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رأی سیاسی به  مهم ترین الیحه اقتصادی دولت؟ 

 پشت پرده رد کلیات
الیحه بودجه ۹۷

فرصت امروز: کلیات الیحه بودجه سللال ۹۷ بار دیگر امروز در صحن علنی مجلس شللورای اسللامی در 
دسللتور کار قرار می گیرد. به گفته سخنگوی هیأت رئیسلله مجلس، با پایان بررسی بودجه ۹۷ در کمیسیون 
تلفیق و نهایی شللدن اصاحات، کلیات این الیحه در جلسلله علنی روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار 
می گیرد.  بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، پس از اینکه کمیسیون تلفیق گزارش خود را اصاح و 
مجددا برای بررسی به صحن تقدیم کرد، سه نفر نماینده موافق و سه نفر نماینده مخالف می توانند اظهارنظر 

کنند، ضمن اینکه نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق نیز زمان الزم برای دفاع را در اختیار دارند...

معاون وزیر اقتصاد در سومین همایش
 فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری
ایران و چین اعالم کرد

 رشد 20 برابری
سرمایه گذاری چین در ایران
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 بی پولی، چرخ تولید ریل ملی را
کند کرده است

چگونه احساسات مان را در مکالمه های دشوار کنترل کنیم؟
20 میلیاردر جوان و خودساخته

غول های کوچک فوربس در سال2017 
7 اشتباه ویرانگر در بازاریابی کلیکی

خشنودسازی تمام مشتریان در برندینگ
Wolkswagen داستان مداد فضانورد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 وزنیاک: دیگر وعده های
ماسک و تسال را باور نمی کنم

4

بانـک مرکزی تعـداد مجوزهای فعالیـت تعاونی های اعتباری 
را از 263 بـه 255 تعاونـی کاهش داد که بر همین اسـاس 8 

تعاونی اعتبار لغو مجوز شـده است. براساس آخرین 
به روزرسانی سایت بانک مرکزی، در حال حاضر...

بانک مرکزی مجوز فعالیت تعاونی های اعتباری را کاهش داد

لغو مجوز ۸ تعاونی اعتباری

یادداشت
نظارت یا دخالت؟ 

دفاتللر  نظللارت  و  اسللتقرار 
گمللرک در مناطق آزاد تجاری 
در مبللادی ورودی و خروجللی 
در دنیللا یللک رویلله معمللول 
کلللی گمرکات  به طور  اسللت. 
نظارت شللان را هنللگام ثبت و 
آزاد  مناطللق  در  کاال  خللروج 
اعمللال می کنند و لللزوم ایجاد 
مناطق آزاد جدید در کشورمان 
با شللرط نظارت گمرک اتفاق 
جدیدی نیست که تصور کنیم 
در دنیا رخ نللداده و اکنون در 
ایللران انجللام می شللود. نکته 
مهم اما در کشللور مللا تعریف 
نظللارت گمرک در مناطق آزاد 
و محدوده اختیارات گمرک در 
این زمینه است که هم می تواند 
هللم  و  باشللد  کمک کننللده 
اختیارات  دیللد  باید  بازدارنده. 
گمرک برای نظارت بر تجارت 
در مناطللق آزاد تجاری تا چه 
اندازه است؟ گمرک می خواهد 
در چه امللوری دخالت کند یا 
صللرف حضللور و نظللارت آن 
مطرح است؟ اگر صرف نظارت 
گمرک را اصل در نظر بگیریم، 
شرط حضور آن در مناطق آزاد 

مفید  نه تنهللا  تجاری 
3بلکه ضروری است و...

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

توسعه مشللاغل خرد و خانگی یکی از سیاست های مهم 
دولللت تدبیر و امید برای کاهش بیللکاری و رونق بازار کار 
است. کارشناسان بازار کار امیدوارند گسترش مشاغل خرد و 
خانگی موجب تقویت تولید داخل و بهبود فضای کسب وکار 

شود. 
به گزارش ایسللنا، امروز کشللورهای توسعه یافته بخش 
اعظمی از بازار اشللتغال خود را به کسللب وکارهای خرد و 
خانگی اختصاص داده اند؛ کسب وکارهایی که به دلیل ارزان 
و کم هزینه  بودن و درآمدزایللی باال مورد توجه کارآفرینان 

قرار گرفته اند. 
اهمیت مشللاغل خانگی و نقش آن در کاهش بیکاری تا 
آنجاست که در سال ۱۳۸۹ قانون ساماندهی مشاغل خانگی 

به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار اباغ شد. 
بر اساس ماده ۱ این قانون، دولت موظف است به استناد 
اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسللی و با توجه به سند چشم انداز 
۲0 سللاله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و 
زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان را فراهم کند. 
در این قانون ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با 
هدف حمایت و گسترش کسب وکارهای خانگی پیش بینی 
و وزارت کار موظف شللده عاوه بر شناسللایی مشللاغل و 
کسللب وکارهای خانگی با کمللک دسللتگاه های ذی ربط، 
فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه  ساله به تصویب ستاد 
برساند؛ شهرداری ها هم طبق ماده ۱۱ همین قانون مکلف 
شللده اند بازارهای موقت محلی یا مکان های مناسبی برای 
عرضه محصوالت صاحبان این دسللته مشللاغل اختصاص 
دهند.  اخیرا الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی در وزارت 
کار تدوین و برای شللروع در هشت استان آذربایجان غربی، 
چهارمحال وبختیاری، خراسللان جنوبی، خراسللان رضوی، 
خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و لرستان رونمایی شد. 
مهنللاز امامدادی ، رئیس دبیرخانه سللتاد سللاماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در تشریح الگوی جدید می گوید: »در الگوی جدید توسعه 
مشاغل خانگی به دنبال توانمندسازی متقاضیان و فعالین 
مشاغل خانگی هستیم و اقداماتی نظیر راهنمایی، هدایت و 
مشاوره  و استعدادیابی متقاضیان را انجام داده ایم. در صورت 
نیللاز، آموزش های تکمیلی الزم به این افراد ارائه می شللود 
و جهاد دانشللگاهی نیز به عنوان تسللهیل گر این وظیفه را 

برعهده گرفته است.«
او شناسللایی بازار را از پیش زمینه های راه اندازی مشاغل 
خانگللی می داند و می گوید: »آغاز یللک فعالیت اقتصادی، 
نیازمند شناسللایی دقیق بازار از سللوی فرد متقاضی است 
و متقاضیان راه اندازی مشللاغل خللرد و خانگی در صورت 
شناسایی دقیق بازار می توانند با آورده  کمتری کار را شروع 
کنند و برای توسعه شللغل خود در صورت لزوم تسهیات 

دریافت کنند.«
امامللدادی می افزایللد: »بخللش قابل توجهللی از ضرر و 
زیان فعاالن مشللاغل خانگی، به عدم شناخت کافی از بازار 
برمی گردد، لذا متقاضیان بایللد دانش و مهارت کافی را در 

حوزه مربوطه داشته باشللند و چنانچه دانش کافی ندارند، 
پیش از راه اندازی فعالیت مربوطه به دنبال کسللب مهارت 

باشند.«
به گفته رئیس دبیرخانه سللتاد سللاماندهی و حمایت از 
مشاغل خانگی، دانش و مهارت مقدمه راه اندازی کسب وکار 
اسللت و متقاضیان قبل از ثبت نام باید آموزش های اولیه و 

گواهی مهارت در رشته مورد نظر را داشته باشند. 
در حال حاضر مخاطبان راه اندازی مشاغل خانگی سه دسته 
هستند؛ دسته اول افرادی هستند که از صفر تا ۱00 فعالیت 
در طرح مربوطه را خودشان انجام می دهند که اصطاحا تحت 
عنوان »افراد مستقل« شناخته می شللوند. دسته دوم افرادی 
هسللتند که مهارت الزم برای راه اندازی یک کسب وکار خرد 
را دارند، اما به دلیل اینکه با اصول بازاریابی آشللنا نیسللتند یا 
توانایی تأمین تجهیزات الزم را ندارند، نیازمند حامی و پشتیبان 
هستند و دسته سوم مخاطبانی هستند که در راه اندازی یک 
کسللب وکار خللرد و خانگی توانایی الزم برای تحت پوشللش 
قللرار دادن افراد دیگر را دارند.  بر این اسللاس عاقه مندان به 
کسللب وکارهای خرد و خانگی می توانند در گام اول طرح ها و 
 ایده های خود را در سامانه مشاغل خانگی و با مراجعه به صفحه
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ثبت  کنند تا در جریان فرآیند جدید صدور مجوز مشللاغل 
خانگی قرار بگیرند. همچنین لیست مشاغل و کسب وکارهای 
خانگی و دستگاه های صادر کننده مجوز رشته های مذکور را 
از این سللامانه دریافت کنند.  در فرآیند جدید صدور مجوز 
مشاغل خانگی صرفا بر افراد متقاضی دریافت مجوز مشاغل 
خانگی تمرکز نمی شود، بلکه متولیان امر اشتغال زایی مانند 
تعاونی هللا و نهادهای مردم نهاد نیز شناسللایی می شللوند 
درحالی کلله در فرآیند قبلی، پللس از ثبت نام متقاضیان در 
سللامانه مشللاغل خانگی و تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان مربوطه، نسبت به صدور مجوز اقدام می شد 
و پس از آن انتظار می رفت تسهیات برای اجرای طرح مورد 
نظر پرداخت شللود اما در بسیاری از موارد، در ورود افراد به 
بازار کار از این طریق توفیقی حاصل نشد به همین دلیل در 
فرآیند و شرایط صدور مجوز این نوع مشاغل بازنگری شد. 

این فرآیند برای رشللته ها و فعالیت های معمولی که 
از سوی متقاضیان ارائه می شود حدود سه هفته تا یک 
ماه زمان می بللرد، اما برخی از طرح ها مانند مشللاغل 
مربوط به تولید موادغذایی، طراحی پوشاک یا مشاغل 
مشللابه که نیازمند تأییدیه های بهداشتی و ماحظات 
دستگاه های مربوطه هستند جزو رشته های ستاره دار 
به شللمار می روند که فرآیند مجوز این طرح ها ممکن 
است زمان بر باشند. برابر اعام دبیرخانه ستاد حمایت 
از مشاغل خانگی، داشتن ظرفیت اشتغال زایی، توانایی 
متقاضی بللرای اجرای طرح و اتصال به بازار کار سلله 
شللرط صدور مجوز کسب وکار خانگی به شمار می رود. 
تمدید مجوز نیز حداکثر سلله مللاه پس از مدت اعتبار 
امکان پذیللر بللوده و پللس از آن مجللوز مربوطه باطل 

خواهد شد. 

کدام کسب وکارهای خانگی وام 20 میلیونی می گیرند؟ 

ماه های پایانی سال، فصل التهاب در خصوص افزایش 
حداقل دستمزد جامعه کار کشور است، برخی نمایندگان 
کارگری ماک افزایش حداقل دستمزد سال ۹۷ را، سبد 
هزینه خانوار و برخی نرخ تورم اعام کرده اند؛ کدام یک 
برای سللال آتی ماک افزایش دسللتمزد قرار می گیرد؟ 

نرخ تورم یا سبد هزینه خانوار؟ 
بلله گزارش ایرنللا، ماده ۴۱قانللون کار که در خصوص 
افزایللش حداقللل دسللتمزد اسللت دو تبصللره دارد که 

دستمزد باید بر اساس این موارد افزایش  یابد. 
در تبصللره یک مللاده ۴۱ قانللون کار افزایش حداقل 
دسللتمزد بر اسللاس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی 
اعام می شللود و در تبصره ۲ افزایش حداقل دسللتمزد 
بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط باید تعیین شود. 
سال هاست که نشست های کارگری بر ماک تبصره۲ 
تأکید می شللود و نمایندگان کارگری معتقدند که سبد 
معیشللت یک خانوار متوسط را در نظر بگیرند و شورای 
عالی کار سللبد خانوار را ماک قللرار دهد، اما در نهایت 
در نشسللت های یاد شللده با وجللود رضایتمندی کامل 
نماینللدگان کارگری بللا درصد اعامی پللس از بحث و 
گفت وگوی چند روزه و چندین سللاعته با ماک تبصره 

یک، موافقت می شود. 
همه اینها در حالی  اسللت که دستمزد حداکثر حدود 
۷ درصللد هزینلله تولید را به خللود تخصیص می دهد و 
تولیدکنندگان با وجود اشللراف به ایللن موضوع همواره 
در نشسللت های شللورای عالی کار از شللرایط نامناسب 
اقتصادی گله دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی 
دسللت خود را بر ضعیف ترین حلقه که همان دسللتمزد 
کارگللران اسللت، قرار می دهنللد و از افزایش متناسللب 

دستمزد سر باز می زنند. 
از رکود عبور کردیم، کارگران در انتظار بهبود 

معیشت هستند
 »محسللن باقری« نایب رئیس کانون شورای اسامی 
اسللتان تهران معتقد اسللت امسللال اقتصاد ایران رشد 
مناسللبی داشللته و به گفتلله رئیس جمهللوری از رکود 
اقتصللادی عبور کردیم، بنابراین با توجه به این شللرایط 

کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند. 
وی تصریح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود 
معیشللت آنها مطابق آنچه در خصوص رشد اقتصادی و 

خروج از رکود اعام شده بهبود یابد. 
باقری گفت: ماک تعیین دستمزد برای سال ۹۷ باید 
بر اسللاس معیشللت خانوار ۳.۵ نفره که از سوی شورای 
عالللی کار ۲ میلیون و ۴۸0 هزار تومان سللال گذشللته 
مصوب شد با در نظر گرفتن افزایش قیمت که روی سبد 
هزینه خانوار برای سال ۹۷ اعمال می شود، تعیین شود. 

دستمزد 13 تا 15درصد افزایش می یابد
نماینللده کارگران در هیات های حللل اختاف معتقد 

است: به نظر می رسد روند افزایش دستمزدهای کارگری 
نظیر سال های گذشته است و پیش بینی می شود حداقل 
دسللتمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ بین ۱0 تا ۱۵ درصد 

افزایش یابد. 
حمیللد حاج اسللماعیلی ادامه داد: برخللی از افزایش 
دسللتمزد بللا نرخ هللای نامتعللارف صحبللت می کنند، 
درحالی کلله وقتی بازار کار کشللور با مشللکات عدیده 
مواجلله اسللت، این موضوع انحرافی اسللت. در شللرایط 
کنونی، مسللئله مهم حفظ اشتغال و ایجاد رونق در بازار 

کار کشور است. 
وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی 
برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران مؤثر باشد، تأکید 
کرد: تردیدی نیسللت نمی توانیم خط فقر را ماک قرار 
دهیللم اما نماینللدگان کارگری می تواننللد تاش کنند 

فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند. 
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر 
گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری 

در واحدهای اقتصادی تعیین شود. 
سبد معیشت خانوار مالک تعیین حداقل دستمزد

علللی خدایللی، عضو شللورای عالللی کار در تحلیل و 
پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده 
در فضللای مجازی با اشللاره به ماک هللای تعیین مبلغ 
حداقل دسللتمزد گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در 
بند یک ماده ۴۱ قانون کار، توصیه شللده حداقل مزد با 
احتسللاب نرخ تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزام  آور 
اسللت، اما بنللد دوم کامًا الزام آور اسللت و در آن تأکید 
شللده که حداقل دسللتمزد باید بتوانللد زندگی آبرومند 
یللک خانوار کارگری بللا تعداد معیللن را تأمین کند. به 
این ترتیب ماک تعیین حداقل دسللتمزد برخاف روال 

گذشته باید »سبد حداقل معیشت خانوار« باشد. 
وی با بیان اینکه سللبد معیشللت در سللال گذشللته 
۲میلیللون و ۴۸۹هزار تومان تعیین شللد و قرار اسللت 
بر اسللاس قیمت های بهمن ماه دوباره آن را به  روزرسانی 
کنیللم، گفت: مللا نمایندگان کارگران خطللاب به دولت 
و نماینللدگان کارفرمایللی اعللام آمادگللی کردیللم که 
حاضریم با یک فرمول بندی دقیق، شللکاف یک میلیون 
و ۳00هزارتومانی )دریافتی حداقلی فعلی( با نرخ سللبد 
معیشللت حداقل خانللوار را پرکنیم، عاوه بللر این، باید 
هرسللاله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا 

کنیم. 
شکاف 60درصدی دستمزد با حداقل معیشت

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار معتقد است 
حداقل دسللتمزد کارگران با حداقل سللبد معیشت یک 

خانوار چهار نفره 60درصد تفاوت دارد. 
علیرضللا حیللدری افزود: طللی ادوار گذشللته )دوران 
جنگ و همچنین سال هایی که نرخ تورم باال بود(شکاف 

عمیقی در تأمین حداقل زندگی کارگری رخ داد. 
بلله گفته این فعال حوزه کارگری، سللال گذشللته در 
شللورای عالی کار پیشللنهاد دادیم که سبد مصرف یک 
خانوار چهار نفره کارگری ماک تعیین حداقل مزد قرار 

بگیرد و ماک نرخ تورم به سبد معیشت تغییر یافت. 
وی مللاک قرار دادن نرخ تورم بللرای افزایش حداقل 
دسللتمزد را واقعیتللی تلللخ عنوان کللرد و گفت: ماک 
یاد شده نتوانست معیشللت خانوارهای کارگری را بهبود 

دهد و شکاف تورمی سال ها مورد غفلت قرار گرفت. 
حیدری بیان داشت: امسللال اجماع جامعه کار کشور 
ماک قرار دادن سللبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد 

است. 
چانه زنی برای حداقل دستمزد ادامه دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعام کرد در 
شورای عالی کار چانه زنی ها برای تعیین حداقل دستمزد 
در جریان اسللت و تاش می کنیم این مسللئله به شب 
عید کشیده نشود.  علی ربیعی توضیح داد: استراتژی ما 
این اسللت که افزایش حقوق برای سال ۹۷ از نرخ تورم 
بیشللتر باشد البته دریافتی ها تا سللقف ۲میلیون تومان 
را درصللدی افزایش خواهیم داد تللا فاصله دریافتی های 

پایین و باال را کمتر کنیم. 
بر اسللاس گزارش مرکللز آمار ایران، رشللد اقتصادی 
شللش ماه نخست سال ۹6 بدون احتساب نفت 6درصد و 
با نفت ۵.6 درصد گزارش شده است، همچنین نرخ تورم 

دی ماه ۸.۲درصد اعام شده است. 
با اینکه رشللد اقتصادی داریم اما هنوز رونق اقتصادی 
را آن گونه که باید، مردم احساس نمی کنند، حاال معلوم 
نیست شللرکای اجتماعی کار پس از نشست های متعدد 
که این روزها در جریان اسللت در پایان به چه نتیجه ای 
برای افزایش حداقل دسللتمزد سال ۹۷ خواهند رسید؟ 
آیا حداقل دسللتمزد نظیر سللال های قبل حول و حوش 
نرخ تورم افزایش می یابد یا اینکه سللبد معیشت خانوار 

ماک افزایش قرار خواهد گرفت؟ 
کارگر کنترل بلیت خط اتوبوس های تندرو در زمستان 
۹۵ بلله خبرنگار ایرنا، گفته بللود جمع دریافتی هایش با 
یارانه ای کلله می گیرد یک میلیللون و ۲00 هزار تومان 
می شللود؛ وقتللی از او پرسللیدم که چگونلله روزگارش 
می گللذرد؟ گفته بللود »چه کنم خیلللی چیزها که دلم 
می خواهللد را برای دخترانم نمی خرم اما خدا را شللکر، 

می گذرانم.« 
روزهللای بیم و امید هم مثل هر سللال برای کارگران 
سللپری می شللود، کارگران بازوان توانمنللد اقتصاد هر 
کشوری محسوب می شوند، دسللت های کارگران زمانی 
می تواننللد بهره وری را در کارخانه هللا افزایش دهند که 
معیشت آنها تأمین شود؛ معیشتی درخور و شأن شرافت 

نیروی کار. 

مالک تعیین حداقل دستمزد کار در سال 97 چیست؟

نرخ تورم یا سبد هزینه خانوار



فرصت امروز: کلیات الیحه 
بودجه س��ال ۹۷ بار دیگر امروز 
در صحن علنی مجلس شورای 
اس��امی در دس��تور کار ق��رار 
می گی��رد. به گفته س��خنگوی 
هیأت رئیس��ه مجلس، ب��ا پایان 
بررسی بودجه ۹۷ در کمیسیون 
تلفیق و نهایی شدن اصاحات، 
کلی��ات ای��ن الیحه در جلس��ه 
علنی روز چهارشنبه در دستور 

کار مجلس قرار می گیرد. 
بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه 
داخل��ی مجلس، پ��س از اینکه 
کمیس��یون تلفیق گزارش خود 
را اص��اح ک��رده و مجددا برای 
بررس��ی به صح��ن تقدیم کرد، 
س��ه نفر نماینده موافق و س��ه 
نف��ر نماینده مخال��ف می توانند 
اظهارنظ��ر کنند، ضم��ن اینکه 
نمایندگان دولت و کمیس��یون 
تلفیق نیز زمان الزم برای دفاع 

را در اختیار دارند. 
در  و  یکش��نبه  روز  ام��ا 
برفی ترین روز زمستان امسال، 
اتفاق��ی بی س��ابقه و کم نظی��ر 
در س��اختمان هرم��ی ش��کل 
بهارس��تان رخ داد و نمایندگان 
بار  ب��رای نخس��تین  مجل��س 
پ��س از انق��اب، کلیات الیحه 
بودج��ه را در صح��ن علنی رد 
کردند؛ اتفاقی که در هیچ یک 
از دوره ه��ای پیش��ین مجلس 
ش��ورای اس��امی در بررس��ی 
الیحه بودجه س��ابقه نداشته و 
تنه��ا یک بار در س��ال ۹۱ و در 
زمان دولت دهم، الیحه بودجه 
آن ه��م ن��ه در صح��ن علن��ی 
مجل��س، بلکه در کمیس��یون 
تلفی��ق رد و ب��ه دول��ت ارجاع 
ش��د،  ام��ا ب��ا این همه س��ؤال 
مهم این اس��ت ک��ه چگونه در 
مجل��س ده��م که بیش��ترین 
همس��ویی فکری و سیاس��ی با 
دول��ت یازده��م و دوازدهم را 
داشته، کلیات الیحه بودجه رد 
می شود؟ از 2۱6 نماینده حاضر 
در صحن علنی مجلس در روز 
یکشنبه، تنها 8۳ رأی موافق به 
نخستین بودجه دولت دوازدهم 
داده ش��د و ۱20 نماینده با آن 
مخالفت کردند. بنابراین الیحه 
به کمیس��یون  بودج��ه دوباره 
و  بازگش��ت  مجل��س  تلفی��ق 
نمایندگان اصاحات مورد نظر 
خ��ود را در بودج��ه ۹۷ نهایی 
کردند و امروز کلیات الیحه بار 
دیگر در صحن علنی در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. اما اینکه 
چ��را کلیات الیح��ه بودجه در 
برفی ترین روز س��ال در صحن 
علن��ی مجل��س رأی نی��اورد، 
پرس��ش روز محافل سیاسی و 
اقتص��ادی اس��ت و تحلیل های 

رد  عل��ت  درب��اره  گوناگون��ی 
کلی��ات الیحه بودجه در صحن 

علنی مطرح شده است. 

رد الیحه بودجه، تصمیم 
فراکسیونی بود؟ 

به گ��زارش خبرآناین، وقتی 
پ��ای تصمیم گیری ه��ای مهم 
به می��ان می آی��د نقش آفرینی 
مجلس  سیاسی  فراکسیون های 
از  می ش��ود.  برجس��ته  نی��ز 
آنجای��ی که الیح��ه بودجه ۹۷ 
از اهمیت زی��ادی برخوردار بود 
نمی توان نقش س��ه فراکسیون 
امی��د )اصاح طلب��ان(، والی��ی 
مس��تقلین  و  )اصولگرای��ان( 
)اعتدال گ��را( را نادی��ده گرفت. 
در این میان س��ؤالی که مطرح 
می ش��ود این اس��ت که آیا رأی 
ب��ه رد الیحه بودج��ه تصمیمی 
ط��ور  آن  ب��ود؟  فراکس��یونی 
فراکس��یون  که س��خنگوی دو 
مستقلین و والیی گفتند الیحه 
در جلسات آنها بررسی شده اما 
فراکس��یونی درباره آن تصمیم 

نگرفتند. 
ب��رای مثال مه��رداد الهوتی، 
مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
در این رابطه گفته اس��ت: ما در 
مورد کلیات بودجه فراکسیونی 
عم��ل نکردی��م چراک��ه امکان 
دریافت نظرات اعضا فراهم نبود 
لذا تصمیم گی��ری جمعی انجام 
نش��د و هر کس بر اس��اس نظر 

خود عمل کرد. 
هم  نقوی حسینی  سیدحسن 
والیی  فراکسیون  که سخنگوی 
اس��ت درب��اره تصمیم��ات این 
فراکس��یون برای الیحه بودجه 
هم��ان صحبت ه��ای الهوت��ی 
را تک��رار ک��رده و گفته اس��ت: 
م��ا طی جلس��ات متع��ددی با 
حضور کارشناس��ان و مسئوالن 
از جمله آقای نوبخت اش��کاالت 
را مط��رح کردیم ام��ا همچنان 
اشکاالت به قوت خود باقی بود 
البت��ه کمیس��یون تلفیق تاش 
ک��رد اصاحاتی انج��ام دهد اما 
به  ای��رادات ج��دی  همچن��ان 
بودجه وارد بود. ما بنا نداشتیم 
به کلیات بودجه رأی فراکسیونی 
بدهیم اما بحث های کارشناسی 
در فراکسیون انجام شد و نهایتاً 
هم موضع فراکس��یونی در این 

باره نداشتیم. 

چرخ و فلک فراکسیون امید
از بین س��ه فراکس��یون، تنها 
امید بود ک��ه تصمیم گرفت به 
صورت فراکس��یونی ب��ه الیحه 
بودج��ه رأی مثب��ت بده��د اما 
ب��از آنچ��ه رخ داد برخاف نظر 
تصمیمی بود که در فراکسیون 

گرفته ش��ده بود؛ موضوعی که 
تنها حکایت از ادامه چرخش ها 

در این فراکسیون دارد. 
 آن ط��ور که بهرام پارس��ایی، 
امی��د  فراکس��یون  س��خنگوی 
این فراکس��یون صبح  می گوید 
آغ��از  از  پی��ش  یکش��نبه  روز 
جلس��ه علن��ی مجل��س ب��رای 
بررس��ی کلیات بودجه تشکیل 
جمع بن��دی  و  دادن��د  جلس��ه 
این ش��د که به رغ��م انتقادات و 
با کلیات موافقت شود  ایرادات، 
و پیش��نهادات اعضا در بررسی 
جزیی��ات اعمال ش��ود، اما گویا 
دوب��اره اعضای این فراکس��یون 
می��دان  در  گرفتن��د  تصمی��م 
عمل ب��ه گونه ای غیر از تصمیم 
فراکس��یون  در  ش��ده  گرفت��ه 
 رفت��ار کنن��د و رأی ش��ان را با 
۱80 درجه اختاف نس��بت به 

موضع فراکسیون ثبت کنند. 
هرچن��د پارس��ایی در جهت 
می گوی��د  رأی  ای��ن  توجی��ه 
جمع بن��دی فراکس��یون درباره 
موافق��ت ب��ا کلی��ات بودجه در 
جلس��ه مجم��ع عمومی صورت 
نگرف��ت بلکه جلس��ه ش��ورای 
مرک��زی بود اما حت��ی اگر این 
توجیه را بپذیریم باید پرس��ید 
چ��را ج��ال میرزای��ی ک��ه از 
اعضای ش��ورای مرک��زی امید 
 اس��ت در مخالف��ت ب��ا الیحه

۱0 دقیقه نطق می کند؟ 
علیرض��ا رحیمی، عضو هیأت 
رئیس��ه فراکس��یون نی��ز از در 
ای��ن  از  تلگرام��ی اش  کان��ال 
چرخش ه��ا روای��ت می کن��د و 
می نویسد: گوش��ه ای از مجلس 
چند تن از نماین��دگان امیدی 
از همفک��ری فی مابی��ن  پ��س 
نیز ب��رای رأی منفی به کلیات 
)علیرغ��م مصوبه جلس��ه صبح 
فراکس��یون( تاشی آشکار آغاز 

کردند. 
نهایت��اً 8۳ رأی معن��ادار در 
موافق��ت با الیح��ه بودجه ثبت 
ش��د. ای��ن رأی نش��ان داد که 
اگر تع��داد فراکس��یون امید را 
۱0۵ نفر )تعدادی که در س��ال 
اول به ریاست محمدرضا عارف 
رأی دادن��د( تصور کنیم و همه 
آن 8۳ رأی را از آن امیدی ه��ا 
بدانی��م ب��از ب��ه ای��ن نتیج��ه 
می رس��یم که حداقل 22 نفر از 
اعضای این فراکسیون به سمت 
دیگ��ری چرخیده ان��د. حاال در 
کن��ار رد طرح تحقیق و تفحص 
از ش��هرداری، افتادن تنها وزیر 
دولت  اصاح طلب  پیش��نهادی 
دوازدهم و واگذاری کرسی های 
هی��أت رئیس��ه، رأی دوگانه به 
الیحه بودجه ۹۷ نیز در کارنامه 

امید ثبت شد. 

رای سیاسی به الیحه 
اقتصادی

 »بخشی از نمایندگان دیدگاه 
سیاسی داشتند که در هر صورت 
موجب شد رأی ندهند و کلیات 
الیحه بودج��ه رد ش��د.« این را 
غامرض��ا تاجگ��ردون، رئی��س 
تلفی��ق می گوی��د؛  کمیس��یون 
موضوع��ی که با توج��ه به کارت 
زردهای��ی ک��ه بهارس��تانی ها به 
وزرای دولت نشان دادند و حتی 
تاش برای سؤال از رئیس جمهور 
چن��دان ه��م دور از ذهن به نظر 

نمی رسد. 
عض��و  میرزای��ی،  ج��ال 
فراکس��یون امید که خودش در 
مقام مخالفت ب��ا الیحه بودجه 
نط��ق ک��رد ب��ر صحبت ه��ای 
تاجگردون مهر تأیید زد و گفت: 
این اتفاق به نحوه تعامل دولت 
و مجلس بر می گ��ردد. ما حتی 
نماینده عضو کمیس��یون تلفیق 
داش��ته ایم ک��ه در صحن علنی 
رأی منف��ی داده اس��ت. علتش 
این اس��ت که بعضی نمایندگان 
از اینک��ه دولت تعامل الزم را با 

آنها ندارد گله مند هستند. 
میرزایی همچنین گفته است: 
سیاسی  اختاف نظرهای  برخی 
باعث ش��د مثًا روز رأی گیری 
فراکس��یون  اعض��ای  اکثری��ت 
والی��ی مخالف��ت کردن��د و در 
صح��ن هم مش��خص ب��ود که 
اکثری��ت آنه��ا رأی مثب��ت به 
کلیات الیحه بودجه نمی دهند. 
علت این موضوع به نگاه سیاسی 
آنها نسبت به دولت و نقدهایی 

که به دولت دارند برمی گردد. 

واهمه از تکرار اعتراضات 
مردمی

هنوز چن��د هفته ای بیش��تر 
نیس��ت که از اعتراضات مردمی 
اقتص��ادی  مس��ائل  س��ر  ب��ر 
ک��ه  اعتراضات��ی  می گ��ذرد؛ 
جرق��ه اش گران��ی ب��ود و حاال 
نماین��دگان با الیح��ه ای مواجه 
آن  از  بخش��ی  ک��ه  هس��تند 
مس��تلزم گران ش��دن سوخت، 
افزای��ش مالیات و قطع ش��دن 
ک��ه  مس��ئله ای  یارانه هاس��ت. 
نه تنها می تواند م��وج تازه ای از 
اعتراض��ات را به دنبال داش��ته 
باش��د بلک��ه ب��ه ه��ر ص��ورت 
محبوبیت آنها را ه��م می تواند 
تحت الش��عاع قرار ده��د و البته 
کار را برای سال ۹8 و انتخابات 

دوباره مجلس سخت کند. 
صادقی،  محمود  صحبت های 
نماینده مردم ته��ران به خوبی 
ای��ن موضوع را تأیی��د می کند. 
او ب��ا قابل پیش بین��ی بودن رد 
کلیات الیحه بودجه در مجلس 

با  مخالف��ت  می کن��د:  عن��وان 
کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۷ 
از سوی مجلس شورای اسامی 
کام��ًا قابل پیش بینی بود. پس 
از این ک��ه دول��ت بودج��ه را به 
مجلس ارائه کرد هم در س��طح 
جامعه شاهد واکنش هایی منفی 
بودی��م و ه��م از صحبت ه��ای 
نمایندگان ای��ن گونه برمی آمد 
ک��ه مجلس ش��ورای اس��امی 
چندان با کلی��ات الیحه بودجه 
سال ۹۷ موافق نیست، بنابراین 
به تصویب نرس��یدن آن چندان 

دور از انتظار نبود. 
او تأکید دارد: دولت در الیحه 
بودجه س��ال ۹۷ بی��ش از حد 
متک��ی بر بدهی هایی ش��ده که 
قرار اس��ت وصول شود. در واقع 
ای��ن گونه ب��ه نظر می رس��ید 
ک��ه دول��ت می خواه��د بودجه 
را پیش خور  آین��ده  س��ال های 
کن��د. قابل پیش بین��ی بود که 
اگ��ر با همین س��بک و س��یاق 
پی��ش بروی��م دولت ب��ه جای 
بحران های  بح��ران،  مدیری��ت 
موجود را به تعوی��ق می اندازد. 
با تعوی��ق انداختن، بحران ابعاد 
می کن��د.  پی��دا  گس��ترده تری 
در واق��ع پ��س از اعتراضات دی 
ماه گذش��ته فضایی در مجلس 
ش��کل گرفت که منجر به عدم 
تصوی��ب الیح��ه بودجه س��ال 
۹۷ ش��د. مجلس می خواس��ت 
این پیام را ب��ه دولت بدهد که 
بای��د بودج��ه را به نف��ع مردم 
تغییر ده��د. مجموعا اعتراضات 
و التهاب��ات ماه گذش��ته در به 
تصویب نرس��یدن الیحه بودجه 

سال ۹۷ بی تأثیر نبود.«

البی های درون صحنی قبل 
از رای گیری

زمزم��ه درون صحن��ی گاه و 
بیگاه می گویند اگر هیأت رئیسه 
نس��بت به الیحه یا طرحی نظر 
مس��اعد نداشته باشد از نفوذش 
اس��تفاده می کند تا آن را از دور 
خارج کند ی��ا بالعکس آن را به 
کرسی بنشاند. بعد از رد کلیات 
الیحه بودج��ه ۹۷ برخی حرف 
و حدیث ها ه��م دور این زمزمه 
قدیمی می چرخ��د، آنچنان که 
علیرض��ا رحیمی نماینده تهران 
در روایت��ش از روز رأی گی��ری 
برای الیحه بودجه به البی های 
اعض��ای هیأت رئیس��ه اش��اره 
می کن��د. البته رحیم��ی این را 
هم اش��اره می کن��د که »ضمن 
صحب��ت ب��ا دکت��ر الریجانی و 
تذکر نسبت به البی های وسیع 
رأی  ب��رای  نمایندگان  برخ��ی 
منفی به کلیات الیحه از موضع 
مثبت ایشان نیز مطلع شدم.« 

رأی سیاسی به  مهم ترین الیحه اقتصادی دولت؟ 

پشت پرده رد کلیات الیحه بودجه ۹۷
دریچه

باز هم تکلیف حذفی ها معلوم نشد
چانه زنی برای یارانه بگیران

با افزوده شدن مبلغ پرداختی برای یارانه های نقدی 
از تعداد حذفی ها کم ش��د و در سال آینده ۵۵ میلیون 
نفر می توانند یارانه بگیرن��د. به عبارتی، چانه زنی برای 
پرداخت بیش��تر در حالی در جریان است که سازوکار 
حذف حداقل ۱۵میلیون نف��ر دیگر در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، بعد از برگشت کلیات الیحه بودجه 
۱۳۹۷ از صحن علنی به کمیسیون تلفیق برای بررسی 
و بازنگ��ری ای��رادات وارد ش��ده از س��وی نمایندگان، 
در تازه تری��ن تصمیم گی��ری درباره تبصره پرحاش��یه 
هدفمندی یارانه ها تغییراتی ایجاد ش��د. در مهم ترین 
بخش س��هم پرداختی به یارانه بگیران در سال آینده از 
2۳ هزار میلیارد تومانی که دولت در الیحه پیشنهاد و 
در دور اول در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود 

به ۳0هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 
کمیس��یون تلفیق در مرحله اول بررسی نظر دولت 
ب��رای پرداخت 2۳ هزار میلیارد تومانی در طول س��ال 
۱۳۹۷ را م��ورد موافقت قرار داده بود و بر این اس��اس 
با توج��ه به این که تاکنون در س��ال ح��دود ۴2 هزار 
میلی��ارد تومان برای یارانه های نقدی پرداخت و حدود 
 ۷۷میلی��ون نفر دریاف��ت می کردند، بای��د نزدیک به

۳۴ میلیون حذف و پرداختی ها به حدود ۴0میلیون نفر 
کاهش پیدا می کرد. به دنبال این مصوبه، تلفیق راهکار 
اصلی برای حذف را چک حساب های بانکی اعام کرد 
و آزمون وس��ع از س��وی دولت را راه��کار دیگر حذف 
یارانه بگیران قرار داد. با این وجود وقتی الیحه در صحن 
علنی مجلس مطرح ش��د نمایندگان مبهم بودن نحوه 
غربالگری یارانه بگیران را از ایرادات اصلی الیحه دانسته 
و تأکید داش��تند که هنوز مش��خص نیست دولت قرار 
است چگونه برای حذف حدود ۳۴ میلیونی اقدام کند. 
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه در دفاعیه خود از 
کلیات الیحه هیچ برنامه ای برای حذف گسترده اعام 
نکرد.  اما برگشت الیحه به کمیسیون تلفیق با باال رفتن 
سهم پرداختی برای یارانه های نقدی از 2۳ هزار میلیارد 
به ۳0 هزار میلیارد توم��ان همراه بود، در این حالت با 
توجه به ۷000 میلیارد افزوده شده دولت در سال آینده 
برای هر ماه ح��دود 2۵00 میلیارد تومان یارانه نقدی 
ک��ه در حال حاضر حدود ۳۵00 میلیارد تومان اس��ت 
پرداخت می کند. بر این اس��اس تعداد یارانه بگیران در 
هر ماه از حدود ۷۷ میلیون نفر فعلی به ۵۵ میلیون نفر 
کاهش پیدا می کند. البته این تعداد در مقایس��ه با ۳۴ 
میلیونی که مدنظر دولت بود تا ۱۵ میلیون نفر افزوده 

شده است. 
در ش��رایطی ب��ا مخالفت ه��ای انجام ش��ده تعداد 
یارانه بگیران نسبت به الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش 
پیدا کرده که باز هم تکلیف حذفی ها که ۱۵ میلیون نفر 
هس��تند مشخص نیست. این در حالی است که برخی 
مقامات دولتی چک حساب های بانکی را تأیید و از آن 
ابراز رضایتمندی می کنند و از سویی دیگر برخی آن را 
وارسی حساب های مردم دانسته و خود را بی میل به این 
موضوع نشان می دهند. از طرفی هم منظور کمیسیون 
تلفیق از آزمون وس��عی که قرار است دولت برگزار کند 

شفاف نیست. 
بر این اس��اس اگر ق��رار بر حذف ۱۵ میلیونی بوده و 
برنامه ای مشخص برای آن وجود دارد، به نظر نمی رسد 
دلیلی برای رایزنی به منظور کاهش حذفی ها و افزایش 
پرداختی ه��ای ۵۵ میلی��ون نفر در س��ال آینده وجود 
داشته باشد، چراکه اگر ابزاری وجود دارد که با آن بتوان 
۱۵ میلیون را شناسایی و حذف کرد به طور حتم امکان 
حذف تعداد باالتری از غیرنیازمندان به یارانه نقدی نیز 
وجود دارد، هرچند که تاکنون هیچ گاه مشخص نشده 
نیازمندان به یارانه نقدی و افرادی که نیازی به دریافت 
آن ندارند براساس کدام مبنا و معیار تعیین و غربالگری 
خواهند ش��د. از سویی دیگر کمیسیون تلفیق و دولت 
کدام معیار را برای حذف ۳۴ میلیونی در نظر گرفته و 
تصویب کردند و راهکار آن را چک حس��اب بانکی قرار 
دادند که بع��د از مخالفت در صحن علنی این معیار را 
تغیی��ر داده و تعداد دریافت کنندگان را به ۵۵ میلیون 

نفر افزایش دادند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد
کلیات بودجه در دستور کار جلسه 

چهارشنبه مجلس
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت 
که کلیات بودجه ۹۷ امروز در دس��تور کار مجلس قرار 

می گیرد. 
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا، گفت: کلیات الیحه 
بودجه کل کش��ور س��ال ۹۷ روز چهارشنبه در دستور 
کار مجل��س خواهد ب��ود. با پایان بررس��ی بودجه ۹۷ 
در کمیس��یون تلفیق و نهایی شدن اصاحات و چاپ 
گزارش کمیس��یون تلفیق، کلیات این الیحه در جلسه 

علنی چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار می گیرد. 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به رد کلیات 
بودجه در جلس��ه روز یکش��نبه، گفت: در جلس��ه روز 
یکشنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات بودجه، پس 
از گزارش س��خنگوی کمیسیون تلفیق و دفاع نماینده 
دولت، ۱0 نماینده در موافقت و ۱0 نماینده در مخالفت 
با کلیات بودجه به ایراد سخن پرداختند، اما در جریان 
بررس��ی کلیات در جلسه چهارش��نبه، سه نماینده در 
مخالفت و س��ه نماین��ده در موافقت با کلیات صحبت 

خواهند کرد. 

اقتصاد کالن

رد الیحه بودجه به روایت یک اقتصاددان
برخورد پوپولیستی با بودجه

یک کارشناس اقتصادی معتقد است کمیسیون تلفیق 
مجلس، برخورد پوپولیستی با الیحه بودجه دولت داشته 

است. 
مه��دی پازوکی در گفت وگو با خبرآناین با اش��اره به 
رد کلیات الیحه بودجه در مجلس گفت: من اعتقاد دارم 
که مجلس برخورد سیاسی با بودجه داشته است؛ چراکه 
در ۷2 س��اعتی که تعیین شده، قرار نیست اتفاق خاصی 
بیفت��د. این نکته حائز اهمیت اس��ت و هم مجلس و هم 
قوه قضاییه و هم کل ملت ایران باید بداند که اقتصاد ایران 
نیاز ب��ه اصاحات اقتصادی دارد. این اصاحات اقتصادی 
ه��ر چه به تأخیر بیفت��د، اقتصاد و جامع��ه ایران هزینه 

بیشتری را متحمل خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مجموعه حکومت 
باید اصاحات اقتصادی را بخواهد. این اصاحات اقتصادی 
شامل اصاح سیستم پولی در نظام بانکی، اصاح سیستم 

مالی در سند بودجه و اصاح سیستم اداری است. 
پازوکی با بیان این که در حال حاضر به ش��دت اقتصاد 
ایران از بی انضباطی مالی رنج می برد، تصریح کرد: من به 
شدت با تغییراتی که بودجه در کمیسیون تلفیق داشته، 
مخالف هستم. کمیسیون تلفیق به دلیل اتفاقاتی که افتاد 
و ناآرامی های اخیر، تصورش��ان این بود که این ناآرامی ها 
به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی اس��ت، یا این که 
قرار اس��ت تعداد یارانه بگیران کم ش��ود. اتفاقا در الیحه 
دولت یارانه به طبقات نیازمند داده شود و جلوی پرداخت 
یاران��ه به طبقات ثروتمند گرفته ش��ود. من فکر می کنم 
کمیسیون تلفیق یک برخورد پوپولیستی با الیحه دولت 
داشت؛ به همین خاطر کشور نیاز به اصاحات اقتصادی 
دارد. اگ��ر این اصاحات اقتصادی امروز اتفاق نیفتد، فردا 

باید با هزینه باالتری انجام شود. 
او ادامه داد: اقتصاد فرمان و دس��تور نمی پذیرد؛ یعنی 
نمی توانید با متغیرهای اقتصادی برخورد تحکمی داشته 
باش��ید. به عنوان مثال، کره جنوبی و کره شمالی در یک 
منطق��ه آب و هوایی با یک فرهنگ و زبان هس��تند، اما 
ام��روز کره جنوبی جزو ۱۵ اقتصاد برتر جهان اس��ت، اما 
کره شمالی جزو ۱۵ اقتصاد عقب مانده جهان است. تفاوت 
آنها در سیستم تصمیم گیری و حکمرانی است. کره جنوبی 
مظهر حکمرانی خوب و در چارچوب منافع ملی اس��ت و 
بیش از 200 میلیارد دالر صادرات صنعتی در جهان دارد 
و باالی هزار و ۵0 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی اش 
است.  وی تصریح کرد: بر این اساس، اقتصاد ایران نیاز به 
برخورد کارشناس��ی و علمی دارد. مگر دولت دیوانه است 
قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد؛ بالطبع دنبال این 
اس��ت که مردم از او راضی باشند، ولی یادتان باشد وقتی 
در اقتصادی نرخ تورم ۱0 درصد است، به این معناست که 
در چهار سال گذشته که قیمت بنزین ثابت مانده، یعنی 

بنزین ۴0 درصد ارزان شده است. 
این کارش��ناس اقتصادی افزود: من با ش��وک درمانی 
در اقتص��اد ایران مخالف هس��تم، چون تبعات بس��یاری 
دارد، ام��ا باید قیمت ها را تدریجی و براس��اس واقعیت ها 
بازنگری کنی��م. اگر این کار را نکنیم، آن زمان مجبوریم 
مثل زم��ان دولت احمدی ن��ژاد ۴00درصد قیمت انرژی 
را افزای��ش دهیم. بر این اس��اس تأکی��د می کنم ما باید 
قیمت ه��ای نس��بی را در اقتصاد حاکم کنی��م.  پازوکی 
ادامه داد: اقتصاد ایران در سال های اخیر خصوصی سازی 
نش��ده اس��ت. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
۱۴درصد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
واقع��ی بوده و 86 درص��د واگذاری ها به خصولتی  ها بوده 
است. در صندوق های بازنشستگی ساالنه ۴0هزار میلیارد 
تومان هزینه های دولت باال رفته اس��ت. یعنی اگر دولت 
در یک ماه پول صندوق های بازنشستگی را ندهد، حقوق 
نمی توانند بدهند. این اجتناب ناپذیر است و هر دولتی سر 
کار بیای��د، باید این کار را انجام دهد.  او با بیان این که در 
بودجه سال آینده اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یافته و 
این نکته مثبتی است که نمایندگان مجلس به آن توجهی 
ندارن��د، گفت: با وجود این که حق��وق کارکنان دولت در 
س��ال آینده افزایش یافته، اما وابستگی به نفت در بودجه 
کاهش یافته است. در حال حاضر سیستم مالیاتی کشور 
یکی از ناکارآمدترین سیس��تم ها است. حدود ۴0 درصد 
فرار مالیات��ی در اقتصاد ایران داریم و در عین حال نیز با 
افزایش نرخ مالیات مخالف هستیم، چون رکود در اقتصاد 
تش��دید می ش��ود، بنابراین راهکار این است که گستره 
مالیاتی را باال ببریم، بنابراین نمایندگان مجلس باید منافع 
مل��ی را در نظر بگیرند.  وی متذکر ش��د: در حال حاضر 
حدود 600 هزار میلی��ارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره 
در کشور وجود دارد. یعنی اگر هیچ پروژه جدیدی شروع 
نکنیم، حداقل 20 س��ال طول می کش��د ک��ه پروژه های 
نیمه کاره تمام ش��ود. این در حالی اس��ت که همین االن 
برخی نمایندگان به دولت فش��ار می آورند که پروژه های 
جدیدی اج��را ش��ود.  پازوکی با بی��ان این که مجموعه 
حکومت بای��د اصاحات اقتص��ادی را بخواهد و بپذیرد، 
گفت: عدم اصاحات می تواند هزینه های بسیاری را برای 
اقتصاد ایران داشته باشد. می شود اقتصاد را کنترل کرد؛ 
منتها اصاحات اقتصادی باید انجام شود. مجلس از دولت 
باید بخواهد که حرف کارشناسی و علمی بزند و مجلس از 
آنها حمایت کند. بر این اساس، می طلبد که نمایندگانی 
نترس و ش��جاع داشته باش��یم.  او در پایان گفت: نسبت 
قیمت بنزین به خودرو یک شاخص است. در کشورهای 
توسعه یافته اگر پول ۱0 هزار لیتر بنزین را پس انداز کنید، 
ب��ا آن می توانید یک خودرو خوب بخرید. یعنی نس��بت 
قیمت بنزین به خودرو یک ۱0هزارم اس��ت. اما در ایران 
این نس��بت یک پنجاه هزارم است. این نشان می دهد که 

این نسبت ها باید در اقتصاد ایران رعایت شود. 
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مع��اون وزیر اقتصاد و رئیس  س��ازمان 
س��رمایه گذاری در همای��ش فرصت های 
سرمایه گذاری ایران و چین اعالم کرد که 
طی چهار سال گذشته حدود 2میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری از طرف 
شرکت های چینی در ایران صورت گرفته  
از  است، درحالی که این س��رمایه گذاری 
سال 75 تا س��ال 92 فقط 11۰ میلیون 

دالر بوده است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، س��ومین 
همایش بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و 
چین روز گذشته با حضور محمد خزاعی 
رئی��س س��ازمان س��رمایه گذاری ایران، 
اسداهلل عسگراوالدی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین، غالمحس��ین شافعی رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران، پانگ س��ن س��فیر 
چین در ایران و جمعی از فعاالن تجاری 

دو کشور در اتاق ایران برگزار شد. 
محمد خزاعی در این همایش از رش��د 
2۰برابری س��رمایه گذاری چین در ایران 
خبر داد و با اش��اره به توس��عه روزافزون 
رواب��ط همه جانب��ه دو کش��ور گفت که 
رواب��ط ای��ران و چین، اهمیت��ی بیش از 

ابعاد اقتصادی دارد. 
او ادامه داد: اولین مس��ئله و سوال این 
اس��ت که اساس��ا ما روابط مان را با چین 
بر چه اساس��ی تنظی��م می کنیم. بعضی 
وقت ها گالیه هایی از س��طح روابط ایران 
و چین ش��نیده می شود. سوال اینجاست 
که آیا باید روابط مان را براساس انتظارات 
و توقع مان تنظیم کنیم و یا واقعیت های 
موجود؟ متاس��فانه مشاهده می کنیم که 
به محض اینکه مشکل کوچک بانکی و یا 
تج��اری در چین و یا ایران پیش می آید، 
برخی شروع به گالیه می کنند. این روش 
می توان��د به رابطه چند هزار س��اله بین 

ایران و چین لطمه بزند. 
و  س��ازمان س��رمایه گذاری  رئیس کل 
کمک های فن��ی و اقتصادی ایران، اضافه 
کرد: واقعیت این اس��ت ک��ه ایران امروز 
یک��ی از بزرگ ترین قدرت ه��ای نظامی، 
سیاس��ی و اقتص��ادی منطقه محس��وب 
می ش��ود و کش��وری اس��ت ک��ه بدون 
حضور آن، معادالت سیاسی منطقه رقم 

نمی خورد. 
خزاعی با اش��اره به اینکه روابط ایران 
و چین چندهزارس��اله است و در فرهنگ 
و اقتصاد دو کشور ریشه دارد، ادامه داد: 
واقعیت دیگر این اس��ت که روابط ایران 
و چی��ن در دوران تحریم نیز خوب بوده 
و م��ا از حمای��ت دولت چی��ن برخوردار 
بوده ایم و در ش��رایط فعل��ی نیز ایران از 
اقتصادی  سیاس��ی،  همکاری های  بهبود 
و سرمایه گذاری در س��طح بین المللی و 

دوجانبه استقبال می کنیم. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد با بی��ان اینکه 
چی��ن ام��روز با چی��ن 15 س��ال پیش، 
کام��ال متفاوت اس��ت، گف��ت: جمهوری 
خلق چین، امس��ال چهلمین سال برنامه 
اصالحات اقتص��ادی خود را می گذراند و 
سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد خود را 

از سال قبل آغاز کرده که رشد اقتصادی 
باالی 6.5درصد را برای س��ال های آینده 

در نظر گرفته است. 
او ادامه داد: در این مسیر، کشور چین 
ایده های بزرگ اقتصادی را نیز در سطح 
جه��ان مطرح کرده که ای��ده »یک راه - 
یک کمربند« از جمله آنهاست و توانسته 

جای خود را باز کند. 
و  س��ازمان س��رمایه گذاری  رئیس کل 
کمک های فنی و اقتصادی ایران، با بیان 
اینکه در این ایده، به واسطه جایگاه مهم 
کش��ورمان در منطقه، ای��ران باید نقش 
قابل توجهی داش��ته باش��د، افزود: بیش 
از 65 کش��ور در مس��یر ای��ده »ی��ک راه 
- یک کمربن��د« در خش��کی و دریا واقع 
ش��ده اند و کش��ور ایران یکی از بهترین 

موقعیت ها را در این مسیر دارد. 
بان��ک  تأس��یس  خزاع��ی همچنی��ن 
زیرساخت آس��یا با س��رمایه اولیه 1۰۰ 
میلی��ارد دالر را از دیگ��ر اقدامات دولت 
چین عنوان کرد که توانس��ته اس��ت در 
رقابت با صن��دوق بین الملل��ی پول قرار 

بگیرد. 
ب��ه گفته او، این بانک فقط بر توس��عه 
کش��ورهای آس��یایی متمرکز می ش��ود 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  مخص��وص  و 
کشورهاس��ت و ایران نی��ز از ابتدا افتخار 
داشته به عنوان عضو موسس این بانک با 

حق رأی باال حضور داشته باشد. 
معاون وزیر امور اقتصاد، ایجاد صندوق 
مرب��وط به ایده »یک راه- یک کمربند« را 
از دیگر اقدامات موثر چین عنوان کرد که 
با سرمایه اولیه 48 میلیارد دالری، برای 
توسعه سرمایه گذاری های این مسیر، که 
پیش بینی می شود بیش از 5۰۰ میلیارد 

دالر باشد، همکاری خواهد کرد. 
خزاعی با اش��اره به اینکه امروزه چین 
به یک قدرت بزرگ تجاری تبدیل ش��ده 

که روابط گس��ترده ای با کل جهان دارد 
و از س��وی دیگر ای��ران نیز قدرت برتری 
در منطقه اس��ت که اتفاقا روابط حسنه و 
دوس��تانه ای با چین دارد. در این شرایط 
با در نظر گرفت��ن فضای عمومی جهان، 
تنظیم روابط، کنترل روابط و تالش برای 
توس��عه روابط توسط هر دو کشور بسیار 
اهمیت دارد و این مسئله به نفع دولت و 

ملت هر دو کشور خواهد بود. 
خزاع��ی چی��ن و ایران را دو ش��ریک 
تاریخ��ی و اس��تراتژیک عن��وان کرد که 
رواب��ط آنها روزبه روز در حال گس��ترش 
است و برخالف آنچه برخی فکر می کنند، 
این روابط هرگز دچار مشکل نشده است. 
فع��ال بیش از 8درص��د منابع انرژی نفت 
و مش��تقات نفت و گاز موردنیاز چین از 

ایران تامین می شود و این در حالی است 
که این کش��ور می تواند مناب��ع موردنیاز 

خود را از کشورهای دیگر تامین کند. 
به گفته خزاعی، س��طح ف��روش نفت 
خام ایران به چین در باالترین س��طح در 
دهه اخیر قرار دارد و به قیمت روز، ایران 
س��االنه بیش از 11 میلیارد دالر نفت به 

چین صادر می کند. 
او ادام��ه داد: مجموع تج��ارت ایران و 
چین در س��ال 2۰17 ح��دود 22درصد 
نسبت به س��ال قبل افزایش داشته و در 
حوزه س��رمایه گذاری نی��ز اولین قرارداد 
بزرگ مالی با این کش��ور به امضا رسیده 

است. 
خزاعی با اش��اره به قرارداد 1۰ میلیارد 
دالری می��ان ایران و یک موسس��ه مالی 
چینی، گفت: این غیر از سایر توافق های 
اقتصادی بین دو کشور است که براساس 
آن ح��دود 11 میلی��ارد دالر پ��روژه در 
ای��ران برای تامی��ن مالی به موسس��ات 
مالی چینی معرفی ش��ده و آماده شروع 

همکاری است. 
ب��ه گفت��ه وی، از اواخ��ر س��ال 92 تا 
در ح��وزه س��رمایه گذاری  دی م��اه 96 
مس��تقیم خارجی، ارزش سرمایه گذاری 
مس��تقیم ش��رکت های چین��ی در ایران 
ح��دود 2.۳ میلیارد دالر بوده درحالی که 
ش��رکت های  مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
چینی از س��ال 1۳75 ت��ا 92 فقط 11۰ 

میلیون دالر بوده است. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد با بی��ان اینکه 
طبیعی اس��ت در این ش��رایط برخی از 
کش��ورهای جه��ان و منطق��ه از روابط 
حسنه ایران و چین راضی نباشند، گفت: 
بنابراین هم ما و ه��م چینی ها، در کلیه 
س��طوح از دولت ه��ا گرفته ت��ا بانک ها و 
باید  بخش خصوص��ی  اقتص��ادی  فعاالن 
مراقبت کنیم که به این روابط خدشه ای 

وارد نشود. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به 
انتقاده��ای صورت گرفت��ه به بخش��نامه 
نظ��ام  س��ازمان  درخص��وص  اخی��رش 
مهندسی ساختمان گفت: این سازمان ها 
در سال گذشته یک هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان گردش مالی داشتند که بخشی از 
آن را در بانک ها س��پرده گذاری کردند و 
از این سپرده گذاری 172 میلیارد تومان 

سود می گرفتند. 
به گزارش تس��نیم، عباس آخوندی در 
این ب��اره ادامه داد: این س��ازمان ها باید 
78۰ میلیارد تومان به مهندسان پرداخت 
می کردند درحالی که 7۳4میلیارد تومان 

در حساب آنها باقی مانده بود. 
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: س��ازمان 
نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی 
از م��ردم پول می گرف��ت درحالی که این 
س��ازمان، س��ازمانی مردم نهاد اس��ت و 
درآمدهای��ش باید از حق عضویت اعضا و 

کمک های دولت تامین شود. 
او اضافه کرد: این بخش��نامه که با لغو 

بخشنامه 1۳سال پیش وزیر وقت صورت 
گرفت، به نفع مهندسان مالکان و به نفع 

عموم جامعه است. 
آخوندی با اش��اره به صدور بخش��نامه 
موس��وم به تعارض منافع ک��ه از ابتدای 
س��ال 97 اجرایی می شود گفت: براساس 
این بخشنامه مهندسان 9 دستگاه دولتی 
ت��ا زمان خدمت در این دس��تگاه ها حق 
را  بخش خصوص��ی  در  خدم��ات  ارائ��ه 
نخواهند داش��ت.  وزیر راه و شهرس��ازی 
با اشاره به تالش های این وزارتخانه برای 
رونق بازار مس��کن ادام��ه داد: ۳۳۰هزار 
س��پرده گذار به عن��وان متقاضیان واقعی 
مس��کن برای استفاده از تسهیالت خرید 

مسکن ثبت نام کرده اند. 
آخون��دی گف��ت: ب��ه اعتقاد بیش��تر 
کارشناس��ان بازار مس��کن، ب��ا توجه به 
وج��ود 2 و نی��م میلیون خان��ه خالی در 
ش��هرها که 2 میلیون آن به عنوان خانه 
دوم اس��ت تامدت ها عرضه مازاد در بازار 

مسکن وجود دارد. 

وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای اخیر از بخشنامه سازمان نظام مهندسی 
پاسخ داد

روایت آخوندی از تخلف ۷۰۰ میلیاردی 
سازمان نظام مهندسی

معاون وزیر اقتصاد در سومین همایش فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین اعالم کرد

رشد 20 برابری سرمایه گذاری چین در ایران
یادداشت

نظارت یا دخالت؟ 

استقرار و نظارت دفاتر گمرک در مناطق آزاد تجاری در 
مبادی ورودی و خروجی در دنیا یک رویه معمول اس��ت. 
به ط��ور کلی گمرکات نظارت ش��ان را هنگام ثبت و خروج 
کاال در مناط��ق آزاد اعم��ال می کنند و لزوم ایجاد مناطق 
آزاد جدید در کش��ورمان با ش��رط نظ��ارت گمرک اتفاق 
جدیدی نیس��ت که تصور کنیم در دنیا رخ نداده و اکنون 
در ایران انجام می ش��ود. نکته مهم اما در کشور ما تعریف 
نظارت گمرک در مناطق آزاد و محدوده اختیارات گمرک 
در این زمینه اس��ت که هم می تواند کمک کننده باش��د و 
ه��م بازدارنده. باید دید اختیارات گم��رک برای نظارت بر 
تجارت در مناطق آزاد تجاری تا چه اندازه اس��ت؟ گمرک 
می خواه��د در چه اموری دخالت کند ی��ا صرف حضور و 
نظارت آن مطرح اس��ت؟ اگر صرف نظارت گمرک را اصل 
در نظر بگیریم، ش��رط حض��ور آن در مناطق آزاد تجاری 
نه تنها مفید بلکه ضروری است و اما اگر از دخالت گمرک 
در رویه های تجاری در مناطق آزاد بگوییم، بدون تردید با 
فلسفه شکل گیری این مناطق در تضاد قرار گرفته ایم و این 
مس��ئله قطعا یک امتیاز منفی برای مناطق آزاد کشورمان 
خواه��د بود.  تعرفه ه��ای واردات کاال در ایران غیرمنطقی 
است. ابزارهای گوناگونی برای ورود کاال و دور زدن قانون و 
پرداخت نکردن عوارض وجود دارد. یکی از این ابزارها قاچاق 
و ورود کاال از مبادی غیررسمی است، و یکی دیگر می تواند 
سوءاستفاده از شرایط تجاری در مناطق آزاد باشد. متاسفانه 
در سال های گذشته شاهد این بودیم که این مناطق نه تنها 
بیشتر به درگاهی برای واردات تبدیل شده اند بلکه با خالف 
اظهاری یا سوءاستفاده از ظرفیت های قانونی کاالهایی که از 
گمرکات رسمی امکان واردات آن وجود نداشته هم به ایران 
وارد شده است. این مسئله باعث شده رویه های تجاری در 
مناطق آزاد به دغدغه مس��ئوالن کشور تبدیل شود و آثار 
منفی آن هم در تولید کشور مشهود باشد. با توجه به این 
از نظر من اصرار مجلس شورای اسالمی به نظارت گمرک 
در مناطق آزاد تجاری مسئله نیست و باید در زمینه خروج 
کاال از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ارزیابی، راستی آزمایی 
و بررس��ی کاال به مثابه دیگر مبادی رسمی انجام شود. از 
این نظر باید تفاوتی بین گمرکات سرزمین اصلی با مناطق 
آزاد وجود داشته باشد، اما در بحث ورود کاال به مناطق آزاد 
نباید سختگیری کرد چراکه هر محدودیتی در این بخش 

این مناطق را از ماهیت اصلی اش دور می کند. 
منبع: اتاق تهران 

فناوری

سرمایه گذاری  کالن غول های فناوری روی 
هوش مصنوعی
نبرد مغزها

اکونومیست در گزارشی به نبرد میان هوش مصنوعی 
و ه��وش انس��انی پرداخت��ه و آورده اس��ت که هوش 
مصنوعی یکی از مباحث داغ و قابل بحث این روزها در 
دنیای تکنولوژی است و غول های فناوری سرمایه گذاری  
کالنی روی هوش مصنوعی کرده اند، اما به نظر می رسد 
تنها با همکاری و مش��ارکت می توانند انقالبی با هوش 

مصنوعی به پا کنند. 
در این گزارش به نقل از آینده  نگر می خوانیم: رقابت 
میان هوش مصنوعی و هوش انس��ان ها به مس��ئله ای 
جالب توجه در دنیای امروز تبدیل ش��ده؛ آنقدر جالب 
که هم در هالیوود به آن می پردازند، هم در روزنامه ها و 
هم در کتاب ها. آنها که نسبت به قضیه بدبین هستند 
مدام هش��دار می دهند که هوش مصنوعی بازار کار را 
راکد می کند و ش��غل را از دس��ت انس��ان ها می رباید. 
برخی نیز ادعا می کنند هوش مصنوعی می تواند سرآغاز 
جنگ های بزرگ باش��د، اما این پیشگویی ها مربوط به 
آینده ه��ای خیلی دور اس��ت. رقابتی که امروز ش��اهد 
آن هس��تیم میان انسان ها و ماش��ین ها نیست؛ رقابت 
حقیقی امروز میان غول های فناوری جهان اس��ت که 
تالش می کنند تسلط خود را بر هوش مصنوعی به رخ 

جهانیان بکشند. 
ای��ن س��وی عل��م کامپیوت��ر ب��ه خاط��ر داده های 
دیجیتالی، قدرت کامپیوتری و الگوریتم های درخشان 
و هیجان انگی��ز مورد توجه قرار می گی��رد. بزرگ ترین 
شرکت های حوزه فناوری در غرب نظیر شرکت آلفابت 
)شرکت مادر گوگل(، آمازون، اپل، فیس بوک، آی بی ام 
و مایکروس��افت تم��ام تالش خودش��ان را می کنند تا 
توانایی ه��ا و ظرفیت های خود را در هوش مصنوعی به 
اوج برس��انند؛ آنها با س��رمایه گذاری های کالن در این 
بخش تالش می کنند توانایی خود را در هوش مصنوعی 
افزای��ش بدهند. همی��ن اتفاق در چین نی��ز در حال 
رخ دادن اس��ت. جدا کردن سرمایه ای که شرکت ها در 
بخش هوش مصنوعی صرف کرده اند از س��ایر بخش ها 
تقریبا غیرممکن اس��ت اما بررسی ها نشان می دهد در 
س��ال 2۰17 شرکت ها در سرتاسر جهان 21.۳میلیارد 
دالر ص��رف این ماجراهای مرب��وط به هوش مصنوعی 
کرده اند. این رقم 26برابر هزینه ای اس��ت که شرکت ها 

در سال 2۰15 صرف این امور کرده  بودند. 
یادگیری ماشینی یکی از شاخه های هوش مصنوعی 
اس��ت که به این شرکت ها مربوط می شود. کامپیوترها 
یاد می گیرند خودشان به صورت برنامه ریزی شده کارها 
را پی��ش ببرند یا خیلی از پیش بینی ها را انجام بدهند. 
امروز این فن در تمامی بخش های صنعت فناوری مورد 
استفاده قرار می گیرد. برخی در بخش تولید کاال از آن 
بهره می گیرد و برخی نی��ز در تولید خودروهای بدون 
راننده به دنبال بهره گیری از آن هستند. هوش مصنوعی 

قرار است انقالبی دگرگون کننده به پا کند. 
یک��ی از راه ها برای درک می��زان اثرگذاری احتمالی 
هوش مصنوعی این اس��ت که ب��ه داده ها نگاه کنید. از 
ده��ه 8۰ میالدی تاکنون بدون هی��چ هزینه زیادی و 
به راحتی می توان حجم انبوه��ی از اطالعات را ذخیره 
کرد. همین داده ها بودند که نسل نخست نرم افزارها را 
شکل دادند و حاال هوش مصنوعی به وسیله ای پاسخگو 
و پیشگو تبدیل شده  است. گاهی یک اپلیکیشن ساده 
کاری را انجام می دهد که انسان ها در گذشته باید زمان 

زیادی صرف آن می کردند. 
حاال ب��ا روی کار آم��دن کامپیوترهای ش��خصی و 
تلفن های همراه، ه��وش مصنوعی این ظرفیت را پیدا 
کرده تا دنیای غول های فن��اوری را نیز دگرگون کند. 
در واق��ع به آنها کمک می کند عملکردهای فعلی خود 
را ارتقا ببخش��ند. البته نوعی احساس تهدید نیز در آن 
وجود دارد. هر شرکت فناوری باید خودش را در معرض 
ه��وش مصنوعی قرار بدهد و ب��ه نوعی آن را در کانون 

ماجرا ببیند. 
جنگ غول های فناوری

احساس رقابت در میان شرکت های فناوری باعث 
شده بیش از گذشته به پدیده هوش مصنوعی توجه 
داشته  باشند. ش��رکت های فناوری چینی نظیر بیدو 
و علی بابا نیز س��عی دارن��د از قافله عقب نمانند و به 
همین خاطر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری های 
کالنی کرده اند. شرکت آلفابت بیش از سایر شرکت ها 
در این بخش س��رمایه گذاری کرده  است. به هر حال 
این تازه آغاز راه است و رقابت هنوز در ابتدای راهش 
اس��ت. در چند سال آینده شاهد نبرد مغزها و جنگ 

میان غول های فناوری خواهیم بود. 
نظ��ام ه��وش مصنوع��ی ای��ن روزها بس��یار مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما جالب اینجاست که با همه 
خوبی هایش می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. یعنی 
کس��انی  که از هوش مصنوعی اس��تفاده می کنند اگر 
ش��یوه درس��ت اس��تفاده کردن از آن را ندانند بدون 
تردی��د فاجعه به بار می آورند. به این ترتیب هنوز هم 
هوش انس��انی حرف اول را می زند. برای اس��تفاده از 
هوش مصنوعی همیش��ه به هوش انس��انی نیاز است 
تا بتواند جل��وی فاجعه آفرین��ی آن را بگیرد. در این 
ش��رایط اگر ش��رکت های فناوری درهای خود را باز 
بگذارن��د و با یکدیگ��ر همکاری کنن��د می توانند به 
کم��ک هوش مصنوعی دنیایی متفاوت و جذاب خلق 
کنند. ش��اید بیش از ش��رکت های فناوری، شرایط به 
خوره های فناوری بستگی داشته  باشد که باید تکلیف 
خ��ود را در این بازار مش��خص کنن��د و بدانند قصد 
رقابت دارن��د یا همکاری. اگر همکاری کنند، انقالبی 

به کمک هوش مصنوعی در دنیا به پا خواهد شد. 

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



بانک مرکزی تعداد مجوزهای 
فعالیت تعاونی های اعتباری را از 
۲۶۳ به ۲۵۵ تعاونی کاهش داد 
ک��ه بر همین اس��اس ۸ تعاونی 

اعتبار لغو مجوز شده است. 
ب��ه گ��زارش ایبنا، براس��اس 
س��ایت  به روزرس��انی  آخری��ن 
بان��ک مرک��زی، در حال حاضر 
مجوز  اعتب��اری  تعاون��ی   ۲۵۵
فعالی��ت در اقتص��اد کش��ور را 
دارند این در حالی است که این 
تعداد در مردادماه امس��ال ۲۶۳ 
تعاونی اعتب��اری برای کارکنان 
و کارگران نهادها، دس��تگاه ها و 
وزارتخانه ها دارای مجوز فعالیت 

بوده است. 
ش��رکت های  خدمات  البت��ه 
تعاون��ی اعتبار گروه ش��غلی که 
مرک��زی  بان��ک  مج��وز  دارای 
هس��تند صرفاً مح��دود به اعضا 
ب��وده و برای عم��وم مردم قابل 
تعاونی های  نیس��ت.  اس��تفاده 
اعتب��ار کارکن��ان با س��ه هدف 
مش��ارکت،  تحکیم  و  »تروی��ج 
عمومی«،  تع��اون  و  هم��کاری 
مش��ترک  نیازه��ای  »تامی��ن 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
تحق��ق  ب��ه  کم��ک  و  اعض��ا 
عدال��ت اجتماع��ی« و »تامین 
نیازمندی های اعتباری و رفاهی 
اعض��ا از جمل��ه کم��ک هزینه 
درمانی و وام مسکن« می توانند 
از بانک مرک��زی مجوز فعالیت 

بگیرند. 

تعاونی ه��ای  اصل��ی  ارکان 
اعتب��اری را مجم��ع عموم��ی، 
هیأت مدیره و بازرس/ بازرس��ان 
تش��کیل می دهند. هیأت مدیره 
مکل��ف اس��ت جه��ت مدیریت 
تعاون��ی و اج��رای تصمیم��ات 
و هیأت مدیره  مجامع عموم��ی 
از  را  ش��رایطی  واج��د  ف��رد 
بین اعض��ا یا از خ��ارج تعاونی 
ب��رای مدت دو س��ال به عنوان 
مدیرعام��ل تعاونی انتخاب کند 
که زیر نظ��ر هیأت مدیره انجام 
وظیفه کند. وظایف و اختیارات 
و حق��وق و مزای��ای مدیرعامل 
طب��ق آیین نام��ه ای خواهد بود 
که بنا به پیش��نهاد هیأت مدیره 
به تصویب مجمع عمومی عادی 

خواهد رسید. 
س��ازمان ها،  وزارتخانه ه��ا، 
ش��رکت های دولتی و وابسته به 
دول��ت و تحت پوش��ش دولت، 
شوراهای  شهرداری ها،  بانک ها، 
بنی��اد  کش��وری،  اس��امی 
مس��تضعفان و س��ایر نهادهای 
وام  راه  از  می توانن��د  عموم��ی 
بدون به��ره یا هر راه مش��روع 
دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، 
مزارعه، مس��اقات، اجاره، اجاره 
به ش��رط تملیک، بیع ش��رط، 
فروش اقس��اطی و صل��ح اقدام 
ب��ه کمک در تأمی��ن یا افزایش 
س��رمایه ش��رکت های تعاون��ی 

کنند، بدون آنکه عضو باشند. 
اعتبار  تعاون��ی  ش��رکت های 

کارکنان می توانند انواع حساب 
سپرده های مختلف و اعطای وام 
و تسهیات اعتباری را با دریافت 
کارم��زد در چارچ��وب مقررات 
موضوعه و آیین نامه های مصوب 
مجم��ع عمومی منحص��را برای 
اعض��ای خود با رعای��ت قوانین 
مصوبات ش��ورای پول و اعتبار 
)قان��ون عملیات بانکی بدون ربا 
و مقررات مرتبط با آن( باز کرده 

و پرداخت کنند. 
 »اخ��ذ وام قرض الحس��نه و 
تس��هیات اعتب��اری از بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری مجاز«، 
»اخ��ذ کمک و هدای��ای نقدی 
و غیرنقدی از دولت، اش��خاص 
حقیق��ی یا حقوق��ی«، »تودیع 
وجوه به حساب سپرده بلندمدت 
و کوتاه م��دت ن��زد بانک ه��ا و 
مج��از«،  اعتب��اری  موسس��ات 
اعتباری  »انجام س��ایر خدمات 
برای اعض��ا در حدود امکانات و 
در چارچوب مقررات« و »خرید 
اعتبار  تعاون��ی  اتحادیه  س��هام 
مربوط و خرید اوراق مش��ارکت 
دولتی یا تضمین ش��ده توسط 
دول��ت در چارچ��وب مدیریت 
نقدینگ��ی ش��رکت« از جمل��ه 
تعاونی های  فعالیت ه��ای  دیگر 

اعتبار کارکنان است. 
البت��ه باید توجه داش��ت که 
مکان استقرار و فعالیت شرکت 
یا  کارمن��دی  اعتب��ار  تعاون��ی 
کارگری تنه��ا در داخل فضای 

اداری س��ازمان ذی ربط محدود 
و  اس��تقرار  ح��ق  و  می ش��ود 
فعالیت در خارج از فضای اداری 
س��ازمان بدون کس��ب مجوز از 

بانک مرکزی را ندارد. 
تعاونی ه��ای  اساس��نامه  در 
اعتب��اری آم��ده اس��ت تعداد 
س��هام اعض��ا برابر اس��ت مگر 
اینک��ه مجمع عموم��ی عادی 
تصوی��ب کن��د که بعض��ی از 
خریداری  بیشتری  سهم  اعضا 
کنن��د؛ در ه��ر ح��ال حداکثر 
س��هم خریداری هر عضو نباید 
از 10درصد کل س��هام تجاوز 
کند. همچنین سهام تعاونی با 
نام و غیرقابل تقس��یم است و 
انتقال آن  به اعضا یا متقاضیان 
ش��رایط جدید  واجد  عضویت 
مجاز  هیأت مدیره  موافق��ت  با 

است. 
در بخش دیگری از اساسنامه 
تصریح  اعتب��اری  تعاونی ه��ای 
شده اس��ت که ظرف مدت یک 
س��ال از تاریخ ثبت ی��ا افزایش 
سرمایه، حسب مورد به هر یک 
از س��هامداران به میزان سهامی 
که خریداری کرده اند ورقه سهم 

صادر و تحویل خواهد شد. 

نحوه تقسیم سود
تعاونی ه��ای  خال��ص  س��ود 
اعتباری کارکن��ان در پایان هر 
س��ال مالی براس��اس اساسنامه 
آنها به نحوی تقس��یم می شود 

ک��ه از حداقل ۵ درص��د به باال 
با تصویب مجمع عمومی عادی، 
به عن��وان ذخیره قانونی منظور 

 شود. 
همچنی��ن حداکث��ر ۵ درصد 
عن��وان  ب��ه  خال��ص  س��ود  از 
اندوخته احتیاطی به پیش��نهاد 
مجمع  تصویب  و  هیأت مدی��ره 
عمومی عادی به حساب مربوطه 
منظور می ش��ود و نحوه مصرف 
آن ب��ا تصویب مجم��ع عمومی 
ع��ادی اس��ت. ذخی��ره قانونی 
ت��ا زمانی که مبل��غ کل ذخیره 
حاص��ل از درآمدهای مذکور به 
میزان یک چهارم معدل سرمایه 
سه س��ال اخیر تعاونی نرسیده 

باشد، الزامی است. 
تعاون��ی می تواند ب��ا تصویب 
مجمع عمومی عادی تا حداکثر 
یک دوم ذخیره قانونی را جهت 
افزایش سرمایه خود به کار برد 
اما اس��تفاده دوباره از باقیمانده 
آن جهت افزایش سرمایه مجاز 
نیست. از س��وی دیگر 4 درصد 
از سود خالص تعاونی های اعتبار 
بای��د به عن��وان حق تع��اون و 
آموزش به صندوق تعاون واریز 
ش��ود. در اساسنامه شرکت های 
تعاونی اعتبار آمده که درصدی 
از س��ود جهت پاداش به اعضا، 
کارکنان، مدیران و بازرس��ان به 
پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب 
تخصیص  عادی  عمومی  مجمع 

داده می شود. 

بانک مرکزی مجوز فعالیت تعاونی های اعتباری را کاهش داد

لغو مجوز ۸ تعاونی اعتباری مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد اعالم کرد
کارنامه بانک پاسارگاد در حوزه 

اقتصاد مقاومتی
بانک پاسارگاد در راستای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، 
افزایش تولید و اشتغال در طرح های قابل توجه و تأثیرگذار 
بی ش��ماری، در عرصه اقتصادی کشور، س��رمایه گذاری و 
مشارکت کرده  است.  به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، 
خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدی��ر روابط عمومی 
ای��ن بانک با بیان این مطلب گفت: بانک پاس��ارگاد، ضمن 
امانت داری و پاسداری از سرمایه سپرده گذاران و سهامداران 
خود، با مش��ارکت در طرح های مختلف تولیدی، زیربنایی، 
معدنی، پتروش��یمی و... گام های اساسی در راه پیشرفت و 
اعتای اقتصاد کشور برداشته  است. عاوه بر این، طرح های 
فوق منجر به افزایش چشمگیری در میزان اشتغال جوانان 
در بخش های مختلف کشور شده  است.  وی ادامه داد: طرح 
انتقال خط لوله گاز به عراق )با ظرفیت تولید 4 میلیون متر 
مکعب روزانه گاز(، احداث پاالیشگاه تولید قیر و محصوالت 
س��بک نفتی )با ظرفیت تولید یک میلیون و 1۶7هزار تن 
قی��ر و 4میلیون و۶۶7هزار بش��که نفت(، اح��داث مخازن 
ذخی��ره نفت و میعانات گازی )ب��ا ظرفیت تولید ۶میلیون 
و۶00هزار بش��که نف��ت و میعانات گازی در س��ال(، طرح 
پاالیشگاه میعانات گازی )با ظرفیت تولید 17۵0بشکه نفتا، 
نفت س��فید، نفت گاز و. . . در س��ال(، طرح فرآوری ذغال 
)با ظرفیت ۵0۵هزار تن در سال با استخراج زغال سنگ(، 
طرح دکل حفاری و ارائه خدمات حفاری، طرح تولید مس 
کات��دی )با ظرفیت تولید ۵0 هزار تن مس کاتدی( و طرح 
تولید محصوالت آهن��ی )با ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن 
گندله در س��ال( برخی از این طرح ها و پروژه ها هس��تند. 
وی در ادام��ه به س��ایر ای��ن طرح ها اش��اره و تصریح کرد: 
طرح تولید ش��مش بیلت فوالد س��اده کربنی و کم آلیاژی، 
ش��مش بلوم فوالد س��اده کربنی و کم آلیاژی، طرح تولید 
ف��والد و نیروگاه تولید برق )ب��ا ظرفیت تولید 1.۵ میلیون 
تن فوالد در سال و 4۵0 مگاوات برق(، ساخت و راه اندازی 
مجتمع پتروش��یمی کرمان، طرح نیروگاه های تولید برق، 
فاز دوم احداث پاالیش��گاه نفت سنگین، طرح های احداث 
کارخانه های تولید کنس��انتره، کارخان��ه احیای فوالد بوتیا 
)با ظرفیت تولید 1.۵ میلیون تن ش��مش فوالد در سال(، 
طرح تصفیه و انتقال آب از دریای عمان به اس��تان کرمان 
و هرمزگان، طرح احداث کارخانه تولید آنزیم های صنعتی، 
طرح تولید متانول و اولفین ها از گاز طبیعی، طرح توسعه در 
زمینه تولید ورق گرم نورد عریض، طرح احداث پاالیش��گاه 
بندر جاسک، احداث دو نیروگاه مقیاس کوچک ۲۵ مگاوات 
آمل و بابل، احداث نیروگاه مقیاس کوچک ۲۵ گلس��تان، 
توس��عه تولید ورق گرم نورد نیمه عریض و معمولی و طرح 
NGL خارک )شیرین سازی و تفکیک گازهای همراه نفت 
خام( نمونه دیگری از این طرح ها هستند.  او در پایان ضمن 
اعام مجدد آمادگی بانک پاسارگاد در راستای افزایش تولید 
و اشتغال خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد اعتقاد دارد در کنار 
ارائه خدمات بانکی با کیفیت شایسته به مشتریان خود، باید 
به مسئولیت اقتصادی خود به عنوان یکی از محورهای مهم 
مسئولیت  اجتماعی در هر سازمانی توجه ویژه داشته  باشد. 
بی ش��ک راه اندازی طرح های تولیدی که منجر به افزایش 
اش��تغال جوانان در جامعه می شود، نه تنها از بعد اقتصادی، 
بلکه از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز به نفع کشور خواهد بود. 

بانک مرکزی اعالم کرد
مقررات جدید مبادالت پولی بین بانکی

بانک مرک��زی به منظور اعمال کنت��رل دقیق تر بر 
مبادالت پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات 
الزم برای رهگی��ری تراکنش ها، جلوگی��ری از انجام 
انتقاالت مشکوک به کاهبرداری و پولشویی و از میان 
برداشتن زمینه سوء استفاده از زیرساخت های پرداخت 
و تس��ویه برای فعالیت های س��وداگرانه، تغییراتی در 
س��امانه های بین بانکی اعمال کرد.  به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، این تغییرات به این شرح است: 

1 انتقاالت س��امانه »پایا« برای دستور پرداخت های 
مشتریان صرفاً یک بار در روز و در روزهای غیرتعطیل 
رس��می و در س��یکل س��اعت 1۵:4۵ پردازش و برای 

اعمال نتیجه به بانک های مقصد ارسال می شود. 
۲- ارس��ال دس��تور پرداخت در »پایا« و »ساتنا« با 

تاریخ مؤثر روز تعطیل رسمی ممنوع است. 
۳- انتقاالت سامانه »پایا« برای تسویه تراکنش های 
کارتی »شاپرک« به صورت تجمیع مبالغ تراکنش های 

روز قبل برای هر »شبا« صورت می پذیرد. 
4- در روزهای غیرتعطیل رس��می، انتقاالت سامانه 
»پایا« برای تس��ویه تراکنش های کارتی »ش��اپرک« 
مرب��وط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در س��یکل 
ساعت ۳:4۵ بامداد پردازش و برای بانک های پذیرنده 
ارس��ال می گردد. ضمناً ریز تراکنش ه��ای پایانه های 
فروش »ش��اپرک« در س��اعت ۵:00 بامداد در اختیار 

بانک های پذیرنده قرار می گیرد. 
۵- در روزهای تعطیل رسمی، انتقاالت سامانه »پایا« 
برای تس��ویه تراکنش های کارتی »ش��اپرک« مربوط به 
روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 1۵:4۵ 
پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می گردد. ضمناً 
ریز تراکنش های پایانه های فروش »شاپرک« در ساعت 

17:00 در اختیار بانک های پذیرنده قرار می گیرد. 
۶- کارسازی دس��تور پرداخت مشتری به مشتری 
»ساتنا« در بانک مقصد، صرف نظر از زمان دریافت آن 
از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ 
مؤثر دستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور 

پرداخت در این سامانه به صورت »همان روز« است. 
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بانک نامه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد
پرداخت یارانه 4۵هزار و ۵۰۰ 
تومانی به ۷۶ میلیون ایرانی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��امی گفت طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، 
دس��ت دولت برای پرداخت یاران��ه 4۵ هزار و ۵00 

تومانی به 7۶ میلیون ایرانی در سال ۹7 باز است. 
حمیدرض��ا حاجی بابای��ی در گفت وگو با ایس��نا با 
اشاره به اصاحات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق، 
گفت: بعضی اش��کاالت اصاح شد که یک نمونه آن 
جدول ش��ماره 14 مربوط به هدفمندی است. بر این 
اس��اس درآمد هدفمندی یارانه ها 10۲ هزار میلیارد 
توم��ان تعیین و مقرر ش��د یارانه همانند س��ال ۹۶ 

پرداخته شود. 
وی با بی��ان اینکه راهبردی برای ح��ذف یارانه ها 
وج��ود ن��دارد، بیان کرد: ب��ر اس��اس مصوبه جدید 
کمیس��یون تلفیق، ۳0 ه��زار میلی��ارد تومان برای 
پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده که این رقم 
تا 41 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است. اگر این 
رقم را تقسیم بر 4۵ هزار و ۵00 و ضرب در 1۲ ماه 
س��ال کنیم، 7۶ میلیون نف��ر را در بر خواهد گرفت. 
اگر هم دولت اف��راد پردرآمدی را پیدا کرد می تواند 

یارانه آنه��ا را پرداخت نکند. ای��ن موضوع در قانون 
پیش بینی ش��ده است اما اینکه بخواهیم به یک عده 
یارانه بدهیم و بگوییم سایر متقاضیان دریافت یارانه 
باید ثبت نام و اثبات کنند که مستحق دریافت یارانه 

هستند روشی است که ما آن را قبول نداریم. 
حاج��ی بابای��ی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه درآمدهای 
هدفمندی یارانه ها باید به حس��اب خزانه واریز شود، 
گفت: طبق مصوبه کمیس��یون تلفیق، دس��ت دولت 
ب��رای پرداخت یارانه ب��ه 7۶ میلیون نفر با مبلغ 4۵ 
هزار و ۵00 تومان باز اس��ت. همچنین برای کمیته 
امداد و بهزیستی 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که طبق فرمول برنامه ششم پرداخت 

می شود. 
وی اضافه کرد: کمیس��یون تلفیق اصاحاتی را در 
بودجه اعمال کرده اما این اصاحات کلی و اساس��ی 
نبوده اس��ت. س��قف اوراق مش��ارکت کاهش یافته، 
هدفمندی اصاح ش��ده اما هنوز نمایندگان ایراداتی 
ب��ه بودج��ه دارن��د و رای آوری آن در جلس��ه فردا 
)چهارشنبه( بس��تگی به دفاع و اظهارات نمایندگان 

مخالف و موافق دارد. 
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی در پایان درباره 
موضع این فراکس��یون نسبت به بودجه، گفت: ما در 
جلس��ه روز یکش��نبه هم به ش��کل فراکسیونی رأی 
ندادی��م البته بودجه را در جلس��ات متعدد بررس��ی 
کردی��م و جمع بندی م��ان این بود ک��ه رأی اعضای 
فراکس��یون آتش به اختیار باشد. در مورد اصاحات 
جدید هم فراکس��یون باید تشکیل جلسه دهد و بعد 

جمع بندی ما در این باره اعام خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۵۶۵دالر آمریکا

۵.7۵۳یورو اروپا

۶.۶۸۳پوند انگلیس

1.۲۸۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۲4.۸00مثقال طا

144.۲40هر گرم طای 1۸ عیار

1.44۹.000سکه بهار آزادی

1.4۸0.۵00سکه طرح جدید

7۲۹.000نیم سکه

4۳4.000ربع سکه

۲۸۹.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی 
از حل مش��کل مس��دودی حساب های 
ایرانی��ان در چی��ن خب��ر داد و برنام��ه 
بانک مرکزی در قبال ام��ارات را یافتن 
»بازارهای جایگزین« در زمینه مراودات 
بانک��ی و پول��ی در ح��وزه خلیج فارس 

دانست. 
حس��ین یعقوبی در گفت وگ��و با ایرنا 
گف��ت: گش��ایش مج��دد حس��اب های 
ایرانی��ان در چی��ن نتیج��ه رایزنی های 
فشرده مسئوالن بانک مرکزی و مقامات 
سیاس��ی با طرف های چینی بود و حتی 
هفته گذش��ته نیز هیات��ی از این بانک 
برای پیگیری های نهایی به چین س��فر 

کرد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه اکن��ون بانک های 
چینی خدمات خاصی را نیز به مشتریان 
ایرانی خ��ود ارائه می کنن��د، افزود: کار 
گشایش مجدد حس��اب های ایرانیان از 
هفته گذشته در چین آغاز شده است و 
بانک ه��ای چینی به محض احزار هویت 
صاحبان حساب رفع مسدودی می کنند. 

یعقوب��ی درباره علت مس��دود ش��دن 
حس��اب های ایرانیان توضی��ح داد: این 
کار به دلیل فشارهایی بود که طرف های 
آمریکای��ی ب��ه بانک های چین��ی برای 
انجام احراز هویت مش��تریان خود وارد 
کرده بودند و در نتیجه آن حس��اب های 
بس��یاری از ایرانیان اعم از دانش��جویان 
و فعاالن تج��اری در برخی از بانک های 

چینی مسدود شده بود. 
ای��ن مس��ئول در بانک مرک��زی اظهار 
داش��ت: ب��رای رف��ع این مش��کل ضمن 
رایزنی های مس��ئوالن بانک مرکزی و نیز 
مقامات سیاس��ی، صاحبان حساب ها نیز 
اطاعات و مستندات مورد نیاز برای احراز 

هویت را به بانک های چینی ارائه کردند. 

برنامه جایگزینی برای امارات 
مدی��رکل امور بین الملل بانک مرکزی 
درباره محدودیت های پیش آمده درباره 
حس��اب های تجار ایران��ی در امارات که 
در ماه های گذش��ته روی داد نیز گفت: 
مواضع سیاس��ی ای��ن کش��ور کامًا در 

مخالفت با ایران اس��ت و روابط سیاسی 
دو کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. 
یعقوب��ی تأکی��د کرد: سیاس��ت ما در 
قب��ال امارات در حوزه م��راودات بانکی، 
بازاره��ای جایگزی��ن در حوزه  یافت��ن 

خلیج فارس است. 
گفتن��ی اس��ت در حوزه کش��ورهای 
خلیج ف��ارس اکن��ون رواب��ط ای��ران با 
عم��ان و قطر رو به گس��ترش اس��ت و 
اقتصادی پیشنهاد می کنند  کارشناسان 
با توجه به توسعه روابط کارگزاری ایران 
با بانک های این دو کش��ور، قطر و عمان 
جایگزین مراودات تجاری و بانکی ایران 

شوند. 
ایج��اد محدودیت برای حس��اب های 
ایرانیان در چین تابس��تان امسال مطرح 
شد؛ آن زمان گفته شد بانک های چینی 
به منظور تطبیق خود با مقررات مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م 
حساب های مشکوک و نیز حساب هایی 
را که صاحبان آنها بدون داشتن شناسه 
مالیات��ی اق��دام ب��ه م��راودات تجاری 

می کنند، مسدود کرده اند. 
پیگی��ری مس��ئوالن ایران��ی از چین 
نشان می داد اغلب این حساب ها مربوط 
به دانش��جویان و گردش��گرانی است که 
در بانک های چین افتتاح حس��اب کرده 
و مراودات تجاری انج��ام می دهند و به 
دلیل نداش��تن شناس��ه مالیاتی و مجوز 
انجام امور تجاری مسدود شده اند و البته 
در این میان حساب برخی از تجار ایرانی 
نیز در فهرست مسدودی های بانک های 

چینی قرار گرفت. 
ب��ا رایزنی های مس��ئوالن سیاس��ی و 
بانک مرکزی ایران طی ماه های گذشته 
و انج��ام فرآیند احراز هوی��ت صاحبان 
اکنون مش��کل حس��اب های  حس��اب، 
ایرانی��ان رف��ع ش��ده اس��ت. اس��داهلل 
عسگر اوالدی رئیس اتاق مشترک ایران 
و چی��ن در ای��ن باره گفته اس��ت که از 
هفت��ه گذش��ته کار رفع مس��دودی از 
حس��اب های ایرانیان در بانک های چین 
شروع ش��ده اس��ت و انتظار می رود دو 

هفته به طول انجامد. 

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از رفع مشکل حساب ایرانیان در چین خبر داد

یافتن بازارهای جایگزین امارات برای مراودات بانکی
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در چهارمی��ن روز هفته در حالی قیمت 
س��هام بس��یاری از ش��رکت های بزرگ و 
شاخص ساز روند کاهشی را تجربه کرد که 
خودرویی ها عمدتا با رش��د قیمت مواجه 
ش��دند و شاخص کل با ۴۸۸ واحد افت در 

پله 9۸ هزار و 557 واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایسنا، به رغم افزایش نرخ دالر 
در بازار ایران و کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی طی ماه های گذش��ته ک��ه می تواند 
عواملی بنیادی برای رش��د شاخص باشد، 
این روزها قیمت س��هم ها با روند کاهشی 

مواجه است. 
ام��ا طی م��اه گذش��ته ش��اخص کل 
توانس��ت چندین بار کانال شکنی کند و 
تا مرز کان��ال ۱۰۰ ه��زار واحدی پیش 
رود. از همین رو، بسیاری انتظار داشتند 
ش��اخص کل بتواند به قله تاریخی ۱۰۰ 
هزار واحدی برس��د ولی در عمل با افت 
قیمت ها نماگر اصلی بازار س��رمایه روند 
اص��اح را در پیش گرف��ت. چنانچه روز 
سه شنبه نیز ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی بورس اوراق به��ادار تهران ۴۸۸ 
واح��د افت کرد و تا رقم 9۸ هزار و 557 

پایین آمد، اما شاخص کل هم وزن با ۲۱ 
واحد رشد تا رقم ۱7 هزار و 5۱۸ افزایش 

یافت. 
ط��ی چهارمی��ن روز معام��ات بورس، 

ش��اخص آزاد شناور 
اف��ت ۴۴۱ واحد  با 
روبه رو شد و به رقم 
 9۲۰ و  ۱۰5ه��زار 
رس��ید و ش��اخص 
ب��ازار اول و دوم نیز 
ترتیب  ب��ه  هر یک 
۴۱9 و ۶5۶ واح��د 

افت کرد. 
صنایع پتروشیمی 
معدنی  خلیج فارس، 
و صنعتی گل گهر و 
تهران  نفت  پاالیش 
س��ه نم��ادی بودند 

که بیشترین تأثیر کاهنده را روی دماسنج 
بازار سرمایه داش��تند، اما در طرف مقابل 
آسان پرداخت پرشین، پتروشیمی مبین و 
شرکت ارتباطات سیار سعی کردند شاخص 

کل را به سمت باال هدایت کنند. 

فعاالن بورس تهران روز سه شنبه شاهد 
تداوم افت قیمت سهم ها بودند به طوری 
ک��ه در گروه اس��تخراج کانه ه��ای فلزی 
عمده س��هم ها ح��دود ۲درص��د کاهش 
تجرب��ه  را  قیم��ت 
فرآورده های  و  کرد 
عمدتا  نی��ز  نفت��ی 
ب��ا کاه��ش قیمت 

روبه رو شدند. 
گذش��ته  روز 
در  س��هم ها  بیشتر 
ب��زرگ  گروه ه��ای 
ب��ا  شاخص س��از  و 
اف��ت قیمت روبه رو 
شدند و این موضوع 
کل  ش��اخص  روی 
ب��ه ش��دت تأثی��ر 
به طوری  گذاش��ت، 
ک��ه در بین س��هم هایی ک��ه در کاهش 
دماسنج بازار تأثیر داش��تند، بسیاری از 
سهم های گروه نفت و پاالیش و از طرف 
دیگ��ر س��هم های کانه های فل��زی دیده 
می ش��د.  اما در چنین فضایی س��هم های 

خودرویی شاهد رشد قیمت بودند به طوری 
که ایران خودرو و س��ایپا از این گروه جزو 
معدود س��هم هایی بودند که سعی کردند 

شاخص کل را تقویت کنند. 
در گ��روه قند و ش��کر نیز روند نوس��ان 
س��هم ها عمدتا کمتر از ۲درصد رو به باال 
یا پایین بود. در این گروه 3میلیون و ۱۲۲ 
هزار س��هم به ارزش بی��ش از یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. 
ارزش معامات بورس تهران به رقم ۱۴۶ 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن 5۸3 میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله طی 59 هزار و 3۰۸ 

نوبت دادوستد بود. 
آیفکس نی��ز در چهارمی��ن روز هفته 
با افت ۱.9واحدی روبه رو ش��د و به رقم 
۱۰۸۴ رس��ید. ارزش معامات فرابورس 
ایران ب��ه رقم ۱5۴ میلی��ارد تومان بالغ 
ش��د که این رقم ناشی از دست به دست 
ش��دن ۲9۲ میلیون س��هم و اوراق مالی 
قابل معامله ط��ی ۴۰ هزار و ۴۴۲ نوبت 

دادوستد بود. 

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
»هشتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد 
و مع��دن ایران« که صبح روز سه ش��نبه با 
حض��ور جمع��ی از صنعتگ��ران و فعاالن 
صنعت فوالد و معدن در سالن همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، از تاش 
ب��رای ورود و عرضه زنجیره فوالد از جمله 

سنگ آهن به بورس کاال خبر داد. 
به گزارش سنا، محمد شریعتمداری در 
سخنان خود گفت: بنده افتخار این را دارم 
که در راه اندازی ب��ورس فلزات تهران طی 
س��ال ۱3۸۲، که در سال ۱3۸۶ به بورس 
کاالی ایران تبدیل ش��د، حضور داش��تم 
و اولی��ن معامله نمادی��ن را با حضور آقای 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
به عنوان نماینده خریدار و فروشنده انجام 

دادیم. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ورس کاالی ایران 
ی��ک اصل در اقتصاد ملی اس��ت و اگر هم 
دارای ضعف هایی باشد با برگزاری جلسات 
هم اندیش��ی میان صنایع قابل رفع است، 
اظه��ار ک��رد: در حال حاضر ب��رای ورود و 
عرضه س��نگ آهن در بورس کاال جلساتی 
برگزار ش��ده و تاش داری��م این محصول 
را در ب��ورس کاال عرضه کنیم، چراکه این 

امری ضروری بوده و باید اجرایی شود. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت کش��ف 
قیمت در ب��ورس کاال را یک��ی از بهترین 
روش ه��ای ممک��ن برای حل مش��کات 
مربوط به قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: 
باید قواع��د انضباطی بورس ه��ای کاالیی 
دنی��ا را در ب��ورس کاالی ایران نیز اجرایی 
و نظارت ه��ا را در این حوزه اعمال کنیم تا 
کشف قیمتی شفاف برای کلیه محصوالت 
از جمل��ه محصوالت ح��وزه زنجیره فوالد 
صورت گیرد. از این رو، با عرضه سنگ آهن 
و س��ایر محصوالت مرتبط با زنجیره فوالد 

در بورس موافقم. 
ش��ریعتمداری با تأکید بر ل��زوم عرضه 
و قیمت گ��ذاری زنجیره ف��والد در بورس 
کاال، به مشکات قیمت گذاری محصوالت 
براس��اس قیمت محص��والت یک مجتمع 
اش��اره کرد و گفت: برای حل مش��کاتی 
که در بحث قیمت گذاری ها مطرح اس��ت 

پیشنهاد عرضه آهن اس��فنجی در بورس 
کاال را در دست بررسی داریم که در تاش 
هستیم این پیشنهاد اجرایی شود. زیرا در 
ح��ال حاضر قیمت این محصول بر مبنای 
فرمولی از قیمت ش��مش فوالد خوزستان 
تعیین می شود که با عرضه این محصول در 
بورس کاال می توان این قیمت گذاری را در 

بستر این بازار انجام داد. 
 وی در پای��ان بر لزوم تعیین قیمت پایه 
طبق نظر جمعی انجمن ه��ا و فعاالن این 
حوزه برای محصوالت مختلف زنجیره فوالد 
تاکید کرد و گفت: با تعیین قیمت های پایه 
در بس��تر بورس کاال می ت��وان به نقطه ای 
رس��ید که بورس کاال به ی��ک تکیه گاه در 

میان صنایع تبدیل شود. 
5 راهکار جدید بورس کاال

همچنین مدیرعام��ل بورس کاال در این 
همای��ش از پنج راهکار جدید برای تجارت 
مدرن فوالد خبر داد و گفت: توس��عه بازار 
مدرن ب��رای تجارت کل زنجی��ره فوالد با 
ابزارهای��ی همچون صندوق ه��ای کاالیی، 
قرارداده��ای بلندمدت، تابل��وی مناقصه، 
اوراق خری��د دی��ن و معام��ات تهات��ری 

عملیاتی است. 
به گ��زارش مهر، حامد س��لطانی نژاد به 
توسعه بازار فوالد در این بورس اشاره کرد 
و گف��ت: کارکردهای اصل��ی بورس کاالی 
ایران در اقتصاد کش��ور تسهیل معامات، 
پوش��ش ریس��ک، تأمین مال��ی، کاهش 
هزینه معامات، افزایش شفافیت، تنظیم و 
توسعه بازار، کشف قیمت عادالنه و افزایش 

نقدشوندگی است. 
وی به ابزارهای مالی بورس کاالی ایران 
اش��اره کرد و گفت: قراردادهای نقد، نسیه، 
سلف، سلف موازی اس��تاندارد، قراردادهای 
آت��ی، اختی��ار معامل��ه، گواهی س��پرده 
کاالیی، خرید دی��ن، صندوق های کاالیی، 
قراردادهای بلندمدت و معامات تهاتری از 
ابزارهای مورد استفاده و در حال راه اندازی 

بورس کاالی ایران هستند. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اش��اره 
به وضعیت معامات س��نگ آهن و فوالد 
در بورس های کاالیی جهان افزود: حجم 
معامات آتی سنگ آهن در بورس دالیان 

چی��ن از 3۴۰ میلیون قرارداد ۱۰۰ تنی 
در س��ال ۲۰۱۶ به ۶5۰ میلیون قرارداد 
در س��ال ۲۰۱7 افزای��ش یاف��ت. حجم 
معامات آتی میلگرد در بورس شانگهای 
چین نیز در س��ال ۲۰۱7 میادی 7۰۲ 
میلی��ون ق��رارداد ۱۰ تنی ب��ود که این 
می��زان در س��ال ۲۰۱۶ مع��ادل 93۴ 
میلیون قرارداد بود.  او ادامه داد: همچنین 
حجم قرارداد بازار آت��ی میلگرد در بورس 
ش��انگهای در س��ال ۲۰۱۶ نسبت به سال 
۲۰۱5 میادی 7۲درصد رش��د داش��ته و 
حجم قراردادهای آتی س��نگ آهن بورس 
کاالی دالیان در مدت زمان مشابه با رشد 

3۱درصدی مواجه شده است. 
بورس کاال در سال ٢٠١٧

سلطانی نژاد در ادامه این همایش به آمار 
معامات بورس کاالی ایران در سال ۲۰۱7 

اش��اره کرد و گف��ت: ارزش معامات بازار 
مال��ی بورس کاالی ایران در س��ال ۲۰۱7 
میادی رق��م ۱7.9 میلی��ارد دالر بود که 
این رقم 57درص��د از کل ارزش معامات 
را شامل می شود. ارزش بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران نیز ۱3.5 میلیارد دالر بود که 
۴3درصد از ارزش کل معامات را به خود 

اختصاص داد. 
وی ادام��ه داد: همچنین 7۰۰3 میلیون 
دالر مع��ادل 5۲درص��د از ارزش معامات 
بورس کاالی ایران ب��ه معامله محصوالت 
پتروش��یمی، 5۴۸9 میلی��ون دالر معادل 
۴۱درصد به محصوالت صنعتی و معدنی، 
۸75 میلی��ون دالر مع��ادل ۶درص��د ب��ه 
محص��والت کش��اورزی و ۸۶ میلیون دالر 
معادل یک درصد به بازار فرعی اختصاص 

دارد. 

وزیر صنعت از تالش برای عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال خبر داد

5 راهکار جدید بورس کاال برای تجارت مدرن فوالد

شاخص بورس با افت 488 پله ای به کانال 98 هزار واحدی عقب نشینی کرد

بی توجهی بورس به بازار ارز
دریچه

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
تاکید کرد

افشای صورت های مالی ارکان بازار 
سرمایه

دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری با تش��ریح 
عملکرد این نهاد در یک سال گذشته گفت که کانون، 
صورت های مالی خود را به زودی منتشر خواهد کرد و 
تاکید کرد تمام ارکان های بازار سرمایه از جمله سازمان 

بورس باید صورت های مالی خود را افشا کنند. 
به گزارش ایسنا، سعید اسامی بیدگلی در نشست 
خبری که روز گذش��ته برگزار ش��د، گف��ت: کانون 
نهادهای س��رمایه گذاری به زودی صورت های مالی 
خود را افشا می کنند. این کانون محل درآمدی غیر 
از حق عضویت، حق کمیته س��ازش و کارگروه های 
آموزشی نداشته است که برای سال مالی منتهی به 
3۰ آذر ۱39۶ درآم��د آن حدود ۱.5 میلیارد تومان 

بوده است. 
او با بیان اینکه تمام ارکان های بازار س��رمایه باید 
صورت های مالی خود را افش��ا کنند، گفت: سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار نیز به عن��وان نهاد نظارتی و 
یکی از ارکان های بازار س��رمایه ک��ه خود به دنبال 
شفافیت است، باید صورت های مالی اش را افشا کند. 
آن ط��ور که می دانم به زودی نی��ز این اتفاق خواهد 

افتاد. 
دبیرکل کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری ایران با 
اش��اره به جلسات کمیته س��ازش که در این کانون 
برگزار می ش��ود، اظهار کرد: شاید یکی از مهم ترین 
کارهای ما امسال در کانون برگزاری جلسات کمیته 
سازش بوده اس��ت. این جلسات با همکاری سازمان 
بورس تقویت ش��د. در سال مالی خودمان ۲۸ فقره 
پرونده به کمیته س��ازش رس��ید که قبل از تشکیل 
جلسه حل و فصل شد. عاوه بر این ۲3 فقره پرونده 
بعد از تشکیل جلسه اول به کمیته سازش به تفاهم 
رسیده است. همچنین برای 9 پرونده هم رأی عدم 

سازش داده است. 
بیدگلی اس��امی درباره عوامل شکایت ها در جلسه 
کمیته سازش گفت: وقتی شرایط اقتصاد خوب نیست، 
سود شرکت ها هم خوب نیست و سودها دیر پرداخت 
می شوند. این موضوع یکی از عوامل تشکیل جلسه های 
کمیته سازش است. اگر شرایط اقتصادی فراهم شود، 

تعداد پرونده ها نیز کاهش می یابد. 
وی درب��اره برگزاری آزمون CIIA گفت: ما س��ابقا 
وع��ده داده بودیم که آزم��ون CIIA در ایران برگزار 
شود. سعی مان هم بر این است که در اوایل سال ۱397 

این وعده ما محقق شود. 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در پاسخ 
به سؤالی درباره برگزاری آزمون CFA نیز اظهار کرد: 
ما به عنوان کانون نهادهای سرمایه گذاری پیگیر آزمون 
CFA در ایران نیس��تیم، اما دوس��ت داریم دو آزمون 
CFA و CIIA در ایران برگزار ش��ود. ش��اید یکی از 
دالیلی که مشکل است آزمون CFA در ایران برگزار 
ش��ود، این باشد که برگزارکننده این آزمون در آمریکا 
اس��ت.  بیدگلی درب��اره برنامه های کان��ون نهادهای 
س��رمایه گذاری در ای��ران در س��ال ۱397 نیز اظهار 
کرد: کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری باید در اقتصاد 
کشور شناخته ش��ود، ما می خواهیم عملکرد فعلی را 
بهبود ببخشیم. در حال حاضر فقط سازمان بورس که 
یک ارگان حکومتی اس��ت، جایگاه بین المللی دارد. از 
برنامه های جدی ما این اس��ت که در سطح بین الملل 

شناخته شویم. 
وی اضاف��ه ک��رد: ما در ح��وزه مس��ئولیت پذیری 
اجتماعی نیز فعالیت داریم و در این خصوص تأسیس 
دپارتمان��ی را اع��ام خواهیم کرد، ام��ا در عین حال 
معتقدیم مهم ترین بخش مسئولیت پذیری اجتماعی 

این است که به وظایف خودمان درست عمل کنیم. 
 دبیرکل کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری ایران 
ادامه داد: در س��ال گذش��ته نرخ بهره از موضوعات 
مورد توجه بازارهای مالی کشور بود. در این مورد ما 
نشست هایی را برگزار و سعی کردیم که نتایج آن را 
به سیاستگذاران در قالب نامه ای بدهیم. همچنین 
ما نشستی برای بررسی قانون بازار سرمایه داشتیم 
که نظ��رات کانون را به ش��ورای عالی بورس اعام 
کردیم و بررس��ی قان��ون تقویت همه جانب��ه بازار 
سرمایه کشور در راستای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی در ش��ورای عالی پول مورد بررس��ی قرار 

گرفت. 

خبر

بررسی معامالت دی ماه نشان می دهد
افزایش سهم حقوقی های بورس در 

١۶ صنعت
در دی ماه امس��ال حقوقی ها مالکی��ت خود را در 
۱۶ صنعت افزایش دادند که بر این اساس گروه های 
فرآورده های نفتی با ۱۴میلیارد ریال بیشترین تغییر 

مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشته اند. 
به گزارش تسنیم، بررسی معامات دی ماه بورس 
نش��ان می دهد در ای��ن مدت ۶۲ درص��د معامات 
توسط اشخاص حقوقی و 3۸ درصد معامات توسط 
اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معامات 
برابر با 7۶ میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقوفی 
کاس��ته و به مالکیت اش��خاص حقیقی افزوده شده 

است. 
بر این اس��اس در نخس��تین ماه زمس��تان امسال 
اش��خاص حقیق��ی ۴۰درصد خریده��ا و 37درصد 
فروش ه��ا را به خود اختص��اص دادند. این در حالی 
اس��ت که حقوقی ه��ای بازار، س��هم ۶۰ درصدی از 
خری��د و ۶3 درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت 
کردند.  از س��ویی دیگر اشخاص حقیقی ماه گذشته 
مالکیت خود در س��هام ۱3 گروه را اضافه کردند که 
در خال��ص خریده��ا گروه های اس��تخراج کانه های 
فل��زی ب��ا 5۰ میلیارد ری��ال، فلزات اساس��ی با ۲5 
میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با ۱۱ میلیارد 
ریال، سایر واسطه گری های مالی با ۱۱ میلیارد ریال 
و س��رمایه گذاری ها با ۸ میلی��ارد ریال در رتبه های 

اول تا پنجم این فهرست قرار دارند. 
همچنی��ن در دی ماه امس��ال حقوقی ه��ا مالکیت 
خ��ود را در ۱۶ صنع��ت افزای��ش دادند ک��ه بر این 
اس��اس گروه های فرآورده های نفت��ی با ۱۴ میلیارد 
ریال، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واس��ط با 
۱۱میلیارد ریال، محصوالت ش��یمیایی با ۶ میلیارد 
ری��ال، بانک ها و موسس��ات اعتباری ب��ا 5 میلیارد 
ری��ال و مخابرات با 5 میلیارد ری��ال، پنج گروه اول 
را که بیش��ترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی 

داشته اند به نام خود کرده اند. 

احکام جدید در سازمان بورس
دکتر س��یدمصطفی رضوی به عنوان عضو جدید 
هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار منصوب 

شد. 
به گزارش س��نا، با اتمام دوره عضویت دکتر علی 
س��عیدی در هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در جلس��ه عصر دیروز، ش��ورای عالی بورس 
دکتر سیدمصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت 
دانش��گاه تهران را به جای ایش��ان ب��ه عنوان عضو 

هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب کرد. 
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س��اخت ریل ملی توسط ذوب آهن در 
حالی با حاش��یه هایی همراه شده است 
که نبود توافق بر س��ر نحوه تأمین مالی 
این ق��رارداد روند تولید این محصول را 

کند کرده است. 
به گزارش ایس��نا، یک��ی از مهم ترین 
قراردادهای داخل��ی ذوب آهن اصفهان، 
تفاهم نام��ه ای می��ان ای��ن مجموعه با 
شرکت راه آهن، مبنی بر تولید ریل ملی 
جهت توسعه شبکه ریلی کشور است و 
از آنجا که رس��یدن به گفتمان مشترک 
در ش��یوه پرداخت این س��فارش برای 
دو طرف کار س��ختی بوده تاکنون این 
تفاهم نامه فقط مح��دود به یک قرارداد 

۴۰ هزار تنی شده است. 
احس��ان دش��تیانه - معاون بازاریابی 
و فروش ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان - 
درباره تفاهم نامه تولی��د ریل گفته بود 
»یک��ی از دالیل��ی که باعث ش��ده این 
قرارداد در اجرا موانعی داش��ته باش��د، 
موضوع نبود نقدینگی در راه آهن اس��ت 
که آنها را مجبور کرده است برای خرید 
محص��والت ذوب آهن به س��مت تأمین 
مالی از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق 
مش��ارکت حرکت کنند که اس��تفاده از 
ای��ن ابزاره��ا عمال ب��رای مجموعه های 
تولیدی که بخش بزرگی از درآمد خود 
را به عنوان دس��تمزد به نیروی انسانی 

می دهند ممکن نیست.«
 البت��ه مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش 
ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ه تنها 
قرارداد اخذشده در حوزه ریل هم اشاره 
کرد که ای��ن قرارداد تولید ۴۰ هزار تن 
ریل توس��ط ذوب آهن اصفهان در حال 
اجراس��ت، اما موضوعی که در این میان 
به چش��م می آی��د کندی اج��رای این 
قرارداد اس��ت که پرسش هایی را درباره 

آن به وجود آورد. 

راه آهن از هندی ها کمک گرفت
البته در ای��ن میان مازی��ار یزدانی 
- مع��اون فن��ی و زیربنای��ی راه آهن 
- درب��اره نح��وه  تعامل ب��ا ذوب آهن 
از همراه��ی کام��ل ش��رکت راه آهن 
می گوید و مدعی است تاکنون تمامی 
تعهدهای مال��ی مربوط به راه آهن در 
قرارداد اخیر ریلی به همراه طلب های 
تحوی��ل  گذش��ته اش  طوالنی م��دت 
ذوب آه��ن ش��ده ک��ه رقم��ی معادل 

۱۰۰ میلیارد تومان دارد. 
ت��الش  درخص��وص  همچنی��ن  وی 
راه آه��ن برای تس��هیل ق��رارداد تولید 
ریل گفت: »ش��رکت راه آهن به منظور 
حمای��ت از ذوب آهن اصفه��ان توافقی 
ب��ا طرف های هندی داش��ته اس��ت تا 
مقدمات کار برای تحویل برخی از مواد 

اولی��ه و فنی فراهم ش��ود که به همین 
منظور جلس��ه ای س��ه جانبه در راه آهن 
برگزار شد که صحبت های نهایی در این 
باره انجام و قرار بر این شد که دو طرف 
بحث های فنی را طی مذاکراتی دوجانبه 
پیگیری کنند و پس از آن نیز به سمت 
نهایی شدن یک قرارداد همکاری حرکت 
کنن��د که در این باره خب��ر جدیدی از 

سمت ذوب آهن نرسیده است.«

قیمت خرید راه آهن پایین است
کامل  پرداخ��ت  به رغم مطرح ش��دن 
هزینه ق��رارداد ریلی از س��وی راه آهن، 
احم��د صادقی - مدیرعام��ل ذوب آهن 
اصفهان - مش��کل اصلی را درخصوص 
ق��رارداد ۴۰ هزار تن��ی تولید ریل ملی 
پایین بودن قیمت خرید شرکت راه آهن 
اع��الم کرد که باعث ش��ده اس��ت این 
قرارداد با کندی پیش رود و عمال تولید 

آن صرفه اقتصادی نداشته باشد. 
وی در ای��ن باره اظهار کرد که قیمت 
خری��د ری��ل توس��ط ش��رکت راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران از دالر به ریال 
تبدیل شده است که شرکت راه آهن این 
تبدی��ل را با قیمت ارز مبادله ای قدیمی 
صورت داده است؛ به گونه ای که قیمت 
ه��ر کیلو ری��ل در این ق��رارداد ۲۴۰۰ 
تومان قید شده است در صورتی که این 

رقم از هزینه تمام شده ریل نیز پایین تر 
است که باعث شده است ما برای اینکه 
در جری��ان تولید و تحویل این محصول 
با مش��کل نقدینگی مواجه نشویم زمان 

آن را طوالنی تر کنیم. 
به گفت��ه صادقی، برای حل مش��کل 
فروش ریل به راه آهن جمهوری اسالمی 
س��ال گذشته از مجلس شورای اسالمی 
تقاضا کردیم که بودجه ارزی در اختیار 
این شرکت قرار دهد تا از طریق صندوق 
توس��عه مل��ی بتواند خرید م��دت دار از 
ذوب آهن اصفهان داش��ته باش��د که با 

مشکالتی از این قبیل مواجه نشویم. 
به گ��زارش ایس��نا، در مجم��وع به 
وض��وح به نظر می رس��د ک��ه گفتمان 
مش��ترکی در قرارداد ری��ل ملی میان 
خریدار و فروشنده وجود ندارد، چراکه 
اصفهان  ذوب آه��ن  مانند  واحد های��ی 
عمدتا قیمت ه��ای خود را با معیارهای 
جهانی مش��خص می کنند و در همین 
قرارداد نیز قیمت ها را به شکل ارزی به 
راه آهن ارائه کرده اند اما ش��یوه راه آهن 
در تبدی��ل قیم��ت باعث ش��ده عمال 
موضوع تأمین مالی قرارداد به مش��کل 
بخ��ورد و به ق��ول مدیرعامل ش��رکت 
ذوب آه��ن قیمت پرداخت ش��ده برای 
تولید ری��ل حتی از هزینه تمام ش��ده 

تولید آن پایین تر باشد. 

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک پیش��نهاد کاهش ۲درصدی س��ود تسهیالت 
بانکی را برای واحدهای صنعتی که از ضمانت نامه های 

اعتباری برخوردار هستند به نظام بانکی ارائه کرد. 
محمدحسین مقیسه در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به باال بودن 
میزان س��ود تس��هیالت بانکی پرداخت شده به این 
بخش معترض هس��تند و اعتق��اد دارند با توجه به 
دپ��وی ۲۰درصدی تس��هیالت پرداخت ش��ده نزد 
بانک های عامل، میزان س��ود تس��هیالت از ۱۸ به 
۲۴درصد افزایش می یابد، اظهار کرد: س��ود بانکی 
مقوله بس��یار پیچیده ای است که ش��اید اظهارنظر 
ک��ردن یکباره در این خص��وص مبنی بر کاهش یا 
افزایش آن جزو متغیرهایی به شمار آید که تمامی 
ش��اخص های اقتص��ادی را تحت تأثیر خ��ود قرار 

می دهد. 
وی افزود: ممکن اس��ت این اقدام موجب شود اگر 
در جای��ی هم تعادلی وجود داش��ته باش��د با افزایش 
یا کاهش میزان س��ود بانکی دس��تخوش تغییر شود؛ 
بنابراین اظهارنظر در خصوص اینکه س��ود بانکی باید 

کاهش یابد اظهارنظری سطحی است. 
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک در ادامه با بیان اینکه صندوق مربوطه اصرار 
دارد ک��ه حداقل تس��هیالت بانکی ب��رای واحدهای 

صنعتی ۱۸درصد باش��د و بیش از این افزایش نیابد، 
گفت: موضوع مورد بحث در جلس��اتی با مس��ئوالن 
نظام بانکی نیز مطرح ش��د و از آنها درخواست کردیم 
حداقل ب��رای واحدهایی که به صن��دوق ارجاع داده 
می ش��وند با توجه ب��ه ابزارهای موجود میزان س��ود 
تس��هیالت همان ۱۸درصدی که توسط شورای پول 

و اعتبار لحاظ شده باقی بماند. 
مقیسه با اشاره به اینکه پیشنهاد منطقی اقتصادی 
و معقوالنه در راس��تای کاهش سود تسهیالت بانکی 
برای واحدهای صنعتی وجود دارد، بیان کرد: همانند 
سایر نقاط دنیا زمانی  که تسهیالتی پرداخت می شود 
و تضامینی گرفته می ش��ود، با توجه به اینکه تضامین 
اخذش��ده کم  ریسک اس��ت نظام بانکی ما باید اجازه 
داشته باش��د درصد نرخ تسهیالت را کاهش دهد که 
این مس��ئله در هم��ه جای دنیا رایج اس��ت و منطق 

قوی  دارد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک ادامه داد: طبیعتا بانک ه��ا در بهترین حالت 
زمان��ی  ک��ه می خواهند تس��هیالتی را پرداخت کنند 
اگ��ر یک مل��ک را در بهتری��ن نقطه ه��م در اختیار 
داش��ته باش��ند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول 
می کش��د که بتوانند به مبلغ نقدی آن دس��ت یابند، 
ام��ا زمانی  که ضمانت نام��ه  صندوق ه��ا را در اختیار 
خواهند گرفت، براس��اس متن ضمانت نامه ها حداکثر 

تا ۴۵روز صندوق ها مجاز هس��تند با مشتریان و بانک 
تعامل داش��ته باش��ند و ظرف این ۴۵ روز پول را به 
نظام بانک��ی پرداخت کنند، بنابراین کامال برای نظام 
بانکی توجیه پذیر است که در مقابل وثیقه ای همچون 
ضمانت نامه صندوق ها که وثایق کم ریسکی هستند و 
قدرت نقدشوندگی باالیی دارند نرخ سود تسهیالت را 

حداقل تا ۲درصد کاهش دهد. 
مقیس��ه افزود: به ط��ور حت��م پیش��نهاد مربوطه، 
مسئله ای منطقی اس��ت که می تواند برای متقاضیان 
دریاف��ت تس��هیالت بانک��ی در بخش تولید مش��وق 
باش��د. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیالت بانکی برای 
واحدهای��ی را که از ضمانت  نامه های اعتباری صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک برخوردار 
هس��تند ارائه می کنی��م و باید تاکید کنی��م که این 

پیشنهاد مشروط است. 
وی با تاکید بر اینکه باید به بانک ها مجوز الزم داده 
ش��ده و یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیالت 
بانک��ی ب��رای واحدهای��ی را ک��ه از ضمانت نامه های 
اعتب��اری س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک برخوردار 
هستند تا ۲درصد کاهش دهند، اظهار کرد: پیشنهاد 
ما این اس��ت که نرخ سود تس��هیالت برای واحدهای 
صنعتی به ۱۶درصد کاهش یابد، چرا که این مس��ئله 
به نف��ع بانک ها، واحدهای صنعتی، اش��تغال و تولید 

است که همه می توانند از آن سود ببرند. 

پیشنهاد مشروط کاهش سود تسهیالت صنعتی

بی پولی، چرخ تولید ریل ملی را کند کرده است
اخبار

جزییات بخشنامه واردات برنج
 ثبت سفارش تا ۳۱خرداد ۹۷ مجاز 

است
براساس بخش��نامه گمرک ثبت سفارش و واردات 
برنج از اول بهمن ۹۶ تا ۳۱ خرداد ۹۷ مجاز است. 

ب��ه گزارش مهر، گم��رک جمهوری اس��المی ایران 
در بخش��نامه ای به مدیران گم��رکات اجرایی ضوابط 
چهارگانه ای را برای واردات برنج ابالغ کرد که براساس 
آن ثب��ت س��فارش و واردات از یکم بهم��ن ۹۶ تا ۳۱ 
خرداد ۹۷ مجاز اس��ت ضمن اینکه ثبت سفارش تمام 
محموله های برنج سه ماهه و حداکثر برای یک ماه قابل 
تمدید اس��ت.  براساس بخشنامه گمرک محموله های 
واردات��ی باید حداکثر تا ش��امگاه ۳۱ تیرماه ۹۷ وارد و 
ترخیص قطعی ش��ود، همچنین حداکثر مهلت اعتبار 
ثبت سفارش اوراق اسنادی، اعتبار اسنادی و حواله های 
ارزی ت��ا تاری��خ ۳۱ تی��ر ۹۷ خواهد ب��ود و ترخیص 
و واردات برن��ج بع��د از ۳۱ تی��ر ۹۷ تحت هیچ عنوان 
امکان پذیر نیست.  این بخشنامه از سوی علی معقولی، 
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در نهم 

بهمن ۹۶ به گمرکات اجرایی ابالغ شده است. 

برآشفتگی »وارداتچی های 
تراریخته« از افزایش تعرفه  واردات 

این محصوالت
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون تلفیق با بیان اینکه 
برآشفتن برخی بابت پیش��نهاد افزایش تعرفه واردات 
محصوالت تراریخته نش��ان دهنده این است که شاید 
منافع برخی افراد با این تعرفه ها به خطر می افتد، گفت: 
پیشنهاد کمیس��یون تلفیق به احتمال قریب به یقین 

تأیید می شود. 
سیدمهدی فرشادان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
پوی��ا، درباره چرایی مخالفت صری��ح چهره های اصلی 
واردکننده محصوالت تراریخته با مصوبه کمیس��یون 
تلفی��ق بودجه مبنی ب��ر ممنوعی��ت واردات هرگونه 
محصوالت تراریخته بدون مجوزهای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی، جهاد کش��اورزی، سازمان 
محیط زیست و س��ازمان پدافند غیرعامل و همچنین 
افزایش تعرفه ۴۰درص��دی واردات این محصوالت در 
س��ال ۹۷ اظهار ک��رد: در مورد محص��والت تراریخته 
نظرات مختلفی وجود دارد، اما هنوز اجماع کاملی روی 

سالم بودن این محصوالت وجود ندارد. 
وی ادامه داد: هنوز جمع بندی کاملی روی س��المت 
محص��والت تراریخته به دس��ت نیامده، ام��ا طرفداران 
ای��ن محصوالت، آن را مناس��ب می دانن��د و مخالفان 
محصوالت تراریخته به آسیب رسان بودن و سرطان زایی 
آنها تأکید کرده اند ک��ه تمامی صحبت ها و نظرات در 

کمیسیون تلفیق شنیده شده است. 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با انتقاد از برخی 
صحبت های حامیان محصوالت تراریخته مبنی بر اینکه 
افزایش تعرفه واردات این نوع محصوالت باعث افزایش 
قیمت محصوالت تراریخته در داخل کشورمان می شود، 
گفت: تعلق تعرفه بیش��تر برای محص��والت تراریخته 
نمی تواند بر سایر محصوالت غذایی و واردات آن اثر گذار 
باشد.  به گفته فرشادان، تعرفه محصوالت کشاورزی با 
محصوالت تراریخته متفاوت است و برخی افراد حامی 

تراریخته نباید این دو را با یکدیگر مرتبط بدانند. 
وی تأکید کرد: برخی افراد از تعرفه واردات تراریخته 
برآشفته ش��ده اند و به دنبال مرتبط کردن آن با تعرفه 
س��ایر واردات هس��تند که این موضوع به هیچ عنوان 

صحیح نیست. 
این عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون تلفیق مجلس 
با اش��اره به واکنش های حامیان تراریخته نس��بت به 
پیش��نهاد نمایندگان مجلس اظهار کرد: ش��اید منافع 
برخی افراد در حال تأمین ش��دن بوده است که چنین 
واکنش هایی را دنبال کرده اند؛ ش��اید هم منافع برخی 
افراد با تعرفه های جدی��د واردات محصوالت تراریخته 

به خطر می افتد. 

صدور مجوز واردات آب پنیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای به 
سازمان های استانی خود، تعرفه واردات آب پنیر و پودر 
آن را اعالم کرد و ورود آن را با رعایت مقررات و ضوابط 

بهداشتی مربوطه مجاز دانست. 
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
ارس��ال نامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ 
استان و جنوب استان کرمان، تعرفه واردات آب پنیر و 
پ��ودر آن را اعالم کرد و ورود آن را با رعایت مقررات و 

ضوابط بهداشتی مربوطه مجاز دانست. 
متن این نامه به شرح زیر است: 

به پیوس��ت تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۴۹۳۸ مورخ 
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دفتر مقررات و اس��تانداردهای بازرگانی 
وزارت جهاد کش��اورزی درخصوص واردات آب پنیر و 

پودر آب پنیر ارسال و به اطالع می رساند: 
۱ - ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر 
با تعرفه ه��ای ۰۴۰۴۱۰۰۰ )آب پنیر تغییریافته حتی 
تغلیظ شده و یا قند یا سایر موارد شیرین کننده اضافه 
شده( و ۰۴۰۴۹۰۱۰ )پودر آب پنیر کانی زدایی شده و 
کانی زدایی نش��ده( با رعایت مقررات و ضوابط بهداشت 

مربوطه مجاز می باشد. 
۲ � ثبت سفارش و واردات آب پنیر و پودر آب پنیر با 

تعرفه ۰۴۰۴۹۰۹۰ )سایر( غیرمجاز می باشد. 

اخبار

هدف گذاری ۵۰ میلیارد دالری 
مبادالت تجاری ایران و چین

رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین گفت 
که ح��دود ۵۰ میلیارد دالر ب��رای مبادالت تجارت 
ایران و چین در سال ۲۰۱۸ هدفگذاری شده است. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، اس��داهلل 
عس��گراوالدی، رئیس ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران 
و چی��ن در س��ومین همایش فرصت ه��ای بازرگانی و 
س��رمایه گذاری ایران و چین، اظهار کرد: سال ۲۰۱۷ 
حجم مبادالت تجارت ایران و چین به حدود ۴۰میلیارد 
دالر نزدیک شد که این میزان را در سال ۲۰۱۸ حدود 
۵۰ میلیارد دالر هدفگذاری کردیم. برای دس��تیابی به 
این ه��دف اقدامات الزم صورت گرفت��ه و در این باره 
سال ۲۰۱۸ در چهار نمایشگاه چین شرکت می کنیم و 
هر ماه پذیرای یک هیأت اقتصادی چین خواهیم بود.   
وی با تأکید بر ادامه رویکرد جذب سرمایه گذار از چین 
اضافه کرد: تشویق و جذب س��رمایه گذاری رویکردی 
اس��ت که در توفان های سیاس��ی آسیب نمی بیند، اما 
خرید و فروش صرف در بحران ها و توفان های سیاسی، 
آس��یب پذیر اس��ت.   این همایش دو روزه با برگزاری 
نشس��ت ها و کارگاه های تخصصی در حوزه فرصت ها 
و چالش ه��ای روابط تج��اری و بانکی ای��ران و چین، 
مس��ائل حقوقی در روابط تج��اری و کارگاه فاینانس و 
ضمانت نامه های بانکی از موسس��ات مالی و بانک های 

چینی، فردا به کار خود پایان خواهد داد. 

۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد در 
زنجیره فوالد وجود دارد

وزیر صنع��ت گفت ۱۱۰ میلیون تن مج��وز راکد و 
۶۵ میلی��ون تن مجوز با سرنوش��ت نامعلوم در زنجیره 
فوالد وجود دارد.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
هشتمین همایش فوالد اظهار کرد: رتبه ایران در حوزه 
فوالد، ۱۴ در دنیاست و قرار است به تولید ۵۵ میلیون 
تنی برسد؛ البته هنوز هم اکتشافات متناسب با ظرفیت 
نیس��ت و ای��ن یک چال��ش جدی اس��ت؛ اگرچه طی 
چهارسال گذشته کارهای ارزشمندی در حوزه اکتشاف 
انجام شده است.  وی تصریح کرد: ظرف یک ماه آینده 
سند استراتژی فوالد تکمیل می شود و باید با همکاری 
بخش خصوصی اجرایی ش��ود، البته در حوزه اکتشاف 
نیازمند همکاری های بین المللی هستیم.   به گفته وی 
اولین نس��خه از اطلس علمی نقشه های پتانسیل های 
معدنی ایران تهیه ش��ده که به زودی رونمایی می شود.  
وزیر صنعت با اشاره به عدم توازن در زنجیره فوالد بیان 
کرد: این محصول عدم مداخله دولت است که البته باید 
با همکاری بخش خصوصی، مداخالتی صورت می گرفت، 
البته کاری که صورت گرفته کار دست های پنهان است. 
این یک موضوع جدی است که برای حل آن باید بیش 
از گذش��ته تالش ش��ود؛ البته ما قصد مداخله نداریم 

اگرچه امروز نیازمند یک مداخله اجباری هستیم. 
 قواعد بین المللی در حوزه فوالد

مغفول مانده است
ش��ریعتمداری در ادامه با بیان اینکه ۱۱۰ میلیون 
تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوش��ت 
نامعل��وم در زنجی��ره فوالد وج��ود دارد، گفت: تمام 
مس��ئوالن نظام با یک برادر س��رمایه گذار پشت در 
اتاق معاون معدنی نشسته اند تا مجوز فوالد بگیرند. 
وی افزود: قواعد بین المللی در حوزه فوالد مغفول 
مانده اس��ت و تمرین تنظیم ای��ن قراردادها باید در 
ح��وزه زنجی��ره فوالد ص��ورت گی��رد.  وزیر صنعت 
گفت: حتی تحقیق و توس��عه با مشارکت داخلی ها و 
بین المللی ه��ا نیز کارایی الزم را در این رابطه ندارد.   
وی از برنامه ریزی عرضه سنگ آهن و آهن اسفنجی 
در بورس خبر داد و گفت: قواعدی که در بورس کاال 
اجرایی می ش��ود مطابق با قواعد بین المللی نیست و 
باید این روند اجرایی ش��ود تا مکانیزم کشف قیمت 
واقع��ی صورت گیرد. البت��ه مداخالتی هم که دولت 
در عرصه قیمت انجام می دهد بنا به اضطرار است. 

توقف فعالیت معادن سنگ آهن 
کوچک و متوسط

یک مقام مسئول در حوزه معدن با بیان اینکه فعالیت 
برخی از تولیدکنندگان کوچک و متوسط سنگ آهن 
متوقف ش��ده، خواس��تار اعمال سیاست های تشویقی 
دولت در این حوزه شد.  به گزارش مهر، مهرداد اکبریان 
در هش��تمین همایش فوالد با اشاره به شرایط خاص 
اقتص��اد ایران گفت: بس��یاری از تولیدکنندگان نگران 
تأمین مواد اولیه و فروش کاالهای خود هس��تند که بر 
این اس��اس بارها مشکالت بخش خصوصی مطرح ولی 
راه حلی برای آن لحاظ نشده است؛ ضمن اینکه تولید 
کنس��انتره امروز ۲۸ میلیون تن، گندله ۲۴میلیون تن 
و ظرفیت در دس��ت اجرا ۵۰ میلیون تن است.  رئیس 
انجمن س��نگ آهن افزود: دسترس��ی محدود به منابع 
بانکی و تسهیالت گران قیمت مشکل ساز شده و وثایق 
قابل تأمین نیست؛ ضمن اینکه تأمین مالی در بورس 
نیز به سختی صورت می گیرد.  وی تصریح کرد: قوانین 
هنوز ش��فافیت الزمه را ندارد و چگونگی محاس��بات 
مالیات دولتی و عوارض دولتی مشخص نیست؛ ضمن 
اینکه فروش با قیمت باال، رقابت مخرب و هزینه باالی 
حمل و نقل س��بب کاهش قدرت رقابت و تولید شده 

است. 
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آشفته بازار خودروهای وارداتی 
در ش��رایطی برخی مشتریان را 
ب��ه دلی��ل افزایش بی حس��اب و 
کتاب قیمت ه��ا به مراکز قضایی 
و نظارتی کش��انده ک��ه با نادیده 
گرفتن حقوق مش��تریان در این 
زمین��ه، به نظر می رس��د افزایش 
تعرفه هیبریدیه��ا به اصلی ترین 
کمیس��یون  اعض��ای  دغدغ��ه 
اصل۹۰ و صنایع مجلس تبدیل 

شده است. 
به گ��زارش پدال نیوز، هر چند 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ب��ا توق��ف هف��ت ماهه س��ایت 
ثبت س��فارش س��هم زی��ادی در 
نوس��انات قیمتی و آشفتگی بازار 
خودروه��ای واردات��ی دارد، ام��ا 
آنچ��ه هم اکنون ای��ن وزارتخانه 
را مورد آماج حم��ات منتقدان 
ق��رار داده تنه��ا افزای��ش تعرفه 
هیبریدیی هاس��ت و ضرر و زیان 
مشتریان خیلی به چشم منتقدان 
نمی آی��د. بر این اس��اس طی دو 
هفته گذش��ته موجی از انتقادات 
نس��بت به عملک��رد دول��ت در 
تعیین تعرفه هیبریدیی ها به راه 
افتاده، به طوری که روز گذش��ته 
سخنگوی کمیس��یون صنایع و 

مع��ادن مجلس از ق��ول محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت عن��وان ک��رد که وی 
دستور بازنگری در تعرفه واردات 
خودروه��ای هیبریدی��ی  را داده 
است. سعید باستانی در گفت وگو 
با خبرگزاری خان��ه ملت با بیان 
اینکه ای��ن بازنگ��ری ضرورتا به 
معنای کاهش تعرفه خودروهای 
هیبریدیی نیس��ت، تصریح کرده 
که ممکن است کارشناسان این 
وزارتخان��ه به این س��مت بروند 
که تعرفه مناس��ب بوده اس��ت، 
بنابراین مجلس تاش های خود 
را برای کاهش تعرفه خودروهای 
هیبریدی��ی ادام��ه می ده��د. به 
این ترتی��ب در ش��رایط کنونی 
اگرچه توقع م��ی رود نمایندگان 
مجل��س، دولتی ه��ا را به دلی��ل 
افزایش لجام گسیخته قیمت ها و 
همچنین آنچه به عنوان آشفتگی 
در این بازار خوانده می شود مورد 
نق��د و انتقاد ق��رار دهند و حتی 
وزی��ر را مجبور به پاس��خگویی 
در ای��ن زمینه کنند، ام��ا ظاهراً 
تعرفه هیبریدیها که پیش از این 
4 درصد بود، بیش��تر به دغدغه 
ذهن��ی نماین��دگان و منتقدان 

دولت تبدیل ش��ده است. در این 
راس��تا با نگاهی ب��ه خودروهای 
هیبریدیی وارد ش��ده به کش��ور 
می توان ب��ه خوب��ی دریافت که 
ای��ن خودروه��ا ه��م از قیم��ت 
بس��یار باالی��ی برخوردارند و هم 
مش��تریان خاص خ��ود را دارند، 
بنابرای��ن نادی��ده گرفتن حقوق 
مش��تریانی ک��ه پی��ش از توقف 
ثبت سفارش اقدام به پیش خرید 
خودرو وارداتی کردند و هم اکنون 
واردکننده ب��رای تحویل خودرو 
ثبت نام��ی مبل��غ زی��ادی طلب 
کرده یا مشتری که باید خودروی 
موجود در بازار را به چندین برابر 
قیمت واقع��ی خری��داری کند، 
اجحافی است که کمتر در مورد 
متقاضیان هیبریدیی  دیده شده 

است. 
 ب��ه ای��ن ترتیب این س��ؤال 
مطرح می شود که باید از حقوق 
از دس��ت رفت��ه ک��دام یک از 
متقاضیان  مشتریان دفاع کرد؟ 
ی��ا  هیبریدی��ی  خودروه��ای 
مش��تریانی ک��ه هم اکن��ون در 
گرداب تصمیمات خلق الس��اعه 
وزارت صنع��ت، نه صاحب پول 
خود هستند و نه خودرویی که 

پیش از این اقدام به پیش خرید 
آن کردن��د؟ ش��اید خ��ودروی 
خودروی��ی  ک��ه  را   ،i8 ب ام و 
اس��پورت هیبری��دی ب��ود و به 
دلیل قیمت باالیی که داش��ت 
کمتر از 6۰ دس��تگاه از آن وارد 
کشور ش��د به خاطر دارید. این 
بود  خودرو سمبل تجمل گرایی 
حال آنکه با شرایط آسانی وارد 
کشور شد و بسیاری از نگاه ها را 
به خود خی��ره کرد. خودروهای 
هیبری��دی دیگر نی��ز اگرچه به 
پ��ای ای��ن خ��ودروی لوکس و 
با وجود  اما  پرهزینه نرس��یدند 
تعرفه اندک از قیمت به نسبت 
باالیی برخ��وردار بودند. در هر 
صورت آنچه مش��خص اس��ت و 
منتقدان نی��ز متفق القول بر آن 
تأکی��د دارن��د، آالیندگی اندک 
هیبریدیها نسبت به خودروهای 
بنزینی است. هر چند طی چند 
روز گذش��ته منتقدان با تأکید 
ب��ر آالیندگی کم هیبریدیها آن 
انتقاد و  را مستمس��کی ب��رای 
حتی توهین ب��ه مقامات باالی 
دولت��ی قرار دادند ب��ا این حال 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
دول��ت هنوز نتوانس��ته پاس��خ 

قانع کننده ای به انتقادات درباره 
افزایش تعرف��ه هیبریدیها دهد. 
هی��أت دولت در دس��تورالعمل 
تعرفه  نه تنه��ا  واردات خ��ودرو 
واردات خودروه��ای بنزین��ی را 
بین 55 تا ۹5 درصد بس��ته به 
می��زان حجم مصرف س��وخت 
تغیی��ر داد، بلک��ه محص��والت 
هیبریدیی و الکتریکی را نیز به 
سه دسته تقس��یم و تعرفه های 

جداگانه ای برای آنها قرار داد. 
واردات  تعرف��ه  به طوری ک��ه   
هیبری��دی  تم��ام  خودروه��ای 
معمول��ی بین 25 ت��ا 65 درصد 
بدی��ن  اس��ت.  ش��ده  تعیی��ن 
ب��ا حجم  ترتی��ب خودروه��ای 
 موتور 15۰۰ سی س��ی مشمول 
 25 درص��د تعرف��ه، 15۰۰ ت��ا

2۰۰۰ سی سی 45 درصد و 2۰۰۰ 
تا 25۰۰ سی س��ی نیز 65 درصد 
هستند. اما واردات خودروهای تمام 
هیبریدی شارژی نیز تعرفه خاص 
خود را دارد. این خودروها با حجم 
موتور 15۰۰ سی س��ی 15 درصد، 
ت��ا 2۰۰۰ سی س��ی 35   15۰۰
درصد و 2۰۰۰ تا 25۰۰ سی س��ی 
نیز مشمول 55 درصد تعرفه واردات 

هستند. 

در چهل و دومین جلسه علنی شورای 
ش��هر تهران در بررس��ی الیح��ه تعیین 
نرخ ع��وارض تردد در مح��دوده مرکزی 
ش��هر تهران 3 درصد از سهمیه ها همراه 
ب��ا 5۰ درص��د تخفیف ب��ه خبرن��گاران 

اختصاص یافت. 
ب��ه گزارش ف��ارس، در چهل و دومین 
جلس��ه علنی شورای ش��هر تهران الیحه 
تعیی��ن نرخ ع��وارض ت��ردد در محدوده 
مرکزی ش��هر تهران مورد بررس��ی قرار 
گرفت که چند تن از اعضای شورای شهر 
تهران پیش��نهاد دادند س��همیه ای برای 

خبرنگاران در نظر گرفته شود. 
در ادام��ه احمد مس��جدجامعی، عضو 
ش��ورای ش��هر تهران گف��ت:  خبرنگاری 
جزو مشاغل س��خت و زیان آور محسوب 
می شود و خبرنگاران در هنگام حوادث و 
بحران حضور دارند و اخبار آن را مخابره 

می کنن��د و اکن��ون نیز بیان مش��کات 
شهری را انجام می دهند. 

وی اف��زود: در همه دوره ها خبرنگاران 
س��همیه ط��رح ترافی��ک داش��تند البته 
عده ای نیز از این س��همیه سوءاس��تفاده 
می کردن��د و از 13۰۰ ت��ا 15۰۰ کارت 
خبرن��گاری دو براب��ر آن در اختیار دیگر 
دستگاه های غیر ذی ربط قرار می گرفت. 

خبرن��گاران،  داد:  پیش��نهاد  وی 
روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول 

موارد خاص باید شوند. 
در ادامه حسن رس��ولی در مخالفت با 
این پیش��نهاد اظهار داشت: این پیشنهاد 
و برخورده��ا در ش��أن و جایگاه اصحاب 
رس��انه نیس��ت و جایگاه آنه��ا را پایین 
می آورد و نباید به این قشر برچسب زده 

شود. 
وی اف��زود: مهم تری��ن نکت��ه الیح��ه 

ش��هرداری در ط��رح ترافیک این اس��ت 
که رانت ها حذف ش��ود. ما اگر بخواهیم 
س��همیه جدیدی در نظر بگیریم از سقف 

عبور خواهیم کرد. 
در ادامه حجت نظری به عنوان موافق 
پیشنهاد مس��جدجامعی گفت: باید تردد 
خبرنگاران برای دسترسی به اطاعات و 
اخبار تسهیل ش��ود و این اقدام قطعاً در 
راستای دموکراسی است و باید شرایطی 
را فراهم کنیم که دموکراسی بهتر رعایت 

شود. 
در ادام��ه محم��د علیخان��ی، رئیس 
کمیس��یون عم��ران و حم��ل و نق��ل 
شورای اسامی ش��هر تهران نیز گفت: 
در گذش��ته نیز این بحث در کمیسیون 
صورت گرفته بود و برای اینکه توقعات 
پی��ش نیای��د، اس��م نیاوردی��م و بنده 
پیش��نهاد می دهم س��هم خبرنگاران از 

1.5 به 3درصد افزایش یابد.  محس��ن 
پورس��یدآقایی، معاون حم��ل و نقل و 
ترافی��ک ش��هرداری تهران گف��ت: ما 
اصحاب رسانه را ارج می نهیم ولی غالبا 
این آرم ها در اختیار مدیر مس��ئوالن و 

خانواده های آنها قرار می گرفت. 
وی ادامه داد: نمی توان اسم یک گروه 
را بیاوریم و اس��م گروه های دیگر نباشد، 
به هر حال اقش��ار مهمی در شهر تهران 
وج��ود دارد و نباید اصل الیحه را به هم 
بریزیم. م��ا برای یک تعداد از خبرنگاران 
ک��ه با آنها س��ر و کار داریم در قالب یک 

تبصره کلی تعدادی سهمیه دیده ایم. 
در ادامه جلس��ه چند تن از خبرنگاران 
به نش��انه اعتراض صح��ن را ترک کرده 
و در نهایت با رأی اعضای ش��ورای شهر 
سهمیه خبرنگاران از 1.5 به 3درصد و با 

5۰ درصد تخفیف به تأیید رسید. 

اهمیت صنعت خودرو در هر کش��ور 
از جمل��ه ایران با توجه ب��ه قابلیت های 
آن و همچنین مزیت ه��ای این صنعت 
از جمل��ه نیروی انس��انی کارآمد، جوان 
و فارغ التحصیان س��نجیده می ش��ود و 
بررسی این روند در ایران نشان می دهد 
با وجود چنی��ن قابلیت های��ی، یکی از 
صنایعی که باید همواره با رش��د باالیی 
در کش��ور همراه باش��د، صنعت خودرو 

است.
رون��د موج��ود صنعت خودرو نش��ان 
می ده��د ک��ه هم اکن��ون ای��ن صنعت 
نیازمند قوی س��ازی در دو بخش تولید 
و قطعات اس��ت؛ روندی که در دهه7۰ 

نیز ش��اهد بودیم، اما پس از آن رکودی 
ایج��اد ش��د به ط��وری ک��ه در دول��ت 
گذش��ته بیش��تر قطعات از کش��ورهای 
خارج��ی تامین ش��د. هرچند هم اکنون 
قطعه سازی رشد کرده و در این شرایط 
نکت��ه ای که صنعت خ��ودرو باید بر آن 
تکی��ه کند کیفیت اس��ت، ام��ا در عین 
حال الزم اس��ت تنوع در نشان س��ازی 
و رقابت پذیری نیز در دس��تور کار قرار 
گیرد ضمن آنکه الزم اس��ت در ساختار 
درونی کارخانه ها نیز تغییرات اساس��ی 
به ویژه در س��اختار هزینه ها انجام شود 
چراک��ه هزینه ه��ای س��ربار در صنعت 
خ��ودرو ب��اال و بهره وری عوام��ل تولید 

پایی��ن ب��وده و الزم اس��ت نس��بت به 
افزای��ش آنه��ا اقدام کرد و نگاه بیش��تر 
به بازار صادراتی باش��د. در این شرایط 
بخش��ی از صنعت خودرو برای بازارهای 
صادرات��ی تعریف و تا حد امکان از توان 
خارجی ه��ا در صنعت خودرو اس��تفاده 
خواهد شد، بنابراین باید یکی از راه های 
برون رف��ت صنعت خ��ودرو از وضعیت 
فعلی را اس��تفاده از تجربه کش��ورهای 
پیش��گام مانند کره ای ها و فرانس��وی ها 
دانس��ت. ب��ا همکاری ه��ای مش��ترک 
می توان خودروی صادراتی تولید کرد و 
در کنار آن به عمق بخشی ساخت داخل 
نیز توجه داش��ت؛ اقدامی که هم اکنون 

در صنع��ت خودرو در دس��تور کار قرار 
دارد و در حال برنامه ریزی برای تقویت 
هرچه بیش��تر س��ازندگان ماشین آالت، 
قطعه سازان و تولیدکنندگان نیرومحرکه 
اس��ت زیرا هر اندازه خودکفایی در این 
قطعات افزایش یابد، زنجیره های تولید 
کامل تر شده و صنعت خودرو به سمت 
صنعتی شدن پیش خواهد رفت. در این 
ش��رایط الزم اس��ت بیش از پیش روی 
موضوع بهره وری در صنعت خودرو کار 
کرد و همان گونه که امروز داخلی سازی 
در دس��تور کار قرار گرفته در آینده نیز 
اس��تانداردهای کیف��ی و ارتقای آنها در 

دستور کار جدی قرار گیرد.

سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران اعالم شد

تجربه خارجی ها دوای درد صنعت خودرو

مجلس چه زمانی به حقوق مصرف کنندگان خودروهای وارداتی ورود می کند؟ 
اخبار

دعوت پژو فرانسه از ایران خودرو 
برای مشارکت در پروژه الجزایر

تامین کنندگان منتخ��ب ایکاپ، توانمندی خ��ود را به 
اثبات رس��انده و در حلقه تأمین کنندگان پژو قرار گرفته اند 
و می توانند در پروژه تولید 7۰ هزار دستگاه خودرو در شهر 
اوران کش��ور الجزایر با ما همکاری کنند.  یانیک بزارد، قائم 
مقام مدیر عامل پژو درحوزه خرید در نشس��ت سازندگان 
مدیران پژو و ایکاپ و نمایندگان تأمین کنندگان برگزیده 
پ��روژه ایکاپ، با بیان این ک��ه در برنامه های جدید پژو، تیم 
خرید جهانی با هدف گسترده س��ازی س��ازمان خرید این 
ش��رکت راه اندازی شده اس��ت، اظهار داشت: ایران کشوری 
رقابتی از نظر انرژی و نیروی انسانی است و از این رو تمامی 
استانداردهای کیفی خود را در این کشور اعمال خواهیم کرد.  
بزارد با تاکید بر این که سابقه همکاری این شرکت با گروه 
صنعتی ایران خودرو طوالنی بوده است، خاطرنشان کرد: ما 
به تمامی آنچه وعده داده ایم، تاکنون عمل کرده و این راه را 
ادامه خواهیم داد.  وی در ادامه تصریح کرد: تامین کنندگان 
منتخب ایکاپ، توانمندی خود را به اثبات رسانده و در حلقه 
تأمین کنندگان پژو قرار گرفته اند و می توانند در پروژه تولید 
7۰ هزار دس��تگاه خودرو در ش��هر اوران کشور الجزایر با ما 
هم��کاری کنند.   وی تولی��د در ایران و صادرات قطعات به 
الجزای��ر را یکی از گزینه های پیش روی س��ازندگان ایرانی 
عنوان کرد و گفت: گزینه دوم ایجاد خط تولید در این کشور 
اس��ت که در هر دو صورت به عنوان عضوی از پژو وارد این 
پروژه خواهند شد.  بزارد همچنین خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه جمع منتخب، بهترین ها در حوزه کاری خود هستند 
بنابراین می توانند برای تأمین لوازم یدکی برای کل بازار اروپا 
که برنامه جدید ش��رکت PSA است نیز پیش قدم شوند.  
قائم مقام مدیر عامل پژو درحوزه خرید آشنایی با شرکت های 
جدید و تأمین قطعات مورد نیاز بازارهای اروپایی را از جمله 

فواید حضور سازندگان در پروژه الجزایر برشمرد. 
مدیرعامل ایکاپ در این نشس��ت با اش��اره به این که 
این همکاری مش��ترک تمامی زنجیره ارزش را پوش��ش 
می دهد و برای نخس��تین بار در کشور اتفاق افتاده است، 
تصریح کرد: راهب��رد ایکاپ ارائه بهترین کیفیت، قیمت 
و تحویل به موقع به مش��تری است و در کنار آن، توسعه 
صنعت خودرو ایران برای ما اهمیتی بسیار دارد.  معتمد 
با اش��اره به تولید نخستین دستگاه پژو 3۰1 اضافه کرد: 
میزان داخلی سازی خودرو تولید شده بیش از45 درصد 
است این در حالی است که تصور ما از توان خودمان ابتدا 
کمتر از ای��ن میزان در این مدت کوتاه ب��ود اما با توجه 
به توان مهندس��ی باال برنامه ریزی افزایش ساخت داخل 
ای��ن خودرو ب��ه 85درصد در حال انجام اس��ت.  وی در 
ادامه داخلی سازی را نیازمند رابطه قوی میان سازندگان 
داخلی و خارجی دانس��ت و از برنامه ایکاپ برای ساخت 
کارخانه های جدید برای ارتقای ظرفیت در آینده خبر داد. 

 به دنبال تولید با کیفیت هستیم
آرنو پرارد، معاون فرانسوی خرید شرکت ایکاپ آخرین 
سخنران این نشست بود که با بیان نکات مهم هفتگانه 
ایکاپ در مراحل بعدی همکاری با تأمین کنندگان، بر 
لزوم رعایت این موارد از س��وی سازندگان تاکید کرد.  
وی تصریح ک��رد: تأمین کنندگان منتخبی که در این 
نشس��ت حضور دارند، از ای��ن پس بازیگران کلیدی ما 
برای موفقیت هستند و نباید فراموش کنند که از این 

نقطه به بعد وارد فاز مهمی از پروژه شده ایم. 

تزریق 15 تا 20 هزار میلیارد تومان 
طی فرآیندی یک ساله به صنعت 

قطعه سازی کشور
به گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه س��ازان 
معتقد است در دو س��ه سال اخیر یکی از مهم ترین 
دغدغه قطعه س��ازان داخلی، ع��دم پرداخت به موقع 

مطالبات آنها توسط خودروسازان بوده است. 
رضا رضایی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات 
قطعه س��ازان در هفته ه��ای اخیر اظهار داش��ت: در 
ش��رایطی ک��ه بس��یاری از قطعه س��ازان با مش��کل 
نقدینگی و س��رمایه در گردش مواجه هستند، اقدام 
اخیر شرکت س��ایپا در پرداخت 6۰۰ میلیارد تومان 
مطالبات معوقه قطعه سازان جای تقدیر و تشکر دارد. 
وی تأکید کرد: بی شک این اقدام در راستای برنامه ریزی 
و وجود تیم های مدیریتی قوی ش��کل گرفته است، البته 
در چند ماه گذش��ته نیز شرکت سایپا رقمی معادل 35۰ 
میلیارد تومانی را بابت مطالبات قطعه سازان پرداخت کرد که 
مسلما کمک مناسبی به تقویت توان مالی شبکه قطعه سازی 
کش��ور بود.  وی اظهار داش��ت: در صورتی که به همین 
روش، پرداخت مطالبات قطعه سازان ادامه یابد مسلما در 
رش��د تولید خودروسازان نیز تأثیر خوبی خواهد داشت.  
وی گف��ت: امروز صنعت قطعه و خ��ودرو در همه جای 
دنیا دارای اس��تراتژی مشخصی اس��ت بنابراین چنانچه 
موان��ع این صنعت بر اس��اس اص��ول و درایت مدیریت 
نوین اصاح ش��ود صنایع زیادی در این زمینه توس��عه 
خواهن��د یافت.  عضو انجمن قطعه س��ازان تصریح کرد: 
اینکه مسئوالن مشکات موجود بر سر راه رشد صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی را به صورت مهندسی حل نمایند 
قطعاً مسیر سختی نخواهد بود و تنها نیازمند برنامه ریزی 
و هدف گذاری درس��ت و همچنین حمایت مالی از این 
صنعت اس��ت.  رضایی تزریق حداقل 15 تا 2۰ هزار 
میلیارد تومان طی فرآیندی یک ساله جهت حمایت 
از صنعت قطعه س��ازی کش��ور را رقم سنگینی برای 
دولت ندانست و گفت: بی شک پرداخت این رقم طی 
فرآیندی حداقل یک س��اله به صنعت قطعه س��ازی 

کشور، کمک مؤثری به این صنعت خواهد بود. 

اخبار

واردات 8 میلیارد دالری خودرو 
فاجعه ای بزرگ در اقتصاد ایران 

عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت نظارت الزم و 
جدی بر واحدهای تولیدی، صنایع و همچنین واردات 
بی رویه صورت نمی گیرد، همین امر س��بب شده است 
ک��ه امس��ال رق��م 8میلی��ارد دالر واردات خودروهای 
خارجی لوکس و قطعات آنها به کشور را داشته  باشیم 

که این خود فاجعه بزرگی است. 
به گزارش شبکه اطاع رسانی راه دانا، نادر قاضی پور 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو ب��ا کارگران کرمان در خص��وص واردات 
س��ازمان یافته کاال گفت: واردات بی رویه افرادی که در 
درون دولت ی��ا در ارتباط با رانت بازرگانی دولتی قرار 
دارند و با واردات محصوالتی که صنایع داخلی به خوبی 
تولید می کنند، به صنعت آسیب  می زنند را رقیب کارگر 
و کارفرمای ایرانی و تولید ملی می دانم لذا دلیلی ندارد 

کارگران قربانی برخی بی تدبیری ها شوند. 
نماینده مردم ارومیه با اشاره به مشکاتی مانند عدم 
تش��ویق صادرات و نبود س��رمایه در گردش صاحبان 
صنایع، به مشکاتی که نظام بانکی برای صنایع ایجاد 
کرده اند، اشاره و تأکید کرد: اتفاقاتی که به طور مشخص 
باعث قربانی شدن مستضعفان و کارگران شده، دقیقاً 

ضد سیاست های اباغی اقتصاد مقاومتی است. 
قاضی پور با اشاره به ظرفیت مناطق متعددی از کشور 
مانند بن��ادر از حیث صادرات صنایع گفت: ما به  جای 
تأکید بر ص��ادرات از بنادر، خرید کاالی خارجی را که 
توهم راحتی و ژس��ت مص��رف لوکس ایجاد می کند و 
برای مدیر دولتی آس��ان تر است به عنوان گزینه اصلی 
روی می��ز قرار داده ایم که این خود مش��کات زیادی 
را ایجاد کرده اس��ت.  عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجل��س با انتقاد از اینکه نظ��ارت الزم روی واحدهای 
تولی��دی و صنایع و همچنی��ن واردات بی رویه صورت 
نمی گیرد، خبر داد: امس��ال رقم 8میلیارد دالر واردات 
خودروه��ای خارجی لوکس و قطعات آنها به کش��ور 
را داش��ته ایم که این خود فاجعه بزرگی اس��ت.  وی با 
مطرح کردن اینکه نباید کارگران به خاطر مش��کات 
فعلی از کار بیکار ش��وند، افزود: دولت نباید اجازه دهد 
واحدها ورشکس��ته شوند؛ زیرا مشاهده شده که برخی 
کارفرمایان تمایل دارند تا خود را ورشکسته اعام کنند 
و با فروش زمین یا اجاره آن یا تغییر کاربری و ورود به 
فضای واردات و کارهایی از این قبیل، سود بیشتر کسب 
کنند.  قاضی پور در پایان اظهارات خود با انتقاد از ادغام 
وزارت صنای��ع در وزارت بازرگانی گفت: اگر هم قرار بر 
ادغام بود، باید همانطور که وانت را بار تریلی می کنند 
و نه تریلی را بار وانت، وزارت بازرگانی در وزارت صنایع 
ادغام می شد تا فضایی که بر آن وزارتخانه حاکم بود، بر 
وزارت صنایع حاکم نشود؛ اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد 

و روابط منفی وارد مدیریت صنایع کشور شد. 

موافق افزایش تعرفه واردات 
خودرو نبوده و نیستم

نماینده مردم اصفه��ان در گفت وگو با خبرگزاری 
دانشجو درباره افزایش تعرفه واردات خودرو گفت که 
طبق قانون موضوع باید در کمیسیون ماده 1 قانون 
صادرات و واردات بررس��ی ش��ود و در نهایت نهایی 
می ش��ود. این موضوع اختیاری اس��ت که مجلس به 
دولت داده و در هیأت وزیران مطرح شده است و در 

نهایت مصوبه کمیسیون را هم گرفت. 
 وی افزود: اینکه افزایش تعرفه های واردات خودرو 
باع��ث انحصار واردات برای گروهی خاص می ش��ود 
قابل بحث و بررس��ی اس��ت. معتقدیم همانطور که 
در داخل نباید انحصار ایجاد ش��ود، واردات هم نباید 
انحصاری باش��د. از طرفی اگر الزام واردات خودرو از 
طریق نمایندگی های معتبر اس��ت این موضوع صرفاً 
ب��رای تأمین خدمات پس از ف��روش و کیفیت بهتر 
اس��ت تا مش��تری از بابت کیفیت و خدمات پس از 

فروش ضمانتی داشته باشد. 
 فوالدگ��ر تصریح کرد: ش��خصاً معتقد به افزایش 
تعرفه های واردات خودرو نبوده و نیستم. تعرفه باید 
ابزاری برای کنترل کیفیت و ایجاد رقابت باشد. اگر 
رقابت پذیری را از خودروساز داخلی بگیریم، کیفیت 
و خدم��ات پس از فروش خودروهای داخلی را ارتقاء 
نمی دهد، قیم��ت  محصوالتش را هم رقابتی نخواهد 
کرد، بنابراین من مواف��ق افزایش تعرفه های واردات 
خودرو نیستم. اس��تدالل دولت برای تغییر تعرفه ها 
تمرکز بر واردات خودروهای کم مصرف و زیر 25۰۰ 
سی س��ی و ایجاد تعرفه های پلکانی اس��ت تا اگر هم 
خودرو وارد می ش��ود خودروهای کم مصرفی باشند؛ 

روی خیلی از این تعرفه ها هنوز توجیه نیستم. 
 رئیس کمیس��یون حمایت از تولید ملی و نظارت 
ب��ر اجرای اص��ل 44 قانون اساس��ی در ادامه افزود: 
کمیس��یون حمای��ت از تولید به واس��طه حمایت از 
تولی��د ملی بای��د یک موضع گیری ب��رای حمایت از 
تولید داخل داش��ته باش��د و به واسطه اصل 44 آن 

باید رقابت پذیری و خصوصی سازی را تقویت کند. 
 نماین��ده م��ردم اصفه��ان تأکی��د کرد: مش��کل 
خودروس��ازی م��ا ش��به دولتی ب��ودن آن اس��ت. تا 
زمانی که وضعیت ش��به دولتی در خودروسازی وجود 
داشته باشد، نه نظارت پذیری 1۰۰ درصد دولتی و نه 
رقابت پذیری 1۰۰ درصدی بخش  خصوصی را دارد. 
قرار بود یک دوره گذرا برای این وضعیت شبه دولتی 
بودن وجود داش��ته باشد که متأسفانه تاکنون حدود 

12 سال این وضعیت ادامه داشته و دارد. 



مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری گفت ک��ه دولت ها در 
پژوهش ه��ای بخش تج��اری و کاربردی نقش راهبری و تس��هیلگری 
ایفا می کنند و شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و دانشگاهیان به 

خوبی می توانن��د در این حوزه نقش آفرینی 
کنند.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در نشست نخبگانی 
فن��اوری اطالعات در ق��وه قضاییه گفت: به 
واس��طه فرهنگ اقتصاد نفتی بروز خالقیت 
و ن��وآوری را در اقتص��اد و کارآفرینی و به 
تب��ع آن در پژوهش س��لب کردیم، اما این 
روند طی سال های اخیر و با جایگزین شدن 
تدریجی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در 

آستانه تغییر است. 
وی اف��زود: فرهنگ اقتص��اد دانش بنیان 
اکنون زمینه ای فراهم کرده است تا جوانان 

خالق و کارآفرین بتوانند اس��تارت آپ های خود را ایجاد کنند و ضمن 
کارآفرین��ی و درآمدزایی درخور توجه در اندک زمان، نقش خود را در 

سپهر اقتصاد دانش بنیان ایفا کنند. 

س��تاری با تاکید بر ضرورت عدم ورود بخش خصوصی به حوزه 
پژوهش ه��ای تجاری و ایجاد زمینه بروز خالقیت های پژوهش��ی 
ب��رای بخش خصوصی گف��ت: دولت ها باید به عن��وان راهبر و نه 
مجری پژوهش های تجاری و کاربردی 
نقش آفرین��ی کنن��د و پژوهش های��ی 
که قرار اس��ت به حل مش��کل یا ارائه 
خدمت��ی جدید بپردازند، باید توس��ط 
استارت آپ ها،  دانش بنیان،  شرکت های 
دانش��گاهیان و فعاالن بخش خصوصی 

صورت بگیرد. 
رئی��س س��تاد توس��عه فرهن��گ علم، 
فن��اوری و اقتص��اد دانش بنی��ان، با بیان 
اینکه زیس��ت بوم کارآفرین��ی بزرگ ترین 
و  دانش��گاهیان  بازگش��ت  زیرس��اخت 
پژوهش��گران نخبه ایرانی به کشور است، 
عن��وان ک��رد: ب��ا ترویج فرهنگ توس��عه 
اقتص��اد دانش بنی��ان و اص��الح رویکرد عمومی به س��وی ن��وآوری و 
کارآفرینی، در آینده ای استارت آپی ها، به بزرگ ترین کسب و کارهای 

جامعه بدل خواهند شد. 

امی��ر بیات ترک، دبیر اجرایی همایش تهران هوش��مند گفت که در 
فضای فوق العاده رقابتی اقتصاد امروز، نوآوری بسیار حائز اهمیت شده 
است. بررس��ی های اخیر شرکت های بزرگ نش��ان می دهد ۶۵درصد 

از مدیران ارش��د با فش��ار حاصل از فضای 
رقابت��ی حاص��ل از نوآوری مواجه هس��تند 
و در ح��دود ۶.۱ تریلی��ون دالر در مجموع 
صرف بخش تحقیق و توسعه سازمان ها در 

سطح بین المللی شده است. 
ب��ه گزارش مهر، وی افزود: ش��هرداری ها 
نیز به عنوان س��ازمان های عمومی، با هدف 
افزای��ش رف��اه و کیفیت زندگی در س��طح 
ش��هر با ارائه خدمات نوین، نیازمند نوآوری 

هستند. 
وی خاطرنش��ان کرد: امروزه ش��هرها در 
رقابتی فش��رده ب��رای تصاح��ب جایگاهی 
جهان��ی و منطق��ه ای ب��وده و به کارگیری 

فن��اوری  اطالعات و ارتباطات ب��ه عنوان موثرترین ابزار توس��عه، این 
رقابت را برای شهرها تشدید کرده است. 

دبیر اجرایی همایش تهران هوشمند ادامه داد: در کشور ما با وجود 

تم��ام تالش های صورت گرفت��ه، اقتصاد ش��هری دانش بنیان هنوز در 
کالنش��هرهای کش��ور نهادینه نش��ده و به دلیل فقدان توجه الزم به 
نوآوری، اکثر س��ازمان ها به روزمرگی دچار هستند. انقالب دیجیتال، 
رونده��ای معم��ول در اقتصاد ش��هری را 
مانند س��ایر حوزه ه��ا برهم زده اس��ت و 
طرح نوینی از اقتصاد شهری را پیش پای 
مدیران ش��هری گذاش��ته، که استفاده از 
ظرفیت اس��تارت آپ ها نگاهی هوشمندانه 

در این حوزه است. 
بیات ت��رک تاکی��د کرد: اس��تارت آپ ها 
تیم ه��ای کوچک��ی هس��تند ک��ه معموال 
براساس ایده های نوآورانه شکل گرفته اند؛ 
ای��ن تیم ها، در تالش هس��تند که با ارائه 
محص��ول ی��ا خدمت��ی نوآورانه ب��ه مدل 
درآمدی پایداری برس��ند. یکی از مزایای 
ای��ن تیم ها، رش��د س��ریع آنها اس��ت که 
س��بب توسعه اقتصاد کشور شده و در نتیجه اشتغال زایی خوبی نیز به 
 همراه آورده اند. نمونه موفق ش��رکت هایی که از مرحله استارت آپی به

کسب و کار موفق رسیده اند گویای این مطلب است. 

دبیر علمی جش��نواره محصول برتر ایرانی گفت که براساس گزارش 
بین  المللی شاخص نوآوری جهانی، ایران در سال 20۱7 رهبر نوآوری، 

فناوری و خالقیت در منطقه معرفی شد.
به گزارش ایس��نا، عل��ی ملکی در دومین 
جش��نواره محصول برتر ایرانی در دانشگاه 
صنعتی ش��ریف اعالم کرد: ای��ران با وجود 
کس��ب مقام رهبر نوآوری در سطح منطقه 
اما در جهان رتبه 7۵ را دارا اس��ت که البته 
در چهار تا پنج س��ال گذشته رتبه ۱00 را 
داش��ته و نس��بت به آن 2۵پله صعود کرده 

است. 
وی اظهار کرد: تهیه این گزارش از س��ال 
20۱2 در دنیا با همکاری س��ه مجموعه از 
جمله س��ازمان مالکیت فکری جهانی و دو 
نه��اد علمی دیگر آغاز ش��د ک��ه تالش آن 
مقایس��ه کش��ورها در زمینه ش��اخص های 

نوآوری با هم است که در این روند 8۱ شاخص را رصد می کند. 
وی ب��ا اینکه در فرآیند رش��د اقتصادی کش��ورها فاکتورهای مهم 
مورد بررس��ی و ارزیابی قرار می گیرد، گفت: در فرآیند رشد اقتصادی 

کش��ورها در گذشته عمده کش��ورهای صنعتی آنهایی بودند که نفت 
خام و یا محصوالت خام خود را به دیگر کش��ورها صادر می کردند که 
اگ��ر در این مرحله موفق عمل می کردند، می توانس��تند از این مرحله 
خارج شوند که کشور ما از سال ۱340 تا 
۱3۵0 مرحله اول را آغاز کرده و همچنان 

هم ادامه دارد. 
وی اف��زود: در مرحل��ه بعدی کش��ورها 
می توانند بدون آس��یب به محیط زیس��ت 
و محیط اطراف خود رش��د پایدار داش��ته 
باش��ند که در ای��ن مرحل��ه در واقع وارد 
فرآیند نوآوری می شوند و می توانند کشور 
خود را به پیش��رفت برسانند، اما متاسفانه 
مطالعات نش��ان می دهد ما در این مرحله 

در سطح کالن آن متوقف شده ایم. 
وی با بی��ان اینکه مطالع��ات بر فرآیند 
نوآوری در دنیا حدود ۵0 س��ال است آغاز 
ش��ده، گفت: نوآوری یکی از اصلی ترین عوامل رشد بلندمدت کشورها 
اس��ت که بر این اس��اس ۶0 تا 70درصد رشد بلندمدت کشورها را به 

توان کشورها در نوآوری اختصاص می دهند. 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه درباره موانع حقوقی 
بر سر راه استارت آپ ها گفت ما مجتمع ویژه ای برای رسیدگی به جرائم 
رایانه ای داری��م و در آنجا پرونده های اینچنینی مورد رس��یدگی قرار 

می گیرد.  به گزارش ایس��نا، حجت االسالم 
و المس��لمین ش��هریاری، رئیس مرکز آمار 
و فن��اوری اطالعات قوه قضایی��ه در جمع 
خبرن��گاران در حاش��یه نشس��ت نخبگانی 
فن��اوری اطالع��ات در قوه قضایی��ه با بیان 
این مطلب، اضافه کرد: هر استارت آپی باید 
قوانین کشور را رعایت کند. در صورت عدم 
رعایت قوانین در این مجتمع به پرونده اش 
رسیدگی می ش��ود و در این مجتمع قضات 

با مفاهیم فناوری اطالعات آشنایی دارند. 
ش��هریاری گف��ت: البت��ه قوانی��ن م��ا با 
حرک��ت کن��دی جلو م��ی رود و نباید توقع 
داش��ت احکام صادره صد درصد مورد قبول 

استارت آپ ها باشد. استارت آپ ها باید توقعات شان را در اختیار ما قرار 
دهند و خودش��ان با تشکیل انجمن هایی پیش��نهادهای مدونی را در 

اختیار ما بگذارند تا ما در مسیر تسریع قوانین حرکت کنیم. 

رئی��س مرکز آمار و فن��اوری اطالعات قوه قضایی��ه گفت: ما وعده 
نمی دهیم اما تالش می کنیم تا مش��کالت آنها حل ش��ود. قوه قضاییه 
معاونت��ی به نام معاون��ت حقوقی دارد که مس��ئولیت تدوین لوایح را 
بر عهده دارد. حاال بدواً باید مش��کالت به 
ما ارائه ش��ود و در کنار آن پیشنهادها هم 
داده شود تا ما برای حل آنها تالش کنیم. 
ش��هریاری در پاس��خ به این س��ؤال که 
ناجا هم یک اطلس جرم دارد و آیا با شما 
موازی کاری می شود یا خیر، گفت: پلیس 
اطالعات��ش مربوط به حوزه کاری خودش 
اس��ت و ما ه��م ح��وزه کاری خودمان را 
داری��م. حوزه کاری ما پرونده هایی اس��ت 
که تش��کیل می شود و موجب صدور حکم 
می ش��ود و جغرافیای احکام در دست قوه 
قضاییه است. ناجا ضابط قوه قضاییه است 
و بعضاً موارد اتهامی را تا بخشی می دانند 
و به مواردی که به صدور حکم منجر ش��ده اس��ت دسترس��ی ندارند. 
می ش��ود گفت جرائم مشهود را در اختیار دارند و اال از احکام حقوقی 

اصاًل اطالع ندارند. 

ستاری در جمع نخبگان فناوری  اطالعات قوه قضاییه: 

رقابت استارت آپ های حوزه هوشمندسازی شهریخالقیت های پژوهشی با حمایت از بخش خصوصی شکوفا می شود  شهریاری: مجتمع قضایی ویژه جرائم رایانه ایایران در سال 2017 رهبر نوآوری در منطقه شد
به امور استارت آپ ها رسیدگی می کند

اینترن��ت و فضای مجازی به اندازه ای همه گیر ش��ده اند که هر فردی می  تواند 
از طریق آن درآمد کس��ب کند. کافی اس��ت مهارت های خود را بشناس��ید و با 
کم��ی تالش درآمد خ��ود را افزایش دهید.  این روزها اف��راد زیادی وجود دارند 
که اکثر زمان خود را با وس��ایل دیجیتال و در دنیای مجازی س��پری می کنند. 
به نوعی می توان گفت لپ تاپ و موبایل تبدیل به میز کار آنها ش��ده است. تعداد 
این افراد کم نیس��ت و روزبه روز افزوده می شود. نتیجه  یکی از آخرین تحقیقات 
مجله نیویورک تایمز نشان داد که اکثر صنایع به دنبال استخدام کارمند دورکار 
هستند. البته این لزوما به این معنا نیست که باید از شغل فعلی خود استعفا دهید 
و به عنوان یک فرد آزادکار فعالیت کنید، بلکه می توانید با حفظ موقعیت شغلی 
فعلی، از راه گشت و گذار در اینترنت نیز درآمد کسب کنید. البته اغلب این افراد 
زمانی که روند کار را یاد می گیرند و درآمد باالیی به دست می آورند، به این کار 
اعتی��اد پیدا می کنند و تمام وقت و انرژی خود را به آن اختصاص می دهند. این 
افراد فقط به دنبال این هس��تند که بتوانن��د مهارت های خود را تقویت کنند تا 
درآمد بیشتری به دست آورند. انجام چنین کاری هیجان انگیز به نظر می رسد، اما 
اگر کمی بیشتر دقت کنید متوجه می شوید که ترسناک است. اگر شخص نتواند 
از عهده تمام مخارج برآید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا اگر موبایل یا لپ تاپ خود 
را گم کند چه کاری باید انجام دهد؟ واقعیت این است که این کار نیز مانند همه 
کارها ریسک پذیر است و نباید انتظار داشته باشید که نسبت به مشاغل معمولی 
هیچ ریسکی نداشته باشد. اما اگر واقعا از آن دسته افرادی هستید که مدت زمان 
زیادی پای لپ تاپ و موبایل سپری می کنید، بدانید که هیچ چیز لذت بخش تر از 
این نیست که از این راه درآمد کسب کنید. این شغل برای افرادی مناسب است 
که زندگی ماجراجویی را به داشتن یک زندگی آرام و بدون خطر ترجیح می دهند. 
در ادام��ه این مقاله به معرفی کارهایی می پردازی��م که می توان از طریق آنها در 

دنیای مجازی درآمد کسب کرد.
چگونه از طریق فعالیت در اینترنت درآمد کسب کنیم؟

اگر هنوز به خواندن این مطلب عالقه دارید یعنی داش��تن این سبک زندگی 
را ترجیح می دهید و از خودتان می پرسید چگونه باید این کار را انجام داد پاسخ 

سؤال ساده است اما پیش از هر کاری باید به دو موضوع رسیدگی کنید:
1- خرج ها و بدهی ها: اگر خرید قس��طی انجام داده اید و هر ماه باید هزینه 
باالیی بابت پرداخت بدهی ها بپردازید، ش��رایط تان کمی سخت خواهد بود، زیرا 
با انجام این کار درآمد هر ماه تان متغیر خواهد بود و اگر یک ماه نتوانید زیاد کار 
کنید به مشکل برمی خورید. پس قبل از هر چیزی این موضوع را در نظر بگیرید و 

تا زمانی که اقساط خود را پرداخت نکرده اید از شغل فعلی استعفا ندهید.
2- درآمد: بعد از مدیریت کردن وضعیت بدهی ها به این فکر کنید که از چه 
راهی می خواهید درآمد کسب کنید؟ اگر نتوانید کاری مطابق با مهارت های فعلی 
خود پیدا کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا برای اتفاقات پیش بینی نشده پشتوانه 
مالی دارید؟ بعد از مدیریت کردن این مسائل برای خودتان هدف تعیین کنید. به 
یاد داشته باشید که برای دوام آوردن در چنین شرایطی باید چند جریان کسب 

درآمد داشته باشید. پس تنها روی یک موضوع تمرکز نکنید. 
هشت راه زیر منبع خوبی برای کسب درآمد از طریق اینترنت هستند.

1- کتاب الکترونیکی منتشر کنید
ای��ن روزها کتاب ه��ای الکترونیکی بیش از هر زمانی طرف��دار پیدا کرده اند و 
وب س��ایت های زیادی این محصوالت را به فروش می رسانند. تخصص خود را در 
نظر بگیرید و موضوع مورد نظر خود را پیدا کنید. سپس با استفاده از پلتفرم های 
موجود، کتاب خود را منتشر کنید. شبکه های اجتماعی محل خوبی برای تبلیغات 
کتاب الکترونیکی هستند. همچنین می توانید نسخه صوتی کتاب خود را نیز تهیه 

و آن را در اپلیکیشن های کتاب صوتی به عموم عرضه کنید.

2- یک وبالگ راه اندازی کنید
وبالگ ها یکی دیگر از منابع خوب کس��ب درآمد هس��تند. اگر با مهارت های 
بازاریابی آنالین آشنایی داشته باشید خیلی راحت و بدون انجام هیچ کار سخت و 
پیچیده ای می توانید از وبالگ خود درآمد کسب کنید. هرقدر موضوعات بیشتری 
را تحت پوش��ش قرار دهید ترافیک ورودی به سایت و درنتیجه درآمد حاصل از 
آن بیشتر خواهد بود. بنابراین نیاز و عالیق مردم را شناسایی کنید و با توجه به 

آن به تولید محتوا بپردازید.
۳- پروژه های دیگران را انجام دهید

همان طور که می دانید این روزها س��ایت های برون س��پاری پروژه  بسیار رونق 
گرفته اند و افراد زیادی مش��غول کسب درآمد از آنها هستند. اگر به این سایت ها 
مراجعه کرده باش��ید متوجه می ش��وید که با هر مهارتی می توانید درآمد کسب 
کنید. پروژه های این سایت ها به اندازه ای زیاد هستند که مطمئنا هیچ موقع بیکار 
نخواهید ماند. همچنین می توانید مهارت های پرطرفدار را شناس��ایی کنید و به 

یادگیری آنها مشغول شوید.
۴- سرویس های حرفه ای ارائه دهید

اگ��ر در انجام کاری متخصص هس��تید می توانید خدمات خ��ود را به صورت 
حرف��ه ای به دیگران عرض��ه کنید. طراح��ی گرافیک، برنامه نویس��ی، وکالت و 
حسابداری از جمله مهارت های پرطرفداری هستند که اگر سایت حرفه ای در این 

زمینه داشته باشید می توانید درآمد خوبی از طریق آن کسب کنید.
۵- کالس های آنالین برگزار کنید

برگزاری کالس های آموزش��ی آنالین یکی دیگر از منابع خوب کس��ب درآمد 
اس��ت. هر فردی در هر زمینه ای که تخصص داش��ته باش��د می تواند دوره های 
آموزشی برگزار کند. می توانید خودتان یک وب سایت طراحی کنید و آموزش ها 
را در آنجا قرار دهید یا از س��رویس های شناخته ش��ده در این زمینه بخواهید که 
فیلم های آموزشی شما را نیز در سایت شان قرار دهند. معموال این سایت ها بخشی 
از درآمد حاصل از فروش را از دستمزد شما کم می کنند، اما مزیت چنین کاری 

این است که دیگر نیازی نیست نگران امور مربوط به تبلیغات و بازاریابی باشید.
۶- انگلیسی درس بدهید

تقاضا برای یادگیری زبان انگلیس��ی همیش��ه باال است و در هر جای دنیا که 
باشید می توانید از طریق آموزش انگلیسی درآمد کسب کنید. می توانید این کار 
را به صورت دوره های آموزشی آنالین انجام دهید یا حتی کالس خصوصی برگزار 
کنید. البته انتظار درآمد باال نداش��ته باشید  چون آموزش زبان انگلیسی بسیار 
زیاد ش��ده است و برای جلب مشتری احتماال مجبور می شوید قیمت ها را کمی 

پایین بیاورید.
7- برای شبکه های اجتماعی بازاریابی کنید

این روزها همه برندها به بازاریابی ش��بکه های اجتماعی احتیاج دارند و اگر در 
این زمینه تجربه داش��ته باشید، می توانید درآمد خوبی کسب کنید. شاید انجام 
این کار در شهرهای بزرگ و پرجمعیت به دلیل تعدد افراد حرفه ای و آژانس های 
تخصصی سخت باشد، بنابراین می توانید کار خود را از شهرهای کوچک تر شروع 
کنید و بعد از کس��ب تجربه س��راغ امور مربوط به بازاریابی شبکه های اجتماعی 
ش��رکت های بزرگ تر بروی��د. بازاریابی برند و ش��بکه های اجتماعی نیز از جمله 

مشاغلی هستند که نیاز بازار به افراد متخصص در آن روزبه روز بیشتر می شود.
۸-   موسیقی تدریس کنید

دسترسی به اینترنت همه کارها مخصوصا آموزش را راحت تر کرده است. اگر در 
نواختن سازی حرفه ای هستید می توانید هنر خود را به راحتی از طریق سرویس هایی 
همچون اس��کایپ به دیگران آموزش دهید یا ویدئوهای آموزشی خود را در سایت 
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بی��ش از س��ه چهارم اس��تارت آپ ها با شکس��ت مواجه می ش��وند. 
کارآفرینان به خوبی می دانند تصمیم گیری در مراحل اولیه راه اندازی 
اس��تارت آپ، تأثی��ر زیادی روی موفقیت و شکس��ت کسب وکارش��ان 
می گذارد. شکست باالی استارت آپ ها اجتناب ناپذیر است. جالب است 
بدانید تصمیماتی که مدیران اس��تارت آپ ها در مراحل اولیه  کارش��ان 
می گیرند، تأثیر زیادی در شکس��ت یا موفقیت کسب وکارشان خواهد 
داش��ت. در ادامه  ش��ش نکته را به نقل از »یوک��ن« بیان می کنیم که 

اس��تارت آپ ها  سبب شکست 
می شود.

نبود تمرکز کافی
خیل��ی از کارآفرینان جوان 
خود،  استارت آپ  راه اندازی  با 
بلندپروازی ه��ای زیادی دارند 
ب��ه  می خواه��د  دل ش��ان  و 
اهداف و ایده های بزرگ دست 
یابن��د. اگرچه بلندپ��روازی و 
آرمان ه��ای ب��زرگ، روحی��ه  
اعض��ای تی��م را ب��اال می برد، 
ام��ا می توان��د تمرک��ز آنها را 
از دس��تیابی به ه��دف نهایی 

منحرف کند.
اس��تارت آپ ها  این  مدیران 
دس��ت  از  را  خ��ود  تمرک��ز 
می دهن��د و به دنب��ال انجام 
فعالیت های��ی م��ی رون��د که 
باعث خستگی، فشار روحی و 

دلسردی آنها می شود.

تحلیل و بررسی بیش از 
اندازه

اس��تارت آپ ها  اس��ت  الزم 
کار،  اولی��ه  مراح��ل  در 

تصمیم گیری های درس��ت و قطعی داشته باشند. در بیشتر مواقع فکر 
کردن زیاد درباره پروسه ها و در نظر گرفتن احتماالت، نتیجه ای عکس 
خواهد داشت و بیش��تر از آنکه سودی برای تان به همراه داشته باشد، 
ضرر خواهد داش��ت. تمرکز زیاد روی جزئیات س��بب می ش��ود قدرت 
تجزیه خود را از دس��ت بدهید و در نهایت کس��ب وکارتان از پیشرفت 
باز بماند. برای راه اندازی استارت آپ خود باید بدانید چه ریسک هایی 
در مقابل تان قرار دارد، ذهن تان را باز نگه دارید و آماده  حرکت باشید. 
هر زمان الزم اس��ت اس��تراتژی های برند و بازاریابی خود را با شرایط 

وفق دهید.

اتالف وقت برای متقاعد کردن سرمایه گذاران
خیل��ی از مدیران در مراح��ل راه اندازی اس��تارت آپ یا جمع آوری 
س��رمایه، دچ��ار چنین اش��تباهاتی می ش��وند. آنها ت��الش می کنند 
س��رمایه گذارانی را متقاعد کنند که تمایلی به ایده  اصلی اس��تارت آپ 

ندارن��د. در خیلی از مواق��ع، مدیران در مورد ایده  اس��تارت آپی خود 
هیجان زده ان��د و می خواهند مزای��ا و نتایج آن را ب��ا دیگران در میان 
بگذارند، اما وقتی کس��ی به ایده  ش��ما عالقه ای ندارد، با این حقیقت 

کنار بیایید و به دنبال راه دیگری برای جذب سرمایه باشید.
ت��الش برای متقاع��د کردن س��رمایه گذارانی که هیچ اش��تیاقی به 
استارت آپ شما ندارند، هیچ فایده ای نخواهد داشت. باید وقت و انرژی 
خ��ود را روی س��رمایه گذارانی بگذارید که به ای��ده و اهداف تان عالقه 
دارند، احس��اس خوبی نسبت 
به اس��تارت آپ ش��ما دارند و 
می خواهن��د در دس��تیابی به 
اه��داف بلندم��دت کمک تان 

کنند.

توجه ناکافی به بازخورد 
مشتریان

از  بازخورد مش��تریان یکی 
عوام��ل مهم برای پیش��رفت 
هر کس��ب وکاری است. خیلی 
از اس��تارت آپ ها در مراح��ل 
کس��ب وکار  راه اندازی  اولی��ه 
خود، توجهی به نظر مشتریان 
ندارند. یادتان باش��د بازخورد 
گرفتن از مخاطبان به معنای 
اتالف وقت و پول نیست، بلکه 
فرصتی برای ارتباط با آنها در 

اختیارتان قرار می دهد.
نیاز است مشتریان از اهداف 
و ارزش های اس��تارت آپ شما 
مطل��ع ش��وند، اما نبای��د این 
اطالعات را در دس��ترس تمام 
افراد قرار دهید. شاید در مراحل 
ابتدای��ی که هنوز اس��تارت آپ 
ش��ما به جای خوبی نرس��یده، 
آرمان ها و اهداف بزرگی داشته باشید که بعدا نتوانید از عهده  آنها برآیید. 
الزم است برای پیشرفت اس��تارت آپ تان برنامه ریزی کنید، اما اطالعات 
مهم را تا وقتی مطمئن نیستید می توانید به هدف برسانید، در دسترس 

عموم قرار ندهید.

تمرکز بیش از حد روی کار رقیبان
باید رقیبان خود را به طور هوش��مندانه بشناس��ید و از عملکرد آنها 
اطالع داش��ته باش��ید، اما اگر خیلی روی اعمال آنها متمرکز ش��وید، 
از مس��یر اصلی کس��ب و کار خود منحرف خواهید ش��د و از دستیابی 
به اهداف تان دور می ش��وید. اگر همواره اس��تارت آپ خود را با دیگران 
مقایسه کنید، همیشه فکر می کنید عقب تر از آنها هستید و در نتیجه 
ناامید و مأیوس خواهید شد. سعی کنید از حاشیه ها دور باشید و روی 

بهبود و پیشرفت استارت آپ تان تمرکز کنید.
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سال گذشته بود که استیو وزنیاک هم-بنیانگذار اپل مدعی شد تسال )و نه اپل( 
به واسطه موفقیت هایی که این اواخر کسب کرده، می تواند پیشرفت بزرگ بعدی در 
صنعت تکنولوژی را رقم بزند و حاال این شخصیت برجسته عرصه تکنولوژی با همان 

رک گویی همیشگی اش موضعی تازه در خصوص ایالن ماسک اتخاذ کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، هفته گذشته وزنیاک مهمان انجمن کسب و کارهای نوردیک 

در استکهلم سوئد بود و در صحبت های خود دیدگاه های نه چندان مثبتش در رابطه با 
حال و هوای این روزهای تسال و مدیرعامل آن را با مخاطبانش در میان گذاشت. 

او در جلسه پرسش و پاسخی که در آنجا برگزار شد مدعی شد از همان ابتدا 
از طرفداران تسال بوده است اما از وقتی متوجه شد ماسک سر موعد مقرر به 

وعده هایش عمل نمی کند از آن ناامید شد. برای مثال مدیرعامل تسال در اوت 201۶ 
گفته بود یکی از ماشین های تولیدی این شرکت قادر خواهد بود تا پایان سال بدون 

کمک راننده از لس آنجلس به نیویورک سفر کند که این اتفاق تا االن رخ نداده است. 
البته باید اشاره کنیم که اوایل امسال یک خودروی تسال مدل ۳ موفق شد در زمانی 

رکورد شکن این سفر را با کمک راننده انجام دهد. 
همین امر وزنیاک را بر آن داشت تا اعالم کند: حاال من دیگر هیچ چیزی را از ایالن 

ماسک یا تسال باور نمی کنم. 
البته وزنیاک با بیان این صحبت ها بیشتر انتقاداتش را نسبت به توانایی های تسال در 

ساخت ماشین های خودران زیر سؤال برد.
 او در ادامه گفته است: وقتی یکی از ماشین های تسال در شرایطی نامتعارف درون 

بزرگراه حرکت می کند )در میانه الین( این شما هستید که باید آن را کنار بزنید و راه 
را برای ماشین های پشتی باز کنید. این کاری است که یک فرد کودن یا باهوش هم 

می تواند انجامش دهد اما تسال قادر به انجام آن نیست. 
وزنیاک همچنین مدعی شد که آئودی و BMW حاال در این زمینه از تسال جلوتر 

هستند. البته این کارآفرین موفق تأیید کرد که همچنان به تسال عالقه دارد اما ظاهراً 
اعتمادش را به عملیاتی شدن وعده های مدیرعامل آن در آینده از دست داده است. 

جالب است بدانید وزنیاک در ادامه صحبت هایش ایالن ماسک را با استیو جابز 
مقایسه کرد و گفت آیا می توانید حرف های ماسک را باور کنید؟ آیا او هم مانند جابز 

فروشنده خوبی است که شاید عاقبت در جایگاه فعلی اش نباشد؟ 
در پاسخ به این سؤال باید بگوییم بله او قطعًا فروشنده خوبی است. همین هفته 

پیش بود که آتش افکن تازه خود را به نمایش گذاشت )دستگاهی که به باور خیلی ها 
بیشتر شبیه به شوخی بود( اما در نهایت رنگ واقعیت به خود گرفت و با استقبال 

پررنگ خریداران روبه رو شد. همین نکته در رابطه با شرکت حفاری او صدق می کند؛ 
شرکتی که قصد دارد تونل هایی را برای عبور و مرور ماشین ها در زیر زمین حفر کند 
و از این طریق کمی از بار ترافیک شهرهای مختلف آمریکا کم کند. آن زمان بسیاری 
تصور می کردند که ماسک شوخی می کند اما آن ایده هم رنگ واقعیت به خود گرفت. 

 

چگونه از دنیای مجازی درآمد کسب کنیم اشتباهاتی که نتیجه ای جز شکست استارت آپ ها ندارد
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حسین مشایخی، دبیر اجرایی اولین استارت آپ ویکند تخصصی کشاورزی 
و صنایع وابس��ته دانش��گاه جیرفت گفت که اس��تارت آپ، ی��ک رویداد نوین 
کارآفرینی اس��ت که دانشگاه جیرفت به عنوان یک دانشگاه پیشرو، در جهت 
ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین در راستای حرکت به سوی دانشگاه 
نسل س��وم و کارآفرین، این رویداد را برگزار می کند. به گزارش ایسنا، وی از 
دریافت ۱20 ایده اولیه در نخس��تین استارت آپ تخصصی کشاورزی و صنایع 
وابس��ته به آن خبر داد و افزود: اس��تارت آپ، سازمان موقتی است که با هدف 
یافتن یک مدل کس��ب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر در ۵0 تا 70 س��اعت، 
حداقل س��ه مدل کس��ب و کار را به نتیجه می رس��اند و معموال سازمان هایی 

موفق هستند که پس از این ۵0 ساعت، یکدیگر را رها نکنند.

برگزاری اولین استارت آپ  ویکند 
تخصصی کشاورزی

نخس��تین همایش دانش��گاه س��بز به همت بنیاد نخبگان خراس��ان رضوی 
برگزار می ش��ود.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نخستین 
همایش دانشگاه سبز با هدف ایجاد و گسترش همکاری ایده پردازان فن بازار و 
استارت آپ های سبز، به همت بنیاد نخبگان خراسان رضوی و با حمایت ستاد 
توسعه فناوری انرژی معاونت  علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

در فن  بازار این همایش، طرح هاي ارائه شده مطابق مقررات بنیاد ملي نخبگان ارزیابي 
و مخترعان برگزیده، مشمول تسهیالت مخترعان سطح 3 )نوپدید( بنیاد می شوند. در 
بخش دیگر این فن  بازار نیز مجموعه اي از ش��رکت هاي دانش بنیان مرتبط با موضوع، 
صاحبان فناوري، شرکت هاي خدمات توسعه فناوري، سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي 

مرتبط، حامیان فناوري و صندوق هاي ریسک پذیر حضور خواهند داشت.

با هدف گسترش همکاری ایده پردازان فن بازار

همایش دانشگاه سبز برگزار می شود



تمایز برند در بازار امروزی نیازمند توسعه 
مدیریت برند از تمرکز بر محصوالت سنتی، 
قیمت، مکان، و ترفیع ت��ا تمرکز بر ایجاد 

تجربه مناسب است.
اگ��ر برندی بتواند تعهد برند و تعهدی را 
که به مشتریان دارد به صورت تجربه کامل 
به مش��تریان عرضه کند )در ه��ر زمان و 
مکانی که مشتریان با محصوالت و خدمات 
در تعامل ق��رار می گیرند(، ماندگار خواهد 
ش��د. حفظ مش��تریان، کس��ب مشتریان 
جدی��د، افزایش س��هم برن��د از کیف پول 
مش��تریان، و ایجاد رابطه با مشتریان گواه 

موفقیت تجربه برند مشتریان است.
مدیریت برند برای موفقیت، باید به وعده 
برند متعهد باش��د که حول روش ها   یی که 
تجربه مش��ریان بر رفتارشان اثر می گذارد، 
س��اخته می  ش��وند. تحقق وعده برند باید 
به گونه ای طراحی ش��ود که محرک رفتار 
مش��تریان، منحصر به فرد و ثابت باش��د. 
مشتریان به چه دلیل خرید می   کنند؟ تاثیر 
درگاه ها   ی فروش )pos( و مسئوالن فروش 
چیس��ت؟ نقطه تعادل میان تصمیم گیری 
شناختی )مثال بر حسب کیفیت محصول( 
و هیجان��ی ) فرآین��د ذهنی ( مش��تریان 

چیست؟
در این رویکرد جدی��د از مدیریت برند، 
بازاریاب��ی ملزم به برعهده گرفتن نقش��ی 
رهبرانه ب��رای تحریک ی��ا تاثیرگذاری بر 
مدیری��ت تجربه مش��تریان در سرتاس��ر 
سازمان است تا از این طریق برندی متمایز 

شکل دهند.
در م��ورد اینک��ه چگونه ب��ه عنوان یک 
مش��تری خدم��ات و محصول��ی را تجربه 
می  کنی��د، فکر کنی��د، )از تصمیم گیری و 
خرید و فرآیند بی��ن آن گرفته تا خدمات 
مش��تریان(. ممکن اس��ت از جس��ت وجو 
در اطالعات آنالین یا اطالعات دوس��تان   ، 
آشنایان یا اطالعات نشریه  ها شروع کنید. 
ش��ما احتم��اال رتبه بندی ه��ا و بحث  ها و 
تبادل نظرها را در س��ایت های مختلف زیر 
نظر خواهید گرفت. وقتی تصمیم می گیرید 

از کدام ش��رکت خرید کنید، به این دلیل 
اس��ت که شما آنچه پیش��نهاد داده، آنچه 
می گوید، و اصولی را که بر آن پایبند است 
دوس��ت داری��د و تصوی��ر آن برند تکمیل 
کننده تصویری اس��ت ک��ه  در ذهن خود 

ساخته اید.
ممکن اس��ت ش��ما هن��گام خری��د با 
پیشنهادی ویژه یا پیشنهاد عضویت رو به رو 
ش��وید. در طول فرآیند خرید، نحوه رفتار 
مسئوالن فروش با شما مطلوب بوده و شما 
این رفتار را دوس��ت دارید و اگر با متصدی 
خدمات مشتریان صحبت کنید، آنها شما 
را با اطالعات خود تحت تاثیر قرار می  دهند 
و ج��واب تمام س��واالت ش��ما را خواهند 
داد و ممک��ن اس��ت پا را فراتر گذاش��ته و 
پیش��نهاداتی اضافی در مورد محصوالتی 
که خریداری کرده اید به شما بدهند یا راه 
دس��تیابی به هدف تان را نشان دهند. تمام 
این موارد تجربه برند را می سازد. ارتباطات 
بازاریابی سنتی فقط بخشی از کلیت تجربه 
برند است. ش��رکت  هایی که بین تجربیات  
برند خود فاصله می  اندازند یا آن را به طور 
ناقص انجام می دهند، عدم استفاده از تمایز 
برند، می تواند مش��تریان را به سمت سایر 

برندها هدایت   کند.
ش��رکت  های موفق نقاط دسترس��ی را 
تعیین )موجود یا بالقوه(، رفتار پیش��روان 
را مش��خص و تعریف می کنن��د و هر یک 
از نقاط دسترس��ی چگون��ه جوهره برند را 
تقوی��ت می کند و تاثیرگ��ذاران مرتبط بر 
رفتار را تعیین می  کنن��د. اجرای عملیاتی 
اینچنینی شرکت  ها را قادر می  سازد تعهد 
برند خود را تحقق بخش��ند و پیش��روان و 

تاثیرگذاران را به عکس العمل وادارند.
کل ب��ازار مواد غذایی و مش��تریان رو به 
رشد و گس��ترده آن را در نظر بگیرید. کل 
مواد غذایی بر غذا، سالمتی، محیط زیست 
و پایداری آن تمرکز دارد. این عناوین تعهد 
برند اس��ت و تمام نقاط دسترس��ی هم در 
خدمت تحقق تعهد برند عمل می کنند. به 
همین دلیل، مشتریان بالقوه جذب این بازار 

می  شوند و در بلندمدت به مشتریان و حتی 
طرفداران برند تبدیل می  ش��وند و اینگونه 

هواخواه برند شکل می گیرد.
ارائ��ه برند به عنوان المان��ی ضروری در 
تجربه مش��تریان است که ش��رکت ها را از 
یکدیگر متمایز می کند، اما برای اس��تفاده 
از اس��تراتژی ها    برای ایجاد تمایز برند، باید 

موارد زیر را در نظر بگیرید.

نقش تعهد شرکت در ایجاد تمایز برند
با استراتژی ها   ی الزام آور دوره های جدید 
که برند را بر اساس تجربه جمعی که وقف 
مشتریان شده معرفی می کند، شروع کنید. 
س��عی کنید ب��ه نحوی با مش��تریان خود 
تعامل برق��رار کنید و خدمات مش��تریان 
ی��ا CRM را به گونه  ای ب��ه کار ببرید که 
بتوانن��د با آن تعامل برق��رار کنند و از این 
طریق به سمت برند ش��ما بیایند و به آن 

اعتماد و حتی از آن دفاع کنند.
از تاثی��ر واح��د اجرایی بر توس��عه  های 
متناس��ب روی عملکردها اس��تفاده کنید. 
وف��اداری مش��تریان از طری��ق عملک��رد 
هماهنگ و متناسب برند حاصل می  شود، 
نه از طریق تجربه مثبت و بسته )تجربه ای 

که تعاملی ایجاد نمی  کند(.
تغییرات س��ازمانی باالخره رخ می  دهند. 
اولویت  ها را تا ان��دازه  ای که قابل مدیریت 

باشد، کاهش دهد.
س��ه کلید واژه اصلی ب��رای ایجاد نقطه 

تمایز به قرار زیر است:

1- تمرکز مشتریان راه کارآمد برای 
ایجاد تمایز در برند

مش��تریان فعال دس��ت به جس��ت وجو 
می زنند تا محرک  های وفاداری را شناسایی 
و پیشرفت هایی را که مربوط به تاثیر باالی 

محرک ها    می  شود شناسایی کنند.

2- طریق تعامل کارکنان تمایز برند 
ایجاد کنید 

تعامل کارکنان منجر به توانمندس��ازی 

مدیران خط مقدم، با اس��تفاده از مس��یر 
معنادار می ش��ود. تمرکز کل سازمان باید 
ب��ر اولویت  های برند و محرک  هایی باش��د 
که منجر به وفاداری مش��تریان می  ش��ود. 
کارکنان را در تمام مراحل و روندها دخالت 
دهید ت��ا در مقابل اتفاقاتی ک��ه در طول 
تعامل با مش��تریان رخ می دهد، مس��ئول 
باش��ند. بازخوردهای الزم را از فعالیت های 
خود بگیرید و به کارکنانی که با برند زندگی 

می کنند پاداش بدهید.

3- ایجاد تمایز برند از طریق مسیر 
بازاریابی

بین اس��تراتژی  های مربوط به مشتریان 
و برند  ها   رمون��ی و هماهنگی ایجاد کنید. 
برند و استراتژی مش��تریان را با استراتژی 
بازاریابی هماهنگ و یک��ی کنید. مجددا، 
در مورد ش��رکت   های موف��ق فکر کنید و 
ببینید آنها چگونه بر مواضع خود پافشاری 
می  کنن��د. به گونه ای عم��ل کنید که ارائه 
برن��د به طریقی متمایز به اجرا درآید. پس 
از موفقیت دس��ت از ت��الش برندارید و به 
موفقیت خود مغرور نشوید، چراکه ممکن  
است در دور بعد بازی را به دست رقبای تان 

بسپارید.
کسب وکار خود را به گونه  ای اداره کنید 
که بهترین نتایج را در بازار کس��ب و برند 
و وفاداری مش��تریان را با نتایج کسب وکار 

یکپارچه کنید.
تعهد برند وجه تمایز برند است، اما تجربه 
مش��تریان باید با تک تک نقاط دسترسی 
برند س��ازگار باش��د. اگر تمام جنبه  ها هم 
تراز نباشند، بودجه بازاریابی به خوبی مورد 
استفاده قرار نگرفته و می تواند تاثیری منفی 
بر تعادل برند بگذارد، چراکه شکس��ت در 
تحقق برند مشتریان را از برند جدا می  کند.

اگ��ر تعه��د برن��د ش��ما متمایز باش��د 
تالش های برنامه بازاریابی کس��ب وکارتان 
روند متمایزسازی برند شما از سایر برندها 

را راحت   تر به نتیجه می  رساند.
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چگونه از تجربه مشتریان برای ایجاد تمایز برند استفاده کنیم؟
کارگاه برندینگ

 خشنودسازی تمام مشتریان
در برندینگ

خدمات مش��تری، رویکردی اس��ت که در عرصه 
تج��ارت ب��ه کار م��ی رود و نش��ان می ده��د ای��ده 
مش��تری مداری به سادگی اش��تباه قلمداد شده و بد 
تعبیر می شود. یک برند با فراهم کردن خدمات عالی 
برای همه مشتریان، هزینه زیادی را متحمل خواهد 
ش��د. وقتی شما س��عی می کنید رفتار خوبی با همه 
مش��تریان داشته باشید، ریسک کرده و ممکن است 
مشتریان وفادارتان را از دست بدهید. به عالوه بدون 
اینکه نظر ش��خصی خود را دخیل کنیم باید بگوییم 

که گاهی برند الهام بخش احترام به افراد نیست.
ب��رای مث��ال می توانیم بگوییم من دوس��ت ندارم 
این محصول را بخرم. س��ؤال این است چطور رابطه 
با مش��تری، نتایج عال��ی به همراه خواهد داش��ت؟ 
تبلیغ��ات صنعت ب��اب گارفیلد و داگ لوی نش��ان 
می ده��د تجارتی که با هزینه ک��ردن دیدگاه اصلی 
خود در مقابل مش��تریانش خود را کوچک می سازد 
و ش��أن خود را از دس��ت می دهد، احترامی نش��ان 
نمی ده��د و احترام��ی نمی بین��د. در مقابل مدیران 
برندهای بزرگ وجود دارند که تنها روی مش��تریان 
اصلی و وف��ادار خود تمرک��ز می کنند. آنها اساس��ا 
تمرکز خود را روی این زمینه معطوف و مش��تریان 

ایده آل شان را دنبال می کنند.
برای مثال، بدون توجه به فروش، لولولمون افرادی 
را ک��ه به دنبال تخفیف هس��تند از مغازه هایش دور 
نگاه می دارد. تریدر جوز هیچ کوپن یا کارت خریدی 
را ارائه نمی دهد، بنابراین افراد با س��رعت بیشتری از 
صف پرداخت وجه خارج می ش��وند. از نظر برندهای 
بزرگ و معتبر، همیش��ه حق با مشتری نیست. تنها 
حق با مش��تریان معتبر و وفادار است. مدیر شرکت 
وول فودز بدین نتیجه رسید که مشتریان باقیمانده 
مشتریان خاص برند بودند، زیرا تجربه  خوبی از برند 

داشته و از مغازه های شان خرید می کردند.
آنها به ارزش ش��رکت واقف بوده و آن را تحسین 
می کردند. راب اظهار داشت: این مسئله بسیار مثبت 
است. او ش��رح داد که ش��رکت به خوبی این مسئله 
را درک ک��رده و می داند که بای��د تمرکزش را تنها 
روی این دس��ته از مش��تریان معطوف کند. بنابراین 
او اظهار داش��ت: ما باید به جای دنبال کردن س��ایر 

مشتریان به مشتریان وفادار خود توجه کنیم. در غیر 
این صورت هر شب نیمی از مشتریان مان را از دست 
خواهیم داد. گاهی ممکن اس��ت این امر به  آرامی و 
در درازمدت ص��ورت گیرد. اکنون می توان اطمینان 
حاص��ل کرد که ما به طور مطل��وب و متفکرانه عمل 

می کنیم.
در مث��ال صنای��ع غذای��ی وول فودز، به س��ادگی 
می توان مش��اهده ک��رد که هدف گ��ذاری تنها یک 
روش برای کس��ب بازده و س��ود مارکتینگ نیست. 
هدف گذاری روش��ی اس��ت که موجب تقویت ارزش 
ویژه برند، شناس��ایی امکانات اس��تراتژیک و تعیین 
تمرک��ز عملیات��ی می ش��ود. هدف گ��ذاری می تواند 
محرک نخس��ت حاش��یه های س��ود باش��د. تحقیق 
انجام شده در س��ال ۲۰۱۱ بیانگر آن است که حتی 
اگ��ر ۵۰درص��د از مدیران مارکتین��گ هدف گذاری 
خوبی را در اس��تراتژی فعلی خود انجام داده باشند، 
بی��ش از ۷۵درصد از آنان باور ندارند که بتوانند آنها 
را به خوبی به اجرا بگذارند. نویس��ندگان این تحقیق 
می گوین��د س��اخت یک برن��د هرگز به ای��ن اندازه 
چالش برانگیز نبوده اس��ت. گسترش و تکه تکه شدن 
کانال ها، روابط با مشتری را به هدف در حال حرکت 
تبدیل کرده اند. این مورد حاکی از آن اس��ت که این 
موضوع مهم است، زیرا شما باید روابط با مشتریان را 
مشخص  و تعیین کنید که می خواهید با کدام دسته 

از مشتریان ارتباط برقرار کنید.
پیت��ر ف��ادر، پروفس��ور وارتون و نویس��نده کتاب 
مش��تری مداری می گوید تمرکز بر مشتریان مناسب 
برای کس��ب مزیت استراتژیک، بیان می کند که این 
امر بین برندهایی همچون نوردس��تروم که خدمات 
برتر خود را ب��ه همه افراد ارائه می کنند و برندهایی 
که مش��تری مداری را به عنوان ی��ک عمل هدف دار 
انتخ��اب می کنند، تمایز ایج��اد می کند. طبق گفته 
فادر، مش��تری مداری بی��ان می کند که م��ا باید به 
دنبال مش��تریان خاص خود باش��یم. آنها را بیابیم و 
بهترین خدمات و محصوالت مان را در اختیارش��ان 
قرار دهیم و در مورد س��ایر مشتریان خرسند باشیم 
که توانس��ته ایم تعاملی هرچند کوچک با آنها داشته 
باش��یم. ما قصد داریم اس��تراتژی خودمان را اتخاذ 
کنی��م نه هم��ه مش��تریان را. در برآورد ف��ادر، اگر 
غیرازاین باش��د، ش��رکت هزینه فرصت سنگینی را 

متحمل خواهد شد.
hormond :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

Wolkswagen"
داستان مداد فضانورد

ممکن��ه خیلی��ا ای��ن مداد رو به اس��م ش��ماره ۲ 
)No.۲( بشناس��ن، ام��ا س��فرش برای هیچ کس��ی 
درجه۲ نیست. همه چی از یه سال پیش شروع شد، 
وقتی تخته های چوب درختای س��رو سوئد، گرافیت 
برزیل، یه پاک کن کوچیک مالزیایی و یه حلقه  فلزی 
معدن��ای موزامبیک باالخره تو یه کارخونه در حومه 

شهر اتریش دور هم جمع شدن.
اما انگار این شروع، به اندازه کافی بین المللی نبود 
و مداد که حاال اس��مش ش��ماره۲ ب��ود، خیلی زود 
عازم اون س��ر دنیا شد تا نوشتن ۳۲، ۴۵ و مخصوصا 
۲۳ ب��ا س��یر رو تو یه رس��توران بیرون ب��ر چینی تو 
مرکز ش��هر ونکوور ش��روع کنه )غذاهای رس��توران 
با ش��ماره مشخص می ش��دن(. توی  یه شنبه  خوب، 
مدادم��ون که خیلی خوب تراش��یده ش��ده بود، تو 
جیب یه سرآشپز، رفت پارک ملی یوسمیتی بگرده. 
سرآش��پز رویای هنرمند شدن در سر داشت و دلش 
می خواست به جای نوشتن سفارشای مردم، چیزای 
هیجان انگیزتری بکش��ه: طراحی آبشار، گوزن، دو تا 
س��نجاب و ۳۶ توریس��تی که تو صف توالت منتظر 
ایس��تاده بودن و اون راهنمای عجول تور. اما س��فر 
هیجان انگی��ز مداد نارنجی به همین جا ختم نش��د. 
س��وار اتوبوس ش��د و تو یه ش��هر کوچیک به اس��م 
ماریپ��وزا از در اتوبوس قل خ��ورد و افتاد بیرون. یه 
زوج هیپ��ی بعدتر برش داش��تن و ازش برای محکم 
کردن کپه موی پش��ت سرش��ون اس��تفاده کردن و 
موقع روندن به بیگ س��ور، باهاش سه تا ترانه محلی 
نوش��تن. اونا مداد رو تو باجه تلفنی در سن سیمون 
جا گذاش��تن، اما یه راننده کامیون اهل مینه س��وتا 
پیداش کرد و گذاشتش تو کامیون. سالم، جاده  ۶۶! 

س��واری جالب تر از اونی ب��ود که تصورش رو بکنین: 
م��داد باید همه  ن��وارای آهنگای عاش��قانه  راننده رو 
برمی گردوند عق��ب و چند باری کله بی موی مرد رو 
می خاروند. به س��ختی تونس��ت از از دندونای تیز و 
استرس��ی یه هیچ هایکر خودشو نجات بده که عالقه  
زیادی داشت تو مس��یرش به نیواورلئان جدول حل 
کنه. بع��د از دیدن چیزایی که م��دادای کمی تو یه 
جش��ن پر ش��ر و ش��ور می بینن، رفیق ما یه جوری 
پشت گوش پدربزرگ دوست داشتنی پیداش شد که 
رفته بود دی��دن نوه اش تو کیپ کاناورال؛ نوه او قرار 

بود به همین زودیا ستاره شناس بشه. 
و ای��ن جاییه ک��ه االن توش منتظ��ره، بین لباس 
فضایی پسره و مجله سودوکو و منتظره تا بزرگ ترین 
ماجراجوی��ی اش رو تجربه کنه. ش��ما چ��ی؟ تازگیا 

کجاها بودین؟ 

قهوه های استارباکس در توییتر
 در اکتب��ر Starbucks ۲۰۱۳ کمپی��ن »قه��وه 
تویی��ت ک��ن« را آغاز ک��رد. در ای��ن کمپین مردم 
می توانستند با منش��ن کردن این عبارت و نام یکی 
از دوستان  در توییت ش��ان، به او یک کارت هدیه ۵ 

دالری هدیه دهند. 
البت��ه قهوه رایگان نبود و ب��رای اینکه این توییت 
کار کن��د، کاربر باید اعتبارش را در Starbucks به 

اکانت توییتر و کارت اعتباری اش وصل کند.
خاطب��ان برند از این خبر اس��تقبال زیادی کردند 
و بیش از ۳۴درصد آنها چن��د کارت هدیه خریدند. 
برند توانس��ت در این کمپین مبلغ ۱۸۰۰۰۰ دالر به 

دست بیاورد.
البت��ه Starbucks اطالع��ات باارزش تری نیز به 
دس��ت آورد: تعدد دفعات��ی که نام برن��د در توییتر 
منشن ش��د، شناسه های تلفن های همراه و اطالعات 

دست کم ۵۴۰۰۰ مشتری.
mbanews  :منبع
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در دنی��ای بازاریاب��ی کلیک��ی تک تک 
کلیک ه��ا واقعا ارزش��مندند. در کار ارائه 
خدمات کلیک��ی به مش��تریان، احتمال 
س��ود و همین طور زیان بس��یار اس��ت. 
رس��اندن مش��تری به تعداد کلیک هایی 
که برای ارتقای کسب وکارش به آن نیاز 
دارد، برای موفقیت  ش��ما در کار ضروری 

است. 
اگ��ر نتوانید تعداد کلی��ک کافی را در 
اختیار مشتری بگذارید، ممکن است آن 
مشتری را از دست بدهید و باعث بدنامی 
خود در توانایی تان برای انجام کار شوید. 
بازاریابان کلیکی زیادی هس��تند که در 
فرآیند برق��راری راهبردهای مش��تریان 
خ��ود ب��رای دس��تیابی ب��ه ترافی��ک و 
کس��ب وکار جدید دچار اشتباه می شوند. 

شما مجبور نیستید یکی از آنها باشید. 
اگر تله های پیش روی تان را بشناسید و 
از آنها دوری کنید، خود را برای موفقیت 
مهیا ساخته اید و مشتری ها را هم راضی 
نگه داش��ته اید. گاهی اگ��ر بدانیم باید از 
چه چی��زی اجتناب کنی��م، نصف راه را 

رفته ایم. 
در اینج��ا هف��ت م��ورد از بزرگ ترین 
اش��تباهاتی که از بازاریابان دیده ام بازگو 

می کنم: 
اشتباه اول: موبایل را از قلم 

می اندازند
ب��ه عن��وان ی��ک بازاری��اب کلیک��ی 
نمی توانید فق��ط روی یک پلتفرم تمرکز 
کنی��د. کارت��ان را مح��دود ب��ه کاربران 
رایانه های ش��خصی نکنید. موبایل حتی 

می تواند مهم تر از رایانه باشد. 
باید مخاطب تان را بشناس��ید تا بدانید 
چط��ور ب��ا او ارتب��اط برقرار کنی��د. اگر 
مخاطب از موبایل اس��تفاده می کند، در 
تدارک فعالیت های خود، این ویژگی مهم 

را در نظر داشته باشید. 
اشتباه دوم: مخاطب هدف را درست 

انتخاب نمی کنند 
اگ��ر مخاطبی که برای آگهی تان هدف 
ق��رار داده اید اش��تباه باش��د، ب��ه نتیجه 

مطلوب تان نمی رسید. 

اول بای��د بدانید مخاطب تان کیس��ت؛ 
از کدام گروه س��نی اس��ت؟ ویژگی های 
جمعیت شناختی  او چیست؟ چه عالیقی 
دارد؟ ب��ا هدف قرار دادن دقیق مخاطب، 
قادر خواهید بود آگهی تبلیغاتی خودتان 
را به س��وی مخاطبی س��وق دهید که به 
احتم��ال بیش��تری کلی��ک می کند و به 

مشتری شما بدل می شود. 
اشتباه سوم: امتیاز کیفی را نادیده 

می گیرند
بهره گیری مؤثر و بهینه از امتیاز کیفی 
گوگل می تواند پولی را به ازای هر کلیک 

برای تان ذخیره کند. 
بعض��ی از بازاریابان  تصمی��م گرفته اند 
کاری ب��ه امتیاز کیفی نداش��ته باش��ند 
چون دقیقا نمی دانن��د گوگل چطور آن 
را محاس��به می کند. درست است که این 
وضعی��ت ناامیدکننده اس��ت، اما به این 
معنی نیس��ت که امتیاز کیفی نمی تواند 

کمک تان کند. 
به ج��ای ناامیدی، امتی��از کیفی خود 
را ارتقا دهید تا به رده بهتری برس��ید و 
هزینه کمتری به ازای هر کلیک داش��ته 

باشید. 
اشتباه چهارم: از کلیدواژه های 

نامناسب استفاده می کنند 
همانطور که باید مخاطب درستی برای 
آگهی خود در نظر بگیرید، الزم اس��ت از 
کلیدواژه های مناسبی هم استفاده کنید 
که هم توصیفی از مخاطبان هدف و هم 

موردعالقه آنها باشد. 
در نهای��ت، به یاد داش��ته باش��ید که 
ت��الش ش��ما در جل��ب توج��ه مخاطب 
هدف اس��ت و اگر  نتوانید ب��ا کلیدواژه ها 
این کار را انج��ام دهید، فرصت تبلیغات 

ارزشمندی را از دست می دهید. 
وقتی مخاطب هدف تان را بشناس��ید و 
بدانید برای چ��ه چیز بازاریابی می کنید، 
می توانید کلیدواژه های مناسب آگهی تان 
را پیدا کنید. این کار احتمال کلیک کردن 

را باالتر می برد. 
توصی��ه: نگذارید همه س��رمایه تان در 

گرو یک کلیدواژه تنها باشد. 
اشتباه پنجم: نرخ کلیک آگهی را 

افزایش نمی دهند 
واقعیت تبلیغ در س��ایتی مانند گوگل 
این اس��ت ک��ه کاربران ح��دود نیمی از 

آگهی ها را هرگ��ز نمی بینند. اگر متوجه 
ش��وید که روی آگهی خوب تان به اندازه 
کافی کلیک نمی شود، ممکن است روی 
باالبردن قیمت پیشنهادی خود برای هر 
کلیک فکر کنید. این کار می تواند تعداد 

کلیک ها را افزایش دهد. 
ت��ا زمانی ک��ه بودج��ه معین��ی ب��رای 
آگهی های تان تعیی��ن نکرده اید، این کار 
می تواند راهی بی خطر برای آزمودن آنها 

باشد. 
اشتباه ششم: صفحه فرود خوبی 

ندارند 
اگر یک آگهی عالی داش��ته باش��ید و 
برای آنکه آگهی را به مخاطب مناسبش 
ارائ��ه دهید هم کار و پژوهش بس��یاری 
انجام داده باش��ید، اما در آخر مخاطب را 
به صفحه فرود نامناس��بی هدایت کنید، 

احتماال کاربر را از دست می دهید. 
صفح��ه ف��رود ش��ما جایی اس��ت که 
می توانید از یک کاربر صرف یک مشتری 
بس��ازید. اگ��ر س��خت کار کرده اید و به 
تعداد کلیک موردنظرتان رسیده اید، حال 
سعی در جلب اعتماد کاربر داشته باشید 
و اطالعات��ی را در اختیارش بگذارید که 
او را به س��مت خرید کاال یا خدمات شما 

سوق دهد. 
روی صفحه فرود خود س��رمایه گذاری 
کنید تا شاهد رشد پایگاه مشتریان خود 
باشید. خواهید دید که ترافیک سایت تان 
بیشتر می شود، چرا که پیوند یک آگهی 
خوب ب��ا یک صفحه ف��رود خوب دلیلی 
عال��ی برای بازگش��ت مکرر مش��تری به 

سایت خواهد بود. 
ش��ما می خواهید به مش��تریان جدید 
خ��ود اطالع��ات ارزش��مندی بدهید که 
بتوانن��د ف��ورا از آنه��ا اس��تفاده کنن��د. 
می خواهید محص��والت و خدماتی را به 
آنها نش��ان دهید که زندگی شان را بهتر 
می کند. وقت��ی چنی��ن کاری می کنید، 
مش��تری ها درباره ش��ما ب��ه دیگران هم 
می گویند و هر روز ترافیک بیش��تری به 

سوی شما سرازیر می شود. 
اشتباه هفتم: ناامید می شوند 

حرف آخ��ر اینک��ه بازاریاب��ی کلیکی 
می تواند تنش زا و مأیوس کننده باش��د، با 
ای��ن حال رهایش نکنی��د و باز هم ادامه 

دهید. 

طاقت فرس��ا  به رغم  کلیکی  بازاریاب��ی 
بودنش، می تواند هیجان انگیز هم باش��د. 
ای��ن کار را یک تجربه در نظ��ر بگیرید؛ 
تجرب��ه ای ک��ه در آن س��عی می کنی��د 
بهترین راه های ارتباط با مخاطبان هدف 
را بیابی��د و آنها را ترغیب کنید از طریق 
کلیک روی آگهی  شما وارد وب سایت تان 

شوند. 
روش کار برای هر کاربر متفاوت است، 
اما به م��رور متوجه می ش��وید که کدام 
روش بهتری��ن تأثیر را بر مخاطب خواهد 
گذاش��ت، بنابراین ب��ه کار ادامه دهید و 

راهبردهای جدیدی را امتحان کنید. 
ممکن اس��ت یکی از این راهبردها در 
حال حاضر مؤثر نباشد، اما وقتی همگی 
آنه��ا کنار هم ق��رار می گیرن��د، ترکیبی 
نجومی می س��ازند که می تواند شما را به 
جایگاهی برس��اند که از خ��ود در پایگاه 

مشتریان انتظار دارید. 
جمع بندی

چه در بازاریابی کلیکی تازه کار باش��ید و 
چه کهنه کار و مجرب، توجه به عادت های 
مخرب��ی ک��ه هم��ه م��ا در ای��ن صنعت 
گرفتارشان می شویم، همواره کمک  کننده 
خواه��د ب��ود. تنها ی��ک اش��تباه کوچک 
می تواند منجر به تفاوت چشمگیر در تعداد 

کلیک های دریافتی شما شود. 
با مدنظر قرار دادن این هفت اش��تباه 
زیان ب��ار در بازاریاب��ی ب��رای نیازه��ای 
مش��تریان تان، ای��ن عادت های مخرب را 
کنار بگذارید. به یاد داشته باشید که یک 
بازاریابی کلیکی موفق از شما انتظار دارد 

که تیزهوش و خالق باشید. 
در عین وف��اداری به روش هایی که در 
گذش��ته مؤثر بوده اس��ت، در آگهی های 
خود ریس��ک پذیر نیز باشید. وقتی راهی 
پی��دا می کنید که بر مش��تری تأثیرگذار 

است، رهایش نکنید. 
در نهای��ت، الزم اس��ت از محتوای��ی 
اس��تفاده کنید که س��زاوار کلیک بوده، 
جذاب و هیجان انگیز باشد و مهم تر از هر 
چیز، حقیقتی معنادار را درمورد شرکتی 
که نماینده آن هس��تید، ب��رای مخاطب 

هدف آشکار کند. 
بدترین اش��تباهاتی که خود ش��ما در 
بازاریاب��ی کلیک��ی مرتک��ب ش��ده اید یا 

دیده اید چه بوده است؟ 

7 اشتباه ویرانگر در بازاریابی کلیکی و راه های جلوگیری از آنها
راهنمای فروشنده ها برای رفتار 
درست در هر مرحله از تصمیم 

مشتریان
فروش موفق به این معنی اس��ت که ش��ما بتوانید 
همیشه به مشتریان کمک کنید. برای اینکه بتوانید 
نیاز مش��تریان را برآورده و به آنان کمک کنید باید 
از مراحلی که سپری می شود تا یک مشتری تصمیم 

به خرید و بازاریابی بگیرد آگاه باشید. 
ب��ه همین دلی��ل در ای��ن مقاله به ای��ن موضوع 
می پردازیم. از نظر مشاوره بازاریابی کال دو موقعیت 

ممکن است در یک خرید پیش بیایید: 
الف- مشتری به کاالی شما نیاز ندارد

گاهی ممکن اس��ت مشتریان کاال یا خدمات شما 
را غی��ر مرتب��ط با نیاز خ��ود بدانند. ب��ه این معنی 
ک��ه محصول ش��ما نمی تواند نیاز و مش��کل آنها را 
برآورده کند. دراین ش��رایط بهترین کار این اس��ت 
که شما فروش را رها کنید و به دنبال فروش به این 
مشتریان نباش��ید، زیرا مشتری عالقه ای به صحبت 

کردن در خصوص این کاال ندارد. 
ب- نیاز مشتری توسط فروشنده تشخیص 

داده می شود
زمانی که مش��تریان به محصول ش��ما نیاز دارند و 
این نیاز توسط فروشنده ها تشخیص داده می شود و 
آنها به دنبال راهی هستند که بتوانند نیاز مشتری را 
حل کنند. در این موقعیت است که شما باید بدانید 
چه مراحلی طی می ش��ود تا مشتری تان تصمیم به 
خرید بگیرید و در هر مرحله باید چه اقدام مناسبی 
را انجام دهید. در ادامه به سه مرحله ای که در روند 

تصمیم گیری مشتریان اتفاق می افتد می پردازیم: 
1- مشتری از نیاز خود آگاه است

در ای��ن مرحل��ه که ب��ه آن مرحل��ه آگاهی گفته 
می ش��ود، مش��تریان از نیاز خود آگاه هس��تند. آنها 
می دانن��د که نیازی دارند و ش��ما نی��ز قصد دارید 
که ب��رای نیاز آنها راهی را پی��دا کنید، ولی در این 
مرحله مش��تریان به پیشنهاد و راهی که شما پیش 
پای شان می گذارید با سرعت جواب مثبت نخواهند 

داد. ممکن است آنها در این مرحله به چند فروشنده 
دیگر نیز سر بزنند تا اطالعات بیشتری کسب کنند. 
پس بهتر است در این مرحله وارد فروش نشوید،زیرا 
مرحله کامال در کنترل مش��تری اس��ت نه شما. در 
این مرحله بهتر اس��ت به لحاظ روحی به مش��تری 
نزدیک ش��وید و سؤاالتی از او بپرسید که به نیازش 
پ��ی ببرید، ولی او را مجبور ب��ه خرید از محصوالت 
خود نکنید. رفتارهای بازاریابی ش��ما از جمله توجه 
به نیاز مش��تری و آزاد و مختار گذاش��تن او در این 

مرحله بسیار مهم هستند. 
2- برای مشکلش زمان صرف می کند

ای��ن مرحل��ه را مرحل��ه ای می گویند ک��ه توجه 
مش��تری ش��ما جلب ش��ده اس��ت. در این مرحله 
مش��تری نیازش را می دان��د و این را هم می داند که 
شما در تالش هستید که به نیاز او پاسخ دهید، ولی 
او ب��اور دارد که باید کمی زمان صرف کند تا بتواند 
ب��ه تصمیم گیری برس��د. مش��تریان در این مرحله، 
معموال س��عی می کنند ب��ه راه حل هایی که از طرف 
ش��ما مطرح شده اس��ت فکر کنند و شرایط خود و 
پیش��نهاد شما را با دقت تجزیه و تحلیل کنند. بهتر 
اس��ت در این مرحله، اطالعات الزم را به او بدهید و 
توجهش را بیشتر جلب کنید، ولی کماکان هنوز به 

فکر فروش نباشید. 
3- مرحله تصمیم گیری

در ای��ن مرحل��ه تصمیم گی��ری اتف��اق می افتد. 
مش��تری ش��ما به این نتیجه می رس��د که باالخره 
پیش��نهادها و کاالهای ش��ما را بپذیرد، یا اینکه به 
دنبال فروش��نده دیگری ب��رود. او در این مرحله به 
اندازه کافی جس��ت وجو کرده و راهکارهای مختلف 
را سنجیده اس��ت. در صورتی که شما در دو مرحله 
قبلی به درس��تی رفتار کرده باشید و از طرفی نام و 
اندازه ش��رکت ش��ما به قدری بزرگ باشد که بتواند 
نظر او را جلب کند او جزو مش��تریان ش��ما خواهد 

شد. 
بهت��ر اس��ت در هر س��ه مرحل��ه ای ک��ه در باال 
اش��اره ش��د، مش��تریان خود را آزاد بگذارید و تنها 
نقش کمک کننده به آنها را داش��ته باش��ید نه صرفا 
فروش��نده. اگر بتوانید این مراح��ل را درک کرده و 
اعتماد مش��تریان را جلب کنی��د می توانید مطمئن 
باشید که مش��تریان بیش��تری را به دست خواهید 
آورید و مش��تریان خود را تبدیل به مشتریان دائمی 

و وفادار خواهید کرد. 
 qmpmarketing :منبع

بهترین شرکت های کوچک آمریکا )7(
غول های کوچک فوربس در 
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OptiFuse
ال کاجون، کالیفرنیا. 

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: جیم کالب
تاریخ تأسیس: 2000

درآمد: 4.5 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 14 نفر

جیم کالب 55 س��اله، پیش از تأس��یس ش��رکت 
ک��ه  عم��ده  ش��رکت  دو  در   ،OptiFuse خ��ود، 
دستگاه های حفاظت مدار می ساختند کار می کرد و 
با شرکت های مدار غول پیکر رقابت داشتند. در سال 
2009، هنگامی که صنعت دچار تحول شد، شرکت 
در ش��رایط سختی قرار گرفت. »من با کارکنانم یک 
جلسه بس��یار صادقانه و بی پرده گذاش��تم و به آنها 
گفتم شما باید روزمه های تان را آماده کنید. آنها بعدا 
در همان روز به س��راغ من آمدند و گفتند، به عنوان 
یک گ��روه می خواهید چکار کنیم؟« هش��ت کارگر 
ش��رکت کامال خانوادگی، 30درصد از دستمزدشان 
را ک��م کردن��د و صاحبخانه کالب تواف��ق کرد که از 
او اج��اره کمتری بگیرد. کال��ب یک بالگ هفتگی را 
برای مش��تریان، دوس��تان و خانواده راه اندازی کرد 
تا س��فرش را بازگو کند، چیزی که برای هفت سال 
گذش��ته انجام داده است. این وبالگ برای او شهرتی 
در دنیای محصوالت صنعتی به ارمغان آورده و به او 
کمک کرده تا با مش��تریانی دیدار کند که به صورت 
تلفن��ی کاالهایش را به آنه��ا می فروخت. اکنون که 
شرکت OptiFuse دوباره رو به  رونق است، کالب از 
سوی سرمایه گذاران پیشنهادهایی را دریافت کرده، 
اما او می خواهد یک برنامه سهام - مالکیت کارمندی 

را مستقر کند. 

 SurveyGizmo
بولدر، کلرادو

مؤسسان: کریستین وانک و اسکات مک دانیل
مدیرعامل اجرایی: کریستین وانک

درآمد: 13 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 81 نفر

کریس��تین وان��ک در س��ال 2005، به پیش��نهاد 
یکی از مش��تریان ش��رکت بازاریابی ک��ه در آن کار 
می کرد، ش��رکتی را راه اندازی کرد که بعدها تبدیل 
به SurveyGizmo  ش��د. آن مش��تری که وانک 
برایش چندین ممیزی را طراحی کرده بود پرس��ید 
که چرا فرآین��د را به صورت خ��ودکار در نمی آورد. 
مش��تری پاس��خ داد اگر وان��ک ای��ن کار را برایش 
انجام دهد، او برایش مش��تریان بیشتری می فرستد 
و برای جب��ران این کار، وانک می توان��د به او اجازه 
دهد تا به ط��ور رایگان از نرم افزارش اس��تفاده کند. 
این مش��تریان عمدت��ا پیمانکاران مس��تقلی بودند 
که قبال برای ش��رکت هایی ب��زرگ کار می کردند که 
در آنه��ا به گران ترین نرم افزاره��ای ممیزی در بازار 
دسترسی داشتند و قیمت بعضی به یک میلیون دالر 
هم می رس��ید و تقبل هزینه آن به تنهایی برای شان 
ممک��ن نب��ود. از ای��ن رو، وانک نرم اف��زاری با همان 
قابلیت ه��ا را طراحی کرد و قیمت او بس��یار کمتر از 
قیمت شرکت های بزرگ بود. در حقیقت، او چندین 
سال قیمت کافی برای محصوالتش تعیین نکرد. پس 
از اینکه س��رانجام متوجه ش��د که رقبای اصلی اش 
چ��ه هزینه هایی تعیین می کردن��د، او قیمتش را دو 
برابر کرد – و حتی بیش��تر فروخت. اگرچه، به رغم 
قیمت گ��ذاری کم��ش، او در آن زمان یک ش��رکت 
پررون��ق س��اخته بود که در آن موق��ع جوایزی را به 
عن��وان بهترین مکان ش��غلی در بول��در، ارائه کننده 
بهترین خدمات مشتری در صنعت و سازنده نرم افزار 
ممیزی در س��طح بین الملل برای کسب وکارهایی در 
اندازه های گوناگون دریافت می کرد. بله، این درست 
اس��ت که این ش��رکت نیز روش مدیریت آش��کار و 

بی پرده را اعمال می کند. 
forbes :منبع

 

ایستگاه بازاریابیدریچه

بازاریابی خالق

Neil Patel به قلم
کارآفرین و کارشناس ارشد بازاریابی و فروش

مترجم: نسیم حسینی

مترجم: مهرناز داودی



چگونه در در دوران سخت پیشرفت کنیم؟
12 راه برای غلبه بر شکست 

کسب وکارهای کوچک )4(

ذهنیت��ی مش��تاق برای تغیی��ر همراه ب��ا تالش، 
کوش��ش و تعهد، برخ��ی از ویژگی ه��ای الزم برای 
موفقی��ت در کس��ب وکار هس��تند. ب��ا ای��ن کار بر 
شکس��ت های کس��ب وکار خ��ود غلب��ه می کنید و 
در دوران رک��ود اقتصاد، جدایی از همس��ر و س��ایر 
مشکالت شخصی و حرفه ای روحیه خود را از دست 
نخواهید داد. برای اینکه  کسب وکاری پایدار و آماده 
برای مقابله با توفان ها و س��ختی های راه ایجاد کنید 
نیاز است تا از 12 قانون پیروی کنید. در شماره های 
قبل به 9 مورد اشاره کردیم، در این شماره سه مورد 

آخر را مرور خواهیم کرد.
و  کنی�د  تعیی�ن  هوش�مندانه  اه�داف   -10
استراتژی های منطقی برای رسیدن به آنها بچینید

اهداف خود را بنویس��ید. با این کار راه مش��خص 
خواهد ش��د و راحت تر به آنها دس��ت پیدا می کنید. 
اهداف هوش��مندانه طراحی کنید و با استفاده از این 

مثال ها تمرکز خود را حفظ کنید:
- دقیق: هدف خود را بیان کنید.

- قابل ارزیابی: چ��ه نتیجه ای می خواهید ببینید؟ 
آنها را به گام های آسان تقسیم کنید.

- قابل دسترس��ی: آیا اهداف شما واقعی هستند؟ 
حتم��ا منابع و زمان کافی را برای تحقق بخش��ی به 

آنها آماده کنید.
- مرتب��ط: اهداف ش��ما بای��د با کاری ک��ه برای 
کس��ب وکارتان انج��ام می دهی��د همخوانی داش��ته 

باشند. 
- زمان: برای خود یک بازه زمانی مش��خص کنید، 
سپس با طراحی یک نقشه، اهداف هوشمندانه خود 

را عملی کنید. به این سواالت حتما پاسخ دهید:
- چارچوب زمانی چیست؟

- گام های ضروری چه هستند؟
- چه کسی به شما کمک می کند؟

از  11- روی ی�ک مش�اور س�رمایه گ�ذاری و 
تجربیاتش استفاده کنید

روی یک مشاور تجاری برای کمک سرمایه گذاری 
کنید. با اس��تفاده از دانش و تجربه آنها کس��ب وکار 
خ��ود را گس��ترش دهی��د. طبق یک نظرس��نجی، 
93درصد کسب وکار های متوسط با کمک مشاور به 

جایگاه فعلی خود رسیدند. 

اداره یک کسب وکار بدون هیچ کمکی کاری دشوار 
اس��ت. کارآفرینان به تش��ویق، راهنمایی و اطمینان 
نیاز دارند. چون مش��اوران در چنین ش��رایطی قرار 
داشته اند، راه کمک را به خوبی می دانند. مشاوره های 
ارزشمند و فیدبک های سازنده ارائه می دهند و شما 

را به افراد صحیح متصل می کنند. 
12- ریسک های عقالنی انجام دهید، از منطقه امن 

خود خارج شوید و کاری متفاوت انجام دهید
ریس��ک عقالنی، قماری ب��دون توجه ب��ه نتیجه 
نیس��ت. به خوبی تفکر کنید، گزینه ها را بسنجید و 

آنها را آزمایش کنید 
مثال، ش��اید بخواهید از یک اس��تراتژی بازاریابی 
که 20درصد بیش��تر از استراتژی فعلی هزینه دارد، 
اس��تفاده کنید. اول با یک سرمایه کم آن را آزمایش 

کنید. اگر موفق بود، پول بیشتری تزریق کنید. 
در مواقعی که احساس��ات به شما غلبه کرده است 
ریس��ک نکنید. منطقی باش��ید و تصمیم خود را با 
همکاران، دوس��تان و خانواده مطرح کنید. در نهایت 
ش��ما باید ریس��ک کنید و از منطقه امن خود خارج 
ش��وید. البته قبل از شروع از دانش و تجربه استفاده 

کنید. 
داش��تن یک کس��ب وکار ناموفق پایان راه نیست. 
شما در مسیر موانع زیادی خواهید دید، ولی راه حل 
غلبه بر آنها را نیز خواهید یافت. ش��خصی در جایی 
دیگری دچار همین مش��کالت شده است. از داستان 
آنه��ا درس بگیرید و از داس��تان خ��ود به عنوان یک 
درس برای پیشرفت و به موفقیت رساندن کسب وکار 

استفاده کنید. 
thebalance :منبع
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شماره 992

کنت��رل احساس��ات هن��گام 
ی��ک گفت وگ��وی مه��م امری 
بس��یار دش��وار اس��ت. در ه��ر 
ص��ورت مخالفت ممکن اس��ت 
مانند تهدید به نظر برس��د. در 
چنین ش��رایطی همه ما نسبت 
به ضرورت تس��لیم شدن نگران 
هس��تیم. این ضرورت می تواند 
معط��وف ب��ه دی��دگاه، ش��یوه 
ایده  مدیریت  از منابع،  استفاده 
کس��ب وکار یا حت��ی قدرت مان 
باش��د.  ش��رکت  س��اختار  در 
واکنش های ما نسبت به چنین 
شرایطی کامال طبیعی محسوب 
می ش��ود. ب��ا این حال مش��کل 
در ناتوانی ذه��ن و بدن مان در 
تش��خیص چنین تهدیدهایی از 
موقعیت هایی نظیر حمله خرس 
به ماس��ت. در چنین شرایط به 
ظاهر س��اده ای هم بس��یاری از 
افراد دچار ضرب��ان باالی قلب، 
تنگی نف��س، گرفتگی عضالنی 
و احس��اس ناراحت��ی ناش��ی از 

استرس باال می شوند. 
وضعیت ه��ای  ش��ک  ب��دون 
فیزیک��ی نامناس��ب امکان حل 
مسئله به صورت منطقی را از ما 
دریغ خواهد ک��رد. هنگامی که 
دچار استرس ناشی از مجادله با 
دیگران می شویم، دسترسی مان 
به بخش کورتکس مغز )قسمت 
مسئول تفکر منطقی و عقالنی( 
دش��وار خواه��د ش��د. ب��ه این 
ترتیب درس��ت زمانی که بیش 
از همیشه نیازمند تصمیم گیری 
عقالنی هستید، توانایی استفاده 
از قس��مت کورتک��س مغز را تا 
حد زیادی از دست خواهید داد. 
با این ح��ال ماجرا به همین جا 
ختم نمی شود. هنگامی که یکی 
از طرفین بحث دچار احساسات 
فرآین��د گفت وگ��و  ش��دید در 
ش��ود، آنچ��ه در روان شناس��ی 
حالت انعکاس��ی نامیده می شود 
باع��ث انتق��ال ای��ن موقعی��ت 
روان��ی به دیگران خواهد ش��د. 
بدی��ن ترتی��ب در نهای��ت ب��ا 
احساسات  سلطه  تحت  گروهی 
ش��دید در فرآیند بحث مواجه 
می ش��ویم. بدون شک دستیابی 
به دیدگاه مش��ترک و پیش��برد 
منطقی بح��ث در چنین حالتی 

غیرممکن خواهد شد. 
خوش��بختانه ام��کان ایج��اد 
وقفه در این الگو از واکنش های 
فیزیکی، مدیریت احساس��ات و 
ایج��اد راهی ب��رای مکالمه پویا 
وجود دارد. کارهای مختلفی را 
به منظور کنترل احساس��ات در 
فرآین��د گفت وگو می توان انجام 

داد. 

نفس کشیدن
راهکارهای س��اده ب��ه هنگام 
تعامل با ش��رایط دشوار بهترین 
یاورمان هستند. به هنگام غلیان 
احساسات یکی از کاربردی ترین 
راه حل ها نفس کشیدن است. به 
ای��ن ترتیب هنگام��ی که دچار 
جوش��ش احساس��ات ش��دید، 
نف��س کش��یدن تمرک��ز  روی 
کنی��د. در ای��ن مرحل��ه بای��د 
حواس ت��ان را روی فرآیند دم و 
بازدم و همچنی��ن ورود هوا به 
ریه تان متمرک��ز کنید. این کار 
تمرکزت��ان نس��بت ب��ه ترس و 
اضطراب ناش��ی از آن را کاهش 
خواهد داد. برخی از کارشناسان 
عالوه بر تنفس عمیق، شمردن 
نفس ه��ا را نیز راه��کار موثری 
واکنش ه��ای  کاه��ش  ب��رای 
فیزیک��ی قلم��داد می کنند. به 
عنوان مثال نفس های خود را تا 
6 بش��مارید و سپس در صورت 
وجود اضطراب بازهم این کار را 

تکرار کنید.
به بدن تان توجه کنید

برخی از افراد گمان می کنند 
ک��ه نشس��تن روی صندلی به 
راهکار  احساسات  غلیان  هنگام 
مناس��بی برای کاهش استرس 
اس��ت. با این ح��ال تجربه امر 
خالف این ف��رض را ثابت کرده 
معتقدند  کارش��ناس ها  اس��ت. 
که ایس��تادن و حتی قدم زدن 
موجب تسریع بازگشت بدن تان 
ب��ه حال��ت معمولی می ش��ود. 
مش��کل اصلی در اینجا احتمال 
ایج��اد تنش بیش��تر با خیزش 
ناگهانی هریک از طرفین بحث 
اس��ت. این نوع احس��اس خطر 
ام��ری کامال منطقی اس��ت. به 
جای خی��زش ناگهان��ی راهکار 
بهتر بیان جمله ای نظیر »گمان 

می کن��م نیاز به کمی کش��ش 
و حرک��ت دارم« و س��پس راه 
رفت��ن در اتاق یا خ��روج از آن 
برای مدت کوتاهی اس��ت. اگر 
ب��ه نظرتان چنی��ن حرکتی نیز 
وض��ع را بدت��ر می کن��د، انجام 
ح��رکات کشش��ی در حالی که 
دور می��ز نشس��ته اید آخری��ن 
راهکارتان برای کاهش استرس 
عنوان  به  می ش��ود.  محس��وب 
مثال م��ن برای مدت ها از پرواز 
ترس شدید داشتم. با این حال 
یک بار هن��گام ورود به هواپیما 
یکی از دست هایم را روی قلبم 
گذاش��تم و با دیگ��ری تا 100 
ش��مردم. ای��ن کار ب��ه کاهش 
استرس من کمک شایانی کرد.

 تکرار آوایی آشنا
نخس��تین  را  توصی��ه  ای��ن 
ب��ار »ام��ی ج��ن س��و« همکار 
مدیریتی برن��د پاراویس و یکی 
از نویس��ندگان کت��اب »ات��اق 
را تصاح��ب کن« ب��ه من کرد. 
توصیه او انتخاب یک آوا، سرود 
یا جمل��ه دلنش��ین و تکرار آن 
به منظور دس��تیابی به آرامش 
در شرایط دش��وار است. برخی 
از مراجع��ه کنن��دگان امی جن 
س��و از آوازهای س��نتی بوداها 
با این حال  اس��تفاده می کنند. 
تک��رار جمالتی نظیر »مش��کل 
از من نیست« یا »این موقعیت 
فق��ط مرب��وط ب��ه کس��ب وکار 
اس��ت« ب��رای حف��ظ آرام��ش 

مناسب به نظر می رسد.
شناسایی و نام گذاری 

احساسات
یک��ی دیگ��ر از راهکاره��ای 
مناس��ب شناس��ایی احساسات 
و نام گذاری ش��ان اس��ت. ای��ن 
تاکتی��ک را »س��وزان دیوی��د« 
»چاالک��ی  کت��اب  نویس��نده 

ک��رده  اب��داع  احساس��ی« 
اس��ت:»هنگام غلیان احساسات 
ب��ه دلیل عطف توج��ه به افکار 
مرتب��ط ب��ا اس��ترس ظرفی��ت 
ش��ناختی مان برای کنترل شان 
به ش��دت کاهش می یابد«. در 
چنین ش��رایطی راهکار مناسب 
نام گذاری احساسات است: »در 
احس��اس  چنین ش��رایطی هر 
ی��ا فکری را نام گ��ذاری کنید«. 
فرآیند نام گذاری احساس��ات و 
افکار نیازمن��د توصیف دقیق تر 
اساس  برهمین  موقعیت هاست، 
ب��ا توصی��ف ش��رایطی مانن��د 
»رفتار هم��کارم من را عصبانی 
می کند«، »معتقدم که همکارم 
ب��ه ش��دت اش��تباه می کند« و 
»من عصبانی هس��تم« به شما 
در راس��تای شناس��ایی دقی��ق 
خواه��د  کم��ک  احس��اس تان 
ک��رد. هنگام��ی ک��ه بدانیم با 
چه احساسی دس��ت وپنجه نرم 
می کنی��م، امکان بهت��ری برای 

کنترل شان خواهیم داشت.
استراحت کوتاه

شاید این روش اندکی عجیب 
یا دش��وار به نظر برس��د، با این 
حال تاثیر بس��یار زیادی در پی 
دارد. غلی��ان احساس��ات امری 
ناگهان��ی اس��ت. ب��ا ای��ن حال 
غلب��ه بر ای��ن حال��ت نیازمند 
اختص��اص زمان نس��بتا زیادی 
اس��ت. برهمین اساس هنگامی 
هجوم احساسات اندکی به خود 
استراحت دهید. به عنوان مثال 
به گوشه ای بروید و فنجانی قهوه 
میل کنید. یک حمام کوتاه نیز 
در چنین ش��رایطی ب��ه کنترل 
احساسات کمک شایانی خواهد 
کرد. با این حال به یاد داش��ته 
باش��ید که آگاه س��ازی طرفین 
بحث از دلیل ترک جلسه حتی 

برای مدت زمان اندک ضروری 
بفهمانید  همکاران تان  به  است. 
که قصد تصمیم گیری احساسی 
را ندارید. برهمین اس��اس آنها 
نی��ز به خودش��ان خواهند آمد. 
در ای��ن صورت امید بیش��تری 
به کاهش تنش ه��ا خواهد بود. 
برای ترک موقت جلسه می توان 
از چنی��ن جمل��ه ای اس��تفاده 
کرد:»عذر می خواهم، باید برای 
بازیاب��ی خودم جلس��ه را برای 
دقایقی ترک کنم. پس از صرف 
یک قهوه ب��رای ادامه بحث باز 
خواه��م گش��ت. اگر ش��ما نیز 
مایل هستید می توانم یک قهوه 

برایتان بیاورم.«
توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه 
ش��ما تنها فرد عصبانی جلس��ه 
واقع همکاران تان  نیس��تید. در 
نی��ز به احتم��ال زی��اد ناراحت 
و مضطرب هس��تند. ش��اید در 
چنی��ن ش��رایطی قص��د ارائ��ه 
داش��ته  آنها  ب��ه  توصیه های��ی 
باش��ید. با این حال توجه کنید 
که هیچ کس به هنگام عصبانیت 
پذی��رای نصیحت ه��ای دیگران 
نیس��ت. همچنین اگر در بحث 
ه��ر جمل��ه ای از س��وی طرف 
مقابل را با فریاد پاس��خ دهیم، 
ب��ه دیدگاه  احتمال دس��تیابی 
مش��ترک ب��ه حداق��ل خواهد 
رس��ید. در این زمینه پروفسور 
جی��ن ب��رت، اس��تاد دانش��گاه 
کلوگ، از فرآیند تصویرس��ازی 
استفاده  اس��ترس  کاهش  برای 
از  می کن��د. براین اس��اس وی 
مخاطبان تقاضای ترس��یم یک 
تصویر ذهنی را دارد. این تصویر 
موقعیت گفت وگوی مناقشه آمیز 
را ترسیم می کند. در این حالت 
گفتارهای تهاجمی طرف مقابل 
را نبای��د به خودمان بگیریم. در 
واقع راهکار جایگزین مبتنی بر 
یک فرض س��اده اس��ت: فرض 
کنی��د گفته های ط��رف مقابل 
از ش��ما عبور ک��رده و به جای 
اصاب��ت  دیگری)مث��ال دی��وار( 
می کند. اگر نگرانی و ترس های 
خ��ود و دیگران را تغذیه نکنید، 
به زودی آنه��ا فروکش خواهند 
کرد، در این هنگام امکان بحث 

منطقی تر فراهم خواهد شد.
بای��د پذیرفت ک��ه حضور در 
ی��ک گفت وگوی مناقش��ه آمیز 
بسیار دردناک و تلخ است. برای 
بسیاری از افراد این تجربه جزو 
بدتری��ن خاطرات ش��ان خواهد 
ش��د. با این حال وخامت اوضاع 
به معنای مح��و هرگونه امکان 
برای دستیابی به راهکار عاقالنه 
نیست. امیدوارم این پنج توصیه 
به شما در راستای بازیابی توان 
فکری و جس��می تان برای غلبه 

بر احساسات کمک کند.
hbr:منبع

چگونه احساسات مان را در مکالمه های دشوار کنترل کنیم؟
دیدگاه کارآفرینی

بررسی عوامل موفقیت و کسب ثروت بسیار در 
سنین پایین

20 میلیاردر جوان و خودساخته )3(

برای بسیاری از افراد کس��ب ثروت  های کالن در سنین 
پایین امری غیرممکن به نظر می  رسد. با این حال در جهان 
افرادی هستند که موفق به انجام این کار شده اند، به همین 
خاطر نمی  توانید آن را غیرممکن بدانید. درواقع آن چیزی 
که باعث می ش��ود افراد این امر را نشدنی تصور کنند، عدم 
آگاهی کافی نس��بت به کارهایی است که باید انجام دهند. 
در شماره های قبل به معرفی هفت شخصیت پرداختیم و در 
ادامه به معرفی س��ه فرد موفق دیگر در این زمینه خواهیم 
پرداخت. بدون تردید مطالعه زندگی افرادی که مسیر مدنظر 
شما را پیموده  اند، می  تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 

8- وانگ یو
32 ساله

ثروت تخمینی: یک میلیارد دالر
موسس ش��رکت Kingnet Technology فردی است 
که پدیده امس��ال معرفی و به تازگی به فهرست میلیاردرها 
اضافه ش��ده اس��ت. وی ساکن شهر ش��انگهای چین بوده و 
ش��رکت وی یکی از پیشگامان توسعه خطوط تلفن همراه از 
سال 2009 در چین معرفی می شود. اگرچه این شرکت عمر 
چندانی در مقایس��ه با س��ایر رقبای خود ندارد، با این حال 
عملکرد خالقانه و منحصر به فرد آنها باعث شده است تا مالک 
این برند ظرف مدت کوتاهی به ثروتی عظیم دست پیدا کند. 

9-چنگ وی
32 ساله 

ثروت تخمینی: یک میلیارد دالر
وی همانند مورد قبلی فردی چینی بوده و ساکن پکن 
است. برند وی با نام Didi Kuaidi، فعالیتی مشابه برند 
معروف uber داشته و در زمینه تاکسیرانی آنالین فعالیت 
می کند. با توجه به جمعیت بسیار باالی کشور چین چنین 
فناوری ای بدون تردید موفقیت بسیاری را به همراه خواهد 
داشت که درواقع همین امر هم محقق شد. وی توانسته در 
مدت کوتاهی به یک میلیاردر موفق و جوان تبدیل شود. 
جالب اس��ت بدانید که وی به مدت هش��ت سال یکی از 
اعضای شرکت علی بابا بوده است که خود باعث شد تجربه 

مفیدی در زمینه کسب وکار به دست آورد. 
10- ناتان بلچارزیک

32 ساله 
ثروت تخمینی: 3.6 میلیارد دالر

وی فارغ التحصیل دانش��گاه هاروارد بوده و سابقه چندین 
س��ال کار در شرکت مایکروسافت را در کارنامه خود دارد. نام 
ش��رکت وی Airbnb نام دارد. هوش باالی وی باعث ش��د 
اس��ت تا محل کار خود را در کش��وری قرار دهد که جمعیت 
زیاد و در عین حال نیروی کار ارزان قیمتی در اختیار دارد. وی 
در چین کار خود را ش��روع کرده و امروزه مشتریان بسیاری 
را توانس��ته است به سمت خود جلب کند. این برند در حوزه 
اجاره مسکن آنالین فعالیت می کند و سود خود را مستقیما از 
ملک و مستاجر دریافت می کند. نکته قابل توجه اینکه شرکت 
وی آمریکایی بوده با این حال در کشور چین فعالیت می کند. 

11- هی زیتائو
33 ساله

ثروت تخمینی: 1.2 میلیارد دالر
اگرچه در گذش��ته نامی از افرد چینی در فهرست ثروتمندان 
خودساخته به چشم نمی  خورد، با این حال این کشور با سرعتی 
چش��مگیر در مسیر پیش��رفت و ترقی قرار دارد که تأثیر آن در 
تمامی بخش ها حتی این فهرس��ت، در مقایس��ه فهرس��ت های 
مشابه سا ل های گذشته کامال مشهود است. آقای زیاتو مدیرعامل 
 Hangzhou Liaison Interactive چین��ی  ش��رکت 
فهرس��ت  ب��ه   2015 س��ال  از  وی  اس��ت.   Technology
ثروتمندترین میلیاردرهای جوان و خودساخته اضافه شده است. 

شرکت وی نیز در زمینه فناوری اطالعات فعالیت دارد. 
12-ادوارد سورین

33 ساله 
ثروت تخمینی: 5.6 میلیارد دالر

وی از سهامداران شرکت فیس بوک بوده و سابقه فعالیت 
در ش��رکت IPO را نیز دارد. اگرچه وی در کشور برزیل 
به دنیا آمده اس��ت با این حال در حال حاضر در کش��ور 
سنگاپور در زمینه خرید، فروش و اجاره امالک به صورت 

اینترنتی فعالیت دارد و بسیار موفق عمل کرده است. 
13- سانچین بانزال

34 ساله 
ثروت تخمینی: 1.4 میلیارد دالر

هیچ لیس��تی از ثروتمند ترین اف��راد جهان بدون حضور 
فردی از کشور در مسیر پیشرفت و توسعه هند کامل نخواهد 
بود. با توجه به رشد سریع علمی این کشور و حمایت دولت، 
زمینه برای فعالیت جوانان خوش فکر این کشور مهیا شده 
است. وی به همراه بینی بانزال، شرکت Flipkar را تأسیس 
کرد که امروز بزرگ ترین برند فعال در زمینه خرده فروشی 

اینترنتی در کشور هند محسوب می شود. 
14- بینی بانزال

34 ساله 
ثروت تخمینی: 1.4 میلیارد دالر

اگرچه وی نیز از موسسان شرکت flipkar بوده است، 
با این حال براس��اس توافقات صورت گرفته وی به عنوان 
مدیرعامل شرکت به فعالیت پرداخته است. اگرچه این امر 
در چند سال گذش��ته تغییر کرده و جایگاه وی با رئیس 
شرکت س��انچین بانزال جا به جا شده است. به رغم تشابه 
فامیلی، جالب است بدانید که هیچ  گونه خویشاوندی میان 
این دو وجود ندارد.                               ادامه دارد . . 
www. businessinsider. com :منبع

به قلم اِمی گالو   
ترجمه: علی آل علی  

Kathleen Elkins به قلم
گزارشگر بیزینس اینسایدر

مترجم: امیرآل  علی

Ayodeji Onibalusi به قلم
کارشناس ارشد بازاریابی

مترجم: نیما جوادی
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بازاریاب��ی تلگرام��ی یک��ی از ش��یوه های محبوب و جدی��د بازاریابی 
ش��بکه های اجتماعی برای بسیاری از افراد،  برندها و کسب وکارها است 
که با اس��تفاده از راهکارهای مقرون ب��ه صرفه می توانند به اهداف خود 
در بازاریاب��ی تلگرامی مانند افزایش فال��وور،  افزایش لید  )فرصت های 
بالق��وه فروش( و آگاهی برند دس��ت یابند. امروزه بس��یاری از برندها با 
توجه ب��ه هزینه های پایین تبلیغات در تلگرام محصوالت خودش��ان را 
روی تلگرام به فروش می رس��انند و خدمات خود را به مخاطبان هدف 
معرف��ی می کنند. می توان گفت حتی افراد عادی هم با یک اس��تراتژی 
بازاریابی تلگرامی هوش��مندانه و تلفیق آن ب��ا بازاریابی محتوایی مانند 
ی��ک رهبر چریکی قدرتمند، صاحب یک فروش��گاه آنالین بدون صرف 
هی��چ هزینه ای می ش��وند و می توانند به درآمد ه��ای میلیونی از طریق 

بازاریابی شبکه های اجتماعی بر بستر تلگرام دست یابند. 
طراحی استراتژی بازاریابی تلگرامی

ه��ر کس��ب و کاری و هر ف��ردی که قص��د دارد از طری��ق بازاریابی 
شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلگرام به کسب درآمد بپردازد باید هدف 
خ��ودش را در زمان تدوین اس��تراتژی بازاریابی تلگرام��ی تعیین کند.  
به طور مثال اهداف می توانن��د افزایش آگاهی برند،  افزایش فالوورهای 
اینستاگرام و تلگرام،  افزایش لید،  تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر بزرگ 
در صنعت و صنف خودش��ان،  کسب درآمدهای میلیونی و سایر موارد 
باش��د. به طور مثال اگر س��ایت خبری دارید و هدف شما در استراتژی 
بازاریابی تلگرامی افزایش ترافیک سایت است،  از این رو  می توانید یک 
ش��رح مختصر از مقاله یا خبر را در پس��ت خود قرار دهید و با یک کال 
تو اکش��ن مناسب و لینک کوتاه شده مقاله / خبر، اعضای گروه و کانال 

تلگرامی را به بازدید از سایت برای مطالعه ادامه محتوا دعوت کنید. 
اگ��ر هدف ش��ما افزایش می��زان سفارش��ات یا فروش روزانه اس��ت 
می توانی��د با برگزاری کمپین های تبلیغات��ی تخفیف به هدف تان یعنی 
افزایش لید و تعداد سفارش��ات روزانه خود دس��ت یابی��د. به طور مثال 
چیلیوری س��ایت س��فارش آنالین غذا در کان��ال تلگرامی خود هر روز 
جدیدتری��ن تخفیف ه��ای دیش های غذای��ی برای هر رس��توران را به 
اعض��ای کانال معرفی می کند و با طراحی پس��ت های تلگرامی جذاب و 
عکس های گیرا توانس��ته محتوای ویرووسی و قابل به اشتراک گذاری را 

برای افراد به ارمغان بیاورد. 
راه اندازی گروه تلگرامی با اولویت باالتر

تبلیغات در تلگرام از تبلیغ��ات ۱۵ ثانیه ای تلویزیون نیز مؤثرتر بوده 
و با طراحی حرفه ای یک پس��ت با اس��تفاده از ابزاره��ای تعاملی تولید 
محتوا می توان با ارائه محتوای ارزش��مند و ویرووسی که برای مخاطب 
هدف جذاب باش��د،  ممبرهای کانال یا گروه تلگرامی را افزایش داد که 
هر کدام ش��ان می توانند یک لید بالقوه برای کسب و کار تلگرامی کاربر 
باش��ند.  البته مش��تریان دوس��ت دارند در زمان خرید نظر سایرین را 

بدانند و به جای خرید از یک جای سوت و کور، از جایی خرید را انجام 
دهند که یک گروه حضور دارد.  از این رو راه اندازی گروه تلگرامی کانال 

تلگرامی برای افزایش فروش محصوالت و عرضه خدمات بهتر است. 
دوستی بازاریابی محتوایی و بازاریابی تلگرامی برای فروش 

خاموش
فروش��ندگان مبت��دی از هم��ان اول ش��روع به فروخت��ن می کنند 
درحالی که بازاریابان حرفه ای با ارائه ارزش افزوده به مشتری با محتوای 
ارزشمند و مناسب و تلفیق آن با راه اندازی کمپین های سوشال منطبق 
با استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی حس وفاداری را درون جامعه 
ه��دف ایجاد می کنند و با ایجاد یک تجربه کاربری ارزش��مند در طول 

بازاریابی تلگرامی فقط به مردم مش��اوره داده و به آنها کمک می کنند. 
به ط��ور مثال ش��ما می توانید آموزش ه��ای رایگان و عال��ی را در گروه 

تلگرامی خود قرار دهید و به سؤاالت کاربران خود پاسخ دهید. 
فقط حواس تان باش��د با افزایش میزان ف��روش اعضای گروه یا کانال 
تلگرامی این تصور را نداش��ته باش��ید که مخاطبان شما موظف هستند 
از ش��ما محصول / خدمات را خری��داری کنند.  احترام به اعضای کانال 
و ارائ��ه ارزش افزوده به آنه��ا باید در بازاریابی تلگرام��ی اولویت کاری 

شما باشد. 
طراحی حرفه ای یک پست رمز موفقیت بازاریابی تلگرامی

محتوای��ی که تولید می ش��ود باید عالوه بر کاربردی ب��ودن، با توجه به 

پرس��ونای مخاطبان هدف از جذابیت کافی برخوردار باشد. شما می توانید 
ب��ا دعوت از اینفلوئنس��رها به گروه و کانال تلگرام��ی خود روی مخاطبان 
هدف نیز تأثیر بگذارید. مدیران سایر گروه ها و کانال های تلگرامی را برای 
تبادل ایده مانند بزرگان تبلیغاتی به گروه دعوت کنید تا کسب وکار خود را 
بتوانید از فرش به عرش برسانید.  مانند اینستاگرام مخاطبان تلگرام بسیار 

عکس محور هستند و از پست های متنی طویل فراری اند. 
برندینگ حلقه مهم بازاریابی تلگرامی

ب��ا وجود افزایش روزانه تع��داد کانال ها و گروه ه��ای تلگرامی رقابت 
بس��یار زیاد و ایده های خالقانه کم شده است.  از دیگر سو کپی برداری 
از محتوا بس��یار زیاد است. ش��ما می توانید برای کانال یا گروه تلگرامی 
خ��ود یک امض��ای یونیک  )مانند یک آیکون منحص��ر به فرد( و آیدی 
کانال را روی هر پس��ت خود داشته باشید. تصاویر یا محتوای ویدئویی 
را با استفاده از واترمارک کردن لوگو گروه / کانال به محتوای ارزشمند 
خود بیفزایید تا درصد کپی کردن را در حین وایرال شدن محتوا کاهش 
دهید و برند شما در سایر گروه ها دیده و شنیده شود. پس یادتان نرود 
که در تمام پس��ت های کان��ال لینک کانال را برای ج��ذب افراد جدید 
اضافه کنید تا در صورت فوروارد ش��دن پس��ت ها،  افراد با کلیک روی 

لینک پای پست،  به کانال شما هدایت شوند. 
تقویم محتوایی برای کاهش نویز در بازاریابی تلگرامی

همانند اس��تراتژی بازاریابی در اینستاگرام، بازاریابی تلگرامی نیز باید 
بر اس��اس تقویم محتوایی هدفمند و مشخص باشد. به طور مثال روزی 
۴ تا ۶ پس��ت در روز در س��اعات پربازدید کفای��ت می کند اما بیش از 
آن، نوعی احس��اس اس��پم بودن گروه / کانال را به مخاطبان هدف القا 
می کند. سعی کنید مطالب را کوتاه و جذاب تهیه کنید و با بهره گیری 
از تصاویر مرتبط و با کیفیت و ارسال هدفمند و منظم پست ها در طول 

روز اعضای کانال / گروه خود را افزایش دهید. 
رقبا و برندهای مکمل را با آغوش باز در بازاریابی تلگرامی بپذیرید

تبلی��غ کردن در کانال های رقبا و برندهای مکمل باعث جذب اعضای 
این کانال ها می شود. بسیاری از این کانال ها آیدی ادمین کانال را جهت 
فرصت های همکاری در بخش بیوگرافی کانال اعالم می کنند و ش��ما با 

اندکی سرمایه گذاری می توانید افراد زیادی را جذب کنید. 
تجهیز گروه و کانال تلگرامی به سوخت تبلیغاتی

با تبلیغ گ��روه یا کانال تلگرامی خود در کانال های پربازدید  )و البته 
مرتبط با موضوع کانال و گروه ش��ما( س��عی کنی��د افراد جدیدی را به 
مخاطب��ان هدف خود بیفزایید و با تجهیز اس��تراتژی بازاریابی تلگرامی 
خود به س��وخت تبلیغاتی به موفقیت های بیش��تری دست یابید. بعد از 
ایجاد وفاداری و افزایش رضایتمندی مخاطبان خود می توانید به صورت 

تخصصی تر روی فروش خدمات و محصوالت خود اقدام کنید. 
 daartagency  :منبع

بازاریابی تلگرامی شاه کلید بازاریابی شبکه های اجتماعی

88936651
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اخبار

تبریز - اس�د فالح- رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و 
معماری شورای اسالمی شهر تبریز گفت: صرفاً با برنامه ریزی 
فیزیکی نمی ت��وان در م��ورد بافت های ناکارآمد ش��هری به 
نتیجه رس��ید و الزام اقتصادی بای��د در برنامه ریزی ها مدنظر 
باش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فریدون بابایی اقدم در 
نشست هم اندیشی مسئوالن استانی و شهری تبریز با رئیس 
دفتر اس��کان بش��ر س��ازمان ملل متحد در ایران  با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: بحث های تئوریک زی��ادی در ارتباط با 
حاشیه نشینی شده است اما تا زمانی که شرایط دقیق زندگی 
حاشیه نشینان را با آن پله ها و کوچه های بسیار باریک تجربه 
نکنیم، نمی توانیم اقدام ماندگاری بکنیم. وی افزود: کارهایی 

که در کشور ما در این خصوص صورت گرفته بی تعارف حتی 
در حد فکر نیز نبوده  است. وی تصریح کرد: در طی چند دهه 

گذش��ته شاهد رشد بافت حاشیه نشین کشور بوده ایم این در 
حالی است در کشورهای مجاور از جمله ترکیه، شاهد توسعه 
ادواری ش��هری و کاهش وسعت بافت های حاشیه ای بوده ایم. 
بابایی اق��دم به تجارب موفق آمریکای التین، برزیل، آرژانتین، 
کلمبیا و مکزیک اش��اره و تاکید کرد: ب��ا توجه به معضالت 
اقتصادی مدیریت شهری، بهره گیری از این تجربه ها می تواند 
از آزم��ون و خطاهای هزینه بر و زمان بر جلوگیری کند. عضو 
شورای اسالمی شهر تبریز افزود: فرد حاشیه نشینی که منبع 
درآمد ندارد و نمی تواند قسط ماهانه خانه را تامین کند، طبیعی 
است که سکونتگاه بی کیفیت قدیمی را به خانه های مستحکم 

جدید ترجیح خواهد داد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس اکبر حس��ن بکلو در 
بازدید سرزده خود از مدیریت برق ولیعصر)عج( ارومیه تصریح کرد که 
تکریم ارباب رجوع یک شعار نیست بلکه بهبود پاسخگوئي به مردم در 
تمام واحدهاي شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي باید الزامي 
شود. وي توضیح داد: منتظر نیستیم تا لزوما فسادي در سازمان رخ 
دهد و دنبال اصالح س��از و کار خود باش��یم بلکه هدف از این قبیل 
بازدید هاي سرزده شناسایي راه کارهایي براي ارائه بهترین خدمات به 
مردم است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي اشاره 
کرد: تاکید مقام عالي وزارت نیز بر ارتباط مستقیم مدیران با مردم و 
تالش جهت بهبود پاس��خگوئي به مردم است که در جریان همین 
بازدید نیز باید نظرات مردم از روند ارائه خدمات اخذ شد. حسن بکلو 
بیان ک��رد: افزایش رضایت مندي مش��ترکین و کاهش مش��کالت 
احتمالي هدفي اس��ت که در تمام فعالیت هاي شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربي نهفته است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
آذربایجان غربي تاکید کرد: تمامي کارکنان شرکت توزیع نیروي برق 
استان موظف هستند ضمن رعایت اصل سرعت در پاسخگوئي، شآن و 
کرامت مردم را حفظ کرده و در رعایت حقوق شهروندي نهایت تالش 

خود را انجام دهند. حسن بکلو عنوان کرد: یکي از مزایاي بازدیدهاي 
میداني از مدیریت هاي توزیع برق، شناسایي موارد پرمراجعه در ارائه 
خدمات مي باشد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي 
در روند این بازدید ضمن ارزیابي سیس��تم نوبت دهي مدیریت برق 
ولیعصر )عج( ارومیه و ش��نیدن نقطه نظرات مراجعان، پاس��خگوي 
درخواس��ت هاي مردمي بود. همچنین در این بازدید نحوه عملکرد 
مدیریت توزیع برق ولیعصر در خصوص سیستم هاي فروش انشعاب 
و بازدید مورد ارزیابي و نظارت مدیرعامل و هیئت همراه قرار گرفت. 
الزم به ذکر است در این بازدید تعدادي از معاونین و مدیران ستادي 
شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي نیز حضور داشتند.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي در پایان بازدید خود تاکید 
کرد، بازدیدهاي سرزده از تمام بخش هاي  شرکت به صورت مستمر و 

جهت باال بردن پاسخگوئي کارکنان ادامه خواهد داشت. 

اهواز - شبنم قجاوند- به مناسبت دهه مبارک فجر 79 
پروژه توس��ط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در مناطق 

مختلف این استان به بهره برداری خواهد رسید.
رضا غضنفری، مدیرعامل این ش��رکت گفت، برای طراحی 
و اجرای 79 پروژه حدود 380 میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
شده که در 23 نقطه استان خوزستان به بهره برداری خواهد 
رسید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح 
کرد، شهر های آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، ایذه، رامهرمز، 
هفتگل، باغملک، دش��ت آزادگان، گتوند، شوش��تر، شوش، 
اندیمشک، دزفول، الوارگرمسیری، صفی آباد، شادگان، اروند 

کنار، اندیکا، بهبهان، ماهش��هر، بن��در امام خمینی، امیدیه و 
هندیجان از مناطقی هس��تند که به برک��ت ایام ا... دهه فجر 
پروژه ه��ای برقی در آن ه��ا به  بهره برداری خواهد رس��ید. 
غضنفری خاطرنش��ان کرد، این پروژه ه��ا در زمینه کاهش 
تلفات، توسعه شبکه، اصالح شبکه، روشنایی معابر و کاهش 
بار شبکه بوده و امید است به این ترتیب در تابستان 97 شاهد 
برق پایدارتری برای تمامی نقاط استان به ویژه مناطق یادشده 
باشیم. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان میزان 
اشتغال زایی در طول زمان طراحی، ساخت و  اجرای 79 پروژه 

برقی را تعداد 762 نفر عنوان نمود.  

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت بیش از چهل و یک میلیون لیتر نفت سفید 
بین خانوارهای کوهستان نشین و فاقد گازطبیعی توزیع شد . به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ، حس��ینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
درحاشیه جلسه بحران که در منطقه ساری برگزار شد در مصاحبه 
ب��ا خبرن��گار روابط عمومی بیان ک��رد :  از اواخر هفته گذش��ته 
تاکنون حدود یک میلیون و 3۵0 هزار لیتر س��وخت در مناطق 
صعب العبور و کوهس��تانی تحت پوشش این شرکت توزیع شد . 
حسینعلی طالبی افزود : توزیع این میزان نفت سفید برای استفاده 
ساکنان مناطق فاقد سوخت گاز طبیعی توسط فروشندگی های 
این شرکت انجام شد . مدیر منطقه س��اری اذعان داشت : از اول 
س��ال جاری تا کنون چهل و یک میلیون و پانصد هزار لیترنفت 

سفید در ده ماهه امسال در بین مناطق فاقد گاز و باالدستی توزیع 
شد . طالبی اظهار داشت : پس از اعالم هواشناسی مبنی بر ورود 
سامانه سرد و بارشی به مازندران ، اقدامات الزم برای ذخیره سازی 
سوخت توسط فروشندگی های شرکت نفت منطقه ساری انجام 
ش��د و مردم مشکلی برای دریافت سوخت موردنیاز خود ندارند . 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره 
به اعالم کاالبرگ ۵00 لیتری نفت سفید که تا پایان امسال اعتبار 
دارد ، افزود : خانوارهایی که در مناطق کوهستانی زندگی می کنند 
می توانند برای دریافت سهمیه نفت سفید خود به فروشندگی های 
محلی مراجعه نمایند . وی گفت : در حال حاضر با توجه به بوران 
ش��دید سرما در مناطق صعب العبور، شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری روزانه به طور متوسط 3۴0 هزار لیتر نفت 
سفید را در مناطق صعب العبور و کوهستانی توزیع می کند . طالبی 
گفت :  تعداد خانوارهای که فاقد گاز طبیعی هس��تند و در حال 
حاضر از نفت سفید برای وسایل گرمایشی خود استفاده می کنند 
حدود  2۵ هزار خانواراس��ت . وی اعالم کرد ش��هروندان اس��تان 
کمبودهای احتمالی سوخت خود را به شماره تلفن 33270۱۴0-

0۱۱ اطالع دهند .

تبریز - اسد فالح- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تبریز خطاب به شهردار این کالنشهر گفت: اگر تا به امروز حتی 
یک نفر را برای استخدام معرفی کرده ام، شرف انسانی را در نظر گرفته  
و اعالم کنند!  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرج محمد قلیزاده  که 
در صحن علنی ش��ورای شهر سخن می گفت، در پاسخ به سخنان 
شهردار تبریز در نشست علنی بیس��ت و هشتم، عنوان داشت: من 
اپوزیسیون نیستم، بلکه نماینده مردم هستم، لذا موافقم که در شرایط 
بحرانی شهر اگر دست به دست هم ندهیم موفق نخواهیم شد.  قلیزاده 
ادامه داد: در چنین شرایطی باید آستین ها را باال بزنیم و با بهره گیری 
از همه پتانسیل ها برای تبریز کار کنیم. رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر تبریز خاطرنش��ان کرد: اگر با اظهارنظر در 
خصوص موضوعات مختلف از س��وی برخی افراد به تندروی متهم 
می ش��ویم، حاصل دردی است که می کشیم و این درد هم حاصل 
آگاهی و اشرافی است که نسبت به مسائل داریم. قلیزاده در ادامه  با 
خطاب  قرار دادن خبرنگاران حاضر در صحن علنی عنوان داشت: از 

ش��ما عزیزان می خواهم بدون هیچ ابایی از انتشار واقعیات کوتاهی 
نکنید و ش��رافت قلم خود را برای خوش آمد چند مدیر خدشه دار 
نس��ازید! وی ادامه داد: شاید آقای شهردار اطالع ندارند ولی خبرنگار 
محترمی که در رس��انه خودش هر روز بر علیه ش��ورا و ش��هرداری 
فحاشی می کند، یک ماه پیش از شهرداری تبریز حکم گرفته است!  
اگر آقای ش��هردار در این باره بی خبر هستند، بنده اطالعات الزم را 

در اختیار ایشان و خبرنگاران خواهم گذاشت.عضو شورای شهر تبریز 
در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به الیحه بودجه سال ۱397، 
اظهار داشت: علیرغم بدهی های کالنی که شهرداری در حال حاضر 
دارد، رقم س��وال انگیزی را برای سال آینده در نظر گرفته است و از 
این بابت باید اعالم کنم که واقعا نگران شده ام! قلیزاده افزود: با تعبیر 
"رقم سازی و عددسازی" برای الیحه بودجه موافقم  و اعتقاد دارم این 
رقم سازی به دلیل آن است که شهرداری مجبور است بدهی هایش 
را به هر نحو ممکن جبران کند. این عضو ش��ورای ش��هر با اشاره به 
فراوانی کارکنان مازاد نیاز در مجموعه شهرداری، گفت: انباشت این 
نیروها برای شهرداری تبریز در حکم سم مهلک است اما می دانم که 
نه شورا و نه شهرداری قادر به تعدیل این نیروها نیستند! قلیزاده افزود: 
به عنوان یک پیشنهاد برای مدیریت وضعیت نابسامان کارکنان مازاد، 
معتقدم باید این نیروها را در خدمات مختلف از جمله فضای سبز و 
... به کار گیریم و با متوقف ساختن برون سپاری وظایف شهرداری، از 

هدررفت منابع جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز:

با برنامه ریزی فیزیکی نمی توان در مورد بافت های ناکارآمد شهری به نتیجه رسید

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي خبر داد

لزوم بهبود پاسخگویي به مردم در تمام واحدهاي شرکت توزیع نیروي برق

توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

79 پروژه برق در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

سوخت رسانی در دمای زیر صفر به مناطق صعب العبور

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز:

انباشت نیروهای مازاد برای شهرداری تبریز در حکم سم مهلک است 
بایستی با متوقف ساختن برون سپاری وظایف شهرداری از هدررفت منابع جلوگیری شود

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مانور آتش سوزی مخزن 
ش��ماره ۱03 مرکز انتقال نفت بندرعباس برگزارش شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج 
فارس ، سرپرست HSEمنطقه خلیج فارس گفت : از آنجا که مرکز 
انتقال نفت بندرعباس نقش بس��یار مهم و کلی��دی در حوزه نقل و 
انتقال کالن فرآورده های نفتی جنوب کش��ور ایفا می نماید پایداری 
و اس��تمرار بهره برداری از این مرکز تاثیر مستقیم بر بهره برداری از 
خط لوله 26 اینچ منطقه خلیج فارس خواهد داشت. از طرف دیگر با 
توجه به موقعیت جغرافیایی این مرکز در مجاورت انبار نفت به حداقل 

رساندن شرایط ریسک آتش سوزی دراین مرکز جهت جلوگیری از 
تسری آتش سوزی به سایر نقاط صنعتی بسیار مهم بوده و سرعت 
عمل در اطفای حریق بسیار حائز اهمیت می باشد. محمدشهاوند با 
اشاره به اهداف برگزاری این مانور افزود : شناخت نقاط آسیب پذیر-
شناخت پیامد های ناشی از تهدیدات ، افزایش توان عملیاتی و قدرت 
تصمیم گیری پرسنل در شرایط اضطراری ، اطمینان از آماده بکار بودن 
وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ،شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارزیابی 
عملکرد گروه های مختلف درگیر در عملیات ، هماهنگی بیشتر بین 
واحد های مرکز انتقال نفت در شرایط اضطراری ، هماهنگی بیشتر 

بین مرکز انتقال نفت و مجاور در مواجهه با حوادث مش��ابه از جمله 
اهداف برگزاری این مانور بود. وی بیان داش��ت : به علت اشکال فنی 
تجهی��زات مخزن ۱03 مرکز و ایجاد جرقه با توجه به اینکه فرآورده 
نفت��ی درون مخزن آلوده دارای نقطه FLASH POINT  پایین 
بوده  دچار سانحه حریق شده است. سرپرست HSEمنطقه خلیج 
فارس در خصوص پیامد این سانحه ادامه داد:  با  توجه با اینکه مخزن 
۱03 دچار سانحه حریق شده است کلیه تجهیزات کنترلی و حفاظتی 
از بین رفته و نیاز به کارشناسی جهت جلوگیری از بروز مجدد حادثه  

در حدود ۱2 ساعت عملیات انتقال نفت مختل می گردد.

برگزاری مانور آتش سوزی مخزن در مرکز انتقال نفت بندرعباس

زمستانی گرم و دلنشین با رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی
مشهد - صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به آغاز 
موج جدید سرما در استان گفت: با سرد شدن هوا بیشتر افراد در منزل و محل کار از وسایل گرمایشی 
استفاده می کنند، اما رعایت نکردن نکات ایمنی سبب مسمومیت شدید با گاز و در بسیاری مواقع 
متاسفانه موجب بروز مرگ می شود. سید احمد علوی با اعالم این مطلب اظهار کرد: پیشگیری از 
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در روزهای سرد سال امری ضروری است. در این راستا استفاده از 
وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله های بخاری، بازبینی صحت کار 
وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش توصیه می شود.  وی با بیان این مطلب که استفاده از بخاری، آب گرمکن و اجاق گازهای 
غیر استاندارد منجربه مسمومیت با گاز منواکسیدکربن می شود افزود: عدم استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش و 
کنترل دودکش وسایل گرمایشی قبل از استفاده از دیگر موارد پیشگیری از مسمومیت با گاز منواکسید کربن است.  کارشناس ارشد 
حوزه ایمنی گاز ادامه داد: محل اتصاالت دودکش باید محکم باشد تا دودکش از جای خود بیرون نیاید. دودکش های  باالی پشت بام 
باید دارای کالهک مخصوص باشند و حداقل 7۵ سانتی متر از سطح پشت بام باالتر باشند. علوی گفت: مونوکسید کربن گازی بی 
رنگ، بی بو، و بی مزه است که اغلب به عنوان »قاتل خاموش« شناخته می شود، زیرا وجود همین ویژگی ها تشخیص آن را دشوار 
می س��ازند. هنگامی که بدن بیش از اندازه مونوکس��ید کربن تنفس کند، این گاز در خون جایگزین اکسیژن می شود و در نهایت 
فعالیت اندام ها متوقف می شود. رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی، سردرد مبهم، ضعف عضالنی و سرگیجه، حالت 
تهوع و استفراغ، تنگی نفس، گیجی و خواب آلودگی، تاری دید و تشنج را از عالیم گازگرفتگی عنوان کرد و گفت: اولین و مهمترین 
اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با منوکسید کربن شده، رساندن اکسیژن )هوای تازه( به او است؛ به همین دلیل به محض 
مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه سریعا وارد اتاق شود و در صورت امکان، فرد گازگرفته 
را به پنجره نزدیک کنید. سپس منبع نشت گاز را شناسایی و قطع  کنید. علوی اضافه کرد: سامانه پاسخگویی 3707۴ و مرکز امداد 

شرکت گاز خراسان رضوی به شماره ۱9۴ آماده پاسخگوی به سواالت مشترکان گرامی است.

250 نفر از کارکنان صنعت آب وبرق وزارت نیرو به کوه نمک استان بوشهر صعود کردند 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مسئول هماهنگی ورزش وزارت نیرو گفت: 2۵0 نفر از 
کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو با صعود به کوه نمک جاشک استان بوشهر یاد شهدای 
این وزارتخانه  را گرامی داشتند.  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر، مالک حسین زاده در آیین اختتامیه این صعود همگانی اظهار داشت: در راستای تقویم 
ورزشی وزارت نیرو در سال 96، اجرا 3۱ برنامه ورزشی پیش بینی شد که برنامه صعود به 
کوه نمک بوشهر برنامه پایانی آن در سال جاری بود.  وی بیان کرد: از 3۱ برنامه یاد شده ۱7 
برنامه ویژه آقایان و ۱۴ برنامه ویژه بانوان بود که در استان های مختلفی به اجرا در آمد. دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو یادآور 
شد: برگزاری برنامه های ورزشی در سطح استان ها از حیث اینکه در معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی آنها ایفای نقش می 
کند حائز اهمیت ویژه ای است.حسین زاده ادامه داد: اجرای پروژه حوزه های آب و برق بیشترین میزان استرس را برای کارکنان 
دارد که تنها راه فاصله گیری از این استرس ورزش است. وی افزود: رویکرد فعالیت های ورزشی در وزارت نیرو تیم داری و قهرمان 
پروری نبوده و تنها در اندیشه ترویج ورزش همگانی با هدف افزایش سالمت روحی و جسمی کارکنان هستیم. حسین زاده تاکید 
کرد: کارکنان دولت بیشترین میزان پشت میز نشینی و کمترین تحرک را دارند که برای جبران این کم تحرکی پرداختن به مقوله 
ورزش امری اجتناب ناپذیر است. مسئول ورزش شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گفت: استان های بوشهر، تهران، کرمانشاه، 
کردستان، آذربایجان شرقی، قم، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و یزد ۱2 استان 
شرکت کننده در این صعود ورزشی بودند. امین معینی افزود: عمده هدف این صعود ورزش تقویت ورزش همگانی و افزایش روحیه 
شادابی ونشاط در بین کارکنان بود که با شکوه و صالبت خاصی برگزار شد.  وسعت کوه نمک که یکی ازمنحصربه فرد وزیباترین 
مناطق زیست محیطی و گردشگری در استان بوشهر و کشور است بیش از سه هزار و666 هکتار است و حداکثر ارتفاع قله آن یکهزار 

و ۴90 متر و حداقل ارتفاع آن از سطح دریا نیز 70 متر است.

برای اولین بار دراستان گلستان اجرای طرح قرائت کنتور برق با سیستم 
تحت اندروید )موبایلی(

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای اولین باراجرای طرح قرائت 
کنتورموبایلی درمدیریت توزیع نیروی برق غرب شهرستان گرگان آغاز شد.مهندس نصیری در ابتدا گفت : هدف این طرح که به 
صورت پایلوت در ۱۴ حوزه شماره برداری آغاز می شود ، باال بردن کیفیت و سرعت قرائت کنتورها و کاهش چشم گیر خطاهای 
شماره برداری می باشد .وی با اشاره به اینکه صدور صورتحساب اشتباه و زمانبر بودن اصالح و نارضایتی مردمی که در فرآیند قرائت 
دستی وجود دارد با اجرای این طرح ، اصالح صورتحساب ها به حداقل خواهد رسید و نقش مهمی بر کاهش تلفات غیر فنی شرکت 

درراستای اهداف استراتژیک خواهد داشت.

23 روستای استان گلستان در دهه فجر سال جاری از نعمت آب شرب بهره مند می گردند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان گفت همزمان 
با فرا رسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 23 روستای استان در قالب ۱6 پروژه آبرسانی در شهرستان های استان 
به بهره برداری خواهد رسید. مهندس مهدی شکیبافر افزود: با بهره برداری از پروژه های مذکور ۱۱ هزارو 820 خانوار با جمعیتی بالغ 
329۱2 نفردر روستاهای استان گلستان از نعمت آب شرب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.وی حجم عملیات پروژه 
های فوق  شامل  حفر و تجهیز یک حلقه چاه ، بهسازی 3 دهنه چشمه ، خط انتقال به طول 32.۵ کیلومتر، مخزن زمینی بتنی 3 باب به 
حجم 3۵0 مترمکعب، شبکه توزیع  به طول 6۴.8 کیلومتر ، نصب 2860 انشعاب خانگی ، احداث تصفیه خانه حذف کدورت آب ۱ مورد 
� اجرای خط انتقال برق و نصب پست هوایی چاه بطول  ۱۴۴ متر  و اجرای حصار کشی و محوطه سازی تاسیسات چاه به طول ۱۵۴ 
مربع و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ  برشمرد.مهندس شکیبافر در پایان اظهار داشت : به منظور اجرای پروژه های آبرسانی روستایی 
فوق بالغ بر ۱00 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  و ملی هزینه شده است.وی تصریح کرد همچنین عملیات اجرایی  6000 متر 
خط انتقال با اعتباری بالغ بر 8000 میلیون ریال در روستای دوزین شهرستان مینودشت در ایام اهلل دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد
اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیالت جهت ارائه به واحدهای زلزله زده 

کرمانش�اه -  دش�تی -  معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اختصاص 200 میلیارد 
تومان تسهیالت جهت ارائه به واحدهای زلزله زده خبرداد  .   صادق نجفی افزود: در مجموع 600 میلیارد تومان تسهیالت جهت 
ارائه به واحدهای صنعتی سطح استان مصوب شده است که 200 میلیارد آن با نرخ سود 6 درصد برای بازسازی و نوسازی واحدها و 
200میلیارد ریال آن با نرخ سود  ۱0 درصد بعنوان سرمایه درگردش برای واحدهای صنعتی استان در نظر گرفته شده است. نجفی 
با اشاره به کمک های این سازمان به واحدهای صنعتی زلزله زده استان از جمله تخصیص ۵۱ کانکس به واحدها و همچنین تسهیل 
در جهت صدور ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت صنایع کوچک تصریح کرد: همچنین 200 میلیارد تومان  جهت اعطاء به 
صنایع  مستقر در روستاها ونواحی صنعتی با نرخ سود 6 درصد اختصاص یافته است.   معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در ادامه 
خاطر نشان کرد:  الزم است همه ما با سرلوحه قرار دادن فرهنگ و مدیریت جهادی همانند زمان جنگ تحمیلی که در این استان 
شاهد آن بودیم در جهت پیشبرد امورگام برداریم.  نجفی با اشاره به تعهد وزارت صنعت ، معدن و تجارت در جهت ایجاد ۴۵0 هزار 
شغل در سال آینده، بیان داشت: از مجموع این میزان اشتغال ، ۱30 هزار شغل در حوزه صنوف و بیش از 7۴ هزار شغل در حوزه 
صنایع کوچک ایجاد می شود. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  با اشاره به تفاهمنامه منعقده فی مابین 
این سازمان و پست بانک اضافه کرد: این تفاهمنامه به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستائی برای 
رونق کسب  و کارهای خرد و متوسط در شهرهای زیر ۱0 هزار نفر جمعیت و در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 

در مناطق روستائی و با هدف بهره گیری از رویکرد تأمین مالی زنجیره تأمین منعقد شده است.   

افتتاح و بهره برداری از 53 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان 
چهارمحال وبختیاری در دهه مبارک فجر

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر ۵3 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال 
وبختیاری با صرف اعتباری بالغ بر 296۴۴0 میلیون ریال ، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری، مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی گفت :همزمان با فرارسیدن این دهه ۵3 پروژه این شرکت با صرف اعتباری بالغ بر 296۴۴0 میلیون ریال در سطح 
استان ،افتتاح و به بهره برداری رسید. وی در ادامه این خبر تصریح کرد :ایجاد طرح جامع پوشش مخابراتی دیجیتال،نصب تجهیزات 
و اتوماسیون شبکه های توزیع ،طراحی ،پیاده سازی و تجهیز دیتا سنتر شرکت به عنوان پایلوت شرکت های توزیع ،تامین روشنایی 
معابر با پایه های تلسکوپی در سطح استان ،احداث وتوسعه فیدرهای برق رسانی ،بهینه سازی شبکه ها و رفع افت ولتاژ و احداث 
نیروگاه خورشیدی ۱/۵ مگاواتی ، بخشی از این پروژه ها می باشد. مهندس فرهزاد با اشاره به تبدیل شبکه های  سیمی  به کابل 
خودنگهدار ، با هدف کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ گفت : برق رسانی به روستا ها و پروژه های مسکن مهر ،جابجایی پایه های واقع در 
معابر عمومی ،احداث سایت آموزشی و ....ازدیگر پروژه های اجرایی این شرکت در دهه فجر می باشد. وی هدف از اجرای این طرح ها 
را  توسعه  قدرت مانور و کاهش خاموشی ها ، تامین برقی مطمئن برای  مشترکین ، روشنایی معابرو پایداری شبکه ها ، ترویج و تولید 

انرژی های نو وتجدید پذیر و در نهایت  رضایتمندی مردم فهیم استان چهارمحال وبختیاری ، عنوان کرد.



فروشگاه هنرمندان در یک مارکت 
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توضیح بیشتر:
ماهگون به هنرمندان این امکان را می دهد تا فروشگاه 
خود را در یک مارکت متمرکز داش��ته باش��ند. بستری 
که در آن می توانند به طور مس��تقیم فروش انجام دهند 
و تم��ام امکان��ات مدیریت فروش و یکپارچه س��ازی آن 
با ش��بکه های اجتماعی متعدد خ��ود را دارند. مدیریت 
جش��نواره، مدیریت تخفیف و میزان بازدید از فروش��گاه 
تنها چند نمونه از امکانات پنل مدیریتی فروشگاه هاست.

فروش��نده راه حل ب��ودن، قطعا نتای��ج مهمی برای 
س��ازمان ها دارد، بدین رو ضرورت دارد ش��رکت های 
ب��زرگ این تحول را به خوبی مدیریت کنند که نمونه 
موف��ق آن را در آی بی اِم می توان مش��اهده کرد. این 
رویک��رد نیازمند آن اس��ت که فروش��نده به س��رعت 
موضوعات مهمی را که ارباب رجوع با آن روبه رو است 
تشخیص داده و س��پس یک جواب کامل و مطابق با 
خواس��ته های وی برای او عرضه کند. همچنین برای 
موفقیت، فروشنده مجبور اس��ت قابلیت های شرکت 
را ش��ناخته و فهم عمیقی از کسب وکار مصرف کننده 
داش��ته باشد. این امر ممکن است ایجاب کند افرادی 
متخصص، باتجربه و آش��نا با کس��ب وکار مش��تریان 

استخدام کنیم.
به گزارش هورموند، آی بی اِم این چالش را تشخیص 
داد و به این نتیجه رس��ید که یک فروش��نده شرکت 
ممکن اس��ت امروز برای فروش محصول به یک بانک 
مراجعه کند، درحالی که در روز بعد با ش��رکت نفتی 
مذاک��ره کن��د و روز دیگر با ش��رکتی دیگر، بدین رو 
فروشندگان وی متخصص محصول بودند و تخصص و 
شناخت آنها از مشتریان کم بود؛ بنابراین، آنها مشاور 
مصرف کنندگان و متخصص حوزه مش��تریان نبودند 

که این موضوع با رویکرد عرضه راه حل ناسازگار است. 
ازاین رو، مدیریت آی بی اِم باید در س��اختار س��ازمانی 
خود تحوالت و تغییرات مهمی ایجاد کند، واحدهای 
مختلف این ش��رکت همکاری ه��ای مبتنی بر اعتماد 
را توس��عه دهد و س��اختار بوروکراسی آن تغییر کند 
ت��ا بتواند با یکپارچ��ه کردن سیس��تم ها و تمرکز بر 
خواسته های مشتریان، رویکرد راه حل محور را دنبال 

کند.
اگرچه به نظر می رس��د تح��ول از رویکرد محصول 
محور به راه حل محور، تحولی انقالبی است، اما شواهد 
بیانگر آن اس��ت که این تحول در یک فرآیند تکاملی 
اتفاق می افتد و زمان و انرژی زیادی برای این موضوع 
باید مصرف شود. به عالوه، در طول این دوران، فرآیند 
کس��ب وکار جاری و آینده باید به خوبی مدیریت شود 
که طبع��ا چالش های مدیریتی پیچی��ده ای را نیز به 
همراه خواهد داش��ت، بنابراین واحدهای کس��ب وکار 
مبتنی بر کش��ور و محصول در شرکت های فراملیتی 
باید به کار خود ادامه دهند و هم زمان س��ازمان دهی 
مبتنی بر تیم های جدید در این شرکت ها شکل گیرد 

و توسعه رویکرد فروش راه حل را به عهده بگیرند.
ای��ن تیم ها بای��د با کمک واحده��ای مختلف روی 

پروژه های خاصی کار کنند و فروشنده راه حل شوند. 
روشن است که س��ازمان دهی دوگانه و وجود تیم ها، 
ساختار سنتی سلس��له مراتبی و اقتدار سازمانی را با 
چالش های جدی روبه رو می کند و مدیریت بر مبنای 
پروژه که ذاتا مدیریتی اس��ت که کنترل مس��تقیمی 
روی منابع دارد، مس��ائل خاص خود را ایجاد می کند. 
همچنی��ن رویکرد راه ح��ل محور نیازمند آن اس��ت 
که اف��راد متخصص از گروه های محصول، مش��اوران 
صنعت و متخصص��ان مرتبط با کش��ورهای مختلف 
در ش��رکت های فراملیت��ی برای عرض��ه راه حل باهم 
همکاری نزدیکی داش��ته باش��ند و ش��رکت به عنوان 
مجموع��ه ای از مناب��ع و ن��ه واحدهای کس��ب وکار 
ش��ناخته ش��ود )پرتفولی��وی منابع(، ام��ا دارندگان 
س��نتی ای��ن منابع چه در س��طح واحده��ا و چه در 
سطح کشورها به آس��انی حاضر نیستند منابع خود را 
به اش��تراک بگذارند و مصرف کنن��دگان خود را برای 
موفقیت تیم های فروش��نده راه حل از دس��ت بدهند؛ 
بدین رو مدیریت ارش��د باید سیستم پاداش و انگیزه 
خود را به گونه ای مورد بازبینی قرار دهد که مشارکت 
مدیران را در اجرای این رویکرد تسهیل کند و تعصب 

بخشی نگری را کاهش دهد.

فرآیند تحول در سازمان

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 895 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: توصیه نخست آن است که در هر 
حال��ی آرامش خودتان را حفظ کنید و صبور باش��ید. به 
هی��چ عنوان و در هیچ حالت��ی نگذارید که عصبانیت بر 
ش��ما غلبه کند. زیرا در این ص��ورت اوضاع بدتر خواهد 

شد.
احترام ویژه ای برای افراد مس��ن تر از خود قائل شوید، 
به گونه ای که آنها این احترام را احس��اس کنند. حتی به 

صورت افراطی در برابر آنها مؤدب باش��ید. سالخوردگان 
این موضوع را دوس��ت دارند و همین امر موجب خواهد 
ش��د بیشتر با ش��ما همکاری کنند. نکته بعدی آن است 
که سعی کنید مسیر گفت وگوهایتان را به سمتی هدایت 
کنید تا آنچه خواس��ت شما اس��ت در قالب پیشنهاد از 
س��وی آنها بیان ش��ود، بالفاصله از پیش��نهاد آنها تشکر 
کنید و در ادامه بحث بگویید: همانطور که شما پیشنهاد 
دادید و بس��یار هم ارزنده است، به نظر می رسد باید این 
اقدامات صورت گیرد. در این ش��رایط کارمندان مسن تر 

در موقعیتی قرار می گیرند که کار را به نحو احسن انجام 
دهند و احس��اس خوبی هم از انجام آن خواهند داشت. 
دائم��اً از آنه��ا به خاطر ارائه پیش��نهاد و کاری که انجام 
می دهند سپاس��گزاری کنید و بیان کنید که وجود آنها 
چقدر برای ش��رکت ارزش��مند اس��ت. توصیه بعدی آن 
اس��ت که خودتان را همواره برای شنیدن حرف های آنها 
مشتاق نش��ان دهید. این اش��تیاق رابطه خوبی را میان 
ش��ما برقرار خواه��د کرد. افراد دوس��ت دارند که جدی 

گرفته شوند و به حرف های آنها گوش داده شود.

مدیر جوان

پرس�ش: یک س�ال است که کسب و کار کوچکی را راه اندازی کرده ام. از آنجا که کم سن و سال و در مدیریت کم تجربه 
هستم، با کارمندان مسن تر از خودم به مشکالتی برخورده ام و احساس می کنم آن طور که باید و شاید به تصمیمات من 

احترام گذاشته نمی شود. چطور می توانم روابطم را با کارمندان مسن تر بهبود بخشم؟
کلینیککسبوکار

موفقیت دشمن شماره یک شما است
موفقیت می تواند ش��ما را از ادامه دادن مسیر و تالش 
ب��رای بهبود منصرف کند و بدی��ن ترتیب به بزرگ ترین 

دشمن شما تبدیل شود.
افراد بس��یار زیادی، پ��س از تجرب��ه  موفقیت متوقف 
می ش��وند و عالقه ای برای انجام کارهای بیش��تر ندارند. 
اف��رادی را تصور کنید که برای کس��ب م��دارج علمی، 
س��ال ها تالش کرده اند یا برای ف��روش محصولی خاص، 
ان��رژی زیادی ص��رف کرده اند. اغلب این اف��راد، پس از 
موفقیت در این تصور هستند که دیگر کاری برای انجام 
دادن نیس��ت و به هدف نهایی خود رس��یده اند. به بیان 
دیگ��ر، آنها تمام انرژی خود را صرف موفقیت کوتاه مدت 
کرده اند و توان الزم برای انگیزه بخش��ی و ادامه  مس��یر 

را ندارند.

اکثر ما بر این باور هس��تیم که موفقیت، پاس��خ نهایی 
زندگی به ما است. اگر با برخی از اطرافیان خود صحبت 
کنی��د، می بینید که برنامه ای برای زمان پس از موفقیت 
ندارن��د و تنه��ا به آن نقط��ه فکر می کنن��د. از نظر آنها 
نقطه  نهایی همان موفقیت اس��ت. این در حالی است که 
بزرگان حوزه های مختلف اعم از کس��ب وکار، هیچ گاه در 
موفقیت ه��ا درجا نمی زنند. برای مثال، ایالن ماس��ک یا 
ج��ف بزوس را تصور کنید که با وجود موفقیت های زیاد 
در ش��رکت های اول شان، باز هم مس��یر را ادامه دادند و 

صنایع جدید را امتحان کردند.
بای��د مراقب زرق و برق موفقیت باش��یم. اگر برنامه ای 
برای زمان پس از آن نداش��ته باشیم، پس از رسیدن به 
ای��ن نقطه امن، وارد چاله ای س��یاه و خالی از احس��اس 
راحتی می ش��ویم. به بیان دیگر تص��ور می کنیم که کار 
سخت دیگر تمام شده و فعالیتی برای انجام باقی نمانده 
اس��ت. باید این تص��ور را حذف کنیم که ب��ه خاطر کار 
سخت انجام شده تا قبل از موفقیت، دیگر نیازی به تالش 

نداریم.

ش��اید قدم اول برای حذف این ن��وع تفکر، بازتعریف 
موفقیت باش��د. ش��ما ک��دام مرحله و اتف��اق زندگی را 
ب��ه معن��ای موفقی��ت می دانی��د؟ قبولی در دانش��گاه، 
فارغ التحصیل��ی، پی��دا کردن ش��غل مناس��ب، ازدواج، 
ترفیع گرفتن در ش��غل و بسیاری از نقاط عطف دیگر را 
می توان مثال زد که هر کدام به تنهایی موفقیت محسوب 
می ش��وند، اما باید توجه داش��ت این نقاط هیچ گاه تمام 
نمی ش��وند. ب��ه عبارتی تا زمانی که زندگ��ی ادامه دارد، 
نقاط دس��ت نیافتنی برای تالش هم ایجاد می شوند. پس 
هی��چ گاه نباید در تله موفقیت دچار ش��د و نباید با این 

تصور، تالش های بعدی را از بین برد.
برای حل نهایی این مش��کل و طرز تفکر، تمرکز خود 
را از اهداف و موفقیت های کوتاه مدت به بلندمدت تغییر 
دهید. مثال به جای اینکه ترفیع شغلی را موفقیت قلمداد 
کنید، تالش کنید زندگی موفقی داشته باشید. این بدان 
معنا اس��ت که س��عی کنید از خود مس��یر زندگی )و نه 

نقاط عطف و مقصد های آن( لذت ببرید.
در پایان به یاد داش��ته باشید که موفقیت  کوتاه مدت، 
الزمه ش��ادابی در مس��یر زندگی اس��ت. درس خواندن، 
موفقی��ت ش��غلی، ازدواج، ثروتمند ش��دن و بس��یاری 
مثال های دیگر را همیش��ه در ذهن داشته باشید و برای 
آنه��ا تالش کنید، ام��ا هیچ گاه راضی و متوقف نش��وید. 
همیشه رو به جلو حرکت کنید و تمرکز خود را از دست 
ندهید؛ چرا که دش��من اصلی یعنی موفقیت،  همیش��ه 
منتظر فرصتی است تا با توهم راحتی و آسایش، شما را 

از مسیر خارج کند.
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پرورش موز با پوست خوراکی در ژاپن
احتماال تا به حال نش��نیده اید که فردی پوست موز را 
بخورد، ام��ا حاال گونه جدیدی از این میوه تولید ش��ده 
که این امر را ممکن می کند. نوع اصالح ش��ده ای از موز 
همراه با پوست خوراکی اخیرا توسط جمعی از کشاورزان 
ژاپنی پرورش داده شده که »مانجی« نام دارد. این کلمه 
در ژاپن برای توصیف »غیرممکن« ها مورد استفاده قرار 
می گیرد و حاال ظاهرا در موز نمود یافته اس��ت. محققان 
مزرعه ای به نام D&T در منطقه اوکایاما این میوه را با 
استفاده از روش تازه ای به نام »انجماد بیدارباش« تولید 
کرده ان��د؛ در این روش درختان موز در دماهای زیر صفر 
درجه رش��د می کنند تا گیاه آنها ی��خ بزند و بعد مجددا 

آنها را درون خاک دیگری می کارند.
در واق��ع در متد ابداعی پژوهش��گران ژاپنی موزهایی 
که بیش��تر در مناطق گرمسیری دیده ایم در محیط های 
سرد رش��د می یابند و فضایی شبیه عصر یخی برای شان 
شبیه سازی می شود. فرآیند یخ زدن همچنین به میوه ها 
امکان می دهد تا س��ریع تر از حد معمول برسند. به طور 
معمول دو س��ال زمان نیاز اس��ت تا موز به رش��د کامل 
برس��د، اما در این ش��یوه ظرف چهار ماه رشدش کامل 
می ش��ود. اما با وجود فرآیند سریع رشد این گونه از موز،  
حتی اگر س��اکن ژاپن هم باشید باز به سختی می توانید 
آنه��ا را خریداری کنی��د. این موزها تنه��ا از طریق یک 
فروش��گاه خ��اص در کل کش��ور ژاپن عرضه می ش��وند 
 Fruit( و حت��ی اگر بتوانید س��ری ب��ه این فروش��گاه
Corner of Tenmanya Okayama( بزنی��د ب��از 
هم الزم است بدانید که به صورت هفتگی تنها ۱۰ عدد 

مانجی در آن عرضه می شود.
با این حال اگر مش��خص شود که این موزهای اصالح 
ش��ده طرفداران زیادی دارند به احتم��ال زیاد تغییرات 

قابل توجهی در فرآیند عرضه آنها صورت می گیرد.
اما باید اش��اره کنیم که درست مانند هر میوه دیگری 
در ژاپ��ن مانجی هم قیمت پایینی ندارد و برای یک عدد 
آن بای��د ۵.۵۷ دالر )تقریبا ۲۶ ه��زار تومان( پرداخت، 
البته با در نظر داش��تن اینکه پوس��ت موز طعم چندان 
خاصی ندارد ش��اید پرداخت ای��ن مبلغ برای خرید یک 
مانج��ی زیاد هم منطقی نباش��د. با این ح��ال آنطور که 
به نظر می رس��د این میوه عالقه  مندان خود را پیدا کرده 

است.
mashable/digiato :منبع 

معرفی استارت آپ

جالب انگیز

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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