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پیش بینی رشد 41 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در سال آینده

 نفرین نفت
در بودجه 98

فرصت امروز: »نفرین نفت« شاید در نگاه نخست، مفهوم عجیب و تناقض آمیزی به نظر بیاید، اما بررسی نقش 
نفت در اقتصادهای نفتی ازجمله ایران نش��ان می دهد که رشد اقتصادی سال ها و دهه هاست که برمبنای درآمد 
نفتی اتفاق می افتد و رهایی از س��لطه نفت در اقتصاد این کش��ورها همچنان به مثابه یک رویا و آرزو باقی مانده 
است. دیروز رئیس جمهور الیحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد و همانند همه سال های گذشته، نفت...

 همتی از حمایت بانک مرکزی از صرافی ها
برای تامین نیازهای پایان سال خبر داد

 اختیار جدید بانک مرکزی
به صرافی ها
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3
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آسیب شناسی نقش نهادهای دولتی در فضای کسب و کار ایران

اخاللگران محیط کسب و کار

نقشی بدیع در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی
بهترین و بدترین رهبران فضای کسب وکار آمریکا

رفتارهای نامناسبی که سبب شکست می شود
10 ویژگی یک بازاریاب حرفه ای

تجربه خرید مشتریان را شخصی سازی کنیم
17 تاکتیک موثر روابط  عمومی برای استارتاپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ماسک: ساخت نمونه آزمایشی از 
راکت استارشیپ آغاز شده است

7 اعالم قیمـت جدید محصوالت خودرویی سـه ماه 
است که با بهانه های واهی و اظهارات ضد و نقیض...

چرا خودروسازان قیمت محصوالت باالی 45 میلیون تومان 
را اعالم نمی کنند؟

بی تحرکی در قیمت گذاری 
محصوالت کم تیراژ

یادداشت
بانک مرکزی سازوکار بانکی را 
برای عرضه ارز ترجیح می دهد

عرض��ه ارز در بازار س��رمایه 
یک موضوع قدیمی اما محقق 
نش��ده اس��ت. این س��اختار از 
پیش در بورس طراحی ش��ده 
و  مق��ررات  و  دارد  وج��ود  و 
دس��تورالعمل های آن نوش��ته 
شده اس��ت. امکان استفاده از 
فراهم  همیش��ه  س��اختار  این 
ب��وده اما بانک مرک��زی بنا به 
دالیلی تمایلی به اس��تفاده از 
سازوکار بازار سرمایه در عرضه 
ارز ندارد و استفاده از سازوکار 
می ده��د.  ترجی��ح  را  بانک��ی 
اکنون سامانه نیما توسط بانک 
مرکزی ب��رای عرضه ارز ایجاد 
ش��ده و بحث جایگزین شدن 
معامالت کاغذی و سنا با نیما 
هم مطرح ش��ده است. با توجه 
ب��ه صحبت های اخی��ر رئیس 
راه اندازی  درباره  مرکزی  بانک 
بازار معامالت ارزی دیگری که 
ممکن است نقد یا آتی باشد، به 
نظر می رسد اصلی ترین مرجع 
پولی و مالی کش��ور همچنان 
ب��ر مکانیس��م های بانکی برای 
عرضه ارز متمرکز اس��ت. بازار 
س��رمایه و بان��ک مرکزی جدا 
از هم حرکت می کنند و بانک 

نیست  حاضر  مرکزی 
4بخشی از اختیارات...
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فرص��ت ام��روز: رئیس جمهور دیروز سه ش��نبه به بهارس��تان رفت و 
هنگام ارائه الیحه بودجه ۹۸ به مجلس ش��ورای اسالمی، نقش 4 عامل 
بحران س��از اقتصاد ایران در س��ال ۹7 را موشکافی کرد. حسن روحانی 
چهار عامل تحریم خارجی، س��اختارهای غلط اقتصادی، جنگ روانی و 
روابط خارجی را موجب التهاب اقتصادی در ابتدای امس��ال دانس��ت و 
سپس با طرح این سوال که »چرا اقتصادی که در مسیر توسعه حرکت 
می کرد، تورم را مهار و تک رقمی کرده بود، رشد سرمایه  گذاری را مثبت 
کرده و در بس��یاری از زمینه های مهم و سرنوشت س��از از جمله گندم، 
بنزین و گازوئیل به خودکفایی رس��یده بود، در ماه های اولیه س��ال ۹7 
دچار التهاب شد؟« سعی کرد شرایط دشوار دولت دوازدهم در سال ۹7 

را برای نمایندگان و همینطور مردم روشن کند.
رئیس جمه��ور هدف تحریم های ضد ایرانی آمری��کا را تاثیرگذاری بر 
توس��عه کش��ور و رفاه مردم دانس��ت و با تاکید بر اینک��ه بدون تردید، 
واشنگتن به هدف خود نخواهد رسید، گفت: بودجه ۱۳۹۸ کل کشور ، 

متناسب با تحریم های ظالمانه آمریکا تنظیم شده است.
ب��ه گفته روحانی، تحریم بر زندگی مردم بی تاثیر نیس��ت، اما آمریکا 
قطعا شکس��ت می خورد و با همراهی مجل��س، حمایت مردم و هدایت 

رهبر معظم انقالب، بر مشکالت غلبه می کنیم.
گزارش »فرصت امروز« از مهمترین بندهای صحبت رئیس جمهور را 

در ادامه می خوانید.
* ش��ما می دانی��د که از س��ال ۹۲ و آغاز دولت یازده��م همه با هم؛ 
دول��ت و مجلس، مل��ت و دولت تصمی��م گرفتیم که از ت��ورم فزاینده 
جلوگی��ری کنی��م، تورم را متع��ادل و  تک رقمی کنیم، رش��د منفی را 
به رش��د مثبت برس��انیم و اش��تغال را به نقطه مطلوب برسانیم اما این 
اهداف که با همکاری هم به دس��ت آوردیم برای دش��منان ما و به ویژه 
آمریکا قابل تحمل نبود. در س��ال ۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم به تورم 
تک رقمی دست یافتیم و این در حالی بود که در سال قبل از آن، رشد 
اقتصادی به ۳.7 رس��یده بود. 7۹۰ هزار اشتغال خالص داشتیم و رشد 

سرمایه گذاری ما از منهای ۱7.4 به مثبت ۳.4 رسید.
* همه ش��اخص ها  مثبت بود و ما با انتخاب مس��یر درس��ت به سمت 
اهداف حرکت می کردیم اما آمریکایی ها توطئه و نقش��ه شوم خودشان را 
برای تحریم ملت ایران اجرا کردند و ما در اوایل س��ال ۹7 با التهاباتی ابتدا 
در بازار ارز و سپس در بازار کاال و علی القاعده در سایر بازارها مواجه شدیم.

* آنچه آمریکا در س��ال ۹7 مد نظر داشت، دو مسأله اصلی بود یکی 

ناامیدی ملت ایران نس��بت به آینده نظام و دوم القای ناکارآمدی نظام 
بود. برخی نیز که اقتصاد می دانس��تند، از ابرتورم سخن گفتند و برخی 
از اینک��ه ایران به زودی ونزوئال خواهد ش��د و تالش کردند که مردم را 

ناامید و دولت را ناکارآمد معرفی کنند.
* سوال این است که چرا کشور و اقتصادی که در مسیر توسعه حرکت 
می کرد، تورم را مهار و تک رقمی کرده بود، اشتغال را به سمت نقطه مطلوب 
پیش می برد و  رشد سرمایه گذاری را مثبت کرده بود، صادرات غیرنفتی را 
در دو سال با تراز مثبت حرکت داده بود و در بسیاری از زمینه های مهم و 
سرنوشت ساز از جمله گندم، بنزین و گازوئیل به خودکفایی رسیده بود، در 

ماه های اولیه سال ۹7 با التهاب مواجه شد؟
* ب��ه چه دلیل یک مرتب��ه در ماه های اولیه س��ال ۹7، اقتصاد ما با 
الته��اب مواجه ش��د؟ دلیل این ب��ود که اوالً تحریم ها توانس��ت بر بازار 
ارز، ه��م به طور روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد. مردم ما ش��اید همه 
ریزه کاری ها را ندانند، ما در اوایل س��ال ۹7 در مقطعی قرار گرفتیم که 
ذخیره اس��کناس ارزی ما تقریباً صفر ب��ود، آن التهاب در بازار به وجود 
آمد و دولت ناچار ش��د برای آرام کردن بازار و نجات کش��ور از التهاب، 
تصمیماتی هرچند س��خت اتخاذ و اج��را کند که برای دولت نه اولویت 

اول و دوم که اولویت سوم بود.
* تحریم ها باعث شد با کشورهایی که مبادالت ارزی و بانکی داشتیم 
و اس��کناس ارزی تبادل می کردیم با مش��کل مواجه ش��ویم، هیچ کس 
نمی توان��د بگوید تحریم بر اقتصاد کش��ور و بر زندگی مردم تأثیر منفی 
نمی گذارد اما هیچ کس هم نمی تواند بگوید آمریکا به اهدافش دس��ت 

خواهد یافت.
* آمریکا حتماً شکس��ت می خورد و به اهدافش نمی رسد، اما در عین 
حال تحریم مش��کالتی را برای زندگی مردم به وجود آورده و می آورد و 
باید تالش کنیم که این مشکالت را کاهش دهیم و این کار در قدرت ما 
است. مجلس و دولت و نظام قادر هستند که مشکالت را کاهش دهند و 

جلوی ادامه التهابات را بگیرند. پس عامل اول، تحریم بود.
* عامل دوم، ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور بود، چه در قبل و 
چه بعد از انقالب. این ساختارهای نامناسب می تواند مشکالت بزرگی را 
به وجود بیاورد و این ساختار نامناسب بروز و ظهورش در شرایط تحریم 
بیش��تر خواهد بود. اگر ساختار ما ساختار سالمی بود می توانم ادعا کنم 
که امسال یا حتی پارسال می توانستیم بودجه بدون نفت داشته باشیم. 
تمام سهم نفت در بودجه ای که امروز تقدیم مجلس می شود ۱4۲ هزار 

میلیارد تومان است.
* م��ا در اقتصاد دولتی مش��کل داریم و بخ��ش خصوصی را تقویت 
نکردی��م. اگر بخش خصوصی در کش��ور فعال بود و ب��ار اقتصاد عمدتا 
برعهده بخش خصوصی بود امروز تاثیر تحریم در کشور به مراتب کمتر 

بود. اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتما اثر تحریم کمتر بود.
* شما ببینید یک مؤسسه غیرمجاز چه بالیی سر کشور آورد و چطور 
مردم، خانواده ها، س��پرده گذارها گرفتار شدند و دولت را گرفتار کرد. تا 
بانک ما س��الم نش��ود اقتصاد ما سالم نمی ش��ود، ما در مالیات مشکل 
داری��م. معافیت ه��ای مالیاتی را باید رئیس س��ازمان برنامه و بودجه به 
همه مردم اعالم کند و به آنها بگوید چه کسانی از مالیات معاف هستند 
و چ��ه بنگاه هایی مالی��ات نمی دهند.  مردم باید با ش��فافیت و صراحت 
بدانند بیشترین س��ود را سوداگران و دالالن می برند و کمترین مالیات 
را آنه��ا می دهند. ما باید نظ��ام مالیاتی مان را تصحی��ح کنیم نه اینکه 

از مالیات دهنده در شرایط مشکل اقتصادی، مالیات بیشتری بگیریم.
* بودجه پارسال یک نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت 
به بودجه بود. من خواهش می کنم امسال هم مردم بعد از انتشار بودجه 

حرف بزنند و نقد کنند. 
* من از ش��ما می پرسم، می خواهم از ش��ما بپرسم چرا تحریم در ما 
اث��ر کرد؟ برای اینکه ما س��اختارها را اصالح نکردیم، اگر س��اختارهای 
اقتص��ادی را اص��الح کنیم دلیل اول تحریم ظالمان��ه خارجی بود، دوم 
همی��ن س��اختارهای اقتص��ادی و س��وم وضعیت روانی جامعه اس��ت. 
آمریکایی ها از دی ماه پارس��ال ش��روع کردند علیه ما تبلیغ کردند، ما 
چقدر توانس��تیم روبه روی آمریکا بایستیم، رس��انه ها را می گویم، رادیو 
تلویزی��ون را می گوی��م، س��ایت ها را می گوی��م، همه آنها ی��ک موبایل 
دست ش��ان است آنها را می گویم،  ما چقدر توانس��تیم از لحاظ روانی و 
تبلیغاتی مقابل آمریکا بایستیم. اولش خیلی خسته و ناتوان دستگاه های 
تبلیغاتی ما حرکت کردند، یک مقدار بعد بهتر ش��د. بخش روانی تاثیر 
بس��یار عمیقی داشت. درست اس��ت که تحریم مستقیما در اقتصاد اثر 
می گ��ذارد اما در عین حال بخش روان��ی آن و انتظارات مردم می تواند 

بسیار تاثیرگذار باشد.
* چهارمین عامل بروز مشکالت اقتصادی در سال جاری، روابط خارجی 
ماس��ت، روابط خارجی ما باید مس��تحکم تر ش��ود. من از شما نمایندگان 
می پرس��م االن که آمریکا ما را تحریم کرده چند کشور دنیا حامی آمریکا 
هستند، اگر بخواهید بشمارید با انگشتان یک دست باید بشمارید. امروز این 

اولین بار است که بعد از 4۰ سال آمریکا علیه ملت ایران توطئه می کند و 
کسی با او نیست و منزوی شده، آمریکایی که همیشه ادعا می کرد ایران را 

منزوی می کند امروز منزوی ترین کشور است.
* چهار عامل تحریم خارجی، س��اختارهای غلط اقتصادی در کشور، 
جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی باعث التهاب شد و همه 
اینها دس��ت به دس��ت هم داد تا به این نقطه رس��یدیم، اما دولت برای 
اینک��ه بتواند التهاب ب��ازار را کنترل کند اوال بان��ک مرکزی ما تصمیم 
گرفت که برمبنای مش��کالت روزمره برنامه ری��زی نکند، بانک مرکزی 
هر روزی که در بازار التهاب ایجاد می ش��د مجبور بود پول بیش��تری به 

بازار تزریق کند.
* ام��روز ما به عکس عمل کردی��م و ذخایر بانک مرکزی ما از لحاظ 
اسکناس از هر روز دیگر بهتر است و مداخالت بانک مرکزی به حداقل 
ممکن رسیده است و تالش برای روابط بانکی با سایر کشورها عالوه بر 
تحریم های بانکی ادامه دارد. همانطور که به مردم قول داده و عرض کردم 
ک��ه ۱۳ آبان هیچ تأثیری در ما نخواهد گذاش��ت، اتفاقا دیدیم که  بعد 
از ۱۳ آبان ش��رایط کشور آرام تر شد. دشمن هر تیری که در چله کمان 

داشت رها کرد و مردم دیدند توان آمریکا چه مقدار است.
* بانک ه��ا دارای بنگاه ه��ا و ام��الک مختلف و ام��وال غیرمنقول در 
سراس��ر کشور هس��تند منتها اینها را نمی فروش��ند، بعد گفته می شود 
بانک ها نقدینگی ندارند. باید همه ملزم ش��وند و تمام بخش های دولت، 
اموال خودشان را عرضه کنند. به حول قوه الهی با قولی که وزیر جدید 
کار داده سال ۹۸، سال عرضه بزرگ بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه 
خواهد بود. ان ش��اء اهلل همه شستا، به بازار سرمایه خواهد آمد. البته در 
هم��ه این کارهایی که می خواهیم بکنیم، بعضی ها ضرر می کنند. هیأت  
مدیره های مختل��ف، مجمع های مختلف، داس��تان هایی وجود دارد لذا 

برای اینکه از اینها بگذریم، باید همه توان مان را به کار بگیریم.
* دول��ت ثروتمند و قدرتمند اس��ت، بخش نف��ت  می تواند به میدان 
بیای��د و اعتب��ار نف��ت به ان��دازه دولت اس��ت و بعضی از ش��رکت ها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی گاهی بخ��ش نفت را بهت��ر از کل دولت و وزارت 
دارای��ی می پس��ندند. این نف��ت قدرتمند باید ب��ه صحنه بیای��د. باید 
س��رمایه گذاری های جدی��د ش��روع ش��ود. اگر ام��روز آمری��کا جلوی 
س��رمایه گذاری خارجی را گرفته است باید سرمایه گذاری های داخلی را 

با مشوق های الزم و سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب کرد.
ادامه در صفحه 13

رئیس جمهور هنگام ارائه الیحه بودجه 98 در مجلس مطرح کرد

4 عامل بحران ساز اقتصاد ایران در سال 97

جناب آقای دکتر محمدرضا قدیمی 
مدیر مسئول محترم

کارکنان روزنامه فرصت امروز

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و از پیشگاه ایزد منان برای 
آن مرحوم آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز و جنابعالی سالمتی و مزید توفیقات مسئلت داریم.

اناهلل و اناالیه راجعون

علی سنگینیان
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران



الیحه بودجه با 1703 هزار میلیارد تومان بسته شد
جزییات بودجه 98

فرص��ت امروز: الیح��ه بودجه ۹۸ با س��قف درآمد و هزینه  
۱7۰۳ هزار میلیارد تومانی بس��ته شد و دیروز از سوی رئیس 
جمهور به مجلس تقدیم ش��د. دولت در الیحه  بودجه س��ال 
آین��ده مجم��وع بودجه عمومی که ش��امل مناب��ع عمومی و 
درآمدهای اختصاصی اس��ت را با س��قف 47۸ ه��زار میلیارد 
تومان بس��ته است. از این رقم حدود 4۰7 هزار میلیارد تومان 
مرب��وط به منابع عمومی و بیش از 7۰ هزار میلیارد تومان به 

درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.
منابع عمومی دولت ش��امل درآمدها ب��ا ۲۰۸ هزار میلیارد 
تومان، واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای)نفت و فرآورده های 
آن( ۱4۸ ه��زار میلی��ارد تومان و واگ��ذاری  دارایی های مالی 
با ۵۱ هزار میلیارد تومان اس��ت. آنچه ک��ه دولت برای منابع 
شرکت های دولتی موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت و آنها 
پیش بینی کرده بودجه ای ح��دود ۱۲74 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را 

به ۱7۰۲ هزار میلیارد تومان می رساند.
 در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و بودجه 
ش��رکت های دولتی، موسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت و 
بانک ها می شود که در بخش مصارف عمومی هزینه های دولت 
ح��دود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی ۶۲ هزار 
میلی��ارد تومان و تملک دارایی ه��ای مالی با ۲۵ هزار میلیارد 
تومان است که مصارف عمومی را به 4۰7 هزار میلیارد تومان 

می رساند.
مصارف ش��رکت های دولتی موسس��ات انتفاعی وابس��ته به 
دولت و بانک ها نیز ۱۲74 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
ک��ه در مجم��وع کل مصارف بودجه کش��ور را به ۱7۰۳ هزار 
میلیارد تومان رس��انده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینه 

در این رقم تراز می شود.
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تغییری نکرد

حقوق کارکنان دولت نیز در س��ال آینده تا سقف ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه معاف از مالیات خواهد بود.

براس��اس تبصره )۶(الیح��ه بودجه ۱۳۹۸ س��قف معافیت 
مالیاتی حق��وق کارکنان ۲7 میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان در 
س��ال پیش بینی ش��ده و در هر ماه حقوق تا ۲میلیون و ۳۰۰ 
ه��زار تومان از پرداخت مالیات معاف اس��ت که این رقم برای 

سال جاری نیز اجرایی شده بود.
براساس این تبصره نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی 
و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر 
مبلغ ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تا پنج برابر مشمول 
مالیات ساالنه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰درصد است.

همچنی��ن می��زان معافیت مالیات��ی اش��خاص در موضوع 
مواد)۵7( و)۱۰۱( قانون مالیات های مس��تقیم س��االنه حدود 

۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان تعیین شده است.
عوارض خروج از کشور در سال آینده

براس��اس پیش بینی دولت در الیحه بودجه رقم ۲۲۰ هزار 
تومانی برای هر نفر با عنوان عوارض خروج از کش��ور در نظر 
گرفته شده اس��ت، بنابراین درآمد حاصل از عوارض خروج از 
مرزهای کش��ور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و  برای عوارض 
خروج زائرین حج تمتع و عمره نیز ۱۱۰ هزار تومان است. این 
در حالی است که برای خروج هوایی زائران  ۳7۵ هزار تومان 
و برای عوارض خروج زمینی و دریایی حدود ۱۲۵ هزار تومان 
پیش بینی ش��ده اس��ت. عوارض خروج زائرین عتبات عالیات 
)زائران اربعین( از تاریخ ۲4 شهریور تا ۱۲آبان که از مرزهای 
زمینی به مقصد عراق از ایران خارج می ش��وند نیز از پرداخت 

عوارض خروج معاف خواهد بود.
یارانه نقدی برای 77.8 میلیون نفر

طب��ق پیش بینی دولت در الیحه بودجه س��ال آینده حدود 
4۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی 
در نظ��ر گرفته ش��ده که در این حالت در ه��ر ماه حدود 77 
میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار نفر می توانند یاران��ه دریافت کنند. در 
تبص��ره)۱4( الیحه بودجه س��ال آینده موض��وع هدفمندی 
یارانه ها پیش بینی ش��ده که نش��ان می دهد جمع کل منابع 
و مصارف هدفمندی به ۱4۲ هزار میلیارد تومان رس��یده که 
نسبت به ۹۸ هزار میلیارد تومان سال جاری بیش از 44 هزار 

میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی اس��ت که در بخ��ش پرداخت های نقدی منبع 
4۲ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته ش��ده که در 
مقایس��ه با ۳۰ هزار میلیارد تومان س��ال ج��اری ۱۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان رش��د دارد. بر این اساس دولت می تواند 
ب��ا این رقم در س��ال آینده در هر ماه ح��دود ۳ هزار و ۵4۱ 
میلیارد تومان یاران��ه نقدی پرداخت کند که جمعیتی حدود 
77 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.

البته 7۰۰۰ میلیارد تومان برای کمک به کاهش فقر مطلق 
خانواره��ای هدف از مناب��ع هدفمندی پیش بینی ش��ده که 
نسبت به سال جاری تفاوتی ندارد و در هر ماه همراه با یارانه 
نقدی به حس��اب سرپرستان خانوار واریز می شود. یارانه نان و 
خری��د تضمینی گندم نیز حدود ۶ هزار و ۱4۵ میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.
همچنین وام ازدواج جوانان نیز در بودجه سال ۱۳۹۸ همان 

۱۵ میلیون تومان ماند و نسبت به امسال تفاوتی نداشت.
دولت درآمدهای نفتی را افزایش داد

دولت در الیحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای ناشی 
از فروش نفت را ۱4۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در 

مقایسه با سال جاری با افزایش همراه است. 
در بودج��ه ۹۸، ب��رای مناب��ع حاص��ل از ف��روش نف��ت و 
فرآورده های نفتی برای سال آینده، ۱4۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده است. این رقم در مقایسه با ۱۰7 هزار 
میلیارد تومان مصوب ش��ده در بودجه سال جاری حدود ۳4 

هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 
همچنین در الیحه بودجه س��ال آینده، پیش بینی بر قیمت 
۵4 دالری هر بش��که نفت و میزان صادرات حدود یک و نیم 

میلیون بشکه در روز است.

فرصت امروز: براس��اس گزارش بانک جهانی در سال 2018، ایران رتبه 
124 را در میان 190 کشور دنیا و رتبه 12 را در میان 20کشور خاورمیانه 
و شمال آفریقا )منطقه منا( به لحاظ سهولت انجام کسب وکار کسب کرده 
اس��ت. روند رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان 
می دهد که ایران در 10 سال اخیر بهبود بسیار اندکی داشته است. براساس 
گزارش وزارت اقتصاد در موضوع شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی که 
در تیرماه 96 منتشر شده، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کس��ب وکار ای��ن وزارتخانه در گام نخس��ت، ۲۱۰۰ مج��وز مخل محیط 
کسب وکار را شناسایی کرده و سپس از دستگاه های مربوطه خواسته این 
مجوزها را حذف کنند. طبق این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی بیشترین 
تعداد مجوزها را در بین دستگاه های کشور داشته به گونه ای که از ۲۱۰۰ 
مجوز احصاشده، 4۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که از 
این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است. همچنین از سازمان بورس ۲۱ مجوز، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 47 مج��وز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات 4۲مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶4 
مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی 

۳۱ مجوز باقی مانده است.
این گزارش همچنین با اش��اره به مجوزهای چالش برانگیز سازمان امور 
مالیاتی بیان می کند که این س��ازمان در فرآیند صدور مجوز دچار مشکل 
است. فرآیند صدور مجوز سازمان امور مالیاتی به قدری چالش برانگیز است 
که به عنوان مثال درخصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون 
مالیات های مس��تقیم 4۶ دس��تورالعمل زنده داشته که پس از درخواست 

هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شده است.
همانطور که گزارش وزارت اقتصاد نش��ان می دهد، سازمان امور مالیاتی 
ازجمله نهادهای دولتی مخل محیط کس��ب وکار اس��ت و در پایش��ی که 
مهرماه امسال از سوی پارلمان بخش خصوصی انجام شده، در رتبه نخست 
نهادهای مخل محیط کسب وکار به اعتقاد فعاالن اقتصادی ایستاده است. 
بانک ها، گمرک و س��ازمان تامین اجتماعی سه نهاد دیگری اند که در این 

پایش، مقصر فضای نامناسب کسب وکار شناخته شده اند.
در نظرس��نجی اتاق بازرگانی تهران که به ص��ورت تلفنی از ۶۰۰ فعال 
اقتصادی انجام ش��ده، ۸۶درصد پاس��خ گویان مرد و ۵/۱۳درصد آنها زن 
بوده اند. میانگین س��نی افراد پاس��خ گو نیز 44 سال و میانه سنی آنها 4۱ 
سال بوده است، به این معنا که نیمی از افراد بیش از 4۰سال و نیم دیگر 

کمتر از 4۰ س��ال سن داش��ته اند. همچنین 7۲درصد در حوزه بازرگانی، 
۲۳درص��د در بخش صنعت، ۸درصد در بخش معدن و 4درصد در بخش 
کش��اورزی فعال بوده اند و 7۹درصد از پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی 
داش��ته اند؛ س��طح تحصیالت در بخش کش��اورزی فوق دیپلم، در بخش 
صنعت فوق لیسانس و باالتر و بازرگانی لیسانس بوده است و 7۲درصد در 

تشکل ها عضویت نداشتند. 
این پایش در بخش ها              ی مختلفی صورت گرفته که درخصوص نهادهای 
مانع کس��ب و کار هم س��واالتی مطرح ش��ده است. براس��اس نتیجه این 
نظرسنجی، ۳۰درصد از پاسخ گویان اعتقاد دارند که سازمان امور مالیاتی 
مخل فضای کس��ب وکار است، ۲7درصد بانک ها را در این خصوص مقصر 
دانس��ته اند و ۲۶درص��د گمرک را نهاد مخل فضای کس��ب و کار معرفی 
کرده اند. همچنین ۱۳درصد سازمان تامین اجتماعی را در مشکالت فضای 
کسب وکار دخیل می دانند و ۱۹درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب 

بودن فضای کسب وکار عنوان می کنند.
ب��ه گ��زارش آینده نگر، ش��اید مهم ترین س��والی که به ذه��ن متبادر 
می                                                   ش��ود این باشد که چرا این دس��تگاه ها               و نهادها مخل فضای کسب و 
کار ش��ناخته ش��ده اند. در این  باره نکته حائز اهمیت آن اس��ت که برخی 
از ای��ن دس��تگاه ها              ، نقش اجراکننده را برعهده دارن��د و از این رو چنانچه 
مانعی نیز برای کس��ب و کار ایجاد می                                                                  کنند، به دلیل دس��تورالعمل ها              ی 
الزم االجرایی است که خطاب به آنها صادر می                                                                  شود. یکی از این دستگاه ها،               
گمرک است. گمرک را نمی توان یک نهاد سیاست گذار معرفی کرد. چراکه 
دستورالعمل ها              ی سایر نهادهای سیاست گذار را اجرا می                                                                  کند؛ به خصوص 
از ابتدای امس��ال تاکنون، با توجه به وفور بخشنامه ها               و دستورالعمل ها               در 
حوزه ها              ی مختلف، این دستگاه مجبور به اجرای تمام این دستورالعمل ها               
بوده است. از این رو برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان در گمرکات با 
مش��کالتی مواجه شده اند. در واقع، گمرک پله آخر تجارت خارجی است. 
برخی از واردکنندگان نیز می                                                                  گویند چنانچه تمام مدارک یک تاجر کامل 
و در راستای دس��تورالعمل ها              ی دولت باشد، خللی در امور گمرکی ایجاد 

نمی شود و یک کاال به راحتی قابلیت واردات دارد.
بانک ها               نیز یکی از دستگاه ها              ی مخل فضای کسب و کار شناخته شده اند. 
ایران دارای اقتصاد بانک محور است و از این رو فعاالن اقتصادی در این فضا 
باالجبار با بانک ها               روابط تنگاتنگی دارند، اما بنگاه ها              ی اقتصادی همواره از 
مشکالت شان با این منبع شارژ مالی سخن می                                                   گویند. مشکالتی که البته 

بانک��داران برای آن دالیلی را مطرح می                                                   کنند. مقررات اش��تباه و متناقض 
بانک ها               یکی از مواردی است که مورد انتقاد بانکداران نیز بوده است. گفته 
می                                                                  شود این مقررات، اجازه تفسیر دستورالعمل ها               را به مجریان می                دهد و 
از این رو مش��کالتی را ایجاد می                                                                  کند. از طرفی دیگر درخواست ها              ی مکرر 
فع��االن اقتصادی بدون توج��ه به محدودیت ها              ی مناب��ع بانک ها               از دیگر 
مواردی است که برای آنها ایجاد مشکل می                                                                  کند. به اعتقاد بانکداران، فعاالن 
اقتصادی همواره به دنبال دسترسی آسان و کم هزینه به منابع مالی بانک ها               
هستند. این در حالی است که محدودیت منابع و قوانین، چنین اجازه ای 

را به بانک ها               نمی دهد.
از دیگر دستگاه ها              ی مخل کسب و کار، سازمان تامین اجتماعی است. این 
سازمان نیز همواره در محافل مختلف اقتصادی مورد انتقاد فعاالن بخش 
خصوصی بوده اس��ت. مهم ترین مشکل سازمان تامین اجتماعی، عملکرد 
سلیقه ای ش��عب این سازمان است. س��ازمان تامین اجتماعی با دو گروه 
کارفرما و کارگر در ارتباط است، اما در حال حاضر گفته می شود، هیچ یک 
از این دو گروه از سازمان مذکور رضایت ندارند. گروه بیمه شدگان که همان 
کارگران هستند، دچار چالش ها              یی درخصوص هزینه ها              ی درمان هستند. 
مراکز درمانی که بیمه سازمان تامین اجتماعی را قبول می                                                                  کنند محدودند. 
از ای��ن رو بیمه ها              ی تکمیلی وارد گود ش��ده اند و هزینه ها               را پش��تیبانی 
می                                                   کنن��د. اما گ��روه دیگری که با این س��ازمان در تعاملن��د، کارفرمایان 
هس��تند و فعاالن اقتص��ادی در این گروه جای می                                                   گیرن��د. به اعتقاد این 
گروه، ش��عب سازمان تامین اجتماعی نسبت به عمل به بخشنامه ها               کامال 
س��لیقه ای عمل می                                                   کنند. امکان دارد یک بخش��نامه را یک شعبه اجرایی 
کند و شعبه دیگر آن را قبول نداشته باشد. اگرچه درخصوص حل و فصل 
مش��کالت فعاالن بخش خصوصی با این س��ازمان، تاکنون بخشنامه ها               و 
دستورالعمل ها              ی زیادی ابالغ شده، اما همین سلیقه ای عمل کردن شعب، 

مانع از تاثیرگذاری بخشنامه ها               شده است.
مواردی مش��ابه درخصوص س��ازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد. شاید 
بتوان مهم ترین مش��کل این سازمان را در ش��یوه دریافت مالیات دانست. 
فعاالن اقتصادی از تریبون ها              ی مختلف اعالم کرده اند که فش��ار س��ازمان 
امور مالیاتی بر فعاالن بخش خصوصی خوشنام، شرایط نامساعدی را برای 
آنها ایجاد کرده است. از این رو عنوان می                                                                  شود که بهتر است به جای فشار 
بر این گروه ها               و افزایش مالیات برای این بنگاه ها              ، اقداماتی جدی در مورد 

فرارهای مالیاتی و لغو معافیت ها              ی مالیاتی صورت دهند.

آسیب شناسی نقش نهادهای دولتی در فضای کسب و کار ایران

اخاللگران محیط کسب و کار

در شرایطی که التهاب بازار خودرو هر روز قیمت های جدیدی را به رخ 
مصرف کنندگان و مشتریان می کشد، گمانه زنی ها از راهروهای مجلس 
شورای اسالمی نشان می دهد که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال 
ارائه مجدد طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی هستند. در اين 
بين، مركز پ  ژوهش هاي مجلس به بررسي كارشناسي طرح نمايندگان 

پرداخته و کلیات آن را قابل دفاع دانسته است.
بازوی پژوهش��ی مجلس همچنين پيش��نهاد داده است در اين طرح 
دولت مکلف ش��ود حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم 
موتور، ميزان مصرف س��وخت و ميزان آاليندگ��ي به صورت پلکاني و 
هدفمند تا س��قف حق��وق ورودي ۵۵درصد ظرف مدت س��ه ماه پس 
از الزم االجرا ش��دن اين قانون تعيين كند. ع��الوه بر اين توصيه كرده 
در صورت وقوع تصادف خودروهاي توليد داخلی، كارشناس��ان رسمي 
موظف شوند عيب ها و نقص هاي ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف 
را مشخص كنند و شركت سازنده به ميزان دخالت در وقوع تصادف بايد 

خسارت را پرداخت و مسئوليت مدني را برعهده بگيرد.
ط��رح ي��ک فوريتي س��اماندهي بازار خ��ودرو طي چند جلس��ه در 
کميس��يون صنايع و معادن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتا در 

۲۲ خردادماه امسال به داليل شرايط خاص کشور، تهديدات اقتصادي 
و ل��زوم مديريت مبادالت ارزي در راس��تاي حمايت از توليدکنندگان 
داخلي، مس��کوت ماندن طرح به مدت ش��ش ماه به تصويب رسيد، اما 
ب��ا پيگيري نمايندگان مجلس و ب��ا توجه به اهميت موضوع، اين طرح 
مجدداً در دس��تور کميسيون صنايع و معادن قرار گرفت و عنوان طرح 
»س��اماندهي بازار خودرو« بع��د از تغييرات و اصالحات انجام گرفته به 
طرح »س��اماندهي صنعت خ��ودرو« تغيير پيدا ک��رد. هم اكنون طرح 
»ساماندهي صنعت خودرو« در قالب ۱۵ ماده و با رويکرد کالن رقابتي 
کردن صنعت و بازار خودرو و به تبع آن، افزايش کيفيت و به خصوص 
ايمني در محصوالت صنايع خودروس��ازي کشور در افق ۱4۰4 با روش 

کاهش تدريجي و پلکاني تعرفه ها، مطرح شده است.
موضوع واردات خودروهاي س��واري همواره حساس��يت هاي خاص و 
ويژه اي داشته و در ماه هاي گذشته اين حساسيت ها افزايش چشمگيري 
يافته، قيمت خودروها به ش��دت رشد كرده و چندين و چند برابر شده 
است. در اين بين، برخي کارشناسان، واردات خودرو را به عنوان واردات 
کاالي لوکس و غيرضروري تلقي کرده و آن را عاملي مخرب براي توليد 
داخل��ي و خروج ارز قلمداد مي کنند و برخ��ي ديگر به اين موضوع به 

عن��وان عاملي براي ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش کيفيت توليد 
داخ��ل نگاه مي کنند و آن را يک ضرورت براي پاس��خدهي به تقاضاي 
داخلي مي دانند. به همين دليل اختالف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ 
حقوق ورودي اي��ن کاال و اعمال محدوديت هاي مقداري و توقف ثبت 
سفارش ورود اين کاال همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات 
پس از فروش خودروهاي داخلي، عدم رضايتمندي مصرف کنندگان به 
دليل عدم رعايت حقوق مصرف کنن��دگان داخلي، افزايش قيمت هاي 
مکرر در طول يک سال، تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از هزينه هاي 
غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازي به مردم، 
وج��ود نقص فني و کيفيت پايين در تولي��د، تأخير در تحويل به موقع 
خودرو، باال بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراس��تاندارد سوخت، 
پايين بودن ايمني، باال بودن قيمت در مقايس��ه با خودروهاي مش��ابه 
خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تکنولوژي توليد 
به دليل استفاده از فناوري قديمي، کنترل نامناسب کيفيت در مراحل 
مختلف توليد، رقابت انحصاري در بازار به علت تعرفه باالي خودروهاي 
وارداتي، کم بودن دوره گارانتي و... باعث شده واردات خودرو به عنوان 

بازاري در کنار بازار توليد خودروهاي داخلي شکل گيرد.

بازوی پژوهشی مجلس در بررسی کارشناسی طرح »ساماندهي بازار خودرو« پیشنهاد داد

خودروسازان مسئولیت مدني نقص ایمني را بپذیرند

یادداشت
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فرص��ت امروز: »نفرین نفت« ش��اید در نگاه نخس��ت، مفهوم عجیب و 
تناقض آمیزی به نظر بیاید، اما بررس��ی نقش نف��ت در اقتصادهای نفتی 
ازجمله ایران نش��ان می دهد که رشد اقتصادی س��ال ها و دهه هاست که 
برمبنای درآمد نفتی اتفاق می افتد و رهایی از س��لطه نفت در اقتصاد این 

کشورها همچنان به مثابه یک رویا و آرزو باقی مانده است.
دیروز رئیس جمهور الیحه بودجه س��ال آین��ده را تقدیم مجلس کرد و 
همانند همه سال های گذشته، نفت اصلی ترین منبع تامین درآمد دولت به 
شمار می رود؛ چنانچه سهم درآمدهای نفتی در الیحه بودجه سال 98 برابر 
142 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین ش��ده که نسبت به بودجه امسال 

رشد 41 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.
در واقع، دولت در الیحه بودجه س��ال آینده ح��دود 208 هزار میلیارد 
توم��ان درآمد پیش بینی کرده ک��ه در مقابل آن ۳20 هزار میلیارد تومان 
هزینه دارد. بر این اساس تراز عملیاتی بودجه به 112 هزار میلیارد تومان 
می رسد که نشان می دهد دولت نتوانسته این رقم از هزینه های جاری خود 
را از مح��ل درآمدها تامین کن��د و بازهم باید نفت جور تامین هزینه های 

دولت را بکشد.
درآمد 142 هزار و 500 میلیاردی دولت از نفت

مجموع منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در س��ال آینده 
یک میلیون و 425 هزار و ۳82 میلیارد و یک میلیون ریال تعیین ش��ده 
است. به گزارش ایرنا، بر این اساس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات 
نفت ش��امل نفت خام، میعانات گازی و خالص ص��ادرات گاز معادل یک 
میلیون و ۳70 هزار و ۳62 میلیارد ریال و منابع مربوط به ۳درصد فروش 
نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و کمتر توسعه یافته کشور 

55 هزار و 20 میلیارد ریال تعیین شده است.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص 
ص��ادرات گاز در س��ال 1۳98 کمتر از یک میلی��ون و 425 هزار و ۳82 
میلیارد و یک میلیون ریال ش��ود، به دولت اجازه داده می ش��ود با رعایت 

بند )ب( ماده )17( قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور از محل 
50درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50درصد سهم صندوق 

توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت اقدام کند.
ای��ن در حالی اس��ت که مجم��وع منابع دولت از محل ص��ادرات نفت، 
میعان��ات گازی و خالص ص��ادرات گاز و همچنین ۳درصدی فروش نفت 
خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و کمتر توس��عه یافته کشور در 
قانون بودجه سال 97 معادل یک میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 40۳ 

میلیون ریال بود.
افزایش درآمدهای این بخش در الیحه بودجه سال 98 نسبت به قانون 
بودج��ه 97 معادل 415 میلیون و 267 ه��زار و 598 میلیون ریال یعنی 

معادل 41 هزار میلیارد تومان بوده است.
صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات و گاز در بودجه سال 97 معادل 

959 هزار و ۳14 میلیارد و 40۳ میلیون ریال تعیین شده است.
س��هم ۳درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز 
و کمتر توس��عه یافته کشور از درآمدها در سال 97 معادل 50هزار و 800 

میلیارد ریال بوده است.
تامین منابع هدفمندی یارانه ها از فروش نفت

در اج��رای قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها و در اج��رای ماده ۳9 قانون 
برنامه ششم توسعه تمامی منابع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور، هزینه می ش��ود. بر این اس��اس، منابع حاصل از ف��روش داخلی 
فرآورده های نفتی 455 هزار و 969 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش 
صادرات��ی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و 
فرآورده های دریافتی از پاالیشگاه ها 4۳5 هزار و 1۳5 میلیارد ریال تعیین 
ش��ده است که توس��ط ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

پرداخت خواهد شد.
منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی 

و مالیات ارزش افزوده مبلغ 245 هزار و 680 میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده است.

در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها آمده است: 96 هزار و ۳75 میلیارد 
ری��ال برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و 15 هزار 
میلیارد ریال برای عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله 
انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای 

فرآورده های نفتی پرداخت می شود.
110 هزار و 61۳ میلیارد ریال برای هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش 
فرآورده ه��ای نفتی )از جمله کارمزد جایگاه ه��ا( و 41 هزار میلیارد ریال 
برای بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، 

گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل پرداخت می شود.
سهم 14.5درصدی شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده های نفتی 
109 ه��زار و 207 میلی��ارد ریال، عوارض و مالیات ب��ر ارزش افزوده گاز 
طبیعی 15 هزار و 240 میلیارد ریال و عوارض گازرس��انی نیز 17 هزار و 

44 میلیارد ریال تعیین شده است.
11 هزار و 40 میلیارد ریال نیز برای کامزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی 
و هوشمندسازی جایگاه های سی.ان.جی و 94 هزار و 50 میلیارد ریال نیز 

برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی پرداخت خواهد شد.
سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت

همچنین س��هم صندوق توس��عه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 
)نف��ت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( 20درصد تعیین ش��ده 
است. بانک مرکزی مکلف است متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به 
واریز این وجوه و سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات 
نفت خام و میعانات گازی و س��هم 14.5درصد ش��رکت ملی گاز ایران از 
محل خالص صادرات گاز و همچنین سهم ۳درصد موضوع ردیف درآمدی 
210109 این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه 

یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

پیش بینی رشد 41 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در سال آینده

نفرین نفت در بودجه 98

بررس��ی جداول تعرفه و عوارض تعیین شده در الیحه بودجه 98 نشان 
می دهد، مبالغ صدور دفترچه بیمه سالمت و کارت هوشمند افزایش یافته، 

اما عوارض خروج از کشور تغییری نکرده است.
به گزارش ایرنا، تعرفه های درآمدی یکی از بندهای مورد توجه در الیحه 
بودجه س��ال آینده است. 49 موضوع در جدول تعرفه های درآمدی الیحه 
بودجه 98 تنظیم ش��ده که شامل درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر، 
ص��دور انواع کارت معافیت خدمات س��ربازی، درآمد حاصل از حق الثبت 

دارو و صدور کارت هوشمند ملی است.
حذف خرید س��ربازی: طرح خرید س��ربازی در الیحه بودجه 98 حذف 
شد ضمن آنکه درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشموالن 
وظیف��ه از خدمت س��ربازی یکی از بندهای درآمدی الیحه بودجه س��ال 
آینده است که نسبت به امسال تغییری نکرده است.  صدور کارت معافیت 
برای افراد با تحصیالت دکترای تخصصی و مشموالن ایرانی خارج از کشور 
یک میلیون و ۳00 هزار تومان، تحصیالت دکترای حرفه ای و کارشناسی 
ارشد یک میلیون و 40 هزار تومان، کارشناسی و فوق دیپلم و دیپلم ۳25 
ه��زار تومان، زیر دیپلم 97 ه��زار و 500 تومان و مددجویان کمیته امداد 

نیز 5هزار تومان است.

ثبات عوارض خروج مسافر: همچنین در الیحه تقدیمی دولت به مجلس، 
درآمد حاصل از عوارض خروج مس��افر از مرزهای کش��ور نسبت به قانون 
بودجه امسال تغییری نکرده است. بر این اساس عوارض خروج برای هر نفر 
220 هزار تومان، زائران عمره مفرده و حج 110هزار تومان است. عوارض 
خروج هوایی زائران عتبات عالیات ۳7 هزار و 500 تومان و عوارض زمینی 
زائ��ران 12 هزار و 500 تومان اس��ت. زائران اربعین از 24 ش��هریورماه تا 
12آبان ماه 98 که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق ازکشور خارج 

می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.
هزینه تعویض پالک س��ال آینده: در الیحه بودجه س��ال آینده، تعرفه 
واگذاری و تعویض پالک وس��ایل نقلی��ه نیز تغییری نکرده و برای خودرو 

100 هزار تومان و موتورسیکلت 25 هزار تومان است.
هزینه صدور کارت هوش��مند ملی: درآمد حاص��ل از ثبت نام و صدور 
کارت هوش��مند ملی در الیحه بودج��ه 1۳97 کلید خورد و مبلغ آن 20 
هزار تومان تعیین شد. بر این اساس در الیحه بودجه 98 نیز ثبت نام کارت 
هوشمند ملی 25 هزار تومان تعیین شده است. در صورت مفقودی برای 
ص��دور مجدد کارت در نوبت اول 50 ه��زار تومان، در نوبت دوم 70 هزار 

تومان و در نوبت های بعد 100 هزار تومان مقرر شده است.

تعرفه صدور دفترچه بیمه س��المت: در الیحه بودجه س��ال آینده، هزینه 
تعویض دفترچه بیمه س��المت نیز ۳هزار تومان، صدور مجدد دفترچه بیمه 
در صورت مفقود ش��دن در نوبت اول 9 هزار تومان و در نوبت های بعدی 18 
هزار تومان است. درآمدهای مالیات بر واردات: همچنین در الیحه بودجه سال 
98، درآمده��ای حاصل از مالیات ب��ر واردات 27 هزار و 788 میلیارد و ۳00 
میلیون تومان پیش بینی ش��ده که این درآمدها، ش��امل درآمدهای عمومی 
دولت و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است. در حالی 
مالیات بر واردات در قانون بودجه 97، ۳0 هزار و 62 میلیارد و 800 میلیون 
تومان تصویب ش��ده بود که مالیات ب��ر واردات در الیحه بودجه 98، بیش از 
8درصد کاهش یافته است. این درآمدها شامل »حقوق ورودی سایر کاالها«، 
»یک درصد عوارض بر واردات« و سرفصل هایی دیگر همچون »حقوق ورودی 
دستگاه های اجرایی«، »ثبت معافیت ها و تخفیف های گمرکی به نرخ صفر« و 

»استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی« می شود.
در قانون بودجه امس��ال )97(، درآمد حاص��ل از حقوق ورودی خودرو، 
4هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود که این ردیف به دنبال 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در الیحه بودجه سال آینده )98(، 

حذف شده است.

براساس الیحه بودجه 98

کدام عوارض و تعرفه ها سال آینده افزایش می یابد؟

دریچــــه

از ادغام یارانه های کشاورزی تا افزایش سهم پرداختی بیمه ها
الیحه بودجه 98 زیر ذره بین

فرصت امروز: س��هم 20درصدی صندوق توس��عه مل��ی از نفت، 
افزای��ش عوارض قب��وض آب در س��ال آین��ده، ادغ��ام یارانه های 
کش��اورزی، افزایش سهم پرداختی بیمه ها برای کاهش تصادفات و. 
. . را می توان ازجمله محورهای الیحه بودجه 98 برش��مرد. نگاهی 
به جزییات الیحه بودجه دولت نشان می دهد که سرانجام بعد از اما 
و اگرهای بس��یار برای تعیین س��هم واریزی صندوق توسعه ملی از 
درآمدهای نفتی، دولت 20درصد این منابع را به صندوق اختصاص 
داده اس��ت. براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه در سال جاری 
باید این س��هم به ۳4درصد می رس��ید اما با توجه به شرایط خاص 
درآمدهای دولت، این س��هم به 20درص��د در الیحه بودجه کاهش 
یافته است. بر این اساس باید از 142 هزار میلیارد تومانی که برای 
درآمدهای نفتی در سال آینده پیش بینی شده از مبلغ درآمدی در 

هر ماه 20درصد به حساب صندوق توسعه ملی برود.
افزای��ش عوارض قب��وض آب، دیگر نکته ای اس��ت که در الیحه 
بودجه 98 به چش��م می خورد. بر این اس��اس، وزارت نیرو از طریق 
شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت 
نرخ آب های ش��هری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 
200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز 
کند. میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل در سال 
97، 150 ریال بود و همچنین س��قف وج��وه دریافتی از این محل 
برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری در سال 97 به میزان 750 

میلیارد ریال بود.
یارانه های کشاورزی حذف شد یا ادغام؟

اما با وج��ود اینکه برخی از عناوین در ردی��ف اعتبارات یارانه ای 
الیحه بودجه س��ال 98 حذف ش��دند، افزایش چند درصدی میزان 
اعتبارات یارانه ای موجود در جدول ش��ماره »9« نشان می دهد که 
احتماال یارانه های بخش کشاورزی با یکدیگر ادغام شده اند و حذفی 
در کار نبوده است. به  گزارش  ایسنا و براساس الیحه دولت، 2950 
میلی��ارد تومان اعتب��ارات یارانه ای برای بخش کش��اورزی از یارانه 
نهاده ه��ا، عوامل تولید، خرید تضمین��ی محصوالت و تنظیم بخش 
کش��اورزی، یارانه شیر مدارس و یارانه خرید تضمینی گندم در نظر 
گرفته شده است. در جدول شماره »9« برآورد اعتبارات ردیف های 
متفرقه سال آینده، خبری از یارانه ساماندهی تولید و خرید تضمین 
چای کش��ور، ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر 
و تش��کیل صندوق حمایت از توس��عه زنجیری صنعتی شیر کشور، 
پرداخ��ت ضرر و زیان و یارانه س��ود خریدهای تضمینی محصوالت 
کش��اورزی، یارانه کاالهای اساس��ی و . . . که در الیحه بودجه 97 
وجود داش��ت، به چشم نمی خورد. اما مجموع این یارانه ها در الیحه 
بودجه امس��ال به 2869 میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد که 
ای��ن اعتبارات  در  الیحه بودجه س��ال آین��ده 2.81درصد افزایش 
یافته اس��ت. بنابراین، با حس��اب و کتابی ساده می توان دریافت که 
ن��ه تنها این اعتبارات حذف نش��ده اس��ت،  بلکه از نظ��ر میزان با 
افزایش نس��بی نیز مواجه ش��ده اس��ت و احتماال عناوین آن ها در 

جدول اعتبارات یارانه سال گذشته با یکدیگر ادغام شده است.

افزایش سهم پرداختی بیمه ها برای کاهش 
تصادفات

همچنین براس��اس الیحه بودجه س��ال 1۳98 شرکت های بیمه 
مکلف ش��ده اند هفته ای ۳00 میلیارد تومان بابت کاهش تصادفات 
جاده ای در اختیار س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیروی 
انتظامی و س��ازمان اورژانس قرار دهند که این مبلغ در سال جاری 
250میلیارد تومان بود. براس��اس الیحه بودجه ارائه شده به مجلس 
ش��رکت های بیمه موظفند ۳00 میلیارد توم��ان از اصل حق بیمه 
ش��خص ثال��ث دریافتی را طی جدولی که براس��اس ف��روش بیمه 
)پرتفوی( هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه 
می رس��د، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این 

قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
 وج��وه واری��زی در اختی��ار س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل 
جاده ای کش��ور، نیروی انتظامی و س��ازمان اورژانس قرار می گیرد 
ت��ا در ردیف های مربوط به این دس��تگاه ها در امور منجر به کاهش 

تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند اس��ت. 
این وج��وه واریزی ش��رکت های بیمه به عنوان هزین��ه قابل قبول 

مالیاتی محسوب می شود.
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی 
و س��ازمان اورژانس نیز موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه 
یکب��ار از نحوه هزینه وج��وه مذکور را به بیم��ه مرکزی جمهوری 
گزارش کنند. بر این اس��اس در مورد آرای حل اختالف مراجع بین 
دس��تگاه های اجرایی ک��ه در اجرای اصول یکصد و س��ی و چهارم 
)1۳4( و یکص��د و س��ی و نهم )1۳9( قانون اساس��ی یا در اجرای 

قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است.
چنانچه به هر دلیل دس��تگاه اجرایی ذی رب��ط از اجرای تصمیم 
مرج��ع حل اخت��الف خودداری کند، با مس��تنکف یا مس��تنکفین 
مص��وب  اداری  تخلف��ات  ب��ه  رس��یدگی  قان��ون  چارچ��وب  در 

1۳72/09/17برخورد می شود.
س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور مطابق رأی مرج��ع مذکور که 
حداکث��ر 18 م��اه از تاریخ وصول رأی گذش��ته باش��د، از اعتبارات 
بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه 

اجرایی ذی نفع اضافه می کند.
درباره ش��رکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 
اج��رای تکلی��ف مذکور از محل حس��اب ش��رکت ها و مؤسس��ات 
انتفاعی یاد ش��ده نزد خزان��ه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی 

)خزانه داری کل کشور( است.
گفتنی اس��ت در بودجه امس��ال هم ش��رکت های بیمه ای مکلف 
بودن��د مبلغ 250 میلی��ارد تومان از اصل حق بیمه ش��خص ثالث 
دریافتی را طی جدولی که براس��اس ف�روش بیم�ه )پرتف�وی( ه�ر 
ی�ک از ش��رکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به  
صورت هفتگ��ی به درآمد عمومی ردی��ف 160111 این قانون نزد 

خزانه داری کل کشور واریز کنند.
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یادداشت

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم کاهش اضافه  برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی نسبت به پنج ماه قبل، از تصمیم بانک مرکزی برای تامین منابع 
الزم جه��ت حمایت از صرافی ها در تامین نیازهای مرتبط با پایان س��ال 
خبر داد و گفت: این امر می تواند آثار فصلی مرتبط با این مقطع از س��ال 

را پوشش دهد.
به گ��زارش »فرصت امروز« عبدالناصر همتی روز گذش��ته در جلس��ه 
دوره ای با مدیران عامل نظام بانکی کش��ور، با اش��اره به برنامه های بانک 
مرکزی برای مدیریت اضافه برداش��ت بانک ها، گفت: باتوجه به همراهی و 
اهتمام مدیران  عامل بانک ها در این رابطه کاهش اضافه برداشت نسبت به 

پنج ماه پیش داشته ایم.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار، تدابیر بانک مرکزی برای اصالح نظام سود 
بانکی به منظور تامین منافع سپرده گذاران بانک ها و نیز حفظ قوام ساختار 
مالی بانک ها را تش��ریح و اهتمام نظام بانکی در رعایت سیاست های پولی 
بانک مرکزی را ستود. همتی همچنین بر نظارت بیشتر مدیران نظام بانکی 

برای رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و هیات همراه به ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: سفر ترکیه سفر خوبی 
بود و ترک ها آمادگی کامل برای همکاری گس��ترده اعالم کرده اند. هدفی 
که برای گسترش تجارت بین دو کشور تعیین شده است و منابع خوبی که 
در ترکیه داریم فرصت خوبی را برای رونق تجارت فی مابین فراهم می کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، براساس گزارشی که تا این تاریخ اعالم 
شده است، بخشی از توافق در حال شروع مراحل اجرایی است.

همتی درخصوص کاالها و نیازهای اساس��ی نیز گفت: به نحو مناسبی 
مبادالت از طریق چین و هند و س��ایر مبادی انجام می ش��ود و به تدریج 

گسترش می یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان ضمن اش��اره به اقتضائات فصلی پایان 
سال میالدی و تسویه های ش��رکت های تجاری، از تصمیمات اخیر بانک 
برای تامین منابع الزم جهت حمایت از صرافی ها در تامین نیازهای مرتبط 
با پایان س��ال خبر داد که می تواند آثار فصلی مرتبط با این مقطع از سال 

را پوشش دهد.
اختیار جدید به صرافی ها برای تامین ارز واردات

طب��ق گفته ه��ای همتی و همچنین بخش��نامه جدید بان��ک مرکزی، 
صرافی ها برای خرید ارز از بانک مرکزی و صدور حواله برای واردکنندگان 

از طریق سامانه نیما می توانند اقدام کنند.
به گزارش ایس��نا، طبق اعالم بانک مرک��زی و توافق صورت گرفته این 
بانک با کانون صرافان، صرافان می توانند از طریق ش��عب ارزی بانک های 
عامل نس��بت به خرید حواله های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران اقدام کنند.
پیش از این مش��کالتی برای تامین ارز واردکنن��دگان گروه دو کاالیی 
پیش آمده بود که بانک مرکزی برای تسهیل این روند، دستورالعمل خرید 

و فروش ارز در ش��بکه صرافی های مجاز در راستای تسهیل فرآیند تامین 
ارز تجاری کشور ابالغ کرده است.

براساس این دستورالعمل، تمام صرافی های مجاز می توانند ارز مورد نیاز 
خریداران در سامانه نیما را از طریق تمامی بانک های عامل از بانک مرکزی 
خریداری کنند و برای خریداران این حواله ها کارسازی کنند، زیرا پیش از 
این می بایس��ت ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز صادراتی پتروشیمی ها و 

مواد معدنی از نیما تامین می کردند.
اکن��ون با توجه ب��ه اینکه ای��ن جابه جایی از طریق کارگ��زاری متعلق 
ب��ه صرافان انجام می ش��ود، انتظار می رود مس��یر راحت تر ش��ود و برای 
واردکنندگان کاالها روند آس��ان تری تامین ش��ود تا برای واردات کاال در 

صف نباشد.
طبق این بخشنامه که دیروز ابالغ شده، صرافی های دارای مجوز فعالیت 
از بانک مرکزی می توانند در هر یک از بانک های عامل که حس��اب ارزی 
دارند، در همان بانک با توجه به منابع بانک مرکزی نزد بانک ها خرید خود 
را انجام دهند و حواله مورد نیاز واردکنندگان را که ثبت ش��ده، از طریق 
س��امانه س��نا خریداری کرده و در بانک عامل و از طریق س��امانه نیما به 

مشتریان خود یا همان واردکنندگان به فروش برسانند.
صرافی ها می توانند از طریق سامانه سنا و نیما به مشتریانی که مراحل 
ثبت س��فارش آنها در بانک ها انجام شده و اسم آنها در سامانه نیما است، 

مبالغی که خریداری کرده اند را به آنها از طریق حواله بفروشند.

همتی از حمایت بانک مرکزی از صرافی ها برای تامین نیازهای پایان سال خبر داد

اختیار جدید بانک مرکزی به صرافی ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

بانک مرکزی سازوکار بانکی را برای عرضه ارز 
ترجیح می دهد

عرضه ارز در بازار س��رمایه یک موضوع قدیمی اما محقق نش��ده است. 
این س��اختار از پیش در بورس طراحی ش��ده و وج��ود دارد و مقررات و 
دس��تورالعمل های آن نوش��ته شده است. امکان اس��تفاده از این ساختار 
همیش��ه فراهم بوده اما بانک مرکزی بنا به دالیلی تمایلی به اس��تفاده از 
س��ازوکار بازار سرمایه در عرضه ارز ندارد و اس��تفاده از سازوکار بانکی را 
ترجیح می دهد. اکنون س��امانه نیما توسط بانک مرکزی برای عرضه ارز 
ایجاد ش��ده و بحث جایگزین ش��دن معامالت کاغذی و س��نا با نیما هم 
مطرح شده است. با توجه به صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی درباره 
راه اندازی بازار معامالت ارزی دیگری که ممکن است نقد یا آتی باشد، به 
نظر می رسد اصلی ترین مرجع پولی و مالی کشور همچنان بر مکانیسم های 
بانکی برای عرضه ارز متمرکز است. بازار سرمایه و بانک مرکزی جدا از هم 
حرکت می کنند و بانک مرکزی حاضر نیست بخشی از اختیارات قانونی و 

مسئولیت هایش در مورد ارز را در بازار دیگری پیگیری کند.
به  طور مش��خص دولت و اقتصاد برنامه ریزی شده در نقطه مقابل بازار 
قرار می گیرد. دولت و بازار دو طرف اقتصاد قرار می گیرند. وقتی از دولت و 
برنامه ریزی های اقتصادی دولت صحبت می کنیم، انتظار نداریم که دولت 
از سازوکار بازار برای کشف قیمت استفاده کند. دولت ها به طور مشخص 
مالحظ��ات سیاس��ی و اجتماعی دارند که کش��ف قیم��ت آن را در نظر 
نمی گیرد. دولت به دنبال اعمال تخصیص هایی است که تصور می کند بازار 
نمی تواند آن را به ش��کل عادالنه انجام دهد و البته مصلحت اندیشی های 
دولتی هم  جایی در بازار آزاد ندارد. یکی از دالیل عمده شکل گیری رانت 
در بعضی بخش ها و شکس��ت بازار، همین مقاومت دولت ها مقابل کشف 
قیمت اس��ت. دولت ها حاضر به پذیرش سازوکار بازار برای تعیین قیمت 
در بس��یاری از بخش ها نیستند به همین دلیل سایر بخش ها مثل بورس 
که می خواهند با اتکا به مکانیس��م بازار حرکت کنند عقیم می ش��وند و 

نمی توانند به طور جزیره ای و مستقل به خوبی عمل کنند.

ارتقای امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد
بانک  پاس��ارگاد در راستای گسترش خدمات بانکداری  الکترونیک، امکانات 
سامانه همراه بانک را ارتقا داد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، مشتریان 
بانک  پاس��ارگاد از طریق سامانه همراه بانک  )موبایل بانک( می توانند از خدمات 
متنوعی در بخش های س��پرده، تسهیالت و کارت بهره مند شوند. این سامانه 
 Android( ضمن آنکه امکان پش��تیبانی از ساعت هوش��مند سیستم عامل
Wear( و ام��کان ورود ب��ا اثر انگش��ت را دارد، از طریق تش��خیص چهره در 

گوشی های آیفون نیز قابل دسترسی است.
براساس این خبر، در این سامانه در بخش سپرده خدمات مشاهده فهرست 
و جزییات سپرده  ها، مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش 
س��پرده، امکان یادداشت گذاری روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی و بین 
بانکی )پایا و س��اتنا(، انتقال وجه مس��تمر )دوره ای( داخل بانکی و بین بانکی 
و پرداخت قبض با س��پرده ارائه می ش��وند. همچنین خدماتی مانند مشاهده 
فهرست و جزییات تسهیالت، مشاهده ریز اقساط تسهیالت و پرداخت قسط 

در بخش تسهیالت قابل دریافت هستند. 
 دریافت موجودی کارت )کارت های بانک پاسارگاد(، دریافت 10 گردش آخر 
کارت، پرداخ��ت قبض همراه اول از طریق ش��ماره موبایل، انتقال وجه کارت 
به کارت )ش��تابی(، انتقال وجه کارت به سپرده )سپرده های بانک پاسارگاد(، 
پرداخت قبض )با امکان اس��کن بارکد(، خرید ش��ارژ تلفن همراه )همراه اول، 
ایرانس��ل، رایتل و تالیا(، تغییر رمز اینترنتی )رمز دوم( کارت )کارت های بانک 

پاسارگاد( و مسدود کردن کارت از دیگر خدمات این سامانه هستند. 
مش��تریان گرامی با بهره مندی از این س��امانه می توانن��د از خدماتی مانند 
پرداخت اقساط دیگران،  نمایش آخرین ورودهای کاربر،  صندوق پیام،  افزودن 
یادآور چک،  غیرفعال س��ازی رمز دوم کارت،  فعال سازی و غیرفعال سازی رمز 
یک بار مص��رف کارت )رمز پویا(، دریافت رمز یک ب��ار مصرف کارت )خدمات 
کارت( و نمای��ش قوانی��ن انتقال وج��ه بین بانکی و نمایش نام بیمه ش��ونده 

)پرداخت قبض بیمه( نیز استفاده کنند. 
مش��تریان با نصب نرم افزار سامانه همراه بانک  پاسارگاد در تلفن های همراه 
خود و دریافت رمز ورود از یکی از ش��عبه های بانک  پاسارگاد در سراسر کشور 

قادر خواهند بود از این خدمات بهره مند شوند.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 82890 
 www.bpi.ir و سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در سایت بانک به آدرس

آماده پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان هستند.

علی سنگینیان
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

چهار شنبه
5 دی 1397

شماره 1228



صف خرید بانکی ها در روز افت بورس
شاخص بورس منفی شد

پس از دو روز رش��د در بورس تهران، قیمت اکثر س��هم ها دیروز 
مجددا کاهشی شد اما بانکی ها هنوز با فزونی تقاضا بر عرضه و صف 

خرید مواجه هستند.
به گزارش ایس��نا، روز سه شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران 5۳۳ واحد افت کرد و به رقم 156 هزار و 
950 واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن با  هشت واحد 

افت تا رقم 27 هزار و 12 واحدی پایین رفت.
شاخص آزاد شناور نیز با 497 واحد کاهش رقم 170 هزار و 1۳0 
واحدی را تجربه کرد. در عین حال ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم 
547 و ۳18 واحد افت کردند. فلزی ها، بانک ها و موسسات اعتباری 
و تعدادی از پاالیشگاه هایی و پتروش��یمی ها تاثیرگذارترین نمادها 

روی شاخص های بازار سهام بودند.
از جمل��ه این نماده��ا می توان به فوالد مبارک��ه اصفهان، صنایع 
مس ایران و پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد. هر یک از شرکت های 
یادش��ده ب��ه ترتی��ب 126، 121 و 96 واح��د تاثی��ر کاهنده روی 

شاخص های بازار داشتند.
اما در طرف مقابل بانک ملت، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و 
بان��ک تجارت هر یک به ترتی��ب 122، 86 و 72 واحد تاثیر مثبت 

روی شاخص های بازار داشتند.
فلزی ها که روز دوش��نبه توانس��ته بودند مقداری رشد قیمت را 
تجربه کنند، یکدس��ت قرمزپوش ش��دند؛ هرچند که کاهش قیمت 
این س��هم ها عمدتا کمتر از 2درصد ب��ود. در این گروه 5۳ میلیون 
س��هم به ارزش حدود 19 میلی��ارد و 700 میلیون تومان مورد داد 

و ستد قرار گرفت.
اما بانکی ها از پرمعامله ترین گروه های بازار سهام بودند؛ به طوری 
که حجم معامالت این گروه رقم 90۳ میلیون سهم و اوراق مالی را 
رد کرد و ارزش آن به 144 میلیارد تومان رسید. این گروه بار دیگر 
در نوس��انات شاخص های بازار تاثیر عمده ای داشتند و همچون روز 

دوشنبه عمدتا با صف خرید مواجه شدند.
فزونی شدید تقاضا بر عرضه باعث شد فعاالن بازار سهام شاهد 
رش��د قیمت یکباره بس��یاری از نمادها در این گروه باش��ند. به 
عنوان نمونه بانک ملت شاهد نزدیک 5درصد افزایش قیمت در 
آخرین معامله خود ش��د و در نهایت در حالی به پایان معامالت 
رس��ید که حجم خرید میلیونی ثبت سفارش شده بود. وضعیت 
مش��ابهی در نماد بانک ملت، س��ینا و تعدادی از نمادهای دیگر 

دیده می شد.
در گروه محصوالت ش��یمیایی قیمت سهم ها اکثرا روند کاهشی 
را ش��اهد بودند و بیش��تر آنها با کمتر از 2درصد افت قیمت مواجه 
ش��دند. در این میان نمادهای همچون توکا، رنگ فوالد س��پاهان، 
پاکسان، صنایع شیمیایی فارس و معدنی امالح ایران با رشد قیمت 
بی��ش از ۳درصد مواجه ش��دند. در گروه اس��تخراج کانه های فلزی 
نیز روند قیمت س��هم ها کاهشی بود و بس��یاری از نمادها در گروه 

فرآورده های نفتی نیز کاهش قیمت را شاهد بودند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 462 میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناش��ی از دست به دس��ت شدن 2میلیارد سهم و اوراق 
مالی رسید. شاخص کل فرابورس با 6.19 واحد افت روبه رو شد و به 
رق��م 1820 پایین رفت. ارزش معامالت این بازار رقم 4۳4 میلیارد 
تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به رقم 5۳5 میلیون س��هم و 

اوراق مالی رسید.

نماگربازارسهام

موضوع واگذاری س��هام دو باش��گاه بزرگ اس��تقالل و پرسپولیس در 
حالی طی روزهای گذش��ته بر سر زبان ها افتاده که موجی از واکنش ها و 
اظهارنظرهای متفاوت را به دنبال داشته است. با وجود آنکه واگذاری این دو 
باشگاه سال ها قبل نیز مطرح شده بود اما مهر تایید وزارت ورزش، این بار از 

عزم جدی دولت برای خصوصی سازی سرخابی ها حکایت دارد.
به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته، معاون وزیر ورزش اعالم کرد که 
دولت و وزارت ورزش و جوانان مصمم هس��تند اس��تقالل و پرس��پولیس 
واگذار ش��ود چون نباید باش��گاه داری کنند. آنطور که محمدرضا داورزنی 
گفته اراده کلی دولت بر واگذاری 100درصدی این دو باشگاه بزرگ است 
و ه��ر اقدامی ک��ه وزارت ورزش و جوانان الزم ب��وده انجام داده تا مردم و 
هواداران سهم داشته باشند و از اینجا به بعد مابقی کارها برعهده سازمان 

خصوصی سازی است.
پیش از این س��ید حمی��د کالنتری، معاونت پیش��ین وزارت تعاون  از 
طرحی جدید برای واگذاری س��هام اس��تقالل و پرس��پولیس به هواداران 
خبرداده و گفته بود »این پیش��نهاد تهیه و ارائه ش��ده اس��ت و در همین 
راستا طرفداران این دو باشگاه می توانند با خرید سهام، سهامدار خرد این 
مجموعه کالن باشند«؛ هرچند که موضوع واگذاری دو باشگاه استقالل و 
پرس��پولیس، سال ها قبل نیز مطرح ش��ده بود. در سال 1۳88 غریب رضا، 
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون سابق، بحث واگذاری باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به شیوه تعاونی را پیش کشید و اعالم کرد پیشنهاد واگذاری 
سهام استقالل و پرسپولیس به شکل تعاونی سهامی عام از وزارت تعاون به 
سازمان تربیت بدنی ارائه شده تا در راستای اجرای سیاست های اصل 44 
قانونی اساسی، شرکت های تعاونی سهامی عام را برای عضویت کسانی که 

تمایل به خرید سهام این دو باشگاه دارند، تاسیس کند.
البته وی طرح این پیش��نهاد را به منزله خرید سهام سرخابی ها توسط 
بخ��ش تعاون ندانس��ته و گفته ب��ود تمامی بازیکنان دو تیم اس��تقالل و 
پرسپولیس، هواداران، حامیان و کادر اداری و فنی می توانند سهامدار این 

دو باشگاه بزرگ فوتبال در زمان واگذاری باشند.
مدتی بعد محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت دهم که در دولت 
نه��م نیز عهده دار وزارت تع��اون بود، از آمادگی ب��رای واگذاری کامل دو 

باشگاه خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از باشگاه ها به صورت 
غیردولت��ی اداره می ش��وند، گفت: تصویب سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساسی و ابالغ آن، ظرفیت های گسترده ای را در بخش های مختلف همراه 
با توسعه بخش خصوصی ایجاد می کند اما در ورزش و امور فرهنگ چون 
بس��ترهای سرمایه گذاری خیلی آماده نیس��ت و افراد نسبت به اقتصادی 

بودن فعالیت در ورزش تردید دارند، کارها به کندی پیش می رود.
در هفته ه��ای اخیر اع��الم تصویب واگ��ذاری س��رخابی ها در هیات 
دول��ت، واکنش بس��یاری از کارشناس��ان، صاحبنظران، پیشکس��وتان 
ورزش و اش��خاص حقیقی و حقوقی را به دنبال داشت. عده ای واگذاری 
اس��تقالل و پرسپولیس را از اس��اس غیرممکن دانستند و عده ای دیگر 
ضمن اس��تقبال از این پیشنهاد، واگذاری برند این دو باشگاه به تعاونی  
پرس��پولیس و تعاونی استقالل را منطقی ترین و بهترین شیوه واگذاری 
عنوان و تش��کیل س��اختار تعاونی ب��ا جمعیت چند میلیون��ی را برای 
واگذاری دو باش��گاه محبوب پرسپولیس و استقالل مناسب دانستند. به 
نظر می رس��د با توجه به انبوه هواداران این دو باشگاه محبوب، استقبال 
از واگذاری به شیوه جمعی بیش  از واگذاری به شخص یا عده ای خاص 
مورد پذیرش افکار عمومی باش��د. دس��ت کم ناگفته های صریح رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی درخصوص واگذاری دو باش��گاه استقالل و 
پرسپولیس و اهلیت خریداران نشان می دهد که افراد یا شرکت هایی که 
برای خرید پیشقدم شده و در مزایده این دو باشگاه شرکت کرده بودند، 
عمدتا نس��بتی با ورزش نداش��تند و به مرات��ب از بخش های خصوصی 

بدهکارتر بودند.
انتش��ار خبر آمادگی اتاق تعاون ایران برای حضور جدی در واگذاری دو 
باش��گاه استقالل و پرسپولیس در هفته گذشته بازتاب گسترده ای داشت 
و محافل خبری از آن به عنوان اولین جرقه ها برای خرید این دو باش��گاه 

بزرگ نام بردند.
به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران � پیش��نهاد تاسیس دو تعاونی بزرگ 
سهامی به نام های شرکت تعاونی سهامی عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت 
تعاونی سهامی عام استقالل ایرانیان با سهامداری حداکثری مردم و تمام 
عالقه مندان در سراسر کش��ور آماده شده و نگاهی به فعالیت باشگاه های 

بزرگ دنیا نیز موید این امر است که بنیادی تعاونی و مردمی دارند.
عظیمی تعاونی شدن این باشگاه ها را در سازماندهی، تامین مالی و حل 
مشکالت این تیم ها موثر خواند و گفت: در پیشنهاد اتاق تعاون، روش های 
نوین و متنوع ترکیبی تامین مالی و ابزارهای نوین و س��نتی تامین مالی 

دیده شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با اشاره به شفافیت مالی بخش تعاون 
در اقتصاد، خاطرنشان کرد: تعاونی ها به دلیل کثرت و تنوع سهامداران از 
ش��فافیت اقتصادی باالیی برخوردارند و در پیش��نهادهای مورد نظر تمام 

جنبه های تجاری سازی، غنی سازی فرهنگی و برندینگ دیده شده است.
وی با اش��اره به ارس��ال پیش��نهادات بخش تعاون به وزارت اقتصاد، بر 
مش��ارکت آحاد مردم به ویژه ورزش��کاران، پیشکسوتان و عالقه مندان به 

سرمایه گذاری در تیم محبوب خود تاکید کرد.
 پیش از این وزیر اقتصاد، تش��کیل ش��رکت های تعاونی جدید و خرید 
ش��رکت های دولتی آماده واگذاری توس��ط آنها را راه��کاری موفق برای 
کوچک س��ازی دولت و تحقق س��هم 20درصدی ش��رکت های تعاونی از 

خصوصی سازی عنوان کرده بود.
گفتنی است در شرکت تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه 
شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند و در موقع تأسیس 
و در طول فعالیت، س��رمایه ش��رکت نباید از 5میلیارد ریال کمتر باش��د. 
عضویت در تعاونی های س��هامی عام، برای همه آزاد است و تعداد اعضای 
این ش��رکت ها حداقل 500 نفر است که باید سهام خود را به عموم مردم 

عرضه کنند.

هیاهو بر سر واگذاری استقالل و پرسپولیس دوباره باال گرفته است

سهام سرخابی ها را چه کسانی می خرند؟
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 چین به جای آمریکا از برزیل
دانه سویا وارد کرد

چین از دانه های سویای برزیلی برای پر کردن جای خالی این محصول 
پس از توقف کامل خرید دانه های س��ویا از آمریکا اس��تفاده می کند. به 
گزارش تسنیم، چین معموال بیشتر دانه های سویای مورد نیاز خود را برای 
تغذیه احش��ام در این وقت از سال از آمریکا وارد می کند و آمریکا دومین 
تامین کننده بزرگ دانه های سویا برای این کشور در کل سال است. ارزش 
این همکاری در سال گذشته 12 میلیارد دالر بود. پکن عوارض بر واردات 
از آمریکا را 25درصد در جوالی در پاس��خ به عوارض آمریکا بر کاالهای 
چینی باال برد. از آن زمان واردات دانه های س��ویا از آمریکا ناگهان کاهش 
یافت و در نوامبر به صفر رسید. در عوض، چین ماه گذشته 5.07 میلیون 
تن دانه س��ویا از برزیل وارد کرد که 80درصد نس��بت به 2017 افزایش 
داشت. ولی تقاضای دانه های سویا هم در چین کمتر شده است. چون تب 
خوک آفریقایی گله های خوک را تلف کرد و تقاضا برای غذای حیوانات را 
کاهش داد. پکن در ماه دسامبر پس از آتش بس جنگ تجاری با آمریکا، 
واردات کاال از این کش��ور را از س��ر گرفت ولی هنوز هم عوارض کاالهای 

آمریکایی باالست.
در حالی که به نظر می رس��د چین یک شریک تجاری جایگزین برای 
برط��رف کردن نیازش به دانه های س��ویا پیدا کرده، مش��خص نیس��ت 
فروشندگان آمریکا به کدام سمت متمایل شده اند. چین حدود 60درصد 

صادرات دانه های سویای آمریکا را در 2017 تشکیل می داد.
طبق گزارش های رسیده، کشاورزان آمریکایی در حال افزایش تجارت با 

اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
ظاهراً پکن در ماه دسامبر پس از اجرایی شدن آتش بس، دو بار از آمریکا 

دانه های سویا خریده است، ولی این دانه ها هنوز وارد نشده اند.

توزیع گوشت، مرغ و تخم مرغ در واحدهای 
صنفی به نرخ دولتی آغاز شد

براساس اعالم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، توزیع گوشت، 
مرغ و تخم مرغ به نرخ دولتی از روز گذش��ته در واحدهای صنفی مجاز 
آغاز شد. به گزارش تسنیم، درگذشته این محصوالت تنها در فروشگاه های 
زنجیره های و میادین و میوه و  تره بار شهرداری تهران توزیع می شد. بر این 
اساس قیمت توزیع هر کیلوگرم گوشت برزیلی منجمد  27 هزار تومان، 
مرغ منجمد 8900 تومان و هر ش��انه تخم مرغ 1۳000 تومان است. در 
ای��ن اطالعیه خطاب به واحدهای صنفی آمده اس��ت ک��ه  این پروژه از 
تاریخ  04/10/97و از طریق پشتیبانی امور دام و اتحادیه صورت می گیرد. 
حواله مرغ، گوش��ت و تخم مرغ تنها به اعض��ای دارای پروانه معتبر این 
اتحادیه و نیز اتحادیه گوش��ت صادر خواهد شد و ضمنا محدودیت کمی 
نیز ش��امل افراد معتمد صنف بنا به تشخیص اتحادیه وجود ندارد.  بنابر 
این گزارش، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم  استعالمی کشتارگاه های تهران 
در روز سه ش��نبه 04/10/97  نیز12500 توم��ان، پخش12700 تومان، 
خرده فروش��ی1۳700 تومان، خرده فروشی مرغ ش��مال 1۳200تومان، 
قیمت عمده مرغ کش��تار شمال در میدان بهمن12200 تومان، سینه با 
کتف22000 تومان، س��ینه بدون کتف 2۳000 توم��ان و فیله 25000 

تومان است.

تعطیلی 100 واحد صنفی تولید کاغذ
 مشکالتی که صنعت کاغذ را مچاله کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، گفت از 600 واحد صنفی فعال 
در تولید کاغذ، تعداد 100 واحد صنفی تعطیل شدند.

حسین میرباقری مهرآبادی، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت کاغذ و مقوا در بازار 
اظهار کرد: در حال حاضر مشکالت کاغذ حل نشده و نمی توان اظهارنظری 
در مورد آن داش��ت. وی با اشاره به اینکه مشکالت مربوط در مورد کاغذ 
بسیار است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه وزارت ارشاد مسئول تولید کاغذ 
است، بنابراین پرداخت مالیات هم باید از طریق همین وزارتخانه صورت 
گیرد، چرا که اتحادیه ها در زمینه تولید و خرید و فروش آن نقشی ندارند. 
مهرآبادی با بیان اینکه 600 واحد صنفی تولید کاغذ در تهران مشغول به 
فعالیت هستند، تصریح کرد: از این تعداد 100 واحد صنفی تعطیل شدند، 
بنابراین اگر این روند ادامه دار باش��د مابقی واحد های فعال در این صنف 
تعطیل خواهند شد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، تأکید کرد: 
کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد تشکیل شده، این در حالی است که اتحادیه 
کاغذ و مقوا در آن نقشی ندارد. به گفته وی، اتحادیه کاغذ و مقوا نزدیک 
به 50 سال  فعالیت می کند، اما هنوز مشکالت مربوط به آن زیاد است و 
از مس��ئوالن درخواست می شود که به مشکالت این صنف توجه ویژه ای 
داشته باشند. در حال حاضر صنعت کاغذ وضعیت چندان مناسبی ندارد و 
متأسفانه هستند افرادی فرصت طلب و رانت جو که وارد بازار شده و عرصه 

را برای مصرف کننده تنگ تر می کنند.

 صادرات 20 میلیارد دالری ایران به چین
در 11 ماه

ص��ادرات ایران به چین در 11 ماهه س��ال ج��اری میالدی به مرز 20 
میلیارد دالر رسید و تراز تجاری دو کشور در این دوره به میزان 6 میلیارد 
دالر به نفع ایران بوده اس��ت. به گزارش تسنیم، گمرک چین اعالم کرد 
مبادالت تجاری ایران و چین در 11 ماهه سال جاری میالدی بدون تغییر 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل در سطح ۳۳.4 میلیارد دالر باقی مانده 
اس��ت. صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر 2018 نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل افت 17درصدی داش��ته و به 1۳.7 میلیارد دالر 
رسیده است. چین در 11 ماهه سال قبل 16.5 میلیارد دالر کاال به ایران 
صادر کرده بود. اما واردات چین از ایران در 11 ماهه امسال 16درصد رشد 
کرده و از 16.9 میلیارد دالر در مدت مشابه سال قبل به 19.7 میلیارد دالر 
افزایش یافته است. تراز تجاری دو کشور در این مدت به میزان 6 میلیارد 
دالر به نفع ایران بوده اس��ت. براساس این گزارش در ماه نوامبر 2018 به 
دلیل بروز مش��کالت در تبادالت بانکی، تجارت دو کش��ور به شدت افت 
داشته است. در این ماه تنها 6۳8 هزار دالر کاال از چین به ایران صادر شده 
است که این رقم نصف متوسط 11 ماهه بوده است. واردات چین از ایران 
در ماه نوامبر نیز 1.27 میلیون دالر اعالم شده است در حالی که متوسط 

11 ماهه واردات از ایران 1.7میلیارد دالر در ماه بوده است.

اخبـــار

مدی��رکل دفتر میوه های گرمس��یری و نیمه گرمس��یری معاونت امور 
باغبانی از صادرات خرمای ایران به 78 کشور جهان خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
مسعود لطیفیان، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
معاون��ت امور باغبانی، اظهار کرد خرمای ایران به 78 کش��ور جهان صادر 
می ش��ود و هند با خرید بیش از 11 میلیون دالر بزرگترین مش��تری این 

محصول از ایران به شمار می رود.
وی با اش��اره به صادرات انواع دیگر خرمای کشور افزود: طی شش ماهه 
نخست امسال 5۳91 تن خرمای شاهانی به ارزش 4 میلیون و 429 هزار 
و 41 دالر و خرم��ای زاهدی نیز به میزان 6651 تن به ارزش ۳میلیون و 

47۳ هزار و 112دالر صادر شده است.
لطیفیان ادامه داد: براس��اس آمار گم��رک ایران، در همین مدت ۳261 
تن خرمای استعمران به ارزش 2میلیون و 74۳هزار و ۳17 دالر، خرمای 
کب��کاب به میزان 2569 تن و به ارزش ی��ک میلیون و 829 هزار و ۳40 
دالر و خرم��ای پیارم با وزن 529 تن و به ارزش یک میلیون و 614 هزار 

و 5۳7 دالر صادرات داش��ته ایم. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی افزود: عالوه بر این موارد، ۳8 هزار و 
406 تن سایر خرماها در ردیف های دیگر به ارزش ۳7 میلیون و 172 هزار 

و 710 دالر صادر شده است.
به گفته وی، گران ترین خرمای صادراتی ایران، خرمای پیارم بوده که هر 

کیلوگرم آن ارزشی بالغ بر 12 هزار تومان دارد.
لطیفیان، هزینه بازاریابی را یکی از مش��کالت عمده ایجاد مزیت نسبی 
صادراتی خرمای ایران دانست و گفت: هزینه بازاریابی این محصول شامل 
بارگیری، حم��ل و نقل، توزین، تخلیه، دس��تمزد، درجه بندی و ضایعات 
می ش��ود. وی با بیان اینکه ضریب هزینه بازاریابی در مس��یر بازاریابی در 
استان های کرمان و بوشهر به ترتیب 9.15 و 8.16درصد است، اظهار کرد: 
س��ود خالص بازاریابی در سطح تولیدکننده و عمده فروش با توجه به رقم 

خرما متفاوت است.
این مقام مسئول در عین حال عرضه محصول غیر یکدست و بهداشتی 
در بازاره��ای جهان، زمان بر بودن تش��ریفات گمرکی، عدم ثبات قوانین و 

مقررات، مش��کالت موجود در وصول پول از بازارهای جهانی، عدم اطالع 
کافی صادرکنندگان از مقررات و استانداردهای کشور هدف و عدم استفاده 
از روش های جدید بازاریابی را از جمله موانع رسیدن ارقام به حداکثر مزیت 

نسبی صادراتی خرمای ایران عنوان کرد.
وی ادام��ه داد: اتری��ش، آلمان، اندونزی، انگلس��تان، اوکراین، بالروس، 
آمریکا، ایتالیا، ترکیه،کره، چین، دانمارک، ژاپن، ش��یلی، عراق و فرانسه از 

جمله مقاصد خرمای ایران هستند.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور 
باغبانی گفت: براساس تحلیل های بازار جهانی، تولید خرما تا سطح قیمت 
جهانی 5.۳1 سنت به ازای هر کیلوگرم مزیت نسبی برای تولید دارد و بر 
این اساس نگاهی به ارزش ارقام خرماهای تجاری ایران نشان می دهد که 

ارزش نسبی آنها باالتر از این آستانه در سال 97 بوده است.
وی در پایان تصریح کرد: با اصالح الگوی کشت ارقام خرما، امکان بهبود 
ارزش نسبی آن وجود دارد و ارقامی مانند مجول، پیارم، دگلت نور، برحی، 

مضافتی و کبکاب از جمله این ارقام به شمار می روند.

خرمای ایران به 78 کشور جهان صادر می شود

صادرات ۳۲ میلیون دالر خرمای مضافتی در سال جاری

یک مقام مس��ئول گفت با توجه ب��ه تغییر نرخ ارز، رقابت س��ازی در 
بازار های جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده است.

محمدحس��ن افش��ار، رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ 
خوراکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تعادل قیمت قارچ در 
بازار خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز، رقابت سازی در بازار های 

جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده است.
وی قیم��ت جهان��ی هر کیلو ق��ارچ را 2.5 دالر اعالم ک��رد و افزود: با 
احتساب دالر 10 هزار تومانی، قیمت هر کیلو قارچ رقمی حدود 25 هزار 
تومان است که با کسر تمامی هزینه های صادرات، حاشیه سودی برابر با 

10 هزار تومان برای صادرکننده می ماند که این امر صادرکنندگان را به 
امر صادرات ترغیب و تشویق می کند.

افش��ار با اشاره به اینکه آمار دقیق صادرات قارچ از سوی گمرک اعالم 
نشده است، بیان کرد: بنده تصور می کنم که از ابتدای مهر تاکنون رقمی 
بالغ بر 5 هزار تن قارچ به بازار های هدف صادر شده است که با استمرار 
تثبیت نرخ دالر و رفع مشکالت حمل و نقل پیش بینی می شود که میزان 

ماهانه صادرات به 150 هزار تن افزایش یابد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ های خوراکی ادامه داد: 
ب��ا صادرات ماهانه 150 هزار تن قارچ خوراکی، درآمد حاصل از صادرات 

از این محل به ماهانه ۳5 میلیون دالر می رسد.
وی متوس��ط قیمت هر کیلو قارچ را 9 ه��زار و 500 تومان اعالم کرد 
و گفت: براس��اس ارزیابی انجمن در تابس��تان، قیمت تمام شده هر کیلو 
قارچ برای تولیدکننده رقمی معادل 8 هزار و 900 تومان اس��ت که این 
امر نشان می دهد که تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ 600 تومان 

سود می کنند.
افشار در پایان از افزایش 20درصدی تولید قارچ خبر داد و گفت: روزانه 
500 تا 550 قارچ در کش��ور تولید می شود که پیش بینی می شود روند 

افزایش تولید تا اواسط اردیبهشت قبل از فصل گرما در بازار ادامه یابد.

در حالی که رجیس��تری می تواند مانع اس��تفاده  از گوش��ی های 
سرقتی شود، اما با افزایش قیمت گوشی، دردسر کسانی که گوشی 
آن ها مورد س��رقت قرار می گیرند، زیاد ش��ده و حتی ممکن است 
این گوش��ی ها تنها با هدف اس��تفاده از تجهیزات جانبی س��رقت 

شوند.
به گزارش ایس��نا، با بحران های ارزی ایجادش��ده قیمت گوشی 
در ب��ازار هم باال رفت؛ بازاری که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات امروز وضعیت چندان مناسبی ندارد؛ از سوی دیگر سرقت 
گوش��ی تلفن همراه همواره وجود داشته، اما با افزایش چندبرابری 
قیمت گوشی در ماه های اخیر، مشکل گوشی دارها چند برابر شده 
است، زیرا باوجودی که سرقت گوشی به خودی  خود برای شخص 
ضرر و دردسر به همراه داشت اما اکنون خرید دوباره  گوشی ها که 
قیمت ش��ان افزایش یافته هم به این دردس��رها افزوده است چون 

باید با چند برابر قیمت، همان گوشی را از بازار خریداری کنند.
یکی از اهداف فرعی طرح رجیس��تری )ثبت شماره گوشی های 
همراه( پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر 

ش��ده بود؛ زیرا اگرچه خرید گوش��ی های دس��ت دوم در بازار رایج 
اس��ت، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، 
در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری 
منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر 
این صورت، پس از مدتی، گوش��ی برای سیم کارت جدیدی که در 
آن قرار گرفته، غیرفعال می ش��ود، بنابراین گوشی های سرقتی در 

چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.
عالوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده 
می ش��ود، موضوع دیگر، بازیابی گوش��ی برای مالک آن است. اگرچه 
به گفته  مس��ئوالن، بحث س��رقت و ردیابی گوش��ی های سرقتی از 
اهداف اصلی طرح رجیس��تری نبوده است، اما این پروژه می تواند به 
ردیابی گوشی های به سرقت رفته کمک کند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این راس��تا اظهار کرده بود: طرح رجیس��تری برای مردم 
منافعی دارد و از سرقت گوشی های تلفن همراه که مشکالت زیادی را 

ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می کند.
اما مسئوالن رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

درباره روند پیدا ش��دن گوش��ی با اجرای رجیس��تری گفته اند که 
گوش��ی ها به صورت زوج ش��ماره سیم کارت و ش��ماره IMEI به 
صورت یکتا در س��امانه های ما ثبت می ش��وند. اگر گوشی سرقت 
ش��د، می توان براساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت 
این گوشی ها در سامانه های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای 
غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر 
فراهم نیست اما مسئوالن، در حال کار روی آن هستند و در آینده 

می توان از آن استفاده کرد.
با وجود این، در حالی که طرح رجیس��تری از پاییز سال گذشته 
آغاز و از ابتدای اردیبهش��ت ماه هم این فرآیند با مش��مول ش��دن 
تمامی برندهای گوش��ی تکمیل ش��د، فرآیند ردیابی گوشی های 
مس��روقه با استفاده از قابلیت های فنی رجیستری اتفاق نیفتاد که 
حمیدرضا دهقانی نیا - س��خنگوی طرح رجیس��تری- درباره علت 
این تاخیر اظهار کرد: این س��رویس موجود اس��ت و می توان آن را 
ارائه هم داد اما نیاز اس��ت یک س��ری گام های باقیمانده را هم به 

ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم.

بازار قارچ به تعادل رسید

 نرخ هر کیلو قارچ در بازار های جهانی 2.5 دالر

به داد گوشی های سرقتی برسید!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اخبار

طرح مجلس برای دادن یارانه به 
خودروسازان به جای افزایش قیمت 

خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی مبنی بر ارائه یارانه 
به خودروس��ازان را پیشنهاد کرده اند. این طرح پیشنهادی برای 
تثبیت قیمت و جلوگیری از گران شدن خودروهای پرتیراژ ارائه 

شده است.
در ش��رایط فعلی بازار خودرو که تاکنون وضعیت روش جدید 
قیمت گذاری خودروهای داخلی از س��وی دولت مشخص نشده 
اس��ت، در جلس��ه ای که به میزبانی کمیس��یون صنایع و معادن 
مجل��س و با حضور مس��ئوالن وزارت صنع��ت و فعاالن صنعت 
خودروس��ازی کش��ور برگزار ش��د، نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی به خودروس��ازان پیش��نهاد کردند که با ارائه یارانه به 
آن ها و به منظور تثبیت قیمت ها، از این پس خودروهای پرتیراژ 

داخلی تحت عنوان خودرو یارانه ای در بازار عرضه شود.
جزییات طرح تخصیص یارانه به خودروسازان

براس��اس پیش��نهاد نمایندگان مجلس، دو خودروس��از بزرگ 
داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا هر کدام یک خودروی پرتیراژ 
خ��ود را به جای قیمت گذاری ب��ا روش جدید )5درصد کمتر از 
قیمت حاش��یه بازار( با همان قیمت فعل��ی به بازار عرضه کنند 
و دول��ت نیز ما به التفاوت هزینه تولید این خودروها، یعنی مقدار 
اختالف قیمت تثبیت ش��ده با قیمت حاش��یه ب��ازار را به عنوان 
یاران��ه به خودروس��ازان پرداخت می کند. انتظ��ار می رود ایران 
خودرو پژو 405 و س��ایپا نیز پراید را به عنوان محصول پرتیراژ 
خ��ود معرفی کنند که از نظر قیمت و ق��درت خرید نیز با توان 
ش��هروندان متناسب باش��د. از این رو در آینده ای نزدیک شاهد 

عرضه دو خودروی یارانه ای در بازار خواهیم بود.
برخ��ی از مناب��ع خب��ری عن��وان می کنند که ط��رح افزایش 
قیم��ت خودروه��ای داخلی به مق��دار 50 ت��ا 1۳0درصد و به 
ص��ورت میانگین تا 70درصد تایید و نهایی ش��ده اس��ت. از این 
رو خودروه��ای مدنظر نماین��دگان مجلس، یعن��ی پژو 405 و 
پراید حداق��ل 50درصد به قیمت آن ها اضافه می ش��ود و حتی 
ممکن اس��ت به صورت پلکانی قیمت آن ه��ا افزایش پیدا کند. 
ب��ا چنین ش��رایطی، برخی از فعاالن اقتص��ادی عنوان می کنند 
دولت به جای اختصاص یارانه به خودروهایی که از لحاظ ایمنی 
و کیفیت در س��طح پایینی قرار دارند، بهتر اس��ت این یارانه را 
ب��ه خودروه��ای جدید و مدرن تر با مصرف س��وخت کم، درصد 
آالیندگ��ی اس��تاندارد و ایمنی باال اختص��اص دهد تا مردم یک 

خودروی خوب را با قیمتی مناسب خریداری کنند.

مردم برای فرار از خودروهای ایرانی، 
خودروی چینی می خرند!

دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو درب��اره وضعی��ت بازار 
خودروه��ای چینی در ای��ران می گوید در این ب��ازه زمانی تنها 
انگی��زه مردم ف��رار از خری��د خودروهای ایرانی اس��ت؛ چرا که 
خودروه��ای چین��ی از نظر ظاهر و تجهی��زات ایمنی به روزتر از 

خودروهای ایرانی هستند.
به گزارش پ��دال نیوز، با وجود پایبندی کش��ورهای اروپایی، 
روس��یه و چی��ن به برج��ام، در ماه های گذش��ته ش��رکت های 
خودروس��ازی اروپایی عمال ایران را ت��رک کردند. طی چهار ماه 
گذش��ته با وجود زمزمه  تش��دید تحریم های غ��رب علیه ایران 
تعدادی از ش��رکت های چینی با عدم ارسال قطعات خودروهای 
چینی به ایران قصد قطع همکاری را داش��تند. هرچند که بعدها 
ش��رکت های چینی مدعی ش��دند که این توقف ارسال قطعات 
موقت��ی بوده و پس از مدتی رفع خواهد ش��د، اما کاهش روابط 
تجاری با این کشور نشان می دهد که قطع همکاری های پولی و 
بانکی آینده را برای چشم بادامی ها با اختالل مواجه خواهد کرد.
 در همی��ن زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خ 
به این پرس��ش ک��ه قیمت خودروهای چینی چگونه اس��ت؟ به 
تجارت نی��وز گفت: باتوج��ه به فضایی که در ح��وزه خودروهای 
واردات��ی ایجاد کردند، بعد از ممنوعی��ت واردات خودرو بهترین 

فضا برای خرید خودروهای داخلی و چینی مهیا شد. 
 مه��دی دادفر افزود: بع��د از ممنوعی��ت واردات خودروهای 
لوکس خودروسازان چینی می توانس��تند در بازار ایران موفق تر 
عم��ل کنند اما به دلیل قطع مبادالت بازرگانی، پولی و بانکی با 
کش��ورمان واردات این خودروها نیز دچار چالش شده است. در 
حقیقت چینی ها هم با تش��دید تحریم ها علیه ایران نتوانس��تند 

فرآیند مالی را با ما ادامه دهند. 
 او به روند کاهشی شدن واردات خودروهای چینی اشاره  کرد 
و گفت: طی سه روز گذشته دستورالعملی از سوی بانک مرکزی 
خطاب به کلیه مدیران اس��تان های دارای شعبه ارزی ابالغ شده 
که در این بخش��نامه آمده است تراکنش ها با کل بانک ها از سر 
گرفته خواهد ش��د اما هرگونه تراکنش مالی برای خودروسازی، 
محصوالت پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی، فلزاتی همچون فوالد 
و… قابل قبول نیست. این دستورالعمل نشان می دهد که عمال 

فضای اقتصادی ایران برای نقل و انتقاالت پول تعطیل است.
 دادفر تصریح ک��رد: چینی ها اگر تولید به مفهوم واقعی را در 
ایران داشتند، شاید می توانستند موفق تر از دو خودروساز داخلی 
عم��ل و بازار ایران را تصاحب کنن��د. آنها هم به بازی 40درصد 
داخلی س��ازی بسنده کردند که در نهایت نتیجه این نوع فعالیت  
محدودیت ش��ان را در بازار داخل به همراه داشت و آنها هم مثل 

خودروسازان داخلی گرفتار شدند.
 دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو گف��ت: در این بازه زمانی 
تنها انگیزه م��ردم فرار از خرید خودروهای ایرانی و روی آوردن 
به خرید خودروهای چینی اس��ت؛ چ��را که این خودروها از نظر 

ظاهر و تجهیزات ایمنی به روزتر از خودروهای ایرانی هستند.
دادفر با اش��اره ب��ه آینده خودروه��ای چینی در ب��ازار ایران 
خاطرنش��ان  کرد: در این بازار با توجه به محدودیت انتقال وجه 
و همچنین سهامداری آمریکایی ها در کمپانی های خودروسازی 
چین به نظر می رسد که این خودروسازان نیز در آینده موفقیتی 

عایدشان نخواهد شد.

اعالم قیمت جدید محصوالت خودرویی س��ه ماه است که با بهانه های 
واهی و اظهارات ضد و نقیض به تاخیر می افتد.

به گزارش پدال نیوز، بهانه هایی که تماما ضرر زنجیره خودروسازی کشور 
را به همراه دارد و با گذشت هر روز به زیان انباشته آنها می افزاید. حال در 
شرایطی که تولید کنندگان خودرو و قطعه هر بار بر طبل ضرر اعالم نشدن 
قیمت محصوالت پرتیراژ یا کمتر از 45 میلیون تومان می کوبند این سوال 
مطرح می شود که چرا محصوالت باالی 45میلیونی که اختیار قیمت گذاری 
آنها با خودروسازان است، تعیین تکلیف نمی شوند و تولید کنندگان از این 

مسیر بخشی از زیان خود را جبران نمی کنند؟ 
 هرچند با حذف ش��ورای رقابت از مکانیزم قیمت گذاری خودرو شنیده 
می شد که سازمان حمایت برخالف عملکرد این شورا، اختیار قیمت گذاری 
محص��والت باالی 45میلیون تومان را ه��م دارد، اما با قیمت گذاری چهار 
محص��ول ش��رکت ایران خودرو و قانونی خواندن آن از س��وی مس��ئوالن 
صنعتی به خصوص وزیر صنعت، مش��خص ش��د که خودروسازان اختیار 
دارن��د تا محصوالت ب��االی 45 میلیونی را کمتر از 5درصد حاش��یه بازار 
قیمت گ��ذاری کنن��د. در این زمینه تصور می ش��د که ب��ا تعیین قیمت 
خودروهای مذکور، خودروسازان می توانند الاقل بخشی از زیان تولید این 
دس��ته از محص��والت را جبران کنند حال آنکه بی تحرک��ی آنها در مورد 
قیمت گذاری این خودروها با ابهامات زیادی همراه اس��ت. از س��وی دیگر 
ب��ا افزایش نرخ ارز و ممنوعی��ت واردات، مونتاژکاران خودروهای چینی تا 
حدودی توانستند مشتریان وارداتی ها را جذب محصوالت خود کنند، حال 
آنکه به نظر می رسد تولید کنندگان داخلی هنوز نتوانسته اند از فرصت فراهم 

شده برای قیمت گذاری و فروش محصوالت خود بهره ببرند.
ب��ا اعالم رض��ا رحمان��ی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ش��رکت های 
خودروس��از می توانن��د، محصوالتی را که پیش از ای��ن و در زمان حضور 
ش��ورای رقابت در چرخه قیمت گذاری در بازه بیش از 45 میلیون تومان 
قرار داش��ته اند براس��اس فرم��ول 5درصد زیر قیمت حاش��یه بازار عرضه 
کنند. این در ش��رایطی اس��ت که در زمان وزارت محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر پیش��ین، خودروس��ازان اجازه داش��تند قیمت محصوالت باالی 45 
میلیون تومانی خ��ود را تنها 9/6درصد افزایش دهن��د. البته رحمانی در 
بخش��ی از صحبت های خود به این نکته اش��اره کرده است که این مجوز، 
مساله جدیدی نیست و سه ماه پیش این مجوز به شرکت های خودروساز 
ابالغ شده است. در حال حاضر کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز 

به عنوان عامل اصلی در ایجاد مش��کالت در خطوط تولید آنها عنوان شده 
است. دس��ت اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور دلیل کمبود نقدینگی 
را در ش��رکت های خودروس��از، قیمت گذاری دستوری عنوان می کنند اما 
همان طور که اش��اره شد در شرایط فعلی که شرکت های خودروساز اجازه 

تعیین قیمت محصوالت خود را نزدیک به حاش��یه بازار به دست آورده اند، 
مشاهده می کنیم که از این امکان استفاده نکرده و منفعل عمل می کنند. 
کارشناسان در ارتباط با منفعل عمل کردن این شرکت ها دالیل گوناگونی 

را مطرح می کنند. 

 بخش��ی از آنها معتقدند مسئوالن ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در کالم، از دادن مجوز به ش��رکت های خودروس��از س��خن می گویند اما 
در عمل این اتفاق نیفت��اده و قیمت گذاری خودروهای باالی 45 میلیون 
تومان همچنان در همان چرخه تعیین قیمت های دس��توری گرفتار است 
و مدیران ارش��د وزارتخانه ترجیح می دهند با احتیاط در این زمینه عمل 
کنند و در هر قدمی که در این راه برمی دارند، واکنش ها را بررس��ی کنند. 
البته آنها به این نکته اشاره می کنند که درست است که ممنوعیت واردات، 
خألی��ی را در بازار ایجاد کرده اس��ت و می توان گفت در حال  حاضر برای 
تمام س��لیقه ها خودرو در بازار وجود ندارد، اما ش��رکت های خودروساز به 
دلیل س��بد محصوالتی که برای خود تعریف کرده ان��د، نمی توانند از این 
خأل استفاده کرده و تقاضاهای موجود را پوشش دهند. در واقع تقاضاهایی 
که تا پیش از این به دنبال خودروهای وارداتی بود، در شرایط فعلی شاید 
به س��راغ محصوالت مونتاژی چینی موجود در بازار برود اما این بخش از 
تقاضا به سراغ سبد محصوالت خودروساز داخلی نمی رود؛ زیرا محصوالت 

عرضه شده تنوعی همراه با خواست مشتریان ندارد. 
 در این میان اما کارشناس��انی هم هس��تند که معتقدند ش��رکت های 
خودروس��از در صورتی که برنامه ریزی مناس��بی در مقابل تحریم ها انجام 
می دادند، می توانس��تند از خأل موجود خودروهای وارداتی و قیمت گذاری 
خودروه��ای ب��االی 45 میلیون تومان به بهترین نحو، به��ره ببرند. اما در 
شرایط فعلی به این دلیل که این برنامه ریزی انجام نگرفته شاهد هستیم 
که س��هم تولید خودروهایی که توان پر ک��ردن جای خالی رقبای کره ای 
و اروپایی را در بازار داش��تند، کاهش محسوس��ی یافته؛ زیرا این خودروها 
برای تولید به منابع خارجی وابس��تگی باالیی دارند و همان طور که اشاره 
ش��د در زمان تحریم امکان تامی��ن قطعات آنها مقدور نیس��ت. بنابراین 
ش��رکت های خودروس��از نمی توانند از این فرصت به نفع مطلوب استفاده 
کنند. تعهدات معوقه شرکت های خودروساز هم مورد توجه بخش دیگری 
از کارشناس��ان قرار گرفته اس��ت. آنها معتقدند اینک��ه وزارت صنعت به 
ش��رکت های خودروساز اجازه داده تا محصوالت باالی 45 میلیون تومانی 
خود را با فرمول 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار، عرضه کنند، گام مهمی در 
آزادسازی قیمت و خروج دولت از چرخه قیمت گذاری محسوب می شود، با 
این حال به دلیل تعهدات معوقی که شرکت های خودروساز در این زمینه 
دارند، به آنها این امکان را نمی دهند تا بتوانند محصوالت خود را براساس 

فرمول جدید به بازار عرضه کنند.

چرا خودروسازان قیمت محصوالت باالی 45 میلیون تومان را اعالم نمی کنند؟

بی تحرکی در قیمت گذاری محصوالت کم تیراژ

کارشناس��ان معتقدند با اینکه سال هاس��ت ایران در زمره کشورهای 
خودروساز قرار دارد اما هنوز نقشه راهی برای این صنعت و صنایع وابسته 
به آن تعریف  نش��ده اس��ت و به همین دلیل دومین شاخه مهم اقتصاد 
ملی با کوچک ترین فشار خارجی و تحریم ها وضعیت شکننده آن نمایان 

می شود.
 صنع��ت خودروی ایران پیش از انقالب به دلیل وابس��تگی ش��دید به 
شرکت های خارجی مانند جنرال موتورز، مزدا و ... دارای روند رو به رشد 
مناسبی بود و در بخش محصوالت و فناوری مونتاژ همگام با خودروسازان 
روز دنیا در حال پیشرفت بود، اما با پیروزی انقالب اسالمی، تسخیر النه 
جاسوسی و سپس جنگ تحمیلی، صنعت خودروی ایران هر روز به رده 

پایین تری در جدول جهانی سقوط می کرد.
به گزارش تین نیوز، در اوایل دهه 70 دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
تصمیم گرفت تا صنعت خودرو را به عنوان یکی از مولدهای اصلی صنعت 
و اقتصاد کشور دربیاورد و به این  ترتیب با چند قرارداد محصوالتی مانند 
کیا پراید، رنو 21 توسط سایپا، پژو 405 توسط ایران خودرو و مزدا ۳2۳ 

توسط بهمن موتور در خط تولید قرار گرفتند.
در آن هن��گام به دلیل پایین بودن تیراژ خودروس��ازان ایرانی، واردات 
خودرو یکی از الزامات اساسی در بازار خودروی کشور بود و به این  ترتیب 
تعرفه پایی��ن، واردات متنوع و خدمات پ��س از فروش و تأمین قطعات 
مناس��ب سبب ش��د تا خودروسازان حاش��یه امنیت نداشته باشند و در 

بازاری رقابتی هر روز به فکر ایجاد شرایطی بهتر برای مشتریان باشند.
ام��ا ای��ن روند به مرور به بهان��ه حمایت از تولید ملی در اواس��ط دهه 
70متوقف ش��د و واردات ابتدا با تعرفه باال انجام ش��د و س��پس به کلی 
ممنوع ش��د. این روند باعث ش��د تا به س��رعت تیراژ خودروهای ساخت 
داخل باال برود و پس از مدتی خودروهایی مانند سمند، پژو RD، پراید 
141، پراید س��افاری، پژو پارس و ... به عنوان خودروهایی جدید به بازار 

ایران وارد شدند.
ای��ن رون��د در ابتدا با خواس��ته های دول��ت از خودروس��ازان در برابر 
ممنوعیت واردات خودرو روند خوبی داشت، اما به مرور خواسته ها توسط 
خودروسازان انجام نشد، کیفیت پایین تر آمد و تنها تیراژ و قیمت خودرو 
باال رفت. به این  ترتیب به مرور خودروس��ازان با استفاده از توان اقتصادی 
و اشتغال زایی که داشتند نسبت به دولت مطالبه گر شدند و این مسئله 
باعث شد که خودروسازان حتی در برابر آزادسازی واردات با تعرفه باالی 

100درصد واکنش منفی نشان دهند.
این کار باعث شد تا در برنامه توسعه صنعت خودرو نوعی بی برنامگی 
پیش بیاید و درواقع صنعت خودرو بدون هدف مش��خص تنها با اتکا به 

اشتغال زایی روبه  جلو برود.
کارشناس��ان معتقدند با اینکه سال هاس��ت ایران در زمره کشورهای 
خودروساز قرار دارد اما هنوز نقشه راهی برای این صنعت و صنایع وابسته 
به آن تعریف  نش��ده اس��ت و به همین دلیل دومین شاخه مهم اقتصاد 

ملی با کوچک ترین فشار خارجی و تحریم ها وضعیت شکننده آن نمایان 
می شود.

صنعت خودرو س��هم 18درصدی در اش��تغال صنعتی و ۳.5درصدی 
در تولی��د ناخالص داخل��ی دارد و به همین دلیل از این صنعت به عنوان 

لکوموتیو رشد دیگر صنایع کشور یاد می شود.
مهدی  پورقاضی، رئیس کمیس��یون صنعت اتاق تهران در گفت وگو با 
ایرنا گفته بود: بی تدبیری سال های گذشته صنعت خودرو منجر به کاهش 

بهره وری، کاهش تولید، کاهش سودآوری و نارضایتی مردم شده است.
رضا رضایی، عض��و انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
نیز می گوید: در ش��رایط کنونی جنگ اقتصادی و تحریم ها، نیاز است تا 
دست کم به تسهیل سازی شرایط در داخل کشور بپردازیم. در سال های 
گذشته هرچند 80 تا 85درصد خودروهای ساخت داخل را داخلی سازی 
و تأمین مواد اولیه آنها را در کش��ور میس��ر کردیم، اما امروز ش��اهدیم 
وابس��تگی در همان 15 تا 20درصد باقی مانده برای مان دردسرساز شده 

است.
رضایی معتقد اس��ت اگر دولت از سه دهه پیش هدف مشخصی برای 
صنعت خودروس��ازی تعیین و برای آن هدف و نقشه راه تعریف می کرد، 
در نقطه فعلی نبودیم. مس��یری که چین از 22 س��ال پیش به درس��تی 
پیمود و امروز عالوه بر تولید 100درصدی خودروهای خود در داخل، آنها 

را به اقصی نقاط جهان صادر می کند.

مدت زیادی اس��ت که خودرو های ش��رکت های مختلف واردکننده 
در گم��رک مانده و بناب��ر دالیل مختلف اج��ازه ترخیص از گمرک را 
دریافت نمی کنن��د، اما این خودرو ها که م��دت زیادی در حال خاک 
خوردن هس��تند بی شک مشکالت فنی و بدنی بسیاری پیدا کرده و از 

استاندارد های روز دنیا دور خواهند ماند.
ب��ه گزارش روی��داد24، بنابر اعالم س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران، 
بازرسان این سازمان از شنبه یکم دی ماه با پایان مهلت خودروسازان 
برای اعمال اس��تاندارد های هش��تاد  و پنج گان��ه، فعالیت خود را برای 
بررس��ی خطوط تولید آغاز کرده و قرار اس��ت براساس استاندارد های 

هشتاد  و پنج گانه این خطوط تولید مورد بررسی قرار بگیرند.
اما در بحث اس��تاندارد های خودرویی آنچه ش��اید این روز ها کمتر 
به آن توجه ش��ود بحث اس��تاندارد خودرو های وارداتی اس��ت. اگرچه 
ش��هریورماه امسال معاون س��ازمان ملی کشور عنوان کرده است تمام 
خودرو ه��ای وارداتی که از س��ال 95 وارد کش��ور ش��ده اند 85 مورد 
اس��تاندارد را دارا هس��تند، اما در حال حاضر بس��یاری از خودرو های 
وارداتی ش��رکت های مختلف در انتظار ترخیص، مدت هاس��ت که در 
گم��رک خ��اک می خورند و در معرض آفتاب و تغیی��رات اقلیمی قرار 

گرفته اند.
آنچه س��وال برانگیز شده این موضوع است که آیا این خودرو های در 
گمرک مانده پس از ترخیص همه استاندارد های الزم را دارا هستند و 
یا این خودرو هایی که مدت هاست بدون هیچ استارت خوردنی متوقف 
ش��ده اند نیازمند س��رویس و تعمیر برای تحویل به مشتریان هستند، 
که اگر نیازمند این س��رویس ها و تعمیرات باشند شرکت ها در مرحله 
بعدی با مش��کل تامین قطعات مواجه خواهند ش��د و ضرر هنگفتی را 

هم در این زمینه متحمل می شوند.
اگرچه تعیین تکلیف خودرو ه��ای در گمرک مانده همچنان معطل 
تصمیمات دولتی اس��ت و چند روز پیش س��عید احمدخانی مس��ئول 

روابط عموم��ی گمرک آب پاکی را روی دس��ت واردکنندگان ریخت 
و عن��وان ک��رد تصویب نامه ترخیص این خودرو ه��ا در حال حاضر در 
ش��ورای سران قوا که برای تعیین تکلیف مسائل الینحلی از این دست 
اس��ت در حال بررس��ی اس��ت و تا زمانی که این تصویب نامه به دست 
گمرک نرسد گمرک نمی تواند برای ترخیص این خودرو ها کاری انجام 

دهد.
در همی��ن رابطه مه��دی دادفر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو 

می گوید: »مسئولیت ضرر و زیان به اموال مردم برعهده دولت است.
با یک تصمیم نادرست اموال مردم از بین رفته است و در این شرایط 
واردکننده کاری از دس��تش برنمی آید. تایر، الس��تیک جلو داشبورد، 
صندلی ها، شیش��ه های خودرو و فرم��ان و بخش های برقی و موتوری 
بخش هایی هستند که در این توقف بلندمدت خودرو ها در گمرک نیاز 

به تعویض و تعمیرات دارند.
با واردکنندگان صحبت شده است و ماشین ها را اورهال می کنند تا 
به ضرر مشتری نباشد، اما همه این ها هزینه بر است و این هزینه ها را 

دولت باید متقبل شود و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.«
او تاکید می کند: »هرچه ترخیص خودرو های در گمرک مانده دیرتر 
انجام ش��ود به ضرر مردم، فعاالن اقتصادی و تجار و بازرگانان و بعد از 
آن به ضرر دولت و دستگاه های اجرایی است. به طور خالصه همه در 
این موضوع متضرر می ش��وند، اما یک نفر در این مورد باید تاوان پس 
بده��د که من تصور می کنم ما واردکنندگان خودرو تاوان این موضوع 

را بیش از اندازه پس داده ایم.«
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان می افزاید: »ماجرای بازداش��ت و توقف 
خودرو ه��ا و ض��رر و زیان به م��ردم و درگیری با آن ها از یک س��و و 
بی حرمتی به مش��تری و بی حرمتی از طرف مشتری به واردکنندگان 
از س��وی دیگر و ب��ر هم زدن فضای کس��ب و کار و محل های فروش 
و خدم��ات پ��س از فروش از جمله تاوان هایی اس��ت که در این مدت 

واردکنندگان پس داده اند.«
دادفر ادامه می دهد: »ما مس��ئول این آشفتگی ها در فضای کسب و 

کار نبودیم بلکه دولت مسئول این مشکالت است.«
او در مورد استاندارد های هشتاد  و پنج گانه برای خودرو های وارداتی 
عنوان می کند »این خودرو ها براس��اس برگ��ه قبض انبار باید بر آن ها 

قانون اعمال شود.
من واردکننده این خودرو ها را سال 96 برابر استاندارد های سال 96 
به گمرک کش��ور آورده ام، وقتی کار از طرف دولت لنگ است کاری از 

دست واردکنندگان در این زمینه برنمی آید.
این موضوع براساس هیچ عقل و منطق و عدلی نیست که تاوان این 
موضوع را ما باید بدهیم. در این زمینه امیدواریم س��ازمان استاندارد و 
خانم پیروزبخت همکاری الزم را انجام دهند، خانم پیروزبخت همواره 

همراه درد و مشکالت مردم است.«
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سازمان استاندارد از این 
خودرو ها ایراد بگیرد، عنوان می کند: »خیر همه این ماش��ین ها طبق 

استاندارد های پنجاه وچهار گانه هستند.«
سرنوش��ت خودرو های در گم��رک مانده همچنان پرابهام اس��ت و 
مش��خص نیست چه زمانی قرار است این خودرو ها ترخیص شوند. هر 
بار از سوی دولت عنوان می شود که بنا بر این است که هرچه سریع تر 
این خودرو ها از بنادر ترخیص شوند، اما همچنان اتفاقی رخ نمی دهد.
در همین راستا روز گذش��ته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان 
توس��عه تجارت ایران دوب��اره عنوان کرد اقدام��ات قابل توجهی برای 
ترخیص خودرو های وارداتی در گمرک مانده انجام شده که با تشکیل 
کارگروهی قرار اس��ت به ترخیص کاال های دپوش��ده سرعت بخشیده 

شود.
بای��د منتظر ماند و دید آیا این امر صورت خواهد گرفت یا ترخیص 

این خودرو ها همچنان قرار است در هاله ای از ابهام باقی بماند.

 چرا نقشه راه ضروری ترین نیاز صنعت خودرو است؟

تکلیف استهالک و خسارت خودرو های در گمرک مانده چه می شود؟

ترخیص خودرو های در گمرک مانده در هاله ای از ابهام
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زمانی نه چندان دور، شرکت اشتراک دوچرخه اوفو )Ofo( به 
عنوان یک استارتاپ، خدمات دوچرخه سواری را دگرگون کرد، 

اما حاال با بحران اعتماد مصرف کننده مواجه است.
ب��ه گ��زارش س��ی ان ان، اوف��و ک��ه 
توس��ط س��رمایه گذارانی مثل علی بابا 
حمایت می ش��د، تبدیل به پیشگام در 
عرصه اش��تراک دوچرخه ش��د. با اوفو 
می ت��وان دوچرخه ه��ا را در هر نقطه از 
ش��هر با برنامه گوش��ی های هوش��مند 
قفل کرد، یعنی کاربران مجبور نیستند 
دوچرخه ه��ا را به ایس��تگاه های تعیین 
شده بازگردانند. اوفو در طول فعالیتش 
با ده ها رقیب مواجه شد، اما حاال خطر 
جدیدت��ری آن را تهدی��د می کند. این 
هفته، جمعی از مش��تریان عصبانی در 

دفت��ر مرکزی آن در پکن جمع ش��دند و خواس��تار بازپرداخت 
پول های شان بودند.

این س��رویس اش��تراک دوچرخه، س��ال 2015 که راه اندازی 

شد، یک س��رویس مس��تقل عالی بود، اما به گفته تحلیلگران، 
اتفاقات بیشتری در سیستم حمل و نقل باید بیفتد تا اوفو بتواند 
زنده بماند. تحلیلگ��ران می گویند: این روزها، مردم می خواهند 
از برنامه های��ی اس��تفاده کنند که هم 
بتوانند اس��کوتر، ه��م دوچرخه و هم 
ماش��ین اس��تفاده کنن��د؛ اتفاقی که 

توسط رقیبان اوفو اتفاق می افتد.
تحلیلگران انتظار داشتند اوفو توسط 
 ،)DIDI(شرکت تاکسی اینترنتی دیدی
بزرگترین حامی خ��ود رونق بگیرد، اما 
این اتف��اق نیفتاد. اوف��و در ماه جوالی 
ضربه بزرگ دیگری هم خورد و شرکت 
رقی��ب Mobike، اعالم کرد کاربرانش 
دیگر نی��ازی به پرداخت س��پرده برای 
خدمات ندارند. اما اوفو بدون یک شریک 
نمی توانست چنین اقدامی را انجام دهد. شور و شوق سرمایه گذارها 
از بی��ن رفت، پ��ول نقد کاهش یافت و تامین کنندگان ش��روع به 

درخواست بازپرداخت پول های شان شدند.

اولین رویداد ملی اس��تارتاپی و محصول محور اسباب بازی با حضور 
26 تیم از سراسر کشور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، اولین رویداد ملی استارتاپی و محصول محور اسباب بازی 

با حضور 26 تیم از سراسر کشور، با حمایت 
ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
ریاس��ت جمهوری  علمی وفناوری  معاون��ت 
به هم��ت بنیاد نخبگان اس��تان خراس��ان  
رضوی برگزار ش��د. در این مراس��م، س��ید 
سعیدرضا احمدی زاده؛ رئیس بنیاد نخبگان 
خراس��ان رضوی گفت: بنی��اد ملی نخبگان 
براس��اس وظایفی ک��ه در س��ند راهبردی 
کش��ور امور نخبگان که به آن محول ش��ده 
وظیفه دارد، برای مخاطبان رده سنی  قبل 
از دانش��گاه نیز برنامه ه��ا و اهدافی دارد که 
برگزاری رویداد اس��باب بازی نیز در همین 

راستا است.
وی با بیان اینکه اس��باب بازی در ایجاد خالقیت و س��ازندگی ذهن 
کودکان تأثیرگذار اس��ت، افزود: در این رویداد شورای سیاست گذاری 

اس��باب بازی تشکیل شده اس��ت که بحث ها، چالش ها و معضالت در 
حوزه اسباب بازی در کشور را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان  رضوی ادامه داد: زائرپذیر بودن و ارزش 
باالی گردش اقتصادی در مشهد، از دالیل 
مهم انتخاب این شهر به عنوان میزبان این 
رویداد اس��ت. امروزه رقم بسیار باالیی از 
گردش مالی شهر مشهد، در حوزه سوغات 
اس��ت که بخش بسیاری از سوغات نیز در 
قالب اس��باب بازی تهیه می شود. متأسفانه 
در این حوزه ضعف های بزرگی وجود دارد 
که امید است با برگزاری این رویداد بتوان 

آنها را پوشش داد.
احم��دی زاده تصریح ک��رد: هدف اصلی 
این رویداد دس��تیابی به ایده ها و فکرهای 
بدی��ع در زمین��ه تولی��د اس��باب بازی و 
همچنین حمایت از آنها برای رس��یدن به 
محصول است. وی دستیابی تیم ها به نمونه اولیه و قابل ارائه به داوران 

را از ویژگی های منحصربه فرد این رویداد برشمرد.

اولین رویداد ملی استارتاپی و محصول محور اسباب بازی برگزار شداستارتاپ اشتراک دوچرخه اوفو جهانی می شود؟

خشك  محيط هاي  پژوهشكده  سبز  فضاي  و  طبيعي  منابع  كارگروه  دبير 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد گفت مهارت های فنی و تخصصی، توانایی برقراری 
ارتب��اط، مدیریت و رهبری تیم، تصمیم گیری های مهم و کاربردی و تس��لط 
بر حس��ابداری و نرم افزارها از جمله مهارت هایی اس��ت که هر کارآفرین باید 

داشته باشد.
به گزارش ایسنا، ریحانه عظیمی در نشست »کارآفرینی در منابع طبیعی و 
محیط زیست« که در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه سن، عامل بازدارنده برای شروع کارآفرینی نیست، 
اظهار کرد: کارآفرینی یک اندیش��ه و ایده اس��ت که فرد باید آن را تبدیل به 
کس��ب و کار کند و بتواند از آن برای خ��ود ارزش های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی تولید کند. عده ای تصور می کنند که برای کارآفرینی باید سن خاصی 
داش��ت، اما این موضوع مالک نیس��ت و فرد در هر سن و سالی می تواند یک 

کارآفرین موفق باشد.
وی اف��زود: در تعریف��ی دیگر 
عنوان می ش��ود ف��ردی می تواند 
کارآفرین��ی انجام دهد که قدرت 
ریسک داشته باشد و بتواند کسب 
و کار جدیدی را برای حل مشکل 
در جامعه ایجاد کند و به زندگی 
فردی و اجتماعی خود نیز بهبود 
ببخش��د و در ای��ن ص��ورت فرد 

کارآفرینی کرده است.
و  طبيعي  منابع  كارگروه  دبير 
فضاي سبز پژوهشكده محيط هاي 
اس��المی  آزاد  دانش��گاه  خشك 
مشهد، کارآفرینی را شناسایی و 
بهره برداری از فرصت ها دانس��ت 
و تاکی��د ک��رد: کارآفری��ن باید 
موقعیت ها و فرصت ها را شناسایی 
کرده و بررس��ی کند که در کجا 
و در کدام قس��مت از جامعه و در 

کدام بخش از رش��ته خودش در جامعه مش��کل وجود دارد تا آن را شناسایی 
کند و برای آن ایده دهد.

عظیمی بیان کرد: به طور کلی کارآفرینی به چهار عنصر فرصت ها، مشکالت، 
نوآوری و استفاده از منابع تقسیم می شود و اولین قدم برای کارآفرینی پذیرش 
شرایط موجود مانند مشکالت اقتصادی، تحریم، نوسان قیمت و ... که موجب 

نارضایتی می شود، است.
کارآفرینی را می توان یک رشته بین رشته ای نامید

وی ب��ا تاکید بر اینکه کارآفرینی را می توان رش��ته بین رش��ته ای نام نهاد، 
تصریح کرد: اکثر فعالیت هایی که در کارآفرینی انجام می ش��ود ممکن اس��ت 
بین رش��ته ای باش��د و در واقع می توان گفت کارهایی ک��ه صورت می گیرد، 
خالقیت های بین رش��ته ای است. ما باید بتوانیم ارتباط جمعی داشته باشیم 
و آن ها را افزایش دهیم و برای کار موردنظر تخصص های الزم را دریافت کنیم.
خشك  محيط هاي  پژوهشكده  سبز  فضاي  و  طبيعي  منابع  كارگروه  دبير 
دانش��گاه آزاد اسالمی مشهد، درخصوص مهم ترین عناصر قابلیت کارآفرینی، 
خاطرنش��ان کرد: دانش و مهارت، خلق ایده جدید، ایده پردازی، تدوین طرح 
کس��ب و کار، دانش و مهارت اجرای ایده جدید و عرضه آن به جامعه، نگرش 

مثبت و س��ازنده به زندگی و کار، فعالیت های بین رش��ته ای، تیم سازی و کار 
گروه��ی، پویایی یادگیری و ... از جمله اقدامات و فعالیت هایی اس��ت که هر 

کارآفرین باید در ابتدای کار خود انجام دهد.
عظیمی عنوان کرد: مهارت هایی که هر کارآفرین باید به آن توجه داش��ته 
باش��د، مهارت های فنی – تخصصی و توانایی برقراری ارتباط است. همچنین 
مدیریت و رهبری تیم بس��یار مهم اس��ت تا بتوان��د تصمیم گیری های مهم و 
کاربردی داشته باشد، باید تا حدودی حسابداری و نرم افزارها را یاد داشته باشد، 
سعی کند در این دوره ها خود را پرورش دهد تا مهارت کسب کند و زمانی که 
فارغ التحصیل شدید با خود نگویید که کار نیست، کار برای فردی وجود دارد 

که مهارت های الزم را داشته باشد.
وی درخصوص راهکارهایی که برای کارآفرینی وجود دارد، بیان کرد: آموزش 
فنون و مهارت ها، مطالعه موردی، س��خنرانی صاحبان کس��ب و کار در مورد 
تجربیات خودش��ان، مش��ارکت در پروژه های تحقیقاتی و تیم سازی، بازدید از 
منابع، تدوین طرح کس��ب و کار، 
بحث گروهی، بحث با شرکت های 
امکان س��نجی،  مش��اوره ای، 
کارآم��وزی و ... از جمل��ه ای��ن 

راهکارها است.
و  طبيعي  منابع  كارگروه  دبير 
فضاي سبز پژوهشكده محيط هاي 
اس��المی  آزاد  دانش��گاه  خشك 
مش��هد اضاف��ه ک��رد: مهم ترین 
کارهایی که در مرحله اول انجام 
می شود این اس��ت که ایده را به 
صورت طرح کسب و کار بنویسیم 
و بع��د به دنب��ال س��رمایه گذار 
برویم، برای این کار باید به سراغ 
مطالعات امکان سنجی برویم که 
ی��ک ارزیابی اولیه اس��ت و برای 
اینک��ه متوج��ه ش��ویم احتمال 
موفقیت طرح ما چیس��ت و باید 

مشخص شود که ایده سوددهی دارد یا خیر.
عظیمی عنوان کرد: بهتر اس��ت طرح کسب و کار را فرد کارآفرین بنویسد 
چراکه او خیلی دقیق تر می نویس��د و دقت بیش��تری به شرایط داشته است و 
اگر چیزی جا به جا شود در سرمایه گذاری دچار مشکل می شوند. بخش های 
مختلف طرح تجاری این است که کسب و کار را شرح می دهد، امکان سنجی 
را می گوید، اهداف و ماموریت را مشخص می کند، کلیدهای موفقیت را تعیین 
می کند، محصوالت و خدمات را ش��رح می دهد، به منابع انس��انی توجه دارد 
که ساختار مدیریتی باید مش��خص شود، مکان کسب و کار، کروکی استقرار 
تجهیزات و مکان اس��تقرار را باید مش��خص کنیم، مواد اولیه، توسعه کسب و 
کار، بازار هدف، مشتریان چه کسانی هستند، جدول زمان بندی، ضمایم و ... را 
شامل می شود.  وی تصریح کرد: در کارآفرینی اخذ مجوزها و تعهدات قانونی 
بس��یار مهم اس��ت و زمانی که طرح های کس��ب و کار را می نویسند باید اول 
مجوزهای الزم را دریافت کنند و آن را در مراحل پایانی طرح خود قرار ندهند 
چراکه ممکن اس��ت در یکی از مراحل کار برای طرح تان، مجوز صادر نشود و 
تمام مجوزهای س��ازمانی و قانونی را دریافت کنید و بعد شروع به کار کنید و 

حتما برای گرفتن مجوز یک زمان بندی قرار دهید تا دیر نشود.

برای »کارآفرین شدن« چه مهارت هایی الزم است؟

دریچــه

»سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد 
مقاومتی« سه ش��نبه و چهارش��نبه مورخه 2 و ۳ بهمن ماه 1۳97 همزمان با »س��ومین 
جایزه مس��ئولیت اجتماعی« با همکاری دانش��گاه خات��م برگزار خواهد ش��د. به گزارش 
انجمن مدیریت ایران، بدین وس��یله از عالقه مندان و مخاطبان جهت ارائه مقاالت مرتبط 
www.( با موضوع کنفرانس دعوت می ش��ود مقاالت خود را به سایت کنفرانس به نشانی

organizationalclture.ir( ارسال کنند. مقاالت پس از داوری علمی و اخذ امتیاز الزم 
در مجله »مدیریت« پایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( که از سوی وزارت علوم، تحقیقات 
 )Civilica( و فناوری دارای رتبه پژوهشی است و همچنین پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی
به صورت رایگان نمایه و منتش��ر خواهد ش��د و اعتبار علمی آن نیز برای مولفان محفوظ 

خواهد ماند. ضمنا برای حضور در کنفرانس تخفیفات ویژه در نظر گرفته شده است.

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با 
رویکرد حمایت از تولید ملی

چهار شنبه
5 دی 1397

شماره 1228
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دومین همایش و نخس��تین رویداد اس��تارتاپی پیش��رانه های 
دریایی، 16 اسفندماه امسال به همت ستاد توسعه فناوری های 

فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، برگزار می شود.
اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
بنی��اد مل��ی نخب��گان، اهمیت 
راهب��ری دری��ا و نق��ش آن در 
زندگ��ی م��ردم ام��ری غیرقابل 
ان��کار اس��ت. ورود ب��ه ح��وزه 
دریایی میس��ر نخواهد شد مگر 
از طریق س��اخت و تولید شناور 
و س��امانه های مرتب��ط ب��ا آن؛ 
بنابرای��ن یک��ی از مهمتری��ن و 
استراتژیک ترین سامانه شناوری، 
پیشرانه آن است که توسعه این 
امر در گرو تحقیق و توسعه و به 
اشتراک گذاشتن دانش محققان 

و پژوهشگران این عرصه است.
از این رو س��ازمان صنایع دریایی با همکاری دانشگاه صنعتی 

ش��ریف، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و مجامع 
علم��ی کش��ور، اقدام به برپای��ی دومین همایش پیش��رانه های 
دریایی کرده اس��ت. در ای��ن همایش عالوه ب��ر مباحث علمی 
و مق��االت، با هم��کاری گروه 
دریایی  فناوری ه��ای  توس��عه 
فناوری ه��ای  توس��عه  س��تاد 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
برگ��زاری  علم��ی،  معاون��ت 
تخصصی  اس��تارتاپ  نخستین 
در حوزه پیشرانه های دریایی و 
جشنواره پایان نامه های برتر نیز 

پیش بینی شده است.
این  مهم تری��ن محورهای  از 
همای��ش مي توان ب��ه مواردی 
شامل جایگاه سیستم رانش در 
بهره وری ناوگان دریایی کشور، 
محرک��ه اصلی، انتق��ال قدرت، پیش��برنده ها، پایش و نگهداری 

اشاره کرد.

مدل های سنجش رضایت مشتری، امروز چهارشنبه 5 دی ماه 
در برنامه »رویش« رادیو اقتصاد بررسی می شود.

به گ��زارش »فرصت ام��روز« دکتر مجید برقی،کارش��ناس و 
مش��اور مدیریت ارتباط با مش��تری در 
این برنامه در مورد مدل های س��نجش 
رضایت مش��تری صحبت می کند. لزوم 
توج��ه به نظر مش��تری، انواع مدل های 
سنجش رضایت مشتری، مدل مناسب 
س��نجش رضایت مش��تری در کسب و 
کاره��ای خرد و ... از دیگ��ر موضوعات 

مطرح در این برنامه خواهد بود.
گ��روه  از  کاری  »روی��ش«  برنام��ه 
کس��ب و کار به تهیه کنندگی مهرگان 
سوادکوهی روزهای شنبه الی پنجشنبه 
س��اعت 08:00 به م��دت 60 دقیقه از 

رادیو اقتصاد پخش می شود.
همچنی��ن رادیو اقتصاد در برنامه »ایس��تگاه نود و هش��ت« 
چهارش��نبه 5 دی ماه، ب��ه تعریف س��واد در دوره های مختلف 

اختصاص خواهد داش��ت. محمدحسین پاپلی زاده رئیس انجمن 
ژئوپلیتی��ک ایران، احم��د رحیمی جامعه ش��ناس و مددکار به 
همراه علیرضا صدیق منش روانش��ناس کودک در این برنامه در 
م��ورد تعاریف متفاوت س��واد در دوره 

مختلف با یکدیگر گفت گو می کنند.
تعریف س��واد امروزه، مقیاس کالن 
نس��بت به دنیا و جامعه امروز ما، چه 
جوری به بچه هامون س��واد امروزه رو 
آموزش بدی��م و ... از دیگر موضوعات 

مطرح برنامه خواهد بود.
برنام��ه »ایس��تگاه ن��ود و هش��ت« 
کاری از گ��روه اقتص��اد و جامع��ه، به 
تهیه کنندگی لیال امیدیگانه ش��نبه تا 
پنجش��نبه ساعت 09:00 به مدت 60 
دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

همچنی��ن رادیو اقتص��اد در برنامه 
»کاالی ایران��ی« نیز به س��راغ تولی��د ل��وازم اداری و میزهای 

آزمایشگاهی می رود.

مدل های سنجش رضایت مشتری در رادیو اقتصادنخستین رویداد استارتاپی پیشرانه های دریایی برگزار می شود

دولت ایاالت متحده  آمری��کا و پیش  از این برخی دولت های دیگر، تصمیم 
گرفتند قوانین و مقرراتی برای کنترل بازار رمزارزها وضع کنند. آیا این حرکت 

به معنای دگرگونی و غروب حیات خودسرانه  رمزارزها خواهد بود؟
در هفته های اخیر و هم زمان با پیوس��تن وزارت دادگستری ایاالت متحده  آمریکا به 
تحقیقات گسترده   کمیس��یون قراردادهای آتی کاال )CFTC( درباره  اتهام دست کاری 
 )SEC( قیمت بیت کوین، در ۲۵ آبان  امس��ال کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا
بیانی��ه ای صادر کرد. در این بیانیه، کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار آمریکا اعالم کرد 
با هدف س��اماندهی به وضعیت عرضه  اولیه رمزارزها )ICO( در حال  تالش برای وضع 
مقرراتی است که به موجب آن این رمزارزها  در حکم دارایی های بهاداری خواهند بود که 
در چارچوب ضابطه مند باید ثبت شوند و براساس قوانین منع افشای اطالعات فعالیت 
کنند. محور بازرس��ی های دو نهاد یادش��ده این بود که آیا قیمت بیت کوین در جریان 
مبادالت پرش��ماری که در سال گذش��ته رخ داد، با رمزارز تتر )Tether( دست کاری 
ش��ده یا خیر. تتر رمزارزی بود که با بهای متناظر دالر پایه گذاری و معرفی شد. شایان 
ذکر اس��ت قیمت بیت کوین سال پیش ۲۰۰۰درصد افزایش و امسال مجددا ۸۰درصد 
کاهش یافت. بازرسان فدرال در بررسی های خود با دستاویز مهمی پیش می روند. آن ها 
با استفاده از ظرفیت های قانونی در پیگیری اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، به هر 

طرح تحصیل دارایی ازجمله دارایی نامشهود، مانند رمزارزها، می توانند سرکشی کنند.
ب��رای اولین بار در پروژه ای تحقیقاتی در دانش��گاه تگزاس به موضوع ارتباط بین تتر و 

بیت کوین پرداخته شد. در جمع بندی تحقیقات آن ها آمده است:
خریدوفروش در بازارهایی که بس��تر قانونی مش��خصی ندارند، به ویژه زمانی که همه  
طرفین معامالت ارزهای دیجیتال باشند، می تواند رمزارزها را به ابزاری برای اجرای حقه و 

اعمال دست کاری در معامالت بدل کند.
آیا بازار جدیدی از سهم های ُخرد تشکیل شده است؟

تجربه نش��ان داده هر بازار جدیدی که شکل می گیرد، در اوایل مسیر رشد پرمخاطره 
دارد، درست مانند آنچه برای بیت کوین رخ داد. باوجوداین، بحث اینجاست که آیا رمزارزها 
نوعی س��هم ُخرد هس��تند با این تفاوت که ارزش شان در مقایسه  با سایر سهم ها افزایش 
یافته است؟ سهم های ُخرد غالبا بسیار ارزان هستند و حجم معامالت کمی دارند و به ندرت 
مدنظر تحلیلگران قرار می گیرند. هر که فیلم »گرگ وال استریت« را دیده باشد، می داند 
این س��هم ها ابزار دست صاحبان سهام برای کنترل و مدیریت بازار هستند. وضعیت بازار 
این سهم ها به گونه ای است که با نشر خبری مثبت )فارغ از شایعه یا واقعیت بودن( یک شبه 
ارزش بازار دو یا س��ه برابر می شود. درست مانند وقتی که خبر فروش سهام و ترک بازار را 
صاحبان بخش عمده  س��هام و زمامداران بازار پخ��ش می کنند. در پی این خبر، بازار هم 
ریزش خواهد کرد و دیگران می مانند و زیانی که کرده اند؛ دیگرانی که ساده اندیشانه با این 
گمان به بازار پیوسته بودند که با توان کم و خرید سهام ُخرد و کم قیمت ثروتمند خواهند 
ش��د. رمزارزها هم به دردسرهای همین ُخرده س��هم ها دچارند. در خارج از ایاالت متحده  
آمریکا، اکثر خریدوفروش ها و مبادالت بر بستر پلتفرم هایی انجام می شود که سنگ بنای 
قانونی محکمی ندارند. درحالی که بسیاری از این پلتفرم ها خودشان را بازار سهام می نامند، 
اما از هیچ یک از ظرفیت های قانونی الزم برای حفظ حقوق سرمایه گذاران در سهام و سایر 
انواع اوراق بهادار برخوردار نیستند. به عنوان مثال، وقتی هیچ سابقه   روشنی از هویت افراد 
فعال در بازار وجود ندارد، زمینه های الزم برای دست کاری و هدایت قیمت به وسیله کسانی 

فراهم است که با حمایت و سازماندهی شده و با همین مقاصد وارد بازار می شوند.
غرض ورزی در عرضه های اولیه  رمزارزها

همان روزی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده  آمریکا بیانه اش را منتشر 
کرد، به منظور پیشگیری از نقض قوانین در عرضه  اولیه  رمزارزها، درباره  دو مصداق تخلف با 
ارائه دهندگان اتمام حجت و آنان را به پرداخت ۲۵۰هزار دالر جریمه در صورت محرزشدن 

تخلف و نیز بازپرداخت پول سرمایه گذاران ملزم کرد.
 Maksim( در پرون��ده تخلفات��ی دیگ��ر، ف��ردی به ن��ام ماکس��یم زاسالفس��کی
Zaslavskiy( در دادگاه منطق��ه ای فدرال در بروکلی��ن به دلیل تقلب در عرضه اولیه 

گناهکار شناخته شد. این اولین پرونده ای بود که قاضی در آن ارزهای دیجیتال را نوعی 
اوراق بهادار اطالق و برای رس��یدگی به پرونده از قوانین مبارزه با فس��اد مالی استفاده 
 Zachary( کرد. افزون  بر این، کمیس��یون بورس و اوراق بهادار علی��ه زاخاری کوبرن
Coburn(، بنیان گ��ذار ش��رکت EtherDelta، ش��رکتی فعالی در زمینه  تس��هیل 
معامالت ارزهای دیجیتال، طرح دعوی کرد؛ چراکه این شرکت با عنوان بازار مبادالت 
ملی فعالیت می کرد و مراحل ثبت قانونی را انجام نداده بود. شایان ذکر است فرآیند ثبت 
قانونی و اخذ مجوز فعالیت به عنوان صرافی یا بازار مبادالت سهام از کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار آمریکا بسیار زمان بر و پرهزینه است که خود بعضا زمینه ساز نادیده گرفتن 
قانون در این حوزه اس��ت. در پایان ماه گذشته  نیز اتهاماتی علیه بوکسوری به نام فلوید 
 Khaled( و آهنگ سازی به نام خالد خالد )Floyd Mayweather Jr.( میودر جونیور
Khaled(، مع��روف به DJ Khaled، به دلیل تبلیغ برای توکن رمزارزی مطرح ش��د 
که استارتاپ CentraTech تولید کرده بود. طبق اعالم قانون گذار، این افراد موضوع 
دریافت وجه به منظور نشر پست  در رسانه های آنالین را هیچ گاه فاش نکردند؛ مسئله ای 
که موجب مطرح شدن این توکن شده است. با وجود این اکنون پس از پایان رسیدگی به 
پرونده ها، فرد بوکسور به بازگرداندن ۳۰۰هزار دالر دریافتی ملزم شده است. همچنین، 
وی به پرداخت ۳۰۰هزار دالر دیگر به عنوان جریمه و تا سه سال محرومیت از تبلیغ هر 
نوع پیش��نهاد سرمایه گذاری محکوم شده است. فرد آهنگ ساز هم عالوه بر بازگرداندن 

۵۰هزار دالر دریافتی برای تبلیغ، باید ۱۰۰هزار دالر جریمه پرداخت کند.
کم فروغ شدن رمزارزها

پی��ش از اینکه دولت آمریکا برای وضع مق��ررات اقدام کند، عالئمی از واکنش مثبت 
بازار مش��اهده ش��د و آن هم کاهش تمایل به اس��تخراج رمزارزهای جدید بود. گیگاوات 
)GigaWatt( یکی از تش��کیالت ماینینگ در ایالت واش��نگتن بود که در پی شکست 
بزرگ حاصل از تغییر قیمت بیت کوین اعالم ورشکس��تگی کرد. انویدیا )Nvidia( نیز 
که تراشه ها و کارت های گرافیکش در کار استخراج رمزارزها بسیار کاربرد دارد، به دلیل 
شیب کاهشی مالیم مشاهده شده در روند تقاضاهای تجهیزات ماینینگ، درآمد سه ماهه  
آین��ده اش را با ۲۰درصد کاهش پیش بینی کرده اس��ت. برای دنبال کنندگان رمزارزها و 
افراد خواهان عرضه ارزهای جدید، این مس��ئله پای��ان زودهنگامی برای وضعیت کاذب 
قیمتی و آش��فتگی بازار خواهد بود. درس��ت مثل حباب اقتصادی گل الله که در قرن 
هفدهم در هلند پیش آمده بود یا حباب اقتصادی دات کام که بین س��ال های ۱۳7۲ تا 
۱۳77 شکل گرفت. البته، این موضوع لزوما به این معنا نیست که این نوع سرمایه گذاری 
از بین خواهد رفت، اما دخالت هرچه بیش��تر دولت، هزینه  فعالیت پلتفرم های معامالت 
را افزایش خواهد داد و اگر قرار باشد عرضه های اولیه  رمزارز از کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا مجوز بگیرند، ممکن اس��ت دیگر تا مدت ها چنین اتفاقی را شاهد نباشیم. 
البته فناوری بالک چین، به عنوان زیرس��اخت رمزارزها، بس��یار مهم و مفید محس��وب 
می ش��ود و بعید اس��ت از این فعل  و انفعاالت تأثیر بپذیرد. بااین حال، اینکه کس��ب وکار 
رمزارزها دوام بیاورد، بحثی کامال جداست. ناتانیل پوپر )Nathaniel Popper(، یکی 
از خبرن��گاران نیویورک تایمز می گوید: بیت کوین و دیگر رمزارزها برای تس��هیل فرآیند 
پرداخت ها طراحی ش��دند، اما با پیش آمدن برخی مش��کالت فنی که به کارگیری توکن 
آن ها در تراکنش های واقعی را ناممکن کرد، به بیراهه کشیده شدند. متخصصانی که در 
حال  بهبود وضعیت فنی رمزارزها هستند، قول اصالحاتی داده اند؛ اما در این مسیر بسیار 
ُکند پیش می روند. همانند سهم های ُخرد، ارزهای دیجیتال هم به نوبه  خود تاحدی ابزار 
کالهبرداری و اس��تفاده های شک برانگیز شده اند. همچنان که دولت ها منابع بیشتری به 
اقدامات ضابطه مندسازی رمزارزها و قانون گذاری برای آن ها تخصیص می دهند، کاهش 
قیمت ها ادامه می یابد و کسانی که برای ورود به بازار دغدغه  فریب خوردن دارند، تا وقتی 
منتظر خواهند ماند که زمینه  احقاق حقوق سرمایه گذاران در این بازارها فراهم شود. حال 
این سوال مطرح است: چه زمان فعالیت قانونمند رمزارزها را شاهد خواهیم بود؟ شرایط 

قانون گذاری برای رمزارزها در ایران چه تفاوتی با ایاالت متحده آمریکا خواهد داشت؟
NYTIMES/zoomit  :منبع

روز گذشته شرکت اسپیس ایکس نخستین ماهواره نظامی نیروی هوایی آمریکا را همراه با یک فروند راکت فالکون 9 به فضا 
پرتاب کرد. ماسک هم که از نزدیک شاهد پرتاب 21امین راکت شرکت خود در سال 2018 بود همزمان وارد حساب توییتری اش 
شد تا به مخاطبانش خبر دهد که ساخت نمونه اولیه از مریخ نورد اسپیس ایکس موسوم به استارشیپ در پایگاه هوایی تگزاس 
آغاز شده و با جدیت دنبال می شود. عالوه بر این ماسک خبر داد که دور اول پرتاب های آزمایشی از نسخه تستی این مریخ نورد 
نیز تا اوایل بهار 2019 کلید می خورد. ایالن ماسک و گوین شات ول رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس هر 
دو تاکید کردند که پرتاب های آزمایشی و کوتاه برد نمونه اولیه از این مریخ نورد عاملی کلیدی در موفقیت پروژه BFR یا راکت 
فالکون بزرگ به شمار می روند؛ سیستمی دو مرحله ای و بسیار عظیم که برای انتقال تا صد نفر و 150 تن محموله به سطح مریخ 
طراحی شده. با این حال هر دو مدیر اسپیس ایکس در صحبت های خود تاکید کردند که پرتاب های کوتاه برد آزمایشی )که در 
آنها راکت وارد مدار نمی شود( تا سال 2019 آغاز نخواهند شد. استارشیپ قرار است که 9.14 متر عرض و 54.8 متر ارتفاع داشته 
باشد و روی یک شتاب دهنده راکت با ارتفاع بالغ بر 66 متر سوار شود که طبق گفته ماسک از این پس »سوپر هوی« خوانده می 
شود. ماسک در توییت خود وعده داده بود که بعد از پرتاب نمونه آزمایشی طراحی شده در ماه آوریل یا مارس که هم اکنون در 
تگزاس ساخته می شود جزئیات مربوط به استارشیپ و همچنین مشخصات فنی اش را به سمع و نظر عموم می رساند. ماسک با 
انتشاری تصویری از دماغه استارشیپ اعالم کرد که در ساخت این راکت از فوالد ضد زنگ استفاده می شود چراکه مقاومت آن در 
برابر حرارت به مراتب بیشتر از فیبر کربنی است و به همین خاطر خصوصا در زمان ورود مجدد به جو زمین آسیب کمتری به آن 
وارد می شود. این کارآفرین همچنین خبر داد که در زمان فرایند رنگ کاری حرارت باالیی روی بدنه اعمال می شود تا سطح آن 
کامال آینه ای شود و حرارت را با باالترین نرخ بازتاب دهد. عالوه بر این تصویر منتشر شده به خوبی نشان می دهد که استارشیپ 

به مراتب بزرگ تر و قدرتمندتر از راکت Saturn V است که فضانوردان ماموریت آپولو را به سطح ماه برد.

قانونگذاری حکومتی چه تأثیری بر آینده رمزارزها دارد؟

ماسک: ساخت نمونه آزمایشی از راکت 
استارشیپ آغاز شده است

یادداشـت

پنجمین جش��نواره ایده های برتر و اختراعات مدیریت ش��هری بهمن ماه 97 در تبریز 
برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، با هدف رونق بخشیدن به 
فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده و تسهیل در مسیر 
آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی های 
فکری به ثروت، پنجمین جش��نواره ایده های برتر و اختراعات مدیریت ش��هری در قالب 
هشت محور، به همت بنیاد ملی نخبگان، بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز، 
برگزار می شود. عمران شهری؛ معماری و شهرسازی و سیمامنظر شهری؛ ایمنی، سالمت و 
محیط زیست؛ گردشگری، بافت تاریخی و میراث ماندگار؛ اقتصاد شهری و اقتصاد مدیریت 
شهری؛ فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی؛ مدیریت حمل ونقل و ترافیک  شهری؛ فناوری 

اطالعات و ارتباطات و رسانه، محورهای هشت گانه این جشنواره هستند.

جشنواره ایده های برتر و اختراعات 
مدیریت  شهری برگزار می شود



در شماره قبل تعریف مختصری راجع به روابط عمومی ارائه و ۲ تاکتیک 
موثر روابط عمومی تشریح شد. در این شماره به بقیه تاکتیک ها خواهیم 

پرداخت.
3- پیاده سازی داستانی از کسب  و کار خود در روابط  عمومی

داستان  س��رایی یکی از راهکارهای بس��یار مفید و کارب��ردی در ایجاد 
ارتباط عاطفی با مخاطبین است به طوری که این احساسات به مرور زمان 
می  تواند منجر به جلب اعتماد بیشتر مخاطبین شود. شما می توانید از این 

ارتباط عاطفی برای درگیر کردن یک خبرنگار استفاده کنید.
نکته قابل توجه این است که داستان  سرایی، حتی قبل از انتخاب موضوع 
قابل ارائه ش��ما شروع می  ش��ود. پس موضوعی را انتخاب کنید که به یک 
داس��تان جذاب تبدیل ش��ود. ش��ما باید از زاویه دید یک روزنامه  نگار به 
آن نگاه کنید. مس��ئله مهمی که باید بدانید این اس��ت که مخاطبان یک 

روزنامه نگار چه چیزی می خواهند بخوانند؟
هنگام��ی که موضوع را در ذهن خود مش��خص کردید، یک طرح کلی 
ایجاد کنید. نوش��تن یک طرح کلی به شما اجازه می  دهد تا متوجه شوید 
که آیا نکات ش��ما توجه خبرنگار یا وبالگ  نویس را جلب می  کند یا خیر. 
س��واالت و کاس��تی های طرح قابل ارائه خود را پیش  بینی کرده و آنها را 

برطرف کنید.
4- مثل یک روزنامه  نگار فکر کنید

به عنوان موضوع قابل توجه در تعامل با اهالی رس��انه، باید توجه داشته 
باش��ید که قطعاً اهداف روابط  عمومی ش��ما و خبرنگاران بس��یار متفاوت 
خواهد بود. در حالی که شما می  خواهید توجه رسانه  ها را به کسب آگاهی 
بیشتر از برند کسب  و کار خود جلب کنید، روزنامه  نگاران بر مخاطبان خود 
تمرکز می  کنند – اگر داس��تان ش��ما برای مخاطبان رسانه  ها مورد توجه 

نباشد، قطعا آن ها وقت خود را صرف شما نخواهند کرد.
نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه چگون��ه می  توان مناف��ع خود را ب��ا منافع 
روزنامه  نگاران تطبیق داد و یا اینکه چطور داستان خود را مورد توجه قرار 
دهی��م. برای این کار چند راه  وج��ود دارد که در ادامه، به تعدادی از آن ها 

اشاره می کنیم.
اول، داس��تان خود را به موقع بس��ازید – به آنچه که در صنعت و یا در 
رویدادهای کنونی به طور کلی اتفاق می  افتد، فکر کنید و داستان خود را 

به گونه  ای شکل دهید که متناسب با آن باشد.
دوم، آن را مرتبط بسازید – تحقیق کنید تا ببینید اخیراً خبرنگاران در 

مورد آن چه چیزهایی نوشته  اند و آن را با کار خود سازگار کنید.
و س��وم، آن را متفاوت بسازید – داستان خود را از زاویه  ای دیگر روایت 

کنید به طوری که از دیگر داستان  ها متمایز شود.
5- میانبرها را انتخاب نکنید

هنگامی که صحبت از روابط  عمومی برای استارتاپ می  شود، تصور این 
که راه میانبری وجود دارد را از ذهن خود بیرون کنید. ش��ما یک شرکت 
جدید هستید، با یک تیم نسبتاً ناشناخته که باید توجه رسانه  ها را به خود 

جلب کنید، چرا که یک استارتاپ نیاز به تداوم و خالقیت دارد.
شیوه  آسان ارسال ایمیل  های انفجاری برای هر روزنامه  نگار که اطالعات 
تماس ش��ان را دارید ب��ه کار نگیرید. تحقیق کنید و ب��ه هر موضوع قابل 

ارائه  ای با ذکاوت و استراتژی نزدیک شوید.
6- مخاطبان خود را بشناسید

روزنامه  نگاران و خبرنگاران روزانه بیش از ۱۰۰ ایمیل دریافت می کنند 
– مخصوصا اگر آنها در جایی مانند رس��انه  های معتبر و مهمی کار کنند، 
اما این بدان معنا نیس��ت که اصاًل وقتی برای مخاطبین خود نمی  گذارند؛ 
اگر مطلبی که ارسال می کنید غیر مرتبط با موضوع قابل ارائه شما باشد و 
یا شما یک ایمیل گروهی ارسال کنید، باید بدانید که آن را در کسری از 

ثانیه حذف خواهند کرد.
قبل از ارائه مطلب، تحقیقات خود را کامل کنید و اطمینان داشته باشید 
که موضوع ش��ما، با عالیق و مشی خبرنگاران مطابقت دارد. داستان  های 
گذشته خود را بخوانید و ببینید آنها به چه چیزهایی در داستان شما عالقه 
دارند. حتی اگر مناس��ب دیدید، به همان مطالب اش��اره ای دوباره داشته 
باشید؛ الزم است بدانید، توجه شما به موارد مورد عالقه آنها، شما را از سایر 
رقبای خود متمایز خواهد کرد. به طور کلی می توان گفت بهترین کار این 

است که از همان ابتدا، محتوا را برای روزنامه  نگار فراهم کنید.
چ��را مخصوص��اً او را انتخاب کردید؟ چرا موضوع قابل ارائه ش��ما برای 
مخاطبان نویس��نده فوق اهمیت دارد؟ کدام یک از داس��تان های آنها در 
رس��انه  های اجتماعی الیک و کامنت بیش��تری دریافت کرده  است و چه 
تشابهی بین داستان شما و آنها است؟ اینها سواالتی است که باید همیشه 

در ذهن خود داشته باشید.
گاهی اوقات الزم اس��ت مطالب خود را متناس��ب با رسانه  های مختلف 

تدوین کنید که قطعاً این کار بسیار مفید و موثر خواهد بود.
7- متفکرانه عمل کنید

همانطور که ذکر شد، روزنامه  نگاران همیشه مشغول هستند؛ پس الزم 
اس��ت شما س��ریعاً س��راغ اصل مطلب بروید و از معرفی  های طوالنی که 

ممکن است باعث شود مخاطبین خود را از دست دهد، اجتناب کنید. به 
این اصول مهم در توضیحات خود توجه ویژه داش��ته باشید: در مورد چه 
کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چگونگی سخن می گویید. در اینجا هم 
سواالت مهمی وجود دارد که باید مدنظر قرار دهید؛ چرا باید برای خبرنگار 
مهم باشد که طرح شما را بررسی کند و چرا در حال حاضر مناسب است 

و پیش از این نبود؟
پس در هر صورت از توضیحات زیاد اجتناب کنید چرا که می خواهید با 
یک روزنامه  نگار ارتباط برقرار کنید و به او انگیزه دهید تا با طرح شما که 

متمایز از دیگران است همکاری کند.
به خاطر داشته باشید نقش شما این است که به خبرنگار کمک کنید، 
پس به دنبال راه  هایی برای خلق ارزش باشید. آنها به دنبال چه روایت  هایی 
هستند؟ خط  مشی آنها چیست؟ موضوع شما چه منفعتی برای آنها خواهد 

داشت؟ این سوال هایی است که باید در این بخش به آن ها توجه کنید.
8- با اهالی رسانه رابطه ای طوالنی مدت برقرار کنید، نه یک 

روابط کوتاه مدت
خبرنگاران فقط یک برگ برنده نیس��تند که در جیب ش��ما نگه داشته 
ش��وند و تنها زمانی که نیاز به پیروزی دارید، خارج شوند! قطعاً مثل تمام 
رابطه ه��ای موجود، روابطی که با اهالی رس��انه برقرار می  کنید باید روابط 

دوطرفه یا به قول معروف، روابط بده  بستانی باشد.
قبل از اینکه به آنها نیاز داش��ته باش��ید، ش��روع به تش��کیل رابطه با 
خبرنگاران حوزه صنعت خود کنید. چند راه برای انجام این کار وجود دارد؛
ابتدا با آنها در رسانه  های اجتماعی و گروه  های دیگر ارتباط برقرار کنید. 
در بحث  هایی که در آن گروه  ها ایجاد می  شود شرکت کنید و مشارکت تان 

مفید و به طور متواضعانه باشد.
اگر دوست مشترک دارید، می  توانید درخواست کنید تا شما را به ایشان 
معرفی کند یا در رویدادهایی که آنها ش��رکت می  کنند حضور پیدا کنید؛ 

البته رویدادهایی که در حوزه کاری مشترک برگزار می شود.
اگر ش��ما فرصتی برای ارتباط با یک روزنامه  نگار دارید، مدام نام تجاری 
خود را تبلیغ نکنید. در عوض، به موضوعاتی بپردازید که دانش و تخصص 
شما را نشان دهد. در واقع، اجازه دهید آنها شما را به عنوان یک فرد ببینند 

نه به عنوان یک برندی که فقط منافع خود را در نظر می گیرد.
به خاطر داشته باشید که این روابط زمان زیادی برای توسعه نیاز دارند. 

مشتاق باشید تا نتایجی را که می خواهید به دست بیاورید.
9- به روز باشید

اغلب اوقات شما می  توانید کاستی  های شرکت خود را با ابتکار و خالقیت 
جبران کنی��د. دیدگاه تازه  ای در مورد موضوع قاب��ل بحث یا روایت خود 
ارائه دهید. به دنبال جایگزینی  هایی باشید که باعث پیشرفت داستان شما 
نس��بت به رقبا شود. این برای ش��ما یک فرصت است؛ پس به خالقیت و 
متفاوت   بودن تان متوس��ل ش��وید و بعد با روزنامه  نگاران و وبالگ  نویسان 

ارتباط برقرار کنید.
از راه  های ارائه یک دیدگاه تازه، نظرس��نجی است. نظرسنجی، داده  های 
اصلی را فراهم می  کند به طوری که هیچ فرد دیگری آن را ندارد و ممکن 

است نظر خبرنگار را جلب کند.
سرنخ مفید؛ در ساخت نظر سنجی، عالوه بر پاسخ دهندگان نظرسنجی یا 
موضوعات شرکت خودتان، به موضوعات جذاب برای روزنامه  نگاران توجه 
کنید. سعی کنید سواالتی بپرسید که پاسخ  های مخالف دریافت کنید – 

چیزی که هیچ کس انتظار آن را ندارد.
10- تیتر جذاب انتخاب کنید

تیتر یا عنوان ش��ما نخستین چیزی است که روزنامه نگاران می بینند و 
این تیتر، موضوعی اس��ت که باعث می  شود مطلب شما خوانده شود یا از 

دستور کار خارج شود.
مواردی که باعث می  شود تیتر شما خوب باشد به این ترتیب است:

-تیتر کوتاه و جالب انتخاب کنید؛ بهتر اس��ت تیتر شما 7۰ کاراکتر یا 
کمتر باشد.

-از افعال الهام بخش استفاده کنید؛ مخاطبین خود را با افعالی که به آنها 
انگیزه می  دهد تشویق کنید.

-تیتر قابل توجه بسازید؛ کاری کنید که نسبت به تیتر های رایج خاص 
و متفاوت باشد.

-مردمی باش��د؛ از اس��تفاده  کلمات عجیب و غریب بپرهیزید و به زبان 
ساده، با زبان روزمره سخن بگویید.

مدتی وقت بگذارید و سعی کنید بهترین تیتر را برای روایت خود انتخاب 
کنید و البته از آزمون و خطا نهراسید، اگر ممکن است صبر کنید تا ارائه  
ش��ما کامل نوش��ته ش��ود و کمک کند تیتری انتخاب کنید که جذاب و 

فوق العاده باشد.
11- از نقاط گلوله و فضای سفید استفاده کنید

وقتی از پاراگراف های طوالنی در ارائه خود اس��تفاده کنید، ممکن است 
روزنامه نگار یا هر خواننده  دیگری خس��ته شده و او را وادار کند که حتی 
قبل از خواندن مطلب شما آن را حذف کند. با تقسیم کردن متن خود به 
واسطه  نقطه گلوله و پاراگراف  های کوچک تر که خواندن شان آسان  تر است 
مانع این کار خواهید ش��د. به یاد داش��ته باشید که گلوله و فضای سفید 

می  تواند بهترین دوست شما باشد.

12- تمرکز بر واقعیت  ها
در عصری ک��ه روزنامه  نگاران دائما با اخبار غیرواقعی روبه رو هس��تند، 
خبرنگاران ناگزیرند که در صدر بازی  های خبرنگاری قرار گیرند. این مورد 
به این معناس��ت که از بررسی روایت  هایی که شامل حقایق زیادی نباشد 
دوری می  کنند. حقایق و آمار و ارقامی که قابل اثبات است، همان چیزی 

است که خبرنگاران نیاز دارند.
به روزنامه  نگاران کمک کنید تا روایتی بس��ازند که بعدها باعث دردسر 
آنها نشود. از هرگونه حقایق و آمار و ارقامی استفاده کنید که آنها را خاطر 
جمع کرده و روایت شما هم طبق نیاز خبرنگاران، برای آنها جذاب باشد. 
این موضوع می  تواند به واس��طه  نظرس��نجی یا طبق مطالعات موردی که 

اخیرا انجام داده  اید باشد.
13-  عدم استفاده از زبان تخصصی

مهم ترین نکته درخصوص ارتباط با خبرنگاران، ش��یوه هایی اس��ت که 
منجر به قطع ارتباط شما با اهالی رسانه می شود. پس دقت کنید! چراکه 
اگر روزنامه  نگاران پایه و اساس موضوع قابل ارائه شما را درک نکنند، آن ها 
برای بار دوم س��وال نخواهند پرس��ید و در این صورت به سادگی موضوع 

شما را کنار می  گذارند.
برای اجتناب از این کار روایتی ارائه دهید که برای همه قابل فهم باشد. 
قبل از این که روایت خود را برای کسی ارسال کنید، از یک شخص خارج 
از حوزه کاری تان )اعضای خانواده یا یکی از دوس��تان( بخواهید که روایت 
شما را بخواند. اگر هرگونه سوء تفاهم و یا مطالب اضافی که باعث خستگی 

خواننده می  شود وجود داشت، روایت خود را بازنویسی کنید.
14- به عنوان مشارکت  کننده تبدیل شوید

با فرس��تادن متخصصان خود به س��ایت  های دیگر نام و برند خود را در 
معرض توجه قرار دهید. به عنوان مهمان در وبالگ  هایی که مخاطبین شما 
معموالً از آنها بازدید می  کنند پس��ت بگذارید. شما همچنین می توانید با 
یکی دیگر از کارشناسان صنعت دیگر در یک پادکست، کتاب الکترونیکی 
یا وبینار همکاری کنید؛ به ویژه اگر با یکی از نام  هایی که ش��ناخته ش��ده 

است تیم تشکیل دهید، باعث می شود شما بهتر دیده شوید.
ممکن اس��ت برای تان س��وال پیش بیاید که چرا من زم��ان خود را به 
افزایش بازدید یک س��ایت دیگر صرف کن��م؟ خوب، این برای نام تجاری 
ش��ما منافعی به ارمغان می  آورد که محتوای داخل وب  سایت شما قادر به 
آن نخواهد بود. برای شروع کنندگان، این همانند تأیید شخص دیگر است؛ 
که قطعا تایید شخص ثالث ارزش بیشتری نسبت به تبلیغات سنتی دارد.

اش��کال جدید محتوا و مش��ارکت نیز می تواند به شکل  های دیگر توجه 
مخاطبین شما را جلب کند و همچنین می  تواند مخاطب جدیدی را جذب 

کند که قباًل با برند شما آشنایی نداشتند.
15- تأثیر شبکه  های اجتماعی خود را افزایش دهید!

ش��بکه  های اجتماعی ش��ما فرصت  های باورنکردنی را به خصوص برای 
اس��تارتاپ شما که بودجه محدود دارد، ارائه می دهد. شبکه  های اجتماعی 
خ��ود را تقویت کنید تا نام تجاری خود را بازتاب دهید. بس��یاری از افراد 
قبل از اینکه با شما کار کنند، پروفایل شبکه  های اجتماعی شما را بررسی 
می  کنند، بنابراین س��عی کنید حاوی اطالعات مفید و هدفمند باشد که 

باعث می  شود خبرنگاران بیشتری به سمت شما بیایند.
به محض اینکه نام ش��ما در مطبوعات آورده ش��د، آن را در پروفایل و 

وب سایت خود قرار دهید. این باعث افزایش اعتبار شما خواهد شد.
ش��بکه  های اجتماعی نیز همچنین فضای خوبی برای ذکر رسانه  هایی 
اس��ت که از شما نام برده  اند. مقاله  ای که در آن ذکر شده  اید را به اشتراک 
بگذارید و فراموش نکنید که نام روزنامه  نگاری را که آن را نوشته است ذکر 
کنید. این موفقیت شما را برجسته می  کند و شهرت شما را تقویت می کند.

16- نتایج خود را ارزیابی کنید
ابزارهای تجزیه و تحلیل روابط  عمومی مانند ابزار در یک هواپیما است. 
بدون چنین ابزارهایی مانند ارتفاع  س��نج و هوانوردی، ممکن اس��ت یک 
خلبان مس��یر خود را گم کن��د یا در ارتفاعات پایین پ��رواز کند. به طور 
مشابه، با توجه به معیارهای روابط  عمومی، به شما کمک می  کند تا بررسی 

کنید که آیا استراتژی شما در مسیر درست قرار دارد یا خیر.
اگر شما متوجه شدید که بخشی از استراتژی شما به خوبی کار نمی  کند، 
آن را به عنوان یک فرصت برای باال و پایین کردن استراتژی خود در نظر 
بگیرید و آنقدر آن را دستکاری کنید تا در مسیر درست قرار گیرد. نادیده 
گرفتن معیارها همانند پرواز کردن با چش��مان کور است و منجر به نتایج 

فاجعه  آمیز برای روابط  عمومی می  شود.
17- یک آژانس ارائه  دهنده  خدمات روابط  عمومی انتخاب کنید

اگر شما یک پیش زمینه  مناسب در حوزه  روابط  عمومی ندارید، بنابراین 
ب��اال و پایین کردن روابط  عمومی برای اس��تارتاپ تان دش��وار خواهد بود. 
یک آژانس ارائه  دهنده خدمات روابط  عمومی می  تواند متخصصانی به شما 
پیش��نهاد دهد تا از آنها قوانین میدان ب��ازی را فراگیرید و از فرصت  های 
رسانه  ای بدون ورشکسته شدن، استفاده کنید. آژانس ارائه دهنده خدمات 
رواب��ط  عمومی س��طح باالیی از توجه و انعطاف  پذی��ری فراهم می  کند به 
ط��وری که آژانس  های بزرگ تر نیز با توجه به س��اختار آنها، قادر به انجام 

آن نیستند.
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هزینه تبلیغات بر بستر موبایل تا سال 2020 
به رقم 64 میلیارد دالر می رسد

هزینه  تبلیغات روی گوشی های هوشمند از 4۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ 
به رقمی بالغ بر ۶4 میلیارد دالر در س��ال ۲۰۲۰ خواهد رسید. براساس پروژه  
مطالعاتی- تحقیقاتی انجام شده از س��وی AppsFlyer، حجم تبلیغات روی 
گوشی های هوشمند روند صعودی طی می کند. در سال ۲۰۱۸ میالدی، رقمی 
در حدود ۳۸.۹ میلیارد دالر برای تبلیغات روی گوش��ی های هوش��مند هزینه 
شده است؛ انتظار می رود این رقم با رشد ۳4درصدی، در سال ۲۰۲۰ میالدی 
به رقمی بالغ بر ۶4.۱ میلیارد دالر برس��د. مطالعه  انجام  ش��ده، به خوبی نشان 
می دهد که هم اکنون گوش��ی های هوشمند بیشتری نسبت به گذشته با انواع 
اپلیکیشن های در حال توسعه توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. همین 
مسئله باعث شده است که هزینه  بیشتری نیز صرف تبلیغات از طریق گوشی های 
هوش��مند شود. در سال ۲۰۱7 میالدی، هزینه صرف شده برای تبلیغ از طریق 
گوشی های هوشمند در آمریکای شمالی، رقمی بالغ بر ۶.۵ میلیارد ثبت شده 
اس��ت. انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۲۰ میالدی به حدود ۱۳ میلیارد دالر 
برسد. باتوجه  به اینکه آمریکای شمالی یکی از بازارهای خوب جهانی در حوزه  
اپلیکیشن محسوب می شود، در نتیجه براساس آخرین برآوردها انتظار می رود 
که ش��اهد رشد ۲۰درصدی سالیانه  تبلیغات از طریق گوشی های هوشمند در 
آمریکای شمالی باشیم. در گزارش منتشرشده، اطالعات جالبی درباره  تبلیغات 
روی گوشی های هوشمند ارائه شده است. درحالی که افزایش نصب اپلیکیشن ها 
همگام با افزایش هزینه  صرف ش��ده برای تبلیغات روی موبایل افزایش خواهد 
یافت؛ میزان نصب اپلیکیش��ن ها همگام با افزایش سرعت هزینه های رسانه ای 
باال نمی رود. این بدان معنی اس��ت که تبلیغ کنندگان در هنگام بازاریابی برای 
دانلود اپلیکیش��ن ها، باید روش های کارآمدتری را دنبال کنند. »با وجودی که 
پیش بینی می شود، هزینه های صرف شده برای تبلیغ روی گوشی های هوشمند 
تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی روند صعودی را طی کند؛ اما باید نصب اپلیکیش��ن  از 
طریق بازاریابی غیرارگانیک را نیز مورد توجه قرار دهیم. )بازاریابی غیرارگانیک 
در مقابل بازاریابی ارگانیک قرار دارد. در روش های بازاریابی غیرارگانیگ، کاربران 
تش��ویق به نصب و استفاده از اپلیکیشن ها می شوند ولی همیشه هم منجر به 
افزایش ارزش مالی در کس��ب و کار نخواهند ش��د. در این روش  ها، حتی ممکن 
است زمان و پول هدر برود.( در نظر داشته باشیم که روند تبلیغات باید مسیر 
درس��تی را طی کند و در طول زمان، ظرفیت های خوبی را برای رش��د فراهم 
کند. به همین دلیل باید توجه داش��ته باش��ید با وجودی که میزان هزینه های 
صرف شده برای تبلیغات بین سال های ۲۰۱7 تا ۲۰۲۰ به صورت قابل توجهی در 
حال افزایش است، اما ممکن است این رقم صرف شده نتواند انتظارات شرکت ها 
را برآورده سازد. براساس اطالعات جمع آوری شده، تا سال ۲۰۲۰ میالدی، میزان 
نصب اپلیکیشن ها در سطح جهان با رشد ۱۱۰درصدی مواجه خواهد شد. میزان 
نصب اپلیکیش��ن ها در آمریکای شمالی با رشد 7۳درصدی رو به رو خواهد بود. 
در نظر داشته باش��ید در حالی که افزایش هزینه های انجام شده برای تبلیغات 
با تعداد نصب اپلیکیشن ها تا س��ال ۲۰۲۰ رابطه  مستقیمی دارد، اما بازاریابان 
باید به صورت موثرتر و کارآمدتری روی تبلیغات خود تالش کنند«. همان طور 
که گفته ش��د، این گزارش افزایش تعداد گوشی های هوشمند را یکی از دالیل 
افزایش هزینه  های تبلیغاتی معرفی می کند. گزارش منتشرشده به برخی از ابعاد 
این موضوع پرداخته اس��ت. براساس گزارش، بازار گیمینگ، بازار رو به رشدی 
است و به سرعت در حال توسعه بوده و باتوجه  به اینکه دستگاه  های قدرتمندی 
در بازارهای پایین رده هم عرضه می ش��وند، انتظار می رود که روند رش��د بازار 
گیمین��گ همچنان روند صعودی را طی کند. با رش��د ب��ازار گیمینگ، حجم 
خریدهای آنالین نیز افزایش پیدا می کند و ش��اهد رشد سالیانه  خوبی در این 
حوزه خواهیم بود.  رویکردهای دیگری نیز در بازار وجود دارند که نقش مهمی 
در رونق تبلیغات روی گوشی های هوشمند و افزایش نصب تعداد اپلیکیشن ها 
ایفا می کنند. برخی از این حوزه ها که انتظار می رود در سال ۲۰۱۹، روند رو به 

رشدی داشته باشند، عبارتند از :
گیمینگ: حوزه های مالی و اقتصادی اپلیکیش��ن ها به سرعت در حال رشد 
است. یکی از دالیل اصلی این رشد، بازی ها و عامل بعدی اپلیکیشن های خرید 
هس��تند که تقریبا 44درصد تمام نصب های بازاریابی شده از طریق روش های 
غیرارگانی��ک یا ترکیبی ) ارگانی��ک و غیرارگانیک ( را تش��کیل می دهند. در 
ح��وزه  بازی، در حدود 4۰درصد از کل برنامه های نصب ش��ده مربوط  به نصب 
اپلیکیشن های بازی  است و رشد این حوزه بسیار چشمگیر است. بین سال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ میالدی، سهم نصب بازی ها از روش بازاریابی ارگانیک با رشد 
۲۶درص��دی از ۲7درصد به ۳4درصد افزای��ش پیدا کرد. به عنوان مثال، بازی 
پرطرفدار فورتنایت )Fortnite( از نظر تعداد نصب، رتبه بندی و درآمد توانسته 
است در بین سایر اپلیکیشن های بازی پیشتاز باشد. این پدیده ای طبیعی است 
و نش��ان می دهد که بازی های پرطرفدار می تواند به شکل خاصی بر بازار تاثیر 
بگذارد. دس��تگاه های قدرتمند: از نظر س��خت افزاری، دستگاه های جدیدتر و 
قدرتمندتر به بازار معرفی می ش��وند که می توانن��د تجربه  جدیدی را در همه  
حوزه ها و خصوصا در گیمینگ در اختیار کاربران قرار دهند. این دستگاه  های 
قدرتمند و جدید، عموما قیمت های مقرون به صرفه ای هم دارند و عموما حافظه  
ذخیره سازی بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهند. این موضوع، به خصوص 
در کش��ورهای در حال توسعه، ش��رایطی را فراهم می کند که کاربر نگرانی ای 
برای محدودیت فضا جهت نصب تعداد بیشتری اپلیکیشن روی دستگاه ندارد.

کسب و کار از طریق اپلیکیشن: این موضوع برای اپلیکیشن های خرید بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. اپلیکیشن های خرید نقش مهمی را برای اتصال و ارتباط 
کاربر با کانال های فروش آفالین مثال فروش��گاه ها و مس��یرهای فروش آنالین 
همچون خرید ازطریق وب س��ایت  ها، خرید از طریق گوشی هوشمند و خرید 
درون  برنامه ای از طریق اپلیکیشن ها فراهم می کند. در نتیجه، باتوجه  به استفاده  
روزافزون از اپلیکیشن های مختلف در گوشی های هوشمند، موضوع کسب و کار 
Forres  زز طریق اپلیکیشن ها موضوع بسیار مهمی است. براساس پیش بینی-
er، درحدود ۳4درصد از کل فروش خرده فروش��ی های ایاالت متحده که رقم 
بالغ بر یک تریلیون دالر می شود، از طریق گوشی های هوشمند انجام می شود 
و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ میالدی این درصد به 4۲درصد افزایش پیدا کند.

اپلیکیش��ن های پخش ویدئو و موس��یقی: محتواهایی همچ��ون محتوای 
ویدئویی و موس��یقی، به س��رعت در حال افزایش هستند. شرکت های بزرگی 
همچون نت فلیکس، اس��پاتیفای، HBO و Hulu در کنار س��ایر شرکت ها 
در این حوزه فعالیت می کنند. با توجه به تولید و عرضه  دس��تگاه های قوی تر، 
بس��ته های اینترنتی مقرون به صرفه تر و معرفی گوشی های هوشمند با قابلیت 
اتصال به ش��بکه اینترن��ت 4G و 5G، حوزه  اپلیکیش��ن های پخش ویدئو و 
موسیقی در حال رشد اس��ت. درنهایت AppsFlyer درباره  داده های آماری 
مرب��وط  به خودش توضیح می دهد. براس��اس داده  های آماری، در مجموع ۳۵ 
میلیارد نصب اپلیکیشن، ۱۰میلیارد دالر هزینه  تبلیغات و 7۰ هزار اپلیکیشن 
مختلف در این گزارش ذکر ش��ده اس��ت. همچنین به نظر می رسد که برخی 
مولفه های بیرونی از جمله سهم بازار شرکت های شخص ثالث همکار، تعداد کل 
اپلیکیش��ن ها در اپ استورهای مورد مطالعه و پیش بینی CPI در هر منطقه، 

می تواند در نتایج آماری تأثیرگذار باشد.
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براساس گزارش ساالنه فدراسیون ملی خرده فروشان و آمارهای تحلیلی 
جانب��ی مش��تریان از همین االن آم��اده پرداخت و ش��روع فرآیند خرید 
مناس��بتی برای کریسمس هستند. براس��اس نظرسنجی موسسه حقوق 
مش��تریان در زمس��تان جاری به طور میانگین هر آمریکایی ۱۰۰7 دالر 
برای خری��د محصوالت مختلف هزینه خواهد کرد. این رقم در مقایس��ه 
با ۹۶7 دالر س��ال ۲۰۱7 رش��د 4.۱درصدی را تجربه کرده است. به این 
ترتی��ب امیدواری برندها برای فروش هرچه بهتر در س��ال جاری افزایش 

چشمگیری یافته است.
کارش��ناس های مثبت اندیش و خوش بین نسبت به حال و هوای سال 
جاری دیدگاه های بس��یار مطلوبی دارند. متیو شی، رئیس و مدیرعامل 
برند NRF، در مورد مناس��بت ها روی ش��ور و هیجان با هم بودن افراد 
تاکید دارد. در ایاالت متحده اکنون نرخ بیکاری در پایین ترین حد قرار 
دارد. بر همین اس��اس میزان درآمد خانوارها نیز افزایش مطلوبی یافته 
است. درس��ت به همین خاطر برندهای بزرگ و کوچک در بازار آمریکا 
منتظر فروش های باال هس��تند. با تمرکز روی چش��م انداز مشتریان نیز 
نقاط امیدبخش زیادی مش��اهده می ش��ود. با افزایش پول در دسترس 
افراد مناس��بت های پیش رو بسیار جذاب خواهد بود. به این ترتیب سه 
مناسبت اصلی پیش روی ما قرار دارد: جمعه سیاه، شنبه کسب وکارهای 

کوچک و دوشنبه سایبر. 
یک��ی از نکات مهم در بازاریابی و فروش مدرن تالش برای ویژه س��ازی 
تجربه خرید مشتریان است. به این ترتیب تمرکز برند ما باید  روی تغییر 
فرآیند خرید کلیش��ه ای باش��د. فقط در این صورت ش��انس موفقیت مان 
افزایش خواهد یافت. پرس��ش اصلی در اینجا مجموعه اقدامات برندهای 
کوچک در راستای ایجاد چنین تجربه منحصر به فردی است. اجازه دهید 
در ادامه مقاله حاضر نگاهی به سه ایده اصلی و ساده برای دستیابی به این 

هدف داشته باشیم.
استراتژی توصیه مناسب محصوالت و ترغیب انگیزه مخاطب

پژوهش��ی نوین از س��وی انجمن خرده فروشان آمریکای شمالی و بنیاد 
افکارس��نجی آمری��کا به نتیجه جالبی در مورد س��لیقه خرید مش��تریان 
دست یافته است. بر این اساس مشتریان کنونی بیش از هر زمان دیگری 
مایل به مش��اهده فرآیندهای منحصر به فرد، خاص و شخصی سازی شده 
هستند. نقطه کنونی دقیقا محل بازی کسب وکارهای کوچک خواهد بود. 
در حقیقت برندهای بس��یار بزرگ توان چندانی در زمینه تغییر الگوهای 
فروش شان ندارند. آنها در نهایت سه یا چهار الگو را در زمان واحد پیگیری 
می کنند. با این حال برندهای کوچک توانایی ابداع شیوه های تازه و اعمال 
آنها در فواصل زمانی کوتاه با هدف جلب نظر مخاطب را دارند. براس��اس 
بسیاری از نظریه ها استفاده از ایده های مشتریان به صورت کامال مفید در 

راستای شخصی سازی فرآیند خرید ضروری به نظر می رسد.

فرض کنید شما یک فروشگاه پخت نان و کیک دارید. در این میان یکی 
از مشتریان شما همیشه نوع خاصی از شیرینی های شما را تهیه می کند. 
به عنوان یک فروشنده شما براساس سلیقه مشتری تان سایر شیرینی های 
خ��ود را نیز به وی توصیه خواهی��د کرد. چنین توصیه هایی که مبتنی بر 
ذائقه مشتریان است، بسیار بیشتر از نمونه های معمولی به درد آنها خواهد 
خورد. به عالوه میزان اس��تقبال مش��ریان از توصیه های اینچنینی بسیار 

بیشتر است. 
عالوه بر توصیه های کاربردی، مشتریان عالقه زیادی به مشاهده محتوای 
ترغیب کننده برندها در مورد خرید محصوالت ش��ان دارند. به این ترتیب 
برند ما برای موفقیت در زمینه کس��ب وکار باید به س��راغ تولید محتوای 
ج��ذاب نیز حرکت کنیم. توجه داش��ته باش��ید که در بس��یاری از موارد 
محتوای جذاب روی محصول اصلی ما متمرکز نیست. به این ترتیب باید 
در عین سرگرم س��ازی مخاطب آنها را نسبت به ویژگی های محصول مان 
آگاه سازیم. یکی از ساده ترین و در عین حال تاثیرگذارترین شیوه ها برای 
ترغیب مخاطب ارائه کوپن های تخفیف و برگزاری جشنواره های ویژه است. 
در چنین موقعیت هایی انگیزه مش��تریان برای خرید از برند ما دوچندان 

خواهد شد. 
پیشنهاد کاغذ کادوهای وسوسه انگیز

ش��اید در نگاه نخست ایده کنونی بسیار س��اده و ابتدایی به نظر برسد، 
اما اندکی بیشتر و عمیق به آن فکر کنید. در حقیقت مشتریان هر حوزه 
کس��ب وکاری مقدار قابل توجهی زمان و انرژی ش��ان را صرف بسته بندی 
هدیه های خود می کنند. این کار در برخی موارد برای مش��تریان بدل به 
کابوس نیز می شود. فقط کافی است نگاهی به فهرست ویدئوهای آموزش 
بسته بندی کادوها بیندازید. یک برند خالق در این میان با شناسایی عالقه 
مشتریان به بسته بندی زیبای محصول اقدام به پیش دستی خواهد کرد. به 
این ترتیب ما محصوالت مان را همراه با بسته بندی زیبا در اختیار مشتریان 
قرار دهیم. نتیجه این کار عالوه بر صرفه جویی در زمان مشتریان، افزایش 

فروش برندمان نیز خواهد بود. 
فراموش نکنید که تمام ابزارهای مورد نیاز برای بسته بندی محصوالت تان 
را در ش��رکت فراهم کنید. به این ترتیب فرآیند بس��ته بندی محصوالت 

چندان دشوار و زمان بر نخواهد بود. 
ی��ک ایده جذاب ب��رای مناس��بت های پیش روی بس��ته بندی جذاب 
محصوالت برای مش��تریان در قالبی هماهنگ با هر مناسبت است. توجه 
داشته باشید که مناس��بت ها در هر فرهنگی متفاوت است. نکته مهم در 
اینجا فهم هسته مرکزی مناسبت مورد نظر و تالش برای بازنمایی آن در 
قالب یک بس��ته بندی زیباست. اگر شما در کسب وکار فروشگاهی هستید 
)به عبارت ساده تر محل ویژه ای برای فروش محصوالت تان دارید( در بخش 
کوچکی از فروش��گاه تان ابزارهای مورد نیاز برای بسته بندی زیبا و جذاب 
محص��والت برندتان را قرار دهید. به این ترتی��ب پس از خرید در حضور 
مشتری محصول مورد نظر بسته بندی و تحویل داده خواهد شد. اقدام برای 
بس��ته بندی محصوالت براساس نظر و خواست مشتری ایده مکمل نهایی 

خواهد بود. در خالل این فرآیند بس��ته بندی همراه با نظر مشتری فرصت 
برند ما برای تعامل هرچه بیشتر با طرف مقابل افزایش خواهد یافت. 

به منظور افزایش رضایت مش��تریان باید تیم ویژه ای را برای بسته بندی 
محص��والت در نظر بگیریم. ای��ن کار موجب بس��ته بندی محصوالت در 
کمترین زمان ممکن خواهد ش��د. به این ترتیب دیگر خبری از صف های 
طوالنی برای بسته بندی محصوالت و به تبع آن نارضایتی مشتریان نخواهد 

بود. 
ایده مورد بحث در اینجا به طور کامل امکان انطباق با کس��ب وکارهای 
آنالی��ن را نی��ز دارد. به این ترتی��ب پس از صفحه خرید مش��تریان باید 
صفحه ای ویژه برای طراحی بس��ته بندی آن نی��ز طراحی کنیم. این ایده 
را برند نایک چند س��ال پیش به گونه ای متفاوت اج��را کرد. در این ایده 
مش��تریان در مدتی محدود امکان طراحی کفش ه��ای پیاده روی خاص 
خود را داشتند. نکته مهم این اقدام طراحی رابط کاربری بسیار ساده برای 

سهولت استفاده مشتریان نایک بود. 
به منظور اطمینان بیشتر مش��تریان می توان عکس هایی از محصوالت 
کادو شده را در صفحه مورد نظر بارگذاری کرد. به این ترتیب مشتری ما 
نتیجه نهایی هر طرح در دس��ترس را به راحتی مشاهده می کند. بی شک 
ای��ن ایده برای موفقیت برند ما در دنیای تجارت آنالین بس��یار کاربردی 

خواهد بود.
ارتباط مجدد با مشتریان در مناسبت های مختلف

در بسیاری از موارد یک کسب وکار بیش از یکبار با هر کدام از مشتریا نش 
ارتباط برقرار می کند. همچنی��ن در اغلب موارد این ارتباط دوباره پس از 
فصل مناسبت نخست اس��ت. بی شک این اقدامی کامال مناسب است. در 
هر صورت برقراری ارتباط مجدد با مشتریان در طول همان دوره نخست 
ش��ک و تردیدهایی را پیرام��ون نیت صرفا اقتص��ادی برندمان بر خواهد 
انگیخت. پل های ارتباطی نظیر ایمیل، شماره همراه و شبکه های اجتماعی 
برای برقراری ارتباط مجدد با مشتریان برندمان گزینه های بسیار مطلوبی 

هستند. 
نظرخواهی از مش��تریان در مورد کیفیت محصول، نحوه بس��ته بندی و 
س��رعت تحویل اطالعات مفیدی را برای بهبود عملک��رد برندمان فراهم 
می کند. همچنین توجه داش��ته باش��ید که فرآیند ارتباط ما با مشتریان 
باید دوطرفه باش��د. به این ترتیب عالوه بر فراهم سازی فرصت های ارتباط 
برندمان با مش��تریان باید س��از و کارهایی برای دسترس��ی مشتریان به 
برندمان نیز فراهم س��ازیم. به این ترتیب مش��تریان ما در صورت نیاز به 
راحت��ی با ما در تم��اس خواهند بود. در اینجا ایجاد یک تیم پش��تیبانی 
حرفه ای و همیش��ه آنالین ضروری به نظر می رسد. براساس آمار موسسه 
All Business مش��تریان عصر حاضر فقط ۳۰ دقیقه پس از ارسال پیام 
حاوی پرسش یا مشکل شان انتظار پاسخگویی از برند مورد نظر را دارند. در 
صورت افزایش این مدت سطح رضایت آنها از برند مد نظر کاهش خواهد 
یافت. بنا بر این باید در زمینه ارائه خدمات جانبی به مشتریان مان با دقت 

و سرعت باال عمل کنیم.

10 ویژگی یک بازاریاب حرفه ای

تصور وجود یک کسب وکار موفق بدون حضور بازاریابی حرفه ای، امری 
کامال دشوار خواهد بود. علت این امر نیز به این خاطر است که بازاریابی 
از جمله بخش های اصلی موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. امروزه 
با توجه به افزایش چشمگیر میزان فارغ التحصیالن این رشته، رقابت در 
این عرصه بسیار فش��رده شده است. به همین خاطر حتی موارد جزئی 
نیز می تواند تفاوت های بزرگی را ایجاد کند. درواقع برای حرفه ای شدن 
در این عرصه تنها دانش تئوری مدنظر نبوده و تجربه و در اختیار داشتن 
مهارت های مناسب، از دیگر الزامات این امر محسوب می  شود. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی  ویژگی یک بازاریاب حرفه ای خواهیم پرداخت. 

1-کنجکاوی 
یک بازاریاب باید به دنبال ایجاد پایگاه داده مناسبی در رابطه با تمامی 
جنبه های یک کس��ب وکار باشد. برای مثال در این رابطه جامعه هدف، از 
جمله آمارهای حیاتی محسوب می شود. درواقع یک بازاریاب خوب همواره 
اوضاع را مورد بررس��ی قرار داده و تا زمانی که به سواالت موجود، پاسخی 
مناس��ب ندهد به کار خود خاتمه نخواهد داد. به همین خاطر در راستای 
تبدیل شدن به یک بازاریاب حرفه ای الزم است تا حس کنجکاوی خود را 
نسبت به حوزه مورد نظر افزایش داده و یا از همان ابتدا به سراغ بازاریابی 

برای شرکتی بروید که حوزه کاری آن کامال مورد عالقه شما است. 
2-مهارت فروش

یک بازاریاب باید بتواند به خوبی مش��تری بالقوه را به مش��تری دائم 
شرکت تبدیل کند. اگرچه در این رابطه تکنیک های متنوعی وجود دارد، 
با این حال این امر که بدانید هر فرد را به چه ش��یوه ای نسبت به خرید 
قانع کنید، بدون شک خود مهارتی جداگانه خواهد بود. درواقع تکنیک ها، 
ابزارهای موجود شما محسوب می شوند و این امر که از هر یک در کجا 
اس��تفاده کنید، بدون شک خود از دیگر عوامل تعیین کننده خواهد بود. 
در آخر فراموش نکنید که تنها به تکنیک های موجود محدود نباشید و در 

این رابطه از ارائه خالقیت های منحصر به فرد نیز غافل نشوید.
3-نوآوری

با نگاهی به موفق ترین شرکت ها به این نکته پی خواهید برد که آن ها 
حداق��ل یک اقدام کام��ال جدید را انجام داده اند. بدون ش��ک انجام کار 
بازاریابی به ش��یوه های تکراری نیز تاثیر اولی��ه الزم را روی مخاطب به 
همراه نخواهد داشت. به همین خاطر الزم است تا یک بازاریاب به دنبال 
ش��یوه هایی باشد که مورد استفاده س��ایر برندهای رقیب نبوده و با این 
اق��دام یک مزیت رقابتی را ایجاد کند. در ای��ن رابطه این امر که فردی 

ریسک پذیر باشید نیز از جمله الزامات این امر محسوب می شود. 
4-قدرت کالم 

قدرت کالم تنها در چرب زبانی خالصه نش��ده و این امر که بتوانید از 
کلمات به درست ترین شکل ممکن استفاده کنید نیز از جمله الزامات این 
امر محسوب می شود. برای رسیدن به این هدف الزم است تا مطالعه ای 
کاف��ی در رابطه با زبان مورد نظر خود داش��ته باش��ید ت��ا از دایره لغت 
مناسبی بهره  مند شوید. همچنین فراموش نکنید که بازاریابی یک علم 
پویا محسوب می شود. به همین خاطر مطالعه و کسب دانش شما در این 

زمینه نباید به سطح خاصی محدود شود. 
5-سازگاری

یک بازاریاب حرفه ای فردی انعطاف پذیر است که می  تواند به سرعت خود را 
با شرایط جدید وقف داده و از تغییرات با آغوش باز استقبال کند. توجه داشته 
باشید که تمامی مهارت های معرفی شده کامال اکتسابی است. با این حال برخی 

از افراد به صورت طبیعی از سطح بهتری در رابطه با آن ها بهره  مند هستند. 
6-خالقیت

یک بازاریاب خوب هیچ گاه با بن بس��ت مواجه نشده و همواره چندین 
برنام��ه را برای یک اقدام خود مدنظر ق��رار می دهد. همچنین آن ها در 
مواقع دشوار و حساس با حفظ هیجانات خود تصمیمات درستی را اتخاذ 
می کنند که باعث می شود تا شرکت با یک بحران مواجه نشود. این امر که 
بتوانید مسائل را از یک زاویه متفاوت ببینید، بدون شک در افزایش سطح 

کاری شما به عنوان یک بازاریاب، تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
7-ارتباط 

برای این امر که روی مخاطب خود نفوذ مناسبی را داشته باشید، الزم 
است تا بتوانید با آن ها ارتباط مناسبی را برقرار سازید. برای این امر الزم 
اس��ت تا روی مهارت های ارتباطی خود کار کرده و ضمن درک س��ریع 
تیپ ش��خصیتی افراد، بهترین روش برای ارتباط برقرار کردن با آن ها را 
پیدا کنید. همچنین فراموش نکنید که تمامی اقدامات شما با موفقیت 
همراه نخواهد بود. به همین خاطر الزم است تا نسبت به مقوله شکست 
نیز واکنش مناسبی داشته باشید. در غیر این صورت حضور طوالنی مدت 

شما در این عرصه غیرممکن خواهد بود. 
8-مشاهده 

برای درک س��ریع و مناس��ب موقعیت، ش��ما نیازمند یک نگاه کامال 
تیزبینانه خواهید بود. درواقع این امر که مش��تری حس کند که ش��ما 
حواس ت��ان به همه چیز اس��ت، خ��ود در میزان اعتماد آن ها به ش��ما 
تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا به 
خوبی بتوانید نیاز مشتری را ببینید و برای آن راهکارهایی را ارائه دهید. 

9-صبر
اگرچ��ه تقریبا تمام��ی افراد تمایل دارند تا نتای��ج اقدامات خود را در 
کم تری��ن زمان ممکن مش��اهده کنند. با این ح��ال فراموش نکنید که 
محدوده زمانی اقدامات شما ممکن است کامال متفاوت از یکدیگر باشند. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا قدرت صبر خود را افزایش داده و از انجام 

اقدامات عجوالنه خودداری کنید. 
10-حس مسئولیت

یک بازاریاب حرفه ای همواره نتایج کار خود را برعهده می گیرد و همین 
امر نیز باعث می شود تا بدون ترس بتوانند به کار خود ادامه دهند. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که شما معرف برند خود هستید. همین امر نیز 
باعث می شود تا همواره نسبت به اقدامات خود جانب احتیاط را رعایت کنید. 
در نهایت شما به اعتماد کامل مشتریان نیاز خواهید داشت که بدون شک 
مشاهده مسئولیت پذیری شما در این رابطه تاثیر بسزایی را خواهد داشت.  
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تمامی موارد فوق از جمله ویژگی های 
رفتاری یک کارآفرین محسوب می شود که بسیار مهم و ضروری محسوب 
می-شود. با این حال نباید خود را تنها به این موارد محدود بدانید. درواقع 
عوامل بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که می تواند به افزایش سطح شما در 
این حرفه کمک کند. برای مثال ظاهری آراسته و جذاب در کنار اعتماد به 
نفس مطلوب از دیگر مواردی است که در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. 
wizbii :منبع

ایستگاهبازاریابی 3راهکار برای بهبود تجربه خرید مشتریان 

چگونه تجربه خرید مشتریان در مناسبت ها را شخصی سازی کنیم؟
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رفتارهای نامناسبی که سبب شکست کسب 
و کار و استارتاپ شما می شود

رفتارهای س��می و نامناسب روی عملکرد شما تأثیر خواهد 
داش��ت، ش��اید در ابتدا احس��اس خوبی از انجام آن ها داشته 
باش��ید اما چون نمی توانن��د کنترل ش��وند در نهایت به فرد 

آسیب می رساند. 
با تقلید کردن رفتار و عادت های شخصی دیگران نمی توانید 
به موفقیت برس��ید و به ش��هرت و درآمد باالیی دست یابید. 
رفتارهایی چون چند کاره بودن، شب کار بودن و عادت هایی 
از این قبیل هیچ ارتباطی به موفقیت یا شکس��ت شما ندارد. 
شاید تاکنون بارها شنیده باشید که سختکوشی و تصمیمات 
هوشمندانه سبب دستیابی به موفقیت می شود، اما هیچ وقت 
گفته نشده رفتارهای نامناسب روی عملکرد شما نتیجه  منفی 
خواهد داش��ت. اکنون قصد داریم ۹ رفتار سمی در محل کار 
را بی��ان کنیم تا با جلوگیری از آن ها مس��یر موفقیت خود را 

هموار کنید.
جلب توجه کردن از موفقیت دورتان می کند

حتماً دیده ای��د خیلی از کارآفرینان و مدیرعامل ها بس��یار 
مغرور بوده و احس��اس خودش��یفتگی دارند، آن ه��ا همواره 
می خواهند با رفتارهای س��می خود جلب توجه کنند، اما آیا 
می دانید جلب توجه کردن موقعیت آن ها را به خطر می اندازد. 
گاهی این افراد بیش از اینکه به فکر منافع ش��رکت باش��ند، 
می خواهند خودش��ان را نش��ان دهند اما ممکن است همین 
موضوع س��اده س��بب اخراج ش��دن آن ها و ورشکستگی شان 

شود.
تقلیدکردن از رفتارهای دیگران

نباید تص��ور کنید وقتی راه تکراری دیگ��ران را طی کنید، 
به همان اندازه به درآمد و ش��هرت دست می یابید. الزم است 
وقتی تمام افراد یک مس��یر را طی می کنند ش��ما از مس��یر 
دیگری به هدف خود نزدیک شوید. این تفکر انتقادی به شما 
امکان می دهد تا دقیقا برعکس اطرافیان خود فکر کنید. باید 
ب��ه خود یادآوری کنید که هیچ فردی با تقلید از رفتار و طرز 

فکر دیگران به موفقیت نمی رسد.
دورویی محدودکننده است

خیل��ی از اف��راد می گویند در رزومه کاری بای��د ادعا کنند 
تخص��ص باالیی در انجام برخی کارها دارن��د اما با اینکه این 
حرف درس��ت نیس��ت، اما می توان طی زم��ان این مهارت ها 
را به دس��ت آورد. بیش��تر مدیران توقع مهارت های زیادی را 
در اس��تخدام کارمندان خود دارند، اما درس��ت نیست که از 
این اس��تراتژی دروغین ب��رای کار خود اس��تفاده کنید. باید 
توانمندی ه��ای خود را شناس��ایی کنید و خ��ود واقعی تان را 

بپذیرید تا بتوانید مسیر موفقیت را به خوبی بپیمایید.
اعتماد به نفس با مغرور بودن متفاوت است

برای دستیابی به موفقیت باید اعتماد به نفس داشته باشید 
اما اگر این قابلیت به درس��تی استفاده نشود نتیجه معکوسی 
خواهد داش��ت. خیلی خوب اس��ت که خودتان را باور داشته 
باشید اما نباید تصور کنید هیچ وقت مرتکب اشتباه نخواهید 
شد. هر چقدر هم باتجربه و بااستعداد باشید باز هم چیزهایی 
هس��ت که از آن بی اطالعید. پس موفقیت می تواند دش��من 

بزرگی برای خودش باشد.
وفادار نبودن به شرکت

جیم��ز کومی، رئیس اف بی آی به دلی��ل عدم وفاداری به 
کشورش توسط رئیس جمهور آمریکا اخراج شد. باید در محل 
کار خود نس��بت به قوانی��ن موجود وفادار باش��ید و آن ها را 

رعایت کنید.
بی توجهی به صحبت های دیگران

رفت��ار پرخاش��گری منفعالن��ه رفتاری اس��ت ک��ه فرد در 
صحبت هایش وانمود می کند به حرف های تان گوش می دهد، 
اما دقیقا برعکس آن اس��ت. یک ش��رکت یا سازمان در خطر 
اس��ت وقتی کارمندی داش��ته باش��د که در ظاه��ر مطابق با 
قوانین و نقش��ه ش��رکت رفتار می کند اما توجهی ندارد و به 

طور ناگهانی پشت دیگران را خالی می کند.
به دنبال برنده شدن نباشید

در مزایده یا مصاحبه ه��ای کاری یک برنده و تعداد زیادی 
بازن��ده وجود دارد، اما نباید میان کارمندان یک ش��رکت نیز 
برنده و بازنده ای باش��د. هر کارمندی باید برای دس��تیابی به 
اهداف تعیین  شده شرکت تالش کند. در غیر این صورت تمام 
فعالیت های ش��رکت بی نتیجه می ماند که رابطه  مستقیمی با 

ضعف مدیریتی آن سازمان دارد.
ضعف در مسائل مالی

بیش��تر کارآفرینان عملک��رد خوبی در زمین��ه کاری خود 
دارند، اما معموالً در مدیریت مالی ضعیف هس��تند. در بیشتر 
مواقع این مس��ئله سبب ورشکس��تگی کسب وکار و استارتاپ 
آن ها می ش��ود. البته این موضوع در درآمد شخصی نیز مورد 
بحث قرار می گیرد، وقتی نتوانید حساب دخل و خرج خود را 
داش��ته باشید قطعاً در مدیریت شرکت خود نیز دچار مشکل 

خواهید شد.
قانون شکنی کردن خطرناک است

می��ان قانون ش��کنی و نادیده گرفتن برخ��ی قوانین تفاوت 
وجود دارد. گاهی نیاز است برای انجام برخی کارها به ضوابط 
تعیین ش��ده توجهی نکنید. مثاًل وقتی فکر می کنید مدیرتان 
در برخ��ی امور قوانی��ن محکمی دارد عیبی ن��دارد اگر برای 
انج��ام بعضی کارها روش های خالقانه خ��ود را به کار گیرید. 
البته نباید این کار سبب شود تا به خودتان یا سازمان آسیبی 

وارد شود.
در این مقاله رفتارهای س��می که به کسب وکار شما آسیب 
می رس��اند را معرفی کردیم، اما رفتارهای نامناس��ب دیگری 

هم هستند. 
شاید این رفتارهای سمی در ابتدا رفتارهای مثبتی بوده اند 
اما خودمان در انج��ام آن ها زیاده روی کرده و آن ها را تبدیل 
به رفتارهای نادرس��ت می کنیم. وقتی به موفقیت می رس��ید 
ک��ه بدانید چه رفتارهایی را چه موقع باید متوقف کنید و این 

مسئله نیازمند تعادل داشتن است.
Entrepreneur/ucan :منبع 

رهبری
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س��ال ۲۰۱۸ رهبرانی خوب، بد و متوس��ط را از سراس��ر ایاالت متحده 
آمری��کا به خود دید؛ از افراد الهام بخش که موان��ع را از بین بردند و برای 
آنچه که به آن اعتقاد دارند ایستادند، تا کسانی که تصمیماتی وحشتناک 

گرفتند.
رویدادهای س��ال ۲۰۱۸ در سراسر ایاالت متحده آمریکا و جهان ثابت 
می کند که این س��ال با نمونه های درس آموز در زمینه  رهبری همراه بوده 

است.
ما ش��اهد قانونگذاران پیشرو، مدیران و حتی گروه هایی از جوانان بودیم 
که مرزهای موجود را با مبارزه  خود برای گسترش عدالت اجتماعی توسعه 
دادند و صدای گروه های اقلیت ش��دند و همینطور مانند س��ال های قبل 
شاهد رهبرانی در حال تقال در میان جنجال ها و اختالفات بودیم. در ادامه 

به معرفی برخی از بدترین راهبران سال ۲۰۱۸ می پردازیم:
بدترین رهبران سال 2018

وقتی نوبت به رهبران بد می  رس��د، اسامی برجسته ای را می بینیم که از 
فرصت های ارائه  چش��م انداز و اس��تراتژی متفکرانه برای شرکت شان بهره 

نگرفتند.
ایالن ماس��ک، موسس و مدیرعامل تس��ال، رهبر »تکانشی« و خودسر، 
انتقادهایی را از طرف کارکنان، س��رمایه گذاران و مردم متوجه خود کرده 
است. در سالی که تسال، تولیدکننده  خودرو های الکتریکی، به دلیل شرایط 
کارخانه اش، مس��ائل درمانی کارکنان و نزدیک ش��دن به ورشکستگی به 
خاطر عدم توانایی در پاس��خ به تقاضای تولی��د، تحت نظارت قرار گرفته 
اس��ت؛ ایالن ماس��ک با خطاب کردن نام س��رمایه گذاران در توییت های 
عجوالنه به نظرات آن ها پاس��خ می داد. یکی دیگ��ر از بازوهای امپراتوری 
ماسک، سوالرسیتی، توس��ط کارمندان سابقش مورد شکایت قرار گرفته 

است.
فیس بوک در سال جاری در مرکز چندین هیاهوی رسانه ای قرار داشته 
است. ما شاهد اظهارنظرهای مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت درباره  انکار 
هولوکاس��ت، کمپین انتخاباتی ترامپ و امتناع از حذف محتوای نامناسب 
بودیم. حضور زاکربرگ در جلسه  استماع کنگره  آمریکا در تابستان امسال 
ممکن اس��ت تاثیر موقتی بر قیمت سهام فیس بوک گذاشته باشد، اگرچه 
با نگاهی بر متن سخنرانی مقدماتی او آشکار می شود که خالق این شبکه  
اجتماع��ی ممکن اس��ت در صدد بهتر جلوه دادن قدرت این ش��بکه برای 
مقاصد خوب باشد؛ درحالی که مراقب درآمد فیس بوک هم هست )که در 
صورت اعمال مقررات دولتی به طور جدی محدود خواهد شد(. این موضوع 
را می توانی��م با نگاهی به جمالت وی از جمله مورد ذیل مش��اهده کنیم: 
»متوقف ک��ردن فیس بوک؟ دارایی کلیدی ش��رکت های فناوری آمریکا؟ 

نتیجه تضعیف فیس بوک، قدرت بخشیدن به شرکت های چینی است.«
شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات شرکت فیس بوک هم اکنون تحت 
نظارت موش��کافانه  عمومی قرار دارد. س��ندبرگ در واکن��ش به ادعاهای 
دستکاری فیس بوک توسط روسیه آهسته و کند عمل کرد. نیویورک تایمز 
گزارش داد که او از کارکنان بخش ارتباطات فیس بوک خواس��ته است تا 
درباره  نیت های مالی جورج س��وروس پس از حمالت پرس��روصدای او به 

شرکت های فناوری، تحقیق کند.

درحالی که تعداد زیادی از مدیران عامل از موقعیت خود برای پیش��برد 
مسائل اجتماعی استفاده می کنند، دیگران می گویند به ارزش هایی پایبند 
هستند؛ اما همچنان به پذیرش سرمایه گذاری های عربستان سعودی ادامه 
داده و سخنی از کش��تن جمال خاشقچی، روزنامه نگار واشنگتن پست به 

میان نمی آورند.
 View رائ��و مالپ��وری و الکس گاردن، مدی��ران عامل اس��تارتاپ های
و Zume، اخی��را ی��ک بودجه  ۵/۱ میلی��ارد دالری را از صن��دوق ویژه 
س��افت بانک پذیرفته اند. این صندوق توسط س��رمایه گذاری 4۵ میلیارد 
دالری دولت عربستان سعودی پشتیبانی می شود. سافت بانک در پاسخ به 
منتقدان، به سادگی اشاره کرد که برای سرمایه گذاری، دارای مسئولیت در 

قبال مردم عربستان سعودی است.
یکی دیگر از مدیران شرکت های سیلیکون ولی، مایکل مارکس از شرکت 
Katerra، به توافقی اولیه برای ساخت مسکن در عربستان سعودی دست 
یافته  است. مذاکرات پیاپی آدام نیومن، مدیرعامل شرکت WeWork با 
س��افت بانک برای س��رمایه گذاری ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالری، جهت کسب 

سهام اکثریت شرکت، ادامه دارد.
مدیرعام��ل آمازون و مالک واشنگتن پس��ت، جف ب��زوس نیز درباره  
این موضوع س��کوت کرده  اس��ت. بیانیه ای از سخنگوی واشنگتن پست 
به فس��ت کامپنی می گوید: »ناش��ر و مدیرعامل، فرد رایان و ویرایشگر، 
فرد هیات دو نفری هس��تند که هم اکنون از طرف این ش��رکت صحبت 
می کنند.« ما می دانیم که بزوس در میان تعدادی از مدیران فناوری بود 
که با ش��اهزاده سعودی محمد بن سلمان در بازدیدش از ایاالت متحده 
آمریکا در ماه مارس دیدار کردند و به گفته  وال استریت ژورنال، آمازون 
در حال مذاکرات برای راه اندازی مراکز داده در عربستان سعودی است.

این مورد، تنها حرکت س��ؤال برانگیز بزوس نیس��ت. اگرچه این شرکت 
حداقل دس��تمزد را ۱۵ دالر در س��اعت برای همه کارکنان تعیین کرده 
است، کارگران شرکت Whole Food که اخیرا توسط آمازون خریداری 
ش��ده، خواستار پیوس��تن به اتحادیه  کارگری هس��تند، کاری که آمازون 
به شدت سعی در ممانعت از آن دارد. کارگران در اروپا در روز جمعه سیاه 
برای ش��رایط بهتر کار و دس��تمزد و اعتراض به امتناع آمازون به مذاکره، 
دست به اعتصاب زدند. همچنین الزم به ذکر است که وی معافیت مالیاتی 
و س��ایر یارانه ها را برای اس��تقرار دو دفتر مرکزی جدید خود در نیویورک 
س��یتی و آرلینگتون در ویریجینیا می پذیرد که بیش از ۶/4 میلیارد دالر 
هزین��ه دارد. این توافق از لحاظ ارزش چهارمی��ن قرارداد بزرگ در تاریخ 

ایاالت متحده آمریکا خواهد بود.
پ��س از گزارش انتقادی مجله  نیویورکر ک��ه در آن ۶ زن، لس مونوس، 
رئیس CBS، را متهم به آزار جنس��ی کردن��د، وکالی CBS با این افراد 
صحبت کردند. نیویورک تایمز می نویسد: »گزارش آن ها تأیید کرده است 
که او در چندین س��وء رفتار جدی جنسی بدون رضایت شخص در داخل 
و خارج از محل کار، قبل و بعد ورود به CBS در سال ۱۹۹۵ اقدام کرده 
است. این اتفاق به اندازه   کافی ناگوار است، اما مونوس هنوز در حال البی 

برای دریافت بسته  ۱۲۰ میلیون دالری در ازای خروج از CBS است.«
تحقیق��ات وال اس��تریت ژورنال نش��ان داد ک��ه ده ها ت��ن از کارکنان 

اس��تراحتگاه های وین توسط اس��تیو وین، بنیانگذار و مدیرعامل، چندین 
دهه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. او اتهامات را رد کرده است، اما 

از سمت خود به عنوان مدیرعامل شرکت کنار گذاشته شد.
مارتین س��ورل، مدیرعامل شرکت WPP، بزرگ ترین آژانس تبلیغاتی 
جهان، پس از تحقیقات داخلی شرکت درباره  شیوه  مدیریتی اش که شامل 

سوءاستفاده از اموال شرکت بود، استعفا کرد.
 ،Mic.com کریس آلتچک و جیک هوروویتز، هم بنیان گذاران شرکت
فریب استراتژی شکست خورده  اتکا به محتوای ویدئویی بومی را خوردند. 
این تصمیم در نتیجه  وعده های بلندپروازانه  فیس بوک بود که ادعا می کرد 
ایجاد محتوای بوم��ی، درآمد تبلیغاتی را افزای��ش می دهد. Mic )مانند 
دیگران( شروع به اخراج اعضای تحریریه خود و تقویت محتوای ویدئویی 
کرد. حاال که اس��تراتژی آشکارا به شکس��ت انجامیده، این شرکت اجازه  
خ��روج اکثریت کارکنان باقی مانده را داده و دارایی های باقی مانده  خود را 

به Bustle فروخته است.
رهبران خوب سال 2018

البت��ه برخی رهبران بودند که میانه  خط بین اعمال خوب و تصمیماتی 
قرار می گیرند و کارکنان، مش��تریان و مؤسس��ان خود را در وضعیت بدی 
گرفتار کردند. در ادامه دو نمونه  قابل توجه از سال گذشته را مرور می کنیم.
م��ارک بنیوف، موس��س و مدیرعام��ل Salesforce، مالیات تجاری 
پیش��نهادی را ب��رای تأمی��ن مال��ی برنامه ه��ای مسکن س��ازی ب��رای 
بی خانمان ه��ا در سانفرانسیس��کو حمای��ت کرد؛ یعن��ی جایی که جک 
دورسی موسس توییتر )که توسط مالیات دهندگان تأمین مالی می شد(  
چنی��ن تصمیمی را نگرفت. همچنین بنيوف به طور رس��می سیاس��ت 
جدای��ی فرزن��د از مادران مهاج��ر دونالد ترامپ را محك��وم كرد. با این 
 ح��ال، کم��ک مال��ی ۲۵۰.۰۰۰ دالری او به مرکز خدمات آموزش��ی و 
حقوق��ی پناهندگان و مهاجران )RAICES( که بخش��ی از تعهد یک 
میلی��ون دالری او برای کمک به خانواده های تحت تاثیر این سیاس��ت 
بود، توس��ط سازمان رد شد. به همین دلیل است که حتی ۶۵۰ کارمند 
Salesforce از بنیوف خواس��تند که قرارداد این شرکت را با گمرک و 
دفاتر حفاظت مرزی ایاالت متحده آمریکا دوباره ارزیابی کند، اما وی از 

انجام این کار خودداری کرد و در عوض این تعهد را تقبل کرد.
در ژوئن امس��ال، جنرال موتورز، تحت هدایت م��ری بارا، مدیرعامل 
ش��رکت، ش��کایتی را ب��ه وزارت بازرگان��ی ارائ��ه داد و اع��الم کرد که 
تعرفه های بیش��تر بر قطعات و م��واد وارداتی می تواند به افزایش قیمت 
خودرو و درنهایت کوچک ش��دن GM منجر شود. چند هفته قبل، بارا 
تهیه  برنامه های خودروس��ازان برای کاهش تولید در چندین کارخانه و 
کاهش بی��ش از ۱4.۰۰۰ کارمند )حدود ۱۵درصد از نیروی کار آن ها( 
را برعهده داش��ت. این حرکت از طرف ترامپ، جاستین ترودو، نخست 
وزیر کانادا )یک کارخانه در انتاریو واقع ش��ده است( و اتحادیه  کارگران 
خودروساز ها )UAW( واکنش های تندی را در پی داشت. این اتحادیه 
وع��ده داد که ب��رای مقابله با این تغیی��رات »هرگونه راه ح��ل قانونی، 

قراردادی و ابزارهای چانه زنی خود« را به کار گیرد.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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بهمن ماه س��ال گذشته در هیات وزیران مصوبه ای به منظور حمایت 
از کس��ب و کارهای قانونی مبتنی بر فضای مجازی مطرح شد. هدف از 
طرح این مصوبه که هفته گذش��ته تصویب و به وزارتخانه ها، سازمان ها 
و ش��رکت های دولتی ابالغ شد، ایجاد س��از و کار اجرایی مناسب برای 

رونق کسب و کارهاست.
به گزارش ایرنا، ش��اید بتوان گفت این از معدود دفعاتی اس��ت که در 
فضای دولت، کارگروهی تش��کیل می ش��ود که قص��د دارد قبل از بروز 
مشکل و یا بحران، برای آن چاره اندیشی کند. کارگروهی که قرار است 
بین صاحبان کس��ب و کار و اداره های دولتی به نوعی »ریش سفیدی« 
کن��د و مش��کالت را قبل از ای��ن که عنوان مجرمانه روی آن گذاش��ته 

شود، حل کند.
ش��یوه نامه ای ک��ه در ۲۵آذرماه با امضای دکتر لعی��ا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه ها، س��ازمان  ها، ش��رکت های 
دولتی، اس��تانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ابالغ شد، شیوه نوینی 
اس��ت برای کاهش مش��کالت کسب و کارها و ایجاد س��ازوکار اجرایی 
مناسب برای ادامه و رونق شان. اجرایی شدن »شیوه نامه تشکیل و نحوه 
عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی 
و کاهش ش��کایات دس��تگاه ها به طرفیت آنها« که ۱۳ماده و دو تبصره 

دارد، باعث وحدت رویه بین دستگاه ها و سازمان ها خواهد شد. 
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری براساس این ش��یوه نامه، به نوعی 
قصد دارد شکایت دستگاه ها از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی 
را کاه��ش دهد و برای حل مش��کالت، رجوع به دادگاه و قوه قضاییه را 
ج��زو مراحل آخر قرار دهد. ش��اید بتوان بعضی از مش��کالت را قبل از 
این که پرونده ش��کایتی برای آنها باز ش��ود، در کمیته تخصصی حل و 

فصل کرد.
کارگروه تخصصی 

در این کارگروه نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس 
کارگ��روه و نمایندگانی از وزارتخانه ه��ای ارتباطات و فناوری اطالعات، 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهوری حاضر 
هس��تند و جلس��ات آنها در معاونت حقوقی رئیس جمهوری تش��کیل 

می شود.
در ماده س��وم این ش��یوه نامه به اعضای کمیته تخصصی اشاره شده 
اس��ت. کمیته تخصصی متشکل از کارشناس��ان معرفی شده هر یک از 
دس��تگاه های عضو کارگروه تش��کیل می شود. درخواس��ت رسیدگی و 
تجویز ش��کایت هر یک از دس��تگاه های مش��مول یا گزارش ارسالی هر 
یک از دس��تگاه های اجرایی، ابتدا به این کمیته می رس��د و در صورت 
عدم رفع اختالف، موضوع جهت تصمیم گیری نهایی در کارگروه مطرح 

خواهد شد.
ای��ن ماده یک تبصره نیز دارد، »کمیته تخصصی اس��تانی« مرکب از 
مدیران کل استانی دس��تگاه های عضو کارگروه )یا نمایندگان دستگاه، 
عضوی که فاقد واحد استانی است( با ریاست استاندار در استان تشکیل 
می شود و به این ش��کل موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته 
اس��تانی مربوط مط��رح و در صورت عدم رفع اختالف، موضوع توس��ط 
استاندار یا دستگاه ذی ربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی 

اعالم خواهد شد.
براساس این ش��یوه نامه، باالترین مقام دستگاه های عضو کارگروه، هر 
دو س��ال یک بار نمایندگان دس��تگاه های متب��وع را تعیین و به معاون 
حقوقی رئیس جمهوری معرفی می کند تا زمان تعیین نماینده جدید یا 
تجدی��د عضویت نماینده، نماینده قبلی عهده دار وظایف نماینده خواهد 

بود.
براساس این ابالغیه، زمان جلس��ات کارگروه، موضوعات آن و دعوت 
به جلس��ه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابالغ 
می شود. جلسات این کارگروه با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت پیدا 
ک��رده و تصمیمات با اکثری��ت مطلق )نصف به عالوه یک( آرای اعضای 

حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت. 
براس��اس ماده 7 این ش��یوه نامه چنانچ��ه موض��وع از طریق کمیته 
تخصصی حل و فصل نش��ود، هر کدام از دس��تگاه های دولتی که قصد 
ش��کایت از متصدیان کس��ب و کار و کارآفرینان موضوع ش��یوه نامه را 
داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت )متضمن 
مش��خصات دقیق طرف ش��کایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف 
م��ورد ادعا و ادله مرب��وط به آن( جهت طرح و بررس��ی در کارگروه به 

رئیس کارگروه اعالم نمایند.
براس��اس این ماده، دس��تگاه  دولتی باید در درخواست خود و به طور 
مش��خص نوع تخلف، مس��تند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به 

همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.
زمانی که ش��کایت به کارگروه می رس��د، جلس��ات رس��یدگی برگزار 

خواهد ش��د. طبق ماده ۹ این ش��یوه نامه، رئیس کارگروه برای جلس��ه 
رس��یدگی به درخواس��ت واصله، از نماینده دس��تگاه متقاضی شکایت، 
نماینده ش��خص طرف ش��کایت و نیز دستگاه  اس��تعالم کننده )حسب 
مورد( جهت حضور در جلس��ه و ارائ��ه توضیح بدون حق رای دعوت به 
عمل می آورد. طبق تبصره ای که به این ماده اضافه شده در برخی موارد 
با تش��خیص رئیس کارگ��روه از نماینده صنف، تش��کل مربوطه، جهت 
شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می شود. در نهایت 
بعد از جلس��ه، چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع 
تشخیص دهد، اجازه طرح ش��کایت توسط دستگاه دولتی را به موجب 

تصمیم نامه خواهد داد.
براس��اس ماده ۱۱ این ش��یوه نامه، چنانچه تخلف احراز شده، از نظر 
کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصالح باشد. 
کارگروه با تعیین مدت معینی، به طرف ش��کایت فرصت اصالح یا رفع 
تخلف را می دهد. چنانچه با اعالم دس��تگاه، طرف ش��کایت از اصالح یا 
رفع تخلف اس��تنکاف نموده باش��د، کارگروه مجوز طرح ش��کایت را به 

دستگاه متقاضی شکایت )در صورت احراز تخلف( خواهد داد.
در ماده ۱۲ آمده اس��ت که هیچ کدام از دس��تگاه های مشمول اجازه 
ندارن��د بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح 
شکایت، نس��بت به طرح شکایت و درخواس��ت پاالیش )فیلترینگ( یا 
پاسخ به هر استعالم به منظور پاالیش )فیلترینگ( اقدام نمایند، در غیر 
این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند 
به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

براساس آخرین ماده این شیوه نامه، حسب گزارش دستگاه های دولت 
راجع به چگونگی پاسخ به استعالمات مرجع قضایی توسط دستگاه های 
اجرایی که منتهی به پاالیش )فیلترینگ(  ش��ده یا می ش��ود موضوع در 
جلس��ات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعالم بررسی و 

نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعالم خواهد شد.
نقشی بدیع در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی 

دکتر »محمدجعفر نعن��اکار« که چندی قبل به عنوان مدیرکل دفتر 
حقوقی سازمان فناوری اطالعات منصوب شد، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، اظهار داش��ت: بهمن ماه گذشته در ریاس��ت جمهوری مصوبه ای 
داش��تیم که بنا ش��د براس��اس آن وزارتخانه ها، ش��رکت های دولتی و 
س��ازمان های وابس��ته به آنها در صورت ایجاد تزاحم از جانب کس��ب و 
کارها به علل مختلف از آنها ش��کایت نکنند. خصوصا شکایتی که باعث 

فیلتر شدن و آسیب رساندن به آنها می شد.
وی ادام��ه داد: روی این مصوبه کار ش��د، نظ��رات مختلف درباره آن 
اخذ ش��د تا دستگاه ها بتوانند با آن هماهنگ شوند و واحدهای حقوقی 
نیز کارش��ان را انجام دهند. آبان امس��ال مع��اون اول رئیس جمهوری 
ای��ن مصوب��ه را به وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارش��اد اسالمی، امور 
اقتص��ادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور ابالغ کردند و گفتند 
که این مس��ئله از طبقه بندی محرمانه خارج ش��ده و می توان به شکل 
کل��ی از آن اس��تفاده کرد. بع��د از آن معاون حقوق��ی رئیس جمهوری 
بخشنامه ای را ابالغ کردند که در آن، شیوه نامه عملکرد سامان دادن به 

شکایت دستگاه های دولتی ابالغ شد.
این حقوقدان در ادامه به این کارگروه و روند پرداختی که قرار اس��ت 
براس��اس آن موانع کس��ب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کش��ور، 
کاه��ش پیدا کند: » طب��ق این ش��یوه نامه وزارتخانه ها، موسس��ه ها و 
ش��رکت های دولت��ی که در م��واد ۲ و ۳ و 4 قانون محاس��بات عمومی 
کشور تعریف شده اند، قبل از اینکه از صاحبان کسب و کار و کارآفرین ها 
ش��کایت کنند، باید در یک کمیته که نماین��ده معاونت حقوقی رئیس 
جمهوری ریاست آن را برعهده دارد، تشکیل جلسه دهند و موضوعات را 
بررسی کنند. با حضور دو سوم اعضا این جلسات رسمیت خواهد داشت 
و نماینده ها برای بررس��ی موضوعات در کارگروه شرکت می کنند و رای 

گیری به شیوه نصف به عالوه یک انجام می شود.
انواع شکایات

وی در ادام��ه ب��ه ان��واع مختلف ش��کایت هایی که به ای��ن کارگروه 
ارجاع داده می شود، اش��اره کرد و گفت: گاهی ممکن است شکایتی به 
دس��ت کارگروه برسد که نش��ان دهند فعالیت یک کسب و کار مجازی 
غیرقانونی است. اگر کسب و کار مورد نظر شاکی، غیرقانونی باشد و به 
همین واس��طه به جامعه و افراد جامعه ض��رر جدی وارد کند، کارگروه 

مجوز شکایت از آن کسب و کار را به متقاضی می دهد.
»یک نوع دیگر از شکایت این است که کسب و کاری بدون مجوز کار 
را شروع کند اما در کنار این خالف، ضرر و آسیب جدی به جامعه وارد 
نکرده باش��د، در این ماجرا می توان به آن کسب یک فرجه زمانی داد تا 
برای برطرف کردن مشکالت قانونی خود اقدام کند. صاحب کسب و کار 
اگر از این فرصت اس��تفاده کرد که مشکلش حل می شود و در غیر این 

ص��ورت، این حق را برای آن مجموعه دولتی یا وزارتخانه ایجاد می کند 
که از صاحبان کسب و کار شکایت کند.«

هماهنگی با کارگروه
ماجرا به اینجا ختم نمی ش��ود. حتی اگر وزارتخانه یا ش��رکت دولتی 
بخواه��د ش��کایتی را ارائه بدهد، بای��د باز هم آن را ب��ا کارگروه مطرح 
کند: »ش��کایت ها باید با مش��ورت و هماهنگی ه��ای الزم با کارگروهی 
که مش��خص ش��ده انجام و برای آن روال خاصی در نظر گرفته ش��ود 
و به ش��کل مستقیم ش��کایتی به قوه قضاییه نرس��د. نکته اساسی این 
است که اگر سازمان یا وزارتخانه ای بدون هماهنگی و اخذ نظر کمیته، 
راس��ا برای ش��کایت قضایی اقدام کند و منجر به فیلترینگ آن دستگاه 
ش��ود، براساس ش��یوه نامه، تخلف اداری صورت گرفته و باید به مراجع 
پاسخگویی اداری جوابگو باش��ند. این کلیت شیوه نامه است اما اجرایی 
ش��دن و مدیریت آن با معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری اس��ت و اگر 
موضع و موضوعی وجود دارد، باید از آنجا اخذ شود. از آنجایی که وزارت 
ارتباطات و س��ازمان فناوری اطالعات هر دو به میزان زیادی با صاحبان 
کسب و کار در حوزه آی تی و آی سی تی سر و کار دارند، احتمال دارد 

بخش عمده مراجعات در سازمان فاوا یا وزارتخانه باشد.«
طرح نوآفرین

نعناکار همچنین درباره طرح نوآفرین که از س��وی س��ازمان فناوری 
پیگیری می شود و آن هم قدم موثری برای کاهش موانع فراروی کسب 
و کارهای نوپاس��ت، گفت: ما در کش��ور چند واژه داریم که شاید خوب 
تعریف نشده و گاهی به جای یکدیگر به کار برده می شوند. اگر بخواهیم 
این مس��ئله را به مستند قانونی ارجاع بدهیم خیلی بهتر است که روی 
یک سند صحبت کنیم. ما االن کارآفرین داریم، نوآفرین داریم، کسب و 

کارهای نوپا داریم، استارتاپ داریم و خیلی موارد دیگر.
»طرح نوآفرین که در حال پیگیری اس��ت و کارهای مربوط به آن در 
حال انجام است، در واقع مصوبه ای است که از کسب و کارهای نوآفرین 
برای م��دت محدود محافظت می کند. ن��وع محافظتش نیز درخصوص 
مالیات، بیمه و تس��هیالت و ش��اید س��ربازی و امریه )هنوز غیرقطعی( 
است. طرح نوآفرین به کسب و کارهای نوپا از این جهت کمک می کند 
ک��ه در ماه ه��ای اول کار تس��هیالتی دریافت کند، یا دول��ت از برخی 
دریافت ه��ا مانند ع��وارض و مالیات صرف نظر کند تا کس��ب و کار آنها 
بتواند پا بگیرد و بخش کارآفرینی جامعه با شتاب بیشتری پیش برود.«

یک اقدام تامینی
او در ادامه افزود: مواردی که گفتم مزایایی است که طرح نوآفرین بعد 
از تصویب برای کسب و کارها دارد، از آن طرف شیوه نامه ای که به تازگی 
ابالغ ش��ده از این جهت به آنها کمک می کند که اگر کسب و کاری در 
روزهای اول کاری، خطایی انجام دهد که موسس��ه دولتی متضرر شود 
به هر دلیلی و برداش��تش این باش��د که این کس��ب و کار ممکن است 
مشکالتی را ایجاد کند، به جای این که مستقیم به قوه قضاییه شکایت 
کنند و آن پروس��ه طوالنی فیلتر شدن یا برداشته شدن فیلتر را دنبال 
کنند، به کارگروه بیایند و مشکل شان را مطرح کنند. در واقع شیوه نامه 
فضایی را ایجاد می کند که مشکالت سریع تر و با تصمیمات بهتری حل 
و فصل شوند و تمامی مشکالت به شکایت قضایی نرسند. این شیوه نامه 

ابالغ شده و در حال حاضر اجرایی شده است.«
شیوه نامه ابالغ شده قرار است مشکالت را قبل از اینکه به وقوع بپیوندند 
حل کند: »نظر ما این است که این شیوه نامه یک اقدام تامینی است. قبل 
از این که اتفاقی رخ دهد یا ابتدای کار مشکلی به وجود بیاید، چاره اندیشی 
می ش��ود. برای سازمان های دولتی این پتانس��یل قضایی موجود است که 
برای طرح ش��کایت به قوه قضاییه مراجعه تا مشکل شان را حل کنند، این 

شیوه نامه چاره اندیشی قبل از مسئله است«.
»در ش��یوه نامه پیش بینی ش��ده که ممکن اس��ت کارگ��روه به انجام 
اقدامات قضایی رای دهد و تمام پرونده ها قرار نیس��ت با فرجه و فرصت 
همراه ش��وند. باید این نکته را بگویم که این کارگروه نمی تواند دس��تور 
فیلترینگ و قطع فیلترینگ بدهد. کار این گروه صرفا همفکری اس��ت. 
دس��تور فیلترینگ کسب و کارها از سوی دو مرجع صادر می شود، یکی 
قوه قضاییه )با حکم دادگاه و دادستانی( یا کارگروه مصادیق مجرمانه.«
او در پای��ان ب��ه نکته مهمی هم اش��اره ک��رد: » انتظار م��ی رود که 
س��ازمان های دولت��ی، نهادها و وزارتخانه ه��ا خود را با این ش��یوه نامه 
هماهنگ کنند. این کارگروه جزو اقدامات بدیع است که شاید تجربه ای 
پیرامون آن در کش��ور وجود نداش��ته باشد. کارگروهی که قبل از ایجاد 
مش��کل چاره جویی کند. لذا انتظار می رود که موسسات مورد نظر خود 
را با این طرح همراه و هماهنگ کنند. تا با خرد جمعی و تعامل سازنده 
بین دولت و ملت با کسب کارها، هم شاهد این باشند که اقتصاد کسب 
وکارهای کوچک به گردش در بیابد و هم به قوه قضاییه کمک می کند 
که پرونده هایی که از سوی بخش دولتی در آن جا مطرح شوند کاهش 

پیدا کنند.«

4 عامل بحران ساز اقتصاد ایران نقشی بدیع در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی
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ادامه از صفحه اول
* وزارت نی��رو  و کارگ��روه ۳ نف��ره متش��کل از وزیر نیرو، 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست، موظفند 
مش��کل آب را حل کنند؛ در اینجا به نمایندگان مجلس قول 
می دهم که ش��ورای عالی آب را هم در باقیمانده سال و سال 
آینده بیش��تر تش��کیل دهیم. وقتی دولت اعالم می کند، یک 
جای��ی باید احیا ش��ود، فق��ط مختص آن مکان نیس��ت بلکه 
وظیفه دولت، نس��بت به تمام کشور، مساوی است، همان قدر 
ک��ه برای ما زاینده رود مهم اس��ت، کارون ه��م اهمیت دارد؛ 
همانق��در که دریاچه ارومیه مهم اس��ت، هام��ون هم اهمیت 
دارد؛ ممکن است دولت برمبنای اولویت ها قدم هایی را بردارد، 
اما دولت تنها به یک استان یا یک محله یا یک منطقه یا یک 
بخ��ش ایران تعلق ندارد بلکه دولت به عنوان خادم، نوکر همه 

ملت ایران است.
* آب به عنوان یک مس��أله مهم و اساس��ی برای ما مطرح 
اس��ت، بنابراین این مش��کل را باید حل کنیم و این مشکل را 
حل می کنیم، بودجه در اختیار ش��ما اس��ت. ب��ه هر حال در 
بودجه اقداماتی ک��ه باید انجام بدهید، را تالش کنید و انجام 
دهی��د و ما نیز اقدام��ات الزم را انجام خواهی��م داد، بنابراین 
برای اینکه بتوانیم از معضل عبور کنیم، دولت باید همه توان 
خودش را به کار بگیرد و در کنار دولت، مجلس نیز باید همه 
ت��وان خود را به کار بگیرد و بای��د از توانمندی خودمان برای 

شرایط بهتر سال آینده استفاده کنیم.
* در سیاس��ت بودج��ه ای س��ال آین��ده همانند سیاس��ت 
بودجه ای س��ال گذش��ته، چن��د نکته ب��رای ما بس��یار مهم 
اس��ت، اولین مسأله در تحریم، فش��ار به اقشار جامعه به ویژه 
دهک های پایین جامعه اس��ت که به اینها فشار بیشتری وارد 
می ش��ود چراکه ش��رایط تورمی در ماه های گذش��ته، شرایط 
مناس��بی نبود و مردم به زحمت افتادند و در این شرایط باید 
برای اقشار ضعیف جامعه برای سال آینده و بودجه سال آینده 
تصمیم گیری ه��ای مهمی را اتخاذ می کردیم که این کار را در 
بودجه س��ال آینده انجام دادیم. اوالً برای کاالهای اساس��ی، 
درمان و تجهیزات پزش��کی در س��ال ۹7، ۱۳ میلیارد دالر با 
دالر 4۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برای سال آینده این رقم 
را ب��ه ۱4 میلی��ارد دالر با همان قیم��ت افزایش دادیم. یعنی 
قیمت دالر در سال آینده برای همه کاالهای اساسی ما 4۲۰۰ 

تومان خواهد بود.
* خواه��ش می کنم از بخش های عمومی، غیردولتی و همه 
بخش های اقتصادی کش��ور تا در این زمینه متعهد باش��ند و 
م��ردم ما را کمک و یاری کنند و دولت به س��هم خودش در 
این زمینه یک قدم بس��یار بزرگ برداش��ته اس��ت. قدم دوم 
در بودجه س��ال آینده برای معیش��ت م��ردم و بخش هایی از 
جامعه اس��ت که حقوق ثابت از جمله حقوق بگیران ش��اغل، 
بازنشس��ته و مستمری بگیران هس��تند و دولت تصمیم گرفته 
حقوق ش��اغلین، بازنشسته ها و مستمری بگیران را سال آینده 
۲۰درصد افزایش دهد ت��ا باری که بر دوش مردم قرار گرفته 
است مخصوصاً آنهایی که حقوق ثابت دارند، کاهش پیدا کند.

* تصمیم گرفتیم اقدامات جبرانی یا حمایتی را برای تامین 
کااله��ای ضروری انجام دهیم که پرداخ��ت آن یک بار انجام 
گرفت و امیدوارم یک نوبت دیگر هم تا پایان سال انجام دهیم 

و سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت.
* تولید امروز در بعضی از بخش ها با مش��کل مواجه است، 
تولید هم از نظر میزان کاال در بازار و هم برای صادرات و هم 
برای اش��تغال کشور بسیار مهم اس��ت. مشکل  امروز تولید در 
کشور به خاطر مواد اولیه و کاالهای واسطه ای است. در هشت 
ماه امس��ال ۳۱.۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داش��تیم که 
نس��بت به پارسال حدود ۱۳ الی ۱4درصد بیشتر بوده است و 
واردات نیز حدود ۱۲درصد نس��بت به مش��ابه پارسال کاهش 
یافته اس��ت پس تراز ما نزدیک ۱.۹ مثبت بوده و از یک نظر 

خوشحال کننده است .
* وقت��ی واردات کاهش پیدا می کن��د، در بخش مربوط به 
کاالهای مصرفی عمدتا با کاهش مواجه می ش��ویم که معموالً 
خیلی مشکل ایجاد نمی کند، اما در بخش کاالهای واسطه ای 
که در آنجا سرمایه گذاری می شود باید مراقبت کنیم. تصمیم 
قبل��ی این بود که تم��ام واردکنن��دگان می توانند بدون ثبت 
س��فارش، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و کارخانجات را در 
مناط��ق آزاد وارد کنند که این تصمی��م مهمی بود و برای ما 

اهمیت داشت.
* در بخش مس��کن، وزیر مس��کن و وزیر راه و شهرس��ازی 
قول داده که در دو سال آینده 4۰۰ هزار واحد مسکونی برای 
بازس��ازی بافت های فرس��وده و یا ایجاد مس��کن و ۵۰۰ هزار 
برای تکمیل آنها مجموعاً ۹۰۰ هزار اقدام کند این اقدام برای 

اشتغال و صنعت مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
* در بخش مربوط به گردشگری، هم برنامه و بودجه کمک 
ک��رده و هم قول بخش گردش��گری ما این اس��ت که بتوانیم 
جاذبه گردش��گری را زیاد بکنیم، ه��م در بخش جاری و هم 
در بخش س��رمایه گذاری، س��ازمان برنامه و بودجه نیز بودجه 
خوبی گذاش��ته است، بنابراین مسأله اش��تغال برای ما بسیار 
مهم اس��ت و این را با کمک وزارتخانه ها و بخش های مربوطه 

ادامه خواهیم داد.
* بودجه امس��ال را در مجموع با 4۰7 هزار میلیارد تومان، 
دو س��قفی کردیم، در س��قف اول 4 هزار و 7۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان و در س��قف دوم دو تا ۲۰ هزار میلی��ارد تومان دیگر 
در ص��ورت کس��ب منابع جدید ک��ه در بودجه آمده اس��ت، 
خواه��د بود. در هفته های اخیر بودج��ه را اصالح کردیم و در 
بودجه ای که برای ۱۵ آذر آماده کرده بودیم با دس��توراتی که 
مقام معظم رهبری دادن��د، اصالحاتی انجام دادیم، بودجه ای 
که امروز تقدیم می ش��ود بودجه ای است که با این اصالحات 
انجام گرفته است و بودجه عمرانی هم در سال آینده ۶۲هزار 

میلیارد تومان خواهد بود.
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اخبار

خلخـال- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار خلخال در 
نشست با اصحاب رسانه شهرستان عملکرد یکساله شهرداری 
خلخال را تش��ریح کرد. دکتر فاطمه جوادی گفت: شهرداری 
یک نهاد مردمی بر اساس پروژه محور حرکت کرده است که در 
قالب برنامه های میان مدت،کوتاه مدت و بلند مدت این برنامه 
ه��ا را ادامه خواهد داد. وی در ادامه افزود: کمک 200 میلیون 
تومانی سازمان شهرداری ها از فروردین امسال به این شهرداری 
پرداخت نشده ولی با این حال با مدیریت و تدبیرهای الزم عالوه 
بر جبران کمبودها تالش کردیم سطح رفاهی کارمندان را نیز 
باال ببریم. شهردار خلخال تصریح کرد:۳4 نفر نیروی خدماتی 
شهرداری ش��بانه روز تالش می کنند که شهری تمیز داشته 
باشیم و این امر نیز در مقایسه با سایر شهرها محقق شده که 

جای تش��کر و قدردانی دارد. بنرهای تقدیر ازمجموعه شهرداری در 
سطح شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مستندات و مدارک 
نصب شده که از تمامی این عزیزان در جهت تشویق به خدمت بی منت 
کمال تشکر داریم امیدواریم فرهنگ تشکر و قدردانی از سایر عزیران 
در راستای تشویق بخدمت در شهر نهادینه شود. وی به افزایش درآمد 
پایدار شهرداری نیز اش��اره کرد و افزود: معدن شن و ماسه، کارخانه 
آسفالت و کارگاه بتنی شهرداری در درآمدزائی شهرداری نقش داشته 
و عالوه بر اینکه پروژه های عمرانی را پوشش می دهند با سایر شهرها 
و دهیاران نیز برای فروش، قرارداد بس��ته خواهد شد. شهردار خلخال 
افزود: مدارک و مستندات طرح باز آفرینی برای ساماندهی هرو چایی و 
قلعه باشی به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال شده و در انتظار ارسال 
پک کامل به شهرداری های استان هستیم تا اقدامات و ساماندهی این 
مناطق انجام گیرد. جوادی ادامه داد: طرح جامع ش��هری خلخال که 
در سال 9۳ باید مصوب می شد نیز درحال پیگیری است و امیدواریم 
طبق دستور شورای عالی معماری کشور تا اسفند ماه این طرح نیز به 
تصویب برسد.  وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای تکمیل 
پل اللر باغی مبلغ 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که طی بازدید 

استاندار و فرماندار از این پل قول های داده شده که درصورت تخصیص 
کل اعتبارات، تکمیل پروژه در اسرع وقت ادامه خواهد یافت. جوادی به 
طرح پیست اسکی منطقه گردشگری بیله دیر بوالغی اندبیل نیز اشاره 
کرد و افزود: مدارک و مستندات برای اخذ 12 میلیارد تومان تسهیالت 
ارائه ش��ده که در صورت دریافت این تسهیالت، مبلغ 2 میلیارد ریال 
برای آزاد س��ازی دستگاه های تله س��یژ از گمرگ اختصاص و پروژه 
شروع خواهد شد. ایشان در ادامه به تعریض پل قئزباخان چایی اشاره 
کرد و گفت: مبلغ 1۳0 میلیون تومان در این پروژه هزینه شده که یکی 
از دغدغه های اهالی این منطقه بود و برای فرهنگ سازی و انتقال این 

فرهنگ به نسل های آتی از اسم سنتی و قدیمی خود این محل 
استفاده شد که این روند ادامه خواهد یافت. ایشان به ساماندهی 
سایت فعلی زباله نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل افزایش زباله با 
انتقال زباله روستاها به این منطقه تصمیم به مدیریت با فنس 
کشی و استقرار نگهبانی شد و طبق تعرفه درصورت انتقال زباله 
از روستاها عوارضی دریافت خواهد شد.  شهردار خلخال تصریح 
کرد: 25 هزار تن آس��فالت در س��طح ش��هر توزیع شده که از 
اول اردیبهش��ت س��ال جاری 1200 تن قیر رایگان در اختیار 
شهرداری قرار گرفت و توانستیم 150 کوچه را در کمتر از یک 
سال آسفالت نماییم که در 40 سال اخیر بی سابقه بود. جوادی 
افزود : تغییر کاربری قس��متی از پارک ارم در کمیسیون ماده 
5 مورد موافقت قرار گرفته که مشاوران در حال مطالعه طرح 
جامع هستند و از سال آینده احداث مجتمع تجاری تفریحی نیز آغاز 
خواهد شد.  وی افزود :در تابستان 97 برای اولین بار در خلخال، خط 
کشی گرم در معابر اصلی شهر انجام گردید که نسبت به خط کشی 
سرد عمر بیشتری دارد. همچنین در جهت بهبود وضعیت ترافیکی 
شهر نیز مشاور شهرداری خلخال اصالح هندسی میادین را پیشنهاد 
کرده که در س��ال عمرانی 98 اصالح میدان معلم و بسیج در دستور 
کار قرار دارد. 16 پایه چراغ راهنمایی هش��ت وجهی جهت نصب در 
تقاطع های حادثه خیز خریداری شده که نصب خواهد گردید. نصب 
۳ دستگاه برج نوری در میدان آزادگان، ولیعصر و بسیج در دستور کار 
قرار دارد که عملیات فونداسیون آنها به پایان رسیده و با نصب برج های 
نوری، تاریکی میدان ولیعصر و آزادگان مرتفع خواهد ش��د. تابلوهای 
دو زبانه عالئم ش��هری نیز به ارزش 2 میلیارد ریال خریداری شده و 
اگر شرایط جوی اجازه دهد، نصب خواهد شد. دکتر جوادی در پایان 
این نشس��ت با تقدیر از زحمات بی شائبه نماینده و فرماندار خلخال 
در کمک به ش��هرداری و شورای اسالمی این شهرستان گفت: هدف 
شهرداری و شورای شهر، ایجاد نشاط و شادابی است که این خدمات 

بی منت همچنان ادامه خواهد داشت.

تبریـز - ماهان فالح- ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان ش��رقی بر اساس ارزیابی ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور عنوان شرکت پژوهش��ی برتر در ارزیابی سال 
1۳96 را کس��ب ک��رد . به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، این 
ارزیاب��ی در قالب کمیته ای متش��کل از اعضاء هیئت علمی 
دانشگاهها و همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط 
با صتعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام گرفته 
اس��ت. عملکرد پژوهشی شرکتهای زیرمجموعه صنعت آب و 
فاضالب بر اساس ش��اخص های تدوین شده از طرف کمیته 
ارزیابی و مستندات ارائه شده شرکتها به هریک از شاخص ها 

صورت گرفته اس��ت که برخی از این شاخص ها عبارتند از: - ایجاد 
زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت - اعتبار هزینه شده در بخش 
پژوه��ش و فناوری - اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی - بازتاب 

دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاههای ملی و استانی 
- میزان حمات از ارائه مقاله و پایان نامه های دانشجویی - ارتباط با 
دانشگاهها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش 
بنیان - انجام فعالیتهای ارزش��مند در س��طح ملی و بین المللی که 

خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان در مجموع شاخص 
های ارزیابی به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های سطح 
اول انتخاب ش��د. ش��ایان ذکر است مراسم گرمیداشت هفته 
پژوهش شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با حضور معاون 
وزیر در امور آموزش و تحقیقات، مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری، تع��دادی از مدیران عامل 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، معاونین و مدیران 
تحقیقات در تاالر آبگینه تهران برگزار شد. در این مراسم رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب 
کش��ور با اهدای لوح سپاس از علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بخاطر تالش 

های بی دریغ در حوزه پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی کرد.

اهـواز- شـبنم قجاوند-  منطق��ه ویژه اقتصادی بن��در امام 
خمینی)ره( ضمن موفقیت در انعق��اد قراردادها و تفاهم نامه های 
انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی با ارزشی بالغ بر7700 میلیارد 
ریال، همچنان پیشرو در جذب سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های 
جدید می باشد. به گزارش روابط عمومی، مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( 
با اشاره به انعقاد چهار قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش 
7170 میلیارد ریال در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت حمل و 
نقل به منظور تحقق اهداف توس��عه ای حمل و نقل دریایی کشور 
بیان داش��ت: بی ش��ک این اتفاق مهم، گام مؤثری است که جامعه 
بزرگ بندری استان خوزستان را بیش از پیش برای رسیدن به هدف 
توسعه پایدار و ارتقای جایگاه بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور 
در منطقه و ایجاد شهر لجستیک غالت، یاری می نماید. عادل دریس 
در ادامه با اش��اره به سیاست های کلی س��ازمان بنادر و دریانوردی 

جهت تبدیل بندر امام خمینی)ره( به عنوان بزرگترین منطقه ویژه 
اقتصادی کش��ور به شهر لجس��تیک غالت خاطر نشان ساخت: به 
منظور اس��تفاده از ظرفیت های موجود در بنادر استان خوزستان با 
مش��ارکت بخش خصوصی، روساخت های بندری به ارزش بیش از 
2۳000 میلیارد ریال طی یک دهه گذش��ته ایجاد شده است. وی 

در ادامه، تحقق اهدافی نظیر ایجاد خدمات ارزش افزوده در زنجیره 
پایین دستی غالت و توسعه فضای کسب و کار با استفاده از پتانسیل 
های اقتصادی بندرامام خمینی)ره( به عنوان یک بندر نسل سوم از 
جمله تالش هایی برشمرد که موجب می شود این بندر بزرگ تجاری 
بتواند نقش اس��تراتژیک خود را  در توسعه و رشد اقتصادی استان 
خوزستان و کشور به درستی ایفا نماید. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( 
تصریح کرد: در س��ال 97 با انعقاد قرارداد های س��رمایه گذاری در 
حوزه صنایع تبدیلی به ارزش 6700 میلیارد ریال با مشارکت بخش 
خصوصی، گام های مؤثری در جهت رسیدن به شهر لجستیک غالت 
در مسیر تحقق برداشته شد که در تداوم این مسیر، تفاهم نامه ای 
به ارزش 1000میلیارد ریال در زمینه احداث کارخانه تصفیه و بسته 
بندی روغن خوراکی نیز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت حمل 

و نقل منعقد گردید. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوش��هر از گازرسانی به ۳ شهر و 10 روستای شهرستان کنگان خبر 
داد .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل 
این شرکت با بیان خبر مذکور افزود : شهرستان کنگان دارای ظرفیت 
های ارزشمند و متعدد اقتصادی است که خوشبختانه طی سالهای 
اخیر ، توسعه خوبی داشته است. مهندس مسلم رحمانی اضافه نمود : 
ما نیز در شرکت گاز استان بوشهر تمام توان خود را بکار گرفته تا در 
زمینه توسعه زیرساخت های گازرسانی در این منطقه پیشگام بوده 
و خدمات ارزنده ای را به نقاط مختلف شهرس��تان ارائه دهیم . وی 
اضافه نمود : در همین رابطه و به منظور توسعه گازرسانی در شهرها 
و روستاهای این شهرستان ، بالغ بر ۳64 کیلومتر شبکه اجرا شده که 

از این میزان بیش از ۳19 کیلومتر س��هم شهرها و 45 کیلومتر نیز 
سهم روستاهای این شهرستان می باشد. مهندس مسلم رحمانی بیان 

داش��ت : با اجرای این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گاز شهری 
به 100 درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی نیز به افزون بر 98 درصد 
افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اشاره ای هم 
به نصب انشعاب ها در این شهرستان نمود و افزود : تا کنون 12451 
انشعاب در شهرستان کنگان اجرا که از این میزان  10864 عدد در 
روس��تاها و 1587عدد نیز در ش��هرها نصب شده است. وی در انتها 
پیرامون دیگر خدمات ارائه ش��ده در این شهرستان، به اجرای طرح 
همیار گاز اشاره و افزود : با هدف فرهنگ سازی در خصوص مصرف 
ایمن و بهینه گاز ، اقدام به آموزش به دانش آموزان شهرستان کنگان 
نموده و در این رابطه طی مراسمی با حضور مسئولین ، دانش آموزان 

کنگانی بعنوان همیاران گاز شناخته و معرفی شدند.

اراک-مینو رسـتمی- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان مرکزی از تصویب مطالعات 6 پروژه مهم راهسازی 
در اس��تان خبر داد. احمد مرزبان گفت : در جلس��ه ای که با حضور 
اعضاء کارگروه تصویب مطالعات پروژه های راهسازی در این اداره کل 
تشکیل گردید 6 پروژه شامل : 1- مطالعات طراحی تفصیلی عملیات 
باقی مانده پروژه احداث باند دوم محور اراک – فرمهین 2- مطالعات 
توجیه نهایی محور فرمهین – آشتیان  ۳- مطالعات تقاطع کنارگذر 
خمین با مح��ور اراک – خمین 4- مطالعات احداث باند دوم محور 
شازند- ازنا 5- مطالعه پل ورآباد 6 – مطالعات طراحی تفصیلی گردنه 
نقره کمر مورد بحث و بررس��ی و در نهایت تصویب قرار گرفت . وی 

درخص��وص باند دوم محور اراک – فرمهین گف��ت : محور اراک – 
فرمهین به طول 40 کیلومتر می باشد که در سالهای گذشته احداث 
باند دوم و یا تعریض طرفین در بخش��های زیادی از آن انجام شده و 
مطالعات باقیمانده مسیر و همچنین محل تقاطع ها و روسازی و تعداد 
آتروها در این جلس��ه به تصویب رس��ید . معاون مهندسی و ساخت 
همچنین ارتقاء محور فرمهین – آشتیان به راه اصلی به سبب رشد 
روزافزون ترافیک و به منظور کاهش نرخ تصادفات ، اتصال کمربندی 
خمی��ن به محور اراک – خمین و به��ره برداری از تقاطع خمین – 
محالت ، حذف قوس های افقی موجود در محدوده گردنه نقره کمر 
در ط��ول 7 کیلومتر ، اجرای پل ورآباد در محور خمین – محالت و 

بهره برداری از قطعات باقیمانده این محور که دارای ترافیک باالیی می 
باشد و همچنین احداث باند دوم محور شازند – ازنا به طول تقریبی 
۳55+40 کیلومتر در محدوده استان مرکزی را زمینه ای جهت رشد 
و شکوفایی استان و کاهش ترافیک عنوان نمود و خاطر نشان ساخت 
امیدواری��م با تصویب نهایی این طرحها و ابالغ اعتبارات آنها ش��اهد 
اجرای آنها باش��یم . الزم به ذکر است : اس��تان مرکزی با دارا بودن 
6409 کیلومتر در 12 شهرس��تان و دارا بودن 209 کیلومتر آزادراه 
، 4۳2 کیلومتر بزرگراه ، 454 کیلومتر راه اصلی ، 754 کیلومتر راه 
فرعی و 120 کیلومتر معابرشهری و راه دسترسی هم اکنون دارای ۳7 

پروژه فعال در سطح استان می باشد .

در نشست با اصحاب رسانه شهرستان تشریح شد؛

عملکرد یکساله شهرداری توسط شهردار خلخال

بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی عنوان برتر حوزه پژوهش و فناوری را کسب کرد

از ابتدای سال جاری با جذب 7700 میلیارد ریال محقق شد:

بندرامام خمینی)ره( همچنان پیشرو در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

3 شهر و 10 روستای شهرستان کنگان در استان بوشهر برخوردار از نعمت گاز

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی : 

تصویب مطالعات 6 پروژه راهسازی در کارگروه تصویب مطالعات اداره کل راه و شهرسازی

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم:
ایجاد و توسعه گروه های جهادی در سپاه قم ، روند محرومیت زدایی را 

سرعت می بخشد
قم- خبرنگار فرصت امروز- مس��ئول سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: 
ایجاد و توسعه گروه های جهادی در سپاه قم بی شک موجب تسریع در روند محرومیت 
زدایی می شود. علی دستوری، طی سخنانی در جمع پایوران سپاه علی بن ابیطالب)ع( 
که در حسینیه ستاد این سپاه برگزار شد، با اشاره به تاریخچه شکل گیری و نیز بخشی 
از مهم ترین خدمات و دستاوردهای سازمان بسیج سازندگی تاکنون اظهار داشت: تقویت 
و توسعه روحیه جهادی و تالش در زمینه محرومیت زدایی همواره یکی از مهم ترین 
مطالبات و خواسته های مقام معظم رهبری بوده که به لطف الهی پس از تشکیل سازمان بسیج سازندگی تا به امروز در این راستا 
اقدامات تحول گرایانه و ارزشمندی در سراسر کشور از جمله استان قم صورت گرفته است. وی با تاکید بر این که به لطف الهی و در 
سایه تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب ، بسیج سازندگی در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد، افزود: با اجرای طرح اعتالء و به همت 
اقشار و سطوح مختلف بسیج استان، تاکنون 15۳ گروه جهادی به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته، افزایش 2 برابری داشته 
است، ضمن آن که تنها در سال جاری بیش از 2 هزار و 500 بسیجی در سطح استان قم در قالب گروه های جهادی مشغول به امر 

خدمت رسانی و محرومیت زدایی بوده اند.

در 8ماه امسال صورت گرفت: 
اجرای بیش از 20هزار متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی و 5هزار متر 

شبکه جمع آوری فاضالب در ساری
ساری - دهقان - مدیرامورآب وفاضالب شهری ساری گفت: بیش از20000 مترلوله گذاری برای 
اجرای عملیات اصالح وتوسعه شبکه آبرسانی اجرا و نیز بیش از5000 مترشبکه جمع آوری فاضالب 
در ساری از ابتدای امسال تا آخر آبان ماه احداث شد. بهزاد برارزاده ضمن اعالم خبر باال افزود: در حال 
حاضر بیش از 2۳ درصد مشترکین شامل جمعیتی بالغ بر 1۳4۳67 نفر از خدمات فاضالب شهری 
بهره مند هستند . وی، با اشاره به نصب 1685 انشعاب جدید فاضالب در این مدت تصریح کرد: تا 
کنون ۳۳6 کیلومتر ش��بکه فاضالب در اقطار مختلف در این ش��هر ایجاد شد. مدیر امور آبفاشهری 
ساری، اظهار داشت: در این مدت نسبت به نصب 997 فقره انشعاب جدید آب اقدام شد.برارزاده، از تعویض 1561 کنتور خراب به 
منظور اندازه گیری دقیق آب فروش رفته و جلوگیری از هدر رفت آب در این مدت خبر داد و گفت: ساماندهی، زیباسازی محوطه 

، ارتقای حفاظت فیزیکی چاه ها و تاسیسات آبرسانی و منابع تولید در سطح شهر از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.

نماینده مردم علی اباد در مجلس شورای اسالمی:
کارمندان سرمایه های هر سازمان هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت : کارمندان سرمایه های هر سازمان 
هستند و سالمت کارمندان هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ،اسداهلل 
قره خانی نماینده مردم علی اباد در مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو 
که با حضور مس��ئوالن کش��وری، استانی و شهرستانی وزارت نیرو، مشاور استاندار گلستان در امور اهل سنت و امام جمعه آق قال، 
نمایندگان مجلس ، مدیران کل دستگاههای اجرایی و تیم های حاضر در این دوره از مسابقات در سالن شهید گرزین گرگان برگزار 
شد افزود: ورزش کردن باعث تندرستی و سالمتی کارمندان می شود که آن هم منجربه موفقیت و پیشرفت آن سازمان می شود.وی 

در پایان آرزوی موفقیت برای ورزشکاران صنعت آب و برق را خواستار شد

دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرودر گرگان:
راه اندازی سامانه ورزش در سایت وزارت نیرو

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت: برای نخستین بار وزارت نیرو به عنوان اولین 
وزارتخانه دارای س��امانه ورزش اس��ت و صدور آیدی کارت، مدارک و ... از طریق این سامانه انجام می شود.به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان، مالک حسین زاده در حاشیه برگزاری مس��ابقات والیبال وزارت نیرو  در گرگان در گفت وگو با 
خبرنگاران، به برگزاری دوازدهمین دوره مس��ابقات والیبال برادران وزارت نیرو اش��اره و اظهار کرد: اش��اعه و توسعه فرهنگ ورزش 
همگانی در دستور کار ما قرار دارد، ما به هیچ عنوان اجازه تیم داری به هیچ کدام از شرکت ها در سطح کشور نمی دهیم و هدفمان 
تنها سالمت جسمانی نیروها است.وی تصریح کرد: وظیفه ما ارائه خدمات آب و برق به بهترین شکل به مردم است و در خط مقدم 
آن نیروهایی قرار دارند که اگر سالمت و نشاط داشته باشند خدمات با کیفیت تری را به مردم ارائه می کنند.دبیر شورای مرکزی ورزش 
وزارت نیرو با بیان اینکه والیبال از رشته های پرطرفدار است، بیان کرد: در تقویم ورزشی وزارت نیرو بیش از ۳0 رشته ورزشی برای 

خواهران و برادران پیش بینی شده است.

با هزینه 104 میلیارد تومانی؛
مجموعه پل های تقاطع غیرهمسطح کارخانه قند پایان تابستان 99 در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد
اصفهان - قاسم اسد- معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از اجرای طرح مجموعه پل های 
تقاطع غیرهمسطح کارخانه قند در منطقه 15 اصفهان خبر داد و گفت: این طرح که با اعتبار 104 
میلیارد تومانی در حال اجراست تا پایان تابستان 99 در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. ایرج مظفر 
با اشاره به اجرای طرح احداث مجموعه پل های تقاطع غیرهمسطح جنب کارخانه قند، اظهار کرد: این 
طرح با هدف کاهش ترافیک در مبادی ورودی شهر از طریق توزیع ترافیک به مسیر رینگ حفاظتی 
اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه تامین ترافیک ایمن، راحت، سریع و ارزان در کالن شهر اصفهان و 
حذف ترافیک بین شهری از داخل شهر و کاهش بار ترافیکی از قسمت های مرکزی شهر، از دیگر اهداف ساخت مجموعه پل های 
تقاطع غیرهمسطح جنب کارخانه قند است، گفت: طی چند روز آینده اجرای این پروژه در منطقه 15 آغاز می شود. معاون عمران 
شهری شهرداری اصفهان افزود: مساحت کل پروژه 260 هزار مترمربع و دارای 5 پل است. وی با بیان اینکه پل اول در تراز 14+ به 
طول 495 متر است، افزود: پل های دوم، سوم، چهارم درتراز 7+ به طول  500 متر و پل پنجم درتراز 7- ، به طول  1۳0 متر است. 
مظفر ادامه داد: طول حلقه حفاظتی در محدوده طرح ساخت پل های تقاطع غیرهمسطح جنب کارخانه قند یک و نیم کیلومتر است. 
وی تصریح کرد: طول مسیر تندروها ۳500 متر و طول مسیرکندرو ها 1400 متر است که همزمان با اجرای پل ها احداث می شود. 

شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:
تقدیر رئیس شورای اسالمی شهر میرآباد از مدیرعامل آب و فاضالب 

شهری آذربایجان غربی
اورمیه - رونق- رئیس شورای اسالمی شهر میرآباد ، طی ارسال نامه ای از مهندس رسول اکبری 
تقدیر و تشکر کرد؛ در متن این نامه، رئیس شورای اسالمی شهر میرآباد به دلیل بهسازی و محوطه سازی 
و فنس کشی چشمه های منابع تامین آب شرب شهر میرآباد از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
آذربایجان غربی تقدیر و تش��کر کرده است. احمدنژاد در این نامه به نقش اقدامات اجرایی انجام گرفته 
در این زمینه اشاره کرده و گفته است: این اقدامات نقش بسزایی در بحث کیفیت آب و رضایت عموم 
شهروندان شهر میرآباد داشته است. وی در پایان نامه ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل شرکت و آب و 

فاضالب شهری آذربایجان غربی، آرزوی توفیق برای مهندس اکبری را ازخداوند منان خواستار شده اند.

در مراسم تودیع و معارفه ی تعدادی از مدیران مخابراتی بیان شد:
تاکید بر کنترل های درآمد و هزینه ها درسه ماهه چهارم سال

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهندس مبادرثانی در مراس��م تودیع و معارفه چند تن از مدیران و رؤس��ای ادارات 
شهرستانه ابا تاکید بر تحقق درآمدهای عملیاتی ، گفت: در سه ماهه آخرسال کنترل 
های درآمدی و هزینه ها با دقت بیشتری انجام شود و در این راستا کلیه بخشها در جهت 
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده،ما را یاری نمایند. مدیرمخابرات منطقه قزوین با 
تقدیر از زحمات همکاران در مباحث درآمدی مخابرات گفت: وضعیت نسبت به سال 
گذشته با زحمات همکاران و تشکیل کمیته الوصولی و هماهنگی بخش ها، خوب بوده 
 FTTH ولی تا رس��یدن به اهداف ، فاصله داریم. مهندس مبادرثانی با اشاره به پروژه
گفت این پروژه از پروژه های مهم و زیرساختی است که تالش داریم عالوه بر تحقق دولت الکترونیک و استقبال مجتمع های تجاری 
و مسکونی ، شرایط را برای بهره مندی مردم از این امکانات فراهم سازیم. در ادامه جلسه تعدادی از مدیران و رؤسای ادارات به بیان 
نظرات و دیدگاه های خود پرداختند وآقای مهندس اهوازی هم به عنوان مدیر تجاری منصوب شد و از تالش های ایشان در مسئولیت 

ارتباطات سیار تقدیر و مهندس رجبی به سمت مدیرجدید ارتباطات سیار منصوب گردید.  

چهار شنبه
5 دی 1397

شماره 1228



ممکن اس��ت فکر کنید که هیچ ترس��ی در زندگی خود 
ندارید اما ترس های پنهان در ناخودآگاه شما کمین کردند 
که ش��ما از آن ه��ا بی خبرید و مانع رس��یدن به موفقیت و 
یا هدف تان می ش��وند. مندی هالگیت یک��ی از موفق ترین 
مربیان زندگی در انگلس��تان با بیش از ۲۰ س��ال س��ابقه 
کمک به کسب و کار و افراد شما را از این ترس ها و روش 

از بین بردن شان آگاه می سازد. 
ه��ر وقت دیگران متوجه می ش��وند کتابی نوش��ته ام که 
سراسر جهان در حال فروش است اولین سؤالی که معموالً 
می ش��نوم این اس��ت ک��ه  »بزرگ ترین ترس��ی که دیدی 
چیس��ت؟« حتی زمانی ک��ه دارم این مقاله را می نویس��م 
نمی توان��م یک ترس را از دیگ��ری باالتر بدانم. با این حال 
به عنوان یک مربی عقی��ده دارم یکی از مهم ترین وظایفم 
کمک به س��اختن اعتماد به نفس است و مخالف اعتماد به 

نفس، ترس است.
خیلی ه��ا به من می گویند  »من هیچ ترس��ی در زندگی 
ندارم!« با این حال زمانی که کتابم را می خوانند با ترس های 
نهانی که در ناخودآگاه ش��ان وجود دارد و موفقیت ش��ان را 
به خطر می اندازد ش��گفت زده می شوند. همه  ترس ها شما 
را نصفه شب وحش��ت زده از خواب بیدار نمی کنند. بعضی 
ترس ه��ا پنهانن��د و دلیل نهفته کمب��ود اعتماد به نفس و 

عزت نفس هستند که معموالً در ذهن باقی می مانند.
تا به حال توجه کرده اید زمانی که در کاری عالی هستید 
اما وقتی از ش��ما می خواهند چیزی جدید مربوط به آن را 

انجام دهید مکث می کنید؟
آی��ا تا به ح��ال به خاطر ترس اینک��ه دیگران چه فکری 
می کنن��د نظرت��ان را در م��ورد موضوعی ب��رای خود نگه 

داشته اید؟
آیا هدف یا آرزوی پراش��تیاقی داری��د که برای آن وقت 

نگذاشته باشید؟
آیا قبل از انجام وظایف مهم مانند فرستادن مقاله یا گزارش، 
راه اندازی وب س��ایت و یا به اشتراک گذاشتن ایده  ای اساسی 

همیشه یک کار دیگر هست که باید انجام دهید؟
ممکن است یک ترس نهان به اسم غرور دخیل باشد.

غرور دزد اعتماد به نفس است
ح��دس بزنی��د غرور چه بالیی بر س��ر اعتم��اد به نفس 
ش��ما می آورد؟ بر س��ر توانایی تان برای احساس راحتی در 

هر ش��رایطی؟ حدس بزنید بر احساس��ات تان چه تأثیری 
می گذارد و اگر احس��اس منفی داش��ته باش��ید، بر افکار و 
اعمال تان چه تأثیری می گذارد؟ ش��اید حدس زده باش��ید 
که احتمال به دست آوردن آنچه می خواهیم کمتر می شود. 
صداه��ای درونی م��ان و اعتقادات مان به ص��ورت خودکار 
هس��تند و قصد دارند ما را در چرخه ای نگه دارند که فقط 
نتایج یکسانی به دست آوریم و چیز بهتری نداشته باشیم.
بنابرای��ن اگر احس��اس می کنید اعتماد ب��ه نفس کمی 
داری��د، اگر حس کردید زیاد صحب��ت می کنید و هیچ گاه 
افکار واقعی تان را به اش��تراک نمی گذارید و یا رویاهای تان 
هن��وز ه��م رویا باق��ی مانده اند و به هیچ وج��ه به واقعیت 
نزدیک نش��دند شاید زمان آن رس��یده که نگرش خود در 

زمینه غرور و تکبر را بررسی کنید.
افکار خودکار خود را کنترل کنید

اول از هم��ه از الگوی افکار خودکار خ��ود آگاهی یابید. 
زمانی که از آن ها آگاه ش��دید از بهترین روش��ی که برای 

شما جواب می دهد استفاده کنید.
ب��رای مثال، اگر به ش��ما گفته ش��ده اس��ت ک��ه برای 
س��المتی تان کافئین را ترک کنید، آیا ش��ما از آن دس��ته 
افرادی هستید که سریعاً مصرف کافئین را ترک می کنید؟ 
و ی��ا آیا هر روز آن را محدودت��ر می کنید تا به هدف خود 
برس��ید؟ آیا از برنام��ه ای برای با انگیزه نگه داش��تن خود 
اس��تفاده می کنی��د؟ آیا از آن دس��ته افرادی هس��تید که 
بهتری��ن جایگزین آن را پیدا می کنید و یا ناله می کنید که 
»چ��را من« و بهترین تالش خود را ب��رای انکار در ویزیت 

بعدی خود با دکتر انجام می دهید؟
دلیلی که باید این س��ؤال ها را بررس��ی کنید این اس��ت 
که به ش��ما کمک می کند عل��م خود بودن و روش طبیعی 
حل مش��کالت خ��ود را پیدا کنید. برای م��ن همه یا هیچ 
چیز است بنابراین زمانی که تصمیم می گیرم با ترس تکبر 
مقابله کنم از نکته ای که در ادامه معرفی می کنم اس��تفاده 

می کنم:
۱. از افکار خودکار که اجازه می دهید در ذهن تان جریان 

داشته باشد آگاه باشید.
۲. این افکار را متوقف کنید.

۳. تفک��ر جدی��د انگیزه دهنده و مثب��ت را جایگزین آن 
کنید.

به صورت ایده آل شما باید بتوانید برای هر هفته یکی از 
این گام ها را انجام دهید.

عمل کنید
به ش��خصی فکر کنید ک��ه به نظر سرش��ار از اعتماد به 
نفس، موفقیت و خوش��بختی اس��ت. آن ه��ا چگونه رفتار 
می کنند؟ چه می گویند؟ در رس��انه های اجتماعی در مورد 
چه مس��ائلی صحبت می کنند؟ در بعض��ی مواقع توجه به 
ویژگی های کس��انی که تحسین ش��ان می کنید می تواند به 

شما کمک کند بیشتر مانند آن ها باشید.
خود را بپذیرید

یک��ی از دالیلی که ما پتانس��یل حقیقی خود را نش��ان 
نمی دهیم این اس��ت که می ترس��یم دیگران چه فکری در 
م��ورد ما می کنند. به عنوان انس��ان ما ب��ه صورت غریزی 
اجتماعی هس��تیم و دوس��ت داریم دیگران در اطراف مان 
باش��ند بنابراین س��خت تالش می کنیم تا دوس��ت داشته 

شویم و پذیرفته شویم.
یکی از سریع ترین ر اه های دوست داشته شدن این است 
که خودتان باشید. نکته  جالب توجه این است که مردم به 
دلیل ترس از طرد شدن خود واقعی شان را مخفی می کنند. 
یاد بگیرید خودتان را همان طور که هس��تید قبول داش��ته 
باش��ید و دیگران نیز به صورت خودکار برای شما این کار 
را انجام می دهند. مردم جنبه ای از واقعیت را می بینند که 
شما به آن ها نش��ان می دهید. زمانی که در برابر مخاطبان 
خ��ود عصبی و مضطرب به نظر برس��ید آن ه��ا نیز عصبی 
خواهند شد. اگر در هنگام وارد شدن به یک مهمانی لبخند 
بزنید مهمانان دیگر نیز به ش��ما لبخند خواهند زد. این امر 

را قبول کنید که اکنون به اندازه ی کافی خوب هستید.
واقعیت را شکل دهید

معم��والً با مش��تریانی کار می کنم که در س��طح ملی و 
جهانی برای صنعت و یا سرگرمی خود شناخته می شوند، با 
ای��ن حال خود را کوچک می پندارند و این امر مانع گرفتن 

نتایج حقیقی شان می شود.
لیستی از حقایقی که به شما کمک می کند واقعیت خود 
را به گونه ای تغییر دهید که برای توانایی های خود قدردان 
باشید به وجود بیاورید. شما حق داشتن اعتماد به نفس در 

هر بخش از زندگی تان را دارید.
Lifehack/ucan :منبع

با ترس های نهان خود که اعتماد به نفس شما را از بین می برند آشنا شوید

7 شبکه اجتماعی محبوب در سال 2018

امروزه ش��بکه های اجتماعی به علت محبوبیتی که در بین مردم پیدا کرده اند، به عنوان یک پایگاه مناس��ب برای 
انجام اقدامات تبلیغاتی برندها محسوب می شوند. با توجه به این امر که امکان حضور در تمامی شبکه ها وجود نداشته 
و این امر زمان و هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت به همین خاطر همواره آگاهی از پرطرفدارترین شبکه های 
اجتماعی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که مالک انتخاب شما نباید 
تنها محدود به میزان محبوبیت هر یک از شبکه ها باشد و الزم است تا نگاهی به امکانات و ویژگی های هر یک داشته 
باشید. بدون شک روزهای پایانی سال بهترین زمان برای معرفی برترین ها خواهد بود. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی7 شبکه اجتماعی محبوب سال جاری خواهیم پرداخت. 
1-فیس بوک

فیس بوک نخستین شبکه اجتماعی جهان است که در سال ۲۰۰۳ توسط مارک زاکربرگ تاسیس شد. اگرچه این 
شبکه در ابتدا تنها برای ارتباط میان دانشجویان دانشگاه هاروارد طراحی شده  بود، با این حال پس از استقبال بی نظیر 
از آن این شبکه به صورت جهانی در اختیار عموم قرار گرفت. محیط کاربری این شبکه به این صورت است که شما 
می-توانید پس از نام نویس��ی، صفحه ای را برای خود ایجاد کنید و در آن به ارس��ال مطالب مورد نظر خود بپردازید. 
سایرین نیز می توانند نظرات خود را نسبت به هر یک از مطالب اعالم کنند. همچنین این امر که بتوانید خود را در 
گروه های همفکر قرار دهید، از دیگر مزیت های جذاب این شبکه محسوب می شود. برای مثال در صورتی که شما به 
موسیقی خاصی عالقه مند هستید، می توانید در گروه های مرتبط با این موضوع حضور پیدا کنید. همین امر که امکان 
شخصی سازی مخاطبان وجود دارد، باعث شده است تا کار برای فعالیت برندهای تجاری آسان تر شود. همچنین این 
امر که نرخ تبلیغات در فیس بوک از گوگل کمتر است نیز از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. همچنین این امر 
که فیس بوک همواره پیشگام در ارائه امکانات و قابلیت های جدید است نیز از دیگر دالیلی است که آن را به محیطی 

جذاب برای هر برندی تبدیل ساخته است. 
2-توییتر

توییتر در سال ۲۰۰۶ توسط جک دروسی ایجاد شد. این شبکه بر پایه متن بنا شده و از محدودیت تعداد کلمه 
برخوردار است. همین امر نیز باعث می شود تا پیام های موجود کامال خالصه باشند و از پرداختن به موضوعات فرعی 
جلوگیری ش��ود. دیگر مزیت بزرگ این ش��بکه این است که افراد می توانند مطالب ارسالی افراد را در کم ترین زمان 
ممکن به اشتراک گذاشته و با بازنشر کنند. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از چهره های علمی و سیاسی، 
این شبکه را به سایر شبکه های موجود ترجیح دهند. با توجه به کاهش میزان محبوبیت فیس بوک در چند سال اخیر، 

پیش بینی می شود که توییتر بتواند به سلطه این شبکه پایان دهد. 
3- لینکدین

این شبکه در سال ۲۰۰۳ توسط رید هافمن تاسیس شد. با توجه به این امر که این شبکه با محوریت کسب وکار 
ایجاد شده است، مکانی ایده آل برای حضور برندها محسوب می شود. درواقع با توجه به این امر که تمامی افراد حاضر 
در این شبکه به نوعی با کسب وکارهای مختلف در ارتباط هستند، به همین خاطر امکان ایجاد ارتباط کاری ای مهیا 
است که در هیچ شبکه  دیگری یافت نمی شود. این امر به شما کمک خواهد کرد تا افراد دارای استعداد را شناسایی 
کرده و به استخدام خود درآورید. بدون شک این اقدام در مقایسه با روش های رایج استخدامی در زمینه صرفه جویی 

در وقت و هزینه و یافتن بهترین گزینه موجود، دارای اهمیت خواهد بود. 
4-گوگل پالس

گوگل پالس درواقع شبکه اجتماعی مخصوص شرکت گوگل است که در سال ۲۰۱۱ و در راستای رقابت با فیس بوک 
ایجاد ش��د. اگرچه فیس بوک بارها به سوءاس��تفاده از اطالعات کاربران خود متهم شده است، با این حال گوگل پالس 
موفق شده است تا با شفافیت کامل اقدامات خود، اعتماد حداکثری کاربران خود را به دست آورد. با توجه به این امر که 
این شبکه متعلق به گوگل است، حضور موثر در آن می تواند به بهبود بهینه سازی سایت شرکت نیز کمک شایانی کند. 

5-یوتیوب
یوتیوب دومین وب س��ایت پرطرفدار جهان)پس از گوگل( و معروف ترین ش��بکه اشتراک گذاری ویدئو محسوب 
می شود که در سال ۲۰۰۵ توسط سه کارمند سابق پی پال)بزرگترین شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک( به 
نام-های استیو چن، چاد هرلی و جاوید حکیم تاسیس شد. این شبکه در سال ۲۰۰۶ توسط گوگل خریداری شد. 
بدون شک یوتیوب بهترین مکان برای در معرض نمایش قرار دادن کلیپ های تبلیغاتی برندها است. همچنین با توجه 

به حضور فوق العاده زیاد کاربران و محیط کاربری جذاب آن، انجام تبلیغات در آن نیز می تواند کامال سودمند باشد.
6-پینترست

پینترست در سال ۲۰۱۰ توسط بن سیلبرمن تاسیس شد. از نظر محتوایی این شبکه بر پایه ارسال تصویر بنا شده 
اس��ت که از این نظر به اینستاگرام ش��باهت هایی دارد. با این حال تصاویر موجود در آن در دسته  بندی های دقیقی 
قرار گرفته شده است که این امر باعث می شود تا کار با آن کامال جذاب و هدفمند باشد. درواقع شما در شبکه هایی 
نظیر اینستاگرام و فیس بوک، اقدام به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود می کنید. این امر در حالی است که 
در پینترست دیگر اطالعات شخصی مبنای کار قرار نگرفته و شما باید به سراغ مطالبی بروید که ارزش باالیی را به 
همراه خواهد داشت که این امر به دو طریق بورد و پین قابل انجام است. در حال حاضر نیز با توجه به اضافه شدن 
امکان خرید مستقیم به آن، برندهای بسیاری در این شبکه فعالیت می کنند. جالب است بدانید که پینترست از جمله 
معدود شبکه هایی است که در آن تعداد کاربران زن بیش تر است. به همین خاطر این شبکه برای فعالیت  برندهای 

مرتبط با حوزه زنان، کامال مناسب است.
7-اینستاگرام

درس��ت مانند مورد قبل، اینس��تاگرام نیز یک شبکه اجتماعی بصری اس��ت که در سال ۲۰۱۰ توسط کوین 
سیس��تروم و مایک کرایگر تاسیس شد. میزان رشد محبوبیت این شبکه به حدی زیاد بوده است که مسئوالن 
فیس ب��وک در ازای رقم��ی نجومی در س��ال ۲۰۱۶ اقدام به خرید آن کردند. درواقع مزیت بزرگ اینس��تاگرام 
در این اس��ت که به خوبی موفق ش��ده اس��ت تا نیازهای کاربران خود را تامین کند. همین امر نیز باعث شده 
است تا نرخ میزان مراجعه روزانه کاربران این شبکه باالتر از هر شبکه اجتماعی دیگری باشد. به همین خاطر 
اینستاگرام برای فعالیت هر برندی مناسب است. درواقع شما در اینستاگرام با محدودیت یوتیوب مواجه نیستید 
و می توانید عالوه بر عکس، به ارس��ال کلیپ و متن نیز بپردازید. از دیگر مزیت های بزرگ این ش��بکه قابلیت 
استوری است که به مطالب ۲4 ساعته اختصاص دارد که خود عامل مهمی در علت مراجعه روزانه کاربران آن 
محسوب می شود. با توجه به این امر که اینستاگرام در حال حاضر به فیس بوک تعلق دارد، حمایت باسابقه ترین 
و در عین حال پرکاربرترین ش��بکه اجتماعی جهان نیز به بهبود عملکرد آن کمک کرده اس��ت. آمارها در این 
رابطه حاکی از آن است که ۹۵درصد کاربران اینستاگرام، از فیس بوک نیز استفاده می کنند که به خوبی بیانگر 
ارتباط مناس��ب این دو شبکه با یکدیگر اس��ت. حضور برندهای جهانی و ستارگان مختلف در این شبکه نیز از 
دیگر مزیت های بزرگ آن محسوب می شود. همچنین روانشناس ها در این زمینه عقیده دارند که افراد مواردی 
را که مشاهده کنند، به مراتب بهتر به خاطر خواهند سپرد و بازیابی بهتری را نیز در مقایسه با مطالب شنیده و 
خوانده شده خواهند داشت. به همین خاطر نیز تبلیغات در این شبکه معموال با موفقیت مناسبی همراه است.
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