  وی افزود: در تعزیه خامس آل عبا کوتاهی نکن 
و در ای��ام عاش��ورا 500 من برنج تهیه ک��ن و فقرا را غذا بده، 
صبر پیشه گیر و با مردم تواضع و احترام کن و توجه به کسب 
و تجارت را به طور جدی داشته باش و علم حساب را بر دیگر 
علوم در تجارت مقدم بدان و هرگز هوی و هوس نداشته باش 
ک��ه امروز لباس رنگین و س��نگین می خواهم و عیال من این 
طور می خواه��د و یا عمارت عالی دل��ت بخواهد. این چیزها 
را نخ��واه زی��را بزرگی تو باید از وجود خ��ودت و افکار خودت 
برخیزد و نه به چیزهایی که برشمردم.   رئیس اتاق بازرگانی 

ایران بیان داش��ت: در این گون��ه روش ها و منش ها می توان از 
امیرکبیر نام برد و از ستارخان و باقرخان یاد کرد.  وی افزود: 
راز جاودانگی همه این بزرگان در چه مش��خصه ای است؟ که 
حت��ی آنهایی که مغرضانه تاریخ را می نگارند، نمی توانند خط 
بطالن بر این نقطه تاریخ بکشند.  شافعی اظهار داشت: امروز 
مصادف با س��الروز وفات تختی قهرمان ملی ایرانی اس��ت. آیا 
جاودانگی تختی از مدال های طالیش بود؟ خیلی افراد بیشتر 
از تختی مدال طال گرفتند، ولی جاودانه نش��دند.  رئیس اتاق 
بازرگانی ایران گفت: راز این جاودانگی این انس��ان های بزرگ 
را باید از خودگذش��تگی و خود رها ش��دن دی��د و اینکه آنها 
آینده را از گذش��ته روش��ن تر می بینند و تالش و کوشش را 
برای خدمت به خلق در نچسبیدن و اعتبار نگرفتن به میزها و 
عناوین باید دید و راز ماندگاری را باید در جست وجوهای شان 
برای حقیقت و عشق شان برای نوآوری و کارآفرینی باید دید 
در پیش��رو شدن ش��ان برای پذیرش خطر و رد شدن ش��ان از 
میدان های مین که حتی امید بازگشت در آن نبوده است. در 
اخالق مداری و سالم زیستن آنها و در ارائه بینش های متفاوت 
در جهان هس��تی باید دید.  وی افزود: راز ماندگاری این است 

که برگی از تاریخ باشیم، نه صفحه ای از تقدیر. 
در ادامه این مراسم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، 
پشت تریبون قرار گرفت و این همایش را یک گردهمایی برای 
تجلیل از بزرگمردانی توصیف کرد که در طول تاریخ کش��ور 
منشا خیر و اثر بوده اند. او امین الضرب را به عنوان یکی از این 
بزرگمردان برشمرد و گفت: هفته گذشته از قناتی بازدید کردم 
ک��ه آنچه برای ایجاد این قنات ص��ورت گرفته، غیرقابل تصور 
است که در س��ال هایی بسیار دور توسط اجداد ما انجام شده 
است؛ قناتی به طول 33 کیلومتر که 600 الی 700 سال پیش 
حفر شده است. اینکه با تکنولوژی آن زمان، چگونه گل و خاک 
را از اعم��اق زمین خ��ارج کرده اند و چگونه به آن عمق زمین 

اکسیژن رسانده اند جای حیرت دارد. 

عبور از پیچ وخم مقررات و دستیابی به هدف مقدس تولید
همچنین محمد ش��ریعتمداری، وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت نیز در این مراس��م گفت که آنچه از امین الضرب ها 
در طول تاریخ باقی مانده، عمل صالح بوده اس��ت. او ادامه 
داد: محمدحس��ن و محمدحس��ین امین الض��رب جامع نگر 
ب��وده و صرفا به موض��وع صنعت نپرداخته ان��د. همان گونه 
که در رس��یدگی به مس��ائل مردم نیز پیش��قدم شده و با 
انتقال گندم از مازندران به تهران، مردم تهران را از قحطی 
نجات داده اند. عمل صالح آنها در س��ال های بعد با اقداماتی 
نظیر تاس��یس انجمن معارف در دوره مظف��ری ادامه پیدا 
کرده است.  شریعتمداری، سپس به فرازهایی از وصیت نامه 
امین الض��رب اش��اره ک��رد و گف��ت: آنچه که او ب��ه عنوان 
میانه روی و صبوری در وصیت نامه خود به فرزندش توصیه 

کرده است نیز مصادیقی از عمل صالح به شمار می آید. 
او خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در این نشس��ت گفت: 
امروز نیکانی ب��ه جای امین الضرب آمده ان��د که در پیچ وخم 
مق��ررات پیچی��ده، چه در ش��رایط تحریم و چه در ش��رایط 
پس��ابرجام در رون��ق و رک��ود از تالش باز نایس��تاده و از این 

پیچ وخم ها به تولید، به این مقصد مقدس رسیده اند. 

دومین مراسم اهدای جایزه امین الضرب توسط پارلمان بخش خصوصی برگزار شد

جشن کارآفرینان



رئیس جمه��ور، وظیف��ه همه 
مس��ئوالن را خدمت ب��ه دین، 
انقالب، کشور و مردم دانست و 
با بیان اینکه اگر با جان بپذیریم 
مردم همه کاره کشورند، مسائل 
حل می ش��ود، گفت که ما ملت 
بزرگی داریم. معصوم نیستیم و 
همه مسئوالن قابل نقد هستند.
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
از خبرگزاری ها، دکتر  به نق��ل 
حس��ن روحانی روز گذشته در 
دیدار وزی��ر و معاون��ان وزارت 
برخی  همه ج��ا  گف��ت:  اقتصاد 
از خواس��ته ها و تجم��ع م��ردم 
اما مردم  سوءاستفاده می کنند، 
بح��ق می گویند م��ا را ببینید، 
ب��ه حرف مان گ��وش کنید و به 

خواست ما عمل کنید.
صحبت ه��ای  مهم تری��ن 
رئیس جمهور به این شرح است:

* مردم بای��د بتوانند از تمام 
مس��ئولین کش��ور انتقاد کنند. 
انتقاد حق مردم اس��ت، چراکه 
صاحب کش��ور هس��تند و تمام 
افتخار ما مس��ئولین این اس��ت 
ک��ه نماین��ده مردم هس��تیم و 
امانت��دار امور کش��ور از س��وی 
مردم می باش��یم، لذا مردم حق 
دارن��د در کاره��ای م��ا نظارت 

کرده و انتقاد کنند.
* نبای��د کس��ی را نفی کرد، 
باید توجه داش��ت که نفی وضع 
موجود خطرن��اک اما نقد وضع 

موجود سازنده است.
* حوادث چند روز گذش��ته 
تجربه ای ب��رای مردم و نس��ل 
جوان و کس��انی بود که زندگی 
بعضی ه��ا  می خواهن��د.  بهت��ر 
تصور می کنن��د مردم فقط پول 
و اقتص��اد می خواهن��د، اما آیا 
کس��ی حاضر است ماهیانه پول 
قابل توجه��ی دریافت کند، اما 
ب��ه طور مث��ال ش��بکه مجازی 
کاماًل مسدود باشد یا در تردد با 
خودرو و رفت و آمد به بیرون از 
خانه ب��ا محدودیتی مواجه بوده 
و حتی حق حرف زدن نداش��ته 
باش��د. مگ��ر می ش��ود آزادی و 
زندگی مردم را با پول خریداری 
ک��رد، چرا ع��ده ای آدرس غلط 
می دهند و این توهین به مردم 
اس��ت. م��ردم مطالبات��ی دارند 
ک��ه بخش��ی از آن اقتص��ادی، 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و امنیتی 
اس��ت و باید همه این مطالبات 

مورد توجه قرار بگیرد.
* اگ��ر به دنبال رفع مش��کل 
بیم��ه بانک ه��ا، بازار س��رمایه 
و مالی��ات هس��تید، ابت��دا باید 
فرهن��گ الزم در ای��ن زمین��ه 
ش��کل گیرد. اگر م��ردم متوجه 
باشند که مالیات جزء ضروریات 
زندگی اس��ت و ب��ا پرداخت آن 
از  مش��کل جامع��ه و بخش��ی 
مردم حل می شود، بدون تردید 
راحت تر مالیات می پردازند و در 

چنین جامعه ای ش��اهد امنیت، 
رفاه و آرامش بیشتری خواهیم 

بود.
* مهم تری��ن رک��ن اقتص��اد 
درآمدهایی  درس��ت  بازتوزی��ع 
مثل مالی��ات و زکات اس��ت و 
معتقدم بخش��ی از مالیات باید 
در بودجه باش��د و بخشی از آن 

در همان جامعه بازتوزیع شود.
* در الیح��ه بودج��ه س��ال 
پیش بینی  تبصره های��ی   ۱۳۹۷
کردیم که فق��ر مطلق را از بین 
ببری��م و اگر نمایندگان مجلس 
نخواهن��د پ��ای آن بایس��تند و 
دس��ت دولت را ببندند، یا باید 
راه ح��ل جایگزین بهت��ری ارایه 
دهند یا خودش��ان پاس��خگوی 
م��ردم باش��ند. دول��ت صده��ا 
س��اعت جلسه و کار کارشناسی 
انج��ام داده و تبصره هایی برای 
رف��ع مش��کالت کش��ور تنظیم 

کرده است.
* به ام��ور نمایندگی مجلس 
اش��راف کام��ل دارم و رش��ته 
تخصصی ام نی��ز حقوق و قانون 
اساس��ی اس��ت. طب��ق قان��ون 
برنامه  مستقیم  مسئول  اساسی 
و بودج��ه در کش��ور ش��خص 
رئیس جمهور اس��ت. البته قبول 
داری��م ک��ه مجل��س ه��م باید 
نظرات��ی در این حوزه داش��ته 
باش��د، اما نه اینکه اصل بودجه 

را زیر سوال ببرد.
* اص��الح قیمت ه��ا را انجام 
ندهی��د و مبل��غ مالی��ات ه��م 
افزایش نیابد و در مقابل خواهان 
افزای��ش حقوق و رس��یدگی به 
فقرا هس��تند، اگ��ر روی حرف 
تأکی��د دارن��د، پس  اول ش��ان 
بخش دوم ادعاها شعار می شود. 
مشکالتی مانند اشتغال و فقر با 
ش��عر و شعار حل نمی شود و ما 

خواهان راه حل هستیم.
* همچن��ان که دول��ت باید 
در اتاق شیش��ه ای باشد مجلس 
شورای اس��المی و دیگران هم 
بای��د در ات��اق شیش��ه ای قرار 
بگیرن��د و تصمیماتی که اتخاذ 
می ش��ود باید به طور شفاف به 
مردم توضیح داده شود و مردم 

باید قضاوت کنند.
* م��ردم از صدا و س��یما هم 
نباید  ام��ا  اس��تفاده می کنن��د 
عده ای بخواهند که ش��بکه های 
مجازی ک��ه به خاطر ش��رایط 
خاص چند روزی مس��دود شده 
برای همیشه مس��دود باشد. با 
ای��ن کار بیش از ص��د هزار نفر 
شغل خود را در یک هفته اخیر 
از دست داده اند و ما باید به فکر 

زندگی و راحتی مردم باشیم.
* در طول ۱۰ س��ال گذش��ته 
فراز و نشیب های زیادی در حوزه 
اقتصاد وجود داشته است. اینکه 
اقتصادی در سال های۹۰  رش��د 
و  ۹۱ جمع��اً ح��دود منفی ۱۰ 
ب��وده، اما در س��ال ۹۵ به رش��د 
و  می رس��د  مثب��ت ۱۲درص��د 
تورم ۴۵درص��د آن دوران اکنون 
یک رقم��ی ش��ده و در آن دوران 
ح��دود ۶ – ۷ س��ال اش��تغال 
خال��ص صفر ب��وده و این میزان 
اکنون به ۷۰۰ هزار رسیده است 
و همچنین درآمد ارزی در س��ال 
۹۰ ک��ه ۱۶۵ میلی��ارد دالر بوده 
در س��ال ۹۴، ۷۷ میلی��ارد دالر 
می شود، فراز و نشیب هایی است 
که برای مردم و س��رمایه گذاران 

می تواند گیج کننده باشد.
* با توجه به فراز و نشیب های 
موجود در حوزه اقتصاد، مردم باید 
به خوبی بدانند که کشور در چه 
شرایطی بوده و از چه وضعیتی در 
حال عبور اس��ت و اوضاع منطقه 

و بازار جهانی چگونه است. ضمن 
اینکه در نوسانات اقتصادی بسیار 
مهم اس��ت که چ��ه تصمیماتی 

اتخاذ می شود.
* اگرچ��ه اش��کاالتی ممکن 
تح��والت  مس��یر  در  اس��ت 
اقتصادی کش��ور وجود داش��ته 
باش��د، ام��ا ب��ا توجه به رش��د 
به  باید  اقتصادی  ش��اخص های 
م��ردم توضی��ح داده ش��ود که 
مسیر درس��تی در حوزه اقتصاد 

طی شده است.
* در بودج��ه ۹۷ ک��ه بودجه 
شفاف تری از س��ایر بودجه های 
کش��ور اس��ت، کاماًل مش��خص 
کردیم که اگر قرار است اصالح 
قیمتی داشته باشیم، صرفاً برای 
اشتغال هزینه خواهد شد و آن 
را در س��ایت گذاشته و به مردم 
گزارش خواهیم داد. اگر مجلس 
هم��کاری و همراهی الزم را در 
این زمینه داش��ته باش��د، باید 
تصمیمات��ی را که گرفته ش��ده 
ادامه دهیم و معتقدم در س��ال 
۹۷ ب��ا بودج��ه ای ک��ه تقدیم 
اقدام��ات خوبی  مجلس ش��ده 
را در مس��یر بهتر شدن زندگی 

مردم، شاهد خواهیم بود.
* م��ردم بدانند ب��رای اینکه 
زندگی بهتر داش��ته باشیم باید 
فضای کشور آرام باشد و ناآرامی 
ای��ن فض��ا را بهم می زن��د. در 
آرامش و امنیت است که مردم 
و سرمایه گذاران می توانند سود 
قاب��ل قبولی از س��رمایه گذاری 
را ب��رای خ��ود محاس��به کنند 
ای��ن مس��یر الزم اس��ت  و در 
تس��هیل  را  س��رمایه گذاری 
ک��رده و راه ه��ای ارای��ه مجوز 

سرمایه گذاری کوتاه تر شود.
* بانک ه��ا نقش اساس��ی در 
رشد اقتصادی ایفا می کنند، اما 

با برخی اقدامات خود را گرفتار 
و بدهکار بانک مرکزی کرده اند 
و بعضاً س��رمایه های خود را به 
ام��وال غیرمولد تبدیل می کنند 
ک��ه ب��ا ای��ن کار در حقیق��ت 
منجمد  را  خ��ود  س��رمایه های 
کردن��د و ب��ا چنی��ن اقداماتی 
مش��خص اس��ت که نمی دانند 
چگونه از پول و س��رمایه ای که 
استفاده  اختیارشان هس��ت  در 
کنند. بانک ها سرمایه ها را برای 

کمک به اقتصاد آزاد کنند.
* در حوزه بیمه و مالیات باید 
اقدامات بزرگی صورت گیرد؛ اوالً 
اینکه همه بای��د مالیات بپردازند 
و هی��چ اس��تثنایی را نمی ت��وان 
پذیرفت که چطور فالن آستان یا 
دستگاه مالیات نمی پردازد. همه 
باید مالیات بدهند، حتی آنهایی 
که طبق قانون برای چند سال از 
پرداخت مالیات معاف می شوند، 
 باید مالیات شان مشخص شود اما 
دریافت نکنند ولی مهم است که 
میزان مالیات آنها محاسبه شود. 
مالیات باید فرهنگ عمومی شود 

حتی اگر حداقلی باشد.
* مالیات باید گس��ترش یابد، 
ام��ا باید به گون��ه ای برنامه ریزی 
ب��ه  ه��م  فش��اری  ک��ه  ش��ود 
مالیات دهندگان وارد نشود ضمن 
اینکه باید از کسانی که با درآمد 
و ضرر ناگهانی مواجه می ش��وند، 
مالیات عادالنه ای گرفته شود لذا 
سیستم مالیاتی کشور باید در هر 
شرایطی، ش��رایط آن زمان را در 

نظر بگیرد.
* اگ��ر در حوادث��ی مانن��د 
زلزله، خشکس��الی، سیل، مردم 
دچار مش��کل می شوند، بهترین 
راه ح��ل، بیم��ه اس��ت. فرهنگ 
بیمه باید توسعه یابد تا زندگی 
م��ردم از حوادث کمتر آس��یب 
ببیند و بیمه ه��ا هم باید تالش 
کنن��د هزینه هایش��ان راکاهش 
داده و س��ود معقولی برای خود 
در نظ��ر بگیرند. امروز باید بیمه 
خصوصی را تش��ویق و ش��رایط 
رقابت��ی بی��ن آنها ایج��اد کرد 
انتخاب های  بتوانن��د  م��ردم  تا 
متعددی داش��ته باش��ند. بیمه 
بهترین ش��یوه جبران خسارت 

است و باید توسعه داده شود.
* با ش��فافیت، فس��اد از بین 
م��ی رود و رقابت س��الم و امید 
به وج��ود می آید و بس��یاری از 
نقده��ا و اعتراضات مردم از بین 
می رود. لذا باید دست به دست 
هم داده و متحدتر باش��یم و در 
ش��رایط حس��اس کنونی منافع 
ملی را در نظ��ر بگیریم. در این 
شرایط حس��اس حزب و جناح 
اولویت ن��دارد، بلکه ملت ایران، 
نظام، انق��الب، آرامش و امنیت 
اولوی��ت اصل��ی اس��ت و امروز 
بایستی بیشتر از همیشه به فکر 

مردم باشیم. 
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گالیه روحانی از شعر و شعار به جای ارائه راه حل

 مع��اون اول رئیس جمه��ور 
از دبیرخانه ش��ورای عالی آب 
خواست تا موضوع باروری ابرها 
و همچنی��ن اس��تفاده از منابع 
آب ژرف را در دس��تور کار قرار 
دهند تا امکان تامین آب از این 

روش ها نیز فراهم شود.
امروز«  »فرص��ت  گزارش  به 
از پای��گاه اطالع رس��انی دولت، 
اس��حاق جهانگیری در جلس��ه 
ش��ورای عالی آب که با حضور 
رضا اردکانیان وزیر نیرو برگزار 
ش��د، مس��ئله کمبود آب را از 
چالش های مهم و بزرگ پیش 
روی کش��ور برش��مرد و گفت 
ک��ه مدیریت مص��رف آب باید 
به دس��تور کار جدی و دائمی 

هم��ه دس��تگاه ه��ای اجرایی 
کشور تبدیل شود تا با همت و 
مشارکت همگانی، از مشکالت 
ناشی از کمبود منابع آب عبور 

کنیم.
او با اش��اره به گزارش رئیس 
سازمان هواشناس��ی کشور در 
این نشس��ت مبن��ی بر کاهش 
کل  ب��ارش  درص��دی   ۵۸
 کش��ور در بلندم��دت و کاهش
 ۳۵ درص��دی ای��ن ش��اخص 
نسبت به سال گذشته، گفت: با 
توجه به کاهش میزان بارش ها، 
باید ب��رای مدیری��ت عرضه و 
تقاض��ای آب تصمیمات جدی 
اتخ��اذ کنیم و تدابی��ر ویژه ای 
برای مدیریت مص��رف آب در 

ش��رب،  مختل��ف  بخش ه��ای 
کشاورزی و صنعت بیندیشیم.

نی��رو  وزارت  از  جهانگی��ری 
و س��ازمان هواشناس��ی کشور 
خواس��ت ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
خشکس��الی تقریبا به وضعیت 
ثاب��ت کش��ور در چن��د س��ال 
اخی��ر تبدیل ش��ده اس��ت، با 
اطالع رس��انی دقیق ب��ه مردم 
در خص��وص کاه��ش بارش ها، 
آحاد جامع��ه را به مش��ارکت 
جدی در مدیریت مصرف آب و 
همکاری با دولت دعوت کنند.  
البته دولت نی��ز از تمام ابزارها 
و راهکاره��ای موج��ود ب��رای 
تامین آب استفاده خواهد کرد 
و دان��ش و تجربیات جهانی در 

این زمین��ه را نیز به کار خواهد 
گرف��ت تا آب ش��رب مناس��ب 
هم��واره در اختیار م��ردم قرار 

گیرد.
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
در ادام��ه جلس��ه با اش��اره به 
گ��زارش مدیرعام��ل ش��رکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور 
مبن��ی ب��ر وج��ود تن��ش آب 
در برخ��ی ش��هرها، ادامه داد: 
 الزم اس��ت وزارت نی��رو تمام 
پیش بین��ی ه��ای الزم را برای 
تامین آب شرب شهرهایی که با 
تنش آبی مواجه هستند انجام 
دهد و س��ازمان برنامه و بودجه 
نیز مکلف است اعتبارات مورد 
نیاز در این زمینه را فراهم کند.

نیرو  وزی��ر  اردکانیان،  رض��ا 
نیز در این جلس��ه با اش��اره به 
پررنگ ش��دن چال��ش آب در 
س��طح جهان از آغاز قرن ۲۱،  
گفت: مدیریت منابع و کیفیت 
پراهمی��ت  موضوع��ات  از  آب 
عملک��رد  و  اس��ت  جهان��ی 
دولت ها در ای��ن زمینه معرف 
کشورها  توس��عه یافتگی  سطح 
مدیریت  برای  می شود.  قلمداد 
 مصرف و کیفیت آب الزم است 
ش��ود  ایج��اد  کاری  و  س��از 
ت��ا پیوس��تگی و همبس��تگی 
دس��تگاه های اجرای��ی افزایش 
پیدا کند و همه دس��تگاه های 
مرتب��ط، مش��ارکت و همراهی 
خود را با وزارت نیرو باال ببرند. 

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم مشارکت مردم در حل بحران خشکسالی تاکید کرد

مردم در مدیریت مصرف آب با دولت مشارکت کنند

گزارش2

دریچه

مگر مرغ ها اعتصاب کرده اند که تخم مرغ پیدا 
نمی شود؟

 واکاوی بحران ۴۶ساله تخم مرغ
در ایران

در حالی این روزه��ا افزایش نرخ تخم مرغ در بازار 
زمین��ه را برای حمالت ش��دید علیه تورم و وضعیت 
اقتصادی فراهم کرده که بررس��ی ها نش��ان می دهد 
بح��ران تخم مرغ، حداقل برای ای��ران بحران چندان 

تازه ای نیست.
ب��ه گزارش خبرآنالین، بحران تخم مرغ این روزها 
دس��تمایه طنزهای فراوانی در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی ش��ده اس��ت. از اعت��راض به مرغ ها 
ت��ا الکچری ب��ودن غذایی چ��ون امل��ت را در میان 
پس��ت های تلگرامی، پیش از فیلترینگ این ش��بکه 
اجتماعی می شد یافت. در این میان اما تعجب برخی 
از رس��یدن تخم مرغ به دانه ای ۷۰۰ تومان نیز قابل 

اغماض نبود.
 اگر به دنبال یافتن پاس��خی برای این س��وال در 
دی ماه س��ال ۱۳۹۶ باش��ید، باید اخب��ار مربوط به 
آنفلوآن��زای مرغی را پیگیری کنید. بر اس��اس اعالم 
مقام��ات س��ازمان دامپزش��کی، ۱۵ میلی��ون م��رغ 
تخم گذار برای پیشگیری از آنفلوآنزای مرغی معدوم 
ش��دند. این اتفاق خود زمینه را برای س��بقت قیمت 

تخم مرغ از مرغ فراهم کرد.
عدم اطالع رس��انی مناسب در خصوص آنفلوآنزای 
مرغی حتی به گالیه رئیس جمهور نیز انجامید. همین 
حاال از مردم دلیل گرانی تخم مرغ را بپرس��ید.کمتر 
 کس��ی انگش��ت اتهام را به س��مت آنفلوآنزای مرغی 
م��ی گیرد. وقت��ی قیمت تخم مرغ بن��ای افزایش را 
در بازار گذاش��ت، مردمی که به تورم و رشد ناگهانی 
قیم��ت برخی اقالم عادت ک��رده بودند، این اتفاق را 
نیز در کنار دیگر مصیبت های تورمی گذاش��تند. زیر 
سایه عدم اطالع رسانی در خصوص این بیماری حتی 
کمپین هایی برای نخریدن تخم مرغ این سو و آن سو 
به راه افتاد در حالی که هر تالش��ی در این وضعیت 
بی نتیجه بود. داستان، این بار به شکلی استثنایی به 

موضوع تورم باز نمی گشت.
 

بازگشت به آبان ماه سال 1350
 مرور روزنامه های منتش��ر ش��ده در س��ال ۱۳۵۰ 
نش��ان می ده��د داس��تان تخم مرغ داس��تان تازه ای 
نیس��ت. ده��م آبان ماه س��ال ۱۳۵۰ تیت��ری با این 
مضم��ون در صفحه اول روزنامه کیه��ان خودنمایی 
می کن��د: »مگر مرغ ها اعتصاب کرده اند که تخم مرغ 

پیدا نمی شود؟«
 افزایش قیمت تخم مرغ در این روزها سبب شده 
است نه تنها در دهم آبان ماه که طی روزهای پس از 
آن نیز بخشی از اخبار روزنامه ها حول محور تخم مرغ 
دور بزن��د. در این دوره زمانی نیز رش��د قیمت ها که 
از سوی گزارشگر کیهان تحت تاثیر صدور تخم مرغ 
از تهران رخ داده اس��ت، سبب ش��ده تولیدکنندگان 
تخم م��رغ نیز از عرضه بارهایش��ان به بازار خودداری 
کنند. در این راس��تا نرخ خرید تخم مرغ از مرغداران 
توسط ش��رکت توزیع تخم مرغ در این زمان کیلویی 
۴ ری��ال افزایش یافت و ش��رکت قیم��ت خرید را از 
مرغداران طرف ق��رارداد با خود از هر کیلو ۵۶ ریال 

به ۶۰ ریال رساند.
در بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت: »شدت بازار 
س��یاهی ک��ه برای این کاالی مصرفی درس��ت ش��ده 
به حدی اس��ت ک��ه تخم مرغ اکنون به ص��ورت متاع 
لوک��س درآم��ده و از عرض��ه آن ب��ه بازار خ��ودداری 
می ش��ود. مس��اله جالب این اس��ت ک��ه مغازه هایی 
ک��ه تخم مرغ دارن��د، حاض��ر نیس��تند آن را کیلویی 
بفروش��ند بلک��ه معامله را به صورت عددی پیش��نهاد 
می کنند. بدین ترتیب که فروش��ندگان ،تخم مرغ های 
درش��ت را مخفی ک��رده و به مش��تریان خصوصی به 
 صورت کیلویی و گران تر از نرخ مقرر می فروش��ند و 
تخم مرغ های ریز را هر دانه ۵ ریال به خریداران عرضه 
می دارند. به عقیده تولید کنندگان و فروشندگان عمده 
تخم مرغ، صدور تخم مرغ از تهران به ش��هرهای جنوب 
کش��ور با قیمت گزاف همچن��ان ادامه دارد و اقدامات 
کمیته ۱۰ نفری اصن��اف در مورد جلوگیری از خروج 

تخم مرغ از تهران به جایی نرسیده است .«
 تخم های طال  از آن کیست؟

 مرغ و تخم مرغ همواره دستمایه طنز ژورنالیستی 
و کالم��ی در ایران بوده اند. کاریکاتورهای فراوانی در 
خص��وص مرغ و تخم مرغ در س��ال های گوناگون در 
صفحات مج��ازی و مکتوب جای گرفته اس��ت. این 
وضعیت در دوره های افزایش قیمت تشدید می شود. 
داس��تان مرغ و تخ��م مرغ نیز تمامی ن��دارد چراکه 
تجربه نش��ان می ده��د همواره زمس��تان ها تخم مرغ 
بنای رش��د قیم��ت را می گذارد و موع��د عید و ماه 
رمض��ان مرغ. به نظر می رس��د مرغ ه��ا چالش های 
بی پایان اقتصاد ایران هس��تند و بیش از آنکه نقشی 
را در س��فره ایران��ی ایفا کنند، ب��رای طنزپردازان و 

ژورنالیست ها »قد قد« می کنند. 

یادداشت

 مسئله های جدید
و راه حل های قدیمی

»حکوم��ت باید صنایع داخلی را تش��ویق کن��د، حتی اگر 
محصوالت ش��ان به خوبی تولیدات خارجی نیس��ت. گرایش 
فعلی ب��ه افزایش واردات ناگزیر به ناب��ودی صنعت و تجارت 
ما می انجامد.« این نوش��ته از روزنامه این روزها نیست، بلکه 
متعلق اس��ت به روزنامه حبل المتین ۲۹ خرداد س��ال ۱۲۸۴ 
یعنی ۱۱۲ س��ال پیش. یکی از نخستین اجتماعات خیابانی 
در انقالب مش��روطه در فرودین ۱۲۸۴ ش��کل گرفت، زمانی 
که تجار و صنعت گران در اعتراض به سیاس��ت های اقتصادی 
دولت به خیابان آمدند. خواس��ته آنان آن گونه که در روزنامه 
وقت توس��ط معترضان بیان شده اس��ت، حمایت از تولیدات 
داخلی اس��ت. آنان انتظار داشته اند دولت از طریق تعرفه های 
گمرکی از صنایع داخلی حمایت کند.امروزه تاریخ شکست ها و 
موفقیت های اقتصادی به خوبی نشان می دهد که دیگر افزایش 
تعرفه های واردات و تقوی��ت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه 
در مت��ون اقتصادی از آن به عنوان »جانش��ینی واردات« یاد 
می شود، راه حل نیس��ت. افزون بر آن سیاست های مربوط به 
حوزه نوپا، نوآور و فناور دارای تفاوت هایی جدی با سیاست های 
مرب��وط ب��ه صنایع بالغ اس��ت. به همین دلیل اس��ت که در 
کشورهای توس��عه یافته، قوانین حمایتی از شرکت های نوپا، 

مستقل از قوانین حمایت از شرکت های بزرگ صنعتی است.
در ایران اما مس��ئله نوپاها مش��ابه با صنایع بالغ دیده 
می ش��ود؛ تقاضای اجتماعی و فعاالن نوپاها نیز مش��ابه با 
صنایع بالغ است و نهایتا سیاست گذاران نیز مشابه با همان 
صنایع بالغ سیاست گذاری می کنند. به همین دلیل است 
که می توان گفت هم س��طح خواسته جامعه همچنان در 
حد همان سیاس��ت عهد قجری باقی مانده اس��ت و هم 
سطح سیاست سیاست گذاران در حد همان سیاست های 
قجری مانده اس��ت. اگرچه برای نوپاها سیاست مشخصی 
در ایران تدوین نش��ده است، اما به نظر می رسد هم اکنون 
تنها دو قانون در کش��ور توانسته اند بیشتر از سایر قوانین، 
شرکت های نوپا را مخاطب خود قرار دهند. هرچند قوانین 
و مقررات بسیاری ممکن است بخشی از فعالیت های این 
ش��رکت ها را هدف قرار داده باشند، اما این دو قانون بیش 

از سایر موارد تاثیرگذار بوده اند. این دو قانون عبارتند از:
قانون برنامه چهارم توس��عه: طبق این قانون، واحدهای 
پژوهش��ی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم 
و فن��اوری اجازه یافتند برای انجام ماموریت های محوله از 
مزایای قانونی مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی و عوارض، 
سرمایه گذاری خارجی و مبادالت مالی بین المللی برخوردار 
ش��وند. به این ترتیب بخش عمده ای از ش��رکت های نوپا 
در پارک ها یا مراکز رش��د مستقر شدند تا از این دسته از 
مشوق ها بهره ببرند. قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان و تجاری س��ازی نوآوری ه��ا و ثبت اختراعات 
)مصوب س��ال ۱۳۸۹(: که مجموعه ای از مشوق ها را برای 
ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفت��ه بود. همچنین بر 
اساس این قانون اساسنامه »صندوق نوآوری و شکوفایی« 
با هدف تامین و حمایت مالی از ش��رکت های دانش بنیان 
توسط هیات دولت )ش��هریور ۹۰( مصوب شد. به صورت 
مش��خص این دو قانون اصلی ترین سیاست های تاثیرگذار 
ب��ر تمام��ی فعالیت های حمایت��ی و تش��ویقی دولت در 
عرصه نوآوری بوده اس��ت. هر دو قانون یادش��ده و انبوهی 
از مصوبه ه��ا، آیین نامه ه��ای اجرای��ی و اصالحاتی که در 
تمامی س��ال های گذشته انجام شده، در چارچوب پارادایم 
طراحی شده در این دو قانون بوده است. ابزارهای تشویقی 
و حمایتی در هردو قانون یادشده و آیین نامه ها و مصوبات 
مرتبط از یک س��و، و عملکرد واقعی انجام شده در نهادها و 
سازمان های دولتی متولی از سوی دیگر نشان می دهد در 
واقعیت سیاست های تشویقی متمرکز بر سه مورد بوده اند: 
ارائه تسهیالت، معافیت های مالیاتی و تخفیف در تعرفه های 

گمرکی و عوارض شهرداری و سازمان های دولتی.
واقعیت آماری به دست آمده از طرح »پیمایش نوآوری« 
که ۵۸۳ ش��رکت را بررس��ی کرده اس��ت، نش��ان می دهد 
حمایت ها و مشوق های مورد استفاده و اصلی شامل همین 
س��ه ابزار یاد شده هستند؛ ابزارهایی که برآمده از دو قانون 
اصلی فوق اس��ت. با این همه، مس��ائل ما در حوزه تجارت، 
صنعت و فناوری مدام تکرار ش��ده، حل نش��ده و در پایان 
این ما بوده ایم که در مس��ئله حل شده ایم. به نظر می رسد 
ما همچنان درگیر مس��ئله های ۱۰۰ سال پیش هستیم و 
همچنان راه حل های ۱۰۰ سال پیش را نیز ارائه می دهیم. 
از سوی دیگر تداوم مس��ائل، آنها را هم به لحاظ شناختی 
و هم به لحاظ سیاس��ت گذاری،  تبدیل به مسائلی می کنند 
که دیگر حل پذیر نیستند. مسائلی که به دلیل آن که تاریخ 
پیدا می کنند، ذی نفع می یابند و همراه با منازعه می شوند، 
روز به روز پیچیده تر می ش��وند. تالش ناکام به همراه خود 
اعتم��اد عمومی، اراده ملی و باورپذی��ری طرح ها را از بین 
می برد. به این ترتیب مسئله عمال پس از یک زمان طوالنی 
به راحتی قابل حل نخواهد شد. با شکل گیری شرکت های 
رانت خوار، ایجاد حوزه های انحصاری و شکل گیری تبانی ها 
دیگر نمی توان مسئله را به سادگی گذشته حل کرد. مسائل 
نوپاه��ا اگر س��ریع حل نش��ود، دیگر به راحت��ی قابل حل 
نخواهد بود. سازوکارهای فعلی و بسته های تشویقی فعلی، 
ناکارآمد و به دور از عقالنیت اقتصادی مربوط به شرکت های 
نوپاست. بهتر است اندکی به دنیای توسعه یافته نگاه کنیم 
شاید سیاست های خوبی برای یادگیری وجود داشته باشد! 
میل باالی حوزه های نوپدید به ش��کل گیری انحصارها، در 
عمل ورود س��ایر بازیگران را با چالش روبه رو می سازد و در 
این میان دروغ بزرگ آن است که »ماهی را هر وقت از آب 
بگیرید تازه است.«                             منبع: آینده نگر 
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قدمت��ی حدودا 4هزار س��اله در تولید 
س��نتی و 92 ساله در تولید صنعتی؛ این 
خالصه تاریخ نس��اجی در ایران اس��ت؛ 
صنعت��ی که بی��ش از دو دهه اس��ت به 
حال ن��زار افتاده و هر نس��خه ای برایش 
می پیچن��د، حال این بیمار کهنس��ال را 
ایران  خوب نمی کن��د. صنعت نس��اجی 
سال هاس��ت ک��ه ب��ه بیم��اری الع��الج 
عقب ماندگی از توس��عه دچار شده است، 
اما آنطور که کارشناس��ان می گویند اگر 
ام��روز فرص��ت حضور فع��ال در صنعت 
از دس��ت  را  طراح��ی م��د و پوش��اک 
بدهد باید برای همیش��ه ب��ا این صنعت 

خداحافظی کند.
برخی ه��ا  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
می گویند عطای این صنعت را به لقایش 
ببخش��یم و خیال خودم��ان را با واردات 
راحت کنیم، چون تولی��د ایرانی قادر به 
رقابت با تولیدات خارجی نیس��ت. با این 
حال، طرفداران پروپاق��رص این صنعت 
ک��ه هر از گاهی هم فریاد اعتراضی س��ر 
می دهند ک��ه به داد »بیمار کهنس��ال« 

برسید، کم نیستند.
می��ان ای��ن دو گ��روه که کارزارش��ان 
عمدتا ب��ه جنگ زرگ��ری تولیدکننده و 
دولت برمی گردد، کارشناس��ان هم دقیقا 
در دو سر همین دو طیف قرار دارند. آنها 
هم بسان داوران مس��ابقه ای که ست به 
س��ت ادامه می یابد، تیم خود را تش��ویق 
می کنند. نتیجه این می ش��ود که صنعت 
نساجی کشور همس��ایه یعنی ترکیه راه 
درس��ت را پیدا می کن��د و آنچنان تولید 

می کن��د که نه تنه��ا بازاره��ای صادراتی 
ای��ران بلکه بازار داخلی ای��ران هم مملو 
از پوش��اک و محصوالت نس��اجی ترکیه 
می ش��ود؛ اتفاقی که در یک دهه گذشته 
به صورت خزنده آغاز ش��د و حاال کمتر 
فروش��گاه پوش��اکی در سراس��ر ای��ران 
می ت��وان یافت ک��ه ردی از پوش��اک و 

منسوجات ترکیه در آن نباشد.
ی��ک حس��اب سرانگش��تی از می��زان 
 واردات و صادرات محصوالت نساجی در 
ش��ش ماه نخست امس��ال نشان می دهد 
واردات با رش��د 36 درصدی نس��بت به 
سال قبل همچنان سهم بزرگ تری را در 
مبادالت تجاری صنعت نساجی به نسبت 
ص��ادرات به خ��ود اختص��اص می دهد. 
همی��ن آم��ار درک این واقعی��ت تلخ را 
بیشتر می کند که بازار نساجی و پوشاک 

ایران بازاری خارجی است تا داخلی.

ترکیه چگونه جلو افتاد؟
صنعت نس��اجی ای��ران و همتای ترک 
آن ت��ا همین چند ده��ه پیش وضعیتی 
تقریبا مش��ابه یکدیگر داشتند. حتی در 
دوره هایی صنعت نس��اجی ایران بس��یار 
جلوتر از رقیب خود در کش��ور همس��ایه 
بود. با ای��ن حال وضعیت اقتصادی ایران 
و ترکیه طی 30 سال اخیر و سیر تحول 
صنعت نس��اجی و پوشاک این دو کشور 
طی این مدت، س��بب ش��د ت��ا ترکیه از 

ایران در این صنعت جلو بیفتد.
آنطور که کارشناس��ان می گویند یکی 
از عوام��ل تأثیرگذار در توس��عه صنعت 

نساجی و پوشاک ترکیه توجه ویژه دولت 
به این صنعت و افزایش سرمایه گذاری در 

این بخش بوده است.
این اس��ت ک��ه فرصت های  واقعی��ت 
س��رمایه گذاری در ترکیه ب��ه علت روند 
بس��یار مورد  گس��ترده خصوصی سازی، 
توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و در این 
زمینه مشارکت س��رمایه گذاران خارجی 
را نیز افزایش داده اس��ت. هرچند دولت 
ترکی��ه  هم با تس��هیل فض��ای رقابتی، 
ه��م از تولیدکنن��دگان خ��رد و ه��م از 
صاحبان س��رمایه خرد حمایت کرده که 
یک��ی از دالیل توس��عه ای��ن صنعت در 
این کشور به ش��مار می رود.  هرچند در 
این کشور می توان صاحبان سرمایه های 
کالن را یاف��ت، ولی این ب��ه معنای عدم 
فعالیت سرمایه گذاران خرد نیست و این 
س��رمایه گذاران نیز با هم��ه توان خود با 
هلدینگ ه��ا و ش��رکت های بزرگ رقابت 
می کنند. حجم س��رمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی صورت گرفته در ترکیه بس��یار 
بیش از ایران اس��ت و این مسئله گواهی 
بر توانمن��دی ترکیه در جذب س��رمایه 

خارجی است.
حاال این شرایط را با وضعیتی که صنایع 
ایران با آن مواجه هستند، مقایسه کنید. در 
ایران با وجود اینکه صنعت نساجی از نظر 
اش��تغال زایی پس از صنعت نفت قرار دارد 
ولی همچنان با مشکالتی نظیر بهره بانکی، 
قاچ��اق کاال، قدیم��ی بودن ماش��ین آالت 
و تکنولوژی،ضع��ف برندس��ازی و کمبود 

نقدینگی مواجه هستند.

ایده هایی که بها داده نمی شود
اگرچ��ه چندماه پیش دول��ت با  اعالم 
تجمیع 300 واحد پوش��اک در شهرکی 
تحت عنوان ش��هرک پوش��اک به دنبال 
حمای��ت از این صنعت اس��ت، اما بنا به 
گفته کارشناسان آنچه صنعت نساجی و 
پوشاک کش��ور را با  عقب ماندگی مواجه 
کرده، دور مان��دن از فناوری های جدید، 

طراحی و برندسازی است.
البته هنوز هم هستند کارشناسانی که 
بعد از س��ه دهه آزم��ون و خطا به دولت 
توصی��ه می کنن��د که جل��وی واردات را 
بگیرد و با قاچاق مبارزه کند، اما بررسی 
تجربه ه��ای جهانی از جمله تجربه ترکیه 
نش��ان می ده��د آنچه صنعت نس��اجی 
این کش��ور را در منطق��ه اول کرد و راه 
ب��ه بازارهای جهانی باز ک��رد، حمایت از 

صنعت طراحی مد،پوشاک و پارچه بود.
هرچن��د مص��رف محصوالت نس��اجی 
و پوش��اک رابطه مس��تقیمی ب��ا درآمد 
س��رانه مردم یک کش��ور و قدرت خرید 
آنها دارد، اما بررس��ی ها از ب��ازار داخلی 
نش��ان می دهد تنوع  و ارزانی پوش��اک 
خارج��ی اعم از وارداتی و قاچاق نس��بت 
به تولیدات مش��ابه داخلی عامل گرایش 
مصرف کننده ها به خرید این کاالهاست.

در واق��ع صنعت طراح��ی مد و لباس، 
صنعتی اس��ت ک��ه  کمتر م��ورد توجه 
قرار گرفته در حالی که امروزه بس��یاری 
از برنده��ای مط��رح دنی��ا، تولی��د را به 
کشورهای دیگر س��پرده و به برندسازی 

و طراحی روی آورده اند. 

فرص�ت ام�روز: پ��س از 11 س��ال 
سرانجام طرح س��هام عدالت به ایستگاه 
پایانی رسید و پرداخت سود سهام عدالت 
به دهک ه��ای پایین درآم��دی با فرمان 
رئیس جمهور از امروز آغاز می شود. حسن 
روحانی روز گذش��ته در دیدار با مدیران 
وزارت اقتصاد، فرمان پرداخت سود سهام 
عدالت را صادر کرد و پایگاه اطالع رسانی 
ریاس��ت جمهوری ه��م در همین زمینه 
اع��الم کرد که با موافقت حجت االس��الم 
و المسلمین حس��ن روحانی توزیع سود 
س��هام عدالت به مشمولین ثبت نام شده 
قطعی این طرح آغاز ش��د و آن دسته از 
مش��مولین که از مح��ل تخفیف یا آورده 
خ��ود یک میلی��ون تومان س��هام دارند، 
50 هزار تومان دریاف��ت می کنند. البته 
ای��ن رقم در نوبت های بعدی تا 150هزار 
تومان تکمیل می ش��ود و سایر مشموالن 
سهام عدالت نیز متناسب با سهام خود از 

سود متعلقه بهره مند می شوند.
با گذر از مرحله پرداخت س��ود سهام، 
برنامه بع��دی دولت دوازده��م در حوزه 
س��هام عدال��ت، تعیین تکلی��ف مالکیت 
مردم است؛ موضوعی که در جلسه اخیر 
رئیسان کمیسیون های تخصصی مجلس 

ش��ورای اس��المی با رئیس جمهوری نیز 
مطرح و قول مس��اعد روحان��ی برای آن 

گرفته شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، چند ماه ب��ود که از 
سازمان  خصوصی س��ازی خبر می آمد که 
قرار است سود سهام عدالت مربوط به سال 
مالی 1395 به حساب مشموالن واریز شود. 
حتی از مدت ها قبل برای واریز این س��ود 
به حساب مشموالن، از مردم شماره شبای 
بانکی گرفته شده و طی تفاهم هایی با بانک 
مرکزی، این شماره های شبا مورد تایید هم 

قرار گرفته بود.
درباره  اخیرا  سازمان خصوصی س��ازی 
نحوه واریز س��ود س��هام عدالت که قرار 
ب��ود تا انته��ای ش��هریور امس��ال انجام 
 ش��ود، اعالم کرده بود که »امس��ال برای

 نخس��تین ب��ار س��ود س��هام عدالت به 
صورت قانونی در اختیار مش��موالن قرار 
می گیرد.« البته مهل��ت قانونی پرداخت 
س��ود س��ال مالی 1395 هنوز هم تمام 
نش��ده چراکه پایان س��ال مال��ی برخی 
شرکت ها پایان تابستان است و آنها قانونا 
فرصت دارند تا هشت ماه پس از آن سود 
شرکت را به سهامداران تخصیص دهند.

ب��ا توجه ب��ه اینک��ه طرح 10 س��اله 

س��هام عدالت تمام ش��ده، ش��رکت های 
بای��د   1395 س��ال  از  س��رمایه پذیر 
س��ود را از طری��ق واگذاری به س��ازمان 
خصوصی سازی در اختیار مشموالن قرار 
می دادند. همانطور که اش��اره ش��د پایان 
تیرماه زمان صدور مصوبات ش��رکت های 
سرمایه پذیر بود و طبق قانون، شرکت ها 
تا هش��ت ماه فرصت دارند این سود را به 

سهامداران بدهند.
س��ازمان خصوصی س��ازی  رئیس کل 
س��ابقا تاکید کرده بود که این س��ازمان 
به موج��ب مصوبه ش��ورای عالی اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 موظف است 
این س��ود را از ش��رکت های سرمایه پذیر 
مطالبه و به حساب مشموالن واریز کند، 
اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به 
حد نصاب نرسیده باش��د امکان این کار 

وجود ندارد.
وی درب��اره مبالغ��ی که ش��رکت های 
سرمایه پذیر به س��ازمان خصوصی سازی 
داده ان��د نی��ز گفت��ه بود که ح��دود 20 
 درصد یعنی حدود 650 میلیارد تومان از
 3400 میلی��ارد تومان س��ود مصوب به 
واریز  حساب س��ازمان خصوصی س��ازی 
ش��ده و ما اع��الم کردی��م که ت��ا پایان 

ش��هریور واریز سود سهام عدالت در یک 
مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک 
ماه گذشته به دلیل بعضی مشکالت فنی 
امکان واریز س��ود در مرحله اول کمی به 
تاخیر افتاده است اما می توان این قول را 
ب��ه مردم داد که در چند روز آینده واریز 

مرحله اول سود آغاز خواهد شد.
پوری حس��ینی بارها تاکی��د کرده که 
»نباید تلقی ش��ود که ق��رار بوده تا پایان 
ش��هریور س��ود به ص��ورت کام��ل واریز 
شود چراکه شرکت های س��رمایه پذیر تا 
انتهای اس��فند برای واریز س��ود مصوب 
خ��ود فرصت دارن��د. البته ای��ن فرصت 
تا پایان ش��هریور، توسط ش��ورای عالی 
سیاس��ت های اجرایی اص��ل 44 به مدت 
یک ماه تمدید ش��د و مشموالن تا پایان 
مهرماه فرصت داشتند در صورت تمایل، 
ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون 
تومان افزایش دهند که این فرصت نیز به 

اتمام رسیده است.«
او همچنین گفت که واریز س��ود برای 
هم��ه 4۷میلی��ون نفر به ص��ورت یکجا 
امکان پذیر نیست و سود سهام عدالت به 
مرور به حس��اب مشموالن انتقال خواهد 

یافت.

نخستین مرحله پرداخت سود سهام عدالت از امروز آغاز می شود

سهام عدالت در ایستگاه واریز سود

شاه کلید رونق صنعت نساجی دست کیست؟

آخرین فرصت برای پوشاک ایرانی
حمل و نقل ریلی

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد
اتصال ۵ استان کشور به شبکه ریلی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه هفت طرح 
مه��م ریلی در اولویت اجرایی ق��رار خواهند گرفت، اعالم 
کرد: با اتمام این طرح ها پنج استان کشور به شبکه ریلی 

متصل خواهند شد.
ب��ه گزارش »فرصت امروز« از وزارت راه و شهرس��ازی، 
خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین 
وضعی��ت هفت پروژه اقتصاد مقاومتی ریلی در س��ال 96 
گفت: با توجه به مزایای ترانزیت ریلی و نقش اساسی آن 
در رشد اقتصادی کش��ور، یکی از اولویت های مهم دولت  
توسعه و گس��ترش شبکه راه آهن است و در همین راستا 
هف��ت طرح مهم ریلی در اولوی��ت اجرایی قرار گرفت که 
با اتمام ای��ن طرح ها عالوه بر ارتباط ریل��ی میان ایران و 
افغانس��تان، پنج استان کشور ش��امل همدان، کرمانشاه، 
گیالن، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به شبکه ریلی 

متصل خواهند شد.
 او ادام��ه داد:  ش��بکه ریلی ایران هم اکن��ون 13 هزار و
بهره ب��رداری، دس��ت  در  خط��وط  کیلومت��ر   350   

 3410 کیلومتر خطوط در دست احداث و 4930 کیلومتر 
در حال مطالعه است که با اتمام 516 کیلومتر ریل گذاری 
از پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، 919 کیلومتر 
از خطوط جدید ریلی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
ب��ا تحقق این مهم، ضمن ثبت رک��وردی جدید در تاریخ 
راه آهن کش��ور ش��اهد تحولی بنیادین در زیرساخت های 

حمل ونقل کشور خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
در خصوص راه آهن قزوین � رش��ت تصریح کرد: عملیات 
اجرایی راه آهن قزوین � رش��ت ب��ه طول 164 کیلومتر با 
هدف اتصال این اس��تان به شبکه ریلی و سپس تا کشور 
آذربایجان از س��ال 13۸3 آغاز شد. این پروژه از شهرهای 
کوهین، لوشان، منجیل، رستم آباد و امام زاده هاشم عبور 
 می کن��د و تاکنون با ص��رف هزینه های بالغ  ب��ر 13هزار

 ۸۸0 میلی��ارد ریال از پیش��رفت فیزیک��ی ۸0 درصدی 
برخوردار است و پیش بینی می شود امسال به بهره برداری 
برس��د. وی افزود: عملیات اجرایی ص��ورت گرفته در این 
پروژه شامل 11میلیون و 520هزار مترمکعب خاک ریزی، 
9میلیون و 500هزار مترمکعب خاک برداری، یک میلیون 
و 60ه��زار مترمکعب پی کن��ی و 600 ه��زار مترمکعب 
باالست بوده و حدود 160 کیلومتر ریل گذاری شده است.

خادمی گفت: تعداد 6 ایس��تگاه با مس��احت 35 هزار و 
625 مترمربع زیربن��ا و یک میلیون و 1۸0هزار مترمربع 
محوطه طراحی ش��ده اس��ت که تاکنون بیش از 20 هزار 
مترمربع از س��اختمان و ۷30 هزار مترمربع از محوطه آن 

ساخته شده است.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اعتبار م��ورد نیاز این 
پ��روژه را 6 هزار و 350 میلیارد ری��ال اعالم کرد و گفت: 
راه آه��ن قزوین-رش��ت یک ابر پ��روژه عمران��ی با 25.4 
کیلومتر تونل و گال��ری و حدود 9 کیلومتر پل بزرگ که 
زیباترین و طوالنی ترین پل ریلی کش��ور به طول 1430 
متر جزو همین پروژه اس��ت.  مدیرعامل ش��رکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل با اشاره به عملیات اجرایی 
 راه آهن فیروزان-کرمانش��اه نیز گف��ت: این پروژه به طول

 110 کیلومتر با هدف اتصال این اس��تان به شبکه ریلی 
از س��ال 13۸0 آغاز ش��د و از شهرهای زاگرس و بیستون 
 عبور می کند. تاکنون با ص��رف هزینه ای بالغ  بر 3 هزار و
 9۸0 میلیارد ریال از پیشرفت فیزیکی ۸0 درصد برخوردار 
اس��ت. وی افزود: عملیات اجرایی ص��ورت گرفته در این 
 پروژه شامل 5 میلیون و 145 کیلومترمربع خاک ریزی و
 ۸ میلی��ون و 300 هزار مترمکعب خاک برداری، 64 هزار 
مترمکعب پی کنی و 420 هزار مترمکعب باالس��ت بوده و 
خط اصلی پروژه به طول کامل ریل گذاری ش��ده اس��ت. 
همچنین می��زان وزن ریل بالغ بر 13 ه��زار و 200 تن و 

تعداد تراورس به کار رفته شده 190 هزار عدد است.
خادمی یادآور شد: در این طرح چهار ایستگاه با مساحت 
4۷ هزار و 259 مترمربع زیربنا و یک میلیون و 230 هزار 
مترمربع محوطه طراحی شده است که تاکنون 31 هزار و 
400 مترمربع از ساختمان و ۷22 هزار مترمربع از محوطه 

آن ساخته شده است.
وی با بیان اینکه  1100 متر پل و 3 هزار متر تونل در 
این پروژه ساخته ش��ده است، گفت: اعتبار مورد نیاز این 
پروژه 2500 میلیارد ریال است که پیش بینی می شود در 

سال جاری مورد بهره برداری قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به عملیات اجرایی 
راه آهن همدان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی راه آهن 
هم��دان به طول 2۷0 کیلومتر با هدف اتصال اس��تان به 
ش��بکه ریلی از سال 13۸4 آغاز ش��د. در این پروژه که از 
شهرهای رباط کریم، نوبران و فامنین عبور می کند تاکنون 
بالغ بر 5 هزار و 35 میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون در 

حال بهره برداری است.
وی افزود: عملیات زیرس��ازی و ریل گذاری این پروژه تا 
همدان به اتمام رس��یده و ساختمان ایستگاه آن در حال 
 احداث اس��ت. در این طرح چهار ایس��تگاه به مس��احت 
40 هزار و 124 مترمربع زیربنا و یک میلیون و 660 هزار 
مترمربع محوطه طراحی شده است که تاکنون 16هزار و 
600 مترمربع از ساختمان و 590 هزار مترمربع از محوطه 
آن ساخته ش��ده و همچنین برای احداث این خط ریلی 

1650 متر پل نیز اجرا شده است.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در پایان یادآور ش��د: 
بر اس��اس بررس��ی ها پس از بهره برداری از ۷ پروژه ریلی 
اقتصاد مقاومتی تا پایان امس��ال اتصال مراکز استان های 
اردبیل، خراسان شمالی، لرستان، کردستان و چهارمحال 
و بختیاری در س��ال 9۷ در دستور کار قرار می گیرد تا در 
دولت یازدهم و دوازدهم شاهد اتصال 10 استان کشور به 

شبکه راه آهن باشیم. 

خبر

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش تشریح کرد
آخرین خبرها از نفتکش ایرانی در 

آب های چین
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، آخرین وضع 
نفتکش حادثه دیده در آب های س��رزمینی چین را 
تشریح کرد و گفت که عملیات اطفای حریق و مهار 
آت��ش به طور مداوم و مس��تمر ادامه دارد، به طوری 
که با اعزام سه فروند کشتی آتش خوار بزرگ به محل 

حادثه، از شدت آتش کاسته شده است.
به گزارش »فرصت امروز« از ش��رکت ملی نفتکش 
ایران، سیروس  کیان ارثی روز گذشته درباره نفتکش 
حادثه دی��ده تحت مدیریت این ش��رکت در آب های 
س��رزمینی چین گفت: به دلی��ل ادامه آتش و وجود 
گازهای س��می ناش��ی از حریق، امکان دسترسی  و 

ورود به داخل کشتی فراهم نیست.
او ب��ا بی��ان اینکه با وج��ود وضع فعلی کش��تی و 
آسیب های وارده به آن، احتمال غرق شدن آن اندک 
اس��ت، اضافه کرد: در حال حاضر دو  فروند کش��تی 
ش��رکت ملی نفتکش و یک فروند کشتی کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران با نظ��ارت و مدیریت مرکز 
جست وجو و نجات شانگهای به طور مستمر عملیات 
جس��ت وجو و یافتن دریانوردان مفقود شده را ادامه 

می دهند.
عضو هیات مدیره ش��رکت ملی نفتک��ش ایران با 
بی��ان اینک��ه در نتیجه این اقدامات، صبح دوش��نبه 
پیک��ر یک دریانورد مجهز به لب��اس ویژه نجات پیدا 
شد، ادامه داد: این موضوع بیانگر آن است که خدمه 
نفتکش احتماال فرصت اس��تفاده از وسایل نجات را 

داشته اند.
وی درباره هویت این فرد گفت: اقدامات الزم برای 

شناسایی و احراز هویت وی در حال انجام است.
کیان ارثی ادامه داد: با وجود حضور تیم کارشناسی 
ش��رکت ملی نفتکش ایران از زم��ان وقوع حادثه در 
ش��انگهای، یکشنبه ش��ب تیم جدیدی متش��کل از 
کارشناسان این شرکت و سازمان بنادر و دریانوردی 
به منظور پیگیری امور مربوط به کشتی حادثه دیده 

به منطقه اعزام شد.
او گف��ت: کمیته اضطراری ش��رکت ملی نفتکش 
ایران از زمان وقوع حادثه در این شرکت تشکیل شد 
و 24 س��اعته عملیات امداد و نجات را تحت کنترل 
و نظ��ارت دارد و آخرین اخبار و اطالعات موثق را به 

اطالع خواهد رساند.
گفتنی است کش��تی نفتکش س��وئزمکس حامل 
میعانات گازی پس از برخورد یک فروند کشتی فله بر 
چینی با آن در س��اعت 20 شنبه شب )16 دی ماه( 
در 15۸ مایل��ی آب های ش��رقی چین دچار حادثه و 
حریق شد. در اثر این سانحه 32 خدمه این نفتکش 
مفقود ش��دند که عملیات امداد و نجات برای یافتن 

آنها همچنان ادامه دارد.

سازمان حمایت اعالم کرد
نانوایی ها در رأس شکایات مردمی

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه آخرین آمار 
ش��کایات مردمی در آبان ماه، اعالم ک��رد: نانوایی ها، 
تعمیرگاه ها، میوه فروش��ی ها و پارکینگ های شهری 

مثل همیشه در صدر شکایات مردمی قرار دارند.
غالمرضا صارمیان در گفت وگو با ایسنا، گفت: طی 
آبان امسال در مجموع 13 هزار و 332 فقره شکایت 
مردمی در خص��وص تخلفات صنفی و غیر صنفی از 
طریق تلفن 124 س��تاد خبری استان ها دریافت شد 
که از این تعداد ۷0درصد ش��کایات مورد رس��یدگی 
قرار گرفته و 30درصد باقی مانده نیازمند کارشناسی 

یا استعالم از مراجع ذی ربط است.
وی اف��زود: از مجموع ش��کایات ۸5درصد مربوط 
ب��ه کاال و 15درص��د مربوط به خدمات بوده اس��ت، 
به طوری که بیشترین گزارش در بخش کاالیی از نان 
و می��وه ب��وده و در بخش خدم��ات از تعمیرگاه های 
خودروهای سبک و پارکینگ های شهری بوده است.

صارمیان درباره نوع تخلف نیز گفت: گران فروشی 
و کم فروش��ی در ص��در عناوین تخل��ف گزارش های 

دریافتی قرار دارد.
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان افزود: از مجموع 
شکایات دریافتی 42۸ فقره )3درصد از کل شکایات( 
با ب��رآورد ارزش بیش از 4 میلی��ارد تومان که زیان 
آن صرفا توجه شخص ش��اکی بوده در کارگروه های 
رس��یدگی اس��تانی منجر به مصالحه و جلب رضایت 
ش��اکیان شده و از تش��کیل و ارجاع پرونده اجتناب 

شده است.
وی با بیان اینکه تالش شده پس از دریافت شکایات 
در کوتاه ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود، 
توضیح داد: بازرس��ان این س��ازمان در سراسر کشور 
همزمان به بازرس��ی و نظارت می پردازند و در تهران 
با اس��تقرار هف��ت منطقه، پس از دریافت ش��کایات 
در کمتری��ن م��دت در محل حضور یافته و نس��بت 
به بررس��ی ش��کایات و ارائه گزارش اقدام می کنند و 
م��ردم می توانند در صورت مش��اهده هرگونه تخلف 
واح��د صنفی اع��م از عدم درج قیمت، کم فروش��ی، 
گرانفروش��ی و... با ش��ماره تلفن 124 یا مراجعه به 
سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها 

و شهرستان ها موارد تخلف را گزارش کنند.



فرصت امروز: با ارائه الیحه بودجه سال 
آینده به مجلس و آغاز بررسی بندهای آن 
در کمیس��یون های تخصصی، مجلسی ها 
مصوب کردند که وام ازدواج به ۱۵میلیون 
تومان افزایش یابد و روز گذش��ته نیز وزیر 
اقتصاد در حاش��یه دی��دار رئیس جمهور با 
مدی��ران وزارت امور اقتص��ادی و دارایی از 
افزایش سقف وام ازدواج خبر داد و گفت: با 
دستور رئیس جمهور مبلغ این وام به سقف 
۱۵۰میلیون ریال افزایش یافته اس��ت، اما 
ش��رایط و مقررات تخصی��ص وام تغییری 

نمی کند. 
اما س��ؤال این اس��ت که نظ��ر بانک ها 
درب��اره این افزایش مبلغ وام چیس��ت و 
آیا در ای��ن باره آمادگ��ی الزم را دارند؟ 
به نظر می رس��د که افزای��ش وام ازدواج 
ب��ه ۱۵میلیون توم��ان در ش��رایطی در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
به واقعیت نزدیک تر می ش��ود که بانک ها 
ظاهرا مش��کلی برای اج��رای این مصوبه 
ندارند، اما ش��رط آنها این اس��ت که باید 
نماین��دگان مجلس راهکار مناس��بی هم 
ب��رای تأمین منابع الزم به منظور رش��د 
۵۰درصدی مبلغ وام داش��ته باشند؛ در 
غی��ر این ص��ورت با مناب��ع موجود صف 
وام دوباره طوالنی ش��ده و زوجین برای 
دریافت بای��د زمان بیش��تری در انتظار 

بمانند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، با وج��ود اینکه در 
تبص��ره )۱۶( الیحه بودجه س��ال آینده 
توم��ان  ۱۰میلی��ون  ازدواج  تس��هیالت 
تعیین ش��ده است، نمایندگان در جریان 
بررسی های خود در کمیسیون اجتماعی 
و س��پس در کمیسیون اقتصادی مصوب 
کردن��د که مبلغ وام به ۱۵میلیون تومان 
افزایش یابد، ظاهرا اتفاق خوش��ایندی با 
ای��ن مصوبه رخ خواهد داد، ولی مس��ئله 
اینجاس��ت ک��ه اگر در دو س��ال پیش و 
در زم��ان تصویب الیح��ه بودجه ۱۳۹۵ 
مخالفت های��ی برای افزای��ش وام از ۳ به 
۱۰میلی��ون توم��ان در رابطه ب��ا تأمین 
منابع مالی آن وجود داش��ت و در مدت 
اجرایی ش��دن بارها بانک ه��ا در رابطه با 
پرداخت منابع س��ختی های آن را اعالم 
کرده بودند، اکنون چگونه قرار اس��ت بار 

دیگر با رشد ۵۰درصدی مواجه شود؟ 
هرچند تاکنون بان��ک مرکزی در این 
ب��اره هیچ گون��ه واکنش��ی نداش��ته و به 
هرح��ال موضع اصلی در رابطه با افزایش 
وام باید از س��وی این بانک اعالم ش��ود، 
اما پرس وجوی نظ��ر نمایندگان بانک ها 
در ش��ورای هماهنگ��ی بانک های دولتی 
و همچنی��ن کانون بانک های خصوصی با 

توضیحاتی همراه بود. 

مجلس بگوید منابع از کجا تأمین 
می شود؟ 

هماهنگی  ش��ورای  دبی��ر  قیطاس��ی، 
بانک ه��ای دولت��ی ب��ا ای��ن توضیح که 
افزایش وام ازدواج برای زوجین می تواند 
بخش��ی از مشکالت اقتصادی آنها را حل 
کن��د و باید امکانات الزم برای تش��کیل 
خانواده آنها تأمین ش��ود، گفت: هرچند 
رق��م موج��ود وام ازدواج چن��دان قابل 
توجه نیس��ت و افزایش آن هم می تواند 

منطقی باشد، ولی باید تصمیم گیرندگان 
ب��ه محدودیت منابع و نحوه تأمین وجوه 

الزم برای افزایش وام توجه کنند. 
وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر در 
ه��ر ماه مجموعه نظ��ام بانکی بین ۷۰ تا 
۱۰۰ هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت 
می کند، بیان کرد: اگر قرار باشد با منابع 
موجود می��زان وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون 
تومان افزایش یابد آنگاه به طور حتم باید 
منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ 
تا ۶۶ هزار فقره بود، چراکه منابع موجود 
نمی تواند پاس��خگوی افزایش بوده و در 
این حالت صف انتظار دریافت تسهیالت 
که در س��ال جاری بانک ها توانس��تند با 
همکاری یکدیگر و طی یک طرح ضربتی 
آن را به حداقل برسانند، بار دیگر افزایش 
یافت��ه و زوجین باید ب��رای دریافت وام 

مدت ها در صف بمانند. 
بانک های  هماهنگ��ی  دبی��ر ش��ورای 
دولتی ادامه داد: مجلس در قبال افزایش 
مبلغ وام ازدواج بای��د بتواند راهکارهایی 
را ب��رای تأمین مالی مورد نیاز ارائه دهد، 
ای��ن در حالی اس��ت که اگر قرار باش��د 
اتف��اق جدی��دی نیفتد، باید مش��ارکت 
مردم برای حمایت و افتتاح حس��اب های 
قرض الحسنه باال برود که چندان احتمال 

آن وجود نخواهد داشت. 

کسی نظر بانک ها را درباره افزایش 
وام ازدواج نپرسید

در این باره نماینده بانک های خصوصی 
نیز توضیحاتی داش��ت. جمش��یدی دبیر 
کان��ون بانک های خصوصی با اش��اره به 
اینکه چنین مصوباتی در مجلس می تواند 
سطح توقع را باال برده، اما راهکاری برای 
اجرایی ش��دن نداشته باش��د، گفت: اگر 
قرار اس��ت مجلس س��قف وام ازدواج را 
افزای��ش دهد و الزم االج��را کند، به طور 
حتم باید نحوه تأمین منابع آن مشخص 

شود. 
وی ادام��ه داد: در حال��ی در دو س��ال 
گذشته س��قف وام ازدواج به ۱۰میلیون 
تومان رس��ید که بانک ها مکلف ش��دند 
برای تأمین مالی آن به س��مت برداشت 
از حس��اب های ج��اری حرک��ت کنن��د، 
درحالی ک��ه این حس��اب ها امانت مردم 
نزد بانک هاس��ت و هر آن ممکن اس��ت 
برای دریافت آن اق��دام کنند. در چنین 
ش��رایطی چگون��ه می توان ای��ن پول در 
جری��ان را ب��رای دریافت تس��هیالت با 
دوره بازپرداخ��ت س��ه  س��اله اختصاص 
داد، بنابرای��ن وقت��ی منابع ج��اری کم 
می شود باید برای تأمین وجوه مورد نیاز 
صاحب حساب به سمت برداشت از سهم 
سهامداران حرکت کرد. در این حالت آیا 
س��هامدار راضی است از سهم او برداشت 

شده و در جایی دیگر خرج شود؟ 
دبیر کانون بانک های خصوصی با اشاره 
به این ک��ه در حال حاض��ر تأمین منابع 
قرض الحس��نه با س��ختی مواجه اس��ت، 
افزود: اکنون اس��تقبالی از حس��اب های 
قرض الحس��نه به مانند قبل وجود ندارد، 
حت��ی با وج��ود جوای��ز وی��ژه ای که در 
بانک ها برای آن تعیین می ش��ود، چراکه 
س��ایر حس��اب ها کامال برای مش��تریان 

بانک ها س��ودآور بوده و ترجیح می دهند 
حساب های خود را با سودهای باال ببرند 
تا اینکه در حس��اب های قرض الحسنه و 

بدون سود نگه دارند. 
جمشیدی این را هم گفت که در حال 
حاضر با وجود اینکه منابع وام ۱۰میلیون 
تومان بوده و اقس��اط آن هم چندان باال 
نیست، ولی تضمین خاصی برای برگشت 
و بازپرداخت اقس��اط وج��ود ندارد، پس 
اگ��ر مبلغ باال برود به طور حتم با افزایش 
میزان قس��ط مش��کل معوق ش��دن این 

تسهیالت نیز وجود خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه تاکنون نمایندگان 
ب��رای افزای��ش وام ازدواج نظر بانک ها را 
جس��ت وجو نکرده و البت��ه در این رابطه 
باید با بان��ک مرکزی مذاکراتی داش��ته 
باش��ند، ی��ادآور ش��د: متأس��فانه نه در 
این م��ورد، بلک��ه در مواردی ب��وده که 
در مجل��س تصمیماتی گرفته ش��ده که 
کارشناس��ی و پخته نیس��ت و در نهایت 
ب��ه ایجاد مش��کالتی برای نظ��ام بانکی 
منجر می ش��ود. این در حالی اس��ت که 
بای��د نظر مجموعه نظام بانکی نیز به طور 
مکت��وب دریافت ش��ده و بع��د در مورد 

آنهاتصمیم گیری شود. 
به گزارش ایس��نا، در س��ال ۱۳۹۵ به 
موجب تبص��ره )۲۹( قان��ون بودجه وام 
ازدواج ۱۰میلیون تومانی شد، در سویی 
دیگر براس��اس م��اده )۵۰( قانون جامع 

خدمت رسانی به ایثارگران افراد مشمول 
در این قانون می توانن��د تا دو برابر افراد 
عادی یعنی ۲۰میلی��ون تومان برای هر 
یک از زوجین از این تس��هیالت استفاده 

کنند. 
گزارش عملکرد ش��بکه بانکی از حدود 
س��ال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان 
می ده��د که مبلغ اعطای��ی وام از حدود 
۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به ۲میلیارد 
و ۷۷۰ میلی��ون تومان ب��ه بیش از ۸۱۲ 
هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد 
توم��ان در پایان س��ال ۱۳۹۴ رس��یده 
اس��ت که در این دوره مبلغ پرداختی تا 
۳میلیون تومان بود، اما در س��ال ۱۳۹۵ 
ک��ه مبلغ وام ازدواج به ۱۰میلیون تومان 
افزای��ش یافت، بیش از یک میلیون فقره 
تس��هیالت با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ 

میلیارد تومان پرداخت شده است. 
در س��ال ج��اری نیز با توج��ه به صف 
ح��دود ۵۰۰هزار نف��ری وام ازدواج طی 
طرح ضربتی که در شبکه بانکی اجرا شد  
صف وام ازدواج به حداقل رس��ید. طبق 
ای��ن آمار از ابتدای س��ال ۱۳۹۶ تا نیمه 
آبان ماه ح��دود ۹۲۰۰میلیارد تومان در 
قالب بیش از ۸۸۵هزار فقره تس��هیالت 
ازدواج پرداخت ش��د که این رقم شامل 
وام ه��ای پرداخت��ی ع��ادی و مجم��وع 
۵۴۰۰میلیارد توم��ان پرداختی در قالب 

طرح ضربتی وام ازدواج است. 

نظر بانک ها درباره افزایش مبلغ وام ازدواج چیست؟ 

اما و اگرهای وام 15میلیونی ازدواج بازگشت بانک ها به رسالت خود

پی��ش از انقالب بانک ها به س��ه دس��ته بانک های 
توس��عه ای، تخصص��ی و تجاری تقس��یم می ش��دند. 
بانک های توس��عه ای بانک هایی بودند که برای اجرای 
ی��ک یا چند پروژه خاص، مس��تقیما از س��وی دولت 
منابع��ی در قال��ب بودج��ه دریاف��ت می کردن��د و به 
س��رمایه گذاری در پروژه ه��ا می پرداختن��د و پس از 
اتمام طرح با عرضه در بورس، منابع آزاد می ش��د و به 

طرح های دیگری تخصیص می یافت. 
بخش دوم، بانک های تخصصی بودند که برای توسعه 
حوزه هایی مشخص فعالیت می کردند و بودجه آنها را 
نیز دولت تأمین می کرد و وظیفه توس��عه بخش های 
مختلف اقتصادی را برعهده داش��تند ک��ه البته حاال 
هم بانک هایی مانند آنها هس��تند، مثل بانک مسکن، 
کش��اورزی و صنع��ت و معدن که به صورت اس��می 
تخصصی هس��تند. دسته س��وم هم بانک های تجاری 
بودن��د که نقش تأمین س��رمایه در گ��ردش و تأمین 

نیازهای جاری جامعه را ایفا می کردند. 
اتفاق��ی که بعد از انقالب ب��رای بانک ها افتاد این بود 
که این س��ه نوع بانک از بین رفت؛ بانک های توسعه ای 
کنار گذاشته ش��دند و وظایف آن به بانک های تجاری 
محول شد، بانک های تخصصی هم چون رقمی به آنها 
تخصیص نمی دادند به مرور زیان ده ش��دند و کاری که 
دولت ه��ا و بانک مرکزی ب��رای این بانک ها انجام دادند 
این بود که اجازه دادند بانک های تخصصی هم ش��عبه 
بزنند و برای جذب منابع، مانند بانک های تجاری عمل 
کنن��د.   بنابراین در اقتصاد ما تمام تقس��یم بندی های 
کلیدی حوزه بانک ک��ه در عرصه جهانی وجود دارد از 
بین رفت و وظایفی که هرکدام از این بانک ها داش��تند 
بین بانک های تجاری تقس��یم ش��د. یعن��ی بانک های 
توس��عه ای و تخصص��ی به ش��کل بانک ه��ای تجاری 
درآمدن��د و ماموریت بانک های توس��عه ای و تخصصی 
بین همه بانک های تجاری تقس��یم شد و هر سال نیز 
بانک مرکزی و دولت، س��همیه هایی برای بانک ها قائل 
شدند که مثال هرکدام موظف هستند ۲۵درصد از منابع 
خ��ود را به حوزه مس��کن و ۲۵درصد به کش��اورزی و 
خدمات تخصیص دهند. این تقسیم بندی های دستوری 
را انج��ام می دادند و بعد ب��ا بانک هایی که آن را رعایت 
نمی کردند، برخورد می شد. این جهت گیری ها باعث شد 
که بانک های ما به مرور از وظیفه اصلی خود دور شوند،  
اما به نظر می رس��د درچندسال اخیر، وضعیت بانک ها 
بس��یار بد ش��ده اس����ت به نحوی که ما با یک بحران 
بانکی درکش��ور مواجه شدیم. در واقع جهت گیری ها و 
تقس��یم بندی های دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد 
این وضعیت است. این مس��ئله در همه دولت ها وجود 
داشت، اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود.   دولت نهم 
و دهم، هر زمان با کمبود بودجه مواجه می شد به دلیل 
دسترسی به پول ملت از طریق بانک ها، دست در جیب 
ملت می کرد. از طرفی مدیران بانک ها هم از سوی دولت 
تعیین می شدند و برای همین دولت در برداشت وجوه 
م��ورد نیاز خود از بانک ها با مقاومتی روبه رو نمی ش��د. 
برخی از بدهی هایی که دولت قبل برای دولت فعلی به 
ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت اوراق 
مشارکت منتش��ر کرد، بانک ها این اوراق را فروختند و 
پول��ش را به دولت دادند، اما در زمان سررس��ید، دولت 
پولی نداشت که اوراق را بازخرید کند و بانک ها ماموریت 
یافتن��د از منابع خود این کار را انجام دهند. یا در بحث 
خریدهای تضمینی که پول آن توسط بانک ها پرداخت 

شد و دولت نتوانست آن را تسویه کند. 
نکته مهم دیگری که در سرتاس��ر ای��ن دوره اتفاق 
افتاد این بود که دولت، نرخ سود بانکی را نیز که عامل 
شکل دهی به فعالیت بانک ها و منبع اصلی درآمد آنها 
بود کامال در اختیار خود گرفت و باعث ش��د وضعیت 
خ��راب بانک ها در چند س��ال اخیر، بحرانی ش��ود و 

ضعف های خود را بسیار بیشتر از قبل نشان دهند. 
منبع: خبرآنالین

رئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد
جزییات پوشش  بیمه ای نفتکش 

سانحه دیده ایران
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت ۷۰درصد بیمه نامه 
نفتکش ایرانی موسوم به سانچی متعلق به یک شرکت 
بیمه ن��روژی و ۳۰درصد تحت پوش��ش ش��رکت های 
بیمه  ایرانی اس��ت.  به گزارش »فرص��ت امروز« از بیمه 
مرکزی، عبدالناصر همتی در مورد پوشش بیمه نفتکش 
سانحه دیده ایران در آب های چین گفت: این نفتکش تحت 
مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران و به ارزش ۳۲میلیون 
دالر بوده اس��ت. محموله نفتکش میعان��ات گازی و نوع 
قراردادFOBبوده اس��ت، یعنی خریدار محموله را روی 
عرشه تحویل گرفته است. بر این اساس به احتمال قوی 
مسئولیت محموله برعهده خریدار کره ای است.  همتی در 
مورد جزییات پوشش بیمه نفتکش ایرانی گفت: ۳۰درصد 
بیمه نامه توسط ش��رکت های بیمه داخلی پوشش داده 
شده اس��ت که ۲۰درصد از سوی بیمه البرز و ۱۰درصد 
از سوی بیمه ملت اس��ت. از این ۳۰درصد نیز ۵۰درصد 
بیمه نامه های فوق نزد بیمه مرکزی پوشش بیمه اتکایی 

داشته است. 
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یادداشت

بیمهنامه

برای مقاوم سازی برابر حوادث
بانک ها به »سیف« نامه نوشتند

بانک ها با اعالم آمادگی برای ورود به اعطای تس��هیالت به 
منظور مقام س��ازی و نوسازی بافت های فرسوده از رئیس کل 
بانک مرکزی خواس��تند تا جلسه ای از ش��ورای پول و اعتبار 
برای رفع موانع موجود در این زمینه اختصاص پیدا کند.   به 
گزارش ایسنا، در جریان زلزله اخیر در غرب کشور شبکه بانکی 
ضمن کمک هایی که به طور نقد و غیر نقد انجام داد، مجموع 
تسهیالت ارزان قیمتی با سودهای ۴ تا ۵درصد در بخش های 
مختل��ف و به طور خاص بازس��ازی بافت های تخریب ش��ده 
مص��وب کرد که به ح��دود ۷۰۰میلیارد تومان رس��ید.  بعد 
از ای��ن جریان بانک ها تصمیم گرفته اند برای پیش��گیری از 
خسارت های ناشی از حوادث ناگهانی از جمله زلزله یا مواردی 
ک��ه می تواند موجب تخریب محل س��کونت و زندگی مردم 
ش��ود ورود کنند، به گونه ای که بتوانند در چارچوب ضوابط 
و مقررات بانکی تس��هیالتی برای مقاوم س��ازی، بازسازی و 
نوسازی بافت های فرسوده در مناطق شهری و روستایی اعطا 
کرده و تا حدی مانع از خس��ارت های بعد از حوادث ش��وند.  
محمدرضا حسین زاده، رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های 
دولتی و همچنین ک��ورش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و 
موسسسات اعتباری خصوصی در نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی خواستار تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای رفع 
موانع موجود برای اجرایی شدن این برنامه ها شده اند. در اعالم 
بانک ها به ولی اهلل س��یف آمده است: »نظر به اهمیت و حفظ 
س��المت روحی و جس��می مردم، ایجاد شرایط امن سکونت 
موضوع مقاوم سازی،  بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده در 
مناطق شهری و روستایی در کارگروه مورد توجه قرار گرفت. 
در جهت هم راستایی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص 
و انج��ام اصالحات احتمالی مق��ررات مرتبط، موجب امتنان 
خواهد بود حس��ب صالحدید دس��تور فرمائید یک جلسه از 
ش��ورای پول و اعتبارجهت بررسی پیشنهاد مشترک کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی 

بانک های دولتی به این امر اختصاص پیدا کند.«

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۳۶۸دالر آمریکا

۵.۳۲۸یورو اروپا

۵.۹۹۰پوند انگلیس

۱.۱۹۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۹۲.۶۰۰مثقال طال

۱۳۶.۸۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۳۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۶۸.۲۰۰سکه طرح جدید

۷۱۷.۰۰۰نیم سکه

۴۱۵.۰۰۰ربع سکه

۲۷۳.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس بانکی
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شماره 974

فرص�ت امروز: در س��ومین 
روز معام��ات ب��ورس ته��ران 
در ای��ن هفته، ش��اخص بورس 
کاه��ش حج��م  ب��ا  همزم��ان 
معامات، 98 واحد رشد کرد و 
به رق��م 96هزار و 332 واحدی 
تعداد زیادی  رس��ید. همچنین 
از نماده��ای خودروی��ی با روند 
کاهشی در قیمت پایانی همراه 
شدند، اما فلزات اساسی کمتر از 
یک درصد رشد کردند و به طور 
کلی، نوس��ان قیمت ه��ا عمدتا 

کمتر از 2درصد بود. 
دوش��نبه  روز  معام��ات  در 
801 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش 2 هزار و 
267 میلی��ارد ریال در 54 هزار 
و 36 نوب��ت مبادله ش��د و همه 
شاخص های اصلی بازار سرمایه 
نیز از روندی صعودی برخوردار 
بودن��د. همچنین ش��اخص کل 
ه��م وزن ب��ا 70 واحد رش��د تا 
رقم 17 ه��زار و 337 باال رفت 
و شاخص آزاد ش��ناور نیز رشد 
125واح��دی را تجربه کرد و به 
عدد 103 هزار و 602 رس��ید. 
ش��اخص بازار اول و دوم نیز هر 
یک به ترتیب 29 و 420 واحد 

رشد کردند. 
بهتر، ش��اخص  عب��ارت  ب��ه 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در 
ارزش س��هام ش��رکت های  آن 
بزرگ اثر بیش��تری بر شاخص 
می گذارد، 31 واحد و ش��اخص 
کل )ه��م وزن( که در آن ارزش 
و وزن همه ش��رکت های بزرگ 
و کوچک در محاس��به شاخص 
کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 
می ش��ود، 70 واحد رشد کرده 
)هم وزن(  قیمت  شاخص  است. 
که بیانگر س��طح عمومی قیمت 
پذیرفته شده  شرکت های  سهام 
در بورس اس��ت نی��ز 53 واحد 
ک��ه  ش��ناور  آزاد  ش��اخص  و 
س��هام  از  بخ��ش  آن  بیانگ��ر 
شرکت هاس��ت که قابل معامله 
در ب��ورس باش��د، 125 واح��د 
افزایش یافت. شاخص بازار اول 
به ش��رکت هایی اختصاص دارد 
که از نظر س��رمایه، س��ودآوری 
ش��ناور  آزاد  س��هام  درص��د  و 
ش��رایط بهتری دارند، 29 واحد 

و ش��اخص بازار دوم بورس نیز 
420واحد باال رفت. 

س��ه نم��اد بانک مل��ت، ملی 
صنای��ع م��س ای��ران و صنایع 
ب��ه  خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
ترتی��ب ب��ا 28، 21 و 20 واحد 
تاثیر، بیش��ترین نقش افزاینده 
را در دماس��نج ب��ازار س��رمایه 
مقاب��ل،  ط��رف  در  داش��تند. 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان، 
پاالیش نفت تهران و س��ایپا به 
ترتی��ب 11، 10 و 9 واح��د در 
روند کاهشی شاخص تاثیرگذار 

بودند. 
روز  برخ��اف  دوش��نبه  روز 
یکشنبه بیش��تر نمادهای گروه 
خودرو با کاه��ش قیمت همراه 
ش��دند. ای��ن در حال��ی بود که 
یکشنبه اکثریت نمادهای گروه 
خودروی��ی با کمت��ر از 2درصد 
رش��د مواج��ه بودن��د. در ای��ن 
گروه نزدی��ک ب��ه 90 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 10 

میلیارد تومان مورد داد و س��تد 
ق��رار گرف��ت. در گ��روه فلزات 
اساس��ی نی��ز حج��م معامات 
به نزدی��ک 93 میلیون س��هم 
رسید که ارزش آن بیش از 27 
میلیارد تومان ب��ود. روند تغییر 
قیمت ه��ای ای��ن گ��روه عمدتا 

کمتر از یک درصد بود. 
همچنی��ن نوس��ان قیمت در 
گروه فرآورده ه��ای نفتی عموما 
کمتر از یک درصد بود و در گروه 
محص��والت ش��یمیایی نیز روند 
تغییر قیمت ها تقریبا مشابه گروه 
نف��ت بود. تع��داد معامات گروه 
فرآورده های نفتی به 2316 نوبت 
رسید و حجم معامات عدد 22 
میلیون سهم را رد کرد. همچنین 
ارزش معامات گروه ش��یمیایی 

بیش از 19 میلیارد تومان شد. 
به عب��ارت دیگر، در معامات 
روز گذش��ته، فلزات اساسی در 
ص��در گروه ه��ای بورس��ی قرار 
گرفت و در این گروه 92 س��هم 

به ارزش 271 میلیارد ریال داد 
و ستد ش��د. گروه شیمیایی به 
و  ری��ال  میلی��ارد   192 ارزش 
کانی ه��ای فلزی به ارزش 154 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی 
را به خ��ود اختص��اص داد. در 
فرآورده های  رده چهارم گ��روه 
نفت��ی ب��ا معاماتی ب��ه ارزش 
111 میلیارد ریال جای گرفت 
و گروه خ��ودرو نیز با معاماتی 
ب��ه ارزش 98 میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود کرد. 
ب��ورس  معام��ات  ارزش 
ته��ران ب��ه رق��م 226 میلیارد 
توم��ان رس��ید ک��ه ای��ن رقم 
 ناشی از دس��ت به دست شدن 
801 میلیون سهم و اوراق مالی 

بود. 

عرضه 19 میلیون ورقه 
اسناد خزانه اسالمی جدید 

در فرابورس
آیفکس نیز 7.1 واحد رش��د 

ک��رد و ب��ه رقم 1075 رس��ید. 
ارزش معام��ات فرابورس ایران 
ب��ه رق��م 217میلی��ارد تومان 
دس��ت یافت و حج��م معامات 
تا ع��دد 466 میلیون س��هم و 
اوراق مال��ی باال رف��ت. از جمله 
نماده��ای تاثیرگذار در آیفکس 
می ت��وان ب��ه هلدین��گ صنایع 
ف��والد  خاورمیان��ه،  معدن��ی 
هرمزگان جنوب و پتروش��یمی 

زاگرس اشاره کرد. 
چهارش��نبه  روز  همچنی��ن 
بیستم  دی ماه 19 میلیون ورقه 
اس��ناد خزانه اس��امی در نماد 
ابزارهای  ب��ازار  در  »اخزا604« 
نوی��ن مال��ی فراب��ورس عرضه 
نیز  می ش��ود. هفت��ه گذش��ته 
اس��ناد خزانه اس��امی در نماد 
»اخ��زا603« که ده��م مهرماه 
س��ال 1397 سررسید می شود، 
در فراب��ورس به ن��رخ هر ورقه 

895 هزار ریال قیمت خورد. 
نمادهای وبملت )بانک ملت(، 
فملی )ملی صنایع مس(، فارس 
رمپنا  خلیج ف��ارس(،  )هلدینگ 
و  )به پرداخت(  پرداخت  )مپنا(، 
شاراک )پتروش��یمی اراک( در 
معامات دیروز بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر شاخص داشتند، اما 
پارسان )نفت و گاز پارسیان( با 
بیشترین تاثیر منفی مانع رشد 

بیشتر شاخص شد. 
نگاه��ی به آم��ار معامات روز 
میانی این هفته نش��ان می دهد 
معامله گران بیش از 446 میلیون 
 ورق��ه به��ادار را در 44 ه��زار و

 499 نوبت مبادالتی دس��ت به 
دس��ت کرده اند که از این طریق 
ارزش 2 ه��زار و 177 میلی��ارد 
ریال��ی را در بازاره��ای نه گان��ه 
فراب��ورس ب��ه ثب��ت رس��اندند. 
ه��زار  از 78  بی��ش  همچنی��ن 
ورقه اوراق تس��هیات مسکن به 
ارزش بی��ش از 58 میلیارد ریال 
اوراق  بازار  خریدوفروش شد. در 
ب��ا درآمد ثابت نیز بیش از یک و 
نیم میلیون ورقه به ارزش نزدیک 
به یک هزار و 542 میلیارد ریال 
مبادله ش��د ک��ه اس��ناد خزانه 
»اخ��زا602«  نماد  در  اس��امی 
بیشترین حجم و ارزش مبادالتی 

را به خود اختصاص دادند. 

کم نوسانی قیمت سهام در معامالت سومین روز هفته

رشد آرام شاخص بورس

به علت فرصت  های بی انتهایی 
که بازار س��رمایه ارائه می کند و 
از اطاعات  جری��ان مس��تمری 
و اخب��اری که درباره ش��رکت ها 
می ش��ود،  منتش��ر  صنای��ع  و 
گاه��ی فعالی��ت در ای��ن ب��ازار 
برای س��رمایه گذاران س��خت و 
طاقت  فرسا می ش��ود، بنابراین از 
اصول تاییدشده س��رمایه گذاری 
موفق پیروی کنید و به استقال 
مالی برسید. در واقع، بازار سرمایه 
جای جذابی است و سرمایه گذاری 
موف��ق در آن جذاب ت��ر. ش��ما 
می توانی��د س��هام ش��رکت  های 
مختل��ف از جمله ش��رکت های 
حاضر در صنایع غذایی، خودرو، 
س��یمان و … را خریداری کنید 
و در این بازار حق انتخاب واقعا با 

سرمایه گذاران است. 
به گزارش س��نا، باوجود اینکه 
بورس اوراق بهادار تهران نس��بت 
به سایر بورس  های مطرح جهانی 
تعداد بسیار کمتری از شرکت  ها 
را در دل خود جای داده اس��ت، 
اما با این  حال به علت فرصت  های 
بی انتهای��ی که ای��ن ب��ازار ارائه 
می کن��د و جریان مس��تمری از 
اطاع��ات و اخباری ک��ه درباره 
منتش��ر  صنای��ع  و  ش��رکت ها 
می ش��ود، گاهی فعالیت در این 
بازار برای سرمایه گذاران سخت و 

طاقت  فرسا می شود. 

با ای��ن  وج��ود جنب��ه مثبت 
بورس آن است که شما می توانید 
ب��ا دنبال ک��ردن اص��ول و قواعد 
مش��خصی حداقل تا حد زیادی 
ش��انس خ��ود را ب��رای گرفتن 
بهتر  س��رمایه گذاری  تصمیمات 
و همچنین رس��یدن به استقال 
مالی افزایش دهید و ریسک خود 

را در این مسیر کمتر کنید. 
بیایید با هم پنج قاعده ای را که 
س��رمایه گذاران موفق در بورس 
از آنها تبعیت می کنند، بررس��ی 

کنیم: 
اول- تنها در جایی 

سرمایه گذاری کنید که آن را 
به  خوبی می شناسید

وارن بافت توصیه می کند تنها 
س��رمایه گذاری  شرکت  هایی  در 
کنی��د که فه��م عمیق��ی از آنها 
دارید. منطقی به نظر می رس��د، 
ن��ه؟ با ای��ن  وج��ود هن��وز هم 
س��رمایه گذاران بسیاری هستند 
که پول ش��ان را در شرکت  هایی 
ک��ه  می کنن��د  س��رمایه گذاری 
محصوالتی نامشخص و پیچیده 
دارند و ش��رایط صنعت شان نیز 

کاما مشخص نیست. 
سرمایه گذاری شما تنها زمانی 
جواب می دهد که ش��ما بتوانید 
را  ای��ن صنایع  پیچیدگی ه��ای 
راهکار  بهتری��ن  ام��ا  بفهمی��د، 
آن اس��ت ک��ه در ش��رکت  هایی 

ک��ه  کنی��د  س��رمایه گذاری 
محصوالت ش��ان را می شناسید و 
احتماال از آنها استفاده می کنید. 
همانطور که وارن بافت می  گوید 
سعی کنید از دایره شایستگی های 
خود خارج نشوید، در این صورت 
س��رمایه گذاری موف��ق محق��ق 

خواهد شد. 
دوم- سهام شرکت های 

باکیفیت و پیشرو در بازار 
را بخرید

این هم یکی دیگر از سبک های 
س��رمایه گذاری وارن بافت است 
ک��ه نیاز به فک��ر زیادی ن��دارد. 
فقط ش��رکت  هایی را بخرید که 
سابقه عملکردش��ان بسیار عالی 
است، مثا اینکه به شکل مستمر 
درآمدهای شان افزایش می یابد و 
در دوران رکود بازار عملکردهای 
نمای��ش  ب��ه  خ��ود  از  خوب��ی 

گذاشته اند. 
باف��ت همواره به خرید س��هام 
ش��رکت های پیش��رو در بازار که 
تاریخ عملیاتی طوالنی و مناسبی 
دارند، اقدام می کند. شرکت  هایی 
همچ��ون کوکاک��وال و آی بی ام. 
او در س��ال 2013 مالکیت خود 
در ه��ر کدام از این ش��رکت ها را 
افزای��ش داد و توانس��ت از خرید 
مجدد س��هام این شرکت ها سود 
خوبی به دس��ت بی��اورد. به طور 
کلی با س��رمایه گذاری بلندمدت 

می توانید انتظار داشته باشید که 
از شرکت  های پیشرو در بازار سود 

خوبی به دست آورید. 
 سوم- سرمایه گذار باشید

 نه نوسان گیر
این مس��یر، مسیری مناسب و 
س��رمایه گذاری  است.  پراهمیت 
ک��ه  اس��ت  آن  نیازمن��د 
سرمایه گذاران تحقیق کنند، مزایا 
و معایب سرمایه گذاری را در درک 
کنند و تصمیمات آگاهانه  ای برای 

سرمایه گذاری  های شان بگیرند. 
از س��وی دیگر، نوس��ان گیرها 
ت��اش می کنن��د تا نوس��انات و 
تحرک های قیمتی را پیش بینی 
کنن��د و به نحوی در ب��ازار رفتار 
کنن��د تا بتوانن��د در صورتی  که 
پیش بینی   های ش��ان محقق شد 
س��ودی به دس��ت بیاورند. نکته 
مه��م اینجاس��ت که ت��اش در 
جه��ت زمان بندی کردن ب��ازار و 
پیش بینی آن بیش��تر ش��بیه به 
 شرط بندی است و هیچ ارتباطی 

با سرمایه گذاری ندارد. 
چهارم- تنوع ببخشید

اگر شما تمام تخم مرغ  های تان 
را در یک س��بد قرار دهید و آن 
س��بد از دس��ت تان بیفتد، همه 
 چیزتان را از دس��ت خواهید داد. 
س��رمایه خود را روی گزینه های 
کنید  س��رمایه گذاری  مختل��ف 
ت��ا بتوانید خودت��ان را از اتفاقات 

نابهنگام حفظ کنید و ریسک  تان 
را کاهش دهید. 

پنجم- برای بازبینی های 
دوره ای پرتفوی  تان زمان 

بگذارید
فرام��وش نکنی��د ک��ه ش��ما 
ب��ار  دو  س��الی  حداق��ل  بای��د 
س��بد س��هام خ��ود را بازبین��ی 
کنی��د ت��ا متوجه ش��وید که آیا 
هنوز س��رمایه گذاری های ش��ما 
معنادار هس��ت ی��ا نه؛ آی��ا این 
س��رمایه گذاری ها هن��وز ب��رای 
اهداف بلندمدت ش��ما مناس��ب 

هستند؟ 
ش��ما  ک��ه  ن��دارد  اهمیت��ی 
هستید  کوچک  س��رمایه گذاری 
یا س��رمایه گذاری بزرگ. بازبینی 
عملکرده��ای  از  مراقب��ت  و 
گام��ی ضروری  س��رمایه گذاری 
برای هر س��رمایه گذار اس��ت تا 

سرمایه گذاری موفق باشد. 
مخلص کالم به زبان ساده

زمانی  که ش��ما سفری را برای 
دس��تیابی به موفقی��ت پایدار در 
می کنید،  آغ��از  س��رمایه گذاری 
س��عی کنید با وفاداری به برخی 
س��رمایه گذاری،  مه��م  اص��ول 
ای��ن کار را انج��ام دهی��د. اگر با 
ای��ن پیش  ف��رض مس��یرتان را 
آغ��از کنی��د، خودت��ان را برای 
دستیابی به موفقیت  های مالی و 

سرمایه گذاری آماده کرده اید. 

5 نکته کلیدی برای سرمایه گذاری موفق در بورس

دریچه

آغاز فعالیت آزمایشی نسل جدید کدال دربورس
دسترسی به اطالعات ناشران 

یک مقام مسئول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
از آغاز فعالیت آزمایش��ی نس��ل جدید س��امانه جامع 
اطاع رسانی ناشران )کدال( خبر داد و گفت: دسترسی 

به اطاعات جامع ناشران مهیا شد. 
روح ال��ه دهقان در گفت وگو با مه��ر از آغاز فعالیت 
آزمایش��ی نس��ل جدید س��امانه جامع اطاع رس��انی 
ناش��ران )کدال( خبر داد و گفت: این دسترسی جامع 
ب��ه اطاعات ناش��ران را مهیا می کند، بر این اس��اس 
ضرورت در اختیار گذاشتن رابطی خوش ساخت حاوی 
اطاعاتی جامع به همراه امکان سفارشی سازی توسط 
کاربر به جهت دسترس��ی به موق��ع، کامل و جامع به 
اطاعات مالی و سایر اطاعیه های منتشر شده از سوی 
شرکت ها و نهادهای بازار سرمایه، ما را بر آن داشت که 
نس��ل جدیدی از س��امانه کدال )کدال 360 درجه( را 

تولید و ارائه کنیم. 
مجری سامانه کدال افزود: این سامانه وبگاهی است 
که تصوی��ری 360درجه از اطاعات پایه ای ناش��ران، 
اطاعیه های منتشر شده و دیگر اطاعات پیرامونی هر 
شرکت یا نهاد مالی را به دست می دهد و امکانات قوی 
برای جس��ت وجو و فیلترکردن داده ها بر حسب نیاز را 

فراهم می سازد. 
وی تصری��ح کرد: ع��اوه بر این ، قابلیت تش��کیل 
پروفایل کاربری و س��رویس گ��وش به زنگ این وبگاه 
نیز، امکان اطاع رس��انی فوری در کانال های متنوعی 
را در اختی��ار کاربران قرار می ده��د و بدین ترتیب، با 
وج��ود کدال 360 دیگر نی��ازی به مراجعه به چندین 
مرجع برای جمع آوری اطاعات مالی شرکت ها وجود 

نخواهد داشت. 
دهقان در تش��ریح امکانات سایت گفت: این سامانه 
امکانات��ی نظیر دس��ته بندی اطاعیه ه��ای پرکاربرد، 
دسترسی سریع و آس��ان به اطاعیه ها از طریق انواع 
فیلترهای ترکیبی و سلسله مراتبی، امکان ثبت نام در 
سایت و استفاده از سرویس گوش به زنگ، اطاع رسانی 
ب��ه کاربر از طریق ایمیل، پیامک و تلگرام در خصوص 
انتش��ار اطاعیه های ناش��ران منتخب، نمایش کامل 
اطاعات پروفایل ناش��ر، از جمله اطاعیه های کدال، 
اطاعات ش��رکت و اعضای هیأت مدیره، اطاعات روز 
بازار برای نمادهای قابل معامله، تاریخچه پیام های ناظر 

بازار، امکان ارجاع به سایت ناشر مربوطه دارد. 
وی با بیان اینکه انواع رده بندی ناش��ران بر اس��اس 
اس��تانداردهای روز دنیا، نمایش اطاعیه های مشابه و 
ناشران هم رده بر اس��اس دسته بندی های انجام شده 
در س��امانه معامات و ارائه سایت به زبان انگلیسی از 
جمله دیگر مزایای این سامانه جدید است، گفت: امکان 
دسترس��ی به  موقع، کامل و جامع به اطاعات مالی و 
دیگر اطاعیه های منتش��ره شرکت ها و نهادهای بازار 
سرمایه، از جمله اساس��ی ترین نیازهای تحلیلگران و 

معامله گران این بازار است. 
دهقان در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه ظاهر این سامانه شباهت زیادی به شرکت های 
پردازش اطاع��ات مالی دارد و آیا قرار اس��ت کدال 
360 رقیب این شرکت ها باشد، تصریح کرد: اطاعاتی 
که در کدال 360منتشر می شود، منحصر به اطاعات 
پایه و انتشار گزارش ها است و به هیچ وجه قرار نیست 
این س��امانه وارد حوزه پردازش اطاعات مالی شود؛ 
در واقع این س��امانه با هدف دسترس��ی مناسب تر به 
اطاعات پایه منتشر شده از سوی ناشران و نهادهای 
بازار س��رمایه به ص��ورت آزمایش��ی در حال فعالیت 
اس��ت. پس از دریاف��ت بازخورده��ای معامله گران و 
سایر فعاالن بازار سرمایه، فعالیت رسمی آن با غنای 

بیشتری آغاز خواهد شد. 

یک کارشناس پیش بینی کرد
رشد بازار سرمایه تا پایان سال 

ادامه دارد
جمع بندی عوامل تأثیر گذار بر بازار س��رمایه نشان 
می دهد این بازار چشم انداز روشنی دارد و تا پایان سال 
روند مثبتی را تجربه خواهد کرد و شاهد رشد در اکثر 

صنایع است. 
حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه 
برای بررسی بازار باید مهم ترین فاکتورهای تأثیر گذار 
را جمع بن��دی کرد و پس از آن به تحلیل پرداخت، به 
س��نا، گفت: نرخ ارز یکی از تأثیر گذارترین متغیرهای 

بازار سرمایه است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دالر در س��ال ج��اری از 
محدوده ه��ای 3هزار و 800 توم��ان به حدود 4هزار و 
300 تومان رسیده اس��ت، گفت: اکثر قریب به اتفاق 
فعاالن اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی همچنان 

نرخ تعادلی ارز را در بلند مدت صعودی می دانند. 
وی با اش��اره به مواد اولیه محور بودن بازار س��رمایه 
گفت: قیمت نفت نیز در این مدت رشد خوبی داشته 
و فعاالن بازارهای جهانی پیش بینی می کنند نرخ این 

کاال روند نزولی را تجربه نخواهد کرد. 
ستاک با تأکید بر این که پیش بینی ها از تداوم روند 
صعودی قیمت نفت حکای��ت می کند، گفت: افزایش 
قیمت نفت برای بودجه و اقتصاد کشور ما که متکی به 

نفت است، اتفاق خوبی است. 
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش قیمت کاالهای 
اساس��ی در بازارهای جهانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
اکثر بودجه های شرکت های بازار سرمایه قیمت کاالها 

و ارز را کمتر از نرخ های فعلی پیش بینی کرده اند. 

2 درصد حجم معامالت 9 ماه 
گذشته بورس برخطی بود

بالغ ب��ر 28درصد حجم و 21درصد ارزش معامات 
بورس در 9 ماه گذشته از طریق معامات الکترونیکی 
انجام شده است.  به گزارش تسنیم، در 9 ماهه گذشته 
تعداد 95105میلیون سهم به ارزش 187976میلیارد 
ریال از طریق معامات الکترونیکی مبادله ش��ده است 
ک��ه به ترتیب 28.05 و 21.96 درصد از کل معامات 
را ش��امل می ش��ود. در بازار اوراق بدهی نیز از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان آذرماه، تعداد 59میلیون برگه به 
ارزش59080میلی��ارد ریال م��ورد مبادله قرار گرفته 
اس��ت.  این درحالی اس��ت ک��ه در این م��دت تعداد 
1031میلیون واح��د از صندوق های س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامله در ب��ورس تهران ب��ه ارزش کل بیش از 
10735میلی��ارد ریال مورد معامل��ه قرار گرفت که به 
ترتی��ب ب��ا 134 و 12درصد افزایش نس��بت به دوره 
مش��ابه سال گذشته همراه ش��د.  در بازار اوراق تبعی 
ه��م در این مدت تع��داد 9947میلیون ورقه به ارزش 
بیش از 534میلیارد ریال م��ورد معامله قرار گرفت و 
ارزش معامات این اوراق نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته به ترتیب بیش از 3100 و 3300هزار درصد 
افزایش را نشان می دهد.  این گزارش می افزاید: بررسی 
صنایع در س��ومین ماه از پاییز از نظر ارزش بازار نشان 
می دهد گروه محصوالت شیمیایی با در اختیار داشتن 
28ش��رکت و ارزش بازار 788هزار میلی��ارد ریالی در 
رتبه اول قرار دارد، فلزات اساس��ی با 527هزار میلیارد 
ریال و مفرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای 
ب��ا 324هزار میلیارد ریال رتبه ه��ای بعدی را به خود 

اختصاص داده اند. 
تاالر ه��ای  بی��ن  را  معام��ات  ارزش  بیش��ترین 
منطق��ه ای هم ب��ه ترتیب تاالر منطق��ه ای کیش با 
مبادله 26376میلیارد ریال، تاالر منطقه ای اصفهان 
با مبادله 1965میلیارد ریال، تاالر منطقه ای مش��هد 
با مبادله 11273میلیارد ریال، تاالر منطقه ای کرج 
با مبادله 9191میلیارد ریال و تاالر منطقه ای تبریز 
با مبادله 7152میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند. 

تکذیب خرید بلوک کنترلی ذوب آهن از تأمین 
 اجتماعی

پیش بینی رشد قیمت فوالد
معاون فوالد مبارکه با بیان اینکه تعامل با شس��تا 
تنها به کمک مدیریت ذوب آهن اصفهان امکان پذیر 
اس��ت، از چشم انداز س��نگ آهنی ها و تعدیل قیمت 
محصوالت ف��والدی خبر داد.  امیرحس��ین نادری، 
معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در گفت وگو با فارس، با تکذیب ش��ایعه خرید بلوک 
کنترل��ی و مدیریتی ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان از 
س��وی س��ازمان تأمین  اجتماعی گفت: ب��ا توجه به 
مشکات ذوب آهن، ظاهرا مجموعه تأمین  اجتماعی 
خواستار کمک در زمینه مدیریت این واحد صنعتی 
هس��تند ک��ه در صورت ارائ��ه مش��اوره از این بابت 
زیانی به فوالد مبارکه منتقل نخواهد شد.  نادری از 
آخرین جزییات ش��کایت صندوق بازنشستگی فوالد 
در کمیته تخلفات بر س��ر واگذاری بلوک مدیریتی 
16.1 درصدی سهام ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات به فوالد مبارکه سخن گفت و افزود: 
این معامله بر اساس مقررات بورس قطعی شده و بر 
اس��اس قانون مجامع فوق العاده برای تغییر ترکیب 
مدیریت ش��رکت های س��نگ آهنی نیز برگزار شده 
است، اما معلوم نیست متولیان صندوق بازنشستگی 
فوالد بر سر چه چیزی همچنان سماجت می کنند. 
وی با انتقاد از برخی طرح های فوالدی اجرا شده طی 
سال های اخیر در مناطق کم آب و دچار خشکسالی از 
سوی مدیران وقت وابسته به سازمان تأمین  اجتماعی، 
افزود: طرح انتقال آب از خلیج فارس به مناطق خشک 
از جمل��ه ی��زد و کرم��ان در حالی ب��رای تأمین آب 
طرح ه��ای فوالدی اجرا ش��ده در این مناطق می تواند 
با اقبال بخش خصوصی واقع ش��ود که تمام هزینه  این 
طرح از سوی دولت پرداخت شود.  این مقام مسئول بر 
لزوم تکمیل زنجیره تأمین سنگ آهن در کشور تأکید 
کرد و افزود: در حال حاضر ش��رکت های سنگ آهنی 
چادر ملو، گل گهر و گهر زمین با توجه به نیاز داخل به 
سنگ آهن همچنان بر روی فرآوری سنگ آهن تمرکز 
کرده اند و این در حالی است که قیمت کنسانتره سنگ 
آهن تولیدی داخل هم اکنون با مبلغ مش��ابه صادراتی 

آن برابری می کند. 
وی با انتقاد از عملکرد برخی فعاالن بخش خصوصی 
معدن کشور برای خام فروش��ی، عنوان کرد: صادرات 
س��نگ آهن دانه بندی به هر بهان��ه ای اقدام صحیحی 
نیست، این در حالی است که با فرآوری آن می توان با 
قیمت باالتری به فروش رساند.  نادری ادامه داد: عرضه 
س��نگ آهن در بورس کاال و رقابت بر سر آن بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا همواره مورد اقبال همه فعاالن 
بازار است، اما با توجه به واقعیت بازار داخلی و تاش ها 
برای فرار از عوارض 30درصدی صادرات س��نگ آهن، 
به نظر می رس��د امکان چنی��ن مکانیزمی برای عرضه 
محموله های سنگ آهن قابل اجرا نباشد.  معاون مالی 
و اقتصادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان از چشم انداز 
بازارهای جهانی فلزات اساسی نیز سخن گفت و افزود: 
با توجه به رش��د مواد اولیه تولید فوالد و در عین حال 
تمایل فوالد سازان برای تثبیت قیمت های فعلی انتظار 
می رود ن��رخ محصوالت در بودجه س��ال آینده فوالد 

مبارکه پایین تر از نرخ های کنونی نباشد. 

گزارش2

خبرنامه
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در حال��ی فع��االن اقتص��ادی بر این 
باورن��د که دولت باید مش��کل غیرقابل 
پیش بین��ی ب��ودن دالر و مالیات را حل 
کند ک��ه معاون وزیر صنع��ت می گوید 
حتی با تس��هیالت صندوق توسعه ملی، 

صادرکنندگان توان رقابت ندارند.
به گ��زارش  مهر، مجتبی خس��روتاج 
در اس��تودیوی گفت وگوی ویژه خبری 
ش��بکه دو سیما گفت: با اقدامات جالب 
توجه��ی که در بخش ص��ادرات صورت 
گرفت��ه، در ۹ ماه��ه نخس��ت امس��ال 
5میلی��ارد دالر به ص��ادرات محصوالت 
معدنی اختصاص یافته اس��ت؛ بر همین 
اساس هم دانستن مزیت رقابت در میان 
محص��والت صادراتی نکت��ه ای کلیدی 
محس��وب می شود که البته این نکته در 

اولویت و کانون توجه ما قرار دارد.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
اف��زود: عالوه بر ای��ن، 4میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون دالر میزان صادرات ش��ش رقم 
از محصوالت کش��اورزی در هشت ماهه 

نخست امسال است.
وی تصریح ک��رد: میزان صادرات گل 
و گیاه ۳۳۰میلیون دالر، خشکبار ۹4۷ 
میلیون دالر، ش��یرینی و شکالت 44۰ 
میلی��ون دالر، صنای��ع تبدیل��ی اعم از 
آبمیوه و کنسرو ۶4۷ میلیون دالر، میوه 

و تره بار ۶۷5 میلیون دالر، لبنیات 5۳۷ 
میلی��ون دالر بوده و اینها تنها بخش��ی 
از 5میلی��ارد دالر ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال 

است.
ب��ه گفته خس��روتاج، در بخش گل و 
گیاه ۱4.۳درصد رشد داشته ایم، اما در 
خش��کبار ۱5درصد رشد منفی رخ داده 
اس��ت؛ چراکه تولید پس��ته کش��ورمان 
کاهش داش��ته؛ ضم��ن اینکه در بخش 
شیرینی و ش��کالت نیز ۲5درصد رشد، 
در صنایع تبدیلی ۱۱،4۷درصد رش��د، 
می��وه و تره بار 5۶درصد رش��د، لبنیات 
۳۱درصد رش��د محقق ش��ده، ولی در 
صادرات محص��والت حیوانی ۳۸درصد 

کاهش داشته ایم.
وی گف��ت: دولت از س��ال گذش��ته 
از مح��ل صندوق توس��عه ملی مصوب 
کرده اس��ت که در بس��ته های حمایتی 
تس��هیالتی با نرخ ۱۱درصد ارائه شود، 
ای��ن منابع در خدمت چن��د بانک قرار 
دارد که بانک ها ه��م معادل همان رقم 
)۲ هزار و ۳۰۰ میلی��ارد تومان( با نرخ 
تسهیالت خودش��ان )۱۶درصد( بر رقم 
اعطایی صندوق توس��عه ملی بیفزایند و 
با نرخ میانگین به متقاضیان ارائه کنند، 
ام��ا با این حال صادرکنندگان ما باز هم 

ب��رای رقابت با رقب��ای خارجی از توان 
کافی برخوردار نیستند.

همچنین حمیدرضا فوالدگر، نماینده 
مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولی��د داخلی در تکمی��ل گفته های 
خسروتاج گفت: در سلسله سیاست های 
ابالغی س��ال های اخیر، دائ��م تاکید بر 
حمایت از صادرات ش��ده اس��ت که بر 
این اس��اس، تس��هیل مق��ررات و ایجاد 
مش��وق های الزم، گس��ترش خدم��ات 
تج��ارت خارج��ی و ترانزیت، تش��ویق 
س��رمایه گذاران خارجی برای صادرات، 
برنامه ری��زی تولی��د مل��ی متناس��ب با 
نیازهای صادرات، ش��کل دهی بازارهای 
جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی 
با کش��ورهای منطقه، استفاده از ساز و 
کار تهات��ری برای تس��هیالت مورد نیاز 
و ایج��اد ثبات روی��ه و مقررات در مورد 
صادرات با هدف گس��ترش پایدار سهم 
ایران در بازارهای هدف از جمله نکاتی 
هس��تند که در راس��تای تحقق رش��د 
بخش صادرات کش��ورمان موثر خواهند 

بود.
وی ادام��ه داد: زمانی ک��ه تولید یک 
کشور، صادرات گرا شود، بخش تولید به 

صورت خودکار تنظیم می شود.
اب��الغ  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  فوالدگ��ر 

سیاس��ت های الزم جه��ت صادرات گرا 
شدن بخش تولید با دولت است، افزود: 
در نهایت صادرکنندگان خودش��ان باید 
بازارش��ان را پیدا کنند؛ ای��ن در حالی 
اس��ت که جمع رشد بهره وری انسانی و 
تولید ما به یک درصد هم نرسیده است.

رئیس  همچنی��ن محم��د الهوت��ی، 
کنفدراس��یون صادرات ایران در ارتباط 
تلفن��ی با برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
گفت: تنوع بخشی در بخش تولید، بازار 
و صادرات از مهم ترین مس��ائل ضمانت 
صادرات و حضور در بازار جهانی اس��ت 
و ب��رای دس��تیابی ب��ه این مه��م باید 
حمای��ت دوچندان��ی از صنایع کوچک 
و پایین دس��ت به عمل آید ت��ا زنجیره 
ارتباطی میان صنای��ع کوچک و بزرگ 

برقرار شود.
وی ادام��ه داد: امروز حدود 5۰درصد 
از س��بد صادراتی ما ب��ه میعانات گازی 
و پتروش��یمی اختصاص یافته اس��ت و 
5۰درص��د دیگر ه��م ش��امل کاالهای 
صنعتی، معدنی و کش��اورزی می شود، 
بخ��ش  در  بخواهی��م  اگ��ر  بنابرای��ن 
5۰درصد دوم تنوع داش��ته باشیم، باید 
5۰درصد اول را به سمت تولید محصول 
هدایت کنیم و صادرات با ارزش افزوده 

باالتر داشته باشیم.

 رئی��س موسس��ه تحقیق��ات علوم 
ش��یالتی کش��ور گفت با وجود رش��د 
ب��ا  س��ازگاری  اقتص��ادی،  و  س��ریع 
محیط زیس��ت، تکنولوژی تولید ساده 
و کم هزینه، تغذیه ارزان، هزینه تولید 
پایین و سودآوری باالی ماهی تیالپیا 
هنوز مجوزی برای تولید انبوه این گونه 

ماهی صادر نشده است. 
به گزارش میزان، حسین عبدالحی، 
س��ازمان  آبزی پروری  توس��عه  معاون 
شیالت ایران و محمد کاظم پور رئیس 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
در نشس��ت خبری ب��ا موضوع اهمیت 
ماهی تیالپیا و رفع ش��بهات در مرکز 
عل��وم تحقیقات ش��یالت ب��ه بحث و 
تبادل و بررسی فواید تولید این ماهی 

در کشور پرداختند. 
رئیس موسس��ه تحقیق��ات علوم 
ش��یالتی کش��ور در توضی��ح فواید 
توس��عه آبزی پ��روری در رابط��ه با 
ماه��ی تیالپیا عنوان ک��رد: با تولید 
ای��ن ماه��ی دس��تیابی ب��ه امنیت 
غذایی با بیش��ترین نرخ رشد انجام 
می ش��ود که عامل مهمی در بهبود 
زندگ��ی مناطق روس��تایی و عاملی 
برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال در 

کشور است. 
تولی��د  زمین��ه  در  اف��زود:  وی 
ماه��ی تیالپی��ا می ت��وان از نهاده ها و 
تکنولوژی های کم هزینه اس��تفاده کرد 
و نیاز مح��دود به س��رمایه گذاری در 
این بخش وج��ود دارد و از طرفی نرخ 
ریس��ک تولید این محصول پایین تر از 

سایر تولیدات پروتئینی خواهد بود. 

کاظم پ��ور در خص��وص اینک��ه چرا 
باید تیالپیا تولید کنی��م، عنوان کرد: 
رش��د س��ریع و اقتصادی، سازگاری با 
محیط زیس��ت، تکنولوژی تولید ساده 
هزین��ه  ارزان،  تغذی��ه  کم هزین��ه،  و 
تولید پایین و س��ودآوری باال از جمله 
ش��اخصه های تولید ای��ن محصول در 

داخل کشور است. 
رئی��س موسس��ه تحقیق��ات عل��وم 
شیالتی کش��ور در ارتباط با تولید این 
ماهی در سایر کشور های جهان گفت: 
 تاریخچ��ه پرورش ای��ن ماهی بیش از

 5 هزار س��ال بوده و گزینه مناس��بی 

ب��رای پ��رورش در مناطق گرمس��یر 
محس��وب می ش��ود و دومی��ن گون��ه 
پرورش��ی جهان پس از کپور ماهی ها 

به شمار می رود. 
وی اف��زود: س��رعت رش��د و تولید 
تیالپی��ا ۱۲.۲درص��د ب��وده و آس��یا 
بزرگ تری��ن تولید کنن��ده ای��ن ماهی 
در جهان اس��ت و گون��ه تیالپیای نیل 
 ppt ۱5 ام��کان تولید در آب ش��ور تا

را دارد. 
کاظم پور با اشاره به روند رو به رشد 
تولید این محصول در جهان گفت: در 
حال حاضر ۱4۰ کشور جهان از جمله 

چین، مصر، فیلیپین، اندونزی و تایلند 
تولی��د را انجام می دهند و در این بین 
چین بزرگ ترین تولید کننده و آمریکا 
مصرف کننده  و  وارد کننده  بزرگ ترین 

ماهی تیالپیا محسوب می شود. 
رئی��س موسس��ه تحقیق��ات عل��وم 
شیالتی کشور با اشاره به اینکه امکان 
تولید این ماهی ب��ه صورت گلخانه ای 
نیز وج��ود دارد، گفت: ای��ن ماهی در 
بس��یاری از نقاط کش��ور امکان تولید 
دارد و در ص��ورت نبود ش��رایط آب و 
هوای��ی در داخ��ل گلخانه نی��ز امکان 
تولید دارد. معاون توسعه آبزی پروری 
س��ازمان ش��یالت ایران در پاس��خ به 
س��وال خبرگ��زاری می��زان مبنی بر 
اینک��ه چه دالیلی از س��وی س��ازمان 
برای جلوگیری  حفاظت محیط زیست 
از تولی��د ماه��ی تیالپیا وج��ود دارد، 
گفت: طی جلس��ات برگزارش��ده بین 
س��ازمان ش��یالت و محیط زیست، از 
سوی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
دالیل بس��یاری مطرح ش��د و قرار بر 
این ش��د که به صورت محدود در بافق 
یزد تولید انجام شود، اما هنوز با تولید 
انب��وه این محصول ب��ه دالیل مختلف 

موافقت نشده است. 
وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگری از 
خبرگزاری می��زان مبنی بر اینکه چرا 
کشور های بزرگ جهان با وجود مزایای 
باالی تولید این محصول، واردات آن را 
انجام می دهند، خاطرنشان کرد: بیشتر 
کش��ور های جهان ممکن است امکان 
تولید این محصول را نداش��ته باش��ند 

و از طرفی واردات آن را انجام دهند.

هنوز مجوزی برای تولید تیالپیا صادر نشده است 

در یک میزگرد صادراتی مطرح شد

صادرکنندگان توان رقابت ندارند
اخبار

دستور شریعتمداری برای 
تعیین تکلیف عوارض صادرات 

سنگ آهن
رئیس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، از دس��تور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت برای تش��کیل کمیته ای جهت بررس��ی وضع 

عوارض صادراتی سنگ آهن خبر داد. 
مهدی کرباس��یان - مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت - در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه بورس 
کاال می توان��د ب��ه بس��یاری از اختالف��ات در خصوص 
عرضه و خرید س��نگ آهن پایان ده��د، گفت: ایمیدرو 
از ارائه س��نگ آهن در ب��ورس کاال اس��تقبال می کند، 
چراکه بورس کاال می تواند با ش��فافیتی که در معامالت 
ایج��اد می کن��د بس��یاری از گالیه های��ی را ک��ه میان 
تولیدکنندگان س��نگ آهن و شرکت های فوالدی وجود 

دارد پایان بخشد. 
وی افزود: اکنون س��نگ آهن برای بازارهای صادراتی 
از طریق بورس کاال فروخته می شود، اما معتقدیم برای 
ف��روش داخلی باید به بورس کاال بیاید. البته به نظر ما 
بقیه زنجیره فوالد مانند گندله و کنس��انتره نیز باید به 

مجموعه بورسی عرضه شوند. 
کرباس��یان با اش��اره به اهمیت در نظر گرفتن زمان 
برای ارائه س��نگ آهن به بورس کاال، تصریح کرد: زمان 
عرضه س��نگ آهن به بورس کاال مس��ئله مهمی است، 
چراک��ه باید به نحوی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار 

شود. 
این معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در ادامه با 
اشاره به جلس��اتی که در این زمینه برگزار شده است، 
اظه��ار کرد: تاکنون بورس کاال جلس��ات متعددی را با 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان سنگ آهن برگزار کرده 
که حتی دو جلس��ه از این سلسله مالقات ها در حضور 
خود من بوده اس��ت و امیدواریم ثم��ره آن را به زودی 

مشاهده کنیم. 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در پاسخ به این سوال که 
با ورود سنگ آهن در بورس کاال و مشخص شدن میزان 
م��ازاد تقاضای داخلی آیا عوارض صادرات س��نگ آهن 
برداش��ته خواهد ش��د یا نه؟ بورس کاال را کمک کننده 
دانس��ت و گفت: موضوع عوارض صادرات س��نگ آهن 
ابعاد مختلفی دارد که باید آن را در نظر گرفت. در حال 
حاضر انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن با وضع عوارض 
صادرات��ی مخالف اس��ت و تفک��ری در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت آن را به دالیل مختلف از جمله تامین 

نیاز واحدهای داخلی الزم می داند. 
وی با اش��اره ب��ه نظر وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ای��ن رابط��ه اظهار کرد: جلس��ه ای در رابطه با وضع 
ع��وارض صادراتی با انجمن تولیدکنندگان س��نگ آهن 
برگزار کردیم که حاصل آن گزارش��ی ش��د که به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت تقدیم ش��د و طبق نظر وزیر 
قرار ش��د کمیته ای جمیع نظرات و ابعاد مربوط به این 
موضوع را جمع آوری کند و طی گزارش دیگری جهت 
تصمیم گیری به وی ارائه کند. رئیس سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( یادآور 
ش��د: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اس��ت برای 
وضع هرگون��ه عوارض صادراتی و تعرف��ه وارداتی باید 
با انجمن های تخصصی و مربوطه گفت وگو ش��ده و نظر 

آنها در این رابطه گرفته شود. 

آغاز صادرات نفت کرکوک به ایران 
در ماه جاری

جب��ار اللعیبی، وزی��ر نفت عراق روز گذش��ته اذعان 
کرده اس��ت که این کش��ور پی��ش از پایان م��اه ژانویه  
س��ال ۲۰۱۸ میالدی اقدام به ص��ادرات نفت از میدان 
نفتی ش��مال کرکوک به ای��ران خواهد کرد. به گزارش 
رویت��رز، به گفته وزیر نفت ع��راق، برنامه مقدماتی این 
اس��ت که روزانه حدود ۳۰،۰۰۰ بش��که نف��ت خام از 
میدان نفتی شمال کرکوک به پاالیشگاه نفت کرمانشاه 
توس��ط بارکش های نفتی صادر شود. وی گفته است » 
به امید خدا،  )صادرات نفت را( پیش از پایان ماه جاری 

میالدی آغاز خواهیم کرد.«
 در ای��ن خصوص، ص��ادرات نفت خام ب��ه ایران به 
موجب قرارداد مبادله )س��وآپ( نفتی  صورت می گیرد 
که ماه گذش��ته  میالدی بین دو کش��ور امضا شد. در 
این رابطه، ایران و عراق در ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۷ 
می��الدی قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرار 
اس��ت نفت خام میدان نفتی ش��مال کرکوک توس��ط 
بارکش های نفتی به پاالیشگاه کرمانشاه ایران منتقل و 
در عوض نفت ایران به مناطق جنوبی عراق صادر شود. 
قرار اس��ت مجموعا ۶۰،۰۰۰ بشکه نفت در روز بین دو 
کشور مبادله شود. همچنین، اللعیبی به این نکته اشاره 
کرده است که برای جلوگیری از صادرات نفت به وسیله 
بارکش ه��ای نفتی، ایران و عراق اقدام به س��اختن یک 
خ��ط لوله انتقال نفت خواهند کرد. قرار اس��ت که این 
خط لوله جایگزین مس��یر فعلی صادرات نفت کرکوک 
ش��ود که از طریق ترکیه و دری��ای مدیترانه می گذرد. 
باید خاطرنشان گردد که به دلیل مشکالت ایجاد شده 
برای ارتش عراق در مبارزه با گروه تروریس��تی داعش، 
نیروهای کرد در سال ۲۰۱4 کنترل نفت کرکوک را به 
دست گرفته و مانع از آن شدند که این گروه تروریستی 

به میادین نفتی منطقه دست یابد.
 از زمانی ک��ه نیروهای عراقی در ماه اکتبر گذش��ته 
کنت��رل میدان نفتی کرکوک را مجددا از نیروهای کرد 
پ��س گرفتند، صادرات این محصول ب��ا اختالل مواجه 

شده است. 

اخبار

صادرات ۹۵۰ میلیون دالری خشکبار 
در ۸ ماه امسال

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت که در 
هشت ماهه سال ۹۶، حدود ۹5۰ میلیون دالر صادرات در 

بخش خشکبار داشته ایم. 
به گزارش مهر، مجتبی خس��روتاج با اشاره به اهمیت 
صادراتی محصوالت کشاورزی گفت: در هشت ماهه سال 
۹۶ در حدود ۹5۰ میلیون دالر صادرات در بخش خشکبار 
داش��ته ایم که هر س��ال طبق معمول مهم ترین محصول 
صادراتی در میان خش��کبار پسته است که هر سال بین 

یک تا ۱.۲ میلیارد دالر از لحاظ میزان در نوسان است. 
وی صادرات خوب پس��ته در س��ال گذشته را از جمله 
مهم ترین دالیل کاهش صادرات این محصول در ش��ش 
ماهه نخست امسال دانست و عنوان کرد: به علت داشتن 
بازار خوب در س��ال گذش��ته و ص��ادرات غالب محصول 
تولیدی، در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با کاهش ۲۲درصدی ص��ادرات این محصول مواجه 
بوده ایم که این کاهش در آذرماه امسال جبران شده است. 
ب��ه گفته خس��روتاج، باتوج��ه به اینک��ه در بقیه اقالم 
خشکبار دارای رش��د بوده ایم پیش بینی می شود تا پایان 

سال ۹۶ کسری صادرات این محصول جبران شود. 

تولید میگو از ١٢ هزار تن به ٣۰ هزار 
تن رسید

وزیر جهاد کشاورزی گفت که تولید میگو از ۱۲هزار تن 
به ۳۰ هزار تن رسید. 

به گزارش مهر، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در 
مراسم اعطای نشان امین الضرب گفت: تولید میگو از ۱۲ 

هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده است. 
وی با اش��اره به بحران آب در کشور گفت: ظرفیت های 
نهفته و جای کار بس��یاری وج��ود دارد، به عنوان نمونه 
سطح زیر کشت شکر ایران نصف دهه ۷۰ است ولی تولید 

ما کاهش پیدا نکرده است. 
وزیر جهاد کش��اورزی همچنین با برش��مردن صفات 
امین الض��رب، اف��زود: تاریخ ما مش��حون از بزرگ مردانی 
مانند امین الضرب اس��ت؛ ما امروز دنباله آن نس��ل و آنها 
هس��تیم، البته ظرفیت هایی که به واسطه خداوند وجود 
دارد، بی نهایت است و توانایی انسان بسیار بیشتر از چیزی 

است که امروز انجام می دهد. 
وی با بیان اینکه ظرفیت های بی شماری در کنار ما است 
که آنها را نمی بینیم، ولی با پشتکار می توان تمام امور را به 
سرانجام رساند، خاطرنشان کرد: با ایده گذشتگان می توان 
ب��ر موانع فائق آمد و به جلو رف��ت؛ بدترین بال ناامیدی و 

یأس است و هیچ گاه نباید مایوس شویم. 

صادرات ۵٢ میلیون لیتر نفت گاز از 
میاندوآب به عراق

در ۹ ماهه امسال بیش از 5۲ میلیون لیتر فرآورده نفت 
گاز در قالب طرح فروش سوخت به مرزنشینان، به اقلیم 

کردستان عراق صادر شده است. 
محمد صادقی، مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه میاندوآب اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۶۸میلیون 
لیتر فرآورده نفت گاز، ۲4۸میلیون لیتر بنزین موتور، ۱۶۱ 
میلیون لیتر نفت س��فید و ۱۳ میلیون لیتر نفت کوره در 

سطح منطقه توزیع شده است. 
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب 
افزود: این میزان توزیع س��وخت در سطح منطقه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل در بخش نفت گاز یک درصد 
افزایش، در بنزین موتور۷درصد افزایش، در نفت س��فید 
ب��دون افزایش و در بخش فرآورده نف��ت کوره 54درصد 

کاهش مصرف را داشته است. 
وی ب��ا اش��اره به علل افزای��ش مص��رف فرآورده ها در 
بخش های مختل��ف، گفت: علت اصل��ی افزایش مصرف 
فرآورده نفت گاز در ۹ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل انجام فعالیت های عمرانی، صنعتی و افزایش 
تردد خودروهای سنگین در مرزهای تمرچین پیرانشهر و 
کیله سردشت بوده و علت افزایش مصرف در بخش بنزین 
موتور را نیز می توان افزایش تعداد خودرو و مسافرت های 
تابستانی، برداش��ت و حمل محصوالت کشاورزی عنوان 

کرد. 
صادقی به علل کاهش مصرف برخی فرآورده های نفتی 
نیز اشاره و تصریح کرد: علت کاهش 54درصدی فرآورده 
نفت کوره را می توان محقق شدن طرح گازکشی به صنایع 
واحدهای تولیدی و نی��ز دلیل عدم افزایش مصرف نفت 
س��فید را گازکشی و بازدید و کنترل کاالبرگ تخصیصی 

به خانوارها عنوان کرد. 
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب 
همچنی��ن با اش��اره به مصرف ۱۲۲میلی��ون متر مکعب 
گازCNG اش��اره و اظهار کرد: این می��زان مصرف در ۹ 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲درصد 
افزایش را نشان می دهد که دلیل افزایش مصرف در بخش 
CNG را می توان استقبال مالکان خودروهای دوگانه سوز 

از سوخت پاک در سطح منطقه عنوان کرد. 
وی گفت: در راستای اهداف و سیاست های شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی، در ۹ماهه امس��ال بیش از 5۲ 
میلیون لیتر فرآورده نفت گاز در قالب طرح فروش سوخت 
به مرزنشینان، به اقلیم کردستان عراق صادر شده است و 
با بازگشایی مجدد مرز تمرچین در ۱۲ دی ۹۶، صادرات 
مج��دد این فرآورده با صالحدید مقامات ذی ربط، از س��ر 

گرفته می شود. 
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جهرمی   قس��وریان  جمشید 
در م��ورد وض��ع خودروه��ای 
اش��رافی توقی��ف ش��ده که در 
اختی��ار س��ازمان جم��ع آوری 
و ف��روش ام��وال تملیکی قرار 
دارد، گفت: پیش��نهاد استفاده 
از خودروه��ای  س��فارتخانه ای 
اشرافی توقیفی را عرضه کردیم 
زیرا ب��ه این ترتی��ب خودرو از 
کش��ور خ��ارج و ص��ادرات هم 
انج��ام می ش��ود اما هن��وز این 
مبح��ث اتفاق نیفتاده اس��ت و 
پیشینه ای در راستای واگذاری 

به سفارتخانه ها وجود ندارد. 
ایرن��ا،  ب��ا  در گفت گ��و  وی 
اضاف��ه ک��رد: ای��ن پیش��نهاد 
عرضه ش��د تا س��فارتخانه های 
ما در کشورهای دیگر که قصد 
دارن��د خودرو بخرن��د، به جای 
خرید خودرو در آن کش��ور، از 
س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
ام��وال تملیکی این خودروها را 

خریداری کنند. 

س��ازمان  مدیرعام��ل 
جم��ع آوری و ف��روش ام��وال 
ای��ن  اظه��ار ک��رد:  تملیک��ی 
پیشنهاد به س��بب اطالعی که 
از وضع کاال داش��تیم از سوی 
س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
اموال تملیکی طرح شده است. 
کرد:  اظهار  قسوریان جهرمی 
خودروهای اشرافی توقیف شده 
در انبارهای سازمان جمع آوری 
و فروش ام��وال تملیکی وجود 
را  آن��ان  از  قس��متی  و  دارد 
فروختی��م که از اس��تان فارس 
ب��ود و از کش��ور خارج ش��د و 
عده ای دیگ��ری هم نرخ گذاری 
ش��ده اس��ت و ب��رای ف��روش 

گذاشتیم. 

موانع صادرات خودروهای 
اشرافی توقیفی 

مدیرعامل سازمان جمع آوری 
و فروش ام��وال تملیکی افزود: 
این  ب��رای ص��ادرات  موانع��ی 

خودروه��ا وج��ود دارد چ��ون 
نرخ گذاری ما ب��ا نرخ های پایه 
صادراتی متمایز است و تطبیق 
اینها با مقرراتی که در کش��ور 
داریم، زمان می برد و مش��کل 
اس��ت، در نتیجه الزم است به 
تا  برنامه ریزی ش��ود  گون��ه ای 
کش��ور زیان م��ادی و معنوی 

متحمل نشود. 

دنبال امحا نیستیم
ب��ه گ��زارش ایرنا، س��ازمان 
جم��ع آوری و ف��روش ام��وال 
جمع آوری،  مسئولیت  تملیکی 
ف��روش  و  اداره  نگه��داری، 
اموالی را عهده دار اس��ت که به 
س��بب قانون به تملک، تصرف، 
تحت توقیف یا مدیریت دولت 

درمی آید. 
در دول��ت یازده��م می��زان 
ف��روش ام��وال منق��ول اعم از 
 قاچ��اق، متروک��ه و ضبطی به 
۹ ه��زار و ۴۸۵ میلی��ارد ریال 

و در راس��تای ف��روش ام��وال 
غیرمنقول که دربردارنده اموال 
مصادره ای، وثایق و ضبط شده 
است به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد 

ریال رسید. 
بر پای��ه آیین نامه مواد ۵۵ و 
۵۶ قان��ون مقابله با قاچاق کاال 
و ارز س��ه شیوه فروش داخلی، 
فروش به شرط صادرات و امحا 
تعیین تکلی��ف کاالهای  ب��رای 
قاچاق پیش بینی ش��ده است، 
در نتیج��ه کاالهایی که امکان 
عرضه داخلی ندارد، به ش��رط 

صادرات قابل فروش است. 
خردادم��اه امس��ال )۱۳۹۶( 
یک��ی از رس��انه ها ب��ه نقل از 
سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق 
کاال و ارز از فروش خودروهای 
ش��ده  توقیف  قاچاق  اش��رافی 
اط��الع داد که ب��ا عکس العمل 
وزارت امور خارجه روبه رو شد. 
قب��ل،  س��ال  م��اه  م��رداد 
ص��ادر کردن حک��م امحا برای 

۱۳دستگاه بنز و پورشه قاچاق 
به اعتبار تقریبی ۱۴۰ میلیارد 
با  توم��ان(  )۱۴میلیارد  ری��ال 
س��ازگاری س��ازمان تعزی��رات 
حکومتی و سازمان جمع آوری 
و ف��روش ام��وال تملیک��ی در 

شیراز خبرساز شد. 
س��ازمان  اع��الم  طب��ق 
جم��ع آوری و ف��روش ام��وال 
تملیکی تا شهریورماه سال قبل 
بیشتر از ۱۳۷ خودرو با ظرفیت 
 موت��ور باالت��ر ی��ا پایین ت��ر از

 ۲۵۰۰ س��ی. سی، به انبارهای 
این سازمان وارد شده بود. 

خارج شدن ارز از کشور بابت 
ورود ای��ن خودروهای قاچاق و 
اینکه ب��ا امحای آنان تنها زیان 
ارزی به کش��ور وارد می گردد، 
س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
اموال تملیکی را بر آن داش��ت 
که بحث صادرات دو مرتبه این 
کااله��ا را جایگزین امحای آن 

کند. 

شورای اسالمی شهر مشهد به شهرداری 
اج��ازه داد از طری��ق انعق��اد تفاهم نام��ه 
ب��ا نیروی انتظامی نس��بت ب��ه دریافت و 
تس��ویه حس��اب بهای خدمات استفاده از 
پارکینگ های حاش��یه ای و غیرحاشیه ای 
در زمان تعویض پالک خودرو اقدام کند. 

به گزارش فارس، اعضای شورای اسالمی 
شهر مش��هد در دوازدهمین جلسه علنی 
ش��ورا که صبح دیروز در س��الن جلسات 
ساختمان شورا برگزار شد، درباره دریافت 
بهای خدم��ات اس��تفاده از پارکینگ های 
حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان دریافت 

عوارض خودرو تصمیم گیری کردند. 
کمیس��یون  رئی��س  گندم��ی،  بت��ول 
برنام��ه و بودجه ش��ورای اس��المی ش��هر 
مش��هد درخص��وص این دس��تور جلس��ه 
گفت: ش��رکت الیت ۱۳میلی��ارد تومان از 
ش��هروندان مطالبه دارد و این موضوع در 
کمیس��یون ما به ص��ورت مفصل به بحث 
گذاش��ته ش��د. وی ادام��ه داد: براس��اس 
تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه و ضمن 
تأکید بر موضوع دریافت و تس��ویه حساب 
بهای خدم��ات اس��تفاده از پارکینگ های 
حاش��یه ای و غیرحاش��یه ای متعل��ق ب��ه 
ش��هرداری از مالکان خودرو، ب��ا دریافت 
ای��ن بها در زمان تعویض پالک و از طریق 
انعقاد تفاهم نامه فیمابین شهرداری مشهد 

و نیروی انتظامی موافقت کردیم. 
و  ب��ا موافق��ت  ای��ن دس��تور جلس��ه 
مخالفت ه��ای بس��یاری در صحن ش��ورا 
مواجه شد. ش��هناز رمارم به عنوان اولین 
مخال��ف اظه��ار کرد: الیت ب��ه عنوان یک 

پارک های حاشیه ای  کارگزار ش��هرداری، 
را در اجاره دارد و حاال مش��کل این است 
که مردم هزینه های آن را به موقع پرداخت 
نکرده ان��د و در ح��ال حاضر، ش��هرداری 
راه��کاری ب��رای پرداخ��ت ای��ن هزین��ه 

می خواهد. 
وی در مخالف��ت با اینکه بدهی عوارض 
الیت در نقل و انتقال سند خودرو از مالک 
دریافت ش��ود، گف��ت: آیا ما ح��ق داریم 
مبلغی را که م��ردم به هر دلیلی پرداخت 
نکرده اند، زمان نقل و انتقال س��ند از آنها 
بگیریم. نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل 

شورای اس��المی شهر مش��هد با اشاره به 
اعتراضات مردم نس��بت به عملکرد الیت، 
گف��ت: یکی از دالیلی ک��ه مردم حاضر به 
پرداخ��ت هزینه های الیت نیس��تند، این 
اس��ت ک��ه آن را واقع��ی نمی دانن��د و به 
قیمت ه��ای الیت اعتراض دارند. وی ادامه 
داد: اگ��ر بنا به جریمه در مکان های پارک 
ممنوع باش��د که باید پلیس جریمه کند و 
شهرداری در این زمینه اجازه ورود ندارد، 
دفاتر اس��ناد رسمی هم موظف به دریافت 
ع��وارض خ��ودرو هس��تند. رم��ارم گفت: 
ش��هرداری نباید به دلیل مش��کالت مالی 

س��ر گردنه قرار بگیرد و م��ردم را مجبور 
به پرداخت عوارض کند. امیر ش��هال، عضو 
شورای شهر مشهد، به عنوان دیگر مخالف 
این دس��تور جلس��ه گفت: مگر قرار نبود 
که با درآمدهای الیت پارکینگ بس��ازیم، 
چق��در از این پارکینگ ها س��اخته ش��ده 
اس��ت؟ ما با ذات الیت مخالف نیس��تیم، 
اما حاال الیت حت��ی نمی تواند هزینه های 
خ��ود را تأمین کند چه برس��د ب��ه اینکه 
سودآور باشد. وی با اش��اره به ناکارآمدی 
سیستم الیت و نارضایتی مردم، ادامه داد: 
با وجود مش��کالت الی��ت، تصویب قانون 
جدید س��بب می ش��ود حل معضالت آن 
پیچیده تر ش��ود. ش��هال ادامه داد: موضوع 
را جایی گره زده اید که مردم ناچار ش��وند 
هزین��ه را پرداخت کنند، اینکه ما مردم را 
در بن بس��ت قرار دهی��م و از آنها هزینه را 

دریافت کنیم، کاری غیرشرعی است. 
وی تأکی��د کرد: اینک��ه قانونی بگذارید 
که نت��وان پول آن را از مردم دریافت کرد 
و پ��س از آن م��ردم را در نقطه ای ناگزیر 
به پرداخت کنید، سر گردنه گرفتن است. 
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
و مش��ارکت های ش��ورا در موافقت با این 
دستور جلسه گفت: قانون به ما اجازه داده 
بعضی عوارض را وض��ع کنیم تا ابزارهایی 

برای اجرای قانون باشند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اگر قانون��ی ایجاد 
می کنی��م باید ابزارهای اج��رای آن را هم 
تصویب کنی��م، گفت: ب��ا تصویب نکردن 
اه��رم قانون��ی، س��بب ایج��اد بی نظم��ی 

می شویم. 

دریافت عوارض الیت در زمان تعویض پالک خودرو

 روایت مدیرعامل سازمان اموال تملیکی
 از سرنوشت خودروهای اشرافی توقیفی

اخبار

تکلیف صنعت خودرو را مشخص 
کنید؛ دولتی یا خصوصی! 

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت ایران با اشاره به صحبت اخیر رئیس جمهور 
مبن��ی بر اینکه »اقتصاد ما جراح��ی بزرگ می خواهد« 
گف��ت: جراحی قطعاً دردناک اس��ت ام��ا دولت باید در 
س��اختارهای اقتصادی کش��ور به وی��ژه صنعت خودرو 
یک سری جراحی انجام دهد و مشخص کند از صنعت 
خ��ودرو چه می خواهد آیا می خواه��د آن را دولتی اداره 
کند یا خصوصی؟ صنعت خودروسازی در ایران همانند 
بس��یاری از صنایع دیگر ب��ا چالش هایی روبه روس��ت؛ 
تکنولوژی قدیمی، اس��تانداردهای پایی��ن، نیروی مازاد 
و قیم��ت باالی محصوالت خودرویی عواملی اس��ت که 
خودروس��ازان و به تبع آن مردم با آن دست به گریبان 
هستند. درحالی که پس از لغو تحریم ها، انتظار می رفت با 
حضور شرکای جدید خودروسازی، این صنعت تحوالت 
بزرگ��ی را تجربه کند اما ب��ه دالیل مختلف و به اعتقاد 
برخی کارشناس��ان به دلیل حاکمی��ت تفکر دولتی در 
صنعت خودرو، این صنعت همچنان در هزارتوی توسعه 

مانده است. 
 در همی��ن ح��ال برخ��ی دیگ��ر از کارشناس��ان 
سیاس��ت های غلط خودروس��ازان از جمل��ه تکنولوژی 
قدیم��ی و اس��تانداردهای پایی��ن را از موانع اصلی این 
پیش��رفت می دانند اما نکته قابل تأمل این است فرقی 
نمی کند که مشکالت موجود در صنعت خودرو به دلیل 
سیاست های اشتباه دولت اس��ت یا خودروسازان، بلکه 
آنچه بیش از همه مهم به نظر می رسد فشاری است که 
در اثر همین اشتباهات به مردم و همچنین قطعه سازان 
وارد می ش��ود. در همین رابطه امیرحسن کاکایی، عضو 
هیأت علمی دانش��کده مهندسی خودرو دانشگاه علم و 
صنعت ایران در گفت وگو با خبرنگار عصر اقتصاد، اتخاذ 
برخی سیاس��ت های اش��تباه از س��وی دولت را به ضرر 
قطعه س��ازان دانس��ت و با بیان اینکه عدم برنامه ریزی 
صحیح در جذب س��رمایه گذاری خارجی قطعه سازان را 
با بحران مواجه کرده است، اظهار داشت: سرمایه گذاری 
خارجی برای خودرو در حالی انجام شده است که چنین 
طرحی همزمان در بخش قطعه سازی صورت نگرفت و 
این احتمال وجود دارد که یکس��ری از قطعه س��ازان ما 
طی یک تا دو سال آینده با بحران جدی روبه رو و حتی 

ورشکست شوند. 
وی اف��زود: ورود تکنول��وژی جدید در خودروس��ازی 
بسیار هم خوب است اما به دلیل اینکه سیاست گذاری 
همزمان در این باره نش��ده است قطعه س��ازان شرایط 
خوب��ی ندارند و اگ��ر تمهیداتی در این باره اندیش��یده 
نش��ود صنعت قطعه سازی مان به س��مت نابودی پیش 
می رود. این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: همین 
که بگوییم سیاس��ت گذاری کنیم کافی نیس��ت و باید 
منابع آن مشخص و برنامه ها و ضمانت اجرایی به خوبی 
تعریف و اجرا ش��ود. امیرحس��ن کاکایی درباره قیمت 
باالی محص��والت خودرویی و اینکه قیمت یک خودرو 
برای خود کارخانه چقدر درمی آید، گفت: خودرویی که 
کارخان��ه تحویل می دهد همزمان پول ش��ماره گذاری، 
بیمه و عوارض دولتی آن را به طور کامل پرداخت می کند 
یک بخش��ی هم هزینه های بانکی است و بقیه اش پولی 
اس��ت که صرف تولید می کند درحالی که در کشورهای 
دیگ��ر وقتی خودرویی خری��داری می کنید باید قیمت 

پالک گذاری و بیمه آن را جداگانه پرداخت کنید. 

رانت ۱۰۲ هزارمیلیارد تومانی در 
جیب ۹ واردکننده خودرو

با افزایش تعرفه ها، ۹ نفر از وارد کنندگان خودرو با 
ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو، رانت ۱۰۲.۵ هزار 
میلیارد تومانی به جیب زدند. به گزارش پایگاه خبری 
ب��ورس پرس، برنام��ه پایش، رانت ناش��ی از افزایش 
تعرف��ه واردات را که نصیب چن��د وارد کننده خودرو 
ش��ده افشا کرد. کیا داوود اس��فندیاری مجری برنامه 
پایش گفت: ساالنه حدود ۱.۵ میلیارد دالر خودرو به 
ایران وارد می شود. در حال حاضر به دلیل توقف ثبت 
سفارش واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات، قیمت 
خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته به طوری که 
در برخی خودروها رش��د ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی 
را شاهد هس��تیم. عده ای از وارد کنندگان خودرو که 
تع��داد آنها ۹ نفر اس��ت از قبل تع��داد زیادی خودرو 
ثبت سفارش کردند و اکنون با افزایش تعرفه ها رانتی 
ح��دود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب این 

افراد رفته است. 
وی درخص��وص راه ان��دازی س��امانه اع��الم حقوق 
مدی��ران گف��ت: طبق م��اده ۲۹ قانون برنامه شش��م 
قرار بود در س��ال جاری که دو ماه از آن مانده، دولت 
س��امانه اعالم حق��وق مدیران را راه ان��دازی و حقوق 
مدی��ران را در معرض دید عموم قرار دهد اما تاکنون 
۲۹۳ روز از سال گذشته و دولت هیچ اقدامی در این 
باره نکرده اس��ت. مجری برنامه پای��ش با بیان اینکه 
مردم مطالبه گ��ر و پیگیر قول های مدیران هس��تند، 
افزود: مردم از من می پرس��ند هفته گذش��ته حقوق 
مدیری که در تهران نشس��ته و به ش��رکت نمی رود، 
اعضای هیأت مدیره ای که در چند جا سرکار هستند 
و بازنشس��تگان را گفته ای��د و مس��ئول مربوطه قول 

پیگیری داده، تاکنون چه شده است. 
اس��فندیاری با اش��اره به رویکرد برنامه در راستای 
افش��ای تخلف��ات گفت: اکن��ون یک خ��ودروی یک 
ش��رکت پتروشیمی زیر پای زن یکی از مدیران سابق 
یک هلدینگ اقتصادی اس��ت و آن خودرو در اختیار 
خانواده آن مدیر است و آن را به بیت المال نمی دهند. 

اخبار

بنزین ۱۱۵۰ تومانی گزینه احتمالی 
مجلس برای سال ۹7

نایب رئیس اول کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی با اشاره به منتفی شدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی 
در سال۹۷، دونرخی شدن و استفاده از کارت سوخت 
یا افزایش ۱۵درصدی را از پیشنهادات جایگزین توسط 
مجلس برشمرد.  به گزارش تسنیم، هدایت اهلل خادمی 
با اشاره به حذف کامل تبصره ۱۸ در کمیسیون انرژی 
مجلس اظهار کرد:  »ما اعتقاد داش��تیم شدت افزایش 
قیمت حامل های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید تر 

و ریزش شغل خواهد شد.«
وی افزایش شدید قیمت صدها کاال در ادامه افزایش 
۶۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: »دولت می توانس��ت از س��ال ۹۲ با شیب 
مالیمی افزایش قیمت را اعمال کند؛ بنابراین کمیسیون 

انرژی کل تبصره ۱۸ را رد کرد.«
خادمی دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و 
یا افزایش ۱۵ درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و 
افزود:  »تصور می کنم به سمت کارت سوختی حرکت 
کنیم که حذف نش��ده و تنها مدتی کنار گذاشته شده 
ب��ود. همچنی��ن دو نرخی بودن بنزین نی��ز به صورت 
پیشنهاد مطرح ش��د.« وی افزود: مردم توان پرداخت 
هزینه های س��نگین را ندارن��د و دولت افزایش قیمت 
بنزی��ن را به عن��وان درآمدزایی ب��رای خود پیش بینی 
کرده بود. خادمی با بیان این مطلب افزود:  »ما نیز در 
برخی مواقع نظارت صحیحی نداریم و اگر بعد نظارتی 
را تقویت کنیم، در راس��تای شأن مجلس عمل شده و 
بسیاری از مشکالت حل و فصل می شود ولی هم اینک 

این مشکل وجود دارد.«
این نماینده مجلس در ادامه گفت:  »بخشی از نظارت 
صورت می گیرد ولی در بس��یاری زمینه ها مشکالتی 
ایجاد کرده است و شاید اگر کار نظارتی خود را به خوبی 

انجام می دادیم، امروز هیچ جوانی بیکار نبود!«

 سر ناسازگاری دولت
 با دورگه های خودرویی

بازگش��ایی دوباره ثبت س��فارش خودروها با ارائه 
تعرفه جدید واردات خودرو همراه شد. تعرفه جدید، 
بدتری��ن خبر خ��ود را برای خودروه��ای هیبرید به 
همراه داش��ت که با توجه به شماره تعرفه چیزی تا 
سقف ۴۵ درصد با افزایش تعرفه همراه بود. افزایش 
چشمگیر نرخ تعرفه واردات خودروهای هیبرید تأثیر 
منفی شگرفی بر ماهیت وجودی هیبریدها در آینده 
نزدیک کشور خواهد داشت که کاهش فروش شاید 

کم اهمیت ترین آن باشد. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز ب��ه نق��ل از خ��ودروکار، 
خودروه��ای هیبرید هنوز دوران طفولیت خود را در 
بازار خودروی کش��ور سپری می کنند و اگر به لطف 
یکی دو شرکت وارد کننده این دست خودروها نبود، 
ب��ازار خودروی ایران تا س��الیان دراز ب��ا این مفهوم 
جهان��ی و پاک آش��نا نمی ش��د. اما چن��دی پیش و 
در توضیح فلس��فه افزایش چش��مگیر تعرفه واردات 
خودروه��ای هیبری��د این ط��ور عنوان ش��د که این 
خودروها به دلیل اس��تفاده از پیشرانه های درونسوز 
فس��یلی به عن��وان اصلی تری��ن منبع تأمی��ن نیرو 
پیش��رانش، تأثیر ش��گرف و قابل توجهی در کاهش 

میزان مصرف سوخت و سطح آالینده ها ندارند. 
  پرواضح اس��ت که چنین گفتمان غیر حرفه ای و 
غی��ر علمی جز تالش ب��رای توجی��ه افزایش تعرفه 
واردات پایه و اس��اس آماری و ع��ددی ندارد. تنها با 
بررس��ی س��طحی انواع خودروهای هیبرید می توان 
دریافت که این خودروها تنها به واس��طه اس��تفاده 
از موت��ور برق��ی، هرچن��د کوچک و ضعی��ف، تأثیر 
قابل توج��ه خود بر میزان مصرف س��وخت و تولید 
آالینده ه��ای خروج��ی پیش��رانه را در قال��ب اعداد 
و ارقام��ی نش��ان می دهند که در حالت متوس��ط تا 
ح��دود دو براب��ر بهبود در حجم تولی��د آالینده ها و 
می��زان مصرف س��وخت را از خود نش��ان می دهند 
که بسیار چش��مگیر اس��ت. جواد نفری، کارشناس 
ح��وزه خودروهای هیبری��د در تعریف این خودروها 
به خبرنگار خودروکار می گوید: »خودروهای پاک در 
حالت کلی به چند دسته متفاوت تقسیم می شوند که 
هیبریدها یکی از آنها به شمار می آیند. این خودروها 
از دو مول��د نیرو احتراق داخلی س��وخت فس��یلی و 

موتور برقی برای پیشرانش بهره می گیرند.« 
او درخص��وص دالیل��ی که مقامات در راس��تای 
توجیه افزایش تعرف��ه واردات خودروهای هیبرید 
ارائه داده ان��د، می گوید: باید دید معیار دولت برای 
مقایس��ه می��زان آالیندگ��ی خودروه��ای هیبرید 
چیس��ت. تس��ت ها نش��ان می دهد که خودروهای 
هیبرید در مقایس��ه با نمونه مش��ابه بنزینی ضمن 
اس��تفاده از میزان س��وخت کمتر، آالینده بس��یار 
کمتری را به تولید می رس��انند. چرا که خودروهای 
هیبرید ب��رای تولید توانی معادل با یک پیش��رانه 
بنزین��ی به خص��وص، در ازای اس��تفاده از حج��م 
موت��ور، با کمک موتور برقی از حجم موتور احتراق 
داخلی سوخت فس��یلی خود می کاهند. همچنین 
در این خودروها تا زمانی که نیازی به س��رعت زیاد 
ی��ا قدرت باال برای ش��تابگیری نباش��د تنها موتور 
برق��ی در م��دار فعالی��ت می کند که ای��ن ترکیب 
موجب کاهش چش��مگیر میزان مصرف سوخت و 
آالینده هایمی ش��ود چرا که پیشرانه سوخت فسیلی 

به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.



دبیرکل کان��ون عالی انجمن های صنفی کارگران با اش��اره به آغاز ثبت نام 
متقاضیان دریافت وام اشتغال روستایی تأکید کرد که این وام باید به طرح هایی 
اختصاص داده شود که اولویت آنها ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن بازارهای 

صادراتی برای کشور باشد. 
هادی ابوی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
اولین مس��ئله ای ک��ه در جری��ان اختصاص وام 
اشتغال روستایی باید مدنظر قرار بدهیم، فراهم 
کردن زیرس��اخت های الزم و زمینه حضور افراد 

سرمایه گذار و کارآفرین در روستاهاست. 
وی ادام��ه داد: اگر در روس��تایی عالقه مندی 
برای سرمایه گذاری و اجرای طرح و ایده هست، 
دول��ت باید زیرس��اخت های مورد نی��از از قبیل 
ش��بکه برق را فراهم کند تا س��رمایه گذاری که 
اقدام به سرمایه گذاری در آن روستا می کند دچار 

مشکل نشود. 
دبی��رکل کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 

کارگ��ران افزود: در ح��ال حاضر تمایل در حوزه های کش��اورزی و دامپروری 
برای اشتغال روستایی بیشتر است و متقاضی دارد، لذا باید زمینه کار را برای 
ورود کارآفرینان و س��رمایه گذاران فراهم کنیم و پیش��نهاد من این است که 

ابتدا واحدهای کوچک روس��تایی را که به تعطیلی کش��یده شده اند فعال و از 
ظرفیت های آنها برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنیم. 

ابوی درعین حال ویژگی طرح های اش��تغال برای دریافت وام روس��تایی را 
تش��ریح کرد و گف��ت: اولویت کار م��ا باید بر 
مبنای ایجاد اش��تغال پایدار، تکی��ه بر الگوی 
اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به خارج باشد. 
همچنین با توجه به تولید داخل بتواند بازارهای 
فروش و بازارهای رقابتی و صادراتی کش��ور را 

فعال کند. 
ای��ن مقام مس��ئول کارگری با بی��ان اینکه 
ط��رح اش��تغال روس��تایی بای��د دربرگیرنده 
اشتغال مولد و پایدار باش��د، خاطرنشان کرد: 
در جریان اختصاص وام اشتغال روستایی باید 
به مزیت های هر منطق��ه توجه کنیم و توزیع 
اعتب��ارات را بر اس��اس آن صورت دهیم. طبعا 
شرایط جغرافیایی، اقلیمی و جمعیتی منطقه 
مالک عمل است و زیرساخت های زندگی و سکونت افراد نیز باید پیش بینی 
شود. این طور نباشد که یک واحد تولیدی در منطقه ای روستایی و فاقد جمعیت 
ایجاد کنیم ولی برای تأمین نیروی انسانی از نیروهای غیر بومی استفاده کنیم. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال  و بختیاری گفت که هر 
ح��وزه از اقتصاد، مهارت و تخصص خاصی را نیاز دارد؛ یک تولیدکننده خوب 

الزاما یک صادرکننده خوب نیست. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، جلس��ه »میز کاالی توس��عه و تجارت 
استان چهارمحال  و بختیاری« در راستای بررسی 
و حل مش��کالت و چالش های ص��ادرات بادام با 
حض��ور کارگروه تخصصی ب��ادام بنیاد نخبگان 

استان چهارمحال  و بختیاری برگزار شد. 
در این نشس��ت، نعیم امامی، رئیس س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان با اش��اره به 
نقش مهم صادرات در حص��ول ارزش افزوده باال 
از مزیت ه��ای بومی، گفت: ه��ر حوزه از اقتصاد، 
مه��ارت و تخص��ص خاص��ی را نی��از دارد؛ یک 
تولیدکننده خ��وب الزاما یک صادرکننده خوب 

نیست. 
وی با ارائه گزارش��ی از تولید و صادرات بادام چهارمحال  و بختیاری، افزود: 
با توجه به اینکه تولید و صادرات بادام یکی از ظرفیت های بالقوه استان است، 
باید مش��کالت و مسائل آن مورد بررسی جدی تر قرار بگیرد تا بتوان از طریق 

تولید و صادرات این محصول، به ارزش افزوده باال رسید. 
امامی ادامه داد: مادامی که س��المت و کیفیت محصوالت به صورت عینی 

تحقق نیابد، نمی توان موفقیت در صادرات را انتظار داشت. 
حس��ین مرادی، رئیس کارگروه بادام بنیاد 
نخب��گان چهارمح��ال  و بختیاری نیز ب��ا ارائه 
گزارش��ی از آخرین وضعی��ت تولید و صادرات 
بادام اس��تان، گفت: تش��ریح بازارهای مصرف 
داخل��ی و خارجی و همچنین قیمت گذاری، از 
مهم ترین مش��کالت حوزه بادام است. عالوه بر 
آن، مسائل و مش��کالت موجود در بخش های 
گمرکی و مالیاتی نی��ز از موانع بزرگ صادرات 
ای��ن محص��ول اس��ت. وی در پایان اف��زود: با 
توج��ه ب��ه اینکه ب��ادام یک��ی از ظرفیت های 
بالقوه تولیدات کش��اورزی و باغی در اس��تان 
است، ضرورت دارد ش��هرک صنعتی بادام در 
چهارمحال  و بختیاری ایجاد ش��ود و عالوه بر 
آن حمایت های دستگاه ها و مسئوالن درون استانی نیز جذب شود. الزم به ذکر 
است، در پایان نحوه همکاری و تعامل بنیاد نخبگان استان با سازمان صنعت، 

معدن و تجارت چهار محال  و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. 

یک جامعه ش��ناس مس��ائل اجتماعی ایران معتقد است که نظام اجتماعی 
ما در خدمت کس��ب وکارهای نوین نیس��ت.  احمد بخارای��ی در گفت وگو با 
آینده نگ��ر درباره پدیده اس��تارت آپ ها در جامعه ای��ران می گوید: آن چیزی 

که بس��تر را برای فعالیت اس��تارت آپ ها هموار 
می کند اینترنت و فضاهای مجازی است، منتها 
مهم این اس��ت که از این ابزار چگونه اس��تفاده 
ش��ود. اینترنت یک بستر است و مهم این است 
ک��ه ما چگونه ایده را در این بس��تر جلو ببریم و 
اس��تفاده کنیم. در کشورهای کمتر توسعه یافته 
موانعی برای توس��عه کسب وکارهای نوین وجود 
دارد؛ موانع فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی. آنچه 
به اسم استارت آپ فعال است در حوزه خدماتی 
از قبیل حمل ونقل است. اینها در شهرهای بزرگ 
به دلیل رش��د بادکنکی متورم شده اند. مثاًل در 
این ش��هرها نیاز به حمل ونقل کارا وجود دارد و 
در این حوزه استارت آپ ها می توانند موفق شوند، 

اما این گونه نیس��ت که این بس��تر در همه حوزه ها فراهم باشد. او در تشریح 
موانع رشد استارت آپ ادامه می دهد: استارت آپ مثل نطفه ای است که منعقد 
می ش��ود و امید به گس��ترش دارد. میانگین عمر آن سه س��ال است و بعد از 

رس��یدن به سودآوری در کسب وکار به س��ازمان بدل می شود و دوباره ممکن 
اس��ت افراد خالق جدید اس��تارت آپ جدیدی بزنند. این حوزه باید پتانسیل 
گس��ترش داشته باشد. مثاًل در آمریکا استارت آپی که ساالنه 20 میلیون دالر 
درآمد داشته باش��د دیگر استارت آپ نیست و 
نیاز به اس��تارت آپ جدیدی است. استارت آپ 
این نیست که 10 سال درجا بزند. استارت آپ 
پتانس��یل بزرگ ش��دن و س��ودآوری و امکان 
کارآفرینی باید داش��ته باشد. بخارایی افزود: با 
این تعری��ف آنچه در ایران اتفاق می افتد آیا به 
این معناست؟ استارت آپی که در حوزه کتاب به 
وجود آمده است آیا به سودآوری می رسد؟ این 
برچسب نادرستی است که به کار برده می شود. 
اس��تارت آپ در ایران در جایی موفق می ش��ود 
که موانع س��اختاری داشته باشیم و برای رفع 
مشکل مثل حوزه حمل ونقل این حوزه می تواند 
کمک کند. اسنپ نمونه برداری از اوبر است که 
در ایران توانس��ته کارآفرینی ایجاد کند؛ البته این هم استارت آپ هست و هم 
نیس��ت. یک ساماندهی از طریق اینترنت است که افراد پراکنده را جمع آوری 

کرده است. آنچه از استارت آپ انتظار داریم خالقیت و سودآوری است. 

س��ومین نشس��ت تخصصی برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری در حوزه 
انرژی با عنوان »گذار انرژی و فرصت های کس��ب وکارهای استارت آپی« برگزار 
شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سومین نشست تخصصی 

برنامه ملی آینده نگاری عل��م و فناوری در حوزه 
ان��رژی )دیده بان انرژی(، 16دی ماه س��ال جاری 
در معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ب��ا حضور جمع��ی از فعاالن دانش��گاهی، بخش 
صنعت، کس��ب وکار و مس��ئوالن دولتی برگزار 
ش��د. در ابتدای این نشس��ت، ناصر باقری مقدم، 
دبی��ر کمیته مدیریت طرح ای��ن برنامه در حوزه 
انرژی به معرفی اقدامات انجام ش��ده در دبیرخانه 
برنامه ملی آینده نگاری عل��م و فناوری در حوزه 
انرژی پرداخت. محمدصادق خیاطیان، مش��اور 
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری نیز در ادامه 
این نشست، ضمن معرفی برنامه ملی آینده نگاری 

علم و فناوری و رویکردهای مدنظر در آن، با تش��ریح نقشه مفهومی حاصل از 
مطالعات مرحله پیش آینده نگاری و مرور روندها و کالن روندهای شکل دهنده به 
کسب و کارهای آینده، به تبیین جایگاه پراهمیت استارت آپ ها در تصاویر آینده 

پرداخ��ت. وی همچنین عنوان کرد: در این برنامه، به دنبال تدوین س��ندهای 
سیاستگذاری نبوده و س��عی بر این است که بتوانیم گفتمان جدیدی مبتنی 
بر تصویر آینده حوزه های مورد تمرکز در برنامه و شناسایی و معرفی مدل های 
موفق کس��ب و کارهای اس��تارت آپی فعال در 
حوزه  ه��ای مختل��ف، ایجاد کنیم و به س��مت 
خلق جامعه دانشی مبتنی بر نگاه به آینده گام 
برداریم. جعفری یکی از اعضای دبیرخانه برنامه 
ملی آینده نگاری علم و فناوری در حوزه انرژی 
نیز در این نشست، به ارائه گزارشی از  گذار انرژی 
و فرصت های کسب وکار در آن پرداخت. وی در 
ادامه بیان کرد: براس��اس مطالعات انجام شده، 
در این گذار، کنش��گران اصل��ی انرژی به جای 
ش��رکت های بزرگ، استارت آپ ها خواهند بود. 
جعف��ری همچنین به تهدیده��ا و فرصت های 
شغلی حاصل از این  گذار در آینده اشاره کرد و 
گفت: غول های انرژی جهان روی استارت آپ ها 
سرمایه گذاری های کالنی کرده اند و شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی در 
سطح بین المللی به دنبال بهره گیری از توان استارت آپ ها و ایجاد اکوسیستم 

استارت آپی در شبکه همکار خود هستند. 

چه طرح هایی وام اشتغال روستایی می گیرند؟ 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال  و بختیاری مطرح کرد 

نقش مهم صادرات در حصول ارزش افزوده از مزیت های بومی
وضعیت اجتماعی و تأثیر آن بر کسب وکارهای نوین

ضرورت توسعه نقش آفرینی کسب و کارهای استارت آپی در حوزه انرژینظام اجتماعی ما اجازه رشد کسب وکارهای نو را نمی دهد

آنچ��ه امروز با آن در اقتصاد روبه رو هس��تیم، را نمی توان نتیجه یک دوره 
کوتاه دانست اما برای آنکه به طور حقیقی به آن بپردازیم بهتر است دسته بندی 
درباره مش��کالت حال حاضر در اقتصاد کشورمان داشته باشیم. از مهم ترین 
عوامل ظاهری یا ملموس حال حاضر کشور می توان به بیکاری، رکود و عدم 
دسترسی به نقدینگی اشاره کرد. عواملی را که در باال ذکر شد می توان عوامل 
ظاهری در اقتصاد دانس��ت، اما در پس هر عامل ظاهری یک سری از عوامل 

عمیق را می توان یافت که توسط سطح جامعه حس می شوند. 
احساس بی عدالتی را می توان یکی از عوامل تأثیر گذار روانی و ادراکی شکاف 
وضع موجود و مطلوب در سطح جامعه دانست. مقایسه سطح رفاه فرد و خانوار 
در مقایس��ه با کش��ورهای همجوار مانند ترکیه و امارات یکی از دالیل درک 
این شکاف است. کشور هایی که دارای شرایط یکسان جغرافیای با ما هستند 

ب��ا روی آوردن به اقتصاد بازار نرخ 
رش��د خوبی را در دو دهه گذشته 
دارا بودند و گس��ترش رسانه ها و 
ش��بکه های ارتباطی باعث ش��ده 
تا این فاصله توس��ط مردم درک 
شود. از سوی دیگر افزایش فاصله 
طبقاتی نیز مزید علت شده است. 
به طور مثال در ابت��دای دهه 80 
ارزان تری��ن خ��ودرو در ای��ران به 
قیمت تقریبی 6 میلیون تومان و 
گران ترین خودرو در بازار با ارزش 
تقریب��ی 40 میلی��ون توم��ان به 
فروش می رسید، که نشان دهنده 
فاصل��ه قیم��ت ح��دودی هفت 
برابری است. اما در میانه دهه 90 
ارزان ترین خودرو با قیمت تقریبی 
20 میلی��ون توم��ان و گران ترین 
خودرو با قیمتی بیش از 2 میلیارد 
توم��ان در بازار ارائه می ش��ود که 

اختالف قیمتی بیش از صدبرابر را نش��ان می دهد. به زبان علمی نیز می توان 
به ضریب جینی یا شاخص فالکت اشاره کرد که نشان دهنده افزایش فاصله 

طبقاتی است. 
عدم امید به رش��د عامل دیگری اس��ت که به صورت درونی توسط جامعه 
ادراک می شود. بسیاری از ایده های کسب و کار به دلیل اینکه دارای دسترسی 
به منابع مالی نیستند، قابلیت تجاری سازی نمی یابند، بوروکراسی بیمارگونه 
با رش��د فرآیندهای کاغذبازی باعث شده است فرآیندهای تجاری در مرحله 
اجرایی ش��دن با موانع بسیاری روبه رو ش��وند که این مسئله باعث به تأخیر 
افتادن در دسترسی به هدف، از دست رفتن انگیزه، از دست رفتن فرصت های 
مالی و مواردی مشابه شده است. حس ناامنی اقتصادی را نیز می توان در این 
رده قرار داد. با پیر ش��دن افراد و افزایش نرخ بازنشس��تگی، عدم فعالیت های 
م��داوم، باعث عدم کفاف درآمدها در مقابل هزینه ها ش��ده اس��ت که مردم 
ناگزیرن��د ب��رای ایجاد تعادل در هزینه و درآمد در س��نین باال نیز به فعالیت 
بپردازند. از س��وی دیگر عدم امنیت در اقتصاد به مهاجرت بس��یاری از افراد، 
که اتفاقا قش��ر توانمند اقتصادی و دانشی هستند انجامیده است، قشری که 

می توانند ب��ا قرارگیری در جایگاه کارآفرینی جامعه را به س��مت ارزش زایی 
اقتصادی هدایت کنند. 

حال سؤال این است که برای روبه رو شدن با شرایط موجود چه راهکارهایی 
را می توان ارائه داد. همانطور که مش��خص اس��ت حل مس��ائل در اقتصاد ملی 
نیازمند زمانبندی و نگاه به راهبرد ها در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت هستند. 
راهبردهای کوتاه مدت که پاسخگوی نیاز حال حاضرند و راهبردهای بلندمدت 
که حل ریش��ه ای مش��کالت را هدف می گیرند. یکی از مهم ترین راهبردهای 
کوتاه مدت برای ایجاد رشد در اقتصاد ملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. 
حضور ارز با منابع خارجی و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی عالوه بر انتقال 
نقدینگی باعث اشتغال زایی و انتقال دانش عملیاتی و امکان ایجاد مدیریت تغییر 
و مهندس��ی معکوس در صنایع داخلی می گردد، البته باید در نظر داش��ت که 
سیاس��ت های خارجی کشور بر جذب این نوع از سرمایه ها تأثیر بسزایی دارند. 
همچنی��ن برند ملی، باعث اطمینان یا عدم اطمینان خاطر برای س��رمایه گذار 
بین المللی در یک اقتصاد خواهد 
ش��د. تکیه بر صنای��ع زودبازده 
مانند صنعت گردشگری با توجه 
به اینکه پتانسیل و مزیت نسبی 
آن موجود اس��ت نیز می تواند به 
صورت پیشران در رشد اقتصادی 
بخش خصوصی عمل کند، اما در 
اینجا نیز باید در نظر داش��ت که 
برند س��طح ملی و ایجاد فضای 
اجتماعی مناسب برای گردشگر 
خارجی از بایسته های حضور این 
دسته در کش��ور هستند. به طور 
خالص��ه می توان گف��ت حضور 
نقدینگ��ی با منش��اء خارجی با 
شدت با سیاست های بین المللی 
کشور درهم تنیده است و ریشه 
حل آن  را درآن قسمت می توان 
یافت. اما در سبد راهبردهای بلند 
مدت در اولین گام باید به تغییر 
سیس��تم ارزش��ی جامعه اش��اره کرد. جامعه امروز ما در حال حاضر به صورت 
درونی ثروت را یک ارزش می داند، اما برای رسیدن به ثروت الگوهای در شعور 
متعارف جامعه شکل گرفته اند که سازنده نیستند، الگوهایی که تکیه بر تالش و 
تفکر ندارند و مسیر دسترسی به ثروت را از روش های مخرب ممکن می دانند؛ 
الگوهایی که اگر تغییر نکنند، محیط زیس��ت، محیط فرهنگی و اجتماعی ما را 
بیشتر در معرض آسیب قرار می دهند.  یکی دیگر از راهبردهایی که می توان در 
دوره طوالنی مدت در نظر گرفت، توقف سیاست های حمایتی از صنایعی است 
که امیدی به رقابت پذیر بودن این صنایع نیست. سیاست های حمایتی را باید 
به سمت صنایعی هدایت کرد که می توانند مزیت رقابتی در سطح بین المللی 
ایجاد کنند و مسیر ارزش زایی برای تولید کننده داخلی را فراهم بیاورند. پس هر 
نوعی از صنعت و تولید را نمی توان برای همیشه حمایت کرد و حمایت باید از 
توانمند سازی و تا مرحله توانمند سازی انجام گیرد. در نهایت روزی خواهد رسید 
که صنایع می بایست در سطح بین المللی رقابت کنند و حمایت ما از صنایع به 
صورت ابدی ممکن نخواهد بود. برد با مردمی است که منابع خود را در جهت 

استعدادهای ملی متمرکز کنند و این استعدادها را به شکوفایی برسانند. 

این روزها همه جا صحبت از اس��تارت آپ و کارآفرینی اس��ت و اکثر افراد 
خالق و صاحب ایده، پر از ایده هایی هس��تند که تا به حال به آنها به ش��کل 
آرزوهای دست نیافتنی نگاه می کردند، اما با روند جدید توسعه کسب وکارهای 
نوین در دنیا، رسیدن به این آرزوها را نزدیک تر از همیشه می بینند. اینجاست 
که بحث کارآفرینی و توس��عه کس��ب وکارهای خالقانه به می��ان می آید. اما 
نکته اصلی اینجاست که داشتن ایده و فکر خالقانه به تنهایی کافی نیست و 
برای اجرایی ش��دن آن و تبدیل به یک استارت آپ و بازاری شدن آن نیاز به 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها برای پوشش هزینه هایی است که گاهی فرد 

را از رفتن به سمت جلو و پیشرفت باز می دارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )س��نا(، در این رابطه، جذب 
پول و سرمایه برای ایده ای که می تواند به یک طرح استارت آپی تبدیل شود، 
یک رویای ش��یرین و دلنواز اس��ت که با ورود فرد به این حوزه، تازه کابوس 
اصلی آغاز می ش��ود. در این شرایط بس��یاری از افراد صاحب ایده و گروه های 
اس��تارت آپی به دلیل تجربه اندک و س��طح پایین اطالعات شان با مشکالت 
جدی مواجه می ش��وند که این امر حتی منجر به م��رگ فکرهای خالقانه و 

طرح های استارت آپی و به اصطالح، در نطفه خفه شدن آن می شود. 
اما علت مرگ اس��تارت آپ ها پیش از رس��یدن به مرحله عملیاتی شدن و 
تولید انبوه در بازار کس��ب وکار این اس��ت که تازه از زمان ش��روع بازی یک 
اس��تارت آپ، کنتور هزینه ها به کار افتاده و مش��کل آفرین می شود و سرعت 
رش��د این هزینه ها، بسته به ش��یوه مدیریت و نوع و ماهیت یک استارت آپ، 

می تواند متفاوت باشد. 
ضم��ن اینکه، پرداختن ب��ه یک ایده جدی��د و یک طرح اس��تارت آپی با 
ص��رف هزینه و البته زمان همراه اس��ت و این همان موضوعی اس��ت که در 
علوم اقتصادی از آن تعبیر به هزینه فرصت می شود. اتفاقی که می توانست با 
اشتغال فرد در جای دیگر که اتفاقا با کسب درآمد نیز همراه است، رقم بخورد. 
در رابطه با فرآیند تأمین مالی فعالیت های دانش بنیان نکته اساسی این است 
که س��رمایه گذاری روی شرکت های اس��تارت آپی و حوزه اقتصاد دانش بنیان 
اکوسیس��تم خاص خ��ود را دارد. به طوری که ایده ه��ای خالقانه و طرح های 
نوآورانه دانش��گاهی توس��ط تیم ها به سمت رش��د حرکت می کند و پس از 

تشکیل گروه های صاحب ایده، کار وارد فاز تأمین مالی می شود. 
در این مرحله پای فرش��تگان سرمایه گذار و سپس شتاب دهنده ها و مراکز 
رشد به کس��ب وکارهای خالقانه و ایده های نوآورانه به میان می آید تا ایده ها 
با رش��د و حرکت به سمت بلوغ به شکل اس��تارت آپ ها وارد بازار کسب وکار 
شود که در این مرحله سرمایه گذاری بزرگی الزم نیست. به طوری که همچنان 
فضای ایده مطرح اس��ت و در چنین شرایطی سرمایه گذاران خطرپذیر اولیه 
برای کمک به صاحبان ایده وارد می شوند و در گام آخر است که صندوق های 
جسورانه بورس��ی باید فعال ش��وند که این مرحله هیجان سرمایه گذاری به 

گروهی از سرمایه گذاران خرد نیز انتقال می یابد. 
بدین ترتیب، شتاب دهنده ها، مراکز رشد و صندوق های جسورانه و خطرپذیر 
ضمن تأمین مالی طرح های نوآورانه و ایده های خالقانه و پوشش ریسک های 

احتمالی این طرح ها، به توسعه فضای کسب وکارهای نوین کمک می کنند. 
اما در ابتدای این فرآیند هیجان انگیز، راحت ترین و در دسترس ترین منبع 
تأمین مالی جیب فرد صاحب ایده است که البته در گروه های خالق و صاحبان 

ایده به ویژه در اواسط اجرایی شدن طرح، پر از خالی است. 
اینجاس��ت که مرحله بعد جذب س��رمایه از خانواده، فامیل و دوستان آغاز 
می شود. با این حال، یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که کسب وکارهای نوپا در 
مراحل ابتدایی شکل گیری خود انجام می دهند، جذب سرمایه زودهنگام است 

و در این رابطه، استفاده از تجارب افراد مطلع و به کارگیری روش های مدیریت 
مالی برای کنترل هزینه ها، می تواند مثمر ثمر باشد. 

شتاب دهنده ها و مراکز رشد نیز امید بعدی افراد صاحب ایده است تا این 
افراد خالق به کمک این گروه از س��رمایه گذاران طرح های خود را به مرحله 
رش��د برسانند و خود را برای تبدیل ش��دن به یک استارت آپ و ورود به بازار 
کس��ب وکار آماده کنند و اینجاس��ت که بازی اس��تارت آپ جدی تر و نیاز به 

سرمایه گذاری در آن وارد فاز جدیدی می شود. 
در این مرحله، شاید بهترین حالت جذب سرمایه درآمدزایی خود ایده هایی 
است که به یک استارت آپ تبدیل شده، اما نکته واضح آن است که هزینه ها 
در حالی از زمان اتخاذ تصمیم برای ورود به این حوزه آغاز می شود که در اکثر 
قریب به اتفاق موارد، هنوز درآمدی از استارت آپ شناسایی نشده است. ضمن 
اینکه این امر نیازمند به کارگیری متدهای چابک و س��اخت محصول اولیه و 
استراتژی های فروش به کمک به کارگیری فنون بازاریابی قوی است که این 
موضوع برای کس��انی که برای اولین بار پا به دنیای استارت آپ ها می گذارند، 

کمی دور از ذهن است. 
گزینه دیگر نیز دریافت وام بانکی اس��ت که با توجه به ش��رایط خاصی که 
معموال استارت آپ ها دارا هستند و مشکالتی که اغلب از جنبه های حقوقی و 
عدم در اختیار داشتن وثیقه بروز می کند، استفاده از این راهکار نیز غیرممکن 

است. 
در نهایت کار به جایی می رس��د که امروزه با استفاده از امکانات و ابزارهای 
تأمین مالی نوین و بهره گیری از صندوق های جسورانه، از ایده تا انتهای پروژه 
منابع مالی تأمین می ش��ود و س��رمایه های خرد مردم می تواند با تجمیع در 
ای��ن صندوق های خطرپذیر و نوآورانه، در این بخش حضوری جدی داش��ته 
باش��ند که این امر ش��رایط ایده آل ت��ری را برای صاحبان ای��ده و خالقیت و 
همچنین س��رمایه گذاران قرار می دهد تا به کم��ک ابزارهای مالی موجود در 
بستر بازار سرمایه و به طور ویژه بازار ایده فرابورس، شاهد تحقق پیشرفت های 
غافلگیرکننده و افزایش ارزش استارت آپ ها باشند که این همان زمانی است 
که ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش استارت آپ عدد ناچیزی شده و انگیزه 

سرمایه گذاری های بیشتر در توسعه کسب وکارهای نوین را ارتقا می بخشد. 
ام��روزه، اقتص��اد جهانی در دنیا نیز به س��مت ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها حرکت کرده و چون این شرکت ها معموال سابقه کاری کوتاه، 
ریس��ک باال و صورت های مالی مشخصی ندارند، برای ورود سرمایه گذاری به 

آنها نیاز به یک نگاه خاص است. 
نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که در کشورهای پیشرفته بازار 
سرمایه تأمین منابع مورد نیاز کسب و کارها را انجام می دهند، اما در ایران 
به دلیل نظام بانک محور، تأمین منابع مالی عمدتا توس��ط بانک ها انجام 

می شود. 
این در حالی است که ورود و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران ریسک پذیر 
کش��ور به حوزه شرکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها به توسعه ابزارهای 
جدید سرمایه گذاری وابسته است که این ابزار جدید سرمایه گذاری در دنیا به 
صندوق های خطرپذیر )vc( ش��هرت دارد؛ بر همین اساس، انتظار می رود که 
در ایران نیز همسو با دیگر کشورهای فعال در حوزه اقتصاد دانش بنیان، این 
فرآیند باید هر چه بیشتر به سمت تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و 
بازار ایده فرابورس و صندوق های خطرپذیر فعال در آن تغییر مسیر پیدا کند 
تا این سرمایه گذاری پربازده و هیجان انگیز امکان رسیدن به نتیجه مطلوب و 

حرکت در جهت توسعه فضای کسب و کار دانش بنیان را پیدا کند. 
sena :منبع

تراویس کاالنیک، مدیرعامل سابق اوبر همیشه مدعی بود هیچگاه 
سهام شرکتی را که خودش در پایه گذاریش نقش داشته نمی فروشد، 

با این حال وی روز گذشته اعالم کرد که بخش قابل توجهی از 
سهامش را می فروشد. 

درحالی که یک هفته از خرید یک پنجم سهام اوبر توسط شرکت 
سافت بنک می گذرد، کاالنیک اعالم کرد که حدود ۲۹ درصد از 
سهامش را به این غول تکنولوژی ژاپنی و شرکایش می فروشد. 

همانطور که می دانید کاالنیک در یک سال گذشته اتفاقات خوبی 
را پشت سر نگذاشت و حتی سمت مدیرعاملی اوبر را هم از دست 

داد؛ به همین خاطر می توان این اتفاق را برای او به فال نیک گرفت. 
با توجه به توسعه کسب و کار اوبر و رشد موفق آن در سال های 

اخیر، بسیاری بنیانگذار آن را یکی از ثروتمندترین افراد دنیا در نظر 
می گرفتند )البته روی کاغذ(. 

اما قراردادی که این شرکت اخیراً با سافت بنک به امضا رساند 
باعث شد ارزش این کمپانی با افت ۳۰درصدی از رقم ۷۰ میلیارد 

دالر به ۴۸ میلیارد دالر تنزل کند که این مسئله نیز به تعبیر 
خیلی ها از اتفاقات ناخوشایندی ریشه می گیرد که در یک سال اخیر 

برای اوبر رخ داده است. 
حال پیش بینی می شود کاالنیک که به رغم کنار گذاشته شدنش 
از سمت مدیرعاملی همچنان در هیأت مدیره اوبر حضور داشت با 
فروش سهام خود به سافت بنک ثروتی معادل ۱.۴ میلیارد دالر به 

دست آورد. 
برخی کارشناسان باور دارند که کاالنیک با این اقدام سعی در 
کناره گیری از هیأت مدیره عبور را داشته یا دست کم می خواهد 

نقش کمرنگ تری در مدیریت این شرکت ایفا کند و مرتفع 
ساختن مشکالت پیش روی آن را به دارا خسرو شاهی، مدیرعامل 

ایرانی االصل اوبر واگذار کند. 
اضافه کنیم که هم اکنون این شرکت با پنج پرونده جنایی جداگانه 
دست و پنجه نرم می کند که همگی به اتفاقات رخ داده در در زمان 
مدیریت کاالنیک مربوط می شوند. از سویی پرونده شکایت آلفابت 

که در رابطه با سرقت اسرار کاریش توسط اوبر گشوده شده نیز 
در انتهای همین ماه به جریان می افتد و ممکن است در انتهای 

دادرسی ها حقایق تکان دهنده ای پیرامون اوبر فاش شده و چه بسا 
این کمپانی محکوم به پرداخت جریمه های چند میلیارد دالری شود. 

برای روبه رو شدن با چالش های کنونی اقتصاد ایران چه باید کرد؟ 

برد با مردمی است که استعدادها را شکوفا کنند
فرصت های هیجان انگیز سرمایه گذاری در بازار ایده فرابورس 

از آرزوی کارآفرینی تا بازی استارت آپ سازی

ثروت مدیرعامل سابق اوبر 
از مرز یک میلیارد دالر 

گذشت

سهشنبه۸
19دی1396
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سرمقالهدریچه

دو کارگاه »روش های اس��تاندارد داوری اختراعات و نوآوری ها« و »مالکیت 
فکری« در ش��یراز برگزار می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، در راس��تای افزایش مه��ارت و توانایی مخترعان و مس��تعدان  برتر، 
دو کارگاه »روش های اس��تاندارد داوری اختراع��ات و نوآوری ها« و »مالکیت 
فک��ری« با حض��ور رئیس اداره ثبت اختراعات ایران، ب��ه همت بنیاد نخبگان 
اس��تان فارس در شیراز برگزار می ش��ود. کارگاه »روش های استاندارد داوری 
اختراعات و نوآوری ها« ویژه اس��اتید دانش��گاهی و با محوریت داوری اختراع، 
طبقه بندی بین الملل��ی اختراع، محدودیت های بهره برداری اختراع، ش��رایط 
ثب��ت اختراع، چگونگی تهیه گزارش اختراع و نحوه جس��ت وجوی اختراع در 

بانک های اطالعاتی، بیستم دی ماه برگزار خواهد شد. 

با حضور رئیس اداره ثبت اختراعات ایران
 کارگاه روش های استاندارد داوری اختراعات

 و نوآوری ها برگزار می شود

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از توافق با »صندوق 
مهر امید« برای پرداخت وام به تش��کل های مردم نهاد تا س��قف 100میلیون 
 توم��ان خبر داد. محمدمه��دی تندگویان در گفت وگو با ایس��نا، از اختصاص

 210 میلی��ارد توم��ان بودجه ب��رای پرداخت به تش��کل های مردم نهاد خبر 
داد و اظه��ار ک��رد: این وام به ویژه به تش��کل های مردم نه��ادی که در حوزه 
کارآفرین��ی فعالیت می کنند، پرداخت خواهد ش��د. وی با بیان اینکه این وام 
از 10 میلی��ون تومان ت��ا 100 میلیون تومان با به��ره 4درصد در اختیار این 
تش��کل ها قرار خواهد گرفت، گفت: این تش��کل ها ابتدا باید طرح های خود را 

طبق دستورالعمل برای دریافت وام تهیه و تدوین کنند. 

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد

 پرداخت وام به تشکل های مردم نهاد
 تا سقف ۱۰۰میلیون تومان

 مهدی جباریان 
دکترای مدیریت استراتژیک 



ح��وزه تبلیغ��ات مدت��ی اس��ت در 
مرحل��ه ای قرار دارد که دیگر نمی توان 
با تکیه بر روش های مرسوم مخاطب را 
به وجد آورد. در واق��ع ماهیت تمامی 
تبلیغات به نحوی اس��ت که افراد خود 
را ب��ا اتفاقی تک��راری رو به رو می دانند. 
همی��ن ام��ر باعث می ش��د ت��ا تأثیر 
اولی��ه الزم دیگر ش��کل نگیرد. اگرچه 
ش��رکت ها در تالش هس��تند با اعمال 
برخ��ی خالقیت ه��ا در ای��ن رابطه به 
نوع��ی متفاوت عمل کنند، با این حال 
ب��ا توجه به ماهیت کل��ی تکراری آن، 

نباید انتظار چندانی داشت. 
درواق��ع تمامی ای��ن اقدامات ممکن 
است در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، 
با این حال در راس��تای موفقیت الزم 
است نگاه شما همواره رو به جلو باشد. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررسی 
10 روش نوی��ن و غیرمعمول تبلیغاتی 

خواهیم پرداخت. 
توجه داش��ته باش��ید که کلیه موارد 
به نس��بت روش های معمول از هزینه 
کمتری برخوردار بوده که خود اهمیت 

آن را افزایش خواهد داد. 

1- دستگیره و چوب لباسی
هم��ه م��ا در ط��ول روز با اش��یای 
مختلفی س��روکار داریم که هریک به 
اندازه ای ح��واس ما را ب��ه خود جلب 
می کند. با این ح��ال برخی برای چند 
لحظه هم که ش��ده تم��ام حواس ما را 
به خود متوجه خواهند ساخت. اگرچه 
در این رابطه می توان موارد متعددی را 
معرفی ک��رد، با این حال به این خاطر 
که معیار ک��م هزینه بودن نیز برای ما 
مدنظر است تنها به ذکر دو نمونه اکتفا 

می کنیم.
 نخست دس��تگیره درها هستند که 
افراد برای باز کردن آنها باید حتما نگاه 
خ��ود را به آن بدوزند. همین امر باعث 
می ش��ود تا این مکان محل مناس��بی 
برای تبلیغ شما باشد. با این حال توجه 
داشته باشید که نوع طراحی شما باید 

به نحوی باش��د که دو مرحله شناخت 
را به فرد مقابل انتقال دهد.

 درواقع ممکن اس��ت ب��ه هر میزان 
که طرح ش��ما زیبا و چش��م نواز باشد، 
فرد مورد نظر به علت عجله ای که دارد 
زم��ان کافی ب��رای دریافت پیام ش��ما 
نداشته باشد. به همین خاطر و با توجه 
به اینکه در زمینه کسب وکار حتی یک 
مش��تری را نبای��د از دس��ت داد، الزم 
اس��ت یک مفهوم کل��ی را در اندازه ای 
بزرگ ت��ر و به صورتی کامال مش��خص 
درج کنید. این موض��وع باعث خواهد 
ش��د تا تبلیغات شما توس��ط همگان 
دیده شود. با این حال شما نیاز به ارائه 
توضیحات بیشتر نیز دارید که ضروری 

است در قالبی کوچک تر ذکر شود. 
بدون تردید افرادی که به سمت شما 
جذب ش��وند با صرف زمان کافی باقی 
م��وارد تبلیغ را نیز م��ورد مطالعه قرار 

خواهند داد.
 چوب لباسی نیز از دیگر راهکارهای 
خالقانه است. درواقع افراد برای آویزان 
کردن لباس های خ��ود ناچار به توجه 
هس��تند. همین ام��ر باعث می ش��ود 
احتمال دیده شدن تبلیغ مندرج شما 

بسیار باال برود. 
توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه تمامی 
روش ها مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و 
می توانید نس��بت به نتیجه بخش بودن 

آن اطمینان داشته باشید. 

2- برف پاک کن ها
آی��ا تا ب��ه حال ب��ه این ام��ر توجه 
کرده ای��د که برف پاک ک��ن اتومبیل ها 
همواره توج��ه افراد را ب��ه خود جلب 

می کنند؟ 
جدای از دلیل روان شناس��ی آن این 
امر باعث می شود امکان تبلیغ با کمک 
آن وجود داش��ته باشد. درواقع در یک 
تقس��یم بندی کلی در ه��ر مکانی که 
توجه افراد وجود داشته باشد یا بتوانید 
آن را ب��ه دس��ت آورید، ام��کان تبلیغ 

وجود دارد.
 با نگاهی واقع بینانه نیز به درس��تی 
این ام��ر پی خواهید ب��رد، زیرا دلیلی 

وج��ود ندارد ت��ا تبلیغ��ی را در مکانی 
انجام دهید که امکان دیده شدن وجود 
ندارد و این اقدام شما ماهیت تبلیغ را 

زیرسؤال خواهد برد. 
در این رابطه توجه داشته باشید که 
تبلیغ ش��ما باید به صورتی باش��د که 
حواس رانن��ده را پرت نکن��د، در غیر 
این صورت با ح��وادث ناگواری همراه 

خواهد بود.
 همچنی��ن طراح��ی ش��ما بای��د به 
نحوی باش��د که در صورت��ی که برف 
 پاک کن مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد 
نیز تأثیر خود را روی مخاطب داش��ته 

باشد.
 بهترین گزینه ها برای پیاده س��ازی 
این امر نیز وسایل نقلیه عمومی است. 
در ای��ن رابط��ه در گذش��ته برخی از 
شرکت ها اقدام به رنگ آمیزی کل بدنه 
خودروها می کردند، با این حال این امر 
به دلیل آنکه عمال چهره وس��یله نقلیه 
را دس��تخوش تغیی��ر می کند، چندان 
مورد اس��تقبال قرار نخواهد گرفت، به 
همین خاطر بهتر اس��ت تنها قسمتی 
از آن را مورد اس��تفاده ق��رار دهید. با 
این اقدام ش��انس جذب وسایل نقلیه 
ش��خصی نیز ب��ه مرات��ب افزایش پیدا 

خواهد کرد. 

3- رهگذرها
این امر تحت عنوان تبلیغات انسانی 
یاد می ش��ود، با این حال مورد مدنظر 

اندکی با روش مرسوم تفاوت دارد. 
در واق��ع در حالت معم��ول این کار 
به وس��یله مشتریان خود شرکت انجام 
می گی��رد. ای��ن ام��ر ب��دون تردید به 
علت آنک��ه افراد بای��د زمانی را صرف 
جم��ع آوری اف��راد و متقاعد س��اختن 
آنه��ا کنن��د، ب��ار مالی نس��بتا زیادی 
خواهد داش��ت. با این حال بهتر است 
تا از رهگذران عادی بخواهید در طول 

مسیر خود در این رابطه اقدام کنند.
 ب��رای مث��ال زمان ه��ای موجود در 
آسانس��ورها، پیاده روها، وسایل نقلیه و 
باقی موارد همگی می تواند در راستای 
اهداف اقتصادی ش��ما مورد اس��تفاده 

قرار گیرد. به منظ��ور کاهش هزینه ها 
نیز می توانید از بی خانمان ها یا اقشاری 
ک��ه توقع��ات کمت��ری دارن��د مانند 
دانش آموزان و دانش��جویان اس��تفاده 

کنید. 

4- نمایشگاه مجازی
اگرچه اکثر ش��رکت ها از سیاس��تی 
در راس��تای معرفی محص��والت خود 
برخوردارن��د، ب��ا ای��ن حال ای��ن امر 
ب��دون تردید کافی نیس��ت و به خوبی 

نمی تواند زمینه ساز فروش شود.
 در همین راس��تا الزم است محدوده 
عملکردی خود را به نحو چش��مگیری 
زمین��ه  ای��ن  در  دهی��د.  افزای��ش 
هرآن چیزی را که مخاطب در راستای 
کس��ب اطمینان برای خرید نیاز دارد 
مدنظر قرار دهید. ایجاد گالری تصویر 
از محص��ول الزم اس��ت ت��ا از طری��ق 
عکاس��ان حرف��ه ای ص��ورت گی��رد تا 
خروجی کار تصویری چش��م نواز باشد. 
با این حال این امر کافی نیست و الزم 
است همگام با رش��د فناوری اقدام به 
تهیه تصاویر س��ه بعدی کنید. این امر 
بیشترین میزان نزدیکی به محصول را 
به مخاطب القا خواهد کرد که اقدامی 
کام��ال حرف��ه ای و مطلوب محس��وب 
می شود. بدون تردید این امر پایان کار 
نیس��ت و الزم اس��ت کلیپ های نقد و 
بررسی، نمایش نظرات، امکان برقراری 
ارتباط با س��ازندگان محص��ول وجود 
داشته باشد. همچنین امروزه برخی از 
شرکت ها اقدام به ایجاد شبیه سازهای 
محصول خ��ود می کنند. این امر باعث 
می ش��ود تا تجربه استفاده محصول در 
قالبی جذاب برای مخاطب فراهم شود. 
برای مث��ال در صورتی ک��ه در زمینه 
تولی��د ل��وازم برقی فعالی��ت می کنید 
می توانی��د در قالب یک ب��ازی آنالین 
ام��کان کار با آن را فراه��م آورید. این 
امر ممکن اس��ت در ابت��دا هزینه بر به 
نظر برسد، با این حال این اقدام توسط 
یک گروه طراحی و ساخت به سادگی 

امکان پذیر خواهد بود. 
theballance :منبع

چگونه در عرصه تبلیغات به شکلی متفاوت عمل کنیم

10 روش غیرمعمول تبلیغاتی )1(
کارگاه برندینگ

داستان برندهایی که جایگاه 
جدیدی برای خود تعریف کردند 

هر ش��رکتی »باید« استراتژی برندش را هر از چند 
گاه تغییر دهد. این تغییرات کلید اصلی حفظ تازگی 
ارتب��اط با مخاطب، اطمینان از هیجان زده کردن او و 
جذب بازارهای مختلف اس��ت. بعضی وقت ها هم برند 
باید تغییر جهت دهد، زیرا می خواهد گروه جدیدی از 
مخاطبان را هدف قرار دهد و مشتریانش را زیاد کند، 
گاه نی��ز این تغییرات به دلیل کاهش درآمد اس��ت و 

شرکت با این کار فروش را افزایش می دهد. 
در این مطلب برخی از برندهایی را می بینیم که 

با موفقیت استراتژی شان را تغییر داده اند. 

 Marks & Spencer
Marks & Spencer ت��ا همی��ن چند وقت 
پی��ش با مش��کل کاه��ش ف��روش مواج��ه بود. 
درحالی ک��ه ارائ��ه غذاه��ای M&S در جای��گاه 
مدرن، خ��اص، بدیع و حت��ی ماجراجویانه انجام 
می ش��د، کارشناس��ان صنعت لباس معتقد بودند 
لباس ه��ای این برن��د از مد افت��اده و گیج کننده 

 اس��ت. مدی��ران M&S نیز ب��ر این ب��اور بودند
مناس��بی  اس��تراتژی   Marks & Spencer  
نداش��ته و مثل ی��ک بیمار اس��کیزوفرنیک رفتار 
کرده اس��ت. در سال ۲01۶، استیو رو، مدیرعامل 
M&S اس��تراتژی جدیدی را در پنج بخش برای 
احی��ای برند ارائه کرد؛ تعیین جایگاه جدید برای 
برند یکی از بخش های این استراتژی بود. شرکت 
می خواست تمام بخش هایش، بدون توجه به نوع 

کارشان، با یک استراتژی فعالیت کنند. 
رویک��رد جدی��دM&S، در واقع پاس��خ به این 
بینش مخاطب بود: مصرف کنندگان بر این باورند 
که زندگی بسیار کوتاه است، پس باید به بهترین 
ش��کل ممکن از آن بهره ببرند و هر لحظه از این 
زندگ��ی باید خاص باش��د. بنابراین جایگاه جدید 
و ق��ول جدید برند به م��ردم اطمینان می داد که 
آنها لیاقت بهترین ش��کل زندگ��ی را دارند و باید 
ب��ه خود اج��ازه لذت ب��ردن از آن را بدهند؛ پس 
اس��تفاده از محصوالت نامرغوب، هدر دادن وقت 
است. این اس��تراتژی در کمپین »خوب خرجش 
کن« نم��ود پیدا ک��رد. پیام اصل��ی کمپین این 
مفهوم را منتقل می ک��رد: »زندگی کوتاه تر از آن 
است که چیزهایی با استاندارد نازل، مثل سکوت 
آزاردهنده و ش��لوارهای جین  ناراحت یا شام ها و 
دوستان ناامیدکننده را بپذیریم« پس باید درست 

استفاده شود. 

 Dr Pepper
پی��ش، م��دت  چن��د  ت��ا   ۲01۲ س��ال   از 
 Dr Pepper  ب��ه عن��وان برن��دی مخص��وص 
جوان��ان و ب��ا ح��س فردگرای��ی و خودابرازگری 
شناخته ش��ده بود. اس��تراتژی برند روی مفاهیم 
منحصر به فرد بودن و اصالت انگشت می گذاشت. 
با وجود اینکه لحن Dr Pepper تغییری نکرده 
اس��ت، پیام های برند دیگ��ر روی منحصر به فرد 
ب��ودن متمرکز نیس��ت و در حال حاضر بس��یار 
محصول محور است )البته برند هنور هم تصویری 
دمدمی م��زاج دارد(. دابروس��کی از مدی��ران این 
ش��رکت در این باره گفته بود: »می خواهیم روی 
محصوالت مان تمرکز کنیم، زیرا ما س��ودا تولید 
می کنیم و م��ردم هر وقت بخواهن��د لذت ببرند 
سراغ مان می آیند.« در نتیجه  این تغییرات، شعار 
برند از »یکی از بهترین ها« به »آن چه آرزویش را 

دارید« تغییر کرد.  
mbanews/brandstruck :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

مخاطب به کدامیک از رسانه های 
تبلیغاتی اعتماد بیشتری دارد؟ 

بخ��ش بزرگ��ی از هزینه س��االنه ش��رکت ها را 
تبلیغ��ات در ب��ر می گیرن��د و بر همین اس��اس 
ش��رکت ها تالش می کنن��د بهترین رس��انه های 
تبلیغات��ی را برای خود انتخاب کنند و بیش��ترین 

بازخورد را از آن دریافت کنند. 
یکی از مهم ترین عوامل انتخاب رس��انه، میزان 
اثربخش��ی عموم��ی آن اس��ت، ام��ا اگ��ر از دید 
مخاطب تبلیغ، به آن نگاه کنیم، با یک ش��اخص 
دیگر روبه رو هس��تیم و آن هم چیزی نیست جز 

»اعتماد« به تبلیغ. 
در واق��ع تبلیغاتی که در رس��انه های عمومی تر 
منتش��ر می ش��وند برای مخاطب قاب��ل اعتمادتر 
هس��تند و از نظر مخاطب، آن تبلیغ از فیلترهای 
مختلف گذشته است که توانسته به جایگاه تبلیغ 

در آن رسانه عمومی برسد. 
برای مثال اگر تبلیغ��ی در تلویزیون ملی ایران 
اکران ش��ود، پیش فرض بیننده این است که این 
ش��رکت یا محصول حداقل هایی را دارد که اجازه 
تبلیغ در عمومی ترین رس��انه کش��ور را دارد که 

البته این فرضیه درست نیست. 

کالچ  مؤسس��ه  ک��ه  تحقیقات��ی  براس��اس 
Clutch در ای��االت متح��ده آمری��کا انجام داده 
اس��ت، تلویزیون و تبلیغات چاپ��ی میزان اعتماد 
بیش��تری را ب��رای تبلیغ کنن��ده ن��زد مخاط��ب 
 آن تبلی��غ ب��ه همراه م��ی آورد. این نظرس��نجی 
که از بین بی��ش از 1000مصرف کننده نهایی به 
دس��ت آمده است مربوط به مخاطبانی بوده است 
ک��ه ۲۸درص��د آنها در س��نین 1۸ تا ۳۴ س��ال، 
۴0درص��د بی��ن ۳۵ تا ۵۴ س��ال و ۳۲درصد ۵۵ 

سال به باال هستند. 
نزدیک به ۶1درصد شرکت کنندگان نظرسنجی 
به تیزره��ای تبلیغات��ی ک��ه در تلویزیون پخش 

 می شوند اعتماد می کنند.
 این نس��بت در مورد تبلیغات چاپی ۴۵درصد 
اس��ت و برای رادیو/پادکس��ت حدود ۴۲درصد به 

دست آمده است. 
بخش جالب اینجاس��ت ک��ه تبلیغات محیطی 
)بیلب��ورد و …( ۴۲درص��د اعتم��اد مخاطب را 
به خ��ود جلب می کند و این آمار بس��یار نزدیک 
است به تبلیغات آنالین با ۴1درصد اعتمادپذیری 
و تبلیغ��ات ش��بکه های اجتماع��ی ب��ا ۳۸درصد 
اعتمادپذی��ری در می��ان آنه��ا. در اصل مخاطب 
تبلیغ��ات در آمریکا به یک نس��بت ب��ه تبلیغات 

محیطی و تبلیغات آنالین اعتماد دارد. 
نکته قابل توجه اینکه وضعیت تبلیغات محیطی 
در ای��ران بس��یار متفاوت اس��ت و ش��رکت های 
سنتی در ایران این رس��انه تبلیغاتی را وسیله ای 
ب��رای نمایش قدرت خ��ود در نظ��ر می گیرند و 
هزینه های چند میلیارد تومانی برای آن پرداخت 
می کنن��د. البت��ه نباید نقش »بیلبورد در مس��یر 
من��زل مدیرعام��ل« را فرام��وش کرد ک��ه حربه 
اصلی فروش میلیاردها توم��ان تبلیغات محیطی 
 ب��ه یک ش��رکت اس��ت، در مقابل اکث��ر مدیران 
ش��رکت ها حاضر نیس��تند بودج��ه ای را نه برای 
تبلیغات آنالی��ن، بلکه تولید محت��وای دیجیتال 

هزینه کنند. 
براس��اس همین آمار به دس��ت آمده، مخاطب 
متعلق به نس��ل هزاره، میزان اعتماد بیشتری به 
رس��انه های تبلیغات��ی همچون تلویزیون نس��بت 
 +Baby Boomber و Gen Xers  ب��ه نس��ل
نس��ل ها ب��رای  اعتم��اد  نس��بت  همی��ن   دارد. 
 در بین تبلیغ��ات آنالین و تبلیغات دیجیتال نیز 

وجود دارد. 
imarketor :منبع
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مترجم: نازنین کی نژاد
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همه م��ا حرف های گوناگونی در 
م��ورد عرصه بازاریاب��ی و تبلیغات 
ش��نیده ایم. برخ��ی از آنها حقایق 
آکادمی��ک این صنعت و برخی نیز 
شایعات کم ارزش هس��تند. با این 
حال دس��تاوردهای آکادمیک هر 
حوزه تمامی شرایط و ویژگی های 
گاه��ی  نمی کن��د.  بی��ان  را  آن 
اوقات در فرآین��د فعالیت و عرصه 
تجربه روزمره م��ان با نکاتی مواجه 
می شویم که شاید در طول سال ها 
نکرده ایم.  تحصی��ل مطالعه ش��ان 
برهمین اساس و باتوجه به اهمیت 
حوزه ه��ای تجربی کس��ب وکار در 
برابر آموخته های دانشگاهی در این 
مقاله »اِما برودنر« به بررس��ی روی 
تاریک صنعت بازاریابی و تبلیغات 

پرداخته است. 
صحبت با افراد فارغ التحصیل در 
رشته های مدیریت و بازاریابی یکی 
از کارهای مورد عالقه من است. در 
واقع حض��ور نزدیک به دو دهه در 
عرصه بازاریابی باعث جذابیت این 
نوع بحث ها برای من شده است. به 
عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاهی 
انتظ��ار کامال متفاوت��ی با آنچه در 
واقعی��ت تجربه ک��ردم، داش��تم. 
بخش بزرگی از دنیای کسب وکار، 
آنچ��ه افراد در الب��ه الی کتاب ها و 
کالس ه��ای درس ی��اد می گیرند، 
نیس��ت. ب��ه عن��وان مث��ال هفته 
گذشته با یکی از فارغ التحصیل های 
دانشگاه هاروارد در رشته بازاریابی 
صحب��ت می ک��ردم. هنگامی که 
از وی در م��ورد فرآین��د فعالی��ت 
حرف��ه ای و اهدافی که هر فرد باید 
در این زمینه دنبال کند پرسیدم، 
چند مرحله پژوهیده و تقریبا ساده 
بی��ان کرد: نخس��ت یافتن ش��غل 
مناس��ب، سپس پیش��رفت در آن 
ش��غل، کسب جایگاه مدیریت تیم 
بازاریاب��ی و در نهایت س��اماندهی 
کارهای روزمره و به درد نخور )این 

دقیقا واژه وی بود.( 
»س��اماندهی  عب��ارت  اگرچ��ه 
کاره��ای ب��ه درد نخ��ور« در ابتدا 
اندکی عجیب به نظر می رس��د، با 
ای��ن حال اندکی تأمل بیانگر عمق 
فاجعه در ن��گاه کارآفرینان جدید 
اس��ت. کسانی مانند فردی که با او 
صحبت کردم، عرصه کسب وکار و 
بازاریابی را ی��ک فرآیند تکراری و 
ثابت در نظر می گیرن��د. این بدان 
معناست که با تمسک به یکسری 
قواع��د و اص��ول بازاریاب��ی امکان 
ساماندهی کارها در حد قابل قبول 
وجود دارد. نکته مهم اینکه در نگاه 
این اف��راد نه ن��وآوری، بلکه تداوم 
س��اماندهی قابل قبول امور عامل 

ترقی سازمانی شناخته می شود. 
هنگامی ک��ه ایده ن��گارش این 

مقاله ب��ه ذهنم رس��ید، هضم آن 
اندکی س��خت بود. چرا باید اینقدر 
تفاوت دیدگاه بین دست اندرکاران 
و  تبلیغ��ات  و  بازاریاب��ی  ح��وزه 
دانشجویان این رشته وجود داشته 
باشد؟ بدون ش��ک ضرورت تجربه 
عملی در طول تحصیل آکادمیک 
از همین ج��ا برمی خیزد. برهمین 
اس��اس در ادامه به بیان نکاتی در 
مورد بازاریابی و تبلیغات که کمتر 

شنیده ایم، خواهم پرداخت. 
بازاریابی و تبلیغات همیشه 

یک کار تیمی نیست
تصور بس��یاری از افراد نس��بت 
ب��ه بازاریابی و تبلیغ��ات یک کار 
گروهی اس��ت. ب��ه عن��وان مثال، 
هنگام تحصیل همیش��ه ایده های 
تبلیغاتی را حاص��ل اتاق فکرهای 
پنج یا ش��ش نفره می دانس��تم. با 
ای��ن حال چنین رویای��ی در مقام 
فعالیت عملی تبلیغاتی خیلی زود 
رنگ خواهد باخت. تیم های مجرب 
و پرتعداد بازاریابی و تبلیغات که در 
اغلب کتاب های درس��ی مشاهده 
می کنی��م، متعلق به ش��رکت های 
بزرگ ی��ا بودجه های سرس��ام آور 
اس��ت. به عنوان اف��رادی تازه کار 
بسیاری از اوقات باید به تنهایی کار 
کنیم. بس��یاری از هم کالسی های 
م��ن هن��وز ه��م ب��ه تنهای��ی در 
کسب وکارهای کوچک مشغول به 

فعالیت هستند. 
پیش��رفت تکنولوژی نیز به نوبه 
خود باعث کاه��ش تعداد تیم های 
بازاریابی شده است. به این ترتیب 
با اس��تفاده از ابزارهای هوشمند و 
از همه مهم تر اینترنت، بسیاری از 
کارهایی که زمان��ی نیازمند چند 
فرد مجرب بود، در کسری از ثانیه 

صورت می پذیرد. 
مش��کل تیم های تک نف��ره تنها 
مس��ئله بازاریابی مدرن نیست. در 
واقع نحوه مدیریت اندک تیم های 
باق��ی مان��ده در ای��ن عرص��ه نیز 
دردس��رهایی را به همراه دارد. در 
واقع کارمندان امروزی اغلب افرادی 
با تحصیالت دانشگاهی باال هستند. 
برهمین اس��اس برق��راری ارتباط 
مناسب با آنها به سادگی دهه های 
60 ی��ا 70میالدی نیس��ت. بحث 
ایجاد احساس اعتماد متقابل یکی 
از ضرورت ه��ای مدیریت تیم های 
بازاریابی در دهه های اخیر است. به 
این ترتیب به عنوان مدیر یک تیم 
بازاریابی هدایت ش��ما نه از باال به 
پایین، بلکه به عنوان فردی هم طراز 
و براب��ر ب��ا کارمندان ت��ان صورت 
خواهد پذیرفت. س��ازگاری با این 
تحول که بیش��تر مربوط به حوزه 
مدیریت اس��ت، یکی از مشکالت 
حوزه های مختلف از جمله بازاریابی 

و تبلیغات به شمار می رود. 
محصول نهایی همیشه ایده 

شما نیست
فعالیت به عنوان یک بازاریاب یا 
مسئول تبلیغات همیشه به معنای 
تحق��ق ایده های م��ان نیس��ت. در 
عرصه واقعی گاهی اوقات نیازمند 
الگوب��رداری و اله��ام از دیگ��ران 
هس��تیم. البته این ام��ر به معنای 
نقض حق��وق کپی رایت نیس��ت. 
نگاه��ی گذرا ب��ه تاری��خ تبلیغات 
و کمپین ه��ای بازاریابی مش��هور 
ب��ه خوبی بیانگ��ر تأثیرگ��ذاری و 
تأثیرپذیری بس��یاری از آگهی های 
ماندگار و تحسین ش��ده از یکدیگر 

است. 
نقش همکاری و تعامل با س��ایر 

کارمندان و مدیران شرکت هم به 
نوبه خ��ود در تعیین نتیجه نهایی 
تأثیرگذار خواهد بود. براین اساس 
ف��رض فرآیند تولی��د آگهی یا هر 
محصول بازاریاب��ی دیگر به عنوان 
سیستمی با چند داالن و ایستگاه 
مختلف به فهم بهتر مطلب کمک 
می کند. نقطه شروع این ماجرا شما 
یا همکارتان هس��تید. سپس ایده 
در سطح مدیرعامل یا هیأت مدیره 
م��ورد بررس��ی قرار می گی��رد. در 
نهایت نیز با یک بازنگری اساس��ی 
ط��رح نهای��ی تأیید و آم��اده اجرا 
می شود. به عنوان فردی که حضور 
در ای��ن فرآیند را تجرب��ه کرده ام، 
هیچ گاه محص��ول تبلیغاتی نهایی 
آنچه در ذهن ش��ما شکل گرفته، 
نیست. برهمین اس��اس باید خود 
را آماده پذیرش این واقعیت کنیم. 
براس��اس طرحی ک��ه در اینجا 
بیان ش��د، معیار ترفیع و پیشرفت 
در ش��رکت ها تنها تجربه و سابقه 
نیست. در واقع توانایی شما در ارائه 
ایده های خالقانه و اصالح ایده های 
این  تعیین کننده  دیگران عوام��ل 

حوزه هستند. 
جایگزینی دردناک: تفکر 

خالق به جای اصول 
آکادمیک

ب��دون ش��ک تأثی��ر کتاب ها و 
پژوهش ه��ای علم��ی در زمین��ه 
بازاریاب��ی و مدیریت غیرقابل انکار 
است. این تحقیقات زمینه پیشرفت 
سریع و بازاریابی و تبلیغات را فراهم 
کرده اس��ت. با این حال پیشرفت 
سریع این حوزه از یکسو و ماهیت 
سیال و پیش بینی ناپذیرش از سوی 
دیگ��ر، موجب ناکارآم��دی اصول 
آکادمی��ک در برخ��ی موقعیت ها 

ش��ده اس��ت. ب��ه این ترتی��ب در 
بس��یاری از مواقع حساس باید به 
تفکر خالق مان تکیه کنیم. اهمیت 
پ��رورش تفکر خالق به دلیل تأثیر 
باالی موقعیت های خاص در تعیین 
اهمیت  حرفه ای م��ان  سرنوش��ت 

دوچندانی خواهند یافت. 
آنچه در اینجا مورد تأکید است، 
جایگزین��ی تفکر خ��الق به جای 
پیروی از اصول جزمی کتاب هاست. 
به این ترتیب توس��عه توانایی های 
کالمی یک��ی از اولویت ه��ای این 
حوزه را ش��کل می دهد. به عنوان 
ی��ک بازاری��اب حرف��ه ای توانایی 
برق��راری ارتباط پایدار با ش��رکا و 
هم��کاران بس��یار ضروری اس��ت. 
همچنی��ن در موقعیت های��ی که 
اس��ت،  نیازمن��د تصمیم س��ریع 
بهره گیری از توانایی برقراری ارتباط 
در دریافت نظرات دیگران نقش به 
سزایی دارد. به عنوان آخرین نکته 
باید به اهمیت تقویت توانایی تفکر 
خ��الق نیز اش��اره کنی��م. در این 
مورد ترکیب دس��تاوردهای دوران 
تحصیل دانشگاهی با واقعیت های 
موجود نتیجه بس��یار مناسبی در 
پ��ی خواهد داش��ت. تم��ام مزیت 
بازاریاب ه��ای حرف��ه ای در همین 
نکت��ه خالص��ه می ش��ود. در واقع 
اصول  توانایی هماهنگ سازی  آنها 
آکادمیک با نیازهای عینی و جاری 

دنیای کسب وکار را داشته اند. 
کابوس روزهای تکراری

اگرچه در بخش قب��ل پیرامون 
تفکر خ��الق صحبت کردی��م، اما 
چنی��ن ام��ری به معن��ای ماهیت 
تماما هیجان انگیز بازاریابی نیست. 
بس��یاری از روزها باید به کارهای 
رس��یدگی  تک��راری  و  معمول��ی 
کرد، همچنین در کس��ب وکارهای 
کوچک مس��ئول بخش تبلیغات و 
بازاریابی معم��وال کارهای دیگری 
نیز انجام می دهد. این امر به دلیل 
عدم نی��از ش��رکت های کوچک با 

بخش بازاریابی دائمی است. 
چرخه تکرار هنگامی که مدیریت 
یک بخش را برعهده بگیریم، بیشتر 
نیز خواهد شد. تفاوت عمده عرصه 
مدیری��ت ب��ا بازریابی، ف��روش و 
تبلیغات در رویکرد محافظه کارانه 
آن نهفته اس��ت. به این ترتیب به 
عنوان ی��ک مدیر، تالش عمده تان 
نه در اجرای ایده های خالقانه، بلکه 
روی حفظ وضعیت موجود متمرکز 

خواهد شد. 
توانایی هماهنگی با این روندهای 
تکراری یکی از ضرورت های فعالیت 
در عرص��ه بازاریاب��ی و به طور کلی 
کس��ب وکار است. باید پذیرفت که 
همیش��ه نیاز به کارهای پرهیجان 
و عیجب وغری��ب در فرآینده��ای 

سازمانی نیست. 
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حقایقی در مورد بازرایابی و تبلیغات که در رسانه ها گفته نمی شود

 قانون بیست هشتادروی تاریک سکه بازاریابی
 در مشتری یابی

قانون بیست هشتاد )۸0/۲0( در اصل توسط اقتصاددان 
ایتالیای��ی، ویلفردو پارتو دیده ش��د و توس��ط جوزف ام. 
ج��وران به نام اصل پارتو نامیده ش��د. قانون ۸0/۲0 ادعا 
می کند تقریبا ۸0درصد از تأثیراتی که توسط هر سیستم 
بزرگی ایجاد می شود از ۲0درصد متغیرهای آن سیستم 
نشات می گیرد. به زبان ساده ۸0درصد از محصوالت شما 
را ۲0درصد از مش��تریان تان خری��داری می کنند. یعنی 
۲0درصد از مشتریان شما ۸0درصد از درآمدتان را تأمین 
می کنند، پس برای مشتریان بهتر، زمان بیشتری صرف 

کنید. 
این قانونی اس��ت ک��ه تقریبا به طور طبیع��ی همواره 
ش��اهد رخ دادن آن هس��تیم. با دانش��ی که از وجود این 
اصل ی��ا الگوی وقوع آن داریم، به اطالعات ارزش��مندی 
مجهز می ش��ویم تا تصمیماتی که قابلیت استفاده برای 
جذب مش��تری و تأثیرگ��ذاری طراحی های مان را بهبود 

می بخشند، بگیریم. 
اصل پارتو چیست؟ 

اصل پارتو ب��ه انگلیس��ی Pareto principle که با 
نام ه��ای قان��ون rule ۲0–۸0( ۲0–۸0(، قان��ون افراد 
اندک اساس��ی )law of the vital few( و اصل تُُنکی 
فاکتور )principle of factor sparsity( نیز شناخته 
می ش��ود بیان می کند که ۸0درصد رخدادها از ۲0درصد 
دالیل به وجود می آید. جوزف ام جوران که ش��غل مشاور 
مدیریتی داش��ته این اصل را ارائه داده و ن��ام آن را از نام 
ویلفردو پارت��و، اقتصاددان ایتالیایی گرفته که در س��ال 
۱۹06 دریاف��ت ۸0درص��د زمین های ایتالیا در دس��ت 
۲0درصد مردم آن کش��ور است، همچنین پارتو دریافته 
بود که ۸0درصد نخودفرنگی های باغچه اش در ۲0درصد 

غالف های نخودفرنگی قرار دارند. 
اصل پارتو یک قاعده سرانگشتی رایج در تجارت است. 
برای مث��ال »۸0درص��د فروش ها مربوط ب��ه ۲0درصد 
مش��تریان است.« از لحاظ ریاضی اصل ۸0–۲0 از توزیع 
قانون توان با مجموعه پارامتره��ای ویژه پیروی می کند 
)با نام توزیع پارتو نیز ش��ناخته می ش��ود( و بس��یاری از 

پدیده های طبیعی از این توزیع پیروی می کنند. 
اصل پارتو با کارایی پارتو نیز در ارتباطی نزدیک است. 
پارتو از هردوی این مفاهیم در مفهوم توزیع درآمد و ثروت 

میان جمعیت استفاده کرد. 
ویلفردو پارتو کیست؟ 

 Vilfredo :ویلفردو فدریکو داماسو پارتو )به ایتالیایی
 )۱۹۲۳–۱۸۴۸(    )Federico Damaso Pareto
جامعه ش��ناس، اقتصاددان، مهندس و فیلسوف ایتالیایی 
ب��ود. اص��ل پارتو در اقتص��اد و مفهوم ب��ارآوری پارتو به 
نام او اس��ت. پارتو در ش��اخه های مختلف علوم انس��انی 
نظریه پردازی کرده است. نظریه حکومت نخبگان در علم 
سیاس��ت، قانون ۸0 و ۲0 در علم مدیریت و اصل بهینه 
پارت��و در علم اقتصاد از ابداعات اوس��ت. ویلفردو پارتو در 
سال ۱۸۴۸ در پاریس متولد شد. وی فرزند یک تبعیدی 
از ایتالی��ا بود. او تحصیالت خود را در فرانس��ه آغاز کرد، 
ول��ی آن را در ایتالی��ا ادام��ه داد و در ریاضیات و ادبیات 
کالسیک تخصص یافت. پارتو در سال ۱۸6۹ از دانشکده 
فنی تورین فارغ التحصیل ش��د و سپس حدود ۲0 سالی 
را به عنوان مهندس و مدیر در ش��رکت راه آهن ایتالیا کار 
کرد. وی در س��ال ۱۸۹0 در س��ن ۴۲ سالگی به اقتصاد 
روی آورد و مدت هفت س��ال در لوزان به تدریس اقتصاد 
پرداخت، ولی در سال ۱۹00 که ثروت زیادی به ارث برد 
از این کار اس��تعفا داد و به س��وئیس رفت و بقیه عمر را 
ب��ه مطالعه و تحقیق پرداخت. پارتو اندکی پیش از فوت، 
توسط حکومت موسولینی به عضویت مجلس سنای ایتالیا 
انتخاب شد. او جانشین والراس در نظریات اقتصادی بود 

که در سال ۱۹۲۳ در سوئیس وفات یافت. 
اصل پارتو یا قانون ۲0–۸0: در س��ال ۱۹06 پارتو یک 
فرمول ریاضی برای توصیف توزیع نابرابر ثروت در کشور 
خود ابداع کرد. او مشاهده کرده بود که ۲0درصد از مردم 
بی��ش از ۸0درصد ثروت را در اختیار دارند. پس از اینکه 
پارتو مشاهدات خود را انجام داد و فرمول خویش را ابداع 
کرد، بسیاری از محققان پدیده های مشابهی را در زمینه 
تخصصی خویش مورد بررسی قرار دادند. پیشتاز مدیریت 
کیفیت دکتر ژوزف جوران که در سال های دهه ۱۹۳0 و 
۱۹۴0 در آمریکا زندگی می کرد، یک اصل جهانشمول را 
شناس��ایی کرد که آن را »اندک های حیاتی و بسیارهای 
کم اهمی��ت« نامید و به صورت مکتوب درآورد. نبود دقت 
کاف��ی در کار اولیه ای که انجام داده بود باعث ش��د آن  را 
بسط نظرات اقتصادی پارتو در زمینه ای وسیع تر بدانند و 
نام اصل، پارتو باقی ماند. قاعده ۸0/۲0 بدین معنا اس��ت 
که در هرچیزی، میزان اندکی )۲0درصد( دارای اهمیت 
حیاتی و بسیاری )۸0درصد( کم اهمیت یا دارای اهمیت 
ناچیز اس��ت. در مورد پارتو این قاعده بدین معناست که 
۲0درصد مردم ۸0درصد ثروت را در اختیار دارند. در کار 
اولیه جوران چنین بیان شده اس��ت که ۲0درصد نواقص 
باعث ۸0درصد مشکالت می شوند. به عنوان مثال، شاید 
توجه کرده باش��ید ک��ه ۲0درصد از لوازم ش��ما بیش  از 

۸0درصد فضای انبار خانه را اشغال می کنند. 
قانون مشتری یابی

قانون های مش��تریابی فراوانی هست، ولی مشهورترین 
آنها قانون ۸0/۲0 است که تقریبا یک اصل شناخته شده 
در کسب درآمد اینترنتی و حتی بازاریابی سنتی محسوب 
می ش��ود. هر کس��ی در تجارت اعم از تجارت الکترونیک 
یا تجارت س��نتی فعالیت دارد از نظر اس��می یا الگویی با 
آن س��روکار داش��ته و می داند تقریبا در همه معامالت و 

بازاریابی ها حاکم است. 
bigwallet :منبع

آیا رویکرد چریکی به تبلیغات 
و بازاریابی برای کسب وکار شما 

مناسب است؟ 

به رغ��م تعریف هایی که ارائه می ش��ود، بازاریابی و 
تبلیغات حوزه ای بس��یار وسیع تر از چیزی است که 

قابل تعریف کردن باشد. 
برخ��ی مردم تصور می کنند ک��ه کل موضوع فقط 
و فقط فروش اس��ت و فروش. البته شاید بتوان گفت 
ای��ن تصور تا حدودی درس��ت اس��ت، چراکه هدف 
نهایی بازاریابی هم همین اس��ت؛ با این وجود، هدف 
و مفهوم واقع��ی چیزی فراتر از این اس��ت. در واقع 
می توان گفت هدف به نوعی جلب توجه مش��تریان 
هدف اس��ت. در ظاهر می توان گف��ت که تمرکز آن 
بر تبلیغات اثربخش بیش��تر از فروش است. زمانی که 
چیزی در رابطه با تبلیغات می ش��نویم، ابتدا فکرمان 
به س��وی ش��رکت هایی می رود که محصوالت خود 
را از طریق رس��انه های جمعی از قبی��ل تلویزیون و 
برنامه ه��ای رادیوی��ی تبلیغ می کنن��د. بیلبوردهای 
خیابان��ی هم ممکن اس��ت چیزی باش��د که در این 
زمینه به آنها می اندیش��یم. اینها همگی کمپین های 
تبلیغاتی اس��ت که در ابعاد بزرگ اجرا می شوند، اما 
برای اغلب برنده��ا روش های بازاریاب��ی و تبلیغاتی 
دیگری هم وجود دارد که تعهد و هزینه زیادی ندارد. 
توزی��ع محص��والت تبلیغاتی چط��ور؟ این روش 
ه��م فقط یک مث��ال از روش متفاوتی از اس��تراتژی 
بازاریابی است و اگر به صورت صحیح در بطن آمیخته 
بازاریابی اجرا شود، می تواند به شدت مؤثر واقع شود. 
این روش یا اس��تراتژی همچنین می تواند به صورتی 
خالقان��ه در کنار روش های بازاریاب��ی چریکی مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
بازاریابی چریکی چیست؟ 

بازاریاب��ی چریک��ی ب��رای اولین بار توس��ط ِجی 
ُکن��راد لِوینس��ون در کتاب وی با همی��ن عنوان در 
س��ال ۱۹۸۴ معرف��ی ش��د و از آن به بع��د تمامی 
اس��تراتژی های مشابه با آن، بازاریابی چریکی نامیده 
می شود. در سالیان مختلف، بازاریابی چریکی تبدیل 
به یک استراتژی بازاریابی کامال حرفه ای شده است. 
در گذشته رسانه های جمعی تحت اختیار برندهایی 
بود که قدرت هزینه کردن بس��یار زیاد داش��تند. به 
همین دلیل، برنده��ای کوچک از عرصه رقابت کنار 

گذاشته می شدند. 
ام��ا بازاریابی چریک��ی یک راه غیرمتع��ارف برای 
تبلیغات ی��ک محصول یا خدمت اس��ت. این نوع از 
استراتژی تبلیغاتی بیشتر روی کمک به شرکت های 
کوچ��ک و کارآفرین��ان ب��رای تبلی��غ محصوالت و 
خدمات خودش��ان ب��دون صرف مق��دار زیادی پول 

متمرکز است. 
روش کار در بازاریابی چریکی بس��یار ساده است. 
اگر بخواهید آن را در کسب وکار خود به کار بگیرید، 
نی��از به طراح��ی برنام��ه بازاریابی آنچن��ان دقیق و 
پیچیده ای ندارید. انگیزه موجود در پش��ت بازاریابی 
چریکی انتش��ار پیام خودتان با کمترین هزینه است. 
مثال یک ش��رکت بزرگ را تص��ور کنید که با صرف 
میلیون ها دالر به یادآوری پیام خود به مش��تریان در 

طی یک ساعت خاص می پردازد. 
این کار طبیعتا از طریق تبلیغات سنتی انجام شده 
اس��ت. اما با اس��تفاده از بازاریابی چریکی، نیازی به 
بودجه زیادی برای یادآوری یک پیام به همان تعداد 
مش��تری و در همان ب��ازه زمانی نداری��د. به عبارت 
دیگر، بازاریابی چریکی به معنای کار کردن در پشت 
دوربین به منظور جلب توجه گروه زیادی از مردم به 

روند کار روزمره خودشان است. 
مثال 

به عنوان مثال، یک طرح گرافیکی هوش��مندانه بر 
روی نیمکت پارک یا کنار یک کامیون یا در واقع هر 
جا یا چیزی که موجب دیده شدن یک برند و به یاد 
سپردن آن ش��ود می تواند نقش بازاریابی چریکی را 
ب��ازی کند. نباید توجه کنید که در صورت خالقانه و 
مناس��ب بودن می تواند توس��ط دهها نفر دیده شود 
و حتی ب��رای میلیون ها نفر در س��طح ش��بکه های 
اجتماعی به اش��تراک گذارده ش��ود. تنها پرسش در 
این مرحله چگونه آغاز کردن آن اس��ت. پاس��خ این 
است که بستگی به کسب وکار شما دارد. خالقیت در 
بازاریابی چریکی حرف اول را می زند، چراکه همیشه 
بای��د منحصر به فرد باش��د. اگر ی��ک موضوع یا کار 

عادی باشد، دیگر بازاریابی چریکی نیست. 
برای انج��ام اثربخش و مؤثر آن هم��واره باید به 
فکر تبلیغ یک محصول با هزینه کم و روش ساده و 
آس��ان باشید. در رابطه با آسان بودن هم باید توجه 
کنی��د که کس��ی یا برن��دی پیش از ای��ن آن را در 
صنعت ش��ما انجام نداده باشد یا حداقل تعداد آنها 
محدود باش��د، اما به هیچ وجه برای محصول ش��ما 
انجام نشده باش��د. این موضوع به این معناست که 
می توانید از اس��تراتژی های عادی هم که در صنعت 
شما و نه برای محصول شما استفاده شده، استفاده 

کنید. 
آین��ده ای��ن اس��تراتژی خیل��ی مثبت اس��ت. در 
حقیق��ت، می توان گفت آین��ده بازاریابی، چیزی جز 
بازاریابی چریکی نیس��ت. چراکه بازاریابی آنالین هم 
به نوعی بازاریابی چریکی اس��ت که امروزه به شدت 

بین بازاریابان معروف است. 
ibazaryabi :منبع

مشتریان ابدیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

محمدرضا گل آقائی
ترجمه: علی آل علی  



4 سبک اصلی آموزش و چگونگی استفاده 
از این سبک ها )2(

 سبک های یادگیری 
شنیداری و کالمی

یافتن س��بک یادگی��ری منحصربه فرد خودتان 
می تواند به رش��د و توسعه  شما و کسب و کارتان 

کمک کند. 
در شماره قبل به سبک یادگیری دیداری اشاره 
کردیم. در این ش��ماره دو س��بک دیگ��ر را مرور 

خواهیم کرد. 

افرادی که سبک یادگیری شنیداری دارند
اف��رادی ک��ه س��بک یادگی��ری ش��نیداری یا 
س��معی دارند، وقتی که صدا، ریتم و موسیقی را 
می ش��نوند، به بهترین نحو اطالع��ات را پردازش 

می کنند.
 افراد این سبک که 30درصد از جمعیت جهان 
را تش��کیل می دهند، عاش��ق ش��نیدن اطالعات 
هس��تند و در جلس��ات، پروژه ه��ای گروه��ی و 

رویدادهای شبکه ای موفق هستند. 
ارائه های شفاهی می توانند به طرز معناداری به 

رهبران تجاری با این گرایش کمک کنند.
 اگرچه ممکن اس��ت ابزارهای بصری همیش��ه 
به اف��رادی که س��بک یادگیری ش��نوایی دارند 
کمک نکند، اما ابزاره��ای ویدئویی و انفورماتیک 
همراه با صوت می توانند ب��ه افراد کمک کنند تا 
نگرش های��ی را در مورد رویکرده��ا یا درس های 

تجاری به دست بیاورند.
 به عالوه، خلق ترانه های اورجینال یا ریتم های 
موسیقی می تواند به شما کمک کند تا اطالعاتی 

را که نیاز دارد، بهتر و سریع تر حفظ کنید. 
اما به خاطر داش��ته باش��ید که افرادی با سبک 
یادگیری دی��داری نیاز دارند ت��ا اطالعاتی را که 
یادگرفته اند تکرار کنند تا آن مطالب به طور کامل 

در ذهن شان نهادینه شود. 
نکته های��ی ک��ه در تج��ارت می ت��وان از آنه��ا 
اطالع��ات  می خواهی��د  اگ��ر  ک��رد:  اس��تفاده 
جدی��د بیاموزید، بهتر اس��ت ارتباط مس��تقیمی 
مربی��ان و  س��رمایه گذاران  هم��کاران،   ب��ا 

 داشته باش��ید. وقتی با س��رمایه گذاران صحبت 
می کنید ی��ا با متخصصان صنع��ت ارتباط برقرار 
می کنی��د ممک��ن اس��ت بخواهید ش��خصا یا از 
 طری��ق ویدئوچت ب��ا آنها مالق��ات و از ابزارهایی

 ب��رای گ��وش دادن ب��ه ایمیل ها یا اس��ناد مهم 
استفاده کنید. 

در بس��یاری از رش��ته ها، دس��تیارهای صوتی 
ش��خصی به هدایت و راهنمایی کاربران در انجام 

وظایف حرفه ای کمک می کنند. 
در آینده، دستیارهای صوتی شخصی می توانند 
ب��ه افراد دارای س��بک یادگیری ش��نوایی کمک 
کنند ت��ا محت��وای آن الین و منابع بیش��تری را 

ارزیابی کنند. 
م��دل پخش و تکرار برای این رهبران در جهت 
دس��تیابی به اطالعات دقیق بس��یار مؤثر خواهد 

بود. 

افرادی با سبک یادگیری کالمی
افرادی با س��بک یادگیری کالمی اطالعات را از 
طریق سخن گفتن، خواندن و نوشتن فرا می گیرند. 
بس��یاری از افراد دارای س��بک یادگیری کالمی، 
ب��رای ارزیابی اطالعات، ش��یوه های دی��داری را 

ترکیب می کنند. 
خطوط نوشته شده به شما کمک می کند تا در 
مورد دانش��ی که نیاز دارید با دیگران به اشتراک 
بگذاری��د صحبت کنید و آنه��ا را مالحظه کنید. 
افرادی با این س��بک یادگی��ری اغلب به صورت 
انف��رادی کار می کنن��د و بهتری��ن محققان را به 
وجود می آورند که ی��ک مولفه کلیدی برای آغاز 

سرمایه گذاری است. 
نکات��ی که می ت��وان در تج��ارت ب��ه کار برد: 
اس��کریپت ها و مینیون ه��ا ابزارهای مفیدی برای 
ب��ه خاطر آوردن اطالع��ات در خصوص عناوین و 
داده های خاص و حتی س��ایر متخصصان صنعت 

به شمار می روند. 
اما به هر حال، الزم است اطالعات ساخت یافته 
باش��ند، توالی زمانی داش��ته باش��ند و اغلب یک 

موقعیت یا پاسخ را نشان دهند.
 قافیه، اس��تدالل و ریتم از تاکتیک های کالمی 
اصلی هس��تند که می توانند به ش��ما کمک کنند 
موضوع��ات تج��اری را ب��ا یک چارچ��وب زمانی 

دقیق تر یاد بگیرید. 
به عالوه، تکنیک هایی نظیر نمایش بازی کردن 
نیز می توانند به شما یاد دهند که چگونه مذاکره 
کنید، خرید و فروش انجام دهید، یا با دیگران در 

ارتباط باشید.
 اس��تفاده از ای��ن روش ها را با مدی��ر بازاریابی 
ی��ا مدیرعامل خ��ود امتحان کنید؛ ام��کان دارد 
آنه��ا رویکردهای مفیدی داش��ته باش��ند که به 
ش��ما کمک می کند این تاکتیک ه��ای تجاری را 

گسترش دهید. 
ادامه دارد. . . 
entrepreneur :منبع

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار سه شنبه12
19 دی 1396

شماره 974

در  نمی توانی��د  ش��ما 
تخص��ص  کارآفرین��ی، 
دانشگاهی بگیرید و حتی اگر 
ه��م بتوانید، متوج��ه خواهید 
شد که تقریبا غیرممکن است 
بتوانید ی��اد بگیرید که چگونه 

یک کارآفرین بانفوذ باشید. 
در ع��وض، بهترین درس ها 
تجربی��ات  از  می ت��وان  را 
آموخ��ت و تنه��ا ب��ا پذیرش 
عادات مفی��د روزانه می توانید 
ب��ه تدریج، به رهب��ری عالی، 
تصمیم گیری و سازگاری مورد 
نیاز ب��رای تضمی��ن موفقیت 
خود به عنوان ی��ک بنیانگذار 

استارت آپ دست پیدا کنید. 
از  م��ورد   50 اینج��ا  در 
عادت ه��ای س��ودمند را ذکر 

می کنیم. 
1- کت��اب بخوانید. تخیلی، 
غیرتخیل��ی. مادامی که کتاب 
چش��م اندازهای  می خوانی��د، 
و  می کنی��د  پی��دا  جدی��دی 

ذهن تان باز می شود. 
2-  اخبار را پیگیری کنید. 
نس��بت ب��ه اتفافات��ی که در 
صنعت و در جهان رخ می دهد 
بی تف��اوت نباش��ید و آنه��ا را 
پیگی��ری کنی��د. دانش بدون 

هزینه است. 
3- به کنفرانس های صنعتی 
بپیوندی��د. هم��کاران خود را 
بشناس��ید و به روز باش��ید و 
از جدیدترین توس��عه ها مطلع 

باشید. 
4- رقب��ای خ��ود را رص��د 
کنی��د. اگر آنه��ا یک محصول 
جدید را طراحی کنند، ش��ما 
باید اولین نفری باش��ید که از 

آن مطلع می شوید. 
را  جدی��دی  قوانی��ن   -5
ب��رای خودت��ان خل��ق کنید. 
جدی��دی  محدودیت ه��ای 
را مق��رر کنی��د. ب��رای مثال 
حواس پرتی  کوتاه تر  دوره های 
را مج��از کنی��د ی��ا خ��ود را 
ملزم به انج��ام کارهای جدید 
و امتح��ان ک��ردن روش های 

جدید سازید. 
6- فناوری ه��ای جدی��د را 
یاد بگیرید. فن��اوری می تواند 
تقریبا هر فرآین��دی را بهبود 
دهد، بنابراین در افق ش��غلی 
خود، با تمام محصوالت جدید 

هماهنگ شوید. 
7- در سرگرمی های انفرادی 
ش��رکت کنید. ش��ور و شوق 
یک��ی از ارکان اصل��ی زندگی 
اس��ت.  بانفوذی  کارآفرین  هر 
و  لذت بخ��ش  س��رگرمی های 
مهیجی را برای کمک به ابراز 

وجود خود پیدا کنید. 
8- با غریبه ها صحبت کنید. 
شما هرگز نمی دانید که ممکن 
اس��ت با چ��ه کس��ی مالقات 
کنید، یک شریک جدید؟ یک 
مربی؟ یک س��رمایه گذار؟ یک 

کارمند؟ 
ب��ه ص��ورت حرف��ه ای   -9
ش��بکه بندی کنید. شبکه های 
درون س��ازمانی  حرف��ه ای 
متضم��ن  برون س��ازمانی  و 
موفقی��ت ش��ما هس��تند و با 
ش��بکه بندی  ی��ک  داش��تن 
حرفه ای این ش��انس را دارید 
ک��ه اعتب��ار و آب��روی خود را 

شکل دهید. 
10- ب��ه اجتم��اع برگردید. 
اگ��ر وق��ت داری��د، کاره��ای 
داوطلبان��ه اجتماع��ی انج��ام 
دهید. ش��ما اف��رد جدیدی را 
مالقات خواهید کرد و اجتماع 
خود را به مکان بهتری تبدیل 

می  کنید.
11- خ��ود را در اختیار تیم 
قرار دهید. هر روز، خود را در 
و  دغدغه ها  دسترس سؤاالت، 

تعامالت قرار دهید. 
12- تصمیم��ات خود را به 
حداقل برس��انید. وقت خود را 
برای تصمیم��ات کوچک هدر 
ندهی��د. بر تصمیم��ات بزرگ 

تمرکز کنید. 
13- راه هایی را برای بهبود 
مس��ائل پی��دا کنید. ب��ا دید 
انتق��ادی ب��ه همه چی��ز نگاه 
کنید و همیشه پتانسیل برای 

بهبود را مد نظر قرار دهید. 
14- تمرک��ز کنید و آرامش 
داش��ته باش��ید. مراقبه باعث 
ش��فاف ش��دن ذه��ن ش��ما 
می ش��ود، اس��ترس را کاهش 
می دهد و به تمرکز شما کمک 

می کند. 
15- خوب بخوابید. هش��ت 
س��اعت خ��واب به س��المتی 
شما از لحاظ جسمی و روحی 

کمک می کند. 
16- غ��ذای س��الم بخورید. 
پیچی��ده،  کربوهیدرات ه��ای 
پروتئین ها و چربی های سالم، 
غذاهای مغز هستند که باعث 
می شوند شما سرحال بمانید. 

17- ورزش فیزیک��ی انجام 
دهید. عقل سالم در بدن سالم 

است. 

18- ورزش ذهن��ی انج��ام 
تمرکز  انتق��ادی،  تفکر  دهید. 
و حافظ��ه خ��ود را از طری��ق 
بازی ها و پازل ها بهبود دهید. 
19- هم��ه چی��ز را تجزیه 
و تحلی��ل کنید. نق��اط قوت، 
ضعف، فرصت ها و تهدیدات را 

در همه امور بسنجید. 
20- پ��ا را فرات��ر بگذارید. 
کوچک تری��ن  در  حت��ی 
ه��م  زندگ��ی  فعالیت ه��ای 

سختکوش باشید. 
21- خود را س��ازگار کنید. 
ب��ه تغیی��ر برنامه های ت��ان به 
دلی��ل موقعیت های س��خت و 

دشوار عادت کنید. 
آموزش  و  تحصی��الت   -22
خ��ود را ادامه دهی��د. خود را 
موظف کنید که هر روز مطلب 

تازه ای یاد بگیرید. 
23- س��رمایه گذاری داخلی 
انج��ام دهید. زمان��ی را صرف 

بهبود خودتان کنید. 
را  جدی��د  چیزه��ای   -24
امتحان کنید. هرگز نمی دانید 
که جرق��ه الهام بخش بعدی را 

کی دریافت می کنید. 
کوچ��ک  کاره��ای  از   -25
ش��روع کنید. هر وق��ت چیز 
جدی��دی را امتحان می کنید، 
از ام��ور کوچک ش��روع کنید. 
همیش��ه می توانید پیش��رفت 

کنید. 
26- ب��رای کارهای س��خت 
پ��اداش در نظر بگیرید. زمانی 
را به ابراز قدردانی از کس��انی 
ک��ه شایس��تگی اش را دارن��د 

اختصاص دهید. 
27- منفی گرای��ی را کن��ار 
بگذارید. هر وقت با نگرش های 
منفی روبه رو می ش��وید آنها را 

پس بزنید. 
28- استرس گروه را کاهش 
دهید. اس��ترس، امری مسری 
اس��ت، بنابراین ت��ا جایی که 
می توانید اس��ترس را در دفتر 

کار کاهش دهید. 
29- انگیزه و اشتیاق جدید 
پیدا کنید. ب��از هم باید تأکید 

کرد که ش��ور و اش��تیاق یک 
رک��ن کلیدی برای دس��تیابی 
به موفقیت توسط کارآفرینان 
محسوب می شود. انگیزه خود 
را در هر زمینه ای که می شود 

بیابید. 
چش��م انداز های  ب��ر   -30
کنی��د.  تمرک��ز  مش��تری 
مشتریان ش��ما همان کسانی 
هس��تند که کسب و کار شما را 
نیازهای  می دارند.  نگه  س��رپا 
آنان را در اولویت قرار دهید. 

ارزش گ��ذاری کنی��د.   -31
ی��اد بگیرید که هم��ه چیز را 
از لح��اظ ارزش عینی اش نگاه 

کنید. 
32- آرام بمانید. مهم نیست 
که اوضاع چقدر بد و غم انگیز 
است، الزم است آرام ترین فرد 

گروه باقی بمانید. 
بدهی��د.  بازخ��ورد   -33
صادقان��ه اج��ازه دهی��د افراد 
بدانن��د ک��ه دارن��د چ��ه کار 

می کنند. 
34- ب��ه بازخوردها اهمیت 
دهید. بپذیرید که ش��ما کامل 
نیس��تید و گ��وش کنی��د که 
چگون��ه می توانی��د بهتر عمل 

کنید. 
35- فروت��ن باق��ی بمانید. 
اجازه ندهید که نفس ش��ما بر 

شخصیت تان غلبه کند. 
36- ش��راکت های جدید را 
ش��کل دهید. همیشه فرصت 
برای مناف��ع دوطرفه در میان 

افراد حرفه ای وجود دارد. 
37- با مربیان و متخصصان 
همکاری کنی��د. با افرادی که 
تجربه بیش��تری از شما دارند 
صحب��ت کنی��د و ب��ه آنچ��ه 

می گویند گوش فرادهید. 
38- ب��ه ن��دای درون ت��ان 
و  داده ه��ا  کنی��د.  اعتم��اد 
اطالع��ات مفید هس��تند، اما 
ممکن است شما را دست تنها 
بگذارند. ن��دای درون خود را 

نادیده نگیرید. 
39- صب��ر را تمرین کنید. 
اهمیت صبر در سراسر زندگی 

را به خاطر داشته باشید. 
بپذیرید.  را  چالش ه��ا   -40
ب��ه خودت��ان اج��ازه پذیرش 
ریسک ها را بدهید و چالش ها 
را در تم��ام زوای��ای زندگ��ی 

بپذیرید. 
را  جدی��د  رویه ه��ای   -41
امتحان کنید. سعی کنید کار 
خود را ب��ا روش های جدید و 
مختلف انجام دهید تا کارایی 
و بهره وری خود را به حداکثر 

برسانید. 
و صرفه ج��و  مقتص��د   -42
باقی بمانید. زمان و پول خود 
را برای هیچ چیز صرف نکنید، 
مگر آنکه آن چیز برای شما یا 
کسب و کارتان ارزشمند باشد. 

43- مکالمات سخت داشته 
باش��ید. به ترس ی��ا اضطراب 
اج��ازه ندهید ش��ما را از آنچه 

الزم است بگویید بازدارد. 
44- ب��ا برند خ��ود زندگی 
کنی��د. ارزش های برند خود را 
با زندگی روزمره ادغام کنید. 

45- از قض��اوت انف��رادی 
حذر کنید. وقت��ی که فردی 
را  آنه��ا  می کن��د،  اش��تباه 
بازخواس��ت نکنی��د. ب��ه آنها 
کمک کنید روش درس��ت را 

یاد بگیرند. 
46- ی��ک ج��و ای��ده آل را 
حفظ کنید. پیرامون خود را با 
شخصیت و زندگی تان در هم 
بیامیزی��د، از اداره تا اتومبیل 
هم��واره  ات��اق خواب تان  ت��ا 
شخصیت خود را حفظ کنید. 
47- حواس پرتی های مزمن 
را از بین ببرید. اگر عاملی شما 
را از کار یا دستیابی به چیزی 
باز می دارد از ش��ر آن خالص 

شوید. 
می توانی��د  را  هرچ��ه   -48
اتومات و خودکار س��ازید. هر 
وقت ک��ه می توانی��د اقدامات 
دس��تی را از طریق نمایندگی 

و فناوری کاهش دهید. 
49- ای��ده کمال گرای��ی را 
فرام��وش کنی��د. ش��ما هرگز 
کامل نخواهید ب��ود، بنابراین، 
کمال گرایی  برای  تالش  حتی 
را فرام��وش کنی��د. در عوض، 
ت��الش کنید هر لحظ��ه بهتر 

شوید. 
خ��ود  ب��ه  را  زمان��ی   -50
اختصاص دهی��د. از آغاز برای 
زمان ش��خصی خ��ود اولویت 

قائل شوید. 
حتی با وجود برخورداری از 
چنین عادات��ی، باز هم چیزی 
به نام ی��ک کارآفری��ن کامل 
وجود ندارد و هیچ کارآفرینی 
یک ش��به موفق نمی شود. به 
ای��ن عادت ه��ا پایبند باش��ید 
و رش��د و توس��عه خود را در 
اولویت قرار دهید. مهم نیست 
چگونه، پیشرفت خواهید کرد 
و به اه��داف خ��ود نزدیک تر 

می شوید. 
entrepreneur :منبع

این 50 کار را به طور منظم انجام دهید تا به یک کارآفرین بهتر مبدل شوید

عادتهایسودمندبرایبنیانگذاراناستارتآپها
نگاه استارتآپ

 سرمایه گذاران در استارت آپ
 به دنبال چه چیزی هستند؟ 

جذب س��رمایه یکی از مهم ترین موفقیت های 
هر اس��تارت آپی اس��ت، ام��ا س��رمایه گذاران به 
دنبال ایده های جدید و جذاب نیس��تند. مشتری، 
اتوماس��یون و حمایت شرکت های معروف اولویت 

این افراد است. 
همانطور که می دانید، هیچ اس��تارت آپی بدون 
در اختیار داش��تن پول و س��رمایه نمی تواند رشد 
کند. بنابراین می توان گفت بقای یک استارت آپ 
به تصمیم س��رمایه گذاران بس��تگی دارد. ش��اید 
برای ت��ان جال��ب باش��د ک��ه بدانید بس��یاری از 
س��رمایه گذاران حت��ی ای��ده یک اس��تارت آپ را 
به درس��تی درک نمی کنن��د و ب��رای اینکه پول 
خ��ود را در اختیار یک کس��ب وکار قرار دهند، به 
م��وارد دیگری توجه می کنن��د. بنابراین در طول 
سخنرانی خود عالوه بر معرفی ایده، باید در مورد 
افتخارات، موفقیت هایی که داش��ته اید و جوایزی 

که کسب کرده اید نیز صحبت کنید. 
آیا توانس��ته اید برای کس��ب و کار خود مشتری 
جذب کنید؟ آیا یک ش��خصیت مع��روف یا یک 
ش��رکت ب��زرگ کار ش��ما را تأیید کرده اس��ت؟ 
آیا مدل درآمدی داش��ته اید که از اتوماس��یون و 
بیش از یک یا دو جریان درآمد پش��تیبانی کند؟ 
پاس��خ این س��ؤال ها همان مواردی هس��تند که 
س��رمایه گذاران بیش از هر چیزی به آنها اهمیت 

می دهند. 
آیا توانسته اید مشتری جذب کنید؟ 

مهم نیس��ت ک��ه یک میلی��ون کاربر داش��ته 
باش��ید یا هزار مش��تری ب��رای خری��د خدمات 
ش��ما هزینه کرده باش��ند، مطمئنا اگر این اعداد 
و ارقام واقعی بودند به س��رمایه ش��خص دیگری 
نیاز پیدا نمی کردید. داشتن حداقل یک مشتری 
بزرگ و جدی، به ش��ما و دیگ��ران ثابت می کند 
که محصوالت و خدمات تان ارزش سرمایه گذاری 
دارن��د. ایده ه��ا نمی توانند فروخته ش��وند، بلکه 
محصوالت ی��ا خدمات مفی��د ای��ن کار را انجام 

می دهند. 
آی�ا از حمایت یک ش�خصیت مع�روف یا 

شرکت بزرگ برخوردار هستید؟ 
مطمئن��ا هیچ اس��تارت آپی در ابتدای کار خود 
از حمایت ش��خصیتی ک��ه همه او را بشناس��ند 
یا ش��رکت هایی که در صنع��ت مربوطه، بزرگ و 
معروف ش��ده اند بهره مند نیس��ت. پ��س راه حل 
چیس��ت؟ پاسخ این است که باید به طور سخت و 
م��داوم تالش کنید تا حداقل توجه یکی از چنین 
ش��رکت هایی را به سمت اس��تارت آپ خود جلب 

کنید. 
اف��راد مع��روف در ی��ک صنعت ی��ا نمایندگان 
و  رویداده��ا  در  معم��وال  ب��زرگ  ش��رکت های 
همایش های مهم حض��ور پیدا می کنند. خودتان 
را ب��ه این افراد معرف��ی کنید و در مورد محصول 
یا خدمات��ی که تولی��د کرده اید توضی��ح دهید. 
س��اختن برخ��ی از این روابط ممکن اس��ت چند 
س��ال زمان ببرد. حتی ممکن است صدها ایمیل 
بدون پاس��خ از طرف شما ارسال شود. پس بیش 
از هر چیزی روی روابط خود کار کنید. زمانی که 
مش��تری ها نام یک شخصیت یا شرکت معروف را 
در س��ایت شما ببینند بیشتر به خرید محصوالت 
عالقه مند می شوند. س��رمایه گذاران نیز به همین 
صورت هس��تند و با دیدن یک نام آشنا بیشتر به 

استارت آپ مورد نظر اعتماد می کنند. 
آیا مدل درآمدی داشته اید که از اتوماسیون و 
بیش از یک یا دو جریان درآمد پشتیبانی کند؟ 

فرض کنی��د اس��تارت آپی دارید ک��ه خدمات 
رنگ کردن من��ازل ارائه می ده��د. مطمئنا هیچ 
ش��خصی حاضر نمی ش��ود روی چنین خدماتی 

سرمایه گذاری کند. 
حت��ی اگر ده ها کارمند داش��ته باش��ید باز هم 
هیچ س��رمایه گذاری حاضر به انجام چنین کاری 
نمی ش��ود. چرا؟ به دلیل اینکه ش��رکت ش��ما از 
خدمات اتوماس��یون اس��تفاده نمی کن��د. قدرت 
کارمندان انس��انی گران است، محدودیت دارد و 
قابل اعتماد نیست. همچنین عوامل زیاد دیگری 
می توانن��د چنین ش��رکتی را با شکس��ت مواجه 
کنند. اما نرم افزاری که بتواند در اداره کسب وکار 
به اس��تارت آپ کمک کند، نظر سرمایه گذاران را 

جلب خواهد کرد. 
نی��ازی به س��رمایه گذاری کالن برای س��اخت 
نرم افزار نیس��ت. نرم افزار س��اده ای که به آسانی 
قاب��ل فهم باش��د، ارزش های آن تش��خیص داده 
ش��ود و مدیریت کسب و کار را راحت تر کند توجه 
مشتری ها و سرمایه گذاران را جلب خواهد کرد. 

بنابراین س��عی کنید ارزش های خودتان را باال 
ببری��د. کتاب بنویس��ید و روی رواب��ط خود کار 

کنید.
 س��عی کنید با اف��راد شناخته ش��ده ای که در 
صنعت مرتبط با استارت آپ شما معروف هستند 
همکاری داشته باشید. استفاده از تکنولوژی های 
روز دنی��ا کم��ک می کن��د ک��ه س��رمایه گذاری 
انجام شده سوددهی بیش��تری داشته باشد. وقت 
خ��ود را ب��رای جلب نظ��ر س��رمایه گذاران هدر 
ندهی��د و پی��ش از هر چی��زی ارزش های خود و 

کسب وکارتان را باال ببرید. 
FORBES/zoomit منبع

مترجم: ندا حسن زاده

مترجم: نداحسن زاده
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در چن��د س��ال گذش��ته ش��رکت های خصوصی که 
ارزش آنه��ا بی��ش از ی��ک میلیارد دالر ش��ده اس��ت، 
افزای��ش پی��دا کرده ان��د، این ش��رکت ها به تک ش��اخ 
»unicorns« مع��روف  ش��ده اند. ب��ا گذش��ت زمان و 
زیادش��دن استارت آپ های تک ش��اخ، یک کالس جدید 
از اس��تارت آپ ها ظهور کرده اند. اس��م این کالس جدید 
»decacorns« بوده و به ش��رکت هایی گفته می شود 

که بیش از ۱۰ میلیارد دالر ارزش داشته باشند. 
باارزش ترین استارت آپ های آمریکا کدامند؟ 

Dropbox  -7
ارزش شرکت: ۱۰ میلیارد دالر

مدیرعامل: درو هوستون
اینک��ه  از  بع��د  Dropbox س��ال ۲۰۱۴  ش��رکت 
۶۱۷میلی��ون دالر س��رمایه گذاری ج��ذب ک��رد ارزش 
خ��ودش را ب��ه ۱۰ میلی��ارد دالر رس��اند. این ش��رکت 
سال گذش��ته س��رویس Dropbox Enterprise را 

راه اندازی کرد. 
Dropbox  از س��ال ۲۰۱۶ ب��ا قطع مزایای ش��غلی 
کارمن��دان خ��ود، چیزی ح��دود ۲۵۰۰۰ دالر برای هر 
کارمن��د در هر س��ال صرفه جویی کرد. ب��ا وجود اینکه 
ش��رکت حساب های مالی خود را فاش نمی کند، گزارش 
شده که س��ال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دالر درآمد 
داشته اس��ت. درو هوستون، مدیرعامل شرکت گفته که 
در م��اه ژوئن جریان نقدی آزاد ش��رکت مثبت بوده که 
این موضوع نقطه عطفی برای رش��د س��ریع شرکت های 

تکنولوژی محور است. 
اخی��را هم گزارش های متفاوتی از عرضه اولیه عمومی 

سهام Dropbox در سال ۲۰۱۷ شنیده می شود. 

Pinterest  -6
ارزش شرکت: ۱۱ میلیارد دالر

مدیرعامل: بن سیلبرمن
در م��اه م��ه ۲۰۱۵ این ش��رکت ۵۳۳ میلی��ون دالر 
س��رمایه از طریق سرمایه گذارانی مثل اندرسن هورویتز، 
فرس��ت مارک و گلدمن س��اکس جذب کرد، که با این 

سرمایه ها ارزش شرکت بالغ بر ۱۱ میلیارد دالر شد. 
س��رویس های اکتش��اف مجازی و پین عکس شرکت 
Pinterest ماهان��ه بیش از ۱۷۵ میلی��ون کاربر فعال 
دارد که بیش از نیمی از این تعداد بین المللی هستند. 

ای��ن کمپانی در ماه ه��ای اخیر تمرکز خ��ود را روی 

بازارهای خارجی مثل انگلس��تان، فرانسه، آلمان، ژاپن و 
برزیل گس��ترش داده و تبلیغات پلتفرم خود را دو برابر 
کرده است. آگوست گذش��ته شرکت Instapaper  را 
به دس��ت آورد.  سال ۲۰۱۶ ش��ایعه هایی مبنی بر اینکه 
ش��رکت در آستانه عمومی شدن است، وجود داشت و در 
ماه اکتبر نشانه هایی از عرضه اولیه عمومی سهام شرکت 

دیده شد. 

SpaceX  -5
ارزش شرکت: ۱۲ میلیارد دالر

مدیرعامل: ایالن ماسک
ش��رکت SpaceX در ژانویه سال ۲۰۱۵ یک میلیارد 
دالر س��رمایه از ش��رکت های گوگل و Fidelity جذب 

کرد و ارزش خود را به ۱۲ میلیارد دالر رساند. 
کمتر از یک س��ال بع��د این کمپانی ب��ا پرتاب راکت 
Falcon9 به فضا تاریخ ساز شد. این راکت یک ماهواره 
را در م��دار خودش قرار داد و س��پس با امنیت کامل به 
زمین برگش��ت و فرود آمد. موفقیت ش��رکت در پرتاب 
و ف��رودآوردن دوباره راک��ت Falcon9، اثبات کرد که 

می توان به جای غرق کردن این راکت های گران قیمت در 
اقیانوس ، بعد از انجام ماموریت، راکت ها را به سالمت به 

زمین برگرداند و چندین بار از آنها استفاده کرد. 
اما س��ال ۲۰۱۶ سال پرچالش��ی برای شرکت بود. در 
ماه س��پتامبر، راکت ش��رکت در طول تست های پرتاب 
منفجر شد و اولین ماهواره فیس بوک که قرار بود با این 
راکت به فضا پرتاب ش��ود، نابود شد. بعد از این شکست، 
ش��رکت پروژه های خود را به تاخیر انداخت. قرار اس��ت 
 Falcon شرکت از سال ۲۰۱۸ با راکت قوی تری به نام
Heavy و با اس��تفاده از فضانوردان ناسا پروژه های خود 

را از سر بگیرد. 

WeWork -4
ارزش شرکت: ۱۸ میلیارد دالر

بنیانگذاران شرکت: میگوئل مک کلوی و آدام نویمان
این کمپانی در ماه مارس گذش��ته با جذب س��رمایه 
۳۰۰ میلیون دالری از شرکت  SoftBank، دارایی های 
خ��ودش را به ۱۸ میلیارد دالر رس��اند و خود را در رده 

چهارم استارت آپ های باارزش آمریکا نگه داشت. 

ش��رکت WeWork اظهار کرده که در سال ۲۰۱۷ 
عمومی خواهد شد. 

Palantir -3
ارزش شرکت ۲۰ میلیارد دالر

مدیرعامل: الکس کاپ
این ش��رکت سال گذش��ته با جذب سرمایه ۲ میلیارد 
دالری ارزش خ��ودش را به ۲۰ میلیارد دالر رس��اند. با 
وجود اینکه در س��ال ۲۰۱۵ چی��زی حدود ۱٫۷میلیارد 
دالر درآمد داشت، ولی هنوز به سوددهی نرسیده است. 
اس��تارت آپ های داده کاور به ش��دت محرمانه هستند. 
گزارش ها نش��ان می دهند که در ماه ژوئن، این ش��رکت 
۲۲۵ میلی��ون دالر از س��هامش را از کارمندان خود در 

عوض سکوت آنها بازخرید کرده است. 
شرکت palantir توسط سرمایه گذاری های سازمان 
CIA )آژانس اطالعات مرکزی آمریکا( حمایت می شود 
و بارها گفته اس��ت که با دولت آمریکا همکاری می کند. 
ادوارد اس��نودن در اظه��ارات خود به جاسوس��ی از این 

شرکت اشاره هایی داشته است.

 این شرکت ادعا می کند که در رابطه با دستگیری بن الدن 
به دولت کمک می ک��رده و همچنین به پلیس در ماجرای 
تروریس��تی بمب گذاری در مسابقه ماراتن شهر بوستون، با 
آنالیز حج��م زیادی از ویدئوها و اس��تفاده از الگوریتم های 

تشخیص چهره کمک بسیار زیادی کرده است. 
اخی��را palantir ب��ا وزارت کار به مش��کل برخورده 
اس��ت. وزارت کار مدعی است شیوه اس��تخدام شرکت 
برای مهندسان آس��یایی تبعیض آمیز است. این کمپانی 
مبلغ ۱۶۵۹۴۳۴ دالر از سهام و حقوق این کارمندان را 

برای تحت فشار قرار دادن آنها نگه داشته است. 

Airbnb -2
ارزش شرکت: ۳۱ میلیارد دالر

مدیرعامل: بران چاسکی، مدیر تولید: جو گابیا و مدیر 
ارشد فناوری: ناتان بیک هاردشک

Airbnb  سال ۲۰۱۶ با چالش های زیادی روبه رو بود 
ولی هنوز در رتبه دوم باارزش ترین ش��رکت های ایاالت 
متحده اس��ت.  این شرکت سال پیش در سانفرانسیسکو 
و نیویورک با مش��کالت قانونی برخورد کرده بود، با این 
وجود ۸۵۰ میلیون دالر سرمایه جذب کرد و ماه نوامبر 
سرویس جدید خودش یعنی Trip را با هدف اینکه یک 

شرکت خدمات مسافرتی کامل باشد، راه اندازی کرد. 
در ماه مارس ۲۰۱۷ یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
جذب کرد و ارزش شرکت را به ۳۱ میلیارد دالر رساند. 
اخی��را ش��ایعه های مبنی بر اینکه قرار اس��ت ش��رکت 

عمومی شود به گوش می رسد. 

Uber -1
ارزش شرکت: ۶۸ میلیارد دالر

مدیرعامل: تراویس کاالنیک
ش��رکت Uber باارزش ترین اس��تارت آپ در آمریکا و 
سرتاسر دنیا است. در سال های اخیر این شرکت با جذب 
سرمایه های چند میلیارد دالری مثل ۳٫۵میلیارد دالر از 
سرمایه گذاران عربستان سعودی و ۲ میلیارد دالر تحت 
عن��وان وام، ارزش خ��ود را به ۶۸ میلیارد دالر رس��انده 
است. Uber  در ماه مه اعالم کرد که ۷۰۸ میلیون دالر 
در س��ه ماهه اول ۲۰۱۷ از دس��ت داده است که کمتر 
از ۹۹۱ میلیون دالری اس��ت که در س��ه ماهه قبل تر از 
دست داده بود. در ماه های اخیر نشانه هایی از اینکه قرار 

است شرکت عمومی شود، دیده شده است. 
imarketor :منبع

با ارزش ترین استارت آپ های آمریکا کدامند؟ 

88936651
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اخبار

اصفهان - قاس�م اسد- در نشست مش��ترك معاونان خدمات 
مشتركين و درآمد شركت هاي آبفاي استان هاي اصفهان و لرستان 
بر همكاري و تبادل تجربيات تخصصي دو شركت تاكيد شد. در این 
جلسه معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي استان اصفهان گفت: 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان با تكيه بر توان كارشناسان خود 
موفق به اجراي طرح هاي بس��ياري همچون راه اندازي سامانه هاي 
خدمات غير حضوري مشتركين 1522 و امداد و حوادث 122 شده 
است. رضا رضایي گفت: برون سپاري بسياري از فعاليت ها،حركت به 
س��مت خصوصي سازي كامل، برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف 
 و جانش��ين پروري از جمله كارهایي اس��ت كه در سال هاي اخير با

 بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي در بخش خدمات مشتركين انجام 
ش��ده است. معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفاي استان لرستان 

نيز در این نشست خواستار استفاده از تجربيات مدیران و كارشناسان 
آبفاي استان اصفهان در راه اندازي درگاه هاي خدمات غير حضوري 
ش��د. محمد حسين س��اكي نوروزي  با اش��اره به این كه راه اندازي 

سامانه 1522 باعث كاهش مراجعه حضوري متقاضيان و مشتركين 
به ادارات آبفا ش��ده و ارزیابان شركت با مراجعه به منازل شهروندان، 
اطالعات و مدارك مورد نياز را دریافت مي كنند گفت: این خدمات 
زماني كامل تر خواهد ش��د كه با آموزش هاي الزم به شهروندان به 
س��مت خوداظهاري حركت كنيم. شركت كنندگان در این نشست 
س��پس با حضور در محل س��امانه ه��اي 1522 و 122 از نزدیك با 
نحوه پاسخ گویي و ارائه خدمات به مشتركين به صورت غيرحضوري 
و رس��يدگي به حوادث ش��بكه هاي آب و فاضالب به صورت شبانه 
روزي آشنا شدند. گفتني است در جریان این بازدید، معاون درآمد و 
 امور مشتركين آبفاي بروجرد، مدیر امور آبفاي خرم آباد، رئيس گروه 
پياده س��ازي تعرفه ها و مدیر دفتر فن آوري اطالعات آبفاي استان 

لرستان نيز حضور داشتند.

 اهواز - ش�بنم قجاوند- عمليات دمونتاژ، جداسازی و نصب و 
بهره برداری از س��ه دس��تگاه ترانس ولتاژ خازنی )CVT ( و س��ه 
دستگاه برقگير 132 كيلوولت جدید برروی پایانه خط703 واقع در 
پُست برق ذوالفقاری با موفقيت انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
رض��ا جعفری اظهار كرد: این اقدام به منظور پایداری ش��بكه برق و 
تامي��ن برق پایدار و مطمئن، جلوگيری از حوادث احتمالی و اعمال 
خاموش��ی ناخواسته و گس��ترده، در راستای بهينه سازی تجهيزات 
قدیمی و فرسوده منصوبه در پُست های برق ناحيه با دانش و تخصص 
نيروهای متخصص بهره برداری طی مدت 48 س��اعت بدون اعمال 
خاموشی و با انتقال بار انجام گرفته است. وی ادامه داد: همچنين در 

راستای بهينه سازی تجهيزات قدیمی و فرسوده و پایداری شبكه برق 
تعویض شش دستگاه ترانس ولتاژ خازنی و برقگير132 كيلوولت در 
دستور كار بعدی این امور می باشد كه طبق برنامه ریزی های انجام 
گرفته در دست اقدام می باشند. شایان ذكر است ، امور بهره برداری 
 ناحيه جنوب جزو نواحی نه گانه معاونت بهره برداری ش��ركت برق 
منطقه ای خوزستان، ش��امل شهرهای آبادان ، خرمشهر، شادگان ، 
اروند ، چوئبده ، مينوشهر،دارخوین وشلمچه می باشد كه بخشی از 
وظایف این معاونت شامل هدایت و نظارت بر بازنگری، اصالح و اجرای 
دقيق دس��تورالعمل های بهره برداری , ایمنی, رویه ها و روش های 
اجرایی شبكه انتقال و فوق توزیع برق تحت پوشش این شركت است.

ارومی�ه - خبرن�گار فرصت امروز - پنجمين جش��نواره 
رواب��ط عمومی های مخابرات مناطق سراس��ر كش��ور با هدف 
بررسی كاركردهای روابط عمومی سنتی و روابط عمومی مدرن 
ب��ه منظور افزایش حرفه ای گرایی در مجموعه روابط عمومی و 
معرفی روابط عمومی های برتر، با حضور مهندس قنبری ریيس 
هيئت مدیره ، دیانی مدیر منابع انس��انی و همچنين مدیران و 
كارشناس��ان روابط عمومی های مخابرات مناطق سراسر كشور 
در مشهد مقدس برگزار شد. بر همين اساس، هيأت داوران پس 

از بررسی آثار و مستندات ارسالی روابط عمومی مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی را در موارد زیر شایسته تقدیر دانستند : 1- كسب 
رتبه برتر مدیر منطقه در بين مدیران مخابرات مناطق كش��ور 
 توسط دكتر اسمعيل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی  
2- كس��ب رتبه برت��ر مدیر روابط عمومی توس��ط علی محمد 
 علی نژاد رئيس روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی  
3- كس��ب رتبه برتر در بخش ارتباطات برون س��ازمانی توسط 

روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- طی مميزی انجام شده توسط 
نمایندگان ش��ركت DQS گواهينامه سيس��تم مدیریت سالمت، 
ایمنی و محيط زیس��ت ISO , 18001 ISO 14001 به سازمان 
سيما منظر و فضای سبز شهری شهرداری كرج اعطا شد.  با حضور 
نمایندگان شركت DQS آلمان  در سازمان واحد های این مجموعه 
مورد پایش و بررسی دو استاندارد ایزو 14001 و 18001 قرار گرفت 
و پس از اتمام این فرآیند جلسه ای با حضور عباس زارع، عضو شورای 

شهر، حس��ين عطایی  سرپرست  سازمان و مس��ئولين ادارات این 
مجموعه و نمایندگان شركت DQS برگزار و با ارائه گزارشی از سوی 
آنان، برای نخس��تين بار گواهينامه HSE  به سازمان تعلق گرفت.  
الزم به توضيح است نماینده مميزی با اعالم گزارشاتی كه در بازدید 
خود از فرآیندهای اجرایی و عملياتی انجام داده بود جزئيات و موارد 
س��ازمان را قابل قبول دانست و سيستم مدیریت سالمت، ایمنی و  

محيط زیست سازمان را بدون عدم انطباق بيان كرد.

س�اری - دهقان - دكتر بابك 
فرخی معاون اجرائی مركز مدیریت 
ش��بكه وزارت بهداش��ت ، درمان و 
آموزش پزش��كی در حاشيه بازدید 
از پروژه های عمرانی حوزه بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكی مازندران در 
گفتگو با خبرنگاران ضمن  اعالم این مطلب گفت : با حمایت هاي 
همه جانبه مس��ئولين دانشگاه علوم پزش��كي مازندران و تالش 

شبانه روزي همكاران حوزه مدیریت دفتر فني و معاونت بهداشتي، 
دانشگاه علوم پزش��كي مازندران رتبه اول را در احداث پروژه هاي 
بهداش��تي  در كش��ور را داراست. وی ميانگين پيشرفت فيزیكی 
پروژه های عمرانی روس��تائی و ش��هري واحدهاي تحت پوشش 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران را عليرغم تعداد 
زیاد پروژه  نس��بت به سایر اس��تان ها چشمگير دانست و افزود : 
ميزان اعتبار مصوب و جذب اعتبار تملك دارائي سهم استانداري 
وفق تفاهم نامه س��ه جانبه بين وزیر محترم بهداش��ت ، درمان و 

آموزش پزش��كي ، استاندار محترم و رئيس محترم دانشگاه علوم 
پزش��كي مازندران  براي احداث این پروژه ها در مقایس��ه با دیگر 
دانشگاه هاي كشور داراي باالترین رتبه از نظر رقم و درصد است. 
وی همچنين به مشاركت خيرین مازندران در این خصوص اشاره 
كرد و بيان داش��ت : در زمينه مي��زان جذب كمكهای خيرین و 
جلب مشاركت عمومي براي احداث پروژه هاي بهداشتي درماني 
نيز دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مقایسه با دیگر دانشگاه هاي 

علوم پزشكي كشور از سهم بيشتري برخوردار است.

اراک - مینو رس�تمی-  مدی��ركل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان مركزی گفت: 12ميليون و 400 هزار تن كاال 
طی ۹ماهه امس��ال از مبداء اس��تان مركزی جابه جا شده است.  
علی زندی فر تعداد ش��ركت های حم��ل و نقل كاالی فعال در 
استان را 132 شركت عنوان كرد و اظهار داشت: در ۹ ماهه سال 
گذشته 12 ميليون و 200 هزار تن انواع كاال توسط این شركت ها 
از مبداء استان جابه جا  شده كه امسال این رقم به 12 ميليون و 
400 هزار تن رسيده است. وی اضافه كرد: در سال گذشته این 
كاالها در قالب  823 هزار سفر باری و امسال در قالب  855 سفر 

باری جابه جا شده اند كه از نظر سفر باری نيز چهار درصد رشد 
داش��ته ایم. زندی فر از كاهش 13 درصد جابه جایی مسافر طی 

سال جاری خبر داد و گفت: در هشت ترمينال مسافربری فعال 
استان در سال گذشته دو ميليون و 200 هزار مسافر با 177 هزار 
سفر جابه جا شدند كه امسال به یك ميليون و ۹00 مسافر با 170 
هزار سفر كاهش یافت. مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان مركزی با اشاره به تلفات جاده ای استان در سال جاری 
نيز گفت: طی ۹ ماهه اخير 322 مورد تلفات جاده ای داشتيم در 
حالی كه سال گذشته 325 مورد گزارش شده است. كه در این 
رابطه اقداماتی چون اصالح شيب جاده، رفع نقاط حادثه خيز و 

نصب عالئم جاده ای در دست اقدام است.

درنشست مشترک معاونان خدمات مشترکین شرکت هاي آبفاي اصفهان و لرستان صورت گرفت

 تاكيد بر تبادل تجربيات آبفاي استان هاي اصفهان و لرستان

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تعویض 3 دستگاه ترانس ولتاژ خازنی و برقگیرهای 132 کیلوولت در پُست برق ذوالفقاری آبادان 

شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی 

کسب 3 رتبه برتر توسط مخابرات استان در پنجمین جشنواره  روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران

به عنوان اولین ارگان در شهرداری

سیما منظر و فضای سبز شهری کرج موفق به اخذ گواهینامه HSE شد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، رتبه اول احداث پروژه های بهداشتی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

12میلیون تن کاال امسال از مبداء استان مرکزی جابه جا شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندرعباس 
با بيان اینكه حركت مولد تغيير اس��ت، خاطرنش��ان كرد: عزم و 
اراده، مهمترین نياز برای توسعه و پيشرفت است و تا زمانی كه 
خودمان نپذیریم باید به نقطه موفقيت بعدی دست یابيم، هيچ 
چيز تغيير نمی كند. به گ��زارش روابط عمومی و امور بين الملل 
شهرداری بندرعباس، عباس امينی زاده در جلسه شورای اداری 
ش��هرداری منطقه دو اظهار كرد: كار گروهی، نيازمند وجود باور 
هم گروه��ی بودن ميان همه اعضا اس��ت. وی با اش��اره به اینكه 
انس��جام درونی و همدلی، باعث اثربخش��ی هرچه بيشتر كارها 
می ش��ود، افزود: ما بر این باور هس��تيم كه مشكالت بخش های 
مختلف در شهرداری بندرعباس، همه به یكدیگر مربوط است و 
در راس��تای حل آن تالش می كنيم. شهردار بندرعباس با تاكيد 
بر اینكه برنامه منسجم و كارآمدی، باعث حل مشكالت می شود، 
گفت: اس��تفاده از علم، تجربه و دان��ش حاصل از انجام كارهای 

مشابه، یكی از الزامات در افزایش بهره وری است. 

شهرداری در چهار سال گذشته 11 هزار میلیارد ریال 
درآمد داشته است

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینكه برخی اف��راد گالیه هایی از 
ك��م كاری ش��هرداری بندرعباس دارن��د، ادام��ه داد: عملكرد مالی 
ش��هرداری در چهار س��ال گذشته و مقایس��ه آن با چهار سال قبل 
آن، بيانگر حقایقی اس��ت كه نش��ان می دهد شهرداری بندرعباس 
در این دوره مدیریتی با پویایی بيش��تری به امورات پرداخته است. 

ش��هردار بندرعباس تصریح كرد: چهار س��ال قبل از دوره مدیریتی 
كنونی، مجموع درآمدهای شهرداری حدود 375 ميليارد تومان بوده 
و در چهار س��اله گذش��ته این رقم بالغ بر یك هزار و 100 ميليارد 
تومان درآمد ثبت ش��ده بوده اس��ت. وی بيان كرد: این رقم حاصل 
تالش، فعاليت و عملكرد همه مدیران و كاركنان مجموعه شهرداری 
بندرعباس اس��ت كه نشان دهنده قدرت شهرداری در اوج مشكالت 
مالی و اقتصادی حاكم بر كش��ور است. امينی زاده با تاكيد بر اینكه 
نيروی انسانی كارآمد اصلی ترین عنصر برای موفقيت یك مجموعه 
است، تاكيد كرد: مسئله بدهی شهرداری ها در تمام كشور یك مسئله 
عمومی اس��ت، اما بهره گيری از كدهای درآمدی مشخص و كسب 
درآمد پایدار می تواند اتكا به پروانه س��اختمانی را كاهش دهد. این 
مقام مسئول با اظهار اینكه با توجه به دیدگاه های مختلف همواره در 
ادامه تمام كارها، انتقادهایی مطرح می شود، گفت: مشتری مداری و 
تكریم ارباب رجوع برای كسب درآمد بيشتر یكی دیگر از موضوعاتی 

است كه باید در شهرداری های مناطق مورد توجه باشد. 

شهردار بندرعباس: عزم و اراده مهم ترین نیاز برای تغییرات است

طرح هادی در همه روستاهای باالی 2۰ خانوار استان اجرا شده است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  همایش شوراهای اسالمی و دهياران شهرستان دیّر، با حضور اعتماد- فرماندار دیّر، 
حيدری- مدیركل بنياد مسكن استان و دیگر مسئولين شهرستان برگزار گردید به گزارش روابط عمومی بنياد مسكن استان 
بوشهر مدیركل بنياد مسكن استان در این همایش اظهار داشت: طرح هادی در همه روستاهای باالی 20 خانوار استان اجرا 
ش��ده اس��ت و در این راستا برای بهبود وضعيت زیرساخت ها در روستاهای استان اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه های 
جدیدی در دست اجرا داریم. حيدری، با اشاره به توزیع قير رایگان و آسفالت 150 كيلومتر از معابر روستایی استان، تصریح 
نمود: نگاه ویژه ای به زیبا س��ازی روس��تاها داریم و تالش می كنيم كه بافت سنتی روستاها با اجرای سنگ فرش و جداره 
سازی نيز حفظ شود و در راستای اجرای برنامه های پدافند غيرعامل و اجرای طرح هادی ساالنه 20 درصد روستاهای نوار 
مرزی بهسازی و مقاوم سازی می شوند و سهم شهرستان دیّر را در این طرح سه روستا با اعتبار 15 ميليارد ریال عنوان كرد و 
برای شش روستای ساحلی دیگر شهرستان، 2۹ ميليارد ریال پيش بينی شده است تا در مقابل ورود آب دریا به منازل مردم 

اقدامات الزم انجام گيرد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان:
مرمت و نوسازی ساختمان های قدیمی و فرسوده پُست های برق ناحیه 

جنوب در حال انجام است 
 اهواز- ش�بنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحيه جنوب ش��ركت برق منطقه ای خوزستان گفت : عمليات ساختمانی و 
بهينه سازی اتاق فرمان جدید پست برق پاسارگاد باموفقيت به انجام رسيده و بهينه سازی ساختمان های قدیمی و فرسوده دیگر 
ناحيه نيز در دست اقدام است. رضا جعفری بيان كرد : پست برق قدیمی آبادان با 50 سال قدمت نياز به نوسازی و مرمت و افزودن 
 قس��مت های س��اختمانی جدید برای كارایی بهتر داشت، به همين جهت توسط امور بهينه سازی معاونت انتقال نيرو و نظارت و

 برنامه ریزی امور بهره برداری ناحيه جنوب، كار مرمت و نوسازی این پست و احداث قسمت های ساختمانی جدید به آن در دستور 
كار قرار گرفت. وی ادامه داد: ساختمان جدید طی مدت 75 روز بدون اعمال خاموشی به مشتركين و تجهيزات منصوبه و با ضریب 
ایمنی باال با امكانات مناسب شامل سرویس بهداشتی ،آشپزخانه و حمام روشنایی مناسب انجام گردیده و مورد بهره برداری قرارگرفت. 
مدیر امور بهره برداری ناحيه جنوب شركت برق منطقه ای خوزستان اضافه كرد: همچنين در راستای بهينه سازی ساختمان های 
قدیمی و فرسوده پُست های برق ناحيه جنوب؛ مرمت و بازسازی اتاق های فرمان و محوطه پُست های برق، دارخوین و پتروشيمی 

قدیم آبادان طبق برنامه ریزی های انجام شده در دست اقدام است.

مدیرعامل گاز گیالن: 
هدف دوره های آموزشی باید افزایش کارآمدی کارکنان باشد 

 رش�ت- زینب قلیپور - مهندس اكبر مدیرعامل ش��ركت گاز اس��تان گيالن از برگزاري بيش از 7 هزار نفر ساعت آموزش براي 
كاركنان شركت گاز استان در پایيز امسال خبر داد.مدیرعامل شركت گاز استان با بيان این خبر افزود: این ميزان آموزش برای 508 
نفر از كاركنان رسمي، قرارداد مستقيم و پيمانكاري برگزار شده است كه این مهم نشان از توجه شركت گاز به مقوله آموزش و نقش 
 مهم آن در ایجاد فضاي بهتر درجهت پيشرفت و توسعه شركت دارد.مهندس اكبر با اشاره به تنوع و سطح كيفي مناسب دوره هاي 
برگزار شده براي كاركنان افزود: این دوره ها با محوریت موضوعات تخصصی، عمومی و فرهنگی بوده است.وی اظهار اميدواری كرد: 
برگزاری دوره های آموزشی باعث افزایش دانش و توانمندی كاركنان و به تبع آن افزایش بهره وری در سازمان شود.مدیرعامل شركت گاز 
گيالن تاكيد نمود: در دوره های آموزشی تنها نباید به صدور گواهينامه آموزشی بسنده نمود و این دوره ها باید به نحوی طراحی و برگزار 
گردد تا شاهد افزایش اثربخشی در كاركنان و نهایتاً سازمان باشيم.مهندس اكبر در پایان ابراز اميدواری نمود تا با برگزاری هرچه بهتر و 

باكيفيت تر دوره های آموزشی، كاركنان شركت گاز بتوانند با كارایی هرچه بيشتر، موجبات رضایت مشتركين گرامی را فراهم نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان در دیدار با شهردار قزوین: 
 حوزه فرهنگ سازی مالیاتی بستر مناسبی برای توسعه تعامالت بین

 دو دستگاه اجرایی است 
قزوی�ن  - خبرنگار فرصت امروز - مدیركل امور مالياتی اس��تان در جریان دیدار با 
صفری شهردار قزوین با تاكيد بر لزوم گسترش تعامالت و همكاری های سازنده در حوزه 
فرهنگ س��ازی مالياتی گفت: ارتقاء فرهنگ مالياتی ش��هروندان و گسترش اطالع رسانی 
رویدادها و موضوعات مالياتی نقش بسزایی در رونق درآمدهای مالياتی و در نتيجه افزایش 
سهم شهرداری ها از محل عوارض ماليات برارزش افزوده دارد. به گزارش روابط عمومی امور 
مالياتی استان در این دیدار پوراميدی با اشاره به افزایش قابل توجه سهميه وصولی اداره كل 
در سال جاری در مقایسه به سنوات قبل، تحقق این سهميه وصولی را منوط به همكاری و تعامل دیگر دستگاههای اجرایی از جمله 
ش��هرداری ها دانس��ت. وی رویكرد خود نسبت به مجموعه شهرداری های استان را مثبت و ارائه مساعدتهای قانونی به سازمانها و 
نهادهای زیر مجموعه شهرداری در حوزه بخشودگی جرایم را بر اساس همين رویكرد دانست. در این دیدار همچنين صفری شهردار 
قزوین با تاكيد بر نقش درآمدهای مالياتی در توسعه خدمات شهری و پروژه های عمرانی شهرداری ها، هر گونه خلل در فرآیند وصول 
درآمدهای مالياتی را زمينه ساز كاهش توان خدمات دهی شهرداری ها دانست و با اشاره به منابع جدید درآمدی در پيش بينی بودجه 

سال 13۹7 ابراز اميدواری كرد كه بتوان در سایه گسترش تعامالت فی مابين ، ميزان خدمات دهی به شهروندان را گسترش داد. 

تعویض بیش از 13۰۰ دستگاه کنتور آب فرسوده در شهرستان قدس
ش�هرقدس- محبوبه ابوالقاس�می - مدیر امور آبفای شهرس��تان قدس گفت از ابتدای س��ال 
 ج��اری تا كن��ون بيش از 1300 دس��تگاه كنتور فرس��وده آب تعویض ش��ده اس��ت. به��زاد رضوانی 
گفت: بر اساس پيمایش بعمل آمده عالوه بر این، بيش از یك هزار كنتور فرسوده آب در سطح شهرستان 
قدس شناسایی شده است . وی با بيان این كه تعویض كنتورهای فرسوده همواره در دستور كار قرار دارد 
اظهار داشت: بازسازی كنتورهای قدیمی و فاقد كارایی الزم به منظور خدمات دهی مطلوب تر، جلوگيری 

از هدر رفت آب و محاسبه صحيح قبض آب بها همچنين به حد اقل رسانيدن خطا صورت می گيرد.

آغازعملیات اجرایی سه شبکه جمع آوری سیستم فاضالب روستایی در 
دهه فجر 96 در سطح روستاهای استان ایالم

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مهندس نوراهلل  تيموری ازعمليات احداث وكلنگ زنی  سه طرح جمع آوری سيستم فاضالب 
روستایی در سطح روستاهای استان در دهه فجر امسال  خبر داد.  مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان ایالم با اعالم 
اینكه این طرح ها در روستای شباب شهرستان چرداول ، روستای ميدان در شهرستان ایالم و ارمو در شهرستان دره شهر اجرایی 
خواهد شد، گفت: مبلغ 200 ميليارد ریال از محل اعتبارات بانك توسعه اسالمی برای اجرای این طرح ها هزینه خواهد شد.  مهندس 
تيموری در ادامه خاطر نشان كرد عمليات اجرایی این طرحها شامل احداث تصفيه خانه ، خط انتقال و شبكه داخلی می باشد كه با 
احداث و بهره برداری از شبكه های جمع آوری سيستم فاضالب 3 روستابا265۹ خانوارو جمعيتی بالغ بر 10600نفر از مزایای آن 

برخوردارخواهند شد. 

شبکه های سنتی جمع آوری فاضالب رودسر شست وشو و الیروبی شد
 رشت- مهناز نوبری - مدیر امور آبفای رودسر از شست وشو و الیروبی 33 كيلومتر شبكه سنتی جمع آوری فاضالب در این 
شهرستان خبر داد.مازیار غالمپور مدیر امور آبفای رودسر با اعالم این خبر افزود: طی ۹ ماهه سالجاری 33 كيلومتر از شبكه فاضالب 
سنتی شست وشو و الیروبی شد و همچنين 200 متر از این شبكه نيز مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت.مدیر امور آبفای رودسر 
ساخت و مرئی سازی 25 فقره دریچه شبكه فاضالب و احداث 7 منهول به منظور نگهداری بهينه شبكه های فاضالبی و كاهش 
حوادث احتمالی و جلوگيری از پس زدن فاضالب را از دیگر اقدامات این امور عنوان كرد و گفت: این پروژه از محل منابع داخلی ، 

توسط همكاران اتفاقات و حوادث منطقه انجام شد.

تاکید معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان مالرد بر فراهم نمودن 
امکانات برای کاهش آسیب ها

شهرس�تان مالرد- مژگان علیقارداش�ی - علی اكبر خراسانی در جمع اعضای مدیریت بحران این شهرستان در خصوص 
اهميت مدیریت بحران در حوادث غيرمترقبه و بالیای طبيعی گفت: در زمان بحران مدیریت الزم است تا در حوادث كمترین آسيب 
و خسارت را داشته باشيم.  خراسانی بر حفظ آمادگی اعضای ستاد بحران برای امداد رسانی در شرایط اضطراری به مردم تاكيد كرد 
و گفت: با توجه به زلزله 5/2ریشتری تهران كه كانون آن در مالرد بوده بایستی تمهيدات الزم برای رویارویی با خطرات احتمالی كه 
ممكن است به وجود آید را اندیشيد تا كمترین تلفات جانی راداشته باشيم. وی ادامه داد: دستگاه های عضو مدیریت بحران زمينه 
كاهش ميزان آسيب پذیری را فراهم و تمهيداتی را در افزایش امكانات كمك رسانی و امدادی اتخاذ كنند. وی با تاكيد بر اینكه دو عامل 
سرعت و زمان در مدیریت بحران نقش اساسی و كليدی ایفا می كنند، از تمام روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شناسایی امكانات، 
نيازمندی ها و آمادگی الزم برای مواجهه با بحران احتمالی را خواستار شد.وی افزود: باید در بخش هایی كه مشكل و آسيبی وجود دارد 

از همين االن شناسایی و اقدام شود و نگذاریم وقتی مشكل وارد مرحله بحران شد به آن بپردازیم.



سامانه ای برای گردشگری خالق و 
گردشگری روستا

نام استارت آپ: مهمان آنالین
mizban. mehmanonline. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: گردشگری

توضیح بیشتر: 
گروه گردش��گری مهم��ان  آنالین فعالیت خ��ود را با 
پوش��ش دادن همه اقامتگاه های بوم گ��ردی و خانه های 
س��نتی در ایران ش��روع کرد و در حال حاضر قصد دارد 
هم��ه فعالیت ه��ای گردش��گری و هر آنچ��ه را  مربوط 
به مس��افران می ش��ود از جمل��ه رس��توران ها، هتل ها، 
کافی ش��اپ ها، مراکز فرهنگی و تفریحی  تحت پوش��ش 
وب س��ایت قرار ده��د. مهم ترین ارزش اف��زوده مهمان 
آنالی��ن، تمرکز روی گردش��گری خالق و گردش��گری 
روستا و همچنین رنکینگ بندی اماکن گردشگری است 
تا اشخاص به راحتی بتوانند مقصد خود را انتخاب کنند.

امروزه فناوری های حاضر در عصر ارتباطات امکان 
ایجاد ارتباط با طیف گس��ترده ای از مشتریان بالفعل 
و بالق��وه را فراه��م کرده و به همین خاطر اس��ت که 
بس��یاری از ش��رکت های قدیم��ی و ریش��ه دار بازار 
ب��رای عقب نماندن از رقبای جدی��د و تازه وارد خود، 
فعالیت های آنالین ش��ان را جدی می گیرند و بخشی 
از بودجه س��االنه خود را به سمت اداره وب سایت ها و 
سایر ابزارهای آنالین اختصاص داده اند تا از پتانسیل 
ب��االی فضای مجازی ب��رای جذب مش��تریان بالقوه 

استفاده کنند. 
در واقع بازاریاب��ی در فضای آنالین، تنها به معنای 
مدیریت یک وب س��ایت و میزان بازدیدکنندگان آن 
س��ایت یا تبلیغات در س��ایت های پربازدید نیس��ت. 
چراکه شبکه های اجتماعی مختلفی مانند فیس بوک، 
تلگ��رام، اینس��تاگرام و لینکدین و بس��یاری دیگر از 
ابزارهای ارتباطی باعث ش��ده اند ارتباطات جمعی در 

فضای مجازی بیش از فضای واقعی صورت پذیرد. 

ای��ن ابزارهای ارتباطی، امکانی را فراهم آورده اند تا 
بتوانیم مش��تریان بالقوه جدی��دی برای محصوالت و 
کااله��ای خود پیدا و تبلیغات خود را بر آنها متمرکز 
کنیم، اما باید به ش��رایط خاص و تفاوت های موجود 
در نح��وه اس��تفاده هر یک از ای��ن ابزارهای ارتباطی 
توجه ک��رد. به طوری که در فیس بوک، اینس��تاگرام 
و حت��ی تلگرام بر خالف لینکدین ک��ه دارای فضای 
رس��می، حرفه ای و شغلی اس��ت، یافتن بازاری برای 
معرفی و فروش محصوالت و خدمات مصرفی، ساده تر 

است. 
پس باید در انتخاب ابزار اصلی مورد اس��تفاده خود 
در بازاریابی آنالین دقت کافی داشته باشید و تالش ها 
و تحقیق��ات خود را پیرامون آن ش��کل دهید. چراکه 
ن��وع محصوالت و خدماتی که قرار اس��ت در هر یک 
از ای��ن ابزارهای آنالین خود ارائه دهید، تعیین کننده 
آن اس��ت که کدام یک از مش��تریان ب��ا کدام یک از 
روش های بازاریابی مربوط به آنها، بیشترین کاربرد و 

نتیجه را خواهد داشت. 
البته ه��ر یک از ابزارهای فض��ای مجازی می تواند 

بهترین نتیجه از تالش ها و هزینه های ش��ما را داشته 
باش��ند، از ای��ن رو می توانید ترکیب��ی از چند ابزار را 
مورد اس��تفاده قرار دهید تا پس از آنکه چند راه را تا 
حدی امتحان و نتایج آن را بررس��ی کردید، روشی را 
پیدا  کنید که برای شما و شرایط خاص شما بهترین 
نتیجه را به همراه داش��ته باش��د. با پی��دا کردن این 
روش، بخ��ش قاب��ل توجهی از تالش ه��ای خود را بر 
آن متمرکز کنید تا بتوانید به طور کامل بر آن مسلط 
ش��وید. البته هرگز نباید س��ایر ابزاره��ا و روش ها را 

فراموش کرد. 
در پایان یک نکته مهم قابل تذکر است که راه اندازی 
یک کس��ب وکار آنالین یا استفاده از ابزارهای آنالین 
در فض��ای مجازی به طور حت��م زمان بر خواهد بود و 
در خیلی از موارد مدیران ارش��د در اس��تفاده از این 
روش دلس��رد ش��ده و از ادامه کار منصرف می شوند. 
پ��س برنده این رقابت کس��ی خواهد بود که عالوه بر 
گذاش��تن وقت و تمرکز روی این روش، بتواند مسیر 
درس��تی در معرفی محص��والت و خدم��ات خود به 

مشتریان ارائه کند. 

نقش ابزارهای آنالین در جذب مشتریان

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 877 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: پیش��نهاد می کنیم یک صندوق 
بس��یار بزرگ و ج��ذاب ک��ه روی آن عن��وان »جعبه 
خالقیت« درج ش��ده است در مکانی از شرکت که همه 
آن را ببینن��د نصب کنید. کنار یا ب��االی صندوق یک 
وایت ب��رد و یک تابلوی اعالن��ات نصب کنید. روی تابلو 
به طور واضح بنویس��ید که همه کارمن��دان می توانند 
درباره بهبود فعالیت های شرکت اعم از ارتباط بخش ها، 

بازاریاب��ی و تبلیغ��ات، کیفی��ت محصوالت، س��اختار 
س��ازمانی، محصوالت جدید، ارتباط با مش��تریان یا هر 
نکته ای دیگ��ر در زمینه کاری خودش��ان یا واحدهای 
دیگ��ر یا کل س��ازمان، طرح ه��ای خود را ب��ا ذکر نام 
بنویس��ند و در صندوق بیندازند. بهترین طرح ها و ایده 
ها پاداش ویژه ای دریافت خواهند کرد. می توانید مبلغ 
پ��اداش را هم از پیش بنویس��ید. به ای��ن ترتیب افراد 
تشویق شوند ایده های خود را مکتوب و ارائه  کنند.  برای 
داوری ایده ها کمیته ای تش��کیل دهید  شامل خودتان، 

مدیران ارش��د، نماینده کارمندان و یک مشاور بیرونی. 
ه��ر ماه صن��دوق را باز کنید و ایده ه��ا را در قالب یک 
دفترچه بی��ن همه اعضای کمیته توزی��ع کرده و طی 
جلس��ه ای با رأی همه افراد بهترین ها را انتخاب کنید. 
تالش کنید دفترچه ایده ها را بین همه کارمندان توزیع 
کنید. برندها را معرفی کنید و جشن بگیرید و پاداش ها 
را س��ریع پرداخ��ت کنید. ایده ها را به اج��را درآورید و 
اجرایی شدن آنها را اعالم کنید. این کار را می توانید در 

ابتدای هرماه و در ادامه هر فصل انجام دهید.

جعبه خالقیت

پرسش: مدیر یک بنگاه بزرگ اقتصادی هستم و قصد دارم از تمام ظرفیت و توان فکری مجموعه ام در پیشبرد و توسعه 
بنگاه استفاده کنم، اما نمی دانم بهترین روش برای انجام این کار چیست. لطفا مرا راهنمایی کنید.  کلینیککسبوکار

عوامل موثر در بهبود شبکه  ارتباطات 
کسب وکار

یک ش��بکه ارتباطی تنها زمانی بازدهی و س��ودآوری 
کس��ب وکار ش��ما را افزایش می دهد که ب��ر پایه تأمین 

منافع متقابل تشکیل شود و ادامه پیدا کند. 
در دنیای کس��ب وکار، ساخت ارتباطات قوی یک هنر 
محس��وب می ش��ود. متأس��فانه اغلب مردم به ضرورت 
فراگی��ری ای��ن هنر واق��ف نیس��تند. آنها ب��دون هیچ 
پیش زمین��ه ای در رویدادهای بزرگ کس��ب وکار حضور 
می یابند و خودشان را به دیگران معرفی می کنند. گاهی 
ه��م هزاران کارت ویزیت چاپ و در هر موقعیتی، آنها را 
بین مردم پخ��ش می کنند. ذهنیت این افراد از برقراری 
رابطه، در یک جمله خالصه می ش��ود: »هر چه بیش��تر، 
بهتر.« این جمله اصال درس��ت نیس��ت. اگر می خواهید 
روابطی تأثیرگذار و مفید در حرفه خود داش��ته باش��ید، 

این نکات را به خاطر بسپارید: 
یک ارتباط عالی، بهتر از ۱۰۰ ارتباط فراموش شدنی 

است
اگر روی میز کارتان، یک رولودکس یا دفترچه آدرس 
و اس��امی افرادی را گذاش��ته باش��ید که هرگ��ز با آنها 
صحبت نمی کنید، درواقع این فهرست هیچ ارزشی برای 

کسب وکارتان ایجاد نمی کند. 
رابطه ای ارزشمند محس��وب می شود که بتوانید برای 
راهنمای��ی و مش��اوره، ارجاعات مش��تریان و معرفی به 
دیگران، روی آن حساب کنید. فردی که مطمئن هستید 
می توان��د به خوبی کار و فعالیت ش��ما را برای مخاطبان 
ش��رح ده��د و در س��طحی باالت��ر، او نی��ز ویژگی های 

شخصیتی نسبتا مشابهی با شما داشته باشد. 
اعمال افراد روابط را شکل می دهد نه وعده های 

آنها
هیچ ک��س به فردی اعتم��اد نمی کند که به حرف های 
خ��ود عمل نمی کن��د. ارزش رواب��ط، با اقدام��ات افراد 
مشخص می شود. هنگامی که دو نفر باهم توافق می کنند 
که با یکدیگر کار کنند و سپس وعده های شان را محقق 
می کنن��د، اعتم��اد ذاتی و مس��تحکمی بی��ن آنها خلق 

می شود. 
متأس��فانه اکث��ر م��ردم ت��الش می کنند روابط ش��ان 
را ب��ر اس��اس قول ها و وعده ه��ا پایه گ��ذاری کنند. آنها 
ارزش خودش��ان را برمبن��ای »چیزهایی که می گویند« 

می سنجند، نه دستاوردها و نتایج اقدامات شان. 
روابط مثبت، به حفاظت و پرورش نیاز دارند

ش��ما نمی توانید ماه ها یک نفر را نادیده بگیرید و بعد 
ناگهان به او مراجعه کنید و کمک بخواهید. 

س��اخت ارتباطات کس��ب وکار، به این معنی است که 
زم��ان بگذاری��د و به طور مرت��ب با این اف��راد در تماس 
باش��ید. به کارهایی که در دس��ت دارن��د توجه کنید و 
عالقه خود را به اهداف و آرزوهای آنها نشان دهید. شما 
بای��د بدانید که به ط��ور متقابل، چه چیزی به آنها کمک 

می کند. 
ارتباطات کس��ب وکار هم نوعی از روابط انسانی است. 
هیچ کس دوس��ت ندارد مورد سوءاس��تفاده قرار بگیرد. 
همه مردم می خواهند اطمینان حاصل کنند که این  یک 

معامله پایاپای است. 
بخشش شما باید بیش از دریافتی های تان باشد

در دنیای کس��ب وکار، کمک کردن به دیگران بازدهی 
فوق العاده ای دارد. 

هر بار که از کسی می خواهید قدمی برای شما بردارد، 
بای��د خودتان دو برابر به او خدمت کنید. بیش��تر مواقع 
مخاطب��ان ب��ه خدماتی که ش��ما ارائه می کنی��د نیازی 
ندارند، ولی در نظر گرفتن این موضوع نشان می دهد که 
شما برای روابط تان ارزش قائلید. به یاد داشته باشید که 
ب��ه قول های خود عمل کنید و خدماتی را که پیش��نهاد 
داده ای��د، حتما به مرحله اجرا درآوری��د. در این صورت 
مخاطب��ان خوش قول��ی و رفتار مثبت ش��ما را به ذهن 

می سپارند. 
ارزش ها را در اولویت اول و اعداد و ارقام را در 

اولویت دوم قرار دهید
بسیاری از افراد، بالفاصله پس از رابطه برقرار کردن با 

دیگران، محاسبه گر می شوند. 
آنه��ا می خواهند بدانند که با کم��ک این رابطه، چند 
س��فارش پ��روژه و چق��در درآمدزایی خواهند داش��ت، 
درنتیجه پیامی که به مخاطب ارس��ال می کنند، نشانگر 

توجه به منافع شخصی  است، نه ارزش این رابطه. 
بااین حال افرادی که بهترین ارتباطات کسب وکار را در 
کارنامه خود دارند، دقیقا عکس این روند عمل می کنند. 
آنها ثابت می کنند که این روابط، ارزش��ی بیشتر از اعداد 
و ارقام مالی دارد. درنتیجه به طور متقابل، اعضای شبکه 

نیز پیشنهاد های ارزشمندی به آنها ارائه می کنند.
شما با میزان انرژی  خود شناخته می شوید

اینک��ه در حال اداره یک کس��ب وکار هس��تید، صرفا 
ب��ه این معنی نیس��ت که نمی توانید یا نباید ش��خصیت 
دل نش��ینی داشته باش��ید. در حقیقت هر چه شخصیت 
دوست داش��تنی تری داش��ته باش��ید، افراد بیش��تری به 
ش��بکه ارتباطی شما جذب می ش��وند و کمک بیشتری 
دریافت می کنید. فرقی نمی کند چقدر مس��تعد باشید یا 
جریان درآمدی تان در چه س��طحی باشد. انرژی مثبت، 
ان��رژی مثبت را جذب می کند. اگ��ر می خواهید درهای 
فرصت های جدید همیشه به روی تان باز بماند، متواضع 
و مشتاق یادگیری باشید و تماس تان را با اعضای شبکه، 

حفظ کنید. 
پیشرفت کسب وکار مستلزم گذشت زمان است

گاهی ماه ها یا حتی س��ال ها طول می کش��د تا نتیجه 
تالش های ت��ان را ببینی��د. همچنین اگ��ر می خواهید از 
مزایای ارتباطات متقابل و پربازده بهره مند ش��وید، باید 

این روابط را پرورش دهید. 
ش��ما باید ی��اد بگیرید که صب��ر و پیگی��ری، یکی از 
فاکتورهای حیاتی پیشرفت کسب وکار است. هیچ رابطه 

ارزشمندی، یک شبه خلق نمی شود. 
INC/zoomit :منبع

حمیدرضا یعقوبی آوینی
کارشناس ارشد کسب وکار
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مسیر موفقیت

فروشنده کیست؟ 
به طور خالصه، فروشنده هر شخص حقوقی است که اقدام به 
فروش دارایی می کند. هنوز خیلی ها نمی دانند فروشنده به چه 

کسی گفته می شود. 
دو دیدگاه محکم برای این س��ؤال وج��ود دارد. دیدگاه اول: 
فروشنده کسی است که مهارت حرفه ای در فروش محصوالت 
داشته باشد و این کار را حرفه ای انجام دهد و صرفا برای فروش 
محصوالت استخدام شود. دیدگاه دوم: این دیدگاه می گوید که 
هرکسی که قرار است محصولی را به مشتری معرفی کند یا به 
فروش بگذارد فروش��نده اس��ت. مثال: افرادی که خود کارفرما 
هستند و فروش��نده ای در فروش��گاه خود ندارند، خودشان تا 
زمانی که محصوالت را به مش��تری معرفی می کنند فروشنده 
محسوب می ش��وند. نکته مهم این اس��ت که افرادی که خود 
کارفرما هستند و فروشنده ای ندارند خود را فروشنده نمی دانند 
و با همین فکر هم به محتوای کتاب ها در مورد فروش��ندگان 
توجه نمی کنند. در فروش��گاه های بس��یاری ع��الوه بر وجوده 
فروشندگانی که صرفا برای فروش بهتر استخدام  شده اند، خود 
مدیر فروش��گاه هم محصوالت را به مش��تری معرفی می کند. 
خب موضوع مهم این اس��ت زمانی مدیر فروشگاه در فروشگاه 
حضور داشته باشد مشتریان دوست دارند در مورد محصوالت 
از او )مدیر( س��ؤال کنند. در این مواقع هم متأس��فانه مدیران 
فروش��گاه نمی دانند که کار یک فروش��نده را انجام می دهند و 
انتظ��اری که مراجعه کنندگان از آنها دارند انتظاری اس��ت که 
از یک فروش��نده دارند. واقعیت این است که تعداد افرادی که 
فروش��نده هس��تند، اما خود را فقط مدیر تصور می کنند کم 
نیست. موضوع مهم این است که تمام مدیران خود را باید یک 
فروشنده تصور و سعی کنند تکنیک های فروشندگان موفق را 
یاد بگیرند تا درنهایت افزایش فروش داشته باشند. راضی نگه 
داشتن مشتری فعلی مهم است، وفادار کردنش مهم است، اما 
اینها »بدون توانایی مش��تری یابی« از هیچ کس یک فروشنده 
موفق نمی س��ازد. بازاریاب یا فروشنده حرفه ای کسی است که 
هنر و دانش کافی برای توفی��ق در بازارهای رقابتی و پیچیده 
ام��روزی دارد. فروش��ندگان موفق دارای تحصی��الت عالی یا 
آموزش های حرفه ای هستند که از طریق آن می توانند روابطی 
بلندمدت با مشتریان برقرار کنند و ضمن ارزیابی نیازهای آنان 
و سازماندهی تالش های شرکت برای حل مسئله های مشتری، 

در جهت تأمین نیازهای او بکوشند. 
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معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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