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نگاهی به الیحه بودجه سال آینده

بودجه 97
 1200 تریلیون تومان

مهم ترین خبر روز یکش��نبه، تقدیم الیحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی بود و حسن 
روحانی الیحه بودجه س��ال آینده را با س��قف ۱۱۹۴تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.  در الیحه بودجه سال 
آینده مجموع منابع و مصارف دولت نس��بت به رقم ۱۰۸۴هزار میلیارد تومانی در الیحه س��ال ۹6 نشان می دهد 

که سقف منابع و مصارف دولت حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش...

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد 25 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور مطرح کرد

 نظام مالیاتی کارآمد، پیش شرط
تبدیل شدن به قطب اقتصاد جهان
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15نکته مهم از سخنان رئیس جمهور درباره الیحه بودجه سال آینده در مجلس

 سازمان هدفمندی یارانه ها
صندوق رفاه امید می شود

کارآفرینی در ورزش و اهمیت آن
مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر

جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
عواملی که بر رتبه جست وجو تأثیر می گذارند

چه وقت و چگونه باید از مارکتینگ رابطه استفاده کرد
تبلیغات صنعتی چیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تأسیس صندوق کمک هزینه  
تحصیلی به یاد مریم میرزاخانی 

در دانشگاه استنفورد

7

پنج عضو مهم کابینه دولت طی تفاهم نامه ای از موافقت خود 
برای افزایش تعرفه واردات خـودرو خبر دادند.  خبرگزاری 

مهـر اعـام کـرد وزرای اقتصاد، صنعـت، معدن و 
تجارت و کشاورزی به همراه روسای...

 توافق ۵ عضو مهم کابینه
جهت افزایش تعرفه  واردات خودرو

یادداشت

یادداشت

اجرای صحیح کاهش نرخ بهره 
بانکی، عامل تداوم رشد بازار سرمایه

و  نف��ت  قیم��ت  افزای��ش 
بازاره��ای  ب��ر  آن  اثر گ��ذاری 
جهانی موجب تغییر در برآورد 
سود و زیان ارائه شده از سوی 
و  پتروش��یمی  ش��رکت های 
پاالیشی ش��ده است و با تداوم 
و ثب��ات قیمت جهان��ی، روند 
صعودی در این گروه از صنایع 
می تواند ادامه داشته باشد. وزن 
این گروه از شرکت ها و صنایع 
در ب��ورس قابل توجه اس��ت و 
در تغییرات ش��اخص نیز تأثیر 

بس��زایی دارد. افزایش 
قیمت...

مرجعی  تنها  مرک��زی  بانک 
اس��ت ک��ه می توان��د 

5زمینه ایجاد...

تشکیل بازار مشتقه ارز 
ضرورت اجتناب ناپذیر
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فردین 
آقابزرگی

کارشناس ارشد بازار 
سرمایه

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت 

مشاور سرمایه گذاری 
آوای آگاه

آی��ا قیم��ت سیاس��ی ترین کاال در س��بد 
هزینه ای ایرانیان س��ال آین��ده تغییر خواهد 
کرد؟ این سوالی است که این روزها نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و مقامات دولتی بارها 
و بارها مخاطب آن بوده اند، اما هنوز پاس��خی 
شفاف بدان داده نشده است. بسیاری بنزین را 
سیاس��ی ترین کاالی اقتصادی ایران می دانند؛ 
تغییرات قیمتی این کاال در سال های گذشته 
و اکنون همواره موجی از تغییرات را در قیمت 
س��ایر اقالم پدید آورده اس��ت. س��ال ۱۳۹۴ 
بود که دولت با اس��تناد به ض��رورت از میان 
بردن رانت و ش��فاف کردن فضا در این حوزه 
نسبت به تک نرخی کردن قیمت بنزین اقدام 
کرد و ب��ا حذف بنزی��ن ۷۰۰تومانی، هر لیتر 
بنزین را ب��ه قیمت هزار توم��ان به دارندگان 
خودرو عرضه کرد. حاال اما رکوردش��کنی های 
فراوان در این عرصه از منظر برخی نمایندگان 
مجلس و مقام��ات دولتی ضرورت��ی غیرقابل 
انکار برای افزای��ش قیمت بنزین را به نمایش 
می گ��ذارد. به گ��زارش خبرآنالین، داس��تان 
پرماج��رای بنزی��ن در ای��ران هنوز ب��ه پایان 
نرس��یده و درحالی که هفت س��الی از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ه��ا می گذرد، هنوز هر 
لیتر بنزین در ایران مش��مول دریافت ۱۷۰۰ 
تومان یارانه پنهان اس��ت. س��ال ۱۳۸۹ طرح 
هدفمندی یارانه ها با ه��دف حذف یارانه های 
پنه��ان در عرص��ه اقتصاد، خصوص��ا در بازار 
فرآورده های نفتی به اجرا درآمد. بر اساس این 
طرح مقرر ش��د یارانه پنهان متعلق به اقالمی 
نظیر فرآورده های نفتی، نان و... حذف شده و 
در ازای رش��د قیمت ها هر شهروند ۴۵هزار و 
۵۰۰ تومان بابت کمک هزینه رش��د قیمت ها 
دریاف��ت کن��د، ام��ا در بلندم��دت این هدف 
اجرایی نش��د. اگرچه افزایش قیمت بنزین در 
همان ابتدای کار، مس��یر واقعی ش��دن را در 
پی��ش گرفت، اما در میان��ه راه این قانون اجرا 
نش��د و قیمت بنزین حاال سه سالی است که 
ثابت مانده اس��ت، به طوری که در حال حاضر 
یارانه هم به فرآورده های نفتی خصوصا بنزین 

تعل��ق می گیرد و هم قیمت نان و س��ایر اقالم 
پرمصرف سبد خانوار مش��مول دریافت یارانه 

است. 

میان منگنه یارانه نقدی و پنهان
اقتص��اد ای��ران میان منگن��ه یارانه نقدی و 
یاران��ه پنهان روزگار می گذراند و در ش��رایط 
کنون��ی به دلیل موقعی��ت اجتماعی حاکم بر 
این اقتصاد سیاس��ت زده گریزی از آن نیست. 
بررسی ها نشان می دهد در سال جاری مصرف 
بنزین رکوردهای های تازه ای را شکسته است. 
در آخرین ماه تابستان بود که متوسط مصرف 
روزان��ه این فرآورده نفتی ب��ه ۸۸میلیون لیتر 
رس��یدو همین اتف��اق کافی بود ت��ا بار دیگر 
مس��ئله افزای��ش قیم��ت بنزی��ن در محافل 
اقتصادی و سیاس��ی جایی برای خود باز کند. 
هن��وز هم دو دیدگاه درباره بنزین وجود دارد؛ 
گروه��ی که بر ضرورت بازنگ��ری در قیمت ها 
تأکید دارند و از دولت می خواهند افزایش نرخ 
بنزین را در دس��تور کار ق��رار دهد و معتقدند 
پایین بودن قیمت این فرآورده س��بب ش��ده 
تا عالوه بر قاچاق گس��ترده، فش��ار سنگینی 
را ب��ه بودجه عمومی دول��ت وارد کند و البته 
گروه��ی که کماکان معتقدن��د افزایش قیمت 
این فرآورده موجب افزایش قیمت سایر کاالها 
و دامن زدن بر تورم انتظاری می شود. این اما 
اولین باری نیس��ت که معامله ای سیاسی پای 
قیمت بنزین صورت می گی��رد. پیش تر وقتی 
برخ��ی اصولگرای��ان منتقد دول��ت اصالحات 
می خواس��تند میزان تعهدش��ان به معیش��ت 
عمومی جامعه را ب��ه نمایش بگذارند، طرحی 
تح��ت عن��وان تثبیت قیمت ه��ا را به تصویب 
رس��اندند که به موجب آن، رشد قیمت بنزین 
و س��ایر اقالم یارانه ای برای مدت س��ه س��ال 
ممنوع ش��د. کمی بعد ام��ا وقتی غرب بر این 
شد که فش��ار بر اقتصاد ایران را افزایش دهد 
ط��رح ممنوعیت فروش بنزین ب��ه ایران را به 
تصویب رس��اند؛ مصوبه ای ک��ه قیمت بنزین 
در بازاره��ای جهانی را ب��ا کاهش مواجه کرد. 

حاال از پس نزدیک به چهار دهه حیات بنزین 
در عرصه سیاس��ت، ب��ار دیگر ای��ن فرآورده 
خ��ود را برای تغییرات قیمت��ی آماده می کند. 
بنزی��ن در یک دهه اخیر ام��ا اتفاقات فراوانی 
را پذیرا بوده، از س��همیه بندی تا حذف یارانه 
و لغو س��همیه و حاال رش��د قیم��ت. ماهیت 
تغییرات قیمتی اما در شرایط کنونی متفاوت 
 اس��ت؛ چرا ک��ه بنزین دو س��الی اس��ت که
 ت��ک نرخی ب��ودن را تجربه کرده و از س��ال 
 ۱۳۸6 تاکنون برای اولین بار در قامت کاالیی

 تک نرخی تن به رشد قیمت ها می دهد. آنچه 
در این میان اهمیت دارد این اس��ت که همه 
تصمیم��ات مترتب بر قیمت بنزین نتوانس��ته 
است در سال های گذشته معادله بنزین ارزان 
و خ��ودروی گ��ران را تغییر ده��د، حاال افکار 
عمومی هم در برابر رش��د قیمت بنزین موضع 
دارد و هم نارضایتی اش را با به کف رس��اندن 
خری��د و فروش خ��ودرو در بازار ب��ه نمایش 
می گذارد، با این حال به نظر می رس��د س��ال 

آینده گریزی از رشد قیمت بنزین نیست. 

از بنزین یک تومانی تا بنزین هزار و... 
تومانی

چه��ار دهه قبل هر لیتر بنزین در ایران یک 
تومان فروخته می ش��د، س��ال ۱۳۵۹ بود که 
اولین تغییر قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین 
پذی��رای افزایش دو تومانی قیمت ش��د و نرخ 
سه تومانی بنزین تا سال ۱۳6۸ دوام آورد. زیر 
سایه س��همیه بندی از نوع کوپن. سال ۱۳6۹ 
اما بنزین به قیمت ۵ تومان و س��ال ۱۳۷۴ به 
قیمت ۱۰ تومان رس��ید. دولت اصالحات کار 
خود را ب��ا بنزین ۱6 تومانی آغ��از و با بنزین 
۸۰ تومانی به پایان برد. سال ۱۳۸6 با سهمیه 
بن��دی، قیمت این ف��رآورده ب��ه ۱۰۰ تومان 
افزایش یاف��ت و از پس تغییرات مکرر قیمتی 
در این ده��ه حاال هر لیتر آن ب��ا هزار تومان 
معاوضه می ش��ود، با این حال به نظر می رسد 
س��ال آینده فصل��ی دیگر برای ای��ن فرآورده 

پرمصرف نفتی باشد. 

هر لیتر بنزین در ایران، مشمول دریافت 1700 تومان یارانه پنهان است

بنزین در ایستگاه افزایش قیمت؟ 

88936651



رئیس جمه��ور دیروز به بهارس��تان رفت و 
نخس��تین بودجه دولت دوازده��م را تقدیم 
مجلس ش��ورای اسالمی کرد. حسن روحانی 
با حضور در صحن علنی مجلس، ویژگی های 
الیحه بودجه س��ال آینده را تش��ریح کرد و 
آن را متفاوت از س��ال های گذش��ته و تبلور 

وعده های انتخاباتی اش دانست. 
برنام��ه  از  برش��ی  را  بودج��ه س��االنه  او 
چهارس��اله دولت عنوان کرد ک��ه چارچوب 
اصل��ی تمام وعده ه��ای دول��ت دوازدهم در 
اولی��ن ب��رش از برنامه چهارس��اله اقتصادی 
کشور آمده اس��ت. رئیس جمهور از بدعت ها 
و تفاوت های س��اختاری که در الیحه بودجه 
س��ال 97 آمده به عنوان مسیر جدید اقتصاد 
ی��اد ک��رد و س��پس از نماین��دگان مجلس 
خواس��ت تا دوازدهم بهمن ماه، الیحه بودجه 
را به صورت قانون در اختیار دولت قرار دهند. 
پیش از این، رئیس سازمان برنامه وبودجه 
نیز اعالم ک��رده بود که بودجه س��ال آینده 
براس��اس عملک��رد و تمرکززدای��ی اس��ت، 
بنابرای��ن دس��تگاه ها به صورت مل��ی بودجه 
دریافت نمی کنند، بلکه براس��اس جغرافیا و 
منطقه آنها تخصی��ص بودجه در نظر گرفته 
می ش��ود. همچنی��ن دول��ت هفته گذش��ته 
بخش��نامه پیش بینی بودجه س��ال آینده را 
به دس��تگاه های اجرایی اب��الغ کرد تا زمینه 

تدوین الیحه بودجه سال 97 فراهم شود. 
متغیرهای کالن اقتصادی در الیحه بودجه 
سال آینده بیش از هر موضوعی اهمیت دارد 
ک��ه در نهای��ت تعیین کننده دخ��ل و خرج 
یک سال کشور اس��ت. این متغیرهای کالن 
نشان می دهد دولت قیمت نفت را حوالی هر 
بش��که ۵۰ دالر و با نرخ تسعیر ۳۵۰۰ تومان 
پیش بینی  کرده است. درواقع، الیحه بودجه 
س��ال آینده با رقم یک ه��زار و 194تریلیون 
تومان بس��ته ش��ده ک��ه این رق��م در قانون 
بودجه س��ال 1۳96 حدود یک هزار و 1۵2 
تریلی��ون تومان بود و نزدی��ک به 1۰۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش داشته است. 
اما رئیس جمهور در س��خنانش چه گفت و 
تفاوت های س��اختاری که او در الیحه بودجه 
س��ال آینده برشمرده و از آن به عنوان تحول 
عمده و مهم در کش��ور نام برده، چیس��ت؟ 
ایجاد اش��تغال، رفع فق��ر و عدالت اجتماعی 
درس��ت مانن��د س��ال گذش��ته، مهم تری��ن 
بخش ه��ای س��خنان بودج��ه ای روحانی در 
مجلس ب��ود. او در س��خنانش تقریبا درباره 
تمام معض��الت اقتصاد ای��ران صحبت کرد؛ 
از تمرکززدایی در بودجه س��ال آینده سخن 
گفت و از اش��تغال خال��ص 7۵۰ هزار نفری 
در شش ماه نخست امسال حرف زد؛ گریزی 
به مس��ئله مس��کن مهر زد و اس��تقراض از 
بان��ک مرکزی برای س��اخت مس��کن مهر را 
خطای بزرگی دانس��ت؛ از کاهش نرخ س��ود 
بانکی صحبت کرد و از شش تعاونی متخلف 
س��خن گفت که 2۵درصد بازار پولی کش��ور 
در اختیارش��ان بود؛ از دو تحول مهم پس از 
برجام در اقتصاد ایران نام برد و آن را افزایش 
ص��ادرات نفت��ی و س��رمایه گذاری خارجی 
دانست؛ س��پس از تشکیل صندوق رفاه امید 
به جای س��ازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد 
و از اصالح��ات در پرداخ��ت یارانه نقدی به 

نیازمندان صحبت کرد؛ از ۳68 هزار میلیارد 
تومان بودج��ه عمرانی و مش��کل طرح های 
نیمه تم��ام و همچنی��ن مس��ئله ریزگردها و 
هوای آل��وده نام برد و در پای��ان، گریزی به 
سیاس��ت زد و درباره توطئه جدید تعرض به 
قدس ش��ریف و پیمان ش��کنی آمریکا سخن 

گفت. 
در گزارش حاضر، 1۵ نکته از سخنان مهم 
رئیس جمهور درباره الیحه بودجه سال آینده 

در مجلس آمده است. 
- بودج��ه امس��ال متف��اوت ب��ا بودج��ه 
سال های گذشته و تبلور وعده های انتخاباتی 
اردیبهش��ت 96 است. در این الیحه به خوبی 
روشن شده که بودجه ساالنه تنها یک لیست 
درآمدی و هزینه ای نیس��ت، بلکه برش��ی از 

برنامه چهارساله دولت است. 
- چارچوب تمام وعده های دولت دوازدهم 
در انتخاب��ات در ای��ن الیح��ه تبل��ور دارد و 
بودجه 97 به معنای آغاز اجرای برنامه دولت 
دوازدهم اس��ت و هر آنچه دولت به مردم در 
انتخابات وع��ده داد و مطالبه مردم بود مثل 
اش��تغال، رش��د اقتصادی، رفع فقر، کاهش 
نابرابری ه��ا، تح��رک در طرح ه��ای اصل��ی، 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور در 

این الیحه به خوبی مشاهده شده است. 
- بودج��ه امس��ال ب��ر مبن��ای عملک��رد 
دستگاه ها تنظیم شده است. امسال ۳4درصد 
بودجه عملیاتی اس��ت و این روند باید ادامه 
یابد تا همه بودجه عملیاتی ش��ود. طبق این 
بودجه در بخش اس��تانی 1۰۰درصد بودجه 

عملیاتی است. 
- تمرکززدایی از ویژگی های الیحه بودجه 
97 اس��ت. تاکن��ون بودجه اینگون��ه تنظیم 
می ش��د ک��ه هم��ه اعتب��ارات و هزینه ها در 
اختی��ار تهران بود. در بخ��ش هزینه ای برای 
سال آینده به جای 4درصد، 24درصد بودجه 

و در بخش عمرانی ۳۰درصد بودجه در 
اختی��ار اس��تان ها قرار می گی��رد. باید 
اجازه دهیم استان ها، هزینه ها و درآمد 
خ��ود را مدیریت کنن��د و نمایندگان 
مجل��س بر کار دس��تگاه های اس��تانی 
نظ��ارت کنند. م��ا هم باید ب��ر مبنای 
عملکردهای س��ه ماهه نظ��ارت کرده و 

بودجه بدهیم. 
- ردیف ه��ای متفاوت از مش��کالت 
بودجه است. معلوم نیست این ردیف ها 
و پول ه��ا در اختی��ار چه کس��ی قرار 
می گی��رد و کجا مصرف می ش��ود؟ در 
بودجه امس��ال ردیف ه��ا کاهش یافته 
است. شما نمایندگان هم کمک کنید. 
حتما به ش��ما مراجعه می کنند و فشار 
می آورن��د، ولی ما بای��د بتوانیم بر این 
ردیف ها نظ��ارت کنیم. اگ��ر روند این 
س��ال ها ادام��ه یابد، دول��ت بعد حتما 
نمی توان��د کش��ور را اداره کند و ما در 

بن بست قرار می گیریم. 
ب��ر  ت��الش  یازده��م  دول��ت  در   -
ایج��اد آرام��ش و ثبات اقتص��ادی بود 
و می خواس��تیم ای��ن لکوموتی��و روی 
ریل ق��رار بگی��رد ک��ه االن روی ریل 
ق��رار گرفت��ه و باید با س��رعت و دقت 
بیش��تری حرک��ت کنی��م. ت��الش ما 
دس��تیابی به رشد اقتصادی، تورم قابل 
کنترل، اش��تغال قابل قبول، بانک های 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  منظ��م، 

ساماندهی شده و بودجه ریزی شفاف، درست 
و علمی اس��ت. هدف ما، حرک��ت بزرگ در 

زمینه اشتغال و فقرزدایی است. 
- امس��ال خوش��بختانه در فص��ل اول در 
مقایس��ه با فصل اول پارسال رشد بدون نفت 
7 و ب��ا نفت 6.۵درصد اس��ت. قدم خوبی در 
رش��د برداش��ته ش��ده و هدف گذاری ما این 
است که در طول دولت دوازدهم ساالنه رشد 

باالی ۵درصد داشته باشیم. 
- هدف گ��ذاری م��ا ای��ن ب��ود ک��ه تورم 
یک رقمی شود و می خواستیم در سال پایانی 
به تورم یک رقمی برسیم که یک سال زودتر 
اتفاق افتاد. تالش ما این اس��ت که این مهار 

تورم را ادامه دهیم. 
- در اش��تغال مش��کل بزرگ��ی پیش روی 
از  یک��ی  انتخاب��ات  زم��ان  در  ماس��ت. 
خواس��ته های اصلی و به حق مردم اش��تغال 
ب��ود و همه کاندیداها به مردم قول اش��تغال 
می دادند. در دو فصل آغازین امس��ال نسبت 
به پارسال اشتغال خالص ما 7۵۰ هزار است. 
البته این اش��تغال با رق��م نیروهای فعال در 

بازار کار فاصله دارد. 
- پیش بینی ما این است که نیروهای فعال 
ما برای حض��ور در ب��ازار کار 84۰ هزار نفر 
باش��د. یعنی ما باید حرک��ت بزرگی را برای 
اشتغال انجام دهیم. در الیحه بودجه امسال 
یک مس��ئله مهم اشتغال اس��ت و می بینید 
که ما ب��ا درآمدی که پیش بینی کردیم و در 
تبصره 18 ب��ا اهرم کردن ای��ن درآمد برای 
اس��تفاده از صندوق توسعه ملی و تسهیالت 
بانک ها این س��ه با هم رق��م بزرگی را برای 
اشتغال در اختیار ما می گذارد. تالش ما این 
اس��ت که تس��هیالت بانکی را در امور خاص 
و وی��ژه کاه��ش دهیم و در برخ��ی از موارد 
وظیفه ای ک��ه کارفرما ب��رای پرداخت بیمه 
دارد را ما متقبل ش��ویم تا شاهد یک حرکت 

ارزشمند در بخش اشتغال باشیم. 
- مسکن می تواند پیشتاز در اشتغال باشد. 
در س��ال های گذشته رشد مسکن منفی بود 
و از زمس��تان پارسال این حرکت اصالح شد. 
در س��ه ماهه اول امس��ال رشد مسکن مثبت 
7درصد است. در معدن هم که نیاز به تحرک 
داشت رشد ۵درصد است. این نشان می دهد 
در مسکن برای حرکت میدان داریم. خطای 
م��ا این بود که در دولت های گذش��ته رفتند 
بیابان ها را تبدیل به مسکن کنند درحالی که 
مس��کن در وس��ط ش��هرها جا دارد. مشکل 
مس��کن مهر این نیس��ت که پایه اش سفت و 
شل است، مش��کل این است که از چه پولی 
درست ش��د. این را جواب بدهید. استقراض 
از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مس��کن 
مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی 
باال رفت و تورم 4۵درصدی ایجاد کرد. یکی 
از قدم های مهم برای اش��تغال این است که 
ساالنه 2۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیالت 
جدی��د س��اخته ش��ود. البته دولت س��ازنده 
نیس��ت، بلکه ناظر اس��ت، مردم و شرکت ها 

مسکن را می سازند. 
- پ��س از برج��ام م��ا دو تح��ول ب��زرگ 
اقتص��ادی یعن��ی افزایش ص��ادرات نفتی و 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی را دنب��ال 
کرده ایم. سرمایه گذاری وقتی انجام می شود 
که سرمایه گران نباشد. ما ۳درصد تسهیالت 
بانک��ی را کاهش داده ایم، زی��را اگر بخواهیم 
با دنی��ا رقابت کنیم، باید هزینه س��رمایه را 
کاهش دهیم. از سویی اکنون سرمایه گذاری 
و فاینانس خارجی س��هل تر ش��ده است. ما 
ده ها میلی��ارد تومان اعتب��ار از قراردادهایی 
که با دولت ها و بانک های آس��یایی و اروپایی 
بس��ته ایم در اختی��ار گرفته ایم. با س��رمایه 
خارجی در کنار س��رمایه داخل��ی می توانیم 

تحول بزرگی در اشتغال ایجاد کنیم. 

- به دول��ت برای اصالح��ات یارانه کمک 
کنی��د. هم��ه معتقدیم ک��ه یاران��ه باید به 
نیازمن��دان برس��د. م��ا س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها را تغییر داده و این سازمان را تبدیل 
ب��ه یک صندوق رفاه اجتماعی امید می کنیم 
و ش��رایط جدی��دی را ب��رای یاران��ه نقدی 
به وجود می آوریم. دولت در کنار مجلس باید 
خواس��ته های مردم را در چارچوب مشخصی 
برآورده کند. هر آنچ��ه هم که از تبصره 14 
به دست می آوریم برای رفع فقر مطلق و رفع 

مشکالت حوزه سالمت هزینه می کنیم. 
-6 ه��زار طرح نیمه تمام مل��ی و 6۵ هزار 
طرح اس��تانی نیمه تم��ام داری��م. این یعنی 
بخش��ی از سرمایه مردم نیمه کاره رها شده و 
آن را قفل کرده ایم و س��رمایه مردم در حال 
از بین رفتن اس��ت. ما درخواست می کنیم از 
۳2درصد درآمد نفت که به صندوق توس��عه 
ریخته می شود 12درصد به طرح های بزرگ 
اختصاص یاب��د. در تبصره 19 بودجه به این 

موضوع اشاره شده است. 
- ما به کمک مقام معظم رهبری، روس��ای 
سه قوه و ش��ورای عالی امنیت ملی در زمینه 
موسس��ات مالی و اعتباری وارد عمل شدیم و 
به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم. کار بزرگی 
صورت گرفت و 98درصد سپرده گذاران یا تمام 
پ��ول خود را گرفته اند یا تا پایان ماه می گیرند. 
ب��رای 2درص��د باقیمانده هم بان��ک مرکزی، 
روس��ای سه قوه و دادگاه ها تالش می کنند که 
اموال این موسسات شناخته شده و تکلیف آنها 
روشن شود. اینها اقتصاد و زندگی مردم را نابود 
کرده بودند. کاهش س��ود تس��هیالت، ارتباط 
بانک ه��ای داخلی با خارج و باالبردن س��رمایه 
برخ��ی بانک ه��ا، قدم های دیگری ب��ود که در 
اصالح نظام بانکی برداشته شد. ما برای اصالح 
نظ��ام بانکی ک��ه موتور محرک اقتصاد اس��ت 

۳میلیارد دالر از صندوق می خواهیم. 

15نکته مهم از سخنان رئیس جمهور درباره الیحه بودجه سال آینده در مجلس

سازمانهدفمندییارانهها،صندوقرفاهامیدمیشود
دریچه

حذف یک سوم یارانه بگیران در الیحه بودجه 97
23 میلیون یارانه بگیر حذف 

می شوند
ح��دود  97 س��ال  بودج��ه  الیح��ه   براس��اس 

 2۳ میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران کم خواهد شد؛ 
یعنی یک س��وم یارانه بگیران از دریافت یارانه حذف 
می ش��وند.  به گزارش خبرآنالین، وزیر بهداش��ت در 
تازه ترین اظهارنظر درباره بودجه س��ال آینده دولت، 
خبر از ح��ذف 2۰ میلیون نف��ر از یارانه بگیران داده 
است. این در حالی است که عادل آذر، رئیس دیوان 
محاسبات نیز اخیرا در برنامه تلویزیونی عنوان کرده 
بود که »در الیحه بودجه سال 97 حدود ۳۰ میلیون 
نف��ر از یارانه بگیران که در دهک ه��ای باالی جامعه 
قرار دارند، حذف خواهند شد و درآمد حاصل از این 
موضوع، صرف تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام عمرانی 
خواهد شد.« اما آیا واقعا بخشی از یارانه بگیران حذف 
خواهند شد؟ براس��اس آخرین آمارهای اطالعاتی از 
یکی از نمایندگان عضو کمیس��یون برنامه و بودجه، 
بیش��تر از 9۵درص��د جمعیت کش��ور یارانه دریافت 
می کنن��د؛ این در حالی اس��ت که س��هم تولید تنها 
1.8درصد بوده اس��ت. به گفت��ه غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آب��ادی، »در اس��فند س��ال 9۵، 7۵میلیون نفر 
یارانه بگیر وجود داش��ته اس��ت، اما در شهریور سال 
96، تع��داد یارانه بگیران حدود 76میلیون نفر ش��ده 
است که بر این اساس حدود 6۰۰ هزار نفر به تعداد 
یارانه بگیران افزوده شده است.«  آنطور که در الیحه 
بودجه سال 97 آمده اس��ت، دولت در اجرای قانون 
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا و با هدف تحق��ق عدالت، 
کاهش فقر مطلق و توس��عه بهداشت و سالمت مردم 
و همچنی��ن معطوف کردن پرداخ��ت یارانه نقدی به 
خانواره��ای نیازمند، این اجازه را دارد که در س��ال 
آینده از محل منابع س��ازمان هدفمندکردن یارانه ها 
تا مبلغ ۳7 هزار میلی��ارد تومان هزینه کند. این در 
حالی اس��ت که این رقم در قانون بودجه س��ال 96 
ح��دود 48 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده بود. به 
این ترتیب، بنا به الیحه بودجه س��ال 97، این بخش 
با کاهش حدود11 هزار میلیارد تومانی مواجه ش��ده 

اس��ت.  اما در حوزه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی 
خانوارها، پیش بینی ش��ده است که 2۳ هزار میلیارد 
توم��ان ب��رای پرداخ��ت یاران��ه نق��دی و غیرنقدی 
خانوارها منظور ش��ود، اما ای��ن رقم در قانون بودجه 
س��ال گذش��ته ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان بود. 
به عب��ارت دیگر، 1۰ ه��زار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان 
مبل��غ اختصاص یارانه برای پرداخ��ت یارانه نقدی و 
غیرنق��دی خانوارها کاهش یافته اس��ت.  با توجه به 
این اعداد و ارقام، می ت��وان گفت حدود 2۳ میلیون 
نفر از تعداد یارانه بگیران کم خواهد شد؛ یعنی حدود 
یک سوم یارانه بگیران از دریافت یارانه حذف خواهند 
شد. از سوی دیگر، از درآمد ۳7 هزار میلیارد تومانی، 
تا 7 هزار میلی��ارد تومان برای کاهش فقر مطلق در 
خانواده ه��ای ه��دف از طریق افزای��ش پرداخت به 
خانوارهای��ی ک��ه درآمد آنها کمت��ر از خط حمایتی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی 
اس��ت، تعلق می گی��رد. این مورد برای س��ال جاری 
 نیز در قانون بودجه گنجانده ش��ده بود که به حدود

 4 هزار میلیارد تومان می رسید، در نتیجه برای این 
خانوارها نیز افزایش ۳ ه��زار میلیاردی منابع وجود 

دارد. 
 همچنی��ن از مناب��ع ۳7 ه��زار میلی��اردی حدود
 ۳ ه��زار و 7۰۰ میلیارد توم��ان برای صرف در ماده 
46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی 
از مقررات مالی دولت اختصاص دارد. بر این اساس، 
ای��ن رقم ب��رای کاهش س��هم هزینه های س��المت 
مردم، ایجاد دسترس��ی عادالنه به خدمات بهداشتی 
و درمان��ی، کمک به تامی��ن هزینه های تحمل ناپذیر 
درمان، پوش��ش دارو و درم��ان بیماری های خاص و 
صعب العالج تعلق می گیرد. در مورد مابقی هزینه کرد 
مناب��ع کل حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
یاران��ه نان و خری��د تضمینی گن��دم اختصاص پیدا 

کرده است. 
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فرصت امروز: »مسعود کرباسیان« روز 
یکش��نبه در افتتاحیه چهارمین کنفرانس 
فنی س��االنه مجم��ع مقام ه��ای مالیاتی 
کش��ورهای اس��امی در ته��ران اظه��ار 
داش��ت: درآمدهای مالیاتی کشور پارسال 
25درص��د افزای��ش یافت که ت��داوم این 
افزای��ش نیازمند اس��تفاده از فناوری های 
روز و نیز بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور 
اس��ت. وی افزود: کشورهای جهان اسام 
می توانند به قطب اقتصادی جهان تبدیل 
شوند به ش��رط اینکه برخی اصاحات از 
قبیل ایج��اد نظام مالیات��ی کارآمد را در 
دس��تور کار قرار دهند. وزیر اقتصاد ادامه 
داد: برای ما این یک اصل اس��ت که هیچ 
حرک��ت ب��دون برنام��ه و غیرهدفمندی 
نمی تواند به سرانجامی مطلوب برسد، اما 
بای��د دقت کرد که اصاحات در نظام های 
اقتصادی و به خصوص مالیاتی باید با نگاه 
بر چن��د هدف مش��خص ص��ورت گیرد.  
کرباسیان اظهار داش��ت: ضرورت اقتصاد 
پرتحرک و رو به توس��عه این اس��ت که با 
نظام مالی ش��فاف و عادالنه همراه باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: امروز اقتصاد ایران 
در تاش است تا مفهوم  »اقتصاد امن« را 
ب��ا رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم،  باثبات،  
مردم محور و توسعه خواه پیاده سازی کند 
که در چنی��ن نگاهی به همخوان س��ازی 
واقعیت ه��ای  و  مالیات��ی  س��اختارهای 
اقتصادی نیاز اس��ت. وی با تأکید بر اینکه 
نظام مالیاتی باید در خدمت توس��عه ملی 
قرار گیرد، افزود: در ایران هم نظام مالیاتی 
ت��اش می کند تا ن��ه در مقابل بنگاه های 
اقتصادی که در کنار آنها بایس��تد؛ به این 
ترتیب فعال اقتصادی با احس��اس امنیت 
به فعالی��ت خود ادامه می ده��د زیرا این 
پیام از سوی دس��تگاه مالیاتی برای فعال 
بخش خصوصی ارس��ال شده که این نظام 
منصفان��ه،  حرمتمدار، عاری از فس��اد و 
عاقانه با مودی��ان و به خصوص صاحبان 

کسب و کار مواجه می شود.  

نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه 
نیست

کرباس��یان ب��ا ی��ادآوری اینک��ه نظام 
مالیات��ی مدرن ترمز توس��عه نیس��ت و 
حتی بس��تر رقابت برابر را مهیا می سازد، 
گفت: نظ��ام مالیاتی با این تعریف ضمن 
اقتص��اد  فع��ال  بخش ه��ای  شناس��ایی 

زیرزمینی ک��ه از پرداخ��ت مالیات فرار 
می کنن��د و در نهایت قیمت تمام ش��ده 
خود را کاهش می دهند،  اجازه نمی دهد 
رقاب��ت ناعادالنه در اقتصاد ش��کل گیرد.  
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی گفت:  
نظ��ام مالیاتی ایران تاش می کند همراه 
کارآفرینان باشد و از مهم ترین فاکتورهای 
این نگاه انتقادپذیری،  مش��اوره پذیری و 
روزآمدن کردن روش ه��ا و مکانیزم های 
مالیات س��تانی اس��ت.  همچنین تعیین 
مس��یر ب��رای اقتصاد ایران ک��ه به تازگی 
از بن��د تحریم های یکطرفه رها ش��ده با 
عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی با تأکید 
بر چه��ار رک��ن »درون زا«، »برون نگر«، 
»عدالت مح��ور« و »دانش بنی��ان« بودن 
اقتصاد دارد،  صورت می گیرد.  کرباسیان 
تأکید ک��رد:  نظام اقتصادی ایران به این 
باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی 
ضم��ن اینکه منج��ر به تضعی��ف رابطه 
میان دولت و ملت می ش��ود،  به ش��دت 
آسیب پذیر و متکی به مولفه های بیرونی 

مانند نوسان درآمدها تحت تأثیر کاهش 
قیمت نفت است که همین مورد منجر به 
ثبات زدایی از اقتصاد می ش��ود. وی ادامه 
داد: به همین دلیل نظام اقتصادی ایران 
اس��اس کار خود را بر مح��ور درآمدهای 
باثبات مالیاتی قرار داده است.  وی ادامه 
داد: اقتصاد ایران به دلیل پتانس��یل های 
خود مانند مواهب خدادادی مانند معادن 
غنی و متن��وع و نیروی کار تحصیلکرده،  
ج��وان و ارزان ب��ه ش��دت م��ورد توجه 
گرفته  ق��رار  بین المللی  س��رمایه گذاران 
اس��ت.  وزیر اقتصاد اظهار داشت:  همین 
امر ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران 
ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصاحی 
در س��اختارهایی مانند نظ��ام مالیاتی با 
اه��داف راهب��ردی افزای��ش درآمدهای 
مالیات��ی، بهبود مملوس در نظام مالیاتی 
از طری��ق افزای��ش س��رعت، س��هولت و 
ش��فافیت مالیاتی،  تسهیل در امر وصول 
مالیات و افزایش رضایت مودیان مالیاتی 
بزن��د. وی اف��زود:  البته مس��ئله مهم و 

اساس��ی این اس��ت که اج��رای صحیح 
سیاس��ت های مالیات��ی مس��تلزم وجود 
دس��تگاه مالیات س��تانی مقتدر،  کارآمد، 
چاب��ک، مجه��ز ب��ه فناوری ه��ای روز و 
س��ازگار با گس��ترش روزافزون مبادالت 
فرام��رزی و مفه��وم اقتص��اد دیجیتالی 
است.  نظام مالیاتی ایران با توجه به این 
مقدمات دو رویکرد اساسی را پیش روی 

خود قرار داده است.  

الیحه دائمی شدن قانون مالیات بر 
ارزش افزوده

کرباس��یان با تأکی��د ب��ر بازنگری در 
فرهنگ مالیات س��تانی در کش��ور اظهار 
داشت:  نظام مالیاتی ایران با به کارگیری 
روش های م��درن و منطقی تاش کرده 
سیس��تم بوروکراتیک و نیروی انس��انی 
خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد 
همخوان و مدرن سازی کند.  وی اصاح 
قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم، بازنگری 
و اصاح قان��ون فعلی مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده در قال��ب الیح��ه دائمی ش��دن 
قان��ون مالی��ات بر ارزش اف��زوده تهیه و 
ارائ��ه الیحه نحوه اس��تفاده،  نگهداری و 
نظ��ارت بر صندوق ه��ای مکانیزه فروش 
ب��ه عن��وان اصلی ترین اقدام ه��ای دولت 
در حوزه سیاس��ت های مالیاتی برشمرد. 
وزیر اقتص��اد،  پیاده س��ازی طرح جامع 
مالیات��ی را از جمل��ه اقدام ه��ای دول��ت 
برای اصاح س��اختاری در عرصه مالیات 
دانس��ت و اظهار داش��ت:  در این زمینه 
ایجاد و توسعه پایگاه اطاعات اقتصادی 
مودی��ان و کاه��ش ب��ار مالیات��ی بخش 
تولید در دس��تور کار است. وزیر اقتصاد 
اف��زود:  در ح��وزه خدم��ات مالیاتی نیز 
می توان به س��اماندهی مجوزها و تسهیل 
محیط کس��ب و کار،  اصاحات اجرایی 
نظ��ام مالیات ب��ر ارزش اف��زوده به ویژه 
در خص��وص اس��ترداد اعتب��ار مالیات��ی 
صادرکنن��دگان و گس��ترش الکترونیکی 
کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور 
مودیان اشاره کرد.  وی خاطرنشان کرد: 
نباید از نظر دور داش��ت که دستیابی به 
اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای 
پای��دار مانند مالی��ات از طریق یک نظام 
مالیاتی پیش��رو و توس��عه یافته به دست 
می آید که حامی تولید،  س��رمایه گذاری 

و ایجاد اشتغال باشد.  

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد 25 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور مطرح کرد

نظام مالیاتی کارآمد، پیش شرط تبدیل شدن به قطب اقتصاد جهان
حمل و نقل ریلی

انرژی

ریل گذاری راه آهن همدان - تهران 
تا پایان آذرماه تکمیل می شود

اس��تاندار همدان گفت که در دی��دار با معاونان 
وزیر راه و شهرس��ازی توافق ش��د ریل گذاری خط 
آه��ن همدان - تهران تا پای��ان آذرماه تکمیل و از 
اوایل دی ماه امس��ال بهره برداری شود. محمدناصر 
نیکبخت روز یکش��نبه در نشست بررسی مشکات 
و موانع اجرای طرح کاداس��تر )حدنگاری( و اتخاذ 
راهکاره��ای مناس��ب،  اف��زود:  11 کیلومت��ر از 
 مس��یر ریل گذاری راه آهن هم��دان باقی  مانده که 
س��ه کیلومتر آن درون ش��هری اس��ت و به  منظور 
کاه��ش مش��کات تمل��ک اراض��ی، ای��ن مس��یر 
زیرزمینی ریل گذاری می ش��ود.  استاندار همدان با 
بیان اینک��ه برای اجرای این ط��رح 2هزار میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی می ش��ود، افزود:  ریل گذاری 
مسیر همدان - تهران تا اواخر آذر به پایان می رسد 
و م��ردم هم��دان می توانند برای س��فر به پایتخت 
از قط��ار اس��تفاده کنند.  راه آهن هم��دان - تهران 
به طول 267 کیلومتر اس��ت که در مس��یر خود از 
ش��هرهای ته��ران،  رباط کریم،  س��اوه،  فامنین و 
هم��دان عبور می کند. به گزارش ایرنا،  احداث این 
خط ریلی که پس از س��ال ها وقفه در دولت تدبیر 
و امی��د بار دیگر جان گرفت و دنبال ش��د،  دارای 
35 پ��ل به طول یک ه��زار و 640 متر و به صورت 
یک خطه با س��رعت 160 کیلومتر در ساعت برای 
مس��افربری و 120 کیلومتر در ساعت برای قطاری 
طراحی ش��ده اس��ت و با بهره ب��رداری از آن زمان 
حدود چهار س��اعته س��فر از پایتخت به همدان از 

طریق اتوبوس،  به 2 ساعت کاهش می یابد. 

عالقه مندی سریالنکا به واردات 
فرآورده های نفتی از ایران

سفیر سریانکا در ایران با اشاره به تمایل کشورش 
به توس��عه همکاری ه��ای تجاری با ای��ران گفت: ما 
عاقه من��د ب��ه واردات فرآورده ه��ای نفت��ی از ایران 
هستیم. سفیر سیرالنکا در ایران گفت:  فرآورده های 
نفتی و مصالح ساختمانی ایران مدنظر ما است چراکه 
فرصت ه��ای فراوانی برای صادرات این محصوالت به 
سریانکا وجود دارد. س��فیر سریانکا در ایران ادامه 
داد: ای��ران یک��ی از بزرگ ترین خری��داران چای از 
س��ریانکا اس��ت البته اخیراً این ص��ادرات با کاهش 
روبه رو ش��ده اس��ت و یک��ی از دالیل آن مش��کات 
حمل و نقل دریایی اس��ت که در حال حاضر در حال 
تاش برای رفع این مشکل هستیم.  سفیر سریانکا 
در ای��ران ادامه داد: مح��ور دیگر همکاری ما با ایران 

می تواند گردشگری و توریسم باشد.  

اقتصاد کالن

سرمایه گذاری کره جنوبی در شمال 
ایران

کره جنوبی از جمله کش��ورهایی است که پس از لغو 
تحریم های بین المللی علیه تهران، گام هایی جدی برای 
ورود به بازار ایران برداش��ته اس��ت. به گزارش ایسنا به 
نقل از خبرگزاری ترند، کره جنوبی در هفت ماه ابتدایی 
امسال چهارمین شریک تجاری ایران در حوزه غیرنفتی 
بوده اس��ت و حجم تجارت دو کش��ور طی این مدت با 
احتساب میعانات گازی،  42۸۸ میلیارد دالر بوده است. 
همچنین شرکت های کره ای قراردادهای متعددی را با 
همتایان ایرانی خود برای س��رمایه گذاری های مشترک 
در حوزه ان��رژی، تولید خودرو، راه آهن، کشتی س��ازی 
و دریای��ی امض��ا کرده اند. جدیدترین ق��راردادی که از 
سوی یک ش��رکت کره ای برای سرمایه گذاری در ایران 
امضا ش��ده، در بندر نوش��هر بوده اس��ت. بن��ا بر اعام 
وزارت مس��کن، راه و شهرس��ازی ایران، شرکت کره ای 
JJ Consulting Ltd یادداش��ت تفاهمی با س��ازمان 
بنادر و دریانوردی اس��تان مازندران برای سرمایه گذاری 
500 میلیون دالری برای توسعه بندر  نوشهر امضا کرده 
است. بنا بر این تفاهمنامه که توسط »جو یئون پارک« 
مدیرعامل شرکت JJ Consulting Ltd و محمدتقی 
انزان پور، رئیس س��ازمان بنادر و دریان��وردی مازندران 
به امضا رس��ید،  ش��رکت کره ای برای س��رمایه گذاری 
روی طرح توس��عه زمینی بندر نوشهر به منظور انجام 
فعالیت های دریایی و بن��دری بر مبنای طرح هایی که 
از سوی س��ازمان بنادر و دریانوردی و مطابق با قوانین 
جمهوری اس��امی ایران تأیید ش��ده، ابراز تمایل کرده 
است. این شرکت کره ای طی یک ماه آینده،  درخواست 
اخذ مجوز را به س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتص��ادی و فنی ایران ارائه خواهد کرد.  ش��رکت های 
ایرانی پیش تر نیز با ش��رکت های کره ای برای همکاری 
در بخش دریایی و کشتی س��ازی،  موافقت نامه هایی را 
امضا کرده بودند. کشتیرانی ایران و غول صنعتی کره ای 
هیوندای دسامبر سال گذشته، قرارداد خرید 10 کشتی 
به ارزش 650میلیون یورو را نهایی کردند که نخستین 
قرارداد خرید کشتی توسط ایران پس از لغو تحریم های 
بین المللی علیه ایران در ژانویه 2016 به شمار می رفت. 
این کش��تی ها که ش��امل کانتینر و نفتکش هس��تند، 
از س��ال 201۸ به ش��رکت کش��تیرانی ای��ران تحویل 
 داده خواهند ش��د.  کم��ی پس از آن نیز در دس��امبر 
س��ال 2016،  س��ازمان گسترش و نوس��ازی ایران که 
یکی از بزرگ ترین سازمان های مشارکت کننده در روند 
توسعه و صنعتی سازی کشور است، سندی را با شرکت 
کشتی س��ازی و مهندس��ی دریایی دوو  )DSME( به 
منظور همکاری در صنعت کشتی سازی ایران و تعمیرات 
اساسی کشتی های متوسط و بزرگ  امضا کردند.  طبق 
آمارهای س��ازمان بنادر و دریانوردی ایران، امس��ال در 
مجموع 101 میلیون تن کاالی مختلف، در بنادر ایران 
بارگیری یا تخلیه شده اند که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته،  یک درصد افزایش نشان می دهد.  



مهم ترین خبر روز یکش��نبه، 
تقدی��م الیحه بودجه از س��وی 
رئیس جمهور به مجلس شورای 
اس��امی بود و حس��ن روحانی 
الیح��ه بودجه س��ال آینده را با 
س��قف ۱۱۹۴تریلیون تومان به 

مجلس تقدیم کرد. 
در الیحه بودجه س��ال آینده 
مجموع مناب��ع و مصارف دولت 
نس��بت ب��ه رق��م ۱۰۸۴ه��زار 
الیح��ه  در  تومان��ی  میلی��ارد 
س��ال ۹6 نش��ان می ده��د که 
س��قف منابع و مص��ارف دولت 
ح��دود ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
افزایش داش��ته است. همچنین 
بودج��ه عمومی دولت در الیحه 
بودج��ه س��ال آین��ده ح��دود 
۴۲۹هزار میلیارد تومان اس��ت 
که در مقایس��ه با رقم ۳۷۱هزار 
میلیاردی الیحه امس��ال حدود 
6۰هزار میلی��ارد تومان افزایش 
دارد. ام��ا ن��کات مثبت و منفی 
الیحه بودجه س��ال آینده برای 
اقش��ار و اصناف مختلف چگونه 

است؟ 

 عوارض خروج از کشور
 ۲۲۰ هزار تومان شد

ب��ه گ��زارش ایس��نا، الیح��ه 
س��ال   پیش��نهادی  بودج��ه 
آین��ده دربرگیرن��ده خبری بد 
ب��رای ایرانیان��ی اس��ت ک��ه به 
مس��افرت های خارج از کش��ور 
عاق��ه دارن��د. در الیحه بودجه 
۱۳۹۷ عوارض خروج از کش��ور 
ب��رای هر نفر ۲۲۰ه��زار تومان 
تعیی��ن ش��ده ک��ه نس��بت به 
۷۵ه��زار توم��ان س��ال قبل تا 
۱۴۵هزار تومان رش��د داش��ته 

است. 

طبق این الیحه روند دریافت 
ع��وارض خروج از کش��ور برای 
سال  آینده متفاوت خواهد بود، 
به گونه ای که برای س��فر اول از 
هر نفر ۲۲۰هزار تومان دریافت 
می ش��ود، اما در س��فر دوم این 
عوارض۵۰درص��د افزایش یافته 
و به ۳۳۰هزار تومان می رس��د 
و  س��وم  س��فر  در  همچنی��ن 
تا ۱۰۰درصد  بعدی  س��فرهای 

افزایش خواهد داشت. 
این در حالی اس��ت که سال 
گذشته در الیحه بودجه عوارض 
خروج مس��افر از مرزهای کشور 
در دو بخش بود. عوارض خروج 
هوای��ی که برای هر نفر ۷۵هزار 
تومان و خروج زمینی و دریایی 
که ب��رای هر نفر ۲۵هزار تومان 
تعیی��ن ش��ده ب��ود، همچنین 
برای اف��رادی که به منظور حج 
تمتع، عمره و عتبات عالیات از 
کش��ور خارج می شدند، عوارض 
۵۰درص��د تعیین ش��ده بود اما 
در الیحه بودجه ۱۳۹۷ عوارض 

خ��روج زائری��ن ح��ج تمت��ع و 
عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان 

تعیین شده است. 

درآمد ۸۵ هزار میلیاردی 
بانک ها

این اس��ت  بر  پیش بینی ها 
که بانک ها سال آینده حدود 
۸۵هزار میلیارد تومان منابع 
کسب کنند. در الیحه بودجه 
بخ��ش  در  و  آین��ده  س��ال 
بودجه ش��رکت ها، بانک ها و 
موسس��ات انتفاعی وابسته به 
دولت منابع و مصارف بانک ها 
به گونه ای پیش بینی شده که 
درآمدهای  مناب��ع  بخش  در 
آنها تا حدود ۸۴هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان می رس��د. این 
درآمده��ا ب��ه اضاف��ه س��ایر 
دریافتی ه��ا ک��ه نزدی��ک به 
۳۱۵میلی��ارد توم��ان اس��ت 
در مجم��وع تا م��رز ۸۵هزار 
میلیارد تومان منابع در سال 

آینده را تأمین خواهد کرد. 

در بخش مصارف نیز بانک ها 
ح��دود ۸۲هزار میلی��ارد تومان 
هزین��ه دارن��د که ب��ه آن باید 
6۲۴میلی��ارد توم��ان مالیات و 
پرداخ��ت ۱۲۴۸ میلیارد تومان 
به عنوان ۵۰درصد س��ود ویژه 
را بای��د اضافه ک��رد. همچنین 
پیش بین��ی ش��ده بانک ه��ا در 
س��ال آینده ح��دود ۱۲میلیارد 
توم��ان س��ود س��هام پرداخت 
مص��ارف  مجم��وع  در  کنن��د. 
بانکی در س��ال بعد به ۸۵هزار 
و ۵۸۵میلیارد تومان می رس��د 
که با کسر ذخیره استهاک در 
هزینه های جاری که نزدیک به 
۷۰۰میلیارد تومان اس��ت منابع 
و مصارف آنها در رقم ۸۴هزار و 
۸۷6 میلیارد تومان تراز خواهد 

شد. 

خبر خوب برای مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی

الیحه بودجه سال آینده، خبر 
خوبی ب��رای مددجویان کمیته 

ام��داد و بهزیس��تی دارد و قرار 
ش��ده از مح��ل منابع س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها که از اصاح 
قیمت حامل ه��ای انرژی  به آن 
اختصاص پیدا می کند تا ۷هزار 
میلیارد تومان برای کاهش فقر 
مطل��ق در خانواده ه��ای هدف 
از طری��ق افزای��ش پرداخت به 
خانوارهایی که درآمد آنها کمتر 
از خ��ط حمایت��ی کمیته امداد 
امام خمین��ی )ره( و س��ازمان 

بهزیستی است تعلق گیرد. 

مالیات ها افزایش می یابد؟ 
بودج��ه ۱۳۹۷  الیح��ه  ام��ا 
خبر دیگری ه��م دارد که برای 
بس��یاری از اصناف و مش��اغل 
مه��م اس��ت و آن، پیش بین��ی 
افزای��ش درآمده��ای مالیات��ی 
دولت در س��ال آینده است. در 
ای��ن رابطه دول��ت در نظر دارد 
در سال آینده ۱۲۸هزار میلیارد 
توم��ان درآمد مالیاتی داش��ته 
باشد که نسبت به هدف گذاری 
س��ال ج��اری ح��دود ۱۲هزار 
میلی��ارد تومان افزایش داش��ته 

است. 
الیح��ه  بررس��ی  همچنی��ن 
بودج��ه ۱۳۹۷ ح��اوی خبری 
طرح های  پیمان��کاران  برای  بد 
عمران��ی اس��ت و آن کاه��ش 
بودجه های  میلی��اردی  ۱۰هزار 
عمرانی در س��ال آینده اس��ت. 
پیش بین��ی 6۰ ه��زار میلی��ارد 
تومانی برای بودجه های عمرانی 
در سال آینده گرچه این رقم را 
به واقعیت نزدیک کرده اس��ت، 
اما نس��بت به رقم مصوب سال 
جاری تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 

کاهش دارد. 

نگاهی به الیحه بودجه سال آینده

بودجه   97     : 1200 تریلیون تومان بیزینس اینسایدر گزارش داد
کم بدهی ترین کشورهای جهان 

کدامند؟ 
کش��ورهای زی��ادی در سرتاس��ر جه��ان ب��ا بدهی و 
کس��ری های رو به رشد دس��ت و پنجه نرم می کنند، اما 
کشورهایی هم هستند که پیوسته تعهدات  مالی شان را 

پایین نگه داشته اند. 
به گزارش ایس��نا، گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع 
جهانی اقتصاد به بررس��ی س��امت و ریسک های مالی 
کش��ورهای سرتاس��ر جهان پرداخته اس��ت. بسیاری از 
کش��ورها به مدد منابع طبیعی عظیمی ک��ه در اختیار 
دارن��د، س��طح بدهی دولت��ی اندکی را حف��ظ کرده اند 
درحالی که س��ایرین اصاحات ب��ازار آزاد را دنبال کردند 
که دیسیپلین مالی را یک سیاست محوری ساخته است. 
پایگاه خبری بیزینس اینسایدر در گزارشی به بررسی 
کشورهایی پرداخته که پایین ترین سطح بدهی دولتی را 

دارند. این کشورها عبارتند از: 
۱-هنگ کنگ: ۰.۱ درصد 

اقتصاد بازار محور هنگ کنگ با بخش بانکداری مالی 
پررونق و همچنین کنترل های مالی سامان یافته، ذخایر 
ارزی خارجی بزرگ و بدهی دولتی صفر ش��ناخته شده 
اس��ت. سرانه تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در سطح 
جهان��ی در رتبه شش��م قرار دارد که اندک��ی پایین تر از 

برونئی است. 
۲- برونئی: ۳.۱ درصد 

رشد اقتصادی به دنبال استقال برونئی از انگلیس در 
س��ال ۱۹۸۴ حاصل شد. این کش��ور با صادرات نفت و 
گاز به طور کامل پشتیبانی شده و تولید ناخالص داخلی 
عمومی باالیی دارد و رفاه دولتی نیز س��خاوتمندانه بوده 
و همه خدمات پزش��کی را فراهم کرده و برای خوراک و 

مسکن یارانه می دهد. 
۳- استونی: ۹.۵ درصد 

پس از اینکه اس��تونی در س��ال ۱۹۱۸ پس از جنگ 
جهانی اول از روسیه استقال یافت، اصاحات بازار آزاد را 
دنبال کرد که این کشور را به یکی از بزرگ ترین اقتصادها 
در اروپای شرقی تبدیل کرد. اقتصاد این کشور با بودجه 
متوازن، مالیات بر درآمد ثابت، سیاست های تجارت آزاد، 
ارز قابل تبدیل که به یورو قیمت گذاری شده و همچنین 

بدهی دولتی صفر شناخته می شود. 
۴- عربستان سعودی: ۱۲.۴ درصد 

اگرچه س��طح بدهی کش��ور نفتخیز عربستان از نظر 
اس��تانداردهای جهانی اندک اس��ت، اما بدهی ملی این 
کش��ور طی دو سال گذشته که قیمت های نفت در سال 
۲۰۱۵ و ۲۰۱6 کاهش یافت، افزایش پیدا کرده اس��ت. 
بدهی دولتی عربستان در سال ۲۰۱6 به ۳۱6.۵ میلیارد 
ریال )6۷ میلیارد پوند( صعود کرد که 6۱۹ درصد نسبت 

به سال ۲۰۱۴ افزایش داشت. 
۵- بوتسوانا: ۱۳.۹ درصد

کش��ور آفریقای جنوبی بوتسوانا یک داستان موفقیت 
مدرن اس��ت. نرخ رش��د اقتصادی این کش��ور بین سال 
۱۹66 تا ۱۹۹۹ به ۹ درصد بالغ ش��د که باالترین میزان 
در جهان بود. بوتسوانا رکود جهانی در فاصله سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۰۹ را به چالش کشید و سطح بدهی دولتی بسیار 

اندکی را حفظ کرد. 
۶- روسیه: ۱۷ درصد

روس��یه به دلیل ظرفیت عظی��م تولید و ذخایر بزرگ 
نفت و گاز، یکی از پایین ترین نس��بت های سطح بدهی 
به تولید ناخالص داخلی در جه��ان را دارد. ارزش منابع 
طبیعی این کش��ور ۵6 تریلیون پوند )۷۵ تریلیون دالر( 
برآورد ش��ده که طبق اعام وزارت ان��رژی آمریکا بیش 
از ۳۰ درص��د از کل منابع طبیعی در جهان را تش��کیل 

می دهد. 
۷- کویت: ۱۸.۶ درصد 

کویت یک کش��ور عربی نفتخیز اس��ت که اقتصادش 
همچنان در حال بهبود از رکود ناشی از کاهش قیمت های 
نفت در س��ال ۲۰۱۵ است. این کشور برای تأمین مالی 
کسری خود، به رغم صندوق سرمایه گذاری دولتی بزرگی 
که دارد به استقراض متکی بوده است. طبق گزارش عرب 
تایمز، کویت از آوریل سال ۲۰۱6 اوراق قرضه داخلی به 
ارزش ۸.۹ میلی��ارد پوند و اوراق قرضه خارجی به ارزش 

۵.۹ میلیارد پوند منتشر کرده است. 
۸- نیجریه: ۱۸.۶ درصد 

سطح بدهی دولتی به عنوان بخشی از تولید ناخالص 
داخلی در پنج سال گذشته به طور پیوسته رشد کرده اما 
پایین س��قف ۴۰ درصدی مانده که دولت فدرال نیجریه 

برای اقتصاد تعیین کرده است. 
۹- امارات متحده عربی: ۱۹.۳ درصد 

ای��ن کش��ور ی��ک صن��دوق س��رمایه گذاری دولتی 
عظی��م دارد که پول های حاصل از م��ازاد درآمد نفتی را 
س��رمایه گذاری می کند و ارزش آن بیش از ۱.۳تریلیون 

دالر برآورد شده است. 
۱۰- الجزایر: ۲۰.۴ درصد 

دولت الجزایر پیوسته از متوسل شدن به سطح باالی 
بدهی خارجی برای فاینانس اقتصاد خود امتناع ورزیده و 
در عوض به ذخایر نفت متکی بوده است. رویترز گزارش 
کرده که اقتصاد این کش��ور ش��مال آفریقا ۴درصد رشد 
خواه��د کرد که باالتر از پیش بینی های اولیه ۲.۲ درصد 
و باالتر از نرخ رشد ۳.۷ درصدی سال جاری خواهد بود. 

۱۱- قزاقستان: ۲۱.۱ درصد 
کش��ور نفتخی��ز قزاقس��تان صندوق س��رمایه دولتی 
»س��امروک کازین��ا« را اداره می کند که متعلق به دولت 
اس��ت و ش��رکت راه آهن ملی، خدمات پستی و شرکت 
نفت و گاز دولتی کازمونای گاز، ش��رکت اورانیوم دولتی 

و گروه های متعدد دیگر را اداره می کند. 
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دریچه

بر اساس الیحه بودجه سال ۹۷
وام ازدواج ۱۰میلیونی ماند

پرداخت تس��هیات ۱۰میلیون تومانی ازدواج در س��ال 
آین��ده نیز تداوم خواهد یافت. ب��ه موجب پیش بینی های 
صورت گرفت��ه در س��ال آینده تس��هیات ازدواج برای هر 
ی��ک از زوجین به مبلغ ۱۰میلیون تومان خواهد بود. دوره 
بازپرداخت این تسهیات چهار سال تعیین شده است. به 
این ترتیب زوج های جوان می توانند مبلغ ۲۰میلیون تومان 
تس��هیات ازدواج را از بانک ه��ا دریافت کنند.   در بند ب 
تبصره ۱6 الیحه بودجه آمده است: بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ای��ران موظف اس��ت کلیه بانک ها و موسس��ات 
اعتباری کش��ور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع 
کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه 
بانک ها در پرداخت تسهیات قرض الحسنه مشارکت کرده 
و تسهیات ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. 
به این ترتیب تس��هیات قرض الحس��نه ب��رای هر یک از 

زوجین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰ میلیون تومان است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۱۷دالر آمریکا

۵.۰۳۵یورو اروپا

۵.۸۱۳پوند انگلیس

۱.۱6۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۷.۴۰۰مثقال طا

۱۲۸.6۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۳6۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۲۱.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۱۱.۰۰۰نیم سکه

۴۰۹.۷۰۰ربع سکه

۲66.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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نماگر ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
دومی��ن روز هفته بازهم به رش��د ناچیز 
خ��ود همانند روز ش��نبه اکتف��ا کرد تا 
همچن��ان در کان��ال 91ه��زار واح��دی 
باقی بماند. ش��اخص کل بورس در پایان 
معامالت روز یکش��نبه 18 آذرماه 96 با 
افزای��ش 38 واحدی معادل 0.04 درصد 
ب��ه رقم 91 ه��زار و 198 واحد رس��ید. 
در معام��الت روز یکش��نبه بازار س��هام، 
نماد پاالیش نفت اصفه��ان با 90 واحد، 
نم��اد پاالیش نف��ت تهران ب��ا 29واحد، 
نم��اد داده گس��ترعصرنوین-های وب با 
 26واح��د، نم��اد پاالیش نف��ت تبریز با 
مبی��ن  پتروش��یمی  نم��اد  واح��د،   13
ب��ا 12واح��د، نم��اد البراتوارداروس��ازی  
نم��اد  11واح��د،  ب��ا  دکترعبی��دی  
پتروشیمی ش��یراز، نماد س��رمایه گذاری 
خوارزمی و نماد نفت س��پاهان با 9واحد 
و همچنین نماد پاالیش نفت بندرعباس 
ب��ا افزایش قیمت بیش��ترین تأثیر مثبت 
را در رش��د ش��اخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نماد صنایع پتروش��یمی خلیج 
ف��ارس با 46واح��د، نماد توس��عه معادن 
 و فل��زات ب��ا 20واح��د، نم��اد معدنی و 
صنعت��ی گل گه��ر ب��ا 19واح��د، نماد 
گروه مپن��ا با 14واحد، نم��اد آلومینیوم 
 ای��ران و نم��اد ف��والد مبارک��ه اصفهان 
با 11واح��د، نم��اد ایران  خ��ودرو، نماد 
مخابرات  نماد  معدنی وصنعتی چادرمل��و، 
ای��ران و همچنی��ن نماد گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید ب��ا 9 واحد کاهش 

بیش��ترین تأثیر منفی را در جلوگیری از 
رشد بیشتر نماگر بورس تهران داشتند. 

نگاه مثبت سهامداران گروه پاالیشی 
به الیحه بودجه 97

ب��ازار س��هام در حال��ی با اف��ت حجم 
نماده��ای  اغل��ب  در  س��هام  معام��الت 
معامالت��ی و معامالتی متعادل مواجه بود 
که گ��روه خودرویی ها با غلب��ه عرضه بر 
تقاضای س��هام از سوی معامله گران اغلب 
حقیقی، در دامنه نوس��ان منفی قیمت ها 
نوس��ان ک��رد. در گ��روه پاالیش��ی ها اما 
انتظ��ار برای تعدیل س��ود از محل قیمت 
فرآورده ه��ای نفت��ی و درعین حال تعیین 
قیم��ت ارز دولتی در الیح��ه بودجه 97، 
باعث ش��د تا این گروه همس��و با حمایت 
صندوق های توس��عه و تثبیت بازار، شاهد 
اقبال معامله گران حقیقی و ش��کل گیری 
ص��ف خرید ناپایدار در این گروه باش��ند. 
بدی��ن ترتی��ب روز یکش��نبه در گ��روه 
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای 
فعاالن بازار ش��اهد رش��د یکدست قیمت 
س��هم ها ه��م در قیمت پایان��ی و هم در 
قیم��ت آخرین معامله بودند. در این گروه 
برخی از س��هم ها همچ��ون پاالیش نفت 
اصفهان که بیشترین تأثیر افزاینده را روی 
دماس��نج بازار سهام داشت، با صف خرید 
مواجه شد. در این نماد 80درصد عرضه ها 
مرب��وط به س��هامداران حقوقی و بیش از 
63درص��د از خریده��ا توس��ط حقیقی ها 
ص��ورت گرف��ت. در گ��روه فرآورده های 
نفتی 7۵میلیون س��هم به ارزش بیش از 
36میلیارد تومان دس��ت به دس��ت شد. 
در گروه خودرو نیز 1۵4میلیون س��هم به 

ارزش بیش از 19میلیارد تومان مورد داد 
و ستد قرار گرفت، اما مخالف روز گذشته 
بیش��تر س��هم ها در این گروه روند رو به 
کاهش در قیم��ت پایانی را تجربه کردند. 
در گروه فلزات اساس��ی نی��ز 48میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 11میلیارد تومان 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. در این گروه 
نیز بیش��تر سهم ها با ریزش قیمتی همراه 

بودند. 

رشد 2.6 واحدی شاخص کل 
فرابورس

معامالت فرابورس ایران روز یکش��نبه 
در حال��ی پای��ان یافت که ش��اخص کل 
ب��ه سبزپوش��ی خ��ود ادام��ه داد و در 
مقاب��ل کاه��ش حجم معام��الت، ارزش 
دادوس��تدها افزای��ش یاف��ت. در جریان 
بازار روز یکشنبه 19 آذرماه معامله گران 
ش��اهد جابه جایی 188میلی��ون ورقه به 
ارزش یک ه��زار و 977میلی��ارد ری��ال 
بودند ک��ه این میزان معامل��ه از افزایش 
ح��دود ۵0درص��دی ارزش معامالت در 
مقابل افت 36درصدی حجم دادوستدها 
حکای��ت داش��ت. س��هامداران همچنین 
معام��الت را در مجم��وع دو ب��ازار اول و 
دوم با نقل و انتق��ال بیش از 96میلیون 
س��هم به ارزش 308میلیارد ریال خاتمه 
دادن��د. رصد معامالت در مجموع این دو 
بازار نش��ان می دهد ب��ه ترتیب نمادهای 
»ذوب« و »زاگ��رس« باالتری��ن حجم و 
ارزش دادوس��تدها را در اختیار گرفتند. 
در ص��در  ذوب آه��ن همچنی��ن  نم��اد 
نمادهای پربازدید فرابورس��ی قرار گرفت 
و ش��اهد جابه جایی 23میلیون س��هم به 

ارزش 18میلی��ارد ریال بود که 94درصد 
از ف��روش و نزدیک به 87درصد از خرید 
این س��هم توس��ط س��هامداران حقیقی 
صورت گرفت. ب��ازار اوراق با درآمد ثابت 
ش��اهد عرضه اس��ناد خزانه جدیدی در 
نم��اد »اخزا602« بود و س��رمایه گذاران 
1.۵ میلی��ون ورق��ه بدهی را ب��ه ارزش 
یک ه��زار و 36۵میلیارد ریال دادوس��تد 
کردن��د. در این بازار »اخ��زا602« برای 
نخستین بار عرضه شد که در جریان آن 
ه��ر ورقه از این اوراق ح��دود 891 هزار 
ریال کشف قیمت شد. اوراق جدیدی که 
عرضه ش��د به تع��داد 19میلیون ورقه با 
سررسید12ش��هریورماه 97 است و نرخ 
ب��ازده س��اده آن با کش��ف قیمت حدود 
12درصد است. به موازات دادوستدهای 
فراب��ورس  بازاره��ای  در  ش��ده   انج��ام 
ش��اخص کل در ادامه سبزپوش��ی خود 
رش��د 2.6 واح��دی را در پایان معامالت 
به ثب��ت رس��اند. نماده��ای »زاگرس«،  
»مارون«،  »ش��اوان« و »شراز« تا سطح 
3 واحد تأثیر مثبت بر این نماگر داشتند. 
در مقابل دو نماد معامالتی از گروه فلزات 
اساسی به نام های »هرمز« و »میدکو« و 
ی��ک نماد از گروه س��رمایه گذاری به نام 
»سرچش��مه« تا س��طح یک واحد تأثیر 
منف��ی ب��ر این نماگ��ر داش��ته و مانع از 
رش��د بیشتر آن شدند. در نهایت در تابلو 
اوراق تسهیالت مس��کن نیز خریداران و 
فروش��ندگان این اوراق اق��دام به مبادله 
7۵ه��زار ورقه تس��ه ب��ه ارزش بیش از 
۵6میلی��ارد ریال کردند و تس��ه آبان ماه 
96 بیش��ترین حجم و ارزش معامالت را 

در این تابلو به خود اختصاص داد. 

حجم معامالت بازار سهام کاهش یافت

پاالیشی ها شاخص کل را مثبت نگه داشتند

افزای��ش قیمت نف��ت و اثر گذاری آن 
ب��ر بازاره��ای جهانی موج��ب تغییر در 
برآورد س��ود و زیان ارائه ش��ده از سوی 
ش��رکت های پتروشیمی و پاالیشی شده 
اس��ت و با تداوم و ثب��ات قیمت جهانی، 
رون��د صع��ودی در این گ��روه از صنایع 
می توان��د ادامه داش��ته باش��د. وزن این 
گ��روه از ش��رکت ها و صنای��ع در بورس 
قابل توجه اس��ت و در تغییرات شاخص 

نیز تأثی��ر بس��زایی دارد. افزایش قیمت 
کامودیتی و م��واد اولیه در دنیا به دلیل 
افزای��ش تقاض��ای جهان��ی و پیش بینی 
رش��د اقتصادی در س��ال 2018 از دیگر 
عوامل اثر گذار بر پیش بینی س��ودآوری 
صنایع و شرکت های فوالدی و کانه های 
فلزی اس��ت. این گروه مانند شرکت های 
پاالیشی و پتروش��یمی اثر گذاری زیادی 
ب��ر ش��اخص ب��ورس دارن��د. از دیگ��ر 
 عوام��ل خارج��ی اثر گ��ذار ب��ر وضعیت 
ش��اخص کل کاهش براب��ری نرخ ارز در 
کش��ور اس��ت. افزایش نرخ ان��واع ارز به 

نوع��ی در محاس��بات ارزش جایگزینی 
ش��رکت ها و صنایع اثر مثب��ت دارد و از 
این جه��ت در زمره عوام��ل خارجی در 
اقتصاد از آن یاد کرده که توس��ط دولت 
و مس��ئولین اقتصادی برنامه ریزی نشده 
بوده اس��ت. س��ه عامل مذکور مهمترین 
عوام��ل افزای��ش ش��اخص کل و رش��د 
بازدهی بازار س��هام اس��ت. ش��اید رشد 
ش��اخص بورس را در مجم��وع نتوان به 
منزل��ه رونق اقتص��ادی برش��مرد، ولی 
تأثیر این عوامل موجب افزایش شاخص 
شده است. یکی از مهم ترین فاکتورهای 

تداوم رشد بازار س��رمایه اجرای صحیح 
نرخ بهره بانکی اس��ت. براساس اطالعات 
موجود در بازار پول بانک ها به روش های 
مختلفی از جمله اس��تفاده از امکانات و 
موقعیت های صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت می توانند مطابق سیاس��ت 
بانک مرک��زی عمل نکنن��د و همچنان 
 ب��ا پرداخ��ت س��ود بی��ش از نرخ ه��ای 
تعیین ش��ده به کار خود ادامه دهند. بر 
همین اس��اس بهتر اس��ت نظام نظارتی 
بانک مرکزی و میزان کارایی آن در برابر 

بانک ها بازبینی شود. 

بان��ک مرک��زی تنها مرجعی اس��ت که 
می تواند زمینه ایجاد بازار مش��تقه ارز در 
کش��ور را فراهم کند که تحق��ق این امر 
منجر به کنترل نوس��انات ارزی می شود. 
اهمیت راه اندازی بازار مشتقه ارزی در این 
است که تجار می توانند ارز مورد نیاز خود 
را در بازار مشتقه ارزی از قبل خریداری و 
یا ارز به دس��ت آمده از فروش محصوالت 
صادرات��ی خود را در این ب��ازار به صورت 
ش��فاف به متقاضیان عرضه کنند. تمامی 
فرآیند عرضه و تقاضای بازار مشتقه ارزی 
در دس��تان بانک مرکزی است و سازمان 
بورس بسترس��از اجرایی شدن این بازار از 
طریق ابزارهای خود اس��ت، بنابراین باید 
منتظ��ر رویکرد قطعی بان��ک مرکزی در 
این خصوص ماند. راه اندازی بازار مش��تقه 

ارزی همانند بازار مش��تقه س��که خواهد 
بود. هن��گام راه اندازی بازار مش��تقه باید 
ب��ه بازار فیزیکی آن توجه جدی داش��ت، 
چون وقتی از معامله مش��تقه یک دارایی 
فیزیک��ی س��خن به میان می آی��د باید به 
این مهم توجه ک��رد که دارایی مورد نظر 
از کجا تأمین خواهد ش��د. بدون ش��ک با 
راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کاال 
یک تابلوی فرعی ارائه می ش��ود و روندی 
مانند بازار سکه بهار آزادی در پیش گرفته 
می شود. ایجاد یک بازار متشکل، سازمان 
یافته و خود انتظام که بازار مش��تقه ارزی 
زیرمجموع��ه این بازار می تواند باش��د در 
کش��ور ما یک ض��رورت انکارناپذیر دارد. 
به عنوان مثال در بازار س��هام توانس��تیم 
داد و ستد بسیاری از کاالهای کامودیتی 
مث��ل فل��ز، فوالد یا س��که به��ار آزادی و 
معام��الت آتی س��که را رق��م بزنیم یا در 
بورس ان��رژی کاالهایی مث��ل قیر و نفت 

اقدام��ات جدی ش��ده اس��ت. وی با بیان 
اینکه متأس��فانه در عرصه ارزی معامالت 
از طریق یک بازار متشکل صورت نگرفته 
و در برخ��ی نواحی ته��ران ارز به صورت 
س��نتی معامله می ش��ود، بر ل��زوم ایجاد 
بازار مش��تقه ارزی در کشور تأکید کرد و 
گفت: یکی از مهم ترین دالیل عدم ایجاد 
بازار ارز تحقق نیافت��ن اقتصاد مقاومتی 
اس��ت، چراکه اقتصاد ایران تابع ش��رایط 
بین الملل��ی اس��ت. هنوز برخ��ی از افراد 
فعالیت مالی ش��فافی در اقتصاد کش��ور 
ندارند بنابراین با ایج��اد موانعی در برابر 
بازار  تش��کیل  س��اختارهای  راه ان��دازی 
ارزی مقاوم��ت می کنن��د. اقتصادی که 
هنوز ب��ه قیمت های کامودیتی وابس��ته 
اس��ت و دریاف��ت وج��ه دالری ف��روش 
محصوالت خامی که به خارج از کش��ور 
صادر می ش��ود با مش��کل روبه رو است با 
این اوصاف نمی توان از اینکه همواره دالر 

قابل دسترس برای مملکت وجود داشته 
باش��د، س��خن به میان آورد. زمانی که از 
ایجاد و ش��کل گیری یک ب��ازار صحبت 
می شود باید هر دو بخش عرضه و تقاضا 
پررن��گ باش��د، ای��ن در حالی اس��ت که 
هم اکنون به دلیل افزایش تقاضای فصلی 
از س��وی واردکنندگان کاال برای ش��ب 
عی��د بر قیمت دالر افزوده ش��ده که این 
مس��ئله امری طبیعی به شمار می رود و 
سال گذشته هم در همین ایام شاهد این 
رویداد بودیم. خرید ارز برای واردات کاال 
همچنان از طریق سیستم سنتی )پاساژ 
افش��ار- خیابان فردوس��ی- منوچهری( 
در ح��ال انجام اس��ت، ب��ه عبارتی نرخ 
ارز از بازارهای س��نتی در برخی مناطق 
ش��هر کسب می ش��ود و دیگر افراد حتی 
 تمایلی به توجه ب��ه تابلوی صرافی ها در 

کوتاه مدت ندارند. 
منبع: سنا 

اجرای صحیح کاهش نرخ بهره بانکی، عامل تداوم رشد بازار سرمایه

تشکیل بازار مشتقه ارز؛ ضرورت اجتناب ناپذیر

اخبار

ضرورت حذف کلیه سفارشات 
فعال در سامانه معامالت تا 22 آذر

مدیریت عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران، حذف 
تمامی سفارشات مشتریان در سامانه معامالت حداکثر 
تا س��اعت 14:30 روز چهارش��نبه 22 آذر از س��امانه 
معامالت را ضروری اعالم کرد. بورس اوراق بهادار تهران 
دلیل این اقدام را عملیاتی ش��دن نس��خه به روزرسانی 
ش��ده سامانه معامالت از ش��نبه 2۵ آذر 96 ذکر کرده 
اس��ت. این اطالعیه می افزاید: پس از تاریخ فوق امکان 
دسترسی به سفارشات در سامانه وجود نخواهد داشت، 
لذا مقتضی اس��ت اطالع رسانی الزم در این خصوص به 
مشتریان صورت پذیرد و کلیه مسئولیت ناشی از عدم 

رعایت آن بر عهده کارگزاران خواهد بود. 

درج نماد پرداخت الکترونیک 
سامان در بورس تهران

مع��اون ش��رکت بورس ته��ران از درج نام ش��رکت 
پرداخت الکترونیک س��امان کیش با نماد )س��پ( در 
فهرس��ت ش��رکت های پذیرفته ش��ده برای نرخ های 
 بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار تهران خب��ر داد. روح اهلل 
حسینی مقدم ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از درج 
نام، به زودی س��هام این شرکت در بورس اوراق بهادار 
عرضه می شود. وی افزود: این شرکت که در تاریخ سوم 
آب��ان ماه 96 با ش��ماره 11۵41 در بورس اوراق بهادار 
تهران پذیرش ش��د، همچنین در تاریخ 14 آذرماه 96 
به عنوان پانصد و بیس��تمین شرکت پذیرفته  در بورس 
در بخش »کامپیوتر و فعالیت های مربوط به آن«، گروه 
و طبقه »  مش��اوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار« 
با کد صنعت »722008« و نماد »س��پ« در فهرست 
نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. 
بر اس��اس این گزارش، »س��پ« در راس��تای توس��عه 
فعالیت ها و کسب وکار خود و با هدف امکان دسترسی 
گسترده به انواع روش های تأمین مالی، حضور در بورس 
اوراق به��ادار را به عنوان یک��ی از مهم ترین برنامه های 
اس��تراتژیک خود، هدف قرار داده است. این شرکت با 
س��رمایه 180 میلیارد تومانی با ش��راکت عمده بانک 
س��امان و بانک رف��اه، رتبه دوم س��هم از بازار خدمات 
پرداخت الکترونیک کشور را از طریق بسترهای دستگاه 
 )IPG( درگاه پرداخت اینترنتی ،)POS(  کارتخ��وان
و درگاه پرداخ��ت موبایلی )#724*( در اختیار دارد. با 
عرضه عمومی س��هام سپ در بورس، از این پس بیش 
از 800ه��زار پذیرنده کارتخ��وان و درگاه اینترنتی این 
ش��رکت و میلیون ها نفر از کاربران سامانه و اپلیکیشن 
724 و همچنین عموم مردم ایران، می توانند سهامدار 

نخستین شرکت پرداخت الکترونیک کشور باشند. 

رشد متغیرهای عربی در بازار 
کشورهای حوزه خلیج فارس

در آخری��ن س��اعات معامالتی در بازاره��ای حوزه 
خلیج فارس، شاخص های معامالتی روند افزایشی را در 
پیش گرفتند. افزایش قیمت سهام شرکت پتروشیمی 
مسیعید در قطر موجب رشد شاخص ها در این کشور 
ش��د. این رش��د قیمت، موجب افزایش 1.4 درصدی 
شاخص اصلی بورس قطر شد، درحالی که این شاخص، 
افت بیش از یک ماهه را پش��ت سر گذاشته بود و این 
بار، توانست با حمایت این شرکت پتروشیمی با افزایش 
روبه رو ش��ود. ش��رکت پتروشیمی مس��یعید، با رشد 
1.2 درصدی روبه رو ش��د، درحالی که بیشترین حجم 
معامالت را نس��بت به ماه آوریل س��ال جاری به ثبت 
رساند. این مس��ئله موجب رشد 10 سهم برتر بورس 
قطر ش��د و شرکت حفاری گلف اینترنشنال را با رشد 
4.3 درصدی قیمت س��هم همراه ک��رد. این در حالی 
است که در دیگر کشورهای عربی شاخص اصلی بورس 
سعودی با رش��د 0.4 درصدی همراه شد. درحالی که 
س��هام شرکت های امالک و مستغالت پیشرو در رشد 
ش��اخص اصلی بودند و قیمت سهام داراالرکان با رشد 
2درصدی همراه ش��د. در این بین ش��اخص  ام اس ای 
بورس عربس��تان نیز افزایشی بود. در کش��ور امارات، 
ش��اخص اصلی بورس با رش��د 0.۵درصدی معامالت 
را خاتم��ه داد. درحالی ک��ه گروه امالک و مس��تغالت 
بیشترین تأثیر را در روند صعودی شاخص داشتند. در 
این بین قیمت سهام شرکت مستغالت یونین با رشد 
3درصدی روبه رو شد و بیشترین میزان رشد را نسبت 

به سه هفته گذشته از آن خود کرد. 

گلتاش اولین پیش بینی سود 97 را 
اعالم کرد

ش��رکت گلتاش اولین پیش بینی درآمد هر س��هم 
12ماه��ه منتهی ب��ه 30 آذر م��اه 97 را ب��ه صورت 
حسابرس��ی شده و با سرمایه معادل ۵00هزار میلیون 
ری��ال منتش��ر کرد. ش��رکت گلتاش با انتش��ار اولین 
پیش بینی س��ود س��ال 97 مع��ادل 400میلی��ارد و 
170میلیون ریال سود خالص پیش بینی کرد و بر این 
اساس مبلغ 800ریال سود به ازای هر سهم اختصاص 
داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 
6درصد کاهش داشت. گفتنی است گلتاش در 12ماهه 
 س��ال مالی منتهی ب��ه آذر ماه 96 به ازای هر س��هم

 818 ریال سود محقق کرد. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که دوده صنعتی 

پارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۵.۵49۵هاي وب

4.1284.98شدوص

6.8474.98کهمدا

2.۵434.9۵ثاژن

۵.0644.82قزوین
1.8894.6حتوکا
1.3794.۵۵فنوال

 بیشترین درصد کاهش
آلومینیوم ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
صنایع جوشکاب یزد در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع شیمیایی 
سینا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.79(1.7۵1فایرا
)4.67(13.184بکاب

)4.36(9.4۵9شسینا

)4.31(4.690خموتور

)4.01(2۵.436قشرین
)3.87(3.6۵0فمراد
)3.79(1.600وتوصا

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
ش��د. پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی و 

صنعتی چادرملو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۵6.317 4277شپنا

31.۵99 880خپارس
31.130 17۵8کچاد
2۵.347 103۵خساپا

22.608 929وخارزم
21.001 912تکمبا
19.200 1132فاراک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خود اختص��اص داد. معدنی و صنعتی چادرملو 
رتبه دوم را به دست آورد. نفت سپاهان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
240.884 4277شپنا
۵4.739 17۵8کچاد
۵3.09۵ 10814شسپا
41.090 2784خودرو
32.679 2732فوالد
31.۵07 699۵شبریز
29.120 1۵10۵آپ

بیشترین سهام معامله شده
پاالیش نفت اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس خودرو در این 

گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

42773037شپنا
8802086خپارس
103۵1838خساپا
17۵81812کچاد
9121610تکمبا
11321۵66فاراک
21701۵14کرازی

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
22001100خمحور
136۵682کساپا
32896۵8کحافظ
10۵8۵29خکمک
1919480شپارس
1949390قثابت

1132377خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

38601.61کگاز
9292.48وخارزم
14۵02.69واعتبار
9983.30وصنا

1۵۵33.32پارسیان
11373.40پردیس
19663.7۵وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

فردین آقابزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
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شماره 949

تعال��ی  مدی��ر تضمی��ن کیفی��ت و 
س��ازمانی ش��رکت فوالدمبارک��ه گفت 
عملکرد ش��رکت ف��والد مبارکه در دو 
محور از محورهای هش��ت گانه ارزیابی 
MAKE بس��یار موفق ارزیابی ش��ده 
اس��ت؛ به ط��وری ک��ه در محوره��ای 
»تسهیم دانش« و »فرهنگ دانش محور 
س��ازمانی« به ترتیب رتب��ه اول و دوم 

آسیا را به خود اختصاص داده است. 
به گزارش خبرآنالین، محمد ناظمی 
هرندی در ادامه افزود: دانشگاه صنعتی 
 )MAKE( شریف زیر نظر بنیاد جهانی
به طور رسمی از س��ال ۲۰۱۱ تاکنون، 
جایزه س��ازمان های دانش��ی برتر را در 

کشور برگزار می کند. 
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
نیز از ش��روع این فرآیند در ایران، برای 
ارزیابی س��طح بل��وغ دانش��ی خود در 
ارزیاب��ی جای��زه مدیری��ت دانش محور  
)MAKE( ش��رکت کرده است، گفت: 
این شرکت در تمامی دوره ها به عنوان 
سازمان دانشی برتر کشور شناخته شده 

است. 
ناظم��ی تأکی��د کرد: ای��ن ارزیابی ها 
در س��ه مرحل��ه انج��ام می ش��ود؛ در 
نخس��تین مرحله ارزیابی که در بهمن 
ماه س��ال ۱۳۹۵ ص��ورت گرفت، دکتر 
کالوس نورث، مؤسس انجمن مدیریت 
دانش محور آلمان و مشاور شرکت های 
»لوفتان��زا«، »زیمنس«،   »مرس��دس 
بنز« و. . . به عنوان ارزیاب بین المللی در 
محل ش��رکت فوالد مبارکه حاضر شد. 
در ادامه پس از انتخاب این ش��رکت به 
عنوان یکی از پنج ش��رکت برتر دانشی 
ایران، ارزیابی مرحله دوم در اسفندماه 
۹۵ در س��الن همایش های صداوسیما 
با ارائه رویکردهای دانش محور ش��رکت 
توسط مدیران ارشد سازمان برگزار شد 
و شرکت فوالدمبارکه موفق به دریافت 
جایزه برترین ش��رکت دانشی ایران شد 
و ب��ه جمع نامزدهای برترین س��ازمان 

دانشی قاره آسیا راه یافت. 
مرحل��ه  در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
نهایی و پس از بررس��ی کمیته داوران 

بنیاد MAKE آس��یا، ش��رکت فوالد 
مبارکه موفق شد پس از رقابت با سایر 
سازمان های دانشی برتر این قاره نظیر 
»سامس��ونگ«،  »کاپیتال«،  »تویوتا«،  
»تاتا« و. . .  به عنوان یازدهم ش��رکت 

دانشی برتر آسیا دست یابد. 
ناظم��ی از برگزاری مراس��م تقدیر از 
شرکت های دانش��ی برتر آسیا در چین 
و اهدای نشان سازمان دانشی برتر این 
قاره در اواخر اس��فندماه سال جاری از 
طرف بنیاد جهانیMAKE خبر داد. 

وی کس��ب ای��ن موفقیت ب��زرگ را 
ب��ه جامع��ه صنعت کش��ور و همچنین 
کارکن��ان ف��والد مبارک��ه ب��ه عن��وان 
ارزشمندترین س��رمایه شرکت تبریک 
گفت و اظه��ار امیدواری ک��رد:  فوالد 
و  تعال��ی  رون��د  همچن��ان  مبارک��ه 
دانش محوری خود را همچون گذش��ته 
ادام��ه ده��د و قله ه��ای موفقی��ت در 
عرصه ه��ای بین الملل��ی را یکی پس از 

دیگری فتح کند. 
بنابر این گزارش، در پی کس��ب این 

موفقی��ت،  وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت طی ارسال نامه ای به مدیرعامل 
ف��والد مبارک��ه از زحم��ات مدیریت و 
کارکنان شرکت در کسب این موفقیت 

بین المللی قدردانی کرد. 
 Teleos مؤسس��ه  اس��ت  گفتن��ی 
ب��ا هم��کاری ش��بکه جهان��ی دان��ش 
س��ال  از   )Network KNOW(
 ۱۹۹۸ اق��دام ب��ه ط����راح��ی م��دل 
 MAKE Most
 Admired Knowledge
برگ��زاری  و   Enterprise"
 MAKE جایزه سازمان دانش��ی برتر
به صورت س��االنه در سراسر دنیا کرده 
اس��ت؛ ضمن اینکه در حال حاضر این 
جایزه به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین 
مرج��ع ارزیاب��ی مدیری��ت دانش محور 
ش��ناخته می ش��ود که مبن��ای هدایت 
هزاران س��ازمان از چه��ار قاره در بیش 
از ۱۳۰ کشور اعم از کوچک، متوسط و 
بزرگ از بخش های خصوصی، دولتی و 

حاکمیتی است. 

دولت در سال ۹۷ برای سرمایه گذاری در طرح های 
نف��ت و گاز با اولویت میادین مش��ترک و طرح های 
زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق 

ارزی و ریالی مالی اسالمی منتشر خواهد کرد. 
به گزارش مهر، براس��اس تبص��ره ۵ الیحه بودجه 
س��ال ۹۷ کل کشور، دولت برای س��رمایه گذاری در 
طرح ه��ای نفت و گاز با اولویت میادین مش��ترک و 
طرح ه��ای زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد 
ریال اوراق ارزی و ریالی مالی اسالمی منتشر خواهد 
کرد. متن کامل بندهای مرتبط با این تبصره به شرح 

زیر است: 

ط: ب��ه منظ��ور س��رمایه گذاری در طرح های نفت 
و گاز ب��ا اولوی��ت میادی��ن مش��ترک وزارت نفت و 
طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت،  وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های 
تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی 
اس��المی )ریالی- ارزی( در س��قف ۵۰ هزار میلیارد 
ری��ال منتش��ر و بازپرداخت اصل و س��ود این اوراق 
توس��ط ش��رکت های مذکور از مح��ل افزایش تولید 
هم��ان میادی��ن )ب��رای طرح ه��ای وزارت نفت( و 
عای��دات طرح )برای طرح های وزارت صنعت، معدن 

و تجارت( تضمین نمایند. 

ی: وزارت نف��ت از طری��ق ش��رکت های دولت��ی 
 تابعه ذی رب��ط برای بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
ارزی-ریال��ی سررسیدش��ده، تس��هیالت بانک��ی و 
تضامی��ن سررسیدش��ده و همچنی��ن بازپرداخ��ت 
بدهی های سررسیدش��ده به پیمانکاران قراردادهای 
بیع متقابل طرح های باالدس��تی نفت و گاز تا سقف 
مع��ادل ۳میلیارد دالر اوراق مالی اس��المی )ریالی-
ارزی( ب��ا تصوی��ب هی��أت وزی��ران منتش��ر نماید. 
ش��رکت های مذک��ور موظفن��د اصل و س��ود اوراق 
منتشرش��ده را حداکثر تا پنج س��ال از محل منابع 

داخلی خود تسویه نمایند. 

 به گزارش اخبار رسمی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت،  عل��ی اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظ��ارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
گفت: بررسی آمارهای ۱۱ماهه امسال نشان می دهد 
حجم واردات س��یگار نس��بت به دوره مشابه پارسال 

۷۳ درصد کاهش یافت. 
وی اف��زود: رقم واردات رس��می در مدت ۱۱ماهه 
امسال ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون نخ بود،  درحالی که 
در دوره مشابه پارس��ال ۱4 میلیارد و 4۰۰ میلیون 

نخ وارد کشور شد. 
وی می��زان تولید س��یگار در ۱۱ ماهه امس��ال را 
4۰میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون نخ ذکر کرد،  درحالی که 
پارسال در این دوره زمانی، ۲۷ میلیارد و ۱۰۰میلیون 

نخ تولید شده بود. 
رمزی برآورد کرد:  واردات س��یگار قاچاق در این 

بازه زمانی به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ برس��د که 
در مقایس��ه با مدت مشابه پارس��ال ۳۵ درصد افت 

دارد. 
طی ۱۱ ماه��ه ۱۳۹4 میزان س��یگار قاچاق وارد 
شده،  ۸میلیارد و ۹۰۰ میلیون نخ برآورد شده بود. 
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت نس��بت تولید داخل 
به مصرف کش��ور را در ۱۱ماهه پارس��ال ۵4 درصد 
اعالم کرد و گفت: امس��ال برای این دوره این رقم به 

۸۱درصد رسید. 
افزای��ش تولی��د و کاه��ش واردات در چارچ��وب 
سیاست اجرایی س��اختن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون 
برنام��ه پنجم توس��عه کش��ور،  دولت را ب��ه تبدیل 
واردات ب��ا همان برند اصلی ب��ه تولید داخل موظف 

کرده است. 

آمارهای منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد پارس��ال 
۱6میلیارد و 4۰۰ میلیون نخ واردات رسمی صورت 

گرفت.  
در ۹ ماهه امس��ال نیز ۱۲ میلیارد نخ سیگار بیش 

از دوره مشابه پارسال تولید شد. 
براس��اس اطالع��ات وزارت صنعت،  س��ال ۱۳۹۳ 
هفت واحد تولید س��یگار در کشور فعال بودند.  این 
می��زان اکنون به ۱۲ واحد رس��یده اس��ت و انتظار 
م��ی رود دو واحد جدید نیز ب��ه زودی در مدار تولید 

قرار گیرند. 
وظای��ف حاکمیتی این بخش از چهار س��ال پیش 
ب��ه وزارت صنعت منتقل ش��د و اکن��ون در صنعت 
دخانیات هیچ ش��رکت دولتی فعالی��ت ندارد و ۱۲ 
واح��د تولیدی نیز همگی بخش خصوصی محس��وب 

می شوند. 

۵۰هزار میلیارد اوراق مالی اسالمی برای میادین مشترک

کاهش 73درصدی واردات سیگار در 11ماهه امسال

 صعود شرکت فوالد مبارکه به جایگاه
 یازدهم سازمان های دانشی برتر قاره آسیا

اخبار

بازار کاغذ آرام می گیرد
پن��ج روز پس از برگزاری نشس��ت وی��ژه نمایندگان 
بخش ه��ای تولی��د، توزیع و مص��رف کاغذ با حس��ن 
یونس س��ینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت برای مهار بحران کاغذ، قیمت 
ان��واع کاغذ همچنان ب��اال مانده، به گون��ه ای که برخی 
روزنامه های سراس��ری برای جلوگیری از افزایش هزینه 
انتش��ار، از تعداد صفح��ات خود ک��م کرده اند و برخی 
هم انتش��ار خود را متوقف کرده و تنها به انتشار نسخه 
الکترونیکی روی آورده اند.  در این نشس��ت مقرر ش��د 
واردات کاغ��ذ همچنان بدون افزای��ش تعرفه و البته با 
اختص��اص ارز مبادله ای صورت گی��رد. رئیس کل بانک 
مرکزی در کانال تلگرامی خود ضمن رد ابهام های مطرح 
ش��ده مبنی بر توقف عرضه ارز مبادل��ه ای برای واردات 
کاغذ تصریح کرد: اختصاص ارز به ثبت س��فارش کاغذ 
همانن��د ماه های قبل با نرخ مبادل��ه ای ادامه دارد و این 
بانک هیچ تغییری در رویه اختصاص ارز به واردات کاال 
نداده اس��ت.  ولی اهلل سیف  تصریح کرد:  دیروز به یک 
سفارش ثبت شده، ارز به صورت مبادله ای تخصیص داده 

شده است. 
فع��االن بازار کاغذ امیدوار بودند با این تصمیم قیمت 
این فرآورده س��لولزی کاه��ش پیدا کند، ام��ا گزارش 
همشهری نشان می دهد که همچنان هر کیلوگرم کاغذ 
روزنامه ای موجود در بازار به قیمت ۳۷۰۰تومان فروخته 

می شود و کاهش قابل توجهی نداشته است. 
سید حس��ن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان 
کاغ��ذ، مقوا و فرآورده های س��لولزی ایران در گفت وگو 
با همش��هری،  نشست هفته گذش��ته با حسن یونسی 
سینکی را مفید ارزیابی کرد و با بیان اینکه قیمت کاغذ 
تحریر در بازار تا ۱۰درصد نسبت به هفته پیش ارزان تر 
شده، می گوید: پس از افزایش قیمت کاغذ در هفته های 
اخی��ر دو اتفاق رخ داد:  نخس��ت اینکه با تعامل صورت 
گرفت��ه خیلی ها قبول کردند بخش��ی از افزایش قیمت 
صورت گرفته اصولی و منطقی و متناسب با قیمت های 
جهانی بوده و برخی هم متأسفانه سوءاستفاده کردند و 
در موج ایجاد شده تالش کردند تا قیمت ها را باال ببرند و 
عرضه را محدود کنند که نشست هفته گذشته باعث شد 
وضعیت بازار کاغذ تا حدودی به شرایط عادی برگردد. 

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ،  مقوا و فرآورده های 
س��لولزی تصریح کرد: یکی از خواسته های مطرح شده 
در نشس��ت هفته گذش��ته این بود ک��ه روزنامه ها آمار 
دقیقی از میزان مصرف کاغذ س��االنه خود را ارائه دهند 
تا برای واردات یا تأمین آن برنامه ریزی صورت گیرد که 
قرار ش��ده امروز این گزارش ارائه ش��ود، افزون بر اینکه 
ش��رکت های خارجی تأمین کننده کاغذ روزنامه ای هم 
قول همکاری داده اند.  میرباقری با بیان اینکه ثبات الزم 
به بازار کاغذ برگش��ته اس��ت، می افزاید: البته نسبت به 
هفته قبل تا حدودی وضعیت بهتر شده و انتظار می رود 
این وضعیت ادامه داش��ته باشد.  وی افزود: شرکت های 
واردکننده کاغذ پس از ثبت سفارش خود به بانک عامل 
مراجعه می کنند و بانک عامل هم تقاضای ارز را به بانک 
مرک��زی ارائه خواهد داد که انتظار می رود بانک مرکزی 
ه��م همانند گذش��ته ارز مورد نیاز را با ن��رخ مبادله ای 

تخصیص دهد. 
 آخرین وضعیت قیمت کاغذ

مجتبایی از فعاالن بازار کاغذ هم به خبرنگار همشهری 
می گوی��د:  قیمت ریالی هر کیلوگرم کاغذ روزنامه ای به 
ش��رطی که کاغذ در بازار پیدا ش��ود و عرضه کننده ای 
حاض��ر به فروش باش��د، در روز گذش��ته بین ۲۷۰۰تا 
۳۱۰۰تومان در نوسان بود درحالی که اوایل مهرماه حدود 
۲۲۵۰تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم ب��ود. وی می افزاید:  
البته هر تن کاغذ رول روزنامه ای تولیدی کشور روسیه 
بین 6۰تا ۱۰۰یورو افزایش نشان می دهد که این افزایش 
قیمت در  م��اه مارس و آوریل به بع��د به تدریج صورت 
گرفته که این افزایش قیمت جهانی اس��ت و بخشی از 
آن هم به تقاضای چینی ها از بازار روسیه برمی گردد. به 
گفته مجتبایی، قیمت جهانی کاغذ تحریر هم بین ۸۰ تا 

۱۰۰ دالر در هر تن افزایش داشته است. 

صادرات گاز طبیعی مایع نصف شد
صادرات گاز طبیعی مایع در ظروف هزار س��انتی متر 
مکعب و بیش��تر نس��بت به س��ال گذش��ته با کاهش 

چشمگیری همراه بوده است. 
به گزارش ایسنا،  براساس تازه ترین آمار گمرک ایران 
از تجارت خارجی هشت ماهه،  در این مدت ۲ میلیون 
و ۸۱۲ هزار و 4۲۷ تن گاز طبیعی مایع در ظروف هزار 
س��انتی متر مکعب و بیشتر به ارزش 4۵۱ میلیون و ۷۸ 
ه��زار و ۵۳۲ دالر از ایران به کش��ورهای خارجی صادر 
شده است. گاز طبیعی یکی از صادرات مهم ایران است 
که در مدت مش��ابه سال گذش��ته دومین کاالی عمده 
صادراتی ایران بوده،  اما در س��ال جاری با کاهش قابل 

توجه صادرات روبه رو شده است. 
بررسی مقایسه ای آمار گمرک نشان می دهد در هشت 
ماهه س��ال گذش��ته ۸ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۳۵۷ تن 
گاز طبیع��ی مایع در ظروف هزار س��انتی متر مکعب و 
بیش��تر صادر ش��ده که ارزش این حجم از گاز مایع در 
س��ال گذش��ته برابر یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۵۱۲ 
هزار و ۳۸۱ دالر بوده اس��ت. به ای��ن ترتیب،  صادرات 
این محصول در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ 

ارزش صادرات،  کاهش داشته است. 
ص��ادرات کاالی مذک��ور در ای��ن م��دت ب��ا کاهش 
6۸درص��دی از لحاظ وزن و ۵۳ درصدی از لحاظ ارزش 

همراه بوده است. 

اخبار

امضای سند همکاری شرکت 
ایکاروس و گروه توسعه و معادن شهر

در دی��دار وزی��ر اقتصاد ملی مجارس��تان با مس��عود 
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون 
مشترک ایران و مجارستان در محل وزارت اقتصاد، سند 
همکاری ش��رکت ایکاروس و گروه توسعه و معادن شهر 
به امضا رس��ید. به گزارش ماین نیوز،  مسعود کرباسیان 
در این دیدار با اش��اره به لزوم توسعه روابط تجاری بین 
دو کش��ور ایران و مجارستان،  امضای این سند را نشان 
از عزم دو کش��ور برای گس��ترش همکاری عنوان کرد. 
وی با بی��ان اینکه حوزه های متن��وع و مهمی در حوزه 
اختیارات وزارت اقتصاد می گنجد، به ظرفیت مناس��ب 
مناط��ق آزاد برای س��رمایه گذاری خارجی اش��اره کرد 
و گف��ت:  کارهای خوبی در مناط��ق آزاد در حال انجام 
اس��ت و می تواند بستر مناس��بی برای توسعه همکاری 
تجاری و اقتصادی دو کش��ور ایران و مجارس��تان باشد. 
وزیر اقتصاد کش��ورمان افزود: در زمینه روابط همکاری 
بانک های دو کشور اقدامات خوبی انجام شده که از جمله 
تجربه های موفق می توان به بانک توسعه صادرات ایران 
با یک بانک مجارس��تانی اش��اره کرد که کمک می کند 
تجار و صنعتگران راحت تر بتوانند مبادالت تجاری خود 
را انج��ام دهند. وی تصریح کرد:  موافقت نامه اجتناب از 
اخذ مالیات مضاعف نیز توس��ط مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رس��ید و هم اکنون قابل اجرا است. کرباسیان 
با اشاره به امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل 
از س��رمایه گذاری با مجارستان در روز آتی  )فردا( تأکید 
ک��رد:  این رویکرد مثبت و تعامل س��ازنده نش��انه عزم 
جدی برای توس��عه روابط دو جانبه است. وی همچنین 
بر لزوم پیگیری طرح همکاری های بهداش��تی و امنیت 
غذایی س��ه جانبه بین ایران،  مجارس��تان و هلند تأکید 
کرد. وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به زمینه های مناسب 
برای س��رمایه گذاری و تولیدات مشترک بین دو کشور 
ایران و مجارس��تان گفت:  هماهنگی ه��ای الزم با اتاق 
بازرگانی و صنایع و مع��ادن ایران که بزرگ ترین متولی 
بخش خصوصی کشورمان اس��ت انجام شده تا همکاری 
الزم را ب��ا بخ��ش  خصوصی مجارس��تان برای توس��عه 
روابط در دس��تور کار قرار دهد. کرباس��یان همچنین بر 
ایجاد سازوکار مشترک برای اجرای طرح »خانه تجارت 
مجارستان« یا اتاق بازرگانی مشترک ایران و مجارستان 
تأکید ک��رد و افزود: باید برای ایجاد و گس��ترش روابط 
بخش خصوصی دو کشور تسهیالت الزم را فراهم کنیم. 
در ادام��ه ای��ن دیدار »میهال��ی وارگا« وزیر اقتصاد ملی 
جمهوری مجارس��تان ضمن ابراز خرسندی از حضورش 
در ایران و برگزاری این دیدار گفت:  مجارس��تان روابط 
دیپلماتیک خود را با ایران از س��ال ۱۹۳۹ میالدی آغاز 
کرد و اولین س��فارتخانه ایران در مجارس��تان در س��ال 
۱۹۵۱ تأس��یس ش��د. وی با اش��اره به قدمت 66ساله 
همکاری س��فارتخانه ای مجارس��تان با ایران گفت: این 
اراده مجارستان را برای تقویت همکاری دو کشور نشان 
می دهد.  »وارگا« با اش��اره به اینکه روابط بین دو کشور 
ایران و مجارس��تان حسنه بوده، خاطرنشان کرد:  بعد از 
برجام،  نخست وزیر مجارستان اولین شخصیتی بوده که 
همراه هیاتی به ایران س��فر کرد و این سفر تاکنون برای 
دو کش��ور بسیار سودمند بوده اس��ت. وی با بیان اینکه 
س��اختار وظیفه ای وزارت اقتصاد مجارستان شبیه ایران 
است، گفت:  توسعه اقتصادی،  سیاست تجاری،  آموزش 
تخصصی،  نیروی انس��انی، بودجه،  مالیات و سیس��تم 
بانکی در مجارس��تان در حوزه وزارت اقتصاد این کشور 
است. وزیر اقتصاد ملی مجارستان افزود: حجم مبادالت 
تجاری دو کشور در گذشته ۳۵۰ میلیون دالر بود که این 
رقم در دوران تحریم ها به کمتر از ۳۰میلیون دالر رسید، 
اما بعد از س��فر نخست وزیر مجارستان به ایران این روند 
افزایش مناسبی پیدا کرده است.  »میهالی وارگا« آمادگی 
کش��ورش را برای ایجاد و توس��عه هم��کاری در زمینه 
ساخت برج های خنک کننده نیروگاه ها، ساخت اتوبوس 
برقی،  داروس��ازی،  تجهیزات پزشکی،  آزمایشگاه های 
س��یار در زمینه بیولوژیک، خطوط هوایی، جهانگردی و 

همکاری بانکی با ایران اعالم کرد. 

بودجه وزارت صنعت ۲1 درصد کم شد
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال آینده 
معادل ۱4۱۹ میلیارد و 6۲۵ میلیون تومان برآورد شده 
که نسبت به بودجه ۱۸۰۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومانی 
مصوب آن در س��ال گذش��ته،  حدود ۲۱ درصد کاهش 
یافته است. به گزارش ایسنا،  براساس متن الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۷ که توسط رئیس جمهوری ۱۹ آذر به مجلس 
ش��ورای اسالمی تقدیم ش��د،  بودجه مختص به وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت مع��ادل ۱4۱۹ میلیارد و 6۲۵ 
میلیون تومان برآورد ش��ده است. این در حالی است که 
بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۱۳۹6 معادل ۱۸۰۲ 
میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بود. در بودجه س��ال آتی 
برای س��ازمان توسعه تجارت ایران ۲4۲ میلیارد و ۸۳۲ 
میلیون تومان، برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۸ 
میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان، برای س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی 
۳۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان،برای سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی ۲۱ میلیارد تومان، 
برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ۲6 میلیارد و ۲۲6 
میلی��ون تومان، برای صندوق ضمان��ت صادرات ایران 6 
میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ب��رای اتحادیه مرکزی 
فرش دستباف روستایی ایران نیز ۵ میلیارد تومان اعتبار 

برآورد شده است. 



چرا خودروی وارداتی گران شد؟ 
وضعیت امروز بازار خودرو یادآور سال های 90 و 91 
اس��ت؛ زمانی که دالر به ناگاه از ه��زار به 3هزار تومان 
افزایش یافت؛ زمانی که فروش خودرو تنها زمانی ممکن 
می شد که ابتدا فروشنده قیمت را از بازار گرفته و پس 

از آن به خریدار اعالم می کرد. 
با بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، پس 
از حاکم ش��دن رکود اولیه به بازار خودروهای وارداتی، 
در روزهای اخیر قیمت خودروهای وارداتی با رش��دی 

تصاعدی در حال افزایش است. 
به گزارش تین نیوز، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودروی کشور در این باره، اظهار کرد: دلیل 
اصلی نوسانات اخیر در بازار خودروهای وارداتی کشور 
تنها تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که 
در پی آن ثبت س��فارش خودروها برای ورود به کشور 

بسته شد. 
سعید موتمنی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای 
وارداتی تا 200 میلیون تومان بسته به قیمت پایه آن، 
تصریح کرد: این یک اصل اقتصادی است که با کاهش 
عرضه نوع خاصی از کاال در بازار، قطعا واسطه گری آن 

افزایش پیدا کرده و بازار سیاه بر آن حاکم می شود. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
کشور، افزود: با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نیاز 
مردم، عالوه بر ایجاد بازار س��یاه داللی نیز رو به تزاید 

خواهد گذاشت که ادامه آن مطلوب نیست. 
ب��ه گزارش تین نیوز، فعاالن بازار خودروهای وارداتی 
معتقدند افزایش قیمت خودروهای وارداتی می تواند به 
دلیل به پایان رسیدن ورود قطعی خودروهایی که پیش 
از این وارد کشور شده بوده و علت دیگر آن اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر »مدیریت منابع ارزی« 

و بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو باشد. 
اق��دام وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در بس��ته 
نگه داش��تن سامانه ثبت س��فارش خودرو به کشور دو 
پیام��د جدی به همراه دارد که قطع��ا این وزارتخانه و 
متولی��ان آن به خوبی به آنها واقف هس��تند، در وهله 
نخس��ت گران ش��دن محصوالت بدون کیفیت داخلی 
و دیگر کاهش درآمد پیش بینی ش��ده گمرک از محل 
واردات خودرو است که قطعا جبران آن از منابع دولتی 

ممکن نخواهد شد. 
یک��ی از نمونه های ب��ارز افزایش بی قاع��ده خودرو 
که بیش از همه خودنمای��ی می کند قیمت خودروی 
B.M.W730 مدل 2017 فول اس��ت که در یک ماه 
گذشته با رش��دی خیره کننده از قیمت 780 میلیون 

تومانی، به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. 

سناریو های مختلف برای ساماندهی 
واردات خودرو

مدیرکل مق��ررات ص��ادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تج��ارت با بی��ان اینکه توافق ب��رای تغییر 
تعرف��ه خودرو های وارداتی را تایید نمی کنم، گفت: 
س��ناریوهای مختلفی در مورد س��اماندهی واردات 
خودرو پیش��نهاد ش��ده که هنوز هیچ ک��دام نهایی 

نشده است. 
عل��ی علی آبادی فراهان��ی درب��اره تواف��ق وزرای 
اقتص��ادی برای افزایش تعرفه واردات خودرو اظهار 
کرد: هنوز چیزی مشخص نیست و بنده اطالعی در 

این باره ندارم و نمی توانم آن را تایید کنم. 
مدیرکل مق��ررات ص��ادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت با بیان اینکه س��ناریوهای مختلفی 
در مورد س��اماندهی واردات خودرو پیش��نهاد شده 
اس��ت، افزود: پیشنهادهای مطروحه یکی مشارکت 
در تولید و توسعه صادرات بود، همچنین یکی دیگر 
از پیش��نهادات درباره لوکس ب��ودن یا لوکس نبودن 
خودروها بوده، بدین معنا که از واردات خودروهای 
لوک��س جلوگی��ری ش��ود ام��ا هیچ ک��دام از این 

پیشنهادات نهایی نشده است. 
 وی ب��ا تاکید بر اینکه دس��تورالعملی برای ثبت 
سفارش از سال 95 به دولت ارسال شده و همچنان 
در م��ورد آن در ح��ال بحث ش��دن اس��ت، گفت: 
اطالعی از زمان بازشدن سایت ثبت سفارش ندارم 

و همچنان منتظر ابالغ دولت هستیم. 
به گزارش میزان، س��ایت ثبت س��فارش خودرو 
بیش از چند ماه اس��ت که روی واردکنندگان بسته 
اس��ت و وزارت صنعت علت این امر را س��اماندهی 
واردات خودرو اعالم کرده درحالی که بس��ته بودن 
این س��ایت موجب تالطم بازار خودروهای وارداتی 
ش��ده، زمزمه هایی مبنی بر افزای��ش تعرفه واردات 

خودرو به گوش می رسد. 
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پنج عضو مه��م کابینه دولت 
ط��ی تفاهم نام��ه ای از موافقت 
خود برای افزایش تعرفه واردات 

خودرو خبر دادند. 
خبرگ��زاری مهر اع��الم کرد 
وزرای اقتص��اد، صنعت، معدن 
و تجارت و کشاورزی به همراه 
روسای بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه، موافقت خود را 
با افزایش تعرفه واردات خودرو 
ب��رای حجم پیش��رانه 2تا 2.5 
لیت��ری ت��ا 130درص��د اعالم 

کرده اند. 
از  م��اه  ش��ش  از  بی��ش 
بسته شدن سامانه ثبت سفارش 
خ��ودرو با هدف تغیی��ر قوانین 
و  می گ��ذرد  خ��ودرو  واردات 
فعاالن ای��ن ب��ازار در وضعیت 
بالتکلیف��ی محض ق��رار دارند. 
طی هفته های اخی��ر، به دلیل 
ع��دم ام��کان واردات خودرو از 
س��وی ش��رکت های واردکننده 
رس��می و برهم خوردن میزان 
عرضه و تقاضا در بازار، ش��اهد 
افزای��ش  نجومی در قیمت اکثر 

خودروهای خارجی بوده ایم. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت اعالم کرده اس��ت که به 
دلیل مثبت  شدن تراز تجاری و 
با ه��دف جلوگی��ری از واردات 
بی روی��ه خودرو، س��امانه  ثبت 
س��فارش خودرو را از دسترس 
خ��ارج ک��رده و بدین ترتیب از 
تیرماه سال جاری هیچ شرکتی 
قادر ب��ه واردکردن خ��ودرو به 

کشور نیست. 
خبر،  جدیدتری��ن  در  ح��ال 
مه��ر گ��زارش داده اس��ت که 
بی��ن مس��عود کرباس��یان وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، محمد 
ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت، 
محم��ود  تج��ارت،  و  مع��دن 

حجتی وزیر جهاد کش��اورزی، 
ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک 
مرک��زی و محمدباق��ر نوبخت 

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
تفاهم نامه ای به امضا رسیده که 
در آن موافقت خود را با اصالح 

تعرف��ه واردات خ��ودرو اع��الم 
کرده اند. 

ب��ر اس��اس این تواف��ق، کف 

از  خ��ودرو  واردات  تعرف��ه 
۴0درصد کنون��ی به 50درصد 
افزایش خواهد یافت و همچنین 
پیشنهاد شده است خودروهای 
با حجم پیش��رانه بین 2 تا 2.5 
لیتری که در حال حاضر تعرفه 
آنها  ب��رای واردات  55درصدی 
لحاظ می ش��ود؛ به 130درصد 
افزای��ش یاب��د. در همین حال 
دول��ت تعرف��ه 3۶0 قلم کاال را 
در هفته گذش��ته افزایش داد و 
به نظر می رسد به زودی خودرو 
نیز مش��مول این طرح افزایش 

قرار گیرد. 
وزرای  پیش��نهادی  ج��دول 
دولت و روس��ای بانک مرکزی 
و برنامه بودج��ه جهت افزایش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو که در 
جلسات آتی هیأت دولت مورد 
بررس��ی قرار خواهد گرفت و به 
احتم��ال زیاد تصوی��ب خواهد 

شد؛ به شرح زیر است: 
خودرو با حجم پیشرانه 

به نظر می رس��د ک��ه در طرح 
جدی��د، واردات خودروه��ای با 
حجم پیش��رانه باالی 2.5 لیتر 
که از چند س��ال پیش به دلیل 
قرار گرفتن در زم��ره کاالهای 
لوک��س، به کلی ممنوع ش��ده 
بود؛ دوباره از سر گرفته خواهد 
ش��د و این بار با تعرفه به مراتب 
اج��ازه ورود خواهند  باالت��ری 

گرفت. 
هرچند ط��رح جدید افزایش 
در  خ��ودرو  واردات  تعرف��ه 
ب��ا مخالفت هایی روبه رو  دولت 
اس��ت؛ اما پن��ج عض��و مهم و 
اصل��ی کابینه که ج��زو اعضای 
ش��ورای اقتصاد نیز هستند، در 
این خص��وص به تواف��ق کامل 
رس��یده اند و تفاهم نام��ه ای در 

این زمینه به امضا رساندند. 

بزرگ ترین  نیمه دولتی  خودروسازان 
س��هم را در بازار خودروی ایران دارند. 
این ب��ه معنای حمایت دول��ت از این 
بخش صنعت خودرو اس��ت و پیشرفت 
با چاش��نی حمایت دولت��ی امتیاز این 

خودروسازان است. 
اما در شرایطی که این خودروسازان 
1۶.8درصد افزایش تولید را در هشت 
ماه س��ال جاری تجربه کردند، رقبای 
خصوصی توانستند با 38.7درصد رشد، 
بخش بزرگ تری از بازار خودروی ایران 

را در اختیار بگیرند. 
البته سهم این شرکت ها در مقایسه 
با رقبای نیمه دولتی بسیار اندک است 

و تنها 80 هزار و ۴10 دستگاه خودرو 
توس��ط این پنج خودروس��از ب��ه بازار 
فرستاده  شده اس��ت، اما این پیشرفت 
باعث ش��ده پیش بینی ها نشانگر سهم 
11.1درصدی خودروس��ازان خصوصی 

از بازار خودروی ایران باشد. 
در ای��ن  بین مدیران خودرو با مونتاژ 
۴۴ ه��زار و ۶70 دس��تگاه خ��ودرو با 
محص��والت چ��ری و MVM چی��ن 
بی��ش از نیم��ی از بازار خودروس��ازان 
خصوصی را در دست داشته و افزایش 
تولی��دی مع��ادل 3۴.7درص��د را در 
مقایس��ه با سال گذش��ته تجربه کرده 
اس��ت. پرتیراژترین مدل این ش��رکت 

 MVM X22 و کم تیراژتری��ن مدل
 MVM 315 بوده اند. 

کرمان موتور نیز ب��ا مونتاژ 28 هزار 
و 37۶ خ��ودرو در هش��ت ماه س��ال 
جاری، موفق شده رشد 27.9درصدی 
را نس��بت به س��ال قبل تجرب��ه کند. 
این ش��رکت که محص��والت هیوندای 
ک��ره و دو ش��رکت چین��ی ج��ک و 
لیف��ان را مونتاژ می کند و پرتیراژ ترین 

محصولش JAC S5 بوده است. 
گ��روه خودروس��ازی بهم��ن نی��ز با 
مونت��اژ دو محصول مزدا 3 و بس��ترن 
B50 توانس��ت در هشت ماه سال 9۶ 
تیراژ 5هزار و 3۶ دس��تگاه را ثبت کند 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
92.3درصد رشد داشته است. 

خودروسازان بم که مونتاژ محصوالت 
جیلی چین را برعهده دارد با تیراژ یک 
هزار و 3۶ دس��تگاه مقام چهارم را در 
بی��ن خودروس��ازان خصوصی دریافت 

کرده است. 
اما نکته تاس��ف آور در این  بین عدم 
تولید دو ش��رکت خودروس��ازی راین 
خ��ودرو و دی��ار خ��ودرو بوده اس��ت. 
ب��ا توق��ف تولی��د در این دو ش��رکت 
در  بس��یاری  ش��غلی  فرصت ه��ای 
استان های محل قرارگیری آنها از بین 

می رود. 

در س��ال های بعد از انقالب، فرانسوی ها 
پررنگ ترین حضور را بین خودروس��ازان 
بین الملل��ی، در ب��ازار ای��ران داش��تند و 
به نوعی زیرس��اخت خودروس��ازی کشور 
نیز فرانسوی شده است. دومین نمایشگاه 
خودروی تهران با وج��ود ابهامات فراوان 
در مورد قوانین واردات خودرو به کش��ور، 
محلی برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان 
با محصوالت جدید ش��رکای فرانس��وی و 

چینی صنعت خودروی ایران بود. 
با نگاهی به س��طوح قیمتی خودروهای 
حاض��ر در نمایش��گاه ته��ران و همچنین 
باتوجه  ب��ه احتمال وض��ع تعرفه های باال 
ب��رای خودروهای وارداتی، می توان انتظار 
داش��ت ب��ازار خودروهای��ی در محدوده 
200 میلی��ون توم��ان، فض��ای بیش��تری 
را ب��ا محوری��ت فرانس��وی ها در اختی��ار 

تولیدکنندگان داخلی قرار بدهد. 
در ای��ن بی��ن با توجه  به س��ابقه حضور 
برندهای فرانس��وی در ایران، الزم اس��ت 
به تحلی��ل وضع موجود بازار کش��ورمان 
بپردازیم، هرچند تحلیل آینده بازار ایران 
با توجه   به پارامتره��ای اقتصادی و کالن 
که ب��ه خ��ارج از صنعت خودرو وابس��ته 

است، امری سخت به شمار می آید. 

حضور پررنگ پاریسی ها
ک��ه  اس��ت  اولین ب��ار  ب��رای  ش��اید 
پاریسی های باسابقه، نبرد همه جانبه خود 
را در ب��ازار خودروی ای��ران آغاز کرده اند. 
دو خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی گروه 
PSA )پ��ژو- س��یتروئن( و رن��و همواره 
در ب��ازار ایران حضور تاریخی داش��ته اند. 
در س��ال های بعد از انقالب، فرانس��وی ها 
پررنگ ترین حضور را بین خودروس��ازان 
بین الملل��ی، در ب��ازار ای��ران داش��تند و 
به نوعی زیرساخت خودروسازی کشور نیز 

فرانسوی شده است. 
برنده��ای  تاثیرگذارتری��ن  از  یک��ی 
فرانسوی در بازار کشور و اولین برندی که 
پس از برجام به بازار ایران بازگشت، پژو- 
سیتروئن بود. با ممنوعیت واردات خودرو 
در سال 137۴ ، ش��رکت پژو فرانسه عمال 
به تدریج س��هم باالیی را در بازار کش��ور 
کسب کرد و هیچ خبری از رقیب دیرینه 
یعن��ی رنو نب��ود، به طوری ک��ه خودروی 
پژو ۴05 بعد از چندین س��ال خارج بودن 
از خط تولید، به یکی از محصوالت پرتیراژ 

بازار ایران تبدیل شد. 
پ��ژو در س��ال های زمام��داری خود در 
ب��ازار ای��ران، توجهش را تنه��ا به فروش 

معط��وف ک��رده ب��ود و عمال ب��ه مقوله 
کیفیت، خدمات ف��روش و پس  از فروش 
و بازاریابی توجه ویژه ای نداش��ت و همین 
موجب شد بزرگ ترین خودروساز داخلی 
با ارائه ۴05 و مش��تقات آن چون پارس و 
آردی و عرضه خودروی نس��بتا به روز پژو 
20۶، عمال به بازاری رویایی دس��ت پیدا 
کند، ام��ا در نقطه مقابل پ��ژو، رنو وجود 
 داشت که در اوایل دهه 70 ، با اتمام تولید 
رن��و 5 و عرض��ه ناموفق رن��و 21، از بازار 
ای��ران خداحافظ��ی ک��رد و عم��ال هیچ 
خودروساز بزرگ و معتبر دیگری نیز برای 

رقابت با پژو وارد ایران نشد. 
ش��اید در اوایل دهه 80 خودروی از رده 
خارج��ی چون زانتیا در ب��ازار انحصاری و 
به دور از تحوالت جهانی ایران، خودرویی 
ب��ه روز و لوکس ش��ناخته می ش��د، اما با 
آزادشدن واردات و ورود برندهای کره ای، 
تعاریف و مفاهیم به س��رعت تغییر کرد و 
به نوعی ذائقه مش��تریان نیز عوض ش��د، 
انتظ��ارات باال رف��ت و همی��ن امر باعث 
حذف بس��یاری از خودروهای محبوب، از 

گردونه رقابت شد. 
شاید پژو که همواره از موفقیت خودروی 
20۶ در ب��ازار ای��ران به خ��ود می بالید، 

هی��چ گاه نتواند این موفقیت را تکرار کند. 
اما چرا؟ پاسخ این است که معادالت بازار، 
انتظارات و انتخاب ها تغییر کرده اس��ت و 
عمال این بار کار برای فرانسوی ها سخت تر 
خواهد ش��د. بازار ایران بازاری متفاوت با 
سالیق گوناگون اس��ت، به طور مثال باید 
 C3 در نظر داش��ت خودروی س��یتروئن
که هم��ه را مجذوب طراح��ی خاص و با 
اصال��ت خود کرده اس��ت، با قیمتی بیش 
از 100 میلی��ون در بازار ای��ران چه مقدار 

تقاضا دارد؟ 
از سوی دیگر خودرویی چون پژو 301 
با توجه  به رقبای سرس��ختی که در بازار 
دارد، هنوز نتوانسته است سهم چندانی از 
بازار ایران را کسب کند و شاید خودرویی 
چنین س��اده و ب��دون زرق و ب��رق برای 
مشتریان ظاهرپسند ایرانی، چندان جذاب 
نباشد. خودروهای پژو- سیتروئن که برای 
تولی��د در ب��ازار ای��ران انتخاب ش��ده اند 
سیتروئن سی 3- ) پژو 2008-208-301، 

سی ۴ و س��ی 3 کراس( قطعا در محدوده 
قیمت��ی 90 ت��ا 130میلیون توم��ان قرار 
خواهن��د گرفت که نمی توانند نیاز قش��ر 
متوسط جامعه که بیشترین تقاضا را برای 

خرید خودرو دارند، مرتفع سازند. 

خودروسازان خصوصی به نیمه دولتی ها نزدیک تر شدند

آیا پژو- سیتروئن این بار نیز موفق می شود؟ 

توافق ۵ عضو مهم کابینه جهت افزایش تعرفه  واردات خودرو
اخبار

تولید موتوری که با باد کار 
می کند

اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر ب��رای به 
حرکت درآوردن وس��ایل نقلیه روز به روز در حال 
افزایش اس��ت، ام��ا کاربرد باد ب��رای تامین انرژی 

موتورسیکلت ها تا به حال بی سابقه بوده است. 
ب��ه گزارش »عصر خ��ودرو« به نق��ل از مهر، در 
موتور جدید هوندا موس��وم به سی بی ۴ از فن های 
بزرگ و قدرتمندی اس��تفاده ش��ده که با چرخش 
خ��ود، دریافت ه��وا از جلو و خروج ش��دید باد از 
عقب انرژی جنبشی الزم برای جابه جایی را فراهم 

می آورند. 
موتور یادش��ده مجهز به یک نمایشگر لمسی نیز 
است که مشاهده نقش��ه های دیجیتال، استفاده از 
گوش��ی بدون حواس پرتی، اتصال به دیگر وس��ایل 

الکترونیک و . . . را ممکن می کند. 
هون��دا هن��وز جزییات فنی چندان��ی را در مورد 
نح��وه عملکرد این موتور اعالم نک��رده، اما تصریح 
کرده که نمایش��گر ای��ن موتور هم با اس��تفاده از 
ان��رژی ب��اد کار می کند و در ص��ورت توقف آن از 

کار می افتد. 
استفاده از توربین در موتورهای جدید امر تازه ای 
نیست و حتی یک شرکت ویتنامی به نام باندیت 9 
هم نمونه ای از یک موتور را تولید کرده که قادر به 
حرکت با اس��تفاده از انرژی باد است، اما این موتور 

هرگز به مرحله تولید انبوه نرسیده است. 

شروطی برای ایجاد قطب های 
جدید در صنعت خودروی ایران

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س 
ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت راه نجات صنعت 
خودروی ایران، توس��عه و افزایش قطب های جدید 
خودروس��ازی، خصوصی س��ازی و ایجاد فضا برای 

عرضه خودروهای جدید است. 
سیدمهدی مقدسی اظهار داشت: بهترین راهکار 
برای توسعه خودروسازی ایران مشارکت با برندهای 
مطرح در عرصه جهانی اس��ت البته در صورتی که 
این مش��ارکت منجر به انتق��ال دانش و تکنولوژی 
برندهای جهانی به صنعت خودروی ایران ش��ود تا 
تحت نظارت این ش��رکت ها، خودروس��ازی کشور 

تقویت شود. 
وی با اش��اره ب��ه اهمیت تطبیق اس��تانداردهای 
داخلی خودروس��ازان ب��ا اس��تانداردهای جهانی، 
تصری��ح ک��رد: هرچن��د در راس��تای اج��رای این 
اس��تانداردها، قطعا برخی از خودروهای قدیمی از 
چرخه تولید خودروس��ازان حذف خواهند شد که 
بالطبع پیگیری این مسئله نیز وظیفه دستگاه های 

نظارتی است. 
وی افزود: البته به منظور ارتقای کیفی تولیدات 
داخلی دستگاه های نظارتی نیز باید براساس قانون، 
کنترل های مس��تمر را داشته باش��ند و در صورت 
عدم اجرای اس��تانداردها از س��وی ش��رکت ها، از 

ابزارهای قانونی استفاده کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: انتظ��ار م��ی رود مدیران 
عامل ش��رکت های خودروس��از براس��اس آنچه در 
 کمیس��یون صنایع مجلس وعده دادند، در راستای

 توسعه تولید و اجرای استانداردهای جدید حرکت 
کنند. 

اس��المی  در مجل��س ش��ورای  اراک  نماین��ده 
همچنی��ن با توجه ب��ه موضوع ایجاد قطب س��وم 
خودروسازی توس��ط بخش خصوصی، تصریح کرد: 
دو خودروساز کش��ور در چند سال گذشته رقیبی 
به طور عمده نداشتند بنابراین با توسعه شرکت ها و 
ایجاد قطب های جدید، رقابت در این بخش افزایش 
یافته و این فضا موجب رشد صنعت خودروی ایران 

خواهد شد. 
اف��زود: ام��روز رقاب��ت س��الم بی��ن  مقدس��ی 
تولیدکنن��دگان ش��رایط را به س��مت مطلوب تری 
هدایت کرده و مس��لما بازار خودروی کش��ور را از 

وضعیت انحصار خارج خواهد کرد. 
وی اظهار داش��ت: البته ایجاد رقابت در بازار نیز 
باید به صورت کنترل ش��ده ای صورت گیرد تا همه 
این تالش ها منجر به رشد اقتصادی و دستیابی به 

اهداف صادراتی شود. 
وی گف��ت: البته به ش��رطی باید قطب س��وم یا 
قطب های جدید دیگری در خودروس��ازی کش��ور 
ام��کان ایجاد و فعالیت داش��ته باش��ند که اهداف 

صادراتی نیز مدنظر خودروسازان باشد.

اخبار

خودرو با حجم پیشرانه تعرفه ی فعلی )٪( تعرفه ی پیشنهادی )٪(

۱ تا ۱.۵ لیتر ۴۰ ۵۰

۱.۵ تا ۲ لیتر ۴۰ ۹۵

۲ تا ۲.۵ لیتر ۵۵ ۱۳۰

۲.۵ تا ۳ لیتر ۵۵ ۱۵۰

۳ تا ۳.۵ لیتر ۵۵ ۱۵۰



سیدکامل تقوی نژاد می گوید سازمان امور مالیاتی در صدد است که از فعاالن 
اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند، ولی در این زمینه با چالش هایی 

هم روبه روست اعم از تعیین مشمولیت های مالیاتی آنها. 
به گزارش ایس��نا، س��یدکامل تقوی ن��ژاد در 
چهاردهمین کنفرانس فنی ساالنه مجمع مقامات 
مالیاتی کشور اظهار کرد: حرکت به سمت نظام 
مالیاتی مطلوب موضوعی اجتناب ناپذیر است که 
در دو بعد دیجیتالی شدن و اصالح قوانین انجام 

می شود. 
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی طی سالیان 
گذشته در پی راه اندازی سامانه های الکترونیک 
برای پروسه های مختلف اظهار و پرداخت مالیات 
بوده است. در این زمینه چندین سامانه راه اندازی 
شده که از طریق پورتال عملیات مودیان مالیاتی 
قابل دسترس��ی اس��ت. همچنین نرم افزارهای 
دیگ��ری هم راه اندازی ش��ده که ام��وری مانند 

حل اختالفات مالیاتی را پشتیبانی می کند. رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار 
کرد: طرح جامع مالیاتی س��ازمان نیز از حدود ۱۰س��ال گذشته در قالب پنج 
محور و ۳۲ پروژه طراحی ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: درباره اصالح قانون نیز 

اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم دو سال پیش به تصویب رسید. در این 
زمینه جرایم مالیاتی و نحوه برخورد با آنها تعیین ش��د که از نقاط قوت این 
قانون بود. همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده هم ۱۰سال است به صورت 
آزمایشی اجرا می شود و اکنون نیز الیحه دائمی 
با اصالحاتی در دس��ت بررس��ی مجلس برای 

تصویب است. 
تقوی نژاد همچنین بیان کرد: درباره اقتصاد 
و خدمات دیجیت��ال باید بگویم که دیجیتالی 
ش��دن در ایران روز به روز در حال گس��ترش 
است. شناسایی فعاالن اقتصادی فضای مجازی 
و تعیین مالیات ب��رای آنها یکی از چالش های 
ماست که سازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را 

برای شناسایی آنها کلید زده است. 
مالیات��ی  مش��مولیت های  تعیی��ن   ام��ا 
کس��ب و کارهای مجازی و تعیی��ن مقر آنها، 
خصوصا کس��ب  وکارهای بین الملل��ی با توجه 
به ابعاد کس��ب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار س��رور، محل اداره و 
پشتیبانی س��رور، محل اداره و پشتیبانی وب سایت، محل پرداخت و دریافت 

وجه و محل تولید کاالی دیجیتال با مشکل مواجه هستیم. 

نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران گفت اکنون ش��اهد وجود بی��ش از ۱۱هزار 
قانون در کش��ور بوده که برای تسهیل فضای کس��ب وکار کشور باید قوانین زائد 
و دس��ت و پاگیر حذف شوند. به گزارش ایسنا، حسین سالح ورزی با بیان اینکه 

اولین و مهم ترین مس��ئله در کشور بحث اشتغال 
جوانان بوده که تحقق این هدف با رشد اقتصادی 
انجام پذیر اس��ت، اظه��ار کرد: رش��د اقتصادی به 
الزام��ات، زیرس��اخت ها و منابع خاص��ی نیاز دارد 
که خوش��بختانه در کش��ور منابع و نیروی انسانی 
مناس��ب وجود دارد، اما الزمه تبدی��ل این منابع 
به ارزش افزوده، رش��د اقتصادی است. نایب رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران خاطرنش��ان ک��رد: در اوایل 
انقالب کشور وارد جنگ تحمیلی سنگینی شد که 
آسیب های جدی به اقتصادمان وارد کرد و از طرفی 
بعد از انقالب اسالمی از راه های مختلف تحریم های 
یک جانب��ه ای علیه ای��ران صورت گرف��ت و امکان 
استفاده از فناوری و منابع مالی خارجی از ما گرفته 

ش��د. وی افزود: در مقاطعی با وجود کسب درآمد حاصل از فروش نفت وضعیت 
درآمدی خوبی داشتیم، اما این منابع با سوءمدیریت به ارزش افزوده تبدیل نشده و 
باعث شد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت نرخی نباشد که یک رشد اقتصادی ثابت و 

پایداری داشته باشیم. سالح ورزی بابیان اینکه هم زمان با شروع تحریم های اخیر 
درآمدها کاهش پیداکرده و امکان جذب سرمایه و استفاده از تکنولوژی از کشور 
سلب شد، بیان کرد: در کشور سرمایه گذاری های خارجی قابل توجهی حتی بعد 
از برجام صورت نگرفته و دلیل این موانع مختلف 
خارجی و داخلی اس��ت. وی ادام��ه داد: با توجه 
به تهدیدهای آمریکا در قبال ایران س��رمایه گذار 
خارجی برای س��رمایه گذاری در کشور احساس 
امنیت نمی کند، چراکه معتقدند با خروج احتمالی 
آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم ها متحمل 
ضرر می شوند. رئیس اتاق بازرگانی لرستان اظهار 
کرد: باوجود فرصت های مناسب در اطراف کشور 
از نظر داخلی قوانی��ن و مقررات ما جذب کننده 
س��رمایه گذار نبوده و بس��ترهای مقدماتی برای 
جذب س��رمایه گذار خارجی فراهم نیست. وی با 
اش��اره به اینکه بیش از ۱۱ هزار قانون و 8۰هزار 
مقررات در کشور وجود دارد، گفت: هرساله بانک 
جهانی و مؤسسات اقتصادی مطرح رتبه بندی کشورها را در زمینه سهولت کسب 
فضای کس��ب وکار اعالم می کنند که بر اس��اس آمار سال ۲۰۱8 میالدی ایران با 

چهار رتبه سقوط نسبت به سال پیش از آن در رتبه ۱۲4 قرار دارد. 

دومین کنگره  رضایتمندی مشتری در حالی برگزار شد که جایزه  نشان شایسته  
ملی برای اولین بار به یک  اس��تارت آپ اهدا ش��د. به گزارش ایس��نا، بنابر اعالم 
علی بابا، دومین کنگره  طرح سراس��ری نشان شایس��ته  ملی در حالی در سازمان 

اسناد کتابخانه ملی ریاست جمهوری برگزار شد که 
بیش از ۵۰شرکت فعال و برتر در صنایع مختلف، 
نامزد دریافت جایزه  نش��ان شایس��ته  ملی بودند. 
در ای��ن کنگ��ره که با حض��ور غالمرضا محجوب، 
رئیس کنگره و نماینده  مجلس ش��ورای اس��المی 
و س��یدمحمود نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برگزار ش��د، مجید حسینی نژاد، بنیانگذار علی  بابا 
و مدیرعامل هلدینگ توشا )توسعه  تجربه شایسته 
سفر(، بزرگ ترین هلدینگ گردشگری کشور، نشان 
شایس��ته  ملی در حوزه  گردشگری را دریافت کرد. 
نشان شایسته  ملی در حوزه های مختلف کسب وکار، 
به تولیدکننگان و کارآفرینانی اعطا می شود که بر 

اساس بند دوم راهبردهای هش��ت گانه  حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بدون 
به کارگیری تبلیغات اغراق آمیز و نادرست، خدمات کامل و شایسته ای به مشتریان 
خ��ود ارائه می کنند. برگزارکننده  این کنگره  ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

است و رویکرد اصلی آن توانمندسازی اقتصاد ملی، معرفی تجارب موفق برندهای 
ملی در تأمین رضایت مشتری و بررسی فرصت های موجود در محصوالت ایرانی 
برای ورورد به بازارهای بین المللی اس��ت. عالوه بر برگزارکنندگان کنگره، اعضای 
هیات رئیسه  اتاق بازرگانی تهران، معاون حقوقی 
و پارلمان��ی وزیر ارتباط��ات و فن��اوری، معاون 
اش��تغال و کارآفرین��ی وزارت تع��اون، اعض��ای 
هیات علمی دانشگاه و جمعی از نخبگان اقتصادی 
 و کارآفرینان کش��ور حضور داش��تند. بنیانگذار 
علی بابا توانسته عالوه بر کارآفرینی برای بیش از 
۳۲۰ نفر به صورت تمام وقت، علی بابا و هلدینگ 
توشا را به سمتی راهبری کند که ظرف مدت سه 
سال سهم بزرگی از بازار گردشگری آنالین ایران 
را از آن خود کند و یکه تاز این صنعت باشد. عالوه 
بر کیفیت متمایز محصوالتی که علی بابا در حوزه  
گردشگری به مسافران ارائه می کند، حضور یک 
تیم ۱۵۰ نفره  پش��تیبان و پاسخگو به مشتریان 
به صورت شبانه روزی، موجب شده این مجموعه  با رضایتمندی مشتری بیش از 
۲. ۹۷، به معتبرترین برند گردش��گری تبدیل شود.  این اولین بار است که نشان 

شایسته  ملی به یک  استارت آپ اهدا می شود. 

ژاپن قصد دارد از این پس با دادن ویزای یک ساله به کارآفرینان استارت آپی، 
شرایط راه اندازی استارت آپ با تیم هایی از سراسر جهان را در این کشور آسان 

کند. 
 در جزییات این طرح اش��اره ش��ده است که 
کارآفرینان خارجی می توانند تا زمانی که برنامه 
خود برای راه اندازی یک کس��ب وکار، باز کردن 
دفتر و فراهم کردن سرمایه را دنبال می کنند از 

ویزایی ۱۲ماهه بهره مند شوند. 
ب��ه گزارش نوپانا، طرح فعل��ی برای دادن ویزا 
به کارآفرینان خارجی، تنه��ا در نقاط خاصی از 
ژاپ��ن همچون فوکوئکا و توکیو دنبال می ش��ود 
و در ش��رایط آن نی��از به ارائه برنام��ه، باز کردن 
دفتر، اس��تخدام حداق��ل دو کارمن��د دائمی یا 
س��رمایه گذاری بیش از ۵میلیون ین ذکر شده 
است. همچنین کارآفرین خارجی باید درخواست 
خ��ود را در ادام��ه مهاجرت ثبت کن��د تا نهایتا 

ویزایی شش ماهه دریافت کند. 
اطالعات به دس��ت آمده نش��ان از این دارد که طی دو س��ال گذشته تنها 
۳۰درخواست ویزای استارت آپ در ژاپن ثبت شده است و اکثر کسانی که به 

دنبال راه اندازی کس��ب وکار در این کشور هستند، اعتقاد دارند که زمان شش 
ماهه ویزا برای شروع به کار یک استارت آپ کافی نیست. 

یکی از دالیل اصلی این موضوع، ناآش��نایی کارآفرینان با خصوصیات ژاپن 
و نحوه انجام کار در این کش��ور است. برای باز 
کردن دفتر کار در ژاپن ابتدا باید محیط مورد 
نظر خود را پیدا کنید، ضامنی را فراهم کنید، 
حساب بانکی باز کنید و نهایتا موفق به جذب 

سرمایه شوید. 
ش��روع به کار طرح جدید ویزای استارت آپ 
در ژاپن که از سوی وزارت اقتصاد این کشور در 
سال آینده میالدی وارد فاز عملیاتی می شود، 
شرایطی را ایجاد می کند که این کشور موفق به 
جذب کارآفرینان خارجی شود و در زمینه های 
مختلفی همچون فضای کار به آنها کمک کند. 
در مقایسه با ژاپن، سنگاپور نیز طرح مشابهی 
برای ویزای اس��تارت آپ دارد ک��ه زمان آن دو 
سال است و »اینتری پس« نام دارد. البته سنگاپور نسبت به حضور کارآفرینان 
خارجی حساس��یت به خرج داده و قوانینی را پیش روی آنها قرار داده اس��ت 

تا از شکل گیری استارت آپ هایی که شکست خواهند خورد، جلوگیری کند. 

تقوی نژاد اعالم کرد

اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی فضای مجازی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد

لزوم حذف قوانین دست و پاگیر در کشور
برای اولین بار صورت گرفت

ژاپن به کارآفرینان استارت آپی، ویزای یک ساله می دهداهدای نشان شایسته ملی به یک  استارت آپ

بخش امالک و مستغالت در کشور ما عموما در حال رشد بوده است، آن هم با 
محرک رشدی که عوامل مهمی همچون نرخ بهره، محل و وضعیت اقتصادی و... 
در آن دخیل هستند. این محرک رشد بر قیمت ملک در کشور تأثیرگذار است. 
در این میان قیمت گذاری ملک هم باید به س��وی بهتر ش��دن گام بردارد. درک 
درس��ت از زمان مناسب خرید ملک، افزایش قیمت، رکود در بازار امالک و سایر 
شاخص ها به تصمیم گیری درمورد خریدی ارزشمند کمک می کنند. در این مقاله 
ب��ه نقل از chetor، برخی عواملی را که موجب باال و پایین رفتن قیمت امالک 

می شوند، بررسی کرده ایم. 
۱- نرخ بهره

ن��رخ بهره تأثیر فوق العاده ای بر بازار ام��الک دارد. اگر می خواهید با کمک وام 
مسکن خانه ای بخرید، بهتر است ابتدا نرخ بهره را حساب وکتاب کنید. تغییر در 
نرخ بهره می تواند تأثیر زیادی بر توانایی خرید ملک مسکونی داشته باشد. به این 
خاطر که هرقدر نرخ بهره کمتر می شود، هزینه دریافت وام برای خرید خانه هم 
کمتر خواهد شد، این امر باعث تقاضای بیشتر برای خرید ملک می شود که خود 

این دوباره قیمت ها را باال می برد! 
۲- عوامل جمعیت شناختی

جمعیت شناسی به اطالعاتی اشاره دارد که ترکیب جمعیت را توصیف می کنند، 
اطالعاتی همچون سن، نژاد، جنسیت، درآمد، الگوهای مهاجرت و رشد جمعیت. 
این آمار اغلب نادیده گرفته می ش��وند، اما عوامل جمعیت ش��ناختی بسیار مهم 
هستند و روی نحوه قیمت گذاری ملک و اینکه چه نوع امالکی خواهان بیشتری 
دارند، اثر می گذارند. تغییرات عمده در این عوامل، ممکن است برای چندین دهه 

تأثیر زیادی بر روند قیمت امالک کشور بگذارد. 
۳- سیاست ها و یارانه های دولتی

قانون گ��ذاری هم عامل دیگری اس��ت که می تواند تأثی��ر قابل توجهی بر 
تقاضای مسکن و قیمت ها داشته باشد. دولت با استفاده از اعتبارات مالیاتی، 
کس��ورات، یارانه ها و... می تواند تقاضای ملک را برای مدت مشخصی افزایش 
بدهد. آگاهی از مش��وق های دولتی ممکن است به شما کمک کند تغییرات 
به وجودآمده در روند عرضه و تقاضا و حباب های احتمالی قیمت را تشخیص 

بدهید. 
۴- اقتصاد

عامل مهم دیگری که بر ارزش ملک اثر می گذارد، سالمت کلی اقتصاد است. 
این عامل عموما با ش��اخص های اقتصادی همچون تولید ناخالص ملی، داده های 
استخدامی، فعالیت های تولیدی، قیمت کاالها و... اندازه گیری می شود. به طورکلی، 
وقتی اقتصاد کساد است، امالک و مستغالت هم در چنین وضعیتی به سر می برند. 

۵- محل ملک
س��اختمان ها، امالک و مس��تغالتی که در نواحی تجاری قرار دارند، نسبت به 
س��اختمان هایی که در مناطق مسکونی هس��تند، ارزش بیشتری دارند. معموالً 
دالالن قیمت باالتری به ساختمان های مناطق توسعه یافته اختصاص می دهند و 
برای سازه هایی که در نواحی کمتر توسعه یافته قرار دارند، قیمت پایین تری ارائه 
می کنند. به همین شکل، ساختمان هایی که در زمین های دارای مالکیت مطلق 
س��اخته شده اند، نسبت به ساختمان هایی که زمین  ش��ان اجاره ای است، قیمت 

باالتری دارند. 
۶- امکانات

قیمت امالکی که دارای قابلیت های زیرساختی و امکانات مدرن هستند، بیشتر 
از امالکی است که اتصاالت برقی مناسب، خطوط تلفن، سیستم آب وفاضالب و 
امکاناتی همچون مراکز عمومی، پارک، استخر، سالن ورزشی، پارکینگ یا فروشگاه 
مواد غذایی ندارند. قیمت گذاری ملک به وضوح وابسته به میزان در دسترس بودن 

ملزومات و امکاناتی است که سکونت راحتی را امکان پذیر می سازند. 

۷- زیرساخت ها
توسعه زیرس��اختی یکی از مهم ترین عواملی اس��ت که بر قیمت امالک و 
مس��تغالت تأثیر می گذارد. وجود جاده ها، فرودگاه ها، مراکز خرید، پایانه های 
اتوبوس��رانی و... در مجاورت ملک، به باال رفتن قیمت کمک می کند. حقیقت 
این اس��ت که »راه ارتباطی« یکی از مهم ترین ملزومات برای سرمایه گذارانی 
محسوب می ش��ود که به دنبال خرید زمین یا ملک هستند. این امر باال بودن 
قیمت ملکی را ک��ه به راحتی به مراکز تفریحی، امکانات درمانی، مؤسس��ات 
آموزشی، بازارها، مراکز تجاری و سایر امکانات موردنیاز دسترسی دارد، توضیح 

می دهد. 
۸- امالک تجاری

توس��عه مراکز خرید، دفاتر فناوری اطالع��ات و مراکز ویژه تجاری در نزدیکی 
مناطق مسکونی، به صرفه جویی در وقت و انرژی ای که در رفت وآمد به محل کار 

هدر می رود، کمک می کند و قیمت ملک در منطقه را افزایش می دهد. 
۹- درآمد قابل تصرف

امالکی که در مناطق کشاورزی یا مناطق تحت تصرف واحدهای تولیدی قرار 
دارند، نس��بت به آنهایی که در نزدیکی مراکز فناوری اطالعات هس��تند، قیمت 
کمتری دارند. نحوه قیمت گذاری ملک رابطه مس��تقیمی ب��ا مقدار درآمد قابل 

تصرف خریدار یا درآمد اکثریت جمعیت آن منطقه دارد. 
۱۰- در دسترس بودن زمین

نمودار قیمت گذاری ملک در مناطقی که زمین کافی برای مقاصد مسکونی یا 
توسعه امالک و مستغالت در دسترس است، افزایش آهسته تری را نشان می دهد. 

۱۱- عرضه و تقاضا
تقاض��ای مل��ک در یک منطق��ه خاص، رابطه معکوس��ی با عرض��ه آن دارد. 
همین طور که عرضه یا میزان دردس��ترس ب��ودن امالک کاهش می یابد، قیمت 

ملک افزایش پیدا می کند. 
تغییرات جمعیتی محرک های مهمی برای تقاضا هس��تند. هنگامی که تعداد 
افراد س��اکن در منطقه ای خ��اص افزایش می یابد، محبوبیت آن منطقه از منظر 
کس��انی که می خواهند عضوی از آن محل ش��وند نیز بیشتر می شود و درنتیجه 

تمام اینها، قیمت ملک در آنجا باال می رود. 
۱۲- هزینه نگهداری

هزین��ه نگهداری ب��ه هزینه ای اطالق می ش��ود که صاحب مل��ک در فرآیند 
بهره ب��رداری و نگهداری از ملک متحمل می ش��ود. از نظر عامه، هزینه نگهداری 

پارامتری است که رابطه بین نرخ بهره، قیمت ملک و هزینه ها را ایجاد می کند. 
اگر هرکدام از این متغیرهای باال )یعنی نرخ بهره، قیمت ملک و هزینه ها( در 
منطقه خاصی به حداکثر سطح خود برسند، ساکنان آن منطقه به دنبال زندگی 

بهتر در جای دیگری خواهند رفت. 
۱۳- ساختار

قیمت گذاری ملک به مصالح استفاده ش��ده، نقش��ه، طراحی، دوام و س��ن آن 
ساختمان بس��تگی دارد. کیفیت و هزینه مصالح استفاده شده، اندازه، نرخ فعلی 
دستمزد کارگر، نمای ساختمان و سایر ویژگی های فیزیکی همچون پوشش بام، 
ارتفاع ساختمان، نوع پی ریزی، ضدآب بودن و پایه ستون هم بر قیمت ملک اثر 

می گذارند. 
۱۴- سفارشی سازی

اگر سازنده ملک بنا به خواست خریدار فضای مسکونی را سفارشی سازی کند، 
قیمت ملک افزایش می یابد. برای مثال، ش��اید برخی س��رمایه گذاران بخواهند 
تِراس های دارای چشم انداز، آشپزخانه مدرن، پلکان داخلی دارای طراحی خاص 
در آپارتمان های دوبلکس، رنگ و پوش��ش ک��ف باکیفیت تر یا تغییرات کاربری 

دیگری داشته باشند. 

تحقیقات علمی نش��ان می دهند کارآفرینی موفق، احتماال مس��تلزم یک 
س��ری خصوصیات ذاتی و ژنتیکی اس��ت. رفتارها و اخالقیات شما احتمال 
موفقیت تان را در این حرفه آشکار می کنند! معموالً داستان های مشهوری که 
از کارآفرینان می شنویم، از پیروزی ها و موفقیت های بزرگ حکایت دارند. در 
این داس��تان ها کسی از درد، زیان یا شکست های ناگوار حرفی نمی زند ولی 
واقعیت این اس��ت که یک کارآفرین جوان بودن، کار آس��انی نیست. قبل از 
اینکه به مزایایی که کارآفرینی به همراه دارد فکر کنیم، باید از تمام جوانب 
آن آگاه باشیم. به گزارش زومیت، مطالعات دانشکده کسب وکار هاروارد نشان 
می دهد ۷۵درصد از استارت آپ هایی که با سرمایه خصوصی کارشان را آغاز 
می کنند، شکس��ت می خورند. آمار مؤسسه تحقیقاتی برین هم این نتایج را 
تأیید می کند: در س��طوح صنعت به صنعت، ۲۰ تا ۳۰ درصد استارت آپ ها 
در نخستین سال تأسیس و ۷۰ درصد آنها در ۱۰ سال اول کارشان شکست 
می خورند. مطابق معمول اولین س��ؤالی که مطرح می ش��ود این اس��ت که 
علت س��قوط استارت آپ ها چیس��ت؟ متداول ترین پاسخ ها هم به این موارد 
اش��اره می کنند: افزایش زودهنگام سرمایه، عدم تناسب محصوالت با بازار یا 
خارج شدن از دور رقابت. البته آمار نشان می دهد کارآفرینان سریالی، یعنی 
کارآفرینانی که تجربه تأسیس چندین استارت آپ پشت سرهم دارند، موفق تر 

از سایرین عمل می کنند. 
کارآفرینی ذاتی

در سال های اخیر روانشناسان برتر جهان توانسته اند ویژگی های شخصیتی 
مش��ترکی بیابند که به طور سیستماتیک امضای کارآفرینی موفق محسوب 
می ش��وند. این پروفایل شخصیتی، کلکسیونی از خصوصیات و رفتارهایی را 
شامل می ش��ود که یک فرد را مستعد کارآفرینی موفق می کند. این عوامل 
به نوعی احتم��ال موفقیت واقعی و رش��د بلندمدت را به عن��وان بنیان گذار 
تضمی��ن می کند. ای��ن پروفایل، پنج ویژگی ش��خصیتی محوری را به عنوان 
خلق وخ��وی فطری کارآفرینی معرفی می کند: ذهنی��ت باز، وجدان و تعهد 
کاری، برون گرایی، سرس��ختی و تحریک ناپذیری. این پنج ویژگی به عنوان 
پایه ه��ای ژنتیک��ی و عصبی کارآفرینی شناخته ش��ده اند. ب��ه عبارتی، علم 
روانشناسی تصدیق می کند که کارآفرینی، فطری است.حاال این سؤال مطرح 
می شود: آیا شما می توانید یک کارآفرین موفق باشید؟ بیایید نگاه نزدیک تر 
و عمیق تری به این خصوصیات داش��ته باش��یم. انسانی کنجکاو هستید که 
با ذهنی باز از تجربیات جدید اس��تقبال می کنید؛ ف��ردی که از ذهنیت باز 
برخوردار اس��ت، عقاید و تجربیاتی اصیل، پیچیده و ظریف دارد. شما فردی 
بسیار باهوش هس��تید و آی کیوی باالیی به ویژه در هوش کالمی و شفاهی 
دارید. فردی کنجکاو هس��تید که همیشه مایل به کشف ناشناخته ها است. 
شما علم و هنر را همتراز می بینید و هیچ کدام را به دیگری ترجیح نمی دهید. 
در وجودت��ان یک کنجکاوی کودکانه حس می کنید و کمی هم ش��وخ طبع 
هستید. درعین حال، ممکن است همیشه به دنبال هیجان های بعدی باشید. 
فردی که در جس��ت وجوی وقایعی است که احساسات را تحریک می کند و 
س��طح آدرنالین خون را افزایش می دهد. ممکن است دیگران شما را انسانی 

گستاخ یا سبک سر بدانند. 
نسبت به اخالقیات کاری، باوجدان و متعهد هستید

ف��ردی ک��ه از وج��دان کاری برخ��وردار اس��ت، از اهتمام و کار س��خت 
نمی ترس��د. هر زمان که نیاز باشد تمام سعی و تالش و انرژی خود را به کار 
می گیرید. لیست موفقیت های شما، از دستاوردهایی پر شده است که ناشی 
از »شانس« نیس��تند؛ بلکه از نظم و استقامت سازمان یافته حاصل  شده اند. 
در اغلب تیم ها و گروه ها، مس��ئولیت وظایف مهم را به عهده  دارید و همان 
فردی هس��تید که دیگران روی او حساب می کنند. هرگز دیرتر از موعد در 

جلس��ات و قرارهای شخصی و کاری حاضر نمی شوید. در شرایط خاص، اگر 
بیش ازحد به سازماندهی امور متمایل باشید، ممکن است نشانه های اختالل 
وسواس فکری-عملی )OCD( را بروز دهید. در این شرایط آنچه برای شما 
دیسیپلین ضروری محسوب می شود، ازنظر دیگران افراط و زیاده روی است. 

باانرژی و برونگرا هستید
این ویژگی، عالئم بسیار ساده ای دارد. طبیعتاً به عنوان یک انسان برونگرا، 
با دیگران به راحتی صحبت می کنید و از حضور در اجتماع، انرژی می گیرید. 
می توانی��د با اعتمادبه نفس��ی بی نظی��ر از ایده های خود دف��اع و دیگران را 
به سادگی متقاعد کنید. همچنین انسانی ریسک پذیر، فعال و پویا هستید. اما 
از طرف دیگر ممکن است برای جلب  توجه دیگران تالش کنید و خودخواه 
و خویشتن محور باشید. در این صورت مهارت های سمعی شما دچار اختالل 
می شود. در گروه های کوچک یا دیدارهای دونفره، مکالمه را در دست خواهید 

گرفت. به عبارتی، شما یک سخنران عالی و یک شنونده بد خواهید بود. 
در مقابل دیگران کوتاه نمی آیید

این ویژگی، کمی پیچیده و جالب اس��ت. ش��ما انسانی قاطع هستید که 
از اظهار و ابراز عقایدش واهمه ای ندارد. به ش��رکت در رقابت عالقه مندید و 
حاضرید هر کاری را که الزم اس��ت انجام دهید تا برنده رقابت باش��ید. برای 
شما ایده ها به همه چیز اولویت  دارند. کارمندان و سایر مردم، در اولویت دوم 
قرار می گیرند. ممکن است بسیاری از مردم، شما را فردی ناخوشایند بدانند 
ولی اگر برای موفقیت باید ناخوش��ایند باش��ید، از آن ابایی ندارید. به ایالن 
ماس��ک، استیو جابز و جف بزوس نگاه کنید. همه آنها در کنار موفقیت های 

درخشان شان، گاهی شخصیتی نامطبوع و ناراحت کننده دارند. 
انسانی تحریک ناپذیر، با پایه های احساسی قوی هستید

فردی که به لحاظ عصبی زیاد تحریک پذیر نیست، از نظر احساسی پایدار 
اس��ت. ش��ما به متعادل نگه داشتن امور و س��ازگاری با شرایط عالقه مندید. 
زندگ��ی عاطفی خود را کنترل می کنید. به نظرات خود اعتقاد دارید و برای 
اینکه احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید، نیازی به تأیید دیگران 

ندارید. 
به طورکلی نه حالت تدافعی دارید و نه منفعل هس��تید. درس��ت است که 
دوس��ت دارید دیگران را به چالش بکشید، ولی این کار را با رویکردی آرام و 
جال��ب انجام می دهید. زیاد از ک��وره درنمی روید. اما از طرفی زیاد با دیگران 
احس��اس همدلی نمی کنید. چرا؟ همدلی با دیگران به معنی پذیرفتن درد 
اجتماعی و تحریک پذیری احساسی است. شما نمی خواهید خودتان و دیگران 

درد زیادی تجربه کنید. 
آیا شما چنین خصوصیاتی را در خودتان مشاهده می کنید؟ 

اگر سرس��ختید، به تجربیات جدید، خالقان��ه، غریب و انرژی بخش عالقه 
دارید، به لحاظ احساس��ی پایدار و غیرمتزلزلید و به راحت��ی نظرتان را ابراز 
می کنید، ممکن اس��ت ذاتاً یک کارآفرین باشید!و اگر کمی دلسرد شده اید 
و به خودتان می گویید: »نه، اصاًل چنین آدمی نیس��تم! من که نمی خواهم 
آزاردهن��ده باش��م! « ناراحت نش��وید. به دو دلیل: اول اینکه دانش��مندان و 
روانشناس��ان، روندهای غالب را در داده های ش��خصیتی در نظر می گیرند و 
غالباً از شرایط خاص فردی صرف  نظر می کنند. دوم، شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد خصوصیات افراد قابل  تغییر است. شما به راحتی می توانید یاد 
بگیرید که ساختار اصلی شخصیت خود را تغییر دهید. به عالوه، اگر می بینید 
که برخی از ویژگی های شخصی تان مانع از موفقیت در کسب وکار می شوند، 

آنها را بهتر بشناسید و برای تغییر آنها دست به کار شوید. 
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دانشگاه استنفورد اعالم کرده که بودجه ای ۸۰۰هزار دالری برای 
تأسیس صندوق کمک هزینه تحصیلی دانشجویان به یاد مریم 

میرزاخانی دریافت کرده است. 
به گزارش زومیت، دانشگاه استنفورد از دریافت هدیه ای به مبلغ 

۸۰۰ هزار دالر برای تأسیس یک صندوق کمک هزینه تحصیلی به 
نام مریم میرزاخانی خبر داده است. بر اساس اطالعات ارائه شده، این 

بودجه از سوی دو ایرانی-آمریکایی نام آشنا، انوشه انصاری و روزبه 
یاسینی فرد پرداخت شده است. 

مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی است که لقب تنها بانوی 
دریافت کننده مدال فیلدز را در کارنامه دارد. مدال فیلدز در دنیای 

ریاضیات همتراز با جایزه نوبل است. مریم میرزاخانی به دلیل ابتال به 
بیماری سرطان در جوالی سال جاری میالدی جان خود را از دست 

داد. 
کمک هزینه تحصیلی مریم میرزاخانی به دانشجویان دانشکده 

ریاضیات اختصاص خواهد یافت. عالوه بر کمک ۸۰۰هزار دالری 
یاسینی و انصاری، بنیاد ویلیام و فلورا هیولت نیز ۴۰۰هزار دالر کمک 

کرده اند و صندوق با ۱.۲ میلیون دالر بودجه کار خود را آغاز خواهد 
کرد. 

انوشه  انصاری و روزبه یاسینی فرد اعالم کرده اند که مریم  میرزاخانی 
شخصیتی الهام بخش است که بار دیگر ثابت کرده ایرانیان در طول 

تاریخ خدمات بزرگی به هنر و علم انجام داده اند. میرزاخانی در تهران 
چشم به جهان گشود و تحصیالت خود را در دانشگاه صنعتی شریف 

به پایان برد و سپس برای ادامه تحصیالت راهی دانشگاه هاروارد شد. 
روزبه یاسینی فرد در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: 

تأثیر مریم میرزاخانی در حوزه ریاضیات به اندازه نوآوری و تأثیری 
که خوارزمی در این حوزه از خود برجای گذاشته است، اهمیت دارد. 
انوشه و من این صندوق کمک تحصیلی را ایجاد می کنیم تا خدمات 

وی به دنیای ریاضیات را بیش از پیش پررنگ  کنیم. 
انوشه انصاری فردی شناخته شده در دنیا و روزبه یاسینی از جمله 

دانشمندان و مخترعان شناخته شده در کشور آمریکا است. روزبه 
یاسینی با عنوان مدیر مودم های کابلی شناخته می شود. یاسینی 
موفق شده است برای اولین بار دیتای اینترنت و در واقع ارتباط 

اینترنتی را از طریق تلویزیونی کابلی انتقال دهد. 
 

چه عواملی روی قیمت گذاری ملک تأثیر می گذارند؟  آیا شما ذاتا یک کارآفرین هستید؟ 

تأسیس صندوق کمک هزینه  
تحصیلی به یاد مریم میرزاخانی 

در دانشگاه استنفورد
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نگاهدریچه

 همزم��ان با برگ��زاری روز تکنولوژی در پارک علم و فناوری دانش��گاه 
تهران از ۱۵محصول فناورانه ش��رکت های مس��تقر در این پارک رونمایی 

خواهد شد.
 به گزارش ایس��نا، فن بازار از دیگر برنامه های جانبی این مراس��م است 
ک��ه با حضور ۷۰ش��رکت دانش بنیان برگزار خواهد ش��د. در این فن بازار 
ش��رکت های فناور مس��تقر در پارک، ش��رکت هایی که محص��والت آنها 
رونمایی می ش��ود، سرمایه گذاران جسور، شتاب دهنده های فناوری، کسب 
و کارهای فناور )استارت آپ ها(، ارائه کنندگان خدمات به واحدهای فناور، 

هسته های فناور و سایر فعاالن حوزه فناوری حضور خواهند داشت. 

دی ماه امسال صورت می گیرد 

رونمایی از ۱۵ محصول پارک فناوری 
دانشگاه تهران نشست هم اندیشی اجتماع نخبگان استان هرمزگان با محوریت جشنواره منطقه ای 

اختراعات و ابتکارات رویش خلیج فارس و برنامه ملی نکوداشت و تکریم از شمس الدین 
محم��د ابن احمد کیش��ی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع 
استانداری و رئیس بنیاد نخبگان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد. در ابتدای نشست، 
داود صمصام پور، رئیس بنیاد نخبگان هرمزگان با ارائه توضیحاتی درخصوص برگزاری 
این دو رویداد مهم در منطقه و اس��تان، گفت: جش��نواره اختراعات نه تنها یک رویداد 
علمی و فناوری اس��ت، بلکه یک رویداد فرهنگی در حوزه علمی وفناوری است.وی با 
اش��اره به نقش فرهنگی جش��نواره های علم و فناوری در ترویج فرهنگ دانش بنیان، 
افزود: فضای ابتکار، خالقیت، نوآوری، نوگرایی، علم آفرینی و ثروت  آفرینی و مفاهیمی 
از این دست، با برگزاری این جشنواره ها در جامعه نهادینه می شود و زمینه ساز ایجاد 

زیست بوم خالقیت و نوآوری در سطح استان و منطقه است. 

لزوم ایجاد زیست بوم خالقیت و نوآوری



امروزه شرکت های بسیاری با مسائل 
رکود و بحران مالی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند. این بحران هم ش��رکت های 
خدمات��ی و ه��م ش��رکت های مالی را 
درگیر کرده اس��ت. برای فهم عمیق تر 
مس��ئله باید ابتدا مس��ائل را در سطح 
جهانی، سپس در س��طح ملی تحلیل 
ک��رد تا بتوان چاره جویی کرد. در واقع 
بدون داش��تن تحلیلی جهانی و نگاهی 
ملی نمی ت��وان راه حل درس��تی برای 

بحران شرکت های محلی ارائه کرد. 
در ای��ن نوش��تار ن��گاه مختصری به 
علل ب��روز وضعیت رکود داخلی در دو 
سطح بین المللی و ملی خواهیم داشت 
و دش��واری های خروج از این بحران را 
از نگاه مدیری��ت مارکتینگ به صورت 

چکیده بیان می کنیم. 
آنچ��ه هم اکنون در اقتصاد دنیا با آن 
مواجهی��م، متاثر از دو مس��ئله عمده 
اس��ت؛ اول کاهش قیمت جهانی نفت 
و دوم افزای��ش تدریجی ن��رخ بهره در 
آمری��کا. هرچند می ت��وان در کنار آن 
منطقه ای،  بحران ه��ای سیاس��ی  ب��ه 
زورآزمایی هایی نظامی و حبابی شدن 
اقتصاد آمریکا نیز اش��اره کرد، اما اگر 
بخواهی��م دو فاکتور اصل��ی را انتخاب 
کنیم به همان دو مس��ئله ای می رسیم 

که ابتدا اشاره شد. 
در سطح ملی نیز دو عامل را می شود 
به عنوان تعیین کننده ترین فاکتورهای 
تأثیر گ��ذار در بروز ش��رایط کنونی نام 
ب��رد؛ اول کاهش درآمد نفتی اس��ت. 
آنچه مس��لم اس��ت وابس��تگی اقتصاد 
کش��ورمان به نفت اس��ت. ب��ه عبارتی 
وابستگی س��طح تقاضا به درآمد نفتی 

مهم تری��ن فاکتور تحلیل اقتصاد کالن 
در ایران اس��ت و این روزها که قیمت 
نف��ت در پایین تری��ن س��طح خود در 
س��ال های اخیر رس��یده است، سطح 
تقاض��ای عموم��ی ب��ه دلی��ل کاهش 
درآمدهای عمومی کش��ور به ش��دت 

کاهش پیدا کرده است. 
عام��ل دوم در س��طح مل��ی، ورود 
شرکت های خارجی به بازارهای داخلی 

از  بس��یاری  در 
متاث��ر  صنای��ع 
از تواف��ق برجام 
است. همه ما بر 
این نکته واقفیم 
که میزان حضور 
ی  کت ها ش��ر
در  بین الملل��ی 
صنای��ع مختلف 
گاه بسیار جدی 
بس��یار  گاه  و 
پیش  کمرن��گ 

م��ی رود، اما اث��ر روانی ای��ن حضور از 
همین امروز تأثیر خ��ود را بر تقاضای 
داخلی و تغییر مصرف جامعه گذاشته 

است. 
مجموع ای��ن دو عامل، فزونی یافتن 
عرضه به تقاضا اس��ت که نتیجه آن را 
در کاه��ش تورم و میل آن به س��مت 
صفر مشاهده می کنیم. در واقع در بازار 
کس��ب و کار ما وارد عصر غلبه عرضه 
بر تقاضا شده ایم که تبعات بسیاری بر 
رفتار مش��تریان و بنگاه های اقتصادی 

دارد. 
چش��م انداز کوتاه مدت و میان مدت 
اقتص��اد کالن نش��ان می ده��د که نه 
قیمت نفت به این زودی ها روبه فزونی 
دارد و ن��ه ش��رکت های خارجی خیال 
چشم پوش��ی از ب��ازار نس��بتا بکر ۷۰ 

میلیونی ای��ران را دارند. در نتیجه این 
بحران بر خالف میل و انتظار بسیاری 
از مدی��ران، بحران��ی گ��ذرا و زودگذر 
نیست، بلکه مدیران و بنگاه های داخلی 
باید برای دشواری فعالیت کسب و کار 
در ایران برای سال های پیش رو آماده 
باش��ند و این نه انتخاب��ی مختارانه که 
امری گریزناپذیر است. مسلح شدن به 
این چش��م انداز می تواند مدیران را به 
انتظارات  جای 
و  متوهمان��ه 
ه نگ��ر  معجز
س��مت  ب��ه 
ی  ه حل ه��ا ا ر
ن��ه  یا ا قع گر ا و

سوق دهد. 
از دی��د  ام��ا 
دو  نگارن��ده، 
خروج  موضوع 
از این بحران را 
تشدید می کند؛ 
مصرف کنن��دگان  رفت��ار  تغیی��ر  اول 
را  آن  محوره��ای  ک��ه   داخل��ی 
تنوع طلب��ی و روی آوردن به کاالهای 
برن��د جهان��ی تش��کیل می دهد.  ب��ا 
دومی��ن مس��ئله که چالش��ی بزرگ تر 
برای بنگاه های اقتصادی ایرانی اس��ت، 
ضع��ف دان��ش مدیریت��ی به خصوص 
مدیری��ت مارکتین��گ و برندین��گ در 
درون شرکت ها اس��ت. همان گونه که 
در س��طور باالتر اشاره شد در بسیاری 
از عرصه ه��ای کس��ب و کار عرضه بر 
تقاض��ا غلبه ک��رده و تغیی��ر رفتار دو 
 س��وی بازی – مش��تریان و بنگاه های 

اقتصادی- گریزناپذیر است. 
اگر بخواهیم دوران کسب و کار را به 
سه دوره تقسیم کنیم، دوره اول زمانی 
بود که تقاضا بر عرضه غلبه داشت. این 

دوره را می توان دوره اهمیت مدیریت 
تولید نامید. 

دوره دوم زمانی اس��ت ک��ه تقاضا با 
عرضه براب��ر اس��ت و در این وضعیت 
مدیریت فروش اهمیت بیشتری داشته 

است. 
اما دوره س��وم دوران غلبه عرضه بر 
تقاضاس��ت، یعنی زمانی ک��ه مدیریت 
مارکتینگ حرف اول را در ش��رکت ها 
می زن��د. محیط کس��ب و کار در ایران 

اکنون وارد دوره سوم شده است. 
اما نکته اینجاست که نه تنها مدیران 
دوره اول و دوم  )عصرتولی��د و عص��ر 
ف��روش(، آمادگ��ی ورود به این عرصه 
را داش��ته اند، بلکه از دانش کافی مورد 
نیاز دوره س��وم بی بهره یا کم بهره اند؛ 
دان��ش مدیریت مارکتین��گ و دانش 

برندینگ. 
  آنچ��ه می تواند بنگاه های اقتصادی 
را از وضعی��ت کنون��ی رهایی بخش��د 
ی��ا مهم ترین تأثی��ر را در برون رفت از 
وضعی��ت کنونی بگ��ذارد، روی آوردن 
به روش ه��ا و متده��ای مارکتینگ و 

برندینگ است.
 متدهایی که شرکت های بین المللی 
سال هاس��ت با مس��لح ش��دن به آنها 
عرصه اقتصادی کشورهای مختلف در 
پنج قاره را تجربه کرده اند و بی ش��ک 
برای ورود به بازار ایران با اس��تفاده از 
هم��ان تجارب، راه دش��واری نخواهند 
داشت. بر ما است که به عنوان مدافعان 
تولی��د داخلی و اش��تغال زایی بومی، با 
رجوع ب��ه ابزارهای نوی��ن مدیریتی و 
پیاده سازی آنها در شرکت های متبوع 
برندینگ  ابزاره��ای  به خص��وص  خود 
و مارکتین��گ قدم در راه��ی نهیم که 

سال ها پیش باید می پیمودیم. 
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رکود بازار و راه ناگزیر مارکتینگ و برندینگ
کلید

تبلیغات صنعتی چیست؟ 

تبلیغات صنعتی که نام دیگر آن تبلیغات شرکت 
به ش��رکت اس��ت، به نوعی تبلیغات برای معرفی 
شرکت ها و کسب وکارها به یکدیگر گفته می شود. 
این نوع تبلیغات می تواند شامل تبلیغات مواد خام 
برای محصوالت ش��رکت های دیگر یا تجهیزات به 

کار رفته در فرآیند تولید آنها باشد. 
تبلیغات صنعتی چگونه انجام می شود؟ 

هر کس��ب و کاری نوعا یک مصرف کننده است 
و نی��از دارد حداق��ل در چن��د م��ورد از خدمات 
ش��رکت های دیگر استفاده کند. ادارات نیاز دارند 
یک ش��رکت خدمات��ی را اس��تخدام کنند، یک 
رس��توران نی��از دارد فردی را ب��رای تحویل مواد 
خامی که برای تهیه غذا الزم است استخدام کند 
و یک باغ وحش نیاز دارد از خدمات دامپزش��کان 

بهره مند شود. 
بس��یاری از این مش��اغل، به کارت های تجاری 
نیاز دارند و ممکن است الزم باشد فردی را برای 
تهیه این قبیل کارت ها اس��تخدام کنند. شرکتی 
که در امر فروش قه��وه فعالیت می کند، احتماال 
نی��از دارد پ��ودر قه��وه را از ی��ک ش��رکت دیگر 
خری��داری کن��د، همچنین الزم اس��ت فنجان ها 
و بقی��ه م��وارد ض��روری را از ش��رکت های دیگر 
خری��داری کند. امکان دارد یک ش��رکت بزرگ، 
همه این نیازها را خودش برآورده کند، اما بیشتر 

شرکت ها این گونه نیستند. 

نقش تبلیغات صنعتی
نقش تبلیغات صنعتی، کاهش آسیب خریداران، 
افزایش فروش، ایجاد ش��بکه های توزیع بیشتر و 
افزای��ش آگاهی از برند ش��رکت و در عین حال، 
کمک به دیگر ش��رکت ها برای انجام فعالیت ها به 

صورت کارآمد تر است. 
انواع رسانه ها برای تبلیغات صنعتی 

هر ش��رکتی که نیاز دارد محصوالت یا خدمات 
خود را به شرکت های دیگر تبلیغ کند الزم است 
در مورد رقبای خود تحقیق کند، اما تاکتیک های 
تبلیغ��ات صنعتی در تمامی ش��رکت ها یکس��ان 
نخواه��د ب��ود. رس��انه های مکت��وب و بازاریابی 
مستقیم، دو شبکه متداول برای مبارزات تبلیغاتی 
هر شرکت هس��تند و تبلیغات صنعتی هم از این 
قاع��ده مس��تثنی نیس��تند.  هن��گام تبلیغات در 
رس��انه های مکتوب، محصوالت یا خدماتی که در 
ش��رکت های دیگر بازاریابی شده اند، باید ساده و 
خوانا باشد. قسمت برجسته تبلیغات باید به جای 
تکیه بر نام و عنوان تجاری شرکت، بر محصوالت 
یا خدمات و کیفیت ارائه آنها متمرکز ش��ود. این 
س��اده ترین راه برای دیده شدن توسط مخاطبان 
هدف اس��ت. همچنین الزم است اطالعات تماس 
شرکت هم وجود داشته باشد، در نتیجه مشتری 
می توان��د ف��ورا محصوالت یا خدم��ات مورد نظر 
را س��فارش ده��د. بازاریاب��ی مس��تقیم، ش��امل 
تمام روش های دسترس��ی به مش��تری به صورت 
مستقیم، از طریق تلفن یا به وسیله ایمیل و نامه 
است. بروش��ورها و تماس سرد )روشی که در آن 
فروشنده یا بازاریاب، با هدف مشتری یابی، ارتباط 
حضوری و یا تماس تلفن��ی برقرار می کند( چند 

نمونه از بازاریابی مستقیم هستند. 
نمایش ها و نمایشگاه های تجاری نیز روش هایی 
هس��تند که کمپی��ن تبلیغات تج��اری می تواند 
در آن اتف��اق بیفتد. موضوع مهم��ی که باید مد 
نظر قرار گیرد این حقیقت اس��ت که دس��تیابی 
به ش��رکت های دیگر به امی��د فروش محصوالت 
ب��ه آنها و تبدی��ل کردن آنها به مش��تریان ثابت، 
ب��ا روش هایی که برای جذب اف��راد هدف به کار 

می رود تفاوت دارد. 
اف��رادی ک��ه در مورد ت��دارکات یک ش��رکت 
تصمیم گیری می کنند، اطالعات خود را به همان 
روشی که افراد عادی برای کسب اطالعات به کار 
می برند به دس��ت نمی آورند. فنجان های کاغذی 
برای کافی ش��اپ ها که به صورت فله ای س��فارش 
داده می ش��ود معم��وال در تلویزیون ی��ا اینترنت 
تبلیغ نمی شوند، زیرا افرادی که برای شرکتی کار 
می کنند که به فنجان کاغ��ذی نیاز دارد، به طور 
منظم فرصت تماش��ای تلویزیون پیدا نمی کنند. 
در عوض، احتمال بیش��تری دارد که آنها روزنامه 
بخوانند یا در نمایش��گاه های تجاری به دنبال آن 

محصوالت باشند. 
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تبلیغات خالق

کمپین

داستان متفاوت یک شیر
در ده��ه گذش��ته، رده محص��والت لبنی در چین 

رشد زیادی داشته است. 
فعالیت ارتباطی محصول ش��یر نی��ز روی کیفیت 
محص��ول متمرک��ز بوده اس��ت. ب��ه دنب��ال برخی 
سیاست های بهداشتی دولت، مسائل زیست محیطی، 
تأثیر افراد تأثیرگذار و توجه به سالمت بین مشتریان 
چینی به مسئله مهمی تبدیل شده است. بسیاری از 
برندهای لبنیات روی این موج سوار شده  و از شیر به 

عنوان عنصر اصلی زندگی سالم یاد کرده اند. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، ۲۰۱۶ س��ال بازی های 
المپی��ک بود و برندهای زیادی در این رده محصولی 

به مسئله خوش اندامی پرداخته بودند. 
Yili  اما به این نتیجه رسید که با فاصله گرفتن از 
این موج، می تواند حرف تازه ای بزند و به چشم بیاید. 
با افزایش آگاهی از س��المت و تندرستی، ورزش بین 

مردم محبوبیت زیادی پیدا کرده است. 
در ش��بکه های اجتماعی مردم م��دام عکس هایی 
از ورزش ک��ردن و عرق ریختن ش��ان در س��الن های 
ورزش��ی را به اش��تراک می گذارند، اما بسیاری دیگر 
هنوز هم از ورزش کردن وحش��ت دارند. اگر نتوانید 
۱۰ کیلومتر بدوید یا ۲۰ دقیقه ش��نا بروید چه؟  اگر 
وق��ت یا پول کافی برای باش��گاه یا اس��تخدام مربی 

شخصی نداشته باشید چه؟ 
با این توضیحات، آیا هیچ وقت نباید ورزش کنید؟ 
آیا دیگر نمی توانید س��المت باش��ید و چیز باارزشی 
برای به اش��تراک گذاشتن ندارید؟ زندگی سالم حق 
همه است. هیچ وقت برای آغاز دیر نیست و راه های 

زیادی برای رسیدن به آن وجود دارد. 

استراتژی
آژانس کمپی��ن #موفقیت های کوچک با اهمیت را 
طراحی ک��رد. هدف این بود که هم��ه مردم بتوانند 
احساس خوبی در مورد خودشان داشته باشند و خبر 
موفقیت های ش��ان را منتشر کنند و بزرگ یا کوچک 

بودن آن اهمیتی نداشت. 
شبکه های اجتماعی به عنوان پلتفرم اصلی کمپین 
در نظر گرفته ش��د زیرا تصاویر تناسب اندام در این 
شبکه ها به اشتراک گذاشته می شدند. کمپین مردم 
را تشویق می کرد گام به گام به زندگی سالم نزدیک 

شوند و در این مسیر به خود افتخار کنند. 
ق��رار بود مردم متوجه ش��وند آغاز زندگی س��الم 
آس��ان تر از چیزی اس��ت که تصور می کنند و نباید 
ب��ه دنبال برنامه های س��خت و غیرقابل انجام بروند. 
در این کمپین رس��یدن به بدنی بی نقص در تصاویر 
شبکه های اجتماعی مهم نبود و مسیر رسیدن به آن 

در مرکز توجه قرار داشت. 

اجرا
آژان��س Mindshare هش��ت ویدئ��و در تأیی��د 
سهولت و س��رگرم کننده بودن ورزش کردن منتشر 
ک��رد. ویدئوه��ا فعالیت هایی مثل اس��کات در مترو، 
استفاده از پله به جای آسانسور، انجام حرکت پروانه 
هنگام انتظار در صف را به نمایش می گذاشت و تمام 
این فعالیت ها رای��گان و قابل انجام در تمام لحظات 

روز بودند. 
آژان��س ویدئوه��ا را در بزرگ تری��ن ش��بکه های 
اجتماعی چی��ن )WeCaht(  )۶۵۰ میلیون کاربر، 
کاربران فیس بوک + وات��س اپ(، Weibo  )معادل 
توییتر( منتشر کرد. ۱۶۰ سلبریتی و افراد تأثیرگذار 

در تهیه ویدئوهای کمپین مشارکت کردند.
 ورزش��کاران حرفه ای، س��لبریتی های ورزشکار و 
خواننده  ه��ا از افراد ش��رکت کننده در کمپین بودند. 
استفاده از این افراد نشان می داد که کمپین براساس 

بی نقص بودن افراد طراحی نشده است. 
س��لبریتی ها ویدئوها و عکس های خود را در حال 
اس��کات و وزنه زدن با حیوانات خانگی ش��ان منتشر 
می کردند و مردم به جذابیت و آس��ان بودن این کار 
پ��ی می بردند. خیلی زود محت��وای تولیدی کاربران 

وارد شبکه های اجتماعی شد. 
م��ردم زی��ادی با ای��ن ویدئوها احس��اس همذات 
پن��داری می کردند و کمی بعد از ش��روع کمپین، از 
هشتگ آن برای انرژی دادن به خود استفاده کردند. 
جمله ه��ای انرژی بخش مردم باعث ش��د آژانس، 
اس��تیکرهایی را ب��ا جمله ه��ای مش��ابه تولید کند. 
نقل قول ها و جمالت، برداش��ت آزادی از توییت های 

خود مردم بود. 
اس��تیکرها م��ورد اس��تقبال زیادی ق��رار گرفت و 
مردم در جنبه های دیگر زندگی شان از آنها استفاده 

کردند.  

الرا لیک
مترجم: مینا قائمیان

مهدی ترکمان
محقق و مشاور برندسازی و بازاریابی 

 آنچه می تواند بنگاه های 
اقتصادی را از وضعیت کنونی 

رهایی بخشد یا مهم ترین تأثیر 
را در برون رفت از وضعیت 

کنونی بگذارد، روی آوردن به 
روش ها و متدهای مارکتینگ و 

برندینگ است
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الکترونیک   در ش��رایطی که تجارت 
)E-commerce( در سراس��ر جهان 
هر روز در حال رش��د و گسترش است، 
نیازهای جوامع به اس��تفاده از خدمات 
متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت 
به ش��اخه های مختلف و متنوعی مانند 
 Online(اینترنت��ی فروش��گاه های 
 Online(  بازارهای اینترنتی ،)shop
تقس��یم    .  . و.   )marketplace
ش��ود و هری��ک از ای��ن ش��اخه ها به 
 فراخ��ور نی��از بتوانن��د خدمات��ی را به 

مصرف کنندگان ارائه کنند. 
در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه 
مدتی اس��ت که عرصه ب��رای فعالیت 
متنوع این فروش��گاه ها فراهم ش��ده و 
در صورتی که این فروش��گاه ها بتوانند 
در چارچوب ضواب��ط و اصول حرفه ای 
فعالی��ت کنند، می توانند نقش بس��یار 
زی��ادی را در تکمی��ل و ترمیم زنجیره 
آس��یب دیده تولی��د تا مص��رف فراهم 

آورند. 
اس��تفاده از بازارها و فروش��گاه های 
اینترنت��ی برای تب��ادل کاال و خدمات 
فرصت��ی اس��ت ت��ا تولیدکنن��دگان و 
عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی 
هزینه های سربار مثل هزینه انبارداری، 
هزینه اجاره مح��ل، هزینه حامل های 
انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و س��ایر 
هزینه ها به ارائه س��رویس های مطلوب 
مث��ل تحویل کاال در محل نس��بت به 
کاهش قیمت در جهت رقابتی س��ازی 

قیمت کاال و خدمت اقدام کنند.
 از س��وی دیگ��ر ارتباط مس��تقیم و 
ب��دون واس��طه ارکان ای��ن زنجیره با 
مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی 
باش��د ت��ا تب��ادل نظ��رات و دیدگاه ها 
بین مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

به صورت مطلوب تری صورت پذیرد.  
ب��رای  اینترنت��ی  فروش��گاه های 
مصرف کنن��دگان نی��ز دارای مزای��ای 
بس��یار زی��ادی مث��ل امکان مقایس��ه 
قیمت ه��ا، انتخ��اب کاالی م��ورد نظر 

از می��ان طیف متن��وع کاالهای عرضه 
ش��ده، دریافت نظرات خریداران کاال، 
جلوگیری از تردد های غیر ضروری در 
سطح شهر و... را )در صورتی که خرید 
به ص��ورت آگاهان��ه انجام ش��ود( برای 

مصرف کننده به همراه داشته باشد. 
البت��ه در ح��ال حاض��ر ب��ه دالی��ل 
مختلف نس��بت به خریدهای اینترنتی 
نگرانی های��ی مانن��د ع��دم اعتم��اد به 
فروش��گاه یا بازار به سبب عدم ارسال 
مناس��ب و به موقع کاال، ع��دم اعتماد 
نس��بت به کاالی دریافت شده با نمونه 
عرض��ه ش��ده در فروش��گاه، افزای��ش 
هزینه ه��ای غی��ر قاب��ل پیش بین��ی و 
نامتعارفی ک��ه به عن��وان هزینه ایاب 
ذهاب ازس��وی برخ��ی عرضه کننده ها 

برمصرف کننده 
تحمیل می شود 
و س��ایر م��وارد 
و  دارد  وج��ود 
هن��وز  م��ردم 
ب��ه  نس��بت 
خری��د از ای��ن 
با  فروش��گاه ها 
تردید  و  ش��ک 

نگاه می کنند. 
فعالیت  البته 
و  مناس��ب 
برخی  متعهدانه 

فروش��گاه ه��ا و بازارهای مج��ازی در 
جامعه باعث شد در حال حاضر افرادی 
که ب��ا فضای مج��ازی و خری��د از آن 
سروکار دارند بتوانند با اطمینان خاطر 
نسبت به خرید مایحتاج خود از طریق 
این فروشگاه ها اقدام کنند و این گروه 
نیز عموم��ا از خرید خود راضی به نظر 

می رسند. 
 در مجموع این فروش��گاه ها با توجه 
ب��ه جمعیت و فرصت ه��ای موجود در 
جامعه با استانداردهای رایج بین المللی 

در این خصوص فاصله زیادی دارند.  
بازارهای  و  گردانندگان فروش��گاه ها 
اینترنتی باید بر این نکته واقف ش��وند 
که جلب اعتم��اد عمومی برای فعالیت 

آنها به س��بب برخی نگرانی های اشاره 
شده وجود دارد، لذا باید در این مسیر 
تدابیری را بیندیشند تا این نگرانی ها تا 
حد ممکن کاهش یابد. به عنوان نمونه 
یکی از ای��ن بازارهای مج��ازی تالش 
کرده است عالوه بر معرفی و شناسایی 
انتخاب  کاال به مصرف کنندگان امکان 
کاال ت��ا درب من��زل را نیز فراهم آورد؛ 
به این ش��کل که پ��س از خرید کاال و 
اطمین��ان ازصح��ت کاالی خری��داری 
شده با نمونه مدنظر انتخابی نسبت به 
پرداخت وجه اقدام کند، با این موضوع 
نگران��ی مصرف کنن��ده تا ح��دودی از 
هرگون��ه غ��ش در معامله ت��ا حدودی 
س��لب می ش��ود.  لذا اتخاذ تدابیر ویژه 
و خاص راهبردی اس��ت ک��ه می تواند 
اعتماد  کس��ب 
را  مصرف کننده 
به همراه داشته 

باشد. 
ای��ن  ذک��ر 
ض��روری  نکته 
در  ک��ه  اس��ت 
ک��ه  صورت��ی 
فروشگاه ها  این 
نتوانند به صورت 
و  مناس��ب 
اعتماد  صادقانه 
جامعه  عمومی 
را کسب کنند، ش��اید دیگر هیچ وقت 
نتوانند تمایل و رغبت مردم را به خرید 
از طریق فضای مجازی به دس��ت آورند 
لذا دوران  گذار فعلی فرصتی اس��ت که 
گردانندگان این فروشگاه ها  )که اکثرا 
انسان های تحصیلکرده و آشنا به علوم 
و دانش ه��ای نوی��ن در ح��وزه تجارت 
الکترونیک هستند( با یک بینش علمی 
و دقیق نس��بت به جل��ب اعتماد مردم 
ت��الش کنند. برای کس��ب این اعتماد 
موضوع��ات و موارد زیر نیز پیش��نهاد 

می شود. 
اول اینکه در کس��ب اعتماد عمومی 
تنه��ا نبای��د ب��ه قوانی��ن و مق��ررات 
موج��ود مثل قانون حمای��ت از حقوق 

تج��ارت  قان��ون  مصرف کنن��دگان، 
الکترونیک و سایر قوانین مربوط اکتفا 
ک��رد بلکه بای��د به قوانی��ن و مقررات 
پیش��رو در این ح��وزه و تجارب برخی 
بازارها و فروش��گاه های بین المللی نیز 

توجه جدی کرد.  
اخ��ذ مجوزهای  موض��وع،  دومی��ن 
قانون��ی و اس��تانداردهای الزم ب��رای 
فعالی��ت در فض��ای مجازی اس��ت که 
ضری��ب موفقیت و اعتم��اد عمومی را 

افزایش می دهد.  
سومین موضوع اجرای صحیح و دقیق 
تعه��دات خود در قب��ال مصرف کننده 
اس��ت، به نحوی که امکان اقناع قانونی 
او را ب��رای یک خری��د قانونمند فراهم 
آورد.  ل��ذا بای��د از هرگونه فعالیتی که 
رفتارهای متقلبانه و دور زدن قوانین را 
به ذهن متبادر می کند، دوری جست. 

چهارمی��ن اص��ل در فعالی��ت ای��ن 
فروشگاه ها عدم عرضه کاالها و خدمات 
بی پش��توانه، غیر مجاز و قاچاق است، 
چراکه عرضه این کاالها عالوه بر اینکه 
به اقتص��اد ملی آس��یب می زند باعث 
خواهد می ش��ود فروشگاه عرضه کننده 
به عنوان یک فروش��گاه غیرمجاز مورد 

تعقیب قانونی قرار گیرد. 
پنجمی��ن اص��ل بای��د ای��ن موضوع 
باش��د که قیم��ت، کیفی��ت و خدمات 
قبل، حین و پ��س از فروش کاال تمایز 
جدی را برای مصرف کننده نس��بت به 
فروش��گاه های سنتی نشان دهد تا او را 

نسبت به خرید ترغیب کند. 
ب��ا عنای��ت ب��ه مطالب پی��ش گفته 
می توان نتیجه گرفت که فروش��گاه ها 
و بازار ه��ای مجازی در تج��ارت ایران 
زمان��ی امکان رش��د، توس��عه و تکامل 
خواهند یافت که ع��الوه بر رفع نیازها 
و نگرانی های مصرف کننده، او را به یک 
خرید مطلوب، قانونمند و دارای مزیت 

امیدوارکنند. 
در این صورت اس��ت که می توان به 
حضور آنه��ا به عنوان یک راهبرد برای 
ترمیم و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف 

امیدوار بود. 

عواملی که بر رتبه جست وجو تأثیر جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف
می گذارند

رتبه وب سایت در نتایج گوگل، به عوامل بسیار زیادی 
بس��تگی دارد؛ عواملی که شاید کمتر به آنها توجه شود، 
با یکدیگر در تعامل هس��تند و گاهی اوقات همکاری آنها 
بسیار پیچیده است. شرکت گوگل بعد از گذشت سال ها 
تنها یک س��ری فایل راهنما برای توس��عه دهندگان وب  
منتش��ر کرده و هرگز رون��د کاری الگوریتم های خود را 
ب��ه صراحت بیان نکرده اس��ت. بنابراین این وظیفه خود 
وب سایت ها است که مؤثرترین عوامل در بهبود رتبه بندی 
را تشخیص دهند. در حال حاضر مقاالت بسیار زیادی در 
سراس��ر اینترنت وجود دارد که عوامل مؤثر در رتبه بندی 
را شرح داده اند. این عوامل معموال با نظرسنجی از هزاران 
وب س��ایت به دس��ت آمده  اس��ت. در این می��ان عوامل 
متعددی هستند که معموال دست کم گرفته می شوند اما 

روی رتبه بندی تأثیر می گذارند. 
عوامل اصلی و شناخته شده

زمانی که صحبت از عوام��ل مؤثر در رتبه بندی نتیجه 
جس��ت وجو به میان می آید س��ه فاکتور اصل��ی محتوا، 

ساختار و لینک ها در ذهن متخصصان تداعی می شود. 
محتوا: حج��م، کیفی��ت و مرتبط بودن محت��وا تأثیر 
فوق العاده زیادی روی رتبه بندی وب سایت می گذارد. تولید 
محتوای بیشتر و باکیفیت تر می تواند اعتبار شما را افزایش 
ده��د. همچنین میزان مرتبط بودن وب س��ایت با کلمات 

کلیدی نیز رتبه را افزایش می دهد.
 س�اختار: ساختار کلی وب سایت، قابلیت شناسایی آن 
توس��ط موتورهای جس��ت وجو و عوامل فنی، نقش بسیار 

مهمی در رتبه بندی وب سایت دارد. 
لینک ها: کمیت و کیفیت وب سایت هایی که به وب سایت 
شما لینک می دهند، تأثیر زیادی روی نفوذ آن می گذارند 
و درنهایت نقش پررنگی را در رتبه بندی وب س��ایت برای 
نتیجه عبارت جست وجو شده بازی می کنند. در ادامه این 
مقاله  به نقل از زومیت به بررسی هفت عامل مؤثر دیگر در 
رتبه بندی وب سایت می پردازیم که تا به امروز کمتر توسط 

متخصصان مورد توجه قرار گرفته اند. 
1- سن دامنه

گوگل اعالم کرده اس��ت که سن دامنه وب سایت روی 
رتبه جس��ت وجوی وب سایت تأثیر می گذارد. دامنه هایی 
که محتوای بی کیفیت دارند بعد از گذشت مدتی از بین 
می روند اما دامنه های خوب س��ال های س��ال به فعالیت 
خود ادامه می دهند. مطمئنا س��ن دامنه چیزی نیس��ت 
که بتوانید مانند محتوا یا ساختار مستقیما تحت کنترل 
داشته باشید. در عوض برای رسیدن به موفقیت باید برای 

طوالنی مدت به دامنه خود پایبند باشید. 
2- شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی از دیگر مواردی هستند که معموال 
برای بهبود س��ئو در نظر گرفته نمی ش��وند، اما مطالعات 
نش��ان داده اند که فعالیت در شبکه های اجتماعی نقش 
پررنگی را در رتبه بندی ایفا می کند. این عامل در مقایسه 
ب��ا کیفیت محتوا از ارزش پایین تری برخوردار اس��ت اما 
نباید نادیده گرفته ش��ود. اولوی��ت و تمرکز اصلی خود را 
روی تولید محتوای با کیفی��ت بگذارید اما از فعالیت در 

شبکه های اجتماعی غافل نشوید. 
۳- به روزرسانی محتوا

گوگل از س��ال ۲۰۱۰ به بعد به محتواهای جدید اهمیت 
بیش��تری می دهد. اگر به پس��ت های قبلی مراجعه کنید و 
بخش��ی از محتوا را به روز رسانی کنید، احتمال دیده شدن 
آن در نتیجه جست وجو را باال می برید. البته این نکته را نیز 
فراموش نکنید که هرقدر حجم محتوایی که به روز رس��انی 
می شود بیشتر باشد، از نظر موتورهای جست وجو بهتر است. 

۴- لینک های خروجی
همانطور که می دانید لینک ه��ای داخلی رتبه بندی را 
عمیقا تحت تأثیر قرار می دهند، اما شاید ندانید لینک هایی 
که به وب سایت های دیگر می دهید نیز روی رتبه بندی اثر 
می گذارن��د. گوگل به مناب��ع و لینک هایی که در مقاالت 

خود می دهید نگاه و اعتبار آنها را ارزیابی می کند. 
)CTR(  ۵- نرخ کلیک نسبت به رتبه

 س��ی تی آر ها متغیره��ای پیچی��ده ای هس��تند، زیرا 
می توانن��د روی رتبه بن��دی تأثی��ر بگذارن��د، از طرف��ی 
رتبه بندی نیز می تواند CTR وب سایت را تحت تأثیر قرار 
دهد. با این حال معموال گفته می شود CTR باالتر از حد 
انتظار می تواند رتبه بندی را بهبود دهد و CTR پایین تر 
از حد انتظار نتیجه عکس خواهد داشت. به عنوان مثال اگر 
رتبه وب سایت شما برای عبارت جست وجو شده پنج باشد 
و آن عبارت ۱۰بار مورد جست وجو قرار بگیرد و وب سایت 
شما دو بار باز شود، یعنی وب سایت شما از ۱۰ بار نمایش 
دو بار کلیک داش��ته و CTR ش��ما برای رتبه پنجم در 

صفحه اول برابر ۲۰ درصد است. 
۶- بازدیدکننده های تکراری

از نظ��ر گوگل، بازدیدکننده های تکراری عوامل مهمی 
هستند. بازدیدکننده های جدید نشان می دهند که شما 
می توانید برند خود را گس��ترش داده و جمعیت جدیدی 
را به سمت وب سایت هدایت کنید، اما بازدیدکننده های 
تکراری یعنی وب سایت ش��ما محتوای باکیفیتی داشته 

است و ارزش دو بار دیده شدن را دارد. 
۷- زمان ماندگاری کاربر

گ��وگل فاکتور دیگری به ن��ام dwell time یا ماندگاری 
کاربر در وب س��ایت را نیز تحت نظر قرار می دهد. این فاکتور 
برابر مدت زمانی است که کاربر قبل از بستن صفحه یا مراجعه 
به صفحه دیگر در یک وب سایت سپری می کند. به عنوان مثال 
اگر کاربر روی لینکی کلیک کرده و پنج دقیقه زمان س��پری 
کند، وب سایت dwell time بهتری نسبت به زمانی خواهد 

داشت که شخص تنها ۱۵ ثانیه در وب سایت بماند.
FORBES  :منبع

چه وقت و چگونه باید از 
مارکتینگ رابطه استفاده کرد

بارب��ارا جکس��ون معتق��د اس��ت مارکتین��گ 
در   )Relationship Marketing( رابط��ه  
تم��ام وضعیت ه��ا مؤث��ر واق��ع نمی ش��ود، اما در 
مواقع��ی خ��اص بی نهای��ت مؤثر اس��ت. او عقیده 
دارد مارکتین��گ معامل��ه ب��ا مش��تریانی که افق 
زمان��ی آنها کوتاه تر و هزینه ه��ای مربوط به تغییر 
فروش��نده پایین تر است، نظیر خریداران کاالهای 
 همگ��ن و متجانس، مناس��ب تر اس��ت. به گزارش 
کس��ب و کار هورمون��د، مش��تری خری��دار فوالد 
می توان��د از میان چندین فروش��نده، فوالد مورد 
نیاز خود را از ش��رکتی خریداری کند که شرایط 
او مناسب تر اس��ت. این حقیقت که یک فروشنده 
فوالد مالحظه کار یا حساس بوده است، بدین معنا 
نیس��ت که در نوب��ت بعد به ط��ور اتوماتیک برای 
خرید به او مراجعه ش��ود؛  این ش��رایط اوست که 

باید رقابتی باشد. 
برعکس، س��رمایه گذاری در مارکتینگ رابطه با 
مش��تریانی که افق زمانی آنها طوالنی مدت اس��ت 
و هزینه های مربوط به عوض کردن فروشنده زیاد 
اس��ت، نظیر خریدارانی که سیس��تم های خودکار 
اداری خری��داری می کنند، بس��یار مقرون به صرفه 
و مؤثر خواه��د افتاد. به نظر می رس��د وقتی یک 
مش��تری می خواهد یک سیستم خودکار بزرگ و 
عمده خری��داری کند، ابتدا به دقت فروش��ندگان 
مختلف را موردبررسی قرار می دهد و فروشنده ای 
را ب��رای خ��ود انتخاب می کند ک��ه از او رابطه ای 
خوب در بلندمدت انتظار داش��ته باشد و فناوری 
سیس��تم های او نی��ز مطابق روز و بهنگام باش��د. 
مش��تری و فروش��نده از ه��ر دو نظ��ر )پ��ول و 
زم��ان( در مارکتینگ رابطه س��رمایه گذاری قابل 
 توجهی می کنند. برای مش��تری بس��یار پرهزینه 
و مخاطره آمی��ز اس��ت ک��ه به فروش��نده دیگری 
مراجع��ه کند و فروش��نده هم با از دس��ت دادن 
این مش��تری متحمل خس��ارات فراوانی می شود. 
مارکتینگ رابطه با این دسته از مشتریان باالترین 
صرفه اقتصادی را دارد؛ مش��تریانی که جکس��ون 
 Lost-for good( ف��داکاری   قاب��ل  را  آنه��ا 

customers(  می نامد. 

ب��رای  چال��ش  اینچنین��ی،  وضعیت ه��ای  در 
فروش��ندگانی که با شرکت در حال مراوده تجاری 
هستند  )فروشندگان درونی( با دیگر شرکت هایی 
ک��ه بیرون از گود هس��تند )فروش��ندگان برونی( 
تفاوت دارد. خط مشی فروشندگان درونی آن است 
که هرگونه تغییر از سوی مشتری را دشوار سازند. 
فروشندگان درونی دس��تگاه هایی از کاال را فراهم 
می کنند که با محصوالت رقبا س��ازگاری نداشته 
باش��د؛ محصوالتی ک��ه مخصوص سیس��تم های 
س��فارش اختصاصی باش��د. این سیستم ها سبب 
تس��هیل در مدیری��ت موج��ودی کاال و تحوی��ل 
می ش��ود. فروش��نده برونی به طراحی آن قسمت 
از سیس��تم های کاالی��ی مبادرت می کن��د که با 
سیس��تم مشتری سازگاری داش��ته باشد، نصب و 
فراگیری آن آس��ان باش��د، صرفه جویی های پولی 
برای مش��تری داشته باشد و بهبود در طول زمان 

را هم نوید دهد. 
اندرس��ون و ناروس ب��ر این باورند که مس��ئله 
مارکتینگ معامله در مقایس��ه با مارکتینگ رابطه 
بیشتر از نظر خواسته های مشتری و نه ازنظر نوع 
صنعت اهمیت دارد. برخی مشتریان برای خدمات 
ارزش بیشتری قائلند و برای مدت طوالنی نسبت 
به یک فروش��نده وفادار باق��ی خواهند ماند. دیگر 
مش��تریان درص��دد کاس��تن از هزینه ه��ای خود 
هس��تند و ب��ه خاط��ر برخ��ورداری از هزینه های 
پایین تر حاضرند فروشندگان خود را تغییر دهند. 
در ای��ن مورد، ش��رکت بازهم قادر اس��ت با قبول 
کاهش قیمت فروش، مش��تری خود را حفظ کند، 
مشروط به اینکه مشتری سطح خدمات پایین تر را 
بپذیرد. برای مثال، مشتری ممکن است از تحویل 
مجانی، بخش��ی از آموزش و... چشم پوش��ی کند. 
با این مش��تری براس��اس معامله و نه ایجاد رابطه 
بلندم��دت برخورد می ش��ود. مادامی که ش��رکت 
هزینه های خود را معادل یا بیش از میزان کاهش 
قیم��ت فروش کاهش دهد، مش��تریانی که کانون 
توجه آنها معامله است بازهم سودآور باقی خواهند 

ماند. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

استفاده از بازارها و 
فروشگاه های اینترنتی برای 
تبادل کاال و خدمات فرصتی 

است تا تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان بتوانند با کاهش 
برخی هزینه های سربار نسبت 

به کاهش قیمت در جهت 
رقابتی سازی قیمت کاال و خدمت 

اقدام کنند

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



۸شخصیتنفرتانگیز
هویتهایمخربیکهموفقیتشما

رابهخطرمیاندازند
آی��ا به ط��ور ناخ��ودآگاه موفقی��ت  خ��ود را به خطر 
می اندازید؟ آی��ا برخی از وجوه ش��خصیت تان مخربند 
و خب��ری از آنه��ا نداری��د؟ همه ما وج��وه مختلفی در 
ش��خصیت و ضمیر خود داریم. تع��دادی از آنها مفید و 
برخی دیگر زیان آورند. دانستن این مطلب که کدام  وجه 
ش��خصیتی را باید پرورش داد و درمقابل کدام یک باید 
ایستادگی کرد، پایه و اس��اس رسیدن به مراحل باالی 

خودشناسی است. 
به گزارش دیجیاتو، اصوالً هش��ت شخصیت مشترک 
و مت��داول میان اف��راد وجود دارد ک��ه از موفقیت آنها 
جلوگی��ری می کند. باید به این وجوه ش��خصیتی توجه 
ک��رد و راه های کنار آمدن با آنه��ا یافت، چراکه  مخرب 

و آسیب رسانند. 
۱-شخصیتمتضادودمدمی

اگر شما به طور مرتب در حال کلنجار رفتن با باور ها، 
احس��اس متقابل و واکنش های متناقص هس��تید، یاد 
بگیری��د که آنها را در درون خ��ود حل کنید. بدانید که 
دمدمی مزاجی افراد را مردد و نامطمئن نش��ان می دهد 
حتی اگ��ر این تردید به علت نکته س��نجی و دقت ِ نظر 
به وجود  آمده باشد. بهتر است وجه هویتی اشاره شده را 

با شخصیت متفکر و قاطع جایگزین کنید. 
۲-شخصیتمنفیباف

منفی باف��ی همیش��ه ب��ه بدبینی و شکس��ت منتهی 
می ش��ود. تمرین کنید ت��ا ذهنیت منفی در مش��اهده 
جهان را کنار گذاش��ته و شیو ه های مثبت اندیشی را در 
خود تقویت کنید. بیش��تر به دنبال راه حل هایی بگردید 

که موقعیت برد-برد ایجاد کنند. 
۳-شخصیتتعویقگریاطفرهرو

از نظر مردم پش��ت گوش انداختن کارها امری عادی 
اس��ت، اما کنار گذاش��تن یا به تأخی��ر انداختن مطلبی 
که نیازمند توجه فوری اس��ت، به طور ش��دیدی به شما 
آسیب خواهد رس��اند. این مهم می تواند باعث شود که 
ش��ما نتوانید در مهلت تعیین شده فعالیت ها را به انجام 

برسانید. 
حتی اگ��ر بتوانید کاری را انجام دهید، اصوالً بهترین 
عملکرد شما نخواهد بود. اگر مشکل به تعویق انداختن 
دارید بهتر است پروژه ها را به اهداف کوچک تری تقسیم 

و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی و زمان بندی  کنید. 
۴-شخصیتحسود

حسادت این گونه تعریف می شود که فردی احساس 
کند دیگری، مالک چیزی است که متعلق به اوست. در 
این مواق��ع افراد به جای اینکه احس��اس خود را درک 

کنند، اصوالً به سرزنش دیگران مشغول می شوند. 
حس��ادت به قدری مضر و آسیب رس��ان اس��ت که از 

قدیم، یکی از هفت گناه نابخشودنی لقب گرفته است.
 ای��ن حس هرگونه رضایت و خرس��ندی را از ش��ما 
و دس��تاورد های تان می دزد و تمام انرژی ش��ما را روی 

نداشته های تان متمرکز می کند. 
۵-شخصیتطلبکار

وقتی باور دارید به دالیلی مس��تحقید که از امتیازات 
ویژه ای برخوردار شوید و قوانین شامل حال شما نشوند 
یا باید جایگاه بلندتری نس��بت به دیگران داشته باشید، 
خ��ود را از دیگران جدا خواهید ک��رد اما نه آن طور که 
می خواس��ته اید. اثر مس��تقیم این گون��ه تفکرات بدین 
شکل اس��ت که ایجاد رابطه با دیگران را تقریباً برایتان 
غیرممکن می کند که این امر می تواند موفقیت ش��ما را 

به خطر بیندازد. 
۶-شخصیتقربانی

ریش��ه قربانی بودن به این مطلب برمی گردد که فرد 
نمی تواند بپذیرد که در ایجاد مشکالتش تأثیر مستقیم 
دارد. ف��رد بجای آنکه مس��ئولیت اعمال��ش را بپذیرد، 
دیگ��ران را س��رزنش کرده ی��ا به کل مس��ئله را نادیده 
می گیرد و همواره داش��تن حس مسئولیت پذیری قوی 

می تواند شما را در رسیدن به موفقیت یاری دهد. 
۷-شخصیتکمالگرایافراطی

همه ما چه بپذیریم چه نپذیریم، نقص هایی در خود 
داریم.کمال گرای��ی افراطی در خود و دیگران می تواند 
ویرانگر باش��د. ش��ناخت معایب خود و پذیرفتن آنها 
بس��یار س��الم تر و مفیدتر از آن اس��ت که همواره به 
اش��تباه، زندگی ب��ه ظاهر بی عیب  ونقص��ی را دنبال 

کنیم. 
۸-شخصیتخودشیفته

اگ��ر باور دارید که موفقیت حق شماس��ت و حاضرید 
هرگون��ه بهای��ی ب��رای آن بپردازید حتی اگ��ر مجبور 
ش��وید که دیگ��ران را قربانی خواس��ته های خود کنید، 
اگر هم��واره دیگران را تهدیدی ب��رای خود می بینید و 
ترجی��ح می دهید در هر ش��رایطی خ��ود را اولویت اول 
قرار دهید، باید به شما گفت که تمایالت نارسیسیستی 
شما اطرافیانتان را تحت تأثیر قرار داده و آنها را از شما 

دورساخته است. 
بهتر اس��ت با خود کنار بیاید و به این باور برسید که 
هیچ ش��خصی بهتر یا بدتر از ش��ما در اطرافتان وجود 
ندارد تا ش��اید بتوانید با دیگران ارتباطات برقرار کرده و 

روابطی ارزشمند را پایه گذاری کنید. 
ش��خصیت های منفی و مثب��ت بس��یاری در خود و 

اطرافیان ما وجود دارد. 
برای ش��ناخت وجوه شخصیت های درونی خود وقت 
گذاش��ته و س��عی کنید راه ه��ای کنار آمدن ب��ا آنها را 
بیابید. زمانی که بتوانید گرایشات خود را مدیریت کنید، 
خواهید توانست بدون برخورد با موانع درونی، هدفمند 

و موفق عمل کنید. 
Inc:منبع

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار  دو   شنبه۱۲
20 آذر 1396

شماره 949

کارآفرین��ی در ورزش، حوزه 
رش��دی  ح��ال  در  به س��رعت 
تحقیق��ات  و  کارآفرین��ی  از 
مدیری��ت ورزش اس��ت. فرآیند 
کارآفرینی در ورزش دربردارنده 
فعالیت های کارآفرینی اجتماعی 
و نوآوری اجتماعی است که در 
زمینه ورزش��ی انجام می شوند. 
ورزش در جای��گاه یک صنعت، 
صنعت های  بزرگ تری��ن  ج��زو 
می ش��ود  محس��وب  جه��ان 
و ب��ر صنای��ع دیگ��ر از جمل��ه 
گردش��گری  و  آموزش و پرورش 
تأثی��ر می گذارد که خ��ود آنها 
ه��م ب��ر ن��وآوری اجتماع��ی و 
کارآفرین��ی اجتماع��ی تمرک��ز 
ورزش  دارن��د.  یک پارچ��ه ای 
ب��ه س��اختار اجتماعی بیش��تر 
کش��ورهای جهان گ��ره خورده 
منحصر به ف��ردی  و چش��م انداز 
از کارآفرین��ی فراه��م می کند. 
فرآین��د کارآفرین��ی در ورزش 
را معم��وال س��ازمان ها، افراد یا 
دولت های��ی آغ��از می کنند که 
هم در ح��وزه اقتص��ادی و هم 

اجتماعی حضور مؤثری دارند. 
 chetor گ��زارش  ب��ه 
در  کارآفرین��ی  فعالیت ه��ای 
توس��عه  تحت تأثی��ر  ورزش 
انتش��ار  با  تکنولوژی ب��وده که 
بازاره��ای  ایج��اد  و  اطالع��ات 
جدی��د  بین الملل��ی  جدی��د 
افزایش یافته اس��ت. هدف این 
مقاله آش��نایی خوانن��ده با دید 
نظ��ری در تحقیقات کارآفرینی 
در ورزش ب��ا تمرک��ز بر ماهیت 
کارآفرینی اجتماعِی آن اس��ت. 
در  نگرانی  پژوهش های گذشته 
م��ورد فقدان توس��عه نظری در 
پژوهش کارآفرینی را برجس��ته 
کرده ان��د. هدف ای��ن مقاله پر 
ک��ردن ش��کاف بی��ن ورزش و 
کارآفرینی اجتماعی و تحقیقات 

نوآوری اجتماعی است. 
ورزش  در  کارآفرین��ی 
ش��امل کارآفرینان��ی می ش��ود 
حاص��ل  فرصت ه��ای  از  ک��ه 
اس��تفاده  شبکه های ش��ان  از 
شناس��ایی  ب��ا  و  می کنن��د 
می توانن��د  ک��ه  حوزه های��ی 
در آنه��ا مؤث��ر باش��ند، مناب��ِع 
می بخش��ند.  بهبود  را  موج��ود 
کارآفرینی در ورزش، شناسایی 
ش��رایط و رویه هایی اس��ت که 
تج��اری  س��رمایه گذاری های 
ناگهان��ی با گرایش اجتماعی در 

آنها شکل گرفته است. 
ت��ا  ورزش  کارآفرین��ی 
ورزش  در  زی��ادی  ح��د 
حرف��ه ای رخ می ده��د و روی 
کارآفرینی  س��رمایه گذاری های 
می گ��ذارد.  تأثی��ر  اجتماع��ی 
ورزش ه��ای حرف��ه ای به چهار 
خدمات رس��انی  اصل��ی  گ��روه 
ب��ر  »طرف��داران  می کنن��د:   
بینندگان  میزان حضور،  اساس 

تلویزیون��ی و خری��د کااله��ای 
تیم؛  تلویزیون و سایر رسانه ها، 
گسترش  حق  دس��تیابی  ادغام 
س��ایر  و  دولت  منحصربه ف��رد، 
س��رمایه گذاری های خصوص��ی 
ورزش��ی،  امکانات  س��اخت  در 
حمایت های مالی یا خرید کامل 
تیم توس��ط ش��رکت ها و حتی 

دولت ها«. 
لیگ ه��ای ورزش��ی حرفه ای 
خصوص��ی  کس��ب وکارهای 
ب��رای س��رگرمی  هس��تند که 
ارائه ش��ده، از مصرف کنن��دگان 
هزینه دریافت می کنند؛ ش��یوه 
نوآوران��ه ای که این س��ازمان ها 
می توانن��د از راه آن س��ود کلی 
و س��هم ب��ازار را افزایش دهند. 
هم لیگ های ورزش��ی حرفه ای 
و هم آماتور کارآفرین هس��تند. 
در حقیق��ت، طبیعت ورزش به 

این معناست که کاماًل در 
جامعه هم آمیخته ش��ده 
است. عالوه  بر انگیزه های 
س��ودآور برای کارآفرینی 
مدی��ران  ورزش،  در 
ش��رکت های مرتب��ط ب��ا 
ورزش ب��ا کنت��رل قدرت 
دستیابی  به منظور  ورزش 
به اهداف عموم و اجتماع 
عملکرد  می توانن��د  ه��م 
اقتصادی ش��ان را افزایش 

دهند. 

اهمیتکارآفرینیدر
ورزش

مجموعه ای  کارآفرینی 
مرتب��ط  فعالیت ه��ای  از 
محص��والت  معرف��ی  ب��ا 
ب��ازار  ب��ه  خدم��ات  و 

اس��ت؛ می توان��د ش��امل ایجاد 
س��ازمان های جدیدی نیز باشد 
که به محیط اجتماعی اقتصادی 
وابسته هس��تند. کارآفرینی در 
ورزش، ایج��اد و حف��ظ ثب��اِت 
س��رمایه گذاری تج��اری را ب��ا 
فعالیت های  اهمی��ت  بر  تمرکز 
تج��اری بهبود می بخش��د. این 
حوزه از کارآفرینی با بهره گیری 
س��بک  و  جهانی ش��دن  از 
زندگ��ی کارآفرینان��ه، ترغی��ب 
ب��ه س��رمایه گذاری های تجاری 
جدید می کن��د و می تواند برای 
س��رمایه گذاری های  گس��ترش 
تج��اری، در مس��یری فرات��ر از 

منابع موجود حرکت کند. 
هدف کل��ی این مقاله نزدیک 
ش��دن ب��ه فرآین��د کارآفرینی 
و  ارزیاب��ی  تصوی��ب،  کش��ف، 
فرصت ه��ای  از  بهره ب��رداری 
بازار ب��رای تمرکز بر کارآفرینی 
ورزش��ی در بخ��ش اجتماع��ی 
اس��ت. رفتاره��ای کارآفرین��ی 
رفتاره��ای  ورزش��ی همچ��ون 
ریسک پذیر، ناشی از پیچیدگِی 
ب��ازار جهانی اس��ت که ش��امل 
مختلفی  ورزش��ی  حیطه ه��ای 
می ش��ود. ای��ن حیطه ه��ا ه��م 
شامل تیم های ورزشی حرفه ای 
می ش��وند که ب��رای درآمدزایی 
ه��م  و  ش��ده اند  تش��کیل 
بدون  که  همگان��ی  ورزش های 
ه��دف درآمدزای��ی در جوام��ع 

محلی انجام می شوند. 
کارآفرینی ورزش��ی با کاربرد 

کارآفرین��ی  اس��تراتژی های 
س��رمایه گذاری های  ب��رای 
روش  دارد.  ارتب��اط  تج��اری 
از  اس��تفاده  کارآفرین��ی  ای��ن 
مهارت ه��ای اجتماعی و دانش 
ب��ازار اس��ت. یک��ی از وظای��ف 
مه��م مدیران، مراقب��ت دائم از 
کارآفرینان  است.  بازار  تغییرات 
ب��رای شناس��ایی فرصت ه��ای 
اطالع��ات  از  معم��والً  ب��ازار، 
نامتقارنی استفاده می کنند. این 
کاربرده��ای مختلف کارآفرینی 
در ورزش، مرب��وط ب��ه منش��أ 

کارآفرینی می شوند. 
برای نخس��تین بار، ش��ومپتر 

)۱۹۱۲( اصطالح  »کارآفرین« 
را برای اشاره به فردی استفاده 
ک��رد که نوآور اس��ت و به دنبال 
زم��ان  از  می گ��ردد.  فرص��ت 
مقال��ه اصلی ش��ومپتر تاکنون، 
نق��ش  همچن��ان  کارآفرین��ان 
مهمی در رشد اقتصادِی جوامع 
خود ایفا می کنند. اخیراً یکی از 
راه های تقویت رشد اقتصادی از 
طریق برون س��پاری بوده است، 
که خ��ودش به عنصر رایجی در 
محیط کس��ب وکار ورزشی دنیا 
تبدیل ش��ده اس��ت. کارآفرینی 
شامل افرادی در محیط ورزشی 
اس��ت ک��ه ذهنیتی را توس��عه 
می دهند که ن��وآوری را تقویت 
می کن��د. ذهنی��ت کارآفرین��ی 
می ش��ود:    تعری��ف  این ط��ور 
»شیوه تفکری درباره کسب وکار 
ک��ه ب��ر ایج��اد فرصت هایی در 
ش��رایط نامطمئن تمرکز 
ب��ا چش��م اندازی  و  دارد 
انعطاف پذیری،  رش��دگرا، 
تکرار  و  نوآوری  خالقیت، 
کارآفرینان  است.«  همراه 
جست وجوی  با  ورزش��ی 
فرصت ه��ای  و  رونده��ا 
م��داوم  تغیی��رات  آت��ی، 
تقوی��ت  را  ن��وآوری  و 
بنابرای��ن  می کنن��د. 
ورزش��ی  کارآفرین��ان 
باش��ند  افرادی  می توانند 
که با ایجاد سرمایه گذاری 
در حیط��ه  کارآفرینان��ه، 
و  فعال  ن��وآور،  ورزش��ی 
ریس��ک پذیر هستند. این 
می توانن��د  کارآفرین��ان 
در صنعت��ی خ��اص یا در 
ح��وزه وی��ژه ای همچون 
ورزش صاح��ب تجربه باش��ند. 
کارآفرین��ان برخ��الف مدیران، 
به احتمال زیاد به صورت فعاالنه 
برای منابع س��ود بک��ر و بالقوه 
در جس��ت وجو هستند. مطالعه 
نشان  کارآفرینان  درباره  جالبی 
کارآفرینی  مشاهیر  که  می دهد 
منطقه ش��یکاگو بیشتر به دنبال 
ارتباطات  از  اطالع��ات  کس��ب 
شخصی بودند تا منابع اطالعاتی 
عموم��ی همچ��ون مجله ه��ا و 
روزنامه ه��ا. بنابراین کارآفرینان 
قابلیت های  می توانند  ورزش��ی 
خود را با استفاده از شبکه های 
نمونه  اجتماعی توس��عه دهند. 

اخیر از این کارآفرینان ورزشی 
 LeBron( جیم��ز   لب��ران 
James( اس��ت ک��ه پی��ش از 
آنکه با تیم بس��کتبال حرفه ای 
با  قراردادهایی  ببن��دد،  قرارداد 
نایک و آپر دک به ارزش بیش از 

۹۰میلیون دالر امضا کرد. 

کارآفرینیدرورزش
ونوآوریاجتماعی

کارآفرینان ورزشی در فعالیت 
نوآوران��ه ای درگیر هس��تند که 
توانای��ِی آنها را برای اس��تفاده 
خالقان��ه و پویا از منابع افزایش 
می ده��د. بنابرای��ن کارآفرینان 
ورزش��ی اف��رادی هس��تند که 
ایده ه��ا، اطالع��ات و روش ه��ا 
در  به کارگی��ری  ه��دف  ب��ا  را 
ایجاد  تج��اری  س��رمایه گذاری 
می کنند. در بس��یاری از موارد، 
کارآفرین��ان فعاالن��ه به دنب��ال 
فرصت ها نیستند، بلکه منفعالنه 
آنه��ا را جس��ت وجو می کنن��د، 
یعنی پذیرای فرصت ها هستند، 
اما فعاالنه در جست وجوی آنها 

نیستند. 
کارآفرینان ورزش��ی ظرفیتی 
ش��ناختی دارن��د ک��ه آنه��ا را 
محص��والت  می س��ازد  ق��ادر 
و خدم��ات جدی��د را ک��ه در 
ح��ال حاض��ر وج��ود ندارن��د، 
ویژگی های  کنن��د.  شناس��ایی 
ش��خصی کارآفرین��ان همچون 
خوش بینی و ریس��ک پذیری، با 
ارتباط  شناس��ایی فرصت ها در 
ورزش��ی  کارآفرینان  هس��تند. 
در  فرصت ها  ب��رای شناس��ایی 
موض��ع منحصربه ف��ردی ق��رار 
دارند، زیرا روی اطالعات جدید 
جاری  ورزش  درب��اره صنع��ت 
تمرکز دارن��د. دانش و خالقیت 
کارآفرینان ورزش��ی اس��ت که 
تج��اری  س��رمایه گذاری های 

شکل گرفته را هدایت می کند. 
س��بک های  و  ع��ادات 
ب��ه  ه��م  ورزش��ی  کارآفری��ن 
تج��اری  س��رمایه گذاری های 
جه��ت می دهند. ش��رکت های 
س��رمایه گذاری طی س��ال های 
اخی��ر فعالی��ت بین المللی خود 
را افزای��ش داده اند که بخش��ی 
از آن در ح��وزه ورزش��ی اتفاق 
افتاده اس��ت. وقتی شرکت های 
ب��ازاری  در  س��رمایه گذاری 
می کنن��د،  فعالی��ت  خارج��ی 
دسترس��ی خ��ود را ب��ه منابع 
درب��اره دان��ش ب��ازار افزای��ش 
ب��رای کارآفرین��ان  می دهن��د. 
ک��ردن  بین الملل��ی  ورزش��ی، 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
منابع  به  بیش��تری  دسترس��ی 
فراهم کرده اس��ت. کارآفرینان 
ورزش��ی، برای س��رمایه گذاری 
ب��ه محیط های  بای��د  تج��اری 
س��ازمانی و بین المللی مختلف 

توجه کنند.  

کارآفرینی در ورزش و اهمیت آن
نگاه کارتابل

مراحلسرمایهگذاریخطرپذیر

س��رمایه گذاری خطر پذی��ر، منب��ع تأمی��ن مال��ی برای 
کسب وکارهای جدید است.  این نوع سرمایه گذاری با استفاده 
از پول نقد و اختصاص س��رمایه به شرکت های نوپا و کوچک 
با پتانسیل رشد بلندمدت، صورت می گیرد. این مقوله منبع 
بس��یار مهم��ی از تأمین مالی برای افراد و بنگاه هایی اس��ت 
که دسترس��ی به س��رمایه های دیگر ندارند و معموالً نیز به 
جذب سرمایه منجر می شود. به گزارش مدیراینفو، بیشترین 
سرمایه گذاری های خطرپذیر از سوی گروه های سرمایه گذاران 
ثروتمند، بانک های س��رمایه گذاری و س��ایر مؤسسات مالی 
صورت می گیرد که این سرمایه ها را در اختیار دارند.  این نوع 
تأمین مالی و افزایش س��رمایه در میان شرکت های جدیدی 
که س��ابقه عملیاتی محدودی دارند و نمی توانند س��رمایه را 
به همراه بدهی یا پیش��نهاد س��هام عرض��ه کنند، محبوب 
است.  اغلب شرکت های سرمایه گذاری با تخصص مدیریتی 
یا فنی ش��روع ب��ه کار می کنند. س��رمایه گذاران خطرپذیر 
برای کارآفرینان منبعی حیاتی در تأمین مالی هس��تند، اما 
این تزریق نقدی ممکن اس��ت برای ش��ان گران تمام ش��ود. 
ش��رکت های متقاضی اغلب موقعیت های سهام ش��ان را در 
ازای سرمایه گذاری تقسیم می کنند و ممکن است نمایندگی 

سرمایه گذاران را در هیأت مدیره بپذیرند. 
مراحلسرمایهگذاریهایخطرپذیر)VC(باتوجه

بهعمرشرکت:
سرمایه گذاران فرش��ته خو اغلب افرادی  )دوستان، روابط 
یا کارآفرینانی( هس��تند که می خواهند به دیگر کارآفرینان 
کمک کنند تا کسب وکارش��ان را راه بیندازند و درآمد باالیی 
از سرمایه گذاری ش��ان کس��ب کنند.  اصطالح  »فرشته« در 
اوای��ل ده��ه ۱۹۰۰ از بازرگانان ثروتمندی ک��ه از تولیدات 
خیابانی حمایت می کردند، ایجاد ش��د. این س��رمایه گذاران 
برای کسب وکارهای نوپا به منزله پلی برای جذب سرمایه های 
بزرگ تر و جدی تر محسوب می شوند.  آنها به طورمعمول عالوه 

بر پول و تخصص، تجربه و ارتباطات را هم ارائه می دهند. 
در اینج��ا مراح��ل س��رمایه گذاری خطرپذیر را بررس��ی 

می کنیم: 
۱-کاش�تنبذر: کاش��تن بذر مرحله اول سرمایه گذاری 
خطرپذیر است. تأمین مالی در این مرحله اغلب شامل مقادیر 
نسبتاً باالی سرمایه ای است که مخترعان یا کارآفرینان برای 
تأمین مالی و توسعه زودهنگام محصول یا خدمات جدید از 
آن استفاده می کنند. این کمک های مالی اولیه ممکن است 
به توسعه محصول، تحقیق بازار، ساخت تیم مدیریتی و ایجاد 

طرح کسب وکار اختصاص داده شود. 
در اصل در این مرحله، شرکت عملیات تجاری اش را آغاز 
نکرده اس��ت اما تزریق پول نقد برای تأمین مالی، پژوهش و 
توسعه محصول ضروری است. این شرکت های جوان معموالً 
فرصت های کس��ب وکار را برای تأمین مالی بس��یار دش��وار 
می بینند و اغلب نیازمند س��رمایه ای برای تحقیق و توسعه 
قبل از راه اندازی کس��ب و کار، توسعه و آزمایش محصول و 

طراحی تجهیزات تخصصی هستند. 
به طورمعم��ول در ای��ن مرحله، صن��دوق VC به صورت 
دوره ای با کمک س��هامداران، به ش��رکت نوپ��ای موردنظر، 
س��رمایه را تزریق می کند تا شرکت بتواند هزینه های توسعه 
کس��ب وکارش مانند:  هزینه های توزی��ع و فروش، قطعات و 

موجودی، استخدام، آموزش و بازاریابی را تأمین کند. 
۲-مرحلهآغازین:برای ش��رکت هایی که قادر به شروع 
عملیات هس��تند، اما هنوز در مرحله تولید و فروش تجاری 
قرار نگرفته ان��د، تأمین مالی در این مرحله صورت می پذیرد 
و از قابلیت های پیش��رفته کس��ب وکار حمایت می شود. در 
این مرحله، کسب وکار جدید می تواند مقدار زیادی پول نقد 
را ب��ه کار گیرد، این در حالی اس��ت که ش��رکت های VC با 
تعداد زیادی از ش��رکت های اولیه در پرتفوی خود می توانند 
هزینه ها را به س��رعت افزایش دهند.  این مرحله خود از دو 

قدم کوچک تر تشکیل شده است: 
راهاندازی:در اینجا وظیفه اساس��ی، پشتیبانی از توسعه 
محصول و بازاریابی اولیه است.  سرمایه گذاری های اینچنینی 
ش��رایط را برای توس��عه محص��ول و بازاریاب��ی اولیه فراهم 
می کند. این نوع تأمین مالی به طور معمول برای شرکت هایی 
که فقط س��ازماندهی شده اند یا به کس��انی که مدت زمان 
کوتاهی در تجارت بوده اند، اما هنوز محصول شان را در بازار 
نفروخته اند، پیشنهاد می شود. به طورکلی، این شرکت ها قباًل 
مدیران کلیدی شان را انتخاب کرده اند، طرح کسب وکارشان 
را آم��اده کرده ان��د و مطالعات بازار را انج��ام داده اند. در این 
مرحله، کسب وکار ش��اهد اولین درآمد خود خواهد بود، اما 
هنوز از س��وددهی ش��رکت خبری نیس��ت. در واقع در این 
مرحله شرکت اولین سرمایه گذار  »خارج از کسب وکارش« 

را جذب می کند. 
مرحلهاولیه:س��رمایه گذاری برای تولید و فروش تجاری 
آغاز می شود. اکثر شرکت ها در این مرحله کمتر از سه سال 
داش��ته اند و محصوالت یا خدمات شان را به صورت آزمایشی 
تولید یا ارائه می کنند. در بعضی موارد، محصول ممکن است 

در دسترسی تجاری نیز قرار گرفته باشد. 
۳-مرحل�هفرآیندی: در اینجا تأمین مالی مراحل قبل 

به صورت یکجا انجام می گیرد. 
۴-مرحلهنهایی: س��رمایه گذاری پس از تولید و فروش 
تجاری، اما قبل از ارائه کلی به بازار انجام می گیرد.  محصول 
یا خدمت در حال تولید است و به صورت تجاری در دسترس 
اس��ت.  این ش��رکت رش��د قابل توجهی در درآمد را نش��ان 
می دهد، اما ممکن است سودی نداشته باشد. در اینجا معموالً 
شرکت بیش از سه سال فعالیت تجاری را پشت سر گذاشته 

است. 
۵-مرحل�هتعادل:  این مرحل��ه به تمام مراحل قبلی و 

ارتباط آنها با یکدیگر اشاره دارد. 
investopedia.comبرگرفتهازسایت

کارآفرینان ورزشی در فعالیت 
نوآورانه ای درگیر هستند که 
توانایِی آنها را برای استفاده 

خالقانه و پویا از منابع افزایش 
می دهد. بنابراین کارآفرینان 

ورزشی افرادی هستند که ایده ها، 
اطالعات و روش ها را با هدف 
به کارگیری در سرمایه گذاری 

تجاری ایجاد می کنند. در 
بسیاری از موارد، کارآفرینان 

فعاالنه به دنبال فرصت ها 
نیستند، بلکه منفعالنه آنها را 

جست وجو می کنند، یعنی پذیرای 
فرصت ها هستند، اما فعاالنه در 

جست وجوی آنها نیستند

مترجم:مارالمختارزاده
کارشناسارشدکارآفرینی



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 دو   شنبه
20 آذر 1396

شماره 949



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی  دو   شنبه14
20 آذر 1396

شماره 949



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
 دو   شنبه
20 آذر 1396

شماره 949

اخبار

 تبریز – اس�د فالح- معاون خدمات شهری شهرداری تبریز از 
ساماندهی بصری شهر تبریز و حذف یک هزار و ۹۴۴ پل غیرضروری 
احداث شده توسط مغازه داران که مانع بهره مندی شهروندان از پارک 
خودرو در حاشیه خیابان ها می شد خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مسعود برزگرجاللی با اشاره به اجرای شبانه روزی طرح جامع 
زیباس��ازی و خدماتی "گوزل تبریزیم" به همت نیروهای خدمات 
ش��هری مناطق دهگانه ش��هرداری تبریز، گفت: در راستای اجرای 
ای��ن طرح تمامی توان خ��ود را برای ایجاد فضای متفاوت زندگی به 
کار خواهیم بست. وی افزود: تاکنون هفت هزارو ۴۹ مورد رفع خطر 
فیزیکی نصب ش��ده در مس��یر پیاده روها و معابر با صدور دعوتنامه 
مشارکت عمومی به مغازه داران صورت گرفته است. برزگرجاللی با 
اعالم اینکه تمامی تماس های ش��هروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری 
تبریز مورد بررس��ی قرار می گیرد، اظهار داش��ت: ترمیم و کفسازی 
پیاده رو ها و اصالح معابر شهری برای تسهیل تردد خودروها بیشترین 
موارد مطالباتی شهروندان ثبت شده است. وی ادامه داد: به این منظور 
تاکنون یک هزار و ۳۰۰ مترمربع ترمیم و کفسازی پیاده روها، ۴۴۴ 
تن کاترزنی و لکه گیری آسفالت، ۲۳۰ تن تراشه ریزی در محل های 
حفاری شده، ۸۲۵ مورد تعویض المپ سیستم روشنایی معابر شهری، 
۳۶۵ مورد همسطح س��ازی دریچه های فاضالبی انجام شده است. 

معاون شهردار تبریز تصریح کرد: در همین راستا بیش از یک هزار و 
۶۰۰ متر طولی بازسازی و اصالح جداول حاشیه معابر شهری، هفت 
هزار و ۲۰۰ متربع رنگ آمیزی نرده، دیوار نویسی سطح شهر و سه 
هزار و ۳۸۰ مورد رنگ آمیزی و زیباسازی مبلمان شهری، پایه چراغ 
ها، پل و غیره نیز صورت گرفته اس��ت. مسعود برزگرجاللی از دیگر 
موارد مطالباتی شهروندان طی تماس با سامانه ۱۳۷ را جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیرمجاز و نظارت بر عملیات احداث در کارگاه های 
ساختمانی سطح شهر اعالم کرد و گفت: اصالح رویه نظارت بر اجرای 
پروژه های س��اختمانی سطح ش��هر در کنار جلوگیری از ساخت و 

س��ازهای غیرمجاز از مهمترین ارکان اجرای طرح "گوزل تبریزیم" 
است و در همین راستا تمامی این موارد شناسایی و منجر به صدور 
اخطاریه و تخریب، یا معرفی به ماده صد ش��هرداری می ش��ود. وی 
همچنین با اشاره به اینکه اصالح فضای سبز شهریکی دیگر از اولویت 
اجرایی این طرح محس��وب می شود، افزود: تاکنون سه هزار و ۶۹۹ 
مورد حذف کنده درختان شکس��ته، دو ه��زار و ۹۴۴ هرس درخت 
با بهره گیری از چس��ب و فوم مخصوص و ش��ش هزار و ۷۵۰ متر 
مکعب خاکبرداری و خزان برداری از روفوژ های س��طح ش��هر اتفاق 
افتاده است. برزگرجاللی همچنین شناسایی، صدور اخطاریه ترمیم و 
تخریب در خصوص بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها را ۵۵ مورد و 
شناسایی ۴۲۸ قطعه زمین خالی و صدور اخطاریه و پاکسازی، نخاله 
برداری و تسطیح در طول اجرای این طرح تاکنون انجام شده است. 
وی یاد آور ش��د: زنده گیری ۱۸۷ قالده سگ و انتقال آن به پناهگاه 
پردیس، طعمه گذاری و سم پاشی کانل های آب های سطحی شهر 
از دیگر موارد اجرایی در راستای اهداف بهداشت محیطی شهرداری 
تبریز اس��ت. معاون خدمات شهری ش��هردار تبریز سه هزار و ۵۲۱ 
مورد رفع س��د معبر، صدور اخطاریه و دعوتنامه مشارکت عمومی با 
هدف ساماندهی س��د معبر خودرویی، مغازه ها و دستفروشان را از 
دیگر فعالیت ها در راستای اجرای طرح " گوزل تبریزیم" عنوان کرد.

اهواز- ش�بنم قجاوند- به منظور بررس��ی مسائل میان دو 
 ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان و ش��رکت فوالد خوزستان 
جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای و معاونین 
این شرکت با هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان برگزار گردید. 
محمود دشت بزرگ در این جلسه گفت: شرکت فوالد خوزستان 
در میان مش��ترکان بزرگ صنعتی استان نقش و جایگاه ویژه ای 
دارد و تعامل و همکاری میان این دو ش��رکت بزرگ مهم اس��ت 
و الزم اس��ت در این راس��تا از همکاری ش��رکت فوالد خوزستان 
در خصوص مش��ارکت طرح ذخیره عملیاتی در سال ۹۶ تشکر و 
قدردانی کنم. وی ادامه داد: اجرای طرح خط و پس��ت ۴۰۰ کیلو 

ولت فوالد خوزستان و انتقال بار از شبکه ۲۳۰ به ۴۰۰ کیلو ولت 
مطابق طرح مصوب ضروری است، نکته پر اهمیت دیگر پرداخت 
به موقع بهای برق مصرفی در موعد مقرر می باشد. محمد کشانی 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان نیز در این جلسه بر اجرای به 
موق��ع تعهدات تأکید کرد. در ادامه این جلس��ه، آخرین اقدامات 
اجرایی طرح انتقال بار ش��رکت فوالد خوزستان از شبکه ۲۳۰ به 
۴۰۰ کیلو ولت بررسی و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ گردید. 
گفتنی است، شرکت فوالد خوزستان در کنار ۲۳ مشترک بزرگ 
صنعتی این شرکت، سهم عمده ای از مصرف برق صنعتی استان را 

به خود اختصاص داده است.

ساری – دهقان - شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شرکت 
فراورده های نفتی و جایگاه داران CNG در مازندران که درتابستان 
سال ۹۶ با این شرکت همراه بودند و درساعات اوج و پیک بار مصرف 
از دیزل ژنراتور اس��تفاده نمودند تقدیر و تشکر کرد. مهندس قاسم 
ش��هابی در این همایش اعالم نمود  با توجه به اینکه مناس��ب ترین 
زمان اس��تفاده از لوازم برقي پر مصرف ، ایام تعطیل و س��اعات اولیه 
روز و پایان ش��ب اس��ت و استفاده از نور و تهویه طبیعي ، مراقبت و 
تعمیر وسایل برقي ، خاموش کردن وسایل برقي اضافي  از روشهایي 
است که بدون تحمیل هزینه بر خانوار مي تواند موجب کاهش هزینه 
بهاي برق گردد.  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران بابیان 
اینکه با مصرف درس��ت از انرژي برق ضمن کمک به اقتصاد خانواده 
، هزینه هاي سنگین سرمایه گذاري را کاهش دهیم، افزود: استفاده 

درست و منطقي از برق بیانگر تعهد و عالقمندي به سازندگي کشور 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه فرهنگ اس��المي هم رعایت تعادل در 

مصرف برق را توصیه مي کند، گفت: به کودکانمان بیاموزیم چراغهاي 
خانه را بیهوده روش��ن نگذارند. در این نشست و هم اندیشی شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران وشرکت فرآورده های نفتی منطقه شمال 
– س��اری باحضور مهندس شهابی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران و مهندس طالبی مدیرفرآورده 
های نفتی منطقه س��اری و معاونین ومدیران هردو ش��رکت همراه 
باتجلیل مهندس شهابی باتقدیم لوح سپاس و اهدا جوایز به مدیریت 
ومعاونین ومدیران وکارکنان شرکت فرآورده های نفتی شمال-ساری 
و جایگاه داران محترم CNG در مازندران که درتابستان سال ۹۶ با 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران همراه بودند و درساعات اوج و پیک 
بار مصرف از دیزل ژنراتور اس��تفاده نمودند تا مردم شریف مازندران 

خاموشی نداشته باشند قدردانی کردند.

 تبریز - اس�د فالح- رئیس ش��ورای اسالمی شهر تبریز گفت 
اس��تفاده از نیروهای بازنشسته در ش��هرداری تبریز باعث ناامیدی 
نیروهای متخصص و جوان ش��هرداری می شود. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، شکور اکبرنژاد در جلسه این هفته شورای اسالمی شهر 
تبریز با اعالم این مطلب گفت: عدم بکارگیری نیروهای بازنشسته در 
جاهای مختلف شهرداری از ضروریات است البته مشاوره گرفتن از این 
افراد که دارای تجارب ارزشمندی هستند ایرادی ندارد اما بکارگیری 
ای��ن نیروها فضا را برای رش��د جوانان می بندد و آنان را نس��بت به 
پیشرفت شغلی و آینده ناامید می کند. اکبرنژاد بااشاره اینکه تعیین 
روش مناسب برای ارتقا و تبدیل وضعیت نیروهای مجموعه شهرداری 
ضروری است، گفت: از شهردار درخواست داریم روش مناسب برای 
تغییر وضعیت نیروهای شهرداری تعیین شود و یک نیرو باید بداند 
که در زمان مش��خص بعد از فعالیت و عملکرد مناسب از سوی وی 

بعد از ارزیابی، تبدیل وضعیت صورت خواهد گرفت. وی با اش��اره به 
وجود نیروهای کافی برای ارائه آموزش های شهروندی گفت: ضرورت 

دارد در راستای توسعه فرهنگ شهرنشینی و ترویج فرهنگ نشینی 
با اس��تفاده از نیروهای شهرداری نسبت به آموزش های شهروندی، 
آموزش تفکیک از مبدا زباله، مس��ائل ترافیکی و س��ایر مس��ائل در 
مراکز آموزش��ی و سطح شهر آموزش های الزم انجام گیرد. اکبرنژاد 
افزود: با وجود بیش از ۸۰ دستکاه فرهنگی شاهد نقص در خروجی 
فعالیت ها و کم اثر بودن کارهای فرهنگی هستیم شاید یکی از دالیل 
عدم موفقیت موازی کاری ها همین موضوع اس��ت و همس��و شدن 
مجموعه های مرتبط با امور فرهنگی باعث ارتقای فرهنگ می شود. 
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره به ضرورت توسعه اتوماسیون 
اداری در مجموعه مدیریت شهری تبریز گفت: به نظر می رسد یکی 
از راه های ش��فاف سازی، کامل کردن اتوماسیون اداری است اگردر 
اتوماسیون اداری نقصی هست باید رفع کنیم. باید نامه نگاری های 

اداری کاغذی به اتوماسیون تبدیل شود.

اصفهان - قاسم اسد- عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان 
در دیدار با هیات دوس��تی پارلمانی لهستان و ایران گفت:اصفهان و 
لهس��تان می توانند روابط نزدیکی در بخش بازرگانی و کش��اورزی 
تعریف کنند .  قاسم علی جباری در دیدار با هیات دوستی پارلمانی  
لهستان افزود:اس��تان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور 
در بخ��ش های کشاورزی،گردش��گری و خدماتی م��ی تواند زمینه 
تعامالت تجاری بین ایران و لهس��تان را تقویت کند. وی با اشاره به 
رشد اقتصادی قابل توجه لهستان طی یک دهه اخیر گفت:لهستان 
می تواند با ایران بویژه استان اصفهان روابط تجاری و سرمایه گذاری 
مشترکی تعریف کند. جباری تصریح کرد:نیروی متخصص جوان و 
انرژی دو مزیت استان اصفهان در راستای همکاری با لهستان است 

که می تواند سطح مبادالت تجاری و سرمایه گذاری مشترک بین دو 
کشور را افزایش دهد.  وی ایران را شاهراه اتصال غرب به شرق آسیا 
برشمرد و گفت:بازار۴۰۰ میلیون نفری کشورهای اطراف ایران  نقش 

مهمی در تقویت روابط تجاری این کشور  با سایر کشورها داشته باشد. 
نوربرگ بریسکی  معاون هیات دوستی پارلمانی لهستان  و ایران در 
این دیدار گفت: اصفهان یک جایگاه خاصی در لهستان دارد زیرا این 
شهر در جنگ جهانی دوم میزبانی لهستانی های  بودند که از جنگ 
به ایران مهاجرت کردند. وی افزود:اس��تان اصفهان دارای پتانس��یل 
قابل توجهی در توسعه روابط اقتصادی ایران و لهستان است. وی از 
خواهرخواندگی اصفهان و کراکوف لهستان طی ماه های آینده خبر 
داد و گفت:پارلمان لهستان از این خواهرخواندگی حمایت می کند.  

در این دیدار اعضای هیات دوستی پارلمانی لهستان و ایران به ارایه 
دیدگاه و نقطه نظرات خود برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی بین 

لهستان و استان اصفهان پرداختند.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعامل و معاونین 
آبفاي هرمزگان با نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
دی��دار کردند. مدیرعامل آبفاي هرمزگان در دی��دار با احمد مرادي 
نماینده مردم بندرعباس، بندرخمیر، قشم، حاجی آباد و ابوموسی در 
مجلس شورای اسالمی گزارش��ی از آخرین اقدامات این شرکت در 
حوزه آب و فاضالب در استان ارائه داد. امین قصمي با اشاره به بحث 

توسعه شبکه فاضالب شهر بندرعباس، گفت: در حال حاضر عملیات 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک پیامبر اعظم )ص( در دست اجرا 
است. وي افزود: این تصفیه خانه به روش هوادهی گسترده در دو فاز 
و با اعتبار پیش بیني شده ۱۹۰ میلیارد ریال جهت فاز اول اجرایي 
شده است. وي اضافه کرد: ظرفیت فاز اول این تصفیه خانه ۸۵ لیتر 
بر ثانیه اس��ت. قصمي، جلوگیري از جاري شدن فاضالب و آلودگي 

آبهاي زیرزمیني، اس��تفاده از پساب خروجي تصفیه خانه فاضالب و 
بهبود وضعیت محیط زیس��تی منطقه را از جمله اهداف اجراي این 
پروژه بیان کرد.  مدیرعامل آبفاي استان در ادامه از اجراي خط انتقال 
و تکمیل مخزن ذخیره آب پنج روستاي شهرو، بلندو، چاهو، سودرو 
و گربند در شهرستان بندرعباس خبر داد و گفت: در حال حاضر این 

پروژه با اعتبار شانزده میلیارد ریال در حال اجراست.

معاون خدمات شهری شهرداری تبریز:

تماس های شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز مورد بررسی قرار می گیرد

    تاکید مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و فوالد خوزستان بر همکاری و تعامل بیشتر 

تجلیل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از جایگاه داران  سی ان جی

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز: 

استفاده از نیروهای بازنشسته در شهرداری ناامیدی جوانان را در پی دارد
موازی کاری دستگاه ها دلیل اصلی کم اثر بودن کارهای فرهنگی

در دیدار هیات پارلمانی لهستان با عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

اصفهان و لهستان می توانند روابط نزدیکی در بخش بازرگانی و کشاورزی تعریف کنند  

مدیرعامل آبفاي هرمزگان در دیدار با نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

آغاز عملیات اجرایي تصفیه خانه فاضالب شهرك پیامبر اعظم)ص(

برگزاری نشست خبری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق
GIS مدیرعامل برق باختر:  ارسال ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ملی

اراك- مینو رس�تمی- نشست خبری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد 
سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق با حضور استاندار مرکزی 
و جمعی از مدیران صنعت آب و برق اس��تان مرکزی برگزار ش��د  اس��تاندار 
استان مرکزی گفت: بسط فناوری های نو و کاربرد سامانه اطالعات مکانی از 
راهبردهای ضروری در مدیریت زیرساخت های هر منطقه در حوزه آب، برق 
و تاسیسات خدمات رسان است. سید علی آقازاده در نشست خبری چهارمین 
همایش ملی ) Gis ( در استانداری مرکزی افزود: با توجه به رشد روز افزون شبکه های برق، آب و تاسیسات خدمات رسان، مدیریت 
این ش��بکه ها با شیوه های سنتی دش��وار است و استفاده از فناوری های نوین و سامانه اطالعات جغرافیایی GIS به عنوان یکی 
ازبسترهای کارآمد از این فناوری نیازمند برجسته سازی است. وی توضیح داد:سامانه اطالعات مکانی )Gis ( تالشی برای استقرار 
طرح های مورد نظر در نقاطی است که می تواند بهره وری صحیح را برای صنعت داشته باشد و این سامانه به شناسایی و اجرای 
طرح های مختلف در ساخت سد، نیروگاه و شبکه های برق رسانی کمک می کند. استاندار مرکزی گفت: این استان ظرفیت علمی 
پرباری برای برگزاری و میزبانی چهارمین همایش ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی )Gis ( در ۲۲ و ۲۳ آذرماه دارد و وجود ۸۰ 
هزار دانشجو در رشته های مختلف این خطه، ظرفیت علمی ارزشمندی است که باید در این همایش ملی از آن بهینه استفاده کرد.  
آقازاده اظهار کرد: این همایش ملی فرصتی برای محققان و دانش پژوهان است تا با تبادل اطالعات با یکدیگر گامی مفید و موثر در 
راه اعتالی صنعت آب و برق کشور بردارند.  آقازاده افزود: یکی از دستاوردهای این گردهمایی مهم ملی، فراهم کردن امکانات و شرایط 
الزم برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه است تا با انتقال اطالعات مشکالت فرا روی تا حد امکان برطرف کنند. 
وی اظهار کرد: برگزاری هدفمند و قوی این همایش ملی می تواند گروه های سرمایه گذاری از بیرون کشور را به داخل دعوت کند و 
انتظار است وزیر نیرو در اولین سفر خود به استان مرکزی در این همایش ملی حضور داشته باشد. وی بیان کرد: تمامی دستگاه های 
اجرایی استان باید بکوشند همایش ملی آبرومندانه ای در استان مرکزی برگزار شود و رسانه نیز این رویداد علمی را با پوشش مطلوب 
منعکس کنند. وی اظهار کرد: امکانات و نیروهای باتجربه علمی خوبی در استان مرکزی در صنعت آب و برق وجود دارد و این استان 
با اتکا به همین ظرفیت به چهار استان خدمات ارایه می کند.  استاندار استان مرکزی گفت: این استان باوجود کمبود آب و خشکسالی 
به غیر از ۲ بخش با استفاده از فناوری و کارشناسان خبره مشکلی ندارد. آقازاده افزود: ۷۰ درصد از جمعیت شهری استان مرکزی از 

خدمات فاضالب بهره مند هستند و ۹۹ درصد ساکنان نیز تحت پوشش خدمات شبکه آب آشامیدنی قرار دارند.

 آمادگی شرکت چینی برای سرمایه گذاری ۴5۰ میلیون دالری  
درمنطقه ویژه اقتصادی گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از آمادگی یک شرکت چینی برای 
سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دالری در منطقه ویژه اقتصادی گلستان) اترک( خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده در نشست با سرمایه گذاران چینی اظهار داشت: این سرمایه گذاری در ۳ فاز به مساحت ۳۰ 
هکتار در منطقه ویژه اقتصادی گلستان ایجاد خواهد شد.وی با اشاره به اینکه  براساس اعالم سرمایه گذار چینی، عمده محصوالت  
تولیدی این واحد صنعتی، صادراتی خواهد بود ادامه داد: این سرمایه گذاری در زمینه تولید فرآورده های معدنی  استرانسیوم نظیر 
کربنات و نیترات  استرانسیوم است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از آمادگی کامل این شرکت در زمینه جذب 
سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه اقتصادی اترک با تامین امکانات زیربنایی خبر داد و گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان 
گلستان، تمامی امکانات و تالش های خود را برای استقرار این واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی به کار خواهد گرفت.همجواری 
با مرز اینچه برون، نزدیکی به ایستگاه راه آهن قزاقستان، ایران، فرودگاه بین المللی گرگان و قرار داشتن در کریدور شمال جنوب و 

نزدیکی به کشورهای sis از مهمترین مزایای منطقه ویژه اقتصادی گلستان) اترک( است.

در سالجاري ازمجتمع فرهنگي و توانبخشي ایثارگران گلستان بهره برداري مي شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راه و شهرسازي گلستان در بازدید از مجتمع فرهنگي و توانبخشي ایثارگران استان 
ضمن ارزیابي قراردادن روند اجرایي پروژه فوق از بهره برداري وافتتاح آن در سالجاري خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره 
کل راه وشهرسازي استان گلستان :مهندس "حسین محبوبي " سرپرست اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان در گفتگو با پایگاه 
خبري این اداره کل گفت :پروژه در حال ساخت مجتمع فرهنگي و توانبخشي ایثارگران از پروژه هاي بزرگ در مقیاس استاني است 
که به لحاظ زیربنا و تاسیسات، ویژگي هاي خاص خود را داردوبه جهت عام المنفعه بودن و انتفاع ایثارگران و جانبازان عزیزاز مزایاي 
پروژه، براي تسریع در بهره برداري آن، این اداره کل احساس مسوولیت مي کند.سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان :با 
ابراز تاسف از عدم تخصیص به موقع منابع مالي توسط ارگانهاي ذیربط به پروژه اظهار داشت: با توجه به پیگیري هاي صورت گرفته 
تعهدات استاني انجام شده و بدنبال منابع مالي ملي براي تکمیل این پروژه هستیم.وي :بخش هاي باقیمانده این پروژه را، تکمیل 
موتورخانه)تجهیزات و راه اندازي سیستم گرمایشي و سرمایشي استخر و آب درماني(و نازک کاري سقف سالن استخر ذکرنمود.

مجتمع فرهنگي و توانبخشي ایثارگران استان گلستان در ورودي روستاي توشن در جنوب غربي شهرستان گرگان در زمیني به متراژ 
هفت هزار متر مربع و در چهار طبقه با کلیه امکانات روز از قبیل استخرهاي آب درماني + استخر عمومي + جکوزي + سونا خشک و 
بخار و سالنهاي توانبخشي و واحدهاي اقامتي  جهت استفاده ایثارگران استان گلستان ،   در حال ساخت است.براي احداث این پروژه 

تاکنون ۱۴ میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون حدود ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکي دارد.

شهردار رشت در نشست با سمن ها: به دنبال همکاری و هم افزایی برای 
رفع مشکالت و پرهیز از سعی و خطا هستیم

 رشت-مهناز نوبری- مسعود نصرتی در این نشست با تشکر ویژه از بانیان برگزاری این مراسم اظهار داشت: این کار ارزشمند 
پل ارتباطی بین حوزه اجرا، نمایندگان مردم و سمن ها را فراهم کرده است چرا که خانواده مدیریت شهری هرکدام با توجه به نوع 
مسئولیت خود احتیاج ویژه به همراهی و همفکری سمن ها دارند.وی تصریح کرد: در مسیر این همراهی مطمئنا باید به حقوق یکدیگر 
آشنا باشیم تا بتوانیم در کنار همدیگر درست کار کنیمشهرداررشت نیاز به نقد و ارائه پیشنهاد برای هر فعالیت تازه ای را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: ایجاد حس تعلق در شهر و همراهی شخصیت های ملی با برنامه های مدیریت شهری امروز به شدت نیاز است.دکتر 
نصرتی با بیان اینکه به دنبال همکاری و هم افزایی برای رفع مشکالت و پرهیز از سعی و خطا هستیم تاکید کرد: در باغ سبز برای 
حرفهای عجیب و غریب باز نکنیم و حرفهایی بزنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.رئیس شورای اسالمی شهر رشت بر راه اندازی اتاق 
فکر مردمی جهت تولید ایده های عملیاتی تاکید کردسید امیر حسین علوی رییس شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه شوراها را 
باید انجمن های مردم نهاد که برگرفته از آرای مردم است در نظر گرفت اظهار داشت: از زمان شروع به کار شورای پنجم روند متفاوتی 
در برنامه ریزی های فکری و عملیاتی این شورا قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه در شهر رشت تجارب خوب و بد فراوانی در طی سالها 
داشته ایم افزود: این اتفاقات ما را برآن داشت که با یک رویکرد متفاوت و مردمی تر برگرفته از مشارکت بیشتر اقشار مختلف مردم 
در حوزه های مختلف کارها را پیش ببریم.و در ادامه تصریح کرد: جنس کاری ما باید جنس فکر و ایده و برنامه باشد و باید بدانیم 
در پایان یک دوره پنج ساله چه کارهایی باید انجام دهیم.علوی با این توضیح که ما به شدت نیازمند ظرفیت سمن ها هستیم تاکید 
کرد: باید اتاق فکر مردمی، پویا تشکیل داد تا برای مجموعه مدیریت شهری فکر و ایده ای که منجر به محصول می شود تهیه شود.

اجرای طرح بهینه سازی 59 هزار متر شبکه توزیع برق در استان سمنان
سمنان- خبرنگار فرصت امروز - در راستای استمرار خدمات دهی به مشترکان برق و پایداری خطوط برق رسانی ، بهینه 
سازی ۵۹ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی در استان اجرا شد. معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق استان با اعالم این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح  توسعه ۵۵ هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی 
عملیاتی شده است.  مهندس سید محمد حسینی نژاد تصریح کرد: عملیات احداث ۳۰ هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی 
از آغاز سال ۹۶ تا به حال ، با تالش واحدهای اجرائی این شرکت انجام شده است.  وی بیان داشت: نصب ۱۱۴ ایستگاه هوایی توزیع 
برای تغذیه برق مشترکان استان، از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می رود. وی با ابراز اینکه یک هزار و ۵۴۵ دستگاه سرچراغ 
جدید در سامانه روشنایی معابر استان دایر شده اضافه کرد: اصالح دو هزار و ۱۰ عدد چراغ، از دیگر فعالیت های این شرکت در عرصه 
خدمات رسانی است. وی با عنوان اینکه در سال جاری چهار هزار و ۵۶۷ اشتراک جدید جذب شرکت شده اند خاطر نشان کرد: هم 

اینک شمار مشترکان استان به بیش از ۳۶۳ هزار اشتراک رسیده است.

شه�ردار قدس در بازدید میدانی از پروژه های عمرانی سطح شهر:
طرح های عمرانی در حال اجرا باید در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد

ش�هرقدس - خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار قدس در بازدید از پروژه های عمرانی در حال 
اجرای سطح شهر، بر اتمام و بهره برداری از این طرح ها در زمان تعیین شده تاکید کرد. مسعود مختاری 
ش��هردار قدس به همراه غالمحسین حیدری، معاون فنی و عمرانی شهردار دیروز از محل عملیات 
اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری قدس در نقاط مختلف شهر بازدید کردند. بر اساس این گزارش، 
شهردار قدس در این بازدید که به منظور بررسی و رفع مشکالت احتمالی در روند اجرای پروژه های 
عمرانی در نقاط مختلف شهر انجام شد، از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی طرح های مختلف 
عمرانی قرار گرفت. وی بر اتمام و بهره برداری از این طرح ها در زمان تعیین شده تاکید کرد و دستوراتی را برای تسریع در روند عملیات 
اجرایی پروژه ها صادر نمود. مختاری اتمام پروژه های نیمه تمام را در اولویت اقدامات شهرداری دانست و ابرازامیدواری کرد اغلب این 

پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.



اکثر ما تاکنون بعضی از اشتباهات را بیش از یک 
بار تکرار کرده  و هر بار نیز با خود گفته ایم: »دیگر 
ای��ن کار را نخواهم کرد« اما تکرار یک اش��تباه در 
درازمدت می تواند هزینه هایی به دنبال داشته باشد 
که جبران آنها دش��واری های خاص خود را خواهد 

داشت. 
البته مس��لما می توان از اشتباهات گذشته درس 
گرف��ت و به جای تک��رار آنها، از دان��ش و خرد به 
دس��ت آمده در زندگی آینده بهره برد. با توجه به 
ای��ن موض��وع، در ادامه به نق��ل از digiato، پنج 
روش درس گرفتن از اش��تباهات گذشته را مطرح 

می کنیم. 
1- به اشتباه خود اعتراف کنید

مقصر دانس��تن دیگران و ش��انه خال��ی کردن از 
بار مس��ئولیت، برای هیچ کس مفید واقع نخواهد 
ش��د.  ب��رای درس گرفتن از اش��تباهات ابتدا باید 
مس��ئولیت پذیری در قب��ال نتایج را ی��اد بگیرید. 
چنین کاری دش��وار اس��ت، اما تا زمانی که نتوانید 

بگویی��د  »تقصیر من بود«، هنوز برای تغییر آماده 
نشده اید. 

2- از خودتان سؤال کنید
هرچند ش��اید تفک��ر درباره اش��تباهات تاحدی 
ناراحت کننده باش��د، اما به هر حال مرور آنها قطعا 
مفی��د خواهد بود. پیش��نهاد می کنی��م از خودتان 
بپرس��ید: »چه عاملی موجب بروز اش��تباه شد؟«، 
»دفع��ه بعد چه کار بهتری از دس��تم بر می آید؟«، 

»چه چیزی یاد گرفتم؟« 
با نوشتن پاس��خ این سؤاالت، دید شفاف تری به 
موقعیت پیدا می کنید. دیدن پاسخ ها روی کاغذ به 
شما کمک می کند درباره یک موقعیت احساسی یا 

غیر عادی، منطقی تر فکر کنید. 
3- برنامه ریزی کنید

س��رزنش کردن خود ب��ه خاطر اش��تباهات، در 
آینده کمکی به ش��ما نخواهد ک��رد. از زمان خود 
استفاده و برای دستیابی به عملکرد بهتر در آینده،  
برنامه ریزی کنید. تا جایی که می توانید جزییات را 

در نظر بگیرید ام��ا در عین حال انعطاف پذیری را 
نی��ز فراموش نکنید، چراکه ممکن اس��ت بعدها به 

تغییراتی در برنامه نیاز پیدا کنید. 
4- تکرار اشتباه را برای خود سخت کنید

برای جلوگیری از تکرار اش��تباه، فقط به نیروی 
خواستن خود اتکا نکنید بلکه شانس موفقیت خود 
را با کاهش احتمال اش��تباه، افزایش دهید. س��عی 
کنید از شرایطی که تکرار اشتباه را برای تان آسان 
می کند دوری کرده و تا جای ممکن اشتباه کردن 

را برای خود سخت کنید. 
5- فهرس�تی از دالیل عدم عالقه به تکرار 

اشتباه تهیه کنید
بعضی اوقات فقط چند ثانیه س��هل انگاری باعث 
تکرار اش��تباه می شود. تدوین لیستی از دالیل غیر 
قابل پذیرش بودن اش��تباه به ش��ما کمک می کند 
قانونمندت��ر رفتار کرده و در ش��رایط خاص با نگاه 
کردن به فهرست، از تکرار اشتباه خودداری کنید. 
Forbes :منبع

5 راهکار برای تبدیل اشتباهات به درس های ارزشمند زندگی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 852 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: برای ادامه حیات ضروری است که 
ابت��دا هزینه های خود را به حداقل برس��انید. فهرس��تی از 
هزینه های ماهانه خود تهیه و بررسی کنید که با حذف کدام 
هزینه ه��ا می توانید همچنان به کار خود به صورت حداقلی 
ادام��ه دهید. برای حذف این هزینه ه��ا تردیدی به خود راه 
ندهید. بسیاری از شرکت ها برای قصور در این امر ورشکست 
ش��ده اند. مطمئن باش��ید در آینده وقتی ب��ازار دوباره رونق 

گرفت، امکان دوباره توس��عه برای ش��ما فراهم خواهد شد. 
سیاست صرفه جویی در همه زمینه ها را نیز از نظر دور نکنید. 
مجموعه ای از صرفه جویی ها می تواند توان شما را برای ادامه 
حیات باال ببرد. در این خصوص نیز می توانید با تمرکز روی 
فعالیت های خود راه هایی برای صرفه جویی بیابید و آنها را به 
کار گیری��د. اما در مورد ورود به بازارهای جدید باید بس��یار 
محتاط باش��ید. اگر امکان مالی دارید، یک گروه متخصص 
تحقیق��ات بازار را به کار گیرید و ب��ازار جدیدی را که قصد 
ورود به آن دارید از زوایای مختلف مورد بررس��ی قرار دهید. 
توصی��ه می کنیم به هیچ عنوان به ب��ازاری که در آن تجربه 

و تخصص ندارید وارد نش��وید. س��عی کنید بازاری را هدف 
قرار دهید که به مهارت هایی که ش��ما دارید نزدیک باش��د. 
متأسفانه افراد تصور می کنند که ورود به بازاری جدید بدون 
تخصص و تجربه الزم به راحتی امکان پذیر اس��ت. این افراد 
جزو کسانی هستند که احتمال ورشکستگی آنها باالست. هر 
حرفه ای فوت و فن های خاص خود را دارد. اگر اصرار دارید به 
بازاری که در آن تخصص ندارید وارد شوید، توصیه بعدی ما 
این است که یک شریک متخصص بگیرید. فردی که در بازار 
جدید فعالیت کرده و تجربه الزم را دارا باشد. به این ترتیب 

احتمال موفقیت خودتان را افزایش خواهید داد.

 ادامه حیات 
در شرایط رکود 

پرس�ش: صاحب یک واحد کوچک ریخته گری فوالد هس�تم، ولی متأسفانه به دلیل ش�رایط بازار، در حال رکود به سر 
می بریم. با این حال قصد ورود به بازار جدید را داریم. راهکارهای جدید این کار چیست و چگونه می توان در این زمان 

خاص به حیات ادامه داد؟
کلینیککسبوکار

ویژگی هایی که مانع موفقیت می شوند
اگ��ر از ویژگی های ش��خصیتی منفی ک��ه مانع موفقیت 
می شوند آگاهی نداشته باشید، ندانسته به دست خود باعث 
نابودی موفقیت تان خواهید ش��د. هر یک از ما ویژگی هایی 
داری��م که هویت م��ا را تعری��ف می کنند. بعض��ی از آنها 
مثبت و س��ازنده و بعضی دیگر به ش��دت زیان آور و مخرب 
هس��تند. آیا می   توانید باور کنید که عامل اصلی بس��یاری 
از شکس��ت های تان، خودتان هس��تید؟ یک��ی از مهم ترین 
ملزوم��ات موفقی��ت، کنار گذاش��تن ویژگی ه��ای منفی و 
تقویت موارد مثبت اس��ت. در ادامه ب��ه نقل از زومیت، به 
تعدادی از ویژگی های ش��خصیتی منفی که مانع موفقیت 

هستند و الزم است کنار گذاشته شوند، اشاره می کنیم. 
منفی بافی و احساس یأس

منفی باف��ی منجر ب��ه تفکر اجتناب ناپذیر شکس��ت و 
قربانی بودن می ش��ود. ش��خص بدبین انگی��ز ه ای برای 
حرک��ت و خالقیت نخواهد داش��ت زیرا در صورت تصور 
ه��ر هدفی، انبوهی از مش��کالت معقول و غیرمعقول در 
ذهنش مجس��م خواهد ش��د. س��عی کنید خودتان را به 
تفک��رات مثبت عادت دهید. همیش��ه هم��ه جنبه های 
مثب��ت و منفی هر مس��ئله ای را در کنار هم ببینید و به 

جای تسلیم شدن دنبال راه حل برد-برد باشید. 
تنبلی و تعلل

اغل��ب افراد تنبلی را به ش��وخی می گیرند، اما در این 
دنیای رقابتی الزم اس��ت برای کنار گذاشتن این ویژگی 
ف��ورا اق��دام کنید. در غی��ر این ص��ورت از رقابت عقب 
خواهید ماند و ضرر خواهید کرد. تنبلی باعث می ش��ود 
ک��ه فرصت ها را از دس��ت بدهید و نتوانی��د کارهای تان 
را در موع��د مقرر تم��ام کنید. موکول ک��ردن کار ها به 
لحظ��ات آخر اختیار عمل را س��لب می کن��د. حتی اگر 
گمان می کنید که با برنامه ریزی انجام ش��ده زمان زیادی 
در اختیار دارید، همواره مش��کالت و اتفاقات پیش بینی 
نش��ده ای هس��تند که مانع از انجام کار ها در موعد مقرر 
می شوند. مس��ئولیت پذیری و برنامه ریزی صحیح الزمه 

هر موفقیتی است. 
دمدمی  مزاج

اگر به ص��ورت متداول عکس العمل ه��ای متضادی در 
رابطه با احساس��ات، اعتقادات و روابط اجتماعی با افراد 
در خودتان احس��اس می کنید، س��عی کنی��د به صورت 
ش��خصی حتی اگر مجبور ب��ه گوش��ه گیری و تأمل در 
این باب ش��وید، این مس��ئله را برای خودتان حل کنید. 
مزاج دمدمی باعث می ش��ود ک��ه در ذهن دیگران مردد 
و نامطمئ��ن به نظر برس��ید. به جای این کار، احس��اس 
تدبی��ر و اقتدار را در خودتان رش��د دهی��د تا در ضمیر 
ناخودآگاه اطرافیان حس اطاعت و احترام نسبت به شما 

شکل گیرد. 
حسادت

انس��ا ن ها وقتی می بینند کسی اموال یا موقعیتی دارد 
که خودش��ان در دستیابی به آن  ناتوان هستند، احساس 
حس��ادت می کنند. آنها اغلب بدون آنکه به دنبال ریشه 
مش��کالت )که خودشان هستند( باش��ند، دیگران را به 
خاطر ای��ن ناکامی س��رزنش می کنند. حس��ادت باعث 
می ش��ود قناعت و لذت را از دس��تاورد هایی که کس��ب 
می کنید از دس��ت بدهید، همیشه روی کمبود های خود 

متمرکز شوید و افسوس بخورید. 
خود بزرگ پنداری

اگر خودتان را باالتر از س��ایر اف��راد می دانید و گمان 
می کنید که سزاوار امتیاز ها یا احترام های خاصی هستید 
و مقررات عرف جامعه در مورد ش��ما صدق نمی کند، در 
واقع خودتان را تافته جدابافته دانس��ته و از جامعه جدا 
کرده اید. این احساس کاذب دستاورد مفیدی برای شما 
نخواهد داش��ت. ضرر اصلی این تفکر ضعف در برقراری 
رابط��ه با دیگران اس��ت که عامل اصلی ب��رای موفقیت 

محسوب می شود. 
احساس همیشه قربانی بودن

تفک��ر قربانی دانس��تن خ��ود منجر به ان��کار و نادیده  
گرفتن اشتباهات شخصی می شود و مسئولیت پذیری را 
کاهش می دهد. انکار اش��تباه و محک��وم کردن دیگران 
باعث می ش��ود که موفقیت برای تان غیر قابل دست یابی 
باشد زیرا با انکار ضعف و اشتباه های خود همواره آنها را 

تکرار خواهید کرد و به دنبال بهبود نخواهید بود. 
کمال گرایی

ه��ر ی��ک از م��ا نقص هایی داری��م. چه آنه��ا را قبول 
داش��ته باش��یم یا نه، ب��ا دنبال��ه روی از کمال گرایی در 
م��ورد خود یا دیگران متضرر خواهید ش��د. کمال گرایی 
در کنار جنبه های مثبتی که می تواند داش��ته باش��د، در 
اغلب موارد نابودکننده روحیه اس��ت زی��را فرد هیچ گاه 
از دس��تاورد هایش ل��ذت نخواه��د ب��رد. بهتر اس��ت به 
محدودیت های خود احترام بگذارید و تا حد امکان سعی 
در بهبود آنها داشته باشید. روحیه کمال گرایی منجر به 
ش��کل گیری تفکر صفر یا صد می شود که فرد در صورت 
ناتوان��ی در کس��ب عالی ترین دس��تاورد، انگیزه ای برای 

تالش ندارد و بهترین نتیجه را نیز از دست می دهد. 
خودشیفتگی

اگ��ر فقط خودتان را شایس��ته بهترین ه��ا می دانید و 
حتی با سوءاس��تفاده از دیگران روی این قضیه پافشاری 
می کنید، باید بدانید که دس��ت باالی دست بسیار است 
و این حس خودش��یفتگی دوس��تان تان را از اطراف شما 
پراکن��ده خواهد کرد. به اس��تعدادهای دیگ��ران احترام 
بگذاری��د و واقعیت را بپذیری��د. در این صورت می توانید 
روابط دوستانه ای با افراد بهتر از خودتان داشته باشید و 

برای رشد بیشتر از آنها کمک بگیرید. 
غیر از موارد ذکرش��ده، ویژگی های ش��خصیتی مثبت 
یا منفی دیگری هم هس��تند که به صورت غیرمس��تقیم 
روی زندگ��ی ما تأثی��ر می گذارند. زمان��ی را برای تفکر 
درباره خودتان و نحو  ه کنار گذاش��تن ویژگی های منفی 
اختص��اص دهید. ه��ر زمان ک��ه بتوانید احساس��ات و 
عادت های خودتان را مدیریت کنید، هرگز به دست خود 
مانع موفقیت خودتان نخواهید ش��د. سعی کنید همواره 

منطقی رفتار کنید تا همیشه موفق باشید. 
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مسیر موفقیت

5 اصل  استارت آپ ناب
مأموری��ت اس��تارت آپ ن��اب بهت��ر کردن ن��رخ موفقیت 
محصوالت نوآورانه جدید در سراس��ر دنیا است؛  روشی برای 
کارآفرینان و کسانی که آنها را مسئول می شمارند. به گزارش 
کسب و کار هورموند، پنج اصل استارت آپ ناب از نگاه اریک 

ریس به قرار زیر هستند. 
- کارآفرینان همه جا هستند: الزم نیست حتما در یک 
گاراژ کار کنی تا کس��ب وکار نوپایی به ش��مار بیایی. مفهوم 
کارآفرین شامل هر فردی می ش��ود که در چارچوب تعریف 
ریس از کس��ب وکار نوپا، کار می کند، یعنی سازمانی انسانی 
ک��ه برای خلق محصوالت و خدمات جدید در ش��رایط عدم 
قطعیت بس��یار باال طراحی شده است. معنایش این است که 
کارآفرینان همه جا هستند و رویکرد استارت آپ ناب می تواند 
در هر بخش یا صنعتی و در هر شرکتی با هر اندازه ای جواب 

دهد، حتی در یک سازمان خیلی بزرگ. 
- کارآفرینی مدیریت است: هر کسب وکار نوپایی یک 
سازمان است، نه فقط یک محصول، لذا نیاز به نوعی مدیریت 
جدید دارد که مختص فضای عدم قطعیت آن باش��د. درواقع 
ریس معتقد است که  »کارآفرین« باید یک عنوان شغلی در 
تمام ش��رکت های مدرنی باشد که رشد آینده شان به نوآوری 

وابسته است. 
- یادگی�ری معتبر: کس��ب وکارهای نوپا وج��ود دارند،  
نه فق��ط برای س��اختن محص��والت، درآوردن پ��ول یا حتی 
خدمت به مش��تری؛ آنه��ا وجود دارند تا ی��اد بگیرند چطور 
کس��ب وکار پایداری بس��ازند. این یادگیری می تواند به طور 
علمی از طریق انجام آزمایش های مکرر اعتبارس��نجی شود. 
بدین ترتیب کارآفرینان این مجال را می یابند که هر جزء از 
چشم اندازش��ان را آزمایش کنند و نکات الزم برای پیشرفت 

موفقیت آمیز کسب وکارشان را بیاموزند. 
- حلقه بازخورد »ساختن - اندازه گیری- یادگیری«: 
کار اصلی یک کسب وکار نوپا این است که ایده ها را تبدیل به 
محصول کند، سپس ارزیابی کند که مشتری ها چطور به این 
محصول واکنش نشان می دهند و درنهایت بفهمد که آیا باید 
چرخش کند و تغییر جهت دهد یا اینکه به روال موجود ادامه 
دهد. تمام فرآیندهای کسب وکار نوپای موفق باید در جهت 

شتاب بخشیدن به این حلقه بازخورد عمل کنند. 
- حس�ابداری نوآوری: برای بهب��ود نتایج فعالیت های 
کارآفرینانه و پاس��خگو ک��ردن نوآوران بای��د روی چیزهای 
کس��ل کننده تمرکز کنیم، یعنی روی مسائلی از قبیل اینکه 
چطور میزان پیش��رفت را ارزیابی کنی��م، چطور آن موعدها 
ی��ا نقاط عطفی از یادگیری را که برای پیش��رفت واقعی باید 
به آنها برس��یم مشخص کنیم و چطور کارها را اولویت بندی 
کنیم. این کار نیاز به نوع جدیدی از حسابداری دارد که برای 
کسب وکارهای نوپا طراحی  شده و همین طور برای افرادی که 

کارآفرینان را پاسخگو می شمارند. 

خشکشویی آنالین
نام استارت آپ: خشکشویی آنالین واش لین

washlin.com  :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: خدمات – خدمات خانه
توضیح بیشتر: 

خشکش��ویی آنالین واش لین، سفارش خشکشویی و 
اتوش��ویی را ساده کرده و کاربران می توانند از طریق اپ 
موبایل و تلگرام س��فارش خود را ارسال و زمان دریافت 
و تحویل را تعیین کنند. س��پس هم��کاران ما در زمان 
تعیین ش��ده مراجعه می کنند و البسه را دریافت کرده و 
در زمان تعیین ش��ده پس از خشکشویی یا اتوشویی به 

شما تحویل می دهند.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق


