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اقتصاددانان چه نگاهی به بودجه سال آینده دارند؟

 تبعات خطرناک
بودجه 99

فرصت امروز: الیحه بودجه س��ال ۹۹ دارای منابعی به مبلغ ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان اس��ت. این منابع در بودجه عمومی ۴۸۴ 
هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسسات غیرانتفاعی نیز هزار و ۴00 میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به تحریم ها و کاهش شدید صادرات نفتی، نحوه...

از کاهش ۵۷درصدی معامالت تا افزایش ۶۴درصدی قیمت ها

 آخرین وضعیت بازار مسکن
به روایت مرکز آمار

3

2

۴

روسیه و اروپا چگونه در پروسه دالرزدایی هم نظر شدند؟

دوران دورزدن دالر

چرا بهتر است خودتان سرمایه گذار کسب وکارتان باشید؟
بهبود مهارت سخنرانی به صورت رایگان 

EA همکاری تبلیغاتی اسنیکرز با
واکنش برندها به گران ترین موز دنیا

برندسازی با تمرکز بر ایجاد تمایز با رقبا
داستان سرایی با 1۵ اقدام طالیی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 جریمه گوگل در فرانسه
به اتهام رفتارهای ضدرقابتی

۵

شاخص کل بورس تهران در نخستین ساعات معامالت دیروز 
با رشـد ۶ هزار و ۴۰۰ واحدی به بیش از 3۶3 هزار رسـید و 

رکورد رشـد 1۰۰درصدی از ابتدای سـال را به ثبت 
رساند. با ثبت این رکورد تازه، سال ۹8 نیز...

شاخص بورس نسبت به ابتدای سال 2 برابر شد

سال ۱۰۰درصدی بورس

یادداشت
تنزل جایگاه صندوق توسعه 

ملی در بودجه ۹۹

حس��اب ذخیره ارزی در س��ال 
۱3۷۹ در دول��ت هفت��م و پ��س 
از ب��روز ش��وک ناش��ی از کاهش 
درآمده��ای نفتی ب��ه  موجب ماده 
60 قانون برنامه سوم توسعه ایجاد 
شد. چنانچه درآمدهای نفتی مازاد 
ب��ر مقدار پیش بینی ش��ده باش��د، 
این مازاد به  حس��اب ذخیره ارزی 
واریز ش��ده و چنانچ��ه درآمدهای 
از  کمت��ر  پیش بینی ش��ده  ارزی 
باش��د، می توان  مقدار تحقق یافته 
در فواصل ش��ش ماهه از موجودی 
حس��اب ارزی برداشت کرد. طبق 
بن��د »ب« م��اده ۱۷ قانون احکام 
دائمی برنامه های توس��عه کش��ور 
مصوب سال ۱3۹5، عواید حاصل 
از صادرات نفت اعم از نفت خام و 
میعان��ات گازی به  صورت نقدی و 
تهاتری و درآم��د دولت حاصل از 
خال��ص صادرات گاز پس از کس��ر 
مص��ارف ارزی پیش بینی ش��ده در 
ج��داول قان��ون بودجه کش��ور به 
 حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
پس از ابالغ سیاس��ت های کالن 
اقتص��ادی توس��ط مق��ام معظ��م 
رهب��ری در قان��ون برنام��ه پنجم 
توسعه ایجاد صندوقی تحت عنوان 
صندوق توس��عه ملی ب��ه تصویب 
رس��ید. صندوق توسعه ملی ایران 

ب��ه دنب��ال تجربه ه��ای 
2موفق متعدد در سایر...

سه شنبه
3 دی
13۹8

2۷ ربیع الثانی 1۴۴1 - سـال ششم
شماره   1۴۵8- 1۶صفحه - ۵۰۰۰۰ ریال

Tue.24 Dec 2019

فرص��ت امروز: برای کندوکاو و ریش��ه یابی تحوالت 
عرصه سیاس��ت خارجی، محمود س��ریع القلم بهترین 
گزینه است. استاد دانش��گاه شهید بهشتی که تجربه 
س��ال ها حضور در نشس��ت های مهم و س��خنرانی در 
محاف��ل علم��ی و پژوهش��کده های بین الملل��ی را در 
کارنام��ه علمی اش می ت��وان دید. رهیافت ه��ای او از 
مش��ارکتش در اجالس های مهم سیاس��ی و اقتصادی 
جهان و تجربیاتی که از مقایسه روندها و رویکردهای 
داخلی و خارجی به آن دس��ت یافت��ه، بارها در قالب 
گزیده هایی خواندنی در صفحات رس��انه ها نقش بسته 

است.
او عص��ر یکش��نبه همین هفت��ه نیز در دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه شهید بهش��تی در نشستی با عنوان 
»تح��والت نوین بین الملل��ی و آینده ای��ران« حضور 
یافت و از مشکالت و چالش های ایران سخن گفت. او 
بین المللی ش��دن را یک ضرورت برای ایران خواند و با 
بیان اینکه مسیر طی شده  کشور در 200 سال گذشته، 
مس��یر درس��تی بوده اس��ت، گفت: »اگ��ر بین المللی 

نشویم، در فرآیند سود و خطا باقی می مانیم.«
س��ریع القلم همچنین البه الی سخنانش، گریزی به 
نظام بانکی ایران زد و گفت که »اگر می خواهیم مانع 
فس��اد و اختالس در ایران ش��ویم، باید سیستم بانکی 
کشورمان جهانی شده و نحوه فعالیت ها شفاف شود.«
به گفته عضو هیات علمی دانش��گاه شهید بهشتی، 
»هرچه ایران با دنیا بیش��تر کار کند، فس��اد در کشور 
کاهش می یابد. لزومی ندارد سالی سه کنفرانس برگزار 
کنیم، چند نفر کارشناس و مسئول درباره فساد، علل 
فساد، تاریخ فساد، ریشه های فساد و روش های مبارزه 
با فس��اد س��خنرانی کنند و یک کیف هم همه بگیرند 
و بروند. با جهانی شدن سیس��تم بانکی، اگر فردی دو 
دالر از نقطه ای به نقطه دیگر ارس��ال کرد، مش��خص 
است چه کسی این کار را انجام داده، پول چه ساعتی 
از حس��اب چه کسی به حساب چه کسی منتقل شده 
اس��ت، اما وقتی یک کش��ور با دنیا ارتب��اط ندارد هر 

اتفاقی در داخل آن کشور می تواند رخ دهد.«
تا سیاست در اختیار اقتصاد نباشد، آینده مبهم است

این پژوهش��گر سیاس��ی ادامه داد: »اگر می خواهیم 
کش��ور تغییر و پیشرفت کند، تا افکارمان تغییر نکند، 
هی��چ اتفاقی رخ نخواه��د داد. افکار کنون��ی ما افکار 
توسعه ای نیست، این افکار برای حفظ وضع و ترتیبات 

موجود است.«
او ب��ا بیان اینک��ه آینده نظام بانکی کش��ور در گرو 
هرچه زودتر بین  المللی ش��دن آن است، گفت: »آینده 
کش��ور در گرو این اس��ت ک��ه چقدر زودت��ر نماینده 
مجلس ما بین الملل��ی فکر کند، چقدر زودتر هنگامی 
ک��ه در راهروهای دانش��کده اقتصاد و علوم سیاس��ی 
دانشگاه شهید بهشتی راه می رویم، یک استاد برزیلی، 

مص��ری، کانادایی، چینی، آلمانی و . . . ببینیم. آنها در 
ای��ن راهروها راه می روند، درس می دهند، با دانش��جو 
کار می کنند و دانش��جو مجبور می شود زبان انگلیسی 
خود را تقویت کند. زمانی کش��ور ما اصالح می ش��ود 
که حدود20-30 بانک خاورمیانه ای در تهران، شیراز، 
تبریز و ش��هرهای دیگر ش��عبه داش��ته باش��ند، همه 
ش��رکت های هواپیمایی بتوانند به ای��ران رفت و آمد 

کنند.«
به اعتقاد سریع القلم، »استقالل یک کشور به معنای 
این اس��ت که یک کش��ور بتواند ث��روت تولید کند نه 
اینک��ه مرزهای��ش را ببن��دد، ما نیاز ب��ه خانه تکانی و 

جراحی جدی در اندیشه های کشور داریم.«
عضو هیات علمی دانش��گاه شهید بهش��تی با بیان 
اینکه تا زمانی که سیاست خارجی در اختیار سیاست 
اقتصادی نباشد، آینده کشور مبهم است، تصریح کرد: 
»سیاس��ت خارجی ما ب��رای خود حرک��ت می کند و 
سیاست اقتصادی نیز برای خود. این دو باید یک ریله 
ش��وند اما اکنون در دو ریل در حال حرکت هس��تند، 
باید سیاست خارجی در اختیار و خدمت اقتصاد ملی 
باشد، بدان معنا که هر جا به نفع اقتصاد بود، سیاست 

خارجی عمل کند و هر جا نبود کنار برود.«
ب��ه گفت��ه س��ریع القلم، »فعال ترین بخ��ش وزارت 
خارجه های کشورهای مختلف جهان بخش اقتصادی 

آنها است.«
به گزارش ایرنا، اس��تاد دانش��گاه ش��هید بهشتی با 
تاکید بر بین المللی ش��دن نظام آموزشی و دانشگاهی 
ای��ران نی��ز گفت: »نظام دانش��گاهی ما در ۱0 س��ال 
گذش��ته به ش��دت در فضاهای بومی و داخلی س��یر 
می کند. 5۷ نخس��ت  وزیر، رئیس جمه��ور و رهبر دنیا 
تحصیلکرده آمریکا،  56 نفر تحصیلکرده انگلیس، ۴0 
نفر فرانس��ه و ۱0 نفر تحصیلکرده روس��یه هستند و  
جانس��ون نخست وزیر انگلیس می گوید، ما در صددیم 
ک��ه  این عدد 56 را تبدیل ب��ه 5۸ کنیم تا از آمریکا 
پیش��ی بگیریم. این نظام آموزشی است که می تواند تا 
حد بس��یاری در دنیا موثر باش��د. اگر نظام دانشگاهی 
ما بخواه��د صرفا بومی بمان��د و ارتباطات بین المللی 

نداشته باشد، دانش در کشور نمی تواند موفق شود.«
با همین منوال، شاخص های فقر تشدید می شود

س��ریع القلم ادامه داد: »اگر ما مزیت نسبی و برتری 
فناوری پیدا نکنیم و از خود نپرس��یم که جایگاه ما در 
اقتصاد جهانی کجاس��ت، اگر صرفا به نفت و گاز اکتفا 
کنیم، بسیار عقب خواهیم ماند. اگر ما با همین شیوه 
نفت را ص��ادر کنیم و درآمد نفت را صرف هزینه های 
روزمره کنیم به طور حتم شاخص های فقر در ایران در 
30-20 سال آینده تشدید می شود. به نظر می رسد ما 
در ی��ک و نیم قرن اخیر همواره در حال تکرار کارها و 

روزمرگی هستیم.«

عضو هیات علمی دانش��گاه شهید بهشتی در بخش 
دیگر س��خنان خود با اش��اره به اینک��ه ۴هزار تئوری 
در رواب��ط بین المل��ل و اقتص��اد سیاس��ی بین الملل 
وج��ود دارد، افزود: »اگر از من بپرس��ید کدام تئوری 
مهمترین تئوری ش��کل دهنده عصر جدید در سه قرن 
اخیر است، من به تئوری مازلو اعتقاد دارم، تئوری ای 
که ظاهر بس��یار س��اده ای دارد اما باطنش بسیار مهم 
است. تئوری مازلو می گوید در عصر جدید و حکمرانی 
جدید، حاکمیت و کس��انی که کار علمی و تحقیقاتی 
انجام می دهند، باید کاری کنند که نخس��ت نیازهای 
اساس��ی مردم تامین شود که شامل مسکن، غذا، هوا، 
مس��ائل امنیتی و س��پس روحی، اجتماعی و شخصی 

است.«
وی ب��ا بیان اینکه اگ��ر سیاس��تمداران رقم و عدد 
ندانن��د نمی توانن��د حکمران��ی کنند، گف��ت: »حوزه 
سیاس��ت حوزه مسائل انتزاعی نیست، بلکه رقم است، 

ما با رقم می توانیم کارها را پیش ببریم.«
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه تحریم کردن 
روس��یه برای اتحادیه اروپا دش��وار است، توضیح داد: 
»اتحادی��ه اروپا ح��دود 300 میلیارد یورو با روس��یه 
تبادل تجاری دارد به همین دلیل نمی تواند به آسانی 
روس��یه را تحریم کند، اما آمری��کا به راحتی می تواند 
روس��یه را تحریم کند زیرا س��ه س��ال قبل مبادالت 
تجاری آمریکا و روسیه ۴0  میلیارد دالر بود اما اکنون 

این رقم به ۱5 میلیارد دالر رسیده است.«
تصمیم گیری نهادی در نظام های سیاسی خطای 

کمتری دارد
س��ریع القم درخصوص تصمیم گی��ری در نظام های 
سیاس��ی گفت: »هرچه تصمیم گیری در یک کش��ور 
نه��ادی باش��د کمتر اش��تباه رخ می ده��د، اما هرچه 
تصمیم گیری ف��ردی و یا گروهی یا گروه های کوچک 

باشد، اشتباهات افزایش می یابد.«
ای��ن اس��تاد دانش��گاه بهتری��ن وضعی��ت نهادی، 
تصمیم گی��ری و تصمیم س��ازی جمع��ی را منطق��ه 
اس��کاندیناوی در دنی��ا و بدترین وضعی��ت را مربوط 
به خاورمیان��ه ذکر کرد. به گفته وی، انس��ان به طور 
طبیع��ی ب��ه کوتاه مدت فک��ر می کند و ای��ن وظیفه 
حکومت ها است که برنامه ریزی بلندمدت برای جامعه 
داشته باشند، حکومتی خوب است که 50 سال جلوتر 

از مردم خود، فکر و برنامه ریزی داشته باشد.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی با اشاره 
به ابعاد مثبت جهانی ش��دن گفت: »بسط یافتن ثروت 
جهانی، س��رمایه گذاری در بخش زیرس��اخت، بهبود 
ش��رایط زندگی، توانمندس��ازی زنان، س��طوح باالتر 
تحصیالت، رش��د عل��م و فناوری، بهبود بهداش��ت و 
درمان و منازع��ه نظامی کمتر میان قدرت ها از جمله 
این ابعاد است. در واقع نظامی گری کمتر و جنگ های 

نیابتی بیش��تر ش��ده اس��ت. اتفاقی که در دنیا افتاده 
فرصت��ی پیش روی کش��ور م��ا قرار داده اس��ت، اگر 
برخی سیاس��ت ها تغییر و تعدیل پیدا کنند. در کشور 
ما مس��ئوالن از طریق تریبون با ه��م حرف می زنند، 
می گویند آن مس��ئول، فالن حرف را گفت منظورش 
فالن مس��ئول اس��ت و فردای آن روز مس��ئول دیگر 
سخنی می گوید که همه متوجه می شوند که پاسخ آن 
مس��ئول را داده است. اینگونه که حمکرانی نمی شود، 
حمکران��ی باید توأم با بررس��ی و فکر باش��د، تیم ها و 

کمیسیون ها با هم کار کنند.«
لزوم هماهنگی سیاست خارجی با سیاست های 

اقتصادی
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه انس��جام در حاکمیت برای 
کش��ورهای در حال توس��عه به مراتب بسیار مهمتر از 
دموکراسی اس��ت، گفت: »فوندانسیون یک ساختمان 
انسجام است، در حکمرانی هم انسجام فکری، فلسفی، 
رویه ای، سیاس��ت گذاری و از هم��ه مهم تر فهم جهان 
مهم است. بخشی از حاکمیت ما جهان را قبول ندارد، 
بخش��ی دیگ��ر می خواهد با جهان کار  کند و بخش��ی 
دیگر از حاکمیت آن را مش��روط می بیند، تا زمانی که 
به انسجام فکری نرسیم، سیاست گذاری های مشترک 

از آن قابل استخراج نیست.«
به گفته این استاد دانشگاه، »اگر سیاست خارجی ما 
با سیاست های اقتصادی مان هماهنگ بود می توانستیم 
کارهای بس��یاری انجام دهیم. ممکن است این سوال 
پی��ش آید ک��ه چرا اروپ��ا و آمریکا؛ ترکی��ه را تحمل 
می کنند؟ ترکیه ای که سعی می کند حضور منطقه ای 
داشته باشد، بسیاری اوقات به اروپایی ها فشار می آورد 
که پول بیش��تری برای دو و نیم میلی��ون نفر مهاجر 
سوری که در ترکیه هس��تند، بپردازند. یکی از دالیل 
عمده این اس��ت ک��ه بانک های اروپای��ی و آمریکایی، 
ح��دود 550 میلی��ارد دالر در ترکیه س��رمایه گذاری 
کرده اند، بنابراین هنگامی که وابس��تگی متقابل باشد، 

چندان راحت نمی توان با یک کشور برخورد کرد.«
س��ریع القلم ادامه داد: »اگر ترکیه از نظر سیاسی در 
حال بسته شدن است، اما از نظر اقتصادی در حال کار 
کردن با دنیا اس��ت و آن وابستگی بانکی و صنعتی که 
ب��ا اروپا و آمریکا دارد، به او کمک کرده که اتصاالتش 
حفظ ش��ود. حدود س��ه روز دولت ترامپ چند نفر در 
ترکی��ه را تحریم کرد، اردوغ��ان تهدید کرد که اگر به 
تحریم ادام��ه بدهید چند بانک آمریکایی را در ترکیه 
می بندی��م به دنبال آن ترام��پ، تحریم ها را لغو کرد، 
بنابراین می توان اینجا س��وال مهمی پرسید که چرا ما 
ایرانی ها تا این حد تحریم می شویم؟ پاسخ این است، 
به خاطر اینکه ما ارتباط جهانی نداریم، اگر ارتباطات 
جهانی داش��تیم، با بانک های جهانی و شرکت ها و . . . 
همکاری می کردیم به این سادگی تحریم نمی شدیم.«

سریع القلم با بیان اینکه ۱0 تا ۱5 سال برای بازبینی 
در اف��کار خود برای ورود به صحنه جهانی نیاز داریم، 
تصریح کرد: »این دوره زمانی با آشوب همراه نخواهد 
ب��ود زیرا اکثری��ت جامعه به دنب��ال روش های مدنی 

هستند.«
او ورود به صحنه جهانی را به معنای آمریکایی شدن 
ندانس��ت و ادام��ه داد:  »ای��ن به معن��ای همکاری با 
کش��ورهایی همچون برزیل، آفریق��ای جنوبی، هند، 
ترکی��ه، ک��ره جنوب��ی و . . . اس��ت. نظ��ام جهانی به 
س��مت تنوع می رود و این فرصت خوبی برای ما ایجاد 

می کند.«
این اس��تاد دانش��گاه  با بیان اینکه مسیر 200ساله  
گذش��ته  ما ُکند، پرچالش و البته درس��ت بوده است  
و جامعه باید این مس��یر را تجربه می کرد، افزود: »ما 
باید از تجارب تاریخی خود درس بگیریم و اشتباهات 
خود را تکرار نکرده، شکاف های ذهنی و تئوریک خود 
را پُر کنیم. ما هرچه جهان را بهتر بشناس��یم، سریع تر 
می توانیم این مس��یر را طی کنیم. دانشگاه هم در این 

مسیر نقش مهمی دارد.«
درگیری جهان سه قطبی تا 2 دهه آینده

عضو هیات علمی دانشگاه ش��هید بهشتی در ادامه 
گفت: »بین سال های ۱۹۴5 تا ۱۹۹0 جهان دوقطبی 
)آمری��کا و ش��وروی( ب��ود، ۱۹۹0 ت��ا 2000 جهان 
تک قطبی )آمریکا( ش��د، اما از س��ال 2000 میالدی 
به بعد جهان س��ه قطبی )چین، روسیه و آمریکا( شده 
اس��ت. پیش بینی می ش��ود درگیری بی��ن این مثلث 
دس��ت کم برای یک تا دو دهه آین��ده ادامه یابد، این 
یعنی کش��ورهایی ک��ه به دنبال فضا ب��رای حاکمیت 
ملی هس��تند و تنوع س��ازی در اقتصاد مل��ی و روابط 
بین المللی می خواهند، بس��یارند و نمونه بسیار موفق 

در این زمینه اندونزی است.«
به گفته او »اندونزی 260 میلیون نفر جمعیت دارد 
و به ثبات سیاس��ی رسیده اس��ت، با تمام کشورهای 
دنیا ارتباط دارد و توازنی نیز بین روسیه، چین، ژاپن، 
اس��ترالیا، هند، آمریکا و اتحادیه اروپ��ا برقرار کرده و 
با همه اینه��ا دارای پروژه اس��ت. اندونزیایی ها کاری 
کرده ان��د که هیچ کش��ور خارجی نتوان��د در اندونزی 
باالتر از 20درصد در س��رمایه گذاری، FDA داش��ته 
باش��د این نشان دهنده آن است اگر حاکمیتی انسجام 
و تمرکز داشته باش��د کارهای بسیاری می تواند انجام 
دهد. بخش مهمی از سیاس��ت های فعلی آمریکا برای 
احیای خودش اس��ت، زیرا می بیند رقبای جدی پیدا 
ک��رده اس��ت، آمارها نیز حاکی از آن اس��ت؛ طی 20 
س��ال قبل، آمریکا که 25درصد نرخ GDP جهان را 
داش��ت اکنون به ۱۸درصد رسیده و چین که 5درصد 
GDP جهان را در اختیار داش��ت اکنون به ۱۸درصد 

رشد یافته است.«

محمود سریع القلم: آینده کشور در گرو بین المللی شدن است

چرا ایران راحت تحریم می شود؟

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی



فرص��ت امروز: الیحه بودجه س��ال ۹۹ دارای منابعی به مبلغ ۱۹۸۸ 
ه��زار میلیارد تومان اس��ت. این مناب��ع در بودجه عموم��ی ۴۸۴ هزار 
میلیارد تومان، درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و دس��تگاه های دولتی ۷۹ 
هزار میلیارد تومان و بودجه ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسس��ات 
غیرانتفاع��ی نیز هزار و ۴00 میلیارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت. با 
توجه به تحریم ها و کاهش شدید صادرات نفتی، نحوه درآمدزایی دولت 
ش��اید مهمترین چالش بودجه سال آینده باش��د. طبق برآورد  ها، ارقام 
در طرف درآمدها ش��امل 26۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و 
س��ایر درآمدهای دولت، ۱00 هزار میلی��ارد تومان واگذاری دارایی های 
س��رمایه ای و ۱25 هزار میلیارد تومان فروش دارایی های مالی است. در 
ای��ن میان، ب��ار اصلی منابع درآمدی در بودج��ه ۹۹ متوجه درآمدهای 
مالیاتی اس��ت، اما به عقی��ده اقتصاددانان، این تصمی��م به یکباره و در 
شرایط امروز اقتصاد ایران به س��ختی امکان پذیر است. همچنین جمع 
ارق��ام در طرف هزینه ها نیز نش��ان می دهد دولت ب��ا درآمدها و فروش 
دارایی های مالی و سرمایه ای، توان پرداخت تمامی هزینه ها را در عمل 

نخواهد داشت.
از زمان تقدیم الیح��ه بودجه ۹۹ به مجلس تاکنون، نظرات متفاوتی 
از س��وی اقتصاددانان درباره بودجه س��ال آینده ارائه شده است. گرچه 
رئیس جمهور، بودجه س��ال ۹۹ را »بودجه استقامت در برابر تحریم ها« 
خوانده اس��ت، اما به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی، س��رفصل های کلی 
بودجه س��ال آینده از اس��تقامت و مقاومت در برابر تحریم ها برخوردار 
نیست. در یک کالم، کس��ری بودجه، بزرگترین نگرانی اقتصاددانان در 

الیحه بودجه ۹۹ است.
جای خالی منطق، دقت و واقع گرایی در بودجه ۹۹

کیوان کاش��فی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که رویکرد 
دولت در تدوین بودجه س��ال ۹۹، منطقی و ش��جاعانه نیس��ت و صرفاً 
بدون در نظر گرفتن افق تحریم ها، سندی برای پوشش دادن هزینه های 
ج��اری  خود تنظیم کرده اس��ت. او اعتقاد دارد ک��ه در صورت تصویب 
الیح��ه بودجه فعلی، در میانه س��ال ۹۹ ش��اهد کس��ری بودجه دولت 
خواهیم بود. به اعتقاد کاش��فی، افزایش نرخ بنزین در آبان ماه و اتفاقات 
پس ازآن، جرأت اتخ��اذ تصمیم ها و تحوالت جدید را از دولت دوازدهم 
گرفته و به همین دلیل نمی توان منابع جدیدی را برای دولت مشخص 
ک��رد بنابراین بودجه س��ال ۹۹ بس��یار خوش بینانه اس��ت و پیش بینی 
می ش��ود در صورت تصویب، در میانه  سال آینده، کسری بودجه حداقل 
50درصدی را ش��اهد باشیم. در نتیجه، این نگرانی برای اقتصاددانان به 
وجود آمده که مبادا دولت در س��ال آینده برای تأمین منابع مالی خود 

از بانک مرکزی استقراض کند.
کاشفی با اشاره به منفی بودن رشد اقتصادی در سال ۹۸ و پیش بینی 
کارشناس��ان اقتصادی از تداوم این رش��د منفی در س��ال آینده گفت: 
»در چنین ش��رایطی هی��چ رویکردی که بخواه��د افزایش ۱3درصدی 

درآمدهای مالیاتی در س��رفصل الیحه بودجه ۹۹ را توجیه کند، وجود 
ندارد. به خصوص اینکه دولت منابع مالی جایگزین برای کس��ری بودجه 

خود را مشخص نکرده است.«
عض��و هیات رئیس��ه ات��اق ایران با اش��اره به افزایش س��هم دولت از 
درآمده��ای مالیاتی، اف��زود: »در الیحه بودجه س��ال ۹۹ حتی در یک 
سرفصل شاهد افزایش 6۸درصدی مالیات هستیم که جالب است وقتی 
دلیل این افزایش را از مس��ئوالن جویا می ش��ویم، به قانون در دس��تور 
کاری اش��اره می کنند که ممکن اس��ت در مجلس تصویب شود و سهم 

دولت از درآمدهای مالیاتی را محقق کند.«
به گفته کاش��فی، »نکته ای که همیشه از سوی بخش خصوصی تذکر 
داده  ش��ده و اتفاقاً دولت هم بر محور آن ش��عار می دهد، اخذ مالیات از 
مودیان جدید و ارگان  هایی است که به نحوی، معاف از مالیات هستند، 
نه اینکه س��هم دولت از درآمدهای مالیاتی با فش��ار به بخش خصوصی 
و فعاالن اقتصادی تأمین ش��ود، اما متأس��فانه با وجود تأکید بسیار در 

حرف، در عمل هیچ کدام محقق نشده است.«
ادامه تخصیص ارز ۴200 تومانی در بودجه سال آینده

او با اش��اره به طرح جامع مالیاتی ادامه داد: »حتی این طرح هم که 
با بررسی کش��ورهای پیشرفته تدوین  شده، در اجرا با تله های مختلفی 
مواجه اس��ت که اتفاقاً خود سازمان امور مالیاتی یکی از مهم ترین موانع 
اج��رای این طرح اس��ت. متأس��فانه در حوزه های مختلف کس��ب وکار، 
فراره��ای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی، دولت هیچ وقت 

نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.«
به اعتقاد کاش��فی، »تنه��ا راه مقابله با این فراره��ای مالیاتی، ارجاع 
به بخش خصوصی اس��ت. چراکه بخش خصوصی و تش��کل های وابسته 
ب��ه آن به  خوبی از فرارهای مالیاتی اعضای خود آگاهند، اما متأس��فانه 
چ��ون هیچ گاه اعتماد بین دولت و تش��کل های بخش خصوصی ش��کل 
نگرفته، بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مشکالت 

به خصوص برقراری عدالت مالیاتی می شود.«
کاشفی همچنین به یکی دیگر از سرفصل های الیحه بودجه ۹۹ یعنی 
تداوم تخصیص ارز ۴200 تومانی اش��اره کرد و گفت: »بخش خصوصی 
امی��دوار بود که حداقل با توجه به اظهارنظرهای کارشناسی ش��ده، دالر 
۴200 تومان��ی از چرخه اقتصاد حذف ش��ود تا ش��اهد ایجاد ثبات در 
قوانین و مقررات باش��یم. رانت و ایجاد فس��اد از مهمترین تبعات منفی 
تخصیص ارز ۴200 تومانی بود که از س��ال گذشته کل سیستم قضایی 
کش��ور درگی��ر رصد این موضوع ب��ود بنابراین انتظار داش��تیم با توجه 
ب��ه هزینه هایی که این نوع تخصیص برای کش��ور رق��م زده، پایه دالر 
برمبنای ارز نیمایی مشخص شود که نشد. حرف اصلی بخش خصوصی 
درخص��وص ارز نیمایی این اس��ت که باید این نوع ارز ش��ناور باش��د و  

قیمت روز بازار مبنای تعیین نرخ آن قرار بگیرد.«
او با طرح این س��وال که دولت بر چ��ه مبنایی دالر نیمایی را ۸500 

تومان مش��خص کرده اس��ت، گفت: »وقتی قیم��ت دالر در بازار ۱2 تا 
۱3 هزار تومان اس��ت و فروش نفت هم زیر یک میلیون بودجه اس��ت، 
دولت با چه مالکی می خواهد این ش��کاف بازار آزاد و دالر نیمایی را پر 
کند؟« کاشفی در پایان ابراز امیدواری کرد تا بررسی بودجه در مجلس، 
حداقل با واقع نگری صورت گیرد، حتی اگر تصویب نهایی آن به س��ال 

آینده موکول شود.
بودجه منهای نفت؛ ناگزیر و بدون برنامه ریزی

ب��ا اینک��ه دولت در بودجه س��ال آینده، س��هم درآمده��ای نفتی در 
منابع بودجه را 66درصد نس��بت به بودجه امس��ال کاهش داده اس��ت، 
اما این تصمیم بدون برنامه ریزی گرفته ش��ده اس��ت. به اعتقاد لطفعلی 
بخش��ی، فشار ناشی از اعمال تحریم ها، دولت را مجبور به کاهش سهم 
درآمده��ای نفت��ی در منابع بودجه ک��رده، بدون اینکه برنامه توس��عه 

غیرنفتی در ساختار کالن کشور وجود داشته باشد.
ای��ن اقتص��اددان در پاس��خ ب��ه این س��وال که ب��ا توجه ب��ه تاکید 
رئیس جمه��وری مبنی بر اینکه بودجه س��ال ۹۹، »بودجه ایس��تادگی 
و اس��تقامت در براب��ر تحریم« اس��ت، آی��ا کلیات بودج��ه این هدف را 
امکان پذی��ر می س��ازد؟ گفت: »به هیچ وجه؛ حقیقت��ی که وجود دارد و 
دولت از بحث های فنی خود پنهان می کند، کس��ری بودجه قابل توجه 
دولت است و متاسفانه قصد هم دارد تا با ارقامی این کسری را بپوشانند 

که به هیچ عنوان عملیاتی نیست.«
به گفته بخش��ی، »ارقامی که در الیحه پیش��نهادی بودجه سال ۹۹ 
اعالم ش��ده، به صورت صوری بودجه را متعادل نش��ان می دهد؛ چراکه 
برنامه ای برای تحقق آنها وجود ندارد. اینکه امسال دولت تصمیم گرفته 
تا بدون وابس��تگی ب��ه درآمدهای نفتی، بودج��ه را تدوین کند، مدیون 
دولت ترامپ هستیم نه برنامه ریزی خودمان؛ اگر فشار ناشی از تحریم ها 
نبود حاالها حاالها وارد این مسیر نمی شدیم. اینکه دولت شعار »بودجه 
بدون نفت« می دهد درست، اما کلیات الیحه بودجه در صورت تصویب، 
نخواهد توانس��ت دخل و خرج دولت را متعادل کند، چراکه منابع مالی 

در نظرگرفته شده جایگزین نفت، عملیاتی نخواهند بود.«
بخش��ی با اشاره به س��هم پروژه های عمرانی در بودجه ۹۹ نیز گفت: 
»در چند س��ال اخیر، دولت سهم پروژه های عمرانی را به صورت کامل 
پرداخت نکرده و از همان مبالغ در نظر گرفته شده هم گاها شاهد بودیم 
که تا 20درصد پرداخت شده است. به نظر می رسد در بودجه سال ۹۹ 
دولت قصد کم��ک کردن دارد، اما ارقام در نظر گرفته ش��ده در بودجه 
۹۹ برای پروژه های عمرانی به سرنوش��ت مابقی منابع دچار خواهد شد، 

چراکه منبع مالی برای تحقق آن موجود نیست.«
او با اش��اره به افزایش س��هم دولت از درآمدهای مالیاتی، پیش��نهاد 
داد: »بهترین راه برای افزایش س��هم دولت از درآمدهای مالیاتی، بدون 
تحمیل فشار به بخش خصوصی، این است که مالیات بر ارزش افزوده را 

به خصوص در مناطق آزاد گسترش دهد.«

اقتصاددانان چه نگاهی به بودجه سال آینده دارند؟
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بررس��ی الیحه بودجه ۹۹ نش��ان می دهد که در منابع درآمدی بودجه، 
بیش برآوردی اتفاق افتاده اس��ت و در بخش هزینه ها نیز کاهشی صورت 
نگرفته اس��ت بنابراین به گفته اغلب اقتصاددانان، احتمال وقوع کس��ری 
ب��االی ۱00 هزار میلیاردی در بودجه س��ال آینده وجود دارد. دولت ها در 
سال های گذش��ته غالبا کسری بودجه خود را از راه هایی نظیر برداشت از 
صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی جبران کرده اند، غافل از آنکه این 
راه ها به بدهکار ش��دن هرچه بیشتر دولت و افزایش تورم در جامعه منجر 
ش��ده اس��ت، اما راه حل هایی وجود دارد که دولت می تواند به  کمک آنها 
عالوه بر جبران کسری بودجه، درآمد پایداری را به دست آورد. »تسنیم« 

در گزارشی به بررسی این راه حل ها پرداخته است.
* جلوگیری از فرارهای مالیاتی: عدم استقرار نظام مالیاتی جامع از یک 
طرف و عدم استفاده مطلوب از اطالعات بانکی ازجمله اطالعات مربوط به 
تراکنش های بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی شده است. 
عدم تمکین برخی مشاغل درباره اس��تفاده از پایانه های فروشگاهی مانع 
تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسئله خود می تواند عدم تمکین 
سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به  دنبال داشته 
باشد. رصد دقیق تراکنش های بانکی، تفکیک حساب های جاری و تجاری 
و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی هستند و به  کمک آنها می توان بسیاری از فرار مالیات ها 

را مشخص کرد.
* اخذ مالیات از س��ود سپرده های بانک: در قانون مالیات های مستقیم، 
سود سپرده های بانکی معاف از مالیات است، در حالی که بررسی کشورهای 
دیگر حاکی از آن است که این نوع مالیات، یکی از مهم ترین مالیات هاست 
و در بس��یاری از کش��ورها با وجود س��ود حقیقی منفی در س��پرده های 
کوتاه مدت و بلندمدت، این مالیات اخذ می ش��ود. براس��اس محاس��بات 
انجام شده چنانچه از سود سپرده های حقوقی )شرکت ها( مالیات 25درصد 

اخذ شود، حدود ۱0 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می آید.
* مالیات بر درآمد اش��خاص حقیقی: از جمله راهکارها جهت اصالح نظام 
مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات 
بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان های 
درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می آورند. پیش بینی 
می ش��ود چنانچه بر درآمد اشخاص حقیقی افراد مالیات اخذ شود حدود 20 

هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود.
* کاه��ش معافیت های مالیاتی: معافیت های مالیات��ی زیادی در ایران 
وج��ود دارد و این مهم موجب کاهش درآمدی دولت از این ناحیه ش��ده 
اس��ت. معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری �� صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی، سود س��پرده های بانکی، فعالیت های فرهنگی، صادرات برخی 
از مواد خام و… نمونه هایی از معافیت های مالیاتی هس��تند که دولت از 
درآمد آنها بی نصیب مانده است. پیش بینی می شود با کاهش معافیت های 
مالیاتی حدود یک هزار میلیارد تومان از این مس��یر به درآمدهای مالیاتی 

دولت اضافه شود.
* وص��ول بدهی های معوق مالیاتی: کل بدهی های مالیاتی معوق دولت 
203 هزار میلیارد تومان اس��ت. دولت به کم��ک قوه قضائیه می تواند این 
بدهی ها را طی چند س��ال وصول کند. پیش بینی می شود دولت می تواند 

از این راه در اولین سال حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
* افزای��ش نرخ مالیات بر ارزش اف��زوده کاالهای غیرضروری: در ایران نرخ 
مالیات ب��ر ارزش افزوده برای عموم کاالها و خدمات ۹درصد اس��ت، اما نرخ 
ارزش افزوده در کشورهای دیگر متناسب با ضروری یا ضروری نبودن کاالها 
و خدمات متغیر است. در ایران بسیاری از کاالهای ضروری و حتی نه چندان 
ضروری معاف از این مالیات هستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دیگر 
کاالها ۹درصد است. چنانچه این وضعیت اصالح شود، پیش بینی می شود ۴ 

هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود.

* حذف س��ه ده��ک باالی درآمدی از یارانه نق��دی: مطابق تبصره ۱۴ 
س��االنه ۴2 هزار میلی��ارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می ش��ود، این 
در حالی اس��ت که نحوه توزیع یارانه نقدی به  دور از عدالت است و شامل 
ثروتمندان نیز می شود. چنانچه دولت یارانه پرداختی سه دهک درآمدی 
باالی جامعه را قطع کند، ۱2 هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت 

افزوده می شود.
* تعرفه گمرکی: در حال حاضر بعضی از اقالم وارداتی با ارز ۴200تومانی 
)کاالهای اساسی( و دیگر اقالم با ارز نیمایی وارد می شوند. تعرفه گمرکی 
معادل درصدی از ارزش کاالی وارداتی اس��ت. مسئله این است که تعرفه 
کاالهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می شوند نیز براساس دالر 
۴200تومانی که ویژه کاالهای اساس��ی است محاسبه می شود، این یعنی 
ارزش تعرف��ه ای که دولت از واردات چیان دریافت می کند بس��یار کمتر از 
میزان واقعی آن اس��ت. طبق محاسبات اگر این مورد اصالح شود، درآمد 
مالیات��ی دولت به  صورت قابل توجهی تنها از همین محل افزایش می یابد 

که رقم بزرگی است و در حال حاضر به جیب واردات چیان می رود.
* کاهش مالیات بر خرید و فروش س��هام و افزایش سهم دولت: روزانه 
هزاران معامله در بورس و فرابورس ایران انجام می شود. به  ازای هر خرید 
و فروش، از فروش��نده و خریدار مبلغی به  عنوان کارمزد کسر می شود. در 
ب��ورس و فرابورس به ترتیب ۱.۴3۹ و ۱.۴2۹ درصد از ارزش س��هام مورد 
معامله به  عنوان کارمزد دریافت می ش��ود. در نتیجه، بایستی مالیات نقل 
و انتقال س��هام در ایران افزایش و کارمزد کارگزاری های بورسی به همین 
نسبت کاهش یابد. براساس آمار سازمان بورس طی یک ماه گذشته ارزش 
معامالت بورس و فرابورس به  طور میانگین 3 هزار میلیارد تومان اس��ت. 
اگر سهم مالیات دولت از 0.05 درصد به یک درصد افزایش یابد و هزینه 
خریدوفروش س��هام کاهش یابد، ۴ هزار میلیارد توم��ان به درآمد دولت 

افزوده می شود.

برآوردها از احتمال کسری یکصد هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده حکایت دارد

۹  راه برای جبران کسری بودجه ۹۹

یادداشت

تنزل جایگاه صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹

حس��اب ذخیره ارزی در س��ال ۱3۷۹ در دولت هفتم و پس از بروز ش��وک ناشی 
از کاهش درآمدهای نفتی به  موجب ماده 60 قانون برنامه س��وم توس��عه ایجاد شد. 
چنانچه درآمدهای نفتی مازاد بر مقدار پیش بینی ش��ده باش��د، این مازاد به  حساب 
ذخیره ارزی واریز ش��ده و چنانچه درآمدهای ارزی پیش بینی ش��ده کمتر از مقدار 
تحقق یافته باش��د، می توان در فواصل ش��ش ماهه از موجودی حساب ارزی برداشت 
کرد. طبق بند »ب« ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کش��ور مصوب 
سال ۱3۹5، عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به  صورت 
نقدی و تهاتری و درآمد دولت حاصل از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی 

پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کشور به  حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
پس از ابالغ سیاس��ت های کالن اقتصادی توس��ط مقام معظ��م رهبری در قانون 
برنامه پنجم توسعه ایجاد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی به تصویب رسید. 
صندوق توسعه ملی ایران به دنبال تجربه های موفق متعدد در سایر کشورها در زمینه 
مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی با عنوان صندوق های ثروت ملی 
فعالیت خود را از سال ۱3۸۹ آغاز کرد. براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه 
صندوق توس��عه ملی با هدف تبدیل بخش��ی از عواید ناش��ی از فروش نفت و گاز و 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ س��هم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
تش��کیل می شود. در اساس��نامه صندوق توسعه ملی، یا همان ماده ۱6 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، واریز ساالنه 30درصد از منابع حاصل از صادرات نفت 
و میعان��ات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق، حداقل 20درصد ارزش صادرات 
تهاتری اقالم فوق الذکر و افزایش س��هم واریزی از منابع دو بند پیش��ین هر سال به 

میزان سه واحد درصد به  عالوه موارد دیگر تعیین  شده است.
اگرچه درآمدهای حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای توسعه تولید و 
سرمایه گذاری و تسهیالت بخش خصوصی استفاده می شود، اما تفاوت مهم حساب 
ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این است که فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی 
تعدیل نوس��انات قیمت نف��ت و درآمدهای نفتی در بودجه بوده اس��ت و در صورت 
وجود درآمد نفتی بیش از پیش بینی بودجه، این مازاد به  حساب ذخیره ارزی واریز 
می ش��ود اما در مورد صندوق توسعه ملی قضیه برعکس است؛ یعنی قبل از هرگونه 
هزینه درآمدهای نفتی بایستی سهم مشخصی از این درآمدها به صندوق واریز شود و 
این سهم ساالنه نیز افزایش یابد. حال با توجه به مقدمات ذکرشده به بررسی جایگاه 
صندوق توس��عه ملی در قانون بودجه ۱3۹۸ و الیحه بودجه ۱3۹۹ می پردازیم. در 
قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از نفت و میعانات گازی برای سال ۹۸ و ۹۹ به 
ترتیب ۱۱50 و ۱23۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این در حالی است که این 
منبع درآمدی مهم دولت در قانون بودجه ۹۸، ۱53۱ هزار میلیارد ریال و در الیحه 
۹۹ با کاهش 6۸.۴درصدی و بالغ بر ۴۸3 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. براساس 
گزارش برنامه وبودجه در پایان سال جاری کسری عملیاتی بودجه ۷۷6 هزار میلیارد 
ریال خواهد بود. اگرچه در ماده ۱6 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور یا 
همان اساسنامه صندوق توسعه ملی استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای 
و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است، 
اما براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 26 تیرماه سال گذشته، 
۱2درصد از سهم 32درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری 
کش��ور ذخیره می شود و از مجموع این کسری ۷۷۹ هزار میلیارد ریالی دولت، 620 
هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسالمی برای جبران این 
کسری استفاده می شود. براساس بند »ب« ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم 
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات 
گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30درصد تعیین می شود و ساالنه حداقل دو واحد 
درصد به این سهم اضافه می شود.  بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب 
با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.5درصد شرکت ملی نفت 
ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3درصد مناطق نفت خیز، 
گازخیز و توس��عه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از 
منابع موضوع این جزء در سقف جدول برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه 
شش��م توسعه تعیین و به  حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و 
مابقی را به  حساب ذخیره ارزی واریز کند. این سهم 30درصدی در قانون بودجه ۹۸ 
به 20درصد کاهش  یافته و مابه التفاوت س��هم 20درصد تعیین  شده تا سهم قانونی 
3۴درصد صندوق توس��عه ملی به  عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود. 
این سهم در الیحه بودجه ۹۹ همچنان 20درصد پیش بینی شده و مابه التفاوت تا سهم 

قانونی نیز لحاظ نشده است.
چراکه رشد پیش بینی ش��ده درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز در الیحه ۹۹ حدود 6۸.۴- کاهش داشته و نه تنها بدهی دولت به 
صندوق توسعه ملی تسویه نشده بلکه به دلیل کسری بودجه سال ۹۸ دولت در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی، 
فروش اوراق مالی اس��المی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و واگذاری و مولدسازی 
دارایی های خود را ارائه کرده است. با توجه به ارقام قانون بودجه ۹۸ و الیحه بودجه 
۹۹، س��هم 20درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و فرآورده های آن به 

ترتیب 306 و ۹۷ هزار میلیارد ریال )کاهش حدود 6۸درصدی( است.
میزان تسهیالت ارزی با تضمین دولت از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال 
آینده، 3۴25 میلیون یورو پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه ۹۸ بیش 
از ۴۴درصد رشد داشته است. از مصارف این تسهیالت در الیحه بودجه ۹۹، تقویت 
بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱06 قانون برنامه شش��م توس��عه 33.3درصد، تجهیزات 
آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 25درصد رشد 
داش��ته و موارد مصرف دیگری تا س��قف 5۹0 میلیون یورو به این تسهیالت اضافه 

 شده است.
با مقایس��ه موارد گفته شده در قانون بودجه ۹۸ و الیحه بودجه ۹۹ می توان گفت 
تغییر اساس��ی در جایگاه صندوق توس��عه ملی در الیحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون 
بودجه ۹۸ رخ نداده اس��ت؛ لکن با توجه به دایره قدرتی که شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا دارند، هرگونه تصمیم گیری درخصوص بودجه و حتی مغایر با 
قوانین باالدستی امکان پذیر است. همچنین ازآنجاکه پیش بینی درخصوص صادرات 
روزانه ۱.5 میلیون بشکه نفت در بودجه ۹۸ محقق نشد و این برآورد نادرست منجر 
به کسری بودجه شدید دولت و کاهش صادرات 300 هزار بشکه ای در اصالح قانون 
بودجه ۹۸ ش��د، به نظر می رس��د صادرات روزانه یک میلیون بش��که نفت در الیحه 
بودجه ۹۹ به  دور از واقع بوده و بهتر است همان 300هزار بشکه لحاظ شود، چراکه 
در غیر این صورت بودجه ۹۹ با کسری بسیار مواجه شده و درنتیجه دولت بایستی از 

منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
این نکته را نباید فراموش کرد که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی ناکارآمدی 
حس��اب ذخیره ارزی بوده و نباید به این صندوق به  عنوان حس��اب پس انداز دولت 
نگاه کرد و در مواقع کمبود بودجه، با مصوبات سران قوا، از منابع این صندوق که به 
 منظور سرمایه گذاری های مولد و حفظ سهم نسل های آینده ایجاد شده، استفاده کرد، 
بنابراین دولت بایستی اوالً منابع بودجه را منطقی تر برآورد کرده و ثانیاً منابع جایگزین 
برای کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها پیش بینی کرده به گونه ای که کمترین 

فشار را بر بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه وارد کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

سه شنبه
3 دی 1398

شماره 1458



فرص��ت ام��روز: مرکز آم��ار ای��ران از کاهش 5۷درص��دی معام��الت و افزایش 
6۴درصدی قیمت ها در تابستان امسال خبر داد و اعالم کرد متوسط قیمت مسکن 
در تابس��تان ۹۸ نسبت به تابس��تان ۹۷ بیش از 6۴درصد افزایش یافته و منجر به 

کاهش 5۷.۷درصدی معامالت مسکن شده است.
ب��ه گفته مرکز آمار، متوس��ط قیمت ف��روش هر متر مربع یا زمین س��اختمان 
مسکونی کلنگی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سراسر کشور 
36350 هزار ریال با میانگین مساحت 26۷ متر مربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل ۹.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱0درصد افزایش داشته است.  

همچنین متوس��ط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور 36632 هزار ریال با میانگین 
مساحت ۱0۸متر مربع و متوسط عمر بنای ۱2 سال بوده است که نسبت به فصل 

قبل 3.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6۴درصد افزایش یافته است.  
از سوی دیگر، متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه 3درصد ودیعه  پرداختی برای 
اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در سطح کل کشور ۱350۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ متر مربع و متوسط عمر 
بنای ۱3 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 6.۷درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 2۴.۹درصد افزایش داشته است.
واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن

اما روز گذش��ته جلسه ش��ورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شد و 
حس��ن روحانی، بازآفرینی و اصالح بافت های فرس��وده شهرها و روستاها را اولویت 
دولت در طرح ملی مس��کن برش��مرد و گفت: ساخت مسکن باید توسط مردم و با 

مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد و دولت باید در تسهیل این کار کمک کند.
روحانی بر وظیفه دولت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی 
مسکن با مشارکت توسعه گران و انبوه سازان تاکید کرد و گفت: در طرح ملی مسکن 
با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات الزم را در اختیار مشارکت کننده و 
توسعه گر قرار می دهد و با تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک 

می کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

رئیس جمهور با اش��اره به مزیت های س��اخت مس��کن در بافت های 
فرس��وده ادام��ه داد: باف��ت فرس��وده در واقع مجموعه ای اس��ت که به 
صورت قانونی در گذش��ته ساخته ش��ده و زیرساخت های الزم را دارد و 
ما می توانیم با بازس��ازی و اصالح این بافت، واحدهای مسکونی مناسب 

ساخته و در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن قرار دهیم.
او در مورد س��اخت واحدهای مس��کونی طرح ملی مسکن در حاشیه شهرها نیز 
گفت: این اقدام باید با هدف حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه نش��ینی انجام شود 
به گونه ای که دیگر به هیچ وجه شاهد شکل گیری موضوعی به اسم حاشیه نشینی 

نباشیم.
در این جلس��ه، گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص روند اجرای طرح ملی 
مس��کن، ثبت نام ها و اقدامات انجام ش��ده در این زمینه ارائه ش��د و سپس مواردی 
برای پیشرفت این طرح به تصویب شورای عالی مسکن رسید. براساس این مصوبه، 
دستگاه های اجرایی که در داخل شهرها دارای زمین هستند مکلف شدند با کمک و 
همراهی وزارت اقتصاد،  اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند 
تا در پروژه های مس��کن مورد اس��تفاده قرار گیرد. همچنین در این جلسه تصویب 
ش��د که اراضی منابع طبیعی در حریم شهرها براساس قانون از سوی وزارت جهاد 

کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
اعض��ای ش��ورای عالی مس��کن همچنین تاکی��د کردند که مکان ه��ای در نظر 
گرفته ش��ده برای ساخت مسکن در طرح ملی باید دارای تاسیسات زیربنایی باشد، 
همچنین وزارت کشور نیز در زمینه صدور پروانه ساخت و ارائه مجوزهای مرتبط، 
تاکیدات الزم را به ش��هرداری ها داش��ته باشد و بانک ها نیز براساس الگو و سهمیه 
تعیین شده از س��وی بانک مرکزی، در ارائه تس��هیالت خرید مسکن به خریداران 

همکاری کنند.
در این جلس��ه اقدامات بنیاد مس��کن در حل و فصل مش��کالت اسکان و ترمیم 
و بازس��ازی خانه های مناطق س��یل زده و زلزله زده تش��ریح شد و رئیس جمهور بر 
ضرورت تالش بیش از پیش برای رفع مش��کل مناطق زلزله زده و س��یل زده تأکید 

کرد.

زمان ثبت نام مجدد؛ تهرانی ها و کرجی ها به گوش باشند
اما با تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در استان تهران و البرز، زمان ثبت  نام 
از متقاضیان جدید اعالم ش��د. ثبت نام مس��کن ملی در استان تهران و البرز از روز 
شنبه اول دی ماه آغاز شد که با استقبال باالی متقاضیان در اولین ساعات ظرفیت 
تکمیل ش��د.  پردیس ش��هری است که در کمتر از نیم ساعت ظرفیت ثبت نام آن 
تکمیل شد و سپس ظرفیت شهرهای هشتگرد، پرند و دیگر مناطق نیز کامل اعالم 
گردید. بررس��ی ها نش��ان می دهد هنوز برخی افراد واجد شرایط امکان ثبت نام در 
این طرح را نیافته اند. این در حالی است که برخی ثبت نام کنندگان نیز بدون توجه 
به شرایط، در حالی درخواست خود را ثبت کرده اند که حائز شرایط حضور در این 
طرح نیستند. از این رو مرحله دومی برای ثبت نام تهرانی ها و البرزی های متقاضی 

این طرح پیش بینی شده است.
ب��ا توجه به پیش بینی های صورت گرفته، غربالگری متقاضیان کنونی طی 30 تا 
۴0 روز آتی صورت می گیرد و موعد دوم ثبت نام نیز در همین تاریخ اعالم خواهد 
شد. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی درباره زمان نام نویسی مجدد از 
متقاضیان طرح  اقدام ملی مسکن در استان های تهران و البرز گفت: غربالگری در 
یک سری از حوزه ها در اختیار ما نیست و باید از سیستم های بیرونی استفاده کنیم. 
برآورد ما این است که حدود 30 تا ۴5 روز بررسی افراد واجد شرایط که فرم »ج« 
آنها سبز است طول خواهد کشید. اگر بعد از اینکه مشخص شد ظرفیت خالی وجود  
دارد که قطعا اینطور است مجددا ثبت نام در استان های تهران و البرز انجام خواهد 

شد، کما اینکه در سایر نقاط کشور نیز به همین شکل عمل می شود.
براس��اس محاسبات صورت گرفته قیمت فعلی مسکن ملی بین 2 تا 2.5 میلیون 
تومان در هر متر مربع است .بر این اساس تسهیالت ویژه ای نیز در اختیار متقاضیان 
ق��رار خواه��د گرفت. در این طرح قرار اس��ت تس��هیالت ۷5 ت��ا ۱00 میلیونی به 
متقاضیان داده ش��ود که در ش��هرهای بزرگ و کوچک رقم این تسهیالت متفاوت 
خواهد بود. رقم اقس��اط وام ۷5میلیون تومانی با س��ود ۱۸درصد و بازپرداخت ۱2 
ساله، ماهانه یک میلیون و 2۷۴ هزار تومان و تسهیالت ۱00 میلیون تومانی نیز با 

شرایط مذکور، یک میلیون و ۷00 هزار تومان است.

از کاهش ۵۷درصدی معامالت تا افزایش ۶۴درصدی قیمت ها

آخرین وضعیت بازار مسکن به روایت مرکز آمار
بانکنامه

بانک پاسارگاد، بدون محدودیت تسهیالت 
ارزان قیمت اعطا می کند 

بانک  پاسارگاد، بدون محدودیت و با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه 
اقتصاد کشور و افزایش دامنه  خدمات بانکی، تسهیالت ارزان قیمت اعطا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، اعطای تسهیالت ارزان قیمت به  عنوان 
یکی از خدمات ارائه ش��ده در بس��ته حمایتی ویژه  بانک  پاسارگاد، به اشخاص 
حقوقی، صاحبان مش��اغل، فعاالن اقتصادی و پذیرندگان فع�ال دس��تگاه های 
کارت خوان بانک ارائه می شود. پرداخت این تسهیالت، براساس مراوده  مشتری 
با بانک است و محدودیت ندارد. تنوع در نرخ تسهیالت و تعیین نحوه بازپرداخت 
براساس نیاز مشتری از دیگر ویژگی های این خدمت است. در این طرح، مشتریان 
با افتتاح حس��اب جاری و یا کوتاه مدت، به ازای هر یک میلیون ریال موجودی 
در روز، یک امتیاز کس��ب کرده و متناسب با این امتیاز، مشمول برخورداری از 
این تسهیالت می شوند. براساس این خبر، حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی برای 
اشخاص حقیقی 200 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون ریال 
تعیین شده  است. نرخ این تسهیالت نیز ۹ الی ۱۸درصد برای حساب های جاری 
و ۱۸درصد برای حس��اب های کوتاه مدت عادی محاسبه خواهد شد. شعبه های 
بانک  پاسارگاد در سراسر کشور، مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره ۸2۸۹0 
 و همچنین س��امانه ارتباط با مش��تریان در س��ایت بانک  پاس��ارگاد به آدرس

 www.bpi.ir آماده ارائه  اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت هستند.

در طرح جدید بانکداری
آقای رئیس »سخنگوی بانک مرکزی« 

می شود
طبق ط��رح جدید بانکداری، رئیس کل بانک مرکزی، س��خنگوی این بانک 
می شود. به گزارش تس��نیم، طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« در سه 
قسمت، 20 فصل و 2۱۴ ماده تدوین و کلیات آن با ۱32 رأی موافق،  ۴۴ رأی 
مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسیده است که حوزه های بانکداری 
بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران را دربر 
می گیرد. در بخش مربوط به وظایف رئیس کل بانک مرکزی قید شده است که 
رئیس کل باالترین مقام اداری و اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن 
اداره بان��ک مرکزی و اج��رای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. 
رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب 

این قانون به عهده دیگران گذارده شده، است.
رئیس کل همچنین عهده دار مس��ئولیت های دیگری هم هست: اداره کلیه 
امور بانک مرکزی؛ عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛ اجرای مصوبات 
هیأت عالی؛ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با 
حق توکیل؛ س��خنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛ امضای قرارداد و توافقنامه 
به نمایندگی از بانک مرکزی؛ تهیه و تدوین س��اختار و حکمرانی داخلی بانک 

مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.

از طریق تارنمای بانک مرکزی
استعالم رایگان چک صیادی امکان پذیر شد

بانک مرکزی امکان اس��تعالم چک صیادی را از طریق تارنمای این بانک به 
صورت رایگان فراهم کرد.

به گزارش ایِبنا، امکان اس��تعالم چک های صی��ادی از طریق تارنمای بانک 
مرکزی به نش��انی cbi.ir فراهم شده اس��ت. بر این اساس مشتریان می توانند 
شناسه استعالم ۱6 رقمی مندرج در چک های صیادی را در بخش استعالم چک 
صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت 

رایگان و نامحدود اقدام کنند.
پیش از این، استعالم چک ها از طریق پیامک با هزینه 350 تومانی امکان پذیر 
بود که این روش نیز همچنان پابرجا اس��ت. برای این کار قبل از دریافت چک 
می توانید شناس��ه استعالم ۱6 رقمی مندرج در چک های صیادی را به سامانه 
استعالم پیامکی بانک مرکزی به شماره ۷0۱۷0۱ پیامک کنید )۱*۱* شناسه 
اس��تعالم ۱6 رقمی( ت��ا از وضعیت اعتباری صادرکننده چ��ک از نظر تعداد و 
مبلغ چک های برگش��تی ثبت شده در س��امانه بانک مرکزی اطالع پیدا کنید. 
نکته مهم اینکه شناسه استعالم باید بدون هیچ گونه کاراکتر اضافی برای سامانه 

ارسال شود.
جواب استعالم به  صورت رتبه بندی براساس شاخص های رنگی به شما اطالع 

داده می شود.
* سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت 

وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
* زرد: صادرکنن��ده چک دارای یک فقره چک برگش��تی یا حداکثر مبلغ 5 

میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر 

مبلغ 20میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* قهوه ای: صادرکننده چک دارای 5تا ۱0فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 

50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
* قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ۱0فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 

50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قیمت ها در بازار سکه کاهش یافت
تقالی دالر برای تغییر کانال

قیمت س��که بهار آزادی در س��ومین روز هفته با نوسانی اندک روبه رو بود و 
ریزش قیمت در برخی قطعات سکه آغاز شد.

به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 
۱۱ هزارتومانی به ۴ میلیون و50۷ هزار تومان رس��ید با این حال س��که طرح 
قدیم ثابت ماند و با قیمت ۴میلیون و506 هزار تومان خرید و فروش می شود. 
نیم سکه و ربع سکه قیمت هر کدام ۱0 هزار تومان کاهش یافت و به ترتیب به 
قیمت 2 میلیون و3۴2 هزار تومان و یک میلیون و۴۴3 هزار تومان داد و س��تد 
شد. سکه گرمی از 25 آذرماه تاکنون با قیمت ۹۱2 هزار تومان فروخته می شود 

و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴5۹ هزار و200تومان قیمت خورده است. 
قیمت دالر نیز در حالی در صرافی های بانکی بدون تغییر و در آستانه کانال 
۱3 ه��زار توم��ان باقی ماند که قیمت در بازار آزاد همچن��ان در کانال ۱3هزار 
توم��ان قرار دارد. هر دالر آمری��کا در صرافی های بانکی به نرخ ۱2 هزار و ۹۸0 
تومان فروخته می ش��ود، با این حال نرخ دالر در بازار آزاد نزدیک به ۱3 هزار و 
۱00 تومان است. محدوده فروش هرچند به مرز حمایتی نزدیک است اما از این 
محدوده عبور نکرده و تالش دالالن بازار ارز برای نزدیکی به قیمت ۱3 هزار و 
200 تومان بی ثمر بود. قیمت هر یورو نیز بدون تغییر در صرافی های بانکی ۱۴ 

هزار و 250 تومان بود که تغییر چندانی نداشت.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پس از آنکه چندی قبل، مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام مسکن و موافقت 
ش��ورای پول و اعتبار س��خن گفته بود، اما دیروز وزیر راه و شهرسازی از مخالفت 

شورای پول و اعتبار با افزایش وام خرید مسکن خبر داد.
محمد اسالمی در حاشیه معارفه مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( با اشاره به اینکه با احتساب 20 هزار ثبت نام طرح ملی مسکن در بافت فرسوده 
تاکنون 260 هزار ثبت نام در این طرح انجام شده است، گفت: مرحله دوم ثبت نام 

طرح ملی مسکن تا پایان سال انجام خواهد شد.
او با بیان اینکه هم اکنون در فاز پاالیش ثبت نام کنندگان هس��تیم، ادامه داد: در 
برخی شهرها فرم »ج« 60درصد ثبت نام کنندگان قرمز بوده است. با وجود این همه 
تاکید و خواهش باز هم بسیاری از این افراد در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

اسالمی با بیان اینکه بوی بد پایتخت مربوط به محیط زیست است و ارتباطی به 
وزارت راه و شهرسازی ندارد، درباره افزایش سقف وام خرید مسکن نیز تصریح کرد: 
ش��ورای پول و اعتبار با افزایش وام مخالف اس��ت و تالش ما این است که تقاضای 

مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا نکند.
این در حالی اس��ت که چندی پیش، مدیرعامل بانک مسکن از بررسی پیشنهاد 
افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار و موافقت با افزایش سطح تسهیالت خبر 
داده بود. ابوالقاس��م رحیمی انارکی روز گذش��ته با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام 
مسکن از محل اوراق هنوز در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است، گفت: 
بانک مسکن پیشنهاد افزایش وام مسکن از محل اوراق را از مدت ها پیش به بانک 

مرکزی داده و اکنون این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.
او با تکذیب تصویب افزایش وام مس��کن، متذکر ش��د که امکان رونمایی از رقم 

جدید وام مسکن تا زمان تصویب آن در شورای پول و اعتبار وجود ندارد.
انارکی درخصوص سهم مشارکت بانک مسکن برای تامین مالی طرح مسکن ملی 
نیز گفت: بانک مسکن برای تامین مالی ۱۴0 هزار واحد از واحدهای مسکونی این 

طرح مشارکت خواهد داشت.
مدیرعامل بانک مس��کن درباره اینکه در تهران و س��ایر کالنشهرها چه سهمی 

از مش��ارکت دارید، گفت: هنوز اعالم نش��ده است که در کالنشهرها چه سهمی از 
مشارکت مالی را خواهیم داشت و ممکن است سهم مشارکت مالی ما در تهران با 
توجه به افزایش تقاضا بیش��تر باشد. به گفته انارکی، قرار است تا ۱۴ هزار میلیارد 
تومان توس��ط بانک مس��کن برای پرداخت تسهیالت مس��کن ملی به متقاضیان 

پرداخت شود.
گفتنی اس��ت وام مس��کن از محل اوراق حق تقدم اکنون برای زوجین 
در ش��هر تهران ۱20 میلیون تومان اس��ت و همچنین رقم این وام برای 
زوجین در شهرهای باالی200 هزار نفر جمعیت ۸0 میلیون تومان است. 
در شهرهای بزرگ و مراکز استان هم برای متقاضیان انفرادی، 50 میلیون 
تومان از محل اوراق حق تقدم امکان دریافت وام است که با احتساب وام 
20 میلی��ون تومان جعاله ۷0 میلیون تومان می ش��ود. مجردهای تهرانی 
هم اکنون می توانند تا س��قف 60 میلیون توم��ان از محل اوراق حق تقدم 

تسهیالت خرید مسکن اقساطی دریافت کنند.

بعد از جو روانی ایجادش��ده در بازار مس��کن شهر جدید پردیس در ابتدای سال، 
هم اکنون قیمت ها ۴0 تا 50درصد افت کرده اس��ت. واس��طه های ملکی علت رشد 
بی ضابطه قیمت های پیش��نهادی در اوایل س��ال جاری را غبارآلودگی فضای بازار 

می دانند.
به گزارش ایس��نا، قیمت های پیش��نهادی فروش آپارتمان در ش��هرهای اطراف 
تهران به طور محسوس��ی کاهش یافته است. اواخر سال گذشته بود که روند رشد 
لجام گسیخته قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران به خصوص پردیس آغاز شد 
که تا اردیبهشت ماه امسال ادامه پیدا کرد. بعضا در آگهی ها قیمت ها تا ۷00 میلیون 
تومان و حتی بیشتر نیز دیده می شد؛ در حالی که در تهران می شد با 300 تا ۴00 
میلیون تومان آپارتم��ان خریداری کرد و در حال حاضر نیز این امکان وجود دارد. 
در پردیس هم اکنون سطح قیمت برای آپارتمان های تحویل آینده از 220 میلیون 

تومان به باال اس��ت. برای واحدهای آماده تحویل نیز نرخ ها از 2۷0 میلیون تومان 
ش��روع می شود. در فاز ۱۱ آپارتمان کلید تحویل 2۹0 میلیون تومان قیمت گذاری 

شده است.
تقریبا از اوایل س��ال گذش��ته التهاب بازار ارز، تاثیر خود را به تدریج 
در بازار مس��کن تهران و ش��هرهای اطراف نشان داد. در تهران قیمت ها 
حدود 200درصد رش��د کرد. در پردیس نرخ واحدهای مس��کن مهر با 
رش��د حدود 500درصد به یکباره از 60 تا ۱00 میلیون  تومان به 300 
تا 500 میلیون تومان و حتی در مواردی بیشتر رسید. در پرند دو سال 
قبل س��قف قیمت آپارتمان ها تا ۷0 میلیون تومان بود که اوایل امسال 
به ۸5 تا 200 میلیون تومان رس��ید و هم اکنون محدوده قیمتی ۹0 تا 
بیش از 200 میلیون تومان اس��ت. در هش��تگرد نیز دو س��ال قبل کف 

قیمت 30 و سقف قیمت 60 میلیون تومان بود، اما به یکباره این ارقام 
۷0 تا ۱۷0 میلیون تومان شد و در بعضی واحدهای بزرگ متراژ به بیش 
از 200میلیون تومان رسید. حباب قیمتی در پردیس فروکش کرده اما 

در پرند و هشتگرد قیمت ها کاهش چندانی نداشته است.
به تدریج و با واگذاری واحدهای مسکن مهر، جو روانی رشد قیمت ها از بین رفت. 
در ش��هر  پردیس  ۸5 هزار واحد، در پرند ۹6 هزار و در هش��تگرد 3۹ هزار واحد 
مس��کن مهر تعریف شده است. تاکنون در پردیس بیش از 35 هزار واحد، در پرند 
۸0 هزار و در هشتگرد ۱۷ هزار واحد تحویل شده است. البته عمده آپارتمان ها در 
این س��ه شهر تکمیل شده اما معطل خدمات و زیرساخت ها است. از سوی دیگر با 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای اطراف تهران انتظار می رود قیمت ها در 

محدوده فعلی کنترل شود.

افزایش وام مسکن هنوز به تایید شورای پول و اعتبار نرسیده است

تازه ترین خبرها درباره وام مسکن

فروکش کردن قیمت مسکن در اطراف تهران

قیمت ها واقعی شده است

سه شنبه
3 دی 1398
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بانک پاسارگاد، بدون محدودیت تسهیالت 
ارزان قیمت اعطا می کند 

بانک  پاسارگاد، بدون محدودیت و با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه 
اقتصاد کشور و افزایش دامنه  خدمات بانکی، تسهیالت ارزان قیمت اعطا می کند. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، اعطای تسهیالت ارزان قیمت به  عنوان 
یکی از خدمات ارائه ش��ده در بس��ته حمایتی ویژه  بانک  پاسارگاد، به اشخاص 
حقوقی، صاحبان مش��اغل، فعاالن اقتصادی و پذیرندگان فع�ال دس��تگاه های 
کارت خوان بانک ارائه می شود. پرداخت این تسهیالت، براساس مراوده  مشتری 
با بانک است و محدودیت ندارد. تنوع در نرخ تسهیالت و تعیین نحوه بازپرداخت 
براساس نیاز مشتری از دیگر ویژگی های این خدمت است. در این طرح، مشتریان 
با افتتاح حس��اب جاری و یا کوتاه مدت، به ازای هر یک میلیون ریال موجودی 
در روز، یک امتیاز کس��ب کرده و متناسب با این امتیاز، مشمول برخورداری از 
این تسهیالت می شوند. براساس این خبر، حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی برای 
اشخاص حقیقی 200 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون ریال 
تعیین شده  است. نرخ این تسهیالت نیز ۹ الی ۱۸درصد برای حساب های جاری 
و ۱۸درصد برای حساب های کوتاه مدت عادی محاسبه خواهد شد. شعبه های 
بانک  پاسارگاد در سراسر کشور، مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره ۸2۸۹0 
www. و همچنین سامانه ارتباط با مشتریان در سایت بانک  پاسارگاد به آدرس

bpi.ir آماده ارائه  اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت هستند.

در طرح جدید بانکداری
آقای رئیس »سخنگوی بانک مرکزی« می شود

طب��ق طرح جدید بانکداری، رئیس کل بانک مرکزی، س��خنگوی 
این بانک می ش��ود. به گزارش تس��نیم، طرح »بانکداری جمهوری 
اس��المی ایران« در س��ه قس��مت، 20 فصل و 2۱۴ ماده تدوین و 
کلی��ات آن ب��ا ۱32 رأی مواف��ق،  ۴۴ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع 
به تصویب مجلس رس��یده اس��ت که حوزه های بانکداری بدون ربا، 
بانکداری، بانک مرکزی و بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران را 
درب��ر می گیرد. در بخش مربوط به وظایف رئیس کل بانک مرکزی 
قید ش��ده اس��ت که رئیس کل باالترین مقام اداری و اجرایی بانک 
مرکزی اس��ت که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این 
قان��ون و مقررات مربوط ب��ه آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار 
کلی��ه امور بانک مرکزی، به اس��تثنای وظایفی ک��ه به موجب این 
قان��ون به عهده دیگران گذارده ش��ده، اس��ت. رئیس کل همچنین 
عهده دار مس��ئولیت های دیگری هم هس��ت: اداره کلیه امور بانک 
مرک��زی؛ عزل و نص��ب معاون��ان و مدیران بانک مرک��زی؛ اجرای 
مصوب��ات هی��أت عالی؛ نمایندگ��ی بانک مرک��زی در کلیه مراجع 
رس��می داخلی و خارجی با حق توکیل؛ سخنگویی بانک مرکزی و 
هیأت عالی؛ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛ 
تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به 

هیأت عالی جهت تصویب.

قیمت ها در بازار سکه کاهش یافت
تقالی دالر برای تغییر کانال

قیمت س��که بهار آزادی در سومین روز هفته با نوسانی اندک روبه رو بود 
و ریزش قیمت در برخی قطعات سکه آغاز شد.

به گ��زارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید با 
کاه��ش ۱۱ هزارتومانی به ۴ میلیون و50۷ هزار تومان رس��ید با این حال 
س��که طرح قدیم ثابت ماند و با قیمت ۴میلیون و506 هزار تومان خرید و 
فروش می شود. نیم سکه و ربع سکه قیمت هر کدام ۱0 هزار تومان کاهش 
یافت و به ترتیب به قیمت 2 میلیون و3۴2 هزار تومان و یک میلیون و۴۴3 
هزار تومان داد و س��تد ش��د. س��که گرمی از 25 آذرماه تاکن��ون با قیمت 
۹۱2 هزار تومان فروخته می ش��ود و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴5۹ هزار 

و200تومان قیمت خورده است. 
قیم��ت دالر نیز در حالی در صرافی های بانکی بدون تغییر و در آس��تانه 
کان��ال ۱3 هزار تومان باقی ماند که قیم��ت در بازار آزاد همچنان در کانال 
۱3ه��زار تومان قرار دارد. هر دالر آمری��کا در صرافی های بانکی به نرخ ۱2 
ه��زار و ۹۸0 تومان فروخته می ش��ود، ب��ا این حال ن��رخ دالر در بازار آزاد 
نزدی��ک ب��ه ۱3 هزار و ۱00 تومان اس��ت. محدوده ف��روش هرچند به مرز 
حمایتی نزدیک است اما از این محدوده عبور نکرده و تالش دالالن بازار ارز 
ب��رای نزدیکی به قیمت ۱3 ه��زار و 200 تومان بی ثمر بود. قیمت هر یورو 
نی��ز بدون تغییر در صرافی ه��ای بانکی ۱۴ هزار و 250 تومان بود که تغییر 

چندانی نداشت.

بانکنامه

در چند س��ال اخیر روسیه تالش زیادی کرده اس��ت تا اقتصادش را از 
اث��ر تحریم های آمریکا مصون نگه دارد و در این راه، اولویت اصلی خود را 
دالرزدایی قرار داده و البته با فراز و نشیب های زیادی هم مواجه شده است.
ب��ه گزارش سی ان بی س��ی، البته نظر برخی اقتصاددانان این اس��ت که 
روسیه برای مدتی همچنان به دالر وابسته باقی خواهد ماند، اما به هر حال 
از سال 20۱3 بانک مرکزی روسیه در تالش برای کاهش معامالت دالری 
داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر، روسیه از سال 20۱۴ به بعد با 
تحریم های پیاپی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه بوده که از اتهامات 
مختلفی مثل ضمیمه کردن کریمه و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا ناشی شده اند، اما دلیل اصلی اصرار روسیه برای دالرزدایی این است 
که تحریم های آمریکا برون مرزی هستند؛ یعنی تمام شرکت هایی را که از 
دالر آمریکا استفاده می کنند هدف قرار می دهند بنابراین قطع وابستگی به 

دالر راه واضحی است برای آنکه روسیه بتواند تحریم ها را دور بزند.
اما دالرزدایی از معامالت روس��یه می تواند اثرات جهانی مختلفی داشته 
باشد. مثال اینکه دالرزدایی می تواند به سود یورو و یوان تمام شود و بانک 
مرکزی روسیه نیز در تالش است که ذخایر ارزی خود از این دو واحد پولی 
را افزایش بدهد. روس��یه دارد به شکل پیشگیرانه با تحریم های احتمالی 
که ممکن اس��ت راه این کشور به س��وی کانال های مالی بین المللی مثل 
س��وئیفت را ببندد مقابله می کند و همچنین یک سیستم پرداخت بانکی 
داخلی درس��ت کرده و نامش را میر گذاشته که در زبان روسی به معنای 
صلح و همین طور جهان اس��ت. روسیه همچنین تالش کرده که به جای 
وابس��تگی به دالر، معاهدات ارزی را امضا کند که اجازه تجارت مس��تقیم 
بین کشورها را به واحد پول خودشان می دهد. این معاهدات با کشورهایی 

مثل ایران، ترکیه و چین امضا شده است.
دیمیتری دالگین، اقتصاددان ارش��د بانک آی ان جی در امور روس��یه و 
کشورهای مشترک المنافع س��ابق اخیرا گزارشی در مورد روند دالرزدایی 
روس��یه نوش��ته و در آن آورده که این روند اکنون در حوزه های مختلفی 
مثل جریان تجارت، بده��ی خارجی، دارایی های بین المللی که در اختیار 
بانک هاس��ت و حتی در گردش مالی بازارهای ارز قابل مش��اهده است. با 
این وجود، نقش دالر در معامالت خصوصی که توس��ط شرکت ها، بانک ها 
و خانوارهای روسی انجام شده رو به افزایش بوده است. دالگین در گزارش 
خود می نویس��د: »دالرزدایی را بانک ها مورد توجه قرار داده اند، اما از نظر 
بقیه و حتی دولت، دالر آمریکا حتی در قیاس با ارزی مثل یورو جذابیت 
بیش��تری دارد.« نکته دیگر ماجرا این است که کاهش ارزش یورو و روبل 

در مقابل دالر از سال 20۱3 که به ترتیب 20 و 50درصد بوده، باعث شده 
که توجه به دالر همچنان باال بماند.

ب��ا این وجود، برخی ش��رکت ها در تالش بوده اند که راه ش��ان را از دالر 
جدا کنند. مثال در سال 20۱5، شرکت گازپروم نفت اعالم کرد که هزینه 
صادرات نفتش به چین را به رنمینبی دریافت کرده اس��ت. همچنین در 
ماه آگوست امسال، شرکت روس نفت اعالم کرد که استفاده از دالر آمریکا 
را در قراردادهای صادراتش متوقف می کند، اما دالرزدایی کامل همچنان 
ی��ک آرزوی دور اس��ت، زیرا روبل هنوز وضع ثابتی ندارد و وابس��تگی به 
صادرات جهانی نفت و معامله آن به دالر هم برای روسیه باالست. از سوی 
دیگر، روسیه تنها 2درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می دهد 
و معنی اش این اس��ت که روب��ل همچنان برای برخی از س��رمایه گذاران 
بین المللی غیرجذاب است. هزینه های مازادی که بر اثر دالرزدایی به وجود 

می آید هم یک مانع بزرگ دیگر است.
در این میان، دالگین معتقد است که دالرزدایی بیشتر از تجارت روسیه 
و تبدی��ل قراردادهای صادرات نفت آن به ی��ورو در صورتی موثر و جامع 

خواهد بود که اتحادیه اروپا و چین هم تالش واقعی برای دور زدن دالر در 
معامالت شان را صورت داده باشند.

جالب اینجاس��ت که اتحادی��ه اروپا هم به افزایش نق��ش بین المللی 
یورو به خصوص در پروس��ه دالرزدایی اهمی��ت زیادی می دهد. درواقع 
اتحادیه اروپا به صورت غیررسمی خواهان حمایت از تالش های روسیه 
برای دالرزدایی اس��ت چون تاثیر برون م��رزی تحریم های آمریکا علیه 
روس��یه، شرکت های اروپایی را نیز تحت فش��ار قرار داده است. در این 
میان، کمیس��یون اروپایی نیز اعالم کرده که یورو تمام ویژگی های الزم 
برای تبدیل ش��دن به واحد پول معامالت جهان��ی را دارد و بازار انرژی 
ه��م می تواند ب��ه راحتی آن را به عنوان جایگزی��ن دالر آمریکا بپذیرد. 
اروپایی ه��ا حتی اص��رار دارند که افزایش نقش ی��ورو را به عنوان راهی 
ب��رای بهبود و تقویت نظام مالی جهانی مورد تاکید قرار دهند. اگر حق 
با آنها باش��د، اس��تفاده از یورو می تواند در آینده جلوی شوک ناشی از 
دالرزدایی را نیز بگیرد و نه تنها به سود روسیه، بلکه به سود هر کشوری 

که خواهان دالرزدایی باشد تمام شود.

روسیه و اروپا چگونه در پروسه دالرزدایی هم نظر شدند؟

دوران دورزدن دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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چه عاملی ترمز شاخص بورس را کشید؟
بورس به مرز3۶۰ هزار واحد رسید

ش��اخص بورس تهران در روز دوشنبه 2هزار و 6۴۴ واحد افزایش داشت 
و در نهایت به رقم 35۹ هزار و 365 واحد رسید.

به گزارش ایس��نا، بورس تهران در س��ومین روز هفت��ه همچون روزهای 
گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل بازار در رقم 35۹ هزار و 365 
واحد ایس��تاد. این درحالی است که ش��اخص کل با معیار هم وزن برخالف 
روزهای گذشته از شاخص کل تبعیت نکرد و با 25۱ واحد کاهش به ۱۱2 
هزار و 60۴ واحد رسید. معامله گران این روز ۷32 هزار معامله انجام دادند 
که 33۱۷۸ میلیارد تومان ارزش داشت و نسبت به روز یکشنبه بیشتر شد. 
ش��اخص کل در فرابورس نیز با س��ه واحد رقم ۴6۱۴ واحد را ثبت کرد که 
نسبت به روز یکش��نبه رشد نامحسوسی داشت. تعداد معامله انجام شده در 
فرابورس ۴۴5 هزار به ارزش 206۷5 میلیارد تومان است که نسبت به روز 

یکشنبه افزایش یافته است.
اما دیروز در نخستین دقایق معامالت، شاخص بورس قادر به کسب رشد 
بیش از 6 هزار واحدی و ثبت رکورد جدید با کانال 362 هزار واحد بود اما 
بعد از دقایقی از رش��د پرس��رعت خود فاصله گرفت و دوباره به کانال 35۹ 

هزار واحد بازگشت.
علی صادقین در گفت و گو با ایرنا، به علت افت س��رعت رش��د ش��اخص 
بورس نس��بت به ساعات نخس��ت معامالت اشاره کرد و گفت: اتفاق چندان 
خاصی برای معامالت امروز رخ نداد و حجم معامالت را می توان تا حدودی 
مطل��وب اعالم کرد. از نظر رفتارشناس��ی بازار، ش��اخص ب��ورس اکنون در 
محدوده مقاومت قرار دارد و بالطبع ش��اخص، اصالحاتی را از نظر تکنیکالی 
خواهد داش��ت تا بتواند انرژی الزم برای معامالت روزهای آینده را به دست 
آورد. او ق��رار گرفتن و نزدیک ش��دن به مح��دوده تکنیکالی، ایجاد هیجان 
در ف��روش س��هم های کوچک فروش را از جمله عواملی دانس��ت که زمینه 
عقب نش��ینی شاخص بورس در معامالت امروز را فراهم کرد. به اعتقاد وی، 
افزایش عرضه در س��هم های کوچک به معنای آن است که سهامداران این 
گروه جزو س��هامداران حقیقی به نسبت کم تجربه ای هستند که تا حدودی 
از ریسک گریزی باالیی برخوردارند و به طور معمول با یک رفتار هیجانی به 

روند منفی بازار دامن می زنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه اتفاق بنیادی خطرناک و پرریس��کی که بتواند زمینه 
ریزش ش��اخص بورس را فراهم کند رخ نداده اس��ت، گفت: اصالح شاخص 
بورس همیش��ه ب��وده و در تمام بازاره��ای مالی جهان ای��ن اتفاق منطقی 
محس��وب می ش��ود. صادقین علت سبزپوش بودن ش��اخص بورس در بازار 
را اینگونه بیان کرد: مثبت بودن ش��اخص کل در بازار ناش��ی از س��هم های 
بزرگ، شاخص س��از و اقبال به سمت سهم های بنیادی و بزرگ بوده که در 
چند ماه گذش��ته رشد چندان زیادی هم نداش��ته است. اگر بخواهیم روند 
کلی بازار را با در نظر گرفتن ش��اخص هم وزن در نظر بگیریم باید گفت که 
بازار در روز دوش��نبه تا حدودی منفی بوده اس��ت، اگرچه در آخر معامالت 
تا حدودی صف های فروش برداش��ته شد اما این موضوع نشان دهنده وجود 
رفتار هیجانی در بازار است، اکنون اتفاق پرریسکی که سهامداران بخواهند 

از آن بترسند در بازار وجود ندارد.
او ب��ا بی��ان اینکه افت ش��اخص هم وزن در بازار نش��ان دهنده آن اس��ت 
که س��هم های کوچک تر و حاش��یه ای با صف فروش مواجه ش��دند و سهام 
شاخص س��از و ب��زرگ مانن��د تاپیکو و فوالد م��ورد اقبال س��هامداران قرار 
داشتند، گفت: رشد شاخص کل در بازار مدیون رشد کلی بازار نیست بلکه 

فقط ناشی از رشد سهام شرکت های بزرگ در بازار بوده است.
صادقین به علت افت رش��د در س��هام گروه خودرو و بانک اش��اره کرد و 
گفت: این دو گروه در ماه گذشته رشد داشتند و نمی توان انتظار داشت که 
س��هام این گروه ها هر ماه ادامه دار باش��ند. همیشه در تمامی سهم ها بعد از 
یک دوره رش��د چند هفته ای نیازمند اصالح و گرفتن انرژی برای رشدهای 
بعدی هستیم که اگر رشدهای بعدی توأم با اخبار بنیادی باشد باعث تقویت 

رشد این گروه خواهند شد.
به گفته وی، گروه خودرو و بانک به علت رشد چند هفته اخیر اکنون در 
اصالح به سر می برند که در آینده با اخباری مانند افزایش سرمایه می توانند 

دوباره رشد را تجربه کنند.

نماگربازارسهام

ش��اخص کل بورس تهران در نخستین س��اعات معامالت دیروز با رشد 6 هزار و 
۴00 واحدی به بیش از 363 هزار رسید و رکورد رشد ۱00درصدی از ابتدای سال 
را به ثبت رس��اند. با ثبت این رکورد تازه، س��ال ۹۸ نیز در فهرست سال هایی قرار 

گرفت که در آن حداقل یک بار شاخص سهام دو برابر شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران، ورود پول های تازه به بازار سرمایه و 
نوس��ان دالر در روزهای اخیر از دالیل اصلی شکل گیری موج تقاضا و ثبت بازدهی 
باال اعالم شده است. نگاهی به معامالت ماه گذشته نشان می دهد، شاخص سهام در 
آخرین ماه پاییز با تنها یک روز معامالتی منفی، رشدی معادل ۱6درصد را به ثبت 
رساند که بیشترین رشد ماهانه این نماگر از مهر ۹۷ به  شمار می رود. همچنین در 
آذر تقریبا هیچ صنعتی شاهد افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعه های خود نبود 
و تمام گروه های بورسی سبزپوش شدند. این در حالی است که بازارهای رقیب در 

مدت مشابه بدون بازدهی قابل توجهی باقی ماندند.
رشد 2 برابری شاخص بورس در سال های ۹2 و ۹۷

پیش از این در س��ال ۹۷ هم ش��اخص سهام تا اوایل مهر نسبت به ابتدای سال، 
رشدی بیش از  دو برابر را تجربه کرد و به عدد ۱۹5 هزار واحد رسید. آمار معامالت 
بازار س��رمایه به رقمی فراتر از ۴00 هزار میلیارد تومان رسید و شرکت های بزرگ 
بورس��ی 20 تا 30درصد افزایش س��ود را تجربه و س��ود خوبی به سهامداران خود 

پرداخت کردند.  
س��ال ۹۷ همچنین بازار س��رمایه موفق به کاهش هزینه های معامالتی شد که 
این اتفاق به نقدش��وندگی بازار کمک کرد؛ ضمن اینکه اعمال نرخ صفر برای سود 
توزیع نش��ده از سوی سران سه قوه در س��ال قبل از آن مورد تصویب قرار گرفت و 
منجر به افزایش سرمایه 63هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه شد. اگرچه شاخص 
سهام در ادامه مسیر، در سطوح باالیی اولیه دوام نیاورد و سقوط دالر، اصالح قیمت 
سهام را به دنبال داشت، اما تحلیلگران بورسی، کارنامه نهایی بازار سرمایه ایران را 

در این سال درخشان توصیف کردند. 
همچنین سال ۹2 نیز سالی شگفتی ساز برای بورس بود و شاخص کل بورس  با 
۴0هزار و ۹۷۴ واحد افزایش، معادل ۱0۷درصد رش��د کرد؛ ارزش معامالت از ۹5 
هزار میلیارد تومان فراتر رفت و نسبت به سال ۹۱ که 26 هزار میلیارد تومان بود، 
چهار برابر شد؛ به این ترتیب، بازار سرمایه در سال ۹2 یکی از بیشترین بازدهی ها 
را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. آن زمان با افزایش قیمت رسمی دالر از 
هزار و 250 تومان به 2 هزار و 500 تومان و رس��یدن قیمت غیررسمی به باالی 3 

هزار و 500 تومان، شرکت های بورسی در پیش بینی بودجه سال ۹2 خود با جهش 
مواجه شدند. این جهش هم بیش از هر چیز معطوف به تاثیر نرخ ارز بر شرکت های 
صادرات محوری بود که  دارایی ارزی قابل مالحظه ای در اختیار داش��تند. بررس��ی 
معامالت بازار س��رمایه در سال ۹2 نشان می دهد که بورس در این سال در اختیار 

شرکت های پتروشیمی، گروه فرآورده های نفتی و صنعت بانکداری بوده است.
بازار سرمایه، باالنشین بازارهای موازی

پ��س از یک رالی قدرتمند، اکنون توجه معامله گران به عوامل متعددی معطوف 
خواهد بود. بورس تهران که س��ومین فصل س��ال را صعودی پش��ت سر گذاشت، 
آخرین فصل را هم پرقدرت کلید زد تا در رکود نس��بی بازارهای موازی،  همچنان 
یکه تازی خود را حفظ کند.   هنوز البته برای پیش بینی روند قیمت ها در زمستان 
و روزهای منتهی به بهار ۹۹ دش��وار اس��ت، با این همه، حفظ سطوح باالی ارزش 
معامالت می تواند نقشی تعیین کننده در روند قیمت ها داشته باشد و دیگر عوامل را 
حداقل در کوتاه مدت خنثی کند. در این میان گزارش  عملکرد شرکت ها در آذرماه 
ت��ا انتهای هفت��ه جاری نیز در مرکز توجه فعاالن ب��ازار خواهد بود. این موضوع به 
ویژه درخصوص س��هام بنیادی و شرکت هایی که در گزارش های ۹ماهه، سود قابل 

مالحظه ای اعالم خواهند کرد، بیشتر صدق می کند.
گفته می شود بازار سهام به دلیل شفافیت و نقدشوندگی باال،  قانون مدار بودن و 
همچنین تورم س��اختاری که در بودجه سال آتی نیز قابل مشاهده است، می تواند 
ش��رایط مطلوب ۹ ماه ابتدایی س��ال را حفظ کند. با این فرض، بازار س��رمایه در 
فصل پایانی سال نیز همچنان در فهرست گزینه های جذاب و پربازده  سرمایه گذاری 

باالنشین خواهد بود.
نظر کارشناسان درباره روند شاخص بورس تهران

ش��اخص کل بورس تهران در نخستین ساعات معامالت دوشنبه با رشد 6۴00 
واحدی از کانال 363 هزار واحدی عبور کرد و هرچند با رنگ سبز به کار خود پایان 
داد اما در ساعات پایانی معامالت به کانال 35۹ هزار واحدی بازگشت. علت نوسان 

دیروز شاخص بورس تهران، پرسشی بود که کارشناسان بدان پاسخ دادند.
بهروز خدارحمی، مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات با بیان اینکه بررسی یک 
روزه روند شاخص، مالک خوبی برای تحلیل بازار سرمایه نیست، گفت: باید حرکت 

بازار به شکل طوالنی مدت بررسی شود.
او با اشاره به اینکه اگر در یک دوره طوالنی شاهد بازاری یک طرفه چه در سمت 
خریدار و یا چه در س��مت فروشنده باش��یم این بازار مطلقا مطلوب نیست، افزود: 

بازاری که همه خریدار یا فروشنده هستند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و فرآیند 
داد و ستد را مختل می کند. اگر در مقطع خاص و کوتاه و به شکل تصادفی تعداد 

فروشندگان بر خریداران غلبه کند و یا برعکس نشان دهنده پویایی بازار است.
به گفته وی، نوسان های مقطعی کلیت بازار را تحت تاثیر قرار نمی دهد و به نظر 
می رسد بازار سرمایه با توجه به شرایط کالن اقتصادی و بازارهای رقیب در شرایط 

صعود و رشد قرار دارد.
خدارحمی به شرایط صنایع کشور اشاره کرد و گفت: ما از مرحله بازار صعودی، 
پررونق یا نزولی عبور کردیم و به بلوغی رس��ید که از صنایع پیش��رو سخن گفتیم 
و طی یک س��ال گذش��ته نیز از این مرحله گذشتیم. اکنون باید به این نکته توجه 
کنیم که کدام یک از نمادها در یک صنعت وضعیت بهتری دارد. ما در همه صنایع 
ش��رکت های موفق داریم و باید نمادها را بررس��ی کنیم، نباید تنها به یک صنعت 
خ��اص توجه کرد و گفت هر نمادی که در این صنعت حضور دارد موفق یا ناموفق 

است.  
شاخص به روند صعودی خود ادامه خواهد داد

علیرضا تاج بر، عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز گفت: رشد شتابان 
ش��اخص فضای پرهیجانی را ایجاد کرده و بعضا یک خبر یا ش��ایعه روی بازار تاثیر 
می گذارد و نوسان های مقطعی ایجاد می کند. در آن سو برخی سرمایه گذاران بازار 
سرمایه به مرحله حفظ سود رسیده اند و یکی از مهمترین دالیل نوسان های مقطعی 

بازار همین موضوع است.
ب��ه گفته او، ب��ا توجه به نقدینگی حاضر بازار س��رمایه، رک��ود بازارهای موازی، 
انتظارات تورمی و بودجه، نباید به نوسان های مقطعی توجه کرد و کلیت بازار و به 

خصوص نمادهای بنیادی و صادرات محور شرایط مطلوبی دارند.
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک س��امان نیز گفت: نوسان شاخص 
امری طبیعی و ذات بازار است. زمانی که شاخص رشد چند روزه را تجربه می کند، 
برخی س��رمایه گذاران ب��ه ویژه معامله گ��ران روزانه که به نقط��ه مطلوب بازدهی 
رس��یده اند از نماد خارج می شوند و به نمادهای دیگر وارد می شوند و دلیل نوسان 

امروز شاخص بورس تهران نیز همین موضوع است.
او با اش��اره به اینکه روند رو به رش��د ش��اخص ادامه دارد، افزود: در حال حاضر 
هیچ ریسکی متوجه بازار سرمایه نیست و براساس نظر تحلیلگران بنیادی وضعیت 
شرکت ها مطلوب و براساس نظر تحلیلگران تکنیکال واگرایی برای شاخص متصور 

نیست.

شاخص بورس نسبت به ابتدای سال 2 برابر شد

سال ۱۰۰درصدی بورس

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
3 دی 1398

شماره 1458



تولید سیب زمینی به ۵ میلیون تن رسید
قیمت هر کیلو سیب زمینی سرمزرعه 2 هزار 

و 1۰۰ تومان
رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران گفت برآورد ها حاکی از آن 
اس��ت که در سال زراعی ۹۸-۹۷ حدود 5 میلیون تن سیب زمینی 
تولید ش��ده اس��ت. رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه آمار نهایی تولید سیب زمینی در دسترس 
نیس��ت، اظهار کرد: برآورد ها حاکی از آن اس��ت که در سال زراعی 

۹۸-۹۷ حدود 5 میلیون تن سیب زمینی تولید شده است.
وی افزود: براس��اس سطح زیرکش��ت و پیش بینی عملکرد، تولید 
داخ��ل نه تنها جوابگوی نیاز داخل اس��ت بلکه مازاد آن به بازار های 
هدف باید صادر شود. نیازی سرانه مصرف سیب زمینی به ازای هر 
نفر در س��ال را ۴5 تا ۴۷ کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با احتس��اب 
تولید داخل، مازاد مصرف برای تعادل قیمت باید به بازار های هدف 
صادر ش��ود چراکه هزینه های تولید به ش��دت افزایش یافته است. 
رئیس انجمن س��یب زمینی کاران، قیمت باالی بذور، اجاره زمین، 
نوس��ان نهاده های کش��اورزی همچون کود های دامی و شیمیایی، 
ریزمغذی ها، س��موم دفع آفات و ماش��ین آالت کشاورزی، حقوق و 
دستمزد، کارتن و کیسه گونی را دلیل اصلی هزینه های باالی تولید 
س��یب زمینی اعالم کرد. وی قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی 
را ی��ک ه��زار و ۷00 تا 2 ه��زار و ۱00 تومان اعالم ک��رد و افزود: 
هم اکنون هر کیلو محصول با نرخ یک هزار و 600 تا 2 هزار و ۱00 
س��ر مزرعه از کشاورزان بسته به کیفیت خریداری می شود که سود 

چندانی برای کشاورز دربر ندارد.
اختالف 2 تا 3 برابری قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار در 

سایه کمبود نظارت
نی��ازی ادامه داد: علی رغم خرید س��یب زمینی ب��ا نرخ پایین از 
کش��اورزان، اما سودجویی عوامل واسطه و دالل منجر به اختالف 2 
تا 3 برابری محصول سرمزرعه تا بازار است که انتظار داریم با اعمال 
نظارت ه��ای بیش��تر از افزایش قیمت ها جلوگیری  ش��ود. این مقام 
مس��ئول درباره تاثیر گرانی بنزین بر هزینه های تولید گفت: اگرچه 
گرانی بنزی��ن در ماه های اخیر بدون تردید ب��ر افزایش هزینه های 
تولید و حمل و نقل تاثیر گذاش��ته است، اما پیش بینی می شود که 
میزان سطح زیرکشت و تولید در سال زراعی آینده کاهشی نداشته 
باش��د. رئیس انجمن ملی س��یب زمینی کاران در پای��ان با انتقاد از 
بی توجهی مس��ئوالن وزارت جهاد نس��بت به اجرای الگوی کش��ت 
تصری��ح کرد: با توجه به پراکندگی اراضی کش��اورزی، تعداد باالی 
بهره برداران، تنوع آب و هوایی و بسیاری از عوامل دیگر موجب شد 
تاکنون وزارت جهاد کش��اورزی نتواند الگوی کشت خاصی را برای 
کش��اورزان معرفی کند که این امر در کن��ار قیمت تضمینی پایین 
محصوالت کشاورزی موجب شد کشاورزان به کشت محصول خاص 

رغبت چندانی نداشته باشند.

 علت افزایش برخی از کاالها
در حال پیگیری است

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن گفت 
عل��ت افزایش برخ��ی از کاالها بعد از افزایش ن��رخ بنزین در حال 
پیگیری است. محمود خانزاده در جلسه صنعت استان که دیروز در 
س��ازمان صمت گیالن برگزار ش��د، به رصد مستمر قیمت ها بعد از 
افزایش نرخ بنزین اش��اره کرد و گفت: روزانه قیمت ۱00 قلم کاال 
در بازار گیالن رصد می ش��ود. به گزارش ایرنا، وی افزود: براس��اس 
آخرین بررس��ی های میدانی قیمت ۴5 قلم کاال روند کاهشی و 2۴ 
قلم صفر تا یک درصد افزایش قیمت داشته است. خانزاده ادامه داد: 
طبق نظارت های انجام ش��ده، ۱۷ قلم کاال، یک تا پنج درصد و ۱۴ 
قل��م کاال نیز بیش از 5درصد افزایش قیمت داش��ته اند. معاون امور 
بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: علت افزایش برخی 

از کاالها در حال پیگیری است.
خانزاده با بیان اینکه ذخیره کاالهای اساسی در استان انجام شده 
اس��ت، گفت: تالش می کنیم تا شکر و گوشت منجمد نیز به قیمت 
دولتی توزیع شود. وی اضافه کرد: برای ایام عید نوروز نیز اقدام به 

خرید میوه های سیب و پرتقال کرده ایم.

رشد و توسعه اقتصادی کشور در گرو رونق 
صادرات محصوالت کشاورزی

وابستگی صادراتی به کشور های همسایه ریسک مراودات تجاری 
را افزای��ش می ده��د دولتمردان طی س��ال های تحریم به س��بب 
اهمی��ت روزاف��زون تجارت خارجی و توس��عه اقتصادی کش��ور بر 
صادرات کاالهای کش��اورزی تاکید فراوان دارند. به گزارش  باشگاه 
خبرنگاران ج��وان، با توجه به اهمیت کاهش وابس��تگی اقتصاد به 
درآمده��ای ارزی، ص��ادرات غیرنفتی از اهمیت باالی��ی برخوردار 
ب��وده که بدین منظور دولتمردان طی س��ال های تحریم به س��بب 
اهمیت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رش��د و توسعه 
اقتصادی کش��ور بر صادرات کاالهای کشاورزی به عنوان مهم ترین 
بخ��ش در پایداری اقتص��اد تاکید دارند که ای��ن امر بیش از پیش 
اهمیت سیاست های بلندمدت در حوزه تجارت را بین عوامل تولید 
نمایان می کند. با وجود آنکه بسیاری از کشورها خواهان محصوالت 
کش��اورزی ایران هس��تند، اما متاسفانه بس��یاری از تجار صادرات 
خود را تنها بر کش��ورهای همس��ایه متمرکز کردند که هر از گاهی 
تج��ار عراقی به بهانه های مختلف ورود کاالی ایرانی به کشورش��ان 
را ممن��وع اع��الم می کنند ک��ه این ام��ر چالش های ج��دی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می کند. بسیاری از مسئوالن 
بر این باورند وابس��تگی صادراتی به یک کش��ور تنها ریسک پذیری 
مراودات تج��اری را افزایش می دهد که برای خروج از بن بس��ت ها 
و توس��عه صادرات غیرنفتی به منظور کاهش وابس��تگی درآمدهای 
نفتی باید نگاه جدی تری به بازارهای اوراسیا و روسیه داشته باشند 
ت��ا ممنوعیت های گاه و بیگاه کش��ور عراق منج��ر به برهم خوردن 
الگوی کش��ت و مدیریت تنظیم بازار نشود. حال به سراغ مسئوالن 
ذی رب��ط می رویم تا از آخرین دالیل ممنوعیت صادرات گاه و بیگاه 
ع��راق مبنی بر ورود کاالی ایرانی و راه های ورود به بازارهای جدید 

صادراتی در شرایط فعلی تحریم باخبر شویم:

اخبـــار

طبق اعالم سازمان اموال تملیکی طی تصمیمات اخذشده در رابطه با 
تعیین تکلیف ذرت های آلوده، این ذرت ها تحت ش��رایطی به کشورهای 
غیرهمس��ایه فروخته می ش��ود تا امکان برگش��ت این محموله به ایران 

کامال منتفی باشد.
میرمعینی - عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش س��ازمان 
ام��وال تملیکی - در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره آخرین وضعیت تعیین 
تکلیف ذرت ه��ای آلوده اظهار کرد: طبق آخرین جلس��ه ای که در این 
رابطه حدود یک ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست 
جمهوری برگزار ش��د، تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که براساس 

آن تعیین تکلیف ذرت های موجود مشخص شود.
واردکنندگان حاضر به مرجوع کردن ذرت ها نشدند

وی گف��ت: بر این اس��اس در مرحله اول به ش��رکت های واردکننده 
ذرت ه��ا مهلتی ب��رای مرجوع کردن کاال به کش��ور مبدأ داده ش��د تا 
محموله ه��ای خ��ود را مرجوع کنند ول��ی با عدم تمکین ۱2 ش��رکت 
واردکننده در موعد مقرر فاز دوم تصمیمات اتخاذش��ده در دس��تور کار 

قرار گرفت.
ب��ه گفت��ه میرمعینی، در مرحله بعد س��ازمان ام��وال تملیکی مکلف 
ش��د تا ذرت ها را براساس ش��رایط خاص برای بازصادرات به کشورهای 

غیرهمجوار به فروش برساند.
شروط فروش ذرت به کشورهای دیگر

این مقام مس��ئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه باید ذرت ها 
به کش��ورهای غیرهمسایه ایران فروخته ش��ود تا امکان بازگشت آن به 

ایران کامال منتفی باش��د، توضیحات بیش��تری ارائه کرد و گفت: س��م 
 )ppb(موجود در ذرت های آلوده آفالتوکس��ین است که معیار سنجش
آن برای اس��تاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱0 اس��ت، اما 
کش��ورهای دیگری هستند که معیار ش��اخص مصرف آنها باالتر از این 
رقم و  تا ppb( 300( اس��ت، به عنوان مثال در فیلیپین این ش��اخص 
برای پرورش ماهی و یا خوک گوش��تی تا 300 اس��ت. بر این اس��اس 
مطابق تصمیمات متخذه مقرر ش��د که این ذرت ها به ش��رطی فروخته 
ش��ود که حتما درصد باالی معیار ppb در کش��ور مقصد تایید و مورد 

پذیرش قطعی قرار گیرد.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از سوی 
دیگر باید بعد از فروش، رضایت نامه کش��ور مقصد از خرید  در سفارت 
آن کش��ور تایید و این تاییدیه به دولت ایران اعالم شود و با این شرط، 
با صادرات و خروج ذرت ها و حرکت آن به سمت کشور خریدار موافقت 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه ذرت ها به کش��ور مقصد از طریق دریا و با کش��تی 
حمل خواهد ش��د، گفت: همراه با ای��ن محموله، هیات ناظر نیز خواهد 
بود و در کش��ور مقصد میزان ذرت تحویلی با میزان ذرت خارج ش��ده 
از کش��ور مطابقت داده می شود که مراتب تخلیه بار  می بایست پس از 

توزین به تایید دفتر کنسولگری ایران رسانده شود.
میرمعین��ی درباره حج��م ذرت ه��ای در اختیار س��ازمان تملیکی و 
وضعی��ت فروش آن اظهار کرد: رقم دقیق نیس��ت، اما به طور تخمینی 
ح��دود ۱25 هزار تن ذرت باید تعیین تکلیف ش��ود ک��ه مربوط به ۱2 

شرکت است که بخشی از ذرت های آنها آلوده بوده و با معیار استاندارد 
در ایران مطابقت نداشته است.

بخشی از ذرت ها به یک تاجر ایرانی فروخته شد
معاون بهره برداری و فروش س��ازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه 
تاکنون بخش��ی از این ذرت ها فروخته شده اس��ت، افزود: سازمان این 
بخ��ش را به ی��ک تاجر ایرانی فروخته و او باید کش��ور مقصد را مطابق  
ش��روط ذکرشده از سوی کارگروه مشخص و اعالم کند. بدیهی است به 
منظور صیانت از سالمت جامعه و در راستای دستور العمل های سازمان 
اس��تاندارد و جهاد کش��اورزی تمهیدات ویژه ای برای رصد کامل خروج 

کاال از کشور دیده شده است.
 میرمعینی ادامه داد: گرچه فروش مس��تقیم به کشور مقصد از سوی 
س��ازمان تملیکی انجام نمی ش��ود ول��ی تمام فرآین��د آن تحت نظارت 
کارگروه نشس��ت ریاس��ت جمهوری خواهد بود و از زمان ارائه و حمل 
کاال در ایران و فروش و تحویل آن در کشور مقصد تحت نظارت مستمر 
انجام خواهد ش��د، این در حالی اس��ت که تاکنون نیز تمامی ذرت های 
آلوده در بنادر و گمرکات نگهداری شده و حتی ذره ای از آن وارد کشور 

نشده است.
ذرت ها را فروختیم تا بخشی از ارز خارج شده برگردد

وی ای��ن را هم گفت که ف��روش ذرت ها که تعیین تکلیف آن برعهده 
سازمان تملیکی بود در شرایطی انجام می شود که بتوان بخشی از ارزی 
که در زمان واردات آن از کش��ور خارج ش��ده است، مجددا برگردد که 
پیش بینی می کنیم حداقل نصف ارز خارج شده بار دیگر وارد ایران شود.

ذرت های آلوده تعیین تکلیف شد

 فروش به کشورهای غیرهمسایه

در نظرس��نجی جدید ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران، 
وضعیت بازار لوازم خانگی کش��ور و میزان رضایتمندی مردم از تولیدات 

داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش تس��نیم، ل��وازم خانگی را می توان یک��ی از مایحتاج اولیه 
شروع یک زندگی دانست، به طوری که در زندگی های امروزی از جنبه 
تجمالتی آن هم که عبور کنیم، تقریبا ۹0درصد کارهای خانه با کمک 
این وس��ایل انجام می گیرد و لیس��ت اقالمی که از این حوزه خریداری 

می شود رفته رفته مجهزتر می شود.
ام��ا در ماه های اخی��ر، وقوع اتفاقات��ی در کش��ور از باالرفتن قیمت 
دالر گرفت��ه ت��ا ممنوعیت واردات ک��ه محص��والت لوازم خانگی نیز از 
آنها مس��تثنی نبوده سبب ش��ده تا اکثر خانواده های ایرانی و مخصوصا 
جوانانی که در ش��رف آغاز زندگی مشترک هستند با چالش هایی چون 

گران��ی در بازار ل��وازم خانگی و حتی کمیاب ب��ودن برخی برندها و در 
نهایت محدودیت انتخاب در این قبیل کاالها روبه رو باشند.

با توجه به ش��رایط حاکم در کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف این 
حوزه از محصوالت س��اخت داخل، عالوه بر اینکه خریداران را در مسیر 
انتخاب محصول متناس��ب با س��لیقه و انتظار ایشان یاری می کند، این 
ام��کان را به تولیدکنندگان داخلی نیز می دهد که با آگاهی و ش��ناخت 
بیشتر با توقعات مصرف کنندگان در راستای بهبود کیفیت محصوالت و 
حتی خدمات پس از فروش آن قدم بردارند تا رضایت و عالقه حاصل از 
سوی مصرف کنندگان کاالهای ساخت داخل، مشتریان را به  استفاده و 

حمایت از کاالی با کیفیت ایرانی سوق دهد.
از ای��ن رو ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران، در حاش��یه 
نمایشگاه لوازم خانگی با نظرسنجی از مراجعین این نمایشگاه به مطالعه 

وضعیت بازار لوازم خانگی کشور از دیدگاه مشتریان پرداخته است.
ط��ی این تحقیق، از 6۱۴نفر )متش��کل از ۷0درصد خانم و 30درصد 
آقا( پرس��ش صورت گرفته که در این بین، اکثریت پاس��خ دهندگان در 
رده سنی 2۸ تا 36 سال قرار داشته و دارای تحصیالت لیسانس بودند.

اولین موردی که در ابتدای این تحلیل قصد داریم به آن بپردازیم این 
است که از نظر پاسخ دهندگان، »تولیدات داخلی تا چه  میزان بر توسعه 

اقتصاد و اشتغال زایی کشور موثر است؟«
موضوع توجه به رون��ق تولید و حمایت از کاالی ایرانی، مخصوصا در 
ش��رایط کنونی از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت که یکی از تاثیرات 
انکارنش��دنی آن مربوط به حوزه توسعه اقتصاد و اشتغال زایی در کشور 
اس��ت و نظر اکثریت پاس��خ دهندگان به این س��وال بر صحت موضوع 

می افزاید.

رئیس ش��ورای صادرکنندگان دام کشور گفت جمعیت دام سبک مولد کشور 
از 35 میلی��ون رأس در کش��ور فرات��ر رفته که موجب کاه��ش قیمت دام زنده 

شده است.
منص��ور پوریان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 
بازار کنونی گوش��ت قرمز در بهترین ش��رایط به سر می برد، اظهار کرد: در حال 
حاضر در بخش گوشت گرم و دام سبک به دلیل زایش های پاییز با مازاد روبه رو 

هستیم.
وی اف��زود: ترافیک دام س��نگین در واحد ه��ای دامداری و انج��ام ۷5درصد 
زایش ه��ای پاییز موجب ش��ده تا دامداران با مش��کالت متعددی روبه رو ش��وند 
ک��ه بنابر اظهارات اخیر سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی، وزارتخانه در حال 

آماده سازی پکیجی به منظور خروج مازاد دام روی دست دامداران است.
پوریان ادامه داد: امسال برخالف سال گذشته به سبب شرایط مساعد مرتع و 
بارش نه تنها کمبودی از حیث تولید نداریم، بلکه مازاد دام روی دست دامداران 

به شدت باالست. رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور قیمت کنونی هر کیلو 
دام سنگین درب دامداری را 25 تا 30هزار تومان و دام سبک را 33 تا 3۴ هزار 

تومان اعالم کرد.
وی انباش��ت دام در واحد های دامداری را یک مزیت دانس��ت و گفت: شرایط 
مس��اعد مرتع و بارش و زایش های مناس��ب پاییز از یک س��و و واردات مناسب 

گوشت از سوی دیگر زمینه را برای تعادل قیمت در بازار فراهم کرده است.
پوریان با اش��اره به اینکه جمعیت دام سبک مولد کشور از  35  میلیون رأس 
در کشور فراتر رفته است، بیان کرد: تعداد باالی دام مولد در کشور موجب شده 
قیم��ت هر کیلو دام زنده نس��بت به ی��ک ماه اخیر در بازار یک ه��زار تا 2 هزار 

تومان کاهش یابد.
قیمت دام زنده در ایام پایانی سال روند نزولی در بازار به خود می گیرد

به گفته این مقام مس��ئول، با وجود ش��رایط مساعد زایش دام سبک در فصل 
پاییز و ترافیک دام س��نگین در واحد های دامداری، وزارت جهاد کش��اورزی به 

طور مداوم اخطار هایی مبنی بر خروج مقداری دام از کشور صادر می کند چراکه 
با نزدیک ش��دن به ایام پایانی س��ال و رسیدن تولید به اوج، قیمت با روند نزولی 

در بازار روبه رو می شود.
وی با اش��اره ب��ه دیگر دالیل کاهش قیمت گوش��ت در بازار گفت: س��ازمان 
دامپزش��کی طی یک و س��ال نیم گذش��ته با استقرار در کش��تارگاه ها از کشتار 
دام س��بک، ماده و میش جلوگیری می کند که در نهایت این امر در رش��د ۱2 تا 
۱5درصدی پرواربندی دام سبک و جمعیت دام مولد تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس ش��ورای صادرکنندگان دام کشور در پایان با بیان اینکه واردات گوشت 
کم��ک بزرگی به صنعت دامپروری کرده اس��ت، تصریح کرد: در گذش��ته برای 
مصارف داخلی مجبور به کش��تار میش بودیم که خوشبختانه با استقرار سازمان 
دامپزشکی در کش��تارگاه ها و ممنوعیت کشتار، گوشت موردنیاز از این محل از 
طری��ق واردات صورت می گیرد که این امر تاثیر بس��زایی در حمایت از جمعیت 

مولد کشور داشته است.

پاسخ خریداران لوازم خانگی ایرانی به سوال چرا ایرانی می خریم؟ 

جمعیت دام سبک مولد از 3۵ میلیون رأس فراتر رفته است
قیمت هر کیلو دام سبک 3۴ هزار تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

 ناامیدی بازرگانان قطعات یدکی
از ادامه فعالیت

یک��ی از تولیدکنن��دگان لوازم یدکی خودرو اع��الم کرد به دلیل 
تاخیر زیاد و دشواری و یا عدم انجام ثبت سفارش، بازرگانان قدیمی 
حوزه قطعات خودرو احساس می کنند راهی برای ادامه فعالیت شان 

وجود ندارد.
نوی��د حبیبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
یکی از معضالت اساس��ی در ش��رکت های تولیدی و صنعتی کشور، 
فقدان دید صادرات محور است؛ ما محصوالتی را تولید می کنیم که 

غالبا به دلیل عدم وجود بازار مصرف، امکان صادرات ندارند.
ای��ن تولیدکنن��ده لوازم یدکی اف��زود: به عن��وان نمونه برخی از 
واحده��ای تولیدکننده تمرکز خود را معطوف به تعدادی از قطعات 
پرای��د و پژوهای تولیدی ایران خودرو کرده اند، چنین ش��رکت هایی 
امکان ورود به بازار دیگر کش��ورها نظیر ب��ازار ترکیه را ندارند زیرا 

تنوع خودرو در این بازارها بسیار باال است.
حبیبی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و دیگر نهاده های تولید، 
س��طح سودآوری قس��مت اعظم ش��رکت های تولیدی در شش ماه 
ابتدایی سال ۹۸ نس��بت به سال ۹۷ کاهش یافته است. به عبارتی 
درآمدها به دلیل افزایش قیمت کاالی نهایی بیشتر شده اما قیمت 
تمام ش��ده کاال نیز به هم��ان ترتیب افزایش یافت��ه و این موضوع 

درخصوص تولیدکنندگان لوازم یدکی نیز صادق است.
این تولیدکننده لوازم یدکی گفت: بازرگانان قدیمی حوزه قطعات 
خودرو احس��اس می کنند راهی برای ادامه فعالیت شان وجود ندارد 
ب��ه دلیل اینکه وزارت صمت ثبت سفارش��ات را با تاخیر زیاد انجام 

می دهد و برخی مواقع ثبت سفارشات اساسا انجام نمی شود.
حبیبی در پایان گفت: یک��ی از چالش های اصلی تولیدکنندگان 
لوازم یدکی، بحث فرهنگی در کشور است؛ در برخی کشورها نظیر 
کش��ور ترکیه مردم کاالی س��اخت ترکیه را دوس��ت دارند و از آن 
اس��تقبال می کنند، این موضوع موجب رونق شرکت های ترکیه ای 
و صادرات موفق آنها می ش��ود. متاسفانه این دید فرهنگی در ایران 
وجود ندارد و در طول س��الیان گذشته به دلیل رویت افت کیفیت 
کاالی ایرانی، اعتماد مش��تری به کاالی ایرانی کاهش یافته اس��ت، 
درنتیجه فرهنگ مصرف کاالی ایرانی در مصرف کنندگان ما وجود 
ن��دارد و کاالی ایرانی تنها در ش��رایط اجبار و الزام و فش��ار و عدم 
وجود گزینه جایگزین خریداری می شود؛ این فرهنگ باید با تالش 

تولیدکنندگان و نهادهای حکومتی و دولتی ایجاد شود.

نرخ دستوری و تحمیل زیان به »خودرو«
تحریم سرمنشأ مشکالت اهالی خودروساز نبوده بلکه موضوعاتی 
همچون ارز، مالیات، دخالت های گوناگون ش��وراها و س��ازمان ها بر 
میزان تولید و نرخ های ایران خودرو تاثیرگذار بوده ضمن آنکه روند 
ترخیص مواداولیه اغلب بنگاه ها در یک س��یکل معیوب قرار داشته 

که خودرویی ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
ب��ه گزارش می متالز، بهرام ش��هریاری عضو هیات مدیره انجمن 
قطعه س��ازان درخصوص چگونگی برون رفت مشکالت ایران خودرو 
گفت: یکی از پیشنهاداتی که می تواند »خودرو« و سایر خودرویی ها 
را چالش ه��ای پیش روی آنه��ا خارج کند، خصوصی س��ازی واقعی 
ب��وده و گمانه های��ی از گام های دولت در مس��یر خصوصی س��ازی 

خودروسازان به گوش می رسد.
وی ادامه داد: بوروکراس��ی های فراوان و تحمیل نظرات دولتی به 
بازار خودرو عمال به مشابه دست اندازهایی برای »ایران خودرو« بوده 
زیرا حتی قیمت گذاری ها براساس میزان عرضه وتقاضا تنظیم نشده 

و بیشتر نرخ ها، حکم دستوری بودن را یدک می کشد.
کارش��ناس صنعت خودرو، تصریح کرد: هنگامی که خودرویی ها 
در چرخه خصوصی سازی واقعی قرار بگیرند، طبیعتا دست دولتی ها 
از جاده مخصوص کوتاه شده و این خودرویی ها هستند که می توانند 
با تکیه بر توان داخلی، پلتفرم و تمام اجزا ماشین را طراحی و تولید 
کنند، اما تا زمانی که تا ابر س��یاه نظرات و دخالت های دولتی روی 

جاده مخصوص باشد، شرایط به همین منوال ادامه دارد.
ش��هریاری درخص��وص تاثیرگ��ذاری تحریم ها ب��ر ایران خودرو 
نیز گفت: تحریم سرمنش��أ مش��کالت اهالی خودروساز نبوده بلکه 
موضوعات��ی همچ��ون ارز، مالیات، دخالت های گوناگون ش��وراها و 
س��ازمان ها بر می��زان تولید و نرخ های ایران خ��ودرو تاثیرگذار بوده 
ضم��ن آنکه رون��د ترخیص مواداولیه اغلب بنگاه ها در یک س��یکل 
معیوب قرار داشته که خودرویی ها نیز از این امر مستثنی نیستند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه خودرویی ها 
زیر چتر دولت نمی توانند برنامه مدون داش��ته باش��ند، اظهار کرد: 
ب��ا تغییرات م��داوم مدیریتی در بدنه ای که دس��توری کار می کند، 
طبیعتا اهالی خودروساز نمی توانند به موفقیت دست یابند؛ در چند 
س��ال گذشته وزارت صمت با تغییرات گس��ترده ای همراه شده که 
همین امر باعث شده هیچ برنامه بلندمدت و مدونی تدوین نشود که 
این موضوع توان تولید و هزینه فراوانی را بر خودروس��ازان تحمیل 

کرده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو به راهکارهای الزم جهت حمایت 
از صنعت خودروس��ازی در پایان اشاره داش��ت و گفت: قیمت های 
»ایران خودرو« باید با قیمت واقعی آن، مطابقت داده شود و سپس 
لب��اس عرضه در ب��ازار را بر تن کند چراکه با ش��رایط دس��توری، 
خودروس��ازان در فروش هر خودرو متحمل ضرر شده و با ادامه این 
روند »زیان انباش��ته« در حس��اب های خودروسازان رسوب کرده و 
در نهایت نقدینگی این ش��رکت ها به شدت روند نزولی را در پیش 

خواهد گرفت.

رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از تعلی��ق اجرای س��ه م��ورد از 
استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی خبر داد.

 ب��ه گ��زارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، پیش از این و در نشس��ت 
خبری دیروز مس��ئوالن س��ازمان ملی اس��تاندارد، معاون این سازمان 
اعالم کرد که براس��اس ش��رایط امروز کش��ور، امکان برآورده شدن سه 
اس��تاندارد از اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودروی��ی وجود ندارد 
و در ش��ورای عالی اس��تاندارد در این مورد تصمیم گیری خواهد ش��د. 
وحید مرندی مقدم این را هم گفت که هم اکنون به  جز س��ه اس��تاندارد 
برای خودروهای س��واری و س��ه اس��تاندارد ب��رای خودروهای تجاری، 
خودروس��ازان در سایر استانداردهای هش��تادوپنج گانه موفق به انطباق 
ش��ده و محصوالتی که توان پاس کردن آنها را نداش��ته باش��ند، از رده 
تولید خارج می ش��وند. در این مورد اما رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
گفت: اینطور نیس��ت که ما برخی موارد استانداردهای هشتادوپنج گانه 
خودرویی را برای همیشه حذف کرده باشیم، بلکه تصمیم گرفتیم فعال 
آنها را تعلیق کنیم. نیره پیروزبخت با اش��اره به جلس��ه ش��ورای عالی 

اس��تاندارد در این مورد، افزود: در ش��ورا تصمیم بر آن ش��د که اجرای 
س��ه مورد از استانداردهای هشتادوپنج گانه را به دلیل مشکالت موجود 
بر س��ر راه تامین آنها، به حالت تعلیق در بیاوریم. وی تاکید کرد: برای 
اجرای این س��ه مورد استاندارد، نیاز به قطعاتی است که فعال نه امکان 

تولید داخل آنها وجود دارد و نه می توان وارد کرد.
پیروزبخت اما درباره اس��تانداردهایی که تعلیق ش��ده اند، گفت: س��ه 
شاخص تعلیقی شامل »نشان دهنده تعویض دنده«، »نشانگر میزان باد 
الس��تیک ها و شاخص نشان دهنده چراغ روشن روز )Day Light( در 
خودروهای سواری« و همچنین ترمز هوشمند )با قابلیت کاهش سرعت 
یا توقف حرکت خودرو(، می ش��وند. همچنین شاخص نشانگر میزان باد 
تای��ر در خودروهای تجاری و س��نگین نیز جزو اس��تانداردهای تعلیقی 

است که در شرایط کنونی امکان برآورده شدن آنها نیست.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ادام��ه داد: البته در بخش سنس��ور 
ترمز هوش��مند که به ایمنی عابران پیاده مربوط می ش��ود، ما با مشکل 
خط کش��ی خیابان ها و جاده ها نیز مواجه هس��تیم که این موضوع باید 

حل ش��ود. وی تاکید ک��رد: معاون اول رئیس جمهوری از ش��رکت های 
دانش بنیان خواس��ته اند تا ب��ه تولید قطعات مربوط به اس��تانداردهای 
موردنظر ورود کنند، زیرا فعال امکان واردات آنها وجود ندارد. پیروزبخت 
این را هم گفت که در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، گزارشی در 
مورد میزان دستیابی و امکان سنجی رفع تعلیق استانداردهای موردنظر، 
ارائه خواهد ش��د تا در مورد ادامه تعلیق یا رفع آن، تصمیم گیری شود. 

این جلسه تا پیش از پایان سال جاری برگزار خواهد شد.
سازمان ملی اس��تاندارد مدت هاس��ت به دنبال اجرای استانداردهای 
هش��تادوپنج گانه خودرویی است، اما مش��کالتی که تحریم برای تولید 
داخ��ل و همچنین تامین قطعات از خارج پدید آورد، اجازه نداد اجرای 
ای��ن اس��تانداردها در مس��یری هموار پیش ب��رود. طب��ق برنامه ریزی 
صورت گرفت��ه، از یکم دی ماه س��ال ۹6 اس��تانداردهای پنجاه ودوگانه 
خودروی��ی پیاده و یک س��ال بعد نیز اس��تانداردهای شصت وس��ه گانه 
اجباری ش��د. در نهایت از دیروز نیز اجرای باقی استانداردها منهای سه 

موردی که تعلیق شده اند، حالت اجبار به خود گرفت.

تعلیق اجرای 3 استاندارد خودرویی

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرد باید در 
فضای خودروس��ازی کشور یک شبه رقابت –و نه رقابت- ایجاد کنیم زیرا خودرو 
داخل��ی ت��وان رقابت با خودرو خارجی را ندارد اما ش��به رقابت موجب می ش��ود 

خودروسازان برای نیل به استانداردها تالش کنند.
غالم محمد زارع��ی در گفت وگو با خبرنگار پارلمان��ی خبرخودرو، درخصوص 
تسهیالت مصوب به منظور تامین مالی خودروسازان اظهار داشت: ما از ابتدا در 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس برای تحقق این موضوع تالش کرده ایم، زیرا 
اگر خودروسازان مورد حمایت مالی قرار نگیرند در این شرایط بی ثبات اقتصادی 
و ب��ا توجه به افزایش قیمت م��واد اولیه و قطعات قطعا نمی توانند مجموعه خود 
را مدیری��ت کنن��د، بنابراین یک��ی از راهکارهای مهم، تخصیص تس��هیالت به 
خودروس��ازان اس��ت که این موضوع مصوب و قرار شد تامین شود و وزیر صمت 

نیز پیگیر این امر هستند.
نماین��ده مردم بویراحمد و دنا در مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص تداوم 
ممنوعیت واردات خودرو در س��ال ۹۹ گفت: درخصوص موضوع واردات خودرو 
نبای��د قائل به صفر و صد باش��یم، زیرا رویه صف��ر و صد در این خصوص عاقالنه 

نیس��ت؛ اگر واردات خودرو کال متوقف باش��د خودرو داخلی بدون رقابت خواهد 
بود، اما اگر در این خصوص یک س��وپاپ، در نظر گرفته ش��ود تا خودروس��ازان 

تالش خود را با توجه به سوپاپ موردنظر تنظیم کنند مطلوب ترخواهد بود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید در 
فضای خودروس��ازی کشور یک شبه رقابت –و نه رقابت- ایجاد کنیم زیرا خودرو 
داخل��ی ت��وان رقابت با خودرو خارجی را ندارد اما ش��به رقابت موجب می ش��ود 
خودروس��ازان در ایج��اد اس��تانداردها تالش کنند و نس��بت به مردم احس��اس 
مس��ئولیت بیشتری داشته باشند؛ متاس��فانه در حال حاضر خودروسازان بر این 
باورن��د که هر خودرویی را ب��ا هر کیفیتی تولید کنند در بازار مش��تری خواهد 
داشت و این به معنای یک فضای بدون رقابت است اما وقتی رقابت یا شبه رقابت 
وجود داش��ته باش��د س��وپاپ اطمینانی برای تناس��ب عملکرد خودروس��ازان و 

خواسته های مردم خواهد بود.
زارعی درخصوص چگونگی سوق دادن خودروسازان به سمت تولید خودروهای 
کم مصرف گفت: در صنعت خودرو کشور یک پایه و اساس وجود دارد که صنعت 
خودرو بر این مبنا در س��ال های اخیر توانس��ته در چالش های مختلف پیش رود 

و متوقف نش��ود، این پای��ه می تواند به ما کمک کند ت��ا روی پلتفرم های جدید 
برای تولید خودروهای کم مصرف تر کار کنیم؛ خودروهای گازس��وز و دوگانه سوز 

از این نوع بوده است.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی افزود: برای تحقق این 
هدف می توانیم از دنیا نیز کمک گرفته و یا با مشارکت کمپانی های خودروسازی 
مه��م دنیا این اقدامات را انجام دهیم؛ این راهکاری اس��ت که حتی در ش��رایط 
تحری��م نیز می توانی��م روی آن هدف گ��ذاری کنیم. حتی ممکن اس��ت برخی 
ش��رکت ها یا کشورها حاضر باش��ند در این زمینه بدون در نظر گرفتن تحریم ها 
همکاری کنند، اما این کار نیازمند انگیزه اس��ت؛ اگر انگیزه و احساس مسئولیت 
ملی وجود داش��ته باش��د هم می توان از مبنا و اساس صنعت خودرو کشور برای 
تولید خودروهای موردنیاز استفاده کرد و هم می توان از مشارکت دیگر کشورها 

بهره برد، اما متاسفانه انگیزه و احساس مسئولیت وجود ندارد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود: اگر احساس 
مسئولیت وجود داشته باش��د می توان با ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود 

دارد کارهای بزرگ تری انجام داد.

به تازگ��ی ش��ورای نگهبان با واگذاری س��هام دولت در ش��رکت های 
خودروس��ازی به بخش خصوصی مخالفت و این موضوع را مغایر با بند 

ج اصل ۴۴ عنوان کرد.
به گ��زارش افکارنی��وز، به تازگی ش��ورای نگهبان با واگذاری س��هام 
دولت در ش��رکت های خودروس��ازی به بخش خصوصی مخالفت و این 
موض��وع را مغایر با بند ج اصل ۴۴ عنوان کرد. هرچند این مخالفت در 
چارچوب قانون مطرح شده اما آیا چنین چارچوب های قانونی متناسب 
با واقعیت های کنونی صنعت اس��ت؟ بر کسی پوشیده نیست که صنعت 
خودرو، در س��ال های گذش��ته یا به  طور کامل تحت مالکیت دولت بوده 
و یا در یک فرآیند معیوب واگذاری، س��اختار شبه دولتی بر امور مسلط 
بوده است. حاصل چنین مداخله گری از سوی دولت، وابستگی به خارج، 

ناکارآمدی و افزایش نارضایتی عمومی مردم از عملکرد این صنعت بوده 
که با تش��دید تحریم ها، عمق بیشتری به خود گرفته است. این واقعیت 
انکارناپذیر حاصل تالش دولت ها در چند دهه گذش��ته است و بنابراین 
دولت به معنای عام آن فرصت کافی داشته است؛ اینکه همچنان برخی 
با استمداد از قانون اصرار بر دادن فرصت بیشتر به دولت برای مدیریت 
این صنعت را دارند، جای قدری تامل دارد. در شرایط کنونی ورود بخش 
خصوصی واقعی به عرصه مدیریت صنعت خودرو یک ضرورت است که 
باید آن را پذیرفت چراکه دولت در شرایط کنونی نه براساس معیارهای 
داخل��ی و نه مبتنی بر محدودیت ه��ا و تحریم های خارجی دیگر اهلیت 
و ت��وان اداره صنعت خودرو را ن��دارد؛ اینکه چنین رویکرد جدید مغایر 
با قوانینی اس��ت که سال های پیش به تصویب رسیده امر طبیعی است 

اما قوانین باید براس��اس ش��رایط جدید تغییر کنند. اظهارات مسئوالن 
عالی رتبه به خوبی بیانگر این موضوع اس��ت که شرایط اقتصادی کنونی 

کشور با سال های گذشته متفاوت شده است.
جنگ اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، تعمیق ناکارآمدی صنعت 
خودرو همگی در حال فروپاش��ی این صنعت اس��ت که اگر فکر اساسی 
برای آن نش��ود، ب��ا فاجعه صنعتی روبه رو خواهیم بود. ش��رایط موجود 
نیازمن��د قوانین و ریل گذاری جدید اس��ت که دولت را به جایگاه اصلی 
فرمان��ده و رهبری خود بازگرداند و اداره امور را به س��ربازان متخصص 
میدان جنگ اقتصادی بس��پارد. تا زمانی که این امر رخ ندهد همچنان 
ش��اهد هدررفت منابع انس��انی و مالی در دومین صنعت بزرگ کش��ور 

خواهیم بود.

لزوم ایجاد فضای شبه رقابتی در حوزه خودروسازی کشور

خصوصی سازی صنعت خودرو فراتر از یک قانون

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
3 دی 1398

شماره 1458



کسب و کارامـروز8

مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت س��ورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری در رأس یک هیات تج��اری فناوری ایرانی 
متشکل از مدیران شرکت های دانش بنیان ایرانی، میهمان کشور ترکیه می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با اش��اره به اع��زام یک هیات تجاری و 
فناوری به کش��ور ترکیه، بیان کرد: اول تا س��وم 
بهمن م��اه امس��ال، کش��ور ترکیه میزب��ان ۱00 
نماینده از شرکت های دانش بنیان ایرانی می شود. 
در این هیات تجاری نمایندگانی از ش��رکت های 
خالق، فن��اور و دانش بنیانی حض��ور دارند که با 
هدف ایجاد و توس��عه روابط بین المللی و توسعه 
صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی به کش��ور 
ترکیه سفر می کنند. بنا به گفته کرمی، برگزاری 
نشس��ت مشترک میان ش��رکت های دانش بنیان 
ایرانی و ش��رکت های ترکی متناظ��ر و بازدید از 

مراکز فناوری و صنعتی این کش��ور از اهداف اصلی سفر به کشور ترکیه است. 
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در بخش دیگری از س��خنان خود، گفت: ارتباط��ات بین المللی یکی از الزامات 

اولیه در فرآیند بین المللی ش��دن ش��رکت ها و ص��ادرات محصوالت و خدمات 
اس��ت. حضور در هیات های تجاری بین المللی هم��واره از طرف دولت ها مورد 
حمای��ت قرار گرفته و بر همین مبنا مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
اعزام و پذیرش هیات های تجاری در راس��تای 
توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و خالق 
حمایت می کند. کرمی ادامه داد: در این هیأت 
که با حمای��ت مرکز تعام��الت بین المللی علم 
و فن��اوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی به 
ترکیه می روند، نمایندگانی از شرکت های فعال 
حوزه های فناوری به وی��ژه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، س��المت، تجهیزات و ماشین آالت و 

مواد پیشرفته حضور دارند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در ادامه 
تاکید کرد: پذیرش و اعزام این هیات ها و یا افراد می تواند با هدف های مختلفی 
نظیر توس��عه بازار، رصد رقبا و فناوری های مش��ابه، س��رمایه گذاری مشترک، 

آموزش و کسب تجربه در حوزه های مختلف باشد.

طراحی دس��تگاه تصویربرداری از مغز با روش صفحه نوری و آندوسکوپی در 
پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

حمی��د لطیفی، مدیر گروه پیش��ران »نوروفوتونیک« در پژوهش��کده لیزر و 
پالسما دانشگاه شهید بهشتی با بیان این خبر 
گفت: فعالیت تحقیقاتی برای طراحی و ساخت 
دس��تگاه تصویرب��رداری از مغز ب��ا روش های 
صفح��ه ن��وری و نی��ز آندوس��کوپی توس��ط 
متخصص��ان و محققان این پژوهش��کده برای 
انجام مطالعات دقیق تر نسبت به عملکرد مغز، 
آغاز شد. در این گروه پیشران همکاری نزدیکی 
بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهش��تی و پژوهش��کده لیزر و 

پالسما وجود دارد.
 لطیف��ی ادامه داد: محقق��ان عضو این گروه 
با حمایت س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فن��اوری، در صدد 

هس��تند دس��تگاه های پیش��رفته تصویربرداری نوری از مغز با صفحه نوری و 
آندوسکوپی را طراحی و تولید کنند که این امر گامی مثبت برای افزایش توان 

علمی محسوب می شود.

 وی با بیان اینکه بدون حمایت های س��تاد توس��عه انجام مطالعات پژوهشی 
برای طراحی و س��اخت دستگاه ها و تجهیزات در حوزه های نوروفوتونیک و نیز 
اپتوژنتیک امکان پذیر نبود، افزود: با حمایت این س��تاد و همکاری پژوهشگران 
و اساتید، تالش می ش��ود نیاز مراکز علمی و 
تحقیقاتی براس��اس برنامه تجاری س��ازی به 

تجهیزات این دو حوزه تامین شود.
 اس��تاد دانشگاه ش��هید بهش��تی با اشاره 
به فعالیت های چش��مگیر در ام��ر طراحی و 
ساخت سیس��تم و تجهیزات فنی و تخصصی 
در  اپتوژنتی��ک  و  مغ��زی  تصویرب��رداری 
پژوهش��کده لیزر و پالسما این دانشگاه گفت: 
در حال حاضر هش��ت طرح پژوهشی طراحی 
و س��اخت تجهی��زات و سیس��تم ها در حوزه 
»نوروفوتونی��ک« دراین دانش��گاه در دس��ت 

اقدام است.
 وی با بیان اینکه س��اخت این تجهیزات با 
بیش از ۷0 تا ۱00درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله تجاری سازی قرار دارند، 
بیان کرد: این دس��تگاه ها در امر کنترل سیستم های عصبی، مطالعات رفتاری، 

تحریک نوری در حوزه های علوم اعصاب پایه کاربرد تحقیقاتی دارد.

طراحی دستگاه تصویربرداری از مغز با روش جدید آغاز شدیک هیات تجاری و فناوری ایرانی به ترکیه می رود

»نشان ایرانی« عنوان طرحی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
اس��ت. در راستای اجرایی سازی این طرح روزنامه جام جم چاپ آگهی 

برای تولیدکنندگان داخلی را بدون هزینه انجام می دهد.
ای��ن اقدام فرصتی برای تبلیغات محصوالت »ایران س��اخت« فراهم 
می کند تا تولیدکنندگان با استفاده از این فضا بازار محصوالت خود را 

رونق دهند و از این ظرفیت بهره الزم را داشته باشند.
رهبر معظم انقالب سال جاری را »رونق تولید« نامگذاری کردند. در 
این فضا رسانه ها حداقل کاری که در حمایت از تولید داخل می توانند 
انجام دهند، اس��تفاده  از ظرفیت های داخلی خود است. بر این اساس، 
روزنامه جام جم قصد دارد با وجود مش��کالت مالی رسانه های مکتوب، 
از امروز تا پایان س��ال جاری، به تمامی تولیدکنندگان داخلی فرصت 
چاپ آگهی رایگان تبلیغاتی بدهد. طبق این طرح که با عنوان »نشان 
ایرانی« اجرا می شود، تمام واحدهای تولیدی ایرانی می توانند در فصل 
زمس��تان، آگهی تبلیغاتی خود را در روزنام��ه جام جم به طور رایگان 
منتش��ر کنند. واحدهای تولی��دی متقاضی اس��تفاده از آگهی رایگان 
روزنامه جام جم، باید برای ثبت درخواست های خود به نشانی اینترنتی 

http://neshan.jamejamdaily.ir مراجعه کنند.

 رس��انه ها در انگی��زه دادن و تقویت تولیدکنن��ده داخلی در این 
زمان نقش مؤثر و مفیدی دارند. در این ش��رایط نیز که کش��ور با 
انب��وه تحریم ها مواجه بوده فضا برای حمایت و مصرف کاالی ایران 
س��اخت مهیا شده است. تولیدکنندگان نیز باید به رسالت تاریخی 
خود پایبند باش��ند یعنی قیمت تمام ش��ده و کیفی��ت کاال، مورد 
رضایت مصرف کننده باش��د و حقوق مصرف کننده رعایت بش��ود و 
خدم��ات پس از تولید نی��ز افزایش یابد تا بتوانیم در این ش��رایط 
برندس��ازی کنیم. رس��انه ها هم نقش حمایت��ی از تولیدکنندگان 
دارند، رس��انه ها باید با تبلیغ کاالهای ایران ساخت به کمک بخش 

تولید بیایند.
اما فرهنگ سازی برای حمایت و مصرف کاالهای ایران ساخت عامل 
مهمی در رونق تولید اس��ت. در این حوزه ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری جشنواره ای با 
عن��وان »ایران س��اخت« برگزار می کن��د تا با اس��تفاده از زبان هنر و 
پیوند آن با علم و فناوری مصرف کننده ترغیب به اس��تفاده از محصول 
باکیفیت ایران ساخت شود. تاکنون دو دوره از این جشنواره با استقبال 

هنرمندان برگزار شده است.

عبدالرض��ا مجدالدین، مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در نخستین همایش کانون 
هماهنگ��ی دان��ش، صنعت و بازار رنگ و رزین گف��ت باید چرخش از 
اقتصاد س��نتی به اقتصاد دانش بنیان یا گ��ذار از اقتصاد نفت محور به 
س��مت اقتصادی مبتنی بر ن��وآوری را به عنوان یک هدف محوری در 

نظر گرفت.
 مدی��رکل دفتر هماهنگ��ی دانش، صنعت و ب��ازار معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این نشست که با حضور نزدیک به ۴00 
نف��ر از فعالین صنعت، بازار و مراکز علمی فعال در حوزه رنگ و رزین 
برگزار ش��د، با اش��اره به ابع��اد منفی مختلف اقتص��اد تک محصولی و 
غیرمتکی به زیس��ت بوم دانش بنیان، افزود: از آفت های اقتصاد مبتنی 
بر منابع فس��یلی و تک محصولی این اس��ت که برای دولت ها یک نگاه 
از باال به پایین ایجاد می کند، به ویژه آنکه این منابع از سوی دولت ها 
برداش��ت می شود و توس��ط دولت ها فروخته و س��پس سرمایه گذاری 
می ش��ود. همین مس��ئله برای دولت یک محوری��ت عمده ایجاد کرده 
و بخش خصوصی را به حاش��یه می راند. این قبیل س��رمایه گذاری ها، 
طبیعتاً  دولت را به رقیبی عمده برای بخش خصوصی تبدیل می کند و 
معلوم نیست که بخش خصوصی با چه توان و سرمایه ای باید با چنین 

رقیبی به رقابت بپردازد.
 ب��ه گفته مدیرکل دفت��ر هماهنگی دانش، صنع��ت و بازار معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، پایه گذاری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از ابت��دا با هدف درهم شکس��تن انگاره های منفی 
اقتص��ادی و علمی انجام گرفت و خوش��بختانه امروزه، بیش از ۴۷00 
ش��رکت دانش بنیان  و بیش از 6000 محیط اس��تارت آپی ایجاد شده 

است.
وی اف��زود: این زیس��ت بوم توانس��ته اس��ت در اقتصاد ب��ه گونه ای 
نقش آفرین��ی کندکه یک چهارم از اقتصاد مبتنی بر فناوری را به خود 

اختصاص دهد.
وی در ادامه با اشاره به تالش های صورت گرفته در این عرصه، گفت: 
خوش��بختانه اثرات این گفتمان س��ازی اقتصادی به م��رور خود را در 
جامعه نش��ان می دهد. یکی از محورهای برنامه ریزی در معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری این است که نهادهای مختلف، مانند مراکز 
علمی و پژوهش��ی، بازار و دیگر اجزای الزم برای تش��کیل یک اقتصاد 
پویا مبتنی بر دانش بتوانند به اصطالح دور یک میز جمع ش��وند و به 
فهم مشترکی از مسائل گفتمانی و اهداف ترسیم شده دست یابند. این 
فهم مش��ترک و همکاری می تواند بر بستر کانون های دانش، صنعت و 

بازار به وجود آید.
وی در ادامه گفت: با این رویکرد به دنبال این بوده ایم که با تاسیس 
کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، این کانون ها به مرجع های 
خبرگانی تبدیل شوند و بتوانند زنجیره ارزش و چالش ها و راهکارهای 
آن حوزه را تبیین و با به کارگیری تکنولوژی روز و برخورداری از دانش 

الزم، بهره وری و هم افزایی را بیشتر کنند.
در ادامه این نشس��ت، مجید تباشیری رئیس کانون رنگ و رزین  و 
زه��را رنجبر، نایب رئیس این کانون ب��ه بیان اهداف و برنامه های پیش 

روی این کانون پرداختند.
 کانون های هماهنگی دانش، صنعت، بازار، از جمله ابتکارات معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با هدف ایجاد تحرک بیشتر 
در حوزه ه��ای مختلف و ترغیب فعالین این س��ه بخ��ش به همکاری 

بیشتر، تشکیل شده است.
»کان��ون هماهنگ��ی دانش، صنع��ت و بازار گل محم��دی و گیاهان 
معطر«، »کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ های 
قیمت��ی ایران«، »کانون هماهنگی دان��ش، صنعت و بازار حمل و نقل 
ریلی ش��هری« و ی��ک کانون فع��ال در حوزه رنگ و رزی��ن از جمله 

کانون های است که تاکنون تشکیل شده اند.

با توسعه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

نوآوری »کانون« توسعه صنایع می شود

سـازمان ناظر بر رقابت فرانسـه، گوگل را بـه  دلیل رفتار ضدرقابتی و همچنین داشـتن 
قوانیـن تبلیغاتی مبهم و غیرقابل پیش بینی به پرداخـت 1۵۰ میلیون یورو جریمه محکوم 

کرد.
به گزارش زومیت، سـازمان ناظر بر رقابت فرانسـه، گوگل را به  دلیل رفتار ضد رقابتی و 
همچنین داشـتن قوانین تبلیغاتی نامشـخص در بخش تبلیغات گوگل )Google Ads( به 
پرداخـت 1۵۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد. عالوه بر پرداخت جریمه، سـازمان ناظر بر 
رقابت فرانسـه کـه به اختصار )FCA( خوانده می شـود، انتظار دارد گـوگل درباره  قوانین 

تبلیغات و همچنین روش تعلیق حساب های کاربری در پلتفرم خود شفاف سازی کند.
FCA در بیانیه ای  مطبوعاتی توضیح داد:

سـازمان ناظر بر رقابت فرانسـه به این نتیجه رسیده اسـت که قوانین عملیاتی تبلیغات 
که توسـط گوگل برای تبلیغ کنندگان اعمال شده، تحت شـرایطی غیرعینی، غیرشفاف و 

تبعیض آمیز اعمال شده است. مبهم بودن و عدم عینیت این قوانین، استفاده از تبلیغ برای 
تبلیغ کنندگان را بسـیار دشوار کرده است، در حالی که گوگل تمام اختیارات الزم را برای 
اصالح تفسـیر خود از قوانین غیرقابل پیش بینی شـده دارد و می توانـد مطابق آن تصمیم 

بگیرد که آیا سایت ها با قوانین آنها مطابقت دارند یا خیر.
بـرای نمونـه، FCA می گویـد گوگل درخواسـت هزینـه از کاربران در ازای اسـتفاده از 
محصوالت و خدمات معموال رایگان را ممنوع اعالم کرده اسـت. با این حال، گوگل )حداقل 
 ،FCAبه  طور دقیق( مشـخص نمی کند کـه منظورش از »معموال رایگان« چیسـت. از نظر
این قوانین برای شـرکت هایی که قصد دارند در پلتفرم گوگل تبلیغات خود را انجام دهند، 
ناعادالنه اسـت. در حالی  که، گوگل پلتفرم غالب در کشـور با سـهمی 8۰درصدی از بازار 

تبلیغات است.
 )Gibmedia( گوگل با ممنوعیت تبلیغاتی که متعلق به شرکت فرانسوی به  نام گیبمدیا

کاالی »ایران ساخت« رایگان تبلیغ می شود

جریمه گوگل در فرانسه به اتهام رفتارهای ضدرقابتی

دریچــه

کش��میری، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بوشهربا اش��اره به ضرورت حمایت از اجتماع 
نخبگانی، گفت: فرانگری بنیاد ملی نخبگان باعث می شود سرمایه اجتماعی موتور محرک 
جامعه می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مراسم تودیع و معارفه 
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان بوشهر با حضور معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان 
برگزار شد. کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به لزوم حمایت از نخبگان، 
آنان را س��رمایه های اجتماعی دانس��ت و گفت: فرانگری بنیاد ملی نخبگان باعث می شود 
س��رمایه اجتماعی موتور محرک جامعه می شود. مصلح، رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز با 
اش��اره به ضرورت شبکه س��ازی بین بخش  های مختلف، گفت: ویژگی تیم بودن، همکاری 
مشترک و مشارکت مجموعه بازیگران این عرصه با هم برای توسعه استان بوده است؛ در این 

نگاه تمام جامعه علمی استان یک تیم را تشکیل می دهند.

فرانگری، سرمایه های اجتماعی را به 
موتور توسعه تبدیل می کند

سه شنبه
3 دی 1398
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 IMSیا)Ion-mobility spectrometry( طیف س��نجی تحرک یون��ی
یک روش تجزیه ای اس��ت که برای جداس��ازی و شناسایی مولکول های یونیزه 

شده در فاز گاز براساس تحرک آنها در یک گاز بافر حامل استفاده می شود.
 اگرچه به شدت برای اهداف امنیتی مانند کشف 
مواد مخدر و مواد منفجره به کار می رود، این روش 
کاربردهای زیادی در آزمایشگاه ها، از جمله تجزیه 
و تحلیل بیومولکول ه��ای کوچک و بزرگ دارد. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری یک شرکت دانش بنیان 
در کشورمان توانس��ته در شرایط سخت تحریم با 
به کارگیری توان و دانش بومی به تولید این دستگاه 
پرکاربرد دس��ت پی��دا کند. محمدتق��ی جعفری، 
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنیان »طی��ف آزمون 
اس��پادانا« گفت: این ش��رکت در طراحی و ساخت 
انواع دستگاه های آزمایشگاهی از جمله طیف سنج 
 Ion Mobility Spectrometry.( تحرک یونی

IMS( با انواع منابع یونیزاس��یون تخلیه کرونا، الکترواس��پری و پالسمای سرد و 
همچنین تولید انواع دس��تگاه های جفت شده IMS با تکنیک های کروماتوگرافی 
گازی و مایع )GC-IMSو HPLC-IMS( مش��غول به فعالیت است. وی گفت: 

عملکرد دستگاه IMS شبیه اسپکترومتر جرمی )MS( بوده و تاکنون توسط این 
گروه در آنالیز انواع ترکیبات شیمیایی از جمله مواد مخدر، مواد منفجره، باقیمانده 
سموم کشاورزی، انواع داروهای پزشکی در محیط های بیولوژیکی، انواع آالینده های 
گازی در اتمس��فر و دیگ��ر ترکیبات ش��یمیایی 
استفاده ش��ده است و تحقیق و توسعه به منظور 
بومی سازی سایر روش های جدید بر پایه تحرک 
یونی از جمله FAIMS  و TWIMS نیز جزئی 
از برنامه حاضر در این ش��رکت اس��ت. این فعال 
فناور ادامه داد: دس��تگاه طیف سنج تحرک یونی 
در س��ال ۱۹۷0 به عنوان پالسما کروماتوگرافی 
مطرح شد و جهت آنالیز مقادیر کم ترکیبات فرار 
و نیمه فرار مورد استفاده قرار گرفت. از ویژگی های 
آن ساده، س��ریع، نگهداری آسان، حد تشخیص 
ک��م )در حد میکروگرم بر لیتر( اس��ت. امروزه از 
این دس��تگاه به عنوان یک روش تجزیه ای قابل 
قب��ول برای اندازه گیری کمی و کیفی مقادیر کم 
ترکیب��ات از جمله مواد منفجره، داروها و آالینده های زیس��ت محیطی اس��تفاده 
می ش��ود و می توان  از آن به عنوان دس��تگاه تجزیه ای قدرتمند جهت شناسایی 

ترکیبات شیمیایی مختلف در پالریته مثبت و منفی استفاده کرد.

برنامه های ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در سیستان و بلوچستان از جمله نمونه های موفق کارآفرینی 
در عرصه صنایع خالق محسوب می شود. شرکت هنر و فناوری مکران اکسون 

یکی از این ش��رکت های خالق است که در مرکز 
ن��وآوری صنایع خالق سیس��تان و بلوچس��تان 
مس��تقر است. این شرکت خالق توانسته با ایجاد 
بیش از 250 موقعیت شغلی برای زنان روستایی 
در این اس��تان، صنایع دس��تی زیبای محلی این 
خطه از ایران اس��المی را به اقص��ی نقاط جهان 
صادر کند.  مینا ش��یرانی، مدیرعامل شرکت هنر 
و فناوری مکران اکس��ون در این  باره اظهار کرد: 
ش��رکت هنر و فناوری مکران اکس��ون که با نام 
و برن��د گروه س��وچن فعالیت می کند براس��اس 
کارآفرینی اجتماعی ش��کل گرفته است. در ابتدا 
یک زنجیره ارزش تعریف ش��د و براس��اس آن با 
اله��ام از منبع بیک��ران هنرهای س��نتی محلی، 

مراحل طراحی و تولید صنایع دستی مختلف در آتلیه شرکت انجام گرفت.
وی با اش��اره به اهمیت طراحی و اس��تفاده از فناوری ه��ای مدرن در تولید 
صنایع دس��تی، گفت: پس از طی مراحل تولید در ش��رکت، نمونه اولیه برای 

اس��تفاده همکاران در روس��تاها تولید می شود و بعد از طی فرآیندهای معمول 
آموزش��ی، مواد اولیه رای��گان در اختیار این همکاران ق��رار می گیرد تا صنایع 

دستی به مرحله نهایی تولید برسد.
وی در ادام��ه بیان داش��ت: تاکن��ون موفق 
ش��ده ایم که زنجی��ره ای از خانم ه��ای خانه دار 
را در پن��ج روس��تا ب��ه همکاری دع��وت کنیم 
که تعدادش��ان بر 250 نفر بالغ می ش��ود. این 
همکاران بالفاصله پس از اتمام کار، دس��تمزد 
خود را دریافت می کنند و پس از آن تیم فروش 
و بازاریابی، صنایع دستی استان را به خریداران 

داخلی و خارجی عرضه می کند.
مدیرعام��ل ش��رکت صنای��ع خ��الق هنر و 
فناوری مکران اکس��ون با اشاره به نقش چنین 
طرح های در اش��تغال زایی اف��زود: عالوه بر این 
250 نف��ر، نزدی��ک ب��ه ۱5 نفر در ش��رکت به 
صورت ثابت مش��غول به کار هستند. استراتژی 
فروش ش��رکت نیز براس��اس دیجیتال مارکتینگ اس��ت و خوشبختانه صنایع 
دس��تی استان سیستان و بلوچستان به دلیل زیبایی های خاصی که دارد مورد 

توجه ویژه عالقه مندان به این هنر قرار دارد.

اشتغال زایی در مناطق محروم از مسیر »صنایع خالق« می گذردنیاز کشور به »طیف سنج تحرک یونی« تأمین شد

با توجه به اهمیت کشاورزی در تامین امنیت غذایی جامعه، با حمایت 
شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نوزدهمین 
فس��تیوال نوآوری های صنعت کشاورزی برگزار می ش��ود.  در این رویداد 
تجاری ک��ه با حمایت معاونت علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري برگزار 
خواهد ش��د، فناوران و اس��تارتآپها در س��ه بخش مختلف امکان حضور 
خواهند داش��ت. »نهاده های کش��اورزی«، »ماش��ین آالت و دستگاههای 
مرتبط با نهادههای کش��اورزی« و »کس��ب و کارهای نوین« سه بخش 
عمده این رویداد نوآورانه را تش��کیل می دهند. این فس��تیوال تخصصي 
به منظور تجاریس��ازي نوآوري هاي حوزه نهادههای کشاورزی، با حضور 
س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان این حوزه برگزار میشود. طرحهای حائز 
شرایط، پس از طي فرآیند ارزیابي و انتخاب، در روز برگزاری فستیوال به 
مخاطبان رویداد ارائه شده و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاري جلسات 

B2B فراهم میش��ود. طی رایزنی انجام ش��ده با ستاد برگزاری نمایشگاه، 
طرحهای برت��ر میتوانند با تخفیف ۷5درصدی در پاویون اس��تارتآپهای 
نمایش��گاه حضور یابند. مخترعان، فناوران و اس��تارتآپهایی که تمایل به 
حضور در این فس��تیوال را دارند، می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
آدرس http://techmart.ir/  مراجع��ه کنند. عالقه مندان به حضور در 
این رویداد باید حداکثر تا ۱0 دی ماه ۹۸ اطالعات تکمیل شده خود را به 
آدرس agicultech@techmart.ir ارسال کنند. بخش ویژه ای در این 

فستیوال به سرمایه گذاران و تولید کنندگان اختصاص یافته است.
 نوزدهمی��ن فس��تیوال تخصصی ارائ��ه نوآوری در صنعت کش��اورزی 
همزمان با هفتمین نمایش��گاه تخصصی نهادههای کش��اورزی تهران در 

تاریخ ۱۹ دیماه سال جاری برگزار می شود.

عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای 
نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس گفت براساس قانون ۱۴۱2 تامین 
اجتماعی ش��رکت های دانش بنیان از پرداخت بیمه معاف هستند اما این 

موضوع از سوی تامین اجتماعی رعایت نمی شود.
امی��د ماهرانی در کمیس��یون کارآفرینی، کس��ب و کاره��ای نوین و 
دانش بنی��ان این اتاق که ب��ا حضور اعضای آن برگزار ش��د، بیان کرد: از 
دیگر مش��کالت بیمه ای ش��رکت های دانش بنیان مسئله اجرای ماده ۴2 
قانون تأمین اجتماعی است، براساس این قانون، مهلت یک ماهه ای برای 
رس��یدگی به مسائل این ش��رکت ها و هیأت های تجدیدنظر تعیین شده 
است، حال اگر شرکت های دانش بنیان برای ارائه اطالعات و مدارک تأخیر 
داشته باشند جریمه می شوند اما اگر سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه 
تأخیر کند هیچ مش��کلی برایش پیش نمی آی��د از این رو باید یک زمان 

مشخص برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.
وی اف��زود: براس��اس ماده 36 تامین اجتماع��ی اگر حق بیمه دفترچه 
یک ماه پرداخت نش��ود تاریخ دفترچه منقضی می ش��ود که این موضوع 
نیز در دس��ت بررسی و اقدام است. ماهرانی ادامه داد: همچنین در بحث 
جریمه ه��ای تامین اجتماعی نیز با توجه به اینک��ه یک ماه فرصت برای 
اعتراض مش��خص شده است اما پاسخ تامین اجتماعی بیشتر از یک ماه 

اعالم می شود که عمال برای شرکت ها جریمه در نظر گرفته می شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: ضرورت بازنگری 
در قانون تأمین اجتماعی، اجرای س��لیقه ای قوانین و بخش��نامه ها، نبود 
پاس��خگویی بیمه ها، اعمال جریمه های س��نگین به کارفرمایان، رش��د 
پرونده های رس��یدگی به نحوه پرداخت حق بیمه ها توسط کارفرمایان در 
ش��عب تأمین اجتماعی و اتالف وقت آنها در این حوزه از دیگر مشکالت 
شرکت های دانش بنیان با سازمان های تامین اجتماعی محسوب می شود.

وی با اش��اره به مشکالت ش��رکت های دانش بنیان با س��ازمان تامین 
اجتماعی، ادامه داد: مسائل و مشکالت شرکت های دانش بنیان به ویژه در 
بحث بیمه ای در اتاق ایران بررسی شده است. ماهرانی با بیان اینکه توقف 
فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان در اقتصاد کشورمان از خسارت های 
قطعی اینترنت در کشور است، اضافه کرد: از بین رفتن اعتماد به برندهای 
داخلی حوزه ICT و افزایش ریسک سرمایه گذاری از دیگر خسارت هایی 
هس��تند ک��ه در این مدت بر اقتصاد ایران وارد ش��ده؛ ح��ال آنکه میزان 

خسارت مستقیم اینترنت بر کس��ب و کارهای حوزه فناوری، اطالعات و 
ارتباطات و صنایع وابسته به این حوزه در کشور بسیار سنگین است.

ای��ن فع��ال اقتصادی با اش��اره به الیح��ه بودجه ۹۹ و انتق��اد از عدم 
مش��ورت خواهی از بخش خصوصی در تدوین آن اظهار داشت: در بودجه 
س��ال آینده بسیاری ابعاد مبهم اس��ت و بخش خصوصی کشور به زودی 

نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم می کند.
ابراهیمی فرد، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری 
فارس نیز به ارائه گزارشی جهت معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری 

پارک علم و فناوری و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت.
وی گفت: صندوق پژوهش و نوآوری به منظور تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات، کاربردی کردن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره 
ایده، محصول، بازار از ش��رکت های دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده 
و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیالت و مشارکت برای آنها 
تامین می کند. او اضافه کرد: هدف صندوق نوآوری و ش��کوفایی به عنوان 
یک نهاد توس��عه ای کمک به رونق اقتصادی کش��ور از طریق حوزه های 
دانش بنیان و فناوری های برتر اس��ت. ابراهیمی فرد اضافه کرد: براس��اس 
قانون دولت و مجلس، پس ازگذشت سه سال از تاسیس صندوق، هر ساله 
نیم درصد )0/5درصد( از بودجه عمومی کشور را جهت کمک به صندوق 
اختصاص خواهند داد. او ادامه داد: عالوه بر آن صندوق می تواند از کمک ها 
یا سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی وابسته و 
تابع آنها، بانک ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های 
وابس��ته و تابع آنها نیز منابع مالی دریافت کند. ابراهیمی فرد خاس��تگاه 
قانون��ی صندوق ه��ای پژوهش و فن��اوری، ماده ۱00 قانون برنامه س��وم 
توس��عه اقصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و بیان کرد: صندوق 
پژوهش و فناوری فارس، در سال ۱3۹۱ با مالکیت ۴۸درصد بخش دولتی 
و 52درصد بخش خصوصی، در راس��تای حمایت از ش��رکت های فناور و 
دانش بنیان آغاز به کار کرده اس��ت. مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 
پارک علم و فناوری فارس افزود: تسهیالت جعاله، تسهیالت قرض الحسنه، 
سرمایه گذاری و تسهیالت لیزینگ را از روش های تامین مالی شرکت های 
فناور و دانش بنیان و صندوق نوآوری و ش��کوفایی، منابع داخلی صندوق 
غیردولتی پژوه��ش و فناوری فارس و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری را از منابع تامین مالی شرکت های فناور و دانش بنیان است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

معافیت شرکت های دانش بنیان توسط تامین اجتماعی اعمال نمی شود

تبعیض آمیز اعمال شده است. مبهم بودن و عدم عینیت این قوانین، استفاده از تبلیغ برای 
تبلیغ کنندگان را بسـیار دشوار کرده است، در حالی که گوگل تمام اختیارات الزم را برای 
اصالح تفسـیر خود از قوانین غیرقابل پیش بینی شـده دارد و می توانـد مطابق آن تصمیم 

بگیرد که آیا سایت ها با قوانین آنها مطابقت دارند یا خیر.
بـرای نمونـه، FCA می گویـد گوگل درخواسـت هزینـه از کاربران در ازای اسـتفاده از 
محصوالت و خدمات معموال رایگان را ممنوع اعالم کرده اسـت. با این حال، گوگل )حداقل 
 ،FCAبه  طور دقیق( مشـخص نمی کند کـه منظورش از »معموال رایگان« چیسـت. از نظر
این قوانین برای شـرکت هایی که قصد دارند در پلتفرم گوگل تبلیغات خود را انجام دهند، 
ناعادالنه اسـت. در حالی  که، گوگل پلتفرم غالب در کشـور با سـهمی 8۰درصدی از بازار 

تبلیغات است.
 )Gibmedia( گوگل با ممنوعیت تبلیغاتی که متعلق به شرکت فرانسوی به  نام گیبمدیا

اسـت، وارد این مهلکه شـد. این شـرکت  سـایت هایی را بـا موضوعات مختلـف در مورد 
پیش بینـی وضعیت آب و هوا گرفته تا اطالعات شـرکت و کتاب های تلفن مدیریت می کند. 
این بازرسـی ها از زمانی شـروع شد که شرکت فرانسـوی گیبمدیا مدعی شد که گوگل به 

ناحق تبلیغات این شرکت را حذف کرده است و شکایت خود را به FCA ارائه کرد.
این نخسـتین باری نیسـت که فرانسـه گوگل را به پرداخت جریمه های هنگفت محکوم 
می کنـد. ایـن جریمه به  دنبال جریمه عظیم ۷/1 میلیارد دالری اسـت کـه در مارس 2۰1۹ 
توسـط اتحادیـه اروپا به گوگل به خاطر سوءاسـتفاده در تبلیغات آنالین اعمال شـده بود. 
همچنین، در ژوئیه سـال 2۰18، گوگل به  دلیل سوءاسـتفاده از موقعیت غالب خود در بازار 
گوشـی های هوشمند ۵ میلیارد دالر جریمه شده و در ژوئن سال 2۰1۷، غول جست وجوی 
اینترنتی به  دلیل سوء اسـتفاده از تسلط خود به  عنوان موتور جست وجو ۷/2 میلیارد دالر 

جریمه شد.

با همکاری شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نوزدهمین فستیوال نوآوری های صنعت کشاورزی برگزار می شود

جریمه گوگل در فرانسه به اتهام رفتارهای ضدرقابتی

یادداشـت

صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تاکن��ون ۹۷0 پروژه پس��ادکترا را برای حمایت مصوب کرده اس��ت تا توانمندس��ازی 

دانش آموختگان دکترا پیش از استخدام آنها سرعت بگیرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، پ��س از دکترا تخصصی دوره ای 
با عنوان پس��ادکترا گذرانده می شود که پژوهشگران مس��تعد زیر نظر اساتید برجسته 
طرح های ویژه ای برای توس��عه پژوه��ش و فناوری انجام می دهن��د. نکته مهم در این 
میان هدایت صحیح دانش آموختگان دکترا پیش از اس��تخدام است. در این راستا برای 
توانمندس��ازی ای��ن افراد صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری از انجام طرح های پسادکترا حمایت می کند.

 بیش از ۹۷۰ پروژه پسادکترا
حمایت می شود



امروزه ما در دنیای انتخاب های بی نهایت زندگی می کنیم. در گذش��ته راه اندازی 
کسب و کار دشواری های بسیار زیادی داشت. به همین خاطر فقط چند برند محدود 
در مقیاس جهانی مش��غول به فعالیت بودند. اکنون تنها با چند کلیک ساده امکان 
راه اندازی کسب و کار فراهم شده است. هر فردی توانایی تبدیل شدن به کارآفرین 
را دارد بنابراین مشاهده فروشگاه ها و کسب و کارهای مختلف در مقیاسی وسیع امر 
طبیعی محسوب می شود. نتیجه طبیعی این امر پوشش سراسری یک بازار یا برندها 
و محصوالت مختلف است. نکته مهم در این میان توانایی برندها برای ایجاد تمایز 
میان خود و دیگر رقباست. اگر ما چنین مهارتی را نداشته باشیم، به سرعت بدل به 
برندهای کلیشه ای می شویم. این امر موجب ناتوانی برندمان در جلب نظر مخاطب 
هدف براس��اس مزیت های رقابتی اش خواهد ش��د. دلیل اصلی شکست بسیاری از 

کسب و کارهای تازه تاسیس نیز همین نکته است. 
در این مقاله برخی از توصیه های کاربردی برای ایجاد برندی متمایز مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. چالش اغلب کارآفرینان در دنیای کنونی شباهت بیش از اندازه 
برندهای ش��ان به یکدیگر اس��ت. به این ترتیب مخاطب توانای��ی انتخاب یک برند 

براساس ویژگی های متمایز آن را از دست می دهد. 
برند به طور دقیق چه چیزی است؟

پیش از پرداختن به استراتژی های ایجاد برند به منظور جلب نظر مشتریان باید 
به س��راغ پرسشی اساسی تر برویم. بس��یاری از کارآفرینان به دنبال ایجاد برندهای 
قدرتمند هس��تند، اما اگر از آنها درباره معنای برند سوال کنیم، توانایی ارائه پاسخ 
مناسب نخواهند داشت. شاید در نگاه نخست پرسش درباره ماهیت و معنای مفهوم 
برند ساده به نظر برسد، با این حال پس از ورود تخصصی به این حوزه ارائه پاسخی 
دقیق بسیار دشوار خواهد بود. متاسفانه پاسخ به پرسش درباره چیستی برند تا حد 

زیادی به کسب و کار هر شرکت بستگی دارد. به همین خاطر ارائه یک 
پاسخ جامع برای تمام کسب و کارها امکان  پذیر نیست. 

دیوی��د اوگیلوی ب��ه عنوان یکی از کارش��ناس های ب��زرگ در زمینه 
برندس��ازی این مفه��وم را به گون��ه ای جالب معنا می کن��د: »مجموعه 
ویژگی های نامشهود محصوالت«؛ این تعریف پایه بسیاری از فعالیت های 
برندس��ازی در قرن 20 را بنا نهاد. یک تعریف مدرن تر مربوط به مارتی 
نیومایر، نویس��نده و سخنران حوزه کس��ب و کار، است. مارتی برند را به 
گونه ای متفاوت تر معنا می کند: »برند آن چیزی است که مخاطب نسبت 
به آن احساس تعلق خاطر پیدا می کند.« به طور معمول ما نسبت به یک 
کاالی خاص احس��اس تعلق خاطر نداری��م. در اینجا اهمیت برند مطرح 
می ش��ود. برندهای بزرگ همیش��ه توانایی تعامل احساسی با مخاطب را 
دارند. به همین خاطر فرآیند برندس��ازی در دنیای کنونی اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
یکی دیگر از پاس��خ های جامع به پرس��ش از چیستی برند مربوط به 
کامیلی بالدوین، یکی از کارآفرینان برجسته کنونی، است. کامیلی برند را 
به معنای هویت یک شرکت در نظر می گیرد. بدون برند هویت شرکت ها 
چندان مشخص نیست. این امر موجب بروز چالش های مختلف در زمینه 
تعامل میان ش��رکت ها با مشتریان می ش��ود. وقتی ما هویت مشخصی 
نداش��ته باشیم، تعامالت مان با دیگران س��امان خاصی نخواهد یافت. به 
همین خاطر شرکت های بزرگ پیش از هر اقدامی در صدد ایجاد برندی 

قوی برای کسب و کارشان هستند. 
بی تردی��د تعریف های فوق به بخش های مهمی از ماهیت برند اش��اره 
دارد. بررس��ی دقیق شیوه های برندس��ازی قدرتمند انتخاب یک تعریف 
مش��خص را ضروری می س��ازد. در اینجا هدف م��ن ترکیب تعریف های 
فوق و ارائه یک تعریف منحصر به فرد اس��ت. بر این اساس برند ما تمام 
هویت کس��ب و کارمان را ش��کل می دهد. همچنین برند شیوه احساس 
مخاطب هدف درباره کل کسب و کارمان را مشخص می سازد. برندهای 
قدرتمند عالوه بر ارائه هویتی برجس��ته توانایی تاثیرگذاری احساسی بر 

روی مخاطب را نیز دارند. 
اکنون با بررسی تعریف دقیق از برند امکان پرداختن بهتر به مسئله راهکارهای 
ایج��اد برند قدرتمن��د وجود دارد. در این زمینه هدف اصل��ی من ارائه راهکارهایی 
مناس��ب برای تمام کسب و کارهاست، بنابراین بدون توجه به نوع کسب و کارتان 

امکان بهره مندی از توصیه های این مقاله را خواهید داشت. 
۴ راهکار برای ایجاد برندی ماندگار

1. شناخت نکات مورد توجه مشتریان
اغلب کارآفرینان توانایی بس��یار مطلوبی در زمینه بیان حوزه کس��ب و کارشان 
دارند. آنها امکان سخنرانی طوالنی درباره نوع محصوالت و ویژگی های آنها را دارند. 
این امر یکی از مهارت های کاربردی در حوزه کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. به 
همین خاطر اغلب افراد به دنبال تقویت آن هس��تند. اگر شما در حوزه حسابداری 
مشغول به فعالیت هستید، چیستی و نحوه عملکرد برندتان به شرح ذیل خواهد بود:
• آنچه یک برند حس��ابداری انجام می دهد، بازاریابی برای یافتن مشتریان از دل 
شرکت های مختلف و تامین امنیت مالی آنها از طریق بررسی دقیق حساب های شان 

است.
• فرآیند حسابداری با استفاده از نرم افزارهای خاص و دانش تخصصی افراد انجام 

می شود. 
هر کسب و کاری امکان پاسخگویی به این پرسش ها را دارد. در حقیقت اگر برند 
ما توانایی پاسخگویی به این پرسش را نداشته باشد، آنگاه تمام فعالیت های ما مورد 
شک قرار خواهد گرفت. به عالوه ما در صورت ناتوانی در زمینه تعریف کسب و کار 
و شیوه آن امکان ایجاد مزیت رقابتی در برابر رقبا را نخواهیم داشت. به این ترتیب 

کسب و کارمان به تدریج از بین خواهد رفت. 
پیش از این به حضور ش��مار قابل توجهی از برندها در عرصه کس��ب و کار اشاره 
کردیم. این امر ویژگی اصلی قرن 2۱ محس��وب می ش��ود. مشتریان کنونی دامنه 
انتخاب بس��یار وس��یعی دارند. این امر تا همین چهار دهه پیش غیرممکن به نظر 
می رسید. در این مقاله هدف من بررسی چگونگی بروز این تحول یا داوری درباره اش 
نیس��ت. ما باید با پذیرش این وضعیت نسبت به استفاده مناسب از آن اقدام کنیم. 
وقتی برندهای مختلفی در یک حوزه کاری فعالیت دارند، فرآیند جلب نظر مخاطب 
هدف دش��واری خاص خود را خواهد داش��ت. در این میان نکته مهم بیان چرایی 
فعالیت برندمان اس��ت. به راس��تی چرا کس��ب و کار ما در زندگی مخاطب هدف 
اهمیت دارد؟ ما باید پاس��خ مناسبی به این پرس��ش دهیم. تالش برای جلب نظر 
مخاطب هدف بدون توجه به سلیقه و آنجه مورد توجه اش است، غیرممکن خواهد 
ب��ود بنابراین ایجاد برند قدرتمند ت��ا حد زیادی معطوف به تقویت توانایی برندمان 
برای شناخت ویژگی های مشتریان است. بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه 
شناخت درست مخاطب هدف شان با مشکالت عمده در این زمینه مواجه می شوند. 
اجازه دهید به مثال برند حس��ابداری بازگردیم. در این وضعیت برند ما با رقبای 
بسیار زیادی مواجه خواهد بود. ایجاد تمایز میان فعالیت برندمان با دیگران تا حد 

زیادی مرتبط با توانایی بیان درست ویژگی های منحصر به فردمان خواهد بود. اغلب 
برنده��ای تازه کار چنین توانای��ی را ندارند. به همین خاطر مخاطب هدف کمتر به 

سراغ آنها خواهد آمد. 
بهترین راهکار برای یافتن چرایی فعالیت برندمان در عرصه کس��ب و کار انجام 
پژوهش های کاربردی درباره مشتریان است. تولید محصوالت پرفروش بدون انجام 
چنین پژوهش هایی تقریبا غیرممکن اس��ت. اغلب برندهای بزرگ به دلیل اهمیت 
ای��ن موضوع بودجه کالنی برای این بخش در نظر می گیرند. به این ترتیب فرآیند 
کس��ب و کار آنها به طور کامل معطوف به وضعیت مش��تریان است. مزیت این امر 
امکان ایجاد تغییرات سریع در کسب و کارمان با توجه به بروز نیازهای تازه در میان 
مشتریان است. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها در عمل مدت ها پس از پیدایش 
نیاز تازه برای مشتریان اقدام به پاسخگویی می کنند. این امر مشتریان را نسبت به 

ماهیت فعالیت برند موردنظر دچار شک و تردید خواهد کرد. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی به عنوان برندهای برتر در سراس��ر جهان مشغول 
به فعالیت هستند. اغلب این برندها چنان برای مشتریان آشنا به نظر می رسند که 
دیگر به فکر خرید از برند دیگری نمی افتند. دلیل این امر مهارت برندهای بزرگ در 
شناسایی سلیقه و نیازهای مشتریان است. به این ترتیب آنها همیشه محصوالت و 

خدمات شان را با نیازهای به روز مشتریان هماهنگ می کنند. 
2. یافتن مزیت های فنی، ساختاری و عاطفی برندمان

هر برندی وضعیت منحصر به فردی دارد. شاید در نگاه نخست این جمله بیش 
از حد آرمانی به نظر برس��د. هر کارآفرینی ب��ا هدفی خاص اقدام به راه اندازی برند 
می کند. چالش اصلی در این مرحله فعالیت بی هدف برخی از کارآفرینان است. این 
امر ناش��ی از تعیین هدفی نه چندان مطمئن در ابتدای راه و س��پس انحراف از آن 

است. به این ترتیب برندها پس از مدتی دچار وضعیت بی ثباتی می شوند. 
کامیلی بالدوین در یکی از سخنرانی های تخصصی اش درباره برند هرمی کاربردی 
درباره س��طوح تعامل برندها با مشتریان ترس��یم می کند. اگرچه این برند تا حدی 

مس��ائل را ساده سازی کرده است، اما تاثیر مناسبی بر روی فهم بحث کنونی دارد. 
به بیان کامیلی هرم برند به پاسخگویی پرسش های اساسی درباره کسب  و کارمان 
کمک می کند. پایین ترین سطح این هرم مربوط به ویژگی های محصوالت و خدمات 
است. بدون تردید هر محصولی برای موفقیت در بازار باید ویژگی منحصر به فردی 
داشته باشد. اگر ما محصولی کامال معمولی تولید کنیم، شانس مان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. اغلب برندهای کلیشه ای درگیر 
این مشکل هستند. به این ترتیب سطح فعالیت آنها هرگز به مرحله ای گسترده تر 

توسعه نمی یابد. 
پله بعد در هرم برند مربوط به مزیت های کاربردی اس��ت. محصوالت جدید باید 
انتظارات فزاینده مشتریان را پاسخ دهند. اگر محصول جدید ما هیچ نوآوری نداشته 
باشد، به سرعت از سوی مشتریان طرد می شود. شکست برخی از برندها در زمینه 
جلب نظر مشتریان جدید براساس همین الگو قابل فهم است. نکته مهم درخصوص 
هرم برند اهمیت آن در زمینه تبدیل مش��تریان عادی به مشتریان وفادار است. به 
این ترتیب اگر برند ما همه سطوح هرم برند را به خوبی طی کند، با شمار فزاینده ای 

مشتری وفادار مواجه خواهد شد. 
گام س��وم در هرم برند مربوط به مزیت های احساس��ی اس��ت. امروزه مشتریان 
بیشتر با توجه به احساسات شان اقدام به خرید محصوالت می کنند. به همین خاطر 
سرمایه گذاری برندها بر روی شیوه های عقالنی جلب نظر مشتریان، اگرچه ضروری 
اس��ت، اما نتیجه مناسب در پی نخواهد داشت. هر برندی باید توانایی تاثیرگذاری 
عاطفی بر روی مشتریان را داشته باشد. برندی مانند نایک در طول دهه های گذشته 
همیشه این توانایی را به عنوان مزیت اصلی اش به کار برده است. این امر به برندها 
امکان تعامل عمیق و جلب نظر مش��تریان ب��رای مدت زمان طوالنی را می دهد. تا 
اینجا ما هنوز موفق به تبدیل مشتریان عادی به خریدارهای وفادار نشده ایم، با این 
حال پیشرفت بزرگی در زمینه توسعه سطح فعالیت کسب و کارمان روی داده است. 
بخش بعدی در هرم برند مربوط به ویژگی منحصر به فرد برند ماس��ت. هر برند 
در مقابل شمار انبوهی از رقبا دارای مزیت و ویژگی های منحصر به فردی است. این 
امر به طور مش��خص درباره محصوالت یا نحوه تعامل آن با مشتریان نیست. شاید 
این بحث اندکی دش��وار باش��د، اما ویژگی های منحصر به فرد یک برند معطوف به 
ارزش های مرکزی اش است. ارزش های مرکزی نحوه رفتار و فعالیت کلی یک برند 

را مشخص می سازد. 
بخش نهایی در هرم برند مربوط به ایده برند است. ایده برند همان تفکر مرکزی 
کس��ب و کار ماست. بی تردید هر کسب و کاری براس��اس یک ایده تازه و نوآورانه 
ش��کل گرفته اس��ت. به همین خاطر مرحله نهایی تعامل با مش��تریان مربوط به 
درونی سازی ایده اصلی برندمان است. اگر این مرحله به صورت تاثیرگذار ساماندهی 
شود، بسیاری از مشکالت کسب و کارمان به طور خودکار حل و فصل خواهد شد. 
همچنین تبدیل مشتریان عادی به خریدارهای وفادار در این سطح صورت می گیرد. 

به همین خاطر اغلب برندها نسبت به این بخش توجه ویژه ای دارند. 
مزیت های فنی یک برند شامل تمام نوآوری های موجود در محصوالت است. این 
امر نقش مهمی در جلب نظر مشتریان دارد، با این حال برای حفظ آنها کافی نیست. 
اجازه دهید در اینجا از مثال برند اپل استفاده کنیم. بی تردید رونمایی از گوشی های 
آیفون انقالب بزرگی در عرصه IT محسوب می شود. این امر در نگاه نخست توجه 
بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرد. اگر برند اپل فقط در سطح ارائه محصولی 
تازه باقی می ماند، ش��اید بس��یاری از موفقیت های کنونی را کسب نمی کرد. تالش 
برای جلب نظر مشتریان و تعامل در سطح احساسی نقطه اوج فعالیت اپل محسوب 
می شود. برندهای بزرگ به طور معمول از طریق ایجاد فرهنگی منحصر به فرد برای 
برندش��ان در تالش برای تعامل احساسی با مش��تریان هستند. این امر مزیت های 
بسیار زیادی برای برندها در پی دارد. بخش قابل توجهی از فروش برندهای مختلف 
مربوط به دامنه مشتریان وفادارشان است. به همین خاطر کاهش سطح مشتریان 
وفادار مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. برندهای قدرتمند همیشه 
برنامه ای دقیق برای جلب نظر مخاطب هدف و تبدیل آنها به مشتریان وفادار دارند. 

3. انتخاب شعار و پیام ساده
سادگی در دنیای کسب و کار تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد. بسیاری از برندها در 
تالش برای جلب نظر مشتریان هدف به سراغ انتخاب شعارها و پیام های بیش از حد 
پیچیده می روند. این امر موجب ناتوانی مخاطب در زمینه ایجاد ارتباط میان نیازها 
و سلیقه اش با شعار برندها می شود. بدون شک در چنین شرایطی نباید انتظار جلب 
نظر مخاطب هدف را داشت. اغلب برندهای بزرگ از طریق ایجاد پیام های ساده و 
در عین حال تاثیرگذار موفق به جلب نظر مخاطب هدف ش��ده اند. این امر به طور 
مش��خص درباره برند نایک قابل بیان است. شعار »فقط انجامش بده« بسیار ساده 
به نظر می رس��د. شاید بسیاری از کارآفرینان امروزی این شعار را ساده و نامناسب 
ارزیابی کنند، اما در طول چهار دهه اخیر ش��عار مذکور به طور ثابت مورد استفاده 
نایک قرار گرفته است. برند بزرگی مانند نایک هرگز یک شعار نامناسب را به مدت 
طوالنی مورد اس��تفاده قرار نمی دهد، بنابراین شعار »فقط انجامش بده« 

سطح باالیی از تاثیرگذار بر روی مخاطب هدف داشته است. 
اِمت ش��این، مدیرعامل موسس��ه پترن برندز، درب��اره ایجاد برندهای 
جذاب توضیحات جالبی ارائه داده است: »جذابیت اصلی حوزه بازاریابی 
و برندسازی امکان پژوهش و مطالعه تخصصی درباره آنها برای مدت زمان 
طوالنی اس��ت. اغلب برندهای تازه تاسیس نسبت به این امر توجه کافی 
ندارند. در نتیجه تالش شان برای رقابت با برندهای بزرگ کمتر همراه با 
موفقیت اس��ت.« پیش نیاز فعالیت مناسب در زمینه برندسازی آگاهی از 
تکنیک های منحصر به فرد این حوزه است. انتخاب شعار و پیام تاثیرگذار 
بخش مهمی از فرآیند برندس��ازی را تشکیل می دهد. نکته مهم در این 
میان ضرورت تقس��یم بندی بخش های مختلف برندسازی به حوزه های 
کوچک تر اس��ت. در غیر این صورت فرآیند پژوهش ما درباره هر کدام از 

بخش ها فاقد تاثیرگذاری مطلوب خواهد بود. 
بخش انتخاب ش��عار تبلیغات��ی یکی از حوزه های مهم کس��ب و کار 
محس��وب می ش��ود. اغلب برندهای بزرگ دارای برنامه های دقیق برای 
این بخش هس��تند. این امر به آنها اجازه تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
و افزایش فروش را می دهد. نکته مهم در اینجا اس��تفاده برندهای بزرگ 
از الگوی تقس��یم بندی بخش های مختلف فرآیند برندس��ازی اس��ت. به 
این ترتیب آنها فرصت فعالیت تخصصی در حوزه های مورد نیازش��ان را 
خواهند داش��ت. همچنین در صورت ناتوانی در زمینه ساماندهی یک یا 
چند بخش مش��خص فرصت کافی برای کمک گرفتن از کارشناس های 
ماه��ر خواهد بود. وقتی عرصه کس��ب و کار ما بی��ش از حد درهم تنیده 
باشد، ایجاد تقسیم بندی های منطقی امکان پذیر نخواهد شد. نتیجه این 
امر ناتوانی برند ما در زمینه ساماندهی مناسب بخش های مختلف فرآیند 

برندسازی خواهد بود. 
تمایل کارآفرینان برای اس��تفاده از شعارها و پیام های پیچیده مبتنی 
بر تمایل به استفاده از المان های متفاوت است. از نقطه نظر روانشناختی 
هرچه ش��عار اصلی برند ما متفاوت تر از س��ایر رقبا باشد، احتمال جلب 
نظر مش��تریان افزایش خواه��د یافت. نکته مهم در ای��ن میان ضرورت 
انتخاب یک ش��عار ساده اس��ت. مفاهیم متفاوت الزاما دارای پیچیدگی نیستند. به 
همین خاطر ما باید در انتخاب ش��عارهای اصلی مان بازنگری اساسی لحاظ کنیم. 
هرچه شعارها و پیام های برند ما دشوارتر باشد، شانس مان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کاهش خواهد یافت. برندهای ماندگار همیشه از شعارهای ساده اما 
تاثیرگذار اس��تفاده می کنند. بی تردید طراحی یا انتخاب یک شعار ساده و در عین 
حال تاثیرگذار کار بسیار دشواری است. تحمل این سختی برای موفقیت در عرصه 

کسب و کار اجتناب ناپذیر است. 
۴. اطمینان از تناسب کسب و کارمان با برند

هر برندی باید کس��ب و کار مشخصی را بازنمایی کند. به راستی شرکت ها برای 
چه به دنبال ایجاد برند هستند؟ این امر ناشی از نیاز به بیان حضور و فعالیت برند 
به مخاطب هدف اس��ت. یکی از فرآیندهای مهم در زمینه نمایش حضور کس��ب و 
کارمان از طریق ایجاد برند مربوط به هماهنگی میان این دو مفهوم است. اگر کسب 
و کار ما با برندمان هماهنگ نباش��د، فعالیت های برندس��ازی مان تاثیر چندانی بر 
روی مخاطب نخواهد داش��ت. به عنوان مثال، برن��د نایک هدف اصلی اش را ایجاد 
انگیزه و روحیه ورزش��کاری در تمام ورزشکاران سراس��ر جهان عنوان کرده است. 
اگر نایک این هدف را فقط در س��طح ش��عر نگه می داش��ت، اعتماد مشتریانش به 
تدریج کاهش می یافت. مزیت اصلی نایک عمل به ش��عارهای اساسی اش است. به 
این ترتیب مشتریان در طول سال های متمادی روز به روز اعتماد بیشتری به نایک 

پیدا کرده اند. 
مثال برند نایک به خوبی اهمیت زندگی کردن در کنار ش��عارها و اهداف اصلی 
برند را نشان می دهد. ما به منظور موفقیت در عرصه برندسازی باید فرهنگ خاص 
برندم��ان را ایج��اد کنیم. در غیر این صورت تاثیرگ��ذاری برند ما بر روی مخاطب 

چندان پایدار نخواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه شبکه های اجتماعی توسعه بس��یار زیادی یافته اند. این امر 
بخش قابل توجهی از کار برندها در زمینه توسعه فرهنگ شان را ساده خواهد کرد. 
دلیل این امر دسترس��ی برندها به حوزه مناسبی برای انتشار جهانی پیام های شان 
است. تا پیش از این برندها مجبور به استفاده از المان های تبلیغاتی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف بودند. به این ترتیب هزینه های برندسازی بسیار کالن ارزیابی 
می شد. دنیای مدرن با کاهش نیاز به پرداخت هزینه برای تعامل برندها با مشتریان 
نقش مهمی در توجه مضاعف به برندسازی داشته است بنابراین دیگر هیچ بهانه ای 

برای عدم فعالیت در این حوزه وجود ندارد. 
همانطور که در ابتدای این مقاله بیان شد، برند به معنای هویت هر شرکت است. 
م��ا بدون ایجاد هویتی جذاب و باثبات امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نخواهیم داش��ت. تمام توصیه های مورد بررسی در این مقاله با هدف بهبود توانایی 

هویت سازی شرکت ها در خالل فرآیند برندسازی مورد بررسی قرار گرفته است. 
buffer :منبع

حضور اسنیکرز در مسابقات ورزش های الکترونیکی 2۰2۰
EA همکاری تبلیغاتی اسنیکرز با

اغلب ما با نام برند اس��نیکرز آش��نا هس��تیم. این برند در زمینه 
تولید ش��کالت های خوش��مزه فعالیت دارد. ترکیب منحصر به فرد 
ش��کالت های این برند موجب ش��هرت جهانی اش شده است. بدون 
ش��ک ب��ا افزایش درآم��د یک برند مق��دار بودج��ه آن برای بخش 
بازاریاب��ی و تبلیغات نیز افزایش خواهد یافت. این امر در مورد برند 
اس��نیکرز به طور کامل اجرا شده است. اسنیکرز در مدت ۹0 سال 
فعالیتش در عرصه تولید انواع خوراکی های ش��کالتی به طور مداوم 
بودجه تبلیغاتی بیشتر صرف کمپین های بازاریابی کرده است. هفته 
جاری برای این غول دنیای تنقالت بسیار شلوغ دنبال شد. اسنیکرز 
به طور رس��می به عنوان اسپانسر مسابقات ورزش های الکترونیکی 
برن��د EA اعالم ش��د. این امر به معنای حمایت مالی اس��نیکرز از 

مسابقات رایانه ای لیگ فوتبال آمریکایی در سال 2020 است. 
ب��دون تردید حض��ور یک برند فع��ال در زمینه ف��روش تنقالت 
ش��کالتی در مس��ابقات ورزش ه��ای الکترونیک��ی عجی��ب به نظر 
می رس��د. استدالل تیم بازاریابی اسنیکرز برای این امر بسیار جالب 
اس��ت. اغلب ما به هنگام بازی با رایانه یا س��ایر کنسول ها عادت به 
اس��تفاده از تنقالت مختلف داریم. بسته های شکالت اسنیکرز برای 
نسل جوان یکی از خوراکی های محبوب محسوب می شود بنابراین 
بس��یاری از گیمرها، حتی در سطح حرفه ای، از بسته های اسنیکرز 

به عنوان خوراکی خوشمزه استفاده می کنند. 
 EA برگزاری مس��ابقات ورزش ه��ای الکترونیکی از س��وی برند
نزدیک به یک دهه به طور مداوم انجام ش��ده اس��ت. این امر تجربه 
بس��یار مطلوبی در اختیار دس��ت اندرکاران برنامه قرار داده اس��ت. 
س��ال آینده مس��ابقات لیگ EA در بخش های مختلف با پوش��ش 
رس��انه ای گسترده برگزار خواهد شد. شبکه ESPN به عنوان یکی 
از غول های عرصه پخش مس��ابقات ورزشی قصد پوشش سراسری 
مس��ابقات فصل آتی را دارد، با این حساب همکاری میان غول های 

بزرگ در عرصه کسب و کار بسیار جدی به نظر می رسد. 
جایزه برند EA برای قهرمان مس��ابقات سال 2020 معادل ۷00 
هزار دالر اس��ت. بی تردید این رقم هر فردی را وسوسه خواهد کرد. 
در این میان اس��نیکرز عالوه بر کمک مالی به برگزاری مس��ابقات 
قص��د اعطای جایزه های فردی و تیمی مختلفی را هم دارد بنابراین 
اس��نیکرز به طور مشخص هیجان مس��ابقات را افزایش خواهد داد. 
براس��اس اعالم رسمی شبکه ESPN روز 2۷ دس��امبر ویژه برنامه 
معرفی بخش های مختلف مس��ابقات ورزش��ی س��ال 2020 برگزار 
خواهد شد. اسنیکرز به عنوان اسپانسر رسمی فصل جدید برخی از 
گیمرهای مش��هور و قهرمان های دوره های قبل را به این ویژه برنامه 
دعوت کرده است بنابراین طرفدارهای مسابقات جهانی باید منتظر 

نوآوری های جذاب اسنیکرز در عرصه کسب و کار باشند. 
marketingdive :منبع

واکنش برندها به گران ترین موز دنیا
حکایت موزی که با چس��ب به دیوار نمایش��گاه چس��بانده شد و 
عنوان »اثر هنری« را از آن خود کرد، خورده ش��د و فروخته شد را 

خیلی ها شنیده اند.
از آن زم��ان که چندهفته ای گذش��ته اس��ت، برنده��ای زیادی 
س��عی کرده اند از موج خبری این »اثر هنری« اس��تفاده کنند و با 

مرتبط کردن خود به آن، خبرساز باشند.
برگرکینگ)Burger King( فرانسه

برندی که یک س��یب زمینی س��رخکرده را با چس��ب ب��ه دیوار 
چس��بانده بود، در توییترش نوش��ت: »مراقب باش��ید چه چیزی را 

می خورید.«
)Sweetgreen( سوییت گرین

ای��ن برند زنجیره ای س��االد ب��رای تبلیغ محل ش��عبه  جدیدش، 
سبزیجات را به دیوار چسباند و نوشت: »میامی، ما داریم می آییم.«

)Pepsi( پپسی
پپس��ی از مخاطبانش خواس��ت که برای نوش��یدنی محبوب شان 

قیمت پیشنهاد کنند.
)Carrefour( کارفور

کارفور میوه ها و س��بزیجاتش را با چس��ب به دیوار چس��باند و با 
قیمت همیشگی اش در پست های اینستاگرام به نمایش گذاشت.
با محصوالت ارگانیک ما، هنر آشپزی در دسترس همه است.

)Popeyes( پاپایز
 ای��ن برند س��اندویچ مرغش را با مبلغی بی��ش از موز مذکور در 
گالری س��ن پل برای فروش گذاش��ت و بنا بر اظهارات نماینده  برند 
مبل��غ فروش س��اندویچ به بنیاد پاپایز برای ام��ور خیریه اختصاص 

داده می شود.
)McDonald’s( مک دونالد

مک دونال��د در همکاری با آژانس تی بی دبلیواِی )TBWA( و در 
مجموعه ای از آگهی های چاپی، فقدان غذاهای محبوب مخاطبانش 
را به نمایش گذاشت؛ انگار یک نفر »آثار هنری این برند« را دزدیده 

است.
نکت��ه  قابل ذک��ر در مورد این فعالیت ها این اس��ت ک��ه همه  آنها 
باوج��ود »بانمک بودن«، عنصر خالقیت را کم داش��تند و با -صرفا- 

اجرای ایده  موز معروف، دنباله روی آن بودند.
mbanews :منبع

۴ راهکار برای ایجاد برندی ماندگارBRANDکارگاهبرندینگ

برندسازی با تمرکز بر ایجاد تمایز با رقبا

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
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بدون ش��ک داستان سرایی، یکی از مهم ترین ش��یوه های تولید محتوا محسوب 
می ش��ود که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. درواقع به عقیده بسیاری 
از افراد این ش��یوه، دارای باالترین میزان تاثیر بر روی مخاطبان بوده و الزم اس��ت 
تا مورد توجه جدی قرار گیرد. تحت این ش��رایط آگاهی از روش های بهبود سطح، 
الزامی بوده و در بازار رقابتی حتی یک تفاوت کوچک می تواند مزیت فوق العاده ای 
را ایج��اد کند. همچنین داستان س��رایی به افزایش ارتب��اط برندها با مخاطبان نیز 
کمک شایانی را کرده و باعث می شود تا ارتباطی فراتر از یک رابطه اقتصادی شکل 
گیرد. در همین راستا به بررسی ۱5 اقدامی که بهبود داستان شما کمک می کند، 

خواهیم پرداخت. 
1-تنها حقیقت را بیان کنید

این امر که داستان شما برای فریب مخاطب باشد، بدون شک بدترین اتفاقات را 
برای برند ش��ما رقم خواهد زد. به همین خاطر در تالش برای بیان مواردی باشید 
که کامال قابل دفاع بوده و چیزی غیر از واقعیت را شامل نمی شود. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که با توجه به ظهور اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، سرعت انتش��ار اخبار به باالترین حد خود رسیده است. به همین خاطر 

یک اشتباه، می تواند اعتبار برند را در سطح جهانی نابود سازد. 
2-اهداف را به کار گیرید

اگر اهدافی طوالنی مدت وجود نداشته باشد، تمامی اقدامات شما ارتباط الزم به 
یکدیگر را نخواهد داش��ت. تحت این شرایط ممکن است اهداف کوتاه مدت تجاری 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد که بدون شک جذابیت الزم برای مخاطب را به همراه 
نخواهد داشت. برای مثال در داستان سرایی، تبلیغ مستقیم یکی از اشتباهات بزرگ 
محسوب می شود که عدم پرداختن به این موضوع، تنها زمانی میسر خواهد بود که 
از اقدامات عجوالنه جلوگیری شود و رسیدن به یک هدف، زمان طبیعی خود را طی 
کند. تحت این شرایط نه تنها داستان سرایی، بلکه تمامی اقدامات شما با کامل ترین 

نتایج همراه خواهد بود. 
3-چشم انداز را به نمایش درآورید

در داستان سرایی  ها، چشم انداز شرکت باید مشاهده شود. برای مثال اهدافی که 
در س��ر دارید و نقطه ای که می خواهید به آن برس��ید، باید قابل مشاهده باشد. این 
امر باعث خواهد ش��د تا تاثیر موردنظر شما در مخاطب شکل گیرد. درواقع یکی از 

هنرهای اصلی در داستان سرایی، پیوند چشم انداز با متن محسوب می شود. 
۴-ارزش آفرینی داشته باشید

چه ارزش هایی برای شما بسیار مهم بوده و به عنوان فرهنگ در شرکت به اجرا 
گذاشته می شود؟ ضروری است تا در داستان سرایی خود آنها را نیز ذکر کنید. این 
امر باعث خواهد شد تا تصورات در رابطه با برند شما در بهترین مسیر شکل گرفته 

و افرادی که این ارزش ها را مهم می دانند، کامال جذب شما شوند. 
۵-محصوالت و خدمات را معرفی کنید 

این امر که در رابطه با ویژگی های شرکت خود نظیر کیفیت محصوالت و خدمات 
صحبت کنید باعث آش��نایی بیشتر افراد خواهد شد. در نهایت فراموش نکنید که 
ش��یوه کار ش��ما، باید کامال مطابق با داستان هایی باش��د که برای مخاطب تعریف 
کرده اید. برای مثال اگر س��ازگاری با محیط زیست را به عنوان یکی از ویژگی های 
بس��ته بندی محصوالت خود معرفی کرده اید، اگ��ر واقعیت حتی اندکی تفاوت را با 
این موضوع داش��ته باشد، بدون شک تمامی تالش های شما با نتیجه کامال عکس 

همراه خواهد شد.
۶-استفاده از کارمندان 

این امر که یک فرد مس��ئول داستان سرایی باشد، بدون شک باعث تکراری شدن 
بیش از حد خواهد ش��د. تحت این شرایط دیگر مطالب شما جذابیت الزم را برای 
مخاطب به همراه نداشته و این امر به معنای پایان کار شما خواهد بود، با این حال 
اگر این مسئولیت به صورت درست در بین تمامی کارمندان تقسیم شود، نه تنها با 
تنوع فوق العاده و دیدگاه های مختلف مواجه می شوید، بلکه رضایت کارمندان را از 
توجه به آنها و فرصت برای حرف زدن و نمایش خود را به دس��ت خواهید آورد، با 
این حال بهتر است تا یک دوره آموزشی را تعیین کنید تا کیفیت کار تمامی افراد 

از حداقل استانداردها برخوردار باشد. 
۷-خود را اثبات کنید 

این امر که یک ادعا در معرض مقایس��ه گذاش��ته شود، بدون شک افراد را زودتر 
به اطمینان الزم خواهد رساند. برای مثال اگر می خواهید مدعی در اختیار داشتن 
س��ریع-ترین سیستم پرداخت اینترنتی باشید، بهتر اس��ت آن را به صورت عملی 
نشان داده و مخاطب را شگفت زده کنید. یکی از دالیل دیگر اهمیت اقدام مذکور به 
این خاطر است که میزان تبلیغات دروغین بسیار زیاد شده است و این امر باورپذیر 
بودن ادعاها را بس��یار سخت کرده اس��ت. به همین خاطر الزم است تا اقداماتی را 

برای ایجاد اطمینان، انجام دهید. 
8-از معجزه تیتر و کلمات کلیدی غافل نشوید 

این بخش بیشتر به جنبه فنی کار اشاره دارد. درواقع حتی بهترین داستان ها اگر 
در معرض دید نباشد، بدون شک موفقیت الزم را نخواهند داشت. به همین خاطر 
نیز شما باید از تیتری استفاده کنید که افراد را کامال به مطالعه مطالب شما ترغیب 
کند. همچنین استفاده درست از کلمات کلیدی، در زمینه سئو عاملی تعیین کننده 

محسوب می شود. 
۹-ادامه دار باشید 

این امر که داس��تان شما تنها یک قسمتی باش��د، بدون شک مخاطب را به آن 
اندازه ای که باید، درگیر نخواهد کرد. به همین خاطر نیز ضروری است تا در تالش 
برای دنباله دار کردن آنها باش��ید. درواقع این امر به دلیلی برای دنبال کردن مداوم 

شما تبدیل خواهد شد.

1۰-طراحی خیره کننده ای را داشته باشید
زیبایی شناس��ی از نظر اهمیت کامال برابر با کیفیت محتوای کار است. به همین 
خاطر نیز الزم است تا به دنبال طرح هایی فوق العاده و جدید باشید. در نهایت توجه 
داشته باشید که وجود تصویر در کنار داستان، به درک بهتر آن کمک خواهد کرد. 

برای مثال می توانید حتی در زمینه تولید کمیک بوک نیز فعالیت داشته باشید. 
11-مخاطب را تنها بیننده تصور نکنید 

این امر که در تالش برای درگیر کردن هرچه بیشتر مخاطب خود باشید، باعث 
خواهد ش��د تا میزان رضایت از ش��ما وارد مرحله ای جدید شود. برای مثال امروزه 
بس��یاری از برندها، در رابطه با داس��تان س��ری بعد خود، نظرسنجی کرده و حتی 
از اف��راد عالقه مند برای تولید محتوا، کمک می گیرند. درواقع ش��ما باید به دنبال 

اقداماتی جذاب برای درگیر کردن هرچه بیشتر مخاطبان خود باشید. 
12- به تفاوت های مکانی توجه داشته باشید 

ای��ن امر که بدانید ب��رای چه جامعه قصد تولید محتوا را دارید، بدون ش��ک در 
افزایش استقبال از آن تاثیرگذار خواهد بود. فراموش نکنید که حتی افراد شهرهای 
مختلف��ی، با یکدیگر تفاوت هایی را دارند، با این حال این امر برای برندهای جهانی 
حائز اهمیت بوده و اگر فعالیت شما صرفا شامل یک محل مشخص است، نیازی به 

انجام این بخش را نخواهید داشت. 
13-به بازخوردها توجه داشته باشید 

در هر مرحله ای شما باید از میزان موفقیت کار خود اطمینان کسب کنید. توجه 
به بازخوردها، کمک خواهد کرد تا در اقدامات آتی، درخشان تر ظاهر شوید، با این 
حال بسیاری از افراد دلیلی را برای صرف وقت برای این موضوع احساس نخواهند 
ک��رد. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا جوایزی را ایجاد کنید ت��ا با واکنش های 

حداکثری مواجه شوید. 
1۴-اصل کوتاه نویسی را رعایت کنید 

به هر میزان که داس��تان ش��ما بلندتر باشد، شانس خوانده شدن آن کاهش پیدا 
خواهد کرد. به همین خاطر یک حداکثر تعداد کلمه ای را برای خود تعیین کرده و 

در صورت نیاز داستان را به چند بخش تقسیم کنید. 
1۵-نمونه های مشابه را مورد بررسی قرار دهید 

به هر میزان که داستان س��رایی های بیشتری را مش��اهده کرده باشید، عملکرد 
بهتری را نیز ارائه خواهید کرد. این بخش درس��ت به مانند مربی فوتبالی است که 
بازی تیم های مختلف را مشاهده کرده و این امر به او کمک می کند تا تاکتیک های 
خود را ارتقا بخش��یده و متوجه ضعف های موجود رقبا ش��ود. خوش��بختانه امروزه 
با توجه به پیش��رفت تکنولوژی ش��ما با سرچی س��اده به انواع نمونه های موفق در 
زمینه داستان س��رایی دسترس��ی پیدا خواهید کرد. همچنین مق��االت، کتاب ها، 
دوره های آموزشی و سخنرانی-های متعددی نیز برای بهبود عملکرد شما در زمینه 

داستان سرایی وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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الوالک برای تس��هیل در آزمایش وفاداری خدمات، به یک طبقه بندی وفاداری 
در خدمات پرداخت. مبنای طبقه بندی وی برگرفته از طبقه بندی معروف »دیک« 
و »بوس��و« ب��ود. الوالک جنبه های مختلف یک خدم��ت را در نظر گرفت و بر این 
اساس، طبقه بندی های خاصی را ارائه داد. این جنبه ها عبارتند از: ماهیت خدمت، 
ارتباط خدمت با مشتریان، سفارشی سازی، قضاوت مشتریان در ارائه خدمت و نوع 

ارائه خدمت.
ماهیت خدمت

خدمات از لحاظ ماهیت می تواند به دو دس��ته کلی تقس��یم ش��وند: محسوس 
و نامحس��وس. ه��ر چقدر میزان محس��وس بودن خدم��ات افزایش یاب��د، میزان 
ریس��ک پذیری نیز افزایش می یابد، بنابراین وفاداری مش��تری نیز کاهش می یابد. 
این موضوع که دریافت کننده مستقیم خدمت چه کسی یا چه چیزی باشد بر نوع 
وفاداری مشتریان تأثیر می گذارد. دریافت کننده خدمات می تواند شامل »افراد« یا 
»دارایی ها« باش��د. در مورد افراد خدمت ارائه ش��ده می تواند مربوط به بدن و ذهن 
آنها باش��د. در مورد دارایی ها نیز می توان آنها را به دو دس��ته »کاالها و دارایی های 
فیزیکی« و »دارایی های نامحسوس« طبقه بندی کرد. حال بر این اساس که خدمات 
ارائه ش��ده چه ماهیتی دارد و به چیزی یا چه کس��ی ارائه می ش��ود، می توان نوع 

وفاداری مشتریان را در ارتباط با آن مشخص کرد.

ارتباط با مشتری
بعد دوم، نوع ارتباط با مش��تری است. این ارتباط ممکن است به  صورت ارتباط 
عضویت باش��د یا هیچ ارتباط رس��می وجود نداشته باش��د. از طرف دیگر، ماهیت 
تحوی��ل خدمت نیز بر نوع وفاداری تأثیرگذار اس��ت و خود، می تواند به دو دس��ته 

تقسیم شود: ارائه مداوم خدمت، اجرای محافظ کارانه.
سفارشی سازی و قضاوت مشتری در ارائه خدمت

بعضی از خدمات به گونه ای هستند که مشخصات مربوط به آنها توسط مشتریان 
س��فارش داده می شود و ارائه دهنده خدمت براساس سفارش مشتری آنها را عرضه 
می دارد. بر این اس��اس، میزان سفارشی بودن خدمات را می توان به دو دسته کم یا 
زیاد طبقه بندی کرد. از طرف دیگر اینکه تا چه حد نظر مش��تری توس��ط کارکنان 
ارائه دهنده خدمات اعمال می شود، می تواند بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار باشد. این 

بعد نیز به دو دسته کم و زیاد طبقه بندی می شود.
روش ارائه خدمت

روش ارائه خدمت را می توان به سه نوع تفکیک کرد: مراجعه مشتری به سازمان 
ارائه دهنده خدمت، مراجعه س��ازمان به مش��تری، مراجعه س��ازمان و مشتری به 
شعبه ای خاص. تعداد مکان هایی که مشتری و سازمان می تواند یکدیگر را مالقات 

کنند ممکن است یک یا چند مکان یا شعبه باشد.

بازاریاب��ی رابطه من��د: در زمین��ه ایج��اد رابطه با مش��تری پنج س��طح مختلف 
سرمایه گذاری برای شرکت وجود دارد.

بازاریابی پایه: فروشنده فقط به فروش کاال می پردازد.
بازاریابی واکنشی: فروشنده به فروش کاال می پردازد. در ضمن مشتری را تشویق 
می کند چنانچه پرسش، اظهارنظر یا شکایت یا انتقادی دارد حتماً با او تماس بگیرد.

بازاریاب��ی متعهد: فروش��نده بالفاصله پ��س از فروش با مش��تری تلفنی تماس 
می گیرد. هدف از این تماس آن اس��ت که دریابد آیا کاالی خریداری شده انتظارات 
مشتری را برآورده کرده است یا نه. پیشنهادهای اصالحی در زمینه کاال یا خدمات 
و یا هرگونه موارد عدم رضایت از پرسش های دیگری است که فروشنده از مشتری 

جویا می شود.
بازاریابی فعال: فروش��نده شرکت گاه وبیگاه با مش��تری تماس می گیرد. در این 
تماس ها درباره موارد استفاده کاال یا کاالهای مفید تازه، با مشتری گفت وگو می شود.

بازاریابی مش��ارکتی: شرکت برای دس��تیابی به راه هایی جهت کمک به مشتری 
به منظور صرفه جویی بیشتر یا افزایش کارایی، همواره با او همکاری می کند. جنرال 
الکتریک برای افزایش بهره وری پروکس��ین، تعداد زیادی از مهندس��ین خود را به 

 صورت تمام وقت در این شرکت مستقر کرده است.
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طبقه بندی وفاداری خدمات

چطور می توان وفاداری مشتری را برای 
همیشه به دست آورد؟

بزرگ ترین چالش��ی که کس��ب و کارهای جدید با آن روبه رو هستند، جذب 
مش��تریان است. همزمان با رشد کسب و کار، این چالش نیز به مرحله متفاوتی 
از رش��د می رسد؛ چطور می توان مشتریان جدید را جذب کرد و چطور می توان 
وف��اداری به نام تج��اری را در میان مش��تریان فعلی ایجاد ک��رد؟ باید در این 
مهارت ها استاد ش��وید، بدین ترتیب متوجه می شوید که کسب و کارتان، فراتر 
از رویایی که تصور می کرده اید، پیش رفته است. اهمیت حیاتی این موضوع در 
چیست؟ شما به عنوان کارآفرینی که کسب و کار جدیدی را راه اندازی کرده اید، 
احتم��اال تمامی تالش های بازاریابی خود را برای پیدا کردن و جذب مش��تریان 
متمرکز کرده اید. بدون شک متوجه شده اید که هزینه هایی که مخاطبان بالقوه 
را به مش��تریانی حقیقتا خرید می کنند، تبدیل می کند، بس��یار س��نگین است. 
مش��تریان فعلی نیز چنین هزینه هایی را به ش��ما تحمیل می کنند. آنها قبال از 
شما خرید کرده اند، اما حاال باید به گونه ای تالش کنید که به محصول و شرکت 
شما عالقه پیدا کنند و بازهم به شما مراجعه کنند. آنها در این مرحله، در قیف 
ف��روش ش��ما قرار دارند؛ تنه��ا کاری که باید انجام دهید، این اس��ت که آنها را 
هدایت کرده و در برداش��تن قدم های نهایی برای خریدهای دیگر به آنها کمک 
کنید. به همین دلیل است که کسب وکارهای جوان تر باید به دنبال روش هایی 
باش��ند تا هرچه زودتر، وفاداری مش��تری را به دست بیاورند. در حقیقت، بسته 
ب��ه زمینه ای ک��ه در آن فعالیت می کنید، از 20 تا ۴0درصد احتمال دارد که به 
این مهم دس��ت پیدا کنید. در ادامه ب��ا ۱0 روش برای ایجاد و ترغیب وفاداری 

مشتری به شرکت و نام تجاری آشنا خواهید شد.
1- احساس ویژه و خاص بودن را در مشتری خود ایجاد کنید

روزهای مهمی مثل تولد و تاریخ های مهم دیگر مربوط به مش��تریان خود را 
به دس��ت بیاورید و از آنها برای ایجاد یک رابطه صمیمانه با مش��تری اس��تفاده 
کنید. برای مثال، ارسال یک کارت شخصی سازی شده برای تولد مشتری ها و یا 
به مناسبت سالگرد اولین خرید آنها، پیام واضحی را به مشتریان انتقال می دهد؛ 
ش��ما در واقع به آنها می گویید که ارتباط آنها با نام تجاری شما، برای تان بسیار 

ارزشمند است.
2- از طریق شبکه های اجتماعی با آنها در ارتباط باشید

با استفاده از شبکه های اجتماعی، یک رابطه صمیمانه را با مشتریان خود آغاز 
کنید و به یاد داش��ته باشید که شبکه های اجتماعی، یک تعامل دوطرفه است. 
راز موفقیت کس��ب و کارهای موفق در زمینه شبکه های اجتماعی این است که 
آنها از پلتفرم های گوناگون اس��تفاده می کنند تا یک مکالمه دوطرفه و دوستانه 

را با مشتریان برقرار کنند.
3- از مشتریان مشاوره بخواهید و نسبت به آنها عکس العمل نشان 

دهید
مش��تریان می خواهند ک��ه بازخوردهای باارزش خود را در اختیار ش��ما قرار 
دهند، درواقع آنها نیاز دارند که این کار را انجام دهند. حال س��وال اینجاس��ت 
که آیا ش��ما، به این بازخوردها اهمیت داده و نس��بت به آن عکس العمل نشان 
می دهید یا خیر. تنها راهی که می توانید از طریق آن از عملکرد ش��رکت یا نیاز 
به بهبود یک محصول مطلع شوید این است که از افرادی بپرسید که قصد خرید 
آن را دارند. از طریق وب س��ایت، ش��بکه های اجتماعی، ایمیل و . . . ، به دنبال 

دریافت بازخورد مشتریان باشید.
۴- با آپگریدهای رایگان به وفاداری مشتریان خود پاداش بدهید

مشتریان وفادار درواقع سنگ بستری هستند که کسب و کارهای موفق روی 
آنها بنا ش��ده اند. اگر یکی از مشتریان وفادار شما محصولی را سفارش می دهد، 
یک لوازم جانبی را نیز به صورت رایگان، همراه با محصول برای او ارسال کنید 
یا اینکه یکی از محصوالت جدید که هنوز به عرضه عمومی نرس��یده را برای او 
بفرستید. هزینه ای که در قبال این موارد متحمل می شوید، ارزش چیزی که در 
قبال آن دریافت می کنید را خواهد داشت، از افزایش وفاداری مشتری گرفته تا 

دریافت بازخورد خوب و افزایش فروش.
۵- از مشتری خود حمایت کنید

حتی بهترین محصول جهان نیز بدون حمایت از مش��تری، ارزش��ی نخواهد 
داشت. در هر مرحله ای که مشتری به پشتیبانی شما نیاز دارد، باید آن را برای 
او فراهم کنید. بهترین حمایت ممکن را قبل و بعد از فروش در اختیار مشتریان 

خود قرار دهید؛ آنها نیز با وفاداری خود به شما پاداش می دهند.
۶- چیزی را به مشتریان خود بدهید که رقیبان تان ارائه نمی دهند

متمایز بودن، کلید دستیابی به موفقیت در این بازار شلوغ است. چیزی را در 
اختیار مشتریان خود قرار دهید که رقیبان تان توانایی آن را نداشته و یا تمایلی 
به آن ندارند. مواردی مثل وعده تحویل 2۴ ساعته، گارانتی بهتر و پشتیبانی از 
مشتری، باعث می شود که یک سر و گردن از رقیبان باالتر باشید. به یاد داشته 
باش��ید که هدف شما، ارائه ارزش مش��ابه با رقیبان نیست، بلکه خدمات بهتر و 

باالتری را باید در اختیار مشتریان خود قرار دهید.
۷- تسهیالت بهتری را در مقایسه با رقیبان خود ارائه دهید  

وقت برای مش��تریان شما طالست و تسهیالت بیشتر به معنای ذخیره بیشتر 
زم��ان و انرژی اس��ت. صدور صورتحس��اب اتوماتیک، ثبت س��فارش خودکار و 
یادآوری برای س��فار ش ها، از نمونه خدمات محدودی هستند که می توانید ارائه 

دهید و در عوض، وفاداری مشتری را دریافت کنید.
8- آفرهای ویژه ای را برای مشتریان ویژه در نظر بگیرید

یک��ی از بهترین روش ها برای ایجاد وفاداری مش��تری این اس��ت که به آنها 
یادآوری کنید که تا چه اندازه برای شما بااهمیت هستند و رابطه ای که با شما 
برقرار می کنند، بس��یار باارزش است. برای انتقال این پیام می توانید فروش های 
ویژه، تخفیف مخصوص وفاداران و یا کاهش قیمت را برای آنها در نظر بگیرید. 
این میزان از انحصار برای آنها باعث می شود که همچنان به شما وفادار بمانند.

۹- محصوالت تازه ای را ارائه دهید و مشتریان خود را در این چرخه 
حفظ کنید

محصوالت خوب در واقع محصوالتی هس��تند که دائما پیشرفت می کنند، با 
این حال، بخش��ی از این معادله به این مربوط می ش��ود که مشتریان خود را از 
بهتر کردن محصوالت خود مطلع کنید. به اطالع مشتریان خود برسانید که در 
حال بهبود و ایجاد تغییرات در محصوالت هس��تید، این کار باعث می ش��ود که 

احساس کنند بخشی از تیم هستند.
1۰- سوال جادویی را بپرسید

مهم ترین س��والی که می توانید از مشتری خود بپرس��ید این است: »ترجیح 
می دهید که چه خدمات یا محصولی را ارائه دهیم؟« پاس��خ به این سوال ساده، 
درواقع راهگشای ش��ما در بازاریابی است. شما به خوبی می دانید که مشتریان، 
چه محصوالتی را بیش��تر از همه خرید می کنند، اما مطلع شدن از اینکه ترجیح 
می دهند که چه چیزی را در اختیار داش��ته و یا خریداری کنند، باعث می شود 
که یک کس��ب و کار کوچک موفق به یک نیروی عظی��م منهدم کننده تجاری 
تبدیل ش��ود. فراموش نکنید که مش��تریان می خواهند که بازخوردهای خود را 
در اختیار ش��ما قرار دهند، اما ش��ما نیز باید گوش شنوای آن را داشته باشید و 

متناسب با آنها برنامه ریزی کنید.
inc/ucan :منبع 
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بهبود مهارت سخنرانی به صورت رایگان 

بدون ش��ک هر ف��ردی تمایل دارد تا بتواند با قدرت در جمع س��خنرانی 
ک��رده و اف��راد را مجذوب خ��ود کند، با این حال تصورات بر این اس��ت که 
کس��ب مهارت در این زمینه، نیازمند صرف هزینه های بس��یار زیاد اس��ت. 
اگرچه نمی توان موسس��ات گران قیمت در ای��ن زمینه را کتمان کرد، با این 
ح��ال فرصت های رایگانی نیز وجود دارد ک��ه می تواند برای هر فردی کامال 
مفی��د باش��د. این نکته را نی��ز فراموش نکنید که برخ��ی از افراد به صورت 
غریزی سخنران های بهتری هستند، با این حال اقدام، یک مهارت محسوب 
ش��ده و هر ف��ردی می تواند با یادگیری و تمرین خود را به باالترین س��طح 
ممکن برس��اند. به همین خاطر هیچ گاه نباید دلس��رد شد. در همین راستا 
به بررس��ی ۹ مکان و ابزار رایگان برای کس��ب مهارت در زمینه س��خنرانی، 

خواهیم پرداخت. 
 Udemy 1-وب سایت

سیس��تم آموزشی این سایت کامال براس��اس ویدئو بوده و تالش می کند 
ت��ا موضوع��ات را در قالب مثال ه��ای متعدد به افراد آم��وزش دهد. یکی از 
دوره های آموزش��ی آن که کامال رایگان اس��ت، در رابط��ه با افزایش مهارت 
س��خنرانی بوده و ش��ما همه نکات مه��م در رابطه با یک س��خنرانی موفق 
را با مش��اهده برترین س��خنران های جان، آموزش خواهید دید. برای مثال 
اولین اصول طرز ایس��تادن اس��ت که در آن ش��ما به ص��ورت تصویری این 
اصل را در بهترین س��خنران های جهان مش��اهده خواهید کرد. نتایج آمارها 
نیز حاکی از آن اس��ت که افراد هنگام مش��اهده، یادگیری به مراتب بهتری 

را خواهند داشت. 
2-دانشگاه واشنگتن

دکت��ر مک گریتی هر س��اله دوره هایی را در دانش��گاه واش��نگتن برگزار 
می کند که در آن به بررس��ی رازهای یک سخنرانی موفق می پردازد. سال ها 
مطالعه او در این زمینه، حاکی از علمی بودن گفته ها است. همچنین تمرین 
بر روی تمامی ش��رکت کنندگان از دیگر مواردی اس��ت که به جذابیت این 
دوره ها افزوده است، با این حال توجه داشته باشید که این دوره ها حدود ۱0 
هفته طول می کش��د. به همین خاطر الزم است تا زمان بندی و برنامه ریزی 

درستی را داشته باشید. 
3-دوره آنالین سارا لوید هیوز

آنالین بودن این دوره باعث می شود تا تمامی افراد از سراسر جهان بتوانند 
در آن ش��رکت کنند. مدت زمان آن نیز ش��ش هفته بوده و کیفیت تصاویر 
آن به ش��کل خارق  العاده ای باال اس��ت. به همین خاطر شما نباید ابدا نگران 
کیفیت صدا و تصویر باش��ید. همچنین معرف��ی انواع تمرین ها پس از پایان 
هر درس، از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تا اطالعات کسب شده، 

صرفا به صورت تئوری باقی نماند. 
۴-کتاب آیین سخنرانی دیل کارنگی

اگرچه از زمان تالیف این کتاب، س��ال های زی��ادی می گذرد، با این حال 
هنوز هم یک راهنمای عمل فوق العاده برای تبدیل ش��دن به یک س��خنران 
حرفه ای است. این کتاب در ۱0 فصل به نگارش درآمده و در ابتدای آن این 
واقعیت بیان می ش��ود که حتی بهترین سخنران ها نیز در ابتدای کار خود با 
مش��کالتی مواجه بوده اند. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این امر 
یک استعداد ذاتی بوده و تالش در این زمینه بدون نتیجه خواهد بود، با این 
ح��ال اگر عالقه ای به مطالعه کتاب های چاپی ندارید، می توانید فایل صوتی 
آن را به فصلی، از طریق سایت LearnOutLoud.com بارگیری کنید. 

۵-دانشگاه هیوستون
در این دانشگاه پروفسور دبورا یک ویدئو ۱2 دقیقه ای را در رابطه با اصول 
س��خنرانی برای جمعیت ضبط کرده اس��ت که با استقبال بی نظیری مواجه 
ش��ده و همین ام��ر زمینه ایجاد دوره های تکمیلی را فراهم کرده اس��ت. به 
همین خاطر با واردش��دن به این دانشگاه، نه تنها می توانید مشکالت خود را 
با وی در میان بگذارید، بلکه از زمان برگزاری دوره جدید، آگاهی پیدا کنید. 

۶-آکادمی سیلور
هنر س��خنرانی عمومی عنوان فایل های صوتی این موسس��ه است که هر 
ف��ردی می تواند به صورت رایگان آنها را ذخیره کند. نکته جالب در رابطه با 
آن امکان مطرح کردن س��واالت است که با پاسخگویی سریعی همراه است. 
بدون ش��ک با گوش دادن به این دوره سه ساعته، بسیاری از مشکالت شما 

برطرف خواهد شد. 
Toastmasters ۷-گروه

این گروه را چند نفر از افرادی تش��کیل داده اند که در ابتدا با مش��کالت 
شدید در زمینه گفتار مواجه بوده و این امر منجر به وحشت آنها از سخنرانی 
ش��ده اس��ت. درواقع با عضویت در این گروه، ش��ما در معرض افرادی قرار 
خواهید گرفت که کامال ش��ما را درک کرده و به راهکارهای تجربی بس��یار 
جالبی دس��ت پیدا کرده اند. نکته جالب این اس��ت که با حتی یک پیشرفت 
کوچک، شما با تشویق و حتی جوایزی مواجه خواهید شد که این امر بدون 

شک در روحیه افراد تاثیر فوق العاده را دربر دارد. 
8-وبالگ دکتر جیم اندرسون 

دکتر جیم اندرس��ون یک متخص��ص در زمینه گفتار درمانی محس��وب 
می ش��ود که حاصل تحقیقات 25 س��اله خود را در وب سایتی با دیگران به 
اش��تراک می گذارد. به عقیده او بس��یاری از دالیل ترس افراد از سخنرانی، 
تنها ریشه در برخی مسائل کوچک دارد که به سادگی قابل حل بوده و افراد 

نباید در این رابطه بیش از حد به خود سختی بدهند. 
۹-روش ۶ دقیقه ای اندرو دلوگان

در وب س��ایتی تحت عنوان شش دقیقه، ش��ما با مجموعه ای از روش ها و 
مطالب مختلف مواجه خواهید ش��د که تنها ش��ش دقیق��ه زمان نیاز دارند. 
در بخش توضیحات نیز توصیه ش��ده اس��ت که هر روز، یکی از آنها را مورد 
مطالع��ه قرار داده و تمرین های آن را انجام دهید. پس از گذش��ت یک ماه، 
ش��اهد معجزه ای در وضعیت س��خنرانی خود خواهید بود. پیگیری وضعیت 
افراد توسط یک مربی، از جمله امکانات جالب این سایت محسوب می شود. 

1۰-برنامه تد
با جست و جو در این برنامه، شما با انواع سخنرانی ها مواجه خواهید شد 
که بدون ش��ک در زمینه بهبود سطح س��خنرانی شما تاثیرگذار خواهد بود. 
همچنین در س��ایت رسمی آن، یک دوره شش هفته ای وجود دارد که افراد 
به صورت رایگان می توانند در آن ش��رکت ک��رده و از مطالب فوق العاده آن 

استفاده کنند. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که بهتر اس��ت در کنار تمامی گزینه های 
معرفی ش��ده، افرادی را که خواهان ارتقای س��طح س��خنرانی خود هستند، 
شناس��ایی کرده و به صورت مکرر برای یکدیگر سخنرانی کنید. بدون شک 

این امر شما را با نتایج جالبی مواجه خواهد کرد. 
business2community :منبع
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اگ��ر در ش��رف راه اندازی کس��ب و کار هس��تید، بدانید که از دش��وارترین و 
چالش برانگیزترین کارهایی اس��ت که ممکن اس��ت در زندگ��ی انجام دهید. در 
این کار باید زمان، انرژی و مقدار زیادی پول )خیلی بیش��تر از موجودی حساب 
بانکی تان( صرف کنید. مس��لما فکر می کنید بای��د بودجه آن را از جای دیگری 
تهیه کنید، درس��ت اس��ت؟ نه! کامال اشتباه اس��ت. واقعا وسوسه انگیز است که، 
برای شروع کسب و کار، یک سرمایه گذار یا یک منبع تأمین مالی پیدا کنید، اما 
دالیلی وجود دارد که نشان می دهد این کار به مصلحت نیست. همراه ما باشید. 
با مطالعه این مطلب درمی یابید که چرا بهتر است از خیر سرمایه گذاران بگذرید 
و خودتان به  تنهایی این کار را انجام دهید. خودتان س��رمایه کس��ب وکارتان را 

تأمین کنید و بدهکار کسی نباشید.
۱. خواسته یا ناخواسته، مهارت های کارآفرینی را در خودتان تقویت می کنید
مهارت های زیادی وجود دارد که شما به  عنوان یک کارآفرین به آن مهارت ها 
نیاز دارید. فقط داشتن مهارت در استخدام یا اخراج افراد کافی نیست. اصال قبل 
از این کار باید به خوبی کس��ب وکارتان و مش��تریان تان را از هر جهت بشناسید. 

باید محصولی عالی برای فروش و عرضه به بازار تولید کنید.
پیش از استخدام تیم فروش و بازاریابی، فروشنده و بازاریاب خودتان باشید

بع��د از اینکه کس��ب وکارتان روی غلتک افتاد، تیم ه��ای بازاریابی و فروش را 
اس��تخدام خواهید کرد، اما تا آن موقع باید خودت��ان کار تیم فروش و بازاریابی 
را انجام دهید. اگر پیام روش��نی برای ارائه کس��ب وکارتان نداش��ته باشید، حتی 
بهترین تیم فروش و بازاریابی در جهان نخواهد توانس��ت این خأل را پر کند. اگر 
مهارت ه��ای بازاریابی و فروش را ابتدا در خودتان تقویت نکنید، روزی می رس��د 
که باید بنش��ینید و تماش��ا کنید که چطور هم خودتان و هم شرکت تان از بین 

خواهید رفت.
حسابدار خودتان باشید

البت��ه بازاریابی و فروش تنها فنونی نیس��تند که باید در آنه��ا مهارت بیابید. 
از همان ابتدا، باید حس��ابدار خودتان هم باش��ید. مسائل مربوط به امور مالی را 
تمرین کنید تا اطمینان یابید پولی که خرج می کنید دارای نرخ برگشت سرمایه 
 direct-response( مثبت است. درباره اصول بازاریابی پاسخ مستقیم )ROI(
marketing( مطالعه کنید و س��عی کنید بر آن مسلط شوید تا بتوانید حساب 

هر ریال از پول تان را داشته باشید.
اگ��ر برای تأمین مالی کس��ب وکارتان از س��رمایه گذاران پ��ول دریافت کنید، 
هیچ کدام از این مهارت ها را نمی توانید به  راحتی به دست آورید. یکی از بارزترین 
دالیل این اس��ت که بسیاری از س��رمایه گذاران درکی از بازاریابی پاسخ مستقیم 
ندارند. حتی ممکن اس��ت از شما بخواهند که براس��اس نظرات یا تعصبات آنها 
کارهایی را انجام دهید که برگشت سرمایه تان منفی شود. چاره ای هم نیست! تا 
زمانی که آنها اختیار کیف پول ش��ما را دارند، هیچ قدرتی برای دفاع از ایده های 

خودتان نخواهید داشت.
استفاده از سرمایه شخصی شما را به تکاپو می اندازد و به 

کسب وکارتان رونق می بخشد
در اختیار داش��تن پول زیادی که خودتان شخصا برای آن زحمتی نکشیده اید 
س��بب آس��ودگی خاطرتان می ش��ود. بنابراین، ازآنجاکه هیچ فش��اری احساس 
نمی کنی��د، تالش زی��ادی هم نمی کنید که پول تان س��ودآور ش��ود. نیازی هم 
نمی بینید که دس��تاوردهای تان را بهبود بخش��ید، زیرا حس می کنید در رقابت 

پیروز شده اید و هیچ کس نمی تواند شما را از اوج به زیر بکشد.
این افکار کامال اش��تباه هس��تند بنابراین اگر پول موردنیاز کسب وکارتان را از 

جایی غیر از دسترنج خودتان تأمین کنید، امکانش هست که به  دلیل تمام افکار 
محکوم به شکست تان سقوط کنید.

البته اینکه خودتان تأمین کننده مالی کس��ب وکارتان باش��ید، درس��ت مانند 
کارآفرین بودن، کار آس��انی نیست. بااین حال، نمی توان آن را نوعی مانع دانست. 
ای��ن کار را موهب��ت ی��ا کالس درس بدانید چون به ش��ما کم��ک می کند که 
کارآفرینی سرس��خت ش��وید و در کوتاه ترین زمان ممکن به پول زیادی برسید. 

گزینه دیگری ندارید. راه برگشتی هم ندارید.
2. وام گرفتن از فردی ثروتمند یا مشارکت با او برای تأمین 

سرمایه به معنای ازدست دادن کنترل کسب وکارتان است
خواه بانک باش��د خواه یک دوس��ِت خانوادگِی پولدار فرقی ندارد، چون در هر 
دو صورت، به محض اینکه دست تان را برای پول به سمت آنها دراز کنید، کنترل 

کسب وکارتان را از دست داده اید.
وقتی شریک دارید، بر شیوه کسب وکارتان و میزان سودتان 

تسلط ندارید
اوای��ل کار، معم��وال هم��ه فکر می کنند که برای تأمین س��رمایه کس��ب وکار 
جدیدش��ان به تعدادی ش��ریک نیاز دارند. غافل از اینکه آنهایی که پول ش��ان را 
در کسب وکار دیگران سرمایه گذاری می کنند بهتر از هر کسی فوت وفن این کار 
را بلدن��د. درنتیج��ه، بابت هر پولی که از آنها ق��رض می گیرید باید قراردادهایی 
را امض��ا کنید که براس��اس آن قراردادها موظف هس��تید پول ش��ان را با درصد 
مشخصی سود پرداخت کنید. برخی دیگر حتی ممکن است، به جای پول، بخشی 
از س��هام کس��ب وکارتان را طلب کنند که ش��ما دارید برای آن عرق می ریزید و 

زحمت می کشید.
همه کارها را ش��ما انجام می دهید اما هی��چ کنترلی روی پول تان ندارید. این 
بدان معناس��ت که حتی درب��اره نحوه انجام دادن کارها ه��م نمی توانید تصمیم 
بگیرید. این یک نقطه شکست در کسب وکار شماست. آیا می توانستید بدون نیاز 
به پوِل این س��رمایه گذاران و شرکا س��رپا بایستید؟ شاید می توانستید، شاید هم 
نه. اما این هم واقعا دردناک اس��ت که مجبور ش��وید کسب وکاری را که آن همه 
برای تان ارزش��مند اس��ت به دیگران واگذار کنید، زیرا حتی قدرت مبارزه برای 

آن را ندارید.
بانک شریکی صبور اما دلهره آور است

بانک هم بهتر از آنها نیس��ت. بانک به ش��ما وام می ده��د و تا زمانی که عین 
بختک سرتان نیفتاده است، فکر می کنید سرمایه گذار شخصی خودتان را دارید. 
به یاد داش��ته باشید: بانک هیچ چیز ش��خصی ای را از شما نمی خواهد. این عالی 
به نظر می رسد، اما تا زمانی که بانک با وام دادن به شما فقط سود کمی عایدش 

شود.
کافی اس��ت یک یا دو تا قس��ط را پرداخت نکنید یا حس��اب تان را به موقع پر 
نکنید. آنگاه است که چنان اضطرابی دامن گیرتان خواهد شد که نظیرش را قبال 

هرگز احساس نکرده اید. دیگر حتی خوابی راحت نخواهید داشت.
واقعیت این اس��ت که هر کس که کنترل پول را در دس��ت دارد کسب وکار را 
هم کنترل خواهد کرد بنابراین برای حفظ تس��لط کامل بر کس��ب وکارتان، ابتدا 

باید پول تان را به طورکامل در اختیار داشته باشید.
3. هنگامی که زمان گسترش کسب وکارتان فرا رسیده است، از 

هرچه دارید استفاده کنید
کس��ب وکار شما با سرعت زیاد در حال رشد اس��ت. مشتریان انتظار بیشتری 
دارند. درآمدتان زیاد شده است و حتی به دستاوردهای اضافی هم رسیده اید، اما 

این بدان معنا نیست که باید همه سود اضافی شرکت را به یک باره خرج کنید.
پس می خواهید چه کار کنید؟

از »مراحل بی پولی« گذر کنید
دس��ت روی زانوی خودت��ان می گذارید. از حس��اب ش��خصی تان و از بودجه 

دانشگاه فرزندتان برداشت می کنید و آن را وارد کسب وکارتان می کنید.
ش��ما این کار را انجام می دهید به  این  دلیل که کارآفرین هستید و تنها هدف 
شما کسب درآمد و نفوذ بیشتر است. هدف شما این نیست که به افرادی که در 
گذش��ته شما را باور نداشتند و می گفتند به جایی نخواهید رسید چیزی را ثابت 
کنید. ما این را گذر از »مراحل بی پولی« می نامیم. این همان لحظه ای است که 
هر کارآفرین باید از رفاه ش��خصی خودش بگذرد و گذشته اش را نادیده بگیرد تا 

به دستاوردهای بهتری برسد.
اگر سود بیشتر می خواهید بازار سهام و بانک را رها کنید

اگر پول تان در بانک جا خوش کرده باش��د، تا چه اندازه می تواند به شما سود 
بدهد؟ بازار س��هام یا سایر روش های س��رمایه گذاری هم سود چندانی برای تان 
نخواهند داشت. اگر همه چیز خوب پیش برود، درنهایت ممکن است ۱0درصد و 

اگر خیلی خوب پیش برود، کمی بیشتر سود خواهید برد.
اما اگر می توانس��تید از همان مقدار پول 300درصد س��ود کس��ب کنید چه؟ 
اگ��ر امکان��ش بود این کار را می کردید؟ تصمیم بزرگی اس��ت. ای��ن کار فقط با 
کس��ب وکارهایی ک��ه به س��رعت درحال رش��د هس��تند امکان پذیر اس��ت و با 

سرمایه گذاری های »سنتی« میسر نمی شود.
به عنوان مث��ال، فرض کنید کس��ب وکارتان در نقطه ای بحرانی قرار دارد. این 
را هم می دانید که اگر آن را گس��ترش دهید، کار شرکت روی غلتک می افتد. 
ازآنجاکه به مهارت های کارآفرین��ی خود اطمینان دارید، برنامه ریزی می کنید 
که پول تان را تا 300درصد افزایش دهید. حتی، بهتر از آن، به فکر پیش��رفت 
و رش��د فردی خودتان هم هس��تید و می دانید ک��ه، به عنوان مثال، می خواهید 
مدیرعامل یک فرنش��یز )نوعی ش��بکه ارتباطی بین کسب و کارهای کوچک و 
مس��تقل( باش��ید که چشم انداز آن را تا پنج س��ال آینده برای خودتان ترسیم 

کرده اید.
در چنین موقعیتی، اس��تفاده از حس��اب بانک��ی خودتان می توان��د نیازهای 
کسب وکارتان را برطرف کند، اما قبل از آنکه همه پس اندازتان را بیرون بکشید، 
اطمینان حاصل کنید که راه های مطمئنی برای کس��ب درآمد دارید. عالوه برآن، 
باید از میزان درآمدتان آگاهی کافی داشته باشید و بدانید دقیقا از چه مجراهایی 
به دست می آید. همچنین، باید بررسی کنید که کسب هر ریال از این درآمد، از 

نظر بازاریابی و منابع انسانی، تا چه اندازه برای شما هزینه دارد.
وام های بانکی کابوس کسب وکارند

اگر حاش��یه سودتان کافی نیس��ت و برنامه ای برای رش��د ۱0برابری ندارید، 
بهتر اس��ت بیش��تر تالش کنید و به فکر وام گرفتن از بانک نباشید. افراد زیادی 
هستند که فکر می کنند وام گرفتن رویای آنها را در کسب وکار تحقق می بخشد، 
اما موفق ترین صاحبان کس��ب وکار می دانند که وام ها رویاها را نمی س��ازند، بلکه 

آنها را نابود می کنند.
هنگامی که پایه های کس��ب وکارتان به  اندازه کافی قدرتمند شد و توانستید با 
اطمینان برگشت سرمایه تان را پیش بینی کنید، برای گسترش آن از دارایی های 
شخصی تان اس��تفاده کنید. باور و تالش آگاهانه )نه پذیرش چشم بسته( چیزی 

است که می تواند کسب وکار شما را به امپراتوری تبدیل کند.
entrepreneur/chetor :منبع

چرا بهتر است خودتان سرمایه گذار کسب وکارتان باشید؟
به قلم: لری کیم کارآفرین

مترجم: امیر آل علی
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وزیر سابق نیرو در نشست ملی هم اندیشی توسعه نیروگاههای برق آبی کوچک در ساری :
در تولید انرژی های تجدیدپذیر غفلت کردیم

ســاری – دهقان : حمید چیت چیان وزیر ســابق نیرو سهم تولید ســاالنه ۸۷۰ مگاوات انرژی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر را بســیار ناچیز ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در تولید انرژی های تجدیدپذیر به رغم 
وجود ظرفیت های باال تولید برق از آب، باد و خورشــید در کشــور غفلت کرده ایم.   وی که هم اکنون مشاور 
رئیس پژوهشگاه نیرو است، در نشست ملی هم اندیشی توسعه نیروگاههای برق آبی کوچک در ساری افزود: 
اگر تا سال ۱۴۱۵ نتوانیم تولید انرژی های تجدید پذیر کشور را به رقم مورد توجه برسانیم ، به طور  یقین در 
آن ســال وارد کننده انرژی گاز برای تامین سوخت نیروگاه های برقی خود خواهیم بود. چیت چیان با تاکید 
بر این نکته که بسیاری از کشورهای دنیا  در یک دهه اخیر بیش از برنامه تعیین شده به نیروگاه های تجدید 
پذیر شامل برق آبی ، خورشیدی  و بادی مجهز شدند، ادامه داد: طبق پیش بینی تا سال ۱۴۱۵ ایران به ۵۵۰ میلیارد کیلو وات ساعت برق نیاز دارد که اگر 
به دیگر نیروگاه تجدید پذیر توجه نشود حتی  برای تامین این میزان برق در تامین سوخت نیروگاه های حرارتی برق دچار مشکل می شویم. چیت چیان 
توضیح داد: طبق بررسی های صورت گرفته تا پنج سال آینده ۱۰۰میلیارد متر  مکعب از گاز تولیدی کشور فقط باید برای سوخت نیروگاه های برق مصرف 
شود و این برای کشور بسیار فاجعه بار خواهد بود. وزیر سابق نیرو  تصریح کرد: اگر به نیروگاه های تجدید پذیر بویژه نیروگاه برق آبی که ظرفیت خوبی در زیر 
سدها و جریان رودخانه های کشور وجود دارد ، توجه نشود ، با بحران انرژی برق و گاز مواجه خواهیم شد. وی جبران محدودیت ظرفیت تولید گاز طبیعی 
را مهم ترین مزیت توجه به نیروگاه های تجدید پذیر در کشور دانست و گفت: هزینه کم ، کاهش تلفات انرژی برق در شبکه انتقال و توزیع ، کاهش صد 
درصدی آالیندگی زیست محیطی و همچنین کاهش گاز گلخانه ای از دیگر مزایای توجه به نیروگاه های تجدید پذیر است. نیروی برق آبی گسترده ترین 
شکل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود.این نوع نیروگاه ها در مقیاس بزرگ بیشتر از ۱۰ مگاوات در اطراف سدها  و نیروگاههای کوچک 
کمتر از ۱۰ مگاوات در مسیر رودخانه ها احداث می شود. نشست ملی هم اندیشی توسعه نیروگاههای برق آبی کوچک با حضور ۳۰ شرکت نیروگاهی بخش 
خصوصی و کارشناسان و مدیران شرکت آب منطقه ای ۲۱ استان کشور در ساری در حال برگزاری است. معرفی ایجاد نیروگاه برق آبی کوچک و متوسط 
بر روی رودخانه ها و زیر سدهای کشور ، امکان سنجی ساخت تمام تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور و دعوت از سرمایه گذاران برای مشارکت در ایجاد 
نیروگاه برق آبی از مهمترین اهداف این نشست است. از آن جایی که  در بین نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه برق آبی باتوجه به نرخ خرید تضمینی تعیین 
شده از توجیه بسیار باالیی برخوردار است، وزارت نیرو از همه سرمایه گذاران برای مشارکت در این حوزه دعوت کرده است. توسعه انرژی های تجدید پذیر 
در ایران ، اقدامات بخش آب در زمینه توسعه نیروگاه های برق آبی کوچک در کشور ، سیاست های حمایتی وزارت نیرو در توسعه انرژی های تجدید پذیر ، 
سند راهبردی ملی توسعه نیروگاه های برقی آبی ، انتظارات سرمایه گذاران خارجی برای انتقال تکنولوژی و ساخت در داخل کشور از محورهای مهم نشست 

هم اندیشی ملی توسعه نیروگاههای برق آبی اعالم شده است.

شرکت آب و فاضالب استان ایالم بعنوان دستگاه برتر استانی در حوزه 
تحقیقات و پژوهش طی سال ۱۳۹۸ انتخاب شد

ایالم-هدی منصوری: طی مراســمی که به مناســبت گرامیداشــت هفته پژوهش و براساس بررسی 
عملکردهای پژوهشــی در سال ۱۳۹۸ در سالن شهید رجایی اســتانداری ایالم برگزار گردید،  شرکت آبفا 
شهری استان ایالم  بعنوان دستگاه  برتر معرفی و مدیر عامل شرکت با اهداء لوح از طرف استاندار محترم و 
ریاســت ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت. مهندس مظاهری با ابراز خرسندی از 
کسب این موفقبت بیان داشتند: توجه به امر تحقیق و پژوهش از جمله مسائل مورد توجه این شرکت می 
باشد وی با اشاره به پروژه های پژوهشی این شرکت افزود: مهمترین طرح های پژوهشی شرکت آبفای استان 

که در هفته پژوهش سال ۱۳۹۸ ارائه گردیده شامل چهار  پروژه اصلی با عناوین:
-طراحی و ساخت کنتور التراسونیک خانگی.
- تولید برق با  استفاده از پمپ بجای توربین

-استفاده از روش الکترولیز جهت آبگیری لجن حاصل از تصفیه خانه های فاضالب شهری
- حذف رنگ و بو و کدورت ناشی از سیالب ها توسط نانو کمپوزیت های کربنی ، میباشند.

مدیر عامل شرکت اب و فاصالب یاداور شد: در کنار این پروژه ها،  اقدامات دیگری نیز توسط شرکت آب و فاضالب در راستای پژوهش در استان انجام 
شده، از جمله حمایت از چاپ کتب و مقاالت علمی ، پشتیبانی و حمایت از طرح های دانشجویی)پایان نامه ها و رساله ها(و ....

ایشان خاطر نشان کردند ، اولویت های پژوهشی شرکت آبفا استان ایالم همه ساله بر اساس نیاز صنعت احصاء شده و به مراکز دانشگاهی و پژوهشی جهت همکاری علمی در 
قالب پروژه پژوهشی ارائه می گردند . مدیرعامل شرکت آبفا استان ایالم در پایان ، کسب این موفقیت را به کلیه همکاران ساعی و تالشگر آب و فاضالب استان ایالم تبریک گفتند.

توسعه هوای پاک با تحویل گاز طبیعی به نیروگاه شهید رجایی
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از تحویل بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ۸ ماهه نخست سال جاری به نیروگاه شهید رجایی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت ضمن بیان اینکه  کاهش آالینده 
های زیست محیطی به خصوص در شهرهای بزرگ یکی از اثرات استفاده از سوخت گاز طبیعی      می باشد به 
تحویل بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه تولید برق شهید رجایی اشاره نمود و گفت: طی 
۸ ماه نخست امسال بیش از سه میلیارد و ۲6۵ میلیون متر مکعب گاز در سطح استان قزوین مصرف شده است که 
حدود6۰ درصد مقدار مذکور مربوط به گاز تحویلی به نیروگاه شهید رجایی و ۴۰درصد دیگرمصرف در بخش های 
مختلف خانگی، صنعتی و تجاری استان است. بوشهری با بیان اینکه تحویل حداکثری گاز به نیروگاه شهید رجایی از اولویت های شرکت گاز استان بوده است افزود 
امید است در راستای حمایت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا طی ماههای باقی مانده تا پایان سال، تحویل گاز طبیعی همچنان در میزان مطلوب استمرار 

داشته باشد و با تحویل هر چه بیشتر گاز به عنوان سوختی پاک به نیروگاه شاهد کاهش آالینده های زیست محیطی باشیم. 

بهره مندی یک میلیون و 250 هزار مشترک از خدمات شرکت گاز در 
شهرستان مشهد

مشهد- صابر ابراهیم بای:  رییس بهره برداری گاز مرکز استان خراسان رضوی گفت: هم اکنون یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۵۱ مشترک شهری و 
روستایی در شهرستان مشهد از خدمات شرکت گاز بهره مند هستند.  فرشید دشتی با اعالم این خبر اظهار کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری 

شهرستان مشهد شامل شهرهای مشهد، رضویه و ملک آباد و ۹۷ درصد خانوار روستایی واجد شرایط این شهرستان گازدارند. 
وی افزود: از مجموع یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۵۱ مشترک گاز در این شهرستان، یک میلیون و 
۱۵۸ هزار و ۲۰۴ مشترک شهری و ۹۴ هزار و 6۴۸ مشترک در بخش روستایی ساکن می باشند.

رییس بهره برداری مرکز اســتان با اشــاره به سهم ۳۷ درصدی شهرستان مشهد از مجموع شبکه گاز استان افزود: از مجموع ۳۴ هزار کیلومتر شبکه 
گازرسانی در خراسان رضوی، ۹ هزار و 6۸ کیلومتر شبکه سهم شهرستان مشهد است. 

وی ادامه داد: از این آمار نیز چهار هزار و ۳6۲ کیلومتر شــهری و چهار هزار و ۷۰6 کیلومتر روســتایی است. همچنین تاکنون ۳6۸ هزار و 666 مورد 
علمک گاز به متقاضیان در سطح شهرها و روستاهای شهرستان مشهد مقدس واگذار شده که به ترتیب ۲۹۴ هزار و ۷6۷ علمک شهری و ۷۳ هزار و ۸۹۹ 
علمک روستایی می باشد.  دشتی خاطرنشان کرد:۳۲ خودرو امداد ۱۹۴ به صورت ۲۴ ساعته در شهرستان مشهد آماده خدمت رسانی به مشترکین است. 

شهروندان محترم می توانند در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط با گاز طبیعی مراتب را از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۹۴ اطالع دهند.

حضور مهندس غالمعلی شهمرادی در افتتاح سایتهای ۱، 2 و ۳ روستای 
قلعه قافه باال

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلســتان درمراسم افتتاح سایتهای ۱، ۲ و ۳ قلعه قافه باال 
حضور یافت.درمراسم افتتاح این پروژه که دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان نیز حضورداشتند سایتهای ۱، ۲ و ۳ قلعه قافه باال از توابع شهرستان 
مینودشــت افتتاح شد.در جلسه ای که درهمین راستا برگزار شد تصمیماتی اتخاذ گردید تا ادارات خدمات رسان همچون مخابرات در راستای تامین 
زیرساختهای الزم در این مناطق اقدامات الزم را بعمل آورند.به گفته مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان تقویت آنتن دهی همراه اول در 
نقاطی از روستا و محل سایتهای ۱، ۲ و ۳ قلعه قافه باال برعهده مخابرات بوده که برنامه ریزی های الزم  در این زمینه صورت گرفته است.شایان ذکر 
است روستای قلعه قافه باال از توابع شهرستان مینودشت از جمله نقاطی از استان گلستان بوده که در حادثه سیل ابتدای سال ۹۸ دچار رانش زمین 

شده و خسارات فراوانی دیده است.

در اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان؛
 »آبفای هرمزگان« حائز عنوان برتر تولید فناوری های ارزش آفرین شد

 بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: در مراســم اختتامیه بیســتمین نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهشــی و فناوری استان هرمزگان؛ از شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در بخش تولید فناوری های 
ارزش آفرین براي کســب عنوان »غرفه برتر نمایشــگاه پژوهش و فناوری« تقدیر شد. به گزارش روابط 
عمومي آب و فاضالب اســتان، در این مراسم که با حضور "فریدون همتی" استاندار هرمزگان در سالن 
ابن ســینا بیمارســتان شهید محمدی برگزار شــد، شــرکت آب و فاضالب هرمزگان عنواِن غرفه برتر 
نمایشــگاه پژوهش را احراز نمود و  لوح تقدیر و یادبود نمایشــگاه از سوی استاندار هرمزگان به "امین 
قصمي" مدیرعامل آبفاي اســتان اهدا شد. بنابراین گزارش، براساس ازریابي صورت گرفته، شرکت آب 
و فاضــالب هرمزگان به عنوان ارائه دهنده فناوری ارزش آفرین در نمایشــگاه هفتــه پژوهش و فناوری به عنوان غرفه برتر مورد تقدیر قرار گرفت. 
نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان با حضور ۳۳ شرکت کننده شــامل؛ مراکز رشد وفناوری، ارگان ها و دستگاههای اجرایی از ۱6 

الی۲۰ آذر در محل سالن گفتگوی تمدن ها برگزار شد. 

۱5 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

اهواز – شبنم قجاوند : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: بخش اعظم حفاری چاه های تولید نفت و گاز کشور در چهل سال 
گذشته با تالش متخصصان و کارکنان سختکوش و کاربست ناوگان حفاری این 

شرکت محقق شد.
مهندس سید عبداله موسوی در آیین بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس 
این شرکت، ضمن تبریک این مناسبت به کارکنان صنعت نفت و حفاری، افزود: 
ملی حفاری از شرکت های بزرگ  در عرصه صنعت راهبردی حفاری در منطقه 
غرب آســیا است. وی اظهار کرد: این شــرکت هم اکنون با ۷۲ دستگاه حفاری 
خشــکی و دریایی، بالغ بر ۱۸ هزار نیروی انسانی و برخورداری از متخصصان و 
کارکنان مجرب و کار آمد نقش محوری در کشف منابع هیدروکربوری و توسعه 
میادین نفتی و گازی در جغرافیای مناطق نفتخیز خشــکی و دریایی کشور ایفا 
می کند. موسوی با اشاره به نقش و جایگاه شرکت ملی حفاری ایران در صنعت 
نفت، گفت: با توجه به اهتمام مقام عالی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران این شرکت در یک سال گذشته اقدامات موثری در ارتباط با چابک سازی و 
روز آمدی در پروسه ستادی و عملیاتی صورت داده است. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران اصالح ســاختار سازمانی و تطبیق آن با ساختار شرکت ملی نفت 
ایران و حذف ســمت های مجازی، توجه ویژه به انضباط اداری و مالی، بازبینی 
و اجرایی نمودن ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE( ( با 
هدف حفظ سالمت کارکنان و استفاده بهینه از تجهیزات را از برنامه های اجرایی 
عنوان کرد که با همکاری مســتمر مدیران و کارکنان شــرکت تاکنون منتج به 
نتایج خوبی گردیده است. وی به  خودگردان بودن این شرکت از نظر درآمدی و 
هزینه کردها اشاره و افزود: در یک سال گذشته ملی حفاری از شرکت ملی نفت 
ایران هزینه ای دریافت نکرده اســت و از طریق دریافت مطالبات از کارکرد و در 
آمد حاصل از ارایه خدمات یکپارچه جانبی فنی تخصصی و عملیات حفاری منابع 
مالی خود را تأمین و با رعایت اصل صرفه جویی به هزینه گرفته است. موسوی با 
اشاره به ۲۸ پروژه توسعه میادین با هدف حفظ و نگهداشت و افزایش تولید، اظهار 

کرد: شرکت ملی حفاری در مناقصات مربوط به این پروژه ها مشارکت و اجرای 
طرح توسعه دو میدان نفتی گچساران و نفت شهر را بر عهده گرفته و در خصوص 
سایر مناقصات نیز با شرکت های بخش خصوصی تفاهمنامه های همکاری مبادله 
و امضاء کرده است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تجدید نظر در نرخ دکل 
روز ، خدمات جانبی، به کارگیری تجهیزات و متعلقات دکل ها که بار مالی دارد، 
کاهش پنج درصدی هزینه با حذف کارهای غیر ضرور، افزایش نظارت های فنی 

و بازرسی را موجب اصالح در آمدی شرکت عنوان کرد.
وی گفت: این شرکت همسو با فعالیت های ذاتی و برنامه های توسعه ای در 
راســتای پویایی هر بیشتر، توجه به مسئولیت های اجتماعی را نیز در سرفصل 

امور قرار داده است.
موســوی افزود: این سازمان در این ارتباط  نهایت تالش خود را جهت  جلب 
رضایتمندی مردم  به کار گرفته که نمونه بارز آن همکاری و همیاری با مردم در 
مقابله و کاهش تبعات ناشی از سیالب اوائل امسال و پیامدهای ناشی از بازندگی 

سیل آسای اخیر می باشد.
در ادامــه معاون وزیر نفت در نظــارت بر منابع هیدرو کربوری گفت: صنعت 
حفاری کلیدی ترین بخش عملیات باالدستی جهت دستیابی به مخازن نفت و 

گاز و حلقه آغازین زنجیره ارزش در فرآیند تولید محسوب می شود.

مهندس محســن پاک نژاد  افزود: این صنعــت به عنوان صنعتی تکنولوژی 
محور، نیازمند سرمایه گذاری مستمر در بخش های توسعه ناوگان، ارایه خدمات 

جانبی، پرورش منابع انسانی متخصص و بکارگیری فناوری های روز آمد است.
وی با بیان اینکه به همین علت است که بخش عمده ای از هزینه های سرمایه 
ای در زنجیره اکتشاف و تولید را حفاری به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: 
تعداد دستگاه های حفاری بکارگیری شده در میادین نفت و گاز به طور معمول 
شــاخص مطلوبی برای ارزیابی توسعه میادین و در نهایت بهره برداری بیشتر از 

منابع هیدروکربوری به شمار می آید.
پاک نژاد گفت: مبالغه نخواهد بود اگر این شرکت را با در اختیار داشتن چنین 
ناوگان حفاری گسترده در خشکی و دریا و بیش از ۱6 هزار نیروی انسانی فنی و 

تخصصی قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه بدانیم.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدرو کربوری افزود: کارکنان سختکوش 
شــرکت ملی حفاری ایران در حوزه تخصصی صنعت حفاری با اتکا به مدیریت 
و توانمنــدی های داخلی و با تکیه بر توان و دانش فنی خود همواره کوشــیده 
اند تا در حیطه وظایف و مســئولیت های خود پاسخگوی نیازهای صنعت نفت 
کشور باشــند. پاک نژاد گفت: در چهل سال گذشته شرکت ملی حفاری ایران 
حــدود چهار هزار و 6۰۰ حلقه چاه با متراژی بالغ بر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر 
حفاری کرده و حدود ۱6۸ هزار مورد خدمات جانبی ارایه نموده است و پر واضح 
اســت این شرکت با چنین دستاوردی، پیروی از منّویات مقام معظم رهبری در 
راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت خودکفایی را سر لوحه برنامه های خود 

قرار داده است.
معاون وزیر نفــت در نظارت بر منابع هیدرو کربــوری در ادامه اول دی ماه 
ســالگرد تأســیس شــرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی )ره( را به 
کارکنان صنعت نفت کشور تبریک گفت و یاد شهدای این صنعت و کارکنانی که 
در حین کار جان باختند از جمله مرحوم ارزانی و مرحوم سلیمی که در حادثه 

فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید جان باختند را گرامی داشت.

تبریز –ماهان فالح: مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین 
واژه " آب " بــا حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان، بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران و رابطین نواحی مختلف مدارس 
ابتدایی اســتان،  اعضاء فعال ســمن ها و ســایر عوامل اجرایي در محل سالن 
فرهنگســرای الغدیر برگزار شد . در آغاز مراسم افتتاحیه این جشنواره مهندس 
علیرضا ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي ضمن 
قدردانی از حضور مسئولین و مدیران مدارس ابتدایی استان طی گزارشی فعالیتها 
و اقدامات انجام یافته را برشــمرد و در ادامه گفت: با توجه به اینکه کشور ایران 
در منطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده و میزان متوسط بارندگی 
در آن حدود یک سوم متوسط جهانی می باشد لذا ضرورت مدیریت مصرف آب 
به عنوان یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی اســت از طرفی میانگین مصرف سرانه 
آب شرب خانگی در استان ۱۹۰ لیتر در شبانه روز برای هر نفر رسیده و این در 
حالی است که الگوی استاندارد ۱۵۰ لیتر در شبانه روز می باشد بنابراین بهینه 
سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب استان همواره مورد تاکید بوده 
و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست 
آب کرده است . ایمانلو افزود: گامی که الزم است انجام گیرد گام فرهنگ سازی 
است و اولین گام آن آموزش است در این راستا تفاهم نامه ای بین شرکت آب و 
فاضالب استان و اداره کل آموزش و پرورش استان به امضاء رسیده و امسال نیز 
توسط آموزش گران و پژوهشگران توانمند فرهنگ سازی مصرف درست آب را 
با برگزاری جشنواره نخستین واژه آب عملیاتی کنیم که ان شاء اهلل با همکاری و 
همیاری هم بتوانیم قدم ها و گام های موثرتری در سالهای آتی برداریم . ایمانلو 
اضافه کرد: در این راستا برنامه ها و اقدامات گوناگونی در طول سال توسط شرکت 
انجام می گیرد و یکی از این اقدامات موثر همکاری خوب مشترک مابین اداره کل 
آموزش و پرورش استان و اجرای موفق جشنواره نخستین واژه " آب " در زمینه 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در بین دانش آموزان مدارس می باشد. معلمان 
عزیز این فرهنگ را در بین دانش آموزان ترویج کنند که آب جزء ســرمایه ملی 
بوده و باید همه در حفط این سرمایه ملی بکوشیم . وی در پایان ضمن تاکید بر 
نقش و اهمیت ارزشمند معلمان در ترویج و آموزش فرهنگ صحیح مصرف آب 

گفت: از آنجایی که آب سرمایه ملی بوده و متعلق به نسل آینده است و ما بایستی 
فرهنگ مدیریت مصرف آب را به مردم منتقل نموده و به حفظ و صیانت از منابع 
آبی کشور کمک کنیم . در این نشســت معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی 
انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر و تشکر 
از میزبانی شــرکت آب و فاضالب استان در برگزاری مراسم افتتاحیه یازدهمین 
جشنواره نخستین واژه " آب " و تشکر از حضور کلیه مدیران و رابطین مدارس 
ابتدایــی گفت: مدیریت مصرف آب موضوع ملی اســت که باید در خصوص آن 
گفتمان سازی شود و در واقع به نوعی خود مردم نیز به آن حساس شوند و آن را 
مدیریت کنند. قهرمانی فر افزود: اهمیت آب در عصر کنونی به قدری اســت که 
تمام مسائل را تحت تاثیر قرار داده و آموزش و پرورش نیز با وقوف به این اهمیت 
در برنامه های رســمی درســی خود از دوران پیش دبستان، ابتدایی و متوسطه 

برنامه ریزی در خصوص فرهنگ سازی در مورد آن را در اولویت گذاشته است.
وی اضافه کرد: اهمیت آب با توسعه پایدار پیوند دارد و در کتب درسی به صورت 
جدی به آن پرداخته شــده است و با جریان سازی و گفتمان سازی هدف گذاری 
شده تا خود دانش آموزان با تغییرات رفتاری الگوی صرفه جویی و سفیران الگوی 
مصرف شــوند. وی ضمن  اشاره به نقش حیاتی آب و لزوم فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب و نقش و جایگاه ویژه آموزش و پرورش استان در این خصوص و قدردانی 
از مدیرعامل شرکت آبفا  آذربایجان شرقی و عوامل اجرایی جشنواره آمادگی کامل 
آموزش و پرورش اســتان را در هرچه باشــکوه تر برگزار شدن این جشنواره اعالم 
کرد . در ادامه مهندس باقرزاده مدیر دفتر روابط عمومي وآموزش همگاني شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شــرقي و دبیر جشنواره نخستین واژه " آب " در مراسم 
افتتاحیه جشنواره گفت:  دهمین جشنواره با همکاري اداره کل آموزش  و پرورش 
استان و سازمان مردم نهاد خانه محیط زیست و با حضور فعال بیش از ۱۲۰۰ نفر 
از معلمان، مدیران، کارشناسان آموزش و پرورش استان، نمایندگان انجمن اولیاء، 
 اعضاء فعال ســمن ها و سایر عوامل اجرایي اجرا شــد و در سال گذشته بیش از 
۳۵۰۰۰ نفر از دانش آمــوزان و اولیاء آموزش های تخصصی در خصوص مفاهیم 
آب و راههای صحیح مصرف آب داده شــد. وی اضافه کرد: امسال عالوه بر نواحی 
پنجگانه تبریز در شهرستانهای مرند، اهر، اسکو، بستان آباد و آذرشهر این جشنواره 
برای بیش از ۵۰۰۰۰ نفر برگزار خواهد شد. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آبفا استان افزود: کشــور ما در حال حاضر با محدودیت جدي منابع آب 
روبرو اســت و برای حفاظت از منابع آب نیاز به گفتمان عمومي و حس مشترک 
ملي هســتیم و بایستي موضوع مصرف صحیح آب را در الیه هاي مختلف جامعه 
مطرح نمائیم و استفاده درست از آب فرهنگ سازي شود، از این رو آموزش و ترویج 
فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه از اهمیت ویژه اي برخوردار اســت . باقرزاده 
افزود: معلمان گرامي از نقش و جایگاه مهمي درخصوص فرهنگ ســازي مدیریت 
مصرف آب دارند و مي توانند به عنوان سفیران آب با ارائه آموزش هاي الزم به دانش 
آموزان و به تبع آن خانواده ها را مفاهیم صرفه جویي آشنا نموده و در حفاظت از 
منابــع آب نقش مهمي را در جامعه ایفاد نمایند . وی گفت: هدف از برگزاري این 
جشــنواره این است که دانش آموزان اول ابتدایي همزمان با یادگیري اولین کلمه 
یعني "آب" با مفاهیم و نقش و اهمیت آب در زندگي روش هاي درست آن آشنا 
شوند و همچنین این مفاهیم در کنار دانش آموزان به خانواده هاي آنها نیز انتقال 
داده مي شود و از اهداف دیگر جشنواره افزایش روحیه مشارکت پذیري کودکان، 
خانواده ها و معلمان برجســته نمودن نقش آنها درحفاظت از منابع آبی مي باشد 
. الزم به ذکر اســت شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی یکی از موفق 
ترین استانها در بحث آموزش دانش آموزان در خصوص مدیریت مصرف آب بوده 
و همچنین فعالیت سمن ها در این استان بسیار موثر بوده است . خاطرنشان می 
شود در پایان این مراسم از مدارس نمونه و رابطین نمونه، معلمین فعال و نمونه و 
همچنین از تعدادی از فعالین و آموزشگران سازمان مردم نهاد خانه محیط زیست 

دهمین جشنواره با اهداء لوح و هدیه ای قدردانی بعمل آمد.

قم - خبرنگار فرصت امروز : رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قم گفت: سینما رسانه غالب درجنگ نرم است که استفاده 
از این صنعت برای معرفی دســتاوردهای فناوری و نوآوری استان بسیار 
موثر اســت. محمدکاظم رضوانی در نشست خبری با اشاره به اینکه اداره  
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی حمایت های الزم از برگزاری رویدادهای 
ســینمایی را انجام می دهد، اظهار کرد: برگزاری جشنواره تخصصی یکی 
از اقدام های مناسب برای معرفی ظرفیت های استان در بخش های مختلف 
است. وی ادامه داد: درسال جاری تاکنون چندین جشنواره فیلم در استان 
برگزار شــده اســت ضمن اینکه سه جشنواره ســینمایی دیگر از جمله 
جشــنواره فیلم فجر ، فیلم کوتاه نوآوری و فناوری استان درماه های باقی 
مانده در قم برگزار می شود. رضوانی با تاکید بر ضرورت حمایت رسانه های 
استان از جشنواره فیلم کوتاه نوآوری و فناوری استان گفت: دریافت آثار 
مطلوب به دبیرخانه این جشــنوراه نشان از ظرفیت های مناسب در این 

زمینه است. رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم، 
الزمه دایمی کردن دبیرخانه این جشنواره را همراهی رسانه ها در معرفی 
آن دانست و گفت: فیلم های دریافتی به دبیرخانه این جشنواره در یکی از 
مراکز سینمایی استان به نمایش درمی آید. رضوانی، ادامه داد: تمام آثاری 
که موفق به کســب رتبه در این جشــنواره  می شوند، به بانک اطالعاتی 

پارک های علم و فناوری کشور ارسال و در اکران های عمومی به نمایش 
گذاشته می شود. وی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش اصلی، جانبی 
و ویژه برگزار خواهد شــد، اظهار داشت: بخش اصلی این جشنواره شامل 
مستند، تیزرهای تبلیغاتی، کلیپ و انیمیشن و موشن گرافی، بخش جنبی 
شامل فیلم های 6۰ ثانیه ای حرفه ای و 6۰ ثانیه ای آماتور و بخش ویژه 
این جشــنواره نیز به فیلم های کوتاه شهدای فناوری و فیلم های کوتاه 
وقف فناوری اختصاص دارد. رضوانی افزود: با توجه به اینکه این جشنواره 
در سطح استان برگزار می شود، اســتفاده از هنرمندان شاخص استان و 
همچنین اســاتید فناوری قم در بخش داوری این جشنواره مورد تاکید 
است. آثار راه یافته به نخستین دوره جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و 
فناوری قم، از ۲۷ تا ۲۸ بهمن ماه به صورت عمومی اکران و اختتامیه این 
جشنواره نیز روز ۲۹ بهمن ماه همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 

در این استان برگزار می شود.

همدان – خبرنگار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز اســتان همدان، مدیر عامل شرکت گاز استان همدان، اعالم کرد : هر 
ســال با آغاز فصل سرما، متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان به دلیل بی 
توجهی به مسائل ایمنی مربوط با استفاده از وسایل گازسوز ، جان خود را 
از دست می دهند که به همین دلیل رعایت نکات ایمنی ضرورت فراوان 

دارد. وی افزود: با آغاز فصل سرما باید به نکات ذیل توجه نمود:
* استفاده از وسایل گرمایشي استاندارد و متناسب با فضا و ابعاد محیط 

با راندمان انرژي باال .
* تنظیــم دماي معتدل بر روي ۱۷ تا ۲۰ درجه ســانتیگراد و نصب 

دماسنج در محیط
* طول شیلنگ هاي گاز نباید حداکثر از یک و نیم متر بیشتر بوده و شیلنگ 
هاي گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و ســایر وســایل گازسوز قرار 

گیرند)پوسیدگي و شکننده بودن شیلنگ ها هر سال بایستي بررسي گردد(
* براي محکم کردن شیلنگ هاي گاز از یک طرف به وسایل گازسوز و 

از طرف دیگر به شیر گاز حتماً باید از بست هاي فلزي استفاده نموده و با 
استفاده از کف صابون آزمایش عدم نشت گاز را انجام داد.

* عواملي که موجب انتشــار گاز منواکسید کربن)CO( و در نهایت 
موجب گازگرفتگي مي شود، عبارتند از:

۱- نبود دودکش یا مسدود بودن مسیر دودکش
۲- نداشتن کالهک H شکل در خروجي دودکش

۳- استفاده از یک دودکش براي دو یا چند وسیله گازسوز
۴- قراردادن حرارت گیر در مسیر دودکش و ... مي باشد.

وی در خاتمه اظهار داشت: با عنایت به آغاز طرح حذف قبوض کاغذي 
گازبها از ابتداي آذرماه ، قبوض گازبها از طریق پیام کوتاه براي مشترکین 
ارســال میگردد. لذا مشترکین گرامي مي توانند به ۲ روش، شماره تلفن 

همراه خود را براي طرح فوق اعالم نمایند.
۱- ارسال )شماره اشتراک*۱( به شماره ۱۰۰۰۱۹۴

 ۲- مراجعــه بــه ســایت شــرکت گاز اســتان همدان بــه آدرس:
 www.nigc-hm.ir و استفاده از لینک ثبت شماره تلفن همراه براي 

حذف قبوض کاغذي گازبها
همچنین مشــترکین از طریق سامانه پیامکي به شماره ۳۰۰۰۸۸۱۱، 
ســامانه تلفن گویا با شماره ۳۸۲۸۲۰۱۱ و ســایت اینترنتي شرکت به 
آدرس:hm.ir-www.nigc مي توانند نســبت به ثبت شماره کنتور و 

مشاهده قبوض گازبها اقدام نمایند.

در آیین بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس  شرکت ملی حفاری ایران بیان شد :

بخش اعظم حفاری چاه های تولید نفت و گاز کشور در چهار دهه گذشته بوسیله متخصصان این شرکت محقق شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مدیریت مصرف آب به عنوان یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی الزامی است

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

ازظرفیت سینماها برای معرفی دستاوردهای علمی استفاده شود

لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در فصل سرما توسط همه مشترکي
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ایده های بس��یاری برای توس��عه فعالیت های دانش بنی��ان در فارس 
مطرح و پیشرفت هایی نیز حاصل شده است اما هنوز دانشگاه نتوانسته 
نی��از صنعت برآورده کند و صنعت نیز نتوانس��ته نیازش را با دانش��گاه 
هماهنگ کند و این اس��تان نیز متناس��ب ب��ا ظرفیت هایش به جایگاه 

مطلوب در کشور دست نیافته است.
ب��ه گزارش ایرن��ا، راه اندازی پارک علم و فناوری فارس، مراکز رش��د 
دانشگاهی، دفتر استعدادهای درخشان، مرکز نوآوری و کارآفرینی، دفتر 
ایده های برتر و دفتر ارتباط با صنعت در دانش��گاه های اس��تان از جمله 
ایده های اجراشده برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای نوین است. 
در یک آسیب شناس��ی کلی در فعالیت های صورت گرفته می توان گفت 
عدم تمرکز فعالیت های انجام ش��ده بر محور یک زیست بوم، بازارزدگی 
فضاهای گروه های مس��تقر در پ��ارک علم و فن��اوری، دوری از فضای 
تحقیقات میان مدت دانش��گاهی و عدم موفقیت مناس��ب در حوزه های 

صنعتی از دالیل اثربخش و نتیجه بخش نبودن فعالیت ها است.
از دیگ��ر دالیل نیز می ت��وان به عدم ایجاد تاثیر چش��م گیر در ایجاد 
انگیزه و ش��غل، بعد مس��افت پارک علم و فن��اوری، تغییر رویکردهای 
اساس��ی مراکز مرتبط با کس��ب و کارهای نوپا به س��مت درآمدزایی به 
جای دانش بنیان گرایی و غلبه ش��وآف و اس��تفاده از جو ایجادشده که 

سبب غفلت از طرح های کالن و بلندمدت می شود، اشاره کرد.
ح��ال برای خروج از این وضعیت و حل مش��کالت موجود، طرح دره 
فناوری ش��یراز مطرح ش��ده اس��ت که این طرح زمینه و امکانی برای 
وصل شدن پیش��رفت های اخیر فراهم می کند و به جای طرح یک ایده 

جدید، به دنبال یک تکامل است.
طرح دره فناوری شیراز 

منصور کنعانی عضو هیات علمی بخش مهندسی و علم مواد دانشگاه 
ش��یراز و از طراحان دره فناوری ش��یراز در این زمینه ب��ه ایرنا، گفت: 
ای��ن طرح به دنبال ایجاد ناحیه ن��وآوری و کارآفرینی)دره فناوری( در 
فضای دانش��گاه با تلفیق ایده های مراکز رش��د و پ��ارک علم و فناوری، 
ایجاد یک فضای شبکه ای از نیازمندی های اساسی اکوسیستم پیشرفت 
دانش بنیان فارس در یک منطقه، ایجاد زیرساخت عملیاتی برای کاهش 
فاصله ایده، دانش، تجاری سازی و بازار برای تحقیقات دانشگاهی است.

وی به مزایای اساس��ی طرح دره فناوری ش��یراز نسبت به طرح های 
انجام ش��ده اش��اره کرد و افزود: جغرافیای متمرکز به عنوان یک عامل 
قدرتمند زیس��ت بوم صنعت و جامعه دانش بنیان، پایه ریزی چرخ تولید 
دان��ش از مبدأ دانش��گاه تا تولد و رش��د اولیه یک صنعت اش��تغال زا و 
متناس��ب با نی��از اجتماعی روز و توجه به دانش��جو به عنوان س��رمایه 

اساسی در رشد و توسعه دانش بنیان از مزایای این طرح است.
وی ادام��ه داد: از دیگر مزایای ای��ن طرح می توان به کنترل دو عامل 
رقابتی دانش��گاهی بودن و اقتصادی بودن با ش��اخص های همبس��ته، 
برنامه ری��زی آسیب شناس��انه و تحریم انگاران��ه از فعالیت های مش��ابه 
صورت گرفت��ه تاکن��ون و مدل مدیریت��ی پویا و فازبندی پیش��رفت با 

هدف گذاری قابل ارزیابی اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز از دیگر مزایای طرح دره فناوری 
ش��یراز را برنامه ری��زی برای ایجاد یک روح اجتماع��ی زنده در کل این 
زیس��ت بوم عنوان کرد و گفت: این برنامه ریزی دیدن ش��رایط مختلف 
در مراحل اجرایی به صورت به هم پیوسته شامل ایجاد انگیزه، افزایش 
عرق مل��ی، امید ب��ه زندگی، نمایش دس��تاوردهای مثب��ت، کمک به 
تش��خیص صحیح نقش  آفرینی اجتماعی و جایگاه مناسب تنفس پاک و 

قابل دسترسی برای دانشجویان و جوانان شهر است.
کنعانی افزود: دره فناوری میزبان گروه های صاحب طرح تجاری شده 
یعن��ی کارآفرین��ان صاحب طرح تجاری ش��ده دانش بنی��ان که در بدو 
اس��تقرار از نظ��ر مالی کامال خودکف��ا یا از نظر مال��ی نیازمند حمایت 

هستند، خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنی��ن دره فناوری میزبان گروه های صاحب دانش 

فنی، صاحب ایده و گروه های متخصص بدون ایده خواهد بود.

عض��و هیات علمی دانش��گاه ش��یراز گف��ت: نیازمندی های اساس��ی 
گروه های مس��تقر، مدیریت یعنی اس��تقرار در یک محی��ط منظم و با 
برنام��ه و قانونمن��د، فضا و امکانات در س��طوح مختلف، حمایت مالی و 
سرمایه گذار، ش��تاب دهنده، مش��اوره، آموزش و خدمت رسانی، مزایای 

سایر ارگان های حمایتی از کسب و کار دانش بنیان است.
کنعانی افزود: ارتقای سطح دانش علمی، عملی و کاربردی دانشجویان 
مقاطع مختلف دانش��گاهی، افزایش انگیزه های تحصیلی و ایجاد نشاط 
و پویایی علمی- تخصصی دانش��جویان و اس��تادان با اس��تفاده از بروز 
توانایی ها در قالب پروژه های دانش بنیان و تولید محور و ایجاد اش��تغال 
جهت دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه همراه با توانمندسازی افراد 
جهت ایجاد زمینه های خوداش��تغالی پس از تحصیل از اهداف اساسی 

طرح دره فناوری شیراز است.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف اساس��ی این ط��رح می توان به افزایش 
بازدهی اس��تادان مش��غول به فعالیت های تولیدی دانش بنیان با حضور 
مفید و مس��تمر در دانش��گاه، ایجاد زمینه مناسب برای ظهور، پرورش 
و ش��کوفایی ایده های بین رش��ته ای و نوین، ایجاد زمینه رفع مشکالت 
صنایع با پش��توانه علمی دانش��گاهی و عملیاتی ش��رکت ها و شتابدهی 
پیش��رفت های علمی و فناورانه کشور با اس��تفاده از موضوعات مطرح و 

مورد نیاز کشور اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز گفت: از دیگر اه��داف طرح دره 
فناوری شیراز، ایجاد ش��رکت های دانش بنیان بزرگ برای تولید ثروت، 
حمایت های مالی از دانش��گاه و ایجاد زمینه های همکاری با ابرپروژه ها 
و توجه عمیق و  کارکردی به احیای نقش آفرینی اجتماعی دانشگاه در 

فرهنگ سازی و رشد معنوی جامعه است.
کنعانی به نتایج اولیه پیش بینی شده از طرح دره فناوری شیراز اشاره 
کرد و افزود: امکان ایجاد ش��بکه های فناوری ش��امل توزیع مناسبی از 
دان��ش، فناوری های نوین و محصوالت، امکان تاثیرگذاری دانش��گاه بر 
سیاس��ت گذاری فناوری و اتخاذ تصمیمات درس��ت در س��طح استان و 
اش��تغال زایی سطوح تخصصی باال و متوس��ط در سطح منطقه از نتایج 

اولیه این طرح است.
وی ادامه داد: از دیگر نتایج اولیه پیش بینی شده این طرح می توان به 
امکان تجمع ارائه دهندگان خدمات کسب و کار اعم از فرشتگان کسب 
و کار، صندوق های سرمایه گذاری، ارائه دهندگان پلتفرم های تجهیزات، 
مالکیت فکری و ... در این ناحیه و استفاده از مزایای آن و امکان ایجاد 
دفتاتر کالن شرکت های موجود در استان فارس با هدف اجرای نوآوری 

باز اشاره کرد.
وی اضاف��ه کرد: امکان جذب س��رمایه گذاری خصوصی برای کس��ب 
و کارهای مبتنی بر تحقیق مس��تقیم دانش��گاهی ب��ا اطمینان دهی به 
تجاری س��ازی فعالیت ها، ایجاد اشتغال مس��تقیم برای فارغ التحصیالن 
مقطع تحصی��الت تکمیلی، ایجاد ارتباط مس��تقیم بین صنعت، بازار و 
دانش��گاهیان، فضاس��ازی برای دانش��جویان با هدف ورود به بازار کار و 
آش��نایی با ظرفیت های کارآفرینی تحصیالت دانشگاهی و تبدیل شده 
به سرمنش��أ اصلی تحول و پیش��رفت در صنعت استان فارس در آینده 

نزدیک از دیگر نتایج اولیه این طرح است.
اجرای طرح دره فناوری شیراز همزمان با دهه فجر

امی��ن ذوالقدر، رئیس پارک علم و فناوری اس��تان فارس نیز در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: از دو س��ال قبل که در دانش��کده فناوری  
نوین دانشگاه شیراز حضور داشتم پیگیر اجرای طرح دره فناوری شیراز 
بودم و با هیات رئیس��ه دانش��گاه نیز تعامالت و ارتباطاتی در این زمینه 

صورت گرفت.
وی افزود: با اجرای طرح دره فناوری ش��یراز به دنبال آن هس��تیم تا 
رسالت جدیدی برای دانش��کده علوم و فناوری های نوین و پژوهشکده 
نانوفناوری دانشگاه شیراز با محوریت پارک علم و فناوری ایجاد کنیم.

وی ادام��ه داد: به دنبال آن هس��تیم با توجه ب��ه جغرافیای متمرکز 
دانش��گاه ش��یراز بتوانیم ناحیه فناوری و نوآوری ش��یراز را ایجاد کنیم 

تا این ناحیه در دس��ترس دانش��جویان و اس��تادان باش��د و هسته های 
دانش بنیان و فناور را ش��کل دهند و پس از آنکه اصول را را یاد گرفتند 

به سایر اکوسیستم ها مثل پارک علم و فناوری وارد شوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس گفت: برنامه ریزی شده است 
تا در دهه مبارک فجر امس��ال با حضور مع��اون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری طرح دره فناوری شیراز اجرایی شود.
خبرنگار ایرنا با ظفر افشون، سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اس��تانداری فارس نیز تماس گرفت تا دیدگاه های مدیریت ارشد استان 
در این موضوع را نیز جویا شود اما به رغم تماس های مکرر، وی پاسخگو 

نبود.

دره فناوری شیراز طرحی برای تکامل فعالیت های دانش بنیان
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شرکت های تک شاخ و رده بندی آنها براساس میزان نیاز استخدامی

در افسانه ها آماده است که یک گونه خاص از اسب که در وسط پیشانی آن شاخی دراز وجود داشته، زندگی می کرده و به 
علت نادر بودن، تنها افراد خوش شانس موفق به دیدن آنها می شدند. استفاده از این اصطالح برای شرکت ها، به سال 20۱3 
توسط فردی به نام آیلین لی در یک مقاله باز می گردد. منظور از شرکت های تک شاخ، آنهایی هستند که ارزش فعلی آنها 
بیش از یک میلیارد دالر است. علت این نام گذاری نیز به این خاطر است که چنین شرکت هایی بسیار نادر تصور می شدند، با 
این حال در حال حاضر، تعداد این چنین شرکت ها بسیار زیاد شده است. به همین خاطر نیز دیگر نمی توان آنها را نمونه هایی 
خاص تلقی کرد. همین امر نیز باعث شده است تا نیاز به مفهومی جدید برای دسته بندی بهتر، وجود داشته باشد تا برندهای 
بزرگ تر را در آن دسته قرار داد. جالب است بدانید که تا سال 20۱3، تنها 3۹ شرکت در این دسته بندی قرار می گرفت، با 
این حال تعداد این ش��رکت ها رش��دی چشمگیر را پیدا کرده است. برای مثال تا سال 20۱5، این تعداد به بیش از دو برابر 
رسیده بود. بدون شک فعالیت در چنین شرکت هایی، رویای هر فردی محسوب می شود. به همین خاطر در ادامه به بررسی 

برندهای تک شاخی خواهیم پرداخت که بیشترین نیاز استخدامی را دارند.  
1-آلفابت - کشور: آمریکا

یکی از نکاتی که باید در رابطه با شرکت های تک شاخ مورد توجه قرار دهید این است که به علت زمان کمی که این 
برندها برای پیش��رفت خود نیاز داش��ته اند، باید ظهور آنها را با یک تغییر بزرگ در عرصه های مختلف کسب وکار تلقی 
کرد. برای مثال فیس بوک، انقالبی در زمینه ش��بکه های اجتماعی محس��وب می شد و ایربی ان بی نیز مفهومی جدید را 
در زمینه اقامت ایجاد کرد. ش��رکت مادر گوگل یک هلدینگ قدرتمند است که در زمینه های گوناگون نظیر اینترنت، 
نرم افزار، س��المت، زیس��ت فناوری و... فعالیت دارد. تنوع باالی فعالیت ها در این ش��رکت باعث ش��ده است تا بیش از 
۱00هزار نفر در این شرکت به صورت مستقیم فعالیت داشته باشند. پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که با توجه به 
طرح های زیاد و جدید که هر ساله به تعداد آنها افزوده می شود، آلفابت نیاز زیادی به نیروی کار جدید خواهد داشت. 
به همین خاطر با توجه به فرهنگ کاری فوق العاده مدیران گوگل که هر ساله مورد تشویق و تعریف های گوناگون قرار 

می گیرد، کار در این شرکت را باید جذاب ترین گزینه موجود تلقی کرد. 
2-فیس بوک  - کشور: آمریکا 

فیس بوک با مدیریت مارک زاکربرگ و با در اختیار داش��تن برندهای دیگری نظیر اینستاگرام و واتس اپ، فرصت شغلی 
ایده آل بس��یاری از افراد در سرتاس��ر جهان محسوب می شود. فراموش نکنید که فیس بوک در دو سال گذشته با مشکالتی 
مواجه بوده و همین امر باعث شده است تا پیش بینی ها حاکی از آن باشد که مدیران ارشد این شرکت به دنبال پیاده ساختن 

سطح های جدید باشند. به همین خاطر نیز کار در فیس بوک می تواند به گزینه ای کامال در دسترس تبدیل شود. 
3-آمازون - کشور: آمریکا

امروزه بیشترین اخبار حول محور آمازون در جریان است. علت این امر را نباید بی دلیل از کسب عنوان ثروتمندترین فرد 
جهان توسط جف بزوس دانست. این شرکت برای رفاه کارمندان خود، برنامه ریزی های جدیدی را انجام داده است که می تواند 
مورد توجه هر فردی قرار گیرد. همچنین با توجه به پروژه های جدید این شرکت برای نزدیک شدن به برندهایی نظیر اپل 

و گوگل برای کسب عنوان نخست ارزشمندترین برند جهان، بدون شک نیاز به نیروی انسانی در این شرکت وجود دارد. 
۴-سلزفورس - کشور: آمریکا 

این شرکت در زمینه ارائه خدمات نرم افزاری بر پایه فضای ابری مشغول به فعالیت است. این شرکت اگرچه از تعداد 
کارمندان بس��یار کمی برخوردار اس��ت، با این حال با توجه به تالش برای افزایش محدوده کاری، میزان استخدام های 
آن به باالترین حد ممکن رسیده است. به همین خاطر شانس استخدام همکاری بسیار باالیی را خواهید داشت، با این 
حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که مدیر این ش��رکت، محدودیت هایی را در محل کار خود 

دارد. به همین خاطر قبل از ارسال رزومه خود، حتما نسبت به آنها اطالعات الزم را کسب کنید. 
۵-دیلویت - کشور: آمریکا

بزرگترین شرکت حسابرسی جهان، بدون شک بهشت افراد تحصیلکرده در رشته حسابداری محسوب می شود. وجود بیش 
از 3میلیون کارمند از سراسر جهان، این شرکت را به مکانی فوق العاده برای فعالیت تبدیل کرده است. به همین خاطر تفاوتی 

ندارد که در چه کشوری اقامت دارید، بدون شک شانسی را برای کار برای این ابربرند جهانی خواهید داشت. 
۶-اوبر - کشور: آمریکا

اوبر به عنوان نخس��تین ش��رکت که در زمینه تاکسی اینترنتی فعالیت خود را آغاز کرده است، در چند سال گذشته 
هیچ نش��انه ای از رکود را تجربه نکرده و با توجه به تالش برای توس��عه طرح تاکسی های بدون سرنشین و تاکسی هایی 
هوایی، بدون ش��ک نیاز به نیروی انس��انی زیادی به چشم می خورد. فراموش نکنید که فعالیت در این شرکت ها صرفا 

به معنای حضور در دفتر نبوده و شما می توانید از طریق دورکاری نیز درآمدهایی فراتر از حد تصور داشته باشید. 
۷-اپل  - کشور: آمریکا

اپل به عنوان ارزشمندترین برند جهان و برند شماره یک در حوزه تکنولوژی، بدون شک برای حفظ جایگاه خود با 
رقبای سرسختی نظیر سامسونگ، نیاز به رشدی مداوم را دارد. جالب است بدانید که امکانات رفاهی این شرکت کامال 
براساس نظر کارمندان انجام شده و این امر باالترین حد رضایت را به همراه داشته است. حمایت ویژه از خانواده های 

دارای فرزند، بدون شک باعث خواهد شد تا اپل به برند محبوب زوج ها تبدیل شود. 
8-ایربی ان بی - کشور: آمریکا 

اگر از این شرکت به عنوان بزرگترین تهدید صنعت هتلداری نام ببریم، بدون شک حرف اشتباهی زده نشده است. 
ایربی ان ب��ی ام��کان اقامت ارزان قیمت و اجاره کوتاه مدت  خانه ها در سراس��ر جهان را به وجود آورده اس��ت. مدیر این 
ش��رکت اخیرا اعالم کرده اس��ت که در بخش های مختلف پذیرای افراد جویای کار خواهد بود. به همین خاطر شانس 

باالیی را برای همکاری با این برند خالق خواهید داشت. 
۹-اوراکل - کشور: آمریکا 

اوراکل را باید یکی از بهترین ش��رکت های جهان در زمینه تولید انواع س��خت افزار و نرم افزار به حساب آورد. با توجه 
به آمارها که حاکی از رشد مداوم تقاضاهای این شرکت دارد، شما حتی بدون دانش کافی در زمینه فناوری، می توانید 

در بخش های مختلف این شرکت مشغول فعالیت شوید. 
1۰-دل - کشور: آمریکا

دل یکی از برندهای معتبر و جهانی در زمینه تولید رایانه محسوب شده و اعتقاد فوق العاده ای به دورکاری در این شرکت 
به چشم می خورد. همچنین نیاز به بازاریاب نیز از دیگر اولویت های استخدامی محسوب می شود. به همین خاطر در این دو 
بخش، شما می توانید سریعا مشغول به کار شوید.  در نهایت توجه داشته باشید که معیار رتبه بندی برندها، صرفا براساس 
میزان نیاز آنها به استخدام افراد جدید بوده و تنها به ۱0 مورد برتر آنها اشاره شد. به همین خاطر نباید از سایر شرکت های 
تک ش��اخ موجود نظیر نت فلیکس، سیس��کو، اسپاتیفای، تسال، پینترس��ت، دراپ باکس، توییتر، نایک و... نیز غافل شد که 
بدون شک نیازهای استخدامی خاص خود را دارند. همچنین فراموش نکنید که اگرچه کشور آمریکا در حال حاضر در این 
تقسیم بندی به عنوان قدرت اول و بدون رقیب محسوب می شود، با این حال آمارها حاکی از پیشرفت سریع کشور چین در 

این زمینه دارد. به همین خاطر نباید از توجه به ابرشرکت های این کشور نیز غافل شوید. 
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همه ما با این جمله آشنا هستیم که موفقیت از دل ذهنی آرام 
بیرون خواهد آمد. این امر خصوصا در جهان امروز که سرعت باال 
منجر به انواع فشارها برای روی افراد شده است، بسیار ضروری به 
نظر می رس��د. توجه داشته باش��ید که ذهن ناآرام در نهایت منجر 
به اس��ترس خواهد شد که این امر مانع از تمرکز کافی برای انجام 
دقیق کارها می ش��ود. تحت این ش��رایط افراد هیچ گونه پیشرفتی 
را ب��ه دس��ت نیاورده و حتی توان حفظ جای��گاه فعلی خود را نیز 
نخواهند داش��ت. همین امر نیز باعث ش��ده است تا افراد مختلف 
به دنبال راهکارهایی برای افزایش آرامش خود باش��ند. در همین 
راس��تا به بررس��ی ۱۴ راهکار س��اده و در عین ح��ال کامال موثر، 

خواهیم پرداخت. 
1-قدم بزنید

پیاده روی کوتاه باعث خواهد ش��د تا ش��ما از جو ناآرام موجود 
فاصل��ه گرفته و فرصت کافی برای فکر کردن را داش��ته باش��ید. 
توصیه روان پزش��ک ها بر این است که هر فرد در طول روز حداقل 
برای نیم س��اعت پی��اده روی کند، با این حال ای��ن امر به معنای 
انجام یک باره آن نبوده و می توان آن را به چندین مرتبه تقس��یم 
کرد. این امر نه تنها یک ورزش برای حفظ س��المتی شما محسوب 
می ش��ود، بلکه باعث آزادس��ازی اندورفین نیز خواهد ش��د که به 
عنوان مس��کن طبیعی بدن محسوب می شود. درواقع هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ش��ما زمان اس��تراحت خود را صرفا در محل کار 
بگذرانید. ای��ن امر برای فاصله گرفتن از روزمرگی نیز کامال مفید 

خواهد بود. 
2-تنفس عمیق داشته باشید 

اگرچ��ه این موضوع بیش از حد س��اده و پیش پا افتاده به نظر 
می رس��د، با این حال بس��یاری از افراد از معجزه آن غافل بوده و 
تص��ور می کنند که این امر نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت، 
با این حال تنفس عمیق، س��ریعا می تواند شرایط بد شما را بهبود 
بخش��د. با این حال توجه داشته باشید که مرحله دوم باید توسط 
بینی و بازدم توس��ط دهان انجام شود. همچنین تعداد دفعات آن 
باید حداقل ۱0 مرتبه باشد تا تاثیر الزم را به بار آورد. برای بهبود 
محیط نیز می توانید از یک دس��تگاه تصفیه هوا استفاده کنید که 
قیمت چندانی را نداش��ته با این حال به کیفیت هوای اتاق ش��ما 

کمک شایانی را خواهد کرد. 
3-حرکات کششی انجام دهید 

استیو جابز در مصاحبه ای عنوان کرده بود که انجام تمارین یوگا 
را به عادت رفتاری خود در هنگام اس��ترس تبدیل کرده اس��ت، با 
این حال شما تنها به یوگا محدود نبوده و با حتی یک سرچ ساده، 
می توانید به انواع تمرین ها دسترس��ی داش��ته باشید. این حرکات 
نه تنها به بهبود س��المت ش��ما کمک خواهد ک��رد، بلکه با بهبود 
گردش خون در بدن، تاثیر استرس را بسیار کمرنگ خواهد نمود. 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که اس��ترس یک وضعیت روانی 
محس��وب ش��ده و این اقدام تاثیری را به همراه نخواهد داشت، با 
این حال توجه داش��ته باشید که جس��م و ذهن، با یکدیگر رابطه 

مستقیم دارند. 
۴-مدیتیشن را فراموش نکنید 

اگرچه ممکن اس��ت هیچ گونه آش��نایی را با این ورزش نداشته 
باش��ید، ب��ا این حال خب��ر خوب این اس��ت که ام��روزه به لطف 

پیش��رفت تکنولوژی، شما تنها نیاز به نصب اپلیکیشن های مرتبط 
با آن خواهید داش��ت. جالب اس��ت بدانید که مدیتیش��ن قدمتی 
5000 س��اله داش��ته و در حال حاضر نیز طرفداران بی شماری را 
در سراس��ر جهان در اختیار دارد. به همین خاطر می توان نس��بت 
به کاربردی بودن آن اطمینان کاملی را داش��ت. درواقع مدیتیشن 
یکی از بهترین راهکارها در راس��تای مراقبت محسوب می شود که 

برای تمامی افراد کامال ضروری خواهد بود. 
۵-برنامه کاری ایجاد کنید 

این امر که بدانید در طول روز چه کارهایی را باید انجام دهید، 
باعث نظم در زندگی ش��ما خواهد شد. همچنین این اقدام کمک 
خواه��د کرد ت��ا از پرداختن ب��ه کارهای غیرض��روری جلوگیری 
ش��ده و دیگر نیازی به مشغول نگه داش��تن ذهن خود با مکتوب 
کردن کارها، وجود نداش��ته باشد، با این حال بهتر است تا در این 
رابط��ه به صورت مرحله ای پیش رفته و از همان ابتدا بیش از حد 
سختگیرانه رفتار نکنید. همچنین می-توان برای جلوگیری از نیاز 
ب��ه دفترچه کاغذی، یک اپلیکیش��ن را ب��ر روی تلفن همراه خود 
نصب کرد. مزیت آنها دس��ته بندی مناس��ب و ام��کان ایجاد زنگ 
هش��دار برای یادآوری اس��ت. در آخر توصیه می ش��ود که تمامی 
مواردی که ذهن شما را مشغول می کند، در جایی یادداشت کرده 

و در زمان استراحت به آنها بپردازید. 
۶-با یک دوست صحبت کنید 

برای این موضوع، حتی اگر در شرکت با فردی صمیمی نیستید، 
می توانید با دوس��ت خود تماس گرفته و برای مدتی همه چیز را 
فراموش کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا ش��رایط برای شما به 
حال��ت عادی بازگش��ته و روحیه مضاعفی را احس��اس کنید. این 
نکته را هرگز فراموش نکنید که عملکرد افراد در هنگام اس��ترس، 
کامال تضعیف خواهد ش��د. به همین خاطر تحت این ش��رایط ابدا 
اق��دام به اتخاذ ی��ک تصمیم و یا فعالیت نکنی��د. در نهایت نتایج 
آمارها حاکی از آن است که صحبت کردن با نزدیکان، باعث ترشح 
اکسی توسین می شود که مربوط به عواطف انسانی بوده و این امر 

آرامشی فوق العاده را در فرد ایجاد خواهد کرد. 
۷-از برنامه TED استفاده کنید 

در هنگام اس��ترس، افراد مسائل را بس��یار بزرگ تر از آنچه که 
هس��ت، می بینند. تحت این شرایط شما به توصیه و ایجاد انگیزه 
جدید نیاز خواهید داشت. برای این امر نصب اپلیکیشن برنامه تد 
و تماشای سخنرانی های موجود، یکی از بهترین گزینه ها محسوب 
می ش��ود. این امر نه تنها به بهبود روحیه شما کمک می کند، بلکه 

بار آموزشی فوق العاده-ای را نیز در پی خواهد داشت. 
8-از دمنوش های گیاهی استفاده کنید 

اگرچه مصرف قهوه به عادت کاری بسیاری از کارمندان تبدیل 
ش��ده اس��ت، با این حال جالب اس��ت بدانید که نیاز افراد به این 
ماده به مراتب کمتر از آن اس��ت که هر روز برای چند نوبت آن را 
مصرف کنید، با این حال این امر به معنای کنار گذاشتن نوشیدنی 
نب��وده و توصیه می ش��ود تا دمنوش های گیاه��ی را جایگزین آن 
کنی��د. برای این موضوع تنها کافی اس��ت بدانید که هر گیاه، چه 
خواص��ی را دارد تا بهترین ها را برای خود انتخاب کنید. همچنین 
از روغن بسیاری از گیاهان نظیر اسطوخودوس، می توان برای رفع 

سردردهای ناشی از استرس و فشار عصبی، استفاده کرد. 
۹-با حیوانات و گیاهان ارتباط داشته باشید 

میزان ارتباط با حیوانات به حدی مهم است که امروزه بسیاری 
از شرکت ها در نوع طراحی و چیدمان شرکت خود به نحوی عمل 

می کنند که امکان آوردن حیوانات خانگی افراد به محل کار، مهیا 
باش��د. همچنین شما مراقبت از یک گیاه، تاثیری فوق العاده را در 
فرد خواهد داش��ت. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا شرایط را 
برای آوردن این دو موجود جاندار به محل کار خود جویا ش��ده و 

برای اطمینان از تاثیر آن، مقاالت موجود را مطالعه کنید. 
1۰-سفر کنید 

اگرچه در گذش��ته س��فر را یک گزینه لوکس تلقی می کردند، 
با این حال امروزه اثبات ش��ده اس��ت که این امر یک الزام حیاتی 
برای تمامی افراد محس��وب می ش��ود. به همین خاطر نیز مدیران 
ش��رکت های مختلف، مرخصی های با حقوقی را در طول س��ال به 
کارمندان خود می دهند تا به مس��افرت رفته و تجدید قوا داش��ته 
باش��ند. درواقع ب��ه هر میزان که از آرامش و س��المت بیش��تری 
برخوردار باش��ید، موارد اس��ترس زا تاثیر کمتری را بر روی ش��ما 
خواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری است تا وجود این امکان، 

از جمله معیارهای شما برای انتخاب شغل باشد. 
11-به موسیقی گوش دهید 

تاثیر موس��یقی بر روی بدن انس��ان به حدی زیاد اس��ت که به 
عنوان یک ش��یوه درمانی در بس��یاری از کش��ورها مورد استفاده 
قرار می گیرد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا گوش دادن به 
موسیقی، در برنامه روزانه شما خصوصا در زمان هایی که احساس 
استرس دارید، قرار گیرد. نکته جالب دیگری که باید به آن توجه 
داشته باش��ید این است که نتایج آمارها نشان می دهد افرادی که 
به موس��یقی گوش می کنند، از خالقی��ت و راندمان کاری بهتری 
برخوردار هس��تند، با این حال در رابطه با نوع موس��یقی، هر فرد 

باید با توجه به سلیقه خود رفتار کند. 
12-کتاب بخوانید 

عادت بس��یار اشتباه افراد در هنگام استراحت این است که وارد 
حس��اب های خود در شبکه های اجتماعی شده و به گشت و گذار 
می پردازند، با این حال تحقیقات نش��ان می دهد که این امر نه تنها 
به افزایش اس��ترس ش��ما منجر خواهد ش��د، بلکه فرصت را برای 
استراحت چش��م نیز از میان خواهد برد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا به دنبال جایگزینی برای آن باشید. بهترین گزینه در این 
رابطه کتاب های صوتی هس��تند. این امر باعث خواهد شد تا شما 
حتی با چش��مان بس��ته نیز چندین صفحه مطالعه روزانه داشته 

باشید که یکی از الزامات موفقیت نیز محسوب می شود. 
13-چرت بزنید

یک خواب کوتاه درس��ت به مانند ش��ارژکردن بدن اس��ت. این 
امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید کامال س��رحال شوید، با این حال 
توجه داش��ته باشید که این امر تنها زمانی سودمند خواهد بود که 
ش��ما وارد الیه های عمیق خواب نشده باشید. به همین خاطر نیز 
توصیه می شود تا حتما یک زنگ هشدار را برای خود تنظیم کنید. 
همچنی��ن برای افزایش کیفیت خواب خود، حتما از چش��م بند و 
محافظ گوش که صدای اطراف را کاهش می دهند، استفاده کنید. 

1۴-از یک روان شناس کمک بگیرید 
در برخ��ی م��وارد، دلیل اس��ترس مداوم افراد ریش��ه در برخی 
مس��ائل دارد که شناسایی و رفع آن به سادگی انجام نخواهد شد. 
به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا به یک روان  ش��ناس مراجعه 
کرده و در صورت وجود مشکل، با کمک وی اقدام به خالص شدن 
از این ش��رایط کنی��د. درواقع پیدا کردن دلی��ل اصلی یک اتفاق، 

همواره بهتر از بهبودهای موقتی خواهد بود.
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