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یارانه بگیران انتخاب می کنند: بررسی حساب بانکی یا انصراف از دریافت یارانه؟

 مجوز مجلس به دولت
برای بررسی حساب های بانکی

ب��ا موافقت مجلس برای کاهش منابع یاران��ه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافت کننده یارانه، 
اکنون یارانه بگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنش های مالی آنها که عمدتا حس��اب های بانکی اس��ت چک 
شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند. 
به گزارش ایس��نا، کمیس��یون تلفیق مجلس بعد از بررسی الیحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش های 
مختلف به ویژه تبصره )۱۴( مربوط به هدفمندی یارانه ها قابل تامل اس��ت. در مهم ترین مصوبات مربوطه، تلفیق 
به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانه های نقدی تا ۲۳هزار میلیارد تومان که به معنای حذف...

تهران مال خودروهاست!
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دوگانه اشتغال-بنزین از الیحه سال آینده حذف می شود؟ 

بنزین یا شغل، مسئله این است! 

آیا مدرک تحصیلی ضامن موفقیت است؟ 
15 مهارتی که هر کارآفرین باید در 2018 کسب کند

بازاریابی موفق با ساخت پادکست
پرفروش ترین محصوالت جهان در تمام دوران ها

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ
32 داستان از برندها که نمی دانید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

دیزنی مدیر محتوای پیشین 
سامسونگ را به خدمت گرفت

4

فرصت امروز: گزارش خبرگزاری ها از بازار ارز در روز گذشته 
نشـان می دهد کـه افزایش تقاضا برای خریـد دالر و کاهش 

موجودی در بازار باعث نوسـان بسـیار زیاد قیمت 
دالر شده است؛ چنانچه در روزهای اخیر قیمت...

پرواز قیمت ارز در بازار

دالر کجا متوقف می شود؟ 

یادداشت
انضباط، نوشداروی 

اقتصاد ایران

ای��ران در ش��رایط فعل��ی به 
ب��ه طور  اقتصادی  اصالح��ات 
مب��رم نی��از دارد. دول��ت هم 
ب��ه تنهای��ی ق��ادر ب��ه انجام 
این اصالح��ات نیس��ت و کل 
حاکمی��ت یعنی ق��وه مجریه، 
مقننه و قضاییه باید با هم این 
اصالح��ات را در پی��ش بگیرند 
و اگ��ر ب��ه چنین ام��ر مهمی 
اهتم��ام نورزن��د، چالش ه��ای 
بزرگ��ی پیش روی ای��ران قرار 
خواهد گرف��ت. صرف وضعیت 
اقتص��اد مش��کل م��ردم ایران 
نیست بلکه تبعیض و نابرابری، 
بی عدالتی و فس��اد است که به 
ش��ده  منجر  مردم  نارضایت��ی 
است. با س��وق اقتصاد ایران به 
سمت و سوی انضباط می توان 
تا ح��دی به وضعی��ت بهتری 
رس��ید و البته نباید از نظر دور 
داشت که اصالحات اقتصادی و 
جراحی در اقتصاد بدون درد و 
خونریزی ممکن نیست و البته 
نباید با برخوردهای پوپولیستی 
داس��تان اصالحات اقتصادی را 
به انح��راف کش��اند. رویه های 
رادی��کال هیچ گاه ب��ه راه حل 

تنه��ا  و  نمی رس��ند 
2کشور را به عقب...

مهدی پازوکی
 کارشناس اقتصادی

حم��الت س��ایبری و س��رقت اطالع��ات مالی و 
خصوص��ی افراد و س��ازمان های مختل��ف، در صدر 
فهرست تهدیدات و خطرات احتمالی در سال جاری 

میالدی ۲۰۱۸ قرار گرفته اند.
 به گزارش وب س��ایت  scmagazineuk، یک 
موسسه تحقیقاتی تحت عنوان WEF به تازگی در 
زمینه تهدیدات و ریسک های جهانی گزارشی تهیه 
کرده و ارائه داده است که در این گزارش فهرستی از 
مشکالت و خطرات احتمالی و بالقوه ای که در جهان 
ممکن اس��ت رخ دهد و مردم کش��ورهای مختلفی 
را با دش��واری های بس��یاری روبه رو کند، به چش��م 

می خورد.
حمالت س��ایبری و س��رقت اطالعات خصوصی و 
مالی افراد و س��ازمان ها توس��ط مجرمان سایبری، 
هکرها و بدافزارها در صدر این فهرست قرار گرفته و 
جایگاه نخست خطرناک ترین مشکل و معضل جهان 

را به خود اختصاص داده است.
پس از حمالت سایبری، مشکالت زیست محیطی 
نظی��ر خشکس��الی و آلودگ��ی ه��وا، مهاجرت های 
اجباری گس��ترده و فجایع طبیع��ی همچون زمین 
ل��رزه و تجارت های غیرقانونی و نامش��روع همچون 
قاچ��اق اس��لحه و دارو، ب��ه ترتی��ب در جایگاه های 
دوم، س��وم، چهارم و پنجم ق��رار گرفته اند و عنوان 
بزرگ ترین معضالت پیش روی جهان  را از آن خود 

کرده اند.
ب��ا توج��ه ب��ه نتای��ج و یافته ه��ای تحقیق��ات و 
پژوهش های انجام ش��ده، میزان حمالت س��ایبری 
در س��ال جاری میالدی ۲۰۱۸ به اوج خود خواهد 

رس��ید؛ بنابراین تمامی شرکت های 
کوچ��ک و بزرگ در سراس��ر جهان 
موظ��ف خواهن��د ب��ود اقدام��ات و 
مقابل��ه  ب��رای  را  الزم  تمهی��دات 
با هک ش��دن اتخ��اذ کنن��د تا در 
براب��ر مجرم��ان س��ایبری، حمالت 
آنه��ا،  جبران ناپذی��ر  خس��ارات  و 
باشند  داشته  کمتری  آسیب پذیری 
و ضری��ب امنیت اطالع��ات خود و 
مش��تریان خود را ب��ه باالترین حد 

ممکن برسانند.
ب��ر اس��اس گزارش های منتش��ر 
شده، بدافزارها، باج افزارها و حمالت 
تهدیده��ای  جمل��ه  از   DDOS
امنیت��ی بودند که از س��ال ۲۰۱۶ 
کاربران فضای مجازی را در معرض 
خطر حمالت سایبری قرار داده اند و 
موجب لو رفتن اطالعات شخصی و 

محرمانه آنها شده است. طبق آمار، حمالت سایبری 
در س��ال ج��اری می��الدی ۲۰۱۷ نیز ب��ه اوج خود 
رسیده و حاال خبر اینکه قرار است در سال های آتی 
اوضاع از این که هس��ت هم نابسامان تر شود، بسیار 

نگران کننده به نظر می رسد.
در س��ال ج��اری می��الدی باج اف��زار، بداف��زار و 
ویروس ه��ای رایانه ای بس��یاری در سراس��ر جهان، 
اطالعات محرمانه، خصوص��ی و مالی میلیون ها نفر 
را به س��رقت بردند و میلیاردها دالر به شرکت های 
مربوط��ه و دولت ه��ا خس��ارت وارد کرده اند. حمله 
سایبری توسط بدافزار واناکرای )WannaCry( به 
طور قطع یکی از مهلک ترین حمالتی اس��ت که در 

طول سال های اخیر صورت گرفته است.
حمالتی که بدافزار واناکرای در س��ال گذشته به 
کشورها، سازمان ها و ش��رکت های بسیاری داشت، 
خسارات جبران ناپذیر بس��یاری را برای آنها برجای 
گذاش��ت. به تازگی نیز ویروس رایان��ه ای و بدافزار 
»خرگوش بد« س��ر و صدای بسیاری به راه انداخته 
اس��ت و به ش��رکت ها، بانک ها و موسسات کوچک 
و بزرگی در کش��ورهای مختلف به خصوص در اروپا 
حمله ک��رده و اطالعات محرمانه آنها را به س��رقت 

برده است.
البته بر اس��اس گزارشی که CNBC تهیه کرده 
بود، بزرگ ترین خطری که جهان را تهدید می کند، 
اس��تفاده از سالح های کش��تار جمعی خواهد بود و 
پس از آن، مشکالت زیست محیطی و فجایع طبیعی 
و سپس حمالت س��ایبری جزو بزرگ ترین خطرات 

احتمالی در جهان محسوب می شوند. 

حمالت سابیری؛ نخستین خطری که جهان را تهدید می کند

فهرستی از بزرگ ترین خطرهای جهان در سال 2018
از هم��ان ابتدای��ی ک��ه الیح��ه بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
منتش��ر ش��د یکی از موارد مورد انتقاد عموم مردم، که 
در ش��بکه های اجتماعی نمود پی��دا می کرد و همچنین 
کارشناسان اقتصادی این بود که دولت چرا برای کسانی 
ک��ه حداق��ل و حداکثر حق��وق و دس��تمزد را دریافت 
می کنند افزایش یکس��ان حقوق )۱۰درصد(، را در نظر 
گرفته اس��ت؟ موضوعی که ظاهراً م��ورد انتقاد مجلس 
هم بوده و در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه ای 
گذران��د که به موجب آن حق��وق حداقلی ها ۱۸درصد و 
حق��وق  حداکثری ها )از ۵ میلیون به باال(، افزایش نیابد؛ 
اقدامی که به نظر کارشناس��ان اقتصادی مثبت است هر 

چند نیاز به تغییراتی دارد. 
به گزارش ایسنا، سال گذشته به دنبال اتفاقاتی که پس 
از انتشار برخی فیش های حقوقی مدیران ارشد دولت افتاد، 
فضای کارشناس��ی اقتصادی اقدام به تحلیل و بررسی این 
موضوع کرد که از اساس پدیده ای مانند فیش های حقوقی 
چرا ش��کل گرفته است؟ و نکته دیگر اینکه چرا فیش های 
حقوقی که اغلب مبالغ چندان باالیی هم نداشتند، اینقدر 

واکنش عموم مردم را برانگیختند؟ 
کارشناس��ان با بررسی این موضوع به یک جواب واحد 
رس��یدند و آن اینک��ه »نظام دس��تمزد در ایران عادالنه 
نیست«. این موضوع را مقامات مسئول نیز تأیید کردند. 
علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد در یکی از سخنرانی های 
خود تأکید کرده بود که نظام دس��تمزد در کشور نه تنها 
عادالنه نیست، بلکه کارآمد هم نیست. کارآمدی به این 
معنا که مشوق انجام کار بهتر و باکیفیت باالتر نیست. 

هم��ان موقع ها بود ک��ه بحث ای��رادات وارد بر قانون 
مدیری��ت خدم��ات کش��وری مط��رح ش��د و اینکه چه 
منفذهایی در این قانون وجود دارد که هیچ تعادلی بین 
حداقل و حداکثر دس��تمزد لحاظ نشده است. در همان 
زم��ان دولت این نکته را مط��رح کرد که الیحه جدیدی 
در دس��ت تقریر دارد که در آن ای��رادات قانون مدیریت 
خدمات کش��وری برطرف ش��ده و منفذهای آن بس��ته 

خواهد شد. 
همچنین دولت قول داد برای بودجه س��ال های آینده 
الیحه بودجه را به نحوی تنظیم کند که نظام دس��تمزد 

در کشور به سمت عادالنه تر شدن پیش رود. 
علی رغ��م پیش بینی ها، تنظیم الیحه مدیریت خدمات 
کش��وری به درازا کشید و در عین حال در الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۶ تغییر خاصی مشاهده نشد. در الیحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ هم به همین منوال پیش رفت. با این حال 
واکن��ش عمومی نس��بت ب��ه بودجه س��ال ۱۳۹۷ مثل 

سال های قبل نبود. 
گرچه در س��ال های قبل نیز جزییات بودجه منتش��ر 
می ش��د، ولی امس��ال ریز جزییات بودجه در شبکه های 
اجتماع��ی م��ورد توجه قرار گرفته و دس��ت به دس��ت 

می چرخید. موضوعاتی مانند افزایش یکسان ۱۰درصدی 
حقوق )چه ب��رای حداقلی ها و چه ب��رای حداکثری ها( 
یک��ی از م��وارد اعتراضات عموم��ی بود؛ اینک��ه بر چه 
مبنای��ی دولت چه برای کس��انی که ۹۰۰ ه��زار تومان 
حقوق می گیرند و چه برای کسانی که ۷ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان )هفت برابر( و حتی بیشتر حقوق می گیرند، 
افزایش ۱۰درصدی حقوق را در نظر گرفته است. به این 
ترتیب به حقوق دس��ته اول کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و 
به حقوق دس��ته دوم نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان اضافه 

خواهد شد و این امر خود مولود نابرابری بیشتر است. 
م��وج واکنش ها و البت��ه درخواس��ت از مجلس برای 
»تغیی��ر بودجه ب��ه نفع مردم«، در نهای��ت منجر به آن 
شد که مجلس برای بخش هایی از بودجه از جمله بخش 
حقوق و دستمزد متفاوت از آنچه در الیحه دولت آمده، 

تصمیم گیری کند. 
 در آخری��ن تصمیم گی��ری بنا بر مصوبه کمیس��یون 
تلفیق، میزان افزایش حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت 
برای س��ال آینده بی��ن ۱۰ تا ۱۸درصد ب��ه تناوب و بر 
اساس میزان دریافتی س��ال۱۳۹۶ به تصویب رسید که 
بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را دربر می گیرد. 
بر اس��اس این مصوبه که پس از بررسی و تصویب در 
صحن مجلس، مس��تلزم تأیید شورای نگهبان نیز است: 
می��زان دریافت��ی بین ۱.۵ ت��ا ۲میلیون توم��ان معادل 
۱۸درصد، میزان دریافتی بی��ن ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان 
معادل ۱۷درصد، میزان دریافت��ی بین ۲.۵ تا ۳میلیون 
توم��ان معادل ۱۶درصد، می��زان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ 
میلیون تومان معادل ۱۵درصد، میزان دریافتی بین ۳.۵ 

تا ۴میلیون تومان معادل ۱۴درصد خواهد بود. 
همچنی��ن میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان 
معادل ۱۳درصد، میزان دریافت��ی بین ۴.۵ تا ۵میلیون 
توم��ان مع��ادل ۱۲درصد رش��د خواهد ک��رد و افرادی 
که باالت��ر از ۵میلیون تومان حقوق می گیرند مش��مول 

افزایش حقوق نخواهند بود. 
در همین زمینه عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده مجلس 
در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: نظر کمیسیون تلفیق بر 
این بوده اس��ت افرادی که باالی ۵ میلیون تومان حقوق 
می گیرن��د، افزایش حقوقی نداش��ته باش��ند. البته این 
موضوع درباره جانبازان و ایثارگران صدق نمی کند چون 
حقوقی که این افراد می گیرند، عمدتا ش��امل هزینه های 
مرب��وط به مراقبت و درمان آنها هم می ش��ود، در نتیجه 
اصالح��ات مربوط به اس��تثنائات این م��وارد نیز در این 

بحث لحاظ شده است. 
وی البته تأکید کرد: هنوز هیچ موردی قطعی نیس��ت 
و مصوبات کمیسیون تلفیق باید به صحن علنی مجلس 

بیاید تا درباره آن تصمیم گیری شود. 
در این زمینه مه��دی پازوکی، اقتصاددان درگفت وگو 

با ایس��نا، بیان کرد: من معتقدم گرچه تصمیمات خوبی 
برای حداقل بگیرها گرفته ش��ده اس��ت، ولی بهتر است 
حق��وق هم��ان حداقلی ها تا ۲۰ درص��د و در عین حال 
حقوق حداکثری ها )۵ میلیون تا ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان(، حدود ۵ درصد افزایش یابد و کسانی که بیش از 
۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند، از افزایش 

حقوق برخوردار نشوند. 
پازوکی همچنین یکی از نقایص نظام حقوق و دستمزد 
را امکان برخی برای باال بردن پاداش بازنشس��تگی خود 
می دان��د و می گوی��د در ای��ن زمینه باید اق��دام مؤثری 

صورت بگیرد. 
همچنان که در س��ال های گذشته با مسئله عدم رغبت 
برخ��ی مدی��ران به بازنشس��تگی روبه رو ش��ده بودیم و 
بس��یاری به این دلیل که می توانس��تند ب��ا باقی ماندن 
در نظام اداری دس��تگاه های اجرایی در نهایت از مزایا و 
پاداش بیشتری برخوردار باشند، تمایلی برای بازنشسته 
شدن نشان نمی دادند، این در حالی است که ما در ایران 

با مسئله بحران بیکاری نیروی کار روبه رو هستیم. 
البته هفته گذش��ته کمیس��یون تلفیق ب��رای پاداش 
کارکنان س��قف ح��دود ۲۵۰ میلیون توم��ان را در نظر 
گرفت ک��ه اگر در صحن رأی بی��اورد می تواند تا حدی 

حالل این مشکل باشد. 
پازوکی همچنین این انتقاد را هم مطرح کرد که علی رغم 
تالش برای پلکانی کردن حقوق و دستمزد، ولی همچنان 
برخی مش��کالت مربوط به نظام حقوق و دس��تمزد برقرار 
اس��ت. مثاًل چرا از اساس باید سیس��تمی برقرار باشد که 
عده ای بیش از حداکثر حقوق بگیرند؟ مثاًل اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه که با هیأت امنایی شدن دانشگاه ها از این 
امکان برخوردار شده اند و همچنین کارکنان قوه قضاییه که 
۵۰ درصد حقوق بیشتری نسبت به کارکنان هم سطح خود 

در دولت می گیرند. 
در این زمینه یوس��فیان مال چنین می گوید: نمی توان 
پول��ی را که مث��اًل به اعض��ای هیأت علمی دانش��گاه ها 
پرداخت می ش��د پس گرفت ولی به هر حال می توان با 
عدم افزایش دس��تمزد آنها که کمیسیون تلفیق تصویب 
کرده اس��ت کمک کرد که دستمزد آنها در همان حدی 

که هست فعاًل باقی بماند. 
او در زمین��ه حق��وق قوه قضاییه نی��ز چنین می گوید 
ک��ه نظر بر این اس��ت که باید برخ��ی قضات از حدی از 
حقوق و دس��تمزد بهره مند باش��ند ک��ه بتوانند قضاوت 
صحیح و عادالنه انجام دهند. در نتیجه در زمینه حقوق 
و دس��تمزد قضات از نظر مجل��س باید این تفاوت وجود 

داشته باشد. 
البته این س��خنان در حالی مطرح می شود که پیش تر 
نیز ضرورت باال بودن دس��تمزد برخی مشاغل به منظور 
کاهش احتمال خطا از سوی آنها بارها مطرح شده بود. 

افزایش پلکانی حقوق گامی به سوی برقراری عدالت در نظام دستمزد

آیا مجلس بودجه را به نفع مردم تغییر می دهد؟ 



گزارش شاخص های حوزه های علوم 
و فناوری در س��ال ۲۰۱۸ در مقایسه 
با وضعی��ت قدرت ه��ای علمی جهان، 
نش��ان می دهد که ایران در س��ال های 
 ،)۱۳۹۵(  ۲۰۱۶ ت��ا   )۱۳۸۵(  ۲۰۰۶
پنجمین رشد س��االنه سریع جهان را 
در تولی��د مقاالت علمی کس��ب کرده 
اس��ت. بنیاد ملی عل��وم ایاالت متحده 
)NSF( ک��ه باالترین نه��اد علمی در 

آمریکاس��ت، به تازگی آخرین نسخه از 
گزارش ش��اخص های عل��وم و فناوری 
ای��ن کش��ور را منتش��ر کرده اس��ت. 
پژوهش��گران NSF ب��ا تحلی��ل بانک 
اطالعاتی »اس��کوپوس-الزه ویر« تعداد 
و کیفیت مقاالت علمی منتشرشده در 
حوزه های مختلف را ارزیابی کرده اند تا 
به تصویری دقیق از وضعیت علمی این 
کشور در مقایس��ه با دیگر قدرت های 

علمی جهان دست یابند.
ازجمل��ه  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
مهم تری��ن بنده��ای این گ��زارش هزار 
صفح��ه ای ای��ن اس��ت که چی��ن برای 
نخستین بار توانس��ت در تعداد مقاالت 
علمی منتشرشده از ایاالت متحده پیشی 
بگیرد و در جایگاه نخس��ت پرمقاله ترین 
کش��ورهای جهان قرار بگی��رد. در این 
 ب��ازه زمان��ی، س��هم ایاالت متح��ده از
 ۲۴,۴ درص��د ب��ه ۱۷,۸ درصد کاهش 
یافته و س��هم چی��ن از ۱۲,۱ درصد به 

۱۸,۶ درصد افزایش یافته است.
همچنی��ن در ای��ن بازه زمان��ی، قاره 
آسیا شاهد بیش��ترین افزایش در تعداد 
مق��االت علمی داوری ش��ده اس��ت. در 
ج��دول مربوطه، کش��ورهایی فهرس��ت 
ش��ده است که رش��د علمی آنها در بازه 
زمانی مشخص ش��ده، بیشتر از ۸ درصد 
اس��ت. همان طور ک��ه می بینید، در این 

فهرست فقط دو کش��ور از ۱۹ کشوری 
ک��ه بی��ش از یک درصد مق��االت علمی 
جهان را تولید می کنند، نرخ رشد باالی 
۱۰درصد دارند؛ هن��د با ۱۱,۱ درصد و 

ایران با ۱۵,۱ درصد.
گفتنی است ش��تاب علمی زیاد ایران 
در س��ال های دهه ۸۰ شمس��ی هرچند 
ب��ه افزای��ش بی س��ابقه تع��داد مقاالت 
منتشرش��ده در نش��ریات علم��ی منجر 
ش��د، ام��ا کیفی��ت علمی ای��ن مقاالت 
نتوانس��ت افزای��ش متناس��بی را تجربه 
کند و بسیاری از آنها با ارجاع های بسیار 
پایین��ی روبه رو ش��دند. طی س��ال های 
اخی��ر، سیاس��ت گذاران عل��م و فناوری 
کش��ور تالش کرده اند تا ب��ا افزایش بار 
علمی مق��االت، ش��اخص های کیفی را 
بهبود ببخش��ند که حضور پژوهشگران 
داخلی در جمع پرارجاع ترین دانشمندان 
جهان، حاصل همین تغییر راهبرد است.

چین از آمریکا جلو زد، ایران از خاورمیانه

آخرین آمار رشد علمی کشورهای جهان: اندونزی اول، ایران پنجم

براس��اس مصوبه کمیس��یون 
تلفی��ق بودجه، س��قف معافیت 
مالیاتی کارمندان افزایش یافت.
به گزارش خبرآنالین، براساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس 
مربوط به تبصره ۶ الیحه بودجه 
س��ال آین��ده، س��قف معافیت 
مالیات��ی موضوع ماده ۸۴ قانون 
مصوب  مس��تقیم  مالیات ه��ای 
۶۶,۱۲,۴ و اصالح��ات بع��دی 
آن در سال ۱۳۹۷ ساالنه مبلغ 
۲۷ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
تعیی��ن می ش��ود. ن��رخ مالیات 
ب��ر کل درآم��د کارکنان دولتی 
و غی��ر دولتی اع��م از حقوق و 
مزای��ای فوق الع��اده و کارانه و 
غیرمازاد بر مبلغ مذکور تا س��ه 
برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
۱۰درص��د و نس��بت ب��ه مازاد 
۳ براب��ر تا ۴ برابر آن مش��مول 
مالی��ات س��االنه ۱۵ درص��د و 

نسبت به مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر 
 ۲۵ درص��د و نس��بت ب��ه مازاد 
تعیی��ن  درص��د   ۳۵ براب��ر   ۶
می شود. میزان معافیت مالیاتی 
اش��خاص موض��وع م��واد ۵۷ و 
۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم 
ساالنه مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ 

هزار توان تعیین می شود.
بند »ب« الیحه بودجه س��ال 
آینده نیز براساس نظر کمیسیون 
تلفیق بودجه حذف ش��د. دولت 
در الیحه بودجه پیش��نهاد داده 
بود مدت اجرای آزمایشی قانون 
مالیات بر ارزش اف��زوده تا زمان 
تصوی��ب قانون جدید در س��ال 

۱۳۹۷ تمدید شود.
مصوبه  براس��اس  همچنی��ن 
کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از 
طریق شرکت های آبفای شهری 
سراس��ر کش��ور مکل��ف اس��ت 
عالوه بر دریاف��ت نرخ آب بهای 

ش��هری، به ازای هر مترمکعب 
مبل��غ  آب ش��رب،   ف��روش 
آب  مش��ترکان  از  توم��ان   ۱۵
دریاف��ت و به خزان��ه داری کل 
کش��ور واریز کن��د.۱۰۰ درصد 
وج��وه دریافت��ی تا س��قف ۷۵ 
میلیارد تومان از محل حس��اب 
مذک��ور در ردی��ف معی��ن در 
بودجه شرکت مزبور صرفا برای 
و  روس��تایی  شرب  آب رس��انی 

عشایری اختصاص می یابد.
برای  مذکور  اعتبار  ۲۰درصد 
آب رس��انی ش��رب عش��ایری و 
ش��رب  آب رس��انی  ۹۰درص��د 
ش��اخص  براس��اس  روس��تایی 
جمعی��ت و کمبود آب ش��رب 
س��الم بین اس��تان های کش��ور 
در مقاط��ع س��ه ماهه از طریق 
شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور توزیع می شود تا پس از 
مبادله موافقت نامه بین سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان ها 
و ش��رکت های آب و فاض��الب 
روس��تایی اس��تان ها یا سازمان 
امور عش��ایر ایران هزینه شود. 
وجوه فوق مش��مول مالیات به 

نرخ صفر است.
براس��اس مصوبه کمیس��یون 
تلفیق، عوارض موض��وع ماده ۵ 
قان��ون حمای��ت از صنعت برق 
کش��ور به می��زان ۸ درصد مبلغ 
 برق مصرفی در سقف یک هزار و 
۲۸۰ میلیارد تومان تعیین می شود 
تا پ��س از مبادل��ه موافقت نامه با 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و 
تخصیص آن توس��ط این سازمان 
برای موارد مطروحه در قانون فوق 
صرف شود. مشترکین روستایی و 
چاه های کشاورزی از شمول حکم 

این بند معاف هستند.
مصوبه  براس��اس  همچنی��ن 
مطاب��ق  تلفی��ق،  کمیس��یون 

م��اده ۱۲ قان��ون الح��اق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخش��ی از 
مق��ررات مالی دولت، به هر یک 
از وزارتخانه ه��ای نفت و نیرو از 
طریق شرکت های تابعه ذی ربط 
اجازه داده می شود ماهانه از هر 
واحد مسکونی مش��ترکین گاز 
مبل��غ ۲۰۰ تومان و از هر واحد 
مسکونی مش��ترکین برق مبلغ 
۱۰۰ توم��ان اخذ و به حس��اب 
درآمد عمومی ن��زد خزانه داری 
کل کش��ور واری��ز کن��د. برای 
مشترکین روستایی، مبالغ فوق 

معادل ۱۰ درصد خواهد بود.
براس��اس مصوبه کمیس��یون 
تلفیق، هر گون��ه افزایش قانون 
بهای آب، برق و گاز مصرفی در 
بخش های خانگی، کش��اورزی، 
صنعت��ی و خدمات��ی فق��ط با 
مصوبه هیات وزیران امکان پذیر 

است. 

جزییات تصمیم مجلس درباره مالیات کارکنان دولت در سال آینده نشان می دهد

افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان

گزارش2

آب

خشکسالی ۹۷ بدتر از امسال است
روایت وزیر نیرو از بزرگ ترین 
خشکسالی ۵۰ سال اخیر ایران

 فرص�ت ام�روز: به گفت��ه وزیر نی��رو، ایران طی
۵۰ س��ال اخی��ر دو درج��ه گرم تر ش��ده و در کنار 
افزایش ۵۰ میلیونی جمعی��ت، ۵.۴ میلی متر در این 
 مدت تبخیر و تعرق افزایش��ی داش��ته و هر سال نیز
۱.۱ میلی مت��ر کاه��ش ب��ارش داش��ته  اس��ت. رضا 
اردکانیان شنبه ش��ب در برنامه »ن��گاه یک« با بیان 
اینکه ما باید به یک س��ازگاری با اقلیم رو بیاوریم و 
به جای س��تاد مقابله با خشکس��الی، ستاد سازگاری 
با خشکس��الی تشکیل دهیم، اعالم کرد که سال ۹۷ 
خش��ک تر از امسال و خش��ک ترین سال در ۴۷ سال 
اخیر خواهد بود. به گفته اردکانیان، مقایسه وضعیت 
حاضر با وضعیت گذش��ته نش��ان می دهد استفاده از 
کلمه بح��ران برای توصیف وضعی��ت کنونی آب در 

کشور چندان پربیراه نیست.
او با اشاره به اینکه در منطقه فالت مرکزی نیز در 
۵۰ س��ال اخیر، خشک ترین سال را تجربه می کنیم، 
ادامه داد: خشکی و نیمه خشکی جزو شرایط اقلیمی 
ماس��ت. ما باید با این سازگار ش��ویم تا روند توسعه 
کش��ور را حفظ کنیم و به رشد ۸ درصد برسیم، لذا 

باید توسعه آب محور داشته باشیم.
به گفته اردکانیان، هم اکنون بیش از ۴۶ هزار سد 
بزرگ در دنیا در دست بهره برداری است که نیمی از 
آنها در کشور چین است، ولی تعداد قابل مالحظه ای 
از این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و 
کش��ورها در زمانی خاص منابع خود را برای ساخت 

سدها اختصاص داده اند.
وزیر نیرو معتقد اس��ت اگر دریاچ��ه ارومیه دچار 
مش��کل شده، به دلیلی مجموعه ای از عوامل بوده نه 
فقط سدس��ازی، بلکه بر اثر برداشت بی رویه از منابع 
آب، فقدان طرح آمایش سرزمین و جمعی از اقدامات 

و رفتارهای نادرست در حوضه بوده است.
همچنی��ن بررس��ی ها نش��ان می ده��د ارتفاع کل 
ریزش های جوی از ابتدای مهر تا پایان دی ماه، یعنی 
چهار ماه نخس��ت س��ال آبی جاری، ۳۹,۵ میلی متر 
گزارش شده که نسبت به میانگین بلند مدت )۹۹,۲ 
میلی متر(، ۶۰ درصد کاهش یافته اس��ت. به گزارش 
ایرن��ا، بارندگی ه��ای چهار ماه اخیر نس��بت به دوره 
مشابه سال آبی گذش��ته که ۵۵,۳ میلی متر بود نیز 
۲۸,۶ درصد کاهش داش��ته است. بر اساس آمارهای 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش ها در 
چهار ماه نخست س��ال آبی جاری، ۶۵میلیارد و ۹۷ 

میلیون مترمکعب گزارش شده است. 
گفتنی است س��ال آبی از ابتدایی مهرماه هر سال 
آغاز می شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می یابد. 
ب��ه طور کلی، ایران دارای ش��ش حوضه آبریز اصلی 
است که این حوضه ها شامل »دریای خزر«، »خلیج 
ف��ارس و دریای عمان«، »دریاچ��ه ارومیه«، »فالت 
مرکزی«، »مرزی شرق« و »قره قوم« است. بارش ها 
امس��ال نسبت به سال آبی گذشته در همه حوضه ها 
کاهش یافته و نسبت این کاهش ها از ۲,۴ درصد در 
حوضه دریای خزر ت��ا ۷۲,۳ درصد در حوضه مرزی 

شرق در نوسان است.
بیشترین کاهش بارندگی ها مربوط به حوضه مرزی 
شرق است که با ۱,۳ میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره 
مشابه پارس��ال که ۴,۷ میلی متر بود، ۷۲,۳درصد و 
نسبت به متوسط دراز مدت که ۳۰,۹ میلی متر بود، 
۹۵,۸درصد کاهش داش��ت. بع��د از حوضه »مرزی 
شرق«، حوضه آبریز »فالت مرکزی« با بیشترین افت 
بارش روبه رو شد که با ۱۲,۸ میلی متر ارتفاع، نسبت 
به پارس��ال که ۲۹,۵ میلی متر ب��ود، ۵۶,۳ درصد و 
نس��بت به متوسط درازمدت که ۵۹,۴ میلی متر بود، 

۷۸,۵ درصد کاهش یافت.
»خلی��ج ف��ارس و دری��ای عم��ان« نی��ز از دیگر 
حوضه هایی اس��ت که در س��ال آبی امس��ال شاهد 
بارش های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای 
س��ال آبی ۹۷-۹۶ تا پایان دی م��اه، ارتفاع بارش ها 
در این حوضه آبریز ۵۲,۷میلی متر گزارش ش��د که 
نسبت به سال آبی قبل از آن که ۷۷,۱ میلی متر بود، 
۳۳۴,۶ درصد و نس��بت به میانگی��ن دراز مدت که 

۱۶۴,۸ میلی متر بود، ۶۸درصد کاهش یافت.
حوض��ه آبری��ز »دریاچ��ه ارومی��ه« از نظر کاهش 
بارندگی ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 
۹۴,۸ میلی متر گزارش ش��د که نسبت به سال آبی 
قب��ل از آن که ۱۱۰,۱میلی مت��ر بود، ۱۳,۹ درصد و 
نس��بت به متوسط ۴۹ ساله نیز که ۱۲۵,۵ میلی متر 
ب��ود، ۲۴,۵ درصد افت کرد. حوضه آبریز »قره قوم« 
نی��ز تاکنون ش��اهد کاهش بارندگی بوده اس��ت؛ به 
این ش��کل که ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز 
تاکنون ۱۶,۳ میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه 
پارسال که ۱۸,۲ میلی متر بود، ۱۰,۴ درصد و نسبت 
به متوس��ط ۴۹ سال گذشته که ۶۳,۳ میلی متر بود، 

۷۴,۲درصد کاهش داشته است. 
کمتری��ن کاه��ش می��زان بارندگی ه��ا تاکن��ون 
ب��ه حوض��ه »دری��ای خ��زر« اختص��اص دارد؛ این 
 حوض��ه آبری��ز از ابتدای س��ال آبی ج��اری تاکنون
 ۱۴۴,۸ میلی متر بارندگی داش��ته که نس��بت به دوره 
مش��ابه پارس��ال که ۱۴۸,۳ میلی متر ب��ود، ۲,۴درصد 
کاهش داشته است؛ عالوه بر این بارندگی در این حوضه 
آبریز نس��بت به متوسط ۴۹ سال گذشته که ۱۹۶,۳ 

میلی متر بود، ۱۴,۵درصد کاهش داشته است. 

یادداشت

انضباط، نوشداروی اقتصاد ایران

ایران در ش��رایط فعلی به اصالحات اقتصادی به طور 
مب��رم نیاز دارد. دولت هم به تنهای��ی قادر به انجام این 
اصالحات نیست و کل حاکمیت یعنی قوه مجریه، مقننه 
و قضایی��ه باید با هم این اصالحات را در پیش بگیرند و 
اگر به چنین امر مهمی اهتمام نورزند، چالش های بزرگی 
پی��ش روی ایران ق��رار خواهد گرف��ت. صرف وضعیت 
اقتصاد مشکل مردم ایران نیست بلکه تبعیض و نابرابری، 
بی عدالتی و فساد است که به نارضایتی مردم منجر شده 
اس��ت. با سوق اقتصاد ایران به س��مت و سوی انضباط 
می توان تا حدی به وضعیت بهتری رس��ید و البته نباید 
از نظر دور داش��ت که اصالحات اقتصادی و جراحی در 
اقتصاد بدون درد و خونریزی ممکن نیست و البته نباید 
با برخوردهای پوپولیستی داستان اصالحات اقتصادی را 

به انحراف کشاند.
رویه های رادی��کال هیچ گاه به راه حل نمی رس��ند و 
تنها کشور را به عقب می کش��انند. در زمینه اصالحات 
اقتصادی نمی توان با اتکا به این رویه ها به جایی رسید، 
بلک��ه برخورده��ای کارشناس��ی و علمی با مش��کالت 
اقتصادی اس��ت که می تواند به بهب��ود وضعیت اقتصاد 
کم��ک کند. اکنون دو نمونه ب��ارز از اصالح اقتصادی و 

اتکای به رویه های رادیکال در جهان وجود دارد.
 کره شمالی که تحت سلطه دیدگاه های رادیکال دنبال 
می شود امروز از عقب مانده ترین کشورهای جهان است 
اما کره جنوبی به دلیل در پیش گرفتن رویه ای متفاوت 
از ۱۵ اقتصاد برتر جهان اس��ت و بسیاری از شرکت های 
بین المللی در این کشور فعالیت می کنند. این پیشرفت 
تنها مربوط به بحث حکمرانی خوب است؛ حکمرانی که 

تعادل بخش های مختلف اقتصاد را در نظر می گیرد.
در الیحه بودجه ای ک��ه دولت به مجلس ارجاع داده، 
قیمت بنزین افزایش یافته است. براساس گزارش بانک 
مرکزی در چهار سال گذشته به طور متوسط در هر سال 
۱۰ درصد تورم داش��تیم و این یعنی در چهارس��ال به 
۴۰ درصد تورم رس��یدیم و این در حالی اس��ت که نرخ 
بنزین در این چهار سال به این میزان افزایش پیدا نکرده 
است. اگر تورم صفر بود بدون تردید هیچ طرفدار تحول 
تدریجی ب��ه افزایش نرخ بنزین حکم نمی داد اما اکنون 
نرخ بنزین با تورم و دیگر جوارح اقتصاد همخوانی ندارد. 
امروز بنزین از آب ارزان تر اس��ت و نرخ آن متناس��ب با 
تورم تعدیل نشده اس��ت. این در حالی است که قیمت 
ارز از ۳۷۰۰ تومان از شهریورماه تا ۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
در دی ماه رس��یده، اما قیمت بنزین تغییر نکرده است. 
نکته جالب تر که ت��الش دولت برای گران کردن بنزین 
عملی به زیان طبقه آسیب پذیر جامعه قلمداد می شود. 
س��وال من این است که چه کس��انی از بنزین استفاده 
می کنند؟ توس��عه حمل و نقل عمومی، خطوط مترو و 
اتوبوسرانی در کالنشهرهایی مثل کرج، تهران و مشهد به 
نفع ثروتمندان است یا طبقه آسیب پذیر؟ مخالفت ما با 
گران کردن بنزین به بهانه زیان طبقه آسیب پذیر ناشی 
از تفکر اقتصادی اشتباهی است که نتیجه ای جز عقبگرد 

نخواهد داشت.
یکی از شعارهای همیش��گی در اقتصاد ایران کاهش 
وابس��تگی به نفت اس��ت. دولت تالش ک��رده در الیحه 
بودجه سال ۹۷ وابستگی کشور را کمتر کند. وابستگی 
بودجه در س��ال ۹۶ به نفت ۱۱۴ ه��زار میلیارد تومان 
بوده اس��ت. این مبلغ در بودجه سال آینده به ۱۰۱ هزار 
میلیارد تومان رسیده است یعنی ۱۳هزار میلیارد تومان 
کاهش وابس��تگی اقتصاد به نفت و البته این اقدام جای 
تش��کر دارد. منبع دیگر درآمدهای دولت مالیات است 
 که از رقم وابس��تگی به آن در الیحه بودجه س��ال ۹۷، 
۱۲۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که در سال 
ج��اری ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. اکنون با این 
میزان از افزایش درآمدها دولت با هزینه های بی شماری 
ه��م رو به رو اس��ت. هزینه های مربوط ب��ه صندوق های 
کشوری و لشکری ۶۰ هزار میلیارد تومان است و حقوق 
کارکنان دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می برد که 
البته همه اینها مشتی از خروار است. از سوی دیگر دولت 
مجبور است براساس طرحی برای هدفمندی یارانه ها به 
مردمی که بخش��ی از آنها به واقع نیازی به یارانه ندارند، 
۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه بدهد درحالی که یارانه صرفا 
باید به س��ه دهک پایین درآمدی جامعه اختصاص پیدا 
کند و افرادی که تحت پوشش سازمان های حمایتی مثل 
کمیته امداد و بهزیس��تی قرار گرفته اند. در حال حاضر 
باالی ۹۶ درصد از مردم ایران یارانه می گیرند درحالی که 
س��ه دهک پایین درآمدی کشورمان ۲۴ میلیون نفر از 
مردم را دربر می گیرد و ۸,۵ میلیون نفر از این جمعیت 
تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار گرفته اند. اکنون 
س��وال این اس��ت که در کجای دنی��ا دولت ها به بخش 
بزرگ��ی از مردم یارانه نقدی می دهن��د درحالی که امور 
زیرساختی و طرح های عمرانی به جریان نیفتاده است؟ 
چرا فرام��وش کردیم پخش پول ب��ه معنی هدفمندی 

یارانه ها نیست؟
بنابراین تکه گم شده پازل بزرگ اقتصاد ایران انضباطی 
اس��ت که ماحصل فقدان آن چیزی جز توسعه تبعیض و 
فساد نیست. به طور حتم با تکیه بر برخوردهای علمی و 
کارشناسی در مواجهه با اقداماتی چون حذف یارانه بگیران 
یا گران کردن بنزین اس��ت که می توان به توسعه یافتگی 
رس��ید نه اتکا به دیدگاه های مردم گرایانه ای که به جای 

منافع ملی، به نقطه ای دیگر چشم دوخته است.
منبع: اتاق تهران 
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مهدی پازوکی
 کارشناس اقتصادی

 رتبه
 رشد 
علمی

 رتبه
تولید علم

 ۲۰۰۶ کشور
)۱۳۸۵(

 ۲۰۱۶ 
)۱۳۹۵(

میانگین 
 تغییرات ساالنه 

)درصد(

سهم جهانی 
 ۲۰۱۶ 
)درصد(

۶۱۹۷,۷۲۹۲۸,۷۰,۳اندونزی۱۴۱

۳,۲۳۰۲۰,۳۳۲۲۰,۲۰,۹مالزی۲۲۱

عربستان ۳۳۸
سعودی

۱,۸۹۸۹,۲۳۲۱۷,۱۰,۴

۱,۳۶۸۶,۱۲۰۱۶,۲۰,۳کلمبیا۴۴۷

۱۰,۰۷۳۴۰,۹۷۴۱۵,۱۱,۸ایران۵۱۵

۱,۲۸۸۴,۴۴۷۱۳,۵۰,۲الجزایر۶۵۰

۲,۸۰۹۹,۱۸۱۱۲,۶۰,۴پاکستان۷۳۹

۳,۵۲۳۱۰,۱۹۴۱۱,۲۰,۴رومانی۸۳۶

۳۸,۵۹۰۱۱۰,۳۲۰۱۱,۱۴,۸هند۹۳

۳,۹۵۸۱۰,۸۰۷۱۰,۶۰,۵مصر۱۰۳۲

۱,۹۸۰۵,۲۶۶۱۰,۳۰,۲تونس۱۱۴۹

۱۸۹,۷۶۰۴۲۶,۱۶۵۸,۴۱۸,۶چین۱۲۱

۴,۲۷۰۹,۵۸۱۸,۴۰,۴تایلند۱۳۳۷

۳,۱۲۲۶,۷۴۶۸۰,۳شیلی۱۴۴۵

 مقایسه تولیدات علمی کشورهای مختلف در همه حوزه های علوم و مهندسی 
بین سال های 2۰۰۶ )۱۳۸۵( و 2۰۱۶ )۱۳۹۵(

 ۲۰۰۶ کشوررتبه
)۱۳۸۵(

 ۲۰۱۶ 
)۱۳۹۵(

میانگین 
 تغییرات ساالنه 

)درصد(

سهم جهانی 
 در سال ۲۰۱۶ 

)درصد(

-۱,۵۶۷,۴۲۲۲,۲۹۵,۶۰۸۳,۹جهان-

۱۸۹,۷۶۰۴۲۶,۱۶۵۸,۴۱۸,۶چین۱

۳۸۳,۱۱۵۴۰۸,۹۸۵۰,۷۱۷,۸ایاالت متحده۲

۳۸,۵۹۰۱۱۰,۳۲۰۱۱,۱۴,۸هند۳

۸۴,۴۳۴۱۰۳,۱۲۲۲۴,۵آلمان۴

۸۸,۰۶۱۹۷,۵۲۷۱۴,۳انگلیس۵

۱,۳۴,۲-۱۱۰,۵۰۳۹۶,۵۳۶ژاپن۶

۶۲,۴۴۸۶۹,۴۳۱۱,۱۳فرانسه۷

۵۰,۱۵۹۶۹,۱۲۵۳,۳۳ایتالیا۸

۳۶,۷۴۷۶۳,۰۶۳۵,۵۲,۸کره جنوبی۹

۲۹,۳۶۹۵۹,۱۳۴۷,۲۲,۶روسیه۱۰

۴۹,۲۵۹۵۷,۳۵۶۱,۵۲,۵کانادا۱۱

۲۸,۱۶۰۵۳,۶۰۷۶,۶۲,۳برزیل۱۲

۳۹,۲۷۱۵۲,۸۲۱۳۲,۳اسپانیا۱۳

۳۳,۱۰۰۵۱,۰۶۸۴,۴۲,۲استرالیا۱۴

۱۰,۰۷۳۴۰,۹۷۴۱۵,۱۱,۸ایران۱۵

۱۹,۵۴۷۳۳,۹۰۲۵,۷۱,۵ترکیه۱۶

۱۱,۰۴۰۱۱,۸۹۳۰,۷۰,۵رژیم صهیونیستی۲۹

۳,۹۵۸۱۰,۸۰۷۱۰,۶۰,۵مصر۳۲

۱,۸۹۸۹,۲۳۲۱۷,۱۰,۴عربستان سعودی۳۸

۲,۸۰۹۹,۱۸۱۱۲,۶۰,۴پاکستان۳۹
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با موافقت مجلس ب��رای کاهش منابع 
یاران��ه نقدی و در نهای��ت حذف بیش از 
۳۰ میلی��ون دریافت کننده یارانه، اکنون 
یارانه بگی��ران دو راه دارن��د؛ ی��ا اج��ازه 
دهند تراکنش های مال��ی آنها که عمدتا 
حس��اب های بانکی اس��ت چک شود و از 
سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند 
یا اینک��ه اگر مایل به این کار نیس��تند، 

داوطلبانه انصراف دهند. 
به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس 
بعد از بررسی الیحه بودجه گزارشی منتشر 
ک��رد ک��ه در بخش های مختل��ف به ویژه 
تبصره )۱۴( مربوط به هدفمندی یارانه ها 
قابل تامل اس��ت. در مهم تری��ن مصوبات 
مربوطه، تلفیق به درخواس��ت دولت برای 
کاهش منابع پرداختی به یارانه های نقدی 
تا ۲۳ه��زار میلیارد تومان ک��ه به معنای 
حذف حداق��ل ۳۳میلیون��ی یارانه بگیران 
است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری 
هم مصوب کرده اس��ت. ب��ه دولت تکلیف 
شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای 
پردرآمد در طول س��ه ماه اول سال ۱۳۹۷ 
به ط��ور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در 
این بند، این است که اعالم شده افرادی که 

مایل به بررس��ی تراکنش های مالی خود و 
آزمون وسع توسط دولت نیستند، می توانند 

از دریافت یارانه اعالم انصراف کنند. 
 این مصوبه به زبان س��اده تر این است 
که ی��ا تراکنش های مال��ی یارانه بگیران 
چک ش��ده و از س��وی دولت وسع مالی 
آنها مورد بررس��ی قرار  گی��رد و یا اینکه 
اگر نمی خواهند ای��ن اتفاق بیفتد به طور 
داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. 
م��ورد اصل��ی در این بند ش��اید متوجه 
عب��ارت »تراکن��ش مالی« اس��ت. به هر 
ح��ال عم��ده تراکنش های مالی ش��امل 
حساب های بانکی می ش��ود که تاکید بر 

چک شدن آن وجود دارد. 
چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور 
طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی 
و مصوب شده است و شامل حساب های 
بانکی نیز خواهد ش��د، مغایر آنچه است 
ک��ه تاکن��ون دولت درب��اره مواضع خود 
نس��بت به چک کردن حساب های بانکی 
برای ح��ذف یارانه بگیران مط��رح کرده 
اس��ت. جدای از اینکه تاکن��ون هیچ گاه 
به ط��ور ش��فاف معیارهای دول��ت برای 
حذف یارانه بگیران مشخص نشده است، 

ولی ای��ن موضوع هم��واره مطرح بوده و 
مورد تاکید قرار داش��ته که حساب های 
بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف 

یارانه هیچ گاه به آن ورود نخواهد کرد. 
باره��ا  گذش��ته  س��ال های  در 
رئیس جمه��وری روحان��ی سرکش��ی به 
حس��اب های بانک��ی را رد و عنوان کرده 
اس��ت که سرکش��ی به زندگی شخصی 
م��ردم اقدام��ی اس��ت ک��ه ض��رر آن از 

منفعتش بیشتر خواهد بود. 
در کنار اع��الم موضع رئیس جمهوری، 
مقام��ات بانک��ی نیز همواره ب��ه گونه ای 
اعالم کرده اند که در مقابل سرکش��ی به 
حساب های بانکی مردم خواهند ایستاد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی اع��الم کرده 
ب��ود هیچ کس��ی نمی توان��د از اطالعات 
س��پرده ها و نظام بانکی اطالع پیدا کند، 
هرچند که سیف استثنای موجود در این 
مورد را یادآور شده و گفته بود مگر اینکه 
حکم قانونی در این زمینه وجود داش��ته 
–قائم  مقام  کمیجان��ی  همچنین  باش��د. 
رئیس کل بان��ک مرکزی- بر این موضوع 
تاکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ 
پیشنهادی برای سرکشی به حساب های 

بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده 
است. 

در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون 
تلفی��ق خ��ود می توان��د به نوع��ی تایید 
چک شدن حساب های بانکی برای حذف 
یارانه بگیران باش��د که البته هنوز تایید و 
توضیحی از س��وی دولت یا بانک مرکزی 
در این باره وجود ندارد، البته در سال های 
اخیر اغلب کارشناس��ان هم چک  کردن 
حس��اب های بانک��ی را ب��رای غربالگری 

یارانه بگیران پیشنهاد داده بودند. 
با وجود گذش��ت چند سال از تکالیف 
قانونی برای ح��ذف یارانه بگیران با اینکه 
بی��ش از ۳ میلیون نفر ه��م از جمع آنها 
کنار گذاش��ته شدند، تاکنون هیچ زمانی 
وجود نداش��ته که معیاره��ای حذف به 
وضوح اعالم ش��ود. در حال حاضر حدود 
۷۷ میلی��ون نف��ر یارانه نق��دی دریافت 
می کنن��د ک��ه س��االنه ح��دود ۴۲هزار 
میلی��ارد توم��ان هزینه پرداخ��ت یارانه 
نقدی به آنهاس��ت و اگر قرار باشد منابع 
ای��ن بخش به ۲۳ه��زار میلی��ارد تومان 
کاهش یاب��د، حذف ح��دود ۳۳میلیونی 

الزامی است. 

کمیسیون تلفیق در حالی عدم افزایش 
قیم��ت بنزین در س��ال آین��ده را مورد 
تصوی��ب قرار داده که مناب��ع جایگزینی 
پیش بینی ش��ده در ای��ن مح��ل، امکان 

تحقق چندانی را دارا نیست. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، درحالی که 
دولت در قالب الیحه بودجه س��ال آینده 
پیش بینی کسب ۱۷ هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل افزایش قیمت حامل های 
ان��رژی مانند بنزی��ن را پیش بینی کرده 
ب��ود و تدابیری ب��ه منظ��ور تجهیز این 
اعتبار جه��ت اش��تغال زایی را در الیحه 
پیش��نهادی گنجان��د، نماین��دگان عضو 
کمیس��یون تلفیق ضمن مخالفت با این 
پیشنهاد، فروش اموال تملیکی را محلی 
برای جایگزینی ۱۰ هزار میلیارد تومان از 

این اعتبار تعیین کردند. 
 ب��ه ای��ن ترتیب مقرر ش��ده اس��ت با 
منتفی ش��دن افزایش قیم��ت بنزین، ۱۰ 
هزار میلیارد تومان از این رقم به واسطه 
فروش اموال تملیکی حاصل شود. اموال 
تملیک��ی، اموال منق��ول و غیرمنقولی را 
ش��امل می ش��ود که به موجب قانون به 
تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت 

دولت درمی آید. 
جمع آوری و ف��روش کاالهای متروکه 
و قاچ��اق که پی��ش از انقالب اس��المی 
از وظای��ف گم��رك بود پ��س از پیروزی 
انقالب اس��المی ایران، با تصویب الیحه 
قانونی ش��ورای انقالب در سال ۱۳58 و 
آیین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل 
از نماین��دگان بنیاد مس��تضعفان، جهاد 
س��ازندگی، بنیاد مس��کن و دادس��تانی 
کل کش��ور واگذار ش��د. با تصویب قانون 
جم��ع آوری و ف��روش کاالی متروک��ه، 
قاچاق و ضبطی قطعی��ت یافته و کاالی 
قاچ��اق بالصاحب و صاح��ب متواری در 

س��ال ۱۳6۱ و آیین نام��ه اجرایی آن در 
هی��أت وزیران در اردیبهش��ت ماه س��ال 
۱۳6۲، ای��ن امور به مرک��ز جمع آوری و 
فروش کاالهای مذکور مستقر در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عمال 
در این س��ال مرکز ذکر ش��ده در وزارت 

امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. 
با تصوی��ب قانون در اواخ��ر دهه 6۰، 
س��ازمان فروش ام��وال تملیکی در قالب 
یکی از ش��رکت های دولتی تابعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و این 
مهم را در شرایط کنونی عهده دار است. 

ب��ا توجه به تصمیم اعضای کمیس��یون 
تلفیق از یک س��و و ج��و عمومی حاکم بر 
مجلس درخص��وص مخالفت ب��ا افزایش 
قیمت بنزین از سوی دیگر سوال اینجاست 
که آیا محل پیش بینی شده برای جایگزینی 

درآمد بنزین قابل تحقق است؟ 

بنزین یا شغل
بودج��ه  الیح��ه  محت��وای  بررس��ی 
پیش��نهادی ۹۷ نش��ان می ده��د دولت 
در ای��ن الیحه دوگانه بنزین یا ش��غل را 
طراحی کرده اس��ت. مقرر بود در صورت 
افزایش قیمت حامل های انرژی ۱۷ هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصل شود، معادل 
همین درآمد نیز از صندوق توس��عه ملی 
تامین ش��ده و اعتب��اری برابر با ۳۴ هزار 

میلیارد تومان به دست می آمد. 
ای��ن اما پای��ان راه نب��ود چراکه طبق 
اهداف تدوین ش��ده بانک ه��ا نیز معادل 
ای��ن اعتب��ار را ب��ه عن��وان آورده تامین 
کرده و رقم 68 هزار میلیارد تومان بابت 

اشتغال زایی هزینه می شد. 
آنگون��ه ک��ه مطالعات نش��ان می دهد 
ایج��اد ۲۰۰ تا ۲5۰ هزار فرصت ش��غلی 
در ای��ن قالب مد نظر قرار داش��ت اما با 

منتفی ش��دن پیش بینی اولی��ه و تعیین 
محلی غیرقابل اعتماد ب��رای این درآمد 
ب��ه نظر می رس��د ع��الوه ب��ر اصالحات 
س��اختاری در حوزه حامل ه��ای انرژی، 
برنامه اش��تغال زایی نیز ب��ه حالت تعلیق 
درآید. در این ش��رایط باید توجه داشت 
برنامه ه��ای اش��تغال زایی در ای��ران ب��ا 
توجه به نرخ باالی بیکاری در کش��ور از 
اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار هس��تند 
چراک��ه چالش نرخ دورقم��ی بیکاری از 
جدی تری��ن چالش ه��ای اقتص��اد ایران 

محسوب می شود. 

و اما آمار
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش 
ام��وال تملیک��ی ش��هریورماه آم��اری از 
میزان فروش ام��وال منقول و غیرمنقول 
در دول��ت یازدهم ارائه کرد. امین دلیری 
در آخری��ن روزهای فعالیت��ش در جمع 
خبرن��گاران گفت��ه بود: مجم��وع فروش 
اموال منق��ول و غیرمنق��ول از 5 هزار و 
6۳۷ میلیارد ریال در دولت دهم با رشد 
۱۳۱.5درصدی به ۱۳ هزار و 5۱میلیارد 

ریال در دولت یازدهم رسیده است. 
به گفته وی، جزییات آمار ارائه شده به 
این شرح بود: میزان فروش اموال منقول 
اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی از ۴هزار 
و ۴6۲ میلی��ارد ری��ال در دولت دهم به 
۹ ه��زار و ۴85 میلیارد ری��ال در دولت 
یازدهم رس��ید، بنابراین در حوزه فروش 
اموال منقول رش��د ۱۱۲.5درصدی را در 

دولت یازدهم شاهد بودیم. 
ام��وال  ف��روش  در  دیگ��ر  س��وی  از 
غیرمنقول که ش��امل ام��وال مصادره ای، 
وثایق و ضبط ش��ده است، در دولت دهم 
یک ه��زار و ۱۷۳ میلی��ارد ریال فروش 
ثبت ش��د که ب��ا رش��د ۲۰۴درصدی به 

۳ ه��زار و 566 میلیارد ری��ال در دولت 
یازدهم رسید. 

تملیک��ی  ام��وال  س��ازمان  هرچن��د 
در  تس��ریع  ب��رای  را  پیش��نهاداتی 
تعیین تکلیف کااله��ای مانده در انبارها 
داراس��ت، اما در خوش بینانه ترین حالت 
نیز امکان تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار جهت هزینه ک��رد در حوزه ایجاد 
ش��غل از این مح��ل دور از ذهن خواهد 

بود. 
ای��ن س��ازمان در   پیش ت��ر مش��اور 
گفت وگویی رسانه ای اعالم کرد: سازمان 
ام��وال تملیکی خود به دولت اعالم کرده 
است که با توجه به برنامه های این سازمان 
ب��رای تعیین تکلیف زودت��ر کاالها امکان 
فروش ت��ا ۱5هزار میلی��ارد تومان را در 
سال ۱۳۹۷ دارد ولی توجه داشته باشید 
که بخش��ی از این کاالها متروکه هستند 
و باید بخ��ش زیادی از مبال��غ کاالهای 
فروخته ش��ده به ذی نفعان برگردد. از این 
رو پیش��نهاد ما به کمیسیون تلفیق این 
اس��ت که رقم تعیین ش��ده تعدیل شود، 
چراکه در مجموع سازمان اموال تملیکی 
بیش از 5هزار میلیارد تومان امکان ایجاد 

منابع مالی ندارد. 
 با توجه به آمارهای ارائه ش��ده از سوی 
سازمان اموال تملیکی درخصوص درآمد 
حاصل از این محل در سال های استقرار 
دولت یازدهم، تدابیر پیش بینی شده برای 
تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبار نیز 
نمی تواند درآمد مذکور را محقق کند، از 
ای��ن رو می ت��وان منتفی ش��دن افزایش 
قیمت بنزی��ن را معادل با منتفی ش��دن 
برنام��ه ایجاد ۲۰۰ ت��ا ۲5۰ هزار فرصت 
شغلی دانست؛ اصالحاتی که می توانست 
هم حوزه حامل های انرژی و هم بازار کار 

در ایران را هدف قرار دهد. 

دوگانه اشتغال-بنزین از الیحه سال آینده حذف می شود؟ 

بنزین یا شغل، مسئله این است! 

یارانه بگیران انتخاب می کنند بررسی حساب بانکی یا انصراف از دریافت یارانه؟

مجوز مجلس به دولت برای بررسی حساب های بانکی
ارتباطات

سود میلیاردی شستا از خرید ۱۰ هزار موبایل 
آیفون X و ۸

دلیل گرانی گوشی از زبان وزیر ارتباطات
رئیس اتحادیه صنف فن��اوران رایانه تهران گفت که 
ش��رکت های س��رمایه گذاری تامین  اجتماعی محموله 
بزرگی از گوشی های برند آیفون را خریداری کرده است 
که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است. 

س��یدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت وگو با ایلنا، 
با بیان اینکه سرمایه گذاری هلدینگ شستا در صنعت 
موبایل ش��روع شده اس��ت، گفت: براس��اس اطالعات 
موجود، شرکت سرمایه گذاری تامین  اجتماعی یا همان 
شس��تا نه تنها با یک ش��رکت بلکه چند شرکت از این 
مجموع��ه در حال س��رمایه گذاری در صنعت موبایل و 
واردات موبایل به ایران هستند چراکه سرمایه گذاری در 
این صنعت س��ود بسیار باالیی دارد اما باید بدانند ورود 
آنها با رانت می تواند صنعت موبایل یا هر کاالی دیگری 
را به خطر بیندازد.  رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه 
تهران درباره ورود دولتی ها به صنعت موبایل گفت: طرح 
رجیستری موبایل باعث ایجاد رانت برای ورود دولتی ها 
به صنعت موبایل شده اس��ت و هم اکنون شرکت های 
سرمایه گذاری تامین  اجتماعی بدون هیچ گونه تجربه ای 
در ای��ن زمینه به دنبال واردات گوش��ی آیفون به بازار 
ایران هس��تند. تمامی مسئوالن صنف موبایل و کاالی 
دیجیتال از ورود دولتی ها به این صنعت شاکی هستند 
چراکه آنها هیچ گونه مجوزی برای واردات موبایل ندارند 
و حق ندارند در امور بخش خصوصی تداخل ایجاد کنند. 
میرمهدی با اش��اره به محموله موبایل ش��رکت های 
اظه��ار داش��ت:  تامی��ن  اجتماع��ی  س��رمایه گذاری 
ش��رکت های س��رمایه گذاری تامین  اجتماعی محموله 
بزرگی از گوشی های برند آیفون را خریداری کرده است 
که ش��امل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است 
 X که بیشتر محموله را گوشی های گران قیمت آیفون
تشکیل داده و بخش کوچکی از این محموله وارداتی به 
گوشی های آیفون 8 و آیفون 8 پالس اختصاص دارد. 

وی اف��زود: ب��ا احتس��اب اینک��ه ارزش میانگین هر 
دس��تگاه موبایل آیفون X و 8 حدود 5 میلیون تومان 
 باش��د، ارزش محمول��ه موبای��ل گروه شس��تا بالغ بر
5۰ میلیارد تومان است. همچنین سود فروش هر دستگاه 
آیف��ون X در بازار ایران 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اس��ت و 
همین مسئله باعث ش��ده تا گروه سرمایه گذاری تامین 
 اجتماعی وارد این صنعت شود تا بتواند درآمد باالیی کسب 
کند.  رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: 
هیچ اطالعاتی از کشور مبدا واردات این گوشی های آیفون 
در دس��ت نیست و مشخص نیس��ت که این گوشی ها از 

امارات خریداری شده است یا چین. 
میرمهدی درباره چگونگی واردات آیفون توسط تامین 
 اجتماعی گفت: تامین  اجتماعی فقط یک سرمایه گذار 
اس��ت و به این دلیل که پول بس��یار زی��ادی دارد وارد 
این صنعت ش��ده و سرمایه ای را وارد می کند و در انتها 
سود خود را برداشت می کند. شرکت های سرمایه گذاری 
تامین  اجتماعی با رانتی که رجیس��تری ایجاد کرده به 
س��راغ یکی از نماینده های برند اپل در ایران می روند و 
پول خود را در اختیار آنها قرار می دهند و از سود کالن 

واردات این گوشی ها درآمد کسب می کنند. 
وی تاکی��د کرد: در ایران س��رمایه گذاری در واردات 
گوش��ی آیفون بهترین فرصت برای درآمدزایی اس��ت 
چراکه بس��یاری از تلفن های آکبند برند اپل که به نام 
کاالی اصل��ی وارد بازار ایران می ش��ود و دارای گارانتی 
معتبری اس��ت، کاالی ریفر یا همان دست دومی است 
که مشکلی داشته و توسط کارخانه بازسازی شده است. 
در هیچ نقطه ای از دنیا نمی خواهند مش��تری از کاالی 
نامناسب استفاده کند اما سودجویان در ایران برای شان 
مهم نیست که آیفون اصلی به مشتری تحویل دهند یا 
کاال ریفر باشد.  میرمهدی با اشاره به طرح رجیستری 
موبایل گفت: رجیستری موبایل یک اشتباه محض است 
که توس��ط وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات اجرایی 
ش��د و حاال به لطف وزی��ر یک عده در بخش خصوصی 

و دولتی با رانت ها میلیاردر شده اند. 

اعالم برند جدید رجیستری از ۱4 بهمن ماه
اما در مقاب��ل انتقادات فعاالن ب��ازار، وزیر ارتباطات 
افزایش قیمت گوش��ی های موبایل پس از اجرای طرح 
رجیس��تری را ناش��ی از افزایش قیمت دالر و ارز آزاد 
دانس��ت و گفت: برخی می گویند با اج��رای این طرح 
قیمت تلفن همراه ۲5درصد افزایش پیدا کرده اس��ت، 
اما این موضوع کامال صحیح نیس��ت. روزی که ما طرح 
را اج��را کردی��م، دالر ۳۹۰۰ تومان بود و امروز بیش از 
۴5۰۰ تومان است. همچنین آن زمان ارز مبادله ای ارائه 
می ش��د، اما اکنون تنها ارز آزاد داده می شود، بنابراین 

طبیعی است که افزایش قیمت داشته باشیم. 
به گزارش ایس��نا، محمدجواد آذری جهرمی با بیان 
اینک��ه از ۱۴ بهمن م��اه یک مدل گوش��ی دیگر تحت 
پوشش رجیس��تری قرار می گیرد، گفت: اگر این طرح 
باعث افزایش درآمد واردکنندگان رسمی شده باشد، از 
موفقیت نشان دارد، زیرا بدین معناست که کانال رسمی 
واردات گوشی رونق پیدا کرده است، اما اینکه سازمان 
تامین  اجتماعی به حوزه واردات گوش��ی ورود کرده به 

وزارت صمت ارتباط دارد. 
او با بیان اینکه یک ریال از هزینه رجیستری به وزارت 
ارتباطات نمی رود، گفت: فاز دوم طرح رجیستری برای 
مردم منافعی دارد و از س��رقت گوشی های تلفن همراه 
که مش��کالت زی��ادی را ایجاد کرده تا ح��دود زیادی 
جلوگیری می کند، در حال حاضر نظارت خوبی در بازار 
وجود دارد و ۱۴بهمن ماه یک مدل گوشی دیگر تحت 

پوشش رجیستری قرار می گیرد. 

خبـر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد
روایتی از اختالس گر ۱۰۰میلیاردی 

وزارت نفت
ب��ه گفته س��خنگوی کمیس��یون ان��رژی مجلس، 
اختالس گر ۱۰۰میلیاردی در بخش اکتش��افات وزارت 
نفت تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لو رفتن این 

اختالس، ایران را ترك کرده است. 
 اس��داهلل قره خانی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره 
به وقوع اختالس مالی در بخش اکتشافات وزارت نفت، 
گفت: فردی که این اخت��الس را انجام داده حدود ۳۱ 
س��ال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا 
در بخش مالی کار می کرده اس��ت و به طریقی اعتماد 
مجموع��ه را جلب کرده بود، همچنین پدر این فرد نیز 

در وزارت نفت کار می کرده است. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
با بی��ان اینکه ای��ن فرد مس��ئول امور خزان��ه بوده و 
ضمانت نامه ها و مس��ائل مربوط به پیمانکارها همه نزد 
وی بوده اس��ت، افزود: این ف��رد کاری کرده بود که در 
سیس��تم ردپایی از خود به جای نگذارد و از س��ال 86 
یا پیش��تر از این، اق��دام به اختالس ک��رده و تخلفات 
وی از س��ال های 8۹ بررسی و محرز شده است که در 
این زمان ها این فرد به صورت تدریجی از پس��ت خود 
سوءاستفاده می کرده و در این مدت چک های دو امضاء 
صادر می ش��ده است.  وی ادامه داد: براساس بررسی ها 
اختالس ها از محل بودجه نبوده اس��ت، اما این موضوع 
که آیا این فرد اس��ناد و مدارك را جعل می کرده است 

باید بررسی دقیق تری شود. 
نماین��ده م��ردم علی آبادکتول در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه زمانی  که اکتشافات وزارت نفت 
سیستم نرم افزاری خود را تغییر داد و سیستم جدیدی 
جایگزین کرد متوجه این انحرافات ش��د، یادآور ش��د: 
زمانی که مس��ئوالن این بخش متوجه انحرافات شدند 
این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده ها را 
دقیق تر بررسی کردند، متوجه شدند که اختالس وجود 
دارد، لذا پس از اینکه به وی اعالم کردند، متوجه شدند 

که این فرد اتاق کار خود را ترك کرده است. 
وی با اش��اره به اینکه پس از حدود یک ساعت پس 
از اطالع از کش��ف این تخلفات به دستگاه های نظارتی 
اطالع داده ش��د، افزود: همس��ر این ف��رد صاحب یک 
آژانس هواپیمایی بوده و یا در یک آژانس مشغول به کار 
بوده است، لذا تهیه بلیت از سوی همسر این فرد تنظیم 
می شود و این فرد تا غروب و پس از دو الی سه ساعت 

پس از احضار از ایران خارج می شود. 
قره خانی ادامه داد: جای س��وال اس��ت که سیستم 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور، دیوان محاسبات و سایر 
دس��تگاه های نظارتی که حساب ها را س��االنه بررسی 
می کنن��د، چ��را نتوانس��تند در این م��دت تخلفات و 
اخت��الس این فرد را کش��ف کنند، آیا ای��ن فرد تا این 
حد ماهر بود که توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان 
اختالس یعنی س��االنه حدود ۱۰ میلیارد تومان تخلف 
کند.  وی ادامه داد: این نشان می دهد که دستگاه های 
نظارتی به رغم اینکه تعدادش��ان افزایش یافته، متنوع 
ش��ده اند و فراوانی آنها بیش��تر شده و با توجه به اینکه 
سندها از زیردست آنها می گذرد، اما این تخلف را کشف 
نکرده اند.  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی، با بیان اینکه شاید یکی از دالیل عدم کشف 
این تخلف این اس��ت که این ف��رد در جایگاه مدیریت 
مالی بوده و خودش امضا و سندس��ازی می کرده است، 
تصریح کرد: ش��اید دلیل دیگر این باش��د که احتمال 
دارد این اختالس سیس��تماتیک نبوده باشد و این فرد 
ش��رکایی نداشته باش��د، تا این تخلفات درز کند و به 
تنهایی این تخلفات را انجام داده اس��ت، چراکه در غیر 
ای��ن صورت و در صورت زیادبودن تع��داد افراد در این 
مدت ۱۰ س��اله باید این اطالعات از جایی درز می کرد، 
لذا این موضوع را می توان از نحوه فاش نشدن این فساد 

و رفتار این فرد دریافت کرد. 

خبرهای جدید وزیر کار از راز 
جعبه سیاه سانچی

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی درباره آخرین 
وضعیت پیگیری علت حادثه نفتکش س��انچی گفت 
ک��ه قرار اس��ت روز دوش��نبه جعبه س��یاه نفتکش 
س��انچی با حضور نماینده کشور سازنده یعنی سوئد 
و کش��ورهای ذی نفع از جمله پاناما، بنگالدش، ما و 

چین بازگشایی شود. 
عل��ی ربیعی در مورد تیمی که قرار اس��ت از ایران 
در این جلس��ه حاضر ش��ود، اظهار ک��رد: چهار نفر 
از س��ازمان بنادر و ش��رکت ملی نفتک��ش به عنوان 

نماینده در این جلسه حضور خواهند داشت. 
وی در پای��ان گفت: جانباخت��گان حادثه نفتکش 
ش��هید خدمت محسوب ش��ده و قرار است دستگاه 

ذی ربط مزایای شان را پرداخت کند. 



فرص�ت امروز: گ��زارش خبرگزاری ها از 
بازار ارز در روز گذش��ته نش��ان می دهد که 
افزای��ش تقاض��ا برای خری��د دالر و کاهش 
موجودی در بازار باعث نوس��ان بس��یار زیاد 
قیمت دالر ش��ده است؛ چنانچه در روزهای 
اخی��ر قیم��ت دالر به صورت محس��وس و 
پلکانی در حال رش��د بوده و روز یکش��نبه 
قیم��ت آن حتی ب��ه 4ه��زار و 600 تومان 
نیز رس��ید، اما تاکنون ب��رای تنظیم قیمت 
این ارز در بازار از س��وی نهادهای مس��ئول 
اقدام خاصی انجام نشده است. این در حالی 
اس��ت که برخی مناب��ع از تش��دید کنترل 
نامحس��وس در ب��ازار ارز در پی پلمب دفاتر 
واسطه صرافی ها خبر می دهند. ایبنا در این 
زمینه خبر داده هرچند با رش��د قیمت ارز، 
نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از 
هفته گذش��ته عملیات پلمب دفاتر واسطه 
صرافی ه��ا را آغاز کرد، اما ای��ن روزها برای 
کنترل نرخ بازار برخورد با پیک های بازاری 
که مس��ئول جابه جای��ی و تعیی��ن نرخ ارز 
هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
همچنین صرافان بازار می گویند که رونق 
معامالت فردایی این روزها در بازار بر رش��د 
قیم��ت دالر تأثیرگ��ذار بوده و بس��یاری از 
دالالن با رونق این بازار به نوس��انات در این 
ب��ازار دامن می زنند. این درحالی اس��ت که 
بانک مرکزی در س��ال ۱۳۹۳ برای کنترل 
بازار ارز اعالم کرده بود که معامالت فردایی 
ارز ممنوع اس��ت و ب��رای جلوگیری از این 
مش��کالت، اقدام به تدوی��ن و ابالغ مقررات 
ناظر ب��ر عملی��ات ارزی صرافی ه��ا کرد تا 
دخال��ت عوام��ل غیرمج��از در ب��ازار ارز و 

نوسانات در این بازار کمتر شود. 
گفتنی اس��ت معامالت فردایی معامالتی 
اس��ت که در واق��ع در آن تس��ویه ای انجام 
نمی ش��ود و تنها در قالب این معامالت افراد 
مح��دودی با ص��دای بلند در ب��ازار قیمت 
تعیین می کنند و نوع��ی داللی غیرمجاز به 

شمار می رود. 

معامالت در بازار ارز قفل شد
بازار ارز همچنان متالطم است و صرافی ها 
معام��الت را متوقف کرده و تنه��ا جوابی که 
ش��اید تنها با بداخالقی به مشتریان می دهند 
آن است که خرید و فروش نداریم. خبرگزاری 
مهر از چهارراه استانبول گزارش داده که اینجا 
تنها داللی ج��واب می دهد؛ دالالنی که به هر 
طریقی س��کان بازار ارز را به دست گرفته اند و 
در غفلت نبود نظارت ها و برخوردهای جدی با 
چنین حرکاتی تالش دارند تا قیمت را به نفع 

خود باال و پایین کنند. 
گزارش میدانی مهر از فاصله پاس��اژ افشار 

تا میدان فردوس��ی به خوبی نشان می دهد 
که معامالت ارزی تا حدود زیادی قفل شده 
و حتی کس��انی که از ساعات ابتدایی صبح 
یکش��نبه مقابل صرافی ه��ای منتخب بانک 
مرک��زی صف کش��یده اند هم دس��ت خالی 
برمی گردند. بسیاری از صرافان حتی به خود 
زحمت نداده اند تا به صورت ش��فاهی جواب 
سؤاالت مش��تریان را بدهند و در برگه های 
A4 و بدون کادربندی، خطاب به مشتریان 
نوشته اند:  »در این مغازه خرید و فروش ارز 
انجام نمی شود، لطفا سؤال نفرمایید.« البته 
این رفتار آنها به بازار سکه هم سرایت کرده 

و این بار البته با احترام بیشتری به مشتری 
و در یک برگه کادربندی ش��ده اعالم ش��ده 
ک��ه »خرید و فروش انواع س��که های بانکی 
به قیمت کف بازار انجام می ش��ود و به علت 
نوس��انات ش��دید بازار، نرخ سکه را از داخل 

مغازه سؤال بفرمایید.«
این حال و روز بازار ارز اس��ت. گویا تعبیر 
طهماس��ب مظاهری رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی که گفته بود:  »خزانه سه قفله شده 
اس��ت« این ب��ار در ب��ازار ارز عینیت یافته 
اس��ت، چراکه معامالت تقریبا قفل ش��ده و 
روی تابل��وی بس��یاری از صرافی ها، قیمتی 
مش��اهده نمی ش��ود و راس��ته خیابان 
فردوس��ی، ش��اهد مردم��ی اس��ت که 
س��رگردان از این صرافی به آن صرافی 

مراجعت می کنند. 
در این می��ان برخی صرافی هایی که 
می خواهند خود را فعال تر نشان دهند، 
دالر آمری��کا را تنها ب��ه قیمت 4۵۵0 
توم��ان از م��ردم می خرن��د، اما فروش 
ندارن��د و این در ش��رایطی اس��ت که 
برخ��ی صرافی ها نیز که تع��داد آنها به 
انگشتان یک دست هم نمی رسد، خرید 
و فروش انجام می دهند و 4۵4۹ تومان 
می خرند و 4۵۵۹ تومان می فروش��ند، 
اما به ش��رِطها و شروِطها. اکنون برخی 
از صرافی های��ی که دالرهای منتخب را 
به دس��ت مردم می دهند، از آنها کارت 
ملی و کارت بانک��ی به همراه رمز دوم 
را طلب کرده و در کنار آن، بلیت س��فر 
و ویزا و پاس��پورت ه��م می خواهند و 
در نهایت، تا س��قف ۵ه��زار دالر به هر 
مش��تری می دهن��د که اگ��ر البته فرد 
طاقت بیاورد و بوروکراس��ی و ضوابط و 
ش��رایط را رعایت کرده و س��اعت ها در 

صف های طوالنی منتظر بماند. 
در این می��ان برخ��ی، از توزیع قطره 
چکان��ی ارز مداخل��ه ای از س��وی دولت 
خب��ر می دهند و می گویند دولت تنها به 
صرافی هایی که خودش مایل باشد، دالر 
می دهد و همین امر س��بب شکل گیری 
رانت برای برخی صرافی ها ش��ده است. 
یکی از فعاالن ب��ازار ارز می گوید: ظاهرا 
دالر مداخله ای در بازار توزیع می شود اما 
آنقدر میزانش کم است که هیچ تأثیری 
بر بازار و شکس��تن قیمت ها ندارد. گویا 
دولت تنها ب��رای خالی نب��ودن عریضه 

صحبت از ارائه ارز مداخله ای می کند. 

صرافی ها: ۱۰ روز است دولت دالر 
به ما نمی دهد

همچنی��ن گ��زارش میدان��ی ایلنا از 
خیاب��ان فردوس��ی از موج��ودی صفر 
صرافی  ها خبر می ده��د و اینکه دولت 
حدود ۱0 روز اس��ت که ب��ه آنها دالر 
ن��داده اس��ت. امی��ر حس��ینی یکی از 
صرافان درباره س��قف میزان خرید دالر 
ب��رای هر یک از صرافی ه��ا می گوید تا 
حدود یک هفته گذش��ته که صرافی ها 
ذخیره دالر داش��تند این میزان حدود 
2ت��ا ۳ه��زار دالر بود اما ح��اال که ۱0 
روز از ع��دم عرض��ه دالر مخصوص به 
صرافی ها گذشته است، عمده صرافی ها 
هیچ دالری برای عرضه به بازار ندارند و 

باید گفت که هیچ دالر دولتی موجود نیست 
که به مشتری عرضه شود. 

وی می گوید: م��ردم برای خرید دالر تنها 
می توانند به بازار س��یاه مراجعه و دالر آزاد 
خریداری کنن��د و از این طریق میزان دالر 
درخواس��تی خود را تأمین کنند. سرنوشت 
قیم��ت دالر در بازار ای��ران قابل پیش بینی 
نیس��ت، اما مس��ئله ای که به صورت واضح 
می توان ش��اهد آن بود، نوسان شدید قیمت 
دالر در ب��ازار اس��ت و مس��ئله پایین بودن 
موج��ودی دالر می تواند دالر را وارد عصری 
جدید کند که با کاهش قیمت ها دیگر دالر 
4200 تومان��ی عادی باش��د، دقیق��ا مانند 
همان زمانی که دالر به ۳200 تومان رس��ید 
و پس از نگرانی ها یک مس��ئله کامال عادی 
تلقی ش��د اما ای��ن بار ای��ن افزایش قیمت 

می تواند بازار واردات کشور را تغییر دهد. 
یکی دیگر از صراف��ان که می خواهد نامش 
ذک��ر نش��ود، به ایلن��ا می گوید: کافی اس��ت 
یک روز صب��ح به خیابان فردوس��ی مراجعه 
کنی��د، صفی طوالنی از صراف��ان را در جلوی 
ش��رکت های صرافی از جمله صرافی بانک ها 
مش��اهده می کنید که درخواست خرید دالر 
دارند اما بعد از مدت��ی می گویند دالر دولتی 
امروز عرضه نمی ش��ود و همین مس��ئله عدم 
عرضه دالر مخصوص به صرافی ها اس��ت که 
باعث ش��ده تا ب��ازار س��یاه و صرافی های غیر 
مج��از ناوبری بازار را به دس��ت بگیرند و یک 
موج قیمت کاذب ایجاد کنند که به ضرر همه 
تمام شده اما به نفع خودشان است و این موج 

بزرگ همچنان ادامه دارد. 
مرتضی دانشفر هم که یکی از فروشنده های ارز 
آزاد است، در این زمینه می گوید: دالر همچنان 
قیمت صعودی خواهد داش��ت و تا پایان هفته 
جاری از مرز ۵هزار تومان عبور می کند. دانشفر 
با اش��اره به اعالم صفر ش��دن موجودی دالر در 
صرافی ه��ا می گوید: ادع��ای صرافی ها مبنی بر 
ع��دم دریاف��ت دالر برای فروش ط��ی روزهای 
اخیر صحت دارد، اما موج��ودی دالر صرافی ها 
صفر نیس��ت. در حقیقت صرافی ها دالر عرضه 
نمی کنند تا بتوانن��د موج قیمت دالر را کنترل 
کنند که مشابه فعالیت صرافی های غیر قانونی 
است اما امروز این مسئله در تمام صرافی ها رخ 
داده است که می تواند ارزش موجودی ذخیر دالر 

صرافی ها را افزایش دهد. 

بانک مرکزی سکوتش را بشکند
در همین زمینه، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
تهران معتقد اس��ت که نوسانات شدید نرخ 
ارز باعث ش��ده که امکان پیش بینی از تجار 
گرفت��ه ش��ود و بانک مرک��زی و دولت باید 
س��کوت خود را در قبال نرخ ارز بش��کنند و 

نرخ ارز را تثبیت کنند. 
عالء می��ر محمد صادق��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز مطمئنا 
تأثی��ر نامطلوبی روی کاالهای ایرانی خواهد 
گذاش��ت. گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن 
اس��ت باعث توس��عه ص��ادرات باش��د، ولی 
مش��روط ب��ه اینکه ن��رخ ارز تثبیت ش��ود. 
سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در 

این زمینه خیلی ابهام برانگیز است. 
نایب رئیس ات��اق بازرگانی تهران ادامه داد: 
قب��ال وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می ش��د 
بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت 
می ک��رد و سیاس��ت های خودش��ان را اعالم 
می کردند که در نهایت باعث می شد نرخ ارز یا 

پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود. 
او با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت ش��ود، 
تصریح کرد: اما سکوت مسئوالن باعث شده 
است که برخی از واس��طه ها در موضوع ارز 
دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. 
گرچه ممکن اس��ت این اتفاق روی صادرات 
اث��ر مثبت بگ��ذارد، اما اثرات س��وء خواهد 
داش��ت. لذا توصیه این اس��ت دولت و بانک 
مرک��زی ن��رخ ارز را تثبیت کنن��د و اجازه 
ندهن��د ن��رخ ارز را واس��طه ها تعیین کنند 

چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست. 
وی اضاف��ه کرد: اگر دول��ت امکانات دارد 
بهتر اس��ت ن��رخ ارز را پایین تر از رقم فعلی 
بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین تر باشد 
به کاه��ش تورم کم��ک می ش��ود. البته از 
طرف دیگر هم ق��درت صادرات مان محدود 
می ش��ود، ام��ا در مجموع ثبات ن��رخ ارز به 
وضعیت بازار کمک می کند و تجار می توانند 
نسبت به پیش بینی فعالیت شان اقدام کنند. 
اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده و همه 

فکر می کنند که بهتر است ارز بخرند. 
ب��ا این حال بای��د دید که آیا ب��رای بازار 
کنون��ی ارز چاره ای اندیش��یده می ش��ود یا 
روزهای آتی هم به همین روال ادامه خواهد 

داشت. 

پرواز قیمت ارز در بازار

دالر کجا متوقف می شود؟ 
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با حمایت بانک انصار
چهارمین همایش ملی مدیریت 

جهادی برگزار شد
ب��ا حمایت بانک  انصار چهارمین همایش ملی مدیریت 
جه��ادی در مرک��ز همایش های بین المللی صداوس��یما 
برگزار ش��د.  به گزارش روابط عموم��ی  بانک انصار، دراین 
همای��ش که ب��ا ش��عار »مدیریت جه��ادی الزمه تحقق 
اقتصادمقاومتی و پیشرفت « برگزار شد، عالوه بر ابراهیمی 
مدیرعام��ل بانک انص��ار، محمدباقر نوبخت س��خنگوی 
دولت، محمدش��ریعتمداری وزیر صنعت، هاش��می وزیر 
بهداشت، مس��عود پزشکیان نایب رئیس مجلس و سردار 
محمدحس��ین س��پهر معاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران حضور داشتند.  در این همایش 
س��خنگوی دولت گفت: مدیریت جه��ادی همزاد اقتصاد 
مقاومت��ی و یک مدیریت علمی اس��ت و امروز جز با یک 
مدیریت اقتضای��ی و جهادی نمی توان عمل کرد.  محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت نیز در این همایش با اشاره به 
تأکی��دات رهبر معظم انقالب بر اهمیت مدیریت جهادی 
گف��ت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مدیریت 
جهادی مربوط به همه قوا و در همه زمان هاست و اگر عزم 
ملی و مدیریت جهادی باش��د اقتصاد و فرهنگ پیشرفت 
می کن��د و ملتی که اقتصاد و فرهنگ پیش��رفته داش��ته 
باش��د در اوج قرار می گیرد و تحقیر نمی شود.  همچنین 
سردارسپهر دبیر همایش به شرح راهبرد دینی و جهادی 
رهبر معظ��م انقالب درخصوص نظام مدیریتی در انقالب 
اس��المی پرداخت و گفت: براس��اس منظومه فکری رهبر 
انق��الب تنها راه برون رفت از مش��کالت مدیریت جهادی 
است و تنها با این نوع از مدیریت می توان بر مشکالت فائق 
آمد و از بن بس��ت ها بیرون رف��ت.  در پایان این همایش، 
از خانواده ش��هدای شاخص ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، 
مدافعین حرم، دانشگاه، آتش نشانی، حفاظت محیط زیست 
و ی��ک جانباز 70درصد قدردانی ش��د و به چند مدیر به 

عنوان مدیر جهادی نشان مدیریت جهادی اعطا شد. 

عضو هیأت مدیره بانک سپه اعالم کرد
بانک سپه بهترین بانک در فعالیت 

ارزی بعد از برجام
عضو هیأت مدیره بانک سپه گفت: براساس آمار دریافتی 
از بانک مرکزی در دوره پس��ابرجام، بانک سپه با 8میلیارد و 
276میلیون دالر، بهترین عملکرد ارزی را در سیستم بانکی 
کشور طی سال ۱۳۹۵ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹6 داشته است.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان 
اعالم کرد: عملکرد ارزی بانک سپه در دوره پسابرجام شامل 
اعتبار اسنادی، برات اسنادی، حوالجات ارزی به لحاظ مبلغ 
و تعداد بوده اس��ت. عضو هیأت مدی��ره بانک گفت: عملکرد 
ارزی بانک س��په در س��ال ۹۵ و ۹ ماهه س��ال جاری با 22 
هزار و 442 فق��ره، 8میلیارد و 276میلیون و 760هزار دالر 
بوده است.  پرتوافکنان افزود: سهم بانک سپه از شبکه بانکی 
کشور در حوزه عملیات ارزی در سال گذشته ۱2.۵8درصد 
و ۹ ماهه ابتدای س��الجاری ۱4.۳۹ درصد اس��ت.  او با بیان 
اینکه حجم فعالیت های ارزی از جمله ش��اخص های حضور 
موف��ق بانک ها در عرص��ه داخلی و بازارهای جهانی اس��ت، 
گفت: بانک س��په با داش��تن نیروهای توانمند در این عرصه 
موفقیت های چش��مگیری را در مدت کوتاه پس از برجام به 
دست آورده است.  پرتوافکنان با اشاره به تبدیل شدن بانک 
ب��ه بازوی توانای دولت در عرصه های مختلف گفت: با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته حضور بانک سپه در عرصه 
بین الملل و فعالیت های ارزی گسترش خواهد یافت.  وی با 
اشاره به اینکه این دستاورد ارزشمند حاصل درایت و تالش 
شگرف کارکنان بخش ارزی در صف و ستاد بوده است، افزود: 
ب��ه رغم دوران طوالنی تحریم های همه جانبه بین المللی که 
می توانس��ت بنیه ارزی هر بانکی را کامال تحلیل ببرد، بانک 
س��په با حفظ روحیه و انگیزه خ��ود و با بهره گیری از تعهد، 
تجربه، تخصص و خالقیتی که در سیستم بانکی کشور زبانزد 
است و بانک های خارجی نیز در مالقات ها و مذاکرات رودررو 

به آن اذعان دارند، چنین موفقیت بزرگی را به دست آورد. 
 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۵67دالر آمریکا

۵.8۵0یورو اروپا

6.۳04پوند انگلیس

۱.2۵۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۱۹.۹00مثقال طال

۱4۳.۱۱۳هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.47۱.000سکه بهار آزادی

۱.۵24.000سکه طرح جدید

7۳6.000نیم سکه

4۳۵.000ربع سکه

284.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص بورس در دومی��ن روز هفته با 
افت ۵9۶واحدی در جایگاه 98 هزار و 221 
واحدی قرار گرفت و ش��اهد غلبه عرضه بر 
تقاضای سهام در اغلب نمادهای معامالتی 

از سوی معامله گران حقیقی بود. 
به گ��زارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نق��دی بورس اوراق به��ادار تهران 
)تدپیکس( در پایان معامالت روز یکشنبه 
اول بهمن ماه امسال با کاهش ۵9۶ واحدی 
روی رق��م 98 هزار و 221 واحد ایس��تاد. 
ش��اخص کل هم  وزن اما ب��ا کاهش 104 
واح��دی عدد 17 ه��زار و 342 واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور 
نیز ب��ا کاهش 978 واحدی ب��ه رقم 10۵ 

هزار و 714 واحد دست یافت. 
ش��اخص بازار اول اما در حالی با کاهش 
۶74 واحدی به رقم ۶9 هزار و 873 واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 
۵0 واح��دی عدد 208هزار و ۶12 واحد را 
به نمایش گذاشت. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( نیز بدون تغییر چندانی 

روی رقم یک هزار و 83 واحد ایستاد. 
براس��اس این گزارش، معامالت س��هام 
در نم��اد معامالت��ی ش��رکت های صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس و پتروشیمی جم 
هر یک ت��ا 43 واحد، پتروش��یمی خارک 
ب��ا 34 واحد و مخابرات ای��ران با 24 واحد 
افزایش بیش��ترین تاثیر مثبت را بر برآورد 
ش��اخص کل ب��ورس ب��ه نام خ��ود ثبت 
کردند. در مقابل معامالت س��هام در نماد 
معامالتی شرکت های فوالد مبارکه با 137 
واح��د، پاالیش نفت اصفه��ان و معدنی و 
صنعتی گل گهر ب��ا ۶7 واحد و بانک ملت 
با ۶۶کاهش بیش��ترین تاثی��ر منفی را در 

محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت بورس ته��ران در 
حالی بیش از یک هزار و 28 میلیارد تومان 
نمایش داده شد که در بازار نقد این بورس 
9۶4 میلی��ارد تومان اندک��ی باالتر بود که 

حاکی از تاثیر قطعیت معامالت بلوکی در 
ارزش و حجم معامالت روز گذشته بود. 

ط��ی معامالت دی��روز نم��اد معامالتی 
ش��رکت های کارخانجات فارسیت دورود، 
س��رمایه گذاری توسعه چش��م انداز شمال، 
صنعت��ی دریایی ایران، بس��ته بندی ایران، 
مجتم��ع معادن م��س تکنار، داروس��ازی 
تهران شیمی، س��رمایه گذاری پارس آریان، 
کاش��ی صدف سرام اس��تقالل آباده، بیمه 
تع��اون، معدنی و صنعتی ش��مال ش��رق 
ش��اهرود، داروس��ازی زه��راوی، همکاران 
سیستم، گس��ترش نفت و گاز پارسیان از 
س��وی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نماد معامالتی شرکت های صنعتی بهشهر، 
همکاران سیستم، س��رمایه گذاری مسکن 
الوند، خدمات دریایی کشتیرانی خط دریا 
بندر، س��رمایه گذاری توس��عه آذربایجان، 
بین المللی توسعه ساختمان و کشاورزی و 

دامپروری مگسال بازگشایی شدند. 

همچنی��ن در بازار دو ب��ورس تهران که 
ب��ه معام��الت درون گروهی س��هامداران 
عم��ده اختصاص دارد 48۵میلیون س��هم 
فوالد مبارک��ه اصفهان ب��ه ارزش بیش از 
147 میلیارد و 988 میلیون تومان کد به 
کد ش��د. در معدنی و صنعتی گل گهر نیز 
10۵میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 3۶ 
میلیارد توم��ان به کده��ای درون گروهی 
سهامدار عمده منتقل شد و کمتر از 103 
میلیون سهم س��رمایه گذاری گروه توسعه 
ملی ب��ه ارزش 21.۵ میلیارد تومان کد به 

کد شد. 
همچنی��ن 2۵ میلی��ون س��هم گ��روه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانی��ان به 
ارزش بیش از 3 میلیارد تومان در کدهای 

درون گروهی سهامدار عمده تجمیع شد. 
بیش از 13.۵ میلیون س��هم پتروشیمی 
شازند نیز به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان 
کد به کد شد. 9میلیون سهم گروه صنعتی 
پاکش��و ب��ه ارزش بی��ش از 10.۵ میلیارد 
توم��ان به کدهای درون گروهی س��هامدار 
عمده انتقال یافت. در پتروشیمی خراسان 
نیز 8 میلیون س��هم به ارزش ۵.۵ میلیارد 

تومان کد به کد شد. 
همچنین 4 میلیون واحد از صندوق قابل 
معامله اعتماد آفرین پارسیان به ارزش 400 
میلیون تومان با معامالت انتقالی از سوی 
مدیر این صندوق مواج��ه بود و در نهایت 
بیش از 3 میلیون سهم شرکت نیرو سرمایه 

به ارزش بیش از 1.۵ میلیارد تومان کد به 
کد شد. همین وضعیت در پتروشیمی جم 
نی��ز با کد به کد ش��دن بیش از 2 میلیون 

سهم به ارزش 2میلیارد تومان تکرار شد. 
براساس این گزارش، در دومین روز هفته 
بورس تهران با معامالتی کم حجم و متعادل 
در اغلب نمادهای معامالتی بازار روبه رو بود. 
همچنین راه اندازی سامانه مدیریت ریسک 
س��هامداران در حال��ی ریس��ک معامالت 
اعتباری مش��تریان کارگزاری ها متناسب 
ب��ا وجه نقد در گردش آنه��ا را مورد توجه 
ق��رار داده ک��ه از نظر برخ��ی معامله گران 
این س��امانه می توان��د از مزیت و یا معایب 

مختلفی برخوردار باشد. 
افزایش عرضه سهام در گروه خودرویی ها 
نی��ز در حالی به صف ف��روش 2۵ میلیون 
سهمی ایران خودرو منجر شد که در گروه 
بانک ها نیز با وج��ود معامله 399 میلیارد 
تومان��ی بانک ملت بر س��ر واگذاری بلوک 
3.8درصدی »ش��بندر« اما با فشار فروش 
س��هام از سوی معامله گران حقیقی مواجه 
بود.  در گروه پاالیشی ها نیز افزایش عرضه 
س��هام به قرمزپوش ش��دن همه نمادهای 
معامالت��ی این گ��روه انجامید، هرچند که 
روندی متعادل در دامن��ه نزولی قیمت ها 
حاکم بود. همچنین گروه فلزات اساس��ی 
نیز همچون سایر گروه ها با افزایش عرضه 
از س��وی حقیقی ها مواجه شد هرچند که 
انتظ��ار برای آغاز به کار بازارهای جهانی از 
فردا باعث شد تا برخی معامله گران خریدار 
س��هام این گروه در دامن��ه نزولی قیمتی 

باشند. 
در ای��ن گ��روه انتظار ب��رای جمع آوری 
سهام آلومینیومی ها از سوی مالک مجتمع 
آلومینیوم المهدی باعث ش��ده تا »فنوال« 
نیز با معامالتی پرحجم در محدوده سقف 
کامل مثبت قیمتی بسته شود. در این گروه 
مالکیت س��هام »فایرا« و »فالوم« از سوی 
مالک آلومینیوم المهدی در حالی تکمیل 
شده که به تازگی برخی نمایندگان مجلس 
نس��بت به تخلف در واگذاری این مجتمع 
و وج��ود انحص��ار در عرض��ه آلومینیوم با 

انتقادهای بسیاری مواجه بوده است. 
براس��اس این گ��زارش، بازار س��هام روز 
گذش��ته بازاری متعادل و با افزایش عرضه 
س��هام در اغل��ب نماده��ای معامالتی در 
حالی به پایان رس��ید ک��ه حجم معامالت 
س��هام حقوقی ها در فرآیند بازار نقد سهام 

با کاهش زیادی مواجه است. 

غیبت حقوقی ها در ماراتن حقیقی های فروشنده

ریزش ۵۹۶ واحدی شاخص بورس
دریچه

 شکل گیری دوگانه بورس
در اولین ماه زمستان

آمار معامالت بورس در اولین ماه زمس��تان س��ال 
جاری نش��ان می ده��د در عین حالی که ش��اخص 
بورس در دی ماه با 2000 واحد رشد مواجه شد، اما 
سنگین ترین ریزش س��ال جاری نیز با 1۶49 واحد 

هم در این ماه رقم خورده است. 
به گزارش ایبنا، خرید و فروش س��هام در دی ماه 
برای بورس و س��هامداران، روزهای داغ و سردی را 
ش��کل داد، به طوری که در این ماه نماگر اصلی بازار 
سهام، س��ه کانال تازه را برای نخستین بار فتح کرد 
و در عین حال س��نگین ترین س��قوط سال 9۶ تا به 

امروز را نیز در این ماه به ثبت رسانید. 
در عین ح��ال، نگاهی به آمارهای موجود نش��ان 
می دهد که بازار سهام در دی ماه با رشد قابل قبولی 
مواجه ش��د و توانست در اکثر پارامترهای معامالتی 

عملکرد مثبتی را شکل دهد. 
براس��اس این گزارش، در معام��الت دی  ماه بازار 
س��هام، ش��اخص بورس به عنوان اصلی ترین پارامتر 
نشان دهنده وضعیت این بازار، بیش از 2000 واحد 
افزای��ش و ارزش ب��ازار نیز بی��ش از ۶000 میلیارد 
تومان رش��د را ط��ی 21 روز معامالتی در تابلوهای 

معامالتی به ثبت رسانده اند. 
تحرک ماهانه نماگر تاالر شیشه ای

ای��ن گ��زارش می افزای��د در دی م��اه، تقریبا روح 
نوسان در بورس و در بین خرید و فروش سهامداران 
حاکم ش��ده بود، به طوری که شاخص بورس هشت 
روز معامالت��ی مثب��ت و 13 روز معامالتی منفی را 
ب��رای فعاالن ای��ن بازار رقم زد که تقریبا مش��خص 
می کند یک س��وم روزها در تاالر شیشه ای با کاهش 

این نماگر مواجه شده است. 
در عین حال باید به این نکته هم اش��اره کرد که 
بیش��ترین کاه��ش در این ماه و یکی از هش��ت روز 
معامالتی منفی که البته س��نگین ترین سقوط سال 
را هم باید به آن نسبت دهیم با 1۶49 واحد به روز 
10 دی ماه 9۶ تعلق دارد که باعث ش��د شاخص به 

9۵ هزار و ۵۶1 واحد برسد. 
 در مقابل بیشترین رشد تپیکس )شاخص قیمت 
س��هام در بورس( در این ماه نیز به روز دوم دی ماه 
مرتبط اس��ت که شاخص با رشد 1307 واحد صعود 
ب��ه 9۶ هزار و 81۶ واحد رس��ید تا در همان ابتدای 
ماه نمایانگر رشد مطلوب در ادامه روزهایی باشد که 

البته معامالت برخالف این روند را نشان داد. 

 معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران
خبر داد

9 شرکت در تابلوهای بازار پایه 
جابه جا شدند

مع��اون پذی��رش و ناش��ران فراب��ورس ایران طی 
اطالعیه مهمی در خصوص طبقه بندی ش��رکت های 
درج ش��ده در تابلوهای معامالت��ی »ب« و »ج« بازار 
 پای��ه فراب��ورس از انتقال پنج ش��رکت ب��ه تابلوی
»پایه ب« و چهار شرکت به تابلوی »پایه ج« خبر داد. 
به گزارش س��نا، س��یدمهدی علم الهدی با اشاره 
ب��ه مصوب��ه کمیت��ه درج فراب��ورس در خصوص 
طبقه بندی ش��رکت های ب��ازار پایه ب��ه تاریخ 24 
دی م��اه س��ال جاری گف��ت: نماده��ای معامالتی 
ش��رکت های درج ش��ده در بازار »پایه ج« که در 
دوره مالی مورد رس��یدگی معیارهای تابلو »ب« را 
طبق »دس��تورالعمل پذیرش، عرضه و نقل وانتقال 
اوراق به��ادار در فراب��ورس ای��ران« و همچنی��ن 
مصوبه ه��ای کمیته درج رعایت کرده اند، به تابلوی 

»پایه ب« منتقل می شوند. 
علم الهدی در این زمینه به شرکت های بسته بندی 
ایران، س��رمایه گذاری توس��عه چش��م انداز ش��مال، 
صنعتی دریایی ایران، کارخانجات فارس��یت دورود 
و مجتمع معادن مس تکنار اش��اره کرد که به دلیل 
رعایت معیارهای تعیین ش��ده، معامالت آنها از این 

پس در بازار »پایه ب« انجام می شود. 
وی در ادامه از انتقال چهار ش��رکت بیمه تعاون، 
داروسازی تهران شیمی، سرمایه گذاری پارس آریان 
و کاش��ی صدف سرام استقالل آباده از تابلو »ب« به 
تابلو »ج« بازار پایه خبر داد، چرا که این ش��رکت ها 

معیارهای تابلو »ب« را رعایت نکرده اند. 
موضوع دیگر مربوط به ش��رایط ابقای 27 شرکت  
موج��ود در تابل��و »ب« اس��ت که به گفت��ه معاون 
پذیرش و ناش��ران فرابورس به رغ��م اینکه در دوره 
مالی مورد رس��یدگی، مفاد »دس��تورالعمل اجرایی 
افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان« 
را رعایت کرده اند، اما ضریب نقدشوندگی الزم برای 

حضور در این تابلو را ندارند. 
علم اله��دی با اش��اره ب��ه اینکه به این دس��ته از 
ش��رکت ها فقط یک بار و تا پایان اس��فندماه امسال 
)یعن��ی دو ماه( مهلت داده می ش��ود که حد نصاب 
الزم را ب��رای حض��ور در بازار »پایه ب« به دس��ت 
آورن��د، گف��ت: از ای��ن رو در صورتی ک��ه این 27 
ش��رکت ضریب نقدش��وندگی کافی را کسب نکنند 
در فروردین س��ال 97 با تابلو »ج« بازار پایه منتقل 

خواهند شد. 
»وس��رمد«،   »کایگ��ج«،   معامالت��ی  نماده��ای 
»شکبیر«،  »داراب«،  »فسا«،  »نتوس«،  »ثجوان«،  
»وآف��ر«،   »فج��وش«،   »پش��اهن«،   »کب��اده«،  
»ثزاگرس«،  »فس��یلر«،  »س��متاز«،  »دش��یری«،  
»ش��رنگی«،  »دهدش��ت«،  »کف��رآور«،  »قاروم«،  
»نش��ار«،  »والنا«،  »خلیب��ل«،  »پارتا«،  »تفیرو«،  
»چنوپ��ا«،  »کورز« و »ش��وش« نماد 27 ش��رکت 

یادشده هستند. 

فرابورس
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شماره 985

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت که 
بی��ش از ۷۵۰هزار تن لبنیات در ۹ ماهه 
امسال از کشور صادر شده که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال گذش��ته ۳۰درصد 

افزایش را نشان می دهد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، حس��ن رکنی 
در مصاحب��ه ب��ا رادیو اظهار داش��ت: در 
عرص��ه لبنیات کش��ور برای تولید ش��یر 
زیرس��اخت های مطلوبی در بخش تولید 

شیر و فرآوری آن ایجاد شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بهره گی��ری بهینه 
از این زیرس��اخت ها در دس��تور کار قرار 
گرفته اس��ت، اظه��ار داش��ت: مجموعه 
واحده��ای پ��رورش دام ظرفیت افزایش 
تولید را به تناس��ب نیاز جامعه در طول 
سال دارا هستند تا بر میزان سرانه تولید 

در کشور افزوده شود.
مع��اون وزی��ر در امور تولی��دات دامی 
وزارت جه��اد کش��اورزی ادام��ه داد: با 
ج��ذب بازار برای عرض��ه محصول نهایی 
فرصت های شغلی بیشتری در واحدهای 

پرورشی به وجود خواهد آمد.

وی با تاکید بر اینکه جذب بیشتر بازار 
در زنجیره کس��ب و کار صنعت لبنیات و 
ثروت افزایی در کش��ور موثر خواهد بود، 
گفت: امسال تولید شیر در کشور به بیش 

از 1۰ میلیون تن افزایش می یابد.
رکنی با اش��اره به اینکه بازار مناسبی 
ب��رای عرض��ه لبنی��ات در کش��ورهای 
همسایه فراهم شده است، افزود: با توجه 
ب��ه وجود تن��وع در محص��والت لبنیاتی 
عالوه بر تولید نیاز داخل شرایط مطلوبی 

در امر صادرات ایجاد شده است.
وی اظهار داش��ت: طی ۹ ماهه س��ال 
جاری بیش از ۷۵۰ هزار تن انواع لبنیات 
ب��ه کش��ورهای همس��ایه و کش��ورهای 

اروپایی صادر شده است.
مع��اون وزی��ر در امور تولی��دات دامی 
وزارت جهاد کش��اورزی با تاکید بر اینکه 
امس��ال به لحاظ حجم ص��ادرات لبنیات 
سرآمد س��ال های دیگر بوده است، ادامه 
داد: ب��ا توجه به اینکه از س��ال گذش��ته 
دول��ت ی��ک برنام��ه مش��وق صادراتی 
ب��رای صادرکنندگان عرص��ه لبنیات در 

نظ��ر گرفت حض��ور صادرکنن��دگان در 
صحنه های جهانی پررنگ تر شده است.

وی همچنی��ن گفت: س��ال گذش��ته 
سالی پر تنش در بخش لبنیات به شمار 
می رفت، به طوری که قیمت محصوالت 
ایرانی توان رقابت با قیمت های جهانی را 

نداشته است.
رکن��ی با بیان اینکه با تخصیص اعتبار 
به عنوان مشوق صادراتی از سوی دولت، 
جای��گاه ای��ران در بازار لبنی��ات جهانی 
تثبیت ش��ده است، افزود: شرایط قیمتی 
لبنیات در بازارهای جهانی بهتر ش��ده و 
این مسئله سبب شده حضور محصوالت 
داخلی در بازارهای بین المللی اس��تمرار 

یابد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه با ارائه بس��ته 
مشوق صادراتی از سوی دولت طی سال 
گذشته در مجموع 86۰ هزار تن لبنیات 
صادر شده است، اظهار داشت: این میزان 
صادرات نسبت به سال قبل خود از رشد 

قابل توجهی برخوردار بوده است.
مع��اون وزی��ر در امور تولی��دات دامی 

وزارت جهاد کش��اورزی ادام��ه داد: این 
در حال��ی اس��ت ک��ه ح��دود ۷۵6 هزار 
تن در ۹ ماهه امس��ال لبنیات از کش��ور 
صادر ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته ۳۰درصد افزایش را نشان 

می دهد.
وی با تاکی��د بر اینکه رون��د صادرات 
در سه س��ال گذش��ته صعودی بوده که 
از مهم تری��ن دالیل آن حفظ بازار س��ال 
گذش��ته با وجود تنش های بس��یار بوده 
اس��ت، گفت: ب��ا افزایش تعرف��ه واردات 
لبنی��ات از س��وی کش��ور ع��راق میزان 
صادرات این محصوالت به کشور همسایه 

کاهش یافته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه 1۰درص��د از توان 
تولی��دی کش��ور ب��رای نخس��تین بار در 
م��دار ص��ادرات ق��رار می گیرد، ی��ادآور 
شد: چش��م انداز عرصه لبنیات، صادرات 
یک میلی��ون تنی اس��ت؛ بدی��ن معنا که 
حض��ور ایران در بازار ۵۰۰ میلیون نفری 
اروپا عملیاتی ش��ده که نش��ان از آینده 

روشن بخش لبنیات در کشور دارد.

یک ش��رکت ایرانی ب��رای احداث یک 
مجتم��ع فرآورده ه��ای گوش��تی حالل 
در منطق��ه آزاد صنعت��ی »اوندیری��س« 

سرمایه گذاری می کند. 
به گزارش ایسنا به نقل از آستانا تایمز، 
سرویس خبری سرمایه گذاری قزاقستان 
گزارش داد که حجم س��رمایه گذاری در 
این پروژه به ۲1.۵ میلیون دالر رس��یده 
است و کار احداث آن امسال آغاز خواهد 
ش��د.  ش��رکت ایران��ی »اگ��رو پورتال« 
ق��راردادی را ب��رای اج��رای ی��ک پروژه 

سرمایه گذاری  کمیته  با  س��رمایه گذاری 
وزارت سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان 
منعقد کرد که به موجب آن این شرکت 
سرمایه گذاری های الزم را فراهم می کند. 
امیر ش��کارچی، مدیرکل ش��رکت آگرو 
پورتال گفت: محیط سرمایه گذاری مطلوبی 
برای ش��رکت های خارجی در این کش��ور 
ایجاد ش��ده اس��ت. وی گفت: ما همکاری 
نزدیکی با دفتر نمایندگی س��رمایه گذاری 
و اداره مناطق ش��رقی قزاقستان داریم که 
کامال از پروژه ما حمایت می کنند.  خطوط 

تولید مدرن و ب��دون دورریز در این پروژه 
نصب خواهند ش��د و حدود ۲۵۰ شغل از 
این طریق ایجاد خواهد ش��د. تولید به طور 
عمده براساس صادرات محصول خواهد بود 
و بیش از ۹۰درصد تولیدات به ایران صادر 

خواهد شد. 
مقام��ات ش��رق قزاقس��تان اواخر ماه 
جاری می��الدی از ایران دی��دار خواهند 
ک��رد که این س��فر به منظ��ور بازدید از 
مراکز تغذیه دام و م��زارع لبنی، مالقات 
ب��ا تولیدکنندگان تجهیزات کش��اورزی 

ایرانی و ش��رکایی که تمای��ل به واردات 
محصوالت گوشتی قزاقستان دارند انجام 
می شود. در این سفر همچنین پروژه هایی 
در زمینه بخش کشاورزی صنعتی نیز به 
سرمایه گذاران بالقوه معرفی خواهد شد. 
شرکت ملی س��رمایه گذاری قزاقستان 
دارای دفاتر نمایندگی در چین، فرانسه، 
آلمان، انگلیس، آمریکا و ترکیه اس��ت تا 
ارتباطات تجاری برقرار کند و زمینه های 
مورد عالقه س��رمایه گذاری ش��رکت های 

خارجی را شناسایی کند. 

سرمایه گذاری ایران در منطقه آزاد صنعتی قزاقستان

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گفت که 
رش��د صنعت زیس��ت فناوری و دارویی کشور با تکیه 
بر توانمندی نیروی انس��انی خالق و توانمند کش��ور 

محقق می شود.
به گزارش ایس��نا، س��ورنا س��تاری روز گذشته در 
مراسم افتتاح طرح های صنعتی و دارویی که با حضور 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار 
ش��د، اظهار کرد: خوشبختانه امروز در صنعت دارویی 
کشور زیرساختی مساعد برای توسعه صنعت دارویی 
محقق شده است و شاهد شکل گیری یک صنعت پویا 

و توانمند در حوزه زیست فناوری هستیم.
وی ادام��ه داد: این صنعت جدی��د می تواند ضمن 
طراحی و ماشین س��ازی، ارتقا و توس��عه، محصوالتی 
قاب��ل رقابت ب��ا محصوالت برتر دنیا تولی��د و به بازار 

دارویی عرضه کند.
س��تاری، مهم ترین الزمه تحقق صنایع از جمله در 
حوزه زیس��ت فناوری را بهره مندی از ظرفیت نیروی 
انس��انی خ��الق و تحصیلکرده دانس��ت و عنوان کرد: 
به رغم بهره مندی از بیش از ۴.۷ میلیون دانش��جو و 
تربیت نیروی انسانی فعال در حوزه مهندسی همپای 
کش��ورهای پیش��رفته دنیا بهره مندی از این ظرفیت 
خارق العاده در حوزه صنعت محقق نش��ده اس��ت. به 
واس��طه س��یطره اقتصاد منبع محور، جای صنعت از 
وج��ود چند کارخان��ه فراتر نرفته اس��ت و کارخانه ها 
ظرفیت��ی برای بهره مندی از ای��ن توانمندی در ارتقا، 
ماشین سازی، توس��عه و رقابت با پیشرفت های علمی 

و فناوری ندارند.

وی ادامه داد: اکنون اما با تکیه بر توانمندی نیروی 
انس��انی خ��الق و تحصیلکرده ظرفیت ش��کل گیری 
صنعتی پویا در حوزه زیست فناوری فراهم شده است.

رشد قابل توجه شرکت های دانش بنیان 
زیست فناوری

رئی��س بنی��اد مل��ی نخب��گان، توس��عه صنع��ت 
زیس��ت فناوری کش��ور را مس��تلزم حمایت از فعاالن 
ای��ن حوزه بر مبنای زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری 
دانست و گفت: خوشبختانه روند کسب درآمد و ایجاد 
ارزش افزوده ش��رکت های فعال حوزه زیست فناوری 
اکنون به رش��د قابل توجهی رس��یده است که قدرت 
و توانمندی کش��ور در ایجاد ش��رکت های مبتنی بر 
دان��ش و خالقیت نیروی انس��انی به جای بهره مندی 

از سرمایه های فیزیکی را نشان می دهد.
س��تاری، ش��رکت دانش بنی��ان س��یناژن را یک��ی 
شرکت های پیشرو زیس��ت فناوری در منطقه دانست 
و اف��زود: یک ش��رکت دانش بنیان بخ��ش خصوصی 
توانس��ته اس��ت به شرکتی پیش��رو در زیست فناوری 
منطقه بدل ش��ود و می تواند با بدل ش��دن به الگویی 
برای دیگر شرکت ها و جوانان تحصیلکرده، راه را برای 

توسعه زیست فناوری کشور هموار کند.

شکوفایی ظرفیت نیروی انسانی با تحول 
ساختاری بخش آموزش

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه 
بی��ش از ۴ میلی��ون و ۷۰۰ هزار دانش��جو در داخل 

کشور، ظرفیتی خارق العاده برای رشد تولید ناخالص 
 GDP داخل��ی اس��ت، اظهار ک��رد: این رش��د روی
کش��ور تاثیر چندانی نداشته است. در حالی که تعداد 
فارغ التحصیالن مهندس��ی کش��ورمان تقریبا معادل 

آمریکا است.
س��تاری زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری را راهکار 
بهره مندی از این ظرفیت دانس��ت و افزود: س��اختار 
آموزش عالی کش��ور باید تغییراتی اساس��ی پیدا کند 
تا نیروی انس��انی جوان بتواند س��ازگار با زیس��ت بوم 
کارآفرینی و نوآوری، از روزهای آغازین یادگیری، در 

مسیر نوآوری و کارآفرینی قدم بگذارد.

رونمایی از داروی پیشرفته حوزه سرطان
براس��اس اعالم معاونت علمی، در ادامه این مراسم 
ب��ا حض��ور جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��ور، 
س��تاری مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��ور، 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
سیدحس��ن قاضی زاده هاش��می وزیر بهداشت درمان 
و آم��وزش پزش��کی و هال��ه حامدی ف��ر مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان س��یناژن، داروی سرطان و پیوند 
 و مغز اس��تخوان ش��رکت س��یناژن با عنوان تجاری

»neofor ۲۴« رونمایی شد.
این داروی حساس و کاربردی در حوزه سرطان که 
نمونه خارجی آن با قیمت تقریبی ۲8 میلیون تومان 
عرضه می ش��ود، با تالش فناوران شرکت دانش بنیان 
نان��و الون��د از ش��رکت های زیرمجموعه س��یناژن، با 

یک سوم قیمت نمونه خارجی عرضه  می شود.

نوآوری نیروی انسانی خالق، بستر توسعه صنعت زیست فناوری است

۷۵۰ هزار تن لبنیات از کشور صادر شد
اخبار

کد شناسه بین المللی گمرک برای 
تمامی کاالها فراگیر می شود

گم��رک ایران قرار اس��ت کد شناس��ه بین المللی 
کاالی��ی را ب��رای تمام��ی کاالها به ص��ورت فراگیر 

اجرایی کند. 
به گزارش ایس��نا، با اس��تفاده از تجربه موفق ثبت 
 )IMEI( اطالعات ش��ماره های یکتای تلف��ن همراه
و ش��ماره شناس��ایی خودروها )VIN(، گمرک در 
نظ��ر دارد طرح ثبت شناس��ه بین الملل��ی کاالها در 
اظهارنامه گمرکی را به صورت آزمایشی اجرایی کند. 
ب��ر ای��ن اس��اس واردکنن��دگان بای��د از روز اول 
بهمن م��اه در زمان اظهار کاال ب��ه گمرک، اطالعات 
شناس��ه های کاال اع��م از GTIN , IRC و. . . را به 
گم��رک ارائه کنند.  این ط��رح فعال اختیاری بوده و 
قرار است در آینده ای نزدیک اجباری شود و گمرک 
ایران در اطالعیه ای این موضوع را به تمامی صاحبان 
کاالهای وارداتی و نمایندگان آنها اعالم کرده اس��ت 
و اج��رای این ط��رح برای تمام��ی گروه های کاالیی 
مشخص ش��ده اعم از کاالهای دارای ثبت سفارش یا 

بدون ثبت سفارش انجام خواهد شد. 
ای��ن اطالع��ات را در راس��تای  ای��ران  گم��رک 
مکانیزاسیون تشریفات گمرکی بهره گیری می کند و 
با همکاری الزم از سوی سایر سازمان های همجوار و 
ذی نفعان حوزه تجارت کشور، می تواند این فرآیند را 

به صورت کامال الکترونیک عملیاتی کند. 

چرایی اجرایی نشدن پروژه انتقال 
گاز ایران به پاکستان

مهدی هنردوس��ت در مورد تعامالت اقتصادی ایران 
و پاکستان طی سال های اخیر با بیان اینکه این روابط 
بعضا متاثر از محدودیت ها و تحریم های تحمیلی به ویژه 
در حوزه بانکی بوده چراکه همکاری های بانکی ابزار الزم 
برای بسط مناسبات فی مابین بین دو کشور محسوب 
می شود، تصریح کرد: در سه سال پیش حجم مبادالت 
اقتصادی ایران و پاکس��تان 6۰۰میلیون دالر بود. این 
رقم در دو سال پیش به 8۰۰ میلیون دالر افزایش پیدا 
کرد و در س��ال گذش��ته نیز رقم مبادالت اقتصادی به 

سطح یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر رسید. 
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه روابط اقتصادی 
دو کش��ور در فضای پسابرجام رش��د پیدا کرده است، 
اما محدودیت های تحمیلی در راه توسعه هرچه بیشتر 
روابط اقتصادی دو کش��ور هنوز رفع نش��ده است و به 
همین دلیل با حد مطلوب س��طح مبادالت اقتصادی 
دو کش��ور همچنان فاصل��ه داریم، خاطرنش��ان کرد: 
تالش ه��ای جدی صورت  گرفته اس��ت که پتانس��یل 
موجود در روابط دو کش��ور به خصوص حوزه اقتصادی 
افزایش پیدا کند و در همین چارچوب است که شاهد 
رشد ۳۰درصدی مبادالت فی ما بین دو کشور هستیم. 
هنردوس��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه زمینه گس��ترش 
مناس��بات اقتصادی و تجاری بین دو کشور بیش از 
چیزی اس��ت که در حال حاضر صورت گرفته است، 
در م��ورد همکاری های ایران و پاکس��تان در زمینه 
انرژی نیز گفت: در ارتباط با بحث انتقال گاز از ایران 
به پاکستان هنوز این موضوع به رغم توافق چند ساله 
به مرحله اجرایی نرس��یده اس��ت. مس��ئولیت انجام 
و تکمی��ل این امر با طرف پاکس��تانی اس��ت چراکه 
آنها هس��تند ک��ه طبق تواف��ق صورت گرفته موظف 
به تکمی��ل زیربناهای الزم ب��رای ورود گاز ایران به 
این کش��ور هس��تند و قطعا تحقق این امر می تواند 
نقطه عطفی در بهبود مناس��بات اقتصادی و ارتقای 

همکاری های دو کشور محسوب شود. 
س��فیر ایران در پاکس��تان همچنین به مبادالت دو 
کش��ور در زمینه  LPG اش��اره کرد و گفت: صادرات 
LPG  از ایران به این کشور کم و بیش در جریان است 

اما مسلما جای گاز را نمی گیرد. 
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان در پاکستان با بیان 
اینکه ص��دور برق از ایران به پاکس��تان از ۷۴ مگاوات 
ب��ه 1۰۵ مگاوات افزایش پیدا کرده اس��ت، اظهار کرد: 
ای��ن ظرفیت وجود دارد که این رقم به 1۰۰۰ یا حتی 
۳۰۰۰ مگاوات برسد. زمینه های این توافق فراهم است. 
در چن��د دوره مذاکرات��ی بین دو طرف انجام ش��ده و 
منتظر حصول توافق نهایی پیرامون آن هستیم چراکه 
پاکس��تان به انرژی نیازمند است و ما می توانیم در این 

زمینه همکاری خوبی با این کشور داشته باشیم. 
سفیر ایران در پاکستان در بخش دیگری از مصاحبه 
خود، با بیان اینکه ایران و پاکس��تان با توجه به حسن 
همجواری و اش��تراکات خود این پتانسیل را دارند که 
ع��الوه بر رواب��ط دوجانبه در موضوع��ات منطقه ای و 
جهانی نیز همکاری های مناس��بی با یکدیگر داش��ته 
باش��ند، گفت: در همین چارچوب ش��اهد روند رو به 
افزایش انجام مراودات بین دو کشور هستیم، چنانکه در 
جریان سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی رئیس مجلس سنا و مجلس 
ملی پاکستان هر دو به صورت همزمان به تهران سفر و 
در این کنفرانس مشارکت کردند. این خود نشان دهنده 
نگاه مثبت پاکستان به بحث همکاری های منطقه ای با 
ایران با توجه به پتانسیل موجود در دو کشور به عنوان 
دو عضو س��ازمان همکاری اسالمی و دو کشور مهم و 
تاثیرگذار در معادالت سیاسی، اقتصادی منطقه است. 

وی همچنین به س��فر اخیر وزیر تولی��دات دفاعی 
پاکس��تان به ایران اش��اره کرد و گفت: این س��فر نیز 
می تواند پتانسیل های موجود در روابط دو کشور در این 

زمینه را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند. 

اخبار

رونق صنعت چای در گرو 
سرمایه گذاری گردشگری این محصول

رئیس سازمان چای کشور گفت که سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری با محوریت صنعت چای موجب 

رونق این صنعت می شود. 
 محمدولی روزبه��ان در گفت وگو با ایس��نا گفت: 
ش��امگاه گذش��ته  مبلغ یک میلیارد و 1۴۴ میلیون 
تومان از مطالبات به حساب عابربانک سپه چایکاران 

واریز شد. 
وی اف��زود: ب��ه این ترتی��ب تاکن��ون در مجموع 
168میلی��ارد و ۴6 میلی��ون توم��ان از مطالب��ات 

چایکاران پرداخت شده است. 
روزبه��ان با اش��اره ب��ه بازدیدهای خ��ود از روند 
بس��ته بندی و س��رمایه گذاری در بخش گردشگری 
ب��ا محوریت صنعت چ��ای از یک��ی از کارخانه های 
چای س��ازی اس��تان خاطرنش��ان کرد: امید می رود 
کارخانجات دیگر هم بتوانند در همین راستا فعالیت 
کنند، تا ش��اهد رون��ق هرچه بیش��تر صنعت چای 

باشیم. 
وی ب��ا اش��اره به ظرفی��ت باالی چ��ای داخلی و 
ویژگی های مثبت آن و اقب��ال به وجود آمده در نزد 
مصرف کنندگان داخلی، آمادگی سازمان چای کشور 
را درخص��وص حمایت از زنجیره چای در راس��تای 
برنامه ه��ای حمایتی وزارت جهاد کش��اورزی اعالم 

کرد. 
یکی از کاره��ای ارزنده ای که بخش خصوصی باید 
در استان دنبال کند تا به توسعه  تجارت چای منجر 
شود، سیستم رشد و توسعه گردشگری کشاورزی با 
محوریت گردش��گری چای اس��ت که باید برای این 

موضوع مهم برنامه ریزی شود. 
موض��وع گردش��گری طبیعت محور، گردش��گری 
می توان��د  موضوع��ی  گردش��گری  و  کش��اورزی 
نجات بخش اس��تان گیالن از نظر اقتصادی و توسعه 

باشد. 
چای به عنوان یک محصول اس��تراتژیک می تواند 
انگیزه حرکت های موضوعی برای توسعه  گردشگری 

کشاورزی شود. 
ب��ا توجه به اینکه صنعت چای کش��ور در اس��تان 
گیالن ش��کل گرفت��ه و تولید چای در این اس��تان 
سابقه ای دیرینه دارد، پیگیری این موضوع به توسعه 

گردشگری کمک می کند. 
اگر توس��عه گردش��گری چای داخلی اتفاق بیفتد 
و فرهنگ س��ازی هم برای مصرف چای ایرانی انجام 
شود، می توان به توس��عه استان هم خوشبین بود و 
با اطمینان و قاطعیت گفت که بس��یاری از مس��ائل 

استان حل می شود. 

افت صادرات و افزایش واردات در 
۹ ماهه امسال

رئیس فدراس��یون واردات به تشریح آمار واردات و 
صادرات ۹ ماهه امسال پرداخت و از افت ۲۰درصدی 
صادرات و افزایش حدود ۲۳درصدی واردات نسبت 

به سال گذشته خبر داد. 
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ایسنا گفت: ارزش 
آم��ار واردات در ۹ ماهه س��ال 1۳۹6، ۳۷ میلیارد و 
۵۷۰ میلیون دالر و صادرات ۳1 هزار و 6۴۰میلیارد 

دالر بوده است. 
وی ادامه داد: اگر اعداد سال گذشته را در واردات 
و صادرات در نظر بگیریم به ترتیب ۳1 هزار و ۷۵۵ 
و ۳۲ ه��زار ۴1۳ بوده، بنابراین ما نس��بت به س��ال 
گذش��ته 18.۳ رشد واردات و ۲.۳۹ کاهش صادرات 

داشته ایم. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران افزود: 
وقتی آمار آذرماه را با سال گذشته مقایسه می کنیم 
می بینیم که واردات مان ۴ هزار و 1۷۰ میلیارد بوده 
اس��ت و امس��ال در این مقطع زمانی ۵ هزار و 1۵1 
میلیارد اس��ت. همچنین در آذر س��ال گذش��ته در 
بخش ص��ادرات ۳۹۲۵ میلیارد تومان بوده و آذرماه 
امس��ال ۳1۵۲ میلیارد است. این آمار نشان می دهد 

که در قسمت واردات عددمان رشد داشته است. 
احتش��ام زاد تصریح کرد: در مجموع اگر تراز سال 
1۳۹۵ را در نظ��ر بگیری��م، در آذرم��اه ت��راز منفی 
۲۴۵میلیارد دالر بوده و امسال منفی 1۹۹۹ میلیارد 
دالر اس��ت و بر این اساس ۲۳.۵درصد رشد واردات 
داش��ته ایم و ۲۰درصد افت صادرات داشته ایم، یعنی 
تراز منفی ح��دود ۲۰۰۰ میلیاردی که اتفاق افتاده 
است تقریبا ۵۰درصد آن ناشی از افت صادرات است 

و ۵۰درصد آن به دلیل افزایش واردات است. 
وی با اش��اره ب��ه اصلی ترین آماره��ای مربوط به 
صادرات و واردات گفت: همیش��ه در بخش صادرات 
میعان��ات گازی، پروپان و متان��ول رتبه های ثابت و 
اصلی را داش��ته اند ک��ه ۲۵درص��د صادرات مان در 
این حوزه ها را تش��کیل می دهند. کش��ورهای عمده 
صادرکنن��ده ما هم به ترتیب چی��ن، عراق و امارات 
هستند که در مجموع ۵۰درصد صادرات مان به این 

کشورها است. 
اگر بخواهیم دسته بندی صادرات را در نظر بگیریم 
۳۰درصد صادرات مان پتروش��یمی است، 16درصد 
میعانات گازی و ۵۴درصد سایر کاالهاست. در بخش 
واردات اگ��ر ۹ ماهه امس��ال را لحاظ کنیم رتبه اول 
متعلق به قطعات منفصله خودرو اس��ت و رتبه های 
بعدی ب��ه ترتیب ب��ه کاالهای ذرت دام��ی، برنج و 

لوبیای سویایی اختصاص داشته است. 
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در جلس��ه مدیرعامل ایدرو و 
اعض��ای انجم��ن صنایع همگن 
قطعات خودرو درمورد مس��ائل 
ازجمله ساختار جدید  مختلفی 
و  نیازمندی ه��ا  قطعه س��ازی، 
زیرس��اخت هایی که در شرایط 
پسابرجام باید ایجاد شود تا نیاز 
خودروس��ازان بین المللی تامین 

شود، صحبت شد.
تخصصی صنایع  انجمن  دبیر 
همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعات 
خ��ودرو در رابطه با افراد حاضر 
در این جلسه توضیح داد: »غیر 
از رئیس هیات عامل ایدرو، بهزاد 
اعتمادی به عنوان معاون توسعه 
حمل ونقل س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران و مهندس 
مفیدی به عن��وان مدیرکل امور 
نیرومحرک��ه و خ��ودروی ای��ن 
س��ازمان در این دی��دار حضور 
اینک��ه مهدی  داش��تند. ضمن 
مطلب زاده، حس��ین بحرینیان، 
ابراهیم  نجفی س��هی،  محم��ود 
احم��دی، محمدعل��ی ذکرایی، 
از  تعدادی  حسن زارع نژاد و… 
انجمن  این  هیات مدیره  اعضای 
نیز در این جلسه معارفه حضور 

یافتند.«

چاره اندیشی برای 
قیمت گذاری دستوری

آرش محبی ن��ژاد هدف اصلی 

از برگزاری این دیدار را آشنایی 
هیات مدی��ره  جدی��د  اعض��ای 
انجمن با رئیس هیات عامل ایدرو 
عن��وان ک��رد و گف��ت: »به این 
ترتی��ب در این جلس��ه درمورد 
مسائل مختلفی ازجمله ساختار 
نیازمندی ها  قطعه سازی،  جدید 
و زیرساخت هایی که در شرایط 
پسابرجام باید ایجاد شود تا نیاز 
خودروس��ازان بین المللی تامین 

شود، صحبت شد.«
وی با اش��اره به بح��ث ادغام 
قطعه س��ازان ک��ه مدتی اس��ت 
توس��ط ای��درو موردتاکید قرار 
ک��رد:  اظه��ار  اس��ت،  گرفت��ه 
»بر این اس��اس سلسله اقدامات 
صنع��ت  بیرون��ی  و  درون��ی 
خ��ودرو ش��امل ط��رح تحول و 
اصالح س��اختار صنعت خودرو، 
چ��ه در قطعه س��ازی و چه در 
خودروسازی اس��ت. در قسمت 
اول ق��رار ش��د ب��رای اص��الح 
فضای پیرامون��ی یک مجموعه 
اندیشیده و  اقدامات کوتاه مدت 
اجرا ش��ود. همچنین در قسمت 
دوم طرح تحول، احیا و اعتالی 
صنعت خودروی کش��ور مطرح 
است که آنها راه های میان مدت 
و بلندم��دت دارند و قرار اس��ت 
انجم��ن روی طرح ه��ای مدون 
ای��ن قس��مت کار ک��رده و این 
طرح ه��ا را ارائ��ه کن��د. به طور 

خالص��ه در این جلس��ه به این 
جمع بندی رس��یدیم که در دو 
بُعد اقدامات سریع و کوتاه مدت 
برای عبور از بحران های فعلی و 
اقدامات میان مدت و بلندمدت، 
ب��ا  هماهن��گ  را  طرح های��ی 
نوسازی  و  س��ازمان گس��ترش 
صنایع پیش ببریم تا ببینیم در 
آینده به چه نتیج��ه ای در این 

زمینه خواهیم رسید.«
انجمن  این عضو هیات رئیسه 
در  قطعه س��ازان  صنایع همگن 
پاس��خ به این س��وال که آیا در 
ای��ن جلس��ه صحبت��ی درباره 
ح��ذف ارز مبادل��ه ای از تم��ام 
قطعه س��ازی ها به می��ان آمد یا 
خی��ر، تاکی��د ک��رد: »یک��ی از 
مهم ترین موارد مطرح ش��ده در 
این جلسه، افزایش قیمت مواد 
اولیه قطعه س��ازان و این مساله 
بود ک��ه تعرف��ه واردات خودرو 
افزایش یافت، درحالی که تعرفه 
واردات قطعات افزایش چندانی 

نداشته است.«
محبی ن��ژاد در رابطه با اینکه 
نظر س��ازمان گس��ترش درباره 
خودروه��ای  قیم��ت  افزای��ش 
برای  راه حلی  به عن��وان  داخلی 
ق��رارداد  قیم��ت  ب��ردن  ب��اال 
خودروس��ازان ب��ا قطعه س��ازان 
چیس��ت، گفت: »مساله به این 
ش��کل مطرح نش��د، ام��ا قرار 

ش��د ب��رای قیمت گذاری ه��ای 
اندیش��یده  چاره ای  دس��توری 
ش��ود. ضمن اینکه این شرایط 
موقعیت��ی ایج��اد کرده اس��ت 
که قطعه س��ازان میان دوسنگ 
آس��یاب تحت فش��ار هس��تند. 
یک طرف خودروس��از است که 
حاضر نمی ش��ود قیمت قطعات 
را باال ببرد و طرف دیگر مس��اله 
افزایش قیمت مواد اولیه است.«

ب��ه گفت��ه وی، در این دیدار، 
س��ازمان گس��ترش در جریان 
این شرایط دش��وار قرار گرفت 
چارچ��وب  در  امیدواری��م  و 
ک��ه  کوتاه مدت��ی  راهکاره��ای 
پیش��نهاد خواهیم کرد، در این 
زمینه به جمع بندی درس��ت و 

موثر برسیم.

ادغام به منزله حذف شدن 
نیست

به گ��زارش ایدرونیوز، در این 
دیدار رئی��س هیات عامل ایدرو 
با اش��اره به اینکه اگر بخواهیم 
کشور  قطعه سازی  برای صنعت 
ترسیم  اصولی  یک چش��م انداز 
کنیم، نیازمند هم افزایی در این 
صنعت هس��تیم، گفت: »ادغام 
قطعه س��ازان به منزل��ه از بین 
رفتن نیس��ت، بلکه هدف از این 
موضوع، هم افزایی و ارتقای این 

صنعت است.«

منصور معظمی با بیان اینکه 
اگر در ادغام قطعه سازان نتوانیم 
به طور سیس��تماتیک با مس��اله 
برخورد کنیم، نمی توانیم موانع 
و مشکالت این صنعت را مرتفع 
کنی��م، اظهار ک��رد: »راه بزرگ 
رقابتی   ش��دن، داش��تن مزیت 
اس��ت. م��ا در ای��ن صنعت دو 
اینکه  داری��م،  پی��ش رو  راهکار 
یا ب��ه این وضع کما فی الس��ابق 
ادام��ه دهیم، ی��ا دانش فنی در 
این زمینه را شناس��ایی کرده و 
به صاحبان برند متصل شویم.«

س��ازمان  مدیرعامل  گفته  به 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ایران، ما نیازمند سند راهبردی 
و استراتژی های کاربردی در این 
صنعت هس��تیم ک��ه در مرحله 
بتواند راهگش��ای مس��ائل  اول 
کنون��ی باش��د و در برنامه های 
میان مدت و بلندمدت به ارتقا و 
صادرات جهانی آن کمک کند.

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در این 
معاون  اعتمادی،  بهزاد  جلس��ه 
توس��عه حمل ونق��ل ای��درو نیز 
اظهار کرد: »قطعه سازان باید به 
تحوالت بازار توجه داشته باشند 
و به ارتقا و رقابت پذیر بودن در 
س��طح جهانی فکر کنند چراکه 
اگ��ر نتوانن��د خ��ود را همپای 
این تح��والت کنن��د، ناچار به 

کناره گیری خواهند بود.«

روزان��ه ح��دود ۹۰۰ هزار خ��ودرو از 
ش��هرهای حومه ای وارد تهران می شود.  
تهران ش��هری اس��ت که به نظر می رسد 
بیش��تر ب��رای خودروها طراحی ش��ده و 
عابرین پی��اده، دوچرخ��ه و حتی حمل 
و نق��ل عموم��ی، جایگاه وی��ژه ای در آن 

ندارند.
به گزارش تج��ارت امروز، روزانه عالوه 
بر ۴ میلیون خودروی شماره گذاری شده 
در  این کالنشهر ۹۰۰ هزار خودرو هم از 
شهرهای حومه ای وارد پایتخت می شوند 
که حجم س��نگینی از ترافیک و آلودگی 
ه��وا را در پ��ی دارد. با این وجود س��هم 
حمل و نق��ل عمومی نس��بت به خودرو 
طی س��ال های اخیر کاهش یافته است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی تنها راهکار وضع 
موج��ود را تغییر نگرش از خودرومحوری 
ب��ه حمل و نقل عموم��ی عنوان می کند؛ 
تغییری که معتقد اس��ت با مقاومت های 
زیاد، حتی در سطح مسئوالن رده باالی 

کشور مواجه است.
در همایش توس��عه مبتنی بر حمل و 
نقل همگانی )TOD(  انتقاداتی نس��بت 
به وضعیت توس��عه ش��هری در ایران به 
وی��ژه کالنش��هر ته��ران مطرح ش��د که 
گوی��ی در این فرآیند، خودرو بر انس��ان 
ارجحی��ت دارد. عباس آخون��دی � وزیر 
راه و شهرس��ازی � ک��ه قبل از حضور در 

همای��ش  از پروژه اتوب��ان همت بازدید 
کرده بود، گفت: طی چهار س��ال گذشته 
بیش از ۱۰ بار مسئوالن مختلف از اتوبان 
هم��ت بازدید کردن��د، اما هن��وز موفق 
نشده ایم در خصوص توسعه حمل و نقل 
ریلی تهران- کرج یک جلسه در سازمان 

برنامه و بودجه برگزار کنیم.
او اف��زود: تجرب��ه ۱۵ ال��ی ۲۰ س��ال 
گذش��ته نشان می دهد افزایش بزرگراه ها 
نه تنها منجر به بهب��ود کیفیت زندگی و 
حمل و نقل نشده، بلکه به طور معکوس 
عم��ل کرده اس��ت. البته زمان��ی که این 
موضوع توسط یکی از کارشناسان مطرح 
ش��د، اکث��ر رس��انه ها آن را به ش��وخی 
گرفتن��د که یک��ی از آنها صدا و س��یما 
بود. این در حالی است که نسبت به این 
موضوع تمام دانشمندان جهان اتفاق نظر 
دارند و می گویند سیاست خودرومحوری 
نتیجه ای جز بحران کیفیت زندگی در بر 

نخواهد داشت.
آخون��دی ب��ا انتق��اد از سیاس��ت های 
توسعه پول در کش��ور گفت: کانون های 
فقر محص��ول زندگ��ی مدرن هس��تند. 
بر اس��اس گزارش دانش��گاه هاروارد اگر 
می خواهیم فقر را از بی��ن ببریم، نیاز به 
توسعه حمل و نقل س��الم و ارزان داریم 
ولی م��ا همچنان به دنب��ال نظام توزیع 

پول، یارانه، سبد غذایی و ... هستیم.

روزانه ۹۰۰ هزار خودرو از اطراف وارد 
تهران می شود

همچنی��ن مدیرعامل ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید در ای��ن همایش گفت 
روزان��ه ح��دود ۹۰۰ ه��زار خ��ودرو از 

شهرهای حومه ای وارد تهران می شود.
حبی��ب اهلل طاهرخان��ی اظه��ار ک��رد: 
منطقه کالنش��هری تهران بدون توجه به 
حومه ای که شکل گرفته گسترش یافته 
اس��ت، این در حالی اس��ت ک��ه بیش از 
۴۰درصد جمعیت کالنش��هری تهران در 
پیرامونی سکونت دارند و مهم ترین وجه 
رفت و آمد، حمل و نقل خصوصی اس��ت 
ک��ه باری را ب��ه ترافیک ته��ران تحمیل 

می کند.
وی برنامه ریزی برای توس��عه حمل و 
نق��ل عمومی در اطراف تهران را ضروری 
دانس��ت و اف��زود: منابع کش��ور نش��ان 
می ده��د دیگ��ر اختص��اص بودجه های 
هنگفت به پروژه های ش��هری امکان پذیر 
نیس��ت، بنابرای��ن بای��د از ظرفیت های 
موجود اس��تفاده کنیم. در این خصوص 
بای��د از قطار برق��ی صادقیه- کرج، قطار 
برقی تهران - فرودگاه امام خمینی )ره(، 
پرن��د، قطار حومه ای تهران – پرند، قطار 
حومه ای تهران – پیش��وا – گرمس��ار و 
قط��ار حوم��ه ای ته��ران – هش��تگرد – 
قزوین استفاده مناسب تری صورت گیرد.

درباره حمل و نقل عمومی همگرایی 
نمی شود

مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی 
ش��هری نیز گف��ت که بیش از دو س��ال 
است درباره توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
همگانی تاکید می ش��ود، اما همگرایی در 

این خصوص وجود ندارد.
موض��وع  دو  ای��زدی  محمدس��عید 
بازآفرینی ش��هری و بحث حمل و نقل را 
دو رویکرد بر مبنای این سیاس��ت عنوان 
و تاکید کرد: تمرکز بیش از حد اتومبیل 
ش��خصی باعث شده زمان زیادی از وقت 
ش��هروندان ه��در ب��رود، ای��ن در حالی 
اس��ت که ب��ا وجود تالش های دو س��ال 
اخی��ر هنوز همگرای��ی و اتفاق نظری در 
خصوص توس��عه مبتنی ب��ر حمل و نقل 

ایجاد نشده است.
توسعه حمل ونقل عمومی باعث بهبود 
کیفیت عبور و مرور در تهران نشده است 
در صحبت های  نکت��ه ای  همچنی��ن 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران بود که نش��ان م��ی داد با وجود 
و  حم��ل  گس��ترش  ب��رای  تالش ه��ا 
نق��ل عمومی، هنوز س��هم خ��ودرو در 
جابه جای��ی بیش��تر از مت��رو و اتوبوس 
است و نیز رس��یدن به مقصد با خودرو 
۴۵ دقیقه کمتر از ناوگان عمومی زمان 

می برد.

تهران مال خودروهاست!

نجات قطعه سازان در چارچوب تدوین راهکارهای اجرایی
اخبار

مدل های جدید و گسترش بازار قطعات
امروز میزان صادرات قطعه از کشور پایین است که دلیل 
آن مدل هایی اس��ت که از رده تولید در سطح جهانی خارج 
ش��ده اند و در عمل مبادی صادرات صنعت قطعه را محدود 
کرده اس��ت. به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو« به نقل 
از گس��ترش صنعت ، با توجه به روندی ک��ه امروز در حال 
رخ دادن است و خودروس��ازان خارجی همکاری های خود 
را از نو آغاز کرده اند خودروهای جدید در حال ورود به بازار 
کشور هستند که تا یک دهه آینده در اروپا و سایر کشورها 
تردد خواهند داشت؛ بنابراین بازار صادراتی گسترده تری در 
اختیار قطعه س��ازان قرار خواهد گرفت. در جلسات مکرری 
که انجمن با خودروس��ازان خارجی مانند رنو و پژو داش��ت 
این موضوع به طور جدی پیگیری شده و امید است با آمدن 
خودروهای جدید که در سایر نقاط دنیا نیز در تردد هستند 
و با توجه به اینکه نرخ تمام شده این مدل ها در ایران به دلیل 
ارزانی انرژی و نیروی کار رقابتی تر خواهد بود صادرات قطعه 
توسعه پیدا کند ضمن آنکه قطعه سازان داخلی در بسیاری از 
قطعات از چین موفق تر عمل کرده اند به طور نمونه در بحث 
تولید رادیاتور، ایران به روس��یه و حتی خود چین صادرات 
داشته است. خودروهایی که با آغاز همکاری شرکت های پژو 
و رنو به ایران وارد ش��ده اند از پلتفرم های مشترک هستند 
زیرا گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت سایپا در مذاکرات 
روی این امر تاکید داش��تند تا فضایی برای صادرات صنعت 
خودرو و قطعه کشور بازشود. مسئله خدمات پس از فروش 
این خودروه��ا نیز بازار خوبی برای قطع��ات ایرانی خواهد 
بود، ازاین رو قطعه س��ازان فرصت خوب��ی در اختیار دارند تا 
بازارهای خود را گس��ترش داده و وارد بازارهای بین المللی 
شوند. این امر با نوسازی تجهیزات و در اختیار داشتن دانش 
فنی شدنی است و قطعه سازان می توانند با همکاری همتایان 
بین المللی به این مهم دست پیدا کنند. به این ترتیب رسیدن 

به اهداف تعیین شده افق ۱۴۰۴ غیرممکن نخواهد بود.

واردات خودرو بیشتر شد، درآمد 
دولت آب رفت!

وقت��ی به درآمده��ای مالیاتی دولت در هش��ت ماهه 
نخست سال جاری که توسط بانک مرکزی منتشر شده 
است، نگاه می کنیم، مشاهده می شود که در هشت ماهه 
نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو کاهش 
یافته اس��ت، حال آنکه در همین مدت می��زان واردات 

خودرو بیشتر شده است!
به گزارش »تابناک اقتص��ادی« یازدهم آذرماه ۱3۹6 
بود که مجتبی خس��روتاج، رئیس س��ازمان توس��عه و 
تجارت ط��ی مصاحبه ای با خبرگزاری ف��ارس پیرامون 
میزان واردات خودرو در هش��ت ماهه امسال اعالم کرد: 
در هش��ت ماهه امس��ال، نزدیک به ۵۴ هزار دس��تگاه 
خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت 
به ۴۵هزار دس��تگاه مدت مشابه س��ال گذشته نزدیک 
۲6درصد افزای��ش واردات صورت گرفته و ارزش واردات 
آن در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۴6۰ میلیون دالر 
که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۲6۰ میلیون دالر 
ارزش واردات بیشتر بوده است. همان گونه که مالحظه 
می ش��ود، با توجه به بس��ته بودن س��ایت ثبت سفارش 
واردات خودرو از اوایل تیرماه سال جاری تا اوایل دی ماه 
س��ال جاری، باز هم در هشت ماهه امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، حدود ۹ هزار دستگاه خودرو 
بیشتر وارد کشور شده اس��ت، بنابراین با استناد به این 
موضوع آنچه مسلم است این که درآمدهای مالیاتی دولت 
از محل واردات خودرو باید در این هش��ت ماه نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل بیشتر شده باشد. با این فرض به 
گزارش آمارهای اقتصادی مربوط به آبان ماه ۱3۹6 بانک 
مرکزی بخش مالی و بودجه سری خواهیم زد تا ببینیم 
عملک��رد دول��ت در زمینه اخذ مالی��ات از محل واردات 

خودرو در این مدت چگونه بوده است؟
بانک مرکزی در گزارش های خود اعالم کرده است که در 
هش��ت ماهه س��ال ۹۵، میزان درآمد دولت از محل مالیات 
ب��ر واردات خودرو حدود ۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. 
تصویب ش��ده اس��ت که درآمدهای دولت از محل مالیات بر 
واردات خودرو در هش��ت ماهه نخست سال ۹6 حدود ۲۱.7 
هزار میلیارد ریال باش��د اما دولت در این مدت تنها توانسته 

است از این محل ۵.۵ هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد.

رشد قیمت رسمی خودروهای وارداتی
نبود نظارت دس��تگاه های مسئول باعث شده قیمت 
رس��می خودروهای خارجی در س��ه ماه اخیر به بهانه 
توقف ثبت سفارش واردات و افزایش تعرفه ها با رشدی 
تا 36درصد همراه ش��ود؛ حال آنکه خودروهای عرضه 
 ش��ده بر مبنای تعرفه های قبلی به کشور وارد شده اند. 
به گ��زارش فارس، توقف یکباره ثبت س��فارش واردات 
خ��ودرو ط��ی ماه ه��ای اخیر در کن��ار نب��ود نظارت 
دس��تگاه های مس��ئول بر بازار باعث ایجاد هرج و مرج 
در بازار فروش خودروهای خارجی ش��د و شرکت های 
عرضه کننده این خودروها، قیمت محصوالت شان را به 
دلخواه خود افزایش دادند. این رشد قیمت ها در برخی 
موارد تا 36 درصد نیز رس��ید و این در حالی است که 
خودروهای در دست عرضه توسط این شرکت ها پیش 
از افزای��ش تعرفه واردات خودرو، ثبت س��فارش و وارد 
شده اند و اصوال رشد تعرفه یا حتی افزایش قیمت دالر 
آزاد نیز مشمول آنها نش��ده است. در واقع خودروهای 
عرضه شده بر مبنای دس��تورالعمل و تعرفه های قبلی 

واردات خودرو، به کشور وارد شده اند.

اخبار

راهبرد مناسب ایران خودرو برای 
رفع موانع تولید

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی معتقد است ایران خودرو در سال های اخیر 
به خصوص پس از برجام رویکرد متفاوتی را در پیش 
گرفته اس��ت، چنانچه امروز دستیابی به سهم مهمی 
از بازار داخلی توس��ط بزرگ  ترین خودروساز کشور 
مبین بهبود ش��رایط در این تولیدکننده بزرگ ایران 

است.
حمی��د گرمابی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظهار 
داش��ت: نتیجه مجموع��ه اقداماتی که در ش��رکت 
ایران خ��ودرو به خص��وص در ح��وزه همکاری های 
بین المللی ص��ورت گرفته، به گونه ای اس��ت که در 
آینده نزدیک ش��رایط بسیار مطلوب تری را برای این 

شرکت به ارمغان خواهد آورد.
وی اف��زود: خوش��بختانه اقدام��ات خوبی پس از 
برجام در حوزه همکاری های بین المللی در ش��رکت 
ایران خ��ودرو ص��ورت گرفته و تغیی��رات مثبتی در 
دو س��ال اخیر این بخش به وجود آمده اس��ت اما تا 
دس��تیابی به رضایت کامل در ای��ن زمینه همچنان 

فاصله دارد.
وی تصری��ح کرد: جوینت ونچره��ا و قراردادهایی 
ک��ه پس از برجام در این ش��رکت به امضاء رس��یده 
اس��ت هر چند حرکت قابل تقدیری اس��ت اما قطعا 
می توانس��ت این روند جریان بهتر و با سرعت بیشتر 

و مشکالت کمتری را داشته باشد.
وی همچنی��ن ب��ه راهبرد ایران خ��ودرو برای رفع 
موانع تولید در س��ال های اخیر اش��اره کرد و اظهار 
داشت: در چند سال اخیر ایران خودرو با برنامه ریزی 
و رفع موانع تولید و حل مشکالت موجود در زنجیره 
تامین و تولید به روال خوبی در تولید دس��ت یافته، 
به طوری که این جریان پس از برجام سرعت بیشتری 
یافته و با آغاز دور جدی��د همکاری های بین المللی ، 
ش��اهد تغییرات خوبی در این حوزه هستیم و امروز 
تنوع محص��والت در ایران خ��ودرو افزایش خوبی را 

نشان می دهد.
وی همچنی��ن به جریان خدمات پ��س از فروش 
شرکت های خودروساز اشاره کرد و گفت : با گشایش 
فضای سیاسی و روابط بین المللی کشور، شرکت های 
خودروساز داخلی به خصوص ایران خودرو از فرصت 
پیش آمده اس��تفاده کردن��د و امروز در حوزه تامین 
قطعات و ارائه خدمات پس از فروش رش��د نس��بتا 

خوبی را در این شرکت شاهدیم.
وی تاکید کرد : با کاهش محدودیت های بین المللی و 
رفع مشکل تامین قطعات یدکی ، هر چند خدمات پس 
از فروش خودروسازان داخلی بهتر شده اما در مقایسه 
با خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به خصوص 
برندهای مشهور دنیا، همچنان وضعیت رضایت بخشی 
را شاهد نیستیم، البته این مس��اله را نمی توان نادیده 
گرفت که مراجعات کمتر به نمایندگی های خودروهای 
خارجی در کیفیت بهتر خدمات پس از فروش در این 

بخش تاثیر زیادی دارد.
این عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن با تاکید بر 
اینکه خودروسازان داخلی باید تالش بیشتری را در 
حوزه خدمات پس از فروش داش��ته باش��ند، تاکید 
کرد : امروز کسب رضایت مش��تریان و ارائه خدمات 
مطل��وب ، قطعا رقابت خوب��ی را در بازار خودروهای 
داخل��ی ایج��اد می کند ضمن اینکه در این ش��رایط 
انتظار می رود به جهت دسترس��ی به امکانات بیشتر 
در ح��وزه خدمات خودروهای داخلی، ش��رکت های 
داخلی در مقایس��ه با شرکت های وارداتی از خدمات 

بهتر و گسترده تری برخوردار باشند.
گرماب��ی در ادامه به ت��الش ایران خودرو در حوزه 
توس��عه برند ایران��ی پرداخت و گفت : خوش��بختانه 
پ��س از برج��ام ایران خ��ودرو عالوه بر هم��کاری با 
ش��رکت های معتب��ر خارجی ، ب��رای تولید محصول 
مش��ترک، به دنبال توسعه و حفظ برند ملی در سبد 
محصوالت خود بوده است این در حالی است زمانی 
تولی��د خودرو ب��ا برند ملی مفهوم پی��دا می کند که 
ش��رکت های خودروس��از دارای یک ب��ازار صادراتی 

خوبی در دنیا باشند.

 احیای شرکت تخصصی
تاکسیرانی بانوان

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهر تهران گفت 
به دنبال احیای ش��رکت تخصصی تاکسیرانی بانوان 

هستیم.
 قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
در گفت وگ��و با خبرنگار باش��گاه خبرن��گاران جوان 
اظهار کرد: احیای ش��رکت تخصص��ی ارائه خدمات 
تاکس��یرانی بانوان بیش از هر زمان دیگری احساس 

می شود.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور 
را بانوان تشکیل می دهند و به تاکسیرانی بانوان نیاز 
داریم، افزود: این در حالی اس��ت که حدود ۲ درصد 
یعنی ۱۴۰۰ تن از رانندگان در تهران بانوان هستند 

که این آمار خوبی نیست.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پایان 
عنوان کرد: درباره س��رویس م��دارس بار ها تقاضای 
تاکس��ی بانوان شده است و این تعداد تاکسی بانوان 
کافی نیس��ت، چراکه این بانوان درست سازماندهی 
نشدند و ش��رایط برای آنها بیش از پیش باید بهبود 

یابد.



رئیس س��ازمان فناوری اطالعات با اش��اره به نق��ش دولت به عنوان 
س��رمایه گذار خطرپذی��ر در کس��ب وکارهای نوپا اظهار کرد: س��ازمان 
فناوری اطالعات با تغییر به یک س��ازمان توسعه ای می تواند در بعضی 

از س��رمایه گذاری ها وارد و طبق قانون بعد 
از س��ه سال خارج ش��ود.  به گزارش ایسنا، 
رس��ول س��راییان دیروز در حاشیه نشست 
وزی��ر ارتباطات ب��ا اس��تارت آپ های حوزه 
فن��اوری اطالعات اظهار کرد: این نشس��ت 
برای این بود که دغدغه ها ش��نیده شود و ما 
بتوانیم با همفکری و تعامل این محیط پویا، 
چاب��ک و پرتغییر را مدیریت کرده و به نحو 
احسن از این فضا و فرصت کسب و کارهای 
نوپا در حوزه اش��تغال، خلق ث��روت، ایجاد 
ارزش اقتصادی بر مبنای اقتصاد دانش بنیان 
اس��تفاده کنی��م.  وی اف��زود: دغدغه هایی 
مانند سرمایه گذاری، استمرار ارائه خدمات، 

مواردی که بعضا به عنوان کنترلی مطرح می شود، مالیات و تأمین مالی 
ش��رکت ها بیشترین دغدغه هایی بود که به آنها پرداخته شد. مقرر شد 
طی دو هفته آینده نیز جلسه دیگری در این زمینه برگزار شود. نکاتی 

هم هس��ت که باید از طریق وزارتخانه به ش��رکت های نوپا اعالم شود 
و بتوانی��م در فضایی متقابل و تعاملی مس��ائل و چالش های این حوزه 
را ح��ل کنیم.  رئیس س��ازمان فناوری اطالعات درب��اره فعالیت مرکز 
تس��هیل گری کسب وکار  و  توامندس��ازی 
نوپ��ای فاوا توضی��ح داد: اف��راد می توانند 
ب��ه س��ایت و پورتال مرکز توانمندس��ازی 
مراجعه کنن��د. بزرگ ترین قابلیتی که این 
مرکز ایجاد کرده، ایجاد زیرس��اختی برای 
تعام��ل و انتقال دانش، تجرب��ه و آموزش 
است.  سراییان خاطرنش��ان کرد: بنای ما 
بر شفاف عمل کردن است و اینکه بتوانیم 
در فضایی بدون تبعیض به کسب وکارهای 
نوپ��ا کمک کنیم. در ی��ک بحث که دولت 
می تواند به تسهیالت ورود پیدا کند، نقدی 
از طرف کسب وکارها وجود دارد که خیلی 
نمی تواند کمک کند. بحث دیگر به عنوان 
سرمایه گذاری خطرپذیر است که بستر آن سازمان فناوری اطالعات با 
تغییر به یک س��ازمان توسعه ای می تواند ورود پیدا کند و در بعضی از 

سرمایه گذاری ها وارد شده و طبق قانون بعد از سه سال خارج شود. 

مع��اون وزیر ارتباطات گفت: دومین جلس��ه هم اندیش��ی و همفکری 
برای حل مش��کل کس��ب وکارهای نوپ��ا دو هفته آینده ب��ا حضور وزیر 
ارتباطات برگزار می ش��ود.  به گزارش مهر، رس��ول س��رائیان در حاشیه 

نخستین جلسه هم اندیش��ی وزیر ارتباطات 
با فعاالن اس��تارت آپی در دولت دوازدهم، در 
جمع خبرنگاران گفت: در راس��تای پیگیری 
مش��کالت و چالش های عنوان ش��ده در این 
جلسه، مقرر ش��د طی دو هفته آینده جلسه 
مجددی با فعاالن اس��تارت آپی برگزار ش��ود 
تا در محیطی تعامل��ی بتوان چالش های این 

بخش را از سر راه برداشت. 
وی نبود تضمین سرمایه گذاری و استمرار 
ارائ��ه خدمات، قوانین دس��ت وپاگیر در حوزه 
مالی��ات و بیمه و فرآیند تخصیص مجوز را از 
جمله مشکالت کس��ب وکارهای نوپای حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات عن��وان کرد و 

گفت: در راس��تای حمایت از این بخش مقرر شد پس از تغییر اساسنامه 
س��ازمان فناوری اطالعات ایران و تبدیل آن به یک سازمان توسعه ای، ما 
در بحث ش��رکت های دانش بنیان ورود کرده و با تعامل با وزارتخانه های 

مرتبط بتوانیم از این ش��رکت ها حمایت کنیم.  رئیس س��ازمان فناوری 
اطالعات ایران خاطرنش��ان کرد: به این معنی که برای حدود دو تا س��ه 
س��ال این شرکت ها را تحت حمایت قرار دهیم تا پس از آن بتوانند وارد 

بازار کار شوند. 
معاون وزیر ارتباطات در پاس��خ به سؤال 
خبرنگار مهر، درخصوص خروجی جلسات 
هم اندیش��ی با فعاالن اس��تارت آپی که در 
دولت یازدهم نیز برگزار می ش��د و ضمانت 
رفع ای��ن مش��کالت، تأکی��د ک��رد: اقدام 
وزی��ر ارتباطات در حل مش��کل فیلترینگ 
س��ایت های کاریابی ظ��رف یک هفته اخیر 
و نیز مصوبه روز چهارش��نبه گذشته دولت 
برای اختصاص اعتب��ار ۵۰۰میلیارد تومانی 
به کس��ب وکارهای نوپا ضمانتی بر اهتمام 
وزارت ارتباطات ب��رای حل چالش های این 
بخش اس��ت.  وی گفت: طی تعاملی که با 
وزارت کار انجام ش��د و نیز نامه ای که به مرجع تعیین مصادیق داشتیم 
مهلت س��ه ماهه برای حل مش��کل س��ایت های کاریابی اخذ شد و این 

کسب و کارهای نوپا که فیلتر شده بودند رفع فیلتر شدند. 

دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران با محوریت 
»محتوای الکترونیکی« اسفند ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود. 

ب��ه گزارش ایس��نا، پونه مهرتاش دبی��ر اجرایی دوازدهمی��ن کنفرانس 
یادگی��ری و یادده��ی الکترونیک��ی ایران در 
خص��وص جزیی��ات دوازدهمی��ن کنفران��س 
ای��ران،  الکترونیک��ی  یادده��ی  و  یادگی��ری 
گفت: ای��ن کنفرانس در روزهای س��یزدهم و 
چهاردهم اس��فند در س��الن الغدیر دانش��کده 
مدیری��ت دانش��گاه تهران برگزار خواهد ش��د 
و برخ��ی رویدادهای جانب��ی کنفرانس مانند 
اس��تارت آپ ویکند محت��وای الکترونیکی این 
کنفران��س نیز 9 اس��فند ماه در پ��ارک علم و 
فن��اوری دانش��گاه تهران آغاز می ش��وند.  وی 
به مهم تری��ن محورهای دوازدهمین کنفرانس 
یادگی��ری و یاددهی الکترونیکی ایران اش��اره 
ک��رد و اف��زود: با توج��ه به اهمی��ت محتوای 

الکترونیک��ی در حوزه یادگیری و ل��زوم تقویت آن »محتوای الکترونیکی« 
به عنوان یکی از مهم ترین محورهای کنفرانس تعیین ش��ده است که البته 
عل��م، هنر یادگیری و یاددهی )پداگ��وژی( در محتوای الکترونیکی، منابع 

باز آموزش��ی، کس��ب وکار در محتوای الکترونیکی، نقش فناوری های نوین 
در توس��عه سامانه ها و محیط های یادگیری الکترونیکی و یادگیری فراگیر 
از دیگ��ر محورهای کنفراس تعیین ش��ده اس��ت.  مهرتاش ب��ا بیان اینکه 
کنفرانس امس��ال نسبت به سال های گذشته 
از بخش ه��ای متن��وع و جدیدتری تش��کیل 
ش��ده است، عنوان کرد: عناوین این بخش ها 
غی��ر از ارائه مق��االت علمی به س��یاق تمام 
کنفرانس ه��ای علمی در خص��وص تازه های 
این حوزه، شامل سخنرانی کلیدی، تازه های 
یادگی��ری الکترونیک��ی در جهان، نشس��ت 
دانشجویی برای ارائه چالش ها و یافته ها این 
حوزه تا قبل از دفاع تز )تحصیالت تکمیلی(، 
جشنواره تولید محتوا و. . . تعیین شده است. 
اندیش��مندان و صاحب نظران حوزه یادگیری 
الکترونیکی، اعض��ای هیأت علمی حوزه های 
مرتبط و یا عالقه مندان به این شیوه تدریس، 
دانش��جویان دارای کسب و کار، افراد دارای ایده های کارآفرینی، موسسات 
آم��وزش الکترونیک��ی و همه عالقه من��دان به یادگی��ری الکترونیکی جزو 

مخاطبان اصلی این کنفرانس هستند. 

پلتفرم پیام رس��ان واتس اپ یک س��رویس جدید برای کسب و کارها 
معرفی کرد. 

به گزارش زومیت، واتس اپ که در حال حاضر محبوب ترین اپلیکیشن 
پیام رسان در جهان محسوب می شود، تصمیم 
گرفت��ه اس��ت وارد دنیای کس��ب و کارهای 
کوچک ش��ود. س��رویس جدید ای��ن پلتفرم 
ب��ا ن��ام Whatsapp For Business از 
طری��ق فروش��گاه گوگل پلی ب��رای کاربران 
آمریکا، انگلیس، مکزیک، ایتالیا و اندونزی در 
دسترس قرار گرفته است. اما این فقط شروع 
کار اس��ت و در چن��د هفته آینده س��رویس 
مورد اشاره در سراسر جهان در دسترس قرار 
خواهد گرفت. اما س��ؤالی که اکنون در ذهن 
بس��یاری از کاربران وجود دارد این است که 
آیا این س��رویس روش کسب وکار ما را تغییر 

خواهد داد؟ 
واتس اپ بیزنس یک اپلیکیش��ن مجزا از پیام رس��ان واتس اپ اس��ت. 
شرکت های مختلف و کسب و کارهای کوچک قادر خواهند بود با استفاده 
از این سرویس ارتباط مستقیم تری با مشتریان خود داشته باشند و همین 

موضوع نش��ان از آن دارد که پلتفرم پیام رس��ان مورد اشاره با حدود ۱.۳ 
میلیارد کاربر، به سرویس جدید خود کامال اطمینان دارد. 

کاربران می توانند این اپلیکیشن را به صورت مستقیم از طریق فروشگاه 
گوگل پل��ی دانل��ود و آن را همانن��د س��ایر 
اپلیکیشن ها روی دستگاه خود نصب کنند. 
تاکنون هیچ اشاره ای به تاریخ انتشار نسخه 
آی اواس این اپلیکیش��ن جدید نشده و این 
سرویس فعال فقط مختص کاربران اندروید 
اس��ت. اگ��ر کارب��ران فقط قص��د مدیریت 
کسب وکار خود را داش��ته باشند، نیازی به 
نصب یک اپلیکیش��ن مجزا از اپ پیام رسان 
اصلی واتس اپ نخواهند داش��ت. مشتریان 
می توانن��د به ص��ورت مس��تقیم و از طریق 
اپلیکیشن اس��تاندارد واتس اپ که از قبل از 
آن استفاده می کردند با فروشگاه های مورد 
عالقه خود ارتباط برقرار کنند. اپلیکیش��ن 
مجزای واتس اپ بیزنس یک س��ری امکانات اضاف��ه در اختیار افراد قرار 
خواه��د داد که با بهره گرفتن از این ویژگی ها می توانند ش��رکت خود را 

مدیریت کنند. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد

کمک به کسب وکارهای نوپا با سرمایه گذاری خطرپذیر
معاون وزیر ارتباطات خبر داد

جلسه مجدد وزیر ارتباطات با فعاالن استارت آپی تا دو هفته دیگر
 دانشگاه تهران میزبان کنفرانس

»یادگیری و یاددهی« الکترونیکی می شود
سرویس کسب و کار واتس اپ شروع به کار کرد

اس��تفاده از تجربیات موفق دیگر کش��ورها در زمینه سرمایه گذاری در 
حوزه استارت آپ ها می تواند بسیار مهم تلقی شود. 

ب��ه گزارش عیارآنالین، اس��تارت آپ ب��ه ش��رکت های نوپایی گفته 
می ش��ود که با یک ایده س��اده و اولیه شروع می کنند و به سرعت رشد 
می یابند و به درآمد می رسند. استارت آپ ها خود مدل کسب وکار خود 
را ابداع کرده و به نحوی کس��ب درآمد می کنند که پیش از آن کسی 
به آن نپرداخته اس��ت، بنابراین آشکار اس��ت که استارت آپ ها مبتنی 
بر ریس��ک و عدم قطعیت بنا می ش��وند. همین ویژگی باعث می شود 
که با احتمال شکس��ت زیاد وارد رقابت اقتصادی بشوند اما در صورت 
موفقیت در جلب رضایت بازار و مش��تریان هدف، به واس��طه بی بدیل 
بودن، امکان رش��د انفجاری و س��ود بسیار باال دارند.  چند سالی است 
که بازار اس��تارت آپ ها در کشور ما نیز داغ ش��ده است و افراد زیادی 
تمایل دارند که در این زمینه س��رمایه گذاری کنند، اما نگاهی گذرا به 
کارنامه اس��تارت آپ های موفق کشور این واقعیت را نشان می دهد که 
عمدتا استارت  آپ هایی توانس��ته اند به موفقیت برسند و بخش بزرگی 
از بازار را تصاحب کنند که سرمایه گذار خارجی داشته اند. حال سوالی 
ک��ه در اینجا پدید می آید این اس��ت که علت وق��وع چنین پدیده ای 
چیست و س��رمایه گذار خارجی چگونه در رقابت با سرمایه گذار ایرانی 

بازار استارت آپی ایران را تصاحب کرده است؟
 اهمیت سرمایه گذاری در استارت آپ ها

استارت آپ ها هم مانند هر کسب وکاری نیازمند سرمایه گذاری هستند؛ 
س��رمایه گذاری و انواع روش های آن و اصولی که باید در آن رعایت ش��ود 
آنقدر پیچیده و مهم اس��ت که باید سرمایه گذاری را نوعی صنعت نامید 
ک��ه به عنوان مکمل و موتور محرک صنایع دیگر عمل می کند. نظام های 
تامی��ن مالی همه در چارچوب همین صنعت حرکت می کنند. البته باید 
توجه داش��ت که سرمایه گذاری در هر صنعتی ویژگی ها و الزامات خاص 
همان صنعت را طلب می کند.  صنعت س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ ها 
س��رمایه گذاری مبتنی بر ریس��ک و صبر بلندمدت است. سرمایه گذاری 
در حوزه اس��تارت آپ ها خود صنعت و بازاری مس��تقل است که براساس 
این منطق بنا ش��ده اس��ت که یک موفقیت جبران ده ها شکست باشد. 
سوددهی س��رمایه گذاری در صنعت اس��تارت آپ ها به صورت معمول در 
بازه های ۷ تا ۱۰سال اتفاق می افتد و ممکن است تا آن زمان هیچ سودی 

به سرمایه گذار برنگرداند. 
چه عاملی باعث موفقیت سرمایه گذاران خارجی شده است؟ 

برای آنکه علت موفقیت س��رمایه گذاران خارجی در فضای استارت آپی 
کش��ور را متوجه ش��ویم باید به مقایس��ه رفتار ش��رکت های مختلف با 
س��رمایه گذار ایرانی و خارجی در حوزه های کاری یکسان بپردازیم. از این 

مقایسه ها نتایج زیر قابل دستیابی است:  
عدم تغییر رویکردهای س�رمایه گذار داخلی متناسب با فضای 
جدید استارت آپی کش�ور:یکی از عوامل مهم شکست سرمایه گذاران 
داخلی حوزه اس��تارت آپی اتخاذ رویکردهای س��نتی و قدیمی ناش��ی از 
حاکمیت سالیان سال نگاه های دولتی در فضای سرمایه گذاری کشور است 
که این عامل خود منش��أ بسیاری از عوامل دیگری می شود، درصورتی که 
سرمایه گذاران داخلی قصد و تالشی در جهت تغییر این رویکرد ندارند و 

تنها به فکر رسیدن به سوددهی در فعالیت های خود هستند. 
اس�تفاده از تجربه سایر کشورها و یادگیری و نوآوری مداوم: 
اس��تفاده از تجربیات موفق دیگر کش��ورها در زمینه س��رمایه گذاری 

در ح��وزه اس��تارت آپ ها می تواند بس��یار مهم تلقی ش��ود. با مطالعه 
در م��ورد س��رمایه گذاران خارجی به این نتیجه می رس��یم که آنها به 
دلیل اس��تفاده از تجربیات ناموفق در امر س��رمایه گذاری به مرور زمان 
آموختند کس��ب وکارهای اینترنتی در کشورهای مختلف چگونه است 
و توانس��تند با بهره گیری از تجربیات خود با س��رعت نتیجه کار خود 
را نمونه ب��رداری و تکثیر کنند. برای س��رمایه گذار ایرانی توجه به این 
تجربی��ات و یادگیری و نوآوری مداوم با توجه به فضای بومی کش��ور 

بسیار حائز اهمیت است. 
زمان شناس�ی: زمان ورود به بازار و عرض��ه محصول در بازار مورد 
مهمی است که باید رعایت شود. برای بازاریابی ابتدا باید ظرفیت های 
بازار را شناس��ایی کرد و س��پس نرم اف��زار را بدون اش��تباه و خطایی 
طراحی کرد عالوه بر آن هزینه برای تبلیغات و بازاریابی جهت رسیدن 
به حجم اولیه کاربر به صورت کامل در نظر گرفته ش��ود و در ادامه کار 

پیوسته باید در جهت اصالح مشکالت پیش آمده کوشید. 
توجه به جلب رضایت مشتری نهایی: به دلیل ساختار دولتی اقتصاد 
کشور و همچنین فضای پیمانکاری موجود، بسیاری از سرمایه گذاری های 
داخلی، ارائه خدمات در جهت رضایت مش��تری را فرا نگرفته اند. به عنوان 
 مثال در حوزه اس��تارت آپ های حمل ونقل درون ش��هری، استارت آپی با 
سرمایه گذار خارجی از نظر بازاریابی و تبلیغات بسیار حرفه ای عمل کرد و 
برای ایجاد تعادل بین راننده و مسافر هزینه های بسیار عجیبی را متحمل 

شده است که نتیجه آن هم پیداکردن جایگاه خود بین مردم شد. 
صب�ر و تحمل: مس��ئله دیگری را ک��ه نیز باید در ای��ن زمینه در نظر 
گرف��ت، تحمل ب��رای به نتیجه رس��یدن کارآفرینی اس��ت، مث��ال در دو 
حوزه خرید و فروش کاال و حمل و نقل درون ش��هری مش��اهده می ش��ود 
استارت آپ های موفق با سرمایه گذار خارجی چندین سال منتظر می مانند 
و با اتخاذ تدابیر صحیح ش��ناخت بازار بین مردم شناخته شده و تبلیغات 

عمومی خود را آغاز می کنند. 
بازاریابی و تبلیغات حرفه ای: متاس��فانه سرمایه گذاران ایرانی تصور 
می کنن��د در ص��ورت طراحی یک نرم اف��زار اینترنتی فرآین��د راه اندازی 
اس��تارت آپ به پایان رس��یده اس��ت که این تصور ناش��ی از درک و عدم 
ش��ناخت درس��ت از فرآیند   کاریابی و بازاریابی است. اگر در کشور ما نیز 
مجموعه های سرمایه گذار یک ساختار یادگیرنده داشته باشند، اندک اندک 
راه و روش چگونگی تزریق مالی و هدایت سرمایه را فرامی گیرند، این در 
صورتی است که سه مولفه اصلی در استارت آپ ها یعنی شناخت موقعیت، 
هزینه های قابل توجه و مهم تر از همه اصالح و پیوس��تگی انجام امور در 

استارت آپ های ایرانی دیده نمی شود. 
جمع بندی: بنابراین عاملی که باعث موفقیت یک استارت آپ می شود فارغ 
از داش��تن س��رمایه گذار داخلی یا خارجی به نوع رویکرد انتخابی مدیریتی 
و فن��ی اس��تارت آپ بازمی گردد. ب��ه عبارت دیگر باید گفت صرف داش��تن 
س��رمایه گذار خارجی باعث موفقیت نمی شود بلکه ش��یوه سرمایه گذاری و 
همچنین نحوه هدایت س��رمایه اس��ت که موفقیت این پروژه ها را به دنبال 
دارد، ل��ذا س��رمایه گذاران داخلی ب��ا در نظر گرفتن عوامل ذکرش��ده که از 
مهم ترین آنها تغییر رویکرد سنتی س��رمایه گذاری به رویکردی متناسب با 
فضای استارت آپی، به کارگیری الزامات فضای نوآورانه با مشی یادگیری مداوم 
از تجربیات دیگران و همچنین با استفاده همزمان از دانش فنی، سازمانی و 
بازاریابی و در کنار هم قرار دادن آنها می توانند به موفقیت های مشابه در بازار 
ayaronline :استارت آپی کشور دست یابند.                             منبع

وزی��ر ارتباط��ات گفت بخش��ی از اعتب��ار ۵۰۰میلی��ارد تومانی که به 
کسب و کارهای نوپا اختصاص می یابد در قالب وام های کم بهره و کم حجم 
خواه��د بود.  ب��ه گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در نشس��ت هم 
اندیش��ی با فعاالن اس��تارت آپی کش��ور که در راس��تای حل معضالت و 
مشکالت این کسب و کارها تشکیل شد، گفت: رقم ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتباری که قرار اس��ت به کس��ب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کند، در 
قالب مدل ه��ای مختلف منابع در اختیار متقاضیان ق��رار می گیرد.  وی 
گفت: قرار نیست تمام این مبلغ را وام دهیم بلکه بخشی از آن به صورت 
وام های کم حجم و کم بهره به خصوص در شهرستان ها و متناسب با مدل 
کس��ب و کارها و توانمندی هر یک از طریق مراکز توانمندسازی کسب و 
کارهای نوپا اختصاص می یابد.  وزیر ارتباطات اضافه کرد: بخش��ی از این 
اعتبار نیز در اختیار صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر که در این حوزه 
فعال هستند، قرار می گیرد که این منابع را برای سرمایه گذاری در عرصه 

استارت آپ ها و با سود کم هزینه کنند. 

ورود فناوری بالک چین و تغییر جدی در فضای مجازی
وزیر ارتباطات با بیان اینکه فناوری اطالعات تاثیر جدی بر فرهنگ 
و زندگی بش��ر داش��ته و ایس��تادگی در برابر موج تغییر به وجود آمده 
منطقی نیس��ت، گفت: به زودی و با به وجود آمدن فناوری بالک چین 
تحول��ی ش��گرف در فضای مجازی به  وجود خواه��د آمد و موضوعاتی 
مانند ثبت احوال، ثبت اس��ناد و مفاهیم بانکی تحت تاثیر این فناوری 
قرار می گیرد.  آذری جهرم��ی تصریح کرد: اگر منطبق با این تغییرات 
حرک��ت نکنیم دوباره در عرصه رقابت می��ان فناوری و فرهنگ بازنده 

خواهیم بود و مغلوب فناوری خواهیم شد که بر ما تحمیل می شود. 
وزی��ر ارتباطات با اش��اره ب��ه ادغام فن��اوری اطالع��ات و اقتصاد و 
س��رمایه گذاری جدی کش��ورها در این زمینه گفت: ب��ا ورود فناوری 
اطالعات در عرصه اقتصاد ش��اهد از  دس��ت  دادن قدرت حاکمیت ها و 
افزایش قدرت ش��رکت های فعال در این حوزه هستیم.  آذری جهرمی 
ب��ا تاکید بر اینکه با ایس��تادگی و مقاومت در برابر این حوزه نمی توان 
موفق بود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شاخص خالقیت ایران از کل 
کش��ورهای دنیا باالتر است، می توانیم در مقابل این تحوالت، استفاده 

حداکثری داشته باشیم. 

 ۹۰ درصد دستگاه های اجرایی درک صحیح
از فناوری های آینده ندارند

وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه همراس��تا با تحوالت فناوری هایی 
همچون اینترنت اش��یا، واقعیت مج��ازی و بیگ دیتا حرکت کنیم، در 
این زمینه مرکز تحقیقات مخابرات موظف ش��ده اس��ت که جلس��ات 
توجیه��ی در مورد ای��ن فناوری های آینده برای دس��تگاه های اجرایی 
برگزار کند. براس��اس آماری که داش��ته ایم در این جلس��ات مشخص 
شد که 9۰درصد دست اندرکاران این دستگاه ها درک صحیحی از این 
مس��ئله و فناوری های پیش رو نداش��تند و ما باید این سواد را در بدنه 

حاکمیت ایجاد کنیم. 
وی گفت: در همین حال براس��اس گزارش��ی که در هیأت دولت نیز 
ارائه ش��د بدنه دولت پذیرش باالیی نس��بت به این موضوع دارد و ما 
برای فرهنگ س��ازی، ایجاد کارگاه های آموزش��ی و آگاهی رسانی را به 

شرکت های این حوزه برون سپاری می کنیم. 

سازمان فناوری اطالعات به سازمان توسعه ای تبدیل می شود
وزیر ارتباطات از تغییر اساس��نامه س��ازمان فناوری اطالعات ایران 
و تبدیل این ش��رکت حاکمیتی به یک س��ازمان توس��عه ای خبر داد 
و گف��ت: ب��ه زودی این موضوع در هیأت دولت به تصویب می رس��د و 
این س��ازمان در کنار مرکز تحقیقات و مخابرات، دانشکده مخابرات و 
شرکت پست بانک، اکوسیستم مشارکت کسب و کارهای نوپا در کشور 
را به وج��ود خواهن��د آورد.  وی ادام��ه داد: در همین حال قرار اس��ت 
ش��رکت های دانش بنیان آزمایشی با مش��ارکت معاونت علمی، وزارت 
اقتص��اد، وزارت صنعت و بانک مرکزی ایجاد ش��ود و دو س��ال تحت 
حمایت دولت قرار گیرند و از فرآیند مالیات خاصی برخوردار باشند تا 
بتوانند شکل گرفته و وارد بازار شوند.  آذری جهرمی همچنین با اشاره 
به دس��تورالعمل های صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر نیز گفت: 
این دستورالعمل برای تامین مالی جمعی به تصویب رسیده تا موضوع 

تامین مالی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا حل شود. 
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه به تدریج برخی از محدودیت ها اصالح 
می ش��ود، خاطرنشان کرد: اگر با اس��تفاده از ظرفیت های موجود، موانع 
را از س��ر راهمان برنداریم عرصه را به کس��ب و کارهای خارجی واگذار 
خواهی��م کرد.  وی تاکید کرد: اصل مس��ئله این اس��ت که راه حل های 
س��لبی زمانی معنی دارد که راه حل های ایجاب��ی با چندین برابر قدرت 
وجود داشته باش��د.  آذری جهرمی با بیان اینکه س��ند استراتژی ایران 
در اقتص��اد دیجیتال تا یک ماه آینده نهایی می ش��ود، افزود: هم اکنون 
س��هم فناوری اطالعات و اطالعات در اقتصاد کشور مشخص نیست و تا 
زمانی که این س��هم مشخص نباش��د هدفی برای پیگیری آن نیز وجود 
نخواهد داشت.  وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی سعی مان این است که 
در بودجه س��ال آینده فناوری اطالعات سرفصل جداگانه ای در اقتصاد 
داش��ته باشد تا بتوان اهداف را متناسب با این چارچوب پیش برد.  وی 
در مورد انتقادات کس��ب و کارهای نوپا به فیلترینگ ش��بکه اجتماعی 
تلگرام در پی اغتشاشات اخیر گفت: در زمانی  که اغتشاش پیش می آید 
امنیت حکم می کند که به اقتضای موضوعات، تصمیماتی گرفته ش��ود. 
ما متوجه هس��تیم که کس��ب و کارهای نوپا دچار خس��ران ش��دند اما 
ب��ه هر ترتی��ب با توجه به اقتضائ��ات مجبور به برخی اقدامات ش��دیم.  
آذری جهرمی با اش��اره به اینکه بنای دولت بر شفافیت است، ادامه داد: 
آم��ار دقیقی از ضرر و زیان های این حوزه و به طور کل کس��ب و کارهای 

فعال روی پیام رسان ها وجود ندارد و این، یک ایراد است. 

انتقاد وزیر از بی اعتمادی به سیستم های بومی
وزیر ارتباطات از فضای رس��انه ای ایجادش��ده برای بی اعتماد کردن 
م��ردم ب��ه س��رویس های بومی انتق��اد ک��رد و گفت: بای��د در عرصه 
پیام رسان ها اعتماد عمومی مردم را جلب کنیم و پروپاگاندای رسانه ای 
ایجادش��ده در زمینه این سیس��تم های بومی باعث بی اعتمادی مردم 

شده است که این موضوع باید حل شود. 
وی با اش��اره به اتکای کس��ب و کارها به ش��بکه پیام رس��ان تلگرام 
گف��ت: نباید نظام اقتصادی ما به زیرس��اختی پیون��د بخورد که به هر 
حال ممکن اس��ت در حال تهدید باشد. درست مانند گوگل و اپل که 
کس��ب و کارهای م��ا را تحریم کردند و اگر این اتف��اق برای تلگرام نیز 
بیفتد، تکلیف چیست. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که نظام اقتصادی 

کشور را روی این زیرساخت پیاده کند. 

داغ شدن بحث محتوا و استریم ویدئو به ورود جدی دیزنی به این بخش منجر شده است. 
دیزنی به عنوان غول تولید محتوای ویدئویی و یکی از شناخته شده ترین کمپانی های این حوزه، به دنبال ورود جدی به بخش سرویس های استریم است. طبق اطالعات منتشر شده، این سرویس در سال آینده 

میالدی شروع به کار خواهد کرد. دیزنی در راستای آماده سازی حریفی الیق برای سرویس نتفلیکس، فعالیت های خود در این زمینه را شروع کرده است. 
در جدیدترین و مهم ترین قدم، دیزنی موفق شد کوین سوینت، کارمند سابق اپل و سامسونگ را به خدمت بگیرد. کوین سوینت سابقه پنج سال همکاری با اپل و عملیاتی کردن itunes Movies و همچنین 

مدیریت میلک ویدئوی سامسونگ را در پرونده  دارد. دیزنی سوینت را برای پست نایب رئیس و مدیر BAMTech Media درنظر گرفته است که نشان از به خدمت گیری یک مهره مهم دارد. 
این سرویس قرار است از سال ۲۰۱۹ میزبان محتوایی مانند جنگ ستارگان و محصوالت مارول باشد. البته در صورت توافق با فاکس احتماال شاهد محتوای بیشتری خواهیم بود. هنوز اطالعات زیادی در مورد 

این سرویس جدید و محتوای آن در دست نیست، با این وجود اشاره به گفته های باب ایگر در مورد ارزان تر بودن این سرویس نسبت به نتفلکیس خالی از لطف نیست. 
 

 چرا سرمایه گذاران خارجی
در فضای استارت آپی کشور موفق تر هستند؟ 

وزیر ارتباطات اعالم کرد 

نحوه اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به کسب و کارهای نوپا

 دیزنی مدیر محتوای پیشین سامسونگ را
به خدمت گرفت
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شرکت دانش بنیان زیست دارو دانش طی مراسمی با حضور جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، نجفی استاندار البرز، ستاری معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و با بهره مندی از تس��هیالت بانک صنعت و معدن در استان 
البرز افتتاح شد.  این طرح با ۵میلیارد تومان سرمایه ثابت ریالی، ۳۰۳ هزار یورو 
و 6۷میلیون روپیه گش��ایش اعتبار ارزی و 6میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در 
گردش بانک صنعت و معدن اجرا شده و برای ۱۳۰ نفر شغل مستقیم ایجاد کرده 
است.  شرکت زیست دارو دانش در حال حاضر تنها تولید کننده داروی اینترفرون 
بتا 1B  در کشور بوده و توانایی تولید ساالنه 62۵هزار ویال داروی زیفرون و ۵۰۰ 

هزار عدد قرص تری فلونوماید را دارد. 

افتتاح شرکت دانش بنیان زیست دارو 
دانش با حضور معاون اول رئیس جمهور 

ب��ا اج��رای مصوب��ه 26۵ رگوالت��وری، تعرفه اینترن��ت هم��راه اول برای 
پیام رسان های داخلی به یک سوم کاهش یافت. 

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد: با اجرای مصوبه 
26۵ کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات که در راس��تای مصوبات ش��ورای 
عالی فضای مجازی با موضوع سیاس��ت ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی و به منظور حمایت و توسعه فعالیت  پیام رسان های داخلی بوده است، 
از س��اعت ۱6 روز جمعه 29 دی ماه، س��قف تعرفه کاربر نهایی پیام رسان های 
داخلی مجاز را به میزان یک س��وم س��قف تعرفه ترافی��ک بین الملل کاربران 

نهایی اعمال می کند. 

تعرفه اینترنت همراه اول برای 
پیام رسان های داخلی یک سوم شد



روان شناس��ی رنگ ه��ا به عن��وان یکی از 
جالب تری��ن و جنجالی تری��ن جنبه ه��ای 

بازاریابی شناخته می شود. 
علت: اکثر مکالمات امروز در مورد رنگ ها 
و تحریک کنن��دگان احساس��ات، ش��واهد 
بی نظیر و تبلیغاتی هستند که روی رنگ ها و 

ذهن افراد کار می کنند. 
ب��رای کاهش این روند و درمان مناس��ب 
عنصر بس��یار جذاب که رفتار انسان است، 
امروز قصد داری��م  مجموعه ای از تحقیقات 
قابل اطمینان در زمینه تئوری رنگ ها و تأثیر 

ترغیبی آنها را پوشش دهیم. 
اشتباهاتدرزمینهروانشناسیرنگها

چرا روان شناسی رنگ ها بحث های زیادی 
به وجود م��ی آورد... اما اطالعات درمورد آن 

بسیار اندک است؟ 
همانطور که تحقیقات نش��ان می دهد، به 
احتمال زیاد به این دلیل است که عناصری 
مانند ترجیحات شخصی، تجربیات، تربیت، 
تفاوت ه��ای فرهنگی، ش��رایط و موقعیت و 
غی��ره، اغلب تأثیراتی را ک��ه هر رنگی بر ما 
می گذارد تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین 
ای��ن تصور که رنگ هایی مانند زرد یا بنفش 
می توانند نوعی احساسات فوق العاده خاص را 
به وجود آورند به همان اندازه درس��ت است 

که خواندن کارت های تاروت. 
تصاویر مبهمی که روان شناس��ی رنگ ها 
را ب��ا واقعیت های عالی مانند نمونه های زیر 
خالص��ه می کنن��د تنها این قضی��ه را بدتر 

می کنند: 
رنگ زرد از نظر روان شناس��ی ش��ادترین 

رنگ در طیف رنگ ها است. 
کاراکت��ر کتاب کمی��ک، گری��ن لنترن 

)فانوس سبز( از رنگ زرد می ترسید. 
۷۵درص��د از مدادهای فروخته ش��ده در 

آمریکا به رنگ زرد هستند. 
نگران نباشید. اکنون وقت آن رسیده است 
تا نگاهی به برخی از دیدگاه های تحقیقاتی 
در مورد اینکه رنگ ها چه نقشی در تحریک 

و تشویق افراد ایفا می کنند داشته باشید. 
اهمیترنگهادرساختنامتجاری

)برند(
اول، اجازه دهید مفهوم نام تجاری که یکی 
از مهم ترین مسائل مربوط به ادراک رنگ ها 
و محدوده ای را که بسیاری از مقاالت در این 

زمینه به مشکل برمی خورند بررسی کنیم. 
ب��رای طبقه بندی  تالش های متع��ددی 
واکنش ه��ای مصرف کنن��ده ب��ه رنگ های 
مختلف انجام ش��ده است... اما حقیقت این 
اس��ت که رنگ ها بیش از حد به تجربه های 
شخصی وابسته هستند تا فقط به طور جهانی 

به احساسات خاصی مربوط باشند. 
ام��ا الگوهای پیام رس��انی وس��یع تری در 
ادراک رنگ ه��ا وج��ود دارد. به عنوان مثال، 
رنگ ها نقش بس��یار مهم��ی در خرید و نام 

تجاری ایفا می کنند. 
در یک مطالعه مشهور به نام »تأثیر رنگ 
در بازاریابی«، محققان دریافتند که نزدیک 
به ۹۰درصد از قضاوت های ناخوشایندی که 
در مورد محصوالت انجام می شود، می تواند 
تنها به دلیل رنگ آنها باشد.)بس��ته به نوع 

محصول( 
و در رابط��ه با نقش��ی که رنگ ه��ا در نام 
تجاری ب��ازی می کنن��د، نتای��ج حاصل از 

مطالعات��ی مانند اثر تعاملی رنگ ها نش��ان 
می ده��د ک��ه رابطه بین نام ه��ای تجاری و 
رنگ های مربوط به تناسب درک رنگ مورد 
اس��تفاده برای نام تجاری خاص است.  )به 
عبارت دیگر رنگ »مناس��ب« آن محصولی 

که فروخته می شود باشد.( 
آب��ی  مطالع��ه »قرم��ز هیجان انگی��ز و 
آرامش بخش« همچنی��ن تأیید می کند که 
قصد و نیت خرید به ش��دت توسط رنگ ها 
ب��ه دلیل تأثیری که ب��ر چگونگی درک نام 
تج��اری می گ��ذارد بس��تگی دارد. ای��ن به 
ای��ن معنی اس��ت که رنگ ه��ا روی دیدگاه 
مصرف کنندگان بر »شخصیت« نام تجاری 

تأثیر می گذارند. 
مطالع��ات بیش��تری نش��ان داده مغز ما 
نام ه��ای تجاری ش��ناخته ش��ده را ترجیح 
می دهد که باعث می شود رنگ ها در ساخت 
هویت یک نام تجاری بسیار بااهمیت باشند. 
حت��ی در »مطالعات و کارب��رد رنگ ها« نیز 
پیشنهاد شده است که برای نام های تجاری 
جدید بس��یار مهم است که در لوگوی خود 

رنگ ه��ای خ��اص را ه��دف ق��رار دهید تا 
تفاوت ش��ما با رقیبان تان کامال معلوم شود. 
)اگر رقیبان ش��ما همه از رنگ آبی استفاده 
می کنند، شما با استفاده از رنگ بنفش بسیار 

به چشم می آیید.(
وقت��ی بحث انتخاب رنگ درس��ت پیش 
می آید، تحقیقات نشان می دهد پیش بینی 
واکنش مصرف کننده به مناسب بودن رنگ 
در رابطه با محصول بسیار مهم تر از خود رنگ 
به تنهایی است. بنابراین، اگر صاحبان موتور 
هارلی این محصول را بخرند تا احساس خفن 
بودن کنند، می توانید حدس بزنید که نسخه 
صورتی و براق به خوبی فروش نخواهد رفت. 
روان ش��ناس و پروفسور استنفورد جنیفر 
آیکر با تحقیق درباره »ابعاد ش��خصیتی نام 
تجاری« مطالعاتی در مورد این زمینه انجام 
داده اس��ت. مطالعات او پن��ج بعد اصلی در 
شخصیت نام تجاری که نقش مهمی را ایفا 

می کنند نشان می دهد: 

شخصیتنامتجاری
صمیمیت: ص��ادق، واقعی، ش��اد، گرم و 

صمیمی 
هیجان: با جرات، با روح، خالقانه، به روز

صالحیت: معتبر، مسئول، قابل اعتماد، با 
کیفیت

ام��روزی: ارائ��ه مس��حورکننده، جذاب، 
رمانتیک

سرس��خت بودن: ب��ا دوام، قوی، عالقه به 

هوای آزاد، خفن.
 )بعض��ی از نام های تجاری می توانند بین 
دو ویژگی به طور یکسان باشند، اما اغلب آنها 
در آخر بیش��تر تحت تأثیر یکی از آنها قرار 
می گیرند. لباس مد روز احس��اس امروزی و 
ش��یک بودن و ابزار کمپ احساس راحتی و 

خفن بودن دارد.(
تحقیقات بیش��تر نش��ان داده اس��ت که 
بین اس��تفاده از رنگ ها و درک مشتریان از 
ش��خصیت نام تجاری، ارتباط واقعی وجود 

دارد. 
برخی رنگ ها به ط��ور کلی با ویژگی های 
خ��اص )به عنوان مثال، قه��وه ای با ناهموار 
و س��خت بودن، بنفش با امروزی و ش��یک 
بودن و قرمز با هیجان( شناخته می شوند، اما 
تقریبا همه مطالعات علمی روی رنگ ها و نام 
تجاری به ش��ما می گوید که برای رنگ های 
نام تجاری شما بسیار مهم است شخصیتی را 
که می خواهید به تصویر بکشید به جای آنکه 
تالش کنید با رنگ های کلیشه ای هماهنگ 

و شناخته شوید. 

باید نادرس��ت بودن اظهار نظرهای کلی 
مانند »س��بز به معنی آرامش اس��ت« را در 
نظر بگیرید. محتوای اصلی گم ش��ده است؛ 
گاهی اوقات س��بز برای نام تجاری مس��ائل 
 G. R. E. مربوط به محیط زیس��ت از قبیل
E. N Timberland  استفاده می شود، اما 
دیگر وقت ها برای فضاهایی با تم مالی مانند 

Mint. com استفاده می شود. 
و درحالی ک��ه قهوه ای ممکن اس��ت برای 
ظواهر س��فت و سخت استفاده شود »مانند 
چرم«Saddleback، با این حال زمانی  که 
در یک زمینه دیگر ق��رار می گیرد، قهوه ای 
می تواند برای ایجاد احساس گرمی و جذاب 
)ش��کرگزاری( یا برای تحریک اش��تها )هر 
تبلیغ ش��کالتی تاکنون دیده اید( اس��تفاده 

شود. 
مخل��ص کالم: نمی توان مجموع��ه ای از 
دستورالعمل های ساده برای انتخاب رنگ نام 
تجاری  ارائه داد، اما می توان با اطمینان گفت 
که زمینه ای که در آن کار می کنید، توجهی 

کامال ضروری است. 
این احس��اس، خلق و خو و تصویری که 
نام تجاری ش��ما ایجاد می کند در ترغیب 
و تحریک ک��ردن نقش ایفا می کند. حتما 
توجه داشته باشید که رنگ ها فقط زمانی 
ب��ه کار می آین��د ک��ه بتوانن��د در تطبیق 
خواس��ته یک ن��ام تجاری مورد اس��تفاده 
ق��رار بگیرند )به عنوان مثال، اس��تفاده از 
رنگ سفید برای نشان دادن عالقه اپل به 

طراحی تمیز و ساده.( 
ب��دون این زمینه، انتخاب یک رنگ بیش 
از دیگری معنی نمی دهد و ش��واهد بس��یار 
کمی برای حمایت از آن که »نارنجی« مردم 
سراس��ر جهان را نس��بت به خرید بیشتر از 

»نقره ای« تشویق می کند وجود دارد. 
ترجیحرنگهاازنظرجنسیت

درک مناسب می تواند توضیح دهد که چرا 
رنگ های رایج خودرو س��فید، سیاه، نقره ای 
و خاکستری هس��تند... اما آیا دلیل دیگری 
وجود دارد که توضیح ده��د چرا ابزار برقی 

زیادی وجود ندارند که بنفش باشند؟ 
یکی از مطالعات بهتر در مورد این موضوع، 
»تخصیص رنگ« جو هالوک است. اطالعات 
هالوک برخی از ترجیحات آش��کار به برخی 

رنگ ها در هر جنسیتی را نشان می دهد. 
مهم اس��ت که توجه داش��ته باش��یم که 
محی��ط پیرامون ف��رد - و به وی��ژه ادراک 
فرهنگی - نقش مهمی در تعریف مناس��ب 
رنگ برای جنس��یت ایفا می کند که به نوبه 
خ��ود می تواند بر انتخاب ه��ای فردی تأثیر 
بگذارد. به عنوان مثال، این پوش��ش مجله 
Smithsonian  را در نظ��ر بگیری��د ک��ه 
چگونه علت آنکه چرا رنگ آبی برای پسران 
و رنگ صورتی برای دختران اس��ت )و اینکه 
در واقع در گذشته برعکس بوده! ( را مطرح 

می کند. 
در اینجا یافته های هالوک برای رنگ های 
بیشتر و کمتر مورد عالقه مردان و زنان گفته 

می شود: 
رنگ های مورد عالقه مردان: 

آب��ی ۵۷درصد، س��بز ۱۴درصد، س��یاه 
۹درصد، قرم��ز ۷درصد، نارنج��ی ۵درصد، 
خاکستری ۳درصد، سفید ۲درصد، قهوه ای 

۲درصد، زرد یک درصد.
رنگ های مورد عالقه زنان: 

آب��ی ۳۵درص��د، بنف��ش ۲۳درصد، س��بز 
۱۴درص��د، قرم��ز ۹درص��د، س��یاه ۶درصد، 
نارنجی ۵درصد، زرد ۳درصد، قهوه ای ۳درصد، 

خاکستری یک رصد، سفید یک درصد.
کمترین رنگ های مورد عالقه مردان: 

قه��وه ای ۲۷درص��د، نارنج��ی ۲۲درصد، 
بنفش ۲۲درصد، زرد ۱۳درصد، خاکستری 
۵درصد، سفید ۵درصد، قرمز ۲درصد، سبز 

۲درصد، سیاه یک درصد، آبی یک درصد.
نکت��ه قابل توج��ه برتری آب��ی در هر دو 
جنسیت )رنگ مورد عالقه برای هر دو گروه( 
و تفاوت گروه ها در بنفش اس��ت. زنان رنگ 
بنفش را به عن��وان رنگی درجه باال در نظر 
می گیرند، اما هیچ مردی بنفش را به عنوان 
رنگ مورد عالقه در نظر نمی گیرد.  )ش��اید 
به همین علت است که ما ابزار برقی بنفش 
نداریم، یک محصول که به طور عمده مردان 

از آن استفاده می کنند.(
تحقیق��ات بیش��تر درب��اره ادراک رنگ و 
ترجیحات رنگ نش��ان می ده��د که وقتی 
بحث سایه ها و رنگ ها پیش می آید، مردان 
رنگ های تند را ترجیح می دهند، درحالی که 
زن��ان رنگ ه��ای مالیم ت��ر را می پس��ندند. 
همچنین مردان احتم��اال رنگ های تیره را 
به عنوان مورد عالقه خود انتخاب می کنند 
)رنگ ه��ای مخل��وط با س��یاه(، درحالی که 
زن��ان رنگ های روش��ن را انتخاب می کنند 

)رنگ های مخلوط با سفید.(
ادامهدارد...
entrepreneur:منبع

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ )1(
کارگاه برندینگ

هنرداستانسراییبرایبرند
32داستانازبرندهاکهنمیدانید

یکی از اس��تراتژی های برندین��گ در حوزه تولید 
محتوا، داستان س��رایی ب��رای برند اس��ت. همانطور 
که می دانی��م اصولی تری��ن راه ایج��اد اطمینان در 
مش��تری توانایی برانگیختن احساس مخاطب است. 
یعنی برای موفقیت در تبدیل یک مشتری بالقوه به 
بالفعل، احساس��اتی کردن مخاطب مهم ترین گزینه 

است و مصداق جمله قدیمی زیر است: 
»مشتریان احساسی خرید می کنند و منطقی توجیه می کنند «

لذا شما برای رسیدن به این مقصود باید داستان سرایی 
معقول و جذاب داشته باشید. برای تولید محتوا سؤاالت 

زیر را پاسخ دهید! 
ما چه کسی هستیم و چه چیزی ما را تعریف می کند؟ 

ما از کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟ 
پیامدهای داستان ما چیست؟ 

به چه چیزی اعتقاد داریم؟ 
مخاطبان ما چه کسانی هستند؟ 

هنگامی که ش��ما به این موارد در داستان خود پاسخ 
دادید، می توانید جایگاه برند خود را تعیین کنید. 

در گام دوم داس��تان را ج��ذاب کنید تا مخاطب ترغیب 
ش��ود داستان برند ش��ما را دنبال کند و بتواند در میان 
مبارزات و تعارض های پیش روی برند همذات پنداری کند 
و خ��ود را هم رکاب قهرمان داس��تان )برند( در مبارزات 
ببیند و برای این کار نیاز دارید به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
چه داستان هایی درباره ما در میان مشتریان دهان به دهان 
می شود )حتی ممکن است خیال پردازی مخاطب باشد(؟ 

-  چگونه می توانیم از داستان های مان، یاد بگیریم؟ 
-  چرا این تصور را ایجاد کرده اند؟ 

-  ما چه می خواهیم در مورد مخاطبان انجام دهیم؟ 
-  چگونه داستان هایی را که مردم در مورد ما می گویند 

تغییر دهیم؟ 
-  در پایان باید داستان س��رایی برای برند آن را از رقبا 
متمایز کند و هیچ گونه ابهامی در آن نباش��د. داستانی 
که هیچ وجه تمایزی در بین رقبا ایجاد نکند گویا هیچ 

موفقیتی کسب نکرده است. 
در زیر ۳۶ داس��تان از برندها را که ممکن است تا حاال 

نمی دانستید عنوان می کنیم: 
۱- طراح��ی میزگ��رد در اس��تارباکس، از ایجاد حس 

تنهایی در مشتریان کاسته است. 
۲- نام برند نوش��ابه پپس��ی از آنزیم گوارشی پپسین 

گرفته شده است.
۳- مک دونالد ابتدا هات داگ می فروخته نه همبرگر.

۴- در هر ثانیه بیش از ۸۰۰۰ لیوان کوکاکوال نوشیده می شود.
۵- پنی��ر خامه ای فیالدلفیایی اولی��ن بار در نیویورک 

ساخته شده است.
۶-کارتون Toy Story به تهیه کنندگی و تولید استیو 

جابز بوده است.
 ۷- سوخاری KFC اصل تحت فشار در اجاق پخته می شود.

۸- ملک��ه انگلی��س در کاخ باکینگهام یک رس��توران 
مک دونالد دارد.

۹- برند ben & jerry’s در اصل می خواسته شیرینی 
تولید کند و تبدیل به برند بستنی شده است.

۱۰- در هر ۲.۵ ثانیه یک بسته نوتال فروخته می شود.
۱۱- صفحه نمایش رتینای اپل توس��ط سامسونگ تولید 

می شود.
۱۲- ب��ا ای��ن آدرس هم می ش��ود به صفح��ه مارک 

۴/facebook. com زاکربرگ رفت
۱۳- در اصل گوگل به backrub معروف بوده است. 
۱۴- به علت کوررنگی مارک زاکربرگ فیس بوک آبی است.

۱۵- ای بی  انتخاب بعدی اکوبی بوده است.
۱۶- فل��ش در لوگ��وی آم��ازون نش��ان دهنده تنوع 

محصوالت از A تا Z است.
۱۷- تم��ام آگهی ه��ای آیفون در س��اعت ۹:۴۱ صبح 
نمایش داده می ش��ود، زمانی که اس��تیو جابز آن را در 

سال ۲۰۰۷ معرفی کرد.
۱۸- گ��وگل کردن در س��ال ۲۰۰۶ به عنوان فعل در 

دیکشنری اضافه شد.
۱۹- نوکی��ا در اصل کارخان��ه چوب در نوکیای فنالند 

بوده است.
۲۰- پرنده توییتر به لری معروف است.

۲۱- نام آمازون در اصل Cadabra بوده است.
۲۲- اولین محصول سونی پلوپز برقی بوده است.

۲۳- تجارت اولیه برند سامسونگ، ماهی و محصوالت 
سبزی بوده است. 

۲۴- رکورد گران ترین شلوار جین با قیمت ۳۱۳۴ دالر 
متعلق به برند گوچی است.

۲۵- مایکل کورس اولین لباس را در س��ن ۵ س��الگی 
برای مادرش طراحی کرد.

۲۶- نایک از نام خدایان پیروزی یونان باستان است.
۲۷- برند پوشاک Foreve ۲۱ قبال Fashion ۲۱ بوده است.

۲۸- ش��رکت فولک��س واگ��ن صاحب برنده��ای بنتلی، 
المبورگینی، دوکاتی، پورشه آئودی و چند برند دیگر است.

۲۹- ش��رکت بی ام دبلی��و بعد از شکس��ت آلمان در 
جن��گ جهان��ی اول از یک کارخانه هواپیماس��ازی به 

خودروسازی تبدیل شد.
۳۰- بیش از ۷۵درصد از خودروهای تولیدی رولزرویس 
همچن��ان در خیابان تردد دارند و مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند.
۳۱- برند المبورگینی در اصل خودروهای کش��اورزی 

تولید می کرده است.
۳۲- بازی روبی��ک پرفروش ترین محصول در صنعت 

اسباب بازی است.
imarketor:منبع
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تبلیغات خالق

کمپین

گامهاییبرایبرنامهریزیکمپین
تبلیغاتیموفق

زمانی ک��ه کس��ب وکاری به س��مت راه اندازی یک 
خدم��ت یا محصول جدید یا توس��عه ب��ازار خود به 
واس��طه آم��ار و ارقام ی��ا عوامل جمعیت ش��ناختی 
جدی��د م��ی رود، برنام��ه تبلیغاتی یک ابزار بس��یار 
مهم محس��وب می ش��ود. زمان برنامه ریزی کمپین 
تبلیغاتی، این مورد را در نظر داش��ته باشید که یک 
کمپی��ن تبلیغات��ی موفق باید تمامی دس��تاوردها و 

اهداف مورد نظر زیر را به دست آورد: 
۱- پیام تبلیغاتی ش��ما به مخاطب��ان هدف و مورد 

نظرتان برسد. 
۲- پیام شما توسط مخاطبان تان درک شود. 

۳- پیام ش��ما دریافت کنن��دگان را تحریک کند و 
آنها دست به اقدام بزنند. 

سؤالی که مطرح است آنکه شما چگونه با کمپین خود 
به این دستاوردها و نتایج دست پیدا می کنید؟ این فرآیند 
آس��ان اس��ت، اما »برنامه ریزی« برای کمپین تبلیغاتی 
زمانبر اس��ت. در اینجا به هفت گام که کمپین شما را به 

یک شروع صحیح خواهد برد اشاره خواهیم کرد .
-فرصتهایارتباطیبازاریابیراارزیابیکنید

در گام اول بررس��ی و فهم نیازهای بازار هدف تان 
بسیار مهم است. پیام شما قرار است برای چه کسی 
منتشر ش��ود؟ کاربران فعلی، تأثیرگذاران بین افراد، 

تصمیم گیرندگان، گروه ها یا عموم مردم؟ 
-ازچهکانالهایارتباطیاستفادهخواهیدکرد؟
در گام اول برنامه ری��زی، بای��د بازارها، محصوالت 
و محیط ه��ا را تعریف کرده باش��ید. ای��ن اطالعات 
در تصمیم گی��ری در م��ورد اینک��ه چ��ه کانال های 
ارتباطی س��ودمندترین خواهند بود، به ش��ما کمک 
خواهد کرد. آیا ش��ما از کانال های ارتباطی شخصی 
نظیر جلس��ات و مالقات ه��ای رودررو، تماس تلفنی 
یا ش��اید هم فروش شخصی اس��تفاده خواهید کرد؟ 
یا ارتباطات غیرش��خصی نظیر روزنامه ها، مجالت یا 

ایمیل مستقیم بهتر عمل می کند؟ 
-اهدافخودراتعیینکنید

به خاطر بس��پارید که اهداف ش��ما در یک کمپین 
تبلیغاتی تاحدودی از کمپین بازاریابی ش��ما متفاوت 
هس��تند. اه��داف تبلیغاتی بای��د در قال��ب رفتارهای 
بلند مدت یا کوتاه مدت افرادی بیان شوند که در معرض 
تبلیغات و کانال های ارتباطی ش��ما قرار گرفته اند. این 
اهداف باید کامال واضح بیان ش��وند، قابل اندازه گیری 

باشند و برای فاز توسعه بازار مناسب باشند. 
-آمیختهتبلیغخودراتعیینکنید

این مرحله همان جایی اس��ت که شما نیاز خواهید 
داش��ت منابع را برای ارتقای ف��روش، آگهی تبلیغاتی، 
تبلیغات و البته فروش شخصی اختصاص دهید. برای 
این موارد چیزی کم نگذارید. شما باید در بین خریداران 
خود آگاهی ایجاد کنید تا کمپین تبلیغاتی شما موفق 
ش��ود. یک کمپین همه جانب��ه در برخی موقعیت ها و 

ظرفیت ها از این روش ها استفاده خواهد کرد. 
-پیامتبلیغاتیخودراایجادکنید

اکنون زمان آن فرارس��یده است که شما به همراه 
تیم خود بنش��ینید و بر روی محتوا، س��اختار، قالب 
و منب��ع پیام های تان تمرکز کنید. به خاطر داش��ته 
باش��ید ک��ه در برنامه ری��زی کمپین ه��ای تبلیغاتی 
درخواس��ت و اجرا همیش��ه با یکدیگر کار کنند و با 

استراتژی شما همخوانی داشته باشند. 
-بودجهتبلیغاتیخودراتعیینوتهیهکنید

بخش هیجان انگیز کار همین جا است. شما اکنون 
باید بودجه کل تبلیغات را تعیین کنید. این امر شامل 
تعیین تقس��یم بندی های هزینه ای به ازای هر قلمرو 
و عناصر آمیخته تبلیغاتی اس��ت. زمانی را صرف این 
کنید که مبنای تخصیص ها را تجزیه و تقسیم بندی 
کنی��د و توان مالی، درصد فروش و برابری رقابتی را 
تعیین کنید. با تجزیه و تقس��یم بندی این هزینه ها، 
ش��ما ایده های بهتری برای سنجش توانایی موفقیت 

کمپین تبلیغاتی خود به دست خواهید آورد. 
-اثربخشیکمپینخودراتعیینکنید

پس از اینک��ه ارتباط��ات بازاریابی اختصاص داده ش��دند، 
برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی باید به طور رسمی و در یک سند 
مکتوب تعریف شود. شما باید تحلیل موقعیت، جداول زمانی 
برای ادغام اثربخش عناصر تبلیغاتی با عناصر موجود در آمیخته 
بازاریاب��ی، را در این س��ند بگنجانید.  همچنی��ن نیازمند آن 
خواهید بود که تعیین کنید چگونه اثربخشی آن بخشی از کار 
را که اجرا شده است اندازه گیری خواهید کرد. چگونه عملکرد 
واقعی تا اهداف برنامه ریزی ارزیابی می شوند؟ شما نیازمند این 
خواهید بود که این اطالعات را با پرسش اینگونه سؤاالت از بازار 
ه��دف خود جمع آوری کنید؛ اینکه آیا آنها پیام های تبلیغاتی 
خ��اص را تش��خیص داده اند یا آنها را به خاط��ر می آورند، چه 
چیزی را درباره آن پیام به یاد می آورند، اینکه چه احساس��ی 
نسبت به آن پیام داشتند و اینکه آیا نگرش های آنها نسبت به 
ش��رکت تحت تأثیر این پیام ها قرار گرفته است.  کمپین های 
تبلیغات��ی از جمل��ه اس��تراتژی های کارا و مؤث��ر در بازاریابی 
محس��وب می شود و بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک از 
آن بهره می برند. اما به صرف آنکه کمپینی را برای کسب وکار 
خود به کار ببریم، تضمین کننده موفقیت شرکت نخواهد بود، 
بلکه باید به ص��ورت گام به گام برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی 
خود را پیش ببریم و در هر مرحله مطابق با استراتژی بازاریابی 
و برنامه ریزی استراتژیک شرکت، مراحل آن را تعیین و سپس 
مکتوب کنیم. اگر به این صورت پیش بروید احتمال موفقیت 
belovedmarketing:شما افزایش می یابد.         منبع
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آی��ا تا ب��ه حال ب��ه همراهی ب��ا چند 
هزار نف��ر به طور همزم��ان در پیاده روی 
صبحگاه��ی فک��ر کرده اید؟ ش��اید این 
موضوع عجیب و غیرممکن به نظر برسد. 
با ای��ن حال افرادی که صب��ح خود را با 
هندزفری و فایل های صوتی موس��وم به 
پادکست ش��روع می کنند، این امکان را 

در اختیار سازندگان آن قرار می دهند. 
به عن��وان ی��ک پلتفرم اطالع رس��انی، 
پادکست در حال حاضر از محبوبیت باالیی 
برخوردار است. باتوجه به آمار Nielsen از 
هر 10 نفر به طور متوسط شش نفر مداوم 
به پادکس��ت گوش می دهن��د. همچنین 
112میلیون آمریکایی )40درصد جمعیت 
این کشور( حداقل یک بار به این مجموعه 
صوتی گوش فراداده اند. با این حساب عالقه 
فراگیر بازاریاب ها به س��اخت پادکس��ت و 
ج��ذب مخاطب با اس��تفاده از آن چندان 
عجیب و دور از ذهن به نظر نمی رسد. یکی 
از مزیت های اصلی پادکس��ت ها اس��تفاده 
تقریبا برابر مردها و زن ها از آن اس��ت. در 
واقع مش��کلی که بس��یاری از بازاریاب ها 
ب��ا آن دس��ت وپنجه نرم می کنن��د، تولید 
محتوای مورد عالق��ه هر دو گروه آقایان و 
خانم هاست. استفاده 56درصدی آقایان از 
پادکست در برابر 44درصد از خانم ها تنوع 
تقریبا برابری را پیش روی دست اندرکاران 

بازاریابی قرار می دهد. 
صرف نظ��ر از آماره��ای دقی��ق بای��د 
پیش از ش��روع به س��اخت پادکست به 
وضعیت کس��ب وکارمان نیز توجه کنیم. 
براین اس��اس اگرچه متوسط پادکست ها  
حدود 67میلیون ش��نونده ماهانه دارند، 
اما وضعیت کس��ب وکار نی��ز در این آمار 
س��هیم است. به عبارت واضح تر، بسیاری 
از کسب وکارهای کوچک از حداقل تعداد 
مخاطب ه��ای موردنیاز ب��رای راه اندازی 
س��رویس صوت��ی برخ��وردار نیس��تند. 
بااین حال اگر کس��ب وکار شما از مقدار 
مش��خصی از مش��تریان ثابت برخوردار 
اس��ت ک��ه مان��ع از ص��رف هزینه های 
بی نتیجه روی چنین پروژه ای می ش��ود، 
تولید پادکست یکی از راهکارهای جذاب 

برای جلب مخاطب است. 
اگ��ر تا به ح��ال پش��ت میکروفن قرار 
نگرفته ای��د، نی��ازی ب��ه اس��ترس بیش 
 از ان��دازه نیس��ت. در واق��ع برخ��ی از 
راهکارهای س��اخت پادکست حتی برای 
افراد بسیار مبتدی نیز مفید خواهد بود. 
در اینجا »درو مک لاِلن« چند نکته مهم 
در خصوص س��اخت پادکس��ت را مورد 

بررسی قرار خواهد داد. 
تهیه لیست دقیق از کارها 

هنگام��ی که برای نخس��تین بار قصد 
تهیه پادکس��ت داش��تم، به ط��ور مداوم 
دنبال موضوعات جذاب برای بحث بودم. 
خوشبختانه نخستین تجربه من همراه با 
یک تیم نسبتا حرفه ای بود. در این فرآیند 
یاد گرفتم که باید هرآنچه قصد دستیابی 
به آن را دارم در فهرستی یادداشت کنم. 

بدین ترتیب در تمام طول ضبط و تولید 
برنامه ن��کات اصل��ی را در ذهن خواهم 
داشت. نخس��تین چیزی که باید مدنظر 
داش��ت، انتخاب گوینده اصلی پادکست 
اس��ت. در واقع چنین برنامه های صوتی 
معموال ش��امل دو گوینده است. یکی از 
طرفی��ن به بیان ن��کات اصلی پرداخته و 
طرف دیگر در برخی موارد نکات تکمیلی 
را اضافه می کند. همچنین باید ش��یوه و 
الگوی موردعالقه در تهیه پادکست را نیز 
مورد توجه قرار داد. برخی از پادکست ها 
بسیار کوتاه هستند. از سوی دیگر برخی 
نمونه ه��ا ش��امل بحث ه��ای تخصصی و 
طوالنی هس��تند. در اینجا باید مشخص 
ک��رد که به دنب��ال چه ن��وع مخاطبانی 
هس��تیم. در صورت تهیه پادکس��ت های 
کوتاه با موضوعات ساده مخاطب هدف ما 
افراد معمولی هستند، در غیر این صورت 
باید به دنب��ال افراد ماهر و متخصص در 

حوزه  کسب وکارمان باشیم. 
انتخاب فرمت پایه

هر فردی پادکست خود را به شیوه ای 
مش��خص اداره و تولید می کند. برخی از 
تولیدکنن��دگان تنها پرس��ش هایی برای 
مهم��ان برنامه طرح می کنن��د و منتظر 
پاس��خگویی وی هس��تند. با این حال به 
نظر من در چنین حالتی فرد سؤال کننده 
تبدیل به یک فرد بی تأثیر در روند ضبط 
برنام��ه می ش��ود. اگرچه طرح س��ؤال و 
مش��ارکت فع��ال در بحث کار دش��واری 
اس��ت، با این ح��ال ام��کان بهره برداری 
حداکثری از ی��ک برنامه صوتی را فراهم 
خواهد ک��رد. توصیه م��ن  هنگام ضبط 
پادکست مش��ارکت مؤثر در بحث است. 
به ای��ن ترتیب در ازای ه��ر چهار جمله 
مهمان برنامه یا گوینده اصلی ش��ما نیز 

یک اظهارنظر کارشناسی بیان کنید. 
در زمین��ه مدیری��ت بح��ث انتخ��اب 

پرس��ش ها یک��ی از مهم تری��ن مراح��ل 
محس��وب می ش��ود. بس��یاری از اف��راد 
عالقه شدیدی به تهیه فهرستی دقیق از 
پرس��ش ها دارند. بدین ترتیب آنها همه 
چیز را از پیش تعیین می کنند و س��پس 
ب��ه اتاق ضبط می روند. بدون ش��ک این 
ش��یوه ضبط برنامه برای اف��راد مبتدی 
بس��یار مؤثر اس��ت. در هر صورت بدین 
ترتیب ش��ما همه چیز را پیش از شروع 
برنامه ریزی کرده اید. با این حال اگر تنها 
کمی ریسک پذیر باش��ید، اختصاص 15 
الی 20دقیقه برنامه بر پرس��ش هایی که 
در طول بحث به ذهن تان می رس��د، کار 
چندان غیرعقالنی نیس��ت. در واقع هیچ 
کدام از ما از نظرهای همکارمان در ضبط 
پادکس��ت به ط��ور کامل آگاه نیس��تیم. 
برهمی��ن اس��اس در ط��ول گفت وگ��و 
پرس��ش های تازه ای به ذهن مان خواهد 
رسید. در این حالت اگر فهرست سؤال ها 
را از قب��ل کامال پر کرده باش��یم، زمانی 
برای طرح پرس��ش های جدید نخواهیم 

داشت. 
شروع کار با موضوعات و مهمان های 

جذاب
فرقی ندارد در کدام حوزه کس��ب وکار 
مش��غول فعالیت هس��تید. 10 پادکست 
نخس��ت برنامه تا حد زیادی سرنوش��ت 
بقیه قسمت ها را مش��خص خواهد کرد. 
برهمین اساس باید در قسمت های اولیه 
از موضوع��ات و مهمان ه��ای جذاب ت��ر 
اس��تفاده کنیم. توجه داش��ته باشید که 
در نس��خه های اولیه تعداد مخاطب های 
شما بسیار اندک اس��ت. برهمین اساس 
اگر کیفیت پادکس��ت باال نباشد، همین 
تعداد اندک مخاطب نیز از دست خواهد 
رفت. به عنوان مثال هنگامی که در حال 
تهیه مجموعه پادکس��ت هایی در زمینه 
بازاریابی آنالین بودم، همکارم اس��تفاده 

از یک خوانن��ده راک محلی را به عنوان 
میهمان نخس��ت پیش��نهاد کرد. موضوع 
بحث نیز در مورد ظرفیت های موس��یقی 
راک در بازاریاب��ی و تبلیغ��ات بود. عالوه 
بر آن موس��یقیدان، در طول بحث از نظر 
همکاران مختلفم نیز اس��تفاده کردم. به 
این ترتیب آن پادکس��ت شروعی توفانی 

برای مجموعه به ارمغان آورد. 
آنالیز آمار دانلودها

راب وال��چ یکی از چهره های ش��ناخته 
ش��ده در دنیای تولید پادکست هاس��ت. 
چندی پیش ش��انس این را داشتم که با 
وی در یک مجموعه پادکس��ت همکاری 
کنم. هنگام��ی که کار ضبط پادکس��ت 
تمام ش��د، در حین گفت وگوی دوستانه 
نکته مهمی را به من گوش��زد کرد. راب 
توصیه کرد ک��ه آمار دانلودهای فایل هر 
قسمت را به طور دقیق بررسی کنم. براین 
اساس در طول زمان از تغییر مخاطب ها 
آگاه می شوم و در موقع مناسب دست به 

اقدام درست خواهم زد. 
بس��یاری از تولیدکنندگان پادکس��ت 
نگران آینده مجموعه شان هستند. براین 
اس��اس راب والچ دس��تیابی ب��ه حداقل 
500 مخاطب در 10 قمس��ت نخس��ت 
هر مجموعه ای را نش��انه ای مناس��ب به 
معنای مس��یر درست تیم سازنده معرفی 
می کند. با این حال به یاد داش��ته باشید 
که آمار دانلود تنها معیار موفقیت نیست. 
در واق��ع با توجه ب��ه وضعیت خاص هر 
کس��ب وکار فقط شما قادر به تشخیص و 
معرفی معیار صحی��ح موفقیت در تولید 

پادکست هستید. 
تولید محتوای باکیفیت به طور مداوم

بدون ش��ک ه��ر مجموعه ای ش��امل 
یک یا دو قس��مت بی کیفیت نیز هست. 
این امر اختصاص به دنیای پادکس��ت ها 
ن��دارد. در زمینه تلویزی��ون یا حتی آثار 
س��ینمایی نیز این امر رایج است. با این 
حال اگر کیفیت بد تولیدات برای مدتی 
ادام��ه پیدا کند، به زودی ش��اهد ریزش 
ش��مار زیادی از مخاطب ها خواهیم بود. 
برهمین اساس باید به دنبال راهکاری به 
منظور جلوگیری از انتشار پادکست های 

بی کیفیت باشیم. 
یک��ی از راهکاره��ای رای��ج در ای��ن 
زمین��ه اس��تفاده از فرآین��د بازبینی به 
عنوان گام آخر پیش از انتش��ار رس��می 
هر قس��مت اس��ت. براین اساس فرصت 
کافی برای ضب��ط مجدد فایل در اختیار 
تولیدکنن��دگان ق��رار خواه��د گرف��ت. 
همچنین نباید در تولید قسمت ها عجله 
ب��ه خرج داد. ب��ه عنوان مث��ال برخی از 
تولیدکنن��دگان در طول س��ال بیش از 
200 پادکس��ت منتش��ر می کنن��د. این 
حجم وس��یع از فایل ها فرصت مناس��ب 
برای دانلود و توجه را از مخاطب س��لب 
خواهد کرد. برهمین اس��اس شاید تولید 
قس��مت های کمت��ر و توجه بیش��تر به 
محتوای بحث راه��کار بلندمدت بهتری 

باشد. 
hubspot :منبع

هرآنچه برای شروع ضبط پادکست باید بدانیم

 پرفروش ترین محصوالت جهانبازاریابی موفق با ساخت پادکست
در تمام دوران ها)2(

هدف اصلی هر ش��رکت از تولید محصول، کسب 
س��ود اس��ت. با این حال همه برندها در این زمینه 
موف��ق نیس��تند و برخ��ی فراتر از ح��د تصور عمل 
می کنن��د. ب��دون تردید پرفروش ب��ودن محصوالت 
باعث رش��د و بقای ش��رکت خواهد ب��ود. در همین 
راس��تا از جمله اقدامات مؤثر این اس��ت که در ابتدا 
ش��ناختی نس��بت به پرفروش ترین محصوالت کل 
تاریخ داشته باش��یم. دیروز چهار محصول پرفروش 
تاریخ حضورتان معرفی شد، در ادامه  چهار محصول 

پرفروش دیگر را مرور می کنیم. 

5- آی پد
گروه: تبلت

میزان فروش: 211 میلیون دستگاه
شرکت مادر: اپل

ش��رکتی چندملیتی آمریکایی است که در زمینه 
طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی و نرم افزار 
کامپیوت��ر فعالیت می کن��د. معروف ترین و در عین 
ح��ال پرفروش ترین محصول این ش��رکت آی پد نام 
دارد که در شاخه تبلت ها قرار می گیرد. این محصول 
نخستین بار در ژانویه 2010 به بازار عرضه شد و در 
مدت زمان اندک توانست جایگاه فوق العاده ای برای 
خود در دل بازار پیدا کند. در حال حاضر نسل پنجم 

این محصول در اختیار کاربران قرار گرفته است. 

6- برادران سوپر ماریو
گروه: بازی ویدئویی

میزان فروش: 262 میلیون عدد
شرکت مادر: نینتندو

نینتندو شرکت چندملیتی تولیدکننده بازی های 
رایانه ای است که در س��ال 1۸۸۹ در شهر کیوتوی 
ژاپن تأس��یس ش��د. محصول جهانی این ش��رکت 
)برادران سوپر ماریو( در سال 1۹۸5 توسط شرکت 
ژاپن��ی نینتندو برای کنس��ول های ان ای اس به بازار 
عرضه ش��د. اغراق آمیز نیس��ت اگر ای��ن محصول را 
عامل موفقیت ش��رکت نینتن��دو بدانیم. اگرچه این 
محصول سال ها پیش و در قالبی بسیار ساده معرفی 
ش��د، با این حال به روز رس��انی های متعدد و فضای 
نوستالژیک حاکم بر آن باعث شده است تا هنوز هم 

از طرفداران بسیاری برخوردار باشد. 

7- آلبوم تریلر
گروه: موسیقی

میزان فروش: 70 میلیون نسخه
شرکت مادر: اپیک رکوردز

س��لطان پاپ لقبی است که به خواننده، ترانه سرا، 
تهیه کننده موس��یقی و هنرپیشه اهل ایاالت متحده 
آمری��کا، مای��کل جکس��ون اطالق می ش��ود. میزان 
محبوبیت وی در مقایس��ه سایر هنرمندان به مراتب 
باالتر بوده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا نام وی 
به یک��ی از قدرتمند ترین برندهای حال حاضر حتی 
پ��س از مرگ وی تبدیل ش��ود. البوم تریلر او که در 
سال 1۹۸2 منتشر شد، با فروش بیش از 70میلیون 
نسخه در جهان، پرفروش ترین آلبوم تاریخ موسیقی  

محسوب می شود. 

8- هری پاتر
گروه: کتاب

میزان فروش: 450 میلیون نسخه
شرکت مادر: اسکالستیک )ناشر(

اسکالستیک در واقع یک انتشارات واقع در آمریکای 
شمالی است که بیشتر علت شهرت آن فروش کتاب ها 
در باش��گاه کتاب )خرید و فروش اشتراکی( و داشتن 
نمایندگی فروش هری پاتر در آمریکا است. این شرکت 
همچنین بزرگ ترین ناشر کتاب های کودکان محسوب 
می ش��ود. ه��ری پاتر نیز ن��ام مجموعه داس��تان های 
نویسنده مش��هور جی. کی. رولینگ است که تاکنون 
نسخه های بسیاری از آن به چاپ رسیده و از طرفداران 

بسیاری برخوردار است. 
time :منبع

 شناسایی فرصت
در بازارهای بالقوه جدید

بازاره��ای بالق��وه مهم ترین بخش از رش��د آینده هر 
کس��ب وکاری اس��ت ک��ه عب��ارت اس��ت از گروهی از 
مصرف کنندگان که س��طحی از عالقه را به پیشنهادی 
از بازار نش��ان می دهند.  ش��اید از میزان فروش فعلی و 
عملکرد خود راضی باش��ید، اما این به این معنا نیست 
بازارهای بالقوه ای برای آین��ده در اختیار دارید، بلکه با 
تغیی��ر تمرکز خود بر بازارهای بالقوه کس��ب وکار خود، 
می توانی��د این آینده را تغییر دهی��د. این روند موجب 
سهم بازار بیشتر برای شما در حال حاضر نمی شود، بلکه 
کسب اطمینانی است از افزایش سهم بازار شما در آینده. 

بازار بالقوه چیست؟ 
یک بازار بالقوه بخش��ی از بازار اس��ت که در آینده 
می توانید آن را به دس��ت آورید. این بازار شامل تمام 
افرادی می ش��ود ک��ه در حال حاضر از ش��ما خرید 
نمی کنند، اما ممکن اس��ت مش��تری ش��ما ش��وند. 
ممکن است محصوالت و کاالهای جدیدی را بخرند 
که هنوز تولید نکرده اید یا ممکن اس��ت محصوالت 
و کاالهایی را بخرند که در آینده توس��عه می دهید، 
بازاریاب��ی می کنی��د یا تح��ت برند خود ی��ا دیگری 

معرفی می کنید. 
چطور یک بازار بالقوه را شناسایی می کنید؟ 

ب��ازار بالقوه خ��ود را باید ب��ا اس��تفاده مخاطبان 
فعلی خود بس��نجید. به این منظور باید به بیرون از 
مجموعه مخاطبان فعلی بروید و به دنبال افرادی در 
یک محدوه س��نی خاص، جنسیت خاص و موقعیت 
اجتماعی و اقتصادی خاص باش��ید و نیازهای خاص 
آنها را مورد بررس��ی قرار دهید. شاید در پی توسعه  
گروه��ی از اف��راد باش��ید که پی��ش از این ب��ه آنها 
می فروختید یا ش��اید باید در پ��ی یافتن گروه هایی 
باشید که پیش از این اصال به آنها توجهی نداشته اید. 
به عنوان مثال ش��رکتی که تنها به محدوده سنی 
25 تا 55 می فروخته اس��ت با ی��ک محصول جدید 
ی��ا تغییر یافته ش��روع به فروش به اف��راد 1۸ تا 34 

سال بکند. 

هدف بازار بالقوه چیست؟ 
گفتیم بازار بالقوه بازاری اس��ت ک��ه می توانید در 
آینده در پی آن باشید و به جد اگر روی آن متمرکز 

باشید درآمد آینده شما را تأمین خواهد کرد. 
با این وج��ود، بدون تمرکز قادر به کس��ب درآمد 
و پ��ول نخواهید بود و البته باید به ش��دت در مورد 
ای��ن بازار فکر کنید. تعیین اهداف جدید برای آینده 
ضروری اس��ت. می توانید به فروش فعلی تکیه کنید، 
اما این فروش کاری برای آینده شما نمی کند. درک 

بازار بالقوه اثبات می کند که آینده ای دارید. 
چند بازار بالقوه وجود دارد؟ 

تعداد نامح��دودی بازار بالقوه وج��ود دارد. هر بار 
که یک مشتری جدید پیدا می کنید که قصد فروش 
به وی را داری��د، در واقع یک بازار بالقوه جدید پیدا 
کرده اید و البته باید توجه کنید که پیش از برداشتن 
قدم��ی رو به جلو ب��ه تمام جوان��ب آن توجه کرده 
باش��ید. با تیم خود جلسه داشته باشید و به بررسی 
هر نوع ش��خصی بپردازید که قصد خرید از ش��ما را 

دارد و هیچ کس را استثنا نکنید. 
یافتن یک بازار بالقوه چقدر زمان می برد؟ 

برای یافتن بازاره��ای بالقوه برای همه محصوالت 
خود نیاز به صرف زمان بس��یار زی��ادی دارید و این 
کار را هر ساله باید تکرار کنید. می توانید محصوالت 
فوق العاده ای بس��ازید که برای یک بازار بالقوه جدید 
جالب باشد، اما باز هم باید به فکر محصول فوق العاده 
بعدی باش��ید. با کمک تیم خود به جست وجو ادامه 
دهید تا هیچ کس و هیچ چیزی را از دست ندهید. 
پس از یافتن قدم های الزم برای رسیدن به بازار 

بالقوه خودتان چه مواردی هستند؟ 
مطمئنا پس از یافت��ن یک بازار بالقوه کلید اصلی 

رساندن پیام درست و در زمان درست به آنهاست. 
پ��س از شناس��ایی آنه��ا، شناس��ایی راه ارتباطی 
درست با آنها درست است. به عنوان مثال گروه های 
جمعیتی که به ش��ما کمک می کنند تا محل یافتن 

خودشان را بیابید، کدام گروه ها هستند؟ 
حاال که این دو موضوع را در ذهن دارید، رس��اندن 
پی��ام و چگونگ��ی ایج��اد ی��ک ارتباط؛ بای��د طرح 
بازاریاب��ی خود ب��رای بازاریابی و ف��روش به آن بازار 
بالق��وه را شخصی س��ازی کنید. ای��ن کار نه تنها نیاز 
به پیام رسانی درس��ت دارد، بلکه نیازمند کانال های 
بازاریابی و رس��انه های درس��ت هم هست، همچنین 
بای��د بودجه بازاریابی درس��ت را نی��ز در این رابطه 
تعیی��ن کنید. ورود به بازاره��ای بالقوه جدید نیاز به 

برنامه ریزی و مطالعه بسیار زیادی دارد. 
ibazaryabi :منبع

 

دریچهباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

 محمدرضا گل آقائی
ترجمه: علی آل علی  

مترجم: امیرآل علی 



اگر می خواهید در کسب وکار موفق شوید، اول 
این مهارت ها را کسب کنید

۱۵ مهارتی که هر کارآفرین باید در 
سال ۲۰۱۸ کسب کند )۱(

اکث��ر کارآفرینان و افراد حرفه ای با انگیزه، از اهمیت 
س��رمایه گذاری روی خودشا ن - ساختن مهارت های با 
ارزش و افزایش نقاط قوت خود در طول زمان - آگاهند. 
تاکنون، صاحبان مشاغل بسیاری، برنامه های کسب وکار 
خود را برای کارهایی که می خواهند در س��ال ۲۰۱۸ 
انجام دهند، مش��خص کرده اند.  برنامه های جدید آنها 
شامل رشد اهدافی که می خواهند به آنها دست یابند، 
محصوالتی که می خواهند راه اندازی کنند، بازارهایی که 
قص��د ورود به آنها را دارند، رویدادهایی که می خواهند 
در آن ش��رکت کنند و روابطی که می خواهند بسازند، 
می ش��ود.  اگر شما هم چنین اهداف مشخصی دارید، 
برنامه س��االنه خود را مش��خص کنید. همین، شروع 
بزرگی است.  به هر حال، تعیین اهداف کسب مهارت 
که به موفق تر شدن شما در کسب وکار کمک می کند 
نیز به همین اندازه اهمیت دارد. س��رمایه گذاری روی 
مهارت های خود، هیچ وقت حرکت بدی نیس��ت. این 
س��رمایه گذاری می تواند زمان گذاش��تن ب��رای بهبود 
ضعف های تان باش��د، یا استخدام یک مربی که شما را 
بر اس��اس یکی از نقاط قوت تان وارد یک زمینه کاری 
جدید کند.  با ادامه رش��د اقتص��ادی ایاالت متحده و 
کاه��ش نرخ بیکاری، چش��م انداز کس��ب وکار، نه تنها 

رقابتی، بلکه غیر قابل پیش بینی نیز شده است. 
در واق��ع، در گ��زارش جدی��دDeloitte، چنی��ن 
پیش بینی شده که س��ال ۲۰۱۸، آشفته ترین سال در 
دنیای کس��ب وکار خواهد بود که با تغییرات اساس��ی 
در نحوه تعامل شرکت ها با مشتریان و نحوه یادگیری 
مهارت توس��ط افراد همراه است.  سؤال منطقی بعدی 
برای کارآفرین این اس��ت که کدام مهارت ها بیشتر از 

بقیه، بازی را در سال ۲۰۱۸ تغییر خواهند داد؟ 
حاال زمان انتخاب مس��یر، خریدن کتاب، استخدام 
مربی و باز کردن ذهن تان است، زیرا ۱۵ مهارت برتری 
که کارآفرینان باید در سال ۲۰۱۸ کسب کنند در اینجا 

آمده است: 
۱. ارتباط

اگر ارتباط، هدف، ش��فافیت و تأثیر نداش��ته باشد، 
کسب وکارتان به سرعت از خوب به بد تبدیل می شود. 
در واقع، ارتباط مؤثر می تواند یک ایده را کامال متحول 
کند و زندگی جدیدی را به محصول یا برند هدیه دهد. 
استیو جابز، فقط نابغه طراحی و خالقیت نبود، یک 
منبع آگاه و اطالع رس��ان قوی نیز ب��ود. وقت بگذارید 
و س��خنرانی های مهم و س��خنانش در مورد بازاریابی 
را دوب��اره بررس��ی کنید. خیل��ی زود می فهمید که او 
چگونه اپل را به یکی از ارزشمندترین شرکت های دنیا 
تبدیل کرد. متخصصان و روان شناسان زیادی معتقدند 
که ارتباط، مهم ترین مهارتی اس��ت که یک کارآفرین 

می تواند یاد بگیرد. 
۲. همدلی

توانایی ارتباط درس��ت، درک و همدلی با مشتریان، 
در پیدایش و افزایش مخاطبان اهمیت بس��یاری دارد. 
همدلی به ش��ما کمک می کن��د چالش های مخاطب 
خود را ارزیابی، موانع س��ر راه آنها را مش��خص کنید و 
بفهمید که آیا واقعا می خواهند برای راه حل های ش��ما 
هزینه ای بپردازند یا نه. براساس تحقیقات انجام شده، 
ع��دم وجود همدلی در بازار، عامل اساس��ی شکس��ت 
استارت آپ هاست. مشتری های شما می دانند که شما 
واقعا به آنها اهمیت می دهی��د یا نه. زمانی که تصمیم 
می گیرید در مشکالت، چالش ها و موقعیت های خاص 
آنها از خود همدلی نش��ان دهید، فضای جدیدی را در 
ارتباط با آنها باز می کنید؛ فضایی که بیشتر حول کمک 
به حل مشکل آنها ایجاد شده است تا اطمینان از اینکه 

پولی دریافت می کنید یا نه. 
۳. برندینگ شخصی

همه چیز دارد به س��مت گیگ اکونومی می رود که 
در آن، کارآفرین��ان، فریلنس��رها )آزادکاره��ا( و حتی 
متخصصان مشاغل، س��ریع تر و بیشتر از قبل، ایده ها، 

استارت آپ ها و حتی کارمندان را عوض می کنند. 
این مسئله، به این معناست که اشتغال، اهمیت بسیاری 
دارد و جریان جدید، برند شخصی شماست. پیامی جامع 
درباره خودتان که از حضور آنالین شما، شهرت حرفه ای، 
دایره اثرگذاری و اطمینانی که از دوستان، دنبال کنندگان، 
مشتریان، کارمندان و عموم دریافت می کنید، جمع آوری 
شده است. شما نمی خواهید که بدون یک برند شخصی 
قوی، وارد بازار شوید و بدون شک، خواستار شهرت منفی 

آنالین نیز نیستید. 
۴. تنظیم استراتژی

حاال زمانی نیس��ت که ب��دون برنام��ه بتوانید برای 
کس��ب وکار خ��ود کاری کنید. ب��ا وج��ود تعهدات و 
مسائل بی ش��ماری که می خواهند توجه ما را انحصارا 
به خودش��ان جلب کنن��د، تمایل ب��ه برنامه ریزی- از 
فهرست های روزانه گرفته تا تصمیمات مهم بلندمدت- 
به مس��ئله ای ض��روری ب��رای پابرجا ماندن ش��غل و 
کس��ب وکار تبدیل شده است.  در س��ال ۲۰۱۸، باید 
توانایی برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بلندمدت 
را ی��اد بگیرید. با تبدیل اه��داف بزرگ به پیروزی های 
کوچک و تدریجی شروع کنید. این کار، در طول زمان 

به موفقیت های بزرگ می انجامد. 
ادامه دارد. . . 
thebalance :منبع
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۱- ریچارد برانسون
س��رمایه گذار  و  کارآفری��ن 
و مال��ک گ��روه ش��رکت های 
 4۰۰ از  )متش��کل  ویرجی��ن 
زیرمجموعه فعال در حوزه های 
مختلف کسب وکار( در سن ۱6 
سالگی مدرسه را کنار گذاشت 
و اولین س��رمایه گذاری خود را 
آغاز کرد. اگرچ��ه تصور عموم 
م��ردم در رابطه ب��ا افرادی که 
ت��رک تحصی��ل می کنن��د به 
است،  کش��یده ش��دن  تباهی 
ب��ا این ح��ال وی توانس��ت با 
پرداختن به ایده درس��ت خود 
ب��ه موفقیتی به مرات��ب باالتر 
از تمامی هم کالس��ی های خود 

دست پیدا کند. 
وی همواره اعالم کرده است 
که عالق��ه چندانی ب��ه درس 
نداش��ته، با این حال تجارت و 
عالقه  مورد  حوزه  کس��ب وکار 

وی بوده است. 

۲- سیمون کاول
و  خوانن��ده  کاول  س��یمون 
مجری مشهور و صاحب سبکی 
است که طی دوسال )۲۰۰4 و 
روزنام��ه  لیس��ت  در   )۲۰۱۰
تایمز به عنوان ۱۰۰ شخصیت 
تأثیرگ��ذار جهان ق��رار گرفته 
اس��ت. این حج��م از موفقیت 

در حالی به ثمر رس��یده است 
که وی تحصیل را تنها در ۱6 
سالگی کنار گذاشته است. باور 
ای��ن موضوع ب��رای افردی که 
مجری گری را نیازمند مدارک 
باال می دانند یک نمونه بس��یار 
جال��ب خواه��د ب��ود. وی در 
رابطه ب��ا اوضاع تحصیلی خود 
بیان داش��ته است که هیچ گاه 
تمایل��ی ب��ه درس خواندن و 
نداشته  دادن  امتحان  خصوصا 
و اگر می خواست همین مسیر 
را ادام��ه دهد بدون ش��ک به 
نمی توانست  چندانی  موفقیت 
دس��ت پیدا کند. در واقع وی 
در سن  تصمیم ش��جاعانه اش 
۱6 س��الگی را دلی��ل موفقیت 
ح��ال حاض��ر خود دانس��ته و 
بی��ان ک��رده  این ام��ر زمان 
کاف��ی را ب��رای پرداخت��ن به 
کاری که واقعا دوس��ت داشته 
است، در اختیار وی قرار داده 
اس��ت. همین امر باعث ش��ده 
او به ج��ای کس��ب دانش در 
حوزه هایی که تمایلی نس��بت 
ب��ه آنه��ا ن��دارد، ب��ه مهارتی 
فوق العاده تنها در زمینه ای که 

می خواهد برسد. 

۳- درو بریمور
و  تهیه کنن��ده  بریم��ور  درو 

بازیگر مطرح س��ینمای هالیوود 
دبیرس��تان خ��ود را ب��ه پایان 
نرس��انده و با این تصمیم تمام 
تمرک��ز خ��ود را روی موفقیت 
در  بازیگ��ری گذاش��ته اس��ت. 
بدون تردید ای��ن تصمیم برای 
وی موفقیت آمی��ز بوده و باعث 
ش��ده او بتواند در همان ابتدای 
ش��اهکاری  فیلم ه��ای  در  راه 
نظی��ر ئی ت��ی، موج��ود فضایی 
ش��اهکار تهیه کنن��ده مع��روف 
اس��تیون اس��پیلبرگ به ایفای 
تابل��وی  در  بپ��ردازد.  نق��ش 
افتخارات وی یک جایزه اسکار 
و حضور در لیست پول سازترین 
بازیگران تاریخ س��ینما در کنار 
انجام کارهای متعدد، به چش��م 

می خورد. 

۴- بندیک کمبریج
را  کس��ی  کمت��ر  ام��روزه 
می توانی��د بیابید ک��ه بندیک 
کمبری��ج را نشناس��د. وی در 
زمین��ه بازیگ��ری توانس��ته به 
ش��هرتی مثال زدن��ی در جهان 
دس��ت پیدا کند. وی دلیل آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت��ن درس 
خود دانس��ته که باعث شده به 
صورت حرفه ای و تمام وقت به 
بزرگ ترین  بپ��ردازد.  بازیگری 
آرزوی وی دس��تیابی به جایزه 

اسکار بوده که در سال ۲۰۱4 
با ب��ازی در فیلم ب��ازی تقلید 
توانس��ت به این خواسته دست 
پیدا کند. حضور در فهرس��ت 
۱۰۰ نف��ر پرنف��وذ و تأثیرگذار 
جه��ان و همچنی��ن دریاف��ت 
مقامی سلطنتی از ملکه الیزابت 
به پاس اقدامات شاخص هنری 
وی، تنها بخش��ی از افتخارات 
این هنرمند خوشفکر محسوب 

می شود. 

۵- راسل برند
وی در ح��ال حاض��ر یکی از 
کمدین ه��ای  سرش��ناس ترین 
سراسر جهان محسوب می شود. 
این امر در حالی است که وی در 
دوران کوتاه تحصیل خود دائما 
مشکل س��از بوده است و همین 
ام��ر ب��ه اخ��راج وی از مدارس 
گوناگون منجر شده بود. با این 
حال این موضوع باعث ناامیدی 
وی نش��ده و با تالشی بی نظیر 
توانس��ت به رویای خود دس��ت 
پیدا کند. اگرچه برای بس��یاری 
وقوع چنین اتفاقی یک کابوس 
محسوب می ش��ود، با این حال 
وی از ای��ن اتفاق ک��ه منجر به 
کنار گذاش��تن تحصیل وی شد 
به عنوان موهب��ت زندگی خود 

نام می برد. 

6- استیون اسپیلبرگ
از  اس��پیلبرگ  اس��تیون 
مش��هورترین کارگردانان جهان 
اس��ت که موفق به دریافت سه 
جایزه اس��کار شده است. جالب 
اس��ت بدانید وی سه بار متوالی 
در دانشکده هنر و موسیقی رد 
شده اس��ت، با این حال این امر 
باعث نشد از رویای خود دست 
بکش��د و شکس��ت متوال��ی در 
ای��ن رابطه را س��دی برای خود 
بداند. وی در نهایت توانست در 
دانش��کده مذکور فارغ التحصیل 
و ب��ه بزرگ تری��ن افتخ��ار این 

مؤسسه آموزشی تبدیل شود. 

7- کامرون دیاز 
کامرون دیاز مانک��ن و بازیگر 
جهان��ی اس��ت که در س��ن ۱6 
سالگی از مدرسه اخراج شد و به 
جای سرزنش خود از همان سال 
به ص��ورت حرف��ه ای وارد حوزه 
مدلینگ گشت. موفقیت وی در 
این عرصه در کمتر از پنج س��ال 
کارگردانان بس��یاری را متوجه او 
ساخت که شروع آن فیلم ماسک 
بوده است. از نکات جالب زندگی 
وی دوس��تی با درو بریمور )دیگر 
فرد معرفی ش��ده در لیس��ت( از 

همان ابتدای کودکی است. 
businessinsider :منبع

هم��واره این پرس��ش مطرح اس��ت که آی��ا تنها راه 
موفقیت از طریق کس��ب مدارک علمی اس��ت. اگرچه 
ب��اور عموم��ی در این زمینه مثبت اس��ت، با این حال 
واقعیت این اس��ت که هیچ دلیلی وجود ندارد که شما 
حتما بس��یاری از درس ها را یاد بگیری��د تا بتوانید به 
رویاهای خود دس��ت پیدا کنید. با این حال این امر به 

معنای این نیس��ت که از همین امروز دست از تحصیل 
بکش��ید و به دنبال اهداف خ��ود در زندگی بروید. این 
مقاله تحت هیچ ش��رایطی قصد آن را ندارد که اهمیت 
تحصیل را زیر س��ؤال ببرد. در واقع هدف این است که 
بدانید تنها راه پیش روی ش��ما تحصیل نیست و برای 
برخی از افراد کنار گذاشتن آن باعث خواهد شد زمانی 
مناس��ب برای پرداختن به ایده های خود داشته باشند 
که می تواند موفقیت بس��یاری را ب��رای آنها به همراه 

داش��ته باشد. توجه داشته باش��ید که تحصیل و رفتن 
به دانشگاه در صورتی که عالقه شما در جهت دیگری 
باش��د، باعث خواهد ش��د عمر خود را در مسیری تلف 
کنید که تمایلی را که ضامن موفقیت شما خواهد بود 
نسبت به آن ندارید. برای اثبات این موضوع که همواره 
نباید برای رس��یدن به رویاه��ای خود به دنبال مدرک 
باش��ید به معرفی چن��د نمونه در ای��ن رابطه خواهیم 

پرداخت. 

بررسی افرادی که بدون در اختیار داشتن مدرک تحصیلی قابل توجه، توانسته اند به قله های موفقیت دست پیدا کنند

آیا مدرک تحصیلی ضامن موفقیت است؟ 
کارآفرینی دریچه

طراحی محیط کار در مورد رضایت 
کارکنان به ما چه می آموزد؟ 

مقول��ه طراح��ی محیط کار هنوز جای پیش��رفت 
زی��ادی دارد. با اینک��ه معم��اران و طراحان داخلی 
چندین دهه است در تالش برای تطبیق محیط کار 
با خواس��ته های متغیر کارکنان، ب��ه تدوین اصول و 
قواعدی نوآورانه ای در این زمینه پرداخته اند، به نقل 
از مقاله ای به قلم نیکیل س��اوال در مجله نیویورک 
تایمز، حف��ظ رضایت کارکنان در محل کار می تواند 

هدف دشواری باشد. 
در ادامه س��ه درس��ی را که می ت��وان از یک قرن 
تغییر و تحول در عرصه طراحی محیط کار فرا گرفت 

به نقل از تایمز از نظر بگذرانید. 
۱- کارآم�دی خ�وب اس�ت، ام�ا هم�ه چیز به 

کارآمدی خالصه نمی شود
در مقاله ای تحت عن��وان »مدیریت علمی محیط 
کار« ب��ه قلم دبلیو اچ لفینگِول که در س��ال ۱۹۱۷ 
به چاپ رس��یده، آمده اس��ت: آبنمایی که در محل 
نادرستی از محیط کار قرار گرفته باشد باعث خواهد 
ش��د کارکنان در س��ال ده ها هزار مایل مسیر اضافه 
را داخل دفتر طی کنند. به همین دلیل بس��یاری از 
محیط های کاری روی طراحی کارآمدی تکیه کردند 
که تمرکز ش��دیدی روی بازده داشته است. اینگونه 
محیط ه��ای کاری اغلب از چندی��ن ردیف میز های 
مجزا تش��کیل می ش��د که ب��ه افراد اج��ازه می داد 

به راحتی عبور و مرور داشته باشند. 
با این حال، خس��تگی کارکن��ان از چنین محیط 
کارب��ردی ناش��ی از طراحی کارآم��د، درس مهمی 
برای طراحان داش��ت: محیط کار خود را به گونه ای 
طراح��ی نکنید ک��ه کارکنان را از مرتبه انس��انی به 

درجه اعداد و ارقام تنزل دهد. 

۲- در استفاده از فضا های باز زیاده روی نکنید
ه��م اس��تارت آپ ها و هم ش��رکت های ب��زرگ به 
دنبال راه هایی برای تش��ویق کارکنان به کار گروهی 
هس��تند، اما طراحی ه��ای باز در ای��ن زمینه جادو 
نمی کنند. به نقل از پژوهش��ی که در س��ال ۲۰۱۳ 
در ژورن��ال روان شناس��ی محیطی به چاپ رس��ید، 
۵۰درص��د از کارکنانی ک��ه در محیط های کاری باز 
به کار مش��غول بوده اند از تأثیر منفی این مسئله بر 
حریم خصوصی خود و آزردگی ناشی از سر و صدای 
اط��راف گله کرده ان��د، ۳۰درصد از آنه��ا نیز اعتقاد 
داشته اند از لحاظ بصری به حریم خصوصی بیشتری 

احتیاج دارند. 
بنابراین، اگ��ر برای طراحی محیط ش��رکت خود 
قصد اس��تفاده از طرح ه��ای باز را داری��د، از فراهم 
کردن نوعی حریم خصوصی برای کارکنان و اعضای 

تیم خود اطمینان حاصل کنید. 
۳- روی طراح�ی »مطاب�ق با اخ�الق حرفه ای« 

تمرکز کنید
ش��رکت طراحی تکنیون س��ال گذش��ته مقاله ای 
درب��اره طراحی محی��ط کار و ترکیب��ی از اخالق و 
اقتصاد منتش��ر کرد ک��ه می تواند باع��ث باال بردن 
رضایت کارکنان در محل کارشان شود. تایمز در این 
باره می نویسد: »ایده این است که طراحی، با ترغیب 
نرم کارکنان به تحرک و فعالیت بیش��تر، درآمیختن 
طبیع��ت ب��ا اس��تفاده س��خاوتمندانه از گیاه��ان و 
نورپردازی بهتر و خلق محیط های خالقانه از طریق 
ب��ه کارگیری مواد گوناگون و القای بافت ها و حال و 
هوا های مختلف، به شکل گیری محیط کاری مطابق 
با اخالق حرفه ای کمک کند«. به بیان س��اده، برای 
آنکه به کارمن��دان خود انگیزه کاری الزم را بدهید، 
ب��ه دنبال ترویج فعالیت بدنی در محیطی روش��ن و 

متنوع باشید. 
یکی از تازه ترین مس��ائلی که در ارتباط با طراحی 
محی��ط کار مطرح ش��ده این اس��ت که ق��رار دادن 
ابزار هایی مثل تبل��ت در اختیار کارمندان، به راحتی 
می توان��د ش��رایطی را فراه��م آورد ک��ه کار آنها به 
منزل شان تسری پیدا کند. شما هم مثل خیلی های 
دیگر می خواهید محیط کاری فراهم کنید که در آن 
بتوان از فناوری بهترین اس��تفاده را برد، اما از طرف 
دیگر بای��د کارمندان خود را به حف��ظ تعادل میان 
زندگی شغلی و شخصی خودشان تشویق کنید. یک 
راه ب��رای ای��ن کار می تواند منع ارس��ال ایمیل های 

کاری خارج از ساعات کاری افراد باشد. 
تایمز می نویسد: »محیط های کاری نه تنها به بقای 
خود ادام��ه داده اند، بلکه بزرگ تر، عجیب و غریب تر 
و تعجب برانگیز تر هم شده اند. این نشانه ای بر حضور 

بیش از حد آنها در زندگی روزمره ماست.« 
inc/digiato :منبع
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بنیان گذار استارت آپ Junes معتقد است 
داس��تان موفقی��ت کارآفرینان ش��رکت های 
ب��زرگ هی��چ کمکی ب��ه او نکرده و مس��یر 
کارآفرینی بسیار سخت تر از چیزی است که 

تصور می کرد. 
جانین من، بنیان گذار ش��رکت Junes در 
تگزاس آمریکا اس��ت. این شرکت در زمینه 
مد و فش��ن فعالی��ت دارد و محصوالتی که 
تولی��د می کن��د با محیط زیس��ت س��ازگار 
هس��تند. کیس��ه های پالس��تیکی یک��ی از 
دالیل اصلی تخریب محیط زیست هستند و 
هدف اصلی ش��رکت این است که با مصرف 
100میلیارد کیس��ه پالستیکی که هر سال 
تنها در آمریکا مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
مقابله کند. ش��رکت های زیادی وجود دارند 
که محصوالت قابل بازیافت مانند بطری های 
آب و عینک آفتابی تولید می کنند. ش��رکت 
Junes نی��ز فعالیت های خ��ود را در زمینه 
تولی��د کیف ه��ای قاب��ل اس��تفاده مج��دد 

گسترش داده است. 
جانی��ن در تگ��زاس ب��ه دنیا آم��د و بعد 
از چندی��ن س��ال کار در نیوی��ورک، دوباره 
ب��ه تگزاس بازگش��ت تا ب��ا راه ان��دازی یک 
کس��ب وکار در زمینه کیف های قابل بازیافت 
ب��ه اقتص��اد زادگاه خ��ود کمک کن��د. او به 
مدت سه س��ال روی توسعه کسب وکار خود 
کار کرد و توانس��ت با ش��روع س��ال ۲01۷ 
فعالیت  خود را گسترش دهد. درآمد شرکت 
در 1۲ماه گذش��ته حدود 10۶ درصد رش��د 
داشته است و محصوالت آن برای حمل کاال 
در ۲۸ فروش��گاه خرده فروش��ی مواد غذایی 
ارائه می ش��ود و 1۸ کارمند در این ش��رکت 
مش��غول به کار هستند. مانند هر کسب و کار 
دیگری، این شرکت نیز برای اینکه بتواند به 
این مرحله برس��د سختی های زیادی تحمل 

کرده است. 
در ادام��ه این مقاله  بخش هایی از مصاحبه 
سایت فوربس را با بنیان گذار این استارت آپ  

می خوانیم. 
*زمانی ک�ه از ش�ما خواس�تیم ب�ا م�ا 
مصاحبه کنید خیلی هیجان زده ش�دید 
و س�ریع دعوت م�ا را پذیرفتید. ما هم 
خیل�ی دوس�ت داش�تیم ک�ه در مورد 
س�ختی های کارآفرینی این استارت آپ 
با ش�ما صحبت کنیم. چ�ه چیزی باعث 
شد که دعوت ما را سریع قبول کردید؟ 
من خودم هم از ش��نیدن داستان موفقیت 
ش��رکت های بزرگ و کارآفرینان آن خس��ته 
ش��ده ام؛ داس��تان ایده های بزرگ��ی که تنها 
در عرض دو تا پنج س��ال ب��ا اندازه ای بزرگ 
ش��ده اند ک��ه درآمد چندین میلی��ون دالری 
داش��ته اند. همیش��ه بعد از ش��نیدن چنین 
داستان هایی با خودم فکر می کنم کجای راه 
را اشتباه رفته ام؟ یا اینکه آیا محصوالتی که 
تولید می کنم به اندازه کافی خوب نیستند؟ 
من فکر می کنم داس��تان هایی که از زندگی 
کارآفرینان منتشر می شود جنبه های واقعی 
و تجربیات آنها را در بر نمی گیرد. کارآفرینی 
بس��یار س��خت اس��ت و ب��ه نظ��رم در این 
داس��تان ها به اندازه کاف��ی روی این موضوع 
تأکید نمی شود. من کارم را به دلیل مالکیت 
ش��رکت و درآمد باالی آن آغاز نکردم؛ بلکه 
دالی��ل خاصی برای این کار داش��تم. من به 
درس��ت بودن کاری که انجام می دهم ایمان 
دارم، ام��ا هرگز فکر نمی ک��ردم تا این اندازه 

سخت باشد. 
*در تمام این مدت سخت ترین کار برای 

تو چه چیزی بوده است؟ 
من همیش��ه با خودم در جن��گ بودم که 
آیا کاری که انجام می دهم درس��ت اس��ت؟ 
آی��ا برای انجام چنی��ن کاری به اندازه کافی 
قوی هس��تم؟ آیا می توانم هم��ه ابعاد کار را 
مدیریت کنم؟ ابتدای امسال به غرایزم شک 
کرده بودم و نمی توانس��تم ب��ه خودم اعتماد 
داش��ته باش��م. همه کارها به مشکل خورده 
بود و احس��اس می کردم نمی توانم اوضاع را 

ساماندهی کنم. 
*چه چیز باعث به وجود آمدن مشکل و 

بروز چنین احساسی شده بود؟ 
این فرآیند خیلی آهس��ته رخ داد؛ اما فکر 
می کنم مهم ترین دلیل این بود که من هیچ 
تجربه ای در این زمینه نداشتم. در چند سال 
اخیر کار پاره وقت داشتم و به صورت آزاد کار 
می کردم و به همین دلیل بعد از وارد ش��دن 
به یک کسب وکار جدید بسیار ترسیده بودم. 
در درون خودم می دانس��تم که کار درستی 
انج��ام می ده��م، ام��ا می ترس��یدم از اینکه 
محصوالت��م را به ب��ازار ارائه ده��م؛ بنابراین 
همیشه بهانه می آوردم و این کار را به تعویق 
می انداختم ولی س��ال پیش به خودم گفتم 

که من تمام وق��ت و انرژی ام را برای این کار 
گذاشته ام و اکنون زمان آن رسیده است که 
وارد مرحله بعد ش��وم. ترس را کنار گذاشتم 
و ای��ن کار را انج��ام دادم ام��ا اوضاع مطابق 
میل��م پیش نرفت. بردهای کوچکی داش��تم 
اما احس��اس می ک��ردم نمی توانم هیچ کاری 
را به درس��تی انج��ام دهم. از خ��ودم انتظار 
باالیی داش��تم و خواندن داس��تان موفقیت 
شرکت های بزرگ هیچ کمکی در این زمینه 

به من نکرد. 
*برنده شدن را در چه چیزی می دیدی 

و چرا احساس شکست می کردی؟ 
من توانستم کیف هایی را که تولید کرده ام 
در فروش��گاه های محلی وارد کنم، اما قبول 
شدن محصولم از طرف سایر فروشگاه ها بسیار 
سخت تر از چیزی بود که فکر می کردم. چند 
ماه پیش محصوالتم را به س��ایر فروشگاه ها 
فرس��تادم و بعد از پذیرفته ش��دن احساس 
برنده بودن می کردم ت��ا اینکه چهار ماه بعد 
ایمیلی از طرف یکی از فروش��گاه ها دریافت 
کردم که در آن نوش��ته شده بود کیف ها به 
فروش نرفته اند. این ایمیل تنها در دو جمله 
نوش��ته ش��ده بود و بعد از آن به ایمیل هایی 
که می فرس��تادم و حتی تماس های تلفنی ام 
پاس��خی داده نمی شد. احس��اس بسیار بدی 
داشتم و از اینکه شانس دوباره ای به من داده 

نشده است بسیار ناراحت بودم. 
بع��د از ای��ن اتف��اق تصمی��م گرفتم طرح 
محصوالت را ع��وض کن��م. بنابراین وقت و 
هزین��ه زی��ادی روی این موضوع گذاش��تم 
و محص��والت جدیدم را به همان فروش��گاه 
عرضه کردم، ام��ا این راه حل هم جواب نداد 
و احساس می کردم کاماًل شکست خورده ام. 
هزینه زیادی ب��رای این کار انجام داده بودم 
و دوران بس��یار سختی داشتم. حتی تا امروز 
ه��م هیچ پاس��خی از ط��رف آن فروش��گاه 

دریافت نکرده ام. 
موض�وع  ای�ن  روی  اینک�ه  از  *آی�ا 
سرمایه گذاری کرده ای ناراحت هستی؟ 
هن��وز هم فک��ر می کنم که ای��ن طراحی 
جدید ب��رای فروش��گاه های دیگ��ری به غیر 
از موادغذای��ی جواب خواهد داد. من بس��یار 
ناراح��ت بودم و بابت ای��ن موضوع خیلی به 
خودم س��خت گرفتم. درس��ت زمانی که در 
بدترین ش��رایط ممکن بودم به خودم گفتم 
این س��ختی و شکس��ت ها بخش جدانشدنی 
فرآیند هس��تند. اینکه بای��د به خودم افتخار 
و آن قدر اش��تباه کنم تا نهایتاً راه درس��ت را 
پیدا کنم. راه اندازی یک کس��ب وکار به هیچ 
عنوان ساده نیس��ت و هر مرحله این فرآیند 
درس های جدیدی برای من خواهد داشت. 

*در ح�ال حاضر س�ه س�ال از فعالیت 
ش�رکت Junes می گ�ذرد، ام�ا ت�و در 
صحبت هایت گفتی محص�والت خود را 
به تازگی ب�ه بازار عرض�ه و برند خود را 

به دنیا معرفی کرده ای. چه چیزی باعث 
شد این کار را زودتر انجام ندهی؟ 

فک��ر می کن��م ای��ن روزها بخ��ش عمده 
تبلیغات برندها در شبکه های اجتماعی انجام 
می ش��ود. برای معرفی محصول��م باید خودم 
و نمونه کارهای��م را در آنجا تبلیغ می کردم. 
من دارای ش��خصیت نسبتا خصوصی هستم 
و هی��چ موقع در م��ورد کارهایی ک��ه انجام 
داده ام خودس��تایی نک��رده ام. روش تربیت��م 
به ای��ن صورت نبوده اس��ت و واقع��اً چنین 
ش��خصیتی ندارم. زیاد طرفدار ش��بکه های 
اجتماعی و وقت گذراندن در آن نیس��تم، اما 
امسال احس��اس کردم که خودم و مشکالتم 
را به نوعی از دیگران پنهان می کنم. همچنین 
در مرحله تولید نمونه های اولیه متوجه شدم 
که به شدت از شکست خوردن می ترسم ولی 
همانطور ک��ه می دانید پنه��ان کاری چیزی 
نیست که یک کس��ب وکار برای رشد کردن 
به آن احتیاج داش��ته باشد، بنابراین تصمیم 
گرفتم خودم و کاری را که انجام می دهم، به 

دنیا معرفی کنم. 
تابه ح�ال  ک�ه  مش�کالتی  تم�ام  *ب�ا 
داشته ای، آیا به نقشه دوم فکر کرده ای؟ 
بله. من همیش��ه با خودم فکر می کنم چه 
موقع قرار اس��ت کار را رها کنم و برای ادامه 
زندگی به ش��هر دیگری نق��ل مکان کنم، اما 
هرگز چنین کاری را عملی نخواهم کرد زیرا 
احس��اس می کنم ۳0 س��الگی بهترین دهه 
زندگی ام بوده اس��ت. تازه متوجه شده ام چه 
کس��ی هس��تم و اینکه می خواهم چه کاری 
انجام دهم. من همیش��ه ب��ه ایده های جدید 
فک��ر می کن��م و غی��ر از ای��ن نمی توانم کار 
دیگری انجام ده��م. هر زمان تالش می کنم 
ب��رای ش��خص دیگ��ری کار کنم احس��اس 
می کنم ذره ذره روحم از بدنم خارج می شود 
تا روزی که دیگر نتوانم زندگی کنم. می دانم 
که چنین شخصیتی دارم و غیر از کارآفرینی 
نمی توان��م کار دیگری انجام ده��م، بنابراین 
نهایت تالشم را می کنم که با سختی ها کنار 

بیایم. 
*در حال حاضر مش�غول جذب سرمایه 
هستی، این فرآیند تابه حال چگونه بوده 

است؟ 
من سال خیلی سختی داشته ام و در حال 
حاض��ر از اینکه می توان��م مفهوم محصوالت 
و کس��ب وکارم را در کن��ار ه��م ق��رار دهم 
احس��اس خوبی می کنم. از اینکه کارم را به 
سرمایه گذاران توضیح دهم احساس هیجان 
می کن��م و ای��ن کار را واقع��اً دوس��ت دارم. 
همچنین با افراد جدیدی آش��نا می شوم که 
مفه��وم کارم را درک می کنند و به آن ایمان 

دارند. 
*آیا تابه ح�ال درس جدی�دی در مورد 

جذب سرمایه یاد گرفته ای؟ 
بله. من طی این فرآیند با س��رمایه گذاران 

زیادی صحبت کرده ام و از آنها نصیحت های 
زی��ادی ش��نیده ام. به عن��وان مث��ال به من 
گفته اند اکنون آمادگ��ی کافی ندارم و نباید 
برای جذب س��رمایه اقدام کن��م. اینکه باید 

هنوز روی توس��عه، افزای��ش ارزش محصول 
و فروش بیش��تر آن تمرک��ز کنم. حتی یک 
بار یکی از س��رمایه گذاران از من پرس��ید آیا 
تابه حال در فیس بوک تبلیغات انجام داده ام؟ 

و زمانی که پاسخ منفی ام را شنید، گفت بهتر 
اس��ت هر چه س��ریع تر روی این موضوع کار 

کنم و تعداد مشتری هایم را افزایش دهم. 
*آیا این یعنی فعالیت جذب س�رمایه را 

متوقف خواهی کرد؟ 
در م��ورد ای��ن موضوع ب��ا اف��راد دیگری 
صحبت کرده ام و تصمیم ندارم فرآیند جذب 
س��رمایه را متوقف کنم. بسیار استرس دارم 
و ای��ن کار کمک می کند میزان استرس��م را 
کاه��ش دهم، اما یک نفر را برای رس��یدگی 
به ش��بکه های اجتماعی اس��تخدام کرده ام و 
در عین ح��ال روی توس��عه محصوالت کار 
می کنم. در حال حاضر به دنبال تولید پارچه 
از بطری های پالس��تیکی قابل بازیافت برای 
تولید کیف هس��تم. بنابراین مبلغ س��رمایه 
مورد نظ��رم را کاهش داده ام اما هنوز هم به 

دنبال جذب سرمایه گذار هستم. 
*فکر می کنی از س�ال ۲۰1۴ که کارت را 
آغاز کردی، تابه حال چه مقدار پیشرفت 

داری؟ 
احس��اس می کنم مانند گذش��ته به خودم 
سخت نمی گیرم و صبور ش��ده ام. به مرحله 
باالیی از شناخت خود رسیده ام و نقاط ضعف 
و قوت��م را بهت��ر می دانم. احس��اس می کنم 
عاقل ت��ر ش��ده ام و واقع��اً به خ��ودم افتخار 
می کنم. هنوز هم بخشی از وجودم با صدای 
بلند می گوید یک بازنده هس��تم، اما می دانم 
ک��ه کار فوق العاده بزرگ��ی انجام داده ام. این 
موضوع را همیشه به خودم یادآوری و به آن 

افتخار می کنم. 
*حال که وارد مرحله جدیدی ش�ده ای، 
برای�ت  هم�ه  از  بیش�تر  چی�زی  چ�ه 

هیجان انگیز است؟ 
با اینکه هنوز هم در مراحل زیادی شکست 
می خورم و پذیرفته نمی ش��وم، اما احس��اس 
می کنم روحیه ای ق��وی دارم و باید بجنگم. 
می دان��م که ی��ک جنگجوی قوی هس��تم و 

امیدوارم پیروز شوم. 
FORBES/ZOOMIT :منبع

داستاناستارتآپیکهکیفهایقابلبازیافتتولیدمیکند
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اخبار

بندرعباس - اشرف پورباقری - مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق هرمزگان ازتولید بیش از ۲۰۲۳۵۷۶ مگاوات ساعت برق 
در صد روز نخس��ت دولت دوازدهم در نیروگاه بندرعباس خبرداد. 
حجت اس��دی ، در ارائه گزارش عملکرد صد روزه نخس��ت دولت 
دوازدهم ، یکی از اقدامات شاخص انجام شده در نیروگاه بندرعباس 
را تولید بیش از ۲۰۲۳۵۷۶ مگاوات ساعت برق عنوان کرد و گفت: 
این میزان تولید مربوط به چهار واحد بخار و دو واحد گازی هیتاچی 
می باش��د که با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی استان هرمزگان 
در طول این مدت چشمگیر است. وی میزان 19۶۵۳۵۰ مگاوات 
ساعت مجموع تولیدی واحد های بخار  و ۵8۲۲۶ مگاوات ساعت 
تولیدی دو واحد گازی در نیروگاه بندرعباس عنوان کرد. مهندس 
اسدی گفت : عالوه بر فعالیت های تولیدی از دیگر شاخص های 
ش��رکت مدیریت تولید برق هرمزگان در صد روزه نخس��ت آغاز 
دولت دوازدهم  استفاده بهینه از سوخت گاز و به حداقل رساندن 
مصرف مازوت جهت تولید برق در نیروگاه بندرعباس بوده اس��ت 
که خوش��بختانه این میزان تاثیر زیادی در کارکرد بهینه واحد ها 
داش��ته  و به میزان قابل توجهی از آلودگی های زیس��ت محیطی 
کاس��ته است .  وی همچنین با اش��اره به تعمیرات دوره ای انجام 
گرفته در این مدت زمان گفت : تعمیرات دوره ای پاییزه واحدهای 
1و ۲ نیروگاه بندرعباس، همچنین اورهال نیمه اساس��ی واحد ۳ 
نیروگاه بندرعباس در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهره وری بیشتر 
از دیگر اقدامات مهم انج��ام گرفته در حوزه تعمیرات و نگهداری 
می باش��د که تاثیر زیادی در میزان تولید و بهره وری واحد های 

بخار داشته است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس فعالیت های انجام 
شده در حوزه زیست محیطی را عالوه بر کاهش قابل توجه مصرف 
مازوت در فرآیند تولید برق  ، جمع آوری و امحا ضایعات روغن های 
صنعتی ، جمع آوری لجن ها و ضایعات صنعتی ، پیگیری جهت 
خرید و نصب تجهیزات اندازه گیری میزان آالینده ها ، پاکس��ازی 
ساحل و توسعه سرانه فضای سبز در نیروگاه بندرعباس عنوان کرد.

وی اهم فعالیت های حوزه مالی را تنظیم بودجه اصالحی س��ال 
9۶ و همچنی��ن تنظیم بودجه پیش��نهادی س��ال 9۷ و در حوزه 
پشتیبانی ساماندهی و بهسازی منازل شهرک مسکونی عنوان کرد 
و در حوزه آموزش��ی برگ��زاری دوره های تخصصی با هدف بهبود 
عملکرد و افزایش س��طح دانش پرسنل بیان نمود.مهندس اسدی 
با اشاره به اهمیت پدافندغیرعامل در نیروگاه ها مهمترین کارهای 
انجام شده در این زمینه را برگزاری مانورهای نشت گاز کلر- مانور 
آتش س��وزی داخلی  و مانور آتش سوزی با استفاده از توانمندی 

های ادارات معین داخل اس��تان ، ش��رکت در دوره های آموزشی 
نیروگاه ها در نیروگاه ش��هید رجایی ، اعزام نفرات  جهت شرکت 
در سمینار آموزشی پدافند در تهران وزارت کشور و برگزاری هفته 
نکوداشت  پدافند غیر عامل عنوان کرد.وی در پایان ضمن قدردانی 
از کلیه پرسنل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان که در راستای 
تولید برق مس��تمر ایمن و اقتصادی در نیروگاه بندرعباس تالش 
می نمایند افزود: س��ربلندی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 
در عرصه صنعت برق کش��ور پس از لط��ف و عنایت باری تعالی؛ 
مرهون تالش های خالصانه  و متعهدانه نیروهای توانمندی است 
که صادقانه برای بالندگی  و تحقق اهداف راهبردی شرکت و صنعت 

برق کشور  همواره می کوشند.
گفتنی است نیروگاه بندرعباس بزرگترین نیروگاه منطقه جنوب 
و جنوب ش��رق کشوربا ظرفیت اس��می 1۳۲۰ مگاوات مشتمل 
برچه��ار واحد بخار ۳۲۰ مگاواتی  اس��ت  ک��ه وظیفه تامین ۶۰ 
درصد برق اس��تان هرمزگان را برعه��ده دارد . نیروگاه بندرعباس 
عنوان نیروگاه پیشرو در س��اخت داخل قطعات نیروگاهی کشور 
رایدک می کش��د.نیروگاه بندرعباس حیاتی ترین صنعت استان 
هرمزگان اس��ت که با روی کار آم��دن دولت تدبیر و امید صنعت 
محور توسعه و پویایی کشور قرار گرفته است. مهم ترین بخش حوزه 
صنعت برق مربوط به حوزه تولید است. چرا که صنعت برق اصل 
پویایی و ش��کوفایی صنعت های دیگر است و به نوعی زیر ساخت 
زیر ساخت ها محس��وب می شود. یکی از اهداف شرکت مدیریت 
تولید برق هرمزگان گام برداشتن در راستای اقتصاد مقاومتی است.

س�اری - دهقان - دبیر اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : یکی از اهداف برگزاری این نشست 
ترویج و توسعه فرهنگ نماز ، جذب حداکثری و مشارکت کارکنان 
در برنامه های دینی و مذهبی در س��طح ش��رکت است. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ، عباس خلیل پور دبیر 
اقامه نماز ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری کار 
تربیتی و فرهنگی را تدریجی و بلند مدت اعالم کرد و با اش��اره به 
نقش کارکنان ، بیان کرد : نشست هم اندیشی ائمه جماعات صنعت 
نفت مازندران ۲۷ دی ماه 9۶ با هدف بررسی ، بهبود راهکارها و رفع 
چالش های فرهنگی ، دینی و اجتماعی در این صنعت و همچنین 
ایجاد زمینه مناسب به منظور جذب حداکثری و مشارکت کارکنان 
در برنامه های دینی و مذهبی به میزبانی منطقه س��اری برگزار شد 
. وی ادام��ه داد : یک��ی از اولویتهای این نشس��ت پیگیری وضعیت 
فعالیت امام جماعت شرکتهای نفتی در امر توسعه و ترویج فرهنگ 
نورانی اقامه نماز بود . عباس خلیل پور اظهار کرد : نشس��ت با ارائه 
گزارش��ی از فعالیت س��تاد اقامه نماز از سوی مقدم رئیس فرهنگی 

روابط عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی ایران آغاز و 
گزیده ای ازعملکرد ائمه جماعات و س��تادهای اقامه نماز ارائه شد . 
خلیل پور اذعان کرد : در ادامه نشست حجت السالم سعادتی دبیر 
امور اجرایی و هماهنگی امور روحانیون ، بزرگترین توفیق را برگزاری 
نماز اول وقت دانست وبه امامان جماعت توصیه کرد که در راستای 
خونهای ریخته شده شهدا هدفمند و بسیجی وار در اشاعه فرهنگ 
دینی در سطح شرکتهای نفتی انجام وظیفه کنند  که به لطف الهی 

با حضور پررنگ و مس��تمر ائمه جماعات شرکتهای نفتی و پرسنل 
مومن در حال انجام و در معنویات کارکنان اثر گذار است . دبیر اقامه 
نماز منطقه س��اری افزود : تاکید به بررسی شرح وظایف روحانیون 
و ائمه جماعت ش��رکت از دیگر موضوعات این نشست بود که مورد 
بررس��ی قرار گرفت . عباس خلیل پور تعلیم همگام و در راس��تای 
دی��ن را ب��رای جامعه مفید و ضروری خواند و افزود : پیوند با نماز و 
فرایض الهی سبب مصون ماندن افراد در جنگ نرم دشمن می گردد 
و امروز به برکت والیت ، انقالب اس��المی و خون شهدا معنویت در 
سطح کشور حاکم است و نماز و اهمیت به آن نقش موثری در این 
خصوص داشته است . جلسه با بیان دیدگاه های روحانیون و تبادل 
نظرات جمعی درباره مسائل موجود ادامه یافت و امام جماعت منطقه 
ساری گزارشی از عملکرد ستاد اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری به حاضرین ارائه کرد . در پایان این مراسم 
ائمه جماعات ، خادمین و فعالین اقامه نماز به بیان دیدگاهها، نظرات 
و پیش��نهادهای خود در امر ترویج اقامه نماز و موضوعات فرهنگی 

پرداختند و از زحمات این عزیزان قدردانی و تقدیر شد.

اهواز - شبنم قجاوند - مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز 
از فروش اوراق همکاری قطار ش��هری اهواز تا انتهای سال خبر داد. 
شهرام شاهین زاده با اشاره به تعریف آخرین وضع متروی اهواز گفت: 
بیش��تر از ۲ ماه متوقف ش��دن کار در کارگاه به سبب اعتراضات و 
اعتصابات کارگران شرکت کیسون و نیز عدم تصویب جزئیات مربوط 
با اوراق همکاری که از مراجع تعیین کننده تس��ریع بهره برداری در 
متروست، توسط ش��ورای چهارم و موکول شدن این امر به شورای 
پنجم از علت های دیرکرد در روند اجرای عملیات احداث متروی اهواز 
به شمار می رود. وی با بیان اینکه در کمال خوشبختی شورای پنجم 
در اولین تصمیم گیری هایش��ان لوایح مربوط با اوراق همکاری قطار 
شهری اهواز را مصوب کردند، اضافه کرد: با توجه به انتهاء سال مالی 
احتیاج به تمدید و تنفیذ مجوزها وجود داشت که این کارها دوباره 
به جریان افتاده و انجام شده  به صورتی که اکنون به مرحله مکاتبه 
با نوبخت  رئیس سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی رسیده که 
پس از این مکاتبه، بانک مرکزی کمیسونی را تشکیل خواهد داد و 
دوباره اجازه انتشار اوراق را به ما خواهد داد. مدیرعامل سازمان قطار 
ش��هری اهواز با بیان اینکه قرارداد بانک عامل آماده است و عالوه بر 
این، اینبار قطعا اوراق به فروش خواهند رس��ید، گفت: فروش اوراق 
همکاری جهش بزرگی در مسیر پیشرفت فیزیکی پروژه خواهد بود. 
وی در م��ورد اینکه چه زمانی فروش اوراق همکاری ش��کل اجرایی 
و عملیات��ی خواهد گرفت، اظهار ک��رد: نامه هایی که نیاز به امضای 
نوبخت داشت امضا شده اند و آخرین نامه نیز به دفتر ایشان رفته و 

آخرین مکاتبه  در مورد اوراق همکاری باید صورت گیرد که در یک 
الی دو روز آینده به امضای  رئیس س��ازمان برنامه و بودجه خواهد 
رس��ید و به بانک مرکزی ارجاع داده می ش��ود. شاهین زاده با بیان 
اینکه امی��د داریم این اوراق را بتوانیم در یک الی دو هفته آینده به 
صادر کردن مجوز انتش��ار برسانیم، عنوان کرد: تا انتهای سال اوراق 
همکاری به فروش خواهد رسید و اعتبارش وارد پروژه می شود. وی 
به بازنمایی مرحله یک متروی اهواز اشاره کرد و ادامه داد: خیلی امید 
داریم مرحله یک متروی اهواز را تا انتهای سال به بهره برداری پایلوت 
برس��انیم ولی بحث مسافرگیری روال خاص خود را دارد زیرا تأمین 
ناوگان نیز روال اداری دارد و البته این اقدام را به موازات دیگر کارها 
انجام می دهیم. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز در مورد افزایش 
روند ریل گذاری تأکید کرد: ریل گذاری  ها در حال انجام است و اینک 
بیش از هزار و ۶۰۰ متر ریل گذاری شده و خبر با اهمیت دیگر این 
اس��ت که بعد از یک سال و چند ماه توقف، TBM حرکت کرده و 

حاال از زیر ایستگاه راه آهن گذشته ایم. شاهین زاده با اشاره به اعتباراتی 
که  رئیس س��ازمان برنامه و بودجه سال گذشته برای متروی اهواز 
درنظر گرفته بود، افزود: همه اعتبارات پرداخت ش��ده و برای س��ال 
کنونی نی��ز۵۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اولیه تخصیص 
یافته که امید داریم در تخصیص های اس��تانی نیز بتوانیم مبالغی را 
به قطار شهری اختصاص دهیم. وی در ادامه اظهار کرد: ضمن اینکه 
مراجع مالی و راهکارهای مالی ما الزاما س��ندهای خزانه و اعتبارات 
نیس��تند روش هایی از جمله عرضه مجدد مجوز اوراق همکاری نیز 
وجود دارد که می توان از آن طریق ارزش جذب کرد. نشس��ت های 
متعددی با سازمان مدیریت کشور در اتحادیه قطار شهری داشته ایم 
و کارها در دست پیگیری است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز 
با بیان اینکه روزهای گذشته نیز به همراه شهردار و استاندار جلسه ای 
در مورد پیگیری اوراق هم��کاری و اعتبارات متروی اهواز با معاون 
عمرانی وزیر کشور داشتیم، یادآور شد: به اتفاق شهردار نیز به سازمان 
برنامه و بودجه به منظور ارزیابی اعتبارات س��ال 9۷ و نیز به نتیجه 
رساندن اعتبارات سال 9۶ مراجعه داشتیم. وی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه اعتبارات سال 9۷ مشخص شده، توضیح داد: در حال 
حاضر بودجه ای که پیشنهاد شده مورد تایید هیچ یک از ما نیست 
و ما بش��دت نسبت به آن اعتراض داریم نمایندگان نیز بر روی این 
قضیه حساس شده اند و در حال مذاکره هستیم به احتمال زیاد در 
کمیسون عمران و تلفیق تصمیم های تازه ای گرفته شود که البته 

مستلزم پیگیری است. 

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خبرداد

 تولید بیش از مرز 2 میلیون مگاوات ساعت برق 
در 100 روز نخست دولت دوازدهم در نیروگاه بندرعباس 

دبیر اقامه نماز شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

نشست هم اندیشی ائمه جماعات صنعت نفت مازندران

مدیر عامل سازمان قطار شهری خبر داد

فروش اوراق همکاری قطار شهری اهواز تا انتهای سال

مش�هد - صابر ابراهیم بای - نصراله پژمانفر روز پنجشنبه 
در همایش گرامیداش��ت عالم واقف ‘ابوصالح رضوی’ در مدرسه 
علمیه نواب مش��هد افزود: فرهنگ س��ازی برای موضوع وقف بر 
عه��ده حوزه ه��ای علمیه، امامان جمعه و جماعت و مس��ئوالن 
مختلف است تا اطالعات الزم در این خصوص را به مردم بدهند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه، هدایت 
علم��ا و روحانیان و افرادی که مس��أله وقف را تبلیغ می کردند، 
ذائقه مردم را به س��وی تدین س��وق می داد، گفت: حوزه وقف، 
همیش��ه پیش��تاز در ایجاد موضوعاتی بوده که مس��یر فرهنگی 
جامع��ه را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. نماینده مش��هد و کالت 

در مجلس اظهار کرد: از س��وی سازمان اوقاف، اطمینان بخشی 
به مردم نس��بت به اجرای دقیق نیات آنه��ا امری ضروری برای 

فرهنگ سازی در زمینه وقف شمرده می شود. در دوران پهلوی 
اول و دوم، اموال موقوفه در مس��یر نیات واقفان هزینه نمی شد 
و این مس��أله انگیزه واقف��ان را از بین برده و ب��ه فرهنگ وقف 
لطمه وارد کرد. وی با بیان اینکه نس��بت به ظرفیت وقف غفلت 
کرده ایم، افزود: فرهنگ وقف باید احیا شود و احیای آن به یک 
عملیات دقیق نیاز دارد و مدیران اوقاف مس��ئولیت سنگینی در 
این راس��تا بر عهده دارند. حجت االسالم پژمانفر تاکید کرد: راه 
احی��ای فرهنگ صحیح وقف، ایجاد این ذهنیت در مردم اس��ت 
که نس��بت به موقوفات و نیات آن ها مراقبت شده و امر وقف با 

وسواس صورت می گیرد.

رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز: 

سنت وقف قادر به حل بسیاری از مشکالت فرهنگی است

ش�اهرود - حس�ین بابامحمدی : باحضور مسئولین 
دس��تگاه های اجرایی ش��اهرود  زنگ »ه��وای پاک« به 
مناسبت فرا رسیدن )هفته هوای پاک ( در دبستان هیات 

امنایی میثاق ش��اهرود نواخته ش��د و ط��ی آئینی  اولین 
»اتاق موزه تاریخ طبیعی ایران« با همکاری و پش��تیبانی 
اداره محیط زیست شاهرود در دبستان میثاق افتتاح شد.

نواخته شدن زنگ هوای پاک در دبستان میثاق شاهرود 

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد
کاهش ۸۰ درصدی آتش سوزی در مراتع استان مرکزی نسبت به سال گذشته

 اراک - مینو رستمی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از کاهش 8۰ درصدی 
وقوع آتش سوزی در مراتع استان طی ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد.  یوسف یوسفی در جلسه هم اندیشی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی در اراک 
اظهار داشت: یکی از بحران های رایج دنیا موضوع وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع است که 
ایران و استان مر کزی از این قاعده مستثنا نیستند و در قانون اساسی و قوانین جاری کشور به این 
موضوع توجه شده است. وی افزود: در استان مرکزی با برنامه ریزی های انجام شده و فرهنگ سازی 
طی سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 8۰ درصد کاهش آتش سوزی در مراتع ثبت شده یعنی 
در سال گذشته 1۰۷9 هکتار از مراتع استان طعمه آتش شدند، در حالی که طی سال جاری این میزان به ۳۴1 هکتار کاهش یافته 
است. یوسفی با اشاره به اینکه حدود 9۵ درصد آتش سوزی ها در مراتع عامل انسانی دارد، بیان داشت: هماهنگی جدی و اساسی در 
مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانداری که حاصل آن جلسات، ۲۰ مصوبه ابالغی به دستگاهای اجرایی بود، 
می تواند عامل اساسی در کاهش آتش سوزی در مراتع باشد که مهمترین مصوبات آن موضوع تشکیل کمیته اضطراری آتش سوزی 
در شهرستان های استان بود. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته اضطرار موجب 
شد تا در زمینه پیشگیری حرکت بیشتری از سوی فرمانداری ها اعمال شود. ما هم با توجه به شهرستان هایی که بحرانی تر بودند با 
فرمانداران جلسه گذاشتیم و در مورد پیشگیری هماهنگی های الزم مورد بررسی قرار گرفت و آموزش های الزم هم ارائه شد.  وی 
تصریح کرد: حضور سازمان تبلیغات اسالمی و روحانیون و امام جماعات نیز در فرهنگ سازی بسیار تاثیر گذار بود و مورد دیگر هم 
که با هماهنگی نیروی انتظامی صورت گرفت این بود که تلفن 11۰ به کمک آمد و هر جا که آتش سوزی اتفاق  می افتاد سریع 

برای اطفای حریق هماهنگی ها انجام می شد. 

شهردار محمدیه:
 تمام هزینه های جابه جایی عوارضی قزوین - تهران را می دهیم 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز - شهردار محمدیه در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: شهرداری محمدیه برای رفاه حال مردم مهرگان درصورت موافقت هزینه جا به جایی عوارضی تقبل 
میکند. مهندس لطفی افزود: مشکالت مهرگان به دلیل اشکاالت زیرساختی بسیار گسترده است. ایشان 
با اشاره به اینکه اعتبار این شهرک در دست مسکن و شهر سازی است گفت: شهرداری به دلیل کمبود 
بودجه برای تامین اعتبار سرانه شهرک مهرگان دچار مشکل است. وی برای تحویل این شهرک به مسکن 
و شهرسازی اعالم آمادگی کرد و ادامه داد: شهرک در دست شهرداری و اعتبار شهرک در اختیار مسکن و 
شهر سازی است. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک هم در این دیدار با اشاره به مشکالت متعدد این شهرک گفت با وجود ۲۷ هزار مسکن 
مهر متأسفانه کل امکانات شهرک مهرگان دو مسجد و دو سالن ورزشی است. به گفته داود محمدی؛ در این شهرک بسترهای فرهنگی، 
امنیتی و بهداشتی فراهم نشده و مطالبات مردم در این زمینه به حق است. فرماندار شهرستان البرز هم با اشاره به ضعف بسترهای فرهنگی 

در این شهرک گفت: با تمرکز حاشیه نشینان استان در مهرگان آسیبهای اجتماعی بسیاری متوجه این شهرک شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق ایالم خبر داد
کاهش تلفات انرژی صیانت از صنعت برق است

ایالم- هدی منصوری- مدیر عامل ش��رکت توزیع برق ایالم در آیین اختتامیه 
همایش مشترک مجریان طرح کاهش تلفات انرژی شرکت های مشهد و ایالم ضمن 
تقدیر از حضور با سخاوت مجریان کاهش تلفات مشهد و اقامت در استان ایالم برای 
هم افزایی در این حوزه گفت: تلفات انرژی الکتریکی در حال حاضر به عنوان یک مقوله 
حیثیتی برای ش��رکت های توزیع مطرح است و باید در این رابطه اهتمام  بیشتری 
مصرف شود. دکتر هادی شیرخانی ادامه داد: صنعت برق با نثار سه نوع یارانه در حال 
تحمل فشار بسیار سنگینی است و در این شرایط وجود تلفات انرژی می تواند پایه های این صنعت را سست نماید.  وی تصریح کرد: 
برگزاری این نوع جلسات و حضور همکارانی که در حوزه کاهش تلفات در حال حاضر در شرایط بهتری به سر می برند از سویی و 
انتقال تجربیات آن ها می تواند در راستای تبیین یک برنامه مدون و کاربردی برای رسیدن به استانداردهای این شاخص بسیار مهم 

و کارآمد تلقی گردد.

معاون استاندار گلستان: 
شهرک های صنعتی باید تقویت شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری گلستان بر تقویت و حمایت 
از شهرک های صنعتی این استان تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان، محمود ربیعی در بازدید 
از منطقه ویژه اقتصادی اترک اظهار داشت: فعالیت و رونق شهرک های صنعتی می تواند نقش موثری  در ایجاد اشتغال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه  توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی با حمایت از صنعتگر محقق می شود افزود: تمام تالش ها برای حمایت 
از تولید در استان به کار گرفته می شود.ربیعی ادامه داد: گلستان ظرفیت ها و توانمندی های باالیی در بخش های اقتصادی دارد 
که شهرک های صنعتی از جمله این ظرفیت ها است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان نیز گفت: ۲۵۰ هکتار 
از منطقه ویژه اقتصادی اترک آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است.حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: تمامی 
امکانات مورد نیاز زیرساختی برای استقرار سرمایه گذار صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی اترک تامین شده است.وی گفت: تالش ها 
و اقدامات خوبی برای تامین زیرساخت های این منطقه ویژه طی چند سال گذشته صورت گرفته است و این وضعیت تداوم دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان به همراه هیئت همراه همچنین از واحد تولیدی لعل سقف هیرکان مستقر در 

منطقه ویژه اقتصادی اترک بازدید کرد.

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در مرکز سامد استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - بر اساس برنامه ریزی انجام شده ،مهندس صفر علی جمال لیوانی به همراه معاونین خود، 
سه شنبه ۲۶ دی ماه ازساعت 9 صبح برای پاسخگویی به سواالت و درخواست های شهروندان گلستانی در مرکز سامانه ارتباط مردم 
و دولت )سامد( استان حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی ،مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان با حضور در این مرکز پس از 
استماع سواالت ، درخواستها ، پیشنهادات و انتقادات هم استانیهای گرامی که از طریق شماره تماس  111 کد ۲ برقرارشد  بصورت 
زنده و مستقیم ،سواالت مورد نظرهموطنان عزیز استان در بخشهای مختلف توسعه گاز رسانی ،خدمات رسانی،اداری، نصب انشعاب 

،اشتراک پذیری ، امداد رسانی ،اداری و سایر درخواستهای مرتبط را پاسخ  گفتند و راهنمایی های الزم نیز ارائه گردید

افتتاح مرکز مالقات فرزندان طالق با حضور مدیر کل بهزیستی مازندران
خانه مهر حلقه مفقوده در روند آسیب شناسی فرزندان طالق بود

س�اری - دهقان - دکتر آرام خانه مهر را حلقه مفقوده در روند آس��یب شناسی 
فرزندان طالق عنوان کرد و با بیان اینکه بیشتر فرزندان طالق ناچار بودند در محیطی 
نامناسب با روحیاتشان، با والدین خود مالقات کنند، گفت: در محیط جدید فرزندان 
طالق در فضایی امن و مناس��ب، والدینش��ان را مالقات خواهند کرد. ضمن اینکه از 
مش��اوره و خدمات همکاران بهزیس��تی در جهت کاهش آسیب های ناشی از طالق، 
بهره مند خواهند شد. مرکز مالقات فرزندان طالق )خانه مهر( با حضور دکتر سید سعید آرام؛ مدیر کل بهزیستی استان مازندران و 
حجت االسالم سید مرتضی موسوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
دکتر آرام خانه مهر را حلقه مفقوده در روند آسیب شناسی فرزندان طالق عنوان کرد و با بیان اینکه بیشتر فرزندان طالق ناچار بودند 
در محیطی نامناسب با روحیاتشان، با والدین خود مالقات کنند، گفت: در محیط جدید فرزندان طالق در فضایی امن و مناسب، 
والدینشان را مالقات خواهند کرد. ضمن اینکه از مشاوره و خدمات همکاران بهزیستی در جهت کاهش آسیب های ناشی از طالق، 
بهره مند خواهند شد. مدیر کل بهزیستی مازندران مجموع خانه مهر در استان را 1۷ مورد اعالم  کرد و افزود : 1۰ خانه مهر افتتاح 
شده است و مابقی طی هفته آینده تجهیز و راه اندازی خواهد شد. وی ضمن تقدیر از قوه قضاییه وهمکاری های فی مابین، اقدامات 
انجام شده را در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مثبت ارزیابی نمود و تصریح کرد: امید است تا با همکاری های انجام شده بتوانیم 

بعنوان عضوی از جامعه شرایطی را فراهم کنیم تا به هدف نهایی بهزیستی که بهتر زیستن است، دست پیدا کنیم. 

افتتاح و کلنگ زنی عملیات گازرسانی ۸2 روستای استان ایالم در دهه فجر
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های گازرسانی در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر خبر داد و گفت : در دهه فجر امسال ۴۴ روستا در شهرستانهای ایالم, دهلران،، دره شهر ، بدره و ملکشاهی مشعل گاز آنها 
روشن و بیش از ۴۴۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد. مهندس شمس الهی از آغاز عملیات گاز رسانی به ۳8 روستا 
با 1۵۷۰ خانوار از توابع شهرستان های ایالم، سیروان و آبدانان خبر داد. مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم همچنین از آغاز عملیات 
گاز رسانی خط تغذیه شهرهای میمه و پهله زرین آباد از توابع شهرستان دهلران و گازرسانی به ۵88 خانوار خبر داد.  شمس الهی یادآور 
شد: برای بهره برداری از پروژه های گازرسانی در دهه فجر در بخش روستایی ۳۵۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه اجرا و ۴۰۰۰ انشعاب 
نصب گردیده است که با بهره برداری از این پروژه ها ضریب نفوذ برخورداری از گاز طبیعی در بخش روستایی به 8۰ درصد خواهد رسید.



تم��ام ش��رکت ها باید چگونگی ایج��اد تجربه عالی 
مشتری را در نظر بگیرند. هدف برای اغلب شرکت ها 
باید عرض��ه تجربه مش��تری »عالی« یا برجس��ته با 
هزینه ای قابل کسب باشد. ما تجربه مشتری »عالی« 
ی��ا برجس��ته در این بافت را کس��ب امتی��از ۵.۵ در 
رضایت مش��تری تعری��ف می کنیم. توج��ه کنید که 
تأثیر این واژه در نقل قول ها ش��گفت انگیز است، زیرا 
بای��د در بافت ماهیت انتظارات مش��تری در رابطه با 
آن عرضه در نظر گرفته ش��ود. ب��ه گزارش هورموند، 
ب��رای دس��تیابی به امتی��از ۵.۵ در پ��رواز درجه۱ با 
خطوط هوایی س��نگاپور یا بریتی��ش ایرویز به قیمت 
مثال 8هزار دالر، انتظارات خیلی باال اس��ت. به هرحال 
انتظار ۵.۵ مش��ابه در تجربه مشتری می تواند با خط 
هوایی ارزان تر مثل ساوت وست ایرالینز یا ایزی جت 
با کرایه 8۰دالری قابل دستیابی باشد. بنا بر انتظارات 
مس��افران، کارکنان بای��د خوش رو باش��ند، هواپیما 
تمیز باش��د و به موقع عزیمت کند و وارد شود، حتی 
اگر صندلی ها کوچک باش��ند و غذا حداقل باش��د یا 

به هیچ عنوان موجود نباشد. 
جنبه های بسیاری برای کسب تجربه عالی مشتری 
وج��ود دارد، ش��اید مهم ترین جنبه دان��ش عمیق از 
نیازه��ای مش��تری و تضمی��ن جدی این باش��د که 
مدیریت ارتباط با مش��تری در سراس��ر ش��رکت در 
حالت��ی میان کارکردی عم��ل می کند. به هرحال این 
عمل میان کارکردی یک اس��تثنا اس��ت ن��ه قانون. 
برای مثال اورت گامس��ن، اس��تاد دانشگاه استکهلم، 
اولی��ن احساس��ات لی الک��وکا هنگامی که کرایس��لر 
کورپوریشن شکست خورده را در دو دهه قبل تحویل 
گرفت، این گونه ش��رح می دهد: »به نظر هیچ کس در 
کرایس��لر نمی رس��ید رابطه متقابل بین عملکردهای 
مختل��ف ش��رکت را که بس��یار حیاتی اس��ت، درک 
می کند. افراد در قس��مت مهندس��ی و ساخت اغلب 
با ه��م خ��واب بودند. این اف��راد حتی ب��ا هم حرف 
نمی زدند. س��ازندگان اتومبیل ها را بدون هیچ بررسی 
با فروش��ندگان فقط می س��اختند و آنها را در حیاط 
می گذاش��تند و امیدوار بودند کس��ی بیای��د و آنها را 

ازآنجا بیرون ببرد. ما با موجودی عظیم و یک کابوس 
مالی به ته خط رسیدیم.«

ما در نظ��ر می گیریم که اس��تفاده از واژه »عالی« 
بتواند به مش��غول ش��دن همه افراد در تمام ادارات و 
عملکردهای تج��اری، در تحویل محصول یا خدمات 
برجس��ته کمک کند. تی ان تی اکس��پرس س��رویس 
مثالی خوب از س��ازمانی در بخش شرکت به ش��رکت 
اس��ت که از مفهوم تجربه مشتری عالی برای تضمین 
اینکه تمام کارمندان دانشی عمیق از نیازهای مشتری 
دارن��د، اس��تفاده می کن��د و در حالت��ی یکپارچه در 
سراسر عملکردها و رویارویی ها با مشتری کار می کند 
و خدمات مش��تری عالی تری را ارائه می دهد. مفهوم 
تجربه عالی مشتری مربوط به بخش شرکت به شرکت 
نمی ش��ود، بلکه به همین اندازه به بخش ش��رکت به 
مش��تری نیز مربوط می ش��ود. این مورد اهمیت کار 
میان کارکردی و نیاز برای آموزش مش��تری را برای 
اطمین��ان از اینک��ه مصرف کننده نهای��ی تجربه های 

برجسته دارد، مشخص می کند. 

ایجاد تجربه عالی مشتری

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 888 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: راه اندازی دقیق و درس��ت 
 CRM سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا همان
یکی از فعالیت های پیچیده هر س��ازمانی اس��ت. از 
آنجایی که CRM یک فرآیند اس��ت که بخش های 
مختلف یک س��ازمان را درگی��ر می کند، هماهنگی 
و اجرای آن مش��کل اس��ت. معم��وال بخش فروش، 
روابط عمومی، ام��ور مالی، انفورماتی��ک و مدیریت 
در این فرآیند درگیر هس��تند. این مدیریت همانند 
مدیریت ه��ای دیگر یک س��ازمان نیس��ت که چند 

کارمند مس��تقل داش��ته باش��د و کار مش��خصی را 
انجام دهند. در واقع مسئول CRM فرآیندی را در 
سازمان جاری می کند که توسط بخش های مختلف 
اج��را می ش��وند و همی��ن کار را مش��کل می کند. 
پیش��نهاد می کنیم در ابتدا ی��ک متخصص باتجربه 
را در این خصوص استخدام و خود شما نیز مطالبی 
را در این زمینه مطالعه کنید. س��پس جلس��ه ای با 
حض��ور همه واحدهای درگیر برگزار و تصمیم قاطع 
خ��ود را ب��رای اجرای CRM در ش��رکت بیان و از 
همه درخواست کنید با فرد یا افراد مسئول همکاری 
کنند. این جلس��ات هماهنگی را به صورت دوره ای 

برگزار کنید. در غیر این صورت کارها به خوبی پیش 
نخواه��د رفت. می توانی��د از نرم افزارهای موجود در 
بازار اس��تفاده کنید، اما هر ش��رکتی مسائل خاص 
 CRM خ��ود را دارد و درنهای��ت اگ��ر می خواهید
به خوبی در سازمان ش��ما اجرا شود مجبور خواهید 
ش��د یک نرم اف��زار اختصاصی برای خود س��فارش 
دهی��د. نکته آخر اینکه یک اتاق فکر ویژه برای این 
منظور ایجاد کنی��د. خروجی این اتاق فکر باید این 
باشد که با مشتریان شرکت از جهات مختلف چطور 
رفتار شود. سپس تصمیمات تصویب شده برای اجرا 

به واحد CRM ابالغ شوند. 

CRM راه اندازی واحد

تصمی�م دارم برای کس�ب وکارم واحد مدیریت ارتباط با مش�تری را راه اندازی کنم. برای ای�ن کار باید از چه نیروهایی 
استفاده و چه مواردی را رعایت کنم؟ کلینیککسبوکار

14عادت روزانه افراد موفق چیست؟ 
نزدیک ب��ودن به اف��راد قدرتمند و تأثیر گ��ذار می تواند 
اطالعات��ی باورنکردنی در اختیار ش��ما قرار دهد، اینکه چه 
عادات و اخالقی دارند که آنها را به موفقیت رسانده برای همه 
انس��ان ها که رویای موفقیت در ذهن دارند می تواند جالب 
باش��د.  اخیرا محققان طی مصاحبه با ۲۰۰ فرد فوق العاده 
موفق توانسته اند به اطالعات جالبی در این باره دست  یابند. 
در جریان این تحقیقات از ۷میلیاردر، ۱۳مدال آور المپیک و 

تعداد زیادی از کارآفرینان موفق پرسیده شده: 
 »راز اصلی موفقیت شما چیست؟«

جالب اینجاس��ت که ای��ن ۲۰۰ فرد موف��ق جواب های 
فوق العاده جالبی در پاس��خ به همین س��ؤال گفته اند که با 
بررسی این ۱۴ عادت کلید ی افراد موفق کشف شده است. 

1- از تک تک دقایق شان استفاده می کنند
بس��یاری از اف��راد ب��رای ه��ر س��اعت از روز برنام��ه 
به خصوصی می ریزند. تفاوت کارآفرینان موفق با آدم های 
معمول��ی این اس��ت که آنها برای هر دقیقه از روزش��ان 
برنامه ری��زی مخص��وص دارن��د. از نظر آنها زم��ان تنها 

سرما یه ای  است که هدر رفتن آن هیچ جبرانی ندارد.
۲- فقط روی موفق بودن یک فعالیت تمرکز می کنند

ای��ن اش��خاص می دانند ک��ه مهم ترین فعالیت ش��ان 
چیست و سعی می کنند در اولین اقدام، فعالیت یادشده 

را بدون وقفه انجام دهند. 
۳-فهرست انجام کار ندارند

آمار ها نشان می دهد که تنها ۴۱درصد لیست های انجام کار 
عملی می شوند. این در حالی است که ۵۹درصد فعالیت های 
باقیمانده در ذهن تلنبار شده و استرس می آفریند. پس بهتر 
است مانند کارآفرینان موفق لیست کار خود را دور بیندازید 

و همه وظایف را در سالنامه ها یادداشت کنید. 
4- آینده نگری دارند

زمان پر از تناقض اس��ت. بسیاری از مواقع با پدید ه هایی 
روبه رو می ش��وید که از فعالیت های گذش��ته ش��ما نشات 
می گیرند. افراد موفق با پیش بینی موقعیت های آینده، امروز 
انتخاب درس��ت را پیش گرفته و راهکار مناسب را در زمان 

حال برمی گزینند تا در آینده به مشکلی بر نخورند. 
۵- زمان کار مشخصی دارند

همیشه در زمان پایان کار، وظایف پایان نمی پذیرند و 
همواره می توان کاری انجام نشده پیدا کرد، اما اشخاص 
موف��ق می دانند باید میان کار و اس��تراحت تعادل وجود 
داش��ته باش��د. این اش��خاص اولویت بندی خود را حفظ 
کرده و زمانی برای اس��تراحت، خانواده و ورزش در نظر 
می گیرند. آنها می دانند که چطور ۱۴۴۰ دقیقه از روز را 

میان وجوه مختلف زندگی تقسیم  کنند. 
۶- از دفترچه یادداشت استفاده می کنند

بسیاری از ایده های میلیارد دالری از همین دفترچه های 
یادداش��ت پیدا می شوند. همیشه باید دفترچه ای به همراه 
داش��ت تا بتوان همه چیز را نوشت. این درس بزرگی است 
که در هیچ دانش��گاه تجارتی آموخته نمی ش��ود. موفق ها 
هم��واره دفترچه کوچکی به همراه دارند که تمام تفکرات، 

ایده ها و حسش های شان را درآن می نویسند. 
۷- در روز ایمیل شان را کمتر چک می کنند

اشخاص موفق وقت خود را خرج چک کردن ایمیل ها 
نمی کنن��د، آنها اعالن ه��ای صندوق نامه و ش��بکه های 
اجتماع��ی را خام��وش ک��رده تا با هر لرزش��ی س��راغ 
تلفن ه��ای همراه خود نروند. بدی��ن ترتیب از تمام وقت 

خود استفاده مطلوب می کنند. 
8- از جلسه های بی مورد پرهیز می کنند

تج��ار موفق تنه��ا زمان قرارداد جلس��ه  می گذارند. به 
اعتقاد آنها جلسه زمان بر بوده، آدم ها را بی حوصله کرده 
و موجب می ش��ود از بحث اصلی خارج شوند. بهتر است 
جلسه ای برگزار نشود، اگر هم شد کوتاه باشد و سریع به 

اصل مطلب بپردازد. 
۹- تقریبا به همه چیز جواب منفی می دهند

مدیران موفق با مدیران معمولی تفاوتی اساسی دارند، 
ت��ا زمانی که ایده  ی��ا مطلبی فوق العاده نباش��د به آن نه 
می گویند. به یاد داشته باشید در روز تنها ۱۴۴۰ دقیقه 
وج��ود دارد و افراد موفق هیچ کدام از این دقایق را برای 

ایده های معمولی هدر نمی دهند. 
1۰- از قانون ۲۰/8۰ بهره می برند

بر اس��اس »اصل پارتو« که یک قاعده سرانگش��تی رایج 
در تج��ارت اس��ت، 8۰درص��د نتایج مربوط ب��ه ۲۰درصد 
فعالیت هاس��ت. مدیران موفق آن ۲۰درصد به خصوص را 
یافته و با تمرکز روی آنها نتیجه گیری را تضمین می کنند. 
11- تقریبا همه  کارها را به دیگران واگذار می کنند

کارآفرین��ان نمونه، با برخوردن به مش��کالت به دنبال 
راه حل می گردند. برای ش��ان مهم نیس��ت که چه کسی 
آن را حل کند، بلکه فقط پیدا کردن راه حل مهم اس��ت. 
این افراد کنترلگری  افراطی ندارند و کار ها را بدون ترس 
بین زیر دستان ش��ان تقس��یم می کنند و در این زمینه 

انعطاف پذیری الزم را دارند. 
1۲-کارها را تمام کرده و به سراغ کار بعدی می روند

تا به حال شده در حال انجام کاری باشید و آن را نیمه 
کاره رها کنید تا سراغ فعالیت دیگری بروید؟ افراد موفق 
چنین عادتی ندارند. آنها از قانون »یک بار لمس کردن« 
بهره می برند. بدین ش��کل که با آغاز هر کار، آن را تمام 

کرده سپس سراغ فعالیت دوم می روند. 
1۳- روتین خاص روزانه خود را نمی شکنند

نکت��ه جالب اینکه تم��ام این ۲۰۰ نف��ر روتین روزانه 
مخصوص به خود را داشتند. آنها صبح خود را با نوشیدن 
آب، ورزش و خ��وردن صبحانه ای س��الم آغاز می کنند. 
بیشتر آنها نیز از دعا، مدیتشین یا مطالعه برای پر کردن 

زمان رسیدن به محل کار بهره می برند. 
14- انرژی کار خود را با غذا و استراحت مناسب 

تأمین می کنند
نمی توان دقیقه ای به دقیقه های روز اضافه کرد، اما می توان 
ان��رژی و توج��ه را در همین زمان محدود باال برد. اش��خاص 
موفق با دانستن این مطلب سعی می کنند با خوردن به موقع 
وعده های غذایی و خوراکی انرژی خود را تأمین کنند. ضمن 
اینکه با استراحت کردن حساب شده، بازدهی خود را در طول 
Inc/digiato :روز حفظ می کنند.                      منبع

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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مسیر موفقیت 

مدیریت کیفیت؛ کلید بهبود 
کسب وکار در مسیر مشتری مداری

مدیریت کیفیت، مفهوم مهمی در زمینه تولید و خدمات 
اس��ت که در فرآینده��ای آن، بر کیفی��ت محصول نظارت 
می ش��ود تا محصول نهایی مطابق با ط��رح اولیه و نیازهای 
مش��تری باش��د.   مدیریت کیفیت یک مفهوم نسبتا جدید 
در زمینه تولید و خدمات اس��ت که از ابتدای قرن بیستم به 
آن پرداخته ش��ده است. در این فرآیند، بر کیفیت محصول 
نظارت می ش��ود ت��ا محصول نهایی مطابق با ط��رح اولیه و 
نیازهای مش��تری باش��د. البته این نظارت تنها تا س��اخت 
محصول نیست و خدمات پس از فروش را نیز شامل می شود. 
در ادامه قصد داریم برخ��ی از اصول مدیریت کیفیت 

را بررسی کنیم. 
رویکرد سیستمی به مدیریت

ب��ه گزارش نوپانا، در این اص��ل، فرآیندهای مرتبط به 
هم به عنوان یک سیستم بررسی و مدیریت می شوند که 
این  موضوع س��ازمان را به اهداف خود نزدیک تر می کند. 
مدیریت سیس��تمی به دلیل اینک��ه فرآیندها را مرتب و 
یکپارچ��ه می کند، بهترین روش برای رس��یدن به نتایج 
مورد نظر اس��ت. همچنین این اصل، اعتماد ذی نفعان را 

به بهره وری و بازدهی سازمان جلب می کند. 
پیشرفت پیوسته

قطعا یکی از اهداف هر سازمانی باید بهبود و پیشرفت 
مستمر و مداوم عملکرد سازمان باشد. این اصل با بهبود 
قابلیت های س��ازمان، کارایی سازمان را افزایش می دهد. 
سازمان با داش��تن این هدف مداوم، انعطاف پذیری الزم 
برای پاس��خ س��ریع به فرصت های مختلف را به دس��ت 
م��ی آورد. برای محقق ش��دن ای��ن اصل، س��ازمان باید 
همواره در تالش برای بهبود مداوم محصوالت، فرآیند ها 
و سیستم ها باشد و روش ها و ابزار پیشرفت را به صورت 

مداوم به کارکنان آموزش دهد. 
تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها

در هر س��ازمان تصمیمات مؤثر باید ب��ر مبنای آنالیز 
داده ها و اطالعات به دس��ت آمده اتخاذ شوند. با رعایت 
این اصل هم��واره تصمیمات آگاهانه  اتخاذ می ش��وند و 
ب��رای تمام تصمیمات خود، مدرک خواهید داش��ت. در 
این اصل اطالعات همواره باید با روش های معتبر و قابل 

اعتماد آنالیز شوند. 
ارتباط سودمند و دو طرفه با تأمین  کنندگان

س��ازمان و تأمین کنندگان به یکدیگر وابس��ته هستند 
و رابطه س��ودمند و دوطرفه، توانایی ه��ر دو را برای ایجاد 
ارزش افزای��ش می دهد. با رعایت ای��ن اصل، هر دو طرف 
توانایی بیشتری برای ایجاد ارزش دارند و می توانند منابع و 
هزینه های خود را بهینه کنند تا در نهایت بتوانند به سرعت 

به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار پاسخ دهند. 
 

معرفی کسب وکار های خرد
نام استارت آپ: بیزینس تار

businesstar. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: کسب وکار
توضیح بیشتر: 

بیزینس تار یک ش��بکه کس��ب وکار هس��ت که عالوه بر 
معرفی و برجسته کردن کسب وکار های خرد، تالش می کند 
ب��ا فراهم کردن ارتباط بین صاحبان کس��ب وکار و همچنین 
ارائه سرویس های مختلف باعث رونق بیشتر کسب وکار ها شود. 

 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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