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پالس های مثبت سرمایه گذاری خارجی

30 میلیارد دالر فاینانس 
برای اقتصاد ایران

تاکنون ۱۲ میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در ایران نهایی ش��ده و برخی پروژه ها با اس��تفاده از ۱۷ میلیارد 
دالر فاینانس چین در حال اجرا اس��ت.  به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه  اطالع رس��انی دولت، یکی از راهکارهای 
شناخته ش��ده و مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح ها و پروژه های مختلف و افزایش توان مالی ش��رکت ها استفاده از 
خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکالتی که سیاست های اشتباه 

برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود...

 وزارت نیرو
 به دنبال منطقی شدن
قیمت برق است
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 اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه
برای صادرات مرکبات در سال جاری

مصائب کسب وکارهای کوچک در دوران رشد
5 چالش پیش روی شرکای کسب وکار

بازاریابی ایمیلی دیجیتالی برای امروز با فناوری فردا
خوب و بد بازاریابی چریکی

نگاهی به گزارش ساالنه ارزش گذاری برند
موزه عمومی میلواکی: هیوال اینجاست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

دل احتمال ورود به بازار سهام
یا ادغام در VMWare را

تأیید کرد

2
عیدی مشـموالن قانون کار و همچنیـن کارمندان دولت تا 

45 روز آینده پرداخت می شود. رقم عیدی امسال 
کارگران یک میلیون و 859 تا دو میلیون و...

فصل پرداخت عیدی شاغالن فرا رسید

جدول پنج ساله عیدی 
کارگران و کارمندان

سرمقـاله

آسیب شناسی افزایش 
 تعرفه واردات خودرو

بر اقتصاد کشور

صنعت خودرو را به س��بب 
»صنعت  به قول��ی  آن  اهمیت 
ای��ن  می نامن��د.  صنعت ه��ا« 
صنع��ت ب��ه لح��اظ ارتب��اط 
ب��ا زندگ��ی روزمره  نزدی��ک 
مردم و حجم باالی س��رمایه، 
اش��تغال و گردش مالی زیاد، 
مورد عالقه و رقابت کشورها، 
س��رمایه های  و  ش��رکت ها 
سرمایه گذاری ها  است.  بزرگ 
و پژوهش های��ی ک��ه در این 
صنعت انجام می ش��ود، نه تنها 
صنایع وابس��ته ب��ه خود بلکه 
س��ایر بخش ه��ای اقتص��ادی 
حرک��ت  ب��ه  را  صنعت��ی 
درم��ی آورد. خ��ودرو از جمله 
محصوالتی اس��ت که از تعداد 
مجموعه ه��ای  زی��اد  نس��بتاً 
میان��ی، قطعات و م��واد اولیه 
تش��کیل می ش��ود، در نتیجه 
صنایع مرتبط با س��اخت این 
اجزا، طیف بس��یار گسترده ای 
فل��زی،  صنای��ع  جمل��ه  )از 
نس��اجی، م��واد ش��یمیایی و 
رنگ، برق و الکترونیک و…( 

را دربرمی گیرد.
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

ادامه از همین صفحه
یک خ��ودرو مجموعه ای از هزاران قطع��ه کوچک و بزرگ 
اس��ت که تولید هر ی��ک از آنها نیاز به دان��ش فنی مهارت و 
سخت افزار الزم خود را دارد. جمع آوری و مونتاژ این قطعات در 
زمان الزم با قیمت و کمیت مناسب هنر بزرگی است که عالوه 
بر دانش فنی و توان مدیریتی به یک برنامه بلند مدت و تعیین 
استراتژی مناس��ب نیاز دارد. صنعت خودرو در دنیا امروزه به 
ش��کل یک صنعت مونتاژ درآمده که کارخانه خودروساز اکثر 
قطع��ات مورد نی��از خود را خریداری و محص��ول نهایی را در 
کارخانه مونتاژ می کند. هرچه قطعات خودرو بیش��تر و میزان 
نفر/ ساعت الزم برای مونتاژ بیش��تر باشد )مانند خودروهای 

سنگین( ارزش افزوده بیشتری به بار می آورد. 
کیفیت خودرو ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با قطعات و مواد 
اولیه دارد، که غالباً توسط پیمانکاران فرعی و تأمین کنندگان 
قطعات به تولیدکنندگان خودرو عرضه می شود. در نتیجه توان 
عملکردی تأمین کنندگان که شامل توانایی های فنی، ساخت و 
تولید، تحویل مواد، کیفیتی و مدیریتی است، به طور مستقیم 
و غیرمس��تقیم روی کیفیت خودروها تأثیر می گذارد. از دهه 
۹۰ میالدی به دلیل پیشرفت های تکنولوژی، فرهنگ صنعتی 
باالتر، اطالعات تعریف شده تر و اطالعات مدرن تر )دانش فنی(، 

روش های ساخت و تولید جهش چشمگیری یافتند. 
صنعت خودرو در کشور ما نیز از دهه 4۰ پا به عرصه وجود 
گذاش��ت. این صنعت اگرچه ورود موفقیت آمیزی در موضوع 
داشت ولی طی نیم قرن گذشته شاهد فراز و نشیب های زیادی 
بوده و عمالً نتوانسته خود را با صنعت جهانی به شکل مؤثری 
پیوند دهد. البته عوامل مختلفی در این ناکامی مؤثر بوده که 

موضوع اصلی بحث ما نیستند. 
دولت ها پس از پیروزی انقالب اسالمی برای حمایت از این 
صنعت زیربنایی تالش کردند تا با اتخاذ راهبردهای مختلف 
مانند سیاست های تعرفه ای، حمایت از سرمایه گذاری داخلی 
و بین المللی، عرضه س��هام شرکت های خودروساز در بورس 
و بسیار راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت و... از این صنعت 
حمایت کنند و در این راه حتی مجبور شدند که بسیاری از 
شاخص های توس��عه ای و زیست محیطی را فدای حفاظت و 
حراس��ت از آن کنند. در کنار آن اتخاذ سیاس��ت های تعرفه 
حداکثری راهبرد جدی بود تا صنعت خودرو س��ازی در یک 
بازه زمانی بتواند خود را هماهنگ با پیشرفت و توسعه جهانی 
ای��ن صنعت کند. این سیاس��ت جذابیت ه��ای واردات را در 
مقایسه با هزینه خودرو داخلی تا حدود بسیار زیادی کاهش 
م��ی داد ولی پس از کش و قوس های فراوان و ارزیابی عملکرد 
قریب به نیم قرن حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو س��ازی 
کش��ور و به رغم تالش های زیاد فاصله می��ان این صنعت از 
منظر کیفیت و قیمت به شکل فزاینده ای نگرانی ها را در این 
حوزه بیشتر نش��ان داد. نهایتاً اینکه در سال ۱3۹۲ مجلس 
شورای اسالمی تصمیم گرفت تا تعرفه ساالنه خودروهای تا 
۲5۰۰ س��ی سی را ساالنه 5 درصد کاهش دهد. از سال ۹۲ 
تاکنون کاهش تعرفه واردات خودرو مطابق سیاس��ت اتخاذ 

ش��ده صورت نگرفت و نه تنها دولت مبادرت با کاهش تعرفه 
خودرو نکرد، که در س��ال ۱3۹6 در نیمه های سال به دلیل 
آنچه تکمیل ظرفیت ثبت سفارش خودرو نام گرفت از ثبت 
سفارش خودرو جلوگیری و نهایتاً در هفته گذشته بخشنامه 
افزایش تعرفه واردات خودرو را ابالغ کرد. در این بخش��نامه 
نه تنها کاهش��ی در تعرفه ها مشاهده نمی ش��ود بلکه تعرفه 
وارادت برخ��ی خودروهای هیبریدی به دلیل دور زدن قانون 
توسط برخی واردکنندگان یازده برابر افزایش پیدا کرد و این 
موضوع در حالی اس��ت که کشور و خصوصاً شهرهای بزرگ 
به دلیل آالینده های ناش��ی از سوخت خودروهای بی کیفیت 
س��المت جامعه و مردم را تهدید ک��رده و تقریباً در ماه های 
گذشته شاهد تعطیلی منظم مراکز آموزشی کشور به سبب 
هش��دار آالینده ها هستیم. در تعرفه جدید دولت اعالم کرده 
است که خودروهای کمتر از ۱5۰۰ سی سی 55 درصد، بین 
۱5۰۱ تا ۲۰۰۰ سی س��ی ۷5 درصد و بین ۲۰۰۱ تا ۲5۰۰ 
سی سی ۹5 درصد تعیین شده است. ورود خودروهای باالی 
۲5۰۰ سی س��ی نیز به طور کل ممنوع شده است. همچنین 
تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که پیش از این 4 درصد 

بوده، به ۲5درصد افزایش یافته است. 
برخی کارشناس��ان معتقدند س��هم خودروهای واردتی در 
ب��ازار کمتر از ۱۰درصد بوده و ظاه��راً نمی تواند اثر زیادی بر 
قیمت خودروهای داخلی داش��ته باشد. این در حالی است که 
ارزیابی دقیق شرایط بازار داخلی و سهم بازار خارجی در تهیه و 
تأمین برخی خودرو های موجود نشان می دهد که بازار داخلی 
در آینده نیز آس��یب پذیری زیادی نس��بت به افزایش تعرفه 
خودروهای وارداتی خواهد داش��ت، چراکه برخی خودروهای 
وارداتی به صورت نیمه ساخت، یا قطعات منفصل، یا به صورت 
کاماًل ساخته شده توسط خودروس��ازان داخلی وارد و عرضه 
می شود. افزایش برندهای مشابه وارداتی عماًل سیر رشد تقاضا 
برای برندهای داخلی آنها را فراهم می آورد و از آنجایی که سهم 
تولید آنها در بازار مشخص است، افزایش شدید تقاضا موجب 
ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت نیز خواهد شد که این موضوع 

با توجه به شرایط موجود امری بدیهی است. 
برخی صاحب نظران عرصه صنعت خودرو معتقدند بخشنامه 
ابالغی دولت صرفاً در راستای حمایت از صنعت خودرو سازی 
داخلی اتخاذ نشده بلکه مولفه های دیگری همچون، توجه به 
تراز تجاری کش��ور، کنترل نرخ ارز و لحاظ س��ایر مولفه های 
دیگ��ر که حاصل خ��رد جمعی کارشناس��ان و صاحب نظران 
در عرص��ه خودرو بوده با توجه به اقتضائات بازار اتخاذ ش��ده 
اس��ت و این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که بخش��ی از 
افزایش های قیمت خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و نباید 
این افزایش ها را نیز به حساب سیاست های تعرفه ای گذاشت. 
وی معتقد است البته ابالغ این بخشنامه خالی از اشکال نیست 
و می توانست با تدابیر مناسب تری روند افزایش تعرفه واردات 
خودرو را مدیریت کند ت��ا واکنش های زیادی در بازار خودرو 

نداشته باشد. 
با عنایت به موارد گفته ش��ده به نظر می رس��د تدابیر ویژه 

و ج��دی در ح��وزه تعرفه واردات خودرو ب��ا توجه به واقعیات 
موج��ود ب��ازار و حمایت توام��ان از جریان مص��رف و تولید 
اندیشیده نمی شود، بلکه برخوردهای غیرکارشناسی با موضوع 
تعرفه، ثبت سفارش و واردات خودرو می تواند موجب تحمیل 
هزینه های معتنابهی بر دوش مردم و فعاالن این عرصه ش��ده 
و زمینه های نارضایتی اجتماعی را فراهم کند، چراکه افزایش 
ناگهان��ی قیمت خودرو می تواند کس��انی را ک��ه خودروهای 
وارداتی خود را در ش��رایط قبل ابالغ بخش��نامه وارد کرده اند 
صاحب سود هنگفت و بادآورده ای کند. البته مصرف کنندگان 
و خری��داران بی دف��اع را با ی��ک موج جدی��د گرانی غیرقابل 
پیش بینی و اجحاف مواجه می سازد. از سوی دیگر افزایش 4۰ 
تا ۹۰میلیونی قیمت های خودروهای وارداتی سطح متوسط، 
آس��یبی اس��ت که قطعاً آثار خود را بر صنعت خودرو س��ازی 
داخلی خواهد گذاشت و هزینه های مترتب بر این امر در آینده 

بر دوش مصرف کنندگان سنگینی خواهد کرد. 
به نظر می رس��د بازی با نظام تعرف��ه ای در بازار خودرو تنها 
راهبرد مناس��ب و مؤثر ب��رای حمایت از خودرو س��از داخلی 
نیست، چراکه اگر این اهرم طی قریب به چهار دهه مؤثر بود 
می توانست صنعت خودرو سازی ما را از این بالتکلیفی نجات 

دهد. 
رون��د کند، س��نگین و غی��ر چابک صنعت خودروس��ازی 
داخلی با همه حمایت های جدی هنوز موجبات رضایتمندی 
مصرف کنندگان کم توقع داخلی را فراهم نکرده اس��ت و البته 
راهبرده��ای حمایتی دولت از این صنعت نیز به ش��یوه دایه 
دلسوز تر از مادر کمکی به این طفل نوپای صنعت انحصاری که 
در مرحله میانسالی است نکرده و فقط زمینه های ایجاد رانت و 

ثروت های بادآورده را برای برخی فراهم کرده است. 
عالقه به رش��د و بالندگی صنعت کشور برای هر ایرانی در 
هر نقطه از جهان مس��لما موجب مباهات بوده و می تواند نام 
سرزمین پر افتخار ایران اسالمی را بر سر زبان ها در اقصی نقاط 
عالم طنین انداز کند ولی این موضوع را نیز نباید از نظر دور نگه 
داشت که حمایت های غیرکارشناسانه، غیرهدفمند و غیرمؤثر 
نتایج مناسب و مؤثری را نصیب این صنعت نخواهد کرد. شاید 
الزم باشد دولت در کالن موضوع، یکبار برای همیشه با نگاهی 
به گذش��ته این صنعت در ایران و آسیب شناسی آن راهکاری 
علمی و مناس��بی را برای برون رفت از این چالش پیدا کرده و 
با اتخاذ تدابیر مناسب بارقه امید را در اذهان جامعه زنده نگه 
دارد. بی شک اتخاذ هر گونه سیاست های تعرفه ای یکجانبه یا 
مقطعی در این حوزه می تواند نتایجی مانند شرایط موجود را 

نصیب کشور کند. 
نگران��ی جامعه ب��زرگ مصرف کننده از اتخ��اذ تصمیمات 
یکجانبه از س��وی متولیان امر نشان می دهد که به جای اتخاذ 
شیوه های کارآمد و مناسب برای حل مشکالت موجود در این 
صنعت به استفاده از راهکارهای میانبر و مقطعی در این حوزه 
اندیشیده می ش��ود و هزینه این نوع سیاست ها، آسیب جدی 
نظام اقتصادی کشور به زیان مصرف کننده در مرحله اول و این 

صنعت در مرحله بعدی خواهد شد. 

آسیب شناسی افزایش تعرفه واردات خودرو بر اقتصاد کشور
وزی��ر نیرو گف��ت آنچه دی��روز تحت عن��وان عوارض 
٨درصدی مبلغ برق مصرفی به تصویب رس��ید مربوط به 
عوارض اس��ت و هیچ ارتباطی با بحث اصالح قیمت برق 
نداش��ته اما وزارت نیرو به دنبال منطقی شدن قیمت برق 

است. 
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در نشستی خبری گفت: 
هم اکنون ۷٨ هزار و 5۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده تولید 
برق داریم. یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد این اس��ت که 
بتوانیم با ابزارهای مختلف از جمله ارائه اعداد و ارقام دقیق 
این را بگوییم که نمی توانیم ساالنه هزاران میلیارد تومان 
از جیب مردم برای ساخت نیروگاه و فقط برای ساعت های 
پی��ک مصرف هزینه کنیم، برای س��الی که ٨هزار و 6۷۰ 
س��اعت است، ایجاد نیروگاه های بیشتر فقط برای ۱5۰ تا 
۲۰۰ ساعت، آن هم در زمان پیک مصرف به کار می آید. 

وی اظهار کرد: ظرفیت نصب ش��ده م��ا بیش از دو برابر 
پیک میانگین در طول س��ال است. باید به سمتی برویم 
که با یک درصد کاهش مصرف برق، هزاران میلیارد تومان 

صرفه جویی کنیم. 
وی با بیان اینکه صنعت برق اگر منابع الزم برای تعمیر 
و نگهداری و پایداری ش��بکه را نداشته باشد، تمام کشور 
با مش��کل جدی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: ما هرچه 
زودتر باید سرمایه گذاری الزم را برای این کار انجام دهیم. 
به گفت��ه وی، حدود ٨۰درصد مصرف کنندگان برق در 
حد الگوی تعریف ش��ده یا زیر آن مصرف می کنند و هیچ 
مشکلی ندارند، ولی در همین شرایط مشترکان پر مصرفی 
داریم که به هیچ شکل منطقی نیست از تعرفه های خفیف 
برخوردار باشند، بنابراین اصالح قیمت به عنوان یک ابزار 

برای اصالح روند پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود. 
وزیر نیرو درخصوص اهمیت اصالح قیمت گفت: هم در 
بخش آب و هم در بخش برق قیمت ها باید اصالح شوند و 
با توجه به اعالم سازمان حسابرسی و برنامه و بودجه ناظر 
بر وزارت نیرو هستند قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت 
برق را ۱۰۰ عنوان کردند که این عدد به نس��بت آنچه در 
نظر وزارت نیرو قرار دارد بسیار متفاوت است اما ما موظف 
به قبول این عدد هس��تیم.  وی ادامه داد: در این ش��رایط 
الزم است فاصله قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی پر شود 
که در این مواقع دو مس��ئله اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ 
مسئله اول موضوع مدیریت مصرف است، چرا که در حال 
حاضر دس��ت اندرکاران صنعت برق می دانند که وضعیت 

ذخیره برق در حالت سر به سر قرار دارد. 
اردکانیان اظهار کرد: در این شرایط هر اتفاقی می تواند 
حاصل شود، لذا هرچه زودتر باید سرمایه گذاری های الزم 

در این مسیر اتفاق افتد. 
وزیر نیرو تأکید کرد: عالوه بر این مس��ائل در سال های 
قبل تکلیف قانونی دیگری بر دوش صنعت برق گذاش��ته 
ش��د و مبالغی از درآمدهای حاصل از این صنعت توس��ط 
دولت برداش��ته می ش��ود، لذا از این حیث نیز الزم است 
بر مس��ئله اصالح قیمت توجه شود.  اردکانیان با اشاره به 

رویک��رد وزارت نیرو برای جذب بخش خصوصی گفت: در 
حال حاضر ما ناگزیر هس��تیم که ب��رای تأمین آب و برق 
مطمئن و پایدار از حمایت مستمر بخش خصوصی استفاده 
کنیم و باید گفت که تاکنون کارهای خوبی در این زمینه 
انجام ش��ده ولی می شود این کارها را توسعه داد و باید به 

این موضوع نیز توجه ویژه ای شود. 
به گفته وی در بخش تجدیدپذیرها هم اکنون حدود ۲.5 
میلی��ارد دالر توافق نامه و قرارداد وجود دارد که باید برای 
نص��ب و بهره برداری ۲۰۰۰ م��گاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

عملیاتی شود. 
وزی��ر نیرو با بیان اینکه این تفاهم نامه ها تماما توس��ط 
بخش خصوصی در حال انجام اس��ت، گفت: ۷۰ درصد آن 
توسط بخش خصوصی خارجی است و 3۰ درصد آن توسط 
بخش خصوصی داخلی در حال انجام اس��ت که برای این 
منظور نیز وزارت نیرو مشوق هایی را در نظر گرفته است. 

اردکانی��ان ادام��ه داد: در زمین��ه خری��د تضمین��ی 
ب��رق به طور متوس��ط ه��ر کیلوولت ب��رق 3۷۰ تومان از 
تولیدکننده خریداری می ش��ود درحالی که رقم دریافتی 
از مصرف کنندگان به مراتب کمتر از این اعداد اس��ت. به 
اعتقاد من این سیاست صحیحی بود که برای جلب توجه 

سرمایه گذاران در این امر به کار گرفته شده است. 
وی با بیان اینکه این سیاس��ت باید تداوم داشته باشد، 
اظه��ار کرد: عده ای می گویند که اعداد ارائه ش��ده به ریال 
است و با تغییر قیمت دالر تولیدکنندگان متحمل ضرر و 
زیان می شوند، اما در این زمینه باید گفت با توجه به اینکه 
کیفیت تابش در مناطق آفتابخیز متفاوت اس��ت و میزان 
تولید افزایش می یاب��د، این مابه التفاوت به خودی خود از 

بین می رود، لذا مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد. 
وزیر نیرو درخصوص فعالیت بخش خصوصی در نیروگاه 
فس��یلی نیز گفت: در حال حاض��ر 4٨درصد نیروگاه های 
فسیلی متعلق به بخش خصوصی است و بیش از 5۰درصد 
تولید برق توس��ط این بخش صورت می گیرد، بنابراین به 
مرور زمان وزارت نیرو به س��مت سیاس��ت گذاری صرف 

کنترل، نظارت و تنظیم بازار حرکت می کند. 
اردکانیان در زمینه آب و فاضالب نیز اظهار کرد: در این 
موضوع بحث کمی متفاوت تر است، چرا که وزارت نیرو در 
عین اینکه به تمام��ی راه های تأمین منابع مالی همچون 
ش��یرین کردن آب شور دریاها می اندیش��د و این موضوع 
را م��ورد مطالعه ق��رار داده، اما تأکید زیادی بر اس��تفاده 
صحیح تر از منابع موجود دارد و به طور جدی روی موضوع 

کاهش تلفات شبکه های روستایی و شهری می پردازد. 
وی ب��ا بیان اینکه انجام این پروژه ها برای اینکه توجیح 
اقتصادی داش��ته باشد مستلزم اس��تفاده از فناوری های 
جدی��د و روز دنیا اس��ت، ادامه داد: در ح��وزه فاضالب ما 
نیازمند جدی مشارکت بخش خصوصی هستیم، لذا به طور 
کلی باید اعالم کرد که وزارت نیرو یک س��رفصل مهم از 
همکاری با س��ندیکاها و هس��ته های موجود برای جلب 

مشارکت بخش خصوصی دارد. 

وزارت نیرو به دنبال منطقی شدن قیمت برق است



پژوهش ه��ای  اکث��ر  نتای��ج 
انجام ش��ده در س��ال های اخیر 
نش��ان می ده��د می��زان تحقق 
از  س��االنه  اقتص��ادی  رش��د 
پنج ساله  توس��عه ای  برنامه های 
عق��ب مان��ده اس��ت. در س��ه 
برنامه چهارم، پنجم و ششم به 
اقتصادی متوالی رش��د   صورت 
8 درصدی پیش بینی شده بود، 
با این حال میزان تحقق آن در 
برنامه چهارم توس��عه فقط 55 
 درص��د و در برنامه پنجم منفی 
7.8 درصد و کل دوره چشم انداز 
از ابتدا تا پایان سال 1394 تنها 
اس��ت؛ همین  ب��وده  23درصد 
آمارکافی است تا صورت مسئله 

به روشنی عیان شود. 
به گزارش خبرآنالین، اگرچه 
در می��ان کش��ورهای درح��ال 
توسعه، ایران یکی از پیشگامان 
تهیه و تنظیم برنامه های توسعه 
بررسی ها  اما  محسوب می شود، 
نشان می دهد میزان تحقق رشد 

اقتصادی ناکام بوده است. 
برنامه ه��ای  از  انح��راف 
توسعه ای مختص به یک برنامه 
خاص نیس��ت. در برنامه اول و 
دوم توسعه هم چنین شرایطی 
رخ داد. تقریباً هیچ کدام از این 
دو برنام��ه توس��عه ای، اه��داف 
کمی و کیفی پیش بینی شده را 
البته شرایط در  محقق نکردند. 
برنامه س��وم کمی متفاوت شد. 
برخی اهداف کمی این برنامه از 
جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم 
و بیکاری تقریباً به اهداف برنامه 
اما در ش��رایطی  نزدیک ش��د، 
ک��ه اه��داف کم��ی بر اس��اس 
واقعیت ه��ای موج��ود اقتص��اد 
در برنام��ه چهارم تدوین ش��ده 
بود، دولت تغیی��ر کرد و دولت 
محمود احمدی نژاد عالقه ای به 

اجرای این برنامه نداشت. 
پس از خروج برنامه چهارم از 
دستور کار، تمامی هشت بودجه 
دولت های نه��م و دهم خارج از 
نوشته  توس��عه  برنامه های  ریل 
ش��د؛ بودجه هایی ک��ه حتی از 
برنامه پنجم توس��عه که توسط 
تأیید دولت  کارشناس��ان مورد 
احمدی نژاد نوشته شده بود، هم 

پیروی نمی کرد. 

توصیه های سندهای 
باالدستی

در نظ��ام جمهوری اس��المی 

برنامه ه��ای  ج��ز  ب��ه  ای��ران، 
چش��م انداز  س��ند  توس��عه ای، 
مرج��ع  باالتری��ن  س��اله   20
برنامه نویس��ی اس��ت. هرچن��د 
که هن��گام تدوی��ن برنامه های 
رهبری  مقام معظم  توس��عه ای، 
برنامه  سیاس��ت های کلی ه��ر 
را ب��ه دول��ت به عنوان مس��یر 
تدوی��ن برنامه ها ابالغ می کنند، 
اما این سیاس��ت ها هم منطبق 
بر چش��م انداز 20 س��اله است؛ 
چش��م اندازی که س��ال 1384 
به دولت وقت ابالغ ش��د و حاال 
در س��ال 97 تنها هفت سال از 
هدف گذاری 20 س��اله آن باقی 

مانده است. 
یک��ی از توصیه ه��ای اکی��د 
سند چش��م انداز قطع وابستگی 
به درآمدهای نفتی اس��ت. مقام 
موضوع  باره��ا  رهب��ری  معظم 
وابس��تگی اقتص��اد ای��ران ب��ه 
نف��ت را ب��ه دولت ها گوش��زد 
چه��ارم  در  ایش��ان  کرده ان��د. 
آبان س��ال ج��اری در مراس��م 
دانش آموختگی دانشگاه افسری 
ام��ام عل��ی )ع( تأکی��د کردند: 
»وقت��ی همه چیز بر محور نفت 
در اقتص��اد می چرخ��د، اقتصاد 
ناامن است.« توصیه رهبر معظم 
انقالب به قطع وابستگی اقتصاد 
ب��ه نفت در دو دهه گذش��ته به 

دولت های گذشته صورت گرفته 
اما همچن��ان در ش��ش برنامه 
توس��عه ای معضل چس��بندگی 

نفت به اقتصاد باقی است. 
در جری��ان بررس��ی کلی��ات 
بودجه سال آینده کل کشور، که 
در هفته ای که رو به پایان است 
مطرح ش��د، خیلی از نماینده ها 
به این موضوع انتقاد کردند. ولی 
بررس��ی ها نشان می دهد اگرچه 
از  مس��یر طی ش��ده حکای��ت 
کاهش وابستگی بودجه به نفت 
دارد، ام��ا همچن��ان نفت بخش 
الینفک بودجه های ساالنه است، 
به ط��وری که اگر نفت نباش��د، 
عماًل پولی برای هزینه کردن در 

اختیار دولت نیست. 

گلوگاه برنامه های توسعه ای
رئیس  خوانس��اری،  مس��عود 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ته��ران می گوی��د: »متأس��فانه 
برنامه های  م��ورد  در  هی��چ گاه 
به خص��وص  و  اقتص��ادی 
برنامه ه��ای توس��عه ای، تحلیل 
نگرفته  صورت  گذشته  عملکرد 
اس��ت. تحلیلگ��ران اقتص��ادی 
نمی دانن��د چند درص��د از این 
اجرای��ی ش��د، ک��دام  برنام��ه 
کدام  بخش ها شکس��ت خورد، 
بخش ها کاماًل موفق بود و اینکه 

برنام��ه ای اینچنی��ن ک��ه قصد 
داش��ت اقتصاد ای��ران را نجات 

دهد به کجا رسید. «
او اضافه می کند: »رنج آورترین 
س��ؤال ب��ه تولید انب��وه قوانین 
و مق��ررات در اقتص��اد ای��ران 
مرب��وط اس��ت، چراک��ه در هر 
دوره مجل��س، صده��ا قان��ون 
جدید وضع می شود بدون اینکه 
عملکرد و نتیجه تصویب قوانین 
قبلی بررسی شود. امروز نگرانی 
این اس��ت که اقتصاد مقاومتی 
آسیب شناس��ی  ع��وض  در  هم 
برنامه های قبلی و بررسی دالیل 
شکست و عدم توفیق آنها خود 
به ارائه برنامه ای جدید بپردازد 
که نتیجه آن انباشته شدن انواع 

ایده های ناکام است.«

تکرار تجربه تثبیت قیمت ها
یک��ی از دالی��ل همیش��گی 
شکس��ت برنامه ه��ای اقتصادی 
در ایران مربوط به عدم تناسب 
درآمدها و هزینه هاست. اگرچه 
در می��ان کش��ورهای درح��ال 
توسعه، ایران یکی از پیشگامان 
برنامه ه��ای  تنظی��م  و  تهی��ه 
توس��عه محسوب می ش��ود، اما 
بررسی ها نش��ان می دهد میزان 
تحق��ق رش��د اقتص��ادی ناکام 
بوده است. یکی از دالیل اصلی 

ای��ن ناکامی ها تصوی��ب قوانین 
بودجه های سنواتی بدون توجه 

به برنامه های بلندمدت است. 
ای��ن روزه��ا مجلس ش��ورای 
اسالمی در حال بررسی و تصویب 
بند بند بودجه سال آینده است؛ 
بودج��ه ای که با ح��ذف افزایش 
قیمت حامل های انرژی تبدیل به 
شیر بی یال و اشکمی خواهد شد 
که بار تعه��دات دولت را افزایش 

می دهد. 
از آنج��ا که مناب��ع درآمدی 
دول��ت از س��ه مح��ل مالیات، 
و  دولت��ی  خدم��ات  ف��روش 
تأمی��ن  نفت��ی  درآمده��ای 
می شود؛ با حذف افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی ش��امل آب، 
ب��رق، گاز، بنزی��ن و گازویی��ل 
ای��ن خدمات بر  هزین��ه تولید 
دوش دولت خواه��د ماند و در 
نتیجه دولت ناچار است بخشی 
از  از کس��ری مناب��ع خ��ود را 
محل درآمده��ای نفتی که باید 
صرف ایجاد اش��تغال و توس��عه 
زیرس��اخت ها ش��ود، اس��تفاده 
کند. از سویی این اتفاق بودجه 
را همچنان به نفت وابس��ته نگه 
خواهد داشت؛ اتفاقی که تجربه 
آن یک بار در مجلس هفتم افتاد 
و ح��اال با تک��رار آن پس از 12 
س��ال باید انتظار توقف توسعه، 
اشتغال زایی و از همه مهم تر بار 
تعهدات و بدهی های دولت بود. 
قان��ون  تصویب کنن��دگان 
تثبیت قیمت کاالهای اساس��ی 
اس��تدالل  هفت��م  مجل��س  در 
می کردن��د که افزای��ش قیمت 
بنزین و س��ایر حامل های انرژی 
نق��ش مهم��ی در افزایش نرخ 
ت��ورم دارد و ب��ا تثبیت قیمت 
نرخ  می توان  اساس��ی  کاالهای 
ت��ورم را نی��ز کنترل ک��رد. در 
تثبیت  ط��رح  نه تنه��ا  نتیج��ه 
قیمت ه��ا، ب��رای درم��ان تورم 
کارگ��ر نش��د، بلک��ه نرخ ه��ای 
ب��االی تورم ت��داوم یاف��ت و با 
توج��ه با تثبیت قیم��ت انرژی، 
قیمت واقعی )تورم زدایی شده( 
سوخت و کاالهایی مانند برق و 
آب، سال به س��ال کاهش و به 
تبع آن حجم یارانه های آش��کار 
و پنهان س��ال به س��ال افزایش 
یافت ت��ا در نهایت حجم عظیم 
یارانه ها به یک��ی از بزرگ ترین 
در  ای��ران  اقتصاد  چالش ه��ای 

پایان دهه هشتاد تبدیل شد. 

تکرار تجربه تلخ طرح تثبیت قیمت ها؟ 

بودجههاییکهازبرنامههایپنجسالهجامیمانند

عی��دی مش��موالن قانون کار 
و همچنی��ن کارمندان دولت تا 
45 روز آینده پرداخت می شود. 
رقم عیدی امسال کارگران یک 
میلی��ون و 859 ت��ا دو میلیون 
و 789 ه��زار توم��ان و عی��دی 
کارمندان نیز 847 هزار و 500 

تومان خواهد بود. 
به گزارش ایبن��ا، به زودی و 
در روزه��ای پیش رو ت��ا پایان 
س��ال جاری عیدی مش��موالن 
قانون کار و همچنین کارمندان 
دول��ت پرداخ��ت خواهد ش��د. 
عیدی  موج��ود،  قوانین  طب��ق 
پایان سال کارمندان با تصویب 
هیأت وزی��ران تعیی��ن و ابالغ 
می ش��ود که این رقم در جلسه 

دیروز هیأت دول��ت برای پایان 
سال 9۶ مبلغ 847 هزار و 500 

تومان تعیین شد. 
در عین حال، روش محاس��به 
و پرداخ��ت عی��دی کارگران و 
مش��موالن قان��ون کار متفاوت 
ب��وده و طبق مصوب��ه مجلس، 
کارفرمای��ان بای��د در پایان هر 
س��ال حداقل دو برابر و حداکثر 
سه برابر حداقل دستمزد تعیین 
شده در هر سال )مصوبه شورای 
عالی کار( را به عنوان عیدی به 

کارگران پرداخت کنند. 
بنابراین فرمول تعیین عیدی 
کارگران مش��خص ب��وده و در 
زمان اعالم مصوبه شورای عالی 
کار مش��خص خواه��د ب��ود. به 

بیان دیگر در اس��فندماه امسال 
که ش��ورای عال��ی کار حداقل 
دس��تمزد س��ال 97 کارگ��ران 
را تعیی��ن و تصوی��ب می کند، 
و حداکث��ر  حداق��ل  می ت��وان 
عیدی کارگران در پایان س��ال 

97 را نیز محاسبه کرد. 
با این توضیح��ات، باید انتظار 
داش��ت در روزهای پی��ش رو و 
هفته های باقیمانده تا پایان سال 
جاری، شاغالن در بخش خصوصی 
و زیرمجموعه های دولتی عیدی و 
پاداش پایان سال خود را دریافت 

کنند. 
هرچن��د رقم مربوط به عیدی 
و پ��اداش پایان س��ال کارگران 
متف��اوت از کارمن��دان اس��ت، 

کش��ور  کارگری  مس��ئوالن  اما 
معتقدن��د عی��دی تنه��ا مزیت 
مش��اغل کارگ��ری نس��بت ب��ه 
کارمن��دان بوده که البته آن هم 
از سوی بس��یاری از کارفرمایان 
ب��ه دالی��ل گوناگ��ون پرداخت 
ه��زاران  هس��تند  و  نمی ش��ود 
کارگری که بدون دریافت عیدی 

به استقبال نوروز می روند. 
نگاهی به رون��د افزایش رقم 
عیدی پایان س��ال کارگران در 
سال های اخیر نشان می دهد هر 
فرد مشمول قانون کار در پایان 
سال 92 می توانست 974 هزار 
و 250 توم��ان تا یک میلیون و 
4۶1 هزار و 375 تومان عیدی 
دریاف��ت کن��د. ذکر ای��ن نکته 

الزامی اس��ت که می��زان عیدی 
پایان س��ال کارگران��ی که پایه 
حقوقی آنها باالتر از رقم حداقل 
دستمزد سال جاری )929931 
تومان( باش��د نهایتاً ت��ا 3 برابر 
این رقم یعنی مبلغ 2 میلیون و 
789 هزار و 793 تومان خواهد 
بود و امکان پرداخت بیش��تر از 

این رقم وجود ندارد. 
حداق��ل  طب��ق  همچنی��ن 
مش��موالن  امس��ال  دس��تمزد 
قان��ون کار، حداق��ل عیدی نیز 
رق��م یک میلی��ون و 859 هزار 
و 8۶2 توم��ان خواهد بود. رقم 
قابل پرداخت ب��ه عنوان عیدی 
کارمندان نیز در پایان امس��ال 
847 هزار و 500 تومان است. 

فصل پرداخت عیدی شاغالن فرا رسید

جدول پنج ساله عیدی کارگران و کارمندان

گزارش2

گردشگری

بلومبرگ پیشنهاد داد
راهی برای جذب میلیون ها 

گردشگر چینی
در یک دهه اخیر تعداد گردشگران چینی بازدیدکننده 
از سایر کشورها رشد خارق العاده ای داشته است و با توجه 
به اینکه در حال حاضر تنها 5درصد از جمعیت چین دارای 
گذرنامه هس��تند -این آمار برای آمریکا 40 درصد است- 
انتظ��ار می رود در س��ال های آینده چینی های بیش��تری 
صاحب گذرنامه شوند و روند رو به رشد تعداد گردشگران 

چینی همچنان ادامه یابد. 
درحالی که توجه دولتمردان و رس��انه های غربی بیشتر 
به نح��وه قیمت گذاری فوالد و مس��ائل مرتب��ط با تولید 
کاالهای مصرفی ارزان در چین معطوف ش��ده اس��ت، به 
جرأت می توان گفت مهم ترین جنبه اقتصاد چین در حال 
حاضر، رشد س��ریع قدرت خرید مصرف کنندگان در این 
کشور است. رشد قدرت خرید مصرف کنندگان چینی در 
ابتدا تنها یک پدیده داخلی بود اما اینک از مرزهای چین 

فراتر رفته است. 
اگرچه هنوز هم برخی معتقدند آمارهای اقتصادی چین 
واقعی نیس��تند اما در این میان آمارهایی وجود دارند که 
ش��اید بتوان با استناد به آنها چنین ذهنیتی را تغییر داد. 
بر اساس آمارهای س��ازمان جهانی گردشگری وابسته به 
سازمان ملل متحد، در سال 201۶ گردشگران چینی بیش 
از 2۶1 میلیارد دالر در خارج از مرزهای این کشور هزینه 
کرده اند که این رقم نسبت به سال 2015 حدود 12درصد 
)تعدیل شده بر اساس ارزش پول چین( و در قیاس با یک 
ده��ه قبل، 11 براب��ر یعنی 1000 درصد افزایش نش��ان 
می دهد. کش��ور پرجمعیت چین از س��ال 2012 به بعد 
همواره از لحاظ مخارج گردش��گرانش در س��ایر کشورها، 
باالتر از کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و انگلیس رتبه اول 

جهان را به خود اختصاص داده است. 
مانند بس��یاری از تغییرات اقتصادی چین در دهه های 
اخیر، س��فرهای گردش��گران چینی به س��ایر کشورها را 
نیز می توان به سیاس��ت درهای باز ک��ه از اواخر دهه 70 
میالدی به رهبری دنگ ش��یائوپینگ آغاز ش��د، نس��بت 
داد. البته تا سال 1995 سفرهای خارجی چینی ها بسیار 
اندک بود و تنها به سفرهای مقامات و کارشناسان دولتی، 
سفرهای تجاری و سفرهای مبتنی بر تبادالت فرهنگی و 
علمی محدود می ش��د و البته تعدادی از شهروندان عادی 
چین��ی نیز قادر بودند برای دیدار با اقوام و آش��نایان خود 
در کش��ورهای همسایه، به س��فر خارجی بروند. در سال 
1995 دولت چین اجرای برنامه »مقاصد تأییدش��ده« را 
آغاز کرد که به موجب آن مؤسسات گردشگری این کشور 
اجازه یافتند تورهایی به مقصد چند کشور خاص راه اندازی 
کنن��د. تعداد مقاصد گردش��گری مورد تأیی��د، در فاصله 
س��ال های 1995 تا 2010 همواره در حال افزایش بود اما 
گردشگران چینی که در قالب تورهای گردشگری به این 
مقاصد س��فر می کردند، به دالیل مختلفی ازجمله قدرت 
خرید کم، مقررات سختگیرانه و برنامه های فشرده تورها، 
محدودیت های زبانی، نداشتن تجربه گردشگری در خارج 
از کشور و... قادر نبودند تعامل چندانی با مردم و نهادهای 
کش��ور مقصد برقرار کنند و سفر آنها تنها در بازدیدهای 
س��طحی و کوتاه از اماکن تاریخی، عکس گرفتن و خرید 
س��وغاتی های ارزان قیمت برای خانواده و دوستان خالصه 
می ش��د.  از س��ال 2010 به بعد عواملی چون رشد سطح 
درآمدی و رسیدن آن به رقمی در حد کشورهای متوسط، 
افزایش تجربیات گردشگران چینی و آسان تر شدن فرآیند 
صدور روادید و نیز بازاریابی گس��ترده از سوی کشورهای 
مقصد، ورود گردشگران چینی به سایر کشورها را به میزان 
قابل توجهی افزایش دادند. از طرفی افزایش تعداد تورهای 
گردش��گری مستقل و خودگردان نیز مزید بر علت شد تا 
چینی ها بتوانند تجربیات گردش��گری عمیق تری کسب 
کنن��د و عالوه بر بازدی��د از جاذبه های تاریخی و طبیعی، 
فرصت آشنا شدن با سبک زندگی مردم کشورهای مختلف 
را نیز به دست آورند.  شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
طی س��ال های اخیر در راس��تای کمک به افزایش قدرت 
ن��رم چین در عرص��ه جهانی همواره از حض��ور روزافزون 
گردشگران کشورش در سایر کشورها حمایت کرده است؛ 
هرچند هنوز هم دولت چین متهم اس��ت که جریان ورود 
گردش��گران این کش��ور به مقاصد گردشگری مختلف را 
بر اساس روابط سیاس��ی تنظیم و تعدیل می کند. در هر 
صورت آنچه به وضوح می توان دید این اس��ت که مخارج 
سرانه گردشگران چینی در سفرهای خارجی طی سال های 
اخیر به ش��دت افزایش یافته و این خبر بسیار خوبی برای 

اقتصاد گردشگری جهان است. 
اجتماع��ی،  اینترن��ت، ش��بکه های  انفج��اری  رش��د 
اپلیکیش��ن های تلف��ن هم��راه و س��رویس های پرداخت 
الکترونیک طی سال های اخیر باعث شده است گردشگران 
خارجی س��فرهای راحت تری را تجربه کنن��د. البته این 
مسئله تنها مختص گردشگران چینی نیست اما آسان تر 
شدن س��فر می تواند تعداد بیش��تری از مردم چین –که 
جمعیت آنها اکنون به 1.4 میلیارد نفر می رسد- را به اخذ 

گذرنامه و انجام سفرهای خارجی ترغیب کند. 
گردش��گران چینی که در س��ال های اخیر هم از لحاظ 
تعداد و هم از لحاظ قدرت خرید روند صعودی پرش��تابی 
را طی کرده اند، با رونق بخش��یدن به صنعت گردشگری 
کش��ورهای مقصد، میلیون ها فرصت ش��غلی جدید را در 
این کش��ورها ایجاد کرده اند تا این ای��ده که رونق اقتصاد 
چین همواره به قیمت از دست رفتن شغل کارگران سایر 

کشورها تمام می شود، به تدریج رنگ ببازد. 
با این اوصاف بهتر اس��ت به جای اینک��ه دائماً در فکر 
به چالش کش��یدن آمارهای اقتصادی چین باشیم، تعداد 
گذرنامه های صادرش��ده در این کشور را زیر نظر بگیریم 
و برای جذب میلیون ها گردشگر چینی برنامه ریزی کنیم. 

یادداشت

 به تسهیالت صندوق توسعه
آدرس غلط ندهیم

صندوق توسعه ملی طبق ماده 1۶ قانون احکام دائمی 
برنامه های توس��عه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید 
ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های 
نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت 
و گاز و فرآورده های نفتی تش��کیل ش��ده است؛ هدفی 
ب��زرگ و ضروری برای اقتصادی که وابس��تگی غیرقابل 
انکاری ب��ه منابع نفتی دارد. افزایش س��االنه 2درصدی 
س��هم این صندوق از درآمدهای نفتی که در برنامه های 
توس��عه ای از جمله برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار 
گرفته، نشان دهنده توجه قانون گذار به کاهش وابستگی 
بودجه های س��نواتی به نفت و همچنی��ن بهره برداری از 
منابع حاصل از صادرات نفت برای توس��عه کش��ور است 
که آثار آن برای نس��ل های آینده نیز ماندگار خواهد بود. 
دولت دوازده��م در الیحه بودجه س��ال 1397 به واریز 
سهم 32درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 
توجه نش��ان داده اما با اذن مقام معظم رهبری بخش��ی 
از آن را برای اجرای پروژه های بزرگ کش��ور طلب کرده 
اس��ت. پروژه های زیس��ت محیطی، اصالح نظام بانکی و 
پیشبرد پروژه های عمرانی با هدف شتاب در اشتغال زایی 
هدف قرار گرفته شده است. در شرایطی که بیکاری باال 
در میان جوانان و تحصیل کردگان دانش��گاه ها به عنوان 
یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران ش��ناخته می ش��ود، 
تدبیر در این زمینه بس��یار ضروری است. دولت می تواند 
با جلب مشارکت بخش خصوصی و اختصاص بهینه منابع 
صندوق توس��عه ملی ب��ه طرح های اولوی��ت دار و دارای 
توجیه اقتصادی، راه را برای افزایش سهم بخش خصوصی 
در اقتصاد باز کند. این مسیر هدف اشتغال زایی دولت را 
نیز محقق خواهد کرد. در این میان اما ضروری است در 
تخصیص منابع صندوق ملی عدالت بیشتری رعایت شود. 
طبق مصوبه سال گذشته مجلس که با اذن مقام معظم 
رهبری صورت گرفت، ی��ک و نیم میلیارد دالر از منابع 
صندوق برای تس��هیالت اشتغال روستایی کنار گذاشته 
شد. پرداخت این تسهیالت به تازگی آغاز شده است. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مسئول مستقیم 
این طرح بر اعطای تسهیالت به بنگاه های روستایی که 
اشتغال آفرین هستند، نظارت دارد. انتظار می رود در این 
مسیر به استان های کم برخوردار توجه ویژه ای شود. اگر 
تسهیالت جدید بیشتر به سمت استان های برخوردار سوق 
پیدا کند، همان ضعف قدیمی که به توس��عه غیرمتوازن 
مناطق مختلف کشور انجامیده، تکرار خواهد شد. اگر قرار 
است به توسعه متوازن برسیم و با نگاه منطقه ای به دنبال 
تقویت بنیه اقتصادی در همه نقاط کش��ور باش��یم، باید 
در روش های حمایتی تجدید نظر داش��ته باشیم. مسئله 
بیکاری را باید با اولویت استان های کم برخوردار رفع کرد. 
همانطور که از نام صندوق توسعه ملی نمایان است، باید 
با نگاهی ملی به توسعه متوازن در همه بخش های کشور 
حساس باشیم و در این راه تسهیالت دهی به استان های 

کم برخوردار را اولویت ببخشیم.
منبع: اتاق ایران

»نامبئو« گزارش داد
جایگاه تهران در میان گران ترین 

شهرهای جهان
ش��اخص هزینه زندگی 2018 )نامبئو(، 537 شهر 
در سراسر جهان را طبقه بندی کرده است که بر این 
اس��اس نام تهران نیز در بین 500 شهر گران جهان 

به چشم می خورد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، آماره��ای پای��گاه اطالعاتی 
جهان��ی »نامبئو« نش��ان می دهد دوبی با ش��اخص 
72.58، گران ترین ش��هر منطقه خاورمیانه اس��ت و 
پ��س از آن دوحه قطر با ش��اخص ۶۶.12، بیروت با 
شاخص ۶5.03، ابوظبی با شاخص ۶4.97 و شارجه 
با ش��اخص 59.38 قرار دارند. همچنین کیوتو ژاپن 
ب��ا ش��اخص 100.33 و توکی��و با ش��اخص 93.81 
گران ترین شهرهای آسیایی هستند و پس از این دو 

شهر، سنگاپور با شاخص91.4 قرار دارد.
هر پن��ج ش��هر ارزان قیمت آس��یایی در هند قرار 
دارند که ش��امل تیرووانانتا پورام با شاخص 20.8۶، 
ناوی بمبئی با ش��اخص 23.44، کومباتور با شاخص 
24.۶1، کوچ��ی با ش��اخص24.۶5 و ویزاخاپاتنام با 

شاخص 24.۶۶ هستند.
از ای��ران نی��ز ن��ام ته��ران در بی��ن 500 ش��هر 
گران قیم��ت جه��ان به چش��م می خورد. ته��ران با 
شاخص هزینه زندگی 37.53 در رده  473  شهرهای 
گران قیمت جهان قرار دارد. هزینه زندگی در تهران 

۶2.47درصد کمتر از نیویورک است.
ش��اخص هزینه زندگ��ی از ترکیب ش��اخص های 
هزینه اجاره، ش��اخص مواد خوراکی، شاخص هزینه 

رستوران و قدرت خرید محلی به دست می آید.
طبق گزارش این پایگاه، ش��هر همیلتون در برمودا 
با ش��اخص 145.43 گران ترین ش��هر جهان است و 
پس از آن، زوریخ، ژنو، بازل و برن )هر چهار ش��هر از 

سوئیس( قرار دارند. 
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حسین پیرموذن
 عضو هیات رئیسه اتاق ایران

عیدی کارمندانحداکثر عیدی کارگرانحداقل عیدی کارگرانسال

9297425014۶1375402500
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دریچــه
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تاکنون ۱۲ میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
خارجی در ایران نهایی ش��ده و برخی پروژه ها 
با استفاده از ۱۷ میلیارد دالر فاینانس چین در 

حال اجرا است. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از پای��گاه  
اطالع رس��انی دول��ت، یک��ی از راهکاره��ای 
شناخته ش��ده و مه��م و اثرگذار ب��رای تامین 
مال��ی طرح ها و پروژه ه��ای مختلف و افزایش 
ت��وان مال��ی ش��رکت ها اس��تفاده از خطوط 
اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز 
ب��ه کار دولت یازدهم به دلیل مش��کالتی که 
سیاست های اش��تباه برای کشورمان به وجود 
آورده بود امکان اس��تفاده از این روش از بین 

رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. 
در دول��ت یازدهم با در پیش گرفته ش��دن 
سیاست های منطقی و صحیح در عرصه های 
مختلف در کشور امکان استفاده از این روش ها 
هم به درس��تی فراهم ش��د و در حال حاضر 
میلیاردها دالر اعتبار مالی از این طریق جذب 
ش��ده و استفاده از میلیاردها دالر دیگر اعتبار 
بین المللی برای پروژه های اقتصادی در کشور 

در حال نهایی شدن است. 
 در حال حاضر، پروژه های مهمی با استفاده 
از ۱۷ میلی��ارد دالر فاینان��س از طریق چین 
در کش��ور در حال اجرا اس��ت و عالوه بر آن، 
در ح��دود ۳۰ میلی��ارد دالر دیگر موافقتنامه 
استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین 
و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که 
از این می��زان، تاکنون ۱۲ میلیارد دالر نهایی 
 ش��ده و به زودی وارد مرحله اجرا و گش��ایش

ال سی خواهد شد. 

اثرات مهم گسترش استفاده از فاینانس 
بر اقتصاد کشور

کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند افزایش 
روند جذب سرمایه گذاری از یک سو و استفاده 
از فاینان��س  از س��وی دیگر اث��رات مثبتی بر 
اقتصاد کش��ور خواهد داش��ت و عالوه بر رفع 
مش��کل اعتباری در اقتصاد کش��ور می تواند 
این پیام مهم را به بازیگ��ران اقتصادی بدهد 
که ریل گذاری صحیح اقتصادی مسیر رشد و 
آرامش و پیش��رفت را برای اقتصاد کشورمان 

ترسیم کرده است. 
کارش��ناس  احمدزاده اص��ل،  محمدعل��ی 
ارش��د ب��ازار س��رمایه در گفت وگو ب��ا پایگاه 
اطالع رس��انی دولت در این باره، با بیان اینکه 

این فاینانس های خارجی که مورد توجه قرار 
گرفته و احتمال می دهی��م رو به افزایش هم 
باش��د، می  تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشور 
و از جمله بازار سرمایه داشته باشد، می گوید:  
»یکی از نیازهای مهم ش��رکت های بورسی و 
غیربورس��ی کشور دسترس��ی به تامین مالی 
مناس��ب برای اج��رای پروژه ه��ای مختلف یا 
تکمیل کارهای نیمه تمام ش��ان است و قاعدتا 
این فاینانس ه��ای خارجی می توان��د در این 

زمینه بسیار راهگشا باشد.«
وی با اش��اره به نیاز شرکت ها به در اختیار 
گرفت��ن فناوری ه��ای روز و ارتق��ای کیفیت 
تولیدات شان می افزاید: »این منابع مالی جدید 
می توان��د در این زمینه ه��م به کمک صنایع 
کشورمان بیاید. به  هر حال قاعدتا با تزریق این 
منابع مالی به طور کلی ش��اهد تحرک مهمی 
در بخش های مهم اقتصادی کشور خواهیم بود 
که نتیجه آن را در بازار س��رمایه هم مشاهده 

خواهیم کرد.«
لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
عالمه طباطبای��ی در این باره ب��ا بیان اینکه 
تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی ها 
و چینی ها نقطه قوتی برای اقتصاد کشورمان 
اس��ت، به پایگاه اطالع رسانی دولت، می گوید: 

»در حال حاضر کمبود منابع مالی یکی 
از مشکالت اساسی اقتصاد کشور است و 
این مسئله در گرو سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی است و طبیعتا هر گونه کمبود 
منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد 
کش��ور وارد می کند و تامین این منابع 

از طری��ق اعتبارات خارج��ی یک اقدام مثبت 
است که زمینه سازی آن با دیپلماسی صحیح 
دولت ه��ای یازدهم و دوازده��م انجام گرفته 
است و همه باید برای اس��تفاده حداکثری از 

این امکان کمک حال دولت باشیم.«
وی با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری 
اقتصاد کش��ورمان در یک ماه اخیر، می گوید: 
»ج��ذب فاینان��س و س��رمایه های خارج��ی 
پالس های مثبت��ی از نظر اقتصادی به فعاالن 
اقتصادی و سایر ش��رکای خارجی کشورمان 
می ده��د و می تواند دس��تاوردهای مهمی در 

بلندمدت داشته باشد.«

روند مثبت جذب سرمایه گذاری 
خارجی

با آغاز دولت یازدهم و دیپلماس��ی خارجی 
فعال جمهوری اس��المی ایران و فراهم آمدن 
زمینه ه��ای الزم، س��رمایه گذاری خارجی در 
کشور س��رعت گرفت؛ جذب س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی در س��ال ۱۳۹۲ ح��دود 
۱.۵ میلی��ارد دالر ب��وده که در س��ال ۱۳۹۵ 
ب��ه ح��دود ۲.۱ میلی��ارد دالر افزایش یافت 
ضم��ن اینکه س��رمایه گذاری خارجی مصوب 
در س��ال ۱۳۹۲ ح��دود ۱.۴ میلیارد دالر بود 

که با پیش��رفت مذاکرات هسته ای و تصویب 
 برجام، حجم س��رمایه مصوب در سال ۱۳۹۵

به ۱۰.۴ میلیارد دالر رسید. 
در س��ه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ 
ط��رح به مجموع ارزش ۸۸۵.۸ میلیون دالر و 
در س��ه ماهه دوم تع��داد ۳۶ طرح به مجموع 
ارزش ۳ ه��زار و ۱۲ میلی��ون دالر در هی��أت 
سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. 
همچنین دولت دوازدهم در راستای پیگیری 
پروژه های اقتصاد مقاومتی طرح های زیر را در 
قالب برنامه اجرایی »افزایش س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره وری 
دانش بنی��ان حوزه های��ی ک��ه قابلیت جذب 
باال دارد« با جدیت بیش��تری در دس��تور کار 
ق��رار داد، به ط��وری که در مجم��وع ۹ طرح 
سرمایه گذاری خارجی در حوزه دانش بنیان با 
مش��ارکت طرف های اروپایی به ارزش بیش از 

یک میلیارد دالر مصوب شد. 
موضوع تأمین منابع مالی خارجی )فاینانس( 
در نیم��ه دوم دولت یازدهم ش��روع و با ارائه 
پیش نویس ه��ای جدید طرف ه��ای خارجی 
مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت. با روی کار 
آمدن دولت دوازدهم که خود نش��ان از ادامه 
روند ثبات و تعامل در روابط اقتصادی کش��ور 

بود، ب��ه محرک خوبی برای انعقاد قراردادها و 
پیش نویس های تهیه ش��ده، تبدل شد؛ بر این 
اساس در س��ه ماهه دوم مجموع قراردادهای 
تأمین منابع مالی خارجی )فاینانس( بیش از 

۴۲ میلیارد دالر است. 
قرارداد بین »اوبر بانک اتریش« و بانک های 
عامل ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو )حدود 
۱۲۰۰میلی��ون دالر(، ق��رارداد خط اعتباری 
تأمی��ن مال��ی خارج��ی بین موسس��ه مالی 
س��یتیک تراس چین و بان��ک عامل ایرانی به 
مبل��غ ۱۰ میلیارد دالر، قرارداد بین دانس��که 
بان��ک دانمارک به مبلغ ۵۰۰میلیون یورو )در 
ح��دود ۵۹۰ میلیون دالر(، قرارداد بین اگزیم 
 بانک کره جنوبی و بانک عامل ایرانی به مبلغ
۸ میلی��ارد یورو )ح��دود ۹ میلی��ارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر( همگی در ش��هریورماه امس��ال 

نهایی و امضا شدند. 
همچنین دولت تدبیر و امید توانسته است 
با »کی ش��ور« کره جنوبی به مبلغ ۵ میلیارد 
 دالر، س��اچه ایتالی��ا ۴ میلیارد ی��ورو )حدود

۴ میلیارد و ۶۵۰ میلی��ون دالر(، اگزیم بانک 
چین ۱.۷ میلیارد دالر، سایناش��ور چین ۱۰ 

میلیارد دالر قرارداد امضا کند. 
 مرتضی افقه، کارشناس رشد توسعه در این 
باره با بیان اینکه آرامش و ثبات اقتصادی یکی 
از مهم ترین پیش نیازهای توس��عه همه جانبه 
در کشور اس��ت، به پایگاه اطالع رسانی دولت 
می گوی��د: »ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
و اس��تفاده از اعتب��ارات بین الملل��ی یکی از 
نشانه های مهم ثبات اقتصادی در هر کشوری 
است و افزایش جذب این اعتبارات در اقتصاد 
کش��ورمان نش��ان می دهد دول��ت یازدهم و 
دوازدهم موفق ش��ده اند با ق��رار دادن دوباره 
اقتص��اد کش��ور بعد از نابس��امانی بس��یار در 
مس��یر صحیح، ثبات را به اقتصاد کش��ورمان 

بازگردانند.«
وی می افزای��د: »باید با اصالح برخی قوانین 
و برنامه ری��زی صحیح زمینه اس��تفاده هرچه 
بیش��تر از س��رمایه ها و اعتبارات خارجی در 

اقتصاد کشورمان را فراهم کنیم.« 

پالس های مثبت سرمایه گذاری خارجی

30 میلیارد دالر فاینانس برای اقتصاد ایران
ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد
پوشش نسل سوم و چهارم تلفن 

همراه سراسری شد
همزمان ب��ا ایام دهه مب��ارک فجر و ب��ا اعالم وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در مش��هد مقدس، تمام 
ش��هرهای کش��ور به نسل س��وم و چهارم تلفن همراه 
متصل ش��دند و پوش��ش نس��ل س��ه و چهار در تمام 
شهرهای کشور سراسری ش��د.   به گزارش ایسنا، روز 
گذش��ته با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مراسم افتتاح همزمان 
پروژه های مخابراتی ویژه دهه فجر در مش��هد مقدس 
برگزار و اعالم ش��د که بیش از ۱۲۴۶ ش��هر کشور نیز 
از خدمات نس��ل س��ه و چهار اینترنت همراه استفاده 
می کنند و تا پایان اسفندماه سال جاری، ۱۳۳۰ منطقه 
روس��تایی در خراسان رضوی تحت پوشش سه شبکه 
تلفن همراه ایرانس��ل، همراه اول و رایتل قرار می گیرد.  
آذری جهرمی، در این مراس��م، از برطرف شدن مشکل 
ارتباطی ۱۳۳۹ روس��تای خراسان رضوی تا پایان سال 
خب��ر داد و گفت: تا ۲۷ اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۷، در 
استان خراسان رضوی باید توسعه زیرساخت ها به خوبی 
صورت گیرد. به واس��طه همین توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و خدماتی اس��ت که امکان اشتغال جدید به 
وج��ود می آید.  وی از راه ان��دازی پارک فناوری تجارت 
در مش��هد تا روز جهان��ی مخابرات، ۲۷ اردیبهش��ت ماه 
۹۷، خب��ر داد و گفت: این پارک برای ارائه تس��هیالت 
 ب��ه ش��رکت های نوپا فعالی��ت کرده و ش��رکتی که با 
۵۰۰ میلی��ون توم��ان س��رمایه وارد این پارک ش��ود، با 
۵میلیارد تومان از آن خارج می شود. این پارک نقش خوبی 
را در اقتص��اد دیجیتال ایفا خواهد کرد.  وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با اعالم این خبر که به فضل و عنایت 
الهی پوشش نسل سوم و چهارم شبکه های تلفن همراه 
سراس��ری شده است، تصریح کرد: بیش از ۱۲۴۶ شهر 
کش��ور همزم��ان از خدمات نس��ل ۳ و ۴ تلفن همراه 
بهره من��د بودند.  آذری جهرمی  تاکید کرد: امروزه ما به 
ش��ما وعده می دهیم که تا پایان اسفندماه سال جاری، 
۱۳۳۰ منطقه روس��تایی در استان خراسان رضوی به 
ش��بکه ارتباطی همراه اول و رایتل همزمان دسترسی 
خواهند داش��ت.  وی گفت: ام��روز بهره برداری از ۴۵۵ 
روس��تا را اعالم می کنی��م و ۸۶۵ روس��تای باقی مانده 
مشکل ارتباطی آنها تا پایان اسفند سال جاری برطرف 
خواهد ش��د.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه همچنین برای اولین بار در مشهد بعد از تهران 
موضوع فناوری و محیط زیست را مورد توجه خود قرار 
داده ایم، ادامه داد: امروز در رابطه با س��المت در عرصه 
فناوری اطالعات دغدغه هایی از لحاظ پخش فرکانس ها 
و امواج شبکه موبایل در رابطه با به خطر افتادن سالمتی  
م��ردم وج��ود دارد که ما ب��ا امکاناتی که ب��ا همکاری 
ش��هرداری مشهد فراهم ساختیم، ساماندهی دکل های 
مخابراتی در شهر مشهد به جایگاه خوبی رسیده است. 



آخرین آمار بان��ک مرکزی از 
ص��دور کارت های بانکی نش��ان 
می ده��د ب��ه ازای هر ش��هروند 
ایران��ی 4.6 فق��ره کارت بانکی 
وج��ود دارد؛ چنانچ��ه در پایان 
کل  امس��ال  نخس��ت  نیم��ه 
کارت ه��ای صادرش��ده ش��بکه 
بانک��ی کش��ور بالغ ب��ر 375.4 
میلیون عدد ب��ود درحالی که در 
همین مدت جمعیت ایران به 80 
میلیون و 900 هزار نفر رس��یده 
اس��ت. همچنین در ای��ن دوره، 
 تع��داد دس��تگاه های خودپرداز 
به 51.9 هزار دس��تگاه و تعداد 
پایانه های ش��عب و ف��روش نیز 
به ترتیب به 77.5 ه��زار و 5.5 

میلیون دستگاه رسید. 
به گزارش ایرنا، براساس آماری 
که بانک مرکزی به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمی منتشر کرده 
است، متوسط رشد ساالنه تعداد 
ابزاره��ای پرداخ��ت الکترونیکی 
طی س��ال های 1392 تا 1395 
همواره مثبت بوده، به طوری  که 
طی چهار س��ال گذشته متوسط 
رش��د کارت بانک ها 16.9درصد، 
خودپردازها 12درصد، پایانه های 
فروش 18.3درص��د و پایانه های 

شعب 8.1درصد بوده است. 
رشد بیش��تر تعداد پایانه های 

فروش در مقایسه با خودپردازها 
نش��ان دهنده  دوره،  ای��ن  در 
ش��بکه  مناس��ب  جهت گی��ری 
بانکی کش��ور در گسترش بیشتر 
در  الکترونیک��ی  پرداخت ه��ای 

سطح کشور است. 
به ط��ور کلی، در ابت��دای دوره 
راه ان��دازی و توس��عه س��امانه ها 
و تجهی��زات مختل��ف پرداخت 
الکترونیکی از اوایل دهه 1380، 
جهش یکباره رشد ابعاد مختلف 
الکترونیکی  تجهیزات پرداخ��ت 
اتف��اق می افتد که ب��ه  تدریج و 
ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه دوره بلوغ 
زیرساخت ها،  و گسترش  توسعه 
از ش��دت رش��د مذکور کاس��ته 
ش��ده و ثبات نس��بی در توسعه 
مختصات بانک��داری الکترونیکی 

قابل مشاهده است. 

گسترش مبادالت الکترونیکی
ارزش  و  تع��داد  ب��ه  نگاه��ی 
کل مب��ادالت از طری��ق ابزارها 
و تجهی��زات پرداخت در ش��بکه 
 بانکی کش��ور ب��رای دوره زمانی

 1395-1392 نش��ان می ده��د 
متناس��ب با توس��عه تجهیزات و 
فناوری پرداخت های الکترونیکی، 
تعداد و ارزش مبادالت الکترونیکی 
نیز رش��د داش��ته، به ط��وری  که 

متوسط رشد ساالنه تعداد و مبلغ 
تراکنش ه��ای پردازش ش��ده در 
دوره مذکور به ترتیب 28.4درصد 

و 29.5درصد بوده است. 
در ای��ن دوره متوس��ط رش��د 
س��االنه تع��داد و ارزش مبادالت 
انجام ش��ده از طریق خودپردازها 
ب��ه ترتی��ب 7.2 و 35.6درصد، 
و   47.3 ف��روش  پایانه ه��ای 
23.1درصد و پایانه های ش��عب 

12.7 و 23.8درصد بوده است. 
در این دوره مبادالت انجام شده 
از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، 
کیوس��ک و اینترنت از رشد قابل 
توجهی برخ��وردار ش��ده اند؛ به 
گونه ای که متوس��ط رشد ساالنه 
تعداد و ارزش مبادالت انجام شده 
از طری��ق دس��تگاه های مزبور به 
ترتیب 98.2 و 96.9درصد است. 
در ش��ش ماهه نخس��ت سال 
ب��ر 2 میلی��ارد و  بال��غ   1396
825 میلی��ون مبادل��ه به ارزش 
8724.1 ه��زار میلی��ارد ریال از 
طری��ق خودپردازه��ا و 7میلیارد 
و 37میلی��ون مبادله ب��ه ارزش 
7520.7 ه��زار میلی��ارد ریال از 
طری��ق پایانه های ف��روش انجام 
شده است. همچنین در این دوره 
پایانه ه��ای ش��عب 148 میلیون 
تراکنش به ارزش 3755.8 هزار 

میلیارد ریال پردازش کرده اند. 

حوزه نظام تسویه و پرداخت 
الکترونیک کشور

س��امانه  تس��ویه ناخالص آنی 
)س��اتنا(، پایاپ��ای الکترونیک��ی 
اطالعات  تب��ادل  )پایا(، ش��بکه 
بین بانک��ی )ش��تاب( و ش��بکه 
الکترونیک��ی پرداخ��ت کارت��ی 
)شاپرک( سامانه های فعال برای 
پوش��ش انواع خدمات بانکداری 
الکترونی�کی در کش��ور هستند 
که از گذش��ته تا ام��روز خدمات 
گس��ترده ای را به مشتریان نظام 

بانکی کشور ارائه کرده اند. 
رش��د  می ش��ود  پیش بین��ی 
متوس��ط تع��داد تراکنش ه��ای 
س��اتنا، پای��ا و ش��تاب از س��ال 
1392 ت��ا س��ال 1396 با فرض 
حفظ روند ش��ش ماهه اول سال 
1396 ت��ا پایان س��ال به ترتیب 
بالغ بر 112درص��د، 193درصد 
و 165درصد خواه��د بود. تعداد 
تراکنش ه��ای ف��وق، در ش��ش  
ماهه اول س��ال 1396 به ترتیب 
 بالغ بر 5میلی��ون، 1.2 میلیارد و 

12.6 میلیارد بوده است. 
همچنی��ن براس��اس آخری��ن 
اطالع��ات، در نیم��ه اول س��ال 
1396، تعداد و مبلغ تراکنش های 

مبادله شده از طریق سامانه حواله 
الکترونیکی بین  بانکی )سحاب( به  
عنوان یکی از س��امانه های تحت 
شتاب به ترتیب از رشدی حدود 
18درصد و 16درصد نس��بت به 
پایان سال قبل برخوردار بوده اند. 
پیش بینی می ش��ود تع��داد و 
کارت  ب��ه  کارت  انتق��ال  ارزش 
مشتریان از طریق سامانه سحاب 
طی بازه چهارساله مورد اشاره با 
فرض حفظ روند شش  ماهه اول 
س��ال 1396 تا پایان سال 1396 
ب��ه ترتیب از رش��د متوس��طی 
مع��ادل 212درصد و 204درصد 

برخوردار باشد. 
عالوه بر ای��ن، طی دوره چهار 
س��اله 1396-1392 ب��ا ف��رض 
حفظ روند ش��ش  ماهه اول سال 
1396 ت��ا پای��ان س��ال، تعداد و 
ارزش تراکنش های پردازش شده 
ش��بکه  )ش��رکت  ش��اپرک  در 
کارتی(  پرداخ��ت  الکترونیک��ی 
ب��ه ترتیب از رش��د متوس��طی 
مع��ادل 209درصد و 156درصد 

برخوردار خواهد بود. 
تع��داد و مبل��غ تراکنش های 
مذکور در نیمه اول س��ال 1396 
قریب به 8 میلی��ارد تراکنش به 
ارزش بی��ش از 8 تریلی��ون ریال 

بوده است. 

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد 

هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟  بررسی قیمت ارز در یک ماه اخیر
یورو روی دالر و پوند را کم کرد

مقایس��ه روند قیمت س��ه ارز مهم دالر، یورو 
 و پون��د در ب��ازار نش��ان می ده��د که ی��ورو با

900 تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین 
افزایش قیمت را نس��بت به دالر و پوند داش��ته 
 و پ��س از آن پون��د ب��ا 800 توم��ان و دالر ب��ا

500 تومان افزایش قیم��ت در رتبه های بعدی 
افزایش قیمت قرار دارند. 

به گزارش ایس��نا، در یک ماه گذشته نرخ سه 
ارز مه��م و تأثیرگذار در ب��ازار یعنی دالر، یورو 
و پون��د افزایش قابل توجه��ی پیدا کرده اند و به 

رکوردهای بی سابقه ای رسیدند. 
دالر آمری��کا از 15 دی تا 15 بهمن ماه س��ال 
جاری در کمترین نرخ خود حدود 4300 تومان 
 در ب��ازار عرض��ه ش��د و در باالتری��ن قیمت به

4800 تومان رسید تا در مجموع در این بازه زمانی 
500 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد. 

اما یورو از ارزهای مهمی اس��ت که بس��یاری 
از معام��الت خارج��ی ایران امروزه ب��ا آن انجام 
می ش��ود و اهمی��ت آن در ب��ازار کمت��ر از دالر 
نیس��ت. ای��ن ارز در فاصل��ه یک ماه��ه )نیمه 
 دی ت��ا نیمه بهم��ن( در پایین ترین نرخ، حدود

5200 توم��ان در ب��ازار آزاد فروخته ش��د و در 
بیش��ترین نرخ در روزهای اخیر به 6100 تومان 
رس��ید تا 900 تومان افزای��ش قیمت را در این 

مدت پشت سر گذاشته باشد. 
به ط��ور معم��ول افزایش ن��رخ دالر بر ارزهای 
دیگ��ر هم تأثیر می گذارد و به نظر می رس��د که 
افزایش قیمت دالر، نرخ یورو را هم افزایش داده 
است، اما از طرفی به نظر می رسد بعضی عوامل 
بین الملل��ی هم در افزای��ش قیمت یورو بی تأثیر 

نبوده است. 
از س��وی دیگر پوند انگلس��تان ه��م وضعیت 
مش��ابه دالر و یورو در این یک ماه اخیر داش��ته 
اس��ت. این نوع ارز در نیم��ه دوم دی ماه حدود 
5900 توم��ان فروخت��ه ش��د و در 15 بهمن به 
حدود 6700 تومان رس��ید تا پوند انگلستان هم 
در ای��ن بازه زمانی 800 توم��ان افزایش قیمت 

پیدا کند. 
مقایس��ه رون��د قیمتی ای��ن س��ه ارز در بازار 
نش��ان می دهد ی��ورو با س��رعت بیش��تری در 
 جهت افزایش حرکت کرده و در مقایس��ه با دالر

400 تومان بیش��تر در یک ماه اخیر گران شده 
اس��ت. بعد از یورو پوند قرار دارد که 800 تومان 
افزایش قیم��ت را تجربه کرده و دالر در جایگاه 
سوم از لحاظ میزان افزایش قیمت قرار دارد اما 
بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است. 

به نظر می رسد که بازار ارز یکی از بی ثبات ترین 
و غیرقاب��ل پیش بینی تری��ن دوره ه��ای خود را 
س��پری می کند؛ به طوری که امکان برنامه ریزی 
و پیش بین��ی را از فع��االن اقتص��ادی از جمله 
صادرکنندگان، واردکنن��دگان و تولیدکنندگان 

گرفته است. 
از طرف��ی با وجود وعده بانک مرکزی مبنی بر 
کاهش قیمت ارز، عمال نه تنها در بازار این اتفاق 

نیفتاده بلکه شیب صعودش تندتر شد. 
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دریچــه

 چاپ اسکناس 5 هزار ریالی
متوقف نشد

ب��ا وج��ود آنکه بان��ک مرکزی امس��ال قصد 
داشت چاپ اس��کناس 5 هزار ریالی را متوقف 
و س��که را جایگزین آن کند، اجرای این برنامه 

متوقف شد. 
ب��ه گزارش ایرنا، ش��هریورماه امس��ال بود که 
مس��عود رحیم��ی، مدیرکل ریالی و نش��ر بانک 
مرک��زی از تصمیم این بانک در این زمینه خبر 
 داد و گفت که انتش��ار اس��کناس 500 تومانی

)5 هزار ریالی( دیگر در دستور کار بانک مرکزی 
نیست. 

وی گفته بود که اس��کناس های 5 هزار ریالی 
که اکنون ب��ه بازار عرضه می ش��وند، مربوط به 
چاپ گذش��ته هس��تند و موجودی آنها تا پایان 
 امس��ال متوقف می ش��ود ت��ا به ازای آن س��که

5 هزار ریالی ضرب شود. 
با این حال پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نشان 
می ده��د که بانک مرکزی از توقف انتش��ار این 
اسکناس منصرف ش��ده است؛ مدیرکل ریالی و 
نشر بانک مرکزی در این پیوند به ایرنا، گفت که 
علت انصراف از این کار، تقاضا و اس��تقبال مردم 
از این اسکناس ها بوده است که به ویژه در اعیاد 

اسالمی کاربرد بسیار دارد. 
 مس��عود رحیمی همچنین گفت: س��که های

5 هزار ریالی ضرب ش��ده چندان مورد استقبال 
مردم قرار نگرفته است. 

ای��ن در حالی اس��ت که هفته گذش��ته بانک 
مرکزی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
بورس در ایران این س��که را ضرب و روانه بازار 

کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.750دالر آمریکا

6.218یورو اروپا

6.800پوند انگلیس

1.329درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

640.700مثقال طال

147.900هر گرم طالی 18 عیار

1.471.000سکه بهار آزادی

1.518.000سکه طرح جدید

754.000نیم سکه

448.000ربع سکه

296.000سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنامه



عرضه انحصاری گندم در بورس 
بی فایده است

اجرای هر تمهیدی ک��ه بتواند به برقراری ارتباط 
مس��تقیم کش��اورز و خریدار گندم کم��ک کند، از 
انحص��اری که امروز بر فض��ای معامله این محصول 
سایه انداخته، بهتر است. اکنون دولت انحصار خرید 
و ف��روش گن��دم را در اختیار دارد ام��ا نیاز اصلی و 
اساسی صنایع تبدیلی ارتباط مستقیم فروشندگان و 
خریداران در مراکز تولید و عرضه است یعنی مشابه 

آنچه در سال های 89 و 90 اتفاق می افتاد. 
اکن��ون دولت گن��دم یارانه کش��اورزان را هم در 
طرح خری��د تضمین��ی دخالت می ده��د به همین 
دلی��ل این محص��ول با قیمت هایی باالت��ر از قیمت 
عرف جهانی خریداری ش��ده و ب��رای عرضه دوباره 
قیمت ها تعدیل می ش��ود. چندنرخی شدن گندم و 
آرد از دیگر معضالت قطع ارتباط مستقیم خریدار و 
فروشنده اس��ت که به فساد و رانت دامن زده است. 
نرخ خب��ازی، تضمینی و صنعت��ی ماحصل انحصار 
دولت در خرید گندم اس��ت. ش��رایط ای��ده آل این 
اس��ت که دولت ب��ا هدف حمای��ت از تولیدکننده و 
کشاورز زمینه ارتباط دو طرف تقاضا را فراهم کند و 
یارانه کش��اورز خارج از زنجیره خرید و فروش گندم 

پرداخت شود. 
مس��ئله عرض��ه گن��دم در ب��ورس کاال یک��ی از 
راه حل هایی است که می تواند هم تولیدکننده صنایع 
تبدیل��ی و هم مصرف کنن��دگان را منتفع کند اما در 
شرایط فعلی که انحصار خرید گندم در دست دولت 
اس��ت، بورس چه معنای��ی دارد؟ یک نف��ر می خرد 
و ه��ر زمان که بخواهد با ک��م کردن عرضه قیمت را 
ب��اال می برد و با افزایش آن قیم��ت را پایین می آورد. 
در این ش��رایط رقابتی در کار نیست چراکه خبری از 
عرضه کنندگان نیست و تنها بازیگر دولت است. بورس 
کاال تنها زمانی مؤثر است که چندین عرضه کننده در 
بورس ب��رای فروش محصول رقابت کنند و بازرگانان 
هر یک از استان های تولیدکننده گندم محصول را در 
بورس عرضه کنند. منافع کشاورز، تولیدکننده صنایع 
تبدیل��ی و مصرف کنن��ده محصوالت نهای��ی در گرو 
رقابت اس��ت؛ رقابتی که اکنون در زیر سایه سنگین 

خرید تضمینی و انحصار دولت ناپیداست. 
منبع: اتاق تهران
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در حالی طی هفته های گذشته بورس 
تهران ب��ه افزایش قیم��ت دالر بی توجه 
بود که روز دوش��نبه روند قیمت سهم ها 
با رش��د قیمت دالر همگام شد؛ به طوری 
که ش��اخص بورس در سومین روز هفته 
با رش��د ۲۲۵ واحدی به ارتفاع 98 هزار 
واح��د بازگش��ت و س��هم های خودرویی 
نیز توانس��تند تا نزدیک ۵درصد رشد در 

قیمت پایانی مواجه شوند. 
 به گزارش ایس��نا، با اینکه قیمت دالر 
در هفته گذش��ته ب��ا تالطم هایی همراه 
ش��د و در روزهایی م��رز ۴۷00 تومان را 
شکست، بورس تهران چندان تحت تأثیر 
ای��ن افزایش قرار نگرف��ت و روند کاهش 
قیمت س��هم ها ادامه پیدا ک��رد. اما این 
هفته با تداوم رشد قیمت ها شاخص کل 
بورس روند افزایشی به خود گرفته است. 
چنانچه روز گذش��ته ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 

۲۲۵ واحد رشد کرد و به رقم 98 هزار و 
۳۳ واحدی رسید. 

ش��اخص کل  هم وزن نیز با ۱0۲ واحد 
رشد به عدد ۱۷ هزار و ۶۱۲ دست یافت. 
ش��اخص آزاد ش��ناور طی معامالت روز 
دوش��نبه ۲۲9 واحد رش��د کرد و به رقم 
۱0۵ هزار و ۱90 رس��ید. ش��اخص بازار 
اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتیب ۲0۳ و 

۲۴9 واحد رشد کردند. 
بانک کارآفرینی، آسان پرداخت پرشین، 
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان و 
سرمایه گذاری غدیر هر یک به ترتیب ۱۵9، 
۲9، ۱9 و ۱۶ واحد در کاهش دماسنج بازار 
مؤث��ر بودند. در ط��رف مقابل ملی صنایع 
مس ایران، مدیریت سرمایه گذاری امید و 
ایران خودرو به ترتیب با 8۵، ۷۱ و ۳۲ واحد 
تأثیر، س��عی کردند شاخص ها را نسبت به 

روز قبل تقویت کنند. 
در س��ومین روز هفته در گروه خودرو 

و س��اخت قطعات، روند قیمت بس��یاری 
از س��هم ها افزایش��ی بود به ط��وری که 
تقریباً تمام س��هم های اصلی رشد بیش 
از ۴ درصدی را نسبت به روز قبل تجربه 
کردند. این گروه تأثیر بس��زایی در روند 
ش��اخص کل بازار داش��ت و خودرویی ها 
شاهد معامله ۲۳۳ میلیون سهم به ارزش 

نزدیک به ۲9 میلیارد تومان بودند. 
در گروه فلزات اساسی نیز ۶۷ میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد تومان 
جابه جا شد. در این گروه تعداد زیادی از 
سهم ها با افزایش در قیمت پایانی روبه رو 
ش��دند اما درنهایت س��هم هایی که روند 
کاهشی را تجربه کرده اند نیز کم نبودند. 
گروه نفت، کک و سوخت هسته ای نیز با 
روند رشد در قیمت های مواجه شدند و تنها 
س��ه نماد در این گروه افت قیمت را تجربه 
کردند. نیمی از سهم ها در گروه محصوالت 
شیمیایی نیز با افزایش قیمت روبه رو شدند. 

در گروه استخراج کانه های فلزی روند 
قیمت س��هم ها عمدت��ا کمتر از ۲ درصد 
به س��مت باال یا پایین بود. در این گروه 
نزدیک به ۳۱ میلیون سهم به ارزش ۱0 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت. 
ارزش معامالت بورس تهران به حدود 
۱۷۵ میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن 80۶ 
میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله 
طی ۷۲ هزار و ۳۲۵ نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نیز با رشد ۶. 9 واحدی روبه رو 
ش��د و به رق��م ۱09۲.۵ رس��ید. ارزش 
معامالت فرابورس ایران رقم ۲۱ میلیارد 
توم��ان را تجربه کرد و حجم معامالت به 
ع��دد ۴۳۱ میلیون س��هم و اوراق مالی 
رس��ید. از جمله نمادهای تأثیرگذار روی 
پتروشیمی  مارون،  پتروش��یمی  آیفکس 

زاگرس و پاالیش نفت الوان بودند. 

واکنش بورس تهران به نوسانات نرخ ارز

شاخص بورس دوباره به ارتفاع ۹۸ هزار واحدی بازگشت
دریچهیادداشت

احمد صادقیان
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

یک کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد
موسسات پیش بینی سود با 

سخت گیری انتخاب شوند
یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوی��د افراد و 
تحلیلگرانی که پیش بینی س��ود را اعالم می کنند 
باید در این مورد دقت ویژه داش��ته باش��ند و نهاد 
ناظر نیز ب��رای متخلفان مجازات های مش��خصی 

لحاظ کند. 
حمیدرض��ا مهرآور در گفت وگو با ایس��نا درباره 
دس��تورالعمل جدی��د توقف و بازگش��ایی نمادها 
اظهار ک��رد: اگر دس��تورالعمل جدی��د را با دقت 
بخوانی��م، متوج��ه می ش��ویم که مق��دار توقف ها 
کاهش پی��دا کرده اس��ت، در صورتی که س��ابقا 

توقف هایی طوالنی مدت داشتیم. 
وی ادام��ه داد: س��ابقا با توجه به دس��تورالعمل 
قبلی س��رمایه ها متوقف می ش��د و س��رمایه گذار 
اختیار س��رمایه خود را نداشت ولی در حال حاضر 

این اتفاق رخ نمی دهد. 
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: گاهی اتفاق 
می افت��د که برخی ش��رکت ها در هیچ یک از این 
طبقه بندی ه��ا نمی گنجند و مق��ام ناظر باید این 
توانمندی را داش��ته باش��د که از تبصره استفاده 
کن��د و جلوی تخلفات احتمال��ی را بگیرد. در این 

موارد باید به نهاد ناظر حق داد. 
مهرآور تأکید کرد: دس��تورالعمل جدید آمده تا 
نقدشوندگی در بازار س��رمایه به ماکسیمم مقدار 

برسد و توقف شرکت ها کاهش یابد. 
وی در پاسخ به اینکه نظر شما در مورد برداشتن 
پیش بینی سود شرکت ها چیست؟ گفت: برداشتن 
پیش بینی سود شرکت ها اقدامی است که در دنیا 
در حال انجام اس��ت. طی هفته های گذش��ته من 
در انگلی��س بودم و این موض��وع را به صراحت از 
افراد بورسی آنجا پرسیدم. آنها گفتند در آنجا نیز 

شرکت ها پیش بینی سود نمی دهند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه اف��زود: باید آن 
دس��ته از موسس��ات و نهادهای��ی را ک��ه مجوز 
دارند EPS اعالم کنند با س��خت گیری بیشتری 
انتخ��اب کنی��م. از ط��رف دیگ��ر مجازات های 
مشخصی داشته باش��یم برای افرادی که از این 
موض��وع تخط��ی می کنند. این طور نباش��د که 
کس��ی بگوید تحلیل من این است فالن شرکت 
فالن مقدار سود دارد. باید برای این گفته دالیل 

موجهی وجود داشته باشد. 
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مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت 
جهاد کشاورزی از اختصاص ۵۰ میلیارد 
تومان یارانه صادراتی مرکبات در س��ال 

جاری خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، ش��اهرخ ش��جری 
ب��ا بی��ان اینک��ه در زمین��ه مدیری��ت و 
س��اماندهی وضعی��ت تولی��د، توزی��ع و 
صادرات محصوالت کشاورزی و از جمله 
مرکب��ات، مجموعه برنامه ه��ا و اقدامات 
اساس��ی و پایدار از سوی معاونت توسعه 
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 
کش��اورزی به مورد اجرا گذاش��ته شده 
اس��ت، تصریح ک��رد: به منظور توس��عه 
صادرات محصوالت کش��اورزی از جمله 
مرکبات در س��ال جاری، دس��تورالعمل 
اجرای��ی نحوه تخصی��ص یارانه صادراتی 
مطابق بند ب ماده 33 قانون برنامه ششم 
توس��عه و پیش بینی مشوق های الزم در 
راستای توسعه صادرات محصوالت مورد 

نظر تهیه و تدوین شده است. 
وی با اش��اره ب��ه بررس��ی های فنی و 
کارشناس��ی انجام ش��ده با لح��اظ هزینه 
مبادله اعم از حمل و نقل، تعرفه گمرکی 
و س��ایر هزینه های س��ورت، بسته بندی، 
نگه��داری، اخت��اف قیم��ت تمام ش��ده 
و قیم��ت ف��روش در بازاره��ای ه��دف، 
اظهار داش��ت: برای حف��ظ رقابت پذیری 

صادرکنن��دگان پیش��نهاد اولی��ه مبل��غ 
۵۰۰۰ ری��ال یاران��ه صادراتی ب��ه ازای 
ه��ر کیلوگرم مرکبات مطرح ش��ده و به 
همین منظور وزیر جهاد کش��اورزی طی 
مکاتبات��ی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه 
صادرات��ی برای مرکبات در س��ال جاری 
از معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور درخواس��ت کرده 
است که با موافقت رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه هم��راه بوده و پیگی��ری برای 
تخصی��ص و همچنین برنامه ریزی جهت 

پرداخت یارانه در حال انجام است. 
ص��ادرات  توس��عه  دفت��ر  مدی��رکل 
وزارت جهاد کش��اورزی یادآور ش��د که 
صادرکنندگان محصول پرتقال می توانند 
مش��وق های  گزینه ه��ای  مجموع��ه  از 
صادرات��ی مربوط ب��ه ص��ادرات پرتقال 
یعنی یاران��ه صادرات��ی )دریافت ۵۰۰۰ 
ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات یک 
کیلوگ��رم پرتقال( و طرح ب��ازار به ازای 
بازار و ص��ادرات 2 کیلوگ��رم پرتقال در 
قبال واردات ی��ک کیلوگرم موز با تعرفه 
۵درصد به جای تعرفه 2۰درصد تا سقف 
حداکثر ۵۰۰۰ ریال به ازای صادرات یک 

کیلوگرم پرتقال استفاده کنند. 
شجری با بیان اینکه صادرات مرکبات 
یک��ی از هفت محص��ول اولوی��ت دار در 

تخصیص تسهیات س��رمایه در گردش 
تخصی��ص  ک��رد:  خاطرنش��ان  اس��ت، 
تس��هیات س��رمایه در گردش از محل 
اعتب��ار تلفیق��ی صن��دوق توس��عه ملی 
موضوع بن��د )الف( م��اده )1۵2( قانون 
تنظی��م  بخش��ی از مق��ررات دولت )2( 
در س��ال 1396 با س��ود 14.۵درصد به 
صادرکنن��دگان محص��والت کش��اورزی 
ب��ا اولویت ب��ه صادرکنن��دگان مرکبات، 
سیب، پس��ته، خرما، زعفران، کشمش و 
کیوی یکی دیگر از اقدامات برای توسعه 

صادرات مرکبات است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه »راه اندازی 
زنجیره ه��ای مل��ی عرض��ه ب��ا تاکید بر 
ص��ادرات« یک��ی از اقدام��ات زیربنایی 
وزارت جهاد کش��اورزی به منظور توسعه 
صادرات محصوالت کش��اورزی )برای 9 
محصول اس��تراتژیک کشاورزی از جمله 
مرکبات( اس��ت، اظه��ار داش��ت: ایجاد 
زنجیره ه��ای عرضه با تاکی��د بر صادرات 
منجر به نگاه سیستمی از مرحله تولید تا 
مصرف و ساماندهی تولید در جهت بازار 
مصرف یا صادرات می ش��ود و خط تولید 
صادراتی منفک از خط تولید محصوالت 
مورد نیاز داخلی )مزارع صادراتی( موجب 
ایج��اد ص��ادرات تقاضامح��ور می گردد. 
ش��جری اف��زود: این راه��کار پیامدهایی 

ب��ا ضواب��ط بیش��تر   همچ��ون تطاب��ق 
فنی - بهداشتی کشورهای هدف داشته و 

از نظر کیفیت نیز صادرات بهبود می یابد. 
وی ادامه داد: سیاستگذاری در راستای 
و خوش��ه های  تش��کیل کنسرس��یوم ها 
صادراتی برای ادغام مقیاس های کوچک 
و غیراقتصادی صادراتی موجب تس��هیل 
از  برندس��ازی و همچنی��ن جلوگی��ری 
بازارهای هدف  رقابت ه��ای قیمت��ی در 

می شود. 
ص��ادرات  توس��عه  دفت��ر  مدی��رکل 
وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت: ماهیت 
زنجیره ه��ای مل��ی عرض��ه ب��ا تاکید بر 
صادرات براس��اس راه ان��دازی بنگاه های 
بزرگ مقیاس با برند مشترک صادراتی با 
در نظر گرفتن سهم از منافع مادی طرح 
برای تمامی اعضا ش��امل تولیدکنندگان، 
و  ترانزی��ت  لجس��تیک،  واحده��ای 

صادرکنندگان است. 
وی خاطرنش��ان کرد: ب��رای خروج از 
خردنگ��ری و حرکت به س��مت تجمیع 
ت��وان اس��تانی و ایجاد برنده��ای ملی و 
زنجی��ره با ماک عملیات فرااس��تانی در 
دس��تور کار قرار گرفته و هیأت موسس 
زنجیره مرکبات انتخاب و جلس��ات آن با 
محوریت و حضور هیأت موس��س استان 

مازندران تشکیل شده است. 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت که تاکنون ارز 
مبادله ای به واردات برنج به س��بب سنگ اندازی های 

بانک مرکزی اختصاص نیافته است. 
مس��یح کش��اورز، دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اینک��ه واردکنن��دگان در میزان واردات برنج نقش��ی 
ندارن��د، اظهار کرد: با توجه به قان��ون تمرکز، وزارت 
جهاد کش��اورزی مس��ئول تنظیم بازار است و انجمن 

واردکنندگان هیچ نقشی ندارد. 
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با تمامی اختیارات 
قانون��ی خود اقدام به حذف ارز مبادله ای و جلوگیری 
از واردات در پای��ان دوره ممنوعیت کرد که به همین 

خاطر باید پاسخگوی حقوق مصرف کنندگان باشد. 
کش��اورز با اش��اره به اینکه پارامتره��ای واردات از 
قبی��ل دوره ممنوعی��ت و ن��وع ارز در اختیار انجمن 
واردکنندگان نیس��ت، بیان کرد: با توجه به نوس��ان 

نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات، نرخ 
تمام ش��ده هر کیلو برنج وارداتی 7 هزار و 3۰۰ تومان 
تمام می ش��ود که این ن��رخ ب��رای واردکننده صرفه 

اقتصادی ندارد. 
به گفته وی، با توجه به آنکه واردکنندگان نقشی در 
واردات ندارند، از این رو وزارت جهاد باید پاس��خگوی 

کمبود و گرانی برنج در شب عید باشد. 
دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج ادامه داد: با اعام 
رفع ممنوعیت و صدور مجوز واردات از ابتدای بهمن، 
تاکنون یک کیلو برنج از مبادی رس��می وارد کش��ور 
نش��ده است و تمامی برنج های موجود در بازار قاچاق 
هس��تند.  وی با اش��اره به اینک��ه اختصاص ندادن ارز 
مبادل��ه ای ب��ه واردات برنج بر افزای��ش قاچاق دامن 
می زن��د، بیان کرد: از دولتمردان انتظار می رود هرچه 
سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این امر اقدام کنند تا 
مردم در روزهای پایانی سال با بحران روبه رو نشوند. 

ای��ن مق��ام مس��ئول از مخالفت بان��ک مرکزی در 
تخصیص ارز مبادله ای به واردات برنج افزود: با وجود 
آنکه رئیس جمه��ور در مصاحبه زنده تلویزیونی اعام 
کرد که در تخصیص ارز مبادله ای به واردات کاالهای 
اساس��ی ب��ه منظور تنظیم بازار ش��ب عید مش��کلی 
نداری��م، اما تاکنون ارز مبادله ای ب��ه واردات برنج به 
سبب سنگ اندازی های بانک مرکزی اختصاص نیافته 

است. 
وی با اشاره به نگرانی مصرف  کنندگان از بازار شب 
عید یادآور ش��د: با توجه به نوسانات نرخ ارز، واردات 
برنج بدون تخصیص ارز مبادله ای موجب شده که هر 
کیل��و برنج با نرخ 8 هزار تومان برای مصرف کنندگان 
تمام ش��ود ک��ه این امر خریداران را ب��ا بحران جدی 
روب��ه رو می کند. ب��ه همین خاط��ر وزارت صمت در 
ح��ال پیگیری تخصیص ارز مبادل��ه ای از معاون اول 

رئیس جمهور است. 

سنگ اندازی بانک مرکزی پیش پای واردکنندگان برنج

 اختصاص ۵۰ میلیارد تومان یارانه
برای صادرات مرکبات در سال جاری

فوالد

خبـر

ایران رتبه نخست صادرکننده 
فوالد خام جهان را در اختیار دارد

دبیر س��ندیکای لوله و پروفیل فوالدی گفت که امروز 
جمهوری اس��امی نخس��تین صادرکننده ف��والد خام 
در جهان محس��وب می ش��ود و در عین حال در زمینه 
ص��دور تولیدات ه��م رتبه هش��تادم را دارد.  به گزارش 
ایرنا، امیرحسین کاوه روز یکشنبه در نشست تخصصی 
»ناگفته ها. . . فوالد ایران نگاهی به گذش��ته، چشم انداز 
آینده« در سخنانی افزود: امسال برنامه صدور 8میلیون 
ت��ن فوالد برنامه ریزی ش��ده و عاوه بر ای��ن وارد کننده 
اقام ف��والدی نیز هس��تیم.  وی اضافه کرد: براس��اس 
س��ند چش��م انداز 14۰4 ظرفیت ۵۵ میلیون تن فوالد 
خام پیش بینی شده که این رقم واقع بینانه نیست.  کاوه 
خاطرنش��ان کرد: ایران اکنون در زمینه ورق نازک و ضد 
زنگ وارد کننده است و در بورس کاال پایه قیمت براساس 
قیمت جهانی و دالر مورد محاسبه قرار می گیرد.  به گفته 
دبیر تشکل مزبور، اکنون میانگین قیمت فوالد صادراتی 
ای��ران به 3۵۰ دالر می رس��د، اما واردات همان محصول 

فوالدی صادرشده دامنه 6۰۰ تا 7۰۰ دالری دارد. 
2میلیون نفر نیروی کار، سازنده بزرگ ترین 

واحد فوالدی 
محمدحسن عرفانیان آس��یایی هم در این نشست 
به عنوان نخستین مدیرعامل و مجری فوالد مبارکه 
)اصفه��ان( گفت: تعداد 2۰۰ پیمان��کار با 2 میلیون 
نفر نیروی کار بزرگ ترین واحد فوالد س��ازی کش��ور 
را اح��داث کردند.  وی افزود: اکن��ون 9 میلیون تن 
ورق در کش��ور مصرف می ش��ود که 3.۵ میلیون تن 

آن توسط مبارکه تامین می شود.
 ضرورت تعامل میان فوالد مبارکه و سندیکای 

لوله و پروفیل
عرفانی��ان خواس��تار تعامل میان ف��والد مبارکه و 
س��ندیکای لوله و پروفیل فوالدی شد و اضافه کرد: 
پیش��نهادم این اس��ت ک��ه ورق ب��ازارش متعلق به 
مبارکه اس��ت و بازار لول��ه و پروفیل فوالدی مربوط 
به این سندیکا می شود. به گفته وی، چنانچه مبارکه 
اقدام به تولی��د ورق با قطر 2 میلیمتر کند، ظرفیت 
تولی��دش ۵۰درصد اف��ت می کند و ای��ن امر ارزش 
افزوده ندارد و فاقد صرفه اقتصادی است و شرایطی 

پیدا می کند که زیانده می شود. 
سرمایه گذاری 6 میلیارد دالری 

نخس��تین مدیرعام��ل ف��والد مبارکه یادآور ش��د: 
ش��کل گیری این مجتمع فوالد سازی با سرمایه گذاری 
4میلی��ارد دالری بود و به میزان 2 میلیارد دالر نیز به 
این رقم افزوده شده، بنابراین با سرمایه گذاری 6میلیارد 
دالری چنانچه در برنامه ها منافع بنگاه مورد توجه قرار 
نگیرد، تبدیل به یک واحد زیانده می شود. پیشکسوت 
صنعت فوالد یادآور شد: چنانچه سندیکا دنبال تجارت 
ورق باش��د، اختاف نظر و چالش مبارکه با این تشکل 
پایان نمی پذیرد، ام��ا دنبال صنعت رفتن، این صنعت 
به پیش خواهد رفت. به گ��زارش ایرنا، انجمن جهانی 
فوالد در گزارش خود به مناس��بت پایان س��ال 2۰17 
)دهم دی ماه 96( و بررس��ی عملکرد 66 کش��ور عضو 
اعام کرد: سال 2۰17 کشور چین به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده فوالد خام رقم 831.7 میلیون تن را ثبت 
کرد و جمهوری اسامی ایران هم تولید 21.7 میلیون 
تنی را به خود اختص��اص داد که از رتبه چهاردهم به 

سیزدهم جهان ارتقا پیدا کرد. 

سهم ۸۰درصدی بازار عراق از 
لبنیات ایران

دبیر انجمن صنایع لبن��ی از صادرات 8۰درصدی 
محصوالت لبنی به بازار عراق خبر داد. 

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش تعرفه صادرات 
محصوالت لبنی به عراق خبر داد و گفت: در ماه های 
اخیر تعرفه صادرات محصوالت لبنی به عراق از 1۰ به 
4۰درصد افزایش یافته بود که مذاکرات با مسئوالن 
عراقی برای بازگرداندن تعرفه ها به نتیجه ای نرس��ید 
و در نهایت مش��کل از مسیر دیگری حل شد.  وی با 
اشاره به اینکه عراق تحت فشار مجامع جهانی اقدام 
به تصویب تعرفه جدید محصوالت لبنی کرده است، 
افزود: عراق تحت فشار سازمان های جهانی به منظور 
سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و آمریکا در کشور 
خود باید به اس��تانداردکردن تعرفه گمرکی و ثبات 
تعرفه بپ��ردازد که در نهایت تعرف��ه صادرات از 4۰ 
به 1۰درصد تقلیل یافت.  باکری با اش��اره به آخرین 
وضعی��ت صادرات محصوالت لبن��ی بیان کرد: بنا بر 
آمار 9 ماهه گمرک، ۵۰۰ هزارتن محصوالت مختلف 
لبن��ی ب��ه بازارهای ه��دف صادر ش��د و پیش بینی 
می شود ارزش صادرات محصوالت لبنی تا پایان سال 
به رقم یک میلیارد دالر برس��د.  دبیر انجمن صنایع 
لبنی با اش��اره به اینکه 8۰درص��د محصوالت لبنی 
به بازار عراق صادر می ش��ود، گف��ت: با توجه به رفع 
مشکات تعرفه ای، سایر موانع از جمله رقابت با رقبا 
در بازار عراق ش��دت خواهد یافت که اخذ سهم بازار 
و رقابت با رقبا مس��تلزم هزینه و انرژی شرکت های 

صادرکننده است. 
وی در بخش دیگر س��خنان خ��ود درباره آخرین 
وضعیت اخذ مشوق صادراتی به صادرکنندگان اظهار 
کرد: براس��اس آخری��ن پیگیری ه��ا از وزارت جهاد 
کشاورزی به نظر می رس��د که بخشی از باقی مانده 

این مشوق ها تا پایان سال پرداخت شود. 

صادرات

برنامه  افزایش 2۰درصدی ساالنه 
صادرات به قاره آفریقا

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت 
با اشاره به تعیین چشم انداز افزایش2۰درصدی ساالنه  
صادرات به قاره آفریقا گفت: برای برقراری ارتباط بانکی 
ایران و کشورهای آفریقایی مذاکراتی انجام شده، اما به 

نتیجه مطلوب نرسیده ایم.  
ف��رزاد پیلت��ن در گفت وگو با خبرگ��زاری فارس 
گف��ت: حج��م تج��ارت ای��ران و آفریق��ا در 9 ماهه 
س��ال 96ح��دود 763 میلیون دالر ب��وده که از این 
میزان ۵18 میلی��ون دالر صادرات ایران به آفریقا و 
24۵میلیون دالر ش��امل واردات ایران از قاره آفریقا 
بوده اس��ت.  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان 
توس��عه تجارت اف��زود: عم��ده کااله��ای صادراتی 
به ترتی��ب ش��امل بوتان مای��ع 98 میلی��ون دالر، 
محص��والت از آهن و فوالد 73 میلیون دالر، قیر ۵6 
 میلی��ون دالر، پروپان مایع 34 میلیون دالر، متانول 

2۰ میلیون دالر و سیمان 12 میلیون دالر است. 
وی افزود: در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
ص��ادرات ایران به آفریق��ا حدود 23درص��د از نظر ارزش 
رش��د نش��ان می دهد و حدود 18درصد رشد وزنی داشته 
اس��ت.  پیلتن مقاصد عمده صادرات��ی ایران در قاره آفریقا 
به ترتیب کش��ورهای مصر، کنیا، سودان، آفریقای جنوبی، 
موزامبیک، تانزانیا، س��ومالی، س��احل عاج و تونس عنوان 
کرد و گفت: تدوین طرح راهبردی توس��عه صادرات ایران 
به آفریقا، تش��کیل مستمر جلسات کارشناسی کمیسیون 
اقتصادی س��تاد آفریقا، تصویب بسته 6 ماده ای حمایت از 
توس��عه صادرات به قاره آفریقا در دی ماه امس��ال از جمله 
اقدامات به عمل آمده طی س��ه سال گذشته برای توسعه 
تجارت به آفریقا بوده اس��ت.  پیلتن بیان داشت: برگزاری 
نمایش��گاه های اختصاصی ایران در کنیا، تونس و نیجریه و 
مشارکت در نمایشگاه های بین المللی کشورهای آفریقای 
جنوبی، اتیوپی، سنگال، ساحل عاج، نیجریه، غنا و کنیا و 
الجزایر را می ت��وان از دیگر اقدامات  عنوان کرد.  مدیرکل 
دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: تعیین 
چش��م انداز افزایش س��االنه 2۰درصدی ص��ادرات به قاره 
آفریقا براس��اس برنامه های کان کشور، پیگیری راه اندازی 
خط��وط حمل و نقل دریایی به بنادر آفریقایی و یا اعطای 
تس��هیات حمل دریایی، پیگیری تأسیس مراکز تجاری و 
بازاریاب��ی محصوالت ایرانی در آفریق��ا از جمله برنامه ها و 
چش��م اندازهای تجارت به آفریقا است.  وی در مورد روابط 
بانکی با کش��ورهای آفریقایی گفت: در دوران تحریم مانند 
س��ایر کش��ورها مش��کاتی در روابط بانکی با کشورهای 
آفریقایی وجود داش��ت، اما بعد از تحریم ایران در رابطه با 
برقراری روابط بانکی با بعضی از کشورهای هدف صادرات 
در قاره آفریقا مذاکراتی انجام داده است.  پیلتن بیان داشت: 
مسئوالن دولتی آنها هم ابراز عاقه و تمایل برای برقراری 
روابط بانکی ب��ا ما را اعام کرده ان��د و بعضی از بانک های 
این کشورها هم در مذاکرات با بانک های ایرانی ابراز تمایل 
کرده اند و برخی پیش��رفت ها هم وجود داش��ته، ولی هنوز 
دستاورد مورد انتظار برای برقراری روابط بانکی بخش های 

خصوصی ایران با کشورهای مذکور محقق نشده است. 

صادرات بدون توجه به استاندارد 
بی معناست

اولین نشس��ت خبری دبیرخانه رسمی کمیته فنی 
مشترک فناوری اطاعات با حضور نمایندگان رسانه ها 
در محل س��ازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد.  به 
گزارش ایس��نا، در این نشس��ت اعام شد که سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کش��ور با ارائه یک طرح سه ساله 
موفق ش��د از طریق تایید و کس��ب مجوز از س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، دبیرخانه کمیت��ه فنی فناوری 
اطاعات را در س��ازمان متمرکز کن��د.  اکنون پس از 
گذش��ت یک س��ال از فعالیت این کمیته در سازمان 
کمیته فنی مش��ترک فن��اوری اطاعات گزارش��ی از 
دستاوردها، اقدامات انجام شده و همینطور برنامه های 
آینده )JTC1(  در این نشس��ت اعام شد و ناصرعلی 
سعادت - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای - اظهار 
کرد: بدون توجه به اس��تاندارد، صادرات در هر صنعتی 
بی معناست و اولین گام در راهیابی به بازارهای جهانی 

توجه به استانداردهاست. 
ارتقای جایگاه ایران در سازمان های جهانی 

ICT استاندارد
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران هم گفت که 
ایران در سازمان استاندارد جهانی )GTC1( توانسته از 
درجه O به درجه P ارتقا پیدا کند.  آذرکار با بیان اینکه 
  )GTC1( در سال 9۵ توانستیم رسما دبیرخانه رسمی
را در ای��ران دایر کنی��م، اظهار کرد: م��ا در ایران پنج 
کمیته فرعی را در این رابطه داریم که به طور مشخص 
با درجه جدیدی که کس��ب کرده ایم، توانسته ایم حق 
رأی و اظهار نظر در مجموعه اس��تانداردهای جهانی را 
کسب کنیم.  وی با اظهار اینکه در حال حاضر تنها چند 
کش��ور اصلی در این حوزه دارای قدرت تصمیم گیری 
هس��تند، اضافه کرد: ما به عنوان نماینده ایران در این 
عرصه حق رأی و اظهار نظر را کس��ب کرده ایم که این 
خود به ما قدرت تأثیرگذاری زیادی را در فضای جهانی 

استانداردهای حوزه ICT می دهد. 
او در مورد مزایای این عضویت و ارتقای درجه نیز 
اظهار کرد: متخصص��ان ما از این مجرا می توانند در 
جریان بحث و تبادل نظر با متخصصان کش��ورهای 
پیش��رفته در حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات قرار 
بگیرند که در نهایت می تواند موجبات ارتقای سطح 

دانش تخصصی متخصصان ما را فراهم آورد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش 
به انتقادات درباره تولید ماهی تیاپیا در 
کش��ور با رد هرگونه مشکات بهداشتی 
این محصول گفت: نمی دانم چه جریانی 
هستند که مخالف تولید این محصول در 

کشورند. 
به گزارش تس��نیم، حسن صالحی روز 
گذش��ته در نشس��ت خبری به مناسبت 
ده��ه مبارک فجر در س��ازمان ش��یات 
ایران اظهار کرد: ما به عنوان دولت عاوه 
بر حمایت از تولیدکنندگان وظیفه حفظ 
امنیت غذایی کش��ور و باالبردن مصرف 

ماهی و آبزیان در سبد خانوار را داریم. 
وی در پاس��خ به انتقادات برخی مبنی 
بر واردات ماهی تیاپیا به کش��ور افزود: 
درحالی که در سال 2۰1۵ بیش از 8 هزار 
تن ماهی تیاپیا به کش��ور وارد می ش��د 
ب��رای حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی 
واردات ای��ن محص��ول را 2۰۰۰ تن در 
سال 2۰16 کاهش داده و به رقم 6۰۰۰ 

تن رس��اندیم، اما باید در نظر داشت که 
ما وظیفه داریم س��ایق مختلف مردم و 
توان خرید مختلف آنها را در نظر بگیریم. 
رئیس س��ازمان ش��یات ای��ران ادامه 
داد: در س��ال 87 براساس توافق سازمان 
ش��یات و محیط زیس��ت تولی��د ماهی 
تیاپی��ا در بافق یزد آغاز ش��د و اقدامات 
تحقیقاتی و علمی بسیاری در این زمینه 
انجام ش��د، به طوری که اکنون محققان 
م��ا می توانن��د تیاپیای تک جنس��ی نر 
در کش��ور تولی��د کنند ک��ه دیگر امکان 
تکثیر آن در آب ه��ای آزاد و نگرانی های 

زیست محیطی را باقی نمی گذارد. 
صالح��ی تصریح ک��رد: در برخی نقاط 
کشور آب های نامتعارفی داریم که امکان 
تولید و پرورش ق��زل آال و حتی کپور در 
آنها وجود ندارد که می توان از این آب ها 
ب��رای پرورش تیاپیا ب��ه صورت محدود 
اس��تفاده کرد که این امر نیز آس��یبی به 

منابع ما نمی زند. 

وی یادآور شد: ماهی تیاپیا تنها می تواند 
در دمای باالتر از 1۰ درجه سانتیگراد زنده 
بمان��د. بر این اس��اس بای��د توجه کرد که 
کدامیک از رودخانه های کش��ور به دمای 
کمتر از 1۰ درجه س��انتیگراد نمی رسد تا 

پرورش تیاپیا در آن وجود داشته باشد. 

 14۰ کشور دنیا تیالپیا تولید 
می کنند

رئیس سازمان شیات ایران ادامه داد: 
14۰ کش��ور در دنی��ا از جمله در اروپا و 
آمریکا، کش��ورهای همس��ایه و روس��یه 
اقدام به پرورش تیاپیا کرده اما مشخص 
نیس��ت که چرا برخی در ای��ران از تولید 

این محصول انتقاد می کنند. 
صالح��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه حفظ 
محیط زیس��ت ب��رای س��ازمان ش��یات 
اولوی��ت دارد، گفت: ما گونه های مختلف 
ماهیان در دریا و بچه ماهی های زیادی را 

رها سازی کرده ایم. 

دیگر حواله واردات تیالپیا صادر 
نمی شود

وی اف��زود: تولیدکنن��دگان داخلی 
ماهی نگران ورود ماهی تیاپیا و تولید 
آن در داخل نباشند؛ واردات تیاپیا به 
کشور نیز ممنوع ش��ده است هرچند 
ممکن اس��ت برخی هنوز حواله هایی 
داش��ته باشند و برای واردات آن اقدام 
کنن��د اما دیگر حوال��ه جدیدی برای 

واردات تیاپیا صادر نمی شود. 
ای��ران  ش��یات  س��ازمان  رئی��س 
در واکن��ش ب��ه اظه��ارات مدیرعامل 
شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد 
بودن  بیوتروریسمی  درباره  کشاورزی 
کاهش تولید ماهی تیاپیا در کش��ور 
گفت: گزارش��ی در ای��ن خصوص به 
دس��ت ما نرسیده اس��ت هرچند که 
ممکن اس��ت دوس��تان م��ا در بخش 
دیگری از دولت گزارش هایی داش��ته 

باشند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 جریانی در برابر تولید ماهی تیالپیا در کشور مقاومت می کند
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نماین��دگان مجلس ش��ورای 
مالیات  کردن��د  مقرر  اس��امی 
وی��ژه از ران��ت واردکنن��دگان 
خودرو در س��ال های ۹۵ و ۹۶ 

دریافت شود. 
به گ��زارش مهر، در جلس��ه 
روز دوش��نبه مجل��س  علن��ی 
ش��ورای اس��امی و در ادام��ه 
الیحه  درآمدی  بخش  بررس��ی 
بررسی پیشنهاد محمد  بودجه، 
دهق��ان نماینده م��ردم چناران 
و طرقب��ه در خص��وص دریافت 
مالیات ویژه از واردات خودرو در 
دستور کار مجلس قرار گرفت. 

 عض��و کمیس��یون حقوق��ی 
و قضای��ی مجل��س در تش��ریح 
طبق  گف��ت:  خ��ود  پیش��نهاد 
موظف  دول��ت  بنده  پیش��نهاد 
اس��ت ۶۰ درصد از سود حاصل 
از واردات خودرو در س��ال های 
نمایندگی ه��ای  از   ۹۶ و   ۹۵
رس��می را ب��ه عن��وان مالیات 

ویژه از دریافت کنندگان خودرو 
دریاف��ت کرده و پس از واریز به 
خزان��ه صددرص��د آن را صرف 
حمایت از تولید و اشتغال کند. 
 دهق��ان افزود: ع��اوه بر این 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
موظف ش��د بر روند اجرای این 
بند نظارت کند و درصورتی که 
تخل��ف و رانتی ایجاد ش��ده از 
طریق قوه قضاییه پیگیری کند. 
ع��دم اجرای این بن��د به منزله 
تصرف در اموال عمومی است. 

ض��رورت  تش��ریح  در  وی   
تصویب این پیش��نهاد گفت: در 
دو س��ال گذش��ته رانت بزرگی 
برای واردکنندگان خودرو ایجاد 
ش��د. به ع��ده ای خ��اص اجازه 
دادن��د ثب��ت س��فارش بزرگی 
انجام دهند بعد ثبت سفارش را 
متوقف کردند و تعرفه به شدت 
گران ش��د و همین امر موجب 
به  واردکنندگان خ��ودرو  ش��د 

ثروت ه��ای ۵ه��زار میلی��اردی 
دست یابند.   وی تأکید کرد: بر 
اثر این رانت ۱۰۹ هزار میلیارد 
توم��ان ثروت دس��ت ع��ده ای 
رس��ید که گران شدن دالر هم 

بر این امر تأثیر داشت. 
 دهق��ان گف��ت: آق��ای دکتر 
زارع نی��ز تحقیق کردند که یک 
نفر فق��ط ۶ هزار میلیارد تومان 
از این محل درآمد کسب کرده 
اس��ت.  در ادام��ه محمدرض��ا 
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی، 
اقتص��ادی در تذک��ری ضم��ن 
اع��ام موافقت با این پیش��نهاد 
گف��ت: باید نماینده دولت اعام 
کن��د که آی��ا چنی��ن درآمدی 
در الیح��ه بودج��ه قابل وصول 
خواه��د بود یا خی��ر. وی تأکید 
کرد: اگر چنین پیش��نهادی در 
بودجه تصویب نشود کمیسیون 
اقتص��ادی این رانت ب��زرگ را 

مورد بررسی قرار خواهد داد. 

دستور الریجانی به 
کمیسیون اقتصاد 

 در ادام��ه عل��ی الریجان��ی، 
رئی��س مجل��س برای بررس��ی 
ب��ه   خ��ودرو  واردات  ران��ت 
دس��تور  اقتصادی  کمیس��یون 
داد موض��وع را بررس��ی کند تا 
اگر رانتی در این موضوع وجود 

داشت پیگیری شود. 
 

مخالفت دولت با اخذ مالیات 
ویژه از رانت واردات خودرو 

پورمحم��دی،  همچنی��ن   
س��ازمان  اقتص��ادی  مع��اون 
برنام��ه و بودج��ه در مخالفت 
ب��ا ای��ن پیش��نهاد گف��ت: اثر 
قوانین نس��بت به آینده اس��ت 
و عطف بماس��بق نمی شود. این 
امر موجب می ش��ود جامعه به 
قانون گذار بدبین شود. وی رقم 
واردات خودرو در س��ال ۹۷ را 

۱.۵ میلیارد دالر اعام کرد. 

ورود کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی به پرونده رانت 

در واردات خودرو 
 در ادام��ه حمیدرضا فوالدگر، 
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت 
از تولید ملی گفت: کمیس��یون 
ویژه حمای��ت از تولی��د ملی و 
کمیس��یون صنایع پیش از این 
موض��وع  بررس��ی  درخواس��ت 
واردات خ��ودرو بر اس��اس ماده 
را  داخل��ی  آیین نام��ه   ۲۳۶
ارائ��ه داده بودن��د.   علی اصغر 
یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون 
ای��ن  مخالف��ت  نی��ز  تلفی��ق 
کمیسیون با تصویب پیشنهاد را 
اعام کرد.   در پایان نمایندگان 
ب��ا ۱۶۳ رأی مواف��ق، ۵۱ رأی 
از  ممتن��ع  رأی   ۷ مخال��ف، 
مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در 
مجلس پیش��نهاد محمد دهقان 
را برای الحاق به تبصره ۶ الیحه 

بودجه به تصویب رساندند. 

رئیس کل گمرک ایران گفت خودرویی 
بدون سفارش از گمرک ترخیص نمی شود 
و بحث هایی که در خصوص واردات خودرو 

مطرح می شود، ربطی به گمرک ندارد. 
به گ��زارش پدال نیوز، فرود عس��گری،  
با تأکید بر اینکه خودرو بدون س��فارش 
نمی تواند از گمرک ترخیص شود، اظهار 
کرد: ه��ر خودرویی از گم��رک ترخیص 
ش��ده اس��ت اوالً دارای ثب��ت س��فارش 
اس��ت، ثانیاً ما کنترل های مضاعف دیگر 
ه��م اعم��ال کرده ای��م. یعنی اف��زون بر 
اینک��ه س��امانه جامع گم��رک اطاعات 
ثبت سفارش را از س��امانه ثبت سفارش 
می گیرد، VIN خودرو در پایان عملیات 
تش��ریفات گمرکی قبل از خروج کاال از 
درب خروج به س��ازمان توس��عه تجارت 

ارس��ال و از آنجا ب��ه نمایندگی ها اعام 
می ش��ود و مج��ددا از طریق سیس��تمی 
به س��ازمان توس��عه تجارت و از س��وی 
این س��ازمان و در س��امانه پنجره واحد 
به گمرک ارس��ال می شود. بنابراین هیچ 
خودرویی بدون ثبت س��فارش از گمرک 

ترخیص نشده و نخواهد شد. 
وی گف��ت: گم��رک حلقه آخ��ر تجارت 
خارجی اس��ت و ۳۷ س��ازمان متولی صدور 
مجوزها هستند. گمرک زمانی که مجوزها را 
وصول کرد، آن زمان اجازه ترخیص می دهد. 
 عس��گری در ادامه تصریح کرد: زمان 
ترخیص تلفن همراه به صورت تجاری از 
گمرک در صورت اخذ مجوزهای مربوطه 
ی��ک و نی��م روز و در طرح رجیس��تری 
مس��افری به کمتر از چهار ساعت رسیده 

اس��ت.   وی افزود: تا امروز ۱۰هزار تلفن 
همراه مسافری در این سامانه ثبت شده 
است و مسافران ورودی به کشور پس از 
ورود ب��ه ایران می توانند نس��بت به ثبت 
مشخصات IMEI تلفن همراه در سامانه 

گمرک و رجیستری آن اقدام کنند. 
 رئی��س کل گمرک ای��ران بیان کرد: 
حجم تجارت خارجی کش��ورمان حدود 
8۰ میلیارد دالر بوده که ۳۷ میلیارد دالر 
آن مربوط به صادرات غیر نفتی با رش��د 
۱.۷ درص��دی بوده و ۴۲ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون دالر واردات انجام ش��ده که رشد 
۲۱.۹ درصدی نس��بت به مدت مشابه در 

سال گذاشته داشته است. 
  وی گف��ت: ص��ادرات پتروش��یمی با 
۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر نخستین 

کاالی صادرات��ی کش��ورمان ب��وده ک��ه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۱۳درصدی را نش��ان می ده��د. صادرات 
میعان��ات گازی ب��ا ۵ میلی��ارد و ۶۷۹ 
میلی��ون دالر در رتبه دوم اقام صادراتی 
است. س��ایر کاالها با ۱8 میلیارد و 8۰۰ 
میلیون دالر با رش��د ۱۳درصدی همراه 
بوده است. همچنین صادرات گاز طبیعی 
۱میلیارد و 8۹۰ میلیون دالر اس��ت که 

عمدتا به ترکیه صادر شده است. 
 عسگری در پایان تأکید کرد: بر اساس 
قانون جدید س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، گم��رک مس��ئولیت چندان��ی در 
خصوص کش��ف کاالهای قاچاق ندارد و 
تنه��ا در بحث ارزش گ��ذاری این کاالها 

نظر می دهد. 

مرکز پژوهش های مجلس پیش��نهاد 
داده اس��ت به جای تخصیص س��همیه 
بنزین به خودروها مانند گذشته، باید به 
ازای هر عضو خان��واده، ماهانه ۲۰ لیتر 
بنزین ارزان قیمت به سرپرس��ت خانوار 

اختصاص یابد. 
خب��ری  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
قریشی،  سیدحمیدرضا  »عصرخودرو«، 
کارش��ناس ان��رژی با اش��اره ب��ه بحث 
داغ لوای��ح مختلف بودج��ه در محافل 
کارشناس��ی، گف��ت: پس از پیش��نهاد 
افزای��ش قیم��ت حامل های ان��رژی در 
الیحه دول��ت و رد کامل ای��ن موضوع 
در کمیس��یون تلفی��ق، بودج��ه ب��رای 

رای گیری به صحن علنی ارسال شد.
 اما ب��ا مخالفت نماین��دگان مجلس، 
کلیات بودجه رد شد و مجدد، الیحه به 

کمیسیون تلفیق برگشت. در نهایت این 
کمیس��یون در گ��زارش اصاحی خود، 
به صورت ضمن��ی اجازه افزایش قیمت 

حامل های انرژی را به دولت داد. 
وی افزود: با تصویب کلیات این الیحه 
در صحن علنی مجلس شورای اسامی 
در هفته گذشته، عمًا دولت مجاز است 
در صورت فراهم بودن ش��رایط، قیمت 

حامل های انرژی را افزایش دهد. 
قریش��ی، رعایت ماحظات اجتماعی 
را در افزای��ش قیمت حامل های انرژی 
الزامی دانس��ت و ادامه داد: با توجه به 
ضرورت عادالنه کردن یارانه های انرژی 
و تأمین منابع الزم برای ارتقای حمل و 
نقل عمومی، اصاح نظام قیمت گذاری 
س��وخت اجتناب ناپذیر است. به ویژه با 
گس��ترش ابزارهای مبتن��ی بر فناوری 

اطاعات در بخ��ش حمل ونقل، امروزه 
کم مص��رف  مش��ترکان  »تش��خیص 
و پرمص��رف بنزین« بس��یار س��اده تر 
از گذش��ته اس��ت و می ت��وان قیم��ت 
را به گون��ه ای اص��اح ک��رد ک��ه تنها 
افزایش  پرمصرف مش��مول  مشترکین 

قیمت باشند. 
ب��ه گفته این کارش��ناس ان��رژی، در 
این راس��تا مرک��ز پژوهش های مجلس 
پیشنهاد داده اس��ت به جای تخصیص 
س��همیه به هر خودرو، س��همیه بنزین 
ارزان قیمت به هر خانوار اختصاص یابد 
و مصارف باالتر از آن، مش��مول افزایش 
قیمت شود. متن پیش��نهادی این نهاد 
پژوهش��ی بدین ش��رح اس��ت:  »دولت 
مکل��ف اس��ت با اس��تفاده از سیس��تم 
هوش��مند س��وخت، نس��بت به تعیین 

سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به 
میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این 
س��همیه به همه سرپرس��ت های خانوار 
)مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا 
نداشته باشند( اختصاص داده می شود.«

هر ایرانی 20 لیتر بنزین 1000 تومانی
قریش��ی با اشاره به مصوبه مجلس در 
کلیات قانون بودج��ه ۹۷، تصریح کرد: 
متن ف��وق می تواند به تبصره ۱۴ الحاق 
شود و در این راس��تا دولت می تواند به 
ازای ه��ر ایرانی ماهان��ه ۲۰ لیتر بنزین 
۱۰۰۰ تومانی از طری��ق کارت اعامی 
توس��ط سرپرست خانوار در قالب اعتبار 
خری��د بنزی��ن تخصیص ده��د و صرفاً 
قیم��ت را ب��رای مصارف باالت��ر از این 

مقدار افزایش دهد. 

واکنش گمرک به ترخیص خودرو بدون مجوز ثبت سفارش

راه عادالنه افزایش قیمت بنزین چیست؟ 

اختصاص بنزین به خانوارها

دریافت مالیات ویژه از سود رانتی واردات خودرو
اخبار

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی 
باید صفر شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت 
تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید صفر شود. 
به گزارش تس��نیم، حجت االس��ام س��یدجواد 
حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسامی، با انتقاد از افزایش 
تعرفه واردات خودرو های هیبریدی، گفت: موضوع 
افزایش تعرف��ه واردات خودرو ه��ای هیبریدی در 
جلس��ات گذش��ته کمیس��یون با حضور مسئوالن 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت مورد بررس��ی و 

ارزیابی قرار گرفته است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اعض��ای کمیس��یون صنایع 
مجلس در حال رایزنی با مس��ئوالن وزارت صنعت 
برای حل این مشکل هستند، افزود: پس از بررسی 
بودج��ه، این موضوع را مجددا با حضور مس��ئوالن 
وزارت صنعت در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری 

می کنیم. 
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س با بی��ان اینکه اعضای کمیس��یون صنایع 
معتقدند ک��ه تعرف��ه خودرو های هیبری��دی باید 
ب��ه صورت متناس��ب افزای��ش یاب��د، تصریح کرد: 
خودروهای هیبریدی شامل چندین دسته می شوند 
که قابل تعریف هس��تند، لذا افزایش یک باره تعرفه 
هم��ه انواع خودرو ه��ای هیبریدی کج س��لیقگی و 

اقدامی اشتباه است. 
حجت االس��ام حس��ینی کیا با تأکید ب��ر اینکه 
اس��تفاده از خودرو ه��ای هیبریدی نی��از به ایجاد 
زیرس��اخت در سطح شهر دارد، گفت: زیرساخت ها 
در ش��هرهای بزرگ نیز تاکنون فراهم نشده و باید 

این زیرساخت ها تأمین شود. 
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س ب��ا بی��ان اینکه در هم��ه کش��ور ها برای 
خودرو ه��ای تمام برق��ی خدمات وی��ژه ای در نظر 
گرفته می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: تعرف��ه واردات 
خودرو ه��ای تمام برقی که در کاه��ش آلودگی هوا 
مؤثر هس��تند به کش��ور باید صفر شده و خدمات 
ویژه ای برای این گونه خودرو ها در نظر گرفته شود. 

 ورود نزدیک به 100 هزار خودرو
به طرح ترافیک

عضو هیأت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر 
ته��ران اظهار کرد ط��رح ترافیک جدی��د تغییر 
آنچنان��ی در کمیت ورود خودرو نداش��ته یعنی 
 در زمان ش��ورای چهارم و دوره فعلی نزدیک به 
۱۰۰ هزار خودرو وارد طرح ترافیک ش��ده است، 
در ای��ن طرح ه��م نزدیک به هم��ان ۱۰۰ هزار 

خودرو را پیش بینی کرده اند. 
ب��ه گزارش تس��نیم، وی ادامه داد: قرار اس��ت 
بر این اس��اس ۶۴ هزار س��همیه ثابت و ۴۰ هزار 
س��همیه روزانه بفروش��ند که اینه��ا را اگر جمع 
کنیم هم��ان صدهزارتایی می ش��ود که در دوره 
قبل مشخص ش��ده بود، پس در تعداد کم نشده 

است. 
قناعتی افزود: مضاف بر اینکه س��اختاری برای 
پرداخ��ت و عوارض ریالی آن مش��خص کردند و 
آمده اند محدودیت را برداشته اند و بحث ریالی را 
مطرح کرده اند، در دوره قبل عنوان ش��ده بود که 
۲۰هزار س��همیه روزانه بفروشیم و بیشتر از این 

رقم نمی فروختند. 
عضو هیأت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر 
تهران گفت: در این دوره می گویند پیش بینی ما 
این است که بیش از ۲۰ هزار خودرو به محدوده 
طرح ترافیک وارد نمی ش��وند و در واقع معتقدند 
اگر آزاد اعام ک��رده و همه پول پرداخت کنند، 
بیش��تر از این تعداد وارد طرح ترافیک نمی شوند 

درحالی که این مسئله ایراد دارد. 
وی تأکی��د ک��رد: در گذش��ته فرم هایی وجود 
داشت و بر این اساس شماره خودرو را می دادند و 
آن شماره و فرم ها ۲۰ هزارتا و نهایت ۴۰ هزار تا 
بیشتر نبود اما در حال حاضر اینها برداشته شده 
و مردم با کارت اعتباری که حس��اب باز می کنند 

می توانند وارد شوند. 
وی بی��ان ک��رد: در حال حاض��ر می گویند هر 
کس ای��ن کارت اعتباری را بخ��رد هر زمانی که 
خودش بخواهد می تواند وارد محدوده شود و این 
یعنی اختیار ورود به محدوده دس��ت مردم است 
و دیگر این موضوع از کنترل طرح ترافیک خارج 

می شود. 
عضو هیأت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر 
تهران بی��ان کرد: اینها می گوین��د ما پیش بینی 
می کنیم که بیشتر از ۲۰ هزار خودرو به محدوده 
طرح ترافیک وارد نش��وند درحالی که این مسئله 

قابل پیش بینی نیست و این یک ایراد است. 
قناعتی با اش��اره به ایراد دومی که به این طرح 
وارد اس��ت، گفت: اینها برای طرح زوج و فرد هم 
عوارض گذاش��ته اند، درحالی که سؤال اینجاست 
ک��ه ما برای چه مس��ئله ای زوج و فرد را به وجود 
آوردیم؟ م��ا گفتیم به دلیل ترافیک و آلودگی از 
۳ میلیون خودرویی که در تهران است آنهایی که 
پاک ش��ان فرد اس��ت روز فرد و پاک های زوج، 

روز زوج بیایند. 

گزارش

مذاکره 2 روزه سخت و کشنده سازمان 
استاندارد با خودروسازان چینی

رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد با بی��ان این که 
س��ازمان اس��تاندارد ت��وان بس��تن خط��وط تولید 
خودروه��ای غیرمج��از را دارد، از مذاک��ره دو روزه 
سخت و کشنده سازمان اس��تاندارد با خودروسازان 
چین��ی خبر داد. به گزارش پرش��ین خ��ودرو، نیره 
پیروزبخت دیروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه 
ب��ا توجه به برنامه ارتقای اس��تانداردهای خودرو در 
دی ماه امس��ال تولید ۲۵ مدل خودرو متوقف شده 
اس��ت، اظهار داشت: خودروسازان در جریان اجرایی 
شدن استانداردهای هش��تاد و پنج گانه خودرو بودند 
اما اینکه چ��را به این موضوع توج��ه نکرده اند خود 
جای س��وال دارد. وی با بیان اینکه اس��تانداردهای 
جدی��د خودرو با حض��ور وزیر وق��ت صنعت و تمام 
مدی��ران خودروس��از در ش��ورای سیاس��ت گذاری 
خ��ودرو به تصویب رس��ید، افزود: البت��ه باید تأکید 
کنم استانداردهای هشتاد و پنج گانه خودروی جدید 
بر ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو، در شورای عالی 
اس��تاندارد نیز به تأیی��د نهایی رس��یده بود. رئیس 
سازمان ملی استاندارد، اضافه کرد: در جهت اجرای 
استانداردهای جدید خودرو و اقدامات خودروسازان 
برای محصوالت جایگزین، س��هم پراید در تولیدات 
سایپا از 8۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است. وی در 
پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند 
اس��تانداردهای هش��تاد و پنج گانه جدی��د خودرویی 
را حت��ی بنز ه��م ندارد، اف��زود: ای��ن موضوع اصا 
درس��ت نیس��ت و بیان آن غیرمنطقی است، چراکه 
استانداردهای جدید مطابق استانداردهای اروپا تهیه 

و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند.
پیروزبخ��ت در ادام��ه صحبت های خود به س��فر 
هی��ات چینی به ایران پرداخت و با اش��اره به اینکه 
در این س��فر مقام��ات چین��ی، الزامات زی��ادی بر 
رعایت استانداردهای جدید خودرویی در محصوالت 
چینی مطرح ش��د، اظهار داش��ت: مذاکرات دو روزه 
سخت و کش��نده ای با طرف چینی برگزار کردیم تا 
در آخر آنها صورتجلس��ه را امض��ا و ملزم به رعایت 
استانداردهای جدید خودرویی شدند. رئیس سازمان 
ملی اس��تاندارد همچنین با بیان اینکه این سازمان 
به موضوع قیمت خودرو ورود پیدا نمی کند، تصریح 
کرد: برای ما کیفیت خودروها مهم اس��ت به همین 
منظور خودروس��ازان ملزم به اجرای استانداردهای 
جدید هس��تند. با توجه به این موضوع به طور حتم 
تولید تعداد دیگری از خودروها متوقف خواهد ش��د 
که در ای��ن رابطه خودروس��ازان بای��د برنامه ریزی 
الزم را انج��ام داده و محص��والت جدید را مطابق با 

استانداردها به بازار معرفی کنند.
گوگرد بنزینی که در تهران توزیع می شود باال است

پیروزبخت در رابطه ب��ا نتایج جدیدترین آزمون 
کیفی بنزین به ارائ��ه توضیحاتی پرداخت و گفت: 
در دو نمونه ب��رداری ک��ه از بنزین ته��ران صورت 
گرفت می��زان گوگ��رد در حد اس��تاندارد نبود به 
نح��وی که گوگرد تهران ۶۰ بود در حالی که طبق 
اس��تاندارد این رقم باید ۵۰ باشد. البته رقم گوگرد 
نس��بت به سال گذشته بهتر شده است. وی با بیان 
اینکه قرار بود امس��ال نمونه برداری بنزین از هشت 
کانش��هر به ۱۷ کانشهر افزایش پیدا کند، اظهار 
داش��ت: تا به حال ۵۰ مورد نمونه برداری از بنزین 
ص��ورت گرفته که طی روزهای آینده به حدود ۹۲ 

مورد می رسد.
پیروزبخ��ت ب��ا بیان اینک��ه در ته��ران یک مورد 
م��ردودی گوگ��رد در بنزی��ن تولید ش��ده توس��ط 
پاالیشگاه شازند اراک داشتیم که برطرف شد، گفت: 
بنزین یورو ۴ و یورو ۵ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
منطبق با استانداردها بوده است. پیروزبخت در مورد 
کنترل کیفی گازوییل نیز گفت: اس��تاندارد گازوییل 
هنوز اجرایی نش��ده که امیدواریم وزارت نفت هرچه 
زودت��ر در این زمینه برنامه ریزی کند تا گازوییل نیز 
اس��تاندارد شود زیرا بخشی از آلودگی هوا مربوط به 

کیفیت گازوئیل است.
استاندارد موتورسیکلت به 2٥ مورد افزایش یافت

وی در خصوص اقدامات س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ب��رای کیفی��ت س��ایر وس��ایل نقلی��ه گف��ت: بنابر 
تمهیداتی که ص��ورت گرفته تعداد اس��تانداردهای 
مربوط به موتورس��یکلت ها از ابتدای س��ال آینده به 
۲۵ م��ورد افزایش می یابد و این در حالی اس��ت که 

استانداردهای مربوطه تاکنون ۱۷ مورد بوده اند.
آالیندگ��ی  می��زان  پیروزبخ��ت،  گفت��ه  ب��ه 
موتورسیکلت ها تا چهار برابر خودروهاست و باید به 
س��متی حرکت کنیم که عاوه بر موتورسیکلت های 

انژکتوری از موتورسیکلت برقی استفاده شود.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در پاسخ به 
اینک��ه آیا راه ح��ل دیگری به ج��ز تعطیلی مدارس 
جه��ت جلوگیری یا افزایش آلودگی هوا وجود ندارد 
، تصریح کرد: روش فعلی س��اده ترین موردی اس��ت 
ک��ه با کاه��ش میزان ت��ردد خودرو اقدام��ات برای 
جلوگیری از افزایش آلودگی هوا انجام می شود. این 
اولین فکری اس��ت که به ذه��ن آنها خطور می کند، 
اما باید مس��ئوالن در این رابطه آسیب شناسی کنند 
و براس��اس قان��ون هوای پاک و نی��ز هماهنگی های 
صورت گرفت��ه در جهت کاهش آلودگ��ی هوا اقدام 
ش��ود. شما بروید و ببینید بلند مرتبه سازی در تهران 
چه فجایعی به بار آورده اس��ت؛ حتی باغ ها و فضای 
س��بز در تهران تخریب ش��ده و به ساختمان تبدیل 

می شود.



ی��ک م��درس کارآفرینی گفت که در طرح توس��عه مش��اغل 
خانگی مشاغل آی تی محور نیز لحاظ شوند. 

امین اسدصالحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح توسعه 
مش��اغل خانگ��ی می تواند ب��ه علت 
کم بهره ب��ودن آن به اقتص��اد خانوار 

کمک کند. 
بح��ث  ب��ه  نک��ردن  توج��ه  وی، 
دریاف��ت  متقاضی��ان  مهارت افزای��ی 
تس��هیالت را از جمله ضعف های این 
طرح عنوان کرد و اف��زود: به مهارت 
و تخصص اف��راد اهمیت زیادی داده 
نشده اس��ت که این موضوع نیز باید 
مدنظ��ر گرفت��ه می ش��د ت��ا بازدهی 

بهتری داشته باشد. 
اس��دصالحی ب��ا بی��ان اینک��ه این 
داده  ف��ردی  به ص��ورت  تس��هیالت 

می ش��ود که کار زیادی نمی توان با آن انج��ام داد، گفت: مبلغ 
ای��ن وام ها کم بوده و با 5 ت��ا 7 میلیون تومان کار زیادی انجام 
نمی شود؛ اگر این تسهیالت به صورت تجمیعی، گروهی و تعاونی 

اس��تفاده می ش��د مبلغ آن به 20 تا 40 میلیون می رس��ید که 
می توان در قالب شرکت کار کرد و اقتصادی تر بود و ضعف مالی 

هم رفع می شد. 
این م��درس کارآفرینی با اش��اره 
به اینک��ه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات قص��د دارد تکنولوژی های 
نوین را به روس��تاها ببرد، ادامه داد: 
در این طرح توس��عه مشاغل خانگی 
می ت��وان مش��اغل آی ت��ی محور را 
نیز لح��اظ کرد و با ای��ن وزارتخانه 

همکاری داشت. 
وی تأکید کرد: باید در روستاها به 

حوزه IT توجه بیشتری شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تفاهم نام��ه 
همکاری جهاد دانش��گاهی با وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی ب��ا 
موضوع توس��عه مش��اغل خانگی در هشت استان برای 20 هزار 
نفر مهرماه امس��ال منعقد ش��ده که مدت آن از زمان امضا سه 

سال بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. 

دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنی��ان دریایی معاونت علم��ی، اقدام به تاس��یس مرکزی برای 

حمایت از کسب وکارهای فناورانه در حوزه صنایع دریایی کرده اند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، ب��ا بروز بحران های مالی در عرصه 
ان��واع تجارت های س��نتی، امروزه قس��مت 
اعظمی از گردش مالی در اقتصاد کشورهای 
پیش��رفته جهان با تمرکز ب��ر ارزش افزوده 
حاصل از تحقیقات مختلف حاصل می شود، 
به طور معمول این مسیر توسط شهرک های 
تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و مراکز 

رشد و نوآوری مدیریت می شود. 
مجتبی برجس��ته، معاون مرکز تخصصی 
فناوری و نوآوری مهندس��ی دریا با اش��اره 
ب��ه ظرفیت های بزرگ اقتصادی کش��ور در 
حوزه صنای��ع دریایی و ع��دم توجه جدی 

ب��ه این عرصه و همچنین ن��و بودن این عرصه اقتص��ادی برای ایجاد 
اس��تارت آپ های مختلف گفت: دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر به عنوان 
طالیه دار علوم مهندس��ی در ایران و همچنین تاسیس اولین دانشکده 

دریای��ی در کش��ور، تصمی��م به تاس��یس مرک��زی ب��رای حمایت از 
کس��ب وکارهای فناوران��ه در حوزه صنایع دریایی ک��رد، این مرکز که 
با نام مرکز نوآوری دریایی امیرکبیر ش��ناخته می ش��ود، تالشی برای 
دس��تیابی به نس��ل س��وم مراکز رشد در 

حوزه صنایع دریایی است. 
وی اف��زود: ب��ا توج��ه به ن��وع فعالیت 
این مرک��ز و لزوم نزدیکی ای��ن مراکز به 
بازارهای هدف، تصمیم گرفته شد که این 
مرکز در بزرگ ترین ب��ازار صنایع دریایی 
کش��ور و در یک مرکز آکادمیک تاسیس 
ش��ود. بدین ترتیب این مرکز در پردیس 
بندرعب��اس دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر 
تاس��یس ش��د. برای این منظور دانشگاه 
صنعت��ی امیرکبی��ر حمایت ه��ای مالی و 
صنعت��ی فراوانی اختصاص داده اس��ت. با 
توج��ه به اهمیت موضوع، س��تاد توس��عه 
فناوری و صنای��ع دانش بنیان دریایی به نمایندگی از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و همچنین دیگر ارگان های دریایی کش��ور 

حمایت های بسیار ارزشمندی از تاسیس این مرکز کرده اند. 

همواره میان تحصیالت دانش��گاهی، مهارت هایی که فراگرفته ایم 
و ایده های��ی ک��ه در ذهن داریم با ورود به بازار و ایجاد کس��ب وکار 
نوآوران��ه، فاصله ای وج��ود دارد که برای عبور از ای��ن فاصله نیاز به 

جهش است و برای یک جهش درست باید 
دورخیز درستی انجام داد. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  
»دورخیز« یک برنامه آموزش��ی و تجربی 
س��ه و هفت روزه شامل مراحل مختلف و 
جذاب اس��ت که در آن چالش ها و مسائل 
سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف 
در چارچوب محورهای مدنظر مطرح شده 
و در طول مدت برنامه، تیم ها با حضور در 
کارگاه های آموزشی، برنامه های منتورینگ 
و مش��اوره و همچنین کارگروهی به دنبال 
حل این چالش ها با ایده های نوآورانه خود 

خواهند بود. 
 در دورخیز چه خواهد گذشت؟ 

هر جا نیازی در جامعه یا بازارها به درس��تی کش��ف شده و راه حل 

نوآورانه مناس��ب برای آن ارائه گردیده اس��ت، موفقیت اتفاق افتاده 
اس��ت. هدف دورخیز ایجاد فضای نوآوری براساس نیازهای موجود 

در بازارها یا ایجاد نیازهای جدید است. 
و  صنای��ع  س��ازمان ها،  هم��واره 
کس��ب وکارهای کوچ��ک و ب��زرگ ب��ا 
چالش ها و مش��کالتی دس��ت وپنجه نرم 
می کنند که یا حل این مشکالت از توان 
آنه��ا خارج بوده و هزینه ه��ای زیادی به 
هم��راه دارد و ی��ا نیازمن��د ایجاد فضای 
چابک و استفاده از ایده های بکر، نوآورانه 
و تیم های خالق اس��ت. در همین راستا 
دورخیز با ترکیب دو مفهوم اس��تارت  آپ 

ناب و نوآوری بازطراحی شده است. 
در »دورخی��ز« چالش ه��ا و معضالت 
واقعی سازمان ها مطرح می شود، سپس 
بر مبنای حل چالش ه��ا، ایده ها مطرح 
ش��ده، ایده های برتر انتخاب ش��ده، تیم تش��کیل می شود و تیم ها 
روی ای��ده خود تا تبدیل آن ب��ه محصولی اولیه تا پایان برنامه کار 

می کنند. 

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گف��ت: نفوذ اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنی��ان، ورود دان��ش و فناوری تلفیق ش��ده ب��ا نوآوری 
دانش��گاهیان خالق، می تواند ضمن حل مش��کالت کش��اورزی زمینه ساز 

توس��عه اقتصاد دانش بنیان و درآمد باال در این 
حوزه باش��د.  ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در آس��تانه دهه فجر 
انقالب اس��المی و بازدید از پردیس کشاورزی 
دانشگاه تهران و در جمع اساتید و دانشگاهیان 
اس��تان البرز با بیان اینکه نفوذ استارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنیان در حوزه کش��اورزی 
می تواند موجب تحول کشور باشد، اظهار کرد: 
اهمیت باالی حوزه کش��اورزی و ظرفیت بالقوه 
ای��ن عرصه در ش��کل گیری کس��ب و کارهای 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپی می توان��د تح��ول 
ساختاری در حوزه های کاربردی و رشد اقتصاد 

دانش بنیان کش��ور را بر مبنای زیست بوم کارآفرینی محقق کند.  وی افزود: 
نفوذ دانش و فناوری به کشاورزی، تغییر نگاه به پژوهش و تلفیق آن با نوآوری 
جوانان تحصیلکرده می تواند حوزه کشاورزی را متحول کند.  ستاری با بیان 

اینک��ه چالش های جدی در ح��وزه آب و منابع طبیعی بر پایه پژوهش های 
اجرایی حمایت شده توسط بخش خصوصی حل می شود، عنوان کرد: در حوزه 
آب و منابع طبیعی یکی از مشکالت جدی نبود دانش اجرایی است. جراحی 
با دخالت سرمایه گذاری دولتی ایجاد نمی شود 
و راه مبتنی بر پژوهش که بتوانند مش��کالت 
جامعه را حل کند و راه حل محور باشد از مسیر 
حضور بخش خصوصی، نقش آفرینی کس��ب 
و کارهای خالق دانش بنیان محقق می ش��ود 
چراکه این ش��رکت  ها نیاز واقعی و براس��اس 
توانمن��دی موجود اولویت های جدی کش��ور 
ش��کل می گیرند.  رئیس بنی��اد ملی نخبگان 
تغییر رویکردهای متداول دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی کشور در حوزه پژوهش های کاربردی 
و تجاری را یادآور ش��د و افزود: دانش��گاه ها با 
اص��الح رویکرده��ای مت��داول و مش��ارکت 
دانش بنی��ان  و ش��رکت های  اس��تارت  آپ ها 
ایجادشده به دست دانشجویان خالق می توانند با تامین بودجه های توسعه ای 
و پژوهش��ی، راه پژوهش های بنیادی و کاربردی و حل مش��کالت جامعه به 

دست کسب و کارهای خالق و دانشگاهیان را هموار کنند. 

یک مدرس کارآفرینی: 

نخستین مرکز فناوری و نوآوری مهندسی دریا افتتاح می شوددر طرح توسعه مشاغل خانگی، مشاغل آی تی محور نیز لحاظ شوند  حضور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیانحل چالش های کسب وکار توسط استارت آپ ها در رویداد دورخیز
هموارکننده راه تحول عرصه کشاورزی خواهد بود

هیأت مدی��ره و س��رمایه گذارانی که درک مناس��بی از ش��رایط یک 
ش��رکت نوپا ندارند، با تحمیل نظرات و توصیه ه��ای خود بزرگ ترین 

آسیب را به کسب وکارهای تازه تأسیس وارد می کنند. 
موفقیت و شکس��ت شرکت ها، مس��تقیماً به افرادی بستگی دارد که 
آنها را اداره می کنند. نقش��ی که مدیران در پیش��رفت یک کسب وکار 
ب��ازی می کنند، بس��یار مهم تر از محصولی اس��ت که تولید می ش��ود. 
بنیان گذاران باید نهایت دقت را در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت 
ب��ه کار ببرن��د، زیرا ی��ک هیأت مدیره بد می تواند ش��رکت را کاماًل به 

زمین بزند. 
همه شرکت ها در شرایطی قرار ندارند که بتوانند سرمایه گذاران خود 
و نمایندگان ش��ان را از بین گزینه های متعدد انتخاب کنند. بااین حال 
سرمایه گذاران و اعضای هیأت مدیره باید به مدت طوالنی کنار یکدیگر 
کار کنن��د؛ ب��ه همین دلیل بهتر اس��ت مطمئن ش��وید که مهره های 

مناسبی را کنار هم چیده اید. 
درحالی که س��رمایه گذاران پیش از پرداخت پول به اس��تارت آپ ها، 
به دقت برنامه ها و پتانس��یل های آنان را چ��ک می کنند، بنیان گذاران 
وقت زیادی صرف بررس��ی س��رمایه گذاران نمی کنند و این، اش��تباه 
بزرگی اس��ت. شما موظفید در مورد سرمایه گذاران خود تحقیق کنید، 
ب��ا آنها وقت بگذرانید و آنها را بشناس��ید. نقاط ق��وت و ضعف آنها را 
بفهمی��د؛ همانطور که آنها ویژگی های مثبت و منفی ش��ما را ارزیابی 
می کنند. با س��ایر شرکت هایی که با این س��رمایه گذاران کار می کنند 

تماس بگیرید و درک خوبی از شیوه کار آنها به دست آورید. 
سازگاری اعضا

فق��ط به این دلیل که یک س��رمایه گذار، قب��اًل پروژه های موفقی را 
اجرا کرده اس��ت، به این معنی نیست که برای شرکت شما هم گزینه 
مناس��بی است. اعضای هیأت مدیره باید متوجه شوند که شرکت ها در 
مراحل اولیه کارش��ان، تا چه حد ش��کننده و آس��یب پذیرند. آنها باید 
بدانند چگونه می توانند ش��رکت را به موقعیت امنی در بازار برس��انند. 
ش��اید یکی از اعضای هیأت مدیره، فردی مش��هور و مالک یک شرکت 
بزرگ باش��د ولی این چیزی نیس��ت که نفع خاصی برای شرکت شما 
داشته باش��د. برعکس، ممکن اس��ت این فرد بر مبنای شرکت اصلی 
خود، نکاتی را به ش��ما پیش��نهاد کند که باعث ات��الف منابع تولیدی 
و جریان نقدینگی ش��رکت تان ش��ود. ش��رکت های کوچک باید سریع 
و ن��اب حرکت کنند؛ درحالی که ش��رکت های بزرگ با درآمدهای باال، 
تصمیم گیری های کند و بوروکراتیک حرکت می کنند. اگر سرمایه گذار 
بالقوه یا عضو هیأت مدیره، این تفاوت ها را درک نمی کند، ممکن است 

گزینه مناسبی برای همکاری با شرکت شما نباشد. 
افرادی که شخصا وارد عمل می شوند

اعضای هیأت مدیره اولیه شرکت، باید در کارهای اجرایی نیز شرکت 
کنن��د. به عنوان  مثال س��رمایه گذاری که بر صندل��ی هیأت مدیره یک 
ش��رکت نوپا تکیه زده اس��ت و متوجه می ش��ود که نقدینگی شرکت 
مذک��ور ت��ا ۳0 روز آینده به پایان می رس��د، نباید صرف��اً به توصیه و 
نصیح��ت کردن اکتفا کند. او می توان��د به بنیان گذاران کمک کند که 
ی��ک طرح تاکتیکی جدید پیاده کنند و مش��تریان و پول نقد ضروری 
برای ادامه حیات ش��رکت را به دس��ت آورند. یک س��رمایه گذار خوب 
در ش��رایط بحرانی کنار مؤسسان کار می کند تا چالش ها را پشت سر 
بگذارند و به مش��تریان و منابع درآمدی بیش��تری دس��ت پیدا کنند. 

درس��ت است که س��رمایه گذاران باید متفکرانی استراتژیک باشند، اما 
گاهی ضروری است دست به عمل بزنند و به رفع موانع کمک کنند. 

س��رمایه گذاران و اعضای هیأت مدیره، نقش��ی در مدیریت روزبه روز 
کس��ب وکار ندارند، اما در مراحل اولیه، تقریباً بخش��ی از تیم اجرایی 

هستند. 
مهارت های تکمیلی

اعض��ای هیأت مدی��ره را با توجه به تخصص های��ی انتخاب کنید که 
مکمل کادر مدیریتی ش��ما باشند. اگر خودتان یک تکنیسین هستید، 
مش��اورانی را به هیأت مدیره دعوت کنید که در ام��ر فروش بازاریابی 
مهارت دارند. اگر مدیرعامل تان کارش��ناس فروش است، از یک مشاور 
فنی یا توس��عه دهنده محصول کمک بگیرید. بهتر است به دنبال یک 
متخصص منابع انس��انی باشید تا اس��تخدام های استراتژیک را بررسی 
کند. هیأت مدیره باید مجموع��ه مهارت های بنیان گذاران را تکمیل و 

تخصص الزم را برای رشد و حرکت شرکت فراهم کند. 
افرادی که نمی خواهند نمایش اجرا کنند

از س��وی دیگر، هیأت مدیره نباید خ��ودش را مجاز بداند که به جای 
مدیرعامل ش��رکت را اداره کند. همیش��ه مدیرعام��ل تصمیم گیرنده 
نهایی اس��ت. مثال: هیأت مدیره اصرار می کنند که ش��رکت، فردی را 
اس��تخدام کند که مدیرعامل او را واجد ش��رایط نمی داند. گرچه این 
فرد با شرکت های معروف و بزرگ به موفقیت های خوبی رسیده است، 
اما درک درس��تی از شرایط یک شرکت تازه تأسیس، بازار و مشتریان 
آن ن��دارد. ازآنجاک��ه اعض��ای هیأت مدیره خودش��ان از ش��رکت های 
بزرگ��ی آمده اند، به راحتی با این فرد ارتباط برقرار می کنند و درنهایت 
بنیان گ��ذار را وادار می کنند او را اس��تخدام کند. مدتی بعد مش��خص 
می شود این استخدام جدید، بیشترین ضربه را به شرکت وارد کرده و 
هیچ قدمی در راستای اهداف شرکت برنداشته است. اشتباه بنیان گذار 
نه تنها انتخاب هیأت مدیره ای است که کسب وکار او را درک نمی کنند، 

بلکه پیروی کورکورانه از مشاوره های آنان نیز است. 
اجتناب از روش جلب و تغییر

گاهی هم مدیرعامالن، شرایط ناخوشایند دیگری را تجربه می کنند. 
به عن��وان  مثال مدیرعاملی که با دقت و بررس��ی س��رمایه گذارانش را 
انتخاب می کند، با س��رمایه گذاری مواجه می ش��ود که به طور ضمنی 
از روش جلب و تغییر اس��تفاده می کند: یعن��ی زمانی که می خواهد با 
شرکت به توافق برسد، یک رهبر باتجربه و کارآمد را به عنوان نماینده 
خ��ود معرفی می کند و پس از عقد قرارداد، یک فرد بی صالحیت را به 
هیأت مدیره می فرستد. در چنین ش��رایطی بنیان گذار نباید در مقابل 
شرکت س��رمایه گذار تسلیم شود؛ حتی اگر س��رمایه گذار تهدید کند 
که س��هم خود را در تأمین مالی شرکت کاهش می دهد. شاید کاهش 
بودجه ی��ک دوره مالی، در کوتاه مدت مش��کالتی به وج��ود بیاورد و 
ش��رکت را تحت  فش��ار قرار دهد ولی اجتناب از یک عضو نامناس��ب 
هیأت مدیره، تصمیمی است که آثار خود را در بلندمدت نشان می دهد. 
در انتخاب س��رمایه گذاران و اعضای هیأت مدیره ش��رکت، گزینشی 
عمل کنید و به دنبال افرادی باش��ید که با شرکت های تازه تأسیس و 
نوپا کار کرده اند و بازار ش��ما را به خوبی می شناس��ند. اطمینان حاصل 
کنید که این افراد، چشم انداز شما را درک می کنند و ارزشی واقعی به 

کسب وکارتان اضافه می کنند. 
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بس��یاری از کارآفرینان اعتقاد دارند اتکا به سرمایه شخصی بهترین 
راه برای راه اندازی یک ش��رکت است و به شما آزادی عمل می بخشد، 
در غی��ر این صورت مجبور می ش��وید بابت کوچک تری��ن هزینه ها به 

سرمایه گذار خطرپذیر خود گزارش بدهید. 
ب��ا این وج��ود، رفتن زیر ب��ار برخ��ی هزینه ها در ابت��دای راه یک 
اس��تارت آپ با وجود دشوار بودن ش��رایط از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت؛ حتی اگر هزینه های سنگینی محس��وب شوند. در ادامه هشت 
هزینه به خصوص را از نظر خواهید گذراند که ممکن است در دید اول 
خرج اضافی روی دست تان بگذارند اما به طور قطع ارزشش را دارند. 

۱- لباس رایگان با آرم شرکت
به احتم��ال قریب به یقین فکرش را هم نمی کردید اولین مورد این 
فهرس��ت چیزی مثل تی شرت با طرح یا آرم شرکت باشد، اما حقیقت 
این اس��ت که چیزی به س��ادگی تی ش��رت های رایگان با آرم شرکت 
می توان��د به درآمدزایی ش��ما کمک فراوانی بکند. به تن داش��تن این 
تی ش��رت ها به ش��ما و همکاران تان برای آغاز مکالمات کسب و کاری 
اعتماد به نفس می بخش��د، توجه شرکت های بزرگ تر را به شما جلب 
می کند و باعث باال رفتن آگاهی مخاطب نس��بت به برند شما می شود. 
حض��ور یکپارچه ش��ما و اعضای تیم تان در رویداد ها با تی ش��رت های 
یکدس��ت و مزین به نش��ان ش��رکت، می تواند در هر جمعی شما را از 

دیگران متمایز و توجه ها را به سمت شما جلب کند. 
اس��تفاده از این قلم به عنوان هدایای تبلیغاتی نیز می تواند بس��یار 

راهگشا باشد. 
۲- استفاده از نرم افزار های قدرتمند تحلیل داده

هی��چ ک��س نمی تواند چیزی که قادر به اندازه گیری و س��نجش آن 
نیست را بهبود ببخشد و تا وقتی چیزی را به آزمون نگذارید نمی توانید 
آن را اندازه بگیرید. در نتیجه توصیه می ش��ود از همان ابتدا مبلغی را 

برای استفاده از نرم افزار های قدرتمند تحلیل داده کنار بگذارید. 
تحلی��ل داده به ش��ما کمک می کند چیزهایی ک��ه در حالت عادی 
بای��د نتیجه بدهند ولی نمی دهند را شناس��ایی کنی��د. تحلیل آمار و 
ارقام، آن هم از منابع مختلف برای داش��تن دیدگاهی آگاهانه نس��بت 
به موضوعات حیاتی اس��ت. نرم افزار ه��ای تحلیل داده این امکان را در 

اختیار شما قرار می دهند. 
۳- مشاوره حقوقی

مش��اوره حقوقی ارزان نیس��ت، اما ب��رای اس��تارت آپ ها از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. وکیل یا مش��اوری برای خود پیدا کنید که در 
کسب وکار شما تخصص داشته باشد. برای آنکه همه امورات حقوقی و 
قانونی کار خود را به درستی پیش ببرید در قبال پرداخت حق مشاوره 
از توصیه ها و پیش��نهادات او بهره بگیرید. آمار ها در سال 20۱۱ نشان 
از آن داشته اند که استارت آپ های سیلیکون ولی به طور متوسط حدود 
۸0 هزار دالر برای مشاوره های حقوقی هزینه کرده اند که احتماالً این 

رقم در حال حاضر بیش از اینهاست. 
بهره مندی از مش��اوره حقوقی ارزان نیس��ت، اما یک اشتباه حقوقی 
می تواند به راحتی هزینه های گزاف تری روی دست شما بگذارد و حتی 

منجر به ورشکستگی شما شود. 
۴- مشاوره مالی

تخصص ش��ما به احتمال زیاد در زمینه ای غیر از امور مالی اس��ت، 
مگر آنکه کس��ب و کار خود را با اتکا به تخصص خود در همین زمینه 
راه اندازی کرده باش��ید. در نتیجه الزم اس��ت برای بهره مند ش��دن از 

مشاوره مالی، سر کیسه را شل کنید. 
اس��تفاده از یک حس��ابدار یا مش��اور مالی خوب برای بررسی دفاتر 
و داد و س��تد های مالی به ش��ما کمک می کن��د بفهمید حواس تان به 
کجاها باید بیشتر جمع باشد. یک مشاور مالی خوب می تواند شما را از 
دردس��ر های رایج شرکت هایی مثل خودتان نجات دهد و از این طریق 
جل��وی ضرر و زیان را بگیرد. اهمی��ت یک برنامه درازمدت مالی را در 

موفقیت شرکت تان دست کم نگیرید. 
۵- حسابدار

داش��تن یک حسابدار برای رس��یدگی به دریافتی ها و پرداختی ها و 
منظم نگه داشتن حساب و کتاب های مالی شرکت شما اهمیت زیادی 
دارد. ش��اید فکر کنید در ابتدای کار این یک هزینه اضافی اس��ت اما 
با پیش��رفت ش��ما و پیچیده تر ش��دن کارها زمانی فرا  می رس��د که با 
خودتان می گویید  ای کاش از همان اول خشت رویه های مالی شرکت 

را درست بنا می کردم. 
۶- تحقیقات بازار

در نظرس��نجی صورت گرفت��ه از بی��ش از ۱00 کارآفرین��ی ک��ه 
استارت آپ هایش��ان ب��ا شکس��ت مواجه ش��ده بود، مش��خص ش��د 
42درصد از آنها شکس��ت خود را به عدم وجود تقاضای حقیقی برای 
محصوالت ش��ان نس��بت داده اند. وقت خود را با ادعای شناختن بازار 
هدف و نیازهایش��ان تلف نکنید. برای اینکه از میزان تقاضای حقیقی 

برای محصول خود آگاه شوید باید پول خرج کنید. 
تحقیق��ات بازار می تواند زمانبر و هزینه بر باش��د، اما عرضه محصول 
یا خدمات به بازاری که تقاضای آن را نس��نجیده اید می تواند از آن نیز 

برای  شما گران تر تمام شود. 
۷- امور مشتریان

هرچقدر هم که بر ارزش رضایت مش��تری تأکید ش��ود کم اس��ت. 
نظرس��نجی انجام ش��ده از حدود 200 مدیر بازاریابی نشان داده است 
7۱درص��د از آنها رضایت مش��تری را مهم ترین عامل در کس��ب وکار 
خ��ود می دانند. این عامل یکی از ش��اخص های اصل��ی جلب وفاداری 
مش��تریان است، نرخ ریزش مش��تریان را کاهش می دهد، ارزش طول 
عم��ر محصول را برای خریدار باال می برد و به عنوان یکی از مهم ترین 
نق��اط تمایز محصول و ش��رکت ش��ما، وجهه ش��فاهی آن را در میان 
مخاطبان تقویت می کند. پس برای بهره مندی از خدمات مناسب امور 
مشتریان هزینه کنید. این هزینه در درازمدت حکم یک سرمایه گذاری 

بسیار پربازده را خواهد داشت. 
۸- پشتیبانی فنی

شما به عنوان مؤسس یک اس��تارت آپ شاید عالقه ای به بحث های 
فنی نداش��ته باش��ید. حتی اگر داشته باشید باز هم ش��اید بد نباشد 
بخش��ی از نیاز های فن��ی خود یا تمام آن را برون س��پاری کنید. آنچه 
تخصصش را دارید و به آن عشق می ورزید را نگه دارید، اما بخش هایی 
از فناوری خود که باید به صورت اتوماتیک اداره ش��وند را برون سپاری 

کنید تا بتوانید به اولویت های مهم تر خود رسیدگی کنید. 
به این ترتیب بهتر است زمانی که صرف نگهداری از سرور و ساختن 
وب سایت تان می کنید را روی توانمندی های اصلی خود سرمایه گذاری 
کنی��د. اج��رای روان فرآیند های فنی برای موفقیت هر کس��ب وکاری 
حیاتی اس��ت. بنابراین هزینه کردن برای بهره مندی از پشتیبانی فنی 

خوب، ارزشش را خواهد داشت. 
msn/digiato :منبع

روز گذشته دل اخبار منتشرشده در رابطه با ادغام 
با VMWare  یا عرضه عمومی سهام این کمپانی را 
رسماً تأیید کرد که دلیل آن، به  دست آوردن منابع 
مالی جدید برای این کمپانی است. 
هفته گذشته شاهد انتشار اخباری بودیم که نشان 
از سیاست های جدید دل برای جذب بیش از پیش 
سرمایه توسط این کمپانی داشت. بر اساس اطالعات 
برگرفته از اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا، اخباری منتشر شد که رفتن به زیر پرچم 
VMWare  یا عرضه عمومی سهام دل را پیشنهاد 
می داد. حال دل این شایعات را تأیید کرده است. 
 EMC به نظر می رسد تصاحب ۶۷ میلیارد دالری
توسط دل، این کمپانی را به صرافت تأمین مالی این 
خرید انداخته است.  بر اساس اطالعات ارائه شده 
توسط SEC، دل سه راه حل برای جذب سرمایه 
در پیش خواهد گرفت که یکی از آنها عرضه اولیه 
سهام این کمپانی در بازار بورس است. در صورت 
ورود دل به تاالر بورس، این موضوع برای دومین بار 
است که اتفاق می افتد. مایکل دل در سال ۲۰۱۳ با 
پرداخت ۲۴ میلیارد دالر، شرکت دل را خصوصی 
کرد؛ این کمپانی سال ۱۹۸۸ برای اولین بار وارد تاالر 
بورس شده بود. 
گزینه دیگر برای جذب سرمایه، ادغام با 
VMWare  و گزینه سوم این است که دل کار خود 
را به همین ترتیب پیش ببرد. البته احتمال انتخاب 
گزینه سوم از سوی دل کمی بعید است؛ چراکه این 
کمپانی یک بدهی ۴۶میلیارد دالری دارد. به نظر 
می رسد دل در نظر دارد فرآیند تصمیمات خود را 
بی صدا پیش ببرد، اما با توجه به اینکه دل مالک 
بیش از ۸۲درصد از سهام VMWare  است، باید با 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار مکاتبه کند؛ چراکه 
VMWare در تاالر بورس قرار دارد.  همانطور 
که می دانید کمپانی دل با تصاحب EMC مالکیت 
VMWare را نیز در اختیار گرفت؛ حال آنکه این 
کمپانی به صورت مستقل فعالیت می کند و حتی 
سهام آن تا امروز به صورت مستقل در بازار بورس 
داد و ستد می شود.  با توجه به اطالعات موجود، 
مشخص است که دل همچنان در راستای اینکه چه 
سیاستی در پیش خواهد گرفت، تصمیمی اتخاذ 
نکرده است. 
 

یک هیأت  مدیره بد می تواند استارت آپ را کامال نابود کند ۸ هزینه گزاف استارت آپی که در عمل ارزشش را دارند

دل احتمال ورود به بازار سهام
یا ادغام در VMWare را
تأیید کرد
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استارتآپدریچــه

روی��داد نوگام با هدف ش��تاب تخصصی در طراحی و تجاری س��ازی صنایع دس��تی، 
با حمایت س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار می ش��ود.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، رویداد نوگام طراحی و تجاری س��ازی صنایع دستی گامی نو 
در طراحی و تجاری س��ازی صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان است که با هدف 
ش��تاب تخصصی صنایع دس��تی ۱۸ تا 20 بهمن ماه 96 برگزار می شود.  نوگام رویدادی 
اس��ت که سعی در برداش��تن گامی نو در طراحی و تجاری سازی صنایع خالق دارد. در 
این رویداد تخصصی شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل مدیران تجاری، طراحان گرافیک، 
متخصصان و عالقه مندان حوزه صنایع خالق، برنامه نویسان، بازاریابان و هنرمندان گردهم 
می آیند تا ایده های شان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند. 

شتاب در طراحی و تجاری سازی 
صنایع دستی

رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان ایالم بر لزوم توجه بیش��تر دولت برای 
حمایت از شیوه های جدید کسب و کار تاکید کرد. 

 به گ��زارش مهر، کام��ران طاهرپور روز یکش��نبه در آیین افتتاح مدرس��ه
کسب و کار و کارآفرینی اینترنت اشیا در پارک علم و فناوری ایالم اظهار داشت: 
متاسفانه خأل بین مراکز تحقیقاتی و صنعت و تولید در کشور بسیار مشهود است.  
وی اضافه کرد: امروزه بسیاری از کسب و کارها در نتیجه ورود ایده ها و فکرهای 

جدید شکل گرفته که از درآمد بسیاری نیز برخوردار هستند. 
وی بیان کرد: بس��یاری از شرکت هایی که در دنیا در زمینه  آی تی فعالیت 
می کنند جزو شرکت های برتر در زمینه درآمد هستند و باید کشورمان نیز در 

این زمینه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد. 

 شیوه های نوین کسب و کار
باید مورد توجه دولت قرار گیرد



اینتربرند هرساله  بین المللی  مؤسس��ه 
در گزارشی به معرفی یکصد برند )نشان 
تج��اری( برتر جهان اق��دام می کند. این 
مؤسس��ه در ارزش گ��ذاری برندهای برتر 
سال 2017 میالدی، به دو شاخص  اصلی 
خ��ودش بیش از گذش��ته تکیه داش��ته 
اس��ت؛ یکی تغییرات شگرف تکنولوژی و 

دیگری رشد از درون. 
چراکه در دنیای هیجان انگیز امروزی، 
شگرف نگرشی و تکنولوژی تأثیر بسزایی 
ب��ر جنبه های مختلف تج��ارت و زندگی 
بشر گذاشته است و از سوی دیگر برندها 
از داخل با انسان ها یا همان منابع انسانی 
هر س��ازمان آغاز می ش��وند و در نهایت 
در خارج به انس��ان ها یا همان خریداران 
محصوالت ختم می ش��وند. این شاخص 
نش��ان می دهد که تبدیل ش��دن به یک 
برند معتبر، چه مق��دار نیازمند توجه به 
منابع انس��انی یا همان برندسازی داخلی 

است. 
در ای��ن گ��زارش س��االنه و در می��ان 
10 برن��د برتر س��ال 2017، اپل یکی از 
غول ه��ای صنع��ت انفورماتی��ک آمریکا 
و  گ��وگل  و  اس��ت  پیش��تاز  همچن��ان 
مایکروس��افت جایگاه ه��ای دوم و س��وم 
را ب��ه خود اختص��اص داده اند. همچنین 
کوکاک��وال، آمازون، سامس��ونگ، تویوتا، 
فیس ب��وک، بنز و  ای ب��ی ام در ادامه 10 
برند برتر س��ال قرار گرفته اند که نشان از 
حضور قدرتمند یک برند نوش��یدنی و دو 
برند خودروس��از در کنار س��ایر برندهای 
حوزه تکنول��وژی و انفورماتیک جهان در 

صدر جدول است. 
همچنین این 10 برند برتر توانسته اند 
بیش از 40درصد ارزش بهترین برندهای 
جه��ان را از آن خود کنند که نش��ان از 
اثب��ات مدیری��ت برن��د و رویکرده��ای 
مدیریت��ی در فرآین��د برندس��ازی خود 
دارن��د. در س��وی دیگ��ر و در میان این 
10برند تنها س��ه برند کوکاکوال، تویوتا و 
 ای بی ام دارای کاهش درصدی نسبت به 
سال گذشته هستند که همین امر باعث 
ش��د برند کوکاکوال یک رتبه و برند های 
تویوت��ا و  ای بی ام به ترتی��ب دو و چهار 
رتبه نس��بت ب��ه س��ال 2016 با کاهش 

جایگاه خود مواجه شوند. 
ش��امل  برن��د   16 دیگ��ر،  س��وی  از 
فیس ب��وک، آم��ازون، ادوب، آدی��داس، 
اس��تارباکس، گلدم��ن س��یچ، ه��وآوی، 
م��ورگان اس��تانلی، فیدک��س و پی پال 
توانسته اند درصد رشد دو رقمی در سال 
2017 نسبت به سال گذشته )2016( به 
ثبت برسانند. فیس بوک با رشد 48درصد 
در ص��در و پی پال با 12درصد رش��د در 
رتبه های آخر این نسبت رشد قرار دارند. 
در ای��ن می��ان س��ه برن��د نس��بت به 
س��ال های گذش��ته به جدول صدتایی ها 
ف��راری  خوروس��ازی  ش��دند؛  وارد 
و   )Netflix( نتفیلیک��س   ،)Ferrari(
سلس فورس )Salesforce(. حضور این 
سه برند نش��ان می دهد که سیطره ای از 
کسب وکارها می توانند با یک برنامه ریزی 
منس��جم و هدفمند در مدیریت برند در 
کنار محص��والت و راه حل ه��ای خالقانه 
ب��رای رف��ع نی��از مش��تریان در جدول 

برندهای برند سال جهان قرار بگیرند. 
در این گزارش مش��اهده می ش��ود که 

بخش ه��ای تکنول��وژی، خودروس��ازی، 
س��رویس دهنده های مالی، نوشیدنی ها و 
پرازرش ترین  ترتیب  به  خرده فروش��ی ها 

برندها در بخش های فعال دنیا هستند. 
عن��وان  ب��ه  تکنول��وژی  بخ��ش 
ارزشمندترین بخش با 675هزار میلیون 
دالر مجموع ارزش برند توانس��ته اس��ت 
بهتری��ن جایگاه  این جدول را از آن خود 
کند. ب��ه نحوی که از برندهای اپل )رتبه 
ی��ک(، گوگل )رتب��ه 2(، مایکروس��افت 
)رتبه 3(، سامسونگ )رتبه 6(، فیس بوک 
)رتب��ه 8( که نیمی از 10 برند برتر را به 
خ��ود اختصاص دادند گرفته تا برندهایی 
مثل اینت��ل، سیس��کو، اوراکل، اچ پی و 
حت��ی برندهای لن��ووو، ادوب و هواووی 
که قابل توجه است، حضور دارند. حضور 
فع��ال 15 برن��د در این بخ��ش در میان 
100 برند برتر نشان دهنده توجه جهانی 
هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان 

به مبحث و نگرش تکنولوژی است. 
در بخش خودروس��ازی و ب��ا مجموع 
ارزش برن��د بیش از 260 ه��زار میلیون 
دالر، برندهای تویوتا )رتبه 7(، بنز )رتبه 
9(، بی ام دبلیو )رتب��ه 13(، هوندا )رتبه 
20(، ف��ورد )رتب��ه 33(، هیوندای )رتبه 
35(، آئودی )رتبه38(، نیسان )رتبه39(، 
ولکس واگن )رتبه40(، پورشه )رتبه48(، 
کیا )رتبه68(، لندروور )رتبه73(، هارلی 
دیویدس��ون )رتبه77(، مینی )رتبه87(، 
ف��راری )رتبه88( و تس��ال )رتبه98(، به 
عنوان 16 برند خودروساز در این جدول 

قرار گرفته اند. 
بخ��ش  در  برن��د   12 می��ان  در 
س��رویس دهنده های مالی ب��ا ارزش برند 
121هزارمیلیون دالر، می توان از امریکن 

اکس��پرس، ج��ی پ��ی م��ورگان، اچ اس 
بی س��ی، گلدمن س��اچ، ویزا، مسترکارت 
و پ��ی پال ن��ام برد که اکثر ای��ن برندها 
توانس��ته اند نسبت به گذشته رشد مثبت 

دو رقمی را تجربه کنند. 
برنده��ای معتبری همچ��ون کوکاکوال 
)رتب��ه 4(، پپس��ی )رتبه 22(، نس��کافه 
)رتبه 36(، اس��پریت )رتبه90( در بخش 
نوش��یدنی های این ج��دول و با مجموع 
ارزش برند بیش از 107هزار میلیون دالر 

حضور فعال دارند. 
در بخ��ش خرده فروش��ی س��ه برن��د 
ب��ی   و  ای   )IKEA( آم��ازون، آی کی��ا 
)ebay( به ترتیب با ارزش برند 67، 18 
و 13ه��زار میلیون دالر و در مجموع 96 
هزار میلیون دالر توانسته اند رتبه های 5، 
25 و 34 ج��دول برندهای برتر جهان در 

سال 2017 را از آن خود کنند. 
همچنی��ن در میان برندهای ورزش��ی، 
نایک با 27هزار میلیون دالر و آدیداس با 
9هزار میلیون دالر ارزش برند، رتبه های 

18 و 55 این جدول را کسب کرده اند. 
در بخش رستوران نیز برند مک دونالد 
ب��ا ارزش 41هزار میلی��ون دالر در رتبه 
12، برن��د اس��تارباکس ب��ا ارزش 9هزار 
میلی��ون دالر در رتبه 60 و برند کی اف 
سی با ارزش 5هزار میلیون دالر در رتبه 
83 در میان 100 برن��د برتر جهان قرار 

دارند. 
از س��وی دیگ��ر و ب��ا توجه ب��ه نقش 
صنعت لجس��تیک در دنیای تجاری، سه 
برند یو پ��ی اس )رتبه 29(، فدکس )رتبه 
72( و دی اچ ال )رتب��ه 76( در مجموع 
با ارزش برند 28هزار میلیون دالر در این 

جدول حضور دارند. 

نگاهی به گزارش ساالنه ارزش گذاری برند ۶ عنصر یک برند میلیاردی
تمام��ی برنده��ای ب��زرگ دنیا ب��رای موفقیت های 
خود ویژگی های منحصر به فردی داش��ته اند، اگر شما 
نیز می خواهید برندتان را ب��ه یک برند موفق و بزرگ 
تبدیل سازید می توانید به این شش عنصر که یک برند 

میلیاردی را می سازد عمل کنید. 
برای برنده نگه داشتن یک شرکت، تالش بسیار 

زیادی الزم است 
کام��ال واضح اس��ت که حرکت به س��مت مس��یر 
میلیاردی ش��دن در هر چیزی بسیار دشوار و نیازمند 
فداکاری های بس��یاری است. هنگامی که شما تصمیم 
گرفتی��د که می توانید خود را وقف س��رمایه گذاری در 
یک کمپین تجاری کنید، در این زمان اس��ت که واقعا 
ش��ما می توانید بگویید که در مسیر ساخت یک برند 
میلی��اردی هس��تید.  چه چیزی برن��د جیوانچی را از 
برند گپ متمایز می کن��د و چه چیزی کمپانی بنتلی 
و مرس��دس بنز را از هوندا و تویوت��ا جدا می کند؟ در 
اینجا می خواهیم به برخی کارهایی که این مارک های 

محبوب را موفق می کند، بپردازیم. 
۱- توجه داشتن به جزییات

استیو جابز اظهار داشت که »طراحی فقط این نیست 
که یک ابزار چه ش��کلی است و چه حس��ی را انتقال 
می ده��د، بلک��ه طراحی، چگونگ��ی کار و عملکرد آن 
است.« کلمه ای دقیق تر برای توصیف این نکته، دقیق 
بودن یا فکور بودن برای تجربه مش��تریان تان اس��ت. 
پیش بینی چیزه��ای کوچکی که می تواند مانع تجربه 
کاربر ش��ود و پیدا کردن راه حل های نوآورانه و آس��ان 

برای این موانع، نشانه یک برند میلیاردی است. 
۲- نظرسنجی ها را نادیده نگیرید

نظرسنجی ها می توانند به طور چشمگیری بازگشت 
سرمایه برخی از س��رمایه گذاری هایی را که شما روی 
یک برند کرده اید بهبود بخش��ند. نظرسنجی ها بخش 
مهم��ی از کمپین ه��ای تجاری هس��تند. اگر کمپین 
تجاری ش��ما یک کش��تی ب��ر روی اقیانوس باش��د، 
نظرسنجی ها می توانند مشابه سکان کشتی شما باشند. 
نظرسنجی ها به شما امکان می دهند تا ادراک عمومی و 
واکنش به تالش های برند خود را دقیقا مشخص کنید و 
اینکه آگاهی برای هرگونه بهبودی که می خواهید روی 

برند خود اعمال کنید، ضروری است. 
۳- بر عوامل بصری آنالین تسلط پیدا کنید

ایج��اد جذابی��ت بصری برن��د ش��ما می تواند باعث 
موفقیت یا شکست برند شما شود. کمک  بصری تأثیر 
زیادی بر بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو و مشارکت 

بازدیدکنندگان دارد. 
۴- تمرکز بر احساسات

یک��ی از دالیل��ی که برخ��ی برنده��ا ارزش زیادی 
نس��بت به دیگران دارند )ب��ه خصوص وقتی که به مد 
می پردازیم( مربوط می شود به احساسی که مشتریان 
از چیزهایی مانند مجلل بودن و شهرت تاریخی بعضی 
خانه های خاص م��د دارند و همچنین ترکیبی از مواد 
اولیه منحصر به فردی که در که اس��تفاده می کنند. اما 
تعری��ف مدرن یک برند لوکس ی��ا منحصربه فرد روی 
یک متناقض اس��توار اس��ت که افراد بیش��تری پول و 
توانایی خرید محصوالت لوکس را داش��ته باشند.  در 
مقال��ه اکونومیس��ت، »به طور انحصاری ب��رای همه«، 
پیامده��ای اجتماع��ی برند ه��ای لوکس، گس��ترده و 
همه گیر مورد تأکید قرار می گیرد: »همانطور که فروش 
کااله��ای لوکس از لحاظ جغرافیایی گس��ترش یافته 
است، همچنین در سطح اجتماعی نیز گسترش یافته 
است. هنگامی که کوکو چنل عطر شماره 5 خود را در 
دهه 1920 تولید کرد آنها را برای بهترین مش��تریان 
طراح لباس��ش رزرو کرد، اما در ده��ه بعد، آن عطر را 
در بطری های کوچک تر می فروخت تا زنان بیش��تری 
توانای��ی خرید آن را داش��ته  باش��ند.« در حال حاضر 
این گونه وس��ایل لوکس به طور کامل در حوزه احتمال 
اینکه به صورت مؤثر ویژگی های کیفیتی را تکثیر کنند 

وارد شده  اند. 
5- از افراد تأثیرگذار استفاده کنید

در آب و ه��وای فعلی دنیای تجارت، برندس��ازی به 
معنای ارتباط با ش��خصیت های محبوب یا غیررسمی 
که تأثیرگذاران نامیده  می شوند، است. آیا می دانستید 
تأثیرگذاران اینس��تاگرام می توانند چند میلیون در هر 
پس��ت پشتیبانی شده توس��ط یک برند پول به دست 
بیاورند؟ بس��ترهای نرم افزاری مانند اینستاگرام برای 
برندسازی بسیار حیاتی هستند، زیرا این گونه نرم افزارها 
افرادی با منافع، احساسات، نگرش های یکسان و دارای 
سطح باالی اعتماد نسبت به شخصی مشهور و خاص 
هس��تند که می تواند این اعتماد و منافع را به نتایجی 

بسیار مثبت برای برندسازی تبدیل کند. 
۶- خدمات مشتریان نمونه و منحصر به فرد

پوشش تمام قسمت های اساسی در ساخت یک برند 
عالی و خدمات مش��تریان به عنوان یکی از ستون های 
اصلی س��اخت یک برند محسوب می ش��وند. اگر شما 
در م��ورد این فکر کنید به این نتیجه خواهید رس��ید 
خدمات مش��تریان بخشی است که بیشترین تعامالت 
فردی را دارا است، بنابراین مقدار خوب بودن خدمات 
مشتریان شما در سر و کار داشتن با مشتریان تان، نفوذ 
بسیاری بر عقاید آنها نسبت به برند شما خواهد داشت. 
مشتریان به احتمال زیاد یک تصویر یا احساسی را که 
از س��ر و کار داشتن با یک نماینده سرویس مشتریان 
در ذهن خود دارند به کل برند ش��ما ربط خواهند داد، 
بنابراین این موضوع به صورت دو برابر مهم اس��ت که 
شما یک رویکرد تنظیم شده و جامع نسبت به خدمات 

مشتریان برند خود داشته باشید. 
Entrepreneur/ucan :منبع 
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ایستگاه تبلیغات

موزه عمومی میلواکی: هیوال 
اینجاست

 در یک روز س��رد ژانوی��ه 2016، تخم بزرگ یک 
موجود ناش��ناخته در پارک میلواک��ی آمریکا ظاهر 
ش��د. علت چه بود؟ و چرا روی جعبه آن نوشته بود 

»#هیوالاین جاست«؟ 
در هفته بعد، تخم و البته کمپین، به بار نشس��ت. 
ع��الوه بر تخم، بیلبوردها و یک نشس��ت خبری هم 
وجود داش��ت. بعد از اینکه جوجه دایناس��ور به دنیا 
آمد، یک روز دایناس��ور ش��هر را خراب کرد.  )البته 

تا حدی(
تی��م کمپین جوری ماجرا را ترتی��ب داده بود که 
مردم حتما ردپاهای مخرب دایناسورهای واپسین را 
در ماش��ین های کج و کوله شده، شیشه های شکسته و 

حیوانات خانگی گم شده ببینند. 

م��وزه میلواک��ی یک مش��کل داش��ت: در بهترین 
حال��ت از نظر مردم این موزه، یک موزه آموزش��ی و 
در بدترین حالت خس��ته کننده بود. پس موزه برای 
راه اندختن نمایشگاه دایناسور با چالش بزرگی روبه رو 
بود؛ باید می توانس��ت ذهنیت مردم را در مورد خود 
عوض و موزه را به عنوان جایی جذاب و هیجان انگیز 
ب��ه مردم معرف��ی کند. آنها به جای��ی دورتر از موزه 
یعنی به هالیوود فکر کردند که از آن دایناس��ورهای 
زیادی بیرون آم��ده بود و با این حال هنوز هم برای 
م��ردم جذاب بود. پس موزه تصمیم گرفت داس��تان 
حمله دایناس��ور خودش را خل��ق کند. ماجرای تخم 

دایناسورها از همین جا شروع شد. 

خبرگزاری ها در مورد آن ش��روع ب��ه خبرپراکنی 
کردن��د. م��ردم عکس تخ��م دایناس��ور را منتش��ر 
می کردند و به دنبال معنای هشتگ بودند و باالخره 
همانطور که انتظار می رفت، دایناس��ور موزه به دنیا 
آمد و در سطح شهر راه می رفت و حتی فروشگاه های 
م��واد غذایی ش��هر دیگر امن نبود و ه��زاران حیوان 
خانگ��ی ناپدی��د ش��د )البت��ه در ای��ن کمپین هیچ 
حی��وان خانگی آس��یب ندید(. در ای��ن مرحله موزه 
با همکاری آژانس��ی که ب��ا آن کار می کرد، مردم را 
به جس��ت وجوی مجازی در پی دایناسور فرستاد. با 
دیدن ردپای دایناس��ور در ش��هر، آنها بلیت رایگان 
م��وزه را دریافت می کردند. مردم که کنجکاو ش��ده 

بودند، در این بازی شرکت کردند. 
به ای��ن ترتیب م��وزه دیگر خس��ته کننده نبود و 
توانس��ته بود بدون کمک جلوه های وی��ژه هالیوود، 

دایناسورها را به شهر برگرداند. 
 adworkers/mbanews :منبع

 

حمیدرضایعقوبی آوینی
)MBA( کارشناس ارشد کسب وکار

مترجم: نازنین کی نژاد
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در فرهن��گ مبتنی ب��ر تجرب��ه امروز، 
مش��تریان از »ایمیل« بیش��تر از پیام های 
خفیف، یا دریافت پیام در زمان نامناس��ب 
یا ارتباطات غیر ش��خصی انتظار دارند. اگر 
به عنوان کارفرما نمی توانید اثبات کنید که 
در زمان مناسب پیام های درست را خواهید 
فرس��تاد  یا به خواسته های مشتریان خود 
احترام می گذارید، قطعا ایمیل های شما در 

پوشه Junk قرار خواهد گرفت. 
بنابراین شما به یک استراتژی ایمیلی 
برای انتظ��ارات امروز نیاز دارید و همین 
ط��ور به یک تکنولوژی ت��ا این انتظارات 

را رفع کند. 
استراتژی اول: مشتری

با توسعه استراتژی بازاریابی دیجیتالی، 
ایمیل خود را با خالقیت و نوآوری ایجاد 
کنی��د و مش��تریان را به هیج��ان آورید. 
سپس اجازه دهید استراتژی، اولویت های 
ش��ما را هدایت و به ش��ما کمک کند تا 

همیشه پیام درست را ارائه دهید. 
استراتژی دوم : استفاده صحیح ز 

داده ها
از اطالع��ات مش��تری،  ب��ا اس��تفاده 
داده ه��ای متقاب��ل در تعامالت ت��ان ب��ا 
مشتری و اولویت های ش��ان، زمینه ای را 
که شما نیاز دارید دریافت خواهید کرد. 
بنابراین از این داده ها اس��تفاده درس��ت 
کنید تا مطمئن شوید ایمیل های ارسالی 
ش��ما، مرتبط با خواس��ته های مش��تری 

هستند. 
 استراتژی سوم: محتوای شخصی

ترکیب داده ه��ا با طراح��ی زیبا برای 
ایج��اد پیام های حقیقی ک��ه قانع کننده 
نیز باشند، بس��یار مفید خواهد بود، پس 
از اینگونه اطالعات به طور پویا اس��تفاده 
کنید تا بیشتر مفید واقع شوند و همواره 
به حریم ش��خصی و اطالعات خصوصی 
مش��تریان احت��رام بگذارید. ب��ه عبارتی 

دیگر، امانتدار خوبی باشید. 
 استراتژی چهارم: فرستادن ایمیل 

در زمان مناسب 
ارسال ایمیل که به نیازهای مشتری و 
خواسته های آنان پاسخ صحیح و به موقع 
داده شود، رضایت مش��تری را به همراه 

دارد. 
ب��ا رعایت ای��ن اصول می ت��وان گفت 
مش��تریان خ��ود را در هر کجا که س��فر 

می کنند، مالقات می کنید. 
چگونه برندهای برتر با استفاده از 

ایمیل های تبلیغاتی موفق می شوند؟! 
مورد تحقیقاتی: کمپانی نیسان

کمپانی نیس��ان نرخ بازار را تنها با یک 
کلیک تا 200درصد افزایش می دهد. 

تمرکز بر بازاریابی ایمیلی یک به یک با 
استفاده از اطالعات مشتری، تقسیم بندی 
و شخصی س��ازی، به تولید کننده خودرو 
اجازه می دهد تا 200درصد بازده خود را 
بهبود بخشد و این را مدیون ایجاد روابط 
بلندمدت با مش��تری، تحقق خواسته ها، 
پاسخ س��ریع به نیازهای آنها و اعتمادی 

است که مش��تریان بر اساس این اهداف 
به کمپانی پیدا کرده اند. 

 Mr. Moyuru Kudo, Head
 of Japan Digital Customer
 Experience, Nissan Motor
معتقدند از طری��ق ایمیل های دیجیتال، 
م��ا می توانیم درک بیش��تری از نیازهای 
مش��تریان مان کس��ب کنی��م و روش��ی 
سفارشی برای رسیدن به آنها به طور مؤثر 
ایجاد کنیم. این یک هدف بزرگ در حال 
حرکت اس��ت و اگر م��ا بتوانیم نیازهای 
ه��ر مش��تری را درک کنی��م، می توانیم 
گزینه های بی حد و حصر را ارائه دهیم. 

کلید دس��تیابی به موفقی��ت، برقراری 
ارتباطات فیزیکی و دیجیتالی است. 

دیجیتال��ی  ایمیل ه��ای  »اهمی��ت   
همچن��ان افزایش می یاب��د، اما این بدان 
معنا نیس��ت ک��ه نقطه تم��اس فیزیکی 
مانند نمایندگی ها، فروش مس��تقیم و. . 
. دیگر مهم نیس��تند. کمپانی نیسان در 
اقدامی از تیم های ش��ان خواستند که در 
زم��ان فروش ح��ال به ه��ر طریق کمی 
احساسی با مش��تری رفتار کنند، نتیجه 
همه این گزارش ها یک موضوع مشترک 
بود:»همه آنها توانس��ته بودند مشتریان 
خ��ود را با این رفتار درگی��ر کنند، حال 
چ��ه به فروش رس��یده باش��ند یا خیر« 
برای مثال، به ج��ای دریافت یک ایمیل 
»تولدت مبارک« به مش��تری از س��وی 
کمپانی نیسان، ش��نیدن کلماتی مشابه 
از س��وی یک کارمند کمپانی باعث شد 
مشتری بیشتر خوشحال شود و احساس 
ارزش��مندی در خود کند. هدف کمپانی 
نیسان این بوده است که در حالت ایده آل، 
بنیاد بازاریابی دیجیتالی بر اساس ایمیل 
را که در سطح جهانی سازگار باشد ایجاد 
کند، اما ما عالوه بر این، از مشتری خود 

قدردان��ی کردیم که بتوانی��م عملکرد را 
گسترش دهیم تا رش��د، استراتژی ما را 
در ب��ر گیرد. م��ا می توانیم با معرفی یک 
مجموعه اول از ابزارها و سپس به تدریج 
راه حل ها را بهبود بخشیم تا نیاز و تجربه 

ما افزایش یابد.«
اگر ما بدانیم ک��ه چه نوع محتوایی به 
ه��ر دو موضوع »دیدار و قرارداد« مربوط 
و مختوم می شود، بنابراین ایمیل کمپانی 
را ب��ر اس��اس آن تنظیم کرده و ارس��ال 
می کنی��م چرا ک��ه ما می توانی��م کارایی 
محتوا را تعیین کنی��م و در نتیجه برای 

مراحل بعدی برنامه  بریزیم. 
خبرنامه های الکترونیکی ارس��ال شده 
به کاربران ثبت ش��ده ش��امل س��ه الیه 
اس��ت. بخش ه��ا درون آنها ب��ه صورت 
خ��ودکار براس��اس بخ��ش مش��تری به 
س��پس  و  ش��ده  بهینه س��ازی  ترتی��ب 
تحویل می ش��وند. به عنوان مثال، ردیف 
اول تکنول��وژی خودرو، رن��گ و اقتصاد 
س��وخت را نشان می دهد. ردیف متوسط 
نشان می دهد که بخش هایی برای جلب 
نظر کاربر از جمله یک ماش��ین حس��اب 
تجاری در مقایسه با سایر تولیدکنندگان 
در نظر گرفته ش��ده است و ردیف پایین 
بخش هایی را برای برآورد هزینه و تأمین 

مالی وام نشان می دهد. 

بازاریابی ایمیل به صورت یک به یک 
همانط��ور که ایمیل به بخش مهمی از 
ارتباطات تبدیل ش��ده است، نیسان نیز 
به طور فع��ال در بهب��ود بازاریابی ایمیل 
فعالیت می کند. نیس��ان شخصی س��ازی 
را از طری��ق بازاریاب��ی ایمیل یک به یک 
ارتباطات  مدی��ر  می کند.  اولویت بن��دی 
دیجیتال��ی ارتب��اط با مش��تری کمپانی 
نیسان معتقد اس��ت: »ما به طور خودکار 

زمان بندی و محتوای کمپین ایمیل را بر 
اساس مشتری تغییر می دهیم.« 

ب��ا اس��تفاده از آدرس ایمی��ل که یک 
مش��تری ثبت نام کرده است حال برای 
رقابت ه��ا ی��ا تبلیغات، نیس��ان می تواند 
و  درک  را  مصرف کنن��دگان  مناف��ع 
گزینه های مبتنی بر این درک را توصیه 
کن��د. به طور مث��ال یکی از مش��تری ها 
ممکن است رنگ هایی را که وسایل نقلیه 
تولید می ش��وند مش��اهده کند، دیگری 
ممکن اس��ت به اقتصاد س��وخت نگاهی 
بیندازد، درحالی که دیگری به مشخصات 

فنی توجه می کند. 
بر اساس تجزیه و تحلیل این اطالعات، 
محتوای  بلوک ه��ای  می توان��د  نیس��ان 
سفارش��ی در اطراف خود نظیر تغییرات 
رن��گ، اقتصاد س��وخت و مش��خصات را 

ایجاد کند. 
»یک��ی از چالش های نیس��ان، افزایش 
چرخه خرید مشتریان است.« در نتیجه، 
م��وارد زیادی وجود دارد که مش��تری با 
نیس��ان برای اولین بازرسی وسایل نقلیه 
تماس می گیرد و خرید می کند، اما پس 
از پنج یا 10 س��ال آینده سکوت خواهد 
کرد. با این حال، هن��وز اطالعاتی وجود 
دارد ک��ه مش��تری ممکن اس��ت در این 
دوره از زمان به آنها نیاز داش��ته باش��د. 
اگر ما بتوانیم در زمان مناس��ب از طریق 
ایمیل های دیجیتالی به مش��تریان خود 
نزدیک شویم، می توانیم رضایت و اعتماد 
به نیسان و نمایندگی های آن را افزایش 
دهیم. مثال اطالع��ات طوالنی مدت پس 
از خری��د را برای مش��تریان ب��ه عنوان 
داده های مفید و مناسب ایمیل کنیم و بر 
این باوری��م که این امر به بهبود خدمات 

کلی به مشتریان کمک خواهد کرد.«
 سازمان هایی که این اطالعات را دارند، 
شرکت های خدماتی یا مخابراتی هستند. 
نیس��ان یا هر کمپانی دیگ��ری می تواند 
با اس��تفاده از این اطالع��ات برای درک 
تغییرات در ش��یوه زندگی مشتری مانند 
ازدواج و زایم��ان برای جذب مش��تری، 
پیش��نهادهای بهتری ارائه دهد. نیس��ان 
همواره در جست وجوی بهترین راه برای 
گس��ترش افق ها و اس��تفاده از اطالعات 

داخلی و خارجی است. 

پست الکترونیک )ایمیل های 
دیجیتالی( هیچ جا نمی روند 

 با س��اختار و استراتژی درست، ایمیل 
واقعا ب��ه زندگی انس��ان ها در محل کار 
و خانه های ش��ان برمی گ��ردد و همانن��د 
گذش��ته نقش��ش پررنگ تر خواهد شد. 
یادمان نرود ایمیل همچنان مهم اس��ت، 

شاید حتی بیشتر از قبل. 
اما ش��ما نمی توانید از همان استراتژی 
بازاریاب��ی پس��ت الکترونیک��ی قدیم��ی 
اس��تفاده کنید تا موفق ش��وید. فراموش 
کرده ای��د چه ایمیلی و با چه اس��تراتژی 
بای��د اس��تفاده ش��ود، اما ب��ا تکنولوژی 
بازاریابی ایمیل، » فردا روزی اس��ت که 
ش��ما ام��روز می توانید از هم��ان ایمیل 
مناس��ب، بهره ب��رداری خ��ود را داش��ته 

باشید.« 

خوب و بد بازاریابی چریکیبازاریابی ایمیلی دیجیتالی برای امروز با فناوری فردا
 ش��اید بزرگ ترین مزیت بازاریابی چریکی آزادی 
عملی باش��د که به ش��ما در فکر کردن و اندیشیدن 
خارج از چارچوب های معمول می دهد. موارد ممکن 
در ح��وزه بازاریابی چریکی آنچن��ان بی حد و حصر 
اس��ت که می توانید از خ��ود خالقیت بی حد و حصر 
و ب��دون محدودی��ت بروز دهید. هیچ راه درس��ت و 
غلطی در اج��رای روش های بازاریابی چریکی وجود 
ندارد که خود به این معناست که همیشه با ریسک 
و خط��ر قاب��ل توجه در شکس��ت خ��وردن ایده تان 
مواجه هس��تید. فقط باید به این نکته توجه داش��ته 
باش��ید که بازاریابی چریکی یک تاکتیک مس��تقیم 
و عمل��ی در عرص��ه بازاریابی اس��ت و تنها با حرف 
و س��مینار… انجام نمی ش��ود. به عبارتی باید گفت 
آنچه را که از کنار بازاریابی چریکی در عرصه بودجه 
صرفه جویی می کنید بای��د در عمل از بابت انرژی و 

زمان سرمایه گذاری کنید. 
هر ش��خصیت صاحب نظری در عرصه بازاریابی با 
یکتا بودن و اثرگذار ب��ودن بازاریابی چریکی موافق 
نیس��ت، بلکه در اجرای ایده های بازاریابی مبتنی بر 
اصول بازاریابی چریک��ی باید معیارها و فاکتورهایی 

را لحاظ کنید: 
فاکتور اول: 

برند ش��ما در مرکز و جلوی چش��م مخاطب قرار 
می گی��رد. پس هرگون��ه درک و برداش��ت منفی از 
کمپین اجرا ش��ده به طور مستقیم بر روی برند شما 

بازتاب می کند. هرگز این نکته را فراموش نکنید. 
فاکتور دوم: 

به یاد داش��ته باش��ید که ب��ه دلیلی اس��م آن را 
بازاریابی »چریکی« گذاشته اند، چرا که یک تاکتیک 
بازاریابی بس��یار لب مرزی – لب مرز برنده شدن و 

بازنده شدن – و پر ریسک است. 
زمینه های ریسک و خطر مطرح برای این تاکتیک 

بازاریابی عبارتند از: 
ریسک اول: 

ممکن اس��ت برای انجام دادن و اجرای خود نیاز 
به کسب اجازه داشته باشید یا اجازه صاحب و مالک 
ملکی را که کار شما در آن یا روی آن اجرا می شود 

الزم داشته باشید. 

اگ��ر این مرحل��ه را نادیده بگیری��د، خیلی راحت 
ممکن اس��ت با مشکالت عدیده ای روبه رو شوید، اما 
با این وجود مدیران بازاریابی بسیاری این ریسک را 

متحمل می شوند. 
ریسک دوم: 

برخی مدیران بازاریابی فع��ال در عرصه بازاریابی 
چریک��ی اق��دام ب��ه نص��ب و راه اندازی تأسیس��ات 
اینتراکتیو مانند اس��تفاده از انواع پروژکتور و تصویر 
و صدا می کنند که بسیار هیجان انگیز و جالب توجه  
است. این جنبه از برخورد با این حوزه از بازاریابی تا 
زمانی جالب و فوق العاده است که به کسی صدمه ای 
وارد نشده باشد. مطمئنا کسی خواهان درگیر شدن 

در یک پرونده قضایی نیست. 
ریسک سوم: 

در صحب��ت ک��ردن از امنیت باید توجه داش��ته 
باش��یم که هرگز کمپین یا فروش��گاهی را در جایی 
برقرار نکنیم که مانع از انجام کار گروه های امدادی 
شود. مثال هرگز شیر آتش نشانی را نپوشانیم یا محل 

خروج اضطراری را مسدود نکنیم. 
ریسک چهارم: 

برخی از قوانین و محدودیت ها مثال در پوش��یدن 
یا اس��تفاده از پوششی خاص در منطقه ای خاص بر 
اس��اس فرهنگ و... وجود دارد که حتما باید به آنها 

توجه داشت. 
ریسک پنجم: 

یک مدیر بازاریابی طرح و مجری کمپین چریکی 
بای��د تمام��ی مس��ئولیت های کارهای خ��ودش را 
بپذیرد. اگر پا در مس��یر بازاریابی با رویکرد چریکی 
می گذاری��د، بای��د ریس��ک های آن را بپذیری��د و 

مسئولیت آنها را قبول کنید. 
ریس��ک  از  ح��دی  ب��ا  همیش��ه  کس��ب وکارها 
روبه رو هس��تند. ای��ن انواع ریسک هاس��ت که یک 
س��رمایه گذاری را جذاب و پولساز می کند. این اصل 
ب��رای بازاریابی چریک��ی هم مص��داق دارد. همین 
ریس��ک و پذی��رش آن اس��ت که موجب می ش��ود 
مخاطبان ش��ما چشم و سر خود را به سوی کمپین 

شما برگردانند و به آن توجه کنند. 
ibazaryabi :منبع

افزایش فروش با روش بازاریابی 
میکرو اینفلوئنسرها

نفوذ باالی میکرو اینفلوئنسرها در میان قشرهای مختلف 
مردم جامعه، باعث می ش��ود تبلیغات آنها تأثیرات روش��ن و 
قابل توجهی در نرخ فروش محصوالت داش��ته باشد. در طول 
یک س��ال گذش��ته،  بازاریابی با میکرو اینفلوئنسرها )میکرو 
اینفلوئنسر مارکتینگ( رواج بیشتری پیداکرده که عمدتا به 
دلیل توانای��ی این افراد در برقراری ارتباط اس��ت. نتیجه دو 
مطالعه جداگانه که توس��ط مؤسس��ات HelloSociety و 
Markerly صورت گرفته، نشان می دهد اینفلوئنسرهایی که 
طرفداران کمتری دارند، نسبت به افرادی که ده ها هزار فالوور 
دارند، نرخ مشارکت بیشتری به وجود می آورند. از طرف دیگر 
همکاری با میکرو اینفلوئنسرها هزینه بسیار کمتری خواهد 
داشت، به همین دلیل برخی از برندها و استارت آپ ها ترجیح 
می دهند با اینفلوئنسرهایی کار کنند که از طرفداران کمتر، 
ولی فعال تری بهره می برند. میکرو اینفلوئنس��رها چه کسانی 
هستند؟ میکرو  اینفلوئنسرها، افرادی هستند که در یک زمینه 
تخصصی، طرفداران زیادی را در شبکه های اجتماعی به خود 
جذب کرده ان��د. به طورکلی تعداد طرفداران و فالوورهای این 
افراد در شبکه های اجتماعی، بین هزارتا 100هزار نفر هستند. 
شین پارکر، مشاور بازاریابی دیجیتال، معتقد است ازآنجایی که 
این افراد دسترس��ی مؤثری به مخاطبان محدود خود دارند، 
می توانن��د پیام کمپین های بازاریاب��ی را با اطمینان از اینکه 
شنیده می ش��ود، به گروه های مختلف مردم برسانند. میکرو  
اینفلوئنسرها داستانی برای مخاطبان خود تعریف می کنند که 
موردپذیرش و استقبال قرار می گیرد و آنها را به خرید تشویق 
می کند. شین پارکر به کسب وکارها توصیه می کند از قدرت 
نفوذ این افراد اس��تفاده کنند و نرخ ف��روش خود را افزایش 
دهند. میکرو اینفلوئنس��رها یک داس��تان شخصی در مورد 
محصوالت و خدمات ش��ما تعریف می کنند. پارکر می گوید 
میکرو اینفلوئنس��رها شبیه مردم عادی هستند، اما در برخی 
موارد دسترسی بیش��تری به س��ایر افراد دارند. درعین حال 
تحقیقات نشان می دهد این افراد، معتبرتر و قابل اطمینان تر 
از قشر متوسط جامعه اند. ازآنجاکه مصرف کنندگان می توانند 
به راحت��ی با آنها رابطه برقرار کنند، نظرات و تجربیات ش��ان 
روی تصمیم گیری ه��ای مردم تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین 
هنگامی که میکرو اینفلوئنس��رها تجربیات ش��ان را در مورد 
ی��ک محص��ول به اش��تراک می گذارن��د، طرفداران ش��ان با 
توجه به این تجربه، محص��ول موردنظر را قضاوت می کنند. 
کمپین های بازاریابی می توانند از این ویژگی اس��تفاده کنند. 
اگر میکرو اینفلوئنسرها داس��تانی منحصربه فرد و مثبت در 
مورد یک محصول یا خدمات خاص نقل کنند، تأثیر بس��یار 
بیش��تری روی فروش آن خواهند گذاشت، تا زمانی که صرفا 
عکس محصول را به اشتراک بگذارند. یک مثال عینی از این 
استراتژی، ناتالی کی است که در معرفی و تبلیغ صابون دست 
Enviroklenz، از زمان��ی تعریف ک��رد که به یک بیماری 
خود ایمنی مبتال ش��ده و چه به��ره ای از این محصول برده 
اس��ت.  میکرو اینفلوئنسرها برای کدها و لینک های تخفیف، 
تبلی��غ می کنند. یکی از اس��تراتژی های عالی ف��روش، ارائه 
پیش��نهاد های تخفیف به یک گروه خ��اص )مخاطب هدف( 
اس��ت. وقتی میکرو اینفلوئنسرها کدها یا لینک های تخفیف 
محصول ش��ما را در پس��ت های خود به اشتراک می گذارند، 
بس��یاری از مخاطبان آنها تشویق می ش��وند این محصوالت 
را امتحان کنند. مؤسس��ه ارتباطات Valassis در تحقیقات 
خود دریافته اس��ت ک��ه ۸۶درصد از مصرف کنن��دگان، اگر 
کوپن تخفیف یک کاالی جدید را در اختیار داش��ته باشند، 
آن را امتحان می کنند. بیش از دوسوم مردم تنها در صورتی 
یک کاال یا محصول جدید را خریداری می کنند که ش��رکت 
تولیدکننده، به آنها تخفیف یا پاداش خاصی پیش��نهاد کند. 
پارکر معتقد است اگر میکرو اینفلوئنسرها هم زمان با تعریف 
کردن تجربه شخصی خود از یک محصول، کد تخفیف آن را 
هم در پس��ت خود به اشتراک بگذارند، بسیاری از مخاطبان 
خود را به صورت جدی تر به خرید محصول ترغیب می کنند. 
در درجه اول، داستان آنها کنجکاوی مردم را در مورد محصول 
تحری��ک می کند و در درجه بعد، کد یا لینک تخفیف تمایل 

آنها را به خرید محصول افزایش می دهد.  
تبلیغ نمونه رایگان محصول

بس��یاری از مردم، با دیده تردی��د به محصوالت برندهای 
جدید و ناآش��نا نگاه می کنند. میکرو اینفلوئنس��رها با ارائه 
نمونه های رایگان محصول می توانند نقش مهمی در رفع این 
تردیدها داشته باشند. هدف اصلی این است که مردم ارزش 
واقعی محصول را درک کنند و به مشتریانی تبدیل شوند که 
حاضرند برای خرید، پول پرداخت کنند. برخی از کمپین های 
بازاریابی، در کنار این اس��تراتژی جوایزی نیز در قالب اعتبار 
فروش��گاه، برای مصرف کنندگان در نظر می گیرند که باعث 
می شود اشتیاق مردم به خرید محصوالت جدید بیشتر شود. 
برند Boomdash با کمک میکرو اینفلوئنسری به نام کیم 

واتسون، نمونه موفقی از این راهکار را نشان داد. 
آن ها را به صداقت تشویق کنید

 ش��ین پارکر برخی از تجربیات حرفه ای خود را یادآوری 
می کند که نمونه رایگان محصوالت را برای تعدادی از میکرو 
اینفلوئنسرها ارسال کرده و از آنها خواسته بود داستان مثبتی 
در مورد این محصوالت تعریف کنند، اما اش��تباه او این بود 
که فرام��وش کرد از اینفلوئنس��رها بخواه��د صداقت را در 
داستان های شان رعایت کنند، درنتیجه اینفلوئنسرها تالش 
می کردند با محتوایی غیرواقع��ی و غیر جذاب، روایتی را به 
اشتراک بگذارند که با شخصیت واقعی آنها همخوانی نداشت. 
برخی از میکرو اینفلوئنس��رها نظی��ر Adri، تنها تبلیغات 
ش��رکت هایی را می پذیرند که شرط و انتظارات خاصی برای 
این پروس��ه مطرح نمی کنند. به این ترتیب آنها می توانند به 
ش��یوه خودش��ان و با ش��ور و اش��تیاق واقعی، در مورد یک 
محصول صحبت کنند. بهترین روش بازاریابی با کمک میکرو 
اینفلوئنسرها همین است که اجازه بدهید روند کار را به شیوه 
hormond :خودشان پیش ببرند.                         منبع
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سمیه سلحشوراردستانی
محقق و مدرس در حوزه بازاریابی و فروش

کارگاه بازاریابی کارگاه فروش



مصائب کسب وکارهای کوچک در 
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زمانی که یک سازمان، در مرحله ای از رشد و توسعه، 
در توس��عه سیس��تم های داخلی مورد نیاز خود موفق 
نباش��د، با مشکل مواجه می شود.  مشکالت موجود در 
یک کسب وکار کوچک، نش��ان دهنده نیاز آن سازمان 
به جابه جایی است. بیایید بر اساس داده های 20 سال 
گذشته، رایج ترین مشکالت سازمانی را بررسی کنیم و 
اندازه و نوع مش��کالتی را که کسب وکارهای مختلف با 
آن مواجه می شوند مورد بحث قرار دهیم. در شماره های 
قبل هشت مشکل متداول اول را مرور کردیم و در ادامه 

به دو مورد دیگر خواهیم پرداخت. 
9- برخی افراد نگران امنیت شغلی خود هستند 
در نتیجه س��ایر موارد، کارمندان نسبت به جایگاه 

خود در شرکت نگران می شوند. 
معموال کارآفرین نسبت به مشکالت سازمان دچار 
استرس می شود و به همین دلیل مدیری »مجرب« 
از خارج اس��تخدام می کند. این عمل ممکن اس��ت 
با اخ��راج یک یا چند مدیر همراه باش��د. کارمندان 
دچار اس��ترس می ش��وند، چون دلیل این تغییرات 
را نمی دانند. وقتی اس��ترس زیاد ش��ود، باعث ایجاد 

مشکالت روحی و کاهش بهره وری خواهد شد. 
کارمندان ممکن اس��ت دچار استرس شوند، چون 
ارزش جایگاه شان در شرکت را نمی دانند. این اتفاق 
زمان��ی رخ می دهد ک��ه نقش ها و وظای��ف به خوبی 
شفاف س��ازی نش��ده اند و اخراج های��ی نی��ز صورت 
گرفته باشد. کارمندان نگران هستند که »فرد بعدی 
باشند«. به منظور محافظت از خود، فعالیت های تان 
را پنه��ان می کنند و »در س��کوت کامل به کار خود 
ادام��ه می دهند«. ای��ن باعث جدای��ی و کاهش کار 

تیمی خواهد شد. 
ممکن است این عمل باعث شود که کل دپارتمان 
دچ��ار ضرر و زیان ش��ود. این می توان��د باعث ایجاد 
اسکیزوفرنی بین کارمندان شود. آنها از خود خواهند 
پرس��ید که »آیا من به دپارتمان وفادار هس��تم یا به 

کل سازمان؟«
 

10- فروش ش�رکت افزایش می یابد، ولی س�ود 
ثابت است 

اگ��ر تمام این موارد وجود داش��ته باش��د، یک 
اتف��اق نهای��ی رخ خواهد داد. در برخی ش��رایط، 
ف��روش افزایش می یابد، ولی س��ود ثابت می ماند 
و در نتیجه فقط بار کاری ش��رکت بیشتر خواهد 
ش��د. در بدترین وضعیت، فروش افزایش و س��ود 
کاهش خواهد داش��ت. همانطور که در فصل های 
بع��دی خواهی��د دید، ش��رکت ها پول از دس��ت 
می دهند، بدون آنکه دلی��ل آن را بدانند. حتی با 
وجود فروش باال، شکس��ت تجاری سنگین خواهد 
بود. ش��رکت های زیادی چنین شرایطی را تجربه 
کرده اند، مثال شرکت اپل، ماکسی کر، وانگ، پیپل 

اکسپرس و آزبورن.
در بس��یاری از شرکت ها، کاهش سود می تواند در 
نتیجه یک فلس��فه رخ دهد که بر فروش تأکید دارد. 
افراد در چنین ش��رکت هایی خواهند گفت که »اگر 
فروش باال باش��د، سود هم باال خواهد بود« یا »سود 
به وجود خواهد آمد«. س��ود در این ش��رکت ها هدف 
نهایی نیس��ت، بلکه چیزی اس��ت که پ��س از تمام 

خرج ها باقی می ماند. 
افراد معموال در ش��رکت های فروش محور معموال 
ع��ادت می کنند با هزینه های ب��اال، کار فروش را به 
سرانجام برسانند. سازمان ممکن است آسیب ببیند 
چون سیس��تم ب��ه کارمندانی که ب��ه اهداف فروش 
دس��ت پیدا می کنند پ��اداش می دهد، نه افرادی که 

به اهداف سوددهی می رسند. 

ارزیابی دردهای اوج گیرنده سازمانی
برخی اعتقاد دارند که راه حل مشکالت رشد، رشد 

نکردن است. 
متأس��فانه، یک ش��رکت باید خیلی زود و پس از 
شروع کار رشد کند، وگرنه نابود خواهد شد. مدیران 
می توانند س��رعت رش��د را کنترل کنن��د، ولی باقی 
ماندن در یک سطح و اندازه کمی غیرواقعی است. 

ای��ن یعنی ما باید طرز مدیریت رش��د و انتقال را 
به خوبی ی��اد بگیریم. مدیران ش��رکت های در حال 
رش��د با هر س��ایز و ان��دازه ای باید ب��ا دردهای اوج 
گیرنده س��ازمانی آشنا ش��وند و راهی برای حل آنها 
پیدا کنند تا ش��رکت بتواند عملک��رد موفق خود را 

ادامه دهد. 
ادامه دارد. . . 
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امروزه برگ��زاری کنفرانس ها 
گوناگ��ون  حوزه ه��ای  در 
کس��ب وکار ام��ری بدیه��ی به 
نظ��ر می رس��د. کنفرانس هایی 
 Microsoft Ignite، نظی��ر 
  Oracle OpenWorld
و همچنی��ن همای��ش س��االنه 
 Salesforce. com وب سایت
 Dreamforce عن��وان  تحت 
محس��وب  آش��نا  نام های��ی 
می شوند. نکته مهم در خصوص 
چنی��ن کنفرانس ه��ای بزرگی، 
اطمین��ان برگزارکننده از وجود 
طی��ف وس��یعی از مخاطب ها و 
حضور قطعی ش��ان در مراس��م 
اس��ت. با این حال در اینجا باید 
تکلی��ف ی��ک نکته بنی��ادی را 
کنفرانس ها  این  کنیم:  روش��ن 
برای چه برگزار می ش��وند؟ در 
پاس��خ به نیت فروش��ندگان از 
برگزاری چنین گردهمایی هایی 
با محوریت مشتریان می توان به 

چند هدف زیر اشاره کرد: 
- آموزش، ترغیب و تش��ویق 
بازاریاب ه��ا، نت ورکر ه��ا و ب��ه 
ب��ه  نس��بت  مش��تریان  وی��ژه 

کسب وکارشان
- ایج��اد ش��هرت از طری��ق 
فرآیند برندس��ازی که خروجی 
مه��م کنفرانس ه��ای عریض و 

طویل محسوب می شود
تجربه  بهترین  فراهم سازی   -
و همچنی��ن پش��تیبانی ب��رای 
مخاط��ب و مش��تریان بالقوه از 
طریق معرف��ی و آموزش نحوه 

استفاده از محصوالت جدید.
اگرچه در ح��ال حاضر نقطه 
مرک��زی بح��ث معط��وف ب��ه 
کنفرانس های حوزه IT اس��ت، 
با این حال نباید کنفرانس ها را 
فقط به این بخش از کسب وکار 
محدود ک��رد. در ه��ر حوزه ای 
که شمار مناس��بی از مشتریان 
وج��ود داش��ته باش��د، ام��کان 
برگ��زاری چنین کنفرانس هایی 
وجود خواهد داش��ت. به عنوان 
ح��وزه  کنفرانس ه��ای  مث��ال 
از  یکی  درمان��ی  مراقبت ه��ای 
پرطرفدارتری��ن گردهمایی های 

ساالنه به حساب می آید. 
با توجه به آنچ��ه تا بدین جا 
گفته ش��د، این پرس��ش مطرح 
می ش��ود که آیا کسب وکار شما 
نی��ز باید نس��بت ب��ه برگزاری 
کنفران��س اق��دام کند؟ پاس��خ 
مثبت اس��ت. دلی��ل اصلی این 
امر خروجی بسیار مثبت و تأثیر 
کنفرانس  برگ��زاری  انکارناپذیر 
به شیوه صحیح در جلب اعتماد 
مخاطب و فرآیند برندسازی تان 

است. 
اگرچه باید نسبت به برگزاری 
اما  داش��ت،  توج��ه  کنفران��س 
اق��دام زودهن��گام ب��رای ای��ن 
گام مه��م نتیجه معکوس��ی به 
همراه می آورد. از س��وی دیگر، 
ش��کیبایی بی��ش از ح��د نی��ز 
از  مخاطب  دلس��ردی  موج��ب 
برندت��ان خواهد ش��د. بنابراین 

در اینجا با یک مس��ئله دش��وار 
و ب��ه عب��ارت بهت��ر پارادوکس 
مواجه هس��تیم. در  ای��ن میان 
زمان بن��دی و شناس��ایی زمان 
مناسب برای برگزاری کنفرانس 
اهمیت باالیی دارد. توجه به این 
نکته ضروری است که برگزاری 
کنفرانس از س��وی رقبا لزوما به 
معنای پی��روی از آنها نیس��ت. 
برهمی��ن اس��اس در ادامه پنج 
نکته مهم در فهم زمان مناسب 
راه اندازی کنفرانس مورد بررسی 
قرار می گیرد. این نکات به منزله 
نش��انه هایی مبنی بر فرا رسیدن 

زمان مناسب تلقی می شوند. 

تقاضای مشتریان
مبن��ی  مش��تریان  تقاض��ای 
بر برگ��زاری ی��ک کنفرانس از 
سوی ش��ما به روش��نی بیانگر 
وجود طرفداران مناس��ب برای 
برندت��ان اس��ت. بنابراین تالش 
ب��رای برگزاری ی��ک کنفرانس 
در چنین شرایطی هیچ ضرری 
هنگ��م  ب��ه  داش��ت.  نخواه��د 
بای��د  کنفران��س  برنامه ری��زی 
به ش��مار طرفداران مان  نسبت 
توجه داشته باشیم. براین اساس 
باید به گونه ای  سالن کنفرانس 
طراحی ش��ود ک��ه ب��ه هنگام 
پر ش��ود. مش��اهده  برگ��زاری 
س��النی نیمه پر پیامی منفی را 
نسبت به ماهیت کسب وکارتان 
به مخاطب منتقل خواهد کرد. 

برنامه ری��زی  منظ��ور  ب��ه 
کنفرانس��ی هرچه بهت��ر توجه 
تجرب��ه خوش��ایند مخاطب  به 
ض��روری اس��ت. براین اس��اس 
راه ان��دازی ی��ک کمپین دعوت 
از مش��تریان از طری��ق ایمی��ل 
گزینه مناسبی به نظر می رسد. 
ب��ه ای��ن ترتیب ه��م راهکاری 
ب��رای دریافت بازخورد مخاطب 
فراهم خواهد ش��د و هم تعداد 
تخمین��ی ش��رکت کنندگان به 
دس��ت می آید. اگر خودتان در 
تخصصی  کنفرانس  برنامه ریزی 
نداری��د، راه��کار منطقی کمک 
اجرای��ی  مدی��ران  از  گرفت��ن 
ش��رکت اس��ت. ای��ن گ��روه از 
مدیران به دلی��ل رابطه نزدیک 
از  بهت��ری  ب��ا مش��تری درک 

انتظارات و واکنش های احتمالی 
آنها خواهند داشت. 

کسب اطالعات بیشتر از 
سوی مشتریان در کنفرانس

شاید محصول شما ویژگی یا 
امکاناتی داشته باشد که مشتری 
نس��بت بدان بی اطالع است. در 
این صورت زمان مناس��ب برای 
نمای��ش توانایی های محصول و 
شایس��تگی برندتان فرا رس��یده 
است. مزیت راه اندازی کنفرانس 
در چنین ش��رایطی سهولت در 
اقناع مخاطب خواهد بود. فرض 
کنید با این تبلیغ از سوی برند 
فولک��س واگ��ن مواجه ش��وید: 
خ��ودروی  مورد  در  »هرآنچ��ه 

جدیدمان نمی دانید«.
این تیتر به ص��ورت خودکار 
خی��ل عظیم��ی از اف��راد را به 
خود جلب می کند. بدون ش��ک 
اس��تفاده از این ش��یوه بس��یار 
راحت ت��ر از تالش ب��رای اقناع 
مخاط��ب ب��ه ص��ورت چهره به 

چهره و انفرادی است. 
هن��گام  ب��ه  بع��دی  گام  در 
ت��الش  کنفران��س  برگ��زاری 
عم��ده ش��ما بای��د در ایج��اد 
ب��رای  لذت بخ��ش  تجرب��ه ای 
شرکت کنندگان باشد. به عبارت 
ساده، مخاطب باید نفع حاصل 
از حض��ور در کنفرانس ت��ان را 
ب��ه صورت مش��هود درک کند. 
حضور کارش��ناس های حرفه ای 
به منظور ارائه مش��اوره و کمک 
به مش��تریان در محل برگزاری 
کنفران��س ای��ده جانبی جذابی 
مخاطب  رضای��ت  جل��ب  برای 
محسوب می شود. به عنوان مثال 
 Personifest کنفران��س  در 
 Personify که از س��وی برند
)فعال در ح��وزه تولید نرم افزار( 
قاب��ل  می ش��ود،تعداد  برگ��زار 
 IT مالحظه ای مش��اور ح��وزه
ب��ه منظ��ور خدمت رس��انی به 
مح��ل  در  ش��رکت کنندگان 

برگزاری حضور دارند. 

هنگامی که خروجی 
کنفرانس از گفت وگوی 

فردی بیشتر است
چی��ز  هی��چ  ش��ک  ب��دون 

نت ورک  و  بازاریاب��ی  جایگزین 
فردمح��ور نمی ش��ود. در ای��ن 
میان هرچقدر عالقه مش��تریان 
بیش��تر  برندت��ان  ب��ه  نس��بت 
باش��د، دلیل محکم ت��ری برای 
کنار ه��م گذاشتن ش��ان وجود 
داش��ت. حتی کس��انی  خواهد 
ک��ه صحبت واضح��ی در مورد 
میزان عالقه شان به برندتان نیز 
برگزاری  در ص��ورت  نمی کنند 
یک کنفرانس و مشاهده حضور 
تع��داد قاب��ل توجه��ی از افراد 
تمایل بس��یار زیادی به حضور 
در کنار آنها پیدا خواهند کرد. 

ی��ک مث��ال مناس��ب در این 
زمین��ه کنفرانس پالس اس��ت. 
این کنفرانس که از س��وی برند 
Gainsight برگ��زار می ش��ود 
ه��دف اصل��ی خ��ود را اینگونه 
تعری��ف کرده اس��ت: »همایش 
مدیریت  در  موفقیت  فوق العاده 
مش��تریان«. ای��ن برن��د که در 
مختل��ف  پلتفرم ه��ای  زمین��ه 
مدیری��ت و بهینه س��ازی روابط 
می��ان ش��رکت ها و مش��تریان 
یادگیری  ام��کان  دارد،  فعالیت 
از طری��ق حض��ور در کنفرانس 
برترین  و مش��اهده س��خنرانی 
کارآفرین��ان را ب��رای کارب��ران 
خود فراه��م می کند. همچنین 
در بخش��ی از ای��ن کنفران��س 
مشتریان  با  ویدئوهای مصاحبه 
در م��ورد تجربه ش��ان از خرید 
برندهای  یا دریاف��ت خدم��ات 

مختلف پخش می شود. 
زمانی ک��ه توان ایج��اد تعادل 
و  بازاریاب��ی  آم��وزش،  می��ان 
تفری��ح را دارید ی��ک کنفرانس 
ب��ه ص��ورت مس��تقیم فرهنگ 
برندتان  و هنجاره��ای ج��اری 
را منعک��س می کن��د، برهمین 
اس��اس گ��ردآوری مجموعه ای 
ح��اوی اطالع��ات ارزش��مند و 
عنص��ر س��رگرمی ب��ه منظ��ور 
جل��ب نظ��ر مخاط��ب ضروری 
خواه��د ب��ود. ب��ه ای��ن ترتیب 
محیط ش��رکت و نحوه تعامل با 
کارمندان تان را به صورت عینی 
در مقابل دیدگان مشتریان قرار 
خواهید داد.  کنفرانس بازاریابی 
ک��ه   National Summit
 Marketo برن��د  س��وی  از 

برگزار می شود، یکی از بهترین 
نمونه ه��ای تلفی��ق س��رگرمی 
و انتق��ال اطالع��ات اس��ت. در 
کنفرانس سال گذشته این برند 
از شخصیت های مشهوری نظیر 
ویل اس��میت و جزی جف برای 
در  مخاط��ب  سرگرمی س��ازی 
تخصصی  گفت وگوه��ای  خالل 

استفاده شد. 
بدون ش��ک همه کنفرانس ها 
نیس��ت.   Marketo مانن��د 
در واق��ع نیازی هم ب��ه این امر 
وجود ندارد. در زمینه سرگرمی 
باید به یاد داش��ت که از ماهیت 
و هوی��ت اصل��ی برندم��ان دور 
نشویم. برهمین اساس تنها باید 
کم��ی فضا را از حالت خش��ک 
و رس��می خارج کنی��م. تقدیر 
از کارمن��دان نمونه و همچنین 
ت��الش برای برق��راری رابطه ای 
صمیمانه با مشتریان نمونه های 
کم خ��رج و منطقی برای تأمین 
محس��وب  مخاط��ب  تفری��ح 
می شود. به یاد داشته باشید در 
چنی��ن کنفرانس هایی انجام هر 
کاری که از یک سو مخاطب را 
سرگرم می سازد و از سوی دیگر 
به هویت برندتان وفادار خواهند 
ماند، مجاز است. به این ترتیب 
خاطره ای تکرارنش��دنی را برای 

مشتریان رقم خواهید زد. 

وقتی فرصت مناسب دارید
تمام جزییات کنفرانس بیانگر 
برگزار کننده  برن��د  خصوصیات 
تنها  اس��اس  برهمی��ن  اس��ت. 
زمانی باید نس��بت به برگزاری 
چنین همایش هایی اقدام کنیم 
که بودجه و برنامه مناسب را در 
اختیار داش��ته باش��یم. پذیرش 
م��واردی  چنی��ن  در  ریس��ک 
هزینه ه��ای جبران ناپذی��ری را 
برای کس��ب وکارتان ب��ه همراه 

خواهد داشت. 
ش��روع فرآین��د برنامه ری��زی 
کنفرانس تنه��ا زمانی که بودجه 
و مناب��ع مناس��ب در دس��ترس 
است، منطقی می نماید. از سوی 
دیگر، نباید در مرحله برنامه ریزی 
عجله کرد. به طور معمول چنین 
فرآیندهایی حدود دو ماه به طول 
خواهد انجامید. باید توجه داشت 
که برگزاری یک کنفرانس س��ه 
یا چهار روزه ش��یرازه عملکرد و 
دسترنج یک س��ال برندتان را به 
نمایش خواهد گذاشت، بنابراین 
ریسک بر سر این موضوع به هیچ 

وجه توجیه پذیر نیست. 
فرآین��د  آنک��ه  از  پ��س 
برنامه ری��زی ب��ه پایان رس��ید، 
باید فکری به ح��ال هماهنگی 
درون��ی و اطمین��ان نهای��ی از 
برگ��زاری بهین��ه مراس��م کرد. 
ش��ام  ص��رف  اس��اس  برای��ن 
مش��ترک با کارمندان و اعضای 
نزدی��ک  مقط��ع  در  ش��رکت 
مراس��م فرصت  برگ��زاری  ب��ه 
برای هماهنگی های  را  مناسبی 
نهای��ی میان بخش های مختلف 
فراه��م می کند. ب��ه این ترتیب 
با آمادگ��ی کامل به اس��تقبال 

مشتریان خواهیم رفت. 
entrepreneur :منبع

5 نکته مهم برای پاسخ به یک پرسش 

چه زمانی باید کنفرانس کسب وکارمان را راه اندازی کنیم؟ 
کلید

5 چالش پیش روی شرکای 
کسب وکار

و تنش ه��ای  ب��ر چالش ه��ا  غلب��ه  ب��رای  اگ��ر 
کسب وکارتان به دنبال ش��ریک تجاری هستید، باید 
بدانید همکاری با ش��ریک تج��اری می تواند چندان 
ساده نباش��د. بهتر اس��ت قبل از راه اندازی شرکت، 
تجربه کار با شریک کسب وکارتان را داشته باشید. 

در اینج��ا بعض��ی از مهم تری��ن چالش هایی را که 
کارآفرینان باید در روابط کاری شان با شریک تجاری 

به آن توجه کنند بیان می کنیم. 
1- سبک های مختلف مدیریت 

سبک های مختلف مدیریتی نوعی چالش محسوب 
می شوند، اما قرار نیست شرکای تجاری آن را به منزله 
مشکلی حل نشدنی تلقی کنند. بعضی از مشارکت ها با 
س��بک والدینی پیش می روند. به وظیفه گرایی، حفظ 
فاصل��ه و قصد انج��ام کارها داللت دارند. س��بک های 
مدیریتی در بهتری��ن حالت قوانینی را ایجاد می کنند 
که عالوه بر حفظ و ثبات کس��ب وکار، می تواند موجب 
خوش��حالی و رضایت کارکنان شود.  متأسفانه، گاهی 
اوقات نوعی اختالل به وجود می آید. برای مثال ممکن 
اس��ت مدیرعامل از داشتن ش��ریک تجاری خودداری 
کند، درعین حال احس��اس نیاز به حضور مدیر اجرایی 
وجود داشته باشد. شرکای تجاری ممکن است نتوانند 
به یکدیگر یا کارکنان بگویند چه کاری باید انجام دهند 
و چه کسانی نباید به کسب وکار بپیوندند. برای برطرف 
شدن اینگونه مسائل و برقراری توازن نیاز به صرف زمان 

و انرژی است. 
2- مشکالت مالی و رعایت انصاف

چالش دیگری که در مش��ارکت های بس��یاری با آن 
مواجه می ش��ویم، مسائل مالی است. باید بدانید در هر 
تیمی همه چیز 50/50 تقسیم نمی شود. اینکه چگونه 
حقوق صاحبان سهام تقس��یم می شود؟ سهم شریک 
دوم چقدر ارزش دارد؟ آیا دس��تورالعمل ها کامال برای 
هر دو طرف روشن است؟ سؤاالتی است که باید پاسخ 
روش��نی برای آنها وجود داشته باشد. اینگونه تنش ها 

نباید برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند. 

3- تنظیم مرزهای دوستی 
 زمانی که بهترین دوس��تان، ش��رکای تجاری هم 
می ش��وند، احتماال موقعیت های غیرمنتظره  بسیاری 
را تجربه می کنند که روابط حرفه ای و شخصی ش��ان 
را تح��ت تأثی��ر ق��رار می ده��د و گاه��ی ب��ه خطر 
می اندازد. البته دوس��تان صمیم��ی می توانند درک 
کنن��د که طرف مقابل واقعا چ��ه می خواهد، چگونه 
بای��د انگیزه اش را تقویت کنند، نقاط قوت و ضعفش 
چیست و اینکه چگونه هر دو طرف با وجود تفاوت ها 

به دیدگاه مشترکی برسند. 
4- درجه تعهدات نسبت به کسب وکار 

الزم اس��ت هدف هرکدام از ش��رکا از پیوستن به 
کس��ب وکار، کامال روش��ن باش��د. ممکن است یکی 
از ش��رکا فق��ط برای کس��ب تجربه به ش��ما ملحق 
ش��ده باش��د و مایل به صرف زمان و فداکاری برای 
کسب وکار نباشد. شاید بخواهد با شما شراکت کند، 
ول��ی کار روزانه خودش را نگه دارد، پول کمتری در 
کسب وکارتان سرمایه گذاری  کند یا واقعا مهارت های 
الزم را برای کاری که به  آنها محول می شود، نداشته 
باشد. اگر شریک تجاری تان تعهد چندانی نسبت به 
کس��ب وکار نداشته باش��د، این باعث می شود که در 
مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار کند حرکت کنید. 
ش��ریکی که در ماه اول هیجان زده می ش��ود ممکن 

است از ماه هفتم چنین حسی را نداشته باشد. 
5- تنوع در مهارت ها و نقش ها 

کارآفرینان به دنبال ش��رکایی هس��تند که حداقل 
مهارت های خودش��ان را قبل از ش��روع کس��ب وکار 
محک زده باشند، اما اغلب این اتفاق نمی افتد. عالوه 
بر این، آنها کس��ی را می خواهند که کار روزانه خود 
را ترک و تا مدتی با پس انداز خود زندگی کند. البته 
تعداد کم��ی از متخصصان مایل ب��ه پذیرش چنین 
ریسکی هستند. برای انتخاب شریک تجاری، توانایی 
انجام کار س��خت برای ساعت های طوالنی، تمایل و 
اش��تیاق به یادگیری مهارت های جدید و س��روکار 

داشتن با ایده ها موارد بسیار مهمی است. 
حرف آخر اینکه انتخاب شریک مناسب کسب وکار 
و برق��راری ارتباط��ی مؤثر ب��ا او به ان��دازه انتخاب 
همس��ر مناس��ب برای ازدواج اهمیت دارد. با درک 
چالش هایی که در این مطلب به آنها اش��اره کردیم، 
می توانید آمادگی بیش��تری برای انتخاب ش��ریکی 

مناسب در کسب وکارتان داشته باشید. 
modirinfo :منبع
www. entrepreneur. com برگرفته از سایت

به قلم اسکات آلن
کارآفرین و مشاور کسب وکار

مترجم: نیما جوادی

به قلم دان مال
کارآفرین و مدیر اجرایی
ترجمه: علی آل علی  

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

دریچه



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
17 بهمن 1396

شماره 997



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی سه شنبه14
17 بهمن 1396

شماره 997



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
سه شنبه
17 بهمن 1396

شماره 997

اخبار

تبریز - ماهان فالح- جلس��ه مجمع عمومی صاحبان س��هام 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی به ریاست معاونت 
برنام��ه ریزی و ام��ور اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب 
کشور با موضوع بودجه س��ال 1397 شرکت و همچنین صورتهای 
مالی طرحهای تملک دارایی های س��رمایه ای سال 95 به تصویب 
اعضا رس��ید . به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دراین جلسه خشایی 
بعنوان نماینده ریاست مجمع و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور به همراه هیئت همراه، ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و اعضای هیئت مدیره شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان ش��رقي، نمایندگان وزارت نیرو و همچنین 
نماینده ای از س��هام شهرداری حضور داشتند .در ابتداي این جلسه 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی ضمن تشکر و قدردانی 

از حضور خشایی و سایر اعضای مجمع و صاحبان سهام، گزارشی از 
عملکرد و فعالیت های هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در سال جاری و برنامه های سال 97 را قرائت کرد. همچنین 
حسابرس مستقل و بازرس سازمان حسابرسی گزارش صورت های 
مالی طرح های تملک دارایی سال 1395 را ارائه و در نهایت بودجه 

س��ال 97 و صورت های مالی طرح های تملک دارایی س��ال 95 به 
تصویب اعضای مجمع رسید .در پایان جلسه مجمع عمومی خشایی 
از مدیریت و همچنین صاحبان س��هام شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به خاطر تالشهای بعمل آمده در خصوص عملکرد 

مطلوب شرکت تشکر و قدردانی کرد. 

اصفهان - قاسم اسد- س��ومین نمایشگاه تخصصی خودروها 
و موتورسیکلت های کالس��یک و خودروهای آفرود در اصفهان آغاز 
ش��د تا شاهد بزرگترین گردهمایی کالسیک بازان و آفرودسواران در 
کشور باشیم.  به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، این نمایشگاه از دهم بهمن ماه آغاز شده و تا چهاردهم 
بهمن م��اه ادامه خواهد داش��ت و از س��اعت 15 تا 22 ب��رای بازدید 
عالقمندان فعالیت خواهد کرد.  نشست خبری افتتاح این نمایشگاه با 
حضور علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان، 
احم��د بازوبندی رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورس��واری اس��تان 
اصفهان، علی سمندریان مسئول کمیته کالسیک و سیامک صارمی 
مسئول کمیته آفرود این هیئت در پاویون محل نمایشگاه بین المللی 
اصفه��ان برگزار ش��د. معاون حمل ونقل ش��هرداری اصفهان در این 
نشست خبری گفت: نمایشگاه خودروهای کالسیک زمینه ای برای 
تفریحات و ارائه خالقیت جوانان به ش��مار می رود که امیدواریم این 
فضاها گسترش یابند. علیرضا صلواتی با اعالم خبری مبنی بر برگزاری 
نخستین نمایشگاه پاک روها در بهار سال آینده در اصفهان، افزود: در 
این نمایش��گاه انواع پاک روها همچون دوچرخه برقی، موتورسیکلت 

برق��ی و انواع خودروهای برقی به نمای��ش در می آیند که هم بحث 
فروش و هم بحث فرهنگ سازی را در این نمایشگاه دنبال می کنیم. 
وی اظهار داش��ت: اتفاق دیگری که امس��ال صورت خواهد گرفت، 
اجرای طرح »بفرمایید موتور برقی« است که در چند روز آینده کلید 
خواهد خورد و همچون طرح »بفرمایید دوچرخه« تسهیالتی را برای 
خرید موتورهای برقی به مردم ارائه خواهیم کرد که با همکاری 10 

توزیع کننده بزرگ انجام می شود.

اصفهان شهر کالسیک بازان است
مس��ئول کمیته خودروه��ای کالس��یک هیئت موتورس��واری و 
اتومبیل رانی اس��تان اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: اصفهان 
دومین استان بعد از تهران در بحث مجموعه داران خودروهای کالسیک 
است. علی سمندریان با بیان اینکه در نخستین نمایشگاه تنها خودروهای 
کالسیک به نمایش درآمدند، گفت: در این سری از نمایشگاه هم خودرو 
و موتورسیکلت های کالسیک به عالوه خودروهای آفرود حضور دارند. 
وی اظهار داشت: همیشه استقبال خوبی از این نمایشگاه انجام شده و 
امیدواریم امسال نیز استقبال خوبی را شاهد باشیم. چراکه خانواده ها 
به این خودروها عالقه دارند و برایشان جذاب است. سمندریان با بیان 
اینکه خودروهای این نمایشگاه به سه دسته آنتیک، کالسیک و دارای 
ارزش معنوی تقسیم می شوند، افزود: خودروهای آنتیک یعنی با قدمت 
باالی پنجاه سال و خودروهای کالسیک با سن باالی 25 سال هستند. 
همچنین خودروهای دارای ارزش معنوی یعنی خودروهایی که مربوط 
به شخص یا خاندان خاصی هستند. مانند خودرو پسر ظل السطان که 
در این نمایشگاه وجود دارد. وی ادامه داد: در این نمایشگاه همچنین 

خودروهایی وجود دارند که در ایران انگشت شمارند.

زنجان- خبرنگار فرصت امروز-  همزمان با س��الگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران  ، 371پروژه شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان درحوزه هاي تامین برق بخش هاي زیرساختي صنعتي 
، کشاورزي ، مراکز آموزشي و اداري ، بهداشتي و درماني و نیز اصالح 
وبهینه س��ازي شبکه هاي توزیع برق سراسراس��تان به بهره برداری 
میرسد. مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنج��ان با اعالم این خبر اف��زود : این پروژه ها با اعتباري بالغ بر 152 
میلیارد ریال همزمان با یام اهلل دهه فجر در سطح استان افتتاح خواهد 
شد . وی افزود: از این تعداد 138 پروژه مربوط به شهرستان زنجان با 
صرف اعتباري بیش از 64میلیاردریال ، 32 پروژه مربوط به شهرستان 
ابهر با اعتبار ي بیش از11 میلیارد ریال ،  68 پروژه شهرستان خدابنده 
با صرف اعتباري بالغ بر24میلیارد ریال ،  30 پروژه شهرستان خرمدره 
با اعتباري بالغ بر14 میلیارد ریال ، 44پروژه مربوط به شهرستان ماه 
نشان با اعتباري بالغ بر 15میلیارد ریال ، 26پروژه مربوط به شهرستان 

طارم با صرف اعتباري بیش از 10میلیارد ریال ، 14 پروژه مربوط به 
شهرس��تان ایجرود با اعتباري بالغ بر 5 میلیارد و 634میلیون ریال و 
19 پروژه  مربوط به  شهرستان سلطانیه با اختصاص اعتباري  بیش از 
6 میلیارد و 269میلیون ریال است که ایام دهه مبارک فجر با حضور 
مسئولین ارشد استاني افتتاح خواهد شد. این مقام مسئول بابیان این 
که این شرکت توانسته است گام هاي موثر و بلندي در راستاي پیشبرد 

اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و برنامه هاي وزارت نیرو 
و ش��رکت مادرتخصصي توانیر بردارد افزود: در بخش هاي مختلف از 
جمله کاهش تلفات انرژي و هوشمندسازي شبکه هاي توزیع برق که 
یکي از پروژه هاي مهم وزارت نیرو در تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي ، 
تولید واشتغال است ، جزو شرکت هاي پیشرو هستیم. وي به وضعیت 
شاخص هاي آماري شرکت اشاره کرد وگفت: هم اکنون شرکت توزیع 
برق زنجان با 546 مگاوات پیک بار  و بیش از 420هزار مش��ترک و 
تعداد 9269 دستگاه پست هوائي و زمیني با قدرتي معادل 1448مگا 
ولت آمپر  نزدیک به 14 هزار کیلومتر شبکه توزیع برق فشار ضعیف 
وفش��ار متوسط؛ بطور ش��بانه روز به مردم استان خدمت رساني مي 
کند. وي افزود: ما مفتخریم که در سال گذشته جشن برقدار کردن 
تمامي روستاهاي باالي 10خانوار را برگزار کردیم و با تالش پرسنل 
خدوم این شرکت صددرصد روستاهاي استان از نعمت برق برخوردار 

هستند. 

بودجه سال 1397 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب 
مجمع عمومی صاحبان سهام رسید

فرصت دیدار از یک نمایشگاه منحصر به فرد تا 14 بهمن وجود دارد

آغاز نمایشگاه کالسیک بازان و آفرودسواران در اصفهان

افتتاح 371پروژه شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان ایام دهه مبارک فجر

تبریز - ماهان فالح- در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 20 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی از طریق تاسیس��ات و خطوط لوله منطقه 8 
عملیات انتقال گاز ایران منتقل ش��ده اس��ت. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل ازروابط عمومی منطقه  8 عملیات انتقال گاز، یداله 
بایبوردی، مدیر منطقه 8 با اعالم این خبر گفت: مقدار گاز انتقالی از 
این منطقه جهت مصارف خانگی، نیروگاهها، صنایع و صادرات در 9 
ماهه سال جاری، افزون بر 20 میلیارد مترمکعب بوده که این آمار در 
مجموع افزایش 14 درصدی میزان گاز انتقالی، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از نشان می دهد. بایبوردی افزود: در سال جاری از مجموع 
گاز انتقالی در بازه زمانی یادش��ده، بالغ بر 12 میلیارد مترمکعب گاز 

به شرکت های گاز استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، گیالن، 
زنجان و کردستان جهت مصارف خانگی، صنایع و نیروگاهها تحویل 

و افزون بر 8 میلیارد مترمکعب به پایانه های مرزی صادرات منتقل 
شده است. وی با اشاره به شرایط جوی و تغییرات آب و هوایی اظهار 
داشت: گاز انتقالی در آذرماه سال جاری نیز 2 میلیارد و 874 میلیون 
و 158 هزار مترمکعب بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل، قریب به 4 میلیون مترمکعب افزایش داشته است. مدیر 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز تصریح کرد: علیرغم اش��تراک پذیری 
جدید در بخش خانگی و صنایع و توس��عه گاز رسانی، خوشبختانه 
با ایجاد تمهیدات مناس��ب در بخش تولید و انتقال و همچنین ارائه 
خدمات مطلوب، هیچگونه کمبود یا افت فشار در مناطق سردسیر و 

سرشاخه های مصرف مالحظه نشده است.

س�اری - دهقان - مجتمع آبرسانی روستایی شهدای زاغمرز 
بهش��هر با اعتباری بالغ ب��ر 34962 میلیون ری��ال در اولین روز 
دهه مبارک فجر افتتاح و بهره برداری از آن آغاز ش��د. به گزارش 
خبرن��گار م��ا در مازندران و ب��ه نقل از رواب��ط عمومی و آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی مازندران؛آیین افتتاح 
مجتمع آبرسانی روستایی شهدای زاغمرز با حضور دکتر علیمحمد 
شاعری نماینده مردم ش��رق مازندران در مجلس،مهندس مجید 
عبدالهی مدیر عامل شرکت آبفار استان،مهندس حمید محمدزاده 
معاون مهندسی و توسعه شرکت،هادی خنجری فرماندار بهشهر 
و جمعی از مس��ووالن و مردم منطقه برگزار ش��د. در این مراسم 
دکتر شاعری ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، خدمت جهادی 

و کار شبانه روزی در راستای محرومیت زدایی در مسیر آرمانهای 
امام راحل و اثبات نظام مقدس جمهوری اس��المی به عنوان یک 
نظام کارآمد، .عدالت خواه و س��رآمد نظامه��ای دیگر را خدمتی 

شایسته عنوان کرد و افزود:در دهه مبارک فجر 70 پروژه عمرانی 
با صرف اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان در س��ه شهرس��تان 
نکاء،بهش��هر و گلوگاه افتتاح خواهد ش��د و اولین پروژه، آبرسانی 
روس��تایی ش��هدای زاغمرز با بهره مندی بی��ش از 1700 خانوار 
روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم است که با همت مسووالن 
ش��رکت آبفار استان آماده بهره برداری ش��د. وی ضمن قدردانی 
از مهندس عبدالهی و معاونین ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
مازندران،عملکرد وی را بس��یار مثبت و رضایت بخش عنوان کرد 
و افزود: خوش��بختانه مهندس عبدالهی اقدامات موثری برای رفع 
محرومیت و آبرس��انی در سطح روستاهای اس��تان انجام داد که 

رضایت کامل نماینده های استان را در پی داشت.

در مقایسه با سال قبل

مصرف گاز شمالغرب کشور از مرز 20 میلیارد مترمکعب گذشت

در اولین روز دهه مبارک فجر:

مجتمع آبرسانی روستایی»شهدای زاغمرز« بهشهر به بهره برداری رسید

اهواز - ش�بنم قجاوند - به مناسبت گرامیداشت ایام دهه 
فجر، همایش کوهپیمایی بانوان ش��اغل و خانواده پرس��نل به 
ارتفاعات سردشت درفول و پیاده روی بانوان شاغل و بازنشسته 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در ج��اده کمربندی گیت 
بوستان برگزار شد. به مناس��بت گرامیداشت ایام دهه فجر 70 
نفر از بانوان ش��اغل و خانه دار به همراه فرزندان دختر با هدف 
فراهم نمودن فضای مفرح در استفاده از طبیعت و ارتقای روحیه 
و انگیزه بیش��تر، جهت حضوری موثرتر در محیط کار و زندگی 
به ارتفاعات سردش��ت در شهرس��تان دزفول صعودکردند. قابل 

ذکر است این برنامه کوهپیمایی به سرپرستی مرید طهماسبی 
و محس��ن جعفری و به هم��ت اداره ورزش معاونت مالی و امور 
پشتیبانی، همکاری امور ترابری این معاونت و مدیریت حراست 
و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار گردید. 
همچنین به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه فجر با همکاری 
ملوک الس��ادات احمدی از اداره ورزش، پیاده روی بانوان شاغل 
و بازنشسته شرکت در جاده کمربندی گیت بوستان برگزار و در 
پایان به قید قرعه به 14 نفر از بانوان شرکت کننده از طرف اداره 

ورزش هدایایی اعطا شد. 

همایش کوهپیمایی و پیاده روی بانوان به مناسبت دهه فجر 

گفتگوی بی واسطه مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با شهروندان 
مشهد - صابر ابراهیم بای - همزمان با ایام اهلل دهه فجرامسال، مدیرعامل و جمعی 
از روس��ای ستادی شرکت گاز خراس��ان رضوی با حضور در امور مشترکین ادارات گاز 
مشهد پاسخگوی سواالت شهروندان خواهند بود. سید احمد علوی ضمن گرامیداشت 
سی و نهمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: همزمان با این ایام باشکوه 
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت گاز خراسان رضوی با حضور در ادارات گاز 
مناطق سه، چهار و پنج مشهد پاسخگویی مستقیم سواالت شهروندان در حوزه های 
مختلف گاز طبیعی خواهند بود. رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده  در اولین برنامه صبح روز 
دوشنبه 16 بهمن از ساعت 8 الی 11 ظهر، مدیرعامل شرکت گاز استان در اداره گاز منطقه چهار مشهد واقع در تقاطع بلوار هفت 
تیر و پیروزی میزبان شهروندان بود. وی ادامه داد: این برنامه به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در ادارات گاز منطقه 3 
واقع در میدان مادر قاسم آباد و منطقه پنج واقع در خیابان خواجه ربیع ابتدای بلوار بهمن مشهد ادامه خواهد یافت.  علوی با اشاره 
به وجود بیش از یک میلیون و 74 هزار مشترک گاز طبیعی در مشهد گفت: هدف از اجرای این طرح تحقق نهضت پاسخگویی 
و ارتباط بی واسطه مدیران با مردم در راستای حقوق شهروندی دولت است. الزم به ذکر است؛ شهروندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیش��تر با شماره تماس 37074 مرکز پاسخگویی شرکت گاز خراسان رضوی و یا سامانه پیامکی این شرکت به شماره 

100037074 تماس حاصل فرمایند.

 سخنرانی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
در نماز جمعه شهرهشتبندی میناب

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان به همراه رییس منابع آب شهرس��تان میناب و کارشناس��ان این 
شرکت به منظورآگاه سازی و اطالع رسانی فرهنگ مصرف بهینه آب به آحاد مردم در 
محل برگزاری نماز جمعه ش��هر هشتبندی حضور یافتند.    به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، مهندس عیدانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر 
هشتبندی در س��خنانی به وضعیت کنونی آب کشور و استان اشاره نمود.  وی ضمن 
تشریح برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی گفت : با توجه به خشکسالی های دراز مدت و همچنین وضعیت 
بارندگی بخصوص بارش ها در سال جاری در حال حاضر با وضعیت بحرانی منابع آب مواجه هستیم که می طلبد مردم ما را در گذر 
از این بحران همراهی و مساعدت نمایند. معاون حفاظت شرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد : به دلیل بحران شدید آب برنامه 
های مختلفی در سطح ملی و بین المللی تدوین شده ولی از سالهای گذشته تا کنون چرا موضوع کم و بی آبی رفع نشده است و الزمه 
به ثمر نشستن این برنامه ها ترویج درست فرهنگ استفاده بهینه از آب برای اقشار مختلف به ویژه کشاورزان و بهره برداران است. وی 
افزود  : کاهش نزوالت آسمانی بر کمبود آب های زیرزمینی و خالی شدن سفره های آب زیر زمینی افزوده که با این اوضاع باید فقط 
فرهنگ سازی و صرفه جویی کنیم و اینکه خود مردم بخصوص کشاورزان باید به این آگاهی برسند که چاه غیر مجاز حفر نگردد و 
اضافه برداشت از چاه های مجاز نداشته باشند . جمشید عیدانی با اشاره به هدر رفت باالی آب در بخش کشاورزی ، اظهار داشت :  

تغییر الگوی کشت و جایگزینی روش های نوین آبیاری در سطح استان و شهرستان الزم و ضروی است.

جلسه کمیته هماهنگی و مدیریت بحران در شرکت نفت منطقه گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در پی برودت دمای هوا در استان گلستان و احتمال افت فشار گاز جلسه کمیته مدیریت 
بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد .به گزارش روابط عمومی در 
این جلسه سرپرست منطقه ضمن قدردانی از تالش شبانه روزی کلیه همکاران جهت سوخترسانی و خدمترسانی مطلوب به مصرف 
کنندگان عزیز گفت : تدابیر الزم برای تامین انواع فرآورده های نفتی جهت استفاده مصارف خانگی ، تولیدی، صنعتی، خدماتی و 
کشاورزی اتخاذ شده است .حبیبی با بیان اینکه شرکت نفت گلستان 30 هزار مشترک نفت سفید دارد گفت :در صورت احتمال 
افت فشار گاز و نیاز سایر خانوارها به نفت سفید آمادگی تامین این فرآورده را داریم . ایشان ادامه داد، با برنامه ریزی های انجام شده 
ذخیره سوخت در انبارهای گرگان و گنبد کاوس بسیار عالی است و سوخترسانی شرایط مطلوبی دارد و ما برای ارائه خدمات مناسب 
به مصرف کنندگان هیچ مشکلی نداریم .سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان افزود: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 75 میلیون لیتر سوخت جایگزین )نفتگاز( تحویل نیروگاه برق علی آباد شده تا در صورت قطع احتمالی گاز ، اختاللی در 
فعالیت نیروگاه بوجود نیاید .گفتنی است در این جلسه عالوه بر سرپرست منطقه، معاونین و روسای واحدها، روسای نواحی نیز بصورت 

ویدیو کنفرانسی حضور داشتند .

درجلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان
 اجرای فعالیت های فرهنگی ماندگار در دستور کار قرار گرفت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دغدغه اجرای فعالیتهای فرهنگی در کنار اقدامات فنی در مخابرات منطقه گلستان وجود 
دارد.مهندس غالمعلی شهمرادی که درجلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان سخن میگفت ضمن اعالم این مطلب افزود: 
همانطور که در مسائل فنی باید انجام وظیفه نماییم ، اجرای امورات فرهنگی نیز باید بصورت پویا  انجام گیرد.وی گفت به عنوان یک 
سازمان بزرگ وظایف اجتماعی ما موجب می شود که در راستای اجرای برنامه های فرهنگی تالش نماییم که بستر آن در شرکت 
ایجاد شده و فضای فرهنگی فرصتی را ایجاد کرده که مشارکت تمامی کارکنان بصورت داوطلبانه را موجب شده است .مدیر مخابرات 
منطقه گلستان  ماندگاری فعالیتهای فرهنگی را اولویت دانسته و افزود: تاثیر اقدامات ماندگار ممکن است در کوتاه مدت مشاهده نشود 
ولی یقینا زیرساختهای ایجاد شده موجب ارتقاء سطح فرهنگی شرکت و تاثیرگذاری آن در طوالنی مدت می شود که از آن جمله 
اجرای مراسم قرائت زیارت عاشورا بصورت هفتگی و یادواره شهدای مخابرات که چندین سال است که بصورت مستمر اجرا می شود  
است.مهندس غالمعلی شهمرادی اجرای هر چه باشکوه تر مراسمات مذهبی ملی و نماز جماعت  را خواستار شد و تنوع ، تاثیرگذاری 
باال  و اجرای بدور از ظاهرس��ازی را در اجرای برنامه ها مورد تاکید قرارداد.وی اردوهای زیارتی و تفریحی را عامل ایجاد همدلی و 

صمیمیت بین کارکنان دانست و از نمونه های آن ،  اعزام کارکنان اهل تسنن به مشهد مقدس را نام برد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد
مطالبات 6 ماه اول امسال پرستاران لرستان پرداخت می شود 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: 
تا پایان امسال مطالبات معوق 6 ماه اول پرستاران این استان پرداخت می شود.دکتر کوروش ساکی در 
مراسم بزرگداشت روز پرستار بیان کرد: تاکنون تالش زیادی برای پرداخت مطالبات پرستاران انجام 
شده و در همین راستا در روزهای آینده مطالبات پرستاران تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت خواهد 
ش��د.  وی نظام س��المت را مرهون تالش و کوشش های بی وقفه پرستاران و کادر درمانی دانست و 
گفت: پرستاران باید قدردان زحمات خود باشند چرا که زحمات این قشر با هیچ معیار و میزانی قابل 
تقدیر نیست.  وی در ادامه با اشاره به اینکه با پیگیری و هماهنگی با وزیر بهداشت تا پایان امسال مطالبات 6 ماه اول برای پرستاران 
پرداخت خواهند شد، افزود: باید برای یک ماه حدود 150 میلیارد ریال مطالبات پرداخت کنیم که این اقدام بسیار دشوار است.  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: انجام نشدن تعهدات بیمه ها عامل اصلی کسری بودجه و تعویق پرداخت مطالبات مجموعه 
بهداشت و درمان است.  ساکی افزود: با بررسی های دولت اعتبارات ویژه ای برای بیمه ها در بودجه سال آینده تخصیص داده شده که 
عمده مشکالت را در سال آینده جبران خواهد کرد.  وی یکی از عمده خدمات دولت تدبیر و امید را طرح تحول سالمت دانست و 
اظهار داشت: در اردیبهشت سال 93 طرح تحول سالمت به صورت رسمی آغاز شد که در این میان مسائل و مشکالت زیادی مواجه 
شده ایم.  وی اضافه کرد: در راستای اجرای طرح تحول سالمت و در سالهای اخیر توانسته ایم بسیاری از مشکالت پیش رو را رفع 
کنیم و در سال آینده نیز می توانیم با تدبیر و هماهنگی بین بخشی دولت و مجلس بسیاری از مسائل موجود را رفع کرده و در راستای 
خدمات رسانی بیشتر به اقشار مختلف مردم و همچنین رفاه حال پرسنل فعال در بهداشت و درمان گام برداشت.  رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان افزود: طرح تحول سالمت محسنات بسیار زیادی داشت و مانند دیگر طرح ها نیازمند بازنگری است و وزارت 
بهداشت و درمان مسائلی را بازنگری خواهد کرد. ساکی اظهار کرد: تالش فراوانی از طرف وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است 

تا خدشه ای به عرصه کار خدمات با ارزش وارد نشود. 

ناکامی زمین خوران از تصرف اراضی موقوفه استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: باهمکاری وهوشیاری پرسنل خدوم 
کالنتری 14 تنگک واداره اوقاف شهرستان بوشهر از تصرف اراضی موقوفه 
توسط زمین خواران جلوگیری بعمل آمد .  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف وامورخیریه اس��تان بوشهر ، حجت االسالم والمسلمین زارعی 
با اعالم این خبرافزود : دوشنبه شب تعدادی افراد ناشناس اقدام به دیوار 
کشی قس��متی از اراضی موقوفه عالی بریمی واقع در کوی تنگک نموده 
که با هوش��یاری وپیگیری فرمانده محترم کالنتری 14 تنگک افراد متواری گردیده وش��بانه به اوقاف شهرستان 
گزارش نمودند . رئیس اوقاف شهرس��تان بوش��هر گفت : همچنین روز گذش��ته با همکاری و همت سرگرد تنگ 
ارمی فرمانده محترم کالنتری 14تنگ وپرس��نل زحمتکش ، اقدام به تخریب دیوار احداثی توسط زمین خواران 

ورفع تصرف گردید .



 بستر پیام رسانی آنالین
برای کسب و کارها

نام استارت آپ: ریتین
retain. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موض�وع: گفت وگو و چت آنالین و گ��ردآوری رفتار 
مشتریان

توضیح بیشتر: 
ریتین یک بس��تر پیام رسانی آنالین برای کسب وکار ها 
اس��ت که امکان پاسخگویی به مش��تریان را در مقیاس 
ب��اال فراه��م می س��ازد. ریتین ب��ا گ��ردآوری اطالعات 
بازدیدکنن��دگان و مش��تریان و ام��کان تعریف پیام های 
خ��ودکار ی��ک ارتب��اط شخصی س��ازی ش��ده را ب��رای 

کسب وکارها به ارمغان می آورد.

اگرچ��ه بعض��ی کارآفرینان حس شش��م خوبی در 
تش��خیص فرصت ه��ای کارآفرینان��ه دارن��د، اما کم 
نیس��تند افرادی که شناسایی فرصت های کارآفرینانه 
برای ش��ان آس��ان نبوده و چالش برانگیز است. در این 
مطلب می خواهیم به روش هایی آسان و کارآمد برای 

شناسایی فرصت های کارآفرینانه اشاره کنیم. 
چگونه می توان فرصت های کارآفرینانه را 

شناسایی کرد؟ 
مشاهده 

این روش مورد عالقه بس��یاری از کارآفرینان است. 
در این روش کارآفرین می تواند مس��تقیماً به بررسی 
محی��ط پیرامونش بپردازد و فرصت های متناس��ب با 
کس��ب وکارش را شناسایی کند. کارآفرین با مشاهده 
مش��تریان و س��بک زندگی آن��ان، درمی یابد که چه 
عناصری برای مش��تری ارزش تلقی می شود و سلیقه 

آنان کدام است. 
تصور کنید محصولی را روانه بازار کردید، روزها در 
فروش��گاه به صورت فردی ناشناس به بررسی واکنش 

مش��تریان در هنگام خری��د می پردازید. جمالتی که 
هنگام خرید بین مشتریان ردوبدل می شود، می تواند 

کلیدی برای توسعه محصول تان در آینده باشد. 
اتحادیه و انجمن ها

حضور در انجمن و اتحادیه ها بدین معنی است که 
ش��ما با افراد همفکرتان ارتباط برقرار می کنید. البته 
بهتر اس��ت با افرادی موفق تر از خودتان تعامل داشته 
باشید، زیرا توجه شما را به دنیایی جدید با فرصت ها 
و امکانات��ی جدید معط��وف می کنند. اگر می خواهید 
بازاریابی اینترنتی را ش��روع کنید و تازه وارد هستید، 
بهتر است از وبالگ نویسان موفق، الگو بگیرید. نکات 
و تجربه های آنها به ش��ما کمک می کند فرصت های 

کسب وکار را بهتر درک کنید. 
شکایات مشتریان 

محیط کس��ب  وکارت��ان را بررس��ی کنی��د. قطعا 
بخش های��ی وجود دارن��د که خدمات متوس��طی به 
مش��تری ارائه می دهند. اینجا دقیق��ا نقطه موردنظر 
شماس��ت. این مشکالت را فهرس��ت کنید و به دنبال 
راه حل هایی نوآورانه برای ارتقای وضع موجود باشید. 
به یاد داشته باشید کسب وکاری که لبخند را بر چهره 

مشتری می نشاند، برنده میدان می شود. 

زندگینامه کارآفرینان موفق را مطالعه کنید 
اگر می خواهید به طور جدی در کسب وکاری جدید 
س��رمایه گذاری کنید، الزم اس��ت فرهنگ��ی را دنبال 
کنید ک��ه دیگر کارآفرین��ان موفق دنب��ال کرده اند. 
ای��ن موضوع می توان��د به صورت خوان��دن مجالت و 
کتاب های کس��ب وکار ی��ا حتی تماش��ای فیلمی از 
آنها صورت گیرد. این کار باعث می ش��ود، شناس��ایی 

فرصت های جدید برای تان ملموس تر باشد. 
تحقیق و پژوهش 

هنگام جس��ت وجوی فرصت های کارآفرینانه، الزم 
است درباره شکاف های موجود در بازار تحقیق کنید. 
این امر به شما در شناسایی آنچه در بازار وجود ندارد، 
کم��ک می کند. اینترن��ت، جهان را ب��ه یک دهکده 
تبدیل کرده اس��ت، با اس��تفاده از اینترنت می توانید 

تحقیقات   تان را به بهترین نحو انجام دهید. 
صرف نظ��ر از روش های��ی ک��ه بیان کردی��م، باید 
اطمین��ان حاصل کنید که فرصت شناس��ایی ش��ده، 
»ش��کاف موجود« در ب��ازار را پر می کن��د و بازدهی 

منطقی دارد. 
modirinfo :منبع
scopegater. com برگرفته از سایت

۵ راه آسان برای شناسایی فرصت های کارآفرینانه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 900 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: ابتدا باید بازارهای منطقه را 
به دقت بررسی کنید. رقابت در زمینه محصوالت 
آرایش��ی و بهداشتی در س��طح بین المللی بسیار 
دش��وار اس��ت. باید برندهای رقی��ب و قیمت ها و 
کیفی��ت آنها را در هر کش��ور مورد بررس��ی قرار 
دهید، همچنین باید مق��ررات گمرکی در زمینه 
واردات محصوالت آرایش��ی و بهداشتی هر کشور 
را مطالعه کنید. ع��الوه بر این، مزایایی که دولت 

برای صادرات در نظر گرفته اس��ت می تواند روی 
قیمت صادراتی ش��ما تأثیر بگذارد. در این مرحله 
ش��ما با یک بررسی جامع درخواهید یافت که آیا 
امکان رقابت برای شما در بازارهای منطقه وجود 
دارد یا خیر. اگر پاس��خ منفی بود که فعال مسئله 
ص��ادرات را فرام��وش کنید یا بررس��ی کنید که 
تحت چه ش��رایطی توان رقابت برای شما فراهم 
خواهد ش��د و برای دس��تیابی به آن برنامه ریزی 

کنید.
اگر توان رقابت وجود داش��ت، مرحله بعدی آن 
اس��ت که با خریداران آن کش��ورها ارتباط برقرار 
کنی��د. باید کااله��ای خودت��ان را معرفی و یک 

برنام��ه بازاریابی مناس��ب تهیه کنید. شناس��ایی 
واردکنن��دگان کش��ورهای منطقه به ش��یوه های 
مختل��ف امکان پذیر اس��ت. از ات��اق بازرگانی آن 
کشورها در ایران می توانید استفاده کنید. مراجعه 
به اینترنت و یافتن سایت های رسمی شرکت های 

واردکننده در آن کشورها نیز مفید است. 
اس��ت����فاده از س������ایت Alibab.com و 
معرفی خودتان و محصوالتتان در آن هم بس��یار 

موثر خواهد بود.
این موارد همگی مقدمات کار هس��تند. بعد از 
آن راه طوالنی در پیش اس��ت که بررس��ی آن در 

این نوشتار نمی گنجد.

 برنامه ریزی
برای صادرات محصول 

پرسش: صاحب یک شرکت تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی هستم و تصمیم دارم محصوالتم را به کشورهای 
منطقه صادر کنم. برای فراهم کردن مقدمات این مسئله باید چه کار کنم؟ کلینیککسبوکار

موفقیت تنها با دنبال کردن یک 
فرآیند مشخص به دست می آید

رس��یدن ب��ه موفقیت، روش ه��ای واضح و روش��نی دارد. 
اگ��ر روش ها را به دقت انجام ندهید، از مس��یر خود منحرف 
می ش��وید.  در سال ۱۹۱۱ دو تیم اکتشافی برای اولین سفر 
به قطب جنوب برنامه ری��زی کردند. یک تیم، تحت رهبری 
رالد آموندسن به این هدف رسید. تیم دیگر که توسط رابرت 
اس��کات رهبری می شد، موفق نشد. در حقیقت تمام اعضای 
تیم اسکات، تنها ۱۱ مایل عقب تر از مکان دریافت تدارکات 
بعدی تلف شدند.  موفقیت تیم آموندسن حاصل بهره گیری 
از سه شیوه بود. اولین شیوه، داشتن یک فرآیند است. اعضای 
تیم او در هر روزی – بارانی یا آفتابی، تگرگ یا برف- مسافت 
۲۰ مای��ل را می پیمودند. اگر اوض��اع اعضای تیم بهتر بود و 
می توانستند مسافت بیش��تری را پیش روند، تنها ۲۰ مایل 
اضافه تر می رفتند. از س��وی دیگر، اگر احس��اس خس��تگی 
می کردند یا ش��رایط جوی ایده آل نبود، باز هم مجبور بودند 
میزان تعیین شده ۲۰ مایل را به پیش روند. تیم اسکات این 
ش��یوه را در پیش نگرفته بودند. آنها از ش��رایط جوی به نفع 
خود استفاده می کردند و برخی روزها مسافت ۴۰ تا ۶۰ مایل 
را می پیمودند و در روزهایی که انرژی کمتری داشتند مسافت 
کمی را می رفتند. آنها پراکنده و ناس��ازگار رفتار می کردند و 
فرآیند تعیین ش��ده ای نداش��تند.  هر دو گروه در یک زمان 
ش��روع به حرکت کردند، دارای تجهیزات و سطوح تخصص 
مشابهی بودند، بنابراین شرایط جوی یا استعداد، جزو عوامل 
موفقیت یا شکس��ت آنها نبوده اس��ت. دلیل نتیجه متفاوت 
آنها، نحوه عملکرد متفاوت بود.  شیوه دوم در راه رسیدن به 
موفقیت، تمرکز است. مورتن هنسن نویسنده کتاب »بهترین 
عملکرد در محیط کار: پرثمرترین کارمندان چگونه کمترین 
می��زان کار را انجام می دهند و عملکرد بهتری دارند و نتایج 
بهتری به دس��ت می آورند«، یک��ی از ۵۰ متفکر برتر دنیا در 
زمینه مدیریت اس��ت. او به ش��رح چگونگی پیروز شدن تیم 
آموندسن به وسیله تمرکز روی موارد کمتر می پردازد.  اعضای 
تیم اس��کات س��ه برابر بیشتر از تیم آماندس��ن بود، دو برابر 
بودجه و منابع بسیار بیشتری داش��ت؛ گروه اسکات از انواع 
وس��ایل حمل و نقل از جمله سگ ها، سورتمه های موتوری، 
اسب های سیبری، اسکی و نفربرها استفاده می کرد. آماندسن 
ای��ن امکانات را نداش��ت. او تنها به ی��ک روش حمل و نقلی 
متوسل شد: سگ ها.  س��ومین مشخصه تعریف کننده برای 
دستیابی به موفقیت، تالش یا به گفته خود آماندسن وسواس 
فکری بود. تنها محصول جانبی مشغولیت روی موارد کمتر، 
بهینه س��ازی تمرکز فرد نیس��ت، بلکه محدود کردن حوزه 
مشغولیت روی مسئله ای برای تمرکز و وسواس روی فرآیند 
دستیابی به آن است. دلیل به موفقیت رسیدن آماندسن این 
نبود که روی موارد کمتری )برای مثال روی سگ ها( تمرکز 
می کرد؛ صحبت از دش��واری های سفر به قطب جنوب است. 
دلی��ل موفقیت او تعیین هدف روش��ن و دنب��ال کردن یک 
فرآیند برای برنده ش��دن بود؛ او روی کیفیت حمل و نقل با 
سگ ها وسواس به خرج داد و اصول مشخصی را با دقت بسیار 
محدود و قس��مت کرد تا به او کمک کند به پیگیری فرآیند 
تعیین ش��ده متعهد باش��د و روزانه برای به حداکثر رساندن 
تالش های خود عمل کند. آماندسن از هدف خود برای تمرکز 
کردن استفاده کرد.  جف باس نویسنده مقاله، این داستان را 
به همراه چند داس��تان دیگر در مورد شرایط زندگی پیشین 
خ��ود در نیروی دریایی و به عنوان مربی تیم های مدیریت در 
سخنرانی اخیر خود در شرکت خدمات مالی بیان کرده است. 
او درب��اره چگونگی کنترل ه��رج و مرج ها و حفظ تمرکز در 
شرایط عدم قطعیت با حفظ عملکرد عالی در تخصص خود 
س��خنرانی کرد.  در واقع، اهمیتی ن��دارد که صنعت، نقش 
ش��غلی یا عنوان ش��ما چه باش��د یا این که یک حرفه کاری 
پیش از ش��ما چقدر پیشرفت کرده باشد. اگر می خواهید به 
قطب جنوب خود برس��ید باید از ابزارهای ذهنی مشابهی با 
آماندسون استفاده کنید.  سه روش مناسب در برابر رهبران 
وجود دارد؛ این روش ها را از زبان جف باس بررسی می کنیم: 

۱. برنامه داشتن
گروهی در آرزوی پیروزی است و گروه دیگر برای رسیدن 
به موفقیت، برنامه ریزی می کند. تیم آماندسن یک فرآیند و 
حوزه کاری روش��ن و تعریف ش��ده برای اجرای برنامه خود 
داشت. تیم اسکات فاقد این برنامه بود. ما هیچ زمانی در نیروی 
دریایی، از امید به عنوان روش برنامه ریزی اس��تفاده نکردیم. 
تصمیمات ما براس��اس تمرکز روشن بر مفهوم برنده شدن و 
فرآیند مشخصی از روش دستیابی به آن گرفته می شد. به این 

دالیل، اول از همه اهداف خود را مشخص کنید. 
۲. نه گفتن به انجام کار بیشتر

وقت��ی ب��ه موقعیتی ن��ه بگویید، ب��ه موقعیت بع��دی بله 
می گویید، اما این تنها یک بخش از معادله است. انجام موارد 
کمتر ایده آل تر اس��ت، اما این موضوع وقتی که برای رسیدن 
به ش��رایط بیان شده با پشتکار عمل نکنید )بدون وسواس(، 
بی اهمیت می شود. موارد دارای اهمیت برای خود را بر اساس 
ارزش های شخصی تان شناسایی کنید و هر موضوع اضافه ای را 
در مسیر خود حذف کنید. هیچ شک و شبهه ای در این مورد 
وجود ندارد. باید به فرآیند تعیین شده پایبند بمانید یا این که 
از مس��یر موفقیت دور می ش��وید. زمانی که پس از تحصیلم 
ب��ه بخش آم��وزش و گزینش نیروی دریای��ی ایاالت متحده 
پیوس��تم، شکی نداشتم که این مس��یر را به انتها می رسانم؛ 
دلیل ذهنیت خاص من این بود خود را تحت یک سری اصول 
تمرینی خس��ته کننده قرار داده بودم که مرا از لحاظ فیزیکی 
آماده می کرد و البته از لحاظ ذهنی بیشتر آماده بودم. من به 
موقعیت های بسیاری در دانشگاه نه گفته بودم، چون تمرکز 

من به عضو شدن در نیروی دریایی محدود شده بود. 
۳. بررسی سطح پیشرفت

برنامه داشتن مهم است، تعهد به آن نیز عالی است، اما اگر 
در مس��یر خود برنامه ای برای پیگیری کردن کارها با گرفتن 
بازخوردهای دنباله دار نداش��ته باشید، ممکن است به هدف 
نرس��ید. دقایق کوتاهی را در هر هفته برای بررس��ی سطح 
پیشرفت در کار و نحوه هماهنگ شدن با اهداف تان اختصاص 
دهید.  در هر دسته ای از جست وجوگران که قرار بگیرید، باید 
هر روز به سمت هدف خود حرکت کنید. تنها سؤال این است 

که چگونه باید به هدف رسید. 
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 مصرف روزانه قرص را فراموش کنید
احتمال دارد ک��ه در آینده ای نزدی��ک مصرف روزانه 
ق��رص به کلی فراموش ش��ود، چرا که یک اس��تارت آپ 
پزش��کی به نام لین��درا )Lyndra( ک��ه از حمایت بیل 
گیتس نیز برخوردار است، قصد دارد قرص هایی هفتگی 

طراحی کند. 
به گ��زارش دیجیاتو، »ایمی ش��ولمن« مدیرعامل این 
اس��تارت آپ ب��اور دارد ک��ه قرص های لین��درا خواهند 
توانست روند مصرف روزانه قرص را به پروسه ای هفتگی 

تبدیل کنند. 
به گفته وی، بس��یاری از م��ردم فراموش می کنند که 
داروهای تجویز ش��ده برای ش��ان را س��ر وقت بخورند و 
در مورد همین مسئله، س��االنه ۱۰۰میلیون دالر هزینه 
اضافی می ش��ود. حتی ب��رای بعض��ی درمان ها فراموش 
کردن یک قرص می تواند مش��کلی اساس��ی به حس��اب 

بیاید و روند درمان را کال از بین ببرد. 
طراحی چنین قرص هایی می تواند هزینه های درمانی 
را کاهش ده��د و راه متفاوت و مفیدی برای درمان ها ی 
طوالنی م��دت نظی��ر مقابله با وی��روس HIV، مبارزه با 
آلزایمر، مش��کالت رفت��اری، بیماری های قلبی - عروقی 

و دیابت ایجاد خواهد کرد. 
ای��ن قرص ه��ای هفتگ��ی احتم��اال ظاهری مش��ابه 
قرص های ویتامین و مدل های کپس��ولی معمولی داشته 
باش��ند، اما آنچه آنها را از یکدیگر مجزا می کند طراحی 

داخلی شان است. 
داخل قرص های یاد ش��ده ش��ش ب��ازوی تجزیه پذیر 
وجود دارد که به شکل یک ستاره دریایی درون کپسول 
چین خورده و جای گذاری ش��ده اند. زمانی که قرص های 
مذکور به معده می رسند و کپسول شان حل می شود، این 
ش��ش بازو در زمان های مختلفی تجزیه شده و به همین 
روش می توانن��د دوز های یکس��انی در روز های هفته به 

بدن بیمار وارد کنند. 
جالب است بدانید »باب لنگر« یکی از استاتید دانشگاه 
تکنولوژی ماساچوست توانست در سال ۲۰۱۵ به وسیله  
توس��عه یک درم��ان طوالنی م��دت برای پیش��گیری از 
ماالریا، جایزه بی��ل گیتس را از آن خود کند. این اتفاق 
باعث ش��د اس��تارت آپ لیندرا در همان سال با حمایت 
مال��ی بیل گیت��س، فعالیتش را در زمینه پزش��کی آغاز 
کرده و بتواند ۲۳ میلی��ون دالر برای پیدا کردن راه های 

درمان مختلف جذب سرمایه کند. 
این شرکت روی ساخت کپس��ول های هفتگی تمرکز 
کرده ت��ا با از بین بردن روند مص��رف روزانه قرص، اول 
از هم مقابله با ویروس HIV را ممکن کند و س��پس به 

سراغ دیگر بیماری ها برود. 

معرفی استارت آپ

درنگ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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