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14 میلیون و 400 هزار تومان هزینه خرید اوراق

وام مسکن ارزان شد
در ماه های اخیر قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن با شیب بس��یار مالیمی کاهش یافته و به رقم ۷۲ هزار تومان 
رسیده است با این حساب زوج های تهرانی برای گرفتن وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان، هزینه خرید تسه کنند.  به گزارش ایسنا، این روزها قیمت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس ایران 
از حدود ۷۱هزار تومان تا حدود ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان متغیر است.  برخالف ماه های گذشته که فاصله کمترین 
قیمت تس��ه تا بیش��ترین قیمت آن بیش از ۵ هزار تومان بود، در این مدت اوراق تسهیالت مسکن تفاوت قیمت 
چندانی با یکدیگر نداشتند. بر این اساس، امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت ۱۳۹۶ حدود ۷۲هزار و ۶۰۰ تومان 
داد و ستد شد و اوراق تسه اسفند ۱۳۹۴ حدود ۷۱ هزار تومان بود.  از آنجایی که زمان زیادی تا سررسیدشدن...

کمبود خانه های 200 تا 400میلیونی در پایتخت

 سایه بازار ارز
بر معامالت مسکن
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اسکناس در دست مردم کم شد

 حجم نقدینگی
از 1445 هزار میلیارد تومان گذشت

20 راهکار ساده برای مدیریت زمان
از روش  های سنتی بازاریابی غافل نشوید! 

کلید فروش  موفقیت آمیز در خود فرآیند فروش نهفته است
فراتر از برند سازی؛ وقتی خود شما یک برند هستید

روش های کاهش هزینه تبلیغات
6 گام کلیدی برای خلق ایده های نو در برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

استیو وزنیاک از فرمول ساده خود 
برای خوشبختی می گوید
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دیـوان عدالـت اداری در حکمی، رأی موقـت ابطال مصوبه 
دولـت در افزایش تعرفـه واردات خودروها را صادر و دولت 
را موظـف به توقف اجرای تعرفه هـای جدید واردات خودرو 

کرد. بر این اسـاس دولت موظف شده است تا زمان 
صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات...

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در 
افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد 

یادداشت
 دست انداز

دعاوی تجاری

بهبود  قان��ون  م��اده  آخرین 
مس��تمر فضای کس��ب و کار، 
قوه قضایی��ه و دولت را مکلف 
می کن��د ت��ا اقدام��ات قانونی 
آیی��ن  ب��رای تنظی��م  را  الزم 
دادرس��ی تج��اری و تش��کیل 
به عمل  تج��اری  دادگاه ه��ا                                          ی 
آورند. ام��ا در تبصره این ماده 
عنوان شده که تا زمان تأسیس 
دادگاه ه��ای تج��اری، جرای��م 
مرتبط با فعالیت های تجاری و 
اختالفات بین بخش  خصوصی 
و دستگاه های اجرایی بر حسب 
مورد در شوراهای حل اختالف 
یا ش��عب خاصی که رؤس��ای 
دادگستری اس��تان ها با رعایت 
صالحی��ت محلی در حوزه ها                                          ی 
می کن��د،  تعیی��ن  قضای��ی 
گذشت  با  می ش��ود.  رسیدگی 
بی��ش از پنج س��ال از تصویب 
ای��ن قان��ون، ماده مذک��ور نیز 
مانند برخی دیگر از مواد قانون 
بهبود مستمر فضای کسب وکار 
هنوز به اجرا درنیامده و دعاوی 
تج��اری همچن��ان بر اس��اس 
آیین نام��ه دادرس��ی مدن��ی و 
در دادگاه ه��ا                                          ی عموم��ی مورد 
بررس��ی قرار می گیرن��د.  البته 
 ۱۳۰۴ س��ال ها                                          ی  فاصل��ه  در 

محکم��ه   ،۱۳۰۹ ت��ا 
2تجارت در کنار سایر...

بمانجان ندیمی
 کارشناس اقتصادی

هدفی که مجلس برای دولت تعیین کرده این است 
ک��ه تا پایان برنامه شش��م حدود نیم��ی از بافت های 
ناکارآمد، نوسازی شود که ۱۲۳تریلیون تومان بودجه 
نیاز دارد و بخش  خصوصی می تواند با حضور مؤثر در 
این بافت ها این بازار بزرگ را به خود اختصاص دهد. 
به گ��زارش ایس��نا، همزمان ب��ا آغاز ب��ه کار طرح 
بازآفرین��ی ش��هری »امی��د« ک��ه ام��روز ب��ا حضور 
رئیس جمه��ور انجام می ش��ود، روز سه ش��نبه اقدامی 
تقویتی توسط بانک مسکن برای کاهش ۱.۵درصدی 
نرخ س��ود اوراق مس��کن در بافت فرس��وده انجام شد 
و ای��ن نرخ از ۱۷.۵ درصد به ۱۶درصد رس��ید. مدت 
بازپرداخت آن هم از ۱۲ به ۱۵ سال افزایش پیدا کرد. 
دول��ت تدبیر و امید از ابتدای س��ال ۱۳۹۲ تصمیم 
به نوس��ازی بافت های ناکارآمد گرفته، اما منابع کافی 
در اختی��ار ندارد و بخش  خصوص��ی نیز به دلیل عدم 
توجیه سرمایه گذاری، هنوز رغبت چندانی برای ورود 
به این موضوع نش��ان نداده اس��ت. بعضی بانک ها نیز 
بنا به گفته میرصادقی، مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی 
ش��هر ته��ران هم��کاری الزم را انج��ام نمی دهن��د؛ 
دستورالعمل هایی که با سیاست های کلی نظام بانکی 
و چش��م اندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده 
تناقض داش��ته و باعث رونده��ای طوالنی و بعضاً کند 
اداری به خصوص در س��طح شعب می ش��ود، از عمده 

مشکالت سازمان نوسازی با بانک های عامل است. 
با توجه به لرزه خیز بودن کش��ور، نوسازی بافت های 
فرسوده حیاتی است.  بر این اساس دولت های یازدهم 
و دوازدهم مدل هایی را برای تحقق این هدف ترس��یم 
کرده و ش��اکله آنها در قالب طرح »پیشگام« ارائه شد 
که با تصویب آن در الیحه بودجه پیش��نهادی س��ال 
۱۳۹۷ احتماال از ش��هریورماه شاهد آغاز آن خواهیم 

بود. 
از اواخر سال ۱۳۹۴ در راستای مصوبه دولت مبنی 
بر نوسازی بافت های فرس��وده از ۸ مدل برای اجرای 
سیاست های نوس��ازی و مقاوم سازی مناطق ناکارآمد 
استفاده می شود که تفاهم نامه با سازمان ملی زمین و 
مس��کن، توافق با بنیاد مسکن برای نوسازی شهرهای 
زیر ۱۰۰ ه��زار نفر، توافق های ضمنی با انبوه س��ازان 
)که البته هنوز به ش��کل جدی اجرایی نش��ده است(، 
مشارکت با خیرین مسکن ساز،  مشارکت با شهرداری 
برای دریافت بس��ته های تشویقی و حمایتی، صندوق 
خیری��ن بازآفرینی ش��هری، اولویت س��اکنان مناطق 
پرخطر و تعاونی های خودیار محلی،  رئوس اصلی آن 

را تشکیل می دهد. 
بر اس��اس آمار،  تا س��ال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ میلیون 
خانه ب��رای زوج های ج��وان نیاز داری��م. یک کمبود 
تاریخی ه��م داریم که از طریق ف��روش ۱.۳ میلیون 
مس��کن خالی موجود می تواند تأمین ش��ود. از سوی 
دیگر نی��از به بازس��ازی ۳.۸ میلیون مس��کن داریم.  
مجم��وع این ارقام می گوید ت��ا ۱۴۰۵ باید ۹ میلیون 

مسکن تأمین شود. 
حامد مظاهریان � معاون مس��کن و ساختمان وزیر 
راه و شهرس��ازی � با اش��اره به ۱۴۰ هزار هکتار بافت 
فرسوده و ناکارآمد شهری می گوید: این عدد به قدری 
بزرگ است که حدود دو برابر مساحت تهران را شامل 
می ش��ود.  از یک طرف اش��اره می کند که چه میزان 
بافت های در خطر داریم و از سوی دیگر نشان می دهد 
فرصت س��رمایه گذاری در این مناطق وجود دارد. این 
بافت ه��ا ح��دود ۳۰ درصد جمعیت ایران را تش��کیل 
می دهند. مثاًل در مشهد ۱.۳ میلیون نفر در بافت های 
ناکارآم��د زندگی می کنند.  هدفی که مجلس برای ما 
تعیین کرده این اس��ت که تا پایان برنامه ششم حدود 
نیمی از بافت های ناکارآمد،  نوس��ازی ش��ود که ۱۲۳ 

هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. 
ام��ا پنجش��نبه ۱۹ بهمن ماه همزمان ب��ا دهه فجر،  
جلس��ه ستاد ملی بازآفرینی ش��هری پایدار با موضوع 
»آغاز برنامه ملی بازآفرینی شهری امید در استان های 
کشور« با ریاست حجت االس��الم والمسلمین روحانی 
رئیس جمهور در محل وزارت راه و شهر س��ازی برگزار 

خواهد شد. 
از سال ۱۳۹۲ تاکنون جلسات ستاد ملی بازآفرینی 
شهری پایدار به بررس��ی همه جانبه مشکل بافت های 
ناکارآم��د ش��هری اختص��اص دارد.  به موجب س��ند 
مذکور، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع نمایندگانی 
از وزارت ارتباط��ات و فن��اوری،  معاون��ت امور زنان و 
خانواده ریاس��ت جمهوری،  وزارت نیرو،  شرکت ملی 
گاز ای��ران،  وزارت آموزش و پ��رورش،  وزارت ورزش 
و جوانان،  وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی،  ق��وه قضائیه، 
کمیس��یون مجلس شورای اسالمی،  سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور،  وزارت کش��ور،  سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری،  بانک مرکزی، 
ش��هرداری تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، س��ازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ثبت 
اس��ناد و امالک کش��ور،  وزارت دادگس��تری، وزارت 

اطالع��ات، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی،  وزارت 
صنع��ت و مع��دن و تجارت،  وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی، وزارت عل��وم و تحقیق��ات، س��ازمان صدا و 
سیمای جمهوری اس��المی،  شرکت آب و فاضالب و 
نیروهای مس��لح نیز برای حضور در این جلسه حضور 

خواهند داشت. 
هوش��نگ عش��ایری، سرپرس��ت ش��رکت عمران و 
بهس��ازی ش��هری در این ب��اره می گوی��د: از االن تا 
ش��هریورماه ۱۳۹۷ ک��ه پیش بین��ی می کنی��م طرح 
پیشگام آغاز شود، مدلی در نظر گرفته ایم که به عنوان 
پشتوانه این طرح است. بدین صورت که اراضی دولتی 
در اختیار خ��ود را که از قبل خری��داری کرده ایم در 
اختیار توس��عه گران قرار دهیم و آنها شروع به ساخت 

و ساز می کنند. 
عشایری در پاسخ به س��ؤال ایسنا که چه نوع مدل 
اقتصادی برای توس��عه گران در نظ��ر گرفته اید، گفت: 
م��دل اقتصادی این اس��ت که برای زمی��ن هیچ گونه 
ارزش گذاری اولی��ه تعیین نمی کنیم. زمین را در یک 
فض��ای رقابتی در اختیار توس��عه گران قرار می دهیم.  
آنه��ا در این فضا قیمت پیش��نهادی س��اخت را به ما 
می دهند. کسی که کمترین قیمت پیشنهادی را بدهد 

برنده فعالیت در آن محله خواهد شد. 
او ادام��ه داد: پ��س از اینکه پروژه به اتمام رس��ید 
مطالبه توس��عه گر از ما، میزان هزینه ای که بر اساس 
قیمت ه��ا داده ب��ه اضافه ۱۸درصد س��ود خواهد بود.  
قیمت کارشناس��ی خانه ای که ساخته شده را تعیین 
می کنی��م و بر اس��اس هزین��ه ای که کرده ب��ه اضافه 
۱۸درص��د ب��ه او پرداخت می کنیم، اگ��ر چیزی باقی 
ماند برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف 
خود که ارتقای کیفیت محله است رسیده ایم. اگر هم 
توس��عه گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه هزینه کرده 
باش��ند ما به صورت نقد یا غیرنق��دی از اراضی دیگر 

خود به آنها پرداخت خواهیم کرد. 
ب��ه گفت��ه عش��ایری،  ب��ا ای��ن روش  ما عم��اًل به 
توس��عه گران تضمین سود می دهیم.  یعنی به جز سود 
پیمانکاریش، ۱۸درصد را تضمین می کنیم.  هیچ گونه 
ریسک سرمایه گذاری به آنها تحمیل نمی شود و فقط 
ریسک فروش باقی می ماند.  خوشبختانه با تسهیالت 
۸ درص��دی که برای مدل تقاضا پیش بینی کرده ایم و 
حدود ۳۰۰ هزار نفر که در صندوق پس انداز مس��کن 
یکم ثبت نام کرده اند نشان می دهد تقاضا وجود دارد و 

این ریسک هم به نوعی از بین رفته است.  
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انرژی های پاک، بازار جدید نخبگان فناوری
تغیی��ر اقلیم دانش��مندان را واداش��ته ت��ا از روش 
جدیدی ب��رای مقابله با انتش��ار گازه��ای گلخانه ای 

استفاده کنند.
به گزارش خبرآنالین، به جز چند لوله نامنظم، پمپ، 
مخ��زن، رآکتور، دودکش و مجرا هیچ چیز دیدنی در 
منطقه صنعتی بیرون شهرستان اسکوامیش در غرب 
کانادا وجود ندارد، اما این وسایل شاید بتوانند حرکت 

دنیا به سمت تغییر اقلیم را متوقف کنند.
این اتفاق می تواند کاری کند دیوید کیف، فیزیکدان 
سوپراس��تار دانش��گاه هاروارد، بیل گیتس موسس و 
نورمان مورای ادواردز تاجر ماس��ه های نفتی، بیش از 

چیزی که تاکنون رویایش را داشتند پول دربیاورند.
ایده بزرگ اما س��اده اس��ت: خارج ک��ردن کربن از 
اقتصاد جهان، با جذب گاز دی اکس��ید کربن مستقیم 
از هوا توسط فن های بزرگ و ماده شیمیایی اختراعی. 
برنامه بع��دی این افراد هم تبدیل ای��ن گاز به کربن 
خالص و بنزین مصنوعی اس��ت تا س��وخت کشتی ها، 

هواپیما ها و کامیون های جهان تامین شود.
هدف این پروژه این اس��ت که جذب مستقیم هوا، 
الکترولیز کردن آب و تلفیق س��وخت ها سوخت های 
هیدروکرب��ن مایع��ی ب��ا قیمت��ی کم��ی بیش��تر از 
س��وخت های فس��یلی در مقیاس جهانی تولید شود. 
ای��ن منجر به ایجاد انقالبی در صنعت جهانی حمل و 
نقل می شود، صنعتی که یک سوم سوخت های فسیلی 

منتشر شده در جهان را تولید می کند.
ش��اید هر کدام از ای��ن فناوری ها ب��ه تنهایی چیز 
جدی��دی نباش��ند، ول��ی تلفیق��ی از اینه��ا در معیار 
صنعتی پیشگامانه خواهد بود. این پروژه برای شرکت 
مهندس��ی کربن اس��ت، ش��رکتی که در سال ۲۰۰۹ 
توسط کیت با پول هایی مورای و گیتس ساخته شود 
و ه��ر روز چیزی حدود یک ت��ن کربن خالص جذب 

می کند و آن را به  هوا برمی گرداند.
اما اکنون، شرکت مهندسی کربن از مرحله ای دیگر 
عبور کرده اس��ت و قصد دارد با استفاده از هیدروژن 
جذب شده از آب، الکتریستیه و دی اکسید کربن هوا  
به ش��کل مس��تقیم مخلوطی از بنزین و دیزل تولید 

کند، نام این فرآیند »از هوا به سوخت« است.
جئوف هولمز، یکی از مسئولین این شرکت در این 
رابطه می گوید: »از هوا به س��وخت فناوری اس��ت که 
می توان��د وضعیت را تغییر دهد، تاکنون مقیاس کمی 
از س��وخت مصنوعی از دی اکس��یدکربن و هیدروژن 

گرفته ش��ده است اما در اولین نقشه آزمایشی تبدیل 
ه��وا به س��وخت ق��رار اس��ت از تجهیزات به ش��کل 
گسترده ای استفاده شود و این  افزایش استقرار پروژه 

کمک می کند.
مرحله بع��دی این پروژه افزای��ش بودجه و تجاری 
کردن فرآیند با استفاده از برق کم کربن است. هولمز 
در این رابطه گفت: »از هوا به س��وخت« آینده است، 
چون یک صدم س��وخت های زیستی آب و زمین الزم 
دارد و در هر جایی می تواند س��اخته ش��ود، اما برای 
اینک��ه این پروژه کار کند، باید هزینه های نفت اندکی 
کمتر ش��ود و این نیازمند این اس��ت که کش��ورها از 

مالیات کربن استفاده کنند.
در همی��ن حال ۷هزار کیلومتر دورت��ر، در بریتانیا 
مرک��ز تحقیقاتی دریافت و نگه داش��تن کربن بریتانیا 
هم به دنبال چیز مش��ابهی اس��ت، آنها دنبال راه های 
مختلفی برای تولید انتش��ار منفی هس��تند، این دفتر 
تنه��ا باقی مان��ده از دفت��ر دریافت و انب��ار کربن در 
بریتانیاس��ت که تا س��ال ۲۰۱۵ دیوید کامرون از آن 

به شدت حفاظت کرد.
این مرکز تحقیقاتی توس��ط دانشگاه شفیلد با ۲.۷ 
میلی��ون دالر از پول دولت اداره می ش��ود و به دنبال 
بهترین راه برای دریافت دی اکس��ید کربن موجود در 
هواس��ت، چیزی که به آن انتشار منفی می گویند. به 
گفت��ه  گیبینز، محقق اصلی این پروژه، انتش��ار منفی 
برای اینکه بریتانیا در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای 

به هدف خود برسد حیاتی است.
در واقع مدت هاس��ت که جهان به دنبال راهی برای 
مقابله با تغییر اقلیم اس��ت و برای این موضوع کاهش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای کافی نیس��ت و باید میزان 
انتش��ار منفی شود. یعنی باید کربن جذب شده بیش 
از میزان منتشر ش��ده باشد، با این وجود تعداد کمی 
از این گونه مراکز در دنیا وجود دارد که انتش��ار منفی 

تولید کند.
البت��ه این پروژه ه��ا منتقدانی هم دارد، اندرس��ون 
محقق تغییر اقلیم در نروژ معتقد است این فناوری ها 
هنوز عملیاتی نش��ده اند و روش��ی هوش��مندانه تر از 

کاهش انتشار سوخت های فسیلی نیست.
در مقاله ای که به تازگی در مجله س��اینس منتشر 
ش��ده دو دانش��مند اقلیم��ی گفتند ک��ه مخالف این 
فناوری ها نیستند اما باید فرض کرد که چنین اتفاقی 

نمی افتد. 

88936651



بررسی ها نشان می دهد در دو 
هفته اخیر با داغ شدن بازار ارز 
و ایجاد صف های خرید پش��ت 
درب صرافی ه��ا، کس��انی ک��ه 
پول های خود را از حس��اب های 
س��پرده بانک ها ب��ا هدف خرید 
مس��کن خارج ک��رده بودند، به 
بازار خرید و فروش ارز متمایل 
ش��وند. بر همین اساس به نظر 
می رسد بازار مسکن در ۴۰ روز 
باقیمانده تا پایان س��ال و تحت 
تأثی��ر ب��ازار داغ ارز، با کاهش 
معامالت مواجه شود. همچنین 
مشاهدات میدانی نشان می دهد 
برخ��ی مش��اوران ام��الک ب��ا 
روش های��ی مثل خرید و فروش 
وکالت��ی توانس��ته اند از عرض��ه 
و  مس��کونی مصرفی  واحدهای 
کمت��ر از ۴۰۰میلیون تومان در 

بازار مسکن بکاهند. 
به گ��زارش مه��ر، بررس��ی و 
مشاهدات میدانی از بازار مسکن 
در تهران نشان می دهد واحدهای 
مصرفی و می��ان متراژ � کمتر از 
۸۰ متر مرب��ع � که در پی ایجاد 
رونق نسبی در دو سه ماه گذشته 
با افزایش تقاضا مواجه شده بود، 
در حال حاضر به شدت از عرضه 

آنها کاسته شده است. 
به گفته برخی مشاوران امالک، 
علت کمبود واحدهای مناسب و 
از  انصراف بس��یاری  پرمتقاضی، 
فروش��ندگان این نوع واحدها از 
فروش است که به تحریک برخی 
بنگاه��داران و مش��اوران امالک 
منجر ش��ده اس��ت. ضمن اینکه 
شنیده شده تعدادی از مشاوران 
ام��الک که از نوع تقاض��ای بازار 
و می��زان ق��درت خری��د مردم 
مطلع شده اند اخیراً با روش های 
جدیدی همچ��ون خرید وکالتی 
اقدام به خرید فایل های مناسب 
� واحدهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومان��ی � کرده ان��د و بدون آنکه 
فروشنده متوجه شود، ملک را به 
اسم فرد واسطه ای که در اختیار 
مش��اور امالک اس��ت، به صورت 
وکالت��ی خری��داری ک��رده و با 
قیمتی حدودا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان گرانتر � بس��ته به کشش 
بازار و نوع منطقه � به خریداران 
می فروش��ند. بنابراین هم هزینه 
انتقال س��ند با ای��ن روش حذف 
می شود و هم سود مناسبی برای 

بنگاهدار به دست می آید. 
ای��ن روش مش��اوران امالک 
عمدتا در مناطق ۴، ۵، ۶ تهران 
و چن��د محله جری��ان دارد، به 
گون��ه ای ک��ه به ص��ورت کاماًل 
هماهنگ شده حتی آگهی های 
س��ایت های مش��هور خری��د و 
فروش امالک و نی��ز آگهی نامه 
یکی از روزنامه های صبح را نیز 

در اختیار گرفته اند. 

فقدان نظارت بر کار 
مشاوران امالک

در  میانس��ال  زوج  ی��ک 
گفت وگوی��ی با بی��ان اینکه در 
یکی دو هفته اخیر به س��ختی 
می توان واح��د مصرفی و مورد 
نیاز خانواره��ا را یافت، گفتند: 
م��ا ح��دود یک م��اه قب��ل که 
افزای��ش تحرک در  زمزمه های 
بازار مس��کن به گوش می رسید 
اقدام به فروش واحد مس��کونی 
خود با هدف تبدیل به احس��ن 
آن کردی��م ام��ا نه تنه��ا هن��وز 
نتوانس��ته ایم واح��د مس��کونی 
م��ورد نظر را پی��دا کنیم، بلکه 
با توجه به افزای��ش قیمتی که 
در بازار ایجاد ش��ده، از کاهش 

ارزش پولی که در اختیار داریم 
و همچنین کاهش قدرت خرید 
مسکن حتی در حد و اندازه های 
واحدی که قب��ال در آن زندگی 

می کردیم، می ترسیم. 
این زوج با بیان اینکه مشاوران 
ام��الک اکثرا در اولین س��ؤال از 
متقاضی��ان، میزان پولی را که در 
اختی��ار دارند می پرس��ند، ادامه 
دادند: متقاضی خرید هر مبلغی را 
که اعالم کند، بنگاهدار در پاسخ 
می گوید با این پ��ول نمی توانید 
واحد مورد نظر را بیابید. س��پس 
در پ��ی تحریک مش��تری برای 
مس��کونی  واحده��ای  خری��د 
کم طرف��دار � طبق��ه ۴ ب��دون 
آسانسور و پارکینگ � برمی آیند 

و ت��الش دارند با القای این حرف 
که با پولی ک��ه دارید نمی توانید 
واحد پارکینگ دار و آسانس��وردار 
بخرید، مشتری را وادار به خرید 
واحده��ای مس��کونی م��ورددار 
می کنند. این در حالی اس��ت که 
یکی از روش های القایی آنها، این 
اس��ت که اگر همین واحد بدون 
امکان��ات را هم خریداری نکنید، 
س��ال آینده ب��ا افزای��ش قیمت 

بیشتری مواجه خواهید شد. 
خرید و فروش وکالتی 
را بنگاهداران مدیریت 

می کنند
یک��ی از مش��اوران امالک در 
گفت وگو با مهر با تأیید احتمال 
وج��ود روش خری��د وکالت��ی، 

اظهار داش��ت: تا چند ماه پیش 
که میزان تقاضای خرید مسکن 
نیافته  افزایش مناسبی  بازار  در 
بود، بسیاری از مشاوران امالک 
ب��ا نص��ب تابلوهای��ی در داخل 
بن��گاه، ب��ه معرف��ی واحدهای 
موج��ود ب��ه ص��ورت مختص��ر 
و مفی��د اق��دام می کردن��د؛ اما 
در یک��ی دو ماه��ی ک��ه تعداد 
مشتریان بنگاه ها افزایش یافته، 
دیگر خب��ر از برگه ه��ای رنگی 
پشت شیشه بنگاه های مشاوران 
امالک نیس��ت، چراک��ه تالش 
دارن��د قیمت ه��ا از ثبات خارج 
ش��ده و به ه��رج و مرج قیمتی 

نزدیک شود. 
وی ی��ادآور ش��د: تع��دادی از 
مش��اوران امالک که سال ها بود 
با رکود ب��ازار مواج��ه بودند، در 
این یکی دو ماهه سرمایه گذاری 
ام��الک  بخ��ش  عجیب��ی روی 
کرده ان��د و اتفاقا توانس��ته اند به 
س��ودهای خوب��ی هم برس��ند، 
به گون��ه ای که تا دو س��ه هفته 
قبل می ش��د با مبالغی بین ۳۰۰ 
ت��ا ۴۰۰ میلی��ون توم��ان، واحد 
و  آسانس��ور  دارای  ۷۵مت��ری 
پارکینگ خریداری کرد، ولی در 
روزهای اخیر تعدادی از مالکان به 
باال بردن مبالغ مورد نظر خود در 
فایل های اولیه اعالمی به بنگاه ها 
اق��دام کرده اند که ممکن اس��ت 
به تحریک مش��اوران امالک این 

اتفاق رخ داده باشد. 
به گفته این فعال صنفی امالک 
و مس��تغالت، س��رمایه گذاری ها 
عمدتا در حوزه تبلیغات خرید و 
فروش مسکن است و توانسته اند 
ب��ا هزینه های��ی ک��ه می کنند، 
انحص��ار تبلیغات در نش��ریات و 
سایت های پرطرفدار را به دست 
بگیرند. به این صورت که با ایجاد 
جو روانی برای مش��تری که تنها 
مشاور امالک معتبر منطقه آنها 
هستند، از امکان مواجهه مستقیم 
فروش��نده و خریدار تا جایی که 

بتوانند کم می کنند. 
نه تنه��ا  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
برخی  بلک��ه  امالک  مش��اوران 
مال��کان واحده��ای مس��کونی 
با ش��رایط مناسب نیز  مصرفی 
برای رس��یدن به س��ود بیشتر، 
از فروش مل��ک در بازار موجود 
منصرف ش��ده اند و این احتمال 
وج��ود دارد ک��ه ب��ا توج��ه به 
فروکش کردن معامالت مسکن 
در روزهای پایانی س��ال، حجم 
خری��د و ف��روش مس��کن ب��ه 
دو م��اه پایان��ی بهار س��ال آتی 
که  به خص��وص  ش��ود.  موکول 
برخ��ی بانک ها نیز از ارائه وام و 
تس��هیالت به بهانه بسته شدن 
س��ال مالی بانک ه��ا خودداری 

می کنند. 

کمبود خانه های ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیونی در پایتخت

سایه بازار ارز بر معامالت مسکن

اما و اگرهای بارورسازی ابرها
ب��ا  امس��ال  درحالی ک��ه 
خشکس��الی  بی س��ابقه ترین 
در ۵۰ س��ال اخی��ر در ای��ران 
اما ب��ه نظر  مواج��ه هس��تیم، 
می رس��د بارورسازی ابرها تأثیر 
آش��کاری بر جبران کم بارشی و 
خشکسالی کشور ندارد و حتی 
می تواند تأثیر سوء و مخرب نیز 

داشته باشد. 
در حقیق��ت، ب��اروری ابره��ا 
نوع��ی    )cloud seeding(
رفتار هوشمندانه با ابر در جهت 
افزایش بارش اس��ت که معموالً 
از طریق پاش��یدن ی��دور نقره 
)silver iodide(  ب��ه داخل 
اب��ر و به منظ��ور افزایش تعداد 
هس��ته های میع��ان ی��ا تراکم 
  )condensation nuclei(
اب��ر انجام می ش��ود. پاش��یدن 

یخ خش��ک ب��ه داخل اب��ر نیز 
روش دیگری اس��ت ک��ه برای 
می شود.  انجام  ابر  بارورس��ازی 
در این روش، یخ به دلیل دمای 
بس��یار پایین ش��روع به تبخیر 
می کند و ای��ن تبخیر همزمان 
باعث س��ردتر ش��دن و اش��باع 
بس��ته هوا و رش��د بلورهای یخ 
داخل ابر می ش��ود. شیوه سوم 
ب��رای تحری��ک ابره��ا، تقویت 
حرکت های صع��ودی داخل ابر 
به شکل مصنوعی است. فرآیند 
ایجاد بارش به چند عامل مانند 
رطوب��ت کاف��ی، حرکت ه��ای 
قطرک های  وج��ود  صع��ودی، 
ب��اران ی��ا کریس��تال های یخ و 
توزیع و اندازه مناس��ب آنها در 
هس��ته های  وجود  اب��ر،  داخل 
میع��ان و در نهای��ت فرآین��د 
چگال��ش بس��تگی دارد که در 

صورت وجود همه این مولفه ها 
در ابر، بارش صورت می گیرد. 

پیشینه بارورسازی یا تحریک 
ابرها برای تولید باران مصنوعی 
در دنی��ا ب��ه ۷۰ س��ال پیش و 
در کش��ور ما به ۴۰ سال پیش 
برمی گ��ردد ک��ه در تم��ام این 
 س��ال ها، اس��تان یزد به عنوان 
یکی از اصلی ترین مناطق برای 
انجام باروری ابرها انتخاب شده 

است. 
ابرها پیش  بارورسازی  گرچه 
از این نیز مورد توجه رس��انه ها 
ق��رار گرفت��ه اما چ��ون تمرکز 
اخیر وزارت نیرو بر اجرای طرح 
بارورس��ازی ابره��ا در مناط��ق 
مرکزی کشور اس��ت، بار دیگر 
الزم اس��ت تأثی��ر بارورس��ازی 
ابرها در افزایش میزان بارش و 
جبران کم بارشی و خشکسالی 

مورد بررسی قرار گیرد. 
داود  زمین��ه،  همی��ن  در 
پرهی��زکار مع��اون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی و رئیس س��ازمان 
هواشناس��ی کشور در گفت وگو 
با ایسنا معتقد است بارورسازی 
ابرها تأثیر آش��کاری بر جبران 
کم بارش��ی و خشکسالی کشور 

ندارد. 
او همچنین با تأکید بر اینکه 
راداره��ای شناس��ایی وضعیت 
خردفیزی��ک اب��ر در کش��ور ما 
وجود ندارد، نس��بت ب��ه تأثیر 
منف��ی ب��اروری ابرها هش��دار 
می دهد و می گوی��د: اگر بدون 
ابر نس��بت به  ش��ناخت دقیق 
بارورس��ازی اقدام و به اش��تباه 
هس��ته  های تراکم زیادتر از نیاز 
وارد ابر کنیم؛ نه تنها در افزایش 
بارش موفق عمل نکرده ایم بلکه 

حتی ممکن اس��ت با این عمل 
طبیعی  مق��دار  کاه��ش  باعث 

بارش ابر شویم. 
س��ازمان  پرهیزکار،  گفته  به 
هواشناس��ی قطع��اً به ش��کلی 
ک��ه وزارت نیرو به بارورس��ازی 
ابره��ا اعتقاد دارد ب��ه این کار 
معتقد نیس��ت و این س��ازمان 
باره��ا نظ��رات خ��ود را در این 
مورد اعالم کرده اس��ت و تأکید 
دارد که بارورس��ازی ابرها نیاز 
ش��دیدی ب��ه مطالع��ات دقیق 
میکروفیزی��ک ابر دارد. واقعیت 
ای��ن اس��ت ک��ه ب��رای انجام 
بارورس��ازی ابر بای��د رادارهای 
شناس��ایی  ب��رای  وی��ژه ای 
مشخصات و رفتار ابر در کشور 
داشته باشیم که در حال حاضر 
برخوردار  رادارهای��ی  چنین  از 

نیستیم. 

بارورسازی ابرها بحران آب کشور را حل نمی کند

گزارش2

اقتصاد کالن

چه کسی جز دولت می تواند نرخ ارز را تعیین کند؟ 
تحوالت بازار ارز به روایت یک 

اقتصاددان
به گفته یک اقتص��اددان، نرخ ارز از فرمول های علمی 
تعیی��ن نرخ ارز پی��روی نمی کند و با توج��ه به اینکه با 
فروش نف��ت بخش بزرگ مناب��ع ارزی در اختیار دولت 

است، تعیین نرخ ارز نیز با دولت است. 
محمود جام س��از در گفت وگو با ایس��نا گف��ت: درباره 
تعیین نرخ ارز چهار نظریه وجود دارد. دو نظریه س��نتی 
به تفس��یر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می پردازد و دو 
نظریه جدیدتر بیش��تر به نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت 

توجه می کند. 
او ادامه داد: در نظر داشته باشید که نرخ تعادلی ارز نیز 
نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور 
برابر باش��د. وقتی ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر 
می ش��ود، به این مفهوم است که کش��ور با کسری تراز 
تجاری روبه رو می شود و به این ترتیب در نظام شناور ارز، 
ن��رخ مبادله ارز افزایش پیدا می کند و ارزش پول داخلی 
کاهش می یابد. در نتیجه صادرات به خارج از کشور ارزان 
و واردات گران می شود. این امر منجر به افزایش صادرات 

و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می شود. 
ای��ن اقتصاددان ب��ه نظریه برابری ق��درت خرید نرخ 
مبادله ارز نیز اش��اره کرد و گفت: این نظریه به نس��بتی 
از س��طح عمومی قیمت ها در دو کش��ور می پ��ردازد. بر 
اس��اس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه ای تعیین ش��ود 
که قیمت یک کاالی یکس��ان در دو کشور یکسان شود. 
این نظریه ب��ه عدم وجود هزینه حمل و نقل، تعرفه ها و 
سایر محدودیت های تجاری توجه دارد به نحوی که تمام 
کاالها در سطح بین المللی قابل مبادله باشد و هیچ تغییر 
س��اختاری هم رخ نمی دهد. به دلیل فروض مطلق این 
نظریه، نظریه دیگری تحت عن��وان برابری قدرت خرید 
نسبی پدید آمده است که در آن تغییرات نرخ ارز با تغییر 
نسبی س��طح قیمت های دو کشور متناسب می شود. به 
گونه ای که با داش��تن نرخ ارز در سطح سال پایه با توجه 
به تغییرات سطح عمومی قیمت ها در دو کشور در فاصله 

سال پایه تا زمان حال نرخ تعادلی راز را پیدا کنیم. 
وی چنی��ن توضیح داد: در رویک��رد پولی، پول نقش 
اساس��ی را در ایجاد تغییرات بلندمدت تر از پرداخت ها و 
تعیین نرخ ارز ایفا می کند. عدم عرضه و تقاضا کل در پول 
ملی منجر به عدم تعادل تراز پرداخت ها شده و بر اساس 
نوع نظام ارزی کش��ور و ن��رخ ارز و تراز پرداخت ها تأثیر 
می گ��ذارد تا مجددا تعادل عرض��ه و تقاضای پول برقرار 
ش��ود. نرخ ارز و نرخ رش��د ارز و تقاضای پولی کشور به 
عرضه و تقاضای پول دیگر کش��ورها بس��تگی دارد. باید 
بگوی��م در مدل پیچیده رویکرد پول��ی، تقاضای پول در 
نتیج��ه نرخ ارز از انتظ��ارات تورمی و تف��اوت نرخ بهره 
کش��ورها هم تأثیر می گیرد. همچنین بر اساس رویکرد 
تراز موجودی اوراق بهادار، نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ 
بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ 

بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. 
جام ساز گفت: به طورکلی در بلندمدت اساس الگوسازی 
ن��رخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید و الگوهای 

پولی است. 
این استاد دانشگاه گفت: البته باید بگویم در کشور ما 
نرخ ارز هیچ گاه از طریق این روش ها مشخص نشده است. 
ن��رخ ارز مثل نرخ بهره و ن��رخ کاال و خدمات همواره در 
اختیار دولت بوده است و اقتصاد دولتی که گفته می شود 
بخش بس��یار عظیم و عمده ای از تصدی گری و مالکیت 
اقتصاد کشور را در اختیار دارد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد 
برآورد می ش��ود. به این ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد 
در دست دولت اس��ت و با توجه به اینکه دولت مالکیت 
و تصدی گری بخش مختلف اقتص��اد از جمله واردات و 
صادرات را به سیطره دارد، قیمت ها هم به صورت رقابتی 
هم تعیین نمی ش��ود چون از اس��اس بازاری برای رقابت 
وجود ندارد. زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد 
آزاد باش��د و بازیگران اقتصادی در کش��ور وجود داشته 
باش��ند تا به این ترتیب قیمت ها بر اساس عرضه  و تقاضا 
کل تعیین شود ولی اکنون در دولت در تمام موارد اعم از 
ارز، طال و خدمات دولتی و. . . دولت تعیین کننده است. 

وی بیان کرد: هیچ فرمول خاص علمی که بر اس��اس 
آن بتوان نرخ ارز را تعیین کرد، وجود ندارد چون اقتصاد 
ما بر اساس موازین اقتصاد عمل نمی کند. در حال حاضر 
قیمت ارز یکی از مهم ترین نش��انه های وضعیت اقتصاد 
ایران است. نشان می هد که آیا اقتصاد ما در حال توسعه 
اس��ت؟ آیا در رکود و توقف اس��ت؟ آیا اقتصاد کشور در 

حال توقف است؟ 
جام س��از بی��ان کرد: به ه��ر حال یک ن��گاه به منابع 
درآمدی دولت می تواند بیانگر آن باشد که اصوالً نرخ ارز 
و درآمد ارزی کش��ور وابس��ته به تولیدات نفتی و گازی 
است. به اقتصاد تمام کشورهایی که وابستگی شدیدی به 
تولید یک نوع مواد معدنی دارند، تمام بودجه را بر آن مبنا 
پیگیری می کنند وابستگی ش��دیدی به درآمد آن دارند 
به اقتصاد تک محصولی می گویند. درس��ت است که در 
اقتص��اد ایران موارد دیگری برای فروش وجود دارند ولی 
اگر ص��ادرات نفت را از اقتصاد ایران کم کنیم، می بینیم 
که دولت با اثر بس��یار بسیار بزرگ کسری بودجه مواجه 
خواهد ش��د. اکنون که ما نفت داری��م دولت می تواند با 
استفاده از منابع نفتی کسری بودجه را تأمین کند. مثاًل 
دالر نف��ت را به واردکننده فروخت��ه و واردکننده واردات 
انجام دهد و البته این واردات به زیان اقتصاد کشور است 
و تولید را زمینگیر می کند و اگر برای واردات هم به کار 
نرود، بانک مرکزی می تواند ارزها را خریداری کرده و پول 
پرق��درت را به گ��ردش درآورد که چنین وضعیتی تورم 

جدی ایجاد خواهد کرد. 

یادداشت

دست انداز دعاوی تجاری

آخرین ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه 
قضاییه و دولت را مکلف می کند تا اقدامات قانونی الزم را 
برای تنظیم آیین دادرس��ی تجاری و تشکیل دادگاه ها                                          ی 
تجاری به عمل آورند. اما در تبصره این ماده عنوان ش��ده 
که تا زمان تأس��یس دادگاه های تجاری، جرایم مرتبط با 
فعالیت ه��ای تج��اری و اختالفات بی��ن بخش  خصوصی 
و دس��تگاه های اجرایی بر حس��ب مورد در شوراهای حل 
اختالف یا ش��عب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها 
با رعای��ت صالحیت محلی در حوزه ه��ا                                          ی قضایی تعیین 
می کند، رسیدگی می ش��ود. با گذشت بیش از پنج سال 
از تصویب این قانون، م��اده مذکور نیز مانند برخی دیگر 
از مواد قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار هنوز به 
اجرا درنیامده و دعاوی تجاری همچنان بر اساس آیین نامه 
دادرس��ی مدنی و در دادگاه ها                                          ی عمومی مورد بررسی قرار 

می گیرند. 
البت��ه در فاصله س��ال ها                                          ی ۱۳۰۴ ت��ا ۱۳۰۹، محکمه 
تجارت در کنار سایر مراجع قضایی در ایران وجود داشت 
و ولی در نهایت به دلیل ضعف و نقص قانون گذاری، بدون 
آنکه رویه ای ارزنده و درخش��ان از خ��ود بر جای بگذارد، 
تعطیل ش��د. بنابراین نظام قضایی م��ا با این نهاد چندان 

بیگانه نبوده و نیست. 
مجددا این مسئله در اواخر دهه ۸۰ مطرح شد و الیحه 
آیین دادرس��ی تجارت در س��ال ۸۸ توس��ط قوه قضاییه 
تدوین ش��د و در س��ال ۹۰ به تصویب هیأت دولت رسید 
و به مجلس راه یافت. پس از آن در قانون بهبود مس��تمر 
فضای کس��ب وکار هم به این موضوع اش��اره شد. این امر 
نشان می دهد که ضرورت دادگاه ها                                          ی تجاری و نقش مؤثر 
آن در حل و فصل هرچه بیش��تر و دقیق تر دعاوی تجاری 
در ایران مجددا احس��اس شده و در س��ال ها                                          ی اخیر این 

موضوع از دید قانون گذار دور نمانده است. 
دادگاه ه��ای تج��اری در زم��ره مهم تری��ن دادگاه های 
اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این 
دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه 
به دعاوی تجاری پی برده و آن را در نظام قضایی خویش، 
در کنار سایر مراجع گنجانده اند، اما نظام قضایی کشور ما 

فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است. 
وکالی دادگستری نیز بر این باورند که وجود دادگاه ها                                          ی 
تخصصی می تواند بر سرعت رسیدگی به پرونده ها                                           بیفزاید 
و با توجه به اینکه در دعاوی تجاری، تسریع در رسیدگی 
به پرونده ها                                           بسیار حایز اهمیت است، ایجاد این دادگاه ها                                           
برای این بخش ضرورت بیش��تری می یابد. از سوی دیگر 
در دادگاه ها                                          ی تخصصی از قضات تخصصی نیز اس��تفاده 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که هم اکن��ون دادگاه ها                                          ی 
عمومی مسئولیت رس��یدگی به پرونده ها                                          ی تجاری را بر 
عهده دارند و مس��لما در ای��ن دادگاه ها                                           قضات متخصص، 
به قضاوت نمی نشینند. این امر موجب می شود اوالً قاضی 
حساسیت و ضرورت تس��ریع در رسیدگی به پرونده ها                                           را 
درک نکند و در ثانی رأی صادر شده از سوی دادگاه گاهی 

نادرست باشد. 
البته در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده ها                                          ی تجاری، 
برخی از ش��عب  به صورت تخصصی فعالیت می کنند، اما 
صاحب نظران معتقدند شعب تخصصی نمی تواند جایگزین 
مناس��بی برای دادگاه ها                                          ی تخصصی باشد. آنها می گویند 
که عموما قضات شعب تخصصی، متخصص در امور خود 
نیس��تند، بلکه به روش سعی و خطا، متخصص می شوند. 
بنابراین امکان دارد در این مسیر صدور رأی اشتباه نیز از 

سوی آنها اتفاق بیفتد. 
برخی کارشناس��ان بر ای��ن باورند ک��ه در حال حاضر 
ایران به لحاظ آکادمیک آمادگی الزم را برای دایر ش��دن 
دادگاه ها                                          ی تخصصی دارد. در خصوص دادگاه ها                                          ی تجاری 
نیز به لحاظ نیروی انسانی زیرساخت الزم وجود دارد. در 
دوره تحصیالت تکمیلی دانش��جویان می توانند به صورت 

تخصصی حقوق تجارت بخوانند. 
در عین حال وکالی دادگس��تری ب��ه فعاالن اقتصادی 
توصیه می کنند به جای ط��رح دعوا در دادگاه، اختالفات 
خود را به مراکز داوری ارجاع دهند. این مراکز در اتاق ها                                          ی 
بازرگانی نیز دایر اس��ت. مراکز داوری در راس��تای اجرای 
قانون اتاق بازرگانی دایر ش��ده و به منظور حل اختالفات 
بازرگانی داخلی و خارجی اس��ت. اس��لوب داوری همواره 
در حقوق ایران وجود داش��ته اس��ت، اما به صورت داوری 
موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام 
شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم 

داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است. 
مراک��ز داوری عالوه بر آنک��ه از افراد متخصص در امور 
تجارت بهره مند است، هزینه ها                                          ی به مراتب کمتری را نیز 
به تجار تحمیل می کند. از سوی دیگر تسریع در رسیدگی 
به پرونده ها                                          ی تجاری که مهم ترین موضوع در بحث دعاوی 

تجاری است نیز با مراجعه به این مراکز محقق می شود. 
در همین زمینه، به رغم آنکه مرکز داوری اتاق بازرگانی 
تهران ابتدای امس��ال تأس��یس ش��د، اما بررسی ها                                           نشان 
می دهد که هنوز فرهنگ استفاده از داوری در ایران آن طور 
که مد نظر است، نهادینه نش��ده است. تعداد پرونده ها                                          ی 
مراک��ز داوری از این موضوع خبر می دهد. ش��روط داوری 
باید در قراردادها ذکر ش��ود، اما هنوز این موضوع از سوی 
فعاالن اقتصادی چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و 
تا وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. البته قوه قضاییه 
نیز به مزایای داوری پی برده و در این راستا قول همکاری 

با این مراکز را داده است. 
منبع: آینده نگر 
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در ماه های اخیر قیمت اوراق تسهیالت 
مس��کن با شیب بس��یار مالیمی کاهش 
یافت��ه و به رقم ۷۲ هزار تومان رس��یده 
است با این حساب زوج های تهرانی برای 
گرفتن وام مس��کن ۱۰۰ میلیون تومانی 
بای��د ۱۴ میلی��ون و ۴۰۰ ه��زار تومان، 

هزینه خرید تسه کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن روزها قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس ایران 
از حدود ۷۱هزار تومان تا حدود ۷۲ هزار 

و ۷۰۰ تومان متغیر است. 
برخالف ماه های گذش��ته ک��ه فاصله 
کمترین قیمت تس��ه تا بیشترین قیمت 
آن بی��ش از ۵ هزار تومان ب��ود، در این 
م��دت اوراق تس��هیالت مس��کن تفاوت 
قیم��ت چندانی با یکدیگر نداش��تند. بر 
این اس��اس، امتیاز تس��هیالت مس��کن 
اردیبهشت ۱۳۹۶ حدود ۷۲هزار و ۶۰۰ 
تومان داد و ستد شد و اوراق تسه اسفند 

۱۳۹۴ حدود ۷۱ هزار تومان بود. 
ت��ا  زی��ادی  زم��ان  ک��ه  آنجای��ی  از 
سررسیدشدن اوراق حدود ۷۱ هزار تومانی 
نمانده برای مشخص ش��دن هزین��ه انواع 
وام های مس��کن قیمت ه��ر ورق از اوراق 

تسهیالت مسکن را تقریبا حدود ۷۲ هزار 
تومان در نظر می گیریم و با توجه به اینکه 
زوج ه��ای تهرانی برای دریاف��ت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی مس��کن بای��د ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، آنها باید 
۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان صرف خرید 
این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب 
۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 
۲۰ ب��رگ بهادار به قیم��ت یک میلیون و 
۴۴۰ هزار تومان از اوراق تسهیالت مسکن 
را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت 
وام ۱۱۰ میلی��ون تومانی مس��کن حدود 

۱۵میلیون و ۸۴۰ هزار تومان  می شود. 
همچنین زوج ه��ای غیرتهرانی که در 
شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 
۸۰ میلی��ون توم��ان وام بگیرند که برای 
گرفت��ن این مبلغ بای��د ۱۶۰ ورق بهادار 
خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ 
میلی��ون و ۵۲۰ هزار توم��ان بابت خرید 
ای��ن اوراق بپردازند که با احتس��اب یک 
میلی��ون و ۴۴۰ ه��زار توم��ان اوراق وام 
جعال��ه، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ 
میلیون تومانی بای��د ۱۲ میلیون و ۹۶۰ 

هزار تومان پرداخت کنند. 
عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر 
ش��هرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان 
وام مس��کن ۱۲۰ برگ به��ادار خریداری 
کنن��د که بای��د ۸ میلی��ون و ۶۴۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای 
دریافت ۱۰میلیون تومان دیگر بابت وام 
جعاله باید یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان 
بپردازند. ای��ن زوج ه��ا در مجموع برای 
دریاف��ت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ 
میلیون و ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند. 
مجرده��ای تهران��ی نی��ز می توانند تا 
سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج هایی 
که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت هستند تا سقف ۵۰ میلیون 
توم��ان و در نهایت غیر زوج های س��اکن 
در س��ایر مناط��ق تا س��قف ۴۰ میلیون 
تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر 
کدام بای��د ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار 
اوراق تس��هیالت مس��کن را از فرابورس 
ای��ران خری��داری کنند. با این حس��اب 
مجرده��ای تهرانی باید ب��رای خرید این 
اوراق ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، افراد 

ساکن در مراکز اس��تان باالی ۲۰۰هزار 
نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۲۰۰تومان 
و اف��راد گروه س��وم مبل��غ ۵ میلیون و 
۷۶۰ ه��زار تومان پرداخ��ت کنند. البته 
در ص��ورت تمای��ل ب��رای دریاف��ت وام 
۱۰میلیون تومان��ی جعاله باید مبلغ یک 
میلی��ون و ۴۴۰ ه��زار توم��ان دیگر هم 

بپردازند. 
اوراق تس��هیالت مسکن )تسه( توسط 
بانک مس��کن منتشر می ش��ود. عالوه بر 
ای��ن بانک مل��ی نیز به تازگی ش��روع به 
انتش��ار این اوراق کرده است. این اوراق 
قابلی��ت معامله در فرابورس ایران را دارد 
و ارزش اس��می هر ب��رگ ۵میلیون ریال 
اس��ت. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا 
دو دوره ش��ش ماهه قابل تمدید اس��ت. 
ای��ن اوراق با توج��ه به اینک��ه چقدر تا 
زمان اعتبارش باق��ی مانده دارای قیمت 
متفاوت��ی اس��ت. در صورتی ک��ه مدت 
اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده 
اوراق از تس��هیالت آن اس��تفاده نکن��د، 
نم��اد معامالتی آن متوقف خواهد ش��د 
و وج��وه پرداختی دیگر ب��ه دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد. 

رئیس جمهوری در نشس��ت پرسش و 
پاسخ با رس��انه ها ضمن اشاره به اهداف 
دولت در بودجه س��ال آت��ی، برنامه های 
مرب��وط ب��ه اش��تغال زایی و فقرزدایی را 
تبیی��ن ک��رد؛ برنامه هایی ک��ه موفقیت 
آن در گرو ش��کل گیری نظ��ام جامعی از 

اطالعات اقتصادی در کشور است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حس��ن روحانی، 
بهمن م��اه  هفده��م  رئیس جمه��وری 
مطبوعات��ی حاض��ر ش��د  نشس��تی  در 
و ب��ه پرس��ش های متع��دد خبرن��گاران 
رسانه های داخلی و خارجی پاسخ گفت؛ 
پرس��ش هایی که بخش مهم��ی از آن به 
دلیل همزمانی با بررسی بندهای بودجه 
س��ال ۹۷ در مجلس ش��ورای اس��المی 
و حساس��یت جامع��ه درباره سرنوش��ت 
بودجه، درون مایه هایی اقتصادی داشت. 

روحانی اما سخنان خود را به مناسبت 
ده��ه فجر از تش��ریح ماهی��ت و اهداف 
انقالب اس��المی آغ��از و تصریح کرد این 
رخ��داد عظیم با هدف برقراری حاکمیت 
ملی، عزت، استقالل، آزادی و پاک کردن 
کش��ور از ان��واع فس��اد و بی عدالتی ها به 

وقوع پیوست. 
به گفته رئیس جمهوری، دولت منتخب 
مردم پس از گذشت ۳۹ سال از پیروزی 
انقالب اس��المی افزون بر پیش��برد همه 
آرمان ه��ای انق��الب، »اش��تغال مول��د« 
و »مب��ارزه با فقر مطل��ق« را دو اولویت 
اساسی خود در نظر گرفته و تحقق آن را 

دنبال خواهد کرد. 
روحانی با اش��اره ب��ه تبصره ۱۴ الیحه 
و  ت��الش  از  نش��انه ای  را  آن  بودج��ه 

برنامه ری��زی دولت در جهت ریش��ه کنی 
فقر در بودجه س��ال آت��ی عنوان و اظهار 
کرد که تبصره هجدهم بودجه س��ال ۹۷ 
نیز ب��ه موضوع اش��تغال اختصاص یافته 

است. 
زمینه اصلی پیگیری این دو هدف ایجاد 
ثبات و فضای دور از التهاب بوده که طی 
حدود پنج س��ال اخیر از سوی مسئوالن 
تصمیم گیرن��دگان  و  اجرای��ی  ارش��د 
اقتصادی بر جامعه حاکم گش��ته اس��ت. 
در همین راس��تا بود که پس از نوسانات 
ارزی اخی��ر، رئیس جمه��وری از م��ردم 
خواس��ت از رفتارهای پرخطر اقتصادی و 
خرید ارز به منظور کسب سود بپرهیزند. 
رئیس جمهوری همچنین با یادآوری روند 
تصاعدی نرخ رش��د اقتصادی کشور، آن 
را پش��توانه ای ب��رای انج��ام اصالحات و 

پیشرفت اقتصادی دانست. 
در زمین��ه ایج��اد اش��تغال مولد یکی 
دو برنام��ه مهم دولت دوازدهم نوس��ازی 
بافت های فرس��وده است که هدف گذاری 
اصل��ی آن تحول در بخش مس��کن و نیز 
رون��ق همه بخش ه��ا و صنای��ع مربوط 
ب��ه ساختمان س��ازی اس��ت. همچنی��ن 
س��رمایه گذاری دولت بر نوسازی ناوگان 
حم��ل و نق��ل عمومی کش��ور تصمیمی 
برط��رف س��اختن  ک��ه ضم��ن  اس��ت 
چالش های جدی در حوزه محیط زیست 
ش��هروندان  روزه��ای  ای��ن  دغدغ��ه  و 
کالنشهرها، چرخ دنده صنایع گوناگونی را 
به حرکت درخواه��د آورد و هزار فرصت 

شغلی خواهد آفرید. 
روحانی در جریان پرسش و پاسخ های 

خود، ضرورت های ایجاد تحول اقتصادی 
و تامی��ن مناب��ع و زمینه ه��ای اش��تغال 
مول��د را برش��مرد. یک��ی از نخس��تین 
ای��ن ضرورت ه��ا رف��ع موان��ع حض��ور 
بخش خصوص��ی در عرصه ه��ای مختلف 
از اقتص��ادی تا فرهنگی ب��ود. در همین 
ارتباط رئیس جمهوری بخش های دولتی، 
نهادهای غیردولتی و نیروهای مس��لح را 
به واگ��ذاری بنگاه های اقتص��ادی برای 

نجات اقتصاد کشور فراخواند. 
ض��رورت دیگری که روحانی بخش��ی 
از اظهارات خ��ود را به آن اختصاص داد 
قرار گرفتن مالیات در جایگاه اصلی ترین 
منبع تامین هزینه های جاری و عمرانی و 

فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی بود. 
ایج��اد تحوالتی از این دس��ت اما از دید 
اقتص��ادی  و صاحبنظ��ران  کارشناس��ان 
پیش نیازهای��ی را می طلبد ک��ه بدون آن 
انجام اصالحات ژرف و کاربردی در جامعه 
و س��اختار اقتصادی کش��ور میسر نیست. 
یکی از مهم ترین این پیش نیازها ایجاد نظام 
جامع اطالعات اقتصادی است که کلید حل 

بسیاری از مشکالت کنونی کشور است. 
یکی از اصلی ترین بایسته های پایه ریزی 
چنی��ن نظام��ی را بای��د در س��اماندهی 
فرآینده��ای اخ��ذ مالیات جس��ت وجو 
کرد. آنچه مشخص است اینکه همچنان 
موانع��ی جدی در مس��یر مالیات محوری 
و رهای��ی اقتصاد ایران از وابس��تگی های 
نفتی وجود دارد؛ موانعی که پابرجایی آن 
عالوه بر کاستی های قانونی ناشی از نبود 
نظام دقیق اطالعات کسب و کار، درآمد 

و فعالیت های اقتصادی است. 

جای خال��ی نظ��ام فراگی��ر اطالعات 
اقتصادی را همچنین می توان در فرآیند 
اجرای قانون هدفمندی یارانه به چش��م 
دی��د. در همین زمینه ب��ود که چند روز 
پیش سخنگوی دولت اظهار داشت نبود 
فرمولی کارآمد مانع شد تا دولت پارسال 
اقدام به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کرده 
و امس��ال نیز دولت بن��ای آن را ندارد تا 
جیب ۸۰ میلیون ایرانی را وارسی کند. 

هرچند پیش از این مس��ئوالن اجرایی 
از س��وی منتقدان به دلی��ل ارائه بودجه 
س��ال آینده بر مبنای قط��ع یارانه افراد 
غیرنیازمند ه��دف حمالتی قرار گرفتند، 
اما انج��ام این مهم بر مبن��ای اطالعاتی 
دقیق و فرمولی خاص اقدامی است که از 
دید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان 
اقتصادی می تواند منابعی را برای افزایش 
یارانه اقش��ار آسیب پذیر و افزایش بودجه 

عمرانی فراهم سازد. 
وجود س��از و کاری مناسب، کارآمد و 
به روز از اطالعات اقتصادی ش��هروندان، 
فع��االن و بنگاه ه��ای اقتص��ادی اف��زون 
بر رف��ع بس��یاری از چالش ه��ای دولت 
یاران��ه ای،  مالیات��ی،  زمینه ه��ای  در 
قیمت گذاری س��وخت و. . . می توانس��ت 
مش��کالت عمده موج��ود در نظام بانکی 
به وی��ژه بدهی ها و معوق��ات کالن را از 
می��ان ب��ردارد. از همین رو بس��یاری از 
صاحبنظ��ران از چنی��ن س��ازوکاری به 
عنوان پیش نیازی مهم در ایجاد تحوالت 
عمیق و جراحی اقتص��ادی یاد می کنند 
که رئیس جمهوری از آن بارها س��خن به 

میان آورده است. 

نگاهیبهسخنانرئیسجمهوردرنشستخبریبارسانهها
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وام مسکن ارزان شد
ارتباطات

رشدنصببرنامههایمالی
پاییزاندرویدیهایایران

موفقیت کس��ب وکار شما در گرو تشخیص نیاز بازار 
اس��ت. ایده ها هر چقدر جالب اما بدون وجود تقاضا در 
بازار به هیچ جا نمی رس��ند. یکی از مهم ترین ابزارهای 
فهم نیاز بازار آمار اس��ت که خأل وج��ود آن در فضای 

فعالیت استارت آپ های ایران احساس می شود. 
کافه بازار، پرطرفدارترین فروشگاه اپلیکیشن در ایران 
برای سیستم عامل های اندرویدی است که در پایان هر 
فصل آماری از کاربران تلفن های هوشمند ارائه می کند. 
آمار کافه بازار از کنش های کاربران اندروید، پرشمارترین 
سیستم عامل تلفن های هوشمند در ایران، کمک بزرگی 
به ایده پردازان اپلیکیش��ن ها و اس��تارت آپ های آینده 

است. 
 تازه تری��ن آم��ار کافه  بازار نش��ان می دهد ۸۰درصد 
کارب��ران این فروش��گاه اپ از دس��تگاه های اندرویدی 
سامس��ونگ و هوآوی استفاده کردند و بیشترین سهم 
بازار به دس��تگاه سامس��ونگGalaxy J ۵ اختصاص 
یافته اس��ت. س��هم کاربران کافه بازار ک��ه از تلفن های 
همراه سامس��ونگ اس��تفاده می کنند ۵۱درصد است. 
دارندگان گوشی هوآوی س��هم ۳۲درصدی از کاربران 
دارن��د و HTC و SONY به ترتی��ب ۳ و ۲درصد از 

کاربران کافه بازار را تشکیل می دهند. 
مش��تریان کافه ب��ازار در س��اعت ۱۰ صب��ح هر روز 
بیش��ترین برنامه را خریداری کردند و اوج خرید بازی 
از این فروشگاه ساعت ۲۱ بوده است. برنامه های دسته 
آش��پزی و رستوران بیش از دیگر برنامه ها در کافه بازار 
منتش��ر ش��ده، اما باالترین آمار نصب متعلق به دسته 
برنامه ه��ای امور مالی و رفت و آمد اس��ت. بیش��ترین 
میزان کاهش نصب در پاییز نصیب برنامه های دس��ته 
اکشن شده و دس��ته های خرید و خانوادگی بیشترین 
درصد افزایش خریدار را داشته اند. آمار کافه بازار نشان 
می دهد نصب برنامه های مالی نسبت به فصل گذشته 
۳۰درصد افزایش یافته است. برنامه های مربوط به رفت 
و آمد نسبت به تابس��تان ۲۳درصد بیشتر نصب شده 
و رش��د نص��ب برنامه های آم��وزش ۱۳درصد تخمین 
زده ش��ده است و اما رشد منفی نصب برنامه متعلق به 
برنامه های موسیقی و صدا، معمایی، ماجرایی، کلمات 
و دانس��تی ها، خبرها و نشریات، سرگرمی، شبیه سازی 

و رانندگی است. 
کافه ب��ازار در س��ال گذش��ته ب��ه ۳۳ میلیون نصب 
فعال رس��ید. ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ برنامه در سال گذشته 
در کافه بازار منتشر ش��ده است و حداقل یک برنامه از 
سوی ۲۱ هزار و ۵۰۰ توسعه دهنده در کافه بازار عرضه  
شده است. حساب های کاربری تأییدشده تا پایان سال 
۹۵ ب��ه بی��ش از ۱۹.۶ میلیون رس��یده و از این تعداد 
۲۹درص��د حداقل یک ب��ار از بازار خری��د کردند. نکته 
جالب اینکه حداقل ۵۸درصد از کسانی که از کافه بازار 
خرید کردند، دست کم یک بار دیگر خریدشان را تکرار 
کردند. آم��ار جالب دیگر در مورد کافه بازار این اس��ت 
که تقریبا ۹۰درص��د از برنامه های فعلی بازار توس��ط 

توسعه دهندگان ایرانی تولید شده است. 

رجیستریگوشیهایسامسونگو
هوآویتاپایاناسفند

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با 
اشاره به احتکارناپذیر بودن گوشی های موبایل گفت که 
براساس قولی که گرفته ایم قرار شده تا پایان اسفندماه 
امسال، گوشی های سامس��ونگ و هوآوی هم مشمول 

اجرای طرح رجیستری شوند. 
محم��ود صف��ار - رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان 
گوش��ی های تلفن همراه - در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه گوشی های سامسونگ و هوآوی ۷۰درصد از سهم 
بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: تا زمانی  که این دو 
برند زیرپوشش طرح رجیستری نروند، عمال ۷۰درصد 

از طرح بزرگ رجیستری بالتکلیف می ماند. 
وی درب��اره علت تاخی��ر در اعمال رجیسترش��دن 
برندهای سامسونگ و هوآوی نیز اظهار کرد: علت این 
مسئله یکسری مسائل و مشکالت فنی است که البته 
براس��اس قولی که ما گرفته ایم قرار شده است تا پایان 
اس��فندماه امس��ال )۱۳۹۶( این گوشی ها هم مشمول 
رجیستری شوند. انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیش 
از دو سال است که پیگیر اجرای طرح رجیستری است. 
رئیس انجمن واردکنندگان گوشی های تلفن همراه 
درباره مزایای اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن 
همراه، اظهار کرد: منفعت اعمال رجیس��تری در وهله 
اول نصیب مصرف کنندگان می شود چراکه بعد از اجرای 
این ط��رح خدمات پس از فروش گوش��ی های موبایل 
تقویت خواهد ش��د و همچنین برخی از کاالهایی که 
به صورت قاچاق وارد می شوند، به دالیل مختلف روی 
سالمت مردم هم اثر منفی می گذارد، چرا که کاالهای 

قاچاق بعضا تست های الزم را نگذرانده اند. 
صفار با اظهار اینکه انجام قاچاق بیش از ۳۰۰۰میلیارد 
تومان به منابع کشور آسیب می رساند، گفت: درآمدی 
که از این مجرا نصیب دولت می ش��ود، در طول س��ال 
ش��اید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باش��د که 
دولت با آن می تواند برای امور مختلف خود برنامه ریزی 
کند.  وی درباره علت گران شدن گوشی های تلفن همراه 
بعد از اجرای طرح رجیستری نیز اظهار کرد: این گرانی 
ربطی به رجیستری ندارد بلکه گوشی های تلفن همراه 
از ن��رخ ارز تاثیر می گیرند که با توجه به افزایش قیمت 
دالر در روزهای اخیر قیمت گوشی های همراه هم از آن 

تاثیر گرفته است. 

دریچه

سازمانهواپیماییکشوریاعالمکرد
تاخیر۴6درصدیپروازهای

مهرآباددردیماه
تازه تری��ن آم��ار منتشرش��ده از س��وی س��ازمان 
هواپیمایی کشوری نش��ان می دهد در دی ماه حدود 
۶هزار و ۱۱۰ پ��رواز از طریق فرودگاه مهرآباد انجام 
شده که بیش از ۲ هزار و ۸۰۴ پرواز معادل ۴۶درصد 
از کل پروازهای انجام ش��ده از طری��ق این فرودگاه، 
ب��ا تاخیر همراه بوده اس��ت. براس��اس ای��ن آمارها، 
منظم تری��ن ایرالی��ن در این م��اه ۲۸درصد تاخیر و 
بی نظم ترین ایرالی��ن ۶۱درصد از پروازها را با تاخیر 

انجام داده اند. 
به گفته س��ازمان هواپیمایی کش��وری، در دی ماه 
امسال ۱۴ ش��رکت هوایی در مجموع ۶هزار و ۱۱۰ 
پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی 
انج��ام دادند که بیش از ۴۶درصد آن با تاخیر همراه 
بود. در واقع، از ۶ هزار ۱۱۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد 
در دی ماه سال جاری، ۲ هزار و ۸۰۴ پرواز با تاخیر و 

۳ هزار و ۳۰۶ پرواز به موقع انجام شده است. 
بررس��ی آماره��ای مرب��وط ب��ه تاخی��ر پروازهای 
۱۴ش��رکت هوایی از مهرآباد تهران نش��ان می دهد 
در این م��اه ۶۱درصد پروازهای ش��رکت هواپیمایی 
آتا، ۵۸درصد پروازهای ش��رکت هوای��ی ایران ایر و 
۵۷درصد هواپیمایی کارون با تاخیر انجام شده است. 
براس��اس آم��ار س��ازمان هواپیمایی کش��وری در 
دی ماه امسال ش��رکت هواپیمایی ایران ایرتور ۲۹۰ 
پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۱۰ پرواز آن به موقع و 

حدود ۲۸درصد آن با تاخیر انجام شده است. 
در این ماه ش��رکت هواپیمایی ایران ایرتور با انجام 
۷۲درصد پروازهای به موقع نخستین شرکتی هوایی 

است که کمترین تاخیر را ثبت کرده است. 
در دی ماه امس��ال ش��رکت هواپیمایی آس��مان با 
۱۰۲۳ مورد بیش��ترین پرواز را در مسیرهای داخلی 
از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۵۴۸ پرواز آن 

به موقع و ۴۷۵ پرواز با تاخیر صورت گرفته است. 
همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت 
هواپیمای ماهان از ف��رودگاه مهرآباد ۷۳۰ مورد بود 
که ۴۷۵ پرواز آن به موقع و ۲۵۵ پرواز آن با تاخیر از 

مهرآباد انجام شده است. 
در مدت یادشده ش��رکت هوایی آتا ایر موفق شد 
۵۸۳ پ��رواز را از مهرآباد انج��ام دهد که ۲۲۶ مورد 
آن به موقع و ۳۵۷ مورد آن با تاخیر بوده و ش��رکت 
هوای��ی ایران ایر نیز در این ماه ۷۳۱ پرواز انجام داد 
که ۳۰۷ پ��رواز آن به موقع و ۴۲۴ مورد آن با تاخیر 

همراه بوده است. 
براس��اس این گزارش، در دی ماه امس��ال شرکت 
هوای��ی زاگرس ایر در مجموع ۵۶۶ پرواز را از طریق 
مهرآباد انج��ام داد که ۲۹۶ مورد آن به موقع و ۲۷۰ 
م��ورد آن با تاخیر بوده ضمن اینکه ش��رکت هوایی 
کاس��پین در این ماه ۴۵۶ پرواز از مهرآباد داشته که 
۲۳۵ مورد آن به موقع و ۲۲۱ پرواز آن با تاخیر انجام 

شده است. 
ش��رکت هوای��ی کیش ایر در این م��اه در مجموع 
۴۴۲پ��رواز از مهرآب��اد انجام داد ک��ه ۲۹۴ مورد آن 
به موقع و ۱۴۸ مورد آن با تاخیر بوده است و در این 
ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۳۸۶ پرواز 
از طریق مهرآباد انجام داد که ۱۸۸ مورد آن به موقع 
و ۱۹۸ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند. 
هواپیمای��ی تاب��ان نی��ز در این م��اه ۳۴۹ پرواز از 
مهرآباد انج��ام داد که ۲۰۷ مورد آن به موقع و ۱۴۲ 
پرواز آن با تاخیر بوده و ش��رکت هوایی ایران ایرتور 
در ای��ن ماه ۲۹۰ پرواز انج��ام داد که ۲۱۰ مورد آن 

به موقع و ۸۰پرواز آن با تاخیر بوده است. 
در دی ماه امسال ش��رکت هوایی معراج از مهرآباد 
۶۱پرواز انجام داد که ۴۲ مورد آن به موقع و ۱۹پرواز 
آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است. همچنین در 
این ماه ش��رکت جدید هوایی س��پهران، در مجموع 
۱۸۵ پ��رواز از مهرآب��اد انجام داد ک��ه ۱۲۳مورد آن 
به موقع و ۶۲ پرواز آن با تاخیر انجام ش��ده اس��ت و 
از مجموع ۱۰۸ پرواز ش��رکت هوایی ساها، ۶۹ پرواز 

به موقع و ۳۹ پرواز با تاخیر انجام شد. 

بلومبرگگزارشداد
آیندهشغلخلبانیطیدودههآینده

منطقه آسیا- اقیانوسیه بیشترین و خاورمیانه کمترین 
نیاز به خلبان ها را خواهند داشت.  به گزارش ایسنا، به 
نقل از بلومبرگ، طی چند سال گذشته، با افزایش تعداد 
سفرهای هوایی و ثبت رکوردهای جدید، ایرالین ها به 
ویژه ایرالین های آس��یایی، هواپیماهای جدیدی را به 
ارزش صدها میلیارد دالر س��فارش داده اند. این مسئله 
باعث کمبود خلبان ماهر ش��ده است و به نظر می رسد 
این وضعیت در آینده بدتر ش��ود.  آنطور که ش��رکت 
آمریکایی بویینگ پیش بینی کرده است، جهان تا سال 
۲۰۳۶ می��الدی به ۶۳۷۰۰۰ خلبان جدید نیاز خواهد 
داش��ت که بیش��تر آنها مورد نیاز ایرالین های منطقه 
آسیا- اقیانوسیه خواهد بود. این منطقه ۴۰درصد از کل 
خلبانان مورد نیاز را شامل می شود که بیشتر از مجموع 
نیاز منطقه های اروپا و آمریکای ش��مالی است. این دو 
منطق��ه به ترتی��ب ۱۷درصد و ۱۸درص��د از خلبانان 
جدی��د را نیاز دارند.  در عین ح��ال منطقه خاورمیانه 
به ۱۰درصد از این خلبانان نیاز دارد که کمترین میزان 
نیاز در جهان محسوب می شود. سایر مناطق جهان نیز 

۱۵درصد از خلبان ها را نیاز خواهند داشت. 



حج��م نقدینگ��ی در اقتصاد 
ایران همچنان به روند فزاینده 
خ��ود ادامه می ده��د. جزییات 
آماری ک��ه بانک مرکزی درباره 
تغییرات نقدینگی منتشر کرده 
اس��ت، نش��ان می دهد با وجود 
رش��د نقدینگی، از سرعت رشد 
آن ک��م ش��ده اس��ت؛ چنانچه 
رشد نقدینگی در آذرماه امسال 
نس��بت به همین ماه در س��ال 
گذش��ته ۲۲درصد و نسبت به 
اس��فندماه ۱۵.۳درص��د ب��وده 
اس��ت درحالی که درصد رش��د 
آن در آذرماه ۱۳۹۵ نس��بت به 
آذر ۱۳۹۴ ح��دود ۲۸.۱درصد 
و در آذر س��ال قبل نس��بت به 
اس��فند ۱۳۹۴ ت��ا ۱۶.۵درصد 

بوده است. 
به عبارت دیگ��ر، درحالی که 
کش��ور  در  نقدینگ��ی  حج��م 
ب��ا رش��د  امس��ال  ابت��دای  از 
۱۵.۳درص��دی در پایان آذرماه 
به ۱۴ تریلی��ون و ۴۵0 هزار و 
۱00 میلیارد ریال رسید، رشد 
س��االنه آن رو به کاهش بوده و 

به ۲۲درصد رسیده است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، به مجموع 
پول و شبه پول، نقدینگی گفته 
می ش��ود؛ هرچه رشد نقدینگی 
بیش��تر ش��ود، تقاضا برای کاال 
و خدمات بیش��تر شده و چون 
و  کاال  عرض��ه  کوتاه م��دت  در 
خدمات محدود است، منجر به 
تورم می شود؛ از این رو یکی از 
ابزارهای سیاس��ت گذاران پولی 
با ت��ورم، کاهش  برای مقابل��ه 
رشد نقدینگی در جامعه است. 
ب��ا این ح��ال نس��بت پول و 
ش��به پول که اجزای نقدینگی 
را تش��کیل می دهن��د نیز باید 

متناس��ب باش��د؛ هرچه میزان 
شبه پول که همان حساب های 
دیداری نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری اس��ت بیش��تر باش��د، 
یعن��ی اینکه منابع بیش��تر نزد 

بانک ها حبس شده است. 
ب��ر  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
این باورند هرچه س��هم ش��به  
پ��ول در نقدینگی کمتر ش��ود 
و س��پرده های بانکی ب��ا بهبود 
فضای کس��ب و کار به س��مت 
تولید هدایت شوند، می توان به 
تحقق رشد اقتصادی و اشتغال 
پایدار امی��دوار بود و اثر تورمی 
نقدینگ��ی بر اقتص��اد نیز کمتر 

می شود. 
وضعی��ت  از  آم��ار  آخری��ن 
آذرم��اه  پای��ان  در  نقدینگ��ی 
حکای��ت از آن دارد که س��هم 
ش��به پول در حج��م نقدینگی 
به ع��دد ه��زار و 7۳۴ میلیارد 
و ۴00 میلی��ون ریال و س��هم 
ش��به پ��ول ب��ه ۱۲ تریلیون و 
7۱۵ هزار و 700 میلیارد ریال 

رسیده است. 

در  پ��ول  حج��م  بنابرای��ن 
ب��ه آذرماه  یک س��ال منته��ی 
امس��ال ۱۲.۶درصد و از ابتدای 
امس��ال ۶.۴درصد رشد داشته، 
اما ش��به پول در مقایسه با آذر 
پارسال ۲۳.۴درصد و از ابتدای 

امسال ۱۶.۶درصد رشد کرد. 
هرچند کارشناسان اقتصادی 
ب��ه رش��د نقدینگ��ی به وی��ژه 
بخش ش��به پول آن نقد دارند 
و معتقدند که این رویه س��بب 
حب��س بیش��تر پ��ول در نظام 
بانکی می ش��ود درحالی که باید 
به سمت تولید و سرمایه گذاری 
هدایت شود اما نگاهی به میزان 
رش��د نقدینگی نسبت به سال 
این  از کاهنده ش��دن  گذش��ته 

رشد حکایت دارد. 
حجم نقدینگی در آذرماه ۹۵ 
نس��بت به آذرماه سال قبل آن 
)۹۴( براب��ر ۲۸.۱درصد رش��د 
داش��ت و از ابتدای پارسال طی 
۹ م��اه برابر ۱۶.۵درصد رش��د 
کرد، بنابرای��ن میزان نقدینگی 
در مقایسه با همین مدت، سال 

گذش��ته رش��د کمتری داشته 
است. 

نکته قابل تامل اینکه از ابتدای 
بانک مرک��زی تصمیم  آذرم��اه 
کمیته منتخب س��ران س��ه قوه 
س��پرده گذاران  ساماندهی  برای 
فرشتگان،  غیرمجاز  موسس��ات 
افض��ل ت��وس، الب��رز ایرانیان و 
وحدت آرم��ان را ب��ا اختصاص 
۱۱۵ هزار میلی��ارد ریال اعتبار 
کلی��د زد و انتظار می رفت با این 
کار، حجم نقدینگی رشد باالیی 

را تجربه کند. 
در  هرچن��د  همچنی��ن 
بخشنامه  امس��ال  ش��هریورماه 
ال��زام رعایت نرخ های س��ود به 
ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ شد 
و برخی کارشناسان بر این باور 
بودند که این کار س��بب خروج 
س��رمایه از بانک ه��ا به س��مت 
بازاره��ای موازی می ش��ود، اما 
آنگونه که آمارها نشان می دهد، 
همچنان رشد ش��به پول گوی 
در  پ��ول  رش��د  از  را  س��بقت 
محاسبات نقدینگی ربوده است.

روند نقدینگی از ابتدای امسال 
همچنین نگاهی به میزان رشد 
ساالنه نقدینگی از ابتدای امسال 
نش��ان می دهد که این ش��اخص 
س��ال۹۶ را با رشد ۲۳.7درصدی 
در فروردی��ن آغ��از ک��رد و در 
ماه های اردیبهش��ت و خرداد به 
۲۴.۱درصد رش��د رس��ید اما در 
فصل تابس��تان به ترتیب رش��د 
س��االنه ۲۳.۳درصد، ۲۴.۳درصد 
را ثبت کرد اما پس از آن کاهنده 
ش��د.  در این روند حجم رش��د 
س��االنه نقدینگی در شهریورماه 
مهرماه ۲۳.۳درصد  ۲۳.۸درصد، 
و آبان ماه ۲۲.۶درصد را ثبت کرد 
و در نهایت در آذرماه گذش��ته به 

۲۲درصد تنزل کرد. 
ب��ا این ح��ال بررس��ی تغییر 
از  نقط��ه ب��ه نقط��ه نقدینگی 
ابتدای امس��ال نش��ان می دهد 
ک��ه این ش��اخص در آذرماه به 
باالتری��ن می��زان خ��ود طی ۹ 
ماه گذش��ته رس��یده است؛ این 
ش��اخص در فروردین ماه نسبت 
به اسفندماه ۹۵ برابر 0.۹درصد 
رش��د کرد، اما این میزان رشد 
در ماه های اردیبهشت و خرداد 
به ۲.۸درصد و ۴.۹درصد رسید. 
ش��اهد  تابس��تان  فص��ل  در 
رش��د ۶.۴درص��دی نقدینگ��ی 
نس��بت به اس��فندماه بودیم و 
این روند در م��رداد به ۹درصد 
و در شهریورماه به ۱0.۹درصد 

افزایش یافت. 
در ماه ه��ای فص��ل پاییز نیز 
میزان رش��د نقدینگ��ی بر مدار 
رش��د بود؛ در مهرماه نسبت به 
ابتدای سال ۱۱.۹درصد، در ماه 
آب��ان ۱۳.۶درص��د و در آذرماه 

۱۵.۳درصد رشد کرد. 

اسکناس در دست مردم کم شد

حجم نقدینگی از ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت اهدای کتاب نفیس قرآن  طباخ به 
امام جمعه اهل سنت زاهدان توسط 

بانک  پاسارگاد
بانک  پاسارگاد، در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی خود و جه��ت بهره من��دی عالقه مندان، 
پژوهش��گران و محققان، به اس��تانداری سیستان و 
بلوچس��تان و امام جمعه اهل سنت زاهدان، هر کدام 

یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را اهدا کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، این 
بان��ک در ادامه طرح اهدای کت��ب نفیس به مراکز 
علمی، دانش��گاه ها، نهادها و س��ازمان های مختلف، 
طی مراس��می یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را 
به دانیال محبی، اس��تاندار سیستان و بلوچستان و 
مولوی عبدالحمید اس��ماعیل زهی، امام جمعه اهل 

سنت زاهدان اهدا کرد. 
همچنی��ن امام جمعه اهل س��نت زاهدان، اینگونه 
حمایت ها را در راس��تای توس��عه فرهنگ اسالمی و 
دینی ارزش��مند خواند و نگاه مدیران بانک  پاسارگاد 
را ب��ه مقوله مس��ئولیت های اجتماعی س��تود. وی 
همچنین کت��اب نفیس »قرآن طب��اخ« را هدیه ای 
گرانس��نگ خواند و ضمن تشکر ویژه از دکتر مجید 
قاس��می، مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، اظهار داشت: 
بی شک ارزشمندتر، فاخرتر و گرانمایه تر از این هدیه 
وجود ندارد. این کتاب نفیس در مسجد مکی، برای 

بهره مندی عالقه مندان قرار داده  خواهد شد. 
در این مراس��م، استاندار زاهدان از توجه و اهتمام 
ویژه بانک  پاسارگاد به فرهنگ و هنر کشور قدردانی 
کرد و اینگونه اقدامات را بسیار ارزشمند خواند. وی 
خواستار استمرار حمایت های بانک  پاسارگاد در این 

مسیر شد. 
گفتنی است »مصحف ش��ریف خراسان« به خط 
عبداهلل طباخ ه��روی، از قرآن های نفیس و کم نظیر 
گنجینه آس��تان قدس رضوی است که در قرن نهم 
هجری و در زمان حکومت سلطان بایسنقر به رشته 
تحریر درآمده  اس��ت. این کتاب در س��ال ۱۳۹۴ با 
حمایت بانک  پاس��ارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب 
در قطع رحلی سلطانی، ۴7*۳۳ سانتی متر مربع که 
در چاپخانه راش آلمان به مدت س��ه س��ال به چاپ 
رسیده  اس��ت، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و 
کتابت بی نظیر از بدایع روزگار اس��ت؛ در این کتاب 
چن��د نوع هن��ر با هم آمیخته  ش��ده ک��ه زیبایی و 

ماندگاری آن را چندین برابر کرده  است. 
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بانکنامه

همه خرید و فروش های ارز را 
گزارش کنید

سازمان امور مالیاتی به خریداران و فروشندگان ارز اعالم کرد 
ک��ه اطالعات مربوط به هرگونه خرید و فروش ارز باید در اختیار 
این سازمان قرار گیرد تا حسب قوانین، مالیات بر درآمد آن اخذ 
شود.  به گزارش »فرصت امروز« در اطالعیه سازمان امور مالیاتی 
آمده اس��ت: تمامی فعاالن اقتصادی اعم از اش��خاص حقیقی و 
حقوقی و همچنین کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( 
قانون خدمات کش��وری، منجمله صرافی ها، بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
مواد )۱۶۹( و )۱۶۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور 
شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات 
مالیاتی، موظفند کلیه اطالعات مربوط به معامالت خود )خرید 
و ف��روش هرگونه کاال و خدمات منجمل��ه انواع ارز( و همچنین 
اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطالعات مالی، 
پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و 

حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.7۵۸دالر آمریکا

۶.۱07یورو اروپا

۶.۸۳0پوند انگلیس

۱.۳۳۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴۵.۱00مثقال طال

۱۴۸.۹۳0هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۸۸.000سکه بهار آزادی

۱.۵۳0.000سکه طرح جدید

7۶0.000نیم سکه

۴۵۲.000ربع سکه

۲۹۹.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه

//////

//////

/////

/////
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نوس��ان ن��رخ ارز در این روزها س��بب 
ش��ده فعاالن بازار س��هام ش��اهد روندی 
منطقی در داد و س��تدهای بازار سرمایه 
نباش��ند. این موض��وع در مقاطعی باعث 
ایجاد هیج��ان در معامله گ��ران و گاهی 
موجب کم تحرکی آنها می ش��ود. چنانچه 
روز سه ش��نبه قیمت س��هم ها در بورس 
ته��ران همزمان با کاهش قیمت س��هام 
در بورس ه��ای دنیا با افت مواجه ش��د و 
عده ای معتق��د بودند نگرانی ها از کاهش 
قیمت نفت س��بب فش��ار عرضه و پایین 

آمدن قیمت ها بوده است. 
اما فعاالن بازار سرمایه همچنان نگران 
از ب��ازار پرنوس��ان ارز در ای��ن روزه��ا با 
تردید بیشتری دادوس��تد می کنند. نرخ 
ارز می توان��د مقدار س��ود ش��رکت هایی 
ک��ه مواد اولیه ش��ان با ارزه��ای خارجی 
خریداری می ش��ود را دس��تخوش تغییر 
کن��د. ای��ن موضوع��ات با ریس��ک های 
سیس��تماتیک که در این سال ها همواره 
بازار سرمایه ایران را تحت تأثیر قرار داده 
درهم آمیخته و معامله گران بازار سهام را 
در دادوس��تد های خود مردد کرده است. 
این مس��ئله س��بب ش��ده در این روزها 
بازار س��هام روند مش��خصی را در پیش 
نگیرد و بازیگران این بازار تا حدودی در 

تصمیمات خود بالتکلیف باشند. 
اما ش��اخص بورس روز چهارش��نبه با 
رش��د 389 پل��ه ای در جایگاه 98 هزار و 
317 واحدی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، 
در معامالت آخرین روز کاری هفته یک 
میلیارد و 377 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش س��ه هزار و 553 
میلی��ارد ریال در 61ه��زار و 262 نوبت 

خرید و فروش شد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گ��ذارد 124 واح��د و ش��اخص کل 

)هم وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
ش��اخص کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 

می شود، 30 واحد رشد کرده است. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، 22 واحد 
و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش 
از سهام شرکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، 497 واحد باال رفته است. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختصاص دارد که از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد سهام آزاد ش��ناور شرایط بهتری 
دارند، 371 واحد و شاخص بازار دوم بورس 

333 واحد رشد کرد. 

بر این اس��اس، گروه فلزات اساسی در 
معامالت روز گذش��ته صدرنشین بورس 
ش��د. در این گروه 92میلیون س��هم به 

ارزش 285 میلیارد ریال دادو ستد شد. 
گروه شیمیایی به ارزش 279 میلیارد 
ریال و خ��ودرو ب��ه ارزش 227 میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بع��دی را ب��ه خود 
اختص��اص داد. در رده چه��ارم، گ��روه 
کانی های فلزی با معامالتی به ارزش 81 

میلیارد ریال جای گرفت. 
گروه فرآورده های نفتی با معامالتی به 
ارزش 69میلیارد ریال رده پنجم را از آن 

خود کرد. 
نمادهای ف��والد )فوالدمبارکه(، تاپیکو 
 ،) تأمی��ن  وگاز  نف��ت  )س��رمایه گذاری 

فملی )ملی صنایع م��س(، پترول )گروه 
ایرانیان( و  پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
فخ��وز )ف��والد خوزس��تان( در معامالت 
روز چهارش��نبه بیش��ترین تأثی��ر مثبت 
را رش��د ش��اخص داش��تند، ام��ا مبین 
)پتروشیمی مبین(، وامید )گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید( و رمپن��ا )مپنا( از 

باالترین تأثیر منفی برخوردار بودند. 
ریزش نرخ اوراق تسهیالت مسکن 

در فرابورس
فراب��ورس ایران معام��الت آخرین روز 
کاری خ��ود در این هفته را با رش��د 17 
واحدی )1.5 درصدی( ش��اخص و خرید 
و ف��روش 252 میلی��ون ورق��ه به ارزش 
یک ه��زار و 363 میلیارد ری��ال به پایان 

رساند. 
در روزهای گذش��ته، آیفکس )شاخص 
فراب��ورس( روندی نزولی داش��ت اما روز 
چهارش��نبه 17 واحد افزای��ش یافت که 
متاثر از سبزپوشی نمادهای مورد معامله 
در گروه ه��ای پاالیش��ی، پتروش��یمی و 

فلزات اساسی بود. 
ای��ن اس��اس نماده��ای م��ارون  ب��ر 
)پتروشیمی مارون(، زاگرس )پتروشیمی  
)س��رمایه گذاری  و سرچش��مه  زاگرس( 
مس سرچش��مه( بیشترین تأثیر مثبت را 

بر آیفکس داشتند. 
اوراق تسهیالت مسکن )تسه(

در تابلو اوراق تسهیالت مسکن )تسه( 
نیز بیش از 64 هزار ورقه تس��ه به ارزش 
46 میلی��ارد ری��ال می��ان خری��داران و 

فروشندگان دادوستد شد. 
اغلب تس��ه ها در بازار این روز ش��اهد 
ریزش قیمت��ی بودن��د و در دامنه 702 
ه��زار تا 725 هزار ری��ال خرید و فروش 
ش��دند. در ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د ثابت 
فرابورس نیز »س��خاب6« گوی س��بقت 
را از مابق��ی اوراق ربود و باالترین میزان 
حج��م و ارزش معام��الت را ب��ه خ��ود 

اختصاص داد. 

جهش 389 واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته

بورس تهران سردرگم نرخ ارز
نگاه

مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان 
تأکید کرد

ثبات قیمت حامل های انرژی به نفع 
اقتصاد و بورس

به گفته مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان سرمایه 
ایرانیان موضوعی که باید در خصوص افزایش قیمت 
حامل های انرژی در نظر گرفت این اس��ت که همه 
صنایع درگیر مسئله حمل و نقل هستند، بنابراین با 
گران نشدن حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل 
اثر آن روی همه بخش های اقتصادی دیده می شود. 
مصطفی صفاری، مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان 
س��رمایه ایرانیان درباره نقش قیمت حامل های انرژی 
در اقتصاد و بازار س��رمایه، به س��نا، گفت: در نگاه اول 
با ثبات قیمت حامل ها تنها نمادهای پاالیش��گاهی اثر 
می پذیرند. درآمد پاالیشی ها به صورت کارمزدی است، 
یعنی نفت را می خرند و بعد محصوالت حاصل از آن را 
به دولت می فروشند، در نتیجه سودآوری این گروه در 
گرو قیمت خرید نفت و قیمت فروش حامل های انرژی 
است، در نتیجه قیمت حامل ها تعیین کننده صرف سود 

و زیان شرکت های پاالیشی نیست. 
صف��اری ادام��ه داد: در صنعت پاالیش��ی کارمزد 
تعیین کننده اس��ت، به طوری ک��ه در برخی ادوار با 
وجود اینکه قیم��ت حامل های انرژی پایین بود، اما 

پاالیشی ها سودهای خوبی می کردند. 
وی ب��ا بیان اینکه سیاس��ت های دولت در تعیین 
کارمزدها در میزان س��ودآوری شرکت های پاالیشی 
اثر گذار اس��ت، اظه��ار کرد: نمی توانی��م به صراحت 
بگویی��م قیمت حامل ه��ا باعث افزای��ش یا کاهش 
درآمد پاالیش��ی ها می شود بلکه سیاست های وزارت 
نف��ت تعیین کننده میزان س��ودآوری ش��رکت های 

پاالیشی است. 
صفاری خاطرنش��ان کرد: نکته مهم این است که 
ب��ا مخالفت مجلس برای افزایش قیمت حامل ها، در 
سال آینده ش��اهد شوک تورمی در صنایع نخواهیم 
ب��ود و با تثبی��ت قیم��ت ارز نیز رخ��داد غیر قابل 

پیش بینی و غیر قابل کنترلی رخ نمی دهد. 
وی در پای��ان ب��ه بودجه 97 اش��اره کرد و گفت: 
چنانچ��ه معافیت مالیاتی افزایش س��رمایه از محل 
تجدید ارزیابی درآمدها انجام شود برای شرکت های 
بزرگ زیان ده اثر جدی خواهد داش��ت. روز دوشنبه 
در مجل��س درباره این موضوع صحبت ش��ده و قرار 
اس��ت برای پاره ای از اصالحات به کمیسیون تلفیق 

برود. 

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد
آمادگی بورس برای عرضه 

شرکت های بانک ها و صندوق های 
بازنشستگی

 مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد: این بورس آماده 
اس��ت در تس��ریع اجرای برنامه های دولت به منظور 
عرضه و تأمین مالی شرکت های زیرمجموعه بانک ها، 
بنیادها و صندوق های بازنشستگی نقش مؤثری را ایفا 
کند.  به گزارش سنا، حسن قالیباف اصل افزود: بورس 
با زیرساخت های فنی مناسب و گستردگی جغرافیایی 
کش��وری، طی 16 سال گذش��ته در انجام برنامه های 
گسترده خصوصی سازی و و اگذاری های اصل 44 بسیار 
مؤثر بوده و از آمادگی الزم برای میزبانی س��هام صدها 
ش��رکت زیرمجموعه بانک ها، بنیاده��ا و صندوق های 
بازنشستگی برخوردار است.  کارنامه بورس اوراق بهادار 
تهران در فرآیند خصوصی سازی شرکت های مشمول 
اصل 44 و پذیرش شرکت های خصوصی بیانگر ارتقای 
سطح تأمین مالی از درگاه بورس تهران، رشد و توسعه 
عمق بازار در سطح کشور است.  تاالرهای منطقه ای که 
توس��ط بورس تهران ایجاد، حمایت و توسعه یافته اند، 
بازوی اجرایی قوی برای افزایش ضریب نفوذ در سطح 
کشور و مشارکت در عرضه و تأمین مالی شرکت های 

فوق و هلدینگ های آنهاست. 
واگذاری ها در ۱۶ سال گذشته 

مدیرعام��ل بورس تهران به آم��ار واگذاری ها در 16 
سال گذشته از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از 
سال 1380 مجموع واگذاری های خصوصی سازی بالغ 
بر 144هزار میلیارد تومان اس��ت که 97هزار میلیارد 
تومان آن معادل 67درصد از طریق بازار سرمایه انجام 
شده است.  قالیباف اصل افزود: جایگاه منحصر به فرد 
بورس تهران در فرآیند خصوصی سازی معیار مناسبی 
برای س��نجش جایگاه و توانمندی بورس اوراق بهادار 
ته��ران برای عرضه و تأمین مالی ش��رکت های دولتی 
و غیردولت��ی و زیرمجموعه ه��ای بانک ه��ا، بنیادها و 

صندوق های بازنشستگی است. 
اولویت دولت در خصوصی سازی

مدیرعامل بورس تهران با اش��اره به س��خنان وزیر 
اقتص��اد در مورد اولویت دولت در خصوصی  س��ازی از 
طریق بورس تأکید کرد و گفت: با توجه به فراهم بودن 
زیرساخت های مناس��ب در بورس، بورس تهران آماده 
میزبانی از صندوق ها و ش��رکت های تابعه وزارت رفاه 
است و این امر می تواند به تأمین مالی و شفاف سازی و 

ارتقای عملکرد شرکت های تابع منجر شود. 

دریچه
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شماره 999

مع��اون ام��ور بین الملل بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران گفت ک��ه 2میلیارد دالر 
ب��رای اعتب��ار خری��دار تخصی��ص داده 
شده اس��ت که بر این اس��اس می توانیم 
ب��ه افرادی ک��ه از ای��ران کاال خریداری 

می کنند فاینانس ارائه دهیم. 
به گزارش تس��نیم، معب��ودی، معاون 
ام��ور بین المل��ل بانک توس��عه صادرات 
ایران در نشست خبری در محل سازمان 
توس��عه تج��ارت اظهار ک��رد: 21 هزار و 
700 میلی��ارد تومان از مانده تس��هیالت 
بانک توس��عه صادرات است که83درصد 
آن ارزی و مابق��ی آن به ص��ورت ریالی 

پرداخت می شود. 
وی اف��زود: در س��ال 96، پن��ج هزار و 
850 میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت 
ش��ده است که این رقم رشد 50درصدی 

را تجربه کرده است. 
مع��اون ام��ور بین الملل بانک توس��عه 
صادرات ایران ادامه داد: 75درصد از این 
تسهیالت سرمایه در گردش و 25درصد 
آن به طرح های صادراتی اختصاص یافته 

است. 
معب��ودی ب��ا بی��ان اینک��ه مهم ترین 
اس��تراتژی دولت برای صادرات غیرنفتی 
در کشور بسته حمایت از صادرات است، 
گف��ت: در این بس��ته عناوین مناس��بی 
طراحی شده است که پیوست کشورهای 

هدف صادراتی در آن مش��خص شده که 
ای��ن امر در واقع نقش��ه راه صادراتی مان 
ب��ه حس��اب می آی��د و در آن مش��خص 
اس��ت که در ک��دام کش��ورها می توانیم 
حضور بیشتری داش��ته باشیم و اولویت 
صادراتی ما و همچنی��ن جوایز صادراتی 
که پرداخت می شود در آن مطرح است. 
وی تصریح کرد: 2میلی��ارد دالر برای 
اعتبار خریدار تخصیص داده ش��ده است 
که بر این اساس می توانیم به افرادی که 
از ایران کاال خریداری می کنند فاینانس 

ارائه دهیم. 
مع��اون ام��ور بین الملل بانک توس��عه 
صادرات ایران افزود: اولویت ها در بس��ته 
حمایتی ذکر ش��ده همچنی��ن صنایع و 
کش��ورهای دارای اولویت در این بس��ته 
وجود دارند که می تواند زمینه اش��تغال 

در داخل را فراهم کند. 
وی ادامه داد: در ح��ال حاضر با 132 
بانک در 56کش��ور جه��ان ارتباط بانکی 
داریم ک��ه مبادالت مالی نیز ب��ا آنها در 

حال انجام است. 
معب��ودی اف��زود: حمایت از نوس��ازی 
تولی��دی  ش��رکت های  بازس��ازی  و 
)صادرات محور( در دس��تور کار است که 
این امر می تواند منجر به صادرات شود و 
کیفیت کاالهای تولیدی ما را باال می برد. 
معاون ام��ور بین الملل بانک توس��عه 

ص��ادرات ای��ران در بخش دیگ��ری از 
قرارداده��ای  ب��ه  صحبت ه��ای خ��ود 
فاینانس برای تقوی��ت تولیدات داخلی 
صادرات مح��ور اش��اره ک��رد و گف��ت: 
فاینانس��ی با اگزیم بانک ک��ره با رقمی 
بال��غ بر 8 میلیارد یورو و بانک چینی با 
رق��م 10 میلیارد یورو و اوربانک اتریش 
ب��ا رقم یک میلی��ارد یورو تفاهم ش��ده 

است. 
وی درخص��وص ش��رایط اس��تفاده از 
ای��ن فاینانس ها و اینک��ه چقدر عملیاتی 
هس��تند، گفت: کس��انی که می خواهند 
از ای��ن فاینانس ه��ا اس��تفاده کنند باید 
طرح ه��ای خ��ود را ب��ه وزارتخانه ه��ای 
متب��وع ارائه دهن��د تا بعدا در ش��ورای 
اقتصاد مجددا مورد بررس��ی قرار گیرد و 
اولویت بندی شود. هرچند که کشور طرف 
فاینانس نیز برای خود اولویت بندی هایی 

دارد که در این فرآیند تأثیرگذار است. 
معبودی یادآور شد: در این فاینانس ها 
ارزش اف��زوده صادرات��ی آن بای��د برای 
کش��ور ما مناسب باش��د و هرچه حجم 
حضور کشورهای خارجی  در این پروژه ها 
کمتر باشد ما عالقه بیشتری برای اجرای 

این پروژه ها خواهیم داشت. 
وی یادآور ش��د: این پروژه ها پروس��ه 
ش��ش ماهه ای دارند تا به مرحله قرارداد 

برسند. 

مع��اون امور بین الملل بانک توس��عه 
ص��ادرات ای��ران در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با اش��اره به لزوم تأمین 
قطعات م��ورد نیاز برخ��ی بخش های 
صنعتی در کش��ور گفت: بر این اساس 
نیز فاینانس هایی را با برخی کش��ورها 
به تفاهم رس��یده ایم که ش��امل 100 
میلی��ون ی��ورو ب��ا اگزیم بان��ک کره و 
قراردادهایی نی��ز با بانک های آلمانی و 
مجارستانی و همچنین فرانسوی برای 
ارائه فاینانس در بخش یادش��ده بسته 

شده است. 
وی تاکید کرد: برای واردات مواد اولیه 
قطعات یدکی مورد نی��از کارخانه ها این 
تفاهم نامه ها بس��ته ش��ده است و ممکن 
اس��ت در بخ��ش تجهی��زات راه آهن نیز 

مورد استفاده قرار گیرد. 
معب��ودی در بخش پایانی صحبت های 
خ��ود با اش��اره به اینکه ریس��ک تجاری 
ای��ران ی��ک پله بهب��ود داش��ته و از پله 
شش��م ب��ه پنجم کاه��ش یافته اس��ت، 
گف��ت: ای��ن ام��ر آن معن��ی را دارد که 
سیگنال های مشخصی به سرمایه گذاران 
خارجی می دهد ک��ه می توانند در ایران 
س��رمایه گذاری داش��ته باشند و وضعیت 
اقتصادی ایران به ش��رایطی رسیده است 
که ام��کان س��رمایه گذاری در آن بهبود 

یافته است. 

خریداران خارجی کاالهای ایرانی 
۲میلیارد دالر اعتبار می گیرند

اخبار

وزیر کشور: قاچاق کاال به 
۱۱.۵میلیارد دالر کاهش یافت

وزیر کشور با اشاره به افتتاح ایکس ری های جدید 
کامیون��ی در گم��رک گف��ت حجم قاچ��اق کاال به 
11.5میلیارد دالر کاهش یافت.  به گزارش تس��نیم، 
رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه مراسم افتتاح 
ایکس ری ه��ای کامیون��ی در گمرک ش��دید رجایی 
گفت: این ایکس ری ها س��ه مرحله ای بوده و قابلیت 
الصاق اطالعات اسکن ش��ده به کوت��اژ و اظهارنامه را 
دارد.  وی افزود: در گمرکات کشور تالش می شود تا 
ایکس ری های کامیونی مستقر شده و به این ترتیب 
قاچاق کاال از مبادی رسمی کنترل شود.  وزیر کشور 
ادام��ه داد: در قاچ��اق از مبادی غیررس��می به ویژه 
در ح��وزه کوله بری مصوبات خوب��ی در هیأت دولت 
تصویب ش��ده و س��اماندهی کوله بری از یک استان 
آغاز شده و 60 تا 70درصد کوله بری ساماندهی شده 
اس��ت.  وی با اش��اره به کاهش قاچاق کاال به 11 و 
نیم میلیارد دالر گفت: باید تالش ش��ود قاچاق کاال 

به کشور به رقم به صفر برسد. 

حذف مالیات بر ارزش افزوده از واردات 
چای، به نفع تولید داخل نیست

رئی��س س��ازمان چای گفت که ح��ذف مالیات بر 
ارزش اف��زوده از واردات چای، ق��درت رقابت پذیری 
از تولی��د داخ��ل را می گی��رد.  به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، محمدولی روزبهان، رئیس سازمان 
چای کش��ور در نشس��ت خبری که به مناسبت دهه 
فجر برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه حذف مالیات بر 
ارزش اف��زوده از واردات چ��ای به نف��ع تولید داخل 
نیس��ت، اظهار کرد: با وجود آنکه در سال های اخیر 
مالیات بر ارزش افزوده چای داخلی حذف ش��د، اما 
این اقدام می تواند قدرت رقابت پذیری تولید داخل را 
تحت الشعاع خود قرار دهد.   وی افزود: دولت امسال 
به منظور حمایت از تولید داخل یکصد و 27 میلیارد 
تومان یارانه به چایکاران پرداخت کرد، چراکه میزان 
بارندگی، تولید و هزینه های کارگری کش��ور نسبت 
به کش��ورهای تولیدکننده باالتر اس��ت.   روزبهان با 
اش��اره به اینک��ه کمتر از 8 هزار ت��ن چای تولیدی 
امس��ال در انباره��ا باقی اس��ت، گفت: ب��ا توجه به 
آنکه فصل زمس��تان، ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرمصرف تری��ن فصل چای اس��ت، نگران��ی مبنی بر 
فروش چ��ای تولیدی وجود ندارد، چراکه حداقل در 
ای��ام عید 3هزار تن چای به مصرف می رس��د.   وی 
همچنین ش��ایعات اخیر مبنی بر باقی ماندن 15هزار 

تن چای در انبارها را رد کرد. 
 رئیس س��ازمان چای در بخش دیگر سخنان خود 
درباره آخرین وضعیت چای های س��نواتی باقی مانده 
در انباره��ا بی��ان کرد: برخ��ی چای های س��نواتی 
باقی مانده در انبارها مربوط به سال های 79 تا 82 و 

بخش دیگر مربوط به سال های 86تا 88است. 
وی ادام��ه داد: چای ه��ای س��نواتی مرب��وط ب��ه 
س��ال 79 ت��ا 82 به س��بب پرداخت تس��هیالت به 
کارخانه های چای، توس��ط بانک مل��ی تحت اختیار 
 این بانک اس��ت که با ص��دور مجوز دولت از مجموع 
30 ه��زار ت��ن حدود 3 ه��زار تن آن تح��ت نظارت 
دستگاه مس��ئول با نرخ 2 هزار و 790 تومان جهت 
مص��ارف صنعتی از کش��ور خارج ش��دند.   روزبهان 
با اش��اره ب��ه اینکه چای س��نواتی س��ال های 86 تا 
88 در اختی��ار تعاون روس��تایی اس��ت، بی��ان کرد: 
هم اکن��ون حدود 20 ه��زار تن چ��ای در انبارهای 
تعاون روس��تایی باقی اس��ت که البته این میزان در 
گذشته بیشتر بوده اس��ت.  این مقام مسئول درباره 
آخرین وضعی��ت پرداخت مطالبات چایکاران، گفت: 
 امس��ال 108هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 
203 میلی��ارد توم��ان از چایکاران خریداری ش��د که 
تاکن��ون 187میلی��ارد و 500میلیون توم��ان معادل 
89درصد بهای برگ سبز تحویلی، پرداخت شده است. 
روزبه��ان در ادام��ه بی��ان کرد: 500 ه��زار نفر از 
تولید چای امرار مع��اش می کنند که این امر بیانگر 
اهمیت تولید این محصول اس��ت.  وی با اش��اره به 
دالیل اهمیت تولید چای گفت: ایجاد اشتغال مولد، 
نبود امکان کشت محصول دیگر در ارتفاعات باغات، 
ایج��اد صنایع جانب��ی و محص��والت دارای افزوده، 
نیمه ارگانیک و اس��تراتژیک بودن را می توان از دالیل 

اهمیت تولید چای برشمرد. 

تولید

به تولیدات صادراتی »یارانه سود« 
تعلق می گیرد؟ 

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به مجلس ش��ورای 
اس��المی پیش��نهاد کرده اس��ت که در ص��ورت موافقت 
پیشنهاد، تخصیص »یارانه س��ود تسهیالت به واحدهای 
تولیدی صادرات گرا« ارائه شود.  به گزارش ایسنا، در بودجه 
سال 1397 پیش بینی ش��ده است که واحدهای تولیدی 
صادرات گرا بتوانند از منابع بانکی س��رمایه ثابت و سرمایه 
در گ��ردش با نرخ های ارزان ت��ر بهره بگیرند. این در حالی 
است که سال 1396 با ترکیبی از منابع موجود در صندوق 
توس��عه ملی و بانک های عامل تا ح��دود 13.5درصد نرخ 
سود تس��هیالت اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا 
کاهش یافت.  هرچند که این مسئله در سال جاری مدنظر 
قرار گرفت، اما در راستای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی 
صادرات گرا کاف��ی نبود و باید قدم ه��ای بزرگ تری برای 
بخش مذکور برداشت که بر همین اساس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به مجلس ش��ورای اسالمی پیشنهاد داده 
اس��ت تا تخصیص یارانه س��ود تس��هیالت اعطایی برای 
واحدهای تولیدی صادرکننده را ارائه کند.  باید خاطرنشان 
کرد ک��ه چندی پیش نیز وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
خواستار تصویب تس��هیالتی در قالب بودجه سال 1397 
در مجلس شورای اسالمی شد تا بخش خصوصی کشور به 
همراه تشکل های صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت 

ایجاد شرکت های بزرگ صادرکننده حرکت کنند. 
محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی خواستار شد 
تسهیالتی در قالب بودجه س��ال 1397 تصویب شود تا 
بخش خصوصی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران به همراه تشکل های صادراتی تخصصی 
بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی 
و مش��وق هایی که در اختیارشان قرار می گیرد به سمت 

ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند. 
به طور حتم باید ش��رایطی در کش��ور فراهم ش��ود که 
واحدها، بنگاه ها و ش��رکت های صادر کننده در اندازه های 
متوس��ط و بزرگ در کشور بیش��تر به وجود آیند، چراکه 
ایج��اد توقعی مربوط ب��ه اینکه همه واحده��ای تولیدی 
کوچک و بزرگ خودش��ان بتوانند محصوالت ش��ان را به 
بازاره��ای خارجی ص��ادر کنند مقدور نیس��ت و اگر هم 
مقدور ش��ود باعث رقابت مخ��رب در بازارهای بین المللی 
خواهد ش��د.  در صورت تحقق هدف مذکور مش��وق هایی 
ش��امل حال کس��انی که از طری��ق ش��رکت های بزرگ 
صادر کننده محصوالت خود را به کشورهای خارجی ارسال 
می کنند، خواهد شد، تا این شرکت ها نیز بیشتر و قوی تر 
شکل بگیرند. همچنین اس��تفاده از کمک های فنی برای 
پرداخت یارانه سود تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی 
صادرات گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرار 
گیرد و اینگونه کمک ها هم برای سرمایه در گردش و هم 
برای تحقیق و توس��عه این واحدهای تولیدی و صادراتی 
تاثیر گذار خواهد بود.  به گزارش ایس��نا، در سال گذشته 
طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تس��هیالتی معادل 
17 ه��زار میلیارد تومان 2۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و 
کشاورزی در دس��تور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز 
این طرح به عنوان مکم��ل طرح قبلی در جهت پرداخت 
تسهیالت به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.  
نکته قابل اشاره اینکه براساس آخرین آماری که در اختیار 
ایس��نا قرار گرفته، از زمان آغ��از طرح رونق تولید تا پایان 
دی ماه امسال 117 هزار و 750میلیون ریال تسهیالت به 
واحدهای تولیدی پرداخت شده که رقمی حدود 59درصد 
از تس��هیالت 200 هزار میلیون ریالی در نظر گرفته شده 
اس��ت.  عالوه بر طرح رونق تولید در س��ال جاری قرار بر 
این بود که طرح 10 هزار میلیارد تومانی برای نوس��ازی و 
بهسازی 5000 واحد صنعتی و نیز طرح 10 هزار میلیارد 
تومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال 10 هزار بنگاه 
اقتصادی و تامین مالی 6000 واحد نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی حداقل 60درصد، به عنوان س��ه بسته حمایتی از 

تولید کشور در سال 1396 در دستور کار قرار گیرد. 

۵00 معدن متروکه در کشور فعال 
می شود

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و رئیس س��ازمان 
زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور گفت 500 معدن 
متروکه در کش��ور فعال می ش��ود.  به گزارش ایسنا، راضیه 
لک در دیدار با اس��تاندار لرستان، اظهار کرد: از ابتدای دولت 
تدبیر و امید موضوع صنایع در دس��تور کار وزیر قرار گرفته 
اس��ت و امکان توس��عه معادن فلزی و غیرفلزی وجود دارد.  
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح 
کرد: سازمان زمین شناسی با کمک استان باید اولویت کار را 
مطالعات، اکتش��اف معدن و فعال کردن معدن متروکه قرار 
ده��د.  لک اضافه کرد: 500 معدن متروکه در کش��ور وجود 
دارد که تعدادی از آنها در استان لرستان هستند که باید فعال 
شوند. امسال وزارت صنعت و هلدینگ های سرمایه گذاری اش 
ب��ه دنبال این هس��تند ت��ا 500 واحد معدن غیرفع��ال را با 
س��رمایه گذاری فع��ال کنند.  معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: س��ازمان زمین شناس��ی از نظر تجهیزات و 
امکانات وضعیت مطلوبی دارد و 85درصد نیروی انسانی آن 
متخصص است.  لک با اشاره به آب کارست افزود: نیاز شدید 
و روزافزون کش��ور به آب، منجر به برداش��ت و مصرف بیش 
از حد آب از منابع زیرزمینی ش��د که ای��ن امر موجب بروز 
مشکالت زیست محیطی زیادی شد که نمونه بارز آن نشست 
زمین در نقاط مختلف کشور است. در حال حاضر مهم ترین 
معضل و مشکل کش��ور آب است. عالوه بر مدیریت آب باید 
منبع جدیدی برای تامین آب در نظر گرفته شود که می توان 

از آب کارست به  جای آب چاه ها استفاده کرد. 

عضو هی��أت مدیره صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ایران خب��ر از اج��رای مصوبه 
ب��رای  ارز  ن��رخ  نوس��انات  پوش��ش 

صادرکنندگان تا سقف 30درصد داد. 
به گزارش تس��نیم، آرش ش��هرآئینی، 
عض��و هی��أت مدی��ره صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ای��ران در نشس��ت خبری در 
محل س��ازمان توسعه تجارت اظهار کرد: 
صندوق ضمانت ص��ادرات ایران با کمک 
بانک توس��عه تجارت و س��ازمان توسعه 
تجارت ایران به دنبال ظرفیت سازی برای 
صادرات در کشور است که مصوباتی نیز 
در این راس��تا در هی��أت وزیران تصویب 

شده است. 
 وی اف��زود: کش��ورهای توس��عه یافته 
200 میلی��ارد دالر اعتب��ار در اختی��ار 
کش��ورهای خارجی ق��رار می دهند تا از 
ای��ن مس��یر بتوانند خدمات خ��ود را به 
س��ایر کش��ورها صادر کنند که ما نیز با 
بسته حمایت از صادرات خودمان بتوانیم 
خدم��ات صادرات��ی را افزای��ش دهی��م 
هرچند که تحریم ها و مسائل و مشکالت 
بانکی در این ارتباط موثر است و تاثیرات 

منفی دارد. 

عضو هی��أت مدیره صن��دوق ضمانت 
صادرات ایران ادامه داد: الیه های تحریم 
علی��ه ای��ران در دو بخش اس��ت که در 
برجام تنها توانس��تیم تحریم های ثانویه 
از پی��ش روی خودم��ان برداری��م و  را 
تحریم های اولیه آمریکا علیه ما برداشته 
نشده است که این امر اثرات خود را روی 
مبادالت تجاری کشور نشان داده است. 

وی تصری��ح ک��رد: اکث��ر بانک ه��ای 
خارج��ی منافع��ی در آمریکا داش��ته یا 
س��هامدارانی از آمریکا دارند که این امر 
باع��ث ش��ده تحریم های اولی��ه تاثیرات 
خ��ودش را در موض��وع نق��ل و انتقاالت 

مالی با ایران بگذارد. 
ش��هر آئینی ادام��ه داد: از طرف��ی نیز 
بانک ها خ��ود رفتارهای محافظه کارانه ای 
ب��رای ارتباطات بانکی ب��ا ایران دارند که 
ش��رایط کاری را ب��رای ما س��خت کرده 

است. 
عضو هی��أت مدیره صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ای��ران در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت ه��ای خود با اش��اره ب��ه مصوبه 
پوش��ش نوس��انات نرخ ارز اظهار کرد: بر 
این اس��اس صادرکنندگانی که از کاهش 

ن��رخ ارز زیان می بینند توس��ط صندوق 
ضمانت صادرات ایران حمایت می شوند، 
به ط��وری ک��ه ت��ا 3درصد زیان ش��امل 
فرانشیز شده و برعهده خود صادرکننده 
اس��ت، ام��ا ض��رر بیش��تر از 3درصد تا 
30درصد برعهده صندوق بوده و صندوق 

خسارات بیمه گذار را از نوسانات نرخ ارز 
پرداخت می کند. 

وی در پاس��خ به تسنیم که چه زمانی 
ای��ن مصوبه اجرایی می ش��ود، گفت: این 
مصوب��ه اکنون ب��ه مرحله اج��را درآمده 
است و صندوق جبران خسارت می کند. 

صادرکنندگان در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه می شوند

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1396/06/15 و تاییدیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار مفاد بند 10-3 امیدنامه صندوق تغییر یافت.

برای مشاهه جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس 
تارنمای صندوق مراجعه فرمایید.

http://www.andishefardafund.com

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1396/10/03 و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند 10-3 امیدنامه صندوق تغییر یافت.

برای مشاهه جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس 
تارنمای صندوق مراجعه فرمایید.

http://www.azpfund.com

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
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دبی��ر دوم کمیس��یون صنایع 
مجل��س گف��ت ماج��رای ثبت 
و  خ��ودرو  واردات  س��فارش 
همچنی��ن هرج و م��رج قیمتی 
خودروهای خارجی در جلسه ای 
با حضور مسئوالن وزارت صنعت 

در مجلس بررسی خواهد شد. 
  ب��ه گزارش پای��گاه خبری - 
تحلیلی »ش��هر فردا«، سیدجواد 
حس��ینی کیا با بی��ان اینکه قرار 
بود موضوع توقف ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو ط��ی روزه��ای 
گذشته در مجلس بررسی شود، 
اظهار داش��ت: با توجه به مطرح 
ش��دن الیح��ه بودج��ه ۹۷ در 
مجلس، بررس��ی ای��ن موضوع با 
تأخیر همراه ش��د ولی به زودی 
در جلس��ه کمیس��یون صنایع با 
حضور مس��ئوالن وزارت صنعت 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
وی با اشاره به وجود اشکاالتی 
در ثبت سفارش و واردات خودرو، 
افزود: محدودیت در ثبت سفارش 
واردات خودرو برخی مش��کالت 
را در ای��ن زمینه ایج��اد کرد که 
در روزهای آینده در کمیس��یون 
صنایع مورد بررس��ی قرار خواهد 

گرفت. 
حس��ینی کیا تصریح ک��رد: در 
جلس��ه با مدیران وزارت صنعت 
موض��وع افزایش تعرف��ه واردات 
قیم��ت  همچنی��ن  و  خ��ودرو 
خودروه��ای خارج��ی نی��ز که 
افزایش قابل توجهی داشته، مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
به گزارش فارس، اخیراً تعدادی 
از نماین��دگان مجل��س نی��ز در 
نامه ای به هیأت رئیس��ه مجلس، 

کاهش تعرف��ه واردات خودرو را 
خواستار ش��ده اند. هیأت رئیسه 
مجل��س ه��م این موض��وع را به 
کمیس��یون صنایع ارجاع داده و 
قرار است در این کمیسیون به آن 

رسیدگی شود. 
طب��ق برنامه چهارم توس��عه، 
تعرفه واردات خودرو می بایست به 
صورت تدریجی کاهش می یافت 
و ط��ی س��ال 8۹ ب��ه 50درصد 
می رسید اما طی سال های گذشته 
غالبا شاهد ثبات یا افزایش تعرفه 
واردات خودرو بوده ایم که هرچند 
گفته می شود با هدف حمایت از 
تولید داخل صورت گرفته اما در 
واقع این حمایت گلخانه ای نتیجه 
مثبتی برای صنعت خودروسازی 

کشور نداشته است. 
طبق مصوب��ه جدی��د دولت، 
خودروهای با حجم موتور 1000 
تا 1500 سی س��ی ک��ه تاکنون 
تعرفه واردات آنها 40 درصد بوده 
است از این به بعد مشمول تعرفه 
55 درصدی می شوند و در مورد 
خودروهای با حجم موتور 1500 

تا 2000 سی سی که تعرفه قبلی 
آنها 40درصد تعیین ش��ده بود، 
در ضوابط جدید مش��مول تعرفه 
همچنین  ش��ده اند.  ۷5درصدی 
تعرفه واردات خودروهای با حجم 
موتور 2000 تا 2500 سی س��ی 
نیز قب��اًل 55 درصد بود که حاال 

۹5درصد تعیین شده است. 
در عین حال، عنوان ش��ده که 
اگر تولید مشترک با خودروسازان 
خارجی در کش��ور صورت گیرد، 
باب��ت ای��ن مس��ئله و همچنین 
واردات قطع��ات خودرو، تخفیف 
گمرک��ی تا س��قف 50 درصدی 

لحاظ خواهد شد. 
در نتیج��ه در کن��ار افزای��ش 
تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال 
تخفیف هایی برای خودروس��ازان 
خارجی در صورت تولید محصول 
در ایران هستیم. این در شرایطی 
اس��ت که تولید مشترک خودرو 
در ای��ران در قبضه ش��رکت های 
فرانسوی است و به جز فرانسوی ها 
هیچ خودروساز خارجی، قرارداد 
عمده با خودروسازان ایرانی ندارد 

و به این ترتیب تخفیف گمرکی 
واردات قطع��ات خودرو ش��امل 
حال شرکت های پژو و رنو فرانسه 
خواهد شد و با اعمال محدودیت 
ب��رای خودروه��ای وارداتی، بازار 
خ��ودروی ایران بیش از پیش در 
فرانسوی  خودروس��ازان  انحصار 

قرار خواهد گرفت. 
در عی��ن ح��ال، احتم��اال این 
ازای  در  گمرک��ی  تخفی��ف 
داخلی سازی محصوالت مشترک 
صورت خواه��د گرفت اما تجربه 
نش��ان داده که فرانس��وی ها یَد 
طوالی��ی در دور زدن مصوب��ات 
داخلی س��ازی خودروه��ا دارن��د 
و در ش��رایط فعل��ی نی��ز برخی 
قطعه سازان نسبت به عدم توجه 
فرانسوی ها به قطعه سازان ایرانی 
در تولید محصوالت جدید شاکی 
هس��تند و می گویند پ��ژو و رنو 
توجهی به داخلی س��ازی قطعات 

ندارند. 
مطرح ش��دن بح��ث احتمال 
توق��ف تولید تندر۹0 و س��اندرو 
در سال آینده از سوی مدیرعامل 

شرکت رنوپارس نیز نشان دهنده 
جهت گی��ری این ش��رکت برای 
حرکت به س��مت عرضه بیشتر 
خودروهای وارداتی و مونتاژی در 

ایران است. 
فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن 
قطعه س��ازان در این مورد با بیان 
اینکه طی یک س��ال اخیر شاهد 
فروش خ��ودرو از طرف رنو و پژو 
در کش��ور بودیم، به فارس گفت: 
قطعه س��ازان در م��ورد س��اخت 
پلتفرم مش��ترک با خودروسازان 
خارجی با ابهامات زیادی روبه رو 
هس��تند، هر چن��د قراردادهایی 
بین برخی قطعه س��ازان ایرانی با 
خودروسازان خارجی امضا شده، 
ول��ی مش��خص نیس��ت در این 
قراردادها چه پیش بینی در مورد 
قیمت تمام ش��ده قطعات و تأثیر 

نرخ ارز صورت گرفته است. 
انعق��اد  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
ش��رک��ت های  قرارداده����ای 
خودروساز ایرانی با خودروسازان 
خارجی، گفت: رنو و پژو هیچ گام 
اجرایی برای س��رمایه گذاری در 
ایران برنداشته اند و پولی به ایران 

نیاورده اند. 
ب��ه ه��ر ح��ال، در وضعیت��ی 
ک��ه صنعت خودروس��ازی بدون 
استراتژی مشخص برای افزایش 
م��ی رود،  پی��ش  داخلی س��ازی 
شاهد شکل گیری برخی رانت ها 
واردات خودروه��ای خارجی  در 
و س��ودجویی بعضی افراد از نبود 
نظارت بر بازار و صنعت هستیم. 
رفع این مش��کل نیازمن��د ورود 
جدی مجل��س، وزارت صنعت و 

دیگر دستگاه های نظارتی است. 

به رغم اعالم عدم ترخیص خودروهای 
در گمرک مانده توس��ط رئیس گمرکات 
کش��ور، وزیر صنعت قصد دارد با تصویب 
را  این گون��ه  ورود  دول��ت  هی��ات  در 

امکان پذیر کند. 
تصمیم یک شبه دولت مبنی بر توقف 
ثبت سفارش و تغییر قوانین ورود خودرو 
ب��ه کش��ور نه تنها فعاالن ای��ن صنعت را 
دچار مش��کل کرده اس��ت بلکه به نوعی 
گریبانگی��ر خود دولت نیز ش��ده اس��ت. 
ح��دود یک م��اه پی��ش رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران در پیش��نهادی به 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت خواس��تار 
تعیین تکلی��ف خودروه��ای موج��ود در 
گم��رکات و مناط��ق وی��ژه اقتص��ادی و 
آزاد تج��اری ش��د. از همی��ن رو مجتبی 
خس��رو تاج ط��ی نام��ه به وزی��ر صنعت 
خواستار ترخیص خودروهای در گمرک 
مانده با س��از و کاری جدید ش��د. بدین 
ترتیب محمد شریعتمداری موافقت خود 
را اعالم و وزیر اقتصاد و دارایی هم مراتب 

را به گمرکات کشور اعالم کرد. 
نام��ه مجتب��ی خس��روتاج ب��ه وزی��ر 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه 
ش��ریعتمداری به وزیر ام��ور اقتصادی و 

دارای��ی و بعد از آن اب��الغ به رئیس کل 
گمرک کشور در شرایطی پروسه معمول 
خ��ود را در ی��ک ماه گذش��ته طی کرد 
ک��ه رئیس کل گمرک ایران از برگش��ت 
نام��ه وزیر صنع��ت و همچنی��ن منتفی 
ش��دن ترخیص خودروه��ای در گمرک 
مانده خب��ر داد. وی در نشس��ت خبری 
خود عنوان کرد که در روزهای گذش��ته 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت پیش��نهاد 
ترخیص خودروهای وارد شده در گمرک 
قبل از دستورالعمل اخیر هیأت دولت را 
ب��ه گمرک ارائه کرد این در حالی اس��ت 
ک��ه واردات خودرو ب��االی 40هزار دالر 
براس��اس مصوب��ه هیأت دول��ت متوقف 
ش��ده، به همین دلیل نام��ه  وزیر صنعت 
و همچنین نامه رئیس س��ازمان توس��عه 
تج��ارت برگش��ت داده ش��د. آنچه فرود 
عس��گری در اظهارات خ��ود بر آن اصرار 
داش��ته این است که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نمی توان��د مصوبه هیأت دولت 
را تغیی��ر دهد و اگر قرار بر رفع مش��کل 
برخ��ی واردکنن��دگان متض��رر از توقف 
ثبت سفارش باش��د، هیأت دولت در این 
زمینه تصمیم گیر است و تنها نامه نگاری 
داخل��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

و ارس��ال آن به وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی نمی توان��د مصوبه هیأت دولت را 

نقض کند. 
اما ظاهراً این پایان کار نیس��ت، چراکه 
دول��ت بنا ب��ر دالی��ل نامعلوم��ی اصرار 
وی��ژه ای بر ترخیص خودروهای مانده در 
گمرک ک��ه بخش زی��ادی از آنها دارای 
قیم��ت فرات��ر از 40 ه��زار دالر ب��وده و 
بعض��اً دارای مدل ه��ای 2015 و 201۶ 
هس��تند، دارد چرا که طبق اسنادی که 
موجود است، دولت در نظر دارد ترخیص 
این گونه خودروها را طی طرح دوفوریتی 
در جلسه هیات دولت مورد تصویب قرار 
ده��د تا تنها مان��ع موجود نی��ز برطرف 

گردد. 
ورود ای��ن تع��داد خودرو ب��ه گمرکات 
کشور و همزمانی آن با توقف ثبت سفارش 
شبهات زیادی را به وجود آورد، به طوری که 
برخی از رانت اطالعات��ی تعداد محدودی 
از واردکنن��دگان در این زمینه خبر دادند 
و برخی دیگر نیز بر مجوز یک شبه واردات 
خودروه��ای مذکور پس از اب��الغ مصوبه 
هی��أت دولت تأکید داش��تند. حال به نظر 
می رس��د که خودروهای مانده در گمرک 
نیز که تعداد آنها بیش از 1۳ هزار دستگاه 

برآورد ش��ده بدون مش��کلی خاص، مجوز 
ورود خواهن��د گرفت تا ع��ده ای بتوانند با 
توجه به رانت به وجود آمده س��رمایه کالن 

را به جیب بزنند. 
به گزارش پردیس خودرو، در این بین 
ام��ا ورود خودروهای یاد ش��ده، ابهاماتی 
نیز به همراه داشت، به طوری که مشخص 
نب��ود خودروهای باالی 40ه��زار دالر با 
چه میزان تعرفه وارد کشور می شدند؟ یا 
اینکه خودروه��ای مدل 2015 یا 201۶ 
مش��مول مق��ررات جدید هی��أت دولت 
بودند یا خیر؟ این ابهامات در ش��رایطی 
مطرح است که چرا دولت به عنوان متولی 
تغیی��ر قوانی��ن گمرک��ی واردات خودرو 
همچنان قصد دارد که موارد ذکر شده در 
دس��تورالعمل جدید را دور بزند و به عده 
خاص اجازه دهد ت��ا بتوانند خودروهای 
باالی 40 هزار دالر را به بازار وارد کنند. 
مطمئناً دس��تور مجدد آقای جهانگیری 
در خص��وص ورود این گون��ه خودروها به 
بازار کش��ور نه تنها باع��ث کاهش قیمت 
نخواهد شد بلکه با تنش مجدد وارد شده 
ش��اهد آن خواهیم بود ک��ه خودروهای 
لوکس وارد ش��ده به کشور با قیمت های 

میلیاردی به فروش خواهند رسید. 

دی��وان عدال��ت اداری در حکمی، رأی 
موقت ابط��ال مصوبه دول��ت در افزایش 
تعرف��ه واردات خودروها را صادر و دولت 
را موظ��ف ب��ه توقف اج��رای تعرفه های 
جدید واردات خودرو کرد. بر این اس��اس 
دولت موظف شده اس��ت تا زمان صدور 
حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات 
خودروها به مصوبات پیش��ین بازگردد و 
واردات خ��ودرو ب��ر اس��اس تعرفه ه��ای 

گذشته صورت گیرد. 
به گزارش پدال نیوز، ش��عبه سوم دیوان 
عدال��ت اداری روز گذش��ته در دس��توری 
موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه 
واردات خودرو به کشور را باطل اعالم کرد. 
بر این اس��اس دولت موظف است تا زمان 
صدور حکم قطعی از س��وی دیوان عدالت 
اداری، تعرف��ه واردات خودرو را بر اس��اس 
مصوبه های پیشین مورد محاسبه قرار دهد 

و مج��از به اخذ تعرفه های جدید و افزایش 
یافته واردات خودرو نیست.  اساس دستور 
دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب 
سال 1۳۷1 اس��ت که به موجب بخشی از 
آن، تعرفه واردات خودرو باید در راس��تای 
حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی 
اس��ت که موضوع حمایت از تولید داخل و 
رقابت با محصوالت داخلی در خودروهای 
وارد ش��ده به کش��ور و به ویژه خودروهای 
هیبریدی پایین است ضمن آنکه در مصوبه 
هیأت دولت موضوع حمایت از تولید داخل 

تبیین و اعالم نشده است. 
دس��تور موقت دیوان عدالت اداری در 
پی ش��کایتی ف��ردی مبنی بر خس��ارت 
جبران ناپذی��ر و ض��رر زی��ان ب��ه عموم 
جامع��ه در پ��ی افزایش تعرف��ه واردات 
خودروها صادر شده است. طرف شکایت 
به عن��وان  ای��ن پرون��ده، هیأت وزی��ران 

افزای��ش تعرف��ه واردات  مصوب کنن��ده 
خودرو است. 

ی��ک وکیل پای��ه یک دادگس��تری در 
زمینه این حکم گفت: »بر اساس قانون، 
احکام و دس��تورات دیوان عدالت اداری 
الزم االجرا است و عدم اجرای این دستور 
موقت موج��ب انفصال از خدمت متخلف 
به مدت ش��ش ماه تا یک سال و جبران 
خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب 
با صدور این دس��تور، دولت موظف است 
اج��رای تعرفه جدی��د واردات خودرو به 
کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه 
پیشین وارد شود. این روند تا اعالم حکم 

قطعی دیوان اجرا خواهد شد. «
وی در مورد پیش بینی خود در زمینه 
حکم قطع��ی دیوان در این پرونده گفت: 
»قضاوت در این زمینه آس��ان نیست اما 
به طور معم��ول حکم قطع��ی در چنین 

پرونده هایی مانند دس��تور موقت خواهد 
ب��ود. در صورت وقوع ای��ن اتفاق، تعرفه 
واردات به مصوبه های پیشین بازمی گردد 
و رون��د اخ��ذ تعرفه های جدی��د متوقف 
خواهد ش��د. به عالوه گم��رک موظف به 
بازگردان��دن اضافه تعرفه های اخذ ش��ده 
خواهد ب��ود و واردکنن��دگان نیز موظف 
به بازگرداندن آن به خریداران هستند.«

هرچند سرنوش��ت نهایی این شکایت 
و تصمی��م نهای��ی دیوان عدال��ت اداری 
مش��خص نیس��ت و باید منتظر واکنش 
دولت ب��ه این حک��م نیز باش��یم اما در 
صورت نهایی ش��دن ای��ن حکم و صدور 
حک��م قطع��ی، ش��اهد بازگش��ت تعرفه 
واردات خ��ودرو به مصوبه های پیش��ین 
خواهیم بود؛ امری ک��ه درنهایت موجی 
از کاه��ش قیمت را در ب��ازار خودروهای 

وارداتی باعث خواهد شد. 

خودرو های باالی ۴۰هزار دالر مانده در گمرک ترخیص خواهند شد

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد 

 بررسی ثبت سفارش و هرج ومرج قیمتی خودروهای وارداتی
با حضور مسئوالن وزارت صنعت

اخبار

قطعه سازان ایرانی به شبکه جهانی 
قطعه سازی متصل می شوند

معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران )ای��درو( از برنامه ریزی برای 
اتصال قطعه سازان ایرانی به شبکه جهانی  قطعه سازی 
در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی تهران 
خبر داد.  ب��ه گزارش ایرنا، »بهزاد اعتمادی« دیروز در 
نشس��ت خبری پنجمین همای��ش بین المللی صنعت 
خودرو در محل س��ازمان افزود: صنعت خودروس��ازی 
در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته رتبه سوم 
گردش مالی را پس از نفت و بانکداری داراست و بر این 
اساس به عنوان لکوموتیو صنعتی ایران اهمیت ویژه ای 
دارد.  به گفته این مقام مسئول، یک خودرو از قطعات 
زیادی تشکیل شده و زنجیره تأمین وسیعی دارد که با 
خود اش��تعال زایی و به چرخش درآوردن سرمایه را به 

دنبال داشته و جزو صنایع استراتژیک است. 
وی یادآور ش��د: پس از اجرای برجام اتفاقات خوبی 
در صنعت خودروی کشور رخ داد و این صنعت طی دو 

سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد. 
مع��اون ای��درو تصریح ک��رد: با این ح��ال، صنعت 
قطعه سازی کشور همگام با خودرو سازی رشد نداشت 
و در ای��ن همایش به دنبال وصل کردن قطعه س��ازان 

کشورمان به شبکه جهانی تأمین قطعه هستیم. 
اعتمادی یادآوری کرد: بیش از 85درصد یک خودرو 
را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا ۳0درصد 
قطعات پالستیکی، ۳0درصد قطعات الستیکی و بقیه 

قطعات فوالدی و آلومینیومی است. 
آغاز مذاکره با پتروشیمی ها

وی با اشاره به خام فروشی در صنعت پتروشیمی، از 
آغاز مذاکرات با مدیران این صنعت برای در اختیار قرار 
دادن مواد اولیه مورد نیاز در قطعه س��ازی به ویژه مواد 
پلیمیری و پالستیکی خبر داد.  معاون ایدرو خاطرنشان 
کرد: کاهش هزینه قطعات مصرفی و در نتیجه کاهش 
قیمت تمام ش��ده و ارتقای رقابت پذی��ری خودروهای 
داخلی از این محل متصور است، البته مشروط به اینکه 
خارجی ها نیز فناوری ه��ای روز این قطعات را به ایران 
منتق��ل کنند.  وی ابراز امیدواری ک��رد با قراردادهای 
سرمایه گذاری مش��ترک )جوینت ونچر( با خارجی ها 
ک��ه به ویژه پس از برجام اجرایی ش��ده اس��ت، امکان 

به روزرسانی صنعت قطعه سازی فراهم شود. 
چشم انداز تولید خودرو در سال 1۴۰۰ 

اعتم��ادی در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه ریزی صنعت 
خودرو برای س��ال 1400، اظهار داش��ت: در این س��ال 
قرار است بیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 
در کش��ور تولید شود که 200 هزار دستگاه محصوالت 
جدید ایران خودرو و پژو، 150هزار دس��تگاه محصوالت 
جدید شرکت های سایپا و سیتروئن و ۳00 هزار دستگاه 
محصوالت جدید رنو خواهد بود.  وی اضافه کرد: همگی 
ای��ن خودروها از فناوری های روز برخوردار خواهد بود و 
بر همین اساس صنعت قطعه سازی کشور نیز به همان 
نسبت باید رشد یابد و به روز شود.  معاون توسعه صنایع 
حمل و نقل ایدرو بیان داشت: تا سال 1400 همچنین 
تعداد ۷00 هزار دس��تگاه از خودروهای فعلی حاضر در 
کش��ور با ارتقای کیفی و فناوری به تولید ادامه خواهند 
داد و ع��الوه بر این، برای 500 هزار دس��تگاه دیگر نیز 
ظرفی��ت وج��ود دارد که بای��د تصمیم بگیری��م با چه 
محصوالت پیش��رفته ای از این پتانس��یل استفاده شود.  
وی در پایان از تدوین نهایی استراتژی صنعت خودروی 

کشور با مشارکت یک شرکت معتبر آلمانی خبر داد. 

واردات قطعات چینی خودرو به اسم تولید داخل 
 تسهیالت با سود ۲۰ درصد تولید 

داخل را بی معنی می کند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت درحالی که 
باید قطعات از بازار داخل تهیه شود اما تأمین کنندگان و 
تولیدکنندگان قطعات محصوالت خود را از چین تأمین 
می کنن��د.  فریدون احم��دی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، در خصوص داخلی س��ازی خودروهای تولید 
در کش��ور، اظهار داشت: مقرر ش��ده تولیدات مشترک 
صنعت خودرو س��ازی از 20درصد داخلی سازی در یک 
ب��ازه زمان��ی به ۳0درص��د و باالتر حرکت کن��د، اما در 
واقعیت مکانیزم قوی که تضمین کند میزان داخلی سازی 
در حال صورت گرفتن اس��ت وج��ود ندارد.  نایب رئیس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان اینکه در بس��یاری از موارد که گفته می شود برخی 
خودروها 20 تا ۳0 درصد داخلی سازی شده اند این گونه 
نیس��ت، گفت: باید قطعات از بازار داخل تهیه ش��ود اما 
تأمین کنندگان و تولیدکنندگان قطعات محصوالت خود 
را از چین تأمین می کنند.  وی با تأکید بر اینکه تضمینی 
وج��ود ندارد که قطع��ات مورد اس��تفاده در محصوالت 
تولیدی صنعت خودروسازی کشور ساخت داخل باشد و 
حمایت های مناسبی نیز از قطعه سازان داخلی در زمینه 
ورود تکنولوژی صورت نمی گیرد، عنوان کرد: قیمت تمام 
ش��ده، هزینه تولید و بوروکراسی اداری در داخل کشور 
زیاد است و با تسهیالت 20درصد نمی توان تولید کرد و 
تولید داخل معنا و مفهومی ندارد.  نماینده مردم زنجان و 
طارم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تضمین 
این مسئله نیازمند یک سازوکار مناسب است اما متأسفانه 
دولت در صنعت خودروسازی تصدی گری می کنند، ادامه 
داد: دولت اگر در جایگاه سیاس��ت گذار حضور داش��ت و 
کنترل اجرای این سیاست ها را در دست می گرفت شاید 
موفقیت های بیشتری در این زمینه حاصل می شد، اما با 

این روش نتایج خوبی حاصل نمی شود. 

نگاه

قطعه سازان جور چه کسانی را 
می پردازند

سایپا و ایران خودرو جز تولید دو محصول پرفروش خود 
و مونت��اژ چند خ��ودروی بی کیفیت چینی که با دس��تان 
خودشان به خودشان تحمیل شد ابتکار خاصی طی سال ها 

حضور در عرصه صنعت نداشتند. 
به گزارش س��ایت ش��فاف، س��ند چش��م انداز، صنعت 
خودروس��ازی را در س��ال 1404 با تیراژ ۳ میلیون خودرو 
متصور اس��ت. در کنار این موضوع قطعه سازان نیز با تولید 
۳1 میلیارد دالر قطعه باید در مس��یر سند چشم انداز گام 
بردارند که از این نرخ تولید ۶میلیارد صرف واردات خواهد 
شد، اما در چندماه اخیر واردات بی رویه قطعات چینی نه تنها 
رس��یدن به مرز این پیش بینی را غیرممکن می کند بلکه 
کنار رفتن 10خودرو از خط تولید که ۷0درصد قطعه سازی 
را شامل می شود قطعه س��ازی را در مرز ورشکستگی قرار 
می دهد.  خودروسازان با بدهی کالن به بخش قطعه سازی 
روبه رو هستند. تولید برخی محصوالت جدید که قرار است 
به زودی در جاده های ایران آفتابی ش��وند و البته با قدرت 
خرید مردم سازگاری داشته باشد یکی از عواملی است که 
می تواند خودروسازان را مجاب کند که به این وسیله هزینه 
تولی��د خود را کم کنند.  دو احتمال درباره افزایش واردات 
قطعات چینی در بازار ایران وجود دارد؛ اولین احتمال اینکه 
حضور رقبای چینی کیفیت قطعات ایرانی را بیشتر به چشم 
خری��داران می نمایاند که البت��ه این موضوع کمتر به ذهن 
می رس��د، زیرا وارد کردن قطعه یا به خواست خودروسازان 
انجام می ش��ود یا اینکه دالل ها این کار را انجام می دهند.  
احتمال دوم اینکه خودروسازان با قطعات چینی و استفاده 
از آن در محص��والت خ��ود، خود را زیر دین قطعه س��ازان 
نمی برند تا ش��اید مجبور نش��وند در ازای بدهی های خود 

بخشی از سهام خود را به قطعه سازان واگذار کنند. 
مسیر پیش روی خودروسازان و قطعه سازان به یک اراده 
قوی برای پیمودن نیار دارد. تصمیمات دولتی در خصوص 
اختص��اص دادن یا ن��دادن ارز مبادل��ه ای به برخی صنایع 
تولیدی سبب شده قطعه س��ازان متضرر شده و ۹8 درصد 
تولی��دات خود را ب��ا ارز آزاد تهیه و روانه ب��ازار کنند.  در 
چنین شرایطی افزایش قیمت قطعات داخلی را در مقایسه 
با برخی قطعات چینی شاهد هستیم که می تواند در گردش 
سرمایه قطعه سازان تأثیرگذار باشد.  از طرفی خودروسازان 
با سناریوی قطعات چینی بازیگر اول در نرسیدن به هدف 
س��ند چش��م انداز خواهند بود. توجیه ناکارآمدی مدیران 
خودرویی می تواند عدم تعامل درست با قطعه سازان باشد. 
خودروس��ازان باید به تولید ۳ میلیون دس��تگاه خودرو در 
سال 1404 برسند که البته در بهترین شرایط هم این کار 
ش��دنی نیست زیرا هنوز ما با تولید در سال ۹0 هم فاصله 
داری��م و به عالوه نیاز به تولید و طراحی پلتفرم های جدید 
خودرویی ما و توقف تولید پراید و پژو در س��ال ۹۷ سبب 
خواهد ش��د تیراژ تولید خودرو در ش��رایط ایده آل از نصف 
کمتر نش��ود.  قطعه سازان چرخه ای هس��تند که با ایجاد 
اش��تغال در حوزه های مختلف یکی از س��تون های استوار 
اقتصاد در چند دهه اخیر بوده اند هرچند که موفقیت های 
آنان به نام خودروسازان سند می خورد اما باید اعتراف کرد 
تا همین جای کار هم اگر قطعه سازان نبودند، خودروسازان 
معلوم نبود چه وضعیتی داشتند.  سایپا و ایران خودرو جز 
تولی��د دو محصول پرفروش خ��ود و مونتاژ چند خودروی 
بی کیفیت چینی که با دس��تان خودش��ان به خودش��ان 
تحمیل ش��د، ابتکار خاصی طی س��ال ها حضور در عرصه 

صنعت نداشتند. 

انتقاد معاون وزیر صنعت از 
بی توجهی به نوسازی خودروهای 

فرسوده در سال های گذشته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت نوسازی 
خودروهای فرس��وده کش��ور موضوع بس��یار مهمی 
اس��ت که در سال های گذش��ته به خوبی مورد توجه 
ق��رار نگرفت��ه و نتیجه این مس��ئله حض��ور و تردد 
خودروهایی با عمر باال در ناوگان حمل و نقل کشور 

و آلودگی شدید هوا به ویژه در کالنشهرهاست. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخودرو«،  »منصور 
معظم��ی« ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ریزی ب��رای طرح 
جایگزین��ی 202 هزار و 500 خودروی فرس��وده در 
س��ه سال افزود: با تأکید و دس��تور رئیس جمهوری، 
مقرر ش��ده وزارت نف��ت در این زمین��ه همکاری و 
حضور جدی داش��ته و تأمین مالی این پروژه عظیم 
)مگاپ��روژه( را به انجام برس��اند.  رئیس هیأت عامل 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی صنایع ای��ران )ایدرو( 
گف��ت: برای تحقق این مه��م، بخش قابل توجهی از 
ظرفی��ت صنایع داخلی به کار گرفته ش��ده و منابع 
مورد نیاز آن از محل صرفه جویی در مصرف سوخت 
تأمین می ش��ود که منافع زیس��ت محیطی را نیز به 
دنبال خواهد داش��ت.  وی خاطرنش��ان کرد: تعداد 
خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح، 
202 هزار و 500 دس��تگاه است که منابع اختصاص 
یافته توس��ط دولت معادل قطع��ات منفصله خودرو 

)بیش از ۷ میلیارد دالر( برآورد شده است. 
معظمی ادامه داد: مقرر ش��ده وزارت نفت از محل 
ف��روش نفت خ��ام و س��ایر فرآورده ها و بر اس��اس 
مکانیس��می که خودش طراحی می کند، بخش��ی از 

منابع مالی آن را تأمین کند. 
وی ای��ن اقدام وزارت نف��ت را گامی مهم و بزرگ 
توصیف کرد و اظهار داش��ت: خودروس��ازان داخلی 
و همچنین بخش  خصوصی، ت��وان تأمین مالی این 

طرح را ندارند. 



 »دومی��ن رویداد ملی کارآفرین��ی دریایی با رویکرد گردش��گری« با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 12 تا 14 

اسفندماه 96 در دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود. 
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، عامل 
توسعه و گسترش فرآیند تولید ثروت، دانش 
و اشتغال است. به عبارت  دیگر کارآفرینی یکی 
از عوامل مهم در امنیت اقتصادی یک کشور 
است. ایران با داشتن مرز طوالنی با دریا باید 
بتواند از این فرصت خداداد نیز به خوبی بهره 
برده و از دریا به عنوان محور توسعه و پیشرفت 
استفاده کند.  امروزه گردشگری به عنوان یک 
صنعت که پتانسیل اشتغال زایی و سودآوری 
باالیی دارد شناخته می ش��ود. در بسیاری از 
کشورها این صنعت به یکی از محورهای اصلی 

توس��عه تبدیل شده اس��ت. جذابیت دریاها برای همه گروه های سنی از 
کودکان تا بزرگ ساالن می تواند زمینه خوبی باشد که کارآفرینان به منظور 
ورود به صنعت گردشگری دریایی از آن بهره گیرند.  بر این اساس دانشگاه 

خلیج ف��ارس با همکاری کارگروه توس��عه فن��اوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی بنیاد نخبگان استان بوشهر و پارک علم و فناوری خلیج فارس در 
نظر دارد »دومین رویداد ملی کارآفرینی دریایی با رویکرد گردش��گری« 
را با هدف توانمندس��ازی دانش آموختگان و 

جوانان خالق و صاحب ایده برگزار کند. 
در این رویداد که با حمایت ستاد توسعه 
فناوری ه��ای ن��رم و هویت س��از معاون��ت 
علم��ی برگزار می ش��ود، فرصت های واقعی 
کس��ب وکار، نیازه��ا و چالش ه��ای صنعت 
گردش��گری دریای��ی ارائه خواهد ش��د. در 
نهایت نتایج و دستاوردها به سرمایه گذاران 
و صنعتگران این حوزه )به عنوان تسهیلگر و 

یا سهامدار( ارائه می شود. 
ای��ن روی��داد ب��ه دو بخش دانش��جویی 
و دانش آم��وزی تقس��یم می ش��ود. بخش 
دانش��جویی ش��امل: ارائ��ه ای��ده، برگزاری 
کارگاه های تخصصی آموزشی در زمینه گردشگری، نگارش طرح تجاری 
و داوری آنها است. بخش دانش آموزی به عنوان بخش جانبی رویداد تنها 

شامل ارائه ایده ها و داوری خواهد بود. 

وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارایی با بی��ان اینکه ط��رح دادور 
رفع کننده موانع سرمایه گذاری در کشور است، گفت: اجرای 
ط��رح دادور نمون��ه ای از ط��رح اقتصاد مقاومتی محس��وب 

می شود. 
به گزارش مهر، مس��عود کرباسیان 
صب��ح سه ش��نبه در آیی��ن رونمایی 
از س��امانه دادور اس��تان س��منان به 
میزبانی اس��تانداری با بیان اینکه این 
سرمایه گذاری  موانع  رفع کننده  طرح 
در کشور است، ابراز داشت: با اجرای 
ای��ن طرح عالوه بر رونق کس��ب وکار 
در ایران ش��عار س��ال نیز به عینیت 

می رسد. 
وی با بی��ان اینکه یکی از گلوگاه ها 
کاغذبازی های  اقتصادی  فعاالن  برای 
در نظام اداری است، افزود: در فضای 

کس��ب وکار فعلی در کش��ور درگیر ش��دن با سیس��تم های 
نظ��ام اداری زیبن��ده نظ��ام جمهوری اس��المی نیس��ت و 
س��رمایه گذاری ها را با مشکل مواجه می کند لذا اجرای طرح 

دادور این رویه را بهبود می بخشد. 
وزیر امور اقتص��اد و دارایی با بیان اینکه طرح دادور موانع 
س��رمایه گذاری در کش��ور را به حداقل کاهش می دهد، ابراز 
داش��ت: این وزارتخانه خود را مکلف 
به اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در 
کشور می داند و رونمایی طرح دادور 
نمون��ه ای از اجرای ای��ن طرح مهم 

ملی است. 
کرباس��یان با بیان اینک��ه فعاالن 
اقتصادی باید از فرصت پیش رو در 
طرح دادور اس��تفاده کنند، تصریح 
ک��رد: درگاه کس��ب مج��وز ب��رای 
راه اندازی واح��د تولیدی و صنعتی، 
باید از یک س��امانه ص��ورت گیرد و 
سامانه دادور در درازمدت به افزایش 

اشتغال در کشور کمک می کند. 
وی افزود: استان سمنان از جوانب مختلف برای مسئوالن 
کش��وری حائز اهمیت اس��ت و باید بیش ازپی��ش برای رفع 

مشکالت آن اقدام کرد. 

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، سایه سنگین نظارت های شدید 
بر روی مدیریت ها را عامل اصلی وضعیت نامناس��ب فضای کس��ب و کار 

دانست. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، کی��وان کاش��فی روز 
چهارشنبه در نشست فعاالن اقتصادی استان 
کرمانشاه با رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به ایج��اد خس��ارات وارده به اس��تان در پی 
وقوع زلزل��ه از تالش ها و کمک های اتاق های 
بازرگانی سراس��ر استان به این مناطق تشکر 

کرد. 
وی گفت: براس��اس برآوردهای انجام شده 
4.۸ میلیارد تومان از اتاق های بازرگانی سراسر 

ایران به زلزله زدگان کمک شد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادامه با اش��اره به 
مزیت های استان بیان داشت: در حوزه تجارت 
به رغم تنزل در س��ال های اخیر همواره جزو 

رده های 6 و ۷ کشور بودیم. 
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانشاه به پتانسیل های حوزه کشاورزی 
استان اشاره کرد و افزود: در برخی محصوالت همچون نخود و دام زنده در 

رده های اول کش��ور قرار داریم و در بحث آب با وجود طرح عظیم سامانه 
گرمسیری به نسبت مشکالت کمتری داریم. 

وی ب��ا بیان اینک��ه در حوزه صنعت با 9۰۰ واحد صنعتی در ش��رایط 
متوس��طی قرار داریم، گفت: البته در حوزه 
گردش��گری و معدن با وجود پتانس��یل ها 
ضعیف هس��تیم و س��رمایه گذاری کمتری 

صورت گرفته اما در حال توسعه است. 
کاش��فی، وجود س��ه واحد پتروشیمی و 
یک پاالیشگاه را از دیگر ظرفیت های استان 
برش��مرد و تصریح کرد: پاالیشگاه آناهیتا با 
وجود گذش��ت چندین س��ال هنوز مغفول 

مانده است. 
رئی��س اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه 
اصلی ترین چالش استان را نرخ باالی بیکاری 
عنوان کرد و گفت: در فضای کسب و کار هم 
وضعیت خیلی خوبی نداریم و سایه سنگین 
نظارت های شدید دستگاه های نظارتی همچون بازرسی و دیوان محاسبات 
بر روی مدیریت ها باعث این ش��رایط کسب و کار است و مدیران چندان 

قادر به تحرک نیستند و روند کند شده است. 

همای��ش »تجلیل و تکری��م از خاندان قریب« ب��ا عنوان »مفاخر 
آفتاب« به همت بنیاد نخبگان استان مرکزی برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، همایش »تجلیل 
و تکریم از خاندان قریب« با عنوان »مفاخر 
آفتاب«، با حضور مس��ئوالن دستگاه های 
درون استانی، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی 
و اجتم��اع نخبگان بومی، ب��ه همت بنیاد 
نخبگان استان مرکزی در اراک برگزار شد. 
در این مراسم، حقیقی، معاون سیاسی، 
امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تانداری مرکزی 
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره مفاخر و 
بزرگان اس��تان، گفت: استان مرکزی مهد 
نخبگان، علما، اندیشمندان و فرهیختگان 
بزرگی اس��ت که گرامیداشت یاد و خاطره 

آنان بر همه واجب است. 
وی با اش��اره به ضرورت بیان نقش مهم 

نخب��گان بوم��ی در روند حرکتی جامعه بومی، اف��زود: برگزاری این 
برنامه ها گرچه در نگاه اول تجلیلی از نخبگان و فرهیختگان اس��ت، 
اما سبب شناخت هرچه بیش��تر قشر جوان و الگوگیری آنان از این 

بزرگان نیز خواهد شد. 
حقیقی تاکید کرد: نخبگان و عالمان جایگاه واالیی در دین مبین 
اسالم دارند و تجلیل از این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. 

معاون اس��تانداری مرک��زی در بخش 
دیگری از س��خنانش به س��ند توس��عه 
فرهنگ��ی اس��تان اش��اره ک��رد و گفت: 
سند توس��عه فرهنگی استان با مشارکت 
فرهیختگان و نخبگان اس��تان و با هدف 
الگوس��ازی برای جوانان تهیه شده و در 
این س��ند زندگینامه و تالیف��ات مفاخر 
بومی، نگاش��ته شده اس��ت. در واقع این 
س��ند به بررس��ی تاریخ و مفاخر استان 

می پردازد. 
وی ب��ر تجلیل و تقدی��ر از چهره های 
برجس��ته اس��تان و مفاخ��ر در زم��ان 
حیات ش��ان تاکید کرد و گف��ت: این امر 
عالوه بر قدردانی از علم و اندیشه و افتخارآفرینی این بزرگان، سبب 
می شود جوانان و دیگر افراد جامعه بتوانند از آنان الگوبرداری بهتری 

داشته باشند. 

با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

کارآفرینان به گردشگری دریایی قدم می گذارند
وزیر امور اقتصاد و دارایی: 

طرح دادور رفع کننده موانع سرمایه گذاری در کشور است
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد 

نظارت های شدید بر مدیریت ها، عامل وضعیت نامناسب فضای کسب و کار
معاون استاندار مرکزی در همایش مفاخر آفتاب: 

پاسداشت نخبگی یک وظیفه و رسالت عمومی است

بس��یاری از مردم پس از انتش��ار خبرهای متعدد در مورد پدیده ای 
جدی��د، به س��رمایه گذاری و فعالیت در آن ح��وزه می پردازند که این 

تصمیم از نگاه کارشناسان، اشتباه است. 
 مایکل ای. گربر، نویسنده و مشاور کارآفرینی است که در سال های 
گذشته به بیش از ۷۰ هزار کسب وکار در 14۵ کشور دنیا مشاوره داده 
است. او نویسنده کتاب The E-myth Revisited است که تاکنون 
بیش از ۵میلیون نس��خه از آن در سرتاسر جهان به فروش رفته است. 

در ادام��ه ای��ن مقال��ه زومیت 
بازگ��و ک��ردن دیدگاه های  به 
او در م��ورد دنب��ال کردن مد 
روز و ترندهای جهانی توس��ط 

کارآفرینان می پردازیم. 
نیچ��ه زمانی گفت��ه بود که 
اخالق تنه��ا به خاط��ر وجود 
می کند.  پیدا  معنی  بی اخالقی 
شاید بتوان همین دیدگاه را در 
مورد ترندهای کسب وکار نیز به 
کار برد. مطمئناً در طول تاریخ 
س��رمایه گذاری و کس��ب وکار، 
فراز و فرودهای متعددی برای 
پدیده های متنوع ایجاد ش��ده 
اس��ت. نکته مهم این است که 
به عقیده فعاالن باتجربه دنیای 
کسب وکار، مد روز و ترندهای 
جهانی همیشه وجود دارند اما 
موفقی��ت با دنبال ک��ردن آنها 

پدیدار نخواهد شد. 
ای��ن  ترنده��ا  واق��ع  در 
پتانس��یل را دارن��د که حباب 
به  وجود بیاورن��د و حباب نیز 
پتانس��یل باالیی برای ترکیدن 
از  بس��یاری  ک��ردن  ناب��ود  و 
سرمایه گذاران و فعاالن خود را 
دارد. نمونه بارز این اتفاقات در 
دوران تش��کیل حباب دات کام 

در انتهای قرن بیس��تم مشاهده ش��د. در دوران کنونی نیز بسیاری از 
کارشناسان، رمزهای ارزنگاری شده را نوعی حباب می دانند. 

مثال های گفته شده، نمونه های انگشت شماری از هزاران حواس پرتی 
هس��تند که تنها با هدف گمراه کردن شما از مسیر کارآفرینی به وجود 
می آیند. نکته جالب توجه این است که عموم حباب های کسب و کار، 
جذاب هس��تند و افراد کمی در مورد آنها اطالع دارند. در نتیجه اینکه 
ش��ما در حوزه حباب ها فعالیت کنید، در ذهن بسیاری یک کسب و کار 

جذاب خواهد بود. 
به هر حال اکثر کارآفرینان نوپا در زمان فعالیت توسط این حباب ها 
جذب می شوند و زمان باارزش خود را روی آنها می گذرانند. در صورتی 
ک��ه یک کارآفرین باید تمام تمرکز خود را روی حوزه فعالیت خودش 

بگذارد و انرژی مورد نیاز را تنها برای اهداف استارت آپش مصرف کند. 
ب��رای توضی��ح بهتر این مس��ئله می ت��وان  ترن��د روز جهانی یعنی 
بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده را مثال زد. بسیاری از مطالب امروز 
دنی��ا در مورد فواید فن��اوری بالک چین صحبت می کنند، اما از طرفی 
یک��ی از محصوالت بزرگ این فناوری یعن��ی بیت کوین با چالش های 
قانونی شدن و قابلیت تبادل در بازارهای رسمی روبه رو است. به همین 
خاط��ر، نکته اصلی برای یک صاحب کس��ب و کار مرتبط این اس��ت 
ک��ه از میان ای��ن دو حالت، 
آن موقعیت��ی را انتخاب کند 
ک��ه با طرح کس��ب و کارش 
سازگار اس��ت. به بیان دیگر 
ش��ما به صرف مع��روف بودن 
یک پدی��ده نمی توانید به آن 
وارد شوید و حتماً باید فواید 
و ضرره��ای آن را ب��ا توج��ه 
به طرح اولیه کس��ب وکارتان 

بسنجید. 
در این می��ان راهکاری که 
برای صاحبان اس��تارت آپ ها 
پیش��نهاد می ش��ود، افزایش 
ارتباطات با متخصصان است. 
بیت کوین،  مث��ال  م��ورد  در 
ش��ما به عنوان ی��ک صاحب 
کس��ب و کار می توانید با افراد 
متخصص در ای��ن زمینه در 
ارتباط  این  ارتباط باش��ید و 
را روز ب��ه روز قوی ت��ر کنید. 
نتیج��ه این اقدام ش��ما )که 
اکث��ر رقبایت��ان آن را انجام 
ب��ه  نمی دهن��د( دسترس��ی 
منب��ع اطالعات��ی ق��وی در 
مورد  ترند روز جهانی اس��ت. 
بدی��ن ترتیب ش��ما ب��ه دو 
ه��دف می رس��ید؛ اول اینکه 
دچار حواس پرت��ی از اهداف 
اصلی استارت آپ نمی شوید و در مرحله دوم، در صورت نیاز می توانید 
اطالعات مورد نظر در مورد مد روز را برای مشتریان جمع آوری کنید. 
از طرف��ی در صورتی که اتفاقات مثبتی در حوزه این ترندها رخ دهد، 
ش��ما از طریق شبکه ایجادش��ده می توانید تصمیم مناسب را در مورد 

حضور در این بازار اتخاذ کنید. 
فرام��وش نکنید هدف اصلی، بهره بردن از تمامی ش��رایط به س��ود 
رش��د اس��تارت آپ اس��ت. در نتیجه ابتدا هدف خود را مشخص کنید 
و تم��ام تمرکز خود را روی آن بگذاری��د. در مرحله دوم با متخصصان 
ترنده��ای جهانی در ارتباط باش��ید و تالش کنید در مواقع مناس��ب، 

از آنها مشورت بگیرید و از اطالعات به سود استارت آپ بهره ببرید. 
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ش��ما تصمیم گرفته اید که یک اس��تارت آپ راه اندازی کنید، بس��یار خب. 
حال این س��ؤال مطرح می ش��ود که آیا باید شغل فعلی خود را رها کرده و به 
کسب وکار شخصی بپردازید یا بهتر است که کمی از کار را پیش برده و سپس 

اقدام به ترک شغل کنید؟ 
زمانی که شما تصمیم می گیرید کسب وکار شخصی خود را آغاز کنید، معموالً 
وسوس��ه انگیز است که ش��غل کارمندی را رها کرده و تمام  وقت و توجه خود 
را صرف کس��ب وکار جدیدتان کنید، اما این چال��ش نیز وجود دارد که قبل از 
رسیدن استارت آپ به درآمد، در ابتدا شاید نیاز به یک منبع مالی داشته باشید.  
مالحظات زیادی قبل از ش��روع هر کس��ب وکار وجود دارد ک��ه باید آنها را در 
نظر گرفت. مهم نیس��ت چه کاری را ش��روع کرده اید، همیشه یک فاز اولیه در 
استارت آپ ها وجود دارد که در این فاز برای به دست آوردن هر ریال باید تالش 
کرد. این جنبه از کار، منحصر به س��رویس یا محصول ویژه ای نیست، همیشه 
ابتدای کار، کسب درآمد با سرعت بسیار پایین و به سختی صورت می گیرد. در 
ادامه قصد داریم پنج نکته ای که باید قبل از استعفا دادن از شغل فعلی و صرف 
تمام زمان خود برای اس��تارت آپ مورد توجه قرار گیرند را با هم بررسی کنیم. 
به جز آنهایی که به صورت موروثی ثروتمند هس��تند، بیشتر افراد برای کسب 
درآمد کار می کنند، زیرا مجبورند نیاز مالی خود را برطرف سازند. در این حالت، 
زمانی که اس��تارت آپی را راه اندازی می کنید، ترک کردن شغل فعلی، وابسته به 
ای��ن خواهد بود که برای مدتی، منبع درآمد دیگری برای گذراندن امور روزانه 
خود داشته باشید تا استارت آپ شما رشد کرده و درآمد ایجاد کند در غیر این 
صورت باید کمی بیشتر تأمل کنید.  برای اینکه پاسخ به سؤال »آیا باید قبل از 
شروع یک استارت آپ از شغل فعلی خود استعفا دهیم؟« را به درستی بدهید، 

پنج نکته وجود دارد که قبل از شروع یک استارت آپ باید به آن توجه کنید. 
 ابتدا ببینید که آیا پس انداز قابل توجهی دارید؟ 

اگر تا به اینجا پول کافی پس انداز کرده باشید که بتوانید به واسطه آن، چند 
ماهی در شروع کسب وکار شخصی جدید خود، امورات مالی خود را بگذرانید، 
پ��س می توانید مدتی بدون دریافت حقوق س��پری کنید و به جای گذراندن 
وقت روی ش��غل دیگر، تمام توجه خود را معطوف به کس��ب وکار جدیدتان 
کنید، اما باید ببینید پس انداز شما تا چه زمانی کافی خواهد بود؟ حداقل باید 
بتوانید خرج شش ماه خود را با آن تأمین کنید. مسئله حائز اهمیت دیگر این 
است که آیا مجرد هستید یا ازدواج کرده اید و به طور مثال دو فرزند دارید؟ باید 
بسته به این شرایط، خرج زندگی خود را حداقل برای شش ماه تخمین بزنید 
و بررسی کنید که آیا میزان پس انداز شما برای این شش ماه کفایت می کند 
یا خیر. با یک نگاه کلی به وضعیت زندگی خود می توانید محاسبه کنید که به 
صورت ماهانه چه مقدار هزینه دارید، سپس آن را در 6 یا 9 ضرب کنید، اگر 
پس انداز بانکی شما به این میزان بود، در صورت تمایل می توانید شغل فعلی 

خود را ترک کرده و با خیال راحت تری روی استارت آپ خود تمرکز کنید. 
نکته دومی که قبل از ترک شغل فعلی باید به آن توجه کنید این است 

که آیا مشتریانی دارید که در انتظار محصول شما باشند؟ 
اگر در حال حاضر مش��تریان دس��ت به نقد دارید که در انتظار محصول یا 
س��رویس شما هستند، می توانید به استعفا از شغل فعلی خود فکر کنید. در 
حالت ایده آل، صدور صورت حس��اب برای همه مشتریان، باید درآمدی ایجاد 
کند که حداقل بتواند هزینه های ش��خصی، حق��وق کارکنان، مالیات و دیگر 
هزینه های کار را پوش��ش داده و س��پس س��ودی برای صاحب کسب وکار به 
جای بگذارد که معموالً در ابتدای کار، احتمال چنین صورت حسابی از سوی 
مشتریان کم است. با این شرایط بهترین سناریو این است که تا زمان جذب 
کردن تعداد مناسبی از مشتریان بالقوه صبر کنید، آنها را به مشتریان دائمی 

تبدیل کرده و سپس منبع درآمد خارجی خود را قطع کنید. 
آیا برای استارت آپ خود سرمایه گذار دارید؟ 

وقتی کس��ی روی کار شما س��رمایه گذاری می کند، این انتظار را دارد که 
به صورت تمام وقت روی اس��تارت آپ خود زم��ان بگذارید و تمام توجه خود 
را معطوف به این کار کنید. تنها استثنایی که ممکن است در این بین وجود 
داشته باشد این است که این سرمایه گذار، یکی از اعضای خانواده یا از دوستان 
نزدیک ش��ما باش��د و این شانس را به شما بدهد که وقت خود را گاهی برای 
ش��غل دیگری صرف کنید. طبیعی است که در غیر این صورت، شخصی که 
سرمایه مالی خود را در اختیار شما قرار داده، به دنبال کسب حداکثر توانایی و 
مزایای شما و ایده شما باشد. اگر شما سرمایه گذار خارجی )خارج از نزدیکان 
خود، خانواده و دوستان( داشته باشید، قطعاً ایده آنها این است که حدود ۸۰ تا 

9۰ ساعت در طول هفته برای استارت آپ مشترک تان وقت بگذارید. 
شغل فعلی که به آن مشغول هستید، یک کار تمام وقت است 

یا پاره وقت؟ 
اگ��ر به ص��ورت پاره وق��ت کار می کنید و در کنار آن یک کس��ب وکار راه 
انداخته ای��د، از خود بپرس��ید که چه مقدار زمان مفید برای اجرا و پیش��برد 
کس��ب وکار خود نی��از دارید. اگر می توانی��د در زمان آزاد ب��ه امور مربوط به 
کس��ب وکار جدیدتان نیز بپردازید نیازی نیس��ت حتماً به س��رعت از شغل 
پاره وقت خود، اس��تعفا دهید. می توانید ت��ا زمانی که به درآمد مطلوب و قابل 
قبولی در اس��تارت آپ خود می رس��ید، منتظر بمانید و سپس شغل فعلی را 

رها کنید. 
البته توجه داشته باشید که حفظ شغل فعلی، گاهی می تواند منجر به نزاع 
با کارفرما ش��ود، مثاًل در صورتی که توانایی و تمرکز شما تحت الشعاع شروع 
کار جدید قرار گیرد، ممکن است به صالح نبوده و گاهی غیرممکن باشد که 
به شغل فعلی خود ادامه دهید. همچنین در برخی موارد ممکن است از کار 

اخراج شوید که پیامد های روحی بدی برای شما به همراه خواهد داشت. 
منافع شغلی فعلی در مقابل زمانی که برای آن صرف می کنید 

چه مقدار است؟ 
منافع شغلی خود را در مقابل فرصت های کسب وکار شخصی جدید خود، 
تخمین بزنید. باالخره شما باید تصمیم بگیرید که چه کاری اهمیت بیشتری 
دارد و بهتر اس��ت که چه تصمیمی بگیرید. آیا باید وقت خود را تماما صرف 
کس��ب وکار شخصی خود کنید و یا یک کارمند خوب باقی بمانید؟ در اغلب 
موارد، باید منتظر باش��ید تا سرمایه خوبی از ش��غل خود برای ادامه زندگی 
کس��ب کرده و سپس ش��غل قبلی تان را ترک کنید. در بعضی موقعیت های 
نادر، ممکن است آنقدر خوش شانس باشید که با وجود رها کردن شغل فعلی 
بتوانید به زندگی ادامه دهید و تمام وقت خود را صرف کسب وکار جدید کنید. 
گاهی نیز ادامه دادن به ش��غل فعلی برای مدتی مزایایی برای ش��ما دارد که 
بهتر است مدتی آن را ادامه دهید و پس از رشد نسبی استارت آپ خود، شغل 
کارمندی را رها کنید.  با بررسی این نکات می توانید تصمیم بهتری بگیرید. به 
خاطر داشته باشید که پاسخ درست به تمام این سؤاالت تنها وابسته به خود 
شماست. البته گاهی این شانس وجود دارد که خانواده و اطرافیان به شما در 
گذراندن امور روزانه کمک کنند و مدتی نیاز به منبع درآمد نداش��ته باشید. 
به هر حال این ش��ما هستید که بیشتر از هر کس دیگر از زندگی شخصی و 
اهداف تان آگاهید. تمامی آنها را کنار هم بگذارید، بسنجید و در نهایت بهترین 

تصمیم را برای وضعیت شغلی تان اتخاذ کنید. 
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وقتی استیو وزنیاک یکی از بنیانگذاران اپل جوان بود زندگی 
موفقی را برای خودش تعریف کرد و با وجود ساده گرایی افراطی اش 
تقریبا برای مدت تقریبا ۵۰سال کار کرد و هیچ وقت دست از تالش 
نکشید.
او که هفته گذشته از مهمانان فوروم کسب وکار نوردیک بود در این 
باره می گوید: وقتی تقریبا ۲۰سال داشتم در مورد فلسفه زندگی ام 
فکر می کردم... اینکه چطور می خواهم زندگی کنم؟ چطور باید انسان 
خوبی باشم؟ اینکه اگر با داشتن تمام این ثروت، کشتی ها و همه 
دارایی ام بمیرم شادتر خواهم بود یا زمانی که لبخند بر لب داشته 
باشم؟ من حتی در مورد شوخی هایی که انجام می دادم و جوک هایی 
که می گفتم هم فکر می کردم. همچنین موسیقی که دوست داشتم 
گوش بدهم تا خوشحالم کند و در نهایت به فرمول خودم رسیدم؛ 
اینکه زندگی یعنی شاد بودن.
وزنیاک برای زندگی هم یک فرمول دارد. به هر حال او یک مهندس 
است و باید این گونه از او انتظار داشته باشیم.
او در ادامه می گوید: شاید شما با پول احساس خوشبختی کنید، اما 
برای خود من لبخند و شادی به معنای خوشبختی است. پس فرمول 
خودم را چیدم: خوشبختی )Happiness( مساوی است با لبخند 
)smiles( منهای اخم )frowns(. پس فرمول نهایی اینطور می شود: 
.H = S-F
روش کلیدی مد نظر وزنیاک برای باال بردن سطح خوشبختی )تا 
مقدار حداکثری اش( هم ساده است: کاهش میزان ناراحتی در زندگی.
وزنیاک که حاال ۶۷ ساله است، می گوید: تالشم را کردم تا به این 
موفقیت نایل شوم. زیاد به اینکه ممکن است ناراحت شوید توجه 
نکنید و اجازه دهید که اتفاقات بیفتند. بله اتفاقات ناخوشایند در 
زندگی رخ می دهند پس فقط بگویید: ماشینم خط افتاد... درستش 
می کنم.
به اعتقاد وی، در این شرایط شکایت کردن یا سرزنش دیگران 
صرفا باعث بدتر شدن اوضاع می شود. قضاوت کردن دیگران هم 
نتیجه ای مشابه این دارد.
و به یاد داشته باشید که بحث نکنید. ابدا بحث نکنید! شما برنده 
مشاجره لفظی نخواهید شد و نتیجه ای که این کار برایتان دارد این 
است که با ناراحتی بحث را ترک می کنید. شما فقط باید یک نفر را 
در زندگی خوشحال کنید و آن یک نفر هم خودتان هستید. این کار 
من یک نفر را تا امروز خیلی خوشحال نگه داشته است. احساس 
می کنم ذهنم در وضعیت خوشبختی شناور است و کمتر پیش می آید 
که ناراحت باشم.
 

برای کسب موفقیت در کسب وکار
به دنبال مد روز نباشید

 آیا باید قبل از شروع یک استارت آپ
از شغل فعلی خود استعفا دهیم؟ 

 استیو وزنیاک
 از فرمول ساده خود
برای خوشبختی می گوید
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رویداد اینوکا با شعار »ایده، نوآوری، کارآفرینی« با هدف پیوند ایده پردازی 
و کارآفرینی، به همت بنیاد نخبگان چهارمحال وبختیاری برگزار می شود. 

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، در راس��تای ایجاد 
اکوسیس��تم کارآفرینی و توس��عه فرهن��گ کارآفرینی با توج��ه به مزیت ها و 
مقتضیات درون اس��تانی، رویداد اینوکا با شعار )ایده، نوآوری، کارآفرینی( در 
س��ال اقتصاد مقاومتی تولید و اش��تغال با س��ه محوریت »فناوری  اطالعات و 
تجاری س��ازی«،  »صنایع دستی و گردش��گری« و »ایده آزاد« به همت بنیاد 

نخبگان چهارمحال وبختیاری برگزار می شود. 

با هدف ایده پردازی و کارآفرینی

رویداد اینوکا »ایده، نوآوری، کارآفرینی« 
برگزار می شود

اولین رویداد کارآفرینی ملی کشاورزی به همت بنیاد نخبگان استان کرمان 
در جیرفت برگزار می شود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
علیرضا س��عیدی، رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان از برگزاری اولین رویداد 
کارآفرینی ملی کش��اورزی با عن��وان »نوآوردگاه کش��اورزی« در تاریخ های 
24الی 2۷بهمن ماه سال جاری در دانشگاه جیرفت خبر داد و گفت: نوآوردگاه 
کشاورزی از س��ری رویدادهای کارآفرینی است که با همکاری بنیاد نخبگان 
اس��تان کرمان، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شرکت دانش بنیان 
ش��زان، مرکز نوآوری استان کرمان و دانش��گاه جیرفت، با موضوع نوآوری در 

صنعت کشاورزی و صنایع وابسته برگزار می شود. 

با هدف ایجاد گروه های کارآفرین در صنعت کشاورزی

اولین رویداد کارآفرینی کشاورزی 
در جیرفت برگزار می شود



با تغیی��ر معن��ای برند و برندس��ازی، 
ش��رکت های موف��ق ب��ا س��هیم ک��ردن 
مشتریان در واقعیت های خود، ارزش های 
انس��انی را ب��ا روندهای تج��اری تلفیق 

می کنند. 
معنای برند و برندسازی در حال تغییر 
است. از سال ۲۰۰۷، با توسعه رسانه های 
اجتماعی به عنوان پایه ای ترین تکنولوژی 
مؤثر، ایده آنچه ما به عنوان برند شخصی 
می ش��ناختیم )وقتی برند های این عرصه 
ن��ام ش��رکت و محصول خودش��ان را به 
هرشیوه ای در گوش مردم فریاد می زدند( 
کم کم به س��مت انسانی شدن مفهوم نام 
تجاری رفت. حاال برندها فراتر از کلمات 
و تصاویر، تعریفی از افرادی پیشرو بودند 
که با توانایی خود ثابت می کردند »آنچه 

ما انجام می دهیم برند ما است.«
در س��ال های اخیر، س��یر تکاملی این 
تحول به آنجا رسیده است که برندسازی 
جهتی به س��مت اصالت بش��ر، صداقت، 
ش��فافیت و همدل��ی دارد. ش��اید علت 
اصلی این تغییرات، مش��تریانی هس��تند 
که از ش��رکت ها، تقاضایی بیش از عرضه 
محص��ول و خدمات دارن��د. روزهایی که 
برندین��گ فق��ط به عن��وان فعالیت های 
بازاریابی سودآور شناخته می شد، گذشته 

است. 
زمان آن رسیده که »چرا«های خود 

را به اشتراک بگذارید
امروزه برندینگ مس��تلزم شفافیت و 
در دسترس بودن اس��ت. برندینگ باید 
داس��تان پس زمین��ه چگونگی س��اخت 
ش��رکت و محصوالت��ی را ک��ه تولی��د 
می کنی��د، تعری��ف کن��د. از زمانی ک��ه 
س��ایمون سینک گفت: »مردم با افرادی 
وارد تجارت می ش��وند که شیوه کاری و 
فرآیند تولید آنها را باور داشته باشند«، 
بنیان گ��ذاران و صاحب��ان کس��ب وکار، 
در  به روش��نی  را  خ��ود  »چرا«ه��ای 
فضاه��ای عموم��ی اعالم کردن��د. از آن 
زم��ان مصرف کنندگان ه��م در انتخاب 
موردحمایت  برندهایی که می خواهن��د 
خ��ود ق��رار دهن��د، دق��ت و ریزبین��ی 

بیشتری دارند. 

با این مقدمه، می توان گفت تش��خیص 
یک برند از محصوالت و خدمات تولیدی 
کار آسانی نیست؛ حاال برندها همان کاال 
و خدماتی هس��تند که تولید می شوند و 

بالعکس. 
برای توضی��ح این روند، ش��رکت های 
تجاری را مثال می زنیم که نشان داده اند 
برند آنها از فعالیت های تولیدی شان جدا 
حقیقت  پیش��گام،  ش��رکت های  نیست. 
وجودی ش��ان را مصداق عینی برندشان 

می دانند. 
اجازه بدهید هنرتان به زندگی تان 

راه پیدا کند
وقتی الزی والفره، در سال ۲۰۱۳ برند 
مد زنان خود را تأسیس کرد، می خواست 
جلوه های هن��رش را به زندگ��ی بتاباند. 
ام��روز، هن��ر او در تم��ام محص��والت و 
طراحی ه��ای این ش��رکت جلوه  می کند. 
اگر والفره در این نقطه متوقف می ش��د، 
می توانس��تیم بگوییم او فقط می خواست 
س��بکی متفاوت به مشتریان عرضه کند، 
ولی ش��رکت او تا جای��ی پیش رفت که 
ام��روزه حت��ی بزرگ تری��ن طراحان مد 
ه��م لباس ه��ا و تزئینات تولی��دی او را 
می پوش��ند. محصول تولی��دی او همان 
هن��رش بود یا به عبارتی، برند و تولیدات 

زیر نفوذ هنر او جان می گرفتند. 
بگذارید تفکر واقعی تان در 

محصوالت تان دیده شود
آزی آکارو، زن��ی آمریکای��ی آفریقایی 
بود که دو دختر کوچک با رنگ پوس��ت 
مختل��ف داش��ت. او متوجه ش��د تنوع 
عروس��ک های تولیدی کارخانه ها خیلی 
کم اس��ت. او نخس��تین عروس��ک های 
Ikuzi  را ب��ا ای��ن ه��دف س��اخت که 
دختران��ش  از  هرک��دام  می خواس��ت 
عروس��کی شبیه خودشان داشته باشند، 
با همان رنگ پوس��ت و هم��ان فرم مو. 
حقیق��ت ی��ک ش��رکت همین اس��ت، 
راس��تی خ��ودش را در محصوالت نمود 
می دهد. همانطور ک��ه می بینیم، امروزه 
آکارو نویس��نده و بنیان گ��ذار یک��ی از 
محص��والت  برنده��ای  معروف تری��ن 

دخترانه دنیا است. 

برندتان باید چرخه تکامل خود را 
طی کند

پزش��ک  کارورز،  اکس��تروم  جس��یکا 
مؤسسه بیماری های خاص بود که پس از 
معاشرت با کودکان سرطانی که به خاطر 
شیمی درمانی موهای خود را ازدست  داده 
بودند، به فکر افت��اد هدبندهای متنوعی 
برای روحیه دادن ب��ه این کودکان تهیه 
کند. متأس��فانه چنی��ن محصولی به طور 
خ��اص وجود نداش��ت؛ پ��س او خودش 
مقدمات تولید این هدبندها را فراهم کرد 
و وارد عمل شد. برند او یک سیکل کامل 
را پشت سر گذاشت: نیت و انگیزه، ایده، 
فرآیند تولید، فروش و درنهایت رس��یدن 

به هدف اولیه. 
مأموریت شرکت را از محصوالت خود 

جدا نبینید
ش��روع تولید صندل های فیلیپ فالپ، 
در ط��ول دوران جن��گ و ب��رای رف��ع 
نیازه��ای دوره ای آن زمان ب��ود. امروزه 
نم��ود نوس��تالژیک اه��داف قدیم��ی در 
صندل های این ش��رکت دیده می ش��ود. 
ش��رکت و محصوالت آن  چنان جایگاهی 
نزد م��ردم دارند که هرگز با کلمات قابل  
بیان نیس��تند. محصوالت این ش��رکت، 
از صن��دل گرفته تا لباس و پوش��اک، در 
کشورها و توس��ط مردمی تولید می شود 
که از جنگ و خش��ونت های آن آس��یب 
 دیده اند. ایده اصلی ش��رکت این اس��ت: 
»اعتق��اد ب��ه پایداری، ع��زت و خالقیت 
مشتریانی که حتی در تجارت هم در پی 
صلح هستند.« این شرکت، واقعیت خود 

را با دنیا به اشتراک گذاشته است. 
از مرزهایی که دیگر شرکت ها برای 
خودشان تعیین کرده اند فراتر بروید

اگر از این شرکت ها بپرسید چرا برندی 
ساخته اند که فراتر از فعالیت های بازاریابی 
معم��ول پیش م��ی رود، به ش��ما خواهند 
گفت ای��ن کار حقیقت هدف آنها اس��ت. 
آنه��ا هم وقتی ش��رکت خود را تأس��یس 
کرده اند حتما ایده های تبلیغاتی خودشان 
را داش��ته اند، ول��ی از تج��ارت به عن��وان 
وسیله ای برای نمود نیتی بزرگ تر استفاده 
کرده ان��د. آنه��ا مرز هدف هایی که س��ایر 

شرکت ها دارند یعنی تولید و سودآوری را 
پشت سر گذاشته اند و درنتیجه به برندی 
کامل، س��الم و صادق رسیده اند.  اگر این 
مطالب برای ش��ما انگیزه ای اس��ت تا در 
طرز فکرتان نس��بت به برند شخصی خود 
بازنگری کنی��د، می توانید از همین امروز 

این نکات را به کار بگیرید: 
 »چرا«های خود را پیدا کنید

چ��را وارد ای��ن عرصه ش��ده اید؟ چرا 
کارتان را به ای��ن روش انجام می دهید؟ 
از کجا ش��روع کردید و چه چیزی ش��ما 
به ش��ما انگیزه داد؟ ش��ما می توانید این 
حقایق را همیشه پنهان کنید یا برعکس، 
س��عی کنید آنها را در خدماتی سودمند 
جلوه دهی��د. به هر ص��ورت این حقایق 

درون رگ های شما در جریان هستند. 
آیین باس��تانی ذن می گوید: روشی که 
فرد انتخاب می کند تا کارش را مطابق با 
آن انج��ام دهد، تبدیل ب��ه رویکرد او در 

همه زمینه ها می شود. 
ارزش های خود را تعریف کنید و 

بنویسید
چه چیزهایی برای شما از همه مهم تر 
هس��تند؟ چطور آنها را دنبال می کنید و 
چطور با چراهای شما در ارتباط  هستند؟ 
ما زمان محدودی در اختیار داریم و این 
بدان معنی است که ما همیشه، خودآگاه 
یا ناخودآگاه، به یک سری از امور اولویت 
می دهیم. اگ��ر در تعیین ارزش های خود 
ش��فاف باش��یم، در کس��ب وکار خود به 
اقدامات و عمل هایی دس��ت می زنیم که 

با ارزش های ما هم جهت هستند. 
خوب و بد برندتان را بپذیرید

ش��ما می توانید در وب س��ایت خود از 
کلمات زیبا اس��تفاده کنی��د، یا تجربیات 
بد مش��تریان را به نح��وی پنهان کنید و 
روی آن ی��ک گرافیک لوک��س بگذارید، 
ولی هم��ه این موارد هم جزئ��ی از برند 
شما هس��تند. شما نباید همیشه برندتان 
را کام��ل و بی عیب و نقص نش��ان دهید. 
مشتریان همیشه در پی حقیقت هستند 
و آن را پی��دا می کنن��د. صداق��ت ش��ما 
ارزشی باالتر برای تان به همراه می آورد. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

فراتر از برند سازی؛ وقتی خود شما یک برند هستید
استراتژی پیام برند 

 ۶ گام کلیدی برای خلق ایده های 
نو در برندسازی

اس��تراتژی پیام برند به برندهای بی شماری کمک 
کرده اس��ت که ب��ا موفقیت جایگاه س��ازی کنند. با 
انتخاب پیام برند مناسب شما در ذهن مخاطبان، با 
آن پیام ش��ناخته می شوید و به این صورت در ذهن 

مصرف کنندگان جایگاه خود را می سازد. 
وقت��ی پیام برند خود را مش��خص کنی��د )چه به 
عن��وان ت��ازه وارد یا میراث دار یک صنع��ت در بازار 
ه��دف( صاحب یک ایده مرتب��ط در ذهن مخاطبان 
هدفی خواهید شد که قصد دارید به آنها دست یابید 
و این ای��ده تضمین می کند که این مصرف کنندگان 
می دانند با توجه به پیام برند شما چه انتظاراتی باید 

از آن داشته باشند. 
آیا برند ش��ما می تواند صاحب یک ایده باشد؟ بله. 
حتی اگ��ر در بخش بندی ذهن مش��تریان در طبقه 
خوبی ق��رار نداری��د، می تواند خودت��ان را از طریق 
شناس��ایی ش��کاف موج��ود در چش��م انداز رقابتی 
و ت��الش برای ایج��اد ارتباطات برای پ��ر کردن آن، 
منحصر به فرد کنید و خبر خوب آن اس��ت که این 

فرآیند لزوما طوالنی و زمان بر نیست. 
در ادامه ش��ش گام کلیدی برای خلق ایده های نو 
در برندسازی برای تبدیل ش��دن به آنچه می توانید 
ی��ا آنچه باید در بخش��ی از بازار ک��ه در آن فعالیت 

می کنید، باشید، آورده شده است. 
۱- تحلیل پیام برند رقبا

رقب��ای خ��ود را در صنعت��ی که در آن مش��غول 
هستید، بشناس��ید. پیام برند آنها را مطالعه کنید و 
ببینید چ��ه جنبه ای از نیازه��ای موجود در صنعت 
شما را پوشش داده اند. ببینید پیام رقبا بر چه چیزی 
تأکی��د دارد و آیا آنچه بر آن تأکی��د دارند جذابیت 
الزم را دارد ی��ا خیر. همچنین بفهمید هدف رقبا از 
پیام برندش��ان چیست. در واقع باید بفهمید آنها چه 
منظوری را می خواهند برس��انند و تمرکزش��ان را بر 

چه چیزهایی قرار داده اند. 
۲- نگاشت پیام برند

وقتی یک تحلیل پیام ساده بر هر یک از رقبا انجام 
دادید، س��پس آنها را در شبکه  هایی بر اساس صفات 
غالب در بازار و بخش  بندی ها آن، تقسیم بندی کنید. 
حتی می توان��د آنها را فقط در یک طیف خطی قرار 
دهید یا اگر رقبای متعددی دارید از طرح پراکندگی 
کامل )full – out scatter(  اس��تفاده کنید. اگر 
می خواهید خیلی کامل عمل کرده باشید می توانید 
ب��رای هر یک از رقبا از نقطه ه��ای بزرگ و کوچکی 
استفاده کنید که نش��ان دهنده  سهم بازار کلی آنها 

از دید شما باشد. 
۳- بازرسی پنهان

به دنبال جاهایی باش��ید که رقبای تان شکس��ت 
خورده ان��د، آن��گاه می توانی��د تعیی��ن کنید فرصت 
منحصر به فرد برای س��اخت پیام برن��د کجا نهفته 
است. در واقع در این گام شما با بررسی نقاط ضعف 
و قوت رقبا می توانید فرصت  هایی را شناسایی کنید 
ک��ه رقبا به آن پاس��خ نداده  اند یا به درس��تی به آن 
پاس��خ نداده اند در نتیجه می توانید تمرکز خود را بر 

آن موقعیت  ها بگذارید. 
۴- تراز )تنظیم( ارزش های برند 

س��عی کنید ارزش ه��ای برند بیش��تری را تحت 
پوش��ش قرار دهید. البته این بدان معنا نیس��ت که 
ب��اری به هرجهت عمل کنید و از هر دری س��خنی 
بگویید، چرا که در این صورت کنترل و پاس��خگویی 
به تمام آنها دش��وار خواهد بود، اما هدف خود را به 
طرق مختلف پوشش دهید، تا فضای خدمت دهی را 
برای رقبا س��خت تر کنید. در واقع باید س��عی کنید 
تم��ام حداقل های موجود در صنعت خود را پاس��خ 

دهید تا در مقایسه با رقبا کامل به نظر بیایید. 
۵- ساختن ماهیت برند

حاال حوزه  خود را مح��دود کرده ایم. هنوز یک 
بیانی��ه موقعیت، ش��عار، ویژگی برند، ش��خصیت 
برند، یک راهنمای س��بک و دیگر عناصر ضروری 
پیام را در اختیار نداریم، اما نقطه ش��روع را پیدا 
کرده  ایم. با توجه ب��ه مراحل قبلی حاال می دانیم 
پیام برند ما باید ش��امل چه چیزهایی باش��د، اما 
هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد 
و باید تمام المان های یاد شده را متناسب با پیام 

برند بسازیم. 
۶- آزمون ارتباط پیام برند

حاال که اس��تراتژی پیام برند خود را دارید، ممکن 
اس��ت مایل باش��ید به وس��یله  آزمون ارتب��اط پیام 
برند، از اینکه پیام ش��ما به اندازه کافی مرتبط است 
اطمینان کسب کنید. هر پیامی که انتخاب می کنید 
بای��د مرتبط ترین پیام با مخاطبانی باش��د که ش��ما 
س��عی دارید به آنها دس��ت یابید. اگر ش��ما صاحب 
ایده  ای باش��ید که برای هیچکس جذابیتی به همراه 
ن��دارد، در نتیجه وقتی به دنبال محصول می آیند به 
گفته  های ش��ما توجه نخواهند کرد. در نتیجه برای 
حص��ول اطمینان از اینکه پی��ام انتخابی تأثیر مورد 
نظر را خواهد داشت انجام این گام از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
انج��ام این مراحل می تواند مس��یری آس��ان برای 
انتخاب بهترین استراتژی پیام برند باشد، مشروط به 
آنکه با دقت و با اس��تفاده از اطالعات درست صورت 

گیرد. 
belovedmarketing :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

روش های کاهش هزینه تبلیغات
اج��رای ی��ک برنام��ه تبلیغات��ی، مس��تلزم صرف 
هزینه اس��ت، از ای��ن رو تبلیغات به عن��وان یکی از 
س��رفصل های مالی س��ازمان ها و شرکت ها محسوب 
می ش��ود. هزینه های تبلیغاتی مشکلی است که تمام 
ش��رکت ها خصوصا شرکت های تجاری کوچک با آن 
مواجهن��د. بس��یاری از این ش��رکت ها برای جذب و 
حفظ مش��تریان خود به تبلیغات وابسته اند. با وجود 
ای��ن، هزینه انجام تبلیغات مؤثر و مس��تمر خصوصا 
در ش��رایط کنونی ب��ازار و اقتصاد برای بس��یاری از 
این ش��رکت ها طاقت  فرس��ا و کمرش��کن اس��ت. به 
همین دلیل ش��رکت های تجاری هم��واره به دنبال 
راهکارهایی هس��تند که ضم��ن معرفی خود و تحت 
تأثیر قرار دادن مشتریان بتوانند هزینه های تبلیغاتی 
خود را نی��ز تا حد معقولی کاهش دهند. پیدا کردن 
یک ش��ریک تبلیغاتی مناسب، کاهش تعداد دفعات 
پخ��ش تبلیغ��ات و رواب��ط عموم��ی، از جمل��ه این 
راهکارهاس��ت و به ش��ما به عنوان مدیر یک شرکت 
تج��اری یا سرپرس��ت بخ��ش تبلیغ��ات و بازاریابی 
می تواند در کاهش هزینه های تبلیغاتی بسیار کمک 

کند که در ادامه به اختصار به آنها می پردازیم: 

- شریك تبلیغاتی
س��عی کنی��د تبلیغات ت��ان را با تبلیغات ش��رکت 
دیگ��ری همراه کنی��د. به طور مثال به ج��ای اینکه 
ش��رکت ش��ما برای مدت زمان معین��ی صفحه آخر 
هفته نام��ه ای را برای تبلیغات خ��ود خریداری کند، 
بهتر اس��ت با دادن یک آگهی نص��ف صفحه، آن را 
با یک ش��رکت تجاری دیگر شریک ش��وید یا اینکه 
اجازه دهید آنها با ش��ما ش��ریک ش��وند. به عبارت 
دیگر، تبلیغات خود را ب��ا تبلیغات آنها همراه کنید. 
به این ترتیب هزینه تبلیغات ش��ما نصف می شود. با 
اینکه ممکن اس��ت به این ترتیب تا حدودی تأثیر و 
پاس��خ مورد انتظار از تبلیغات ت��ان کاهش یابد، ولی 
این بهترین روش برای تداوم تبلیغات در بازه زمانی 
طوالنی تر و صرفه جویی  در هزینه اس��ت. باید توجه 
داش��ت که ش��ریک و همراه تبلیغاتی شما از رقبا یا 
ش��رکت هایی نباش��د که بنا به دالیلی تمایل ندارید 
ب��ا آنها مرتبط ش��وید و در این ارتب��اط نظارت های 

ضروری را اعمال کنید. 

-کاهش تعداد دفعات پخش آگهی تبلیغاتی
اثربخش��ی تبلیغات معموال براساس دو معیار مورد 
  )Reach( س��نجش قرار می گیرد: می��زان فراگیری

. )Frequency( فراوانی تکرار
میزان فراگیری به معنای تعداد افرادی اس��ت که 
تبلیغ ش��ما را می بینند، بنابرای��ن تبلیغی که میزان 
فراگیری آن کم و دفعات تکرار آن بیشتر است منجر 
به آن می ش��ود که تبلیغ ش��ما را یک گروه نس��بتا 
کوچکی از مشتریان بالقوه به تعداد دفعات بیشتری 
مش��اهده کنند. میزان فراگیری باید دس��ت نخورده 
بماند، چراکه شما یک گروه خاص از مشتریان بالقوه 
را انتخ��اب می کنی��د. تنه��ا به این دلی��ل که گمان 
می کنید احتمال دارد آنها محصول یا خدمت ش��ما 
را خری��داری کنن��د، در حالی که ممکن اس��ت آنها 
در نهایت از ش��ما خرید نکنن��د، بنابراین نباید حق 
مس��اوی را از تمامی مش��تریان بالقوه، سلب و تنها 
تبلیغ��ات خ��ود را برای عده ای خ��اص پخش کنید. 
بنابراین اگر ش��ما ناگزیر به قربانی کردن یکی از این 
دو معیار باش��ید بهتر اس��ت فراوانی تکرار را انتخاب 
کنی��د. به طور مث��ال برنامه تبلیغاتی ش��ما در رادیو 
می توان��د از ۱۲ هفته به ۱۰ هفته کاهش یابد، یا به 
جای ش��ش بار در روز می تواند دفعات پخش آگهی 
ش��ما به پنج بار در روز کاهش یابد، اما اس��تفاده از 
رادیو برای پخش تبلیغات به دلیل وس��عت فراگیری 

این رسانه نباید تغییر کند. 

- توجه به روابط عمومی
تبلیغات گران اس��ت، اما رواب��ط عمومی هزینه ای 
ندارد و رایگان تمام می ش��ود. با این وجود اسپانس��ر 
ش��دن یا پخش اخبار در مورد شرکت، محصوالت یا 
خدمات آن از طریق رسانه های عمومی بسیار بیشتر 
از انجام تبلیغات مستقیم تأثیرگذار است. چاپ یک 
مقال��ه در ارتباط با کس��ب وکار ش��ما در روزنامه، یا 
پخش یک برنامه تلویزیونی در این زمینه بسیار بهتر 
از تبلیغات مستقیم است، چراکه اعتبار بیشتری نزد 
مخاطبان و مشتریان بالقوه دارد. در صورتی که امکان 
انجام چنی��ن فعالیت هایی را در قالب روابط عمومی 
داشته باشید، به راحتی می توانید بخشی از برنامه ها و 
فعالیت های تبلیغاتی خود را کاهش دهید و در عین 
ح��ال تأثیر مثبت بیش��تری در ذهن مخاطبان خود 
بگذارید، بنابراین برقراری تماس مس��تمر با رسانه ها 
و خبرگزاری ه��ای محلی و ارائ��ه اطالعاتی در مورد 
فعالیت های تجاری شرکت تان نظیر اعالم میزان کل 
فروش و سود شرکت در بازه زمانی معین، برنامه های 
توس��عه محصول یا بازار یا سایر جریاناتی که مربوط 
به کس��ب وکارتان است و برای مشتریان و مخاطبان 
مورد نظر ش��ما نیز جالب توجه است، به شما کمک 
می کند تا با توس��عه فعالیت های تان در حوزه روابط 
عموم��ی، نیاز کمتری ب��ه انجام تبلیغات مس��تقیم 
داش��ته باش��ید و به این ترتیب ضم��ن اینکه به طور 
غیرمس��تقیم و مؤثرتر خود را به مش��تریان معرفی 
می کنید، به میزان قاب��ل مالحظه ای در هزینه هایی 
ک��ه باید صرف انجام تبلیغات ش��ود نیز صرفه جویی 

می کنید. 

BRANDکارگاه برندینگ
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ب��ه  پای��دار  و  موفقیت آمی��ز  ف��روش 
مشتریان ثابت و وفادار از ایده آل های هر 

شرکت و فروشنده ای است. 
بیایی��د ب��ا حقیق��ت روب��ه رو ش��ویم. 
فروش��ندگان عاش��ق ق��رارداد بس��تن و 
معامله ب��رای ف��روش هس��تند، چراکه 
این گون��ه انگیزه می گیرند و کمیس��یون 
ف��روش دریافت می کنن��د. همه هیجان 
ف��روش به همین قرارداد بس��تن اس��ت. 
از تیم ه��ای ف��روش، مدیران  بس��یاری 
ف��روش و گزارش های فروش حول محور 
قرارداد بس��تن در فروش می چرخند، اما 
حقیقت غم انگیز این اس��ت ک��ه قرارداد 
بس��تن تنه��ا اولین گام به س��وی حفظ 
امیدواران��ه رواب��ط طوالنی م��دت با آن 
مشتری است و این قرارداد باید هر دفعه 
در طول رابطه بر آنها تأثیر بگذارد و آنها 
را متقاعد کند. همه اینها بدین معنا است 
که ش��ما در واقع هرگز فرآیند فروش را 
خاتمه نمی دهید. در ادامه بیشتر توضیح 

می دهیم. 
اکث��ر قراردادهای با مقیاس س��ازمانی 
هرگز کار خود را با یک سطح کامل آغاز 
نمی کنند. مشتری ها معموال عالقه دارند 
قب��ل از خرید یک محصول یا س��رویس 
آن را امتح��ان کنن��د. به عن��وان مث��ال، 
آنه��ا ممکن اس��ت قبل از اینک��ه هزینه 
۵۰۰ه��زار دالری و کام��ل ی��ک مجوز 
ساالنه را به شما بدهند، با شما قراردادی 
س��اده و آزمایش��ی با مبلغ ۵۰ هزار دالر 
ببندند. این عمل آنها به چه معناس��ت؟ 
فروشنده ش��ما به احتمال زیاد با بستن 
قرارداد آزمایش��ی هیجان زده می شود و 
قص��د دارد قرارداد بزرگ بعدی را منعقد 

کند. 
اما این کار یک اش��تباه بس��یار بزرگ 
است. این مش��تری موقع بستن قرارداد 
آزمایش��ی بی��ش از ه��ر موقع��ی نیاز به 
پشتیبانی دارد. این نکته بسیار مهم است 
که تست او به خوبی پیش رود. مشتری ها 
دوس��ت ندارن��د ک��ه احس��اس کنن��د 
فروشنده های ابتدایی آنها ناپدید شده اند. 
این فروشنده ها باید در همه جای قرارداد 
حضور داشته باشند و به مشتری تضمین 

دهند که همه چی��ز طبق روال تبلیغات 
و ب��ه بهترین نحو پیش م��ی رود، چراکه 
اگ��ر آنها ای��ن کار را نکنند، این حس بد 
به مشتری ها منتقل می شود که در خطر 
هس��تند و باعث می ش��ود آنها به سوی 
قراردادهای چندساله کشیده نشوند و به 
خاطر نارضایتی از این قرارداد آزمایش��ی 
تجربه خوبی نسبت به شرکت شما کسب 
نکنن��د، بنابراین قرارداد آزمایش��ی خط 
پایانی برای اولین فروش نیست، بلکه این 
قرارداد طوالنی مدت است که نقش خط 
پای��ان را ایفا می کن��د، مخصوصا به این 
دلی��ل که اکثر نایب رئیس��ان تا زمانی که 
مش��تریان از مرحل��ه تس��ت وارد روابط 
طوالنی مدت نش��وند، به ش��ما اعتباری 

به خاطر مشتری ها نمی دهند. 
مقابله با رقبای گرسنه

ق��رارداد  مش��تری  ی��ک  ب��ا  اینک��ه 
طوالنی م��دت ببندید بدین معنا نیس��ت 
ک��ه این رابطه تا ابد باق��ی بماند. رقیبان 
همیش��ه برای شما مشکل ایجاد خواهند 
ک��رد و درص��دد ای��ن خواهند ب��ود که 
مشتری ها را به سمت خودشان بکشند و 
بارها و بارها این کار را انجام خواهند داد 
تا اینکه در این رقابت پیروز ش��وند. باید 
تمام تالش خود را به کار گیرید تا از این 

حادثه جلوگیری کنید. 
تیم ف��روش باید همیش��ه و همه جا و 
همه ج��وره از آرمان های ش��ما محافظت 
کند. س��عی کنید پی ببرید که کدام یک 
از رقیبان س��عی در تخری��ب کردن کار 
شما و دزدیدن مش��تریان دارند. دریابید 
که رقیبان ب��ا چه روش هایی می خواهند 
مش��تری ها را به س��وی خودشان جذب 
کنن��د و از همین روش ها ب��رای قرارداد 
بس��تن و جذب مشتری اس��تفاده کنید 
و  نتوانس��تید چنی��ن روش ه��ا  اگ��ر  و 
راه حل هایی را به کار گیرید، این موضوع 
را به تیم محصول اطالع دهید تا آنها این 
درخواست را به نقشه راه محصول آینده 
خود اضافه کنند. روابط ش��خصی عمیق 
خ��ود را با مش��تری های تان حفظ کنید، 
چراکه در نهایت ش��ما ب��ا آنها کار دارید 
و هرچ��ه افراد را خوش��حال تر نگه دارید 

)مخصوصا در سطح شخصی( آنها بیشتر 
خواس��تار کار کردن و حفظ روابط کاری 

با شما خواهند بود. 
زمانبندی برای مقابله مورد نیاز در 

طول سال
در زمان فروش باید طرح حمله ساالنه 
خ��ود را به ترتیبی ق��رار دهید که کامال 
بدانید در طول س��ال با این مش��تری ها 
چه مراوداتی خواهید داشت. سعی کنید 
هر فصل )س��ه ماه( برای کسب وکار خود 
با مش��تریان به بی��ان دیدگاه ها بپردازید 
و به یاد داش��ته باش��ید که نباید در این 
بره��ه به آنه��ا محصولی بفروش��ید و در 
عوض بای��د آنها را از گرایش های کلیدی 
در صنع��ت آگاه کنی��د و آنها را در مورد 
چگونگی پیش��رفت روابط ب��ه روز کنید. 
ب��رای زمینه هایی ک��ه می توانید در آنها 
رون��د بهب��ودی پیدا کنید پیش��نهاداتی 
مط��رح کنید و ب��ا مش��تری ها در مورد 
اینکه کاره��ا چگونه در حال پیش��رفت 
هس��تند روراس��ت باش��ید. به آنها نشان 
دهی��د ک��ه حواس تان به کارها اس��ت و 
مراقب هس��تید. نش��ان دهید که عالقه 
داری��د موفقی��ت و خش��نودی آنه��ا از 
محصوالت  را ببینید. س��عی نکنید که به 
آنها محصولی بفروش��ید. البته مشتاقانه 
به دنبال فرصت هایی برای متقاعد کردن 
آنها خواهید گش��ت، ول��ی نباید در این 

مالقات ها به آنها محصولی بفروشید. 
م��ن ]نویس��نده مت��ن اصل��ی[ برای 
دیدگاه های تج��اری س��ه ماهه، با توجه 
ب��ه اهمی��ت این ارتب��اط با کس��ب وکار 
فرد، ان��دازه و مقیاس ای��ن مالقات ها را 
تغیی��ر خواهم داد. بنابراین حس��اب های 
۱۰۰ هزار دالری هر س��ه م��اه از طریق 
مدیراجرایی فروش به روزرس��انی خواهد 
ش��د. حس��اب های ۵۰۰ هزار دالری به 
مدیران اجرایی کلیدی ش��رکت به حالت 
چرخش��ی به این مالقات ها اضافه خواهد 
ش��د )برای نش��ان دادن اینکه شرکت به 
اندازه کافی برای ارسال آنها اهمیت قائل 
است( و حس��اب های یک میلیون دالری 
از طرف مدیرعامل و آن هم حداقل سالی 

یک بار بازدید خواهند شد. 

جذب مشتری ها به سمت محصوالت 
جدید

ق��رارداد بس��تن ب��رای اولی��ن فروش 
از اهمی��ت کمتری نس��بت به ق��رارداد 
برای فروش متع��دد و تکراری برخوردار 
اس��ت. این نوع قرارداد، خریدی از طرف 
مشتری اس��ت که جایگزین خرید قبلی 
او می ش��ود. این نوع خری��د در وفاداری 
ب��ه یک برند خ��اص نقش بس��زایی ایفا 
می کند. فروش تکراری نشان می دهد که 
مشتری از محصول شما راضی و از تجربه 
همکاری با ش��رکت شما خوشحال است. 
همچنین اگر رش��د درآمد م��ا از طریق 
حفظ مش��تری ها به دس��ت بیاید بیشتر 
از نظ��ر اقتصادی به صرفه اس��ت تا اینکه 
مش��تری های جدیدی را دوباره از مرحله 

اول وارد کار کنیم. 
تصور کنید ش��ما دارای یک کسب وکار 
ب��ا ۵ میلی��ون دالر درآمد هس��تید و هر 
س��ال نصف مش��تری های خود را از دست 
می دهید. تیم فروش ش��ما به جای اینکه 
۲.۵ میلی��ون دالر ب��رای ف��روش ب��رای 
۵۰درصد رش��د در س��ال دوم اضافه کند، 
وقتش را تنها برای درآمد بدون تغییر هدر 
می دهد، بنابراین حواس تان به اصطکاک و 
کاهش مش��تری های تان باش��د و آن را در 

پایین ترین حد ممکن نگه دارید. 
پیام کلیدی این اس��ت: هرگز به فروش 
لحظ��ه ای خ��ود نبالید. ف��روش یک روند 
بی انتها اس��ت و باید وارد DNA شرکت 
شما ش��ود؛ به گونه ای جزئی جدایی ناپذیر 
از چرخه زندگی مش��تری شما باشد و این 
روند بارها و بارها ادامه پیدا کند، ولی باید 
به گونه ای پیش رود که مش��تری احساس 
نکند محصوالت به آنها فروخته شده است. 
پ��س باید خیلی محتاطان��ه  رفتار کنید و 
فرام��وش نکنید که مس��ئولیت فروش در 
ش��روع شدن و متوقف شدن تنها بر دوش 
تیم فروش نیس��ت. اطمینان حاصل کنید 
که فرهنگ��ی را در تمام��ی کارکنان خود 
به وج��ود آورده اید که هم��ه در آن نقش 
فروشنده را بر عهده دارند و برای بیشترین 

میزان موفقیت تالش می کنند. 
FORBES/zoomit :منبع

 از روش  های سنتی بازاریابیکلید فروش  موفقیت آمیز در خود فرآیند فروش نهفته است
غافل نشوید! 

بازاریابی کار بس��یار دش��وار و پیچید ه ای اس��ت. 
بس��یاری از اف��راد همیش��ه ب��ه دنبال پی��دا کردن  

راه حل  های تازه و جدید برای بازاریابی هستند. 
ب��ا اینکه ایده  ها و راه حل  های جدید همیش��ه باید 
وجود داش��ته باش��د و پا به پای تغییرات و تحوالت 
پیش برود، ولی همچنان می توان از روش  های سنتی 
بازاریابی که امروزه نیز مفید هستند استفاده کرد. به 
همین دلیل هیچگاه نباید از روش  های سنتی به طور 
کامل غافل باش��ید. این روش  ها گاهی ممکن است 
در ش��رایط خاصی بسیار مفیدتر از روش  های جدید 
باش��ند. امروزه، اس��تفاده از فناوری به ویژه اینترنت 

بسیار همه گیر شده است. 
همین باعث ش��ده ک��ه از نظر مش��اوره بازاریابی 
روش  های بازاریابی با س��رعت بسیار زیادی در حال 
تغییر باشند و استفاده از اینترنت و فن آوری ها نقش 
بس��یار مهمی در این تغییر و تحول دارند. در تمامی 
شرایط ش��ما نمی توانید از اینترنت و تکنولوژی های 
جدید اس��تفاده کنید. به عنوان مث��ال، یکی از این 
راه ها اس��تفاده از ایمیل های تبلیغاتی است که برای 
مش��تریان یا مخاطبان ارسال می کنید. به نظر شما 
این ایمیل ها تا چه حد توسط مخاطبان شما و برای 
افرادی که ارسال می کنید مورد توجه قرار می گیرد؟ 
احتم��اال بس��یاری از افراد از اینکه ه��ر روز تعداد 
زی��ادی ایمی��ل تبلیغات��ی دریافت کنند احس��اس 
خوش��ایندی نخواهند داشت. همچنین ممکن است 
بس��یاری از افراد این ایمیل ه��ا را غیر فعال کنند و 
تمایلی به دریافت آنها نداش��ته باشند. پس همیشه 
ه��م نمی ت��وان از روش  های جدید اس��تفاده کرد و 
نتیج��ه مطلوب گرفت. به همین دلیل، در این مقاله 
به راه های سنتی بازاریابی که هنوز هم مفید هستند 

و می توان از آنها استفاده کرد می پردازیم. 
بنر های تبلیغی

این روش از جمله روش  های بس��یار قدیمی است، 
ولی می توان امروزه هم از آن استفاده کرد و به نتایج 
خوبی رسید. سال هاست که این روش مورد استفاده 
ق��رار می گیرد، ولی هنوز ه��م این تابلو ها و بنر ها به 
خوب��ی می توانن��د توجه مش��تریان را جلب کنند و 

آن ها را به سمت فروشگاه شما بکشانند. 
افرادی که لباس های مبدل به تن می کنند

حتم��ا در کن��ار در ورودی فروش��گاه  ها و مراک��ز 
خرید، عروس��ک های بزرگی را ک��ه در حال دعوت 
دیگران به داخل فروش��گاه هستند دیده اید. این ها 
افرادی هس��تند که در لباس مبدل، کار تبلیغاتی و 
جل��ب توجه عابران را انج��ام می دهند. این روش از 
جمله روش  های س��نتی ولی کارآمد اس��ت، چرا که 
کمتر افرادی هس��تند که می توانند حضور این افراد 
مبدل  پ��وش را نادی��ده بگیرند و توجه ش��ان جلب 
نشود، به ویژه برای مراکز و مکان هایی که مخاطبان 
ش��ما می توانند کودکان باش��ند این روش بازاریابی 

بسیار می تواند نتیجه بخش باشد. 
کیسه  های ویژه فروشگاه

طراحی کیسه  هایی که نام برند و آدرس فروشگاه 
ش��ما در آن است، زمانی که کاال را داخل کیسه  های 
ویژه فروشگاه خود قرار می دهید، مشتریان با کیسه 
ش��ما از فروش��گاه خارج می ش��وند و به نوعی یک 
تابلوی تبلیغاتی از فروش��گاه ش��ما را به همراه خود 
می برند. این باعث می ش��ود دیگ��ران نیز در معرض 

تبلیغ شما قرار بگیرند. 
بروشور تبلیغی

بروشور هایی که کاال ها و خدمات شما در آن درج 
ش��ده است هنوز هم یک روش مناسب برای معرفی 

شرکت و کاال های شماست. 
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۷ کاری که بازاریابان محتوایی موفق 
به طرزی متفاوت انجام می دهند

براس��اس آمار، حدود ۲۸درص��د از کل بودجه بازاریابی 
سازمان ها روی بازاریابی محتوایی هزینه می شود، بنابراین 
می توان این طور نتیجه گیری کرد که بازاریابی محتوایی به 
یکی از مهم ترین استراتژی های مورد نیاز شرکت ها تبدیل 
شده اس��ت.  البته این را نیز باید مدنظر داشت که تمامی 
بازاریابان محتوا به یک اندازه موفق نیس��تند. ش��ما ممکن 
است ۲۸درصد از بودجه بازاریابی شرکت را دریافت کنید، 

اما شما در استفاده از این بودجه چقدر مؤثر هستید؟ 
تحقیق از مخاطبان

همه چی��ز با درک مخاطبان و مش��تریان آغاز می ش��ود و 
موفق ترین بازاریابان محتوا دقیقا همان کس��انی هستند که 
ای��ن مرحله را جدی می گیرند. بیش��ترین بازاریابان محتوا با 
یک پرسنا مشتری کار را آغاز می کنند یا تحقیقاتی را انجام 
می دهند تا ببینند که چه کسانی احتماال از سایت آنها بازدید 
خواهند کرد. ام��ا موفق ترین بازاریابان محتوا می خواهند که 
همه چی��ز را در مورد مش��تریان خود بدانن��د.  این بازاریابان 
می خواهند که نیازها، خواسته ها، نحوه گذراندن زمان و موارد 
موردنیاز مشتریان در محتوا را بدانند، اما نکته مهمی که باید 
بدانید این است که بازاریابان محتوای موفق، تحقیق خود را بر 
پایه حدس ها و گمان ها استوار نمی کنند، بلکه آنها حدسیات 
خود را به چالش می کشند تا بتواند به حقیقت نزدیک تر شوند. 

سرمایه گذاری
آیا آن ۲۸درصدی که در بخش فوق به آن اشاره کردیم را 
به یاد دارید؟ بازاریابان محتوای موفق این مقدار از سرمایه را 
به طوری متفاوت هزینه می کنند. آنها در مقایسه با همتایان 
متوس��ط خود، روی مقادیر کمتری از محتوای باکیفیت باال 
س��رمایه گذاری می کنند.  سرمایه گذاری روی محتواهای کم 
حجم نمی تواند مزایای زیادی برای یک کس��ب وکار داش��ته 
باش��د، زیرا همانط��ور که پیش تر هم گفته ای��م، مقاالتی که 
بتوانند تمامی زوایای یک مش��کل را به صورت کامل پوشش 

دهند، معموال رتبه و بازدید بیشتری را کسب می کنند. 
شبکه سازی

برخ��ی از بازاریابان محتوا ترجیح می دهند تا تمام زمان 
خ��ود را به تولی��د محتوا و انجام کاره��ای مرتبط با تولید 
محت��وا صرف کنند. هرچند ممکن اس��ت فک��ر کنید این 
س��بک از گذراندن زمان بیش��ترین به��ره وری را دارد. اما 
موفق تری��ن بازاریابان محتوا بخش��ی از زمان خود را روی 
شبکه س��ازی حرفه ای نی��ز صرف می کنن��د.  رویکردهای 
محتم��ل زیادی ب��رای بازاریاب��ی محتوایی وج��ود دارد و 
هیچ ک��دام از آنها را نمی ت��وان مطلقا غلط یا مطلقا صحیح 
و بدون نقص دانس��ت. یادگیری از دیگ��ران، کار کردن با 
وبالگ نویس��ان مهمان، افزایش ش��بکه انتش��ار محتوا و 
دریاف��ت بازخورد در م��ورد صنایع مش��ابه تماما مواردی 

ضروری برای شما هستند. 
به حداکثر رساندن ارزش

شما ترجیح می دهید که ۱۰۰هزار تومان برای یک وعده 
غذایی هزینه کنید یا ترجیح ش��ما بر این است که همین 
مبلغ را برای سرویسی بپردازید که سه وعده غذایی روزانه 
را در جلوی منزل به ش��ما تحویل می دهد؟ پاس��خ ش��ما 
قابل پیش بینی و واضح اس��ت، زیرا تفاوت هزینه ها بسیار 
باالست، اما نکته این است که بازاریابان موفق می دانند که 
چگونه از منابع مالی خود حداکثر بهره را ببرند و برای هر 
قطع��ه محتوای تولیدی، چگونه بیش��ترین ارزش را تولید 
کنند. آنها تولید محتواهای همیش��ه  سبز را اولویت بندی و 
این محتواها را دائما تبدیل و بازبینی می کنند تا بیشترین 

برگشت سرمایه را از آن کسب کنند. 
تنوع

بازاریاب��ان محتوای موفق فقط ب��ه یک نقطه از تجربه و 
تخصص بس��نده نمی کنند، حتی اگر در آن بهترین باشند. 
آنها س��عی می کنن��د که در نوع محتواه��ای تولیدی خود 
تنوع داش��ته باش��ند و فرمت ه��ای بصری مانن��د تصاویر 
و ویدئوه��ا را نی��ز در محتواه��ای خود ب��ه کار گیرند. این 
بازاریابان محتوا همچنین از اهمیت پست های میهمان نیز 
غافل نمی شوند و روی آن سرمایه گذاری ویژه ای می کنند.  
اس��تفاده از رویکرد تنوع در محت��وا می تواند موجب حفظ 
عالقه کاربران و البته حفاظت از بازاریابان در برابر تغییرات 

ناگهانی در عالقه خوانندگان شود. 
آزمایش

وقتی بیشتر بازاریابان به یک الگوی کارساز می رسند، 
آنه��ا به همین الگو وفادار و پایبن��د باقی می مانند. برای 
مثال، اگ��ر آنها در طول هفته تعداد مش��خصی پس��ت 
تولید کنند، در یک اس��تایل و با یک موضوع مش��خص، 
آنه��ا تمایل ب��ه تکرار این رویکر پی��دا می کنند تا از این 
طریق بتوانند از بازگش��ت س��رمایه مطمئن باشند.  اما 
برای بازاریابان محتوای موفق، این حفظ مثبت بازگشت 
سرمایه کافی نیس��ت و آنها می خواهند که این بازگشت 
سرمایه را بهبود دهند. به خاطر همین است که بازاریابان 
محت��وای موفق همیش��ه در حال آزمای��ش رویکردهای 
متفاوت هستند. این کار البته یک ریسک است و همیشه 
ممکن اس��ت با موفقیت همراه نباشد، اما باعث ممانعت 
از ب��ه دام افتادن بازاریابان در یک روتین خس��ته کننده 

می شود. 
آنالیز

نکت��ه پایانی ک��ه باید بدانید این اس��ت ک��ه بازاریابان 
محت��وای موفق، موفقیت خ��ود را بر اس��اس فاکتورهای 
ذهنی م��ورد ارزیابی قرار نمی دهند. آنه��ا به اعداد متکی 
هس��تند. آنها برای حصول اطمینان از موفقیت استراتژی 
خود همواره به آنالیز و بررس��ی های دقیق تکیه می کنند. 
آنها همواره بر این عقیده نیستند که مخاطبانشان از محتوا 
لذت می برند، بلکه مس��تقیا این موض��وع را از خوانندگان 
جویا می شوند. آنها قبل از انجام هرگونه تغییر، بررسی های 

دقیقی را از شرایط موجود انجام می دهند. 

بازاریابی خالق

ایستگاه بازاریابی بازاریابی نوین



کسب وکارهای تک نفره ای که 
می توانید با هزینه کم راه اندازی کنید

همیش��ه الزم نیس��ت برای راه اندازی کسب وکار خود 
به دنبال س��رمایه گذار باش��ید، اگر نگاهی به اطراف خود 
بیندازید کس��ب وکارهای ارزان هم برای راه اندازی وجود 

دارند. 
۱- سازمان دهی حرفه ای

با کمک ش��بکه های اجتماعی می توانید تبدیل به یک 
سازمانده حرفه ای ش��وید و به کسب وکارهای نوپا کمک 
کنید. حتما این کار درآمد خوبی برای شما خواهد داشت. 

۲- نگهداری از خانه
اکث��ر مردم به ی��ک فرد قابل اعتماد ب��رای نگهداری از 
خانه و وس��ایل درون آن نیاز دارند. اگر تصمیم به چنین 
خدماتی دارید همین االن در خانه های اطراف خود شروع 
به تبلیغ کنید. چون همسایه آنها هستید آنها راحت تر به 

شما اعتماد می کنند. 
۳- نگهداری از کودکان

اگ��ر در مراقبت از کودکان سررش��ته ای دارید، این یک 
فرص��ت خوب خواهد ب��ود. این کار هزینه ای برای ش��ما 
نخواهد داش��ت و حتی می توانید با س��رمایه گذاری صفر 
ریال ب��ه درآمدزایی در این زمینه بپردازید. برای ش��روع 
می توانید از شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در این 

زمینه استفاده کنید. 
۴- وبالگ نویسی و تبلیغ آن

با استفاده از سرویس های رایگان بی شمار شروع به ایجاد 
یک وبالگ کنید تا در معرض دید دیگران قرار بگیرید. با 
جذب کاربر به سایت خود می توانید از سایت های خدماتی 
در این زمینه ب��رای درآمدزایی اس��تفاده کنید. راه هایی 
مثل گرفتن رپورتاژ آگه��ی یا تبلیغات کلیکی می توانند 

گزینه های مناسبی برای درآمدزایی شما باشند. 
۵- بازاریابی

شما می توانید به عنوان بازاریاب برای برخی از سایت ها 
کارکنید. برخی کس��ب وکارها برای فروش بیشتر از افراد 
عادی به عنوان بازاریاب اس��تفاده می کنند. با این شرایط 

به راحتی می توانید به یک بازاریاب تبدیل شوید. 
۶- فروش کتاب های دست دوم

گاهی اوقات کتاب های استفاده ش��ده با توجه به قیمت 
پایین می توانند مشتری بیشتری نسبت به کتاب های نو 
داشته باش��ند. اگر در قفسه کتاب خانه شما کتاب دست 
دومی وجود دارد که تمایلی به خواندن دوباره آن ندارید، 
ب��رای فروخت��ن آن می توانید از ش��بکه های اجتماعی یا 

سایت های فعال در این زمینه استفاده کنید. 
۷- تمیز کردن خانه

می توانید با کمتر از 100 هزار تومان وسایل اولیه برای 
تمیز کردن قسمت های مختلف یک خانه را خریداری کنید 
و به شروع کس��ب وکار خود در این زمینه بپردازید. برای 

شروع به تبلیغ در شبکه های اجتماعی نیاز دارید. 
۸- رانندگی برای سرویس های تاکسی  آنالین

می توانید به راحتی و ارائه چند مدرک س��اده تبدیل به 
یک راننده سرویس های تاکسی آنالین شوید. اگر اتومبیل 
ش��ما حداقل ویژگی ها برای واجد شرایط شدن را ندارد، 
س��عی کنید اتومبیل فرد دیگری را ب��رای این کار اجاره 

بگیرید. 
 ۹- مشاوره

اگر موردی وجود دارد که احس��اس می کنید در آن 
تخصصی دارید )طراحی سایت، خرید خانه، بدن سازی 
و. . .( می توانی��د تبدی��ل به یک مش��اور در این حوزه 
ش��وید. البته این کار ممکن اس��ت نی��از به چند مجوز 
داشته باش��د. پس از اخذ مجوزها سعی کنید مشتری 
ه��دف خود را پیداک��رده و با توجه به آن یک ش��بکه 
انسانی قوی را بسازید. برای شناساندن خود کافی است 
ی��ک کانال در تلگرام یا صفحه ای را در اینس��تاگرام در 
م��ورد معرفی خدمات خود بازکنی��د که هزینه آن هم 

صفر ریال خواهد بود. 
۱۰- آموزش

این بازار همیش��ه مش��تری خاص خود را دارد. اگر در 
زمینه ای مه��ارت دارید، می توانید گزین��ه تدریس را در 
نظر بگیرید. مهارت هایی مثل نواختن موسیقی یا تدریس 

کتاب های دبیرستان می توانند بسیار مفید باشند. 
۱۱- ترجمه

اگر سابقه ترجمه دارید، حتما می دانید که این بازار هم 
پتانسیل بسیار باالیی دارد. ترجمه مقاالت می تواند درآمد 
خوبی برای شما داشته باشد که از شبکه های اجتماعی یا 
سایت های فعال در این زمینه می توانند برای بازاریابی به 

شما کمک کنند. 
۱۲- نویسندگی

می توانید در اوقات فراغت خود کتاب بنویس��ید. اگر 
مهارتی در نویسندگی دارید، هر وقت خالی را به نوشتن 
یک کتاب اختصاص دهید. اگر می خواهید نویس��ندگی 
را در فضای مجازی انجام دهید، وب س��ایت های خبری 
یا موارد مش��ابه می توانن��د گزینه های مناس��بی برای 
ش��ما باش��ند تا در زمینه موردنظر خود به نویسندگی 

بپردازید. 
۱۳- راهنمایی توریست ها

شما می توانید برای توریست هایی که وارد محل زندگی 
ش��ما می شوند، راهنمای خوبی باش��ید، زیرا بیشتر با آن 
منطقه آش��نا هستید. این کار س��ود خوبی برای شما در 

پی خواهد داشت. 
۱۴- فروش محصوالت دست ساز

محصوالت دست ساز بسیار خاص هستند و اگر سلیقه 
خوبی داشته باشید، می توانید سود خوبی را در این زمینه 
به دست آورید. شما می توانید محصوالت دست ساز خود 
را در شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در این زمینه 

به فروش برسانید. 
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در شماره گذش��ته 9 راهکار 
ب��رای مدیریت زمان را برای تان 
آوردی��م.  در ادام��ه باقی موارد 
مورد را بررس��ی ق��رار خواهیم 

داد.  
۱۰- یادآور خود را ۱۵ دقیقه 

زودتر از انجام هرکاری 
تنظیم کنید

هم��واره نی��از دارید ت��ا برای 
انج��ام کاری جدی��د از مدت��ی 
قبل از زمان تعیین ش��ده برای 
آن آم��اده ش��وید.  ب��ه همی��ن 
تقویمی  توصیه می ش��ود  دلیل 
را روی تلف��ن همراه خود نصب 
کنید تا از این قابلیت برخوردار 
باش��د.  م��دت زمان اس��تاندارد 
ای��ن امر نی��ز 15 دقیقه قبل از 
زمان اصلی تعیین ش��ده است 
ک��ه امری کل��ی اس��ت و افراد 
می توانند با توجه به ش��رایط و 
توانایی های خود، تغییرات الزم 

را اعمال کنند.  
۱۱- تمرکز داشته باشید

نبود تمرکز عاملی اس��ت که 
باعث می ش��ود اف��راد زمانی به 
مراتب بیش��تر از ح��د نیاز را به 
کاری اختص��اص دهن��د.  بدون 
تردی��د ای��ن امر باع��ث خواهد 
ش��د تا افراد با معض��ل کمبود 
وق��ت مواج��ه ش��وند و نتوانند 
تاثیر الزم را در ش��رکت داشته 
باش��ند.  ای��ن ام��ر ب��ا توجه به 
اینکه هر ش��رکتی نیاز به رشد 
و ترق��ی دارد، ممکن اس��ت در 
نهایت منجر به از دس��ت رفتن 
موقعیت ش��غل فعلی شما شود. 
 با این ح��ال از اصول کارمندی 
این اس��ت که همواره نگاهی رو 
به جلو داش��ته باشید و خود را 
به موقعیت فعلی محدود ندانید. 
 در همین راستا توصیه می شود 
تمرین های الزم را در راس��تای 
افزایش میزان تمرکز خود انجام 
دهی��د و از عوام��ل برهم زننده 
آن دوری کنید.  همچنین انجام 
ن��دادن چندی��ن کار به صورت 
همزم��ان نیز می توان��د در این 

رابطه تاثیرگذار باشد.
۱۲- عوامل مزاحم را 

بشناسید
محیط��ی  ه��ر  در  هم��واره 
م��واردی را می ت��وان یافت که 
منج��ر به این می ش��وند تا فرد 
نتوان��د آن گونه ک��ه باید به کار 
خ��ود بپ��ردازد.  ای��ن موض��وع 
اگرچه در رابطه با افراد مختلف 
متفاوت ب��وده، با این حال الزم 
اس��ت که در راس��تای افزایش 
راندم��ان کاری نس��بت ب��ه آن 
فکری ش��ود.  اولی��ن توصیه در 
این رابطه این اس��ت که موارد 
کار  مح��ل  در  را  دهن��ده  آزار 
خود شناس��ایی کنید.  حال باید 

هری��ک را در طبقه بندی موارد 
قاب��ل ح��ذف و غیرقابل حذف 
قرار دهید.  تکلیف موارد اول که 
کامال مشخص است، با این حال 
در رابط��ه با م��وارد باقی مانده 
الزم اس��ت راهکاره��ای کاهش 
میزان آس��یب هر یک را به کار 
گیری��د.  در این رابطه اس��تفاده 
از تجربیات س��ایر همکاران نیز 
می تواند کمک شایانی محسوب 

شود.  
۱۳- کارهای مدنظر خود را 

هوشمندانه انتخاب کنید
بس��یاری از اف��راد در تالش 
ب��رای انج��ام کاره��ای بس��یار 
هس��تند.  با این حال این امر به 
دالیل مختل��ف قابل اجرا نبوده 
و همواره در حد یک خواس��ته 
خواهد ماند و با این حال ریشه 
بسیاری از انجام نشدن کارهای 
متع��دد اف��راد ای��ن اس��ت که 
فهرس��ت کارهای خود را مورد 
بازبینی قرار نمی دهند.  در واقع  
تمام��ی اقدامات اف��راد ضرورت 
نداش��ته و امکان جابه جایی آن 
وج��ود دارد.  با این حال به علت 
بها ندادن به مرور لیس��ت کارها 
و مورد بازبینی ق��رار دادن آن، 
باع��ث می ش��ود این م��وارد در 
بین کاره��ای دیگر گم ش��ود. 
 همین امر دس��ت اف��راد  را در 
انج��ام کاره��ای جدی��د کوتاه 
خواهد س��اخت.  برای مثال در 
صورتی ک��ه بخواهید  ورزش را 
ش��روع کنید، تنها کافی اس��ت 
ی��ک س��اعت از می��زان خواب 
خ��ود را ک��م کنی��د ت��ا زمانی 
برای آن داش��ته باشید.  این امر 
به عن��وان هزینه فرصت مطرح 
ش��ده که باید مورد توجه افراد 
قرار گیرد.  همچنین الزم اس��ت 

زمان معکوس را نیز مورد توجه 
قرار دهید.  در واقع این امر بیان 
م��ی دارد ک��ه بهتر اس��ت برای 
20 دقیقه انج��ام یک کار را به 
صورت معکوس مورد ش��مارش 
قرار دهید تا زمان در دس��ترس 

بهتر مدنظر شما قرار گیرد.  
۱۴- کمال گرایی را کنار 

بگذارید
ریش��ه این افکار در وس��واس 
فکری افراد اس��ت،  ب��ا این حال 
در صورتی که بخواهید در انجام 
هرکاری کمال گرا باش��ید، زمان 
زی��ادی را از دس��ت خواهید داد. 
 این ام��ر در صورت��ی که مهارت 
و امکان��ات الزم ب��رای بهتری��ن 
خروج��ی را در اختیار نداش��ته 
باشید، کار را با دشواری بیشتری 
مواجه خواهد ساخت.  در همین 
راستا توصیه نخس��ت در کمک 
گرفتن از یک روان شناس مجرب 
اس��ت ت��ا به ش��ما کم��ک کند 
وس��واس خود را کن��ار بگذارید. 
 همچنین الزم اس��ت همواره به 
این نکته توجه داش��ته باشید که 
ش��ما تحت هر شرایطی باید کار 
خ��ود را انجام دهید و توجهی به 
اطراف نداشته باشید.  بسیاری از 
جزئیات در صورت بها دادن بیش 
از حد ممکن اس��ت باعث ش��ود 
از کلیات ب��ه مراتب مهم تر غافل 

شوید که کامال مضر خواهد بود.
۱۵- اولویت بندی را فراموش 

نکنید 
بدون تردید انجام همه کارها 
در ی��ک زمان میس��ر نیس��ت. 
 این امر با توج��ه به اینکه همه 
اهمی��ت  درج��ه  از  اقدام��ات 
نیس��تند  برخ��وردار  یکس��انی 
نخواهد  ب��ه هم��راه  ضرورت��ی 
داش��ت.  به همی��ن خاطر الزم 

اس��ت اولویت بندی را در رابطه 
با اقدامات خود انجام دهید.  در 
این راس��تا ضروری اس��ت تا در 
یک برگه تمام��ی کارهای خود 
را را مکت��وب کنید.  در گام بعد 
هر یک را برحس��ب اهمیتی که 
دارند درجه بندی و در آخر زمان 
مناسب برای انجام آنها را تعیین 
کنید.  در رابطه با اقدامات روزانه 
توصیه می ش��ود ابت��دا کارهای 
مهم ت��ر را انج��ام و کارهای کم 
اهمیت خود را به ساعات پایانی 
اختصاص  در شرکت  حضورتان 
دهی��د.  در رابطه ب��ا برنامه های 
کلی ت��ر مانند اقدام��ات ماهانه 
یا حتی س��االنه نیز باید به این 
ش��کل عمل کنید، ب��ا این حال 
این توصیه امری مطلق نیس��ت 
و ه��ر ف��رد می تواند براس��اس 
خواس��ت خود و در صورتی که 
بودن  نتیجه بخ��ش  به  نس��بت 
اطمینان دارد، اق��دام به اعمال 

تغییراتی کند.
۱۶- نماینده ای برای خود 

تعیین کنید
حتی یک اتفاق س��اده مانند 
بیماری ممکن اس��ت ش��ما را 
برای مدت��ی هرچن��د کوتاه از 
وظایف تان در شرکت دور سازد. 
امر بدون تردید برنامه های   این 
ش��ما را دس��تخوش تغییر قرار 
خواه��د داد.  با این حال ش��ما 
نباید با مش��کالت و موانع کنار 
بیایید.  بدون شک برهم خوردن 
برنام��ه کاری ش��ما منج��ر به 
بس��یاری خواهد شد  مشکالت 
و در راستای جلوگیری از وقوع 
چنی��ن اتفاقی توصیه می ش��ود 
ف��ردی را ب��ه عن��وان نماینده 
خ��ود انتخ��اب کنی��د.  وج��ود 
چنین فردی باعث می ش��ود تا 

در زمان های��ی که در ش��رکت 
نمی توانید حضور داشته باشید، 
کارها از روال عادی دور نماند.  با 
این حال توجه داشته باشید که 
این امر بای��د ارتباطی دوطرفه 
باش��د ی��ا منافعی را ب��رای فرد 
مذکور به همراه داش��ته باشد، 
در غیر این صورت این احتمال 
وجود دارد که درخواست شما با 

مخالفت مواجه شود.
۱۷- کارهای شبیه هم را در 

یک زمان انجام دهید 
ه��ر کاری منج��ر ب��ه ایجاد 
فضای��ی خاص خواهد ش��د که 
انج��ام کاری دیگر بدون ش��ک 
ای��ن فض��ا را ناب��ود س��اخته و 
فض��ای مدنظ��ر خود را ش��کل 
خواه��د داد.  این ام��ر تا حدی 
کار را دش��وار خواهدک��رد،  ب��ه 
همی��ن دلیل توصیه می ش��ود 
اقداماتی را که شباهت بسیاری 
به یکدیگر دارند در یک مرحله 
انجام دهید تا با سختی کمتری 
مواجه ش��وید.  همچنین در این 
رابطه نزدیک س��اختن اقدامات 
خود نیز می تواند گامی سودمند 

محسوب شود.  
۱۸- از هدر رفتن زمان خود 

جلوگیری کنید 
بیش��ترین ه��در رف��ت زمان 
حاض��ر  ح��ال  در  کارمن��دان 
مرتبط با ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت.  به همی��ن دلی��ل الزم 
اس��ت محدودیت زمان��ی برای 
آن خصوص��ا در زمان های��ی که 
در شرکت حضور دارند، تعیین 

کنید.
۱۹- هر زمان که نیاز دارید 

مکان را ترک کنید 
فرام��وش نکنید که هیچ چیز 
به اندازه زمان بندی ش��ما مهم 
نیس��ت و در ای��ن رابط��ه الزم 
اس��ت تعارف با دیگران را کنار 
بگذاری��د.  برای مثال در صورتی 
که در جلسه ای حضور دارید که 
دیگر نیازی به ادامه حضور خود 
نمی بینی��د، مکان را با پوزش��ی 
ت��رک کنید و به کارهای مهم تر 
خود بپردازید.  این امر در رابطه 
با تعام��ل با هم��کاران و حتی 
مدیر ش��رکت نیز صدق کرده و 
باید به یکی از اصول کاری شما 

تبدیل شود.  
۲۰- انجام یکباره و مداوم 

کارها را کنار بگذارید
میزان انرژی افراد امری است 
ک��ه همواره باید م��ورد بازایابی 
ق��رار گیرد در غی��ر این صورت 
با تحلیل یکب��اره مواجه خواهد 
شد که نتیجه این امر خستگی 
ب��ه مراتب زودت��ر از حد انتظار 
است.  به همین دلیل حداقل هر 
یک ساعت کار را با حداقل 10 

دقیقه استراحت همراه سازید.
 lifehack :منبع

20 راهکار ساده برای مدیریت زمان )2(
استارتآپ

مدیرعامل های موفق چگونه کارایی 
خود را افزایش می دهند؟ 

داش��تن کارایی به معنای انجام پیوس��ته کارها و 
عق��ب نمان��دن از زمان بندی پروژه هاس��ت؛ مدیران 
عامل موفق توانسته اند به این دو مورد دست یابند و 

کارایی خود را حفظ کنند. 
راه اندازی و مدیریت استارت آپ کار بسیار سختی 
اس��ت و هر کس��ی از عهده آن بر نمی آید. برای این 
کار ب��ه منابعی چون پول، انرژی، صبر و حوصله و از 

همه مهم تر زمان نیاز دارید. 
معموال مدیران استارت آپ ها و شرکت های کوچک 
از کمبود زمان گله مند هس��تند و همیش��ه از زمان 
بندی ها عق��ب می مانند. رها ک��ردن این طرز تفکر 
و رس��اندن کس��ب وکار به زمان بندی تعیین شده، 
نیازمند س��بکی از رهبری اس��ت که با اس��تفاده از 
برخی راهکارها قابل اجرا ش��دن اس��ت. در ادامه به 

برخی از این راهکارها اشاره می کنیم: 
طرز تفکر وسیع و بدون محدودیت

ه��ر زم��ان در رون��د کاری اس��تارت آپ خ��ود با 
مش��کلی مواجه ش��دید، به این فکر کنید که انسان 
هی��چ محدودیتی ندارد. خودتان را با مدیران بزرگی 
مقایس��ه کنید که در چندین ش��رکت مش��غول به 
کار هس��تند و به زندگی شخصی شان هم رسیدگی 
می کنند، حتی ممکن اس��ت به فکر راه اندازی کسب 
وکاره��ای جدیدتر هم باش��ند. ایالن ماس��ک مثال 
خوبی اس��ت. او عالوه بر مدیریت دو کمپانی بزرگ 
علمی و فناوری، به فکر ایده های جدید باشد و شاید 

شرکت های دیگری را راه اندازی کند. 
پ��س همیش��ه ب��ه خ��ود ی��ادآوری کنی��د هیچ 
محدودیتی برای کارهایی که انس��ان می تواند انجام 
ده��د وجود ندارد. با این نگرش از این فکر که کاری 
سخت است و نمی توانید انجام دهید، رها می شوید. 

برنامه ریزی بیشتر
تمام انسان ها به یک اندازه زمان دارند، پس سرمایه 
زمانی کارآفرینان با هم برابر است. در نتیجه استفاده 
هوشمندانه از زمان س��بب می شود مدیران موفق و 
ناموفق از هم متمایز ش��وند. برای این منظور باید به 
دنبال برنامه ریزی درس��ت باش��ید. اگر بتوانید زمان 
مش��خصی از آخر هفته را به برنامه ریزی برای هفته 
آتی اختصاص دهی��د، در روز کاری بعدی، آمادگی 
بیش��تری دارید و طبق برنامه جل��و می روید. بعد از 
مدتی می بینید وقت گذاش��تن روی برنامه ریزی، به 

سود شما تمام شده است. 

داشتن انتظارات واقعی
اگ��ر می خواهید ب��ه عنوان مدیر یک ش��رکت به 
موفقی��ت برس��ید، باید وظای��ف و اه��داف را برای 
کارمندان تان مش��خص کنید. اگ��ر در تعیین اهداف 
بلندپ��روازی ک��رده و وظایف بیش��تری ب��رای آنها 
مش��خص کنید، قطعا از زمان بن��دی عقب خواهید 
افت��اد. وظایف بی��ش از اندازه نتیج��ه ای جز ناقص 
مان��دن آنها ن��دارد و در نهایت می بینید ش��رکت از 

زمان بندی خود عقب افتاده است. 
قدرت نه گفتن

ن��ه گفت��ن همانند عضله ای اس��ت که ب��ا تمرین 
مداوم، تقویت می شود. پس ابتدا اولویت های زندگی 
خود را مش��خص کنید، اولویت هایی که نمی خواهید 
به هیچ وجه از آنها دست بکشید. این موارد برای هر 
کسی متفاوت اس��ت، مثال اولویت یک نفر مسافرت 
اس��ت، اما ش��اید برای دیگری هیچ اهمیتی نداشته 
باشد. بعد از مش��خص کردن اولویت ها، »نه« گفتن 
را تمرین کنید. با کس��ب این مهارت زمان بیشتری 

خواهید داشت و بازدهی تان باال می رود. 
استخدام افراد مناسب و تقویت قوای آن ها

اس��تخدام کردن افراد مناس��ب یکی از موارد مهم 
برای تش��کیل تیم کاری اس��ت. باید این مورد را در 
نظر بگیرید که این تیم در آینده به نیروی ش��رکت 
ش��ما تبدیل می ش��وند. پس در زمان اس��تخدام به 
دنبال افرادی باش��ید که قابلیت پیش��رفت را دارند. 
سپس به آنها آموزش های الزم را بدهید و در شرایط 
مناس��ب، تم��ام مس��ئولیت های مربوط��ه را به آنها 
بس��پارید. خیلی از مدی��ران در مرحله واگذار کردن 
مسئولیت دچار شکست ش��ده و نمی توانند مدیران 

میانی برای شرکت تعیین کنند. 
ممکن است در شرکت اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد 
یا با بحرانی مواجه ش��وید. ای��ن اتفاقات برای همه رخ 
می دهد و ش��اید مجبور شوید زمان بیشتری را به کار 
اختصاص دهید. مس��ئله مهم این اس��ت که با رعایت 
موارد مذکور می توانید در بیش��تر اوقات به کارهای تان 

بپردازید بدون این که از زمان بندی عقب بیفتید. 
inc/ucan :منبع

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

زنجان - خبرنگار فرصت امروز : شرکت برق منطقه ای زنجان 
امس��ال در دو استان زنجان و قزوین ۹۳ پروژه در دست اجرا دارد که 
برای اتمام این پروژه ها بالغ بر ۳ هزار و 200 میلیارد ریال هزینه صرف 
خواهد شد. بهمن اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با 
بیان مطلب باال در یک نشست خبری با رسانه ها افزود : از این تعداد 
پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای 58 پروژه با 2 هزار و 
4۳2 هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش پست های انتقال و فوق توزیع و 
۳۳ پروژه نیز بابیش از 757 میلیارد ریال اعتبار در بخش خطوط انتقال 
و فوق توزیع در دست انجام است. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
استان زنجان با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک فجر نیز  ۱7 پروژه 
در استان های زنجان و قزوین بااعتباری بالغ بر 5۱2 میلیارد ریال به 
بهره برداری می رسد، افزود : امسال 24 پروژه شرکت برق منطقه ای با 
اعتباری بالغ بر 85۱ میلیارد ریال نیز قبل از دهه فجر به بهره برداری 
رسیدند. وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته حداکثر بار شرکت یک 
هزار و ۳۳4 مگاوات بوده و این میزان در سال جاری به یک هزار و 45۶ 
مگاوات در سطح دو استان رسیده است. افزود: افزایش رشد حداکثر بار 
دراین دو استان ۹/۱ در صد است که نسبت به متوسط کشوری دو برابر 

است و این نشان دهنده افزایش سرمایه  گذاری در استان های زنجان و 
قزوین است . اله مرادی گفت : شرکت برق منطقه ای استان زنجان ۱۶ 
مشترک سنگین را بصورت مستقیم با 285 مگاوات برق تحت پوشش 
دارد که از این تعداد ۱2 مش��ترک با 20۹ مگاوات برق در زنجان و 4 
مشترک با 7۶ مگاوات در استان قزوین قرار دارد. وی مشترکان استان 
زنجان را ش��امل ریخته گری ایران خودرو، س��یمان خمسه و زنجان، 
تلمبه خانه ایده لو، کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان، آینده سازان فوالد 
البرز، ش��رکت پارس حیات، نورد ف��والد کاران، ذوب آهن البرز غرب، 

و ریخته گری س��هند برش��مرد و افزود : شرکت هفت الماس، تلمبه 
خانه اشتهارد، ش��رکت نورد آریان فوالد، ذوب آهن آریان بوئین زهرا 
نیز از مشترکان شرکت برق منطقه ای استان زنجان در قزوین هستند. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با اشاره به اینکه قیمت انرژی 
در کشور واقعی نیست، و مردم باید انرژی را بهینه مصرف  کنند، افزود:  
مدیریت مصرف بهینه انرژی آرزوی قلبی مدیران صنعت برق اس��ت. 
اله مرادی ترانزیت انرژی را از ش��اخصهای مهم شرکت برق منطقه ای 
زنجان برشمرد و افزود : این شرکت در مسیر ترانزیت انرژی شمال غرب 
کش��ور قرار دارد، و با 5 نیروگاه گیالن ، شهید مفتح همدان ، نیروگاه 
تبریز ، نیروگاه شهید رجایی قزوین ، و نیروگاه سلطانیه تبادل انرژی 
دارد و با توجه به اینکه ش��اخصهای ش��بکه فوق توزیع دراین شرکت 
درحد اس��تانداردهای اروپا است انش��ااهلل تا پایان کار دولت یازدهم به 
شبکه اروپا متصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان 
تولید انرژیهای تجدید پذیر را از اولویتهای این شرکت اعالم کرد و گفت: 
با توجه به اینکه دو استان زنجان و قزوین شرایط الزم سرمایه گذاری 
را در بخش انرژی بادی و خورشیدی دارند از سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی دعوت میکنیم در این زمینه مشارکت کنند.

تبریز - ماهان فالح- به مناس��بت دهه فجر انقالب اسالمی و 
با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم منطقه در مجلس 
شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، امام جمعه، 
فرماندار و مقامات اس��تانی و محلی با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد 
ریال طرح ایجاد تاسیسات فاضالب محله شیشوان شهرستان عجب 
شیر کلنگ زنی شد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در آئین  کلنگ زنی 
طرح فاضالب محله شیشوان گفت: شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی بمنظور بهبود آثار زیست محیطی منطقه و ارتقاء و باال بردن 
س��طح زندگی مردم منطقه در اثر اجرای طرح، مطالعات طرح را به 
مشاور واگذار کرد و هم اکنون عملیات ایجاد تاسیسات فاضالب این 

محله آغاز و انش��اءاهلل در کمتر یکسال به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل ش��رکت آبفا آذربایجان شرقی به مشخصات طرح ایجاد 
تاسیس��ات فاضالب محله شیشوان اش��اره کرد و افزود: طرح ایجاد 
تاسیسات فاضالب محله شیشوان شامل خطوط انتقال و شبکه های 

اصلی و فرعی در اقطار مختلف بطول ۹ کیلومتربوده و پساب تولید 
شده به وسیله یک باب ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه فاضالب عجب 
شیر انتقال و تصفیه خواهد شد .ایمانلو در خصوص هزینه اجرای طرح 
گفت: با توجه به نیاز مبرم محله شیشوان به ایجاد طرح فاضالب به 
طول ۹ کیلومتر و یک باب ایستگاه پمپاژ که بالغ بر 40 میلیارد ریال 
برآورد گردیده با تالش ش��رکت آب و فاضالب استان و تامین مبلغ 
اولی��ه 20 میلیارد ریال از مح��ل درآمدهای عمومی و منابع داخلی 
ش��رکت عملیات اجرایی 5 کیلومتر از طرح مذکور آغاز گردید .الزم 
به ذکر اس��ت اس��تاندار آذربایجان شرقی و نماینده مردم منطقه در 
مجلس شورای اسالمی ازعلیرضا ایمانلو مدیرعامل و پرسنل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان بخاطر تالش های ش��بانه روزی شان در امر 

خدمات دهی به مردم فهیم استان تشکر و قدردانی کردند.

اصفهان - قاس�م اسد - نخستین نمایش��گاه بین المللی دارو و 
صنایع وابس��ته )اصفهان فارما( و ششمین همایش طالی سبز از ۱8 
بهمن ماه در اصفهان آغاز می ش��ود. به گزارش اداره رس��انه شرکت 
نمایشگاه هایبین المللی اس��تان اصفهان، این نمایشگاه تا 20 بهمن 
ادامه خواهد داشت و ۶5 مشارکت کننده حاضر در آن به ارائه آخرین 
محصوالت و دس��تاوردهای خود در زمین��ه محصوالت مراقبت های 
بهداش��تی، محصوالت و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، محصوالت 
و فرآورده ه��ای طبیعی و گیاهان دارویی، ماش��ین آالت و تجهیزات 
داروسازی، مواد اولیه، صنایع داروسازی و خدمات چاپ و بسته بندی 
می پردازند. مشارکت کنندگان از استان های اصفهان، قم و تهران در 
نمایشگاه حضور دارند و شهرستان کاشان نیز حضور قابل توجه و منحصر 
به فردی را در نمایش��گاه به خود اختصاص داده است. داروسازی  رها، 
داروسازی امین و شرکت گل دارومشارکت کنندگان شاخص نمایشگاه 
بین المللی دارو و صنایع وابسته )اصفهان فارما( به شمار می روند که در 
کنار شرکت های تهران دارو، ریحان نقش جهان، باریج اسانس، پخش 

هجرت، پویش دارو و تهران شیمی به ارائه دستاوردهای خود خواهند 
پرداخت. این نمایشگاه که برای نخستین بار است در اصفهان برگزار 
می شود، یک هزار و ۱5۶ مترمربع فضای مفید را به خود اختصاص داده 
و فرصت مناسبی به شمار می رود تا صنایع فعال در این حوزه با توجه 
به گستره وسیعی از مخاطبان از جمله دانشجویان، مسئوالن و مدیران 
دولتی، فعاالن صنعت، اعضای انجمن های علمی و صنفی و متقاضیان 
اخذ پروانه نمایندگی در کالنشهرها، دستاوردها و توانمندی های خود 

در این حوزه را به نمایش بگذارند. در کنار این نمایش��گاه، شش��مین 
همایش طالی سبز برگزار می شود که با توجه به ظرفیت های استان 
اصفهان در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی، فرصتی است 
تا ضمن تمرکززدایی رویدادهای تخصصی از پایتخت، با شناس��ایی 
بازارهای هدف، امکان توسعه صادرات فرآورده های طبیعی و گیاهان 
دارویی فراهم شود. برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های آموزشی مرتبط 
با مس��ائل روز، برگزاری توره��ای رایگان دانش��جویی، درنظرگیری 
امتیازهای بازآموزی برای گروه های هدف، انتشار کتاب و مقاالت علمی 
دانشجویان حضور نشریات و رسانه های سالمت محور و توجه و احیای 
طب ایرانی در کنار برپایی سالمت کده طب ایرانی از جمله برنامه های 
جانبی نخستین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته )اصفهان 
فارما( به ش��مار می رود. نخستین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع 
وابسته )اصفهان فارما( از ساعت ۱4 تا 2۱ روزهای ۱8 تا 20 بهمن ماه 
در محل برگزاری نمایشگاه هایبین المللی استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان برای بازدید عالقمندان دایر خواهد بود.

اه�واز - ش�بنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان گفت: با توجه به گزارش های سازمان آب و برق خوزستان 
مبنی بر کاهش تولید از نیروگاه های برق آبی استان، الزم است از امروز 
به فکر جبران این کمبود باشیم. محمود دشت بزرگ در اولین نشست 
تخصصی کارگروه تولید و مصرف برق استان، اظهار کرد: این کمیته 
بنا به درخواست ستاد خشکسالی استانداری خوزستان تشکیل شده تا 
مسائل مربوط به کم بارشی و تاثیر آن بر صنعت برق را، جهت عبوری 
با کمترین آسیب در تابستان پیش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
وی ادامه داد: گزارش های سازمان آب و برق خوزستان حاکی از این 
اس��ت که در پیک سال ۹7 نس��بت به سال ۹۶ پنجاه درصد کاهش 
تولید برق از نیروگاه های برق آبی خواهیم داشت، یعنی در پیک سال 
نود و شش 4۳00 مگاوات تولید برق آبی  داشتیم که با کاهش 2۳00 
مگاوات از این ناحیه در پیک ۹7 رو به رو خواهیم بود که الزم اس��ت 
از امروز به فکر جبران این کمبود باشیم. رئیس کمیته تولید و مصرف 
برق اس��تان اضافه کرد: مطلب دیگر تاثیر کمبود آب بر نیروگاه های 
حرارتی به خصوص بخار است، چرا که با توجه به کیفیت و حجم آب 
پایین دست سدها ممکن است نیروگاه های بخار نتوانند به ظرفیت 
کامل تولید برق داشته باشند و محدودیت ما را در تولید تشدید کنند. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: با توجه به این 
موارد باید ظرفیت دریافت برق را از شبکه های مجاور افزایش دهیم 
که نیازمند هماهنگی با شبکه مدیریت شبکه و شرکت توانیر است، در 

حال حاضر پیگیر انجام این هماهنگی ها هستیم تا در صورت نیاز از 
شبکه های مجاور کمبودها را جبران کنیم. دشت بزرگ با بیان اینکه 
برای پیک ۹7 یک رش��د هشت درصدی را نسبت به سال ۹۶ پیش 
بینی کردیم، گفت: برای این رشد هشت درصدی باید افزایش ظرفیتی 
معادل 800 مگاوات داش��ته باش��یم، اگر بخش کوچکی را هم برای 
صادرات به کش��ور عراق یا انتقالی به استان های مجاور داشته باشیم 
پیش بینی ۹ هزار مگاواتی را برای تابس��تان ۹7 داریم که باید برنامه 
ریزی ها را بر این مبنا انجام دهیم. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی 
عاملی که بس��یار کمک کننده است مساله مدیریت تقاضا و مصرف 
برق است، شرکت برق منطقه ای و شرکت های توزیع با برنامه ریزی 
صحیح در میزان رشد مصرف شرکت ها و مشترکین نقش پر رنگی در 
این زمینه بر عهده دارند. رئیس کمیته تولید و مصرف برق استان ادامه 
داد: مطلب دیگر به خود صنعت برق مربوط می شود و آن آماده شدن 

پروژه های تعریف ش��ده و به نتیجه رساندن آنها برای پیک سال ۹7 
در حوزه شرکت برق منطقه ای و شرکت های توزیع است، این پروژه 
ها در نقاط اولویت دار که خشکسالی و کاهش تولید برق آبی بر آنها 
تاثیر گذار است مثل شمال خوزستان، شمال شرق خوزستان و مرکز 
باید به نتیجه برس��ند، امیدواریم که منابع الزم برای اتمام این پروژه 
ها هر چه س��ریع تر تخصیص یابد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان عبور از تابستان ۹7 را نیازمند همکاری همه دانست و افزود: 
تابستان زودرسی در پیش داریم و مشکالت خشکسالی و کاهش تولید 
نیروگاه های برق آبی بر همگان روش��ن است، لذا الزم است که همه 
نسبت به شرایط حساس شوند و از امروز به فکر راه حل باشیم. دشت 
بزرگ اضافه کرد: پیش بینی اختالف تولید و مصرف 5 هزار مگاواتی 
در پیک ۹7 را داریم که نیازمند برنامه ریزی برای دریافت از شبکه های 
مجاور و محدودیت های مصرف هستیم، در این زمینه الزم است که از 
توانایی های رسانه ها برای اصالح الگوی مصرف و تبیین شرایط پیش 
رو کمک گرفته ش��ود و صنایع پر مصرف هم از همین امروز آگاهی 
سازی  و اقدامات الزم را جهت کاهش مصرف انجام دهند تا کمترین 
آسیب را ببینند. گفتنی است، این اولین نشست تخصصی کمیته تولید 
و مصرف برق استان خوزستان در پی وقوع خشکسالی و بحران آب در 
س��ال آبی ۹7-۹۶ بوده که به منظور ارائه و بررسی تمهیدات الزم در 
جهت بررسی تولید و نحوه مصرف برق با حضور اعضا در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان برگزار شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان خبر داد:

اجرای 93  پروژه مهم برق  در استانهای زنجان و قزوین

با حضور استاندار آذربایجان شرقی

طرح ایجاد تاسیسات فاضالب محله شیشوان عجب شیر کلنگ زنی شد

آغاز نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته از 18 بهمن در اصفهان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

جبران کاهش تولید نیروگاه های برق آبی جدی گرفته شود 

300 خانوار روستایی در گلوگاه از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند
ساری - جرگونی - همزمان با چهارمین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر 
۳00 خانوار روس��تای نظام محله شهرستان گلوگاه آب دار شدند. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل از اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب روستایی مازندران؛ پروژه آبرسانی روستایی نظام محله شهرستان 
گلوگاه با اعتباری بالغ بر 2۳80 میلیون ریال با حضور مهندس دالور بابازاده 
معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت آبفار استان، محمدرضا تباکی فرماندار 
شهرستان گلوگاه و جمعی از مسئوالن و مردم منطقه به بهره برداری رسید. در این مراسم مهندس بابازاده ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر و تبریک افتتاح این پروژه اظهار داشت:تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی وظیفه ذاتی شرکت آبفار مازندران 
است که البته در مراحل اجرای پروژه مردم نیز  مشارکت می کنند. وی افزود: متاسفانه مناطق شرقی استان از حیث منابع زیرزمینی 
فقیر هستند، دبی چاهها کم است و بیشتر از چشمه ها استفاده می شود که البته در تابستان با مشکل آبدهی مواجه می شوند لذا 
تامین و توزیع آب در این مناطق کمی دشوارتر است و نیازمند به همکاری مشترکین در مدیریت مصرف هستیم. در همین راستا 
طرح مطالعات جامع آب برای استفاده از آب شرب پایدار سد گلورد انجام شده که در صورت اجرایی شدن از دغدغه کمبود آب و افت 
منابع زیرزمینی نجات می یابیم. معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار مازندران ادامه داد: شهرستان گلوگاه 2۶ روستا دارد که ۱2 

روستا با ۹5 درصد جمعیت روستایی این شهرستان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران قرار دارند.

نفوذ 99/9 شهری و 78/6 روستایی گاز طبیعی در خراسان رضوی 
مش�هد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی گفت: در سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۹۹/۹ جمعیت شهری و 78/۶ جمعیت روستایی استان از نعمت الهی 
گاز بهره مند هستند. سید حمید فانی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ایام اهلل دهه 
فجر اظهار کرد: در تاریخ ۳۹ ساله انقالب اسالمی اقدامات بسیار شاخصی در حوزه های زیربنایی انجام 
شده که از جمله می توان به افزایش شهرهای گازدار خراسان رضوی از یک شهر به 72 شهر نام برد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: در بخش روستایی علی رغم منابع عظیم گاز کشور تا سال 57 
هیچ روستایی گازدار نبود؛ اما طی فعالیت انجام شده در سایه تدبیر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تاکنون شاهد بهره مندی 
یکهزار و ۶55 روستای استان از نعمت گاز طبیعی هستیم. وی افزود: در همین مدت دو میلیون و ۱4۹ هزار و 458 مشترک جذب 
و 2۹ هزار و ۱20 کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی اجرایی شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر 
۹۹/۹ جمعیت ش��هری و 78/۶ جمعیت روس��تایی استان از نعمت الهی گاز بهره مند هستند. وی با اشاره به افزایش چهار برابری 
فعالیت های کاری شرکت گاز خراسان رضوی در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: در سال جاری هر ۱2 ساعت 
یک روستای استان گازرسانی می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان در حوزه گازرسانی به صنایع نیز گفت: تاکنون گازرسانی به ۱2 
هزار و ۶24 مشترک در بخش های مختلف صنعتی به اتمام رسیده و ان شاا... با برنامه ریزی های انجام شده بزودی شاهد آغاز طرح 
بزرگ گازرسانی به یکهزار و 700 واحد صنعتی دیگر استان خواهیم بود. فانی خاطرنشان کرد: توسعه شبکه های گازرسانی موجب 

رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی در اقصی نقاط استان خواهد شد.

کوهپیمایی گروه سرخدار منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در دهه فجر
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-"گروه کوهنوردی سرخدارگلستان" اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به 
مناسبت ایام فاطمیه و دهه فجر اقدام به کوهپیمایی درارتفاعات شادان کردکوی نمودند.با همکاری پایگاه بسیج عاشقان مهدی )عج(  
ومسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ، کوهنوردان عضو گروه کوهنوردی سرخدار 
این اداره کل در مورخه ۱2بهمن ماه سال جاری در پاسداشت بانوی بزرگ اسالم فاطمه )س( و بزرگداشت یاد و خاطره فجر آفرینان 
در نخستین روز دهه مبارک فجر و در روزی سرد و برفی عازم ارتفاعات شادان کردکوی استان گلستان شده و ضمن بهره مندی از 

طبیعت منطقه و هفت آبشار زیبای مسیر آمادگی خود جهت خدمت به انفال این استان را تجدید نمودند.

ایجاد سایت های الگویی کشت گیاهان دارویی در مراتع استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- از آنجایی که یکی از پتانسیل های غیر علوفه ای مرتع گیاهان دارویی و صنعتی می باشند که با 
توجه به تنوع گونه ای در استان گلستان از مجموع۱704 گونه گیاهی حدوداً 40۹ گونه گیاهی متعلق به ۹5 تیره گیاهی جزو گیاهان 
دارویی و صنعتی می باشند ، اولین کلکسیون و سایت الگویی کشت گیاهان دارویی مرتعی در استان گلستان در مراتع شمال استان 
احداث و راه اندازی شد. از آنجایی که  شهرستانهای آق قال ،گنبد،مراوه تپه و گمیشان دارای پتانسیل تولید و کشت گونه های دارویی 
مرتعی هستند با نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اولین کلکسیون و سایت الگویی کشت گیاهان دارویی 
مرتعی در مراتع شمال استان و در شهرستان آق قال توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال احداث و افتتاح شد 
که اختصاصاً به جمع آوری ، شناسایی و استقرار گیاهان دارویی مرتعی می پردازد با توجه به اینکه بیشتر از 70 درصد سطح استان 
گلستان در حوزه منابع طبیعی )جنگل و مراتع(قرار داشته و از این سطح حدوداً 8۶0 هزار هکتار در قالب مراتع )ییالقی،قشالقی(

می باشد. بررسی ها و تحقیقات بخش مرتع 25 درصد ارزش اقتصادی علوفه ای و مابقی در حدود 75 درصد ارزش غیر علوفه ای 
و زیست محیطی می باشد از جمله اکوتوریسم ،گیاهان دارویی و صنعتی و غیره می باشد.با توجه به موقعیت خاص موجود در این 
مراتع از نظر نوع محدودیت اقلیمی و ادافیکی شوری باالی خاک ،گیاهان دارویی مرتعی که توان سازگاری با سرما،خشکی را داشته اند 

تعیین و در کرتهای 50 متری شناسایی و کشت گردید ند. 

افتتاح گازرسانی به 11 روستای آوج در دهه فجر
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مراسم افتتاح پروژه های گازرسانی به ۱۱ روستای منطقه آوج با حضور استاندار، 
فرماندار آوج، مدیرعامل ش��رکت گاز استان و مردم منطقه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری در جلسه شورای 
اداری شهرستان آوج که در ساختمان فرمانداری برگزار شد، با تشریح پروژه های 
افتتاحی دهه فجر این شرکت بیان کرد: گازرسانی به ۱۱روستای آوج با اعتبار 74 
میلیارد و 800 میلیون ریال انجام شده است که به این ترتیب 8۳۹ خانوار روستایی این منطقه به شبکه سراسری گاز متصل شده اند. 
مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین گفت: تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید فقط یک روستا در منطقه آوج گازدار بوده است 
و این درحالیست که از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون 88 روستای منطقه به شبکه سراسری گاز متصل شده اند. وی همچنین 
اعالم کرد از این 88 روستا ۶7 روستا در سال های ۹5 و ۹۶ از گاز طبیعی بهره مند شده اند. بوشهری افزود: خوشبختانه شهرستان 
آوج و روستاهای آن در سال های اخیر از موقعیت خوبی در زمینه گازرسانی برخوردار شده اند به گونه ای که از ۹2 روستای باالی 20 

خانوار این منطقه هم اکنون 8۹ روستا گازدار هستند که شامل ۹۶ درصد خانوارهای روستایی شهرستان آوج می باشد.

افتتاح طرح نهالکاری 2 هزار هکتاری منطقه آبزیادی شهرستان مهران به 
مناسبت آغاز دهه فجر

ایالم- هدی منصوری- همزمان با آغاز گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در نخستین روز 
از دهه مبارک فجر طرح نهال کاری 2 هزار هکتاری منطقه آبزیادی شهرستان مهران با حضور استاندار و هیئت همراه افتتاح شد.  
استاندار ایالم در حاشیه برگزاری افتتاح این طرح اظهار داشت: این طرح بزرگ به منظور پیشگیری از بیابان زایی و ورود گرد و غبار 
به اس��تان می باش��د. وی افزود: در س��ال ۹۶ با وجود اینکه از لحاظ بودجه با محدودیت زیادی رو به رو بودیم اما در منابع طبیعی، 
حدود 5 هزار هکتار نهال کاری در حال اجرا می باشد و امروز شاهد شروع به کار کاشت 2 هزار هکتار نهال در عرصه های شهرستان 
مهران هستیم. وی گفت: تاکنون 50 هزار هکتار از دشت ها و مناطق بیابانی استان ایالم برای مقابله با پدیده ریزگردها نهال کاری و 
جنگل کاری شده و قرار است اجرای طرح نهال کاری با استان های همسایه استان ایالم در کشور عراق تداوم یابد. طرح نهال کاری 
منطقه آبزیادی شهرستان مهران یکی از طرح های مهم برای مقابله با پدیده گرد و غبار می باشد که قرار است در اجرای آن 200 

هزار اصله نهال کاشت شود.

همزمان با دهه مبارک فجر به 50 روستا و 87 واحد صنعتی گیالن گازرسانی شد 
رشت- مهناز نوبری- همزمان با چهلمین سال انقالب اسالمی ایران 50 روستا و 87 واحد صنعتی از نعمت گاز بهره مند شدند.
حسین اکبر مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: برای گازرسانی به 50 روستا بالغ بر2۱۱ کیلومتر عملیات 
شبکه گذاری انجام و اعتباری معادل ۱20میلیارد ریال هزینه شده و امکان بهره مندی  بیش از 2 هزار 500 خانوار روستایی از نعمت 
گاز فراهم شده است.وي ادامه داد: با بهره مندي این تعداد خانوار از نعمت گاز در دهه مبارک فجر، تعداد خانوارهاي بهره مند از گاز 
طبیعي در گیالن به 8۳۱ هزار خانوار رسیده و درصد بهره مندي خانوارهاي گیالني به ۹7.۶ درصد افزایش یافته است.مدیر عامل 
شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: هم اکنون عملیات گازرسانی به 57 روستای دیگر در حال اجراست که در صورت تامین بودجه 
در سال ۹7 به بهره برداری خواهد رسید.مهندس اکبر همچنین از گازرساني به 87 واحد صنعتی عمده در سطح استان با اعتباری بالغ 
بر 2۱ میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: گازرساني به این واحدها سبب صرفه جویی ۱2 میلیون لیتر فرآورده های نفتی شده است.

وی در پایان از اجرای عملیات گازرسانی به ۶2 واحد صنعتی عمده دیگر با اعتباری بالغ بر 2۳ میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: 
گازرسانی گسترده در استان زمینه رونق کسب و کار کارگاه های کوچک و محلی در روستاها و مناطق دوردست را فراهم ساخته است.

تبریز - لیال پاش�ائی- در سی و نهمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اس��المی ایران، مراسم گرامیداشت ایام اهلل 
دهه مب��ارک فجر با حض��ور مدیریت، مس��ئولین وکارکنان 
والیتمدارش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی وجمعی از مسئولین سپاه عاشورا در ستاد این 
منطقه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی، در آغاز مراس��م گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
سردار حاج اصغرعباسقلیزاده، جانشین فرماندهی سپاه عاشورا 
در خصوص رویداد بزرگ انقالب اسالمی ایران و نقش رهبری 
بی بدیل و داهیانه حضرت امام خمینی)ه( در پیروزی  و به ثمر 
رسیدن انقالب اشاره کرد و نسبت به حمایت از مقام عظمای 
والی��ت بعنوان ضامن س��عادت و نجات ملت مس��لمان ایران 

اسالمی تأکید کرد.  وی همچنین از خدمات مدیریت و کارکنان 
منطقه آذربایجان شرقی به ویژه در پاسداشت ارزش های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران تشکر و قدردانی کرد. در ادامه 
مراسم گروه س��رود رهروان شهدای منطقه آذربایجان شرقی 

متش��کل از کارکنان این منطقه به اجرای برنامه با همخوانی 
سرودهای انقالبی پرداختند. اجرای مسابقه و برنامه های متنوع 
و همچنین اجرای سرود و دیکلمه توسط گروه های هنری از 
جمله برنامه های دیگر این مراسم بود. دربخش پایانی مراسم 
از خانواده های قرآنی حسین بیگدلی و حسن اصغری بخاطر 
فعالیت در عرصه قرآنی و ترویج و اشاعه فرهنگ اسالمی به ویژه 
کسب موفقیت در  دوره های متوالی مسابقات سراسری قرآن 
کریم، نهج البالغه و اذان ویژه کارکنان و خانواده های شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفت��ی ایران با اهدای لوح 
تجلیل گردید. همچنین از تالش های فرهنگی زهرا رحیمی 
فرزند میر قربانعلی رحیمی از کارکنان منطقه بعنوان جوانترین 
نویسنده ایران اسالمی و انتشار داستان نیمه گم شده خورشید 

با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.

برگزاری آیین گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی



دستور غذاهای برتر وبالگ های 
آشپزی

نام استارت آپ:مزهلینک
mazehlink.com:وب سایت

سال تأسیس:۱۳۹۵
موض�وع: مرج��عمعرف��یبهتریندس��تورغذاهای

آشپزیازوبوشبکههایاجتماعی
توضیح بیشتر: 

مزهلینکمکانیبرایمعرفیوجس��توجویدستور
غذاهایبرتروبالگهایآش��پزیونیزدس��تورغذاهای
برتراینستاگراماس��ت.کاربرانمزهلینکمیتواننداین
دس��تورغذاهایبرترراببینندوجس��توجوکنندوبه
عالوهدربارهایندس��تورغذاهاوسایرمسائلمربوطبه

آشپزیباهمتبادلنظرکنند.

دراینمطلبمثالهای��یازنمونهمتونتبلیغاتی
استفادهشدهتوسطبرندهایمختلفارائهمیشود.

مثال اول
دربینبرندهایمختلف،برنداپلوتنظیمکنندگان
مت��ونتبلیغاتیآنهاجزواس��اتیدب��زرگدرارتباط
برق��رارکردنباعالی��قحقیقیماهس��تند.مثالبه
نمون��هایازاینموارددرآغازمت��ونتبلیغاتیبرای

دوربینآیفون6استوجهکنید:
»مردمدوستدارندباگوشیآیفونعکسبگیرند.
درواقع،ایندوربینمعروفتریندوربیندرسراس��ر
دنیااس��ت.اماچی��زیکهمردمحتیبیش��ترازآن
دوس��تدارند،خاطرههاینهفتهدربطنآنتصاویر
است.آنخاطرههاباتصاویرگرفتهشدهباتکنولوژی
Live Photosدرگوشیآیفونبهشکلیفوقالعاده
زندهوشفافهستند،راهیکامالنووجدیدبرایبه
زندگیبازگرداندنعکسه��ایخاموشوبیحرکت

شما.«
متننگاش��تهش��دهدرواقعدرارتب��اطباگرفتن
تصاویربهترنیس��ت،بلکهدربارهحستعلقوعش��ق

صحبتمیکند؛درب��ارهگرفتنمعروفتریندوربین
درسراسرجهانوحفظخاطرههایشما.

بایدتوجهداش��تهباشیدکهمتنخوبوتأثیرگذار
س��طوحمختلفیازمزایا)سلس��لهمرات��بنیازهای
مازلو(رابدوناینکهخوانندهمتوجهباش��دباهمدر

میآمیزد.
مثال دوم

مث��البرن��دFiftyThreeک��هتولیدکنن��ده
قلمهاییخاصاست،مزایایحاصلازاستفادهاز

قلمهایخودشرااینگونهشرحمیدهد:
»ن��وکمنحص��ربهفردم��دادبهش��مااجازه
میدهدتابهراحتیوب��دونهیچپیشزمینهای

خطوطیبااندازههایمختلفراایجادکنید.«
همچنیندرادامهبهخوبیباعمیقترینعالیق

کاربرقلمهایخودهمارتباطبرقرارمیکنند:
»ابزارفوقالعادهالهامبخشایدههایفوقالعاده
میش��وند.م��دادFiftyThreeطبیعیتری��نو
رس��اترینروشبرایکارکردنوطراحیبرروی
صفحاتآیپدوآیفوناست.تکنولوژیپیشرفته

باطراحیزیباهمراهش��دهتاش��ماهمیش��هدر
جری��انوحرکتباش��ید،بدوناینک��هنیازیبه

تعویضیاتغییرابزارهایخودداشتهباشید.«
فرام��وشنکنیدکهمتونتبلیغاتیخوبهرگز

نیازیبهترغیبمخاطببهفروشندارند.
ش��مابرایفروشبیش��ترنیازیبهاستفادهاز

حقههایکثیفندارید.
همچنی��ننیازیب��هاس��تفادهازتاکتیکهاو
روشهای��یکهاحس��اسخوبوراحت��یباآنها

نداریدهمنیست.
محتوایتبلیغاتیخوبنیازمندواردشدنشما
بهاعماقذهنخوانندهاس��ت،تانیازهاوعالیق

ویرابهخوبیدرککنید.
درمتونتبلیغاتیخودتوضیحدهیدکهچگونه
کم��کمیکنیدت��اآننیازهاوعالی��قبرآورده

شوند.
چراکهتنهاتحتاینشرایطاستکهخواننده
خواهاناستفادهازمحصولوخدماتشماست.
ibazaryabi :منبع

مثال هایی از مزایای حقیقی در متون تبلیغاتی فروش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 902 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: تقس��یموظایفبینشرکابه
اش��کالمختلفامکانپذیراست.رش��تهتحصیلی
وتخص��صآکادمی��کفق��طیک��یازپارامترهای
تعیینکنن��دهاس��ت.بایدپذیرفتکهاف��راددارای

ویژگیهایمتفاوتاخالقیهستند.
ب��رایمثالدوفردبایکتخصصممکناس��تاز
نظرروابطعمومیبس��یارباهممتفاوتباشند،به
طوریکهیکیبرونگراودیگریدرونگراباش��د،

بنابراینممکناس��تش��خصبارواب��طاجتماعی
خ��وببرایانج��امکارهاییمثلاخ��ذمجوزهای
س��اختوساز،بازاریابیبرایفروش،خریدمصالح
وغیرهمناسبباش��د.دیگریممکناستتوانایی
رهبریداش��تهباش��دوب��راینظ��ارتوهدایت
کارگران،مهندسانو...مناس��بترباشد.بنابراین
بهطورکلیبایدتقس��یموظایفرابراس��اسسایر
پارامترهاازجملهویژگیهایش��خصی،ارتباطات،
فعالیته��ایجنب��یهرف��رد،موقعی��تزندگی
ش��خصی)وقتگذاش��تندرخارجازوقتاداری،

امکانماموریترفتنو...(وسایرپارامترهایدیگر
انجامداد.

اگربادرنظرگرفتناینمواردنیزهنوزبامشکل
مواجههس��تیدوبازهمتصورمیکنیدتمایلدارید
کارهایمشابهانجامدهید،دیگرچارهایجزکمک
گرفتنازیکمش��اورندارید.ازیکمشاوریاحتی
یکدوس��تمشترکمعتبروباهوشکههمگیآن
راقب��ولداریددعوتوکارهارابرایویتش��ریح
کنید.ازاینمش��اوریادوستبخواهیدتانظرشرا

راجعبهتقسیموظایفبینشمااعمالکند.

تقسیم  وظایف با شرکا

با چند نفر از دوستانم شرکتی را تأسیس کرده ایم که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می کند. از آنجا که همه ما در یک رشته 
مشترک تحصیل کرده ایم و تخصص های مشابه داریم، در تقسیم وظایف به مشکل برخورده ایم. چه توصیه ای برای ما دارید؟ کلینیککسبوکار

تمرین هایی برای رهایی از بن بست  
ذهنی )1(

زمانیکهبابنبستذهنیمواجهیموایدهجدیدبرای
حلمسائلنداریم،میتوانیمآگاهانهبهذهنمانکمک

کنیموشرایطراازدریچهجدیدیببینیم.
زمانیاستیوجابزگفتهبودکهخالقیت،صرفامرتبط
کردنمقوالتمختلفبهیکدیگراس��ت،اماهرکسیکه
باموانعوبنبس��تهایذهنیمواجهمیشود،درمییابد
کهخلقایدههایجدید،کارس��ادهاینیست.خالقیت،
پروسهپیچیدهایاست.هیچژنخالقیتیرویمغزشما
مس��ئولیتتفکرخالقرابهعهدهن��دارد.مانمیتوانیم
ناگه��انخالقیتراب��هجریانبیندازیمیاش��علهآنرا

خاموشکنیم.
بهگزارشوبسایتآتالنتیک،مطالعاتعلمیزیادی
ثاب��تکردهاندکهخالقیتغالبابهص��ورتناخودآگاهو

ورایکنترلمارخمیدهد.
بااینح��الاندیش��هخالقبخشمهم��یاززندگیما
راش��کلمیدهد.باخودکارش��دنوظای��فبنیادیو
ش��دتگرفت��نرقابتهایحرف��های،توانای��یمابرای
خلقایدهه��ایجدید،یکیازبزرگترینمهارتهایما

محسوبمیشود.
اگرنمیتوانیدذهنت��انرامتمرکزکنیدوفکرتاناز
هرایدهجدیدیخالیاس��تی��احتیحسمیکنیدبه
بنبس��تخالقیترسیدهاید،ش��ایدتمرینهاییکهدر
ادامهمطلبذکرمیکنیم،برایتانسودمندواقعشوند.
اگ��رنمیتوانی��دتمرکزکنی��د،بهفعالی��تمتفاوتی

مشغولشویدکهشماراخوشحالمیکند
یک��یازواضحتریننمودهایبنبس��تخالقیت،این
استکهدیگرنمیتوانیدحواستانراروییکموضوع
مش��خصمتمرکزنگهداری��د.بهنظرمیآی��دهمهچیز
مهمترازمس��ئلهایاس��تکهدرح��الحاضررویآن

کارمیکنید.
بااینحالش��مامیتوانیدتمرکزخالقت��انرادوباره
بهدس��تآورید.البتهراهحلاینمشکل،هیچربطیبه

»کار«ندارد.
س��ال۲۰۱۵،مالیندامکفرس��ون،یکیازداوطلبان
دکترایدانش��گاههارواردمطالعات��یانجامدادمبنیبر
اینک��هچگونهوضعیتعاطفیافرادرویقدرتخالقیت
آن��انتأثی��رمیگذارد.مکفرس��ونمتوجهش��داغلب
مردمش��یفتهفیلمهایغمانگی��ز،آهنگهایمحزونو
داستانهایتراژیکهستند،امااحساساتمثبتجریان

خالقیترادرانسانهاتقویتمیکند.

تمرین خالقیت: از احساس تان به عنوان یک مزیت 
استفاده کنید

پروژهایراکهدردس��تداری��دمدتیکناربگذاریدو
یکفیلمخوبتماش��اکنید.اگ��ردرحالوهوایفیلم
دیدننیس��تید،کم��یقدمبزنیدیابایکیازدوس��تان
قدیمیتانتماسبگیرید.درهرصورت،بهکاریمشغول
ش��ویدکهش��ماراش��ادمیکندوناامیدیت��انراکنار

میزند.
دائما خودتان را سرزنش می کنید؟ اهدافی کوچک 

با مهلت های کوتاه تنظیم کنید
بس��یاریازم��ردموقت��یب��هی��کبنبس��تذهنی
برمیخورن��د،خودش��انراب��هب��ادانتق��ادمیگیرندو
افکاریازایندستازذهنش��انمیگذرد:»کارتاصال
خوبنیست.تووحش��تناکی!هیچکساینقدربدعمل

نمیکند.اصالچرااینکارراانجامدادی؟«
»انتقادازخویش«مش��کلیاس��تکههمهماباآن
مواجهی��م،اماگاهیاینصدابهاندازهایبلنداس��تکه
ماراازپویاییوپیش��رفتبازمیدارد.شماباکمکیک
ابزاراساسیمیتوانیداینصداراخاموشکنید)یاالاقل
شدتآنراکاهشدهیدودوبارهبهمسیرتانبرگردید.(
آنتونیترولوپپسازاتمامنخس��تینداس��تانشدر
س��ال۱۸۴۷،موفقشد۴۷رمان،۱۸اثرغیرداستانی،
۱۲داس��تانکوتاهودونمایشنامهبنویسد.رازموفقیت
اوسادهبود:متعهدماندنبهبرنامههایدقیقیکهبرای

خودشتنظیممیکرد.
ترولوپباخودشقرارگذاش��تهبودکههر۱۵دقیقه،

۲۵۰کلمهبنویسد.
برنامهترولوپنهتنهاتردیدهایش��خصیاوراازبین
ب��رد،بلهباعثش��دبهانس��انخالقتریتبدیلش��ود.
واقعیتایناس��تکههرچهس��ریعتریککارخالقانه
راتکمیلکنی��د،خودتانراانس��انموفقتروکاراتری

میبینید.
تمرین خالقیت: مهلت های زمانی دقیقی برای 

خودتان تعیین کنید و به آنها پایبند بمانید
پروژهفعلیتانرابهبخشهایکوچکتریتقسیموبرای
هربخش،مهلتزمانیکوتاهودقیقیتعیینکنید.بهعنوان
مثالدرطولیکس��اعت،هر۱۵دقیق��ه،۲۵۰کلمهاز
پس��تجدیدوبالگتانرابنویسید.یاهر۱۰دقیقه،پنج

مکانجدیدرابهعنوانمقاصدمشترییابیپیداکنید.
ادامه دارد. . . 
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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 دلیل حذف موقت تلگرام
از اپ استور چه بود؟ 

Xهفتهگذش��تهبودکهدواپلیکیشنتلگراموتلگرام
بهطورناگهانیوبدوندلیلیمش��خصازاپاستوراپل
حذفشدند.درابتداپاولدورف،مدیرعاملتلگرامعلت
اینحذفرامش��کلکوچکیاع��المکردکهقراربودبه

سرعتبرطرفشود.
بهگزارشدیجیاتو،امادرادامهمش��خصشدکهاین
مش��کلخیلیهمکوچکنبودهواپلتلگرامرابهخاطر
نمایشمحتواینامناس��بازفهرستاپلیکیشنهایاپ
Xاس��تورخودخارجکردهاس��ت.البتهتلگراموتلگرام
ساعاتیبعدازاینموضوعمجددابهاپاستوربازگشتند،
اماازآنزم��انتاامروزمنظوردقیقازوجود»محتوای

نامناسب«درآنهامشخصنبود.
مطابقایمیلیکهفیلشیلر،معاونارشدبازاریابیاپل
درپاس��خبهس��ؤالیکیازکاربرانتلگرامارسالکرده،
مشخصش��دهکهعلتحذفایناپلیکیشناستفادهاز
آنبرایترویجس��وءاس��تفادهجنس��یازکودکانبوده

است.
بههمی��نخاطر،اپلدواپتلگ��راموتلگرامXرااز
اپاس��تورح��ذفکردهوضمنتذکربهتوس��عهدهنده
نهادهاییمثلNCMEC)مرکزملیکودکانگمشده
واستثمارشده(رانیزدرجریاناوضاعقراردادهاست.
گفتنیاس��تکهاعضایتیمتلگ��رامبالفاصلهبعداز
ایناقداماپلکلیهاقداماتالزمبرایجلوگیریازادامه
انتش��ارمحتوایغیراخالقیدرایناپلیکیش��نراانجام

دادندتابتوانندمجددابهاپاستوربازگردند.

معرفی استارت آپ

نکته

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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